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នយិមវចនៈ 
 ្រពះៃ្រតបិដក្រតូវបានបេង្កើតេឡើង ្របមាណ៥០០ឆាំបាយ េ្រកាយអំពីការរំលត់្រពះខន្ធ 
ចូលកាន់ ្រពះបរមនិពានរបស់សេម្តច្រពះសមាសម្ពុទ្ធ្រពះបរម្រគូជាអមាស់ៃនេយើង្រគប់គា ។ 
្រគប់្របេទស អ្នកកាន់្រពះពុទ្ធសាសនា និង្របេទសខ្លះមួយចំនួនមិនែមនអ្នកកាន់្រពះពុទ្ធសាសនា 
្រគប់អង្គការ   ពុទ្ធិកសមាគម   និងតាមបណាល័យជាតិធំ ៗ   ែតងែតបានទទួលយកមកតម្កល់ 
ទុកេធ្វើជា្រគឹះ េដើម្្បីេធ្វើការ្រសាវ្រជាវសិក្ ែស្វងយល ់ តាមអ្វីែដលេហៅថា្រពះពុទ្ធវាចា (ពុទ្ធធម៌) ។ 
កាលេដើមេឡើយេគនំាគា កត់្រតាេលើស្លកឹរឹត ្រពមទំាងសរេសរចារឹកេលើែផនថ្ម និងេលើែផនេលាហៈ 
ក៏មាន លុះចំេណរតមក ក៏បាននំាគាេបាះពុម្ពេលើ្រកដាសចង្រកងជាេសៀវេភៅ (គម្ពីរ) រហូតបច្ចុប្្បន្ន 
េនះ បេច្ចកវិជាកាន់ែត ចេ្រមើនេឡើង េគបានវាយបញ្ចូលក្នុងកំុព្្យូទ័រ ែតេទាះបីជាបេច្ចកេទស 
ម៉ាសុីនចេ្រមើនេឡើងយ៉ាងណា ក៏េនៅមិនអាចេបាះបង់េសៀវេភៅេចាលបានេឡើយ ដូេច្នះេហើយេទើប 
េយើងខ្ញុំបានខិតខំេធ្វើឲ្្យេកើតមាន េឡើងនូវ្រកុមអក្្សរ្រពះៃ្រតបិដក េដើម្្បីជួយេធ្វើឲ្្យអក្ខរៈខ្លះែដលរលុប 
មិនអាចអានច្ ស់បាន ឲ្្យមាន ការច្ ស់តាមតួអក្ខរៈេឡើងវិញ  ។ 
 េដាយសទា្រជះថាដ៏មុតមំាែដលមានចំេពាះ្រពះពុទ្ធសាសនា េហើយក៏ជាកាតព្វកិច្ចមួយដ៏ធំ 
ក្នុងតួនាទីជាពុទ្ធបរិស័ទ ែដលបាន្របគល់កាយថាយជីវិត អ្នកេធ្វើដំេណើរតាមសាម្រពះបាទសេម្តច 
្រពះពុទ្ធអង្គ រួមកមំាង្រទ្រទង់ បានេធ្វើការលះបង់កមំាងកាយ វាចា ចិត្ត ្រទព្្យធនផាល ់ ្រពមទំាងបបួល 
ពុទ្ធបរិស័ទ ញាតិមិត្តជិតឆាយ ក្នុងនិងេ្រកៅ្របេទសេធ្វើេឡើង េដើម្្បីជាពុទ្ធបូជា ធម្មបូជា សង្្ឃបូជា ។ 
 សមូេសចក្តីឧស្ ហ៍ក្នុងការជាកុសលេនះ សេ្រមច្របេយាជន៍ជូនដល់្រពះពុទ្ធសាសនាជូនដល់ 
ពុទ្ធបរិស័ទ សូមបាន្របកបែតនឹងេសចក្តីសុខចេ្រមើនរុងេរឿង ក្នុងេលាកេនះផង និងេលាកដៃទខាងមុខ 
េទៀតផង ជាភិេយ្ ភាពតេរៀងេទៅ  ។ 
              វត្តបទុមធ. ៃថងទី ០៨ ែខមិថុន ឆន  ំ២០០៩  
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េសចក្ដី ែណនកំនុ ងករ ន 

 ១) ្របសិនេបើេ កអនក ន បនេឃើញពកយទងំ យ  ែដលមន 

សញញ េលខបូកេនពីខងេ្រកម េហើយបនទ ប់មកបនេឃើញពយញជនៈមួយតួេទៀត 

េនខងចុងពកយេនះ សូមេម ្ត កត់សមគ ល់ថ ពយញជនៈែដលេនខងចុងេនះ 

គឺជេជើងរបស់ពយញជនៈែដលមនសញញ េលខបូកេនពីខងេ្រកម េ យកហុំស 

បេចចកេទសកុពំយូទ័រ   ។ 

 ឧទហរណ៍ 

 -ពកយែខមរៈ សម្ល កនុងពកយេនះ ពយញជនៈ ល គឺជេជើងរបស់ 

ពយញជនៈ   ម   ដូេចនះពកយេនះគឺ   សម្ល    ។ 

  -ពកយបលីៈ    តស្ស   គឺ   តស    ។ 

 ២) ចេំពះពកយែខមរ េយើងសេ្រមចយក មវចននុ្រកមែខមរ របស់សេម្ដច 

្រពះសងឃ ជេជតញញ េ  (ជនួ- ត) ជេគល ។ បុ៉ែន្តេបើពកយ 

ទងំ យ  ែដល ចសរេសរ មែបបបុ ណក៏្រតឹម្រតូវែដរេនះ េយើងខញុ  ំ

សូមរក នូវពកយទងំេនះទុកដែដល     ។ 

  ៣) ចេំពះ សន្លឹក្របប់ពកយខុស-្រតូវ ែដលមនេនែផនកខងចុងៃន 

្រពះៃ្រតបិដកចបប់េដើម ្រកុមេយើងខញុសូំមមិន ក់េទៀតេទ េ្រពះ្រកុមករងរ 

េយើងបនែកត្រមូវ មេនះរួច ល់េហើយ      ។ 
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សុត្តន្តបិដក 

ខុទទកនិកយ   ជតក 

អដ្ឋមភគ 

៥៩ 
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សុត្តន្តបិដេក 

ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

អដ្ឋេម   ភេគ 

បញច កនិបតជតកំ 

មណិកុណ្ឌ លវេគគ  

មណិកុណ្ឌ លជតកំ 

 [១]     ជិេនន        រដ្ឋស មណិកុណ្ឌ េល      ច 

                  បុេត្ត       ច       ទេរ       ច      តេថវ      ជិេនន  

                 សេព្វសុ       េភេគសុ       អេសសេកសុ 

                   ក ម      ន     សន្តបបសិ     េ កកេល     ។ 

 [២]     បុេព្វវ    មចចំ    វជិហន្តិ    េភគ 

                   មេចច         េត    បុព្វតរ ំ   ជ តិ 

                   អសស     េភគិេន    កមកមិ 

                    ត ម    ន   េ ចមហំ   េ កកេល  ។ 
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សុត្តន្តបិដក 

ខុទទកនិកយ   ជតក 

អដ្ឋមភគ 

បញច កនិបតជតក 

មណិកុណ្ឌ លវគគ 

មណិកុណ្ឌ លជតក 

[១]    (្រពះ ជេកសល   េពលថ)     ្រពះអងគ បសូនយចកែដន 

    េសះ ែកវមណី និងកុណ្ឌ ល បសូនយចកបុត្តនិងភរយិ ដូេចន ះ 

    ែដរ  កលេបើេភគៈទងំអស់   មិនមនេសសសល់េទ   េតើេហតុអ្វី 

   េទើប្រពះអងគមិនេក្ត ្រក យ   កនុងកលែដលគួរេ ក ្ដ យ  ។ 

[២]   (្រពះ ជេពធិសត្វេពលថ) េភគៈទងំ យលះបង់សត្វ 

   មុនក៏មន សត្វលះបង់េភគៈទងំេនះមុនក៏មន បពិ្រត្រពះអងគ 

   ្រទង់្របថន កម ជនអនកមនេភគៈទងំ យ មិនេទៀងេទ េ្រពះ 

  េហតុេនះ េទើបខញុមំិនេ ក ្ដ យ កនុងកលែដលគួរេ ក ្ត យ ។ 
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២  

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

         [៣] ឧេទតិ     បេូរតិ       ខិយតិ       ចេនទ  
 អតថងគេម ្វ ន      បេលតិ        សរូេិយ 
 វជិិ     មយ     សត្តុក        េ កធមម  
 ត ម    ន    េ ចមហំ       េ កកេល     ។ 
         [៤] អលេ      គិហី    កមេភគី     ន    ធុ 
 អសញញេ       បព្វជិេ     ន     ធុ 
 ជ    ន     ធុ      អនិសមមករ ី
 េយ    បណ្ឌិ េ     េកធេន    តំ    ន    ធុ     ។ 
[៥] និសមម     ខត្តិេយ     កយិ      ននិសមម      ទិសមបតិ 
 និសមមករេិន       រេញញ (១)      យេ   កិត្តី  ច  វឌ តីតិ  ។ 

មណិកុណ្ឌ លជតកំ   បឋមំ ។ 

សុជតជតកំ 
[៦] កិននុ      សន្តរមេនវ                យិ ្វ    ហរតិំ   តិណំ 
 ខទ    ខទតិ    លបសិ  គតសន្តំ    ជរគគវ ំ
 នហិ      អេននន     បេនន  មេ   េគេ   សមុដ្ឋេហ 
 ត្វញច      តុចឆំ      វលិបសិ  យថតំ    ទុមមតី    តថ    ។ 
    ១   ម.   ជ   ។ 
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២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៣] ្រពះច្រនទរែមងរះេឡើង េពញវង់ រួចអស់េទ ្រពះ ទិតយក៏អស្តងគត 

 េទដូចគន  បពិ្រតេស្តចជស្រតូវ ពួកេ កធម៌ ខញុឈំនះេហើយ េ្រពះ 

 េហតុេនះ េទើបខញុមំិនេ ក ្ត យ កនុងកលែដលគួរេ ក ្ត យ ។ 

[៤] ្រគហសថអនកបរេិភគកម ជអនកខជិល្រចអូស មិនល្អ បព្វជិត 

 មិនស្រងួម មិនល្អ ្រពះ ជមិនបនពិចរ មុន េហើយេធ្វើ មិនល្អ 

 បណ្ឌិ តអនកេ្រចើនេ្រកធ    មិនល្អេទ     ។ 

[៥] បពិ្រត្រពះអងគជមច ស់ៃនទិស ក ្រតិយ៍គបបពិីចរ  េហើយ 

 សឹមេធ្វើ មិនគបបេីធ្វើទងំមិនបនពិចរ េទ យសក្តី កិត្តិគុណ 

 ក្តី  រែមងចេ្រមើនដល់្រពះ ជ  ែដលពិចរ េហើយេទើបេធ្វើ  ។ 
ចប់   មណិកុណ្ឌ លជតក   ទី   ១   ។ 

សុជតជតក 
[៦] (បិ របស់េពធិសត្វេពលថ) អនករលះរ ងំេទ្រចូតេ ម  

 ្រសស់ េហើយនិយយនឹងេគចស់ ែដលមនជីវតិបត់បង់េទ 

 េហើយថ ឯងសីុេទ ឯងសីុេទ ដូចេម្តចេកើត េគ ្ល ប់េហើយ 

 មិនគបបេី្រកកេឡើងបន េ្រពះេ្រគ ងសីុនិងេ្រគ ងផឹកេទ អនក 

 រេវ ើរ យទេទ     ដូចជមនុស លងង់េខ្ល     ។ 
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៣ 

បញច កនិបេត   បឋេម   មណិកុណ្ឌ លវេគគ  

[៧] តេថវ     តិដ្ឋតិ     សីសំ            ហតថបទ   ច   លធិ 

 េ      តេថវ     តិដ្ឋន្តិ             មេញញ  េគេ   សមុដ្ឋេហ 

 េនវយយកស      សីសំ       ហតថបទវ     ទិស េរ 

 រុទំ     មត្តិកថបូសមឹ   ននុ    ត្វេញញវ    ទុមមតិ   ។ 

[៨] ទិត្តំ    វត    មំ    សន្តំ  ឃតសិត្តំវ      បវកំ 

 រនិ      វយិ     ឱសិញចំ   សព្វំ     និព្វ បេយ     ទរ ំ

 អព្វូឡ្ហំ      វត     េម    សល្លំ  េ កំ   ហទយនិស តិំ 

 េយ   េម    េ កបេរតស  បិតុេ កំ      អបនុទិ   ។ 

[៩] េ ហំ   អព្វូឡ្ហសេ ្ល សមិ  វតីេ េក     អនវេិ  

 ន    េ ចមិ    ន    េ ទមិ តវ   សុ ្វ ន    មណវ   ។ 

[១០]  ឯវ ំ    កេ ន្តិ    សបបញញ   េយ   េ ន្តិ    អនុកមបក 

          វនិវិេត្តន្តិ     េ កម្ហ               សុជេ   បិតរ ំ យថតិ  ។ 

សុជតជតកំ   ទុតិយំ   ។ 
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៣ 

បញច កនិបត   មណិកុណ្ឌ លវគគ   ទី   ១ 

[៧] (សុជតមណពជបុ្រតេពលថ) កបលក៏ ងំេនដែដល ៃដ 

 េជើងកនទុយនិង្រតេចៀក ក៏ ងំេនដែដលែដរ ខញុសំមគ ល់ថ េគេន 

 េ្រកកេឡើងបន ្រតង់កបលៃដេជើងរបស់ជី  មិន្របកដេទ ឪពុក 

 យទួំញជិតស្តូប ែដលេធ្វើេ យដីស្អិត មិនែមនជអនកល្លង់េខ្ល េទឬ ។ 

[៨] (បិ េពលថ) អនកបនេ្រ ច្រសប់នូវខញុ  ំ ែដលេភ្លើងគឺេសចក្តី 

 េ កកពុំងេឆះ ឲយសងប់រមង ប់ ញុងំេសចក្តី្រកវល់្រក យទងំអស់ 

 ឲយរលត់ ដូចបុគគលេ្រ ចេភ្លើង ែដលេឆះឆន ងំខ្ល ញ់ េ យទឹក សរ 

 គឺេសចក្តីេ ក ែដល ្រស័យនូវហឫទយ័របស់េយើង អនកដក 

 េចញេហើយ អនកបនបេនទ បង់ នូវេសចក្តីេ កកនុងបិ  ៃនេយើង 

 ែដលមនេសចក្តីេ កេបៀតេបៀនេហើយ     ។ 

[៩] ខញុ េំនះមនសរដកេចញេហើយ ជអនក្របសចកេសចក្តីេ ក 

 មនចិត្តមិនល្អក់ មន លមណព ខញុ ែំលងេ ក ែលងយ ំ េ្រពះ 

 បន ្ត ប់ពកយរបស់អនក     ។ 

[១០] ពួកជន  ្របកបេ យ្របជញ  ជអនកអនុេ្រគះ (េ ះ 

 ទុកខ) រែមងេធ្វើយ៉ងេនះ រែមងេ ះ (បុគគលដៃទ) េចញចក 

 េសចក្តីេ ក ដូចសុជតមណពេ ះបិ ចកេសចក្តីទុកខេ ក ។ 
                                      ចប់   សុជតជតក   ទី   ២   ។ 
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៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

េវន ខជតកំ 

        [១១]  នយិទំ     និចចំ     ភវតិព្វំ     ្រពហមទត្ត 

   េខមំ     សុភិកខំ      សុខ      ច     កេយ 

   អតថចចេយ     ម     អហុ     សមបមេូ ្ហ  

   ភិននប្លេ      គរេស វ       មេជឈ    ។ 

[១២] យនិ   កេ តិ   បុរេិ          និ   អត្តនិ   បស តិ 

  កលយណករ ី កលយណំ បបករ ី   ច    បបកំ 

  យទិសំ    វបេត    ពីជំ              ទិសំ    រុហេត    ផលំ   ។ 

[១៣] ឥទំ    តទចរយិវេច              ប ចរេិយ(១)    យទ្រពវ ិ

   មស ុ    ត្វំ    អករ ិ   បបំ        យន្តំ   បចឆ    កតំ  តេប   ។ 

   ១   ម.   េប ចរេិយ   ។ 
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៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

េវន ខជតក 

[១១] ( ចរយទិ បេមកខ េពធិសត្វេពលថ) មន ល្រពហមទត្តកុមរ 

 េសចក្តីេក មក ន្តក្តី ភិកខ ដ៏សមបូរក្តី េសចក្តីសុខ កនុងកយក្ត ី

 េនះ មិនគបបមីនជនិចចេទ (កលេបើឥស រភពវនិស) កនុងកល 

 ជទីកន្លងៃន្របេយជន៍ អនកកុវំេង្វង្រជប់ ដូចបុគគលែដលែបកធ្ល យ 

 ន     កនុងក ្ត ល គរ  ។ 

[១២]     បុរសេធ្វើនូវអេំពើទងំ យ  រែមងេឃើញ នូវអេំពើេនះ 

 ចេំពះខ្លួនវញិ បុរសអនកេធ្វើល្អ រែមងបនផលល្អ អនកេធ្វើ ្រកក ់

 រែមងបនផល ្រកក់ បុរសអនក បេ្រពះពូជ ែបប  

 ផលែបបេនះ    ក៏រែមងដុះេឡើង   ។ 

[១៣]     (េស្តច្រពហមទត្តេពលថ) ចរយប ចរយិេគ្រត បន 

 េពលនូវពកយ  េនះជពកយ របស់ ចរយេនះថ បប 

  ែដលអនកេធ្វើេហើយ គបបេីក្ត ្រក យ កនុងកលជខង 

 េ្រកយ      អនកកុេំធ្វើបបេនះេឡើយ  ។ 



16 

៥ 

បញច កនិបេត   បឋេម   មណិកុណ្ឌ លវេគគ  

        [១៤] អយេមវ     េ      បិងគិ េយ     េវន េខ 

 យម្ហិ     ឃតយឹ     ខត្តិយនំ     សហស  ំ

 អលង កេត      ចនទន រលិេត្ត 

 តេមវ       ទុកខំ       បចច គតំ      មមំ     ។ 

        [១៥] មបិ      េខ      ចនទនលិត្តគត្តី 

  សិងគូវ      េ ភញជនកស      ឧគគ  

  អទិ ្វ       កលំ      ករសិ មិ     ឧព្វរ ឹ

  តំ      េម      ឥេ       ទុកខតរ ំ     ភវសិ តីតិ     ។ 

េវន ខជតកំ   តតិយំ   ។ 

ឧរគជតកំ 

[១៦]   ឧរេគវ     តចំ     ជិណ្ណំ   ហិ ្វ    គចឆតិ   សន្តនុំ 

  ឯវ ំ    សរេីរ     និេពភ េគ  េបេត   កលកេត   សតិ 

  ទយ្ហមេន    ន    ជនតិ  ញតីនំ    បរេិទវតិំ 

  ត ម    ឯតំ   ន   េ ចមិ       គេ   េ   តស   យ  គតិ ។ 
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៥ 

បញច កនិបត   មណិកុណ្ឌ លវគគទី   ១ 

[១៤]       ខញុនិំងបិងគិយបុេ ហិត សម្ល ប់នូវពួកក ្រតិយ៍ ១០០០ នក់ 

 ែដល្រប ប់ ប េ យខ្លឹមចនទន៍ េទៀបេដើមេឈើ  េដើម 

 េឈើេនះឯង ជេដើមៃ្រជមនែមក្រត យ្រតសុ ំ (មិន ចជួយ 

 អញបន)     េសចក្តីទុកខេនះឯង     ្រតឡប់មក្រតូវខញុ វំញិ    ។ 

[១៥] (អគគមេហសីរបស់ខញុ )ំ េឈម ះនងឧព្វរ ី មនខ្លួន បេ យ 

 ខ្លឹមចនទន៍ មនសមបុរដូចមស ្រសលួត្រសេទប ដូចជលពំង់ 

 េឈើ្រម ំ ្រតូវខយល់បក់ល្អ ខញុមំិនបនេឃើញនងឧព្វរ ី នឹងេធ្វើមរណ- 

 កល ករមិនបនេឃើញនងឧព្វរេីនះ ជទុកខដ៏េលើសលុប 

 ដល់ខញុ  ំ     ជងទុកខេ្រពះេសចក្តី ្ល ប់េនះេទេទៀត   ។ 
ចប់   េវន ខជតក   ទី   ៣   ។ 

ឧរគជតក 
[១៦] (្រពហមណ៍េពធិសត្វេពលថ) កូនរបស់ខញុ  ំ លះបង់នូវសររីៈ 

 េហើយេទ ដូចជពស់ លះបង់នូវសណំកចស់ កលេបើសររីៈ 

 េ្របើ្របស់មិនបន េធ្វើកលកិរយិ េទកន់េ កខងមុខ យ៉ង 

 េនះ ងកយ កល្រតូវេគដុត រែមងមិនដឹងនូវេសចក្តីខ កឹខ ួល 

 ៃនញតិទងំ យ េ្រពះេហតុេនះ េទើបខញុមំិនេ ក ្ត យ 

 ចេំពះកូននុ៎ះ     គតិ ជរបស់េគ     េគក៏េទកន់គតិេនះ  ។ 
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៦ 

សុត្តន្តបិដេក  ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១៧] អនពភិេ      តេ      គ     ននុញញ េ    ឥេ     គេ  

 យថ    គេ     តថ    គេ          តតថ    ក    បរេិទវន 

 ទយ្ហមេន     ន     ជនតិ           ញតីនំ        បរេិទវតិំ 

 ត ម    ឯតំ   ន   េ ចមិ                   គេ   េ   តស   យ  គតិ  ។ 

[១៨]សេច  េ េទ  កី   អស  ំ   តស   េម  កឹ  ផលំ   សិយ 

 ញតិមិត្តសុហជជ នំ                        ភិេយយ   េន   អរតី   សិយ 

 ទយ្ហមេន   ន   ជនតិ  ញតីនំ       បរេិទវតិំ 

 ត ម   ឯតំ   ន   េ ចមិ            គេ   េ   តស   យ  គតិ  ។ 

[១៩]យថបិ   ទរេក   ចនទំ              គចឆន្តំ     អនុេ ទតិ 

 ឯវ ំ  សមបទេមេវតំ                          េយ   េបតមនុេ ចតិ 

 ទយ្ហមេន   ន   ជនតិ                 ញតីនំ     បរេិទវតិំ 

 ត ម    ឯតំ   ន   េ ចមិ           គេ   េ    តស   យ  គតិ   ។ 
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៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១៧] (នង្រពហមណីេពលថ) កូន (របស់ខញុ )ំ ែដលមកអពីំ 

 បរេ ក ខញុកំ៏មិនបនអង្វរ េគេទអពីំេ កេនះ ក៏ខញុមំិនអនុញញ ត 

 េគមកយ៉ង  េគក៏េទយ៉ងេនះ ខ កឹខ ួលេធ្វើអ្វី េ្រពះករ 

 ែដលេគេទេនះ ងកយកល្រតូវេគដុត រែមងមិនដឹងនូវេសចក្តី 

 ខ កឹខ ួលៃនញតិទងំ យេទ េ្រពះេហតុេនះ េទើបខញុមំិន 

 េ កនឹងកូននុ៎ះ    គតិ ជរបស់េគ    េគក៏េទកន់គតិេនះ    ។ 

[១៨] (នង្រពហមណីជប្អូនេពលថ) េបើខញុយំទួំញ ខញុនឹំង គ ងំសគម 

 កលខញុេំនះយទួំញ នឹងមនផលដូចេម្តច េសចក្តីមិនេ្រតកអររបស់ 

 ពួកញតិមិ្រតនិងសម្ល ញ់របស់េយើង គបបមីនេ យៃ្រកែលង 

 ងកយកល្រតូវេគដុត រែមងមិនដឹងនូវេសចក្តីខ កឹខ ួល ៃនញតិ 

 ទងំ យេទ េ្រពះេហតុេនះ េទើបខញុមំិនេ កនឹងបងេនះ 

 គតិ ជរបស់េគ   េគក៏េទកន់គតិេនះ    ។ 

[១៩] (ភរយិេពលថ) ទរកយទំរ្រពះច្រនទែដលកពុំងចរេទ យ៉ង 

  បុគគលែដលេ ករកអនក ្ល ប់ េទកន់េ កខងមុខ េនះឯង 

 ជេ្រគ ងេ្រប បេធៀប យ៉ងេនះែដរ ងកយកល្រតូវេគដុតរែមង 

 មិនដឹងនូវេសចក្តីខ កឹខ ួលៃនពួកញតិេទ េ្រពះេហតុេនះ េទើប 

 ខញុមំិនេ កនឹងប្តីនុ៎ះ   គតិ ជរបស់េគ  េគក៏េទកន់គតិេនះ ។ 
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៧ 

បញច កនិបេត   បឋេម   មណិកុណ្ឌ លវេគគ  

[២០]    យថបិ   ឧទកកុេមភ         ភិេនន      អបបដិសនធិេយ 

 ឯវ ំ    សមបទេមេវតំ                        េយ     េបតមនុេ ចតិ 

 ទយ្ហមេន     ន     ជនតិ            ញតីនំ    បរេិទវតិំ 

 ត ម     ឯតំ    ន    េ ចមិ          គេ   េ   តស   យ  គតីតិ ។ 

ឧរគជតកំ   ចតុតថំ   ។ 

ធងកជតកំ 

[២១]    អេញញ    េ ចន្តិ    េ ទន្តិ     អេញញ    អស ុមមុខ    ជន 

 បសននមុខវេ ្ណ សិ                   ក ម    ឃដ   ន   េ ចសិ  ។ 

[២២]    នពភតីតហេ      េ េក     ននគតសុខវេ  

 ត ម    ធង ក   ន   េ ចមិ          នតថិ   េ េក   ទុតីយ   ។ 
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៧ 

បញច កនិបត   មណិកុណ្ឌ លវគគ   ទី   ១ 

[១៩]      (ទសីេពលថ) ក្អមទឹកែដលែបកធ្ល យ តវញិមិនជប់ 

 យ៉ង  បុគគលេ ក ្ត យនឹងអនក ្ល ប់ េទកន់េ កខង 

 មុខ េនះឯង ជេ្រគ ងេធៀប ក៏យ៉ងេនះែដរ ងកយកល្រតូវ 

 េគដុត រែមងមិនដឹងនូវេសចក្តីខ កឹខ ួល ៃនញតិទងំ យេទ 

 េ្រពះេហតុេនះ េទើបខញុមំិនេ កនឹងមច ស់នុ៎ះ គតិ ជរបស់េគ 

 េគក៏េទកន់គតិេនះ   ។ 

ចប់   ឧរគជតក   ទី   ៤   ។ 

ធងកជតក 
[២១]    (េស្តចធងកៈសួរ្រពះ ជ េពធិសត្វថ) ពួកជនឯេទៀត ែតង 

 េ កយទួំញ ពួកជនឯេទៀត មនមុខេជកេ យទឹកែភនក មន ល 

 ឃដកុមរ អនកមនសមបុរមុខ្រសស់បស់ អនកមិនេ កេ  

 េ្រពះេហតុអ្វី   ។ 

[២២]    (េពធិសត្វេឆ្លើយថ) េសចក្តីេ ក នមំកនូវេសចក្តីសុខ 

 ែដលកន្លងេទេហើយមិនបនេទ នមំកនូវេសចក្តីសុខ ែដលមិន 

 ទន់មកមិនបនេទ បពិ្រតេស្តចធងកៈ េ្រពះេហតុេនះ េទើបខញុ  ំ

 មិនេ ក     ភពជសម្ល ញ់     កនុងេសចក្តីេ ក    មិនមនេទ    ។ 
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៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[២៣]   េ ចំ   បណ្ឌុ កិេ             េ តិ    ភត្តញចស     ន   រុចចតិ 

   អមិ ្ត     សុមន    េ ន្តិ      សល្លវទិធស     រុបបេ      ។ 

[២៤]   គេម      យទិ រេញញ          និេនន        យទិ     ថេល 

     ឋិតំ   មំ   នគមិស តិ(១)          ឯវ ំ    ទិដ្ឋបេទ    អហំ   ។ 

[២៥]  យស ្ត    នលេមេកវ         សព្វកមរ ហេ  

    សញ្វបិ    បឋវ ី  តស               ន  សុខំ  វហិស តីតិ   ។ 

ធងកជតកំ(២)   បញច មំ   ។ 

ករនទិយជតកំ(៣) 

 [២៦] ឯេក         អរេញញ         គិរកិនទ យ ំ

 បគគយ្ហ         មហន្តេសលំ        បេវជឈសិ 

 បុនបបុនំ         សន្តរមនរេូប  

 ករនទិយ(៤)   េក   នុ   តវយិធេ ថ     ។ 

 [២៧] អហញ្ហិ មំ      គរេសវតិន្តំ 

 សមំ   ករសិ មិ   យថបិ   បណឹ 

 វកីិរយិ   ននូិ   ច   បព្វ និ 

 ត ម     េសលំ   កនទ យ ំ  បកខិ បមិ   ។ 
   ១ ម. នមន្តំ  គមិស តិ  ។ ២ ឃដជតកំ  ។ ៣ ម.េករនទិយជតកំ  ។ ៤ េករនទិយ ។ 
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៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[២៣] បុគគលកលេ ក រែមងជអនកមនេ គេលឿង គ ងំសគម 
 ទងំបយ រែមងមិនេពញចិត្តដល់បុគគលេនះ បុគគលែដល្រតូវសរ 
 គឺេសចក្តីេ កមុតេហើយ ក៏ទុកខ្រពួយ ពួកជនជស្រតូវ រែមង 
 មនចិត្តេ្រតកអរ     ។ 
[២៤] េសចក្តីវនិសនឹងមករកខញុ  ំ ែដលឋិតេនកនុង្រសុក ឬ កនុងៃ្រព 
 កនុងទីទប ឬ ទីទួល មិនបនេទ (េ្រពះ) ខញុ េំឃើញចបស់ផ្លូ វធម៌ 
 យ៉ងេនះេហើយ     ។ 
[២៥] បុគគល  មនខ្លួនែតមួយ មិន ចជអនកនយំកនូវរស 
 ៃនេសចក្តី្របថន  គឺសុខកនុងឈនទងំពួងបន សូមបែីផនដីទងំ 
 មូល    ក៏មិន ចនមំក   នូវេសចក្តីសុខ   ដល់បុគគលេនះបន    ។ 

ចប់   ធងកជតក   ទី   ៥   ។ 

ករនទិយជតក 
[២៦] ( ចរយសួរថ) អនកែតមន ក់ឯង រលះរ ងំេលើកដុថំមធំៗ  
 េបះេទកនុងេ្រជះភន ំ កនុងៃ្រពេរឿយៗ មន លករនទិយៈ អនកមន 
 ្របេយជន៍     ដូចេម្តច   កនុងេ្រជះេនះ    ។ 
[២៧] (េពធិសត្វេឆ្លើយថ) ខញុនឹំងេធ្វើនូវែផនដីេនះ ែដលមន 
 គរជទីបផុំត ឲយេសមើដូចជៃផទបតៃដ េ្រពះេហតុេនះ បន 
 ជខញុពំ្រងបភនដំី   និងភនថំម     េហើយេបះថមេទកនុងេ្រជះ  ។ 
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៩ 

បញច កនិបេត   បឋេម   មណិកុណ្ឌ លវេគគ  

          [២៨]   នយិមំ     មហឹ     អរហតិ     បណិកបប ំ

  សមំ     មនុេស      ករ យេមេក 

  មញញ មិមេញញវ     ទរ ឹ    ជិគឹសំ 

  ករនទិយ     យសិ     ជីវេ កំ  ។ 

          [២៩]    សេច     អយ ំ    ភតូធរ ំ    ន     សេកក  

 សមំ     មនុេស      ករ យេមេក 

 ឯវេមវ     ត្វំ     ្រពេហម     ឥេម     មនុេស  

 ននទិដ្ឋិេក     ននយិស សិ     េត     ។  

          [៣០]    សងខិ ត្តរេូបន     ភវ ំ    មមតថំ 

 អកខ សិ     ករនទិយ     ឯវេមតំ 

 យថ     ន     សកក      បឋវ ី    សមយ ំ

 កតុំ     មនុេស ន     តថ     មនុស តិ    ។ 

ករនទិយជតកំ   ឆដ្ឋំ   ។ 
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៩ 

បញច កនិបត   មណិកុណ្ឌ លវគគ   ទី   ១ 

[២៨] ( ចរយេពលថ) មនុស មន ក់ មិនគួរេដើមបេីធ្វើែផនដីធ ំ

  េនះ ឲយ បេសមើដូចបតៃដបនេទ មន លករនទិយៈ ខញុសំមគ ល់ 

          នូវអនក ែដលែស្វងរកថមភនេំនះឯង (េដើមបបីេំពញេ្រជះ) អនក 

   នឹងលះបង់នូវជីវេ ក     ( ្ល ប់ខ្លួន)     ។ 

[២៩] (េពធិសត្វេពលថ) េបើមនុស មន ក់េនះ មិន ចេដើមបេីធ្វើ 

 នូវែផនដីធេំនះ ឲយ បេសមើបនេទ យ៉ង  មន ល្រពហមណ៍ 

 អនកនឹងដឹកនពួំកមនុស ទងំេនះ ែដលមនទិដ្ឋិេផ ងៗ គន  មិន 

 បន     ក៏យ៉ងេនះែដរ     ។ 

[៣០] ( ចរយេពលថ) មន លករនទិយៈ អនកដ៏ចេ្រមើន េពល 

 នូវពកយេនះ េ យសេងខប ជពកយមន្របេយជន៍ដល់ខញុ  ំ

 យ៉ងេនះែផនដីេនះ េគមិន ចេធ្វើឲយ បេសមើ យ៉ង  ពួកមនុស  

 ក៏មនុស មិន ចេធ្វើបន    យ៉ងេនះែដរ   ។ 

ចប់   ករនទិយជតក   ទី   ៦   ។ 
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១០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

លដុកិកជតកំ 
          [៣១]    វនទ មិ     តំ     កុញជ រ ំ    សដ្ឋិ យនំ 

 រញញកំ     យថូបតឹ     យសស  ឹ

 បេកខហិ     តំ     បញជលិកំ(១)     កេ មិ 

 ម     េម     វធិ     បុត្តេក     ទុព្វ យ     ។ 

          [៣២]    វនទ មិ     តំ     កុញជ រ ំ    ឯកចរ ឹ

 រញញកំ        បព្វត នុេគចរ ំ

 បេកខហិ     តំ     បញជលិកំ     កេ មិ 

 ម     េម     វធិ    បុត្តេក     ទុព្វ យ     ។ 

          [៣៣]    វធិស មិ          លដុកិេក     បុត្តកនិ 

 កឹ     េម     ត្វំ     កហសិ     ទុព្វ សិ 

 សតសហស និបិ     ទិសីនំ 

 េមន     បេទន     បេបបថេយយយ(ំ២)     ។ 

     ១  អដ្ឋកថយំ  អញជ លិកន្តិ  បេ   ទិស តិ  ។  ២  អដ្ឋកថយំ  េបថេបយយន្តិ  បេ   

ទិស តិ  ។ 
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១០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

លដុកិកជតក 

[៣១] (ចបេចៀបកបបសេពលនឹងដរំេីពធិសត្វថ) ខញុសូំមថ្វ យ 

 បងគេំ ក ជដរំមីនកម្ល ងំេខ យ កនុងកលមន យុ ៦០ 

 ជអនកេនកនុងៃ្រពជមច ស់ហ្វូង មនយស ខញុសូំមេធ្វើនូវអញជលិកមម 

 ចេំពះេ ក េ យ ្ល បទងំ យ សូមកុឲំយេ កសម្ល ប់កូន 

 របស់ខញុ  ំ    ជសត្វមនកម្ល ងំេខ យ   ។ 

[៣២] (ចបេចៀបកបបសេពលនឹងដរំេីទវទត្តថ) ខញុសូំមថ្វ យបងគ ំ

 េ ក ជដរំ្ីរ ច់េទែតមន ក់ឯង ជអនកេនកនុងៃ្រព េដើរេទ ម 

 ញកភន ំ ខញុសូំមេធ្វើអញជលិកមម េ យ ្ល បទងំ យ សូមេ ក 

 កុសំម្ល ប់កូនខញុ  ំ   ជសត្វមនកម្ល ងំេខ យ    ។ 

[៣៣] (ដរំេីទវទត្តេពលថ) ែនេមចបេចៀបកបបស អញនឹង 

 សម្ល ប់នូវកូននង នងជសត្វមនកម្ល ងំេខ យ នឹងេធ្វើអ្វីដល់ 

 អញ អញនឹងជន់នូវចប សូមបមួីយែសន ្របែហលនឹងនងឯង 

 េ យេជើងេឆ្វង      ។ 
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១១ 

បញច កនិបេត   បឋេម   មណិកុណ្ឌ លវេគគ  

[៣៤]   នេហវ       សព្វតថ       ពេលន        កិចចំ 

 ពលំ      ហិ     ពលស      វធយ     េ តិ 

 ករសិ មិ    េត     នគ ជ     អនតថំ 

 េយ     េម     វធិ     បុត្តេក     ទុព្វ យ     ។ 

[៣៥] កកញច  បស  លដុកិកំ មណ្ឌូ កំ និលមកខិ កំ 

 ឯេត នគំ អឃេតសំុ បស  េវរស  េវរនិ ំ

 ត ម       ហិ      េវរ ំ     ន  កយិ ថ      អបបេិយនបិ      េកនចីតិ       ។ 

លដុកិកជតកំ   សត្តមំ   ។ 

ចុល្លធមមបលជតកំ 

[៣៦] អហេមវ ទសិូយ ភនូហ  រេញញ  ម ប បស  

 ឯតំ         មុញច តុ        ធមមបលំ     ហេតថ      េម       េទវ       េឆទហិ      ។ 
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១១ 

បញច កនិបត   មណិកុណ្ឌ លវគគទី   ១ 

[៣៤] (ចបេចៀបកបបសេពលថ) កិចចេ យកម្ល ងំកយ មិន 

 ែមនេ្របើបន្រគប់កែន្លងេទ េ្រពះកម្ល ងំកយ សម្ល ប់បនែតអនក 

 លងង់េទ ែនេស្តចដរំ ី អនក  សម្ល ប់កូនរបស់ខញុ  ំ ជសត្វ 

 មនកម្ល ងំថយ    ខញុនឹំងេធ្វើនូវេសចក្តីវនិស   ដល់អនកេនះវញិ  ។ 

[៣៥] (្រពះ ្ត ្រទង់្រ ស់ថ) អនកចូរេមើល នូវែក្អក ចប 

 េចៀបកបបស កែងកបនិងរុយេខៀវ សត្វទងំនុ៎ះ សម្ល ប់នូវដរំបីន 

 អនកចូរេមើល (នូវគតិ) ៃនេពៀររបស់ពួកសត្វមនេពៀរ េ្រពះ 

 េហតុេនះ អនកទងំ យ កុេំធ្វើនូវេពៀរ នឹងជន មួយ សូមប ី

 មិនជទី្រស ញ់េឡើយ             ។ 
ចប់   លដុកិកជតក   ទី   ៧   ។ 

ចុល្លធមមបលជតក 
[៣៦] (្រពះនងចនទ េទវេីពលថ) ខញុមំច ស់ជ្រសី្របទូស្ត ជអនក 

 បផំ្ល ញនូវេសចក្តីចេ្រមើន ដល់េស្តចេឈម ះ ម ប បៈ បពិ្រត 

 ្រពះសមមតិេទព សូមែលងនូវធមមបល (ជកូនខញុ )ំ េនះេចញ 

 សូមកត់នូវៃដទងំ យ      របស់ខញុមំច ស់វញិចុះ      ។ 
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១២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៣៧]    អហេមវ    ទសិូយ    ភនូហ   រេញញ       ម ប បស  

 ឯតំ     មុញច តុ      ធមមបលំ បេទ    េម     េទវ    េឆទហិ   ។ 

[៣៨]  អហេមវ    ទសិូយ    ភនូហ   រេញញ          ម ប បស  

 ឯតំ     មុញច តុ      ធមមបលំ សីសំ     េម    េទវ    េឆទហិ   ។ 

[៣៩]    នហ    ននូិមស     រេញញ                   មិ ្ត មចច      ច     វជិជេរ 

 សុហទ  េយ   ន  វទន្តិ  ជនំ   ម   ឃតយិ    ឱរសំ    បុត្តំ     ។ 

[៤០]     នហ      ននូិមស        រេញញ   មិ ្ត       ញតី      ច      វជិជេរ 

 សុហទ   េយ   ន   វទន្តិ    ជនំ      ម    ឃតយិ    អ្រតជំ    បុត្តំ ។ 

[៤១]     ចនទន នុលិ ្ត    ព    ឆិជជន្តិ   ធមមបលស  

 ទយទស      បឋពយ ប    េម   េទវ   រុជឈន្តីតិ  ។ 

ចុល្លធមមបលជតកំ   អដ្ឋមំ   ។ 
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១២ 
សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៣៧] ខញុមំច ស់ជ្រសី្របទូស្ត ជអនកបផំ្ល ញនូវេសចក្តីចេ្រមើន ដល់ 

េស្តចេឈម ះម ប បៈ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព សូម្រពះអងគែលង 

នូវធមមបល េនះេចញ សូមកត់នូវេជើងទងំ យ របស់ខញុ  ំ

វញិចុះ     ។ 

[៣៨] ខញុមំច ស់ជ្រសី្របទូស្ត ជអនកបផំ្ល ញ នូវេសចក្តីចេ្រមើន ដល់ 

េស្តចេឈម ះម ប បៈ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព សូម្រពះអងគែលង 

នូវធមមបលេនះេចញ  សូមកត់នូវកបល    របស់ខញុមំច ស់វញិចុះ   ។ 

[៣៩] ពួកមិត្ត មតយ និងជនអនកមនហឫទយ័ល្អ របស់េស្តចេនះ 

មិនមនេទឬ បនជមិននិយយឃត់េស្តចថ សូម្រពះអងគ 

កុសំម្ល ប់បុត្តជឱរស     ។ 

[៤០] ពួកមិត្ត ញតិ និងជនអនកមនហឫទយ័ល្អ របស់េស្តចេនះ 

មិនមនេទឬ បនជមិននិយយឃត់េស្តចថ សូម្រពះអងគកុ ំ

សម្ល ប់បុត្ត     ែដលេកើតអពីំខ្លួន     ។ 

[៤១] េដើមៃដទងំ យ  ែដល បេ យខ្លឹមចនទន៍ របស់ធមមបល 

អនកជទយទែផនដី ច់ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ជីវតិរបស់ខញុមំច ស់ 

នឹងរលត់     ។ 
ចប់   ចុល្លធមមបលជតក   ទី   ៨   ។ 
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១៣ 

បញច និបេត   បឋេម   មណិកុណ្ឌ លវេគគ  

សុវណ្ណមិគជតកំ 

 [៤២]   វកិកម   េរ   ម មិគ  វកិកម   េរ   ហរបីទ 

 ឆិនទ    វរត្តិកំ    បសំ          នហំ  ឯក  វេន  រេម  ។ 

 [៤៣]   វកិកមមិ   ន   បេរមិ  ភមូឹ   សុមភ មិ    េវគ  

 ទេ ្ហ    វរត្តិេក   បេ  បទំ   េម   បរកិន្តតិ   ។ 

 [៤៤]   អតថរស ុ   ប និ  អសឹ   និព្វ ហ   លុទទក 

 បឋមំ   មំ   វធិ ្វ ន   ហន   បចឆ   ម មិគំ  ។ 

 [៤៥]   ន  េម  សុតំ    ទិដ្ឋំ   ភសន្តឹ   មនុសឹ   មិគឹ 

 ត្វពច   ភេទទ  សុខី  េ ហិ          ឯេ   ចបិ  ម មិេគ ។ 

 [៤៦]   ឯវ ំ  លុទទក   ននទស ុ  សហ   សេព្វហិ   ញតិភិ 

 យថ   ហមជជ   ននទ មិ  បុត្តំ   ទិ ្វ    ម មិគន្តិ  ។ 

សុវណ្ណមិគជតកំ   នវមំ   ។ 
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១៣ 

បញច កនិបត   មណិកុណ្ឌ លវគគទី   ១ 

សុវណ្ណមិគជតក 
[៤២] (្រមឹគញីជ្របពនធេពលថ) បពិ្រតម ្រមឹគ អនកចូរខ្ំរបឹង 

 បពិ្រត្រមឹគមនេជើងដូចមស អនកចូរខ្ំរបឹង ចូរកត់នូវអនទ ក់ែដលេធ្វើ 

 េ យ្រព័្រត ខញុជំ្រមឹគញីមន ក់ឯង  មិន ចេ្រតកអរ កនុងៃ្រពបនេទ  ។ 

[៤៣]  (្រមឹគេពធិសត្វជប្តី េពលថ) អញខ្ំរបឹង មិនរួចេទ 

 អញនឹងកកយែផនដី េ យកម្ល ងំ អនទ ក់ែដលេគេធ្វើេ យ្រព័្រត 

 ជប់មមួំន     រតឹកួតេជើងរបស់អញ   ។ 

[៤៤]  (្រមឹគញី េពលថ) បពិ្រតអនក្រញន អនកចូរ្រកលនូវស្លឹក 

 េឈើ អនកចូរហូត វ (អពីំេ្រ ម) អនកសម្ល ប់ខញុ មុំន េហើយ 

 សឹមសម្ល ប់ម ្រមឹគ     ជខងេ្រកយ   ។ 

[៤៥]  (្រញន េពលថ) អញមិនែដលឮ ឬេឃើញេម្រមឹគ េចះ 

 និយយភ មនុស េទ មន លេម្រមឹគដ៏ចេ្រមើន នងឯងចូរេនជ 

 សុខចុះ   ទងំម ្រមឹគនុ៎ះ   ក៏សូមឲយេនជសុខចុះ   ។ 

[៤៦]  (្រមឹគញី េពលថ) បពិ្រតអនក្រញន ខញុ េំ្រតកអរ េ្រពះ 

 េឃើញនូវម ្រមឹគ ែដលរួច (ចកអនទ ក់) កនុងៃថងេនះ យ៉ង  

 សូមអនកេ្រតកអរ  ជមួយនឹងពួកញតិទងំអស់   យ៉ងេនះែដរ   ។ 
ចប់   សុវណ្ណមិគជតក   ទី   ៩   ។ 
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១៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

សុសនធីជតកំ(១) 

 [៤៧]    តិ     គេនធ     តិមិ នំ  កុសមុេទទ វ េឃស  

 ទេូរ  ឥេ   ហិ  សុសនធី(២) តមព   កម   តុទន្តិ   មំ   ។ 

 [៤៨]     កថំ សមុទទមតរ ិ  កថំ     អទទកខិ  េសរុមំ 

   កថំ    តស    ចតុយ្ហញច   អហុ  អគគ  សមគេម ។ 

 [៤៩]  ភរុកចឆ     បយ នំ  ណិជនំ     ធេនសិនំ 

  មង កេរហិ     ភិទ    ន   ផលេកន   មហណ្ណវ(ំ៣)  ។ 

 [៤០]   មំ  សេណ្ហ ន  មុទុន និចចំ     ចនទនគនធិនី 

  អេងគន    ឧទធរ ី ភទទ   ម       បុត្តំវ ឱរសំ ។ 

     ១   ម.   សុេយននទីជតកំ   ។   ២   សុេយននទី   ។   ៣   ជលេកនហមប្លវ ឹ  ។ 
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១៤ 
សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

សុសនធីជតក 
[៤៧] (អនករបេំឈម ះ អគគៈ េពលថ) ក្លិនៃនផក តិមិរ្រពឹក (១) 

  រែមងផ យេទ សមុ្រទែដលេពញេ យទឹក មនសេំឡងគឹកកង 

  បពិ្រតេស្តចតមពៈ េ្រពះថ នងសុសនធី (េន) កនុងទីឆង យពីនគរេនះ 

  កមទងំ យ     ែតងចក់េ តខញុ  ំ  ។ 

[៤៨] (េស្តច្រគុឌេពលថ) អនកឆ្លងសមុ្រទបន េ យ្របករ 

  ដូចេម្តច អនកេឃើញេកះេឈម ះេសរុម េ យ្របករដូចេម្តច 

  មន លអគគៈ ករជួប្របសព្វ នងសុសនធីនិងអនក បនមនមកេ យ 

  ្របករដូចេម្តច     ។ 

[៤៩] (អនករបេំឈម ះអគគៈ េពលថ) ន របស់ពួកឈមួញអនក 

  ែស្វងរក្រទពយ េចញេទអពីំកពំង់ភរុកចឆ  ែបកធ្ល យេ យមងករ 

  ខញុកំ៏ឆ្លងសមុ្រទេ យែផនក្ត រ   ។ 

[៥០] នងសុសនធីេនះ ជ្រសីមន ចទន់ពីេ ះ មនក្លិនដូច 

ខ្លឹមចនទន៍ អស់កលជនិចច ជ្រស្តីចេ្រមើន ្រសង់ខញុ េំ យអវយវៈ 

ដូចម ្រតកងនូវបុត្ត   ែដលេកើតអពីំ្រទូង   ។ 
 ១ តិមិរ្រពឹក េនះជេឈម ះេឈើមួយែបប កនុងអដ្ឋកថពនយល់ថេឈើេនះេ្រចើនដុះេចមេ ម 
េដើមៃ្រជ េឈើេនះ្របែហលជស្អំ ឬខ ួស ឬក៏សំបួរមសេទដឹង ។ អនកពិនិតយ  ។ 
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១៥ 

បញច កនិបេត   បឋេម   មណិកុណ្ឌ លវេគគ  

[៥១]        មំ    អេននន    បេនន វេតថន      សយេនន ច 

 អត្តនបិ     ច មនទកខី   ឯវ ំ  តមព    វជិនហីតិ     ។ 

សុសនធីជតកំ   ទសមំ   ។ 

មណិកុណ្ឌ លវេគគ    បឋេម   ។ 

តស ុទទ នំ 

   អថ     ជិនវេ      ហរតិំ     តិណេក 

   អថ     ភិននលិេ      ឧរេគវ     ឃេ  

   ទរយិ      បុន      កុញជ រ      ភនូហ   

   មិគ      បុត្តមសគគវេរន      ទស      ។ 
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       ១៥ 

បញច កនិបត   មណិកុណ្ឌ លវគគ   ទី   ១ 

[៥១] នងជ្រស្តីមនែភនកទន់ បនផគត់ផគង់ខញុ  ំ េ យបយ ទឹក 

 សពំត់ និងទីេដក ្រពមទងំខ្លួន បពិ្រតេស្តចតមពៈ សូម្រពះ 

 អងគ្រជបយ៉ងេនះចុះ     ។ 

ចប់   សុសនធីជតក   ទី   ១០   ។ 

ចប់   មណិកុណ្ឌ លវគគ   ទី   ១   ។ 

ឧទទ នៃនជតកេនះគឺ 

  និយយអពីំែដននិងែកវមណី ដ៏្របេសើរ ែដល បសូនយ ១ អនក 

  ្រចូតេ ម  យកេ ម ខចី (ឲយេគ ្ល ប់) ១ បុគគលវេង្វងដូចបុគគល 

  ធ្ល យសេំព ១ បុគគលលះបង់សររីៈ ដូចពស់លះបង់សណំក ១ 

  ្រពះ ជេឈម ះឃដកុមរ ១ េ្រជះភន ំ ១ កុញជ រ ១ មេហសី 

  អនកបផំ្ល ញ នូវេសចក្តីចេ្រមើន ១ ្រមឹគ ១ ករ្រតកងនូវកូន ១ 

  រួមជ   ១០   ។ 
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វ ្ណ េ ហវេគគ  

វ ្ណ េ ហជតកំ 
[៥២]  វ ្ណ េ េហន  ជតិយ  ពលនិកកមេនន ច 
 សុពហុ  ន  មយ  េសេយយ សុទេ    ឥតិ   ភសសិ ។ 

[៥៣]  វ ្ណ េ េហន    ជតិយ  ពលនិកកមេនន      ច 

 សុទេ    ន   មយ  េសេយយ សុពហុ   ឥតិ ភសសិ  ។ 

[៥៤]  ឯវេញច       មំ វហិរន្តំ  សុពហុ    សមម   ទុពភសិ 

 ន   ទនហំ   តយ សទធឹ  សំ សមភិេ ចេយ ។ 

[៥៥]  េយ    បេរសំ វចននិ  សទទេហថ(១) យថតថំ 

 ខិបប ំ    ភិេជជថ មិត្តសមឹ  េវរញច      បសេវ    ពហំុ 

[៥៦]      ន     េ     មិេ ្ត     េយ    សទ    អបបមេ ្ត  

  េភទសង កី       រនធេម នុបស  ី

  យសមិញច      េសតិ     ឧរសីវ     បុេ ្ត  

  ស     េវ     មិេ ្ត      េយ     អេភេជជ      បេរភីតិ    ។ 
វ ្ណ េ ហជតកំ   បឋមំ   ។ 

     ១   ម.   សទទេហយយ   ។ 
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វ ្ណ េ ហវគគ 

វ ្ណ េ ហជតក 

[៥២] (ខ្ល េឈម ះសុពហុ េពលថ) អនកេឈម ះសុទឋៈនិយយថ 

 ខ្ល េឈម ះសុពហុ មិន្របេសើរជងអញ េ យទហំំ កមពស់ ជតិ 

 កម្ល ងំកយ   និងេសចក្តីពយយម   ដូេចន ះ  ឬ  េទ     ។ 

[៥៣] (សីហៈេឈម ះសុទឋៈ េពលថ) អនកេឈម ះសុពហុនិយយ 

 ថ សីហៈេឈម ះសុទឋៈ មិន្របេសើរជងអញ េ យទហំំ កមពស់ 

 ជតិ   កម្ល ងំកយ   និងេសចក្តីពយយម   ដូេចន ះ  ឬេទ   ។ 

[៥៤] មន លសុពហុសម្ល ញ់ េបើអនក្របទូស្តចេំពះខញុ  ំ ែដលកពុំងេន 

 យ៉ងេនះ ឥឡូវេនះខញុមំិនេពញចិត្ត ចេំពះករេនរួមជមួយអនកេទ  ។ 

[៥៥] អនក េជឿ នូវពកយៃនជនដៃទ ដ៏េផ្តសផ្ត ស អនកេនះ 

 គបបែីបកធ្ល យចកមិត្ត   ឆប់រហ័ស   ទងំបននូវេពៀរជេ្រចើន   ។ 

[៥៦] មិត្ត  ជអនក្របយ័តន រេងក សកនុងករែបកធ្ល យ (ចេំពះមិត្ត) 

 េឃើញែតេទសសព្វកល អនកេនះមិនេឈម ះថ មិត្តេឡើយ មួយ 

 េទៀត បុគគល ែដលពួកជនដៃទ បែំបកមិនបន រែមងេដកេនរួម 

 ដូចជកូនែដលេកើតអពីំ្រទូង បុគគលេនះឯង  េទើបេឈម ះថ  មិត្ត    ។ 

ចប់   វ ្ណ េ ហជតក   ទី   ១   ។ 
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១៧ 

បញច កនិបេត   ទុតិេយ   វ ្ណ េ ហវេគគ  

សីលវមំីសជតកំ 

[៥៧] សីលំ   េសេយយ   សុតំ   េសេយយ  ឥតិ   េម    សំសេយ    ហុ 

 សីលេមវ សុ  េសេយយ  ឥតិ  េម  នតថិ  សំសេយ  ។ 

[៥៨]   េមឃ ជតិ ច វេ ្ណ  ច          សីលេមវ     កិរុត្តមំ 

 សីេលន អនុេបតស   សុេតនេ ថ    ន   វជិជតិ   ។ 

[៤៩]   ខត្តិេយ   ច អធមមេ ្ឋ           េវេស     ចធមមនិស េិ  

 េត    បរចិចជជុ េភ   េ េក  ឧបបជជន្តិ     ទុគគតឹ ។ 

[៦០] ខត្តិយ   ្រពហម     េវស  សុទទ    ច ្ឌ លបុកកុ  

 ឥធ   ធមមំ   ចរ ិ ្វ ន   ភវន្តិ   តិទិេវ   សម ។ 

[៦១]  ន    េវទ  សមប យយ          ន    ជតិ     នបិ    ពនធ  

  សកញច  សីលសំសុទធំ សមប យសុខវហន្តិ(១)   ។ 

សីលវមំីសជតកំ   ទុតិយំ   ។ 

     ១   ឱ.   ម.   សុខយ   ចតិ   ។ 
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១៧ 

បញច កនិបត   វ ្ណ េ ហវគគទី   ២ 

សីលវមំីសជតក 
[៥៧] (្រពហមណ៍េពធិសត្វ េពលថ) ខញុមំនេសចក្តីសង យ័ថ 

 សីលជរបស់្របេសើរ ឬ សុតៈជរបស់្របេសើរ សីល (មរយទ) 

 ជរបស់្របេសើរជងសុតៈ (ករេចះដឹង) ខញុមំិនមនេសចក្តី 

 សង យ័     ដូេចន ះេឡើយ    ។ 

[៥៨] ជតិនិងវណ្ណៈ ឥតអេំពើ សីលហនឹងឯង េទើបឧត្តម បុគគលកល 

 េបើ្របសចកសីលេហើយ   ្របេយជន៍េ យសុតៈ   មិនមនេទ   ។ 

[៥៩] ក ្រតិយ៍មិនឋិតេនកនុងធម៌ (ចបប់) េវស ៈ មិន ្រស័យ 

 ធម៌ ពួកជនទងំេនះ រែមងលះបង់េ កទងំពីរ េទកន់ទុគគតិ ។ 

[៦០] ពួកក ្រតិយ៍ ្រពហមណ៍ េវស ៈ សុទទៈ ច ្ឌ លនិងបុកកុសជន 

 ្រប្រពឹត្តធម៌កនុងេ កេនះ   រែមងេសមើគន    កនុងេទវេ ក   ។ 

[៦១] េវទ ក៏មិនែមនឲយសុខ កនុងបរេ ក ជតិ ក៏មិនែមនឲយសុខ 

 កនុងបរេ ក េផពង  ក៏មិនែមនឲយសុខ កនុងបរេ ក មនែត 

 សីលដ៏បរសុិទធរបស់ខ្លួន េទើបនមំកនូវេសចក្តីសុខ  កនុងបរេ ក  ។ 
ចប់   សីលវមំីសជតក   ទី   ២   ។ 
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១៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

ហិរជិតកំ 

 [៦២] ហិរនិ្តរន្តំ       វជិិគុចឆមនំ 

 ត ហមសមិ     ឥតិ     ភសមនំ 

 េសយយនិ     កមម និ     អនទិយន្តំ 

 េនេ      មមន្តិ     ឥតិ     នំ     វជិញញ    ។ 

[៦៣]   យញ្ហិ    កយិ   តញ្ហិ   វេទ  យ ំ ន  កយិ   ន  តំ  វេទ 

   អកេ ន្តំ    ភសមនំ  បរជិនន្តិ     បណ្ឌិ    ។ 

 [៦៤] ន   េ    មិេ ្ត    េយ   សទ   អបបមេ ្ត  

  េភទសង កី      រនធេម នុបស  ី

  យសមិញច    េសតិ   ឧរសីវ   បុេ ្ត  

  ស   េវ   មិេ ្ត    េយ   អេភេជជ    បេរភិ   ។ 

[៦៥]   បេមជជករណំ    នំ  បសំ វហនំ សុខំ 

   ផ និសំេ     ភេវតិ  វហេន្ត    េបរសំិ   ធុរ ំ   ។ 
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១៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

ហិរជិតក 

[៦២] (ព ណសីេសដ្ឋី េពលថ) បណ្ឌិ តគបបដីឹងចបស់ នូវ 
 បុគគលែដលលះបង់នូវេសចក្តីខម ស គួរេខពើមរេអើម (េ យេម ្ត - 
 ភវន) ែដល្រគន់ែតេពលថ ខញុ  ំ (ជមិត្ត) របស់អនក ែតមិន 
 កន់យកនូវអេំពើដ៏្របេសើរថ  អនកនុ៎ះ  មិនែមនជមិត្ត  របស់អញ  ។ 
[៦៣]  ពិត ស់ បុគគលេធ្វើនូវអេំពើ  គួរនិយយចេំពះអេំពើេនះ 
 បុគគលមិនេធ្វើនូវអេំពើ មិនគួរនិយយចេំពះអេំពើេនះ ពួកបណ្ឌិ ត 
 ែតង គ ល់ចបស់នូវបុគគលែដលមិនេធ្វើ   ្រគន់ែតនិយយ    ។ 
[៦៤] បុគគល  ជអនក្របយ័តន កនុងកលទងំពួង រេងក សកនុង 
 ករែបកធ្ល យ (ចេំពះមិត្ត) សម្លឹងរៃំពរកេទសែតមយង៉ អស់ 
 កលជនិចច អនកេនះ មិនេឈម ះថ មិត្តេឡើយ មួយេទៀត បុគគល 
  ែដលពួកជនដៃទ បែំបកមិនបន រែមងេដកេនរួម ដូចជ 
 កូនែដលេកើតអពីំ្រទូង បុគគលេនះ េទើបេឈម ះថ មិត្តេ យពិត ។ 
[៦៥] កុលបុត្តអនកមនផ និសង  កលនេំទនូវធុរៈ(១)ជរបស់ 
 បុរស រែមងចេ្រមើននូវេហតុ ជេ្រគ ងេធ្វើនូវបេមជជៈ ជេ្រគ ង 
 នមំកនូវេសចក្តីសរេសើរ    ជសុខ   ។ 

     ១  ធុរៈរបស់បុរសមន  ៤  យ៉ង  គឺទន ១  សីល ១  ភវន ១  មិត្តភព ១  ។   អដ្ឋកថ ។ 
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១៩  

បញច កនិបេត   ទុតិេយ   វ ្ណ េ ហវេគគ  

[៦៦]     បវេិវករសំ      បិ ្វ   រសំ      ឧបសមស     ច 

 និទទេ     េ តិ   និបបេប  ធមមបបតីិរសំ      បិវន្តិ   ។ 

ហិរជិតកំ   តតិយំ   ។ 

ខេជជ បនកជតកំ 

[៦៧]  េកនុ   សន្តម្ហិ   បេជជ េត  អគគិបរេិយសនំ  ចរ ំ

 អទទកខិ       រត្តឹ ខេជជ តំ  ជតិេវទំ  អមញញថ   ។ 

[៦៨]   ្វ ស  េគមយចុ ្ណ និ អភិមតថំ    តិ និ ច 

 វបិរ ី យ     សញញ យ  នសកខិ     បជជេលតេវ   ។ 

[៦៩]     ឯវមប ិ   អនុបេយន  អតថំ    ន     លភេត   មេូគ 

 វ ិ នេ     គវ ំ   េទហំ  យតថ    ខីរ ំ   ន    វនិទតិ   ។ 

[៧០]    វវិេិធហិ ឧបេយហិ  អតថំ   បេបបន្តិ មណ  

 និគគេហន    អមិ ្ត នំ   មិ ្ត នំ    បគគេហន    ច   ។ 

[៧១]   េសនីេមកខូ ប េភន  វល្លភនំ     នេយន ច 

 ជគតឹ ជគតីប   វសន្តិ      វសុនធរន្តិ   ។ 

ខេជជ បនកជតកំ   ចតុតថំ   ។ 
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១៩ 

បញច កនិបត   វ ្ណ េ ហវគគ   ទី   ២ 

[៦៦] បុគគល ផឹកនូវរសៃនវេិវកធម៌ផង នូវរសៃនេសចក្តីសងប់រមង ប់ផង 
 ផឹកនូវរសៃនធមមបីតិផង   េទើបជអនកមិនមនកង្វល់   មិនមនបប  ។ 

ចប់   ហិរជិតក   ទី   ៣   ។ 

ខេជជ បនកជតក 
[៦៧] (េទវ េពលថ) នរ ហន៎ កលេបើពន្លឺមន ្រ ច់េទែស្វងរក 
 េភ្លើង  បនេឃើញនូវអពិំលអែំពក កនុងេវ យប់  ក៏សមគ ល់ថ េភ្លើង ។ 
[៦៨] បុរសេនះ ក៏្រចបច់ឈ្លនូីវលម្អិតៃន ចម៍េគ និងេ ម  េ យ 
 េសចក្តីសមគ ល់ខុស មិន ចនឹងបងក ត់េភ្លើង ឲយេឆះេឡើងបនេទ   ។ 
[៦៩] បុគគលកលរតឺទឹកេ ះេមេគ អពីំែសនង រែមងមិនបននូវទឹក 
 េ ះ យ៉ង  បុគគលអនធពល ក៏មិនបនូវ្របេយជន៍ េ យ 
 េហតុមិនែមនឧបយ   យ៉ងេនះែដរ   ។ 
[៧០] ជនទងំ យ ែតងបននូវ្របេយជន៍ េ យឧបយទងំ- 
 យេផ ងៗ គឺករផទញ់ផទ ល់ស្រតូវទងំ យផង គឺករទនុំក 
 ប្រមុង   ចេំពះមិត្តទងំ យផង   ។ 
[៧១] ពួកអនករក ែផនដី រែមង្រគប់្រគងនូវែផនដី ែដល្រទ្រទង់នូវ 
 ្រទពយសមបត្តិ េ យករបេំពញបន ចេំពះេសនជ្របធនផង 
 េ យករែណន ំ  របស់ពួកម្រន្តី   ែដលជអនកសនិទធ ន លផង  ។ 

ចប់   ខេជជ បនកជតក   ទី   ៤   ។ 
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២០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

អហិតុណ្ឌិ កជតកំ(១) 

[៧២]    ធុេ ្ត ម្ហិ   សមម  សុមុខ  ជេូត    អកខប ជិេ  

 ហេរហិ អមពបកក និ  វរីយិេន្ត   ភកខយមេស   ។ 

[៧៣]    អលិកំ   វត   មំ   សមម  អភេូតន បសំសសិ(២) 

 េក  េត  សុេ       ទិេ ្ឋ     សុមុេខ   នម   មកកេ   ។ 

[៧៤]    អជជ បិ   េម   តំ(៣) មនសិ យ ំ   មំ    ត្វំ    អហិតុណ្ឌិ ក 

 ធញញ បណំ      បវសិិ ្វ   មេ ្ត    ឆតំ   ហនសិ  មំ ។ 

[៧៥]   ហំ  សរ ំ   ទុកខ េសយយ ំ  អបិ    រជជមប ិ   ករេយ 

 េន ហំ(៤)   យចិេ     ទជជំ តថហិ     ភយតជជិ េ    ។ 

[៧៦]   យញច    ជញញ  កុេល ជតំ  គេពភ     តិត្តំ អមចឆរ ឹ

 េតន   សខិញច  មិត្តញច   ធីេ    សនធ តុមរហតីតិ   ។ 

អហិតុណ្ឌិ កជតកំ   បញច មំ   ។ 

   ១  ឱ.  អហិគុណ្ឌិ កជតកំ  ។  ២   បសំសយិ   ។   ៣   ម.   េត   មំ  សរសិ  ។  ៤   ឱ.   ម.   េនវតំ  ។ 
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២០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

អហិតុណ្ឌិ កជតក 

[៧២] (អហិតុណ្ឌិ កបុរស អនកចប់ពស់និយយនឹង ្វ ថ) មន ល 

 សម្ល ញ់មនមុខល្អ ខញុជំអនកេលងែលបង ចញ់េហើយ េ យ 

 ែលបងភន ល់ អនកចូរទម្ល ក់នូវែផ្ល ្វ យទុ ំ េយើងសីុេ យ រ 

 េសចក្តីពយយមរបស់អនក   ។ 

[៧៣] ( ្វ និយយថ) មន លសម្ល ញ់ ពកយេនះេពញជកុហក 

 អនកសរេសើរខញុ  ំ េ យពកយមិនពិត ្វ េឈម ះថ មនមុខល្អ 

 ែដលអនកធ្ល ប់ឮ   ឬធ្ល ប់េឃើញ     ។ 

[៧៤] មន លអហិតុណ្ឌិ កៈ អនក (េធ្វើ) នូវអេំពើ  ចេំពះខញុ  ំ អេំពើ 

 េនះ (មន) កនុងចិត្តអញ កនុងៃថងេនះឯង អនកចូលេទឯផ រ 

 លក់្រសូវ   ជអនក្រសវងឹ   េហើយ យខញុ  ំ ែដលកពុំងេ្រសកឃ្ល ន  ។ 

[៧៥] ខញុកំលនឹកេឃើញេហតុេនះ េដកជទុកខ េទះបីអនកឲយខញុ េំ យ ជយ 

 េហើយអនកសុំ ្វ យខញុ  ំ ខញុកំ៏មិនឲយ  េ្រពះខញុ ្ំរតូវភ័យគ្រមមេហើយ ។  

[៧៦]  អនក្របជញ គ ល់នូវបុគគល  ែដលេកើតកនុង្រតកូល ជអនក 

 ែឆ្អតសកប់សកល់ កនុងគភ៌ ជអនកមិនកំ ញ់ គួរចងសម្ល ញ់ 

 ចងមិត្តនឹងបុគគលេនះ   ។ 
ចប់   អហិតុណ្ឌិ កជតក   ទី   ៥   ។ 
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២១  

បញច កនិបេត   ទុតិេយ   វ ្ណ េ ហវេគគ  

គុមពិយជតកំ 

[៧៧]   មធុវណ្ណំ      មធុរសំ   មធុគនធំ     វសំិ   អហុ 

 គុមពិេយ    ឃសេម េន អរេញញ    ឱទហី    វសំិ    ។ 

[៧៨]     មធុ    ឥតិ    មញញមន  េយ  តំ  វសិម យិសំុ(១) 

 េតសន្តំ   កដុកំ   សិ  មរណំ     េតនុបគមុំ    ។ 

[៧៩]    េយ   ច   េខ   បដិសងខ យ វសិន្តិ     បរវិជជយុ ំ

 េត  តុេរសុ សុខិ   ទយ្ហមេនសុ   និព្វុ    ។ 

[៨០]   ឯវេមវ មនុេស សុ  វសិកម    សេមហិ  

 មិសំ ពនធនេញចតំ  មចចុ វេ     គុ សេយ  ។ 

[៨១]   ឯវេមវ    ឥេម  កេម  តុ  បរចិរេិក 

 េយ      សទ បរវិជជន្តិ  សងគំ  េ េក  ឧបចចគុន្តិ  ។ 

គុមពិយជតកំ   ឆដ្ឋំ   ។ 

 

     ១   ឱ.   វសំិ   សម សិសំុ   ។   ម.   វសិមខទិតំុ   ។ 
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២១ 

បញច កនិបេត   វ ្ណ េ ហវគគ   ទី   ២ 

គុមពិយជតក 
[៧៧] (្រពះសមពុទធ្រទង់េពលថ) ថន ពិំស មនពណ៌ល្អ មន 

 រសឆង ញ់ មនក្លិន្រកអូប យកខេឈម ះគុមភិយៈ ែស្វងរក រ 

 បន ក់ថន ពិំស   (ទុកេន)   កនុងៃ្រព   ។ 

[៧៨] ជនទងំ យ  សមគ ល់ថន ពិំសថជវតថុ ែផ្អម ក៏លិទធភ្លក  

 នូវថន ពិំសេនះ ជនទងំ យេនះ ក៏ពុលដល់នូវេសចក្តី ្ល ប់ 

 េ យថន ពិំសេនះ     ។ 

[៧៩] ជនទងំ យ  ពិចរ េឃើញចបស់ថជថន ពិំសេហើយ 

 េវៀរេចញ ជនទងំ យេនះ ដល់នូវេសចក្តីសុខ កនុងពួកជនកពុំង 

 េក្ត ្រក យ  ជអនក្រតជក់ចិត្ត  កនុងពួកជនកពុំងេក្ត េ ល ល  ។ 

[៨០] ថន ពិំស ែតង្របជុចុំះេទៀបផ្លូ វធ ំ យ៉ង មិញ កមទងំ យ 

 ដូចជពិសែតង្របជុចុំះកនុងពួកមនុស ក៏យ៉ងេនះែដរ កមគុណេនះ 

 ជនុយជចណំងជអំ ចៃនមចចុជគុ ជទី ្រស័យេនៃនមចចុ  ។ 

[៨១] ជនទងំ យ ជអនកេក្ត ្រប យ លះេវៀរនូវកមទងំេនះ 

 ែដលជេ្រគ ងេ្របើ្របស់ អស់កលទងំពួង ជនទងំ យេនះ 

 ក៏រែមងកន្លងនូវកិេលស   ជេ្រគ ងជប់   កនុងេ កបន   ។ 
ចប់   គុមពិយជតក   ទី   ៦   ។ 



50 

២២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

លិយជតកំ 
[៨២]  យ្វ យ ំ  លិយចឆ េបតិ  កណ្ហ សបប ំ  អគហយិ(១) 

 េតន   សេបបន   យ ំ  ទេ ្ឋ     ហេ    បបនុ សេក  ។ 

[៨៣]    អហន្តរមហន្ត រ ំ      េយ     នេ     ហន្តុមិចឆតិ 

 ឯវ ំ  េ     និហេ    េសតិ យថយ ំ បុរេិ   ហេ   ។ 

[៨៤]    អហនន្តមឃេតន្តំ   េយ      នេ      ហន្តុមិចឆតិ 

 ឯវ ំ  េ    និហេ   េសតិ  យថយ ំ បុរេិ   ហេ   ។ 

[៨៥]   យថ   បំសុមុដ្ឋិ   បុរេិ   បដិ តំ   បដិកខិ េប 

 តេមវ    េ     រេជ    ហន្តិ  យថយ ំ បុរេិ   ហេ   ។ 

 [៨៦]   េយ    អបបទុដ្ឋស     នរស      ទុស តិ 

  សុទធស     េបសស     អនងគណស  

  តេមវ     ពលំ     បេចចតិ     បបំ 

  សុខុេម     រេជ     បដិ តំវ     ខិេ ្ត តិ     ។ 

លិយជតកំ   សត្តមំ   ។ 

     ១   ម.   អ ហយិ   ។ 
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២២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

លិយជតក 
[៨២] (េពធិសត្វេពលថ) បុរស  ឲយេគចប់ នូវពស់ែវក 

 េ យបេញឆ តថ កូន លិក បុរសអនកេ្រប ន្របេ ្រកក់េនះ 

 ្រតូវពស់េនះ   ចឹក ្ល ប់េហើយ   ។ 

[៨៣] ជន  ្របថន  េដើមបសីម្ល ប់នូវបុគគល ប៉ុែន្ត មិនបន្រប រ 

 មិនបនសម្ល ប់វញិ ជនេនះ ក៏្រតូវេដក ្ល ប់ យ៉ងេនះ ដូចជ 

 បុរសែដល ្ល ប់េនះ     ។ 

[៨៤] ជន  ្របថន  េដើមបសីម្ល ប់នូវបុគគល អនកមិនបនេបៀត 

 េបៀន មិនបនសម្ល ប់វញិ ជនេនះ ក៏្រតូវេដក ្ល ប់យ៉ងេនះ 

 ដូចជបុរសែដល ្ល ប់េនះ     ។ 

[៨៥] បុរសអនកក្ត ប់នូវ ចម៍ដី បចេទកន់ទី្រចសខយល់ ធូលីេនះ 

 រែមងវលិមក   ប៉ះបុរសេនះវញិ   ដូចជបុរសែដល ្ល ប់េនះ   ។ 

[៨៦] បុគគលពល  ្របទូស្តចេំពះជន ែដលមិនបន្របទូស្ត 

 តបវញិ ជបុគគលបរសុិទធ មិនមនទីទួលគឺកិេលស បបរែមងវលិ 

 ្រតឡប់ មករកបុគគលពលេនះវញិ ដូចជធូលីដ៏ល្អិត ែដល 

 បុគគលបចេទ     កន់ទី្រចសខយល់     ។ 
ចប់   លិយជតក   ទី   ៧   ។ 
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២៣ 

បញច កនិបេត   ទុតិេយ   វ ្ណ េ ហវេគគ  

តច រជតកំ 
[៨៧]   អមិត្តហតថតថគ   តច រសមបប ិ  

 បសននមុខវ ្ណ តថ  ក ម  តុេម្ហ ន េ ចថ ។ 

 [៨៨]  ន    េ ចនយ     បរេិទវនយ 

   អេ ថ   ច  លពភ   អបិ  អបបេកបិ 

   េ ចន្តេមនំ     ទុខិតំ    វទិិ ្វ  

   បចចតថិក    អត្តមន    ភវន្តិ    ។ 

 [៨៩]  យេ    ច   េខ   បណ្ឌិ េ    បទសុ 

   ន     េវធតិ     អតថវនិិចឆយញញូ  

   បចចតថិកស      ទុខិ      ភវន្តិ 

   ទិ ្វ      មុខំ(១)     អវកិរ ំ   បុ ណំ    ។ 

 [៩០]  ជេបបន     មេន្តន    សុភសិេតន 

   អនុបបទេនន     បេវណិយ      

   យថ     យថ     យតថ     លេភថ     អតថំ 

   តថ     តថ    តតថ    បរកកេមយយ    ។ 
       ១   អដ្ឋកថយំ   សុខន្តិ   បេ    ទិស តិ   ។ 
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២៣ 

បញច កនិបត   វ ្ណ េ ហវគគ   ទី   ២ 

តច រជតក 
[៨៧] (េស្តច្រពហមទត្ត សួរថ) អនកទងំ យ េនកនុងក ្ត ប់ 

 ៃដស្រតូវ ជប់េ យឃន ងឫស  ី ែតេនមនសមបុរមុខ្រសស់បស់ 

 េ្រពះេហតុអ្វី   េទើបអនកទងំ យ   មិនេ យេ ក   ។ 

[៨៨] េពធិសត្វ ទូលតបថ េសចក្តីចេ្រមើន សូមបមីន្របមណតិច 

 ក៏េគមិនែដលបន េ្រពះេសចក្តីេ ក ខ កឹខ ួលេទ ជនជ 

 ស្រតូវទងំ យ ដឹងចបស់នូវបុរសេនះ ែដលកពុំងេ ក ដល់ 

 នូវទុកខេហើយ   រែមងជអនកមនចិត្តេ្រតកអរ   ។ 

[៨៩] កល  បណ្ឌិ តអនកឈ្ល ស កនុងករវនិិចឆ័យ នូវ្របេយជន៍ 

 មិនញប់ញ័រ កនុងអន្ត យទងំ យ កលេនះ បុគគលជស្រតូវ 

 ជទុកខ េ្រពះេឃើញនូវមុខ របស់បណ្ឌិ តេនះ មិនែ្រប្របួល េនដូច 

 អពីំេដើម     ។ 

[៩០] បុគគលបននូវ្របេយជន៍ េ្រពះករ យមន្តក្តី ករ្របឹក ក្តី 

 េពលពកយពីេ ះក្តី ករឲយសណូំកក្តី ្របេវណីក្តី កនុងទី  

 យ៉ង ៗ   ្រតូវ្របឹងែ្របង   កនុងទីេនះ   យ៉ងេនះៗ   ។ 
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២៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៩១]  យេ      ច     ជេនយយ    អលពភេនេយយ 

   មយ        អេញញន        ឯស    អេ ថ  

   អេ ចមេន      អធិ សេយយយ 

   កមមំ     ទឡ្ហំ     កិន្តិ     កេ មិទនីតិ     ។ 

តច រជតកំ   អដ្ឋមំ   ។ 

មិត្តវនិទុកជតកំ 

[៩២]   កយហំ  េទ នមករ ំ  កឹ    បបំ    បកតំ    មយ 

    យ ំ េម សិរសមឹ ឱហចច  ចកកំ    ភមតិ   មតថេក   ។ 

[៩៣]   អតិកកមម  រមណកំ   សទមត្តញច      ទភូកំ 

   ្រពហមតរញច      ប ទំ  េកនេតថន    ឥធគេ    ។ 

[៩៤]   ឥេ    ពហុត    េភគ  អ្រត     មេញញ     ភវសិ េរ 

   ឥតិ   ឯ យ    សញញ យ  បស   មំ  ពយសនំ  គតំ   ។ 
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២៤ 

 សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក  

[៩១] កល  បុគគលដឹងថ ្របេយជន៍នុ៎ះ េទះបីអញ ឬបុគគល 

 ដៃទ មិនគបបបីន បណ្ឌិ តមិនេ ក ្ត យ ្រតូវអត់ធន់ េ យគិតថ 

 កមមមនកម្ល ងំម ំ   ឥឡូវេនះ    ម អញ    នឹងេធ្វើដូចេម្តច   ។ 

ចប់   តច រជតក   ទី   ៨   ។ 

មិត្តវនិទុកជតក 

[៩២] (មិត្តវនិទុកៈ េពលថ) ខញុបំនេធ្វើអេំពើដូចេម្តច ដល់ពួកេទវ  

    ខញុបំនេធ្វើបប ដូចេម្តច េទើបច្រកសងកត់េលើកបល វលិកិនអែំបង 

   កបលរបស់ខញុ  ំ  េ យបប    (បបេនះ   ដូចេម្តចខ្លះ) 

[៩៣] (េទវបុ្រតេពធិសត្វ េពលថ) អនកឯងកន្លងផុតនូវ្រប ទ 

    ែកវផលិក ្រប ទ្របក់ ្រប ទែកវមណី ្រប ទមស 

    េហើយមកកនុងទីេនះ     េ យេហតុអ្វី     ។ 

[៩៤] (មិត្តវនិទុកៈ េពលថ) អនកចូរេមើលខញុដំល់នូវេសចក្តីវនិស 

    េ យេសចក្តីសមគ ល់េនះថ េភគៈទងំ យេ្រចើន ជងេភគៈ 

    ទងំ យ   កនុងទីេនះ   ្របែហលជនឹងមនកនុងទីេនះ   ។ 
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២៥ 

បញច កនិបេត   ទុតិេយ   វ ្ណ េ ហវេគគ  

[៩៥]    ចតុពភិ    អដ្ឋជឈគម   អ ្ឋ ភិ   ចបិ េ ឡស 

 េ ឡ ភិ   ច   ទ្វត្តឹស  អ្រតិចឆំ     ចកកមសេទ 

 ឥចឆ ហតស  េបសស   ចកកំ     ភមតិ   មតថេក    ។ 

[៩៦]  ឧបរ ិ   វ ិ    ទុបបូ   ឥចឆ វសិទគមិនី 

 េយ   ច   តំ    អនុគិជឈន្តិ  េត  េ ន្តិ  ចកកធរេិនតិ ។ 

មិត្តវនិទុកជតកំ   នវមំ   ។ 

ប សជតកំ 

[៩៧]    ហំេ    ប សមវច    និេ្រគេធ    សមម    ជយតិ 

 អង កសមឹ    េត    និសិេនន វ  េ    េត   មមម និ េឆជជតិ  ។ 
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២៥ 

បញច កនិបត   វ ្ណ េ ហវគគ   ទី   ២ 

[៩៥] (េពធិសត្វេពលថ អនកេចញ) អពីំេវមនិកេ្របត ៤ នក់េទ 

 ក៏បននូវេវមនិកេ្របត ៨ នក់ (េចញ) អពីំេវមនិកេ្របត ៨ នក់េទ 

 ក៏បននូវេវមនិកេ្របត ១៦ នក់ (េចញ) អពីំេវមនិកេ្របត 

 ១៦ នក់េទ ក៏បននូវេវមនិកេ្របត ៣២ នក់ អនកកល្របថន  

 ខ្ល ងំេពក េទើបមក្របទះនឹងច្រក ចៃំណកខងច្រកក៍វលិកិនអែមបង 

 កបលរបស់សត្វ   ែដល្រតូវេសចក្តី្រចែណនេបៀតេបៀន   ។ 

[៩៦] ត ្ហ  ជធមមជតិ ដ៏ទូ យកនុងខងេលើ ែដលសត្វបេំពញ 

 បនេ យ្រក ជដេំណើ រដ៏រវះរ ម េ យអំ ចៃនេសចក្តី្របថន  

 ពួកជន  ជប់ចពំក់ េ យត ្ហ េនះ ពួកជនេនះ រែមង 

 ្រទ្រទង់នូវច្រក   ។ 

ចប់   មិត្តវនិទុកជតកទី   ៩   ។ 

ប សជតក 
[៩៧]  (្រពះសមម សមពុទធសែម្ដងថ) េស្តចហង  បននិយយនឹងប ស- 

 េទវ  (ថ) មន លសម្ល ញ់ េដើមៃ្រជដុះ េដើមៃ្រជេនះ ដូចស្រតូវ 

 អងគុយេលើេភ្ល របស់អនក   នឹងកត់បង់នូវជីវតិសងខ ររបស់អនក   ។ 
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២៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៩៨]   វឌ េមវ    និេ្រគេធ  បតិដ្ឋស     ភ មហំ 

  យថ  បិ   ច  ម   ច  ឯវេមេ     ភវសិ តិ   ។ 

[៩៩]  យ ំ ត្វំ  អង កសមឹ  វេឌ សិ  ខីររុកខំ      ភយនកំ 

  មន្ត   េខ   តំ   គចឆ ម  វុឌ មិស     ន   រុចចតិ ។ 

[១០០]¨  ឥទនិ   េខ   មំ   ភយតិ ម េនរុនិទស នំ 

  ហំសស   អនភិញញ យ  ម    េម   ភយមគតំ  ។ 

[១០១] ន    តស     វុឌ  ិ   កុសលបបស ថ  

  េយ     វឌ មេន     ឃសេត    បតិដ្ឋំ 

  តស បូេ ធំ      បរសិង កមេន 

  ប រយី     មលូវធយ     ធីេ តិ     ។ 

ប សជតកំ   ទសមំ   ។ 

វ ្ណ េ ហវេគគ    ទុតិេយ(១) 

     ១   ឥធ   តស ុទទ នំ   តតិយវគគ វ េន   សេមហិតំ   ។ 
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២៦ 
សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៩៨]  (ប សេទវ  និយយថ) ខញុជំទីពឹង របស់េដើមៃ្រជន៎ុះ ដូច 

 ជម បិ  េដើមៃ្រជនុ៎ះនឹងជទីពឹង (របស់ខញុ )ំ កនុងកលែដល 

 ចេ្រមើនេឡើង   យ៉ងេនះែដរ   ។ 

[៩៩] (េស្តចហង  និយយថ) អនកបណ្តុ ះនូវេឈើមនជ័រ ដូចទឹក 

 េ ះ ៃ្រជែដលគួរខ្ល ច ដូចស្រតូវេនេលើេភ្ល  េ យេហតុ  

 េហតុេនះ េទើបេយើង្របប់អនកេហើយនឹងេទ ករចេ្រមើនេឡើង 

 ៃនេដើមៃ្រជេនះ   មិនេពញចិត្ត   (ខញុ )ំ   េទ   ។ 

[១០០] (ប សេទវ  និយយថ) ឥឡូវេនះ េដើមៃ្រជញុងំអញ 

 ឲយភ័យ ភ័យដ៏ធមំកដល់អញ េ្រពះមិនយល់ពកយ ៃនេស្តចហង  

 ជពកយដូចជភនសិំេនរុដ៏ធ ំ  ។ 

[១០១] (្រពះសមម សមពុទធសែម្ដងថ) អន្ត យ  កលចេ្រមើនេឡើង 

 រែមងបផំ្ល ញនូវទីពឹង េសចក្តីចេ្រមើនៃនអន្ត យេនះ ជនអនកឈ្ល ស 

 ៃវ មិនសរេសើរេឡើយ អនក្របជញកលរេងក សនឹងេសចក្តីវនិស 

 រែមងពយយម េដើមបសីម្ល ប់នូវមូលេហតុ  ៃនេសចក្តីអន្ត យេនះ  ។ 
ចប់   ប សជតក   ទី   ១០   ។ 

ចប់   វ ្ណ េ ហវគគ   ទី   ២   ។ 



60 

 

អឌ វេគគ  

ទីឃីតិេកសលជតកំ 

[១០២] ឯវ ំ  ភតូស    េត   ជ គតស      វេស    មម 

  អតថិ នុ េកចិ បរយិេយ េយ តំ ទុកខ  បេមចេយ ។ 

[១០៣] ឯវមភូតស    េម ត  គតស      វេស    តវ 

         នតថិ េន េកចិ  បរយិេយ   េយ មំ  ទុកខ  បេមចេយ ។ 

[១០៤] នញញំ    សុចរតិំ  ជ  នញញំ      ជ    សុភសិតំ 

  យេត មរណកេល ឯវេមវតិរ ំ     ធនំ   ។ 

[១០៥] អេកក ចឆិ   មំ    អវធិ    មំ អជិនិ   មំ   អ សិ   េម 

  េយ    ច    តំ   ឧបនយ្ហន្តិ េវរ ំ  េតសំ   ន  សមមតិ 

  អេកចឆិ   មំ   អវធិ   មំ អជិនិ   មំ   អ សិ   េម 

  េយ   ច  តំ  នបូនយ្ហន្តិ េវរ ំ េតសបូសមមតិ   ។ 
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អឌ វគគ 

ទីឃីតិេកសលជតក 
[១០២] (ទីឃវុកុមរ េពលថ) បពិ្រត្រពះ ជ ្រពះអងគធ្ល ក់មក 

 កនុងអំ ចរបស់ខញុ  ំ យ៉ងេនះ បរយិយ  ញុងំ្រពះអងគឲយ 

 រួចចកទុកខ    បរយិយ មួយេនះ    មនែដរឬ   ។ 

[១០៣] (្រពះ ជ េពលថ) មន លអនក ខញុធំ្ល ក់មក កនុងអំ ច 

 របស់អនក ្របកដយ៉ងេនះ បរយិយ  ញុងំខញុឲំយរួចចក 

 ទុកខ   បរយិយ មួយេនះ   របស់េយើងមិនមនេទ   ។ 

[១០៤] (ទីឃវុកុមរ េពលថ) បពិ្រត្រពះ ជ គុណជតដៃទ អពីំ 

 សុចរតិ ទីពឹងមិនបនេទ បពិ្រត្រពះ ជ គុណជតដៃទ អពីំ 

 សុភសិត  ទីពឹងមិនបនេទ  ្រទពយេ្រកពីេនះ  ក៏យ៉ងេនះែដរ  ។ 

[១០៥] បុគគលទងំ យ  ចងនូវេពៀរេនះ (េ យគិតថ) អនក 

 ឯេ ះ បនេជរអញ បន យអញ បនផច ញ់អញ បនលួច 

 យក (្រទពយ) របស់អញ េពៀររបស់បុគគលទងំ យេនះ រែមង 

 មិនរមង ប់េទ លុះែតបុគគលទងំ យ  មិនចងនូវេពៀរេនះ 

 (េ យគិតថ) អនកឯេ ះ បនេជរអញ បន យអញ បន 

 ផច ញ់អញ បនលួចយក (្រទពយ) របស់អញ េពៀររបស់បុគគល 

 ទងំ យេនះ   េទើបរមង ប់បន   ។ 
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២៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១០៦] ន  ហិ  េវេរន   េវ និ  សមន្តីធ កុទចនំ 

  អេវេរន   ច   សមមន្តិ  ឯស ធេមម   សនន្តេនតិ  ។ 

ទិឃីតិេកសលជតកំ   បឋមំ   ។ 

មិគេបតកជតកំ 

[១០៧] អគ  បចចុ េបតស  អនគរស     េត    សេ  

  សមណស   ន  តំ  ធុ យ ំ   េបតមនុេ ចសិ    ។ 

[១០៨] សំ េសន  ហេវ  សកក មនុស ស    មិគស   

  ហទេយ ជយេត េបមំ ន  តំ  សកក   អេ ចិតុំ  ។ 

[១០៩] មតំ     មរសិ  ំ េ ទន្តិ េយ   រុទន្ត ិ   លបន្តិ ច 

  ត ម   ត្វំ  ឥសិ  ម  េ ទិ       េ ទិតំ  េមឃមហុ  សេន្ត   ។ 
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២៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១០៦] ងំពីកល មក េពៀរទងំ យ កនុងេ កេនះ រែមង 

 មិនរមង ប់ េ យេពៀរេទ េពៀរទងំ យ រែមងរមង ប់បន េ យ 

 មិនមនេពៀរ   េនះជបុ ណធម៌   ។ 
ចប់   ទីឃីតិេកសលជតក   ទី   ១   ។ 

មិគេបតកជតក 
[១០៧] (្រពះឥ្រនទេពលថ) េ កេចញចកផទះ ជបុគគលមិនមនផទះ 

 ជសមណៈ េ កេ ក ្ត យ ចេំពះសត្វ ែដលេទកន់េ ក 

 ខងមុខ    េសចក្តីេ ក ្ត យេនះ   មិន្របៃពេទ   ។ 

[១០៨] ( បស តបថ) បពិ្រតសកកៈ េសចក្តី្រស ញ់ រែមងេកើត 

 េឡើង កនុងហឫទយ័ េ យករេនរួមរបស់មនុស  ឬ របស់្រមឹគ 

 ខញុមំិន ច   មិនេ យេ កនឹង្រមឹគេនះ   បនេទ   ។ 

[១០៩] (សកកេទវ ជ េពលថ) ពួកជន  យនឹំងបុគគលែដល 

 ្ល ប់េទេហើយ ឬ នឹង ្ល ប់ បុគគលេនះរែមងយ ំ រែមងរេវ ើរ យ 

 (ឥតឈប់) បពិ្រតឥសី េ្រពះេហតុេនះ េ កកុយំេំឡើយ 

 េ្រពះថ  ពួកសបបុរស  បនេពលនូវករយ ំ ថជករឥតអេំពើ  ។ 
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២៩ 

បញច កនិបេត   តតិេយ   អឌ វេគគ  

[១១០] េ ទិេតន   ហេវ   ្រពេហម  មេ     េបេ    សមុដ្ឋេហ 

 សេព្វ    សងគមម  េ ទម អញញមញញស    ញតេក   ។ 

[១១១] ទិត្តំ  វត  មំ   សន្តំ  ឃតសិត្តំវ    បវកំ 

 រនិ   វយិ    ឱសិញចំ   សព្វំ    និព្វ បេយ   ទរ ំ

 អព្វូឡ្ហំ  វត  េម សល្លំ យមសិ ហទយស តិំ 

 េយ   េម   េ កបេរតស  បុត្តេ កំ    អបនុទិ 

 េ ហំ  អព្វូឡ្ហសេ ្ល សមិ វតីេ េក      អនវេិ  

 ន  េ ចមិ   ន    េ ទមិ តវ  សុ ្វ ន  ស តិ   ។ 

មិគេបតកជតកំ   ទុតិយំ   ។ 

មូសិកជតកំ 

[១១២] កុហឹ  គ    កតថ    គ  ឥតិ    លបបតី    ជេន 

 អហេមេវេក  ជនមិ  ឧទបេន មសិូក  ហ  ។ 
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២៩ 

បញច កនិបត   អឌ វគគទី   ៣ 

[១១០] បពិ្រត្រពហម ្របសិនេបើបុគគលែដល ្ល ប់ លះេ កេនះេទ 
 េហើយ គបបេី្រកកេឡើងបន េ យករយ ំ េយើងទងំអស់ ចូរ 
 ្របជុគំន    យនឹំងពួកញតិ   ៃនគន និងគន    ។ 
[១១ ¨១] ( បស េពលថ) អនកបនេ្រ ច្រសពនូវខញុ  ំ ែដលេភ្លើងគឺ 
 េសចក្តីេ កកពុំងេឆះ ឲយសងប់រមង ប់ ញុងំេសចក្តី្រកវល់្រក យ 
 ទងំអស់ ឲយរលត់ ដូចបុគគលេ្រ ច នូវេភ្លើងែដលេឆះឆន ងំខ្ល ញ់ 
 េ យទឹក សរគឺេសចក្តីេ ក  ែដល ្រស័យ កនុងហឫទយ័ សរ 
 គឺេសចក្តីេ កេនះ ខញុបំនដកេចញេហើយ អនក បនបេនទ បង់ 
 េសចក្តីេ ក េ្រពះបុត្ត ដល់ខញុ ែំដល្រតូវេសចក្តីេ កេបៀតេបៀន 
 ខញុ េំនះជអនកមនសរ គឺេសចក្តីេ កដកេចញេហើយ ជអនក្របស 
 ចកេសចក្តីេ ក មនចិត្តមិនល្អក់ មន ល សវៈ ខញុ ែំលងេ ក 
 ្ត យ  ែលងយទួំញ  េ្រពះបន ្ត ប់ពកយរបស់អនក  (េនះ)   ។ 

ចប់   មិគេបតកជតក   ទី   ២   ។ 

មូសិកជតក 

[១១២] (្រពះ ជេពលថ) អនកផងនិយយរេវ ើរ យថ នងមូសិ- 
 កទសី េទឯ  េទកនុងទី  អញែតមន ក់ឯង ដឹងថ 
 នងមូសិកទសី   ្រតូវេគសម្ល ប់  (ទម្ល ក់េទ)   កនុង្រសះ   ។ 
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៣០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១១៣] យេញចតំ    ឥតិ   ចិន្តី   ច គ្រទេភវ   និវត្តសិ 

 ឧទបេន    មសិូកំ   ហន្ត្វ  យវ ំ ភកខិ តុមិចឆសិ(១) ។ 

[១១៤] ទហេ   ចសិ     ទុេមមធ បឋមុបបត្តិេក     សុស ូ

 ទីឃេញចតំ   សមបជជ ន  េត  ទស មិ   ជីវតិំ   ។ 

[១១៥]  នន្តលិកខភវេនន នងគបុត្តសិេរន    

 បុេត្តន  ហិ   បតថយិេ         សិេ េកហិ  បេមចិេ   ។ 

[១១៦] សព្វំ      សុតមធីេយថ ហីនមុកកដ្ឋមជឈមិំ 

 សព្វស   អតថំ  ជេនយយ ន    ច   សព្វំ   បេយជេយ 

 េ តិ   ទិសេក   កេ     យតថ      អ ថ វហំ    សុតន្តិ     ។ 

មូសិកជតកំ   តតិយំ   ។ 

      ១   ឱ.   ភេកខតុមិចឆសិ   ។   ម.   ភេន្តតុមិចឆសិ   ។ 
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៣០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១១៣] (្រពះ ជេពលថ) អនកគិតរកនូវឱកស ៃនករ្រប រដូេចនះ 

 ែបរងីកងក ដូចសត្វ  េ្រពះេហតុ  េហតុេនះ អនកសម្ល ប់ 

 នូវនងមូសិកទសី (ទម្ល ក់េទ) កនុង្រសះ ្របថន  េដើមបសីុី 

 នូវបយដេំណើ បឬ   ។ 

[១១៤] (្រពះ ជ េពលតេទេទៀតថ) មន លអនកឥត្របជញ  

 អនកជបុគគលេនេកមងតូច ងំេនកនុងបឋមវយ័ កន់យកនូវ 

 េ្រគ ង្រប រ  មនដងដ៏ែវងេនះ  េយើងមិនឲយជីវតិដល់អនកេទ  ។ 

[១១៥] (្រពះ ជេពលគថ ដ៏ពិេសសថ) អញមិនែមនរួច (អពីំ 

 េសចក្តី ្ល ប់) េ្រពះវមិនេលើ កស ឬ េ្រពះបុ្រត ្របកដេសមើ 

 េ យអវយវៈ បនេទ េ្រពះថ អញ្រតូវកូន្របថន  (នឹងសម្ល ប់) 

 បនរួចខ្លួនេ្រពះគថទងំ យ   ។ 

[១១៦] បុគគលគបបសិីក  នូវសុតៈទងំពួង េទះបីេថកទប ឧ្រកិដ្ឋ 

 ឬយ៉ងក ្ត ល គបបដីឹងនូវ្របេយជន៍ៃនសុតៈទងំអស់ ែតមិន 

 គបប្ីរបកបនូវសុតៈទងំអស់េទ សុតៈនមំកនូវ្របេយជន៍ កនុង 

 កល    កល្របកដដូេចន ះ   រែមងមន្របកដ   ។ 
ចប់   មូសិកជតក   ទី   ៣   ។ 
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៣១  

បញច កនិបេត   តតិេយ   អឌ វេគគ  

ចុល្លធនុគគហជតកំ 

[១១៧] សព្វំ  ភណ្ឌំ   សមទយ បរ ំ តិេ ្ណ សិ  ្រពហមណ 

 បចច គចឆ    លហំុ    ខិបប ំ មមប ិ  េរហិទនិ   េភ  ។ 

[១១៨] អសនថុតំ       មំ       ចិរសនថុ េតន 

   និមិនិ       េភតី      អធុវ ំ     ធុេវន  

 មយបិ       េភតី      និមិេនយយ      អញញំ  

 ឥេ        អហំ      ទរូតរ ំ     គមិស  ំ     ។ 

[១១៩] កយ ំ   ឯឡគណិគុេមព កេ តិ អហុ សិយ ំ

 នយិធ   នចចំ      គីតំ   លំ   សុសមហិតំ 

 អនម្ហិកេល  សុេស ណិ កិននុ   ជគឈសិ   េ ភេន  ។ 

[១២០] សិគល   ពល   ទុេមមធ អបបបេញញ សិ ជមពុក 

 ជិេនន    មចឆញច    េបសិញច  កបេ   វយិ  ឈយសិ ។ 
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៣១ 

បញច កនិបត   អឌ វគគទី   ៣ 

ចុល្លធនុគគហជតក 

[១១៧] (្រស្តីេនះនិយយថ) មន ល្រពហមណ៍ អនកនយំក្រទពយ 

 ទងំអស់ ឆ្លងេទកន់េ្រតើយនយ មន លអនកដ៏ចេ្រមើន អនកចូរ្រត- 

 ឡប់មកវញិ យ៉ងឆប់រួស ន់ សូមអនកចម្លងខញុ  ំ ឥឡូវេនះផង ។ 

[១១៨] (េចរនិយយថ) នងផ្ល ស់ប្តូ រយកអញ អនកមិនសនិទធ ន ល 

 េ យប្តីែដលសនិទធ ន ល អស់កលយូរ ផ្ល ស់ប្តូ រយកអញែដល 

 មិនែមនជប្តីេទៀងទត់ េ យប្តីេទៀងទត់ នងនឹងផ្ល ស់ប្តូ រយក 

 ្របុសឯេទៀតនឹងអញមិនខន  អញនឹងេទកន់ទីឆង យជងទីេនះ។ 

[១១៩] (ចចកនិយយថ) ្រស្តីេនះជអ្វី េទើបេធ្វើនូវសេំណើ ចយ៉ងខ្ល ងំ 

 េទៀបគុមពៃរទឹក ករ កំ្តី េ្រច ងក្តី ្របគកំ្តី ែដលេគ ងំទុកេ យ 

 ល្អ កនុងទីេនះ មិនមនេទ មន ល្រស្តី មន្រតគកល្អ មនរូប 

 ល្អ   េហតុដូចេម្តច   េទើបនងេសើចក្អ កក្អ យ   កនុងកលគួរយ ំ  ។ 

[១២០] (នងេនះនិយយថ) មន លចចក ជមពុកៈ ពលឥត្របជញ  

 ឯងជសត្វគម ន្របជញ  ឯង បសូនយចក្រតីនិងដុំ ច់ សញជប់- 

 សញជឹ ង   ដូចសត្វក្ំរញ   ។ 
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៣២ 

ស◌ុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១២១] សុទស  ំ វជជមេញញសំ អត្តេន     បន ទុទទសំ 

 ជិនន     បតិញច     ជរញច   មមប ិ  ត្វេញញវ   ឈយសិ ។ 

[១២២] ឯវេមតំ    មិគ ជ   យថ     ភសសិ    ជមពុក 

   ននូហំ  ឥេ   គន្ត្វ  ភត្តុ     េហស  ំ  វ នុគ  ។ 

[១២៣] េយ  ហេរ  មត្តិកំ  ថលំ កំសថលមប ិ  េ  ហេរ 

 កតំេយវ  តយ   បបំ  បុនេបវ ំ  ករសិ សីតិ   ។ 

ចុល្លធនុគគហជតកំ   ចតុតថំ   ។ 

កេបតកជតកំ 

[១២៤] ឥទនិ     េខម្ហិ     សុខិេ      អេ េគ 

 និកកណ្ឋ េក     និបបតិេ      កេបេ  

 ក មិទនិ     ហទយស      តុដ្ឋឹ 

 តថ      ហិ      មំ      មំស កំ      ពេលតិ     ។ 
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៣២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១២១] (ចចកនិយយថ) េទសរបស់ជនទងំ យឯេទៀត េឃើញ 

 បនេ យងយ ចែំណកខង េទសរបស់ខ្លួន េឃើញបន 

 េ យ្រក ស់ នងឯងជ្រស្តី បសូនយចកប្តី និងស យ 

 សពជ ប់សញជឹ ង   ជងអញេទេទៀត   ។ 

[១២២] (នងេនះនិយយថ) មន លេស្តច្រមឹគ ជមពុកៈ អនកនិយយ 

 យ៉ង  ពកយន៎ុះ យ៉ងហនឹងេហើយ ខញុ េំនះ េទអពីំទីេនះ 

 នឹងលុះអំ ចប្តី   េ យពិត   ។ 

[១២៣] (សកកេទវ ជ េពលថ) អនក  ៊ នលួចភជន៍ដី អនក 

 េនះ គង់ ៊ នលួចភជន៍ស្រមិទធិេទៀត បបែដលនង បនេធ្វើ 

 រួចេហើយ   នងនឹងេធ្វើយ៉ងេនះេទៀត   មិនែលងេឡើយ   ។ 
ចប់   ចុល្លធនុគគហជតក   ទី   ៤   ។ 

កេបតកជតក 
[១២៤] (ែក្អកនិយយថ) ឥឡូវេនះ អញបនសុខ មិនមនេ គ 

 មិនមនស្រតូវ ដូចបន្ល  (េ្រពះ) ្រពបេហើរេចញេទេហើយ 

 ឥឡូវេនះ អញនឹងេធ្វើនូវេសចក្តីេ្រតកអរ ៃនចិត្ត េ្រពះថ ច់ 

 និងអន្លក់   រែមងញុងំអញ   ឲយមនកម្ល ងំ   ។ 
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៣៣ 

បញច កនិបេត   តតិេយ   អឌ វេគគ  

[១២៥] កយ ំ ព ក   សិខិនី េចរ ី   លងឃបីិ ម  

 ឱរ ំ   ព េក    គចឆ          ចេ ្ឌ  េម  យេ   សខ ។ 

[១២៦] អលញ្ហិ   េត  ជគឃ ិ េយ  មមំ     ទិ ្វ ន ឯទិសំ 

 វលិនូំ    សទូបុេត្តន  បិដ្ឋមេដ្ឋន     មកខិ តំ  ។ 

[១២៧] សុន្ហ េ  សុវលិិេ ្ត សិ អននបេនន    តបបេិ  

 កេណ្ឋ   ច  េត  េវឡុរេិយ អគមសិ   កជងគលំ 

[១២៨] ម  េត  មិេ ្ត   អមិេ ្ត    អគមសិ   កជងគលំ 

 បិញជ និ  តតថ  យិ ្វ   កេណ្ឋ    ពនធន្តិ   វដ្តនំ    ។ 

[១២៩] បុន   បបជជសី សមម  សីលំ   ហិ   តវ ទិសំ 

 ន   ហិ   មនុសក    េភគ       សុភុញជ   េ ន្តិ  បកខិ េនតិ ។ 

កេបតកជតកំ   បញច មំ   ។ 

អឌ វេគគ    តតិេយ   ។ 
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៣៣ 

បញច កនិបត   អឌ វគគ   ទី   ៣ 

[១២៥] (្រពបនិយយចអំកថ) េនះជកុកអ្វី ជសត្វមនកេំប៉យ 

 ជេចរ មនពពកជជី  ែននងកុក នងចូរមកខង យ 

 ែក្អកជសម្ល ញ់របស់ខញុ  ំ  កច   ។ 

[១២៦] (ែក្អកនិយយថ) អនកមិនគួរេសើចនឹងខញុ  ំ េ្រពះេឃើញខញុ  ំ

 (ដល់នូវេសចក្តីទុកខ) យ៉ងេនះ ែដល្រតូវកូនអនក្រគួ ដក ្ល ប 

 ្រប ក់េ យេម ម៉ត់   ។ 

[១២៧] (្រពបនិយយថ) អនកមនខ្លួនងូត ្អ ត ្រស បេ យល្អ 

 ែឆ្អតសកប់សកល់ េ យបយនិងទឹក អនកមនែកវពិទូរយឰដ៏ក 

 នឹងេទកន់នគរកជងគលៈឬ   ។ 

[១២៨] (ែក្អកនិយយថ) សត្វជមិត្ត ឬ ជស្រតូវរបស់អនក កុេំទ 

 កន់នគរកជងគលៈេឡើយ ពួកជនកនុងនគរេនះ បនេបចេ ម 

 េហើយចង្របេ ្រតង់ក   ។ 

[១២៩] (្រពបនិយយថ) មន លសម្ល ញ់ អនកនឹងដល់នូវអេំពើ យ៉ង 

 េនះេទៀត េ្រពះមរយទរបស់អនក ែតយ៉ងហនឹង េភគៈទងំ យ 

 របស់មនុស  មិនែមនសត្វ ្ល ប បរេិភគបនេទ   ។ 
ចប់កេបតកជតក  ។ 

ចប់   អឌ វគគ   ទី   ៣   ។ 
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៣៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

តស ុទទ នំ 

   អថ    វណ្ណ    សសីល    ហិរ ិ   លភេត 

   សុមុខសិ    ស លិយ    បិត្តវេ  

   អថ    ចកក    ប ស    ស ជ    សេ  

   យវ    ពល    កេបតក    បណ្ណរស    ។ 

ត្រត   វគគុទទ នំ   ភវតិ 

   ជិនញច     វណ្ណំ     អសមំ    វគុបបរ ិ

   សុេទសិ      ជតកន្តិ     សន្តិ     វសីតិ 

   មេហសិេន      ្រពហមចរតិ្តមុត្ត- 

   មេ ច      គថ     អតថវតី     សុពយញជន    ។ 

បញច កនិបតំ   និដ្ឋិតំ   ។
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      ៣៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

ឧទទ នៃនជតកេនះគឺ 
 និយយអពីំវ ្ណ េ ហជតក ១ សីលវមិសំជតក ១ ហិរជិតក ១ 

 ខេជជ បនកជតក ែដលបុគគលបន្របេយជន៍ ១ ្វ មនមុខល្អ ១ 

 (គុមភិយជតក ១)  លិយជតក  ១  មិត្តដ៏្របេសើរ  ១  ចកក  ១ 

 ប សជតក ១ ្រពះ ជកុមរ (្រពះនមទីឃិតិ) ១ មិគេបតក- 

 ជតក ១ បយដេំណើ ប ១ ចចកពល ១ កេបតកជតក ១ រួម 

 ជ    ១៥    ជតក    ។ 

ឧទទ នវគគ   មនកនុងបញច កនិបតេនះគឺ 

 អពីំមណិកុណ្ឌ លវគគ   (និយយអពីំបុគគល បសូនយ)  ចកែដន 

 ជេដើម)  វ ្ណ េ ហវគគ  អពីំវគគខងេលើ មិនេសមើគន  វគគទងំ យ 

 ២០  ែដល្រពះសុគត  សែម្ដងទុកល្អេហើយ  េ ថ  ជតក   ្រពះ 

 សងគីតិកចរយ   បនសែម្ដងនូវភព   ៃន្រពហមចរយិធម៌ ដ៏្របេសើរ 

 របស់្រពះគថទងំ យ មនអតថ្រពមទងំពយញជនៈ (បរបូិណ៌) ។ 

ចប់   បញច កនិបត  ។ 
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ឆកកនិបតជតកំ 

រយិវេគគ  

រយិជតកំ 

[១៣០] មសុ   កុជឈ   ភមូិបតិ  មសុ   កុជឈ រេថសភ 

 កុទធំ អបបដិកុជឈេន្ត   ជ    រដ្ឋស      បជិូេ  

 គេម      យទិ រេញញ និេនន      យទិ    ថេល 

 សព្វតថមនុ មិ  មសុ   កុជឈ   រេថសភ   ។ 

[១៣១] រយិបិ      នម               អហុ   គងគ យ នវេិក 

 បុេព្វ    ជនំ រយិ ្វ   បចឆ     យចតិ   េវតនំ 

 េតនស   ភណ្ឌ នំ   េ តិ ន   ច   េភេគហិ   វឌ តិ   ។ 

[១៣២] អតិណ្ណេញញវ យចស ុ  អបរ ំ   ត នវកិ 

 អេញញ  ហិ តិណ្ណស   មេន អេញញ    េ តិ  តិេរសិេន(១)  ។ 

     ១   ឱ.   តេរសិេន  ។   ម.   បេរសិេន  ។ 
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ឆកកនិបតជតក 

រយិវគគ 

រយិជតក 

[១៣០] (្រពះេពធិសត្វទូនម នថ) បពិ្រតមច ស់ែផនដី សូម្រពះអងគ កុខំញ ល់ 

 បពិ្រត្រពះអងគ ្របេសើរេលើរថ សូម្រពះអងគ កុខំញ ល់ ្រពះ ជ 

 កលមិនខញ ល់តប ចេំពះបុគគលែដលខឹង ្រស្តែតងបូជ ម  

 រែមងេ្រប ន្របេ មនុស  កនុងទីទងំពួង គឺកនុង្រសុក ឬកនុងៃ្រព 

 ទីទបឬទីទួល  បពិ្រត្រពះអងគ  ្របេសើរេលើរថ  សូម្រពះអងគកុខំញ ល់  ។ 

[១៣១] (្រពះ ្ត ្រ ស់ថ) នយទូក កនុងទេន្ល គងគ  េឈម ះ 

 រយិបិ  ែតងចម្លងនូវជនមុន េហើយេទើបសុយំកនូវៃថ្លឈនួល 

 កនុងកលខងេ្រកយ េហតុេនះ ករេឈ្ល ះ្របែកក ក៏រែមងមន 

 ដល់គត់   គត់ក៏មិនចេ្រមើន   េ យេភគសមបត្តិទងំ យ    ។ 

[១៣២] ( បសេពធិសត្វទូនម នថ) មន លនយទូក ចូរអនកសុយំក 

 ៃថ្ល ចេំពះមនុស  ែដលមិនទន់ឆ្លង េទកន់េ្រតើយនយ ឲយេហើយ 

 សិន េ្រពះថ ចិត្តមនុស ែដលឆ្លងេហើយេផ ង ចិត្តរបស់មនុស  

 អនកែស្វងរកេ្រតើយ   (្រតូវករឆ្លង)   េផ ង   ។ 
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៣៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១៣៣] គេម    យទិ រេញញ និេនន      យទិ  ថេល 

 សព្វតថមនុ មិ  មសុ    កុជឈតិថ   នវកិ  ។ 

[១៣៤] យេយវ  អនុ សនិយ ជ     គមវរ ំ   អទ 

 េយវ  អនុ សនិយ នវេិក   បហរ ី  មុខំ   ។ 

[១៣៥] ភត្តំ   ភិននំ  ហ   ភរយិ  គេញភ    ច   បតិេ    ឆម 

 មិេគវ   ជតរេូបន  ន    េតនតថំ    អវឌ តុិន្តិ(១)  ។ 

រយិជតកំ   បឋមំ   ។ 

េសតេកតុជតកំ 

[១៣៦]  ម    ត    កុជឈ ិ   ន    ហិ    ធុ    េកេធ 

  ពហុមប ិ    េត     អទិដ្ឋំ     អស ុតញច  

  ម បិ      ទិ (២)    ត    េសតេកតុ 

  ចរយិមហុ     ទិសតំ     បស ថ      ។ 

     ១   ម.   អពនធឹសូតិ   ។   ២   ម.   ទិស   េសតេកតុ   ។   ឱ.   ទិ       េសតេកតុ   ។ 
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៣៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១៣៣] ម  ែតងេ្រប ន្របេ មនុស  កនុងទីទងំពួង គឺកនុង្រសុក 

 ឬកនុងៃ្រព   ទីទប   ឬទីទួល   មន លនយទូក   ចូរអនកកុខឹំង   ។ 

[១៣៤] (្រពះ ្ត ្រ ស់ថ) ្រពះ ជ បន្របទន្រសុកសួយ 

 េ យពកយេ្រប ន្របេ  នយទូកក៏ទះមត់ (ឥសី) េ យ 

 ពកយេ្រប ន្របេ េនះែដរ   ។ 

[១៣៥] ភជន៍បយក៏ែបក ភរយិក៏្រតូវខ្លួន្រប រ គភ៌របស់ភរយិ 

 ក៏ធ្ល ក់ចុះេទេលើែផនដី មនុស ពល មិនញុងំ្របេយជន៍ឲយចេ្រមើន 

 េ យឱ ទេនះ   ដូចជ្រមឹគ   មិនចេ្រមើន    េ យមស្របក់    ។ 
ចប់   រយិជតក   ទី   ១   ។ 

េសតេកតុជតក 

[១៣៦] ( ចរយទិ បេមកខ ទូនម នេសតេកតុ្រញហមណ៍ថ) មន លអនក 

 ចូរអនកកុខឹំង េ្រពះថ ករខឹងជករមិនល្អេទ អនកមិនែដលេឃើញ 

 មិនែដលឮ នូវទិសជេ្រចើនេទ មន លអនក េឈម ះ េសតេកតុ ម - 

 បិ  ទុកជទិស (ខងេដើម អនក្របជញទងំ យ) េពលថ 

 ចរយទុកជ   (ទិសខង ្ត )ំ   ្របេសើរជងទិសទងំ យ   ។ 
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៣៧ 

ឆកកនិបេត   បឋេម   រយិវេគគ  

[១៣៧]  អគរេិន       អននបនវតថទ 

  អ ្ហ យិក     តមប ិ    ទិសំ     វទន្តិ 

  ឯ      ទិ      បរម     េសតេកតុ 

  យ ំ    ប ្វ      ទុកខី      សុខិេន     ភវន្តិ     ។ 

[១៣៨]  ខ ជិន      ជដិ      បង កទន្ត  

  ទុមុកខ របូ      េយេម     ជបន្តិ      មេន្ត 

  កចចិ     នុ     េត     មនុសេក     បេយេគ 

  ឥទំ     វទិ ូ    បរមុិ ្ត      អបយ     ។ 

[១៣៩]  បបនិ     កមម និ     ករ ិ ្វ      ជ 

  ពហុស ុេ      េនវ     ចេរយយ     ធមមំ 

  សហស េវេទបិ     ន     តំ     បដិចច 

  ទុកខ      បមុេញច      ចរណំ     អប ្វ      ។ 
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៣៧ 

ឆកកនិបត   រយិវគគ   ទី   ១ 

[១៣៧]    ពួកជនជ្រគហសថ     ជអនកឲយបយទឹកនិងសពំត់   ជអនក  

 េ រក (នូវអនកទទួលទន)  អនក្របជញទងំ យ មន 

 ្រពះពុទធជេដើម េពលនូវបុគគលេនះថ ជទិស (ខងេលើ) 

 មន លេសតេកតុ បុគគលមនទុកខ ្រតឡប់ជបនេសចក្តីសុខវញិ 

 េ្រពះដល់នូវទិស(និព្វ ន)   ទិសនុ៎ះ  ជទិសដ៏្របេសើរ   ។ 

[១៣៨] (្រពះ ជសួរបុេ ហិតថ) ជដិលទងំ យ  ្រទ្រទង់ 

 ែសបកខ្ល ឃមុ ទំងំ្រកចក មនេធមញ្របកបេ យមនទិល មនសភព 

 ដ៏េ ហមង ែតង ្វ ធយយ នូវមន្តទងំ យ ជដិលទងំេនះ 

 (ឋិតេន) កនុងេសចក្តីពយយម ជរបស់មនុស  ដឹងចបស់នូវ 

 េ កេនះ    បនរួចចកអបយឬេទ     ។ 

[១៣៩] (បុេ ហិតទូលតបថ) បពិ្រត្រពះ ជ បុគគលជពហុស ូត 

 េធ្វើបបកមមទងំ យ មិន្រប្រពឹត្តធម៌ សូមបេីចះដឹងេ្រចើន េហើយ 

 ្រស័យករេចះដឹងេនះ មិនបនដល់នូវករ្រប្រពឹត្ត ក៏រែមង 

 មិនបនរួច   ចកទុកខេឡើយ   ។ 
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៣៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១៤០]  សហស េវេទបិ      ន      តំ      បដិចច 

   ទុកខ       បមុេញច       ចរណំ      អប ្វ  

   មញញ មិ      េវទ      អផ       ភវន្តិ 

   សសំយមំ      ចរណេញញវ      សចចំ      ។ 

[១៤១]  ន      េហវ      េវទ      អផ       ភវន្តិ 

   សសំយមំ      ចរណេញញវ      សចចំ 

   កិត្តិញច       បេបបតិ      អធចិច      េវេទ 

   សន្តឹ      បុេណតិ      ចរេណន      ទេន្ត តិ     ។ 

េសតេកតុជតកំ   ទុតិយំ   ។ 

ទរមុីខជតកំ 

[១៤២]  បេងក      ច    កម    បលិេប    ច    កម 

   ភយញច       េមតំ      តិមលំូ      បវុត្តំ 

   រេជ    ច    ធេូម    ច    មយ    បកសិ  

   ហិ ្វ       តុវ ំ     បព្វជ      ្រពហមទត្ត      ។ 
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៣៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១៤០] (្រពះ ជេពលថ) បុគគលអនកេចះេ្រចើន ្រស័យនូវករេចះ 

 ដឹងេនះ ែតមិនបនដល់នូវករ្រប្រពឹត្ត ក៏រែមងមិនរួចចកទុកខ 

 ខញុសំមគ ល់ថ ករេចះដឹង មិនមនផលេទ ករ្រប្រពឹត្ត ្រពម 

 ទងំករស្រងួមេទៀងទត់   េទើបមនផល   ។ 

[១៤១] (បុេ ហិតទូលថ) ករេចះដឹង មិនែមនឥតផលេទ ករ 

 ្រប្រពឹត្ត ្រពមទងំករស្រងួមេនះឯង ក៏មិនេទៀងទត់ែដរ បុគគល 

 ដល់នូវកិត្តិសពទ េ្រពះ ្រស័យករេចះដឹង បុគគលមនខ្លួនទូនម ន 

 បនេហើយ   ដល់នូវ្រពះនិព្វ ន   េ្រពះករ្រប្រពឹត្ត  ។ 
ចប់   េសតេកតុជតក   ទី   ២   ។ 

ទរមុីខជតក 
[១៤២] (្រពះបេចចកពុទធទរមុីខ ឲយឱ ទដល់្រពះ ជ្រពហមទត្តថ) កម 

 ទងំ យ ដូចភក់ផង កមទងំ យដូចេ្រគ ងស្អិតផង េនះជ 

 ភ័យមនឫសគល់ ៣ យ៉ង ែដល្រពះសមពុទធេពលទុកេហើយ កម 

 ទងំ យ ដូចធូលីផង ដូចែផ ងផង ែដល ម ្របកសេហើយ 

 បពិ្រត្រពះ ជ្រពហមទត្ត សូម្រពះអងគលះបង់ (កមទងំេនះ) 

 េហើយបួសចុះ   ។ 
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៣៩ 

ឆកកនិបេត   បឋេម   រយិវេគគ  

[១៤៣]  គធិេ      ច     រេ      ច     អធិមុចឆិេ      ច 

   កេម ្វ ហំ     ្រពហមណ     ភឹសរបូំ 

   តំ នុស េហ     ជីវកិេ ថ      ប តុំ 

   ក មិ     បុញញ និ     អនបបកនិ     ។ 

[១៤៤]  េយ     អតថកមស      ហិ នុកមបេិន 

   ឱវជជមេន     ន     កេ តិ     សនំ 

   ឥទេមវ     េសេយយ     ឥតិ     មញញមេន 

   បុនបបុនំ     គពភមុេបតិ     មេនទ     ។ 

[១៤៥]  េ      េឃររបូំ     និរយ ំ    ឧេបតិ 

   សុភសុភំ     មុត្តករសីបរូ ំ

   ស ្ត      សកេយ     ន     ជហន្តិ     គិទធ  

   េយ     េ ន្តិ     កេមសុ     អវតី គ     ។ 

[១៤៦]  មិេឡ្ហន     លិ ្ត      រុហិេរន     មកខិ  

   េសេម្ហន     លិ ្ត      ឧបនិកខមន្តិ 

   យ ំ    យ ំ    ហិ     កេយន     ផុសន្តិ     វេទ 

   សព្វំ     អ តំ     ទុកខ េមវ     េកវលំ     ។ 
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៣៩ 

ឆកកនិបត   រយិវគគ   ទី   ១ 

[១៤៣] (្រពះ ជ្រពហមទត្ត េពលថ) បពិ្រត្រពហមណ៍ ខញុជំអនក 

 ជប់ចពំក់ េ្រតកអរ្រជុល្រជប់កនុងកមទងំ យ ជអនក្រតូវករ 

 េ យជីវតិ មិន ចេដើមបលីះនូវកម មនសភពគួរខ្ល ចេនះ 

 បនេទ   ខញុនឹំងេធ្វើបុណយទងំ យេ្រចើន   ។ 

[១៤៤] (្រពះបេចចកពុទធេពលថ) បុគគល  កលេគ្របថន េសចក្តី 

 ចេ្រមើន អនុេ្រគះ  េ យ្របេយជន៍ េ្រប ន្របេ  ែតមិនេធ្វើ ម 

 ពកយេ្រប ន្របេ  សមគ ល់ថ េនះឯង្របេសើរ ជមនុស លងង់េខ្ល  

 រែមងចូលេទកន់គភ៌ញយ ៗ   ។ 

[១៤៥] បុគគលលងង់េខ្ល េនះ រែមងចូលេទកន់នរក មនសភពដ៏ 

 ពន្លឹក ជទីមិន ្អ តដល់ពួកកុលបុត្តអនក ្អ ត េពញេ យមូ្រតនិង 

 ករសី សត្វទងំ យ  ជអនកមិនទន់្របសចក គៈ ជប់ 

 ចពំក់ កនុងកមទងំ យ សត្វទងំ យេនះ រែមងមិនលះបង់ 

 នូវសកយៈ   (ករេន   កនុងគភ៌)   ។ 

[១៤៦] សត្វទងំ យ ្របសូត (ចកគភ៌ៃនម ) រែមងជប់ េ យ 

 មក ្រប ក់េ យឈម ជប់េ យរម្អិល ប៉ះពល់ 

 នូវទ្វ រជទី្របសូត ៗ េ យកយ កនុងខណៈេនះ ទ្វ រទងំ 

 អស់េនះ   ជរបស់មិន ្អ ត   សុទធែតជទុកខទងំអស់   ។ 
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៤០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១៤៧]  ទិ ្វ       វទមិ      ន      ហិ      អញញេ       សវ ំ

  បុេព្វនិ សំ      ពហុកំ      ស មិ      ។ 

  ចិ្រ ហិ       គថហិ       សុភសិ ហិ 

  ទរមុីេខ       និជឈបយី      សុេមធន្តិ     ។ 

ទរមុីខជតកំ   តតិយំ   ។ 

េនរជុតកំ 

[១៤៨]  កេក   កកសងឃ  ច មយញច      បកតំ    វ  

     សេព្វវ   សទិ    េ ម ឥមំ    គមម   បព្វតំ   ។ 

[១៤៩]  ឥធ   សី    ច   ពយគឃ   ច សកុ    ច  មិគធម 

     សេព្វវ   សទិ    េ ន្តិ អយ ំ េក  នម   បព្វេ ។ 

[១៥០]  ឥមំ   េនរុន្តិ   ជនន្តិ  មនុស    បព្វតុត្តមំ 

     ឥធ   វេណ្ណន   សមបនន   វសន្តិ   សព្វបណិេន   ។ 
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៤០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១៤៧] ម េឃើញ េទើបេពល មិនែមន ្ត ប់ អពីំបុគគលដៃទេទ 

 ម រលឹកេឃើញ     នូវបុេព្វនិ សេ្រចើន   ។ 

 (្រពះសមម សមពុទធ្រ ស់ថ) ្រពះបេចចកពុទធ ្រពះនមទរមុីខៈ ពនយល់ 

 េស្តច្រពហមទត្ត មន្របជញ ល្អ េ យគថទងំ យ ដវ៏ចិិ្រត 

 ែដលសែម្ដងេហើយេ យល្អ   ។ 
ចប់   ទរមុីខជតក   ទី   ៣   ។ 

េនរជុតក 
[១៤៨] (សុវណ្ណហង ជប្អូន និយយថ) ហ្វូងែក្អកៃ្រព ែក្អក្រសុក 

 និងេយើង ជសត្វ្របេសើរ ជងពួកសត្វ ្ល ប មកដល់ភនេំនះ មន 

 សមបុរ្របែហលគន ទងំអស់   ។ 

[១៤៩] ពួកសីហៈ ខ្ល ធ ំ សត្វ ្ល ប ្រមឹគេថកទប កនុងទីេនះ 

 មនសមបុរ្របែហលគន ទងំអស់   េតើភនេំនះ   េឈម ះអ្វី   ។ 

[១៥០] (សុវណ្ណហង េពធិសត្វ េពលថ) មនុស ទងំ យដឹងថ 

 ភនដំ៏ឧត្តមេនះេឈម ះេនរុ សព្វសត្វទងំ យ េនកនុងទីេនះ ជ 

 សត្វបរបូិណ៌េ យពណ៌សមបុរ   ។ 
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៤១ 

ឆកកនិបេត   បឋេម   រយិវេគគ  

[១៥១]  អមនន   យតថ   សិយ  សន្ត នំ      វមិនន 

     ហីនសមម នន    បិ  ន   តតថ   វសតី   វេស   ។ 

[១៥២] យតថ  អលេ   ច  ទេកខ  ច    សេូ    ភីរុ   ច   បជិូយ 

    ន   តតថ   សេន្ត    វសន្តិ  អវេិសសកេរ   នេគ(១)   ។ 

[១៥៣]  នយ ំ  េនរុ   វភិជតិ  ហីនឧកកដ្ឋមជឈេិម 

      អវេិសសកេ      េនរុ  ហនទ  េនរុ ំ ជ មេសតិ  ។ 

េនរជុតកំ   ចតុតថំ   ។ 

សងកជតកំ 

[១៥៤] វតី   នម   ល   ជ      ចិត្តល វេន 

   តស      វស សហេស ន ឯកំ   និព្វត្តេត   ផលំ   ។ 

[១៥៥] តំ   េទ    បយិរបូសន្តិ  វ     ទរូផេល    សតិ 

    សឹេសវ    តុវ ំ   ជ      ផលវតី   សុខ   ។ 

     ១   ម.   នេរ   ។ 
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៤១ 

ឆកកនិបត   រយិវគគ   ទី   ១ 

[១៥១] (សុវណ្ណហង ជប្អូនេពលថ) ករមិន ប់ ន ឬករេមើល 
 ងយ នូវពួកសបបុរស ឬក៏ករ ប់ នបុគគលេថកទប មន 
 កនុងទី    បុគគលមិនគបបេីន   កនុងទីេនះេទ   ។ 

[១៥២] មនុស ខជិល និងមនុស ឧស ហ៍ មនុស េក្ល វក្ល  និងមនុស  
 ខ្ល ច េគបូជេសមើគន  កនុងទី  សបបុរសទងំ យ រែមងមិនេន 
 កនុងទីេនះ   ជភនមំិនេធ្វើឲយែប្លកបន   ។ 

[១៥៣] ភនេំនរុេនះ មិនែចកនូវសត្វ ឲយេថកទប ឲយខពង់ខពស់ ឲយជ 
 ក ្ដ ល ភនេំនរុមិនេធ្វើ ឲយែប្លកគន បន េបើដូេចន ះ េយើងទងំ- 
 យ   លះបង់នូវភនេំនរុេចល   ។ 

ចប់   េនរជុតក   ទី   ៤   ។ 

សងកជតក 
[១៥៤] (នង សងក កុមរកិ េពលថ) វល្លិេឈម ះ វតី េកើត 
 កនុងឧទយនេឈម ះ ចិត្តល វន័ វល្លិេនះ កនុងមួយពន់ឆន  ំ េទើប 
 េកើតែផ្ល   ១   ។ 

[១៥៥] េទះេបើែផ្លមនេន កនុងទីឆង យដល់េម្ល៉ ះ ពួកេទវ េនែតចូល 
 េទរកវល្លិេនះ បពិ្រត្រពះ ជ សូម្រពះអងគ្របថន ចុះ េសចក្តី 
 ្របថន    រែមងមនផល   នមំកនូវេសចក្តីសុខ   ។ 
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៤២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១៥៦]  សឹសេថវ   េ    បកខី  សឹសេថវ   េ    ទិេជ 

    តេស      សមិជឈតថ  វ     ទរូគ      សតិ 

    សឹេសវ     តុវ ំ    ជ      ផលវតី    សុខ  ។ 

[១៥៧] សេមបសិ   េខ   មំ   ចយ ន   ច   សេមបសិ   កមមុន 

     ម     េ េរយយកេស វ វណ្ណវន្ត     អគនធិក   ។ 

[១៥៨] អផលំ    មធុរ ំ   ចំ   េយ   មិេត្តសុ   បកុព្វតិ 

    អទទំ    អវសិ ជំ    េភគំ    សនធិ   េតនស    ជីរតិ   ។ 

[១៥៩]  យ ំ ហិ  កយិ   តំ  ហិ   វេទ   យ ំ   ន   កយិ    ន   តំ   វេទ 

     អកេ ន្តំ     ភសមនំ  បរជិនន្តិ     បណ្ឌិ     ។ 

[១៦០]  ពលញច     វត   េម   ខីណំ បេថយយញច      ន     វជិជតិ 

     សេង ក    បណុបេ ធយ ហនទ    ទនិ    វជមហំ   ។ 
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៤២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១៥៦] អបំលសត្វ ្ល បេនះ (កុក) េន្របថន បន អបំលសត្វ 

 មនកេំណើ តពីរ គង់្របថន បន ថ្វីេបើ ទេន្លមនេនកនុងទីឆង យ 

 េសចក្តី្របថន របស់កុកេនះ គង់សេ្រមចមិនខន បពិ្រត្រពះ ជ 

 សូម្រពះអងគ្របថន ចុះ   េសចក្តី្របថន    រែមងមនផល   ជសុខ   ។ 

[១៥៧] (្រពះ ជ្រពហមទត្តេពលថ) នងបនញុងំខញុ  ំ ឲយែឆ្អតេ យ 

 ច មិនែឆ្អតេ យករងរ ដូចជផក ក្រមង ៃនេឈើេ េរយយកៈ 

 មនែតពណ៌   មិនមនក្លិន   ។ 

[១៥៨] បុគគល  មិនឲយ មិនលះបង់េភគៈ ្រគន់ែតេធ្វើនូវ ច 

 ដ៏ពីេ ះ ជ ចឥតផល ចេំពះមិត្តទងំ យ តណំ (ៃនេសចក្តី 

 សនិទធ ន ល) របស់បុគគលេនះ រែមង បសូនយេទ េ យ 

 េហតុេនះឯង   ។ 

[១៥៩] ពិត ស់ បុគគលេធ្វើនូវអេំពើ  គបបនិីយយនូវអេំពើេនះ 

 មិនេធ្វើនូវអេំពើ  មិនគបបនិីយយនូវអេំពើេនះ បណ្ឌិ តទងំ- 

 យ   រែមងកណំត់ដឹង   នូវបុគគលអនកមិនេធ្វើ  ្រគន់ែតនិយយ  ។ 

[១៦០] ពលរបស់ខញុអំស់េហើយ ទងំេសប ង រក៏មិនមន ខញុ រំេងក ស 

 ចេំពះករវនិសៃនជីវតិ     េបើដូេចន ះ     ខញុនឹំងេទ    ឥឡូវេនះ    ។ 
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៤៣ 

ឆកកនិបេត   បឋេម   រយិវេគគ  

[១៦១] ឯតេទវ  ហិ  េម  នមំ  យ ំ  នមសមឹ   រេថសភ 

    គេមហិ   ម ជ  បិតរ ំ  មន្តយមហន្តិ   ។ 

សងកជតកំ   បញច មំ   ។ 

មិគេ បជតកំ 

[១៦២]  ន    េម    រុចិ    មិគេ ប យស     េត    ទិសី    គតិ 

     អតុចចំ    ត    គចឆសិ(១)  អភមូឹ     ត    េសវសិ    ។ 

[១៦៣] ចតុកកណ្ណំ វ    េកទរ ំ  យថ   េត   បឋវ ី  សិយ 

     តេ     ត    និវត្តស ុ  មសុ   ឯេ ្ត    បរ ំ  គមិ   ។ 

[១៦៤]  សន្តិ   អេញញបិ   សកុ  បត្តយន   វហិងគម 

     ឧកខិ ្ត    តេវេគន  ន ្ឋ   េត  សស តីសម  ។ 

[១៦៥]  អក ្វ    អបរណ្ណស   បិតុ វុឌ ស    សនំ(២) 

     កល េត   អតិកកមម  េវរមភ នំ   វសំ   អគ   ។ 

     ១   ឱ.   ម.   បតសិ   ។   ២   ឱ.   ភសនំ   ។ 
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៤៣ 

ឆកកនិបត   រយិវគគ   ទី   ១ 

១៦១] (នង សងក ទូលថ) បពិ្រត្រពះអងគ ្រទង់្របេសើរេលើរថ ពកយ 

 ែដលមនកនុងេឈម ះ ពកយន៎ុះឯង ជេឈម ះ របស់ខញុ ្ំរពះអងគ 

 បពិ្រតម ជ សូម្រពះអងគរង់ចចុំះ ខញុ ្ំរពះអងគ នឹងអេញជើញ 

 បិ សិន   ។ 
ចប់   សងកជតក   ទី   ៥   ។ 

មិគេ បជតក 
[១៦២] ( ម តេពធិសត្វ និយយនឹងកូនថ) មន លមិគេ បៈ ដេំណើ រ 

 របស់អនក្របកដដូេចន ះ មិនេពញចិត្តអញេទ មន លកូន ដបតិ 

 អនកេហើរេទខពស់េពក   មន លកូន អនកេសពគប់នូវទី   មិនែមនែផនដី   ។ 

[១៦៣] ែផនដី្របកដដល់អនក ដូចជែ្រសមន្រជុង ៤ មន លកូន ចូរ 

 អនក្រតឡប់    អពីំទីេនះមកវញិ    កុេំទហួសអពីំទីេនះេឡើយ     ។ 

[១៦៤] ពួកសកុណជតិឯេទៀត មន ្ល បជយន េទកន់ កស 

 ពួកសត្វទងំេនះ សមគ ល់ខ្លួនថ េសមើេ យវតថុដ៏េទៀងទត់ ្រតូវ 

 កម្ល ងំខយល់បក់េបកវនិស   ។ 

[១៦៥] (្រពះសមម សមពុទធ ្រទង់សែម្ដងថ) មិគេ បៈ មិនេធ្វើ ម 

 ពកយ្របេ របស់បិ ចស់ េឈម ះ អបរណ្ណៈ េហើរកន្លងនូវខយល់ 

 រដូវកល   បនេទដល់អំ ចៃនខយល់ពយុះ   ។ 
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៤៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១៦៦]  តស    បុ ្ត    ច   ទ    វ េយ   ចេញញ   អនុជីវេិន 

            សេព្វ    ពយសនមបទំ  អេន ទកេរ    ទិេជ    ។ 

[១៦៧]  ឯវមប ិ   ឥធ    វុឌ នំ  េយ   កយ ំ   នវពុជឈតិ 

             អតិសីមំ    ចេ    ទិេ ្ត   គិេជឈ   តីត សេន 

             សេព្វ     ពយសនំ    បេបបន្តិ អក ្វ    ពុទធ សនន្តិ   ។ 

មិគេ បជតកំ   ឆដ្ឋំ   ។ 

សិរកិឡកណ្ណិ ជតកំ 

[១៦៨]  កនុ   កេឡន   វេណ្ណន ន   ចសិ    បិយទស ន 

     ក     ត្វំ   កស     ធី  កថំ  ជេនមុ  តំ  មយ ំ  ។ 

[១៦៩]  ម ជស ហំ   ធី   វរិបូកខស    ចណ្ឌិ យ 

     អហំ   កឡ ី  អលកខិក កឡកណ្ណី តិ    មំ   វទិ ូ

    ឱកសំ     យចិេ     េទហិ វេសមុ     តវ   សន្តិេក    ។ 
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៤៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១៦៦] កូនក្តី ្របពនធក្តី ឬសត្វឯេទៀត ជអនកចិញចឹ មជីវតិ មមិគ- 

 េ បៈេនះ ពួកសត្វ ្ល បទងំអស់ ក៏ដល់នូវេសចក្តីវនិស 

 េ្រពះទិជជតិ   (មិគេ បៈ)   មិនេធ្វើ មឱ ទ   ។ 

[១៦៧] បុគគល  មិនយល់នូវពកយ របស់បុគគលចស់ទុ ំកនុងេ កេនះ 

 បុគគលេនះ (ដល់នូវេសចក្តីវនិស) ដូចជ ម តកន្លងពកយេ្រប ន 

 ្របេ  ជសត្វេភ្លើតេភ្លើន្រ ច់េទ កន់ទីហួសែដន ជនទងំអស់ 

 ដល់នូវេសចក្តីវនិស  េ្រពះមិនេធ្វើ មពកយ្របេ របស់្រពះពុទធ  ។ 

ចប់   មិគេ បជតក   ទី   ៦   ។ 

សិរកិឡកណ្ណិ ជតក 

[១៦៨] (សុចិបរ ិ រេសដ្ឋីេពធិសត្វ សួរនងេទវធី េឈម ះកឡកណ្ណិ ថ) 

 នងជអ្វី មនវណ្ណៈេខម  ទងំមិនមនេ្រគ ងេមើលជទី្រស ញ់ 

 នងជអ្វី ឬជធី របស់អនក   េយើង គ ល់នង  ដូចេម្តចបន ។ 

[១៦៩] (នងកឡកណ្ណី  េឆ្លើយថ) ខញុ េំឈម ះចណ្ឌិ យ ជធី ៃន 

 ម ជ េឈម ះ វរូិបកខៈ ខញុមំនសមបុរេខម  ជ្រស្តីឥតបុណយ 

 ពួកេទវ  រែមង គ ល់ខញុថំ ជកឡកណ្ណី  អនកកលេបើខញុសូំមឱកស 

 សូមឲយ   េយើងនឹងេនកនុងសំ ក់ៃនអនក   ។ 
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៤៥ 

ឆកកនិបេត   បឋេម   រយិវេគគ  

[១៧០]  កឹសីេល   កឹសមចេរ  បុរេិស   និវេិស   តុវ ំ

    បុ ្ឋ    េម   កឡ ិ  អកខ ហិ កថំ   ជេនមុ   តំ   មយ ំ  ។ 

[១៧១]  មកខី    ប សី   រមភី  ឥស ុកី   មចឆរ ី  សេថ 

     េ    មយ្ហ ំ  បុរេិ    កេន្ត  លទធំ   យស    វនិស តិ   ។ 

[១៧២] េកធេន   ឧបនហី   ច បិសុេ    ច   វេិភទេក 

   កណ្ឌ ក េច   ផរុេ     េ  េម កន្តតេ  តេ  ។ 

[១៧៣]  អជជ   សុេវតិ   បុរេិ   សទតថំ   នវពុជឈតិ 

    ឱវជជមេន   កុបបតិ  េសយយេ    អតិមញញតិ   ។ 

[១៧៤]  ទវបបលុេទធ    បុរេិ   សព្វមិេត្តហិ(១)   ធំសតិ 

    េ   មយ្ហ ំ បុរេិ   កេន្ត  តសមឹ   េ មិ   អនមយ ។ 

     ១   ម.   សព្វមិេត្តសុ   ។ 
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៤៥ 

ឆកកនិបត   រយិវគគ   ទី   ១ 

[១៧០] (េសដ្ឋីេពធិសត្វសួរថ) នងតមកល់ចិត្តចេំពះបុរស មន 

 សីលធម៌ ដូចេម្តច មនសមចរ ដូចេម្តច មន លនងកឡី នង 

 ខញុសួំរេហើយ   ក៏ចូរ្របប់មក   េយើងនឹង គ ល់នង   ដូចេម្តចបន ។ 

[១៧១] (នងកឡកណ្ណី េឆ្លើយ្របប់ថ) បុរស  ជអនកលុបគុណ 

 ្របឡង សន ្រប ងំ្របែជង ្រចែណន កំ ញ់ ជអនក 

 អួត ង បន្រទពយេហើយបផំ្ល ញេទវញិ បុរសេនះ ជទីេ្រតក- 

 អររបស់ខញុ  ំ  ។ 

[១៧២] បុរស  េ្រចើនេ្រកធ ចងេសចក្តីេ្រកធទុក ញុះញង់ 

 បែំបកមិត្ត េពលពកយចក់េ ត ដូចបន្ល  េពលពកយ្រទេគះ 

 បុរសេនះ   ជទីេ្រតកអរៃ្រកៃលង   របស់ខញុជំងេនះ   េទេទៀត  ។ 

[១៧៣] បុរសមិនយល់្របេយជន៍ របស់ខ្លួនថ (កិចចេនះ្រតូវេធ្វើ) កនុង 

 ៃថងេនះ ឬកនុងៃថងែស្អក កលេបើេគទូនម ន ក៏ខឹងតប េមើលងយ 

 នូវបុគគល្របេសើរ   ។ 

[១៧៤] បុរស  ជប់ចិត្តកនុងែលបង គឺកមគុណ រែមងឃ្ល តចក 

 មិត្តទងំពួង បុរសេនះ ជទីេ្រតកអររបស់ខញុ  ំ ទងំខញុកំ៏មិនមន 

 េមះៃម   ចេំពះបុរសេនះេទ   ។ 
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៤៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១៧៥] អេបបហិ   ឯេ ្ត    ត្វំ   កឡ ិ េនតំ   អេម្ហសុ   វជិជតិ 

    អញញំ    ជនបទំ   គចឆ   និគេម   ជធនិេយ   ។ 

[១៧៦]  អហមប ិ  េខ   តំ   ជនមិ េនតំ   តុេម្ហសុ   វជិជតិ 

    សន្តិ   េ េក   អលកខិក សងឃរន្តិ   ពហំុ   ធនំ 

    អហំ   េទេ    ច   េម   ភ  ឧេភ   នំ   វធិមមេស   ។ 

[១៧៧] ក   នុ   ទិេព្វន   វេណ្ណន បឋពយ   សុបតិដ្ឋិ  

     ក      ត្វំ   កស         ធី  កថំ    ជេនមុ    តំ   មយ ំ  ។ 

[១៧៨] ម ជស ហំ   ធី   ធតរដ្ឋសិរមីេ  

    អហំ   សិរ ី  ច   លកខី    ច  ភរូបិញញ តិ   មំ   វទិ ូ

   ឱកសំ   យចិេ    េទហិ វេសមុ   តវ   សន្តិេក   ។ 

[១៧៩] កឹសីេល   កឹសមចេរ  បុរេិស    និវេិស    តុវ ំ

   បុ ្ឋ     េម   លកខិ    អកខ ហិ    យថ   ជេនមុ  តំ  មយ ំ ។ 
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៤៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១៧៥] (េពធិសត្វ តិះេដៀលថ) មន លនងកឡី នងចូរេចៀសេចញ 

 អពីំទីេនះេទ អេំពើ ្រកក់េនះ មិនមនកនុងេយើងទងំ យេទ 

 នងចូរេទកន់ជនបទ   ឬនិគម ជធនីដៃទចុះ   ។ 

[១៧៦] (នងកឡកណ្ណី  េពលថ) ខញុកំ៏បនដឹងេហតុេនះែដរ អេំពើ 

 េនះ មិនមនកនុងអនកេទ ពួកជនជអនកឥតបុណយកនុងេ ក រែមង 

 ្របមូលនូវ្រទពយេ្រចើន ខញុនិំងេទវ ជបងរបស់ខញុ  ំ ទងំពីរនក់ 

 ែតងបផំ្ល ញនូវ្រទពយនុ៎ះ   ។ 

[១៧៧] (េពធិសត្វ សួរថ) នងជអ្វី មនវណ្ណៈជទិព្វ មកឋិត 

 េលើែផនដី នងជអ្វី ឬជធី របស់នរ  េយើងនឹង គ ល់ 

 នង   ដូចេម្តចបន   ។ 

[១៧៨] (នងសិរេីទវធី  េពលថ) ខញុជំធី ៃនម ជ េឈម ះ 

 ធតរដ្ឋ ដ៏មនសិរ ីខញុជំ្រស្តីេឈម ះសិរផីង លកខីផង ពួកេទវ  រែមង 

 គ ល់ខញុថំ ជ្រស្តីមន្របជញ  ដូចែផនដី េ ក ខញុសូំមឱកស 

 េហើយ   សូមឲយ   េយើងនឹងសូមេន   កនុងសំ ក់េ ក   ។ 

[១៧៩] (េពធិសត្វសួរថ) នងនឹងតមកល់ចិត្ត ចេំពះបុរស មនសីលធម៌ 

 ដូចេម្តច មនសមចរៈ ដូចេម្តច មន លនងលកខី ខញុសួំរេហើយ 

 នងចូរ្របប់   េយើង គ ល់នង   ដូចេម្តច   ។ 



100 

៤៧ 

ឆកកនិបេត   បឋេម   រយិវេគគ  

[១៨០]  េយ     ចបិ     សីេត     អថ     បិ    ឧេណ្ហ  

  តេប     ឌំសសិរសឹេប     ច 

  ខុទទំ     បិបសំ     អភិភុយយសព្វំ 

  រត្តិនទិវ ំ    េយ    សតតំ     និយុេ ្ត  

  ក គតញច      ន     េបតិ     អតថំ 

  េ      េម     មនេប     និវេិសវ     តម្ហិ     ។ 

[១៨១]  អេកក ធេន     មិត្ត      ចគ      ច 

  សីលបូបេនន        អសេថជុភេូ  

  សងគ ហេក     សខិេ      សណ្ហ េច 

  មហត្តបេ ្ត បិ       និ តវុត្តិ 

  តសមឹហ     េបេស     វបុិ      ភ មិ 

  ឧមមី     សមុទទស      យថបិ     វណ្ណំ      ។ 
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៤៧ 

ឆកកនិបត   រយិវគគ   ទី   ១ 

[១៨០] (នងសិរេីទវធី  េពលថ) បុរស  ្រគបសងកត់ នូវ 

 ្រតជក់ក្តី េក្ត ក្តី ខយល់និងកេម្ដ ៃថងក្តី រេបម ពស់តូច ពស់ធកំ្តី 

 ឃ្ល នក្តី េ្រសកក្តីទងំអស់ េហើយ្របកបពយយមេរឿយៗ កនុងេវ  

 យប់និងៃថង រែមងមិនញុងំ្របេយជន៍ ែដល ងំេនកនុងកលគួរ 

 ឲយវនិស បុរសេនះ ជទីេពញចិត្តរបស់ខញុ  ំ ខញុគំបបស៊ីប់ចិត្ត 

 កនុងបុរសេនះឯង   ។ 

[១៨១] បុរស  ជអនកមិនេ្រកធ មនកលយណមិត្ត មនករ 

 បរចិច គ ជអនកបរបូិណ៌េ យសីល មិនែមនជអនកេលងេបក្របស 

 ជអនក្រតង់ ជអនកមនសងគហធម៌ មន ចទន់ភ្លន់ មន ចពីេ ះ 

 សូមបដីល់នូវភពជអនកធ ំ ក៏្រប្រពឹត្តឱនលេំទន ខញុជំអនកមនចិត្ត 

 ធទូំ យ ចេំពះបុរសេនះ ដូចជរលក (្របកដជរបស់ធ ំ

 ទូ យ   ដល់បុគគលែដលសម្លឹងេមើល)   នូវពណ៌របស់សមុ្រទ   ។ 
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៤៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១៨២]  េយ      ចបិ      មិេត្ត     អថ      អមិេត្ត 
  េសេដ្ឋ     សរេិកខ      អថ បិ     ហីេន 
  អតថំ     ចរន្តំ     អថ      អនតថំ 
  វ ី    រេ      សងគហេមវ     វេ ្ត  
  ចំ     ន     រជជ      ផរុសំ     កទចិ 
  មតស      ជីវស      ច     តស      េ មិ    ។ 
[១៨៣]  ឯេតសុ     េយ     អញញតរ ំ    លភិ ្វ  
  កន្តំ     សិរ ឹ    មជជតិ     អបបបេញញ  
  តំ     ទិត្តរបូំ     វសិមំ     ចរន្តំ 
  ករសីជតំវ(១)      វវិជជយមិ    ។ 
[១៨៤] អត្តន     កុរុេត     លកខឹ  អលកខឹ      កុរុតត្តន 
 ន   ហិ  លកខឹ  អលកខឹ     អេញញ  អញញស   ករេកតិ ។ 

សិរកិឡកណ្ណិ ជតកំ   សត្តមំ   ។ 

កុកកុដជតកំ 
[១៨៥] សុចិត្តបត្តចឆ ទន   តមពចឡូវហិងគម 
 ឱេ ហ  ទុម ខយ  មុធ  ភរយិ  ភ មិ   េត   ។ 
     ១   ម.   ករសី ្ឋ នំវ   ឱ.   ករសី ចំវ   ។ 
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៤៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១៨២] បុគគល  ្រប្រពឹត្តនូវេសចក្តីសេ្រងគ ះ កនុងចេំពះមុខ កបំងំ 
 មុខ ចេំពះពួកមិត្តក្តី ស្រតូវក្តី បុគគល្របេសើរក្តី េសមើគន ក្តី 
 េថកទបក្តី បុគគលអនក្រប្រពឹត្តនូវ្របេយជន៍ក្តី មិនែមនជ្រប- 
 េយជន៍ក្តី មិនេពលពកយ ្រកក់ កនុងកល ម្តង ខញុជំអនក 
 គប់រក   ចេំពះបុរសេនះ   េទះបី ្ល ប់ក្តី   រស់ក្តី   ។ 
[១៨៣] ប ្ត គុណទងំនុ៎ះ បុរស មួយ ជអនកគម នបញញ  បន 
 នូវសិរ ី ជទីេ្រតកអរ មួយ េហើយ្រសវងឹ ខញុ េំវៀរនូវបុរសេនះ 
 អនក្រប្រពឹត្តមិនេសមើ មនសភពដ៏េក្ត ្រក យ ដូចជបុគគល 
 េវៀរបង់នូវរេ ្ត មក   ។ 
[១៨៤] បុគគលេធ្វើនូវគុណសមបត្តិ គឺបុណយេ យខ្លួនឯង េធ្វើនូវអេំពើមិន 
 ែមនជបុណយ ក៏េ យខ្លួនឯង េ្រពះថ បុគគលដៃទ េធ្វើនូវគុណ- 
 សមបត្តិ  គឺបុណយក្តី  មិនែមនបុណយក្តីដល់បុគគលឯេទៀតមិនបនេទ   ។ 

ចប់   សិរកិឡកណ្ណី ជតក   ទី   ៨   ។ 

កុកកុដជតក 

[១៨៥] (សេំពចញីនិយយថ) ែនអនកមនខ្លួនបិទបងំ េ យ ្ល ប 
 ដ៏វចិិ្រតល្អ ជសត្វមនសិរ ្៍រកហម េទកន់ កសបន ចូរអនក 
 ចុះអពីំែមកេឈើមក   ខញុនឹំងជ្របពនធរបស់អនក   េ យទេទ   ។ 
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៤៩ 

ឆកកនិបេត   បឋេម   រយិវេគគ  

[១៨៦]  ចតុបបទី   ត្វំ   កលយណិ   ទ្វិបទហំ    មេនរេម 

     មិគី   បកខី    អសំយុ ្ត            អញញំ   បរេិយស  មិកំ  ។ 

[១៨៧]  េកមរកិ  េត  េហស មិ   មញជុ ក   បិយភណិនី 

    វនិទ   មំ   អរេិយន   េវេទន    កលយណឹ   ្រពហមចរនិឹ   ។ 

[១៨៨]  កុណបទិ(១)   េ ហិតេប    េចរ ិ   កុកកុដេបថិនិ 

     ន    ត្វំ    អរេិយន   េវេទន         មមំ    ភ ្ត រមិចឆសិ    ។ 

[១៨៩]  ឯវមប ិ  ចតុ    នរ ី               ទិ ្វ ន   បវរ(ំ២)   នរ ំ

    េនន្តិ    ស ្ហ ហិ   ចហិ     វ ិ រ ី   វយិ    កុកកុដំ    ។ 

[១៩០]  េយ    ច   ឧបបតិតំ   អតថំ        ន   ខិបបមនុពុជឈតិ 

     អមិត្តវសមេន្វតិ                      បឆឆ    ច   អនុតបបតិ   ។ 

     ១   ឱ.   សកុណខទិនិ   ។   ២   ម.   សធនំ   ។ 
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៤៩ 

ឆកកនិបត   រយិវគគ  ទី   ១ 

[១៨៦] (មន់េពធិសត្វេឆ្លើយថ) មន លនងដ៏ល្អ ជទីេ្រតកអរៃនចិត្ត 

 នងជសត្វេជើងបួន ខញុជំសត្វេជើងពីរ ពួក្រមឹគ និងសត្វបក  ី

 មិនសមគន េទ   នងចូរែស្វងរកសត្វឯេទៀត   េធ្វើជ ្វ មីចុះ   ។ 

[១៨៧] (សេំពចញីនិយយថ) ខញុ េំនជកុមរ ី ជ្រស្តីនិយយពីេ ះ 

 េពលពកយជទី្រស ញ់ នឹងបនជ (្របពនធ) របស់អនក អនកចូរ 

 បននូវខញុ  ំ  ជ្រស្តីល្អជ្រពហមចរនីិ   េ យករបនដ៏្របេសើរ   ។ 

[១៨៨] (មន់េពធិសត្វតិះេដៀលថ) ែននង ជសត្វសីុនូវ កសព 

 ផឹកនូវឈម ជេចរ េបៀតេបៀននូវមន់ នងឯង មិនែមនចង់ 

 បននូវអញេធ្វើជប្តី     េ យករបន្របេសើរេទ   ។ 

[១៨៩] (្រពះសមពុទធសែម្ដងថ) នរទីងំ យ ែដលមនករ ងៃវ 

 េឃើញនូវបុរសដ៏្របេសើរេហើយ រែមងដឹកន ំ េ យ ចដ៏ពីេ ះ 

 យ៉ងេនះឯង ដូចជសេំពចញី ្របេ មនូវមន់េឈម ល (មក 

 េធ្វើជប្តីរបស់ខ្លួន)   ។ 

[១៩០] បុគគល  មិនឆប់យល់នូវ្របេយជន៍ ែដលេកើតេឡើង 

 បុគគលេនះ រែមងលុះអំ ចៃនស្រតូវផង រែមងេក្ត ្រក យកនុង 

 កលជខងេ្រកយផង     ។ 
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៥០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១៩១]  េយ   ច   ឧបបតិតំ   អតថំ  ខិបបេមវ     និេពធតិ 

     មុចចេត     សត្តុសមព ធ  កុកកុ េ វ   វ ិ រយិតិ   ។ 

កុកកុដជតកំ   អដ្ឋមំ   ។ 

ធមមទធជជតកំ 

[១៩២]  ធមមំ   ចរថ   ញតេយ  ធមមំ   ចរថ   ភទទ   េ  

      ធមមចរ ី   សុខំ    េសតិ  អសមឹ    េ េក    បរម្ហិ    ច    ។ 

[១៩៣]  ភទទេក    វ យ ំ  បកខី   ទិេជ     បរមធមមិេក 

     ឯកបេទន     តិដ្ឋេន្ត   ធមមេម នុ សតិ     ។ 

[១៩៤]  នស    សីលំ   វជិនថ  អនញញ យ     បសំសថ 

     ភុ ្វ   អណ្ឌ ញច   ឆេប(១) ច ធេមម    ធេមម តិ   ភសតិ   ។ 

     ១   ឱ.   ម.   េបតញច    ។ 
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៥០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១៩១] លុះែតបុគគល  ឆប់យល់ចបស់ នូវ្របេយជន៍ ែដល 
 េកើតេឡើង បុគគលេនះ រែមងរួចចកករេបៀតេបៀន អពីំស្រតូវ 
 ដូចមន់េឈម ល     រួចអពីំសេំពចញី   ។ 

ចប់   កុកកុដជតក   ទី   ៧   ។ 

ធមមទធជជតក 

[១៩២] (ែក្អកនិយយនឹងពួកសត្វ ្ល បថ) មន លញតិទងំ យ អនក 
 ទងំ យ ចូរ្រប្រពឹត្តធម៌ អនកទងំ យ ចូរ្រប្រពឹត្តធម៌ េសចក្តី 
 ចេ្រមើន (នឹងមន) ដល់អនកទងំ យ អនក្រប្រពឹត្តធម៌ រែមង 
 េដកជសុខ   កនុងេ កេនះ   និងេ កខងមុខ   ។ 

[១៩៣] (ពួកសត្វ ្ល ប សរេសើរថ) សត្វ ្ល បមនកេំណើ តពីរេនះ 
 ្របេសើរ ស់េតើ ជអនក្របកបេ យធម៌ដ៏ៃ្រកែលង ឈរែត 
 េជើងមខ ង   េ្រប ន្របេ ែតធម៌   ។ 

[១៩៤] (បក េីពធិសត្វេពលថ) អនកទងំ យ មិន គ ល់ចបស់ 
 នូវមរយទ ៃនែក្អកេនះេទ អនកទងំ យសរេសើរ េ្រពះមិនដឹង 
 (ចែំណកខងែក្អក ្រកក់) សីុទងំពងទងំកូន (របស់ពួកេយើង) 
 េហើយេពលថ   ធម៌ៗ   ដូេចនះ   ។ 
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៥១ 

ឆកកនិបេត   បឋេម   រយិវេគគ  

[១៩៥]  អញញំ     ភណតិ    ចយ អញញំ    កេយន   កុព្វតិ 

     ចយ    េន   ច   កេយន ន   តំ   ធមមំ   អធិដ្ឋិេ    ។ 

[១៩៦]  ចយ   សខិេ    េ តិ មេនបវទុិេគគ      សិយ 

     បដិចឆេនន      កបូស េយ កណ្ហ សេបបវ   ធមមទធេជ 

     គមនិគមសុ     ធុ  សមមេ    ទុជជ េន   អយ ំ

បុរេិសន   ពលិេសន   ។ 

[១៩៧]  ឥមំ   តុេណ្ឌ ហិ   បេកខហិ បទ   ចិមំ   វេិហឋថ 

     ឆវ ំ  ហីមំ   វនិេសថ     នយ ំ សំ សនរេ តិ  ។ 

ធមមទធជជតកំ   នវមំ   ។ 

ននទិយមិគ ជជតកំ 

[១៩៨]  សេច   ្រពហមណ   គចឆសិ េកតំ   អញជនំ(១)   វន ំ

     វជជ សិ   ននទិយ ំ  នម  បុត្តំ     អ ម កេមរសំ 

     ម បិ    ច   េត   វុឌ  េត   តំ   ឥចឆន្តិ   បស តុិំ   ។ 

      ១   ម.   េកេត   អជជុនំ   ។ 
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៥១ 

ឆកកនិបត   រយិវគគទី   ១ 

[១៩៥] បុគគល ្រកក់ និយយេ យ ចេផ ង េធ្វើេ យកយ 

 េផ ង ្រប្រពឹត្តធម៌ ែតសម្ដី មិនែមនទងំកយផងេទ មិន 

 តមកល់ខ្លួនទុក     កនុងធម៌េនះ     ។ 

[១៩៦] បុគគលអនកទន់ភ្លន់ េ យ ច ែតេគ គ ល់ចិត្តបន េ យ្រក 

 ដូចជពស់ែវកបិទបងំខ្លួន ្រស័យេនកនុងរូង បុគគលមនធម៌ 

 ជទង់ជ័យ េគសនមតថ ល្អ កនុង្រសុក និងនិគមទងំ យ 

 បុគគលែបបេនះ   បុរសអនកលងង់េខ្ល    គ ល់បនេ យ្រក   ។ 

[១៩៧] អនកទងំ យ ចូរេបៀតេបៀនែក្អកេនះ េ យចពុំះផង ចូរ 

 េបៀតេបៀនែក្អកេនះ េ យេជើងផង ចូរញុងំែក្អក មកេនះ ឲយ 

 វនិសេទ   ែក្អកេនះ   មិនគួរឲយេនជមួយេទ   ។ 

ចប់   ធមមទធជជតក   ទី   ៩   ។ 

ននទិយមិគ ជជតក 
[១៩៨] (្រមឹគម បិ និយយផ្ត ថំ) មន ល្រពហមណ៍ េបើអនកេទកន់ 

 ឧទយនេឈម ះ អញជ័ន កនុង្រកុង េកត និយយ្របប់កូនេឈម ះ

 ននទិយៈ ជឱរសរបស់ខញុថំ ម បិ ទងំ យរបស់អនក ចស់ 

 េហើយ   គត់ចង់េឃើញអនក   ។ 
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៥២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១៩៩]  ភុ ្ត    មយ   និ បនិ ជិេន   បនេភជនំ 

 តំ   ជបិណ្ឌំ    អវេភត្តុ ំ នហំ   ្រពហមណមុស េហ  ។ 

[២០០]  ឱទហិស មហំ   បស  ំ ខុរបបណិស    ជិេន 

 តទហំ   សុខិេ   មុេ ្ត  អបិ  បេស យយ   មតរ ំ  ។ 

[២០១]  មិគ ជ   បុេរ   សឹ េកសលស    និេកតេវ 

 ននទិេយ   នម   នេមន អភិរេូប   ចតុបបេទ   ។ 

[២០២]  តំ  មំ  វធតុិមគចឆិ ទយសមឹ   អញជនវេន(១) 

 ធនុំ  រជជ(ំ២) ក ្វ ន    ឧសំុ  សនធ យ(៣) េកសេ   ។ 

[២០៣]  តស ហំ   ឱទហឹ   បស  ំ   ខុរបបណិស     ជិេន 

  តទហំ   សុខិេ    មុេ ្ត  មតរ ំ  ទដ្ឋុមគេ តិ   ។ 

ននទិយមិគ ជជតកំ   ទសមំ   ។ 

រយិវេគគ    បឋេម   ។ 

     ១   ម.   អជជុេន   វេន   ។   ២   ឱ.   ធនុមេទជឈំ   ។   ៣   ម.   សននយ្ហ   ។ 
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៥២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១៩៩] (ននទិយ្រមឹគនិយយថ) បែន្លទងំ យ ទឹកនិងេភជន 

 របស់្រពះ ជ ខញុបំនបរេិភគេហើយ មន ល្រពហមណ៍ ខញុមំិន ច 

 បរេិភគទេទ   នូវដុេំភជនជអេំ យ   របស់្រពះ ជេនះេទ   ។ 

[២០០] ខញុនឹំងែបរនូវចេំហៀងខ្លួន ដល់្រពះ ជ មនសរកនុងៃដ កនុង 

 កលេ ះ ខញុកំ៏ដល់នូវេសចក្តីសុខ រួចចក (មរណៈ) េហើយ 

 ្របែហលនឹងបនេឃើញនូវម    ។ 

[២០១] (្រពះ ្ត ្រទង់្រ ស់ថ) កលពីេដើម តថគត ជសត្វ 

 េជើង ៤ មនរូបល្អ ជេស្តច្រមឹគ េឈម ះ ននទិយៈ េ យេឈម ះ 

 េនកនុងលេំន   ៃនេស្តចេកសល   ។ 

[២០២] ្រពះ ជេកសល ផទ ប់្រពួញយិតធនូមក េដើមបសីម្ល ប់នូវ 

 តថគតេនះ  កនុងឧទយនេឈម ះ  អញជ័ន  ជទីែដលពួកជនថ្វ យ ។ 

[២០៣] តថគតក៏ែបរនូវចេំហៀងខ្លួន ដល់្រពះ ជេនះ ែដលមន 

 កូនសរកនុងៃដ កនុងកលេ ះ តថគត ក៏ដល់នូវេសចក្តីសុខ 

 រួចចក   (មរណៈ)   េហើយបនមកេឃើញម    ។ 

ចប់   ននទិយមិគ ជជតក   ទី   ១០   ។ 

ចប់   រយិវគគ   ទី   ១   ។ 
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៥៣ 

ឆកកនិបេត   បឋេម   រយិវេគគ  

តស ុទទ នំ 

   អថ     កុជឈរេថសភ     េកតុវេ  

   ទរមុីខ     សេនរុ      ច     បុន 

   អបននទ     សិរ ី    ច     សុចិត្តវេ  

   អថ      ធមមិក     ននទិ     មិេគន     ទស     ។  
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៥៣ 

ឆកកនិបត   រយិវគគទី   ១ 

ឧទទ នៃន រយិវគគេនះគឺ 

(អពីំ រយិជតក)   មនពកយថ  បពិ្រត្រពះអងគ្របេសើរេលើរថ 

សូម្រពះអងគកុខំញ ល់ ១ េសតេកតុជតកដ៏្របេសើរ ១  ទរមុីខជតក 

១  េនរុជតក  ១  ( សងកជតក)   ១   េទៀត ករមិនេ្រតកអរ ១ 

សិរេីទវធី    ១    មន់មន ្ល បដ៏្របេសើរ  វចិិ្រត    ១   ែក្អក 

សែម្ដងធម៌    ១    ្រមឹគេឈម ះ    ននទិយ    ១    ្រតូវជ     ១០    ។ 
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ខុរបុត្តវេគគ  

ខុរបុត្តជតកំ(១) 

[២០៤]  សចចំ       កិេរវ         មហំសុ     កលកំ(២)               ពេ តិ   បណ្ឌិ  

   បស    ពេ   រេ កមមំ វកុិព្វំ     ន    ពុជឈតិ    ។ 

[២០៥]  ត្វំ   នុ   េខ   សមម   ពេ សិ    ខុរបុត្ត        វជិនហិ 

   រជជុយ   ហិ   បរកិខិ េ ្ត   រេងក េ ្ឋ    ឱហិេ មុេខ   ។ 

[២០៦]  អបរបំិ   សមម   េត   ពលយ ំ   េយ  មុេ ្ត   ន  ប យសិ 

   េ    ច   ពលតេ    សមម យ ំ ត្វំ  វហសិ  េសនកំ  ។ 

[២០៧] យននុ    សមម   អហំ   ពេ     អជ ជ   វជិនហិ 

   អថ  េកន  េសនេក  ពេ   តំ   េម   អកខ ហិ   បុចឆិេ   ។ 

[២០៨] ឧត្តមតថំ     លភិ ្វ ន              ភរយិយ   េយ   បទស តិ(៣) 

 េតន   ជហិស គ ្ត ន(ំ៤)         េចវស    ន   េហស តិ(៥) ។ 

     ១   ឱ.   ខរបុត្តជតកំ   ។   ២   ឱ.   ភស្តំ   ។   ម.   គរ ំ  ។   ៣   ម.   ភរយិ   ន   ភវសិ តិ   ។ 
៤   ម.    ចជិស ត ្ត នំ   ។   ៥  ម.      េច   តស    ជេហស តិ   ។ 
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ខុរបុត្តវគគ 

ខុរបុត្តជតក 

[២០៤] (េសះសិនធវៈនិយយថ) ឮថ បណ្ឌិ តទងំ យ បនេពល 

 នូវសត្វពែពថជសត្វពលេ យពិត អនកចូរេមើលចុះ សត្វពល 

 មិនដឹងនូវអេំពើ    ែដលគួរេធ្វើ    កនុងទីកបំងំ    េទេធ្វើកនុងទី ល    ។ 

[២០៥] (ពែពនិយយថ) មន លសម្ល ញ់ អនកេទឬ ជសត្វពល 

 មន លខុរបុ្រត អនកចូរដឹងចុះ អនកជសត្វ ែដល្រតូវេគរួបរតឹ េ យ 

 ែខ    មនបបូរមត់េវៀច   មនមុខឱនចុះ   ។ 

[២០៦] មន លសម្ល ញ់ អនក បនរួចេចញ (អពីំរថ) មិនរត់េទ 

 អនកេនះ េពញជពលេទេទៀត មន លសម្ល ញ់ អនកននូំវេស្តច 

 េសនកៈ    េស្តចេសនកៈេនះ   ចត់ជមនុស ពលបផុំត   ។ 

[២០៧] (េសះសិនធវៈ និយយថ) មន លសម្ល ញ់ េបើខញុជំសត្វ 

 ពល េ យេហតុ  មន លអជ ជ អនកចូរដឹងនូវេហតុេនះចុះ 

 ែតថ េស្តចេសនកៈ ជមនុស ពល េ យេហតុដូចេម្តច 

 អនកែដលខញុសួំរេហើយ   ចូរ្របប់េហតុេនះ   ។ 

[២០៨] (ពែព្របប់ថ) បុគគល  បននូវមន្តជ្របេយជន៍ដ៏ឧត្តម 

 េហើយ្របគល់ឲយ្របពនធ (បុគគលេនះ) នឹងលះបង់នូវខ្លួនេ យករ 

 ឲយមន្តេនះ   ទងំ្របពនធេនះ  នឹងមិនមនដល់បុគគលេនះេឡើយ ។ 
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៥៥ 

ឆកកនិបេត   ទុតិេយ   ខុរបុត្តវេគគ  

 [២០៩]  ន      បិយេមមតិ      ជនិនទ      ទិេ  

  អត្តំ      និរង កត្វ      បិយនិ      េសវតិ 

  អ ្ត វ      េសេយយ      បរមវ      េសេយយ 

  លពភ       បិយ      ឱចិតេត្តន(១)      បចឆ តិ     ។ 

ខុរបុត្តជតកំ   បឋមំ   ។ 

សូចិជតកំ 

[២១០]  អកកកសំ     អផរុសំ  ខរេធតំ   សុបសិយ ំ

    សុខុមំ     តិកខិណគគញច   េក   សចូឹ   េកតុមិចឆតិ   ។ 

[២១១]  សុមជជញច    សុបសញច   អនុបុព្វសុវត្តិតំ 

     ឃនឃតិមំ     បដិតថទធំ  េក   សចូឹ   េកតុមិចឆតិ   ។ 

[២១២]  ឥេ ទនិ   ប យន្តិ  សចូិេយ   ពលិ និ   ច 

    េកយ ំ  កមម រគមសមឹ  សចូឹ   វេិកកតុមិចឆតិ   ។ 

     ១   ឱ.   ម.   ឱចិតេតថន   ។ 
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៥៥ 

ឆកកនិបត   ខុរបុត្តវគគទី   ២ 

[២០៩] (ពែពេពលថ) បពិ្រត្រពះអងគជធជំងជន បុគគលែបបេនះ 

 លះបង់េចលនូវខ្លួន មិនេសពគប់នូវវតថុជទី្រស ញ់ េ យគិត 

 ថ (វតថុ េនះ) ជទី្រស ញ់របស់អញ ខ្លួនឯង េតើ្របេសើរ ជង 

 របស់ែដល្របេសើេទេទៀត េ្រពះបុរស ែដលមនខ្លួនអប់រេំហើយ 

 គបបបីននូវជនជទី្រស ញ់   កនុងកលជខងេ្រកយ   ។ 
ចប់   ខុរបុត្តជតក   ទី   ១   ។ 

សូចិជតក 
[២១០] (កុមរបុ្រតេពធិសត្វ េពលថ) នរ  ចង់ទិញមជុល(របស់ 

 ខញុ  ំ ជមជុលមិនេ្រគត្រគត មិន ្រកក់ ែដលសេំលៀងេ យថម 

 មនេចបះដ៏ល្អ   មនចុងដ៏្រសួចឆម រ   ។ 

[២១១] នរ  ចង់ទិញមជុល ជមជុលែដលដុសខត់ល្អ មនេចបះល្អ 

 ែដល្រប្រពឹត្តេទ េ យល្អ មលំ ប់ (េរៀវតូច) ចក់ទម្លុះនូវ 

 របស់្រកស់បន   ។ 

[២១២] (នងកុមរ ី េពលថ) មជុលនិងសនទូច ែតងេចញអពីំ្រសុកេនះ 

 កនុងកលឥឡូវេនះ ចុះបុរសេនះជអ្វី ចង់លក់មជុល កនុង្រសុក 

 របស់ជង   ។ 
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៥៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[២១៣]  ឥេ    ស ថ និ   គចឆន្តិ  កមមន្ត    វវិធិ   បុថ ូ

     េកយ ំ   កមម រគមសមឹ  សចូឹ     វេិកកតុមរហតិ(១)  ។ 

[២១៤]  សចូិ     កមម រគមសមឹ  វេិកកតព្វ      បជន  

    ចរយិ    បជនន្តិ  កមមំ     សុកតទុកកដំ    ។ 

[២១៥]  ឥមញច     េត    បិ    ភេទទ សចូឹ   ជញញ    មយ   កតំ 

     តយ   ច   មំ   និមេន្តយយ យញចតថញញំ    ឃេរ   ធនន្តិ   ។ 

សូចិជតកំ   ទុតិយំ   ។ 

តុណ្ឌិ លជតកំ 

 [២១៦]  នវចឆទទេក       ទនិ(២)       ទិយយតិ 

  បុ ្ណ យ ំ    េទណិ     សុ មិនី    ឋិ  

  ពហុេក     ជេន    បសបណិេក(៣) 

  េន      ច     េខ     េម     បដិភតិ     ភុញជិ តុំ     ។ 

     ១   ម.   វេិកកតុមិចឆតិ  ។   ២   ម.   េទណិ  ។  ៣   ឱ.   ម.   ពហុេក   ជេន   បសបណិេក  ។ 
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៥៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[២១៣] េ្រគ ងស្រ ្ត និងករងរេផ ងៗ ជេ្រចើន ែតងេចញេទអពីំ 

 ្រសុកេនះ ចុះបុរសេនះជអ្វី ក៏មកលក់មជុលកនុង្រសុកជងេ ហៈ ។ 

[២១៤] (េពធិសត្វ េពលថ) ជនអនកេចះដឹង ្រតូវលក់មជុលកនុង 

 ្រសុកជងេ ហៈ ចរយទងំ យ រែមងដឹងចបស់ នូវកងរ 

 ែដលេគេធ្វើល្អនិង ្រកក់   ។ 

[២១៥] មន លនង េបើបិ របស់នង គ ល់នូវមជុល ែដលខញុ េំធ្វើេហើយ 

 េនះ គត់នឹងអេញជើញ (ផ ផំគុ )ំ ខញុ  ំ ជមួយនង ្រពមទងំ្រទពយ 

 ដៃទ   ែដលមនេនកនុងផទះ   ។ 

ចប់   សូចិជតក   ទី   ២   ។ 

តុណ្ឌិ លជតក 

[២១៦] (ចុឡតុណ្ឌិ លសុករៈ េពលថ) មច ស់េយើងធ្ល ប់ឲយ (បបរ 

 កណ្ឌ ក និងបយក្ត ងំ) ឥឡូវេនះ គត់ឲយបែន្ល្រសស់វញិ សនូក 

 េនះ េពញ (េ យបយស ្អ ត) ្រស្តីជមច ស់េយើង ក៏ 

 ឈរេន (ជិតសនូកេនះែដរ) អនកផងេ្រចើនគន  មនៃដកន់ 

 អនទ ក់   ខញុមំិនចង់សីុេទ   ។ 
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៥៧ 

ឆកកនិបេត   ទុតិេយ   ខុរបុត្តវេគគ  

 [២១៧] តសសិ       ភមសិ       េលណមិចឆសិ 

  អ េ សិ     កុហឹ     គមិស សិ 

  អេបបស ុេក      ភុញជ       តុណ្ឌិ ល 

  មំស ថ យ        េបសិយមេស(១)      ។ 

 [២១៨] ឱគហ       រហទំ       អកទទមំ 

  សព្វំ      េសទមលំ      ប ហយ 

  គ ្ហ ហិ      នវ ំ     វេិលបនំ 

  យស       គេនធ      ន     កទចិ     ឆិជជតិ    ។ 

 [២១៩] កតេម     នុ     រហេទ      អកទទេម 

  កឹសុ      េសទមលន្តិ     វុចចតិ 

  កតមញច      នវ ំ    វេិលបនំ 

  តស       គេនធ      ន     កទចិ     ឆិជជតិ     ។ 

     ១   ម.   េបសិ ម្ហេស   ។ 
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៥៧ 

ឆកកនិបត   ខុរបុត្តវគគ   ទី   ២ 

[២១៧] (ម តុណ្ឌិ លៈ េពលថ) អនកតក់ស្លុត ស្លន់េ ្ល  ្របថន  

 រកទីពឹងពួន អនកឥតទីពឹងេទ អនកនឹងេទកនុងទី  មន ល 

 តុណ្ឌិ លៈ អនកចូរមនេសចក្តីខ្វល់ខ្វ យ បរេិភគចុះ េយើងែដល 

 េគចិញចឹ ម   េដើមប្ីរបេយជន៍ែត ច់   (ប៉ុេ ្ណ ះ)   ។ 

[២១៨] (េបើអនកខ្ល ចេសចក្តី ្ល ប់) អនកចូរចុះេទកន់្រសះ ែដល 

 មិនមនភក់ អនកចូរជ្រមះនូវេញើស និងែក្អលទងំអស់េចញ ក្លិន 

 ៃនេ្រគ ង ប  មិន ច់ កនុងកល មួយ អនកចូរកន់យក 

 នូវេ្រគ ង ប   ដ៏ថមីេនះចុះ   ។ 

[២១៩] (ចូឡតុណ្ឌិ លៈ សួរថ) ្រសះមិនមនភក់ េតើដូចេម្តច អ្វី 

 ហន៎ ែដលេ កេ ថ េញើសនិងែក្អល មួយេទៀត េ្រគ ង ប 

 ដ៏ថមី   េតើដូចេម្តច   ទងំក្លិនរបស់    ក៏មិន ច់កនុងកល មួយ ។ 
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៥៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [២២០] ធេមម       រហេទ      អកទទេម 

   បបំ      េសទមលន្តិ      វុចចតិ 

   សីលញច       នវ ំ     វេិលបនំ 

   តស       គេនធ      ន     កទចិ    ឆិជជតិ   ។ 

 [២២១] ននទន្តិ     សររីឃតិេន 

   ន      ច     ននទន្តិ     សររីធរេិន 

   បុ ្ណ យ      បុណ្ណមសិយ 

   រមមនវ      ជហន្តិ      ជីវតិន្តិ     ។ 

តុណ្ឌិ លជតកំ   តតិយំ   ។ 

សុវណ្ណកកកដកជតកំ 

 [២២២] សិងគី       មិេគ      យតចកខុ េនេ ្ត  

   អដ្ឋិត្តេច      រសិេយ     អេ េម 

   េតនភិភេូ       កបណំ     រុទមិ 

   ហេរ     សខ     កិស      នុ     មំ     ជ សិ     ។ 
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៥៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[២២០] (ម តុណ្ឌិ លៈ េឆ្លើយថ) ធម៌ ទុកជ្រសះមិនមនភក់ បប 

 េ កេពលថ េញើសនិងែក្អល សីល ទុកជេ្រគ ង បដ៏ថមី ទងំ 

 ក្លិនរបស់សីលេនះ   មិន ច់   កនុងកល ម្តង   ។ 

[២២១] ពួកជន អនកសម្ល ប់នូវសររីៈ (ៃនសត្វទងំ យ) រែមង 

 េ្រតកអរ ចែំណកខងពួកសត្វ អនក្រទ្រទង់នូវសររីៈ រែមងមិន 

 េ្រតកអរេឡើយ ពួកសត្វទងំ យ (្របកដដូចជេយើង) រែមង 

 េ្រតកអរ   លះបង់នូវជីវតិ   កនុងែខេពញ   មន្រពះចនទេពញវង់   ។ 

ចប់   តុណ្ឌិ លជតក   ទី   ៣   ។ 

សុវណ្ណកកកដកជតក 

[២២២] (ែក្អកេពលថ) ្រមឹគមនពណ៌ដូចមស (ក្ត ម) មនែភនក 

 េលៀន មនែសបកដូចឆ្អឹង ្រស័យេនកនុងទឹក ជសត្វមិនមន 

 េ ម ខញុ ្ំរតូវក្ត មេនះ្រគបសងកត់ េទើបយ ំ ក្ំរព (ែតមន ក់ឯង) 

 មន លសម្ល ញ់េអើយ   េហតុអ្វី   េទើបអនកេបះបងខ់ញុ េំចល   ។ 
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៥៩ 

ឆកកនិបេត   ទុតិេយ   ខុរបុត្តវេគគ  

 [២២៣] េ      អស សេន្ត      មហ      ផេណន 
   ភុជងគេម      កកកដកជឈបេ ្ត  
   សខ     សខរ ំ    បរ ិ យមេន(១) 
   ភុជងគមំ     កកកដេក     អគគេហសិ    ។ 
 [២២៤] ន     យសំ     េន     បន     សបប ជ(ំ២) 
   ឃសតថិេក      កកកដេក     អេទយយ 
   បុចឆ មិ     តំ     យតចកខុ េនត្ត 
   អថ     កិស      េហតុម្ហ     ឧេភ     គហី     ។ 
 [២២៥] អយ ំ    បុរេិ      មម     អតថកេម 
   េយ     មំ     គេហ ្វ      ឧទកយ     េនតិ 
   តសមឹ     មេត     ទុកខមនបបកំ     េម 
   អហញច      ឯេ      ច     ឧេភ     ន     េ ម   ។ 
 [២២៦] មមញច      ទិ ្វ ន     បវឌ កយ ំ
   សេព្វ      ជេន     ហឹសិតុេមវមិេចឆ 
   ទុញច      ថលូញច      មុទុញច      មំសំ 
   កកបិ     មំ     ទិ ្វ ន     វេិហឋេយយយុ ំ   ។ 

     ១   ម.   សកំ   សខរ ំ  បរ ិ យមេន   ។   ២   ម.   កណ្ហ សបបំ   ។ 
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៥៩ 

ឆកកនិបត   ខុរបុត្តវគគ   ទី   ២ 

[២២៣] ពស់េនះ កលជួយ (ែក្អកេនះ) េបើកពពដ៏ធ ំ លូនចូល 

 េទជិតក្ត ម យក ករពរសម្ល ញ់ដ៏សនិទធ ន ល ក្ត មក៏ចប់ 

 ពស់េទៀត   ។ 

[២២៤] (ពស់េពលថ) ចែំណកខង ក្ត មជសត្វ្រតូវករ េ យចណីំ 

 មិនគួរចប់ែក្អក មិនគួរចប់ពស់េទ មន លអនក មនែភនកេលៀន 

 ខញុសូំមសួរអនក     េហតុអ្វី     ក៏អនក     មកចប់េយើងទងំពីរនក់    ។ 

[២២៥] (ក្ត មនិយយថ) បុរសេនះ ជអនក្របថន នូវ្របេយជន៍ 

 ដល់ខញុ  ំ អនក  ចប់ខញុនំេំទកនុងទឹក កលេបើអនកេនះ ្ល ប់ ខញុ  ំ

 (នឹងមន) េសចក្តីទុកខេ្រចើន (េ្រពះ) ខញុនិំងបុរសេនះទងំពីរនក ់

 នឹងមិនេនជមួយគន    ។ 

[២២៦] ឯអនកផង េឃើញខញុមំនកយចេ្រមើន(ធ)ំ គបប្ីរបថន  េដើមប ី

 េបៀតេបៀនែតប៉ុេ ្ណ ះ សូមបពួីកែក្អកបនេឃើញខញុ  ំ មន ច់ 

 ឆង ញ់្រកស់   ទន់  ក៏គបបេីបៀតេបៀនែដរ   ។ 
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៦០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [២២៧] សេច     តស      េហតុម្ហ     ឧេភ    គហី  

   ឧ ្ឋ តុ     េបេ      វសិមវមមិ 

   មមញច      កកញច      បមុញច      ខិបប ំ

   បុេរ     វសំិ     គឡ្ហមុេបតិ     មចចំ    ។ 

 [២២៨] សបប ំ    បេមកខ មិ     ន     វ     កកំ 

   បដិពទធេក     េ តិ     ហិ     វ     កេក 

   បុរសិញច      ទិ ្វ ន     សុខឹ     អេ គំ 

   កកំ     បេមកខ មិ     យេថវ     សបប ំ   ។ 

 [២២៩] កេក     តទ     េទវទេ ្ត      អេ សិ 

   រេ      បន     កណ្ហ សេបប     អេ សិ 

   ននទភេ្រទ     កកកដេក     អេ សិ 

   អហំ     តទ     ្រពហមេ    េ មិ   ស ថ តិ   ។ 

សុវណ្ណកកកដកជតកំ   ចតុតថំ   ។ 

មយ្ហកសកុណជតកំ 

[២៣០]    សកុេ    មយ្ហេក    នម  គិរ ិ នុទរចីេ  

       បកកំ      បិបផលិមរុយ្ហ              មយ្ហ ំ  មយ្ហន្តិ   កនទតិ   ។ 
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៦០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[២២៧] (ពស់េពលថ) េបើអនកចប់េយើងទងំពីរនក់ េ្រពះេហតុ 

 ែតបុរសេនះ បុរសចូរេ្រកកេឡើង ខញុនឹំង្រសូបយកពិសេចញ 

 អនកចូរែលងខញុនិំងែក្អកឲយឆប់ េ្រពះកលពីេដើម ពិសដ៏េក្ល វក្ល  

 ្រជបចូលកនុងសត្វ   ។ 

[២២៨] (ក្ត មនិយយថ) អញែលងពស់ ែតមិនែលងែក្អកេទ េ្រពះ 

 ថ ែក្អកទុកជអនកធនសិន អញលុះេឃើញនូវបុរស មនេសចក្តី 

 សុខ   មិនមនេ គ   េទើបែលងែក្អក   ដូចយ៉ងពស់ែដរ   ។ 

[២២៩] ែក្អកកនុងកលេ ះ បនមកជេទវទត្ត ចែំណកខងពស់ 

 ែវក បនមកជដរំ ី ក្ត មបនមកជ ននទដ៏ចេ្រមើន ្រពហមណ៍កនុង 

 កលេ ះ   បនមកជតថគត   ជ ្ត    ។ 
ចប់   សុវណ្ណកកកដកជតក   ទី   ៥   ។ 

មយ្ហកសកុណជតក 
[២៣០] ( បសេពធិសត្វ េពលថ) សត្វ ្ល ប េឈម ះមយ្ហកៈ(១) 

 េហើរេទ មញកនិង្រចកភន ំ េទទេំដើមេលៀប ែដលមនែផ្លទុ ំ យ ំ

 កនទក់កេនទញថ   របស់អញ   ៗ   ដូេចនះ   ។ 
     ១   ពកយថ មយ្ហកៈេនះ ជេឈម ះៃនសត្វបក ី ១ ពួក ែដលហួងែហងែផ្លេលៀបថ 
របស់អញ  ៗ  មិនឲយពួកសត្វបក ីឯេទៀត  មកសីុផង  មយ្ហកបក ីេនះ   ្របែហលជ 
សត្វពពូល   ឬ   កំផ្លុក   េ្រពះជសត្វសីុែផ្លេលៀប   ។   មតិអនកពិនិតយ   ។ 
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៦១ 

ឆកកនិបេត   ទុតិេយ   ខុរបុត្តវេគគ  

[២៣១] តេស វ ំ  វលិបន្តស   ទិជសងឃ   សមគ  

 ភុ ្វ ន   បិបផលឹ   យន្តិ  វលិបេតវ   េ    ទិេជ   ។ 

[២៣២] ឯវេមវ   ឥេធកេចច   សងឃរ ិ ្វ    ពហំុ   ធនំ 

 េនវត្តេន   ន   ញតីនំ  យេថធឹ     បដិបជជតិ       ។ 

[២៣៣] ន   េ   អចឆ ទនំ   ភត្តំ ន    មលំ   ន   វេិលបនំ 

 ននុេភតិ  សកឹ  កិញចិ    ន  សងគ ្ហ តិ  ញតេក ។ 

[២៣៤] តេស វ ំ  វលិបន្តស   មយ្ហ ំ  មយ្ហន្តិ   រកខ េ  

 ជេន   អថ    េច   ទយទ  េយ  ច   អបបយិ  

 ធនមទយ    គចឆន្តិ  វលិបេតវ   េ    នេ    ។ 

[១៣៥] ធីេ    េភេគ   អធិគមម  សងគ ្ហ តិ  ច  ញតេក 

 េតន  េ   កិត្តឹ  បេបបតិ   េបចច   សេគគ   បេមទតីតិ   ។ 

មយ្ហកសកុណជតកំ   បញច មំ   ។ 
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៦០ 

ឆកកនិបត   ខុរបុត្តវគគ   ទី   ២ 

[២៣១] កលសត្វមយ្ហកៈេនះ ែ្រសកយកំរពរយ៉ងេនះ ពួកសត្វ 
 ទិជជតិ ក៏មក្របជុគំន  សីុែផ្លេលៀបេហើយេហើរេទ សត្វេនះ ក៏ 
 េនែតែ្រសកយកំរពរ   ។ 
[២៣២] ដូចយ៉ងជនពួកខ្លះ កនុងេ កេនះ ្របមូលមក នូវ្រទពយ 
 មន្របមណេ្រចើន េហើយមិនចត់ែចងនូវ្រទពយ ឲយសមគួរដល់ 
 ចែំណក   េដើមបខី្លួន   មិនទនុំកប្រមុង   ដល់ញតិទងំ យ   ។ 
[២៣៣] បុគគលេនះ រែមងមិនបនេ្របើ្របស់ នូវេ្រគ ងេស្ល ក 
 ពក់និងបយ មិនបន្រទ្រទង់នូវក្រមងផក  មិនបន ប នូវ 
 េ្រគ ង ប (ដ៏ល្អេទ) មិនបនេ្របើ្របស់ នូវវតថុ មួយជរបស់ 
 ខ្លួនេទ   ទងំមិនបនសេ្រងគ ះ   នូវញតិទងំ យ   ។ 
[២៣៤] កលេបើបុគគលេនះ េពលេរៀប ប់ ហួងែហងថ របស់អញៗ 
 យ៉ងេនះ ្រ ប់ែត ពួក្រពះ ជ ឬពួកេចរ និងពួកជនអនក្រតូវ 
 ទទួលមត៌ក មិនជទី្រស ញ់ នយំក្រទពយេនះេទ បុគគល 
 េនះ   ក៏េនែតនិយយេរៀប ប់   ។ 
[២៣៥] ឯអនក្របជញបននូវេភគៈេហើយ រែមងសេ្រងគ ះញតិទងំ យ 
 អនក្របជញេនះ រែមងបននូវេសចក្តីសរេសើរ េ យករសេ្រងគ ះញតិ 
 េនះ   លុះលះេ កេនះេទេហើយ   រែមងរកី យកនុង នសួគ៌  ។ 

ចប់   មយ្ហកសកុណជតក   ទី   ៥   ។ 
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៦២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

បព្វជិតវេិហឋកជតកំ(១) 

 [២៣៦] ទុព្វណ្ណរបូំ       ត្វមរយិវណ្ណី  

   បុរកខិ ្វ      បញជលិេក     នមស សិ 

   េសេយយ    នុ    េត    េ     ឧទហុ   សរេិកខ  

   នមំ បរស ត្តេន ចបិ ្រពូហិ ។ 

 [២៣៧] ន     នមេគត្តំ     គណ្ហ ន្តិ     ជ 

   សមគគ នុជជុគ ន      េទ  

   អហញច      េត     នមេធយយ ំ    វទមិ 

   សេកក ហមសមី      តិទ នមិេនទ      ។ 

 [២៣៨] េយ     ទិ ្វ      ភិកខុ ំ      ចរណូបបននំ 

   បុរកខិ ្វ      បញជលិេក     នមស តិ 

   បុចឆ មិ     តំ     េទវ េជតមតថំ 

   ឥេ    ចុេ    កឹ   លភេត  សុខំ   េ    ។ 

     ១   ម.   វជិជ ធរជតកំ   ។   ឱ.   ធជវេិហឋកជតកំ   ។ 
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៦២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[២៣៦] (្រពះ ជព ណសី្រ ស់ថ) អនកមនពណ៌្រទង់្រទយដ៏ល្អ 

 ផគងអញជលីនម ក រ តមកល់នូវបុគគលមនរូប ្រកក់ អពីំខងមុខ 

 េតើបុរសេនះ ្របេសើរជងអនក ឬ ្របែហលគន  អនកចូរ្របប់នូវ 

 េឈម ះៃនអនកឯេទៀតផង   ៃនខ្លួនផង   ។ 

[២៣៧] (្រពះឥ្រនទេពលថ) បពិ្រត្រពះ ជ េទវ ទងំ យ មិន 

 កន់យកនូវនមនិងេគ្រត ្រពះខី ្រសព អនកដល់នូវករសងប់ 

 ទងំ្រប្រពឹត្ត មផ្លូ វ្រតង់ ប៉ុែន្តខញុ នឹំងសូម្របប់េឈម ះ (ខ្លួនខញុ )ំ 

 ដល់្រពះអងគ   ខញុជំសកកៈ   ជធជំងេទវ ជន់ វត្តិង    ។ 

[២៣៨] (្រពះ ជសួរថ) បុគគល  េឃើញនូវភិកខុអនកបរបូិណ៌េ យ 

 ចរណៈ េហើយផគងអញជលីនម ក រ តមកល់ទុកកនុងខងមុខ បពិ្រត 

 េទវ ជ ខញុសូំមសួរនូវដេំណើ រន៎ុះ ចេំពះ្រពះអងគ បុគគលេនះ 

 លុះចយុតចកេ កេនះេទ    រែមងបនេសចក្តីសុខ    ដូចេម្តច   ។ 
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៦៣ 

ឆកកនិបេត   ទុតិេយ   ខុរបុត្តវេគគ  

 [២៣៩] េយ     ទិ ្វ      ភិកខុ ំ      ចរណូបបននំ 

   បុរកខិ ្វ      បញជលិេក     នមស តិ 

   ទិេដ្ឋវ     ធេមម     លភេត     បសំសំ 

   សគគញច      េ      យតិ     សររីេភទ    ។ 

 [២៤០] លកខី      វត     េម     ឧទបទិ     អជជ 

   យ ំ    សវ ំ    ភតូិបតិទទស ម 

   ភិកខុ ញច      ទិ ្វ ន     តុវញច      សកក 

   ក មិ     បុញញ និ     អនបបកនិ    ។ 

 [២៤១] អទធ      ហេវ     េសវតិព្វ      សបញញ  

   ពហុស ុ      េយ     ពហុ នចិន្តិេន 

   ភិកខុ ញច      ទិ ្វ ន     មមញច      ជ 

   កេ ហិ     បុញញ និ     អនបបកនិ     ។ 

 [២៤២] អេកក ធេន     និចចបសននចិេ ្ត  

   សព្វ តិថីយចេយេគ      ភវ ិ ្វ  

   និហញញ     មនំ     អភិ ទយិស  ំ

   សុ ្វ ន     េទវនិទ     សុភសិ នីតិ     ។ 
បព្វជិតវេិហឋកជតកំ   ឆដ្ឋំ   ។ 
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៦៣ 

ឆកកនិបត   ខុរបុត្តវគគ   ទី   ២ 

[២៣៩] (្រពះឥ្រនទេឆ្លើយថ) បុគគល  េឃើញនូវភិកខុ ែដលបរបូិណ៌ 

 េ យចរណៈ េហើយផគងអញជលីនម ក រ តមកល់ទុកកនុងខង 

 មុខ បុគគលេនះ រែមងបននូវេសចក្តីសរេសើរ កនុងបចចុបបនន លុះ 

 បុគគលេនះ   ែបកធ្ល យសររីកយ   រែមងេទកន់ នសួគ៌   ។ 

[២៤០] (្រពះ ជ្រ ស់ថ) ឱហន៎ សររីៈរបស់អញេកើតេឡើង កនុងៃថងេនះ 

 េ្រពះអញបនេឃើញនូវ សវៈ ជមច ស់ៃនភូត បពិ្រតសកកៈ ខញុនឹំង 

 េធ្វើនូវបុណយជេ្រចើន   េ្រពះបនេឃើញនូវភិកខុផង   ្រពះអងគផង   ។ 

[២៤១] (្រពះឥ្រនទេពលថ) បុគគល  ្របកបេ យបញញ  ជ 

 ពហុស ូត ចគិតេឃើញនូវេហតុជេ្រចើន (្រពះអងគ) គបបេីសព 

 គប់ (បុគគលេនះ) េ យពិត បពិ្រត្រពះ ជ េ្រពះ្រពះអងគ 

 បនេឃើញភិកខុ និងខញុ  ំ  សូមេធ្វើបុណយជេ្រចើនចុះ   ។ 

[២៤២] (្រពះ ជ្រ ស់ថ) បពិ្រត្រពះអងគជធជំងេទវ  ខញុនឹំងជ 

 អនកមិនមនេសចក្តីេ្រកធ មនចិត្ត្រជះថ្ល ជនិចច ជអនកគួរដល់ 

 អនកដេំណើ រ និងសមូមទងំអស់ សងកត់សងកិននូវមនះ ថ្វ យបងគ ំ

 េ្រពះបន ្ត ប់   នូវសុភសិត   (របស់្រពះអងគ)   ។ 
ចប់   បព្វជិតវេិហឋកជតក   ទី   ៦   ។ 
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៦៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

ឧបសិងឃបុបជជតកំ(១) 

[២៤៣]  យេមតំ     រជិំ     បុបផំ  អទិននំ     ឧបសិងឃសិ 

     ឯកងគេមតំ     េថយយនំ  គនធេថេនសិ    មរសិ   ។ 

[២៤៤]  ន    ហ មិ    ន    ភញជ មិ     សិងឃមិ    រជិំ 

    អថ    េកន   នុ   វេណ្ណន  គនធេថេនតិ     វុចចតិ   ។ 

[២៤៥]  េយយ ំ ភិ និ  ខណតិ បុណ្ឌ រកីនិ     ភញជតិ 

     ឯវ ំ  កិណ្ណកមមេន្ត   ក ម     ឯេ    ន   វុចចតិ ។ 

[២៤៦]  កិណ្ណលុេទធ      បុរេិ  ធតិេចលំវ   មកខិ េ  

    តសមឹ   េម   វចនំ   នតថិ  តញច រ មិ     វត្តេវ    ។ 

[២៤៧]  អនងគនស      េបសស   និចចំ     សុចិគេវសិេន 

    លគគមត្តបបស    អញភមត្តំវ     ខយតិ   ។ 

     ១   ឱ.   ភិសបុបជជតកំ   ។ 
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៦៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

ឧបសិងឃបុបជជតក 

[២៤៣] (នងេទវធី  េពលថ) បពិ្រតេ ក េ ក្រសង់ក្លិនផក  
 េកើតអពីំទឹក (ផក ឈូក) ែដលេគមិនបនឲយ នុ៎ះជចែំណកមួយ 
 ៃនករលួច   េ កជអនកលួចក្លិន   ។ 

[២៤៤] ( បសេពធិសត្វ េពលថ) ម មិនលួចេទ មិនកច់យក 
 េទ ម ្រគន់ែត្រសង់ក្លិនផក ឈូក អពីំចមង យ កលេបើដូេចនះ 
 េហតុអ្វី   េទើបអនកេពលថ   េ កជអនកលួចក្លិន   ។ 

[២៤៥] បុរស  ជីកយក្រកេ ឈូក កច់យកផក ឈូកស 
 បុរសេនះ ែដលមនករងរ ្រកក់យ៉ងេនះ េ្រពះេហតុអ្វីក៏អនក 
 មិនថ     ។ 

[២៤៦] (នងេទវធី  េពលថ) ពកយសម្ដីរបស់ខញុ  ំ មិនមនចេំពះ 
 បុរស ែដលជអនកេ ម ភ ្រកក់ ្រប ក់ (េ យបបធម៌) 
 ដូចជសពំត់េមនំេទ   ខញុគួំរនិយយែតនឹងេ ក   ។ 

[២៤៧] បបរបស់បុរស អនកមិនមនទីទួល គឺកិេលស អនកែស្វងរក 
 នូវអេំពើដ៏ ្អ តជនិចច ្របមណប៉ុនចុងៃនេ មកនទុយសត្វ រែមង 
 ្របកដ   ដូចប៉ុនេមឃ   ។ 
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៦៥ 

ឆកកនិបេត   ទុតិេយ   ខុរបុត្តវេគគ  

[២៤៨]  អទធ     មំ    យកខ     ជនសិ អេថ   មំ   អនុកមបសិ 

    បុនបិ    យកខ     វជជ សិ  យទ   បស សិ   ឯទិសំ  ។ 

[២៤៩]  េនវ    តំ    ឧបជី មិ  នបិ    េត    ភតិកម្ហេស 

   ត្វេមវ    ភិកខុ     ជេនយយ  េយន   គេចឆយយ  សុគគតិន្តិ ។ 

ឧបសិងឃបុបជជតកំ   សត្តមំ   ។ 

វឃិ ទជតកំ 

[២៥០]  សុសុខំ    វត    ជីវន្តិ  េយ   ជន   វឃិ ទិេន 

    ទិេដ្ឋវ    ធេមម    បសំ   សមប េយ   ច   សុគគតិ   ។ 

[២៥១]  សុកស    ភសមនស  ន   និ េមថ   បណ្ឌិ  

    ឥទំ  សុ ថ  េ ទរយិ អេម្ហ យ ំ  បសំសតិ   ។ 
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៦៥ 

ឆកកនិបត   ខុរបុត្តវគគទី   ២ 

[២៤៨] ( បសេពធិសត្វ េពលថ) មន លយកខ នង គ ល់ 
 នូវ ម  េ យពិត មួយេទៀត នងេឈម ះថ អនុេ្រគះនូវ ម  
 មន លយកខ េបើនងេឃើញេទសេនះ កនុងកល  នងគបប្ីរបប់ 
 (ដល់ ម )   េទៀត   កនុងកលេនះ   ។ 
[២៤៩] (នងេទវធី  េពលថ) ខញុមំិនែមនរស់េន េ្រពះ ្រស័យ 
 េ កេទ ទងំមិនែមនជអនកេធ្វើករឈនួល របស់េ កេទ បពិ្រត 
 ភិកខុ  េ កេទកន់សុគតិ េ យអេំពើ  េ កគបបដីឹង 
 (នូវអេំពើេនះចុះ)     ។ 

ចប់   ឧបសិងឃបុបផជតក   ទី  ៧   ។ 

វឃិ ទជតក 

[២៥០] (្រពះឥ្រនទែក្លងខ្លួនជេសក និយយថ) ពួកជន ជអនក 
 សីុវតថុសល់ែដល ជនេនះរែមងរស់េន ជសុខ្រសួល េសចក្តីសរ- 
 េសើរកនុងបចចុបបនន   និងសុគតិកនុងបរេ ក   រែមងមន   ។ 
[២៥១] (ឥសីមួយរូប េពលថ) អនកទងំ យ ជបណ្ឌិ ត ចូរកុេំផទ ង 
 ្ត ប់ (នូវសម្ដី) របស់េសកនិយយ មន លអនកមនេពះដ៏េសមើទងំ- 
 យ ពួកអនកចូរ ្ត ប់ពកយខញុ េំនះវញិ េសកេនះបេញជ រនូវពួក 
 េយើងេទ     ។ 
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៦៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[២៥២] នហំ   តុេម្ហ   បសំ មិ  កុណបទ  សុ ថ  េម 

   ឧចឆិដ្ឋេភជិេន   តុេម្ហ  ន   តុេម្ហ   វឃិ ទិេន   ។ 

[២៥៣]  សត្តវស    បព្វជិ (១)  មជឈរេញញ(២)     សិខណ្ឌិ េន 

     វឃិេសេនវ   យេបន្ត   មយ ំ  េច   េភេ    គរយ្ហ  

     េក   នុ   េភេ    បសំសិយ   ។ 

[២៥៤]  តុេម្ហ   សី នំ   ពយគឃនំ    នញច វសិដ្ឋកំ 

    ឧចឆិេដ្ឋេនវ   យេបន្ត   មញញិ េ ្ហ    វឃិ ទិេន   ។ 

[២៥៥]  េយ ្រញហមណស   សមណស     អញញស        ច     វណិព្វិេន 

     ទ ្វ វេសសំ   ភុញជន្តិ   េត  ជន  វឃិ ទិេនតិ ។ 

វឃិ ទជតកំ   អដ្ឋមំ   ។ 

      ១   ឧ.   បព្វជិ ្វ    ។   ២   េមជឈរេញញ   ។ 
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៦៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[២៥២] (េសកនិយយថ) ខញុមំិនបេញជ រេ កទងំ យេទ បពិ្រត 

 េ កអនកបរេិភគនូវ កេសព េ កទងំ យ ចូរ ្ត ប់ខញុ  ំ

 េ កទងំ យ ជអនកបរេិភគនូវេភជនសល់ េ កទងំ- 

 យ   មិនែមនជអនកបរេិភគ   នូវវតថុសល់ែដលេទ   ។ 

[២៥៣] (ពួកឥសីនិយយថ) េយើងទងំ យ បួសបនវស  ៧ 

 េហើយ ជអនកមនកេំប៉យសក់ េនកនុងក ្ត លៃ្រព ញុងំអត្ត- 

 ភពឲយ្រប្រពឹត្តេទ េ យវតថុដ៏សល់ប៉ុេ ្ណ ះ េបើពួកេយើង្រតូវអនកដ៏ 

 ចេ្រមើនតិះេដៀលេហើយ េតើពួកជន  គួរជទីសរេសើរ របស់ 

 េ កដ៏ចេ្រមើន   ។ 

[២៥៤] (េសកេពធិសត្វ េពលថ) េ កទងំ យ បរេិភគ 

 នូវេភជនសល់ របស់សត្វ វ គឺសីហៈ និងខ្ល  ញុងំអត្ត- 

 ភពឲយ្រប្រពឹត្តេទ េ យរបស់សល់ េទើបេគសមគ ល់ថ ជ 

 អនកបរេិភគរបស់សល់ែដល   ។ 

[២៥៥] ពួកជន  ឲយដល់្រពហមណ៍ សមណៈ និងអនកសូមឯេទៀត 

 េហើយេទើបបរេិភគ នូវេភជនដ៏េសសសល់ ពួកជនេនះ េ ថ 

 ជអនកបរេិភគនូវវតថុសល់ែដល   ។ 
ចប់   វឃិ ទជតក   ទី   ៨   ។ 
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៦៧ 

ឆកកនិបេត   ទុតិេយ   ខុរបុត្តវេគគ  

វដ្តកជតកំ 

[២៥៦]  បណីតំ   ភុញជ េស   ភត្តំ  សបបេិតលញច    មតុល 

     អថ   េកន   នុ   វេណ្ណន  កីេ    ត្វមសិ  យស  ។ 

[២៥៧]  អមិត្តមេជឈ   វសេ   េតសុ   មិសេមសេ  

    និចចំ   ឧព្វិគគហទយស   កុេ  កកស  ទឡ្ហយិ ំ។ 

[២៥៨]  និចចំ   ឧព្វិគគិេន   កក  ធងក (១)  បេបន  កមមុន 

     លេទធ  បិេ ្ឌ  ន  បីេណតិ កីេ    េតនសមិ   វដ្តក  ។ 

[២៥៩]  លខូនិ   តិណវជីនិ  អបបេសន និ   ភុញជ សិ 

     អថ  េកន  នុ  វេណ្ណន  ថេូ    ត្វមសិ   វដ្តក   ។ 

[២៦០]  អបបចិឆ    អបបចិន្ត យ  អវទិរូគេមន  ច 

     លទធ លេទធន   យេបេន្ត  ថេូ    េតនសមិ   យស ។ 

     ១   ឱ.   វងក    ។ 
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៦៧ 

ឆកកនិបត   ខុរបុត្តវគគទី   ២ 

វដ្តកជតក 

[២៥៦] (ចបេពធិសត្វ សួរថ) បពិ្រតឪពុកធ ំ េ កបរេិភគនូវ 

 បយ ទឹកេ ះ វ និងេ្របងដ៏្របណីត បពិ្រតែក្អក កលេបើដូេចនះ 

 េហតុអ្វី  បនជអនក គ ងំសគមេម្ល៉ះ   ។ 

[២៥៧] (ែក្អកេឆ្លើយថ) ប ្ត ពួកែក្អកទងំេនះ សត្វែក្អកេនកនុង 

 ក ្ត លស្រតូវ ែស្វងរកចណីំ មនេសចក្តីតក់ស្លុតជនិចច េតើនឹង 

 មនេសចក្តីមមួំន   អពីំ េកើត   ។ 

[២៥៨] ពួកែក្អក ជសត្វមនពុតតបុត តក់ស្លុតអស់កលជនិចច បន 

 ដុបំយេ យអេំពើ ្រកក់ មិនែដលែឆ្អតសកប់សកល់េទ មន លសត្វ 

 ចប   េ្រពះេហតុេនះ   េទើបខញុ ំ គ ងំសគម   ។ 

[២៥៩] មន លចប អនកបរេិភគនូវពូជេ ម  ដ៏េ ហមង មនឱជរសតិច 

 កលេបើដូេចនះ   េហតុអ្វី   េទើបអនកមនសររីៈធត់េម្ល៉ះ   ។ 

[២៦០] (ចបេពធិសត្វ េពលថ) មន លែក្អក ខញុញុំងំអត្តភព 

 ឲយ្រប្រពឹត្តេទ េ យវតថុ ែដលខញុបំន និងមិនបន េ្រពះខញុជំអនក 

 ្របថន តិច គិតតិច ទងំ្រ ច់េទកន់ទីមិនឆង យ េ្រពះេហតុេនះ 

 េទើបខញុជំអនកមនសររីៈធត់     ។ 
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៦៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[២៦១]  អបបចិឆស    ហិ   េបសស  អបបចិន្តិសុខស    ច 

     សុសងគហិតបបមណស  វុត្តី   សុសមុទនិយតិ   ។ 

វដ្ដកជតកំ   នវមំ   ។ 

មណិជតកំ(១) 

[២៦២]  ចិរស  ំ  វត   បស មិ  ស យ ំ  មណិធរនិំ 

     សុក    មស ុកុត្តិយ  េ ភេត  វត   េម  សខ  ។ 

[២៦៣]  បរឡូ្ហកចឆនខេ េម  អហំ   កេមម   សុពយវេ  

     ចិរស  ំ  ន បិតំ   លទធ         េ មន្តមជជ រយិ 

[២៦៤]  យ ំ នុ  េ មំ  អ េរសិ ទុល្លភំ   លទធកបបកំ 

     អថ   កិញចិ    ហិ  េត  សមម    កេណ្ឋ    កឹនិកិ យតិ(២)  ។ 

    ១   ឱ.   កកជតកំ  ។   ម. ប វតជតកំ   ។   ២   ឱ.  កិណកិ យតិ  ។   ម.   កិ យតិ   ។ 
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៦៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[២៦១] េសចក្តីពិតថ ករ្រប្រពឹត្តចិញចឹ មជីវតិ របស់បុគគលអនក្របថន តិច 

 ផង មនេសចក្តីសុខេ្រពះករគិតតិចផង ដឹង្របមណកនុង រ 

 ែដលខ្លួនកន់យកេ យល្អផង រែមង្រប្រពឹត្តេទបនេ យ្រសួល។ 
ចប់  វដ្តកជតក  ទី  ៩  ។ 

មណិជតក 

[២៦២] (្រពបេពធិសត្វ និយយថ) យូរ ស់េហើយេតើ ខញុ  ំ

 េទើបេឃើញសម្ល ញ់ ពក់នូវក្រមងែកវមណី សម្ល ញ់របស់ខញុលំ្អ 

 ែមន   េ្រពះល្អេ យករេលងពុកមត់   ។ 

[២៦៣] (ែក្អកនិយយតបថ) ខញុមំនករខ្វល់ខ្វ យេ្រចើន កនុងករងរ 

 មន្រកចកនិងេ មេក្ល កដុះ្រទុប្រទុល យូរ ស់េហើយ េគេទើបែត 

 នឹងេបចេ ម ្រកក់េចញកនុងៃថងេនះ   េ្រពះបនជងេករកត់   ។ 

[២៦៤] (្រពបេពធិសត្វ និយយថ) អនកបនឲយជងេករកត់ 

 ែដលេគរកបនេ យ្រក ឲយេបចនូវេ ម ែមនឬ មន លសម្ល ញ់ 

 កលេបើដូេចនះ េ មបន្តិចបន្តួច ្រតង់ករបស់អនក (េនះ) ទុកេន 

 ែវងអន្ល យេធ្វើអ្វី   ។ 
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៦៩ 

ឆកកនិបេត   ទុតិេយ   ខុរបុត្តវេគគ  

[២៦៥]  មនុស សុខុម នំ  មណិ   កេណ្ឋ សុ   លមពតិ 

     េត ហំ   អនុសិកខ មិ  ម    ត្វំ    មញញិ     ទ     កតំ    ។ 

[២៦៦]  សេចបិមំ   បិហយសិ  មស ុកុត្តឹ   សុករតិំ 

     ករយិស មិ   េត   សមម មណឹចបិ   ទទមិ   េត   ។ 

[២៦៧]  ត្វេញញវ   មណិន   ឆេនន   សុក យ   ច   មស ុយ 

     មន្ត    េខ   តំ   គចឆ មិ បិយ ំ   េម    តវ    ទស នន្តិ    ។ 

មណិជតកំ   ទសមំ   ។ 

ខុរបុត្តវេគគ (១)   ទុតិេយ   ។ 

តស ុទទ នំ 

   អថ    បស     សសចូិ    ច    តុណ្ឌិ លេក 

   មិគ    មយ្ហកបញចមបកខិ វេ  

   អថ    បញជលិ    រជិ    មជឈ    បុន 

   អថ    វដ្តក    កេបដវេរន    ទស   ។ 

     ១   ឱ.   េសនកវេគគ    ។   ម.   សូចិវេគគ    ។ 
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៦៩ 

ឆកកនិបត   ខុរបុត្តវគគទី   ២ 

[២៦៥] (ែក្អកនិយយតបថ) ែកវមណី ែតងសយុំងចុះ ឰដ៏កៃន 

 មនុស សុខុមលជតិ ខញុយំកត្រមប់ មពួកមនុស ទងំេនះ 

 អនកកុសំមគ ល់ថ   (ខញុ )ំ   េធ្វើេ យែលបងេឡើយ   ។ 

[២៦៦] េបើអនកេពញចិត្តនឹងករេលងពុកមត់ ែដលឲយនយជងេធ្វើយ៉ង 

 ល្អេនះ មន លសម្ល ញ់ ខញុ នឹំងឲយជងេធ្វើដល់អនកផង ឲយនូវែកវមណី 

 ដល់អនកផង     ។ 

[២៦៧] (្រពបេពធិសត្វ និយយថ) អនកឯងយកែកវមណីផង យក 

 ពុកមត់ែដលេគេធ្វើឲយល្អផង មកបិទបងំ េទើបខញុ េំ អនកមកេហើយ 

 នឹងេទ   ករបនចួប្របទះនឹងអនក   រែមងជទីេពញចិត្តរបស់ខញុ  ំ  ។ 

ចប់   មណិជតក   ទី   ១០   ។ 

ចប់   ខុរបុត្តវគគ   ទី   ២   ។ 

ឧទទ នៃនខុរបុត្តវគគេនះគឺ 

 និយយអពីំអនកចូរេមើលចុះ    (ជេដើម)   ១  ្រពមទងំមជុល    ១ 

 តុណ្ឌិ លជតក ១ ្រមឹគក្ត ម ១ សត្វ ្ល បដ៏្របេសើរ េឈម ះមយ្ហកៈ 

 ជគ្រមប់៥  ផគងអញជលី  ១  ផក ឈូក  ១  ក ្ត លៃ្រព  ១  សត្វ 

 ចប   ១   ្រពបដ៏្របេសើរ   ១   រួមជ   ១០   ។ 
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៧០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

ត្រត   វគគុទទ នំ   ភវតិ 

 អថ     វគគំ     បកិត្តិស  ំ       ឆនិបតំ      វរុត្តេម 

 រយិ    ច    សចូិ    ច      េទ្វ    ច    វុ ្ត     សុពយញជន    ។ 

ឆកកនិបតំ   និដ្ឋិតំ   ។ 
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៧០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

ឧទទ នៃនវគគ   កនុងឆកកនិបតេនះគឺ 

 ខញុនឹំងសែម្ដងនូវវគគ   កនុងឆកកនិបត  ដ៏្របេសើរៃថ្លថ្ល   វគគទងំពីរ  គឺ 

 រយិវគគ     និងខុរបុត្តវគគ  មនពកយថ    សូចិជតក    មន 

 ពយញជនៈ    ដ៏ល្អ    ែដល្រពះដ៏មន្រពះភគ    សែម្ដងេហើយ    ។ 

ចប់   ឆកកនិបត   ។ 
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សត្តកនិបតជតកំ 

កុកកុវេគគ  

កុកកុជតកំ 

[២៦៨] ទិយឌ កុកកូ   ឧទេយន    កណ្ណិ ក 

  វទិតថិេយ     អដ្ឋ     បរកិខិ បន្តិ    នំ 

  (១)    សីសប    រមយ    អេផគគុក 

  កុហឹ     ឋិ      ឧបរេិ      ន     ធំសតិ     ។ 

[២៦៩] យ     តឹសតិ     រមយ     អេផគគុក 

  បរកិិរយិ     េគបណសិេយ     សមដ្ឋិ  

  ហិ     សុសងគហិ      ពល      ច     បីឡិ  

  សមដ្ឋិ      ឧបរេិ       ន     ធំសតិ     ។ 

[២៧០] ឯវមប ិ    មិេត្តហិ     ទេឡ្ហហិ     បណ្ឌិ េ  

  អេភជជរេូបហិ     សុចីហិ     មន្តិភិ 

  សុសងគហី      សិរយិ    ន   ធំសតិ 

  េគបណសិភរវ វ     កណ្ណិ ក     ។ 
     ១   ឱ.   សសឹសប   ។   ម.   យសឹសប   ។ 
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សត្តកនិបតជតក 

កុកកុវគគ 

កុកកុជតក 

[២៦៨] (្រពះ ជ្រពហមទត្ត សួរ មតយេពធិសត្វថ) កពូំល (ជ ្វ ) 

 មួយហតថកន្លះ រង្វង់ជុវំញិកពូំលេនះ ៨ ចំ ម កពូំលេនះ ជ 

 េឈើធនង់ខ្លឹមសុទធ ឥតមន្រ យ ឋិតេនេលើអ្វីហន៎ បនជមិន្រជុះ 

 អពីំខងេលើមក     ។ 

[២៦៩] (េពធិសត្វ េពលតបថ) បងកង់ទងំ យ ចនួំន ៣០ ខ្លឹម 

 សុទធ ឥតមន្រ យ ឋិតេនតេ្រម បគន ជុវំញិ (កពូំលេនះ) បងកង់ 

 ទងំ យេនះ ទល់្រទផង គបេ យកម្ល ងំផង ឋិតេនេសមើ 

 ភគគន    េទើបមិនធ្ល ក់   របូត   អពីំខងេលើមក   ។ 

[២៧០] បណ្ឌិ ត បនពួកមិ្រតដ៏មមួំន មនសភពមិនែបកចិត្តគន  

 មន្របជញ ដ៏ ្អ ត ជួយទល់្រទេហើយ រែមងមិន បសូនយចក 

 សិរ ី ដូចជកពូំល (ជ ្វ ) ែដលបងកង់នេំទនូវភរៈយ៉ងេនះផង ។ 
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៧២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[២៧១] ខរត្តចំ      េពល្លំ      យថបិ      សតថ  

  អនមសេន្ត បិ       កេ តិ       តិត្តកំ 

  សមហរ ំ      ធុកេ តិ       បតថ (១) 

  អ ធុកយិ        តនុពនធមុទធរ ំ      ។ 

[២៧២] ឯវមប ិ     គមនិគេមសុ      បណ្ឌិ េ  

  អ ហសំ       វជជ      ធននិ      សងឃរ ំ

  ធមម នុវត្តី        បដិបជជមេន 

  ផតឹ(២)    កយិ      អវេិហឋយ ំ    បរ ំ   ។ 

[២៧៣] ឱទតមលំូ       សុចិ រសិមភវ ំ

  ជតំ       យថ      េបកខ រណីសុ      អមពុជំ 

  បទុមំ      យថ      អគគិនិភសិផលិមំ(៣) 

  ន    កទទេម    ន    រេជ    ន   រ ិ  លិមបតិ   ។ 

[២៧៤] ឯវមប ិ     េ រសុចឹ      អ ហសំ 

  វសុិទធកមមន្ត       មេបតបបកំ 

  ន       លិមបតិ       កមមកិេលស      ទិេ  

  ជតំ       យថ       េបកខ រណីសុ       អមពុជន្តិ    ។ 
     ១   ឱ.   ម.   បតថិវ   ។   ២   ឱ.   ម.   សផតិ   ។   ៣   ឱ.   ម.   អគគិនិកសិផលិមំ   ។ 
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៧២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[២៧១] បុគគលែដលមនកបំិតកនុងៃដ កលេបើមិនចិតែផ្ល្រកូចឆម រ ែដល 

 មនសមបករងឹេចញេទ រែមងេធ្វើ (ែផ្លេនះ) ឲយមនរសល្វីង 

 បពិ្រតមច ស់ែផនដី បុគគលកលនយំក (សមបកេ្រកេចញ) 

 រែមងេធ្វើឲយមនរសឆង ញ់ កលេបើចិតសមបកេសើ ៗ េទ រែមង 

 េធ្វើឲយមនរសមិនឆង ញ់   មនឧបមយ៉ង មិញ   ។ 

[២៧២] ្រពះ ជជបណ្ឌិ ត េវៀរ មិនលុះអំ ចកមមដ៏េក្ល វក្ល  េវៀរ 

 (អគតិ) កនុងពួកអនក្រសុក អនកនិគម ្របមូលមកនូវ្រទពយទងំ យ 

 ជអនក្រប្រពឹត្ត ្របតិបត្តិ មធម៌ មិនេបៀតេបៀនបុគគលដៃទ គបបេីធ្វើ 

 ឲយសេ្រមចបន   ក៏មនឧបេមយយយ៉ងេនះែដរ   ។ 

[២៧៣] ផក ឈូក ជអមពុជជតិ មនឫសស េកើតកនុងទឹកដ៏ ្អ ត កនុង្រសះ 

 េបកខរណី រកីសគុះ គ យេ យ រ្រពះ ទិតយ មិនជប់េ យភក់ 

 មិនជប់េ យធូលី មិនជប់េ យទឹក មនឧបមយ៉ង មិញ ។ 

[២៧៤] កមមកកិេលស្របកដដូេចន ះ មិន្រប ក់ (ចេំពះេស្តច) ែដល 

 មនេ រ (ស្រមប់វនិិចឆ័យ) ដ៏ ្អ ត មិនមនកមម ជ ហ័ស 

 មនករងរដ៏ ្អ ត មនបបកមម្របសេចញេហើយ ដូចជផក  

 ឈូកែដលដុះ  កនុង្រសះេបកខរណី ក៏មនឧបេមយយ យ៉ងេនះែដរ ។ 
ចប់   កុកកុជតក  ទី  ១  ។ 
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៧៣ 

សត្តកនិបេត   បឋេម   កុកកុវេគគ  

មេនជជតកំ 

[២៦៥] យថ   ចេប   និននមតិ  ជិយ   ចបិ   និកុជជតិ 

 ហញញេត   ននូ   មេនេជ មិគ ជ   សខ   មម   ។ 

[២៧៦] ហនទទនិ   វនំ   ណំ  បកកមមិ   យថសុខំ 

 េន ទិ   សខ  េ ន្តិ លពភ   េម  ជីវេ   សខ  ។ 

[២៧៧] ន   បបជនសំេសវ ី  អចចន្តំ   សុខេមធតិ 

 មេនជំ  បស   េសមនំ  គិរយិស នុ សនី(១)   ។ 

[២៧៨] ន   បបសមបវេង កន  ម    បុេត្តន   ននទតិ 

 មេនជំ   បស    េសមនំ អចឆននំ   សម្ហិ   េ ហិេត   ។ 

     ១   ម.   អរយិស នុ សនំ   ។ 
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៧៣ 

សត្តកនិបត   កុកកុវគគ   ទី  ១ 

មេនជជតក 

[២៧៥] (ចចកឮសេំលងសីហៈនិងសេំឡងបេន្ល ះធនូ  េហើយក៏េពលគថ 
 ពីរេនះថ) ធនូទន់ខ្លបេទផង បេន្ល ះ ន់ឮផង េ យេហតុ 
  មិគ ជ េឈម ះមេនជៈ ជសម្ល ញ់របស់អញ ្រតូវេគ 
 សម្ល ប់េ យពិត   (េ យេហតុេនះ)   ។ 
[២៧៦] េបើដូេចន ះមនែត អញនឹងេចៀសេចញេទ កន់ៃ្រពជទីពឹង 
 មេសចក្តីសបបយ កនុងេពលឥឡូវេនះ សត្វ ្ល ប់ែបបេនះ 
 នឹងយកេធ្វើជសម្ល ញ់ មិនេកើត កលេបើអញរស់េន គង់បន 
 សម្ល ញ់េទៀត     ។ 
[២៧៧] (ម បិ  បងប្អូន្រសី ្របពនធ េពលគថទងំ ៤ េនះថ) 
 បុគគលែដលេសពគប់ ជមួយនឹងជនបប មិនបនេសចក្តីសុខដ៏ 
 េទៀងទត់េឡើយ អនកចូរេមើលសីហៈ េឈម ះមេនជៈ កពុំងេដក 
 ( ្ល ប់េនះ េ្រពះែតេជឿ ម) ពកយេ្រប ន្របេ  របស់ចចក 
 េឈម ះគិរយិៈ     ។ 
[២៧៨] ម មិនបនរកី យ ជមួយនឹងកូន េ្រពះែតគប់រកសម្ល ញ់ 
 ្រកក់ អនកចូរេមើលសីហៈ េឈម ះមេនជៈ េដក្រ េំនកនុង 
 ឈមរបស់ខ្លួន     ។ 
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៧៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[២៧៩] ឯវមបជជេត  េបេ   បបិេយ   ច   និគចឆតិ 

  េយ   េវ   ហិ ន   វចនំ ន   កេ តិ   អតថទស និំ   ។ 

 [២៨០] ឯវញច     េ     េ តិ    តេ វ    បបិេយ 

   េយ     ឧត្តេម     អធមមជនបូេសវ ី

   បស ុត្តមំ       អធមមជនបូេសវ(ឹ១) 

   មិគធិបំ       សរវរេវគនិទធុតំ   ។ 

 [២៨១] និហីយតិ     បុរេិ      និហីនេសវ ី

   ន     ច     េយថ    កទចិ    តុលយេសវ ី

   េសដ្ឋនុបគមញច      ឧេទតិ     ខិបប ំ

   ត ម      អត្តេន     ឧត្តរ ំ    ភេជថតិ    ។ 

មេនជជតកំ   ទុតិយំ   ។ 

     ១   ឱ.   ម.   អធមមជនូបេសវតំិ   ។ 
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៧៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[២៧៩] សត្វ មិនេធ្វើ មពកយៃនជនទងំ យ អនក្របថន នូវេសចក្តី 

 ចេ្រមើន អនកេឃើញនូវ្របេយជន៍ (េទកនុងអនគត) សត្វេនះ 

 រែមងដល់ (នូវេសចក្តីទុកខ) យ៉ងេនះផង ែតងចួប្របទះនូវេទស 

 ដ៏ មកៃ្រកែលងផង     ។ 

[២៨០] បុគគលដ៏ឧត្តម  េសពគប់នឹងអធមមជន (ជនដ៏ មក) 

 បុគគលេនះ ្រកក់ៃ្រកែលង ជងអធមមជនេនះេទេទៀត យ៉ង 

 េនះ អនកចូរេមើលនូវេស្តចៃន្រមឹគដ៏ឧត្តម ែដលេសពគប់នឹងអធមម- 

 ជន   ្រតូវកម្ល ងំៃន្រពួញដ៏្របេសើរ   មុតេហើយ   ។ 

[២៨១] (្រពះ ្ត ្រទង់្រ ស់ នូវអភិសមពុទធគថ េ្រកយបផុំតថ) 

 បុរសអនកគប់រកនូវជនេថកទប រែមង បសូនយ បុគគលគប់រក 

 នូវជនេសមើៗ គន  រែមងមិន បសូនយ កនុងកល េឡើយ គប់រក 

 នូវជនែដល្របេសើរជង រែមងចេ្រមើន ឆប់រួស ន់ េ្រពះេហតុេនះ 

 បុគគលគួរែតគប់រក  នូវបុគគល  ែដល្របេសើរជងខ្លួន  ។ 

ចប់   មេនជជតក   ទី   ២   ។ 
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៧៥ 

សត្តកនិបេត   បឋេម   កុកកុវេគគ  

សុតនជតកំ 

[២៨២]  ជ   េត   ភត្តំ   បេហសិ សុចឹ     មំសបូេសចនំ 

     មឃេទវសមឹ    អធិវេតថ  ឯហិ     និកខមម   ភុញជស ុ  ។ 

[២៨៣]  ឯហិ    មណវ    ឱេ ហិ(១) ភិកខមទយ     សបូិតំ(២) 

      ត្វញច     មណវ     ភេកខ សិ ឧេភ   ភកខ    ភវសិ ថ   ។ 

[១៨៤]   អបបេកន   តុវ ំ  យកខ   ថុល្លមតថំ   ជហិស សិ 

     ភិកខ េន្ត   នហរសិ ន្តិ  ជន   មរណសង កិ េន(៣)។ 

[២៨៥]  លទធ យ ំ    យកខ      តវ     និចចភិកខំ  

   សុចឹ     បណីតំ     រស ធុេបតំ 

   ភិកខញច      េត     ហរេិយ     នេ      ឥធ 

   សុទុល្លេភ    េ ហិតិ     ខទិេត     មយិ   ។ 

[២៨៦]  មេមវ   សុតន   អេ ថ   យថ   ភសសិ   មណវ 

     មយ  ត្វំ  សមនុញញ េ   េ តថឹ   បស ហិ   មតរ ំ ។ 

     ១   ម.   ឱេរន   ។   ២   ឱ.   ម.   សូបិនំ   ។   ៣   ឱ.   ម.   មរណសញញិេន   ។ 
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៧៥ 
សត្តកនិបត   កុកកុវគគ   ទី   ១ 

សុតនជតក 
[២៨២] (េពធិសត្វ េពលថ) េស្តចបនបញជូ នភត្ត ែដល យេ យ 

 ច់ដ៏ ្អ ត មកឲយអនក មន លេទវ អនក ្រស័យេន េលើេដើម 

 ៃ្រជ្រកឹម   អនកចូរេចញមក   ចូរបរេិភគចុះ   ។ 

[២៨៣] (យកខេពលថ) ែនមណព អនកចូរមក ចូរអនកយកបយ 

 ្រពមទងំសម្ល ក់ចុះមក មន លមណព អនកនឹងបនជចណីំ 

 (ៃនេយើង)   អនកទងំពីរនឹងបនជចណីំ   ។ 

[២៨៤] (េពធិសត្វ េពលថ) មន លយកខ អនកនឹងលះបង់នូវ្របេយជន៍ 

 ធ ំ េ្រពះែតេហតុបន្តិចបន្តួច ពួកជនអនករេងក សនឹងេសចក្តី ្ល ប់ 

 នឹងែលងយក រ   មកឲយអនកេទៀតេហើយ   ។ 

[២៨៥] មន លយកខ អនកនឹងបននូវនិចចភត្ត ដ៏ ្អ តៃថ្លថ្ល  ្របកបេ យ 

 រសដ៏ឧត្តម កលេបើអនកទពំសីុេយើងេហើយ ជនអនកនយំក រ 

 មកឲយអនក   មុខជមិនងយនឹងរកបន   កនុងទីេនះេទៀតេឡើយ   ។ 

[២៨៦] (យកខមនចិត្ត្រជះថ្ល េហើយ បនេពលថ) មន លសុតនមណព 

 អនកនិយយ (ែបបេនះ) ជ្របេយជន៍ដល់ខញុ ែំមនេហើយ ខញុ ្ំរពម 

 េបើកែលងអនកេទេហើយ   ចូរអនកចួបនឹងម    េ យសួស្តីចុះ   ។ 
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៧៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[២៨៧] ខគគំ   ឆត្តញច    បដិញច   គេចឆ ទយ   មណវ 

 េ តថឹ  បស តុ  េត  ម  ត្វញច    បស ហិ   មតរ ំ  ។ 

[២៨៨] ឯវ ំ យកខ   សុខី  េ ហិ សហ   សេព្វហិ   ញតិភិ 

 ធនញច    េម   អធិគតំ  រេញញ    ច   វចនំ   កតន្តិ   ។ 

សុតនជតកំ   តតិយំ   ។ 

មតុេបសកគិជឈជតកំ 

[២៨៩] េត   កថននុ    ករសិ ន្តិ  វុឌ    គិរទិរសីយ 

 អហំ   ពេនធ សមិ   បេសន និលិយស    វសំគេ    ។ 

[២៩០] កឹ   គិជឈ   បរេិទេវសិ  ក   នុ   េត   បរេិទវន 

 ន  េម  សុេ     ទិេ ្ឋ    ភសេន្ត   មនុសឹ  ទិេជ។ 

[២៩១] ភ មិ   ម បិតេ   វុេឌ    គិរទិរសីេយ 

 េត   កថននុ    ករសិ ន្តិ  អហំ   វសំ   គេ    តវ   ។ 
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៧៦ 
សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[២៨៧] មន លមណព ចូរអនកកន់យក្រពះខន់ ឆ័្រត និងភជន៍ 
 េទចុះ សូមឲយម របស់អនក េឃើញអនកេ យសួស្តី អនកេ តក៏ 
 ចូរេទចួបនឹងម ចុះ   ។ 
[២៨៨] (េពធិសត្វ េពលថ) មន លយកខ កលេបើយ៉ងេនះ សូម 
 ឲយអនកបនេសចក្តីសុខ ្រពមទងំពួកញតិទងំអស់ ្រទពយក៏ខញុបំន 
 េហើយ   ទងំ្រពះឱងក រ   របស់្រពះ ជ   ខញុបំនេធ្វើរួចេហើយ   ។ 

ចប់   សុតនជតក   ទី   ៣   ។ 

មតុេបសកគិជឈជតក 

[២៨៩] ( ម តេពធិសត្វ េពលថ) ម បិ ទងំេនះចស់ ្រស័យ 
 េនឰដ៏្រចកៃនភន ំ នឹងេធ្វើដូចេម្តចហ៎ន ម អញជប់អនទ ក់ លុះ 
 អំ ចេន ទបុត្ត   េឈម ះនិលិយៈេហើយ   ។ 
[២៩០] (េន ទបុត្ត េពលថ) មន ល ម ត េហតុដូចេម្តច ក៏បនជអនក 
 ខ កឹខ ួល ករខ កឹខ ួលរបស់អនក ដូចេម្តចហ៎ន បក េីចះនិយយ 
 សម្ដីមនុស    េយើងមិនែដលឮ   មិនែដលេឃើញេ ះេឡើយ   ។ 
[២៩១] (េពធិសត្វ េពលថ) េយើងចិញចឹ មម បិ ចស់ ្រស័យ 
 េនឰដ៏្រចកៃនភន ំ េយើងលុះកនុងអំ ចអនកេហើយ ម បិ ទងំ 
 េនះ   នឹងេធ្វើដូចេម្តចហ៎ន   ។ 
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៧៧ 

សត្តកនិបេត   បឋេម   កុកកុវេគគ  

[២៩២]   យននុ    គិេជឈ   េយជនសតំ កុណបនិ   អេវកខតិ 

 ក ម    ជលញច    បសញច  សជជ បិ   ន   ពុជឈសិ   ។ 

[២៩៣]   យទ ប ភេ    េ តិ  េបេ    ជីវតិសងខេយ 

 អថ   ជលញច    បសញច  សជជ បិ   ន   ពុជឈតិ   ។ 

[២៩៤]   ភរស ុ   ម បិតេ   វុេឌ    គិរទិរសីេយ 

 មយ   ត្វំ   សមនុញញ េ             េ តថឹ  បស ហិ  ញតេក  ។ 

[២៩៥]   ឯវ ំ  លុទទក   ននទស ុ  សហ   សេព្វហិ   ញតិភិ 

 ភរសិ  ំ  ម បិតេ   វុេឌ    គិរទិរសីេយតិ   ។ 

មតុេបសកគិជឈជតកំ   ចតុតថំ   ។ 

ទព្វបុបជជតកំ 

[២៩៦] អនុតីរចរ ី  ភទទេន្ត   ស យមនុធវ   មំ 

 ម  េម  គហិេ (១) មេចឆ  េ    មំ   ហរតិ   េវគ   ។ 

     ១   ម.   េ ហិេ    ។ 
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៧៧ 

សត្តកនិបត   កុកកុវគគ   ទី   ១ 

[២៩២] (េន ទបុត្ត េពលថ) ែ្រកង ម ត រែមងេមើលេឃើញ ក- 

 សព ចមង យ ១០០ េយជន៍បនឬ ចុះេហតុអ្វី បនជអនកមក 

 ជប់លប់   និងអនទ ក់   ក៏មិនភញ ក់ខ្លួនេ ះ   ។ 

[២៩៣] (េពធិសត្វ េពលថ) េពល  ែដលមនេសចក្តីវនិស 

 (មកដល់) េពលេនះ សត្វែដលនឹងអស់ជីវតិ េបើទុកជមកជប់ 

 លប់   និងអនទ ក់   ក៏គង់មិន ចភញ ក់ខ្លួនបន   ។ 

[២៩៤] (េន ទបុត្ត េពលថ) អនកចូរេទចិញចឹ មម បិ ចស់ជ  

 ែដល ្រស័យេន ឰដ៏្រចកៃនភនចុំះ េយើងបនេបើកែលងអនកេហើយ 

 ចូរអនកេទចួបនឹងពួកញតិសន្ត ន   េ យសួស្តីចុះ   ។ 

[២៩៥] (េពធិសត្វ េពលថ) មន ល្រពន អនកចូររកី យជមួយនឹង 

 ពួកញតិទងំអស់ យ៉ងេនះចុះ េយើងនឹងចិញចឹ មម បិ ចស់ 

 ែដល ្រស័យេន   ឰដ៏្រចកៃនភន ំ  ។ 
ចប់   មតុេបសកគិជឈជតក   ទី   ៤  ។ 

ទព្វបុបជជតក 
[២៩៦] (េភែដល្រ ច់េទកនុងទឹកេ្រជ េពលថ) មន លសម្ល ញ់

 អនក្រ ច់េទ មេឆនរដ៏ចេ្រមើន សូមអនកសទុះមកជួយខញុ  ំ ខញុចំប់បន 

 ្រតីធ ំ  នខំញុ េំទ   េ យកម្ល ងំដ៏ខ្ល ងំ   ។ 
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៧៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[២៩៧] គមភីរចរ ី  ភទទេន្ត ទឡ្ហំ   គ ្ហ ហិ   ថម  

 អហំ   តំ   ឧទធរសិ មិ សុបេ ្ណ    ឧរគមមិវ   ។ 

[២៩៨] វ ិ េទ  េន  សមុបបេនន  ទព្វបុបផ   សុេ ហិ   េម 

 សេមហិ   េមធគំ   សមម វ ិ េទ   វបូសមមតុ(១)   ។ 

[២៩៩] ធមមេ ្ឋ ហំ   បុេរ   សឹ ពហុអដ្តំវ   តីរតិ(ំ២) 

 សេមមិ   េមធគំ   សមម វ ិ េទ   វបូសមមតុ   ។ 

[៣០០] អនុតីរចរ ី  នងគុដ្ឋំ សីសំ   គមភីរចរេិន 

 អចច យ(ំ៣)មជឈេិម  ខេ ្ឌ  ធមមដ្ឋស    ភវសិ តិ   ។ 

[៣០១] ចិរបំិ   ភេកខ    អភវសិ  សេច   ន   វវិេទមេស 

 អសីសកំ   អនងគុដ្ឋំ សិគេ    ហរតិ   េ ហិតំ ។ 

   ១   ឱ.   ម.   វបូសមមតំ   ។   ២   ម.   ពហុអ ្ដ េមតិរ ិ   ។   ៣   ឱ.   អថយំ   ។ 
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៧៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[២៩៧] (េភ្រ ច់េទ មេឆនរេ្រកេនះ េពលថ) មន លអនក្រ ច់ 

 េទកនុងទឹកេ្រជដ៏ចេ្រមើន អនកចូរចប់ េ យកម្ល ងំយ៉ងម ំ ខញុនឹំង 

 ជួយេយងយក្រតីេនះ   ដូច្រគុឌែដល្រសង់េឡើងនូវពស់   ។ 

[២៩៨] (េភទងំពីរេឃើញចចកេហើយ េពលថ) មន លចចកទព្វបុបផៈ 

 ចូរអនក ្ត ប់ពកយេយើង វ ិ ទេកើតដល់េយើងេហើយ មន លសម្ល ញ់ 

 អនកចូររមង ប់នូវជេម្ល ះ  ឲយវ ិ ទ  (របស់េយើង)   សងប់រមង ប់េទ   ។ 

[២៩៩] (ចចកេពលថ) កលពីេដើម េយើងជអនកឋិតេនកនុងតែំណង 

 ជ្រមះក្តី បនកត់ក្តី ឲយេគជេ្រចើនមកេហើយ មន លសម្ល ញ់ 

 េយើងនឹងរមង ប់នូវជេម្ល ះ (របស់អនកទងំ យ) សូមឲយវ ិ ទ 

 (របស់អនកទងំ យ)   សងប់រមង ប់េទ   ។ 

[៣០០] មន លេភអនក្រ ច់េទ មេឆនរ (អនក្រតូវបន) កនទុយ េភែដល

 ្រ ច់េទកនុងទឹកេ្រជ (្រតវូបន) កបល ដុជំក ្ត លេ្រកអពីំ 

 ចែំណកពីរេនះ ្រតូវបន (េយើង) អនកឋិតេនកនុងតែំណងជ្រមះក្តី ។ 

[៣០១] (េភទងំពីរត្អូញថ) ្របសិនេបើ េយើងកុទំស់គន  (្រតីេនះ) 

 នឹងបនជ រអស់កលដ៏យូរ ចចកពយំក្រតីឆពិន ឥតកបល 

 ឥតកនទុយេទ្រពេងើយ   ។ 
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៨៩ 

សត្តកនិបេត   បឋេម   កុកកុវេគគ  

[៣០២] យថបិ   ជ   នេនទយយ រជជំ   លទធ ន   ខត្តិេយ 

 ឯ ហមជជ     ននទ មិ ទិ ្វ    បុណ្ណមុខំ   បតឹ   ។ 

[៣០៣] កថននុ    ថលេជ   សេន្ត  ឧទេក   មចឆំ   ប មសិ 

 បុេ ្ឋ    េម   សមម   អកខ ហិ កថំ   អធិគតំ   តយ   ។ 

[៣០៤] វ ិ េទន   កិ    េ ន្តិ វ ិ េទន   ធនកខយ 

 ជិន   ឧទទ    វ ិ េទន ភុញជ    មយវ ិ  េ ហិតំ   ។ 

[៣០៥] ឯវេមវ     មនុេស សុ វ ិ េទ   យតថ   ជយតិ 

 ធមមដ្ឋំ     បដិធវន្តិ េ   ហិ  េនសំ   វនិយេក 

 ធនបិ   តតថ   ជីយន្តិ ជេកេ    បវឌ តីតិ   ។ 

ទព្វបុបជជតកំ   បញច មំ   ។ 
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៨៩ 

សត្តកនិបត   កុកកុវគគ   ទី   ១ 

[៣០២] (េមចចក េពលថ) ខត្តិយ ជ បននូវ ជសមបត្តិេហើយរកី- 

 យ យ៉ង មិញ កនុងៃថងេនះ ខញុ េំឃើញប្តីែដលមនមុខរកីេហើយ 

 ក៏មនចិត្តរកី យ   យ៉ងេនះែដរ   ។ 

[៣០៣] អនកជសត្វេកើតេលើេគកេទ េម្តចក៏ចប់្រតីកនុងទឹកបន មន ល 

 សម្ល ញ់ ខញុសួំរេហើយ សូមអនក្របប់ អនកចប់ (្រតី) បន 

 េ យេហតុដូចេម្តច     ។ 

[៣០៤] (ចចក េពលថ) សត្វទងំ យ គ ងំសគម េ្រពះែតករ 

 ទស់ែទងគន  ករអស់្រទពយសមបត្តិ ក៏េ្រពះែតទស់ែទងគន ែដរ 

 េភ (ទងំពីរ) បសូនយ (ចក្រតី) េ្រពះែតទស់ែទងគន  ែន 

 នងមយវ ី  នងចូរបរេិភគនូវ្រតីឆពិនចុះ   ។ 

[៣០៥] (អភិសមពុទធគថ) កនុងទី  វ ិ ទេកើតេឡើង កនុងពួកមនុស  

 (មនុស ទងំ យ) រែមងសទុះ ទ រេទពឹងេច្រកម អនកកត់ក្តី 

 ដបតិេច្រកមេនះ ជអនកដឹកនមំនុស ទងំេនះ មនុស ទងំេនះ 

 រែមង បសូនយចក្រទពយ (របស់ខ្លួន) កនុងទីេនះ ឃ្ល ងំ 

 ្រពះ ជ   រែមងចេ្រមើន   ក៏យ៉ងេនះែដរ   ។ 
ចប់   ទព្វបុបផជតក   ទី   ៥   ។ 
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៨០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

ទសណ្ណកជតកំ(១) 

[៣០៦] ទសណ្ណកំ   តិខិណធរ ំ អសឹ   សមបននបយិនំ 

 បរ ិ យ ំ  បុរេិ    គិលតិ កឹ   ទុកករតរ ំ  តេ  

 យទញញំ    ទុកករ ំ  នំ តំ  េម  អកខ ហិ  បុចឆិេ   ។ 

[៣០៧] គិេលយយ  បុរេិ    េ ភ អសឹ   សមបននបយិនំ 

 េយ   ច  វជជ   ទទមីតិ តំ   ទុកករតរ ំ  តេ  

 សព្វញញំ    សុករ ំ  នំ ឯវ ំ  ជនហិ   មគធ(២)។ 

[៣០៨] ពយកសិ   យុេ    បញ្ហំ  អតថំ   ធមមស    េកវេិទ 

 បុកកុ សំទនិ   បុចឆ មិ កឹ   ទុកករតរ ំ  តេ  

 យទញញំ   ទុកករ ំ នំ តំ   េម   អកខ ហិ   បុចឆិេ   ។ 

     ១   ម.   បណ្ណកជតកំ   ។   ២   ម.   មទទវ   ។ 
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៨០ 
សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

ទសណ្ណកជតក 

[៣០៦] (្រពះ ជ្រទង់សួរ មតយ េឈម ះ យុរៈថ) បុរសេលប វ 

 មនមុខដ៏មុត ែដលេកើតកនុងែដន េឈម ះទសណ្ណកៈ ជ វផឹក 

 ឈមែឆ្អតេហើយ កនុងក ្ត លបរស័ិទ ចុះអេំពើអ្វី ែដលេគេធ្វើបន 

 េ យក្រម ជងកិរយិេលបនូវ វេនះេទេទៀត ខញុសួំរេហើយ 

 អនកចូរ្របប់នូវេហតុដៃទ   ែដលេគេធ្វើបនេ យក្រមេនះ   ។ 

[៣០៧] ( យុ មតយ េពលថ) បុរសេលប វ ែដលផឹកឈមែឆ្អត 

 េហើយ េ្រពះែតេ ភៈ េបើបុគគល  េពលថ េយើងនឹងឲយ 

 (នូវវតថុ េនះដល់អនក) ដូេចនះ ពកយរបស់បុគគលេនះ ពិបកេធ្វើៃ្រក 

          ែលង ជងករេលប វេនះេទេទៀត បពិ្រត្រពះមគធ ជ 

 េហតុដៃទទងំអស់ (េ្រកអពីំពកយេនះ) េគេធ្វើបនេ យងយេទ 

 សូម្រពះអងគ្រទង់្រជប   យ៉ងេនះចុះ   ។ 

[៣០៨] (្រពះ ជ្រទង់ចរចជមួយនឹងបុកកុ មតយថ) យុរបណ្ឌិ តជ 

 អនកឈ្ល សៃវកនុងធម៌ បនេ ះ្រ យនូវេសចក្តីៃន្រប ន  ឥឡូវេនះ 

 េយើងនឹង កសួរ ចេំពះបុកកុសបណ្ឌិ តវញិ អេំពើអ្វីែដលបុគគលេធ្វើ 

 បនេ យក្រម ជងពកយេនះេទេទៀត េយើងសួរេហើយ អនកចូរ 

 ្របប់នូវេហតុដៃទ ែដលបុគគលេធ្វើបនេ យក្រមេនះ (ដល់េយើង)  ។ 
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៨១ 

សត្តកនិបេត   បឋេម   កុកកុវេគគ  

[៣០៩] ន   ចមុបជីវន្តិ អផសំ   គិរមុទីរតិំ 

 េយ(១) ទ ្វ  អ កយិ  តំ   ទុកករតរ ំ  តេ  

 សព្វញញំ    សុករ ំ  នំ ឯវ ំ  ជនហិ   មគធ   ។ 

[៣១០] ពយកសិ   បុកកុ េ   បញ្ហំ  អតថំ   ធមមស    េកវេិទ 

 េសនកំទនិ   បុចឆ មិ កឹ   ទុកករតរ ំ  តេ  

 យទញញំ    ទុកករ ំ  នំ តំ   េម   អកខ ហិ   បុចឆិេ   ។ 

[២១១] ទេទយយ   បុរេិ    ទនំ អបប ំ     យទិ      ពហំុ 

 េយ  ច  ទ ្វ   ននុតេបប តំ   ទុកករតរ ំ  តេ  

 សព្វញញំ    សុករ ំ  នំ ឯវ ំ  ជនហិ   មគធ   ។ 

     ១   ឯតថន្តេរ   ចសេទទ    ទិស តិ   ។ 
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៨១ 

សត្តកនិបត   កុកកុវគគ   ទី   ១ 

[៣០៩] (បុកកុសបណ្ឌិ ត េពលថ) ពួកមនុស  រស់េន (េ្រពះ 

 ្រស័យ) នូវ ចឥតផល ជសម្ដីែដលេគេពល ឥតអងគឺមនេឡើយ 

 បុគគល  បនឲយ (ពកយេប្តជញ ) េហើយក៏បនកត់ផ្ត ច់េចល 

 (នូវេ ភៈ) ពកយេប្តជញ េនះ ជករេធ្វើេ យលបំក ជងករ 

 េលប វនិងជងពកយេនះេទេទៀត បពិ្រត្រពះបទមគធ ជ 

 េហតុដៃទទងំអស់ េគេធ្វើបនេ យងយេទ សូម្រពះអងគ្រទង់ 

 ្រជប   យ៉ងេនះចុះ   ។ 

[២១០] (្រពះ ជ្រទង់សួរេសនកបណ្ឌិ តថ) បុកកុសបណ្ឌិ ត ជអនក 

 ឈ្ល សៃវកនុងធម៌ បនេឆ្លើយនូវេសចក្តីៃន្រប ន រួចេហើយ ឥឡូវេនះ 

 េយើងនឹងសួរចេំពះេសនកបណ្ឌិ ត អ្វីេអះ ែដលបុគគលេធ្វើបនេ យ 

 លបំក ជងពកយេប្តជញ េនះេទេទៀត េយើងសួរេហើយ អនកចូរ្របប់ 

 នូវេហតុដៃទ  ែដលបុគគលេធ្វើបនេ យលបំកេនះ  (ដល់េយើង) ។ 

[៣១១] (េសនកបណ្ឌិ ត េពលថ) បុរសគួរឲយនូវទន េទះបីតិចក្តី 

 េ្រចើនក្តី េបើបុគគល  បនឲយេហើយ មិនេក្ត ្រក យ ្ត យេ្រកយ 

 អេំពើេនះ ជករេធ្វើបនេ យលបំក ជងករេលប វជេដើម 

 េនះេទេទៀត បពិ្រត្រពះបទមគធ ជ េហតុដៃទទងំអស់ េគេធ្វើ 

 បនេ យងយេទ   សូម្រពះអងគ្រទង់្រជប   យ៉ងេនះចុះ   ។ 
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៨២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៣១២] ពយកសិ  យុេ   បញ្ហំ    អេថ     បុកកុសេបរេិ  

 សេព្វ  បេញ្ហ   អភិេភតិ        យថ  ភសតិ  េសនេកតិ ។ 

ទសណ្ណកជតកំ   ឆដ្ឋំ   ។ 

េសនកជតកំ 

 [៣១៣] វពិភន្តចិេ ្ត        កុបិតិ្រនទិេយសិ 

    េនេត្តហិ      េត     រគិ      សវន្តិ 

    កិេន្ត     នដ្ឋំ     កឹ     បន     បតថយេន 

    ឥធគម     ្រពហមណ     ឥងឃ     ្រពូហិ    ។ 

 [៣១៤] មិេយយថ     ភរយិ     វជេ      មមជជ 

    អគចឆេ      មរណមហ     យេកខ  

    ឯេតន     ទុេកខន     បេវធិេ សមិ 

    អកខ ហិ     េម     េសនក     ឯតមតថំ     ។ 

 [៣១៥] ពហនូិ     ននិ     វចិិន្តយិ ្វ  

    យេមតថ     វកខ មិ     តេទវ     សចចំ 

    មញញ មិ     េត     ្រពហមណ     សត្តុភស្តំ 

    អជនេ      កណ្ហ សេបប     បវេិ ្ឋ     ។ 



171 

៨២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៣១២] (្រពះ ជសរេសើរេពធិសត្វ េហើយេពលគថទីបផុំតថ) 

 យុរបណខិ ត បនេឆ្លើយ្រប ន រួចេហើយ ទងំបុកកុសបុរសក៏ដូចគន  

 េសនកបណ្ឌិ ត   និយយេ ះ្រ យ្រប ន ទងំអស់ មសមគួរ  ។ 
ចប់   ទសណ្ណកជតក   ទី   ៦   ។ 

េសនកជតក 
[៣១៣] (េសនកបណ្ឌិ តេពធិសត្វ េពលថ) អនកមនចិត្ត្រក- 

 ឡក មនចកខុ ្រនទិយកេ្រមើក តណំក់ទឹកហូរេចញអពីំែភនករបស់អនក 

 មន ល្រពហមណ៍ អនកបត់របស់អ្វី ឬក៏ អនក្របថន ចង់បនរបស់អ្វី 

 បនជមក   កនុងទីេនះ   ចូរអនក្របប់មកេមើល   ។ 

[៣១៤] (្រពហមណ៍ េពលថ) យកខេពលថ កលេបើខញុ េំទដល់ 

 (ផទះ) កនុងៃថងេនះ ្របពនធ (របស់ខញុ )ំ នឹង ្ល ប់ កលេបើខញុ េំទ 

 មិនដល់ (ផទះ) េទ ខញុនឹំង ្ល ប់ េ យេសចក្តីទុកខេនះ បនជខញុ  ំ

 រនធត់ចិត្ត    បពិ្រតេសនកៈ    សូមេ ក្របប់េសចក្តីេនះដល់ខញុ  ំ   ។ 

[៣១៥] (េពធិសត្វ េពលថ) េយើងរះិគិតនូវេហតុេ្រចើនយ៉ង ប ្ត  

 េហតុទងំេនះ េយើងនឹង្របប់េហតុ មួយ េហតុេនះឯង 

 ជរបស់ពិត មន ល្រពហមណ៍ េយើងយល់ថ អនកមិនបនដឹងេទ 

 មនពស់ែវក   លូនចូលកនុងៃទសដូវ   ។ 
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៨៣ 

សត្តកនិបេត   បឋេម   កុកកុវេគគ  

 [៣១៦]  ទយ    ទណ្ឌំ      បរសុិមភ     ភស្តំ 

   បេស លមគូំ     ឧរគំ     ទុជិវ ្ហ ំ

   ឆិនទជជ     កងខំ     រចិិកិចឆិ និ 

   ភុជងគមំ     បស      បមុញច      ភស្តំ    ។ 

 [៣១៧]  សំវគិគរេូប     បរ ិ យ     មេជឈ 

   េ      ្រពហមេ      សត្តុភស្តំ     បមុញចិ  

   អថ     និកខមិ     ឧរេគ     ឧគគេតេជ 

   សីវេិ      សេបប     ផណំ     ករ ិ ្វ     ។ 

 [៣១៨]  សុលទធ ភ     ជនកស      រេញញ  

   េយ     បស តិ     េសនកំ     ធុបញញំ  

   វវដិចឆេទ     នុសិ     សព្វទស  ី

   ញណំ     នុ     េត     ្រពហមណ     ភឹសរបូំ 

   ឥមនិ     េម     សត្តស និ     អតថិ 

   គ ្ហ ហិ     សព្វ និ     ទទមិ     តុយ្ហ ំ

   តយ     ហិ     េម     ជីវតិមជជ     លទធំ 

   អេថបិ     ភរយិយមកសិ     េ តថឹ     ។ 
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៨៣ 

សត្តកនិបត   កុកកុវគគ   ទី   ១ 

[៣១៦] (េពធិសត្វ េពលថ) អនកចូរយកដបំង េគះៃទេមើល 

 អនកចូរេមើលពស់ ែដលមនអ ្ត តពីរ េហៀរទឹកមត់ េចញមក 

 អនកចូរកត់បង់នូវេសចក្តីសង យ័ផង នូវេសចក្តីេងឿងឆងល់ផង កនុង 

 ៃថងេនះ   អនកចូរេមើលពស់   អនកចូរទម្ល ក់ៃទេចលេទ   ។ 

[៣១៧] (្រពះ ្ត ្រទង់្រ ស់ថ) ្រពហមណ៍េនះ មនសភពតក់ 

 ស្លុត កនុងក ្ត លបរស័ិទ េហើយក៏េបះៃទៃនសដូវេចល េទើប 

 ពស់ជសត្វ សីពិស លូនេទេ យ្រទូង មនេតជះក្ល  ក៏េបើក 

 ពពរលូនេចញមក     ។ 

[៣១៨] (្រពហមណ៍ េពលថ) ្រពះ ជជនកៈអងគ  បនចួប 

 នឹងេសនកបណ្ឌិ ត អនកមន្របជញ េឆើត ្រពះ ជជនកៈ (អងគេនះ) 

 េឈម ះថ មន ភបនេហើយ េ យ្របៃព (្រពហមណ៍លុះសរ- 

 េសើរ្រពះ ជេហើយ ក៏សរេសើរេពធិសត្វថ) ជអនកេឃើញនូវធម៌ 

 អនកមនធម៌កបំងំ (េញយយធម៌) េបើកេហើយ ជអនកេឃើញនូវធម៌ 

 ទងំអស់ឬ បនជញណរបស់អនក គួរសញប់ែសញងេម្ល៉ះ ខញុមំន 

 ក បណៈ ៧០០ រយេនះ សូមអនកយកទងំអស់ចុះ ខញុជូំនអនក 

 ដបតិខញុបំនជីវតិ កនុងៃថងេនះ េ យ រអនក មិនែតប៉ុេ ្ណ ះេ ត 

 ែថមទងំអនកបនេធ្វើសួស្តី   ដល់ភរយិ   (របស់ខញុ )ំ េទៀតផង   ។ 
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៨៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៣០៩]  ន      បណ្ឌិ       េវត្តនមទិយន្តិ 

   ចិ្រ ហិ     គថហិ     សុភសិ ហិ 

   ឥេ បិ      េត      ្រពហមណ     ទទន្តុ      វតិ្តំ 

   ទយ     ត្វំ     គចឆ     សកំ     និេកតន្តិ    ។ 

េសនកជតកំ(១)   សត្តមំ   ។ 

អដ្ឋិេសនជតកំ 

[៣២០] េយ   េម   អហំ   ន   ជនមិ    អដ្ឋិេសន   វនិព្វេក 

 េត   មំ   សងគមម   យចន្តិ      ក ម    មំ   ត្វំ   ន  យចសិ  ។ 

[៣២១] យចេក   អបបេិយ   េ តិ    យចំ   អទទមបបេិយ 

 ត ម    ហន្តំ   ន   យចមិ      ម  េម  វេិទទស ន  អហុ ។ 

[៣២២] េយ    ច    យចនជី េន(២)   កេល   យចំ   ន យចតិ 

 បរញច    បុញញំ    ធំេសតិ      អត្តនបិ   ន   ជីវតិ   ។ 

     ១   ឱ.   ម.   សត្តុភស្តជតកំ   ។   ម.   យចនជិ ្ហ េន   ។ 
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៨៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៣១៩] (េពធិសត្វ េពលថ) បណ្ឌិ តទងំ យ មិនបនទទួលយក 
 រង្វ ន់េ យេពលគថទងំ យ ដ៏វចិិ្រតេទ មន ល្រពហមណ៍ 
 (ជនទងំ យ) ឲយ្រទពយអពីំបទមូល របស់េយើងេនះ ដល់អនក 
 អនកចូរយក   េហើយចូរេទកន់លេំន   របស់ខ្លួនចុះ   ។ 

ចប់   េសនកជតក   ទី   ៧   ។ 

អដ្ឋិេសនជតក 

[៣២០] (្រពះបទព ណសី សួរេពធិសត្វថ) បពិ្រត បស្រពះនម 
 អដ្ឋិេសនៈ ខញុមំិនែដល គ ល់ពួកសមូម  ពួកសមូមេនះ ្របជុគំន មក 
 រកខញុ  ំេហើយសូម (នូវវតថុ ែដលខ្លួន្រតូវករ) េហតុអ្វីក៏េ កមិនសូមខញុ  ំ។ 
[៣២១] ( បសេពធិសត្វ េពលថ) បុគគលអនកសូម រែមងមិនជទី្រស- 
 ញ់ (ៃនអនកឲយ) បុគគលអនកមិនឲយនូវរបស់ែដលេគសូម រែមង 
 មិនជទី្រស ញ់ (ៃនសមូម) េ្រពះេហតុេនះ បនជ ម មិន 
 សូមម ជ   កុឲំយម ជ   ស្អប់ ម េឡើយ   ។ 
[៣២២] (្រពះ ជ្រ ស់ថ) សមណ្រពហមណ៍ រស់េ យករសូម 
 ែតមិនសូមវតថុ ែដលខ្លួន្រតូវសូម កនុងកលគួរ (សមណ្រពហមណ៍ 
 េនះ) េឈម ះថ ញុងំបុគគលដៃទ ឲយខូចបុណយផង េឈម ះថ 
 មិនបនរស់្រសួល   េ យខ្លួនឯងផង   ។ 
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៨៥ 

សត្តកនិបេត   បឋេម   កុកកុវេគគ  

[៣២៣] េយ   ច   យចនជី េន កេល   យចំបិ   យចតិ 

 បរញច    បុញញំ    លេភតិ អត្តនបិ   ច   ជីវតិ   ។ 

[៣២៤] ន   េវ   ទុស ន្តិ   សបបញញ     ទិ ្វ    យចកមគេត 

 ្រពហមចរ ី  បិេយ   េមសិ វរ(១)   ភញញិ តមិចឆសិ   ។ 

[៣២៥] ន   េវ   យចន្តិ   សបបញញ  ធីេ    ច   វទិិតុមរហតិ 

 ឧទទិស    អរយិ   តិដ្ឋន្តិ ឯ    អរយិន   យចន  ។ 

[៣២៦] ទទមិ     េត     ្រពហមណ     េ ហិណីនំ 

  គវ ំ    សហស  ំ    សហ     បុង កេវន 

  អរេិយ     ហិ     អរយិស      កថំ     ន     ទជជ  

  សុ ្វ ន     គថ     តវ     ធមមយុ ្ត តិ    ។ 

អដ្ឋិេសនជតកំ   អដ្ឋមំ   ។ 

     ១   ម.   វទ   ត្វំ   ភញញមិចឆសិ   ។ 
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៨៥ 

សត្តកនិបត   កុកកុវគគ   ទី   ១ 

[៣២៣] សមណ្រពហមណ៍  រស់េ យករសូម េហើយសូមនូវ 

 វតថុ ែដលខ្លួន្រតូវករសូម កនុងកលគួរ (សមណ្រពហមណ៍េនះ) 

 េឈម ះថ ញុងំបុគគលដៃទឲយបនបុណយផង េឈម ះថ រស់េន 

 ្រសួល   េ យខ្លួនឯងផង   ។ 

[៣២៤] បុគគលមន្របជញ ទងំ យ េឃើញពួកសមូម មកដល់េហើយ 

 មិនែដល្របទូស្ត េ កជ្រពហមចរបុីគគល ជទី្រស ញ់ៃនខញុ  ំ

 េ ក្របថន របស់  ែដល្រតូវនិយយសូម េ កចូរសូមចុះ ។ 

[៣២៥] (េពធិសត្វ េពលថ) បុគគលមន្របជញ ទងំ យ មិន 

 ែដលសូមេទ េ្រសចែតនឹង (ឧប ្ឋ ក) អនកមន្របជញ  គួរដឹង 

 (ខ្លួនឯងចុះ) ពួកអរយិៈ ្រគន់ែតឈរឧទទិសេសង មៗ ប៉ុេ ្ណ ះ 

 នុ៎ះជករសូម   របស់ពួកអរយិៈ   ។ 

[៣២៦] (្រពះ ជ េពលថ) បពិ្រត្រពហមណ៍ ខញុសូំម្របេគនេមេគ 

 មនសមបុរ្រកហម ១ ពន់ ្រពមទងំេគេឈម លដល់េ កមច ស់ 

 ដបតិថ បុគគលមនមរយទដ៏្របេសើរ បន ្ត ប់គថរបស់េ ក 

 ែដល្របកបេ យធម៌េហើយ មិនឲយដល់បុគគល មន ចរៈដ៏ 

 ្របេសើរ  (ដូចគន )   ដូចេម្តចបន   ។ 

ចប់   អដ្ឋិេសនជតក   ទី   ៨   ។ 
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៨៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

កបិជតកំ 

[៣២៧] យតថ   េវរ ី  និវសិតិ ន   វេស   តតថ   បណ្ឌិ េ  

 ឯករត្តំ   ទ្វិរត្តំ     ទុកខំ    វសតិ   េវរសុិ   ។ 

[៣២៨] ទិេ   េវលហុ  ចិត្តស     េបសស នុវធិិយយេ  

 ឯកស    កបិេន   េហតុ    យថូស    អនេយ   កេ   ។ 

[៣២៩] ពេ    ច   បណ្ឌិ តមនី យថូស    បរ ិ រេក 

 សចិត្តស    វសំ   គន្ត្វ  សេយថយ ំ យថ  កបិ  ។ 

[៣៣០] ន   ធុ   ពល    ពេ  យថូស    បរ ិ រេក 

 អហិេ    ភវតិ   ញតីនំ សកុ នំវ    េចតេក  ។ 

[៣៣១] ធីេ    ច   ពល    ធុ យថូស    បរ ិ រេក 

 ហិេ    ភវតិ   ញតីនំ តិទ នំវ   សេ    ។ 



179 

៨៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

កបិជតក 

[៣២៧] (ពនរេពធិសត្វ េពលថ) បុគគលមនេពៀរ ្រស័យេន 

 កនុងទី  បណ្ឌិ តមិនគបបេីន កនុងទីេនះេទ (េ្រពះ) េន 

 កនុងពួកបុគគលមនេពៀរ   មួយយប់ក្តី   ពីរយប់ក្តី   ជទុកខ   ។ 

[៣២៨] បុគគលអនកមនចិត្ត្រ ល គបបជីស្រតូវដល់សត្វអនក្រប្រពឹត្ត 

 ម េសចក្តីមិនចេ្រមើន ែដល្រពហមណ៍េធ្វើេហើយ ដល់ហ្វូង ្វ  

 េ្រពះេហតុែត ្វ មួយ     ។ 

[៣២៩] បុគគលលងង់ ែត្របកន់ខ្លួនឯងថជបណ្ឌិ ត េហើយរក ពួក្រកុម 

 ជអនកលុះអំ ចចិត្តរបស់ខ្លួន រែមងេដក ( ្ល ប់) ដូច ្វ េនះឯង  ។ 

[៣៣០] បុគគលលងង់មនកម្ល ងំ ជអនករក ពួក្រកុម មិន្របៃពេទ 

 មិនមនេសចក្តីចេ្រមើន ដល់ពួកញតិ ដូចទទធន ក់ មិនជ្របេយជន៍ 

 ដល់ពួកសត្វ ្ល ប   (ែដលជញតិ)   ។ 

[៣៣១] ឯបុគគលមន្របជញ  មនកម្ល ងំ រក ពួក្រកុមវញិ េទើប 

 ្របៃព រែមងចេ្រមើនដល់ពួកញតិ ដូចជ សវេទវ ជ (ជ 

 ្របេយជន៍)   ដល់ពួកេទវ    កនុង នៃ្រត្រតិង    ។ 
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៨៧ 

សត្តកនិបេត   បឋេម   កុកកុវេគគ  

[៣៣២] េយ   ច   សីលញច    បញញញច  សុតញចត្តនិ   បស តិ 

 ឧភិននមតថំ   ចរតិ អត្តេន   ច   បរស    ច   ។ 

 ត ម    តុេលយយម ្ត នំ សីលំ   បញញំ    សុតំបិវ 

 គណំ      បរហិេរ   ធីេ  ឯេក   បិ   បរពិ្វេជតិ   ។ 

កបិជតកំ   នវមំ   ។ 

ពក្រពហមជតកំ 

 [៣៣៣]  ទ្វ សត្តតិ      េគតម      បុញញកមម  

   វសវត្តិេន      ជតិជរ ំ     អតី  

   អយមន្តិម      េវទគ ូ     ្រពហមុបបត្តិ 

   អ ម ភិជជបបន្តិ      ជន      អេនក     ។ 

 [៣៣៤]  អបបញច       េហតំ      ន      ហិ      ទីឃមយុ ំ

   យ ំ     ត្វំ      ពក      មញញសិ      ទីឃមយុ ំ

   សតំ       សហស ន       និរព្វុទនំ 

   យុ ំ     បជនមិ      ត ហ      ្រពេហម     ។ 
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៨៧ 

សត្តកនិបត   កុកកុវគគ   ទី   ១ 

[៣៣២] បុគគល មួយេឃើញថ ខ្លួនឯងមនសីលផង មនបញញ ផង 

 មនសុតៈផង (បុគគលេនះ) ែតង្រប្រពឹត្ត្របេយជន៍ េដើមបខី្លួន និង 

 អនកដៃទទងំពីរ ។ េ្រពះេហតុេនះ អនក្របជញ កលេបើេគនរ 

 គន ន់េមើលខ្លួន មនសីល មនបញញ  និងសុតៈេហើយ គបបែីថរក  

 ពួក្រកុមក៏បន   គបប្ីរប្រពឹត្តេនែតមន ក់ឯង   ក៏បន   ។ 

ចប់   កបិជតក   ទី   ៩   ។ 

ពក្រពហមជតក 

[៣៣៣] (ពក្រពហម េពលថ) បពិ្រត្រពះេគតម ពួកេយើង ៧២ 

 រូប មនអេំពើជបុណយ ជអនកមនអំ ច្រប្រពឹត្តេទ កន្លង 

 ផុតជតិនិងជ បន េនះជករដល់នូវេវទ ជកេំណើ តដ៏្របេសើរ 

 មនកនុងទីបផុំត (របស់ពួកេយើង) ពួកជនេ្រចើនរូប ែតង្រប- 

 ថន ទីេនះ     ។ 

[៣៣៤] (្រពះ ្ត ្រ ស់ថ) ែនពកៈ អនកសមគ ល់ថ យុ  

 ជធមមជតែវង យុនុ៎ះ ខ្លីេទ មិនែមនែវងេឡើយ មន ល្រពហម 

 តថគតដឹង យុរបស់អនក   មួយែសននិរព្វុ ទៈ   (ប៉ុេ ្ណ ះឯង)   ។ 
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៨៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៣៣៥]  អនន្តទស  ី     ភគ ហមសមិ 

   ជតិជជរ ំ     េ កមុបតិវេ ្ត  

   កឹ     េម     បុ ណំ    វតសីលវត្តំ 

   ចិកខ      េមតំ     យមហំ     វជិញញំ     ។ 

 [៣៣៦]  យ ំ    ត្វំ     អបេយសិ     ពហ ូ    មនុេស  

   បិបសិេត      ឃមមនិសបបេរេត 

   តេន្ត     បុ ណំ     វតសីលវត្តំ 

   សុត្តបបពុេទធ វ       អនុស មិ      ។ 

 [៣៣៧]  យ ំ     ឯណិកលូសមឹ      ជនតំ(១)    គហីតំ 

   អេមចយី      គយ្ហក      និយយមនំ 

   តេន្ត     បុ ណំ      វតសីលវត្តំ 

   សុត្តបបពុេទធ វ      អនុស មិ    ។ 

     ១   ឱ.   ម.   ឯណីកុលសមិ   ជនំ   ។ 
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៨៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៣៣៥] (ពក្រពហមថ) បពិ្រត្រពះមន្រពះភគ ្រពះអងគមន្រពះ 

 បនទូលថ តថគតជអនកេឃើញមិនមនទីបផុំត កន្លងផុត្រសឡះ 

 នូវជតិនិងជ ផង នូវេសចក្តីេ កផង េតើវត័និងសីលវត្តរបស់ខញុ  ំ

 ពីេដើម ដូចេម្តចខ្លះ សូម្រពះអងគ្របប់ នូវវត័និងសីលវត្ត ែដល 

 ខញុគួំរដឹងនុ៎ះ   ដល់ខញុ  ំ  ។ 

[៣៣៦] (្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ថ) អនកបនញុងំពួកមនុស  

 េ្រចើន ែដលេ្រសកទឹក លបំកេ យកេម្ដ ៃថងឲយផឹកេហើយ េនះ 

 ឯង ជវតសមទន និងសីលវត្តរបស់អនកពីេដើម តថគតរឭក 

 េឃើញ   ដូចជបុគគលេដកលក់   េហើយភញ ក់េឡើង   ។ 

[៣៣៧] អនកបនេ ះែលង នូវពួកជនេឈ្លើយ ែដលេចរចប់នយំក 

 េទេទៀបេឆនៃនសទឹងេឈម ះ ឯណី េនះឯង ជវតសមទន និង 

 សីលវត្តរបស់អនកពីេដើម តថគតរឭកេឃើញ ដូចជបុគគលេដកលក់ 

 េហើយភញ ក់េឡើង     ។ 
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៨៩ 

សត្តកនិបេត   បឋេម   កុកកុវេគគ  

 [៣៣៨]  គងគ យ       េ តសមឹ      គហីតនវ ំ

   លុេទទន       នេគន      មនុស កបប 

   អេមចយី       ត្វ(ំ១)      ពល       បសយ្ហ 

   តេន្ត       បុ ណំ       វតសីលវត្តំ 

   សុត្តបបពុេទធ វ      អនុស មិ      ។ 

 [៣៣៩]  កេបប     ច    េត    បតថចេ     អេ សឹ 

   សមពុទធិវន្តំ    វតិ    តំ    អមញញំ  

   តេន្ត       បុ ណំ      វតសីលវត្តំ 

   សុត្តបបពុេទធ វ      អនុស មិ     ។ 

 [៣៤០]  អទធ       បជនសិ      មេមតមយុ ំ

   អញញំ បិ     ជនសិ     តថហិ     ពុេទធ  

   តថហិ     យ ំ    ជលិ នុភេ  

   ឱភសយ ំ    តិដ្ឋតិ     ្រពហមេ កន្តិ    ។ 

ពក្រពហមជតកំ   ទសមំ   ។ 

កុកកុវេគគ    បឋេម   ។ 

     ១   ឱ.   ម.   អេមចយិតថ   ។ 
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៨៩ 

សត្តកនិបត   កុកកុវគគ   ទី   ១ 

[៣៣៨] អនកបនគំ មេ យកម្ល ងំេហើយេ ះែលង នូវទូកែដលនគ- 

 ជ ្រកក់ ប្រមុងនឹងពន្លិចេចល កនុងែខ ៃនទឹកសទឹង េ្រពះ ចង់ 

 េធ្វើមនុស ឲយវនិស េនះឯង ជវតសមទននិងសីលវត្តរបស់អនក

 ពីេដើម តថគតរឭកេឃើញ ដូចជបុគគលេដកលក់េហើយភញ ក់េឡើង ។ 

[៣៣៩] តថគតេឈម ះកបបៈ ធ្ល ប់ជកូនសិស របស់អនក តថគត 

 បនសមគ ល់ថ អនកជបុគគលមន្របជញ  មនវត្របតិបត្តិ េនះឯង 

 ជវតសមទននិងសីលវត្ត របស់អនកពីេដើម តថគតរឭកេឃើញ 

 ដូចជបុគគលេដកលក់   េហើយភញ ក់េឡើង   ។ 

[៣៤០] (ពក្រពហម េពលថ) ្រពះអងគ្រជបចបស់នូវ យុរបស់ខញុ នុំ៎ះ 

 េ យពិតផង ្រជបចបស់នូវេហតុដៃទផង ្រពះអងគជ្រពះពុទធែមន 

 េនះជ នុភពដ៏រុងេរឿងរបស់្រពះអងគ ែដលញុងំ្រពហមេ កឲយភ្លឺ 

 រុងេរឿង     ។ 

ចប់   ពួក្រពហមជតក   ទី   ១០   ។ 

ចប់   កុកកុវគគ   ទី   ១   ។ 
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៩០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

តស ុទទ នំ 

   វរកណ្ណិ ក       ចបវេ       សុតេន 

   អថ      គិជឈ      សេ ហិតមចឆវេ  

   បុន    ទសណ្ណក     េសនក     យចនេក 

   អថ      េវរ ី     ស្រពហមពេកន      ទស      ។ 
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៩០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

ឧទទ នៃនជតក   កនុងកុកកុវគគេនះគឺ 

 និយយអពីំកពូំលដ៏្របេសើរ ១  បពំង់្រពួញដ៏្របេសើរ ១ សុតន- 

 ជតក ១  ម ត  ១  ្រតីឆពិន  ១  វេកើតកនុង្រសុកទសណ្ណកៈ  ១ 

 េសនកបណ្ឌិ ត  ១ យចក  ១  បុគគលមនេពៀរ  ១  ពក្រពហម ១ 

 រួម្រតូវជ   ១០   ។ 
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គនធ រវេគគ  

គនធ រជតកំ 

[៣៤១] ហិ ្វ   គមសហស និ បរបុិ ្ណ និ   េ ឡស 

 េក ្ឋ គ និ   ផី និ សននិធិនទ និ   កុព្វសិ   ។ 

[៣៤២] ហិ ្វ    គនធ រវសិយ ំ ពហតូធនបនិយ ំ

 ប សនិេ    និកខ េន្ត  ឥធទនិ   ប សសិ   ។ 

[៣២៣] ធមមំ   ភ មិ   េវេទហ អធេមម    េម   ន   រុចចតិ 

 ធមមំ   េម   ភណមនស  ន   បបមុបលិមបតិ   ។ 

[៣៤៤] េយន   េកនចិ   វេណ្ណន បេ    លភតិ   រុបបនំ 

 មហតថិយមប ិ  េច   ចំ ន  តំ  ភេសយយ  បណ្ឌិ េ   ។ 

[៣៤៥] កមំ  រុបបតុ    ម   ភុសំ      វកិិរយិយតុ 

 ធមមំ   េម   ភណមនស  ន   បបមុបលិមបតិ   ។ 
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គនធ រវគគ 

គនធ រជតក 

[៣៤១] ( បសេពធិសត្វ េពលថ) អនកលះបង់នូវ្រសុកចណុំះ ១ 
 ពន់ និងឃ្ល ងំ ១៦ ដ៏េពញបរបូិណ៌ (េ យ្រទពយ) េធ្វើនូវករ 
 សន កំនុងកលឥឡូវេនះ     ។ 
[៣៤២] (វេិទហ បស េពលថ) អនកលះបង់នូវែដនគនធ រៈ ែដល 
 ជែដនសមបូណ៌ េ យ្រទពយនិងទឹក េហើយេចញផុតអពីំទីជទីឲយ 
 នូវពកយេ្រប ន្របេ  (ដូចខញុ ែំដរ) ឥឡូវេនះ (េហតុអ្វីក៏មក) 
 េ្រប ន្របេ    (េយើង)   កនុងៃ្រពេនះ   ។ 
[៣៤៣] (េពធិសត្វ េពលថ) មន លវេិទហៈ ខញុ និំយយចេំពះែត 
 ធម៌ សភវៈមិនែមនជធម៌ មិនគប់ចិត្តខញុ េំទ កលេបើខញុ និំយយ 
 ធម៌   បបឥត្រប ក់បនេទ   ។ 
[៣៤៤] (វេិទហ បស េពលថ) បុគគលដៃទបននូវេសចក្តីេ្រកធ 
 េ្រពះពកយ នីមួយ បណ្ឌិ ត មិនគបបេីពលនូវពកយេនះេឡើយ 
 េបើទុកជពកយមន្របេយជន៍ដ៏ធកំ៏េ យ   ។ 
[៣៤៥] (េពធិសត្វ េពលថ) បុគគលេទះខឹងក៏េ យ មិនខឹងក៏េ យ 
 េទះេ យ យដូចអងក មក៏េ យ កលេបើខញុ និំយយធម៌ បបមិន 
 ្រប ក់បនេទ    ។ 
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៩២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៣៤៦] េន  េច  អស   សក  ពុទធិ   វនិេយ    សុសិកខិ េ  

 វេន     អនធមហឹេ វ  ចេរយយ  ពហុេក  ជេន  ។ 

[៣៤៧] យ ម   ច   បនិេធកេចច  ចរម្ហិ      សុសិកខិ  

 ត ម   វនិីតវនិយ  (ធី )  ចរន្តិ    សុសមហិ តិ  ។ 

គនធ រជតកំ   បឋមំ   ។ 

ម កបិជតកំ 

[៣៤៨] អ ្ត នំ   សង កមំ   ក ្វ   េយ   េ តថឹ   សម រយិ 

 កឹ  ត្វំ  េតសំ  កឹេម  តុយ្ហ ំ  េ ន្តិ  េហេត  ម កបិ  ។ 

[៣៤៩] ជហំ   ឥស េ   េតសំ  យថូស    បរ ិ រេក 

 េតសំ   េ កបេរ នំ  ភី នេន្ត   អរនិទម   ។ 
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៩២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៣៤៦] ្របសិនេបើ្របជញ របស់ខ្លួនក្តី វនិ័យែដលសិក ល្អក្តី មិនមនេទ 

 ជនេ្រចើនគន ែតង្រប្រពឹត្ត   ដូចជ្រកបីខ្វ ក់   កនុងៃ្រព   ។ 

[៣៤៧] មួយេទៀត ជនពួកខ្លះ កនុងេ កេនះ បនសិក ល្អ កនុង 

 ចរបបញញត្តិ េ្រពះេហតុេនះ (ធីរជន) អនកមនវនិ័យទូនម ន 

 េហើយ   រែមងមនចិត្ត ងំមលំ្អ   ។ 

ចប់   គនធ រជតក  ទី  ១  ។ 

ម កបិជតក 

[៣៤៨] (្រពះ ជព ណសី ្រ ស់សួរថ) មន ល ្វ ដ៏្របេសើរ អនក 

 បនេធ្វើខ្លួនឲយជសនួ េហើយចម្លង (ពួក ្វ ទងំេនះ) ឲយឆ្លងេទ 

 ដល់ទីសួស្តី េតើអនក្រតូវជអ្វីនឹងពួក ្វ ទងំេនះ ឯ ្វ ទងំេនះ 

 ្រតូវជអ្វីនឹងអនក   ។ 

[៣៤៩] (េស្តច ្វ េពធិសត្វ ទូលតបថ) បពិ្រត្រពះបទអរនិទមៈ 

 (អនកប្រងក បស្រតូវ) ខញុជំេស្តច ជឥស រៈ េលើ ្វ ទងំេនះ ជ 

 អនក្រគប់្រគងហ្វូង ្វ ទងំេនះ ែដល្រតូវេសចក្តីេ ក ្រគបសងកត់ 

 ជអនកខ្ល ច្រពះអងគ   ។ 
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៩៣ 

សត្តកនិបេត   ទុតិេយ   គនធ រវេគគ  

[៣៥០] ឧល្លងឃយិ ្វ (១)  អ ្ត នំ វសិ ដ្ឋធនុេន   សតំ 

 តេ    អបរបេទសុ ទឡ្ហំ   ពនធំ   ល គុលំ   ។ 

[៣៥១] ឆិននពភមិវ     េតន នុេ ្ណ    រុកខ មុបគមឹ 

 េ ហំ   អបបភវ ំ  តតថ ខំ   ហេតថហិ   អគគហឹ   ។ 

[៣៥២] តំ   មំ   វ ី  យតំ   សន្តំ ខយ   ច   ល យ   ច 

 សមនុកកមន្ត   បេទហិ េ តថឹ   ខមិគ   គ    ។ 

[៣៥៣] តំ   មំ   ន   តបបតី   ពេនធ  វេធ(២)  េម  ន  តេបស តិ 

 សុខមហរតិំ   េតសំ េយសំ    រជជមករយឹ    ។ 

[៣៥៤] ឯ   េត  ឧបម  ជ តំ  សុ ហិ  អរនិទម 

 រញញ  រដ្ឋស      េយគគស  ពលស    និគមស    ច 

 សេព្វសំ   សុខេមតព្វំ ខត្តិេយន   បជន តិ   ។ 

ម កបិជតកំ   ទុតិយំ   ។ 

     ១   ឱ.   សលងឃយិ ្វ    ។   ម.   សុលងឃយិ    ។   ២   ម.   មេ    ។ 
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៩៣ 

សត្តកនិបត   គនធ រវគគ   ទី   ២ 

[៣៥០] ខញុ េំ តខ្លួនអពីំេឈើេនះ េទកន់ទី្របមណ ១ រយជួរធនូ  

 ែដលេគេលើកេឡើង េហើយចងវល្លិេផ្ត  ដ៏ម្ំរតង់សររីៈ ជខង 

 េ្រកយៃនេជើង   (ចេងកះ)   ។ 

[៣៥១] ខញុ េំ តេទកន់េដើមេឈើ េ យខយល់ ដូចជពពកែដល 

 ខយល់ផក ច់េហើយ ខញុ េំនះ េទមិនដល់ ក៏លូកៃដេទចប់ែមក 

 (ៃនេឈើ)   ឰដ៏ កសបបេទសេនះ   ។ 

[៣៥២] ពួក ្វ េលើកេជើងជន់េលើខញុ េំនះ ែដលេដកសនធឹងដូចែខ ចបីុ 

 េ យែមកេឈើផង េ យវល្លិេផ្ត ផង េហើយនគំន េទេ យសួស្តី ។ 

[២៥៣] ខញុ េំនះ មិនេក្ត ្រក យនឹងករចង ខញុនឹំងមិនេក្ត ្រក យ 

 នឹងករសម្ល ប់េឡើយ (េ្រពះ) ខញុ េំ យ ជយ (្រតួត្រ ) េលើ 

 ពួក ្វ   េសចក្តីសុខ  ខញុបំននមំកឲយពួក ្វ េនះេហើយ  ។ 

[៣៥៤] បពិ្រត្រពះបទអរនិទមៈ េនះជេសចក្តីេ្រប បេធៀប ចេំពះ្រពះ 

 អងគ សូម្រពះអងគ ្ដ ប់នូវឱ ទេនះ ខត្តិយ ជមន្របជញ  ្រតូវផ្តល់ 

 េសចក្តីសុខ ដល់ពួកជនទងំអស់ គឺអនកែដនផង យន ( ហនៈ 

 ស្រមប់ទឹម)   ផង   ពលេថមើរេជើងផង   អនកនិគមផង   ។ 

ចប់   ម កបិជតក   ទី   ២   ។ 
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៩៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

កុមភករជតកំ 

 [៣៥៥] អមព ហមទទំ      វនមន្តរសមឹ 

   នីេ ភសំ      ផលិតំ    សំវរិឡូ្ហំ 

   តមទទសំ     ផលេហតុ     វភិគគំ 

   តំ     ទិ ្វ      ភិកខ ចរយិ ំ    ច មិ    ។ 

 [៣៥៦] េសលំ     សុមដ្ឋំ     នរវរីនដិ្ឋិតំ 

   នរ ី    យុគំ     ធរយិ     អបបសទទំ 

   ទុតិយញច      គមម     អេ សិ     សេទទ  

   តំ     ទិ ្វ      ភិកខ ចរយិ ំ    ច មិ     ។ 

 [៣៥៧] ទិជ     ទិជំ     កុណបមហរន្តំ 

   ឯកំ     សមនំ     ពហុក     សេមចច 

   រេហតុ       បរបិតយឹសុ 

   តំ     ទិ ្វ      ភិកខ ចរយិ ំ    ច មិ    ។ 
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៩៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

កុមភករជតក 

[៣៥៥] (្រពះបេចចកពុទធ ៤ អងគ េពលគថមួយៗ ថ) ម បន 

 េឃើញេដើម ្វ យ ដុះលូត ស់ កនុងក ្ត លៃ្រព ្វ យមនព័ណ៌ 

 េខៀវ មនែផ្ល ម េឃើញ ្វ យេនះ បក់េខទចខទី េ្រពះេហតុែត 

 ែផ្ល លុះេឃើញ ្វ យេនះេហើយ េទើប ម ្រប្រពឹត្តនូវភិកខ ចរ 

 (េទបួស)     ។ 

[៣៥៦] នងនរ ី (មន ក់) ពក់កងជវកិរៈៃនែកវមណី ១ គូ ដ៏ ្អ ត 

 រេ ង ែដលជនអនកេចះេធ្វើឲយសេ្រមចេហើយ ឥតឮសូរសេំឡង 

 (ទងគិចគន េឡើយ) លុះដល់ ្រស័យ យកមកពក់ ជមួយគន នឹង 

 កងទី ២ ក ៏ (ទងគិចគន ) ឮសូរសេំឡង ម បនេឃើញនូវកង 

 េនះេហើយ     េទើប្រប្រពឹត្តនូវភិកខ ចរ    ។ 

[៣៥៧] ពួកបក េ្រចើនេចមេ ម េដញចឹកបក  ី ១ កពុំងពដុំំ ច់ 

 េ្រពះេហតុែត រ ម បនេឃើញបក េីនះេហើយ េទើប 

 ្រប្រពឹត្តនូវភិកខ ចរ     ។ 
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៩៥ 

សត្តកនិបេត   ទុតិេយ   គនធ រវេគគ  

 [៣៥៨] ឧសភហមទទំ     យថូស     មេជឈ 

   វលកកកុំ       វណ្ណពលបូបននំ 

   តមទទសំ     កមេហតុ     វតុិននំ 

   តំ     ទិ ្វ      ភិកខ ចរយិ ំ    ច មិ    ។ 

[៣៥៩] ករណ្ឌ េក   កលិងគ នំ គនធ នញច    នគគជិ 

 និមិ ជ   វេិទ នំ បញច នញច    ទុមមុ េខ 

 ឯេត   រ ្ឋ និ   ហិ ្វ ន បព្វជឹសុ   អកិញចន   ។ 

 [៣៦០] សេព្វបិេម     េទវសម     សមគ  

   អគគិ     យថ     បជជលិេ      តេថវេិម 

   អហំបិ     ឯេក     ចរសិ មិ    ភគគវ ិ

   ហិ ្វ ន     គមនិ     យេថធិកនិ     ។ 
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៩៥ 

សត្តកនិបត   គនធ រវគគ   ទី   ២ 

[៣៥៨] ម េឃើញេគឧសភ (មួយ) ក ្ត លហ្វូង មនបូក្រជួញៗ 

 បរបូិណ៌េ យសមបុរនិងកម្ល ងំ ម បនេឃើញេគឧសភេនះ 

 ្រតូវេគឧសភដៃទ បុះមុត (ធ្ល យេពះេវៀន) េ្រពះេហតុែតកម 

 លុះបនេឃើញេគឧសភេនះេហើយ  េទើប្រប្រពឹត្តនូវភិកខ ចរ   ។ 

[៣៥៩] (េពធិសត្វ េពលថ) ្រពះ ជរបស់អនកែដនកលិងគៈ ្រពះនម 

 ករណ្ឌ កៈ ្រពះ ជរបស់អនកែដនគនធ រៈ ្រពះនម នគគជិ ្រពះ ជ 

 របស់អនកែដនវេិទហៈ ្រពះនម និមិ ជ ្រពះ ជរបស់អនកែដន 

 បញច លៈ ្រពះនម ទុមមុខៈ ្រពះ ជទងំ ៤ ្រពះអងគនុ៎ះ លះបង់នូវ 

 ែដនទងំ យ   ជអនកឥតកង្វល់   បួសេហើយ   ។ 

[៣៦០] ្រពះ ជទងំអស់អងគេនះ ្របែហលគន នឹងវសុិទធិេទវ  បន 

 មកចួបគន េហើយ ្រពះ ជទងំេនះ (រុងេរឿង េ យគុណទងំ- 

 យមនសីលគុណជេដើម) ដូចជេភ្លើង ែដលភ្លឺរុងេរឿងដូេចន ះ 

 ឯង មន លនង មនភ្រក្ត ចែំណកខងបង ក៏នឹងលះបង់នូវកម 

 ទងំ យ ជចែំណកែដលខ្លួនេនឿយ យេហើយ ្រប្រពឹត្តែត 

 មន ក់ឯង   ។ 
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៩៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៣៦១] អយេមវ   កេ     ន    ហិ    អេញញ    អតថិ 

  អនុ សិេ (១)   េម   ន   ភេវយយ   បចឆ  

  អហមប ិ   ឯក    ចរសិ មិ    ភគគវ 

  សកុណីវ    មុ ្ត     បុរសិស     ហ ថ     ។ 

[៣៦២] មំ  បកកញច    ជនន្តិ    អេថ  េ ណំ   អេ ណកំ 

 តមហំ   ទិ ្វ ន   បព្វជឹ ចេរវ   ត្វំ   ច មហន្តិ   ។ 

កុមភករជតកំ   តតិយំ   ។ 

ទឡ្ហធមមជតកំ 

[៣៦៣] អហញច    ទឡ្ហធមមស  វហន្តី   នភិ ធយឹ 

 នុទន្តី(២)   ឧរសិ   សល្លំ យុេទធ   វកិកន្តចរនិី   ។ 

[៣៦៤] ននូ(៣)  ជ  ន  ជនតិ មម   វកិកមេបរសំិ 

 សងគ េម   សុកតន្ត និ ទតូវបិបហិ និ   ច   ។ 

     ១   ឱ.   អនុ សិ    ។   ម.   អនុ សិក   េនវ   ។   ២.   ម.   មរន្តិ   ។   ៣.   ឱ.   នហ   

នូន   ជ   ជនតិ   ។ 
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៩៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៣៦១] (ភរយិេនះ េពលថ) កលេនះ ជកលគួរ (នឹងបួស 
 េហើយ) ឥតមនកលដៃទេទៀតេឡើយ (េ្រពះ) ដល់េទេពល 
 េ្រកយ បុគគលជអនកេ្រប ន្របេ ខញុ  ំមិនមនេទ បពិ្រតអនកមនភ្រក្ត 
 ខញុនឹំង្រប្រពឹត្តែតមន ក់ឯង  ដូចជេមបក ែីដលរួច  អពីំៃដៃនបុរស  ។ 
[៣៦២] (្រពះម សត្វេពលថ ទរកទងំ យេនះ) គ ល់បយ 
 េឆ បយឆ្អិន ទងំ គ ល់បយៃ្រប និងបយ បេហើយ លុះេយើង 
 េឃើញកិរយិរបស់ទរកេនះេហើយ េទើបបួស នងចូរ្រប្រពឹត្តែស្វង 
 រកនូវភិកខ ចរចុះ  េយើងក៏នឹង្រប្រពឹត្តែស្វងរកនូវភិកខ ចរែដរ  ។ 

ចប់   កុមភករជតក   ទី   ៣   ។ 

ទឡ្ហធមមជតក 

[៣៦៣] (េមដរំេីឈម ះឱដ្ឋិពយធិ បនេពល នឹង មតយេពធិសត្វថ) 
 ខញុកំលនេំទ (នូវកិចច) របស់្រពះបទទឡ្ហធមមៈ នេំទនូវសរ 
 (ែដលេគចង) ្រតង់្រទូងេហើយ្រ ច់េទ កនុងទីចមបំង េ យេសចក្តី 
 ្របឹងែ្របង   ក៏គង់ញុងំ្រពះអងគ   ឲយសព្វ ជហឫទយ័   មិនបន   ។ 
[៣៦៤] ្រពះ ជ មិន្រជបនូវេសចក្តី្របឹងែ្របងរបស់បុរស ែដលខញុ  ំ
 បនេធ្វើេ យពិត ទងំករនសំបុំ្រតចុះេឡើង កនុងស្រងគ ម ក៏ខញុបំន 
 េធ្វើល្អេហើយ   ។ 
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៩៧ 

សត្តកនិបេត   ទុតិេយ   គនធ រវេគគ  

[៣៦៥]    ននូហំ   មរសិ មិ អពនធុ    អប យិនី 

 តទ(១)   ហិ   កុមភករស  ទិនន    ឆកណ រកិ   ។ 

[៣៦៦] យវ សឹសតី   េបេ  វេទវ   បវណីតិ 

 អ ថ បេយ   ជហន្តិ   នំ ឱដ្ឋិពយធឹវ   ខត្តិេយ   ។ 

[៣៦៧] េយ  បុេព្វ  កតកលយេ    កតេ ថ   នវពុជឈតិ 

 អ ថ    តស    បលុជជន្តិ េយ   េ ន្តិ  អភិបតថិ  ។ 

[៣៦៨] េយ  បុេព្វ  កតកលយេ    កតេ ថ   មនុពុជឈតិ 

 អ ថ    តស    បវឌ ន្តិ              េយ  េ ន្តិ  អភិបតថិ   ។ 

     ១   តទហីតិ   តថហិ   ។   អដ្ឋកថ   ។ 
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៩៧ 

សត្តកនិបត   គនធ រវគគ   ទី   ២ 

[៣៦៥] ខញុ េំនះជអនកឥតេផពង  ឥតទីពំនក់ មុខជនឹង ្ល ប់ មិន 

 ខន េ្រពះកនុងេពលេនះ ្រពះ ជបន្រទង់្របទនខញុ  ំ ឲយជអនក 

 ននូំវ ចម៍េគ   ដល់សមូនឆន ងំ   ។ 

[៣៦៦] (េពធិសត្វ ទូល្រពះ ជថ) បុរស្របថន  (្របេយជន៍) 

 ដ ប  រែមងគប់រក (នឹងេគ) ដ បេនះ ជនទងំ យ រែមង 

 លះបង់េចលេគ កនុងេពលែដលេគ បសូនយ ចកេសចក្តីចេ្រមើន 

 ដូចជក ្រត  (លះបង់េចល)  នូវេមដរំ ី េឈម ះ  ឱដ្ឋិពយធិ  េនះ  ។ 

[៣៦៧] បុគគល  នឹកមិនេឃើញនូវអេំពើល្អ ែដលអនកដៃទេធ្វើេហើយ 

 និង្របេយជន៍ែដលអនកដៃទេធ្វើេហើយ (ដល់ខ្លួន) កនុងកលមុន 

 ្របេយជន៍ទងំ យ  ែដលបុគគលេនះ្របថន   រែមង បសូនយ  ។ 

[៣៦៨] បុគគល នឹកេឃើញនូវអេំពើល្អ ែដលអនកដៃទេធ្វើេហើយ និង្រប- 

 េយជន៍ែដលអនកដៃទេធ្វើេហើយ (ដល់ខ្លួន) កនុងកលមុន ្របេយជន៍ 

 ទងំ យ    ែដលបុគគលេនះ្របថន េហើយ   រែមងចេ្រមើន   ។ 
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៩៨  

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៣៦៩] តំ   េ    វទមិ   ភទទំ   េ  យវេន្តតថ   សមគ  

 សេព្វ   កតញញុ េន   េ ថ ចិរ ំ  សគគម្ហិ   ឋស ថតិ   ។ 

ទឡ្ហធមមជតកំ   ចតុតថំ   ។ 

េ មទត្តជតកំ 

[៣៧០] េយ   មំ   បុេរ  បចចុ េទតិ អរេញញ   ទរូមយេ  

 េ   ន  ទិស តិ  មតេងគ             េ មទេ ្ត    កុហឹ   គេ   ។ 

[៣៧១] អយ ំ   េ   មេ   េសតិ អល្លបិតំវ(១)     វចិឆិេ  

 ភមូយ   និបតិេ    េសតិ អម  វត   កុញជ េ    ។ 

[៣៧២] អនគរយុិេបតស  វបិបមុត្តស    េត   សេ  

 សមណស    ន   តំ  ធុ យ ំ  េបតមនុេ ចសិ   ។ 

     ១   ឱ.   អល្លបីកំ   វ   ឆិជជិេ    ។   ម.   អល្លសិងគំ   វ   វចឆិេ    ។ 



203 

៩៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៣៦៩] េ្រពះេហតុេនះ ខញុសូំមនិយយ នឹងអនកទងំ យ សូម 
 េសចក្តីចេ្រមើន (េកើតមន) ដល់អនកទងំ យ ែដលបនអេញជើញ 
 មកចួបជុ ំកនុងទីេនះ ទងំអមបលម៉ន អនកទងំអស់គន  ចូរជអនកដឹង 
 នូវឧបករៈ ែដលអនកដៃទបនេធ្វើេហើយ (ដល់ខ្លួន) អនកទងំ យ 
 នឹងបនឋិតេន   កនុង នសួគ៌   អស់កលយូរ   ។ 

ចប់   ទឡ្ហធមមជតក   ទី   ៤   ។ 

េ មទត្តជតក 

[៣៧០] ( បសយទួំញរកដរំថី) កលពីមុន ដរំ ី  មកអពីំ 
 ចមង យ ទទួល ម អញកនុងៃ្រព (ឥឡូវេនះ) ដរំេីឈម ះ េ ម- 
 ទត្តេនះ   េទកនុងទី    បនជបត់   មិនេឃើញមក   ។ 
[៣៧១] ( បសេនះ េឃើញដរំេីនះដួល ្ល ប់ េហើយេពលថ) ដរំ ី
 េដក ្ល ប់េនះ គឺដរំេីនះឯង ដរំេី មទត្តដួលេដកេលើែដនដី ដូចជ
 ្រតួយៃ្រជ  ែដលបុគគលក្តិចេហើយ  ដរំ ី (េនះ) មិនទន់ ្ល ប់េទហន៎  ។ 
[៣៧២] (ខណៈេនះ សកកេទវ ជ េពលថ) េ កេ ក ្ត យដរំ ី
  ែដល ្ល ប់បតេ់ទេហើយ ករេ ក ្ត យដរំេីនះ មិនសម 
 គួរដល់េ ក ែដលចូលមកកន់ផនួស ជសមណៈ មនចិត្តរួច 
 ្រសឡះេ ះេឡើយ     ។ 
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៩៩ 

សត្តកនិបេត   ទុតិេយ   គនធ រវេគគ  

[៣៧៣] សំ េសន   ហេវ   សកក មនុស ស    មិគស     

 ហទេយ   ជយតី   េបមំ ន  តំ  សកក   អេ ចិតុំ  ។ 

[៣៧៤] មតំ   មរសិ  ំ  េ ទន្តិ េយ  រុទន្តិ   លបន្តិ   ច 

 ត ម   ត្វំ  ឥសិ   ម  េ ទិ                 េ ទិតំ  េមឃមហុ  សេន្ត  ។ 

[៣៧៥] កនទិេតន ហេវ ្រពេហម មេ   េបេ   សមុដ្ឋេហ 

 សេព្វ  សងគមម  េ ទម អញញមញញស    ញតេក  ។ 
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៩៩ 

សត្តកនិបត   គនធ រវគគ   ទី   ២ 

[៣៧៣] ( បស េពលថ) បពិ្រតសកកៈ េសចក្តី្រស ញ់ រែមង 

 េកើតកនុងហឫទយ័ របស់មនុស ក្តី ្រមឹគក្តី េ យ រធ្ល ប់េន 

 ជមួយគន  ម មិន ច មិនេ ក ្ត យដរំេីនះបនេឡើយ ។ 

[៣៧៤] (សកកេទវ ជ េពលថ) សត្វទងំ យ  យទួំញេរៀប- 

 ប់ សត្វទងំ យេនះ ែតងយរំកសត្វែដល ្ល ប់បត់េទេហើយ 

 ឬក៏ សត្វែដលប្រមុងនឹង ្ល ប់ ែនឥសី េ្រពះេហតុេនះ េ កកុ ំ

 យេំឡើយ  ពួកសបបុរសេពលថ  ករយ ំ ជធមមជតឥតអេំពើេទ ។ 

[៣៧៥] បពិ្រត្រពហម ្របសិនេបើបុគគលែដល ្ល ប់េទកន់បរេ ក 

 េហើយ គបបរីស់េឡើងវញិេ យករយទួំញ ពួកេយើងទងំអស់ 

 ក៏គួរ្របជុគំន យរំកពួកញតិ   ៃនគន និងគន ែដរ   ។ 
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១០០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៣៧៦] ទិត្តំ   វត   មំ   សន្តំ ឃតសិត្តំវ   បវកំ 

 រនិ   វយិ   ឱសញចិ  សព្វំ   និព្វ បេយ   ទរ ំ  ។ 

 អព្វូឡ្ហំ   វត   េម   សល្លំ យមសិ   ហទយស តិំ 

 េយ េម េ កបេរតស  បុត្តេ កំ   អបនុទិ   ។ 

 េ ហំ អព្វូឡ្ហសេ ្ល សមិ វតីេ េក   អនវេិ  

 ន   េ ចមិ   ន   េ ទមិ តវ   សុ ្វ ន   ស តិ   ។ 

េ មទត្តជតកំ   បញច មំ   ។ 

សុសីមជតកំ 

[៣៧៧] ក និ      េក និ     បុេរ      អេហសំុ 

 ជ និ      សីសម្ហិ       យថ      បេទេស 

 និជជ      េស និ      សុសីម      ទិ ្វ  

 ធមមំ      ចរ      ្រពហមចរយិស       កេ      ។ 
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១០០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៣៧៦] ( បស េពលថ) អនកបនេ្រ ចខញុ  ំ ែដល្រតូវេភ្លើងគឺ 

 េសចក្តីេ ក កពុំងេឆះសព្វ ឲយ្រតជក់្រតជ ំ រលំត់នូវ្រកវល់្រក- 

 យទងំអស់បន ដូចជបុគគលយកទឹកេ្រ ចលត់នូវេភ្លើង ែដល 

 កពុំងេឆះនូវឆន ងំខ្ល ញ់ ។ អនកបនបេនទ បង់េសចក្តីេ ក េ្រពះ 

 កូនរបស់ខញុ  ំ ែដល្រតូវេសចក្តីេ ក កពុំង្រគបសងកត់ េឈម ះថ 

 បនដកេចលនូវសរ គឺេសចក្តីេ ក ែដល ្រស័យេនកនុងហឫ- 

 ទយ័ៃនខញុបំន ។ បពិ្រត សវៈ ខញុ េំនះេឈម ះថ មនសរដកេចល 

 េហើយ ្របសចកេសចក្តីេ កេហើយ ឥតមនចិត្តល្អក់ ខញុ ែំលង 

 េ ក ្ត យ   ែលងយ ំ  េ្រពះបន ្ត ប់   (នូវពកយរបស់អនក)   ។ 

ចប់   េ មទត្តជតក   ទី   ៥   ។ 

សុសីមជតក 

[៣៧៧] (្រពះ ជេពធិសត្វ េពលថ) មន លសុសីមៈ កលពីេដើម 

 សក់ទងំ យេខម  ដុះេលើកបល ជ្របេទសដ៏សមគួរ ៃថងេនះ 

 អនកេឃើញសក់ទងំេនះសេហើយ ចូរ្រប្រពឹត្តធម៌ចុះ (េ្រពះកល 

 េនះ)   ជកលគួរ   ដល់្រពហមចរយិធម៌េហើយ   ។ 
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១០១ 

សត្តកនិបេត   ទុតិេយ   គនធ រវេគគ  

 [៣៧៨] មេមវ     េទវ     បលិតំ     ន     តុយ្ហ ំ

   មេមវ      សីសំ      មម      ឧត្តមងគំ 

   អតថំ      ករសិ ន្តិ      មុ      អភណឹ(១) 

   ឯកប ធំ       ខមថ      ជេសដ្ឋ    ។ 

 [៣៧៩] ទហេ       ត្វំ      ទស នីេយសិ      ជ 

   បឋមុគគេ       េ សិ      យថ      កលីេ  

   រជជញច       កេរហិ      មមញច       បស  

   ម     កលិកំ     អនុធវ ិ    ជនិនទ    ។ 

 [៣៨០] បស មិ     េ ហំ     ទហរ ឹ    កុមរ ឹ

   មដ្ឋបស  ំ    សុតនុំ     សុមជឈ ំ

   កលបបល្ល វ(២)       បេវល្លមន 

   បេ ភយន្តីវ(៣)     នេរសុ     គចឆតិ     ។ 

     ១   ម.   អភសឹ   ។   ២   ឱ.   ក ប វ   ។   ម.   កលបប វ   ។   ៣   ឱ.    

េ ភយន្តីវ   ។   ម.   បេ ភយន្តីវ   ។ 
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១០១ 

សត្តកនិបត   គនធ រវគគ   ទី   ២ 

[៣៧៨] (អគគមេហសី េពលថ) បពិ្រត្រពះសមមតិេទព សក់សកូវរបស់ខញុ  ំ

 មិនែមនរបស់្រពះអងគេទ សកូវកបលរបស់ខញុ  ំ សកូវតបូងរបស់ខញុ េំទេតើ 

 បពិ្រត្រពះ ជេសដ្ឋៈ ខញុនិំយយកុហកេទ េ យបណំងថ ម  

 អញនឹងេធ្វើនូវេសចក្តីចេ្រមើន (ដល់ខ្លួន) សូម្រពះអងគ្រទង់្រពះេម ្ត  

 េ្របស   អភ័យេទសកហុំសម្តង   (ដល់ខញុ )ំ   ។ 

[៣៧៩] បពិ្រត្រពះ ជ ្រពះអងគេនេកមង ឋិតេនកនុងបឋមវយ័េនេឡើយ 

 មុខគួរឲយអនកផង ពិតពិលរមិលេមើល ដូចជទពំងំ (ខចីមនសមបុរ 

 ដ៏សនិទធ) សូម្រទង់េ យ ជយផង សូម្រទង់ទតខញុ ្ំរពះអងគផង 

 បពិ្រត្រពះជនិនទៈ   សូម្រពះអងគ   កុសំទុះេទ មកលិកៈេឡើយ(១) ។ 

[៣៨០] (េពធិសត្វ េពលថ) េយើងេឃើញកុមរ្ីរកមុ ំ មនសមបុរ 

 ែសបកដ៏ផូរផង់ កនុងខងទងំអស់ មនដងខ្លួនសមរមយ ្រតង់ពក់ 

 ក ្ត លខ្លួន សណ្ឋិ តេ យល្អ (កុមរេីនះ) េធ្វើដេំណើ រែញ៉ង 

 ញ៉ង ដូចជវល្លិេ្របង មនស្លឹកខចី (ែដលទន់ល្វន់) េហើយ្រប- 

 េ មពួកបុរស     ។ 
     ១   ករ្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិៈ   េឈម ះថ   កលិកៈ   េ្រពះ ចឲយផលកនុងអត្តភពទី  ២ 

ឬ   ទី   ៣   ។   អដ្ឋកថ   ។ 
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១០២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៣៨១] តេមន       បស មិ       បេរន      នរ ឹ
   អសីតិកំ       នវុតិកញច       ជចច  
   ទណ្ឌំ       គេហ ្វ ន      បេវធមនំ 
   េគបណសីភគគសមំ       ចរន្តំ(១)     ។ 
 [៣៨២] េ ហំ       តេម នុវចិិន្តយេន្ត  
   ឯេក      សយមិ     សយនស      មេជឈ 
   អហមប ិ    ឯវ ំ    ឥតិ     េបកខមេន 
   េគេហ     ន     រេម     ្រពហមចរយិស     កេ     ។ 
 [៣៨៣] រជជុ លមពនី  េច     យ  េគេហ  វសេ   រតិ 
  ឯតំបិ     េឆ ្វ ន     វជន្តិ     ធី  
  អនេបកខិ េន     កមសុខំ     ប យតិ   ។ 

សុសីមជតកំ   ឆដ្ឋំ   ។ 

េកដសិមពលិជតកំ 

[៣៨៤]   អហំ   ទសសតពយមំ  ឧរគមទយ   គេ  

       តញច    មញច    ម កយ ំ ធរយ ំ  នបបេវធសិ   ។ 

     ១   ឱ.   ម.   េគបនសិ   េភគគសមំ   ចរន្តី   ។ 
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១០២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៣៨១] លុះដល់សម័យខងេ្រកយមក េយើងេឃើញនរនុី៎ះ េកើត 
 បន ៨០ ឆន  ំ ឬ ៩០ ឆន  ំ អពីំកេំណើ ត កន់េឈើ្រចត់ញ័រទេ្រទើត 
 ្រ ច់េទេកងៗ   ដូចជបងកង់ផទះ   ។ 
[៣៨២] េយើងេនះ្រតិះរះិេឃើញ នូវេសចក្តីរកី យនិងេទស របស់រូប 
 េនះេដកមន ក់ឯង ពក់ក ្ត លៃនដេំណក ក៏្រតិះរះិេឃើញថ ម  
 អញ មុខជយ៉ងេនះែដរ ដូេចន ះេហើយក៏ែលងរកី យកនុងផទះ 
 (កលេនះ)   ជកលគួរៃន្រពហមចរយិៈ   ។ 
[៣៨៣] េសចក្តីេ្រតកអរ (កនុងកម) របស់បុគគលអនកេន កនុងផទះន៎ុះ 
 ដូចជែខ ស្រមប់េ ង (របស់បុរសែដលមនជងំឺ) អនក្របជញទងំ- 
 យ កត់ផ្ដ ច់នូវែខ ន៎ុះេហើយ ែលងនឹកន លះបង់េចលនូវ 
 កមសុខ   េទបួស   ។ 

ចប់   សុសីមជតក   ទី   ៦   ។ 

េកដសិមពលិជតក 

[៣៨៤] (េស្តច្រគុឌេឃើញេដើមរកេនះ កពុំងកេ្រកើកញប់ញ័រ ក៏សួរ 
 រកេហតុថ) េយើងចប់នគមន្របែវង ១ ពន់ពយម យកមក 
 (កនុងទីេនះ) អនក្រទនូវនគេនះផង នូវេយើងផង សុទធែតមន 
 កយដ៏ធ ំ  មិនកេ្រមើក   ។ 



212 

១០៣ 

សត្តកនិបេត   ទុតិេយ   គនធ រវេគគ  

[៣៨៥] អថិមំ   ខុទទកំ  បកខឹ  អបបមំសតរ ំ  មយ 

 ធរយ ំ ពយថសិ  ភីេ  កិមតថំ   េកដសិមពលិ   ។ 

[៣៨៦] មំសភេកខ    តុវ ំ ជ ផលភេកខ    អយ ំ  ទិេជ 

 អយ ំ  និេ្រគធវជីនិ មិលកខុ ទុមព និ   ច 

 អស ថ និ  ច  ភេកខ ្វ  ខេនធ   េម   ឱទហិស តិ  ។ 

[៣៨៧] េត   រុកខ    សំវរិហូន្តិ មម   បេស    និ តជ 

 េត  មំ  បរេិយនទធិស ន្តិ អរុកខំ    មំ   ករសិ េរ   ។ 

[៣៨៨] សន្តិ   អេញញបិ   រុកខ េស មលិូេន   ខនធិេន   ទុម 

 ឥមិន  សកុណជេតន   វជីមហរ ិ ្វ    ហ    ។ 

[៣៨៩] អជឈរូ    ហិ   វឌ ន្តិ ្រពហន្តំបិ   វនបបតឹ 

 ត ម    ជ   បេវធមិ សមបស  ំ   នគតំ    ភយ ំ   ។ 
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១០៣ 

សត្តកនិបត   គនធ រវគគ   ទី   ២ 

[៣៨៥] មន លេកដសិមពលិ លុះដល់អនកមក្រទបក តូីចេនះ ែដលមន 

 ច់តិចជងេយើងេទ   េហតុអ្វី   ក៏ភ័យញ័ររនធត់   ។ 

[៣៨៦] (េទវបុត្តេពលថ) បពិ្រត្រពះ ជ ្រពះអងគមន ច់ជ រ 

 ឯបក េីនះមនែផ្លេឈើជ រ បក េីនះនឹងសីុនូវពូជៃ្រជ ពូជ 

 េលៀប ពូជ ្វ ទងំ យ ពូជេពធិ៍បយទងំ យ េហើយមក 

 ជុះ ក់េលើេដើមេឈើ   របស់េយើង   ។ 

[៣៨៧] េឈើទងំ យេនះ ដុះកនុងទីបងំខយល់ ែកបរខងេយើងលូត 

 ស់ល្អ េឈើទងំ យេនះ មុខជនឹងរួបរតឹេយើង េធ្វើេយើង 

 មិនឲយេនជេដើមេឈើ     ។ 

[៣៨៨] មនេឈើដៃទេទៀត ែដលជេឈើបរបូិណ៌េ យឫស បរបូិណ៌ 

 េ យេដើម ្រតូវសកុណជតិេនះ ពយំកពូជមកបផំ្ល ញេហើយែដរ ។ 

[៣៨៩] ដបតិ (េឈើទងំ យមនៃ្រជជេដើម) រែមងដុះសងកត់ នូវ 

 េឈើជធ ំ កនុងៃ្រព សូមបធី ំ ចេ្រមើន បពិ្រត្រពះ ជ េ្រពះ 

 េហតុេនះ   េយើងេឃើញភ័យេទអនគត   បនជញប់ញ័រ   ។ 
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១០៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៣៩០] សេង កយយ  សង កិ តព្វ និ រេកខយយ   នគតំ   ភយ ំ

 អនគតភយ   ធីេ                            ឧេភ   េ េក   អេវកខតីតិ  ។ 

េកដសិមពលិជតកំ   សត្តមំ   ។ 

ធូមករជិតកំ 

[៣៩១] ជ   អបុចឆិ   វធិរូ ំ ធមមកេម   យុធិដ្ឋិេ  

 អបិ  ្រពហមណ  ជនសិ                 េក  ឯេក  ពហុ  េ ចតិ  ។ 

[៣៩២] ្រពហមេ    អជយេូថន ពហុេតេនទ (១)    វេន   វសំ 

 ធមូំ   អកសិ   េសេ ្ឋ  រត្តិនទិវមតនទិេ    ។ 

[៣៩៣] តស    តំ   ធមូគេនធន សរភ   មកសទទិ (២) 

 វស សំ   ឧបគចឆុ ំ ធមូករសិ  សន្តិេក   ។ 

     ១   ឱ.   ម.   ពហុេតេជ   ។   ២   ឱ.   ម.   មកសដ្តិ    ។ 
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១០៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៣៩០] (សុបណ្ណ ជឮពកយរុកខេទវ  េហើយេពលថ) អនក្របជញ 
 គបបរីេងក ស ចេំពះេហតុទងំ យែដលគួររេងក ស គបបរីក  
 (្របយ័តន) នូវភ័យ ជអនគត េទើបេឈម ះថ រមិលេមើលនូវ 
 េ កទងំពីរ   េ្រពះេហតុៃនភ័យ   ជអនគត   ។ 

ចប់   េកដសិមពលិជតក   ទី   ៧   ។ 

ធូមករជិតក 

[៣៩១] (្រពះ ្ត  ្រទង់្រ ស់ថ) ្រពះ ជ្រទង់្រពះនមយុធិដ្ឋិលៈ្រពះ 
 អងគេពញ្រពះទយ័នឹងសុចរតិធម៌ បន្រ ស់សួរវធូិរបណ្ឌិ តថ មន ល 
 ្រពហមណ៍  អនកដឹង  ឬេទ  អនក ែតមន ក់ឯងេ ក ្ត យេ្រចើន ។ 
[៣៩២] (វធូិរបណ្ឌិ តេពធិសត្វ េពលថ) ្រពហមណ៍ជវសិដ្ឋេគត្ត មន 
 រកំច់ឧសេ្រចើន េនកនុងៃ្រពជមួយនឹងហ្វូងពែព ជអនកមិនខជិល 
 ្រចអូស ទងំយប់ទងំៃថង បនបង្ហុយែផ ង (េដើមបកីរពរកុឲំយ 
 មូសខ)ំ     ។ 
[៣៩៣] ពួក្រមឹគេឈម ះ សរភៈ(១) ្រតូវមូសខ ំ ធុកំ្លិនែផ ងេនះ ក៏ 
 ចូលេទេន កនុងសំ ក់ៃន្រពហមណ៍ ជអនកេធ្វើែផ ងេនះ កនុង 
 េពលែដលមនេភ្ល ងធ្ល ក់េជកជ ំ    ។ 
១-េឈម ះ្រមិគមន្រកចក   ៨   ចួនកល ចសម្ល ប់សីហៈក៏បន   ។   អភិធនបបទីបិកសូចិ  ។ 
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១០៥ 

សត្តកនិបេត   ទុតិេយ   គនធ រវេគគ  

[៣៩៤] សរេភសុ   មនំ   ក ្វ  អជ   េ    នវពុជឈថ 

 គចឆន្តិ   វជន្តិ    តស       វនិសំុ   អជ   ។ 

[៣៩៥] សរភ   សរេទ   កេល បហីនមកេស   វេន 

 បវសុឹ     គិរទុិគគ និ នទីនំ   បភ និ   ច   ។ 

[៣៩៦] សរេភ  ច  គេត  ទិ ្វ  អជ   ច   វភិវ ំ  គ  

 កីេ   ច  វវិេ ្ណ   សិ បណ្ឌុ េ គី   ច   ្រពហមេ    ។ 

[៣៩៧] ឯវ ំ  េយ   សននិរង ក ្វ  គន្តុ ំ   កុរុេត   បិយ ំ

 េ  ឯេក ពហុ េ ចតិ ធមូករវី   ្រពហមេ តិ   ។ 

ធូមករជិតកំ   អដ្ឋមំ   ។ 
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១០៥ 

សត្តកនិបត   គនធ រវគគ   ទី   ២ 

[៣៩៤] ្រពហមណ៍េនះ ចពំក់ចិត្តនឹងពួកសរភៈ ែលងរវល់នឹកដល់ 

 ពួកពែពថ (ពែពប៉ុេ ្ណ ះ) មកកន់េ្រកលេហើយ ឬថ (ពែព 

 ប៉ុេ ្ណ ះ េចញអពីំេ្រកលេទៃ្រព) ពួកពែពទងំេនះ របស់ 

 គត់   ក៏វនិសអស់េទ   ។ 

[៣៩៥] លុះដល់កនុងសរទកល ពួកសរភ្រមឹគ ក៏ចូលេទកន់េជើងភន ំ

 ផង   កន់ដងសទឹងផង   កនុងៃ្រពែដលគម នមូស   ។ 

[៣៩៦] ចែំណកខង្រពហមណ៍ ក៏េកើតេ គេលឿង សគម មនសមបុរ 

 ្រកក់ េ្រពះេឃើញពួកសរភ្រមឹគ េទបត់ផង េឃើញពួក 

 ពែពវនិសផង   ។ 

[៣៩៧] បុគគល  លះបង់អជឈត្តិកជន (បុ ណ) របស់ខ្លួនេចល 

 យ៉ងេនះ េហើយែបរជេធ្វើេសចក្តី ប់ ន ចេំពះ គន្តុកជនវញិ 

 បុគគលេនះ ែតមន ក់ឯង ែតងេ ក ្ត យេ្រចើន ដូច្រពហមណ៍ 

 ជអនកេធ្វើែផ ង   ។ 

ចប់   ធូមករជិតក   ទី   ៨   ។ 
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១០៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

ជគរជតកំ 

[៣៩៨] េកធ  ជគរតំ  សុេ ្ត  េកធ  សុេត្តសុ  ជគេ  

 េក  េមតំ  នុ  វជិនតិ េក  តំ  បដិភ តិ  េម  ។ 

[៣៩៩] អហំ  ជគរតំ  សុេ ្ត  អហំ  សុេត្តសុ  ជគេ  

 អហេមតំ  វជិនមិ អហំ  បដិភ មិ  េត  ។ 

[៤០០] កថំ  ជគរត ំ សុេ ្ត  កថំ  សុេត្តសុ  ជគេ  

 កថំ  ឯតំ  វជិនសិ កថំ  បដិភ សិ  េម  ។ 

[៤០១] េយ  ធមមំ  នបបជនន្តិ សញញេមតិ  ទេមតិ   ច 

 េតសុ  សុត្តបបមេទសុ អហំ  ជគគ មិ  េទវេត  ។ 
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១០៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

ជគរជតក 

[៣៩៨] (រុកខេទវ សួរ្រប ន ថ) កលសត្វទងំ យ កពុំងភញ ក់ អនក 
 ជអនកេដកលក់ កនុងេ កេនះ កលសត្វទងំ យកពុំងេដក 
 លក់ អនក  ជអនកភញ ក់ កនុងេ កេនះ អនក ហន៎ ដឹងចបស់នូវ 
 ្រប ន របស់េយើងនុ៎ះបន អនក េឆ្លើយតប្រប ន េយើងេនះបន ។ 

[៣៩៩] ( បសេពធិសត្វ េពលថ) កលសត្វទងំ យ កពុំង 
 ភញ ក់ ខញុជំអនកេដកលក់ កលសត្វទងំ យ កពុំងេដកលក់ 
 ខញុជំអនកភញ ក់ ខញុដំឹងចបស់ នូវ្រប ន របស់អនកនុ៎ះ ខញុ េំឆ្លើយតប 
 (្រប ន នុ៎ះ)   របស់អនកបន   ។ 

[៤០០] (រុកខេទវ េនះ សួរេទៀតថ) កលសត្វទងំ យ កពុំងភញ ក់ 
 អនកេដកលក់ េតើដូចេម្តច កលសត្វទងំ យ កពុំងេដកលក់ 
 អនកភញ ក់ េតើដូចេម្តច អនកដឹងចបស់ នូវ្រប ន របស់ខញុ នុំ៎ះ ដូចេម្តច 
 អនកេឆ្លើយតបខញុ  ំ  ដូចេម្តច   ។ 

[៤០១] (េពធិសត្វ េពលថ) សត្វទងំ យ  មិនដឹងចបស់ 
 នូវធម៌ផង មិនដឹងថ (េនះ) ជសញញមៈផង (េនះ) ជទមៈ 
 ផង កលេបើសត្វទងំ យេនះ េដកលក់ទងំេសចក្តី្របមទ 
 េហើយ   មន លេទវ    ខញុ រំែមងភញ ក់   ។ 
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១០៧ 

សត្តកនិបេត   ទុតិេយ   គនធ រវេគគ  

[៤០២] េយសំ  េគ  ច  េទេ   ច អវជិជ   ច  វ ិ ជិ  

 េតសុ  ជគរមេនសុ  អហំ  សុេ ្ត សមិ  េទវេត  ។ 

[៤០៣] ឯវ ំ ជគរតំ  សុេ ្ត   ឯវ ំ សុេត្តសុ  ជគេ  

 ឯវេមតំ   វជិនមិ  ឯវ ំ បដិភ មិ   េត  ។ 

[៤០៤] ធុ  ជគរត ំ សុេ ្ត   ធុ  សុេត្តសុ  ជគេ  

 ធុ  េមតំ  វជិនសិ  ធុ  បដិភ សិ  េមតិ  ។ 

ជគរជតកំ   នវមំ   ។ 

កុមម សបិណ្ឌ ជតកំ 

[៤០៥]  ន     កិរតថិ     អេនមទស សុី 

   បរចិរយិ     ពុេទធសុ     អបបក 

   សុកខ យ     អេ ណិកយ     ច 

   បស      ផលំ     កុមម សបិណ្ឌិ យ    ។ 

   ហតថី    គ ស     ចិេម    ពហ ូ

   ធនធញញ       បឋវ ី    ច     េកវ  

   នរេិយ      ចិម     អចឆរបូម 

   បស       ផលំ     កុមម សបិណ្ឌិ យ     ។ 
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១០៧ 

សត្តកនិបត   គនធ រវគគ   ទី   ២ 

[៤០២] ពួកសត្វ  លះបង់នូវ គៈ េទសៈ និងអវជិជ បន កល 
 េបើពួកសត្វេនះ  កពុំងភញ ក់  មន លេទវ   ខញុជំអនកេដកលក់   ។ 
[៤០៣] កលេបើពួកសត្វ កពុំងភញ ក់ ខញុជំអនកេដកលក់យ៉ងេនះ កល 
 េបើពួកសត្វ កពុំងេដកលក់ ខញុជំអនកភញ ក់យ៉ងេនះ ខញុដំឹងចបស់ 
 នូវ្រប ន របស់អនកនុ៎ះ  យ៉ងេនះ  ខញុ េំឆ្លើយតបអនកយ៉ងេនះ  ។ 
[៤០៤] (រុកខេទវ មនចិត្តេ្រតកអរ េពលសរេសើរថ) ្រតូវេហើយ 
 កលេបើពួកសត្វ កពុំងភញ ក់ អនកជបុគគលេដកលក់ ្រតូវេហើយ 
 កលេបើពួកសត្វ កពុំងេដកលក់ អនកជបុគគលភញ ក់ ្រតូវេហើយ 
 អនកដឹងចបស់នូវ្រប ន របស់ខញុ នុំ៎ះ    អនកេឆ្លើយតបខញុ  ំ   ្រតូវេហើយ    ។ 

ចប់   ជគរជតក   ទី   ៩   ។ 

កុមម សបិណ្ឌ ជតក 

[៤០៥] (្រពះ ជេពធិសត្វ បនេពលថ) បនឮថ ករបេ្រមើ្រពះ 
 បេចចកពុទធទងំ យ ែដលេ កមនេពធិញញ ណ មិនេថកថយ 
 មិនែមនមនផ និសង  តិចតួចេឡើយ អនកចូរេមើលផលៃនដុនំំ 
 កុមម សៈ ែដលេ ះកេ្រកះ ឥតរសៃ្រប ។ ដរំ ី េគ និងេសះ 
 ដ៏េ្រចើនទងំេនះផង ្រទពយ ្រសូវ និងែផនដីទងំអស់ផង នងនរ ី
 ទងំ យ ែដលេ្រប បដូចជ្រស្តីអប រទងំេនះផង សុទធែតជ 
 របស់ខញុ  ំ  អនកចូរេមើលនូវផល   ៃនដុនំំកុមម សៈ   ។ 
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១០៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៤០៦] អភិកខណំ       ជកុញជ រ 

   គថ     ភសសិ     េកស ធិប 

   បុចឆ មិ       តំ       រដ្ឋវឌ ន 

   ពឡ្ហំ     បីតិមេន     បភសសិ     ។ 

[៤០៧] ឥមសមឹេយវ   នគេរ កុេល   អញញតេរ   អហំុ(១) 

 បរកមមកេ    សឹ ភតេក   សីលសំវុេ   ។ 

 កមម យ   និកខមន្ត ហំ ចតុេ    សមណទទសំ 

 ចរសីលសមបេនន សីតិភេូត   អនសេវ   ។ 

 េតសុ   ចិត្តំ   ប េទ ្វ  និសីទិ ្វ    បណ្ណសនថេត 

 អទំ   ពុទធ ន   កុមម សំ             បសេនន    េសហិ  បណិភិ  ។ 

 តស   កមមស   កុសលស  ឥទំ   េម   ឯទិសំ   ផលំ 

 អនុេភមិ   ឥទំ   រជជំ ផីតំ   ធរណិមុត្តមំ   ។ 

     ១   ម.   អហុ   ។ 
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១០៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៤០៦] (នងេទវបីនេពលថ) បពិ្រត្រពះ ជកុញជ រ មន្រពះអធយ- 

 ្រស័យជកុសល ្រទង់ញុងំែដនឲយចេ្រមើន ្រពះអងគ្រ ស់គថ 

 ទងំ យេរឿយៗ ខញុ ្ំរពះអងគសូម្រកបបងគទូំលសួរ្រទង់ ្រពះ 

 អងគមន្រពះទយ័ ្របកបេ យបីតិៃ្រកេពក េហើយ្រទង់្រ ស់ 

 (គថទងំនុ៎ះ)     ។ 

[៤០៧] (្រពះម សត្ត បន្រ ស់គថទងំេនះថ) េយើងបនេកើតកនុង 

 ្រតកូលមួយ កនុង្រកុងេនះែដរ ជអនកសីុឈនួលេធ្វើករងររបស់បុគគល 

 ដៃទ ជអនកស្រងួមកនុងសីល េយើងេចញេទេធ្វើករងរ បនចួប 

 នឹងសមណៈ ៤ អងគ េ កបរបូិណ៌េ យ ចរៈ និងសីល មន 

 េសចក្តី្រតជក់ ទងំឥតមន សវៈេឡើយ ។ េយើងបនញុងំចិត្ត 

 ឲយ្រជះថ្ល  ចេំពះសមណៈទងំេនះ បននិមន្តេ កឲយគង់េលើ 

 ក្រមលស្លឹកេឈើ លុះេយើងមនចិត្ត្រជះថ្ល េហើយ បន្របេគននំ 

         កុមម សៈដល់្រពះបេចចកពុទធទងំ យ េ យៃដរបស់ខ្លួន ។ ឯផល 

 របស់េយើង្របកដ ដូេចនះេនះ ជផលរបស់កមម ជកុសលេនះ 

 េយើងេ យ ជយដ៏ស្តុកស្តមភ   ្របេសើរេលើធរណីេនះ   ។ 
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១០៩ 

សត្តកនិបេត   ទុតិេយ   គនធ រវេគគ  

 [៤០៨] ទទំ   ភុញជ    ច(១)   ម   ច   បមេទ 

   ចកកំ    វត្តយ   េកស ធិប 

   ម   ជ   អធមមិេក   អហុ 

   ធមមំ   បលយ   េកស ធិប   ។ 

 [៤០៩] េ ហំ   តេទវ(២)   បុនបបុនំ 

   វដុមំ   ចរសិ មិ   េ ភេន 

   អរយិចរតិំ     សុេកសេល 

   អរហេន្ត    េម   មនបវ   បស តុិំ   ។ 

 [៤១០] េទវ ី  វយិ   អចឆរបូម 

   មេជឈ   នរគិណស    េ ភសិ 

   កឹ   កមមមកសិ   ភទទកំ 

   េកនសិ   វណ្ណវតី   សុេកសេល   ។ 

     ១   ម.   ចសេទទ    នតថិ   ។   ២   ម.   េ ហន្តេទវ   ។ 
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១០៩ 

សត្តកនិបត   គនធ រវគគ   ទី   ២ 

[៤០៨] (នងេទវេីពលថ) បពិ្រត្រពះអងគមន្រពះអធយ្រស័យ ជកុសល 

 សូម្រពះអងគ្រទង់្រពះ ជទន េហើយសឹម្រទង់េ យ សូម្រពះ 

 អងគកុ្ំរបមទ (កនុងបុណយទងំ យ) សូម្រពះអងគញុងំច្រកធម៌(១) 

 ឲយ្រប្រពឹត្តេទ បពិ្រត្រពះ ជ មន្រពះអធយ្រស័យ ជកុសល 

 ្រពះអងគ កុជំអនកមិន្របកបេ យធម៌ សូម្រទង់រក នូវអនុធម៌(២)  ។ 

[៤០៩] (្រពះម សត្ត ្រទង់្រ ស់ថ) មន លនងមនេឆមល្អ េយើង 

 េនះនឹងេដើរ មត្រមយ ែដល្រពះអរយិៈធ្ល ប់្រប្រពឹត្តេរឿយៗ មក 

 េនះឯង មន លនងដ៏ល្អជធី របស់្រពះបទេកសល ករបនចួប 

 ្របទះនូវ្រពះអរហន្តទងំ យ ជទីគប់ចិត្តរបស់េយើងពន់េពក  ។ 

[៤១០] (្រពះ ជ្រទង់សួរនងេទវថី) មន លនងសុេកសលធី  

 នងេ្រប បដូចជ្រស្តីេទពអប រ ជេទវធី  (របស់សកកេទវ ជ) 

 េឆើតឆយ កនុងក ្ត លៃនពួកនងនរ ីនងបនេធ្វើនូវកមមដ៏ចេ្រមើន 

 ដូចេម្តច   នងមនសមបុរល្អ   េ យេហតុអ្វី   ។ 

     ១   ច្រកធម៌មន ៤  យ៉ងគឺ   បដិរបូេទស សៈ ១   សបបុរសូិបសំេសវៈ ១   អត្តសមម បណិធិ 

១   បុេព្វកតបុញញ  ១ ។  ២   ជធម៌ទំង ១០ ្របករ  មនទនជេដើម  ។  អដ្ឋកថ  ។ 
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១១០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៤១១] អមពដ្ឋកុលស       ខត្តិយ 

   ទសយហំ     បរេបសិយ     អហំុ 

   សញញ       ច      ធមមជីវនិី 

   សីលវតី      ច     អបបទស ន    ។ 

   ឧទធដភត្តំ      អហំ      តទ 

   ចរមនស       អទសិ     ភិកខុ េន 

   ចិ ្ត      សុមន     សយ ំ    អហំ 

   តស      កមមស      ផលំ     មេមទិសន្តិ    ។ 

កុមម សបិណ្ឌ ជតកំ   ទសមំ   ។ 

បរន្តបជតកំ 

[៤១២] គមិស តិ  េម  បបំ គមិស តិ   េម   ភយ ំ

 តទ  ហិ  ចលិ   ខ មនុេស ន   មិេគន     ។ 

[៤១៣] ភីរុយ   ននូ  េម   កេម អវទិេូរ   វសន្តិយ 

 ករសិ តិ   កិសំ   បណ្ឌុ ំ  វ   ខ   បរន្តបំ   ។ 
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១១០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៤១១] (នងេទវ ី   េឆ្លើយថ) បពិ្រតក ្រតិយ៍ ខញុមំច ស់ជទសីបេ្រមើអនក 

 ដៃទ របស់្រតកូលអមពដ្ឋៈជ្រស្តីស្រងួម ចិញចឹ មជីវតិេ យធម៌ មន 

 សីលធម៌ មនករេឃើញមិន ្រកក់ ។ កលេនះ ខញុជំ្រស្តីមន 

 ចិត្តេ្រតកអររកី យខ្លួនឯង បន្របេគនភត្តែដលេគដួស (ទុកប្រមុង 

 ខញុ )ំ ដល់ភិកខុ  (្រពះបេចចកពុទធ) ែដល្រ ច់េទ (េដើមបបីិណ្ឌ បត) 

 ផល្របកដដូេចនះេនះ   គឺជផលៃនបុញញកមមេនះ   ។ 

ចប់  កុមម សបិណ្ឌ ជតក   ទី   ១០   ។ 

បរន្តបជតក 

[៤១២] (បរន្ដបទសៈ េពលថ) អេំពើ មកនឹងមនមកដល់ខញុ  ំ ភ័យ 

 នឹងមនមកដល់ខញុ  ំ ដបតិកនុងកលេនះ ែមកេឈើកេ្រមើក េ្រពះ 

 មនុស ឬ្រមឹគ     ។ 

[៤១៣] (បុេ ហិត េពលថ) កមរបស់ខញុ  ំ (េកើតចេំពះនង្រពហមណី)

 ជ្រស្តីខ្ល ចេ្រចើន ែដលេនកនុងទីមិនឆ្ល យ នឹងេធ្វើ ខញុ  ំ ឲយជបុគគល 

 សគមេលឿង ដូចជែមកេឈើេនះ (ែដលេធ្វើ) ទសៈេឈម ះបរន្តបៈ 

 (ឲយជបុគគលសគមេលឿង)     ។ 
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១១១ 

សត្តកនិបេត   ទុតិេយ   គនធ រវេគគ  

[៤១៤] េ ចយិស តិ  មំ  កន្ត  គេម  វសំ  អនិនទិ  

 ករសិ តិ  កិសំ  បណ្ឌុ ំ  វ  ខ  បរន្តបំ  ។ 

[៤១៥] តយ  មំ  ហសិ បងគី  មិហិ និ(១)  ភណិ និ ច 

 កិសំ  បណ្ឌុ ំ   ករសិ តិ វ   ខ   បរន្តបំ   ។ 

[៤១៦] អគម  ននូ  េ   សេទទ  អសំសិ   ននូ   េ    តវ 

 អកខ តំ  ននូ  តំ  េតន េយ  តំ  ខមកមបយិ ។ 

[៤១៧] ឥទំ  េខ  តំ  សមគមម មម   ពលស    ចិន្តិតំ 

 តទ  ហិ  ចលិ   ខ មនុេស ន  មិេគន    ។ 

[៤១៨] តេថវ   ត្វំ   អេវទសិ អវញចិ    បិតរ ំ  មម 

 ហន្ត្វ   ខហិ  ឆេទេន្ត  គមិស តិ  េត  ភយន្តិ  ។ 

បរន្តបជតកំ   ឯកទសមំ   ។ 

គនធ រវេគគ    ទុតិេយ   ។ 

     ១   ម.   អសិ បងគី   សិ និ   ។ 
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១១១ 

សត្តកនិបត   គនធ រវគគ   ទី   ២ 

[៤១៤] (ៃថងេ្រកយ បុេ ហិតេនះ េពលថ) ភរយិជទីេពញចិត្ត កល 
 េនកនុង្រសុក ឥតមនអនកផង តិះេដៀលបន នឹងេធ្វើខញុឲំយរងីសងួត 
 នឹងេធ្វើខញុឲំយសគមេលឿង ដូចជែមកេឈើេនះ (ែដលេធ្វើ) ទសៈ 
 េឈម ះបរន្តបៈ   (ឲយជបុគគលសគមេលឿង)   ។ 
[៤១៥] (ៃថងេ្រកយេទៀត បុេ ហិត េពលថ) ែនែភនក ករញញឹម 
 ញែញម ឬសម្ដី (ដ៏ពីេ ះ) ែដលនង (ឲយ្រប្រពឹត្តេទេហើយ) នឹង 
 េធ្វើខញុឲំយជបុគគលសគមេលឿង ដូចជែមកេឈើេនះ (ែដលេធ្វើ) ទសៈ 
 េឈម ះបរន្តបៈ   (ឲយជបុគគលសគមេលឿង)   ។ 
[៤១៦] (បរន្តបទសៈ េពលថ) សេំឡង (ៃនែមកេឈើ) េនះ ្រប្រពឹត្ត 
 េទេហើយេនះ ដូចជ្របប់អនកេហើយ សត្វ ញុងំែមកេឈើេនះ 
 ឲយកេ្រមើក   សត្វេនះ្របប់េហតុេនះេហើយ   ។ 
[៤១៧] គនិំត ែដលខញុជំបុគគលលងង់ គិតថ កនុងកលេនះ ែមកេឈើ 
 កេ្រមើក   េ្រពះមនុស    ឬ ្រមឹគ  គនិំតេនះឯង   មកដល់ខញុ េំហើយ   ។ 
[៤១៨] (លំ ប់េនះ ជកុមរ េពលថ) អនកបនដឹងពិតដូេចន ះែមន 
 េ្រពះអនកបនសម្ល ប់នូវបិ របស់ខញុ  ំ បិទបងំេ យែមកេឈើទងំ- 
 យ   ក់េលៀមេ យគិតថ   (ភ័យនឹងមនមកដល់អនក)   ។ 

ចប់   បរន្តបជតក   ទី   ១១   ។ 

ចប់   គនធ រវគគ   ទី   ២   ។ 
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១១២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

តស ុទទ នំ 

  វរគម       ម កបិ       ភគគវ       ច 

  ទឡ្ហធមម       សកុញជ រ       េកសវេ  

  ឧរេគ       វធិេូ        បុន      ជគរតំ 

  អថ       េកស ធិប       បរន្តប      ច      ។ 

ត្រត   វគគុទទ នំ   ភវតិ 

 អថ   សត្តនិបតម្ហិ   វគគំ      េម   ភណេ    សុណ 

 កុកកុ    ច   បុន   គនធ េ       េទ្វ   ច   វុ ្ត    មេហសិន   ។ 
សត្តកនិបតំ   និដ្ឋិតំ   ។ 
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១១២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

ឧទទ នៃនជតកេនះ   គឺ 

និយយអពីំករលះ្រសុកដ៏្របេសើរ ១ ្វ ធ ំ ១ ភគគវៈសមូនឆន ងំ ១ 

េស្តច្រពះនម ទឡ្ហធមមៈ ១ ដរំ ី ១ សក់ដ៏្របេសើរ ១ នគ ១ 

វធូិរបណ្ឌិ ត ១ កលជនភញ ក់រលឹក ១ ្រពះ ជមនអធយ- 

្រស័យ   ជកុសល   ១   បរន្តបទសៈ   ១   ។ 

 កនុងសត្តកនិបតេនះ      មនឧទទ នៃនវគគ    (ដូេចនះ)     កល 

 ខញុសូំមេពលនូវវគគ     កនុងសត្តកនិបត   ចូរអនក ្ដ ប់     វគគពីរ 

 គឺកុកកុ វគគ  ១  គនធ រវគគ  ១   ែដល្រពះសមពុទធ  ្រពះអងគែស្វងរកនូវ 

 គុណដ៏ធ ំ  ្រទង់្រ ស់ទុកេហើយ   ។ 

ចប់   សត្តកនិបត  ។ 
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អដ្ឋកនិបតជតកំ 

កចច និវេគគ  

កចច និជតកំ 

 [៤១៩] ឱទតវ ថ       សុចិ     អល្លេក  

  កចច និ     កឹ     កុមភិមធិស យិ ្វ  

  បិ ្ឋ      តិ      េធវសិ     តណ្ឌុ និ 

  តិេ ទេន     េហហិតិ     កិស      េហតុ    ។ 

 [៤២០] ន     េខ     អយ ំ    ្រពហមណ     េភជនតថំ 

  តិេ ទេន     េហហិតិ     ធុបេកក  

  ធេមម      មេ      តស      ពហនូមជជ 

  អហំ     ករសិ មិ     សុ នមេជឈ     ។ 

 [៤២១] អនុវចិច     កចច និ     កេ ហិ     កិចចំ 

  ធេមម      មេ      េក     នុ     តេវតសំសិ(២) 

  សហស េនេ ្ត      អតុ នុភេ  

  ន     មិយយតី     ធមមវេ      កទចិ     ។ 

     ១    ឱ   ម.  េភជន ថ    ។   ២   ម.   តេវវសំំសិ   ។ 
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អដ្ឋកនិបតជតក 

កចច និវគគ 

កចច និជតក 

[៤១៩] (្រពះឥនទេពធិសត្វ បនេពលថ) មន លនងកចច នី ថ្វីក៏ 

 បនជនងេស្ល កដណ្ត ប់សពំត់ស ្អ ត មនសក់ទទឹក េហើយ 

 ឆំន ងំ ងេម លងនិងអងករ បយ យេ យលង េកើតមន 

 េឡើង   េតើេ្រពះេហតុដូចេម្តច   ។ 

[៤២០] (នងកចច នី បនេពលថ) មន ល្រពហមណ៍ បយ យ 

 េ យលង ែដលខញុចំម្អិនេ យ្របៃពេនះ មិនែមនប្រមុងនឹងបរេិភគ 

 ខ្លួនឯងេទ (េ្រពះថ) ធម៌ ្ល ប់បត់េទេហើយ ៃថងេនះ ខញុនឹំង 

 េធ្វើករបូជចេំពះធម៌េនះ   កនុងក ្ត លៃ្រពសម ន   ។ 

[៤២១] (្រពះឥនទេពលថ) មន លនងកចច នី នងចូរពិចរ សិន 

 េហើយសឹមេធ្វើនូវកិចច ែដល្រតូវេធ្វើចុះ អនក ្របប់នងថ ធម៌ 

 ្ល ប់េទេហើយ ្រពះសហស េនត្ត គឺ្រពះឥនទមន នុភពរកអ្វី 

 ែថ្លងថ្លឹងពំុបន ជបុគគលមនធម៌ដ៏្របេសើរ មិនែដល ្ល ប់ កនុង 

 កល ម្តងេឡើយ     ។ 
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១១៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៤២២] ទឡ្ហបបមណំ     មម     ឯតថ     ្រពេហម 

  ធេមម      មេ      នតថិ     មេមតថ     កងខ  

  េយ     េយវទនិ     បប     ភវន្តិ 

  េត     េតវទនិ     សុខិ      ភវន្តិ    ។ 

  សុណិ       ហិ     មយ្ហ ំ    វជឈ    អេ សិ 

       មំ     វធិ ្វ ន     វជិយិ     បុត្តំ 

  ទនិ     សព្វស      កុសលស      ឥស    ។ 

  អហំ     វ មិ     អបវ ិ ្ឋ (១)     ឯកិក     ។ 

 [៥២៣] ជី មិ     េ ហំ     ន     មេ ហមសមិ 

  តេវវ     អ ថ យ     ឥធគេ សមិ 

  យ   តំ    វធិ ្វ ន     វជិយិ     បុត្តំ 

  ស វ     បុេត្តន     កេ មិ     ភសមំ    ។ 

 [៤២៤] ឯវញច      េត     រុចចតិ     េទវ ជ 

  មេមវ     អ ថ យ     ឥធគេ សិ 

  អហញច      បុេ ្ត      សុណិ      ច     ន ្ត  

  សេមម ទមន     ឃរមវេសម     ។ 
     ១   ឱ.   ម.   អហំ   បនម្ហិ   អបវទិធ    ។ 
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១១៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៤២២] (នងកចច នី េពលថ) មន ល្រពហម ករណ៍្របមណដ៏ម ំ

 របស់ខញុកំនុងេហតុេនះ ធម៌ ្ល ប់បត់េទេហើយ ខញុមំិនមនសង យ័ 

 កនុងេហតុេនះេទ ឥឡូវេនះ ពួកជន ៗ ែដលជបុគគល មក 

 ពួកជនេនះៗ   ែបរជបនសុខ   កនុងកលឥឡូវេនះ   ។ 

 ដបតិកូន្រប ្រសីខញុ  ំ ជ្រសី រ បេណ្ត ញខញុ  ំ េហើយស្រមល 

 កូន្របុស ឥឡូវេនះ បនជធេំលើ្រតកូលទងំអស់ ខញុជំ្រស្តីមិន 

 មនទីពឹង   េនែតមន ក់ឯង   ។ 

[៤២៣] (្រពះឥនទ េពលថ) េយើងេនរស់ េយើងមិនទន់ ្ល ប់េន 

 េឡើយេទ េយើងមកកនុងទីេនះ ក៏េដើមបជី្របេយជន៍ដល់នងឯង 

 កូន្រប ្រសី  ែដលបនបេណ្ត ញនង េហើយបនកូន 

 ្របុស េយើងនឹងេធ្វើកូន្រប េនះ ឲយេខទចជេផះ ្រពមទងំកូន 

 ្របុស   មិនខន   ។ 

[៤២៤] (នងកចច នី េពលថ) បពិ្រតេទវ ជ េ កគប់ចិត្តយ៉ង 

 េនះ េ កអេញជើញមក កនុងទីេនះ េដើមប្ីរបេយជន៍ ដល់ខញុ  ំ

 ែតសូមឲយខញុ  ំ និងកូន្របុស កូន្រប ្រសី េច ជបុគគលមន 

 េសចក្តីរកី យរកគន    េហើយេន្រគប់្រគងផទះវញិ   ។ 
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១១៥ 

អដ្ឋកនិបេត   តតិេយ   កចច និវេគគ  

 [៤២៥]  ឯវញច       េត      រុចចតិ     កតិយនិ 

   ហ បិ      សន្ត      ន     ជ សិ    ធមមំ 

   តុវញច      បុេ ្ត      សុណិ       ច    ន ្ត  

   សេមម ទមន      ឃរមវេសថ    ។ 

 [៤២៦]        កតិយនី    សុណិ យ    សទធឹ 

   សេមម ទមន       ឃរមវសិតថ 

   បុេ ្ត      ច     ន ្ត     ច    ឧបដ្ឋហឹសុ 

   េទ នមិេនទន      អធិគគហី តិ     ។ 

កចច និជតកំ   បឋមំ   ។ 

អដ្ឋសទទជតកំ 

[៤២៧] ឥទំ   បុេរ   និននមហុ  ពហុមចឆំ   មេ ទកំ 

 េ    ពក ជស   េបត្តិកំ   ភវនំ   មម 

 តយជជ   ភិេងគន(១)   យេបម  ឱកំ   ន   វជិជ មេស   ។ 

     ១   ឱ.   េភេកន    ។ 
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១១៥ 

អដ្ឋកនិបត   កចច និវគគ   ទី   ៣ 

[៤២៥] (្រពះឥនទ េពលថ) មន លនងកចច នី េបើនងគប់ចិត្តយ៉ងេនះ 

 នងសូមបកូីន្រប ្រសី េបៀតេបៀនេហើយ ក៏េនែតមិនលះបង់នូវ 

 ធម៌េឡើយ (េហតុេនះ) សូមឲយនងនិងកូន្របុស កូន្រប ្រសី េច 

 ចូរជបុគគលមនេសចក្តីរកី យរកគន    េហើយេន្រគប់្រគងផទះចុះ  ។ 

[៤២៦] (្រពះសមពុទធ ្រទង់្រ ស់ថ) នងកចច នី មនេសចក្តីរកី យ 

 រកគន  ជមួយនឹងកូន្រប ្រសី េហើយេន្រគប់្រគងផទះ ទងំកូន 

 ្របុសនិងេច ្រតូវ្រពះឥនទជធជំងពួកេទវ  ជួយអនុេ្រគះេហើយ 

 ក៏បននគំន បេ្រមើម េនះវញិ     ។ 

ចប់   កចច និជតក  ទី  ១  ។ 

អដ្ឋសទទជតក 

[៤២៧] ( បសេពធិសត្វ ទូល្រពះ ជ អពីំពកយកុកថ) ្រសះេបកខ- 

 រណីេនះ ពីេដើមជទីទនំប មន្រតីេ្រចើន មនទឹកេ្រចើន ជទី 

 លេំនរបស់េស្តចកុក ជេករដែំណលខងបិ  ជទីលេំនរបស់ 

 េយើង ៃថងេនះ ពួកេយើងេនះ ចិញចឹ មជីវតិេ យសត្វកែងកប េន 

 ែតមិនលះបង់ទីលេំន   េចលេឡើយ   ។ 
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១១៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៤២៨] េក  ទុតិយ ំ អសីលិស  ពនធុ រស កខិ   េភជជតិ 

 េក  េម  បុេត្ត  កុ វកំ មញច   េ តថឹ  ករសិ តិ  ។ 

[៤២៩] សព្វ    បរកិខ    េផគគុ  យវ  តស   គតី  អហុ 

 ខីណភេកខ   ម ជ េរ  ន  រមតី  ឃុេ   ។ 

[៤៣០]   ននូហំ  ឥេ   គន្ត្វ  រេញញ    មុ ្ត    និេវសន 

 អ ្ត នំ    រមយិស មិ ទុម ខនិេកតិនី   ។ 

[៤៣១] េ   ននូហំ  ឥេ   គន្ត្វ  រេញញ    មុេ ្ត    និេវសន 

 អេគគ ទកនិ   បិវសិ មិ យថូស    បុរេ    វជំ   ។ 

[៤៣២] តំ   មំ   កេមហិ   សមមត្តំ រត្តំ   កេមសុ   មុចឆិតំ 

 នយី   ភរេ (១)  លុេទធ  ពហិេក   ភទទមតថុ    េត  ។ 

     ១   ម.   វនេ    ។ 
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១១៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៤២៨] (ទូលអពីំពកយែក្អកថ) អនក ហន៎ បែំបកែភនកជគ្រមប់ពីរ 

 របស់្រទម័កដរំ ី េឈម ះពនធុ រៈ ជបុគគល្រទុស្តសីល អនក ហន៎ នឹង 

 េធ្វើនូវកូនទងំ យ និងសមបុករបស់េយើង ្រពមទងំេយើង ឲយ 

 មនសួស្តី     ។ 

[៤២៩] (ទូលអពីំពកយដងកូ វដួងថ) ករ្រប្រពឹត្តេទៃនេឈើ្រ យេនះ 

 មនេន្រតឹម  េឈើ្រ យទងំអស់ អស់រលីងេហើយ បពិ្រត 

 ម ជ  ដងកូ វដួងអស់ រេហើយ  ែលងេ្រតកអរកនុងេឈើខ្លឹម  ។ 

[៤៣០] (ទូលអពីំពកយេម េ ថ៉) លុះ ម អញេនះ បនេទ 

 ផុតអពីំ្រពះ ជនិេវសន៍េនះេហើយ នឹង ងំទីលេំន េលើែមកេឈើ 

 េធ្វើខ្លួនឲយរកី យ     ។ 

[៤៣១] (ទូលអពីំពកយ្រមឹគថ) លុះ ម អញេនះ បនេទផុត 

 អពីំ្រពះ ជនិេវសន៍េនះេហើយ នឹងេដើរមុខហ្វូង េហើយផឹកនូវទឹក 

 ទងំ យ   ដ៏្របេសើរ   ។ 

[៤៣២] (ទូលអពីំពកយ ្វ ថ) ្រពនៃ្រពេឈម ះ ភរតៈ អនកេនកនុង 

 ែដនពហិកៈ បននេំយើងែដលកពុំង្រសវងឹ េ យកមទងំ- 

 យ េ្រតក្រត ល្រជប់េន កនុងកមទងំ យេនះមក សូម 

 េសចក្តីចេ្រមើន   ចូរមនដល់អនក   ។ 
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១១៧ 

អដ្ឋកនិបេត   តតិេយ   កចច និវេគគ  

[៤៣៣] អនធករតិមិ យ ំ  តុេងគ   ឧបរ ិ  បព្វេត 

   មំ  សេណ្ហ ន  មុទុន ម  បទំ  ខណិយសមនិ  ។ 

[៤៣៤]  អសំសយ ំ      ជតិខយន្តទស  ី

   ន     គពភេសយយ ំ    បុន វដិស  ំ

   អយមន្តិម       បចឆិមគពភេសយយ 

   ខីេ     េម    សំ េ     បុនពភ យតិ   ។ 

អដ្ឋសទទជតកំ   ទុតិយំ   ។ 

សុល ជតកំ 

[៤៣៥] ឥទំ   សុវណ្ណកយរូ ំ  មុ ្ត    េវឡុរយិ   ពហ ូ

 សព្វំ   ហរស ុ   ភទទេន្ត  មញច    ទសីតិ   វយ   ។ 

[៤៣៦] ឱេ បយស ុ   កលយណឹ  ម    ពហំុ    បរេិទវសិ 

 ន   ចហំ(១)   អភិជនមិ  គន្ត្វ (២)   ធនមភតំ   ។ 

     ១   ម.   េន ហំ   ។   ២   ឱ.   អហន្ត្វ    ។   ម.   បហន្ត្វ   ។ 
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១១៧ 

អដ្ឋកនិបត   កចច និវគគ   ទី   ៣ 

[៤៣៣] (ទូលអពីំពកយកិននរថ) ខងេលើបព៌តមនថម្រសួចៗ មន 
 ងងឹតចុះអ័ពទ ្របពនធរបស់េយើងេនះ បននិយយនឹងេយើង 
 េ យពកយដ៏ទន់ពីេ ះថ   អនក្របយ័តន   កុឲំយចពំប់េជើងេលើថម   ។ 
[៤៣៤] (ទូលអពីំឧទន្រពះបេចចកពុទធថ) ម អញ ជអនកេឃើញ 
 នូវទីបផុំត គឺ្រពះនិព្វ ន ជទីអស់េទៃនជតិ េ យមិនមន 
 សង យ័ នឹងមិនវលិ្រតឡប់មកេដកេន កនុងគភ៌េទៀត ករេដកេន 
 កនុងគភ៌េនះ ជទីេ្រកយបផុំត ្រតឹមេនះេហើយ កររងគ ត់េទ 
 កនុងភពថមីេទៀត   របស់ ម អញ   អស់េហើយ   ។ 

ចប់   អដ្ឋសទទជតក   ទី   ២   ។ 

សុល ជតក 

[៤៣៥] (នងសុល  េពលេទនឹង ្វ មីថ) េ្រគ ង្រប ប់ជវកិរៈ 
 ៃនមសេនះនិងែកវមុក្ត  ែកវពិទូរយទងំ យជេ្រចើន បពិ្រតអនក 
 ដ៏ចេ្រមើន អនកចូរនយំកនូវភណ្ឌ ៈទងំអស់ចុះ មួយេទៀត ចូរេ រក 
 ខញុថំជទសីចុះ     ។ 
[៤៣៦] (េចរេឈម ះសត្តុកៈជ ្វ មី េពលនឹងភរយិថ) នងចូរ 
 េ ះេ្រគ ង្រប ប់ ជលម្អេចញេទ កុយំេំរៀប ប់េ្រចើន ដបតិអញ 
 េទើបនឹងមក   មិនែដល គ ល់្រទពយ   ែដលនងនមំកេឡើយ   ។ 
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១១៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៤៣៧] យេ   ស មិ  អ ្ត នំ  យេ   ប ្ត សមិ  វញិញុ តំ 

 េន ហំ   អភិជនមិ  អញញំ    បិយតរ ំ  តយ   ។ 

[៤៣៨] ឯហិ  តំ  ឧបគហិូស  ំ  ករសិ  ំ  ច   បទកខិ ណំ 

 ន   ហិទនិ  បុន  អតថិ  មម  តុយ្ហញច   សងគេម   ។ 

[៤៣៩] ន  ហិ  សេព្វសុ  េនសុ   បុរេិ   េ តិ  បណ្ឌិ េ  

 ឥតថីបិ  បណ្ឌិ   េ តិ  តតថ  តតថ  វចិកខ    ។ 

[៤៤០] ន  ហិ  សេព្វសុ  េនសុ  បុរេិ   េ តិ  បណ្ឌិ េ  

 ឥតថីបិ  បណ្ឌិ   េ តិ  លហុមតថំ   វចិិន្តិក   ។ 

[៤៤១] លហុញច   វត  ខិបបញច   និកេដ្ឋ   សមេចតយិ 

 មិគំ   បុ ្ណ យតេនវ  សុល    សត្តុ កំ   វធិ   ។ 

[៤៤២] េយធ   ឧបបតិតំ  អតថំ  ន   ខិបបមនុពុជឈតិ 

 េ   ហញញេត  មនទមតី  េចេ វ   គិរគិពភេរ   ។ 
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១១៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៤៣៧] (នងសុល  េពលថ) ងំពីកលែដលខញុ រំលឹកេឃើញខ្លួន 

 ដ បមក ងំពីខញុបំនដល់នូវភព ជអនកដឹងក្តីដ បមក ខញុមំិន 

 ែដល គ ល់បុរសដៃទ  ែដលជទី្រស ញ់េលើសលុបជងអនកេទ  ។ 

[៤៣៨] អនកចូរអេញជើញមក ខញុនឹំងេកៀកឱបនូវអនក េហើយនឹងេធ្វើ 

 ្របទក ណិ ដបតិ ងំពីៃថងេនះ ខញុនឹំងអនកែលងបនចួបគន េទៀត 

 េហើយ     ។ 

[៤៣៩] (េទវ េលើភន ំ េពលថ) មិនែមនែតបុរសេទ ែដលជបណ្ឌិ ត 

 កនុងេហតុទងំពួង សូមប្ីរស្តីក៏ជបណ្ឌិ ត េឃើញចបស់កនុងេហតុ 

 េនះៗ   បនែដរ   ។ 

[៤៤០] មិនែមនែតបុរសេទ ែដលជបណ្ឌិ ត កនុងេហតុទងំពួង សូមប ី

 ែត្រស្តីក៏ជបណ្ឌិ ត   គង់គិតេឃើញេសចក្តីរហ័សបនែដរ   ។ 

[៤៤១] នងសុល  បនគិតេឃើញឆប់រហ័ស កនុងកលែដលមន 

 េហតុយ៉ងេកៀកជិត បនសម្ល ប់េចរសត្តុកៈ ដូចជេគសម្ល ប់្រមឹគ 

 នឹងធនូ    ែដលមនេ្រគ ងផ ្ំរគប់្រគន់   ។ 

[៤៤២] បុគគល  កនុងេ កេនះ មិនដឹងឆប់នូវេហតុែដលេកើតេឡើង 

 បុគគលអនកមន្របជញ តិចេនះ រែមង្រតូវេគសម្ល ប់ ដូចជេចរ 

 ែដលនងសុល    ្រចនទម្ល ក់   កនុងេ្រជះភន ំ  ។ 
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១១៩ 

អដ្ឋកនិបេត   តតិេយ   កចច និវេគគ  

[៤៤៣] េយធ  ឧបបតិតំ  អតថំ ខិបបេមវ   និេពធតិ 

 មុចចេត   សត្តុសមព ធ              សុល     សត្តុកមិ តិ    ។ 

សុល ជតកំ   តតិយំ   ។ 

សុមងគលជតកំ 

 [៤៤៤] ភុសម្ហិ       កុេទធ តិ      អេបកខិយន 

  ន     វ     ទណ្ឌំ      បនេយយយ     ឥស េ  

  អ ្ឋ នេ        អបបដិរបូមត្តេន 

  បរស      ទុកខ និ     ភុសំ     ឧទីរេយ    ។ 

 [៤៤៥] យេ      ច     ជេនយយ     ប ទមត្តេន 

  អតថំ     និយុេញជយយ     បរស      ទុកកដំ 

  តទយមេ ថ តិ     សយ ំ    អេវកខិ យ 

  អថស      ទណ្ឌំ      សទិសំ     និេវសេយ    ។ 

 [៤៤៦] ន     ចបិ     ឈេបតិ     បរ ំ   ន    អត្តនំ 

  អមុចឆិេ      េយ     នយេត     នយនយ ំ

  េយ     ទណ្ឌ ធេ      ភវតីធ     ឥស េ  

  ស     វណ្ណគុេ ្ត      សិរយិ     ន     ធំសតិ   ។ 
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១១៩ 

អដ្ឋកនិបត   កចច និវគគ   ទី   ៣ 

[៤៤៣] បុគគល  កនុងេ កេនះ ដឹងឆប់នូវេហតុែដលេកើតេឡើង 
 បុគគលេនះ រែមងរួចចកករេបៀតេបៀន របស់ស្រតូវ ដូចជនង 
 សុល    រួចអពីំក ្ត ប់ៃដ   ៃនេចរសត្តុកៈ   ។ 

ចប់   សុល ជតក   ទី   ៣   ។ 

សុមងគលជតក 

[៤៤៤] បុគគលជធ ំ េបើបនដឹងថ ម អញជអនកេ្រកធខ្ល ងំដូេចនះ 
 េហើយ មិនគបប ី ក់ ជញ ែតម្តង ដបតិបុគគលអនកេ្រកធ គបប ី
 (េធ្វើ) េទស ែដលមិនសមគួរ ដល់ខ្លួនជ (េស្តច) េហើយេពល 
 បងក ច់នូវកមមជទុកខដ៏ខ្ល ងំ   ដល់បុគគលដៃទ   េ យឥតេហតុ   ។ 
[៤៤៥] កល  េបើបុគគលគបបដីឹង នូវេសចក្តី្រជះថ្ល របស់ខ្លួន េទើប 
 គួរពិចរ នូវេសចក្តី ែដលជអេំពើ ្រកក់របស់ជនដៃទ មួយ 
 េទៀត គួរពិចរ ឲយេឃើញចបស់ខ្លួនឯងថ េនះជេសចក្តី េហើយ 
 សឹម ក់ ជញ ដ៏សមគួរដល់បុគគលដៃទេនះ   កនុងកលេនះចុះ   ។ 
[៤៤៦] បុគគល មិន្រជប់ េ យកិេលស (អគតិ) ពិចរ នូវេហតុ 
 ែដលជទនំងនិងមិនទនំង បុគគលេនះ រែមងមិនញុងំខ្លួននិងមិន 
 ញុងំបុគគលដៃទ ឲយេក្ត ្រក យេទ បុគគលជធំ  កនុងេ ក 
 េនះ ជអនក្រទ្រទង់នូវ ជញ  បុគគលេនះ រែមងមនេគ្រគប់្រគង 
 េ យករសរេសើរគុណ  មិន បសូនយ ចកសិរេីឡើយ   ។ 
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១២០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៤៤៧] េយ      ខត្តិយេស      អនិសមមករេិន 

  បេនន្តិ     ទណ្ឌំ      សហ      បមុចឆិ  

  អវណ្ណសំយុ ្ត      ជហន្តិ     ជីវតិំ 

  ឥេ      វមុិ ្ត បិច     យន្តិ     ទុគគតឹ    ។ 

 [៤៤៨] ធេមម     ច     េយ     អរយិបបេវទិេត     រ  

  អនុត្ត      េត     វច      មន      កមមុន    ច 

  េត      ខន្តិេ រចចសមធិសណ្ឋិ  

  វជន្តិ     េ កំ     ទុភយ ំ    តថវធិ     ។ 

 [៤៤៩] ជហមសមិ      នរបមុទនមិស េ  

  សេចបិ     កុជឈមិ     ឋេបមិ     អត្តនំ 

  និេសធយេន្ត      ជនតំ     តថវធិំ 

  បេនមិ     ទណ្ឌំ      អនុកមប     េយនិេ      ។ 

 [៤៥០] សិរ ី    ច     លកខី      ច     តេវវ     ខត្តិយ 

  ជនធិប     ម     វជិហិ     កុទចនំ 

  អេកក ធេន       និចចបសននចិេ ្ត  

  អនីេឃ     តុវ ំ    វស ស និ     បលយ     ។ 
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១២០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៤៤៧] ពួកក ្រត  ជបុគគលមិនទន់ពិចរ សិន េហើយេធ្វើ ជ 

 អនក្រជប់េនេ យកិេលស ្របញប់ ក់ ជញ ដល់អនកដៃទ េ យ 

 រួស ន់ ពួកក ្រតេនះ រែមងជអនក្របកប េ យពកយតិះេដៀល 

 លះបង់ជីវតិេចញផុត   អពីំេ កេនះេទ   រែមងេទកន់ទុគគតិ    ។ 

[៤៤៨] បុគគលពួក  េ្រតកអរកនុងធម៌ ែដល្រពះអរយិៈសែម្ដងេហើយ 

 បុគគលពួកេនះ ជអនក្របេសើរេ យកយកមម េ រចចៈនិងសមធិ 

 រែមងេទកន់េ កទងំពីរ   គឺមនុស េ កនងេទវេ ក   ។ 

[៤៤៩] ខ្លួនេយើង ជេស្តចធ ំ េលើពួកជន្របុស្រសី េបើេយើងខឹង 

 េយើងទប់ខ្លួន េយើង មឃត់នូវ្របជុជំនែបបេនះ េហើយ ក់ 

 ជញ េ យឧបយ្របជញ    េ្រពះអនុេ្រគះ   ។ 

[៤៥០] (ឧយយនបល ទូលថ) បពិ្រតក ្រតិយ៍ ជធជំងជន សិរ ី

 គឺបរ ិ រសមបត្តិនិង្របជញ  កុលំះបង់្រពះអងគ កនុងកល  ៗ េឡើយ 

 សូម្រពះអងគជបុគគលមិនេ្រកធ មនចិត្ត្រជះថ្ល ជនិចច ជអនកមិន 

 មនទុកខ   េហើយែថរក ែផនដី   ឲយអស់រយឆន  ំ  ។ 
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១២១ 

អដ្ឋកនិបេត   តតិេយ   កចច និវេគគ  

 [៤៥១] គុេណហិ     ឯេតហិ     ឧេបហិ     ខត្តិយ 

  ឋិតមរយិវុត្តិ     សុវេច     អេកធេន 

  សុខី     អនុបបឡី     ប ស     េមទនឹ 

  ឥេ      វមុិេ ្ត បិ     វជហិ     សុគគតឹ   ។ 

 [៤៥២] ឯវ ំ    សុនីេតន     សុភសិេតន 

  ធេមមន      ញេយន      ឧបយេ      នយ ំ

  និព្វ បេយ      សងខុភិតំ     ម ជនំ 

  ម វ     េមេឃ     សលិេលន     េមទនិន្តិ ។ 

សុមងគលជតកំ   ចតុតថំ   ។ 

គងគមលជតកំ 

[៤៥៣] អងគ រជ     បឋវ ី  កុកកុ នុគ     មហី 

 អថ  គយសិ វ ្ត និ  ន  តំ  តបតិ  តេប   ។ 

 ឧទធំ   តបតិ  ទិេចច   អេធ   តបតិ   លុក 

 អថ   គយសិ   វ ្ត និ          ន  តំ  តបតិ   តេប   ។ 
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១២១ 

អដ្ឋកនិបត   កចច និវគគ   ទី   ៣ 

[៤៥១] បពិ្រតក ្រតិយ៍ សូម្រពះអងគ្រទង់្របកបេ យគុណទងំ យ 

 នុ៎ះ សូមឲយ្រពះអងគឋិតេនម ំ កនុងករ្រប្រពឹត្តដ៏្របេសើរ ជបុគគល 

 ្របេ ងយ មិនមនេសចក្តីេ្រកធ ជបុគគលបនេសចក្តីសុខ 

 កុេំបៀតេបៀនសត្វ េហើយរក ែផនដី លុះ្រពះអងគេចញផុតអពីំ 

 េ កេនះេទ   សូមឲយេស្តចយងេទកន់សុគតិ   ។ 

[៤៥២] េស្តច្រទង់ធម៌ រែមងេ្របើឧបយែណនពួំកជន េ យពកយ 

 ជសុភសិត ជេ្រគ ងែណនដំ៏ល្អ មេហតុដ៏្របកបេ យធម៌ 

 េហើយញុងំម ជន ែដលរេជើបរេជ ឲយ្រតជក់្រសួល ដូចជ 

 ម េមឃ   ែដលញុងំែផនដី   ឲយ្រតជក់េ យទឹក   ។ 

ចប់   សុមងគលជតក   ទី   ៤   ។ 

គងគមលជតក 

[៤៥៣] (េស្តច្រទង់្រ ស់សួរភតិកបុរសថ) ្របថពី ជែផនដីេក្ត  ដូច 

 រេងើកេភ្លើង ្របកបេ យដីខ ច់ (េក្ត ) ដូចេផះ (ែដលេភ្លើងេឆះ) 

 អនកេ្រច ងនូវទនុំកទងំ យ កេម្ដ ៃថង មិនដុតកេម្ដ អនកេទឬ ។ 

 ្រពះ ទិតយេក្ត ខងេលើ ដីខ ច់េក្ត ខងេ្រកម អនកេ្រច ងនូវទនុំក 

 ទងំ យ   កេម្ដ ៃថង   មិនដុតកេម្ដ អនកេទឬ   ។ 
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១២២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៤៥៤] ន  មំ  តបតិ  តេប តបប  តបយន្តិ  មំ 

 អ ថ   ហិ  វវិធិ  ជ េត  តបន្តិ  ន  តេប  ។ 

[៤៥៥] អទទសំ  កម  េត  មលំូ សង កបប  កម  ជយសិ 

 ន  តំ  សង កបបយិស មិ ឯវ ំ កម  ន  េហហិសិ  ។ 

[៤៥៦] អបបបិ  កម  ន  អលំ ពហហិូបិ  ន  តបបតិ 

 អេ   ព ន  លបន(១)   បដិវេិជឈថ   ជគគេ   ។ 

 [៤៥៧] អបបស       កមមស      ផលំ     មេមទំ 

  ឧទេយ     អជឈគម     មហត្តបត្តំ 

  សុលទធ េភ     វត     មណវស  

  េយ     បព្វជិ      កម គំ     ប យ    ។ 

 [៤៥៨] តប        បជហន្តិ      បបកមមំ 

  តប        ន្ហ បិតកុជឈករភវ(ំ២) 

  តប        អភិភុយយ      គងគមល 

  នេមនលបសិជជ       ្រពហមទត្តំ     ។ 
     ១   ឱ.   អហ    ពលលបន   ។   ម.   អ    ពលលបន   ។   ២  កុមភករភវន្តិ   ។ 

អដ្ឋកថយំ   ។ 
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១២២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៤៥៤] (ភតិកបុរស ្រកបទូលថ) កេម្ដ ៃថង មិនដុតកេម្ដ ខញុ ្ំរពះអងគ
 បនេទ កេម្ដ គឺកមទងំ យ េទើបញុងំខញុ ្ំរពះអងគឲយេក្ត បន 
 បពិ្រត្រពះ ជ ្របេយជន៍ទងំ យ មន្របករេផ ងៗ 
 ្របេយជន៍ទងំេនះ  ែតងដុតកេម្ដ  ឯកេម្ដ ៃថង   មិនដុតកេម្ដ េទ   ។ 
[៤៥៥] មន លកម េយើងបនេឃើញឫសគល់ របស់អនកេហើយ មន ល 
 កម អនកេកើតអពីំេសចក្តី្រតិះរះិ េយើងែលង្រតិះរះិអនកេទៀតេហើយ 
 មន លកម កលេបើយ៉ងេនះ  អនកនឹងមិនេកើតមន (តេទេទៀតេទ)។ 
[៤៥៦] កមទងំ យ សូមបតីិច ក៏េនែតមិនលមម សូមបេី្រចើន 
 ក៏េនែតមិនសកប់សកល់ ឱ មុខគួរសេង្វគ នឹងករចរចរបស់ពួកជន 
 ពល   បុគគលលុះែត្របឹង្របកបពយយម  េទើប្រ ស់ដឹងបន  ។ 
[៤៥៧] (្រពះ ជឧទយៈ្រ ស់ថ) េនះជផលកមម មន្របមណតិច 
 របស់េយើង ឧទយៈ បនសេ្រមចនូវភពជធ ំ ឱហន៎ មណព 
  បនលះនូវតេ្រមក កនុងកមេហើយបួស មណពេនះ 
 េឈម ះថ   បនល្អេហើយ   ។ 
[៤៥៨] (្រពះវរ ជម  ្រ ស់សួរថ) ពួកសត្វែតងលះបង់នូវបបកមម 
 (របស់ខ្លួន) េ យតបៈ លះបង់ នូវភវៈៃនខ្លួនជខម ន់្រពះេកសនិង 
 សមូនឆន ងំ េ យតបៈ ែនគងគមល កនុងៃថងេនះអនក ៊ នរេំ ភ 
 េ ្រពហមទត្ត  (កូនអញ)  េ យចេំឈម ះ  េ្រពះ ងមនតបៈឬ  ។ 
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១២៣ 

អដ្ឋកនិបេត   តតិេយ   កចច និវេគគ  

 [៤៥៩]  សនធិដ្ឋិកេមវ     អមម     បស ថ 

   ខន្តិេ រចចស      េយ    វបិេក 

   េ      សព្វជនស      វនទិេ     អហុ 

   តំ     វនទ ម     ស ជិក     សមចច    ។ 

 [៤៦០]  ម     កិញចិ      អវចុតថ     គងគមលំ 

   មុនិនំ     េមនបេថសុ     សិកខមនំ 

   ឯេ      ហិ     អតរ ិ    អណ្ណវ ំ

   យ ំ    តរ ិ ្វ      វចិរន្តិ     វតីេ កតិ     ។ 

គងគមលជតកំ   បញច មំ   ។ 

េចតិយ ជជតកំ 

[៤៦១] ធេមម    ហេវ   ហេ    ហន្តិ    នហេ    ហន្តិ   កិញចិ នំ 

 ត ម    ហិ   ធមមំ   ន   ហេន   ម  តំ  ធេមម   ហេ   ហនិ ។ 
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១២៣ 

អដ្ឋកនិបត   កចច និវគគ   ទី   ៣ 

[៤៥៩] (្រពះ ជ្រទង់្រ ស់ថ) បពិ្រត្រពះម  សូម្រទង់ទតនូវ 
 ផលៃនខន្តិ និងេ រចចៈ ែដល ចេឃើញជក់ចបស់ េ យខ្លួនឯង 
 (កនុងបចចុបបនន) ្រពះគងគមលបេចចកពុទធេនះ ជបុគគលែដលជនទងំ 
 អស់្រតូវថ្វ យបងគ ំ េយើង្រពមទងំេស្តចនិង មតយ នគំន ថ្វ យបងគ ំ
 នូវ្រពះបេចចកពុទធេនះ   ។ 
[៤៦០] អនកទងំ យ កុនិំយយពកយតិចតួច នឹង្រពះបេចចកពុទធេឈម ះ 
 គងគមល ែដលជអនកសិក កនុងគន្លងៃន្របជញ  របស់ពួកអនក្របជញ 
 េឡើយ េ្រពះថ ្រពះបេចចកពុទធេនះ បនឆ្លងនូវអន្លង់គឺវដ្តសង រ 
 ែដលពួកបុគគលអនក្របសចកេ ក   ែតងឆ្លងេហើយ្រ ច់េទ    ។ 

ចប់   គងគមលជតក   ទី   ៥   ។ 

េចតិយ ជជតក 

[៤៦១] ( បសនិយយថ) ធម៌ែដលបុគគលសម្ល ប់េហើយ(១) រែមង 
 សម្ល ប់វញិេ យពិត ធម៌ែដលបុគគលមិនបនសម្ល ប់ រែមងមិន 
 សម្ល ប់វញិតិចតួចេឡើយ ។ េ្រពះេហតុេនះ ្រពះអងគមិន្រតូវ 
 សម្ល ប់ធម៌ ្រពះអងគកុឲំយធម៌ែដល្រពះអងគសម្ល ប់េហើយ ្រតឡប់ 
 សម្ល ប់្រពះអងគវញិបនេឡើយ   ។ 

     ១   កនុងទីេនះ   សំេ យកេជ ្ឋ បចយនធម៌   ។   អដ្ឋកថ   ។ 
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១២៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៤៦២] អលិកំ   ភសមនស  អបកកមន្តិ   េទវ  

 បតូិកញច     មុខំ   តិ សក ្ឋ ន   ច   ធំសតិ 

 េយ   ជនំ   បុចឆិេ    បញ្ហំ  អញញថ   នំ   វយិកេរ 

 សេច   ហិ   សចចំ   ភណសិ េ ហិ   ជ   យថ   បុេរ 

 មុ    េច   ភសេស   ជ ភមូិយ ំ  តិដ្ឋ   េចតិយ   ។ 

[៤៦៣] អកេល   វស តី   តស  កេល   តស    ន   វស តិ 

 េយ   ជនំ   បុចឆិេ    បញ្ហំ  អញញថ   នំ   វយិកេរ 

 សេច   ហិ   សចចំ   ភណសិ េ ហិ   ជ   យថ   បុេរ 

 មុ    េច   ភសេស   ជ ភមូឹ   បវសិ   េចតិយ   ។ 
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១២៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៤៦២] កលេបើេស្តច េពលពកយកុហក ពួកេទវ  រែមងេគច 

 េចញ (ែលងរក ) េស្តច ្រជប កលេគសួរ្រប ន  េហើយ 

 ពយករ្រប ន េនះ េ យ្របករដៃទវញិ ្រពះឱស្ឋេស្តចេនះ រែមង 

 មនក្លិនស្អុយ ផ យេចញេទ ទងំេស្តចេនះេទៀត រែមងឃ្ល ត 

 ចកកែន្លងរបស់ខ្លួន បពិ្រត្រពះ ជ េបើ្របសិនជ ្រពះអងគ្រទង់ 

 េពលពកយពិត សូមឲយ្រពះអងគឋិតេនដូចេដើម បពិ្រត្រពះ 

 បទេចតិយៈ េបើ្រពះអងគ្រទង់េពលពកយកុហក សូមឲយ្រពះ 

 អងគឋិតេនេលើែផនដី   ។ 

[៤៦៣] េស្ដច ្រជប កលេគសួរ្រប ន េហើយ ក៏ពយករ្រប ន េនះ 

 េ យ្របករដៃទវញិ េភ្ល ងរែមងធ្ល ក់ចុះ កនុងកលមិនគួរ 

 (កនុងែដន) របស់េស្តចេនះ េភ្ល ងរែមងមិនធ្ល ក់ចុះ កនុងកលគួរ 

 (កនុងែដនរបស់េស្តចេនះ) បពិ្រត្រពះ ជ េបើ្រពះអងគ្រទង់េពល 

 នូវពកយពិត សូមឲយ្រពះអងគ្រទង់ឋិតេនដូចេដើម បពិ្រត្រពះបទ 

 េចតិយៈ េបើ្រពះអងគ្រទង់េពលពកយកុហក សូមឲយ្រពះអងគ 

 ចូលេទកន់ែផនដី   (្រតឹម្រពះជណុ)   ។ 
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១២៥ 

អដ្ឋកនិបេត   តតិេយ   កចច និវេគគ  

[៤៦៤] ជិ ្ហ   តស   ទ្វិធ  េ តិ ឧរគេស វ   ទិសមបតិ 

 េយ   ជនំ   បុចឆិេ    បញ្ហំ  អញញថ   នំ   វយិកេរ 

 សេច   ហិ   សចចំ   ភណសិ េ ហិ   ជ   យថ   បុេរ 

 មុ    េច   ភសេស   ជ ភិេយយ   បវសិ   េចតិយ   ។ 

[៤៦៥] ជិ ្ហ    តស    ន   ភវតិ មចឆេស វ   ទិសមបតិ 

 េយ   ជនំ   បុចឆិេ    បញ្ហំ  អញញថ   នំ   វយិកេរ 

 សេច   ហិ   សចចំ   ភណសិ េ ហិ   ជ   យថ   បុេរ 

 មុ    េច   ភសេស   ជ ភិេយយ   បវសិ   េចតិយ   ។ 

[៤៦៦] ថិេយវ   តស    ជយន្តិ ន   បុម   ជយេរ   កុេល 

 េយ   ជនំ   បុចឆិេ    បញ្ហំ  អញញថ   នំ   វយិកេរ 

 សេច  ហិ   សចចំ   ភណសិ េ ហិ   ជ   យថ   បុេរ 

 មុ    េច   ភសេស   ជ ភិេយយ   បវសិ   េចតិយ   ។ 



257 

១២៥ 

អដ្ឋកនិបត   កចច និវគគ   ទី   ៣ 

[៤៦៤] បពិ្រត្រពះអងគជធកំនុងទិស េស្តច ្រជប កលេគសួរ 
 ្រប ន េហើយ ក៏ពយករ្រប ន េនះ េ យ្របករដៃទវញិ អ ្ត ត 
 របស់េស្តចេនះ រែមងែបកជពីរ ដូចជអ ្ត តៃនពស់ បពិ្រត 
 ្រពះ ជ េបើ្រពះអងគ្រទង់េពលពកយពិត សូមឲយ្រពះអងគឋិតេន 
 ដូចេដើម បពិ្រត្រពះបទេចតិយៈ េបើ្រពះអងគ្រទង់េពលពកយកុហក 
 សូមឲយ្រពះអងគចូលេទកន់ែផនដីៃ្រកែលង (ជងេនះ គឺ្រតឹមចេងកះ) ។ 
[៤៦៥] បពិ្រត្រពះអងគជធកំនុងទិស េស្តច ្រជប កលេគសួរ្រប ន  
 េហើយ ក៏ពយករ្រប ន េនះ េ យ្របករដៃទវញិ េស្តចេនះមិន 
 មនអ ្ត ត ដូច្រតី បពិ្រត្រពះ ជ េបើ្រពះអងគ្រទង់េពលពកយ 
 ពិត សូមឲយ្រពះអងគ្រទង់ឋិតេនដូចេដើម បពិ្រត្រពះបទេចតិយៈ 
 េបើ្រពះអងគ្រទង់េពលពកយកុហក សូមឲយ្រពះអងគ ចូលេទកន់ 
 ែផនដីៃ្រកែលង   (ជងេនះ   គឺ   ្រតឹមផចិត)   ។ 
[៤៦៦] េស្តច ្រជប កលេគសួរ្រប ន េហើយ ក៏ពយករ្រប ន េនះ 
 េ យ្របករដៃទវញិ កនុង្រតកូលេស្តចេនះេកើតែតកូន្រសី កូន្របុស 
 មិនេកើតេទ បពិ្រត្រពះ ជ េបើ្រពះអងគ្រទង់េពលពកយពិត សូមឲយ 
 ្រពះអងគ្រទង់ឋិតេនដូចេដើម បពិ្រត្រពះបទេចតិយៈ េបើ្រពះអងគ្រទង់ 
 េពលពកយកុហក សូមឲយ្រពះអងគ ចូលេទកន់ែផនដីៃ្រកែលង 
 (ជងេនះ   គឺ្រតឹមេ ះ)   ។ 
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១២៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៤៦៧] បុ ្ត    តស    ន   ភវន្តិ បកកមន្តិ   ទិេ ទិសំ 

 េយ   ជនំ   បុចឆិេ    បញ្ហំ  អញញថ  នំ   វយិកេរ 

 សេច   ហិ   សចចំ   ភណសិ េ ហិ   ជ   យថ   បុេរ 

 មុ    េច   ភសេស   ជ ភិេយយ   បវសិ   េចតិយ   ។ 

[៤៦៨] ស   ជ   ឥមិន(១) សេ ្ត  អន្តលិកខចេ    បុេរ 

 បេវកខិ    បឋវ ី  េបេចច  ហីនេ ្ត    អត្តបរយិយ(ំ២) 

 ត ម    ហិ   ឆនទ គមនំ នបបសំសន្តិ   បណ្ឌិ  

 អទុដ្ឋចិេ ្ត    ភេសយយ គិរ ំ  សចចូបសញ្ហិ តន្តិ   ។ 

េចតិយ ជជតកំ   ឆដ្ឋំ   ។ 

ឥ្រនទិយជតកំ 

[៤៦៩] េយ   ឥ្រនទិយនំ   កេមន វសំ   នរទ   គចឆតិ 

 េ    បរចិចជជុ េភ   េ េក ជីវេន្ត បិ   វសុិស តិ   ។ 

     ១   ឱ.   ឥសិន   ។   ២   ឱ.   បតូបរយិយំ   ។   ម.   បតថបរយិយំ   ។ 
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១២៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៤៦៧] េស្តច ្រជប កលេគសួរ្រប ន េហើយ ក៏ពយករ្រប ន េនះ 
 េ យ្របករដៃទវញិ កូន្របុសរបស់េស្តចេនះ រែមងមិនមន 
 េឡើយ េបើជមន រែមងេគចេចញេទកន់ទិសតូចទិសធបំត់អស់ 
 បពិ្រត្រពះ ជ េបើ្រពះអងគ្រទង់េពលពកយពិត សូមឲយ្រពះអងគ 
 ្រទង់ឋិតេនដូចេដើម បពិ្រត្រពះបទេចតិយៈ េបើ្រពះអងគ ្រទង់ 
 េពលពកយកុហក សូមឲយ្រពះអងគ ចូលេទកន់ែផនដីៃ្រកែលង 
 (ជងេនះេទេទៀត   គឺលិចផុត)   ។ 
[៤៦៨] (អភិសមពុទធគថ) េស្តចេនះ កលពីេដើម្រ ច់េទ កនុង កស 
 បន (ដល់មកខងេ្រកយ) ្រតូវឥសីផ្ត េហើយ ក៏ែបរជមន 
 សភព បសូនយ ដល់េវនរបស់ខ្លួន ចូលេទកន់ែផនដី េ្រពះ 
 េហតុេនះ អនក្របជញទងំ យ េទើបមិនសរេសើរ នូវករលុះកនុង 
 អំ ចៃនេសចក្តី្របថន  បុគគលគួរជអនកមនចិត្ត មិន្របទូស្ត 
 េហើយេពលនូវ ច   ដ៏្របកបេ យសចចៈ   ។ 

ចប់   េចតិយ ជជតក   ទី   ៦   ។ 

ឥ្រនទិយជតក 
[៤៦៩] (្រគូេឈម ះសរភងគ េពលថ) មន លនរទៈ បុគគល លុះ 
 អំ ចៃនឥ្រនទិយទងំ យ េ្រពះកម បុគគលេនះលះបង់នូវ 
 េ កទងំពីរ (េហើយេកើតកនុងនរក)  សូមបរីស់េន  រែមងរងីសងួត ។ 
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១២៧ 

អដ្ឋកនិបេត   តតិេយ   កចច និវេគគ  

[៤៧០] សុខស នន្តរ ំ  ទុកខំ   ទុកខស នន្តរ ំ  សុខំ 

 េ បិ   បេ ្ត    សុខទុកខំ   បដិកងខ   វរ ំ  សុខំ   ។ 

[៤៧១] កិចឆកេល   កិចឆសេ   េយ   កិចឆំ  នតិវត្តតិ 

 ស   កិចឆន្តំ   សុខំ   ធីេ   េយគំ   សមធិគចឆតិ   ។ 

[៤៧២]  ន  េហវ  កមនំ  កម  ធន ថ    នតថករ  

  ន   កតញច    និរង ក ្វ   ធមម    ចវតុិមរហសិ   ។ 

[៤៧៣]  ទកខំ    គហបតំ   ធុ  សំវភិជជញច    េភជនំ 

  អ េ    អតថ េភសុ  អតថពយបត្តិ   អពយេថ   ។ 

[៤៧៤]  ឯ ្ត វេតតំ   បណ្ឌិ ចចំ  អសិេ    េទវេិ    ្រពវ ិ

  ន  យិេ   កិញចិ   បបិេយ ឥ្រនទិយនំ   វសំ   វេជ   ។ 
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១២៧ 

អដ្ឋកនិបត   កចច និវគគ   ទី   ៣ 

[៤៧០] ទុកខជលំ ប់ៃនសុខ សុខជលំ ប់ៃនទុកខ សូមបអីនកដល់នូវ 

 ទុកខ េ្រពះ បសូនយចកឈនសុខ ក៏េ យ អនកចូរ្របថន នូវ 

 សុខដ៏្របេសើរវញិចុះ   ។ 

[៤៧១] បុគគល  ជអនកអត់្រទនូំវេសចក្តីលបំក កនុងេវ  

 មនលបំក មិន្រប្រពឹត្តកន្លងនូវេសចក្ដីលបំក បុគគលេនះជអនក 

 ្របជញ រែមងបននូវេសចក្តីសុខ ជទីបផុំត ៃនេសចក្តីលបំក 

 ែដលេកើតអពីំេសចក្តីពយយម   ។ 

[៤៧២] ខ្លួនអនក មិនគួរឲយឃ្ល តចកធម៌ េ្រពះករ្របថន កម េ្រពះ 

 ករវនិស េ្រពះេហតុៃន្របេយជន៍ ទងំេ្រពះលះបង់ឈន 

 ែដលខ្លួនេធ្វើបនេហើយេទ   ។ 

[៤៧៣]  (កលេទវលិ បស  េពលថ) េសចក្តីឈ្ល សៃវ ១ ករែបងែចក 

េភជន ១ មិនរកី យកនុងករបននូវ្របេយជន៍ ១ មិនលបំកចិត្តកនុង 

ករវនិសចក្របេយជន៍ ១ (េនះ) ជករ្របៃពរបស់្រគហសថ   ។ 

[៤៧៤] (អភិសមពុទធគថ) អសិតេទវលិ បស បនេពលនូវភព 

 ៃនបុគគលជបណ្ឌិ តនុ៎ះ េ យេហតុមន្របមណប៉ុេ ្ណ ះថ មិន 

 មនបុគគល មួយ ែដល មកជងបុគគល ជអនកលុះអំ ចៃន 

 ឥ្រនទិយទងំ យេនះេឡើយ    ។ 
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១២៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៤៧៥] អមិ ្ត នំវ   ហតថតថំ  សីវ ិ  បេបបតិ   ម   មិវ 

 កមមំ   វជិជញច    ទេកខយយ ំ  វ ិ ហំ   សីលមទទវ ំ

 ឯេត   ច   យេស   េប ្វ   និព្វេ ្ត    េសហិ   កេមមហិ 

[៤៧៦] េ ហំ   សហស ជីេនវ  អពនធុ    អប យេន 

 អរយិធមម    អបកកេន្ត   យថ   េបេ    តេថវហំ   ។ 

[៤៧៧] សុខកេម   ទុកខ េប ្វ   បេនន សមិ   បទំ   ឥមំ 

 េ    សុខំ   នធិគចឆ មិ                ឋិេ  ភណុម(១) ហិមិ តិ  ។ 

ឥ្រនទិយជតកំ   សត្តមំ   ។ 

ទិត្តជតកំ 

[៤៧៨] ទិត្តសមឹ   អគរសមឹ យ ំ  នីហរតិ   ភជនំ 

 តំ   តស    េ តិ   អ ថ យ េន   ច   យ ំ  តតថ   ឌយ្ហតិ ។ 

     ១   ឱ.   ម.   ភណុម មិ តិ   ។ 
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១២៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៤៧៥] (មនុស េ្របត និយយថ) បពិ្រត្រពះបទសិវ ិ បុគគល 
 ្របកដេសមើនឹងខញុ  ំ រែមងដល់នូវេសចក្តីវនិស (េ យអេំពើរបស់ខ្លួន) 
 ដូចបុគគលដល់នូវេសចក្តីវនិស កនុងក ្ត ប់ៃដ ៃនស្រតូវ ខ្លួនខញុ  ំ
 េ្រពះែតញុងំយសទងំនុ៎ះ គឺ កសិកមម វជិជ  ភពជអនកឈ្ល សៃវ 
 វ ិ ហមងគល សីល និងភពៃនចិត្តទន់ ឲយ បសូនយ េទើបមក 
 េកើត (ជមនុស េ្របត)   េ យអេំពើជរបស់ខ្លួន   ។ 
[៤៧៦] ខ្លួនខញុ េំនះ ជបុគគលមិនមនេផពង  មិនមនទីពំនក់តេទ 
 ដូចេគ បសូនយ ចក្រទពយ ប់ពន់ ខ្លួនខញុ  ំ ជអនក្របសចក 
 អរយិធម៌   ដូចេ្របត   ។ 
[៤៧៧] ខ្លួនខញុ  ំ ញុងំពួកសត្វ ែដលជអនក្របថន នូវសុខ ឲយដល់នូវទុកខ 
 េទើបដល់នូវគន្លងៃនទុកខេនះ ខ្លួនខញុ េំនះ មិនបននូវេសចក្តីសុខេឡើយ 
 ឋិតេន   (ទងំេក្ត ្រក យ)    ដូចេគេ យ   េ យរេងើកេភ្លើង   ។ 

ចប់   ឥ្រនទិយជតក   ទី   ៧   ។ 

ទិត្តជតក 
[៤៧៨] (្រពះបេចចកពុទធជសងឃេតថរ សែម្ដងថ) កលេបើផទះ្រតូវេភ្លើងេឆះ 

 េហើយ បុគគលនេំចញនូវភជន៍ ទន់ ភជន៍េនះ រែមងបន 
 ជ្របេយជន៍ ៃនបុគគលេនះ ភជន៍  ែដលេភ្លើងេឆះកនុងផទះេនះ 
 ភជន៍េនះ    មិនបនជ្របេយជន៍     ៃនបុគគលេនះេឡើយ   ។ 
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១២៩ 

អដ្ឋកនិបេត   តតិេយ   កចច និវេគគ  

[៤៧៩] ឯវមទិបិេ    េ េក     ជ យ   មរេណន   ច 

 និហេរេថវ   ទេនន             ទិននំ   េ តិ   សុនីភតំ   ។ 

 [៤៨០] េយ   ធមមលទធស      ទទតិ   ទនំ 

  ឧ ្ឋ នវរីយិធិគតស    ជន្តុ  

  អតិកកមម   េ    េវតរណឹ   យមស  

                   ទិព្វ និ   ននិ   ឧេបតិ   មេចច    ។ 

 [៤៨១] ទនញច    យុទធញច    សមនមហុ 

  អបបបិ   សន្ត    ពហុេក   ជិនន្តិ 

  អបបមប ិ  េច   សទទ េន   ទទតិ 

  េតេនវ   េ     េ តិ   សុខី   បរតថ   ។ 

 [៤៨២] វេិចយយ   ទនំ   សុគតបបសតថំ 

  េយ   ទកខិ េណយយ   ឥធ   ជីវេ េក 

  ឯេតសុ   ទិនន និ   មហបផ និ 

  ពិជនិ   វុ ្ត និ   យថ   សុេខេត្ត   ។ 
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១២៩ 

អដ្ឋកនិបត   កចច និវគគ   ទី   ៣ 

[៤៧៩] សត្វេ ក កលេបើ្រតូវជ  និងមរណៈេឆះ យ៉ងេនះេហើយ 

 បុគគលគួរែតនេំចញនូវ្រទពយ េ យករឲយទន (េ្រពះ) ្រទពយែដល 

 បុគគលបនឲយេហើយ   េឈម ះថ   នេំចញេហើយ   េ យ្របៃព  ។ 

[៤៨០] (្រពះបេចចកពុទធ ដ៏េសសសែម្ដងថ) សត្វ  បនឲយទនដល់ 

 បុគគលអនកបនធម៌ បន្រ ស់ដឹងធម៌ េ យេសចក្តីពយយម គឺករ 

 ្របឹងែ្របង សត្វេនះ រែមង្រប្រពឹត្តកន្លងនូវេវតរណី របស់យមៈ 

 (នរក)  បន   េហើយចូលេទកន់ទីទងំ យជទិព្វ   ។ 

[៤៨១] អនក្របជញទងំ យ េពលថ ទននិងចមបំង ជរបស់េសមើគន  

 ពួកជនសូមបតីិចគន  ែតជអនកសូ៊លះបង់ជីវតិ រែមងឈនះជនេ្រចើន 

 នក់បន បុគគល  កលេបើេជឿេហើយឲយទន សូមបបីន្តិចបន្តួច 

 បុគគលេនះ រែមងបននូវេសចក្តីសុខ កនុងេ កខងមុខ េ យ 

 េទយយវតថុមន្របមណតិចេនះ   ។ 

[៤៨២] ករពិចរ សិនេហើយេទើបឲយ ្រពះសុគត្រទង់សរេសើរេហើយ 

 ពួកទកខិេណយយបុគគល  មនេនកនុងជីវេ កេនះ ទនែដល 

 បុគគលឲយេហើយ ដល់ពួកទកខិេណយយបុគគលនុ៎ះ មនផលេ្រចើន ដូច 

 ជពូជ   ែដលេគ បេ្រពះ   កនុងែ្រសដ៏ល្អ   ។ 
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១៣០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៤៨៣] េយ   បណភូ និ   អេហឋយ ំ  ចរ ំ

  បរបូ ទ    ន    កេ តិ    បបំ 

  ភិរុ ំ   បសំសន្តិ    ន    តតថ    សរូ ំ

  ភយ    ហិ     សេន្ត     ន    កេ ន្តិ   បបំ    ។ 

[៤៨៤] ហីេនន   ្រពហមចរេិយន      ខត្តិេយ   ឧបបជជតិ 

 មជឈេិមន   ច   េទវត្តំ                ឧត្តេមន   វសុិជឈតិ   ។ 

 [៤៨៥] អទធ    ហិ   ទនំ   ពហុធ   បសតថំ 

  ទន   ច   េខ   ធមមបទំវ   េសេយយ 

  បុេព្វវ   ហិ   បុព្វតេរវ   សេន្ត  

  និព្វ នេមវជឈគមុំ   សបញញ តិ   ។ 

ទិត្តជតកំ   អដ្ឋមំ   ។ 

អ ្ឋ នជតកំ 

[៤៨៦] គងគ    កុមុទិនី   សន្ត  សងខវ ្ណ    ច   េកកិ  

 ជមពុ    លផលំ   ទជជ  អថ   ននូ   តទ   សិយ   ។ 
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១៣០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៤៨៣] បុគគល  មិនេបៀតេបៀននូវពួកសត្វ មិនេធ្វើនូវបប េ្រពះ 
 (ខ្ល ច) ករតិះេដៀល អពីំអនកដៃទ អនក្របជញទងំ យ ែតង 
 សរេសើរនូវបុគគលអនកខ្ល ចបប មិនសរេសើរនូវបុគគលអនកេក្ល វក្ល  
 កនុងករេធ្វើបបេនះេឡើយ ដបតិសបបុរសទងំ យ ែតងមិនេធ្វើ 
 បប    េ្រពះខ្ល ច   (ពកយដេំណះដេំនៀលេនះ)   ។ 
[៤៨៤] បុគគលចូលេទេកើត កនុងពួកក ្រតិយ៍ េ យ្រពហមចរយិធម៌ដ៏ 
 េថកទប បុគគលចូលេទកន់ភពជេទវ  េ យ្រពហមចរយិធម៌ 
 យ៉ងក ្ត ល បុគគលបរសុិទធ េ យ្រពហមចរយិធម៌ ដ៏ឧត្តម ។ 
[៤៨៥] ករឲយទន ពិតជអនក្របជញសរេសើរ េ យចែំណកេ្រចើន 
 ក៏ែមនេហើយ ែតថ ចែំណកធម៌ប៉ុេ ្ណ ះ ្របេសើរជងទន េ្រពះ 
 ពួកសបបុរសអនកមន្របជញ  កនុងកលមុន និងកលមុនេទេទៀត 
 បន្រ ស់ដឹង   នូវនិព្វ នធម៌   ។ 

ចប់   ទិត្តជតក   ទី   ៨   ។ 

អ ្ឋ នជតក 
[៤៨៦] (ម ធន បស   និយយថ) កនុងកល  ទេន្លគងគ  ែបរជ 
 មនផក កុមុទ ទងំមនទឹកនឹង សត្វ េ  ៉ ែបរជមនសមបុរដូច 
 ស័ងខ េដើម្រពីង ែបរជបេញចញែផ្លេ ន ត កលេបើយ៉ងេនះ 
 េទើប   (េយើងនិងនង)   បនចួបគន    កនុងកលេនះ   េ យពិត ។ 
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១៣១ 

អដ្ឋកនិបេត   តតិេយ   កចច និវេគគ  

[៤៨៧] យទ   កចឆបេ មនំ  ប េ    តិវេិធ   សិយ 

 េហមន្តិកំ   បបុរណំ  អថ   ននូ   តទ   សិយ   ។ 

[៤៨៨] យទ   មកសបទនំ(១)  អ ្ត េ    សុកេ    សិយ 

 ទេ ្ហ    ច   អវកិមប ិ  ច  អថ   ននូ   តទ   សិយ   ។ 

[៤៨៩] យទ   សសវ ិ នំ និេស ណិ  សុក   សិយ 

 សគគស េ ហន ថ យ  អថ   ននូ   តទ   សិយ   ។ 

[៤៩០] យទ   និេស និមរុយ្ហ  ចនទំ   ខេទយយុ   មសិូក 

 ហុញច    បរពិេហយយុ(ំ២)  អថ   ននូ   តទ   សិយ   ។ 

[៤៩១] យទ   សុ ឃដំ   បិ ្វ   មកខិក   គណចរនិី 

 អងគ េរ   សំ   កេបបយយុ ំ អថ   ននូ   តទ   សិយ   ។ 

     ១   ឱ.   មកសទ នំ   ។   ២   ឱ.   ម.   បរបិេតយយុំ   ។ 
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១៣១ 

អដ្ឋកនិបត   កចច និវគគ   ទី   ៣ 

[៤៨៧] កនុងកល  សពំត់ប រៈ ៣ យ៉ង គឺសពំត់ែដលេធ្វើេ យ 

 ផក ្រសកអេណ្តើ ក ១ សពំត់ែដលេធ្វើេ យបុ៉យ ១ សពំត់ែដល 

 េធ្វើេ យ យគន ទងំពីរមុខ ១ ែ្របជសពំត់ស្រមប់ដណ្ត ប់ កនុង 

 រដូវរងបន កលេបើយ៉ងេនះ េទើប (េយើងនិងនង) បនចួបគន  

 កនុងកលេនះ   េ យពិត   ។ 

[៤៨៨] កនុងកល  េគយកេជើងសត្វមូសទងំ យ មកេធ្វើជេសើន 

 យ៉ងល្អឲយម ំ មិនឲយកេ្រកើកបន កលេបើយ៉ងេនះ េទើប (េយើង 

 និងនង) បនចួបគន    កនុងកលេនះ   េ យពិត   ។ 

[៤៨៩] កនុងកល  េគយកែសនងទន យ មកេធ្វើជបេង្អ ង ស្រមប់ 

 េឡើងកន់ នសួគ៌បន កលេបើយ៉ងេនះ េទើប (េយើងនិងនង) 

 បនចួបគន    កនុងកលេនះ   េ យពិត   ។ 

[៤៩០] កនុងកល  ពួកកណ្តុ រ េឡើង មបេង្អ ងេទទពំសីុ នូវ 

 ដួង្រពះចនទ ទងំេដញ ហូឲយរត់េទបន កលេបើយ៉ងេនះ េទើប 

 (េយើងនិងនង) បនចួបគន  កនុងកលេនះ  េ យពិត   ។ 

[៤៩១] កនុងកល  ពួករុយ េហើរេទទងំហ្វូង េ្រកបផឹកនូវសុ កនុងក្អម 

 េហើយសេ្រមចករេន កនុងរេងើកេភ្លើងបន កលេបើយ៉ងេនះ េទើប 

 (េយើងនិងនង)   បនចួបគន    កនុងកលេនះ   េ យពិត   ។ 



270 

១៣២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៤៩២] យទ    ពិេមព ដ្ឋសមបេនន     គ្រទេភ   សុមុេខ   សិយ 

 កុសេ    នចចគីតស     អថ   ននូ   តទ   សិយ   ។ 

[៤៩៣] យទ   កក  ឧលកូ   ច    មន្តេយយយុ ំ  រេ គ  

 អញញមញញំ    បិហេយយយុ ំ   អថ   ននូ   តទ   សិយ   ។ 

[៤៩៤] យទ   មូ សប ្ត នំ    ឆត្តំ    ថិរតរ ំ  សិយ 

 វស ស    បដិឃ យ    អថ   ននូ   តទ   សិយ   ។ 

[៤៩៥] យទ   កុលុេក(១)សកុេ    បព្វតំ   គនធមទនំ 

 តុេណ្ឌ នទយ   គេចឆយយ    អថ   ននូ   តទ   សិយ   ។ 

[៤៩៦] យទ   សមុទទិកំ   នវ ំ   សយន្តំ   សវ ករ ំ

 េចេ    ទយ   គេចឆយយ    អថ   ននូ   តទ   សិយតិ   ។ 

អ ្ឋ នជតកំ   នវមំ   ។ 

     ១   ឱ.   កុលុេងក    ។ 
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១៣២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៤៩២] កនុងកល  សត្វ  មនបបូរមត់ដ៏រលីងល្អ មនមុខដ៏ល្អ 

 ជសត្វឈ្ល សៃវ កនុងករ និំងករេ្រច ងបន កលេបើយ៉ងេនះ 

 េទើប (េយើងនិងនង)   បនចួបគន    កនុងកលេនះ   េ យពិត   ។ 

[៤៩៣] កនុងកល  ពួកែក្អកនិងេមៀម នគំន េទកនុងទី ង ត់ េហើយ 

 គបប្ីរបឹក គន  គបប្ីរស ញ់គន េទវញិេទមកបន កលេបើយ៉ង 

 េនះ  េទើប (េយើងនិងនង) បនចួបគន  កនុងកលេនះ េ យពិត ។ 

[៤៩៤] កនុងកល  ស្លឹកឈូកទងំ យ ែបរេទជឆ័្រតយ៉ងម ំ

 េដើមបកីរពរេភ្ល ងបន កលេបើយ៉ងេនះ េទើប (េយើងនិងនង) 

 បនចួបគន    កនុងកលេនះ   េ យពិត   ។ 

[៤៩៥] កនុងកល  សត្វបក តូីចេឈម ះកុលុកៈ ពភំនគំនធមទន៍ 

 េ យចពុំះបន កលេបើយ៉ងេនះ េទើប(េយើងនិងនង) បន 

 ចួបគន    កនុងកលេនះ   េ យពិត   ។ 

[៤៩៦] កនុងកល  កូនេកមងតូច ចកន់យកសេំព ស្រមប់េដើរ 

 សមុ្រទ ្រពមទងំេ្រគ ងយន្ត និងចងកូតេទបន កលេបើយ៉ងេនះ 

 េទើប (េយើងនិងនង)   បនចួបគន    កនុងកលេនះ   េ យពិត   ។ 

ចប់   អ ្ឋ នជតក   ទី   ៩   ។ 
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១៣៣ 

អដ្ឋកនិបេត   តតិេយ   កចច និវេគគ  

ទីបិជតកំ 

[៤៩៧] ខមនីយ ំ  យបនីយ ំ កចចិ   មតុល   េត   សុខំ 

 សុខំ   េត   អមម    អវច សុខកម   ហិ   េត   មយ ំ។ 

[៤៩៨] នងគុដ្ឋំ   េម   អបកកមម េហឋយិ ្វ ន   ឯឡកិ 

 ជជ   មតុល េទន មុញចិ តព្វ    នុ   មញញសិ   ។ 

[៤៩៩] បុរ ថ ភិមុេខ   និសិេនន សិ អហេន្ត   មុខមគ  

 បចឆេ    តុយ្ហ ំ  នងគុដ្ឋំ កថំ   េខហំ   អវកកមិ   ។ 

[៥០០] យវ    ចតុេ    ទីប សសមុទទ    សបព្វ  

 វ    មយ្ហ ំ  នងគុដ្ឋំ កថំ   េខ   ត្វំ   វវិជជសិ   ។ 

[៥០១] បុេព្វវ   េមតំ   អកខឹ សុ ម    បិ    ច   ភតេ  

 ទីឃ ំ  ទុដ្ឋស    នងគុដ្ឋំ ម្ហិ   េវ យ   គ    ។ 
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១៣៣ 

អដ្ឋកនិបត   កចច និវគគ   ទី   ៣ 

ទីបិជតក 
[៤៩៧] (េមពែព និយយនឹងខ្ល ថ) បពិ្រតឪពុកធ ំ េ កលមមអត់ 

 ធន់បន លមមញុងំអត្តភពឲយ្រប្រពឹត្តេទបនែដរឬ េ កបន 

 េសចក្តីសុខេទឬ ម្ត យខញុបំននិយយសួរេសចក្តីសុខ របស់េ ក 

 េ្រពះថ េយើងទងំ យ ជអនក្របថន េសចក្តីសុខ ដល់េ ក ។ 

[៤៩៨] (ខ្ល េឆ្លើយតបថ) មន លេមពែព នងឯងបនេដើរជន់កនទុយ 

 របស់អញ េធ្វើឲយអញលបំក ៃថងេនះ នងឯង ម នថ ម អញ 

 នឹងឲយរួចេទស េ យ រករេ អញថ ឪពុកធ ំ ដូេចនះឬ ។ 

[៤៩៩] (េមពែព និយយថ) អនកអងគុយែបរមុខេទទិសខងេកើត ច-ំ 

 ែណកខញុ  ំ ក៏បនេដើរមកចមុំខរបស់អនក កនទុយរបស់អនកេនពីខង 

 េ្រកយេទ ចុះខញុជំន់កនទុយរបស់អនក េ យ្របករដូចេម្តចបន ។ 

[៥០០] (ខ្ល និយយថ) ទ្វីប ៤ ្រពមទងំសមុ្រទនិងភន ំ មនេន្រតឹម 

  កនទុយរបស់អញ ក៏មនេន្រតឹមេ ះែដរ ហងឯងនឹងេវៀរ 

 ឲយផុត (ពីកនទុយរបស់អញ)   ដូចេម្តចបន   ។ 

[៥០១] (េមពែព និយយថ) អពីំេដើមមក ម បិ និងបងេឈម ល 

 របស់ខញុ  ំ ក៏បន្របប់េហតុនុ៎ះេហើយថ កនទុយសត្វ វែវង 

 ស់   (េ្រពះេហតុេនះបនជ)   ខញុ េំ ះមក ម កស   ។ 
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១៣៤ 

សុត្តន្តបិដេក  ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៥០២] តញច    ទិ ្វ ន   យន្តឹ អន្តលិកខសមិ   ឯឡកិ 

 មិគសេងឃ   ប យិតថ        ភេកខ    េម   នសិេ    តយ  ។ 

[៥០៣] ឥេចចវ ំ  វលិបន្តិយ ឯឡកិយរុហគឃេ  

 គលកំ   អន្វ វមទទិ នតថិ   ទុេដ្ឋ   សុភសិតំ   ។ 

[៥០៤] េនវ   ទុេដ្ឋ   នេយ   អតថិ ន   ធេមម    ន   សុភសិតំ 

 និកកមំ   ទុេដ្ឋ   យុេញជថ េ    ច   សពភិ   ន   រជជតីតិ   ។ 

ទីបិជតកំ   ទសមំ   ។ 

កចច និវេគគ    ។ 

តស ុទទ នំ 

   បរសុិទធ មនវ ិ       វតថធ  

   ពក ជស       កយុរ ំ     ទណ្ឌ វេ  

   អថ      អងគ រេចតិយ      េទវលិិន 

   អថ      ទិត្ត      គងគ       ទេសឡកិន     ។ 

អដ្ឋកនិបតំ   និដ្ឋិតំ   ។ 
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១៣៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៥០២] (ខ្ល និយយថ) ែនេមពែព ហ្វូង្រមឹគរត់បត់អស់េទ េ្រពះ 

 េឃើញហងឯង េ ះមកកនុង កស ហងឯងបផំ្ល ញចណីំរបស់ 

 អញអស់   ។ 

[៥០៣] (អភិសមពុទធគថ) កលែដលេមពែព កពុំងែតនិយយេរៀប ប់ 

 យ៉ងេនះ ខ្ល ដបំងែដលជសត្វសីុឈម ក៏សទុះេទចប់កច់ក 

 ៃនពែពសម្ល ប់េទ ឱសម្ដីល្អមិនមន កនុងបុគគល ្រកក់េឡើយ ។ 

[៥០៤] ករដឹកន ំ១ ធម៌ ១ និងសម្ដីល្អ ១ មិនមន កនុងបុគគល ្រកក់េទ 

 បុគគល គួរេគច ងពួកបុគគល ្រកក់ េហើយ្របឹង្របកបពយយម 

 េ្រពះពួកបុគគល ្រកក់េនះ មិនេ្រតកអរ   នឹងពួកសបបុរសេឡើយ  ។ 
ចប់   ទីបិជតក   ទី   ១០   ។ 

ចប់   កចច និវគគ   ។ 

ឧទទ នៃនកចច និវគគេនះគឺ 
 និយយអពីំកចច នីបរសុិទធ មិនមនមនទិល ្រទ្រទង់សពំត់  ១ សែ្រមក 

 េស្តចកុក  ១  េ្រគ ង្រប ប់មស   ១  ករ្រទ្រទង់នូវ ជញ    ១  ែផន 

 ដីដូចរេងើកេភ្លើង  ១   េស្តចេចតិយៈ  ១  កលេទវលិ បស  ១   ផទះ 

 ្រតូវេភ្លើងេឆះ  ១      ទេន្លគងគ   ១      េមពែព  ១     រួម្រតូវជ  ១០     ។ 
ចប់   អដ្ឋកនិបត   ។ 



276 

 

នវកនិបតជតកំ 

គិជឈជតកំ 

[៥០៥] បរសិង កបុេថ   នម គិជឈបេថ   សនន្តេន 

 ត្រ សិ   ម បិតេ  គិេជឈ  េបេសសិ  ជិណ្ណេក  ។ 

[៥០៦] េតសំ   អជគរ ំ  េមទំ អចច សិ   ពហុតេ  

 បិ    ច   បុត្តំ   អវច ជនំ   ឧចចំ   បបតិនំ 

 សុបត្តំ   បកខសមបននំ(១) េតជសឹ   ទរូគមិនំ   ។ 

[៥០៧] បរបិ្លវន្តំ   បឋវ ឹ យទ   ត   វជិនហិ 

 គេរន   បរកិខិ ត្តំ ចកកំ វ   បរមិណ្ឌ លំ 

 តេ    ត   និវត្តស ុ មស ុ   ឯេ ្ត    បរ ំ  គមិ   ។ 

[៥០៨] ឧទបេ ្ត សិ   េវេគន ពលីបកខី    ទិជុត្តេម 

 ឱេ កយេន្ត    វង កេងគ  បព្វ និ   វននិ   ច   ។ 

១   ម.   ថមសមបននំ   ។   
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នវកនិបតជតក 
គិជឈជតក 

[៥០៥] (អភិសមពុទធគថ) មនផ្លូ វេលើគិជឈបព៌ត េឈម ះបរសិងកុបថៈ 

 ជផ្លូវមនមក ងំអពីំបុ ណ ម តមួយចិញចឹ មម បិ  ែដលចស់ 

 ជ    េនកនុងផ្លូ វេនះ   ។ 

[៥០៦] ម តេនះ បនេទនយំកកេន មខ្ល ញ់ពស់ថ្ល ន់ មកចិញចឹ ម 

 ម បិ ទងំេនះ េ យេ្រចើន ចែំណក ម ត ជបិ  កលេបើ 

 ដឹងថ ម ត េឈម ះសុបត្តៈជកូន មន ្ល បបរបូិណ៌ មនេតជះ 

 េហើរេទកន់ទីខពស់ ទងំេហើរេទកន់ទីឆង យបន ក៏និយយ 

 ស់េតឿន   ។ 

[៥០៧] ែនប (េបើ) អនកដឹងនូវែផនដីថ អែណ្ត ត (ដូចជស្លឹកឈូក) 

 មន គរព័ទធជុវំញិ មូលដូចកង់ េវ េហើយ ែនប ចូរ 

 អនក្រតឡប់មក អពីំទីេនះវញិ អនកកុេំទឲយហួសេទនយ អពីំទី 

 េនះេឡើយ   ។ 

[៥០៨] ( ម តេឈម ះសុបត្តៈ) ជបក មីនកកងក់ មនកម្ល ងំដ៏្របេសើរ 

 ជងទិជជតិ េហើរសទុះេឡើង េ យសនទុះដ៏ខ្ល ងំ រមិលេមើលនូវភន ំ

 និងៃ្រពទងំ យ   ។ 
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១៣៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៥០៩] អទទស   បឋវ ឹ  គិេជឈ យថស សិ   បិតុស ុតំ 

 គេរន   បរកិខិ ត្តំ ចកកំ វ   បរមិណ្ឌ លំ   ។ 

[៥១០] តញច    េ    សមតិកកមម បរេមវ   បវត្តថ 

 តញច    តសិខ   តិកខ  អចច សិ   ពលឹ   ទិជំ   ។ 

[៥១១] នសកខ តិគេ    េបេ    បុនេទវ   និវត្តិតុំ 

 ទិេជ   ពយសនមបទិ េវរមភ នំ   វសំ   គេ    ។ 

[៥១២] តស    បុ ្ត    ច   ទ    ច េយ   ចេញញ   អនុជីវេិន 

 សេព្វ   ពយសនមបទុំ អេន ទកេរ   ទិេជ   ។ 

[៥១៣] ឯវមប ិ  ឥធ   វុឌ នំ េយ   កយ ំ  នវពុជឈតិ 

 អតិសីមចេ    ទិេ ្ត  គិេជឈ   តីត សេន 

 សេព្វ   ពយសនំ   បេបបន្តិ អក ្វ    វុឌ សនន្តិ   ។ 

គិជឈជតកំ   បឋមំ   ។ 
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១៣៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៥០៩] ម ត (េឈម ះសុបត្តៈេនះ) បនេឃើញែផនដីមន គរព័ទធជុវំញិ 
 មូលដូចជកង់ សមដូចពកយ្របេ របស់បិ  ែដលខ្លួនបនឮ 
 មកេហើយ  ។ 
[៥១០] ម តេនះ េហើររលំងទីេនះ េប្ល ងហួសេទកន់ទីខងនយ 
 ្រ ប់ែតមនខយល់ពយុះយ៉ងខ្ល ងំ បក់កួច ម តដ៏មនកម្ល ងំេនះ 
 េខទចខទីអស់េទ   ។ 
[៥១១] បក ី ម តេនះ េហើរ្រជុលហួសេទនយេហើយ ក៏មិន ចេហើរ 
 ្រតឡប់មកវញិបន លុះកនុងអំ ចខយល់ពយុះ ក៏ដល់នូវេសចក្តី 
 វនិសេទ   ។ 
[៥១២] ពួកកូននិង្របពនធរបស់ ម តេនះក្តី ពួក ម តដៃទែដលរស់េន 
 េ យ រ ម តេនះ (បរ ិ រ) ក្តី ដ៏ដល់នូវេសចក្តីវនិសទងំអស់គន  
 េ្រពះែត ម តសុបត្តៈេនះ   មិនេធ្វើ មឱ ទ   ។ 
[៥១៣] ពួកជន  កនុងេ កេនះ មិនេធ្វើ មពកយ្របេ  របស់បុគគល 
 ចស់្រពឹទធ ចរយទងំ យ យ៉ងេនះេហើយ ពួកជនទងំអស់េនះ 
 រែមងដល់នូវេសចក្តីវនិស េ្រពះែតមិនេធ្វើ មពកយ្របេ  របស់ 
 បុគគលចស់្រពឹទធ ចរយ ដូចជ ម តដ៏មនកម្ល ងំ ្រប្រពឹត្តេលមើស 
 ពកយ្របេ    េហើរហួសទី្រពំ្របទល់   ។ 

ចប់   គិជឈជតក   ទី   ១   ។ 



280 

១៣៧ 

នវកនិបេត   ទុតិយំ   េកសមពិយជតកំ 

េកសមពិយជតកំ 

[៥១៤] បុថុសេទទ    សមជេន ន   ពេ    េកចិ   មញញថ 

 សងឃសមឹ   ភិជជមនសមឹ នញញំ    ភិេយយ   អមញញរុ ំ  ។ 

[៥១៥] បរមុិ ្ឋ    បណ្ឌិ ភ  ចេគចរ   ភណិេន 

 យវចិឆន្តិ   មុខយមំ េយន   នី    ន   តំ   វទិ ូ  ។ 

[៥១៦] អេកក ចឆិ   មំ   អវធិ   មំ អជិនិ   មំ   អ សិ   េម 

 េយ   ច   តំ   ឧបនយ្ហន្តិ េវរ ំ  េតសំ   ន   សមមតិ   ។ 

[៥១៧] អេកក ចឆិ   មំ   អវធិ   មំ អជិនិ   មំ   អ សិ   េម 

 េយ   ច   តំ   នបូនយ្ហន្តិ េវរ ំ  េតសបូសមមតិ   ។ 
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១៣៧ 

នវកនិបត   េកសមពិយជតក   ទី   ២ 

េកសមពិយជតក 

[៥១៤] (្រពះ ្ត    ្រ ស់ថ) ជនសុទធែតមនសេំឡងខ្ល ងំ េសមើគន  
 មិនមនជន មួយដឹងថ ម អញជបុគគលពលេឡើយ កល 
 េបើសងឃកពុំងែបកគន  ក៏មិនមនជន មួយ ដឹងនូវេហតុដៃទ ឲយ 
 ៃ្រកែលងជងេនះេទេទៀត   ។ 

[៥១៥] ពួកជនអនកេភ្លច ម រតី មន ករ្រសេដៀងនឹងបណ្ឌិ ត មន ច 
 ជ រមមណ៍ េចះែតេ ម ភនិយយ មែដលខ្លួនចង់និយយឲយ 
 ែតរួចពីមត់ មនេគដឹកន ំ េ យជេម្ល ះ  ក៏េនែតមិន គ ល់ 
 នូវជេម្ល ះេនះេឡើយ   ។ 

[៥១៦] ពួកជន  ចងេសចក្តីេ្រកធេនះទុក េ យគិតថ ជន 
 ឯេ ះ បនេជរអញ បន យអញ បនផច ញ់អញ បនលួច 
 យក (្រទពយ) អញដូេចនះ េពៀររបស់ជនទងំេនះ រែមងមិនសងប់ 
 រមង ប់បនេឡើយ   ។ 

[៥១៧] លុះែតពួកជន  មិនចងេសចក្តីេ្រកធេនះទុក េ យគិតថ 
 ជនឯេ ះ បនេជរអញ បន យអញ បនផច ញ់អញ បនលួច 
 យក (្រទពយ) អញដូេចនះ  េទើបេពៀររបស់ជនេនះ  សងប់រមង ប់បន  ។ 
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១៣៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៥១៨] ន   ហិ   េវេរន   េវ និ សមមន្តីធ   កុទចនំ 

 អេវេរន   ច   សមមន្តិ ឯស   ធេមម    សនន្តេន   ។ 

[៥១៩] បេរ   ច   ន   វជិនន្តិ មយេមតថ   យមមេស 

 េយ   ច   តតថ   វជិនន្តិ តេ    សមមន្តិ   េមធគ   ។ 

[៥២០] អដ្ឋិចឆិនន    បណហ  គ ស ធន រេិន 

 រដ្ឋំ   វលុិមបមននំ េតសមប ិ  េ តិ   សងគតិ 

  ក ម    តុម្ហ ក   េន   សិយ   ។  

 [៥២១] សេច     លេភថ     និបកំ     ស យ ំ

  សទធិញច រ ំ    ធុវ ិ រ ិ    ធីរ ំ

  អភិភុយយ     សព្វ និ     បរសិ យនិ 

  ចេរយយ     េតនត្តមេន     សតិម     ។ 
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១៣៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៥១៨] េពៀរទងំ យកនុងេ កេនះ មិនសងប់រមង ប់ េ យេពៀរ 

 កនុងកល ម្តងេឡើយ មនែតសងប់រមង ប់ េ យមិនមនេពៀរ 

 េនះជធម៌មនមក ងំអពីំេដើម   ។ 

[៥១៩] ពួកជនេ្រកពីបណ្ឌិ ត មិនដឹងចបស់ថ ពួកេយើងនឹងដល់ 

 នូវេសចក្តីវនិស កនុងក ្ត លសងឃេនះេទ ប ្ត ជនទងំេនះ លុះ 

 ែតពួកជន ដឹងចបស់ (យ៉ងេនះថ ពួកេយើងនឹងដល់នូវេសចក្តី 

 វនិស) េទើបកលហធម៌ គឺករេឈ្ល ះ្របែកកទងំ យ សងប់ 

 រមង ប់អពីំសំ ក់ពួកជនេនះេទបន   ។ 

[៥២០] អបំលពួកជនែដលបនកត់ឆ្អឹងគន  បនសម្ល ប់គន  បនលួច 

 យកេគ េសះ និង្រទពយ ប្លន់យកទងំែដន េគគង់រួមគន បន 

 េហតុអ្វី   ក៏ពួកអនករួមគន     មិនបន    ។ 

[៥២១] េបើបុគគលបនសម្ល ញ់ ែដលមន្របជញ  ជេ្រគ ងរក ខ្លួន 

 ជអនក្របជញ្រ ច់េទជមួយ មនវ ិ រធម៌ដ៏្របៃព គបប្ីរគប 

 សងកត់ នូវេសចក្តីអន្ត យទងំ យទងំពួង េហើយមនចិត្ត 

 េ្រតកអរ   មន ម រតី   ្រ ច់េទជមួយ   នឹងសម្ល ញ់េនះចុះ  ។ 
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១៣៩ 

នវកនិបេត   តតិយំ   ម សុវ ជជតកំ 

 [៥២២] េន   េច   លេភថ   និបកំ   ស យ ំ

  សទធិញច រ ំ  ធុវ ិ រ ិ  ធីរ ំ

  ជវ   រដ្ឋំ   វជិិតំ   ប យ 

  ឯេក   ចេរ   មតងគរេញញវ   នេគ   ។ 

[៥២៣] ឯកស    ចរតិំ   េសេយយ   នតថិ   ពេល   ស យ  

  ឯេក   ចេរ   ន   ច   បបនិ   កយិ  

  អេបបស ុេកក    មតងគរេញញវ   នេគតិ   ។ 

េកសមពិយជតកំ   ទុតិយំ   ។ 

ម សុវ ជជតកំ 

 [៥២៤] ទុេម   យទ   េ តិ   ផលបូបេនន  

  ភុញជន្តិ   នំ   វហិងគម   សមបតន្ត  

  ខីណន្តិ   ញ ្វ ន   ទុមំ   ផលចចេយ 

  ទិេ ទិសំ   យន្តិ   តេ    វហិងគម   ។ 
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១៣៩ 

នវកនិបត   ម សុវ ជជតក   ទី   ៣ 

[៥២២] េបើបុគគលមិនបនសម្ល ញ់ ែដលមន្របជញ  ជេ្រគ ងរក  

 ខ្លួន ជអនក្របជញ្រ ច់េទជមួយគន  មនវ ិ រធម៌ដ៏ល្អេទ គបប ី

 ្រ ច់េទែតមន ក់ឯង ដូចជ្រពះ ជលះបង់ែដន ែដលឈនះេហើយ 

 (ពំុេនះេ ត) ដូចដរំដី៏្របេសើរ ែដល្រ ច់េទែតមន ក់ឯងកនុងៃ្រព ។ 

[៥២៣] ករ្រ ច់េទមន ក់ឯង ្របេសើរជង (េ្រពះ) ស យ គុណ 

 មិនមនកនុងបុគគលពលេទ បុគគលគួរ្រ ច់េទែតមន ក់ឯង ែតថ 

 ្រតូវជអនកខ្វល់ខ្វ យតិច កុេំធ្វើបបទងំ យេឡើយ ដូចជដរំ ី

 ដ៏្របេសើរ   ែដល្រ ច់េទកនុងៃ្រព   ។ 

ចប់   េកសមពិយជតក   ទី   ២   ។ 

ម សុវ ជជតក 

[៥២៤] (េស្តចហង  និយយនឹងេស្តចេសកថ) កល  េឈើមន 

 ែផ្លបរបូិណ៌ ពួកសត្វ ្ល បក៏េហើរសេំ េទ បរេិភគែផ្លេឈើេនះ 

 លុះពួកសត្វ ្ល បបនដឹងថ េឈើអស់ែផ្លេហើយ ក៏េហើរេចញអពីំ 

 េដើមេឈើេនះ   េទកន់ទិសេផ ងៗ កនុងេវ ជទីអស់េទៃនែផ្ល ។ 
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១៤០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៥២៥] ចរ    ចរកំិ    េ ហិតតុណ្ឌ     ម    មរ ិ

  កឹ    ត្វំ    សុវ    សុកខ ទុមម្ហិ    ឈយសិ 

  តទិងឃ    ្រពូហិ    វស ន្តសននិភ 

  ក ម     សុវ    សុកខ     ទុមំ    ន    រញិច សិ    ។ 

 [៥២៦] េយ    េវ    សខីនំ    សខេ     ភវន្តិ 

  ប ចចេយ(១)    សុខទុេកខ សុ    ហំស 

  ខីណំ    អខីណន្តិ    ន    តំ    ជហន្តិ 

  សេន្ត     សតំ    ធមមមនុស រន្ត     ។ 

 [៥២៧] េ ហំ    សតំ    អញញតេ សមិ    ហំស 

  ញតី    ច    េម    េ តិ    សខ    ច    រុេកខ    ។ 

  តំ    នុស េហ    ជីវកិេ ថ     ប តុំ 

  ខីណន្តិ    ញ ្វ ន    ន    ឯស    ធេមម     ។ 

[៥២៨] ធុ   បកខិ (២)   កតំ   េ តិ   េមត្តិ   សំសតិ(៣)   សនថេ  

 សេច   តំ   ធមម   េ េចសិ      បសំេ សិ   វជិនតំ   ។ 

     ១   ម   បណំ   ចេជ   ។   ២   ឱ.   ម.   សកខិ   ។   ។   ៣   ម.   មិត្តំ   សងគតិ   ។ 
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១៤០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៥២៥] មន លេសកមនចពុំះ្រកហម អនកចូរ្រ ច់េទកន់ចរកិ កុឲំយ 

 ខ្លួនអនក ្ល ប់េឡើយ មន លេសក េម្តចក៏អនក េនសញជប់សញជឹ ង 

 េលើេដើមេឈើងប់ (េនះ) មន លេសកមនសមបុរេខៀវ ្រសេដៀងនឹង 

 េឈើ កនុងវស ន្តរដូវ េយើងសូម ស់េតឿនអនក អនកចូរថមក 

 េមើល េ្រពះេហតុអ្វី ក៏បនជអនកមិនលះបង់នូវេឈើងប់េនះ ។ 

[៥២៦] (េស្តចេសកតបថ) មន លហង  ពួកសបបុរស  រលឹកេរឿយៗ 

 នូវធម៌របស់ពួកសបបុរស េ កជសម្ល ញ់ នឹងពួកសម្ល ញ់ 

 (េទវញិេទមកេហើយ) ពួកសបបុរសេនះ សូមបដីល់នូវករអស់ 

 េទៃនជីវតិ ក៏មិនលះបង់សម្ល ញ់េនះេចល េ យគិតថអស់ 

 ឬ   មិនអស់   កនុងកលែដលបនសុខនិងទុកខេឡើយ   ។ 

[៥២៧] មន លហង  ខញុជំសបបុរសែដរ េដើមេឈើេនះទុកជញតិ ឬ 

 ជសម្ល ញ់របស់ខញុកំប៏ន ខញុជំអនក្រតូវករេ យជីវតិ ក៏មិន ច 

 នឹងលះបង់ នូវេដើមេឈើេនះេចលេឡើយ (េបើខញុដំឹងថ េឈើេនះ 

 អស់េហើយ ៗ លះបង់េចល) នុ៎ះមិនែមនជធម៌របស់សបបុរសេទ ។  

[៥២៨] (េស្តចហង ...)មន លបក  ី េសចក្តីេម្រតី េសចក្តីជួបជុ ំ និងេសចក្តី 

 សនិទធ ន ល ែដលអនកបនេធ្វើេហើយ ជករ្របៃព ស់ េបើអនក 

 េពញចិត្តនឹងធម៌េនះ  អនកនឹងបនជទីសរេសើរ  ៃនពួកវញិញូ ជន ។ 
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១៤១ 

នវកនិបេត   តតិយំ   ម សុវ ជជតកំ 

[៥២៩] េ   េត  សុវ  វរ ំ ទមមិ      បត្តយន    វហិងគម 

 វរ ំ     វរស ុ      វង កងគ          យកិំញចិ    មនសិចឆសិ   ។ 

 [៥៣០] វរញច     េម    ហំស    តុវ ំ   ទេទយយ 

  អយញច     រុេកខ     បុន យុ ំ   លេភថ 

  េ     ខ     ផលិម    សំវរិេូ ្ហ  

  មធុតថិេក    តិដ្ឋតុ    េ ភមេន   ។ 

 [៥៣១] តំ     បស     សមម    ផលិមំ    ឧ រ ំ

  ស វ     េត     េ តុ     ឧទុមពេរន 

  េ      ខ      ផលិម     សំវរិេូ ្ហ  

  មធុតថិេក     តិដ្ឋតុ     េ ភមេន    ។ 

[៥៣២] ឯវ ំ សកក  សុខី  េ ហិ សហ    សេព្វហិ    ញតិភិ 

 យថហមជជ   សុខិេ  ទិ ្វ ន   សផលំ   ទុមំ    ។ 

[៥៣៣] សុវស    វចនំ(១)   សុ ្វ  ក ្វ ន    សផលំ    ទុមំ 

 បកក មិ   សហ   ភរយិយ េទ នំ     ននទនំ    វនន្តិ    ។ 
ម សុវ ជជតកំ   តតិយំ   ។ 

     ១   ឱ.   ម.   សុវស   ច  វរ ំ ទ ្វ   ។ 
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១៤១ 

នវកនិបត   ម សុវ ជជតក   ទី   ៣ 

[៥២៩] មន លេសក អនកមន ្ល បជយន េហើរេទឰដ៏ កស េយើង 

 ឲយពរដល់អនក មន លបក  ី េបើអនកមនចិត្ត្របថន  នូវពរ មួយ 

 ចូរទទួលយកនូវពរេនះចុះ   ។ 

[៥៣០] (េស្តចេសក...) មន លហង  អនកគបបឲីយនូវពរដល់ខញុ  ំ សូមឲយេដើម 

 េឈើេនះ្រតឡប់មន យុរស់វញិ សូមឲយេដើមេឈើេនះ មន 

 ែមក មនែផ្ល លូត ស់ល្អ មនែផ្ល មនរសែផ្អមល្អ ។ 

[៥៣១] (េស្តចហង ...) មន លសម្ល ញ់ អនកចូរេមើលេដើមេឈើ ែដល 

 មនែផ្លដ៏េលើសលុបេនះចុះ ទីលេំនរបស់អនក ចូរេកើតជមួយនឹង 

 េដើម ្វ  េដើម ្វ េនះចូរមនែមក មនែផ្ល លូត ស់ល្អ មនែផ្ល 

 មនរសែផ្អមល្អ   ។ 

[៥៣២] (េស្តចេសក...) បពិ្រតសកកៈ កលេបើយ៉ងេនះ សូមឲយ្រពះអងគ 

 បនេសចក្តីសុខ្រពមទងំពួកញតិទងំអស់ឲយដូចខញុ ែំដលបនេសចក្តី 

 សុខ េ្រពះបនេឃើញេដើមេឈើ ្របកបេ យែផ្លកនុងៃថងេនះឯង ។ 

[៥៣៣] (អភិសមពុទធគថ) ្រពះឥនទបនឮពកយេសកេហើយ ក៏េធ្វើនូវ 

 េដើមេឈើេនះ ឲយមនែផ្ល រួចេចៀសេចញេទកន់ននទនវនឧទយន 

 របស់ពួកេទវ    ជមួយនឹង្របពនធ   ។ 
ចប់   ម សុវ ជជតក   ទី   ៣   ។ 
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១៤២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

ចុល្លសុវក ជជតកំ 

[៥៣៤] សន្តិ   រុកខ    ហរតិប ្ត  ទុមេនកផ    ពហ ូ

 ក ម   នុ  សុេកខ   េក េប សុវស    និរេ    មេន   ។ 

[៥៣៥] ផលស    ឧបភុញជិ ម្ហ  េនកវស គេណ   ពហ ូ

 អផលមប ិ  វទិិ ្វ ន វ   មិត្តិ   យថ   បុេរ   ។ 

[៥៣៦] សុកខញច    រុកខ េក បំ ឱបត្តមផលំ   ទុមំ 

 ឱ យ  សកុ   យន្តិ កឹ  េទសំ   មញញេស(១) ទិជ ។ 

[៥៣៧] េយ   ផល ថ    សមភជន្តិ អផេ តិ   ជហន្តិ   នំ 

 អត្តតថបញញ    ទុេមមធ េត េ ន្តិ   បកខបតិេន   ។ 

     ១ ឱ.  ម.   បស េស  ។ 
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១៤២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

ចុល្លសុវក ជជតក 

[៥៣៤] (េស្តចហង  និយយនឹងេស្តចេសកថ) េដើមេឈើទងំ យ 

 េ្រចើន ស់ ែដលមនស្លឹកេខៀវ មនែផ្លជអេនក េ្រពះេហតុអ្វីហ៎ន 

 បនជេសកេនះ មនចិត្តរកី យជនិចច ែតនឹងដងគត់េឈើពុកសងួត ។ 

[៥៣៥] (េស្តចេសក និយយតបវញិថ) េយើងបនចូលេទបរេិភគ 

 ែផ្លេឈើេនះ ប់េ យឆន េំ្រចើនជអេនក េទះបីេយើងដឹងថ េឈើ 

េនះមិនមនែផ្លេហើយ    ករេម្រតីេនះ    ក៏េនដូចេដើម    ។ 

[៥៣៦] (េស្តចហង  និយយថ) សត្វ ្ល បទងំ យ ែតងលះ 

 បង់នូវេដើមេឈើែដលពុកសងួត ្រជុះស្លឹកអស់ មិនមនែផ្ល េហើយេហើរ 

 េទ មន លអនកជទ្វិជតិ អនកសមគ ល់េឃើញេទស (កនុងករលះ 

 េចលេនះ)   ដូចេម្តច   ។ 

[៥៣៧] (េស្តចេសក និយយថ) ពួកសត្វ មនេសចក្តី្រតូវករ 

 េ យែផ្ល េហើយគប់រកនូវេដើមេឈើ លុះដឹងថ មិនមនែផ្ល ក៏លះ 

 េចលនូវេដើមេឈើេនះ ពួកសត្វ ្ល បេនះ េឈម ះថមន្របជញ  

 គិតែត្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួន មន្របជញ មិនល្អ រែមងញុងំចែំណក 

 ៃនេសចក្តី ប់ នឲយវនិស   ។ 
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១៤៣ 

នវកនិបេត  ចតុតថំ   ចុល្លសុវក ជជតកំ 

[៥៣៨] ធុ   បកខិ    កតំ   េ តិ មិត្តិ   សំសតិ   សនថេ  

 សេច   តំ   ធមម   េ េចសិ បសំេ សិ   វជិនតំ ។ 

[៥៣៩] េ    េត   សុវ   វរ ំ  ទមមិ បត្តយន   វហិងគម 

 វរ ំ     វរស ុ      វង កងគ យកិំញចិ    មនសិចឆសិ  ។ 

[៥៤០] អបិ  នម   នំ   បុន  បេស (១)  សបត្តំ   សផលំ  ទុមំ 

 ទលិេទទ វ   និធឹ   លទធ  នេនទយយហំ   បុនបបុនំ   ។ 

[៥៤១] តេ    អមតមទយ អភិសិញចិ    មហីរុហំ 

 តស    ខ   វរិហឹូសុ(២) សីតចឆ យ   មេនរម   ។ 

[៥៤២] ឯវ ំ  សកក   សុខី   េ ហិ សហ   សេព្វហិ   ញតិភិ 

 យថហមជជ   សុខិេ  ទិ ្វ ន   សផលំ   ទុមំ  ។ 

     ១   ឱ.   បេស មុ   ។   ម.   នំ   បេស យយ ំ  ។   ២   ម.   វរិឡូ្ហស    ។ 
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១៤៣ 

នវកនិបត   ចុល្លសុវក ជជតក   ទី   ៤ 

[៤៣៨] (េស្តចហង និយយថ) មន លបក  ី េសចក្តីេម្រតី េសចក្តីចួបជុ ំ

 និងេសចក្តីសនិទធ ន ល ែដលអនកបនេធ្វើេហើយ ជករ្របៃព ស់ 

 េបើអនកេពញចិត្តនឹងធម៌េនះ អនកនឹងបនជទីសរេសើរៃនពួកវញិញូ ជន ។ 

[៥៣៩] មន លេសក អនកមន ្ល បជយន េហើរេទ ម កស េយើង 

 ឲយពរដល់អនក មន លបក  ី េបើអនកមនចិត្ត្របថន នូវពរ  នីមួយ 

 ចូរទទួលយកពរេនះចុះ   ។ 

[៥៤០ ] (េស្តចេសក និយយថ) ខញុសូំមឲយបនេឃើញ នូវេដើមេឈើ 

 េនះ មនស្លឹកនិងែផ្លេឡើងវញិដូចេដើម ខញុគំបបរីកី យេរឿយៗ ដូច 

 មនុស កម ត់   បនកណំប់្រទពយ   ។ 

[៥៤១ ] (អភិសមពុទធគថ) លំ ប់េនះ ្រពះឥនទបនយកទឹកអ្រមឹត 

 មកេ្រ ច នូវេឈើដុះេលើែផនដី េដើមេឈើេនះ មនែមកលូត 

 ស់្រត យ្រតសុ ំ មនម្លប់ដ៏្រតជក់ ជទីរកី យៃនចិត្ត ។ 

[៥៤២] (េស្តចេសក និយយថ) បពិ្រតសកកៈ កលេបើយ៉ងេនះ 

 សូមឲយ្រពះអងគបនេសចក្តីសុខ ្រពមទងំពួកញតិទងំអស់ ឲយដូច 

 ជខញុែំដលបនេសចក្តីសុខ េ្រពះេឃើញនូវេដើមេឈើដ៏្របកបេ យែផ្ល 

 កនុងៃថងេនះ   ។ 
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១៤៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៥៤៣] សុវស    វចនំ   សុ ្វ  ក ្វ ន   សផលំ   ទុមំ 

 បកក មិ   សហ   ភរយិយ េទ នំ   ននទនំ   វនន្តិ   ។ 

ចុល្លសុវក ជជតកំ   ចតុតថំ   ។ 

ហរតិចជតកំ 

[៥៤៤] សុតេមតំ   ម ្រពេហម កេម   ភុញជតិ   រេិ  

 កេចចតំ   វចនំ   តុចឆំ កចចិ   សុេទធ    ឥរយីសិ   ។ 

[៥៤៥] ឯវេមតំ   ម ជ យថ   េត   វចនំ   សុតំ 

 កុមមគគំ   បដិបេនន សមិ េមហេនេយយសុ   មុចឆិេ    ។ 

[៥៤៦] អទុ(១) បញញ    កិមតថិក និបុ    សុធុចិន្តិនី 

 យយ   ឧបបតិតំ   គំ កឹ   មេន   ន   វេិនទេយ   ។ 

     ១  ម.  ធុ  ។ 
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១៤៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៥៤៣] (អភិសមពុទធគថ) ្រពះឥនទបនឮពកយេសកេហើយ ក៏េធ្វើនូវ 

 េឈើេនះឲយមនែផ្ល រួចក៏េចៀសេចញេទ កន់ននទនវនឧទយន 

 ៃនេទវ ទងំ យ   ជមួយនឹងភរយិ   ។ 
ចប់   ចុល្លសុវក ជជតក   ទី   ៤   ។ 

ហរតិចជតក 
[៥៤៤] (្រពះបទ្រពហមទត្ត ្រទង់្រ ស់សួរ បសថ) បពិ្រតម - 

 ្រពហម ខញុបំនឮថ ្រពះហរតិ បសបរេិភគកម ពកយនុ៎ះទេទ 

 េទឬ េ កជបុគគលបរសុិទធេទឬ   ។ 

[៥៤៥] (ហរតិ បសេពធិសត្វតបថ) បពិ្រតម ជ ពកយែដល 

 ្រទង់បន្រពះស ្ត ប់មកយ៉ង  ពកយន៎ុះពិតយ៉ងេនះេហើយ 

 ម ភពជបុគគលបនេដើរ េទកន់ផ្លូ វខុស ្រជប់េនកនុង រមមណ៍ 

 ែដលជទី ងំៃនេសចក្តីវេង្វង   ។ 

[៥៤៦] (្រពះ ជ...) េបើបុគគលមិន ច េដើមបបីេនទ បង់នូវគនិំតមិន 

 ល្អ គឺ គៈ ែដលេកើតេឡើង េ យ្របជញ បនេទ ្របជញ េនះ 

 នឹងចត់ថមន្របេយជន៍ ជគុណជតិដ៏ល្អិត ចគិតេឃើញ 

 នូវរបស់ល្អ    ដូចេម្តចបន   ។ 
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១៤៥ 

នវកនិបេត   បញច មំ   ហរតិចជតកំ 

[៥៤៧] ច ្ត េ េម   ម ជ េ េក   អតិព    ភុ  

 េគ  េទេ   មេទ   េមេ       យតថ    បញញ     ន គធតិ    ។ 

[៥៤៨] អរ    សីលសមបេនន     សុេទធ    ចរតិ   រេិ  

 េមធវ ី  បណ្ឌិ េ    េចវ      ឥតិ   េន   សមមេ    ភវ ំ ។ 

[៥៤៩] េមធវនិមប ិ  ហឹសន្តិ ឥសិធមមគុេណ   រតំ 

 វតិកក    បបក   ជ សុភ   គបូសញ្ហិ    ។ 

[៥៥០] ឧបបេនន យ ំ  សររីេជ េគ   វណ្ណវទិសូេន 

 តវ   តំ   បជហ   នមតថុ (១) ពហុនសិ   េមធវ ិ សមមេ  ។ 

[៥៥១] េត   អនធករេណ   កេម ពហុទុេកខ    ម វេិស 

 េតសំ   មលំូ   គេវសិស  ំ េឆជជំ   គំ   សពនធនំ   ។ 

     ១   ឱ.   បជហ   ភទទមតថុ   េត   ។  ម.   បជហថ   ភទទមតថុ   េត   ។ 
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១៤៥ 

នវកនិបត   ហរតិចជតក   ទី   ៥ 

[៥៤៧] ( បស...) បពិ្រតម ជ ធម៌ទងំ ៤ ្របករេនះ គឺ គៈ 

 េទសៈ មទៈ និង េមហៈ ជកិេលសមនកម្ល ងំេក្ល វក្ល បផុំត 

 កនុងេ ក ្របជញ មិនបនទីពំនក់ េ្រពះែតកិេលសទងំេនះ  ។ 

[៥៤៨] (្រពះ ជ...) េ កដ៏ចេ្រមើន ពួកេយើងសនមតថ ្រពះហរតិ- 

 បស ជ្រពះអរហន្តបរបូិណ៌េ យសីល ជបុគគលបរសុិទធ ជ 

 អនក្របជញ   មន្របជញ ស្រមប់ទម្លុះទម្ល យកិេលស   ។ 

[៥៤៩] ( បស...) បពិ្រត្រពះ ជ វតិកកៈទងំ យដ៏ មក ្របកប 

 េ យសុភនិមិត្ត និង្របកបេ យ គៈ ែតងេបៀតេបៀនអនក្របជញ 

 ែដលជអនកេ្រតកអរ   កនុងគុណធម៌របស់ឥសី   ។ 

[៥៥០] (្រពះ ជ...) គៈេនះ ជសភពេកើតអពីំសររីៈ ែតេកើតេឡើងេហើយ 

 រែមង្របទូស្តនូវគុណឲយខូច សូមេ កលះ គៈ របស់េ ក 

 េនះេចញ េសចក្តីចេ្រមើន េទើបេកើតមនដល់េ ក ដបតិជន 

 េ្រចើននក់   សនមតេ កថជអនក្របជញ   ។ 

[៥៥១] ( បស...) កមទងំ យេនះ ជេ្រគ ងេធ្វើឲយងងឹត នមំកនូវ 

 ទុកខេ្រចើន មនពិសេ្រចើន ម ភពនឹងែស្វងរក នូវឫសៃនកម 

 ទងំ យេនះ   នឹងកត់ផ្ត ច់នូវ គៈ   ្រពមទងំចណំង   ។ 
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១៤៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៥៥២] ឥទំ   វ ្វ ន   រេិ  ឥសិ   សចចបរកកេម 

 កម គំ   វ ិ េជ ្វ  ្រពហមេ កបូេគ   អហតូិ  ។ 

ហរតិចជតកំ   បញច មំ   ។ 

បទកុសលមណវជតកំ 

[៥៥៣] ពហុស ុតំ    ចិត្តកថំ គងគ    វហតិ   បដលឹ 

 វុយ្ហមនក   ភទទេន្ត ឯកំ   េម   េទហិ   គថកំ   ។ 

[៥៥៤] េយន   សិញចន្តិ   ទុកខិ តំ េយន   សិញចន្តិ   តុរ ំ

 តស    មេជឈ   មរសិ មិ ជតំ   សរណេ    ភយ ំ  ។ 

[៥៥៥] យតថ   វជីនិ   រហូន្តិ ស ្ត    យតថ   បតិដ្ឋិ  

    េម   សីសំ   និបីេឡតិ ជតំ   សរណេ    ភយ ំ  ។ 

[៥៥៦] េយន   ភ ្ត និ   បចចន្តិ  សីតំ   េយន   វហិញញតិ 

 េ    មំ   ឌហតិ   គ ្ត និ  ជតំ   សរណេ    ភយ ំ  ។ 
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១៤៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៥៥២] (អភិសមពុទធគថ) ឥសីេឈម ះហរតិៈ ជអនកខ្ំរបឹងពយយម 
 េ យសចចៈ លុះេពលពកយេនះរួច ក៏លះបង់កម គ េហើយ 
 បនចូលេទេកើត   កនុង្រពហមេ ក   ។ 

ចប់   ហរតិចជតក   ទី   ៥   ។ 

បទកុសលមណវជតក 
[៥៥៣] (ភរយិ និយយថ) ទឹកទេន្លគងគ កួចយកេទ នូវបុរសេឈម ះ 
 បដលិ ជអនកេចះដឹងេ្រចើន េពលនូវពកយដ៏វចិិ្រត ៃនអនកដ៏ចេ្រមើន 
 ែដលទឹកកួចយកេទ សូមអនកឲយនូវចេ្រម ងយ៉ងខ្លីមួយដល់ខញុ  ំ ។ 
[៥៥៤] ( ្វ មីនិយយតបថ) ពួកជនែតងេ្រ ចនូវបុគគលមនទុកខ 
 េ យទឹក  ែតងេ្រ ចនូវបុគគល ែដលមនេសចក្តី្រកវល់្រក- 
 យេ យទឹក  េយើងគង់នឹង ្ល ប់ កនុងក ្ត លទឹកេនះ ភ័យ 
 េកើតមកអពីំវតថុជទីពឹងេហើយ   ។ 
[៥៥៥] (នយសមូនឆន ងំ និយយថ) ពូជទងំ យែតងដុះេឡើងេលើ 
 ែផនដី  ពួកសត្វឋិតេនេលើែផនដី  ែផនដីេនះេបៀតេបៀន 
 នូវកបលអញ   ភ័យេកើតអពីំវតថុជទីពឹងេហើយ   ។ 
[៥៥៦] (បុរសមន ក់ និយយថ) ពួកជនេគចម្អិនបយ េ យេភ្លើង  
 េគកមច ត់បង់នូវរងេ យេភ្លើង  េភ្លើងេនះេឆះនូវកយរបស់អញ 
 ភ័យេកើតអពីំវតថុជទីពឹងេហើយ   ។ 
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១៤៧ 

នវកនិបេត   ឆដ្ឋំ   បទកុសលមណវជតកំ 

[៥៥៧] េយន   ភេត្តន   យេបន្តិ  បុថ ូ  ្រពហមណខត្តិយ 

 េ    មំ   ភុេ ្ត    ពយបទិ  ជតំ   សរណេ    ភយ ំ ។ 

[៥៥៨] គិម្ហ នំ   បចឆិេម   មេស  តមិចឆន្តិ   បណ្ឌិ  

 េ    មំ   ភញជតិ   គ ្ត និ  ជតំ   សរណេ    ភយ ំ  ។ 

[៥៥៩] យ ំ និស ិ   ជគតិរុហំ  (វហិងគម) ្វ យ ំ អគគឹ  បមុញចតិ 

 ទិ    ភជថ   វង កងគ   ជតំ   សរណេ    ភយ ំ  ។ 

[៥៦០] យមនយឹ   េ មនស  ំ  មលិនឹ   ចនទនុស ទំ 

 មំ   ឃ    នីហរតិ(១)  ជតំ   សរណេ    ភយ ំ  ។ 

[៥៦១] េយន   ជេតន   ននទិស  ំ  យស    ច   ភវមិចឆិសំ 

 េ    មំ   ឃ    នីហរតិ  ជតំ   សរណេ    ភយ ំ  ។ 

     ១   ឱ.   ម.   និចឆុភតិ   ។ 
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១៤៧ 

នវកនិបត   បទកុសលមណវជតក   ទី   ៦ 

[៥៥៧] (បុរសមន ក់ និយយថ) ពួក្រពហមណ៍និងក ្រតិយ៍ ជេ្រចើន 
 ែតងញុងំអត្តភពឲយ្រប្រពឹត្តេទ េ យភត្ត  ភត្តេនះ ែដល 
 ម អញបរេិភគេហើយេនះ សម្ល ប់នូវអញ ភ័យេកើតអពីំវតថុ  
 ជទីពឹងេហើយ   ។ 
[៥៥៨] (បុរសមន ក់ និយយថ) ពួកអនក្របជញ ែតង្របថន ខយល់ កនុង 
 ែខជទីបផុំតៃនគិម្ហរដូវ (ឥឡូវ) ខយល់េនះ កច់បបំក់ខ្លួនខញុ  ំ
 ភ័យេកើតអពីំវតថុជទីពឹងេហើយ   ។ 
[៥៥៩] (បក ជីធ ំ និយយថ) ពួកបក  ី ែតង ្រស័យេដើមេឈើ  
 េដើមេឈើេនះ បេញចញនូវេភ្លើង បក ទីងំ យ ចូរគប់នូវទិស 
 ទងំ យេផ ងៗ   ភ័យេកើតអពីំវតថុជទីពឹងេហើយ   ។ 
[៥៦០] (ម និយយថ) អញមនចិត្តេ មនស  េហើយនមំកនូវ 
 កូន្រប ្រសី  ែដល្រប ប់េ យក្រមងផក  និងេ្របះ្រពំ 
 េ យខ្លឹមច័នទន៍ (ឥឡូវ) កូន្រប ្រសីេនះ បេណ្ត ញអញេចញ 
 អពីំផទះ   ភ័យេកើតអពីំវតថុជទីពឹងេហើយ   ។ 
[៥៦១] (បុរសមន ក់ និយយថ) អញេ្រតក្រត លនឹងកូន្របុស  
 ែដលេកើតេហើយ និង្របថន េសចក្តីចេ្រមើន ដល់កូន្របុស  
 (ឥឡូវ) កូន្របុសេនះ បេណ្ត ញអញេចញអពីំផទះ ភ័យេកើត 
 អពីំវតថុជទីពឹងេហើយ    ។ 
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១៤៨ 

សុត្តន្តបិដេក  ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៥៦២ ]សុណន្តុ    េម   ជនបទ      េនគម   ច   សមគ  

 យេ ទកំ    តទទិត្តំ           យេ    េខមំ   តេ    ភយ ំ

 ជ   វលុិមបេត   រដ្ឋំ              ្រពហមេ    ច   បុេ ហិេ  

 អត្តគុ ្ត        វហិរថ                ជតំ   សរណេ    ភយន្តិ   ។ 

បទកុសលមណវជតកំ   ឆដ្ឋំ   ។ 

េ មសកស បជតកំ 

[៥៦៣] អស    ឥនទសេម   ជ  អចចន្តំ   អជ មេ  

  សេច   ត្វំ   យញញំ    យេជយយ ឥសឹ   េ មសកស បំ   ។ 

[៥៦៤] សសមុទទបរយិយ ំ  មហឹ   គរកុណ្ឌ លំ 

  ន   ឥេចឆ   សហ   និនទ យ      ឯវ ំ  េសយ្ហ   វជិនហិ   ។ 

[៥៦៥] ធិរតថុ    តំ   យស ភំ  ធន ភញច    ្រពហមណ 

  យ   វុត្តិ   វនិិបេតន  អធមមចរេណន      ។ 
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១៤៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៥៦២] (េពធិសត្វ េពលថ) សូមឲយពួកអនកជនបទ និងអនកនិគម 

 ែដលបនមក្របជុំ ្ត ប់ខញុ  ំ (ឥឡូវ) វតថុ ជទឹក វតថុ េនះក្ល យ 

 េទជេភ្លើងេហើយ េសចក្តីេក ម េកើតមកអពីំ្រពះ ជ  ភ័យ 

 េកើតមកអពីំ្រពះ ជេនះេហើយ្រពះ ជនិង្រពហមណ៍បុេ ហិត ប្លន់ 

 ជនអនកេនកនុងែដន អនកទងំ យចូរក ខ្លួន ដបតិភ័យេកើតអពីំ 

 វតថុជទីពឹងេហើយ    ។ 
ចប់   បទកុសលមណវជតក   ទី   ៦   ។ 

េ មសកស បជតក 
[៥៦៣] (្រពះឥនទនិយយ នឹង្រពះបទ្រពហមទត្តថ) បពិ្រត្រពះ ជ េបើ
 ្រពះអងគញុងំឥសី េឈម ះេ មសកស បៈ ឲយបូជយ័ញញ ្រពះអងគ 

 នឹងបនេទជបុគគលមិនចស់មិន ្ល ប់ េសមើនឹង្រពះឥនទេ យពិត ។ 

[៥៦៤] ( បសេពធិសត្វេពល នឹង មតយថ) បុគគលមិនគួរ្របថន  

 នូវែផនដី ែដលមនសមុ្រទព័ទធជុវំញិ ដូចជកុណ្ឌ លកនុង គរ ្រពម 

 ទងំពកយតិះេដៀលេទ មន លេសយ្ហ មតយ អនកចូរដឹងយ៉ងេនះចុះ ។ 

[៥៦៥] មន ល្រពហមណ៍ ករ្រប្រពឹត្ត (ចិញចឹ មជីវតិ)  េ យកិរយិ 

 បផំ្ល ញជីវតិេគ ឬេ យករ្រប្រពឹត្តមិន្រតូវ មធម៌ មុខគួរឲយតិះ 

 េដៀលនូវករបនយសនិងករបននូវ្រទពយ េ យករ្រប្រពឹត្តេនះ ។ 
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១៤៩ 

នវកនិបេត   សត្តមំ   េ មសកស បជតកំ 

[៥៦៦] អបិ   េច   បត្តមទយ អនគេ    បរពិ្វេជ 

 េយវ   ជីវកិ   េសេយយ យ   ចធេមមន   ឯសន ។ 

[៥៦៧] អបិ   េច   បត្តមទយ អនគេ    បរពិ្វេជ 

 អញញំ    អហឹសយ ំ  េ េក អបិ   រេជជន   តំ   វរ ំ  ។ 

[៥៦៨] ពលំ  ចេនទ   ពលំ  សុរេិយ ពលំ   សមណ្រពហម  

 ពលំ   េវ    សមុទទស  ព តិពលមិតថិេយ   ។ 

[៥៦៩] យថ   ឧគគតបំ   សន្តំ ឥសឹ   េ មសកស បំ 

 បិតុ   អ ថ យ   ចនទវតី ជេបយយ ំ  អយជយិ   ។ 

[៥៧០] តំ   េ ភបកតំ   កមមំ កដុកំ   កមេហតុកំ 

 តស    មលំូ   គេវសិស  ំ េឆជជំ   គំ   សពនធនំ   ។ 

 [៥៧១] ធិរតថុ      កេម     សុពហបូិ     េ េក 

  តេបវ     េសេយយ     កមគុេណហិ    ជ 

  តេប     ករសិ មិ     ប យ     កេម 

  តេវវ     រដ្ឋំ     ចនទវតី     ច     េ តតូិ     ។ 
េ មសកស បជតកំ   សត្តមំ   ។  



305 

១៤៩ 

នវកនិបត   េ មសកស បជតក   ទី   ៧ 

[៥៦៦] បុគគលបួសេដើរបិណ្ឌ បត ករចិញចឹ មជីវតិេនះ ្របេសើរជង 
 ករែស្វងរកខុសធម៌   ។ 

[៥៦៧] បុគគលបួសេដើរបិណ្ឌ បត មិនេបៀតេបៀនជនដៃទ កនុងេ ក 
 ករេនះ្របេសើរជង ជសមបត្តិេទេទៀត   ។ 

[៥៦៨] (ម ជន និយយថ) ្រពះចនទមនកម្ល ងំ ្រពះ ទិតយមន 
 កម្ល ងំ ពួកសមណ្រពហមណ៍មនកម្ល ងំ ្រចងំសមុ្រទមនកម្ល ងំ 
 ឯពួក្រស្តីមនកម្ល ងំេលើសលុបជងកម្ល ងំ (េនះ ៗ េទេទៀត)  ។ 

[៥៦៩] ដូចជ ជធី េឈម ះចនទវតី បនញុងំឥសីេឈម ះេ មសក- 
 ស បៈ មនតបៈដ៏ខពង់ខពស់ ឲយបូជនូវករបូជ េឈម ះ ជេបយយៈ 
 គឺបូជេ យករសម្ល ប់សត្វចិញចឹ ម េដើមប្ីរបេយជន៍ដល់បិ  ។ 
[៥៧០] ( បស...) អេំពើែដលេធ្វើេ យេសចក្តីេ ភេនះ ជអេំពើេក្ត  
 ្រក យ មនកមជេហតុ ម នឹងែស្វងរកឫសៃនអេំពើេនះ 
 នឹងកត់នូវ គៈ   ្រពមទងំចណំង   ។ 

[៥៧១] មុខគួរតិះេដៀលនូវកមទងំ យ ដ៏េ្រចើនៃ្រកេពក កនុងេ ក 
 បពិ្រត្រពះ ជ ករពយយមដុតបផំ្ល ញកិេលស ្របេសើរបផុំត ជង 
 កមគុណទងំ យ ម នឹងលះបង់កម េហើយេធ្វើពយយម 
 បផំ្ល ញកិេលស ឯែដននិងនងចនទវតីចូរជរបស់្រពះអងគវញិចុះ  ។ 

ចប់   េ មសកស បជតក   ទី   ៧   ។ 
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១៥០ 

សុត្តន្តបិដេក  ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

ចកក កជតកំ 

 [៥៧២] ក យវេតថ     សកុេណ     វទមិ 

  ទុេវ     ទុេវ     ននទមេន     ចរេន្ត 

  កំ     អណ្ឌ ជំ     អណ្ឌ ជមនុេសសុ 

                   ជតឹ    បសំសន្តិ    តទិងឃ    ្រពូថ    ។ 

 [៥៧៣] អេម្ហ     មនុេស សុ     មនុស ហឹស 

  អនុព្វេត     ចកក េក     វទន្តិ 

  កលយណភវេម្ហ     ទិេជសុ     សមម  

  (អភីតរបូ     វចិ ម     អណ្ណេវ) 

  ន     ឃសេហតុបិ     កេ ម     បបំ     ។ 

 [៥៧៤] កឹ     អណ្ណេវ     កនិ     ផ និ     ភុេញជ  

  មំសំ     កុេ      ខទថ     ចកក ក 

  កឹ      េភជនំ      ភុញជថ     េ      អេនម 

  ពលញច      វេ ្ណ      ច     អនបបរេូប    ។ 
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១៥០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

ចកក កជតក 

[៥៧២] (ែក្អកនិយយ នឹងច្រកពកថ) ខញុសូំមសួរនូវពួកសត្វបក មីន 

 សមបុរដូចសពំត់ ែដល្រជលក់េ យទឹកអមចត់ ជសត្វមនចិត្ត 

 រកី យ ្រ ច់េទទងំគូៗ ចុះកនុងពួកកេំណើ តជអណ្ឌ ជៈនិងមនុស  

 ទងំ យ េតើេគសរេសើរ នូវកេំណើ តអណ្ឌ ជៈ  អនកចូរេពល 

 នូវេហតុេនះ   មកេមើល   ។ 

[៥៧៣] (ច្រកពក តបថ) មន លែក្អក ជសត្វេបៀតេបៀនមនុស  ពួក 

 េគែតងេពលសរេសើរេយើងជច្រកពកថ ជសត្វ្រប្រពឹត្តសមគួរ 

 កនុងចេំ មៃនមនុស ទងំ យ ទងំេគបនសនមតេយើងថ ជ 

 សត្វមនភពល្អ កនុងចេំ មៃនសត្វ ្ល បទងំ យ (ពួកេយើង 

 មនសភពជសត្វឥតភ័យ ្រ ច់េទេផ ងៗ កនុង្រសះឈូក) 

 ពួកេយើងមិនេធ្វើបប   េ្រពះេហតុែតចណីំេឡើយ   ។ 

[៥៧៤] (ែក្អក...) មន លច្រកពកទងំ យ ជអនកមិនេថកទប

 អនកទងំ យបរេិភគែផ្លេឈើអ្វី ទពំសីុ ច់អ្វី បរេិភគេភជន 

 អ្វីកនុង្រសះ   បនជកម្ល ងំនិងសមបុរ   មនសភពមិនតិច   ។ 
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១៥១ 

នវកនិបេត   អដ្ឋមំ   ចកក កជតកំ 

 [៥៧៥] ន     អណ្ណេវ     សន្តិ     ផ និ     ធង ក 

  មំសំ     កុេ      ខទិតុំ     ចកក េក 

  េស លភកខម្ហ     អបនេភជន 

  (ន     ឃសេហតុបិ     កេ ម     បបំ) 

  អភីតរបូ     វចិ ម     អណ្ណេវ     ។ 

 [៥៧៦] ន     េម     ឥទំ     រុចចតិ     ចកក េក 

  អសមឹ     ភេវ     េភជនសននិកេ  

  អេ សិ     បុេព្វ     តេ      េម     អញញថ 

  ឥេចចវ     េម     វមិតិ     ឯតថ     ជ      ។ 

 [៥៧៧] អហមប ិ    មំ និ     ផ និ     ភុេញជ  

  អនន និ     ច      េ ណិកេតលិកនិ 

  រសំ     មនុេស សុ     លភមិ     េភត្តុ ំ 

  សេូ វ     សងគ មមុខំ     វេិជ ្វ  

  ន   ច   េម   ទិេ    វេ ្ណ    ចកក ក   យថ  តវ  ។ 
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១៥១ 

នវកនិបត   ចកក កជតក   ទី   ៨ 

[៥៧៥] (ច្រកពក...) មន លែក្អក ែផ្លេឈើទងំ យ មិនមនកនុង 

 ្រសះេទ ពួកច្រកពកបន ច់បរេិភគអពីំ  ពួកេយើងជ 

 អនកបរេិភគ យ បរេិភគែតទឹកមិនល្អក់ (ពួកេយើងមិនេធ្វើបប 

 េ្រពះេហតុែតចណីំេឡើយ) ពួកេយើងមនសភពជអនកឥតភ័យ 

 ្រ ច់េទេផ ងៗ   កនុង្រសះ   ។ 

[៥៧៦] (ែក្អក...) មន លច្រកពក េភជនេនះ មិនគប់ចិត្តេយើងេទ 

 ខ្លួនអនកមនសភព ្របែហលនឹងេភជនកនុងលេំនេនះ កលេដើមខញុ  ំ

 មនេសចក្តី្រតិះរះិ (យ៉ងេនះ) ខងេ្រកយមក ខញុមំនេសចក្តី្រតិះរះិ 

 េផ ង េសចក្តីសង យ័របស់ខញុ  ំ ក៏េកើតមនកនុងេហតុនុ៎ះ េ យ 

 ្របករដូេចនះឯង   ។ 

[៥៧៧] ឯខ្លួនេយើង ែតងបនបរេិភគ ច់ និងែផ្លេឈើទងំ យផង 

 នូវចណីំ រែដល យអបំិល និងេ្របងទងំ យផង ខ្លួន 

 េយើងែតងបនបរេិភគនូវរស កនុងពួកមនុស ដូចបុគគល េក្ល វក្ល  

 បនឈនះ នូវ្របធនៃនស្រងគ ម មន លច្រកពក ឯសមបុររបស់ 

 ខញុ  ំ  មិនដូចជសមបុររបស់អនកេទ   ។ 
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១៥២ 

សុត្តន្តបិដេក  ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៥៧៨] អសុទធភេកខ សិ     ខ នុបតី 

  កិេចឆន     េត     លពភតិ     អននបនំ 

  ន     តុស សិ     រុកខផេលហិ     ធង ក 

  មំ និ          យនិ     សុ នមេជឈ     ។ 

 [៥៧៩] េយ     ហេសន     អធិគមម     េភេគ 

  បរភុិញជតិ     ធង ក     ខ នុបតី 

  តេ      ឧបេកក សតិ     នំ     សភេ  

  ឧបកកុ េ ្ឋ      វណ្ណពលំ     ជ តិ     ។ 

 [៥៨០] អបបមប ិ    េច     និព្វុតឹ     ភុញជតិ     យទិ 

  អ ហេសន     អបរបូឃដី 

  ពលញច      វេ ្ណ      ច     តទស      េ តិ 

  ន    ហិ     សេព្វ      រមេយន     វេ ្ណ តិ     ។ 

ចកក កជតកំ     អដ្ឋមំ     ។ 



311 

១៥២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៥៧៨] (ច្រកពក...) អនកជសត្វមន រមិន ្អ ត ែតងលបឆក់ 

 កនុងខណៈ (ែដលេគេធ្វស្របែហស) អនកឯង ែតងបននូវចណីំ 

 រនិងទឹកផឹកេ យលបំក មន លែក្អក អនកឯង មិនេ្រតកអរ 

 េ យែផ្លេឈើទងំ យ មួយេទៀត ច់ទងំ យ  ែដល 

 មនេន កនុងក ្ត លៃនៃ្រពសម ន អនកមិនេ្រតកអរ នឹង ច់ 

 េនះេឡើយ   ។ 

[៥៧៩] មន លែក្អក បុគគល ជអនកលបឆក់ កនុងខណៈ (ែដលេគេធ្វស 

 ្របែហស) បននូវេភគៈទងំ យ េ យអេំពើដ៏ ្រកក់េហើយ 

 បរេិភគ ដល់មកខងេ្រកយ អនកផង នឹងតិះេដៀលបុគគលេនះ 

 បុគគលែដល្រតូវេគតិះេដៀលេនះ រែមង បសូនយ ចកសមបុរ 

 និងកម្ល ងំ   ។ 

[៥៨០] បុគគល េបើទុកជបរេិភគរបស់្រតជក់ (ឥតេទស) សូមបតីិចតួច 

 ែតជអនកមិនេបៀតេបៀនជនដៃទ េ យអេំពើ ្រកក់ កម្ល ងំនិងសមបុរ 

 រែមងេកើតមន ដល់បុគគលេនះ េ្រពះថ សមបុរទងំអស់ មិនែមន 

 សុទធែតសេ្រមចមក   អពីំ រេទ   ។ 
ចប់   ចកក កជតក   ទី   ៨   ។ 
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១៥៣ 

នវកនិបេត   នវមំ   ហលិទទ គជតកំ 

ហលិទទ គជតកំ 

[៥៨១] សុតីតិកខំ    អរញញម្ហិ បន្តម្ហិ   សយនសេន 

 េយ   ច   គេម   តិតិកខន្តិ េត   ឧ រត    តយ   ។ 

[៥៨២] អរញញ    គមមគមម កឹសីលំ   កឹវតំ   អហំ 

 បុរសំិ   ត   េសេវយយ ំ តំ   េម   អកខ ហិ   បុចឆិេ    ។ 

[៥៨៣] េយ  តំ  វសិ សេយ  ត វសិ សញច    ខេមយយ   េត 

 សុស សីូ   ច   តិតិកខី    ច តំ   ភេជហិ   ឥេ    គេ    ។ 

[៥៨៤] យស    កេយន   ចយ មន    នតថិ   ទុកកដំ 

 ឧរសីវ   បតិ ្ឋ យ តំ   ភេជហិ   ឥេ    គេ    ។ 

[៥៨៥] េយ   ច   ធេមមន   ចរតិ ចរេន្ត បិ   ន   មញញតិ 

 វសុិទធករ ឹ  សបបញញំ  តំ   ភេជហិ   ឥេ    គេ    ។ 
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១៥៣ 

នវកនិបត   ហលិទទ គជតកទី   ៩ 

ហលិទទ គជតក 

[៥៨១] (នងកុមរកិ និយយនឹង បសកុមរថ) ករែដលេ ក 
 អត់្រទ ំ កនុងៃ្រពជេសនសនៈដ៏ ង ត់ ជករ្របៃពេហើយ ែតថ 
 ពួកជន  អត់្រទេំនកនុង្រសុក ពួកជនេនះេឈម ះថ ្របេសើរ 
 េលើសលុប   ជងេ កេទេទៀត   ។ 

[៥៨២] ( បសកុមរ សួរ បសេពធិសត្វជបិ ថ) បពិ្រតបិ  
 លុះដល់ខញុ េំចញអពីំៃ្រពមកកន់្រសុក េតើគួរេសពគប់បុរសមនសីល 
 ដូចេម្តច មនវត្តដូចេម្តច ខញុសួំរេហើយ សូមបិ ្របប់េហតុេនះ ។ 
[៥៨៣] ( បសេពធិសត្វ...) ែនប េបើបុគគល សនិទធ ន លនឹងអនក 
 ែថមទងំគប់ចិត្តនឹងេសចក្តីសនិទធ ន លរបស់អនក េហើយ ្ត ប់បងគ ប់ 
 និងអត់្រទ ំ (នូវពកយសម្ដី) អនកេចញអពីំៃ្រពេនះេទ ចូរេសព 
 គប់បុគគលេនះចុះ   ។ 

[៥៨៤] បុគគល មិនមនអេំពើ ្រកក់ េ យកយ ចចិត្ត អនកេចញ 
 អពីំៃ្រពេនះេទចូរ ងំខ្លួនដូចជកូនេហើយេសពគប់បុគគលេនះចុះ ។ 
[៥៨៥] មួយេទៀត បុគគល ្រប្រពឹត្ត មធម៌ េទះបីកពុំង្រប្រពឹត្តក៏មិន 
 ្របកន់ខ្លួន លុះដល់អនកេចញអពីំៃ្រពេនះេទ ចូរេសពគប់នូវបុគគល 
 ែដលជអនកេធ្វើអេំពើដ៏បរសុិទធ   ្របកបេ យ្របជញ េនះចុះ   ។ 
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១៥៤ 

សុត្តន្តបិដេក  ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៥៨៦] ហលិទទ គំ   កបិចិត្តំ បុរសំិ   គវ ិ គិនំ 

 ទិសំ   ត   ម   េសវ ិ និមមនុស មប ិ  េច   សិយ  ។ 

[៥៨៧] សីវសំិវ   កុបបតិំ មិឡ្ហលិត្តំ    ម បថំ 

 រក   បរវិេជជហិ យនីវ   វសិមំ   បថំ   ។ 

[៥៨៨] អន ថ    ត   វឌ ន្តិ ពលំ   អចចូបេសវេ  

 មស ុ   ពេលន   សងគចឆិ អមិេត្តេនវ   សព្វទ   ។ 

[៥៨៩] តំ   ហំ   ត   យចមិ ករស ុ   វចនំ   មម 

 មស ុ   ពេលន   សងគចឆិ    ទុេកខ    ពេលហិ   សងគេមតិ  ។ 

ហលិទទ គជតកំ   នវមំ   ។ 
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១៥៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៥៨៦] ែនប បុគគល  មនចិត្តដូចជសពំត់្រជលក់រេមៀត មន 

 ចិត្តដូច ្វ  េ្រតកអរេហើយ ែបរជមិនេ្រតកអរវញិ េបើទុកជ 

 (កនុងជមពូទ្វីបេនះ) មិនមនមនុស េ ះ អនកកុគំប់រកបុរសែបប 

 េនះេឡើយ   ។ 

[៥៨៧] អនកចូរេចៀស ង (បុគគលែបបេនះ) អពីំចមង យ ឲយដូចបុគគល 

 េចៀស ង សីពិសែដលេ្រកធ ឬេចៀស ងផ្លូ វធែំដល្រប ក់ 

 េ យ មក ឬដូចបុគគលអនកេទេ យយន េចៀស ងផ្លូ វ 

 មិនេសមើ   ។ 

(៥៨៨) ែនប អេំពើមិនជ្របេយជន៍ទងំ យ ែតងចេ្រមើន  ដល់បុគគល 

       ែដលគប់រកបុគគលពល អនកកុគំប់រកបុគគលពល ែដលដូចជ 

       ស្រតូវ   សព្វៗកលេឡើយ   ។ 

[៥៨៩] ែនប េ្រពះេហតុេនះេហើយ បនជេយើង សូមអង្វរអនក 

 ចូរអនកេធ្វើ មពកយេយើង ចូរអនកកុគំប់រកបុគគលពលេឡើយ (េ្រពះ) 

 ករគប់រកនូវបុគគលពលទងំ យ   ែតងនមំកនូវេសចក្តីទុកខ ។ 

ចប់   ហលិទទ គជតក   ទី   ៩   ។ 
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១៥៥ 

នវកនិបេត   ទសមំ   សមុគគជតកំ 

សមុគគជតកំ 

 [៥៩០] កុេ      នុ     គចឆថ     េភ     តេយ     ជន 

  ្វ គ      ឯថ     និសីទថសេន 

  កចចិតថ     េភេន្ត      កុសលំ     អនមយ ំ

  ចិរស មពភ គមនំ     ហិ     េ      ឥធ   ។ 

 [៥៩១] អហេមវ     ឯេក     ឥធមជជ     បេ ្ត  

  ន     ចបិ     េម     ទុតិេយ     េកចិ    វជិជតិ 

  កិេមវ     សនធ យ     េត     ភសិតំ    ឥេស 

  កុេ      នុ     គចឆថ     េភ     តេយ     ជន    ។ 

 [៥៩២] តុវញច      ឯេក     ភរយិ     ច     េត     បិយ 

  សមុគគបកខិ ត្តនិកិណ្ណមន្តេរ 

       រកខិ      កុចឆិគ      ច     េត    សទ 

  យុស      បុេត្តន     ស      តហឹ     រ     ។ 
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១៥៥ 

នវកនិបត   សមុគគជតក   ទី   ១០ 

[៥៩០] ( បសេពធិសត្វ សួរ រក ទឹកថ) ែនអនកទងំ យដ៏ចេ្រមើន 

 ចុះអនកទងំ ៣ នក់ មកអពីំទី  អនកមក្រសួលេហើយ ចូរមក 

 អងគុយេលើ សនៈេទ ែនអនកដ៏ចេ្រមើន អនកមនេសចក្តីសុខ្រសួល 

 មិនមនជងំឺតមក ត់េទឬ េ្រពះយូរ ស់េហើយ អនកទងំ យ 

 េទើបមកកនុងទីេនះ   ។ 

[៥៩១] (ទនវៈ(១)តបនឹង បសថ) ខញុមំកកនុងទីេនះែតមន ក់ឯងេទ ខញុមំិន 

 មនអនក មួយជគ្រមប់ពីរេទ បពិ្រតឥសី េ កសេំ េហតុអ្វី 

 បនជេពលថ ែនអនកដ៏ចេ្រមើនចុះ អនកទងំ ៣ នក់ មកអពីំទី  ។ 

[៥៩២] ( បស...) ខ្លួនអនកឯងមន ក់ផង ភរយិជទី្រស ញ់របស់អនក 

 ែដលអនក ក់កនុងសមុ្រគ េហើយេលបចូលេទកនុងេពះផង ភរយិ 

 េនះ ែដលអនករក េហើយេនកនុងេពះសព្វកល េ្រតកអរជ 

 មួយនឹង    (វជិជ ធរ)    ជ យុបុត្ត    កនុងសមុ្រគេនះផង   ។ 

     (១)   អសុរៈ   ម័ញញ   ។ 
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១៥៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៥៩៣] សំវគិគរេូប     ឥសិន     ពយកេ  

  េ   ទនេ      តតថ     សមុគគមុគគិលិ 

  អទកខិ      ភរយិ ំ    សុចិមលធរនិឹ 

  យុស      បុេត្តន     ស      តហឹ     រតំ     ។ 

 [៥៩៤] សុទិដ្ឋរបុូគគតបនុវត្តិន 

  ហីន     ន      េយ     បមុទវសងគ  

  យថ     ហេវ     បណរេិវតថ     រកខិ  

  ទុ ្ឋ      មយិ     អញញមភិបបេមទតិ    ។ 

 [៥៩៥] ទិ      ច     រេ ្ត      ច     មយ     ឧបដ្ឋិ  

  តបស និ     េជតិរ ិ      វេន     វសំ 

       ធមមេមកកមម     អធមមមចរ ិ

  អ្រកីយរេូប   បមុទហិ   សនថេ    ។ 

 [៥៩៦] សររីមជឈម្ហិ     ឋិ តិ     មញញិ ហំ 

  មយ្ហ ំ    អយន្តិ     អសតំ     អសញញិ តំ 

       ធមមេមកកមម     អធមមមចរ ិ

  អ្រកីយរេូប     បមុទហិ     សនថេ     ។ 
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១៥៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៥៩៣] ទនវៈេនះ លុះឥសីពយករេហើយ ក៏មនសភពតក់ស្លុតេហើយ 

 ខជ ក់សមុ្រគេចញកនុងទីេនះ ក៏បនេឃើញភរយិមនរូបយ៉ង ្អ ត 

 ្រទ្រទង់នូវផក ក្រមង េ្រតកអរជមួយនឹងវជិជ ធរ ជ យុបុត្តកនុង 

 សមុ្រគេនះ   ។ 

[៥៩៤] ្រពះករុ ែដលជអនក្រប្រពឹត្តតបៈដ៏ខពង់ខពស់ បនេឃើញេហតុ 

 ្រតឹម្រតូវែមនេហើយ ពួកជន ជបុគគលេថកទប ពួកជនេនះ 

 រែមងលុះអំ ច្រស្តី ដូចខញុ ែំដលបនរក ទុកនូវ្រស្តី ដូចជជីវតិ 

 កនុងទីេនះ ្រស្តីេនះ្របទូស្តនឹងខញុ  ំ េហើយរកី យនឹងបុរសដៃទវញិ។ 

[៥៩៥] ខញុបំនទនុំកប្រមុង្រស្តីេនះ ទងំយប់ទងំៃថង ដូចជេភ្លើង ែដល 

 េ កមនតបៈេន កនុងៃ្រពបូជេហើយ ្រស្តីេនះ្រប្រពឹត្តកន្លងធម៌ 

 េហើយ្រប្រពឹត្តអធម៌វញិ ករសនិទធ ន ល ជមួយនឹងពួក្រស្តី ជ 

 សភពមិនគួរេធ្វើេ ះេឡើយ   ។ 

[៥៩៦] ខញុសំមគ ល់្រស្តី ែដលជអសបបុរស មិនស្រងួមថ (្រស្តីេនះ) 

 ឋិតេន កនុងក ្ត លសររីៈ ្រស្តីេនះជរបស់អញដូេចនះ ្រស្តីេនះ 

 ្រប្រពឹត្តកន្លងធម៌ េហើយ្រប្រពឹត្តអធម៌វញិ ករសនិទធ ន ល ជមួយ 

 នឹងពួក្រស្តី   ជសភពមិនគួរេធ្វើេ ះេឡើយ   ។ 
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១៥៧ 

នវកនិបេត   ឯកទសមំ   បូតិមំសជតកំ 

 [៥៩៧] សុរកខិ តេមមតិ   កថននុ    វសិ េស 

  អេនកចិ ្ត សុ   ន   េហតថ   រកខន 

  ឯ    ហិ   ប លបបតសននិភ 

  តតថ   បមេ ្ត    ពយសនំ   និគចឆតិ   ។ 

 [៥៩៨] ត ម    ហិ   េត   សុខិេន   វតីេ ក 

  េយ   មតុគេមហិ   ចរន្តិ   និស  

  ឯតំ   សិវ ំ  ឧត្តមមភិបតថយ ំ

  ន   មតុគេមហិ   កេរយយ   សនថវន្តិ   ។ 

សមុគគជតកំ   ទសមំ   ។ 

បូតិមំសជតកំ 

[៥៩៩] ន   េខ   រុចចតិ   េម   ឡ ិ  បតូិមំសស    េបកខន 

 ឯ ទិ    សខរ ម   រក   បរវិជជេយ   ។ 

[៦០០] ឧមមត្តិក   អយ ំ  េវណិ វេណ្ណតិ   បតិេន   សខឹ 

 បជឈយិ   បដិគចឆន្តឹ គតំ   េមណ្ឌ មតរ ំ  ។ 
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១៥៧ 

នវកនិបត   បូតិមំសជតក   ទី   ១១ 

[៥៩៧] ចុះបុគគលគួរទុកចិត្តថ ម អញបនរក ្រស្តីទុកល្អេហើយដូេចនះ 
 េ យ្របករដូចេម្តចបនេ្រពះមិនមនវធិីរក ទុក នូវពួក្រស្តីែដល 
 មនចិត្ត យមយេនះបនេទ ដបតិពួក្រស្តីទងំនុ៎ះ ្របែហលនឹង 
 អន្លង់កនុងបតសមុ្រទ បុគគលែត្របែហសកនុងពួក្រស្តីទងំេនះេហើយ 
 រែមងដល់នូវេសចក្តីវនិស   ។ 
[៥៩៨] េ្រពះេហតុេនះឯង បុគគលពួក  ជអនក្រប្រពឹត្តរ ស់ 
 ខ្លួនេចញចកពួកមតុ្រគម បុគគលពួកេនះ ែតងបនសុខ្របស 
 ចកេសចក្តីេ ក បុគគលកលេបើ្របថន េសចក្តីេក ម ដ៏ឧត្តមនុ៎ះ 
 មិនគួរេធ្វើនូវេសចក្តីសនិទធ ន ល   នឹងពួកមតុ្រគមេឡើយ   ។ 

ចប់   សមុគគជតក   ទី   ១០   ។ 

បូតិមំសជតក 
[៥៩៩] (េមពែពនិយយ នឹងេមចចកថ) ែនសម្ល ញ់ ករ្រកេឡក 
 េមើល ៃនចចកេឈម ះបូតិមសំៈមិនគប់ចិត្តេយើងេទ បុគគលគួរេវៀរឲយ 
 ឆង យអពីំសម្ល ញ់ែបបេនះ   ។ 
[៦០០] (ចចកេឈម ះបូតិមសំៈ េពលតិះេដៀលេមចចកជ្របពនធខ្លួនថ) 
 េមចចកេឈម ះេវណិេនះ ជសត្វឆកួត េពលសរេសើរនូវសម្ល ញ់ 
 ្របប់ដល់អញជប្តី េហើយែបរជេ ក្រសេ ះ នូវេមពែពែដល 
 េទើបនឹងមក   េហើយ្រតឡប់ថយេទវញិ   ។ 
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១៥៨ 

សុត្តន្តបិដេក  ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៦០១] ត្វំ   េខសិ   សមម   ឧមមេ ្ត   ទុេមមេធ   អវចិកខ េ  

 េ    ត្វំ   ម លយ ំ  ក ្វ   អកេលន   វេិបកខ សិ   ។ 

[៦០២] ន   អកេល   វេិបេកខយយ      កេល   េបេកខយយ បណ្ឌិ េ  

 បតូិមំេ វ   បជឈយិ  េយ   អកេល   វេិបកខតិ  ។ 

[៦០៣] បិយ ំ  េខ   ឡ ិ េម   េ តុ     បុណ្ណបត្តំ     តទហិ     េម 

 បតិសញជី វេិ    មយ្ហ ំ  ឯយយសិ   បិយបុចឆិ    ។ 

[៦០៤] បិយ ំ  េខ   ឡ ិ  េត   េ តុ      បុណ្ណបត្តំ    ទទមិ    េត 

 មហ    បរ ិ េរន(១)             ឯស  កយិ ហិ េភជនំ ។ 

[៦០៥] កីទិេ    តុយ្ហ ំ  បរ ិ េ         េយសំ   ក មិ   េភជនំ 

    កឹនមក  ច  េត  សេព្វ     េត   េម   អកខ ហិ   បុចឆិ   ។ 

      ១   ឱ.   ម.   បរ ិ េរន   ។ 
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១៥៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៦០១] (េមចចក និយយតបថ) ែនសម្ល ញ់ អនកឯងេទេតើ ជសត្វ 

 ឆកួតេខ្ល  មិនេចះពិចរ អ្វីេ ះ អនកឯងេធ្វើពុតជ ្ល ប់ េហើយ 

 ្រកេឡកេមើលខុសកល   ។ 

[៦០២] (អភិសមពុទធគថ) អនក្របជញមិនគបប្ីរកេឡកេមើល កនុងកលមិន 

 គួរេទ គបប្ីរកេឡកេមើលែតកនុងកលដ៏គួរ បុគគល  ្រកេឡក 

 េមើល កនុងកលមិនគួរ បុគគលេនះ រែមងេ ក្រសេ ះ ដូច 

 ចចកេឈម ះបូតិមសំៈ   ។ 

[៦០៣] (េមចចកនិយយ នឹងេមពែពថ) មន លសម្ល ញ់ េសចក្តី្រស- 

 ញ់របស់េយើង សូមឲយមនេនដែដល សូមនងឲយរង្វ ន់ដល់ 

 េយើង ប្តីរបស់េយើងរស់ េ យខ្លួនឯងវញិេហើយ កលេបើខញុសួំរ 

 អពីំេសចក្តី្រស ញ់េហើយ   (គបបមីកជមួយនឹងេយើង)   ។ 

[៦០៤] (េមពែព...) ែនសម្ល ញ់ របស់ជទី្រស ញ់ ចូរមនដល់នង 

 ដូចែដលចុះឥឡូវេយើងឲយរង្វ ន់ដល់នងេហើយ(ែតថ)េយើងនឹងមក 

 ជមួយនឹងបរ ិ រេ្រចើន (េបើដូេចន ះ) នងចូរេរៀបេភជនទទួលផង ។ 

[៦០៥] (េមចចក...) បរ ិ ររបស់នង ដូចេម្តចេទ ខញុ នឹំងេរៀបេភជន 

 ចទំទួលពួកបរ ិ ររបស់នង បរ ិ រនងទងំអស់េនះ េតើមនេឈម ះ 

 ដូចេម្តច   េយើងសួរ   នងចូរ្របប់នូវបរ ិ រេនះ   ។ 
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១៥៩ 

សុត្តន្តបិដេក  ទ្វ ទសមំ   ទទទរជតកំ 

[៦០៦] មលិេយ   ចតុរេកខ    ច    បិងគិ េយ   អថ   ជមពុ េក 

 ឯទិេ    មយ្ហ ំ  បរ ិ េ           េតសំ   កយិ ហិ   េភជនំ   ។ 

[៦០៧] និកខន្ត យ   អគរ ម     ភណ្ឌ កមប ិ  វនិស តិ 

 អេ គំ   ឡេិន   វជជំ     ឥេធវ   វស    ម   គមតិ(១)  ។ 

បូតិមំសជតកំ   ឯកទសមំ   ។ 

ទទទរជតកំ 

[៦០៨] េយ   េត   បុត្តេក   អកខ ទិ    ទិននភេ ្ត    អទសូេក 

 តសមឹ   ទ    និបេតហិ    ម   េត   មុញចិ តថ   ជីវេក   ។ 

[៦០៩] កិណ្ណលុេទទ    បុរេិ     ធតិេចលំវ   មកខិ េ  

 បេទសំ   តំ   ន   បស មិ    យតថ   ទ    និបតេយ   ។ 

[៦១០] អកតញញុ ស    េបសស      និចចំ   វវិរទស េិន 

 សព្វេញច    បឋវ ឹ  ទជជ       េនវ   នំ   អភិ ធេយ   ។ 

     ១   ម.   គ    ។ 
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១៥៩ 

នវកនិបត   ទទទរជតក   ទី   ១២ 

[៦០៦] (េមពែព...) (ែឆក ៤ ពួក) គឺែឆកេឈម ះមលិយៈ ១ ែឆកេឈម ះ 
 ចតុរកខៈ ១ ែឆកេឈម ះបិងគិយៈ ១ ែឆកេឈម ះជមពុកៈ ១ ែឆកែបបេនះ 
 ជបរ ិ ររបស់េយើង នងចូរេរៀបេភជនប្រមុងែឆកទងំេនះចុះ ។ 
[៦០៧] (េមចចក...) កលេបើនងេចញេទអពីំផទះ ្រទពយរបស់ មុខ 
 ជវនិសមិនខន ចេំយើង្របប់េសចក្តីមិនមនេ គដល់សម្ល ញ់ 
 នងចូរេនកនុងទីេនះចុះ   នងកុបំច់េទេឡើយ   ។ 

ចប់   បូតិមំសជតក   ទី   ១១   ។ 

ទទទរជតក 
[៦០៨] (រុកខេទវ និយយ នឹងេមទន ងថ) បស ែដលនងបន 
 ឲយ រ េហើយសីុកូនតូចៗ ែដលមិនបន្របទូស្ត (ដល់ខ្លួន) 
 នងចូរខនូំវ បសេនះនឹងចងកូម កុឲំយ បសេនះរួច (អពីំៃដ) 
 នង   មនជីវតិតេទេឡើយ   ។ 
[៦០៩] (េមទន ងតបនឹងេទវ ថ) បុរសែដលមនេសចក្តីេ ម ភខ្ល ងំ 
 ដ៏្រប ក់្របឡូស ដូចជកំ ត់សពំត់ របស់េមនំ ខញុ រំែមងមិន 
 េឃើញនូវ្របេទសដ៏គួរ េហើយខេំ យចងកូមេនះបនេឡើយ ។ 
[៦១០] បុគគលេបើទុកជឲយនូវសមបត្តិ េលើែផនដីទងំអស់ ដល់បុរស 
 អកតញញូ  ែដលសម្លឹងេឃើញេទសជនិចច ក៏េនែតេធ្វើបុរសេនះ 
 ឲយេ្រតកអរមិនបន    ។ 
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១៦០ 

សុត្តន្តបិដេក  ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៦១១] កិននុ      សុពហុ     តរមនរេូប 

  បចច គេ សិ      សហ     មណេវន 

  កឹ     កិចចមតថំ     ឥធមតថិ     តុយ្ហ ំ

  អកខ ហិ     េម     បុចឆិេ      ឯតមតថំ    ។ 

 [៦១២] េយ     េត     សខ     ទទទេ      ធុរេូប 

  តស      វធំ     បរសិងក មិ     អជជ 

  បុរសិស      កមម យតននិ     សុ ្វ  

  នហំ     សុខឹ     ទទទរ ំ    អជជ     មេញញ    ។ 

 [៦១៣] កនិស      កមម យតននិ     អស ុ 

  បុរសិស      វុត្តិសេមធន យ 

  កំ          បដិញញំ      បុរសិស      សុ ្វ  

  បរសិង កសិ     ទទទរ ំ    មណេវន     ។ 

 [៦១៤] ចិ ្ណ      កលិងគ      ចរ ិ      វណិជជ  

  េវ ្ត ចេ      សង កបុេថបិ     ចិេ ្ណ  

  នេដហិ     ចិណ្ណំ      សហ     កុេរហិ 

  ទេណ្ឌ ន     យុទធមប ិ    សមជជមេជឈ     ។ 
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១៦០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៦១១] (សីហៈសួរថ) ែនអនកមនេដើមៃដល្អ ចុះដូចេម្តច បនជ 

 អនក្របញប់្របញល់្រតឡប់មក ជមួយនឹងមណពេនះ អនកមន 

 កិចចជ្របេយជន៍ (េ យមណពេនះ) ដូចេម្តច កនុងទីេនះ 

 ខញុសួំរេហើយ   អនកចូរ្របប់េសចក្តីនុ៎ះ    ។ 

[៦១២] (ខ្ល ...) ទទ  ែដលជសម្ល ញ់របស់េ ក មនសភព 

 ជសបបុរស ខញុថំប់ែតបុរសេនះ សម្ល ប់ទទេនះ កនុងៃថងេនះឯង 

 ខញុធំ្ល ប់បនឮអេំពើរបស់បុរសេនះេហើយ េទើបមិនសមគ ល់ថ ទទ 

 បនេសចក្តីសុខ   កនុងៃថងេនះេឡើយ   ។ 

[៦១៣] (សីហៈ...) អនកធ្ល ប់បនឮអេំពើស្រមប់ផគុ នូំវជីវតិ ឲយ្រប្រពឹត្ត 

 េទរបស់បុរសេនះ ដូចេម្តច មួយេទៀត អនកធ្ល ប់បនឮនូវពកយ 

 េប្តជញ របស់បុរសេនះ ដូចេម្តច បនជអនកថប់ែ្រកងែតមណពេនះ 

 សម្ល ប់ទទ   ។ 

[៦១៤] (ខ្ល ...) បុរសេនះធ្ល ប់សន  ំ   េធ្វើជនួំញកនុងែដនកលិងគៈ ទងំ 

 ធ្ល ប់េដើរេទមក មផ្លូ វមនដងគត់ស្រមប់ចរេទមក មែខ  

 េផ្ត  ធ្ល ប់សន ជំមួយនឹងពួករបនិំង ក់បងក ត់ ធ្ល ប់េលងគុណ 

 ដបំង   កនុងក ្ត លមេ ្រសព   ។ 
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១៦១ 

នវកនិបេត  ទ្វ ទសមំ   ទទទរជតកំ 

 [៦១៥] ពនធ       កុលិក      មិតមឡ្ហេកន 

  អកខ        ឋិ       សញញេម     អពភតីេ  

  អបបហិតំ     បុបផកំ     អឌ រត្តំ 

  ហ ថ      ទឌ      បិណ្ឌ បដិគគេហន     ។ 

 [៦១៦] និស      កមម យតននិ     អស ុ 

  បុរសិស      វុត្តិសេមធន យ 

  យថ     អយ ំ    ទិស តិ     េ មបិេ ្ឌ  

  គេ      ហ      កឹ     បន    ទទទរស តិ    ។ 

ទទទរជតកំ   ទ្វ ទសមំ   ។ 

តស ុទទ នំ 
  វរគិជឈ     សមជជនំ     ហំសវេ  

  និធិសវ ្ហយ     រតិ     បតលិេក 

  អជ មរ     ធង ក     តិតិកខ      កុេ  

  អថ      ទ្វ ទស     េបកខន     ទទទរភិិ     ។ 

នវកនិបតំ   និដ្ឋិតំ   ។ 
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១៦១ 

នវកនិបត   ទទទរជតក   ទី   ១២ 

[៦១៥] បុរសេនះធ្ល ប់ទក់ពួកសត្វបក  ី ធ្ល ប់ ល់េ យរង្វ ល់ ឡ្ហកៈ 

 ធ្ល ប់ ក់ខន ច់ (ឲយអនកេលង ក ) មនកិរយិជអនកស្រងួម  ែត្រប- 

 ្រពឹត្តកន្លងនូវសីល ធ្ល ប់ (រកសីុសម្ល ប់អនកេទស) េធ្វើមិនឲយឈម 

 ហូរេចញមួយតណំក់ កនុងក ្ត ល ្រតី មនៃដរ ក េ យករ 

 ទទួលនូវបិណ្ឌ បតដ៏េក្ត    (កនុងកលែដលខ្លួនេនបួស)   ។ 

[៦១៦] ខញុបំនឮនូវអេំពើស្រមប់ផគុ ជំីវតិ ឲយ្រប្រពឹត្តេទរបស់បុរសេនះ 

 (ែបបេនះឯង) េនះដូចជដុៃំនេ ម (ទទេនេលើផនួងសក់បុរសេនះ) 

 បុរសេនះសម្ល ប់នូវេគទងំ យបនេទេហើយ ក៏មិន ៊ ន 

 សម្ល ប់នូវសត្វទទ   ។ 
ចប់   ទទទរជតក   ទី   ១២   ។ 

ឧទទ នៃននវកនិបតេនះគឺ 
 និយយអពីំ ម តដ៏្របេសើរ  ១  ជនេសមើគន   ១  ហង ដ៏្របេសើរ  ១ 

 កណំប់្រពទយ  ១  ហរតិចកុមរ  ១  អនករបេំឈម ះបតលិកៈ  ១ 

 បុគគលមិនចស់មិន ្ល ប់ ១  ែក្អក  ១ ករអត់្រទ ំ ១ (អនកទងំ ៣ 

 នក់មក) ពី  ១ ករ្រកេឡកេមើល ១ ទទ  ១ រួម្រតូវជ ១២  ។ 
ចប់   នវកនិបត   ។ 
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ទសកនិបតជតកំ 

ចតុទ្វ រជតកំ 

[៦១៧] ចតុទ្វ រមិទំ   នគរ ំ យសំ   ទឡ្ហេ រណំ(១) 

 ឱរុទធបដិរុេទធ សមិ កឹ បបំ បកតំ មយ ។ 

[៦១៨] សេព្វ   អបិហិ    ទ្វ  ឱរុេទធ សមិ   យថ   ទិេជ 

 កិមធិករណំ   យកខ  ចកក ភិនិហេ    អហំ   ។ 

[៦១៩] លទធ    សតសហស និ អតិេរកនិ   វសីតិ 

 អនុកមបកនំ   ញតីនំ វចនំ   សមមនករ ិ  ។ 

[៦២០] លងឃ ឹ  សមុទទំ   បកខនទិ គរ ំ  អបបសិទធិយ ំ

 ចតុពភិ   អដ្ឋជឈគម អ ្ឋ ភិបិ   ច   េ ឡស   ។ 

[៦២១] េ ឡ ភិ   ច   ពត្តឹស អ្រតិចឆំ   ចកកមសេទ 

 ឥចឆ ហតស    េបសស  ចកកំ    ភមតិ   មតថេក   ។ 

     ១   ឱ.   ម.   ទឡ្ហបករ ំ  ។ 
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ទសកនិបតជតក 

ចតុទ្វ រជតក 

[៦១៧] (មិត្តវនិទុកៈ សួររុកខេទវ  ថ) ្រកុងេនះមនទ្វ រ ៤ ជវកិរៈ 

 ៃនែដក មនកែំពងដ៏ម ំ ខញុ ្ំរតូវកែំពងព័ទធជប់ជុវំញិ េតើខញុបំន 

 េធ្វើបបអ្វី   ។ 

[៦១៨] ទ្វ រទងំអស់បិទជិត ខញុកំ៏ជប់េន ដូចជសត្វ ្ល ប (ជប់េន 

 កនុង្រទុង) បពិ្រតយកខ េហតុដូចេម្តច េទើបខញុ ្ំរតូវច្រកវលិសងកិន ។ 

[៦១៩] (រុកខេទវ ...) អនកបន្រទពយជង ២០ ែសន មិនេធ្វើ មពកយ 

 របស់ញតិទងំ យ ែដលជអនកជួយអនុេ្រគះ េ យល្អ ។ 

[៦២០] អនកសទុះេលឿនេទកន់ទូក ែដលអែណ្ត តេទកន់សមុ្រទ គរ 

 ជទីសេ្រមច្របេយជន៍តិច បននងេវមនិកេ្របត ៤ នក់ នង 

 េវមនិកេ្របត ៨ នក់ លុះេចញអពីំេវមនិកេ្របត ៨ នក់ ក៏បន 

 នងេវមនិកេ្របត   ១៦   នក់   ។ 

[៦២១] អនកេចញអពីំនងេវមនិកេ្របត ១៦ នក់ ក៏បននងេវមនិ- 

 កេ្របត ៣២ នក់ អនកជមនុស មនេសចក្តី្របថន  ដ៏េលើសលុប

 បនមក្របទះនឹងច្រកទងំច្រកក៏វលិកិន នូវអែំបងកបលៃនបុរស 

 ែដលមនេសចក្តី្របថន ្រគបសងកត់   ។ 
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១៦៣ 

ទសកនិបេត   បឋមំ   ចតុទ្វ រជតកំ 

[៦២២] ឧបរ ិ  វ ិ លំ   ទុបបរូ ំ ឥចឆ វសិតគមិនំ(១) 

 េយ   ច   តំ   អនុគិជឈន្តិ េត   េ ន្តិ   ចកកធរេិន   ។ 

[៦២៣] ពហុភណ្ឌំ    អវ យ មគគំ   អបបដិេវកខិ យ 

 េយសំ   េចតំ   អសងខ តំ េត   េ ន្តិ   ចកកធរេិន   ។ 

 [៦២៤] កមមំ    សេមេកខ     វបុិលញច     េភគំ 

  ឥចឆំ    ន    េសេវយយ    អនតថសញ្ហិ តំ 

  កេរយយ    កយ ំ   អនុកមបកនំ 

  តំ    ទិសំ    នតិវេតយយ    ចកកំ     ។ 

[៦២៥] កីវចិរននុ    េម   យកខ  ចកកំ    សិរសិ  ឋស តិ 

 កតី   វស សហស និ តេមម   អកខ ហិ  បុចឆិេ    ។ 

[៦២៦] អតិសេ    អចចសេ  មិតវនិទុ    សុេ ហិ   េម 

 ចកកេន្ត   សិរសមិមវទិធំ ន   ត្វំ   ជីវ ំ  បេមកខសីតិ   ។ 

ចតុទ្វ រជតកំ   បឋមំ   ។ 

     ១   ម.   គមិនឹ   ។ 
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១៦៣ 

ទសកនិបត   ចតុទ្វ រជតក   ទី   ១ 

[៦២២] េសចក្តី្របថន  ជធមមជតិដ៏ទូ យេលើសលុប ែដលេគប-ំ 
 េពញបនេ យ្រក ជផ្លូវដល់នូវេសចក្តីវបិត្តិ េ្រពះេសចក្តី្រប- 
 ថន  ពួកជន  េ្រតកអរ មេសចក្តី្របថន េនះ ពួកជនេនះ 
 រែមងជអនក្រទ្រទង់នូវច្រក   ។ 
[៦២៣] ពួកជន  មិនពិចរ នូវផ្លូ វេនះ ដូចជអនកលះបង់នូវ 
 ្រទពយេ្រចើន មិនពិចរ នូវផ្លូ វ (ែដលខ្លួន្រតូវេដើរេទ) ពួក 
 ជនេនះ   រែមងជអនក្រទ្រទង់នូវច្រក   ។ 
[៦២៤] បុគគលគបបពិីចរ នូវកិចចករ ែដល្រតូវេធ្វើ និងេភគៈដ៏េ្រចើន 
 េហើយមិនគបបគីប់រក នូវេសចក្តី្របថន  ែដលមិន្របកបេ យ្រប- 
 េយជន៍ េធ្វើ មពកយរបស់ពួកជនអនកអនុេ្រគះ ច្រកមិនគបបវីលិ 
 សងកិនបុគគលែបបេនះបន   ។ 
[៦២៥] (មិត្តវនិទុកៈ...) បពិ្រតយកខ ច្រកនឹងឋិតេនេលើកបលរបស់ខញុ  ំ
 អស់កលយូរបុ៉នម នហន៎ ប៉ុនម នពន់ឆន  ំ ខញុសួំរេហើយ សូមេ ក 
 ្របប់េហតុេនះ   ។ 
[៦២៦] (រុកខេទ ...) មន លមិត្តវនិទុកៈ អនកចូរនឹករលឹកឲយៃ្រកែលង 
 នឹករលឹកឲយខជ ប់ េហើយចូរ ្ត ប់នូវពកយេយើង ច្រក(េនះ) វលិកិន 
 កបលរបស់អនក   អនកកលរស់េន   រែមងមិនទនរួ់ចេទ   ។ 

ចប់   ចតុទ្វ រជតក   ទី   ១   ។ 
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១៦៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

កណ្ហ ជតកំ 

[៦២៧] កេ ្ហ    វ យ ំ  បុរេិ     កណ្ហំ    ភុញជតិ   េភជនំ 

 កេណ្ហ    ភមូិបបេទសសមឹ         ន   មយ្ហ ំ  មនេ    បិេយ   ។ 

[៦២៨] ន    កេ ្ហ    តប     េ តិ       អេន្ត   េ   ហិ ្រពហមេ  

 យសមឹ   បបនិ   កមម និ    សេវ   កេ ្ហ    សុជមបតិ   ។ 

[៦២៩] ឯតសមឹ   េត   សុលបិេត  បដិរេូប   សុភសិេត 

 វរ ំ  ្រពហមណ   េត   ទមមិ  យកិំញចិ    មនសិចឆសិ(១)   ។ 

[៦៣០] វរេញច    េម   អេទ   សកក  សព្វភូ នមិស រ 

 សុនិេកក ធំ   សុនិេទទ សំ  និេ ្ល ភំ   វុត្តិមត្តេន 

 និេសនហមភិកងខ មិ  ឯេត   េម   ចតុេ    វេរ   ។ 

[៦៣១] កិននុ    េកេធ      េទេស       េ េភ   េសនេហវ  ្រពហមណ 

 ទីនវ ំ  សមមសសិ(២) តេមម   អកខ ហិ   បុចឆិេ    ។ 

     ១   ម.  មនមិចឆសិ   ។   ១   ឱ.   សមបស សិ   ។   ម.   ត្វំ   បស សិ  ។ 
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១៦៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

កណ្ហ ជតក 

[៦២៧] (សកកេទវ ជ េពលថ) ឱហ៎ន បុរសេនះ មនសមបុរេខម  បរេិភគ 
 េភជនេខម  េនកនុងភូមិ្របេទសក៏េខម  មិនជទីេពញចិត្ត របស់ 
 េយើងេឡើយ   ។ 
[៦២៨] (កណ្ហ ឥសីេពធិសត្វ េពលថ) មន លសុជមបតិ មនុស មិន 
 េឈម ះថ េខម  េ យតបធម៌េទ េ្រពះថ មនុស មនធម៌ជខ្លឹម 
 ខងកនុង េឈម ះថជ្រពហមណ៍ ឯបបកមមមនេន កនុងមនុស  
 មនុស េនះឯង   េឈម ះថ   េខម    ។ 
[៦២៩] (សកកេទវ ជ...) ពកយេនះ អនកេពលល្អេហើយ ជសុភ- 
 សិតដ៏គួរ េ ក្របថន កនុងចិត្ត ចេំពះពរ មួយ ខញុនឹំងឲយពរ 
 (េនះ) ដល់េ ក   ។ 
[៦៣០] (កណ្ហ ឥសី...) បពិ្រតសកកៈ ជធជំងពួកភូតទងំពួង េបើ្រពះអងគ 
 នឹងឲយពរដល់ ម  ម ្របថន នូវេសចក្តី្រប្រពឹត្តចេំពះខ្លួន គឺករ 
 មិនមនេកធៈ ១ មិនមនេទសៈ ១ មិនមនេ ភៈ ១ មិន 
 មនេសន  ១   សូម្រពះអងគឲយនូវពរ   ៤   េនះដល់ ម    ។ 
[៦៣១] (សកកេទវ ជ...) បពិ្រត្រពហមណ៍ េ កពិចរ េឃើញចបស់ 
 នូវេទសដូចេម្តច កនុងេកធៈ េទសៈ េ ភៈ និងេសន  ខញុ  ំ
 សួរេហើយ   េ កចូរ្របប់េហតុេនះ   ។ 
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១៦៥ 

ទសកនិបេត   ទុតិយំ   កណ្ហ ជតកំ 

[៦៣២] អេបប   ហុ ្វ    ពហុ   េ តិ   វឌ េត   េ    អខន្តិេជ 

 សងគិ    ពហុបយេ     ត ម    េកធំ   ន   េ ចេយ  ។ 

[៦៣៣] ទុដ្ឋស    ផរុ    ច      ប មេ    អនន្ត  

 តេ    បណិ   តេ    ទេ ្ឌ     សតថស    បរម   គតិ(១) 

 េទេ    េកធសមុ ្ឋ េន    ត ម    េទសំ   ន   េ ចេយ  ។ 

[៦៣៤] េ បសហ ក         និកតិវញចននិ   ច 

 ទិស ន្តិ   េ ភធេមមសុ                ត ម    េ ភំ   ន   េ ចេយ  ។ 

[៦៣៥] េសនហសងគនថិ    គនថ       េសន្តិ   មេនមយ   បុថ ូ

 េត   ភុសំ   ឧប េបន្តិ                ត ម   េសនហំ   ន   េ ចេយ   ។ 

     ១   ម.   ប មសតិ   ។ 
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១៦៥ 

ទសកនិបត   កណ្ហ ជតក   ទី   ២ 

[៦៣២] (កណ្ហ ឥសី...) េសចក្តីេ្រកធ មន្របមណតិច រែមង 

 េទជេ្រចើន េសចក្តីេ្រកធេនះ ែដលេកើតអពីំេសចក្តីមិនអត់ធន់ 

 រែមងចេ្រមើនេសចក្តីេ្រកធ ជេហតុឲយជប់ចពំក់ ឲយមនេសចក្តី 

 ចេង្អ តចង្អល់េ្រចើន េ្រពះេហតុេនះ ម មិនេពញចិត្ត នឹងេសចក្តី 

 េ្រកធេឡើយ   ។ 

[៦៣៣] ចរបស់អនក្របកបេ យេទសៈ ជ ច ្រកក់ ករ្របចប់ 

 (្របទញេទមក ក៏េកើតេឡើង) ជលំ ប់ បនទ ប់អពីំេនះៃដ 

 បនទ ប់អពីំៃដ ដបំងមនដេំណើ រ ៃនេ្រគ ងស្រ ្ត  ជទីបផុំត 

 េទសៈេកើតអពីំេសចក្តីេ្រកធ េ្រពះេហតុេនះ ម មិនេពញចិត្ត 

 នឹងេទសៈេទ   ។ 

[៦៣៤] ករប្លន់និង ករកំែហង ករេបក្របសនិងករបេញឆ ត 

 រែមង្របកដ កនុងពួកបុគគល អនកមនេសចក្តីេ ភជធមម  េ្រពះ 

 េហតុេនះ   ម មិនេពញចិត្តនឹងេ ភៈេទ   ។ 

[៦៣៥] កិេលសេ្រគ ងចក់ែ្រសះ ែដលេសចក្តីេសន រួបរតឹ ជ 

 កិេលស្រកស់ េកើតអពីំចិត្ត រែមងេដកេន (កនុង រមមណ៍េនះ ៗ) 

 កិេលសទងំេនះ រែមងេធ្វើបុគគល ឲយេក្ត ្រក យ េ យៃ្រកែលង 

 េ្រពះេហតុេនះ   ម មិនេពញចិត្តនឹងេសចក្តីេសន េទ   ។ 



338 

១៦៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៦៣៦] ឯតសមឹ   េត   សុលបិេត  បដិរេូប   សុភសិេត 

 វរ ំ  ្រពហមណ   េត   ទមមិ  យកិំញចិ    មនសិចឆសិ   ។ 

[៦៣៧] វរេញច    េម   អេទ   សកក  សព្វភូ នមិស រ 

 អរេញញ   េម   វហិរេ   និចចំ   ឯកវ ិ រេិន 

 ពធ   ន   ឧបបេជជយយុ ំ  អន្ត យក    ភុ    ។ 

[៦៣៨] ឯតសមឹ   េត   សុលបិេត  បដិរេូប   សុភសិេត 

 វរ ំ  ្រពហមណ   េត   ទមមិ  យកិំញចិ    មនសិចឆសិ   ។ 

[៦៣៩] វរេញច    េម   អេទ   សកក  សព្វភូ នមិស រ 

 ន   មេន      សររី ំ    មង កេុត(១) សកក   កស ចិ 

 កទចិ   ឧបហេញញថ  ឯតំ   សកក   វរ ំ  វេរតិ   ។ 

កណ្ហ ជតកំ   ទុតិយំ   ។ 

   ១   ឱ.   មងកេត   ។ 
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១៦៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៦៣៦] (សកកៈ...) ពកយេនះ េ កេពលល្អេហើយ ជសុភសិត 

 ដ៏គួរ មន ល្រពហមណ៍ េ ក្របថន កនុងចិត្ត ចេំពះពរ មួយ 

 ខញុនឹំងឲយពរ (េនះ)   ដល់េ ក   ។ 

[៦៣៧] (កណ្ហ ៈ...) បពិ្រតសកកៈ ជធជំងពួកភូតទងំពួង េបើ្រពះអងគ 

 នឹងឲយពរដល់ ម ៗ សូមកុឲំយ ពធដ៏េក្ល វក្ល  េធ្វើអន្ត យេកើត 

 េឡើងដល់ ម  ែដលេនកនុងៃ្រព ែតមន ក់ឯងជនិចចេឡើយ   ។ 

[៦៣៨] (សកកៈ...) ពកយេនះ េ កេពលល្អេហើយ ជសុភសិតដ៏គួរ 

 េ ក្របថន កនុងចិត្ត ចេំពះពរ មួយ មន ល្រពហមណ៍ េយើង 

 នឹងឲយពរ (េនះ) ដល់េ ក   ។ 

[៦៣៩] (កណ្ហ ៈ...) បពិ្រតសកកៈ ជធជំងពួកភូតទងំពួង េបើ្រពះអងគ 

 នឹងឲយពរដល់ ម ៗសូមកុឲំយចិត្តឬសររីៈ (របស់ ម ) េបៀតេបៀន 

 ចេំពះអនក មួយ េ្រពះេហតុៃន ម  កនុងកល េឡើយ 

 បពិ្រតសកកៈ   សូម្រពះអងគឲយនូវពរេនះ   ។ 

ចប់   កណ្ហ ជតក   ទី   ២   ។ 
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១៦៧ 

ទសកនិបេត   តតិយំ   ចតុេបបសថជតកំ 

ចតុេបបសថជតកំ 

 [៦៤០] េយ   េកបេនេយយ   កេ តិ   េកបំ 

  ន   កុជឈតិ   សបបុរេិ    កទចិ 

  កុេទធ បិ   េ    នវកិេ តិ   េកបំ 

  តំ   េវ   នរ ំ  សមណមហុ   េ េក   ។ 

 [៦៤១] ឱេនទេ    េយ   សហេត   ជិឃចឆំ 

  ទេន្ត    តបស ី(១)   មិតបនេភជេន 

  រេហតុ   ន   កេ តិ   បបំ 

  តំ   េវ   នរ ំ  សមណមហុ   េ េក   ។ 

 [៦៤២] ខិឌ្ឌំ   រតឹ   វបិបជហិ ្វ ន   សព្វំ 

  ន   ចលិកំ   ភសតិ   កិញចិ    េ េក 

  វភិសូន ្ឋ ន   វរិេ    េមថុន ម  

  តំ   េវ   នរ ំ  សមណមហុ   េ េក   ។ 

     ១   ម.   តបិសំ   ។ 
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១៦៧ 

ទសកនិបត   ចតុេបបសថជតក   ទី   ៣ 

ចតុេបបសថជតក 

[៦៤០] (្រពះបទវរុណនគ ជ េពលថ) បុគគល  ជសបបុរស 

 មិនេធ្វើនូវេសចក្តីេ្រកធ កនុងបុគគលគួរេ្រកធ និងមិនេ្រកធ កនុង 

 កល មួយ បុគគលជសបបុរសេនះ េបើទុកជេ្រកធ ក៏មិនេធ្វើ 

 េសចក្តីេ្រកធឲយ្របកដ បណ្ឌិ តទងំ យ េ ជនេនះឯងថ 

 ជសមណៈ   កនុងេ ក   ។ 

[៦៤១] (្រពះបទសុបណ្ណ ជ េពលថ) ជន មនេពះធូរ អត់្រទ ំ

 នូវេសចក្តីេ្រសកឃ្ល នបន ទូនម ននូវឥ្រនទិយ ជអនកមនតបធម៌មន 

 ទឹកនិងេភជនលមម្របមណ មិនេធ្វើនូវបប េ្រពះេហតុៃន រ 

 េឡើយ បណ្ឌិ តទងំ យ េ ជនេនះថជសមណៈកនុងេ ក ។ 

[៦៤២] (សកកេទវ ជ េពលថ) ជន  លះបង់នូវែលបង (េ យ 

 កយនិង ច) និងេសចក្តីេ្រតកអរ (កនុងកមគុណ) ទងំពួង 

 ទងំមិនេពល នូវពកយេឡះេ ះ តិចតួចកនុងេ ក េវៀរចក 

 េហតុជទី ងំ ៃនករស្អិត ្អ ង និងេមថុនធមម បណ្ឌិ តទងំ យ 

 េ ជនេនះឯង   ថជសមណៈ   កនុងេ ក   ។ 
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១៦៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៦៤៣] បរគិគហំ    េ ភធមមញច     សព្វំ 

  េយ    េវ    បរញិញ យ    បរចិចេជតិ 

  ទន្តំ    ឋិតត្តំ    អមមំ    និ សំ 

  តំ    េវ    នរ ំ   សមណមហុ    េ េក   ។ 

 [៦៤៤] បុចឆ ម    ក ្ត រមេនមបញញ 

  កថសុ    េន    វគិគេ     អតថិ    ជេ  

  ឆិនទជជ    កងខំ    វចិិកិចឆិ និ 

  តទជជ    កងខំ    វតិេរមុ    សេព្វ    ។ 

 [៦៤៥] េយ    បណ្ឌិ     អតថទ     ភវន្តិ 

  ភសន្តិ    េត    េយនិេ     តតថ    កេល 

  កថននុ     កថនំ    អភសិ នំ 

  អតថំ    នេយយយុ ំ   កុស     ជនិនទ     ។ 



343 

១៦៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៦៤៣] (្រពះបទធនញជ័យ េពលថ) ជន  កណំត់ដឹង េហើយ 

 លះបង់នូវ្រទពយសមបត្តិផង េ ភៈទងំពួងផង បណ្ឌិ តទងំ យ 

 េ ជនែដលមនខ្លួនទូនម ន មនសភពខជ ប់ខជួន មិនមនេសចក្តី 

 ្របកន់ថ អញមិនមនេសចក្តី្របថន េនះឯង ថជសមណៈ 

 កនុងេ ក    ។ 

[៦៤៤] (្រពះ ជទងំ ៤ ្រពះអងគេនះ ្រ ស់សួរថ) មន លអនកមន 

 ្របជញ មិនេថកថយ េយើងទងំ យ សូមសួរចេំពះអនក ជអនក 

 េធ្វើ (នូវេហតុែដលគួរេធ្វើ) ករជែជកចេំពះពកយទងំ យ េកើត 

 មនដល់េយើង សូមអនកកត់នូវេសចក្តីេងឿងឆងល់ និងេសចក្តី 

 សង យ័េចញ កនុងៃថងេនះ េយើងទងំអស់គន  គបបឆី្លងនូវេសចក្តី 

 សង យ័េនះ   កនុងៃថងេនះ   ។ 

[៦៤៥] (វធូិរបណ្ឌិ ត េពធិសត្វ េពលថ) បណ្ឌិ ត  ជអនក 

 យល់េសចក្តី បណ្ឌិ តេនះ រែមងេពល េ យឧបយៃន្របជញ  

 កនុងកលគួរ កនុងពកយជែជកេនះ បពិ្រត្រពះអងគជធជំងជនទងំ- 

 យ ពួកជនអនកឈ្ល ស គបបយីល់នូវេសចក្តី ៃនពកយេពល 

 ែដលេគមិនទន់និយយ   េ យ្របករ   ដូចេម្តចបន   ។ 
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១៦៩ 

ទសកនិបេត   តតិយំ   ចតុេបបសថជតកំ 

 [៦៤៦] កថំ    ហេវ    ភសតិ    នគ ជ 

  គរុេ     បន    េវនេតេយយ    កិមហ 

  គនធព្វ ជ    បន    កឹ    វេទសិ 

  កថំ    បន    កុរនូំ    ជេសេ ្ឋ     ។ 

 [៦៤៧] ខន្តឹ    ហេវ    ភសតិ    នគ ជ 

  អបប រ ំ   គរុេ     េវនេតេយយ 

  គនធព្វ ជ    រតិវបិប នំ   

  អកិញចនំ    កុរនូំ    ជេសេ ្ឋ     ។ 

 [៦៤៨] សព្វ និ    ឯ និ    សុភសិ និ 

  ន    េហតថ    ទុពភ សិតមតថិ    កិញចិ  

  យសមិញចិ     ឯ និ    បតិដ្ឋិ និ 

  អ វនពភ     សុសេមហិ និ 

  ចតុពភិ    ធេមមហិ    សមងគិ ភតូំ 

  តំ    េវ    នរ ំ   សមណមហុ    េ េក    ។ 
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១៦៩ 

ទសកនិបត   ចតុេបបសថជតក    ទី   ៣ 

[៦៤៦] េស្តចនគ េពលដូចេម្តច េស្តច្រគុឌ េវនេតយយ េពល 

 ដូចេម្តច េស្តចគនធព្វ (្រពះឥនទ) េពលដូចេម្តច េស្តចដ៏្របេសើរ 

 របស់អនកែដនកុរុ   េពលដូចេម្តច    ។ 

[៦៤៧] (្រពះ ជទងំ យេនះ េឆ្លើយថ) េស្តចនគេពលចេំពះ 

 ខន្តិធម៌ែតមយង៉ េស្តច្រគុឌេវនេតយយ េពលចេំពះ រតិច 

 េស្តចគនធព្វ េពលចេំពះករលះបង់េសចក្តីេ្រតកអរ េស្តចដ៏្របេសើរ 

 របស់អនកែដនកុរុ   េពលចេំពះករមិនមនកង្វល់   ។ 

[៦៤៨] (្រពះេពធិសត្វ េពលថ) ពកយទងំអស់េនះ ជសុភសិត 

 ពកយជទុពភ សិត សូមបបីន្តិចបន្តួច កម៏ិនមន កនុង្រប ន េនះេទ 

 មយង៉េទៀត ពកយទងំេនះ ងំេនស៊ប់្របជុចុំះេ យល្អ កនុងបុគគល 

  ដូចជករំេទះ ែដលេគបញចុ ះស៊ប់កនុងដុ ំ បណ្ឌិ តទងំ យ 

 េ បុគគលែដល្រពមេ្រព ង េ យធម៌ ៤ យ៉ងេនះឯង ថជ 

 សមណៈ    កនុងេ ក    ។ 
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១៧០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៦៤៩] តុវ ំ     ហិ      េសេ ្ឋ       ត្វមនុត្តេ សិ 

  ត្វំ      ធមមគ ូ     ធមមវទិ ូ     សុេមេធ 

  បញញ យ      បញ្ហំ       សមវគិគេហ ្វ  

  អេចឆជជិ       ធីេ       វចិិកិចឆិ និ 

  អេចឆជជិ       កងខំ      វចិិកិចឆិ និ 

  ឆិេនទ(១)      យថ      នគទន្តំ      ខេរន      ។ 

 [៦៥០] និលុបប ភំ      វមិលំ      អនគឃ ំ

  វតថំ      ឥទំ      ធមូសមនវណ្ណំ  

  បញ្ហស        េវយយករេណន      តុេ ្ឋ  

  ទទមិ      េត      ធមមបជូយ      ធីរ      ។ 

 [៦៥១] សុវណ្ណមលំ      សតបត្តផុល្លិតំ 

  សេកសរ ំ      រតនសហស មណ្ឌិ តំ 

  បញ្ហស       េវយយករេណន      តុេ ្ឋ  

  ទទមិ      េត      ធមមបជូយ      ធីរ      ។ 
    ១   ម.    ចុេនទ     ។ 
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១៧០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៦៤៩] (្រពះ ជទងំ ៤ ្រពះអងគ...) អនកជបុគគល្របេសើរ អនកជ 

 បុគគលមិនមនអនក វេិសសជង អនកជបុគគលដល់ នូវេ្រតើយ 

 ៃនធម៌ េចះដឹងនូវធម៌ មនេយបល់ដ៏ល្អ កណំត់ដឹងនូវ្រប ន  

 េ យ្របជញ  អនកជអនក្របជញ បនផ្ត ច់េសចក្តីសង យ័េចញេហើយ 

 អនកបនកត់នូវេសចក្តីសង យ័ និងេសចក្តីេងឿងឆងល់ ដូចជេគកត់ 

 នូវភ្លុកៃនដរំេី យរ រ    ។ 

[៦៥០] (សកកេទវ ជ...) បពិ្រតអនក្របជញ ខញុ េំ្រតកអរ នឹងករេ ះ 

 នូវ្រប ន  េហើយជូនសពំត់េនះមនពន្លឺដូចផក ឧបបលេខៀវ មិនមន 

 មនទិល ជសពំត់កត់ៃថ្លមិនបន មនពណ៌េសមើេ យែផ ង េដើមប ី

 បូជនូវធម៌របស់អនក    ។ 

[៦៥១] (សុបណ្ណ ជ...) បពិ្រតអនក្របជញ ខញុ េំ្រតកអរ នឹងករេ ះ 

 នូវ្រប ន  េហើយជូននូវក្រមងផក មស ែដលរកីសេំពង េ យ 

 ្រតបកេ្រចើន្រសទប់ ្របកបេ យលម្អង ដ៏្រប ប់េ យែកវដ៏ 

 េ្រចើន   េដើមបបូីជនូវធម៌របស់អនក   ។ 
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១៧១ 

ទសកនិបេត   តតិយំ    ចតុេបបសថជតកំ 

 [៦៥២] មណឹ      អនគឃ ំ     រុចិរ ំ    បភស រ ំ

  ក ្ឋ វសត្តំ      មណិភសិូតេមម 

  បញ្ហស       េវយយករេណន      តុេ ្ឋ  

  ទទមិ      េត      ធមមបជូយ      ធីរ      ។ 

 [៦៥៣] គវ ំ      សហស  ំ      ឧសភញច       នគំ 

  ជញញយុេត្ត       ច       រេថ       ទស      ឥេម 

  បញ្ហស        េវយយករេណន      តុេ ្ឋ  

  ទទមិ      េត      គមវ និ      េ ឡស      ។ 

[៦៥៤] របុីេ ្ត    តទ   នេគ    សុបេ ្ណ     បន  េកលិេ  

 គនធព្វ ជ     អនុរុេទធ       ជ     ននទបណ្ឌិ េ  

 វធុិេ     េពធិសេ ្ត     វ     ឯវ ំ   ធេរថ    ជតកន្តិ    ។ 

ចតុេបបសថជតកំ(១)   តតិយំ   ។ 

     ១   ម.   ចតុេបបសថិយជតកំ   ។ 
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១៧១ 

ទសកនិបត   ចតុេបបសថជតក   ទី   ៣ 

[៦៥២] (វរុណនគ ជ...) បពិ្រតអនក្របជញ ខញុ េំ្រតកអរ នឹងករេ ះ 

 ្រ យនូវ្រប ន  េហើយជូននូវែកវមណី ែដលកត់ៃថ្លមិនបន ជ 

 ែកវដ៏រុងេរឿង មនពន្លឺេផ្លក ៗ ស្រមប់ពក់ឰដ៏ក ែដលស្អិត ្អ ង 

 េ យែកវមណី   េដើមបបូីជនូវធម៌របស់អនក   ។ 

[៦៥៣] (្រពះ ជ...) ខញុ េំ្រតកអរ នឹងករេ ះ្រ យនូវ្រប ន  េហើយ 

 ជូននូវេគមួយពន់ ទងំេគឧសភផង ដរំផីង រថ ១០ ែដលទឹម 

 េ យេសះ ជេនយយេនះផង ្រសុកសួយ ១៦ ផង ដល់អនក ។ 

[៦៥៤] អនកទងំ យ ចូរចទុំកនូវជតក យ៉ងេនះថ េស្តចនគ 

 កនុងកលេ ះ បនមកជ្រពះ របុីត្ត េស្តច្រគុឌ បនមកជ 

 េកលិតភិកខុ  (េមគគ ្ល ន) េស្តចគនធព្វ បនមក្រពះអនុរុទធ េស្តច 

 បនមកជ ននទបណ្ឌិ ត   វធុិរេពធិសត្វ   គឺតថគត   ។ 

ចប់   ចតុេបបសថជតក   ទី   ៣   ។ 
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១៧២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

សងខជតកំ 

 [៦៥៥] ពហុស ុេ      សុតធេមម សិ      សងខ 
  ទិ ្ឋ      តយ     សមណ្រពហម      ច 
  អថកខ េណ     ទស យេស     វ ិ បំ 
  អេញញ     នុ    េក    េត     បដិមន្តេក   មយ   ។ 
 [៦៥៦] សុពភ      សុភ     សុបបដិមុកកកមពូ 
  បគគយ្ហ      េ វណ្ណមយយ     បដិយ 
  ភុញជស ុ     ភត្តំ     ឥតិ     មំ     វេទតិ 
  សទធ      វ ិ ្ត      តមហំ     េនតិ     ្រពូមិ     ។ 
 [៦៥៧] ឯ ទិសំ    ្រពហមណ    ទិ ្វ ន    យកខំ  
  បុេចឆយយ     េបេ      សុខមសឹ េន 
  ឧេដ្ឋហិ     នំ     បញជលិកភិបុចឆ 
  េទវ ី    នុសិ     ត្វំ     ឧទ     មនុសី     នុ     ។ 
 [៦៥៨] យ ំ    ត្វំ     សុេខនភិសេមកខ េស     មំ 
  ភុញជស ុ     ភត្តំ     ឥតិ     មំ     វេទសិ 
  បុចឆ មិ     តំ     នរ ិ    ម នុភេវ 
  េទវ ី    នុសិ     ត្វំ     ឧទ     មនុសី     នុ     ។ 
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១៧២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៦៥៥] (អនកបេ្រមើ េពលថ) បពិ្រតសងខ្រពហមណ៍ អនកជពហុស ូត ធ្ល ប់ 

 បន ្ត ប់ធម៌ ទងំសមណ្រពហមណ៍ អនកក៏បនចួបេហើយ កល 

 េបើដូេចនះ (េហតុអ្វី) េទើបអនកសែម្ដងនូវពកយរេវ ើរ យ កនុងកលមិន 

 ែមនជខណៈអនក េទៀតហន៎ ជអនក្របឹក ចេំពះអនកេ្រកអពីំខញុ  ំ។ 

[៦៥៦] (សងខ្រពហមណ៍េពលថ) េទវធី  មនមុខល្អ មនរូបល្អ 

 មនមសពក់េ យល្អ កន់នូវ (ភត្ត) េ យភជន៍មស មន 

 សទធ មនចិត្តរកី យ និយយនឹងេយើងថ អនកចូរបរេិភគនូវភត្តចុះ 

 េយើងនិយយនឹងេទវ េនះថ   េយើងមិន   (បរេិភគ)   េទ   ។ 

[៦៥៧] (លំ ប់េនះ អនកបេ្រមើេពលថ) មន ល្រពហមណ៍ ធមម  

 បុរសអនក្របថន េសចក្តីសុខ កលបនេឃើញយកខ ្របកដដូេចន ះ 

 េហើយ គួរ ស់ែតសួរ (ឲយដឹង) អនកចូរេ្រកកេឡើង េហើយ 

 ្របណមយៃដ សួរយកខេនះថ នងជេទវធី  ឬជមនុស  ។ 

[៦៥៨] (សងខ្រពហមណ៍េពធិសត្វ េពលថ) នងបនគយគន់ 

 េមើលេយើងេ យេសចក្តីសុខ និយយនឹងេយើងថ អនកចូរបរ-ិ 

 េភគនូវភត្តចុះ មន លនងនរ ី អនកមន នុភពធ ំ េយើងសូម 

 សួរនង   េតើនងជេទវធី    ឬជមនុស    ។ 
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១៧៣ 

ទសកនិបេត   ចតុតថំ   សងខជតកំ 

 [៦៥៩] េទវ ី     អហំ      សងខ      ម នុភ  

  ឥធគ       គរ រមិេជឈ 

  អនុកមបកិ      េន      ច      បទុដ្ឋចិ ្ត  

  តេវវ      អ ថ យ      ឥធគ សមិ     ។ 

 [៦៦០] ឥធននបនំ      សយនសនញច  

  យននិ      ននវវិធិនិ      សងខ 

  សព្វស       តយហំ      បដិបទយមិ 

  យកិំញចិ       តុយ្ហ ំ     មន ភិបតថិតំ      ។ 

 [៦៦១] យកិំញចិ       យិដ្ឋញច       ហុតញច       មយ្ហ ំ

  សព្វស       េន      ឥស       ត្វំ      សុគេត្ត 

  សុេស ណិ      សុពភ       សុវ ិ កមេជឈ 

  កិស       េម      កមមស       អយ ំ     វបិេក    ។ 

 [៦៦២] ឃេមម      បេថ      ្រពហមណ      ឯកភិកខុ ំ  

  ឧស ដ្ឋបទំ(១)    តសិតំ      កិលន្តំ 

  បដិបទយិ      សងខ      ឧបហននិ 

        ទកខិ       កមទុ       តវជជ      ។ 

     ១   ម.   ឱគឃដ្តតបទំ    ។ 
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១៧៣ 

ទសកនិបត  សងខជតក    ទី   ៤ 

[៦៥៩] (េទវធី  េពលថ) បពិ្រតសងខ្រពហមណ៍ ខញុជំេទវធី មន 

 នុភពធ ំ មកកនុងក ្ត ល គរេនះ េ្រពះខញុមំនេសចក្តីអនុ- 

 េ្រគះ មិនែមនមនចិត្ត្របទូស្តេទ េទើបមកកនុងទីេនះ េដើមប្ីរប- 

 េយជន៍   ចេំពះអនកែតមយង៉    ។ 

[៦៦០] បពិ្រតសងខ្រពហមណ៍ កនុងសមុ្រទេនះ មនបយ ទឹក ទីេដក 

 ទីអងគុយ និងយនេផ ងៗ ជេ្រចើន អនកមនចិត្ត្របថន  ចេំពះ 

 របស់ មួយ ខញុនឹំង្របគល់ឲយរបស់ទងំអស់េនះ ដល់អនក ។ 

[៦៦១] (្រពះេពធិសត្វ េពលថ) បពិ្រតនងេទវធី  មន ងខ្លួន 

 ល្អ មនេភ្ល ល្អ មនវង់ចិេញចើ មល្អ មនអវយវៈពក់ក ្ត ល 

 ខ្លួនល្អ ករបូជធកំ្តី បូជតូចក្តី មួយរបស់ខញុ  ំ នងជឥស រៈ 

 ៃនបុញញកមម របស់េយើងេនះទងំអស់ េនះជផលៃនកមម របស់ 

 ខញុដូំចេម្តច   ។ 

[៦៦២] (នងេទវធី  េពលថ) បពិ្រតសងខ្រពហមណ៍ អនកបន្របេគន 

 ែសបកេជើងចេំពះភិកខុ  ១ អងគ (្រពះបេចចកពុទធ) ែដលមនេជើងក-ំ 

 ពុងរ ក េ្រសកឃ្ល ន លបំក កនុងផ្លូ វដ៏េក្ត  ទកខិ ទនេនះ 

 ឲយនូវេសចក្តី្របថន ដល់អនក   កនុងៃថងេនះ    ។ 



354 

១៧៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៦៦៣]       េ តុ      ន       ផលកបូបនន  

  អនវស ុ       ឯរក តយុ ្ត  

  អញញស       យនស       ន      េហតថ      ភមូិ 

  អេជជវ      មំ      េមលិនឹ      បបយស ុ     ។ 

 [៦៦៤]       តុដ្ឋចិ ្ត       សុមន      បតី  

  នវ ំ     សុចិត្តំ      អភិនិមមិនិ ្វ  

  ទយ       សងខំ      បុរេិសន      សទធឹ 

  ឧបនយី      នគរ ំ     ធុរមមន្តិ      ។ 
សងខជតកំ    ចតុតថំ    ។ 

ចុល្លេពធិជតកំ 
[៦៦៥] េយ   េត   ឥមំ   វ ិ លកខឹ  បិយ ំ  សមមិល្ល សិនឹ(១) 

 ទយ  ព   គេចឆយយ    កឹ នុ កយិ សិ  ្រពហមណ  ។ 

[៦៦៦] ឧបបេជជ  េម  ន  មុេញចយយ ន  េម  មុេញចយយ  ជីវេ  

 រជំវ   វបុិ    វុដ្ឋិ ខិបបេមវ   និ រេយ   ។ 

    ១   ឱ.   សមមិល្លភសិនឹ   ។   ម.   សម្ហិត សិនឹ   ។ 
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១៧៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៦៦៣] (្រពះេពធិសត្វ េពលថ) សូមឲយេកើតសេំព ែដលពស 

 េ យែផនក្ត រ ជសេំពមិនលិចទឹក ្របកបេ យេក្ត ងនិងខយល់ 

 េ្រពះថ កនុងសមុ្រទេនះ មិនែមនជភូមិៃនយនដៃទេឡើយ សូម 

 នងចម្លងខញុ  ំ  ឲយដល់នូវ្រកុងេមលិនី   កនុងៃថងេនះ   ។ 

[៦៦៤] (អភិសមពុទធគថ) េទវ េនះ មនចិត្តេ្រតកអរ រកី យ 

 សបបយ និមមិតសេំពដ៏វចិិ្រតល្អ េហើយនសំងខ្រពហមណ៍ ្រពម- 

 ទងំបុរសឧប ្ឋ ក   ចូលេទកន់្រកុង    ជទីសុខ ន្ត   ។ 
ចប់   សងខជតក   ទី   ៤   ។ 

ចុល្លេពធិជតក 
[៦៦៥] (្រពះ ជព ណសី េពលថ) េបើបុគគល  ចប់យកនង 

 បរពិ្វ ជិក មនែភនកទូ យ ជទី្រស ញ់ មនមុខញញឹម 

 េនះរបស់អនក េទេ យករកែំហង មន ល្រពហមណ៍ េតើអនកនឹង 

 េធ្វើអ្វី   (ដល់បុគគលេនះ)    ។ 

[៦៦៦] (្រពះេពធិសត្វ េពលថ) េសចក្តីេ្រកធេកើតដល់ ម  ក៏េចញ 

 មកមិនបន ម កលរស់េន េចញមកមិនបនេទ ម ឃត ់

 ឆប់រហ័សឲយដូចជេភ្ល ងដ៏ធឃំត់នូវធូលី   ។ 
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១៧៥ 

ទសកនិបេត   បញច មំ    ចុល្លេពធិជតកំ 

[៦៦៧] យននុ     បុេព្វ    វកិតថិេ   ពលម្ហិវ   អបស េិ  

 ្វ ជជ   តុណ្ហិ កេ ទនិ  សងឃដឹ   សិព្វមចឆសិ   ។ 

[៦៦៨] ឧបបជជិ    េម   ន   មុញចិ តថ  ន   េម   មុញចិ តថ   ជីវេ  

 រជំវ    វបុិ     វុដ្ឋិ  ខិបបេមវ    និ រយឹ    ។ 

[៦៦៩] កិេន្ត   ឧបបជជិ    េន   មុញចិ   កិេន្ត   ន  មុញចិ    ជីវេ  

 រជំវ   វបុិ    វុដ្ឋិ  កតមំ   ត្វំ   និ រយិ(១)   ។ 

[៦៧០] យម្ហិ   ជេត   ន   បស តិ  អជេត   ធុ   បស តិ 

 េ   េម  ឧបបជជិ   េន  មុញចិ  េកេធ  ទុេមមធេគចេ   ។ 

[៦៧១] េយន  ជេតន  ននទន្តិ  អមិ ្ត    ទុកខ េមសិេន 

 េ  េម ឧបបជជិ   េន មុញចិ  េកេធ  ទុេមមធេគចេ  ។ 

[៦៧២] យសមិញច    ជយមនសមឹ សទតថំ   នវពុជឈតិ 

 េ   េម  ឧបបជជិ   េន  មុញចិ  េកេធ  ទុេមមធេគចេ   ។ 

     ១   ម.   កតមំ   តំ   និ រយឹ   ។ 
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១៧៥ 

ទសកនិបត   ចុល្លេពធិជតក   ទី   ៥ 

[៦៦៧] (្រពះ ជ...) កនុងកលពីេដើម េ កនិយយអួត ឥឡូវេនះ 
 ៃថងេនះេ កេនះដូច ងកម្ល ងំ េនេសង មសមងេំដរសងឃដីវញិ ។ 
[៦៦៨] (្រពះម សត្វ...) េសចក្តីេ្រកធេកើតដល់ ម  ក៏េចញមកមិន 
 បន ម កលរស់េន េចញមកមិនបនេទ ម ឃត់ឆប់ 
 រហ័ស   ឲយដូចជេភ្ល ងធឃំត់នូវធូលី   ។ 
[៦៦៩] (្រពះ ជ...) អ្វីេកើតេឡើងដល់េ ក េចញមកមិនបន េ ក 
 កលរស់េនអ្វីេចញមកបន េ កឃត់អ្វីដូចេភ្ល ងធឃំត់នូវធូលី ។ 
[៦៧០] (្រពះេពធិសត្វេពលថ) កលសភវៈ េកើតេឡើង បុគគល 
 េមើលមិនេឃើញ កលមិនេកើតេឡើង េទើបេឃើញងយ សភវៈ 
 េនះ គឺេសចក្តីេ្រកធជ រមមណ៍ របស់បុគគលលងង់ េកើតេឡើង 
 ដល់ ម    េចញមកមិនបនេទ   ។ 
[៦៧១] បុគគលទងំ យ ជស្រតូវ អនកែស្វងរកនូវេសចក្តីទុកខ 
 រែមងេ្រតកអរ េ យសភវៈ  ែដលេកើតេហើយ សភវៈ 
 េនះ គឺេសចក្តីេ្រកធ ជ រមមណ៍របស់បុគគលលងង់ េកើតេឡើង 
 ដល់ ម    េចញមកមិនបនេទ   ។ 
[៦៧២] កលសភវៈ េកើតេឡើង បុគគលរែមងមិនយល់ នូវ្របេយជន៍ 
 របស់ខ្លួន សភវៈេនះគឺេសចក្តីេ្រកធ ជ រមមណ៍របស់បុគគល 
 លងង់   េកើតេឡើងដល់ ម មិនបនេទ   ។ 
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១៧៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៦៧៣] េយនភិភេូ      កុសលំ     ជ តិ 

  បរកកេរ     វបុិលញច បិ     អតថំ 

  ស      ភីមេសេន      ពល       បមទទិ 

  េកេធ      ម ជ     ន     េម     អមុចចថ    ។ 

[៦៧៤] កដ្ឋសមឹ   មតថមនសមឹ  បវេក   នម   ជយតិ 

 តេមវ   កដ្ឋំ   ទហតិ  យ ម   េ   ជយេត   គិនិ ។ 

[៦៧៥] ឯវ ំ  មនទស    េបសស   ពលស    អវជិនេ  

 រមភ   ជយេត  េកេធ  េ បិ   េតេនវ   ឌយ្ហតិ  ។ 

[៦៧៦] អគគីវ   តិណកដ្ឋសមឹ  េកេធ   យស   បវឌ តិ 

 និហីយតិ   តស    យេ   កឡបេកខ វ   ចនទិម   ។ 

[៦៧៧] អនិេនទ    ធមូេកតវូ  េកេធ   យស បូសមមតិ 

 បរូតិ   តស    យេ   សុកកបេកខ វ   ចនទិមតិ   ។ 

ចុល្លេពធិជតកំ   បញច មំ   ។ 
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១៧៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៦៧៣] បពិ្រតម ជ បុគគល្រតូវេសចក្តីេ្រកធ  ្រគបសងកត់ 
 េហើយ រែមងលះបង់នូវកុសលផង េធ្វើ្របេយជន៍ដ៏ធទូំ យឲយ 
 បសូនយផង េសចក្តីេ្រកធេនះ មនេសន គឺកិេលសែដលគួរ 
 ខ្ល ច មនកម្ល ងំ ចញញីំសត្វបន េសចក្តីេ្រកធេចញពី 
 ម មិនបនេទ   ។ 

[៦៧៤] ធមម េភ្លើង រែមងេកើតកនុងេឈើែដលពួត េភ្លើងេនះេកើតអពីំ 
 េឈើ    េឆះនូវេឈើេនះវញិ   ។ 

[៦៧៥] កលបុរសលងង់េខ្ល  ប់ឥត្របជញ  មិនេចះដឹងយ៉ងេនះ 
 េសចក្តីេ្រកធ រែមងេកើតអពីំករ្រប ងំ្របែជង បុរសេនះ 
 រែមង្រតូវេភ្លើងគឺេសចក្តីេ្រកធេនះឆបេឆះ   ។ 

[៦៧៦] េសចក្តីេ្រកធ របស់បុគគល  ចេ្រមើនេឡើង ដូចេភ្លើងកល 
 ចេ្រមើនេឡើង កនុងគនំរេ ម និងេឈើ យសរបស់បុគគលេនះ រែមង 
 បសូនយ   ដូច្រពះច្រនទ   កនុងកឡប័កខ   ។ 

[៦៧៧] េសចក្តីេ្រកធ របស់បុគគល  សងប់រមង ប់ ដូចេភ្លើងមិន 
 មនកញ៉ំម យសរបស់បុគគលេនះ រែមងបរបូិណ៌ ដូច្រពះច្រនទ 
 កនុងសុកកប័កខ   ។ 

ចប់   ចុល្លេពធិជតក   ទី   ៥   ។ 
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១៧៧ 

ទសកនិបេត   ឆដ្ឋំ   មណ្ឌ ពយជតកំ 

មណ្ឌ ពយជតកំ(១) 

 [៦៧៨] ស ្ត ហេម ហំ     បសននចិេ ្ត  

  បុញញតថិេក     ចរ ិ    ្រពហមចរយិ ំ

  អថបរ ំ    យ ំ    ចរតិំ    មមយិទំ 

  វស និ     បញញ ស     សមធិកនិ 

  អកមេក     បិ     អហំ     ច មិ 

  ឯេតន     សេចចន      សុវតថិ     េ តុ 

  ហតំ     វសំិ     ជីវតុ     យញញទេ ្ត     ។ 

 [៦៧៩] យ ម      ទនំ     នភិននទឹ     កទចិ 

  ទិ ្វ នហំ     អតិថឹ     សកេល 

  ន    ចបិ    េម    អបបយិតំ    អេវទំុ 

  ពហុស ុ      សមណ្រពហម      ច 

  អកមេក     បិ     អហំ     ទទមិ 

  ឯេតន     សេចចន     សុវតថិ     េ តុ 

  ហតំ     វសំិ     ជីវតុ     យញញទេ ្ត      ។ 

១   ឱ.   កណ្ហ ទីបយនជតកំ   ។ 
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១៧៧ 

ទសកនិបត   មណ្ឌ ពយជតក   ទី   ៦ 

មណ្ឌ ពយជតក 

[៦៧៨] (កណ្ហ ទីបយន បស េធ្វើសចចកិរយិថ) េយើងមនចិត្ត្រជះ- 

 ថ្វ  ្រតូវករេ យបុណយ បន្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិៈអស់ ៧ ៃថងគត់ 

 មួយេទៀត ្រពហមចរយិៈ  េលើសេទេទៀត ែដលេយើងបន 

 ្រប្រពឹត្តេហើយ ្រពហមចរយិៈេនះជរបស់ៃនេយើង េយើងជអនកមិន 

 ្របថន  (ចេំពះបព្វជជ ) អស់ជង ៥០ ឆន  ំមកេហើយ ែតឥឡូវេនះ 

 េយើងខ្ំរប្រពឹត្ត្រពហមចរយិៈ េ យពកយសចចៈេនះ សូមសួស្តី 

 េកើតមន (ដល់យញញទត្តកុមរ) ពិសចូរ បរ បបត់េទ 

 យញញទត្តកុមរ   ចូររស់េឡើង   ។ 

[៦៧៩] (បិ យញញទត្តកុមរ េធ្វើសចចកិរយិថ) កនុងកលខ្លះ ខញុ េំឃើញ 

 េភញ វកនុងេវ ែដលមកដល់លេំន ក៏មិនេ្រតកអរនឹងឲយទនេទ 

 ែតខញុមំិនឲយពួកសមណ្រពហមណ៍ េទះជពហុស ូត បនដឹងថ 

 ខញុមំិន្រស ញ់េទ មួយេទៀត ខញុ  ំ េទះបីមិន្របថន  (កនុងទន) 

 ក៏េនែតឲយ េ យពកយសចចៈេនះ សូមសួស្តីេកើតមន (ដល់ 

 យញញទត្តកុមរ) ពិសចូរ បរ បបត់េទ សូមយញញទត្តកុមរ 

 រស់េឡើង   ។ 
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១៧៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៦៨០] សីវេិ     ត    ពហតូេតេជ 

  េយ    តំ    អឌំសី    ពិ     ឧទធចច(១) 

  តសមិញច     េម    អបបយិ យ    អជជ 

  បិតរ ិ   ច    េត    នតថិ    េកចិ    វេិសេ  

  ឯេតន    សេចចន    សុវតថិ    េ តុ 

  ហតំ    វសំិ    ជីវតុ    យញញទេ ្ត     ។ 

 [៦៨១] សន្ត     ទន្ត     េយ    ច    បរពិ្វជន្តិ 

  អញញ្រត    ក ្ហ     អនកមរបូ(២) 

  ទីបយន    កិស     ជិគុចឆមេន 

  អកមេក    ចរសិ    ្រពហមចរយិ ំ   ។ 

    ១   ឱ.   េយ   តំ   អឌតថិ   បត    ឧទិចច   ។   ម.   េយ   តំ   អទសឹ   សច    ឧទទិចច  ។ 

២   ម.   កណ្ហ    ន ថ កមរបូ   ។ 



363 

១៧៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៦៨០] (ម យញញទត្តកុមរ េពលថ) មន លកូន សីរពិស  

 មនេតជះេ្រចើន បនលូនេចញពីរនធមកចឹកអនក កនុងៃថងេនះ ខញុនឹំង 

 បិ អនក មិនមនេសចក្តីែប្លកគន មួយ កនុង សីរពិសេនះេទ 

 (េ្រពះជអនកមិន្រស ញ់ សីរពិស (ដូចគន ) េ យពកយ 

 សចចៈេនះ សូមសួស្តីេកើតមន ពិសចូរ បរ បបត់េទ សូម 

 យញញទត្តកុមរ   រស់េឡើង   ។ 

[៦៨១] (នយមណ្ឌ ពយៈជសម្ល ញ់សួរថ) ពួកជន បួស ជអនក 

 សងប់រមង ប់ ទូនម នឥ្រនទិយ ពួកជនេនះ ្របកដជអនក្របថន  

 (នឹងបួស) ែមន េវៀរែលងែតកណ្ហ ទីបយន បសេចញ បពិ្រត 

 ទីបយន បស េ កស្អប់េខពើមអ្វី បនជមិនចង់បួស េហើយ 

 ្រទ្ំរប្រពឹត្ត្រពហមចរយេទវញិ   ។ 
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១៧៩ 

ទសកនិបេត   ឆដ្ឋំ   មណ្ឌ ពយជតកំ 

 [៦៨២] សទធ យ    និកខមម    បុន    និវេ ្ត  

  េ     ឯឡមេូគ    ចបេ     វ យ ំ

  ឯតស     ទស     ជិគុចឆមេន 

  អកមេក    ច មិ    ្រពហមចរយិ ំ

  វញិញុ បសតថញច     សតញច     នំ 

  ឯវមបហំ    បុញញកេ     ភ មិ    ។ 

 [៦៨៣] សមេណ    តុវ ំ   ្រពហមេណ    អទធិេក    ច 

  សន្តបបយសិ    អននបេនន    ភិកខំ  

  ឱបនភតូំវ    ឃរ ំ   តវយិទំ 

  អេននន    បេនន    ឧេបតរបូំ 

  អថ    កិស     ទស     ជិគុចឆមេន 

  អកមេក    ទនមិមំ    ទទសិ    ។ 
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១៧៩ 

ទសកនិបត   មណ្ឌ ពយជតក   ទី   ៦ 

[៦៨២]  (ទីបយន បស េពលថ) បុគគល េចញ (ចកផទះ 

 បួស) េ យសទធ  េហើយ្រតឡប់មក (កន់ផទះ) វញិ បុគគល 

 េនះឯង េឈម ះថជមនុស លងីេលងើ មិននឹងនួនេយើងស្អប់េខពើម ទៈ 

 េនះ (សូមប)ី ជអនកមិន្របថន  (បួស) ក៏្រទ្ំរប្រពឹត្ត្រពហមចរយ 

 ែដលវញិញូ ជនសរេសើរផង ជ នៈរបស់ពួកសបបុរសផង េយើង 

 ជអនកេធ្វើនូវបុណយយ៉ងេនះ   ។ 

[៦៨៣] ចែំណកអនកបនញុងំពួកសមណ្រពហមណ៍ និងអនកដេំណើ រ 

 ឲយែឆ្អតសកប់សកល់ េ យបយទឹកនិងភិកខ រ ឯផទះរបស់អនកេនះ 

 មនភិកខ រ (ដ៏សមបូណ៌) ដូចជ្រសះស្រមប់ជនចុះផឹក កល 

 េបើដូេចនះេទ ចុះអនកស្អប់េខពើមពកយអ្វី បនជអនកមិន្របថន នឹងឲយ 

 ទន    ែតេនែតឲយនូវទនេនះវញិ   ។ 
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១៨០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៦៨៤] បិតេ    ច   េម   សុ   បិ ម    ច 

  សទធ    អហុ   ទនបតី   វទញញូ  

  តំ    កលូវត្តំ    អនុវត្តមេន 

  មហំ    កុេល    អន្តិមគនធិេន    អហំុ 

  ឯតស     ទស     ជិគុចឆមេន 

  អកមេក    ទនមិមំ    ទទមិ    ។ 

 [៦៨៥] ទហរ ឹ   កុមរ ឹ   អសមតថបញញំ  

  យន្ត នយឹ    ញតិកុ     សុគេត្ត 

  ន    បបិ    េម    អបបយិតំ    អេវទិ 

  អញញ្រត    កម    បរចិរយន្ត  

  អថ    េកន    វេណ្ណន    មយ    ហិ    េភតិ 

  សំ សធេមម     អហុ    ឯវរេូប    ។ 
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១៨០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៦៨៤] (មណ្ឌ ពយៈ...) ម បិ និងជីជូនជី របស់ខញុ  ំ ជអនកមនសទធ  

 ជមច ស់ៃនទន ជអនកដឹងនូវពកយសមូម ខញុ ្ំរប្រពឹត្ត មវត្តរបស់ 

 ្រតកូលេនះ េ យ ងំចិត្តថ ម អញកុជំអនកមនកនុងទីបផុំត 

 និងជអនកកត់នូវវង ្រតកូល កនុង្រតកូលេឡើយ ម អញស្អប់ 

 េខពើម ចេំពះពកយេនះ (េទះបី) ជអនកមិនមន្របថន នឹងឲយទន 

 ក៏េនែតឲយនូវទនេនះ   ។ 

[៦៨៥]  មន លនងមនសររីកយដ៏ល្អ េយើងបនននំងមកអពីំ្រតកូល 

 ៃនញតិ ងំពីកលនងេនជកុមរេីកមង មន្របជញ មិនទន់ 

 អង់ ចេម្ល៉ះ នងបេ្រមើអញទងំមិនចង់ ែតមិនឲយដឹងថ មិន្រស- 

 ញ់អញ មន លនង កលេបើដូេចនះ ករេនរួមជមួយេយើង 

 មនសភពយ៉ងេនះ   េតើេ យេហតុដូចេម្តច   ។ 
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១៨១ 

ទសកនិបេត   សត្តមំ   និេ្រគធជតកំ 

 [៦៨៦]    ទេូរ   នយិធ   កទចិ   អតថិ 
  បរមប    នម   កុេល   ឥមសមឹ 
  តំ   កលូវត្តំ   អនុវត្តមន 
  នហំ   កុេល   អន្តិមគនធិនី   អហំុ 
  ឯតស    ទស    ជិគុចឆមន 
  អកមិក   បដ្ឋច មិ(១)   តុយ្ហ ំ  ។ 
 [៦៨៧] មណ្ឌ ពយ   ភសិស  ំ  អភសេនយយ(ំ២) 
  តំ   ខមយតំ   បុត្តេហតុ   មមជជ 
  បុត្តេបម   នយិធ   បរតថិ   កិញចិ  
  េ    េន   អយ ំ  ជីវតិ   យញញទេ ្ត តិ   ។ 

មណ្ឌ ពយជតកំ   ឆដ្ឋំ   ។ 

និេ្រគធជតកំ 
[៦៨៨] ន   ហេមតំ   ជនមិ េក យ ំ  កស    ចរ ិ   
 យថ   េខ   វទិ   ឯវ ំ និេ្រគធ   កិន្តិ   មញញសិ   ។ 
[៦៨៩] តេ    គលវនិីេតន បុរ ិ    និហរសុឹ   មំ(៣) 
 ទ ្វ    មុខបប និ ខស    វចនំ   ក    ។ 
    ១   ឱ.   ពនធច មិ   ។   ម.   បទច មិ   ។   ២   ម.   មណ្ឌ ពយ   ភសឹ   យមភសេនយយុំ  ។ 
៣   ឱ.   បុរ ិ    និទធ បយឹសុ   មំ   ។   ម.   បុរ ិ    និទធ បយឹសុ   ។ 
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១៨១ 

ទសកនិបត   និេ្រគធជតក   ទី   ៧ 

[៦៨៦]     (ភរយិ...) យូរ ស់មកេហើយ កនុងកល ក៏េ យ ករ 

 ផ្ល ស់ប្តូ រប្តី មិនមនកនុង្រតកូលេនះេទ ខញុ ្ំរប្រពឹត្ត មវត្តរបស់្រតកូល 

          េនះ េ យ ងំចិត្តថ ម អញ កុជំអនកមនកនុងទីបផុំត និងជអនក 

 កត់នូវវង ្រតកូល កនុង្រតកូលេឡើយ ខញុសំ្អប់េខពើមពកយេនះ េទះបី 

 ជអនកមិនមន្របថន នឹងបេ្រមើ ក៏្រប្រពឹត្តបេ្រមើមិន ច់ ចេំពះអនក ។ 

[៦៨៧]   បពិ្រតមណ្ឌ ពយៈ ខញុ និំយយនូវពកយ ែដលមិនគួរនិយយ សូមអនក 

 អត់េទសចេំពះពកយេនះ ដល់ខញុ  ំ កនុងៃថងេនះ េ្រពះេហតុៃនកូន 

 ចុះរបស់ មួយឯេទៀត កនុងេ កេនះ រែមងមិនមនជងេសចក្តី 

 ្រស ញ់ កនុងកូនេឡើយ យញញទត្តកុមរបស់េយើងេនះរស់វញិ ។ 
                                         ចប់   មណ្ឌ ពយជតក   ទី   ៦   ។ 

និេ្រគធជតក 
[៦៨៨]    (េបតិកបុរស េពលថ) បពិ្រតនិេ្រគធ ខេសនបតិ 

 បននិយយថ អញមិន គ ល់អនកនុ៎ះេទ អនកេនះជអ្វី ឬជ 

 អនកបេ្រមើ របស់អនក  (ដូេចនះ) យ៉ង  េតើ្រពះអងគ្រទង់យល់ 

 យ៉ងេនះ   ែដរឬ   ។ 

[៦៨៩]     កលេនះ ពួកបុរសអនកេធ្វើ មពកយ ខបុរស ក៏ទះតប់ 

 មត់បេណ្ត ញខញុ ្ំរពះអងគ   េ យករអូសកេចញ   ។ 
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១៨២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៦៩០] ឯ ទិសំ   ទុមមតិន អកតេញញន   ទុពភិន 

 កតំ   អនរយិ ំ  េខន សខិន   េត   ជនធិប  ។ 

[៦៩១] ន   ហេមតំ   ជនមិ នបិ   េម   េកចិ   សំសតិ 

 យ ំេម ត្វំ  សមម  អកខ សិ េខន   កឌ នំ(១)  កតំ  ។ 

[៦៩២] សកខី នំ   ជីវង កេ  មម   ខស    ចភូយ ំ

 ត្វំ  េនសិស រយិ ំ ទ  មនុេស សុ   មហគគតំ(២) 

 តុយ្ហម្ហ    លពភិម(៣)  ឥទធិ  ឯតថ  េម  នតថិ   សំសេយ 

[៦៩៣] យថបិ   វជីំ   អគគិសមឹ ឌយ្ហតិ   ន   វរិហូតិ 

 ឯវ ំ  កតំ   អសបបុរេិស នស តិ   ន   វរិហូតិ   ។ 

[៦៩៤] កតញញុ ម្ហិ   ច   េបសម្ហិ សីលវេន្ត   អរយិវុត្តិេន 

 សុេខេត្ត  វយិ  ពីជនិ កតំ   តម្ហិ   ន   នស តិ   ។ 

     ១  ឱ.   កតនំ  ។  ម.  ករណំ  ។  ២  ឱ.  ម.   មហន្តតំ  ។  ៣  ម.  តយ  មលពភិ   ។ 
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១៨២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៦៩០] បពិ្រត្រពះអងគជធជំងជន អេំពើមិន្របេសើរ្របកដដូេចនះ ខៈ 

 ជសម្ល ញ់របស់្រពះអងគ ជមនុស មនគនិំត ្រកក់ ជអកតញញូ  

 ្រទុស្តមិ្រត   បនេធ្វើេហើយ   ។ 

[៦៩១] (្រពះបទនិេ្រគធ...) មន លសម្ល ញ់ អនក្របប់នូវករទង់ទញ 

  ែដល ខៈេធ្វើេហើយដល់ខញុ  ំខញុមំិនដឹងនូវដេំណើ រន៎ុះេទ ទងំ 

 អនក មួយ   ក៏មិនបន្របប់ដល់ខញុ ែំដរ   ។ 

[១៩២] អនកបនេធ្វើនូវករចិញចឹ មជីវតិងយ ដល់សម្ល ញ់ទងំ ២ នក់ 

 គឺខញុ  ំ និង ខៈ ជអនកឲយឥស រយិយស គឺភពជធ ំ កនុងមនុស  

 ដល់េយើង េយើងបនេសចក្តីសេ្រមច ក៏េ្រពះអនក េសចក្តីសង យ័ 

 កនុងេហតុនុ៎ះ   មិនមនដល់ខញុ េំទ   ។ 

[១៩៣] ពូជ (ែដល ក់) កនុងេភ្លើង រែមងេឆះ មិនដុះយ៉ង  

 មិញ ឧបករគុណែដលបុគគលេធ្វើេហើយ កនុងអសបបុរស រែមង 

 វនិស   មិនលូត ស់   យ៉ងេនះែដរ   ។ 

[៦៩៤] ឧបករគុណែដលបុគគលេធ្វើេហើយ កនុងបុរសជកតញញូ  មន 

 សីលធម៌ មនេសចក្តី្រប្រពឹត្ត្របេសើរេនះ រែមងមិនវនិសេទ 

 ដូចពូជ   (ែដលេ្រពះ)   កនុងែ្រសល្អ   ។ 
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១៨៣ 

ទសកនិបេត   អដ្ឋមំ   តកកលជតកំ 

[៦៩៥] ឥមញច    ជមមំ   េនកតិកំ អសបបុរសិចិន្តកំ 

 ហនន្តុ    ខំ   សត្តីហិ នស (១) ឥចឆ មិ   ជីវតិំ  ។ 

[៦៩៦] ខមតស    ម ជ ប    ទុបបដិ នយ 

 ខម   េទវ   អសបបុរសិស  នស    ឥចឆ មហំ   វធំ  ។ 

[៦៩៧] និេ្រគធេមវ   េសេវយយ ន   ខមុបសំវេស 

 និេ្រគធសមឹ   មតំ   េសេយយ យេញច    ខសមិ   ជីវតិន្តិ   ។ 

និេ្រគធជតកំ   សត្តមំ   ។ 

តកកលជតកំ 

[៦៩៨] ន   តកក    សន្តិ   ន   លុបនិ 

 ន   វ ិ លិេយ   ន   កលមព និ   ត 

 ឯេក   អរញញម្ហិ   សុ នមេជឈ 

 កិមតថិេក   ត   ខ សិ   កសំុ   ។ 

      ១   ម.   នហំ   ។ 
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១៨៣ 

ទសកនិបត   តកកលជតក   ទី   ៧ 

[៦៩៥]     ជបុរសទងំ យ   ចូរយកលែំពង  សម្ល ប់នូវ ខៈេនះ 

 ជមនុស មក របិញរបុញ មនគនិំតជអសបបុរសចុះ េយើង 

 មិន្របថន ឲយ រស់េនេទ   ។ 

[៦៩៦] (េបតិកៈ...) បពិ្រតម ជ សូម្រពះអងគអត់េទស ចេំពះ 

 បុរសេនះ (េ្រពះថ) ជីវតិ (របស់សត្វែដល ្ល ប់េហើយ) មិន ច 

 ន្ំរតឡប់មកវញិបនេទ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព សូម្រពះអងគអត់ 

 េទសដល់អសបបុរស ខញុ ្ំរពះអងគ មិន្របថន ករសម្ល ប់បុរសេនះេទ ។ 

[៦៩៧] បុគគលគបបេីសពគប់ នូវេស្តចនិេ្រគធប៉ុេ ្ណ ះ កុេំនជមួយ 

 ខៈេឡើយ េសចក្តី ្ល ប់ កនុងសំ ក់េស្តចនិេ្រគធ្របេសើរជង 

 ឯកររស់េន   កនុងសំ ក់ ខៈ   ពំុ្របេសើរេឡើយ   ។ 

ចប់   និេ្រគធជតក   ទី   ៧   ។ 

តកកលជតក 

[៦៩៨]     (កុមរេពធិសត្វ េពលថ) បពិ្រតបិ  ដឡូំងឈម 

 មន់ មិនមន ដឡូំងជ្វ  មិនមន ដឡូំងៃដខ្ល  មិនមន 

 ដឡូំងេ ន ត មិនមន (កនុងទីេនះេទ) បិ មន្របេយជន៍អ្វី េទើប 

 មកជីករេ ្ត    កនុងទីក ្ត លសម ន   កនុងៃ្រព   ែតមន ក់ឯង   ។ 
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១៨៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៦៩៩] បិ មេ    ត   សុទុព្វេ    េត 

  អេនកពយធីហិ   ទុេកខ ហិ   ផុេ ្ឋ  

  តមជជហំ   និកខណិស មិ   េ េពភ 

  ន   ហិស    តំ   ជីវតិំ   េ ចយមិ   ។ 

 [៧០០] សង កបបេមតំ   បដិលទធបបកំ 

  អចច ហិតំ   កមមំ   កេ សិ   លុទទំ 

  មយបិ   ត   បដិលចឆេស   តុវ ំ

  ឯ ទិសំ   កមមំ   ជរបូនីេ  

  តំ   កលូវត្តំ   អនុវត្តមេន 

  អហមប ិ  តំ   និកខណិស មិ   េ េពភ   ។ 

 [៧០១] ផរុ ហិ   ចហិ   បកុព្វមេន 

  សជជ   មំ   ត្វំ   វទេស   កុមរ 

  បុេ ្ត    មមំ   ឱរសេក   សមេន 

  អហិ នុកមប ី  េម   ត្វំសិ   បុត្ត   ។ 
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១៨៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៦៩៩] (បិ េពលថ) មន លកូន ជី របស់អនក មនកម្ល ងំថម 

 ថយ ស់េហើយ ្រតូវពយធិទុកខេ្រចើនយ៉ងប៉ះពល់ ៃថងេនះ អញ 

 នឹងកប់គត់េចលកនុងរេ ្ត    េ្រពះមិនចង់ឲយគត់រស់េនេទ  ។ 

[៧០០] (កុមរ...) េសចក្តី្រតិះរះិេនះ ជអេំពើដ៏ មក ែដលបិ បន 

 េហើយ បិ េធ្វើនូវកមម មិនជ្របេយជន៍ៃ្រកេពក ជអេំពើ ្រកក់ 

 បពិ្រតបិ  អនកកលេបើជ ចូល្រគបសងកត់ រែមងបនទទួលនូវកមម 

 ្របកដដូេចនះ អពីំខញុ វំញិ សូមបខីញុកំល្រប្រពឹត្ត មវត្តរបស់្រតកូល 

 េនះ   នឹងកប់បិ    កនុងរេ ្ត វញិ   ។ 

[៧០១] (បិ ...) មន លកុមរ អនក្រគបសងកត់ និយយខទ ងំខទប់អញ 

 េ យសម្ដី ្រកក់ ែនកូន អនកជកូនេកើតអពីំ្រទូងៃនអញ 

 អនុេ្រគះេ យអេំពើ   មិនែមនជ្របេយជន៍ដល់អញ   ។ 
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១៨៥ 

ទសកនិបេត   អដ្ឋមំ   តកកលជតកំ 

 [៧០២] ន    តយហំ    ត    អហិ នុកមប ី

 ហិ នុកមប ី   េត    អហញ្ហិ     ត 

 បបញច     តំ    កមម    បកុព្វមនំ 

 អរ មិ    េន    រយិតុំ    តេ     ហិ    ។ 

 [៧០៣] េយ    មតរ ំ       បិតរ ំ   សវដិ្ឋ 

 អទសូេក    ហឹសតិ    បបធេមម  

 កយស     េភទ    អភិសមប យ ំ

 អសំសយ ំ   េ     និរយ ំ   ឧេបតិ    ។ 

 [៧០៤] េយ    មតរ ំ       បិតរ ំ   សវដិ្ឋ 

 អេននន    បេនន    ឧបដ្ឋ តិ 

 កយស    េភទ   អភិសមប យ ំ

 អសំសយ ំ   េ     សុគតឹ     ឧេបតិ    ។ 

 [៧០៥] ន    េម    ត្វំ    បុត្ត    អហិ នុកមប ី

 ហិ នុកមប ី   េម    ត្វំសិ    បុត្ត 

 អហញច     េត    មត     វុចចមេន 

 ឯ ទិសំ    កមម    កេ មិ    លុទទំ    ។ 
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១៨៥ 

ទសកនិបត   តកកលជតកទី   ៨ 

[៧០២ ] (កុមរ...) បពិ្រតបិ  ខញុមំិនែមនអនុេ្រគះេ ក េ យឥត្រប- 

 េយជន៍េទ បពិ្រតបិ  ពិត ស់ ខញុអំនុេ្រគះេ យ្របេយជន៍ 

 ដល់េ ក េ យពិត ប៉ុែន្ត ខញុមំិនគួរ េដើមបនឹីង មេ ក 

 ែដលកពុំងេធ្វើកមម ្រកក់   េ យេហតុេនះេទ   ។ 

[៧០៣] បពិ្រតសវដិ្ឋៈ បុគគល  មនធម៌ដ៏ មក េបៀតេបៀន 

 នូវម បិ  ែដលជអនកមិន្របទូស្ត បុគគលេនះ លុះែបកធ្ល យ 

 ងកយេទកនុងភពខងមុខ រែមងេកើតកនុងនរក ឥតសង យ័ ។ 

[៧០៤ ] បពិ្រតសវដិ្ឋៈ បុគគល  ទនុំកប្រមុងម បិ  េ យបយ 

 និងទឹក បុគគលេនះ លុះែបកធ្ល យ ងកយ េទកនុងភពខងមុខ 

 រែមងេកើត   កនុងសុគតិ   ឥតសង យ័   ។ 

[៧០៥] (បិ ...) មន លកូន អនកមិនែមនអនុេ្រគះ េ យឥត្រប- 

 េយជន៍ដល់េយើងេទ មន លកូន អនកអនុេ្រគះ េ យ្របេយជន៍ 

 ដល់េយើងពិត ចែំណកខងេយើង ្រតូវម របស់អនកេ្របើ េទើប 

 មកេធ្វើ   នូវកមម ្រកក់   ្របកដដូេចនះ   ។ 
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១៨៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៧០៦] យ    េត        ភរយិ    អនរយិរបូ 

 ម     មេម     សកិយ(១)    ជេនត្តិ 

 និទធ បេយ    តញច     សក    អគ  

 អញញមប ិ   េត        ទុខមវេហយយ    ។ 

 [៧០៧] យ    េត        ភរយិ    អនរយិរបូ 

 ម     មេម     សកិយ    ជេនត្តិ 

 ទន្ត     កេរណូវ    វសបូនី  

     បបធមម     បុន វជតតូិ    ។ 
តកកលជតកំ   អដ្ឋមំ   ។ 

ម ធមមបលជតកំ 
 [៧០៨] កិេន្ត    វតំ    កឹ    បន    ្រពហមចរយិ ំ

 កិស     សុចិណ្ណស     អយ ំ   វបិេក 

 អកខ ហិ    េម    ្រពហមណ    ឯតមតថំ 

 ក ម     នុ    តុម្ហំ    ទហ     ន    មិយយេរ    ។ 

     ១   ម.   ជតិយ   ។ 
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១៨៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៧០៦] (កុមរ...) ្រស្តី  ជភរយិរបស់បិ  មនសភពមិន 

 ្របេសើរ ្រស្តីេនះ ជម បេងកើតរបស់ខ្លួនខញុ  ំ បិ គបបបីេណ្ត ញ 

 ម េនះ េចញចកផទះរបស់ខ្លួន េ្រពះថ ម េនះ គង់នឹង 

 នទុំកខឯេទៀត   មកឲយបិ    មិនខន   ។ 

[៧០៧] ្រស្តី  ជភរយិរបស់បិ  មនសភពមិន្របេសើរ ្រស្តីេនះ 

 ជម បេងកើតរបស់ខ្លួនខញុ  ំម មនធម៌ដ៏ មកេនះ បនទូនម ន 

 ខ្លួន  ចុះអំ ច  ដូចជេមដរំ ី ចូល្រតឡប់មក  (កន់ផទះ) វញិ ។ 

ចប់   តកកលជតក   ទី   ៨   ។ 

ម ធមមបលជតក 

[៧០៨ ] ( ចរយសួរថ) អ្វីជវត្តរបស់អនក អ្វីជ្រពហមចរយិៈ របស់ 

 អនក េនះជ ផលសុចរតិធម៌ ដូចេម្តច ែដលអនកសន លំ្អេហើយ 

 មន ល្រពហមណ៍ អនកចូរ្របប់េសចក្តីនុ៎ះដល់ខញុ  ំ េ្រពះេហតុអ្វី េទើប 

 ពួកជនេនេកមង   (កនុង្រតកូល)   របស់អនក   មិន ្ល ប់   ។ 
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១៨៧ 

ទសកនិបេត   នវមំ   ម ធមមបលជតកំ 

 [៧០៩] ធមមំ     ច ម     ន     មុ      ភ ម 

  បបនិ     កមម និ     វវិជជយម 

  អនរយិ ំ    បរវិេជជម(១)     សព្វំ 

  ត ម      ហិ     អម្ហំ     ទហ      ន     មិយយេរ(២)   ។ 

 [៧១០] សុេ ម     ធមមំ     អសតំ     សតញច  

  ន     ចបិ     ធមមំ    អសតំ     េ ចយម 

  ហិ ្វ      អសេន្ត     ន     ជ ម    សេន្ត 

  ត ម      ហិ     អម្ហំ     ទហ      ន     មិយយេរ    ។ 

 [៧១១] បុេព្វវ     ទន     សុមន     ភ ម 

  ទទំបិ     េវ(៣)      អត្តមន     ភ ម 

  ទ ្វ បិ     េវ(៤)     ននុតបម     បចឆ  

  ត ម      ហិ     អម្ហំ     ទហ      ន     មិយយេរ    ។ 

 [៧១២] សមេណ     មយ ំ    ្រពហមេណ     អទធិេក     ច 

  វណិព្វេក     យចនេក     ទលិេទទ 

  អេននន     បេនន     អភិតបបយម 

  ត ម      ហិ     អម្ហំ     ទហ      ន     មិយយេរ    ។ 
   ១   ឱ.   ម.  បរវិេជជមុ   ។   ២   ឱ.   ត ម តិ   អម្ហំ   ទហ    ន   មីយេរ   ។   ៣-៤  ឱ.  ម.  េច  ។ 
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១៨៧ 

ទសកនិបត   ម ធមមបលជតក   ទី   ៩ 

[៧០៩] (បិ របស់ធមមបល តបថ) ពួកេយើង្រប្រពឹត្តធម៌ មិននិយយ 

 កុហក េវៀរនូវអេំពើដ៏ មក េវៀរនូវអេំពើមិន្របេសើរ្រគប់យ៉ង 

 េ្រពះេហតុេនះឯង េទើបពួកជនេនេកមង (កនុង្រតកូល) របស់ 

 ពួកេយើង   មិន ្ល ប់   ។ 

[៧១០] ពួកេយើង ្ត ប់ធម៌ របស់អសបបុរសផង សបបុរសផង ប៉ុែន្ត 

 ពួកេយើង មិនេពញចិត្ត នឹងធម៌របស់ពួកអសបបុរសេទ ពួកេយើង 

 លះបង់អសបបុរស មិនលះបង់សបបុរសេទ េ្រពះេហតុេនះឯង 

 េទើបពួកជនេនេកមង (កនុង្រតកូល) របស់ពួកេយើង មិន ្ល ប់ ។ 

[៧១១] ពួកេយើង មនចិត្តល្អ កនុងកលមុនឲយ កលកពុំងឲយក៏មន 

 ចិត្តេ្រតកអរ លុះឲយេហើយ មិនេក្ត ្រក យេ្រកយ េ្រពះេហតុ 

 េនះឯង េទើបពួកជនេនេកមង (កនុង្រតកូល) របស់ពួកេយើង 

 មិន ្ល ប់   ។ 

[៧១២] ពួកេយើង បនញុងំពួកសមណ្រពហមណ៍ អនកដេំណើ រ 

 សមូម យចក និងអនកកម ត់ ឲយែឆ្អតសកប់សកល់ េ យបយនិង 

 ទឹក េ្រពះេហតុេនះឯង េទើបពួកជនេនេកមង (កនុង្រតកូល) 

 របស់េយើង   មិន ្ល ប់   ។ 
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១៨៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៧១៣] មយញច      ភរយិ ំ    នតិកកមម 

 ភរយិបិ     អេម្ហ     នតិកកមន្តិ 

 អញញ្រត     ហិ     ្រពហមចរយិ ំ    ច ម 

 ត ម      ហិ     អម្ហំ     ទហ      ន     មិយយេរ     ។ 

[៣១៤] ប តិប      វរិមម     សេព្វ 

 េ េក     អទិននំ     បរវិជជយម 

 អមជជប     េនបិ     មុ      ភ ម 

 ត ម      ហិ     អម្ហំ     ទហ      ន     មិយយេរ     ។ 

[៧១៥] ឯ សុ     េវ     ជយេរ     សុត្តមសុ 

 េមធវេិន     េ ន្តិ     ពហតូបញញ  

 ពហុស ុ      េវទគុន     ច     េ ន្តិ 

 ត ម      ហិ     អម្ហំ     ទហ      ន     មិយយេរ     ។ 

[៧១៦] ម បិតេ      ភគិនីភតេ      ច 

 បុ ្ត      ច     ទ      ច     មយញច      សេព្វ 

 ធមមំ     ច ម     បរេ កេហតុ 

 ត ម      ហិ     អម្ហំ     ទហ      ន     មិយយេរ     ។ 
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១៨៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៧១៣] ពួកេយើង មិន្រប្រពឹត្តកន្លងចិត្តភរយិេទ ទងំពួកភរយិ ក៏មិន 

 ្រប្រពឹត្តកន្លងចិត្តេយើង ពួកេយើង្រប្រពឹត្តនូវ្រពហមចរយិធម៌ េលើក 

 ែលងែតភរយិទងំេនះេចញ េ្រពះេហតុេនះឯង េទើបពួកជន 

 េនេកមង   (កនុង្រតកូល)   របស់ពួកេយើង    មិន ្ល ប់   ។ 

[៧១៤ ] េយើងទងំអស់គន  េវៀរចកប តិបត េវៀរចកអទិនន ទនកនុង 

 េ ក មិនផឹកទឹក្រសវងឹ មិននិយយពកយកុហក េ្រពះេហតុេនះ 

 ឯង េទើបពួកជនេនេកមង (កនុង្រតកូល)របស់ពួកេយើង មិន ្ល ប់ ។ 

[៧១៥ ] កូនទងំ យ (របស់េយើង) េកើតកនុងពួក្រស្តីដ៏ឧត្តម រែមង 

 ជអនក្របជញ មន្របជញ េ្រចើន ជពហុស ូត ដឹងនូវេវទ េ្រពះេហតុ 

 េនះឯង េទើបពួកជនេនេកមង (កនុង្រតកូល) របស់េយើង មិន ្ល ប់ ។ 

[៧១៦ ] ម បិ  បងប្អូន្រស្តី បងប្អូន្របុស កូន ្របពនធ និងេយើង្រគប់គន  

 ្រប្រពឹត្តធម៌ េដើមបជី្របេយជន៍ កនុងេ កខងមុខ េ្រពះេហតុេនះ 

 ឯង  េទើបពួកជនេនេកមង  (កនុង្រតកូល)  របស់ពួកេយើង  មិន ្ល ប់  ។ 
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១៨៩ 

ទសកនិបេត   ទសមំ   កុកកុដជតកំ 

[៧១៧] ទ      ច     ទសី     អនុជីវេិន     ច 

 បរចិរកិ      កមមក      ច     សេព្វ 

 ធមមំ     ចរន្តិ     បរេ កេហតុ 

 ត ម      ហិ     អម្ហំ     ទហ      ន     មិយយេរ     ។ 

[៧១៨] ធេមម      ហេវ     រកខតិ     ធមមចរ ឹ

 ធេមម      សុចិេ ្ណ      សុខមវ តិ 

 ឯ និសំេ      ធេមម     សុចិេណ្ណ 

 ន     ទុគគតឹ     គចឆតិ     ធមមចរ ី    ។ 

[៧១៩] ធេមម      ហេវ     រកខតិ     ធមមចរ ឹ

 ឆត្តំ     មហន្តំ     វយិ     វស កេល 

 ធេមមន     គុេ ្ត      មម     ធមមបេ  

 អញញស      អដ្ឋីនិ     សិខី     កុមេ តិ     ។ 
ម ធមមបលជតកំ   នវមំ   ។ 

កុកកុដជតកំ 
[៧២០] នសមេស     កតបបម្ហិ      នសមេស     អលិក ទិេន 

 នសមេស     អត្តតថបញញម្ហិ        អតិសេន្តបិ    នសមេស  ។ 
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១៨៩ 

ទសកនិបត   កុកកុដជតក   ទី   ១០ 

[៧១៧] ពួកខញុ ្ំរបុស ពួកខញុ ្ំរសី អនកចិញចឹ មជីវតិេ យ រ អនកបេ្រមើ 
 និងអនកេធ្វើនូវករងរទងំអស់ ្រប្រពឹត្តធម៌ េដើមប្ីរបេយជន៍ កនុង 
 េ កខងមុខ េ្រពះេហតុេនះឯង េទើបពួកជនេនេកមង (កនុង 
 ្រតកូល)   របស់េយើង   មិន ្ល ប់   ។ 
[៧១៨] ធម៌ រែមរក អនក្រប្រពឹត្តធម៌ េ យពិត ធម៌ែដលសន លំ្អ 
 េហើយ រែមងនសុំខមកឲយ េនះជ និសង  កនុងធម៌ែដល 
 សន លំ្អេហើយ បុគគលអនក្រប្រពឹត្តធម៌ រែមងមិនេទកន់ទុគគតិ ។ 
[៧១៩] ធម៌ រែមងរក អនក្រប្រពឹត្តធម៌ េ យពិត ដូចឆ្រតធ ំ (ករពរ) 
 កនុងកលែដលេភ្ល ង ធមមបលជបុ្រតរបស់េយើង ធម៌្រគប់្រគង 
 េហើយ ឆ្អឹង (ែដលអនកនមំកេនះ) ជឆ្អឹងសត្វដៃទ កុមរ 
 (ជបុ្រតរបស់េយើង)   មនេសចក្តីសុខេនេឡើយ   ។ 

ចប់   ម ធមមបលជតក   ទី   ៩   ។ 

កុកកុដជតក 
[៧២០] (មន់េពធិសត្វ េពលថ) បុគគលមិនគបបសីនិទធ ន ល នឹង 
 បុគគលែដលេធ្វើបបម្តងេហើយ មិនគបបសីនិទធ ន ល នឹងបុគគលែដល 
 េពលពកយេឡះេ ះ មិនគបបសីនិទធ ន ល នឹងបុគគលែដលមន 
 ្របជញ គិតែត្របេយជន៍ខ្លួន មិនគបបសីនិទធ ន លនឹងបុគគល (មន 
 ពុតតបុត)   ែដលេធ្វើ ក់ដូចជសងប់ ង ត់   ៃ្រកែលង   ។ 
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១៩០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៧២១] ភវន្តិ   េហេក   បុរ ិ  េគបិបសិកជតិក 

 ឃសន្តិ   មេញញ   មិ ្ត និ ចយ   ន  ច   កមមុន   ។ 

[៧២២] សុខញជលី   បគគហិ  ចយ   បលិគុណ្ឋិ  

 មនុស េផគគូ   នសិេទ យសមឹ   នតថិ   កតញញុ    ។ 

[៧២៣] ន   ហិ   អេញញ ញញចិ ្ត នំ(១) ឥតថីនំ   បុរ ិ ន    

 ននវកិ ្វ    សំសគគំ ទិសមប ិ ន  វសិ េស(២) ។ 

[៧២៤] អនរយិកមមឧកកន្តំ អេតថតំ   សព្វឃតិនំ 

 និសិតំវ   បដិចឆននំ ទិសមប ិ  ន   វសិ េស   ។ 

[៧២៥] មិត្តវេសនិេធកេចច(៣) ខេលយន(៤)   អេចត  

 វវិេិធហិ   ឧបយន្តិ ទិសមប ិ  ន   វសិ េស   ។ 

     ១   ឱ.   អញញសចិ ្ត នំ   ។   ម   អញញញញចិ ្ត នំ   ។   ២   ឱ.   នសមេស ។   ម.   ច  នសមេស  ។ 

៣   ឱ.   ម.   មិត្តរេូបនិេធកេចច   ។   ៤   ឱ.   ខេល្លន   ។ 
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១៩០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៧២១ ] បុរសពួកខ្លះ ្របកបេ យជតិ ក់ដូចជេគេ្រសកទឹក 

 សីុនូវមិត្ត េ យ ច ែតមិន (សេ្រងគ ះេ យករងរ) ។ 

[៧២២ ] បុរសពួកខ្លះ ផគងអញជលីទេទេឡើង េហើយបិទបងំ េ យ ច 

 ជមនុស ្រ យ កតញញុ ធម៌ មិនមនកនុងបុគគល  សបបុរស 

 មិនគបបចូីលេទជិត   នូវបុគគលេនះេទ   ។ 

[៧២៣] បុគគលមិនគបបសីនិទធ ន ល នឹង្រស្តី ឬបុរស ែដលមនចិត្ត 

 ែ្រប្របួល (អនក ) េធ្វើនូវេសចក្តីសនិទធ ន ល ឲយចបស់េ យ 

 អេំពើេផ ងៗ (េហើយេធ្វើនូវេសចក្តីអន្ត យ កនុងកលខងេ្រកយ) 

 បុគគល   មិនគបបសីនិទធ ន ល   នឹងបុគគលែបបេនះេទ   ។ 

[៧២៤ ] អនកែដលេ ម ភនឹងអេំពើមិន្របេសើរ មន ចមិនខជ ប់ខជួន េបៀត 

 េបៀននូវជនទងំពួង ដូចជ វែដលសេំលៀង េហើយបិទបងំទុក 

 បុគគលមិនគបបសីនិទធ ន ល   នឹងបុគគលែបបេនះេទ   ។ 

[៧២៥ ] បុគគលពួកខ្លះ កនុងេ កេនះ ចូលេទជិតេ យឧបយេផ ងៗ 

 គឺេ យអំ ច េធ្វើ ក់ដូចជមិត្ត (ដ៏សនិទធ) មនពកយដ៏ ្អ ត 

 ផូរផង់ ែតមិនមនចិត្ត ( ្អ តល្អ) បុគគលមិនគបបសីនិទធ ន ល នឹង 

 បុគគលែបបេនះេទ   ។ 
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១៩១ 

ទសកនិបេត   ទសមំ   កុកកុដជតកំ 

[៧២៦] មិសំ      ធនំ   បិ យតថ   បស តិ   ទិេ  

 ទុពភឹ   កេ តិ   ទុេមមេធ តញច    ហន្ត្វ ន   គចឆតិ   ។ 

[៧២៧] មិត្តរេូបន   ពហេ  ឆនន    េសវន្តិ   សត្តេ  

 ជេហ   កបុរេិស   េហេត កុកកុ េ    វយិ   េសនកំ  ។ 

[៧២៨] េយ   ច   ឧបបតិតំ   អតថំ ខិបបេមវ   ន   ពុជឈតិ 

 អមិត្តវសមេន្វតិ បចឆ វ   អនុតបបតិ   ។ 

[៧២៩] េយ   ច   ឧបបតិតំ   អតថំ ខិបបេមវ   និេពធតិ 

 មុចចេត   សត្តុសមព ធ កុកកុ េ    វយិ   េសនក ។ 

[៧៣០] តំ     ទិសំ     កដូមិេ ឌ្ឌិតំ     វេន 

 អធមមិកំ     និចចវធិំសករនិំ 

      វវិេជជយយ     នេ      វចិកខ េ  

 េសនំ     យថ     កុកកុ េ      វសំកនេនតិ     ។ 

កុកកុដជតកំ   ទសមំ   ។ 
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១៩១ 

ទសកនិបត   កុកកុដជតក   ទី   ១០ 

[៧២៦] ជនឥត្របជញ ែបបេនះ េឃើញនូវ មិសៈ ឬ្រទពយ កនុងផទះ 

 សម្ល ញ់  រែមងេធ្វើនូវេសចក្តី្របទូស្ត េបៀតេបៀន នូវជន 

 េនះ   េហើយេចៀសេចញេទ   ។ 

[៧២៧] (អភិសមពុទធគថ) ស្រតូវេ្រចើនបិទបងំ េ យសភព ក់ 

 ដូចជមិត្តមកគប់រក បុគគលគបបលីះបង់ នូវបុរស ្រកក់េនះេចល 

 េចញ   ដូចមន់លះបង់ែខ្លង   ។ 

[៧២៨] បុគគល  មិនឆប់យល់នូវេហតុ ែដលេកើតេឡើង បុគគល 

 េនះ រែមងលុះអំ ចស្រតូវ រែមងេក្ត ្រក យេរឿយៗ កនុង 

 កលជខងេ្រកយ   ។ 

[៧២៩] បុគគល  យល់ទន់នូវេហតុែដលេកើតេឡើង បុគគលេនះរែមង 

 រួចផុតចកករេបៀតេបៀន របស់ស្រតូវ ដូចជមន់រួចអពីំែខ្លង ។ 

[៧៣០] ជនមន្របជញ ងៃវ គបបេីវៀរអពីំចមង យនូវបុគគលមិន្របកប 

 េ យធម៌ ជអនកកចំត់នូវគុណរបស់បុគគលដៃទជនិចច ្របកដ 

 ដូចជអនទ ក់បេញឆ ត ែដលេគ ក់កនុងៃ្រព ដូចជមន់េវៀរែខ្លង 

 កនុងៃ្រពឫស  ី  ។ 

ចប់   កុកកុដជតក   ទី   ១០   ។ 



390 

១៩២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

មដ្ឋកុណ្ឌ លិជតកំ(១) 

[៧៣១] អលង កេ       មដ្ឋកុណ្ឌ លី 

 មលធរ ី     ហរចិនទនុស េទ 

 ព       បគគយ្ហ      កនទសិ 

 វនមេជឈ      កឹ      ទុកខិ េ       តុវ ំ    ។ 

[៧៣២] េ វណ្ណមេយ      បភស េ  

 ឧបបេនន       រថបញជ េ       មម 

 តស       ចកកយុគំ      ន      វនិទ មិ 

 េតន      ទុេកខន      ជ មិ     ជីវតិំ     ។ 

[៧៣៣] េ វណ្ណមយ ំ    មណិមយ ំ

 េ ហមយ ំ    អថ     របូិយមយ ំ

 បវទ     រថំ     ករសិ មិ     េត 

 ចកកយុគំ     បដិ ភយមិ(២)     តំ     ។ 

     ១   ឱ.   មដ្តកុណ្ឌ លិជតកំ   ។   ២   ឱ.   ម.   បដិបទយមិ   ។ 
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១៩២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

មដ្ឋកុណ្ឌ លិជតក 

[៧៣១] (្រពហមណ៍ សួរថ) អនកស្អិត ្អ ង េ យេ្រគ ង្រប ប់ 

 មនកុណ្ឌ លដ៏រលីង ្រទ្រទង់នូវក្រមងផក  េ្របះ្រពំេ យខ្លឹមចនទន៍ 

 ្រកហម ផគងៃដកនទក់កេនទញ កនុងក ្ត លៃនៃ្រពសម ន េតើអនក 

 ដល់នូវេសចក្តីទុកខ   ដូចេម្តច   ។ 

[៧៣២] (មណព េឆ្លើយថ) េ្រគងៃនរថ េធ្វើេ យមស មនរសមី 

 ភ្លឺេផ្លក េកើតេឡើងេហើយ េដើមបខីញុ  ំ (េបើ) ខញុមំិនបននូវគូៃនកង់របស់ 

 រថេនះេទ   ខញុនឹំងលះបង់ជីវតិ   េ្រពះេសចក្តីទុកខេនះ   ។ 

[៧៣៣] (្រពហមណ៍...) អនកចូរ្របប់នូវរថ ែដលេធ្វើេ យមស េធ្វើ 

 េ យែកវមណី េធ្វើេ យទង់ែដង ឬេធ្វើេ យ្របក់ចុះ ខញុនឹំងេធ្វើរថ 

 (េនះ) ឲយដល់អនក  ខញុនឹំងញុងំអនក  ឲយបននូវគូៃនកង់  (េនះ) ។ 
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១៩៣ 

ទសកនិបេត   ឯកទសមំ   មដ្ឋកុណ្ឌ លិជតកំ 

[៧៣៤] អថ      មណេ (១)      តស       បវទិ 

 ចនទិមសុរយិ     ឧភយតថ     ភតេ  

 េ វណ្ណមេយ    រេថ     មម 

 េតន     ចកកយុេគន     េ ភតិ     ។ 

[៧៣៥] ពេ      េខ     ត្វំសិ     មណវ 

 េយ     ត្វំ     បតថយសិ     អបតថយ ំ

 មញញ មិ     តុវ ំ    មរសិ សិ 

 ន     ហិ     ត្វំ     លចឆសិ     ចនទសុរេិយ     ។ 

[៧៣៦] គមនគមនមប ិ    ទិស តិ 

 វណ្ណធតុ     ឧភេយតថ     វថីិេយ 

 េបេ      បន     េនវ     ទិស តិ 

 េក     នុ     េខ     កនទតំ     ពលយតេ      ។ 

[៧៣៧] សចចំ     េខ     វេទសិ     មណវ 

 អហេមវ     កនទតំ     ពលយតេ  

 ចនទំ     វយិ     ទរេក     រុទំ 

 េបតំ     កលកតំភិបតថេយ     ។ 

     ១   ឱ.   េ    មណេ    ។     
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១៩៣ 

ទសកនិបត   មដ្ឋកុណ្ឌ លិជតក   ទី   ១១ 

[៧៣៤] លំ ប់េនះ មណព្របប់្រពហមណ៍េនះថ ្រពះច្រនទនិង 

 ្រពះ ទិតយ រុងេរឿងកនុងវថិីទងំពីរ រថរបស់ខញុ  ំ ែដលេធ្វើេ យមស 

 េទើបសមេ យគូៃនកង់   គឺ្រពះច្រនទ   និង្រពះ ទិតយេនះ   ។ 

[៧៣៥] (្រពហមណ៍...) មន លមណព អនក  ្របថន របស់ែដល 

 មិនគួរ្របថន  អនកេនះចជំលងង់ែមន ខញុសំមគ ល់ថ អនកនឹង ្ល ប់ 

 អនកពិតជមិនបននូវ្រពះច្រនទ   និង្រពះ ទិតយេឡើយ   ។ 

[៧៣៦] (មណព...) ករចរេទនិងចរមក (ៃន្រពះច្រនទ និង្រពះ - 

 ទិតយទងំពីរ) ក៏្របកដ វណ្ណធតុ (រសមី) ក៏្របកជ វថិីទងំពីរឰដ៏ 

 កសនុ៎ះ ក៏្របកដ ចែំណកខងជនេធ្វើមរណកល េទកន់ 

 េ កខងមុខេហើយ មិន្របកដេទ ប ្ត េយើងទងំពីរនក់ 

 ែដលកពុំងកនទក់កេនទញ   េតើអនក    លងង់ជង   ។ 

[៧៣៧] (្រពហមណ៍...) មន លមណព អនកនិយយ្រតូវែមន ប ្ត  

 េយើងទងំពីរនក់ កពុំងកនទក់កេនទញ ខញុហំនឹងឯង ជបុគគលលងង់ជង 

 ខញុ ្ំរបថន នូវកូនែដលេធ្វើមរណកល េទកន់េ កខងមុខ ដូចជ 

 ទរកយទំរនូវ្រពះច្រនទ   ។ 
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១៩៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៧៣៨] ទិត្តំ   វត   មំ   សន្តំ ឃតសិត្តំវ   បវកំ 

 រនិ   វយិ   ឱសិញចិ  សព្វំ   និព្វ បេយ   ទរ ំ  ។ 

[៧៣៩] អព្វុ ហិ(១) វត  េម  សល្លំ យមសិ   ហទយស តិំ 

 េយ   េម   េ កបេរតស  បុត្តេ កំ   អបនុទិ   ។ 

[៧៤០] េ ហំ   អព្វុឡ្ហសេ ្ល សមិ វតីេ េក   អនវេិ  

 ន   េ ចមិ   ន   េ ទមិ តវ   សុ ្វ ន   មណ តិ  ។ 

មដ្ឋកុណ្ឌ លិជតកំ   ឯកទសមំ   ។ 

ពិ រ(២)េកសិយជតកំ 

[៧៤១] អបចន្ត បិ   ឥចឆន្តិ សេន្ត    លទធ ន   េភជនំ 

 កិេមវ   ត្វំ   បចមេន យ ំ  ន   ទជជ    ន   តំ   សមំ  ។ 

[៧៤២] មេចឆ    ច   បមទ   ច  ឯវ(ំ៣)   ទនំ   ន   ទិយយតិ 

 បុញញំ    កងខមេនន  េទយយ ំ  េ តិ   វជិន   ។ 

     ១   ឱ.   អព្វហិ   ។   ម.   អព្វុឡ្ហំ   ។   ២   ឱ.   ពិ រ.ិ..។   ៣   ម.   ឯតំ   ។   
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១៩៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៧៣៨] អនកបនេ្រ ច្រសប់នូវខញុ  ំ ែដលេភ្លើងគឺេសចក្តីេ កកពុំងេឆះ 
 ឲយសងប់រមង ប់ ញុងំេសចក្តី្រកវល់្រក យ ទងំអស់ឲយរលត់ ដូច 
 បុគគលយកទឹកេ្រ ចនូវេភ្លើង   ែដលេឆះនូវឆន ងំខ្ល ញ់   ។ 
[៧៣៩] សរគឺេសចក្តីេ ក  ែដល ្រស័យកនុងហឫទយ័ សរគឺ 
 េសចក្តីេ កេនះ ខញុបំនដកេចញេហើយ ខញុកំល្រតូវេសចក្តីេ ក
 ្រគបសងកត់ អនកបនបេនទ បង់េសចក្តីេ ក េ្រពះបុ្រតេនះេហើយ ។ 
[៧៤០] មន លមណព ខញុ េំនះជអនកមនសរគឺេសចក្តីេ កដកេចញេហើយ 
 ជអនក្របសចកេសចក្តីេ ក មនចិត្តមិនល្អក់ មន លមណព ខញុ  ំ
 ែលងេ ក ្ត យ ែលងយទួំញ  េ្រពះបន ្ត ប់ពកយរបស់អនក ។ 

ចប់   មដ្ឋកុណ្ឌ លិជតក   ទី   ១១   ។ 

ពិ រេកសិយជតក 

[៧៤១] (ឥ្រនទ្រពហមណ៍ េពលថ) សបបុរសទងំ យ េទះបីមិនបន 
 ចម្អិន ែតេបើបនេភជនេហើយ ក៏្របថន ឲយែដរ អនកកលចម្អិន 
 មិនឲយេភជន  ករមិនឲយេភជនេនះ មិនសមគួរេទ ។ 
[៧៤២] បុគគលមិនឲយទន (េ យេហតុ ២ យ៉ងគឺ) េសចក្តីកំ ញ់ ១ 
 េសចក្តី្របែហស ១ បុគគលអនកេចះដឹង កល្របថន  នូវបុណយ 
 រែមងឲយទន   ។  
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១៩៥ 

ទសកនិបេត   ទ្វ ទសមំ  ពិ រេកសិយជតកំ 

[៧៤៣] យេស វ ភីេ  ន ទទតិ      (មចឆរ)ី  តេទ ទទេ   ភយ ំ

 ជិឃចឆ  ច បិប  ច   យស    ភយតិ   មចឆរ ី

 តេមវ   ពលំ   ផុសតិ  អសមឹ   េ េក   បរម្ហិ   ច   ។ 

[៧៤៤] ត ម    វេិនយយ   មេចឆរ ំ  ទជជ    ទនំ   ម ភិភ ូ

 បុញញំ    ហិ   បរេ កសមឹ  បតិ ្ឋ    េ តិ   បណិនំ   ។ 

[៧៤៥] ទុទទទំ   ទទមននំ  ទុកករ ំ  កមមកុព្វតំ 

 អសេន្ត    ននុកុព្វន្តិ  សតំ   ធេមម    ទុរននេយ   ។ 

[៧៤៦] យ ម    សតញច    អសតញច     នន   េ តិ   ឥេ    គតិ 

 អសេន្ត    និរយ ំ  យន្តិ     សេន្ត    សគគប យន  ។
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១៩៥ 

ទសកនិបត   ពិ រេកសិយជតក   ទី   ១២ 

[៧៤៣] (ចនទ្រពហមណ៍ េពលថ) បុគគលកំ ញ់ ខ្ល ចចេំពះ 

 េសចក្តីឃ្ល ន និងករេ្រសក េហើយ រែមងឲយទនមិនេកើតេទ 

 េសចក្តីឃ្ល ន និងករេ្រសកេនះ ជភ័យរបស់បុគគលអនកមិនឲយ 

 បុគគលកំ ញ់ រែមងខ្ល ចអពីំេសចក្តីឃ្ល ន និងករេ្រសក  

 េសចក្តីឃ្ល ន និងករេ្រសកេនះ រែមងប៉ះពល់នូវបុគគលពលេនះ 

 ឯង   កនុងេ កេនះផង   កនុងេ កខងមុខផង   ។ 

[៧៤៤ ] េ្រពះេហតុេនះ បុគគលគបបបីេនទ បង់ នូវេសចក្តីកំ ញ់េចញ 

 គបប្ីរគបសងកត់នូវមនទិល គឺេសចក្តីកំ ញ់ េហើយឲយនូវទន 

 េ្រពះថ បុណយ រែមងបនជទីពឹង របស់សត្វទងំ យ 

 កនុងេ កខងមុខ   ។ 

[៧៤៥ ] (សុរយិ្រពហមណ៍ េពលថ) ពួកជនជសបបុរស ឲយនូវ 

 វតថុ ែដលេគឲយបនេ យ្រក េធ្វើនូវអេំពើែដលេគេធ្វើបនេ យ្រក 

 ឯពួកអសបបុរស រែមងមិនេធ្វើ មេឡើយ ធម៌របស់សបបុរស 

 គឺអសបបុរសយល់បនេ យ្រក   ។ 

[៧៤៦] េ្រពះេហតុេនះ គតិ របស់ពួកសបបុរស និងអសបបុរស 

 រែមងែបកេផ ងគន អពីំេ កេនះ គឺពួកអសបបុរស រែមងេទកន់ 

 នរក  ពួកសបបុរស  រែមងមន នសួគ៌្រប្រពឹត្តេទកនុងខងមុខ ។ 
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១៩៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៧៤៧] អបបេមបេក(១)  បេវចឆន្តិ  ពហុនេក(២)   ន   ទិចឆេរ 

 អបប ម    ទកខិ    ទិនន   សហេស ន   សមំ   មិ    ។ 

[៧៤៨] ធមមញច េរ     េយបិ     សមុចឆកំ     ចេរ 

 ទរញច (៣)     េបសំ     ទទមបបកសមឹ 

 សតសហស នំ     សហស យគិនំ 

 កលមប ិ  នគឃន្តិ     តថវធិស      េត    ។ 

[៧៤៩] េកេនស      យេញញ      វបុិេ      មហគឃេ  

 សេមន     ទិននស      អនគឃេមតិ 

 កថំ     សហស នំ    សហស យគិនំ 

 កលមប ិ    នគឃន្តិ     តថវធិស      េត     ។ 

     ១   ឱ.   អបបេសមេក   ម.   អបបេមេក   ។   ២   ឱ.   ពហុន   ឯេក   ។   ម.   ពហុេនេក   ។    

៣   ម.   បុត្តទរ ំ  ។ 
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១៩៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៧៤៧ ] (មតលិ្រពហមណ៍ េពលថ) បណ្ឌិ តបុរសពួកខ្លះ សូមបមីន 

 េទយយធម៌បន្តិចបន្តួច ក៏រែមងេឆ្ល តឲយបន ែតបុរសពួកខ្លះ (សូមប ី

 បរបូិណ៌) េ យេទយយធម៌ដ៏េ្រចើន ក៏ឲយមិនបន ទកខិ ទន 

 ែដលបុគគល (រែំលក) អពីំវតថុមន្របមណតិចេហើយឲយ ប់េសមើ 

 េ យទនមន្របមណេ្រចើន   ។ 

[៧៤៨] (បញចសិខ្រពហមណ៍ េពលថ) បុគគល  ្រប្រពឹត្តែស្វងរក 

 រមកចិញចឹ មនូវកូននិង្របពនធផង ឲយទនសូមបបីន្តិចបន្តួចផង 

 បុគគលេនះេឈម ះថ ្រប្រពឹត្តធម៌ បុគគលជឥស រៈទងំែសននក់ 

 ជអនកបូជទងំពន់េនះ មិនដល់នូវចណិំតរបស់អនកកម ត់ ែដល 

 ឲយទនេ យធម៌   មនបករៈដូេចន ះេឡើយ   ។ 

[៧៤៩] (ពិ រេកសិយេសដ្ឋីសួរថ) យញញៈគឺករបូជនុ៎ះ ជបូជដ៏ 

 ទូ យ មនៃថ្លក៏េ្រចើន េហតុអ្វី េទើបមិនដល់នូវៃថ្លៃនទន ែដល 

 បុគគលឲយេហើយ មធម៌ដ៏្រតឹម្រតូវ េហតុអ្វី បុគគលជឥស រៈទងំ- 

 ែសននក់ ជអនកបូជទងំពន់េនះ មិនដល់នូវចណិំតរបស់អនក 

 កម ត់   ែដលឲយទនេ យធម៌   មនបករៈដូេចន ះ   ។ 
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១៩៧ 

ទសកនិបេត   េតរសមំ   ចកក កជតកំ 

[៧៥០] ទទន្តិ     េហេក     វសិេម     និវ ិ ្ឋ  

 ឃ ្វ (១)     វធិ ្វ      អថ     េ ចយិ ្វ  

      ទកខិ      អស ុមុខ     សទ ្ឌ  

 សេមន     ទិននស      ន     អគឃេមតិ 

 ឯវ ំ    សហស នំ     សហស យគិនំ 

 កលមប ិ    នគឃន្តិ     តថវធិស      េតតិ     ។ 

ពិ រេកសិយជតកំ   ទ្វ ទសមំ   ។ 

ចកក កជតកំ 
[៧៥១] វណ្ណ    អភិរេូបសិ ឃេន   សញជ តេ ហិេ  

 ចកក ក   សុរេូបសិ វបិបសននមុខិ្រនទិេយ   ។ 

[៧៥២] បដីនំ   បវុសំ   មចឆំ ពលជជំ   មុញជ េ ហិតំ 

 គងគ តីេរ   និសិេនន សិ ឯវ ំ  ភុញជ សិ   េភជនំ   ។ 

[៧៥៣] ន   ហេមតំ   ភុញជ មិ ជងគ នទូកនិ    

 អញញ្រត   េស លបនក អញញំ (២)   េម   សមម  េភជនំ  ។ 

     ១   ម   េឆ ្វ    ។   ២   ឱ.   ម.   ឯតំ   ។ 
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១៩៧ 

ទសកនិបត   ចកក កជតក   ទី   ១៣ 

[៧៥០] (បញចសិខៈ...) េ្រពះថ បុគគលពួកខ្លះ ងំេនកនុងកយ- 

 កមមជេដើម មិនេសមើគន  េបៀតេបៀន សម្ល ប់ ឬក៏េធ្វើេគឲយេ ក 

 េ  េហើយេទើបឲយ (នូវទកខិ ទន) ទកខិ ទនេនះ 

 េឈម ះថ មនមុខេជកេ យទឹកែភនក ្របកបេ យ ជញ  រែមង 

 មិនដល់នូវតៃម្លៃនទន ែដលបុគគលឲយ េ យធម៌ដ៏្រតឹម្រតូវេទ 

 បុគគលជឥស រៈទងំែសននក់ ជអនកបូជទងំពន់េនះ មិនដល់នូវ 

 ចណិំតរបស់អនកកម ត់  ែដលឲយទនេ យធម៌  មនបករៈដូេចន ះ ។ 
ចប់   ពិ រេកសិយជតក   ទី   ១២   ។ 

ចកក កជតក 
[៧៥១] (ែក្អក សួរថ) មន លច្រកពក អនកមនសររីៈដ៏មមួំន មន 

 សមបុរនិងរូបដ៏ល្អ មនសមបុរ្រកហមអពីំកេំណើ ត មនរូបដ៏សមរមយ 

 មនឥ្រនទិយគឺមុខ   ថ្ល ផូរផង់   ។ 

[៧៥២] អនកទេំនឰដ៏េឆនរសទឹងគងគ  ្របែហលជសីុនូវេភជន គឺ្រតីែក្អក 

 ្រតីស ្ត យ ្រតីកបក ្រតី្រប និង្រតីឆពិន យ៉ងេនះឬ ។ 

[៧៥៣] (ច្រកពក េឆ្លើយថ) មន លសម្ល ញ់ ខញុមំិនបរេិភគនូវ ច់ 

 របស់សត្វេគក និងសត្វទឹក េវៀរែលងែត យនិងចកេចញ វតថុ  

 ដៃទ   (េ្រកអពីំ ច់)   ជេភជន   របស់ខញុ  ំ  ។ 
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១៩៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៧៥៤] ន   ហេមតំ   សទទ មិ ចកក កស    េភជនំ 

 អហមប ិ  សមម   ភុញជ មិ                គេម  េ ណិកេតលិកំ  ។ 

[៧៥៥] មនុេស សុ   កតំ   ភត្តំ សុចិមំសបូេសចនំ 

 ន   ច   េម   ទិេ    វេ ្ណ       ចកក ក     យថ    តុវ ំ    ។ 

[៧៥៦] សមបស  ំ  អត្តនិ   េវរ ំ ហឹ យ   មនុសឹ   បជំ 

 ឧ្រតេ ្ត    ឃសសី   ភីេ          េតន   វេ ្ណ    តេវទិេ    ។ 

[៧៥៧] សព្វេ កវរុិេទធ សិ  ធង ក   បេបន   កមមុន 

 លេទធ    បិេ ្ឌ    ន   បីេនតិ  េតន    វេ ្ណ     តេវទិេ    ។ 

[៧៥៨] អហមប ិ  សមម   ភុញជ មិ  អហឹសំ   សព្វបណិនំ 

 អេបបស ុេកក    និ សេងក          អេ េក  អកុេ   ភេយ ។ 

[៧៥៩] េ    ករស ុ   នុភវ ំ  វតីិវត្តស ុ   សីលិយ ំ

 អហឹ យ   ចរ ំ  េ េក  បិេយ   េ ហិសិ   មមមិវ   ។ 
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១៩៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៧៥៤] (ែក្អក...) មន លសម្ល ញ់ ខញុមំិនេជឿថ យនិងចកេនះ 
 ជេភជន របស់ច្រកពកេទ ចែំណកខងខញុ  ំ បរេិភគ រ 
 េភជន   ែដល យេ យអបំិល   និងេ្របងកនុង្រសុក   ។ 
[៧៥៥ ] (ខញុបំរេិភគ) នូវបយ យេ យ ច់ដ៏ ្អ ត ែដលេគេធ្វើ 
 កនុងពួកមនុស  មន លច្រកពក អនកមនសមបុរយ៉ង  ខញុមំិន 
 មនសមបុរ្របកដដូេចន ះេទ   ។ 
[៧៥៦ ] (ច្រកពក...) អនកេបៀតេបៀននូវពួកមនុស  សត្វ េឃើញ 
 នូវេពៀរកនុងខ្លួន សីុទងំតក់ស្លុត ភិតភ័យ េ្រពះេហតុេនះ េទើប 
 ពណ៌សមបុរ   របស់អនក្របកដដូេចន ះ   ។ 
[៧៥៧] មន លែក្អក អនក្រតូវសត្វេ កទងំពួងខឹង បិ ្ឌ រែដល 
 អនកបនមក េ យអេំពើដ៏ ្រកក់ បនជមិនសកប់សកល់ (ដល់អនក) 
 េ្រពះេហតុេនះ ពណ៌សមបុរ របស់អនក ្របកដដូេចន ះ ។ 
[៧៥៨ ] មន លសម្ល ញ់ ខ្លួនខញុមំិនេបៀតេបៀនពួកសត្វទងំពួង មកសីុេទ 
 ខញុមំនេសចក្តីខ្វល់ខ្វ យតិច ្របសចកេសចក្តីរេងក ស មិនមន 
 េសចក្តីេ កភ័យ   អពីំទី េទ   ។ 
[៧៥៩] អនកេនះ ចូរេធ្វើនូវ នុភព គឺេសចក្តីពយយម ចូរផ្ល ស់មរ- 
 យទេចញ កលេបើអនក្រប្រពឹត្ត នូវករមិនេបៀតេបៀនេគ នឹងបន 
 ជទី្រស ញ់   (របស់សត្វេ ក)   ដូចជខញុ ែំដរ   ។ 
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១៩៩ 

ទសកនិបេត   ចុទទសមំ   ភូរបិញ្ហ ជតកំ 

[៧៦០] េយ  ន  ហន្តិ  ន  ឃេតតិ ន   ជិនតិ   ន   ជបេយ 

 េមត្តំេ    សព្វភេូតសុ   េវរ ំ             តស      ន    េកនចីតិ   ។ 

ចកក កជតកំ   េតរសមំ   ។ 

ភូរបិញ្ហ ជតកំ 

[៧៦១] សចចំ      កិរ      តុវមប ិ     ភរូបិញញ 

 យ      ទិសី       សិរ ី    ធីតិ     មតិ     ច 

 ន     យេត     ភវវសបូនីតំ 

 េយ     យវកំ    ភុញជ សិ     អបបសបូំ     ។ 

[៧៦២] សុខំ     ទុេកខន     បរបិចយេន្ត  

 ក កលំ     វចិិនំ     ឆនទឆេនន  

 អតថស      ទ្វ និ     អបបុរេន្ត  

 េតនហំ     តុស មិ     យេ ទេនន     ។ 
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១៩៩ 

ទសកនិបត   ភូរបិញ្ហ ជតក   ទី   ១៤ 

[៧៦០] អនក  មិនេបៀតេបៀនេគ េ យខ្លួនឯង មិនេ្របើេគឲយេបៀត- 

 េបៀន មិនបផំ្ល ញេគ េ យខ្លួនឯង មិនេ្របើេគឲយបផំ្ល ញ ជបុគគល 

 មនចែំណកៃនេម្រតីចិត្ត កនុងពួកសត្វទងំពួង េពៀររបស់អនកេនះ 

 នឹងមិនមន   មួយអេន្លើេ យសត្វ នីមួយេឡើយ   ។ 
ចប់   ចកក កជតក   ទី   ១៣   ។ 

ភូរបិញ្ហ ជតក 
[៧៦១] ( មតយពួកខង ចរយេសនកៈ សួរថ) បពិ្រតអនកមនបញញ  

 ្រកស់ ដូចែផនដី សិរ ី េសចក្តីពយយម និង្របជញ ្របកដ 

 ដូេចន ះ រែមងមិនរក នូវអនកែដលជមនុស ធ្ល ក់ចុះ េទកន់អំ ច 

 ៃនេសចក្តីមិនចេ្រមើន េ្រពះេហតុែតអនកបរេិភគ នូវបយដេំណើ ប 

 មនសម្លតិច   េតើករណ៍េនះពិតែមនឬ   ។ 

[៧៦២] (្រពះមេ សថេពធិសត្វ េពលថ) ខញុញុំងំេសចក្តីសុខ 

 (ចស់របស់ខ្លួន) ឲយចេ្រមើនេ យេសចក្តីទុកខ ពិនិតយេមើលនូវកល 

 គួរនិងកលមិនគួរ េហើយបិទបងំ មេសចក្ដីេពញចិត្ត (របស់ 

 ខ្លួន) េបើកនូវទ្វ រៃន្របេយជន៍ េ្រពះេហតុេនះ េទើបេ្រតកអរ 

 េ យបយដេំណើ ប   ។ 
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២០០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៧៦៣] កលញច      ញ ្វ      អភិជិម្ហ យ 

 មេន្តហិ     អតថំ     បរបិចយិ ្វ  

 វជិមិ្ហសំ     សីហវជិមភិ និ 

 យិទធិយ     ទកខសិ     មំ     បុនបិ     ។ 

[៧៦៤] សុខីបិ     េហេក     ន     កេ ន្តិ     បបំ 

 អវណ្ណសំសគគភយ     បុេនេក 

 ពហសូមេន     វបុិលតថចិន្តី 

 កឹករ      េម     ន     កេ សិ     ទុកខំ    ។ 

[៧៦៥] ន     បណ្ឌិ      អត្តសុខស      េហតុ 

 បបនិ     កមម និ     សមចរន្តិ 

 ទុេកខន     ផុ ្ឋ      ខលិ បិ     សន្ត  

 ឆនទ      ច     េទ      ន     ជហន្តិ     ធមមំ     ។ 

[៧៦៦] េយន   េកនចិ    វេណ្ណន     មុទុន    ទរុេណន     

 ឧទធេរ     ទីនម ្ត នំ      បចឆ     ធមមំ    សមចេរ   ។ 
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២០០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៧៦៣] មួយេទៀត ខញុដំឹងនូវកលគួរ េហើយញុងំ្របេយជន៍ ឲយ 

 ចេ្រមើនេ យ្របជញ  (របស់ខ្លួន) េ្រពះេសចក្តីពយយមដ៏េក្ល វក្ល  

 ដូចសត្វសីហៈ េធ្វើេសចក្តីពយយមដ៏រងឹបុឹង អនកគង់នឹងេឃើញខញុ  ំ

 ម្តងេទៀត   េ យឫទធិេនះ   មិនខន   ។ 

[៧៦៤] (្រពះ ជ ្រ ស់សួរថ) ជនពួកខ្លះ ជអនកមនេសចក្តីសុខ 

 េទើបមិនេធ្វើបប ជនពួកខ្លះេទៀត (មិនេធ្វើបប) េ្រពះខ្ល ចអពីំករ 

 ជប់ចពំក់ េ យតណិំះដេំនៀល អនកជបុគគល ចមនគនិំត 

 គិតនូវ្របេយជន៍ដ៏ទូ យបន េហតុអ្វី ក៏មិនេធ្វើេសចក្តីលបំក 

 ដល់េយើង   ។ 

[៧៦៥ ] (្រពះេពធិសត្វ...) បណ្ឌិ តទងំ យ រែមងមិន្រប្រពឹត្តនូវ 

 អេំពើដ៏ មក េ្រពះេហតុៃនេសចក្តីសុខ ផទ ល់ខ្លួនេទ េទះបី្រតូវ 

 េសចក្តីទុកខប៉ះពល់ ឬឃ្ល តចក (សមបត្តិ) ក៏រែមងមិនលះបង់នូវ 

 ធម៌   េ្រពះេសចក្តី្រស ញ់   និងេសចក្តីស្អប់េឡើយ   ។ 

[៧៦៦] (្រពះ ជ...) បុគគលគបបេីលើកតេមកើងនូវខ្លួន ដ៏្រកក ត់ (ឲយ 

 ងំេនកនុងសមបត្តិ) េ យពកយសរេសើរ ឬេ យពកយដ៏ទន់ 

 ឬក៏េ យពកយ្រទេគះ នីមួយ េហើយសឹម្រប្រពឹត្តធម៌ េ យ 

 ្របៃព   កនុងកលជខងេ្រកយ   ។ 
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២០១ 

ទសកនិបេត   ចុទទសមំ   ភូរបិញ្ហ ជតកំ 

[៧៦៧] យស   រុកខស   ឆយយ     និសីេទយយ  សេយយយ   

 ន  តស   ខំ  ភេញជយយ    មិត្តទុេពភ   ហិ  បបេក  ។ 

[៧៦៨] យស បិ   ធមមំ   បុរេិ    វជិញញ  

 េយ     ចស      កងខំ     វនិយន្តិ     សេន្ត  

 តំ     ហិស      ទីបញច      ប យនញច  

 ន     េតន     េមត្តឹ     ជិរេយថ     បេញញ      ។ 

[៧៦៩] អលេ      គិហី     កមេភគី     ន     ធុ 

 អសញញេ      បព្វជិេ      ន     ធុ 

 ជ     ន     ធុ     អនិសមមករ ី

 េយ    បណ្ឌិ េ    េកធេន   តំ    ន     ធុ    ។ 

[៧៧០] និសមម   ខត្តិេយ   កយិ       ននិសមម     ទិសមបតិ 

 និសមមករេិន   ជ      យេ    កិត្តី   ច   វឌ តីតិ  ។ 

ភូរបិញ្ហ ជតកំ   ចុទទសមំ   ។ 
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២០១ 

ទសកនិបត   ភូរបិញ្ហ ជតក   ទី   ១៤ 

[៧៦៧] (េពធិសត្វ...) បុគគលអងគុយ ឬេដក កនុងម្លប់ៃនេឈើ  

 មិន្រតូវកច់នូវែមកៃនេឈើេនះេទ េ្រពះបុគគលអនក្រទុស្តមិត្ត ជ 

 មនុស ្រកក់   ។ 

[៧៦៨] បុរសេចះដឹងនូវធម៌ (អពីំសំ ក់) ៃន ចរយ  មួយ 

 េទៀត សបបុរសទងំ យ  បេនទ បង់នូវេសចក្តីសង យ័ 

 របស់អនកេនះ ករដឹងនិងករបេនទ បង់េនះ េឈម ះថជទីពឹង ជ 

 ទី្រប្រពឹត្តេទរបស់បុរសេនះ បុគគលអនកមន្របជញ  មិន្រតូវញុងំ 

 េម្រតីចិត្តឲយ បសូនយ   អពីំ ចរយេនះេទ   ។ 

[៧៦៩ ] ្រគហសថអនកបរេិភគកមខជិល្រចអូស មិនល្អ បព្វជិតមិនស្រងួម 

 មិនល្អ ្រពះ ជេធ្វើករមិនពិចរ  មិនល្អ នរ ជបណ្ឌិ ត 

 េ្រចើនេ្រកធ   េសចក្តីេ្រកធេនះ   មិនល្អ   ។ 

[៧៧០] បពិ្រត្រពះអងគជធកំនុងទិស ក ្រតិយ៍គបបពិីចរ េហើយសឹមេធ្វើ 

 មិនគបបមីិនបនពិរ េហើយេធ្វើេទ បពិ្រត្រពះ ជ យសបរ ិ រក្តី 

 េករ ្តិ៍េឈម ះក្តី រែមងចេ្រមើនដល់្រពះ ជអនកពិចរ េហើយេធ្វើ   ។ 

ចប់   ភូរបិញ្ហ ជតក   ទី   ១៤   ។ 
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២០២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

ម មងគលជតកំ 

[៧៧១] កឹសុ     នេ      ជបបមធិចច     កេល 

 កំ          វជិជំ     កតមំ          សុ នំ 

 េ      មេចច      អសមឹ     ច(១)     បរម្ហិ     េ េក 

 កថំកេ      េ ថ េនន     គុេ ្ត      ។ 

[៧៧២] យស      េទ      បិតេ      ច     សេព្វ 

 សិរសឹប     សព្វភូ និ     ចបិ 

 េម ្ត យ     និចចំ     អបចិ និ     េ ន្តិ 

 ភេូតសុ     េវ     េ ថ នំ     តទហុ     ។ 

[៧៧៣] េយ     សព្វេ កស      និ តវុត្តិ 

 ឥតថីបុមនំ     សហទរកនំ 

 ខន្ត ទុរុ ្ត នំ     អបបដិកលូ ទី 

 អធិ សនំ     េ ថ នំ     តទហុ     ។ 

     ១   ឱ.   វ   ។ 
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២០២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

ម មងគលជតក 
[៧៧១ ] ( បស ជសិស ចបង របស់េពធិសត្វសួរថ) កនុងកល (ជ 

 ទី្របថន នូវមងគល) នរជនែសកមន្តដូចេម្តច ្រស័យនូវវជិជ ដូច 

 េម្តច ឬ (នូវបរយិត្តិ) ៃនសូ្រតទងំ យ ដូចេម្តច ជនេនះ 

 េទើបេឈម ះថ ្រគប់្រគងខ្លួនេ យសួស្តី កនុងេ កេនះនិងេ ក 

 ខងមុខ   ។ 

[៧៧២] (េពធិសត្វ េពលថ) ពួកេទវ ក្តី ពួកបិ  (្រពហម) 

 ទងំអស់ក្តី ពួកទីឃជតិក្តី ពួកសត្វទងំអស់ក្តី ែដលបុគគល  

 េកតែ្រកងេ យេម ្ត ចិត្ត អស់កលជនិចច បណ្ឌិ តទងំ យ 

 េពលនូវេម ្ត ចិត្ត កនុងពួកសត្វេនះ ថជសួស្តីរបស់បុគគលេនះ 

 េ យពិត   ។ 

[៧៧៣] បុគគល  ្រប្រពឹត្តឱនលេំទន ចេំពះសត្វេ កទងំអស់ ជ 

 អនកអត់្រទនូំវពកយ ៃន្រសី្របុសនិងេកមងទងំ យ ែដលេពល 

 ្រកក់ ជអនកេពលពកយមិនជទីេខពើម បណ្ឌិ តទងំ យ 

 េពលនូវករអត់្រទេំនះ   ថជសួស្តី   (របស់បុគគលេនះ)   ។ 



412 

២០៣ 

ទសកនិបេត   បណ្ណរសមំ   ម មងគលជតកំ 

[៧៧៤] េយ     នវជនតិ     ស យមិេត្ត 

 សិេបបន     កុលយភិ(១)     ធេនន     ជចច  

 រុចិបេញញ      អតថកេល     មតីម 

 ស េយសុ     េវ     េ ថ នំ     តទហុ     ។ 

[៧៧៥] មិ ្ត និ     េវ     យស      ភវន្តិ    សេន្ត  

 សំវសិ ថ      អវសំិ ទកស  

 ន     មិត្តទុពភី     សំវភិគី     ធេនន 

 មិេត្តសុ     េវ     េ ថ នំ     តទហុ     ។ 

[៧៧៦] យស      ភរយិ     តុលយវយ     សមគគ  

 អនុព្វ      ធមមកម     បជ  

 េកលិនិយ     សីលវតី     បតិព្វ  

 ទេរសុ     េវ     េ ថ នំ     តទហុ     ។ 

[៧៧៧] យស      ជ     ភតូបតី     យសស  ី

 ជនតិ     េ េចយយ     បរកកមញច  

 អេទ្វជឈ      សុហទយ ំ    មមន្តិ 

                      ជសុូ   េវ   េ ថ នំ   តទហុ   ។ 
     ១   ម.   តុលយភិ   ។ 
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២០៣ 

ទសកនិបត   មដ្ឋកុណ្ឌ លិជតក   ទី   ១១ 

[៧៧៤] បុគគល  មន្របជញ ភ្លឺថ្ល  មនបញញ ងៃវ កនុងកល 
 ែដលេកើតេឡើងៃនេហតុ មិនេមើលងយនូវសម្ល ញ់និងមិត្ត េ យ 
 សិលបវជិជ  េ យកុលសមបត្តិ េ យ្រទពយ េ យជតិ បណ្ឌិ ត 
 ទងំ យ បនេពលនូវករមិនេមើលងយ កនុងពួកសម្ល ញ់េនះ 
 ថជសួស្តី   (របស់បុគគលេនះ)   ។ 
[៧៧៥ ] ពួកជន  ជអនកមិនេពលបងខុស ជសបបុរស ជមិត្ត 
 សនិទធ ន ល ជអនកមិន្រទុស្តមិត្ត ែចករែលកេ យ្រទពយ បណ្ឌិ ត 
 ទងំ យ បនេពលនូវករសនិទធ ន ល កនុងមិត្តទងំ យេនះ 
 ថជសួស្តី   (របស់ជនេនះ)   ។ 
[៧៧៦ ] បុគគល  មនភរយិមនវយ័្របែហលគន  មនេសចក្តី្រពម- 
 េ្រព ងគន  ជអនក្រប្រពឹត្ត ម ្របថន ធម៌ ជ្រសីមនកូន មនសីល- 
 ធម៌េ យគួរដល់្រតកូល មនវត្តដល់ប្តី ពួកបណ្ឌិ ត បនេពល 
 នូវចរយិៃនភរយិទងំ យេនះ ថជសួស្តី (របស់ ្វ មីេនះ) ។ 
[៧៧៧] ្រពះ ជជមច ស់របស់សត្វ មនយស ែតង្រជបនូវេសចក្តី 
 ្អ ត និងេសចក្តីពយយម របស់ ជេសវកមតយ ថ (េសវ- 
 កមតយេនះ) មិនែបកចិត្ត (អពីំអញ) ជអនកមនចិត្តល្អច-ំ 
 េពះអញ បណ្ឌិ តទងំ យ បនេពលនូវេសចក្តីល្អ កនុង្រពះ 
 ជទងំ យេនះ   ថជសួស្តី   (របស់ ជេសវកមតយ)   ។ 
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២០៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៧៧៨] អននញច      បនញច      ទទតិ     សេទធ  

 មលញច      គនធញច      វេិលបនញច  

 បសននចិេ ្ត      អនុេមទមេន 

 សេគគសុ     េវ     េ ថ នំ     តទហុ     ។ 

[៧៧៩] យមរយិធេមមន     បុនន្តិ     វទិធ  

 ធិ      សមចរយិយ     សេន្ត (១) 

 ពហុស ុ      ឥសេយ     សីលវេន្ត  

 អរហន្តមេជឈ     េ ថ នំ     តទហុ     ។ 

[៧៨០] ឯ និ     េខ     េ ថ ននិ     េ េក 

 វញិញូបស ថ និ     សុខុ្រទយនិ 

 នីធ     េសេវថ     នេ      សបេញញ  

 ន     ហិ     មងគេល     កិញចិ នមតថិ     សចចន្តិ     ។ 

ម មងគលជតកំ   បណ្ណរសមំ   ។ 

     ១   ម.   ទេន្ត    ។ 
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២០៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៧៧៨] បុគគល  មនសទធ  មនចិត្ត្រជះថ្ល  េ្រតកអរ ឲយបយ 

 ទឹក ផក ក្រមង េ្រគ ង្រកអូប និងេ្រគ ង ប បណ្ឌិ តទងំ- 

 យ បនេពលនូវេសចក្តីល្អេនះ ថជសួស្តី កនុង នសួគ៌ 

 ទងំ យ   (របស់បុគគលេនះ)   ។ 

[៧៧៩] ពួកបុគគល  ដឹងចបស់េ យញណ រែមងញុងំបុគគល 

 ឲយ ្អ ត េ យអរយិធម៌ ជអនកេ្រតកអរកនុងករ្រប្រពឹត្តល្អ ជ 

 អនកេរៀនសូ្រតេ្រចើន ជអនកែស្វងរកគុណ ជអនកមនសីល បណ្ឌិ ត 

 ទងំ យ បនេពលនូវេសចក្តីល្អ កនុងក ្ត លៃន្រពះអរហន្ត 

 េនះ   ថជសួស្តី   (របស់បុគគលេនះ)   ។ 

[៧៨០] សួស្តីមងគលទងំ យេនះឯង វញិញូ ជនែតងសរេសើរ មនេសចក្តី 

 សុខជកៃ្រម កនុងេ ក នរជនអនក្របកបេ យ្របជញ  កនុងេ ក 

 េនះ គបបេីសពគប់នូវសួស្តីមងគលទងំ យេនះ វតថុ មួយ 

 កនុងមងគល   (មនទិដ្ឋមងគលជេដើម)  មិនេឈម ះថជសចចៈេទ  ។ 

ចប់   ម មងគលជតក   ទី   ១៥   ។ 
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២០៥ 

ទសកនិបេត   េ ឡសមំ   ឃតបណ្ឌិ តជតកំ 

ឃតបណ្ឌិ តជតកំ(១) 

[៧៨១] ឧេដ្ឋហិ   កណ្ហ    កឹ  េសសិ   េក  អេ ថ   សុបេនន  េត 

 េយបិ   តុយ្ហ ំ  សេក   ភ      ហទយ ំ  ចកខុ ទកខិ ណំ 

 តស       ពលិយយន្តិ      ឃេ    ជបបតិ   េកសវ   ។ 

[៧៨២] តស    តំ   វចនំ   សុ ្វ    េ ហិេណយយស    េកសេ  

 តរមនរេូប   វុ ្ឋ សិ      ភតុេ េកន   អដ្តិេ   ។ 

[៧៨៣] កិននុ    ឧមត្តរេូបវ      េកវលំ   ទ្វ រកំ(២)   ឥមំ 

 សេ   សេ តិ  លបសិ    េក   នុេតសសមហរ ិ  ។ 

     ១   ឱ.   ឃតជតកំ   ។   ២   ម   នគរ ំ  ។ 
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២០៥ 

ទសកនិបត   ឃតបណ្ឌិ តជតក   ទី   ១៦ 

ឃតបណ្ឌិ តជតក 

[៧៨១] ( មតយេឈម ះេ ហិេនយយេពលថ) បពិ្រត្រពះអងគជក ្ហ - 

 យនេគ្រត សូម្រពះអងគេ្រកកេឡើង ្រពះអងគេនផទេំធ្វើអ្វី ្របេយជន៍ 

 អ្វីរបស់្រពះអងគ េ យករផទ ំក ្រតិយ៍  ជ្រពះកនិដ្ឋភ របស់ 

 ខ្លួន្រពះអងគ (េសមើេ យ) ហឫទយ័ និង្រពះេន្រតខង ្ត  ំ ខយល់ 

 ចប់រួមរតឹនូវហឫទយ័របស់ក ្រតិយ៍ ជ្រពះកនិដ្ឋភ េនះ បពិ្រត 

 ្រពះេកសវៈ ឃតបណ្ឌិ ត រែមងអពំវនវថ (អនកទងំ យ 

 ចូរឲយទន យដល់េយើង)   ។ 

[៧៨២ ] (្រពះ ្ត ្រ ស់ថ) ្រពះបទេកសវៈ ្រទង់្រពះស ្ត ប់ 

 ពកយរបស់ មតយេឈម ះេ ហិេនយយេនះេហើយ ក៏្រទង់េ្រកកេឡើង 

 រលះរ ងំ ្រតូវេសចក្តីេ កកនុង្រពះកនិដ្ឋភ ្រគបសងកត់ ។ 

[៧៨៣] (្រពះបទេកសវៈ សួរថ) អនកេហតុអ្វី ក៏មនសភព 

 ក់ដូចជឆកួត (្រ ច់េទ) កន់នគរទ្វ រវតីទងំមូលេនះ និយយ 

 រេវ ើរ យថ ទន យ ៗ អនក លួចយកទន យ របស់អនកេទឬ ។ 
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២០៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៧៨៤] េ វណ្ណមយ ំ  មណិមយ ំ (េ ហមយ)ំ   អថ     របូិយមយ ំ

 សងខសិ ប ឡមយ ំ ករយិស មិ  េត  សសំ  ។ 

 សន្តិ   អេញញបិ   សសក អរេញញ   វនេគច  

 េតបិ   េត   នយិស មិ កីទិសំ   សសមិចឆសិ   ។ 

[៧៨៥] ន   ហេមេត   ឥចឆ មិ េយ    ស    បឋវសិឹ  

 ចនទេ    សសមិចឆ មិ តេមម   ឱហរ   េកសវ   ។ 

[៧៨៦] េ    ននូ   មធុរ ំ ញតិ ជីវតិំ   វជិហិស សិ 

 អបតថយ ំ  េយ   បតថយសិ ចនទេ    សសមិចឆសិ   ។ 
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២០៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៧៨៤] អនក្របថន  នូវទន យមស ែកវមណី (េ ហៈ) ឬ្របក់ ឬក៏ 

 ទន យេធ្វើេ យស័ងខ េ យសិ  េ យែកវ្របពឡ េយើងនឹងឲយ 

 េគេធ្វើទន យេនះដល់អនក ។ (េបើអនកមិនេពញចិត្តទន យេនះេទ) 

 ទន យឯេទៀតកនុងៃ្រព រកសីុកនុងៃ្រព េយើងនឹងឲយេគនទំន យទងំ 

 េនះមកឲយអនក អនក្រតូវករទន យែបប  (ចូរ្របប់េយើងកនុង 

 កលឥឡូវេនះ)   ។ 

[៧៨៥] (ឃតបណ្ឌិ តេឆ្លើយថ) ពួកទន យ  ែដល ្រស័យេន 

 េលើែផនដី ខញុមំិនចង់បនទន យេនះេទ ខញុចំង់បនទន យអពីំ 

 ដួង្រពះច្រនទ បពិ្រត្រពះេកសវៈ សូម្រពះអងគញុងំទន យេនះឲយ 

 ចុះមក   េដើមបខីញុ  ំ  ។ 

[៧៨៦] (្រពះបទេកសវៈ...) អនក ្របថន នូវរបស់ ែដលមិនគួរ 

 ្របថន  (ដូចជ) អនក្របថន នូវទន យ អពីំដួង្រពះច្រនទ មន ល 

 អនកជញតិ អនកេនះ នឹងលះបង់ជីវតិ ជទី្រស ញ់ េ យពិត 

 (ក៏មិនបនទន យេនះែដរ)   ។ 
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២០៧ 

ទសកនិបេត   េ ឡសមំ   ឃតបណ្ឌិ តជតកំ 

[៧៨៧] ឯវេញច    កណ្ហ    ជនសិ យទញញមនុ សសិ 

 ក ម    បុេរ   មតំ   បុត្តំ  អជជ បិ   អនុេ ចសិ   ។ 

[៧៨៨] យ ំ  ន   លពភ    មនុេស ន អមនុេស ន      បុន 

 ជេ    េម   ម   មរ ី  បុេ ្ត  កុេ    លពភ    អលពភិយ ំ  ។ 

 ន   មន្ត    មលូេភសជជ   ឱសេធហិ   ធេនន    

 សកក    នយិតុំ   កណ្ហ  យ ំ  េបតមនុេ ចសិ   ។ 
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២០៧ 

ទសកនិបត   ឃតបណ្ឌិ តជតក   ទី   ១៦ 

[៧៨៧] (ឃតបណ្ឌិ ត...) បពិ្រត្រពះក ្ហ យនេគ្រត េបើ្រពះអងគ 

 ្រទង់្រជប យ៉ងេនះ ្រពះអងគ្រទង់េ្រប ន្របេ បុគគលដៃទ េហតុ 

 អ្វី ្រពះអងគេ ក ្ត យ នឹងបុត្តែដលទទួលមរណភព កនុង 

 កលមុន   រហូតមក   កនុងៃថងេនះ   ។ 

[៧៨៨] របស់  ែដលមនុស  ឬអមនុស  មិនគបបបីនវញិ េ យ 

 ្របថន ថ (្រពះអងគ្របថន នូវរបស់េនះថ) បុត្តរបស់អញ េកើត 

 េហើយកុំ ្ល ប់េឡើយ ដូេចនះ ្រពះអងគនឹងគបបបីនរបស់ ែដលមិន 

 គបបបីន អពីំទី េកើត ។ បពិ្រត្រពះក ្ហ យនេគ្រត ្រពះ 

 អងគេ ក ្ត យនឹងបុត្ត  ែដលេទកន់បរេ កេហើយ ្រពះ 

 អងគ ចនបុំត្តេនះមកវញិ េ យមន្ត េ យថន ែំដលេធ្វើេ យឫស 

 េឈើ   េ យឱសថ   ឬក៏េ យ្រទពយ   មិនបនេឡើយ   ។ 
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២០៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៧៨៩] យស    ឯ ទិ    អស ុ អមចច    បុរសិបណ្ឌិ  

 យថ   និជឈបេយ    អជជ ឃេ    បុរសិបណ្ឌិ េ    ។ 

 ទិត្តំ   វត   មំ   សន្តំ ឃតសិត្តំវ   បវកំ 

 រនិ   វយិ   ឱសិញចិ  សព្វំ   និព្វ បេយ   ទរ ំ  ។ 

 អព្វុ ហិ   វត   េម   សល្លំ យមសិ   ហទយស តិំ 

 េយ   េម   េ កបេរតស  បុត្តេ កំ   អបនុទិ   ។ 

 េ ហំ   អព្វុឡ្ហសេ ្ល សមិ វតីេ េក   អនវេិ  

 ន   េ ចមិ   ន   េ ទមិ តវ   សុ ្វ ន   មណវ   ។ 

[៧៩០] ឯវ ំ  កេ ន្តិ   សបបញញ  េយ   េ ន្តិ   អនុកមបក 

 និវត្តយន្តិ   េ កម្ហ  ឃេ    េជដ្ឋំវ   ភតរន្តិ   ។ 

  ឃតបណ្ឌិ តជតកំ   េ ឡសមំ   ។  
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២០៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៧៨៩] (្រពះបទេកសវៈ សរេសើរថ) ពួកបុរសជបណ្ឌិ ត្របកដ 

 ដូេចន ះ ជ មតយរបស់្រពះ ជ  ដូចយ៉ងអនក ជបណ្ឌិ ត- 

 បុរស េឈម ះឃតៈ បនពនយល់ (ខញុ )ំ កនុងៃថងេនះ (េ ករបស់្រពះ 

 ជេនះ នឹងមនមកពី ) ។ អនកបនេ្រ ច្រសពនូវេយើង 

 ែដលេភ្លើងគឺេសចក្តីេ កកពុំងេឆះ ឲយសងប់រមង ប់ ញុងំេសចក្តី្រក- 

 វល់្រក យទងំអស់ឲយរលត់ ដូចបុគគលយកទឹកេ្រ ច នូវេភ្លើង 

 កពុំងេឆះឆន ងំខ្ល ញ់ ។ សរគឺេសចក្តីេ ក  ែដល ្រស័យកនុង 

 ហឫទយ័ សរ គឺេសចក្តីេ កេនះ េយើងបនដកេចញេហើយ អនក 

 េឈម ះថ បនបេនទ បង់នូវេសចក្តីេ កេ្រពះបុត្ត របស់េយើង ែដល 

 ្រតូវេសចក្តីេ ក្រគបសងកត់ ។ មន លមណព េយើងេនះ ជអនក 

 មនសរ គឺេសចក្តីេ ក ដកេចញេហើយ ជអនក្របសចកេសចក្តី 

 េ ក មន លមណព េយើងែដលេ ក ្ត យ ែលងយទួំញ 

 េ្រពះបន ្ត ប់នូវពកយ   របស់អនក   ។ 

[៧៩០] (្រពះសមពុទធ ្រ ស់ថ) ពួកជន  ្របកបេ យ្របជញ  ជអនក 

 អនុេ្រគះ រែមងេធ្វើយ៉ងេនះ េទើបញុងំជនឲយឃ្ល តចកេសចក្តី 

           េ ក ដូចឃតបណ្ឌិ ត  ញុងំ្រពះេជ ្ឋ   (ឲយរួចចកេសចក្តីេ ក) ។ 
ចប់ ឃតបណ្ឌិ តជតក ទី ១៦  ។ 
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២០៩ 

តស ុទទ នំ 

 ទឡ្ហ     កណ្ហ      ធនញជយ     សងខវេ  

 ជ     ស ្ត ហ     ស ខ     តកកលិន 

 ធមមំ     កុកកុដ     កុណ្ឌ លិ     េភជនទ 

 ចកក ក     សុភរូ ិ    សេ តថិ     ឃេ      ។ 

ទសកនិបតំ   និដ្ឋិតំ  ។ 
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២០៩ 

ឧទទ នៃនជតកេនះគឺ 

 និយយអពីំកែំពងៃននគរដ៏មមួំន   ១   កណ្ហ បស  ១ េស្តច 

 ធនញជ័យ  ១  សងខ្រពហមណ៍ ១  ្រពះ ជព ណសី ១ បស 

 ្រជះថ្ល     ចេំពះ្រពហមចរយិធម៌   អស់  ៧   ៃថង  ១  ខកុមរ១ 

 តកកលជតក ១ ម ធមមបលជតក ១ កុកកុដជតក ១ មដ្ឋកុណ្ឌ លិ- 

 ជតក ១ អនកឲយនូវេភជន  ១  ចកក កជតក  ១  ភូរបិញ្ហ ជតក  ១ 

 ្របកបេ យេសចក្តីសួស្តី   ១   ឃតបណ្ឌិ តជតក   ១   ។ 

ចប់   ទសកនិបត   ។ 
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ឯកទសកនិបតជតកំ 

មតុេបសកជតកំ(១) 

[៧៩១] តស      នគស      វបិប េសន 

 វរិ ូ ្ហ      សល្លកិេយ     ច     កុដជ 

 កុរុវនិទករវ      ភិស ម     ច 

 និ េត     បុបផិ      ច     កណ្ណិ ក      ។ 

[៧៩២] េកចិេទវ     សុវណ្ណកយុ  

 នគ ជំ     ភរន្តិ     បិេណ្ឌ ន 

 យតថ    ជ     ជកុមេ       

 កវចមភិេហស តិ     អសមភិេ      ។ 

[៧៩៣] ក ្ហ    ហិ   នគ   កពលំ  ម  នគ  កិសេក  ភវ 

 ពហនូិ   ជកិចច និ និ  នគ  ករសិ សិ  ។ 

[៧៩៤]    ននូ      កបណិក អនធ    អបរនិយិក 

 ខណំុ   បេទន   ឃេដ្តតិ គិរ ឹ  ចេ ្ឌ រណំ   បតិ   ។ 

១   ឱ.   មតិេបសកជតកំ   ។ 
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ឯកទសកនិបតជតក 

មតុេបសកជតក 

[៧៩១] (ដរំជីម របស់្រពះេពធិសត្វ េពលថ) េដើមេពន ្វ ផង 

 េដើមែខ្លងគង់ផង េដើមទទឹមនិងេ ម ធេំឈម ះករវរៈផង ្រកេ ឈូក 

 និង្រសែងផង ដុះ្រទុប្រទុលេហើយ ទងំេដើមកណ្ណិ ករជិតេជើងភន ំ

 ក៏េចញផក ែដរ   េ្រពះែតដរំេីនះមិនេន   ។ 

[៧៩២ ] កនុង្រសុក ឬកនុង្រកុង មួយ ្រពះ ជ ឬ្រពះ ជកុមរ មួយ 

 មនេ្រគ ង ភរណៈជវកិរៈៃនមស រែមងចិញចឹ មេស្តចដរំ ី េ យ 

 ដុៃំនេភជន ដបតិដរំែីដល្រពះ ជ ឬ្រពះ ជកុមរ (គង់េហើយ) 

 មិនតក់ស្លុត (កនុងស្រងគ ម) ចនឹងទម្លុះទំ យនូវេ្រកះ (ៃន 

 ពួកបចច មិ្រតបន)   ។ 

[៧៩៣] (្រពះ ជ...) មន លដរំ ី អនកចូរទទួលពំនូតេភជនចុះ មន ល 

 ដរំ ី អនកកុសំគមេឡើយ មន លដរំ ី ជកិចចទងំ យ មនេ្រចើន អនក 

 នឹងេធ្វើនូវ ជកិចចទងំេនះ   ។ 

[៧៩៤] (្រពះេពធិសត្វ...) េមដរំេីនះជសត្វក្ំរព ខ្វ ក់ែភនក មិន 

 មនេគដឹកន ំ ទងគិចេជើងនឹងដងគត់េឈើ េហើយែបរមុខេទរកភន ំ

 ចេ ្ឌ រណៈ   ដួលេន   ។ 
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២១១ 

ឯកទសកនិបេត   បឋមំ   មតុេបសកជតកំ 

[៧៩៥] ក  នុ  េត    ម នគ អនធ    អបរនិយិក 

 ខណំុ   បេទន   ឃេដ្តតិ គិរ ឹ  ចេ ្ឌ រណំ   បតិ   ។ 

[៧៩៦] ម    េម      ម ជ អនធ    អបរនិយិក 

 ខណំុ   បេទន   ឃេដ្តតិ គិរ ឹ  ចេ ្ឌ រណំ   បតិ   ។ 

[៧៩៧] មុញច េថតំ   ម នគំ េយយ ំ  ភរតិ   មតរ ំ

 សេមតុ   មត    នេគ សហ   សេព្វហិ   ញតិភិ   ។ 

[៧៩៨] មុេ ្ត វ   ពនធន   នេគ កសិ េជន   េបសិេ (១) 

 មុហុត្តំ   អស សិ ្វ ន(២) អគម   េយន   បព្វេ  

 តេ   េ   និលិនំ(៣) គនគ្វ  សីតំ   កុញជ រេសវតិំ 

 េ ្ឌ យ  ឧទកមហិ ្វ  មតរ ំ  អភិសិញចថ   ។ 

[៧៩៩] េកយ ំ  អនរេិយ   េទេ  អកេលន   បវស តិ 

 គេ    េម   អ្រតេជ   បុេ ្ត  េយ   មយ្ហ ំ  បរចិរេក   ។ 

   ១  ឱ.  មុេ ្ត    ទមេ    កុញជ េ   ។  ម.  មុត្តមទយ  កុញជ េ   ។  ២  ម.  អស សយិ ្វ   ។ 

៣   ឱ.   ម.   នឡិនឹ   ។ 
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២១១ 

ឯកទសកនិបត   មតុេបសកជតក   ទី   ១ 

[៧៩៥] (្រពះ ជ...) មន លដរំដី៏្របេសើរ េមដរំ ី ខ្វ ក់ែភនក មិនមន 

 េគដឹកន ំ ទងគិចេជើងនឹងដងគត់េឈើ ែបរមុខេទរកភនចំេ ្ឌ រណៈ 

 ដួលេនេនះ   េតើ្រតូវជអ្វីនឹងអនកឯង   ។ 

[៧៩៦] (្រពះេពធិសត្វ...) បពិ្រតម ជ   េមដរំខី្វ ក់ែភនក មិនមន 

 េគដឹកន ំ ទងគិចេជើងនឹងដងគត់េឈើ ែបរមុខេទរកភនចំេ ្ឌ រណៈ 

 ដួលេនេនះ   ្រតូវជម របស់ទូល្រពះបងគជំខញុ  ំ  ។ 

[៧៩៧] (្រពះ ជ...) អនកទងំ យចូរែលង នូវដរំដី៏្របេសើរន៎ុះ ជ 

 សត្វចិញចឹ មនូវម  ចូរឲយដរំបីនជួបជុនឹំងម  ្រពមទងំញតិ 

 ទងំពួងចុះ   ។ 

[៧៩៨] (អភិសមពុទធគថ) ដរំ្ីរគន់ែតរួចចកចណំង ែដល្រពះ ជ 

 កសីបនបញជូ នេទ ស្រមកខ្លួនែតមួយរេំពច ក៏េដើរសេំ េទ 

 រកភន ំ ដរំេីនះេចញេទអពីំភនេំនះ េដើរេទកន់ៃ្រពជទីពួនសមង ំ

 ដ៏្រតជក់ ែដលដរំធី្ល ប់េសព (េន) េហើយដងទឹកេ យ្របេមយ 

 យកមកេ្រ ច្រសពម    ។ 

[៧៩៩] (ម េពធិសត្វ...) េភ្ល ងអ្វីហនឹង េផ្តសផ្ត សបង្អុ រចុះ ពំុជួ 

 កលេ ះ កូនបេងកើតរបស់អញ ែដលជអនកបេ្រមើអញេទបត់ 

 េហើយេតើ   ។ 
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២១២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៨០០] ឧេដ្ឋហិ  អមម  កឹ  េសសិ គេ    តយហម្រតេជ 

 មុេ ្ត ម្ហិ   កសិ េជន េវេទេហន   យសស និ   ។ 

[៨០១] ចិរ ំ  ជីវតុ   េ    ជ កសីនំ   រដ្ឋវឌ េន 

 េយ   េម  បុត្តំ   បេមេចសិ សទ   វុឌ បចយិកន្តិ   ។ 

មតុេបសកជតកំ   បឋមំ   ។ 

ជុណ្ហ ជតកំ 

[៨០២] សុេ ហិ   មយ្ហ ំ  វចនំ   ជនិនទ 

 អេតថន   ជុណ្ហ ម្ហិ   ឥធនុបេ ្ត  

 ន   ្រពហមេណ   អទធិេក   តិដ្ឋមេន 

 គន្តព្វមហុ   ទ្វិបទនេសដ្ឋ(១)   ។ 

     ១   ឱ.   ទិបទនេសដ្ឋ   ។   ម.  ទ្វិបទិនទ   េសដ្ឋ   ។ 
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២១២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៨០០] (េពធិសត្វ...) បពិ្រតអនកេម សូមអនកេ្រកកេឡើង ស្រមន្តអ្វី 

 ខញុជំកូនបេងកើតរបស់េ ក ែដល្រពះ ជកសី ្រទង់្របកបេ យ 

 ្របជញ    មនយស   បនែលងមកវញិេហើយ   ។ 

[៨០១] (ម េពធិសត្វ...) ្រពះ ជ  បនែលងកូន របស់ខញុ  ំ

 ជអនកេកតែ្រកង ចេំពះបុគគលចស់សព្វៗកល សូម្រពះ ជ 

 េនះ ញុងំែដនរបស់ពួកអនកកសីឲយចេ្រមើន គង់្រពះជនមេនអស់ 

 កលយូរអែង្វងចុះ   ។ 
ចប់   មតុេបសកជតក   ទី   ១   ។ 

ជុណ្ហ ជតក 
[៨០២] (្រពហមណ៍បនេពលថ) បពិ្រត្រពះអងគធជំងជន សូម្រពះ 

 អងគ ្ត ប់ពកយរបស់ខញុ ្ំរពះអងគ ខញុ ្ំរពះអងគមកកនុងទីេនះ េ យេសចក្តី 

 ្រតូវករចេំពះ្រពះអងគ ្រទង់្រពះនមជុណ្ហ ៈ បពិ្រត្រពះអងគ្របេសើរ 

 បផុំត ជងពួកសត្វេជើងពីរ បណ្ឌិ តទងំ យេពលថ កល 

 ្រពហមណ៍ ជអនកដេំណើ រ កពុំងឈរ (សូម) បុគគលមិន្រតូវេដើរ 

 (ហួស)   េទ   ។ 
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២១៣ 

ឯកទសកនិបេត   ទុតិយំ   ជុណ្ហ ជតកំ 

[៨០៣]  សុេ មិ     តិ ្ឋ មិ     វេទហិ     ្រពេហម 

  េយនបិ     អេតថន     ឥធនុបេ ្ត  

  កំ          ត្វមតថំ     មយិ     បតថយេន 

  ឥធគម     ្រពេហម     តទិងឃ     ្រពូហិ    ។ 

[៨០៤]  ទទហិ     េម     គមវ និ     បញច  

  ទសីសតំ     សត្ត     គវសំ និ 

  បេ សហស ញច      សុវណ្ណនិេកខ  

  ភរយិ     ច    េម    ទិសី    េទ្វ    ទទហិ   ។ 

[៨០៥]  តេប     នុ     េត     ្រពហមណ     ភឹសរេូប 

  មន្ត    នុ   េត   ្រពហមណ   ចិត្តរបូ 

  យកខ    នុ   េត   អស    សន្តិ   េកចិ 

  អតថំ      េម   អភិជនសិ   កត្តំ   ។ 

[៨០៦]  ន   េម  តេប   អតថិ   ន   ចបិ   មន្ត  

  យកខ បិ   េម   អស    នតថិ   េកចិ 

  អតថំបិ   េត   នភិជនមិ   កត្តំ 

  បុេព្វវ   េខ   សងគតិមត្តមសិ   ។ 
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២១៣ 

ឯកទសកនិបត   ជុណ្ហ ជតក   ទី   ២ 

[៨០៣] (្រពះ ជ្រទង់្រ ស់ថ) មន ល្រពហមណ៍ េយើងឮ េយើងឈប់ 

 េន អនកចូរនិយយចុះ អនកមកកនុងទីេនះ េ យ្របេយជន៍  ឬ 

 ្របថន នូវ្របេយជន៍អ្វី ចេំពះេយើង េទើបមកកនុងទីេនះ មន ល- 

 ្រពហមណ៍    អនកចូរ្របប់នូវ្របេយជន៍េនះចុះ   ។ 

[៨០៤] (្រពហមណ៍...) សូម្រពះអងគ្របទន្រសុកសួយ ៥ ទសី ១០០ 

 េគ ៧០០ និងមសេឆ្ត រជង ១០០០ ដល់ទូល្រពះបងគ ំ សូម្រប- 

 ទនភរយិ ២ នក់មនរូបស ្ឋ នដូចគន  ដល់ទូល្រពះបងគផំង ។ 

[៨០៥] (្រពះ ជ...) មន ល្រពហមណ៍ ែ្រកងអនកមនតបៈដ៏ខ្ល ងំែដរឬ 

 មន ល្រពហមណ៍ ែ្រកងអនកមនមន្តទងំ យ មនសភពដ៏វចិិ្រត 

 ែដរឬ ែ្រកងអនកមនពួកយក ខ្លះ ជអនក ្ត ប់ែដរឬ មយង៉េទៀត 

 អនកដឹងចបស់នូវ្របេយជន៍ ែដលអនកេធ្វើេហើយ ចេំពះេយើងឬ ។ 

[៨០៦] (្រពហមណ៍...) ទូល្រពះបងគជំខញុ  ំ មិនមនតបៈ មិនមនមន្ត 

 េទ ទូល្រពះបងគជំខញុ  ំ មិនមនពួកយក ខ្លះ ជអនក ្ត ប់េទ ទូល 

 ្រពះបងគជំខញុ  ំ មិនដឹងចបស់នូវ្របេយជន៍ ែដលទូល្រពះបងគជំខញុ  ំ

 េធ្វើេហើយ ចេំពះ្រពះអងគេទ កនុងកលមុន (ទូល្រពះបងគជំខញុ  ំ

 និង្រពះអងគ)   ្រគន់ែតបនជួបគន ប៉ុេ ្ណ ះ   ។ 
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២១៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៨០៧]  បឋមំ    ឥទំ    ទស នំ    ជនេ     េម 

  ន    ភិជនមិ    ឥេ     បុរ ថ  

  អកខ ហិ    េម    បុចឆិេ     ឯតមតថំ 

  កទ    កុហឹ        អហុ    សងគេម    េន    ។ 

[៨០៨]  គនធ រ ជស     បុរម្ហិ    រេមម 

  អវសិម្ហេស    តកកសិ យ    េទវ 

  តតថនធករម្ហិ    តិមិស កយ ំ

  អំេសន    អំសំ    សមឃដ្ដយិម្ហ  

  េត    តតថ    ឋ ្វ ន    ឧេភ    ជនិនទ 

  ណិយ ំ  វតីិ រម្ហ    តតថ 

  េយវ    េន    សងគតិមត្តមសិ 

  តេ     ន    បចឆ     ន    បុេរ    កទចិ(១)    ។ 

[៨០៩]  យទ    កទចិ    មនុេជសុ    ្រពេហម 

  សមគេម    សបបុរេិសន    េ តិ 

  ន    បណ្ឌិ     សងគតិសនថ និ 

  បុេព្វ    កតំ    បិ    វនិសយន្តិ    ។ 
 ១   ម.   អេ សិ   ។ 
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២១៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៨០៧] (្រពះ ជ...) មខញុដំឹង េនះជករេឃើញដបូំង េយើងមិន 

 គ ល់អនកមុន អពីំកលេនះេទ េយើងសួរេហើយ អនកចូរ្របប់ 

 េសចក្តីនុ៎ះ េយើងបនជួបគន  កនុងកល  ឬកនុងទី  ។ 

[៨០៨] (្រពហមណ៍...) បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ពួកេយើងេនកនុង្រកុង 

 តកកសិ  ជបុរគួីរឲយេ្រតកអរ របស់េស្តចគនធ រៈ កនុងទីេនះ ពួក 

 េយើងខញុ  ំ បនទងគិច ម នឹង ម  កនុងទីងងឹត កនុង ្រតីមនអ័ពទដ៏្រកស់ 

 បពិ្រត្រពះអងគជធជំងជន េយើងខញុទំងំពីរនក់េនះ ឈរកនុងទីេនះ 

 បនបញចប់ពកយគួរឲយរឭក កនុងទីេនះ េនះឯងេឈម ះថ ករជួប 

 គន ៃនេយើងខញុ  ំ (ឯករជួបគន ) ខងេ្រកយ និងខងមុខ អពីំកល 

 េនះ   មិនមនេឡើយ   ។ 

[៨០៩] (្រពះ ជ...) មន ល្រពហមណ៍ ករជួបនឹងសបបុរស កនុងពួក 

 មនុស  កនុងកល  ពួកបណ្ឌិ ត មិនែដលបបំត់ករជួបនិង 

 េសចក្តីសនិទធ ន ល   ឬគុណែដលេគេធ្វើេហើយ    កនុងកលមុនេទ   ។ 
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២១៥ 

ឯកទសកនិបេត   ទុតិយំ   ជុណ្ហ ជតកំ 

[៨១០]  ព     ច    េខ    សងគតិសនថ និ 
  បុេព្វ    កតំ    បិ    វនិសយន្តិ 
  ពហំុបិ    ពេលសុ    កតំ    វនិស តិ 
  តថហិ    ព     អកតញញុ របូ    ។ 
[៨១១]  ធី     ច    េខ    សងគតិសនថ និ 
  បុេព្វ    កតំ    បិ    ន    នសយន្តិ 
  អបបបំិ    ធីេរសុ    កតំ    ន    នស តិ 
  តថហិ    ធី     សុកតញញុ របូ 
  ទទមិ    េត    គមវ និ    បញច  
  ទសីសតំ    សត្ត    គវសំ និ 
  បេ សហស ញច     សុវណ្ណនិេកខ  
  ភរយិ    ច    េត    ទិសី    េទ្វ    ទទមិ    ។ 
[៨១២]  ឯវ ំ   សតំ     េ តិ    សេមចច    ជ 
  នកខត្ត ជរវិ    រកនំ    
  បរូតី    កសិបតី    យថ    អហំ 
  តយ    ហិ    េម    សងគេម    អជជ    លេទធ តិ    ។ 

ជុណ្ហ ជតកំ    ទុតិយំ    ។ 
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២១៥ 
ឯកទសកនិបត   ជុណ្ហ ជតកទី   ២ 

[៨១០] ចែំណកខងពួកពល ែតងបបំត់ករជួបនិងេសចក្តីសនិទធ ន ល 

 ឬគុណែដលេគេធ្វើេហើយកនុងកលមុន គុណសូមបេី្រចើន ែដលេគេធ្វើ 

 េហើយ ចេំពះពួកពល រែមងបត់េទ ពិតដូេចន ះែមន ពួកពល 

 មនសភព   ជមនុស អកតញញូ    ។ 

[៨១១] ចែំណកខងពួកបណ្ឌិ ត មិនបបំត់ករជួបនិងេសចក្តីសនិទធ ន ល 

 ឬគុណែដលេគេធ្វើេហើយ កនុងកលមុនេទ គុណសូមបតីិចែដលេគ 

 េធ្វើេហើយ ចេំពះពួកបណ្ឌិ ត រែមងមិនបត់ ពិតដូេចន ះែមន ពួក

 បណ្ឌិ តមនសភព ជមនុស កតញញូ ល្អ េយើងនឹងឲយ្រសុកសួយ ៥ 

 ទសី ១០០ នក់ េគ ៧០០ មសេឆ្ដ រជង ១០០០ ដល់អនក មយង៉- 

 េទៀត េយើងនឹងឲយភរយិពីរែដលមនរូបស ្ឋ នដូចគន  ដល់អនក ។ 

[៨១២] (្រពហមណ៍...) បពិ្រត្រពះ ជ ករជួបជុសំបបុរស ែតងមន 

 យ៉ងេនះ បពិ្រត្រពះអងគជមច ស់ៃនែដនកសី ដូចយ៉ង (្រពះច្រនទ 

 ឋិតេនកនុងក ្ត ល) ៃនពួកផក យ រែមងេពញេឡើងយ៉ង មិញ 

 ទូល្រពះបងគជំខញុ  ំ (េពញេ្រព បេ យ្រសុកសួយជេដើម ែដល 

 ្រពះអងគ្របទនកនុងៃថងេនះ ក៏យ៉ងេនះែដរ) េ្រពះករជួបនឹង្រពះអងគ 

 ខញុបំនេហើយកនុងៃថងេនះ   ។ 

ចប់   ជុណ្ហ ជតក   ទី   ២  
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២១៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

ធមមេទវបុត្តជតកំ(១) 

[៨១៣]  យេ កេ     បុញញកេ ហមសមិ 

  សទតថុ េ     សមណ្រពហម នំ 

  មគគ រេ     េទវមនុស បជិូេ  

  ធេមម     អហំ     េទហិ    អធមម    មគគំ    ។ 

[៨១៤]  អធមមយនំ    ទឡ្ហមរុហិ ្វ  

  អសន្តសេន្ត     ពល ហមសមិ 

  ស    កិស     េហតុម្ហិ    តវជជ    ទជជំ 

  មគគំ    អហំ    ធមម    អទិននបុព្វំ    ។ 

[៨១៥]  ធេមម     ហេវ    បតុរេ សិ    បុេព្វ 

  បចឆ     អធេមម     ឧទបទិ    េ េក 

  េជេ ្ឋ     ច    េសេ ្ឋ     ច    សនន្តេន    ច 

  ឧយយហិ    េជដ្ឋស     កនិដ្ឋ    មគគ     ។ 

     ១   ឱ.   ធមមជតកំ   ។ 
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២១៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

ធមមេទវបុត្តជតក 

[៨១៣] (ធមមេទវបុ្រត េពលថ) មន លអធមមេទវបុ្រត ខញុ េំឈម ះធមមៈ 

 ជអនកេធ្វើយស េធ្វើបុណយ ខញុ ែំដលពួកសមណ្រពហមណ៍ សរេសើរ 

 ជនិចច ែដលេទវ និងមនុស បូជេហើយ គួរបនផ្លូ វ អនកចូរឲយផ្លូ វ ។ 

[៨១៤] (អធមមេទវបុ្រត េពលថ) មន លធមមៈ ខញុជំិះរថ េឈម ះអធមម- 

 យនដ៏ម ំ ជអនកមិនតក់ស្លុត មនកម្ល ងំ ខញុ េំនះនឹងឲយផ្លូ វដល់អនក 

 ែដលមិនធ្ល ប់ឲយេហើយ    កនុងៃថងេនះ    េ្រពះេហតុអ្វី   ។ 

[៨១៥] (ធមមេទវបុ្រត...) ធម៌បនេកើតមុន អធម៌េកើតេ្រកយកនុងេ ក 

 ខញុជំចបងផង ្របេសើរជងផង មន ងំពីេ្រពងនយផង មន លប្អូន 

 អនកចូរេចៀសេចញ    អពីំផ្លូ វរបស់បង   ។ 
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២១៧ 

ឯកទសកនិបេត   តតិយំ   ធមមេទវបុត្តជតកំ 

[៨១៦] ន    យចនយ    នបិ    បដិរបូ 

  ន   អរហ ្ត     េតហំ    ទេទយយ   មគគំ 

  យុទធញច     េន    េ តុ    ឧភិននមជជ 

  យុទធសមិ    េយ    ជិស តិ    តស     មេគគ     ។ 

[៨១៧] សព្វ     ទិ     អនុវសិ េ ហមសមិ 

  មហព្វេ     អមិតយេ     អតុេលយ 

  គុេណហិ    សេព្វហិ    ឧេបតរេូប 

  ធេមម     អធមម    ត្វំ    កថំ    វេិជស សិ    ។ 

[៨១៨] េ េហន    េវ    ហញញតិ    ជតរបូំ 

  ន    ជតរេូបន    ហនន្តិ    េ ហំ 

  សេច    អធេមម     ហញញតិ    ធមមមជជ 

  អេយ    សុវណ្ណំ     វយិ    ទស េនយយ ំ   ។ 

[៨១៩] សេច    តុវ ំ   យុទធពេ     អធមម 

  ន    តុយ្ហ    វុឌ     ច    គរ ូ   ច    អតថិ 

  មគគញច     េត    ទមមិ    បិយបបេិយន 

  ចទុរុ ្ត និបិ    េត    ខមមិ    ។ 
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២១៧ 

ឯកទសកនិបត   ធមមេទវបុត្តជតក   ទី   ៣ 

[៨១៦] (អធមមេទវបុ្រត...) ខញុមំិន្រតូវឲយផ្លូ វដល់អនក េ យេសចក្តីអង្វរ 

 មិន្រតូវឲយ េ យពកយសមគួរ មិន្រតូវឲយ េ្រពះខញុគួំរបនផ្លូ វ 

 េយើងទងំពីរនក់ ចូរចបំងគន  កនុងៃថងេនះ អនក ឈនះកនុងចមបំង 

 ផ្លូ វជរបស់អនកេនះ   ។ 

[៨១៧] (ធមមេទវបុ្រត...) មន លអធមមៈ ខញុ េំឈម ះធមមៈ ជអនកលបលីបញ 

 សព្វទិស មនកម្ល ងំេ្រចើន មនយស ប់មិនអស់ មិនមនអនក  

 ផទឹមបន មនសភពជអនក្របកប េ យគុណ្រគប់យ៉ង អនក 

 នឹងឈនះ   (ខញុ )ំ   ដូចេម្តចបន   ។ 

[៨១៨] (អធមមេទវបុ្រត...) េគែតងដមំសេ យែដក េគមិនែដលដ-ំ 

 ែដកេ យមសេទ េបើអធមមៈ ដ ំ ធមមៈ កនុងៃថងេនះ ដូចជែដក 

 ដមំស   បុគគលគួរេមើលែដរ   ។ 

[៨១៩]  (ធមមេទវបុ្រត...) មន លអធមមៈ េបើអនកមនកម្ល ងំនឹងចបំង 

 បុគគលចស់និងបុគគលជ្រគូ មិនមនដល់អនក ខញុនឹំងឲយនូវផ្លូ វដល់អនក 

 េ យពកយជទី្រស ញ់ និងមិនជទី្រស ញ់ផង ខញុនឹំងអត់ 

 ្រទនូំវពកយ្រទេគះេបះេបក   របស់អនកផង   ។ 
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២១៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៨២០] ឥទញច     សុ ្វ     វចនំ    អធេមម  

 អវសិំេ     បតិេ     ឧទធបេទ 

 យុទធតថិេក    េវ    ន    លភមិ    យុទធំ 

 ឯ ្ត វ     េ តិ    ហេ     អធេមម     ។ 

[៨២១] ខន្តីពេ     យុទធពលំ    វេិជ ្វ  

 ហន្ត្វ    អធមមំ    និហនិត្វ    ភមូយ 

 បយសិ    ចិេ ្ត     អភិរុយ្ហ    សនទនំ 

 មេគគេនវ    អតិពេ     សចចនិកកេម   ។ 

[៨២២]  ម     បិ     សមណ្រពហម     ច 

 អសមម និ     យស     សេក    អគេរ 

 ឥេធវ    និកខិ បប    សររីេទហំ 

 កយស     េភទ    និរយ ំ   វជន្តិ    េត 

 យថ    អធេមម     បតិេ     អវសិំេ     ។ 
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២១៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៨២០] (្រពះភគ  បន្រ ស់ថ) អធមមេទវបុ្រត ឮពកយេនះេហើយ 

 មនកបលសយុំងចុះ មនេជើងេឡើងេលើ ក៏ធ្ល ក់ចុះ េពលពកយថ 

 អញ្រតូវករេ យចមបំង ែតមិនបននូវករចបំងេឡើយ អធមម- 

 េទវបុ្រត   ក៏ ្ល ប់    េ យេហតុ្រតឹមប៉ុេណ្ណះឯង   ។ 

[៨២១] ធមមេទវបុ្រត មនខន្តិធម៌ជកម្ល ងំ មនចិត្តមនកម្ល ងំៃ្រកេពក 

 មនពយយមដ៏េទៀងទត់ បនផច ញ់ បនសម្ល ប់នូវអធមមេទវបុ្រត 

 ែដលមនចមបំងជកម្ល ងំ ទម្ល ក់េទ េលើែផនដី េហើយេឡើង 

 កន់រថ   (របស់ខ្លួន)   បរេទ មផ្លូ វដែដល   ។ 

[៨២២] បុគគល  មិនបនេធ្វើសកក រៈ ដល់ម បិ  និងសមណ- 

 ្រពហមណ៍ កនុងផទះរបស់ខ្លួន បុគគលេនះ លុះ ក់ចុះនូវ ងកយគឺ 

 សររីៈ ែបកធ្ល យ ងកយ កនុងេ កេនះ រែមងេទកន់នរក ដូច 

 ជអធមមេទវបុ្រត    ែដលសយុំងកបលធ្ល ក់ចុះ   ។ 
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២១៩ 

ឯកទសកនិបេត   ចតុតថំ   ឧទយជតកំ 

[៨២៣] ម     បិ     សមណ្រពហម     ច 

 សុសមម និ     យស     សេក    អគេរ 

 ឥេធវ    និកខិ បប    សររីេទហំ 

 កយស     េភទ    សុគតឹ    វជន្តិ    េត 

 យថបិ    ធេមម     អភិរុយ្ហ    សនទនន្តិ    ។ 
ធមមេទវបុត្តជតកំ   តតិយំ   ។ 

ឧទយជតកំ 
[៨២៤] ឯក    និសិនន     សុចិ    សញញតរុូ 

 ប ទមរុយ្ហ    អនិនទិតងគី  

 យចមិ   តំ    កិននរេនត្តចកខុ  

 ឥេមករត្តឹ    ឧភេយ    វេសម    ។ 

[៨២៥] ឱកិណ្ណន្តរបរកិខំ  ទឡ្ហម ្ដ លេកដ្ឋកំ 

 រកខិ តំ    ខគគហេតថហិ ទុបបេវសមិទំ    បុរ ំ   ។ 

 ទហរស     យុវេិន(១)  ចបិ គេម   ច    ន    វជិជតិ 

 អថ   េកន   នុ   វេណ្ណន   សងគមំ   ឥចឆេស   មយ   ។ 

 ១   ម.   យុធិេន   ។ 
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២១៩ 

ឯកទសកនិបត   ឧទយជតក   ទី   ៤ 

[៨២៣] បុគគល  បនេធ្វើសកក រៈដល់ម បិ  និងសមណ្រពហមណ៍ 
 កនុងផទះរបស់ខ្លួន បុគគលេនះ លុះ ក់ចុះ នូវ ងកយ គឺសររីៈ 
 ែបកធ្ល យ ងកយ កនុងេ កេនះ រែមងេទកន់សុគតិ ដូចជ 
 ធមមេទវបុ្រត   េឡើងកន់រថរបស់ខ្លួនដូេចន ះ   ។ 

ចប់   ធមមេទវបុត្តជតក   ទី   ៣   ។ 

ឧទយជតក 

[៨២៤] (សកកេទវ ជេពធិសត្វ េពលថ) មន លនងមនចកខុ ្រប- 
 កដេសមើ េ យែភនកៃនកិននរ នងេស្ល កសពំត់ដ៏ ្អ ត មនេភ្ល  
 េរៀប្រសួលបួល មនអវយវៈតិះេដៀលមិនបន េឡើងកន់្រប- 
 ទ អងគុយែតមន ក់ឯង បងសូមអង្វរនង សូមេយើងទងំពីរនក់ 
 េន    (ជមួយគន )    អស់មួយយប់េនះ   ។ 
[៨២៥] (្រពះ ជធី  េពលថ) បុរេីនះមនគូខណ័្ឌ  ជសងក ត់ ៗ មន 
 ប៉មនិងេខ្ល ងទ្វ រយ៉ងម ំ (មនទ ន ១០០០០ នក់) កន់្រពះ 
 ខន់្រគប់ៃដរក េហើយ ចូលបនេ យ្រក ។ មិនមន្របុសជទំង់ 
 ឬ ្របុសកេម្ល ះមក (កនុងទីេនះទងំេថមើរេណះេទ) េបើយ៉ងេនះ 
 េតើេហតុអ្វី   បនជអនកចង់មកជួបនឹងខញុ  ំ  (ទងំេថមើរេណះ)   ។ 
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២២០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៨២៦] យេកខ ហមសមិ    កលយណិ គេ សមិ   តវន្តិេក 

 ត្វំ   មំ   ននទស ុ   ភទទេន្ត  បុណ្ណកំសំ   ទទមិ   េត   ។ 

[៨២៧]  េទវវំ    យកខំ     អថ     មនុស  ំ

  ន    បតថេយ     ឧទយមតិចច    អញញំ  

  គេចឆវ    ត្វំ    យកខ     ម នុភវ 

  ម    ចស ុ    គន្ត្វ     បុន វជិតថ    ។ 

[៨២៨]  យ    រតី    ឧត្តម    កមេភគិនំ 

  យ ំ   េហតុ    ស ្ត     វសិមំ    ចរន្តិ 

  ម    តំ    រតឹ    ជីយិ    តុវ ំ   សុចិម្ហិ    េត 

  ទទមិ    េត    របូិយកំសបរូ ំ   ។ 

[៨២៩]  នរ ឹ   នេ     និជឈបយ ំ   ធេនន 

  ឧកកំសតី    យតថ    កេ តិ    ឆននំ(១) 

  វបិចចនីេក    តវ    េទវធេមម  

  បចចកខ េ     េថកតេរន    ឯសិ    ។ 

     ១   ឱ.   ម.   ឆនទំ  ។ 
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២២០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៨២៦] (សកកេទវ ជ...) មន លនងកលយណី េយើងជយកខ មកកនុង 

 សំ ក់នង មន លនងដ៏ចេ្រមើន នងចូរេ្រតកអរ នឹងេយើង 

 េយើងនឹងឲយភជន៍មស   ដ៏េពញេ យមស   ដល់នង   ។ 

[៨២៧] (្រពះ ជធី ...) មន លេទវបុ្រត មន នុភពេ្រចើន ខញុមំិន 

 ្របថន បុគគលដៃទ េទះបីជេទវ  យក  ឬ មនុស េលើសជង 

 ្រពះបទឧទយៈេទ អនកចូរេទចុះ លុះអនកេទេហើយ កុ្ំរតឡប់មក 

 វញិេឡើយ   ។ 

[៨២៨] (សកកេទវ ជ...) េសចក្តីេ្រតក្រត ល  ដ៏ឧត្តមរបស់ 

 ពួកសត្វអនកបរេិភគកម ពួកសត្វ្រប្រពឹត្តមិនេសមើ េ្រពះេហតុៃន 

 េសចក្តីេ្រតក្រត ល  នងកុផំច ញ់េសចក្តីេ្រតក្រត លេនះ 

 កនុងធមមជតិ ្អ តរបស់នង េយើងនឹងឲយភជន៍្របក់ ដ៏េពញ 

 េ យមស   ដល់នង   ។ 

[៨២៩] (្រពះ ជធី ...) បុរសកលលួងេ ម្រស្តី េ យ្រទពយ េធ្វើ 

 នូវេសចក្តីេពញចិត្ត កនុង្រស្តី  ក៏េលើកតេមកើង្រស្តីេនះ េទវ- 

 ធម៌របស់អនកខុសនឹងេគ (េ្រពះថ) អនកមកេ យវតថុ  រតឹែតតិច 

 េ យពិត្របកដ   ។ 
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២២១ 

 ឯកទសកនិបេត   ចតុតថំ   ឧទយជតកំ 

[៨៣០]  យុ    ច    វេ ្ណ     ច    មនុស េ េក 

  និហិយយតិ    មនុជនំ    សុគេត្ត 

  េតេនវ    វេណ្ណន    ធនំបិ    តុយ្ហ ំ

  និហិយយតិ    ជិណ្ណត សិ    អជជ    ។ 

 ឯវ ំ   េម   េបកខមនស   ជបុត្តិ    យសស និិ 

 យេត  វត  េត  វេ ្ណ   អេ រ ្ត នមចចេយ 

 ឥមិនវ   ត្វំ   វយ   ជបុត្តិ   សុេមធេស 

 ្រពហមចរយិ ំ  ចេរយយសិ    ភិេយយ  វណ្ណវតី សិយ ។ 

[៨៣១]  េទ     ន    ជីរន្តិ    យថ    មនុស  

  គេត្តសុ    េតសំ    វលិេយ    ន    េ ន្តិ 

  បុចឆ មិ    តំ    យកខ     ម នុភវ ំ

  កថននុ     េទ ន    សររីេទេ     ។ 

[៨៣២] េទ     ន    ជីរនិ្ត    យថ    មនុស  

  គេត្តសុ    េតសំ    វលិេយ    ន    េ ន្តិ 

  សុេវ    សុេវ    ភិយយតេ វ    េតសំ 

  ទិេព្វ     ច    វេ ្ណ     វបុិ     ច    េភគ    ។ 
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២២១ 
ឯកទសកនិបត   ឧទយជតក   ទី   ៤ 

[៨៣០] (សកកេទវ ជ...) មន លនងមនខ្លួនល្អ យុនិងវណ្ណៈ 

 របស់ពួកមនុស  កនុងមនុស េ ក រែមង បសូនយេទ េ្រពះ 

 េហតុេនះឯង បនជ្រទពយរបស់នងក៏ បសូនយែដរ នងរតឹ 

 ែតចស់េទកនុងៃថងេនះ ។ មន ល ជបុ្រតី មនយស កល 

 េយើងរមិលេមើលយ៉ងេនះ ពណ៌សមបុររបស់នងក៏ បសូនយេទ 

 កនុងកលកន្លងេទ ៃនៃថងនិងយប់ទងំ យ មន ល្រពះ ជបុ្រតី មន 

 ្របជញ ល្អ នងគបប្ីរប្រពឹត្ត្រពហមចរយ េ យវយ័េនះ នងមុខ 

 ជនឹងមនព័ណ៌សមបុរដ៏ៃ្រកែលង   ។ 

[២៣១] (្រពះ ជធី ...) េទវ ទងំ យ មិនចស់ដូចពួកមនុស េទ 

 ករ្រជួញ្រជីវកនុងខ្លួនរបស់េទវ ទងំេនះ មិនមនេទឬ បពិ្រតយកខ 

 ខញុសូំមសួរេ ក ែដលមន នុភពេ្រចើន ងកយគឺសីររៈរបស់ 

         េទវ ទងំ យ  (មិនចស់) េតើេ យេហតុអ្វី  ។ 

[៨៣២] (សកកេទវ ជ...) េទវ ទងំ យមិនចស់ ដូចពួកមនុស េទ 

 ករ្រជួញ្រជីវកនុងខ្លួនរបស់េទវ ទងំេនះ មិនមនេឡើយ ពណ៌ 

 សមបុរជទិព្វ និងេភគៈដ៏េ្រចើន របស់េទវ ទងំ យេនះ រងឹ- 

 រតឹែតចេ្រមើន  ល់ៗៃថង  ។ 
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២២២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៨៣៣]   កឹសធូ    ភី     ជន     អេនក 

  មេគគ     ច    េនកយតនបបវុេ ្ត  

  បុចឆ មិ    តំ    យកខ     ម នុភវ 

  កតថ    ឋិេ     បរេ កំ    ន    ភេយ   ។ 

[៨៣៤]   ចំ    មនញច     បណិធយ    សមម  

  កេយន    បបនិ    អកុព្វមេន 

  ពហុននបនំ    ឃរមវសេន្ត  

  សេទធ     មុទ ូ   សំវភិគី    វទញញូ  

  សងគ ហេក    សខិេ     សណ្ហ េច 

  ឯតថ    ឋិេ     បរេ កំ    ន    ភេយ    ។ 

[៨៣៥] អនុ សសិ   មំ   យកខ   យថ   ម    យថ   បិ  

 ឧ រវណ្ណ   បុចឆ មិ   េក    នុ   ត្វមសិ   សុ្រព  ។ 

[៨៣៦] ឧទេយហមសមិ   កលយណិ សង ករ ថ យិធគេ  

 មន្ត   េខ   តំ   គចឆ មិ  មុេ ្ត សមិ   តវ   សង ក    ។ 
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២២២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៨៣៣] (្រពះ ជធី ...) ្របជុជំនដ៏េ្រចើនកនុងេ កេនះ ខ្ល ចអ្វី (េទើប 
 មិនេទកន់េទវេ ក) មយង៉េទៀត ផ្លូ វ (េទកន់េទវេ ក) បណ្ឌិ ត 
 សែម្តងេ យអណ្តូ ងគឺកពំង់េ្រចើន (ផ្លូ វ  ជផ្លូវេទេទវេ ក) 
 បពិ្រតយកខ មន នុភពេ្រចើន ខញុសូំមសួរេ ក បុគគល (កល 
 េទ)   កន់បរេ ក   េតើឋិតេនកនុងផ្លូ វ    េទើបមិនខ្ល ច   ។ 
[៨៣៤] (សកកេទវ ជ...) បុគគលបន ងំ ច និងចិត្តេ យ្រតឹម្រតូវ 
 មិនេធ្វើបបទងំ យ េ យកយ េន្រគប់្រគងផទះែដលមនបយ 
 និងទឹកដ៏េ្រចើន ជអនកមនសទធ  មនចិត្តទន់ បនែចករែំលក 
 នូវទន ជអនកដឹងនូវពកយសមូម ជអនកសេ្រងគ ះេគ មន ចែផ្អម 
 មន ចល្អិតល្អ បនឋិតេនកនុងគនំរៃនគុណេនះេហើយ (កល 
 នឹងេទ)   កន់បរេ ក   មិនខ្ល ចេឡើយ   ។ 
[៨៣៥] (្រពះ ជធី ...) បពិ្រតេទវបុ្រត េ កេ្រប ន្របេ ខញុ  ំ
 ដូចជម  ដូចជបិ  បពិ្រតេ កមនសមបុរដ៏េលើសលុប ខញុ  ំ
 សូមសួរេ ក   មនសររីៈសមរមយល្អ   េ កជអ្វី   ។ 
[៨៣៦] (្រពះេពធិសត្វ...) មន លនងកលយណី េយើងេឈម ះឧទយៈ 
 បនមកកនុងទីេនះ េដើមបេី ះពកយេប្តជញ  េយើង្របប់នងេហើយេទ 
 េយើងរួចចកពកយេប្តជញ    របស់នងេហើយ   ។ 
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២២៣ 

ឯកទសកនិបេត   ចតុតថំ   ឧទយជតកំ 

[៨៣៧] សេច   េខ   ត្វំ   ឧទេយសិ សង ករ ថ យិធគេ  

 អនុ ស   មំ   ជបុត្ត  យថស (១)  បុន   សងគេម   ។ 

[៨៣៨]  អតិបតតិ    វេយ    ខេ     តេថវ 

  នំ    នតថិ    ធុវ ំ   ចវន្តិ    ស ្ត  

  បរជីិយតិ    អធុវ ំ   សររី ំ

  ឧទេយ    ម    បមទ    ចរស ុ    ធមមំ     ។ 

  កសិ     បឋវ ី   ធនស     បូ  

  ឯកេស វ    សិយ    អនញញេធយយ 

  តំ    បិ    ជ តិ    អវតី េគ 

  ឧទេយ    ម    បមទ    ចរស ុ    ធមមំ    ។ 

  ម     បិ     ច    ភតេ     ច    ភគិនី 

  ភរយិ    មិេក    សធេនន    េ តិ(២) 

  េត    បិ    ជហន្តិ    អញញមញញំ  

  ឧទេយ    ម    បមទ    ចរស ុ    ធមមំ    ។ 

     ១ ឱ. យថស ុ ។ ម. យតថស ុ ។ ២ ឱ. ម. ម  ច បិ  ច ភតេ  ច 

ភរយិ យបិ ធេនន េ តិ កី  ។ ម. ម  ច បិ  ច ភតេ  ច ភរយិបិ 

ធេនន  េ ន្តិ   អតិ ្ត    ។ 
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២២៣ 

ឯកទសកនិបត   ឧទយជតក   ទី   ៤ 

[៨៣៧] (្រពះ ជធី ...) បពិ្រត្រពះ ជបុ្រត ្របសិនេបើ្រពះអងគ 

 ្រពះនមឧទយៈបនមកកនុងទីេនះ េដើមប្ីរបេយជន៍ដល់ពកយេប្តជញ  

 សូម្រពះអងគេ្រប ន្របេ ខញុ  ំ  ឲយបនជួបគន េទៀត   ។ 

[៨៣៨] (្រពះម សត្វ...) វយ័កន្លងេទឆប់ ខណៈចិត្ត ក៏កន្លង 

 េទឆប់ដូចគន  ករ ងំេន (ៃនសងខ រទងំ យ) មិនមន 

 ពួកសត្វែតងចយុតេទេ យពិត សររីៈមិនេទៀង ែតង្រទុឌេ្រទមេទ 

 មន លនងឧទយភទទ  នងកុ្ំរបមទ ចូរ្រប្រពឹត្តធម៌ចុះ ។ ែផន 

 ដីទងំមូលរបស់េស្តចែតមួយ្រពះអងគ ដ៏េពញេ យ្រទពយ ជែផនដី 

 ែដលអនកដៃទ្រទ្រទង់មិនបន ឯបុគគលែដលមិនទន់្របសចក គៈ 

 រែមងលះបង់នូវ្រទពយេនះ មន លនងឧទយភទទ  នងកុ្ំរបមទ 

 ចូរ្រប្រពឹត្តធម៌ចុះ   ។ 

    ម  បិ  បងប្អូន្របុស បងប្អូន្រសី និង្របពនធក្តី ប្តីក្តី ្រពម- 

 ទងំ្រទពយ ឯជនទងំេនះ រែមងលះបង់នូវគន និងគន  មន លនង 

 ឧទយភទទ    នងកុ្ំរបមទ   ចូរ្រប្រពឹត្តធម៌ចុះ   ។ 
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២២៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

  កេយ    បរេភជនន្តិ    វទិិ ្វ (១) 

  សំ េរ    សុគតី     ច    ទុគគតី    ច(២) 

  ឥត្តរ េ តិ    ជនិ ្វ  

  ឧទេយ    ម    បមទ    ចរស ុ    ធមមំ    ។ 

[៨៣៩] ធុ   ភសតិយ ំ  យេកខ  អបប ំ  មចច ន   ជីវតិំ 

 កសិរញច    បរតិ្តញច    តញច    ទុេកខន   សំយុតំ 

 ហំ   ឯក   បព្វជិស មិ ហិ ្វ    កសឹ   សុរុនធនន្តិ  ។ 
ឧទយជតកំ   ចតុតថំ   ។ 

បនីយជតកំ 

[៨៤០] មិេ ្ត    មិត្តស    បនីយ ំ  អទិននំ   បរភុិញជិ សំ 

 េតន   បចឆ    វជិិគុចឆឹ   តំ   បបំ   បកតំ   មយ 

 ម   បុន   អករ ំ  បបំ     ត ម    បព្វជិេ    អហំ   ។ 

[៨៤១] បរទរញច    ទិ ្វ ន   ឆេនទ    េម   ឧបបជជថ 

 េតន   បចឆ    វជិិគុចឆឹ   តំ   បបំ   បកតំ   មយ 

 ម   បុន   អករ ំ  បបំ    ត ម    បព្វជិេ    អហំ   ។ 

     ១   ឱ.  ញ ្វ    ។   ២   ម.   សុគតឹ   ទុគគតិញច    ។ 
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២២៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

 មន លនងឧទយភទទ  នងដឹងថ កយជចណីំៃនពួកសត្វដៃទ 
 ដឹងថ សុគតិនិងទុគគតិកនុងសង រ ជលេំនរបស់សត្វេថកទប 
 ដូេចនះេហើយ   កុ្ំរបមទ   ចូរ្រប្រពឹត្តធម៌ចុះ   ។ 
[៨៣៩] (្រពះ ជធី ...) យកខេនះ េពលពីេ ះ ស់ ជីវតិរបស់ 
 ពួកសត្វខ្លី លបំកផង តិចផង េ្រពះជីវតិេនះ ្របកបេ យទុកខ 
 ខញុ េំនះនឹងលះែដនកសី   និង្រកុងសុរុនធនៈ   បួសែតមន ក់ឯង   ។ 

ចប់   ឧទយជតក   ទី   ៤   ។ 

បនីយជតក 

[៨៤០] (្រពះបេចចកពុទធ ទី ១ បនសែម្តងថ) ម អញជមិ្រត (ៃន 
 មិ្រតមន ក់) បនេ្របើ្របស់ទឹក ែដលមិ្រតេនះមិនឲយេហើយ េហតុ 
 េនះ ម ភព េខពើមរេអើម កនុងកលខងេ្រកយ ម ភព 
 បនេធ្វើបបេនះេហើយ ម ភព ែលងេធ្វើបបេទៀតេហើយ 
 េ្រពះេហតុេនះ    បនជ ម ភពបួស    ។ 
[៨៤១] (្រពះបេចចកពុទធ ទី ២...) េសចក្តី្របថន  (កនុងកម) េកើត 
 េឡើងដល់ ម ភព េ្រពះេឃើញនូវ្របពនធរបស់បុគគលដៃទ េ្រពះ 
 េហតុេនះ ម ភពេខពើមរេអើម កនុងកលជខងេ្រកយ ម  
 ភពបនេធ្វើបបេនះេហើយ ម ភព ែលងេធ្វើបបេទៀតេហើយ 
 េ្រពះេហតុេនះ   បនជ ម ភពបួស   ។ 
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២២៥ 

ឯកទសកនិបេត   បញច មំ   បនីយជតកំ 

[៨៤២] បិតរ ំ  េម   ម ជ  េច   អគគណ្ហុ (១) កនេន 

 េត ហំ   បុចឆិេ    ជនំ   អញញថ   នំ   វយិករ ឹ

 េតន   បចឆ    វជិិគុចឆឹ   តំ   បបំ   បកតំ   មយ 

 ម   បុន   អករ ំ  បបំ  ត ម    បព្វជិេ    អហំ   ។ 

[៨៤៣] ប តិបតមករុ ំ  េ មយេគ   ឧបដ្ឋិេត 

    េត ហំ   សមនុញញ សឹ 

 េតន   បចឆ    វជិិគុចឆឹ   តំ   បបំ   បកតំ   មយ 

 ម   បុន   អករ ំ  បបំ  ត ម    បព្វជិេ    អហំ   ។ 

[៨៤៤] សុ េមរយមធុក     េយ   ជន   បឋមសុេន 

 ពហុននំ   េត   អន ថ យ   មជជបនមកបបយុ ំ

    េត ហំ    សមនុញញ សឹ 

 េតន   បចឆ    វជិិគុចឆឹ   តំ   បបំ   បកតំ   មយ 

 ម   បុន   អករ ំ  បបំ  ត ម    បព្វជិេ    អហំ   ។ 

     ១   ម.   អគគណ្ហឹ    ។   ឱ.   អគណ្ហុំ    ។ 
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២២៥ 

ឯកទសកនិបត   បនីយជតក   ទី   ៥ 

[៨៤២] (្រពះបេចចកពុទធ ទី ៣...) បពិ្រតម ជ ពួកេចរបនចប់ 
 បិ របស់ ម ភពកនុងៃ្រព ម ភព ែដលពួកេចរេនះសួរ 
 េហើយ ទុកជដឹង ក៏្របប់េហតុេនះ េ យចែំណកដៃទវញិ 
 េ្រពះេហតុេនះ ម ភពេខពើមរេអើម កនុងកលជខងេ្រកយ 
 ម ភព បនេធ្វើបបេនះេហើយ ម ភព ែលងេធ្វើបបេទៀត 
 េហើយ   េ្រពះេហតុេនះ   បនជ ម ភពបួស   ។ 
[៨៤៣] (្រពះបេចចកពុទធ ទី ៤...) ករែសនេ្រពន េឈម ះេ មយគ ងំ 
 េឡើងេហើយ ពួកមនុស បនេធ្វើប តិបត ម ភពក៏អនុញញ ត 
 ឲយពួកមនុស េនះ េ្រពះេហតុេនះ ម ភព េខពើមរេអើម កនុង 
 កលជខងេ្រកយ ម ភពបនេធ្វើបបេនះេហើយ ម ភព 
 ែលងេធ្វើបបេទៀតេហើយ  េ្រពះេហតុេនះ បនជ ម ភពបួស ។ 
[៨៤៤] (្រពះបេចចកពុទធ ទី ៥...) ពួកជន  (កនុង្រសុក) របស់ 
 េយើង ែដលសមគ ល់សុ  និងេមរយ័ថ ដូចទឹកឃមុ  ំ ជជន (មន 
 សភពយ៉ងេនះ) ជដបូំង ពួកជនេនះ បនចត់ែចងទឹក្រសវងឹ 
 េដើមបេីសចក្តីវនិសដល់ពួកជនេ្រចើន ម ភព បនអនុញញ តឲយ 
 ពួកជនេនះ េ្រពះេហតុេនះ ម ភព េខពើមរេអើម កនុងកលជ 
 ខងេ្រកយ ម ភព បនេធ្វើបបេនះេហើយ ម ភព ែលង 
 េធ្វើបបេទៀតេហើយ   េ្រពះេហតុេនះ   បនជ ម ភពបួស   ។ 
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២២៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៨៤៥] ធិរតថុ សុ   ពហុកេម  ទុគគេនធ   ពហុកណ្ត េក 

 េយ   អហំ   បដិេសវេន្ត   នលភឹ   ទិសំ   សុខំ   ។ 

[៨៤៦] មហស ទ   សុខ   កម នតថិ   កម   បរ ំ  សុខំ 

 េយ   កេម   បដិេសវន្តិ  សគគេន្ត   ឧបបជជេរ   ។ 

[៨៤៧] អបបស ទ   ទុខ   កម នតថិ   កម   បរ ំ  ទុកខំ (១) 

 េយ   កេម   បដិេសវន្តិ  និរយេន្ត   ឧបបជជេរ   ។ 

[៨៤៨] អសិ   យថ   សុនិសិេ   េនត្តិេ វ   សុបយិេក 

 សត្តីវ   ឧរសី   ខិ ្ត    កម   ទុកខត    តេ   ។ 

[៨៤៩] អងគ នំវ   ជលិតំ   កសំុ   ធិកេបរសំិ 

 ផលំវ   ទិវសន្តត្តំ   កម   ទុកខត    តេ    ។ 

[៨៥០] វសំិ   យថ   ហ ហលំ    េតលំ(២) បកកុដ្ឋិតំ(៣) យថ 

 តមពេ ហំ   វលីិនំវ   កម   ទុកខត    តេ តិ   ។ 

បនីយជតកំ   បញច មំ   ។ 

   ១  ម.   កម   បរ ំ  សុខំ   ។   ឱ.   កម   បរ ំ  សុខំ   ។  ២  ម.   េតវ ំ  ។   ៣  ឱ.  ឧកកុដ្ឋិតំ  ។ 
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២២៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៨៤៥] (្រពះ ជ...) គួរឲយតិះេដៀលកមដ៏េ្រចើន ែដលមនក្លិន 
 ្រកក់ មនស្រតូវេ្រចើន េ្រពះថ ម អញបនេសពេហើយ 
 ក៏មិនបនេសចក្តីសុខ   (កនុងឈន)   ្របកដដូេចន ះ   ។ 
[៨៤៦] (អគគមេហសី...) កមទងំ យ មនេសចក្តីរកី យេ្រចើន 
 ជសុខ េសចក្តីសុខេ្រកអពីំកម មិនមនេទ ពួកជន  បន 
 េសពកមទងំ យ   ពួកជនេនះ   ែតងេកើតកនុង នសួគ៌ ។ 
[៨៤៧] (្រពះ ជ...) កមទងំ យ មនេសចក្តីរកី យតិច ជទុកខ 
 េសចក្តីទុកខេ្រកអពីំកម មិនមនេទ ពួកជន  េសពកម 
 ទងំ យ   ពួកជនេនះ   ែតងេកើតកនុងនរក   ។ 
[៨៤៨] កមទងំ យ មនេសចក្តីទុកខ េលើសជង វែដលសេំលៀង 
 េហើយ ជង្រពះខន់ែដល បេ យថន ពិំស ទងំជងលែំពង 
 ែដលពួយ្រតង់្រទូង   ។ 
[៨៤៩] កមទងំ យ មនេសចក្តីទុកខ េលើសជងរេងើកេភ្លើងដ៏្រចល 
 េឆ្អ  ជងរេ ្ត រេងើកេភ្លើង មនជេ្រមមួយ្រទទូង ឬអ ្ត តេភ្លើង 
 ែដលេក្ត េពញមួយៃថង   ។ 
[៨៥០] កមទងំ យមនេសចក្តីទុកខ េលើសជងថន ពុំលដ៏េក្ល វក្ល  
 ឬេ្របងកពុំងពុះ   ឬក៏ទង់ែដងរ យ   ។ 

ចប់   បនីយជតក   ទី   ៥   ។ 
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២២៧ 

ឯកទសកនិបេត   ឆដ្ឋំ   យុធញជយជតកំ 

យុធញជយជតកំ 

[៨៥១] មិ ្ត មចចបរពិយុឡ្ហំ   អហំ   វេនទ   រេថសភ 

 បព្វជិស មហំ   ជ(១)  តំ   េទេ    អនុមញញតុ   ។ 

[៨៥២] សេច   េត   ឩនំ   កេមហិ អហំ   បរបិរូយមិ   េត 

 េយ   តំ   ហឹសតិ   េរមិ  ម បព្វជជ   យុធញជយ(២) ។ 

[៨៥៣] ន   មតថិ   ឩនំ   កេមហិ  ហឹសេន្ត    េម   ន   វជិជតិ 

 ទីបញច    កត្តុមិចឆ មិ   យ ំ  ជ    នភិកីរតិ   ។ 

[៨៥៤] បុេ ្ត       បិតរ ំ  យេច  បិ       បុត្តេមរសំ 

 េនគេម   យចេត(៣)  ត  ម   បព្វជជ   យុធញជយ   ។ 

[៨៥៥] ម   មំ   ត(៤) និ េរសិ    បព្វជន្តំ   រេថសភ 

 មហំ   កេមហិ   សមមេ ្ត (៥)   ជ យ   វសមន្វគ ូ  ។ 

     ១ ឱ. បព្វជិស ំ ម ជ ។ ២ ឱ. ម បព្វជិ យុវញជយ ។ ៣ ម. និគេម 

    យេច    ។   ៤   ម.   ឱ.   េទវ   ។   ៥    ម.   សមបេ ្ត    ។ 
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២២៧ 

ឯកទសកនិបត   យុធញជយជតក   ទី   ៦ 

យុធញជយជតក 

[៨៥១] (្រពះ ជកុមរេពធិសត្វ េពលថ) បពិ្រត្រពះ ជ ជធកំនុងរថ 
 ខញុ ្ំរពះអងគសូមថ្វ យបងគ ំ (្រពះអងគ) ែដលមិ្រតនិង មតយេចមេ ម 
 េហើយ ខញុ ្ំរពះអងគនឹងបួស សូម្រពះសមមតិេទព អនុញញ តផនួសេនះ 
 (ដល់ខញុ ្ំរពះអងគ)   ។ 
[៨៥២] (្រពះ ជ ្រទង់្រ ស់ថ) េបើកូនឯងខ្វះកមទងំ យ ឪពុកនឹង 
 បេំពញ ឲយ្រគប់្រគន់ដល់អនក បុគគល េបៀតេបៀនអនក ឪពុក 
 នឹងឃត់   (បុគគលេនះ)   មន លយុធញជ័យ   អនកកុបួំសេឡើយ   ។ 
[៨៥៣] (្រពះ ជកុមរ...) ខញុ ្ំរពះអងគមិនមនេសចក្តីខ្វះកមទងំ យ 
 េទ បុគគលនីមួយ េបៀតេបៀននូវខញុ ្ំរពះអងគ ក៏មិនមនែដរ ែតថ ខញុ  ំ
 ្រពះអងគ្របថន នឹងេធ្វើនូវទីពឹង(ដល់ខ្លួន)ែដលជ កមច ត់បង់មិនបន ។ 
[៨៥៤] (្រពះ ្ត ...) បុ្រតអង្វរនូវបិ  បិ ក៏អង្វរនូវបុត្តឱរសែដរ 
 ្រពះ ជ្រទង់្រ ស់ថ មន លកូន ជនអនកេនកនុងនិគម អង្វរអនក 
 មន លយុធញជ័យ   អនកកុបួំសេឡើយ   ។ 
[៨៥៥] (្រពះ ជកុមរ...) បពិ្រត្រពះបិ ជធកំនុងរថ សូម្រពះអងគ 
 កុឃំត់ផនួសខញុ ្ំរពះអងគេនះ កុឲំយខញុ ្ំរពះអងគេពរេពញេ យកម 
        ទងំ យ   ឲយលុះកនុងអំ ចជ េឡើយ   ។ 
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២២៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៨៥៦] អហំ   តំ   ត   យចមិ  អហំ   បុត្ត   និ រេយ 

 ចិរ ំ  តំ   ទដ្ឋុមិចឆ មិ   ម   បព្វជ   យុធញជយ   ។ 

[៨៥៧] ឧស េ វ   តិណគគម្ហិ  សុរយិស ុគគមនំ   បតិ 

 ឯវមយុ   មនុស នំ    ម   មំ   អមម   និ រេយ   ។ 

[៨៥៨] តរមេន   ឥមំ   យនំ  េ េបតុ   រេថសភ 

 ម   េម   ម    តរន្តស   អន្ត យក    អហុ   ។ 

[៨៥៩] ឧភិធវថ   ភទទេន្ត   សុញញំ    េហស តិ   រមមកំ(១) 

 យុធញជ េយ   អនុញញ េ   សព្វទេត្តន   ជិន   ។ 

[៨៦០] េយហុ   េសេ ្ឋ    មនុស នំ   យុ    កញចនសននិេភ 

 េ យ ំ  កុមេ    បព្វជិេ  ក យវសេន   ពលី  ។ 

     ១   ម.   សុេញញ    េហស តិ   រមមេក  ។ 
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២២៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៨៥៦] (្រពះម ...) មន លកូន េយើងសូមអង្វរអនក មន លកូន េយើង 

 សូមឃត់អនក េយើងចង់េឃើញអនកអស់កលយូរ មន លយុធញជ័យ 

 ចូរអនកកុបួំសេឡើយ   ។ 

[៨៥៧] (្រពះ ជកុមរ...) ទឹកសេន ើមេលើចុងេ ម  ែតងធ្ល កចុ់ះ 

 (េលើែផនដី) កនុងកល្រពះ ទិតយរះេឡើង យ៉ង មិញ យុ 

 របស់មនុស ទងំ យ ក៏យ៉ងេនះែដរ បពិ្រត្រពះម  សូម 

 ្រពះម    កុឃំត់ខញុ េំឡើយ   ។ 

[៨៥៨] បពិ្រត្រពះបិ  ជធកំនុងរថ សូមឲយ (បុរស) ចម្លង្រពះម  

 (របស់ខញុ ្ំរពះអងគ) ឲយេឡើងកន់្រពះ ជយនេនះ កុឲំយ្រពះម េធ្វើ 

 នូវេសចក្តីអន្ត យ   ដល់ខញុ ្ំរពះអងគ   ែដលកពុំងឆ្លង   ។ 

[៨៥៩] (្រពះម ...) នងទងំ យចូរសទុះេទ េសចក្តីចេ្រមើន (នឹង 

 មន) ដល់នង នគររមមកៈមុខជនឹងសូនយ (េ្រពះថ) យុធញជយ- 

 កុមរ   ្រពះ ជសព្វទត្ត   អនុញញ ត   (ឲយបួសេហើយ)   ។ 

[៨៦០] ្រពះ ជកុមរ េនេកមង មនសមបុរផទឹមនឹងមស ្របេសើរ 

 បផុំតជង្រពះ ជបុ្រត ១០០០ ្រពះ ជកុមរេនះ ជអនកមន 

 កម្ល ងំ   េស្ល កសពំត់ក យៈបួសេហើយ   ។ 
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២២៩ 

ឯកទសកនិបេត   សត្តមំ   ទសរថជតកំ 

[៨៦១]  ឧេភ   កុម    បព្វជិ  យុធញជ េយ   យុធិដ្ឋិេ  

     ប យ    ម បិតេ   សងគំ   េឆ ្វ ន   មចចុ េនតិ   ។ 

យុធញជយជតកំ(១)  ឆដ្ឋំ  ។ 

ទសរថជតកំ 

[៨៦២] ឯថ   លកខណសី    ច  ឧេភ   ឱតរេថទកំ 

    ឯ យ ំ  ភរេ    ហ  ជ   ទសរេថ   មេ    ។ 

[៨៦៣] េកន   ម   បភេវន(២)  េ ចិតព្វំ   ន   េ ចសិ 

    បិតរ ំ  កលកតំ   សុ ្វ   ន   តំ   បសហេត   ទុខំ   ។ 

[៨៦៤] យ ំ  ន   សកក    បេលតុំ  េបេសនលបតំ(៣)  ពហំុ 

   ស   កិស    វញិញូ    េមធវ ី  អ ្ត នមុប បេយ   ។ 

[៨៦៥] ទហ   ច  ហិ  េយ  វុឌ          េយ  ព   េយ   ច   បណ្ឌិ  

   អទធ    េចវ   ទលិទទ    ច   សេព្វ   មចចុប យន   ។ 

     ១   ឱ.  យុវញជយជតកំ  ។   ២   ម.  សភេវន  ។   ៣  ឱ.  ម.  េបេសន  លបតំ   ។ 
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២២៩ 

ឯកទសកនិបត   ទសរថជតក   ទី   ៧ 

[៨៦១] (្រពះ ្ត ...) កុមរទងំពីរអងគ គឺយុធញជ័យ ១ យុធិ- 
 ដ្ឋិលៈ ១ លះបង់នូវ្រពះម និង្រពះបិ  ផ្ត ច់េចលនូវេ្រគ ង 
 ជប់ចពំក់របស់មចចុមរ   បួសេហើយ   ។ 

ចប់   យុធញជយជតក   ទី   ៦ 

ទសរថជតក 

[៨៦២] ( មបណ្ឌិ តកុមរ បនេពលថ) មន លលកខណៈ និងនង 
 សី  អនកទងំ យចូរមក អនកទងំ ២ នក់ ចូរចុះទឹក ភរត- 
 កុមរ បននិយយយ៉ងេនះថ ្រពះបទទសរថ្រទង់ទិវងគតេហើយ ។ 
[៨៦៣] (ភរតកុមរ...) បពិ្រត្រពះ មេ យ នុភពអ្វី េទើប្រទង់បន 
 ឮថ ្រពះបិ ទិវងគតេហើយ មិនេ ក ្ត យរបស់ែដលគួរេ ក 
 ្ត យ   េសចក្តីទុកខមិន្រគបសងកត់្រទង់   ។ 
[៨៦៤] ( មបណ្ឌិ តកុមរ...) ជីវតិ  (របស់ពួកសត្វ) ប ្ត  
 ពួកបុរសែដលរេវ ើរ យ បុរស (សូមបែីតមន ក់) ក៏មិន ចេដើមប ី
 រក ជីវតិេ្រចើនេនះបនេទ វញិញូ ជន ជេមធវេីនះ េធ្វើខ្លួនឲយេក្ត  
 ្រក យ   េដើមបអី្វី   ។ 
[៨៦៥] េសចក្តីពិតថ ជនទងំ យ  ទងំេកមង ទងំចស់ 
 ទងំលងង់ ទងំ្របជញ ទងំអនកមន ទងំអនក្រក ជនទងំអស់ 
 េនះ   សុទធែតមនេសចក្តី ្ល ប់េនខងមុខ   ។ 
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២៣០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៨៦៦] ផ នមិវ   បកក នំ   និចចំ   បតនេ    ភយ ំ

 ឯវ ំ  ជ ន   មចច នំ   និចចំ   មរណេ   ភយ ំ  ។ 

[៨៦៧] យេមេក   ន   ទិស ន្តិ បេ    ទិ ្ឋ    ពហ ូ  ជន 

 បេ    ឯេក   ន   ទិស ន្តិ  យ ំ  ទិ ្ឋ    ពហ ូ  ជន   ។ 

[៨៦៨] បរេិទវយមេន   េច  កិញចិ ទតថំ   ឧទព្វេហ 

 សមមុ េ ្ហ    ហឹសម ្ត នំ  កយិ    តំ   វចិកខ េ    ។ 

[៨៦៩] កីេ    វវិេ ្ណ    ភវតិ  ហឹសម ្ត នមត្តេន 

 ន   េតន   េប   បេលន្តិ     និរ ថ    បរេិទវន   ។ 

[៨៧០] យថ   សរណមទិត្តំ  រនិវ   និព្វ បេយ 

 ឯវមប ិ  ធីេ    សុ ្វ    េមធវ ី  បណ្ឌិ េ    នេ  

 ខិបបមុបបតិតំ   េ កំ  េ    តលំូវ   ធំសេយ(១)   ។ 

     ១   ម.   កុលំ   បធំសេយ   ។ 
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២៣០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៨៦៦] ែផ្លេឈើទុទំងំ យ មនេសចក្តីខ្ល ច អពីំកិរយិ្រជុះជនិចច 

 យ៉ង មិញ ពួកសត្វេកើតេហើយ ក៏មនេសចក្តីខ្ល ច អពីំ 

 េសចក្តី ្ល ប់ជនិចច   យ៉ងេនះែដរ   ។ 

[៨៦៧] ជនទងំ យេ្រចើន ពួកខ្លះ េគេឃើញកនុងេវ ្រពឹក េវ  

 ង ចមិនេឃើញ ជនទងំ យេ្រចើន ពួកខ្លះ េគេឃើញកនុងេវ  

 ង ច   េវ ្រពឹកមិនេឃើញ   ។ 

[៨៦៨] េបើបុគគលអនកវេង្វង កលខ កឹខ ួល េបៀតេបៀនខ្លួន េហើយ 

 គបបនីមំកនូវ្របេយជន៍ បន្តិចបន្តួចបន អនក្របជញក៏គបបេីធ្វើេសចក្តី 

 ខ កឹខ ួលេនះែដរ   ។ 

[៨៦៩] (បុគគលខ កឹខ ួល) េបៀតេបៀនខ្លួនរបស់ខ្លួន ជអនកសគម មិន 

 មនពណ៌សមបុរ ពួកសត្វែដលេទកន់បរេ ក មិនែមនញុងំអត្ត- 

 ភពឲយ្រប្រពឹត្តេទ េ យេសចក្តីខ កឹខ ួលេនះេឡើយ េ្រពះថ 

 េសចក្តីខ កឹខ ួល   មិនមន្របេយជន៍េទ   ។ 

[៨៧០] (បណ្ឌិ តបុរស) គបបញុីងំផទះែដលេភ្លើងេឆះឲយរលត់ េ យទឹក 

 បន យ៉ង មិញ ធីរជន ជេមធវ ី បណ្ឌិ ត បន ្ត ប់េហើយ 

 គបបញុីងំេសចក្តីេ ក ែដលេកើតេហើយឲយរលត់ឆប់ ដូចខយល់ 

 បក់ផត់នូវបុ៉យ   យ៉ងេនះែដរ   ។ 
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២៣១ 

ឯកទសកនិបេត   សត្តមំ   សំវរជតកំ 

[៨៧១] ឯេកវ   មេចច    អេចចតិ  ឯេកវ   ជយេត   កុេល 

 សំេយគបរមេត្វវ   សេមភ គ   សព្វបណិនំ   ។ 

 [៨៧២]  ត ម     ហិ    ធីរស     ពហុស ុតស  

   សមបស េ     េ កមិមំ    បរញច  

   អញញ យ    ធមមំ    ហទយ ំ   មនញច  

   េ ក    មហន្ត បិ    ន    បយន្តិ    ។ 

[៨៧៣] េ ហំ   យសញច    េភគញច  ភរយិបិ   ច    ញតេក 

 េសសំ    សមបលយិស មិ  កិចចេមតំ   វជិនេ    ។ 

[៨៧៤] ទសវស សហស និ  សដ្ឋិវស ស និ   ច 

 កមពុគីេ    ម ពហុ  េមរជជមករយីតិ   ។ 

ទសរថជតកំ   សត្តមំ   ។ 

សំវរជតកំ 

[៨៧៥] ជនេន្ត    េន   ម ជ តវ   សីលំ   ជនធិេប 

 ឥេម   កុមេរ   បេូជេន្ត   ន   តំ   េកនចិ   មញញថ   ។ 



469 

២៣១ 

ឯកទសកនិបត   សំវរជតក   ទី   ៧ 

[៨៧១] សត្វរែមងេទកន់បរេ កែតមន ក់ឯង េកើតកនុង្រតកូលក៏ែត 

 មន ក់ឯង ករសមគប់ៃនពួកសត្វទងំអស់ គឺមនករជួបជុ ំ ជករ 

 ្របេសើរបផុំត   ។ 

[៨៧២] េ្រពះេហតុេនះ េសចក្តីេ កទងំ យ សូមបធី ំ ក៏មិនដុតក- 

 េម្ដ នូវហទយវតថុ  និងចិត្តរបស់អនក្របជញ ជពហុស ូត ែដលេឃើញ 

 ចបស់នូវេ កេនះ និងេ កខងមុខ េ្រពះដឹងចបស់នូវធម៌ ។ 

[៨៧៣] េយើងេនះនឹងរក នូវយសផង េភគៈផង ភរយិទងំ យផង 

 ញតិទងំ យផង និងជនដ៏េសសផង េនះជកិចចរបស់អនក្របជញ ។ 

[៨៧៤] ្រពះ ្ត ្រទង់្រ ស់ថ ្រពះបទ មៈមន្រពះសុរងគដូចរូប 

 សំ កមស មន្រពះពហុធ ំបនេ យ ជយអស់ ១៦០០០ ឆន  ំ។ 
ចប់   ទសរថជតក   ទី   ៧   ។ 

សំវរជតក 

[៨៧៥] (ឧេបសថកុមរ បនេពលថ) បពិ្រតម ជ ្រពះជនធិបៈ 

 (ជ្រពះបិ ) ្របែហល្រទង់្រជប នូវសីលរបស់្រពះអងគេហើយ 

 បនជ្រពះអងគបូជនូវ្រពះ ជកុមរទងំេនះ (េ យជនបទេនះៗ) 

 មិនសមគ ល់នូវ្រពះអងគ   េ យជនបទ មួយេឡើយ   ។ 
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២៣២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៨៧៦] តិដ្ឋេន្ត   េន   ម េជ    ទ ូ  េទេវ   ទិវងគេត 

 ញតី   តំ   សមនុមញញឹ សុ  សមបស  ំ  អតថមត្តេន   ។ 

[៨៧៧] េកន   សំវរ   វេត្តន   សញជ េត   អភិតិដ្ឋសិ 

 េកន   តំ   នតិវត្តន្តិ   ញតិសងឃ   សមគ    ។ 

[៨៧៨] ន   ជបុត្ត   ឧស ុយយមិ  សម នំ   មេហសិនំ 

 សកកចចេន្ត   នមស មិ  បេទ   វនទ មិ   ទិនំ   ។ 

[៨៧៩] េត   មំ   ធមមគុេណ   យុត្តំ សុស មូនុស ុយយកំ(១) 

 សម    សមនុស សន្តិ ឥសិធមមគុេណ   រ    ។ 

[៨៨០] េត ហំ   វចនំ   សុ ្វ   សម នំ   មេហសិនំ 

 ន   កិញចិ    អតិមញញ មិ  ធេមម     េម    និរេ     មេន    ។  

[៨៨១] ហ ថ េ    អណីក ្ឋ  រថិក   បត្តិករក 

 េតសំ(២)   នបបដិពនធ មិ  និវដិ្ឋំ(៣)  ភត្តេវត្តនំ   ។ 

     ១   ម.   សុស ុសមនុសុយយតំ   ។   ២   ឱ.   េតសុ   ។   ៣   ឱ.   និពទធំ   ។ 
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២៣២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៨៧៦] កលែដលម ជ គង់្រពះជនមេន ឬកលែដល្រពះអងគ (ជ 
 បិ របស់ពួកេយើង) ទិវងគតេហើយ ពួកញតិ កលេឃើញេសចក្តី 
 ចេ្រមើនរបស់ខ្លួន   បនយល់្រពមឲយ្រពះអងគ   (េ យ ជយ)   ។ 
[៨៧៧] បពិ្រត្រពះបទសវំរៈ ្រពះអងគ្រទង់្រគបសងកត់ (នូវបង ៩៩ ្រពះ 
 អងគ) ែដលេកើតជមួយ េតើេ យវត្តដូចេម្តច ឯពួកញតិែដលមក 
 ្របជុគំន េហើយ ក៏មិន្រគបសងកត់នូវ្រពះអងគ េតើេ យវត្តដូចេម្តច ។ 
[៨៧៨] (្រពះបទសវំរៈ...) បពិ្រត ជបុ្រត ខញុមំិន្រចែណន ខញុថំ្វ យ 
 បងគ្ំរពះបទទងំ យ របស់ពួកសមណៈ ជ ទិបុគគល បន 
 នម ក រពួកសមណៈទងំេនះ   េ យេគរព   ។ 
[៨៧៩] សមណៈទងំេនះ ជអនកេ្រតកអរ កនុងធមមគុណ របស់ឥសី 
 បនេ្រប ន្របេ ខញុ  ំ ឲយ្របកបកនុងធមមគុណ ឲយជអនក្រតង្រ ប់ 
 មិន្រចែណន   ។ 
[៨៨០] ខញុបំន ្ត ប់ពកយរបស់ពួកសមណៈ អនកែស្វងរកនូវគុណេនះ 
 េហើយ មិនេមើលងយបន្តិចបន្តួចេ ះ ចិត្តរបស់ខញុកំ៏េ្រតកអរ កនុង 
 ធម៌ជនិចច   ។ 
[៨៨១] ពួកទ នជិះដរំ ី ពួកទ នែដលឋិតេនកនុងកបួនទព័ ពួក 
 ទ នជិះរថ ពួកពលេថមើរេជើង ខញុមំិនបនថយនូវបយ និងៃថ្លឈនួល 
 ែដលពួកទ នេនះចត់ែចងេហើយ   ។ 
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២៣៣ 
ឯកទសកនិបេត   នវមំ   សុបបរកជតកំ 

[៨៨២] ម ម ្ត    ច   េម   អតថិ   មន្តិេន   បរចិរកិ 

 ព ណសឹ   េ ហរន្តិ   ពហុមំសំ   សុេ ទកំ   ។ 

[៨៨៣] អេថបិ   ណិជ   ផី   ននរេដ្ឋហិ   គ  

 េតសុ   េម   វហិិ    រកខ   ឯវ ំ  ជនហុេបសថ   ។ 

[៨៨៤] ធេមមន   កិរ   ញតីនំ   រជជំ   កេរហិ   សំវរ 

 េមធវ ី  បណ្ឌិ េ    ចសិ  អេថបិ   ញតីនំ   ហិេ    ។ 

[៨៨៥] តំ   តំ   ញតិបរពិយុឡ្ហំ  ននរតនេមចិតំ 

 អមិ ្ត    នបបសហន្តិ   ឥនទំវ   អសុ ធិេបតិ   ។ 

សំវរជតកំ   អដ្ឋមំ   ។ 

សុបបរកជតកំ 

[៨៨៦] ឧមមុជជន្តិ   និមុជជន្តិ   មនុស    ខុរនសិក 

 សុបបរកន្តំ   បុចឆ ម   សមុេទទ    កតេម   អយ ំ  ។ 



473 

២៣៣ 

ឯកទសកនិបត   សុបបរកជតក   ទី   ៩ 

[៨៨២] ពួកម មតយ ពួកម្រន្តី ពួកអនកបេ្រមើ របស់ខញុមំន ពួក 
 ជនបនចត់ែចងនូវ ច់ និងទឹកសុ ដ៏េ្រចើន កនុង្រកុងព ណសី ។ 
[៨៨៣] មួយេទៀត សូមបពួីកពណិជ ែដលមកអពីំែដនេផ ងៗ 
 ក៏សមបូណ៌ ខញុបំនចត់ែចងកររក  ចេំពះពួកពណិជទងំេនះ 
 បពិ្រតឧេបសថជបង   សូម្រពះបង្រជបយ៉ងេនះចុះ   ។ 
[៨៨៤] (ឧេបសថកុមរ...) បពិ្រត្រពះបទសវំរៈ ឮថ្រពះអងគ 
 (្រគបសងកត់ នុភព) របស់ពួកញតិ (បង ៩៩ ្រពះអងគ) េ យ 
 ធម៌ សូម្រពះអងគេ យ ជយចុះ ្រពះអងគជអនកមន្របជញ ផង 
 ជបណ្ឌិ តផង   ទងំជ្របេយជន៍ដល់ពួកញតិផង   ។ 
[៨៨៥] ពួកស្រតូវ មិន ច្រគបសងកត់្រពះអងគ ែដលពួកញតិេចម 
 េ មេហើយ ជអនកកុះករេ យរតនវតថុ េផ ងៗ ដូចជេស្តចអសុរ 
 មិន ច្រគបសងកត់្រពះឥ្រនទ   ដូេចន ះែដរ   ។ 

ចប់   សំវរជតក   ទី   ៨   ។ 

សុបបរកជតក 

[៨៨៦] (ពួកពណិជ បនេពលថ) មនុស ទងំ យ មន្រចមុះ 
 ដូចកបំិតេករ េងើប មុជ (កនុងសមុ្រទេនះ) ពួកេយើង សូមសួរ 
 េ កេឈម ះសុបបរកៈ   សមុ្រទេនះ   េតើេឈម ះអ្វី   ។ 



474 

២៣៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៨៨៧] ភរុកចឆ (១)  បយ នំ  ណិជនំ   ធេនសិនំ 

 ន យ   វបិបន ្ឋ យ   ខុរមលីតិ   វុចចតិ   ។ 

[៨៨៨] យថ   អគគិ   សុរេិយ   ច    សមុេទទ    បដិទិស តិ 

 សុបបរកន្តំ   បុចឆ ម   សមុេទទ    កតេម   អយ ំ  ។ 

[៨៨៩] ភរុកចឆ    បយ នំ  ណិជនំ   ធេនសិនំ 

 ន យ   វបិបន ្ឋ យ      អគគិមលីតិ   វុចចតិ   ។ 

[៨៩០] យថ   ទធិ   ច   ខីរញច   សមុេទទ    បដិទិស តិ 

 សុបបរកន្តំ   បុចឆ ម   សមុេទទ    កតេម   អយ ំ  ។ 

[៨៩១] ភរុកចឆ    បយ នំ  ណិជនំ   ធេនសិនំ 

 ន យ   វបិបន ្ឋ យ   ទធិមលីតិ(២)  វុចចតិ   ។ 

[៨៩២] យថ   កុេ    ច   សេស    ច  សមុេទទ    បដិទិស តិ 

 សុបបរកន្តំ   បុចឆ ម   សមុេទទ    កតេម   អយ ំ  ។ 

     ១   ម.   កុរកុចឆ    ។   ២   ម.   ខីរមលីតិ   ។ 
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២៣៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៨៨៧] (្រពះម សត្វ បនេពលថ) កលសេំពរបស់ពួកពណិជ 
 អនកែស្វងរក្រទពយ េចញេទអពីំកពំង់ ភរុកចឆៈ េលឿនេទកន់ 
 ្របេទសេផ ង    សមុ្រទេនះេ ថ   ខុរមលី   ។ 
[៨៨៨] (ពួកពណិជ បនេពលថ) សមុ្រទែដល្របកដ ចេំពះ 
 មុខ ក់ដូចជេភ្លើងនិង្រពះ ទិតយ ពួកេយើង សូមសួរេ ក 
 សុបបរកៈ   សមុ្រទេនះ   េតើេឈម ះអ្វី   ។ 
[៨៨៩] (្រពះម សត្វ...) កលសេំពរបស់ពួកពណិជ អនកែស្វង 
 រក្រទពយ េចញេទអពីំកពំង់ភរុកចឆៈ េលឿនេទកន់្របេទសេផ ង 
 សមុ្រទេនះេ ថ   អគគិមលី   ។ 
[៨៩០] (ពួកពណិជ...) សមុ្រទែដល្របកដ ចេំពះមុខ ក់ដូចជ 
 ទឹកេ ះជូរនិងទឹកេ ះ្រសស់ ពួកេយើង សូមសួរេ កសុបបរកៈ 
 សមុ្រទេនះ   េតើេឈម ះអ្វី   ។ 
[៨៩១] (្រពះម សត្វ...) កលសេំពរបស់ពួកពណិជ អនកែស្វងរក 
 ្រទពយ េចញេទអពីំកពំង់ភរុកចឆៈ េលឿនេទកន់្របេទសេផ ង 
 សមុ្រទេនះេ ថ   ទធិមលី   ។ 
[៨៩២] (ពួកពណិជ...) សមុ្រទែដល្របកដ ចេំពះមុខ ក់ដូច 
 ជសបូវភ្ល ងំនិងសទូំង ពួកេយើង សូមសួរេ កសុបបរកៈ សមុ្រទ 
 េនះ  េតើេឈម ះអ្វី   ។ 
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២៣៥ 

ឯកទសកនិបេត   នវមំ   សុបបរកជតកំ 

[៨៩៣] ភរុកចឆ    បយ នំ    ណិជនំ   ធេនសិនំ 

 ន យ   វបិបន ្ឋ យ   កុសមលីតិ   វុចចតិ   ។ 

[៨៩៤] យថ   នេ    ច   េវឡុ  ច សមុេទទ    បដិទិស តិ 

 សុបបរកន្តំ   បុចឆ ម     សមុេទទ    កតេម   អយ ំ  ។ 

[៨៩៥] ភរុកចឆ    បយ នំ    ណិជនំ   ធេនសិនំ 

 ន យ   វបិបន ្ឋ យ   នឡមលីតិ   វុចចតិ   ។ 

[៨៩៦] មហពភេយ   ភឹសនេក  សេទទ    សុយយតិ   មនុេ  

 យថ   េ េពភ    បបេ វ  សមុេទទ    បដិទិស តិ 

 សុបបរកន្តំ   បុចឆ ម   សមុេទទ    កតេម   អយ ំ  ។ 

[៨៩៧] ភរុកចឆ    បយ នំ    ណិជនំ   ធេនសិនំ 

 ន យ   វបិបន ្ឋ យ   ពល មុខីតិ   វុចចតិ   ។ 
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២៣៥ 

ឯកទសកនិបត   សុបបរកជតក   ទី   ៩ 

[៨៩៣] (្រពះម សត្វ...) កលសេំពពួកពណិជ អនកែស្វងរក្រទពយ 

 េចញេទអពីំកពំង់ភរុកចឆៈ េលឿនេទកន់្របេទសេផ ង សមុ្រទ 

 េនះេ ថ   កុសមលី   ។ 

[៨៩៤] (ពួកពណិជ...) សមុ្រទែដល្របកដ ចេំពះមុខ ក់ដូច 

 ជបបុសនិងឫស  ី ពួកេយើង សូមសួរេ កសុបបរកៈ សមុ្រទេនះ 

 េតើេឈម ះអ្វី   ។ 

[៨៩៥] (្រពះម សត្វ...) កលសេំពពួកពណិជ អនកែស្វងរក្រទពយ 

 េចញេទអពីំកពំង់ភរុកចឆៈ េលឿនេទកន់្របេទសេផ ង សមុ្រទ 

 េនះេ ថ នឡមលី   ។ 

[៨៩៦] (ពួកពណិជ...) សេំឡងរបស់មនុស  គួរឲយភ័យខ្ល ងំ គួរ 

 ឲយេសប ើម ែដលពួកេយើងបនឮជក់ សមុ្រទែដល្របកដ ចេំពះ 

 មុខ ក់ដូចជរេ ្ត និងេ្រជះ ពួកេយើង សូមសួរេ ក 

 សុបបរកៈ   សមុ្រទេនះ   េតើេឈម ះអ្វី   ។ 

[៨៩៧] (្រពះម សត្វ...) កលសេំពពួកពណិជ អនកែស្វងរក្រទពយ 

 េចញេទអពីំកពំង់ភរុកចឆៈ េលឿនេទកន់្របេទសេផ ង សមុ្រទ 

 េនះេ ថ   ពល មុខី   ។ 
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២៣៦ 
សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៨៩៨] យេ    ស មិ   អ ្ត នំ  យេ    បេ ្ត សមិ   វញិញុ តំ 

 នភិជនមិ   សញចិ ចច   ឯកបណមប ិ  ហឹសិតុំ   

 ឯេតន   សចចវេជជន   េ តថឹ   ន    និវត្តតតូិ   ។ 
សុបបរកជតកំ   នវមំ   ។ 

តស ុទទ នំ 
   សិរ ិ   មតុសុេបសកនគវេ  

   បុន    ជុណ្ហ ក    ធមមមុទយវេ  

   អថ   បនីយ    យុធញជយេក   ច 

   ទសរថ    សំវរ    បរគេតន    នវ    ។ 

ឯកទសកនិបតំ   និដ្ឋិតំ   ។ 
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២៣៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិបត   ជតក 

[៨៩៨] (្រពះម សត្វ េធ្វើសចចកិរយិថ) ងំពីកលែដលខញុ រំលឹក 

 េឃើញនូវខ្លួន ងំពីកលែដលខញុដំល់នូវភពជអនកដឹងក្តី ខញុមំិន 

 េចះែក្លង េដើមបេីបៀតេបៀនសត្វ សូមបែីតមួយេឡើយ សូមឲយសេំព 

 ្រតឡប់េទកន់ទីមនសួស្តី   េ យករេពលពកយសចចៈេនះចុះ   ។ 

ចប់   សុបបរកជតក   ទី   ៩   ។ 

ឧទទ នៃនជតកេនះគឺ 

 និយយអពីំដរំដី៏្របេសើរ ចិញចឹ មម  ១ ្រពះ ជ្រពះនមជុណ្ហ ៈ ១ 

 ធមមេទវបុត្ត ១ ្រពះ ជ្រពះនមឧទយៈ ១ ទឹកផឹក ១្រពះ ជ្រពះនម 

 យុធញជ័យ ១ ្រពះ ជ្រពះនមទសរថ ១ ្រពះ ជ្រពះនមសវំរៈ ១

 សេំព្រតឡប់កន់េ្រតើយ ១   ្រតូវជ   ៩   ជតក   ។ 
ចប់   ឯកទសកនិបត   ។ 
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ទ្វ ទសនិបតជតកំ 

ចុល្លកុ លជតកំ 

[៨៩៩] ខុទទ នំ(១)   លហុចិ ្ត នំ  អកតញញូន   ទុពភិនំ 
 នេទវសេ ្ត    បុរេិ   ថីនំ   សទធ តុមរហតិ   ។ 
 [៩០០] ន        បជនន្តិ    កតំ   ន    កិចចំ 
   ន    មតរ ំ  បិតរ ំ    ភតរ ំ    
   អនរយិ    សមតិកកន្តធមម  
   សេស វ    ចិត្តស     វសំ    វជន្តិ    ។ 
 [៩០១] ចិ នុវុដ្ឋមប ិ   បិយ ំ   មនបំ 
   អនុកមបកំ    បណសមមប ិ   សន្តំ 
   សុ    កិេចចសុ    ច    នំ    ជហន្តិ 
   ត ម ហំ    ឥតថីនំ    ន    វសិ មិ    ។ 
 [៩០២]  ថីនញ្ហិ     ចិត្តំ    យថ    នរស  
   កននបបកននំ    យថ    រុកខចឆ យ 
   ច ចលំ    ហទយ ំ   ឥតថិយនំ 
   ចកកស     េនមិ    វយិ    បរវិត្តតិ    ។ 

     ១   ម.   លុទទ នំ   ។ 
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ទ្វ ទសនិបតជតក 

ចុល្លកុ លជតក 

[៨៩៩] (សត្វ េ  ៉ បនេពលថ) បុរសែដលមិនជប់ជពំក់ េ យ 

 េទវ  (េខម ចមិនចូល) មិនគួរេជឿ (នូវសីលនិងវត្ត) របស់ពួក 

 ្រស្តីជអនកឈ្ល នពន មនចិត្តរហ័ស មិនដឹងនូវឧបករគុណ 

 ែដលេគេធ្វើេហើយ   ជអនក្របទូស្តមិ្រតេទ   ។ 

[៩០០] ្រស្តីទងំេនះ មិនដឹងនូវឧបករគុណ ែដលេគេធ្វើេហើយដល់ 

 ខ្លួន មិនដឹងចបស់នូវកិចច (ែដលខ្លួន្រតូវេធ្វើ) មិនដឹងចបស់នូវម  

 បិ ឬបងប្អូន មិនេអៀនខម ស ែតង្រប្រពឹត្តកន្លងចបប់ ជធមម  

 លុះកនុងអំ ច   ៃនចិត្តរបស់ខ្លួន   ។ 

[៩០១] ្រស្តីទងំេនះ ែតងលះបង់នូវបុរសេនះ ែដលជទី្រស ញ់ ជ 

 ទីគប់ចិត្ត សូមបេីនជមួយគន អស់កលយូរ ជអនកអនុេ្រគះសូមប ី

 េសមើេ យជីវតិ កនុងេ្រគះថន ក់ទងំ យផង កនុងកិចចករទងំ យ 

 ផង េ្រពះេហតុេនះ ខញុមំិនសនិទធ ន លនឹង្រស្តីទងំ យេឡើយ ។ 

[៩០២] េ្រពះថ ចិត្តរបស់ពួក្រស្តីែ្រប្របួល ដូចជសត្វ ្វ  ឬដូចជម្លប់ 

 េឈើ ចិត្តរបស់្រស្តី ្រចស់្រចល់ វលិវង់ ដូចជខនងកង់កល 

 វលិេទដូេចន ះ   ។ 
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២៣៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៩០៣]  យទ        បស ន្តិ    សេមកខមន 

    េទយយរបូំ    បុរសិស     វតិ្តំ 

    ស ្ហ ហិ    ចហិ    នយន្តិេមនំ 

    កេមព ជក    ជលេជេនវ    អស  ំ   ។ 

 [៩០៤]  យទ    ន    បស ន្តិ    សេមកខមន 

    េទយយរបូំ    បុរសិស     វតិ្តំ 

    សមន្តេ     នំ    បរវិជជយន្តិ 

    តិេ ្ណ     នទីបរគេ វ    កុល្លំ    ។ 

 [៩០៥]  សិេលសបូម    សិខីរវិ    សព្វភកខ  

   តិកខមយ(១)   នទីរវិ    សីឃេ  

   េសវន្តិ    េហ     បិយមបបយិញច  

   ន     យថ    ឱរកុលំ    បរញច     ។ 

[៩០៦] ន      ឯកស    ន   ទ្វិននំ បេ វ(២) ប រេិ  

 េយ      មយ្ហន្តិ   មេញញយយ តំ   ជេលន   ពនធេយ   ។ 

     ១   ម.   តិកខមន   ។   ២   ម.   បេ    េ    ។ 
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២៣៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៩០៣] កនុងកលែដល្រស្តីទងំេនះ សម្លឹងេឃើញ្រទពយ របស់បុរស 

 មនសភពគួរយកបន ក៏នបុំរសន៎ុះេទ(កន់អំ ចខ្លួន) េ យ 

 សម្ដីដ៏ែផ្អមែល្ហមទងំ យ ដូចជពួកជនអនកេនកនុងែដនកេមព ជៈ 

 កលនេំសះេទកន់អំ ចខ្លួន   េ យែស្លដូេចន ះ   ។ 

[៩០៤] កនុងកលែដល្រស្តីទងំេនះ សម្លឹងេមើលមិនេឃើញ្រទពយរបស់ 

 បុរស មនសភពគួរយកបនេទ ក៏េគចេចៀសបុរសន៎ុះ េ យ 

 ជុវំញិ ដូចជបុគគលអនកឆ្លង េទដល់េ្រតើយសទឹងេហើយ ក៏េវៀរ 

 បង់នូវកបូនដូេចន ះ   ។ 

[៩០៥] ្រស្តីទងំេនះ មនេសចក្តីេ្រប បេធៀបេ យជ័រ ដូចជេភ្លើងែដល 

 សីុនូវវតថុ ្រគប់យ៉ង មនមយដ៏េក្ល វក្ល  ដូចជសទឹងមនែខ ទឹក 

 ដ៏រហ័ស េ្រពះថ ្រស្តីទងំនុ៎ះ ែតងេសពនូវបុរសជទី្រស ញ់ 

 និងមិនជទី្រស ញ់ ដូចជទូកែដលែអបនូវ្រចងំទងំខង យ 

 ទងំ្រចងំខងនយដូេចន ះ   ។ 

[៩០៦] ្រស្តីទងំេនះ មិនែមនរបស់បុរសមន ក់ មិនែមនរបស់បុរសពីរ 

 នក់េទ ដូចជ នផ រ ែដលេគេរៀបេហើយ បុរស សមគ ល់ 

 នូវ្រស្តីទងំេនះ ថជរបស់អញ បុរសេនះ គបបចីងខយល់ េ យ 

 សំ ញ់បន   ។ 
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២៣៩ 

ទ្វ ទសនិបេត   ទុតិយំ   ភទទ លជតកំ 

[៩០៧] យថ   នទី   ច   បេនថ    ច បនគរ ំ  សភ   បប 

 ឯវ ំ  េ កិតថិេយ   នម  េវ    សំ   ន   វជិជតិ   ។ 

[៩០៨] ឃ សនសម    ឯ   កណ្ហ សបបសិរបូម 

 គេ    ពហិ   តិណេស វ  ឱមសន្តិ   វរ ំ  វរ ំ  ។ 

 [៩០៩]  ឃ សនំ    កុញជ រ ំ   កណ្ហ សបប ំ

    មុទធ ភិសិត្តំ    បមុទ    ច    សព្វ  

    ឯេត    នេ     និចចយេ     ភេជថ 

    េតសំ    ហេវ    ទុព្វិទុ    សចចភេ     ។ 

 [៩១០]  នចចន្តវ ្ណ     ន    ពហនូ    កន្ត  

   ន    ទកខិ     បមុទ    េសវតិព្វ  

   ន    បរស     ភរយិ    ន    ធនស     េហតុ    ។ 

   ឯតិតថិេយ    បញច     ន    េសវតិព្វ តិ    ។ 

ចុល្លកុ លជតកំ    បឋមំ    ។ 

ភទទ លជតកំ 

[៩១១] ក   ត្វំ   សុេទធហិ   វេតថហិ អេឃ   េវ យ   សណ្ឋិ  

 េកន   តយស នូិ   វត្តន្តិ    កុេ    តំ   ភយមគតំ   ។ 
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២៣៩ 

ទ្វ ទសនិបត   ភទទ លជតក   ទី   ២ 

[៩០៧] សទឹង ផ្លូ វ េតៀម្រ  េ ងស្រមប់្របជុ ំ និងអណ្ដូ ង យ៉ង  
 ធមម ្រស្តីទងំ យ កនុងេ ក ក៏យ៉ងេនះែដរ ឯេវ របស់ 
 ្រស្តីទងំេនះ មិនមនេឡើយ ។ 
[៩០៨] ្រស្តីទងំេនះ េសមើេ យេភ្លើងេឆះឆន ងំខ្ល ញ់ ឧបមេ យកបល 
 ពស់ែវក ឬដូចជពួកេគសីុចបចិែតចុងេ ម ដ៏្របេសើរ ៗ ខងេ្រក  ។ 
[៩០៩] នរជនគបបសី្រងួមជនិចច េហើយគប់រកនូវជនទងំេនះ គឺេភ្លើង ១ 
 ដរំ ី១ ពស់ែវក ១ េស្តចែដលបនមុទធ ភិេសកេហើយ ១ ពួក្រស្តីទងំ 
 អស់ ១ ភវៈេទៀងទត់ របស់ជនទងំេនះ េគ គ ល់បនេ យ្រក ។ 
[៩១០] ្រស្តីមនសមបុរល្អេឆើត បុរសមិនគួរេសពេទ ្រស្តីជទី្រស ញ់ 
 ៃនបុរសេ្រចើនគន  បុរសមិនគួរេសពេទ ្រស្តី្របសប់ េំ្រច ង បុរស 
 មិនគួរេសពេទ ្រស្តីជ្របពនធរបស់បុគគលដៃទ បុរសមិនគួរេសពេទ 
 ្រស្តី (គប់រកបុរស) េ្រពះេហតុែត្រទពយ បុរសមិនគួរេសពេទ ្រស្តី 
 ទងំ   ៥   ពួកេនះ   បុរសមិនគួរេសពេឡើយ   ។ 

ចប់   ចុល្លកុ លជតក   ទី   ១   ។ 

ភទទ លជតក 
[៩១១] (្រពះ ជ្រទង់្រ ស់ថ) អនកជអ្វី ែដលមនសពំត់ទងំ យ 
 ដ៏ ្អ ត បនឋិតេនេលើ កសេវ ស៍ ទឹកែភនកទងំ យរបស់ 
 អនកហូរេចញ    េតើេ យេហតុអ្វី    ភ័យមកចេំពះអនកេ្រពះអ្វី    ។ 
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២៤០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៩១២] តេវវ   េទវ   វជិិេត   ភទទ េ តិ   មំ   វទិ ូ

 សដ្ឋិវស សហស និ   តិដ្ឋេ    បជិូតស    េម   ។ 

[៩១៣] ករយន្ត    នគ និ  អគេរ   ច   ទិសមបតិ 

 វវិេិធ   ចបិ   ប េទ  ន   មេន្ត   អចចមញញិ សំុ 

 យេថវ   មេន្ត   បេូជសំុ   តេថវ   ត្វំបិ   បជូយ   ។ 

[៩១៤] តញច    អហំ(១)   ន   បស មិ ថលំូ   កេយន   េត   ទុមំ 

 េ ហបរនិេហន   អភិរេូបសិ   ជតិយ   ។ 

[៩១៥] ប ទំ   ករយិស មិ  ឯកថមភំ   មេនរមំ 

 តតថ   តំ   ឧបេនស មិ  ចិរេន្ត   យកខ    ជីវតិំ   ។ 

[៩១៦] ឯវ ំ  ចិត្តំ   ឧទបទិ   សរេីរន   វនិភេ  

 បុថុេ    មំ   វកិេន្ត ្វ      ខណ្ឌ េ    អវកន្តថ   ។ 

     ១   ម.   តំ   ឥ ហំ   ។ 
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២៤០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៩១២] (េទវ ជ្រ ស់ថ) បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ជនទងំ យកនុងែដន 

 របស់្រពះអងគ គ ល់ចបស់នូវខញុថំ ជភទទ ល្រពឹក  កលខញុឋំិតេន 

 (កនុងឧទយនេនះ) អស់ ៦ មុឺនឆន  ំ ជនទងំ យបនបូជេហើយ ។ 

[៩១៣] បពិ្រត្រពះអងគជមច ស់ទិស (្រពះ ជទងំ យ ពីេដើមកនុង 

 នគរេនះ) កលឲយេគ ងទី្រកុងទងំ យផង ដំ ក់ទងំ យ 

 ផង ្រប ទេផ ងៗ ផង មិនែដលេបៀតេបៀនខញុ េំឡើយ ្រពះ ជ 

 ទងំេនះបូជខញុ  ំ យ៉ង  សូម្រពះអងគបូជខញុ  ំ យ៉ងេនះែដរ ។ 

[៩១៤] (្រពះ ជ...) ខញុមំិនធ្ល ប់េឃើញអនក ជេដើមេឈើធ ំ េ យ 

 កយរបស់អនកេទ អនកជេឈើមន្រទង់្រទយដ៏ល្អ េ យកមពស់ 

 និងទហំំ   និងកេំណើ ត   ។ 

[៩១៥] មន លយកខ ខញុនឹំងឲយេគេធ្វើ្រប ទ មនសសរែតមួយ ជ 

 ទីរកី យៃនចិត្ត ខញុនឹំងនយំកអនកចូលេទកនុង្រប ទេនះ ជីវតិ 

 របស់អនក    (នឹងមន)   អស់កលយូរ   ។ 

[៩១៦] (េទវ ជ...) (េបើ) ្រពះទយ័ (របស់្រទង់) េកើតេឡើងយ៉ងេនះ 

 េសចក្តី្រពត់្របស (ចកភទទ ល្រពឹក ) ជសររីៈ (របស់ខញុ  ំ

 នឹងមន្របកដ) (កលេបើយ៉ងេនះ) សូម្រពះអងគកត់ខញុ  ំ ជេ្រចើន 

 កំ ត់   កត់ជកំ ត់តូចធចុំះ   ។ 
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២៤១ 

ទ្វ ទសនិបេត   ទុតិយំ   ភទទ លជតកំ 

[៩១៧] អេគគ   ច   េឆ ្វ    មេជឈ   ច បចឆ    មលូម្ហិ   ឆិនទថ 

 ឯវ ំ  េម   ឆិជជមនស     ន   ទុកខំ    មរណំ   សិយ   ។ 

[៩១៨] ហតថបទំ   យថ   ឆិេនទ   កណ្ណនសញច    ជីវេ  

 តេ   បចឆ    សិេ    ឆិេនទ  តំ   ទុកខំ    មរណំ   សិយ   ។ 

[៩១៩] សុខំ   នុ   ខណ្ឌ េ    ឆិនទំ ភទទ ល   វនបបតិ 

 កឹ   េហតុ   កឹ   ឧបទយ  ខណ្ឌ េ    ឆិនទមិចឆសិ   ។ 

[៩២០] យញច    េហតុំ   ឧបទយ    េហតុធមមូបសញ្ហិ តំ 

 ខណ្ឌ េ    ឆិនទមិចឆ មិ         ម ជ   សុេ ហិ   េម   ។ 

[៩២១] ញតិ   េម   សុខសំវឌ   មម   បេស    និ តជ 

 េតបិហំ   ឧបហឹេសយយ ំ  បេរសំ   អសុេខចិតំ   ។ 

[៩២២] េចេតយយរបូំ   េចេតសិ   ភទទ ល   វនបបតិ 

 ហិតកេមសិ   ញតីនំ     អភយ ំ  សមម   ទមមិ   េតតិ   ។ 

ភទទ លជតកំ   ទុតិយំ   ។ 
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២៤១ 
ទ្វ ទសនិបត   ភទទ លជតក   ទី   ២ 

[៩១៧] ែតសូម្រពះអងគកត់្រតង់ចុងនិងក ្ដ ល (មុន) រួចកត់្រតង់គល់ 
 កនុងកលជខងេ្រកយ កលេបើខញុ  ំ ្រតូវ្រពះអងគ កត់យ៉ងេនះ 
 េសចក្តី ្ល ប់   មិនគបបជីទុកខេទ   ។ 
[៩១៨] (្រពះ ជ...) ដូចយ៉ង បុគគលកត់ៃដនិងេជើងផង ្រតេចៀក 
 និង្រចមុះផង ឲយ ្ល ប់បត់ជីវតិ តពីេនះ េគកត់នូវកបលកនុង 
 កលខងេ្រកយ   េសចក្តី ្ល ប់េនះ   ក៏ជទុកខែដរ   ។ 
[៩១៩] មន លភទទ ល្រពឹក  ជមច ស់ៃនៃ្រព ករកត់ជកំ ត់្រសួលឬ 
 េ្រពះេហតុអ្វី ្របរពធេហតុអ្វី បនជអនកចង់ឲយេគកត់ជកំ ត់ ។ 
[៩២០] (េទវ ជ...) បពិ្រតម ជ ខញុចំង់ឲយេគកត់ជកំ ត់ 
 េ្រពះ ្រស័យេហតុ ែដល្របកបេ យេហតុ  សូម្រពះអងគ 
 ្រទង់ ្ដ ប់នូវេហតុេនះ   របស់ខញុ ចុំះ   ។ 
[៩២១] ពួកេឈើជញតិរបស់ខញុ  ំ ចេ្រមើនដុះ លេ យេសចក្តីសុខ េកើត 
 កនុងទីមិនមនខយល់ េនជិតខងខញុ  ំ (កលេបើ្រទង់កប់រលំខំញុ )ំ ខញុមុំខ 
 ជនឹងរល ំ សងកត់ពួកេឈើជញតិេនះ េសចក្តីទុកខនឹងេកើតមន 
 ដល់ពួកេឈើជញតិដៃទេទៀត   ។ 
[៩២២] (្រពះ ជ...) មន លភទទ ល្រពឹក  ជមច ស់ៃនៃ្រព អនកគិតនូវ 
 េហតុ ែដលមនសភពគួរគិត អនកជេឈើ្របថន នូវ្របេយជន៍ 
 ដល់ពួកេឈើជញតិ    មន លសម្ល ញ់    ខញុឲំយអភ័យដល់អនក   ។ 

ចប់   ភទទ លជតក   ទី  ២   ។ 
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២៤២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

សមុទទ ណិជជតកំ 

[៩២៣] កសន្តិ    វបន្តិ   េត   ជន 

   មនុជ    កមមផលបូជីវេិន 

   នយិមស    ទីបកស    ភគិេន 

   ជមពូទីប   ឥទេមវ   េន    វរ ំ    ។ 

[៩២៤]  តិបញច រត្តូបគតម្ហិ    ចេនទ 

   េវេគ    ម     េហហិតិ    គរស  

   ឧប្ល វស (ំ១)  ទីបមិមំ    ឧ រ ំ

   ម    េ     វធិ    គចឆថ    េលណមញញំ     ។ 

[៩២៥]  ន    ជតយ ំ   គរ រេិវេគ 

   ឧប្ល វស  ំ   ទីបមិមំ    ឧ រ ំ

   តំ    េម    និមិេត្តហិ    ពហហិូ    ទិដ្ឋំ 

   ម    េភថ    កឹ    េ ចថ    េមទថេ ្ហ (២)   ។ 

     ១   ឱ.   ឧប្ល បយំ   ។   ម.   ឧប្លវសិ  ំ  ។   ២   ម.   េមទថេ    ។ 
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២៤២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

សមុទទ ណិជជតក 

[៩២៣] (្រពះ ្ត ្រទង់សែម្តងនូវឧទន របស់បុរសមន ក់ថ) ពួក 

 មនុស ជន (កនុងជមពូទ្វីប) ទងំេនះ ្រស័យចញចឹ មជីវតិ េ យ 

 ផលៃនករងរ រែមង បេ្រពះ ក៏មិនបនមួយចែំណកៃនេកះ 

 េនះេឡើយ   ឯេកះរបស់េយើងេនះ   ្របេសើរជងជមពូទ្វីប   ។ 

[៩២៤] (ធមមិកេទវបុ្រត បនេពលថ) កលេបើ្រពះច្រនទេដើរដល់ ្រតី ១៥ 

 េកើត សនទុះៃន គរដ៏ធ ំ នឹងេជរលិចេកះដ៏ថកុ េំថកើងេនះ សនទុះៃន 

 គរេនះ កុសំម្ល ប់អនកទងំ យេឡើយ អនកទងំ យចូរេទ 

 រកទី្រជកេកនដៃទចុះ   ។ 

[៩២៥] (អធមមិកេទវបុ្រត បនេពលថ) សនទុះៃនទឹក កនុង គរេនះ 

 មិនែមនេជរលិចេកះដ៏ថកុ េំថកើងេនះេទ ដេំណើ រេនះ េយើងេឃើញ 

 េ យនិមិត្តដ៏េ្រចើន អនកទងំ យកុខំ្ល ច េ យេ កេ្រពះ 

 េហតុអ្វី    ចូររកី យចុះ   ។ 
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២៤៣ 

ទ្វ ទសនិបេត   តតិយំ   សមុទទ ណិជជតកំ 

[៩២៦]  បហតូភកខំ     ពហុអននបនំ 

   បត្តតថ    សមិមំ    ឧ រ ំ

   ន    េ     ភយ ំ   បដិបស មិ    កិញចិ  

   បុត្តបុេត្តហិ    បេមទថេ ្ហ     ។ 

[៩២៧]  េយេទ យ(ំ១)  ទកខិ យ ំ   ទិ យ ំ

   េខមំ    បដិេកក សតិ    តស     សចចំ  

   ន   ឧត្តេ     េវទិ     ភយភយស  

   ម    េភថ    កឹ    េ ចថ    េមទថេ ្ហ     ។ 

[៩២៨]   យថ    ឥេម   វបិបវទន្តិ    យកខ  

   ឯេក    ភយ ំ   សំសតិ    េខមេមេក 

   តទិងឃ    មយ្ហ ំ   វចនំ    សុ ថ 

   ខិបប ំ   លហំុ    ម    វនិសិម្ហ    សេព្វ    ។ 

[៩២៩]  សេព្វ    សមម គមម    កេ ម    នវ ំ

   េទណឹ    ទឡ្ហំ    សព្វយន្តូបបននំ 

   សេច    អយ ំ   ទកខិ េ     សចចមហ 

   េមឃ ំ   បដិេកក សតិ    ឧត្តេ យ ំ   ។ 

     ១   ឱ.   េយេត្វវយំ   ។ 
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២៤៣ 

ទ្វ ទសនិបត   សមុទទ ណិជជតក   ទី   ៣ 

[៩២៦] អនកទងំ យបនដល់លេំនដ៏ថកុ េំថកើងេនះ ជកែន្លងមនចណីំ 

 ដ៏េ្រចើន មនបយនិងទឹកដ៏េ្រចើន េយើងមិនេឃើញភ័យបន្តិចបន្តួច 

 ៃនអនកទងំ យេឡើយ អនកទងំ យ ចូររកី យជមួយនឹងកូន 

 និងេចទងំ យចុះ   ។ 

[៩២៧] ជងេឈើជមនុស ពល បនេពលថ េទវ  ឋិតកនុងទិស 

 ខងតបូង និយយ្របប់េសចក្ដីេក ម ពកយរបស់េទវ េនះពិត 

 េទវ ែដលឋិតកនុងទិសខងេជើង មិនដឹងនូវេហតុែដលគួរខ្ល ចនិង 

 មិនគួរខ្ល ចេទ អនកទងំ យកុខំ្ល ចេឡើយ េ យេ កេធ្វើអ្វី 

 ចូរនគំន រកី យចុះ   ។ 

[៩២៨] (ជងេឈើជបណ្ឌិ ត បនេពថ) យកខទងំេនះេពលខុសគន  

 យកខមន ក់្របប់នូវភ័យ យកខមន ក់្របប់នូវេសចក្ដីេក ម េណ្ហើ យចុះ 

 អនកទងំ យ ចូរ ្ត ប់នូវពកយ របស់េយើងចុះ េយើងទងំ 

 អស់គន    កុវំនិសឆប់រួស ន់េឡើយ   ។ 

[៩២៩] េយើងទងំអស់គន  ចូរ្របជុគំន េធ្វើទូក គឺទូកកេំ លម ំ ្របកប 

 េ យយន្ត ្រគប់យ៉ង េបើេទវ  ែដលឋិតកនុងទិសខងតបូងេនះ 

 និយយពិត េទវ  ែដលឋិតកនុងទិសខងេជើង និយយ្របប់េនះ 

 មិនពិតេឡើយ   ។ 
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២៤៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៩៣០]      េចវ    េន    េ ហិតិ    បទ ថ  

   ឥមញច     ទីបំ    ន    បរចិចេជម 

   សេច    ច    េខ    ឧត្តេ (១)  សចចមហ 

   េមឃ ំ   បដិេកក សតិ    ទកខិ េ យ ំ   ។ 

[៩៣១]  តេមវ    នវ ំ   អភិរុយ្ហ    សេព្វ 

   ឯវ ំ   មយ ំ   េ តថិ    តេរមុ    បរ ំ

   ន    េវ    សុគណ្ហំ     បឋេមន    េសដ្ឋំ 

   កនិដ្ឋមបថគតំ    គេហ ្វ  

   េយ    ចីធ    មជឈ    បវេិចយយ    គណ្ហ តិ(២) 

   សេវ    នេ     េសដ្ឋមុេបតិ    នំ    ។ 

[៩៣២]  យថបិ    េត    គរ រមិេជឈ 

   សកមមុន    េ តថិ    វហឹសុ    ណិជ 

   អនគតតថំ    បដិវជិឈយិន 

   អបបមប ិ   នេចចតិ    ច    ភរូបិេញញ     ។ 

    ១   ម.   ឧត្ត    ។   ២   ម.   គចឆ   បវេិចយយ   គណ្ហិ    ។ 
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២៤៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៩៣០] ទូករបស់េយើងេនះ នឹងមន្របេយជន៍ ដល់េសចក្តីអន្ត យ 

 (ែដលេកើតខងេ្រកយ) ពួកេយើងមិនលះបង់ នូវេកះេនះេទ េបើ 

 េទវ  ែដលឋិតកនុងទិសខងេជើង និយយពិត េទវ  ែដលឋិត 

 កនុងទិសខងតបូងេនះ   និយយមិនពិតេទ   ។ 

[៩៣១] េយើងទងំអស់គន  េឡើងជិះទូកេនះឯង េហើយគបបឆី្លងេទ 

 រកេ្រតើយខងនយ េ យសួស្តីយ៉ងេនះ បុគគលមិនគបបេីជឿ 

 េ យងយថ ពកយែដលបុគគលទី ១ េពលេហើយ ជពកយ្របេសើរ 

 ដូេចនះេទ នរជន  កនុងេ កេនះ កន់យកនូវពកយៃនបុគគលទី ២ 

 ែដលដល់នូវគន្លងៃន្រតេចៀក េហើយពិចរ  (នូវពកយខងេដើម 

 និងពកយខងចុង) េហើយេជឿនូវពកយជក ្ត ល នរជនេនះ 

 រែមងដល់នូវទីដ៏្របេសើរ   ។ 

[៩៣២] (អភិសមពុទធគថ) ពណិជទងំេនះបនេទ េ យសួស្តី កនុង 

 ក ្ត លៃនទឹកសមុ្រទ េ យកមមរបស់ខ្លួន យ៉ង មិញ កុល- 

 បុ្រតមន្របជញ ដូចែផនដី បនដឹងចបស់នូវ្របេយជន៍ ជអនគត 

 េហើយមិន្រប្រពឹត្តកន្លង នូវ្របេយជន៍ (របស់ខ្លួន) សូមបតីិច 

 ក៏យ៉ងេនះែដរ   ។ 
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២៤៥ 

ទ្វ ទសនិបេត   ចតុតថំ   កមជតកំ 

 [៩៣៣]  ព    ច    េមេហន    រ នុគិទធ  

    អនគតំ     អបបដិវជិឈយិតថំ 

    បចចុបបេនន    សីទន្តិ    អតថជេត 

    សមុទទមេជឈ    យថ    េត    មនុស     ។ 

 [៩៣៤]  អនគតំ    បដិកយិ ថ    កិចចំ 

   ម    មំ    កិចចំ    កិចចកេល    ពយេធសិ 

   តំ    ទិសំ    បដិកតកិចចករ ឹ

   ន    តំ    កិចចំ    កិចចកេល    ពយេធសីតិ    ។ 
សមុទទ ណិជជតកំ    តតិយំ    ។ 

កមជតកំ 

[៩៣៥] កមំ   កមយមនស    តស    េច   តំ   សមិជឈតិ 

 អទធ    បីតិមេន   េ តិ     លទធ   មេចច (១) យទិចឆតិ  ។ 

[៩៣៦] កមំ   កមយមនស    តស    េច   តំ   សមិជឈតិ 

 តេ    នំ   អបរ ំ  កេម  ឃេមម   តណ្ហំ វ    វនិទតិ   ។ 

     ១   ម.   មេចឆ    ។ 
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២៤៥ 

ទ្វ ទសនិបត   កមជតក   ទី   ៤ 

[៩៣៣] ពួកជនពល ែដលជប់កនុងរស េ យេមហៈ មិនបនដឹង 

 ចបស់នូវ្របេយជន៍ជអនគត ក៏លិចចុះកនុង្របេយជន៍ជបចចុបបនន 

 ដូចជមនុស ទងំេនះ(ដល់នូវេសចក្តីវនិស)កនុងក ្ត លសមុ្រទ ។ 

[៩៣៤] បុគគលគបបេី្រគងទុកនូវកិចចជអនគត (េ យបណំងថ) កិចច 

 កុេំបៀតេបៀនអញ កនុងកលែដលមនកិចចេឡើយ ឯកិចចេនះមិនបន 

 េបៀតេបៀន នូវបុគគលេនះ ជអនកេធ្វើកិចច ែដលខ្លួនបនេ្រគង 

 ទុកេហើយ្របកដដូេចន ះ   កនុងកលជទីេធ្វើកិចច   ។ 

ចប់   សមុទទ ណិជជតក ទី  ៣  ។ 

កមជតក 
[៩៣៥] (្រពះម សត្វ បនេពលថ) កលបុគគល្របថន នូវកម 

 េបើកមេនះសេ្រមចដល់បុគគលេនះ សត្វ្របថន កម  បន 

 េហើយ   រែមងជអនកមនចិត្តរកី យ   កនុងវតថុ េនះ   េ យពិត   ។ 

[៩៣៦] កលបុគគល្របថន កម េបើកមេនះ សេ្រមចដល់បុគគលេនះ 

 បុគគលេនះ រែមងបននូវចណំង់ដៃទ ជងេនះេទេទៀត ដូចជ 

 (បុគគលហត់េនឿយ)   បននូវចណំង់   (េ្រសក)   កនុងរដូវេក្ត    ។ 
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២៤៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៩៣៧]  គវវំ   សិងគិ េន   សិងគំ  វឌ មនស    វឌ តិ 

 ឯវ ំ  មនទស    េបសស   ពលស    អវជិនេ  

 ភិេយយ  ត ្ហ   បិប   ច  វឌ មនស   វឌ តិ  ។ 

[៩៣៨]  បឋពយ   លិយវកំ  គ ស  ំ  ទសេបរសំិ 

 ទ ្វ បិ   នលេមកស   ឥតិ   វទិធ    សមំ   ចេរ   ។ 

[៩៣៩]  ជ    បសយ្ហ    បឋវ ឹ   វជិិ ្វ  

  ស គរន្តំ    មហិមវសេន្ត  

  ឱរ ំ   សមុទទស     អតិត្តរេូប 

  បរ ំ   សមុទទស បិ    បតថេយវ(១)   ។ 

[៩៤០]  យវ    អនុស រ(ំ២)   កេម  មន    តិត្តិ   នជឈគ 

  តេ    និវ ្ត     បដិកកមម    ទិ ្វ  

  េត    េវ    តិ ្ត     េយ    បញញ យ    តិ ្ត     ។ 

     ១   ឱ.   ម.   បតថេយថ   ។   ២   ម.   េយ   ច   អនុស រ ំ  ។ 
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២៤៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៩៣៧] កលេគជសត្វមនែសនង កពុំងចេ្រមើន ែសនងរែមងចេ្រមើន 

 ែដរ យ៉ង  កលសត្វអនកមនបញញ ទន់ លងង់េខ្ល  មិនដឹង 

 អ្វី កពុំងចេ្រមើន ត ្ហ និងេសចក្តីេ្រសកឃ្ល ន រែមងរងឹរតឹចេ្រមើន 

 េឡើង   យ៉ងេនះែដរ   ។ 

[៩៣៨] ្របសិនេបើ (មណពេនះ) ឲយែ្រស្រសូវខ យ ឲយែ្រស 

 ្រសូវដេំណើ ប ឲយេគ េសះ និងបុរសជខញុ ្ំរបុស េលើែផនដី (ដល់ 

 បុគគល មួយ វតថុទងំប៉ុេណ្ណះេនះ) ក៏មិនលមមដល់បុគគលមន ក់ 

 េឡើយ   បុរសដឹងយ៉ងេនះេហើយ   គបប្ីរប្រពឹត្តឲយេសមើ   ។ 

[៩៣៩] េស្តចកែំហងចបំងឈនះនូវែផនដី េហើយ្រគប់្រគងែផនដី មន 

 គរជទីបផុំត មនសភពជអនកមិនែឆ្អត នឹងេ្រតើយសមុ្រទខង 

 យ   ក៏ចង់បននូវេ្រតើយសមុ្រទខងនយេទៀត   ។ 

[៩៤០] បុរសកលនឹក្រសេ ះនូវកមទងំ យ េ យចិត្ត (ដ ប 

 ) ក៏មិនដល់នូវេសចក្តីែឆ្អត ដ បេនះ ពួកសត្វ ្រតឡប់ចិត្ត 

 េចញ េគចខ្លួនថយអពីំកមេនះ េហើយេឃើញ (េទសកមេ យ 

 ញណ) ជអនកែឆ្អតេ យ្របជញ  ពួកសត្វេនះ េទើបេឈម ះថ 

 ែឆ្អតពិតែមន  ។ 
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២៤៧ 

ទ្វ ទសនិបេត   ចតុតថំ   កមជតកំ 

[៩៤១] បញញ យ   តិត្តីនំ   េសដ្ឋំ  ន  េ    កេមហិ   តបបតិ 

 បញញ យ   តិត្តំ   បុរសំិ     ត ្ហ    ន   កុរុេត   វសំ   ។ 

[៩៤២] អបចិេនេថវ   កមនិ(១)   អបបចិឆស    អេ លុេប 

 សមុទទមេ ្ត    បុរេិ           ន   េ    កេមហិ   តបបតិ   ។ 

[៩៤៣] រថកេ វ   ចមមស    បរកិន្តំ   ឧបហនំ 

 យ ំ  យ ំ  ជហតិ(២)  កមនំ តំ   តំ   សមបជជេត   សុខំ 

 សព្វេញច    សុខមិេចឆយយ  សេព្វ   កេម   បរចិចេជ   ។ 

[៩៤៤] អដ្ឋ   េត   ភសិ    គថ សព្វ   េ ន្តិ   សហស េិយ 

 បដិគគណ្ហ    ម ្រពេហម  េធតំ   តវ   ភសិតំ   ។ 

[៩៤៥] ន   េម   អេ ថ    សហេស ហិ សេតហិ   នហុេតហិ    

 បចឆិមំ   ភសេ    គថំ      កេម   េម   និរេ (៣) មេន   ។ 

     ១   ម.   កមនំ   ។   ២   ឱ.   ចជតិ   ។   ៣   ឱ.   ន   រេ    ។   ម.   និរេត   ។ 
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២៤៧ 

ទ្វ ទសនិបត   កមជតក   ទី   ៤ 

[៩៤១] បុរសេនះមិនេក្ត ្រក យ េ យកមទងំ យ (េនះ) ជអេំពើ 
 ដ៏្របេសើរ របស់ពួកជនអនកែឆ្អត េ យ្របជញ  ត ្ហ មិនេធ្វើបុរស 
 ែដលែឆ្អតេ យ្របជញ    ឲយលុះកនុងអំ ចបនេឡើយ   ។ 
[៩៤២] សូម្រពះអងគកមច ត់បង់នូវកមទងំ យេចញ បុរសអនកមន 
 ្របជញ ប៉ុនសមុ្រទ អនកមនេសចក្តី្របថន តិច អនកមិនេ ភលន់ 
 បុរសេនះ   រែមងមិនេក្ត ្រក យ   េ យកមទងំ យ   ។ 
[៩៤៣] បុគគលលះបង់នូវចែំណក ៃនកមទងំ យ  ៗ េសចក្តី 
 សុខក៏សេ្រមច (ដល់បុគគលេនះ) េ្រពះចែំណកៃនកមទងំ យ 
 េនះ ៗ ដូចជងែសបកកលកត់ែសបកេជើង (ែតងេចៀរនូវចេំនៀរ) 
 ៃនែសបកេចល (ក៏បននូវៃថ្លែសបកេជើង េឈម ះថជអនកបន 
 េសចក្តីសុខ) េបើបុគគល្របថន នូវេសចក្តីសុខ្រគប់យ៉ង ្រតូវលះ 
 កមទងំអស់េចញ   ។ 
[៩៤៤] (្រពះ ជ្រទង់្រ ស់ថ) គថទងំអស់ ៨ ែដលអនកេពលេហើយ 
 គួរដល់ៃថ្ល ១.០០០ ក បណៈ មន លម ្រពហម អនកចូរទទួលយក 
 (នូវក បណៈទងំេនះ) ចុះ ភសិតរបស់អនកេនះ ្របៃព ស់  ។ 
[៩៤៥] (្រពះម សត្វ...) ខញុ ្ំរពះអងគ មិន្រតូវករ េ យក បណៈ 
 ទងំរយ ទងំពន់ ទងំមុឺនេទ កលែដលខញុ ្ំរពះអងគកពុំងេពល 
 គថខងចុង   ចិត្តរបស់ខញុ ្ំរពះអងគ   មិនេ្រតកអរកនុងកមេឡើយ  ។ 



502 

២៤៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៩៤៦] ភ្រទេកវ យ ំ  មណវេក សព្វេ កវទិ ូ  មុនិ 

 េយ   តណ្ហំ    ទុកខជននឹ(១)    បរជិនតិ   បណ្ឌិ េ តិ   ។ 

កមជតកំ   ចតុតថំ   ។ 

ជនសនធជតកំ 

[៩៤៧] ទស   ខលុមនិ   ននិ យនិ   បុេព្វ   អករ ិ ្វ  

 ស   បចឆ    អនុតបបតិ   ឥចច ហ   ជ   ជនសេនធ    ។ 

[៩៤៨] អលទធ    វតិ្ត(ំ២) តបតិ  បុេព្វ   អសមុទនិតំ 

 ន   បុេព្វ   ធនេមសិស  ំ  ឥតិ   បចឆ នុតបបតិ   ។ 

[៩៤៩] សកយរបូំ   បុេរ   សន្តំ     មយ   សិបប ំ  ន   សិកខិ តំ 

 កិចឆ    វុត្តិ   អសិបបស   ឥតិ   បចឆ នុតបបតិ   ។ 

[៩៥០] កដូេវទី   បុេរ   សឹ     បិសុេ    បិដ្ឋិមំសិេក 

 ចេ ្ឌ    ច    ផរុេ    ចសឹ(៣) ឥតិ   បចឆ នុតបបតិ   ។ 

     ១ ឱ. េយ ឥមំ តណ្ហំ  ទុកខជននឹ ។ ម. េយ ឥមំ តណ្ហំ  ទុកខជននំ ។ ២ ឱ. 

ចិត្តំ   ។   ម.   វទិធំ   ។   ៣    ម.  ចបិ   ។ 
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២៤៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៩៤៦] (្រពះ ជ...) អនក្របជញ  កណំត់ដឹងនូវត ្ហ  ែដល 
 ញុងំេសចក្តីទុកខឲយេកើតេឡើង អនក្របជញេនះ គឺមណពដ៏ចេ្រមើន 
 ែដលជអនកដឹងនូវេ កទងំមូលេនះេទេតើ   ។ 

ចប់   កមជតក   ទី   ៤   ។ 

ជនសនធជតក 

[៩៤៧] (្រពះ ្ត ្រទង់្រ ស់ថ) ្រពះបទជនសនធៈ ្រទង់មន្រពះ 
 ឱងក រថ បុគគល មិនបនេធ្វើេហតុទងំ ១០ េនះ ទុកជមុនេទ 
 បុគគលេនះ    ែតងេក្ដ ្រក យ    កនុងកលជខងេ្រកយ   ។ 
[៩៤៨] បុគគលមិនបន្រទពយ ែដលខ្លួនមិនបនឲយេកើតេឡើង កនុងកល 
 មុន រែមងេក្ដ ្រក យ ែតងេក្ដ ្រក យេរឿយៗ កនុងកលជ 
 ខងេ្រកយថ ម អញមិនបនែស្វងរក្រទពយទុក កនុងកលមុន ។ 
[៩៤៩] បុគគលែតងេក្ដ ្រក យេរឿយៗ កនុងកលជខងេ្រកយថ 
 សិលបៈជគុណមនសភពអង់ ច ម អញមិនបនេរៀនទុក កនុង 
 កលមុន ករចិញចឹ មជីវតិៃនបុគគល អនកមិនមនសិលបៈ លបំក ។ 
[៩៥០] បុគគលែតងេក្ដ ្រក យេរឿយៗ កនុងកលជខងេ្រកយថ កល 
 ពីេដើម ម អញជអនកបុិន្របសប់កនុងអេំពើេកងផង ជអនកញុះញង់ 
 ផង  សីុ ច់ខនងេគ  គឺសីុសណូំកផង  ជអនកកចផង  ្រកក់ផង   ។ 
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២៤៩ 

ទ្វ ទសនិបេត   បញច មំ   ជនសនធជតកំ 

[៩៥១] ប តិបតី   បុេរ   សឹ លុេទធ    ចបិ(១)  អនរេិយ 

 ភូ នំ    នបចយិស (ំ២)  ឥតិ   បចឆ នុតបបតិ   ។ 

[៩៥២] ពហសុូ   វត   សន្តីសុ(៣)   អនបទសុ   ឥតថិសុ 

 បរទរ ំ  េសវសិ    ឥតិ   បចឆ នុតបបតិ   ។ 

[៩៥៣] ពហុម្ហិ   វត   សន្តម្ហិ   អននបេន   ឧបដ្ឋិេត 

 ន   បុេព្វ   អទទំ   ទនំ   ឥតិ   បចឆ នុតបបតិ   ។ 

[៩៥៤] មតរ ំ  បិតរ ំ  ចបិ      ជិណ្ណេក   គតេយព្វេន(៤) 

 បហុសេន្ត    ន   េបសិស  ំ  ឥតិ   បចឆ នុតបបតិ   ។ 

[៩៥៥] ចរយិមនុស ថ រ ំ   សព្វកមរ ហរ ំ

 បិតរ ំ  អតិមញញិ ស  ំ   ឥតិ    បចឆ នុតបបតិ    ។ 

[៩៥៦] សមេណ   ្រពហមេណ   ចបិ សីលវេន្ត   ពហុស ុេត 

 ន   បុេព្វ   បយិរបូសិស  ំ  ឥតិ    បចឆ នុតបបតិ   ។ 

     ១ ឱ. ចសឹ ។ ២ ឱ. នវទយិស ំ ។ ម. ន បចយិស ំ ។ ៣ ឱ. សន្ត សុ ។ 

៤    ម.   ជិណ្ណកំ   គតេយព្វនំ   ។ 
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២៤៩ 

ទ្វ ទសនិបត   ជនសនធជតក   ទី   ៥ 

[៩៥១] បុគគលែតងេក្ត ្រក យេរឿយៗ កនុងកលជខងេ្រកយថ 
 កលពីេដើម ម អញ ជអនកសម្ល ប់សត្វផង កច ្រកក់ផង 
 ជអនកមិន្របេសើរផង   មិនេកតែ្រកងចេំពះពួកសត្វផង   ។ 
[៩៥២] បុគគលែតងេក្ដ ្រក យេរឿយៗ កនុងកលជខងេ្រកយថ 
 េអើហន៎ កលែដលពួក្រស្តីមនេ្រចើនគរេគក ជ្រស្តីមិនមនអន្ត- 
 យ   (មិនមនេគកន់កប់េ ះ)   ម អញេសពនឹង្របពនធេគ   ។ 
[៩៥៣] បុគគលែតងេក្ដ ្រក យេរឿយៗ កនុងកលជខងេ្រកយថ េអើ 
 ហន៎ កលពីេដើម ម អញមនបយនិងទឹកេ្រចើនគរេគក ែតមិន 
 បនឲយទនេ ះ   ។ 
[៩៥៤] បុគគលែតងេក្ដ ្រក យេរឿយៗ កនុងកលជខងេ្រកយថ 
 កល ម អញ មន្រទពយេ្រចើន មិនបនចិញចឹ មម  និងបិ  
 ែដលចស់   មនវយ័កន្លងេហើយ    ។ 
[៩៥៥] បុគគលែតងេក្ដ ្រក យេរឿយៗ កនុងកលជខងេ្រកយថ 
 ម អញ បនេមើលងយបិ  ែដលជ ចរយ អនកេ្រប ន្របេ  
 ជអនកនមំកនូវរស្រគប់យ៉ង    ។ 
[៩៥៦] បុគគលែតងេក្ដ ្រក យេរឿយៗ កនុងកលជខងេ្រកយថ កនុង 
 កលមុន ម អញ មិនបនចូលេទជិតពួកសមណៈនិង្រពហមណ៍ 
 អនកមនសីល   ជពហុស ូតេឡើយ   ។ 
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២៥០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៩៥៧] ធុ  េ តិ  តេប  ចិេ ្ណ  សេន្ត   ច  បយិរុបសិេ  

 ន   ច   បុេព្វ   តេប   ចិេ ្ណ  ឥតិ   បចឆ នុតបបតិ    ។ 

[៩៥៨] េយ   ច   ឯ និ   ននិ   េយនិេ    បដិបជជតិ 

 ករ ំ   បុរសិកិចច និ   ស   បចឆ    ននុតបបតីតិ   ។ 

ជនសនធជតកំ   បញច មំ   ។ 

ម កណ្ហ ជតកំ 

[៩៥៩] កេ ្ហ    កេ ្ហ    ច    េឃេ    ច សុកកទេ   ប ប (១) 

 ពេនធ (២)  បញចហិ   រជជូហិ    កឹ   វរី(៣) សុនេខ   តវ   ។ 

[៩៦០] នយ ំ  មិគនម ថ យ  ឧសិននរ(៤)  ភវសិ តិ 

 មនុស នំ   អនេយ   ហុ ្វ           តទ   កេ ្ហ    បេមកខតិ   ។ 

[៩៦១] បត្តហ ថ    សមណក  មុ ្ឌ    សងឃដិបរុ  

 នងគេលហិ   កសិស ន្តិ  តទ   កេ ្ហ    បេមកខតិ  ។ 

    ១   ម.  បកស   ។  ២  ឱ.  ពេទធ   ។  ៣  ឱ.  ធីរ ។  ៤  ឱ.  ឧសីនរ  ។   ម.  ឧសិនក  ។ 
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២៥០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៩៥៧] បុគគលែតងេក្ដ ្រក យេរឿយៗ កនុងកលជខងេ្រកយថ តបៈ 
 គឺសុចរតិធម៌ ែដលេគសន េំហើយផង បុគគលអនកសងប់ែដលេគចូល 
 េទអងគុយជិតផង ជករ្របៃព តបៈ (មនសភពយ៉ងេនះ) 
 ម អញ   មិនបនសន េំហើយ   កនុងកលពីេដើម   ។ 
[៩៥៨] ចែំណកខងបុគគល  កលេធ្វើកិចច របស់បុរសទងំ យ 
 េហើយ្របតិបត្តិនូវេហតុទងំេនះ េ យេយបល់ បុគគលេនះ 
 រែមងមិនេក្ដ ្រក យេរឿយៗ    កនុងកលជខងេ្រកយេឡើយ   ។ 

ចប់   ជនសនធជតក   ទី   ៥   ។ 

ម កណ្ហ ជតក 
[៩៥៩] (្រពះ ជ ្រ ស់សួរថ) មន លអនកមនពយយម ែឆករបស់អនក 
 េខម ស់ គួរេសប ើម មនចងកូមស ង ច អនកចងេ យែខ  ៥ 
 េតើ មន្របេយជន៍អ្វីដល់អនក   ។ 
[៩៦០] (សកកេទវ ជេពលថ) បពិ្រត្រពះបទឧសិននរៈ ែឆកេនះ មិនមក 
 េដើមប្ីរបេយជន៍ដល់ពួក្រមឹគេទ ែឆកេខម បផំ្លិចបផំ្ល ញ នូវពួកមនុស  
 កនុងកល    នឹងរបូតេទ   (អពីំៃដខញុ )ំ   កនុងកលេនះ   ។ 
[៩៦១] ពួកសមណៈ្រតេងល   មនប្រតកនុងៃដ   ឃ្លុសំងឃដី   នឹងភជួ រ ស់ 
 េ យនងគ័លទងំ យ (កនុងកល ) ែឆកេខម  នឹងរបូត (សទុះេទ 
 សីុនូវសមណៈទងំេនះ)   កនុងកលេនះ   ។ 
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២៥១ 

ទ្វ ទសនិបេត   ឆដ្ឋំ   ម កណ្ហ ជតកំ 

[៩៦២] តបស និិេយ   បព្វជិ  មុ ្ឌ    សងឃដិបរុ  

 យទ   េ េក   គមិស ន្តិ តទ   កេ ្ហ    បេមកខតិ   ។ 

[៩៦៣] ទីឃុត្តេ ្ឋ    ជដិ  បង កទន្ត    រជស ិ  

 ឥណំ   េចទយ   គចឆន្តិ តទ   កេ ្ហ    បេមកខតិ   ។ 

[៩៦៤] អធិចច   េវេទ   វតិ្តឹ យញញំ    ត្រតញច    ្រពហម  

 ភតិកយ   យជិស ន្តិ    តទ   កេ ្ហ    បេមកខតិ   

[៩៦៥] មតរ ំ   បិតរ ំ   ចបិ ជិណ្ណេក   គតេយព្វេន 

 បហុសេន្ត    ន    ភរន្តិ តទ   កេ ្ហ    បេមកខតិ   ។ 

[៩៦៦] មតរ ំ  បិតរ ំ  ចបិ ជិណ្ណេក   គតេយព្វេន 

 ព    តុេម្ហតិ   វកខន្តិ  តទ   កេ ្ហ    បេមកខតិ   ។  
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២៥១ 

ទ្វ ទសនិបត   ម កណ្ហ ជតក   ទី   ៦ 

[៩៦២] ពួកភិកខុ នី មនតបៈ ជអនកបួស្រតេងល ឃ្លុសំងឃដី នឹងេទ 

 (បរេិភគកម) កនុងេ ក កនុងកល  ែឆកេខម  នឹងរបូត (សទុះ 

 េទសីុនូវនងភិកខុ នីទងំេនះ)   កនុងកលេនះ   ។ 

[៩៦៣] ពួកជដិល មនបបូរមត់ខងេលើែវង មនេធមញ្របកបេ យ 

 មនទិល មនធូលីេលើកបល នឹងេទទរបណុំល (កនុងកល ) 

 ែឆកេខម    នឹងរបូត(សទុះេទសីុនូវជដិលទងំេនះ) កនុងកលេនះ   ។ 

[៩៦៤] ពួក្រពហមណ៍ បនេរៀនេវទទងំ យផង វតិ្តិ ្រស្តផង 

 យញញសូ្រតកនុង វតិ្តិ ្រស្តេនះផង នឹងបូជេដើមបៃីថ្លឈនួល (កនុង 

 កល ) ែឆកេខម  នឹងរបូត (សទុះេទសីុនូវ្រពហមណ៍ទងំេនះ) 

 កនុងកលេនះ   ។ 

[៩៦៥] ពួកជន អនកមន្រទពយេ្រចើន នឹងមិនចិញចឹ មម បិ  ែដល 

 ជ មនវយ័កន្លងេហើយ (កនុងកល ) ែឆកេខម  នឹងរបូត (សទុះេទ 

 សីុនូវជនអនកមន្រទពយទងំេនះ)   កនុងកលេនះ   ។ 

[៩៦៦] ពួកជន នឹងនិយយេទកន់ម បិ  ែដលជ  មនវយ័ 

 កន្លងេហើយថ អនកទងំ យ ជមនុស ពលដូេចនះ (កនុងកល 

 )  ែឆកេខម   នឹងរបូត(សទុះេទសីុនូវជនទងំេនះ)កនុងកលេនះ ។ 
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២៥២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៩៦៧] ចរយិភរយិ(ំ១)   សខឹ មតុ នឹ   បិតុចឆកឹ 

 យទ   េ េក   គមិស ន្តិ តទ   កេ ្ហ    បេមកខតិ   ។ 

[៩៦៨] អសិចមមំ   គេហ ្វ ន ខគគំ   បគគយ្ហ   ្រពហម  

 បនថឃតំ   ករសិ ន្តិ តទ   កេ ្ហ    បេមកខតិ   ។ 

[៩៦៩] សុកកចឆវ ី  េវធេវ  ថលូពហ ូ  អបតុភ 

 មិត្តេភទំ   ករសិ ន្តិ តទ   កេ ្ហ    បេមកខតិ   ។ 

[៩៧០] មយវេិន   េនកតិក អសបបុរសិចិន្តិក 

 យទ   េ េក   ភវសិ ន្តិ តទ  កេ ្ហ   បេមកខតីតិ ។ 

ម កណ្ហ ជតកំ   ឆដ្ឋំ   ។ 

   ១   ចរយិភរយំិ   សខភរយំិ   មតុ នីតិ   អដ្ឋកថយំ   ទិស តិ   ។ 
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២៥២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៩៦៧] ពួកជន្រប្រពឹត្ត (េសវនកិចច) នឹងភរយិរបស់ ចរយ ភរយិ 

 របស់សម្ល ញ់ ម្ត យធ ំ ម្ត យមីងខងម្ដ យ ម្ដ យធ ំ ម្ដ យមីង 

 ខងឪពុក កនុងេ ក កនុងកល  ែឆកេខម នឹងរបូត (សទុះេទ 

 សីុនូវជនទងំេនះ)   កនុងកលេនះ   ។ 

[៩៦៨] ពួក្រពហមណ៍កន់ វនិងែខល ង្រពះខន់ េធ្វើនូវករសម្ល ប់ 

 នូវអនកេដើរផ្លូ វ កនុងកល  ែឆកេខម នឹងរបូត(សទុះេទសីុនូវពួក 

 ្រពហមណ៍ទងំេនះ)   កនុងកលេនះ   ។ 

[៩៦៩] ពួកបុរស មនែសបកសមបុរៃថងស ្អ ត មនេដើមៃដេថ្ល ស 

 មន ជីវៈមិន្របកដ មនពំេនៀរនឹង្រស្តីេមម៉យ នឹងេធ្វើនូវករ 

 បែំបកមិ្រត(១) (កនុងកល ) ែឆកេខម នឹងរបូត (សទុះេទសីុនូវបុរស 

 េនះ)   កនុងកលេនះ   ។ 

[៩៧០] ពួកជនអនកមនមយ ជអនកេបក្របស មនគនិំតជ 

 អសបបុរស នឹងមនកនុងេ ក (កនុងកល ) ែឆកេខម នឹងរបូត(សទុះ 

 េទសីុនូវជនមនមយទងំេនះ)   កនុងកលេនះ   ។ 
ចប់   ម កណ្ហ ជតក   ទី   ៦   ។ 

     ១ ពួកអនកេលងែតងមិនរកសីុអ្វី យក្រស្តីេមម៉យអនកមន្រទពយ ចយ្រទពយអស់ 

      េហើយ រកេរឿងបំែបកែលង្រស្តីេនះេចល េទរក្រស្តីេមម៉យស្ដុកដៃទេទៀត ។ 

      មន័យកនុងអដ្ឋកថ   ។  
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២៥៣ 

ទ្វ ទសនិបេត   សត្តមំ   េកសិយជតកំ 

េកសិយជតកំ 

 [៩៧១]   េនវ    កី មិ    ន    វកិកិ មិ 

   ន    ចបិ    េម    សននិចេយ    ឥធតថិ(១) 

   សុកិចឆរបូំ   វតិទំ   បរតិ្តំ 

   បេ ថ ទេន    នលមយ ំ   ទុវនិនំ    ។ 

[៩៧២] អបបម្ហ    អបបកំ   ទជជ (២)  អនុមជឈេ    មជឈកំ 

 ពហុម្ហ    ពហុកំ   ទជជ   អទនំ   នបូបជជតិ   ។ 

 តំ   តំ   វទមិ    េកសិយ  េទហិ   ទននិ   ភុញជ    ច 

 អរយិមគគំ   សមរហូ   េនកសី(៣) លភេត   សុខំ   ។ 

[៩៧៣] េមឃញចស    ហុតំ   េ តិ    េមឃញច បិ   សមីហិតំ 

 អតិថិសមឹ   េយ   និសិននសមឹ   ឯេក   ភុញជតិ   េភជនំ   ។ 

 តំ   តំ   វទមិ   េកសិយ  េទហិ   ទននិ   ភុញជ    ច 

 អរយិមគគំ   សមរហូ   េនកសី   លភេត   សុខំ   ។ 

     ១   ម.   ច  អតថិ   ។    ២   ម.   ទជជំ  ។   ៣   ម.   េនេកបិ   ។ 
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២៥៣ 

ទ្វ ទសនិបត   េកសិយជតក   ទី   ៧ 

េកសិយជតក 
[៩៧១] (េកសិយេសដ្ឋី េពលថ) ខញុមំិនទិញ មិនលក់េទ មយង៉េទៀត 
 ករសន  ំ (នូវ្រទពយ)របស់ខញុ  ំ ក៏មិនមនកនុងទីេនះែដរ បយេនះតិច 
 មនសភព្រកៃ្រកេពក បយអងករ ១ កមបង់េនះ មិនលមមដល់ជនពីរ 
 នក់េទ   ។ 
[៩៧២] (សកកេទវ ជេពលថ) បុគគលគបបឲីយវតថុតិច អពីំវតថុតិច គបប ី
 ឲយវតថុពក់ក ្ដ ល អពីំវតថុពក់ក ្ដ ល គបបឲីយវតថុ េ្រចើន អពីំវតថុ  
 េ្រចើន ករមិនឲយ មិនេកើតេទ ។ មន លេកសិយេសដ្ឋី េហតុ 
 េនះ ខញុសូំមនិយយនឹងអនក អនកចូរឲយទនទងំ យផង ចូរបរ-ិ 
 េភគផង ចូរេឡើងកន់អរយិមគគផង បុគគលសីុមន ក់ឯង មិនបន 
 េសចក្តីសុខេទ   ។ 
[៩៧៣] (ចនទេទវបុ្រត េពលថ) បុគគល  កលែដលេភញ វអងគុយ 
 េហើយ បរេិភគេភជនែតមន ក់ឯង ករបូជរបស់បុគគលេនះេឈម ះ 
 ថ ឥតអេំពើផង ករពយយមញុងំ្រទពយឲយេកើតរបស់បុគគលេនះ 
 េឈម ះថ ឥតអេំពើផង ។ មន លេកសិយេសដ្ឋី េហតុេនះ ខញុសូំម 
 និយយនឹងអនក អនកចូរឲយទនទងំ យផង ចូរបរេិភគផង ចូរ 
 េឡើងកន់អរយិមគគផង  បុគគលសីុមន ក់ឯង មិនបនេសចក្តីសុខេទ ។ 
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២៥៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[៩៧៤] សចចញចស    ហុតំ   េ តិ សចចញច បិ   សមីហិតំ 

 អតិថិសមឹ   េយ   និសិននសមឹ  េនេក   ភុញជតិ   េភជនំ   ។ 

 តំ   តំ   វទមិ   េកសិយ  េទហិ   ទននិ   ភុញជ    ច 

 អរយិមគគំ   សមរហូ   េនកសី   លភេត   សុខំ   ។ 

[៩៧៥] សរញច    ជុហតិ   េបេ           ពហុកយ   គយយ  ច 

 េទេណ   តិមពរុតិតថសមឹ   សីឃេ េត   ម វេហ   ។ 

 អ្រត   ចស    ហុតំ   េ តិ  អ្រត   ចស    សមីហិតំ 

 អតិថិសមឹ   េយ   និសិននសមឹ  េនេក   ភុញជតិ   េភជនំ   ។ 

 តំ  តំ   វទមិ   េកសិយ  េទហិ   ទននិ   ភុញជ    ច 

 អរយិមគគំ   សមរហូ   េនកសី   លភេត   សុខំ   ។ 
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២៥៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៩៧៤] (សុរយិេទវបុ្រត េពលថ) បុគគល  កលែដលេភញ វអងគុយ 

 េហើយ មិនបរេិភគេភជនែតមន ក់ឯង ករបូជរបស់បុគគលេនះ 

 េឈម ះថ សចចៈផង ករពយយមញុងំ្រទពយឲយេកើត របស់បុគគល 

 េនះ េឈម ះថ សចចៈផង ។ មន លេកសិយេសដ្ឋី េហតុេនះ 

 ខញុសូំមនិយយនឹងអនក អនកចូរឲយទនទងំ យផង ចូរបរេិភគ 

 ផង ចូរេឡើងកន់អរយិមគគផង បុគគលសីុមន ក់ឯង មិនបនេសចក្តី 

 សុខេទ   ។ 

[៩៧៥] (មតលិេទវបុ្រត េពលថ) បុរស(ចូលេទរក) ្រសះេហើយបូជ 

 កនុងទេន្លផង កនុង្រសះេបកខរណីផង កនុងកពំង់េឈម ះេទណៈផង 

 កនុងកពំង់ េឈម ះតិមពរុផង កនុងសទឹងធមំនែខ ទឹក ដ៏រហ័សផង ។ 

 បុគគល  កលែដលេភញ វអងគុយេហើយ មិនបរេិភគេភជនែត 

 មន ក់ឯង ករបូជរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថ មនកនុងទីេនះផង 

 ករពយយមញុងំ្រទពយឲយេកើតរបស់បុគគលេនះ េឈម ះថ មន 

 កនុងទីេនះផង ។ មន លេកសិយេសដ្ឋី េហតុេនះ ខញុសូំម 

 និយយនឹងអនក អនកចូរឲយទនទងំ យផង ចូរបរេិភគផង ចូរ 

 េឡើងកន់អរយិមគគផង  បុគគលសីុមន ក់ឯង មិនបនេសចក្តីសុខេទ ។ 
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២៥៥ 

ទ្វ ទសនិបេត   សត្តមំ   េកសិយជតកំ 

[៩៧៦] ពលិសំ   ហិ   េ    និគិលតិ ទីឃសុត្តំ   សពនធនំ 

 អតិថិសមឹ   េយ   និសិននសមឹ   ឯេក   ភុញជតិ   េភជនំ   ។ 

 តំ   តំ   វទមិ   េកសិយ  េទហិ   ទននិ   ភុញជ    ច 

 អរយិមគគំ    សមរហូ   េនកសី   លភេត   សុខំ   ។ 

 [៩៧៧]  ឧ រវ ្ណ      វត    ្រពហម     ឥេម 

    អយញច     េ      សុនេខ    កិស     េហតុ 

    ឧចច វចំ    វណ្ណនិភំ     វកុិព្វតិ 

    អកខ ថ    េន    ្រពហម     េក    នុ    តុេម្ហ    ។ 

 [៩៧៨]   ចេនទ      ច    សុរេិយ    ច    ឧេភ    ឥធគ  

   អយ ំ   បន    មតលិ    េទវ រថិ 

   សេកក ហមសមិ    តិទ នមិេនទ  

   ឯេ     ច    េខ    បញចសិេខតិ    វុចចតិ    ។ 

[៩៧៩] បណិស    មុទិងគ    ច  មុរជលមព និ   ច 

 សុត្តេមនំ    បេពេធន្តិ   បដិពុេទធ    ច    ននទតិ   ។ 
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២៥៥ 

ទ្វ ទសនិបត   េកសិយជតក   ទី   ៧ 

[៩៧៦] (បញចសិខេទវបុ្រត េពលថ) បុគគល  កលែដលេភញ វអងគុយេហើយ 
 បរេិភគេភជនែតមន ក់ឯង បុគគលេនះ េឈម ះថ េលបនូវ 
 សនទូចមនែខ ែវង ្រពមទងំរនង ។ មន លេកសិយេសដ្ឋី េហតុ 
 េនះ ខញុសូំមនិយយនឹងអនក អនកចូរឲយទនទងំ យផង ចូរបរ-ិ 
 េភគផង ចូរេឡើងកន់អរយិមគគផង បុគគលសីុមន ក់ឯង មិនបន 
 េសចក្តីសុខេទ   ។ 
[៩៧៧] (េកសិយេសដ្ឋី...) ឱហន៎ ្រពហមណ៍ទងំេនះ មនវណ្ណៈដ៏ 
 េលើសលុប ទងំែឆករបស់ពួកគត់េនះ ក៏បេញចញនូវពន្លឺៃនវណ្ណៈ 
 េផ ងៗ េតើេ្រពះេហតុអ្វី មន ល្រពហមណ៍ទងំ យ អនកទងំ- 
 យ   ចូរ្របប់ដល់េយើងចុះ   េតើពួកអនកជអ្វី   ។ 
[៩៧៨] (សកកេទវ ជ...) េទវបុ្រតទងំពីរអងគ គឺចនទេទវបុ្រត ១ 
 សុរយិេទវបុ្រត ១ មកកនុងទីេនះ ឯេទវបុ្រតេនះ េឈម ះមតលិ 
 ជ រថីរបស់េទវ  េយើងេឈម ះសកកៈ ជធជំងពួកេទវ ជន់ 
 ៃ្រត្រតិង    ឯេទវបុ្រតេនះ   េគេ ថ   បញចសិខៈ   ។ 
[៩៧៩] សេំឡងទះៃដទងំ យផង សេមភ រតូចទងំ យផង សេមភ រ 
 ធនិំងសគរធទំងំ យផង រែមងញុងំបញចសិខេទវបុ្រតេនះ ែដល 
 េដកលក់ឲយភញ ក់េឡើង ឯបញចសិខេទវបុ្រតេនះ លុះភញ ក់េហើយក៏ 
 េ្រតកអរ   ។ 
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២៥៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៩៨០]   េយ    េកចិេម    មចឆរេិន(១)    កទរយិ 

    បរភិសក    សមណ្រពហម នំ 

    ឥេធវ    និកខិ បប    សររីេទហំ 

    កយស     េភទ    និរយ ំ   វជន្តិ    ។ 

 [៩៨១]  េយ    េកចិេម    សុគតិមសមន 

    ធេមម    ឋិ     សំយេម    សំវភិេគ 

    ឥេធវ    និកខិ បប    សររីេទហំ 

    កយស     េភទ    សុគតឹ    វជន្តិ    ។ 

 [៩៨២]   ត្វំ    េន    ញតិ    បុរមិសុ    ជតិសុ 

    េ     មចឆរ ី    េកសិេយ    បបធេមម  

   តេវវ    អ ថ យ    ឥធគតម្ហ  

   ម    បបធេមម     និរយ ំ    អបតថ(២)   ។ 

[៩៨៣] អទធ   ហិ   េម(៣)  េត ហិតកម  យ ំ  មំ  សមនុ សថ 

 េ ហំ   តថ   ករសិ មិ   សព្វំ    វុត្តំ   ហិេតសិភិ   ។ 

     ១  ម.  មចឆរេិយ  ។  ២  ម.  គមិតថ  ។  ៣  ម.  មំ   េ    ។ 
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២៥៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៩៨០] ពួកជន នីមួយ ជអនកកំ ញ់ស្វិត ្វ ញ ្របេទចផ្ដ  

 នូវសមណៈនិង្រពហមណ៍ទងំ យ លុះទម្ល ក់េចលនូវ ងកយ 

 គឺសររីៈ កនុងេ កេនះ ែបកធ្ល យ ងកយេហើយ ក៏េទកន់នរក ។ 

[៩៨១] ពួកជន នីមួយ កល្របថន នូវសុគតិ ឋិតេនកនុងធម៌ កនុង 

 េសចក្តីស្រងួម កនុងករែចករែំលក លុះទម្ល ក់េចល ងកយ គឺ 

 សររីៈ កនុងេ កេនះ ែបកធ្ល យ ងកយេហើយ ក៏េទកន់សុគតិ ។ 

[៩៨២] អនកជញតិ របស់ពួកេយើង កនុងជតិមុន អនកេនះេឈម ះ 

 េកសិយៈ ជអនកមនេសចក្តីកំ ញ់ មនធម៌ដ៏ មក ពួកេយើង 

 មកកនុងទីេនះ េដើមប្ីរបេយជន៍ដល់អនក (េ យគិតថ) កុឲំយអនក 

 មនធម៌ដ៏ មក   េទកន់នរកេឡើយ   ។ 

[៩៨៣] (េកសិយេសដ្ឋី...) ពួកេ កេឈម ះថ ្របថន នូវ្របេយជន៍ 

 ដល់ខញុ េំ យពិត េ្រពះពួកេ ក បនេ្រប ន្របេ ខញុ  ំ ខញុ េំនះ 

 នឹងេធ្វើ មពកយទងំអស់ ែដលពួកេ កជអនក្របថន  នូវ 

 ្របេយជន៍   បនេពល   (រលឹំក)   េហើយ   េ យបករៈដូេចន ះ   ។ 
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២៥៧ 

ទ្វ ទសនិបេត   អដ្ឋមំ   េមណ្ឌ កបបញ្ហ ជតកំ 

   ឯេ ហមេជជវ    ឧបរមមិ 

   ន    ចបិហំ    កិញចិ     កេរយយ    បបំ 

   ន    ចបិ    េម    កិញចិ     អេទយយមតថិ 

   ន    ចបិទ ្វ     ឧទកំ    បិ មិ    ។ 

   ឯវញច      េម    ទទេ      សព្វកលំ 

   េភគ    ឥធ    សវ    ខីយិស ន្តិ 

   តេ     អហំ    បព្វជិស មិ    សកក 

   ហិ ្វ ន    កមនិ    យេថធិកនីតិ    ។ 

េកសិយជតកំ    សត្តមំ    ។ 

េមណ្ឌ កបបញ្ហ ជតកំ 

 [៩៨៤]   េយសំ    ន    កទចិ    ភតូបុព្វំ 

   សខិ    សត្តបទមប ិ   ឥមសមឹ    េ េក 

    ជ     អមិ ្ត     េទ្វ    ស យ 

   បដិសនថ យ    ចរន្តិ    កិស     េហតុ    ។ 
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២៥៧ 

ទ្វ ទសនិបត   េមណ្ឌ កបបញ្ហ ជតក   ទី   ៨ 

 ខញុ េំនះនឹងេវៀរែលង (ចកេសចក្តីកំ ញ់) េនះឯង ខញុនឹំងឈប់េធ្វើ 

 បបតិចតួចេហើយ ទងំវតថុតិចតួចែដលខញុមំិនគបបឲីយមិនមន ខញុ េំបើ 

 មិនបនឲយទនទឹក នឹងមិនផឹកេឡើយ ។ បពិ្រត សវៈ កល 

 េបើខញុឲំយទន អស់កលទងំពួងយ៉ងេនះ េភគៈទងំ យ 

 កនុងទីេនះ នឹងអស់េទ បពិ្រតសកកៈ តពីេនះេទ ខញុនឹំងលះបង់ 

 កមទងំ យ    មសមគួរ    ដល់ចែំណកេហើយនឹងបួស    ។ 

ចប់   េកសិយជតក   ទី   ៧   ។ 

េមណ្ឌ កបបញ្ហ ជតក 

[៩៨៤] (្រពះបទវេិទហ ្រស្ត ្រទង់្រ ស់សួរពួកអនក្របជញថ) ងំ 

 ពីកល មកកនុងេ កេនះ មិនធ្ល ប់មនពួកសត្វ មនេជើង 

 ៧(១) យកគន ជសម្ល ញ់េឡើយ សត្វទងំពីរេនះជស្រតូវនឹងគន េទ 

 (ែតឥឡូវ) ្រតឡប់ជយកគន  េធ្វើជសម្ល ញ់ ្រប្រពឹត្ត ប់ នគន  

 េតើេ្រពះេហតុដូចេម្តច   ។ 

     ១   ពែពនិងែឆក   សត្វទំងពីរេនះមនេជើងបួន  ៗ  ែតែឆកខូចេជើងមួយ   ។ 
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២៥៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៩៨៥]   យទិ    េម    អជជ    បត សកេល 

    បញ្ហំ     ន    សកកុ ថ(១)   វត្តុ េមតំ 

    រ ្ឋ     បព្វ ជយិស មិ    េ     សេព្វ 

    ន    ហិ    មមេ ថ     ទុបបញញជតិេកហិ    ។ 

 [៩៨៦]   ម ជនសមគមម្ហិ    េឃេរ 

    ជនេក ហលសងគមម្ហិ    ជេត 

    វកិខិ ត្តមន    អេនកចិ ្ត  

    បញ្ហំ     ន    សកកុ េ ម    វត្តុ េមតំ    ។ 

 [៩៨៧]   ឯកគគចិ ្ត វ    ឯកេមក 

    រហសិ    គ     អ ថ និ    ចិន្តយិ ្វ  

    បវេិវេក    សមមសិ ្វ ន     ធី  

    អថ    វកខន្តិ    ជនិនទ    ឯតមតថំ    ។ 

 [៩៨៨]   ឧគគបុត្ត ជបុត្តិយនំ 

    ឧរពភមំសំ(២)   បិយ ំ   មនបំ 

   ន    េត    សុនខស     អេទន្តិ     មំសំ  

   អថ    េមណ្ឌ ស     សុេណន    សខយមស     ។ 

      ១   ម.    សកកុេណយយថ   ។    ២   ម.    ឧរពភស    មំសំ    ។ 
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២៥៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៩៨៥] ្របសិនេបើអនកទងំ យ មិន ចេ ះ្រប ន េយើងនុ៎ះ កនុងេពល 

 បយ្រពឹក កនុងៃថងេនះបនេទ េយើងនឹងបបំរបង់អនកទងំអស់គន អពីំ 

 ែដន   េ្រពះេយើងមិន្រតូវករនឹងពួកមនុស ឥត្របជញ េឡើយ   ។ 

[៩៨៦] ( ចរយេសនកៈ ែបរេមើលេទេពធិសត្វ េហើយ្រកបទូល 

 ្រពះបទវេិទហ ្រស្តថ) កលេបើមនករ្របជុៃំនម ជន គ្រគឹក 

 គេ្រគង កលេបើមនករជួបជុរំេជើបរជួលៃនជន េកើតេឡើងេហើយ 

 (យ៉ងេនះ) េយើងខញុមំនចិត្តរេវ ើរ យ មនចិត្តមិន ងំេន កនុង 

 រមមណ៍ែតមួយ   មិន ចេឆ្លើយ្រប ន នុ៎ះបនេទ   ។ 

[៩៨៧] បពិ្រត្រពះបទជនិ្រនទ ធិ ជ អនក្របជញទងំ យ មន ក់ ៗ 

 មនចិត្ត ងំេន កនុង រមមណ៍ែតមួយ េទកនុងទី ង ត់េហើយ គិត 

 នូវេសចក្តីទងំ យ ពិចរ នូវកយវេិវក និងចិត្តវេិវក េទើប 

 ្រកបទូលេសចក្ដីនុ៎ះ    កនុងកលជខងេ្រកយបន   ។ 

[៩៨៨] ( ចរយេសនកៈ ្រកបទូលថ) ច់ពែព ជទីេពញចិត្ត 

 ជទីគប់ចិត្ត របស់កូន មតយ និង្រពះ ជបុ្រតទងំ យ ពួក 

 កូន មតយ និង្រពះ ជបុ្រតទងំេនះ មិនបរេិភគ ច់ែឆកេទ បន 

 ជពែពនិងែឆកយកគន ជសម្ល ញ់   ។ 
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២៥៩ 

ទ្វ ទសនិបេត   អដ្ឋមំ   េមណ្ឌ កបបញ្ហ ជតកំ 

 [៩៨៩]   ចមមំ    វហិនន្តិ    ឯឡកស  

    អស បិដ្ឋតថរណំ    សុខស (១)  េហតុ 

    ន    ច    េត    សុនខស     អតថរន្តិ 

    អថ    េមណ្ឌ ស     សុេណន    សខយមស    ។ 

 [៩៩០]   េវល្លិតសិងគិ េក    ហិ    េមេ ្ឌ  

    ន    ច    សុនខស     វ ិ ណកនិ    អតថិ 

    តិណភេកខ     មំសេភជេន    ច 

    អថ    េមណ្ឌ ស     សុេណន     សខយមស    ។ 

 [៩៩១]   តិណមសិ    ប សមសិ    េមេ ្ឌ  

    ន    ច     សុេ     តិណមសិ   េន   ប សំ 

    គេណ្ហ យយ    សុនេខ    សសំ    ពិ រ ំ

    អថ   េមណ្ឌ ស      សុេណន    សខយមស     ។ 

 [៩៩២]   អដ្ឋឌ បេទ    ចតុបបទស  

   េមេ ្ឌ     អដ្ឋនេខ    អទិស មេន 

   ឆទិយ ំ    រហតិ    អយ ំ   ឥមស  

   មំសំ    ហរតិ    អយ ំ   អមុស     ។ 

     ១   ម.    អស បិដ្ឋតថរសុខស    ។ 
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២៥៩ 

ទ្វ ទសនិបត   េមណ្ឌ កបបញ្ហ ជតក   ទី   ៨ 

[៩៨៩] ( ចរយបុកកុសៈ ទូលថ) ពួកជនែតងពន្លះ ែសបកពែពស្រមប់ 

 ្រកលេលើខនងេសះ េ្រពះេហតុចង់ឲយ្រសួល ែតពួកជនទងំេនះ 

 មិន្រកលែសបកែឆកេទ បនជពែពនិងែឆក យកគន ជសម្ល ញ់ ។ 

[៩៩០] ( ចរយកមិនទ ទូលថ) ពែពមនែសនងជរង្វង់ ឯែឆកគម នែសនងេទ 

 ពែពសីុេ ម  ែឆកសីុ ច់ បនជពែពនិងែឆកយកគន ជសម្ល ញ់ ។ 

[៩៩១] ( ចរយេទវនិទ ទូលថ) ពែពសីុេ ម  សីុស្លឹកេឈើ ឯែឆកមិន 

 សីុេ ម  មិនសីុស្លឹកេឈើេទ ែឆកខែំតទន យនិងសេំពច បនជ 

 ពែពនិងែឆក   យកគន ជសម្ល ញ់   ។ 

[៩៩២] (្រពះមេ សថទូលថ) សត្វេជើង ៧ កន្លះ គឺែឆកមនេជើងបីកន្លះ 

 ពែពមនេជើង ៤ មន្រកចក ៨ បន្លំលួច ច់ ឯែឆកេនះលួច(េ ម ) 

 ឲយពែពេនះ   ពែពេនះលួច ច់ឲយែឆកឯេនះ   ។ 
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២៦០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [៩៩៣]  ប ទវរគេ     វេិទហេសេ ្ឋ  

    វតីិ រ ំ   អេញញ ញញេភជននំ 

    អទទស    កិរ    សកខិ តំ    ជនិេនទ  

    ភុភុកកស     បុណ្ណមុខស     េចតំ    ។ 

 [៩៩៤]   ភ    វត    េម    អនបបរបូ 

    យស     េម    ឦទិ     បណ្ឌិ     កុលម្ហិ 

    បញ្ហស     គមភីរគតំ    និបុណមតថំ 

    បដិវជិឈន្តិ    សុភសិេតន    ធី     ។ 

 [៩៩៥]  អស តររីថញច     ឯកេមកំ 

    ផីតំ    គមវរញច     ឯកេមកំ 

    សេព្វសំ    េ     ទមមិ    បណ្ឌិ នំ 

   បរមបបតីតមេន    សុភសិេតនតិ    ។ 
េមណ្ឌ កបបញ្ហ ជតកំ   អដ្ឋមំ   ។ 

ម បទុមជតកំ 
[៩៩៦]  នទិ ្ឋ    បរេ    េទសំ   អណំុថូ និ   សព្វេ  

 ឥស េ    បណេយ   ទណ្ឌំ  មំ   អបបដិេវកខិ យ   ។ 
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២៦០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[៩៩៣] ឮថ ្រពះបទវេិទហ ្រស្ត ជេស្ដចដ៏្របេសើរ ជធជំងជន 

 េស្ដចគង់េនេលើ្រប ទដ៏្របេសើរ ្រទង់ទតេឃើញជក់ចបស់នូវ 

 ករផ្ល ស់ប្ដូ រេភជនដល់គន និងគន នុ៎ះ របស់ែឆកនិងពែពែដលេដើរេទ 

 លួច រេពញមត់មកឲយគន បរេិភគ   ។ 

[៩៩៤] (្រពះបទវេិទហ ្រស្ត ្រទង់មន្រពះ ជឱងក រថ) េយើងេ  

 េពញជមន ភ មនសភពមិនតិចេទ េ្រពះអនក្របជញទងំ- 

 យែបបេនះ មនេនកនុង្រតកូលរបស់េយើង អនក្របជញទងំេនះ 

 យល់ ថ៌្រប ន    ដ៏្រជលេ្រជល្អិត   េ យសុភសិតបន   ។ 

[៩៩៥] េយើងមនចិត្តេ្រតកអរ ដ៏ៃ្រកែលង េយើងឲយេសះអស តរ និង 

 រថមួយ ៗ មន ក់ ឲយ្រសុកសួយែដលបរបូិណ៌មួយ ៗ មន ក់ ដល់អនកទងំ 

 អស់គន    ជអនក្របជញ   េ្រពះសុភសិត   ។ 
ចប់   េមណ្ឌ កបបញ្ហ ជតក   ទី   ៨   ។ 

ម បទុមជតក 

[៩៩៦] (ពួកជន្រកបទូលថ) ្រពះ ជជឥស រៈ េបើមិនទន់េឃើញ 

 េទសតូចធ ំ េ យសព្វ្រគប់ អពីំសំ ក់បុគគលដៃទ ទងំមិនទន់ 

 ពិចរ ឲយេឃើញចបស់េ យខ្លួនឯងេទមិនគបប ី ក់ ជញ េឡើយ ។ 



528 

២៦១ 

ទ្វ ទសនិបេត   នវមំ   ម បទុមជតកំ 

[៩៩៧] េយ   ច   អបបដិេវកខិ ្វ     ទណ្ឌំ    កុព្វតិ   ខត្តិេយ 

 សកណ្ដ កំ   េ    គិលតិ  ជចចេនធ វ   សមកខិ កំ   ។ 

[៩៩៨] អទណ្ឌិ យ ំ  ទណ្ឌិ យតិ  ទណ្ឌិ យញច    អទណ្ឌិ យ ំ

 អេនធ វ   វសិមំ   មគគំ   ន   ជនតិ   សមសមំ   ។ 

[៩៩៩] េយ   ច   ឯ និ   ននិ  អណំុថូ និ   សព្វេ  

 សុទិដ្ឋមនុ េសយយ   សេវ   េ ហរតុិមរហតិ   ។ 

[១០០០] េនកន្តមុទុន   សកក   ឯកន្តតិខិេណន     

 អត្តំ   មហេត្ត   េបតុំ     ត ម    ឧភយមចេរ   ។ 

[១០០១] បរភិេូ    មុទុ   េ តិ  អតិតិេកខ    ច   េវរ  

 ឯតញច    ឧភយ ំ   ញ ្វ   អនុមជឈ ំ  សមចេរ   ។ 
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២៦១ 

ទ្វ ទសនិបត   ម បទុមជតក   ទី   ៩ 

[៩៩៧] េបើក ្រតិយ៍  មិនទន់ពិចរ  េហើយេធ្វើ ជញ  ក ្រតិយ៍ 

 េនះ េឈម ះថ េលបេភជន ្របកបេ យបន្ល  ្របកបេ យរុយ 

 ដូចជមនុស ខ្វ ក់   ។ 

[៩៩៨] ្រពះ ជ  ក់ ជញ ដល់បុគគល ែដលមិនគួរ ក់ ជញ  មិន 

 ក់ ជញ ដល់បុគគល ែដលគួរ ក់ ជញ  ្រពះ ជេនះេឈម ះថ 

 មិនដឹងករេសមើនិងមិនេសមើ ដូចជមនុស ខ្វ ក់ េដើរ មផ្លូ វមិន 

 បេសមើ   ។ 

[៩៩៩] ្រពះ ជ  េឃើញនូវេហតុទងំ យតូចនិងធនុំ៎ះ េ យ 

 សព្វ្រគប់ ជេហតុែដលេឃើញ្រតឹម្រតូវេហើយ សឹមេ្រប ន្របេ  

 ្រពះ ជេនះ    េទើបគួរេ ថ   ្រពះ ជបន   ។ 

[១០០០] ្រពះ ជ ែដលមន្រពះទយ័ទន់េពក មន្រពះទយ័រងឹេពក 

 ក៏មិន ច ងំខ្លួន កនុងភពជធបំនេទ េហតុេនះ ្រពះ ជគួរ 

 ្រប្រពឹត្តនូវេហតុទងំពីរ   ។ 

[១០០១] (េ្រពះ) ្រពះ ជ ែដលមន្រពះទយ័ទន់ ្រតូវពួក ្រស្តេមើល 

 ងយ ឯ្រពះ ជមន្រពះទយ័រងឹេពក រែមងមនពំេនៀរ ្រពះ ជ 

 ្រជបេហតុទងំពីរេនះេហើយ   ្រតូវ្រប្រពឹត្តជក ្ដ ល   ។ 
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២៦២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១០០២] ពហុមប ិ រេ ្ត    ភេសយយ ទុេ ្ឋ បិ   ពហុ   ភសតិ 

 ន   ឥតថីករ    ជ   បុត្តំ    ឃេតតុមរហសិ   ។ 

[១០០៣] សេព្វ វ   េ េក   ឯកេ  ឥតថី   ច   អយេមកិក 

 េតនហំ   បដិបជជិស  ំ   គចឆ   បកខិ បេថវ   នំ   ។ 

[១០០៤] អេនក េល   នរេក     គមភីេរ    ច    ទុរុត្តេរ 

 បតិេ    គិរទុិគគសមឹ   េកន   ត្វំ   តតថ   នមរ ិ  ។ 

[១០០៥] នេគ   ជតពេ    តតថ           ថម    គិរ ិ នុេជ 

 បចចុគគហិ   មំ   េភេគហិ  េតនហំ   តតថ   នមរ ឹ  ។ 

[១០០៦] ឯហិ   តំ   បដិេនស មិ  ជបុត្ត   សកំ   ឃរ ំ

 រជជំ   កេរហិ   ភទទេន្ត   កឹ   អរេញញ   ករសិ សិ   ។ 
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២៦២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១០០២] បុគគលេ្រតកអរេហើយ និយយេ្រចើនក៏មន បុគគលខឹងេហើយ 

 និយយេ្រចើនក៏មន បពិ្រតម ជ ្រពះអងគមិនគួរសម្ល ប់្រពះ 

 ជបុ្រត   េ្រពះេហតុែត្រស្តីេទ   ។ 

[១០០៣] (្រពះ ជ...) មនុស េ កទងំអស់ (ជបកខពួកខងកុមរ)  

 ឯ្រស្តីេនះែតមន ក់ឯងេទ េ្រពះេហតុេនះ េយើងនឹង្របតិបត្តិ ( ម 

 ពកយនងេនះវញិ)   អនកឯងចូរេទទម្ល ក់    (កនុងេ្រជះភនេំទ)   ។ 

[១០០៤] េយើងជបិ  បនឲយេគយកកូនឯង េទេបះកនុងេ្រជះភន ំ

 ដ៏េ្រជ េ្រចើនជួរេ ន ត មិនងយេឡើងមករួចេទ េហតុអ្វីបនជ 

 កូនឯង   មិន ្ល ប់កនុងេ្រជះេនះ   ។ 

១០០៥ (ម បទុម បសថ...) កនុងេវ េនះ នគ ជ មនកម្ល ងំ 

 ដ៏ខ្ល ងំពូែក ្រស័យេននឹងភន ំ បនទទួល្រទ ម ភព េ យេភនន 

 ទងំ យ េហតុេនះបនជ ម មិន ្ល ប់ កនុងេ្រជះេនះ ។ 

[១០០៦] (្រពះ ជ...) មន ល ជបុ្រត សូមេ កនិមន្តមក េយើងនឹង 

 នេំ កេទកន់ផទះរបស់ខ្លួនវញិ មន លេ កដ៏ចេ្រមើន សូមេ ក 

 ្រគប់្រគង ជសមបត្តិចុះ   េ កេនេធ្វើអ្វី   កនុងៃ្រព   ។ 
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២៦៣ 

ទ្វ ទសនិបេត    នវមំ   ម បទុមជតកំ 

[១០០៧] យថ   គិលិ ្វ    ពលិសំ   ឧទធេរយយ   សេ ហិតំ 

 ឧទធរ ិ ្វ    សុខី    អស    ឯវ ំ  បស មិ   អត្តន(១) ។ 

[១០០៨] កឹ   នុ   ត្វំ   ពលិសំ   ្រពូហិ កឹ   ត្វំ   ្រពូសិ   សេ ហិតំ 

 កឹ   នុ   ត្វំ   ឧពភតំ   ្រពូសិ  តំ   េម   អកខ ហិ   បុចឆិេ   ។ 

[១០០៩] កមហំ   ពលិសំ   ្រពូមិ ហតថិអស  ំ  សេ ហិតំ 

 ច ្ត ហំ   ឧពភតំ   ្រពូមិ   ឯវ ំ  ជនហិ   ខត្តិយ   ។ 

[១០១០] ចិញចមណវកិ   ម    េទវទេ ្ត    ច   េម   បិ  

 នេនទ     បណ្ឌិ េ     នេគ របុីេ ្ត     ច    េទវ  

 អហំ   តទ   ជបុេ ្ត    ឯវ ំ  ធេរថ   ជតកន្តិ   ។ 

ម បទុមជតកំ   នវមំ   ។ 

     ១   ឱ.   ម.   សុខំ   បស មិ   អត្តនិ   ។ 
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២៦៣ 

ទ្វ ទសនិបត   ម បទុមជតក    ទី   ៩ 

[១០០៧] (ម បទុម បស...) បុគគលេលបែផ្លសនទូច េហើយទញ 

 េចញមក លុះទញេចញមក ្រពមទងំឈម គបបជីសុខ 

 យ៉ង  ម ភពេឃើញចបស់ េ យខ្លួនឯង ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ 

[១០០៨] (្រពះ ជ...) េ កេពលថ អ្វីជែផ្លសនទូច េ កេពល 

 ថ អ្វីជឈម េ កេពលថ អ្វីទញេចញមក កលេបើេយើង 

 សួរេហើយ   េ កចូរ្របប់េរឿងេនះ   ។ 

[១០០៩] (ម បទុម បស...) ម ភព េពលនូវកមថ ជែផ្ល 

 សនទូច េពលនូវដរំនិីងេសះថ ជឈម េពលនូវករលះ 

 េចលថ ជេ្រគ ងទញេចញមក បពិ្រតក ្រតិយ៍ សូម្រពះអងគ 

 ្រជបយ៉ងេនះចុះ   ។ 

[១០១០] (្របជុជំតក) ម ចុងៃនតថគត គឺនងចិញចមណវកិ 

 បិ តថគត គឺេទវទត្ត នគ ជ គឺ ននទជអនក្របជញ េទវ  គឺ 

 របុី្រត ជបុ្រត កនុងកលេនះ គឺតថគត អនកទងំ យ 

 ចូរចទុំកនូវជតក   េ យ្របករយ៉ងេនះចុះ   ។ 

ចប់   ម បទុមជតក   ទី   ៩   ។ 
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២៦៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

មិ ្ត មិត្តជតកំ 

[១០១១] កនិ   កមម និ   កុព្វ នំ  កថំ   វញិញូ    បរកកេម 

 អមិត្តំ   ជេនយយ   េមធវ ី  ទិ ្វ    សុ ្វ    ច   បណ្ឌិ េ ។ 

[១០១២] ន   នំ    ឧម្ហយេត   ទិ ្វ  ន   ច   នំ   បដិននទតិ 

 ចកខូ និស    ន   ទទតិ  បដិេ មញច    វត្តតិ   ។ 

[១០១៣] អមិេត្ត   តស    ភជតិ  មិេត្ត   តស    ន   េសវតិ 

 វណ្ណកេម   និ េរតិ   អេកក សេន្ត   បសំសតិ   ។ 

[១០១៤] គុយ្ហញច    តស    នកខ តិ តស    គុយ្ហ ំ  ន   គហូតិ 

 កមមំ   តស    ន   វេណ្ណតិ  បញញស    នបបសំសតិ   ។ 

[១០១៥] អភេវ   ននទតិ   តស   ភេវ   តស    ន   ននទតិ 

 អចឆរយិ ំ  េភជនំ   លទធ   តស    នុបបជជេត   សតិ 

 តេ    នំ   ននុកមបតិ  អេ   េ បិ  លេភយយេិ  ។  
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២៦៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

មិ ្ត មិត្តជតក 

[១០១១] (្រពះបទ្រពហមទត្ត សួរម សត្វថ) បណ្ឌិ តអនកមន្របជញ  
 េឃើញ ឬ ឮពួកជន កពុំងេធ្វើនូវអេំពើអ្វី ៗ គបបដីឹងថជអមិ្រត 
 បន    េតើវញិញុ ជន   គបបពីយយម   ដូចេម្ដច   ។ 
[១០១២] (្រពះម សត្វសែម្ដងនូវលកខណៈ ៃនបុគគលជស្រតូវេនះថ) 
 បុគគលជស្រតូវ េឃើញបុគគលេនះេហើយ មិនញញឹម ១ មិនទទួល 
 េ្រតកអរនឹងសម្ដីបុគគលេនះ ១ មិនឲយែភនកដល់បុគគលេនះ ១ ្រប្រពឹត្ត 
 ទទឹងទស់   ១   ។ 
[១០១៣] បុគគលែអបអបនឹងពួកស្រតូវ របស់បុគគលេនះ ១ មិនេសពគប់ 
 នឹងពួកមិ្រតរបស់បុគគលេនះ ១ ងំពួកជនអនកនិយយសរេសើរ ១  
 សរេសើរពួកជនអនកេជរ   ១   ។ 
[១០១៤] មិន្របប់េសចក្ដីកបំងំ ដល់បុគគលេនះ ១ មិន ក់េសចក្ដី 
 កបំងំរបស់បុគគលេនះ ១ មិនសរេសើរករងរ របស់បុគគលេនះ ១ 
 មិនសរេសើរ្របជញ    របស់បុគគលេនះ   ១   ។ 
[១០១៥] េ្រតកអរនឹងេសចក្ដីវនិស របស់បុគគលេនះ ១ មិនេ្រតកអរ 
 នឹងេសចក្តីចេ្រមើន របស់បុគគលេនះ ១ បនេភជនចែំឡក មិននឹកន 
 ដល់បុគគលេនះ ១ មិនអនុេ្រគះបុគគលេនះ អពីំរបស់េនះថ 
 ឱមិ្រតេនះ   គបបបីនរបស់េនះខ្លះ   ១   ។ 
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២៦៥ 

ទ្វ ទសកនិបេត   ទសមំ   មិ ្ត មិត្តជតកំ 

[១០១៦] ឥេចចេត   េ ឡ ក  អមិត្តសមឹ   បតិដ្ឋិ  

 េយហិ   អមិត្តំ   ជេនយយ            ទិ ្វ   សុ ្វ    ច   បណ្ឌិ េ   ។ 

[១០១៧] កនិ   កមម និ   កុព្វ នំ កថំ   វញិញូ    បរកកេម 

 មិត្តំ   ជេនយយ   េមធវ ី        ទិ ្វ    សុ ្វ   ច   បណ្ឌិ េ    ។ 

[១០១៨] បវុតថញចស (១) សរតិ  គតំ   អភិននទតិ 

 តេ    េក យិេក   េ តិ ចយ   បដិននទតិ   ។ 

[១០១៩] មិេត្ត   តេស វ   ភជតិ  អមិេត្ត   តស    ន   េសវតិ 

 អេកក សេន្ត   និ េរតិ   វណ្ណកេម   បសំសតិ   ។ 

[១០២០] គុយ្ហញច    តស    អកខ តិ តស    គុយ្ហញច    គហូតិ 

 កមមស    តស    វេណ្ណតិ  បញញមស    បសំសតិ   ។ 

[១០២១] ភេវ   ច   ននទតិ   តស   អភេវ   តស    ន   ននទតិ 

 អចឆរយិ ំ  េភជនំ   លទធ   តស    ឧបបជជេត   សតិ 

 តេ    នំ   អនុកមបតិ         អេ   េ បិ  លេភយយេិ ។ 

     ១   ឱ.   បវតុថំ   តំ   តំ   ។   ម.   បវតុថំ   តស    ។ 
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២៦៥ 

ទ្វ ទសនិបត   មិ ្ត មិត្តជតក   ទី  ១០ 

[១០១៦] បណ្ឌិ ត េឃើញឬឮ េហើយ គ ល់ថជអមិ្រតបន េ យ 
 ករទងំ ១៦ េនះ ែដលតមកល់េន កនុងអមិត្តេ យ្របករៈដូេចនះ ។ 
[១០១៧] (្រពះបទ្រពហមទត្ត...) បណ្ឌិ តអនកមន្របជញ  េឃើញឬ ឮ 
 ពួកជន កពុំងេធ្វើករងរអ្វី ៗ គបបដីឹងថជមិ្រតបន េតើវញិញុ ជន 
 គបបពីយយម   ដូចេម្ដច   ។ 
[១០១៨] (ម សត្វ...) បុគគលជមិ្រត ែតងនឹករលឹកដល់មិ្រត ែដល 
 េនែបកគន  ១ េ្រតកអរនឹងមិ្រត ែដលមកដល់ ១ ជអនក ប់ ន 
 ចេំពះមិ្រតេនះ ១   ទទួលរកី យ   េ យ ច  ១   ។ 
[១០១៩] គប់រកនឹងពួកមិ្រត របស់មិ្រតេនះ ១ មិនេសពគប់នឹងពួក 
 អមិ្រត របស់មិ្រតេនះ ១ មឃត់នូវពួកអនកេជរ ១ សរេសើរ 
 ពួកជន   ែដលនិយយសរេសើរ   ១   ។ 
[១០២០] ្របប់េសចក្ដីកបំងំ ដល់មិ្រតេនះ ១ បិទបងំេសចក្ដីកបំងំ 
 របស់មិ្រតេនះ ១ សរេសើរករងរ របស់មិ្រតេនះ ១ សរេសើរ 
 ្របជញ    របស់មិ្រតេនះ  ១   ។ 
[១០២១] េ្រតកអរនឹងេសចក្ដីចេ្រមើន របស់មិ្រតេនះ ១ មិនេ្រតកអរនឹង 
 េសចក្ដីវនិស របស់មិ្រតេនះ ១ បនេភជនចែំឡក ែតងនឹកន 
 ដល់មិ្រតេនះ ១ អនុេ្រគះមិ្រតេនះ អពីំរបស់េនះថ ឱ មិ្រត 
 េនះ   គបបបីនរបស់េនះខ្លះ   ១   ។ 
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២៦៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១០២២] ឥេចចេត   េ ឡ ក  មិត្តសមឹ   សុបតិដ្ឋិ  

 េយហិ   មិត្តញច    ជេនយយ  ទិ ្វ    សុ ្វ    ច   បណ្ឌិ េ ។ 

មិ ្ត មិត្តជតកំ   ទសមំ   ។ 

តស ុទទ នំ 

   លហុចិត្ត    ស ល    កសន្តិ    បុន 

   អថ    កម    ទសខលុ ្ឋ នវេ  

   អថ    កណ្ហ     សុេកសិយ    េមណ្ឌ វេ  

   បទុេម    បុន    មិត្តវេរន    ទស    ។ 

ទ្វ ទសនិបតំ   និដ្ឋិតំ   ។ 
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២៦៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១០២២] បណ្ឌិ ត េឃើញ ឬ ឮេហើយ គ ល់ថជមិ្រត េ យ ករ 

 ទងំ  ១៦  េនះ  ែដលតមកល់េន   កនុងមិ្រត   េ យបករៈដូេចនះ   ។ 

ចប់   មិ ្ត មិត្តជតក   ទី   ១០   ។ 

ឧទទ នៃនទ្វ ទសនិបតេនះ   គឺ 

 និយយអពីំ្រស្តីចិត្ត្រ ល  ១  រុកខេទវ េឈម ះភទទ ល   ១   ពួក 

 ជនភជួ រ ស់ ១  កម  ១  េហតុ ១០  យ៉ង ១  ែឆកេខម  ១   េកសិយ- 

 េសដ្ឋី ១  ពែពដ៏្របេសើរ  ១  ម បទុមកុមរ  ១  មិ្រតដ៏្របេសើរ  ១ 

 រួម្រតូវជ ១០ ។  

ចប់   ទ្វ ទសនិបត   ។ 
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េតរសនិបតជតកំ 
អមពជតកំ 

 [១០២៣]  អ សិ    េម    អមពផ និ    បុេព្វ 

   អណូនិ    ថូ និ    ច    ្រពហមចរ ី

                          េតេហវ   មេន្តហិ   នទនិ   តុយ្ហ ំ

   ទុមបផ និ    បតុភវន្តិ   ្រពេហម    ។ 

 [១០២៤] នកខត្តេយគំ    បដិមនយមិ 

   ខណំ    មុហុត្តញច     មេន្តន    បស  ំ

   នកខត្តេយគញច      ខណញច     លទធ  

   អទធ     ហរសិ មពផលំ    ពហុកំ    ។ 

 [១០២៥] នកខត្តេយគំ    ន    បុេរ    អភណិ 

   ខណំ    មុហុត្តំ    ន    បុេរ    អសំសិ 

   អថហរ ិ   អមពផលំ    បហុតំ 

   វេណ្ណន    គេនធន     រេសនុេបតំ     ។ 



541 

 

េតរសនិបតជតក 

អមពជតក 

[១០២៣] (្រពះបទព ណសី ្រ ស់សួរថ) ែនអនក្រប្រពឹត្តធម៌ 

 ដ៏្របេសើរ កលពីេដើម អនកបនយកែផ្ល ្វ យទងំ យ តូច 

 ក៏មន ធកំ៏មន មកឲយេយើង ែន្រពហមណ៍ ឥឡូវេនះ ែផ្លេឈើ 

 ទងំ យ  មិនេកើត្របកដ  េ យមន្តទងំ យរបស់អនកេនះ  ។ 

[១០២៤] (្រពហមណ៍មណព ្រកបទូលថ) ខញុ ្ំរពះអងគ ប់ ន នូវករ 

 ្របកបនូវនកខត្តឫក  ខញុ ្ំរពះអងគេមើលេឃើញ េ យមន្ត ែតមួយេពល 

 មួយ្រសបក់ ខញុ ្ំរពះអងគបននូវករ្របកបនូវនកខត្តឫក  និងេពល 

 េហើយ សឹមខញុ ្ំរពះអងគ នយំកែផ្ល ្វ យឲយបនេ្រចើន មកថ្វ យ 

 ្រពះអងគ   ពំុខនេឡើយ   ។ 

[១០២៥] (្រពះ ជ...) កលពីេដើម អនកមិនបននិយយ ងនូវករ 

 ្របកបនូវនកខត្តឫក  ពីេដើមមិនេឃើញរកេពល រក្រសបក់ ែតអនក 

 បនយកែផ្ល ្វ យដ៏េ្រចើន ែដលបរបូិណ៌ េ យពណ៌ េ យក្លិន 

 េ យរស   (មកឲយេយើង)   ។ 
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២៦៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [១០២៦] មន្ត ភិជេបបន    បុេរបិ    តុយ្ហ ំ

    ទុមបផ     បតុភវន្តិ    ្រពេហម 

    ្វ ជជ    ន    េទសិ(១)   ជបបមប ិ   មន្ត(ំ២) 

    អយ ំ   េ     េក    នម    តវជជ    ធេមម     ។ 

 [១០២៧] ច ្ឌ លបុេ ្ត     មម    សមបទសិ 

    ធេមមន    មេន្ត    បកតិញច     សំសិ 

    ម    ចស ុ    េម    បុចឆិេ     នមេគត្តំ 

    គុយ្ហិេ ថ     ម    តំ    វជិេហយយុ    មន្ត (៣) ។ 

 [១០២៨] េ ហំ    ជនិេនទន    ជនម្ហិ    បុេ ្ឋ  

    មកខ ភិភេូ     អលិកំ    អភណឹ 

    មន្ត     ឥេម    ្រពហមណស តិ    មិចឆ  

   បហីនមេន្ត     កបេ     រុទមិ    ។ 

[១០២៩]  ឯរ ្ឌ    បុចិមនទ     អថ      បលិភទទក 

 មធុំ   មធុតថិេក   វេិនទ         េ    ហិ   តស    ទុមុត្តេម   ។ 

     ១  ឱ.  បេរសិ  ។  ម.  បេទសិ  ។  ២  ឱ.  មេន្ត  ។  ៣  ម.  អតថំ  វជិេហយយមេន្ត  ។ 
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២៦៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១០២៦] ែន្រពហមណ៍ កលពីេដើម ែផ្លេឈើទងំ យ រែមងេកើត 

 ្របកដ េ យករសូ្រតែសកមន្តរបស់អនក ៃថងេនះ អនកមិនសូ្រត 

 ែសកមន្ត   េតើធមម    របស់អនក   កនុងៃថងេនះ   ដូចេម្ដច   ។ 

[១០២៧] (មណព...) កូនច ្ឌ លបនឲយមន្តទងំ យ ដល់ខញុ ្ំរពះ 

 អងគ េ យធម៌ ទងំបននិយយ្របប់ នូវ្រប្រកតីគឺេសចក្ដីវនិស 

 ៃនមន្តទងំ យថ េបើមនេគសួរ អនកកុំ ក់នម និងេគ្រតរបស់ 

 ខញុ  ំ  កុឲំយមន្តលះបង់អនកបន   ។ 

[១០២៨] ខញុ ្ំរពះអងគែដល្រពះជនិ្រនទ ធិ ជសួរកនុង្របជុជំនេនះ មនេសចក្ដី 

 លុបគុណេគ្រគបសងកត់ បន្រកបទូលពកយកុហក ជពកយខុសថ 

 មន្តទងំ យេនះ ជរបស់្រពហមណ៍ ខញុ ្ំរពះអងគមនមន្ត ប- 

 សូនយ   ជបុគគលក្ំរពយទួំញ   ។ 

[១០២៩] (្រពះ ជ...) បុរសអនក្រតូវករេ យទឹកឃមុ  ំ េទះបនទឹកឃមុ  ំ

 អពីំេដើមល្ហុងែខញរក្ដី អពីំេដើមេ ្ដ ក្ដី ឬក៏អពីំេដើមរលួសបយក្ដី ឯេដើម 

 េឈើេនះ   េឈម ះថជេឈើដ៏្របេសើរ   របស់បុរសេនះ   ។ 
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២៦៩ 

េតរសនិបេត   បឋមំ   អមពជតកំ 

[១០៣០] ខត្តិយ   ្រពហម    េវស  សុទទ    ច ្ឌ លបុកកុ  

 យម្ហ    ធមមំ   វជិេនយយ  េ    ហិ   តស    នរុត្តេម   ។ 

 [១០៣១] ឥមស     ទណ្ឌ ញច     វធញច     ទ ្វ  

   គេល    គេហ ្វ     ពលយថ     ជមមំ 

   េយ    ឧត្តមតថំ    កសិេរន    លទធំ 

   មនតិមេនន    វនិសយិតថ    ។ 

 [១០៣២]  យថ    សមំ    មញញមេន    បេតយយ 

   េ ពភំ    គុហំ    នរកំ    បតូិបទំ 

   រជជូតិ(១)         អកកេម    កណ្ហ សបប ំ

   អេនធ     យថ    េជតិមធិដ្ឋេហយយ 

   ឯវមប ិ   ត្វំ    មំ    ខលិតំ    សបញញ 

   បហីនមន្តស     បុន    សមបទហិ    ។ 

 [១០៣៣]  ធេមមន    មេន្ត    តវ    សមបទសឹ 

   ត្វមប ិ   ធេមមន    បរគិគេហសិ 

   បកតិមប ិ   េត    អត្តមេន    អសំសិ 

   ធេមម    ឋិតំ    តំ    ន    ជេហយយ    មេន្ត     ។ 

      ១   ម.   េជតំ   ។ 
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២៦៩ 

េតរសនិបត   អមពជតក   ទី   ១ 

[១០៣០] បុគគលេចះដឹងធម៌ អពីំជន  េទះក ្រតិយ៍ក្ដី ្រពហមណ៍ 
 ក្ដី អនកជនួំញក្ដី អនក្រគួក្ដី ច ្ឌ លក្ដី អនកេចលសំ មក្ដី 
 ជនេនះ   េឈម ះថជជនដ៏្របេសើរ   របស់បុគគលេនះ   ។ 
[១០៣១] បុគគល  ញុងំ្របេយជន៍ដ៏ឧត្តម ែដលខ្លួនបនមកេហើយ 
 េ យលបំក ឲយវនិសេទ េ យមនះ និងអតិមនះ អនកទងំ- 
 យ ចូរឲយនូវ ជញ ផង នូវករសម្ល ប់ផង ដល់ជន ្រកក់េនះ 
 េហើយចប់បុរសដ៏ មកេនះ្រតង់ក   េហើយញញីំ   ។ 
[១០៣២] (មណព...) បុរស ម នថ (ទីេនះ) បេសមើ ក៏េ ត 
 េទកន់្រតពងំ គុ  េ្រជះ និងេឈើមនឫសស្អុយក្ដី េដើរជន់ 
 េលើពស់ែវក េ យ ម នថ ែខ ក្ដី បុគគលខ្វ ក់េដើរជន់េភ្លើងក្ដី 
 យ៉ង  ៗ បពិ្រតេ ក ្របកបេ យ្របជញ  សូមេ ក (អត់ 
 េទស) ចេំពះខញុ  ំែដលជអនកភ្ល ងំភ្ល ត់ យ៉ងេនះៗ ែដរ េហើយែចក 
 មន្តឲយខញុ  ំ ែដលជអនកមនមន្ត បរ បអស់េហើយ ម្តងេទៀត ។ 
[១០៣៣] (េពធិសត្វ...) េយើងបនឲយមន្តទងំ យ ដល់អនក 
 េ យធម៌េហើយ គឺមិនយករង្វ ន់អ្វីេឡើយ ទងំអនក ក៏បនទទួល 
 េរៀនយកមន្ត េ យធម៌េហើយែដរ េយើងមនចិត្តេ្រតកអរ បន 
 ទងំ្របប់នូវ្រប្រកតី (ៃនមន្ត) ដល់អនកេហើយ េបើអនក ងំេន 
 កនុងធម៌   មន្តមិនលះបង់អនកបនេទ   ។ 
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២៧០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [១០៣៤]  េ    ពល    មន្ត(ំ១)   កសិេរន   លទធំ 

    យ ំ   ទុល្លភំ    អជជ    មនុស េ េក 

    កិចឆ     លទធំ    ជីវតិំ    អបបបេញញ (២) 

    វនិសយី    អលិកំ    ភសមេន    ។ 

 [១០៣៥]  ពលស     មុឡ្ហស     អកតញញុ េន    ច 

    មុ     ភណន្តស     អសញញតស  

    មេន្ត    មយ ំ   ទិសេក    ន    េទម 

   កុេ     មន្ត     គចឆ    ន    មយ្ហ ំ   រុចចសីតិ    ។ 

អមពជតកំ   បឋមំ   ។ 

ផនទនជតកំ 

[១០៣៦] កុ រហិេ ថ    បុរេិ   វនេមគគយ្ហ   តិដ្ឋសិ 

 បុេ ្ឋ    េម   សមម   អកខ ហិ  កឹ   ទរុ ំ  េឆតុមិចឆសិ   ។ 

[១០៣៧] ឦេ    វននិ   ចរសិ  សមនិ   វសិមនិ   ច 

 បុេ ្ឋ    េម   សមម   អកខ ហិ  កឹ   ទរុ ំ  េនមិយ   ទឡ្ហំ   ។ 

      ១ ឱ. េយ ពលមន្តំ ។ ម. េយ ជលមន្តំ ។ ២ ឱ. កិចឆ បិ លទធ  ជីវតំិ 

អបបបញញ   ។   ម.   កិញច បិ   លទធ    ជីវតំុិ   អបបបេញញ    ។ 
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២៧០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១០៣៤] មន លបុគគលពល អនកេនះ េធ្វើមន្តែដលខ្លួនបនេហើយេ យ 

 លបំក បនមកេ យក្រម កនុងមនុស េ ក ឲយវនិសេទ កនុង 

 ៃថងេនះ អនកេនះជអនកឥត្របជញ  េពលពកយកុហក េឈម ះថ 

 ញុងំជីវតិ   ែដលខ្លួនបនេ យក្រមឲយវនិស   ។ 

[១០៣៥] េយើងមិនឲយមន្ដទងំ យែបបេនះ ដល់មនុស លងង់េខ្ល  

 វេង្វង ជអកតញញូ  េពលពកយកុហក មិនស្រងួម ឯមន្តទងំ- 

 យមនមកពី េទៀត អនកឯងចូរេចញេទ អនកឯងមិនគប់ចិត្ត 

 េយើងេទ   ។ 
ចប់   អមពជតក   ទី   ១   ។ 

ផនទនជតក 

[១០៣៦] (កឡសីហៈសួរថ) អនកជបុរសមនដឹងកនុងៃដ ចូលមក 

 ឈរេនកនុងៃ្រព ែនសម្ល ញ់ ខញុសួំរេហើយ ចូរអនក្របប់ េតើអនក 

 ចង់កប់េឈើអ្វី   ។ 

[១០៣៧] (វឌ កី្រពហមណ៍ តបថ) អនកជកឡសីហៈ ្រ ច់េទកន់ 

 ៃ្រពេសមើ និងមិនេសមើ មន លសម្ល ញ់ ខញុសួំរេហើយ អនកចូរ្របប់ 

 េឈើអ្វី    េធ្វើខនងកង់ជប់ម ំ  ។ 
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២៧១ 

េតរសនិបេត   ទុតិយំ   ផនទនជតកំ 

[១០៣៨] េនវ   េ  ន ខទិេ  នស  កេ ្ណ  កុេ    ធេ  

 រុេកខ    ច   ផនទេន   នម  តំ   ទរុ ំ  េនមិយ   ទឡ្ហំ   ។ 

[១០៣៩] កីទិ និស     ប ្ត និ  ខេនធ       បន   កីទិេ  

 បុេ ្ឋ    េម   សមម   អកខ ហិ  យថ   ជេនមុ   ផនទនំ   ។ 

[១០៤០] យស    ខ   បលមពន្តិ   នមន្តិ   ន   ច   ភញជ េរ 

 េ    រុេកខ    ផនទេន   នម      យស    មេូល   អហំ   ឋិេ    ។ 

[១០៤១] អ នំ   ចកកនភីនំ     ឦ េនមិរថស    ច 

 សព្វស    េត   កមមនិេយ    អយ ំ  េហស តិ    ផនទេន   ។ 

[១០៤២] ឥតិ   ផនទនរុេកខ បិ  េទវ    អជឈភសថ 

 មយ្ហមប ិ   វចនំ   អតថិ   ភរទ្វ ជ   សុេ ហិ   េម   ។ 

[១០៤៣] ឥមស    ឧបកខនធម្ហ   ឧកកចច   ចតុរងគុ លំ 

 េតន   េនមឹ   បរហិេរសិ(១)  ឯវ ំ  ទឡ្ហតរ ំ  សិយ   ។ 

      ១   ម.   ប េរសិ   ។ 
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២៧១ 

េតរសនិបត   ផនទនជតក   ទី   ២ 

[១០៣៨] (កឡសីហៈ...) េដើម ងំក៏មិនជប់ េដើមគគីរក៏មិនជប់ េដើម 

 ្រតេចៀកេ្របើសក៏មិនជប់ េដើម្រតែបកក៏មិនជប់ មនែតេដើមព្រង 

 េឈើេនះេធ្វើកង់រេទះជប់ម ំ  ។ 

[១០៣៩] (វឌ កី...) ស្លឹកព្រងេនះ ែបបដូចេម្ដច េដើមព្រងេនះ 

 ែបបដូចេម្ដច មន លសម្ល ញ់ េយើងសួរេហើយ អនកចូរ្របប់ 

 េយើងគបប ី គ ល់េដើមព្រង   យ៉ង    ។ 

[១០៤០] (កឡសីហៈ...) ែមកេឈើ  សយុំងចុះផង មិនទន់ 

 េទរផង មិនបក់ផង ខញុឈំរែកបរគល់េឈើ  េឈើេនះ 

 េហើយ   ជេដើមព្រង   ។ 

[១០៤១] េដើមព្រងេនះ គួរដល់ករងររបស់អនក េដើមបកីរំេទះទងំ- 

 យ េដើមបកីង់និងដុរំេទះទងំ យ េដើមបចីេនទ លរេទះ និងខនង 

 កង់រេទះ   និងរបស់សព្វ្រគប់   េ្រកពីេនះទងំអស់   ។ 

[១០៤២] (អភិសមពុទធគថ) េ្រពះេហតុេនះ េទវ ្រស័យេនេលើ 

 េដើមព្រង បននិយយថ ពកយរបស់ខញុកំ៏មនែដរ មន លភរ- 

 ទ្វ ជ្រពហមណ៍   អនកឯងចូរ ្ដ ប់ពកយខញុសិំន   ។ 

[១០៤៣] អនកចូរ រយកែសបកខ្ល ឃមុ េំនះ្រតង់ក ចនួំន ៤ ធន ប់េហើយយក 

 ែសបកេនះមក្រទប់ខនងកង់រេទះ   េធ្វើយ៉ងេនះ   េទើបជប់មមួំន ។ 
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២៧២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១០៤៤] ឥតិ   ផនទនរុេកខ បិ  េវរ ំ  កេបបសិ   េទវ  

 ជ នញច    អជ នំ   ឦ នំ   ទុកខមវហិ(១) 

[១០៤៥] ឥេចចវ ំ  ផនទេន   ឦសំ  ឦេ    ច   បន   ផនទនំ 

 អញញមញញំ    វ ិ េទន   អញញមញញមឃតយុ ំ  ។ 

[១០៤៦] ឯវេមវ   មនុេស សុ  វ ិ េទ   យតថ   ជយតិ 

 មយរូនចចំ   នចចន្តិ   យថ   េត   ឦសផនទន   ។ 

[១០៤៧] តំ  េ   វទមិ  ភទទំ  េ           យវេន្តតថ    សមគ  

 សេមម ទតថ   ម    វវិទិតថ  ម    េ ថ    ឦសផនទន   ។ 

     ១   ម.   រកុខមវហិ   ។ 
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២៧២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១០៤៤] េទវ ែដល ្រស័យេនេលើេដើមព្រង បនសេ្រមចេពៀរ 

 េហើយ បននយំកេសចក្ដីទុកខមកឲយដល់ខ្ល ឃមុ ទំងំ យ ែដល 

 េកើតេហើយផង ែដលមិនទន់េកើតេហើយផង េ យ្របករដូេចនះ ។ 

[១០៤៥] េដើមព្រងចងេពៀរនឹងខ្ល ឃមុ  ំ ឯខ្ល ឃមុ ចំងេពៀរនឹងេដើមព្រង 

 េហើយបនសម្ល ប់គន  េទវញិេទមក េ យករទស់ែទងគន  

 េទវញិេទមក   េ យ្របករដូេចនះឯង   ។ 

[១០៤៦] ខ្ល ឃមុ និំងេដើមព្រងេនះ ចងេពៀរេវ យ៉ង  ករទស់ 

 ែទងរបស់មនុស ទងំ យ េកើតមនកនុងទី  មនុស ទងំេនះ 

 េឈម ះថ ដូំចជេកង កពង់(១) កនុងទីេនះ   ក៏យ៉ងេនះែដរ   ។ 

[១០៤៧] តថគតនឹងសែម្ដងនូវេហតុេនះថ្វ យម ជ ពួកមនុស  

 ែដលមក្របជុកំនុងទីេនះ មនចនួំនប៉ុនម ន សូមេសចក្តីចេ្រមើនមន 

 ដល់ម បពិ្រត មនចនួំនប៉ុេ ្ណ ះ សូមម បពិ្រត ្រពម- 

 េ្រព ងគន    កុទំស់គន   កុឲំយដូចខ្ល ឃមុ និំងេដើមព្រងេឡើយ   ។ 

     ១ ធមម េកង កទំង យ ែតពង់កនទុយេឡើងកល  ក៏បេញចញេករ ្តិ៍ខម ស របស់  

ឲយេឃើញ្របកដ យ៉ង មិញ ពួកមនុស  កលេបើេកើតវ ិ ទេឈ្ល ះទស់ែទងគន  

េហើយ ក៏្របកសេទសដល់គន និងគន  គឺេជរ្របេទចរេំលើកេបើកកកយេករ ្តិ៍ខម សេទ 

វញិេទមក   ឥតមនេកតញេញើត   ក៏យ៉ងេនះែដរ   ។   អដ្ឋកថ  ។ 
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២៧៣ 

េតរសនិបេត   តតិយំ   ជវនហំសជតកំ 

[១០៤៨] មគយេមវ   សិេកខថ  ពុេទធេហតំ   បសំសិតំ 

 មគយរេ    ធមមេ ្ឋ   េយគេកខម   ន   ធំសតីតិ   ។ 

ផនទនជតកំ   ទុតិយំ   ។ 

ជវនហំសជតកំ 

[១០៤៩] ឥេធវ   ហំស   និបត  បិយ ំ  េម   តវ   ទស នំ 

 ឥស េ សិ   អនុបបេ ្ត   យ ំ  ឥធតថិ   បេវទយ   ។ 

 [១០៥០] សវេនន    ឯកស     បិយ    ភវន្តិ 

   ទិ ្វ     បេនកស     វេិនតិ    ឆេនទ  

   ទិ ្វ     ច    សុ ្វ     ច    បិយ    ភវន្តិ 

   កចចិ    នុ    េខ     េម    បិយសិ    ទស េនន    ។ 

[១០៥១] សវេនន   បិេយ   េមសិ ភិេយយ   ចគមម   ទស នំ 

 ឯវ ំ  បិយទស េន   សមេន វស   ហំស   មម   សន្តិេក   ។ 
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២៧៣ 

េតរសនិបត   ជវនហំសជតក   ទី   ៣ 

[១០៤៨] សូមម បពិ្រត សិក នូវេសចក្ដី្រពមេ្រព ងគន ែតមយង៉ េ្រពះ 
 េសចក្ដី្រពមេ្រព ងគន េនះ ្រពះពុទធទងំ យ សរេសើរេហើយ 
 បុគគលអនកេ្រតកអរ កនុងេសចក្ដី្រពមេ្រព ងគន  អនក ងំេនកនុងធម៌ 
 រែមងមិន បសូនយ ចក្រពះនិព្វ នជទីេក ម ចកេយគៈទងំ- 
 យេឡើយ   ។ 

ចប់   ផនទនជតក   ទី   ២   ។ 

ជវនហំសជតក 

[១០៤៩] (្រពះបទព ណសី មន្រពះ ជឱងក រថ) ែនហង  ឯងចូរ 
 ទេំលើ ងំមសេនះចុះ ករេឃើញឯង ជទីេពញចិត្តរបស់អញ ឯង 
 សមគួរជធេំហើយ របស់ មនកនុងទីេនះ ឯងចូរ្របប់មកចុះ ។ 
[១០៥០] ( ជហង ...) បុគគលខ្លះ្រគន់ែតឮេហើយ្រស ញ់ក៏មន ខ្លះ 
 ្រគន់ែតេឃើញគន េហើយ អស់េសចក្តី្រស ញ់ក៏មន ខ្លះេឃើញផង 
 ឮផង េទើប្រស ញ់ក៏មន ចុះ្រពះអងគ្រគន់ែតេឃើញ េតើ្រស ញ់ 
 ខញុ ែំដរឬេទ   ។ 
[១០៥១] (្រពះ ជ...) អញ្រគន់ែតបនឮ ្រស ញ់ឯងេទេហើយ 
 លុះបនេឃើញ អញរតឹែត្រស ញ់េឡើង ែនហង  ឯង អញ 
 េឃើញេហើយ្រស ញ់យ៉ងេនះ  ឯងចូរេនកនុងសំ ក់អញចុះ ។ 
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២៧៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១០៥២] វេសយយម   ត គេរ  និចចំ   សកកតបជិូ  

 មេ ្ត    ច   ឯកទ   មជជំ  ហំស ជំ   បចន្តុ    េម   ។ 

[១០៥៣] ធិរតថុ    តំ   មជជបនំ  យ ំ  េម   បិយតរ ំ  តយ 

 ន   ចបិ   មជជំ   បិវសិ មិ  យវ   េម   វចឆសី   ឃេរ   ។ 

[១០៥៤] សុវជិនំ   សិគ នំ     សកុ នញច    វស តិំ 

 មនុស វស តិំ   ជ   ទុព្វិជនតរ ំ  តេ    ។ 

[១០៥៥] អបិ   េច   មញញតី   េបេ  ញតិ   មិេ ្ត    សខតិ    

 េយ   បុេព្វ   សុមេន   ហុ ្វ    បចឆ    សមបជជេត  ទិេ    ។ 

[១០៥៦] យសមឹ   មេន   និវសិតិ    អវទិេូរ   ស បិ   េ  

 សន្តិេកបិ   ហិ   េ    ទេូរ  យ ម    វវិសេត(១)  មេន   ។ 

     ១   ម.   យសមឹ   និវសិេត   ។ 
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២៧៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១០៥២] ( ជហង ...) ខញុ េំនកនុងដំ ក់របស់្រពះអងគ ្រពះអងគេធ្វើ 

 សកក របូជ អស់កលជនិចចេហើយ ែតែ្រកងេពល មួយ 

 ្រពះអងគ្រសវងឹេ យទឹក្រសវងឹេហើយ ្រទង់្រ ស់បងគ ប់ថ នយ 

 ពិេសស   ចូរចម្អិន ច់េស្ដចហង    យកមកឲយេយើង   ។ 

[១០៥៣] (្រពះ ជ...) ថ្វឺយ! េខពើម ករផឹកទឹក្រសវងឹ ែដលជទី 

 ្រស ញ់របស់អញ ជងឯង េបើឯងេនកនុងដំ ក់អញដ ប 

    អញនឹងមិនផឹកទឹក្រសវងឹដ បេនះ   ។ 

[១០៥៤] ( ជហង ...) សម្ដីរបស់ពួកចចកនិងពួកបក  ី យល់បនងយ 

 បពិ្រតម ជ សម្ដីរបស់ពួកមនុស  ក្រមដឹងបន ជងសម្ដី 

 សត្វេនះេទេទៀត   ។ 

[១០៥៥] មួយេទៀត េបើបុរស  កលពីេដើម មនចិត្តល្អ េគសមគ ល់ 

 ថ ជញតិ ជមិ្រត ឬជសម្ល ញ់ ែតលុះដល់េពលខងេ្រកយ 

 មក   បុរសេនះ  ្រតឡប់ជស្រតូវនឹងគន េទវញិ   ក៏មន   ។ 

[១០៥៦] បុគគល មនចិត្តេ ម ះេសមើ េ យ រេសចក្ដី្រស ញ់ 

 បុគគលេនះ េឈម ះថេនជិតជមួយគន  បុគគល មនចិត្តមិនេ ម ះ 

 េសមើ   បុគគលេនះេទះេនកនុងទីជិត  ក៏ ក់ដូចជេនកនុងទីឆង យ  ។ 
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២៧៥ 

េតរសនិបេត   តតិយំ   ជវនហំសជតកំ 

 [១០៥៧]   អេន្ត បិ    េច    េ តិ    បសននចិេ ្ត  

   បរ ំ   សមុទទស     បសននចិេ ្ត  

   អេន្ត បិ    េ     េ តិ    បទុដ្ឋចិេ ្ត  

   បរ ំ   សមុទទស     បទុដ្ឋចិេ ្ត     ។ 

[១០៥៨] សំវសន្ត    វវិសន្តិ   េយ   ទិ    េត   រេថសភ 

    សេន្ត (១) សំវសន្តិ  មន    រដ្ឋវឌ ន   ។ 

[១០៥៩] អតិចិរ ំ  និ េសន   បិេយ   ភវតិ   អបបេិយ 

 មន្ត   េខ   តំ   គចឆ មិ          បុ    េត   េ មិ   អបបេិយ   ។ 

[១០៦០] ឯវ ំ  េច   យចមននំ  អញជលឹ   នវពុជឈសិ 

 បរចិរកនំ   សន្ត នំ     វចនំ   ន   កេ សិ   េន 

 ឯវន្តំ    អភិយចម បុន    កយិ សិ   បរយិយ ំ  ។ 

        ១   ម.   ធិ    ។ 
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២៧៥ 

េតរសនិបត   ជវនហំសជតក   ទី   ៣ 

[១០៥៧] សម្ល ញ់  ជអនកមនចិត្ត្រជះថ្ល រកគន  េបើទុកជេន 

 ឯេ្រតើយសមុទទខងនយ សម្ល ញ់ែដលមនចិត្ត្រជះថ្ល រកគន េនះ 

 ក៏េឈម ះថ េនកនុងសមុទទជមួយគន  សម្ល ញ់ មនចិត្ត្របទូស្តរក 

 គន  េបើទុកជេនកនុងសមុទទជមួយគន  សម្ល ញ់ែដលមនចិត្ត្រប- 

 ទូស្តគន េនះ   ក៏េឈម ះថ   េនេ្រតើយសមុទទខងនយវញិ   ។ 

[១០៥៨] បពិ្រត្រពះអងគជបុគគល្របេសើរេលើរថ បុគគលទងំ យ  

 ជស្រតូវនឹងគន  េបើទុកជេនជមួយគន  បុគគលទងំេនះ ក៏េឈម ះ 

 ថ េនេផ ងគន  បពិ្រត្រពះអងគជបុគគលចេ្រមើនកនុងែដន ពួកសបបុរស 

 េទះបីេនកនុងទីឆង យ ក៏េឈម ះថ េនកនុងទីជមួយ េ យចិត្ត ។ 

[១០៥៩] បុគគលជទី្រស ញ់ រែមងមិន្រស ញ់វញិ េ្រពះែត 

 េនជមួយគន យូរេពក ខញុសូំមថ្វ យបងគំ ្រពះអងគេទវញិ មុន 

 េពលែដលខញុមំិនជទី្រស ញ់របស់្រពះអងគ   ។ 

[១០៦០] (្រពះ ជ...) កលេបើេយើងអង្វរយ៉ងេនះ អនកមិនទទួលដឹង 

 នូវអញជលី មិនេធ្វើ មពកយេយើង ជអនកបេ្រមើេទ េយើងសូមអង្វរ 

 អនកយ៉ងេនះថ   អនកគបបេីធ្វើនូវករ្រតឡប់មកេទៀត   ។ 
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២៧៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១០៦១] ឯវ ំ  េច   េន   វហិរតំ  អន្ត េយ   ន   េហស តិ 

 តុយ្ហ ំ  បិ   ម ជ   មយ្ហ ំ      រដ្ឋវឌ ន 

 អេបបវនម   បេស ម   អេ រ ្ត នមចចេយតិ   ។ 

ជវនហំសជតកំ   តតិយំ   ។ 

ចុល្លនរទកស បជតកំ(១) 

[១០៦២] ន   េត   ក ្ឋ និ   ភិនន និ ន   េត   ឧទកមភតំ 

 អគគិបិ   េត   ន   សិេ   កិននុ    មេនទ វ   ឈយសិ   ។ 

[១០៦៣] ន   ឧស េហ   វេន   វតថុ ំ  កស បមន្តយមិ   តំ 

 ទុេកខ    េ    អរញញសមឹ     រដ្ឋំ   ឥចឆ មិ   គន្តេវ   ។ 

[១០៦៤] យថ   អហំ   ឥេ     គន្ត្វ  យសមឹ   ជនបេទ   វសំ 

 ចរ ំ  ្រពេហម   សិេកខយយ  តំ   ធមមំ   អនុ ស   មំ   ។ 

[១០៦៥] សេច   អរញញំ     ហិ ្វ ន  វនមលូផ និ   ច 

 រេដ្ឋ  េ ចយេស   សំ  តំ   ធមមំ   និ េមហិ   េម   ។ 

     ១   ឱ.   ម.   ចូឡនរទជតកំ   ។ 
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២៧៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១០៦១] ( ជហង ...) បពិ្រតម ជ ជអនកមនេសចក្ដីចេ្រមើន 
 កនុងែដន កលេបើេយើងេនយ៉ងេនះ េសចក្ដីអន្ត យនឹងមិនមន 
 ដល់្រពះអងគ ទងំដល់ទូល្រពះបងគជំខញុ  ំ សូមឲយេយើងបនជួបគន  
 កនុងកលកន្លងេទៃនៃថងនិងយប់   ។ 

ចប់   ជវនហំសជតក   ទី   ៣   ។ 

ចុល្លនរទកស បជតក 

[១០៦២] ( បសេពធិសត្វ សួរថ) អុសកូនឯងមិនពុះ ទឹកកូនឯង 
 មិនដង េភ្លើងក៏កូនឯងមិនបងក ត់ កូនឯងជមនុស លងង់េខ្ល ឬ បន 
 ជេនសញជប់សញជឹ ង   ។ 
[១០៦៣] ( បសកុមរ តបថ) ខញុមំិន ចេនកនុងៃ្រពបនេទ បពិ្រត 
 កស បៈ ខញុសូំម េ ក ករេនកនុងៃ្រពពិបក ខញុចំង់េទែដនវញិ ។ 
[១០៦៤] ខញុ េំចញេទពីៃ្រពេនះ េហើយេនកនុងជនបទ  បពិ្រត បស 
 ដ៏្របេសើរ បុគគលគបបសិីក ឫកពយ៉ង  សូម្រពះបិ េ្រប ន 
 ្របេ ទេំនៀមទម្ល ប់េនះដល់ខញុ  ំ  ។ 
[១០៦៥] ( បស...) េបើបឯងលះបង់ៃ្រព និងេមើមេឈើែផ្លេឈើ 
 េហើយេពញចិត្តនឹងករេន កនុងែដនវញិ បឯងចូរ ្ដ ប់ទេំនៀម 
 ទម្ល ប់េនះ   របស់អញ   ។ 
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២៧៧ 

េតរសនិបេត   ចតុតថំ   ចុល្លនរទកស បជតកំ 

[១០៦៦] វសំិ   ម   បដិេសវតិថ  បបតំ   បរវិជជយ 

 បេង ក   ច   ម   វសីិទិេ ថ   យេ ្ត    សីវេិស   ចេរ   ។ 

[១០៦៧] កិននុ    វសំិ   បបេ     បេងក       ្រពហមចរនិំ 

 កំ   ត្វំ   សីវសំិ   ្រពូហិ  តំ   េម   អកខ ហិ   បុចឆិេ    ។ 

[១០៦៨] សេ    ត   េ កសមឹ សុ    នម   បវុចចតិ 

 មនុញញ    សុរភី    វគគូ                   មធុខុទទរសបូម 

 វសំិ   តទហុ   អរយិ    ្រពហមចរយិស    នរទ   ។ 

[១០៦៩] ឥតថិេយ   ត   េ កសមឹ   បមត្តំ   បមេថន្តិ    

 ផរន្តិ   មុនិេន(១) ចិត្តំ     តលំូ   ភដ្ឋំវ   មលុេ  

 បបេ    ឯស   អកខ េ   ្រពហមចរយិស    នរទ   ។ 

[១០៧០] េភ  សិេ េក   សកក េ   បជូ    បរកុេលសុ     ច 

 បេងក    ឯេ វ   អកខ េ   ្រពហមចរយិស    នរទ   ។ 

      ១   ឱ.   ហរន្តិ   យុវេិន   ។   ម.  ហរន្តិ   យតិេន   ។ 



561 

២៧៧ 

េតរសនិបត   ចុល្លនរទកស បជតក   ទី  ៤ 

[១០៦៦] បឯងចូរកុេំសពថន ពិំស ចូរេចៀស ងអណ្ដូ ង កុឲំយលិច 

 េទកនុងភក់េឡើយ   ចូរ្រប្រពឹត្ត្របយ័តននឹងពួក សីពិស   ។ 

[១០៦៧] ( បសកុមរ...) អ្វីជថន ពិំស ជអណ្ដូ ង ជភក់ របស់ 

 អនក្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិធម៌ េ កេពលនូវអ្វីថជ សីពិស ខញុសួំរ 

 េហើយ   សូមេ ក្របប់េរឿងេនះដល់ខញុ  ំ  ។ 

[១០៦៨] ( បសេពធិសត្វ...) ែនប េ្រគ ង្រ កំនុងេ ក េគ 

 េ ថ ្រ  ជរបស់េពញចិត្ត ជរបស់ឈងុយឈងប់ ឆង ញ់ពិ- 

  មនឧបមដូចរសែផ្អមតូចមួយ មន លនរទៈ ្រពះអរយិៈ 

 ទងំ យ បនេពលថ ្រ េនះ ជថន ពិំស របស់បុគគលអនក 

 ្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយ   ។ 

[១០៦៩] ែនប ្រស្តីទងំ យកនុងេ ក រែមងញញីំនូវបុរស ែដល 

 ្រសវងឹេហើយ ពួក្រស្តីទងំេនះ ែតងផ យចិត្តេទរក្របុសកេំ ះ 

 ដូចជខយល់ផត់នូវបុ៉យគរ ែដល្រជុះអពីំេដើម មន លនរទៈ េនះ 

 េហើយ  ែដលេ កេ ថ  អណ្ដូ ង   របស់អនក្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយ ។ 

[១០៧០] ភ េសចក្ដីសរេសើរ សកក រៈ និង ករបូជ កនុង្រតកូល 

 អនកដៃទ មន លនរទៈ េនះឯងែដលេ កេ ថ ភក់លបប់ 

 របស់អនក្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយ   ។ 
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២៧៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១០៧១] មហន្ត    ត   ជេន វសន្តិ   មហឹ   ឥមំ 

 េត   ទិេស   មនុស េិនទ  មហេន្ត   ត   នរទ   ។ 

[១០៧២] ឥស នំ   អធិបតីនំ  ន   េតសំ   បទេ    ចេរ 

 សីវេិ តិ   អកខ េ    ្រពហមចរយិស    នរទ   ។ 

[១០៧៣] ភត្តេ ថ    ភត្តកេល   ច យ ំ  េគហំ   ឧបសង កេម 

 យេទតថ   កុសលំ   ជញញ   តតថ   ឃេសសនំ   ចេរ   ។ 

 បវសិិ ្វ    បរកុលំ   បនេ ថ (១) េភជនយ    

 មិតំ   ខេទ   មិតំ   ភុេញជ   ន   ច   រេូប   មនំ   កេរ   ។ 

[១០៧៤] គុដ្ឋំ   មជជំ   កិ សញច (២) សភនិកិរ និ   ច 

 រក   បរវិេជជហិ   យនីវ   វសិមំ   បថន្តិ   ។ 

ចុល្លនរទកស បជតកំ   ចតុតថំ   ។ 

      ១   ម.   បនតថំ   ។   ២   ឱ.   កិ សំ      ។   ម.   កិ ដញច    ។ 
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២៧៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១០៧១] ែនប ពួកេស្ដចធ ំ ៗ ្រគប់្រគងែដនដីេនះ ែននរទៈកូន 

 បឯង (ចូរេគរព) ពួកេស្ដចទងំេនះ ែដលជធជំងមនុស  

 ដ៏្របេសើរ្របកដដូេចនះ   ។ 

[១០៧២] ចូរបកុ្ំរប្រពឹត្តេនផទ ល់្រពះបទ ៃនពួកេស្ដចជឥស រៈ ជ 

 អធិបតីទងំេនះេឡើយ ែននរទៈ (េនះឯង) ែដលេគេ ថ 

 សីពិស   របស់អនក្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយ   ។ 

[១០៧៣] េបើប ្រតូវករភត្ត កនុងេពលភត្ត គបបចូីលេទកន់ផទះ 

 ែដលបដឹងថ ្រតកូល មិនមនេទស កនុង្រសុកេនះ 

 គបប្ីរប្រពឹត្តែស្វងរក រ កនុងផទះេនះចុះ ។ លុះចូលេទកន់ 

 ្រតកូលដៃទ េដើមបទឹីកក្ដី េដើមបេីភជនក្ដី គបបទីពំសីុឲយលមម 

 ្របមណ គបបបីរេិភគឲយលមម្របមណ ែតបកុគំបបេីពញចិត្ត 

 នឹងរូប   (្រស្តី)   ទងំ យេឡើយ   ។ 

[១០៧៤] បចូរេចៀស ង េចញឲយឆង យ នូវទីេគឈរ េតៀម្រ  

 មនុស អនកេលង មនុស អនកឆេបក កែន្លង្របជុមំនុស េ្រចើន 

 និងកែន្លងែដលេគទុក ក់្របក់មស ឲយដូចជបុគគល េទេ យ 

 យន   (ែដលផទុកេ យសបបនិិងេ្របង)   េវៀរនូវផ្លូ វមិន បេសមើ   ។ 

ចប់   ចុល្លនរទកស បជតក   ទី   ៤   ។ 
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២៧៩ 

េតរសនិបេត   បញច មំ   ទូតជតកំ 

ទូតជតកំ 

[១០៧៥] ទេូត   េត  ្រពេហម   បេហសឹ គងគ តីរសមិ   ឈយេ (១) 

 េតសំ   បុេ ្ឋ    ន   ពយកសិ ទុកខំ    តុយ្ហ ំ  មតំ   នុ  េត  ។ 

[១០៧៦] សេច   េត   ទុកខ មុបបេជជ កសីនំ   រដ្ឋវឌ ន 

 មេខ  នំ   តស    អកខ ហិ        េយ  តំ  ទុកខ   ន   េមចេយ ។ 

[១០៧៧] េយ  តស   ទុកខជតស  ឯកងគមបិ   ភគេ (២) 

 វបិបេមេចយយ   ធេមមន  កមំ   តស    បេវទយ   ។ 

[១០៧៨] សុវជិនំ   សិគ នំ  សកុន្ត នញច    វស តិំ 

 មនុស វស តិំ   ជ   ទុព្វិជនតរ ំ  តេ    ។ 

[១០៧៩] អបិ   េច   មញញតី   េបេ  ញតិ   មិេ ្ត    សខតិ    

 េយ   បុេព្វ   សុមេន   ហុ ្វ  បចឆ    សមបជជេត   ទិេ   ។ 

      ១   ម.  ជយេ   ។   ២   ឱ.  េយ   ច   តថ   ទុកខជតស   ឯកន្តមបិ  ភសេ  ។ 
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២៧៩ 

េតរសនិបត   ទូតជតក   ទី   ៥ 

ទូតជតក 

[១០៧៥] (្រពះ ជ្រ ស់សួរថ) មន ល្រពហម េយើងបនបញជូ នពួកទូតមក 
 កនុងសំ ក់អនក ែដលកពុំងសុបេ  ែកបរ្រចងំគងគ  ពួកទូតទងំ 
 េនះបនសួរេហើយ ែតអនកមិនេឆ្លើយ្របប់េ ះ េសចក្ដីទុកខ( ) 
 ែដលេកើតេឡើងដល់អនក   េសចក្ដីទុកខេនះ   ដឹងបនែតអនកេទឬ   ។ 
[១០៧៦] (ម សត្វ ទូលថ) បពិ្រត្រពះអងគជបុគគលចេ្រមើន កនុងែដន 
 របស់អនកកសី េបើេសចក្ដីទុកខ គបបេីកើតេឡើងដល់្រពះអងគ បុគគល 
 េ ះទុកខេនះមិនបនេទ សូម្រពះអងគកុ្ំរបប់េសចក្ដីទុកខេនះ 
 ដល់បុគគលេនះេឡើយ   ។ 
[១០៧៧] បុគគល គបបេី ះទុកខ្រពះអងគេនះបនេ យធម៌ ជចែំណក 
 ៃនេសចក្ដីសុខែតមយង៉សូម្រពះអងគ្របប់ដល់បុគគលេនះេ យពិត ។ 
[១០៧៨] សេំឡងពួកែឆកចចកក្ដី ពួកសត្វេ្រក លក្ដី ដឹងបនេ យ 
 ងយ បពិ្រតម ជ ឯសម្ដីរបស់មនុស  ដឹងបនេ យក្រម 
 ជងសេំឡងេនះេទេទៀត   ។ 
[១០៧៩] មួយេទៀត កលពីមុន បុរស មនចិត្តល្អ េគ សមគ ល់ 
 ថ ជញតិសន្ដ ន ឬមិ្រតសម្ល ញ់ ែតដល់មកខងេ្រកយ 
 បុរសេនះ   ្រតឡប់េទជស្រតូវនឹងគន វញិក៏មន   ។ 
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២៨០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [១០៨០] េយ    អត្តេន    ទុកខមននុបុេ ្ឋ  

    បេវទេយ   ជន្តុ    អកលរេូប 

    អននទិេន    តស     ភវន្តិ    មិ ្ត  

    ហិេតសិេន    តស     ទុកខី     ភវន្តិ    ។ 

 [១០៨១] កលញច     ញ ្វ ន    តថវធិស  

    េមធវនិំ    ឯកមនំ    វទិិ ្វ  

    អេកខយយ    តិបបនិ(១)   បរស     ធីេ  

    សណ្ហំ     គិរ ំ   អតថវតឹ    បមុេញច     ។ 

 [១០៨២] សេច    ច     ជញញ     អវសិយ្ហមត្តេន 

    ន    េតហិ     មយ្ហ ំ    សុខគមយ(២) 

    ឯេកវ     តិបបនិ    សេហយយ    ធីេ  

   សចចំ    ហិេ ត្តបបមេបកខមេន    ។ 

[១០៨៣] អហំ   រ ្ឋ និ   វចិរេន្ត   និគេម   ជធនិេយ 

 ភិកខមេន   ម ជ  ចរយិស    ធនតថិេក   ។ 

     ១ ម. ចិេកខយយ តិព្វ និ ។ ២ ឱ. នយំ នី-តិ មយ្ហ សុខគមយ ។ ម. នលំ 

េតហិ   មយ្ហំ   សុខគមយ   ។ 
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២៨០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១០៨០] ជន  មនេគមិន កសួរេសចក្ដីទុកខរបស់ខ្លួន េហើយ 

 និយយ្របប់ (នូវេសចក្ដីកបំងំរបស់ខ្លួន) កនុងកលមិនគួរ មិ្រត 

 ទងំ យ ជអនកមិនេ្រតកអរចេំពះជនេនះក៏មន ជអនកែស្វង 

 រកនូវ្របេយជន៍   មនេសចក្ដីទុកខចេំពះជនេនះ   ក៏មន   ។ 

[១០៨១] អនក្របជញដឹង នូវកលគួរ (នឹងនិយយ្របប់) ផង ដឹងនូវ 

 េមធវជិនថ មនចិត្តែតមួយជមួយនឹងខ្លួនផង េទើបគួរ្របប់ 

 នូវេសចក្ដីទងំ យ ដល់ជនឯេទៀត មន្របករដូេចន ះ 

 េហើយគបបបីេញចញនូវពកយដ៏ពីេ ះ ជពកយមន្របេយជន៍ ។ 

[១០៨២] អនក្របជញកលេបើសម្លឹងរពឹំងេឃើញនូវហិរនិិងឱត្តបបៈជក់ចបស់ 

 េហើយ រែមងដឹងនូវទុកខែដលខ្លួនពិបក្រទថំ េសចក្ដីសុខែដលនឹង 

 មនដល់ ម អញ មិនែមនមន (េ្រពះករេលើកធុរៈ ក់ទមងន់េទ 

 េលើអនកដៃទេទ)   េហើយក៏អត់្រទទុំកខដ៏ខ្ល ងំក្ល ែតមន ក់ឯង   ។ 

[១០៨៣] បពិ្រតម ជ ទូល្រពះបងគជំអនក្រតូវករេ យ្រទពយ (យក 

 េទបូជ) ដល់ ចរយ េទើបេដើរសូមេគកនុងែដន និគមនិង ជធនី ។ 



568 

២៨១ 

េតរសនិបេត   ឆដ្ឋំ   កលិងគេពធិជតកំ 

[១០៨៤] គហបតី   ជបុរេិស   ម េល   ច   ្រពហមេណ 
 អលតថំ   សត្ត   និកខ និ  សុវណ្ណស    ជនធិប 
 េត   េម   ន ្ឋ    ម ជ  ត ម    េ    ចមហំ   ភុសំ  ។ 
[១០៨៥] បុរ ិ    េត   ម ជ  មន នុវចិិន្តិ  
 នលំ   រុកខ    បេមេចតំុ  ត ម    េតសំ  ន   ពយហរ ឹ  ។ 
[១០៨៦] ត្វញច    េខ   េម   ម ជ មន នុវចិិន្តិេ  
 អលំ   ទុកខ    បេមេចតំុ  ត ម    តុយ្ហ ំ  បេវទយឹ   ។ 
[១០៨៧] តស ទសិ   បសននចិេ ្ត  កសីនំ   រដ្ឋវឌ េន 
 ជតរបូមេយ   និេកខ      សុវណ្ណស    ចតុទទ តិ   ។ 

ទូតជតកំ   បញច មំ   ។ 

កលិងគេពធិជតកំ 

 [១០៨៨] ជ    កលិេងគ     ចកកវត្តិ 
   ធេមមន    បឋវមិនុ សិ 
   អគមសិ(១)   េពធិសមីបំ 
   នេគន    ម នុភេវន    ។ 

       ១   ឱ.   អគម   ។ 
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២៨១ 

េតរសនិបត   កលិងគេពធិជតក   ទី   ៦ 

[១០៨៤] បពិ្រត្រពះអងគជធជំងជន ខញុ ្ំរពះអងគ (សូមឲយ) ពួកគហបតី 
 ពួក ជបុរស ពួក្រពហមណម ល បនេឆ្ដ រមស ៧ បពិ្រត 
 ម ជ េឆ្ដ រមសរបស់ខញុ ្ំរពះអងគេនះបត់ េហតុេនះបនជខញុ  ំ
 ្រពះអងគេ កដ៏ៃ្រកែលង   ។ 
[១០៨៥] បពិ្រតម ជ ពួក ជបុរសរបស់្រពះអងគ ខញុ ្ំរពះអងគបន្រតិះរះិ 
 េ យចិត្តថ មិន ចេដើមបជួីយេ ះខញុ ្ំរពះអងគ ឲយរួចចកទុកខបនេទ 
 េហតុេនះ ខញុ ្ំរពះអងគ មិន្របប់ដល់ ជបុរសទងំេនះេឡើយ ។ 
[១០៨៦] បពិ្រតម ជ ចែំណក្រពះអងគ ខញុ ្ំរពះអងគបន្រតិះរះិេ យ 
 ចិត្តថ ្រពះអងគ ចជួយេ ះទុកខបន េហតុេនះ ខញុ ្ំរពះអងគ េទើប 
 ្រកបទូលដល់្រពះអងគ   ។ 
[១០៨៧] (អភិសមពុទធគថ) ្រពះបទព ណសី ជអនកចេ្រមើនកនុងែដន 
 របស់អនកកសី មន្រពះហឫទយ័្រជះថ្ល  បន្របទនេឆ្ដ រមសសុទធ 
 ចនួំន   ១៤   ដុ ំ  ដល់ម សត្វេនះ   ។ 

ចប់   ទូតជតក   ទី   ៥   ។ 

កលិងគេពធិជតក 

[១០៨៨] (អភិសមពុទធគថ) ្រពះបទកលិងគជេស្ដចច្រកពត្តិ ្រគប់្រគង 
 មនុស េលើែផនដី េ យធម៌ េស្ដចបនមកដល់ទីជិតេពធិ្រពឹក  
 េ យដរំមីន នុភពធ ំ  ។ 
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២៨២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [១០៨៩] កលិេងគ      ភរទ្វ េជ    ច 

    ជនំ    កលិងគំ    សមណេកលញញំ  

    ចកកវត្តយេ     បរគិគេហ ្វ  

    បញជលី    ឥទមេ ច    ។ 

 [១០៩០]  បេចច េ ហ    ម ជ 

    ភមូិភេគ    យថ    សមណុគីេ (១) 

    ឥធ    អនធិវ     ពុទធ  

    អភិសមពុទធ     វេិ ចន្តិ    ។ 

 [១០៩១] បទកខិណេ     វ ្ដ  

    តិណល     អសមឹ    ភមូិភគសមឹ 

    បឋវយិ    អយ ំ   មេ ្ឌ  

    ឥតិ    េន    សុតំ    ម ជ    ។ 

 [១០៩២] គរបរយិន្ត យ    (េមទនិយ) 

    សព្វភតូធរណិយ 

    បឋវយិ    អយ(ំ២)   មេ ្ឌ  

   ឱេ ហិ ្វ     មេន    កេ ហិ    ។ 

      ១   ម.   សមណុតថេ    ។   ២   ឱ.   ម.   បឋវយិយំ   ។ 
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២៨២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១០៨៩] ភរទ្វ ជ្រពហមណ៍បុេ ហិត េនកនុងែដនកលិងគ េលើកកមបង់ 

 អញជលី ចេំពះ្រពះ ជ ច្រកពត្តិ ែដល្រទង់្របសូតចក្រតកូល 

 សមណៈ្រពះនមចុល្លកលិងគ   ្រកបទូលពកយេនះថ 

[១០៩០] បពិ្រតម ជ សូម្រពះអងគេស្ដចចុះមក ចែំណកៃនែផនដី 

 េនះ ជ្របេទសែដលសមណៈសរេសើរេហើយ ្រពះពុទធទងំ យ 

 មនគុណថ្លឹងមិនបន  ែតង្រ ស់ដឹងេហើយ   រុងេរឿងកនុងទីេនះ   ។ 

[១០៩១] បពិ្រតម ជ មែដលខញុ ្ំរពះអងគឮមកថ េ ម និងវល្លិ 

 ទងំ យ កនុងចែំណកៃនែផនដីេនះ វលិកួចេទខង ្ដ  ំ េនះ 

 ជផចិតៃនែផនដី   ។ 

[១០៩២] ផចិតៃនែផនដីេនះ ែដលមនសមុ្រទ គរជទីបផុំត ជទី្រទ- 

 ្រទង់នូវសត្វទងំពួង   សូម្រពះអងគេស្ដចចុះមក   េធ្វើនម ក រ   ។ 
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២៨៣ 

េតរសនិបេត   ឆដ្ឋំ   កលិងគេពធិជតកំ 

[១០៩៣]  េយ    េត    ភវន្តិ    នគ    ច 

   អភិជ     ច    កុញជ  

   ឯ ្ត វ     បេទសំ    េត 

   នគ    េនវមុបយន្តិ    ។ 

[១០៩៤]  អភិជេ     នេគ    កមំ 

   េបេសហិ    កុញជ រ ំ   ទន្តឹ 

   ឯ ្ត វ     បេទេ     ច 

   ន    សកក     នេគន    ឧបគន្តុ ំ    ។ 

[១០៩៥]  តំ    សុ ្វ     ជ    កលិេងគ  

   េវយយញជនិកវេច    និ េម ្វ  

   សេមបេសសិ    នគំ    ឧយយម(១) 

   មយ ំ   យថ    ឥទំ    វចនំ    ។ 

[១០៩៦]   សេមបសិេ     ច    រញញ     នេគ 

   េកេញច វ    អភិនទិ ្វ ន 

   បដិសកកិ ្វ (២)   និសីទិ 

   គរុភរ ំ   អសហមេន    ។ 

     ១   ឱ.   ញស ម    ។    ម.    ឧស ម    ។    ២    ម.    បដិឱសកកិ ្វ    ។ 



573 

២៨៣ 

េតរសនិបត   កលិងគេពធិជតក   ទី   ៦ 

[១០៩៣] ពួកដរំ ី  ែដលេកើត កនុងឧេបសថ្រតកូល ជដរំដី៏្របេសើរ 

 ដរំទីងំេនះ រែមងមិន ៊ នចូលេទកន់្របេទស មន្របមណ 

 ប៉ុេ ្ណ ះេទ   ។ 

[១០៩៤] ដរំ ី េកើតកនុងឧេបសថ្រតកូល ក៏ពិតេហើយ ែតថ ្របេទស 

 ប៉ុេណ្ណះេនះ ដរំនុី៎ះមិន ៊ នចូលេទជិតេទ សូម្រពះអងគយកកេង្វរ 

 េព្រជ (កប់) បញជូ នដរំដី៏្របេសើរ ែដលេគបនបង្វឹកេហើយ 

 (ឲយចូលេទលេមើល)   ។ 

[១០៩៥] ្រពះបទកលិងគ ្រទង់្រពះស ្ដ ប់ពកយ្រពហមណ៍បុេ ហិត 

 េនះេហើយ ្រទង់ពិចរ មពកយបុេ ហិតជអនកេមើលលកខណៈ 

 េទើបបងខដំរំដី៏្របេសើរ ែដលេកើតកនុងឧេបសថ្រតកូល េ យគិតថ 

 េយើងនឹងបរ(ដរំ)ី ចូលេទ មពកយរបស់បុេ ហិតេនះលេមើល ។ 

[១០៩៦] ឯដរំែីដលេស្ដចបរចូលេទ ក៏មិន ចទទួលភរៈ ដ៏ធងន់បន 

 េហើយែ្រសកដូចជសត្វេ្រក ល  ថយេ្រកយ  អងគុយ(េលើ កស) ។ 
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២៨៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [១០៩៧] កលិេងគ     ភរទ្វ េជ    នគំ    ខី យុកំ 

    វទិិ ្វ ន    ជនំ    កលិងគំ    តរមេន 

    អជឈភសិតថ    អញញំ     សង កម    នគំ 

    នេគ    ខី យុេក    ម ជ    ។ 

 [១០៩៨] តំ    សុ ្វ     កលិេងគ     តរមេន 

    សង កមិ    នគំ    សង កេន្តវ    រេញញ 

   នេគ    តេតថវ    បតិ    ភមូយ 

 េវយយញជនិកវេច(១)    យថ    តថ    អហុ    នេគ    ។ 

[១០៩៩]    កលិងគភរទ្វ ជំ  កលិេងគ   ្រពហមណំ ឥទមេ ច(២) 

  ត្វេម សិ    សមពុ េទធ       សព្វញញូ   សព្វទស វ ី ។ 

 [១១០០] តំ    អនធិវេសេន្ត     កលិេងគ (៣) 

   ្រពហមេ     ឥទមេ ច 

   េវយយញជនិក    ហិ    មយ ំ 

   ពុទធ     សព្វញញុ េន    ម ជ    ។ 

      ១ ឱ. ...និយវេច ។ ២ ម. កលិេងគ  ជ កលិងគំ ្រពហមណំ ឯតទេ ច ។ 

៣   ឱ.   តំ   វចនំ   អធិ េសេន្ត    កលិេងគ    ។   ម.   តំ   អនធិ េ    កលិងគំ   ។ 
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២៨៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១០៩៧] ភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ កនុងែដនកលិងគដឹងថ ដរំេីនះអស់ យុ 

 េហើយ ក៏្របញប់្រកបទូល្រពះបទកលិងគថ បពិ្រតម ជ 

 សូម្រពះអងគគង់ដរំដីៃទវញិ    េ្រពះដរំេីនះអស់ យុេហើយ   ។ 

[១០៩៨] ្រពះបទកលិងគបនឮពកយេនះេហើយ ក៏្រទង់្របញប់េទកន់ 

 ដរំ ី (ដៃទ) កលេបើេស្ដច្រទង់ឈនផុតេទេហើយ ដរំកី៏ដួលធ្ល ក់ 

 មកេលើែផនដី កនុងទីេនះឯង ពកយ្រពហមណ៍បុេ ហិត អនក 

 ទយលកខណៈយ៉ង    ដរំកី៏យ៉ងេនះ   ។ 

[១០៩៩] ្រពះបទកលិងគ មន្រពះ ជឱងក រេនះ នឹងកលិងគភរទ្វ ជ- 

 ្រពហមណ៍ថ អនកឯង ជមនុស េចះដឹងេ យ្របៃព ជសព្វញញូ  

 េឃើញករសព្វ្រគប់   ។ 

[១១០០] កលិងគភរទ្វ ជ្រពហមណ៍ មិនទទួលករសរេសើរេនះ ក៏្រកប 

 បងគទូំលដូេចនះថ បពិ្រតម ជ ទូល្រពះបងគជំខញុ  ំ ្រគន់ែត 

 ជអនកទយលកខណៈ ្រពះពុទធទងំ យ េទើប្រពះអងគជសព្វញញូ  ។ 
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២៨៥ 

េតរសនិបេត   សត្តមំ   អកិត្តិជតក 

 [១១០១] សព្វញញូ     សព្វវទិ ូ   ច 

    ពុទធ     លកខ េណន    ជនន្តិ 

    គមពល     ហិ    មយ ំ

    ពុទធ     សព្វំ    បជនន្តិ    ។ 

 [១១០២] បហំសិ ្វ ន(១)   សេមព ធឹ 

    ននតុរេិយហិ    វជិជមេនហិ 

   ម វេិលបនំ    អភិហរ ិ ្វ  

 បករបរេិកខបំ    កេរសិ    អថ   ជ   បយសិ   ។ 

[១១០៣] សដ្ឋិ ហសហស និ    បុបផ និ   សននិបតយិ 

 បេូជសិ   ជ   កលិេងគ   េពធិមណ្ឌ មនុត្តរន្តិ   ។ 

កលិងគេពធិជតកំ   ឆដ្ឋំ   ។ 

អកិត្តិជតកំ 

[១១០៤] អកិត្តឹ   ទិ ្វ ន   សមមន្តំ(២) សេកក    ភតូបតី   ្រពវ ិ

 កឹ   បតថយ ំ   ម ្រពេហម  ឯេក   សមមសិ   ឃមមនិ   ។ 

      ១   ឱ.   ម យិ ្វ ន   ។   ម.   មមយិ ្វ ន   ។   ២   ឱ.   ម.   សមមតំ   ។ 
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២៨៥ 

េតរសនិបត   អកិត្តិជតក   ទី   ៧ 

[១១០១] ្រពះពុទធទងំ យ្រពះអងគដឹងសព្វ ្រជបសព្វ ែតងដឹងេ យ 

 លកខណៈ ចែំណកេយើងខញុ  ំ (េចះដឹង) េ យ រកម្ល ងំសិលប- 

 ្រស្ត   ្រពះពុទធទងំ យ   េទើប្រពះអងគ្រទង់្រជបសព្វ   ។ 

[១១០២] ្រពះបទកលិងគ ្រជះថ្ល នឹងេពធិមណ្ឌ ល េហើយនយំកផក  

 ក្រមងនិងេ្រគ ង្រកអូប េ្រគ ង ប ្រពមទងំតូរយត្រន្តីទងំ យ 

 េផ ងៗ ្រទង់ឲយេធ្វើកែំពងព័ទធជុវំញិ េហើយេទើប្រទង់យងេចញេទ ។ 

[១១០៣] ្រពះបទកលិងគ បនឲយ ជបុរស េបះផក េឈើទងំ យ 

 ចនួំន្របមួំយហមឺនរេទះ មកបូជកែន្លង េំពធិ្រពឹក  ដ៏្របេសើរ 

 បផុំត   (េនះ)   ។ 

ចប់   កលិងគេពធិជតក   ទី   ៦   ។ 

អកិត្តិជតក 

[១១០៤] (អភិសមពុទធគថ) សកកេទវ ជ ជមច ស់ៃនសត្វ លុះេឃើញ 

 អកិត្តិបណ្ឌិ ត កពុំងគង់េន េទើបសួរថ បពិ្រតម ្រពហម េ ក 

 ្របថន ចង់បនអ្វី     បនជមកអងគុយេន     កនុងទីេក្ដ មន ក់ឯង     ។ 
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២៨៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១១០៥] ទុេកខ    បុនពភេ    សកក សររីស    ច   េភទនំ 

 សេមម ហមរណំ   ទុកខំ   ត ម    សមម មិ   សវ   ។ 

[១១០៦] ឯតសមឹ   េត    សុលបិេត បដិរេូប   សុភសិេត 

 វរ ំ  កស ប   េត   ទមមិ  យង កិញចិ    មនសិចឆសិ   ។ 

[១១០៧] វរេញច    េម   អេទ   សកក សព្វភូ នមិស រ 

 េយន   បុេត្ត   ច   ទេរ   ច  ធនធញញំ    បិយនិ   ច 

 លទធ      ន      ន     តបបន្តិ(១)            េ    េ េភ   ន   មយី   វេស  ។ 

[១១០៨]ឯតសមឹ   េត   សុលបិេត  បដិរេូប   សុភសិេត 

 វរ ំ  កស ប   េត   ទមមិ  យង កិញចិ    មនសិចឆសិ   ។ 

[១១០៩] វរេញច    េម    អេទ   សកក សព្វភូ នមិស រ 

 េខត្តំ   វតថុ ំ   ហិរញញញច    គ ស  ំ  ទសេបរសំិ 

 េយន      ជេតន      ជីយន្តិ            េ    េទេ    ន   មយី   វេស  ។ 

      ១   ម.   នញញ និ   តេបបន្តិ   ។  
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២៨៦ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១១០៥] (អកិត្តិ បស   េឆ្លើយថ) បពិ្រតសកកៈ ករេកើតកនុងភពថមីេទៀត 
 នមំកនូវេសចក្ដីទុកខ ករែបកធ្ល យៃនសររីៈ នមំកនូវេសចក្ដីទុកខ 
 ករ ្ល ប់េ្រពះែតវេង្វង ក៏នមំកនូវេសចក្ដីទុកខ បពិ្រត សវៈ 
 េហតុេនះ   បនជ ម    (អងគុយ្របថន ្រពះនិព្វ ន)   ។ 
[១១០៦] (សកកៈ...) សុភសិតដ៏សមគួរេនះ េ កបនេពលល្អ 
 េហើយ បពិ្រតកស បៈ េ កមនចិត្ត្របថន  ចង់បនពរ  
 ខញុ ្ំរបេគនពរេនះ   ដល់េ ក   ។ 
[១១០៧] (អកិត្តិ...) បពិ្រតសកកៈ ជធជំងសត្វទងំពួង េបើ្រពះអងគ 
 ្របទនពរដល់ ម  នរជនបនកូន ្របពនធ ្រទពយ្រសូវនិងវតថុដៃទ 
 ជទី្រស ញ់ រែមងមិនែឆ្អតសកប់សកល់ េ យេ ភៈ  សូម 
 កុឲំយេ ភៈេនះ េនកនុងសន្ដ នរបស់ ម បនេឡើយ   ។ 
[១១០៨] (សកកៈ...) សុភសិតដ៏សមគួរេនះ េ កបនេពលល្អេហើយ 
 បពិ្រតកស បៈ េ កមនចិត្ត្របថន ពរ  ខញុ ្ំរបេគនពរេនះ 
 ដល់េ ក   ។ 
[១១០៩] (អកិត្តិ...) បពិ្រតសកកៈជធជំងសត្វទងំពួង េបើ្រពះអងគ្រប- 
 ទនពរដល់ ម  ពួកជន រែមងញុងំែ្រសចមក រ ្របក់មស េគ 
 េសះ និងទសបុរស េ យេទសៈ  ែដលេកើតេហើយ សូមកុ ំ
 ឲយេទសៈេនះ   េនកនុងសន្ដ ន ម បនេឡើយ   ។ 
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២៨៧ 

េតរសនិបេត   សត្តមំ   អកិត្តិជតកំ 

[១១១០] ឯតសមឹ   េត   សុលបិេត  បដិរេូប   សុភសិេត 

 វរ ំ  កស ប   េត   ទមមិ  យង កិញចិ    មនសិចឆសិ   ។ 

[១១១១] វរេញច    េម   អេទ   សកក សព្វភូ នមិស រ 

 ពលំ   ន   បេស   ន   សុេណ  ន   ច   ពេលន   សំវេស 

 ពេលន ្ល បស ្ល បំ  ន   កេរ   ន   ច   េ ចេយ   ។ 

[១១១២] កិននុ    េត   អករ ំ  ពេ  វទ   កស ប   ករណំ 

 េកន   កស ប   ពលស   ទស នំ   នភិកងខសិ   ។ 

[១១១៣] អនយ ំ  នយតិ   ទុេមមេធ អធុ យ ំ  និយុញជតិ 

 ទុននេយ   េសយយេ    េ តិ សមម    វុេ ្ត    បកុបបតិ 

 វនិយ ំ   េ    ន   ជនតិ  ធុ   តស    អទស នំ   ។ 

[១១១៤] ឯតសមឹ   េត   សុលបិេត   បដិរេូប   សុភសិេត 

 វរ ំ  កស ប   េត    ទមមិ     យង កិញចិ    មនសិចឆសិ   ។ 
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២៨៧ 

េតរសនិបត   អកិត្តិជតក   ទី   ៧ 

[១១១០] (សកកៈ...) សុភសិតដ៏សមគួរេនះ េ កបនេពលល្អេហើយ 
 បពិ្រតកស បៈ េ កមនចិត្ត្របថន ពរ  ខញុ ្ំរបេគនពរេនះ 
 ដល់េ ក   ។ 
[១១១១] (អកិត្តិ...) បពិ្រតសកកៈជធជំងសត្វទងំពួង េបើ្រពះអងគ 
 ្របទនពរដល់ ម  ម សូមកុេំឲយជួបនឹងមនុស ពល សូមកុឲំយឮ 
 ដណឹំងមនុស ពល សូមកុឲំយេនរួមនឹងមនុស ពល សូមកុឲំយបន 
 េធ្វើទងំកុឲំយេពញចិត្តនឹងករចរច   េទមកនឹងមនុស ពល   ។ 
[១១១២] (សកកៈ...) មនុស ពលបនេធ្វើអ្វីដល់េ ក បពិ្រតកស បៈ 
 សូមេ ក្របប់េហតុ បពិ្រតកស បៈ េហតុអ្វី បនជេ កមនិ 
 ្របថន ជួបមនុស ពល   ។ 
[១១១៣] (អកិតិ្ត...) បុគគលពល រែមងែណននូំវអេំពើមិនគួរែណន ំ
 រែមង្របកបកនុងកិចចមិនែមនជធុរៈ ករែណនេំទរក ្រកក់ ជករ 
 ្របេសើរ (របស់បុគគលពលេនះ) បុគគលពលេបើទុកជេគនិយយ 
 ្រតូវ ក៏េនែតខឹង បុគគលពល រែមងមិនដឹងចបស់អ្វីេទ ករមិន 
 ជួប្របទះនឹងបុគគលពលេនះ   ជករ្របៃព   ។ 
[១១១៤] (សកកៈ...) សុភសិតដ៏សមគួរេនះ េ កបនេពលល្អ 
 េហើយ បពិ្រតកស បៈ េ កមនចិត្ត្របថន ពរ  ខញុ ្ំរបេគន 
 ពរេនះ   ដល់េ ក   ។ 
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២៨៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

[១១១៥] វរេញច    េម   អេទ   សកក សព្វភូ នមិស រ 

 ធីរ ំ  បេស    សុេណ   ធីរ ំ  ធីេរន   សហ   សំវេស 

 ធីេរន ្ល បស ្ល បំ   តំ   កេរ  តញច   េ ចេយ   ។ 

[១១១៦] កិននុ    េត   អករ ំ  ធីេ   វទ   កស ប   ករណំ 

 េកន   កស ប   ធីរស      ទស នំ   អភិកងខសិ   ។ 

[១១១៧] នយ ំ  នយតិ   េមធវ ី    អធុ យ ំ  ន   យុញជតិ 

 សុនេយ   េសយយេ    េ តិ សមម     វុេ ្ត     ន    កុបបតិ 

 វនិយ ំ  េ    បជនតិ  ធុ   េតន   សមគេម   ។ 

[១១១៨] ឯតសមឹ   េត   សុលបិេត   បដិរេូប   សុភសិេត 

 វរ ំ  កស ប   េត   ទមមិ  យង កិញចិ    មនសិចឆសិ   ។ 
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២៨៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១១១៥] (អកិត្តិ...) បពិ្រតសកកៈ ជធជំងសត្វទងំពួង េបើ្រពះអងគ 

 នឹង្របទនពរដល់ ម  ម សូមឲយជួប្របទះអនក្របជញ សូមឲយ 

 ្ដ ប់អនក្របជញ សូមឲយេនរួមជមួយនឹងអនក្របជញ សូមឲយបន 

 េធ្វើ ទងំសូមឲយបនចូលចិត្តនឹងករចរចេទមក ជមួយនឹងអនក 

 ្របជញេនះ   ។ 

[១១១៦] (សកកៈ...) អនក្របជញបនេធ្វើ្របេយជន៍អ្វីដល់េ ក បពិ្រត 

 កស បៈ សូមេ ក្របប់េហតុ បពិ្រតកស បៈ េហតុអ្វីបនជ 

 េ កចង់ចួប្របទះអនក្របជញ   ។ 

[១១១៧] (អកិត្តិ...) អនក្របជញ រែមងែណននូំវេហតុ ែដលគួរដឹកន ំ

 រែមងមិន្របកបកនុងកិចចែដលមិនែមនជធុរៈ ករដឹកនលំ្អ ជករ 

 ្របេសើរ (របស់អនក្របជញេនះ) អនក្របជញ េបើេគនិយយ្រតូវេហើយ 

 រែមងមិនេ្រកធ អនក្របជញេនះ រែមងេចះដឹងចបប់ ករេសពគប់ 

 ជមួយនឹងអនក្របជញេនះ   ជករ្របៃព   ។ 

[១១១៨] (សកកៈ...) សុភសិតដ៏សមគួរេនះ េ កបនេពលល្អេហើយ 

 បពិ្រតកស បៈ េ កមនចិត្ត្របថន ពរ  ខញុនឹំង្របេគនពរ 

 េនះដល់េ ក   ។ 
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២៨៩ 

េតរសនិបេត   សត្តមំ   អកិត្តិជតកំ 

[១១១៩] វរេញច    េម   អេទ   សកក សព្វភូ នមិស រ 

 តេ    រតយ   វវិសេន   សុរយិស ុគគមនំ   បតិ 

 ទិព្វ    ភកខ    បតុភេវយយុ ំ  សីលវេន្ត    ច   យចក 

 ទទេ    េម   ន   ខីេយថ  ទ ្វ    ននុតេបយយហំ 

 ទទំ   ចិត្តំ    ប េទយយ ំ  ឯតំ   សកក   វរ ំ  វេរ   ។ 

[១១២០] ឯតសមឹ   េត   សុលបិេត  បដិរេូប   សុភសិេត 

 វរ ំ  កស ប   េត    ទមមិ   យង កិញចិ     មនសិចឆសិ   ។ 

[១១២១]  វរេញច    េម    អេទ   សកក សព្វភូ នមិស រ 

 ន   មំ   បុន   ឧេបយយសិ  ឯតំ   សកក   វរ ំ  វេរ    ។ 

[១១២២] ពហហិូ   វត្តចរយិហិ  ន    ច    អថ    នរេិយ 

 ទស នំ    អភិកងខន្តិ   កិននុ     េម    ទស េន   ភយ ំ  ។ 

[១១២៣] តំ   ទិសំ   េទវវណ្ណំ   សព្វកមសមិទធិនំ 

 ទិ ្វ    តេប   បមេជជយយ(ំ១) ឯតំ   េត   ទស េន   ភយន្តិ   ។ 

អកិត្តិជតកំ   សត្តមំ   ។ 

     ១   ម.   បមេជជយយ   ។ 
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២៨៩ 

េតរសនិបត   អកិត្តិជតក   ទី   ៧ 

[១១១៩] (អកិត្តិ...) បពិ្រតសកកៈ ជធជំងសត្វទងំពួង េបើ្រពះអងគ្រប- 
 ទនពរដល់ ម  នកល ្រតីេនះអស់េហើយ ្រពះ ទិតយក៏រះ 
 េឡើង សូមឲយទិព្វេភជនេកើត្របកដ ទងំពួកយចកអនកមនសីល 
 (ក៏ឲយមក) កលេបើ ម ឲយ សូមទិព្វេភជនកុឲំយអស់ លុះឲយ 
 េហើយ សូមកុឲំយេក្ដ ្រក យេ្រកយ កលេបើកពុំងឲយ គបប ី
 ឲយមនចិត្ត្រជះថ្ល    បពិ្រតសកកៈ   សូម្រពះអងគ្របទនពរនុ៎ះចុះ   ។ 
[១១២០] (សកកៈ...) សុភសិតដ៏សមគួរេនះ េ កបនេពលល្អេហើយ 
 បពិ្រតកស បៈ េ កមនចិត្ត្របថន ពរ  ខញុនឹំង្របេគនពរេនះ 
 ដល់េ ក   ។ 
[១១២១] (អកិត្តិ...) បពិ្រតសកកៈ ជធជំងសត្វទងំពួង េបើ្រពះអងគ 
 ្របទនពរដល់ ម  ្រពះអងគកុចូំលមករក ម េទៀតេឡើយ បពិ្រត 
 សកកៈ   សូម្រពះអងគ្របទនពរនុ៎ះចុះ   ។ 
[១១២២] (សកកៈ...) ពួកជន្របុស្រសី ែតងចង់េឃើញ (ខញុ )ំ េ យករ 
 ្រប្រពឹត្តវត្តដ៏េ្រចើនចុះ ភ័យកនុងករេឃើញខញុ  ំ (មនដល់េ ក) ។ 
[១១២៣] (អកិត្តិ...) ម  េឃើញ្រពះអងគ មនេភទជេទវ ្របកដ 
 ដូេចន ះ មនេសចក្ដី្របថន ទងំពួងសេ្រមចេហើយ គបប្ីរបែហស 
 កនុងតបធម៌ ភ័យកនុងករេឃើញ្រពះអងគនុ៎ះ មនដល់( ម ) ។ 

ចប់   អកិត្តិជតក   ទី   ៧   ។ 
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២៩០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

តកក រយិជតកំ 

 [១១២៤]  អហេមវ    ទុពភ សិតំ    ភសិ   ពេ  

    េភេកវរេញញ    អហិម ្ហយមេន 

    តកក រេិយ    េ ពភមិមំ    ប មិ(១) 

    ន    កិេរវ    ធុ    អតិេវលភណី    ។ 

 [១១២៥]  បេបបតិ    មេចច     អតិេវលភណី 

    ពនធ(ំ២)   វធំ     េ កបរទិទវញច  

    អ ្ត នេមវ    គរ សិ    ឯតថ 

    ចរយិ    តំ    និកខណន្តិ    េ េពភ    ។ 

 [១១២៦]  កិេម ហំ    តុណ្ឌិ លំ    អនុបុចឆឹ 

    កេរយយសំ    ភតរ ំ   កលិកយ(៣) 

    នេគគ វហំ    វតថយុគញច     ជិេន 

    អយមប ិ   អេ ថ    ពហុ    ទិេ វ   ។ 

    ១ ម. េ ពភម្ហិ អហំ ប មិ ។ ២ ឱ. ឯវ ំ ។ ៣ ឱ. កេរយយ សំភតរ ំ កលិ- 

កយំ   ។   ម.   កេរយយ    សភតរ ំ  កឡិកយ   ។ 
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២៩០ 

សុត្តន្តបិដក    ខុទទកនិកយ   ជតក 

តកក រយិជតក 

[១១២៤] (្រពហមណ៍បុេ ហិត និយយថ) ខញុឯំង ជមនុស លងង់ 

 និយយសម្ដីទស់ ដូចជកែងកបេ ពស់កនុងៃ្រព មន លតកក រយិៈ 

 ខញុធំ្ល ក់កនុងរេ ្ដ េនះ េ្រពះឮថ បុគគលនិយយហួស្របមណ 

 មិន្របៃពេឡើយ   ។ 

[១១២៥] (តកក រយិេពធិសត្វ តបថ) បុគគលអនកនិយយហួស្របមណ 

 ែតងដល់នូវករចង ករសម្ល ប់ េ កនិងខ កឹខ ួល េ កតិះ 

 េដៀលខ្លួនេ ក េ្រពះែតេហតុេនះ បពិ្រតេ ក ចរយ ពួកជន 

 កប់េ កកនុងរេ ្ដ    ឥឡូវេនះ   ។ 

[១១២៦] (ម សត្វតំ លពីេសដ្ឋិបុ្រត និយយថ) ថ្វីបនជអញ 

 សួរ អញយក តុណ្ឌិ លៈជបងនងកលី បនជអញ្រតូវេគ 

 ដេណ្ដើ មយកសពំត់ទងំគូ េហើយជមនុស ្រកត ដេំណើ រេនះឯង 

 ្របែហលគន នឹងេ ក   េ្រចើន្របករ   ។ 
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២៩១ 

េតរសនិបេត   អដ្ឋមំ   តកក រយិជតកំ 

 [១១២៧]  េយ    យុជឈមននំ(១)    អយុជឈមេន 

    េមណ្ឌ ន្តរ ំ   អចចុបតី    កុលិេងគ  

    េ    បឹសិេ     េមណ្ឌ សិេរហិ    តតថ 

     អយមប ិ     អេ ថ      ពហុ  ទិេ វ 

 [១១២៨]  ចតុេ    ជន   េបតថកមគគេហសំុ 

    ឯកញច    េបសំ    អនុរកខមន 

    សេព្វវ    េត    ភិននសិ     សយឹសុ 

    អយមប ិ   អេ ថ     ពហុ    ទិេ វ    ។ 

 [១១២៩]   អជ    យថ    េវឡុគុមពសមឹ    ពនធ (២) 

    អេវកខិ បន្តី    អសិមជឈគចឆិ(៣) 

    េតេនវ    តស     គលកំ    វកិន្ត (៤) 

    អយមប ិ   អេ ថ     ពហុ    ទិេ វ    ។ 

     ១ ម. យុជឈមេនន ។ ២ ឱ. ពទធ  ។ ម. ពនធំ ។ ៣ ឱ. អជឈគញឆ ិ ។ 

ម.  អសឹ  មេជឈ  គចឆំ  ។  ៤  ឱ.  តស    គលក  វកន្តំ ។   ម.  តស   គលយ  វកិន្តុំ   ។ 
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២៩១ 

េតរសនិបត   តកក រយិជតក   ទី   ៨ 

[១១២៧] (តំ លេរឿងកុកសថ) កលពែពទងំពីរ កពុំងែតជល់គន  

 កុកស  ចូលេទ្រតង់ចេន្ល ះពែព កុកសេនះ ្រតូវកបលពែព 

 ទងំពីរ ទងគិចេខទចកនុងទីេនះ ដេំណើ រេនះ ្របែហលគន នឹងេ ក 

 េ្រចើនយ៉ង   ។ 

[១១២៨] (តំ លេរឿងជន ៤ នក់ថ) ជន ៤ នក់ កន់ជយ្រកម 

 ច្ំរតងបុរសមន ក់ (ែដលេ តពីចុងេ ន ត) ជនទងំ ៤ នក់ 

 េនះ ែបកកបលដួល ្ល ប់ ដេំណើ រេនះ ្របែហលគន នឹងេ ក 

 េ្រចើនយ៉ង   ។ 

[១១២៩] (តំ លេរឿងពែពថ) ដូចជេមពែព ែដលេចរចងទុក 

 ែកបរគុមពឫស  ី ទធក់េជើងេ្រកយេលង បនជន់កបំិត េហតុេនះ 

 បនជេចរ របពំង់កេមពែពេនះ ដេំណើ រេនះឯង្របែហលគន  

 នឹងេ ក   េ្រចើនយ៉ង   ។ 
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២៩២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [១១៣០] នយិេម    េទ (១)  នបិ    គនធព្វបុ ្ត  

    មិគគ     ឥេម    អតថវ ភ     ឥេម(២) 

    ឯកញច     នំ    យមេស    បចន្តុ  

    ឯកំ    បុនបបត េស(៣)   បចន្តុ    ។ 

 [១១៣១]  សតំ    សហស ន    ទុពភ សិ នំ 

    កលមប ិ   នគឃតិ    សុភសិតស  

    ទុពភ សិតំ    សង កមេន    កិេលេ  

    ត ម     តុណ្ហី      កឹបុរេិ     ន    ពលយ    ។ 

 [១១៣២] យ    េម     ពយកសិ    បមុញច េថតំ 

    គិរញិច     នំ(៤)   ហិមវន្តំ    នយន្តុ  

    ឥមញច     េខ    េទន្តុ     ម ន យ 

   បេ វ    នំ    បត េស    បចន្តុ     ។ 

[១១៣៣] បជជុនននថ   បសេ   បសុនថ   អយ ំ  បជ 

 ត្វំនេថសមិ(៥)  ម ជ  អម្ហនថ   មម   ភរយិ(៦) 

 ទ្វិននមញញតរ ំ  ញ ្វ    មុេ ្ត    គេចឆយយ   បព្វតំ   ។ 

     ១ ម. ឥេម ន េទ  ។ ២ ម. អតថវសំ គ េម ។ ៣ ឱ. ឯកញច  នំ បតេរេស ។ ៤ ម. 

គិរវិរ ំ។  ៥ ម. នេថសិ ។ ៦ ឱ. នេថហំ  ភរយិយ ច ។ ម. នេថហំ  ភរយិយ  េម ។ 
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២៩២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១១៣០] (តំ លេរឿង្រពះ ជព ណសី្រ ស់ថ) កិននរទងំពីរ 
 េនះ មិនែមនជេទវ  មិនែមនជគនធព្វបុត្តេទ កិននរទងំេនះជ 
 ្រមឹគេទ កិននរទងំេនះ ្រពនៃ្រពបននមំក េ យអំ ច 
 ្របេយជន៍ ពួកអនកេធ្វើ្រកយេ ង យ ចូរចម្អិនកិននរមួយេនះ កនុង 
 េពលបយ ង ច   ចូរចម្អិនកិននរមួយេទៀត   កនុងេពលបយ្រពឹក   ។ 
[១១៣១] (េរឿងកិននរទូីល្រពះ ជថ) ពកយជទុពភ សិត មួយែសន 
 ម៉ត់ ក៏មិនដល់មួយចណិំត ៃនពកយជសុភសិតេឡើយ បុគគល 
 កលរេងក ស នឹងពកយជទុពភ សិត រែមងលបំក េ្រពះ 
 េហតុេនះ   កិននរេនេសង ម   មិនែមនេ្រពះលងង់េទ   ។ 
[១១៣២] (្រពះ ជ្រ ស់ថ) កិននរ ី បនេ ះ នឹងអញ អនក 
 ទងំ យ ចូរែលងកិននរនុី៎ះចុះ ចូរនកំិននរេនះេទភនហិំមពន្ត អនក 
 ទងំ យ ចូរ្របគល់កិននរេនះ េដើមបេី ង្រគួ ចូរចម្អិន  កនុង 
 េពលបយ្រពឹក   អពីំ្រពលឹម   ។ 
[១១៣៣] (កិននរ្រកបទូលថ) ពួកសត្វចិញចឹ ម មនេមឃជទីពឹង 
 ពួកមនុស មនសត្វចិញចឹ មជទីពឹង បពិ្រតម ជ ខញុមំន្រពះអងគ 
 ជទីពឹង ឯភរយិរបស់ខញុ  ំ មនខ្លួនខញុជំទីពឹង កនុងរ ងេយើងខញុ  ំ
 ទងំពីរនក់ សូមឲយអនកែដលរួច (អពីំេសចក្ដី ្ល ប់) ដឹងថ 
 អនក មួយ   ( ្ល ប់)   េហើយសឹមេទភន ំ  ។ 
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២៩៣ 

េតរសនិបេត   អដ្ឋមំ   តកក រយិជតកំ 

 [១១៣៤]  ន    េវ    និនទ     សុបរវិជជយថ(១) 

   ននជន    េសវតិព្វ     ជនិនទ 

   េយេនវ    ឯេក    លភេត    បសំសំ 

   េតេនវ    អេញញ     លភេត    និនទិ រ ំ   ។ 

 [១១៣៥] សេព្វ     េ េក    បរចិេត្តន    អតិចិេ ្ត (២) 

   សេព្វ     េ េក    ចិត្ត     សម្ហិ    ចិេត្ត 

   បេចចកចិ ្ត     បុថុ    សព្វស ្ត  

   កស ធី    ចិត្តស     វេស    ន    វេត្ត    ។ 

 [១១៣៦] តុណ្ហី     អហុ    កឹបុរេិ     សភរេិយ(៣) 

   េយទនិ    ពយកសិ    ភយស     ភីេ  

   េ ទនិ    មុេ ្ត     សុខិេ     អេ េគ 

   ច    កិេរវតថវតី(៤)   ន នន្តិ    ។ 

តកក រយិជតកំ   អដ្ឋមំ   ។ 

     ១ ឱ. សុបរវិជជយ េច ។ ម. សុបរវិជជេយថ ។ ២ ឱ. សេព្វ  េ េក បរ- 

ចិេ ្ត  អចិេ ្ត  ។ ម. សេព្វ  េ េក បរចិិេ ្ត  ។ ៣ អដ្ឋកថយំ អភណិេ  ។ 

៤   គិេរវតថវតីតិ   ។ 
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២៩៣ 

េតរសនិបត   តកក រយិជតក   ទី   ៨ 

[១១៣៤] បុគគលមិនងយេចៀសនិនទ េទ បពិ្រត្រពះជនិនទ ្រពះអងគគបប ី

 េសពគប់ ប់រកនូវពួកជន អនកមនេសចក្ដី្របថន េផ ងៗ គន  

 (លេមើល) បុគគលពួកមួយ បននូវេសចក្ដីសរេសើរ េ យគុណ 

 មនសីលគុណជេដើម  បុគគលឯេទៀត បននូវពកយនិនទ  

 េ យគុណមនសីលគុណជេដើមេនះ  េទវញិ   ។ 

[១១៣៥] សត្វេ កទងំអស់ មនចិត្តេក្ល វក្ល  េ យចិត្តេផ ងគន  

 សត្វេ កទងំអស់ មនចិត្ត្រប្រពឹត្តេទ កនុងចិត្តរបស់ខ្លួន ពួកសត្វ 

 ទងំអស់ មនចិត្តេផ ងៗ គន  មន្របេភទដ៏េ្រចើន ឯកនុងេ ក 

 េនះ    បុគគលមិនលុះអំ ចចិត្ត   របស់បុគគល បនេឡើយ   ។ 

[១១៣៦] (្រពះ ជ...) កិននរ  ្រពមទងំភរយិេនេសង ម 

 ឥឡូវេនះ ភ័យេហើយ បនេ ះ  កិននរេនះ ចូររួចអពីំភ័យ 

 ដល់នូវេសចក្ដីសុខ មិនមនេ គកនុងកលឥឡូវេនះចុះ ចរបស់ 

 ជនទងំ យ   ជ ចមន្របេយជន៍   ។ 

ចប់តកក រយិជតកទី៨ ។ 
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២៩៤ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

ររុមិុគជតកំ(១) 

[១១៣៧] តស (២)  គមវរ ំ   ទមមិ  នរេិយ   ច   អលង ក  

 េក(៣)  េម   តំ   មិគមកខ សិ មិគនំ   មិគមុត្តមំ   ។ 

[១១៣៨] មយ្ហ ំ  គមវរ ំ  េទហិ  នរេិយ   ច   អលង ក  

 អហំ   េត   មិគមកខិ ស  ំ  មិគនំ   មិគមុត្តមំ   ។ 

[១១៣៩] ឯតសមឹ   វនសណ្ឌ សមឹ     អមព       ច   បុបផិ  

 ឥនទេគបកសញឆនន    ឯេតថេ    តិដ្ឋតិ   មិេគ   ។ 

[១១៤០] ធនុំ   អេទ្វជឈ(ំ៤)  ក ្វ ន ឧសំុ    សននយ្ហុបគមិ 

 មិេគ   ច   ទិ ្វ    ជនំ    ទរូេ    អជឈភសថ 

 គេមហិ     ម ជ          ម   មំ   វជិឈ ិ  រេថសភ 

 េក   នុ   េត   ឥទមកខ សិ  ឯេតថេ    តិដ្ឋតិ   មិេគ   ។ 

     ១ ឱ. ររុជុតកំ ។ ម. ររុមិុគ ជជតកំ ។ ២ ឱ. កស  ។ ៣ ម. េយ ។ 

៤   ម.   សរជជុំ   ។ 
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២៩៤ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

ររុមិុគជតក 

[១១៣៧] (្រពះបទ្រពហមទត្ត ្របកសថ) នរ  ្របប់្រមឹគេនះ 
 ជ្រមឹគដ៏ឧត្តមជង្រមឹគទងំ យ ដល់េយើង េយើងនឹងឲយ្រសុក 
 សួយនិងនងនរ ី  ែដលស្អិត ្អ ងេហើយ   ដល់អនកេនះ   ។ 
[១១៣៨] (េសដ្ឋិបុត្ត ្រកបទូលថ) សូម្រពះអងគ្របទន្រសុកសួយ និង 
 ពួកនងនរ ី ែដលស្អិត ្អ ង ដល់ទូល្រពះបងគជំខញុ ចុំះ ទូល្រពះបងគ ំ
 ជខញុនឹំង្រកបទូល្រមឹគេនះ ជ្រមឹគដ៏ឧត្តម ជង្រមឹគទងំ យ 
 ដល់្រពះអងគ   ។ 
[១១៣៩] េដើម ្វ យនិងេដើម ល្រពឹក  កនុងដងៃ្រពនុ៎ះ មនផក រកី 
 (ែផនដី) ដ៏េដរ ស េ យេ ម  មនសមផស ្រសួល មនពណ៌ 
 ្រកហមដូចជសមបុរៃនសត្វេមេភ្ល ង ្រមឹគនុ៎ះឋិតេនកនុងដងៃ្រពនុ៎ះ ។ 
[១១៤០] (អភិសមពុទធគថ) ្រពះបទ្រពហមទត្ត ្រទង់យិត្រពះទ្រមង់ 
 េកទណ្ឌ  ផទ ប់កសំរ េហើយេស្តចចូលត្រមង់េទ ឯ្រមឹគ្រកេលក 
 េឃើញ្រពះ ជេហើយ ក៏ទូលអង្វរពីចមង យថ បពិ្រតម ជ 
 សូម្រពះអងគឈប់សិន បពិ្រត្រពះអងគ្របេសើរកនុងរថ សូម្រពះអងគកុ ំ
 បញ់ទូល្រពះបងគជំខញុ េំឡើយ នរ េអះ បន្រកបទូលដេំណើ រ 
 េនះដល់្រពះអងគថ   ្រមឹគនុ៎ះ   ឋិតេនកនុងដងៃ្រពនុ៎ះ   ។ 
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២៩៥ 

េតរសនិបេត   នវមំ   ររុមិុគជតកំ 

[១១៤១] ឯស   បបចេ    េបេ  សមម   តិដ្ឋតិ   រក 

 េ    ហិ   េម   ឥទមកខ សិ   ឯេតថេ    តិដ្ឋតិ   មិេគ  ។ 

[១១៤២] សចចំ   កិេរវមហំសុ  ន    ឯកចចិយ   ឥធ 

 កដ្ឋំ   និបវតំ(១)   េសេយយ ន េត្វេវកចចិេយ   នេ    ។ 

 [១១៤៣]  កិននុ     រុរុ    គរហសិ    មិគនំ 

   កឹ    បកខិ នំ    កឹ    បន    មនុ នំ 

   ភយ ំ   ហិ    មំ    វនិទតិនបបរបូំ 

   សុ ្វ ន    តំ    មនុសិ(២)   ភសមនំ    ។ 

 [១១៤៤]   យមុទធរ ឹ   ហេន    វុយ្ហមនំ 

   មេ ទេក    សលិេល    សីឃេ េត 

   តេ និទនំ    ភយមគតំ    មម 

   ទុេកខ     ហេវ    ជ    អសពភិ    សងគេម    ។ 

      ១   ឱ.   វបិ្ល វតំិ  ។   ម.   និប្លវតំិ  ។   ២   ឱ.   តំ   មនុសំ  ។   ម.   េត   មនុសិ  ។ 
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២៩៥ 

េតរសនិបត   ររុមិុគជតក   ទី   ៩ 

[១១៤១] (្រពះ ជ...) ែនសម្ល ញ់ បុរសជអនក្រប្រពឹត្តអេំពើ មកនុ៎ះ 

 ឋិតេនអពីំចមង យ បុរសេនះ បន្របប់ដេំណើ រេនះ ដល់េយើង 

 ថ   ្រមឹគនុ៎ះ   ឋិតេនកនុងទីនុ៎ះ   ។ 

[១១៤២] (េ្របើសមសេពធិសត្វ...) បនឮមកថ នរជនពួកខ្លះ 

 កនុងេ កេនះ បនេពលពកយពិតយ៉ងេនះថ កំ ត់េឈើែដល 

 េគ្រសង់េឡើង ្របេសើរជង ឯនរជនពួកខ្លះ ែដលេគ្រសង់េឡើង 

 មិន្របេសើរេទ   ។ 

[១១៤៣] (្រពះ ជ...) មន ល្រមឹគ អនកតិះេដៀល្រមឹគទងំ យ 

 ឬបក ទីងំ យ ឬក៏មនុស ទងំ យ េយើងមនភ័យេ្រចើន 

 េ្រពះែតឮអនកនិយយ   ជភ មនុស    ។ 

[១១៤៤] (េ្របើសមស...) ខញុបំន្រសង់មនុស  ែដលរ ត់េទ 

 កនុងផ្លូ វទឹក មនទឹកេ្រចើន ទឹកេ្រជ មនែខ ទឹក ហូររហ័ស 

 (ឥឡូវ) ភ័យមនមកដល់ទូល្រពះបងគជំខញុ េំហើយ េ្រពះេហតុែត 

 ្រសង់មនុស េនះ បពិ្រតម ជ កររួបរួមនឹងអសបបុរស 

 ែតងនមំកនូវេសចក្តីទុកខ   ។ 
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២៩៦ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [១១៤៥] េ ហំ    ចតុបបត្តមិមំ    វហិងគមំ 

   តនុចឆិទំ    ហទេយ    ឱសជជ មិ 

   ហនមិ    តំ    មិត្តទុពភឹ    អកិចចករ ឹ

   េយ    ទិសំ    កមមកតំ    ន    ជេន    ។ 

 [១១៤៦]  ធីរស     ពលស     ហេវ    ជនិនទ 

   សេន្ត     វធំ    នបបសំសន្តិ    ជតុ 

   កមំ    ឃរ ំ   គចឆតុ    បបធេមម  

   យញចស     ភត្តំ    តេទតស     េទហិ 

   អហញច     េត    កមកេ     ភ មិ    ។ 

 [១១៤៧]  អទធ     រុរុ    អញញតេ     សតំ    េ  

   េយ    ទុពភិេន    មនុសស     ន    ទុពភី 

                           កមំ    ឃរ ំ   គចឆតុ    បបធេមម  

   យញចស     ភត្តំ    តេទតស     ទមមិ 

   អហញច     េត    គមវរ ំ   ទទមិ    ។ 
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២៩៦ 

សុត្តន្ដបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១១៤៥] (្រពះ ជ...) េយើងនឹងបញ់្រពួញេនះេទ ម កស ជ 

 ្រពួញមន ្ល បកនទុយ ៤ ផ្ដ ច់នូវសររីៈ (បុរសេនះ) ចេំដើម្រទូង 

 េយើងនឹងសម្ល ប់មនុស េនះ ជមនុស ្រទុស្តមិត្ត ជអនកេធ្វើកិចចែដល 

 មិនគួរេធ្វើ មិនដឹងនូវឧបករគុណ ែដលេធ្វើេហើយ្របកដដូេចន ះ ។ 

[១១៤៦] (េ្របើសមស...) បពិ្រត្រពះជនិ្រនទ សបបុរសទងំ យ រែមង 

 មិនសរេសើរនូវករសម្ល ប់របស់អនក្របជញ ឬមនុស ពល េ យពិត 

 សូមឲយមនុស អនកមនបបធម៌េទផទះ មេសចក្ដី្របថន ចុះ ភត្ត 

  (ែដល្រពះអងគ្រតូវ្របទន) ដល់បុរសន៎ុះ សូម្រពះអងគ្របទន 

 ភត្តេនះ ដល់បុរសន៎ុះ ចែំណកខញុសូំមេធ្វើ មេសចក្ដី្របថន  

 របស់្រពះអងគចុះ   ។ 

[១១៤៧] (្រពះ ជ...) មន លេ្របើសមស ប ្ដ សបបុរសទងំ យ 

 អនកែដលមិន្របទូស្ត ចេំពះមនុស  ែដល្របទូស្ដេនះ ក៏ចត់ថជ 

 សបបុរសមួយ េ យពិត មនុស មនបបធម៌ ចូរេទផទះរបស់ខ្លួន 

 មេសចក្ដី្របថន ចុះ ភត្ត  (ែដលេយើង្រតូវឲយ) ដល់បុរសន៎ុះ 

 េយើងនឹងឲយភត្តេនះ ដល់បុរសន៎ុះ មួយេទៀត េយើងនឹងឲយ្រសុក 

 សួយដល់អនក    ។ 



600 

២៩៧ 

េតរសនិបេត   នវមំ   ររុមិុគជតកំ 

[១១៤៨] សុវជិនំ   សិគ នំ  សកុន្ត នញច    វស តិំ 

 មនុស វស តិំ   ជ   ទុព្វិជនតរ ំ តេ  

 អបិ   េច   មញញតី   េបេ   ញតិ   មិេ ្ត    សខតិ  

 េយ   បុេព្វ   សុមេន   ហុ ្វ  បចឆ    សមបជជេត   ទិេ   ។ 

[១១៤៩] សមគ    ជនបទ   េនគម   ច   សមគ  

 មិគ   ធញញ និ    ខទន្តិ  តំ   េទេ    បដិេសធតុ   ។ 

[១១៥០] កមំ   ជនបេទ   មសិ រដ្ឋញច បិ    វនិស តុ 

 ន   េត្វ ហំ   រុរុ ំ  ទុេពភ   ទ ្វ    អភយ   បកខិ នំ   ។ 

[១១៥១] ម   េម   ជនបេទ   សិ ម   មំ   ជនបេទ   អហុ(១) 

 ន   េត្វ ហំ   មិគ ជស   វរ ំ  ទ ្វ     មុ    ភេណតិ   ។ 

ររុមិុគជតកំ   នវមំ   ។ 

     ១   ឱ.   ម.   រដ្ឋញច បិ   វនិស តុ   ។ 
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២៩៧ 

េតរសនិបត   ររុមិុគជតក   ទី   ៩ 

[១១៤៨] (េ្របើសមស...) បពិ្រតម ជ សេំឡងរបស់ចចក និង 

 េ្រក ល េគដឹងបនេ យងយ ឯសម្ដីរបស់មនុស  េគដឹងបន 

 េ យក្រម ជងសម្ដីសត្វេនះេទេទៀត បុរស មនចិត្តល្អ 

 េគសមគ ល់ថ ជញតិ ជមិ្រត ជសម្ល ញ់ កនុងកលមុន បុរស 

 េនះ   រែមង   ជស្រតូវវញិ   កនុងកលជខងេ្រកយ   ។ 

[១១៤៩] (អភិសមពុទធគថ) ពួកអនកជនបទ ក៏មក្របជុគំន  ពួកអនក 

 និគមក៏មក្របជុគំន  (េហើយ្រកបទូលេស្ដច) ថ ពួក្រមឹគសីុ្រសូវ 

 អស់េហើយ សូម្រពះសមមតិេទព កមច ត់ពួក្រមឹគេនះេចញ ។ 

[១១៥០] (្រពះ ជ...) ចូរកុឲំយមនជនបទ ទងំែដនក៏ចូរវនិសេទ 

 េ យពិតចុះ េយើងឲយអភ័យ ដល់ពួកបក េីហើយ មិន្របទូស្ដ 

 េ្របើសមសេទ   ។ 

[១១៥១] េយើងមិនមនជនបទក្ដី ជនបទមិនមនដល់េយើងក្ដី េយើង 

 ឲយពរដល់មិគ ជេហើយ   មិននិយយពកយកុហកេទ   ។ 

ចប់   ររុមិុគជតក   ទី   ៩   ។ 
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២៩៨ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

សរភជតកំ 

[១១៥២] សឹេសេថវ   បុរេិ   ន   និព្វិេនទយយ   បណ្ឌិ េ  

 បស មិ   េ ហំ   អ ្ត នំ   យថ   ឥចឆឹ   តថ   អហុ    ។ 

[១១៥៣] សឹេសេថវ   បុរេិ   ន   និព្វិេនទយយ   បណ្ឌិ េ  

 បស មិ   េ ហំ   អ ្ត នំ      ឧទក   ថលមុពភតំ   ។ 

[១១៥៤] យេមេថវ   បុរេិ   ន   និព្វិេនទយយ   បណ្ឌិ េ  

 បស មិ   េ ហំ   អ ្ត នំ  យថ   ឥចឆឹ   តថ   អហុ   ។ 

[១១៥៥] យេមេថវ   បុរេិ     ន   និព្វិេនទយយ   បណ្ឌិ េ  

 បស មិ   េ ហំ   អ ្ត នំ  ឧទក   ថលមុពភតំ   ។ 

 [១១៥៦]  ទុគខូបនីេ បិ     នេ     សបេញញ  

   សំ     ន    ឆិេនទយយ    សុខគមយ 

   ពហ ូ   ហិ    ផស     អហិ     ហិ     ច 

   អវតិកកិ េ     មចចុ មុបបជជន្តិ    ។ 
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២៩៨ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

សរភជតក 

[១១៥២] (្រពះបទ្រពហមទត្ត បន្លឺឧទនថ) បុរសជបណ្ឌិ ត ្រតូវែត 
 ្របថន  មិនគបបេីនឿយ យេទ ម អញេឃើញខ្លួនសេ្រមច ដូច 
 េសចក្ដី្របថន    ។ 

[១១៥៣] បុរសជបណ្ឌិ ត ្រតូវែត្របថន  មិនគបបេីនឿយ យេទ 
 ម អញេឃើញខ្លួន   ែដលេគ្រសង់អពីំទឹក   មកេលើេគក   ។ 
[១១៥៤] បុរសជបណ្ឌិ ត ្រតូវែតពយយម មិនគបបេីនឿយ យ 
 េទ   ម អញេឃើញខ្លួន   សេ្រមចដូចេសចក្ដី្របថន    ។ 
[១១៥៥] បុរសជបណ្ឌិ ត ្រតូវែតពយយម មិនគបបេីនឿយ យេទ 
 ម អញេឃើញខ្លួន ែដលសរភ្រមឹគ្រសង់អពីំទឹក មកេលើេគក ។ 
[១១៥៦] នរជនែដល្របកបេ យ្របជញ  សូមបដីល់េសចក្ដីទុកខ ក៏មិន 
 កត់បង់េសចក្ដីប៉ុនប៉ង េដើមបឲីយបនសុខ េ្រពះថផស ៈ(១)ទងំ- 
 យ មនេ្រចើន មិនជ្របេយជន៍ក៏មន ជ្របេយជន៍ក៏មន 
 ពួកជនអនកមិន្រតិះរះិ   រែមងចូលេទរកេសចក្ដី ្ល ប់   ។ 

     ១ ផស ៈ ែ្របថ ករប៉ះពល់មន ៤ គឺករប៉ះពល់នឹងទុកខ សុខ មរណៈ និងជីវតិ ។ 
ករប៉ះពល់ទុកខនិងមរណៈ មិនជ្របេយជន៍របស់សត្វ ។ ករប៉ះពល់សុខ និងជីវតិ 
ជ្របេយជន៍  ។  អដ្ឋកថន័យ  ។ 
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២៩៩ 

េតរសនិបេត   ទសមំ   សរភជតកំ 

[១១៥៧] អចិន្តិតមប ិ  ភវតិ   ចិន្តិតមប ិ  វនិស តិ 

  ន  ហិ  ចិន្ដ មយ  េភគ ឥតថិយ   បុរសិស       ។ 

[១១៥៨] សរភំ   គិរទុិគគសមឹ   យ ំ  ត្វំ   អនុស រ ី  បុេរ 

 អលីនចិត្តស    តុវ(ំ១)   វកិកន្តមនុជីវសិ   ។ 

 [១១៥៩]  េយ    តំ    វទុិគគ     នរក    សមុទធរ ិ

 សិ យ    េយគគំ    សរេភ    ករ ិ ្វ  

 ទុកខូ បនីតំ    មចចុ មុខ    បេមចយិ 

 អលីនចិត្តំ    តេមវ    វេទសិ    ។ 

 [១១៦០] កឹ    ត្វំ   នុ    តេតថវ    តទ    អេ សិ 

 ឧទហុ    េត    េកចិ    តំ    ឯតទកខ  

 វវិដចឆេទ    នុសិ    សព្វទស  ី

 ញណំ    នុ    េត    ្រពហមណ    ភឹសរបូំ    ។ 

 [១១៦១]    ន    េច ហំ    តតថ    តទ    អេ សឹ 

 ន    ចបិ    េម    េកចិ    នំ    ឯតទកខ  

 គថបទនញច     សុភសិ នំ 

 អតថំ    តទេនន្តិ    ជនិនទ    ធី    ។ 

      ១   ម.   តវ   ។ 
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២៩៩ 

េតរសនិបត   សរភជតក   ទី   ១០ 

[១១៥៧] េហតុែដលេយើងមិនបនគិត ក៏ែ្របជមន េហតុែដល 
 េយើងបនគិតេហើយ ក៏ែ្របជវនិសេទវញិ េភគៈទងំ យ 
 របស់្រស្តីក្ដី របស់បុរសក្ដី មិនែមនសេ្រមច មកពីករគិតេឡើយ ។ 
[១១៥៨] (បុេ ហិត ្រកបបងគទូំលថ) ពីេដើម ្រពះអងគ ជប់ ម 
 សរភ្រមឹគកនុងដងភន ំ ្រពះអងគបនរស់រួច្រពះជនម េ យ រេសចក្ដី 
 ពយយម   របស់សរភ្រមឹគ   ែដលមនចិត្តមិនរួញ    ។ 
[១១៥៩] សរភ្រមឹគ  េធ្វើនូវករ្របេ ងថម បន្រសង់្រពះអងគ 
 េឡើងអពីំរេ ្ដ  ែដលមិនងយេឡើងរួច េហើយបនេ ះ្រពះអងគ 
 ែដលដល់នូវេសចក្ដីទុកខ ឲយរួចពីមត់េសចក្ដី ្ល ប់ ្រពះអងគពណ៌ន 
 សរេសើរសរភ្រមឹគ   ែដលជសត្វមនចិត្តមិនរួញ េនះឯង   ។ 
[១១៦០] (្រពះ ជ...) កនុងេពលេនះ អនកឯងបនេន កនុងទីេនះែដរ 
 ឬ ឬនរ មួយ្របប់ដេំណើ រេនះ ដល់អនក ឬក៏អនកជបុគគល 
 មនដបូំលគឺកិេលសេបើកេហើយ ជអនកេឃើញេហតុសព្វ មន ល 
 ្រពហមណ៍   អនកមនញណ   ដ៏មនកម្ល ងំេក្ល វក្ល ឬ   ។ 
[១១៦១] (បុេ ហិត...) កនុងេពលេនះ ទូល្រពះបងគជំខញុ  ំ មិនបនេន 
 កនុងៃ្រពេនះេទ ទងំគម ននរ មួយ្របប់ដេំណើ រេនះ ដល់ទូល 
 បងគជំខញុ េំឡើយ បពិ្រត្រពះជនិនទ អនក្របជញទងំ យ ែតងពិចរ- 
 េសចក្ដីៃនបទៃនគថ   និងសុភសិតទងំ យេនះ   ។ 



606 

៣០០ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

 [១១៦២]  ទយ    បត្តំ    បរវរីយិឃតឹ 

   ចេប    សរ ំ   កឹ    វចិិកិចឆេស    តុវ ំ

   នុេ ្ណ     សេ (១)    សរភំ    ហន្តុ     ខិបប ំ

   អននំ    ហិ    ឯតំ    វរបញញ    រេញញ     ។ 

 [១១៦៣]   អទធ     បជនមិ    អហំបិ    ឯតំ 

   អននំ    មិេគ    ្រពហមណ    ខត្តិយស  

   បុេព្វ    កតញច     អបចយមេន 

   ត ម     មិគំ    សរភំ    េន    ហនមិ    ។ 

[១១៦៤] េនេ     មិេគ   ម ជ អសុេរេ    ទិសមបតិ 

       ឯតំ   ហន្ត្វ    មនុស និទ  ភវស ុ   អម ធិេប   ។ 

 [១១៦៥]  សេច    ច    ជ    វចិិកិចឆេស    តុវ ំ

   ហន្តុ ំ     មិគំ    សរភំ    ស យកំ 

   សបុត្តទេ     នរវរីេសដ្ឋ 

   គន្ត្វ (២)   តុវ ំ   េវតរណឹ    យមស     ។ 

      ១   ម.  តុេ    សរេភ   ។   ៣   ហន្ត្វ    េន   េចតិ   អដ្ឋកថយំ   ទិស តិ   ។  
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៣០០ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

[១១៦២] (្រពះឥ្រនទែ្រជកចូលកនុងសររីៈបុេ ហិត េហើយនិយយថ) ្រពះ 

 អងគផទ ប់្រពះទ្រមង់កសំរ មន ្ល បកនទុយ ជេ្រគ ងសម្ល ប់បុគគល 

 ដៃទេ យេសចក្ដីពយយម ឰដ៏្រពះទ្រមង់េកទណ្ឌ េហើយ េនអល់ 

 ែអកអ្វីេទៀត ចូរឲយ្រពះទ្រមង់កសំរ ែដល្រពះអងគបញ់េទេហើយ 

 សម្ល ប់សរភ្រមឹគឲយឆប់េទ បពិ្រតម ជ មន្របជញ ដ៏្របេសើរ 

 េ្រពះសរភ្រមឹគនុ៎ះ នឹងបនជ្រកយេ ង យ របស់្រពះ ជ ។ 

[១១៦៣] (្រពះ ជ...) មន ល្រពហមណ៍ េយើងដឹងថ សរភ្រមឹគេនះ 

 ជ្រកយេ ង យរបស់ក ្រតិយ៍ ពិតែមនេហើយ ែតេយើងេគរព 

 គុណ ែដលសរភ្រមឹគ េធ្វើេហើយកនុងកលមុន េហតុេនះ េយើង 

 មិនសម្ល ប់សរភ្រមឹគេទ   ។ 

[១១៦៤] (សកកៈ...) បពិ្រតម ជ នុ៎ះមិនែមនជសរភ្រមឹគេទ 

 នុ៎ះជ្រពះឥ្រនទជធជំងអសុរ បពិ្រត្រពះអងគជធជំងមនុស  ្រពះ 

 អងគសម្ល ប់្រពះឥ្រនទេនះេហើយ   ចូរបនជេស្ដចេទវ    ។ 

[១១៦៥] បពិ្រតម ជ េបើ្រពះអងគ េនអល់ែអកនឹងករសម្ល ប់ 

 សរភ្រមឹគ ែដលជសម្ល ញ់េហើយ បពិ្រត្រពះអងគ្របេសើរេ យ 

 ករពយយមជងនរជន ្រពះអងគ្រពមទងំ្រពះ ជបុ្រត ្រពះ ជេទពី 

 នឹងធ្ល ក់េទ   កនុងេវតរណីនរក   ៃន្រពះយម ជ   ។ 
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៣០១ 

េតរសនិបេត   ទសមំ   សរភជតកំ 

 [១១៦៦] កមំ    អហំ     ជនបទ    ច    សេព្វ 
   បុ ្ត     ច     ទ      ច     ស យសងឃ 
   គេចឆមុ    តំ    េវតរណឹ    យមស  
   ន    េត្វវ    ហេញញ    មម    បណទស (១)   ។ 
 [១១៦៧] អយ ំ   មិេគ    កិចឆគតស    មយ្ហ ំ
   ឯកស     ក ្ត     វវិនសមឹ    េឃេរ 
   តំ    ទិសំ    បុព្វកិចចំ    សរេន្ត  
   ជនំ    ម ្រពេហម    កថំ    ហេនយយ ំ   ។ 
 [១១៦៨]  មិ ្ត ភិ ធី    ចិរេមវ    ជីវ 
   រជជំ    ឥមំ    ធមមគុេណ   ប ស 
   នរគីេណហិ    បរចិរយេន្ត  
   េមទស ុ    រេដ្ឋ    តិទិេវវ    សេ     ។ 
 [១១៦៩]  អេកក ធេន    និចចបសននចិេ ្ត  
   សព្វ តិថី    បហុនេក    ករ ិ ្វ (១) 

   ទ ្វ     ច    ភុ ្វ     ច    យថនុភវ ំ
   អនិនទិេ     សគគមុេបហិ    នន្តិ    ។ 

សរភជតកំ    ទសមំ   ។ 
     ១ ឱ. ន េត្វវ ហេញញ  េយ មម បណទស  ។ ម. ន េត្វវ ហេញញ មម បណេទ េយ ។ 
២  ឱ.  សព្វ តិថី  យចេយេគ  ច  ភរ ិ ្វ   ។  ម.  សព្វ តិថី   យចេយេគ   វទិិ ្វ   ។ 
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៣០១ 

េតរសនិបត   សរភជតក   ទី   ១០ 

[១១៦៦] (្រពះ ជ...) េយើងផង ពួកអនកជនបទទងំអស់ផង បុ្រ  

 បុ្រតីផង អគគមេហសីផង ពួកសម្ល ញ់ផង ចូរធ្ល ក់េទកនុងេវត- 

 រណីនរក ៃន្រពះយម ជ េ យពិតចុះ េយើងមិន្រតូវសម្ល ប់សត្វ 

 ែដលឲយជីវតិេយើងេឡើយ   ។ 

[១១៦៧] សរភ្រមឹគេនះ ជអនកឲយជីវតិដល់េយើង ែដលដល់នូវេសចក្ដី 

 លបំកមន ក់ឯង កនុងៃ្រព ដ៏ពន្លឹក បពិ្រតម ្រពហម េយើងរលឹក 

 ដឹងនូវកិចចករខងេដើម ែបបេនះេហើយ គបបសីម្ល ប់ដូចេម្ដចបន ។ 

[១១៦៨] (សកកៈ...) សូម្រពះអងគ ជអនកញុងំមិ្រតឲយេ្រតកអរ គង ់

 ្រពះជនមអស់កលយូរអែង្វង សូម្រពះអងគេ យ ជសមបត្តិេនះ 

 កនុងធមមគុណ សូមឲយមនពួកនងនរេីចមេ ម េហើយេ្រតកអរ 

 កនុងែដនរបស់្រពះអងគចុះ ដូចជ សវៈេ្រតកអរ កនុង នៃ្រត្រតិង  ។ 

[១១៦៩] ្រពះអងគជបុគគលមិនេ្រកធ មន្រពះទយ័្រជះថ្ល ជនិចច យក 

 សមណ្រពហមណ៍ ្របកបេ យធម៌ទងំអស់ ជេភញ វ ្រពះអងគគួរ 

 េគសូមបន ឲយទននិងេ្របើ្របស់ខ្លួនឯង មសមគួរ សត្វ 

 េ កមិនតិះេដៀលបន សូម្រពះអងគេទេកើត កនុង នសួគ៌ចុះ ។ 

ចប់   សរភជតក   ទី   ១០   ។ 
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៣០២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

តស ុទទ នំ 

   វរមមព    កុ រ ិ   សហំសវេ  

   អថរញញសមឹ    ទតូកបញចមេក 

   អថ    េពធិ    អកិត្តិ    សុតកករនិ 

   អថ    រុរុមិេគន    បេ     សរេភ    ។ 

េតរសនិបតំ   និដ្ឋិតំ   ។ 
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៣០២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   ជតក 

ឧទទ នៃនេតរសនិបតេនះគឺ 

 និយយអពីំ ្វ យដ៏្របេសើរ ១ ដឹង ១  ហង ដ៏្របេសើរ ១ ករេន 

 កនុងៃ្រព ១ ទូតជគ្រមប់ ៥ កលិងគេពធិ្រពឹក  ១ អកិត្តិ បស ១ 

 តកក រយិបុេ ហិត  ១  ្រមឹគមស   ១   សរភ្រមឹគ   ១   ។ 

ចប់   េតរសនិបត   ។ 
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សុត្តន្តបិដេក 
ខុទទកនិកយស    ជតកំ 

អដ្ឋេម   ភេគ 

 មតិក អេងក 
បញច កនិបេ  

 បញចកនិបេត បឋមស     មណិកុណ្ឌ លវគគស  
 មណិកុណ្ឌ លជតក ំ  បឋម ំ......................  ១ 
 សុជតជតក ំ  ទុតិយ ំ...............................  ២ 
 េវន ខជតក ំ  តតិយ ំ............................  ៤ 
 ឧរគជតក ំ  ចតុតថ ំ....................................  ៥ 
 ធងកជតក ំ  បញចម ំ....................................  ៧ 
 ករនទិយជតក ំ  ឆដ្ឋ ំ..................................  ៨ 
 លដុកិកជតក ំ   សត្តម ំ.............................  ១០ 
 ចុល្លធមមបលជតក ំ  អដ្ឋម ំ.......................  ១១ 
 សុវណ្ណមិគជតក ំ  នវម ំ............................  ១៣ 
 សុសនធីជតក ំ  ទសម ំ................................  ១៤ 

ទុតិយស    វ ្ណ េ ហវគគស  
 វ ្ណ េ ហជតក ំ  បឋម ំ..........................  ១៦ 
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សុត្តន្តបិដក 
ខុទទកនិកយ   ជតក 

អដ្ឋមភគ 

 មតិក ទំព័រ 
បញច កនិបត 

 បញចកនិបត    មណិកុណ្ឌ លវគគ   ទី   ១ 
 មណិកុណ្ឌ លជតក   ទី   ១ ......................  ១ 
 សុជតជតក   ទី   ២ ................................  ២ 
 េវន ខជតក   ទី   ៣ ............................  ៤ 
 ឧរគជតក   ទី   ៤ ....................................  ៥ 
 ធងកជតក   ទី   ៥ .....................................  ៧ 
 ករនទិយជតក   ទី   ៦ ..............................  ៨ 
 លដុកិកជតក    ទី   ៧ .............................  ១០ 
 ចុល្លធមមបលជតក   ទី   ៨ ......................  ១១ 
 សុវណ្ណមិគជតក   ទី   ៩ ..........................  ១៣ 
 សុសនធីជតក   ទី   ១០ ..............................  ១៤ 

វ ្ណ េ ហវគគ  ទី  ២ 
 វ ្ណ េ ហជតក   ទី   ១ ..........................  ១៦ 
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៣០៥ 

មតិកបត្តំ 
 មតិក អេងក 

បញច កនិបេ  
 បញចកនិបេត    ទុតិយស    វ ្ណ េ ហវគគស  
 សីលវមីសំជតក ំ  ទុតិយ ំ.................................  ១៧ 
 ហិរជិតក ំ  តតិយ ំ............................................  ១៨ 
 ខេជជ បនកជតក ំ  ចតុតថ ំ..................................  ១៩ 
 អហិតុណ្ឌិ កជតក ំ  បញចម ំ...............................  ២០ 
 កុមភិយជតក ំ  ឆដ្ឋ ំ............................................  ២១ 
 លិយជតក ំ  សត្តម ំ....................................  ២២ 
 តច រជតក ំ  អដ្ឋម ំ......................................  ២៣ 
 មិត្តវនិទុកជតក ំ  នវម ំ.......................................  ២៤ 
 ប សជតក ំ  ទសម ំ.....................................  ២៥ 

តតិយស   អឌ វគគស  
 ទីឃីតិេកសលជតក ំ  បឋម ំ............................  ២៧ 
 មិគេបតកជតក ំ  ទុតិយ ំ.................................  ២៨ 
 មូសិកជតក ំ  តតិយ ំ........................................  ២៩ 
 ចុល្លធនុគគហជតក ំ  ចតុតថ ំ...............................  ៣១ 
 កេបតកជតក ំ  បញចម ំ...................................  ៣២ 



617 

៣០៥ 

សន្លឹក្របប់មតិក 
 មតិក ទំព័រ 

បញច កនិបត 

បញចកនិបត    វ ្ណ េ ហវគគ  ទី  ២  សីលវមីសំជតក  ទី  ២ ........  ១៧ 
 ហិរជិតក   ទី  ៣ ..............................  ១៨ 
 ខេជជ បនកជតក   ទី  ៤ ....................  ១៩ 
 អហិតុណ្ឌិ កជតក   ទី  ៥ ...................  ២០ 
 កុមភិយជតក   ទី   ៦ ..........................  ២១ 
 លិយជតក   ទី  ៧ .......................  ២២ 
 តច រជតក   ទី  ៨ ........................  ២៣ 
 មិត្តវនិទុកជតក   ទី  ៩ ........................  ២៤ 
 ប សជតក   ទី  ១០ ......................  ២៥ 

          អឌ វគគ ទី ៣ 
  ទីឃីតិេកសលជតក   ទី  ១ ..............  ២៧ 
 មិគេបតកជតក   ទី  ២ ....................  ២៨ 
 មូសិកជតក   ទី  ៣ ..........................  ២៩ 
 ចុល្លធនុគគហជតក   ទី  ៤ .................  ៣១ 
 កេបតកជតក   ទី   ៥ ......................  ៣២ 



618 

៣០៦ 

មតិកបត្តំ 

 មតិក អេងក 

ឆកកនិបេ  
ឆកកនិបេត        បឋមស       រយិវគគស  
 រយិជតក ំ  បឋម ំ..........................................  ៣៥ 
 េសតេកតុជតក ំ  ទុតិយ ំ......................................  ៣៦ 
 ទរមុីខជតក ំ  តតិយ ំ...........................................  ៣៨ 
 េនរុជតក ំ  ចតុតថ ំ.................................................  ៤០ 
 សងកជតក ំ  បញចម ំ..........................................  ៤១ 
 មិគេ បជតក ំ  ឆដ្ឋ ំ..........................................  ៤៣ 
 សិរកិឡកណ្ណិ ជតក ំ  សត្តម ំ...............................  ៤៤ 
 កុកកុដជតក ំ  អដ្ឋម ំ..............................................  ៤៨ 
 ធមមទធជជតក ំ  នវម.ំ............................................  ៥០ 
 ននទិយមិគ ជជតក ំ  ទសម ំ................................  ៥១ 

ទុតិយស    ខុរបុត្តវគគស  
 ខុរបុត្តជតក ំ  បឋម ំ.............................................  ៥៤ 
 សុចិជតក ំ  ទុតិយ ំ..............................................  ៥៥ 
 តុណ្ឌិ លជតក ំ  តតិយ ំ........................................  ៥៦ 



619 

៣០៦ 

សន្លឹក្របប់មតិក 

 មតិក ទំព័រ 

ឆកកនិបត 
ឆកកនិបត   រយិវគគ  ទី  ១ រយិជតក   ទី   ១ .....................  ៣៥

 េសតេកតុជតក   ទី  ២ ..................  ៣៦ 

 ទរមុីខជតក   ទី  ៣ ......................  ៣៨ 

 េនរុជតក   ទី  ៤ ............................  ៤០ 

 សងកជតក   ទី  ៥ ......................  ៤១ 

 មិគេ បជតក  ទី  ៦ ...................  ៤៣ 

 សិរកិឡកណ្ណិ ជតក   ទី  ៧...........  ៤៤ 

 កុកកុដជតក   ទី   ៨ ........................  ៤៨ 

 ធមមទធជជតក   ទី  ៩ ......................  ៥០ 

 ននទិយមិគ ជជតក   ទី  ១០ .........  ៥១ 

      ខុរបុត្តវគគ  ទី  ២  

 ខុរបុត្តជតក   ទី  ១ .......................  ៥៤ 

 សុចិជតក   ទី  ២ ..........................  ៥៥ 

 តុណ្ឌិ លជតក   ទី  ៣ ...................  ៥៦ 



620 

៣០៧ 

មតិកបត្តំ 

 មតិក អេងក 

ឆកកនិបេ  
ឆកកនិបេត  ទុតិយស   ខុរវគគស   សុវណ្ណកកកដជតក ំចតុតថ ំ..........  ៥៨ 
 មយ្ហកសកុណជតក ំ បញចម ំ....  ៦០ 
 បព្វជិតវេិហឋកជតក ំ ឆដ្ឋ ំ.......  ៦២ 
 ឧបសិងឃបុបផជតក ំ  សត្តម ំ.......  ៦៤ 
 វឃិ ទជតក ំ អដ្ឋម ំ.............  ៦៥ 
 វដ្ដកជតក ំ  នវម ំ.....................  ៦៧ 
 មណិជតក ំ  ទសម ំ.................  ៦៨ 

សត្តកនិបេ  
សត្តកនិបេត  បឋមស   កុកកុ វគគស   កុកកុជតក ំ  បឋម ំ..................  ៧១ 
 មេនជជតក ំ ទុតិយ ំ................  ៧៣ 
 សុតនជតក ំ  តតិយ ំ................  ៧៥ 
 មតុេបសកគិជឈជតក ំ ចតុតថ ំ..  ៧៦ 
 ទព្វបុបផជតក ំ បញចម ំ...............  ៧៧ 
 ទសណ្ណកជតក ំ  ឆដ្ឋ ំ...............  ៨០ 
 េសនកជតក ំ  សត្តម ំ...............  ៨២ 



621 

៣០៧ 

សន្លឹក្របប់មតិក 

 មតិក ទំព័រ 

ឆកកនិបត 
ឆកកនិបត    ខុរវគគ  ទី  ២ សុវណ្ណកកកដជតក ទី  ៤ ...................  ៥៨ 
 មយ្ហកសកុណជតក  ទី  ៥ ................  ៦០ 
 បព្វជិតវេិហឋកជតក  ទី  ៦ ..............  ៦២ 
 ឧបសិងឃបុបផជតក   ទី  ៧ .................  ៦៤ 
 វឃិ ទជតក  ទី  ៨ .......................  ៦៥ 
 វដ្ដកជតក   ទី  ៩ ..............................  ៦៧ 
 មណិជតក   ទី  ១០ ..........................  ៦៨  

សត្តកនិបត 
សត្តកនិបេត  កុកកុ វគគ  ទី ១  កុកកុជតក   ទី  ១ ...............................  ៧១ 
 មេនជជតក  ទី  ២ ...........................  ៧៣ 
 សុតនជតក   ទី  ៣ ..........................  ៧៥ 
 មតុេបសកគិជឈជតក  ទី  ៤ ............  ៧៦ 
 ទព្វបុបផជតក  ទី  ៥ ...........................  ៧៧ 
 ទសណ្ណកជតក   ទី  ៦ ......................  ៨០ 
 េសនកជតក   ទី  ៧ .........................  ៨២ 



622 

៣០៨ 

មតិកបត្តំ 

 មតិក អេងក 

សត្តកនិបេ  
សត្តកនិបេត  បឋមស   កុកកុ វគគស    អដ្ឋិេសនជតក ំ អដ្ឋម ំ...............  ៨៤ 

 កបិជតក ំ នវម ំ......................  ៨៦ 

 ពក្រពហមជតក ំ ទសម ំ...........  ៨៧ 

 ទុតិយស   គនធ រវគគស   គនធ រជតក ំ បឋម ំ..................  ៩១ 

 ម កបិជតក ំ ទុតិយ ំ...........  ៩២ 

 កុមភករជតក ំ តតិយ ំ..............  ៩៤ 

 ទឡ្ហធមមជតក ំ  ចតុតថ ំ.............  ៩៦ 

 េ មទត្តជតក ំ បញចម ំ..........  ៩៨ 

 សុសីមជតក ំ  ឆដ្ឋ ំ.................  ១០០ 

 េកដសិមពលិជតក ំ សត្តម ំ......  ១០២ 

 ធូមករជិតក ំ  អដ្ឋម ំ..............  ១០៤ 

 ជគរជតក ំ  នវម ំ..................  ១០៦ 

 កុមម សបិណ្ឌ ជតក ំ  ទសម ំ.....  ១០៧ 

 បរន្តបជតក ំ  ឯកទសម ំ.......  ១១០ 



623 

៣០៨ 

សន្លឹក្របប់មតិក 

 មតិក ទំព័រ 

សត្តកនិបត 
សត្តកនិបត     កុកកុ វគគ    ទី    ១   អដ្ឋិេសនជតក  ទី  ៨ .....................  ៨៤ 

 កបិជតក   ទី  ៩ ........................  ៨៦ 

 ពក្រពហមជតក ទី  ១០ ...............  ៨៧ 

 គនធ រវគគ   ទី  ២ គនធ រជតក  ទី  ១ ......................  ៩១ 

 ម កបិជតក  ទី  ២ .................  ៩២ 

 កុមភករជតក  ទី  ៣ ..................  ៩៤ 

 ទឡ្ហធមមជតក   ទី  ៤ .................  ៩៦ 

 េ មទត្តជតក  ទី  ៥ ................  ៩៨ 

 សុសីមជតក   ទី  ៦ ...................  ១០០ 

 េកដសិមពលិជតក   ទី  ៧ ..........  ១០២ 

 ធូមករជិតក   ទី  ៨ ..................  ១០៤ 

 ជគរជតក   ទី  ៩ .....................  ១០៦ 

 កុមម សបិណ្ឌ ជតក   ទី  ១០ .......  ១០៧ 

 បរន្តបជតក   ទី  ១១ .................  ១១០ 



624 

៣០៩ 

មតិកបត្តំ 

 មតិក អេងក 

អដ្ឋកនិបេ  
អដ្ឋកនិបេត  កចច និវគគស   កចច និជតក ំ បឋម ំ...........................  ១១៣ 
 អដ្ឋសទទជតក ំ  ទុតិយ ំ.......................  ១១៥ 
 សុល ជតក ំ  តតិយ ំ.....................  ១១៧ 
 សុមងគលជតក ំ  ចតុតថ ំ......................  ១១៩ 
 គងគមលជតក ំ  បញចម ំ.....................  ១២១ 
 េចតិយ ជជតក ំ  ឆដ្ឋ ំ......................  ១២៣ 
 ឥ្រនទិយជតក ំ  សត្តម ំ........................  ១២៦ 
 ទិត្តជតក ំ  អដ្ឋម ំ..........................  ១២៨ 
 អ ្ឋ នជតក ំ  នវម ំ............................  ១៣០ 
 ទីបិជតក ំ  ទសម ំ.............................. ១៣៣ 

នវកនិបេ  
                    នវកនិបេត    គិជឈជតក ំ  បឋម ំ.............................  ១៣៥ 
 េកសមពិយជតក ំ  ទុតិយ ំ..................  ១៣៧ 
 ម សុវ ជជតក ំ  តតិយ ំ...............  ១៣៩ 
 ចុល្លសុវក ជជតក ំ  ចតុតថ ំ...............  ១៤២ 



625 

៣០៩ 

សន្លឹក្របប់មតិក 

 មតិក ទំព័រ 

អដ្ឋកនិបត 
អដ្ឋកនិបត     កចច និវគគ  កចច និជតក  ទី  ១ ............................  ១១៣ 
 អដ្ឋសទទជតក   ទី  ២ ........................  ១១៥ 
 សុល ជតក   ទី  ៣ ......................  ១១៧ 
 សុមងគលជតក   ទី  ៤ .......................  ១១៩ 
 គងគមលជតក   ទី  ៥ .......................  ១២១ 
 េចតិយ ជជតក   ទី  ៦ ....................  ១២៣ 
 ឥ្រនទិយជតក   ទី  ៧ .........................  ១២៦ 
 ទិត្តជតក   ទី  ៨ ...........................  ១២៨ 
 អ ្ឋ នជតក   ទី  ៩ ...........................  ១៣០ 
 ទីបិជតក   ទី  ១០ ............................. ១៣៣ 

នវកនិបត 
                    នវកនិបត    គិជឈជតក   ទី  ១ ..............................  ១៣៥ 
 េកសមពិយជតក   ទី  ២ ....................  ១៣៧ 
 ម សុវ ជជតក   ទី  ៣ ................  ១៣៩ 
 ចុល្លសុវក ជជតក   ទី  ៤ ................  ១៤២ 



626 

៣១០ 

មតិកបត្តំ 

 មតិក អេងក 

នវកនិបេ  
នវកនិបេត    ហរតិចជតក ំ  បញចម ំ......................................  ១៤៤ 
 បទកុសលមណវកជតក ំ  ឆដ្ឋ ំ.......................  ១៤៦ 
 េ មសកស បជតក ំ  សត្តម ំ.........................  ១៤៨ 
 ចកក កជតក ំ  អដ្ឋម ំ........................................  ១៥០ 
 ហលិទទ គជតក ំ  នវម ំ...................................  ១៥៣ 
 សមុគគជតក ំ  ទសម ំ........................................  ១៥៥ 
 បូតិមសំជតក ំ  ឯកទសម ំ..............................  ១៥៧ 
 ទទទរជតក ំ  ទ្វ ទសម ំ.......................................  ១៥៩ 

ទសកនិបេ  
ទសកនិបេត ចតុទ្វ រជតក ំ  បឋម ំ........................................  ១៦២ 
 កណ្ហ ជតក ំ  ទុតិយ ំ.........................................  ១៦៤ 
 ចតុេបបសថជតក ំ  តតិយ ំ..............................  ១៦៧ 
 សងខជតក ំ  ចតុតថ ំ............................................  ១៧២ 
 ចុល្លេពធិជតក ំ  បញចម ំ..................................  ១៧៤ 
 មណ្ឌ ពយជតក ំ  ឆដ្ឋ ំ......................................... ១៧៧ 
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៣១០ 

សន្លឹក្របប់មតិក 

 មតិក ទំព័រ 

នវកនិបត 
នវកនិបត    ហរតិចជតក   ទី  ៥ ........................................  ១៤៤ 
 បទកុសលមណវកជតក   ទី  ៦ .....................  ១៤៦ 
 េ មសកស បជតក   ទី  ៧ ..........................  ១៤៨ 
 ចកក កជតក   ទី  ៨ ........................................  ១៥០ 
 ហលិទទ គជតក   ទី  ៩ ...................................  ១៥៣ 
 សមុគគជតក   ទី  ១០ .......................................  ១៥៥ 
 បូតិមសំជតក   ទី  ១១ ....................................  ១៥៧ 
 ទទទរជតក   ទី  ១២ ..........................................  ១៥៩ 

ទសកនិបត 
ទសកនិបត ចតុទ្វ រជតក   ទី  ១ ........................................  ១៦២ 
 កណ្ហ ជតក   ទី  ២ ...........................................  ១៦៤ 
 ចតុេបបសថជតក   ទី  ៣ ...............................  ១៦៧ 
 សងខជតក   ទី  ៤ .............................................  ១៧២ 
 ចុល្លេពធិជតក   ទី  ៥ ....................................  ១៧៤ 
 មណ្ឌ ពយជតក   ទី  ៦....................................... ១៧៧ 
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៣១១ 

មតិកបត្តំ 

 មតិក អេងក 

ទសកនិបេ  
ទសកនិបេត និេ្រគធជតក ំ  សត្តម ំ.....................................  ១៨១ 
 តកកលជតក ំ  អដ្ឋម ំ.........................................  ១៨៣ 
 ម ធមមបលជតក ំ  នវម ំ..............................  ១៨៦ 
 កុកកុដជតក ំ  ទសម ំ.........................................  ១៨៩ 
 មដ្ឋកុណ្ឌ លិជតក ំ  ឯកទសម ំ........................  ១៩២ 
 ពិ រេកសិយជតក ំ  ទ្វ ទសម ំ......................  ១៩៤ 
 ចកក កជតក ំ  េតរសម.ំ...................................  ១៩៧ 
 ភូរបិញ្ហ ជតក ំ  ចុទទសម ំ..................................  ១៩៩ 
 ម មងគលជតក ំ  បណ្ណរសម ំ........................  ២០២ 
 ឃតបណ្ឌិ តជតក ំ  េ ឡសម ំ......................  ២០៥ 

ឯកទសកនិបេ  
ឯកទសកនិបេត មតុេបសកជតក ំ  បឋម ំ...............................  ២១០ 
 ជុណ្ហ ជតក ំ  ទុតិយ ំ.........................................  ២១២ 
 ធមមេទវបុត្តជតក ំ  តតិយ ំ................................  ២១៦ 
 ឧទយជតក ំ  ចតុតថ ំ.........................................  ២១៩ 
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៣១១ 

សន្លឹក្របប់មតិក 

 មតិក ទំព័រ 

ទសកនិបត 
ទសកនិបត និេ្រគធជតក   ទី  ៧ ......................................  ១៨១ 
 តកកលជតក   ទី  ៨ ..........................................  ១៨៣ 
 ម ធមមបលជតក   ទី  ៩ .............................  ១៨៦ 
 កុកកុដជតក   ទី  ១០ ........................................  ១៨៩ 
 មដ្ឋកុណ្ឌ លិជតក   ទី  ១១ ..............................  ១៩២ 
 ពិ រេកសិយជតក   ទី  ១២ .........................  ១៩៤ 
 ចកក កជតក   ទី  ១៣ ....................................  ១៩៧ 
 ភូរបិញ្ហ ជតក   ទី  ១៤ ....................................  ១៩៩ 
 ម មងគលជតក   ទី  ១៥ ...............................  ២០២ 
 ឃតបណ្ឌិ តជតក   ទី  ១៦ .............................  ២០៥ 

ឯកទសកនិបត 
ឯកទសកនិបត មតុេបសកជតក   ទី  ១ ................................  ២១០ 
 ជុណ្ហ ជតក   ទី  ២ ...........................................  ២១២ 
 ធមមេទវបុត្តជតក   ទី  ៣ ..................................  ២១៦ 
 ឧទយជតក   ទី  ៤ ..........................................  ២១៩ 
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៣១២ 

មតិកបត្តំ 

 មតិក អេងក 

ឯកទសកនិបេ  
ឯកទសកនិបេត បនីយជតក ំ  បញចម ំ......................................  ២២៤ 
 យុធញជយជតក ំ  ឆដ្ឋ ំ......................................  ២២៧ 
 ទសរថជតក ំ  សត្តម ំ.......................................  ២២៩ 
 សវំរជតក ំ  អដ្ឋម ំ............................................  ២៣១ 
 សុបបរកជតក ំ  នវម ំ...................................... ២៣៣ 

ទ្វ ទសកនិបេ  
ទ្វ ទសកនិបេត ចុល្លកុ លជតក ំ  បឋម ំ..............................  ២៣៧ 

 ភទទ លជតក ំ  ទុតិយ ំ.................................. ២៣៩ 

 សមុទទ ណិជជតក ំ  តតិយ.ំ............................  ២៤២ 

 កមជតក ំ  ចតុតថ ំ............................................  ២៤៥ 

 ជនសនធជតក ំ  បញចម ំ.....................................  ២៤៨ 

 ម កណ្ហ ជតក ំ  ឆដ្ឋ ំ.....................................  ២៥០ 

 េកសិយជតក ំ  សត្តម ំ.................................... ២៥៣ 

 េមណ្ឌ កបបញ្ហ ជតក ំ  អដ្ឋម ំ............................  ២៥៧ 
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៣១២ 

សន្លឹក្របប់មតិក 

 មតិក ទំព័រ 

ឯកទសកនិបត 
ឯកទសកនិបត បនីយជតក   ទី  ៥ ........................................  ២២៤ 
 យុធញជយជតក   ទី  ៦ ....................................  ២២៧ 
 ទសរថជតក   ទី  ៧ ........................................  ២២៩ 
 សវំរជតក   ទី  ៨ ............................................  ២៣១ 
 សុបបរកជតក   ទី  ៩ ...................................... ២៣៣ 

ទ្វ ទសកនិបត 
ទ្វ ទសកនិបត ចុល្លកុ លជតក   ទី  ១ ...............................  ២៣៧ 

 ភទទ លជតក   ទី  ២ .................................... ២៣៩ 

 សមុទទ ណិជជតក   ទី  ៣ ..............................  ២៤២ 

 កមជតក   ទី  ៤ ............................................  ២៤៥ 

 ជនសនធជតក   ទី  ៥ .......................................  ២៤៨ 

 ម កណ្ហ ជតក   ទី  ៦ ...................................  ២៥០ 

 េកសិយជតក   ទី  ៧ ..................................... ២៥៣ 

 េមណ្ឌ កបបញ្ហ ជតក   ទី  ៨ .............................  ២៥៧ 
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៣១៣ 

មតិកបត្តំ 

 មតិក អេងក 

ទ្វ ទសកនិបេ  
ទ្វ ទសកនិបេត ម បទុមជតក ំ  នវម ំ...................................  ២៦០ 
 មិ ្ត មិត្តជតក ំ  ទសម ំ.....................................  ២៦៤ 

េតរសកនិបេ  
េតរសកនិបេត អមពជតក ំ  បឋម ំ.............................................  ២៦៧ 
 ផនទនជតក ំ  ទុតិយ ំ.........................................  ២៧០ 
 ជវនហំសជតក ំ តតិយ ំ................................... ២៧៣ 
 ចុល្លនរទកស បជតក ំ  ចតុតថ ំ.........................  ២៧៦ 
 ទូតជតក ំ  បញចម.ំ...........................................  ២៧៩ 
 កលិងគេពធិជតក ំ  ឆដ្ឋ ំ..................................  ២៨១ 
 អកិត្តិជតក ំ  សត្តម ំ.........................................  ២៨៥ 
 តកក រយិជតក ំ  អដ្ឋម ំ......................................  ២៩០ 
 រុរុមិគជតក ំ  នវម ំ...........................................  ២៩៤ 
 សរភជតក ំ  ទសម ំ.........................................  ២៩៨ 
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៣១៣ 

សន្លឹក្របប់មតិក 

 មតិក ទំព័រ 

ទ្វ ទសកនិបត 
ទ្វ ទសកនិបត ម បទុមជតក   ទី  ៩ ...................................  ២៦០ 
 មិ ្ត មិត្តជតក   ទី  ១០ ....................................  ២៦៤ 

េតរសកនិបត 
េតរសកនិបត អមពជតក   ទី  ១ ..............................................  ២៦៧ 
 ផនទនជតក   ទី  ២ ...........................................  ២៧០ 
 ជវនហំសជតក  ទី  ៣ .................................... ២៧៣ 
 ចុល្លនរទកស បជតក   ទី  ៤ .........................  ២៧៦ 
 ទូតជតក    ទី  ៥ .............................................  ២៧៩ 
 កលិងគេពធិជតក   ទី  ៦ ................................  ២៨១ 
 អកិត្តិជតក   ទី  ៧ ..........................................  ២៨៥ 
 តកក រយិជតក   ទី  ៨ .......................................  ២៩០ 
 រុរុមិគជតក   ទី  ៩ ...........................................  ២៩៤ 
 សរភជតក   ទី  ១០ ........................................  ២៩៨ 




