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នយិមវចនៈ 
 រពះៃរៃបិដករៃូវបានបេ្កើៃេឡើ្ របមាណ៥០០ឆ្នាំបាលយ េរោយអាំពីោររំលៃ់រពះខនធ  
ចូលោន់ រពះបរមនិព្វានរបស់សេមេចរពះសមាាសមពុទ្ធរពះបរមរគូជាអមាាស់ៃនេយើ្រគប់គ្នន ។  
រគប់របេទ្ស អនកោន់រពះពុទ្ធសាសនា និ្របេទ្សខលះមួយចាំនួនមិនែមនអនកោន់រពះពុទ្ធសាសនា  
រគប់អ្គោរ   ពុទ្ធិកសមាគម   និ្តាមបណ្ណាល័យជាៃិធាំ ៗ   ែៃ្ែៃបានទ្ទ្ួលយកមកៃមកល់ 
ទ្ុកេធវើជារគឹះ េដើម្បីេធវើោររសាវរជាវសិកា្ែសវ្យល់ តាមអវីែដលេៅថារពះពុទ្ធវាចា (ពុទ្ធធម៌) ។ 
ោលេដើមេឡើយេគនាាំគ្នន កៃ់រតាេលើសលកឹរឹៃ រពមទាំ្សរេសរចារឹកេលើែផនថ្ម និ្េលើែផនេោហៈ  
ក៏មាន លុះចាំេណរៃមក ក៏បាននាាំគ្ននេបាះពុមពេលើរកដាសច្រក្ជាេសៀវេៅ (គមពីរ) រហូៃបចចុប្បនន 
េនះ បេចចកវិជាាោន់ែៃ ចេរមើនេឡើ្ េគបានវាយបញ្ចូលកនុ្កុាំព្យូទ្័រ ែៃេទះបីជាបេចចកេទ្ស  
មា៉ាសុីនចេរមើនេឡើ្យ៉ា្ណ្ណ ក៏េៅមិនអាចេបាះប្់េសៀវេៅេចាលបានេឡើយ ដូេចនះេហើយេទ្ើប  
េយើ្ខុ្ាំបានខិៃខាំេធវើឲ្យេកើៃមាន េឡើ្នូវរកុមអក្សររពះៃរៃបិដក េដើម្បីជួយេធវើឲ្យអកខរៈខលះែដលរលុប 
មិនអាចអានច្ាស់បាន ឲ្យមាន ោរច្ាស់តាមៃួអកខរៈេឡើ្វិញ  ។ 
 េដាយសទារជះថាលដ៏មុៃមាាំែដលមានចាំេព្វះរពះពុទ្ធសាសនា េហើយក៏ជាោៃពវកិចចមួយដ៏ធាំ  
កនុ្ៃួនាទី្ជាពុទ្ធបរិស័ទ្ ែដលបានរបគល់ោយថាាយជីវិៃ អនកេធវើដាំេណើរតាមសានមរពះបាទ្សេមេច  
រពះពុទ្ធអ្គ រួមកមាលាំ្រទ្រទ្្ ់បានេធវើោរលះប្់កមាលាំ្ោយ វាចា ចិៃេ រទ្ព្យធនផ្ទាល ់ រពមទា្ំ បបួល  
ពុទ្ធបរិស័ទ្ ញាៃិមិៃេជិៃឆ្ាយ កនុ្និ្េរៅរបេទ្សេធវើេឡើ្ េដើម្បីជាពុទ្ធបូជា ធមមបូជា ស្្ឃបជូា ។ 
 សូមេសចកេីឧស្ាហ៍កនុ្ោរជាកុសលេនះ សេរមចរបេយជន៍ជូនដល់រពះពុទ្ធសាសនាជូនដល់  
ពុទ្ធបរិស័ទ្ សូមបានរបកបែៃនឹ្េសចកេីសុខចេរមើនរុ្េរឿ្ កនុ្ េោកេនះផ្ និ្េោកដៃទ្ខា្មុខ  
េទ្ៀៃផ្ ជាភិេយ្ោភាពៃេរៀ្េៅ  ។ 
              វតតបទុមធ. នថងទ ី០៨ ខែមិថុន្ធ ឆ្ន ាំ ២០០៩  
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ដសចកដី ខណន្ធាំកនុ ងការអាន 

 ១) របសិនបបើបោកអ្នកអាន បានបឃើញពាកយទ ាំងឡាយណា ដដលមាន 
សញ្ញដ បលខបូកបៅពីខាងបរោម ប ើយបន្ទា ប់មកបានបឃើញពយញ្ជនៈមួយតួបទៀត 
បៅខាងចុងពាកយបន្ទោះ សូមបមត្តា កតស់មាា ល់ថា ពយញ្ជនៈដដលបៅខាងចុងបន្ទោះ  
គឺជាបជើងរបស់ពយញ្ជនៈដដលមានសញ្ញដ បលខបូកបៅពីខាងបរោម បោយកាំ ុស 
បបចចកបទសកុាំពយូទរ័   ។ 

 ឧទ រណ៍ 

 -ពាកយដខមរៈ សម្ល កនុងពាកយបនោះ ពយញ្ជនៈ ល គឺជាបជើងរបស់ 
ពយញ្ជនៈ   ម   ដូបចនោះពាកយបនោះគឺ   សមល    ។ 

  -ពាកយបាលីៈ    តស្ស   គឺ   តសស   ។ 

 ២) ចាំបពាោះពាកយដខមរ បយើងសបរមចយកត្តមវចន្ទនុរកមដខមរ របស់សបមឋច 
រពោះសងឃរាជបជាតញ្ញដ បណា (ជនួ-ណាត) ជាបោល ។ ប ុដនាបបើពាកយ  
ទាំងឡាយណា ដដលអាចសរបសរត្តមដបបបុរាណក៏រតឹមរតូវដដរបន្ទោះ បយើងខញុ ាំ 
សូមរកានូវពាកយទ ាំងបន្ទោះទុកដដដល     ។ 

  ៣) ចាំបពាោះ សនលកឹរាប់ពាកយែុស-រតូវ ដដលមានបៅដផនកខាងចុងនន 
រពោះនរតបិដកចាបប់ដើម រកុមបយើងខញុ ាំសូមមិនោក់បទៀតបទ បរពាោះរកុមោរងារ 
បយើងបានដកតរមូវត្តមបន្ទោះរួចរាល់ប ើយ      ។ 
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សុតតនតបិដក 

ែុទទកនិកាយ   អបទាន 

តតិយភាគ 

៧៤ 

ព.   ស.   ២៤០៦ 
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សុត្ថន្ថបិដកេ 

ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

ត្តិ្កោ   ភាកោ 

ឯេត្ថឹសតិ្កោ   បទុ្មកេសរយិវកោោ  

បឋមំ   បទុ្មកេសរយិកត្ទរាបទានំ្ 

[១] ឥសិសដងឃ   អហាំ   បុដពវ អាសឹ   មាតងគវារដណា 

 មដហសីនាំ   បសាដទន បទុមដកសរដមាកិរ ឹ  ។ 

 បដចចកជិនដសដដេសុ ធុតរាដគសុ   តាទិសុ 

 ដតសុ   ចិតតាំ   បសាដទតាវ  កបប ាំ   សគគមហិ   ដមាទហាំ   ។ 

 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប ដកសរ ាំ   ឱកិរ ឹ  តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
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សុត្ថន្ថបិដេ 

ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

ត្តិ្យភាគ 

បទុ្មកេសរយិវគោ   ទី្   ៣១ 

បទុ្មកេសរយិកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

[១] កនុងភពមុន ខញុ ាំបកើតជាដាំរបី ម្ ោះមាតងាៈ បៅជិតពួក 
ឥសី បានបរាយរាយបកសរផ្កា ឈូក បោយចិតារជោះថាល  ថាវ យ 
ចាំបពាោះរពោះបបចចកពុទធទ ាំងឡាយ ដដលរទង់ដសវងរកនូវគុណ 
ដ៏ធាំ ។ ខញុ ាំបធវើចិតាឲយរជោះថាល ចាំបពាោះរពោះបបចចកពុទធទ ាំងបន្ទោះ រទង់ 
ឈនោះមារដ៏របបសើរ រទង់មានរាគៈកមាច ត់បង់ប ើយ របកប 
បោយត្តទិគុណ ប ើយបានរកីរាយ កនុងឋានសួគ៌អ្ស់ ១ 
កបប ។ កនុងកបប ទី ៩១ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះ 
ប តុដដលខញុ ាំបានបរាយបកសរផ្កា  ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះ 
ជាផលននពុទធបូជា ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  
៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់ 
រពោះពុទធ     ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ     ។ 
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២ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  បទុមដកសរដិោ ដថដរា 

ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 
បទុ្មកេសរយិកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ទុ្តិ្យំ   សពឝគន្និយកត្ទរាបទានំ្ 

[២] គនធមាលាំ   មោ   ទិននាំ វបិសសសិស   មដហសិដន្ធ 

 អទាសឹ   ឧជុភតូសស ដកាដសយយវតថមុតតមាំ   ។ 

 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   គនធមទទឹ   តទា(១) 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ គនធទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 ឥដតា   បណណរដស   កដបប សុដវដោ   ន្ធម   ែតតិដោ 

 សតតរតនសមបដន្ធន  ចកកវតតិ   មហពវដោ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
     ១   ម.   យំ   វត្ទមទ្ទឹ្   បុករតិ្   ទិ្សសតិ្   ។ 
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២ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 បានឮថា រពោះបទុមបកសរយិបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   បទុ្មកេសរយិកត្ទរាបទាន្   ។ 

សពឝគន្និយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ២ 

    [២] ខញុ ាំបានថាវ យបរគឿងរកអូ្បនិងករមងផ្កា  ដល់រពោះពុទធ រពោះ
ន្ទមវបិសស ីរទង់ដសវងរកគុណដ៏ធាំ ទាំងបានថាវ យសាំពត់ បោបសយយ
ពស្តសាដ៏ឧតាម ដល់រពោះពុទធរទង់មានរពោះសន្ទា នដ៏ រតង់ ។ កនុងកបប 
ទី ៩១ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះ ប តុដដលខញុ ាំបានថាវ យ
បរគឿងរកអូ្បនិងករមងផ្កា  ខញុ ាំមិនដដល ស្គា ល់ទុគាត ិ បនោះជាផលនន
ោរថាវ យបរគឿងរកអូ្ប ។ កនុងកបប 
 ទី ១៥ អ្ាំពីកបបបនោះ ខញុ ាំបានបកើតជាបសឋចចរកពតាិ រពោះន្ទម 
 សុបវលៈ រទង់បរបូិណ៌បោយដកវ ៧ របោរ មានកមាល ាំង 
 បរចើន ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ 
 ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ 
 ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
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៣ 

ត្តិ្យំ   បរមន្បទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  សពវគនធិដោ ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

សពឝគន្និយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ត្តិ្យំ   បរមន្បទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៣] កណិការ ាំវ   ដជាតនតាំ ឧទយនតាំវ   ភាណុមាំ 
 វបិសស ឹ  អទទសាំ   ពុទធាំ ដោកដជដេាំ   នរាសភាំ   ។ 
 អញ្ជ លឹ   បគគដហតាវ ន អភិដនសឹ   សកាំ    ឃរ ាំ 
 អភិដនតាវ ន   សមពុ ទធាំ បរមននមទាសហាំ   ។ 
 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប បរមននមទាំ   តទា 
 ទុគគត ឹ      ន្ធភិជាន្ធមិ បរមននសសទិាំ   ផលាំ   ។ 
 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  បរមននទាយដកា ដថដរា 
ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

បរមន្បទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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៣ 

បរមន្បទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៣ 

 បានឮថា រពោះសពវគនធិយបតេរ មានអាយុ សដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   សពឝគន្និយកត្ទរាបទាន្   ។ 

បរមន្បទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៣ 

    [៣] ខញុ ាំបានបឃើញរពោះពុទធរពោះន្ទមវបិសស ី រទង់ជាបឆនើម 
 កនុងបោក របបសើរជាងពួកនរៈ រទង់រុងបរឿងដូចផ្កា កណិោរ 
 ឬក៏ដូចរពោះអាទិតយដដលបទើបនឹងរោះ ។ ខញុ ាំផាងអ្ញ្ជលី និមនាឲយ 
 បសឋចបៅផាោះរបស់ខលួន លុោះន្ទ ាំរពោះសមពុទធបៅប ើយ ក៏បានថាវ យ 
 នូវបាយាសដ៏របបសើរ ។ កនុងកបបទី ៩១ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុង ោល
បន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំ បានថាវ យបាយាសដ៏របបសើរ 
 ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផល ននោរថាវ យបាយាស 
 ដ៏របបសើរ ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ 
 ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ 
 ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះបរមននទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   បរមន្បទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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៤ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

ចតុ្ត្ទំ   ធមយសញ្ដេកត្ទរាបទានំ្ 

[៤]  វបិសសដិន្ធ   ភគវដតា មហាដពាធិមដហា   អហុ 

 រុកា ដេដសសវ   សមពុ ដទាធ  ដោកដជដោេ    នរាសដភា  ។ 

 ភគវា   តមហិ   សមដយ ភិកាុ សងឃបុរកា ដតា 

 ចតុសចចាំ   បកាដសតិ វាចាសភិមុទីរយាំ   ។ 

 សងាិ ដតតន   ច   ដទដសដន្ធត  វតិាថ ដរន   ច   ដទសយិ 

 វវិដចឆដទា   សមពុ ដទាធ  និពាវ ដបសិ   មហាជនាំ   ។ 

 តសាហាំ   ធមមាំ   សុតាវ ន ដោកដជដេសស   តាទិដន្ធ 

 វនទិតាវ    សតថុ ដន្ធ   ាដទ បកាក មិ   ឧតតរាមុដោ   ។ 

 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   ធមមមសុណឹ   តទា 

 ទុគគត ឹ       ន្ធភិជាន្ធមិ ធមមសសវនសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 ដតតតឹសមហិ   ឥដតា   កដបប ឯដកា   អាសិ   មហីបតិ 

 សុតវា   ន្ធម   ន្ធដមន ចកកវតតិ   មហពវដោ   ។ 
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៤ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

ធមយសញ្ដេកត្ទរាបទាន្  ទី្  ៤ 

   [៤] មានពិធីឆលងមហាបពាធិរពឹកស របស់រពោះមានរពោះភាគ រពោះ
ន្ទមវបិសស ី ឯរពោះសមពុទធជាចបងកនុងបោក របបសើរជាង 
 នរៈ រទង់ឋិតបៅបទៀបបដើមបពាធិរពឹកស ។ កនុងសម័យបន្ទោះ 
 រពោះមានរពោះភាគ រទង់មានភិកខុសងឃបោមបរាម រទង់រប- 
 ោសសចចៈ ៤ រទង់បនលឺប ើងនូវវាោដ៏អ្ង់អាច ។ រពោះសមពុទធ 
 មានកិបលសជាបរគឿងបិទបបើកប ើយ រទង់សដមឋងធម៌បោយ 
 បរមួញផង បោយពិស្គឋ រផង រទង់ញុ ាំងមហាជនឲយរលត់ 
 ទុកខ ។ ខញុ ាំបានស្គឋ ប់ធម៌ របស់រពោះសមពុទធអ្ងាបន្ទោះ រទង់ 
 ជាបឆនើមកនុងបោក របកបបោយត្តទិគុណ ប ើយថាវ យបងាាំ 
 រពោះបាទ របស់រពោះស្គស្គឋ  រួចឈមមុខបៅោន់ឧតារទិស 
 ប ើយបចៀសបចញបៅ ។ កនុងកបបទី ៩១ អ្ាំពីកបបបនោះ 
 កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានស្គឋ ប់ធម ៌ ខញុ ាំមិន 
       ដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននោរស្គឋ ប់ធម៌ ។ កនុងកបប 
 ទី ៣៣ អ្ាំពីកបបបនោះ ខញុ ាំបានបកើតជាបសឋចចរកពតាិមួយអ្ងា 
 រពោះន្ទមសុតវា     ជាមាច ស់ដផនដី     រទង់មានកមាល ាំងបរចើន     ។ 
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៥ 

បញ្ច មំ   ផលទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ ។ 
  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ធមមសញ្ាដកា ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ធមយសញ្ដេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

បញ្ច មំ   ផលទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៥] ភាគីរសីនទីតីដរ អដហាសិ   អសសដមា    តទា 
 តមហាំ   អសសមាគញ្ឆឹ  ផលហដតាថ    អដសែវា(១)  ។ 
 វបិសស ឹ  តតថ   អទទកាឹ  បីតរ ាំសីវ   ភាណុមាំ 
 យាំ   ដម   អតថិ   ផលាំ   សពវាំ អទាសឹ   សតថុ ដន្ធ   អហាំ   ។ 
 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   ផលាំ   មទទឹ   តទា 
 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ផលទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 
 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ  ។ 
     ១   ម.  អបកេេវា  ។ 
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៥ 

ផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៥ 

 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយ 
 ជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំបាន 
 របតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះធមមសញ្ដកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   ធមយសញ្ដេកត្ទរាបទាន្   ។ 

ផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៥ 

    [៥] ោលបន្ទោះ មានអារសមបៅបទៀបបឆនរសាឹង ប ម្ ោះ ភាគី
រសី ខញុ ាំជាអ្នកមិនបានសិកា ោន់យកដផលបឈើបដើរតរមង់មក 
 អារសមបន្ទោះ ខញុ ាំបានបឃើញរពោះវបិសស ី គង់កនុងអារសមបន្ទោះ 
 រទង់មានរសមីបលឿងដូចរពោះអាទិតយ ខញុ ាំក៏បានថាវ យដផលបឈើទ ាំង 
 អ្ស់របស់ខញុ ាំ ដល់រពោះស្គស្គឋ  ។ កនុងកបបទី ៩១ អ្ាំពីកបបបនោះ  
 ោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានថាវ យដផលបឈើ ខញុ ាំមិនដដល 
 ស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននោរថាវ យដផលបឈើ ។ បដិសមភិទ 
 ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ 
 ប ើយ   ទាំងស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
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៦ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ផលទាយដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ផលទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ឆដឌំ   សមផសាទិ្េកត្ទរាបទានំ្ 

[៦] នដមា   ដត   ពុទធវរីតថុ  វបិបមុដតាត សិ   សពវធិ 

 ពយសនមហិ   អនុបបដតាត  តសស   ដម   សរណាំ    ភវ   ។ 

 សិទធដតាថ    តសស   ពាកាសិ ដោដក   អបបដិបុគគដោ    

 មដហាទធិសដមា   សដងោ អបបដមដយា   អនុតតដរា   ។ 

 តតថ   តវាំ   វរិដជ   ដែដតត អននតផលទាយដក 

 សដងឃ   ចិតតាំ   បសាដទហិ សុវជីាំ   វាបិ   ដរាបយ   ។ 

 ឥទាំ   វតាវ ន   សពវញ្ាូ  ដោកដជដោេ    នរាសដភា 

 មដមវ ាំ   អនុសាសិតាវ  ដវហាសតលមុគគមិ   ។ 
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៦ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 បានឮថា រពោះផលទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   ផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 

សមផសាទិ្េកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៦ 

 [៦] បពិរតរពោះពុទធមានពាយាម ខញុ ាំសូមនមស្គា រចាំបពាោះរពោះ 
 អ្ងា រពោះអ្ងាផុតរស ោះប ើយ ោកកិបលសទ ាំងពួង ខញុ ាំរពោះ 
 អ្ងាដល់ប ើយនូវបសចកាីវនិ្ទស សូមរពោះអ្ងាជាទីពឹងរបស់ខញុ ាំ 
 បន្ទោះ ។ រពោះសិទធតេ រទង់មិនមានបុគាលបរបៀបផាឹម កនុង 
 បោក រទង់សដមឋងរបាប់ខញុ ាំថា រពោះសងឃបសមើបោយមហា- 
 សមុរទ របមាណមិនបាន របបសើរបាំផុត អ្នកចូរញុ ាំងចិតា 
 ឲយរជោះថាល  ទាំងចូរបណាុ ោះនូវពូជដ៏លអ កនុងរពោះសងឃដដលទុកជា 
 ដរសមិនមានធូលីគឺរាគៈ ជាដរសរបគល់ឲយផល ឥតមានទីបាំ- 
 ផុត ។ រពោះសពវញ្ដូ  ជាបឆនើមកនុងបោក រពោះអ្ងារបបសើរជាង 
 ពួកនរៈ លុោះរទង់សដមឋងនូវពាកយបនោះ រទង់បរបៀនរបបៅខញុ ាំ 
 យា ងបនោះប ើយ        ក៏បសឋចបហាោះប ើងបៅឯនផាអាោស     ។ 
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៧ 

ឆដ្ឋំ   សមបសាទិកត្ថថរាបទានំ 

 អចិរ ាំ   គតមតតមហ ិ សពវញ្ាុ មហិ   នរាសដភ 

 មរណាំ    សមនុបបដតាត  តុសិតាំ   ឧបបជជហាំ   ។ 

 តទាហាំ   វរិដជ   ដែដតត អននតផលទាយដក 

 សដងឃ   ចិតតាំ   បសាដទតាវ  កបប ាំ   សគគមហិ   ដមាទហាំ   ។ 

 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប បសាទមលភឹ   តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ បសាទសស   ឥទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស  សាសននតិ ។ 

 ឥតថាំ     សុទាំ     អាយសាម      សមបសាទិដកា     ដថដរា     ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

សមផសាទិ្េកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ    ។ 



21 
 

៧ 

សមបសាទិកត្ថថរាបទាន   ទី   ៦ 

 ោលដដលរពោះសពវញ្ដូ  របបសើរជាងពួកនរៈ បសឋចពុទធដាំបណើ រ 

 បៅប ើយ មិនយូរប ុន្ទម ន ខញុ ាំក៏ដល់នូវមរណៈ ប ើយបាន 

 បៅបកើតកនុងឋានតុសិត ។ កនុងោលបន្ទោះ ខញុ ាំបានញុ ាំងចិតា 

 ឲយរជោះថាល កនុងរពោះសងឃ ដដលជាដរសមិនមានធូលី ជាដរស 

 របគល់ឲយផលឥតមានទីបាំផុត ខញុ ាំបានរកីរាយប ើយ កនុងឋាន 

 សួគ៌អ្ស់មួយកបប ។ កនុងកបបទី ៩៤ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុង 

 ោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំមានបសចកាីរជោះថាល  ខញុ ាំមិនដដល 

 ស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននបសចកាីរជោះថាល  ។ បដិសមភិទ ៤ 

 វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ 

 ទាំងស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ   ។ 

  បានឮថា រពោះសមបស្គទិកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 

ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   សមផសាទិ្េកត្ទរាបទាន្   ។ 
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៨ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

សត្ថមំ   អារាមទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៧] សិទធតថសស   ភគវដតា អារាដមា   ដរាបិដតា   មម 

 សីតចាឆ ដយសុ   រុដកា សុ ឧាសដនតសុ   បកាិ សុ   ។ 

 អទទសាំ   វរិជាំ   ពុទធាំ អាហុតីនាំ   បដិគគហាំ 

 អារាមាំ   អតិន្ធដមសឹ ដោកដជដេាំ   នរាសភាំ   ។ 

 ហដោេ    ហដដេន   ចិដតតន ផលាំ   បុបផញ្ច ទាសហាំ 

 តដតា   ជាតបបសាដទា   ច តាំ   ទានាំ   បរណិាមយឹ   ។ 

 ពុទធសស   យមិទាំទាសឹ វបិបសដននន   ដចតសា 

 ភដវ   និពវតតមានមហិ និពវតតតិ   ផលាំ   មម   ។ 

 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   អារាមមទាំ   តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ អារាមសស   ឥទាំ   ផលាំ   ។ 

 សតតតតឹដស   ឥដតា   កដបប សតាត សុាំ   មុទុសីតោ 

 សតតរតនសមបន្ធន  ចកកវតតី   មហពវោ   ។ 
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៨ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

អារាមទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៧ 

    [៧] ខញុ ាំបានោាំសួនចារ ថាវ យរពោះមានរពោះភាគ រពោះ 
 ន្ទមសិទធតេ ពួកបកសចូីលបៅអារស័យ ឰដ៏បដើមបឈើទ ាំង- 
 ឡាយ ដដលមានមលប់រតជាក់ ។ ខញុ ាំបានបឃើញរពោះពុទធ រទង់ 
 មិនមានធូលី គឺកិបលស រទង់គួរទទួលនូវបរគឿងបូជា បទើប 
 ន្ទាំរពោះសមពុទធ ជាបោកបជដឌ របបសើរជាងពួកនរៈ បៅកនុង 
 សួនចារ ។ ខញុ ាំជាអ្នកមានចិតារកីរាយ បានថាវ យដផលបឈើនិង 
 ផ្កា បឈើ ទាំងមានបសចកាីរជោះថាល ខាល ាំង បកើតប ើងកនុងលាំោប ់
 បន្ទោះ ប ើយបបងាអ នថាវ យ នូវទនបន្ទោះ ។ ខញុ ាំមានចិតារជោះថាល  
 បានថាវ យទនណា ដល់រពោះពុទធ ផលរដមងបកើតសរមាប់ 
 ខញុ ាំ កនុងភពដដលខញុ ាំបកើតប ើយ (បរពាោះោរថាវ យទនបន្ទោះ) ។ 
 កនុងកបបទី ៩៤ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុ 
 ដដលខញុ ាំ បានថាវ យសួនចារ ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះ 
 ជាផលននសួនចារ ។ កនុងកបបទី ៣៧ អ្ាំពីកបបបនោះ ខញុ ាំបាន 
 បកើតជាបសឋចចរកពតាិ ៧ ជាត ិ រពោះន្ទមមុទុសីតលៈដូចោន  
 រទង់បរបូិណ៌បោយដកវ    ៧    របោរ     មានកមាល ាំងបរចើន    ។ 
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៩ 

អដ្ឋមំ   អនុត្លបទាយកត្ថថរាបទានំ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ ។ 
    ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  អារាមទាយដកា ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

អារាមទាយកត្ថថរសស   អបទានំ   សមថតំ ។ 

អដ្ឋមំ   អនុត្លបទាយកត្ថថរាបទានំ 

 [៨] អតថទសសសិស   មុនិដន្ធ អទទសាំ   សាវកាំ    អហាំ 
 នវកមមាំ   កដរានតសស សីមាយ   ឧបគញ្ឆ ហាំ   ។ 
 និដេិដត   នវកដមម   ច អនុដលបាំ   អទាសហាំ 
 បសននចិដតាត    សុមដន្ធ បុញ្ាដកា ដតត   អនុតតដរ   ។ 
 អោេ រដស   កបបសដត យាំ   កមមមករ ឹ  តទា 
 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ អនុដលបសសទិាំ   ផលាំ ។ 
 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
    ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  អនុដលបទាយដកា ដថដរា 
ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

អនុ្កលបទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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៩ 

អនុ្កលបទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៨ 

 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបាន 
 បធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំ 
 បានរបតិបតាិប ើយ     ។ 
     បានឮថា រពោះអារាមទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ     បោយរបោរដូបចនោះ     ។ 

ចប់   អារាមទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 

អនុត្លបទាយកត្ថថរាបទាន   ទី   ៨ 
    [៨] ខញុ ាំបានបឃើញស្គវក័របស់រពោះមុនី រពោះន្ទមអ្តេទសស ី
 កាំពុងបធវើនវកមម ខញុ ាំក៏បដើរចូលបៅកនុងដដន ។ ោលដដលនវ- 
 កមមរួចបរសច ខញុ ាំមានចិតារជោះថាល  មានចិតារកីរាយ ក៏បានថាវ យ 
 ថាន ាំោបដល់ស្គវក័ ជាបុញ្ដបកខតាដ៏របបសើរ ។ កនុងកបបទី 
 ១.៨០០ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបធវើកុសលកមម 
 ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននថាន ាំោប ។ បដិស- 
 មភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ 
 ប ើយ   ទាំងស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ  ខញុ ាំបានរបតិបតាបិ ើយ  ។ 
    បានឮថា រពោះអ្នុបលបទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   អនុ្កលបទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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១០ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

ន្វមំ   ពុទ្នសញ្ដិេកត្ទរាបទានំ្ 

[៩] ឧដទនតាំ   សតរ ាំសីវ បីតរ ាំសីវ   ភាណុមាំ 

 វននតរគតាំ   សនតាំ ដោកដជដេាំ   នរាសភាំ 

 អទទសាំ   សុបិនដនតន សិទធតថាំ   ដោកន្ធយកាំ  

 តតថ   ចិតតាំ   បសាដទតាវ  សុគតឹ   ឧបបជជហាំ   ។ 

 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   សញ្ាមលភឹ   តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធសញ្ញា យិទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ   សុទាំ   អាយសាម    ពុទធសញ្ាិ ដកា   ដថដរា   ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ពុទ្នសញ្ដិេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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១០ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

ពុទ្នសញ្ដិេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៩ 

  [៩] ខញុ ាំបានយល់សបាិបឃើញថា រពោះសិទធតេ ជាបោក- 
 ន្ទយក រទង់ជាបឆនើមកនុងនរតបោក រទង់របបសើរជាងពួកនរៈ 
 រទង់មានឥស្តនាិយសងប់រមាង ប់ បសឋចពុទធដាំបណើ របៅ កនុងចបន្ទល ោះ 
 នរព រទង់មានរសមីដូចរពោះអាទិតយដដលបទើបនឹងរោះ ឬដូចរពោះ 
 អាទិតយដដលមានរសមីបលឿង ខញុ ាំបានញុ ាំងចិតាឲយរជោះថាល ចាំបពាោះ 
 រពោះអ្ងាបន្ទោះប ើយ បានបៅបកើតកនុងសុគតិ ។ កនុងកបបទី 
 ៩៤ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបាននូវ 
 សញ្ញដ  ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននពុទធសញ្ញដ  ។ 
 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើ 
 ឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំបាន 
 របតិបតាិប ើយ     ។ 
 បានឮថា រពោះពុទធសញ្ដិ កបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ     បោយរបោរដូបចនោះ     ។ 

ចប់   ពុទ្នសញ្ដិេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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១១ 

ទ្សមំ   បព្ភម រទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[១០]   បិយទសសដិន្ធ   ភគវដតា បពាភ ដរា   ដសាធិដតា   មោ 

 ឃដកញ្ច    ឧបោេ សឹ បរដិភាគាយ   តាទិដន្ធ   ។ 

 តាំ   ដម   ពុដទាធ    វោិកាសិ បិយទសស ី  មហាមុនិ 

 សហសសកដណាោ   សតដគណោុ  ធជាលុ   ហរតិាមដោ 

 និពវតតិសសត ិ  ដសា   យដូា រតនញ្ច    អនបបកាំ  

 បពាភ រទានាំ   ទតាវ ន កបប ាំ   សគគមហិ   ដមាទហាំ   ។ 

 ឥដតា   ពតតឹសកបបមហិ សុពុដទាធ    ន្ធម(១)   ែតតិដោ 

 សតតរតនសមបដន្ធន  ចកកវតតិ   មហពវដោ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

     ១   ម.   សុសុកទាន    នាម   ។ 
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១១ 

បព្ភម រទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១០ 

      [១០] ខញុ ាំបានសមាអ តញកថាវ យរពោះមានរពោះភាគ រពោះន្ទម 

 បិយទសស ី រពោះអ្ងារបកបបោយត្តទិគុណ ទាំងបានតមាល់ 

 ទុកនូវកអមទឹក សរមាប់បរបើរបាស់ ។ រពោះពុទធជាមហាមុនី 

 រពោះន្ទមបិយទសស ី រទង់ពាករបរឿងបន្ទោះ របាប់ខញុ ាំថា របា- 

 ស្គទជាវោិរៈននដកវមណីបខៀវ មានកមពស់មួយពាន់សងាា ត់ 

 រពួញ(១) មានជាន់បរចើន បរបូិណ៌បោយទង់បន្ទោះផង រតនៈ 

 ដ៏បរចើនផង នឹងបកើតប ើងសរមាប់អ្នក ខញុ ាំបានថាវ យញកជា 

 ទន ប ើយខញុ ាំបានរកីរាយកនុងឋានសួគ៌អ្ស់មួយកបប ។ កនុង 

 កបបទី ៣២ អ្ាំពីកបបបនោះ ខញុ ាំបានបកើតជាបសឋចចរកពតាិ រពោះ 

 ន្ទមសុពុទធៈ រទង់បរបូិណ៌បោយដកវ ៧ របោរ មានកមាល ាំង 

 បរចើន ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ 

 ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ 

 ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ     ។ 
     ១   លពួញដដលបាញ់ក ើងកៅអស់សន្ធុុះ   ក ើយធ្លវ េ់ចុុះមេវញិ  កៅថាមួយសង្កា ត់្ 

លពួញ   ។   អដឌេថា   ។ 
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១២ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  បពាភ រទាយដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

បព្ភម រទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ឧទាធ នំ្ 

 ដកសរ ាំ   គនធមននញ្ច  ធមមសញ្ញា ផដលន   ច 

 បសាទារាមទាយី   ច ដលបដកា   ពុទធសញ្ាិ ដកា 

 បពាភ រដទា   ច   គាថាដោ ឯកបញ្ញា ស   កតតិតា   ។ 

បទុ្មកេសរយិវកោោ    ឯេត្ថឹសតិ្កោ   ។ 
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១២ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 បានឮថា រពោះបពាភ រទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 

ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   បព្ភម រទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 

ឧទាធ ន្ 

 បទុមបកសរយិបតេរាបទន ១  សពវគនធិយបតេរាបទន ១ 

 បរមននទយកបតេរាបទន ១  ធមមសញ្ដិ កបតេរាបទន ១ 

 ផលទយកបតេរាបទន ១  សមបស្គទិកបតេរាបទន ១ 

 អារាមទយកបតេរាបទន ១  អ្នុបលបទយកបតេរាបទន ១ 

 ពុទធសញ្ដិ កបតេរាបទន ១  បពាភ រទយកបតេរាបទន ១ 

 មានោថា ៥១  ដដលអ្នករបាជញទ ាំងឡាយ  បានគណន្ទ 

 ប ើយ     ។ 

ចប់   បទុ្មកេសរយិវគោ   ទី្   ៣១   ។ 
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ពត្ថឹកសា   អារេេទាយេវកោោ  

បឋមំ   អារេេទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[១១]   ធមមទសសសិស   មុនិដន្ធ វតិ   ការាបិតា   មោ 

 អារដកាា    ច   មោ   ទិដន្ធន  ទិបទិនទសស   តាទិដន្ធ   ។ 

 អោេ រដស   កបបសដត យាំ   កមមមករ ឹ  តទា 

 ដតន   កមាម វដសដសន បដតាត    ដម   អាសវកា ដោ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  អារកា ទាយដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

អារេេទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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អារេេទាយេវគោ   ទី្   ៣២ 

អារេេទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

  [១១] ខញុ ាំបានឲយបគបធវើរបងផង ខញុ ាំបានថាវ យជនអ្នករកា 

 ផង ដល់រពោះមុនីរពោះន្ទមធមមទសស ី រទង់ជាធាំជាងសតវបជើងពីរ 

 របកបបោយត្តទិគុណ ។ កនុងកបបទី ១.៨០០ អ្ាំពីកបបបនោះ 

 កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបធវើកុសលកមម ខញុ ាំមិន 

 ដដលស្គា ល់ទុគាតិ ខញុ ាំបានដល់នូវោរអ្ស់បៅននអាសវៈបោយ 

 បសសសល់ននកមមបន្ទោះ ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និង 

 អ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ 

 របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ   ។ 

  បានឮថា រពោះអារកខទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 

ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់ អារេេទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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១៤ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

ទុ្តិ្យំ   កភាជន្ទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[១២]   សុជាដតា   សាលលដេីវ ដសាភញ្ជ នាំ   ឥវុគគដតា 

 ឥនទលដេីរវិាកាដស វដិរាចតិ   សទា   ជិដន្ធ   ។ 

 តសស   ដទវាតិដទវសស ដវសសភុសស   មដហសិដន្ធ 

 អទាសឹ   ដភាជនមហាំ វបិបសដននន   ដចតសា   ។ 

 តាំ   ដម   ពុដទាធ    អនុដមាទិ សយមភូ   អបរាជិដតា 

 ភដវ   និពវតតមានមហិ ផលាំ   និពវតតតុ   តវ   ។ 

 ឯកតតឹដស   ឥដតា   កដបប យាំ   ទានមទទឹ   តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ដភាជនសស   ឥទាំ   ផលាំ   ។ 

 បញ្ច វដីស   ឥដតា   កដបប ឯដកា   អាសឹ   អមិតតដកា 

 សតតរតនសមបដន្ធន  ចកកវតតិ   មហពវដោ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
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១៤ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

កភាជន្ទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ២ 

  [១២] រពោះជិនរសី រទង់មានរពោះជាតិដ៏លអដូចលាំពង់ស្គល- 
 រពឹកស រទង់មានកមពស់សមដូចបដើមរមុ ាំ រទង់រុងបរឿងសពវោល 
 ដូចលាំពង់ឥនារពឹកសឰដ៏អាោស ។ ខញុ ាំមានចិតារជោះថាល បានថាវ យ 
 បភាជន ដល់រពោះបវសសភូអ្ងាបន្ទោះ ដដលជាបទវត្តនរកដលង 
 ជាងបទវត្ត រទង់ដសវងរកនូវគុណដ៏ធាំ ។ រពោះពុទធជាសយមភូ  
 រទង់ឈនោះមារ រទង់អ្នុបមាទន្ទបភាជនទន របស់ខញុ ាំបន្ទោះថា 
 ផលចូរសបរមចដល់អ្នក កនុងភពដដលអ្នកបកើតចុោះ ។ កនុងកបប 
 ទី ៣១ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបាន 
 ថាវ យទន ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននបភាជន- 
 ទន ។ កនុងកបបទី ២៥ អ្ាំពីកបបបនោះ ខញុ ាំបានបកើតជាបសឋច 
 ចរកពតាិមួយអ្ងា រពោះន្ទមអ្មិតាកៈ រទង់បរបូិណ៌បោយដកវ ៧ 
 របោរ មានកមាល ាំងបរចើន ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និង 
 អ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ 
 របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
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១៥ 

ត្តិ្យំ   គត្សញ្ដេកត្ទរាបទានំ្ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ដភាជនទាយដកា ដថដរា 
ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

កភាជន្ទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ត្តិ្យំ   គត្សញ្ដេកត្ទរាបទានំ្ 

[១៣]   អាកាដសវ   បទាំ   នតថិ អមពដរ   អនិលញ្ជ ដស 
 សិទធតថាំ   ជិនមទទកាឹ  គចឆនតាំ   តិទិវងគណាំ (១)   ។ 
 អនិដលដនរតិាំ   ទិសាវ  សមាម សមពុទធចីវរ ាំ 
 វតិតិ   ដម   ាហុន្ធ   តាវ ទិសាវ ន   គមនាំ   មុដន   ។ 
 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   សញ្ាមលភឹ   តទា 
 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធសញ្ញា យិទាំ   ផលាំ   ។ 
 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  គតសញ្ាដកា ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

គត្សញ្ដេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

     ១   ម.   តិ្ទិ្វងោតំ្   ។ 
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១៥ 

គត្សញ្ដេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៣ 

  បានឮថា រពោះបភាជនទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   កភាជន្ទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 

គត្សញ្ដេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៣ 

  [១៣] ខញុ ាំបានបឃើញរពោះជិនរសី រពោះន្ទមសិទធតេ បសឋច 
 ពុទធដាំបណើ របៅោន់ឋានសួគ៌ឰដ៏អាោស ដដលមិនមានស្គន ម 
 បជើង ខញុ ាំបានបឃើញនូវចីវររពោះសមាម សមពុទធដដលខយល់បក់រតវូ 
 ប ើយ បសចកាីបរតកអ្ររបស់ខញុ ាំ ទុកជាបរគឿងបូជា បរពាោះ 
 បឃើញដាំបណើ ររពោះមុនី កនុងខណៈបន្ទោះ ។ កនុងកបបទី ៩៤ 
 អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំ បាននូវ 
 សញ្ញដ  ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននពុទធសញ្ញដ  ។ 
 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយ 
 ជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំបាន 
 របតិបតាិប ើយ   ។ 
  បានឮថា រពោះគតសញ្ដកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   គត្សញ្ដេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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១៦ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

ចតុ្ត្ទំ   សត្ថបទុ្មិយកត្ទរាបទានំ្ 

[១៤]   នទីកដូល   វសាមហាំ ដនសាដទា  ន្ធម  រពាហមដណា 

 សតតបដតតហិ   បុដបផហិ សមមជជិតាវ ន   អសសមាំ   ។ 

 សុវណណវណណាំ    សមពុទធាំ សិទធតថាំ   ដោកន្ធយកាំ  

 ទិសាវ    វដនន   គចឆនតាំ ហាដសា   ដម   ឧបបជជថ   ។ 

 បចចុគគន្ធតវ ន   សមពុ ទធាំ ដោកដជដេាំ   នរាសភាំ 

 អសសមាំ   អតិន្ធដមតាវ  ជលជដគគហិ   ឱកិរ ឹ  ។ 

 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   បុបផមភិបជូយឹ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 ឥដតា   ដត   សតតដម   កដបប ចតុដរា   ាទាវរា 

 សតតរតនសមបន្ធន  ចកកវតតី   មហពវោ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
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១៦ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

សត្ថបទុ្មិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៤ 

  [១៤] ខញុ ាំជារពា មណ៍ប ម្ ោះបនស្គទ បៅបទៀបបឆនរសាឹង 
 បានបបាសសមាអ តអារសមបោយផ្កា ឈូក ។ ខញុ ាំមានបសចកាី 
 រកីរាយបកើតប ើង បរពាោះបឃើញរពោះសមពុទធ រពោះន្ទមសិទធតេ 
 ជាបោកន្ទយក រទង់មានសមបុរដូចមាស ោលដដល 
 រទង់ពុទធដាំបណើ របៅត្តមនរព ។ ខញុ ាំបានបរោកទទួលរពោះសមពុទធ 
 រទង់ជាបឆនើមកនុងបោក របបសើរជាងពួកនរៈ ប ើយន្ទ ាំបៅឯ 
 អារសម រួចបរាយរាយបោយផ្កា ឈូក ។ កនុងកបបទី ៩៤ 
 អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបូជាផ្កា  
 ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននពុទធបូជា ។ កនុងកបប 
 ទី ៧ អ្ាំពីកបបបនោះ ខញុ ាំបានបកើតជាបសឋចចរកពតាិ ៤ ជាត ិ
 រពោះន្ទមបាទបាវរៈដូចោន  រទង់បរបូិណ៌បោយដកវ ៧ របោរ 
 មានកមាល ាំងបរចើន ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  
 ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់ 
 រពោះពុទធ   ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
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១៧ 

បញ្ច មំ   បុបាព សន្ទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  សតតបទុមិដោ ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

សត្ថបទុ្មិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

បញ្ច មំ   បុបាព សន្ទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[១៥]   សុវណណវណណាំ    សមពុទធាំ សតរ ាំសីវ(១)   ភាណុមាំ 
 អវទិដូរន   គចឆនតាំ សិទធតថាំ   អបរាជិតាំ   ។ 
 តសស   បចចុគគមិតាវ ន បដវដសតាវ ន   អសសមាំ 
 បុាផ សនាំ   មោ   ទិននាំ វបិបសដននន   ដចតសា   ។ 
 អញ្ជ លឹ   បគគដហតាវ ន ដវទជាដតា   តទា   អហាំ 
 ពុដទធ   ចិតតាំ   បសាដទតាវ  កមមនតាំ   បរណិាមយឹ   ។ 
 យាំ   ដម   អតថិ   កតាំ   បុញ្ាាំ  សយមភុ ាំ   អបរាជិតាំ 
 សដពវន   ដតន   កុសដលន វមិដោ   ដហាមិ   សាសដន  ។ 
 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប បុាផ សនមទាំ   តទា 
 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ បុាផ សនសសទិាំ   ផលាំ   ។ 
     ១   ម.   បិត្រសឹំវ   ។ 
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១៧ 

បុបាព សន្ទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៥ 

  បានឮថា រពោះសតាបទុមិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   សត្ថបទុ្មិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

បុបាព សន្ទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៥ 

 [១៥] (ខញុ ាំបានបឃើញ) នូវរពោះសមពុទធ រពោះន្ទមសិទធតេ រទង់ 
 ឈនោះមារ រទង់មានសមបុរដូចមាស ឬដូចរពោះអាទិតយមាន 
 រសមីបរចើន ដដលបសឋចយាងកនុងទីជិតខញុ ាំ   ។   ខញុ ាំមានចិតារជោះថាល  
 បានបរោកទទួលរពោះសមពុទធអ្ងាបន្ទោះ ប ើយនិមនាឲយបសឋចចូល 
 បៅឯអារសម ប ើយថាវ យអាសនៈផ្កា  ។ ោលបន្ទោះ ខញុ ាំ 
 មានបសចកាីរកីរាយបកើតប ើង បទើបផាងអ្ញ្ជលី បធវើចិតាឲយរជោះ- 
 ថាល ចាំបពាោះរពោះពុទធ ប ើយបបងាអ នចិតាបៅរកអ្ាំបពើបន្ទោះថា បុណយ 
 ណា ដដលខញុ ាំបានបធវើប ើយ ចាំបពាោះរពោះសយមភូ  រទង់ឈនោះ 
 មារ ខញុ ាំសូមឲយជាអ្នករបាសោកមនាិល កនុងរពោះពុទធស្គសន្ទ 
 បោយកុសលកមមទ ាំងអ្ស់បន្ទោះ ។ កនុងកបបទី ៩៤ អ្ាំពី 
 កបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានថាវ យផ្កា  
 ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ   បនោះជាផលននោរថាវ យអាសនៈផ្កា   ។ 
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១៨ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ   សុទាំ   អាយសាម    បុាផ សនទាយដកា   ដថដរា 

ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

បុបាព សន្ទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ឆដឌំ   អាសន្ត្ទវេិកត្ទរាបទានំ្ 

[១៦]   ដចតិយាំ   ឧតតមាំ   ន្ធម សិែិដន្ធ   ដោកពនធុ ដន្ធ 

 អរដញ្ា   ឥរដិណ   វវិដន(១) អន្ធវ ហិណាោ មហាំ   តទា   ។ 

 បវន្ធ   និកា មដនតន ទិដេាំ   សីហាសនាំ   មោ 

 ឯកាំ សាំ   អញ្ជ លឹ   កតាវ  សនថវ ឹ  ដោកន្ធយកាំ    ។ 

 ទិវសភាគាំ   ថវតិាវ ន ពុទធាំ   ដោកគគន្ធយកាំ  

 ហដោេ    ហដដេន   ចិដតតន ឥមាំ   វាចមុទីរយឹ   ។ 
     ១   ម.   វកន្   ។ 
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១៨ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើ 

 ឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំបាន 

 របតិបតាិប ើយ   ។ 

  បានឮថា រពោះបុបាផ សនទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋង 

នូវោថាទ ាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   បុបាព សន្ទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 

អាសន្ត្ទវេិកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៦ 

  [១៦] ោលបន្ទោះ ខញុ ាំបដើរសាំបៅបៅឯឧតាមបចតិយ ននរពោះ 

 បោកពនធុ រពោះន្ទមសិខី ដដលបៅកនុងនរពធាំ ។ ោលខញុ ាំបដើរ 

 បចញមកអ្ាំពីនរពវញិ ក៏បានបឃើញរពោះពុទធគង់បលើសីហាសនៈ 

 ខញុ ាំបធវើសាំពត់បឆៀងស្គម មាខ ង ប ើយបធវើអ្ញ្ជលីសរបសើររពោះបោក- 

 ន្ទយក ។ លុោះខញុ ាំសរបសើររពោះសមពុទធអ្គាន្ទយកកនុងបោក អ្ស់ 

 ចាំដណកមួយនថង  ជាអ្នកមានចិតារកីរាយ  បានបពាលវាោបនោះថា 
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១៩ 

ឆដឌំ   អាសន្ត្ទវេិកត្ទរាបទានំ្ 

 នដមា   ដត   បុរសិាជញ្ា នដមា   ដត   បុរសុិតតម 

 សពវញ្ាូ សិ   មហាវរី ដោកដជដេ   នរាសភ   ។ 

 អភិតថវតិាវ    សិែិនាំ និមិតតករដណនហាំ 

 អាសនាំ   អភិវាដទតាវ  បកាក មឹ   ឧតតរាមុដោ   ។ 

 ឯកតតឹដស   ឥដតា   កដបប យាំ   ថវ ឹ  វទតាំ   វរ ាំ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ដថាមន្ធយ   ឥទាំ   ផលាំ   ។ 

 សតតវដីស   ឥដតា   កដបប អតុលា(១)សតត   អាសុ   ដត(២) 

 សតតរតនសមបន្ធន  ចកកវតតី   មហពវោ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  អាសនតថវដិកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

អាសន្ត្ទវេិកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

     ១   ម.   អតុ្លា   ។   ២   ម.   អាសំុ   កត្   ។ 
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១៩ 

អាសន្ត្ទវេិកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៦ 

 បពិរតរពោះអ្ងា ជាបុរសអាជាបនយយ ខញុ ាំសូមនមស្គា ររពោះអ្ងា 
 បពិរតរពោះអ្ងាជាបុរសខពង់ខពស់ ខញុ ាំសូមនមស្គា ររពោះអ្ងា បពិរត 
 រពោះអ្ងាមានពាយាមធាំ ជាចមបងកនុងបោក រទង់របបសើរជាង 
 ពួកនរៈ រពោះអ្ងាជាសពវញ្ដូ ពុទធ ។ លុោះខញុ ាំបានសរបសើររពោះ 
 សមពុទធរពោះន្ទមសិខី បោយោរបធវើនិមិតាប ើយ ក៏ថាវ យបងាាំរពោះ 
 អ្ងា ដដលរទង់កាំពុងគង់បៅ រួចបដើរបចញបៅ ឈមមុខបៅ 
 ោន់ឧតារទិស ។ កនុងកបបទី ៣១ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ 
 បរពាោះប តុដដលខញុ ាំ បានសរបសើររពោះពុទធ រទង់របបសើរជាង 
 ពួកអ្នករបាជញ ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផល ននោរ 
 សរបសើរ ។ កនុងកបបទី ២៧ អ្ាំពីកបបបនោះ ខញុ ាំបានបកើតជា 
 បសឋចចរកពតាិ ៧ ជាតិ រពោះន្ទមអ្តុលយៈ រទង់បរបូិណ៌ 
 បោយដកវ ៧ របោរ មានកមាល ាំងបរចើន ។ បដិសមភិទ ៤
 វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ 
 ទាំងស្គសន្ទ    របស់រពោះពុទធ    ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ    ។ 
  បានឮថា រពោះអាសនតេវកិបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   អាសន្ត្ទវេិកត្ទរាបទាន្   ។ 
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២០ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

សត្ថមំ   សទ្ធសញ្ដេកត្ទរាបទានំ្ 

[១៧]   សុទសសដន្ធ   មហាវដីរា ដទដសតិ   អមតាំ   បទាំ 
 បរវុិដតា   សាវដកហិ វសតិ   ឃរមុតតដម   ។ 
 តាយ   វាចាយ   មធុរាយ សងគណាហ តិ(១)    មហាជនាំ 
 ដោដសា   ច   វបុិដោ   អាសិ អាសិ   ដសា   ដទវមានុដស   ។ 
 និដគោសសទទាំ   សុតាវ ន សិទធតថសស   មដហសិដន្ធ 
 សដទទ   ចិតតាំ   បសាដទតាវ  អវនទឹ   ដោកន្ធយកាំ    ។ 
 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   សញ្ាមលភឹ   តទា 
 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធសញ្ញា យិទាំ   ផលាំ   ។ 
 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  សទទសញ្ាដកា ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

សទ្ធសញ្ដេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

     ១   ម.   សងោណ្ហ ន្ថំ   ។ 
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២០ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

សទ្ធសញ្ដេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៧ 

  [១៧] រពោះពុទធរពោះន្ទមសុទសសនៈ មានពាយាមធាំ រទង់ 
 សដមឋងនូវអ្មតបទ មានពួកស្គវក័បោមបរាម រទង់គង់បៅ 
 កនុងផាោះដ៏របបសើរ រទង់សបស្តងាា ោះមហាជន បោយរពោះវាោដ៏ពី- 
 បរាោះ សាំប ងសរបសើររពោះពុទធផាយបៅ បពញបទវបោកនិង 
 មនុសសបោក ។ ខញុ ាំបានស្គឋ ប់ពាកយបោសន្ទប ើយ ក៏ញុ ាំង 
 ចិតាឲយរជោះថាល  កនុងសាំប ងសរបសើររពោះមប សី រទង់ញុ ាំង 
 របបយាជន៍ឲយសបរមច បទើបខញុ ាំថាវ យបងាាំរពោះបោកន្ទយក ។ 
 កនុងកបបទី ៩៤ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុ 
 ដដលខញុ ាំបាននូវសញ្ញដ  ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាត ិ បនោះជាផល 
 ននពុទធសញ្ញដ  ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ 
 បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់ 
 រពោះពុទធ   ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះសទាសញ្ដកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   សទ្ធសញ្ដេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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២១ 

អដឌមំ   តិ្រសិំយកត្ទរាបទានំ្ 

[១៨]   ដកសរ ឹ  អភិជាតាំវ អគគិកា នធាំវ   បពវដត 

 ឱភាដសនតាំ   ទិសា   សិននាំ(១) សិទធតថាំ   បពវតនតដរ   ។ 

 សុរយិសស   ច   អាដោកាំ  ចន្ធទ ដោកាំ    តដថវ   ច 

 ពុទាធ ដោកញ្ច    ទិសាវ ន បីតិ   ដម   ឧបបជជថ   ។ 

 តដោ   អាដោដក   ទិសាវ ន ទិសាវ ន   សាវកុតតមាំ 

 ឯកាំ សាំ   អជិនាំ   កតាវ  សនថវ ឹ  ដោកន្ធយកាំ    ។ 

 តដោ   ហិ   អាដោកតរា ដោដក   ដោកតដមានុទា 

 ចដន្ធទ    ច   សុរដិោ   ចាបិ ពុដទាធ    ច   ដោកន្ធយដកា ។ 

 ឧបមាំ        ឧបទដសសតាវ  កិតតិដតា   ដម   មហាមុនិ 

 ពុទធសស   វណណាំ    កិដតតតាវ  កបប ាំ   សគគមហិ   ដមាទហាំ   ។ 

 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   ពុទធមភិកិតតយឹ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ កិតតន្ធយ   ឥទាំ   ផលាំ   ។ 

 ឯកសដេិមហិដតា   កដបប ឯដកា  ញាណវដរា(២)   អហុ 

 សតតរតនសមបដន្ធន  ចកកវតតិ   មហពវដោ   ។ 
     ១   ម.   និ្រាកសន្ថំ   ។   ២   ម.   ញាណ្ធករា   ។ 
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២១ 

តិ្រសិំយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៨ 

  [១៨] (ខញុ ាំបានបឃើញ) នូវរពោះសិទធតេ រទង់ញុ ាំងទិសទ ាំង- 
 ឡាយឲយភលឺ គង់បៅរតង់ចបន្ទល ោះភនាំ ជាអ្ភិជាត ិ រទង់មានរសមី 
 រុងបរឿង ដូចបកសររាជសី ៍ ឬដូចគាំនរបភលើងបលើភនាំ ។ ខញុ ាំ 
 មានបីតិបកើតប ើង បរពាោះបឃើញពនលឺរពោះអាទិតយផង ពនលឺរពោះ 
 ចស្តនាផង ពនលឺរពោះពុទធផង មានសភាពដូចោន  ។ ខញុ ាំបឃើញពនលឺ 
 ទាំង ៣ បឃើញស្គវក័ដ៏ឧតាម ប ើយបធវើដសបកខាល ឃមុ ាំបឆៀងស្គម  
 មាខ ង រួចសរបសើររពោះបោកន្ទយក ។ បសចកាីពិតថា ពនលឺដ៏ 
 វបិសស ៣ យា ង កនុងបោក គឺរពោះចស្តនា ១ រពោះអាទិតយ ១ 
 រពោះពុទធជាបោកន្ទយក ១ ជាពនលឺកមាច ត់បងនូ់វងងឹត កនុង 
 បោក ។ ខញុ ាំបានអាងឧបមា ប ើយសរបសើររពោះមហាមុនី 
 បរពាោះខញុ ាំបានសរបសើររពោះពុទធ ក៏រកីរាយកនុងឋានសួគ៌ អ្ស់ 
 មួយកបប ។ កនុងកបបទី ៩៤ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ 
 បរពាោះប តុដដលខញុ ាំ បានសរបសើរពុទធគុណ ខញុ ាំមិនដដលស្គា ស់ 
 ទុគាតិ បនោះជាផលននោរសរបសើរ ។ កនុងកបបទី ៦១ អ្ាំពីកបប 
 បនោះ ខញុ ាំបានបកើតជាបសឋចចរកពតាិមួយអ្ងា រពោះន្ទមញណ- 
 វរៈ   រទង់បរបូិណ៌បោយដកវ  ៧  របោរ   មានកមាល ាំងបរចើន   ។ 
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២២ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  តិរ ាំសិដោ ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

តិ្រសិំយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ន្វមំ   នាលិបុបពិយកត្ទរាបទានំ្ 

[១៩]   សិនធុោ   នទិោ   តីដរ អដហាសឹ   កសសដកា   តទា 

 បរកមាម យដន   យុដតាត  បរភតតាំ   អបសសដិតា   ។ 

 សិនធុ ាំ   អនុចរដន្ធត ហាំ សិទធតថាំ   ជិនមទទសាំ 

 សមាធិន្ធ   និសិននាំ   ច សតតបតតាំវ   បុបផិតាំ   ។ 

 សតតកាំ    ន្ធលិបុាផ និ វដណណ   ដឆតាវ នហនតទា 

 មតថដក   អភិដរាដបសឹ ពុទធសាទិចចពនធុ ដន្ធ   ។ 
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២២ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើ 

 ឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំបាន 

 របតិបតាិប ើយ   ។ 

  បានឮថា រពោះតិរ ាំសិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 

ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   តិ្រសិំយកត្ទរាបទាន្   ។ 

នាលិបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៩ 

 [១៩] ោលបន្ទោះ ខញុ ាំបានបកើតជាអ្នកភជួ ររាស់ បៅដកបរបរតើយ 

 ទបនលសិនធុ  បានរបកបកនុងោរងាររបស់ជនដនទ ចិញ្ចឹ មជីវតិ 

 បោយនថលឈនួល របស់ជនដនទ ។ ោលខញុ ាំបដើរបៅត្តមទបនល 

 សិនធុ  ក៏បានបឃើញរពោះជិនរសី រពោះន្ទមសិទធតេ រទង់គង់ 

 បៅបោយសមាធិ រទង់មានរសមីរុងបរឿង ដូចផ្កា ឈូករកី ។ 

 ោលបន្ទោះ ខញុ ាំបានោត់ផ្កា ឈូក ៧ ទាំងទង ោក់របទូល 

 បលើកាល   ន្ទាំយកបៅបូជារពោះសមពុទធ   ជារពោះអាទិចចពនធុ    ។ 
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២៣ 

ទ្សមំ   េុមុទ្ោលិយកត្ទរាបទានំ្ 

 សុវណណវណណាំ    សមពុទធាំ អនុកដូល   សមាហិតាំ 
 តិធាបបភិននាំ   មាតងគាំ កុញ្ជ រ ាំវ   ទុរាសទាំ   ។ 
 តមហាំ   ឧបគន្ធតវ ន និបកាំ    ភាវតិិន្ទនទិយាំ 
 អញ្ជ លឹ   បគគដហតាវ ន អវនទឹ   សតថុ ដន្ធ   អហាំ   ។ 
 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   បុបផមភិបជូយឹ 
 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 
 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ន្ធលិបុបផិដោ(១) ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

នាលិបុបពិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ទ្សមំ   េុមុទ្ោលិយកត្ទរាបទានំ្ 

[២០]   ឧសភាំ   បវរ ាំ   វរី ាំ មដហសឹ   វជិិតាជិនាំ 
 វបិសសនិាំ   មហាវរី ាំ អភិជាតាំវ   ដកសរ ឹ  ។ 
 រថិយាំ   បដិបជជនតាំ អាហុតីនាំ   បដិគគហាំ 
 គដហតាវ    កុមុទាំ   មាលាំ ពុទធដសដេាំ   សដមាកិរ ឹ  ។ 
     ១   ម.   េន្ធលិបុបពិកោ   ។ 
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២៣ 

េុមុទ្ោលិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១០ 

 ខញុ ាំបានចូលបៅជិតរពោះសមពុទធ ដដលរទង់មានសមបុរដូចមាស 
 រទង់គង់សមឹងស្គម ធិ៍បៅជិតបរតើយទបនល រពោះអ្ងាដូចដាំរមីាតងាៈ 
 ចុោះបរបង ៣ អ្បនលើ ដដលរគបសងាត់បានបោយករម រទង់ 
 មានបញ្ញដ ោស់ មានឥស្តនាិយអ្ប់រ ាំប ើយ បទើបខញុ ាំផាងអ្ញ្ជលី 
 ថាវ យបងាាំរពោះស្គស្គឋ ជាមាច ស់ ។ កនុងកបបទី ៩៤ អ្ាំពីកបប 
 បនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបូជាផ្កា  ខញុ ាំមិន 
 ដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននពុទធបូជា ។ បដិសមភិទ 
 ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ 
 ប ើយ   ទាំងស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ  ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
  បានឮថា រពោះន្ទលិបុបផិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   នាលិបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

េុមុទ្ោលិយកត្ទរាបទាន្   ទី្១០ 

 [២០] ខញុ ាំយកករមងផ្កា កុមុទ បៅបូជារពោះពុទធដ៏របបសើរ រពោះ 
 ន្ទមវបិសស ី ជាឧសភៈដ៏របបសើរ រទង់មានពាយាម ជាអ្នកដសវង 
 រកនូវគុណដ៏ធាំ រទង់ឈនោះមារ ជាមហាវរីបុរសដូចរាជសី ៍ ជា 
 អ្ភិជាតិ   រទង់គួរទទួលបរគឿងបូជា  កាំពុងពុទធដាំបណើ រកនុងរចក ។ 



54 
 

២៤ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   បុបផមភិបជូយឹ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  កុមុទមាលិដោ ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

េុមុទ្ោលិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ឧទាធ នំ្ 

 អារកា ដទា   ដភាជនដទា គតសញ្ាី    បទុមិដកា 

 បុាផ សនិ   សនថវដិកា សទទសញ្ាី    តិរ ាំសិដោ   ។ 

 ន្ធលិដកា   កុមុទី   ដចវ សតតបញ្ញា ស   គាថកា   ។ 

អារេេទាយេវកោោ    ពត្ថឹកសា   ។ 
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២៤ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 កនុងកបបទី ៩១ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុ 

 ដដលខញុ ាំបានបូជាផ្កា  ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលនន 

 ពុទធបូជា ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ 

 ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ 

 ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ   ។ 

  បានឮថា រពោះកុមុទមាលិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 

ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 
ចប់   េុមុទ្ោលិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

ឧទាធ ន្ 
  អារកខទយកបតេរាបទន ១ បភាជនទយកបតេរាបទន ១ 

 គតសញ្ដកបតេរាបទន ១ បទុមិយបតេរាបទន ១ បុបាផ សន- 

 ទយកបតេរាបទន ១ អាសនតេវកិបតេរាបទន ១ សទាសញ្ដ- 

 កបតេរាបទន ១ តិរ ាំសិយបតេរាបទន ១ ន្ទលិបុបផិយបតេរា- 

 បទន   ១   កុមុទមាលិយបតេរាបទន   ១   មានោថា   ៥៧   ។ 

ចប់   អារេេទាយេវគោ   ទី្   ៣២   ។ 
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កត្ត្ថឹកសា   ឧោយ បុបពិយវកោោ  

បឋមំ   ឧោយ បុបពិយកត្ទរាបទានំ្ 

[២១]   សមាហិតាំ   សមាបននាំ សិទធតថមបរាជិតាំ 
 សមាធិន្ធ   ឧបវដិេាំ អទទសាសឹ   នរុតតមាំ   ។ 
 ឧមាម បុបផាំ   គដហតាវ ន ពុទធសស   អភិបជូយឹ 
 សដពវ   បុាផ    ឯកសីសា ឧទធាំវណាដ    អដធាមុោ   ។ 
 សុចិតាត    វយិ   តិដេដនត អាកាដស   បុបផសនធរា 
 ដតន   ចិតតបបសាដទន តុសិតាំ   ឧបបជជហាំ   ។ 
 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   បុបផមភិបជូយឹ 
 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 
 បញ្ច បញ្ញា សិដតា   កដបប ឯដកា   អាសឹ   មហីបតិ 
 សមនតចឆទដន្ធ   ន្ធម ចកកវតតិ   មហពវដោ   ។ 
 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ឧមាម បុបផិដោ ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ឧោយ បុបពិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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ឧោយ បុបពិយវគោ   ទី្   ៣៣ 

ឧោយ បុបពិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

  [២១] ខញុ ាំបានបឃើញរពោះសិទធតេរបបសើរជាងពួកនរៈ រទង់ 
 មានរពោះទយ័តមាល់មា ាំខាជ ប់ខជួន រទង់ឈនោះមារ រទង់ចូលសមា- 
 ធិ ។ ខញុ ាំោន់យកផ្កា រតបកៀតបូជារពោះពុទធ ផ្កា ទ ាំងអ្ស់មាន 
 កាលដតមួយ មានទងប ើងបលើ មានមុខចុោះបរោម វចិិរតលអ 
 ដូចជាករមាលផ្កា  របតិស្គឌ នឰដ៏អាោស ខញុ ាំបានបកើតកនុងឋាន 
 តុសិត បោយចិតារជោះថាល បន្ទោះ ។ កនុងកបបទី ៩៤ អ្ាំពីកបប 
 បនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបូជាផ្កា  ខញុ ាំមិន 
 ដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននពុទធបូជា ។ កនុងកបបទី ៥៥ 
 អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ ខញុ ាំបានបកើតជាបសឋចចរកពតាិមួយ 
 អ្ងា រពោះន្ទមសមនាចឆទនៈ ជាធាំបលើដផនដី រទង់មានកមាល ាំង 
 បរចើន ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ 
 ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ 
 ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
  បានឮថា រពោះឧមាម បុបផិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   ឧោយ បុបពិយកត្ទរាបទាន្   ។ 



58 
 

២៦ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

ទុ្តិ្យំ   បុ ិន្បូជេកត្ទរាបទានំ្ 

[២២]   កកុធាំ   វលិសនតាំវ និសភាជានិយាំ   យថា 
 ឱសធីវ   វដិរាចនតាំ ឱភាសនតាំ   នរាសភាំ   ។ 
 អញ្ជ លឹ   បគគដហតាវ ន អវនទឹ   សតថុ ដន្ធ   អហាំ 
 សតាថ រ ាំ   បរវិដណណសឹ សកកដមមន   ដតាសយឹ   ។ 
 សុសុទធាំ   បុឡនិាំ   គយហាំ កតមដគគ   សដមាកិរ ឹ
 ឧចឆដងគន   គដហតាវ ន វបិសសសិស   មដហសិដន្ធ   ។ 
 តដតា   ឧបឌឍបុឡនិាំ វបិបសដននន   ដចតសា 
 ទិវាវហិាដរ   ឱសិញ្ចឹ  ទិបទិនទសស   តាទិដន្ធ   ។ 
 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប បុឡនិាំ   យាំ   អសិញ្ច ហាំ 
 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ បុឡនិសស   ឥទាំ   ផលាំ   ។ 
 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  បុឡនិបជូដកា ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

បុ ិន្បូជេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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២៦ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

បុ ិន្បូជេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ២ 

  [២២] ខញុ ាំបានបឃើញរពោះពុទធ របបសើរជាងនរៈ រទង់យាង- 
 យាសដូចលាំពង់ថាង ន់ ឬដូចនិសភអាជាបនយយ រទង់រុងបរឿង 
 ភលឺស្គវ ង ដូចផ្កា យរពឹក ។ ខញុ ាំផាងអ្ញ្ជលីថាវ យបងាាំរពោះស្គស្គឋ  
 ប ើយសរបសើររពោះស្គស្គឋ  ខញុ ាំរកីរាយបោយកុសលកមម របស់ 
 ខលួន ។ ខញុ ាំបានបកើបខាច់ដ៏ស្គអ ត ដក់មួយថនក់យកបៅបរាយរាយ 
 រតង់ផលូ វដដលរពោះមប សី រពោះន្ទមវបិសស ី បសឋចយាងបៅ ។ 
 លាំោប់បន្ទោះ ខញុ ាំមានចិតារជោះថាល  បានោក់ខាច់ពាក់កណាឋ ល 
 រតង់បងាា រសរមាប់សរមាកកនុងបវោនថង ននរពោះពុទធ រទង់ជាធាំ 
 ជាងសតវបជើងពីរ របកបបោយត្តទិគុណ ។ កនុងកបបទី ៩១ អ្ាំពី 
 កបបបនោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបរាយរាយខាច់ ខញុ ាំមិនដដល 
 ស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននោរបរាយរាយខាច់ ។ បដិសមភិទ 
 ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ 
 ប ើយ   ទាំងស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ  ។ 
 បានឮថា រពោះបុ ិនបូជកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   បុ ិន្បូជេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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២៧ 

ត្តិ្យំ   ហាសជន្េកត្ទរាបទានំ្ 

[២៣]   ទុមដគគ   បាំសុកលិូកាំ  លគគាំ   ទិសាវ ន   សតថុ ដន្ធ 

 អញ្ជ លឹ   បគគដហតាវ ន ភិដយា   ឧចាច រតិាំ   មោ   ។ 

 ទរូដតា   បដិទិសាវ ន ហាដសា   ដម   ឧបបជជថ 

 អញ្ជ លឹ   បគគដហតាវ ន ភិដយា   ចិតតាំ   បសាទយឹ   ។ 

 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   សញ្ាមលភឹ   តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធសញ្ញា យិទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ហាសជនដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ហាសជន្េកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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២៧ 

ហាសជន្េកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៣ 

  [២៣] ខញុ ាំបានបឃើញបាំសុកូលិកចីវរ របស់រពោះស្គស្គឋ  

 ដដលពយួរបលើចុងបឈើ ប ើយផាងអ្ញ្ជលីបនលឺវាោប ើងយា ង 

 ខាល ាំង ។ បសចកាីរកីរាយក៏បកើតមានដល់ខញុ ាំ បរពាោះបានបឃើញ 

 អ្ាំពីចមាង យ បទើបខញុ ាំផាងអ្ញ្ជលីញុ ាំងចិតាឲយរជោះថាល នរកដលង ។ 

 កនុងកបបទី ៩១ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុ 

 ដដលខញុ ាំបានសញ្ញដ  ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលនន 

 ពុទធសញ្ញដ  ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ 

 បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់ 

 រពោះពុទធ   ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ   ។ 

  បានឮថា រពោះហាសជនកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 

ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   ហាសជន្េកត្ទរាបទាន្   ។ 
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២៨ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

ចតុ្ត្ទំ   យញ្ដសាមិេកត្ទរាបទានំ្ 

[២៤]   ជាតិោ   សតតវដសាហាំ អដហាសឹ   មនតារគ ូ

 កុលវ ាំសាំ(១)   អធាដរសឹ យដញ្ញា    ឧសាបិដតា   មោ  ។ 

 ចុោល សីតិសហសានិ បស ូ  ហញ្ានតិ   ដម   តទា 

 សារសមឹ(២)    ហិ  ឧបនីតានិ យញ្ាតាថ យ   ឧបដេិតា   ។ 

 ឧកាក មុដោ   បហដោេ វ ែទិរងគរសននិដភា 

 ឧទយដន្ធត វ   សុរដិោ បុណណមាដយវ   ចនទិមា   ។ 

 សិទធដតាថ    សពវសិទធដតាថ  តិដោកមហិដតាហិដតា 

 ឧបគគន្ធតវ ន   សមពុ ដទាធ  ឥទាំ   វចនមរពវ ិ  ។ 

 អហឹសា   សពវាណានាំ កុមារ   មម   រុចចតិ 

 ដថយា   ច   អតិចារា   ច មជជាណា   ច   អារតិ   ។ 

 រតិ   ច   សមចរោិយ ពាហុសចចាំ   កតញ្ាុ តា 

 ទិដដេ   ធដមម   បរតថ   ច ធមាម    ឯដត   បសាំសិោ   ។ 
     ១   ម.   េុលវគោំ   ។   ២   ម.   តារសយឹ   ។ 
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២៨ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

យញ្ដសាមិេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៤ 

 [២៤] ខញុ ាំមានអាយុ ៧ ឆ្ន ាំ រាប់អ្ាំពីឆ្ន ាំកាំបណើ ត បានបចោះចប់ 
 មនា បានរទរទង់វងសរតកូល ខញុ ាំបានបលើកតបមាើងយញ្ដវធិី ។ 
 ោលបន្ទោះ ខញុ ាំន្ទ ាំយកសតវចិញ្ចឹ ម ៨ មុឺន ៤ ពាន់ មកចង 
 បរកៀកនឹងសសរខលឹម បរមុងទុកនឹងសមាល ប់បូជាយញ្ដ ។ 
 រពោះសមពុទធ រពោះន្ទមសិទធតេ រទង់ញុ ាំងរបបយាជន៍ទ ាំងអ្ស់ 
 ឲយសបរមច រទង់ទមាល ក់បោលនូវរបស់មិនជារបបយាជន៍ កនុង 
 នរតបោក រទង់ដូចជាមុខគប់បភលើងរតូវខយល់បក់ ឬដូចរបងើក 
 ឧសគគីរ ពុាំបន្ទោះបស្គត ដូចរពោះអាទិតយដដលបទើបនឹងរោះប ើង 
 ឬដូចរពោះចនាបពញវង់ រទង់ចូលមកជិតខញុ ាំ ប ើយរត្តស់រពោះ 
 ពុទធដីោបនោះថា ដនកុមារ ោរមិនបបៀតបបៀនសតវទ ាំងអ្ស់ 
 រដមងបពញចិតាតថាគត ោរបវៀរោកោរលួច ោររបរពឹតា 
 កនលង (បរទរកកមម) និងោរផឹកទឹករសវងឹ ១ បសចកាីបរតក- 
 អ្រចាំបពាោះោររបរពឹតាបសមើ ១ ភាពជាព ុសសូត ១ កតញ្ដុ ត្ត ១ 
 ធម៌ទ ាំងបនោះ   បណឍិ តសរបសើរកនុងបចចុបបនន   ទាំងបរបោក   ។ 
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២៩ 

ចតុ្ត្ទំ   យញ្ដសាមិេកត្ទរាបទានំ្ 

 ឯដត   ធដមម   ភាវយិតាវ  សពវសតតហិដត   រដតា 

 ពុដទធ   ចិតតាំ   បសាដទតាវ  ភាដវហិ   មគគមុតតមាំ   ។ 

 ឥទាំ   វតាវ ន   សពវញ្ាូ  ដោកដជដោេ    នរាសដភា 

 មដមវ ាំ   អនុសាសិតាវ  ដវហាសាំ   ឧគគដតា   គដតា   ។ 

 បុដពវ   ចិតតាំ   វដិសាដធតាវ  បចាឆ    ចិតតាំ   បសាទយឹ 

 ដតន   ចិតតបបសាដទន តុសិតាំ   ឧបបជជហាំ   ។ 

 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប យទា   ចិតតាំ   បសាទយឹ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធសញ្ញា យិទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  យញ្ាសាមិដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

យញ្ដសាមិេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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២៩ 

យញ្ដសាមិេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៤ 

 អ្នកចូរអ្ប់រ ាំធម៌ទ ាំងបនោះ ប ើយបរតកអ្រ នឹងរបបយាជន៍សពវ 
 សតវ ចូរញុ ាំងចិតាឲយរជោះថាល  ចាំបពាោះរពោះពុទធ ប ើយអ្ប់រ ាំនូវ 
 មគាដ៏របបសើរ ។ លុោះរពោះសពវញ្ដូ ជាចបងកនុងបោក របបសើរ 
 ជាងពួកនរៈ រទង់រត្តស់នូវភាសិត បរបៀនរបបៅ ខញុ ាំយា ង 
 បនោះប ើយ បទើបបសឋចពុទធដាំបណើ របៅ ោន់អាោសបៅ ។ 
 ខញុ ាំបានជរមោះចិតា កនុងោលមុន ប ើយញុ ាំងចិតាឲយរជោះថាល  
 កនុងោលជាខាងបរោយ ក៏បានចូលបៅបកើត កនុងឋានតុសិត 
 បោយោរបធវើចិតាឲយរជោះថាល បន្ទោះ ។ កនុងកបបទី ៩៤ អ្ាំពី 
 កបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានញុ ាំងចិតាឲយ 
 រជោះថាល  ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននពុទធសញ្ញដ  ។  
 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើ 
 ឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំបាន 
 របតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះយញ្ដស្គមិកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   យញ្ដសាមិេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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៣០ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

បញ្ច មំ   និ្មិត្ថសញ្ដេកត្ទរាបទានំ្ 

[២៥]   ចនទភាគានទីតីដរ វសាមិ    អសសដម    អហាំ 

 សុវណណមិគមទទកាឹ  ចរនតាំ    វវិដន    អហាំ    ។ 

 មិដគ    ចិតតាំ    បសាដទតាវ  ដោកដជដេាំ    អនុសសរ ឹ

 ដតន    ចិតតបបសាដទន អដញ្ា    ពុដទធ    អនុសសរ ឹ   ។ 

 អពភតីតា   ច   ដយ   ពុទាធ  វតតមាន្ធ   អន្ធគតា 

 ឯវដមវ   វដិរាចនត ិ មិគរាជាវ   ដត   តដោ   ។ 

 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   សញ្ាមលភឹ   តទា 

 ទុគគតឹ   ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធសញ្ញា យិទាំ   ផលាំ   ។ 

 សតតវដីស   ឥដតា   កដបប ឯដកា   អាសិ   មហីបតិ 

 អរញ្ាសដតាត (១)ន្ធដមន ចកកវតតិ   មហពវដោ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
     ១   ម.   អរញ្ដសកតាទ    ។ 
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៣០ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

និ្មិត្ថសញ្ដេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៥ 

  [២៥] ខញុ ាំបៅកនុងអារសម បទៀបបឆនរសាឹងចនាភាោ បាន 
 រកប កបឃើញរមឹគមានសមបុរដូចមាស ដដលកាំពុងរត្តច់កនុង 
 នរពធាំ ។ ខញុ ាំញុ ាំងចិតាឲយរជោះថាល ចាំបពាោះរមឹគ ប ើយនឹកដល់ 
 រពោះសមពុទធជាចបងកនុងបោក ទាំងនឹកដល់រពោះពុទធដនទ ៗ បទៀត 
 បោយចិតារជោះថាល បន្ទោះថា រពោះពុទធទ ាំងឡាយណា ដដលកនលង 
 បៅប ើយកា ី ដដលកាំពុងរត្តស់ដឹងកនុងបចចុបបននបនោះកាី ដដលនឹង 
 មករត្តស់ដឹងកនុងអ្ន្ទគតោលកាី រពោះពុទធទ ាំង ៣ ពួកបន្ទោះ 
 រុងបរឿងដូចជាបសឋចរមឹគ យា ងបនោះឯង ។ កនុងកបបទី ៩៤ 
 អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបាននូវសញ្ញដ  
 ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននពុទធសញ្ញដ  ។ កនុងកបប 
 ទី ២៧ អ្ាំពីកបបបនោះ ខញុ ាំបានបកើតជាបសឋចចរកពតាិមួយរពោះអ្ងា 
 រពោះន្ទមអ្រញ្ដសតា ជាមាច ស់ដផនដី រទង់មានកមាល ាំងបរចើន ។ 
 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយ 
 ជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំបាន 
 របតិបតាិប ើយ   ។ 
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៣១ 

ឆដឌំ   អន្បសំសាវេកត្ទរាបទានំ្ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  និមិតតសញ្ាដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

និ្មិត្ថសញ្ដេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ឆដឌំ   អន្បសំសាវេកត្ទរាបទានំ្ 

[២៦]   សុវណណវណណាំ    សមពុទធាំ គចឆនតាំ   អនតរាបដណ 

 កញ្ច នគឃយិសង្កក សាំ ពតតឹសវរលកា ណាំ    ។ 

 សិទធតថាំ   សពវសិទធតថាំ អដនញ្ជាំ    អបរាជិតាំ 

 សមពុទធាំ   អតិន្ធដមតាវ  ដភាជយឹ   តាំ   មហាមុនឹ   ។ 

 មុនិ   ការុណិដកា   ដោដក ឱភាសយិ   មមាំ   តទា 

 ពុដទធ   ចិតតាំ   បសាដទតាវ  កបប ាំ   សគគមហិ   ដមាទហាំ   ។ 

 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   ទានមទទឹ   តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ភិកា ទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
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៣១ 

អន្បសំសាវេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៦ 

  បានឮថា រពោះនិមិតាសញ្ដកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   និ្មិត្ថសញ្ដេកត្ទរាបទាន្   ។ 

អន្បសំសាវេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៦ 

  [២៦] ខញុ ាំបានបឃើញ នូវរពោះសមពុទធ មានវណណៈដូចមាស 
 របាកដបសមើបរគឿងបូជាមាស មានលកខណៈ ៣២ របោរ 
 ដដលកាំពុងរទង់ពុទធដាំបណើ របៅរតង់រានផារ ។ ខញុ ាំន្ទ ាំរពោះសមពុទធ 
 រពោះន្ទមសិទធតេ រទង់ញុ ាំងរបបយាជន៍ទ ាំងពួងឲយសបរមច មនិ 
 ញប់ញ័របោយកិបលស រទង់ឈនោះមារ ប ើយខញុ ាំញុ ាំងរពោះ 
 មហាមុនីអ្ងាបន្ទោះឲយបស្គយចងាា ន់ ។ ោលបន្ទោះ រពោះមុនី 
 រទង់របកបបោយករុណា រទង់ញុ ាំងខញុ ាំឲយភលឺស្គវ ង កនុងបោក 
 ខញុ ាំបធវើចិតាឲយរជោះថាល  ចាំបពាោះរពោះពុទធ ប ើយបានរកីរាយកនុង 
 ឋានសួគ៌ អ្ស់មួយកបប ។ កនុងកបបទី ៩៤ អ្ាំពីកបបបនោះ 
 កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានថាវ យទន ខញុ ាំមិនដដល 
 ស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននោរថាវ យចងាា ន់ ។ បដិសមភិទ ៤ 
 វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ 
 ទាំងស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
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៣២ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  អននសាំសាវដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

អន្បសំសាវេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

សត្ថមំ   និ្គោុណ្ឍិ បុបពិយកត្ទរាបទានំ្ 

[២៧]   យទា   ដទដវា   ដទវកាោ ចវតិ   អាយុសងាោ 

 តដោ   សទាទ    និចឆរនត ិ ដទវានាំ   អនុដមាទតាំ   ។ 

 ឥដតា   ដភា   សុគតឹ   គចឆ មនុសានាំ   សហពយតាំ 

 មនុសសភដូតា   សទធដមម លភ   សទធាំ   អនុតតរ ាំ   ។ 

 សា   ដត   សទាធ    និវដិេសស មលូជាតា   បតិដេិតា 

 ោវជីវ ាំ   អសាំហិរា សទធដមម   សុបដវទិដត   ។ 

 កាដយន   កុសលាំ   កតាវ  វាចាយ   កុសលាំ   ពហុាំ 

 មនសា   កុសលាំ   កតាវ  អពាបជឈ ាំ   និរបូធឹ   ។ 
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៣២ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 បានឮថា រពោះអ្ននសាំស្គវកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 

ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   អន្បសំសាវេកត្ទរាបទាន្   ។ 

និ្គោុណ្ឍិ បុបពិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៧ 

  [២៧] ោលណា បទវត្តនឹងចយុតោកពួកបទវត្ត បោយ 

 អ្ស់អាយុ សាំប ង ៣ យា ង របស់ពួកបទវត្តអ្នករកីរាយត្តម 

 ដតងោន់ឮប ើងថា មាន លអ្នកដ៏ចបរមើន បបើអ្នកចុោះោកបទវ- 

 បោកបនោះ ចូរបៅោន់សុគតិ បកើតជាមួយនឹងពួកមនុសសចុោះ 

 លុោះអ្នកបានបកើតជាមនុសសប ើយ ចូរបាននូវសទធ ដ៏របបសើរ 

 ចាំបពាោះរពោះសទធមម សទធ បន្ទោះដដលអ្នកតមាល់មា ាំប ើយ នឹង 

 បកើតជាឫសខាជ ប់ខជួន មិនកបរមើកកនុងរពោះសទធមម ដដលរពោះមាន 

 រពោះភាគរទង់សដមឋងលអប ើយ ដរាបដល់អ្ស់ជីវតិ ។ អ្នក 

 ចូរបធវើនូវកុសលបោយោយ ចូរបធវើកុសលបោយវាោឲយបរចើន 

 ចូរបធវើកុសលបោយចិតា    មិនមានពាបាទ    មិនមានឧបធិ    ។ 
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៣៣ 

សថតមំ   និគគុណ្ឌិ បុបផិយត្ថថរាបទានំ 

 តដតា   ឱបធិកាំ    បុញ្ាាំ  កតាវ    ទាដនន   តាំ   ពហុាំ 

 អដញ្ា   បវដរ(១)   សទធដមម រពហមចរដិយ   និដវសយ   ។ 

 ឥមាយ   អនុកមាយ ដទវដទវ ាំ   យថា   វទិ ូ

 ចវនតាំ   អនុដមាទនតិ ឯហិ   ដទវ   បុនបបុនាំ   ។ 

 សាំវដិគាគ ហាំ   តទា   អាសឹ ដទវសដងឃ   សមាគដត 

 កាំ សុ   ន្ធម   អហាំ   ដោនឹ គមិសាមិ   ឥដតា   ចុដតា   ។ 

 មម   សាំដវគមញ្ញា យ សមដណា   ភាវតិិន្ទនទិដោ 

 មមុទធរតុិកាដមា   ដសា អាគចឆិ   មម   សនតិកាំ    ។ 

 សុមដន្ធ   ន្ធម   ន្ធដមន បទុមុតតរសាវដកា 

 អតថធមាម នុសាសិតាវ  សាំដវដជសិ   មមនតទា   ។ 

ទាឝ ទ្សមំ   ភាណ្វារ ំ  ។ 

 តសាហាំាំ   វចនាំ   សុតាវ  ពុដទធ   ចិតតាំ   បសាទយឹ 

 តាំ   ធីរ ាំ   អភិវាដទតាវ  តតថ   កាលាំ   កដតា   អហាំ ។ 
     ១   ម.   អកញ្ដបិ   មកចចតិ្   ទិ្សសតិ្   ។ 
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៣៣ 

និគគុណ្ឌិ បុបផិយត្ថថរាបទាន   ទី   ៧ 

 អ្នកចូរបធវើបុណយឲយបរចើនជាងបន្ទោះ គឺបធវើបុណយបន្ទោះឲយបរចើន 
 បោយោរបរោិច គទន ប ើយត្ត ាំងបៅកនុងរព មចរយិៈ គ ឺ
 រពោះសទធមមដ៏របបសើរដនទបទៀតចុោះ ។ មាន លបទវត្ត អ្នកចូរមក 
 (ោន់បទវបោក) បនោះវញិឲយបរឿយ ៗ បោយបសចកាីអ្នុបរោោះ 
 បនោះ ដូចពួកអ្នករបាជញ ដតងបរតកអ្ររកបទវត្តដ៏របបសើរដដល 
 ចយុត ។ ោលបន្ទោះ ខញុ ាំមានបសចកាីតក់សលុត កនុងទីរបជុាំពួក 
 បទវត្តថា អាត្តម អ្ញចយុតោកបទវបោកបនោះ នឹងបៅោន់ 
 កាំបណើ តណាបអ្ោះ ។ រស្គប់ដតមានសមណៈ មានឥស្តនាិយ 
 អ្ប់រ ាំប ើយ រជាបបសចកាីសបងវគរបស់ខញុ ាំ សមណៈបន្ទោះ 
 មានបសចកាីរបាថាន នឹងរសង់ខញុ ាំ បានមកោន់សមាន ក់ខញុ ាំ ។ 
 ោលបន្ទោះ ស្គវក័របស់រពោះបទុមុតារៈ រពោះន្ទមសុមនៈ បាន 
 បរបៀនរបបៅនូវអ្តេនិងធម៌   ប ើយញុ ាំងខញុ ាំឲយសបងវគ   ។ 

ចប់   ភាណ្វារៈ   ទី្   ១២   ។ 

 ខញុ ាំបានស្គឋ ប់ពាកយ ននរពោះបថរៈបន្ទោះប ើយ ក៏ញុ ាំងចិតាឲយ 
 រជោះថាល កនុងរពោះពុទធជាមាច ស់ ខញុ ាំថាវ យបងាាំរពោះបថរៈ ជាអ្នករបាជញ 
 អ្ងាបន្ទោះ     មិនយូរប ុន្ទម ន    ខញុ ាំក៏បធវើមរណោលកនុងទីបន្ទោះ    ។ 
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៣៤ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 ឧបបជជឹ    ស   តដតថវ សុកកមដូលន   ដចាទិដតា 

 វសដន្ធត    មាតុកុចឆិមហិ បុន   ធាដរតុ   មាតុោ   ។ 

 តមាហ    កាោ   ចវតិាវ ន តិទដស   ឧបបជជហាំ 

 ឯតថនតដរ   ន   បសាមិ ដទាមនសស ាំ   អហាំ   តទា   ។ 

 តាវតតឹសា   ចវតិាវ ន មាតុកុចឆឹ   សដមាកកមឹ 

 និកា មិតាវ ន   កុចឆិមាហ  កិញ្ចិ    ទុកាាំ    អជានិហាំ   ។ 

 ជាតិោ   សតតវដសសន អារាមាំ   ាវសឹិ   អហាំ 

 ដគាតមសស   ភគវដតា សកយបុតតសស   តាទិដន្ធ   ។ 

 វតិាថ រដិក   ាវចដន ពាហុជញ្ាមហិ   សាសដន 

 អទទសាំ   សាសនាំ   កាដរ ភិកា ដវា   តតថ   សតថុ ដន្ធ   ។ 

 សាវតថិ   ន្ធម   នគរ ាំ រាជា   តតាថ សិ   ដកាសដោ 

 រដថន   ន្ធគយុដតតន ឧដបសិ   ដពាធិមុតតមាំ   ។ 

 តសាហាំ   ន្ធគាំ   ទិសាវ ន បុពវកមមាំ   អនុសសរ ឹ

 អញ្ជ លឹ   បគគដហតាវ ន សមយាំ   អគមាសហាំ   ។ 
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៣៤ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 ខញុ ាំបន្ទោះរតូវកុសលមូលោស់បតឿន ក៏បានបៅបកើតកនុងទីបន្ទោះ 
 ដដដល ោលខញុ ាំបៅកនុងនផាមាត្ត កុសលក៏រទរទង់ខញុ ាំកនុងនផានន 
 មាត្តបទៀត ។ លុោះខញុ ាំចយុតោកោយបន្ទោះ ក៏បានបៅបកើតកនុង 
 ឋាននរតរតិងស ោលបន្ទោះ ខញុ ាំមិនបានបឃើញបទមនសសកនុង 
 រវាងបន្ទោះបស្គោះ ។ ខញុ ាំចយុតោកឋានត្តវតាិងសវញិ បានចុោះមក 
 ោន់នផាមាត្ត លុោះបចញោកនផាប ើយ ខញុ ាំបានស្គា ល់បសចកាី 
 ទុកខដតបនាិចបនាួច ។ ខញុ ាំមានអាយុ ៧ ឆ្ន ាំ បានចូលបៅោន់ 
 អារាម របស់រពោះមានរពោះភាគ រពោះន្ទមបោតាមជាសកយបុរត 
 រពោះអ្ងារបកបបោយត្តទិគុណ ។ ខញុ ាំបានបឃើញពួកភិកខុ  កនុង 
 អារាមបន្ទោះ បោកអ្នកបធវើត្តមពាកយបរបៀនរបបៅ របស់រពោះ 
 ស្គស្គឋ  កនុងពុទធដីោជារបធាន គឺស្គសន្ទដដលទូលាំទូោយ 
 មានជនចុោះចូលបរចើន ។ កនុងបពលបន្ទោះ រពោះរាជាកនុងរកុងស្គ- 
 វតេី រពោះន្ទមបោសល បសឋចបធវើរាជដាំបណើ របៅោន់បដើមបពាធិ- 
 រពឹកសដ៏ឧតាម បោយរាជរថដដលទឹមដាំរដី៏របបសើរ ។ លុោះខញុ ាំ 
 បឃើញដាំរដី៏របបសើរ ននរពោះរាជាអ្ងាបន្ទោះ ក៏នឹកបឃើញបុពវកមម 
 របស់ខលួន   បានផាងអ្ញ្ជលី   បដើរបៅកនុងសម័យបន្ទោះដដរ   ។ 
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៣៥ 

សត្ថមំ   និ្គោុណ្ឍិ បុបពិយកត្ទរាបទានំ្ 

 ជាតិោ   សតតវដសាវ បពវជឹ   អនគារយិាំ 

 ដោ   ដសា   ពុទធាំ   ឧបោេ សិ អានដន្ធទ    ន្ធម   សាវដកា   ។ 

 គតិមា   ធីតិមា   ដចវ សតិមា   ច   ពហុសសុដតា 

 រដញ្ញា    ចិតតាំ   បសាដទដន្ធត  និយាដទសិ   មហាជុតិ   ។ 

 តសាហាំ   ធមមាំ   សុតាវ ន បុពវកមមាំ   អនុសសរ ឹ

 តដតថវ   ឋិតដកា   សដន្ធត  អរហតតាំ   អាបុណឹ   ។ 

 ឯកាំ សាំ   ចីវរ ាំ   កតាវ  សិដរ   កតាវ ន   អញ្ជ លឹ 

 សមពុទធាំ   អភិវាដទតាវ  ឥមាំ   វាចាំ   ឧទីរយឹ   ។ 

 បទុមុតតរពុទធសស ទិបទិនទសស   តាទិដន្ធ 

 និគគុណោិ បុបផាំ   បគគយហ សីហាសដន   ឋដបសហាំ   ។ 

 ដតន   កដមមន   ទិបទិនទ ដោកដជដេ   នរាសភ 

 បដតាត មហិ   អចលាំ   ឋានាំ ហិតាវ    ជយបរាជយាំ   ។ 

 បញ្ច វសីសហសសមហិ កបានាំ   មនុជាធិា 

 អពវុទនិរពវុទាន ិ អដេោេ សឹសុ   ែតតិោ   ។ 
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៣៥ 

និ្គោុណ្ឍិ បុបពិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៧ 

 ខញុ ាំមានអាយុ ៧ ឆ្ន ាំ ក៏បានចូលបៅោន់ផនួសកនុងស្គសន្ទ ឯរពោះ 
 អាននាជាស្គវក័ អ្នកមានគតិលអ មានរបាជាញ ខាជ ប់ខជួន មានស្គម រតី 
 ជាព ុសសូត មានបសចកាីរុងបរឿង ដតងបបរមើរពោះសមពុទធ បោក 
 ញុាំងរពោះទយ័រពោះរាជាឲយរជោះថាល  ប ើយញុ ាំងរពោះរាជាឲយរបគល់ 
 ោយថាវ យខលួន (ជាឧបាសកកនុងពុទធស្គសន្ទ) ។ ខញុ ាំបានស្គឋ ប់ 
 ធម៌រពោះអាននាបតេរបន្ទោះ ប ើយក៏រលឹកបឃើញបុពវកមម ខញុ ាំបាន 
 សបរមចរពោះអ្រ តា ទាំងកាំពុងឈរកនុងទីបន្ទោះឯង ។ បន្ទា ប ់
 មក ខញុ ាំបធវើចីវរបឆៀងស្គម មាខ ង បធវើអ្ញ្ជលីបលើសិរសៈ ថាវ យបងាាំរពោះ 
 សមពុទធ ប ើយបនលឺវាោបនោះថា បពិរតរពោះនរាសភៈ ជាចបងកនុង 
 បោក ជាធាំជាងសតវបជើងពីរ កនុងភពមុន ខញុ ាំបានយកផ្កា  
 និគាុណឍិ រពឹកស បៅតមាល់ទុកប ើយបលើអាសនៈដ៏របបសើរ ថាវ យ 
 រពោះសមពុទធ រពោះន្ទមបទុមុតារៈ ជាធាំជាងសតវបជើងពីរ រពោះអ្ងា 
 របកបបោយត្តទិគុណ ឥ ូវបនោះ ខញុ ាំលោះបង់នូវោរឈនោះនិងោរ 
 ោញ់ បានដល់នូវអ្ចលោឌ ន គឺរពោះនិពាវ ន បោយកុសលកមម 
 បន្ទោះ ។ កនុងកបបទី ២៥.០០០ ខញុ ាំបានបកើតជាបសឋច ជាអ្ធិ- 
 បតីបលើមនុសស   ឋិតបៅអ្ស់ ៨ អ្ពវុ ទៈ(១)   និងនិរពវុ ទៈ(២)   ។ 

     ១   អពឝុទ្ៈមួយ  ៗ    ោន្  ៥៦  ពិន្ធុ   ។   ២.   និ្រពឝុទ្ៈមួយ  ៗ  ោន្  ៦៣  ពិន្ធុ   ។ 
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៣៦ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  និគគុណោិ បុបផិដោ ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

និ្គោុណ្ឍិ បុបពិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

អដឌមំ   សុមនាកវ ិយកត្ទរាបទានំ្ 

[២៨]   ដវសសភុសស   ភគវដតា ដោកដជដេសស   តាទិដន្ធ 
 សដពវ   ជន្ធ   សមាគមម មហាបជូាំ   កដរានតិ   ដត   ។ 
 សុធាយ   បិណោាំ    កតាវ ន អាដវឡាំ   សុមន្ធយហាំ 
 សីហាសនសស   បុរដតា អភិដរាដបសហាំ   តទា   ។ 
 សដពវ   ជន្ធ   សមាគមម ដបកា នតិ   បុបផមុតតមាំ 
 ដកនិទាំ   បជិូតាំ   បុបផាំ ពុទធដសដេសស   តាទិដន្ធ   ។ 
 ដតន   ចិតតបបសាដទន និមាម នាំ   ឧបបជជហាំ 
 អនុដភាមិ   សកាំ    កមមាំ បុដពវ   សុកតមតតដន្ធ   ។ 
 យាំ   យាំ   ដោនបូបជាជ មិ ដទវតតាំ   អថ   មានុសាំ 
 សដពវសានាំ   បិដោ   ដហាមិ បុបផបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 
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៣៦ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើ 
 ឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏បាន 
 របតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះនិគាុណឍិ បុបផិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   និ្គោុណ្ឍិ បុបពិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

សុមនាកវ ិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៨ 

 [២៨] ជនទ ាំងពួងមករបជុាំោន  បធវើមហាបូជាចាំបពាោះរពោះមាន 
 រពោះភាគរពោះន្ទមបវសសភូ ជាចបងកនុងបោក របកបបោយត្តទិ- 
 គុណ ។ ោលបន្ទោះ ខញុ ាំយកដុាំបាយអ្ បធវើជាភួងផ្កា មលិោះោក់បូជា 
 ពីមុខអាសនៈដ៏របបសើរ ។ ជនទ ាំងអ្ស់មករបជុាំោន  រកប ក 
 បមើលផ្កា ដ៏របបសើរបន្ទោះ ប ើយគិតោន ថា អ្នកណាបានបូជាផ្កា  
 បនោះ ចាំបពាោះរពោះពុទធដ៏របបសើរ របកបបោយត្តទិគុណ ។ ប តុ 
 ដតចិតារជោះថាល បន្ទោះ ខញុ ាំបានបៅបកើតឯឋាននិមាម នរតី ទទួលរង 
 កុសលរបស់ខលួន ដដលខលួនបធវើទុកលអប ើយ កនុងោលមុន ។ 
 ខញុ ាំបៅយកកាំបណើ តណា ៗ បទោះបីជាបទវត្តឬជាមនុសស រដមង 
 ជាទីរសឡាញ់របស់ជនទ ាំងពួង   បនោះជាផលននោរបូជាផ្កា    ។ 
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៣៧ 

អដឌមំ   សុមនាកវ ិយកត្ទរាបទានំ្ 

 ន្ធភិជាន្ធមិ   កាដយន វាចាយ   ឧទ   ដចតសា 

 សាំយតានាំ   តបសសនីាំ កតាំ  ឧបោេ ហិតាំ(១)  មោ  ។ 

 ដតន   សុចរដិតន្ធហាំ ចិតតសស   បណិធីហិ   ច 

 សដពវសាំ   បជិូដតា   ដហាមិ អនដកាក សសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 ឯកតតឹដស   ឥដតា   កដបប យាំ   បុបផមភិបជូយឹ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 ឥដតា   ឯកាទដស   កដបប សហសាដរាសិ   ែតតិដោ 

 សតតរតនសមបដន្ធន  ចកកវតតិ   មហពវដោ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  សុមន្ធដវឡដិោ ដថដរា 

ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

សុមនាកវ ិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

     ១   ម.   អកកាា សិតំ្   ។ 
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៣៧ 

សុមនាកវ ិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៨ 

 ខញុ ាំពុាំស្គា ល់នូវោរតិោះបដៀល ចាំបពាោះពួកបោក ដដលមាន 

 បសចកាីសរងួមនិងមានតបធម៌ ដដលខញុ ាំបធវើប ើយ បោយោយ 

 វាោឬបោយចិតាប ើយ ។ បោយសុចរតិបន្ទោះផង បោយ 

 ោរតមាល់ទុកនូវចិតាបន្ទោះផង ខញុ ាំក៏រតូវអ្នកទ ាំងពួងបូជាប ើយ 

 បនោះជាផលននោរមិនតិោះបដៀល ។ កនុងកបបទី ៣១ អ្ាំពីកបប 

 បនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបូជាផ្កា  ខញុ ាំមិនដដល 

 ស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននពុទធបូជា ។ កនុងកបបទី ១១ អ្ាំពី 

 កបបបនោះ ខញុ ាំបានបកើតជាបសឋចចរកពតាិ រពោះន្ទមស សារៈ 

 រទង់បរបូិណ៌បោយដកវ ៧ របោរ មានកមាល ាំងបរចើន ។ 

 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើ 

 ឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏បាន 

 របតិបតាិប ើយ   ។ 

  បានឮថា រពោះសុមន្ទបវ ិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋង 

នូវោថាទ ាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   សុមនាកវ ិយកត្ទរាបទាន្   ។ 
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៣៨ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

ន្វមំ   បុបពចឆត្ថិយកត្ទរាបទានំ្ 

[២៩]   សិទធតថសស   ភគវដតា ដោកដជដេសស   តាទិដន្ធ 

 សចចាំ   បកាសយនតសស និពាវ ដបនតសស   ាណិដន្ធ   ។ 

 ជលជាំ   អាហរតិាវ ន សតតបតតាំ   មដន្ធរមាំ 

       បុបផសស   ឆតតាំ   កតាវ ន ពុទធសស   អភិដរាបយឹ   ។ 

 សិទធដតាថ    ច   ដោកវទិ ូ អាហុតីនាំ   បដិគគដហា 

 ភិកាុ សដងឃ   ឋិដតា   សតាថ  ឥមាំ   គាថាំ   អភាសថ   ។ 

 ដោ   ដម   ចិតតាំ   បសាដទតាវ  បុបផចឆតតាំ   អធារយិ 

 ដតន   ចិតតបបសាដទន ទុគគតឹ   ដសា   ន   គចឆតិ   ។ 

 ឥទាំ   វតាវ ន   សមពុ ដទាធ  សិទធដតាថ    ដោកន្ធយដកា 

 ឧដយាដជតាវ ន   បរសិាំ ដវហាសាំ   នភមុគគមិ   ។ 

 ឧដេិដត   នរដទវមហ ិ ដសតចឆតតាំបិ   វុដេហិ 

 បុរដតា   ពុទធដសដេសស គចឆតិ   ឆតតមុតតមាំ   ។ 
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៣៨ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

បុបពចឆត្ថិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៩ 

  [២៩] ោលរពោះមានរពោះភាគរពោះន្ទមសិទធតេ ជាចបងកនុង 
 បោក របកបបោយត្តទិគុណ រទង់របោសនូវសចចៈ ញុាំង 
 ពួកសតវឲយរ ាំលត់ទុកខ ខញុ ាំបានយកផ្កា ឈូកដដលដុោះកនុងទឹក ជាទី 
 រកីរាយននចិតាបធវើជាឆរតផ្កា  ប ើយបូជារពោះសមពុទធ ។ ឯរពោះ 
 រពោះស្គស្គឋ  រពោះន្ទមសិទធតេ រទង់រជាបចាស់នូវនរតបោក 
 រទង់គួរទទួលនូវបរគឿងបូជា រទង់ឋិតបៅកនុងពួកភិកខុ  ប ើយ 
 សដមឋងនូវោថាទ ាំងបនោះថា បុគាលណា ញុាំងចិតាឲយរជោះថាល  
 បានបាាំងឆរតផ្កា ថាវ យតថាគត បុគាលបន្ទោះ រដមងមិនបៅោន់ 
 ទុគាតិ បោយចិតារជោះថាល បន្ទោះប ើយ ។ លុោះរពោះសមពុទធរពោះន្ទម           
 សិទធតេ ជាបោកន្ទយក រទង់រត្តស់ោថាបនោះប ើយ រទង់ 
 បញ្ជូ នបរស័ិទបៅ រួចប ើយបសឋចពុទធដាំបណើ របៅោន់អាោស 
 ដដលជាទីរកីរាយននសតវស្គល ប ។ ោលរពោះសមពុទធជាបទវត្ត 
 របស់មនុសស រទង់បរោកប ើង បសតចឆរតក៏អ្ដណា តប ើង 
 ឆរតដ៏ឧតាម  បានអ្ដណា តបៅពីខាងមុខរពោះសមពុទធដ៏របបសើរ   ។ 
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៣៩ 

ទ្សមំ   សបរវិារចឆត្ថទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   ឆតតាំ   អភិដរាបយឹ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ បុបផចឆតតសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 ចតុសតតតិកបបមហិ អដេ   ជលសិោ   អហុ 

 សតតរតនសមបន្ធន  ចកកវតតី   មហពវោ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  បុបផចឆតតិដោ ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

បុបពចឆត្ថិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ទ្សមំ   សបរវិារចឆត្ថទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៣០]   បទុមុតតដរា   ដោកវទិ ូ អាហុតីនាំ   បដិគគដហា 

 អាកាដស   ជលវុដេីវ វសសដត   ធមមវុដេិោ   ។ 

 តមទទសាសឹ   សមពុទធាំ ដទដសនតាំ   អមតាំ   បទាំ 

 សកាំ    ចិតតាំ   បសាដទតាវ  អគមាសឹ   សកាំ    ឃរ ាំ   ។ 
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៣៩ 

សបរវិារចឆត្ថទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១០ 

 កនុងកបបទី ៩៤ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុ 
 ដដលខញុ ាំបានបូជាឆរត ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាត ិ បនោះជាផល 
 ននោរថាវ យឆរតផ្កា  ។ កនុងកបបទី ៧៤ ខញុ ាំបានបកើតជាបសឋច 
 ចរកពតាិ ៨ ជាតិ មានរពោះន្ទមជលសិខៈ រទង់បរបូិណ៌ 
 បោយដកវ ៧ របោរ មានកមាល ាំងបរចើន ។ បដិសមភិទ ៤ 
 វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ 
 ទាំងស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះបុបផចឆតាិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   បុបពចឆត្ថិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

សបរវិារចឆត្ថទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១០ 

  [៣០] រពោះសមពុទធរពោះន្ទមបទុមុតារៈ រទង់រជាបចាស់នូវ 
 នរតបោក រទង់គួរទទួលនូវបរគឿងបូជា រទង់បងអុ រនូវបភលៀងគឺ 
 ធម៌ ដូចជាទឹកបភលៀងបងអុ រចុោះអ្ាំពីអាោស ។ ខញុ ាំបានបឃើញ 
 នូវរពោះសមពុទធអ្ងាបន្ទោះ កាំពុងសដមឋងអ្មតបទ ខញុ ាំញុ ាំងចិតា 
 របស់ខលួនឲយរជោះថាល    ប ើយបានបៅោន់ផាោះរបស់ខលួនវញិ   ។ 
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៤០ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 ឆតតាំ   អលង កតាំ   គយហ ឧបគញ្ឆឹ    នរុតតមាំ 

 ហដោេ    ហដដេន   ចិដតតន អាកាដស   ឧកាិ បឹ   អហាំ   ។ 

 សុសងគហតោនាំវ ទដន្ធត វ   សាវកុតតដមា 

 ឧបគគន្ធតវ ន   សមពុ ទធាំ មតថដក   សមបតិដេហិ   ។ 

 អនុកមបដកា  ការុណិដកា ពុដទាធ    ដោកគគន្ធយដកា 

 ភិកាុ សដងឃ   និសីទិតាវ  ឥមា   គាថា   អភាសថ   ។ 

 ដយន   ឆតតមិទាំ   ទិននាំ អលង កតាំ   មដន្ធរមាំ 

 ដតន   ចិតតបបសាដទន ទុគគតឹ   ដសា   ន   គចឆតិ   ។ 

 សតតកា តតុ ាំ   ច   ដទដវសុ    ដទវរជជាំ    ករសិសតិ 

 ទវតតឹសកា តតុ ាំ     រាជា   ច ចកកវតតិ   ភវសិសតិ   ។ 

 កបបសតសហសសមហិ ឱកាក កកុលសមភដវា 

 ដគាតដមា   ន្ធម   ន្ធដមន សតាថ    ដោដក   ភវសិសតិ   ។ 

 តសស   ធដមមសុ   ទាោដទា ឱរដសា   ធមមនិមមិដតា 

 សពាវ សដវ   បរញិ្ញា យ និពាវ យិសសតិ   ន្ធសដវា   ។ 
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៤០ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 ខញុ ាំោន់ឆរតដដលសអិតស្គអ ងប ើយ បដើរចូលបៅរករពោះសមពុទធ 
 ដ៏របបសើរជាងពួកនរៈ ខញុ ាំជាអ្នកមានចិតារកីរាយ បានបលើក 
 ប ើង (នូវឆរត) បៅឰដ៏អាោស ។ (ឆរតបន្ទោះមានលមអ) 
 ដូចជាយាន ដដលជាងផាុ ាំរសួលប ើយ ឬដូចស្គវក័ជាបឆនើម 
 ដដលមានឥស្តនាិយទូន្ទម នលអប ើយ អ្ដណា តបៅរករពោះសមពុទធ 
 ប ើយរបតិស្គេ នបៅបលើរពោះសិរសៈ ។ រពោះពុទធអ្គាន្ទយកកនុង 
 បោក រទង់មានបសចកាីអ្នុបរោោះ របកបបោយបសចកាីករុណា 
 រទង់គង់បៅកនុងពួកភិកខុ  ប ើយសដមឋង នូវោថាទ ាំងបនោះថា 
 បុគាលណាបានថាវ យឆ័រតបនោះ ដដលត្តក់ដតងគួរជាទីរកីរាយ 
 ននចិតា បុគាលបន្ទោះ រដមងមិនបៅោន់ទុគាតិ បោយចិតារជោះ 
 ថាល បន្ទោះប ើយ ។ បុគាលបន្ទោះនឹងបានជាបទវរាជ កនុងបទវ- 
 បោក អ្ស់វារៈ ៧ ដង នឹងបានជាបសឋចចរកពតាិ ៣២ 
 ដង ។ បៅមួយដសនកបបបទៀត នឹងមានរពោះស្គស្គឋ  រពោះ 
 ន្ទមបោតមៈ បកើតកនុងរតកូលកសរតឱោា កៈ នឹងមករត្តស់ 
 ដឹងកនុងបោក បុគាលបន្ទោះនឹងបានជាធមមទយាទ ជាឱរស 
 ជាធមមនិមមិតរបស់រពោះបោតមបន្ទោះ នឹងកាំណត់ដឹងនូវអាសវៈ 
 ទាំងអ្ស់     ជាអ្នកមិនមានអាសវៈ     ប ើយនឹងបរនិិពាវ ន     ។ 
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៤១ 

ទ្សមំ   សបរវិារចឆត្ថទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

 ពុទធសស   គិរមញ្ញា យ វាចាសភិ   មុទីរតិាំ 
 បសននចិដតាត    សុមដន្ធ ភិដយា   ហាសាំ   ជដនសហាំ ។ 
 ជហិតាវ    មានុសាំ   ដោនឹ ទិពវដោនឹ   សមជឈគាំ 
 វមិានមុតតមាំ   មយហាំ អពភុគគតាំ   មដន្ធរមាំ   ។ 
 វមិាន្ធ   និកា មនតសស ដសតចឆតតាំ   ធរយីតិ 
 តទា   សញ្ាាំ    បដិលភាមិ បុពវកមមសសទិាំ   ផលាំ   ។ 
 ដទវដោកា   ចវតិាវ ន មនុសសតតញ្ច    អាគមឹ 
 ឆតតឹសកា តតុ ាំ   ចកកវតតិ សតតកបបសតមហិដតា   ។ 
 តមាហ    កាោ   ចវតិាវ ន អាគចឆឹ   តិទសាំ   បុរ ាំ 
 សាំសរតិាវ នុបុដពវន មានុសាំ   បុនរាគមឹ   ។ 
 ឱកកនតាំ   មាតុកុចឆឹ   មាំ ដសតចឆតតាំ   អធារយុាំ 
 ជាតិោ   សតតវដសាហាំ បពវជឹ   អនគារយិាំ   ។ 
 សុនដន្ធទ    ន្ធម   ន្ធដមន រពាហមដណា   មនតារគ ូ
 ផលិកាំ    ឆតតមាទាយ សាវកគគសស   ដសា   អទា   ។ 
 អនុដមាទិ   មហាវដីរា សារបុីដតាត    មហាកថី 
 សុតាវ នុដមាទនាំ   តសស បុពវកមមាំ   អនុសសរ ឹ  ។ 
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៤១ 

សបរវិារចឆត្ថទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១០ 

 ខញុ ាំដឹង នូវរពោះវាោដ៏អ្ង់អាច ដដលរពោះសមពុទធសដមឋងប ើយ 
 ក៏មានចិតារជោះថាល  មានចិតារកីរាយ បធវើបសចកាីរកីរាយឲយបកើត 
 ប ើងយា ងខាល ាំង ។ ខញុ ាំលោះបង់កាំបណើ តមនុសសប ើយ ក៏បាន 
 បៅោន់កាំបណើ តជាទិពវ វមិានរបស់ខញុ ាំ ឧតាមខពស់រតដដត ជាទី 
 រកីរាយននចិតា ។ ោលខញុ ាំបចញពីវមិាន បគរដមងបា ាំងបសវតចឆ- 
 រតឲយ ខញុ ាំបានសញ្ញដ កនុងោលបន្ទោះ បនោះជាផលននបុពវកមម ។ 
 កនុងកបបទី ៧០០ អ្ាំពីកបបបនោះ ខញុ ាំចយុតោកបទវបោកមកបកើត 
 ជាមនុសស បានជាបសឋចចរកពតាិ ៣៦ ជាតិ ។ ខញុ ាំចយុតោក 
 ោយបន្ទោះ មកោន់បូរបី ម្ ោះត្តវតាិងស ប ើយអ្បន្ទា លបៅ 
 មកត្តមលាំោប់ ក៏បានមកោន់កាំបណើ តមនុសសបនោះបទៀត ។ 
 ពួកបទវត្តបា ាំងបសវតចឆរតឲយខញុ ាំ ខញុ ាំោលដដលចុោះោន់នផាននមាត្ត 
 ខញុ ាំមានអាយុ ៧ ឆ្ន ាំអ្ាំពីកាំបណើ ត ក៏បានចូលបៅោន់ផនួស ។ 
 រពា មណ៍ប ម្ ោះសុននា ជាអ្នកបចោះចប់មនា រពា មណ៍បន្ទោះ 
 ោន់យកឆរតជាវោិរៈននដកវបផលក របបគនដល់អ្គាស្គវក័ ។ 
 រពោះស្គរបុីតា ជាអ្គាស្គវក័ ជាអ្នកមានពាយាមធាំ មានថវី 
 រពោះឱសឌដ៏របបសើរ បានអ្នុបមាទន្ទ ខញុ ាំបានស្គឋ ប់នូវអ្នុបមាទន្ទ 
 របស់រពោះស្គរបុីតាបន្ទោះប ើយ     ក៏បាននឹកបឃើញបុពវកមម     ។ 
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៤២ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 អញ្ជ លឹ   បគគដហតាវ ន សកាំ    ចិតតាំ   បសាទយឹ 

 សរតិាវ      បុរមិាំ      កមមាំ អរហតតាំ   អាបុណឹ   ។ 

 ឧោេ យ   អាសន្ធ   តមាហ  សិដរ   កតាវ ន   អញ្ជ លឹ 

 សមពុទធាំ   អភិវាដទតាវ  ឥមាំ   វាចមុទីរយឹ   ។ 

 សតសហដសស   ឥដតា   កដបប  ពុដទាធ    ដោដក   អនុតតដរា 

 បទុមុតតដរា       ដោកវទិ ូ អាហុតីនាំ   បដិគគដហា   ។ 

 តសស   ឆតតាំ   មោ   ទិននាំ វចិិតតាំ   សមលង កតាំ 

 ឧដភាហដតថហិ   បគគណហិ  សយមភូ   អគគបុគគដោ   ។ 

 អដហា   ពុដទាធ    អដហា  ធដមាម  អដហា   ដន្ធ   សតថុសមបទា 

 ឯកចឆតតសស   ទាដនន ទុគគតឹ   នបូបជជហាំ   ។ 

 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ   សមហូតា 

 សពាវ សដវ   បរញិ្ញា យ វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
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៤២ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 ខញុ ាំបានផាងអ្ញ្ជលី ញុាំងចិតារបស់ខលួនឲយរជោះថាល  ប ើយរលឹក 

 បុពវកមម ក៏បានដល់រពោះអ្រ តា ។ ខញុ ាំបរោកអ្ាំពីអាសនៈបន្ទោះ 

 ប ើយបធវើអ្ញ្ជលីបលើកាលថាវ យបងាាំរពោះសមពុទធ ប ើយបពាល 

 វាោបនោះថា កនុងមួយដសនកបប អ្ាំពីកបបបនោះ រពោះពុទធដ៏របបសើរ 

 រពោះន្ទមបទុមុតារៈ រទង់រជាបចាស់នូវបោក រទង់គួរទទួល 

 បរគឿងបូជា រត្តស់ប ើងកនុងបោក ។ ខញុ ាំបានថាវ យឆរតដ៏វចិរិត 

 ត្តក់ដតងលអប ើយ ដល់រពោះបទុមុតារៈអ្ងាបន្ទោះ ឯរពោះសយមភូ  

 ជាអ្គាបុគាល រទង់ទទួលប ើយ បោយរពោះ សាទ ាំងពីរ ។ 

 ឱ! រពោះពុទធ ឱ! រពោះធម៌ ឱ! សមបទននរពោះស្គស្គឋ  របស់ 

 បយើង ខញុ ាំមិនដដលបៅោន់ទុគាតិ បោយោរថាវ យឆរតមួយ 

 ប ុបណាណ ោះ ។ ខញុ ាំដុតបាំផ្កល ញកិបលសទ ាំងឡាយប ើយ ខញុ ាំោស់ 

 រ ាំបលើងភពទ ាំងពួងប ើយ ខញុ ាំកាំណត់ដឹងនូវអាសវៈ ទាំងពួង 

 ប ើយ ខញុ ាំជាបុគាលមិនមានអាសវៈប ើយ ។ បដិសមភិទ ៤ 

 វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ 

 ទាំងស្គសន្ទ     របស់រពោះពុទធ     ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
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៤៣ 

ឧទាធ នំ្ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  សបរវិារចឆតតទាយដកា ដថដរា 

ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

សបរវិារចឆត្ថទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ឧទាធ នំ្ 

 ឧមាម បុបផញ្ច    បុឡនិាំ ហាដសា   យដញ្ញា    និមិតតដកា 

 សាំសាវដកា   និគគុណោិ    ច សុមន្ធ   បុបផចឆតតដកា 

 សបរវិារចឆដតាត    ច គាថា   សតតសតុតតរា   ។ 

ឧោយ បុបពិយវកោោ    កត្ត្ថឹកសា   ។ 

 

 
 
 
 

៤៣ 
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ឧទាធ ន្ 

 បានឮថា រពោះសបរវិារចឆតាទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋង 
នូវោថាទ ាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   សបរវិារចឆត្ថទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 

ឧទា ន 

 ឧមាម បុបផិយបតេរាបទន ១  បូ ិនបូជកបតេរាបទន ១ 
ហាសជនកបតេរាបទន ១  យញ្ដស្គមិកបតេរាបទន ១ 
និមិតាសញ្ដកបតេរាបទន ១  អ្ននសាំស្គវកបតាបថរាបទន ១ 
និគាុណឍិ បុបផិយបតេរាបទន ១  សុមន្ទបវ ិយបតេរាបទន ១ 
បុបផចឆតាិយបតេរាបទន ១  សបរវិារចឆតាទយកបតេរាបទន ១ 
មានោថា   ៧០០     ។ 

ចប់   ឧោយ បុបពិយវគោ   ទី្   ៣៣   ។ 
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ចតុ្ត្ថឹកសា   គកនាន ទ្េវកោោ  

បឋមំ   គន្នធូបិយកត្ទរាបទានំ្ 

[៣១]   សិទធតថសស   ភគវដតា គនធធបូាំ   អទាសហាំ 

 សុមដនហិ   បដិចឆននាំ ពុទាធ នុចឆវកិញ្ច    តាំ   ។ 

 កញ្ច នគឃយសង្កក សាំ ពុទធាំ   ដោកគគន្ធយកាំ  

 ឥនទីវរ ាំវ   ជលិតាំ អាទិតតាំវ   ហុតាសនាំ   ។ 

 ពយគឃុសភាំវ   បរមាំ អភិជាតាំវ   ដកសរ ឹ

 និសិននាំ   សមណានគគាំ ភិកាុ សងឃបុរកា តាំ   ។ 

 ទិសាវ    ចិតតាំ   បសាដទតាវ  បគគដហតាវ ន   អញ្ជ លឹ 

 វនទិតាវ    សតថុ ដន្ធ   ាដទ បកាក មឹ   ឧតតរាមុដោ   ។ 

 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   គនធមទទឹ   តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ គនធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
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គកនាន ទ្េវគោ   ទី្   ៣៤ 

គន្នធូបិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

 [៣១] ខញុ ាំបានថាវ យធូបរកអូ្ប ដល់រពោះមានរពោះភាគរពោះន្ទម 
 សិទធតេ ឯធូបរកអូ្បបន្ទោះ បរស្គបបោយផ្កា មលិោះ ជារបស់សមគួរ 
 ដល់រពោះពុទធ ។ ខញុ ាំបានបឃើញរពោះពុទធជាអ្គាន្ទយកកនុងបោក 
 របាកដបសមើបោយបចតិយមាស រទង់រុងបរឿងដូចរាជរពឹកស ឬ 
 ដូចបភលើងកាំពុងបឆោះ រទង់អ្ង់អាចនរកដលង ដូចជាខាល ធាំ ឬដូច 
 បកសររាជសី ៍ ជាអ្ភិជាត រពោះអ្ងារបបសើរជាងពួកសមណៈ 
 មានភិកខុសងឃបោមបរាម រទង់កាំពុងគង់បៅ ។ លុោះខញុ ាំបឃើញ 
 ប ើយ ក៏ញុ ាំងចិតាឲយរជោះថាល  ផាងអ្ញ្ជលីថាវ យបងាាំរពោះបាទ 
 របស់រពោះស្គស្គឋ  ដបរមុខបៅោន់ទិសឧតារ ប ើយបចៀស 
 បចញបៅ ។ កនុងកបបទី ៩៤ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ 
 បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបូជាបរគឿងរកអូ្ប ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ 
 ទុគាតិ បនោះជាផលននោរបូជាបរគឿងរកអូ្ប ។ បដិសមភិទ ៤ 
 វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ  
 ទាំងស្គសន្ទ     របស់រពោះពុទធ     ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
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៤៥ 

ទុ្តិ្យំ   ឧទ្េបូជេកត្ទរាបទានំ្ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  គនធធបូិដោ ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

គន្នធូបិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ទុ្តិ្យំ   ឧទ្េបូជេកត្ទរាបទានំ្ 

[៣២]   សុវណណវណណាំ    សមពុទធាំ គចឆនតាំ   អនិលញ្ជ ដស 

 ឃតាសនាំវ   ជលិតាំ អាទិតតាំវ   ហុតាសនាំ   ។ 

 ាណិន្ធ   ឧទកាំ    គយហ អាកាដស   ឧកាិ បឹ   អហាំ 

 សមបដិចឆិ   មហាវដីរា ពុដទាធ    ការុណិដកា   ឥសិ   ។ 

 អនតលិដកា    ឋិដតា   សតាថ  បទុមុតតរន្ធមដកា 

 មម   សង កបបមញ្ញា យ ឥមាំ   គាថាំ   អភាសថ   ។ 

 ឥមិន្ធ   ទកទាដនន បីតិឧបាទដនន   ច 

 កបបសតសហសស ាំបិ ទុគគតឹ   នបូបជជសិ   ។ 

 ដតន    កដមមន    ទិបទនិទ ដោកដជដេ   នរាសភ 

 បដតាត មហិ   អចលាំ   ឋានាំ ហិតាវ    ជយបរាជយាំ   ។ 
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៤៥ 

ឧទ្េបូជេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ២ 

  បានឮថា រពោះគនធធូបិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   គន្នធូបិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

ឧទ្េបូជេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ២ 

  [៣២] (ខញុ ាំបានបឃើញ) នូវរពោះសមពុទធ រពោះន្ទមបទុមុតារៈ 
 រទង់មានវណណៈដូចមាស កាំពុងពុទធដាំបណើ របៅ ឰដ៏អាោស 
 រុងបរឿងដូចបភលើងបឆោះខាល ញ់ ឬដូចបភលើងកាំពុងបឆោះ ខញុ ាំកបង់យកទឹក 
 បោយនដ ស្គចប ើងបៅឰដ៏អាោស ឯរពោះពុទធជាឥសីរទង់ 
 ពាយាមធាំ របកបបោយបសចកាីករុណា រទង់ទទួលយក ។ 
 រពោះស្គស្គឋ រពោះន្ទមបទុមុតារៈ របថាប់បៅឰដ៏អាោស រទង់ 
 រជាបនូវបសចកាីរតិោះរោិះ របស់ខញុ ាំប ើយ បទើបរត្តស់នូវោថា 
 បនោះថា អ្នកនឹងមិនបៅោន់ទុគាតិ អ្ស់មួយដសនកបប បោយ
 ោរថាវ យទឹកបនោះផង បោយោរញុ ាំងបីតិឲយបកើតប ើងផង ។ 
 បពិរតរពោះអ្ងាជាធាំជាងសតវបជើងពីរ ជាចបងកនុងបោក របបសើរ 
 ជាងពួកនរៈ ខញុ ាំរពោះអ្ងាលោះបង់ នូវោរឈនោះនិងោរោញ់ 
 ប ើយបានដល់    នូវអ្ចលោឌ ន    បោយកុសលកមមបន្ទោះ    ។ 
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៤៦ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 សហសសរាជន្ធដមន តដោ   ច   ចកកវតតិដន្ធ 

 បញ្ច សដេិកបបសដត ចាតុរដន្ធត    ជន្ធធិា   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ឧទកបជូដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ឧទ្េបូជេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ត្តិ្យំ   បុនាប គបុបពិយកត្ទរាបទានំ្ 

[៣៣]   កាននាំ   វនដមាគគយហ វសាមិ   លុទទដកា   អហាំ 

 បុន្ធន គាំ   បុបផិតាំ   ទិសាវ  ពុទធដសដេាំ   អនុសសរ ឹ  ។ 

 តាំ   បុបផាំ   ឱចិនតិិតាវ ន សុគនធាំ   គនធិតាំ   សុភាំ 

 ថបូាំ   កតាវ ន   បុឡដិន ពុទធសស   អភិដរាបយឹ   ។ 

 ដទវនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   បុបផមភិបជូយឹ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 
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៤៦ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 កនុងងកបបទី ១៦៥ អ្ាំពីកបបបនោះ ខញុ ាំបានបកើតជាបសឋចចរកពតាិ 
 ៣ ជាតិ រពោះន្ទមស សសរាជ រទង់មានសមុរទទ ាំង ៤ 
 ជាទីបាំផុត ជាធាំជាងពួកជន ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ 
 និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំង 
 ស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះឧទកបូជកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   ឧទ្េបូជេកត្ទរាបទាន្   ។ 

បុនាប គបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៣ 

 [៣៣] ខញុ ាំបានបកើតជារពាននរព អារស័យបៅកនុងនរពធាំ បាន 
 បឃើញនូវបឈើបុន្ទន គ ដដលមានផ្កា រកី ក៏នឹកដល់រពោះសមពុទធដ៏ 
 របបសើរ ។ ខញុ ាំបបោះយកផ្កា ដដលមានកលិនរកអូ្បឈងុយឈងប់លអ 
 បន្ទោះ បធវើជារពោះសាូបបលើផនូកខាច់ ប ើយបូជាចាំបពាោះរពោះ 
 សមពុទធ ។ កនុងកបបទី ៩២ អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំ 
 បានបូជាផ្កា   ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ  បនោះជាផលននពុទធបូជា  ។ 
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៤៧ 

ចតុ្ត្ទំ   ឯេទុ្សសទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

 ឯកមហិ   នវុដត   កដបប ឯដកា   អាសិ   តដមានុដទា 

 សតតរតនសមបដន្ធន  ចកកវតតិ   មហពវដោ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  បុន្ធន គបុបផិដោ ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

បុនាប គបុបពិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ចតុ្ត្ទំ   ឯេទុ្សសទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៣៤]   នគដរ   ហាំសវតិោ អដហាសឹ   តិណហារដកា 

 តិណហាដរន   ជីវាមិ ដតន   ដាដសមិ   ទារដក   ។ 

 បទុមុតតដរា   ន្ធម   ជិដន្ធ សពវធមាម ន   ារគ ូ

 តមនធការ ាំ   ន្ធដសតាវ  ឧបបជជិ    ដោកន្ធយដកា   ។ 
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៤៧ 

ឯេទុ្សសទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៤ 

 កនុងកបបទី ៩១ ខញុ ាំបានបកើតជាបសឋចចរកពតាិ មួយរពោះអ្ងា រពោះ 

 ន្ទមតបមានុទៈ រទង់បរបូិណ៌ បោយដកវ ៧ របោរ មាន 

 កមាល ាំងបរចើន ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ 

 បនោះ ខញុ ាំក៏បានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់ 

 រពោះពុទធ   ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ   ។ 

 បានឮថា រពោះបុន្ទន គបុបផិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 

ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   បុនាប គបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

ឯេទុ្សសទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៤ 

  [៣៤] ខញុ ាំបានបកើតជាអ្នកន្ទ ាំបមម  បៅកនុងរកុង ងសវតី 

 ដតងចិញ្ចឹ មជីវតិ បោយោរន្ទ ាំបមម  ទាំងចិញ្ចឹ មរបពនធកូន 

 បោយោរន្ទ ាំបមម បន្ទោះដដរ ។ រពោះជិនរសី រពោះន្ទមបទុមុតារៈ 

 រទង់ដល់នូវបរតើយ ននធម៌ទ ាំងពួង ជាន្ទយកកនុងបោក 

 រទង់ញុ ាំងងងឹតអ្នធោរឲយវនិ្ទស     ប ើយរត្តស់ដឹងប ើយ    ។ 
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៤៨ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 សដក   ឃដរ   និសីទិតាវ  ឯវ ាំ   ចិដនតសហាំ   តទា 

 ពុដទាធ    ដោដក   សមុបបដន្ធន  ដទយយធដមាម   ច   នតថិ   ដម   ។ 

 ឥទាំ   ដម   សាដកាំ    ឯកាំ  នតថិ   ដម   ដកាចិ   ទាយដកា 

 ទុដកាា    និរយសមផដសា ដរាបយិសាមិ   ទកាិ ណាំ    ។ 

 ឯវាហាំ   ចិនតយិតាវ ន សកាំ    ចិតតាំ   បសាទយឹ 

 ឯកាំ    ទុសស ាំ   គដហតាវ ន ពុទធដសដេសស   ទាសហាំ   ។ 

 ឯកាំ    ទុសស ាំ   ទទិតាវ ន ឧកកុដេឹ   សមបវតតយឹ 

 យទិ   ពុដទាធ    តុរ ាំ   វរី តាដរហិ   មាំ   មហាមុនិ   ។ 

 បទុមុតតដរា   ដោកវទិ ូ អាហុតីនាំ   បដិគគដហា 

 មម   ទានាំ   បកិដតតដន្ធត  អកាដម   អនុដមាទនាំ   ។ 

 ឥមិន្ធ   ឯកទុដសសន ដចតន្ធបណិធីហិ   ច 

 កបបសតសហសានិ វនិិាតាំ   ន   គចឆតិ   ។ 

 ឆតតឹសកា តតុ    ដទវដិន្ធទ  ដទវរជជាំ   ករសិសតិ 

 ដតតតឹសកា តតុ    រាជា   ច ចកកវតតិ   ភវសិសតិ   ។ 
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៤៨ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 ោលបន្ទោះ ខញុ ាំអ្ងាុយកនុងផាោះរបស់ខលួន ប ើយគិតយា ងបនោះថា 

 រពោះពុទធបកើតប ើងប ើយកនុងបោក ឯបទយយធម ៌ របស់អាត្តម  

 អ្ញមិនមាន អាត្តម អ្ញមានដតស្គដកមួយបនោះ បបើអាត្តម អ្ញ 

 មិនមានោរឲយអ្វីមួយបទ បន្ទោះោរពាល់រតូវនូវនរកន្ទ ាំមកនូវទុកខ 

 ប តុបន្ទោះ អាត្តម អ្ញនឹងបណាុ ោះទកខិណាទន ។ លុោះខញុ ាំគិត 

 យា ងបនោះរួចប ើយ ក៏ញុ ាំងចិតារបស់ខលួនឲយរជោះថាល  ខញុ ាំបានយក 

 សាំពត់មួយថាវ យរពោះសមពុទធដ៏របបសើរ លុោះថាវ យសាំពត់មួយរួច 

 ប ើយក៏ដរសកបហា៊ោ ប ើងថា បពិរតរពោះអ្ងារទង់មានពាយាម 

 ជាមហាមុនី បបើរពោះអ្ងាជារពោះពុទធពិត សូមចមលងខញុ ាំរពោះអ្ងា 

 ផង ។ រពោះសមពុទធរពោះន្ទមបទុមុតារៈ រទង់រជាបចាស់នូវបោក 

 រទង់គួរទទួលបរគឿងបូជា ោលសដមឋងទនរបស់ខញុ ាំ រទង់បាន 

 បធវើអ្នុបមាទន្ទដល់ខញុ ាំថា កុលបុតាបនោះ នឹងមិនបៅោន់វនិិបាត 

 អ្ស់មួយដសនកបប បោយផលននសាំពត់មួយបនោះផង បោយ 

 ោរតមាល់ទុកនូវបចតន្ទផង នឹងបានបកើតជារពោះឥស្តនា រគង 

 បទវរាជយអ្ស់   ៣៦  ដង   នឹងបកើតជាបសឋចចរកពតាិ  ៣៣  ដង 
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៤៩ 

ចតុ្ត្ទំ   ឯេទុ្សសទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

 បដទសរជជាំ   វបុិលាំ គណន្ធដតា   អសងាយាំ 

 ដទវដោដក   មនុដសស   វា សាំសរដន្ធត    តុវ ាំ   ភដវ   ។ 

 របូវា   គុណសមបដន្ធន  អនវកកនតដទហវា 

 អដកាា ភាំ   អមិតាំ   ទុសស ាំ ភវសិសតិ   យថិចឆកាំ    ។ 

 ឥទាំ   វតាវ ន   សមពុ ដទាធ  ជលជុតតមន្ធមដកា 

 នភាំ   អពភុគគមិ   ធីដរា ហាំសរាជាវ   អមពដរ   ។ 

 យាំ   យាំ   ដោនបូបជាជ មិ ដទវតតាំ   អថ   មានុសាំ 

 ដភាដគ   ដម   ឩនតា   នតថិ ឯកទុសសសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 បទុទាធ ដរ   បទុទាធ ដរ ទុសស ាំ   និពវតតដត   មមាំ 

 ដហោេ    ទុសសមហិ   តិោេ មិ ឧបរ ិ  ឆទនាំ   មម   ។ 

 ចកកវាឡមុាទាយ សកាននាំ   សបពវតាំ 

 ឥចឆមាដន្ធ   ចហាំ   អជជ ទុដសសហចាឆ ទដយយយហាំ   ។ 

 ដតដនវ   ឯកទុដសសន សាំសរដន្ធត    ភវាភដវ 

 សុវណណវដណាណ    ហុតាវ ន សាំសរាមិ    ភវាភដវ   ។ 
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៤៩ 

ឯេទុ្សសទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៤ 

 នឹងរគប់រគងរបបទសរាជយ ដ៏ធាំទូោយ រាប់បានមួយអ្សបងខ- 

 យយកបប អ្នកោលអ្បន្ទា លបៅ កនុងបទវបោកនិងមនុសសបោក 

 នឹងមានរូបលអ មានគុណធម៌បរបូិណ៌ មានរាងោយមិនវកិល- 

 វោិរៈ សាំពត់បរចើនរាប់មិនបាន នឹងបកើតប ើង (ដល់អ្នក) 

 គួរត្តមបសចកាីរបាថាន  ។ លុោះរពោះសមពុទធ រពោះន្ទមបទុមុតារៈ 

 ជាអ្នករបាជញ រទង់រត្តស់នូវពាកយបនោះប ើយ បសឋចបហាោះ 

 ប ើងបៅោន់អាោស ដូចបសឋច ងស ប ើរកនុងអាោស ។ 

 ខញុ ាំបានបៅយកកាំបណើ តណា ៗ បទោះបីជាបទវត្តឬមនុសស ខញុ ាំ 

 មិនដដលខវោះខាតបភាគៈបស្គោះប ើយ បនោះជាផល ននសាំពត់ 

 មួយ ។ សាំពត់ដតងបកើតប ើងដល់ខញុ ាំរាល់ជាំហាន ខាងបរោម 

 ខញុ ាំឈរបលើសាំពត់ ខាងបលើសាំពត់ជាដាំបូលបា ាំងខញុ ាំ ។ កនុងនថង 

 បនោះ សូមបខីញុ ាំរបាថាន នឹងរគប ក៏អាចរគបនរពនិងភនាំ រ ូតចរក- 

 វា  បោយសាំពត់ទ ាំងឡាយបាន ។ ខញុ ាំោលអ្បន្ទា លបៅកនុង 

 ភពតូចភពធាំ ជាអ្នកមានសមបុរលអដូចមាស ដតងអ្បន្ទា លបៅ 

 កនុងភពតូចភពធាំ   បោយផលននោរថាវ យសាំពត់មួយបន្ទោះ     ។ 
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៥០ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 វាិកាំ    ឯកទុសសសស នជឈគាំ   កតថចិកា យាំ 

 អយាំ   ដម   អនតិមា   ជាតិ វបិចចតិ   ឥធាបិ   ដម   ។ 

 សតសហសសដិតា   កដបប យាំ   ទុសសមទទឹ   តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ឯកទុសសសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ   សមហូតា 

 ន្ធដគាវ   ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ឯកទុសសទាយដកា ដថដរា 

ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ឯេទុ្សសទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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៥០ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 ខញុ ាំមិនបចោះអ្ស់ផលននសាំពត់មួយ កនុងទីណាមួយប ើយ បនោះ 

 ជាជាតិបាំផុតរបស់ខញុ ាំ កុសលកមមបន្ទោះ ឲយផលដល់ខញុ ាំ កនុង 

 ជាតិបនោះផងបទៀត ។ កនុងកបបទីមួយដសនកបប អ្ាំពីកបបបនោះ 

 ោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានថាវ យសាំពត់ ខញុ ាំមិនដដល 

 ស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននោរថាវ យសាំពត់មួយ ។ ខញុ ាំដុតបាំ- 

 ផ្កល ញពួកកិបលសអ្ស់ប ើយ ខញុ ាំោស់រ ាំបលើងភពទ ាំងពួងអ្ស់ 

 ប ើយ ខញុ ាំជាអ្នកមិនមានអាសវៈ ដូចដាំរផី្កា ច់ដខសទនលីងប ើយ 

 ដូបោន ោះដដរ ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ  

 ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ 

 ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 

 បានឮថា រពោះឯកទុសសទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 

ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   ឯេទុ្សសទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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៥១ 

បញ្ច មំ   ផុសសិត្េមយិយកត្ទរាបទានំ្ 

[៣៥]   វបិសស ី ន្ធម   សមពុ ដទាធ  ដោកដជដោេ    នរាសដភា 
 ែីណាសដវហិ   សហិដតា សងោរាដម   វសី   តទា   ។ 
 អារាមទាវ រា   និកា មម វបិសស ី  ដោកន្ធយដកា 
 សហ   សតសហដសសហិ(១) អដេែីណាសដវហិ   ដសា   ។ 
 អជិដនន   និវដតាថ ហាំ វាកចីរធដរាបិ   ច 
 កុសុដមាភ ទកមាទាយ សមពុទធាំ   ឧបសង កមឹ   ។ 
 សកាំ    ចិតតាំ   បសាដទតាវ  ដវទជាដតា   កតញ្ជ លី 
 កុសុដមាភ ទកមាទាយ ពុទធមពភុ កិរ ឹ  អហាំ   ។ 
 ដតន   កដមមន   សមពុ ដទាធ  ជលជុតតមន្ធមដកា 
 មម   កមមាំ   បកិដតតតាវ  អគមា   ដយន   បតថិតាំ   ។ 
 ផុសសតិា   បញ្ច សហសា ដយហិ   បដូជសហាំ   ជិនាំ 
 អឌឍដតយយសហដសសហិ ដទវរជជមការយឹ  ។  អឌឍដត
យយសហដសសហិ ចកកវតតិ   អដហាសហាំ 
 អវដសដសន   កដមមន អរហតតាំ   អាបុណឹ   ។ 
 ដទវរាជា   យទាដហាសឹ មនុជាធិបតិ   តទា 
 តាំដយវ   ន្ធមដធយយ ាំ   ដម ផុសសដិតា   ន្ធមដហាសហាំ   ។ 
     ១   ម.   ស សសសត្សិកសស ីតិ្   ទិ្សសតិ្   ។ 
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៥១ 

ផុសសិត្េមយិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៥ 

 [៣៥] ោលបន្ទោះ រពោះសមពុទធ រពោះន្ទមវបិសស ី ជាចបងកនុង 
 បោក របបសើរជាងនរជន បរបូិណ៌បោយរពោះខីណារសព 
 រទង់គង់បៅកនុងសងារាម ។ រពោះវបិសសបីោកន្ទយក អ្ងា 
 បន្ទោះ បសឋចបចញអ្ាំពីទវ រអារាម មួយអ្បនលើបោយរពោះខីណា- 
 រសព ៨ ដសនអ្ងា ។ ខញុ ាំបសលៀកដសបកខាល ឃមុ ាំ ដណា ប់សមបក 
 បឈើ ប ើយដងយកទឹកអ្ណាូ ង ោន់បដើរចូលបៅោល់រពោះ 
 សមពុទធ ។ ខញុ ាំញុ ាំងចិតារបស់ខលួនឲយរជោះថាល  មានបសចកាីបរតកអ្រ 
 បកើតប ើង ក៏បធវើអ្ញ្ជលី យកទឹកអ្ណាូ ងបន្ទោះ បរបាោះរពាំរពោះ 
 សមពុទធ ។ ប តុដតកុសលកមមបន្ទោះ រពោះសមពុទធ រពោះន្ទមបទុ- 
 មុតារៈ សដមឋងនូវកមមបន្ទោះដល់ខញុ ាំ ប ើយបសឋចពុទធដាំបណើ របៅ 
 ោន់ទី គួរត្តមរបាថាន  ខញុ ាំបានបូជារពោះជិនរសី បោយទឹក 
 របា ាំពាន់តាំណក់ បានបស្គយបទវរាជយ ៣ ពាន់ដង បោយកនលោះ 
 (២៥០០) ។ ខញុ ាំបានបកើតជាបសឋចចរកពតាិ ៣ ពាន់ដង បោយ 
 កនលោះ បានដល់អ្រ តា បោយកុសលកមមដ៏បសសសល់ ។ 
 ខញុ ាំបានជាបសឋចននបទវត្ត ជាធាំជាងពួកមនុសស កនុងោលណា 
 ោលបន្ទោះ     ប ម្ ោះរបស់ខញុ ាំបន្ទោះ     ក៏ប ម្ ោះថាផុសសតិៈ     ។ 
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៥២ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 ដទវភតូសស   សនតសស អថាបិ   មានុសសស   វា 

 សមន្ធត    ពាមដតា   មយហាំ ផុសសតិាំបិ   បវសសតិ   ។ 

 ភវា   ឧគោដិតា   មយហាំ កិដលសា   ឈាបិតា   មម 

 សពាវ សវបរកិាី ដណា ផុសសតិសស   ឥទាំ   ផលាំ   ។ 

 ចនទនដសសវ   ដម   វដសា(១) តថា   គដន្ធធ    បវាយតិ    

 សាររីដិកា   មម   គដន្ធធ  អឌឍដកាដស   បវាយតិ  ។ 

 ទិពវគនធាំ   សមបវនតាំ បុញ្ាកមមសមងគិ នាំ 

 គនធាំ   ឃតាវ ន   ជាននតិ ផុសសដិតា   អាគដតា   ឥធ   ។ 

 សាោ   បោសកោេ និ តិណានិបិច   សពវដសា 

 មម   សង កបបមញ្ញា យ គដន្ធធ    សមបជជដត   ែដណ   ។ 

 សតសហដសស ឥដតា  កដបប ចនទនាំ(២)   អភិបជូយឹ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ផុសសតិទសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
     ១   ម.   កាកោ   ។   ២   ផុសសិគន្និបិ   បាកោ   យុត្ថត្ករា   កយវ   (មតិ្.)   ។ 
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៥២ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 មួយបទៀត ោលខញុ ាំបកើតជាបទវត្ត ឬបកើតជាមនុសស រោប់ 
 បភលៀងរដមងបងអុ រចុោះដល់ខញុ ាំ មួយពាមបោយជុាំវញិ ។ ខញុ ាំោស់ 
 រ ាំបលើងភពបោលប ើយ ខញុ ាំដុតបាំផ្កល ញពួកកិបលសអ្ស់ប ើយ 
 ខញុ ាំជាអ្នកអ្ស់អាសវៈទ ាំងពួងប ើយ បនោះជាផល ននតាំណក់ 
 ទឹក ។ ោយរបស់ខញុ ាំ មានកលិនរកអូ្បផាយបៅ ដូចកលិនននខលឹម 
 ចនាន៍ កលិនដដលជាប់នឹងសររីៈរបស់ខញុ ាំ រដមងផាយបៅបាន 
 កនុងទីកនលោះបរោស (២៥០ជួរធនូ) ។ ពួកជនរោន់ដតធុាំកលិនខញុ ាំក៏ 
 ស្គា ល់ខញុ ាំ ដដលមានកលិនទិពវផសពវផាយ របកបបោយបុញ្ដកមមថា 
 ឱ! ផុសសតិៈមកកនុងទីបនោះប ើយ ។ សូមបដីតដមកបឈើ សលឹក 
 បឈើ កាំណាត់បឈើ និងបមម  ក៏ហាក់ដូចជាដឹងបាំណងរបស់ 
 ខញុ ាំ បោយសពវរគប់ ប ើយបបញ្ចញនូវកលិន កនុងខណៈបន្ទោះ ។ 
 កនុងមួយដសនកបប អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានថាវ យ 
 នូវតាំណក់ទឹក ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននតាំណក់ 
 ទឹក ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ 
 ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ 
 ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
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៥៣ 

ឆដឌំ   បភងារកត្ទរាបទានំ្ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ផុសសតិកមមិដោ ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ផុសសិត្េមយិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ឆដឌំ   បភងារកត្ទរាបទានំ្ 

[៣៦]   បទុមុតតរភគវដតា ដោកដជដេសស   តាទិដន្ធ 
 បវដន(១)   ដចតិយាំ   អាសិ វាឡមិគសមាកុដល   ។ 
 ន   ដកាច ិ  វសិហិ   គនតុ ាំ ដចតិយាំ   អភិវនទិតុាំ 
 តិណកដេលដតានទធាំ បលុគគាំ   អាសិ   ដចតិយាំ   ។ 
 វនកមមិដកា   តទា   អាសឹ បិតាដបតាមដហនហាំ(២) 
 អទទសាំ   បវដន   ថបូាំ លុគគាំ   តិណលតាកុលាំ   ។ 
 ទិសាវ ន្ធហាំ   ពុទធថបូាំ គរុចិតតាំ   ឧបដេហឹ 
 ពុទធដសដេសស   ថដូាយាំ បលុដគាគ    អចឆតិ   វដន   ។ 
 នចឆននាំ   នបបដិរបូាំ ជាននតសស   គុណាគុណាំ  
 ពុទធថបូាំ   អដសាដធតាវ  អញ្ាាំ    កមមាំ   បដោជដយ   ។ 
     ១   ម.   វបិិកន្   ។   ២   ម.  បិតុ្ោតុ្មកត្ន្ ិ   ។ 
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៥៣ 

បភងារកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៦ 

  បានឮថា រពោះផុសសតិកមមិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   ផុសសិត្េមយិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

បភងារកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៦ 

 [៣៦] បចតិយរបស់រពោះមានរពោះភាគ រពោះន្ទមបទុមុតារៈ 
 ជាចបងកនុងបោក របកបបោយត្តទិគុណ ត្តាំងបៅកនុងនរពធាំ 
 ជាទីកុោះករបោយរមឹគស្គហាវ ។ បុគាលណាមួយ មិនអាច 
 នឹងបៅថាវ យបងាាំបចតិយបានប ើយ បចតិយបន្ទោះរតូវបមម និង
 បឈើវលលិរួបរតឹរបលើងរលាំ ។ ោលបន្ទោះ ខញុ ាំជាអ្នកបធវើោរងារ 
 កនុងនរព ជាមួយបិត្តនិងជីត្ត ក៏បានបឃើញរពោះសាូបកនុងនរព 
 ធាំ ដដលមានបមម វលលិរួបរតឹរបលើងរលាំបន្ទោះ ។ លុោះខញុ ាំបឃើញ 
 ពុទធសាូបប ើយ ក៏ត្ត ាំងចិតាបោរពថា រពោះសាូបរបស់រពោះសមពុទធ 
 ដ៏របបសើរបនោះ បៅកនុងនរពរបលើងរលាំខូចខាតអ្ស់ អ្នកស្គា ល់ 
 គុណនិងបទសននបចតិយបន្ទោះ បបើមិនបានជរមោះនូវពុទធសាូប 
 ដដលមិនកាំបា ាំង   មិនសមគួរ  រត ប់បៅរបកបោរងារដនទវញិ 
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៥៤ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 តិណកដេញ្ច    វលលិញ្ច  ដសាធយិតាវ ន   ដចតិដយ 
 វនទិតាវ    អដេ   វារាន(ិ១) បដិកុដិដកា   អគចឆហាំ   ។ 
 ដតន   កដមមន   សុកដតន ដចតន្ធបណិធីហិ   ច 
 ជហិតាវ    មានុសាំ   ដទហាំ តាវតតឹសាំ   អគញ្ឆ ហាំ   ។ 
 តតថ   ដម   សុកតាំ   ពយមហាំ ដសាវណណាំ    សបបភសសរ ាំ 
 សដេិដោជនមុពវិទធាំ តឹសដោជនវតិថតាំ   ។ 
 តិសតានិ   ច   វារានិ ដទវរជជមការយឹ 
 បញ្ច វសីតិកា តតុ ញ្ច  ចកកវតតិ   អដហាសហាំ   ។ 
 ភវាភដវ   សាំសរដន្ធត  មហាដភាគាំ   លភាមហាំ 
 ដភាដគ   ដម   ឩនតា   នតថិ ដសាធន្ធយ   ឥទាំ   ផលាំ   ។ 
 សិវោិ   ហតថិែដនធន បវដន   គចឆដតា   មម 
 យាំ   យាំ   ទិសាហាំ   គចាឆ មិ សរណាំ    សមបជជដត(២)   វនាំ  ។ 
 ោណុាំ    វា   កណត កាំ    វាបិ ន្ធហាំ   បសាមិ   ចកាុ ន្ធ 
 បុញ្ាកដមមន   សាំយុដតាត  សយដមវាបនីយដរ   ។ 
 កុដេាំ  គដណាោ   កិោដសា  ច អបមាដរា   វតិចឆិកា 
 ទទទុ    កណោុ    ច   ដម   នតថិ ដសាធន្ធយ   ឥទាំ   ផលាំ   ។ 
     ១   ម.   ោនានិ្   ។   ២   ម.   សិជឈកត្   ។ 
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៥៤ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 ោរណ៍បន្ទោះមិនសមគួរបទ ។ បទើបខញុ ាំជរមោះបមម និងបឈើវលលិ 
 បលើរពោះបចតិយ ប ើយថាវ យបងាាំ រួចថយបរោយ អ្ស់ ៨ 
 ជាំហាន រួចបដើរបចញបៅ ។ លុោះខញុ ាំលោះបង់រាងោយជារបស់ 
 មនុសសប ើយ បានបៅបកើតកនុងឋានត្តវតាិងស បោយកុសល- 
 កមម ដដលខលួនស្គងលអបន្ទោះផង បោយោរត្ត ាំងបចតន្ទបន្ទោះ 
 ផង ។ វមិានរបស់ខញុ ាំដដលបុញ្ដកមមត្តក់ដតងលអប ើយ កនុង 
 ឋានត្តវតាិងសបន្ទោះ មានវណណៈភលឺបផលកដូចមាស មានកមពស់ 
 ៦០ បយាជន៍ មានទាំ ាំ ៣០ បយាជន៍ ។ ខញុ ាំបានបស្គយ 
 បទវរាជយ អ្ស់ ៣០០ ដង បានបកើតជាបសឋចចរកពតាិ ២៥ 
 ដងបទៀត ។ ខញុ ាំោលអ្បន្ទា លបៅកនុងភពធាំភពតូច រដមងបាន 
 បភាគៈបរចើន ោរខវោះខាតបោយបភាគៈ របស់ខញុ ាំមិនមានប ើយ 
 បនោះជាផលននោរជរមោះ ។ ោលខញុ ាំបៅកនុងនរពធាំ ដតងបៅ 
 បោយដរគដសនង ឬជិោះបលើ-កដាំរ ី ខញុ ាំបៅោន់ទិសណា ៗ នរព 
 រដមងសបរមចជាទីពឹង (របស់ខញុ ាំកនុងទិសបន្ទោះ ៗ) ។ ខញុ ាំរបកប 
 ប ើយបោយបុញ្ដកមម មិនដដលបឃើញដងាត់ឬបន្ទល បោយចកខុ  
 ប ើយ ដងាត់ជាបដើមបន្ទោះ ដតងបចៀសបចញបៅឯង ៗ ។ 
 ខញុ ាំមិនដដលបកើតបរាគឃលង់ ពក ដរសង ឆាួតរជូក ឃលង់ដដក 
 ដាំណួចពិស    ឬកមរមាស់ប ើយ    បនោះជាផលននោរជរមោះ   ។ 
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៥៥ 

ឆដឌំ   បភងារកត្ទរាបទានំ្ 

 អញ្ាាំ បិ   ដម   អចឆរយិាំ ពុទធថបូមហិ   ដសាធិដត(១) 
 ន្ធភិជាន្ធមិ   ដម   កាដយ ជាតាំ   បិឡកពិនទុកាំ    ។ 
 អញ្ាាំ បិ   ដម   អចឆរយិាំ ពុទធថបូមហិ   ដសាធិដត 
 ទុដវ   ភដវ   សាំសរាមិ ដទវដតត   អថ   មានុដស   ។ 
 អញ្ាាំ បិ   ដម   អចឆរយិាំ ពុទធថបូមហិ   ដសាធិដត 
 សុវណណវដណាណ    សពវតថ សបបភាដសា   ភវាមហាំ   ។ 
 អញ្ាាំ បិ   ដម   អចឆរយិាំ ពុទធថបូមហិ   ដសាធិដត 
 អមន្ធបាំ   វវិដជជត ិ មន្ធបាំ   ឧបតិដេតិ   ។ 
 អញ្ាាំ បិ   ដម   អចឆរយិាំ ពុទធថបូមហិ   ដសាធិដត 
 វសុិទធាំ   ដហាតិ   ដម   ចិតតាំ ឯកគគាំ   សុសមាហិតាំ   ។ 
 អញ្ាាំ បិ   ដម   អចឆរយិាំ ពុទធថបូមហិ   ដសាធិដត 
 ឯកាសដន   និសីទិតាវ  អរហតតាំ   អាបុណឹ   ។ 
 សតសហដសស  ឥដតា  កដបប យាំ    កមមមករ ឹ  តទា 
 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ដសាធន្ធយ   ឥទាំ   ផលាំ   ។ 
 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
     ១   ម.   ពុទ្នថូបសស   កសាធកន្តិ្   ខាយតិ្   ។ 
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 ៥៥ 

បភងារកត្ទរាបទាន្     ទី្    ៦ 

            ខញុ ាំមានបសចកាអី្ស្គច រយដនទបទៀត    គឺបរពាោះដតពុទធសាូប    ដដលខញុ ាំ 
 ជរមោះបន្ទោះ   ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ពក  ឬ ផាួច    បកើតកនុងោយរបស់ 
 ខញុ ាំបទ  ។   ខញុ ាំមានបសចកាីអ្ស្គច រយដនទបទៀត      គឺបរពាោះដតពុទធសាូប 
 ដដលខញុ ាំជរមោះបន្ទោះ ខញុ ាំដតងអ្បន្ទា លបៅបកើតកនុងភពពីរ   គឺបទវត្ត 
 ឬមនុសស    ។      ខញុ ាំមានបសចកាីអ្ស្គច រយដនទបទៀត        គឺបរពាោះដត 
 ពុទធសាូបដដលខញុ ាំជរមោះបន្ទោះ   ខញុ ាំមានសមបុរដូចមាស      មានរសមី    
 រុងបរឿងកនុងទីទ ាំងពួង    ។    ខញុ ាំមានបសចកាីអ្ស្គច រយដនទបទៀត   គ ឺ 
 បរពាោះដតពុទធសាូបដដលខញុ ាំជរមោះបន្ទោះ     បសចកាីមិនោប់ចិតាដតង 
 បចៀសវាង   បសចកាីោប់ចិតាដតងរបាកដប ើង   ។    ខញុ ាំមានបសច-  
 កាីអ្ស្គច រយដនទបទៀត          គឺបរពាោះដតពុទធសាូបដដលខញុ ាំជរមោះបន្ទោះ 
 ចិតារបស់ខញុ ាំស្គអ តលអ    ជាចិតាមានអារមមណ៍ដតមួយ  ជាចិតាខាជ ប់  
 ខជួន   ។    ខញុ ាំមានបសចកាីអ្ស្គច រយដនទបទៀត    គឺបរពាោះដតពុទធសាូប 
 ដដលខញុ ាំជរមោះបន្ទោះ  ខញុ ាំអ្ងាុយបលើអាសនៈដតមួយ ក៏បានដល់នូវ 
 រពោះអ្រ តា   ។   កនុងកបបទីមួយដសន  អ្ាំពីកបបបនោះ    ោលបន្ទោះ 
 បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបធវើកុសលកមម   ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ 
 បនោះជាផលននោរជរមោះ    ។    បដិសមភិទ  ៤   វបិមាកខ   ៨   និង   
 អ្ភិញ្ញដ   ៦   បនោះ    ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ   ទាំងស្គសន្ទ 
 របស់រពោះសមពុទធ  ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
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៥៦ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  បភង កដរា ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

បភងារកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

សត្ថមំ   តិ្ណ្េុដិទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៣៧]   នគដរ   ពនធុមតិោ អដហាសឹ   បរកមមិដកា 
 បរកមាម យដន   យុដតាត  បរភតតាំ   អបសសដិតា   ។ 
 រដហាគដតា   ទិសីទិតាវ  ឯវ ាំ   ចិដនតសហាំ   តទា 
 ពុដទាធ    ដោដក   សមុបបដន្ធន  អធិកាដរា   ច   នតថិ   ដម   ។ 
 កាដោ  គត ឹ ដម  ដសាដធតុាំ ែដណា   ដម   បដិាទិដតា 
 ទុដកាា    និរយសមផដសា អបុញ្ញា នាំ   ហិ   ាណិនាំ   ។ 
 ឯវាហាំ   ចិនតយិតាវ ន កមមសាមឹ   ឧាគមឹ 
 ឯកាហាំ   កមមាំ   ោចិតាវ  បវនាំ   ាវសឹិ   អហាំ   ។ 
 តិណកដេញ្ច    វលលិញ្ច  អាហរតិាវ នហនតទា 
 តិទណោ ដក   ឋដបតាវ ន អកាំ    តិណកុដឹ   អហាំ   ។ 
 សងឃសសតាថ យ   កុដិកាំ  និយាដទតាវ ន   តាំ   អហាំ 
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៥៦ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 បានឮថា រពោះបភងារបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ    បោយរបោរដូបចនោះ    ។ 

ចប់   បភងារកត្ទរាបទាន្   ។ 

តិ្ណ្េុដិទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៧ 

  [៣៧] ខញុ ាំជាកមមករននជនដនទ បៅកនុងរកុងប ម្ ោះពនធុមតី 
 របកបោរងារននជនដនទ ពឹងដផអកបោយនថលឈនួលនូវននជន 
 ដនទ ។ ោលបន្ទោះ ខញុ ាំបៅអ្ងាុយកនុងទីស្គង ត់ ប ើយគិតយា ង 
 បនោះថា រពោះពុទធបកើតប ើងប ើយកនុងបោក ឯោរបរោិច គរបស់ 
 អាត្តម អ្ញមិនទន់មាន ោលបនោះ គួរដតអាត្តម ជរមោះនូវគតិ 
 ខណៈរបាកដដល់អាត្តម អ្ញប ើយ ោរពាល់រតូវនូវនរករដមង 
 ជាទុកខ របស់ពួកសតវដដលមិនមានបុណយ ។ លុោះខញុ ាំគិតយា ង 
 បនោះប ើយ បទើបចូលបៅរកបុគាលអ្នកមាច ស់ោរ ប ើយសូម 
 ផ្កអ កោរងារមួយនថង រួចបដើរចូលបៅកនុងនរពធាំ ។ ោលបន្ទោះ 
 ខញុ ាំយកបមម បឈើនិងវលលិមកប ើយ ខញុ ាំបបាោះបឈើ ៣ កាំណាត់ 
 បធវើជាកុដិបមម     បទើបខញុ ាំថាវ យកុដិបន្ទោះ     បដើមបរីបបយាជន៍ដល់ 
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៥៧ 

សត្ថមំ   តិ្ណ្េុដិទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

 តទដហដយវ   អាគន្ធតវ  កមាម សាមឹ   ឧាគមឹ   ។ 

 ដតន   កដមមន   សុកដតន តាវតតឹសាំ   អគញ្ឆ ហាំ 

 តតថ   ដម   សុកតាំ   ពយមហាំ តិណកុដិកាយ   និមមិតាំ   ។ 

 សហសសកដណាោ   សតដគណោុ   ធជាលុ   ហរតិាមដោ 

 សតសហសសនិយយហូា ពយដមហ   ាតុភវសុឹ   ដម   ។ 

 យាំ   យាំ   ដោនបូបជាជ មិ ដទវតតាំ   អថ   មានុសាំ 

 មម   សង កបបមញ្ញា យ ាសាដទា   ឧបតិដេតិ   ។ 

 ភយាំ   វា   ឆមភិតតតាំ   វា ដោមហាំដសា   ន   វជិជតិ 

 តាសាំ   មម   ន   ជាន្ធមិ តិណកុដិកាយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 សីហា   ពយគោ   ច   ទីបិ   ច អចឆដកាកតរចឆដោ 

 សដពវ   មាំ   បរវិជជនត ិ តិណកុដិកាយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 សិរសឹា   ច   ភតូា   ច អហិកុមភណោ រកា សា 

 ដតបិ   មាំ   បរវិជជនត ិ តិណកុដិកាយិទាំ   ផលាំ   ។ 
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៥៧ 

តិ្ណ្េុដិទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៧ 

 សងឃ ប ើយវលិចូលមករកបុគាលជាមាច ស់ោរកនុងនថងបន្ទោះ ។ 

 ប តុដតកុសលកមម ដដលខញុ ាំស្គងលអប ើយបន្ទោះ ខញុ ាំក៏បាន 

 បៅបកើតកនុងឋានត្តវតាិងស មានវមិានដ៏វបិសសវសិ្គល ដដល 

 បុញ្ដកមមត្តក់ដតងប ើយ កនុងឋានត្តវតាិងសបន្ទោះ បរពាោះដតកុដិ 

 បមម របស់ខញុ ាំ ។ វមិានបន្ទោះជាវោិរៈននដកវមណីបខៀវ មាន 

 កមពស់មួយពាន់ជួរកូនសរ មានជាន់ ១០០ បរបូិណ៌បោយទង់ 

 ឯរបាស្គទកាំពូលមួយដសន បកើតប ើងកនុងវមិានននខញុ ាំបន្ទោះ ។ 

 ខញុ ាំបៅយកកាំបណើ តណាៗ បទោះបីជាបទវត្ត ឬជាមនុសស របា- 

 ស្គទហាក់ដូចជាដឹងបាំណងរបស់ខញុ ាំ ប ើយផុសប ើង ។ ភ័យកា ី

 បសចកាីតក់សលុតកាី ោររពឺបរាមកាី មិនដដលមានដល់ខញុ ាំប ើយ 

 ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់បសចកាតីក់សលុត បនោះជាផលននកុដិបមម  ។ 

 សតវទ ាំងពួងគឺ រាជសី ៍ ខាល ធាំ ខាល ដាំបង ខាល ឃមុ ាំ ដឆានរព 

 ខាល រខិន រដមងបចៀសវាងខញុ ាំ បនោះជាផលននកុដិបមម  ។ សតវ 

 ទាំងបន្ទោះ គឺពស់តូចពស់ធាំ ភូត ពស់មានពិស កុមភណឍ  

 និងអារកសទឹក   រដមងបចៀសវាងខញុ ាំ   បនោះជាផលននកុដិបមម    ។ 
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៥៨ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 ន   ាបសុបិនសាហាំ សរាមិ    ទសសនាំ   មម 

 ឧបដេិតា   សត ិ  មយហាំ តិណកុដិកាយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 តាដយវ   តិណកុដិកាយ អនុដភាតាវ ន   សមបទា 

 ដគាតមសស   ភគវដតា ធមមាំ   សចឆិករ ឹ  អហាំ   ។ 

 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   កមមមករ ឹ  តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ តិណកុដិកាយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ   សុទាំ   អាយសាម    តិណកុដិទាយដកា   ដថដរា 

ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

តិ្ណ្េុដិទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

អដឌមំ   ឧត្ថករយរទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៣៨]   នគដរ   ហាំសវតិោ អដហាសឹ  រពាហមដណា  តទា 

 អជាយិដកា   មនតធដរា តិណណាំ     ដវទាន   ារគ ូ  ។ 
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៥៨ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 ខញុ ាំមិនយល់សបាិ នូវសុបិនអារកក់បស្គោះ ស្គម រតីរបស់ខញុ ាំ ក ៏
 ត្តាំងបៅមាាំ បនោះជាផលននកុដិបមម  ។ បរពាោះដតកុដិបមម បន្ទោះ 
 ខញុ ាំបានបស្គយសមបទ័ទ ាំងឡាយ បានបធវើឲយជាក់ចាស់នូវធម៌ 
 របស់រពោះមានរពោះភាគ រពោះន្ទមបោតម ។ កនុងកបបទី ៩១ 
 អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំ បានបធវើ 
 កុសលកមម ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផល ននកុដិ 
 បមម  ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ 
 ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ 
 ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ     ។ 
  បានឮថា រពោះតិណកុដិទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ     បោយរបោរដូបចនោះ     ។ 

ចប់   តិ្ណ្េុដិទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 

ឧត្ថករយរទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៨ 

  [៣៨] ោលបន្ទោះ ខញុ ាំជារពា មណ៍ បៅកនុងនគរ ងសវត ី
 ជាអ្នកស្គវ ធាយមនា   បចោះោ ាំមនា   បចោះចប់នរតបវទ   ។   ជាអ្នក 
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៥៩ 

អដឌមំ   ឧត្ថករយរទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

 បុរកា ដតា   សសិដសសហិ ជាតិដមា   ច   សុសិកាិ ដតា 

 ដតាោភិដសចនតាថ យ នគរា   និកា មឹ   តទា   ។ 

 បទុមុតតដរា   ដោកវទិ ូ សពវធមាម ន   ារគ ូ

 ែីណាសវសហដសសហិ នគរ ាំ   ាវសីិ   ជិដន្ធ   ។ 

 សុចារុរបូាំ   ទិសាវ ន អដនញ្ជាំ    ការតិាំ   វយិ 

 បរវុិតាំ   អរហដនតហិ ទិសាវ    ចិតតាំ   បសាទយឹ   ។ 

 សិរសិ   អញ្ជ លឹ   កតាវ  នមសសតិាវ ន   សុពវតាំ 

 បសននចិដតាត    សុមដន្ធ ឧតតរយិមទាសហាំ   ។ 

 ឧដភាហដតថហិ   បគគយហ សាដកាំ    ឧកាិ បឹ   អហាំ 

 ោវតា   ពុទធបរសិា តាវ   ឆ្ដទសិ   សាដកាំ    ។ 

 បិណោ ចារ ាំ   ចរនតសស មហាភិកាុ គណាទិដន្ធ 

 ឆ្ទាំ(១)   កដរាដន្ធត    អោេ សិ ហាសយដន្ធត    មមាំ   តទា   ។ 

      ១   ម.   ឆទំ្   ។ 
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៥៩ 

ឧត្ថករយរទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៨ 

 មានជាតិខពង់ខពស់ផង ជាអ្នកសិកាស្គា ត់ផង មានពួកសិសស 

 បោមបរាមផង ោលបន្ទោះ ខញុ ាំបចញអ្ាំពីទីរកុង បដើមបនឹីងបៅ 

 ងូតទឹក ។ រពោះជិនរសីរពោះន្ទមបទុមុតារៈ រទង់រជាបចាស់នូវ 

 នរតបោក រទង់ដល់នូវបរតើយននធម៌ទ ាំងពួង បសឋចពុទធដាំបណើ រ 

 បៅោន់ទីរកុង មួយអ្បនលើបោយរពោះខីណារសព មួយពាន់ 

 អ្ងា ។ ខញុ ាំបានបឃើញរពោះសមពុទធ ដដលមានរពោះរូបលអដូចមាស 

 រទង់មិនញប់ញ័រ ដូចរូបដដលបគកស្គង មានពួករពោះអ្រ នា 

 បោមបរាម លុោះខញុ ាំបឃើញប ើយ ក៏ញុ ាំងចិតាឲយរជោះថាល  ។ ខញុ ាំមាន 

 ចិតារជោះថាល  មានចិតារកីរាយ បធវើនូវអ្ញ្ជលីបលើតបូង ប ើយ 

 នមស្គា រចាំបពាោះរពោះសមពុទធរទង់មានវតាលអ ប ើយថាវ យសាំពត់ 

 ស្គដក ។ ខញុ ាំផាងអ្ញ្ជលីទ ាំងសងខាង ប ើយបលើកប ើងនូវ 

 សាំពត់ស្គដកបន្ទោះ ពួកពុទធបរស័ិទមានរតឹមណា សាំពត់ 

 ស្គដក ក៏រគបរតឹមបន្ទោះ ។ ោលបន្ទោះឯង ស្គដកបន្ទោះ 

 រគបបៅបលើភិកខុបរស័ិទ មានចាំនួនបរចើនរូប ដដលកាំពុង 

 រត្តច់បៅបិណឍ បាត   បធវើឲយខញុ ាំរកីរាយចិតា   ជាខាល ាំងនរកដលង   ។ 
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៦០ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 ឃរដតា   និកា មនតសស សយមភូ   អគគបុគគដោ 
 វថីិយាំ   ឋិតដកា   សតាថ  អកាសិ(១)    អនុដមាទនាំ   ។ 
 បសននចិដតាត    សុមដន្ធ ដោ   ដម   ាទាសិ  សាដកាំ  
 តមហាំ   កិតតយិសាមិ សុណាថ   មម   ភាសដតា  ។ 
 តឹសកបបសហសានិ ដទវដោដក   រមិសសតិ 
 បញ្ញា សកា តតុ ាំ   ដទវដិន្ធទ  ដទវរជជាំ   ករសិសតិ   ។ 
 ដទវដោដក   វសនតសស បុញ្ាកមមសមងគិ ដន្ធ 
 សមន្ធត    ដោជនសតាំ ទុសសចឆននាំ   ភវសិសតិ   ។ 
 ឆតតឹសកា តតុ ាំ   រាជា   ច ចកកវតតិ   ភវសិសតិ 
 បដទសរជជាំ   វបុិលាំ គណន្ធដតា   អសងាយាំ   ។ 
 ភដវ  សាំសរមានសស បុញ្ាកមមសមងគិ ដន្ធ 
 មនសា   បតថិតាំ   សពវាំ និពវតតិសសតិ   តាវដទ   ។ 
 ដកាដសយយកមពោនិ   ច ដោមកបាសិកានិ   ច 
 មហគោនិ   ច   ទុសានិ បដិលចឆតិយាំ   នដរា   ។ 
 មនសា   បតថិតាំ   សពវាំ បដិលចឆតិយាំ   នដរា 
 ឯកទុសសសស   វាិកាំ  អនុដភាសសតិ   សពវទា   ។ 
     ១   ម.   អកាកម   ។ 
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៦០ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 ោលខញុ ាំបចញអ្ាំពីផាោះ រពោះសយមភូ  ជាអ្គាបុគាល ស្គស្គឋ ោរយ 
 រទង់របថាប់រតង់ថនល់ ប ើយបធវើអ្នុបមាទន្ទថា បុគាលណា 
 មានចិតារជោះថាល  មានចិតាបស្គមនសស បានថាវ យស្គដកដល់ 
 តថាគត តថាគតនឹងសរបសើរបុគាលបន្ទោះ អ្នកទ ាំងឡាយចូរ 
 ស្គឋ ប់តថាគតសដមឋងចុោះ បុគាលអ្នកថាវ យស្គដកបនោះ នឹងបាន 
 រកីរាយកនុងបទវបោក អ្ស់ ៣០.០០០ កបប បកើតជារពោះឥនា 
 បស្គយបទវរាជយ ៥០ ដង បុគាលអ្នកបរបូិណ៌បោយបុញ្ដកមម 
 បនោះ ោលបៅកនុងបទវបោក មានសាំពត់បិទបា ាំង បោយជុាំ 
 វញិ ១០០ បយាជន៍ នឹងបានជាបសឋចចរកពតាិ ៣៦ ដង 
 បស្គយបបទសរាជយដ៏ធាំទូោយ រាប់បានមួយអ្សបងខយយកបប 
 បុគាលដដលបរបូិណ៌ បោយបុញ្ដកមមបនោះ ោលអ្បន្ទា លបៅ 
 កនុងភព វតេុទ ាំងពួងដដលចិតាចង់បាន នឹងបកើតមួយរ ាំបពច ។ 
 បុគាលបនោះ នឹងបានសាំពត់ទ ាំងឡាយគឺសាំពត់សូរត សាំពត់ 
 បរាមសតវ សាំពត់សាំបកបឈើ និងសាំពត់កបាស ដ៏មានតនមល 
 បរចើន ។ បុគាលបនោះនឹងបាន នូវសមបតាិទ ាំងពួង ត្តមចតិា 
 របាថាន   នឹងបានទទួលនូវផលននសាំពត់មួយបនោះ  សពវោល  ។ 
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៦១ 

អដឌមំ   ឧត្ថករយរទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

 ដសា   បចាឆ    បពវជិតាវ ន សុកកមដូលន   ដចាទិដតា 
 ដគាតមសស   ភគវដតា ធមមាំ   សចឆិករសិសតិ   ។ 
 អដហា   ដម   សុកតាំ   កមមាំ សមពុទធសស(១)   មដហសិដន្ធ 
 ឯកាហាំ   សាដកាំ    ទតាវ  បដតាត មហិ   អមតាំ   បទាំ   ។ 
 មណោ ដប   រុកា មដូល   វា វសដតា   សុញ្ាដក   ឃដរ 
 ធាដរត ិ  ទុសសឆទនាំ សមន្ធត    ពាមដតា   មម   ។ 
 អវញិ្ាតាំ   និវាដសម ិ ចីវរ ាំ   បចចយញ្ច ហាំ 
 ោភិមហិ   អននានសស ឧតតដរយយសសទិាំ   ផលាំ   ។ 
 សតសហដសស  ឥដតា  កដបប យាំ   កមមមករ ឹ  តទា 
 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ វតថទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 
 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
  ឥតថាំ   សុទាំ   អាយសាម    ឧតតដរយយទាយដកា   ដថដរា   ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ឧត្ថករយរទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

     ១   ម.   សពឝញ្ដុសស   ។ 
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៦១ 

ឧត្ថករយរទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៨ 

 ខាងបរោយមក បុគាលបន្ទោះ រតូវកុសលមូលោស់បតឿន 
 នឹងបានបួស ប ើយនឹងបធវើឲយជាក់ចាស់នូវធម ៌ របស់រពោះ 
 មានរពោះភាគ រពោះន្ទមបោតម ។ ឱ  ន៎! កុសលកមមដដល 
 ខញុ ាំបានស្គងលអប ើយ ចាំបពាោះរពោះសមពុទធ រទង់ដសវងរកនូវ 
 គុណដ៏ធាំ បរពាោះដតបានថាវ យសាំពត់ស្គដកមួយ ខញុ ាំក៏បាន 
 ដល់នូវរពោះនិពាវ ន ប ម្ ោះអ្មតៈ ។ ោលខញុ ាំបៅកនុងមណឍ បកាី 
 បៅបទៀបគល់បឈើកា ី បៅកនុងផាោះស្គង ត់កាី ដាំបូលសាំពត់ដតង 
 បិទបា ាំងខញុ ាំ របដវងមួយពាម បោយជុាំវញិ ។ ខញុ ាំបសលៀក 
 ដណា ប់ចីវរបបចច័យ មិនបាច់សុាំជនដនទផង ជាអ្នកបាននូវ 
 បាយនិងទឹកផង បនោះជាផលននសាំពត់ស្គដក ។ កនុងមួយ 
 ដសនកបប អ្ាំពីកបបបនោះ ោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំ 
 បានបធវើនូវកុសលកមម ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាត ិ បនោះជាផល 
 ននោរថាវ យសាំពត់ស្គដក ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និង 
 អ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ 
 របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
  បានឮថា រពោះឧតាបរយយទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋង 
នូវោថាទ ាំងបនោះ     បោយរបោរដូបចនោះ     ។ 

ចប់   ឧត្ថករយរទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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៦២ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

ន្វមំ   ធមយសសវនិ្យកត្ទរាបទានំ្ 

[៣៩]   បទុមុតតដរា   ន្ធម   ជិដន្ធ សពវធមាម ន   ារគ ូ

 ចតុសចចាំ   បកាដសដន្ធត  សន្ធត ដរតិ   ពហុជជនាំ   ។ 

 អហាំ   ដតន   សមដយន ជដិដោ   ឧគគតាបដន្ធ 

 ធុនដន្ធត    វាកចីរានិ គចាឆ មិ   អមពដរ   តទា   ។ 

 ពុទធដសដេសស   ឧបរ ិ គនតុ ាំ   ន   វសិហាមហាំ 

 បកាី វ   ដសលមាបជជ គមនាំ   ន   លភិនតទា   ។ 

 ន   ដម   ឥទាំ   ភតូបុពវាំ ឥរយិសស   វដិកាបនាំ 

 ទដក   យថា   ឧមមិលិតាវ  ឯវ ាំ   គចាឆ មិ   អមពដរ   ។ 

 ឧឡារភដូតា   មនុដជា   ច ដហោេ សីដន្ធ   ភវសិសតិ 

 ហនទ   ដមតាំ   គដវសិសស ាំ អបិ   អតថាំ   លដភយយហាំ   ។ 

 ឱដរាហដន្ធត    អនតលិកាា  សទទមដសាសិ   សតថុ ដន្ធ 

 អនិចចតាំ   កដថនតសស តមហាំ   ឧគគហឹ   តទា   ។ 

 អនិចចសញ្ាមុគគយហ អគមាសឹ   មមសសមាំ 

 ោវតាយុាំ   វសិតាវ ន តតថ   កាលាំ   កដតា   អហាំ ។ 
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៦២ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

ធមយសសវនិ្យកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៩ 

 [៣៩] រពោះជិនរសី រពោះន្ទមបទុមុតារៈ រទង់ដល់នូវបរតើយ 
 ននធម៌ទ ាំងពួង កាំពុងរបោសសចចៈ ៤ ចមលងមហាជន ។ 
 សម័យបន្ទោះ ខញុ ាំជាជដិលមានតបៈដ៏ខពង់ខពស់ កាំពុងរោស់ 
 សាំពត់សមបកបឈើ បហាោះបៅឰដ៏អាោស ។ ដតខញុ ាំមិនអាច 
 នឹងបៅពីខាងបលើ ននរពោះសមពុទធដ៏របបសើរបាន កនុងោលបន្ទោះ 
 ខញុ ាំក៏ខានបធវើដាំបណើ របៅ ដូចសតវស្គល បដដលជាប់បៅនឹងភនាំ ។ 
 បទើបខញុ ាំគិតថា ោរខកដាំបណើ រដបបបនោះ អាត្តម អ្ញមិនធាល ប់បកើត 
 មានបទ អាត្តម អ្ញបៅឰដ៏អាោសមាងបនោះ ដូចបបើកដភនកកនុង 
 ទឹក របដ លមានមនុសសអ្ស្គច រយ អ្ងាុយបៅឰដ៏ខាងបរោម 
 បទដឹង បបើដូបោន ោះ អាត្តម អ្ញនឹងដសវងរកមនុសសបនោះ បបើបឃើញ 
 គង់នឹងបានរបបយាជន៍ខលោះ មិនខានប ើយ ។ ោលបន្ទោះ ខញុ ាំ 
 ចុោះអ្ាំពីអាោសមក បានស្គឋ ប់រពោះសូរបសៀងរពោះស្គស្គឋ  ដដល 
 កាំពុងសដមឋងអ្និចចត្តធម៌ ខញុ ាំក៏បានបរៀននូវអ្និចចត្តធម៌បន្ទោះ ។ 
 លុោះខញុ ាំបរៀនអ្និចចសញ្ញដ ប ើយ ក៏បដើរបៅោន់អារសមរបស់ខញុ ាំ 
 ខញុ ាំបៅដរាបដល់អ្ស់អាយុ   ក៏បធវើមរណោល   កនុងទីបន្ទោះ   ។ 



132 
 

៦៣ 

ន្វមំ   ធមយសសវនិ្យកត្ទរាបទានំ្ 

 ចរដិម   វតតមានមហិ តាំ   ធមមសសវនាំ   សរ ឹ
 ដតន   កដមមន   សុកដតន តាវតតឹសាំ   អគចឆហាំ   ។ 
 តឹសកបបសហសានិ ដទវដោដក   រមឹ   អហាំ 
 ឯកបញ្ញា សកា តតុញ្ច  ដទវរជជមការយឹ   ។ 
 ឯកសតតតិកា តតុ ញ្ច  ចកកវតតិ   អដហាសហាំ 
 បដទសរជជាំ   វបុិលាំ គណន្ធដតា   អសងាយាំ   ។ 
 បិតុឃដរ   និសីទិតាវ  សមដណា   ភាវតិិន្ទនទិដោ 
 គាថាយ   បរទិីដបដន្ធត  អនិចចវតថុទាហរ ិ  ។ 
 អនុសសរាម ិ  តាំ   សញ្ាាំ  សាំសរដន្ធត    ភវាភដវ 
 ន   ដកាដ ឹ  បដិវជិាមិ និពាវ នាំ   អចចុតាំ   បទាំ   ។ 
 អនិចាច    វត   សង្កា រា ឧបាទវយធមមិដន្ធ 
 ឧបជជិតាវ    និរុជឈនត ិ ដតសាំ   វបូសដមា   សុដោ(១) ។ 
 ១   អនុ្សសរាមិ   តំ្   សញ្ដំ សំសរកនាថ    ភវាភកវ 
 ន្ កកាដឹ   បដិវជិាមិ និ្ព្ភឝ នំ្   អចចុតំ្   បទំ្   ។ 
 បិតុ្ឃករ   និ្សីទិ្តាឝ  សមកោ   ភាវតិិ្ន្ទន្ធិកោ 
 ោថាយ   បរទីិ្កបកនាថ  អនិ្ចចវត្ទុទា រ ិ  ។ 
 អនិ្ច្ចច    វត្   សង្កេ រា ឧបាទ្វយធមយិកនា 
 ឧបជជិតាឝ    និ្រជុឈន្ថិ កត្សំ   វបូសកោ   សុកខាតិ្   បទានុ្េាកោបិ 
 យុត្ថត្ករាកយវ   ។ 
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៦៣ 

ធមយសសវនិ្យកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៩ 

 ោលជវនចិតាទីបាំផុតកាំពុងរបរពឹតាបៅ ខញុ ាំនឹកបឃើញនូវោរស្គឋ ប់ 
 ធម៌បន្ទោះ ក៏បានបៅបកើតឯឋានត្តវតាិងស បរពាោះកុសលកមមដដល 
 ខញុ ាំបធវើបន្ទោះ ។ ខញុ ាំបានរកីរាយកនុងបទវបោក អ្ស់ ៣០.០០០ 
 កបប បានបស្គយបទវរាជយ ៥១ ដង ។ ខញុ ាំបានបកើតជាបសឋច 
 ចរកពតាិអ្ស់ ៧១ ដង បានបស្គយរបបទសរាជយដ៏ធាំ រាប់បាន 
 មួយអ្សបងខយយកបប ។ មានសមណៈមួយអ្ងា មានឥស្តនាិយ 
 អ្ប់រ ាំប ើយ អ្ងាុយកនុងផាោះរបស់បិត្តខញុ ាំ សដមឋងនូវោថាទក់ទង 
 អ្និចចវតេុ (១) ។ ខញុ ាំោលអ្បន្ទា លបៅ កនុងភពតូចភពធាំ ដតង 
 នឹកបឃើញសញ្ញដ បន្ទោះ ដតមិនទន់បានរត្តស់ដឹង នូវធម៌ជា 
 ទីបាំផុត គឺរពោះនិពាវ នជាអ្ចចុតបទបៅប ើយថា សងាខ រទ ាំង- 
 ឡាយមិនបទៀងដមនពិត មានោរបកើតប ើងប ើយ វនិ្ទស 
 បៅវញិជាធមមត្ត លុោះបកើតប ើងប ើយ រដមងរលត់បៅវញិ 
 ោររមាង ប់នូវសងាខ រទ ាំងបន្ទោះ   បទើបន្ទ ាំមកនូវបសចកាីសុខ   ។ 

     ១ ផ្ផធករឿងកសចេថីោ៉ាងកន្ុះវញិ：កាលខញុំកៅអកនាធ លកៅមេ េបុងភពតូ្ចភពធំ ដត្ង 
នឹ្េកឃើញនូ្វសញ្ញដ កនាុះ ដត្មិន្ទាន់្លតាស់ដឹងនូ្វធម៌ជាទី្បំផុត្ គឺលពុះនិ្ព្ភឝ ន្ជាអចចុត្បទ្កៅ 
ក ើយ ។ ស្រសាប់ដត្ោន្សមណ្ៈមួយអងោ ោន្ឥន្ទន្ធិយអប់រកំ ើយ គង់កៅេបុងផធុះបិតាខញុំ ក ើយ 
សដមឋងោថាដដលទាេ់ទ្ងអនិ្ចចវត្ទុថា សង្កេ រទំាងឡាយមិន្កទ្ៀងដមន្ពិត្ ោន្ការកេើត្ក ើង 
ក ើយ វនិាសកៅវញិជាធមយតា លុុះកេើត្ក ើងក ើយ រដមងរលត់្កៅវញិ ការរោា ប់នូ្វសង្កេ រ 
ទំាងពួងកនាុះ   កទ្ើបនំាមេនូ្វកសចេថីសុខ   ។ 
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៦៤ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 សហ   គាថាំ   សុណិតាវ ន បុពវកមមាំ   អនុសសរ ឹ

 ឯកាសដន   និសីទិតាវ  អរហតតាំ   អាបុណឹ   ។ 

 ជាតិោ   សតតវដសាហាំ អរហតតាំ   អាបុណឹ 

 ឧបសមាទយិ   ពុដទាធ  គុណមញ្ញា យ   ចកាុ មា   ។ 

 ទារដកាវ   អហាំ   សដន្ធត  ករណីយាំ   សមាបយឹ 

 កឹ   ដម   ករណីយាំ   អជជ សកយបុតតសស   សាសដន   ។ 

 សតសហដសស  ឥដតា  កដបប យាំ    កមមមករ ឹ   តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ សទធមមសសវដន   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ   សុទាំ   អាយសាម    ធមមសសវនិដោ   ដថដរា   ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ធមយសសវនិ្យកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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៦៤ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 លុោះខញុ ាំស្គឋ ប់ោថារបោប់បោយអ្និចចវតេុ ប ើយ ក៏រលឹកបឃើញ 

 នូវបុពវកមម ខញុ ាំអ្ងាុយបៅបលើអាសនៈដតមួយ ក៏បានដល់នូវរពោះ 

 អ្រ តា ។ ដដលខញុ ាំដល់រពោះអ្រ តាបន្ទោះ ខញុ ាំអាយុ ៧ ឆ្ន ាំ រពោះ 

 ពុទធមានចកខុ  រទង់រជាបគុណរបស់ខញុ ាំ បទើបរទង់ឲយឧបសមបទ 

 ដល់ខញុ ាំ ។ ខញុ ាំបានញុ ាំងករណីយកិចចឲយសបរមចប ើយ ត្តាំងពី 

 បៅជាកុមារភាព គឺកិចចអ្វីកនុងស្គសន្ទ របស់រពោះសកយបុរត 

 ខញុ ាំបធវើឲយចប់បរសច កនុងនថងបនោះប ើយ ។ កនុងកបបទីមួយដសន 

 អ្ាំពីកបបបនោះ ោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបធវើកុសល- 

 កមម ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននោរស្គឋ ប់រពោះ 

 សទធមម ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ 

 ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ 

 ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 

  បានឮថា រពោះធមមសសវនិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 

ោថាទាំងបនោះ     បោយរបោរដូបចនោះ     ។ 

ចប់   ធមយសសវនិ្យកត្ទរាបទាន្   ។ 



136 
 

៦៥ 

ទ្សមំ   ឧេេិត្ថបទុ្មិយកត្ទរាបទានំ្ 

[៤០]   នគដរ   ហាំសវតិោ អដហាសឹ   មាលិដកា   តទា 

 ឱគាដហតាវ    បទុមសរ ាំ សតតបដតត   ឱចិន្ធមហាំ   ។ 

 បទុមុតតដរា   ន្ធម   ជិដន្ធ សពវធមាម ន   ារគ ូ

 សហ   សតសហដសសហិ(១) សនតចិដតតហិ   តាទិភិ   ។ 

 ែីណាសដវហិ   សុដទធហិ ឆឡភិដញ្ាហិ   ឈាយិភិ(២) 

 មម   វុឌឍ ឹ  សមដនវសាំ អាគញ្ឆិ    បុរសុិតតដមា   ។ 

 ទិសាវ នហាំ   ដទវដទវ ាំ សយមភុ ាំ   ដោកន្ធយកាំ  

 វដណដ    ដឆតាវ    សតតបតតាំ ឧកាិ បឹ   អមពដរ   តទា   ។ 

 យទិ   ពុដទាធ    តុវ ាំ   ធីរ ដោកដជដោេ    នរាសដភា 

 សយាំ   គន្ធតវ    សតតបដតាត  មតថដក   ធារយនតុ    ដត   ។ 

 អធិដេហិ   មហាវដីរា ដោកដជដោេ    នរាសដភា 

 ពុទធសស   អានុភាដវន មតថដក   ធារយឹសុ   ដត   ។ 

     ១   ម.   សត្ស សសសិកសស ិ   ។   ២   ម.   កសា   សហាតិ្   ទិ្សសតិ្   ។ 
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៦៥ 

ឧេេិត្ថបទុ្មិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១០ 

  [៤០] ោលបន្ទោះ ខញុ ាំជាអ្នករកងផ្កា  បៅកនុងរកុង ងសវតី 
 បានចុោះបៅកនុងរសោះឈូក ប ើយោច់យកផ្កា ឈូក ។ រពោះ 
 ជិនរសី រពោះន្ទមបទុមុតារៈ រទង់ដល់នូវបរតើយននធម៌ទ ាំងពួង 
 មួយអ្បនលើបោយរពោះខីណារសព មួយដសនអ្ងា ជាអ្នកមាន 
 ចិតាសងប់រមាង ប់ របកបបោយត្តទិគុណ មានសន្ទា នស្គអ ត 
 បានអ្ភិញ្ញដ  ៦ និងមាន្ន រទង់ជាបុរសដ៏ខពង់ខពស់ រទង់ 
 ដសវងរកបសចកាីចបរមើនដល់ខញុ ាំ បានបធវើពុទធដាំបណើ រមករកខញុ ាំ ។ 
 ោលបន្ទោះ ខញុ ាំបានបឃើញរពោះសយមភូ  ជាបោកន្ទយក ជា 
 បទវត្តនរកដលងជាងបទវត្ត បទើបោច់ផ្កា ឈូករតង់ទង បបាោះ 
 ប ើងបៅន្ទអាោស ។ ខញុ ាំរបោសថា បពិរតរពោះអ្ងាជាអ្នក 
 របាជញ បបើរពោះអ្ងាជារពោះពុទធ ជាចបងកនុងបោក របបសើរ 
 ជាងពួកនរជនដមន សូមផ្កា ឈូកទ ាំងនុ៎ោះអ្ដណា តបៅឯង សូម 
 ផ្កា ឈូកទ ាំងនុ៎ោះ បាាំងពីខាងបលើរពោះសិរសៈ (របស់រពោះអ្ងា) 
 ចុោះ ។ រពោះសមពុទធរទង់មានពាយាមធាំ ជាចបងកនុងបោក 
 របបសើរជាងពួកនរជន រទង់អ្ធិោឌ នប ើយ ផ្កា ឈូកទ ាំងបន្ទោះ 
 ក៏បា ាំងពីខាងបលើរពោះសិរសននរពោះអ្ងា     បោយពុទធ នុភាព   ។ 
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៦៦ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 ដតន   កដមមន   សុកដតន ដចតន្ធបណិធីហិ   ច 

 ជហិតាវ    មានុសាំ   ដទហាំ តាវតតឹសាំ   អគចឆហាំ   ។ 

 តតថ   ដម   សុកតាំ   ពយមហាំ សតតបតតនតិ   វុចចតិ 

 សដេិដោជនមុពវិទធាំ តឹសដោជនវតិថតាំ   ។ 

 សហសសកា តតុ ាំ   ដទវដិន្ធទ  ដទវរជជមការយឹ 

 បញ្ច សតតតិកា តតុ ញ្ច  ចកកវតតិ   អដហាសហាំ   ។ 

 បដទសរជជាំ   វបុិលាំ គណន្ធដតា   អសងាយាំ 

 អនុដភាមិ   សកាំ    កមមាំ បុដពវ   សុកតមតតដន្ធ   ។ 

 ដតដនដវកបទុដមន អនុដភាតាវ ន  សមបទា 

 ដគាតមសស   ភគវដតា ធមមាំ   សចឆិករ ឹ  អហាំ   ។ 

 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ   សមហូតា 

 ន្ធដគាវ   ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 

 សតសហដសស  ឥដតា  កដបប យាំ   បុបផមភិបជូយឹ 

 ទុគគតឹ   ន្ធភិជាន្ធមិ ឯកបទុមសសទិាំ   ផលាំ   ។ 
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៦៦ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 បោយកុសលកមមដដលខញុ ាំបធវើបន្ទោះផង បោយោរត្ត ាំងបចតន្ទ 
 បន្ទោះផង លុោះខញុ ាំលោះរាងោយជារបស់មនុសសប ើយ ក៏បានបៅ 
 បកើតកនុងឋានត្តវតាិងស ។ វមិានដដលបុញ្ដកមមត្តក់ដតងលអប ើយ 
 សរមាប់ខញុ ាំ កនុងឋានត្តវតាិងសបន្ទោះ បគបៅថាសតាបតាៈ មាន 
 កមពស់ ៦០ បយាជន៍ មានទាំ ាំ ៣០ បយាជន៍ ។ ខញុ ាំបានបកើត 
 ជារពោះឥនា បស្គយបទវរាជយ អ្ស់មួយពាន់ដង បកើតជាបសឋច 
 ចរកពតាិ អ្ស់ ៧៥ ដង ។ ខញុ ាំបានបស្គយរបបទសរាជយដ៏ធាំ 
 ទូោយ រាប់បានមួយអ្សបងខយយកបប ខញុ ាំបស្គយនូវកុសល- 
 កមមរបស់ខលួន ដដលខលួនបធវើទុកលអប ើយកនុងោលមុន ។ ខញុ ាំ 
 បស្គយសមបតាិទ ាំងឡាយ បោយោរថាវ យនូវផ្កា ឈូក មួយ 
 បន្ទោះឯង ទាំងបានបធវើឲយជាក់ចាស់នូវធម៌ របស់រពោះមានរពោះ 
 ភាគ រពោះន្ទមរពោះបោតម ។ កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំបានដុតបាំ- 
 ផ្កល ញអ្ស់ប ើយ ភពទ ាំងឡាយ ខញុ ាំបានោស់រ ាំបលើងអ្ស់ប ើយ 
 ខញុ ាំជាអ្នកមិនមានអាសវៈ ដូចដាំរផី្កា ច់ដខសទនលីងដូបោន ោះឯង ។ 
 កនុងកបបទីមួយដសន អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបាន 
 បូជាផ្កា   ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ  បនោះជាផលននផ្កា ឈូកមួយ  ។ 
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៦៧ 

ឧទាធ នំ្ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

 ឥតថាំ   សុទាំ   អាយសាម    ឧកាិ តតបទុមិដោ   ដថដរា   ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ឧេេិត្ថបទុ្មិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ឧទាធ នំ្ 

 គដន្ធធ ទកាំ    បជូន ី  ច បុន្ធន គាំ   ឯកទុសសកិា 

 ផុសសដិតា   ច   បភង កដរា កុដិដទា   ឧតតរយីដកា   ។ 

 សវនាំ   ឯកបទុមិ គាថាដោ   សពវបិណោិ តា 

 ឯកគាថាសតដញ្ច វ ចតុតាត ឡសីដមវ   ច   ។ 

គកនាន ទ្េវកោោ    ចតុ្ត្ថឹកសា   ។ 
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៦៧ 

ឧទាធ ន្ 

 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើ 

 ឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទរបស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏បាន 

 របតិបតាិប ើយ   ។ 

 បានឮថា រពោះឧកខិតាបទុមិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 

ោថាទាំងបនោះ     បោយរបោរដូបចនោះ     ។ 

ចប់   ឧេេិត្ថបទុ្មិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

ឧទាធ ន្ 

  គនធធូបិយបតេរាបទន ១ ឧទកបូជកបតេរាបទន ១ បុន្ទន គ- 

 បុបផិយបតេរាបទន ១ ឯកទុសសទយកបតេរាបទន ១ ផុសសតិ- 

 កមមិយបតេរាបទន ១ បភងារបតេរាបទន ១ តិណកុដិទយក- 

 បតេរាបទន ១ ឧតាបរយយទយកបតេរាបទន ១ ធមមសសវនិយ- 

 បតេរាបទន ១ ឧកខិតាបទុមិយបតេរាបទន ១ មានោថាជាប់ោន  

 ទាំងអ្ស់   ១០១   ផង   ៤៤   ផង   (១៤៥)   ។ 

ចប់   គកនាន ទ្េវគោ   ទី្  ៣៤   ។ 
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បញ្ច ត្ថឹកសា   ឯេបទុ្មវកោោ  

បឋមំ   ឯេបទុ្មិយកត្ទរាបទានំ្ 

[៤១]   បទុមុតតដរា   ន្ធម   ជិដន្ធ សពវធមាម ន   ារគ ូ
 ភវាភដវ   វភិាដវដន្ធត  តាដរតិ   ជនតាំ   ពហុាំ   ។ 
 ហាំសរាជា   តទា   ដហាមិ ទិជានាំ   បវដរា   អហាំ 
 ជាតសសរ ាំ   សដមាគយហ កីឡាមិ   ហាំសកីឡតិាំ   ។ 
 បទុមុតតដរា   ដោកវទិ ូ អាហុតីនាំ   បដិគគដហា 
 ជាតសសរសស   ឧបរ ិ អាគចឆិ   តាវដទ   ជិដន្ធ   ។ 
 ទិសាវ នហាំ   ដទវដទវ ាំ សយមភុ ាំ   ដោកន្ធយកាំ  
 វដណដ    ដឆតាវ ន   បទុមាំ សតតបតតាំ   មដន្ធរមាំ   ។ 
 មុែតុដណោ ន   បគគយហ វបិបសដននន   ដចតសា(១) 
 ឧកាិ បិតាវ ន   គគដន(២) ពុទធដសដេាំ   អបជូយឹ   ។ 
 បទុមុតតដរា   ដោកវទិ ូ អាហុតីនាំ   បដិគគដហា 
 អនតលិដកា    ឋិដតា   សតាថ  អកាសិ(៣)    អនុដមាទនាំ   ។ 
 ឥមិន្ធ   ឯកបទុដមន ដចតន្ធបណិធីហិ   ច 
 កបានាំ   សតសហសស ាំ វនិិាតាំ   ន   គចឆសិ   ។ 
    ១  ម.  បសកនាប   កលាេនាយកកាតិ្  ទិ្សសតិ្  ។  ២  ម.  ឧេេិបិតាឝ   ន្លាកដនាតិ្  ខាយតិ្  ។ 
៣   ម.   អកាកម   ។ 
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ឯេបទុ្មវគោ   ទី្   ៣៥ 

ឯេបទុ្មិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

  [៤១] រពោះជិនរសីរពោះន្ទមបទុមុតារៈ រទង់ដល់នូវបរតើយ 
 ននធម៌ទ ាំងពួង កាំពុងរទង់សដមឋងធម ៌ ឲយបណាឋ ជនបរចើនន្ទក់ 
 ឆលងនូវភពតូចនិងភពធាំ   ។   ោលបន្ទោះ   ខញុ ាំបកើតជាបសឋច ងស 
 របបសើរជាងសតវស្គល បទ ាំងឡាយ បានចុោះោន់ជាតរសោះប ើយ 
 បលងដលបង ងស ។ ខណៈបន្ទោះ រពោះជិនរសីរពោះន្ទមបទុ- 
 មុតារៈ រទង់រជាបចាស់នូវនរតបោក រទង់គួរទទួលបរគឿង 
 បូជា បានបសឋចពុទធដាំបណើ រមកពីខាងបលើជាតរសោះ ។ ខញុ ាំបាន 
 បឃើញរពោះសយមភូ បោកន្ទយក ជាបទវត្តនរកដលងជាងបទវត្ត 
 ក៏ោច់ផ្កា បទុមជាត គឺផ្កា ឈូកជាទីរកីរាយននចិតា រតង់ទង ខញុ ាំ 
 មានចិតារជោះថាល  បានពាាំយកផ្កា បន្ទោះបោយចាំពុោះ ប ើយបបាោះ 
 បៅឰដ៏អាោស បូជារពោះសមពុទធដ៏របបសើរ ។ រពោះស្គស្គឋ  
 រពោះន្ទមបទុមុតារៈ រទង់រជាបចាស់នរតបោក រទង់គួរទទួល 
 បរគឿងបូជា បានរបថាប់បៅឰដ៏អាោស ប ើយបធវើអ្នុបមា- 
 ទន្ទថា អ្នកនឹងមិនបៅបកើតកនុងវនិិបាត អ្ស់មួយដសនកបប 
 បោយផ្កា ឈូកមួយបនោះផង   បោយោរត្ត ាំងបចតន្ទបនោះផង   ។ 
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៦៩ 

ទុ្តិ្យំ   តិ្ណុ្បផលោលិយកត្ទរាបទានំ្ 

 ឥទាំ   វតាវ ន   សមពុ ដទាធ  ជលជុតតមន្ធមដកា 

 មម   កមមាំ   បកិដតតតាវ  អគមា   ដយន   បតថិតាំ   ។ 

 សតសហដសស  ឥដតា  កដបប យាំ   កមមមករ ឹ  តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ   សុទាំ   អាយសាម    ឯកបទុមិដោ   ដថដរា   ឥមា 

 គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ឯេបទុ្មិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ទុ្តិ្យំ   តិ្ណុ្បផលោលិយកត្ទរាបទានំ្ 

[៤២]   ចនទភាគានទីតីដរ អដហាសឹ   វានដរា   តទា 

 អទទសាំ   វរិជាំ   ពុទធាំ និសិននាំ   បពវតនតដរ   ។ 

 ឱភាដសនតាំ   ទិសាវ    សពាវ  សាលរាជាំវ   ផុលលិតាំ 

 លកា ណពយញ្ជ នុដបតាំ ទិសាវ    អតតមដន្ធ   អហុ   ។ 
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៦៩ 

តិ្ណុ្បផលោលិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ២ 

 រពោះសមពុទធ រពោះន្ទមបទុមុតារៈ លុោះរទង់សដមឋងនូវអ្នុបមា- 
 ទន្ទបនោះ រពមទ ាំងរទង់សរបសើរកុសលកមម របស់ខញុ ាំរួច 
 ប ើយ បសឋចពុទធដាំបណើ របៅ ោន់ទីគួរត្តមរបាថាន  ។ កនុង 
 កបបទីមួយដសន អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុ 
 ដដលខញុ ាំ បានបធវើកុសលកមម ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជា 
 ផលននពុទធបូជា ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ 
 បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់ 
 រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះឯកបទុមិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ     បោយរបោរដូបចនោះ     ។ 

ចប់   ឯេបទុ្មិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

តិ្ណុ្បផលោលិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ២ 

  [៤២] ោលបន្ទោះ ខញុ ាំបកើតជាពានរ បៅបទៀបបឆនរសាឹងចនា- 
 ភាោ បានបឃើញរពោះសមពុទធ របាសោកធូលីគឺកិបលស រទង់ 
 គង់បៅរតង់ចបន្ទល ោះភនាំ ។ ខញុ ាំមានចិតាបរតកអ្រ បរពាោះបានបឃើញ 
 រពោះពុទធ រទង់ញុ ាំងទិសទ ាំងពួងឲយភលឺ របកបបោយលកខណៈ 
 និងអ្នុពយញ្ជនៈ    ដូចបសឋចស្គលរពឹកស    ដដលមានផ្កា រកី     ។ 
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៧០ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 ឧទគគចិដតាត    សុមដន្ធ បីតិោ   ហដេមានដសា 

 តីណិ   ឧបបលបុាផ ន ិ មតថដក   អភិដរាបយឹ   ។ 

 បុាផ និ   អភិដរាដបតាវ  វបិសសសិស   មដហសិដន្ធ 

 សគារដវា   ភវតិាវ ន(១) បកាក មឹ   ឧតតរាមុដោ   ។ 

 គចឆដន្ធត    បដិកុដិដកា វបិបសដននន   ដចតសា 

 ដសលនតដរ   បបតិតាវ  ាបុណឹ   ជីវតិកា យាំ   ។ 

 ដតន   កដមមន   សុកដតន ដចតន្ធបណិធីហិ   ច 

 ជហិតាវ    មានុសាំ   ដទហាំ តាវតតឹសាំ   អគចឆហាំ   ។ 

 សតានាំ   តីណិកា តតុញ្ច  ដទវរជជមការយឹ 

 សតានាំ   បញ្ច កា តតុញ្ច  ចកកវតតិ   អដហាសហាំ   ។ 

 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   បុបផមភិបជូយឹ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច    អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
     ១   ម.   ន្មិតាឝ ន្   ។ 
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៧០ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 ខញុ ាំមានចិតាខពស់ឯក មានចិតារកីរាយ មានចិតារសស់រស្គយ 

 បោយបីតិ បានរបទូលបលើកាលនូវផ្កា ឧបបល ៣ ថាវ យរពោះ 

 អ្ងា ។ លុោះខញុ ាំបូជាផ្កា ទ ាំងឡាយ ចាំបពាោះរពោះមប សី រពោះ 

 ន្ទមវបិសសរួីចប ើយ ជាអ្នកមានបសចកាីបោរព ដបរមុខបឆ្ព ោះ 

 បៅោន់ទិសឧតារ បដើរបចញបៅ ។ ខញុ ាំកាំពុងមានចិតារជោះថាល  

 បដើររត ប់ថយបរោយ ក៏ធាល ក់បៅកនុងបរជាោះភនាំ ដល់នូវោរ 

 អ្ស់បៅននជីវតិ ។ បោយកុសលកមម ដដលខញុ ាំបានបធវើបន្ទោះ 

 ផង បោយោរត្ត ាំងបចតន្ទបន្ទោះផង លុោះខញុ ាំលោះបង់នូវរាង 

 ោយជារបស់មនុសសប ើយ បានបៅបកើតកនុងឋានត្តវតាិងស ។ 

 ខញុ ាំបានបស្គយបទវរាជយ អ្ស់ ៣០០ ដង បានបកើតជាបសឋច 

 ចរកពតាិ អ្ស់ ៥០០ ដង ។ កនុងកបបទី ៩១ អ្ាំពីកបប 

 បនោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំ បានបូជាផ្កា  ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ 

 ទុគាតិ បនោះជាផលននពុទធបូជា ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ 

 និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំង 

 ស្គសន្ទ     របស់រពោះពុទធ     ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ     ។ 
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៧១ 

ត្តិ្យំ   ធជទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

  ឥតថាំ   សុទាំ   អាយសាម    តិណុបបលមាលិដោ   ដថដរា 

ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

តិ្ណុ្បផលោលិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ត្តិ្យំ   ធជទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៤៣]  តិដសា  ន្ធម  អហុ  សតាថ  ដោកដជដោេ    នរាសដភា 

 តដោបធិកា ដយ   ទិសាវ  ធជាំ   អាដរាបិតាំ   មោ   ។ 

 ដតន   កដមមន   សុកដតន ដចតន្ធបណិធីហិ   ច 

 ជហិតាវ    មានុសាំ   ដទហាំ តាវតតឹសាំ   អគចឆហាំ   ។ 

 សតានាំ   តីណិកា តតុញ្ច  ដទវរជជមការយឹ 

 សតានាំ   បញ្ច កា តតុញ្ច  ចកកវតតិ   អដហាសហាំ   ។ 

 បដទសរជជាំ   វបុិលាំ គណន្ធដតា  អសងាយាំ 

 អនុដភាមិ   សកាំ    កមមាំ បុដពវ   សុកតមតតដន្ធ   ។ 

 ដទវនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   កមមមករ ឹ  តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ធជទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 
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៧១ 

ធជទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៣ 

  បានឮថា រពោះតិណុបបលមាលិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋង 
នូវោថាទ ាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   តិ្ណុ្បផលោលិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

ធជទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៣ 

  [៤៣] រពោះស្គស្គឋ រពោះន្ទមតិសសៈ រទង់ជាចបងកនុងបោក 
 របបសើរជាងពួកនរជន បរពាោះអ្ស់ឧបធិ ៣ របោរ ខញុ ាំបានបឃើញ 
 (រពោះអ្ងា) ប ើយបលើកប ើងនូវទង់ថាវ យ ។ បោយកុសលកមម 
 ដដលខញុ ាំបធវើបន្ទោះផង បោយោរត្ត ាំងបចតន្ទបន្ទោះផង លុោះខញុ ាំលោះ 
 បង់រាងោយជារបស់មនុសសប ើយ ក៏បានបៅបកើតកនុងឋានត្ត- 
 វតាិងស ។ ខញុ ាំបានបស្គយបទវរាជយ អ្ស់ ៣០០ ដង បានជា 
 បសឋចចរកពតាិ អ្ស់ ៥០០ ដង ។ បានបស្គយរបបទសរាជយដ៏ធាំ 
 ទូោយ រាប់បានមួយអ្សបងខយយកបប ខញុ ាំទទួលកុសលកមមរបស់ 
 ខលួន ដដលខលួនបធវើលអប ើយកនុងភពមុន ។ កនុងកបបទី ៩២ អ្ាំពី 
 កបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបធវើនូវកុសល- 
 កមម   ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ   បនោះជាផលននោរថាវ យទង់   ។ 
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៧២ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 ឥចឆមាដន្ធ   ចហាំ   អជជ សកាននាំ   សបពវតាំ 

 ដោមទុដសសន   ឆ្ដទយយ ាំ តទា  មយហាំ   កដត   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ធជទាយដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ធជទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ចតុ្ត្ទំ   តី្ណិ្េិងាណិ្បូជេកត្ទរាបទានំ្ 

[៤៤]   ហិមវនតសសវទិដូរ ភតូគដណា   ន្ធម   បពវដតា 

 តតថទទសាំ   បាំសុកលូាំ ទុមគគមហិ   វលិគគិតាំ   ។ 

 តីណិ   កិង កណិបុាផ និ ឱចិនិតាវ នហាំ   តទា 

 ហដោេ    ហដដេន   ចិដតតន បាំសុកលូាំ   អបជូយឹ   ។ 

 ឯកតតឹដស   ឥដតា   កដបប យាំ   កមមមករ ឹ  តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ តិណណាំ    បុាផ និទាំ   ផលាំ   ។ 
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៧២ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 សូមបនីថងបនោះ ខញុ ាំមានរបាថាន នឹងរគប ក៏អាចរគបនូវនរពនិងភនាំ 
 បោយសាំពត់សាំបកបឈើបាន បនោះជាផល ននអ្ាំបពើដដលខញុ ាំបធវើ 
 ប ើយ កនុងភពបន្ទោះ ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និង 
 អ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ 
 របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
  បានឮថា រពោះធជទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   ធជទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 

តី្ណិ្េិងាណិ្បូជេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៤ 

 [៤៤] មានភនាំមួយប ម្ ោះភូតគណៈ បៅជិតនរព ិមពានា ខញុ ាំ 
 បានបឃើញសាំពត់បងសុកូល ដដលបគពយួរបលើចុងបឈើដកបរភនាំ 
 បន្ទោះ ។ ោលបន្ទោះ ខញុ ាំជាអ្នករកីរាយ មានចិតាបរតកអ្រ បាន 
 បបោះផ្កា កណាឹ ង ៣ បូជាចាំបពាោះសាំពត់បងសុកូលបន្ទោះ ។ កនុងកបប 
 ទី ៣១ អ្ាំពីកបបបនោះ ោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបធវើ 
 កុសលកមម ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះផលននផ្កា កណាឹ ង ៣ ។ 
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៧៣ 

បញ្ច មំ   ន្ឡាោរេិកត្ទរាបទានំ្ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
  ឥតថាំ   សុទាំ   អាយសាម    តីណិកិង កណិបជូដកា   ដថដរា 
ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

តី្ណិ្េិងាណិ្បូជេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

បញ្ច មំ   ន្ឡាោរេិកត្ទរាបទានំ្ 

[៤៥]   ហិមវនតសសវទិដូរ ហារដិកា   ន្ធម   បពវដតា 
 សយមភូ   ន្ធម   ន្ធដមន(១) រុកា មដូល   វសី   តទា   ។ 
 នឡាគារ ាំ   ករតិាវ ន តិដណន   ឆ្ទយឹ   អហាំ 
 ចង កមាំ   ដសាធយិតាវ ន សយមភុ សស   អទាសហាំ   ។ 
 ចតុទទដសសុ   កដបបសុ ដទវដោដក   រមឹ   អហាំ 
 ចតុសតតតិកា តតុ ញ្ច  ដទវរជជមការយឹ   ។ 
 សតតសតតតិកា តតុ ញ្ច (២) ចកកវតតិ   អដហាសហាំ 
 បដទសរជជាំ   វបុិលាំ គណន្ធដតា   អសងាយាំ   ។ 
 ឧពវិទធាំ   ភវនាំ   មយហាំ ឥនទលដេីវ   ឧគគតាំ 
 សហសសថមភាំ   អតុលាំ វមិានាំ   សបបភសសរ ាំ   ។ 
     ១   ម.   សយមមូ   នារកទា   នាោតិ្   ខាយតិ្   ។   ២   ម.   ចតុ្សត្ថតិ្េេត្ថុញ្ច    ។ 



153 
 

៧៣ 

ន្ឡាោរេិកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៥ 

 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបាន 
 បធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏ 
 បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
  បានឮថា រពោះតីណិកិងាណិបូជកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋង 
នូវោថាទ ាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   តី្ណិ្េិងាណិ្បូជេកត្ទរាបទាន្   ។ 

ន្ឡាោរេិកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៥ 

  [៤៥] មានភនាំមួយប ម្ ោះហារកិៈ បៅជិតនរព ិមពានា 
 ោលបន្ទោះ រពោះពុទធរពោះន្ទមសយមភូ  បសឋចគង់បៅដកបរគល់ 
 បឈើមួយ ។ ខញុ ាំបានបធវើបរាងបបុសរបក់បោយបមម  ខញុ ាំជរមោះទី 
 ចស្តងាម ថាវ យរពោះសយមភូ  ។ កនុងកបបទី ១៤ ខញុ ាំបានរកីរាយ 
 កនុងបទវបោក ខញុ ាំបានបស្គយបទវរាជយ ៧៤ ដង បានបកើតជា 
 បសឋចចរកពតាិ ៧៧ ដង បស្គយរបបទសរាជយ ដ៏ធាំទូោយ 
 រាប់បានមួយអ្សបងខយយកបប ។ វមិានជាលាំបៅ របស់ខញុ ាំ 
 ខពស់ទទុង ដូចលាំពង់បដើមឥនារពឹកសដ៏ខពស់ មានសសរមួយ 
 ពាន់បដើម   មានលមអឥតថលឹងបាន   មានរសមីរុងបរឿងភលឺបផលក     ។ 
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៧៤ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 ដទវសមបតត ឹ  អនុដភាតាវ ន សុកកមដូលន   ដចាទិដតា 
 ដគាតមសស   ភគវដតា សាសដន   បពវជឹ   អហាំ   ។ 
 បធានាំ   បហិតដតាត មហ ិ ឧបសដន្ធត    និរបូធិ 
 ន្ធដគាវ   ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 
 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  នឡាគារដិកា ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ន្ឡាោរេិកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ឆដឌំ   ចមផេបុបពិយកត្ទរាបទានំ្ 

[៤៦]   ហិមវនតសសវទិដូរ ឆ្បដោ   ន្ធម(១)   បពវដតា 
 ពុដទាធ    សុទសសដន្ធ   ន្ធម វហិាសិ   បពវតនតដរ   ។ 
 បុបផាំ   ដហមវណណាំ (២)   គយហ គចឆាំ   ដវហាយដសនហាំ 
 អទទសាំ   វរិជាំ   ពុទធាំ ឱឃតិណណមន្ធសវ ាំ   ។ 
     ១   ម.   ជាបកលា   នាម   ។   ២   ម.   ក មវន្ថំ   ។ 
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៧៤ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 ខញុ ាំបានបស្គយសមបតាិទ ាំងពីរ រតូវកុសលមូលោស់បតឿន ក ៏
 បួសកនុងស្គសន្ទរបស់រពោះមានរពោះភាគ រពោះន្ទមបោតម ។ 
 ខញុ ាំមានចិតាបញ្ជូ នបៅោន់ពាយាម មានចិតាសងប់រមាង ប់ ជា 
 អ្នកមិនមានឧបធិ មិនមានអាសវៈ ដូចដាំរផី្កា ច់ដខសទនលីងរួច 
 ប ើយដូបោន ោះឯង ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  
 ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់ 
 រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
  បានឮថា រពោះនឡាោរកិបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ     បោយរបោរដូបចនោះ     ។ 

ចប់   ន្ឡាោរេិកត្ទរាបទាន្   ។ 

ចមផេបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៦ 

  [៤៦] មានភនាំមួយប ម្ ោះឆ្បលៈ បៅជិតនរព ិមពានា 
 រពោះពុទធរពោះន្ទមសុទសសនៈ បសឋចគង់រតង់ចបន្ទល ោះភនាំ ។ ោល 
 បន្ទោះ ខញុ ាំោន់យកផ្កា មានសមបុរដូចមាស ប ើយបហាោះបៅ 
 ត្តមអាោស បានបឃើញរពោះសមពុទធ ដដលរបាសោកធូលី 
 គឺកិបលស   បសឋចរទង់ឆលងឱឃៈប ើយ   រទង់មនិមានអាសវៈ   ។ 
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៧៥ 

សត្ថមំ   បទុ្មបូជេកត្ទរាបទានំ្ 

 សតតចមបកបុាផ ន ិ សីដស   កតាវ នហាំ   តទា 
 ពុទធសស   អភិដរាដបសឹ សយមភុ សស   មដហសិដន្ធ   ។ 
 ឯកតតឹដស   ឥដតា   កដបប យាំ   បុបផមភិបជូយឹ 
 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 
 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ  ។ 
  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ចមបកបុបផិដោ ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ចមផេបុបពិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

 សត្ថមំ   បទុ្មបូជេកត្ទរាបទានំ្ 

[៤៧]   ហិមវនតសសវទិដូរ ដរាមដសា   ន្ធម   បពវដតា 
 ពុដទាធ    ច   ដសាភិដតា   ន្ធម(១) អដពាភ កាដស   វសី   តទា   ។ 
 ភវន្ធ   និកា មិតាវ ន បទុមាំ   ធារយឹ   អហាំ 
 ឯកាហាំ   ធារយិតាវ ន បុនពភវ ាំ  ឧាគមឹ  ។ 
 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   បុបផាំ   អភិបជូយឹ 
 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 
     ១   ម.   ពុកទាន បិ   សមមកវា   នាម   ។ 
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៧៥ 

បទុ្មបូជេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៧ 

 លុោះបឃើញ ខញុ ាំតមាល់នូវផ្កា ចមា ៧ បលើកាល បូជាដល់រពោះ 
 សមពុទធជាសយមភូ  រទង់ដសវងរកនូវគុណដ៏ធាំ ។ កនុងកបបទី 
 ៣១ អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានថាវ យផ្កា  ខញុ ាំមិនដដល 
 ស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននពុទធបូជា ។ បដិសមភទិ ៤ វបិមាកខ 
 ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំង 
 ស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ    ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះចមបកបុបផិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   ចមផេបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

បទុ្មបូជេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៧ 

 [៤៧] មានភនាំមួយប ម្ ោះបរាមសៈ បៅជិតនរព ិមពានា ោល 
 បន្ទោះ រពោះពុទធរពោះន្ទមបស្គភិតៈ រទង់គង់បៅរតង់ទីវាល ។ 
 ខញុ ាំបចញអ្ាំពីលាំបៅ ប ើយោន់យកនូវផ្កា ឈូក បាាំងថាវ យរពោះ 
 សមពុទធ លុោះខញុ ាំបា ាំងថាវ យអ្ស់មួយនថងប ើយ រត ប់ចូលោន់ 
 លាំបៅវញិ ។ កនុងកបបទី ៩១ អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដល 
 ខញុ ាំបានបូជាផ្កា   ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ  បនោះជាផលននពុទធបូជា ។ 
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៧៦ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  បទុមបជូដកា ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

បទុ្មបូជេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

កត្រសមំ   ភាណ្វារ ំ  ។ 

អដឌមំ   តិ្ណ្មុដឌិទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៤៨]   ហិមវនតសសវទិដូរ លមពដកា   ន្ធម   បពវដតា 
 ឧបតិដសា   ន្ធម   សមពុ ដទាធ  អដពាភ កាសមហិ   ចង កមិ   ។ 
 មិគលុដទាធ    បុដរ   អាសឹ អរដញ្ា   កានដន   អហាំ 
 ទិសាវ ន   តាំ   ដទវដទវ ាំ សយមភុ ាំ   អបរាជិតាំ   ។ 
 វបិបសដននន    ចិដតតន តទា   តសស   មដហសិដន្ធ 
 និសីទនតថាំ   ពុទធសស តិណមុដេិមទាសហាំ   ។ 
 ទតាវ ន   ដទវដទវសស ភិដយា   ចិតតាំ   បសាទយឹ 
 សមពុទធាំ   អភិវាដទតាវ  បកាក មិ   ឧតតរាមុដោ   ។ 
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៧៦ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើ 
 ឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏បាន 
 របតិបតាិប ើយ    ។ 
  បានឮថា រពោះបទុមបូជកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   បទុ្មបូជេកត្ទរាបទាន្   ។ 

ចប់   ភាណ្វារៈ   ទី្   ១៣   ។ 

តិ្ណ្មុដឌិទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៨ 

 [៤៨] មានភនាំមួយប ម្ ោះលមពកៈ បៅជិតនរព ិមពានា រពោះ 
 សមពុទធ រពោះន្ទមឧបតិសសៈ រទង់ចស្តងាមកនុងទីវាលជិតភនាំបន្ទោះ ។ 
 ោលបន្ទោះ ខញុ ាំបានបកើតជារពានរមឹគបៅកនុងនរពធាំ បានបឃើញ 
 រពោះសយមភូ បន្ទោះ ជាបទវត្តនរកដលងជាងបទវត្ត រទង់ឈនោះមារ ។ 
 លុោះបឃើញប ើយ ខញុ ាំមានចិតារជោះថាល  បានថាវ យបមម មួយោា ប់ 
 ដល់រពោះសមពុទធអ្ងាបន្ទោះ រទង់ដសវងរកនូវគុណដ៏ធាំ សរមាប ់
 រោលគង់ ។ លុោះខញុ ាំថាវ យដល់រពោះសមពុទធ ជាបទវត្តនរកដលង 
 ជាងបទវត្តប ើយ ក៏ញុ ាំងចិតាឲយរជោះថាល ដ៏នរកដលង ថាវ យបងាាំ 
 រពោះសមពុទធ   ឈមមុខបៅោន់ទិសឧតារ  ប ើយបដើរបចញបៅ   ។ 
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៧៧ 

អដឌមំ   តិ្ណ្មុដឌិទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

 អចិរ ាំ   គតមតតាំ   មាំ មិគរាជា   អដហឋយិ 

 សីដហន   ាតិដតា   សដន្ធត  តតថ   កាលាំ   កដតា   អហាំ  ។ 

 អាសដនន   ដម   កតាំ   កមមាំ ពុទធដសដដេ   អន្ធសដវ 

 សុមុដតាត    សរដវដគាវ ដទវដោកាំ    អគចឆហាំ   ។ 

 យដូា   តតថ   សុដភា   អាសិ បុញ្ាកមាម ភិនិមមិដតា 

 សហសសកដណាោ   សតដគណោុ  ធជាលុ   ហរតិាមដោ   ។ 

 បភា   និទាធ វដត   តសស សតរ ាំសីវ   ឧគគដតា 

 អាកិដណាណ    ដទវកញ្ញា ហិ អាដមាទឹ   កាមកាមិហាំ   ។ 

 ដទវដោកា   ចវតិាវ ន សុកកមដូលន   ដចាទិដតា 

 អាគន្ធតវ ន   មនុសសតតាំ បដតាត មហិ   អាសវកា យាំ   ។ 

 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប និសីទនមទាសហាំ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ តិណមុដេិយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
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៧៧ 

តិ្ណ្មុដឌិទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៨ 

 ខញុ ាំកាំពុងបដើរបៅ មិនយូរប ុន្ទម ន បសឋចរមឹគគឺសី ៈក៏ខា ាំខញុ ាំ ខញុ ាំ 
 ដដលរតូវសី ៈខា ាំផឋួលប ើយបន្ទោះ ក៏បធវើមរណៈោលរតង់ 
 កដនលងបន្ទោះ ។ បរពាោះកុសលកមមដដលខញុ ាំបធវើប ើយ ចាំបពាោះរពោះ 
 សមពុទធដ៏របបសើរ មិនមានអាសវៈ កនុងបពលជិតមរណៈបន្ទោះ 
 ខញុ ាំក៏បានបៅបកើត ឯឋានបទវបោក ដូចកមាល ាំងសរដដលរបូត 
 បចញ ។ របាស្គទជាវោិរននដកវមណី មានពណ៌បខៀវ 
 ដដលបុញ្ដកមមនិមមិតប ើយសរមាប់ខញុ ាំ កនុងបទវបោកបន្ទោះ ជា 
 របាស្គទដ៏លអ មានកមពស់មួយពាន់ជួរកូនសរ មានជាន់ ១០០ 
 បរបូិណ៌បោយទង់ ។ ពនលឺននរបាស្គទបន្ទោះផាយបចញបៅ 
 ដូចរពោះអាទិតយរោះប ើង ខញុ ាំជាអ្នករបាថាន រកីរាយកនុងោម កុោះករ 
 បោយរសីបទពកញ្ញដ  ។ ខញុ ាំចយុតោកបទវបោកប ើយ រតូវ 
 កុសលមូលោស់បតឿន ក៏បានមកោន់មនុសសភាព ប ើយ 
 ដល់នូវោរកសយ័ននអាសវៈ ។ កនុងកបបទី ៩៤ អ្ាំពីកបបបនោះ 
 បរពាោះប តុដដលខញុ ាំ បានថាវ យបមម សរមាប់អ្ងាុយ ខញុ ាំមិនដដល 
 ស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននបមម មួយោា ប់ ។ បដិសមភិទ ៤ 
 វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ 
 ទាំងស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
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៧៨ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  តិណមុដេិទាយដកា ដថដរា 
ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

តិ្ណ្មុដឌិទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ន្វមំ   តិ្ន្ធុេផលទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៤៩]   កណិការ ាំវ   ដជាតនតាំ និសិននាំ   បពវតនតដរ 
 អទទសាំ   វរិជាំ   ពុទធាំ ឱឃតិណណមន្ធសវ ាំ   ។ 
 តិនទុកាំ    សផលាំ   ទិសាវ  ភិនទិតាវ ន   សដកាដិកាំ (១) 
 បសននចិដតាត    សុមដន្ធ ដវសសភុសស   អទាសហាំ(២) ។ 
 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   ផលាំ   អទទឹ   តទា 
 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ផលទានសសទិាំ   ផលាំ  ។ 
 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  តិនទុកផលទាយដកា ដថដរា 
ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

តិ្ន្ធុេផលទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

     ១   ម.   សកកាសេំ   ។   ២   ម.   សយមមុសសមទាស ំ   ។ 
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៧៨ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

  បានឮថា រពោះតិណមុដឌិទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋង 
នូវោថាទ ាំងបនោះ     បោយរបោរដូបចនោះ     ។ 

ចប់   តិ្ណ្មុដឌិទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 

តិ្ន្ធុេផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៩ 

  [៤៩] ខញុ ាំបឃើញរពោះពុទធ រទង់របាសោកធូលីគឺកិបលស 
 រទង់ឆលងប ើយ មិនមានអាសវៈ បសឋចគង់កនុងចបន្ទល ោះ 
 ភនាំ រុងបរឿងដូចផ្កា កណិោរ ។ ខញុ ាំមានចិតារជោះថាល  មានចិតា 
 បស្គមនសស បានបឃើញបដើមទន្ទល ប់ដដលមានដផល បទើបោច់ 
 យកទ ាំងទង ថាវ យរពោះបវសសភូ ។ កនុងកបបទី ៩១ អ្ាំពី 
 កបបបនោះ ោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានថាវ យដផលទន្ទល ប់ 
 ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននោរថាវ យដផលទន្ទល ប់ ។ 
 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយ 
 ជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏បាន 
 របតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះតិនាុកផលទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ    បោយរបោរដូបចនោះ    ។ 

ចប់   តិ្ន្ធុេផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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៧៩ 

ទ្សមំ   ឯេញ្ជ លិយកត្ទរាបទានំ្ 

[៥០]   ដរវដតា   ន្ធម(១)   សមពុ ដទាធ  នទីកដូល   វសី   តទា 

 អទទសាំ   វរិជាំ   ពុទធាំ បីតរ ាំសីវ   ភាណុមាំ   ។ 

 ឧកាក មុែាំ   បហដេាំវ ែទិរង្កគ រសននិភាំ 

 ឱសធី   វយិ   ដរាចនតាំ ឯកញ្ជ លិមកាសហាំ   ។ 

 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   អញ្ជ លិមកាសហាំ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ អញ្ជ លិោ   ឥទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ឯកញ្ជ លិដោ ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ឯេញ្ជ លិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

     ១   ម.   ករាមកសា   នាម   ។ 
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៧៩ 

ឯេញ្ជ លិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១០ 

  [៥០] ោលបន្ទោះ រពោះសមពុទធរពោះន្ទមបរវតៈ បសឋចគង់បៅ 

 បទៀបបឆនរសាឹង ខញុ ាំបានបឃើញរពោះពុទធ ដដលរបាសោកធូលី 

 គឺកិបលស ដូចរពោះអាទិតយមានរសមីបលឿង ឬដូចមុខបភលើងគប់ 

 ដដលរតូវខយល់បក់ប ើយ ពុាំបន្ទោះបស្គតដូចរបងើកបភលើងននឧស 

 គគីរ រទង់រុងបរឿងដូចផ្កា យរពឹក ខញុ ាំបធវើអ្ញ្ជលីមាង ។ កនុងកបប 

 ទី ៩៤ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំ 

 បានបធវើអ្ញ្ជលី ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននោរបធវើ 

 អ្ញ្ជលី ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ  

 ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ  

 ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 

  បានឮថា រពោះឯកញ្ជលិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 

ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   ឯេញ្ជ លិយកត្ទរាបទាន្   ។ 
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៨០ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

ឧទាធ នំ្ 

 បទុម ី  ឧបបលមាលី ធដជា   កិង កណិកាំ    នឡាំ 

 ចមបដកា   បទុមមុដេ ិ តិនទុ ដកកញ្ជ លី   តថា 

 ឆ   ច   សដេិ   ច   គាថាដោ គណិតាដោ   វភិាវហិិ   ។ 

ឯេបទុ្មវកោោ    បញ្ច ត្ថឹកសា   ។ 
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៨០ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

ឧទាធ ន្ 

 ឯកបទុមិយបតេរាបទន ១ តីណុបបលមាលិយបតេរាបទន ១ 

 ធជទយកបតេរាបទន ១ តីណិកិងាណិបូជកបតេរាបទន ១  

 នឡាោរកិបតេរាបទន ១ ចមបកបុបផិយបតេរាបទន ១ បទុ- 

 មបូជកបតេរាបទន ១ តិណមុដឌិទយកបតេរាបទន ១ តិនាុក- 

 ផលទយកបតេរាបទន ១ ឯកញ្ជលិយបតេរាបទន ១ ចាំនួន 

 ោថា  ៦៦  ោថា  ដដលពួកអ្នករបាជញរាប់បឃើញប ើយ   ។ 

ចប់   ឯេបទុ្មវគោ   ទី្   ៣៥   ។ 
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ឆត្ថឹកសា   សទ្ធសញ្ដិេវកោោ  

បឋមំ   សទ្ធសញ្ដិេកត្ទរាបទានំ្ 

[៥១]   មិគលុដទាធ    បុដរ   អាសឹ អរដញ្ា   កានដន   អហាំ 

 តតថទទសាសឹ   សមពុទធាំ ដទវសងឃបុរកា តាំ   ។ 

 ចតុសចចាំ   បកាដសនតាំ ឧទធរនតាំ   មហាជនាំ  

 អដសាសឹ   មធុរ ាំ   វាចាំ ករវកិរុដទាបមាំ   ។ 

 រពហមសរសស   មុនិដន្ធ សិែិដន្ធ   ដោកពនធុ ដន្ធ 

 ដោដស   ចិតតាំ   បសាដទតាវ  បដតាត មហិ   អាសវកា យាំ   ។ 

 ឯកតតឹដស   ឥដតា   កដបប យាំ   កមមមករ ឹ  តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ បសាទសស   ឥទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ  ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  សទទសញ្ាិ ដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

សទ្ធសញ្ដិេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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សទ្ធសញ្ដិេវគោ   ទី្   ៣៦ 

សទ្ធសញ្ដិេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

  [៥១] ពីជាតិមុន ខញុ ាំជារពានរមឹគ បៅកនុងនរពធាំ ខញុ ាំបាន 
 បឃើញរពោះសមពុទធ មានពួកបទវត្តបោមបរាមកនុងទីបន្ទោះ ដដល 
 កាំពុងរទង់របោសនូវសចចៈ ៤ បរស្គចរសង់មហាជន ខញុ ាំបាន 
 ស្គឋ ប់នូវរពោះពុទធដីោដ៏ពីបរាោះ ឧបមាដូចសដរមកននករវកិ ។ 
 ខញុ ាំញុ ាំងចិតាឲយរជោះថាល  កនុងរពោះសូរបសៀងគឹកកង របស់រពោះមុនី 
 រពោះន្ទមសិខី ជាបោកពនធុ  មានរពោះសូរបសៀងដូចសាំប ង 
 ននរព ម ប ើយដល់នូវោរអ្ស់បៅននអាសវៈ ។ កនុងកបបទី 
 ៣១ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបាន 
 បធវើនូវកុសលកមម ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផល នន 
 បសចកាីរជោះថាល  ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ 
 បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះ 
 ពុទធ   ខញុ ាំបានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
  បានឮថា រពោះសទាសញ្ដិ កបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   សទ្ធសញ្ដិេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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៨២ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

ទុ្តិ្យំ   យវេលាបិយកត្ទរាបទានំ្ 

 [៥២] នគដរ   អរុណវតិោ អាសឹ   វយសិដកា   តទា 

 បដនថ   ទិសាវ ន   សមពុទធាំ យវកោបាំ   អបតថរ(ឹ១)   ។ 

 អនុកមបដកា   ការុណិដកា សិែី   ដោកគគន្ធយដកា 

 មម   សង កបបមញ្ញា យ និសីទិ   យវសនថដរ   ។ 

 ទិសាវ    និសិននាំ   វមិលាំ មហាឈាយឹ   វនិ្ធយកាំ  

 ាដមាជជាំ   ជនយិតាវ ន តតថ  កាលាំ  កដតា  អហាំ   ។ 

 ឯកតតឹដស   ឥដតា   កដបប យាំ   កមមមករ ឹ  តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ យវតថដរ   ឥទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ  ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

      ១   ម.   សន្ទរ ឹ  ។ 
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៨២ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

យវេលាបិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ២ 

  [៥២] កនុងោលបន្ទោះ ខញុ ាំជាអ្នកបធវើដរស ននរសូវដាំបណើ ប 
 បៅកនុងនគរអ្រុណវត ី បានបឃើញរពោះសមពុទធកនុងផលូ វ ក៏បាន 
 រោលកណាឋ ប់រសូវដាំបណើ ប (ថាវ យរពោះអ្ងា) ។ រពោះសិខី 
 រពោះអ្ងាជាអ្គាន្ទយកកនុងបោក មានបសចកាីអ្នុបរោោះ មាន 
 បសចកាីករុណា រទង់រជាបនូវបសចកាីរតិោះរោិះរបស់ខញុ ាំ ប ើយគង់ 
 បលើករមាលននរសូវដាំបណើ បបន្ទោះ ។ ខញុ ាំលុោះបានបឃើញ (រពោះ 
 សមពុទធបន្ទោះ) រពោះអ្ងាោម នមនាិល មាន្នដ៏របបសើរ ជាអ្នក 
 ដឹកន្ទ ាំ (សតវបោក) កាំពុងគង់បៅ ក៏ញុ ាំងរបាបមាទយឲយបកើត 
 ប ើង ប ើយបធវើមរណោលកនុងទីបន្ទោះ ។ កនុងកបបទី ៣១ 
 អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំ បានបធវើ 
 កុសលកមម ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននករមាល 
 កណាឋ ប់រសូវដាំបណើ ប ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និង 
 អ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ 
 របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
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៨៣ 

ត្តិ្យំ   េឹសុេបូជេកត្ទរាបទានំ្ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  យវកោបិដោ ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

យវេលាបិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ    ។ 

ត្តិ្យំ   េឹសុេបូជេកត្ទរាបទានំ្ 

[៥៣]   កឹសុកាំ    បុបផិតាំ   ទិសាវ  បគគដហតាវ ន   អញ្ជ លឹ 

 ពុទធាំ   សរតិាវ    សិទធតថាំ អាកាដស   អភិបជូយឹ   ។ 

 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   បុបផមភិបជូយឹ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  កឹសុកបជូដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

េឹសុេបូជេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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៨៣ 

េឹសុេបូជេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៣ 

  បានឮថា រពោះយវកោបិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 

ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   យវេលាបិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

េឹសុេបូជេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៣ 

  [៥៣] ខញុ ាំបានបឃើញផ្កា ោរកី ប ើយបបោះផាងអ្ញ្ជលីប ើង 

 នឹកដល់រពោះពុទធរពោះន្ទមសិទធតេៈ បូជាបបាោះបៅឰដ៏អាោស ។ 

 កនុងកបបទី ៩៤ អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបូជាផ្កា  

 ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននពុទធបូជា ។ បដិសមភិទ 

 ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ 

 ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិ 

 ប ើយ   ។ 

 បានឮថា រពោះកឹសុកបូជកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 

ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   េឹសុេបូជេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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៨៤ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

ចតុ្ត្ទំ   សកកាដេកការណ្ឍ ទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៥៤]   អកកនតញ្ច    បទាំ   ទិសាវ  សិែិដន្ធ   ដោកពនធុ ដន្ធ 

 ឯកាំ សាំ   អជិនាំ   កតាវ  បទាំ   ដសដេាំ   អវនទហាំ   ។ 

 ដការណោាំ    បុបផិតាំ   ទិសាវ  ាទបាំ   ធរណីរុហាំ 

 សដកាដកាំ (១)   គដហតាវ ន បដទ   ចកកាំ    អបជូយឹ   ។ 

 ឯកតតឹដស   ឥដតា   កដបប យាំ   កមមមករ ឹ  តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  សដកាដកដការណោ ទាយ- 

ដកា     ដថដរា     ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

សកកាដេកការណ្ឍ ទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ    ។ 

     ១   ម.   សកកាសេំ   ។ 
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៨៤ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

សកកាដេកការណ្ឍ ទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៤ 

  [៥៤] ខញុ ាំបានបឃើញស្គន មរពោះបាទ របស់រពោះសិខី ជា 

 បៅពងសននបោក ដដលរទង់ជាន់ទុក ប ើយបធវើនូវដសបកខាល  

 បឆៀងស្គម មាខ ង ថាវ យបងាាំស្គន មរពោះបាទដ៏របបសើរ ។ ខញុ ាំបឃើញ 

 នូវបដើមបឈើដដលដុោះបលើដផនដី ប ម្ ោះបោរណឍ រពឹកស មាន 

 ផ្កា រកី ប ើយក៏ោច់យកទ ាំងរតួយ មកបូជានូវចរកឰដ៏ស្គន ម 

 រពោះបាទ ។ កនុងកបបទី ៣១ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ 

 បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបធវើកុសលកមម ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ 

 បនោះជាផលននពុទធបូជា ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និង 

 អ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ 

 របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 

  បានឮថា រពោះសបោដកបោរណឍ ទយកបតេរ មានអាយុ បាន 

សដមឋងនូវោថាទ ាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   សកកាដេកការណ្ឍ ទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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៨៥ 

បញ្ច មំ   ទ្ណ្ឍ ទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៥៥]   កាននាំ   វនដមាគគយហ ដវឡុាំ   ដឆតាវ នហនតទា 

 អាលមពនាំ   គដហតាវ ន សងឃសស   អទទាំ   អហាំ   ។ 

 ដតន   ចិតតបបសាដទន សុពវដត   អភិវាទិយ 

 អាលមពនមប ិ  ទតាវ ន បកាក មិ   ឧតតរាមុដោ   ។ 

 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   ទណោ មទទិនតទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ទណោ ទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ទណោ ទាយដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ទ្ណ្ឍ ទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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៨៥ 

ទ្ណ្ឍ ទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៥ 

  [៥៥] កនុងោលបន្ទោះ ខញុ ាំបានចូលបៅកនុងនរពធាំ ប ើយ 

 ោប់នូវឫសស ី យកមកបធវើបងាា ន់នដ របបគនដល់រពោះសងឃ ។ 

 បោយចិតារជោះថាល បន្ទោះ ខញុ ាំថាវ យបងាាំរពោះសងឃដដលមានវតាដ៏លអ 

 លុោះរបបគននូវបងាា ន់នដប ើយ ក៏ដបរមុខបឆ្ព ោះោន់ឧតារទិស 

 បដើរបចញបៅ ។ កនុងកបបទី ៩៤ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោល 

 បន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំ បានរបបគននូវបងាា ន់នដ ខញុ ាំមនិ 

 ដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននោររបបគនបងាា ន់នដ ។ 

 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយ 

 ជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏បាន 

 របតិបតាិប ើយ   ។ 

 បានឮថា រពោះទណឍ ទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 

ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   ទ្ណ្ឍ ទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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៨៦ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

ឆដឌំ   អមភោគុទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៥៦]   សតរ ាំសី   ន្ធម   សមពុ ដទាធ  សយមភូ   អបរាជិដតា 

 វុដេហិតាវ    សមាធិមាហ  ភិកាា យ   មមុាគមិ   ។ 

 បដចចកពុទធាំ   ទិសាវ ន អមពោគុាំ   អទាបយឹ 

 វបិបសននមននតសស វបិបសដននន   ដចតសា   ។ 

 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   កមមមករ ឹ  តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ អមពោគុយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  អមពោគុទាយដកា ដថដរា 
ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

អមភោគុទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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៨៦ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

អមភោគុទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៦ 

  [៥៦] រពោះបបចចកសមពុទធ រពោះន្ទមសតរងស ី រត្តស់ដឹងឯង 

 ោម នសរតូវផ្កច លផ្កច ញ់បាន រទង់បចញអ្ាំពីសមាធ ិ ប ើយបសឋច 

 សាំបៅមករកខញុ ាំបដើមបភីិោខ  ។ ខញុ ាំបានបឃើញរពោះបបចចកពុទធដដល 

 មានរពោះ ឫទយ័ស្គអ ត ខញុ ាំមានចិតារជោះថាល  បានរបបគនបបរ 

 ស្គវ យ ដល់រពោះបបចចកពុទធបន្ទោះ ។ កនុងកបបទី ៩៤ អ្ាំពីកបប 

 បនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំ បានបធវើកុសលកមម 

 ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផល ននបបរស្គវ យ ។ 

 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើ 

 ឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏  

 បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 

 បានឮថា រពោះអ្មពយាគុទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋង 

នូវោថាទ ាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   អមភោគុទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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៨៧ 

សត្ថមំ   បុដេបូជេកត្ទរាបទានំ្ 

[៥៧]   ទិវាវហិារា   និកា ដន្ធត  វបិសស ី  ដោកន្ធយដកា 

 ភិកាា យ   វចិរដន្ធត    ដសា មម   សនតិកមុាគមិ   ។ 

 តដតា   បីតិដតា   សុមដន្ធ ពុទធដសដេសស   តាទិដន្ធ 

 ដោណសុបុដកាំ    ទតាវ  កបប ាំ   សគគមហិ   ដមាទហាំ   ។ 

 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   បុដកមទាសហាំ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ បុដកសស   ឥទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  បុដកបជូដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

បុដេបូជេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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៨៧ 

បុដេបូជេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៧ 

  [៥៧] រពោះពុទធរពោះន្ទមវបិសស ី ជាន្ទយកននបោក រទង់ 

 បសឋចបចញអ្ាំពីបងាា រសរមាប់សរមាក កនុងបវោនថង រទង់បធវើ 

 រពោះដាំបណើ របៅបដើមបភីិោខ  បានរទង់ចូលសាំបៅបៅរកខញុ ាំ ។ 

 លាំោប់បន្ទោះ ខញុ ាំមានបីតិបស្គមនសស ក៏បានរបបគននូវកញ្ចប់ 

 អ្ាំបិល ដល់រពោះពុទធជាបុគាលរបបសើរ របកបបោយត្តទិគុណ 

 បោយស្គរកុសលបនោះ ក៏បានរកីរាយកនុងឋានសួគ៌ អ្ស់មួយ 

 កបប ។ កនុងកបបទី ៩១ អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដល 

 ខញុ ាំបានថាវ យកញ្ចប់អ្ាំបិល ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផល 

 ននោរថាវ យកញ្ចប់អ្ាំបិល ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និង 

 អ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ 

 របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 

 បានឮថា រពោះបុដកបូជកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 

ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   េុដេបូជេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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៨៨ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

អដឌមំ   វចឆទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៥៨]   វបិសសដិន្ធ   ភគវដតា ដោកដជដេសស   តាទិដន្ធ 

 ឯកវដចាឆ    មោ   ទិដន្ធន (១) បសដននន   សាណិន្ធ   ។ 

 ហតថិោនាំ   អសសោនាំ ទិពវោនាំ   សមជឈគាំ 

 ដតន   វចឆកទាដនន(២) បដតាត មហិ   អាសវកា យាំ   ។ 

 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   វចឆមទទឹ   តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ វចឆទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  វចឆទាយដកា(៣) ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

វចឆទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

    ១  ម.  ឯេមញ្ច ំ  មោ  ទិ្ន្បន្ថិ  ទិ្សសន្ថិ  ។ ២  ម.  មញ្ច េទាកន្ន្ ។  ៣ ម. មញ្ចទាយកកា ។ 
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៨៨ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

វចឆទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៨ 

  [៥៨] ខញុ ាំរជោះថាល បានរបបគនដរគមួយ ដល់រពោះមានរពោះ 

 ភាគ រពោះន្ទមវបិសស ី ជាចបងកនុងបោក ជាត្តទិបុគាល 

 បោយនដរបស់ខលួន ។ បោយោរថាវ យដរគបន្ទោះ ខញុ ាំក៏បាននូវ 

 យានដាំរ ី យានបសោះ ជាយានទិពវ ទាំងបានដល់នូវោរអ្ស់បៅ 

 ននអាសវៈ ។ កនុងកបបទី ៩១ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ 

 បរពាោះប តុដដលខញុ ាំ បានថាវ យដរគ ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ 

 បនោះជាផលននោរថាវ យដរគ ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និង 

 អ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ 

 របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 

  បានឮថា រពោះវចឆទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 

ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   វចឆទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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៨៩ 

ន្វមំ   សរោគមនិ្យកត្ទរាបទានំ្ 

[៥៩]   អារុហិមាហ    តទា   ន្ធវ ាំ ភិកាុ    ចាជីវដកា   ចហាំ 

 ន្ធវាយ   ភិជជមាន្ធយាំ ភិកាុ    ដម   សរណាំ    អទា   ។ 

 ឯកតតឹដស   ឥដតា   កដបប យញ្ច    ដម   សរណាំ    អទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ សរណាគមដន   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  សរណាគមនិដោ ដថដរា 

ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

សរោគមនិ្យកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ទ្សមំ   បិណ្ឍ បាតិ្េកត្ទរាបទានំ្ 

[៦០]  តិដសា  ន្ធមាសិ  សមពុ ដទាធ  វហិាសិ   បវដន    តទា 

 តុសិតាហិ   ឥធាគន្ធតវ  បិណោ ាតាំ   អទាសហាំ   ។ 

 សមពុទធាំ   អភិវាដទតាវ  តិសស ាំ   ន្ធម   មហាយសាំ 

 សកាំ    ចិតតាំ   បសាដទតាវ  តុសិតាំ   អគមាសហាំ 
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៨៩ 

សរោគមនិ្យកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៩ 

  [៥៩] កនុងោលបន្ទោះ ភិកខុ និងខញុ ាំជាអាជីវក បានប ើងជិោះ 
 ទូក ោលទូកដបកធាល យ ភិកខុបានឲយសរណគមន៍ដល់ខញុ ាំ ។ 
 កនុងកបបទី ៩១ អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដលភិកខុ  បានឲយ 
 សរណគមន៍ដល់ខញុ ាំ ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផល 
 ននសរណគមន៍ ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  
 ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់ 
 រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
  បានឮថា រពោះសរណាគមនិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   សរោគមនិ្យកត្ទរាបទាន្   ។ 

បិណ្ឍ បាតិ្េកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១០ 

 [៦០] ោលបន្ទោះ រពោះសមពុទធរពោះន្ទមតិសសៈ គង់បៅកនុងនរពធាំ ខញុ ាំ 
 បចញអ្ាំពីឋានតុសិតមកកនុងទីបនោះ បានថាវ យបិណឍ បាត ។ ខញុ ាំថាវ យ 
 បងាាំរពោះសមពុទធរពោះន្ទមតិសសៈ រពោះអ្ងាមានយសធាំ ប ើយក៏ញុ ាំង 
 ចិតារបស់ខលួនឲយរជោះថាល    ប ើយរត ប់បៅោន់ឋានតុសិតវញិ   ។ 
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៩០ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

 ដទវនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   ទានមទទឹ   តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ បិណោ ាតសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  បិណោ ាតិដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

បិណ្ឍ បាតិ្េកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ឧទាធ នំ្ 

 សទទសញ្ាី    យវសិដកា កឹសុដការណោ បុបផិដោ 

 អាលមពនមពោគ ូ  ច បុដកវចឆទាយដកា 

 សរណាំ    បិណោ ាដតា   ច គាថា   តាឡសីដមវ   ច   ។ 

សទ្ធសញ្ដិេវកោោ    ឆត្ថឹកសា   ។ 
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៩០ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 កនុងកបបទី ៩២ អ្ាំពីកបបបនោះ ោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដល 
 ខញុ ាំបានថាវ យទន ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលនន 
 បិណឍ បាត ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ 
 ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ 
 ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
  បានឮថា រពោះបិណឍ បាតិកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់  បិណ្ឍ បាតិ្េកត្ទរាបទាន្   ។ 

ឧទាធ ន្ 

 សទាសញ្ដិ កបតេរាបទន ១ យវកោបិយបតេរាបទន ១ កឹសុ- 
 កបូជកបតេរាបទន ១ សបោដកបោរណឍ បុបផិយបតេរាបទន ១ 
 អាលមពលន ឬ ទណឍ ទយកបតេរាបទន ១ អ្មពយាគុទយ- 
 កបតេរាបទន ១ បុដកបូជកបតេរាបទន ១ វចឆទយកបតេរា- 
 បទន ១ សរណាគមនិយបតេរាបទន ១ បិណឍ បាតិកបតេរា- 
 បទន  ១  មានោថា  ៤០   ។ 

ចប់   សទ្ធសញ្ដិេវគោ   ទី្   ៣៦   ។ 
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សត្ថត្ថឹកសា   មនាធ រវបុបពិយវកោោ  

បឋមំ   មនាធ រវយិកត្ទរាបទានំ្ 

[៦១]   តាវតតឹសា   ឥធាគន្ធតវ  មងគដោ   ន្ធម   មាណដវា 

 មន្ធទ រវ ាំ   គដហតាវ ន វបិសសសិស   មដហសិដន្ធ   ។ 

 សមាធិន្ធ   និសិននសស មតថដក   ធារយឹ   អហាំ 

 សតាត ហាំ   ធារយិតាវ ន ដទវដោកាំ    បុន្ធគមឹ   ។ 

 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   ពុទធាំ   អភិបជូយឹ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ  ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  មន្ធទ រវដិោ ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

មនាធ រវយិកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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មនាធ រវបុបពិយវគោ   ទី្   ៣៧ 

មនាធ រវយិកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

 [៦១] ខញុ ាំជាបទវត្តកាំបោោះ ប ម្ ោះមងាលៈ បចញអ្ាំពីឋាន 

 ត្តវតាិងស ប ើយមកកនុងទីបនោះ បានយកផ្កា មន្ទា រវៈ បាាំងបលើ 

 រពោះសិរសៈ ននរពោះពុទធរពោះន្ទមវបិសស ី រពោះអ្ងាដសវងនូវគុណ 

 ដ៏ធាំ ដដលគង់បៅបោយសមាធិ លុោះខញុ ាំបា ាំងថាវ យអ្ស់ ៧ នថង 

 ប ើយ បទើបបានបៅោន់បទវបោកវញិ ។ កនុងកបបទី ៩១ 

 អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបូជាផ្កា  ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ 

 ទុគាតិ បនោះជាផល ននពុទធបូជា ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ 

 ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំង 

 ស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 

  បានឮថា រពោះមន្ទា រវយិបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 

ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   មនាធ រវយិកត្ទរាបទាន្   ។ 
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៩២ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

ទុ្តិ្យំ   េកាា របុុបពិយកត្ទរាបទានំ្ 

[៦២]   ោមា   ដទវា   ឥធាគន្ធតវ  ដគាតមាំ   សិរវិចឆយាំ 
 កកាក រុបុបផាំ(១)   បគគយហ ពុទធសស   អភិដរាបយឹ   ។ 
 ដទវនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   បុបផាំ   អភិបជូយឹ 
 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 
 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិ   ច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ  ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  កកាក រុបុបផិដោ(២) ដថដរា 
ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

េកាា របុុបពិយកត្ទរសស(៣)   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ត្តិ្យំ   ភិសមុឡាលទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៦៣]  ផុដសា  ន្ធមាសិ  សមពុ ដទាធ  សពវធមាម ន   ារគ ូ
 វដិវកកាដមា   សបបដញ្ញា  អាគចឆិ   មម   សនតិដក   ។ 
 តសមឹ   ចិតតាំ   បសាដទតាវ  មហាការុណិដក   ជិដន 
 ភិសមុឡាលាំ   បគគយហ ពុទធដសដេសសទាសហាំ   ។ 
     ១  ម.  កោេេនុ្ោលំ  ។  ២  ម.  កោេេនុ្បុបពិកោ  ។  ៣  ម.  កោេេនុ្បុបពិយកត្ទរសស ។ 
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៩២ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

េកាា របុុបពិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ២ 

  [៦២] ខញុ ាំបចញអ្ាំពីបទវបោក ជាន់យាមៈ មកកនុងទីបនោះ 
 បានបឃើញរពោះបោតម ជាសិរវិចឆយបោរត ប ើយយកផ្កា  
 រតឡាចបូជាដល់រពោះពុទធ ។ កនុងកបបទី ៩២ អ្ាំពីកបបបនោះ 
 បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបូជាផ្កា  ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះ 
 ជាផលននពុទធបូជា ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  
 ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់ 
 រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 

 បានឮថា រពោះកោា រុបុបផិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   េកាា របុុបពិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

ភិសមុឡាលទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៣ 

  [៦៣] រពោះសមពុទធរពោះន្ទមផុសសៈ រពោះអ្ងាដល់នូវបរតើយ 
 ននធម៌ទ ាំងពួង រទង់របាថាន នូវវបិវក រទង់របកបបោយបញ្ញដ  
 បានបសឋចមកកនុងសមាន ក់របស់ខញុ ាំ ។ ខញុ ាំបានញុ ាំងចិតាឲយរជោះ- 
 ថាល  កនុងរពោះជិនរសី រពោះអ្ងារបកបបោយមហាករុណាបន្ទោះ 
 ប ើយ   បានយករកបៅឈូកថាវ យ   ដល់រពោះពុទធដ៏របបសើរ   ។ 
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៩៣ 

ចតុ្ត្ទំ   កេសរបុបពិយកត្ទរាបទានំ្ 

 ដទវនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   ភិសាំ   អទទឹ   តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ភិសទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ  ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ភិសមុឡាលទាយដកា ដថដរា 

ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ភិសមុឡាលទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ចតុ្ត្ទំ   កេសរបុបពិយកត្ទរាបទានំ្ 

[៦៤]   វជិាជ ធដរា   តទា   អាសឹ ហិមវនតមហិ   បពវដត 

 អទទសាំ   វរិជាំ   ពុទធាំ ចង កមនតាំ   មហាយសាំ   ។ 

 តីណិ   ដកសរបុាផ ន ិ សីដស   កតាវ នហាំ   តទា 

 ឧបសង កមម   សមពុ ទធាំ ដវសសភុាំ   អភិបជូយឹ   ។ 

 ឯកតតឹដស   ឥដតា   កដបប យាំ   កមមមករ ឹ  តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 



193 
 

៩៣ 

កេសរបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៤ 

 កនុងកបបទី ៩២ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុ 
 ដដលខញុ ាំបានថាវ យរកបៅឈូក ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជា 
 ផល ននោរថាវ យរកបៅឈូក ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ 
 និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំង 
 ស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះភិសមុឡាលទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋង 
នូវោថាទ ាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   ភិសមុឡាលទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 

កេសរបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៤ 

 [៦៤] កនុងោលបន្ទោះ ខញុ ាំបកើតជាវជិាជ ធរ បៅបលើភនាំ ិមពានា 
 បានបឃើញរពោះពុទធ រទង់របាសោករាគៈ មានយសធាំ កាំពុង 
 ចស្តងាម ។ លុោះបឃើញប ើយ ខញុ ាំបានតមាល់ផ្កា បកសរ ៣ ទងបលើ 
 កាល ប ើយន្ទ ាំចូលបៅបូជារពោះសមពុទធ រពោះន្ទមបវសសភូ ។ 
 កនុងកបបទី ៣១ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដល 
 ខញុ ាំបានបធវើកុសល ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននពុទធបូជា  ។ 
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៩៤ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ដកសរបុបផិដោ ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

កេសរបុបពិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

បញ្ច មំ   អកង្កា លបុបពិយកត្ទរាបទានំ្ 

[៦៤]   បទុដមា   ន្ធម   សមពុ ដទាធ  ចិតតកដូដ   វសី   តទា 
 ទិសាវ ន   តមហាំ   ពុទធាំ សយមភុ ាំ   ឧបគញ្ឆ ហាំ(១)   ។ 
 អដង្កក លាំ   បុបផិតាំ   ទិសាវ  ឱចិនិតាវ នហាំ   តទា 
 ឧបគន្ធតវ ន   សមពុ ទធាំ បដូជសឹ   បទុមាំ   ជិនាំ   ។ 
 ឯកតតឹដស   ឥដតា   កដបប យាំ   កមមមករ ឹ  តទា 
 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 
 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ  ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
     ១   ម.   អបរាជិតំ្   ។ 
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៩៤ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយ 
 ជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏បាន 
 របតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះបកសរបុបផិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   កេសរបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

អកង្កា លបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៥ 

  [៦៥] កនុងោលបន្ទោះ រពោះសមពុទធរពោះន្ទមបទុមៈ គង់បៅ 
 បលើភនាំចិតាកូដ ខញុ ាំបានបឃើញរពោះពុទធ ជាសយមភូអ្ងាបន្ទោះប ើយ 
 ក៏ចូលបៅជិត ។ កនុងោលបន្ទោះ ខញុ ាំបានបឃើញផ្កា អ្បងាា លរកី 
 ប ើយបបោះោនប់ដើរចូលបៅ បូជារពោះជិនរសីសមពុទធ រពោះន្ទម 
 បទុមៈ ។ កនុងកបបទី ៣១ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ 
 បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបធវើកុសលកមម ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ 
 បនោះជាផល ននពុទធបូជា ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ 
 និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំង
 ស្គសន្ទ     របស់រពោះពុទធ     ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ     ។ 
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៩៥ 

ឆដឌំ   េទ្មភបុបពិយកត្ទរាបទានំ្ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  អដង្កក លបុបផិដោ ដថដរា 
ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

អកង្កា លបុបពិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ឆដឌំ   េទ្មភបុបពិយកត្ទរាបទានំ្ 

[៦៥]   សុវណណវណណាំ    សមពុទធាំ គចឆនតាំ   អនតរាបដណ 
 កញ្ច នគឃយិសង្កក សាំ ទវតតឹសវរលកា ណាំ    ។ 
 និសជជ   ាសាទវដរ អទទសាំ   ដោកន្ធយកាំ  
 កទមពបុបផាំ   បគគយហ វបិសស ឹ  អភិបជូយឹ   ។ 
 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   បុបផមភិបជូយឹ 
 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 
 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ  ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  កទមពបុបផិដោ ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

េទ្មភបុបពិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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៩៥ 

េទ្មភបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៦ 

  បានឮថា រពោះអ្បងាា លបុបផិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   អកង្កា លបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

េទ្មភបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៦ 

  [៦៦] ខញុ ាំអ្ងាុយបលើរបាស្គទដ៏របបសើរ បានបឃើញរពោះ 
 សមពុទធជាបោកន្ទយក រពោះអ្ងាមានវណណៈដូចមាស មាន 
 លកខណៈដ៏របបសើរ ៣២ របោរ របាកដបសមើបោយបរគឿង 
 បូជាមាស កាំពុងបសឋចបៅោន់ចបន្ទល ោះននរានផារ ខញុ ាំបានយក 
 ផ្កា កទមព បូជារពោះពុទធរពោះន្ទមវបិសស ី ។ កនុងកបបទី ៩១ 
 អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបូជាផ្កា  
 ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននពុទធបូជា ។ បដិសមភិទ 
 ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ 
 ប ើយ   ទាំងស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ  ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ  ។ 
 បានឮថា រពោះកទមពបុបផិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   េទ្មភបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ។ 
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៩៦ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

សថតមំ   ឧទាទ លកបុបផិយត្ថថរាបទានំ 

[៦៧]  សុជាដតា  ន្ធម(១)សមពុ ដទាធ  គង្កគ កដូល   វសី   តទា 

 ឧទាទ លកាំ    គដហតាវ ន បជូយឹ   អបរាជិតាំ   ។ 

 ឯកតតឹដស   ឥដតា   កដបប យាំ   បុបផាំ   អភិបជូយឹ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ឧទាទ លកបុបផិដោ ដថដរា 

ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ឧទាធ លេបុបពិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

អដឌមំ   ឯេចមផេបុបពិយកត្ទរាបទានំ្ 

[៦៨]   ឧបសដន្ធត    ច   សមពុ ដទាធ  វសតិ   បពវតនតដរ 

 ឯកចមបកមាទាយ ឧបគញ្ឆឹ    នរុតតមាំ   ។ 
     ១   ម.   អនុ្កោ   នាម   ។ 
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៩៦ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

ឧទាទ លកបុបផិយត្ថថរាបទាន   ទី   ៧ 

  [៦៧] កនុងោលបន្ទោះ រពោះសមពុទធរពោះន្ទមសុជាត រពោះអ្ងា 
 គង់បៅបលើរោ ាំងននទបនលគងាា  ខញុ ាំបានយកផ្កា រាជរពឹកសបូជារពោះ 
 ពុទធ រទង់ឈនោះកិបលស ។ កនុងកបបទី ៣១ អ្ាំពីកបបបនោះ 
 កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំ បានបូជាផ្កា  ខញុ ាំមិន 
 ដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននពុទធបូជា ។ បដិសមភិទ ៤ 
 វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ 
 ទាំងស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះឧទា លកបុបផិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   ឧទាធ លេបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

ឯេចមផេបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៨ 

 [៦៨] រពោះសមពុទធមានរពោះ ឫទយ័សងប់រមាង ប់ គង់បៅន្ទចបន្ទល ោះ 
 ភនាំ   ខញុ ាំបានយកផ្កា ចមាមួយ   បដើរចូលបៅោល់រពោះសមពុទធដ៏ឧតាម   ។ 
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៩៧ 

ន្វមំ   តិ្មិរបុបពិយកត្ទរាបទានំ្ 

 បសននចិដតាត    សុមដន្ធ បដចចកមុនិមុតតមាំ 
 ឧដភាហដតថហិ   បគគយហ បជូយឹ   អបរាជិតាំ   ។ 
 ឯកតតឹដស   ឥដតា(១)កដបប យាំ   បុបផមភិបជូយឹ 
 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 
 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ  ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ឯកចមបកបុបផិដោ ដថដរា 
ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ឯេចមផេបុបពិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ន្វមំ   តិ្មិរបុបពិយកត្ទរាបទានំ្ 

[៦៩]   ចនទភាគានទីតីដរ អនុដសាតាំ   វជាមហាំ 
 អទទសាំ   វរិជាំ   ពុទធាំ សាលរាជាំវ   បុបផិតាំ   ។ 
 បសននចិដតាត    សុមដន្ធ បដចចកមុនិមុតតមាំ 
 គដហតាវ    តិមិរ ាំ   បុបផាំ មតថដក   ឱកិរ ឹ  អហាំ   ។ 
     ១   ម.   បញ្ច    សដឌិមហិកតា   ។ 
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៩៧ 

តិ្មិរបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៩ 

 ខញុ ាំមានចិតារជោះថាល  មានចិតារកីរាយ បានោន់ផ្កា បន្ទោះបោយនដ 
 ទាំងពីរ ប ើយបូជារពោះបបចចកមុនីដ៏ឧតាម ដដលរទង់ឈនោះ 
 កិបលស ។ កនុងកបបទី ៣១ អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុ 
 ដដលខញុ ាំបានបូជាផ្កា  ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលនន 
 ពុទធបូជា ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ 
 ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ 
 ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះឯកចមបកបុបផិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   ឯេចមផេបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

តិ្មិរបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៩ 

 [៦៩] ខញុ ាំបៅត្តមទីបបណាា យដខសទឹក បានបឃើញរពោះពុទធជិតបឆនរ 
 សាឹងចនាភាោ រទង់របាសោកធូលីគឺរាគៈ រទង់ដូចស្គលរាជរពឹកស 
 មានផ្កា រកី ។ ខញុ ាំមានចិតារជោះថាល  មានចិតារកីរាយចាំបពាោះរពោះបបចចកមុនី 
 ដ៏ឧតាម  បានន្ទ ាំយកផ្កា តិមិររពឹកស  មកបរាយបលើរពោះបកសរពោះអ្ងា   ។ 
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៩៨ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   បុបផមភិបជូយឹ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ  ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  តិមិរបុបផិដោ ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

តិ្មិរបុបពិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ទ្សមំ   សល បុបពិយកត្ទរាបទានំ្ 

[៧០]   ចនទភាគានទីតីដរ អដហាសឹ   កិននដរា   តទា 

 តតថទទសាំ   ដទវដទវ ាំ ចង កមនតាំ   នរាសភាំ   ។ 

 ឱចិនិតាវ ន   សលឡាំ ពុទធដសដេសសទាសហាំ 

 ឧបសិងឃ ិ  មហាវដីរា សលឡាំ   ដទវគនធិកាំ    ។ 

 បដិគគដហតាវ    សមពុ ដទាធ  វបិសស ី  ដោកន្ធយដកា 

 ឧបសិងឃ ិ  មហាវដីរា ដបកា មានសស   ដម   តទា   ។ 
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៩៨ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 កនុងកបបទី ៣១ អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបូជា 
 ផ្កា  ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផល ននពុទធបូជា ។ 
 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយ 
 ជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏បាន 
 របតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះតិមិរបុបផិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   តិ្មិរបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

សល បុបពិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១០ 

  [៧០] កនុងោលបន្ទោះ ខញុ ាំបកើតជាកិននរ បៅបទៀបបឆនរសាឹង 
 ចនាភាោ បានបឃើញ (នូវរពោះវបិសសសីមពុទធ) រពោះអ្ងាជា 
 បទវត្តកនលងបទវត្ត របបសើរជាងពួកនរជន កាំពុងចស្តងាមកនុងទី 
 បន្ទោះ ។ ខញុ ាំបានបបោះផ្កា រសល់ បូជាដល់រពោះពុទធ ដ៏របបសើរ 
 ឯរពោះសមពុទធ មានពាយាមធាំ រទង់បានរសងកលិនផ្កា រសល់ 
 ជាកលិនទិពវ ។ កនុងោលបន្ទោះឯង រពោះវបិសសសីមពុទធ ជា 
 បោកន្ទយក មានពាយាមធាំ រទង់បានទទួល ប ើយ 
 រសងកលិនផ្កា របស់ខញុ ាំ   ដដលខញុ ាំកាំពុងដតរកប កបមើល   ។ 
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៩៩ 

ឧទាធ នំ្ 

 បសននចិដតាត    សុមដន្ធ វនទិតាវ    ទិបទុតតមាំ 

 អញ្ជ លឹ   បគគដហតាវ ន បុន   បពវតមារុហឹ   ។ 

 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   បុបផមភិបជូយឹ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ  ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  សលឡបុបផិដោ ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

សល បុបពិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ឧទាទ នាំ 

 មន្ធទ រវញ្ច    កកាក រុ ភិសដកសរបុបផិដោ 

 អដង្កក លដកា   កទមពី   ច ឧទាទ លាំ   ឯកចមបដកា 

 តិមិរ ាំ   សលឡដញ្ច វ គាថា   តាឡសីដមវ   ច   ។ 

មនាធ រវបុបពិយវកោោ    សត្ថត្ថឹកសា   ។ 
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៩៩ 

ឧទាធ ន្ 

 ខញុ ាំមានចិតារជោះថាល  មានចិតារកីរាយ បានផាងអ្ញ្ជលីថាវ យបងាាំ 
 រពោះទិបទុតាមាោរយ ប ើយប ើងបៅបលើភនាំវញិ ។ កនុងកបបទី 
 ៩១ អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំ បានបូជាផ្កា  ខញុ ាំមិន 
 ដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននពុទធបូជា ។ បដិសមភិទ ៤ 
 វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ 
 ទាំងស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះសល បុបផិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   សល បុបពិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

ឧទាធ ន្ 

 មន្ទា រវយិបតេរាបទន ១ កោា រុបុបផិយបតេរាបទន ១ ភិសមុឡា- 
 លទយកបតេរាបទន ១ បកសរបុបផិយបតេរាបទន ១ អ្បងាា ល- 
 បុបផិយបតេរាបទន ១ កទមពបុបផិយបតេរាបទន ១ ឧទា លកបុបផិ- 
 យបតេរាបទន ១ ឯកចមបកបុបផិយបតេរាបទន ១ តិមិរបុបផិយ- 
 បតេរាបទន   ១  សល បុបផិយបតេរាបទន  ១  មានោថា  ៤០  ។ 

ចប់   មនាធ រវបុបពិយវគោ   ទី្   ៣៧   ។ 
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អដឌត្ថឹកសា   កព្ភធិវន្ធន្វកោោ  

បឋមំ   កព្ភធិវន្ធេកត្ទរាបទានំ្ 

[៧១]   ាដលឹ   ជលិតាំ   ទិសាវ  ាទបាំ   ធរណីរុហាំ 

 ឯកាំ សាំ   អញ្ជ លឹ   កតាវ  អវនទឹ   ាដលឹ   អហាំ   ។ 

 អញ្ជ លឹ   បគគដហតាវ ន គរុ ាំ   កតាវ ន   មានសាំ 

 អដន្ធត សុទធាំ   ពហិសុទធាំ សុវមុិតតាំ   អន្ធសវ ាំ   ។ 

 វបិសស ឹ  ដោកមហិតាំ ករុណាញាណសាគរ ាំ 

 សមមុោ   វយិ   សមពុទធាំ អវនទឹ   ាដលឹ   អហាំ   ។ 

 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   ដពាធិមភិវនទិហាំ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ វនទន្ធយ   ឥទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ  ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ដពាធិវនទដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

កព្ភធិវន្ធេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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កព្ភធិវន្ធន្វគោ   ទី្   ៣៨ 

កព្ភធិវន្ធេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

  [៧១] ខញុ ាំបានបឃើញបដើមរចបនៀង ដ៏រុងបរឿង ជាបឈើដុោះ 
 បលើដផនដី ប ើយខញុ ាំបធវើ (នូវសាំពត់) បឆៀងស្គម មាខ ង របណមយ 
 អ្ញ្ជលីថាវ យបងាាំនូវបដើមរចបនៀង ។ ខញុ ាំផាងអ្ញ្ជលី បធវើបសចកាី 
 បោរពកនុងចិតា ថាវ យបងាាំបដើមរចបនៀង ហាក់ដូចជារពោះសមពុទធ 
 រពោះន្ទមវបិសស ី គង់បៅចាំបពាោះមុខ រពោះអ្ងាស្គអ តទ ាំងកនុង 
 ស្គអ តទ ាំងបរៅ រទង់រួចរស ោះោកវដឋទុកខ មិនមានអាសវៈ 
 ដដលនរតបោកបូជាប ើយ មានរពោះករុណាញណដូចស្គ- 
 គរ ។ កនុងកបបទី ៩១ អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបាន 
 ថាវ យបងាាំបពាធិរពឹកស ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលនន 
 ោរថាវ យបងាាំ ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ 
 បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់ 
 រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះបពាធិវនាកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់  កព្ភធិវន្ធេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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១០១ 

ទុ្តិ្យំ   បាដលិបុបពិយកត្ទរាបទានំ្ 

[៧២]   វបិសស ី  ន្ធម   ភគវា សយមភូ   អគគបុគគដោ 

 បុរកា ដតា   សសិដសសហិ ពនធុមាំ   ាវសីិ   ជិដន្ធ   ។ 

 តីណិ   ាដលិបុាផ និ ឧចឆដងគ   ឋបិតានិ   ដម 

 សីសាំ   ន្ធហ យិតុកាដមាហាំ នទីតីរ ាំ   អគចឆហាំ   ។ 

 និកា មម   ពនធុមតិោ អទទសាំ   ដោកន្ធយកាំ  

 ឥនទីវរ ាំវ   ជលិតាំ អាទិតតាំវ   ហុតាសនាំ   ។ 

 ពយគឃុសភាំវ   បវរ ាំ អភិជាតាំវ   ដកសរ ឹ

 គចឆនតាំ   សមណានគគាំ ភិកាុ សងឃបុរកា តាំ   ។ 

 តសមឹ   បសដន្ធន (១)  សុគដត កិដលសមលដធាវដន 

 គដហតាវ    តីណិ   បុាផ និ ពុទធដសដេាំ   អបជូយឹ   ។ 

 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   បុបផមភិបជូយឹ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 

     ១   ម.   សមកណ្   ។ 
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១០១ 

បាដលិបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ២ 

  [៧២] រពោះជិនរសីមានរពោះភាគ រពោះន្ទមវបិសស ី រពោះ 

 អ្ងារត្តស់ដឹងឯង ជាបុគាលដ៏របបសើរ មានពពួកសិសសដ - 

  មប ើយ បសឋចចូលបៅោន់ពនធុមតីនគរ ។ ខញុ ាំបានដក់ផ្កា

 រចបនៀង ៣ ទងកនុងថនក់ ខញុ ាំរបាថាន នឹងកក់កាល ខញុ ាំបានបដើរ 

 បៅោន់បឆនរសាឹង ។ ខញុ ាំបចញអ្ាំពីរកុងពនធុមតី បានបឃើញ 

 រពោះពុទធ ជាបោកន្ទយក រទង់ដូចជាបដើមរាជរពឹកសដ៏រុងបរឿង 

 កាំពុងបឆោះ រទង់ដូចជាខាល ធាំ ឬដូចបោឧសភដ៏របបសើរ ឬក៏ដូច 

 បកសររាជសី ៍ មានជាតិដ៏ខពស់ រពោះអ្ងារបបសើរជាងពួក 

 សមណៈ កាំពុងបសឋចបៅ បោយមានភិកខុសងឃបោមបរាម 

 ខញុ ាំរជោះថាល ចាំបពាោះរពោះសុគតអ្ងាបន្ទោះ រទង់ោងមនាិលគឺកិបលស 

 ប ើយ ខញុ ាំោន់យកផ្កា រចបនៀងទ ាំង ៣ ទង បូជារពោះពុទធដ៏រប- 

 បសើរ ។ កនុងកបបទី ៩១ អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបាន 

 បូជាផ្កា    ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ   បនោះជាផលននពុទធបូជា   ។ 
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១០២ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ  ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ាដលិបុបផិដោ ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

បាដលិបុបពិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ត្តិ្យំ   តី្ណុ្បផលោលិយកត្ទរាបទានំ្ 

[៧៣]   ចនទភាគានទីតីដរ អដហាសឹ   វានដរា   តទា 

 អទទសាំ   វរិជាំ   ពុទធាំ និសិននាំ   បពវតនតដរ   ។ 

 ឱភាដសនតាំ   ទិសា   សពាវ  សាលរាជាំវ   ផុលលិតាំ 

 លកា ណពយញ្ជ នដូបតាំ ទិសាវ    អតតមដន្ធ   អហាំ   ។ 

 ឧទគគចិដតាត    សុមដន្ធ បីតិោ   ហដេមានដសា 

 តីណិ   ឧបបលបុាផ ន ិ មតថដក   អភិដរាបយឹ   ។ 
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១០២ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើ 

 ឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏ 

 បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 

 បានឮថា រពោះបាដលិបុបផិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 

ោថាទាំងបនោះ    បោយរបោរដូបចនោះ    ។ 

ចប់   បាដលិបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

តី្ណុ្បផលោលិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៣ 

  [៧៣] កនុងោលបន្ទោះ ខញុ ាំបកើតជាស្គវ  បៅបទៀបបឆនរសាឹង 

 ចនាភាោ បានបឃើញរពោះពុទធ ដដលរបាសោកធូលី គឺរាគៈ គង់ 

 បៅន្ទចបន្ទល ោះភនាំ ។ លុោះខញុ ាំបានបឃើញ (រពោះសមពុទធបន្ទោះ) រទង់ 

 របកបបោយលកខណៈនិងពយញ្ជនៈ ដដលកាំពុងញុ ាំងទិសទ ាំង 

 ពួងឲយភលឺស្គវ ង ដូចជាផ្កា ស្គលរាជរពឹកសរកីប ើយ ខញុ ាំក៏មានចិតា 

 បរតកអ្រ ។ លុោះខញុ ាំមានចិតាខពស់ប ើង មានចិតាបស្គមនសស មាន 

 ចិតារកីរាយបោយបីតិ  ប ើយបូជាផ្កា ទ ាំង  ៣  បលើរពោះសិរសៈ   ។ 
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១០៣ 

ថថិយំ   ថីណុ្បបលមាលិយត្ថថរាបទានំ 

 បជូយិតាវ ន   បុាផ និ ផុសសសាបិ   មដហសិដន្ធ 

 សគារដវា   ភវតិាវ ន បកាក មឹ   ឧតតរាមុដោ   ។ 

 គចឆដន្ធត    បដិកុដិដកា វបិបសដននន   ដចតសា 

 ដសលនតដរ   បតិតាវ ន ាបុណឹ   ជីវតិកា យាំ   ។ 

 ដតន   កដមមន   សុកដតន ដចតន្ធបណិធីហិ   ច 

 ជហិតាវ    បុរមិាំ   ជាតឹ តាវតតឹសាំ   អគចឆហាំ 

 សតានាំ   តីណិកា តតុញ្ច  ដទវរជជមការយឹ 

 សតានាំ   បញ្ច កា តតុ ាំ   ច ចកកវតតិ   អដហាសហាំ   ។ 

 ដទវនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   បុបផមភិបជូយឹ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ  ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  តីណុបបលមាលិដោ ដថដរា 

ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

តី្ណុ្បផលោលិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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១០៣ 

ថីណុ្បបលមាលិយត្ថថរាបទាន   ទី   ៣ 

 លុោះខញុ ាំបូជាផ្កា ទ ាំងឡាយ ដល់រពោះផុសសសមពុទធ រពោះអ្ងាដសវង 

 រកនូវគុណដ៏ធាំ ប ើយខញុ ាំកប៏ធវើបសចកាីបោរព រួចដបរមុខបឆ្ព ោះ 

 បៅោន់ឧតារទិស បដើរបចៀសបចញបៅ ។ ខញុ ាំកាំពុងបដើរថយ 

 បរោយ ទាំងមានចិតារជោះថាល  ក៏ធាល ក់បៅកនុងបរជាោះភនាំ ដល់ 

 នូវោរអ្ស់បៅននជីវតិ បោយកុសលកមមដដលខញុ ាំបធវើបន្ទោះផង 

 បោយោរតមាល់នូវបចតន្ទបន្ទោះផង លុោះខញុ ាំលោះបុរមិជាតិបន្ទោះ 

 ប ើយ ក៏បានបៅបកើតកនុងឋានត្តវតាិងស បានបស្គយបទវរាជយ 

 អ្ស់៣០០ដង បានជាបសឋចចរកពតាិ អ្ស់៥០០ដង ។ កនុង 

 កបបទី ៩២ អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំ បានបូជាផ្កា  

 ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននពុទធបូជា ។ បដិសមភិទ 

 ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ 

 ទាំងស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 

  បានឮថា រពោះតីណុបបលមាលិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋង 

នូវោថាទ ាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   តី្ណុ្បផលោលិយកត្ទរាបទាន្   ។ 
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១០៤ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

ចតុ្ត្ទំ   បត្ថិបុបពិយកត្ទរាបទានំ្ 

[៧៤]   យទា   និពាវ យិ   សមពុ ដទាធ  មដហសី   បទុមុតតដរា 

 សមាគមម   ជន្ធ   សដពវ សររី ាំ   នីហរនតិ   ដត   ។ 

 នីហរដនត   សររីមហ ិ វជជមាន្ធសុ   ដភរសុិ 

 បសននចិដតាត    សុមដន្ធ បតតិបុបផមភិបជូយឹ  ។ 

 សតសហដសស  ឥដតា  កដបប យាំ   បុបផមភិបជូយឹ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ សរដីរ   បជិូដត   ផលាំ   ។ 

 សាវ គតាំ   វត   ដម   អាសិ មម   ពុទធសស   សនតិដក 

 តិដសា   វជិាជ    អនុបបតាត  កតាំ   ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 

 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ   សមហូតា 

 ន្ធដគាវ   ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
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១០៤ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

បត្ថិបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៤ 

  [៧៤] បវោដដលរពោះសមពុទធ រពោះន្ទមបទុមុតារៈ រពោះអ្ងា 
 ដសវងរកនូវគុណដ៏ធាំ បរនិិពាវ នប ើយ ពួកជនទ ាំងអ្ស់បន្ទោះ 
 ន្ទាំោន មករបជុាំ រ ាំកិលនូវរពោះសររីៈ ោលកាំពុងរ ាំកិលរពោះសររីៈ 
 កាំពុងវាយសារ (ោន់ឮគឹកកងរ ាំពង) ខញុ ាំមានចិតារជោះថាល  មានចតិា 
 រកីរាយ បានបូជាផ្កា  ជាចាំដណកបុណយ ។ កនុងកបបទីមួយ 
 ដសន អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបូជាផ្កា  ខញុ ាំមិន 
 ដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននោរបូជារពោះសររីៈ ឱ ! ខញុ ាំមក 
 កនុងសមាន ក់រពោះពុទធ របស់ខញុ ាំ លអណាស់បតើ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំ 
 បានដល់ប ើយបោយលាំោប់ ពុទធស្គសន្ទ ខញុ ាំបានបធវើប ើយ ។ 
 កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុតបាំផ្កល ញប ើយ ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំដក 
 បោលបចញប ើយ ខញុ ាំជាបុគាលមិនមានអាសវៈ ដូចជាដាំរ ី
 ោត់នូវចាំណង ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  
 ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់ 
 រពោះពុទធ    ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ    ។ 
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១០៥ 

បញ្ច មំ   សថតបណ្ណិ យត្ថថរាបទានំ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  បតតិបុបផិដោ ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

បត្ថិបុបពិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

បញ្ច មំ   សត្ថបណ្តិ យកត្ទរាបទានំ្ 

[៧៥]   សុមដន្ធ   ន្ធម   សមពុ ដទាធ  ឧបបជជិ    ដោកន្ធយដកា 

 បសននចិដតាត    សុមដន្ធ សតតបណណិ មបជូយឹ   ។ 

 សតសហដសស  ឥដតា  កដបប សតតបណណិ មបជូយឹ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ សតតបណណិ បជូាយិទាំ   ផលាំ  ។ 

 សាវ គតាំ   វត   ដម   អាសិ មម   ពុទធសស   សនតិដក 

 តិដសា   វជិាជ    អនុបបតាត  កតាំ   ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 

 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ   សមហូតា 

 ន្ធដគាវ   ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
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១០៥ 

សថតបណ្ណិ យត្ថថរាបទាន   ទី  ៥ 

  បានឮថា រពោះបតាិបុបផិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   បត្ថិបុបពិយកត្ទរាបទាន្   ។ 

សត្ថបណ្តិ យកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៥ 

 [៧៥] រពោះសមពុទធរពោះន្ទមសុមនៈ ជាបោកន្ទយក រទង់ 
 រត្តស់ប ើង ខញុ ាំមានចិតារជោះថាល  មានចិតារកីរាយ បានបូជានូវផ្កា  
 សតាបណណិ  (ដល់រពោះអ្ងា) ។ កនុងកបបទីមួយដសន អ្ាំពីកបបបនោះ 
 បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបូជាផ្កា សតាបណណិ  ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ 
 ទុគាតិ បនោះជាផលននោរបូជាផ្កា សតាបណណិ  ។ ឱ ! ដាំបណើ រដដល  
 ខញុ ាំមកកនុងសមាន ក់រពោះពុទធរបស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំ 
 បានដល់ប ើយបោយលាំោប់ ពុទធស្គសន្ទ ខញុ ាំបានបធវើប ើយ ។ 
 កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុតបាំផ្កល ញប ើយ ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំ 
        ដកបោលបចញប ើយ ខញុ ាំជាបុគាលមិនមានអាសវៈ ដូចជាដាំរ ី
 ោត់នូវចាំណង ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  
 ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់ 
 រពោះពុទធ    ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
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១០៦ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  សតតបណណិ ដោ ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

សត្ថបណ្តិ យកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ    ។ 

ឆដឌំ   គន្នមុដឌិយកត្ទរាបទានំ្ 

[៧៦]   ចិតដក   កយិរមាដន ន្ធន្ធគដនធ   សមាគដត 

 បសននចិដតាត    សុមដន្ធ គនធមុដេឹ   អបជូយឹ   ។ 

 សតសហដសស  ឥដតា  កដបប ចិតកាំ    យាំ   អបជូយឹ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ចិតបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 

 សាវ គតាំ   វត   ដម   អាសិ មម   ពុទធសស   សនតិដក 

 តិដសា   វជិាជ    អនុបបតាត  កតាំ   ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 

 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ   សមហូតា 

 ន្ធដគាវ   ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ  ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
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១០៦ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 បានឮថា រពោះសតាបណណិ យបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   សត្ថបណ្តិ យកត្ទរាបទាន្   ។ 

គន្នមុដឌិយកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៦ 

 [៧៦] ោលបគកាំពុងបធវើបជើងថារ ោលកលិនរកអូ្បបផសង ៗ កាំពុង 
 របជុាំរពម ខញុ ាំមានចិតារជោះថាល  មានចិតារកីរាយ បានបូជាផ្កា មួយ 
 ោា ប់ ។ កនុងកបបទីមួយដសន អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដល 
 ខញុ ាំបានបូជាបជើងថារ ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននោរ 
 បូជាបជើងថារ ។ ឱ ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមកកនុងសមាន ក់រពោះពុទធ 
 របស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយបោយលាំោប់ 
 ពុទធស្គសន្ទ ខញុ ាំក៏បានបធវើប ើយ ។ កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំបាន 
 ដុតបាំផ្កល ញប ើយ ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំដកបោលបចញប ើយ ខញុ ាំ 
 ជាបុគាលមិនមានអាសវៈ ដូចជាដាំរោីត់នូវចាំណង ។ បដិសមភិ- 
 ទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ 
 ប ើយ  ទាំងស្គសន្ទរបស់រពោះពុទធ  ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ  ។ 
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១០៧ 

សថតមំ   ចិថកបូជកត្ថថរាបទានំ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  គនធមុដេិដោ ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

គនធមុដ្ឋិយត្ថថរសស   អបទានំ   សមថតំ   ។ 

សត្ថមំ   ចិត្េបូជេកត្ទរាបទានំ្ 

[៧៧]   បរនិិពវុ ដត   ភគវត ិ ជលជុតតមន្ធមដក 
 អាដរាបិតមហ ិ  ចិតដក(១) សាលបុបផាំ   អបជូយឹ   ។ 
 សតសហដសស  ឥដតា  កដបប យាំ   បុបផាំ   អភិបជូយឹ 
 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ចិតបជូាយិទាំ   ផលាំ   ។ 
 សាវ គតាំ   វត   ដម   អាសិ មម   ពុទធសស   សនតិដក 
 តិដសា   វជិាជ    អនុបបតាត  កតាំ   ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 
 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ   សមហូតា 
 ន្ធដគាវ   ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 
 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ចិតកបជូដកា ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ចិត្េបូជេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

     ១   ម.   សមកយ   ។ 
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១០៧ 

ចិថកបូជកត្ថថរាបទាន   ទី   ៧ 

 បានឮថា រពោះគនធមុដឌិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   គនធមុដ្ឋិយត្ថថរាបទាន   ។ 

ចិត្េបូជេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៧ 

 [៧៧] ោលរពោះមានរពោះភាគ រពោះន្ទមបទុមុតារៈ បរនិិ- 
 ពាវ ន ោលបគកាំពុងបលើកបជើងថារ ខញុ ាំបានបូជាផ្កា រា ាំងភនាំ ។ កនុង 
 កបបទីមួយដសន អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបូជាផ្កា  
 ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននោរបូជាបជើងថារ ។ ឱ ! 
 ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមកកនុងសមាន ក់រពោះពុទធរបស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ 
 វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយបោយលាំោប់ ពុទធស្គសន្ទ ខញុ ាំក៏ 
 បានបធវើប ើយ ។ កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុតបាំផ្កល ញប ើយ 
 ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំដកបោលបចញប ើយ ខញុ ាំជាបុគាលមិនមាន 
 អាសវៈ ដូចជាដាំរោីត់នូវចាំណង ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ 
 ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំង 
 ស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះចិតកបូជកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់  ចិថកបូជកត្ថថរាបទាន   ។ 
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១០៨ 
សុថតនតបិដ្ត្ក  ខុទទកនិកាយសស អបទានំ 

អដឌមំ   សុមន្តាលវណ្ឋិ យកត្ទរាបទានំ្ 

[៧៨]   សិទធតថសស   ភគវដតា តាលវណតាំ    អទាសហាំ 

 សុមដនហិ   បដិចឆននាំ ធារោមិ   មហាយសាំ(១)   ។ 

 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប តាលវណតាំ    អទាសហាំ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ តាលវណត សសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 សាវ គតាំ   វត   ដម   អាសិ មម   ពុទធសស   សនតិដក 

 តិដសា   វជិាជ    អនុបបតាត  កតាំ   ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 

 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ   សមហូតា 

 ន្ធដគាវ   ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  សុមនតាលវណដិ ដោ ដថដរា 

ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

សុមន្តាលវណ្ឋិ យកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

     ១   ម.   មហារ ំ   ។ 
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១០៨ 

 
សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

សុមន្តាលវណ្ឋិ យកត្ទរាបទាន្   ទី្  ៨ 
  [៧៨]  ខញុ ាំបានថាវ យផលិតសលឹកបត្តន ត      ដដលបគរ ាំបលចបោយផ្កា មលិោះ 
  ទាំងឡាយ     ដល់រពោះមានរពោះភាគ       រពោះន្ទមសិទធតេៈ  ខញុ ាំបាន 
  បាាំងថាវ យរពោះពុទធមានយសធាំ    ។    កនុងកបបទី   ៩៤    អ្ាំពីកបប 
  បនោះ    បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានថាវ យផលិតសលឹកបត្តន ត    ខញុ ាំមិនដដល 
  ស្គា ល់ទុគាតិ    បនោះជាផលននផលិតសលឹកបត្តន ត     ។      ឱ ! ដាំបណើ រ 
  ដដលខញុ ាំមកកនុងសមាន ក់រពោះពុទធរបស់ខញុ ាំ    លអណាស់ ន៎   វជិាជ    ៣ 
  ខញុ ាំបានដល់ប ើយបោយលាំោប់      ពុទធស្គសន្ទ      ខញុ ាំក៏បានបធវើ 
  ប ើយ     ។     កិបលសទ ាំងឡាយ        ខញុ ាំបានដុតបាំផ្កល ញប ើយ 
  ភពទ ាំងពួង   ខញុ ាំដកបោលបចញប ើយ   ខញុ ាំជាបុគាលមិនមានអា- 
  សវៈ   ដូចជាដាំរោីត់នូវចាំណង   ។   បដិសមភិទ   ៤   វបិមាកខ  ៨ 
  និងអ្ភិញ្ញដ    ៦   បនោះ    ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ    ទាំង 
  ស្គសន្ទ      របស់រពោះពុទធ       ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
   បានឮថា រពោះសុមនត្តលវណឋិ យបតេរ មានអាយុ បានសដមឋង 
នូវោថាទ ាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់  សុមនតាលវណ្ដិ យត្ថថរាបទាន   ។ 
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១០៩ 

នវមំ   សុមនទាមិយត្ថថរាបទានំ 

[៧៩]   សិទធតថសស   ភគវដតា ន្ធហ តកសស   តបសសដិន្ធ 

 កតាវ ន   សុមនទាមាំ ធារយឹ   បុរដតា   ឋិដតា   ។ 

 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   ទាមាំ   អភិបជូយឹ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ សុមនទាមសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 សាវ គតាំ   វត   ដម   អាសិ មម   ពុទធសស   សនតិដក 

 តិដសា   វជិាជ    អនុបបតាត  កតាំ   ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 

 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ   សមហូតា 

 ន្ធដគាវ   ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  សុមនទាមិដោ ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

សុមន្ទាមិយកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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១០៩ 

សុមនទាមិយត្ថថរាបទាន  ទី  ៩ 

 [៧៩] ខញុ ាំបធវើករមងផ្កា មលិោះ ប ើយឈរបា ាំងថាវ យចាំបពាោះរពោះ 

 ភស្តកាននរពោះមានរពោះភាគ រពោះន្ទមសិទធតេៈ រពោះអ្ងាមានកិ- 

 បលសោងប ើយ មានតបធម៌ ។ កនុងកបបទី ៩៤ អ្ាំពីកបប 

 បនោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបូជាករមងផ្កា  ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ 

 ទុគាតិ បនោះជាផលននករមងផ្កា មលិោះ ។ ឱ ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមក 

 កនុងសមាន ក់រពោះពុទធរបស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបាន 

 ដល់ប ើយបោយលាំោប់ ពុទធស្គសន្ទ ខញុ ាំក៏បានបធវើប ើយ ។ 

 កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុតបាំផ្កល ញប ើយ ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំដក 

 បោលបចញប ើយ ខញុ ាំជាបុគាលមិនមានអាសវៈ ដូចដាំរោីត់នូវ 

 ចាំណង ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ 

 ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ 

 ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 

 បានឮថា រពោះសុមនទមិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 

ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   សុមនទាមិយត្ថថរាបទាន   ។ 
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១១០ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

ទ្សមំ   កាសុោរផិលទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៨០]   កណិការ ាំវ   ដជាតនតាំ និសិននាំ   បពវតនតដរ 

 អទទសាំ   វរិជាំ   ពុទធាំ ដោកដជដេាំ   នរាសភាំ   ។ 

 បសននចិដតាត    សុមដន្ធ សិដរ   កតាវ ន   អញ្ជ លឹ 

 កាសុមារផិលាំ   គយហ ពុទធដសដេសសទាសហាំ   ។ 

 ឯកតតឹដស   ឥដតា   កដបប យាំ   ផលាំ   អទទឹ   តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ផលទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 សាវ គតាំ   វត   ដម   អាសិ មម   ពុទធសស   សនតិដក 

 តិដសា   វជិាជ    អនុបបតាត  កតាំ   ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 

 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ   សមហូតា 

 ន្ធដគាវ   ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
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១១០ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

កាសុោរផិលទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១០ 

 [៨០] ខញុ ាំបានបឃើញរពោះពុទធ រពោះអ្ងារបាសោកធូលីគឺរាគៈ 
 ជាចបងកនុងបោក របបសើរជាងនរៈ ដដលគង់បៅន្ទចបន្ទល ោះភនាំ 
 រទង់រុងបរឿងដូចផ្កា កណិោរ ។ ខញុ ាំមានចិតារជោះថាល  មានចិតា 
 រកីរាយ បានបធវើអ្ញ្ជលីបលើតបូង ប ើយោន់ដផលោសុមាររិពឹកស 
 ថាវ យដល់រពោះពុទធដ៏របបសើរ ។ កនុងកបបទី ៣១ អ្ាំពីកបបបនោះ 
 កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានថាវ យដផល ខញុ ាំមិនដដល 
 ស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននផលទន ។ ឱ ! ដាំបណើ រដដល 
 ខញុ ាំមក កនុងសមាន ក់រពោះពុទធរបស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ 
 ខញុ ាំបានដល់ប ើយបោយលាំោប់ ពុទធស្គសន្ទ ខញុ ាំក៏បានបធវើ 
 ប ើយ ។ កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុតបាំផ្កល ញប ើយ ភព 
 ទាំងពួង ខញុ ាំដកបោលបចញប ើយ ខញុ ាំជាបុគាលមិនមានអាសវៈ 
 ដូចជាដាំរោីត់នូវចាំណង ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និង 
 អ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ 
 របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
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១១១ 

ឧទាធ នំ្ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  កាសុមារផិលទាយដកា 

ដថដរា      ឥមា     គាថាដោ        អភាសិតាថ តិ     ។ 

កាសុោរផិលទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ឧទាធ នំ្ 

 ដពាធិាដលិឧបបលិ បតតិ   ច   សតតបណណិ ដោ 

 គនធមុដេ ី  ច   ចិតដកា តាលាំ   សុមនទាមដកា 

 កាសុមារផិលីបិច គាថា   ឯកនូសដេិដោ   ។ 

កព្ភធិវន្ធន្វកោោ    អដឌត្ថឹកសា   ។ 
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១១១ 

ឧទាធ ន្ 

 បានឮថា រពោះោសុមារផិលទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋង 

នូវោថាទ ាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   កាសុោរផិលទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 

ឧទាធ ន្ 

 បពាធិវនាកបតេរាបទន ១ បាដលិបុបផិយបតេរាបទន ១ តីណុបប- 

 លមាលិយបតេរាបទន ១ បតាិបុបផិយបតេរាបទន ១ សតាបណណិ - 

 យបតេរាបទន ១ គនធមុដឌិយបតេរាបទន ១ ចិតកបូជកបតេរាប- 

 ទន ១ សុមនត្តលវណឋិ យបតេរាបទន ១ សុមនទមិយបតេរា- 

 បទន ១ ោសុមារផិលទយកបតេរាបទន ១ មានោថា 

 ៥៩    ។ 

ចប់   កព្ភធិវន្ធន្វគោ   ទី្   ៣៨   ។ 
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ឯេូន្ចតាថ  ីកសា   អមភដផលវកោោ (១) 

បឋមំ   អមភដផលទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៨១]   សតរ ាំសី   ន្ធម   ភគវា សយមភូ   អបរាជិដតា 

 វដិវកកាដមា   សមពុ ដទាធ  ដគាចរាោភិនិកា មិ   ។  

 ផលហដតាថ    អហាំ   ទិសាវ  ឧបគញ្ឆឹ    នរាសភាំ 

 បសននចិដតាត    សុមដន្ធ អមពដាំ(២)    អទទាំ   ផលាំ   ។ 

 ចតុននវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   ផលាំ   អទទាំ   អហាំ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ផលទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 សាវ គតាំ   វត   ដម   អាសិ មម   ពុទធសស   សនតិដក 

 តិដសា   វជិាជ    អនុបបតាត  កតាំ   ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 

 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ   សមហូតា 

 ន្ធដគាវ   ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
     ១   ម.   អវដផលវកោោ    ។   ២   ម.   អវដំ   ។ 
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អមភដផលវគោ   ទី្   ៣៩ 

អមភដផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

  [៨១] រពោះសមពុទធមានរពោះភាគ រពោះន្ទមសតរងស ី រពោះអ្ងា 
 រត្តស់ដឹងឯង រទង់ឈនោះកិបលស មានរបាថាន នូវវបិវក បាន 
 បចញបៅបដើមបបីោចរ ។ ខញុ ាំមានដផលបឈើកនុងនដ បានបឃើញ 
 ប ើយ ក៏ចូលបៅរករពោះមានរពោះភាគ ដ៏របបសើរជាងនរៈ ខញុ ាំ 
 ក៏មានចិតារជោះថាល  មានចិតារកីរាយ ប ើយបានថាវ យដផលមាា ក់ ។ 
 កនុងកបបទី ៩៤ អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានថាវ យដផល
 ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននផលទន ។ ឱ ! ដាំបណើ រ  
 ដដលខញុ ាំមកកនុងសមាន ក់រពោះពុទធរបស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ វជិាជ  
 ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយបោយលាំោប់ ពុទធស្គសន្ទ ខញុ ាំក៏បាន 
 បធវើប ើយ ។ កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុតបាំផ្កល ញប ើយ ភព 
 ទាំងពួង ខញុ ាំដកបោលបចញប ើយ ខញុ ាំជាបុគាលមិនមានអាសវៈ 
 ដូចជាដាំរោីត់នូវចាំណង ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និង 
 អ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ 
 របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
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១១៣ 

ទុ្តិ្យំ   លពុជទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  អមពដផលទាយដកា(១) ដថដរា 
ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

អមភដផលទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ទុ្តិ្យំ   លពុជទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៨២]   នគដរ   ពនធុមតិោ អាសឹ   អារាមិដកា   តទា 
 អទទសាំ   វរិជាំ   ពុទធាំ គចឆនតាំ   អនិលញ្ជ ដស   ។ 
 លពុជសស   ផលាំ   គយហ ពុទធដសដេសសទាសហាំ    
 អាកាដស   ឋិតដកា   សដន្ធត  បដិគគណហិ    មហាយដសា   ។ 
 បីតិសញ្ជ ននាំ   មយហាំ ទិដេធមមសុោវហាំ 
 ផលាំ   ពុទធសស   ទតាវ ន វបិបសដននន   ដចតសា   ។ 
 អធិគញ្ឆឹ    តទា   បីតឹ វបុិលញ្ច    សុែុតតមាំ 
 ឧបបជជដតវ   រតនាំ និពវតតសស   យហឹ   តហឹ   ។ 
 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   ផលាំ   អទទឹ   តទា 
 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ផលទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 
     ១   ម.   អវដផលទាយកកា   ។ 
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១១៣ 

លពុជទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្  ២ 

  បានឮថា រពោះអ្មពុដផលទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 

ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   អមភុដផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 

លពុជទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ២ 

 [៨២] កនុងោលបន្ទោះ ខញុ ាំជាអារាមិកជន (អ្នកដថសួនចារ) បៅ 
 កនុងនគរពនធុមតី បានបឃើញរពោះពុទធ រពោះអ្ងារបាសោកធូលី 
 គឺរាគៈ កាំពុងបសឋចបៅឰដ៏អាោស ។ ខញុ ាំបានយកដផលខនុរសមល 
 ថាវ យរពោះពុទធដ៏របបសើរ ឯរពោះសមពុទធ មានយសដ៏ធាំ មាន 
 រពោះ ឫទយ័សងប់រមាង ប់ បានរទង់ឋិតបៅឰដ៏អាោស ទទួល 
 យក ។ ខញុ ាំមានោរបកើតប ើងននបីតិ ដដលជាគុណន្ទាំមកនូវ 
 បសចកាីសុខកនុងបចចុបបនន បរពាោះដតថាវ យដផលខនុរ ដល់រពោះពុទធ 
 បោយចិតារជោះថាល  ។ កនុងោលបន្ទោះឯង ខញុ ាំមានបីតិដ៏ទូលាំ 
 ទូោយផង មានបសចកាីសុខដ៏ឧតាមផង រតនៈ ដតងបកើត 
 ប ើងដល់ខញុ ាំ ដដលបកើតប ើយកនុងឋានទ ាំងពួង ។ កនុងកបប 
 ទី ៩១ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបាន
 ថាវ យដផល   ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ   បនោះជាផលននផលទន    ។ 
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១១៤ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

 សាវ គតាំ   វត   ដម   អាសិ មម   ពុទធសស   សនតិដក 
 តិដសា   វជិាជ    អនុបបតាត  កតាំ   ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 
 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ   សមហូតា 
 ន្ធដគាវ   ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 
 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  លពុជទាយដកា ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

លពុជទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ត្តិ្យំ   ឧទុ្មភរផលទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៨៣]   និននគានទិោ(១)   តីដរ វហិាសិ   បុរសុិតតដមា 
 អទទសាំ   វរិជាំ   ពុទធាំ ឯកគគាំ   សុសមាហិតាំ   ។ 
 តសមឹ   បសននមានដសា កិដលសមលដធាវដន 
 ឧទុមពរផលាំ   គយហ ពុទធដសដេសសទាសហាំ   ។ 
     ១   ម.   វនិ្តាន្ទិ្ោ   ។ 
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១១៤ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 ឱ ! ដាំបណើ រ ដដលខញុ ាំមកកនុងសមាន ក់ ននរពោះពុទធរបស់ខញុ ាំ លអ 
 ណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយបោយលាំោប់ ស្គសន្ទ 
 របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏បានបធវើប ើយ ។ កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុត 
 បាំផ្កល ញប ើយ ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំដកបោលបចញប ើយ ខញុ ាំជា 
 បុគាលមិនមានអាសវៈ ដូចដាំរោីត់នូវចាំណង ។ បដិសមភិទ 
 ៤ វបិមាកខ ៨ និង អ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ 
 ទាំងស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះលពុជទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   លពុជទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 

ឧទុ្មភរផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៣ 

 [៨៣] រពោះពុទធជាបុរសខពង់ខពស់ គង់បៅបទៀបបឆនរសាឹងនិននោ 
 ខញុ ាំបានបឃើញរពោះពុទធ រពោះអ្ងារបាសោកធូលី គរឺាគៈ មាន 
 រពោះ ឫទយ័តមាល់មា ាំ មានអារមមណ៍ដតមួយ ។ ខញុ ាំមានចតិា 
 រជោះថាល  ចាំបពាោះរពោះសមពុទធបន្ទោះ រពោះអ្ងាោងមនាិលគឺកិបលស 
 ខញុ ាំក៏បានយកដផលឧទុមពរ     ថាវ យដល់រពោះសមពុទធដ៏របបសើរ     ។ 
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១១៥ 

ត្តិ្យំ   ឧទុ្មភរផលទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   ផលាំ   អទទឹ   តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ផលទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 សាវ គតាំ   វត   ដម   អាសិ មម   ពុទធសស   សនតិដក 

 តិដសា   វជិាជ    អនុបបតាត  កតាំ   ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 

 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ   សមហូតា 

 ន្ធដគាវ   ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ឧទុមពរផលទាយដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ឧទុ្មភរផលទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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                 ១១៥ 

ឧទុ្មភរផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៣ 

 កនុងកបបទី ៩១ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដល 

 ខញុ ាំបានថាវ យដផល ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននផល- 

 ទន ។ ឱ ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមក កនុងសមាន ករ់ពោះពុទធរបស់ខញុ ាំ លអ

ណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយបោយលាំោប់ ពុទធ-  

 ស្គសន្ទ ខញុ ាំក៏បានបធវើប ើយ ។ កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុត 

 បាំផ្កល ញប ើយ ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំដកបោលបចញប ើយ ខញុ ាំជា 

 បុគាលមិនមានអាសវៈ ដូចជាដាំរោីត់នូវចាំណង ។ បដិស- 

 មភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និង អ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ 

 ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏បាន 

 របតិបតាិប ើយ   ។ 

 បានឮថា រពោះឧទុមពរផលទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋង 

នូវោថាទ ាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   ឧទុ្មភរផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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១១៦ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

ចតុ្ត្ទំ   មិលេេុផលទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៨៤]   វននតដរ   ពុទធាំ   ទិសាវ  អតថទសស ឹ  មហាយសាំ 
 បសននចិដតាត    សុមដន្ធ មិលកាុ សស   ផលាំ   អទាំ(១)   ។ 
 អោេ រដស   កបបសដត យាំ   ផលាំ   អទទាំ   តទា 
 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ផលទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 
 សាវ គតាំ   វត   ដម   អាសិ មម   ពុទធសស   សនតិដក 
 តិដសា   វជិាជ    អនុបបតាត  កតាំ   ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 
 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ   សមហូតា 
 ន្ធដគាវ   ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 
 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 
 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  មិលកាុ ផលទាយដកា(១) ដថដរា 
ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

មិលេេុផលទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

     ១   ម.   បិលេេសាទ្ទឹ្   ផលន្ថិ   ទិ្សសន្ថិ   ។   ២   ម.   មិលេេផលទាយកកា   ។ 
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១១៦ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

មិលេេុផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៤ 

  [៨៤] ខញុ ាំបានបឃើញរពោះពុទធ រពោះអ្ងាយល់បឃើញនូវរប- 
 បយាជន៍ មានយសធាំ រតង់ចបន្ទល ោះនរព ក៏មានចិតារជោះថាល  មាន 
 ចិតារកីរាយ បានថាវ យដផលមិលកខុ រពឹកស (ដីបល)ី ។ កនុងកបបទី 
 ១.៨០០ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំ បានថាវ យដផល 
 ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផល ននផលទន ។ ឱ ! 
 ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមកកនុងសមាន ក់រពោះពុទធរបស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ 
 វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយបោយលាំោប់ ពុទធស្គសន្ទ ខញុ ាំក៏ 
 បានបធវើប ើយ ។ កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុតបាំផ្កល ញប ើយ 
 ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំដកបោលបចញប ើយ ខញុ ាំជាបុគាលមិនមាន 
 អាសវៈ ដូចជាដាំរោីត់នូវចាំណង ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ 
 ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាកច់ាស់ប ើយ ទាំង 
 ស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះមិលកខុផលទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋង 
នូវោថាទ ាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   មិលេេុផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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១១៧ 

បញ្ច មំ   ផារសុផលទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៨៥]   សុវណណវណណាំ    សមពុទធាំ អាហុតីនាំ   បដិគគហាំ 

 រថិយាំ   បដិបជជនតាំ ផារុសផលាំ   អទាសហាំ   ។ 

 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   ផលាំ   អទទឹ   អហាំ 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ផលទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 សាវ គតាំ   វត   ដម   អាសិ មម   ពុទធសស   សនតិដក 

 តិដសា   វជិាជ    អនុបបតាត  កតាំ   ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 

 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ   សមហូតា 

 ន្ធដគាវ   ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ផារុសផលទាយដកា ដថដរា 

ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ផារសុផលទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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១១៧ 

ផារសុផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្  ៥ 

 [៨៥] ខញុ ាំបានបឃើញរពោះសមពុទធ រពោះអ្ងាមានវណណៈដូចមាស 
 រពោះអ្ងាគួរទទួលនូវបរគឿងសោា រៈ ដដលពួកជនន្ទ ាំមកបូជា 
 កាំពុងបសឋចបៅកនុងរចក ប ើយខញុ ាំរបបគនដផលមៈរបាង ។ កនុង 
 កបបទី ៩១ អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានថាវ យដផល ខញុ ាំ 
 មិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននផលទន ។ ឱ ! ដាំបណើ រ 
 ដដលខញុ ាំមកកនុងសមាន ក់រពោះពុទធរបស់ខញុ ាំ លអណាស់បតើ ន៎ វជិាជ  
 ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយបោយលាំោប់ ពុទធស្គសន្ទ ខញុ ាំក៏បានបធវើ 
 ប ើយ ។ កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុតបាំផ្កល ញប ើយ ភព 
 ទាំងពួង ខញុ ាំដកបោលបចញប ើយ ខញុ ាំជាបុគាលមិនមានអាសវៈ 
 ដូចជាដាំរោីត់នូវចាំណង ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និង 
 អ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ 
 របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះផ្ករុសផលទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋង 
នូវោថាទ ាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   ផារសុផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 
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១១៨ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

ឆដឌំ  វលវិផលទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៨៦]   សដពវ   ជន្ធ   សមាគមម អាគមឹសុ   វនាំ   តទា 

 ផលមដនវសមាន្ធ   ដត អលភឹសុ   ផលាំ   តទា   ។ 

 តតថទទសាសឹ   សមពុទធាំ សយមភុ ាំ   អបរាជិតាំ 

 បសននចិដតាត    សុមដន្ធ វលលិផលមទាសហាំ   ។ 

 ឯកតតឹដស   ឥដតា   កដបប យាំ   ផលាំ   អទទឹ   តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ផលទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 សាវ គតាំ   វត   ដម   អាសិ មម   ពុទធសស   សនតិដក 

 តិដសា   វជិាជ    អនុបបតាត  កតាំ   ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 

 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ   សមហូតា 

 ន្ធដគាវ   ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
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១១៨ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

វលវិផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៦ 

  [៨៦] កនុងោលបន្ទោះ ជនទ ាំងពួងមករបជុាំោន  កនុងនរព 
 ជនទ ាំងឡាយបន្ទោះ បានន្ទ ាំោន ដសវងរកដផលបឈើ ក៏បាននូវ 
 ដផលបឈើ ។ កនុងោលបន្ទោះ ខញុ ាំបានបឃើញរពោះសមពុទធ រពោះអ្ងា 
 រត្តស់ដឹងឯង រទង់ឈនោះកិបលស កនុងទីបន្ទោះ ខញុ ាំក៏មានចិតា 
 រជោះថាល  មានចិតារកីរាយ បានថាវ យដផលវលលិ ។ កនុងកបបទី ៣១ 
 អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានថាវ យដផល
 ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននផលទន ។ ឱ ! ដាំបណើ រ 
 ដដលខញុ ាំមកកនុងសមាន ក់រពោះពុទធរបស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ 
 ខញុ ាំបានដល់ប ើយ បោយលាំោប់ ពុទធស្គសន្ទ ខញុ ាំក៏បានបធវើ 
 ប ើយ ។ កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុតបាំផ្កល ញប ើយ ភព 
 ទាំងពួង ខញុ ាំដកបោលបចញប ើយ ខញុ ាំជាបុគាលមិនមានអាសវៈ 
 ដូចជាដាំរោីត់នូវចាំណង ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និង 
 អ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ 
 របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
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១១៩ 

សត្ថមំ   េទ្លិផលទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  វលលិផលទាយដកា ដថដរា 

ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

វលវិផលទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

សត្ថមំ   េទ្លិផលទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៨៧]   កណិការ ាំវ   ជលិតាំ បុណណមាដយវ   ចនទិមាំ 

 ជលនតាំ   ទីបរុកាាំ វ អទទសាំ   ដោកន្ធយកាំ    ។ 

 កទលិោ   ផលាំ   គយហ អទាសឹ   សតថុ ដន្ធ   អហាំ 

 បសននចិដតាត    សុមដន្ធ វនទិតាវ ន   អបកកមឹ   ។ 

 ឯកតតឹដស   ឥដតា   កដបប យាំ   ផលាំ   អទទឹ   តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ផលទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 សាវ គតាំ   វត   ដម   អាសិ មម   ពុទធសស   សនតិដក 

 តិដសា   វជិាជ    អនុបបតាត  កតាំ   ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 

 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ   សមហូតា 

 ន្ធដគាវ   ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 
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១១៩ 

េទ្លិផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៧ 

 បានឮថា រពោះវលលិផលទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   វលវិផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 

េទ្លិផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៧ 

  [៨៧] ខញុ ាំបានបឃើញរពោះបោកន្ទយក រទង់រុងបរឿងដូច 
 ផ្កា កណិោរ ឬដូចរពោះចស្តនាកនុងនថងទី ១៥ បកើត ឬក៏ដូចទីបរុកខ 
 (បដើមបឈើរបោ ាំទវីប) ដ៏រុងបរឿង ។ ខញុ ាំក៏មានចិតារជោះថាល  មានចិតា 
 រកីរាយ បានយកដផលបចកថាវ យរពោះស្គស្គឋ  ប ើយថាវ យបងាាំ 
 បដើរបចញបៅ ។ កនុងកបបទី ៣១ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោល 
 បន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានថាវ យដផល ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ 
 បនោះជាផលននផលទន ។ ឱ ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមកកនុងសមាន ក់ 
 រពោះពុទធរបស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយ 
 បោយលាំោប់ ពុទធស្គសន្ទ ខញុ ាំក៏បានបធវើប ើយ ។ កិបលស 
 ទាំងឡាយ ខញុ ាំដុតបាំផ្កល ញប ើយ ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំដកបោលបចញ 
 ប ើយ   ខញុ ាំជាបុគាលមិនមានអាសវៈ   ដូចដាំរោីត់នូវចាំណង   ។ 
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១២០ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  កទលិផលទាយដកា ដថដរា 

ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

េទ្លិផលទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

អដឌមំ   បន្សផលទាយេកត្ទរាបទានំ្ 

[៨៨]   អជជុ ដន្ធ   ន្ធម   សមពុ ដទាធ  ហិមវដនត   វសី   តទា 

 ចរដណន   ច   សមបដន្ធន  សមាធិកុសដោ   មុនិ   ។ 

 កុមភមតតាំ   គដហតាវ ន បនសាំ   ជីវជីវកាំ  

 ឆតតបដណណ   ឋដបតាវ ន អទាសឹ   សតថុ ដន្ធ   អហាំ   ។ 

 ឯកនវុដត  ឥដតា   កដបប  យាំ    ផលាំ     អទទឹ    តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ផលទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 សាវ គតាំ   វត   ដម   អាសិ មម   ពុទធសស   សនតិដក 

 តិដសា   វជិាជ    អនុបបតាត  កតាំ   ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 
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១២០ 
សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើ 
 ឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏បាន 
 របតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះកទលិផលទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋង  
នូវោថាទ ាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   េទ្លិផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 

បន្សផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៨ 

  [៨៨] កនុងោលបន្ទោះ រពោះសមពុទធរពោះន្ទមអ្ជជុនៈ រពោះអ្ងា 
 បរបូិណ៌បោយចរណៈផង ជាអ្នករបាជញ្ ល សនវកនុងសមាធិ 
 ផង គង់បៅកនុង ិមវនារបបទស ។ ខញុ ាំបានយកដផលខនុរទ ាំង 
 រសស់ របមាណប ុនកអម តមាល់បលើសលឹកបឈើមានសណាឌ ន 
 ដូចឆរត ថាវ យដល់រពោះស្គស្គឋ  ។ កនុងកបបទី ៩១ អ្ាំពីកបបបនោះ 
 កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានថាវ យដផល ខញុ ាំមិនដដល 
 ស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននផលទន ។ ឱ ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំ 
 មកកនុងសមាន ក់រពោះពុទធរបស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបាន 
 ដល់ប ើយបោយលាំោប់   ពុទធស្គសន្ទ    ខញុ ាំក៏បានបធវើប ើយ   ។ 
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១២១ 

ន្វមំ   កសាណ្កកាដិវសីកត្ទរាបទានំ្ 

 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ   សមហូតា 

 ន្ធដគាវ   ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  បនសផលទាយដកា ដថដរា 

ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

បន្សផលទាយេកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ន្វមំ   កសាណ្កកាដិវសីកត្ទរាបទានំ្ 

[៨៩]   វបិសសដិន្ធ   ាវចដន ឯកាំ    ដលណាំ    មោ   កតាំ 

 ចាតុទទិសសស   សងឃសស ពនធុមារាជធានិោ   ។ 

 ទុដសសហិ   ភមូឹ   ដលណសស សនថរតិាវ         បរចិចជឹ 

 ឧទគគចិដតាត    សុមដន្ធ អកាសឹ   បណិធឹ   តទា   ។ 

 អារាធដយយយ ាំ   សមពុទធាំ បពវជជញ្ច    លដភយយហាំ 

 អនុតតរញ្ច    និពាវ នាំ ផុដសយយ ាំ   សនតិមុតតមាំ   ។ 
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១២១ 

កសាណ្កកាដិវសីកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៩ 

 កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុតបាំផ្កល ញប ើយ ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំដក 
 បោលបចញប ើយ ខញុ ាំជាបុគាលមិនមានអាសវៈ ដូចជាដាំរ ី
 ោត់នូវចាំណង ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  
 ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់ 
 រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះបនសផលទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋង 
នូវោថាទ ាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   បន្សផលទាយេកត្ទរាបទាន្   ។ 

កសាណ្កកាដិវសីកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៩ 

  [៨៩] កនុងស្គសន្ទននរពោះពុទធ រពោះន្ទមវបិសស ី ខញុ ាំបាន 
 បធវើគុហាមួយ កនុងរាជធានី ប ម្ ោះពនធុមតី បដើមបសីងឃ ដដល 
 មកអ្ាំពីទិសទ ាំង ៤ ។ ខញុ ាំបានចាំណាយសាំពត់រោលទីគុហា 
 បោយសាំពត់ ខញុ ាំមានចិតាខពស់ប ើង មានចិតាបស្គមនសស ក៏បធវើ 
 នូវបសចកាីរបាថាន  កនុងោលបន្ទោះថា ខញុ ាំសូមឲយរពោះសមពុទធបរបាស 
 របាណផង សូមឲយបានបពវជាជ ផង សូមពាល់រតូវ នូវរពោះ 
 និពាវ នដ៏របបសើរ     ជាសនាិសុខដ៏ឧតាមផង     កុាំបីអាក់ខាន     ។ 
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១២២ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

 ដតដនវ   សុកកមដូលន កដបប   នវុតិ   សាំសរ ឹ

 ដទវភដូតា   មនុដសា   ច កតបុដញ្ញា    វដិរាចហាំ   ។ 

 តដតា   កមាម វដសដសន ឥធ   បចឆិមដក   ភដវ 

 ចមាយាំ   អគគដសដេិសស ជាដតាមហិ    ឯកបុតតដកា   ។ 

 ជាតមតតសស   ដម   សុតាវ  បិតុឆដន្ធទ    អយាំ   អហុ 

 ទទាមហាំ   កុមារសស វសីដកាដី   អននូកា   ។ 

 ចតុរងគុោ   ច   ដម   ដោមា ជាតា   ាទតដល   ឧដភា 

 សុែុមា   មុទុសមផសា តុោបិចុសមា   សុភា   ។ 

 អតីតា   នវុត ិ  កបា អយាំ   ឯដកា   ច   ឧតតរ ឹ

 ន្ធភិជាន្ធមិ   និកាិ ដតត ាដទ   ភុដមម   អសនថដត   ។ 

 អារាធិដតា   ដម   សមពុ ដទាធ  បពវជឹ   អនគារយិាំ 

 អរហតតញ្ច    ដម   បតតាំ សីតិភដូតាមហិ   និពវុ ដតា   ។ 

 អគាគ រទធវរីោិនាំ និទទិដោេ    សពវទសសនិ្ធ 

 ែីណាសដវា   ច   អរហា ឆឡភិដញ្ញា    មហិទធិដកា   ។ 
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១២២ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 បោយកុសលមូលបន្ទោះឯង ខញុ ាំអ្បន្ទា លបៅបកើតជាបទវត្ត និង 
 មនុសស បានបធវើបុណយ ប ើយរុងបរឿង អ្ស់ ៩០ កបប ។ កនុង 
 ភពជាទីបាំផុតបនោះ ខញុ ាំបានបកើតជាបុតាឯក របស់បសដឌីដ៏របបសើរ 
 កនុងរកុងចមា បោយសាំណល់ននបុញ្ដកមមបន្ទោះ ។ ឆនាៈរបស់ 
 បិត្តននខញុ ាំបនោះ បានបកើតប ើងថា អាត្តម អ្ញនឹងឲយដល់កុមារ 
 នូវរទពយ ២០ បោដិ មិនឲយខវោះខាត បរពាោះឮថាខញុ ាំបកើតប ើយ ។ 
 បរាមទ ាំងឡាយននខញុ ាំ របដវង ៤ ធាន ប ់ ដុោះរតង់នផាននបាតបជើង 
 ទាំងគូ ជាបរាមលអិត មានសមផសសទន់លអដូចប ុយគ ។ កនលង 
 បៅ ៩១ កបប នឹងកបបបនោះប ើយ ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ោក់បជើង 
 ជាន់បលើទី ដដលបគមិនរោលប ើយ ។ ខញុ ាំបានឲយរពោះសមពុទធ 
 រទង់បរបាសរបាណ ខញុ ាំបានចូលបៅោន់ផនួស ខញុ ាំបានដល់រពោះ 
 អ្រ តាប ើយ ខញុ ាំជាបុគាលមានបសចកាីរតជាក់រតជុាំបកើតប ើង 
 ប ើយ ជាបុគាលមានទុកខរ ាំលត់អ្ស់ប ើយ ។ រពោះសមពុទធរពោះ 
 អ្ងាយល់បឃើញសពវ បានសដមឋងថា បណាឋ បុគាលដដលមាន 
 ពាយាមរបារពធដ៏របបសើរ ខញុ ាំបនោះ ជាបុគាលមានអាសវៈអ្ស់ 
 ប ើយ   ជារពោះអ្រ នា   បានអ្ភិញ្ញដ    ៦   មានឫទធិដ៏បរចើន   ។ 
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១២៣ 

ន្វមំ   កសាណ្កកាដិវសីកត្ទរាបទានំ្ 

 ឯកនវុដត   ឥដតា   កដបប យាំ   ទានមទទឹ   តទា 

 ទុគគត ឹ  ន្ធភិជាន្ធមិ ដលណទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 សាវ គតាំ   វត   ដម   អាសិ មម   ពុទធសស   សនតិដក 

 តិដសា   វជិាជ    អនុបបតាត  កតាំ   ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 

 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ   សមហូតា 

 ន្ធដគាវ   ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 

 ដថដរា  ដកាដិវដីសា  ដសាដណា ភិកាុ សងឃសស   អតថដតា 

 បញ្ហាំ    បុដោេ    វោិកាសិ អដន្ធតតតមហាសដរតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ដសាដណា ដកាដិវដីសា ដថដរា 

ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

កសាណ្កកាដិវសីកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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១២៣ 

កសាណ្កកាដិវសីកត្ទរាបទាន្   ទី្   ៩ 

 កនុងកបបទី ៩១ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដល 

 ខញុ ាំបានឲយទន ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននបលណ-

 ទន ។ ឱ ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមកកនុងសមាន ក់រពោះពុទធរបស់ខញុ ាំ លអ 

 ណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយបោយលាំោប់ ពុទធ-

 ស្គសន្ទ ខញុ ាំក៏បានបធវើប ើយ ។ កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុត 

 បាំផ្កល ញប ើយ ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំដកបោលបចញប ើយ ខញុ ាំ ជា

បុគាលមិនមាន អាសវៈដូចជាដាំរោីត់នូវចាំណង ។ បដ-ិ 

 សមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ 

 ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏បានរបតិ- 

 បតាិប ើយ ។ រពោះបស្គណបោដិវសីបតេរ បានពាករ 

 បោយបសចកាីពិស្គឋ រ នូវរបស្គន  ដដលភិកខុសងឃ សួរប ើយ 

 ជិតមហារសោះ   ប ម្ ោះអ្បន្ទតតា   ។ 

 បានឮថា រពោះបស្គណបោដិវសីបតេរ មានអាយុ បានសដមឋង 

នូវោថាទ ាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   កសាណ្កកាដិវសីកត្ទរាបទាន្   ។ 
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១២៤ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

ទ្សមំ   បុពឝេមយបិកលាតិ្   នាម   ពុទាន បទានំ្ 

[៩០]   អដន្ធតតតសរាសដនន រមណីដយ   សិោតដល 

 ន្ធន្ធរតនបដជាជ ដត ន្ធន្ធគនធវននតដរ   ។ 

 មហតា   ភិកាុ សដងឃន បដរដតា   ដោកន្ធយដកា 

 អាសីដន្ធ   ពាករ ិ  តតថ បុពវកមាម និ   អតតដន្ធ   ។ 

 សុណាថ   ភិកា ដវ   មយហាំ យាំ   កមមាំ   បកតាំ   មោ 

 ឯកាំ    អរញ្ាិ កាំ    ភិកាុ ាំ  ទិសាវ    ទិននាំ   បិដោតិកាំ (១)  ។ 

 បតថិតាំ   បឋមាំ   ពុទធាំ ពុទធតាត យ   មោ   តទា(២) 

 បិដោតិយសស   កមមសស ពុទធដតតបិ   វបិចចតិ   ។ 

 ដគាាលដកា   បុដរ   អាសឹ គាវ ឹ  ាដជតិ   ដគាចរ ាំ 

 បិវនតឹ   ឧទកាំ    អាវលិាំ គាវ ឹ  ទិសាវ    និវារយឹ   ។ 

 ដតន   កមមវាិដកន ឥធ   បចឆិមដក   ភដវ 

 បិាសិដតា   យថិចឆកាំ  ន  ហិ  ាតុាំ  លភាមហាំ(៣)  ។ 
     ១  ម. អយំ  ឧបឌណោថា ន្ ទិ្សសតិ្ ។ ២ ម. ឥកម កទ្ឝ បាោ ន្ត្ទិ ។ ៣ ម.  កោបាល- 

កកា   បុករ   អាសឹ   ។   ល   ។   ន្    ិ   បាតំុ្   លភាម ន្ថិ   ឥកម   បាោ   ន្   វជិជន្ថិ   ។ 
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១២៤ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

បុពឝេមយបិកលាតិ្   នាម   ពុទាន បទាន្   ទី្   ១០ 

  [៩០] រពោះបោកន្ទយក មានភិកខុសងឃបរចើនបោមបរាម 
 រទង់គង់បលើនផាននថម ជាទីរកីរាយ ជិតរសោះអ្បន្ទតតា រុងបរឿង 
 បោយរតនៈបផសង ៗ កនុងចបន្ទល ោះនននរព មានកលនិផ្កា បផសង ៗ 
 រទង់ពាករនូវបុពវកមម របស់រពោះអ្ងា កនុងទីបន្ទោះថា មាន លភិកខុ  
 ទាំងឡាយ អ្នកទ ាំងឡាយ ចូរស្គឋ ប់នូវអ្ាំបពើរបស់តថាគត 
 ដដលបានបធវើទុកមកប ើយ ដូចតបៅបនោះ តថាគតបានបឃើញ 
 នូវភិកខុ មួយរូបបៅកនុងនរព ប ើយបានរបបគនកាំណាត់សាំពត់ ។ 
 កនុងោលបន្ទោះ តថាគតបានរបាថាន ជារពោះសមពុទធ ជាដាំបូង 
 បដើមបោីររត្តស់ដឹង ឯបសចកាីរបាថាន បន្ទោះ ក៏ឲយផលកនុងោរ 
 បានរត្តស់ជារពោះពុទធ បោយអ្ាំណាចននបិបោតិកមម ។ កនុង 
 ោលមុន តថាគត បកើតជាន្ទយបោបាល បកៀងបមបោបៅ 
 ោន់ទីបោចរ បានបឃើញបមបោ កាំពុងផឹកទឹកលអក់ ប ើយ 
 បដញបចញ ។ បោយវបិាកននកមមបន្ទោះ កនុងបចឆមិភពបនោះ 
 តថាគតបរសកទឹក   ប ើយមិនបានផឹកដូចបសចកាីរបាថាន    ។ 
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១២៥ 

ទសមំ   បុពវកមមបិត្ោថិ   នាម   ពុទាធ បទានំ 

 បុន្ធលិ   ន្ធមហាំ   ធុដតាត  បុដពវ   អញ្ញា សុ   ជាតិសុ 

 បដចចកពុទធាំ   សុរភឹ អពាភ ចិកាឹ    អទសូកាំ  

 ដតន   កមមវាិដកន និរដយ   សាំសរ ឹ  ចិរ ាំ 

 ពហ ូ  វសសសហសានិ ទុកាាំ    ដវដទសិ   ដវទនាំ   ។ 

 ដតន   កមាម វដសដសន ឥធ   បចឆិមដក   ភដវ 

 អពភកាា នាំ   មោ   លទធាំ សុនទរកិាយ   ការណា   ។ 

 សពាវ ភិភុសស   ពុទធសស នដន្ធទ    ន្ធមាសិ   សាវដកា 

 តាំ   អពាភ ចិកាា យ   និរដយ ចិរ ាំ   សាំសរតិាំ   មោ   ។ 

 ទសវសសសហសានិ និរដយ   សាំសរ ឹ  ចិរ ាំ 

 មនុសសោភាំ   លទាធ ហាំ អពភកាា នាំ   ពហុាំ   លភឹ   ។ 

 ដតន   កមាម វដសដសន ចិញ្ច មានវកិា   មមាំ 

 អពាភ ចិកាិ    អភដូតន ជនកាយសស   អាគតា   ។ 

 រពាហមដណា   សុតវា   អាសឹ អហាំ   សកកតបជិូដតា 

 មហាវដន   បញ្ច សដត មដនត   វាដចមិ   មាណដវ   ។ 
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១២៥ 

បុពវកមមបិត្ោថិ   នាម   ពុទាធ បទាន   ទី   ១០ 

 ោលភពមុន កនុងជាតិដនទ តថាគតជាអ្នកបលង ប ម្ ោះ 
 បុន្ទលិ បានបពាលបងាា ច់នូវរពោះបបចចកពុទធ រពោះន្ទមសុរភី 
 រពោះអ្ងាជាបុគាលមិនរបទូសាប ើយ ។ បោយវបិាកននកមមបន្ទោះ 
 តថាគតអ្បន្ទា លបៅកនុងនរក អ្ស់ោលដ៏យូរ រងទុកខបវទន្ទ 
 អ្ស់ពាន់ននឆ្ន ាំដ៏បរចើន ។ បោយសាំណល់ននកមមបន្ទោះ កនុង 
 បចឆិមភពបនោះ តថាគត បាននូវោរបពាលចងាា ច់ បរពាោះប តុ 
 ននន្ទងសុនារោិ ។ មួយបទៀត តថាគតបពាលបងាា ច់ស្គវក័ 
 ប ម្ ោះននា របស់រពោះពុទធ រទង់រគបសងាត់ នូវសតវបោក 
 ទាំងពួង តថាគតបានអ្បន្ទា លបៅកនុងនរក អ្ស់ោលដ៏យូរ 
 បរពាោះោរបពាលបងាា ច់ នូវស្គវក័បន្ទោះ ។ តថាគតបាន 
 អ្បន្ទា លបៅកនុងនរក អ្ស់ោលដ៏យូរ ចាំនួនមួយ មឺនឆ្ន ាំ លុោះ 
 តថាគត បានមកជាមនុសស ក៏បាននូវោរបពាលបងាា ច់ជា 
 បរចើន ។ បោយសាំណល់ននកមមបន្ទោះ ន្ទងចិញ្ចមានវោិមក 
 បពាលបងាា ច់តថាគត កនុងរបជុាំជន បោយពាកយមិនពិត ។ 
 តថាគតបកើតជារពា មណ៍ ដតងជាអ្នកបចោះមនា មានបគបធវើ 
 សោា របូជា   បងាា ញមនាដល់មាណព  ៥០០  ន្ទក់កនុងនរពធាំ   ។ 
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១២៦ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

 តតាថ គដតា(១)    ឥសីភិដមា បញ្ញច ភិដញ្ញា    មហិទធិដកា 
 តញ្ញច ហាំ   អាគតាំ   ទិសាវ  អពាភ ចិកាឹ    អទសូកាំ    ។ 
 តដតាហាំ   អវចាំ   សិដសស កាមដភាគី   អយាំ   ឥសិ 
 មយហាំបិ   ភាសមានសស អនុដមាទឹសុ   មាណវា   ។ 
 តដតា   មាណវកា   សដពវ ភិកា មាន្ធ   កុដល   កុដល 
 មហាជនសស   អាហាំសុ កាមដភាគី   អយាំ   ឥសិ   ។ 
 ដតន   កមមវាិដកន បញ្ច    ភិកាុ សតា   ឥដម 
 អពភកាា នាំ   លភុាំ   សដពវ សុនទរកិាយ   ការណា   ។ 
 ដវមាតុ   ភាតរ ាំ   បុដពវ ធនដហតុ   ហនឹ   អហាំ 
 បកាិ បឹ   គិរទុិដគគសុ សិោយ   ច   អបឹសយឹ   ។ 
 ដតន   កមមវាិដកន ដទវទដតាត    សិលាំ   ែិបិ 
 អងគុដេាំ   បឹសយិ   ាដទ មម   ាសាណសកា រា   ។ 
 បុដរហាំ   ទារដកា   ហុតាវ  កីឡមាដន្ធ   មហាបដថ 
 បដចចកពុទធាំ   ទិសាវ ន មដគគ   សកលិកាំ    ទហឹ   ។ 
 ដតន   កមមវាិដកន ឥធ   បចឆិមដក   ភដវ 
 វធតថាំ   មាំ   ដទវទដតាត  អតិមាដរ   បដោជយិ   ។ 
     ១   ម.   ត្ោគកតា   ។ 
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១២៦ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ឥសីភិមៈ បានអ្ភិញ្ញដ  ៥ មានឫទធិបរចើន មកកនុងទីបន្ទោះ តថា-
 គត បានបឃើញឥសីបន្ទោះ បោកជាអ្នកមិនរបទូសា និមនាមក 
 ក៏បានបពាលបងាា ច់ ។ លាំោប់បន្ទោះ តថាគតនិយាយនឹងពួក 
 សិសសថា ឥសីបនោះ ជាអ្នកបរបិភាគោម ោលតថាគតនិយាយ 
 របាប់ ឯពួកមាណព ក៏បានរកីរាយត្តម ។ លាំោប់បន្ទោះ 
 មាណពទាំងអ្ស់ រត្តច់បៅសូមកនុងរតកូលតូចធាំនិយាយរបាប់ 
 មហាជនថា ឥសីបនោះ ជាអ្នកបរបិភាគោម ។ បោយវបិាកនន 
 កមមបន្ទោះ ភិកខុទ ាំងអ្ស់ចាំនួន ៥០០ បនោះ ក៏បាននូវោរបពាល 
 បងាា ច់ បរពាោះប តុននន្ទងសុនារោិ ។ ោលភពមុន តថាគត 
 សមាល ប់បងរបុសមាន ក់ មានមាត្តបផសងោន  បរពាោះប តុននរទពយ 
 ប ើយបបាោះបោលបៅកនុងបរជាោះភនាំឲយប ោះនឹងថម ។ បោយវបិាក 
 ននកមមបន្ទោះ បទវទតា បានរបបមៀលថម ដុាំថមក៏របមៀលមកប ោះ 
 អ្ងាុដឌបាទ (បមបជើង) ននតថាគត ។ ោលពីជាតិមុន តថាគត 
 ជាទរក កាំពុងបលងកនុងផលូ វធាំ បានបឃើញរពោះបបចចកពុទធ ក៏ 
 ដុតនរពទ ាំងមូល ដកបរផលូ វ ។ បោយវបិាកននកមមបន្ទោះ កនុង 
 បចឆិមភពបនោះ     បទវទតាក៏បរបើខាម ន់ធនូ      ឲយសមាល ប់តថាគត     ។ 
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១២៧ 

ទ្សមំ   បុពឝេមយបិកលាតិ្   នាម   ពុទាន បទានំ្ 

 ហតាថ ដរាដហា   បុដរ   អាសឹ បដចចកមុនិមុតតមាំ 

 បិណាោ យ   វចិរនតាំប ិ អាសាដទសឹ   គដជនហាំ   ។ 

 ដតន   កមមវាិដកន ភដន្ធត    ន្ធឡាគិរ ី  គដជា 

 គិរពិវដជ   បុរវដរ ទារុដណា   សមុាគមិ   ។ 

 រាជាហាំ   បតតិដកា   អាសឹ សតតិោ   បុរដិស   ហនឹ 

 ដតន   កមមវាិដកន និរដយ   បចចិសាំ   ភុសាំ   ។ 

 កមមុ ដន្ធ   តសស   ដសដសន ដសាទានិ   សកលាំ   មម 

 ាដទ   ឆវ ឹ  បកដបបសិ ន   ហិ   កមមាំ   វនិសសតិ   ។ 

 អហាំ   ដកវដដគាមសមឹ អហុ   ដកវដដទារដកា 

 មដចាឆ បោតដក   ទិសាវ  ជនយឹ   ដសាមនសសកាំ    ។ 

 ដតន   កមមវាិដកន សីសទុកាាំ    អហុ   មម 

 សដកកសុ   ហញ្ាមាដនសុ យទា   ហនិ   វដិដុដភា   ។ 

 ផុសសសាហាំ   ាវចដន សាវដក   បរភិាសយឹ 

 យវ ាំ   ោទថ   ភុញ្ជ ថ មា   ច   ភុញ្ជ ថ  សាលិដោ ។ 
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១២៧ 

បុពឝេមយបិកលាតិ្   នាម   ពុទាន បទាន្   ទី្   ១០ 

 ោលពីជាតិមុន តថាគតបកើតជា មដាំរ ី បានបរដាំរបីាំបរពចរពោះ 
 បបចចកមុនី ដ៏ឧតាម រពោះអ្ងាកាំពុងរត្តច់បៅបដើមបបីិណឍ បាត ។ 
 បោយវបិាកននកមមបន្ទោះ ដាំរនី្ទឡាគិរចុីោះបរបងោច ចូលមក 
 បរពចតថាគតកនុងគិរពិវជបុរដី៏របបសើរ (រាជគ ៈ) ។ តថាគត 
 បកើតជាបសឋច ប ម្ ោះបតាិកៈ បានយកលាំដពងសមាល ប់បុរស 
 ទាំងឡាយ បោយវបិាកននកមមបន្ទោះ តថាគតបឆោះកនុងបភលើងន- 
 រកោល ខាល ាំង ។ បោយសាំណល់ននកមមបន្ទោះ កនុងោលឥ ូវបនោះ 
 កមមវបិាកបន្ទោះ ក៏បធវើឲយរបកដសបងបជើងទ ាំងអ្ស់របស់តថាគត 
 បរពាោះថាកមមបៅដតមិនទន់វនិ្ទស ។ តថាគតបកើតជាទរក 
 ននរពានរតី កនុងបកវដឋរោម បានបឃើញពួកជនអ្នកសមាល ប់រតី 
 ក៏បកើតបស្គមនសស ។ បោយវបិាកននកមមបន្ទោះ បសឋចវដិដុភៈ 
 សមាល ប់ពួកសកយៈ កនុងោលណា ទុកខកនុងកាលក៏មានដល់ 
 តថាគត (កនុងោលបន្ទោះ) បរពាោះពួកសកយៈ រតូវបគសមាល ប់ ។ 
 តថាគតបានបពាលផាន្ទា  នូវពួកស្គវក័កនុងស្គសន្ទ ននរពោះ 
 ពុទធរពោះន្ទមផុសសៈថា ចូរបោកទ ាំងឡាយទាំពាសីុបរបិភាគ 
 នូវបាយដាំបណើ បចុោះ    កុាំបរបិោគនូវបាយរសូវស្គលីប ើយ     ។ 
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១២៨ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 ដតន   កមមវាិដកន ដតមាសាំ   ោទិតាំ   យវ ាំ 

 និមនតិដតា   រពាហមដណន ដវរញ្ញជ យាំ   វសឹ   តទា   ។ 

 និពវុ ដទធ   វតតមានមហិ មលលបុតតាំ   និដសធយឹ 

 ដតន   កមមវាិដកន បិដេិទុកាាំ    អហុ   មម   ។ 

 តិកិចឆដកា   អហាំ   អាសឹ ដសដេិបុតតាំ   វដិរចយឹ 

 ដតន   កមមវាិដកន ដហាតិ   បកា នទិកាំ    មម   ។ 

 អវចាហាំ   ដជាតិាដោ សុគតាំ   កសសបាំ   តទា 

 កុដតា   នុ   ដពាធិមណោ សស ដពាធិ   បរមទុលលភា   ។ 

 ដតន   កមមវាិដកន អចរ ឹ  ទុកករ ាំ   ពហុាំ 

 ឆពវសានុរុដវោយាំ តដតា   ដពាធឹ   អាបុណឹ   ។ 

 ន្ធហាំ   ឯដតន   មដគគន ាបុណឹ   ដពាធិមុតតមាំ 

 កុមដគគន   គដវសិសស ាំ បុពវកដមមន   ដចាទិដតា   ។ 

 បុញ្ាាបបរកិាី ដណា សពវសន្ធត បវជជិ ដតា 

 អដសាដកា   អនុាោដសា និពាវ យិសស ាំ   អន្ធសដវា   ។ 
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១២៨ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 បោយវបិាកននកមមបន្ទោះ កនុងោលបន្ទោះ តថាគត បៅកនុងរសុក 
 បវរញ្ញជ  រពា មណ៍និមនាឲយឆ្ន់ដតបាយដាំបណើ បអ្ស់ ៣ ដខ ។ 
 តថាគតបានហាមោត់កូនអ្នកចាំបាប់ កនុងោលដដលោម នរពោះ 
 ពុទធរត្តស់ បោយវបិាកននកមមបន្ទោះ ជាំងឺខនងក៏បកើតប ើងដល់ 
 តថាគត ។ តថាគតបកើតជាបពទយ បានោក់ថាន ាំបញ្ចុ ោះបសដឌីបុតា 
 បោយវបិាកននកមមបន្ទោះ ជាំងឺចុោះ្មក៏បកើតប ើងដល់តថា- 
 គត ។ កនុងភពមួយបន្ទោះ តថាគតបកើតជាបជាតិបាល បាន 
 ផាញ់ផ្កា ល់រពោះសុគត រពោះន្ទមកសសបៈថា បរពាោះអ្វីក៏ថា 
 រត្តស់ដឹងបពាធិញ្ញដ ណ ជាទីផូរផង ់ បគរកបានបោយករម 
 នរកដលង ។ បោយវបិាកននកមមបន្ទោះ តថាគតរបរពឹតាទុការ- 
 កិរយិាជាបរចើន កនុងឧរុបវលរបបទស អ្ស់ ៦ វសាបទើបបាន 
 រត្តស់ដឹងប ើង ។ តថាគតមិនបាននូវបពាធិញ្ញដ ណដ៏ឧតាម 
 បោយផលូវនុ៎ោះបទ តថាគតប តុដតបុពវកមមបន្ទោះោស់បតឿន ក៏ 
 ដសវងរកត្តមផលូ វខុស ។ តថាគតមានបុណយនិងបាបអ្ស់រលីង 
 ប ើយ បានបវៀរបង់នូវកបតា ទ ាំងពួង មិនមានបសចកាីបស្គក 
 មិនមានបសចកាីចបងអៀតចងអល់  មិនមានអាសវៈ  នឹងបរនិិពាវ ន ។ 
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១២៩ 

ឧទាធ នំ្ 

 ឯវ ាំ   ជិដន្ធ   វោិកាសិ ភិកាុ សងឃសស   អតថដតា 

 សពាវ ភិញ្ញា ពលបបដតាត  អដន្ធតដតត   មហាសដរតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ ភគវា អតតដន្ធ បុពវចរតិាំ បុពវកមម- 

បិដោតឹ     ន្ធម    ពុទាធ បទានាំ     ធមមបរោិយាំ     អភាសិតាថ តិ   ។ 

បុពឝេមយបិកលាតិ្   នាម   ពុទាន បទានំ្   សមត្ថំ   ។ 

ឧទាធ នំ្ 

 អមពដាំ   លពុជដញ្ច វ ឧទុមពរមិលកាុ    ច 

 ផារុវលលី   ច   កទលិ បនដសា   ដកាដិវសីដកា   ។ 

 បុពវកមមបិដោតិ   ច អបទានាំ   មដហសិដន្ធ 

 គាថាដោ   ឯកនវុតិ គណិតាដោ   វភិាវហិិ   ។ 

អមភដផលវកោោ    ឯេូន្ចតាថ  ីកសា   ។ 

ចុទ្ធសមំ   ភាណ្វារ ំ  ។ 
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១២៩ 

ឧទាធ ន្ 

 រពោះជិនរសី រទង់ដល់នូវអ្ភិញ្ញដ  និងពលៈទ ាំងពួង បាន 
 ពាករបោយបសចកាីពិស្គឋ រ ដល់ភិកខុសងឃ ជិតមហារសោះ 
 ប ម្ ោះអ្បន្ទតតា   ដូចបរៀបរាប់មកបនោះឯង   ។ 
 បានឮថា រពោះមានរពោះភាគ បានសដមឋងនូវពុទធ បទន ប ម្ ោះ 
បុពវកមមបិបោតិ ជាធមមបរយិាយ ដដលជាបុពវចរតិ របស់រពោះអ្ងា បោយ 
របោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   បុពឝេមយបិកលាតិ្   នាម   ពុទាន បទាន្   ។ 

ឧទាធ ន្ 

 អ្មពដផលទយកបតេរាបទន ១ លពុជទយកបតេរាបទន ១ 
 ឧទុមពរផលទយកបតេរាបទន ១ មិលកខុផលទយកបតេរាបទ- 
 ន ១ ផ្ករុសផលទយកបតេរាបទន ១ វលលិផលទយកបតេ- 
 រាបទន ១ កទលិផលទយកបតេរាបទន ១ បនសផលទ- 
 យកបតេរាបទន ១ បស្គណបោដិវសីបតេរាបទន ១ បុពវកមម- 
 បិបោត្តបទន ននរពោះពុទធជាបុគាលដសវងរកនូវគុណដ៏ធាំ ១ 
 មានោថា   ៩១   ពួកអ្នករបាជញបានរាប់បឃើញប ើយ   ។ 

ចប់   អមភដផលវគោ   ទី្   ៣៩   ។ 

ចប់   ភាណ្វារៈ   ទី្   ១៤   ។ 
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ចតាថ  ីកសា   បិលិន្ធវកោោ  

បឋមំ   បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទានំ្ 

[៩១]   នគដរ   ហាំសវតិោ អាសឹ   ដទាវារដិកា   អហាំ 

 អដកាា ពភាំ   អមិតាំ   ដភាគាំ ឃដរ   សននិចិតាំ   មម   ។ 

 រដហាគដតា   និសីទិតាវ  បហាំសិតាវ ន   មានសាំ 

 និសជជ   ាសាទវដរ ឯវ ាំ   ចិដនតសហាំ   តទា   ។ 

 ពហ ូ  ដមវ   គតា   ដភាគា ផីតាំ   អដនតបុរ ាំ   មម 

 រាជាបិ   មាំ   និមដនតសិ អានដន្ធទ    បឋវសិសដរា   ។ 

 អយញ្ច    ពុដទាធ    ឧបបដន្ធន  អធិចចុបបតតិដកា    មុនិ 

 សាំវជិជនតិ   ច   ដម   ដភាគា ទានាំ   ទសាមិ   សតថុ ដន្ធ   ។ 

 បទុដមន   រាជបុដតតន ទិននាំ   ទានវរ ាំ   ជិដន 

 ហតថិន្ធដគ   ច   បលលដង ក អបដសសនាំ   ចនបបកាំ    ។ 

 អហាំបិ   ទានាំ   ទសាមិ សដងឃ   គណវរុតតដម 

 អទិននបុពវាំ   ទានវរ ាំ ភវសិស ាំ   អាទិកមមិដកា   ។ 
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បិលិន្ធវគោ   ទី្   ៤០ 

បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

 [៩១] ខញុ ាំជាឆ្ម ាំទវ រ កនុងនគរ ងសវតី ខញុ ាំសនស ាំបភាគសមបតាិ 

 ជាអ្បោខ ភិនី រាប់មិនបាន ទុកកនុងផាោះ ។ កនុងោលបន្ទោះ ខញុ ាំ 

 បៅអ្ងាុយកនុងទីស្គង ត ់ ប ើយញុ ាំងចិតាឲយរកីរាយ គឺអ្ងាុយកនុង 

 របាស្គទដ៏របបសើរ ប ើយគិតយា ងបនោះថា បភាគសមបតាិរបស់ 

 អ្ញមានបរចើន ទីខាងកនុងបុររីបស់អ្ញក៏ធាំទូោយ សូមបរីពោះ 

 រាជារពោះន្ទមអាននា ជាធាំបលើដផនដី ក៏រទង់បៅរកអ្ញ ។ 

 រពោះពុទធបនោះ ជាមុនី បកើតប ើងបរពាោះអារស័យប តុ ក៏បកើត 

 ប ើងប ើយ ទាំងបភាគសមបតាិរបស់អ្ញក៏មាន អ្ញនឹងថាវ យ 

 ទន ចាំបពាោះរពោះស្គស្គឋ  ។ វតេុទនដ៏របបសើរ គឺបដងអកកនុង 

 បលលងាបលើដាំរ ី និងវតេុមានចាំនួនបរចើន រពោះអ្ងាមាច ស់រពោះន្ទម 

 បទុមៈ បានថាវ យចាំបពាោះរពោះពុទធជិនសិរ ី ។ ឯអ្ញនឹងថាវ យ 

 ទនចាំបពាោះរពោះសងឃ ជាពួកដ៏របបសើរខពង់ខពស់ បរពាោះទនដ៏ 

 របបសើរ   អ្ញមិនធាល ប់ថាវ យប ើយ  អ្ញជាអាទិកមមិកបុគាល   ។ 
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១៣១ 

បឋមំ   បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទានំ្ 

 ចិដនតតាវ ហាំ   ពហុវធិាំ ោដគ   យសស   សុែាំ   ផលាំ 
 បរកិាា រទានមទទកាឹ  មម   សង កបបបរូណាំ    ។ 
 បរកិាា រានិ   ទសាមិ សដងឃ   គណវរុតតដម 
 អទិននបុពវាំ   អដញ្ាសាំ ភវសិស ាំ   អាទិកមមិដកា   ។ 
 នឡកាដរ   ឧាគមម ឆតតាំ   កាដរសិ   តាវដទ 
 ឆតតសតសហសានិ ឯកដតា   សននិាតយឹ   ។ 
 ទុសសសតសហសានិ ឯកដតា   សននិាតយឹ 
 បតតសតសហសានិ ឯកដតា   សននិាតយឹ   ។ 
 វាសិដោ   សតថដក   ចាបិ សចូិដោ   នែដឆទដន(១) 

 ដហោេ ឆដតត   ឋាដបសឹ កាដរតាវ    តទនុចឆដវ   ។ 
 វធិបូដន   តាលបដណណ(២) ដមារហដតថ   ច   ចាមដរ 
 បរសិាវដន   ដតលធាដរ(៣) ការយឹ   តទនុចឆដវ   ។ 
 សចូិឃដរ   អាំសវដទធ អដថាបិ   កាយពនធដន 
 អាធារដក   ច   សុកដត ការយឹ   តទនុចឆដវ   ។ 
 បរដិភាគភាជដន   ច អដថាបិ   ដោហថាលដក 
 ដភសដជជ   បរូយិតាវ ន ដហោេ ឆដតត   ឋដបសហាំ   ។ 
     ១   ម.   ន្ខកភទ្កន្   ។   ២   តាលវកណ្ឋ    ។   ៣   កត្លាធ្លករ   ។ 
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១៣១ 

បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

 បសចកាីសុខជាផល ននអ្ាំបពើណា កនុងោរបូជា អ្ញនឹងគិត 
 នូវអ្ាំបពើបន្ទោះឲយបរចើន អ្ញបានបឃើញបរោិខ រទន ជាទីញុ ាំង 
 បសចកាីរតិោះរោិះ របស់អ្ញឲយបពញ ។ អ្ញនឹងឲយនូវបរោិខ រ 
 ចាំបពាោះរពោះសងឃ ជាពួកដ៏របបសើរខពង់ខពស់ (បរពាោះថា) អ្ញមិន 
 ដដលឲយទនដល់ពួកជនដនទបស្គោះ   អ្ញជាអាទិកមមិកបុគាល  ។ 
 ខណៈបន្ទោះ ខញុ ាំចូលបៅរកពួកជាងតាញដផង ប ើយឲយបធវើ 
 ឆរត រួចឲយបគរបមូលឆរតមួយដសនទុកកនុងទីមួយ ។ ឲយបគរប- 
 មូលសាំពត់មួយដសនទុកកនុងទីមួយ ឲយបគរបមូលបារតមួយដសន 
 ទុកកនុងទីមួយ ។ ខញុ ាំឲយបគបធវើោ ាំបិតរពា ោាំបិតបោរ មជុលនិងោ ាំ- 
 បិតោត់រកចកឲយសមគួរដល់វតេុ បន្ទោះ ប ើយឲយបគទុកកនុងទីខាង 
 បរោមឆរត ។ ខញុ ាំឲយបគបធវើផលិតសរមាប់បក់និងផលិតសលឹកបត្តន ត ផលិត 
 ស្គល បបោង ក ផលិតបរាមកនាុយោមរ ី តរមងទឹក និងវតេុសរមាប់រទ 
 បរបងឲយសមគួរដល់វតេុ បន្ទោះ ខញុ ាំឲយបគបធវើបាំពង់មជុល ដខសអាបយាគ 
 វតេពនធចបងាោះ និងបជើងបារតដដលបធវើលអ ឲយសមគួរដល់វតេុ បន្ទោះ ។ 
 ខញុ ាំបានញុ ាំងបភសជជៈទ ាំងឡាយ ឲយបពញកនុងភាជន៍សរមាប់បរ-ិ 
 បភាគ  និងកនុងផាិលបោ ៈ  ប ើយទុកកនុងទីខាងបរោមឆ័រត   ។ 
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១៣២ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 វចាំ   ឧសីរ ាំ   លដេិមធុាំ បិបផលិមរចិានិ   ច 
 ហរតីកឹ   សិងគិ ដវរ ាំ សដពវ   បដូរសិ   ភាជដន   ។ 
 ឧាហន្ធ   ាទុកាដោ អដថា   ឧទកបុញ្ឆ ដន 
 កតតរទដណោ    សុកដត ការយឹ   តទនុចឆដវ   ។ 
 ឱសថាំ   អញ្ជ ន្ធបិច សោកា   ធមមកុតតរា 
 កុញ្ចិ កា   បញ្ច វដណណហិ សិពវិដត   កុញ្ចិ កាឃដរ   ។ 
 អាដោដគ   ធមូដនដតត   ច អដថាបិ   ទីបធារដក 
 តុមពដក   ច   ករដណោ    ច ការយឹ   តទនុចឆដវ   ។ 
 សណាោ ដស   បិបផដល   ដចវ អដថាបិ   មលហារដិន្ធ 
 ដភសជជថវដិក   ដចវ ការយឹ   តទនុចឆដវ   ។ 
 អាសនទិដោ   បីឋដក   ច បលលដង ក   ចតុដរាមដយ    
 តទនុចឆដវ   កាដរតាវ  ដហោេ ឆដតត   ឋដបសហាំ   ។ 
 ឧណាណ ភិសឹ   តុលភិសឹ អដថាបិ   បីឋកាភិសឹ 
 ពិដពាវ ហដន   ច   សុកដត ការយឹ   តទនុចឆដវ   ។ 
 កុរុវដិនទ   មធុសិដតថ ដតលហតថបតាបកាំ  
 សិដវដិផលកាំ    សុចឹ មញ្ចាំ    អតថរដណន(១)   ច   ។ 
     ១   ម.   សត្ទរកេន្   ។ 
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១៣២ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 ខញុ ាំបានញុ ាំងភាជន៍ទ ាំងអ្ស់ឲយបពញបោយលាំពាន់ សបូវភាល ាំង 
 បឈើឯម ដីបលី និងបរមច សម  ខញី ។ ខញុ ាំឲយបគបធវើដសបកបជើង 
 រទន្ទប់បជើង សាំពត់សរមាប់ជូតទឹក និងបឈើរចត់ដដលបគបធវើ 
 លអ ឲយសមគួរដល់វតេុ បន្ទោះ ។ (ខញុ ាំឲយបគបធវើ) នូវថាន ាំឱសថ ថាន ាំ 
 បនាក់ដភនក ចងាឹោះ ធមមរកកដ៏របបសើរ កូនបស្គរ និងរបអ្ប់ 
 កូនបស្គរ ដដលបុគាលបដរបោយបចសមានពណ៌ ៥ ។ ខញុ ាំឲយ 
 បគបធវើនូវសាំពត់អាបយាគ បខសៀ បជើងរបទីប ល័កច័ន និងដប 
 ឲយសមគួរដល់វតេុ បន្ទោះ ។ ខញុ ាំបានឲយបគបធវើនូវចន្ទា ស ោាំបិត 
 ោត់រកចក កងាវ ររតបចៀក និងថង់យាមោក់បភសជជៈ ឲយសម 
 គួរដល់វតេុ បន្ទោះ ។ ខញុ ាំបានឲយបគបធវើនូវដរគដ៏វបិសស ត្តាំងនិង 
 បលល័ងា សុទធដតមានបជើង ៤ ឲយសមគួរដល់វតេុ បន្ទោះ ប ើយឲយ 
 ទុកកនុងទីខាងបរោមឆរត ។ ខញុ ាំបានឲយបគបធវើនូវពូកញត់បោយ 
 បរាម ពូកញត់បោយសាំ ី ពូកបដរភាជ ប់នឹងត្ត ាំង និងបខនើយ 
 ដដលបគបធវើលអ ឲយសមគួរដល់វតេុ បន្ទោះ ។ ខញុ ាំឲយបគបធវើនូវកុរុវនិាៈ 
 គឺដខសសរមាប់ដុសដកអល រកមួនឃមុ ាំ បជើងរោនដុតបរបងសរមាប់ 
 កបតា នដ   និងដរគសិបវដិផលកៈដ៏ស្គអ ត   រពមទ ាំងករមាល   ។ 
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១៣៣ 

បឋមំ   បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទានំ្ 

 ដសន្ធសដន   ាទបុដញ្ឆ  សយន្ធសនទណោ ដក 

 ទនតដាដណ   ច   កថលឹ សីសដលបនគនធដក   ។ 

 អរណឹ   ផលបីដឋ   ច បតតបិធានថាលដក 

 ឧទកសស   កដចឆុញ្ច  ចុណណកាំ    រជណមពណាំ    ។ 

 សមមុញ្ជ នាំ   ឧទវតថាំ តថា   វសសកិសាដកាំ  

 និសីទនាំ   កណោុ ចាឆ ទ ឹ អថ   អនតរវាសកាំ    ។ 

 ឧតតរាសងគសងោដ ឹ នតថុកាំ    មុែដសាធនាំ 

 ពិលងគដោណភតូញ្ច  មធុាំ   ច   ទធិានកាំ    ។ 

 បុបផសិតថាំ(១)   បិដោតិញ្ច  មុែបុញ្ឆ នសុតតកាំ  

 ទាតពវាំ   ន្ធម   យាំ   អតថិ យញ្ច    កបបតិ   សតថុ ដន្ធ 

 សពវដមតាំ   សមាដនតាវ  អាននទាំ   ឧបសង កមឹ 

 ឧបសង កមម   រាជានាំ ជដនតារ ាំ   មហាយសាំ(២)។ 

 សិរសា   អភិវាដទតាវ  ឥទាំ   វចនមរពវ ឹ

 ឯកដតា   ជាតិសាំវឌា ឧភិននាំ   ឯកដតា   យដសា(៣)។ 
     ១   ម.   ធូមំ   សិត្ទំ   ។   ២   ម.   ម ិសសរ ំ  ។   ៣   ម.   មនំ្   ។ 
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១៣៣ 

បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

 ខញុ ាំឲយបគបធវើបសន្ទសនៈ បរគឿងជូតបជើង ទីបដកទីអ្ងាុយ បឈើ 

 រចត់ បឈើសាន់ បឈើរងបជើង និងបរគឿងរកអូ្ប សរមាប់ 

 ោបសីសៈ ។ ខញុ ាំឲយបគបធវើដដកបភលើង ត្តាំងដផនោា រ រគប 

 បារត ថាស បបាយសរមាប់ដងទឹក លមអិតសរមាប់ងូត 

 និងសនូកសរមាប់រជលក់ ។ (ខញុ ាំបានឲយបគបធវើ) សាំពត់ជូតមុខ 

 សាំពត់ងូតទឹក សាំពត់សរមាប់ងូតទឹកបភលៀង និសីទនៈ សាំពត់ 

 បិទបូស និងសបង់ ។ ខញុ ាំឲយបគបធវើចីពរ សងាដី ថាន ាំ ិត 

 រោសដុសបធមញ ទឹករជក់ វតេុ នរប ទឹកឃមុ ាំនិងទឹកបោោះជូរ ។ 

 វតេុណា ប ម្ ោះថាដដលបគគបបឲីយ គឺរកមួនឃមុ ាំ កាំណាត់សាំពត់ 

 កដនសងជូតមុខ និងបចស ឬវតេុណា គួរដល់រពោះស្គស្គឋ  

 ខញុ ាំក៏របមូលរបស់ទ ាំងអ្ស់នុ៎ោះ ប ើយន្ទ ាំចូលបៅោល់រពោះរាជា 

 រពោះន្ទមអាននា រពោះអ្ងាជាអ្នកចមលងពួកជន ជាអ្នកមានយស 

 ធាំ ។ ខញុ ាំរោបថាវ យបងាាំបោយតបូង រួចរោបទូលថា បយើងទ ាំង 

 ពីរន្ទក់    មានជាតិខពង់ខពស់បសមើោន     មានយសថាុ ាំបថាើងបសមើោន    ។ 
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១៣៤ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 សាធារណា   សុដែ   ទុដកា  ឧដភា   ច   អនុវតតកា 

 អតថិ   ដចតសិកាំ    ទុកាាំ  តវាដធយយ ាំ   អរនិទម   ។ 

 យទិ   សដកាក សិ   តាំ   ទុកាាំ  វដិន្ធដទយាសិ   ែតតិយ 

 តវ   ទុកាាំ    មម   ទុកាាំ  ឧភិននាំ   ឯកដតា   មនាំ   ។ 

 និដេិតនត ិ  វជិាន្ធសិ តាំ   ដមាដចយយ(១)   សដត   តុវ ាំ 

 ជាន្ធហិ   ដោ   មហារាជ ទុកាាំ    ដម   ទុពវិដន្ធទយាំ   ។ 

 ពហុាំ   សមាដន្ធ   គជជសសុ ឯតដនត   ទុចចជាំ   ធនាំ(២) 

 ោវតា   វជិិដត   អតថិ ោវតា   មម   ជីវតិាំ   ។ 

 ឯដតហិ   យទិ   ដត   អដតាថ  ទសាមិ   អវកិមបដិតា 

 គជជិតាំ   ដោ   តោ   ដទវ មិចាឆ    តាំ   ពហុគជជិតាំ   ។ 

 ជានិសាមិ   តុវ ាំ   មជជ សពវធដមម   បតិដេិតាំ 

 អតិពាឡហាំ   និបីដឡសិ ទទមានសស   ដម   សដតា   ។ 

     ១   ម.   មោកធយរំ   ។   ២   ម.   វរ ំ  ។ 
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១៣៤ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 បយើងទ ាំងពីរន្ទក់ ជាស្គធារណៈ របរពឹតាបៅត្តមោន កនុងសុខ 
 និងទុកខ បពិរតរពោះអ្ងាអ្នកទូន្ទម នសរតូវ បសចកាីទុកខរបរពឹតា 
 បៅកនុងចិតា មានរពោះអ្ងាជាទីត្ត ាំង ។ បពិរតរពោះបរមកសរត 
 បបើរពោះអ្ងាអាច ក៏សូមបបន្ទា បង់បសចកាីទុកខបន្ទោះចុោះ បសចកាីទុកខ 
 របស់រពោះអ្ងា ក៏ដូចជាទុកខរបស់ខញុ ាំ ចិតារបស់បយើងទ ាំងពីរន្ទក់ 
 រដមងមានកនុងទីដូចោន  ។ បបើរពោះអ្ងារជាបបរសចប ើយ រពោះ 
 អ្ងាគបបបីោោះទុកខបន្ទោះបចញ បពិរតមហារាជ សូមរពោះអ្ងា 
 រជាបនូវទុកខ ដដលខញុ ាំរពោះអ្ងា បបន្ទា បង់បានបោយរកចុោះ ។ 
 សូមរពោះអ្ងាមានរពោះបនាូលបៅបមើល បតើរទពយទ ាំងប ុន្ទម នកនុង 
 ដដន និងជីវតិទ ាំងប ុន្ទម នរបស់ខញុ ាំ រទពយនុ៎ោះឯង រពោះអ្ងា 
 លោះបង់បាន បោយករមឬបទ ។ បបើរពោះអ្ងាមានបសចកាីរតូវ-
 ោរបោយរទពយ និងជីវតិនុ៎ោះ រពោះអ្ងានឹងថាវ យបោយឥត 
 ញប់ញ័រ    បពិរតរពោះសមមតិបទព   រពោះអ្ងាធាល ប់មានបនាូលនឹង 
 ខញុ ាំមកប ើយ ដតរពោះបនាូលបន្ទោះ បរចើនដតខុស ។ ខញុ ាំនឹង 
 ដឹងនូវរពោះអ្ងាដដលឋិតបៅ កនុងធម៌ទ ាំងពួងកនុងនថងបនោះ រពោះ 
 អ្ងាដតងបបៀតបបៀនចាំបពាោះខញុ ាំ   ដដលជាអ្នកឲយទនខាល ាំងបពក   ។ 
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១៣៥ 

បឋមំ   បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទានំ្ 

 កិដនត   សលលបិដតនដតាថ  បតថិតាំ   ដត   កដថហិ   ដម 

 ឥចាឆ មហាំ   មហារាជ ពុទធដសដេាំ   អនុតតរ ាំ   ។ 

 ដភាជយិសាមិ   សមពុទធាំ វជជាំ   ដម   មាហុ   ជីវតិាំ 

 អញ្ាាំ    ដតហាំ   វរ ាំ   ទមមិ អោចិដតា   តថាគដតា   ។ 

 អដទដយា   កសសចិ   ពុដទាធ  មណិ   ដជាតិរដសា   យថា 

 ននុ   ដត   គជជិតាំ   ដទវ ោវ   ជីវតិមតថិកាំ    ។ 

 ជីវតិាំ   ទទមាដនន យុតតាំ   ទាតុាំ   តថាគតាំ 

 ឋបនីដោ   មហាវដីរា អដទដយា   កសសចិ   ជិដន្ធ ។ 

 ន   ដម   បដិសសុដតា   ពុដទាធ  វរសស   អមិតាំ   ធនាំ 

 វនិិចឆយាំ   ាបុណាមិ បុចឆិសាមិ   វនិិចឆដយ   ។ 

 យថា   សណហាំ    កដថសសនតិ បដិបុចាឆ ម   តាំ   តថា 

 រដញ្ញា    ហដតថ   គដហតាវ ន អគមាសឹ   វនិិចឆយាំ   ។ 
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           ១៣៥ 

បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

 រពោះអ្ងាមានរបបយាជន៍អ្វី បោយោរចរោោន  សូមរពោះអ្ងា 

 របាប់ខញុ ាំ នូវប តុដដលរពោះអ្ងារបាថាន ចុោះ បពិរតមហារាជ ឯ 

 ខញុ ាំរពោះអ្ងាចង់បានរពោះពុទធ ជាបុគាលរបបសើរខពង់ខពស់ ។ ខញុ ាំនឹង 

 ញុាំងរពោះសមពុទធឲយឆ្ន់ សូមកុាំឲយជីវតិរបស់ខញុ ាំមានបទសប ើយ 

 ខញុ ាំថាវ យពរដនទដល់រពោះអ្ងាថា រពោះតថាគត មិនរតូវអ្នកណា 

 និមនាប ើយ ។ រពោះពុទធដូចជាដកវមណិបជាតិរស មិនរតូវឲយ 

 ដល់អ្នកណាមួយបទ បពិរតរពោះសមមតិបទព ដរកងរពោះអ្ងាធាល ប់ 

 មានរពោះបនាូលប ើយថា ជីវតិមានរបបយាជន៍ជាដរាប ។ រពោះ 

 អ្ងា ោលឲយនូវជីវតិ គួរឲយរពោះតថាគតដល់ខញុ ាំ រពោះជិនរសី 

 ជាមហាវរីបុរស ដដលបគរតូវដតតមាល់ទុក មិនរតូវឲយដល់ 

 បុគាលណាមួយប ើយ ។ រពោះពុទធខញុ ាំមិនទន់ទទួលបទ សូម 

 រពោះអ្ងាទទួលរទពយ ដដលរាប់មិនបានចុោះ ខញុ ាំរពោះអ្ងានឹងដល់ 

 នូវោរវនិិចឆ័យ នឹងសួរកនុងទីវនិិចឆ័យ ។ ពួកតុោោរនឹងបពាល 

 នូវពាកយដ៏លអិត យា ងណា ខញុ ាំនឹងសួរតបពាកយបន្ទោះ យា ង 

 បន្ទោះ          ខញុ ាំោប់រពោះ សារពោះរាជា     បដើរបៅោន់ទីវនិិចឆ័យ  ។ 
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១៣៦ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 បុរដតា   អកា ទសានាំ ឥទាំ   វចនមរពវ ឹ

 សុណនតុ    ដម   អកា ទសា រាជា   វរ ាំ   អទាសិ   ដម   ។ 

 ន   កិញ្ចិ    ឋបយិតាវ ន ជីវតិាំបិ   បវារយឹ 

 តសស   ដម   វរទិននសស ពុទធដសដេាំ   វរ ាំ   អហាំ   ។ 

 សុទិដន្ធន    ដហាត ិ  ដម   ពុដទាធ  ឆិនទថ(១)   សាំសយាំ   មម 

 សុសាម   តវ   វចនាំ ភមូិាលសស   រាជិដន្ធ   ។ 

 ឧភិននាំ   វចនាំ   សុតាវ  ឆិនទិសាដមតថ   សាំសយាំ 

 សពវាំ   ដទវ   តោ   ទិននាំ ឥមសស   សពវគាហិតាំ   ។ 

 ន   កិញ្ចិ    ឋបយិតាវ ន ជីវតិាំបិ   បវារយឹ 

 កិចឆបបដតាត វ   ហុតាវ ន ោវជីវមនុតតរ ាំ   ។ 

 ឥមាំ   សុទុកាិ តាំ   ញតាវ  អទាសឹ   សពវគាហិតាំ 

 បរាជដោ   តុវ ាំ   ដទវ អសស   ដទដយា   តថាគដតា ។ 

     ១   ម.   ភគវា   ។ 
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១៣៦ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 ខញុ ាំបានបពាលពាកយបនោះ ចាំបពាោះមុខពួកតុោោរថា សូមពួកអ្នក 
 តុោោរស្គឋ ប់ពាកយខញុ ាំ ដបតិ រពោះរាជាបានរបទនពរដល់ខញុ ាំ ។ 
 ខញុ ាំមិនតមាល់ទុកនូវវតេុអ្វីមួយ សូមបដីតជីវតិក៏បវារណាដដរ ោល 
 រពោះរាជាបានរបទនពរ ដល់ខញុ ាំប ើយ ខញុ ាំក៏ទទួលយក នូវរពោះ 
 ពុទធជាបុគាលរបបសើរ ។ រពោះរាជាបានរបទនរពោះពុទធលអប ើយ 
 អ្នកទ ាំងឡាយចូរោត់ នូវបសចកាីសងសយ័របស់ខញុ ាំ ខញុ ាំនឹងស្គឋ ប់ 
 នូវរពោះឱងាា ររបស់រពោះអ្ងា ជាបសឋចរកាដផនដី ។ (អ្នកតុោ- 
 ោរបពាលថា) បយើងស្គឋ ប់ពាកយរបស់ជនទ ាំងពីរប ើយ នឹងោត ់
 បសចកាីសងសយ័កនុងបរឿងនុ៎ោះ ដូចតបៅបនោះ បពិរតរពោះសមមតិបទព 
 ពរទ ាំងពួងដដលរពោះអ្ងារបទនប ើយ ដល់ឆ្ម ាំទវ របនោះ ជាពរ 
 ដដលបគរតូវដតោន់យកទ ាំងអ្ស់ ។ ខញុ ាំមិនតមាល់ទុកនូវវតេុអ្វីមួយ 
 សូមបដីតជីវតិក៏បវារណាដដរ ខញុ ាំស៊ោូដល់នូវបសចកាីលាំបាក ដរាប 
 ដល់អ្ស់ជីវតិ របបសើរជាង ។ ខញុ ាំដឹងចាស់នូវរពោះអ្ងាបនោះដដល 
 ដល់នូវទុកខនរកដលង ប ើយបានរបទនពរ ដដលបគរតូវដតោន់ 
 យកទ ាំងអ្ស់ បពិរតរពោះសមមតិបទព រពោះអ្ងាជាបរាជ័យប ើយ 
 គួរដតរពោះរាជានុញ្ញដ តឲយរពោះតថាគត    ដល់ឆ្ន ាំទវ របន្ទោះចុោះ   ។ 
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១៣៧ 

បឋមំ   បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទានំ្ 

 ឧភិននាំ   សាំសដោ   ឆិដន្ធន  យថា   សណេ មហិ   តិដេថ 

 រាជា   តដតថវ   ឋតាវ ន អកា ទដសសតទរពវ ិ  ។ 

 សមាម    មយហាំបិ   ដទយាថ បុន   ពុទធាំ   លភាមហាំ 

 បដូរតាវ    តវ   សង កបប ាំ ដភាជយិតាវ    តថាគតាំ   ។ 

 បុន   ដទយាសិ   សមពុទធាំ អាននទសស   យសសសដិន្ធ 

 អកា ទដសសភិវាដទតាវ  អាននទមបិ   ែតតិយាំ   ។ 

 តុដោេ    បមុទិដតា   ហុតាវ  សមពុទធាំ   ឧបសង កមឹ 

 ឧបសង កមម   សមពុ ទធាំ ឱឃតិណណាំ    អន្ធសវ ាំ   ។ 

 សិរសា   អភិវាដទតាវ  ឥទាំ   វចនមរពវ ឹ

 វសីសតសហដសសហិ អធិវាដសហិ   ចកាុ មា   ។ 
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១៣៧ 

បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

 បសចកាីសងសយ័របស់អ្នកទ ាំងពីរន្ទក់ ខញុ ាំោត់រួចប ើយ សូម 

 រពោះអ្ងាឋិតបៅកនុងបរាងដ៏សមគួរចុោះ ។ រពោះរាជាឋិតបៅកនុង 

 បរាងបន្ទោះប ើយ ក៏បពាលពាកយបនោះចាំបពាោះពួកតុោោរថា អ្នក 

 ទាំងឡាយចូរឲយដល់ខញុ ាំ បោយរបនពចុោះ ខញុ ាំរតូវបានរពោះពុទធ 

 មាងដដរ ខញុ ាំញុ ាំងបសចកាីរបាថាន របស់អ្នកឲយបពញប ើយ ខញុ ាំសូម 

 និមនារពោះតថាគតឲយឆ្ន់ផង ។ អ្នកតុោោរបពាលនឹងខញុ ាំជា 

 អ្នកឆ្ម ាំទវ រថា អ្នកចូរថាវ យបងាាំមហាកសរត រពោះន្ទមអាននា 

 ចាំបពាោះមុខពួកតុោោរ ប ើយថាវ យរពោះសមពុទធដល់រពោះរាជា 

 រពោះន្ទមអាននា មានយសវញិផង ។ ខញុ ាំក៏មានចិតាបរតកអ្រ 

 រកីរាយ ប ើយចូលបៅោល់រពោះសមពុទធ លុោះចូលបៅោល់ 

 រពោះសមពុទធរពោះអ្ងាជាអ្នកឆលងនូវឱឃៈ មិនមានអាសវៈប ើយ ខញុ ាំ 

 ក៏បានថាវ យបងាាំបោយតបូង រោបបងាាំទូលពាកយបនោះថា បពិរត 

 រពោះអ្ងាមានបញ្ញដ ចកខុ  សូមរពោះអ្ងា រពមទ ាំងភិកខុអ្នកសរងួម 

 ឥស្តនាិយ    ចាំនួនមួយដសនរូប    ទទួលនិមនាន៍    ឲយទន     ។ 
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១៣៨ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 ហាសយដន្ធត    មម   ចិតតាំ និដវសនមុដបហិ    ដម 

 បទុមុតតដរា   ដោកវទិ ូ អាហុតីនាំ   បដិគគដហា   ។ 

 មម   សង កបបមញ្ញា យ អធិវាដសសិ   ចកាុ មា 

 អធិវាសនមញ្ញា យ អភិវាទិយ   សតថុ ដន្ធ   ។ 

 ហដោេ    ឧទគគចិដតាត ហាំ និដវសនមុាគមឹ 

 មិតាត មដចច   សមាដនតាវ  ឥទាំ   វចនមរពវ ឹ  ។ 

 សុទុលលដភា   មោ   លដទាធ  មណិ   ដជាតិរដសា   យថា 

 ដកន   តាំ   បជូយិសាមិ អបបដមដយា   អនបូដមា   ។ 

 អតុដោ   អសដមា   ធីដរា ជិដន្ធ   អបបដិបុគគដោ 

 តថាសមសដមា   ដចវ អទុតិដោ   នរាសដភា   ។ 

 ទុកករ ាំ   អធិការ ាំ   ហិ ពុទាធ នុចឆវកិាំ    មោ 

 ន្ធន្ធបុដបផ   សមាដនតាវ  កដរាម   បុបផមណោ បាំ   ។ 
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១៣៨ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 សូមរពោះអ្ងាញុ ាំងចិតារបស់ខញុ ាំឲយរកីរាយ ប ើយបសឋចចូលមក 
 ោន់និបវសន៍របស់ខញុ ាំ ។ ឯរពោះពុទធ រពោះន្ទមបទុមុតារៈ រពោះ 
 អ្ងារជាបចាស់នូវបោក រទង់គួរទទួលនូវោរបូជា រទង់មាន 
 ចកខុ  រជាបបសចកាីរតិោះរោិះរបស់ខញុ ាំប ើយ ក៏ទទួលនិមនាន៍ ។ ខញុ ាំ 
 ដឹងនូវោរទទួលនិមនាន៍ប ើយ បទើបថាវ យបងាាំោរពោះស្គស្គឋ  ។ 
 ខញុ ាំមានចិតាបរតកអ្រ រកីរាយយា ងនរកបពក បទើបចូលបៅោន់ 
 និបវសន៍ របមូលពួកមិតានិងអាមាតយ ប ើយបពាលពាកយ 
 បនោះថា រពោះសមពុទធដូចជាដកវមណិបជាតិរស ដដលបគបាន 
 បោយរកនរកដលង ឥ ូវបនោះ ខញុ ាំបានប ើយ ខញុ ាំនឹងបូជារពោះអ្ងា 
 បោយវតេុ ដូចបមាច បរពាោះរពោះជិនរសីជាអ្នករបាជញ របមាណ 
 មិនបាន មិនមានបុគាលបរបៀបផាឹម រកបុគាលថលឹងផងមិនបាន 
 មិនមានបុគាលបសមើ មិនមានបុគាលបរបៀបបាន រពោះអ្ងាបសមើ 
 បោយរពោះពុទធដដលមិនមានបុគាលបសមើដូចោន  របបសើរជាងជន 
 ឥតមានបុគាលជាគរមប់ពីរ ។ ពិតណាស់ ោរកស្គងដ៏សម 
 គួរដល់រពោះពុទធ បយើងបធវើបានបោយរក (ប តុបន្ទោះ) បយើង 
 ទាំងឡាយ    ចូររបមូលផ្កា បផសង  ៗ     បធវើមណឍ បបោយផ្កា     ។ 
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១៣៩ 

បឋមំ   បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទានំ្ 

 ពុទាធ នុចឆវកិាំ    ឯតាំ សពវបជូា   ភវសិសតិ 

 ឧបបលាំ   បទុមាំ   វាប ិ វសសកិាំ    អធិមុតតកាំ    ។ 

 ចមបកាំ    ន្ធគបុបផញ្ច  មណោ បាំ   ការយឹ   អហាំ 

 សតាសនសហសានិ ឆតតឆ្ោយ   បញ្ាបឹ   ។ 

 បចឆិមាំ   អាសនាំ   មយហាំ អធិកាំ    សតមគឃតិ 

 សតាសនសហសានិ ឆតតឆ្ោយ   បញ្ាបឹ   ។ 

 បដិោដទតាវ    អននានាំ កាលាំ   អាដរាចយឹ   អហាំ 

 អាដរាចិតមហ ិ  កាលមហិ បទុមុតតដរា   មហាមុនិ   ។ 

 វសីសតសហដសសហិ និដវសនមុដបសិ   ដម 

 ធាដរនតាំ   ឧបរចិឆតតាំ សុផុលលបុបផមណោ ដប   ។ 

 វសីសតសហដសសហិ និសីទិ   បុរសុិតតដមា 

 ឆតតសតសហសានិ សតសហសសមាសនាំ   ។ 

 កបបយិាំ   អនវជជញ្ច  បដិគគណាហ ហិ   ចកាុ មា 

 បទុមុតតដរា   ដោកវទិ ូ អាហុតីនាំ   បដិគគដហា   ។ 
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១៣៩ 

បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

 បុបផជាតនុ៎ោះ គឺ ផ្កា ឧបបល ផ្កា ឈូក ផ្កា មលិោះរួត ផ្កា រ ាំដួល ជា 
 ផ្កា ដ៏សមគួរដល់រពោះពុទធ នឹងបានប ម្ ោះថា ជាបរគឿងបូជា 
 រគប់យា ង ។ ខញុ ាំបានឲយបគយកផ្កា ចមានិងផ្កា ខាឹង បធវើជាមណឍ ប 
 ប ើយរោលអាសនៈមួយដសន កនុងមលប់ឆរត ។ អាសនៈរបស់ 
 ខញុ ាំ ខាងបរោយបងអស់ ដល់នូវតនមល មួយរយកហាបណៈ 
 ជាយា ងនរកដលង ខញុ ាំរោលអាសនៈមួយដសន កនុងមលប់ឆរត ។ 
 ខញុ ាំោត់ដចងបាយនិងទឹករួចប ើយ បៅរោបទូលនូវភតាោល 
 ោលដដលខញុ ាំរោបទូលភតាោលប ើយ រពោះមហាមុនី រពោះ 
 ន្ទមបទុមុតារៈ រទង់បសឋចចូលមក ោន់និបវសនោឌ នរបស់ខញុ ាំ 
 ដដលបាាំងឆរតអ្ាំពីខាងបលើ កនុងមណឍ បដដលបធវើអ្ាំពីផ្កា រកីដ៏លអ 
 (ជាមួយ) នឹងពួកភិកខុ មួយដសនអ្ងា ជាអ្នកសរងួមឥស្តនាិយ ។ 
 រពោះពុទធជាបុរសឧតាម (រពមទ ាំង) ពួកភិកខុ មួយដសនអ្ងា ជា 
 អ្នកសរងួមឥស្តនាិយ ក៏គង់បៅ រគប់ចាំនួនឆរតមួយដសន និង 
 អាសនៈមួយដសន ។ បពិរតរពោះអ្ងាមានបញ្ញដ ចកខុ  សូមរពោះ 
 អ្ងាទទួលកបបយិវតេុ  ដដលឥតបទស ។ ឯរពោះបទុមុតារៈ 
 សមពុទធ   រជាបចាស់នូវបោក    រពោះអ្ងាគួរទទួលនូវបរគឿងបូជា 
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១៤០ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 មមាំ   តាដរតុកាដមា   ដសា សមបដិចឆិ   មហាមុនិ 

 ភិកាុ ដន្ធ   ឯកដមកសស បដចចកាំ    បតតទាសហាំ   ។ 

 ជហឹសុ   សមភតាំ   បតតាំ ដោហបតតាំ   អធារយុាំ 

 សតតរតតិនទិវ ាំ   ពុដទាធ  និសីទិ   បុបផមណោ ដប   ។ 

 ដពាធយដន្ធត    ពហ ូ  សដតត ធមមចកកាំ    បវតតយិ 

 ធមមចកកាំ    បវដតតដន្ធត  ដហដេដតា  បុបផមណោ ដប ។ 

 ចុោល សីតិសហសានាំ ធមាម ភិសមដោ   អហុ 

 សតតដម   ទិវដស   បដតត បទុមុតតដរា   មហាមុនិ   ។ 

 ឆតតឆ្ោយ   និសិដន្ធន  ឥមា   គាថា   អភាសថ 

 អននូកាំ    ទានវរ ាំ  ដោ  ដម  ាទាសិ  មាណដវា ។ 

 តមហាំ   កិតតយិសាមិ សុណាថ  មម  ភាសដតា 

 ហតថី   អសា   រថា   បតតី ដសន្ធ   ច   ចតុរងគិ នី   ។ 

 បរវិាដរសសនត ិ  តាំ(១)   និចចាំ សពវទានសសទិាំ   ផលាំ 
     ១   ម.   មំ   ។ 
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១៤០ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 ជាមហាមុនី រពោះអ្ងារបាថាន បដើមបចីមលងខញុ ាំ ក៏រទង់ទទួលវតេុ បន្ទោះ 
 ខញុ ាំបានរបបគនបារត បផសងបោយដ ក ដល់ភិកខុ មួយរូប ៗ ។  
 ពួកភិកខុក៏លោះបង់បារត ដដលខលួនធាល ប់មាន ប ើយរទរទង់នូវ 
 បារតជាវោិរៈននបោ ៈ ។ រពោះពុទធរទង់គង់កនុងមណឍ ប ជា 
 វោិរៈននផ្កា  អ្ស់ ៧ យប់ ៧ នថង រទង់ញុ ាំងពួកសតវជាបរចើន 
 ឲយរត្តស់ដឹង រទង់ញុ ាំងធមមចរកឲយរបរពឹតាបៅ ោលញុាំង 
 ធមមចរកឲយរបរពឹតាបៅ (ក៏រទង់គង់បៅ) ខាងបរោមមណឍ ប 
 ជាវោិរននផ្កា  ។ ពួកសតវ ៨ មុឺន ៤ ពាន់ ក៏បានរត្តស់ 
 ដឹងមគាផល លុោះដល់នថងជាគរមប់ ៧ រពោះមហាមុនី រពោះន្ទម 
 បទុមុតារៈ រពោះអ្ងាគង់បៅកនុងមលប់ឆរត បានសដមឋងនូវោថា 
 ទាំងបនោះថា មាណពណា បានឲយទនដរ៏បបសើរ ជាទន 
 មិនខវោះខាត ដល់តថាគត តថាគតនឹងសរបសើរមាណពបន្ទោះ 
 ប តុបន្ទោះ អ្នកទ ាំងឡាយ ចូរស្គឋ ប់នូវពាកយរបស់តថាគត 
 ោលសដមឋង ដូចតបៅបនោះចុោះ បសន្ទរបកបបោយអ្ងា ៤ គឺ 
 ដាំរ ី ១ បសោះ ១ រថ ១ ពលបថមើរបជើង ១ នឹងបោមបរាមនូវ 
 មាណពបន្ទោះជានិចច   បនោះជាផលននទនទ ាំងពួង  ។   យានដាំរ ី
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១៤១ 

បឋមំ   បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទានំ្ 

 ហតថិោនាំ   អសសោនាំ សិវកិាំ    សនទមានិកាំ    ។ 
 ឧបដេិសសនត ិ  តាំ(១)   និចចាំ សពវទានសសទិាំ   ផលាំ 
 សដេី   រថសហសានិ សពាវ លង្កក រភសិូតា   ។ 
 បរវិាដរសសនត ិ  តាំ(១)   និចចាំ សពវទានសសទិាំ   ផលាំ 
 សដេី   តុរយិសហសានិ ដភរដិោ   សមលង កតា   ។ 
 វជជយិសសនត ិ  តាំ(១)   និចចាំ សពវទានសសទិាំ   ផលាំ 
 ឆឡាសីតិសហសានិ ន្ធរដិោ   សមលង កតា   ។ 
 វចិិតតវតាថ ភរណា អាមុតតមណិកុណោ ោ 
 អាឡារមុោ(២)   ហសុោ សុសញ្ញា    តនុមជឈមិា   ។ 
 បរវិាដរសសនត ិ  តាំ   និចចាំ សពវទានសសទិាំ   ផលាំ 
 តឹសកបបសហសានិ ដទវដោដក   រមិសសតិ   ។ 
 សហសសកា តតុ ាំ   ដទវដិន្ធទ  ដទវរជជាំ   ករសិសតិ 
 សហសសកា តតុ ាំ   រាជា   ច ចកកវតតិ   ភវសិសតិ   ។ 
 បដទសរជជាំ   វបុិលាំ គណន្ធដតា   អសងាយាំ 
 ដទវដោដក   វសនតសស បុញ្ាកមមសមងគិ ដន្ធ   ។ 
     ១   ម.   មំ   ។   ២   អាឡារបោហ    ។ 
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១៤១ 

បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

 យានបសោះ ដរគដសនង រថរទង់បរគឿង នឹងបបរមើមាណពបន្ទោះជា 

 និចច បនោះជាផលននទនទ ាំងពួង ។ រថ ៦ មុឺនដដលសអិតស្គអ ង 

 បោយបរគឿងអ្លងាា ររគប់មុខ នឹងបោមបរាមមាណពបន្ទោះជា 

 និចច បនោះជាផលននទនទ ាំងពួង ។ តូរយតស្តនាី ៦ មុឺន និង 

 សារដដលបគត្តក់ដតងលអ នឹងរបគាំឲយមាណពបន្ទោះជានិចច បនោះ 

 ជាផលននទនទ ាំងពួង ។ ពួកន្ទងន្ទរ ី ៨ មុឺន ៦ ពាន់ន្ទក់ 

 ដដលត្តត់ដតងលអ មានសាំពត់និងបរគឿងរបោប់ដ៏វចិិរត ពាក់ 

 កណឍ លននដកវមណី និងដកវមុោា  មានមុខទូោយ រសស់ 

 រស្គយ មានរតោកលអ មានចបងាោះបរៀវ នឹងបោមបរាមមាណព 

 បន្ទោះជានិចច បនោះជាផលននទនទ ាំងពួង ។ មាណពបន្ទោះនឹង 

 រកីរាយកនុងបទវបោក អ្ស់ ៣០ ពាន់កបប នឹងបានជារពោះ 

 ឥស្តនាបស្គយរាជយ កនុងបទវបោក មួយពាន់ដង នឹងបានជា 

 បសឋចចរកពតាិមួយពាន់ដង នឹងបានបស្គយរបបទសរាជយ ដ៏ធាំ 

 ទូោយ ដដលរាប់បានមួយអ្សបងខយយកបប ោលមាណព 

 បន្ទោះបៅកនុងបទវបោក     ជាអ្នករពមបរពៀងបោយបុញ្ដកមម    ។ 
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១៤២ 

សុត្តន្តបិដេក   ខុទទកនិកយស    អបទនំ 

េទវេ កនុបរយិេន្ត រតនឆត្តំ   ធរសិ តិ 

ឥចឆិស តិ   យទ   យ ំ ឆទនំ   ទុស បុបផជំ   ។ 

ឥមស    ចិត្តមញញ យ និវទធំ   ឆទយិស តិ 

េទវេ ក   ចវ ិ ្វ ន សុកកមេូលន   េចទិេ    ។ 

បុញញកេមមន   សំយុេ ្ត  ្រពហមពនធុ    ភវសិ តិ 

កបបសតសហស ម្ហិ ឱកក កកុលសមភេ    ។ 

េគតេម   នម   នេមន ស ថ    េ េក   ភវសិ តិ 

សព្វេមតំ   អភិញញ យ េគតេម   សកយបុងគេ    ។ 

ភិកខុ សេងឃ   និសីទិ ្វ  ឯតទេគគ   ឋេបស តិ 

បិលិនទវេចឆ    នេមន េហស តិ   សតថុ វេក  ។ 

េទ នំ   អសុ នញច  គនធព្វ នញច    សកកេ  

ភិកខូ នំ   ភិកខុ នីនញច គិហីនញច    តេថវ   េ    ។ 

បិេយ   ហុ ្វ ន   សេព្វសំ វហិរសិ តិ   នសេ  

សតសហេស    កតំ   កមមំ ផលំ   ទេស សិេម   ឥធ   ។ 

សុមុេ ្ត    សរេវេគវ កិេលេស   ឈបយឹ   អហំ 
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១៤២ 

សុត្តន្តបិដក   ខុទទកនិកយ   អបទន 

ឆ្រតរតន័នឹងបងំ កនុងទីបផុំតេទវេ កេទៀត មណពេនះ 

នឹង្របថន នូវេ្រគ ងបងំ ែដលេកើតអពីំសពំត់និងផក  កនុង 

កល  (េទវបុ្រត) ដឹងនូវចិត្តរបស់មណពេនះ នឹងបងំ 

អស់កលជនិចច (កនុងកលេនះ) ។ មណពេនះ ចយុត 

ចកេទវេ ក ្រតូវកុសលមូល ស់េតឿន ជអនក្របកប 

េ យបុញញកមម នឹងមនេផសន្ត នដ៏្របេសើរ ។ កនុងមួយ 

ែសនកបបេទៀត ្រពះ ្ដ ្រពះនមេគតម ្រទង់សមភពកនុង

ឱកក ក្រតកូល នឹង្រ ស់កនុងេ ក ។ ្រពះេគតមសកយ- 

បុងកវៈ ្រទង់្រជបេហតុទងំអស់នុ៎ះេហើយ ្រទង់គង់េនកនុងពួក

ភិកខុ  េហើយ ងំមណពេនះកនុងទីជឯតទគគៈ នឹងបនជ - 

វក័របស់្រពះ ្ដ  េឈម ះបិលិនទវចឆៈ ។ បិលិនទវចឆេតថរេនះ 

មនពួកេទវ  អសុរ គនធព្វ ភិកខុ  ភិកខុ នី និង្រគហសថ េធ្វើ 

សកក រៈដូចគន  បនជទី្រស ញ់ៃនជនទងំពួង ជអនកមិន 

មន សវៈ ។ បុញញកមមែដលខញុ េំធ្វើេហើយ កនុងកបបទីមួយ 

ែសន ឲយផលដល់ខញុកំនុងជតិេនះ ។ ខញុ រួំច្រសឡះេហើយ ដូច 

ជកម្ល ងំកូនសរ       ខញុដុំតបផំ្ល ញនូវកិេលសទងំ យេហើយ 
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១៤៣ 

បឋមំ   បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទានំ្ 

 អដហា   ដម   សុកតាំ   កមមាំ បុញ្ាដកា ដតត   អនុតតដរ   ។ 

 យតថ   ការ ាំ   ករតិាវ ន បដតាត សមិ   អចលាំ   បទាំ 

 អននូកាំ    ទានវរ ាំ អទាសិ  ដោ  ហិ   មាណដវា ។ 

 អាទិបុពវងគដមា   អាសិ តសស   ទានសសទិាំ   ផលាំ 

 ឆដតត   សុគដត   ទតាវ ន សដងឃ   គណវរុតតដម   ។ 

 អោេ និសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម 

 សីតាំ   ឧណហាំ    ន   ជាន្ធមិ រដជាជលលាំ   ន   លិមបតិ   ។ 

 អនុបទទដវា   អនីតិ   ច ដហាមិ   អបចិដតា   សទា 

 សុែុមចឆវដិកា   ដហាមិ វសិទាំ   ដហាមិ  មានសាំ   ។ 

 ឆតតសតសហសានិ ភដវ   សាំសរដតា   មម 

 សពាវ លង្កក រយុតាត និ តសស   កមមសស   វាហសា   ។ 

 ឥមាំ   ជាតឹ   ឋដបតាវ ន មតថដក   ធារយនតិ     ដម 

 តសាម    ឥមាយ   ជាតិោ នតថិ   ដម   ឆតតធារណា   ។ 

 មម   សពវាំ   កតាំ   កមមាំ វមុិតតិឆតតបតតិោ 
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១៤៣ 

បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

 ឱ! កមមដដលខញុ ាំបធវើលអប ើយ ចាំបពាោះបុញ្ដបកខតាដ៏របបសើរ បរពាោះ 

 ប តុដដលខញុ ាំបធវើបរគឿងសោា រៈចាំបពាោះបុញ្ដបកខតា បទើបខញុ ាំដល់នូវ 

 អ្ចលបទ គឺរពោះនិពាវ ន ។ មាណពណា ជារបធានខាងបដើម 

 បានឲយទនដ៏របបសើរមិនខវោះខាត បនោះជាផលននទន របស់ 

 មាណពបន្ទោះ ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យឆរត ចាំបពាោះរពោះ 

 សុគតនិងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃដ៏ឧតាម បទើបបាននូវ 

 អានិសងស ៨ របោរ ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺ ខញុ ាំ 

 មិនស្គា ល់រតជាក់ ១ បៅា  ១ ផង់ធូលីមិនរបឡាក់ ១ ខញុ ាំមិន 

 មានឧបរទព ១ មិនមានចនរង ១ ខញុ ាំរតូវបគបោរពបោតដរកង 

 សពវ ៗ ោល ១ ខញុ ាំមានសមបុរដ៏សុខុម ១ ខញុ ាំមានចិតាបកលៀវោល  

 ១ ។ ោលខញុ ាំអ្បន្ទា លបៅកនុងភពតូចធាំ ឆរតទ ាំងមួយដសន 

 របកបបោយបរគឿងអ្លងាា ររគប់មុខ ដតងបា ាំងបលើកាលរបស់ 

 ខញុ ាំ បរពាោះប តុននបុញ្ដកមមបន្ទោះ បវៀរដលងដតជាតិបនោះបចញ 

 បរពាោះប តុបន្ទោះ បានជាកនុងជាតិបនោះ ខញុ ាំមិនមានឆរតបា ាំង 

 ដតអ្ាំបពើទ ាំងអ្ស់ដដលខញុ ាំបធវើប ើយ    ន្ទាំឲយបាននូវឆរតគឺវមុិតាិ   ។ 
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១៤៤ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 ទុសានិ   សុគដត   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម   ។ 

 អោេ និសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម 

 សុវណណវដណាណ    វរិដជា សបបភាដសា   បតាបវា   ។ 

 សិនិទធាំ   ដហាតិ   ដម   គតតាំ ភដវ   សាំសរដតា   មម 

 ទុសសសតសហសានិ ដសតា   បីតា   ច   ដោហិតា ។ 

 ធាដរនត ិ  មតថដក   មយហាំ ទុសសទានសសទិាំ   ផលាំ 

 ដកាដសយយកមពលិោនិ ដោមកបាសិកានិ    ច   ។ 

 សពវតថ   បដិលភាមិ ដតសាំ   និសសនទដតា   អហាំ 

 បដតត   ច   សុគដត   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម   ។ 

 ទសានិសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម 

 សុវណណថាដល   មណិថាដល រជដតបិច   ថាលដក   ។ 

 ដោហិតង កមដយ   ថាដល បរភុិញ្ញជ មិ   សពវទា 

 អនុបទទដវា   អនីតិ   ច ដហាមិ   អបចិដតា   សទា   ។ 
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១៤៤ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 បរពាោះដតខញុ ាំថាវ យនូវសាំពត់ ចាំបពាោះរពោះសុគត និងរពោះសងឃ 
 ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបាននូវអានិសងស ៨ របោរ 
 ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺខញុ ាំមានវណណៈដូចមាស ១ របាស 
 ោកធូលី ១ របកបបោយពនលឺ ១ មានបតជោះ ១ ខលួនរបស់ 
 ខញុ ាំជិតសនិទធ ១ ោលខញុ ាំអ្បន្ទា លបៅ កនុងភពតូចធាំ សាំពត ់
 ទាំងមួយដសន ពណ៌ស បលឿង និងរក ម រដមងបា ាំងបលើ 
 កាលខញុ ាំ ១ បនោះជាផលននទនសាំពត់ ខញុ ាំរដមងបាននូវសាំ- 
 ពត់បោបសយយពស្តសា និងសាំពត់កមពល ១ បាននូវសាំពត់ 
 ដដលបធវើបោយសាំបកបឈើ និងសាំពត់បធវើបោយកបាស កនុង 
 ទីទ ាំងពួង ១ បរពាោះអានិសងសននសាំពត់ទ ាំងឡាយបន្ទោះ ។ 
 បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យបារត ចាំបពាោះរពោះសុគត និងរពោះសងឃ 
 ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបាននូវអានិសងស ១០ របោរ 
 ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គ ឺ ខញុ ាំរដមងបរបើរបាស់ ថាសមាស 
 ១ ថាស ដកវមណី ១ ថាសរបាក់ ១ ថាសដដលបធវើអ្ាំពីដកវ 
 ទទឹម រគប់ោលទ ាំងពួង ១ ខញុ ាំជាអ្នកមិនមានឧបរទព ១ 
 មិនមានចនរង    ១    ខញុ ាំរតូវបគបោរពបោតដរកងរគប់ោល     ១ 
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១៤៥ 

បឋមំ   បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទានំ្ 

 ោភី   អននសស   ានសស វតថសស   សយនសស   ច 

 ន   វនិសសនត ិ  ដម   ដភាគា ឋិតចិដតាត    ភវាមហាំ   ។ 

 ធមមកាដមា   សទា   ដហាមិ អបបដកល ដសា   អន្ធសដវា 

 ដទវដោដក   មនុដសស   វា អនុពន្ធធ    ឥដម   គុណា   ។ 

 ឆ្ោ   យថាបិ   របូសស សពវតថ   ន   ជហនតិ   មាំ 

 ចិតតពនធនសមពទាធ  សុកតា   វាសិដោ   ពហ ូ  ។ 

 ទតាវ ន   ពុទធដសដេសស សងឃសស   ច   តដថវហាំ 

 អោេ និសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 សដូរា   ដហាមិ   វសិារ ី  ច ដវសារដជជសុ   ារមី 

 ធិតិវរីយិវា   ដហាមិ បគគហិតមដន្ធ   សទា   ។ 

 កិដលសដចឆទនាំ   ញាណាំ  សុែុមាំ   អតុលាំ   សុចឹ 

 សពវតថ   បដិលភាមិ តសស   និសសនទដតា   មម   ។ 
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១៤៥ 

បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

 ខញុ ាំជាអ្នកបាននូវបាយ ទឹក សាំពត់ និងទីបដក ១ បភាគៈទ ាំង- 

 ឡាយរបស់ខញុ ាំ មិនដដលវនិ្ទសបាត់ ១ ខញុ ាំមានចិតាខាជ ប់ខជួន ១ ។ 

 មិនដតប ុបណាណ ោះ ខញុ ាំជាអ្នកបពញចិតានឹងធម៌រគប់ោល មិនមាន 

 កិបលស មិនមានអាសវៈ គុណធម៌ទ ាំងបនោះ ជាប់ត្តមប ើយ 

 កនុងបទវបោក ទាំងកនុងមនុសសបោក ។ គុណធម៌ទ ាំងឡាយ 

 ជាប់បោយចាំណងគឺចិតា រដមងមិនលោះបង់ខញុ ាំកនុងទីទ ាំងពួង ដូច 

 រសបមាល មិនលោះបង់រូប ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យោ ាំបិតរពា 

 ជាបរចើនដដលខញុ ាំបធវើលអប ើយ ដល់រពោះពុទធដ៏របបសើរ និងរពោះ 

 សងឃ បទើបបានអានិសងស ៨ របោរ ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ 

 ខញុ ាំ គឺ ខញុ ាំជាអ្នកបកលៀវោល  ១ អ្ង់អាច ១ មានបារមីកនុងធម៌ជា 

 បរគឿងបកលៀវោល  ១ ខញុ ាំមានពាយាមខាជ ប់ខជួន ១ មានចិតាផាងទុក 

 រគប់ោល ១ ខញុ ាំរដមងបាននូវញណជាបរគឿងោត់បង់នូវកិ- 

 បលស ១ ញណដ៏សុខុម ១ ញណដ៏ស្គអ តឥតមានអ្វីថលឹងបសមើ 

 កនុងទីទ ាំងពួង ១  បោយអានិសងសននោ ាំបិតរពារបស់ខញុ ាំបន្ទោះ   ។ 
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១៤៦ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 អកកកដស   អផរុដស អដធាដត   សតថដក   ពហ ូ

 បសននចិដតាត    ទតាវ ន ពុដទធ   សដងឃ   តដថវ   ច   ។ 

 បញ្ញច និសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម 

 កលាណមិតតាំ   វរីយិាំ ែនតិញ្ច    ដមតតិសតថកាំ    ។ 

 តណាហ សលលសស   ឆិននតាត  បញ្ញា សតថាំ   អនុតតរ ាំ 

 វជិដរន   សមាំ   ញាណាំ  ដតសាំ   និសសនទដតា   លដភ   ។ 

 សចូិដោ   សុគដត   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 បញ្ញច និសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 នមសសដិោ   កងាដចឆដទា អភិរដូា   ច   ដភាគវា 

 តិកា បបដញ្ញា    សទា   ដហាមិ សាំសរដន្ធត    ភវាភដវ   ។ 

 គមភីរ ាំ   និបុណាំ    ឋានាំ អតថាំ   ញាដណន   បសសយឹ 

 វជិរគគសមាំ   ញាណាំ  ដហាតិ   ដម   តមោតនាំ   ។ 
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១៤៦ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 បរពាោះដតខញុ ាំមានចិតារជោះថាល  បានថាវ យោាំបិតជាបរចើន ជាោាំបិត 

 មិនរងឹ មិនអារកក់ មិនបាច់សាំបលៀង ចាំបពាោះរពោះពុទធ និង 

 រពោះសងឃ បទើបបានអានិសងស ៥ របោរ ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើ 

 របស់ខញុ ាំ គឺ ខញុ ាំបានកលាណមិរត ១ បសចកាីពាយាម ១  

 ោាំបិតគឺខនាី និងបមរតី ១ ោាំបិតគឺរបាជាញ ដ៏របបសើរ បរពាោះ 

 ោត់នូវសរគឺតណាា  ១ ញណបសមើបោយដកវវជីរ ១ បោយ 

 អានិសងសននោ ាំបិតទ ាំងបន្ទោះ ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យនូវមជុល 

 ទាំងឡាយ ចាំបពាោះរពោះសុគត និងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃ 

 ខពង់ខពស់ បទើបបានអានិសងស ៥ របោរ ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើ 

 របស់ខញុ ាំ គឺខញុ ាំគួរបគនមស្គា រ អាចោត់បសចកាីសងសយ័ ១ មាន 

 រូបលអ មានបភាគសមបតាិ ១ ោលអ្បន្ទា លបៅកនុងភពតូចធាំ 

 ជាអ្នកមានបញ្ញដ មុតរគប់ោលទ ាំងពួង ១ ខញុ ាំបឃើញនូវអ្តេដ ៏

 រជាលបរៅ និងប តុដ៏លអិតបោយញណ ១ ញណរបស់ 

 ខញុ ាំ     បសមើបោយចុងននដកវវជីរ    សរមាប់កមាច ត់នូវងងឹត   ១    ។ 
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១៤៧ 

បឋមំ   បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទានំ្ 

 នែដចឆទដន   សុគដត   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 បញ្ញច និសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 ទាសទាសី   គវដសស   ច ភដដក   ន្ធដដក   ពហ ូ

 ន្ធហ បិដត   ភតតដក   សដូទ សពវដតថវ    លភាមហាំ   ។ 

 វធិបូដន   សុគដត   ទតាវ  តាលបដណណ   ច   ដសាភដណ 

 អោេ និសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 សីតាំ   ឧណណាំ    ន   ជាន្ធមិ បរឡិាដហា   ន   វជិជតិ 

 ទរថាំ   ន្ធភិជាន្ធមិ ចិតតសន្ធត បនាំ   មម   ។ 

 រាគគគ ិ  ដទាសដមាហគគិ មានគគិ   ទិដេិអគគិ   ច 

 សពវគគិ   និពវុ ដតា   មយហាំ តសស   និសសនទដតា   មម   ។ 

 ដមារហដតថ   ចាមរដិោ ទតាវ    សដងឃ   គណុតតដម 

 ឧបសនតកកិ ដលដសាហាំ វហិរាមិ   អនងគដណា   ។ 
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១៤៧ 

បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

 បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យ នូវោ ាំបិតោត់រកចក ចាំបពាោះរពោះសុគត 

 និងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបានអានិសងស 

 ៥ របោរ ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺ ខញុ ាំបាននូវខញុ ាំរបុស 

 ខញុ ាំរសី ១ បោនិងបសោះ ១ អ្នករបា ាំជាអ្នកបបរមើបរចើនន្ទក់ ១ 

 ជាងកាំបណារ ១ អ្នករគួជាអ្នកបធវើបាយ កនុងទីទ ាំងពួង ១ ។ 

 បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យផលិតសរមាប់បក់ និងផលិតសលឹកបត្តន តដ៏លអ 

 ចាំបពាោះរពោះសុគត បទើបបានអានិសងស ៨ របោរ ដ៏សមគួរ 

 ដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺខញុ ាំមិនស្គា ល់នូវរតជាក់និងបៅា  ១ មិនមាន 

 បសចកាីអ្នាោះអ្ដនាង ១ មិនស្គា ល់នូវបសចកាីរកវល់រកវាយ 

 ជាបរគឿងញុ ាំងចិតាខញុ ាំឲយបៅា  ១ បភលើងទ ាំងពួងរបស់ខញុ ាំ គឺបភលើង 

 រាគៈ ១ បភលើងគឺបទសៈ ១ បភលើងគឺបមា ៈ ១ បភលើង គឺមានោះ 

 ១ បភលើងគឺទិដឌិ ១ ក៏រលត់អ្ស់ប ើយ បោយអានិសងសននោរ 

 ថាវ យផលិតរបស់ខញុ ាំបន្ទោះ ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យផលិតស្គល បបោង ក 

 និងផលិតោមរ ី ចាំបពាោះរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើប 

 ជាអ្នកមានកិបលសសងប់រមាង ប់     មិនមានទីទួលគឺកិបលស    ។ 
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១៤៨ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 បរសិាវដន   សុគដត   ទតាវ  សុគដត   ធមមកុតតដរ 

 បញ្ញច និសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 សដពវសាំ   សមតិកកមម ទិពវាំ   អាយុាំ   លភាមហាំ 

 អបបសដោហ    សទា   ដហាមិ ដចារបចចតថិដកហិ   វា   ។ 

 សដតថន   វា   វដិសន   វា វដិហសាំបិ   ន   កុពវដត 

 អនតរា   មរណាំ    នតថិ ដតសាំ   និសសនទដតា   មម   ។ 

 ដតលធាដរ   សុគដត   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 បញ្ញច និសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 សុចារុរដូា   សុភដទាទ  សុសមុគគតមានដសា 

 អវដិកា បមដន្ធ   ដហាមិ សពាវ រដកា ហិ   រកាិ ដតា 

 សុចិឃដរ   សុគដត   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 តីណានិសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 ដចដតាសុែាំ   កាយសុែាំ ឥរោិបថជាំ   សុែាំ 
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១៤៨ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យសាំពត់តរមងទឹក និងធមមរកក ចាំបពាោះ 
 រពោះសុគត បទើបបានអានិសងស ៥ របោរ ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើ 
 របស់ខញុ ាំ គឺខញុ ាំកនលងផុតនូវជនទ ាំងពួង បាននូវអាយុជាទិពវ ១ 
 ពួកបោរជាសរតូវ កាំដ ងមិនបាន រគប់ោលទ ាំងពួង ១ 
 បុគាលមិនហា៊ោ នបធវើនូវោរបបៀតបបៀន បោយបរគឿងសស្តស្គា - 
 វុធ ១ បោយថាន ាំពិស ១ បសចកាីស្គល ប់កនុងចបន្ទល ោះមិនមាន ១ 
 បោយអានិសងសននតរមងទឹកនិងធមមរកកទ ាំងបន្ទោះរបស់ខញុ ាំ ។ 
 បរពាោះដតខញុ ាំ បានថាវ យវតេុសរមាប់រទបរបង ចាំបពាោះរពោះសុគត 
 និងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបានអានិសងស 
 ៥ របោរ ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គ ឺ ខញុ ាំមានរូបដូចមាស 
 ១ មានវយ័ដ៏លអ ១ មានចិតាខពស់ប ើង បោយលអ ១ មាន 
 ចិតាមិនរបវ ើរវាយ ១ មានបគរគប់រគងរកាប ើយ បោយោរ 
 រការគប់យា ង ១ ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យបាំពង់មជុល ចាំបពាោះ 
 រពោះសុគត និងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបាន 
 នូវអានិសងស ៣ របោរ ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺ ខញុ ាំបាន 
 នូវគុណធម៌ទ ាំងបនោះ  គឺសុខកនុងចិតា ១  សុខកនុងោយ  ១   សុខ 
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១៤៩ 

បឋមំ   បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទានំ្ 

 ឥដម   គុដណ   បដិលភាមិ តសស   និសសនទដតា   អហាំ   ។ 

 អាំសវដទធ   ជិដន   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 តីណានិសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 សទធដមម   គាឡហាំ   វនិ្ធទ មិ សរាមិ   ទុតិយាំ   ភវ ាំ 

 សពវតថ   សុចឆវ ិ  ដហាមិ តសស   និសសនទដតា   អហាំ   ។ 

 កាយពដនធ   ជិដន   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 ឆ្និសាំដស   អនុដភាម ិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 សមាធីសុ   ន   កមាមិ វសី   ដហាមិ   សមាធិសុ 

 អដភជជបរដិសា   ដហាមិ អាដទយយវចដន្ធ   សទា   ។ 

 ឧបដេិតសសតិ   ដហាមិ តាដសា   មយហាំ   ន   វជិជតិ 

 ដទវដោដក   មនុដសស   វា អនុពន្ធធ    ឥដម   គុណា   ។ 

 អាធារដក   ជិដន   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 បញ្ច វដណណ   ភោភាដវា អចដោ   ដហាមិ   ដកនចិ   ។ 
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១៤៩ 

បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

 បកើតអ្ាំពីឥរយិាបថ ១ បោយអានិសងសននបាំពង់មជុលបន្ទោះ ។ 
 បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យសាំពត់អ្ងសៈ ចាំបពាោះរពោះជិនរសីនិងរពោះ 
 សងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបានអានិសងស ៣ របោរ 
 ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺខញុ ាំដតងបាននូវរពោះសទធមមដ៏មា ាំមួន ១ 
 រលឹកបឃើញនូវភពជាគរមប់ពីរ ១ ជាអ្នកមានសមបុរលអកនុងទីទ ាំង- 
 ពួង ១ បោយអានិសងសននអ្ងសៈបន្ទោះ ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យ 
 វតេពនធចបងាោះ ចាំបពាោះរពោះជិនរសីនិងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃ 
 ខពង់ខពស់ បទើបបានអានិសងស ៦ របោរ ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើ 
 របស់ខញុ ាំ គឺ ខញុ ាំមិនញប់ញ័រកនុងសមាធិទ ាំងឡាយ ១ ជាអ្នក 
 ស្គា ត់កនុងសមាធិទ ាំងឡាយ ១ ជាអ្នកមានបរស័ិទមិនដបកដខញក 
 ១ ពាកយសមាីខញុ ាំ បគដតងបជឿស្គឋ ប់សពវោល ១ ជាអ្នកមាន 
 សតិត្ត ាំងបៅមាាំ ១ ខញុ ាំមិនមានបសចកាីតក់សលុត ១ គុណធម៌ទ ាំង 
 បនោះ ជាប់ត្តមខញុ ាំ បៅកនុងបទវបោក និងមនុសសបោក ។ 
 បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យ នូវបជើងបារតមានពណ៌ ៥ ចាំបពាោះ 
 រពោះជិនរសី និងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើប 
 ជាអ្នកមិនមានភ័យ   មិនញប់ញ័រ   បោយប តុណាមួយ     ។ 
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១៥០ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 ដយដកចិ   ដម   សុតា   ធមាម  សតិញ្ញា ណបបដពាធន្ធ 

 ធតា(១)   ដម   ន   វនិសសនតិ ភវនតិ   សុវនិិចឆិតា   ។ 

 ភាជដន   បរដិភាដគ   ច ទតាវ    ពុដទធ   គណុតតដម 

 តីណានិសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 ដសាវណណមដយ   មណិមដយ អដថាបិ   ផលិកាមដយ 

 ដោហិតង កមដយ   ដចវ លភាមិ   ភាជដន   អហាំ   ។ 

 ភរោិ   ទាសទាសី   ច ហតថិសសរថបតតិដក 

 ឥតថី   បតិពវតា   ដចវ បរដិភាគានិ   សពវទា   ។ 

 វជិាជ    មនតបដទ   ដចវ វវិដិធ   អាគដម   ពហ ូ

 សពវសិបប ាំ   និសាដមមិ បរដិភាគានិ   សពវទា   ។ 

 ថាលដក   សុគដត   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 តីណានិសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

     ១   ម.   ឋិតា   ។ 
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១៥០ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 ធម៌ទ ាំងឡាយណាមួយ ជាបរគឿងោស់បតឿននូវសតិនិងបញ្ញដ  

 ដដលខញុ ាំបានបចោះដឹងប ើយ ធម៌ទ ាំងបន្ទោះ ខញុ ាំចងោ ាំទុកមិនបភលច 

 ប ើយ ធម៌ទ ាំងបន្ទោះ ខញុ ាំវនិិចឆ័យលអប ើយ ។ បរពាោះដតខញុ ាំ 

 បានថាវ យភាជន៍ជាបរគឿងបរបើរបាស់ ចាំបពាោះរពោះពុទធនិងរពោះ 

 សងឃជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបានអានិសងស ៣ របោរ 

 ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គ ឺ ខញុ ាំបាននូវភាជន៍ទ ាំងឡាយ ជា 

 វោិរៈននមាស ជាវោិរៈននដកវមណី ជាវោិរៈននដកវផលិក 

 ឬជាវោិរៈននដកវទទឹម ១ បាននូវភរយិា ខញុ ាំរបុស ខញុ ាំរសី ដាំរ ី

 បសោះ រថ ពលបថមើរបជើង ស្តសាីជាអ្នកមានវតាដល់បាី និងបរគឿង 

 បរបើរបាស់ រគប់ោលទ ាំងពួង ១ ខញុ ាំពិោរណានូវវជិាជ  បទននមនា 

 អាគមបផសង ៗ ជាបរចើន និងសិលបៈទ ាំងពួង ជាបរគឿងបរបើ 

 របាស់រគប់ោលទ ាំងពួង ១ ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យ នូវ 

 ថាស ចាំបពាោះរពោះសុគតនិងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ 

 បទើបបានអានិសងស  ៣  របោរ   ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ   ។ 
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១៥១ 

បឋមំ   បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទានំ្ 

 ដសាវណណមដយ   មណិមដយ អដថាបិ   ផលិកាមដយ 

 ដោហិតង កមដយ   ដចវ លភាមិ   ថាលដក   អហាំ   ។ 

 អសសដេដក   ផលមដយ អដថា   ដាកា របតតដក 

 មធុានកសដងា   ច លភាមិ   ថាលដក   អហាំ   ។ 

 វដតត   គុដណ   បដិបតត ឹ អាចារកិរោិសុ   ច 

 ឥដម   គុដណ   បដិលដភ តសស   និសសនទដតា   អហាំ  ។ 

 ដភសជជាំ   សុគដត   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 ទសានិសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 អាយុវា   ពលវា   ធីដរា វណណវា   យសវា   សុែី 

 អនុបទទដវា   អនីតិ   ច ដហាមិ   អបចិដតា   សទា 

 ន   ដម   បិយវដិោគតថិ(១) តសស   និសសនទដតា   មម(២)។ 

 ឧាហដន   ជិដន   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 តីណានិសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 
     ១   ម.   បិយវកិោកោត្ទិ   ។   ២   ម.   អ ំ   ។ 



309 
 

១៥១ 

បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

 គឺខញុ ាំបានថាសជាវោិរៈននមាស ជាវោិរៈននដកវមណី ជាវោិរៈ 
 ននដកវផលិក ឬជាវោិរៈននដកវទទឹម ១ បាននូវថាសប ម្ ោះ 
 អ្សសដឌកៈ ដដលបធវើអ្ាំពីដផនោា រ មានសណាឌ នដូចសលឹកឈូក 
 ឬមានសណាឌ នដូចសងខ័សរមាប់ោក់ទឹកឃមុ ាំ ១ បាននូវគុណ- 
 ធម៌ទ ាំងបនោះ គឺវតា គុណ បសចកាីរបតិបតាិកនុងអាោរៈនិងកិរយិា 
 ១ បោយអានិសងសននោរថាវ យនូវថាសបន្ទោះ ។ បរពាោះដត 
 ខញុ ាំបានថាវ យនូវបភសជជៈ ចាំបពាោះរពោះសុគតនិងរពោះសងឃ ជា 
 គណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបានអានិសងស ១០ របោរ ដ៏សម 
 គួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺ ខញុ ាំជាអ្នកមានអាយុដវង ១ មានកមាល ាំង 
 ១ មានរបាជាញ  ១ មានពណ៌សមបុរ ១ មានយស ១ មាន 
 បសចកាីសុខ ១ មិនមានឧបរទព ១ មិនមានចនរង ១ រតូវបគ 
 បោរពបោតដរកង សពវោល ១ ខញុ ាំមិនមានោររពាត់របាស 
 ោកសតវនិងសងាខ រជាទីរសឡាញ់ ១ បោយអានិសងសននោរ 
 ថាវ យបភសជជៈរបស់ខញុ ាំបន្ទោះ ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យនូវដសបក 
 បជើងចាំបពាោះរពោះជិនរសីនិងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ 
 បទើបបានអានិសងស  ៣  របោរ   ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ    ។ 
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១៥២ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 ហតថិោនាំ   អសសោនាំ សិវកិាំ    សនទមានិកាំ  

 សដេី   រថសហសានិ បរវិាដរនតិ   មាំ   សទា   ។ 

 មណិមោ   តមពមោ ដសាណរជតាទុកា 

 និពវតតនត ិ  បទុទាធ ដរ ភដវ   សាំសរដតា   មម   ។ 

 និោមាំ   បដិធាវនត ិ អាចារគុណដសាធនាំ 

 ឥដម   គុដណ   បដិលដភ តសស   និសសនទដតា   អហាំ   ។ 

 ាទុដក   សុគដត   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 ឥទធិាទុកមារុយហ វហិរាមិ   យថិចឆកាំ    ។ 

 មុែបុញ្ឆ នាំ   សុគដត   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម(១) 

 បញ្ញច និសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 សុវណណវដណាណ    វរិដជា សបបភាដសា   បតាបវា 

 សិនិទធាំ   ដហាតិ   ដម   គតតាំ រដជាជលលាំ   ន   លិមបតិ   ។ 

 ឥដម   គុដណ   បដិលដភ តសស   និសសនទដតា   អហាំ 
     ម.   ឧទ្េបុញ្ឆ ន្កច្ចក    ទ្តាឝ    ពុកទ្ន   គណុ្ត្ថកមតិ្   ឥកម   បាោ   ទិ្សសន្ថិ   ។ 
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១៥២ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 គឺ យានដាំរ ីយានបសោះ ដរគដសនងនិងរថរទង់បរគឿង រថ ៦ មុឺន 

 ដតងបោមបរាមខញុ ាំ រគប់ោលទ ាំងពួង ១ ោលខញុ ាំអ្បន្ទា លបៅ 

 កនុងភព រទន្ទប់បជើងមាសរបាក់ ជាវោិរៈដកវមណី ជាវោិរៈ 

 ដកវរក ម ដតងបកើតប ើងរគប់ជាំហាន ១ (រទន្ទប់បជើង 

 ទាំងបន្ទោះ) រដមងន្ទ ាំខញុ ាំឲយសាុោះបៅោន់សមមតានិយាម ជាបរគឿង 

 ជរមោះនូវអាោរ និងគុណធម៌ ១ ខញុ ាំរដមងបាន នូវគុណធម៌ 

 ទាំងបនោះ បោយអានិសងសននោរថាវ យដសបកបជើងបន្ទោះ ។ 

 បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យរទន្ទប់បជើង ចាំបពាោះរពោះសុគត និងរពោះ 

 សងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបានប ើងោន់រទន្ទប់បជើង 

 គឺឫទធិសមត្តមរបាថាន  ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យកដនសងជូតមុខ 

 ចាំបពាោះរពោះសុគតនិងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើប 

 បានអានិសងស ៥ របោរ ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺ ខញុ ាំមាន 

 វណណៈដូចមាស ១ របាសោកធូលី ១ របកបបោយរសមី ១ មាន 

 បតជោះ ១ ខលួនខញុ ាំជិតសនិទធផង់ធូលីមិនរបឡាក់ ១ ។ ខញុ ាំបាននូវគុណ- 

 ធម៌ទ ាំងបនោះ បោយអានិសងសននោរថាវ យកដនសងជូតមុខបន្ទោះ ។ 
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១៥៣ 

បឋមំ   បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទានំ្ 

 កតតរទដណោ    សុគដត   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម   ។ 

 បញ្ញច និសាំដស(១)   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម 

 បុតាត    មយហាំ   ពហ ូ  ដហានតិ តាដសា   មយហាំ   ន   វជិជតិ   ។ 

 អបបសដោហ    សទា   ដហាមិ សពាវ រដកា ហិ   រកាិ ដតា 

 ែលិតមប ិ  ន   ជាន្ធមិ អភនតាំ   មានសាំ   មម   ។ 

 ឱសថាំ   អញ្ជ នាំ   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម(២) 

 អោេ និសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 វសិាលនយដន្ធ   ដហាមិ ដសតបីដតា   ច   ដោហិដតា 

 អន្ធវលិបសននដកាា  សពវដរាគវវិជជិ ដតា   ។ 

 លភាមិ   ទិពវនយនាំ បញ្ញា ចកាុ ាំ    អនុតតរ ាំ 

 ឥដម   គុដណ   បដិលដភ តសស   និសសនទដតា   អហាំ   ។ 

 កុញ្ចិ ដក   សុគដត   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 ធមមទាវ រវវិរណាំ  លភាមិ   ញាណកុញ្ចិ កាំ    ។ 
 ១  ម.  ឆានិសំត្ស  ។  ២  ម.  ពុត្ទធ  សត្ឃឃ  គណុ្ថតត្មថិ  ទិសសនតិ  ។ 



313 
 

១៥៣ 

បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

 បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យបឈើរចត់ ចាំបពាោះរពោះសុគត និងរពោះសងឃ 

 ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបានអានិសងស ៥ របោរ ដ៏សម 

 គួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺខញុ ាំមានកូនបរចើន ១ ខញុ ាំមិនតក់សលុត ១ 

 ខញុ ាំ បគមិនកាំដ ងបានរគប់ោល រតូវបគដថរកា បោយបរគឿង 

 រការគប់យា ង ១ ខញុ ាំមិនស្គា ល់បសចកាីភាល ាំងភាល ត់ ១ ចិតារបស់ 

 ខញុ ាំមិនបចោះភ័នារច ាំ ១ ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យឱសថបនាក់ដភនក 

 ចាំបពាោះរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបានអានិសងស 

 ៨ របោរ ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺខញុ ាំមានដភនកទូោយ ១ 

 មានសមបុរស ១ បលឿង ១ រក ម ១ មានដភនកថាល មិនលអក់ ១ 

 ជាអ្នកបវៀរោកបរាគរគប់យា ង ១ ខញុ ាំបានចកខុ ទិពវ ១ បញ្ញដ - 

 ចកខុដ៏របបសើរ ១ ខញុ ាំបានគុណធម៌ទ ាំងបនោះ បោយអានិសងស 

 ននោរថាវ យនូវឱសថបនាក់ដភនកបន្ទោះ ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យ 

 កូនបស្គ ចាំបពាោះរពោះសុគតនិងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ 

 ខពស់  បទើបបានកូនបស្គគឺញណ   សរមាប់បបើកទវ ររពោះធម៌    ។ 
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១៥៤ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 កុញ្ចិ កានាំ   ឃដរ   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម(១) 

 ទាវ និសាំដស   អនុដភាម ិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 អបបដកាដធា   អនុាោដសា សាំសរដន្ធត    ភដវ   អហាំ 

 អាដោដគ   សុគដត   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម   ។ 

 បញ្ញច និសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម 

 សមាធីសុ   ន   កមាមិ វសី   ដហាមិ   សមាធិសុ   ។ 

 អដភជជបរដិសា   ដហាមិ អាដទយយវចដន្ធ   សទា 

 ជាយតិ   ដភាគសមបតត ិ ភដវ   សាំសរដតា   មម   ។ 

 ធមូដនដតត   ជិដន(២)   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 តីណានិសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 សតិ   ដម   ឧជុកា   ដហាតិ សុសមពន្ធធ    ច   ន្ធហ រុដោ(៣) 

 លភាមិ   ទិពវសយនាំ(៤) តសស   និសសនទដតា   អហាំ   ។ 

 ទីបទាដន(៥)   ជិដន   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 តីណានិសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 
     ១   ម.   សុគកត្   ។   ២   ម.   នាហ រកវា  ។   ៣   ម.  ទិ្ពឝន្យនំ្  ។  ៤  ម.  ទី្បដ្ឋឌ កប ។ 
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១៥៤ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យរបអ្ប់កូនបស្គ ចាំបពាោះរពោះសងឃ ជា 
 គណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបានអានិសងស ២ របោរ ដ៏សមគួរ 
 ដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺ ខញុ ាំោលរត្តច់បៅកនុងភព ជាអ្នកមិនមាន 
 បសចកាីបរោធ ១ មិនមានបសចកាីត្តនតឹង ១ ។ បរពាោះដតខញុ ាំ 
 បានថាវ យដខសអាបយាគ ចាំបពាោះរពោះសុគត និងរពោះសងឃ ជា 
 គណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបានអានិសងស ៥ របោរ ដ៏សមគួរ 
 ដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺ ខញុ ាំមិនញប់ញ័រកនុងសមាធិទ ាំងឡាយ ១ 
 ជាអ្នកស្គា ត់កនុងសមាធិ ១ ខញុ ាំមានបរស័ិទមិនដបកដខញក ១ មាន 
 ពាកយគួរអ្នកផងោន់យក រគប់ោលទ ាំងពួង ១ បភាគសមបតាិ 
 រដមងបកើតប ើងដល់ខញុ ាំ ោលអ្បន្ទា លបៅកនុងភព ១ ។ បរពាោះ 
 ដតខញុ ាំបានថាវ យបខសៀ ចាំបពាោះរពោះជិនរសី និងរពោះសងឃ ជា 
 គណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបានអានិសងស ៣ របោរ ដ៏សម 
 គួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺខញុ ាំមានសតិរតង់ ១ សរនសទ ាំងឡាយ 
 សងាខ របានចងបោយលអ ១ ខញុ ាំបានទីបដកទិពយ ១ បោយអានិ- 
 សងសននោរថាវ យបខសៀបន្ទោះ ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យរបទីប 
 ចាំបពាោះរពោះជិនរសី និងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ 
 បទើបបានអានិសងស    ៣     របោរ     ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ 
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១៥៥ 

បឋមំ   បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទានំ្ 

 ជាតិមា   អងគសមបដន្ធន  បញ្ាវា   ពុទធសមមដតា 

 ឥដម   គុដណ   បដិលដភ តសស   និសសនទដតា   មម   ។ 

 តុមពដក   ច   ករដណោ    ច ទតាវ    ពុដទធ   គណុតតដម 

 ទសានិសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 តទា   គុដតាត (១)   សុែសមងគី  មហាយសវា  តថា  គតិ 

 វភិតតិគដតាត (២)    សុែុមាដោ សពវីតិបរវិជជិ ដតា   ។ 

 វបុិដល   ច   គុដណ   ោភី សមាម នចលន្ធ   មម 

 សុវវិជជិតឧដពវដគា តុមពដក   ច   ករណោ ដក   ។ 

 លភាមិ   ចតុដរា   វដណណ ហតថិសសរតន្ធនិ   ច 

 តានិ   ដម   ន   វនិសសនតិ តុមពកាដរ   ឥទាំ   ផលាំ   ។ 

 ហតថលីលងគដក   ទតាវ  ពុដទធ   សដងឃ   គណុតតដម 

 បញ្ញច និសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

      ១   ម.សងោុកតាថ    ។   ២   ម.   វបិត្ថិវគិកតាថ    ។ 
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១៥៥ 

បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

 គឺ ខញុ ាំជាអ្នកមានជាតិខពង់ខពស់ ១ បរបូិណ៌បោយអ្វយវៈ ១ 
 មានរបាជាញ ដដលរពោះពុទធសនមតប ើយ ១ ខញុ ាំបានគុណធម៌ទ ាំង 
 បនោះ បោយអានិសងសននោរថាវ យរបទីបរបស់ខញុ ាំបន្ទោះ ។ បរពាោះ 
 ដតខញុ ាំបានថាវ យល័កាោន់និងដប ចាំបពាោះរពោះពុទធ និងរពោះសងឃ 
 ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបានអានិសងស ១០ របោរ ដ៏ 
 សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺកនុងោលបន្ទោះ ខញុ ាំរតូវបគរគប់រគង ១ 
 របកបបោយបសចកាីសុខ ១ មានយសបរវិារបរចើន ១ មាន 
 ដាំបណើ រដ៏របបសើរ ១ មានខលួនដដលបគគួរគប់រកបោយវបិសស ១ 
 ចបរមើនបសចកាីសុខ ១ បវៀររស ោះោកចនរងរគប់យា ង ១ 
 ជាអ្នកបាននូវគុណធម៌ដ៏ទូលាំទូោយ បោយោរកបរមើក គ ឺ
 បសចកាីរាប់អានរបស់ខញុ ាំ ១ មានបសចកាីតក់សលុតបវៀររស ោះ 
 ប ើយ ១ ខញុ ាំបានល័កាោន់ ដបមានពណ៌ ៤ និងដាំរដីកវ 
 បសោះដកវ វតេុទ ាំងបន្ទោះ របស់ខញុ ាំ រដមងមិនវនិ្ទស ១ បនោះជា 
 ផល កនុងោរថាវ យល័កាោន់ ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យ តេ- 
 លីលងា័ ចាំបពាោះរពោះពុទធ និងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ 
 បទើបមានអានិសងស   ៥     របោរ      ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ 
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១៥៦ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 សពវលកា ណសមបដន្ធន  អាយុបញ្ញា សមាហិដតា 

 សពាវ ោសវនិិមុដតាត  កាដោ   ដម   ដហាតិ   សពវទា   ។ 

 តនុធាដរ(១)   សុនិសិដត សដងឃ   ទតាវ ន   បិបផដល(២) 

 កិដលសកនតនាំ   ញាណាំ  លភាមិ   អតុលាំ   សុចឹ   ។ 

 សណាោ ដស   សុគដត   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 កិដលសលុញ្ច នាំ   ញាណាំ  លភាមិ   អតុលាំ   សុចឹ   ។ 

 នតថុ ដក   សុគដត   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 អោេ និសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 សទាធ    សីលាំ   ហិរញិ្ញច បិ អថ   ឱតតបបយិាំ   គុណាំ  

 សុតាំ   ចាគញ្ច    ែនត ី  ច បញ្ញា    ដម   អដេមាំ   គុណាំ    ។ 

 បីឋដក   សុគដត   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 បញ្ញច និសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

      ១   ម.   អនុ្ធ្លករ   ។   ២   ម.   វបពិកល   ។ 
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១៥៦ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 គឺោយរបស់ខញុ ាំ បរបូិណ៌បោយលកខណៈទ ាំងពួង ១ របកប 

 បោយអាយុដវង ១ បោយបញ្ញដ  ១ ចិតាតមាល់មា ាំ ១ ផុត 

 រស ោះោកបសចកាីលាំបាករគប់យា ងសពវោល ១ ។ បរពាោះ 

 ដតខញុ ាំបានថាវ យកនស្តនាមានមុខបសាើង ដដលបគសាំបលៀងយា ងលអ 

 ចាំបពាោះរពោះសងឃ បទើបបានញណដដលថលឹងមិនបាន ដ៏ស្គអ ត 

 សរមាប់ោត់ផ្កា ច់នូវកិបលស ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យចន្ទា ស 

 ចាំបពាោះរពោះសុគត និងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ 

 បទើបបាននូវញណ ដដលថលឹងមិនបាន ដ៏ស្គអ តសរមាប់ដក 

 នូវកិបលស ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យនូវថាន ាំ ិត ចាំបពាោះរពោះ 

 សុគត និងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបាន 

 អានិសងស ៨ របោរ ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺសទធ  ១ 

 សីល ១  ិរ ិ ១ គុណគឺឱតាបបៈ ១ សុតៈ ១ ោគៈ ១ ខនាី 

 ១ គុណគឺបញ្ញដ របស់ខញុ ាំជាគរមប់ ៨ ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យ 

 ត្តាំងចាំបពាោះរពោះសុគត និងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ 

 បទើបបានអានិសងស    ៥     របោរ      ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ 
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១៥៧ 

បឋមំ   បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទានំ្ 

 ឧដចច   កុដល   បជាោមិ មហាដភាដគា   ភវាមហាំ 

 សដពវ   មាំ   អបចាយនតិ កិតតិ   អពភុគគតា   មម   ។ 

 កបបសតសហសានិ បលលង្កក    ចតុរសសកា 

 បរវិាដរនត ិ  មាំ   និចចាំ សាំវភិាគរដតា   អហាំ   ។ 

 ភិសិដោ   សុគដត   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 ឆ្និសាំដស   អនុដភាម ិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 សមសុគដតាត បចិដតា មុទុដកា   ចារុទសសដន្ធ 

 លភាមិ   ញាណបវរ ាំ ភិសិទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 តលិូកា   វកិតិកាដោ កដិសា   ចិតតកា   ពហ ូ

 វរដាតថដក   កមពដល   ច លភាមិ   វវិដិធ   អហាំ   ។ 
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១៥៧ 

បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

 គឺ ខញុ ាំបកើតកនុងរតកូលខពស់ ជាអ្នកមានបភាគៈបរចើន ១ ជនទ ាំង- 
 ពួងដតងបោរពបោតដរកងចាំបពាោះខញុ ាំ ១ កិតាិសពារបស់ខញុ ាំ ខចរ 
 ខាច យបៅ ១ បលល័ងាមានរជុង ៤ ដតងបោមបរាមខញុ ាំជានិចចអ្ស់ 
 មួយដសនកបប ១ ខញុ ាំជាអ្នកបរតកអ្រកនុងោរដចករ ាំដលក ១ ។ 
 បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យពូក ចាំបពាោះរពោះសុគត និងរពោះសងឃ 
 ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបានអានិសងស ៦ របោរ ដ ៏
 សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គ ឺ ខញុ ាំជាអ្នកមានចិតាសងប់ មានខលួន 
 សមលអ រតូវបគបោរពបោតដរកង ១ មានចិតាទន់ មាន 
 ោយលអ របកបបោយបរគឿងរបោប់មានពណ៌ដូចមាស ១ 
 បាននូវញណដ៏របបសើរ ១ បនោះជាផល ននោរថាវ យពូក 
 ខញុ ាំបាននូវករមាលបផសង ៗ ជាបរចើនដបប គឺតូលិកៈ (ករមាល 
 ដដលបធវើបោយគ) វកិតិកៈ (ករមាលដដលបធវើបោយបរាមសតវ 
 ប ើយវចិិរតបោយរូបសតវដ៏ដបលក ៗ) កដិសសៈ (ករមាលដដល 
 បា ក់ឌិន ចរមុោះមាសនិងសូរត ប ើយោក់បរសោះបោយរតនៈ) 
 ចិតាកៈ (ករមាលដដលបធវើបោយបរាមសតវវចិិរតបោយរូបសតវ 
 ស្គហាវ) វរបបាតេកៈ (ករមាលដដលបធវើបោយសាំពត់សមបក 
 បឈើដ៏របបសើរ)  កមពលៈ   (ករមាលដដលបធវើបោយបរាមសតវ)    ១ 
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១៥៨ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 ាវារដក   ច   មុទុដក មុទុកាជិនដវណិដោ 

 លភាមិ   វវិធិោេ ដន ភិសិទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 យដតា   សរាមិ   អតាត នាំ យដតា   បដតាត សមិ   វញិ្ាុ តាំ 

 អតុដចាឆ    ឈានមដញ្ញច មហិ ភិសិទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 ពិដពាវ ហដន   ជិដន   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 ឆ្និសាំដស   អនុដភាម ិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 ឧណណិ ដក   បទុមដក   ច អដថា   ដោហិតចនទដន 

 ពិដពាវ ហដន   ឧាដតម ិ ឧតតមងគាំ   សទា   មម   ។ 

 អដេងគិ ដក   មគគវដរ សាមដញ្ា   ចតុដរា   ផដល 

 ដតសុ   ញាណាំ    ឧបាដទតាវ  វហិដរ   និចចកាលិកាំ    ។ 

 ទាដន   ទដម   សញ្ាដម   ច អបបមញ្ញា សុ   របូិសុ 

 ដតសុ   ញាណាំ    ឧបាដទតាវ  វហិដរ   សពវកាលិកាំ    ។ 

 វដតត   គុដណ   ច   បដិដម អាចារកិរោិសុ   ច 

 ដតសុ   ញាណាំ    ឧបាដទតាវ  វហិដរ   សពវទា   អហាំ   ។ 
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១៥៨ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 ខញុ ាំបានករមាលទ ាំងឡាយ គ ឺ បាវារកៈដ៏ទន់ អ្ជិនបបវណី 
 (ករមាលដដលបធវើបោយដសបកខាល ឃមុ ាំ) ដ៏ទន់កនុងទីបផសង ៗ ១ 
 បនោះជាផលននោរថាវ យពូក ោលណា ខញុ ាំរលឹកបឃើញនូវខលួន 
 ោលណាខញុ ាំបានដល់នូវភាពជាអ្នកដឹងកា ី ខញុ ាំមិនដមនជាបុគាល 
 ទបទ គឺជាអ្នកមានដរគ គឺ្ន កនុងោលបន្ទោះ ១ បនោះជា 
 ផលននោរថាវ យពូក ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យបខនើយ ចាំបពាោះ 
 រពោះជិនរសី និងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបាន 
 អានិសងស ៦ របោរ ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺខញុ ាំរដមង 
 ោក់កាលខញុ ាំបលើបខនើយបរាមសតវដកោះ បខនើយផ្កា ឈូក ឬបខនើយ 
 ចនាន៍រក ម រគប់ោលទ ាំងពួង ១ ខញុ ាំញុ ាំងញណឲយបកើត 
 ប ើង កនុងធម៌ទ ាំងបន្ទោះ គឺ មគាមានអ្ងា ៨ ដ៏របបសើរ 
 និងស្គមញ្ដផល ៤ អ្ស់ោលជានិចច ១ ខញុ ាំញុ ាំងញណឲយ 
 បកើតប ើង កនុងធម៌ទ ាំងបន្ទោះ គ ឺ ទន ទមៈ សញ្ដមៈ និង 
 អ្បបមញ្ញដ  មានរូបជាអារមមណ៍ រគប់ោលទ ាំងពួង ១ ខញុ ាំ 
 ញុាំងញណឲយបកើតប ើង កនុងធម៌ទ ាំងបន្ទោះ គឺវតា គុណ 
 ោរបរបៀបផាឹម    កនុងអាោរៈនិងកិរយិា    រគប់ោលទ ាំងពួង   ១ 
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១៥៩ 

បឋមំ   បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទានំ្ 

 ចង កដម   វា   បធាដន   វា វរីដិយ   ដពាធិបកាិ ដក 

 ដតសុ   ញាណាំ    ឧបាដទតាវ  វហិរាមិ   យថិចឆកាំ    ។ 

 សីលាំ   សមាធិ   បញ្ញា    ច វមុិតតិ   ច   អនុតតរា 

 ដតសុ   ញាណាំ    ឧបាដទតាវ  វហិរាមិ   សុែាំ   អហាំ   ។ 

 ផលបីដឋ   ជិដន   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 ទាវ និសាំដស   អនុដភាម ិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 ដសាណណមដយ   មណិមដយ ទនតសារមដយ   ពហ ូ

 បលលង កដសដដេ   វនិ្ធទ មិ ផលបីឋសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 ាទបីដឋ   ជិដន   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 ទាវ និសាំដស   អនុដភាម ិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 លភាមិ   ពហុដក   ោដន ាទបីឋសសទិាំ   ផលាំ 

 ទាសីទាសា   ច   ភរោិ ដយ   ចដញ្ា   អនុជីវដិន្ធ 

 សមាម    បរចិរដនតវ ាទបីឋសសទិាំ   ផលាំ   ។ 
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១៥៩ 

បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

 ខញុ ាំញុ ាំងញណឲយបកើតប ើង កនុងធម៌ទ ាំងបន្ទោះ គ ឺ ោរចស្តងាម 
 ោររបឹងដរបង ោរពាយាម និងបពាធិបកខិយធម ៌ ប ើយបៅ 
 ត្តមរបាថាន  ១ ខញុ ាំញុ ាំងញណឲយបកើតប ើង កនុងធម៌ទ ាំង 
 បន្ទោះ គឺ សីល សមាធិ បញ្ញដ វមុិតាិដ៏របបសើរ ប ើយបៅ 
 ជាសុខ ១ ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យត្ត ាំងដផនោា រ ចាំបពាោះរពោះ 
 ជិនរសី និងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបាន 
 អានិសងស ២ របោរ ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺ ខញុ ាំបាន 
 បលល័ងាដ៏របបសើរ ដដលសបរមចបោយមាស សបរមចបោយ 
 ដកវមណី ១ សបរមចបោយភលុកនិងខលឹមជាបរចើន ១ បនោះជា 
 ផលននត្ត ាំងដផនោា រ ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យត្ត ាំងមានបជើង 
 ចាំបពាោះរពោះជិនរសី និងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ 
 បទើបបានអានិសងស ២ របោរ ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ 
 ខញុ ាំ គឺខញុ ាំបានយានដ៏បរចើន បនោះជាផល ននត្ត ាំងមាន 
 បជើង ១ ជនទ ាំងឡាយដនទ ដដលជាអ្នករស់បៅបោយស្គរ 
 គឺ ទសី ទសៈ ភរយិា ជនទ ាំងបន្ទោះ ដតងបបរមើ 
 នូវខញុ ាំ     បោយរបនព    បនោះជាផល     ននត្ត ាំងមានបជើង    ១    ។ 
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១៦០ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 ដតលអពភញ្ជ ដន   ទតាវ  សដងឃ   គណវរុតតដម 

 បញ្ញច និសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 អពាធិតា   របូវតា ែិបប ាំ   ធមមនិសនធិតា 

 ោភិតា   អននានសស អាយុាំ   បញ្ច មកាំ    មម   ។ 

 សបបដិតលញ្ច    ទតាវ ន សដងឃ   គណវរុតតដម 

 បញ្ញច និសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 ថាមវា   របូសមបដន្ធន  បហដេតនុដជា   សទា 

 អពាធិ   ច   សទា   ដហាមិ សបបដិតលសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

 មុែដធាវនាំ   ទតាវ ន សដងឃ   គណវរុតតដម 

 បញ្ញច និសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 វសុិទធកដណាេ    មធុសសដរា កាសសាសវវិជជិ ដតា 

 ឧបបលគដន្ធធ    មុែដតា ឧបវាយតិ   ដម   សទា   ។ 
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១៦០ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យបរបងសរមាប់ោប ចាំបពាោះរពោះសងឃ ជា 
 គណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបានអានិសងស ៥ របោរ ដ៏សម 
 គួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺ ភាពជាអ្នកមិនមានពាធ ិ ១ ភាព 
 ជាអ្នកមានរូបលអ ១ ភាពជាអ្នកពិោរណាធម៌បោយរ ័ស 
 ១ ភាពជាអ្នកបានបាយនិងទឹក ១ ខញុ ាំមានអាយុដវងជាគរមប់ 
 ៥ ។ បរពាោះដតខញុ ាំ បានថាវ យទឹកបោោះថាល និងបរបង ចាំបពាោះ 
 រពោះសងឃ ដដលជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបានអានិសងស 
 ៥ របោរ ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺ ខញុ ាំជាបុគាលមាន 
 កមាល ាំង ១ បរបូិណ៌បោយរូប ១ ជាអ្នករកីរាយ ១ ជាអ្នក 
 មានកូនសពវ ៗ ោល ១ ជាអ្នកមិនមានជាំងឺ រគប់ោលទ ាំង- 
 ពួង ១ បនោះជាផលននទឹកបោោះថាល  និងបរបង ។ បរពាោះដត 
 ខញុ ាំបានថាវ យទឹកលុបមុខ ចាំបពាោះរពោះសងឃ ដដលជាគណៈ 
 សងឃខពង់ខពស់ បទើបបានអានិសងស ៥ របោរ ដ៏សមគួរ 
 ដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺខញុ ាំជាបុគាលមានកដ៏លអ ១ មានសាំប ង 
 ពីបរាោះ ១ ោម នបរាគកអក ១ ោម នបរាគ ឺត ១ មានកលិនផ្កា  
 ឧបបល     ផាយបចញអ្ាំពីមាត់ខញុ ាំ    រគប់ោលទ ាំងពួង   ១   ។ 
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១៦១ 

បឋមំ   បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទានំ្ 

 ទធឹ   ទតាវ ន   សមបននាំ ពុដទធ   សដងឃ   គណុតតដម 

 ភុញ្ញជ មិ   អមតាំ   ភតតាំ វរ ាំ   កាយគតាសតឹ   ។ 

 វណណគនធរដសាដបតាំ មធុាំ   ទតាវ    ជិដន   គដណ   ។ 

 អនបូមាំ    អនញ្ាមប ិ លភាមិ   វមុិតតិរសាំ 

 យថាភតូាំ   រសាំ   ទតាវ  ពុដទធ   សដងឃ   គណុតតដម   ។ 

 ចតុដរា   ផដល   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម 

 អននានញ្ច    ទតាវ ន ពុដទធ   សដងឃ   គណុតតដម  ។ 

 ទសានិសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម 

 អាយុវា   ពលវា   ធីដរា វណណវា   យសវា   សុែី   ។ 

 ោភី   អននសស   ានសស សដូរា   បញ្ញា ណវា   តថា 

 ឥដម   គុដណ   បដិលដភ សាំសរដន្ធត    ភដវ   អហាំ   ។ 

 ធបូាំ   ទតាវ ន   សុគដត សដងឃ   គណវរុតតដម 

 ទសានិសាំដស   អនុដភាមិ កមាម នុចឆវដិក   មម   ។ 

 សុគនធដទដហា   យសវា សីឃបដញ្ញា    ច   កិតតិមា 
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១៦១ 

បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទាន្   ទី្   ១ 

 បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យទឹកបោោះជូរដ៏បរបូិណ៌ ចាំបពាោះរពោះពុទធ និង 
 រពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបរបិភាគភតាគឺអ្មតៈ 
 និងោយគត្តសតិដ៏របបសើរ ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យទឹកឃមុ ាំ 
 ដដលរបកបបោយពណ៌ កលិន និងរស ចាំបពាោះរពោះជិនរសី 
 និងគណៈសងឃ បទើបបានវមុិតាិរស រកអ្វីផាឹមោម ន មិនដមន 
 ជាធម៌បផាសផ្កា សប ើយ ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យបភាជនមាន 
 រសគួរត្តមបាំណង ចាំបពាោះរពោះពុទធ និងរពោះសងឃ ជាគណៈ 
 សងឃខពង់ខពស់ បទើបបានផល ៤ ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ 
 ខញុ ាំ ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យបាយនិងទឹក ចាំបពាោះរពោះពុទធ 
 និងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ បទើបបានអានិសងស 
 ១០ របោរ ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ គឺខញុ ាំមានអាយុដវង ១  
 មានកមាល ាំង ១ ជាអ្នករបាជញ ១ មានពណ៌សមបុរលអ ១ មាន 
 យស ១ មានបសចកាីសុខ ១ ជាអ្នកបានបាយ ១ 
 ទឹក ១ បកលៀវោល  ១ មានរបាជាញ  ១ ោលខញុ ាំអ្បន្ទា លបៅកនុងភព 
 ដតងបានគុណធម៌ទ ាំងបនោះឯង ។ បរពាោះដតខញុ ាំបានថាវ យធូបរក- 
 អូ្ប ចាំបពាោះរពោះសុគត និងរពោះសងឃ ជាគណៈសងឃខពង់ខពស់ 
 បទើបបានអានិសងស ១០ របោរ ដ៏សមគួរដល់អ្ាំបពើរបស់ខញុ ាំ 
 គឺខញុ ាំមានរាងោយរកអូ្ប  ១   មានយស ១  មានរបាជាញ រ ័ស ១ 
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១៦២ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 តិកា បបដញ្ញា    ភរូបិបដញ្ញា  ហាសគមភីរបញ្ាវា   ។ 

 ដវបុលលជវនសបបដញ្ញា  សាំសរដន្ធត    ភវាភដវ 

 តដសសវ   វាហសាទាន ិ បដតាត    សនតិសុែាំ   សិវ ាំ   ។ 

 សាវ គតាំ   វត   ដម   អាសិ មម   ពុទធសស   សនតិដក 

 តិដសា   វជិាជ    អនុបបតាត  កតាំ   ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 

 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ   សមហូតា 

 ន្ធដគាវ   ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា   ។ 

 បដិសមភិទា   ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា    សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

  ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  បិលិនទវដចាឆ  ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ      អភាសិតាថ តិ      ។ 

បិលិន្ធវចឆកត្ទរសស   អបទានំ្   សមត្ថំ   ។ 
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១៦២ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 មានបករ ាិ៍ប ម្ ោះ ១ មានរបាជាញ មុត ១ មានរបាជាញ ដូចដផនដី 

 ១ មានរបាជាញ រសស់រស្គយ ១ មានរបាជាញ បរៅ ១ មាន 

 របាជាញ ទូោយ ១ មានរបាជាញ សាុោះបលឿនបៅ ១ ខញុ ាំោល 

 អ្បន្ទា លបៅកនុងភពតូច ភពធាំ ជាអ្នកដល់នូវរពោះនិពាវ ន ជា 

 សនាិសុខ កនុងោលឥ ូវបនោះ បរពាោះប តុននោរថាវ យធូប 

 រកអូ្បបន្ទោះឯង ។ ឱ ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមកកនុងសមាន ក់រពោះពុទធ 

 របស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយ ស្គសន្ទ 

 របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំបានបធវើប ើយ ។ កិបលសទ ាំងឡាយ 

 ខញុ ាំដុតបាំផ្កល ញប ើយ ភពទ ាំងអ្ស់ ខញុ ាំោស់រ ាំបលើងប ើយ ខញុ ាំជា 

 អ្នកមិនមានអាសវៈ ដូចដាំរោីត់នូវចាំណង ។ បដិសមភិទ ៤ 

 វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ 

 ទាំងស្គសន្ទ     របស់រពោះពុទធ     ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ     ។ 

  បានឮថា រពោះបិលិនាវចឆបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 

ទាំងបនោះ    បោយរបោរដូបចនោះ    ។ 

ចប់   បិលិន្ធវចឆកត្ទរាបទាន្   ។ 
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១៦៣ 

ទុ្តិ្យំ   កសលកត្ទរាបទានំ្ 

[៩២]   នគដរ   ហាំសវតិោ វថីិសាមី   អដហាសហាំ 

 មម   ញាតី   សមាដនតាវ  ឥទាំ   វចនមរពវ ឹ  ។ 

 ពុដទាធ    ដោដក   សមុបបដន្ធន  បុញ្ាដកា ដតាត    អនុតតដរា 

 អាសិ  ដសា  សពវដោកសស អាហុតីនាំ   បដិគគដហា   ។ 

 ែតតិោ   ដនគមា   ដចវ មហាសាោ   ច   រពាហមណា 

 បសននចិតាត    សុមន្ធ បគូធមមាំ   អកាំ សុ   ដត   ។ 

 ហតាថ ដរាហា   អនីកតាថ  រថិកា   បតតិការកា 

 បសននចិតាត    សុមន្ធ បគូធមមាំ   អកាំ សុ   ដត   ។ 

 ឧគាគ    ច   រាជបុតាត    ច ដវសិោន្ធ   ច   រពាហមណា 

 បសននចិតាត    សុមន្ធ បគូធមមាំ   អកាំ សុ   ដត   ។ 

 អាឡារកិា   ច   សឡូា(១)   ច ន្ធហ បកា   មាលការកា 

 បសននចិតាត    សុមន្ធ បគូធមមាំ   អកាំ សុ   ដត   ។ 

 រជកា   ដបសកា   ច តុននវាោ   ច   ន្ធហ បិកា 

 បសននចិតាត    សុមន្ធ បគូធមមាំ   អកាំ សុ   ដត   ។ 
     ១   ម.   អាឡារកិា   េបផកា   ច   ។ 
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១៦៣ 

កសលកត្ទរាបទាន្   ទី្   ២ 

 [៩២] ខញុ ាំជាមាច ស់ថនល់ បៅកនុងនគរ ងសវតី របមូលពួកញតិ 

 របស់ខញុ ាំមក ប ើយបពាលពាកយបនោះថា រពោះពុទធជាបុញ្ដបកខតា 

 ដ៏របបសើរ បកើតប ើយកនុងបោក រពោះអ្ងាគួរទទួលនូវបរគឿង 

 បូជា របស់សតវបោកទ ាំងពួង ។ ពួកកសរត ពួកអ្នកនិគម 

 និងពួករពា មណមហាស្គល មានចិតារជោះថាល  មានចិតារកី 

 រាយ ពួកជនទ ាំងបន្ទោះ បានបធវើនូវោររបជុាំោន  ។ ពលដាំរ ី

 ពលបសោះ ពលរថ ពលបថមើរបជើង មានចិតារជោះថាល  មានចិតារកី 

 រាយ ពួកជនទ ាំងបន្ទោះ បានបធវើនូវោររបជុាំោន  ។ ពួកឧគាជន 

 (មាា យជាសូរទៈ ឪពុកជាកសរត) ពួករាជបុរត ពួកបវសសៈ និង 

 ពួករពា មណ៍ មានចិតារជោះថាល  មានចិតារកីរាយ ពួកជនទ ាំង 

 បន្ទោះ បានបធវើនូវោររបជុាំោន  ។ ពួកអ្នកោាំសល អ្នករគួ អ្នក 

 ោត់សក់ និងអ្នកបធវើករមងផ្កា  មានចិតារជោះថាល  មានចិតារកីរាយ 

 ពួកជនទ ាំងបន្ទោះ បានបធវើនូវោររបជុាំោន  ។ ពួកជាងរជលក់ 

 ជាងតមាញ ជាងបដរបា ក់ និងរសីអ្នកោត់សក ់ មានចិតារជោះ- 

 ថាល  មានចិតារកីរាយ  ពួកជនទ ាំងបន្ទោះ  បានបធវើនូវោររបជុាំោន   ។ 
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១៦៤ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 ឧសុការា   ភមការា ចមមការា   ច   តចឆកា 

 បសននចិតាត    សុមន្ធ បគូធមមាំ   អកាំ សុ   ដត   ។ 

 កមាម រា   ដសាណណការា   ច តិបុដោហករា   តថា 

 បសននចិតាត    សុមន្ធ បគូធមមាំ   អកាំ សុ   ដត   ។ 

 ភតកា   ដចលកា   ដចវ ទាសកមមករា   ពហ ូ

 យថា   សដកន   ថាដមន បគូធមមាំ   អកាំ សុ   ដត   ។ 

 ឧទហារា   កដេការា កសិកា   តិណហារកា 

 យថា   សដកន   ថាដមន បគូធមមាំ   អកាំ សុ   ដត   ។ 

 បុបផិកា   មាលិកា   ដចវ បណណិ កា   ផលហារកា 

 យថា   សដកន   ថាដមន បគូធមមាំ   អកាំ សុ   ដត   ។ 

 គណិកា   កុមភទាសី   ច បវូកិា   មចឆិកាបិច 

 យថា   សដកន   ថាដមន បគូធមមាំ   អកាំ សុ   ដត   ។ 

 ឯដត   សដពវ   សមាគន្ធតវ  គណពន្ធធ វ   ឯកដតា 

 អធិការ ាំ   ករសិាម បុញ្ាដកា ដតត   អនុតតដរ   ។ 
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១៦៤ 

សុត្ថន្ថបិដេ   ខុទ្ធេនិ្កាយ   អបទាន្ 

 ពួកជាងបធវើកូនសរ ជាងរក ឹង ជាងបធវើដសបក និងជាងោ ាំង 
 មានចិតារជោះថាល  មានចិតារកីរាយ ពួកជនទ ាំងបន្ទោះ បានបធវើ 
 នូវោររបជុាំោន  ។ ពួកជាងដដក ពួកជាងមាស ជាងសាំណនិង 
 បោ ៈ មានចិតារជោះថាល  មានចិតារកីរាយ ពួកជនទ ាំងបន្ទោះ  
 បានបធវើនូវោររបជុាំោន  ។ ពួកអ្នកសីុឈនួល ពួកអ្នកោន់ទង់ 
 សាំពត់ និងពួកទសកមមករជាបរចើន ជនទ ាំងបន្ទោះ បានបធវើ 
 នូវោររបជុាំោន  ត្តមកមាល ាំងរបស់ខលួន ។ ពួកអ្នកដងទឹក ពួក 
 អ្នករកឧស ពួកអ្នកភជួ ររាស់ ពួកអ្នកន្ទ ាំបមម  ជនទ ាំងបន្ទោះ 
 បានបធវើនូវោររបជុាំោន  ត្តមកមាល ាំងរបស់ខលួន ។ ពួកអ្នកបបោះ 
 ផ្កា  អ្នករកងផ្កា  អ្នកលក់បដនល និងអ្នកន្ទ ាំដផលបឈើ ជន 
 ទាំងបន្ទោះ បានបធវើនូវោររបជុាំោន  ត្តមកមាល ាំងរបស់ខលួន ។ 
 រសីបពសា ន្ទងកុមភទសី រសីអ្នកលក់នាំ និងអ្នកបន- 
 ស្គទរតី ជនទ ាំងបន្ទោះ បានបធវើនូវោររបជុាំោន  ត្តមកមាល ាំង 
 របស់ខលួន ។ ជនទ ាំងអ្ស់នុ៎ោះឯង មករបជុាំោន  ចងោន ជា 
 ពួក កនុងទីមួយ (ប ើយបពាលថា) បយើងទ ាំងឡាយ នឹង 
 បធវើនូវោរកស្គង    ចាំបពាោះរពោះពុទធ   ជាបុញ្ដបកខតាដ៏របបសើរ     ។ 
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១៦៥ 

ទុ្តិ្យំ   កសលកត្ទរាបទានំ្ 

 ដត   ដម   សុតាវ ន   វចនាំ គណាំ    ពនធឹសុ   តាវដទ 

 ឧបោេ នសាលាំ   សុកតាំ ភិកាុ សងឃសស   ការយុាំ   ។ 

 និោេ ដបតាវ ន   តាំ   សាលាំ ឧទដគាគ    តុដេមានដសា 

 បដរដតា   ដតហិ   សដពវហិ សមពុទធាំ   ឧបសង កមឹ   ។ 

 ឧបសង កមម   សមពុ ទធាំ ដោកន្ធថាំ   នរាសភាំ 

 វនទិតាវ    សតថុ ដន្ធ   ាដទ ឥទាំ   វចនមរពវ ឹ  ។ 

 ឥដម   តីណិសតា   វរី បុរសិា   ឯកដតា   គណា 

 ឧបោេ នសាលាំ   សុកតាំ និយាដទនតិ   តវ   មុនិ   ។ 

 ភិកាុ សងឃសស   បុរដតា សមបដិចឆតុ   ចកាុ មា 

 តិណណាំ    សតានាំ(១)   បុរដតា ឥមា   គាថា   អភាសថ   ។ 

 តិសតាបិ   ច   ដជដោេ    ច អនុវតតឹសុ   ឯកដតា 

 សមបតតី   ហិ   ករតិាវ ន សដពវ   អនុភវសិសថ   ។ 

     ១   ម.   តី្ណិ្   សតានិ្   ។ 
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១៦៥ 

កសលកត្ទរាបទាន្   ទី្   ២ 

 ជនទ ាំងបន្ទោះ ស្គឋ ប់ពាកយខញុ ាំប ើយ ក៏ចងពួកកនុងខណៈបន្ទោះ 

 បានឲយពួកជាងបធវើឧបោឌ នស្គោ ដដលបធវើបោយលអ ថាវ យ 

 រពោះភិកខុសងឃ ។ ខញុ ាំបធវើស្គោបន្ទោះរួចប ើយ ក៏មានចិតារកី 

 រាយ មានចិតាបរតកអ្រ មានពួកជនទ ាំងអ្ស់បន្ទោះដ  ម 

 ចូលបៅោល់រពោះសមពុទធ ។ លុោះចូលបៅោល់រពោះសមពុទធ រពោះ 

 អ្ងាជាទីពឹងននបោក របបសើរជាងជន ប ើយថាវ យបងាាំរពោះ 

 បាទរពោះស្គស្គឋ  រួចបពាលនូវពាកយបនោះថា បពិរតរពោះមុនី ជា 

 វរីបុរស ពួកបុរស ៣០០ ន្ទក់បនោះ ជាពួកដតមួយ បវរថាវ យ 

 ឧបោឌ នស្គោ ដដលបធវើយា ងលអ ចាំបពាោះរពោះសងឃ សូមរពោះ 

 អ្ងាមានបញ្ញដ ចកខុទទួល (នូវស្គោ) ចាំបពាោះមុខភិកខុសងឃ ។ 

 រពោះមានរពោះភាគ រទង់រត្តស់សដមឋង នូវោថាទ ាំងឡាយបនោះ 

 ចាំបពាោះមុខបុរសទ ាំង ៣០០  ន្ទក់ថា ពួកបុរស ៣០០ ន្ទក់ 

 និងបុរសជាធាំ របរពឹតារតូវោន ដតដបបមួយ ដបតិពួកអ្នកទ ាំង 

 អ្ស់ោន     បធវើអ្ាំបពើបនោះប ើយ     នឹងបានទទួលសមបតាិសុខ     ។ 
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១៦៦ 

សុត្ថន្ថបិដកេ   ខុទ្ធេនិ្កាយសស   អបទានំ្ 

 បចឆិដម   ភវសមបដតត សីតិភាវមនុតតរ ាំ 
 អជរ ាំ   អមរ ាំ   ដែមាំ(១) និពាវ នាំ   បសសយិសសថ   ។ 
 ឯវ ាំ   ពុដទាធ    វោិកាសិ សពវញ្ាូ តមនុតតដរា 
 ពុទធសស   វចនាំ   សុតាវ  ដសាមនសសមបដវទយឹ   ។ 
 តឹសកបបសហសានិ ដទវដោដក   រមឹ   អហាំ 
 ដទវាធិដា   បញ្ច សតាំ ដទវរជជមការយឹ   ។ 
 សហសសកា តតុ ាំ   រាជា   ច ចកកវតតិ   អដហាសហាំ 
 បដទសរជជាំ   វបុិលាំ គណន្ធដតា   អសងាយាំ(២)   ។ 
 ឥធ   មានុសដក   រដជជ បរសិា   ដហានតិ   ពនធវា 
 បចឆិដម   ភវសមបដតត វាដសដោេ    ន្ធម   រពាហមដណា  ។ 
 អសីតិដកាដិនិចចដោ តសស   បុដតាត    អដហាសហាំ 
 ដសដោ   ឥត ិ  មម   ន្ធមាំ ឆឡដងគ   ារមឹ   គដតា   ។ 
 ជងោវហិារ ាំ   វចិរ ាំ សសិដសសហិ   បុរកា ដតា 
 ជោភារភរតិាំប ិ ដកនិយាំ   ន្ធម   តាបសាំ   ។ 
 បដិយតាត ហុតឹ   ទិសាវ  ឥទាំ   វចនមរពវ ឹ
 អាវាដហា   វា   វវិាដហា   វា រាជា   វា   ដត   និមនតិដតា   ។ 
     ១  ម.  អមតិ្  សន្ថំ ។ ២ ម.  កទ្វរជជំ  េករាន្ថសស  មហាកទ្វា  អវនិ្ធសំុ  ឥតិ្  ឥកម បាោ 
ទិ្សសន្ថិ   ។ 
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១៦៦ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 លុោះដល់បចឆិមភព អ្នកទ ាំងឡាយ នឹងបឃើញចាស់រពោះនិពាវ ន 
 មានភាពដ៏រតជាក់រតជុាំ ជាគុណជាតដ៏របបសើរ ឥតោស់ 
 ឥតស្គល ប់ ជាទីបកសមកានា ។ រពោះសពវញ្ដុ ពុទធជាបុគាលរបបសើរ 
 បានពាករយា ងបនោះ ខញុ ាំបានស្គឋ ប់រពោះពុទធដីោប ើយ ក៏ទទួល 
 នូវបសចកឋីបស្គមនសស ។ ខញុ ាំរកីរាយកនុងបទវបោក អ្ស់ ៣០ 
 ពាន់កបប ខញុ ាំជាធាំជាងបទវត្ត បស្គយបទវរាជយ អ្ស់ ៥០០ 
 ដង ។ ខញុ ាំបានជាបសឋចចរកពតាិ អ្ស់មួយពាន់ដង បាន 
 បស្គយបបទសរាជយដ៏ទូោយ រាប់បានមួយអ្សបងខយយកបប ។ 
 ពួកបរស័ិទបានមកជាបៅពងស កនុងរាជយជារបស់មនុសសបនោះ 
 លុោះដល់បចឆិមភព មានរពា មណ៍ប ម្ ោះវាបសដឌៈ សនស ាំរទពយ 
 ទុកបាន ៨០ បោដ ិ ។ ខញុ ាំក៏បានជាកូន របស់វាបសដឌរពា ម- 
 ណ៍បន្ទោះ ពាកយថាបសលរពា មណ៍ ជាប ម្ ោះរបស់ខញុ ាំ ៗ ជា 
 អ្នកដល់នូវបារមី កនុងឆ ងាទន ។ ោលខញុ ាំបដើរបៅោន់ទី 
 សរមាកសមង ពួកសិសសរបស់ខលួនបោមបរាម ខញុ ាំបឃើញបរគឿង 
 បូជាដដលបគោត់ដចង ក៏បពាលពាកយបនោះ នឹងបកនិយត្ត- 
 បស ដដលបពញបោយភារៈគឺផនួងសក់ថា បោកបធវើអាវា - 
 មងាល    ឬវវិា មងាល    ឬក៏បោកអ្បញ្ជើញរពោះរាជាមក    ។ 
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១៦៧ 

ទុថិយំ   ត្សលត្ថថរាបទានំ 

 អាហុតឹ    យិដេុកាដមាហាំ រពាហមដណ   ដទវសមមដត 

 ន    និមដនតម ិ   រាជានាំ អាហុតិ    ដម    ន   វជិជតិ   ។ 

 ន    ចតថិ    មយហមាវាដហា វវិាដហា   ដម    ន    វជិជតិ 

 សកានាំ    ននទិជនដន្ធ ដសដោេ    ដោដក   សដទវដក   ។ 

 សពវដោកហិតតាថ សិ សពវសតតសុោវដហា 

 ដសា    ដម    និមនតិដតា    អជជ តដសសតាំ    បដិោទនាំ    ។ 

 តិមពរុសកវណាណ ដភា អបបដមដយា    អនបូដមា 

 រដូបន្ធសទិដសា    ពុដទាធ   សាវ តន្ធយ    និមនតិដតា    ។ 

 ឧកាក មុែបហដោេ     ច ែទិរង្កគ រសននិដភា 

 វជិជូបដមា    មហាវដីរា ដសា   ដម   ន្ធដថា(១)   និមនតិដតា   ។ 

      ១   ម.   ពុត្ទាធ    ។ 
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១៦៧ 

ត្សលត្ថថរាបទាន   ទី   ២ 

 (បកនិយត្តបសតបថា) ខញុ ាំមានរបាថាន បូជានូវបរគឿងបូជា ចាំ- 

 បពាោះរពា មណ៍ដដលបទវត្តសនមតប ើយ ខញុ ាំមិនដមនអ្បញ្ជើញ 

 រពោះរាជាបទ បរគឿងបូជា មិនមានបដើមបខីញុ ាំបទ ។ អាវា មងាល 

 របស់ខញុ ាំក៏មិនមាន ទាំងវវិា មងាលរបស់ខញុ ាំក៏មិនមានដដរ រពោះ 

 ពុទធរពោះអ្ងារទង់ញុ ាំងបសចកឋីរកីរាយ របស់ពួកសកយៈឲយបកើត 

 ប ើង ជាបុគាលរបបសើរកនុងបោក រពមទ ាំងបទវបោក ។ 

 រពោះពុទធជាបុគាលមានរបបយាជន៍ និងបសចកឋីចបរមើនដល់សតវ 

 បោកទ ាំងពួង ន្ទាំមកនូវបសចកឋីសុខដល់សពវសតវ រពោះពុទធ 

 បន្ទោះ ខញុ ាំបាននិមនាប ើយ កនុងនថងបនោះ ោរោត់ដចងនុ៎ោះ បដើមប ី

 រពោះស្គស្គឋ នុ៎ោះបទបតើ ។ រពោះពុទធរទង់មានពនលឺននពណ៌ដូចដផល 

 ទន្ទល ប់ទុាំ មានរបមាណមិនបាន មិនមានបុគាលបរបៀបផាឹម 

 មិនមានបុគាលបសមើបោយរូប ខញុ ាំបាននិមនាប ើយ បដើមបឆី្ន់ 

 កនុងនថងដសអក ។ រពោះពុទធជាទីពឹងបន្ទោះ រពោះអ្ងារកីរាយដូច 

 មាត់បាវមាសផង របាកដបសមើបោយរបងើកបភលើងគគរីផង ជា 

 មហាវរីបុរស   ឧបមាដូចបផលកបបន្ទា រ    ខញុ ាំបាននិមនាប ើយ    ។ 
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១៦៨ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

 បពវតដគគ     យថា    អគគិ(១) បុណណមាដយវ     ចនទិមា 

 នឡគគិវណណសង្កក ដសា ដសា   ដម   ពុដទាធ    និមនតិដតា   ។ 

 អសមភីដតា    ភោតីដតា ភវនតករដណា    មុនិ 

 សីហបូដមា    មហាវដីរា ដសា   ដម   ពុដទាធ   និមនតិដតា   ។ 

 កុសដោ    ពុទធធដមមសុ អបបសដោហ     បដរហិ    ដសា 

 ន្ធគបូដមា    មហាវដីរា ដសា   ដម   ពុដទាធ    និមនតិដតា   ។ 

 សទធមមារកុសដោ(២)  ពុទធន្ធដគា    អសាទិដសា 

 ឧសភបូដមា    មហាវដីរា ដសា   ដម   ពុដទាធ    និមនតិដតា   ។ 

 អននតវដណាណ     អមិតយដសា វចិិតតសពវលកា ដណា 

 សកកូបដមា    មហាវដីរា     ដសា    ដម   ពុដទាធ    និមនតិដតា   ។ 

 វសិ    គណី    បតាបី    ច ដតជសី    ច    ទុរាសដទា 

 រពហមូបដមា    មហាវដីរា   ដសា   ដម   ពុដទាធ    និមនតិដតា   ។ 

 ១   ម.   អចចិ   ។   ២   ម.   សទធមមចារកុសត្ោ   ។ 
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១៦៨ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 រពោះពុទធបន្ទោះ ដូចជាបភលើងបលើកាំពូលភនាំ ឬដូចរពោះចស្តនាកនុងនថង 
 បពញបូណ៌មី ពុាំបន្ទោះបស្គត របាកដបសមើពណ៌បភលើងដដល 
 បឆោះនរពបបុស ខញុ ាំបាននិមនាប ើយ ។ រពោះពុទធបន្ទោះ រពោះអ្ងា 
 ជាអ្នករបាជញ មិនតក់សលុត មានភ័យកនលងផុតប ើយ បធវើនូវទី 
 បាំផុតននភព ជាមហាវរីបុរស ឧបមាដូចសី ៈ ខញុ ាំបាននិមនា 
 ប ើយ ។ រពោះពុទធបន្ទោះ រពោះអ្ងាជាអ្នក ល្ សនវ កនុងធម ៌
 របស់រពោះពុទធទ ាំងឡាយ ដដលពួកបុគាលដនទកាំដ ងមិនបាន 
 ជាមហាវរីបុរស ឧបមាដូចដាំរ ី ខញុ ាំបាននិមនាប ើយ ។ រពោះ 
 ពុទធបន្ទោះ រទង់ ល្ សនវកនុងបរតើយននរពោះសទធមម ជារពោះពុទធ- 
 ន្ទគ មិនមានបុគាលបសមើ ជាមហាវរីបុរស ឧបមាដូចបោ 
 ឧសភ ខញុ ាំបាននិមនាប ើយ ។ រពោះពុទធបន្ទោះ មានគុណ 
 ឥតមានទីបាំផុត មានយសរាប់មិនបាន មានលកខណៈទ ាំង 
 អ្ស់ដ៏វចិិរត ជាមហាវរីបុរស ឧបមាដូចរពោះឥស្តនា ខញុ ាំបាន 
 និមនាប ើយ ។ រពោះពុទធបន្ទោះ រទង់ស្គា ត់ផង មានពួកផង 
 មានអ្ាំណាចផង មានបតជោះផង បគបបៀតបបៀនមិនបានផង 
 ជាមហាវរីបុរស      ឧបមាដូចរព ម    ខញុ ាំបាននិមនាប ើយ     ។ 
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១៦៩ 

ទុថិយំ   ត្សលត្ថថរាបទានំ 

 មហគគធដមាម (១)   ទសពដោ ពោតិពលារគ ូ

 ធរណូបដមា    មហាវដីរា ដសា  ដម   ពុដទាធ    និមនតិដតា   ។ 

 សីលធីតិសមាកិដណាណ  ធមមវញិ្ញា ណដោភិដតា 

 ឧទធបូដមា    មហាវដីរា  ដសា  ដម   ពុដទាធ    និមនតិដតា   ។ 

 ទុរាសដទា    ទុបបសដហា អចដោ   ឧគគដតា   រពហាម  

 ដនរបូដមា    មហាវដីរា ដសា  ដម   ពុដទាធ    និមនតិដតា   ។ 

 អននតញ្ញា ដណា    អសដមា អតុដោ    អគគតាំ    គដតា 

 គគនបូដមា    មហាវដីរា  ដសា  ដម   ពុដទាធ    និមនតិដតា   ។ 

បណ្ណរសមំ   ភាណ្វារ ំ  ។ 

 បតិោេ     ភយភីតានាំ តាដណា    សរណគាមិនាំ 

 អសាសដកា    មហាវដីរា ដសា  ដម   ពុដទាធ    និមនតិដតា   ។ 

 ១   ម.   បថតធត្មាម    ។ 
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១៦៩ 

ត្សលត្ថថរាបទាន   ទី   ២ 

 រពោះពុទធបន្ទោះ រពោះអ្ងាមានធម៌ដ៏របបសើរបលើស មានកមាល ាំង 
 ១០ របោរ ដល់នូវបរតើយននកមាល ាំងតូច-ធាំ ជាមហាវរីបុរស 
 ឧបមាដូចដផនដី ខញុ ាំបាននិមនាប ើយ ។ រពោះពុទធបន្ទោះ រពោះអ្ងា 
 កុោះករបោយសីល និងបសចកឋីពាយាម រទង់ញុ ាំងធមមវញិ្ញដ ណ 
 ឲយរ ាំជួល ជាមហាវរីបុរស ឧបមាដូចសមុរទ ខញុ ាំបាននិមនា 
 ប ើយ ។ រពោះពុទធបន្ទោះ បគបបៀតបបៀនមិនបាន បគរគប 
 សងាត់បានបោយរក ជាបុគាលមិនញប់ញ័រ ខពង់ខពស់របបសើរ 
 ជាមហាវរីបុរស ឧបមាដូចភនាំសិបនរុ ខញុ ាំបាននិមនាប ើយ ។ 
 រពោះពុទធបន្ទោះ រទង់មានញណរកទីបាំផុតោម ន ឥតមានបុគាល 
 បសមើ រកបុគាលថលឹងបសមើមិនមាន ដល់នូវភាពជាបុគាលរបបសើរ 
 ជាមហាវរីបុរស   មានឧបមាដូចបមឃ   ខញុ ាំបាននិមនាប ើយ   ។ 

ចប់   ភាណ្វារ  ទី   ១៥   ។ 

 រពោះពុទធបន្ទោះ រពោះអ្ងាជាទីពឹងរបស់ពួកសតវដដលមានភ័យ 
 ភិត ជាទីពាំន្ទក់ននពួកសតវដដលដល់នូវសរណៈ ជាមហាវរី- 
 បុរស     ញុាំងសតវឲយរសស់រស្គយ     ខញុ ាំបាននិមនាប ើយ    ។ 
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១៧០ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

 អាសដោ    ពុទធិមន្ធត នាំ   បុញ្ាដកា តតាំ    សុដែសិនាំ 

 រតន្ធកដរា    មហាវដីរា ដសា  ដម   ពុដទាធ    និមនតិដតា   ។ 

 អសាសដកា    ដទវកដរា សាមញ្ាផលទាយដកា 

 ដមឃបូដមា    មហាវដីរា ដសា  ដម   ពុដទាធ    និមនតិដតា   ។ 

 ដោដក    សមុសសដិតា    វដីរា សពវតមវដិន្ធទដន្ធ(១) 

 សុរយិបូដមា    មហាវដីរា ដសា  ដម   ពុដទាធ    និមនតិដតា   ។ 

 អារមមណវមុិតតសុី សភាវទសសដកា    មុនិ 

 ចនទូបដមា    មហាវដីរា ដសា  ដម   ពុដទាធ    និមនតិដតា   ។ 

 ពុដទាធ   សមុសសដិតា  ដោដក លកា ដណហិ    អលង កដតា 

 អបបដមដយា    មហាវដីរា ដសា  ដម   ពុដទាធ    និមនតិដតា   ។ 

 យសស  ញាណាំ   អបបដមយយ ាំ សីលាំ    យសស    អនបូមាំ 

 វមុិតតិ    អសទិសា    យសស ដសា  ដម   ពុដទាធ    និមនតិដតា   ។ 

 ១   ម.   ត្ោកចកខុ   មហាត្ថត្ោ   សពវនតមំ   វតិ្នាទត្នាថិ   ទិសសនតិ   ។ 
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១៧០ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 រពោះពុទធបន្ទោះ រពោះអ្ងាជាទីអារស័យ ននពួកបុគាលមានរបាជាញ  
 ជាបុញ្ដបកខតារបស់ពួកជនអ្នកដសវងរកសុខ រពោះអ្ងាជាអ្ណឋូ ង 
 ននរតនវតេុ  ជាមហាវរីបុរស ខញុ ាំបាននិមនាប ើយ ។ រពោះពុទធ 
 បន្ទោះ រពោះអ្ងាញុ ាំងសតវឲយរសស់រស្គយ បធវើឲយបៅជាបទវត្ត 
 រទង់ឲយនូវស្គមញ្ដផល ជាមហាវរីបុរស ឧបមាដូចបមឃ ខញុ ាំ 
 បាននិមនាប ើយ ។ រពោះពុទធបន្ទោះ ជាវរីបុរស ផុសប ើង 
 ប ើយកនុងបោក រទង់បបន្ទា បង់នូវងងឹតទ ាំងពួង ជាមហា- 
 វរីបុរស ឧបមាដូចរពោះអាទិតយ ខញុ ាំបាននិមនាប ើយ ។ រពោះ 
 ពុទធបន្ទោះ រពោះអ្ងាជាអ្នករបាជញ រទង់បងាា ញនូវបសចកឋីពិតកនុង 
 អារមមណ៍និងវមុិតាិទ ាំងឡាយ ជាមហាវរីបុរស ឧបមាដូចរពោះ 
 ចនា ខញុ ាំបាននិមនាប ើយ ។ រពោះពុទធបន្ទោះ រពោះអ្ងាផុសប ើង 
 ប ើយកនុងបោក របោប់ប ើយបោយលកខណៈទ ាំងឡាយ 
 ជាមហាវរីបុរស មិនមានរបមាណ ខញុ ាំបាននិមនាប ើយ ។ 
 ញណរបស់រពោះពុទធណា មិនមានរបមាណ សីលរបស់ 
 រពោះពុទធណា រកបសចកឋីរបដូចោម ន វមុិតាិរបស់រពោះពុទធ 
 ណា     រកអ្វីបសមើោម ន    រពោះពុទធបន្ទោះ    ខញុ ាំបាននិមនាប ើយ    ។ 
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១៧១ 

ទុថិយំ   ត្សលត្ថថរាបទានំ 

 យសស   ធីត ិ   អសទិសា   ឋាដមា  យសស  អចិនតិដោ 

 យសស    បរកកដមា    ដសដោេ  ដសា  ដម   ពុដទាធ    និមនតិដតា   ។ 

 រាដគា    ដទាដសា   ច   ដមាដហា  ច វសិា    សដពវ    សមហូតា 

 អគទបូដមា    មហាវដីរា ដសា  ដម   ពុដទាធ    និមនតិដតា   ។ 

 កិដលសពាធិ(១)   ពហុទុកាា  ឱសថីវ   វដិន្ធទដកា(២) 

 វជិជូបដមា    មហាវដីរា ដសា  ដម   ពុដទាធ    និមនតិដតា   ។ 

 ពុដទាធ តិ    ដោសាំ   វដទសិ ដោដសា   ដម  ដសា   សុទុលលដភា 

 ពុដទាធ តិ    ដោសនាំ    សុតាវ  បីតិ    ដម    ឧបបជជថ    ។ 

 អពភនតរ ាំ    អគណហ នតាំ បីតិ    ដម    ពហិ    និចឆដរ 

 ដសាហាំ    បីតិមដន្ធ    សដន្ធត  ឥទាំ    វចនមរពវ ឹ   ។ 

 ១   ម.   ត្កលសពាធិ   ។   ២   ម.   សពវំ   ថមំ   វតិ្នាទត្នា   ។ 
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១៧១ 

ត្សលត្ថថរាបទាន   ទី   ២ 

 បសចកឋីពាយាម របស់រពោះពុទធណា ឥតមានអ្វីបសមើ កមាល ាំង 

 របស់រពោះពុទធណា ដដលបុគាលគិតមិនបឃើញ បសចកឋីរបឹង- 

 ដរបងរបស់រពោះពុទធណា ជាឧបាយដ៏របបសើរ រពោះពុទធបន្ទោះ 

 ខញុ ាំបាននិមនាប ើយ ។ ពិសទ ាំងពួង គឺរាគៈ បទសៈ បមា ៈ 

 ដដលរពោះពុទធអ្ងាណា ោស់រ ាំបលើងប ើយ រពោះពុទធអ្ងាបន្ទោះ 

 ជាមហាវរីបុរស មានឧបមាដូចឱសថ ខញុ ាំបាននិមនាប ើយ ។ 

 រពោះពុទធបន្ទោះ ដូចបុគាលមានឱសថ រពោះអ្ងាជាអ្នកបបន្ទា បង់នូវ 

 ពាធិគឺកិបលស ដដលជាទុកខបរចើនរបោរ ជាមហាវរីបុរស 

 ឧបមាដូចបផលកបបន្ទា រ      ខញុ ាំបាននិមនាប ើយ    ។ 

  បកនិយត្តបសបានបពាលបោសន្ទថា រពោះពុទធ ៗ ដូបចនោះ 

 ោរបោសន្ទបន្ទោះ ខញុ ាំបានឮបោយករមណាស់ ខញុ ាំមានបីតិបកើត 

 ប ើង បរពាោះឮពាកយបោសន្ទថា រពោះពុទធ ។ ចិតារបស់ខញុ ាំ 

 ឥតរបោន់ បីតិរបស់ខញុ ាំ ក៏ផាយបចញបៅខាងបរៅ ខញុ ាំបន្ទោះ 

 មានចិតារបកបបោយបីតិ  មានចិតាសងប់  បានបពាលពាកយបនោះថា 



350 
 

១៧២ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

 កហាំ   នុ  ដោ   ដសា   ភគវា ដោកដជដោេ     នរាសដភា 

 តតថ    គន្ធតវ    នមសសសិស ាំ   សាមញ្ាផលទាយកាំ     ។ 

 បគគយហ    ទកាិ ណាំ     ពាហុាំ ដវទជាដតា    កតញ្ជ លី 

 អាចិកា     ដម     ធមមរាជាំ ដសាកសលលវដិន្ធទនាំ    ។ 

 ឧដទនតាំវ    មហាដមឃាំ នីលាំ    អញ្ជ នសននិភាំ 

 សាគរ ាំ    វយិ    ទិសសនតាំ បសសដសតាំ    មហាវនាំ    ។ 

 ឯតថ    ដសា    វសដត    ពុដទាធ  អទនតទមដកា    មុនិ 

 វនិយដន្ធត     ច    ដវដនដយយ ដពាដធដន្ធត     ដពាធិបកាិ ដយ   ។ 

 បិាសិដតាវ    ឧទកាំ    ដភាជនាំវ    ជិគចឆដតា 

 គាវ ី   យថា    វចឆគិទាធ  ឯវាហាំ    វចិិនឹ    ជិនាំ    ។ 

 អាចារឧបចារញ្ាូ  ធមាម នុចឆវសិាំវរ ាំ 

 សិកាា ដបសឹ   សដក   សិដសស គចឆដនត    ជិនសនតិកាំ     ។ 
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១៧២ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 រពោះមានរពោះភាគបន្ទោះ រពោះអ្ងាជាចមបងកនុងបោក របបសើរ 
 ជាងជន គង់បៅកនុងទីណា ខញុ ាំនឹងបៅនមស្គា ររពោះអ្ងាកនុងទី 
 បន្ទោះ រទង់ជាអ្នកឲយនូវស្គមញ្ដផល ។ ខញុ ាំមានបសចកឋីបរតកអ្រ 
 បកើតប ើង បធវើអ្ញ្ជលីបលើកនដខាងស្គឋ ាំ (សួរថា) បោកចូរ 
 របាប់ខញុ ាំផង នូវរពោះពុទធជាបសឋចប តុធម៌ រទង់បបន្ទា បង់នូវ 
 សរគឺបសចកឋីបស្គក ។ (បកនិយត្តបសរបាប់ថា) អ្នកចូរ 
 បមើលនរពធាំនុ៎ោះ ដដលហាក់ដូចជាមហាបមឃ បបើករស ោះ 
 ឬដូចផ្កា អ្ញ្ជ័នបខៀវ ឬក៏របាកដដូចជាស្គគរ រពោះពុទធបន្ទោះ 
 ជាអ្នករបាជញ ទូន្ទម ននូវបុគាល ដដលមានខលួនមិនទន់ទូន្ទម ន 
 រទង់បរបៀនរបបៅ នូវពួកបវបនយយសតវ ញុាំងបវបនយយសតវ 
 ឲយរត្តស់ដឹងនូវបពាធិបកខិយធម៌ រទង់គង់បៅកនុងនរពធាំនុ៎ោះ ។ 
 ខញុ ាំក៏ពិនិតយបមើលនូវរពោះជិនរសី គួរន្ទដូចជាបុគាលបរសកទឹក 
 ឬដូចបុគាលោល នបាយ ឬក៏ដូចបមបោ ដដលជាប់ចាំពាក់ 
 នឹងកូនបោ ខញុ ាំជាអ្នកស្គា ល់នូវអាោរៈ និងឧបោរៈ បាន 
 ញុាំងពួកសិសសរបស់ខលួន ដដលកាំពុងបដើរបៅោន់សមាន ក់ 
 រពោះជិនរសី     ឲយសិកានូវោររបុង    ឲយសមត្តមរបនពណីថា 
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១៧៣ 

ទុថិយំ   ត្សលត្ថថរាបទានំ 

 ទុរាសទា    ភគវដន្ធត  សីហាវ    ឯកចារដិន្ធ 

 ាដទ    ាទាំ    និកាិ បន្ធត  អាគដចឆយាថ    មាណវា   ។ 

 អាសិវដិសា   យថា   ដោដរា មិគរាជាវ    ដកសរ ី

 មដតាត វ    កុញ្ជ ដរា   ទដន្ធត  ឯវ ាំ    ពុទាធ     ទុរាសទា    ។ 

 ឧកាក សិតញ្ច     ែិបិតាំ អជឈុដបកាា យ      មាណវា 

 ាដទ     ាទាំ    និកាិ បន្ធត  ឧដបថ    ពុទធសនតិកាំ     ។ 

 បដិសោល នគរុកា អបបសទាទ     ទុរាសទា 

 ទុរបូសង កមា    ពុទាធ  គរ ូ   ដហានតិ    សដទវដក    ។ 

 យមហាំ    បញ្ហាំ     បុចាឆ មិ បដិសដមាម ទោមិ     វា 

 អបបសទាទ     តទា    ដហាថ មុនីភតូាវ    តិដេថ    ។ 
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១៧៣ 

ត្សលត្ថថរាបទាន   ទី   ២ 

 មាន លមាណពទាំងឡាយ រពោះមានរពោះភាគទ ាំងឡាយ បគចូល 

 បៅរកបានបោយរក ដូចជាសី ៈ ដដលរត្តច់បៅដតឯង 

 អ្នកទ ាំងឡាយ ចូរបដើរោក់បជើងជិតបជើង (សនសមឹ ៗ) បដើរមក 

 ចុោះ ។ រពោះពុទធទ ាំងឡាយ អ្នកផងចូលបៅរកបានបោយរក 

 ដូចជាពស់អាសិរពិស ដ៏បោរបៅ ដូចជាបកសររាជសី ៍ 

 ជាបសឋចរមឹគ ឬក៏ដូចជាដាំរកុីញ្ជ រ បានបទដដលចុោះបរបង ។ 

 មាន លមាណពទាំងឡាយ អ្នកទ ាំងឡាយចូរទប់នូវអាោរកអក 

 និងកណាឋ ល ចូរបដើរោក់បជើងជិតបជើង ចូលបៅោន់សាំ- 

 ណាក់រពោះពុទធចុោះ ។ រពោះពុទធទ ាំងឡាយ រពោះអ្ងាធងន់រពោះទយ័ 

 កនុងោរពួនសមងាំ បពញរពោះ ឫទយ័នឹងសាំប ងតិច ៗ អ្នក 

 ផងចូលបៅរកបានបោយរក ចូលបៅជិតបានបោយលាំបាក 

 ជារគូកនុងមនុសសបោក រពមទ ាំងបទវបោក ។ ោលណា 

 ខញុ ាំកាំពុងស្គកសួររបស្គន  ឬកាំពុងនិយាយរាក់ទក់ ោលបន្ទោះ 

 អ្នកទ ាំងឡាយ  ចូរនិយាយសាំប ងតិច ៗ  ចូរឋិតបៅបសងៀម  ។ 
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១៧៤ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

 យាំ  ដសា  ដទដសសិ  សទធមមាំ ដែមាំ    និពាវ នបតតិោ 

 តដមវតថាំ    និសាដមថ សទធមមសសវនាំ    សុភាំ    ។ 

 ឧបសង កមម    សមពុ ទធាំ សដមាម ទឹ    មុនិន្ធ    អហាំ 

 តាំ    កថាំ    វតីិសាដរតាវ  លកា ដណ    ឧបធារយឹ    ។ 

 លកា ដណ  ដទវ  ន  ទកាា មិ(១) បសាមិ    តឹសលកា ដណ 

 ដកាដសាហិតវតថុ ាំ    គុយហាំ ឥទធិោ    ទសសយិ    មុនិ    ។ 

 ជិវ ហ ាំ    និន្ធន មយិតាវ     ច កណណដសាដត    ច    ន្ធសិដក 

 បដិមសស    នោដនតាំ ដកវលាំ    ឆ្ទយិ    ជិដន្ធ    ។ 

 តសាហាំ  លកា ដណ  ទិសាវ  បរបុិដណណ    សពយញ្ជ ដន 

 ពុដទាធ តិ    និដេាំ    គន្ធតវ ន សហ    សិដសសហិ    បពវជឹ   ។ 

 សដតហិ    តីហិ    សហិដតា បពវជឹ    អនគារយិាំ 

 អឌឍមាដស    អសមបដតត សដពវ    បតតមហ    និពវុតឹ    ។ 

    ១   ម.   ត្ទវ   ច   កង្ខខ មីថិ   ទិសសថិ   ។ 
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១៧៤ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ោលណា រពោះពុទធបន្ទោះ រទង់សដមឋងរពោះសទធមម ជាធម៌បកសម 

 បដើមបដីល់រពោះនិពាវ ន (ោលបន្ទោះ) អ្នកទ ាំងឡាយ ចូររតង 

 រត្តប់ស្គឋ ប់បសចកឋីបន្ទោះ) ដបតិោរស្គឋ ប់នូវរពោះសទធមម ជាោរ 

 លអ ។ ខញុ ាំបានចូលបៅោល់រពោះសមពុទធ ប ើយនិយាយរាក់ 

 ទក់ (ជាមួយ) នឹងរពោះសមពុទធជាអ្នករបាជញ លុោះបញ្ចប់ពាកយ 

 បន្ទោះប ើយ ក៏ពិនិតយបមើលលកខណៈទ ាំងឡាយ ។ ខញុ ាំមិនទន់ 

 បឃើញលកខណៈ ២ របោរ បឃើញដតលកខណៈ ៣០ របោរ 

 បទើបរពោះមុនីរទង់បងាា ញបោយឫទធិ នូវគុយាៈ ជាវតេុបិទបា ាំង 

 បោយបរស្គម ។ រពោះជិនរសីរទង់បលៀនរពោះជិវាា  ប ើយប ោះ 

 ពាល់នូវរពោះោណ៌ និងរពោះន្ទសិកៈ បាាំងនូវទីបាំផុតរពោះនោ- 

 ដៈទ ាំងអ្ស់ ។ លុោះខញុ ាំបឃើញលកខណៈរបស់រពោះអ្ងា ដ៏បរបូិណ៌ 

 រពមទ ាំងអ្នុពយញ្ជនៈ ក៏ដល់នូវបសចកឋីចូលចិតាថាជារពោះពុទធ 

 ប ើយបួសជាមួយនឹងពួកសិសស ។ លុោះខញុ ាំរពមទ ាំងពួកសិសស 

 ៣០០ ន្ទក់ ចូលបៅោន់ផនួសប ើយ ោលមិនទន់ដល់កនលោះ 

 ដខបៅប ើយ  ពួកបយើងទ ាំងអ្ស់  ក៏ដល់នូវបសចកឋីរលត់ទុកខ ។ 
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១៧៥ 

ទុថិយំ   ត្សលត្ថថរាបទានំ 

 ឯកដតា     កមមាំ    កតាវ ន បុញ្ាដកា ដតត    អនុតតដរ 

 ឯកដតា    សាំសរតិាវ ន ឯកដតា    វនិិវដដយុាំ    ។ 

 ដគាានសិដោ    ទតាវ ន បគូធដមម    វសឹ    អហាំ 

 ដតន    កដមមន    សុកដតន អដេ    ដហត ូ   លភាមហាំ    ។ 

 ទិសាសុ    បជិូដតា    ដហាមិ ដភាគា    ច    អមិតា    មម 

 បតិោេ     ដហាមិ    សដពវសាំ តាដសា    មម    ន   វជិជតិ   ។ 

 ពាធដោ    ដម    ន    វជិជតិ ទីោយុាំ    ាលោមិ   ច 

 សុែុមចឆវដិកា    ដហាមិ អាវាដស    បតតិដត    វដសស    ។ 

 អដេ   ដគាានសី    ទតាវ  បគូធដមម     វសឹ    អហាំ 

 បដិសមភិទា    អរហតតញ្ច  ឯតាំ    ដម    អបរដេមាំ    ។ 

 សពវដវាសិតដវាសាដន្ធ កតកិដចាច     អន្ធសដវា 

 អដេដគាានសី    ន្ធម តវ    បុដតាត     មហាមុនិ    ។ 

 បញ្ច     ថមាភ ន ិ   ទតាវ ន បគូធដមម    វសឹ    អហាំ 

 ដតន    កដមមន    សុកដតន បញ្ច     ដហត ូ   លភាមហាំ    ។ 
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១៧៥ 

ត្សលត្ថថរាបទាន   ទី   ២ 

 ជនទ ាំងឡាយបានបធវើនូវបុញ្ដកមមជាមួយោន  ចាំបពាោះបុញ្ដបកខតា 
 ដ៏របបសើរ អ្បន្ទា លបៅកនុងទីជាមួយោន  វលិមកបកើតកនុងទីជា 
 មួយោន  ។ ខញុ ាំបានរបបគនបងាង់ទ ាំងឡាយ (ចាំបពាោះសងឃ) 
 ប ើយបៅកនុងពួក បោយអ្ាំបពើដដលខញុ ាំបធវើលអបន្ទោះ បទើបខញុ ាំបាន 
 នូវប តុ គឺអានិសងស ៨ របោរ គឺ ខញុ ាំរតូវបគបូជាកនុងទិស 
 ទាំងឡាយ ១ បភាគៈទ ាំងឡាយរបស់ខញុ ាំរាប់មិនអ្ស់ ១ ខញុ ាំជា 
 ទីពឹងរបស់ពួកជនទ ាំងពួង ១ ខញុ ាំមិនមានបសចកឋីតក់សលុត ១ 
 ខញុ ាំមិនមានជាំងឺទ ាំងឡាយ ១ ខញុ ាំរដមងរកាអាយុឲយរស់បៅដវង ១ 
 ជាអ្នកមានសមបុរនថងដ៏លអិត ១ ោលដដលបភលៀងធាល ក់ កនុង 
 អាវាស ខញុ ាំឲយនូវបងាង់ ៨ ប ើយបៅកនុងពួក អ្ាំបពើជាកុសល 
 បនោះ ន្ទាំឲយខញុ ាំបានបដិសមភិទនិងអ្រ តា បនោះជាអានិសងស 
 គរមប់ ៨ ។ បពិរតរពោះមហាមុនី កូនរបស់រពោះអ្ងា ប ម្ ោះ 
 អ្ដឌបោបានសី មានរព មចរយិធម៌ជាទីបាំផុត បៅចប់សពវ 
 រគប់ប ើយ មានបស្គ សកិចចបធវើរួចប ើយ មិនមានអាសវៈ ។ 
 ខញុ ាំបានឲយសសរ ៥ ប ើយបៅកនុងពួក បោយអ្ាំបពើដដលខញុ ាំ 
 បធវើលអបន្ទោះ   បទើបខញុ ាំបាននូវប តុ   គឺបានអានិសងស  ៥   របោរ 
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១៧៦ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

 អចដោ    ដហាមិ    ដមតាត យ អននូដភាគវាមហាំ 

 អាដទយយវចដន្ធ    ដហាមិ ន    ធាំដសមិ    យថា   អហាំ   ។ 

 អភនតាំ   ដហាតិ    ដម    ចិតតាំ អែិដោ    ដហាមិ    កសសចិ 

 ដតន   កដមមន    សុកដតន វមិដោ    ដហាមិ    សាសដន   ។ 

 សគារដវា    សបបតិដសា កតកិដចាច     អន្ធសដវា 

 សាវដកា    ដត    មហាវរី ភិកាុ     តាំ    វនទដត    មុនិ    ។ 

 កតាវ     សុកតបលលង កាំ     សាោយាំ    បញ្ាដបសហាំ 

 ដតន    កដមមន    សុកដតន បញ្ច     ដហត ូ   លភាមហាំ   ។ 

 ឧដចច    កុដល    បជាោមិ មហាដភាដគា    ភវាមហាំ 

 សពវសមបតតិដកា    ដហាមិ មដចឆរ ាំ    ដម    ន    វជិជតិ    ។ 

 គមដន    បតថិដត    មយហាំ បលលដង្កក     ឧបតិដេតិ 

 សហ    បលលង កដសដដេន គចាឆ មិ    មម    បតថិតាំ    ។ 

 ដតន    បលលង កទាដនន តមាំ    សពវាំ    វដិន្ធទយឹ 

 សពាវ ភិញ្ញា ពលបបដតាត  ដថដរា    វនទតិ    តាំ    មុដន    ។ 
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១៧៦ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 គឺ ខញុ ាំជាអ្នកមិនកបរកើក ោកបមត្តា  ១ មានបភាគៈមិនខវោះខាត 
 ១ មានពាកយសមាីគួរអ្នកផងោន់យក ១ មិនកមាច ត់បង់ (នូវ 
 គុណននបុគាលដនទ) ១ ចិតារបស់ខញុ ាំមិនភនារច ាំ ខញុ ាំជាអ្នកមនិ 
 រងឹចបចស ចាំបពាោះបុគាលណាមួយ ១ បោយអ្ាំបពើដដលខញុ ាំបធវើ 
 លអបន្ទោះ បទើបខញុ ាំជាអ្នកមិនមានមនាិល កនុងស្គសន្ទ ។ បពិរត 
 រពោះមុនី ជាមហាវរីបុរស ភិកខុជាស្គវក័របស់រពោះអ្ងា របកប 
 បសចកឋីបោរព របកបបោយបសចកឋីបោតដរកង មានកិចចបធវើ 
 រួចប ើយ ជាអ្នកមិនមានអាសវៈ រដមងថាវ យបងាាំរពោះអ្ងា ។ 
 ខញុ ាំបានបធវើនូវបលល័ងា ដដលបធវើដ៏លអ ប ើយត្ត ាំងទុកកនុងស្គោ 
 បោយអ្ាំបពើដដលខញុ ាំបធវើលអបន្ទោះ បទើបខញុ ាំបាននូវប តុ គឺអានិសងស 
 ៥ របោរ គឺ ខញុ ាំបកើតកនុងរតកូលខពង់ខពស់ ១ ជាអ្នកមានបភាគៈ 
 បរចើន ១ ជាអ្នកមានសមបតាិរគប់មុខ ១ ខញុ ាំមិនមានបសចកឋី 
 កាំណាញ់ ១ បលល័ងារដមងផុសប ើងដល់ខញុ ាំ កនុងដាំបណើ រដដល 
 ខញុ ាំរបាថាន  ១ ខញុ ាំរដមងបៅោន់ទីដដលខញុ ាំរបាថាន  រពមបោយ 
 បលល័ងាដ៏របបសើរ ។ ខញុ ាំបបន្ទា បង់នូវងងឹតទ ាំងពួងបាន បរពាោះ 
 ទនននបលល័ងាបន្ទោះឯង បពិរតរពោះមុនី រពោះបថរៈដដលដល់ 
 នូវកមាល ាំង   ននអ្ភិញ្ញដ ទ ាំងពួង   រដមងថាវ យបងាាំនូវរពោះអ្ងា   ។ 
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១៧៧ 

ទុថិយំ   ត្សលត្ថថរាបទានំ 

 បរកិចចតតកិចាច និ សពវកិចាច និ   សាធយឹ 

 ដតន    កដមមន    សុកដតន ាវសឹិ    អភយាំ    បុរ ាំ    ។ 

 បរនិិដេិតសាលសមឹ  បរដិភាគមទាសហាំ 

 ដតន    កដមមន    សុកដតន ដសដេតតាំ    អជឈុាគដតា    ។ 

 ដយ   ដកចិ   ទមកា   ដោដក ហតថិអដសស    ទដមនតិ    ដត 

 កាដរតាវ     ការណា    ន្ធន្ធ ទារុដណន    ទដមនតិ    ដត    ។ 

 ន    ដហវ    តវាំ    មហាវរី ទដមសិ    នរន្ធរដិោ 

 អទដណោ ន    អសដតថន ទដមសិ    ឧតតដម    ទដម    ។ 

 ទានសស    វដណណ    កិដតតដន្ធត  ដទសន្ធកុសដោ    មុនិ 

 ឯកបញ្ហាំ     កដថដន្ធត     ច ដពាដធសិ    តិសដត    មុនិ    ។ 
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១៧៧ 

ត្សលត្ថថរាបទាន   ទី   ២ 

 ខញុ ាំញុ ាំងកិចចទ ាំងពួង ដដលជាកិចចរបស់អ្នកដនទ និងកិចចរបស់ 

 ខលួនឲយសបរមច បោយអ្ាំបពើដដលខញុ ាំបធវើលអបន្ទោះ បទើបខញុ ាំបាន 

 ចូលបៅោន់បុរ ី ឥតមានភ័យ ។ ខញុ ាំបានឲយបរគឿងបរបើរបាស់ 

 ទុកកនុងស្គោ ដដលកស្គងបរសចប ើយ បោយអ្ាំបពើដដលខញុ ាំ 

 បធវើលអបន្ទោះ បទើបបានដល់នូវភាពននខលួនជាបុគាលរបបសើរ ។ 

 ពួកជនអ្នកទូន្ទម នណានីមួយ កនុងបោក ពួកជនអ្នកទូន្ទម ន 

 ទាំងបន្ទោះ រដមងទូន្ទម ន នូវដាំរនិីងបសោះទ ាំងឡាយ ពួកជន 

 អ្នកទូន្ទម នទ ាំងបន្ទោះ បធវើបោយប តុបផសង ៗ ប ើយទូន្ទម ន 

 បោយអ្ាំបពើដ៏អារកក់ ។ បពិរតរពោះមហាវរីបុរស រពោះអ្ងាមិន 

 ដមនទូន្ទម ន នូវពួកបុរសស្តសាីដូបោន ោះបទ រពោះអ្ងាដតងទូន្ទម ននូវ 

 ពពួកជនដ៏ខពង់ខពស់ ដដលគួរទូន្ទម ន បោយប តុមិនបាច់បរបើ 

 ដាំបង មិនបាច់បរបើបរគឿងសស្តស្គា វុធ ។ បពិរតរពោះមហាមុនី 

 រពោះអ្ងា្ ល សនវកនុងោរបទសន្ទ រទង់សរបសើរគុណននទន 

 បពិរតរពោះមុនី រពោះអ្ងាោលសដមឋង នូវរបស្គន ដតមួយបស្គោះ 

 ក៏ញុ ាំងពួកបុរស   ទាំង  ៣០០ ន្ទក់   ឲយរត្តស់ដឹងធម៌បាន   ។ 
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១៧៨ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

 ទន្ធត     មយាំ    សារថិន្ធ សុវមុិតាត     អន្ធសវា 

 សពាវ ភិញ្ញា ពលបបតាត  និពវុតា    ឧបធិកា ដយ    ។ 

 សតសហដសស   ឥដតា   កដបប យាំ    ទានមទទិនតទា 

 អតិកកន្ធត     ភោ    សដពវ សាលទានសសទិាំ    ផលាំ    ។ 

 សាវ គតាំ    វត    ដម    អាសិ មម    ពុទធសស    សនតិដក 

 តិដសា    វជិាជ     អនុបបតាត  កតាំ    ពុទធសស    សាសនាំ    ។ 

 កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា   សដពវ    សមហូតា 

 ន្ធដគាវ    ពនធនាំ    ដឆតាវ  វហិរាមិ    អន្ធសដវា    ។ 

 បដិសមភិទា    ចតដសា វដិមាកាា បិច    អដេិដម 

 ឆឡភិញ្ញា     សចឆិកតា កតាំ    ពុទធសស    សាសននតិ    ។ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ដសដោ សបរដិសា ភគវដតា 

សនតិដក     ឥមា     គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ត្សលត្ថថរសស    អបទានំ    សមថតំ   ។ 
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១៧៨ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ពួកបយើងដដលរពោះអ្ងាជាស្គរថីបានទូន្ទម នប ើយ ជាអ្នកមាន 
 ចិតារួចរស ោះ មិនមានអាសវៈ ដល់នូវកមាល ាំង ននអ្ភិញ្ញដ  
 ទាំងពួង មានទុកខរលត់ប ើយ បរពាោះអ្ស់បៅ ននឧបធិកាិ- 
 បលស ។ កនុងកបបទីមួយដសន អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ 
 បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានឲយទន ភ័យរគប់យា ង ខញុ ាំកនលងផុត 
 ប ើយ បនោះជាផលននោរឲយស្គោ ។ ឱ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមក 
 កនុងសមាន ក់រពោះពុទធរបស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ របោរ 
 ខញុ ាំបានដល់ប ើយ ទាំងស្គសនធម៌ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏បាន 
 បធវើចប់ប ើយ កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំបានដុតបាំផ្កល ញប ើយ 
 ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំបានោស់រ ាំបលើងបោលប ើយ ជាអ្នកមិនមាន 
 អាសវៈ ដូចជាដាំរោីត់នូវទនលីង ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ 
 ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំង 
 ស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
  បានឮថា រពោះបសលបតេរ មានអាយុ រពមទ ាំងបរស័ិទ បាន 
បពាលនូវោថាទ ាំងបនោះ កនុងសមាន កន់នរពោះមានរពោះភាគ បោយរបោរ 
ដូបចនោះ   ។  

ចប់   ត្សលត្ថថរាបទាន   ។ 
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១៧៩ 

ថថិយំ   សពវកិថតិកត្ថថរាបទានំ 

[៩៣]   កណិការ ាំវ    ជលិតាំ ទីបរុកាាំ វ    ដជាតិតាំ(១) 

 ឱសធឹវ    វដិរាចនតាំ វជិជូវ    គគដន    យថា    ។ 

 អសមភីតាំ    អនុរតាសឹ មិគរាជាំវ    ដកសរ ឹ

 ញាណាដោកាំ    បកាដសនតាំ មទទនតាំ   តិតថិដយ    គដណ    ។ 

 ឧទធរនតាំ    ឥមាំ    ដោកាំ  ឆិនទនតាំ    សពវសាំសយាំ 

 អសមភីតាំ(២)   មិគរាជាំវ អទទសាំ    ដោកន្ធយកាំ     ។ 

 ជោជិនធដរា    អាសឹ រពហាម     ឧជុ    បតាបវា 

 វាកចីរ ាំ    គដហតាវ ន ាទមដូល    អបតថរ ឹ   ។ 

 កាឡានុសារយិាំ    គយហ អនុលិមប ឹ   តថាគតាំ 

 សមពុទធាំ    ឧបលិមបតិាវ  សនថវ ឹ   ដោកន្ធយកាំ     ។ 

 សមពុទធរសិមាំ    ដោកាំ  ឱឃតិដណាណ     មហាមុនិ 

 ញាណាដោដកន   ដជាដតសិ បវរ ាំ(៣)    ញាណមុតតមាំ   ។ 

 ធមមចកកាំ     បវដតតសិ(៤) មទទដស    បរតិតថិដយ 

 ឧសដភា    ជិតសង្កគ ដមា សមបកដមបសិ    ដមទនឹ    ។ 
    ១  ម.  ឧជជលិ  ។  ២  ម.  គចឆនតំ  ។  ៣  ម.  នាវដំ្  ។  ៤  ម.  ថុវ ំ ចកកំ  ។ 
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១៧៩ 

សពវកិថតិកត្ថថរាបទាន   ទី   ៣ 

  [៩៣] ខញុ ាំបានបឃើញរពោះបោកន្ទយក រទង់រុងបរឿងដូច 
 ផ្កា កណិោរ រទង់ភលឺដូចបឈើរបោ ាំទវីប ភលឺរោលដូចផ្កា យរពឹក 
 ពុាំបន្ទោះដូចបផលកបបន្ទា រឰដ៏អាោស ។ រពោះអ្ងាមិនខាល ច មិនតក់ 
 សលុត ដូចបកសររាជសី ៍ជាបសឋចរមឹគ រទង់របោសនូវពនលឺគឺ 
 ញណ រទង់ញាំញីនូវពួកតិរ េយិ ។ រទង់រសង់នូវសតវបោក 
 បនោះ រទង់ផ្កឋ ច់បង់នូវបសចកឋីសងសយ័ទ ាំងអ្ស់ មិនខាល ចដូចបសឋច 
 រមឹគ ។ ខញុ ាំជារពា មណ៍ អ្នករទរទង់នូវជោ និងដសបកខាល  
 មានចិតារតង់ មានពាយាម បានោន់យកនូវសាំពត់សមបក 
 បឈើ បៅរោលបទៀបបាទមូល ។ បានយកខលឹមោល ាំពាក់បៅ 
 ោបរពោះតថាគត លុោះោបរពោះសមពុទធប ើយ បានសរបសើរ 
 រពោះបោកន្ទយក    ដូបចនោះថា 
  បពិរតរពោះមហាមុនី រពោះអ្ងារទង់រសង់នូវសតវបោក 
 បនោះ រទង់បានឆលងនូវឱឃធម៌ រទង់បធវើញណដ៏របបសើរ 
 ឧតាម ឲយភលឺបោយពនលឺ គឺញណ ។ រពោះអ្ងាញុ ាំងធមមចរក 
 ឲយរបរពឹតាបៅកនុងបោក រទង់ញាំញីនូវអ្នយតិរ េយិ ជាបុគាល 
 របបសើរ    រទង់ឈនោះសស្តងាា ម     រទង់ញុ ាំងដផនដីឲយកបរមើក   ។ 
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១៨០ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

មហាសមុដទទ    ឧមមីវ ដវលនតមហិ    បភិជជតិ 

តដថវ    តវ    ញាណសមឹ សពវទិដេិ    បភិជជតិ    ។ 

សុែុមចឆិកជាោនិ សរមហិ    សមបតានិ    ដត 

អដន្ធត ជាលិគតា    ាណា បីឡតិា    ដហានតិ    តាវដទ    ។ 

តដថវ    តិតថិោ    ដោដក មុឡាហ     សចចវនិិសសតិា(១) 

អដន្ធត ញាណវដរ    តុយហាំ បរវិតតនតិ    មារសិ    ។ 

បតិោេ វ    វុយហតាំ    ឱដឃ   តវញ្ហិ     ន្ធដថា    អពនធុនាំ 

ភយដេិតានាំ    សរណា មុតតតថិនាំ    បរាយដន្ធ    ។ 

ឯកចចដរា(២)    អសទិដសា ដមតាត ករុណសញ្ាុ ដតា(៣) 

បញ្ាវា    យុតតចាដគា    ច(៤) វសី   តាទី   គុណាលដោ(៥)   ។ 

 ១ ម. ផុដ្ឋសចចវនិិសសដា ។ ២ ម. ឯកវតី្រា ។ ៣ ម. ត្មតាត ករណុាសញ្ច ត្ោថិ ខាយថិ ។ 

 ៤   ម.   អសត្មា   សុសត្មា   សត្នាត ថិ   ទិសសថិ   ។   ៥  ម. ជិថជជត្ោ   ។ 
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១៨០ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ទិដឌិទ ាំងអ្ស់ដបកធាល យ កនុងញណរបស់រពោះអ្ងា បរបៀបដូច 

 រលកកនុងមហាសមុរទ រដមងដបកធាល យ កនុងទីបាំផុតរោ ាំង ។ 

 សាំណាញ់ននរពានរតីដ៏លអិត ដដលបគបង់ចុោះកនុងរសោះ ពួក 

 សតវទ ាំងបន្ទោះ ដដលត្តាំងបៅកនុងសាំណាញ់ រតូវបគបបៀត 

 បបៀន កនុងខណៈបន្ទោះ យា ងណា ។ បពិរតរពោះអ្ងានិរទុកខ 

 ពួកអ្នយតិរ េយិកនុងបោក ជាមនុសសវបងវង របាសោកសចចៈ 

 រដមងរបរពឹតាបៅកនុងខាងកនុង ននញណដ៏របបសើររបស់រពោះ 

 អ្ងា ក៏យា ងបន្ទោះដដរ ។ រពោះអ្ងាជាទីពឹង របស់ពួកជន 

 ដដលឥតបៅពងស ដូចជាពួកមនុសស ដដលជាទីពាំន្ទក់ននពួក 

 ជន ដដលដ លលិចលង់កនុងអ្នលង់ រពោះអ្ងាជាទីរលឹករបស់ 

 សតវ ដដលឋិតបៅកនុងភ័យ ជាទីរបរពឹតាបៅខាងមុខ នន 

 ពួកសតវដដលរតូវោរ កនុងោររួចោកកិបលស ។ រពោះអ្ងា 

 រទង់រត្តច់បៅដតមួយអ្ងាឯង រកបុគាលបសមើោម ន រទង់របកប 

 បោយបមត្តា និងករុណា រទង់មានរបាជាញ  រទង់របកបកនុងោរ 

 លោះ   រទង់ស្គា ត់ជាំន្ទញ    រទង់នឹងធឹង    ជាលាំបៅននគុណ   ។ 
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១៨១ 

ថថិយំ   សពវកិថតិកត្ថថរាបទានំ 

ធីដរា    វគិតសដមាម ដហា អដនដញ្ញជ     អកថាំកថី 

តុសសដិតា   វនដដទាដសាសិ និមមដោ    សាំយដតា    សុចិ  ។ 

សង្កគ តីដតា   គតមដទា(១) ដតវដិជាជ សិ    ភវនតដគា 

សីមាតិដគា    ធមមគរុ តតដតាថ     ហិតវបបដកា(២)   ។ 

តារដកា   តវាំ   យថា   ន្ធវា(៣) និធិវសា    សការដកា 

អសមភីដតា    យថា    សីដហា គជរាជាវ    ទមមិដតា    ។ 

ដថាដមតាវ     ទសគាថាហិ បទុមុតតរ ាំ    មហាមុនឹ 

វនទិតាវ     សតថុ ដន្ធ    ាដទ តុណហី     អោេ សហាំ    តទា   ។ 

បទុមុតតដរា    ដោកវទិ ូ អាហុតីនាំ    បដិគគដហា 

ភិកាុ សដងឃ    ឋិដតា    សតាថ  ឥមា    គាថា    អភាសថ    ។ 

ដោ   ដម   សីលញ្ច    បញ្ាញ្ច  ធមមញ្ញច បិ    បកិតតយិ 

តមហាំ    កិតតយិសាមិ សុណាថ    មម    ភាសដតា    ។ 

 ១   ម.  សង្ខគ ថិត្នា  ថមនុត្ទាថិ  ទិសសនតិ  ។  ២  ម.  ហិថវពវត្តា  ។  ៣  ម.  នាត្ោ  ។ 
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១៨១ 

សពវកិថតិកត្ថថរាបទាន   ទី   ៣ 

 រពោះអ្ងាជាអ្នករបាជញ របាសោកោរវបងវង មិនញប់ញ័រ 
 មិនមានបសចកឋីសងសយ័ រទង់មានបសចកឋីសបន្ទឋ ស មាន 
 បទសៈខាជ ក់បោលប ើយ រពោះអ្ងាមិនមានមនាិល រទង់សរងួម 
 ស្គអ តបាត ។ រពោះអ្ងាកនលងនូវកិបលសជាបរគឿងជាប់ចាំពាក់ 
 មានបសចកឋីរសវងឹកនលងប ើយ រទង់មានវជិាជ  ៣ រទង់ដល់នូវ 
 ទីបាំផុតននភព រទង់កនលងនូវធម៌ជាដដន មានរពោះទយ័ធងន់កនុង 
 ធម៌ រទង់ផាយបសចកឋីចបរមើន រទង់ស្គបបរពាោះរបបយាជន៍ ។ 
 រពោះអ្ងាជាអ្នកចមលងពួកសតវដូចសាំបៅ រទង់បធវើនូវបសចកឋីទាំនុក 
 បរមុងដូចកាំណប់រទពយ រទង់មិនខាល ចដូចរាជសី ៍ ពុាំបន្ទោះ 
 បស្គតដូចបសឋចដាំរដីដល មទូន្ទម នប ើយ ។ ខញុ ាំលុោះសរបសើររពោះ 
 មហាមុនី រពោះន្ទមបទុមុតារៈបោយោថាទាំង ១០ ប ើយថាវ យ 
 បងាាំរពោះបាទរពោះស្គស្គឋ  រួចឈរបៅបសងៀមកនុងោលបន្ទោះ ។ 
  រពោះបោកវទូិរពោះន្ទមបទុមុតារៈ រទង់គួរទទួលបរគឿងបូជា 
 រទង់ជាស្គស្គឋ  ឋិតបៅកនុងពួកភិកខុ  រទង់បានបពាលនូវោថា 
 ទាំងបនោះថា កុលបុរតណាសរបសើរនូវសីល បញ្ញដ  និងធម ៌
 របស់តថាគត តថាគតនឹងសរបសើរកុលបុរតបន្ទោះ អ្នកទ ាំង- 
 ឡាយ  ចូររបុងស្គឋ ប់នូវភាសិតដដលតថាគតនឹងសដមឋងចុោះ  ។ 



370 
 

១៨២ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

សដេី    កបបសហសានិ ដទវដោដក    រមិសសតិ 

អដញ្ា    ដទដវភិភវតិាវ  ឥសសរ ាំ    ការយិសសតិ    ។ 

ដសា    បចាឆ     បពវជិតាវ ន សុកកមដូលន    ដចាទិដតា 

ដគាតមសស    ភគវដតា សាសដន    បពវជិសសតិ   ។ 

បពវជិតាវ ន    កាដយន ាបកមមាំ    វវិជជិយ 

សពាវ សដវ     បរញិ្ញា យ និពាវ យិសសតិន្ធសដវា    ។ 

យថា    ច    ដមដោ    ថនយាំ តដបបតិ    ដមទនឹ    ឥមាំ 

តដថវ    តវាំ    មហាវរី ធដមមន    តបបយិ    មមាំ    ។ 

សីលញ្ច     បញ្ាញ្ច     ធមមញ្ច  ថវតិាវ     ដោកន្ធយកាំ  

បដតាត មហិ   បរមាំ    សនតាំ និពាវ នាំ    បទមចចុតាំ    ។ 

អដហា     ននូ    ស    ភគវា ចិរ ាំ    តិដដេយយ    ចកាុ មា 

អញ្ញា តញ្ច     វជិាដនយយ ាំ បដសសយយ ាំ    អមតាំ   បទាំ   ។ 

អយាំ    ដម    បចឆិមា    ជាតិ ភវា    សដពវ    សមហូតា 

សពាវ សដវ    បរញិ្ញា យ វហិរាមិ    អន្ធសដវា    ។ 



371 
 

១៨២ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 បុគាលបនោះនឹងរកីរាយកនុងបោក នឹងបានជាធាំរគបសងាត់បទវ- 
 ត្តដនទ នឹងបស្គយនូវឥសសរភាព អ្ស់ ៦ មុឺនកបប ។ កនុង 
 ោលជាខាងបរោយមក កុលបុរតបន្ទោះនឹងបចញបួស រតូវ 
 កុសលមូលោស់បតឿនប ើយ នឹងបួសកនុងស្គសន្ទ ននរពោះ 
 បោតមមានរពោះភាគ ។ លុោះបួសប ើយ បានបវៀរបង់នូវបាប- 
 កមមបោយោយ កាំណត់ដឹងនូវអាសវធម៌ទ ាំងពួង ជាអ្នកមិន 
 មានអាសវៈ   នឹងបរនិិពាវ ន   ។ 
  បមឃោលកមារ បធវើដផនដីបនោះឲយដឆអត យា ងណាមិញ 
 បពិរតរពោះមហាវរីៈ រពោះអ្ងារទង់ញុ ាំងខញុ ាំឲយដឆអតបោយធម៌ ក ៏
 យា ងបន្ទោះដដរ ។ ខញុ ាំរពោះអ្ងាសរបសើរនូវសីល បញ្ញដ  និងធម៌នន 
 រពោះបោកន្ទថ ជាអ្នកដល់នូវរពោះនិពាវ ន ជាទីសងប់ដ៏នរកដលង 
 ជាបទមិនបឃលៀងោល ត ។ បធវើបមឋច ៎ន ! រពោះមានរពោះភាគអ្ងា 
 បន្ទោះ រទង់មានចកខុ  នឹងឋិតបៅអ្ស់ោលយូរ អាត្តម អ្ញនឹង 
 បានដឹងនូវធម៌ដដលមិនទន់ដឹងផង នឹងបឃើញនូវអ្មតបទ 
 ផង ។ បនោះជាបចឆិមជាតិរបស់ខញុ ាំ ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំដកបោល 
 ប ើយ  ខញុ ាំកាំណត់ដឹងនូវអាសវៈទ ាំងពួង  ជាអ្នកមិនមានអាសវៈ ។ 



372 
 

១៨៣ 

ចថុថថំ   មធុទាយកត្ថថរាបទានំ 

សតសហដសស  ឥដតា  កដបប យាំ    ពុទធមភិដថាមយឹ 

ទុគគតឹ    ន្ធភិជាន្ធមិ កិតតន្ធយ    ឥទាំ    ផលាំ   ។ 

កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា    សដពវ    សមហូតា 

សពាវ សវា    បរកិាី ណា នតថិទានិ    បុនពភដវា    ។ 

សាវ គតាំ    វត    ដម    អាសិ មម    ពុទធសស    សនតិដក 

តិដសា    វជិាជ     អនុបបតាត  កតាំ    ពុទធសស    សាសនាំ  ។ 

បដិសមភិទា    ចតដសា វដិមាកាា បិច    អដេិដម 

ឆឡភិញ្ញា     សចឆិកតា កតាំ    ពុទធសស    សាសននតិ   ។ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  សពវកិតតិដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ      អភាសិតាថ តិ    ។ 

សពវកិថតិកត្ថថរសស   អបទានំ   សមថតំ   ។ 

ចថុថថំ   មធុទាយកត្ថថរាបទានំ 

[៩៤]    សិនធុោ    នទិោ    តីដរ សុកដតា    អសសដមា    មម 

តតថ    វាដចមហាំ    សិដសស ឥតិហាសាំ    សលកា ណាំ    ។ 
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១៨៣ 

មធុទាយកត្ថថរាបទាន   ទី   ៤ 

 កនុងកបបទីមួយដសន អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំសរបសើរ 
 រពោះពុទធ ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននោរសរបសើរ ។ 
 កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុតបោលប ើយ ភពទ ាំងអ្ស់ ខញុ ាំដក 
 បោលប ើយ អាសវៈទ ាំងអ្ស់របស់ខញុ ាំអ្ស់រលីងប ើយ ឥ ូវ 
 បនោះ ភពថមីមិនមានប ើយ ។ ឱ ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមកកនុងសាំ- 
 ណាក់រពោះពុទធរបស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយ 
 ស្គសន្ទននរពោះពុទធ ខញុ ាំបានបធវើចប់ប ើយ ។ បដិសមភិទ ៤ 
 វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ 
 ទាំងស្គសន្ទ  របស់រពោះពុទធ  ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
 បានឮថា រពោះសពវកិតាិកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   សពវកិថតិកត្ថថរាបទាន   ។ 

មធុទាយកត្ថថរាបទាន   ទី   ៤ 

  [៩៤] អារសមបរមស្គោរបស់ខញុ ាំ ជាងបានស្គេ បន្ទលអ 
 ប ើយ បទៀបបឆនរទបនលប ម្ ោះសិនធុ  ខញុ ាំបានឲយពួកសិសស បរៀន 
 គមពីរឥតិហាសៈ    រពមទ ាំងលកខណៈ    កនុងអារសមបន្ទោះ   ។ 
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១៨៤ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

ធមមកាមា    វនិីតា    ដត ដសាតុកាមា    សុសាសនាំ 

ឆឡដងគ    ារមិបបតាត  សិនធុកដូល    វសនតិ    ដត    ។ 

ឧបាទាគមដន    ដចវ លកា ដណសុ    ច    ដកាវទិា 

ឧតតមតថាំ    គដវសន្ធត  វសនតិ    បវដន    តទា    ។ 

សុដមដធា    ន្ធម    សមពុ ដទាធ   ដោដក    ឧបបជជិ     តាវដទ 

អមាហ កាំ     អនុកមបដន្ធត  ឧបគញ្ឆិ     វនិ្ធយដកា   ។ 

ឧាគតាំ    មហាវរី ាំ  សុដមធាំ    ដោកន្ធយកាំ  

តិណសន្ធថ រកាំ     កតាវ  ដោកដជដេសសទាសហាំ 

បវន្ធដតា    មធុាំ    គយហ ពុទធដសដេសសទាសហាំ    ។ 

សមពុ ដទាធ     បរភុិញ្ជិ តាវ  ឥទាំ    វចនមរពវ ិ   ។ 

ដោ   តាំ   អទាសិ   មធុាំ   ដម បសដន្ធន     ដសហិ   ាណិភិ 

តមហាំ    កិតតយិសាមិ សុណាថ   មម   ភាសដតា   ។ 

ឥមិន្ធ    មធុទាដនន តិណសន្ធថ រដកន    ច 

តឹសកបបសហសានិ ដទវដោដក    រមិសសតិ    ។ 
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១៨៤ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ពួកសិសសខញុ ាំ ទាំងអ្មាលបន្ទោះ ជាអ្នករបាថាន នូវធម៌ ជាអ្នក 
 របាថាន បដើមបសី្គឋ ប់ នូវពាកយបរបៀនរបបៅដ៏លអ ជាអ្នកដល់នូវ 
 បារមីកនុងឆ ងាធម៌ ខញុ ាំបានទូន្ទម នប ើយ ពួកសិសសទ ាំងបន្ទោះ 
 បៅដកបរបឆនរទបនលសិនធុ  ។ កនុងោលបន្ទោះ ពួកសិសសដដល 
 ល្ សកនុងោរបកើតនិងដាំបណើ រមកផង កនុងលកខណៈផង ដសវង 
 រកនូវរបបយាជន៍ដ៏ឧតាម បៅកនុងនរពធាំ ។ ោលបន្ទោះឯង រពោះ 
 សមពុទធរពោះន្ទមសុបមធៈ រទង់បកើតប ើងកនុងបោក រទង់ជាអ្នក 
 ដឹកន្ទ ាំពួកសតវ អ្នុបរោោះបយើងខញុ ាំ បានបសឋចចូលមកជិតខញុ ាំ ។ 
 ខញុ ាំបានបឃើញរពោះសុបមធៈ ជាបោកន្ទយក មានពាយាមធាំ 
 បសឋចចូលមកដល់ប ើយ ក៏បធវើករមាលបមម  ថាវ យរពោះបោក- 
 បជដឌ ខញុ ាំយកទឹកឃមុ ាំអ្ាំពីនរពធាំ មកថាវ យរពោះពុទធដ៏របបសើរ ។ 
  រពោះសមពុទធរទង់បស្គយ ប ើយសដមឋងនូវរពោះពុទធដីោបនោះ 
 ថា កុលបុរតណា រជោះថាល បានថាវ យទឹកឃមុ ាំបន្ទោះ ដល់តថា- 
 គតបោយនដរបស់ខលួន តថាគតនឹងសរបសើរនូវកុលបុរតបន្ទោះ 
 អ្នកទ ាំងឡាយ ចូររបុងស្គឋ ប់ពាកយតថាគត ដដលនឹងសដមឋង 
 ចុោះ ។ បោយអ្ាំបណាយទឹកឃមុ ាំបនោះផង បោយករមាលបមម បនោះ 
 ផង  បុរសបនោះនឹងរកីរាយកនុងបទវបោក  អ្ស់  ៣  មុឺនកបប  ។ 
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១៨៥ 

ចថុថថំ   មធុទាយកត្ថថរាបទានំ 

តឹសកបបសហសសមហិ ឱកាក កកុលសមភដវា 
ដគាតដមា     ន្ធម    ន្ធដមន សតាថ   ដោដក    ភវសិសតិ   ។ 
តសស    ធដមមសុ    ទាោដទា ឱរដសា    ធមមនិមិមដតា 
សពាវ សដវ    បរញិ្ញា យ និពាវ យិសសតិន្ធសដវា    ។ 
ដទវដោកា    ឥធាគន្ធតវ  មាតុកុចឆិមហុាគដតា 
អធុវដសា    បវសសតិថ ឆ្ទយាំ    មធុន្ធ    មហឹ    ។ 
មម    និកា នតមតតមហិ កុមភិោ(១)    ច    សុទុតតរា 
តរតាបិ    មធុវដសា    ដម វសសដត    និចចកាលិកាំ     ។ 
អគារា    អភិនិកា មម បពវជឹ    អនគារយិាំ 
ោភី    អននសស    ានសស មធុទានសសទិាំ    ផលាំ    ។ 
សពវកាមសមិដទាធ ហាំ ភវតិាវ     ដទវមានុដស 
ដតដនវ    មធុទាដនន បដតាត មហិ    អាសវកា យាំ    ។ 

 វុដេមហ ិ    ដទដវ     ចតុរងគុ ដល     តិដណ 
 សុបុបផិដត    ធរណីរុដហ     វបបដទដស(១) 
 សុដញ្ា     ឃដរ    មណោ បរុកា មលូដក 
 វសាមិ    និចចាំ    សុែិដតា    អន្ធសដវា    ។ 
 ១   ម.   លញ្ឆ ត្នន   ។ 
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១៨៥ 

មធុទាយកត្ថថរាបទាន   ទី   ៤ 

 កនលងបៅ ៣ មុឺនកបបបទៀត រពោះស្គស្គឋ រពោះន្ទមបោតម រទង់ 
 សមភពកនុងរតកូលននឱោា ករាជ នឹងរត្តស់ប ើងកនុងបោក ។ 
 ឯបុរសបនោះ នឹងជាអ្នកទទួលមត៌ក កនុងធម៌របស់រពោះស្គស្គឋ  
 អ្ងាបន្ទោះ ជាឱរសដដលធម៌និមមិតប ើយ កាំណត់ដឹងនូវអាសវៈ 
 ទាំងពួង   ជាអ្នកមិនមានអាសវៈ   នឹងបរនិិពាវ ន   ។ 
        ខញុ ាំចយុតោកបទវបោក មកោប់នផាននមាត្ត កនុងមនុសស- 
 បោកបនោះ បភលៀងទឹកឃមុ ាំបានបងអុ រចុោះ រគបនូវដផនដីបោយទឹក 
 ឃមុ ាំ ។ កនុងបពលដដលខញុ ាំរបសូតបចញមក បភលៀងទឹកឃមុ ាំរដមង 
 បងអុ រចុោះមកឲយខញុ ាំ អ្ស់ោលជានិចច កនុងទីបន្ទោះ (ដូចជាបគោក់ 
 ទឹក) អ្ាំពីកអម ដផនដី បគឆលងបានបោយរក ។ ខញុ ាំបានបចញ 
 ោកផាោះចូលបៅោន់ផនួស ជាអ្នកបានបាយទឹក ជារបរកតី បនោះ 
 ជាផលននទនទឹកឃមុ ាំ ។ ខញុ ាំបកើតកនុងបទវបោក និងមនុសស 
 បោក ជាអ្នកបានសបរមចដូចបសចកឋីរបាថាន រគប់របោរ ជាអ្នក 
 ដល់នូវធម៌ជាបរគឿងអ្ស់អាសវៈ  បោយទនទឹកឃមុ ាំបន្ទោះឯង  ។ 
 ោលបភលៀងបងអុ រចុោះមក ោលបមម (ដុោះ) កមពស់ ៤ ធាន ប់ 
 ោលបដើមបឈើបលើរបឹថពី ជាទីគួរស្គបបរពាោះ មានផ្កា  
 រកីលអ ខញុ ាំមិនមានអាសវៈ ដល់នូវបសចកឋីសុខជានិចច 
 បៅកនុងផាោះស្គង ត់     បទៀបគល់បឈើ      ជាមណឍ ប      ។ 
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១៨៦ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

មដជឈ    មយហាំ    ភវា    អសសុ ដយ    ភដវ     សមតិកកមឹ(១) 

អជជ    ដម    អាសវា    ែីណា នតថិទានិ    បុនពភដវា    ។ 

តឹសកបបសហសសមហិ យាំ    ទានមទទឹ    តទា 

ទុគគតឹ    ន្ធភិជាន្ធមិ មធុទានសសទិាំ    ផលាំ    ។ 

កិដលសា    ឈាបិតា    មយហាំ ភវា    សដពវ   សមហូតា 

សពាវ សវា    បរកិាី ណា នតថិទានិ    បុនពភដវា    ។ 

សាវ គតាំ    វត    ដម    អាសិ     មម    ពុទធសស    សនតិដក 

តិដសា    វជិាជ     អនុបបតាត  កតាំ    ពុទធសស    សាសនាំ   ។ 

បដិសមភិទា     ចតដសា វដិមាកាា បិច    អដេិដម 

ឆឡភិញ្ញា     សចឆិកតា  កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  មធុទាយដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

មធុទាយកត្ថថរសស   អបទានំ   សមថតំ   ។ 

 ១   ម.   ត្ោ   ភត្វសុ   បកិថតយីថិ   ទិសសថិ   ។ 
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១៨៦ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ខញុ ាំបានកនលងបង់ នូវភពទ ាំងឡាយ ដដលជាភពកនុងបចចុបបនន 
 របស់ខញុ ាំ កនុងនថងបនោះ អាសវៈរបស់ខញុ ាំអ្ស់ប ើយ ឥ ូវបនោះ 
 ភពថមី មិនមានបទៀតប ើយ ។ កនុងកបបទី ៣ មុឺន អ្ាំពី 
 កបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានឲយទន ខញុ ាំ 
 មិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននទនទឹកឃមុ ាំ ។ កិបលស 
 ទាំងឡាយ ខញុ ាំបានដុតបោលប ើយ ភពទ ាំងអ្ស់ ខញុ ាំបាន 
 ដកបោលប ើយ អាសវៈទ ាំងអ្ស់របស់ខញុ ាំ អ្ស់រលីងប ើយ 
 ឥ ូវបនោះ ភពថមីមិនមានបទៀតប ើយ ។ ឱ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំ 
 មកកនុងសមាន ក់រពោះពុទធរបស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំ 
 បានដល់ប ើយ ស្គសន្ទរបស់រពោះពុទធ ខញុ ាំបានបធវើប ើយ ។ 
 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើ 
 ឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏បាន 
 របតិបតាិប ើយ    ។ 
 បានឮថា រពោះមធុទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ    បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   មធុទាយកត្ថថរាបទាន   ។ 



380 
 

១៨៧ 

បញ្ច មំ   បទុមកូដាោរកិត្ថថរាបទានំ 

[៩៥]    បិយទសស ី   ន្ធម    ភគវា សយមភូ    ដោកន្ធយដកា 

វដិវកកាដមា    សមពុ ដទាធ  សមាធិកុសដោ    មុនិ    ។ 

វនសណោាំ     សដមាគយហ បិយទសស ី   មហាមុនិ 

បាំសុកលូាំ    បតថរតិាវ  និសីទិ    បុរសុិតតដមា    ។ 

មិគលុដទាធ     បុដរ    អាសឹ     ឥរដិន    កានដន    អហាំ 

បសទាំ    មិគដមសដន្ធត  អាហិណាោ មិ    អហាំ    តទា   ។ 

តតថទទសាសឹ    សមពុទធាំ  ឱឃតិណណាំ     អន្ធសវ ាំ 

បុបផិតាំ    សាលរាជាំវ សតរ ាំសីវ    ឧគគតាំ    ។ 

ទិសាវ ន្ធហាំ    ដទវដទវ ាំ បិយទសស ឹ   មហាយសាំ 

ជាតសរ ាំ    សដមាគយហ បទុមាំ    អាហរ ឹ   តទា    ។ 

អាហរតិាវ ន     បទុមាំ សតតបតតាំ    មដន្ធរមាំ 

កោូគារ ាំ    ករតិាវ ន ឆ្ទយឹ    បទុដមនហាំ    ។ 
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១៨៧ 

បទុមកូដាោរកិត្ថថរាបទាន   ទី   ៥ 

  [៩៥] រពោះភគវនាសមពុទធ រពោះន្ទមបិយទសស ី រទង់រត្តស់ 

 ដឹងឯង រទង់ជាន្ទយកននសតវបោក រទង់របាថាន នូវបសចកឋី 

 សងប់ស្គង ត់ ជាអ្នករបាជញបឆលៀវឆ្ល សកនុងសមាធិ ។ រពោះមហា- 

 មុនី រពោះន្ទមបិយទសស ី ជាបុរសខពង់ខពស់ រទង់ចូលបៅោន់ 

 ដងនរព រទង់រោលនូវចីវរបាំសុកូល ប ើយគង់បៅប ើយ ។ 

 កនុងោលបន្ទោះ ខញុ ាំបានបកើតជារពានរមឹគ ខញុ ាំកាំពុងបដើរដសវង 

 រករមឹគោឋ ន់ កនុងនរពធាំ ។ ខញុ ាំបានបឃើញ កនុងនរពបន្ទោះ នូវ 

 រពោះសមពុទធ រទង់ឆលងនូវឱឃៈ មិនមានអាសវៈ ដូចបដើម 

 ស្គលរាជរពឹកសមានផ្កា រកី ឬដូចរពោះអាទិតយដដលរោះប ើង ។ 

 លុោះខញុ ាំបឃើញ នូវរពោះបិយទសសសីមពុទធ រទង់មានយសបរចើន 

 ជាបទវត្តកនលងបទវត្ត កនុងោលបន្ទោះ ខញុ ាំក៏ចុោះោន់ជាតរសោះ 

 ប ើយបបោះផ្កា ឈូក ។ ខញុ ាំបបោះន្ទ ាំយកផ្កា ឈូក ជាទីរកីរាយ 

 ននចិតា   ប ើយបធវើនូវកូោោរស្គេ ន   របក់បោយផ្កា ឈូក   ។ 
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១៨៨ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

អនុកមបដកា    ការុណិដកា បិយទសស ី   មហាមុនិ 

សតត    រតតិនទិដវ    ពុដទាធ  កោូគាដរ    វសី    ជិដន្ធ    ។ 

បុរាណាំ     ឆឌោយិតាវ ន នដវន    ឆ្ទយឹ    អហាំ 

អញ្ជ លឹ    បគគដហតាវ ន អោេ សឹ    តាវដទ    អហាំ    ។ 

វុដេហិតាវ     សមាធិមាហ  បិយទសស ី   មហាមុនិ 

ទិសា    អនុវដិោដកដន្ធត  និសីទិ    ដោកន្ធយដកា   ។ 

តទា    សុទសសដន្ធ    ន្ធម ឧបោេ ដកា    មហិទធិដកា 

ចិតតមញ្ញា យ    ពុទធសស   បិយទសសសិស    សតថុ ដន្ធ   ។ 

អសីតិោ    សហដសសហិ ភិកាូ ហិ    បរវិារដិតា 

វនដនត    សុែមាសីនាំ ឧដបសិ   ដោកន្ធយកាំ     ។ 

ោវតា    វនសណោ មហ ិ អធិវតាថ     ច    ដទវតា 

ពុទធសស    ចិតតមញ្ញា យ សដពវ    សននិបតុាំ    តទា   ។ 

សមាគដតសុ    យដកា សុ កុមភដណោ     សហរកា ដស 

ភិកាុ សដងឃ    ច    សមបដតត គាថា   សពាហរ ី   ជិដន្ធ   ។ 
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១៨៨ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 រពោះមហាមុនី រពោះន្ទមបិយទសស ី ជិនរសីសមាម សមពុទធ រទង់ 

 មានបសចកឋីអ្នុបរោោះ របកបបោយករុណា រទង់គង់កនុង 

 កូោោរស្គេ ន អ្ស់ ៧ យប់ ៧ នថង ។ ខញុ ាំបកផ្កា ឈូកោស់ 

 បោលបចញ ប ើយរបក់ផ្កា ឈូកថមីវញិ រួចឈរផាងអ្ញ្ជលី ។ 

 រពោះមហាមុនី រពោះន្ទមបិយទសស ី ជាបោកន្ទយក រទង់ 

 បចញអ្ាំពីសមាធិ ប ើយគង់របបមើលបមើលទិសទ ាំងឡាយ ។ 

 រោបន្ទោះ រពោះបថរៈប ម្ ោះសុទសសនៈ ជាឧបោឌ កមានរទឹធិបរចើន 

 បានរជាបរពោះទយ័ននរពោះបិយទសស ី សមពុទធ ជាស្គស្គឋ  ។ 

 រពោះបថរៈបន្ទោះ មានភិកខុ  ៨ មុឺនបោមបរាម ប ើយចូលបៅ 

 ោល់រពោះបោកន្ទយក ដដលគង់ជាសុខ កនុងទីបាំផុតនរព ។ 

 កនុងោលបន្ទោះ បទវត្តទ ាំងឡាយ ទាំងអ្ស់ ដដលបៅអា- 

 រស័យកនុងដងនរព ទាំងប ុន្ទម ន បានដឹងរពោះទយ័ ននរពោះ 

 សមពុទធ ក៏មករបជុាំោន  ។ ោលពួកយកស ពួកកុមភណឍ  រពម 

 ទាំងពួកអារកស មករបជុាំោន ផង ភិកខុសងឃក៏បានមកដល់រពម 

 ផង      បទើបរពោះជិនរសី      រទង់រត្តស់រពោះោថាទ ាំងឡាយថា 



384 
 

១៨៩ 

បញ្ច មំ   បទុមកូដាោរកិត្ថថរាបទានំ 

ដោ    មាំ    សតាត ហាំ    បដូជសិ អាវាសញ្ច     អាកាសិ    ដម 

តមហាំ    កិតតយិសាមិ សុណាថ    មម    ភាសដតា   ។ 

សុទុទទសាំ    សុនិបុណាំ  គមភីរ ាំ    សុបបកាសិតាំ 

ញាដណន    កិតតយិសាមិ សុណាថ    មម   ភាសដតា   ។ 

ចតុទទសានិ    កបានិ ដទវរជជាំ    ករសិសតិ 

កោូគារ ាំ    រពហនតសស បទុមបុដបផហិ    ឆ្ទិតាំ    ។ 

អាកាដស    ធារយិសសនតិ បុពវកមមសសទិាំ    ផលាំ 

ចតុទទដស    កបបសដត ដវាកិណណាំ     សាំសរសិសតិ    ។ 

តតថ    បុបផមយាំ    ពយមហាំ អាកាដស    ធារយិសសតិ 

យថា    បទុមបតតមហិ ដតាយាំ    ន    ឧបលិមបតិ    ។ 

តដថវមិសស    ញាណមហិ កិដលសា    ដន្ធបលិមបដរ 

មនសា    វនិិវដដដតាវ  បញ្ច នីវរដណ    អយាំ    ។ 

ចិតតាំ    ជដនតាវ     និកា ដមម អគារា    បពវជិសសតិ 

តដតា    បុបផមយាំ    ពយមហាំ ធាដរនតាំ    និកា មិសសតិ    ។ 
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១៨៩ 

បទុមកូដាោរកិត្ថថរាបទាន   ទី   ៥ 

  កុលបុរតណាបានបូជាតថាគតអ្ស់ ៧ នថង ទាំងបានបធវើ 
 អាវាសដល់តថាគត ៗ នឹងសរបសើរកុលបុរតបន្ទោះ អ្នកទ ាំង- 
 ឡាយ ចូររបុងស្គឋ ប់នូវភាសិត ដដលតថាគតនឹងសដមឋងចុោះ ។ 
 តថាគតនឹងសដមឋងនូវធម៌ ដ៏លអិតរជាលបរៅ ដដលបុគាល 
 ករមយល់បឃើញបានបោយងាយ ដដលតថាគតរបោសលអ 
 ប ើយបោយញណ អ្នកទ ាំងឡាយចូររបុងស្គឋ ប់នូវភាសិត 
 ដដលតថាគតនឹងសដមឋងចុោះ ។ បុរសបនោះនឹងបានរគប់រគង 
 បទវរាជយអ្ស់ ១៤ កបប ផាោះកាំពូលដ៏ធាំទូោយ របស់បទវត្ត 
 បន្ទោះ របក់បោយផ្កា ឈូក ។ ផ្កា ឈូកទ ាំងឡាយនឹងបា ាំង 
 ឰដ៏អាោស បនោះជាផលននបុពវកមម បុរសបន្ទោះនឹងអ្បន្ទា លបៅ 
 រច ូករច ាំ កនុងកបបទី ១.៤០០ ។ វមិានជាវោិរៈននផ្កា  
 នឹងបា ាំងបៅឰដ៏អាោសបន្ទោះ ទឹកនឹងមិនជាបក់នុងសលឹកឈូក 
 យា ងណា កិបលសទ ាំងឡាយ នឹងមិនជាប ់ កនុងញណ 
 របស់បុរសបន្ទោះ យា ងបន្ទោះដដរ បុរសបនោះ នឹងញុ ាំងនីវរណៈ 
 ទាំង ៥ ឲយោល តោកចិតា ។ បុរសបន្ទោះ នឹងញុ ាំងចិតាឲយ 
 បកើតកនុងបនកខមមៈ ប ើយបចញោកផាោះបៅបួស លាំោប់បន្ទោះ 
 វមិានជាវោិរៈននផ្កា ដដលកាំពុងបា ាំង  ក៏នឹងបចញបៅត្តមដដរ  ។ 
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១៩០ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

រុកា មដូល    វសនតសស  និបកសស    សតីមដតា 

តតថ   បុបផមយាំ    ពយមហាំ មតថដក    ធារយិសសតិ    ។ 

ចីវរ ាំ    បិណោ ាតញ្ច  បចចយាំ    សយន្ធសនាំ 

ទទិតាវ     ភិកាុ សងឃសស និពាវ យិសសតិន្ធសដវា    ។ 

កោូគាដរន    ចរដិត(១) បពវជាំ    អភិនិកា មិ 

រុកា មដូល    វសនតាំបិ កោូគារ ាំ    ធរយីតិ    ។ 

ចីវដរ    បិណោ ាដត    ច ដចតន្ធ    ដម    ន   វជិជតិ 

បុញ្ាកដមមន    សាំយុដតាត  លភាមិ    បរនិិដេិតាំ   ។ 

គណន្ធដតា    អសដងាយា  កបបដកាដី    ពហ ូ   មម 

រតិតកា    ដត     អតិកកន្ធត  សុមុតាត     ដោកន្ធយកា   ។ 

អោេ រដស    កបបសដត បិយទសស ី   វនិ្ធយដកា 

តមហាំ    បយិរុាសិតាវ  ឥមាំ    ដោនឹ    ឧាគដតា   ។ 

តមទទសាមិ    សមពុទធាំ អដន្ធមាំ    ន្ធម    ចកាុ មាំ 

តមហាំ    ឧបគន្ធតវ ន បពវជឹ    អនគារយិាំ   ។ 
 ១   ម.   ចរណា   ។ 
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១៩០ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ភិកខុ បន្ទោះ មានរបាជាញ  មានស្គម រត ី ោលបៅបទៀបគល់បឈើ 
 វមិានជាវោិរៈននផ្កា  នឹងមកបា ាំងបលើរពោះបកសកនុងទីបន្ទោះ ។ 
 ភិកខុ បន្ទោះ នឹងឲយបចច័យគឺចីវរ បិណឍ បាត និងទីបដកទីអ្ងាុយ 
 ដល់ភិកខុសងឃ ជាអ្នកមិនមានអាសវៈ ប ើយនឹងបរនិិពាវ ន ។ 
 បុរសបន្ទោះ បចញបៅោន់បពវជាជ  កនុងដាំបណើ រជាមួយនឹងផាោះ 
 កាំពូល ឯផាោះកាំពូលក៏រទរទង់បា ាំងភិកខុ បន្ទោះ ដដលបៅបទៀប 
 គល់បឈើ    ។ 
  បចតន្ទរបស់ខញុ ាំ មិនមានកនុងចីវរ និងចងាា ន់បិណឍ បាតបទ 
 ខញុ ាំរបកបបោយបុញ្ដកមម បទើបបាននូវោរសបរមច ។ ខញុ ាំមាន 
 ជាតិកាំបណើ ត រាប់បោយបោដិននកបបជាបរចើន រពោះបោក- 
 ន្ទយកទ ាំងបន្ទោះ រទង់មានរពោះ ឫទយ័ផុតរស ោះ និពាវ ន 
 កនលងផុតបៅទបទ ៗ ។ កនុងកបបទី ១.៨០០ រពោះបោក- 
 ន្ទយក រពោះន្ទមបិយទសស ី (រទង់រត្តស់ប ើង) បទើបខញុ ាំបាន 
 មកោប់កាំបណើ តជារពានរមឹគ បានចូលបៅោល់រពោះអ្ងា ។ 
 ឥ ូវបនោះខញុ ាំបឃើញរពោះបោតមសមពុទធ មានបញ្ញដ ចកខុ  រទង់មិន 
 បថាកទប   ខញុ ាំក៏បៅោល់រពោះអ្ងា    ប ើយចូលបៅោន់ផនួស   ។ 
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១៩១ 

បញ្ច មំ   បទុមកូដាោរកិត្ថថរាបទានំ 

ទុកា សសនតាំ    កដរា    ពុដទាធ  សទធដមម(១)    ដទសយី   ជិដន្ធ 
តសស    ធមមាំ    សុណិតាវ ន បដតាត មហិ    អចលាំ    បទាំ    ។ 
ដតាសយិតាវ ន    សមពុទធាំ ដគាតមាំ    សកយបុងគវ ាំ 
សពាវ សដវ    បរញិ្ញា យ   វហិរាមិ    អន្ធសដវា    ។ 
អោេ រដស    កបបសដត  យាំ    ពុទធមភិបជូយឹ 
ទុគគតឹ    ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ    ផលាំ    ។ 
កិដលសា    ឈាបិតា    មយហាំ   ភវា    សដពវ    សមហូតា 
សពាវ សវា    បរកិាី ណា នតថិទានិ    បុនពភដវា    ។ 
សាវ គតាំ    វត    ដម    អាសិ មម    ពុទធសស    សនតិដក 
តិដសា    វជិាជ     អនុបបតាត  កតាំ    ពុទធសស    សាសនាំ   ។ 
បដិសមភិទា    ចតដសា វដិមាកាា បិច    អដេិដម 
ឆឡភិញ្ញា      សចឆិកតា កតាំ    ពុទធសស    សាសននតិ   ។ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  បទុមកោូគារដិកា ដថដរា 
ឥមា      គាថាដោ      អភាសិតាថ តិ     ។ 

បទុមកូដាោរកិត្ថថរសស   អបទានំ   សមថតំ   ។ 

 ១   ម.   មគគំ   ត្ម   ។ 
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១៩១ 

បទុមកូដាោរកិត្ថថរាបទាន   ទី   ៥ 

 រពោះពុទធជិនរសី រទង់បធវើនូវទីបាំផុតននទុកខ បានសដមឋងនូវរពោះ 
 សទធមម ខញុ ាំស្គឋ ប់ធម៌របស់រពោះអ្ងា ក៏បានដល់នូវអ្ចលបទ គឺរពោះ 
 និពាវ ន ជាឋានមិនកបរមើក ។ ខញុ ាំបានញុ ាំងរពោះសមពុទធរពោះន្ទម 
 បោតម ជាពូជពងសននសកយៈ ឲយរទង់បរតកអ្រប ើយកាំណត់ 
 ដឹង នូវអាសវៈទ ាំងពួង ជាអ្នកមិនមានអាសវៈ ។ កនុងកបប 
 ទី ១.៨០០ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបូជានូវរពោះសមពុទធ ខញុ ាំមិន 
 ដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននពុទធបូជា ។ កិបលសទ ាំង- 
 ឡាយ ខញុ ាំដុតបោលប ើយ ភពទ ាំងអ្ស់ ខញុ ាំដកបោលប ើយ 
 អាសវៈទ ាំងអ្ស់របស់ខញុ ាំ អ្ស់រលីងប ើយ ឥ ូវបនោះ ភពថមី 
 មិនមានបទៀតប ើយ ។ ឱ! ដាំបណើ រដដលមកកនុងសមាន ក់នន 
 រពោះសមពុទធរបស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយ 
 ស្គសន្ទននរពោះសមពុទធ ខញុ ាំបានបធវើប ើយ ។ បដិសមភិទ ៤ 
 វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ 
 ទាំងស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ  ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
  បានឮថា រពោះបទុមកូោោរកិបតេរ មានអាយុ បានសដមឋង 
នូវោថាទ ាំងបនោះ    បោយរបោរដូបចនោះ    ។ 

ចប់   បទុមកូដាោរកិត្ថថរាបទាន   ។ 



390 
 

១៩២ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

ឆដ្ឋំ   ពកកុលត្ថថរាបទានំ 

[៩៦]   ហិមវនតសសវទិដូរ ដសាភិដតា    ន្ធម    បពវដតា 

អសសដមា    សុកដតា    មយហាំ សកសិដសសហិ    មាបិដតា   ។ 

មណោ ា    ច    ពហ ូ   តតថ បុបផិតា    សិនទុវារតិា 

កបិោេ     ច    ពហ ូ   តតថ ចមបកា    ន្ធគដកតកា(១)   ។ 

និគុណោិ ដោ    ពហ ូ   តតថ ពទរាមលកាបិ    ច 

ផារុសកា    អោព(ូ២)   ច បុណោ រកីា    ច    បុបផិតា    ។ 

អឡកាក     ដពលុវា(៣)    តតថ កទលី    មាតុលុងគកា(៤) 

មហាន្ធមា    ពហ ូ   តតថ អជជុន្ធ    ច    បិយងគុកា    ។ 

ដកាសុមាភ     សលឡា    នីា និដរគាធា    ច    កបិដេន្ធ 

ឯទិដសា    អសសដមា    មយហាំ សសិដសាហាំ    តហឹ    វសឹ    ។ 

អដន្ធមទសស ី   ភគវា សយមភូ    ដោកន្ធយដកា 

គដវសាំ    បដិសោល នាំ មមសសមាំ    ឧាគមិ    ។ 
 ១ ម. បុបផិកា ជីវជីវកា ។ ២ ម. អោមិ ។ ៣ ម. អឡាកា ត្ពលិកា ។ 

៤   ម.   មាថុលុឃគិកា   ។ 
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១៩២ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

ពកកុលត្ថថរាបទាន   ទី   ៦ 

  [៩៦] ភនាំប ម្ ោះបស្គភិតៈ បៅកនុងទីជិតនននរព ិមពានា 
 អារសមដ៏លអរបស់ខញុ ាំ គឺពួកសិសសរបស់ខញុ ាំកស្គងប ើយ ។ 
 មណឍ បទ ាំងឡាយជាបរចើន បដើមបឈើបភលើងមានផ្កា រកី ក៏មាន 
 កនុងទីបន្ទោះ បដើមខវិត បដើមចា បដើមខាឹង បដើមរ ាំបចក ក៏មាន 
 កនុងទីបន្ទោះ ជាបរចើន បដើមចបងអើររទយ បដើមពុរទ បដើម 
 កនាួតនរព បដើមមា ក់របាង វលលិបោល ក បដើមស្គវ យសមានផ្កា  
 រកី ក៏មានកនុងទីបន្ទោះ ជាបរចើន បដើមរាក់ស បដើមបៅន  បដើម 
 បចក បដើមរកូចថលុង ក៏មានកនុងទីបន្ទោះ បដើមជន្ទល ត់នដ បដើម 
 អ្ស្តងាង បដើមរបិយងា ក៏មានបរចើនកនុងទីបន្ទោះ ។ បដើមរសូល 
 បដើមរសល់ បដើមកទមព បដើមនរជរកឹម បដើមរកស្គាំង (ក៏មាន 
 កនុងទីបន្ទោះ) អារសមរបស់ខញុ ាំរបាកដយា ងបនោះ ខញុ ាំរពមទ ាំង 
 ពួកសិសស ក៏បៅកនុងអារសមបន្ទោះ ។ រពោះមានរពោះភាគរពោះ 
 ន្ទមអ្បន្ទមទសស ី ជាសយមភូបោកន្ទយក រទង់ដសវងរកទី 
 សរមាប់ពួនសមងាំ     បសឋចបានចូលមកោន់អារសមរបស់ខញុ ាំ     ។  
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១៩៣ 

ឆដ្ឋំ   ពកកុលត្ថថរាបទានំ    

ឧដបតញ្ច     មហាវរី ាំ អដន្ធមទសស ឹ   មហាយសាំ 

ែដណន    ដោកន្ធថសស   វាតាពាដធា    សមុដេហិ    ។ 

វចិរដន្ធត     អរញ្ាមហិ អទទសាំ    ដោកន្ធយកាំ  

ឧបគន្ធតវ ន     សមពុទធាំ ចកាុ មនតាំ    មហាយសាំ    ។ 

ឥរោិបថញ្ច     ទិសាវ ន ឧបលដកា សហាំ    តទា 

និសស ាំសយាំ    ហិ    ពុទធសស ពាធិដន្ធ   ឧបបជជថ    ។ 

ែិបប ាំ    អសសមមាគញ្ឆឹ  មម    សិសាន    សនតិដក 

ដភសជជាំ    កតតុ កាដមាហាំ សិសស ាំ    អាមនតយឹ    តទា   ។ 

បដិសុណិតាវ ន    ដម    វាកយ ាំ សិសា    សដពវ    សគារវា 

ឯកជឈ ាំ    សននិបតឹសុ សតថុ     គារវតា    មម    ។ 

ែិបប ាំ    បពវតមារុយហ សដពាវ សថមកាសហាំ 

ានីយដោគាំ    កតាវ ន ពុទធដសដេសសទាសហាំ    ។ 

បរភុិដតត    មហាវដីរ សពវញ្ាុ ដោកន្ធយដក 

ែិបប ាំ    វាដតា    វបូសមិ សុគតសស    មដហសិដន្ធ    ។ 
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១៩៣ 

ពកកុលត្ថថរាបទាន   ទី   ៦ 

 លុោះរពោះអ្បន្ទមទសស ី រពោះអ្ងាមានពាយាមបរចើន មានយសធាំ 
 កាំពុងបសឋចចូលមក អាពាធបណាឋ លអ្ាំពីខយល់ ក៏បានត្ត ាំង 
 ប ើងដល់រពោះបោកន្ទថ កនុងមួយរ ាំបពច ។ ខញុ ាំោលរត្តច់បៅ 
 កនុងនរព បានបឃើញរពោះបោកន្ទយក ក៏ចូលមកជិតរពោះសមពុទធ 
 រទង់មានចកខុ  មានយសបរចើន ។ លុោះខញុ ាំបានបឃើញឥរយិាបថ 
 ក៏កាំណត់ទុកកនុងោលបន្ទោះថា ពាធិទ ាំងឡាយ ពិតជានឹង 
 បកើតដល់រពោះពុទធ បោយឥតសងសយ័ ។ ខញុ ាំបានរត ប់មក 
 ោន់អារសម បោយរបញប់របញល់ ខញុ ាំមានបាំណងនឹងបធវើ 
 ថាន ាំ កនុងសមាន ក់ពួកសិសសរបស់ខញុ ាំ ខញុ ាំបានបៅពួកសិសសកនុង 
 ោលបន្ទោះ ។ ពួកសិសសទ ាំងអ្ស់ ជាអ្នកមានបសចកឋីបោរព 
 បានទទួលស្គឋ ប់ពាកយរបស់ខញុ ាំ ប ើយមករបជុាំ កនុងទីជាមួយ 
 ោន  បរពាោះពួកសិសសទ ាំងបន្ទោះ ជាអ្នកមានបសចកឋីបោរព 
 ដល់ខញុ ាំជារគ ូ ។ ខញុ ាំបានប ើងភនាំជារបញប់ ប ើយបានបធវើនូវ 
 ឱសថទ ាំងអ្ស់ ខញុ ាំបធវើផស ាំនឹងទឹកសរមាប់ផឹក បានថាវ យ 
 ដល់រពោះពុទធដ៏របបសើរ ។ ោលរពោះសពវញ្ដូ  បោកន្ទយក 
 មានពាយាមធាំ ោលរទង់បស្គយប ើយ បរាគខយល់ននរពោះ 
 សុគតរទង់ដសវងរកគុណដ៏ធាំ     ក៏បានសងប់រមាង ប់យា ងឆ្ប់   ។ 
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១៩៤ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

បសសទធាំ    ទរថាំ    ទិសាវ  អដន្ធមទសស ី   មហាយដសា 

សកាសដន    និសីទិតាវ  ឥមា    គាថា    អភាសថ    ។ 

ដោ    ដម    អទាសិ    ដភសជជាំ ពាធិញ្ច     សមយី    មម 

តមហាំ    កិតតយិសាមិ សុណាថ    មម    ភាសដតា  ។ 

កបបសតសហសានិ ដទវដោដក    រមិសសតិ 

វាទិដត    តរូដិយ    តតថ ដមាទិសសតិ   សទា    អយាំ   ។ 

មនុសសដោកមាគន្ធតវ  សុកកមដូលន    ដចាទិដតា 

សហសសកា តតុ ាំ    រាជាបិ ចកកវតតិ    ភវសិសតិ    ។ 

បញ្ច បញ្ញា សកបបមហិ អដន្ធមិ    ន្ធម    ែតតិដោ 

ចាតុរដន្ធត     វជិិតាវ ី ជមពូទីបសស(១)    ឥសសដរា    ។ 

សតតរតនសមបដន្ធន  ចកកវតតិ    មហពវដោ 

តាវតតឹដសហិ    ដោដភតាវ  ឥសសរ ាំ    ការយិសសតិ    ។ 

ដទវភដូតា    មនុដសា    វា អបាពាដធា    ភវសិសតិ 

បរទិាហាំ    វវិដជជតាវ  ពាធឹ    ដោដក    តរសិសត ិ  ។ 
 ១   ម.   ជមពុមណ្ឌ សស   ។ 



395 
 

១៩៤ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 រពោះអ្បន្ទមទសស ី មានយសបរចើន រទង់បឃើញបសចកឋីរកវល់ 
 រកវាយសងប់រមាង ប់ប ើយ រទង់គង់បលើអាសនៈ របស់រពោះ 
 អ្ងា រួចរទង់បពាលនូវោថាទ ាំងបនោះថា បុរសណា បាន 
 របបគនបភសជជៈ ដល់តថាគតផង បានរមាង ប់ពាធិរបស់ 
 តថាគតផង តថាគតនឹងសរបសើរបុរសបន្ទោះ អ្នកទ ាំងឡាយ 
 ចូរស្គឋ ប់ភាសិត ដដលតថាគតនឹងសដមឋងចុោះ ។ បុរសបនោះ 
 នឹងបរតកអ្រកនុងបទវបោក អ្ស់មួយដសនកបប នឹងរកីរាយ 
 កនុងោររបគាំតស្តនឋីកនុងបទវបោកបន្ទោះ សពវោល ។ លុោះរត ប់ 
 មកោន់មនុសសបោកវញិ រតូវកុសលមូលោស់បតឿន នឹង 
 បានជាបសឋចចរកពតាិ អ្ស់មួយពាន់ដង ។ កនុងកបបទី ៥៥ 
 បុរសបនោះនឹងបានបកើតជាកសរតបស្គយរាជយ រពោះន្ទមអ្បន្ទម ិ
 ជាធាំកនុងជមពូទវីប ជាធាំបលើដផនដី ឈនោះសស្តងាា ម មានសមុរទ 
 ទាំង ៤ ជាទីបាំផុត ។ នឹងបានជាបសឋចចរកពតាិ បរបូិណ៌ 
 បោយដកវ ៧ របោរ មានកមាល ាំងបរចើន ញុាំងបទវត្តកនុងឋាន 
 ត្តវតាិងសឲយកបរមើក ប ើយនឹងបស្គយនូវឥសសរភាព ។ បុរស 
 បនោះ បទោះនឹងបកើតជាបទវត្តកឋី ជាមនុសសកឋី នឹងមិនមានអាពាធ 
 នឹងបវៀរបង់នូវពាធិ     ជាបរគឿងបៅឋ រកហាយ     កនុងបោក    ។ 
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១៩៥ 

ឆដ្ឋំ   ពកកុលត្ថថរាបទានំ 

អបរដិមដយយ    ឥដតា    កដបប ឱកាក កកុលសមភដវា 

ដគាតដមា    ន្ធម    ន្ធដមន សតាថ     ដោដក    ភវសិសតិ    ។ 

តសស    ធដមមសុ    ទាោដទា ឱរដសា    ធមមនិមមិដតា 

សពាវ សដវ    បរញិ្ញា យ   និពាវ យិសសតិន្ធសដវា    ។ 

កិដលដស    ឈាបយិតាវ ន តណាហ ដសាតាំ     តរសិសតិ 

ពកកុ ដោ     ន្ធម     ន្ធដមន ដហសសតិ    សតថុ សាវដកា    ។ 

ឥទាំ    សពវាំ    អភិញ្ញា យ ដគាតដមា    សកយបុងគដវា 

ភិកាុ សដងឃ    និសីទិតាវ  ឯតទដគគ    ឋដបសសតិ    ។ 

អដន្ធមទសស ី   ភគវា សយមភូ    ដោកន្ធយដកា 

វដិវកមនុដោដកដន្ធត  មមសសមាំ    ឧាគមិ    ។ 

ឧាគតាំ    មហាវរី ាំ សពវញ្ាុាំ     ដោកន្ធយកាំ  

សដពាវ សដថន     តដបបសឹ បសដន្ធន     ដសហិ    ាណិភិ    ។ 
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១៩៥ 

ពកកុលត្ថថរាបទាន   ទី   ៦ 

 កនុងកបបរបមាណមិនបាន អ្ាំពីកបបបនោះ រពោះស្គស្គឋ រពោះន្ទម 

 បោតម រទង់នឹងសមភពកនុងរតកូលននបសឋចឱោា កៈ រទង់រត្តស់ 

 ប ើងកនុងបោក ។ ឯបុរសបនោះ នឹងបានជាអ្នកទទួលនូវមតក៌ 

 កនុងធម៌របស់រពោះស្គស្គឋ បន្ទោះ ជាឱរសដដលធម៌និមមិតប ើយ 

 ប ើយកាំណត់ដឹងអាសវៈទ ាំងពួង ជាអ្នកមិនមានអាសវៈនឹង 

 បរនិិពាវ ន ។ បុរសបនោះ នឹងដុតនូវកិបលសទ ាំងឡាយ ប ើយ 

 ឆលងនូវដខសននតណាា  នឹងបានទីជាស្គវក័ននរពោះស្គស្គឋ  ប ម្ ោះ 

 ពកាុលៈ ។ រពោះមានរពោះភាគ រពោះន្ទមបោតម ជាសកយៈរប- 

 បសើរ រទង់បានរជាបនូវដាំបណើ រទ ាំងអ្ស់បនោះ រទង់គង់កនុងពួក 

 ភិកខុ  នឹងត្ត ាំងពកាុលភិកខុកនុងទីជាឯតទគាៈ ។ រពោះមានរពោះភាគ 

 រពោះន្ទមអ្បន្ទមទសស ី ជាសយមភូ  បោកន្ទយក រទង់របបមើល 

 បមើលបសចកឋីសងប់ស្គង ត់ ក៏បានបសឋចចូលមកអារសម របស់ 

 ខញុ ាំ ។ លុោះរពោះសពវញ្ដូ  ជាបោកន្ទយក រទង់មានពាយាមធាំ 

 បសឋចចូលមកដល់ប ើយ ខញុ ាំក៏រជោះថាល បានញុ ាំងរពោះអ្ងាឲយឆ្ន់ 

 ដឆអតសាប់សាល់    បោយឱសថទ ាំងពួង    បោយនដរបស់ខលួន   ។ 
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១៩៦ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

តសស    ដម    សុកតាំ    កមមាំ សុដែដតត    ពីជសមបទា 

ដែដបតុាំ    ដនវ    សដកាក មិ   តទា     ហិ    សុកតាំ    មម   ។ 

ោភា    មម    សុលទធាំ    ដម ដោហាំ    អទទកាិ     ន្ធយកាំ  

ដតន    កមាម វដសដសន បដតាត មហិ     អចលាំ    បទាំ   ។ 

សពវដមតាំ    អភិញ្ញា យ ដគាតដមា    សកយបុងគដវា 

ភិកាុ សដងឃ    និសីទិតាវ  ឯតទដគគ    ឋដបសិ    មាំ    ។ 

អបរដិមដយយ    ឥដតា    កដបប យាំ    កមមមករ ឹ   តទា 

ទុគគតឹ    ន្ធភិជាន្ធមិ ដភសជជសស    ឥទាំ    ផលាំ    ។ 

កិដលសា    ឈាបិតា    មយហាំ ភវា    សដពវ    សមហូតា 

សពាវ សវា    បរកិាី ណា នតថិទានិ    បុនពភដវា    ។ 

សាវ គតាំ    វត    ដម    អាសិ មម    ពុទធសស    សនតិដក 

តិដសា    វជិាជ     អនុបបតាត  កតាំ     ពុទធសស    សាសនាំ   ។ 
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១៩៦ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ខញុ ាំបន្ទោះបានបធវើអ្ាំបពើលអប ើយ ចាំបពាោះបុញ្ដបកខតាដ៏លអ ខញុ ាំមិនអាច 

 ញុាំងអ្ាំបពើដដលខញុ ាំបធវើលអប ើយ កនុងោលបន្ទោះ ឲយអ្ស់បៅបាន 

 បរពាោះោរដល់រពមបោយពូជ ។ ខញុ ាំប ម្ ោះថាមានោភ អ្តា- 

 ភាពជាមនុសស ប ម្ ោះថាខញុ ាំបានលអប ើយ តបតិខញុ ាំបានបឃើញ 

 រពោះន្ទយក ខញុ ាំក៏បានដល់នូវអ្ចលបទគឺរពោះនិពាវ ន បោយសាំ- 

 ណល់ននកមមបន្ទោះឯង ។ រពោះបោតមជាសកយៈដ៏របបសើរ រទង់ 

 បានរជាបដាំបណើ រទ ាំងអ្ស់បនោះ រទង់គង់កនុងពួកភិកខុ  ប ើយ 

 ត្តាំងខញុ ាំកនុងទីជាឯតទគាៈ ។ កនុងកបបរបមាណមិនបាន អ្ាំពីកបប 

 បនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំ បានបធវើកុសលកមម 

 ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននបភសជជៈ ។ កិបលស 

 ទាំងឡាយ ខញុ ាំដុតបោលប ើយ ភពទ ាំងអ្ស់ ខញុ ាំដកបោល 

 ប ើយ អាសវៈទ ាំងអ្ស់របស់ខញុ ាំ អ្ស់រលីងប ើយ ឥ ូវបនោះ 

 ភពថមីមិនមានបទៀតប ើយ ។ ឱ ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមក កនុង 

 សមាន ក់ននរពោះសមពុទធ របស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំ 

 បានដល់ប ើយ     ស្គសន្ទននរពោះពុទធ    ខញុ ាំបានបធវើប ើយ    ។ 
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១៩៧ 

សថតមំ   គិរមិាននទត្ថថរាបទានំ 

បដិសមភិទា    ចតដសា វដិមាកាា បិច    អដេិដម 
ឆឡភិញ្ញា     សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ពកកុ ដោ(១) ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ      អភាសិតាថ តិ      ។ 

ពកកុលត្ថថរសស   អបទានំ   សមថតំ   ។ 

សថតមំ   គិរមិាននទត្ថថរាបទានំ 

[៩៧]  ភរោិ   ដម   កាលាំ   កតា បុដតាត     សីវថិកាំ     គដតា 
មាតា   បិតា   ច   ភាតា   ច ឯកចិតមហិ    ឌយហដរ    ។ 
ដតន    ដសាដកន   សនតដតាត   កិដសា    បណោុ     អដហាសហាំ 
ចិតតុ ដកា បញ្ច     ដម    អាសិ ដតន    ដសាដកន   អឌោិដតា   ។ 
ដសាកសលលបដរដតាបិ វននតាំ    ឧបសង កមឹ 
បវតតផលាំ    ភុញ្ជិ តាវ  រុកា មដូល    វសាមហាំ    ។ 
សុដមដធា    ន្ធម    សមពុ ដទាធ  ទុកា សសនតាំ    កដរា    ជិដន្ធ 
មមុទធរតុិកាដមា    ដសា អាគញ្ឆិ     មម    សនតិដក    ។ 

 ១   ម.   ពាកុត្ោ   ។ 
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១៩៧ 

គិរមិាននទត្ថថរាបទាន   ទី   ៧ 

 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើ 
 ឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏បាន 
 របតិបតាិប ើយ    ។ 
 បានឮថា រពោះពកាុលបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថាទ ាំង 
បនោះ    បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   ពកកុលត្ថថរាបទាន   ។ 

គិរមិាននទត្ថថរាបទាន   ទី   ៧ 

  [៩៧] ភរយិារបស់ខញុ ាំ បធវើមរណោលប ើយ កូនរបុស 
 របស់ខញុ ាំ បៅោន់នរពសមស្គនប ើយ មាត្ត បិត្ត និងបង 
 របុស បគដុតបលើបជើងថារដតមួយ ។ ខញុ ាំមានខលួនបៅឋ សពវ សាម 
 បសលកស្គល ាំង បរពាោះដតបសចកឋីបស្គកបន្ទោះ មិនដតប ុបណាណ ោះ 
 ចិតារបស់ខញុ ាំ ក៏រក កឆាួត ខញុ ាំរតូវបសចកឋីបស្គកបន្ទោះ រគប 
 សងាត់ប ើយ ។ ខញុ ាំលុោះរតូវសរ គឺបសចកឋីបស្គករគបសងាត់ 
 ប ើយ ក៏បានចូលបៅោន់ទីជាយនរព បរបិភាគដតដផលបឈើ 
 ដដលរជុោះ ប ើយបៅបទៀបគល់បឈើ ។ រពោះសមពុទធជិនរសី 
 រពោះន្ទមសុបមធៈ រទង់បធវើនូវទីបាំផុតននទុកខ រពោះអ្ងាមាន 
 របាថាន នឹងរសង់ខញុ ាំ    បទើបបសឋចមក    កនុងសមាន ក់របស់ខញុ ាំ    ។ 
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១៩៨ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

បទសទទាំ    សុណិតាវ ន សុដមធសស    មដហសិដន្ធ 

បគគដហតាវ នហាំ    សីសាំ ឱដោដកសឹ    មហាមុនឹ    ។ 

ឧបគញ្ឆិ     មហាវដីរា(១) បីតិ    ដម    ឧបបជជថ 

តទាសិ    ដមកគគមដន្ធ ទិសាវ     តាំ    ដោកន្ធយកាំ    ។ 

សតឹ    បដិលភិតាវ ន បណណមុដេឹ    អទាសហាំ 

និសីទិ    ភគវា    តតថ អនុកមាយ    ចកាុ មា    ។ 

និសជជ    តតថ    ភគវា សុដមដធា    ដោកន្ធយដកា 

ធមមាំ    ដម    កថយិ    ពុដទាធ  ដសាកសលលវដិន្ធទនាំ    ។ 

អនវ ហតា    តដតា    អាគា ន្ធនុញ្ញា តា    ឥដតា   គតា 

យថា    គតា    តថា    គតា តតថ   កា    បរដិទវន្ធ    ។ 

យថាបិ    បតតិកា     សតាត  វសសមាន្ធយ     វុដេិោ 

សភដតត(២)    ឧបគចឆនត ិ វសាយ    បតន្ធយ    ដត    ។ 

 ១   ម.   ឧបាគត្ថ   មហាវតី្រថិ   ទិសសនតិ   ។   ២   ម.   សភណាឌ    ។ 
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១៩៨ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ខញុ ាំលុោះឮសូររពោះបាទ ននរពោះសុបមធសមពុទធជាមប សី ក៏បាន 

 ងាកកាលរមិលបមើលរពោះមហាមុនី ។ រពោះសមាម សមពុទធរទង់ 

 មានពាយាមធាំ បសឋចបានចូលមកជិតខញុ ាំ ខញុ ាំក៏មានបីតិបកើត 

 ប ើង រោបន្ទោះ ខញុ ាំបឃើញរពោះបោកន្ទយកបន្ទោះប ើយ ជា 

 អ្នកមានចិតាត្ត ាំងបៅ កនុងអារមមណ៍ដតមួយ ។ ខញុ ាំរត ប់បាន 

 ស្គម រតីវញិ បានរបបគនសលឹកបឈើមួយោឋ ប់ រពោះមានរពោះភាគ 

 មានបញ្ញដ ចកខុ  រទង់គង់កនុងទីបន្ទោះ បោយបសចកឋីអ្នុបរោោះ ។ 

  រពោះសុបមធសមពុទធមានបជាគ ជាបោកន្ទយក លុោះគង់ 

 កនុងទីបន្ទោះប ើយ រទង់សដមឋងធម៌ជាបរគឿងបបន្ទា បង់នូវសរ គ ឺ

 បសចកឋីបស្គករបស់ខញុ ាំថា សតវទ ាំងឡាយមកអ្ាំពីភពបន្ទោះ ក៏អ្នក 

 មិនបានបៅមក ដល់បៅអ្ាំពីភពបនោះវញិ ក៏អ្នកមិនបានអ្នុ- 

 ញ្ញដ តឲយបៅ បគមកយា ងណា បគក៏បៅយា ងបន្ទោះ ោរខសកឹ 

 ខសួលបៅរកជនទ ាំងបន្ទោះបធវើអ្វី ។ ពួកសតវស្គល បទ ាំងឡាយ 

 ោលបភលៀងបងអុ រចុោះ ក៏ន្ទ ាំោន ប ើរចូល បរពាោះចាំណីរបស់ខលួន 

 សតវទ ាំងបន្ទោះ    ប ើរចូលបៅ   រតឹមដតបភលៀងកាំពុងធាល ក់ចុោះ   ។ 
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១៩៩ 

សថតមំ   គិរមិាននទត្ថថរាបទានំ 

វដសសវ    ដត    ឱរមិដត សមបយនតិ    យទិចឆកាំ  

ឯវ ាំ    មាតាបិតា    តុយហាំ តតថ    កា    បរដិទវន្ធ    ។ 

អាគនតុកា    ាហុនកា ចលិដតទិតកមបតិា 

ឯវ ាំ    តាមាបិតា    តុយហាំ តតថ    កា    បរដិទវន្ធ    ។ 

យថាបិ    ឧរដគា    ជិណណាំ  ហិតាវ     គចឆតិ   សនតនុាំ 

ឯវ ាំ    មាតាបិតា    តុយហាំ សនតនុាំ    ឥធ    ហិយយដរ    ។ 

ពុទធសស    គិរមញ្ញា យ ដសាកសលលាំ    វវិជជយឹ 

ាមុជជាំ    ជនយិតាវ ន ពុទធដសដេាំ    អវនទហាំ    ។ 

វនទិតាវ ន    មហាន្ធគាំ គិរមិញ្ជ រ ិ   បជូយឹ 

ទិពវគដនធន    សមបននាំ សុដមធាំ   ដោកន្ធយកាំ     ។ 

បជូយិតាវ ន    សមពុទធាំ សិដរ    កតាវ ន    អញ្ជ លឹ 

អនុសសរ ាំ    គុណគាគ និ សនថវ ឹ  ដោកន្ធយកាំ    ។ 

វតិិដណាណ សិ    មហាវរី សពវញ្ាូ     ដោកន្ធយដកា 

សដពវ    សដតត    ឧទធដរសិ ញាដណន    តវាំ    មហាមុដន    ។ 
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១៩៩ 

គិរមិាននទត្ថថរាបទាន   ទី   ៧ 

 ោលបភលៀងរា ាំងប ើយ សតវទ ាំងឡាយបន្ទោះ ក៏ប ើរបៅោន់ទី 
 ត្តមរបាថាន  យា ងណាមិញ មាត្តបិត្តរបស់អ្នក ក៏យា ងបន្ទោះ 
 ដដរ ោរខសកឹខសួលបៅរកជនទ ាំងបន្ទោះបធវើអ្វី ។ ពួកបភញៀវដដល 
 បទើបមកដល់ថមី ៗ រដមងកបរមើកញប់ញ័រ កនុងោលបៅវញិ 
 យា ងណា មាត្តបិត្តរបស់អ្នក ក៏យា ងបន្ទោះដដរ ោរខសកឹ 
 ខសួលបៅរកជនទ ាំងបន្ទោះបធវើអ្វី ។ ពស់សកសាំណកោស់បោល 
 ប ើយលូនបៅ យា ងណា មាត្តបិត្តរបស់អ្នក ដតងដតលោះ 
 បង់រាងោយបោលកនុងបោកបនោះ   ក៏យា ងបន្ទោះដដរ   ។ 
  ខញុ ាំោលបានដឹងរពោះវាោននរពោះពុទធ ក៏លោះបង់នូវសរ 
 គឺបសចកឋីបស្គកបាន ប ើយញុ ាំងរបាបមាទយឲយបកើត បាន 
 ថាវ យបងាាំរពោះពុទធដ៏របបសើរ ។ លុោះខញុ ាំថាវ យបងាាំរពោះមហាន្ទគ 
 ប ើយបូជានូវផ្កា បឈើភនាំ ដ៏បរបូិណ៌បោយកលិនជាទិពវ ចាំបពាោះ 
 រពោះបោកន្ទយក រពោះន្ទមសុបមធៈ ។ ខញុ ាំបូជារពោះសមពុទធ 
 រួចបធវើអ្ញ្ជលីបលើតបូង រលឹកនូវគុណដ៏របបសើរ សរបសើររពោះ 
 បោកន្ទយកថា បពិរតរពោះអ្ងាមានពាយាមធាំ រពោះអ្ងាជា 
 សពវញ្ដូ បោកន្ទយក រទង់ឆលងនូវវាលវដឋសងារប ើយ បពិរត 
 មហាមុនី   រពោះអ្ងារទង់រសង់សតវទ ាំងពួង   បោយញណ   ។ 
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២០០ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

វមិតឹ    ដទវឡហកាំ     វាប ិ សញ្ឆិ នទសិ    មហាមុដន 

បដិាដទសិ    ដម    មគគាំ តវ    ញាដណន    ចកាុ ម   ។ 

អរហា    សិទធិបតាត     ច ឆឡភិញ្ញា     មហិទធិកា 

អនតលិកា ចរា    ធីរា បរវិាដរនតិ    តាវដទ    ។ 

បដិបន្ធន     ច    ដសោ    ច ផលោេ     សនតិ    សាវកា 

សដូរាទដយវ    បទុមា បុបផនតិ    តវ    សាវកា(១)    ។ 

មហាសមុដទាទ     វដកាា ដពាភ  អតុដោបិ    ទុរុតតដរា 

ឯវ ាំ    ញាដណន    សមបដន្ធន  អបបដមដយាសិ    ចកាុ ម    ។ 

វនទិតាវ ហាំ    ដោកជិនាំ ចកាុ មនតាំ    មហាយសាំ 

ចតុទទិសា    នមសសដន្ធត  បដិកុដិដកា    អគញ្ឆ ហាំ    ។ 

ដទវដោកា    ចវតិាវ ន សមបជាដន្ធ    បដិសសដតា 

ឱកកមឹ    មាតុោ    កុចឆឹ  សន្ធធ វដន្ធត     ភវាភដវ    ។ 

 ១   ម.   សនតិត្ក   ។ 
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២០០ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 បពិរតរពោះមុនី រពោះអ្ងារទង់ផ្កឋ ច់បង់នូវបសចកឋីបងឿងឆងល់ និង 

 បសចកឋីសងសយ័ បពិរតរពោះអ្ងាមានចកខុ  រពោះអ្ងារទង់ញុ ាំង 

 មគាផលឲយសបរមចដល់ខញុ ាំ បោយញណ របស់រពោះអ្ងា ។ 

 រពោះអ្រ នាទ ាំងឡាយ ដដលដល់នូវបសចកឋីសបរមច បាន 

 អ្ភិញ្ញដ  ៦ មានឫទធិបរចើន រត្តច់បៅកនុងអាោសបាន ជា 

 អ្នករបាជញ ដតងបោមបរាម កនុងខណៈបន្ទោះ ។ ស្គវក័ទ ាំង- 

 ឡាយ កាំពុងរបតិបតាិកឋី ជាបសកខបុគាលកឋី ឋិតបៅកនុងផលកឋី 

 ស្គវក័របស់រពោះអ្ងាទ ាំងបន្ទោះ ដបកផ្កា ប ើយ ដូចផ្កា ឈូក 

 កនុងបពលរពោះអាទិតយបទើបនឹងរោះ ។ មហាសមុរទមិនកបរមើក 

 បរៅថលឹងមិនបាន ករមបុគាលឆលងបាន យា ងណា បពិរតរពោះ 

  អ្ងាមានចកខុ  រពោះអ្ងាបរបូិណ៌បោយញណ របមាណមិន 

 បាន ក៏យា ងបន្ទោះ ។ ខញុ ាំថាវ យបងាាំរពោះជិនរសីមានចកខុ  មាន 

 យសបរចើន ប ើយនមស្គា រទិសទ ាំង ៤ ក៏បដើរថយបរោយ 

 បៅ ។ ោលខញុ ាំចយុតោកបទវបោក អ្បន្ទា លបៅកនុងភពតូច 

 ភពធាំ   ចុោះមកោប់នផាននមាត្ត  ជាអ្នកដឹងខលួន  មានស្គម រតី   ។ 
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២០១ 

សថតមំ   គិរមិាននទត្ថថរាបទានំ 

អគារា    អភិនិកា មម បពវជឹ    អនគារយិាំ 

អាតាបី    និបដកា    ចាបិ បដិសោល នដគាចដរា   ។ 

បធានាំ    បទហិតាវ ន ដតាសយិតាវ     មហាមុនឹ 

ចដន្ធទ វពភឃន្ធ    មុដតាត  វចិរាមិ    អហាំ    សទា    ។ 

វដិវកមនុយុដតាត មហិ ឧបសដន្ធត     និរបូធិ 

សពាវ សដវ    បរញិ្ញា យ វហិរាមិ    អន្ធសដវា    ។ 

តឹសកបបសហសសមហិ យាំ    ពុទធមភិបជូយឹ 

ទុគគតឹ    ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ    ផលាំ   ។ 

កិដលសា    ឈាបិតា    មយហាំ ភវា    សដពវ    សមហូតា 

សពាវ សវា    បរកិាី ណា នតថិទានិ    បុនពភដវា    ។ 

សាវ គតាំ    វត    ដម    អាសិ មម    ពុទធសស    សនតិដក     

តិដសា    វជិាជ     អនុបបតាត  កតាំ    ពុទធសស    សាសនាំ   ។ 

បដិសមភិទា    ចតដសា វដិមាកាា បិច    អដេិដម 

ឆឡភិញ្ញា     សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
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២០១ 

គិរមិាននទត្ថថរាបទាន   ទី   ៧ 

 ខញុ ាំបចញោកផាោះ ចូលបៅោន់ផនួស មានពាយាមកមាច ត់បង់ 
 កិបលស មានរបាជាញ ោស់ មានោរពួនសមងាំជាបោចរ ។ 
 កនុងោលបន្ទោះ ខញុ ាំត្ត ាំងបសចកឋីពាយាម ញុាំងរពោះមហាមុនី 
 ឲយបរតកអ្រ ប ើយរបរពឹតាបៅ ដូចរពោះចស្តនាផុតរស ោះោក 
 ពពក ។ ខញុ ាំជាអ្នករបកបបរឿយ ៗ នូវវបិវក សងប់ស្គង ត់ ឥត 
 មានឧបធិកាិបលស កាំណត់ដឹងនូវអាសវៈទ ាំងពួង ជាអ្នកមិន 
 មានអាសវៈ ។ កនុងកបបទី ៣ មុឺន បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបាន 
 បូជានូវរពោះពុទធ ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននពុទធ- 
 បូជា ។ កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុតបោលប ើយ ភពទ ាំង 
 អ្ស់ ខញុ ាំដកបោលប ើយ អាសវៈទ ាំងអ្ស់ អ្ស់រលីងប ើយ 
 ឥ ូវបនោះ ភពថមីមិនមានបទៀតប ើយ ។ ឱ ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំ 
 មក កនុងសមាន ក់រពោះសមពុទធ របស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ វជិាជ  
 ៣ ខញុ ាំដល់ប ើយ ស្គសន្ទននរពោះពុទធ ខញុ ាំបានបធវើប ើយ ។ 
 បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយ 
 ជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំបាន 
 របតិបតាិប ើយ     ។ 
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២០២ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  គិរមិានដន្ធទ  ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ      អភាសិតាថ តិ    ។ 

គិរមិាននទត្ថថរសស   អបទានំ   សមថតំ   ។ 

អដ្ឋមំ   សលឡមណ្ឌ បិយត្ថថរាបទានំ 

[៩៨]    និពវុ ដត    កកុសនធមហិ រពាហមណមហ ិ    វុសីមដត 
គដហតាវ     សលឡាំ     មាលាំ មណោ បាំ    ការយឹ    អហាំ   ។ 
តាវតតឹសាំ   គដតា    សដន្ធត  លភាមិ    ពយមហមុតតមាំ  
អដញ្ា    ដទដវ    អភិដភាមិ(១) បុញ្ាកមមសសទិាំ    ផលាំ    ។ 
ទិវា    វា    យទិ    វា    រតតឹ ចង កមដន្ធត     ឋិដតា    ចហាំ 
ឆដន្ធន      សលឡបុដបផហិ បុញ្ាកមមសសទិាំ    ផលាំ    ។ 
ឥមសមឹដយវ    កបបមហ ិ យាំ    ពុទធមភិបជូយឹ    
ទុគគតឹ    ន្ធភិជាន្ធមិ ពុទធបជូាយិទាំ    ផលាំ    ។ 
កិដលសា    ឈាបិតា   មយហាំ ភវា    សដពវ   សមហូតា 
ន្ធដគាវ    ពនធនាំ    ដឆតាវ  វហិរាមិ    អន្ធសដវា    ។ 

 ១   ម.   ត្ទត្វថិត្រាចាមិ   ។ 
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២០២ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 បានឮថា រពោះគិរមិាននាបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 

ទាំងបនោះ    បោយរបោរដូបចនោះ    ។ 

ចប់   គិរមិាននទត្ថថរាបទាន   ។ 

សលឡមណ្ឌ បិយត្ថថរាបទាន   ទី   ៨ 

 [៩៨] ោលរពោះកកុសនធៈ រទង់បានបនាត់បាប បានអ្ប់រ ាំ 

 រព មចរយិធម៌ ប ើយរទង់បរនិិពាវ នបៅ ខញុ ាំបានយកករមង 

 ផ្កា រសល់មកបធវើជាមណឍ ប ។ ខញុ ាំបានបៅបកើតកនុងឋានត្តវតាិងស 

 បាននូវវមិានដ៏ឧតាម រគបសងាត់នូវបទវត្តដនទ បនោះជាផល 

 ននបុញ្ដកមម ។ ខញុ ាំោលបដើរបៅមកកឋី ឈរកឋី កនុងបវោនថង 

 ឬកនុងបវោយប់ ផ្កា រសល់ដតងរគបបិទបា ាំងខញុ ាំ បនោះជាផល 

 ននបុញ្ដកមម ។ កនុងកបបបនោះឯង បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបូជា 

 នូវរពោះពុទធ ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលននពុទធបូជា ។ 

 កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុតបោលប ើយ ភពទ ាំងអ្ស់ ខញុ ាំដក 

 បោលប ើយ     ខញុ ាំជាអ្នកមិនមានអាសវៈ    ដូចដាំរោីត់ទនលីង   ។ 
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២០៣ 

នវមំ   សពវទាយកត្ថថរាបទានំ 

សាវ គតាំ    វត    ដម    អាសិ មម    ពុទធសស    សនតិដក 

តិដសា    វជិាជ     អនុបបតាត    កតាំ    ពុទធសស    សាសនាំ   ។ 

បដិសមភិទា    ចតដសា  វដិមាកាា បិច     អដេិដម 

ឆឡភិញ្ញា      សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  សលឡមណោ បិដោ ដថដរា 

ឥមា     គាថាដោ      អភាសិតាថ តិ    ។ 

សលឡមណ្ឌ បិយត្ថថរសស   អបទានំ   សមថតំ   ។ 

នវមំ   សពវទាយកត្ថថរាបទានំ 

[៩៩]   មហាសមុទទដមាគយហ ភវនាំ    ដម    សុនិមមិតាំ 

សុនិមមិតា    ដាកា រណី ចកកវាកុបកុជជិតា    ។ 

មន្ធទ លដកហិ    សញ្ឆ ន្ធន  បទុមុបបលដកហិ    ច 

នទី    ច    សនទដត    តតថ សុបតិោេ     មដន្ធរមា    ។ 
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២០៣ 

សពវទាយកត្ថថរាបទាន   ទី   ៩ 

 ឱ ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមកកនុងសមាន កន់នរពោះពុទធ របស់ខញុ ាំ លអ 

 ណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយ ស្គសន្ទននរពោះពុទធ 

 ខញុ ាំបានបធវើប ើយ ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  

 ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់ 

 រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 

 បានឮថា រពោះសល មណឍ បិយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋង 

នូវោថាទ ាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   សលឡមណ្ឌ បិយត្ថថរាបទាន   ។ 

សពវទាយកត្ថថរាបទាន   ទី   ៩ 

 [៩៩] លាំបៅរបស់ខញុ ាំលយចូលបៅកនុងមហាសមុរទ ដដលបុញ្ដ- 

 កមមនិមមិតលអ ប ើយរសោះបបាកខរណី ដដលបុញ្ដកមមនិមមិតលអប ើយ 

 ជារសោះមានពួកសតវោរកពាកយាសយាំ បដរោសបោយបដើម 

 ចងាុលណីផង បោយផ្កា ឈូកនិងផ្កា ឧបបលផង សាឹងត្ត ាំងបៅដ៏ 

 លអ  ជាទីរកីរាយននចិតា  ដតង ូរចុោះកនុងរសោះបបាកខរណីបន្ទោះ  ។ 
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២០៤ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

មចឆកចឆបសញ្ឆ ន្ធន  ន្ធន្ធមិគសដមាតថោ(១) 

មយរូដកាញ្ញច ភិរុទា ដកាកិោទីហិ     វគគុ ហិ   ។ 

ាដរវតា    រវហិាំសា ចកកវាកា     នទីចរា 

ទិនទិភា     សាលិកា     ដចតថ ចបបកា    ជីវជីវកា    ។ 

ហាំសា    ដកាញ្ញច ភិនទិកា ដកាសិោ    សិងគោ    ពហ ូ

សតតរតនសមបន្ធន  មណិមុតតិកវាលុកា    ។ 

សពវដសាណណមោ     រុកាា  ន្ធន្ធគនធសដមរតិា 

ឧដជាជ ដតនតិ     ទិវា     រតត ឹ ភវនាំ    សពវកាលិកាំ     ។ 

សដេី    តុរយិសហសានិ សាយាំ    ាដតា    បវជជដរ 

ដសាឡសិតថីសហសានិ បរវិាដរនតិ    មាំ    សទា    ។ 

អភិនិកា មម    ភវន្ធ សុដមធាំ     ដោកន្ធយកាំ  

បសននចិដតាត      សុមដន្ធ វនទិយ(២)   តាំ    មហាយសាំ   ។ 

 ១   ម.   នានាទិជសត្មាថថតា   ។   ២   ម.   វនទយឹ   ។ 
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២០៤ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 រសោះបន្ទោះ បដរោសបោយរតីនិងអ្បណឋើ ក ជាទីរបជុាំននរមឹគ 

 បផសង ៗ គឹកកងបោយសាំប ង ននបោង កនិងបរកៀល មួយ 

 អ្បនលើបោយសតវទ ាំងឡាយ មានសតវត្តបៅជាបដើម ដដល 

 មានសាំប ងពីបរាោះ ។ ពួកសតវ រពាប របវកឹ ោរកពាក 

 ដកអកទឹក រតបដវវុចិ ស្គលិោ ចបងាៀលខយង បបា លបត្តក 

 (មានកុោះករ) កនុងរសោះបន្ទោះ ។ ពួកសតវ ងស បរកៀល ដខលង- 

 រស្គក រគបលងរគបោង ដ៏បរចើន ដតងបនលឺសូរស័ពាកងរ ាំពង 

 រសោះបន្ទោះបរបូិណ៌បោយដកវ ៧ របោរ មានដីខាច់ជាវោិរៈ 

 ននដកវមណី និងដកវមុោឋ  ។ ពួកបដើមបឈើជាវោិរៈននមាស 

 ទាំងអ្ស់ មានកលិនបផសង ៗ ផាយបចញបៅ ញុាំងលាំបៅ 

 (របស់ខញុ ាំ) ឲយរុងបរឿង ទាំងនថងទ ាំងយប់ សពវ ៗ ោល ។ 

 តូរយតស្តនាី ៦ មុឺន មករបគាំរាល់បវោោង ចរពឹក រសី ៗ ១ 

 មុឺន ៦ ពាន់ ដតងមកបោមបរាមខញុ ាំសពវ ៗ ោល ។ ខញុ ាំបចញ 

 អ្ាំពីលាំបៅ មានចិតារជោះថាល  មានចិតារកីរាយ បានថាវ យបងាាំ 

 រពោះសុបមធៈ     ជាបោកន្ទយក    ដ៏មានយសធាំអ្ងាបន្ទោះ    ។ 
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២០៥ 

នវមំ   សពវទាយកត្ថថរាបទានំ 

សមពុទធាំ    អភិវាដទតាវ  សសិសសនតាំ(១)   និមនតយឹ 

អធិវាដសសិ    ដសា    ធីដរា សុដមដធា   ដោកន្ធយដកា   ។ 

មម    ធមមកថាំ    កតាវ  ឧដយាដជសិ    មហាមុនិ 

សមពុទធាំ    អភិវាដទតាវ  ភវនាំ    ដម    ឧាគមឹ    ។ 

អាមនតយឹ    បរជិនាំ សដពវ    សននិបតាថ    ដវា 

បុពវណហ សមយាំ    ពុដទាធ  ភវនាំ    អាគមិសសតិ    ។ 

ោភា   អមហាំ   សុលទាធ    ដន្ធ ដយ    វសាម    តវនតិដក 

មយាំបិ    ពុទធដសដេសស បជូាំ    កសាម   សតថុ ដន្ធ   ។ 

អននានាំ    បដេដបតាវ  កាលាំ   អាដរាចយឹ    អហាំ 

វសីសតសហដសសហិ ឧដបសិ    ដោកន្ធយដកា   ។ 

សងគី ដតហិ(២)   តុរដិយសិ បចចុគគមនកាសហាំ 

សពវដសាណណមដយ    បីដឋ និសីទិ    បុរសុិតតដមា    ។ 

ឧបរចិឆទនាំ    អាសិ សពវដសាណណមយាំ    តទា 

វជីនិដោ    បវាយនតិ ភិកាុ សងឃសស    អនតដរ    ។ 
 ១   ម.   សសឃឃំ   ថំ   ។   ២   ម.   បញ្ច ឃគិត្កហិ   ។ 
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២០៥ 

សពវទាយកត្ថថរាបទាន   ទី   ៩ 

 លុោះថាវ យបងាាំរពោះសមពុទធប ើយ និមនារពោះអ្ងារពមទ ាំងសិសស 
 រពោះសុបមធៈជាបោកន្ទយក ជាអ្នករបាជញអ្ងាបន្ទោះ រទង់បាន 
 ទទួលនិមនាន៍ ។ រពោះមហាមុនី រទង់បធវើធមមកថាដល់ខញុ ាំ ប ើយ 
 បញ្ជូ នខញុ ាំបៅ ខញុ ាំក៏បានថាវ យបងាាំរពោះសមពុទធ ចូលបៅឯលាំបៅ 
 របស់ខញុ ាំ ។ ខញុ ាំបានបៅជនជាបរស័ិទមកថា អ្នកទ ាំងអ្ស់ោន  
 ចូររបជុាំោន  រពោះសមពុទធរទង់នឹងយាងមកោន់លាំបៅ (របស់ 
 បយើង) កនុងបុពវណា សម័យ បយើងប ម្ ោះថាមានោភប ើយ 
 អ្តាភាពជាមនុសស ប ម្ ោះថាបយើងបានលអប ើយ បរពាោះបយើង 
 បៅរួមោន យា ងបនោះ បយើងនឹងបធវើោរបូជាដល់រពោះពុទធដ៏របបសើរ 
 ជាស្គស្គឋ  ខញុ ាំនឹងតមាល់បាយនិងទឹក ប ើយរោបទូលនូវភតា- 
 ោល ។ រពោះបោកន្ទយក បាននិមនាចូលបៅជាមួយនឹងភិកខុ  
 មួយដសនអ្ងា ជាអ្នកស្គា ត់កនុង្ន ។ ខញុ ាំបានបធវើនូវោរ 
 បរោកទទួល រពមទ ាំងមានតូរយតស្តនាីនិងចបរមៀង របគាំជាកិតាិ- 
 យសផង រពោះពុទធជាបុរសឧតាម រទង់គង់បលើត្ត ាំង ជាវោិរៈនន 
 មាសទាំងអ្ស់ ។ ដាំបូលខាងបលើ ជាវោិរននមាសទ ាំងអ្ស់ 
 កនុងោលបន្ទោះ  ផលិតទ ាំងឡាយ  ក៏បក់កនុងចបន្ទល ោះននភិកខុសងឃ   ។ 
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២០៦ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

បហដូតនននាដនន ភិកាុ សងឃ ាំ    អតបបយឹ 

បដចចកទុសសយុគដល ភិកាុ សងឃសសទាសហាំ   ។ 

យាំ    វទនត ិ   សុដមដធាតិ ដោកាហុតិបដិគគដហា 

ភិកាុ សដងឃ    និសីទិតាវ  ឥមា    គាថា    អភាសថ    ។ 

ដោ    ដម    អននញ្ច     ានញ្ច  សពវដមដតន    តបបយិ 

តមហាំ    កិតតយិសាមិ សុណាថ    មម    ភាសដតា   ។ 

អោេ រដស    កបបសដត ដទវដោដក    រមិសសតិ 

សហសសកា តតុ ាំ    រាជា    ច ចកកវតតិ    ភវសិសតិ    ។ 

ឧបបជជត ិ   យាំ    ដោនឹ ដទវតតាំ    អថ    មានុសាំ 

សពវទា    សពវដសាវណណាំ  ឆទនាំ    ធារយិសសតិ    ។ 

តឹសកបបសហសសមហិ ឱកាក កកុលសមភដវា 

ដគាតដមា    ន្ធម    ន្ធដមន សតាថ     ដោដក    ភវសិសតិ   ។ 

តសស    ធដមមសុ    ទាោដទា ឱរដសា    ធមមនិមមិដតា 

សពាវ សដវ     បរញិ្ញា យ និពាវ យិសសតិន្ធសដវា    ។ 
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២០៦ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ខញុ ាំបានញុ ាំងភិកខុសងឃឲយដឆអតសាប់សាល់ បោយបាយនិងទឹកដ៏ 
 បរចើន ខញុ ាំបានរបបគនសាំពត់មួយគូ ៗ បផសង ៗ ោន  ដល់ភិកខុ - 
 សងឃ ។ ជនទ ាំងឡាយ បៅរពោះពុទធអ្ងាណាថា សុបមធៈ 
 រពោះពុទធអ្ងាបន្ទោះ រទង់ទទួលោរបូជារបស់សតវបោក រទង ់
 គង់កនុងកណាឋ លភិកខុសងឃ   បានបពាលោថាទាំងបនោះថា 
  បុរសណា បានឲយតថាគតឆ្ន់ភតាសាប់សាល់ បោយ 
 បាយនិងទឹកទ ាំងអ្ស់បនោះ តថាគតនឹងសរបសើរនូវបុរសបន្ទោះ 
 អ្នកទ ាំងឡាយ ចូររបុងស្គឋ ប់ នូវពាកយរបស់តថាគត ដដល 
 នឹងសដមឋងចុោះ ។ កនុងកបបទី ១.៨០០ បុរសបនោះ នឹងរកីរាយ 
 កនុងបទវបោក នឹងបានជាបសឋចចរកពតាិ មួយពាន់ជាតិ ។ 
 នឹងបកើតកនុងកាំបណើ តណា បទោះជាបទវត្តឬជាមនុសស នឹងមាន 
 ដាំបូល ជាវោិរៈននមាសទ ាំងអ្ស់បិទបា ាំង សពវ ៗ ោល ។ 
 កនលងពីបនោះបៅ ៣ មុឺនកបបបទៀត រពោះស្គស្គឋ  រទង់រពោះន្ទម 
 បោតម រទង់សមភពកនុងរតកូលននឱោា ករាជ នឹងរត្តស់ប ើង 
 កនុងបោក ។ បុរសបនោះ ជាអ្នកទទួលមត៌ក កនុងធម៌របស់ 
 រពោះស្គស្គឋ អ្ងាបន្ទោះ ជាឱរសដដលធម៌និមមិតប ើយ បានកាំណត់ 
 ដឹងអាសវៈទ ាំងពួង   ជាអ្នកមិនមានអាសវៈ  នឹងបរនិិពាវ ន   ។ 
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២០៧ 

នវមំ   សពវទាយកត្ថថរាបទានំ 

ភិកាុ សដងឃ    និសីទិតាវ  សីហន្ធទាំ    នទិសសតិ 

ចិតដក    ឆតតាំ    ធាដរនត ិ ដហោេ ឆតតមហិ    ឌយហថ    ។ 

សាមញ្ាាំ     ដម    អនុបបតតាំ កិដលសា   ឈាបិតា   មោ 

 មណោ ដប  រុកា មដូល  វា សន្ធត ា     ដម    ន   វជិជតិ   ។ 

តឹសកបបសហសសមហិ យាំ    ទានមទទិនតទា 

ទុគគតឹ    ន្ធភិជាន្ធមិ សពវទានសសទិាំ    ផលាំ   ។ 

កិដលសា    ឈាបិតា    មយហាំ ភវា    សដពវ    សមហូតា 

ន្ធដគាវ    ពនធនាំ    ដឆតាវ  វហិរាមិ    អន្ធសដវា   ។ 

សាវ គតាំ    វត    ដម    អាសិ មម    ពុទធសស    សនតិដក 

តិដសា    វជិាជ     អនុបបតាត  កតាំ    ពុទធសស    សាសនាំ    ។ 

បដិសមភិទា    ចតដសា  វដិមាកាា បិច     អដេិដម 

ឆឡភិញ្ញា      សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  សពវទាយដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ    ។ 

សពវទាយកត្ថថរសស   អបទានំ   សមថតំ   ។ 
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២០៧ 

សពវទាយកត្ថថរាបទាន   ទី   ៩ 

 បុរសបនោះ នឹងអ្ងាុយកណាឋ លភិកខុសងឃប ើយ បនលឺនូវសី - 
 ន្ទទថា ជនទ ាំងឡាយដតងបា ាំងឆរតបលើបជើងថារ អ្នកទ ាំង- 
 ឡាយ   ចូរដុតកនុងខាងបរោមននឆរតចុោះ  ។ 
  ស្គមញ្ដគុណ ខញុ ាំបានដល់ប ើយ កិបលសទ ាំងឡាយ 
 ខញុ ាំដុតបោលប ើយ ខញុ ាំមិនមានបសចកឋីបៅឋ រកហាយកនុងមណឍ ប 
 ឬបទៀបគល់បឈើប ើយ ។ កនុងកបបទី ៣ មុឺន កនុងោល 
 បន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានឲយទន ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ 
 បនោះជាផលននសពវទន ។ កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុតបោល 
 ប ើយ ភពទ ាំងអ្ស់ ខញុ ាំដកបោលប ើយ ខញុ ាំជាអ្នកមិនមាន 
 អាសវៈ ដូចជាដាំរោីត់ទនលីង ។ ឱ ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមក កនុង 
 សមាន ក់រពោះពុទធ របស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំដល់ប ើយ 
 ស្គសន្ទននរពោះពុទធ ខញុ ាំបានបធវើប ើយ ។ បដិសមភិទ ៤ 
 វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ 
 ទាំងស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
  បានឮថា រពោះសពវទយកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 
ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   សពវទាយកត្ថថរាបទាន   ។ 
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២០៨ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

ទសមំ   អជិថត្ថថរាបទានំ 

[១០០]   បទុមុតតដរា   ន្ធម   ជិដន្ធ សពវធមាម ន    ារគ ូ

អដជាគដហតាវ     ហិមវនតាំ និសីទិ   ដោកន្ធយដកា  ។ 

ន្ធហាំ    អទទកាិ     សមពុទធាំ នបិ    សទទាំ    សុដណាមហាំ 

មម    ភិកាាំ     គដវសដន្ធត  អាហិណាោ មិ    វដន    អហាំ   ។ 

តតថទទសាមិ    សមពុទធាំ ទវតតឹសវរលកា ណាំ  

ទិសាវ ន    ចិតតមាបជជឹ(១) សដតាត     ដកា    ន្ធមយាំ    ភដវ   ។ 

លកា ណានិ    វដិោដកតាវ  មម    វជិជាំ    អនុសសរ ឹ

សុតាំ    ហិ    ដមតាំ    ពុទាធ នាំ  បណោិ តានាំ    សុភាសិតាំ    ។ 

ដតសាំ    យថា    តាំ    វចនាំ អយាំ    ពុដទាធ     ភវសិសតិ 

យននូន    តាំ    សកកដរយយ ាំ គតឹ    ដម    ដសាធយិសសតិ   ។ 

ែិបប ាំ    អសសមមាគន្ធតវ  មធុដតលាំ    គហឹ    អហាំ 

ដកាលមពកាំ     គដហតាវ ន ឧបគញ្ឆឹ     វនិ្ធយកាំ     ។ 
 ១   ម.   វថិតិមាបជជឹ   ។ 
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២០៨ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

អជិថត្ថថរាបទាន   ទី   ១០ 

 [១០០] រពោះជិនរសី រពោះន្ទមបទុមុតារៈ ជាបោកន្ទយក 
 រទង់ដល់នូវបរតើយ ននធម៌ទ ាំងពួង បសឋចចូលបៅកនុងនរព 
  ិមពានា ប ើយគង់បៅ ។ ខញុ ាំមិនធាល ប់ស្គា ល់រពោះសមពុទធ 
 ទាំងមិនធាល ប់ឮសូរស័ពាបគរបាប់អ្ាំពីរពោះអ្ងា ខញុ ាំកាំពុងបដើរដសវង 
 រកភិោខ កនុងនរពបដើមបខីលួនខញុ ាំ ។ ខញុ ាំបានបឃើញរពោះសមពុទធ រទង់ 
 មានលកខណៈដ៏របបសើរ ៣២ របោរ កនុងនរពបន្ទោះ លុោះបឃើញ 
 ប ើយក៏មានបសចកឋីរតិោះរោិះថា សតវបនោះ ជាអ្វី ន៎ ។ ខញុ ាំខាំពិនិតយ 
 បមើលលកខណៈទ ាំងឡាយ ក៏បាននឹកបឃើញ នូវវជិាជ របស់ខញុ ាំ 
 ថា សុភាសិតបនោះ ខញុ ាំបានឮមកអ្ាំពីសមាន ក់ ននរពោះពុទធជា 
 អ្នករបាជញ ។ បុរសបនោះ ជាក់ជារពោះពុទធ សមដូចពាកយនន 
 រពោះពុទធទ ាំងបន្ទោះ បបើដូបោន ោះ អាត្តម អ្ញគបបបីធវើសោា រៈចាំបពាោះ 
 រពោះអ្ងា រពោះអ្ងានឹងញុ ាំងគតិរបស់អ្ញឲយស្គអ ត ។ ខញុ ាំបាន 
 រត ប់មកោន់អារសម បោយរួសរាន់ ប ើយោន់យកទឹក- 
 ឃមុ ាំ    បរបង    និងថាល ង    បដើរចូលបៅជិតរពោះបោកន្ទយក   ។ 
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២០៩ 

ទសមំ   អជិថត្ថថរាបទានំ 

តិទណោ ដក    គដហតាវ ន អដពាភ កាដស    ឋដបសហាំ 

បទីបាំ    បជជលិតាវ ន អដេកា តតុ ាំ    អវនទហាំ   ។ 

សតតរតតិនទិវ ាំ    ពុដទាធ  និសីទិ    បុរសុិតតដមា 

តដតា    រតា    វវិសដន វុោេ សិ    ដោកន្ធយដកា    ។ 

បសននចិដតាត     សុមដន្ធ សពវរតតិនទិវ ាំ    អហាំ 

ទីបាំ    ពុទធសស    ាទាសឹ     បសដន្ធន     ដសហិ    ាណិភិ   ។ 

សដពវ    គន្ធធ     វនមោ   បពវដត    គនធមាទដន 

ពុទធសស    អានុភាដវន អាគញ្ឆុាំ     ពុទធសនតិដក    ។ 

ដយ    ដកចិ    បុបផគន្ធធ     ដស បុបផិតា    ធរណីរុហា 

ពុទធសស    អានុភាដវន សដពវ    សននិបតុាំ    តទា    ។ 

ោវតា    ហិមវនតមហ ិ ន្ធគា    ច    គរុឡា    ឧដភា 

ធមមញ្ច     ដសាតុកាមា   ដត អាគញ្ឆុាំ     ពុទធសនតិដក    ។ 

ដទវដោ    ន្ធម    សមដណា ពុទធសស    អគគសាវដកា 

វសីសតសហដសសហិ ពុទធសនតិកុាគមិ    ។ 
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២០៩ 

អជិថត្ថថរាបទាន   ទី   ១០ 

 ខញុ ាំបានោន់យកបឈើ ៣ កាំណាត់ មកតមាល់ទុកកនុងទីវាល 
 ប ើយអុ្ជរបទីប ថាវ យបងាាំអ្ស់ ៨ បលើក ។ រពោះសមពុទធជា 
 បុរសដ៏ឧតាម ជាបោកន្ទយក រទង់គង់អ្ស់ ៧ យប់ ៧ នថង 
 លាំោប់តអ្ាំពីបន្ទោះមក រទង់បរោកោកអាសនៈ កនុងបវោជាទី 
 អ្ស់ននរារតី ។ ខញុ ាំមានចិតារជោះថាល  មានចិតារកីរាយ អ្ស់យប់ 
 និងនថងទ ាំងអ្ស់ ខញុ ាំមានចិតារជោះថាល  ថាវ យរបទីបដល់រពោះពុទធ 
 បោយនដរបស់ខលួន ។ បរគឿងរកអូ្បទ ាំងពួង ដដលបកើតកនុង 
 នរព មានបៅបលើភនាំគនធមាទន៍ ក៏មកកនុងសមាន កន់នរពោះពុទធ 
 បោយអានុភាពននរពោះពុទធ ។ បឈើណាមួយ ដដលមានផ្កា  
 រកី ប ើយមានផ្កា រកអូ្ប បឈើទ ាំងអ្ស់បន្ទោះ របជុាំោន ប ើយ 
 កនុងោលបន្ទោះ បោយអានុភាពននរពោះពុទធ ។ ន្ទគនិងរគុឌ 
 ទាំងឡាយ ទាំងអ្មាលមា ន (ដដលបៅ) កនុងនរព ិមពានា 
 សតវទ ាំងពីរពួកបន្ទោះ មានរបាថាន បដើមបសី្គឋ ប់ធម៌ បានន្ទ ាំោន  
 មកកនុងសមាន ក់ននរពោះពុទធ ។ សមណៈប ម្ ោះបទវលៈ ជា 
 អ្គាស្គវក័ននរពោះពុទធ បានចូលមកោន់សមាន ក ់ ននរពោះពុទធ 
 ជាមួយនឹងភិកខុ មួយដសនអ្ងា   ដដលជាអ្នកស្គា ត់កនុង្ន   ។ 
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២១០ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

បទុមុតតដរា    ដោកវទិ ូ អាហុតីនាំ    បដិគគដហា 

ភិកាុ សដងឃ    និសីទិតាវ  ឥមា    គាថា    អភាសថ   ។ 

ដោ    ដម    ទីបាំ    បទីដបសិ បសដន្ធន     ដសហិ    ាណិភិ 

តមហាំ    កិតតយិសាមិ សុណាថ   មម    ភាសដតា   ។ 

សដេី    កបបសហសានិ ដទវដោដក    រមិសសតិ 

សហសសកា តតុ ាំ    រាជា    ច ចកកវតតិ    ភវសិសតិ    ។ 

ត្សាឡសមំ   ភាណ្វារ ំ  ។ 

ឆតតឹសកា តតុ ាំ    ដទវដិន្ធទ  ដទវរជជាំ    ករសិសតិ 

បឋវយិាំ    សតតសតាំ វបុិលាំ    រជជាំ    ករសិសតិ   ។ 

បដទសរជជាំ    វបុិលាំ    គណន្ធដតា    អសងាយាំ 

ឥមិន្ធ    ទីបទាដនន ទិពវចកាុ     ភវសិសតិ    ។ 

សមនតដតា    អឌឍដកាសាំ បសសសិសតិ    អយាំ    សទា 

ដទវដោកា    ចវនតសស     និពវតតនតសស    ជនតុ ដន្ធ    ។ 

ទិវា    វា    យទិ    វា    រតតឹ បទីបាំ     ធារយិសសតិ 
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២១០ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 រពោះបទុមុតារៈ រទង់រជាបចាស់នូវនរតបោក រទង់គួរទទួល 
 នូវោរបូជា រទង់គង់បៅកនុងកណាឋ លននពួកភិកខុ  ប ើយបាន 
 រត្តស់ោថាទ ាំងបនោះថា 
  បុរសណារជោះថាល  ប ើយញុ ាំងរបទីបឲយភលឺ បោយនដ 
 របស់ខលួន បដើមបតីថាគត តថាគតនឹងសរបសើរ នូវបុរសបន្ទោះ 
 អ្នកទ ាំងឡាយ ចូររបុងស្គឋ ប់នូវពាកយរបស់តថាគតដដលនឹង 
 សដមឋងចុោះ ។ បុរសបនោះ នឹងរកីរាយកនុងបទវបោក អ្ស់ ៦ 
 មុឺនកបប នឹងបានបស្គយរាជយ ជាបសឋចចរកពតាិ អ្ស់មួយ 
 ពាន់ដង    ។ 

ចប់   ភាណ្វារៈ   ទី   ១៦   ។ 

 បុរសបនោះនឹងបានជាធាំជាងបទវត្ត នឹងបស្គយរាជយ កនុងបទវ- 
 បោក អ្ស់ ៣៦ ដង នឹងបស្គយរាជយដ៏ធាំទូោយ បលើ 
 ដផនដី អ្ស់ ៧០០ ដង ។ នឹងបានបស្គយរបបទសរាជយ 
 ដ៏ធាំទូោយ រាប់បានមួយអ្សបងខយយកបប នឹងបានជាអ្នក 
 មានចកខុជាទិពវ បោយផលននទីបទនបនោះ ។ បុរសបនោះ នឹង 
 បមើលបឃើញ អ្ស់ទីកនលោះបរោសជុាំវញិ សពវោល ោលបបើ  
 បុរសបនោះ ចយុតោកបទវបោក ប ើយមកបកើត (កនុងមនុសស- 
 បោក)    នឹងមានបគរទរទង់របទីបឲយ    ទាំងយប់ទ ាំងនថង    ។ 
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២១១ 

ទសមំ   អជិថត្ថថរាបទានំ 

ជាយមានសស    សនតសស បុញ្ាកមមសសមងគិ ដន្ធ    ។ 

ោវតា    នគរ ាំ    អាសិ តាវតា    ដជាតយិសសតិ 

ឧបបជជត ិ   យាំ    ដោនឹ ដទវតតាំ    អថ    មានុសាំ    ។ 

អដសសវ    ទីបទានសស អដេទីបផដលន     ច 

ឧបដេិសសនតិមាំ    ជនតុ ាំ ទីបទានសសទិាំ    ផលាំ    ។ 

កបបសតសហសសមហិ ឱកាក កកុលសមភដវា 

ដគាតដមា    ន្ធម    ន្ធដមន សតាថ     ដោដក    ភវសិសតិ   ។ 

តសស    ធដមមសុ    ទាោដទា ឱរដសា    ធមមនិមមិដតា 

សពាវ សដវ    បរញិ្ញា យ និពាវ យិសសតិន្ធសដវា    ។ 

ដតាសយិតាវ ន    សមពុទធាំ ដគាតមាំ     សកយបុងគវ ាំ 

អជិដតា    ន្ធម    ន្ធដមន ដហសសតិ    សតថុ សាវដកា   ។ 

សដេិកបបសហសានិ  ដទវដោដក    រមឹ    អហាំ 

តរតាបិ    ដម    ទីបសតាំ ដជាតដត    និចចកាលិកាំ    ។ 

ដទវដោដក    មនុដសស     វា និទាធ វនតិ    បភា    មម 

ពុទធដសដេាំ     សរតិាវ ន ភិដយា    ហាសាំ    ជដនសហាំ   ។ 
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២១១ 

អជិថត្ថថរាបទាន   ទី   ១០ 

 ោលបបើបុរសអ្នករបកបបោយបុញ្ដកមមបនោះ បកើតប ើង ទីរកុង 
 រតឹមណា នឹងភលឺរន្ទា លរតឹមបន្ទោះ ។ បុរសបនោះ ោប់កាំបណើ ត 
 ណា បទោះជាបទវត្ត ឬជាមនុសស ជនទ ាំងឡាយ នឹងបបរមើ 
 បុរសបនោះ បោយអ្ាំណាចននទីបទនបន្ទោះផង បោយផលនន 
 របទីប ៨ ផង បនោះជាផលននទីបទន ។ កនលងបៅមួយដសន 
 កបបបទៀត រពោះស្គស្គឋ  រពោះន្ទមបោតម រទង់នឹងសមភពកនុង 
 រតកូលននបសឋចឱោា កៈ នឹងរត្តស់កនុងបោក ។ បុរសបនោះ 
 ជាអ្នកទទួលមត៌កកនុងធម៌ របស់រពោះបោតមបន្ទោះ ជាឱជារស 
 ដដលធម៌និមមិត នឹងកាំណត់ដឹងនូវអាសវៈទ ាំងពួង ជាអ្នកមិន 
 មានអាសវៈ នឹងបរនិិពាវ ន ។ បុរសបនោះ នឹងបានជាស្គវក័ 
 ននរពោះស្គស្គឋ  ប ម្ ោះអ្ជិត នឹងញុ ាំងរពោះសមពុទធ រពោះន្ទម 
 បោតម   ជាសកយៈដ៏របបសើរ   ឲយបរតកអ្រ   ។ 
  ខញុ ាំបរតកអ្រប ើយ កនុងបទវបោក អ្ស់ ៦ មុឺនកបប 
 ខញុ ាំមានរបទីបចាំនួនមួយរយ ដតងភលឺរុងបរឿង អ្ស់ោលជានិចច 
 កនុងទីបន្ទោះ ។ រសមីរបស់ខញុ ាំ ដតងផាយបៅ កនុងបទវ- 
 បោក ឬកនុងមនុសសបោក ខញុ ាំរលឹកបឃើញ នូវរពោះពុទធដ៏ 
 របបសើរ    ប ើយញុ ាំងបសចកឋីរកីរាយនរកបពកឲយបកើតប ើង   ។ 
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២១២ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

តុសិតាហាំ    ចវតិាវ ន ឱកកមឹ    មាតុកុចឆិោ 

ជាយមានសស    សនតសស អាដោដកា   វបុិដោ   អហុ   ។ 

អគារា    អភិនិកា មម បពវជឹ    អនគារយិាំ 

ពាវរ ឹ   ឧបសង កមម សិសសតតាំ    អជឈុាគមឹ    ។ 

ហិមវដនត    វសដន្ធត ហាំ អដសាសឹ   ដោកន្ធយកាំ  

ឧតតមតថាំ    គដវសដន្ធត  ឧបគញ្ឆឹ      វនិ្ធយកាំ     ។ 

ទដន្ធត     ពុដទាធ     ទដមតាបិ  ឱឃតិដណាណ     និរបូធិ 

និពាវ នាំ    កថយិ    ពុដទាធ  សពវទុកាា     បដមាចនាំ    ។ 

តដមម    អាគមនាំ    សិទធាំ ដតាសិដតាហាំ    មហាមុនឹ 

តិដសា    វជិាជ     អនុបបតាត  កតាំ    ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 

សតសហដសស  ឥដតា  កដបប យាំ   ទីបាំ    អទទិនតទា 

ទុគគតឹ    ន្ធភិជាន្ធមិ ទីបទានសសទិាំ    ផលាំ   ។ 

កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា    សដពវ    សមហូតា 

ន្ធដគាវ    ពនធនាំ    ដឆតាវ  វហិរាមិ    អន្ធសដវា    ។ 
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២១២ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ខញុ ាំចយុតោកឋានតុសិត មកោប់នផាននមាត្ត ោលខញុ ាំកាំពុងបកើត 

 ពនលឺដ៏ធាំទូោយបកើតរបាកដប ើង ។ ខញុ ាំបចញោកផាោះចូលបៅ 

 ោន់ផនួស រួចចូលបៅរកពាវររីពា មណ៍ ប ើយដល់នូវភាព 

 ជាសិសសននរពា មណ៍បន្ទោះ ។ ោលខញុ ាំបៅកនុងនរព ិមពានា 

 បានឮនូវរពោះបោកន្ទយក ោលខញុ ាំដសវងរករបបយាជន៍ដ៏ឧតាម 

 បានចូលបៅោល់រពោះបោកន្ទយក ។ រពោះសមពុទធរទង់ជាអ្នក 

 ទូន្ទម ន បានទូន្ទម នខញុ ាំប ើយ រទង់ឆលងឱឃៈ មិនមានឧបធិកាិ- 

 បលស រពោះសមពុទធរទង់សដមឋងរពោះនិពាវ ន ជាធម៌ញុ ាំងសតវឲយ 

 រួចោកទុកខទ ាំងពួង ។ ដាំបណើ រមករបស់ខញុ ាំបន្ទោះ សបរមចប ើយ 

 ខញុ ាំបានញុ ាំងរពោះមហាមុនី ឲយបរតកអ្រប ើយ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបាន 

 ដល់ប ើយ ស្គសន្ទននរពោះពុទធ ខញុ ាំបានបធវើប ើយ ។ កនុងកបប 

 ទីមួយដសន អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោលបន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំ 

 បានឲយរបទីប ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ទុគាតិ បនោះជាផលទីបទន ។ 

 កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុតបោលប ើយ ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំដក 

 បោលប ើយ    ខញុ ាំជាអ្នកមិនមានអាសវៈ   ដូចដាំរោីត់ទនលីង    ។ 
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២១៣ 

ឧទាទ នំ 

សាវ គតាំ    វត    ដម    អាសិ មម    ពុទធសស    សនតិដក 

តិដសា    វជិាជ     អនុបបតាត  កតាំ    ពុទធសស    សាសនាំ   ។ 

បដិសមភិទា    ចតដសា វដិមាកាា បិ     ច     អដេិដម 

ឆឡភិញ្ញា     សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  អជិដតា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ      អភាសិតាថ តិ     ។ 

អជិថត្ថថរសស   អបទានំ   សមថតំ   ។ 

ឧទាទ នំ 

បិលិនទវដចាឆ      ដសដោ    ច សពវកិតតមធទូដទា 

កោូគារ ី   ពកកុ ដោ    ច គិរសិលឡសវ ហដោ    ។ 

សពវដទា    អជិដតា    ដចវ គាថាដោ    គណិតា    វសិា 

សតានិ    បញ្ច     គាថានាំ  វសីតិ    ច    តទុតតរ ិ   ។ 

បិលិនទវត្ោគ    ចតាត ឡីត្សា   ។ 
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២១៣ 

ឧទាទ ន 

 ឱ ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមក កនុងសមាន កន់នរពោះពុទធ របស់ខញុ ាំ លអ 
 ណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយ ស្គសន្ទននរពោះពុទធ 
 ខញុ ាំបានបធវើប ើយ ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  
 ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់ 
 រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ    ។ 

 បានឮថា រពោះអ្ជិតបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   អជិថត្ថថរាបទាន   ។ 

ឧទាទ ន 

 បិលិនាវចឆបតេរាបទន ១  បសលបតេរាបទន ១  សពវកិតាិ- 
 កបតេរាបទន ១  មធុទយកបតេរាបទន ១  បទុមកូោោរកិ- 
 បតេរាបទន ១  ពកាុលបតេរាបទន ១  គិរមិាននាបតេរាបទន ១ 
 សល មណឍ បិយបតេរាបទន ១  សពវទយកបតេរាបទន ១ 
 អ្ជិតបតេរាបទន ១  ឯោថា  បោករាប់បឃើញ  បាន  ៥២៥ 
 ោថា   ។ 

ចប់   បិលិនទវគគ   ទី   ៤០   ។ 
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២១៤ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

អថ   វគគុទាទ នំ  

បទុមារកា ដទា    ដចវ ឧមាម      គដន្ធធ ទដកន    ច 

ឯកបបទសទទសញ្ាី  មន្ធទ រ ាំ    ដពាធិវនទដកា    ។ 

អមពដញ្ច     បិលិនទី    ច គាថាដោ    គណិតាបិច 

ចតុសតតតិ    គាថាដោ ឯកាទសសតានិ    ច    ។ 

បទុមវគគទសកំ   ។ 

ចថុថថំ    សថកំ   សមថតំ   ។ 
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២១៤ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

មួយត្ទៀថ   ឧទាទ នននវគគ 

 បទុមបកសរយិវគា ១  អារកខទយកវគា ១  ឧមាម បុបផិយវគា ១ 
 គបន្ទធ ទកវគា ១  ឯកបទុមវគា ១  សទាសញ្ដិ កវគា ១  មន្ទា រវ- 
 បុបផិយវគា ១  បពាធិវនានវគា ១  អ្មពដផលវគា ១  បិលិនាវគា ១ 
 ចាំដណកោថា     បោករាប់បឃើញបាន   ១.១៧៤   ោថា   ។ 

ចប់   បទុមវគគទសកៈ   ។ 

ចប់   សថកៈ   ទី   ៤   ។ 
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ឯកចតាត ឡីសត្មា   ត្មត្ថតយយវត្ោគ  

បឋមំ   ថិសសត្មត្ថតយយត្ថថរាបទានំ 

[១០១]   បពាភ រកដូាំ    និសាយ ដសាភិដតា    ន្ធម    តាបដសា 

បវតតផលាំ    ភុញ្ជិ តាវ  វសតិ(១)   បពវតនតដរ    ។ 

អគគិទារុ ាំ    អាហរតិាវ  ឧជជដលសឹ    អហាំ    តទា 

ឧតតមតថាំ    គដវសដន្ធត  រពហមដោកបូបតតិោ    ។ 

បទុមុតតដរា    ដោកវទិ ូ អាហុតីនាំ    បដិគគដហា 

មមុទធរតុិកាដមា    ដសា អាគញ្ឆិ     មម    សនតិដក    ។ 

កឹ    កដរាសិ    មហាបុញ្ា ដទហិ    ដម    អគគិទារុកាំ  

អហាំ    អគគឹ     បរចិដរ តដតា    ដម    សុទធិ   ដហាហិតិ   ។ 

សុភទទដកា    តវាំ    មនុជ(២) ដទវដត    តវាំ    បជានសិ(៣) 

តុវ ាំ   អគគឹ    បរចិដរ ហនទ    ដត    អគគិ    ទារុកាំ    ។ 

 ១   វសាមីថិ  ភវថិពវំ   ។  ២  ម.   មុនុត្ជ   ។   ៣   ម.   បោនាថិ   ។ 
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ត្មត្ថតយយវគគ   ទី   ៤១ 

ថិសសត្មថតយយត្ថថរាបទាន   ទី   ១ 

 [១០១] ខញុ ាំជាត្តបសប ម្ ោះបស្គភិតៈ អារស័យបៅចុង 

 ញកភនាំ បរបិភាគដតដផលបឈើដដលរជុោះឯង បៅកនុងចបន្ទល ោះភនាំ ។ 

 ោលបន្ទោះ ខញុ ាំកាំពុងដសវងរករបបយាជន៍ដ៏ឧតាម បដើមបនឹីងឲយ 

 បានបកើតកនុងរព មបោក ខញុ ាំបានន្ទ ាំយកឧសសរមាប់ដុតបភលើង 

 មកដុតឲយបឆោះ ។ រពោះបទុមុតារៈ ជាបោកវទូិ រទង់គួរ 

 ទទួលនូវបរគឿងបូជា រពោះអ្ងាមានបាំណងនឹងបរស្គចរសង់ខញុ ាំ 

 បសឋចពុទធដាំបណើ រ មកកនុងសមាន កខ់ញុ ាំ (បទើបរត្តស់សួរថា) 

      មាន លអ្នកមានបុណយធាំ អ្នកបធវើអ្វី អ្នកចូរឲយឧសសរមាប់ 

 ដុតបភលើងមកតថាគត តថាគតនឹងបបរមើបភលើង បសចកឋីស្គអ តនឹង 

 មានដល់តថាគត បរពាោះោរបបរមើបភលើងបន្ទោះ ។ មាន លអ្នកជា 

 មនុសស អ្នកជាមនុសសលអ មាន លបទវត្ត អ្នកចូរស្គា ល់ចុោះ អ្នក 

 ចូរបងាា ត់បភលើងចុោះ  ៏! បនោះឧសសរមាប់បងាា ត់បភលើងរបស់អ្នក  ។ 
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២១៦ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

តដតា     កដេាំ    គដហតាវ ន អគគឹ    ឧជាជ លយី    ជិដន្ធ 

ន    តតថ    កដេាំ    បជាយិ ាដិដហរ ាំ     មដហសិដន្ធ    ។ 

ន    ដត    អគគ ិ   បជជលតិ អាហុតិ    ដត    ន    វជិជតិ 

និរតថកាំ     ច    តាំ    តុយហាំ អគគឹ    បរចិរសសុ     ដម   ។ 

កីទិដសា   ដត   មហាវរី អគគិ   តវ   បវុចចតិ 

មយហាំបិ   កថយដសសតាំ  ឧដភា    បរចិរាមដស    ។ 

ដហតុធមមនិដរាធាយ     កិដលសឈាបន្ធយ   ច(១) 

ឥសាមចឆរយិាំ    ហិតាវ  តដោ    ឯដត    មមាហុតី   ។ 

កីទិដសា    តវាំ    មហាវរី កថាំដគាដតាត សិ    មារសិ 

អាចារបបដិបតត ិ   ដត ពាឡហាំ    ដោ    មម    រុចចតិ   ។ 

ែតតិយមហិ    កុដល    ជាដតា អភិញ្ញា ារមឹ    គដតា 

សពាវ សវបរកិាី ដណា នតថិទានិ    បុនពភដវា    ។ 

 ១   ម.   កិត្លសសមណាយ   ច   ។ 
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២១៦ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 បន្ទា ប់មក រពោះជិនរសី រទង់ោន់យកឧស ប ើយបងាា ត់ 
 បភលើងឲយបឆោះប ើង ឯឧសក៏មិនបឆោះកនុងទិបន្ទោះ បរពាោះអារស័យ 
 បាដិហារយរបស់រពោះសមពុទធ រទង់ដសវងរកនូវគុណដ៏ធាំ បទើប 
 រទង់រត្តស់ថា បភលើងរបស់អ្នកក៏មិនបឆោះ បរគឿងបូជារបស់អ្នក 
 ក៏មិនមានដដរ អ្ាំបពើរបស់អ្នកបន្ទោះ ជារបស់ឥតរបបយាជន៍ 
 អ្នកចូរបបរមើបភលើង   របស់តថាគតវញិចុោះ   ។ 
  បពិរតរពោះអ្ងាជាមហាវរីបុរស សភាវៈអ្វី ដដលរពោះ 
 អ្ងាបៅថាបភលើង របស់រពោះអ្ងា សូមរពោះអ្ងាសដមឋងរបាប់ 
 នូវសភាវៈនុ៎ោះ ដល់ខញុ ាំ បយើងទ ាំងពីរន្ទក់ នឹងបបរមើបភលើង ។ 
       ោររលត់ធម៌ដដលជាប តុ ១ ោរដុតបាំផ្កល ញកិបលស 
 ១ ោរលោះបង់ឥសានិងមចឆរយិៈ ១ ទាំង ៣ បនោះ ប ម្ ោះ 
 ថាបភលើងជាបរគឿងបូជា   របស់តថាគត   ។ 
  បពិរតរពោះអ្ងាជាមហាវរីបុរស រពោះអ្ងាជាអ្វី បពិរត 
 រពោះអ្ងានិរទុកខ រពោះអ្ងាជាបោរតអ្វី អាោរៈ និងបសចកឋី 
 របតិបតាិ  របស់រពោះអ្ងា  ខញុ ាំោប់ចិតាបពកណាស់   ។ 
  តថាគតបកើត កនុងរតកូលកសរត ដល់នូវបរតើយអ្ភិញ្ញដ  
 អ្ស់អាសវៈទ ាំងពួងប ើយ    ឥ ូវបនោះ    មិនមានភពថមីបទ   ។ 



440 
 

២១៧ 

បឋមំ    ថិសសត្មត្ថតយយត្ថថរាបទានំ 

យទិ    ពុដទាធ សិ    សពវញ្ាូ  បភង ករ    តដមានុទ 

នមសសសិាមិ   តាំ    ដទវ ទុកា សសនតាំ    កដរា    តុវ ាំ    ។ 

បតថរតិាវ    ជិនចមមាំ    និសីទនមទាសហាំ 

និសីទ    តតថ    សពវញ្ាូ  ឧបដេិសាមហាំ    តុវ ាំ    ។ 

និសីទិ    ភគវា    តតថ អជិនមហិ    សុវតិថដត 

និមនតយិតាវ     សមពុទធាំ បពវតាំ    អគមាសហាំ   ។ 

ោរភិារញ្ច     បដូរតាវ   តិនទុកផលមាហរ ឹ

មធុន្ធ    ដោជយិតាវ ន ផលាំ    ពុទធសសទាសហាំ    ។ 

មម    និជាយមានសស  បរភុិញ្ជិ      តទា    ជិដន្ធ 

តតថ    ចិតតាំ    បសាដទសិ   ដបកា ដន្ធត     ដោកន្ធយកាំ    ។ 

បទុមុតតដរា    ដោកវទិ ូ អាហុតីនាំ    បដិគគដហា 

មមសសដម    និសីទិតាវ  ឥមា    គាថា    អភាសថ   ។ 

ដោ    ដម    ផដលន    តដបបសិ បសដន្ធន     ដសហិ    ាណិភិ 

តមហាំ    កិតតយិសាមិ សុណាថ    មម    ភាសដតា    ។ 
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២១៧ 

ថិសសត្មត្ថតយយត្ថថរាបទាន   ទី   ១ 

  បពិរតរពោះអ្ងារទង់បធវើនូវពនលឺ រទង់កមាច ត់បង់ងងឹត បបើ 
 រពោះអ្ងា ជារពោះពុទធដមន បពិរតរពោះអ្ងា ជាបទវត្ត ខញុ ាំនឹង 
 នមស្គា ររពោះអ្ងា រពោះអ្ងាបធវើនូវរពោះនិពាវ នជាទីបាំផុតននទុកខ ។ 
  បទើបខញុ ាំរោលដសបកខាល ជាករមាល ប ើយអារាធន្ទថា 
 បពិរតរពោះអ្ងាជាសពវញ្ដូ  សូមរពោះអ្ងាគង់បលើករមាលបន្ទោះចុោះ 
 ខញុ ាំនឹងបបរមើរពោះអ្ងា ។ រពោះមានរពោះភាគរទង់គង់បលើដសបកខាល  
 បន្ទោះ ដដលខញុ ាំរោលលអប ើយ ខញុ ាំនិមនារពោះសមពុទធរួចប ើយក៏ 
 បដើរចូលបៅកនុងនរពភនាំ ។ ខញុ ាំញុ ាំងភារៈគឺអ្ដរមកឲយបពញប ើយ 
 បៅន្ទ ាំយកដផលទន្ទល ប់ ថាវ យដផលទន្ទល ប់ចាំបពាោះរពោះសមពុទធ ោយ 
 បោយទឹកឃមុ ាំ ។ រោបន្ទោះ ោលខញុ ាំសមលឹងបមើល រពោះជិនសិរ ី
 ក៏រទង់បស្គយ ខញុ ាំកាំពុងសមលឹងបមើលរពោះបោកន្ទយក ញុាំង 
 ចិតាឲយរជោះថាល     កនុងរពោះបោកន្ទយកបន្ទោះ   ។ 
  រពោះបទុមុតារៈ ជាបោកវទូិ រទង់គួរទទួលនូវបរគឿង 
 បូជា បសឋចគង់បៅន្ទអារសមរបស់ខញុ ាំ ប ើយរត្តស់ោថា 
 ទាំងបនោះថា បុគាលណា រជោះថាល  ឲយតថាគតឆ្ន់ដផលបឈើ 
 បោយនដ របស់ខលួន តថាគត នឹងសរបសើរបុគាលបន្ទោះ 
 អ្នកទ ាំងឡាយ       ចូរស្គឋ ប់       តថាគតនឹងសដមឋងចុោះ     ។ 
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២១៨ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

បញ្ច វសីតិកា តតុ ាំ    ដសា ដទវរជជាំ    ករសិសតិ 

សហសសកា តតុ ាំ    រាជា     ច ចកកវតតិ    ភវសិសតិ    ។ 

តសស    សង កបបមញ្ញា យ បុពវកមមសមងគិ ដន្ធ 

អននានញ្ច     វតថញ្ច  សយនញ្ច     មហារហាំ    ។ 

បុញ្ាកដមមន    សាំយុតាត  និពវតតិសសនតិ    តាវដទ 

សទា    សមមុទិដតា(១)    ចាយាំ ភវសិសតិ    អន្ធមដោ   ។ 

ឧបបជជត ិ   យាំ    ដោនឹ ដទវតតាំ    អថ     មានុសាំ 

សពវតថ    សុែិដតា    ហុតាវ  មនុសសតតាំ    ភវសិសតិ    ។ 

អជាយដកា   មនតធដរា តិណណាំ     ដវទាន    ារគ ូ

សមពុទធាំ    ឧបគន្ធតវ ន អរហា    ដសា    ភវសិសតិ   ។ 

យដតា    សរាមិ    អតាត នាំ យដតា    បដតាត សមិ    វញិ្ាុ តាំ 

ដភាដគ    ដម    ឩនតា    នតថិ ផលទានសសទិាំ    ផលាំ    ។ 

វរធមមមនុបបដតាត  រាគដទាដស    សមហូនឹ 

សពាវ សវបរកិាី ដណា នតថិ    ទានិ    បុនពភដវា    ។ 
 ១   ម.   បត្មាទិត្តា   ។ 
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២១៨ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 បុគាលបន្ទោះ នឹងបានបស្គយរាជយ ជាបសឋចបទវត្ត អ្ស់ ២៥ ដង 

 នឹងបានជាបសឋចចរកពតាិ មួយពាន់ដង ។ បាយទឹក សាំពត់ 

 និងទីបដក ដ៏មាននថលបរចើន របកបប ើយបោយបុញ្ដកមម ហាក់ 

 ដូចដឹងបាំណងរបស់បុគាល អ្នករបកបបោយបុពវកមម នឹងបកើត 

 ប ើង កនុងខណៈបន្ទោះ ។ បុគាលបនោះ នឹងរកីរាយ ជាអ្នក 

 មិនមានបរាគ សពវ ៗ ោល ។ បុគាលបនោះ បបើបៅោន់កាំបណើ ត 

 ណា បទោះជាបទវត្ត ឬជាមនុសស នឹងជាអ្នកដល់នូវបសចកឋី 

 សុខ កនុងទីទ ាំងពួង ។ បុគាលបន្ទោះ នឹងជាអ្នកស្គវ ធាយមនា 

 បចោះោ ាំមនា ដល់នូវបរតើយនននរតបវទ នឹងបានចូលបៅោល់ 

 រពោះសមពុទធប ើយ   នឹងបានជារពោះអ្រ នា   ។ 

  ខញុ ាំរលឹកបឃើញនូវខលួនកនុងោលណា ដល់នូវភាពជាអ្នកដឹងកឋ ី

 កនុងោលណា ោលបន្ទោះ ខញុ ាំមិនមានបសចកឋីខវោះខាត បោយ 

 បភាគៈប ើយ បនោះជាផលននោរថាវ យដផលទន្ទល ប់ ។ ខញុ ាំបានដល់ 

 នូវធម៌ដ៏របបសើរ ោស់រ ាំបលើងនូវរាគៈ បទសៈ បមា ៈប ើយ 

 អ្ស់អាសវៈទ ាំងពួងប ើយ    ឥ ូវបនោះ    ភពថមីមិនមានបទៀតបទ    ។ 
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២១៩ 

ទុថិយំ   បុណ្ណកត្ថថរាបទានំ 

កិដលសា    ឈាបិតា    មយហាំ ភវា    សដពវ    សមហូតា 

ន្ធដគាវ    ពនធនាំ    ដឆតាវ  វហិរាមិ    អន្ធសដវា    ។ 

សាវ គតាំ    វត    ដម    អាសិ មម    ពុទធសស    សនដិដក 

តិដសា    វជិាជ     អនុបបតាត  កតាំ    ពុទធសស    សាសនាំ   ។ 

បដិសមភិទា    ចតដសា វដិមាកាា បិ     ច    អដេិដម 

ឆឡភិញ្ញា     សចឆិកតា កតាំ    ពុទធសស    សាសននតិ    ។ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  តិសសដមដតតដយា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ    ។ 

ថិសសត្មត្ថតយយត្ថថរសស   អបទានំ   សមថតំ   ។ 

ទុថិយំ   បុណ្ណកត្ថថរាបទានំ 

[១០២]   បពាភ រកដូាំ    និសាយ សយមភូ    អបរាជិដតា 

អាពាធិដកា  ច  ដសា  ពុដទាធ  វសតិ    បពវតនតដរ    ។ 
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២១៩ 

បុណ្ណកត្ថថរាបទាន   ទី   ២ 

 កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុតបាំផ្កល ញប ើយ ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំោស់ 

 រ ាំបលើងបោលប ើយ ជាអ្នកមិនមានអាសវៈ ដូចដាំរផី្កឋ ច់ដខស 

 ទនលីង ។ ឱ ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមក កនុងសមាន ករ់ពោះពុទធ របស់ខញុ ាំ 

 លអណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទរបស់ 

 រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏បានបធវើប ើយ ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ 

 និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំង 

 ស្គសន្ទ     របស់រពោះសមពុទធ     ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ    ។ 

  បានឮថា រពោះតិសសបមបតាយយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវ 

ោថាទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   ថិសសត្មត្ថតយយត្ថថរាបទាន   ទី   ១   ។ 

បុណ្ណកត្ថថរាបទាន   ទី   ២ 

 [១០២] រពោះពុទធជាសយមភូ  រទង់ឈនោះមារ គង់បៅកនុងចបន្ទល ោះភនាំ 

 ដដលបៅដអ្បចុងញក     រពោះអ្ងាមានអាពាធ     កនុងទីបន្ទោះ   ។ 
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២២០ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

មម    អសសមសាមន្ធត  បន្ធដទា    អាសិ    តាវដទ 

ពុដទធ    និពាវ យមានមហិ អាដោដកា    អាសិ    តាវដទ   ។ 

ោវតា    វនសណោ សមឹ  អចឆដកាកតរចឆដោ 

ពាោ    ច    ដកសរ ី   សដពវ អភិកុជជឹសុ(១)    តាវដទ   ។ 

ឧបាទាំ   តមហាំ    ទិសាវ  បពាភ រ ាំ    អគមាសហាំ 

តតថទទសាសឹ    សមពុទធាំ និពវុតាំ    អបរាជិតាំ    ។ 

សុផុលលាំ    សាលរាជាំវ សតរ ាំសីវ    ឧគគតាំ 

វតីចចិតាំវ    អង្កគ រ ាំ  និពវុតាំ    អបរាជិតាំ    ។ 

តិណាំ      កដេញ្ច     បដូរតាវ  ចិតកាំ     តតថកាសហាំ 

ចិតកាំ     សុកតាំ   កតាវ  សររី ាំ    ឈាបយឹ     អហាំ    ។ 

សររី ាំ    ឈាបយិតាវ ន គនធដតាយាំ    សដមាកិរ ឹ

អនតលិដកា     ឋិដតា    យដកាា  ន្ធមាំ    អគគហិ    តាវដទ   ។ 

 ១   ម.   អភិគជជឹសុ   ។ 
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២២០ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ោលរពោះពុទធបសឋចបរនិិពាវ នប ើយ សាំប ងគឹកកង បកើតមាន 

 ជុាំវញិអារសមរបស់ខញុ ាំ កនុងខណៈបន្ទោះ ពនលឺក៏បកើតប ើងកនុង 

 បវោបន្ទោះដដរ ។ ពួកសតវស្គហាវទ ាំងពួង គឺខាល ឃមុ ាំ ដឆានរព 

 ខាល រខិន និងបកសររាជសី ៍ កនុងដងនរពទ ាំងអ្មាលមា ន 

 ក៏បនលឺសាំប ងប ើង កនុងខណៈបន្ទោះដដរ ។ ខញុ ាំបានបឃើញ 

 បសចកឋីអ្ស្គច រយបន្ទោះបកើតប ើយ ក៏ចូលបៅោន់ញកភនាំ បាន 

 បឃើញរពោះសមពុទធ រទង់ឈនោះមារ បសឋចបរនិិពាវ នប ើយ រតង់ 

 ញកភនាំបន្ទោះ ។ (លុោះខញុ ាំបឃើញ) នូវរពោះសមពុទធ រទង់ឈនោះមារ 

 ដដលបរនិិពាវ នប ើយ រទង់ដូចជាស្គលរាជរពឹកស ដដលមាន 

 ផ្កា រកី ឬដូចជារពោះអាទិតយ ដដលបទើបនឹងរោះប ើង ពុាំបន្ទោះ 

 បស្គត ដូចជារបងើកបភលើង ដដលឥតមានអ្ណាឋ ត ។ ខញុ ាំបាន 

 បធវើបជើងថារ បាំបពញបមម និងឧស កនុងទីបន្ទោះ លុោះខញុ ាំបធវើបជើងថារ 

 ដ៏វចិិរតរួចប ើយ ក៏បូជាសររីសព ។ លុោះខញុ ាំបូជាសររីសព 

 រួចប ើយ ក៏បរស្គចរសពនូវទឹកអ្ប់បលើរពោះធាតុ ខណៈបន្ទោះ 

 បទវត្ត   ដដលឋិតបៅឰដ៏អាោស  ោន់យកនូវប ម្ ោះ(ខញុ ាំ)   ថា 
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២២១ 

ទុថិយំ    បុណ្ណកត្ថថរាបទានំ 

តាំ    បរូតិាំ(១)    តោ    កិចចាំ សយមភុ សស    មដហសិដន្ធ 

បុណណដកា    ន្ធម    ន្ធដមន យទា    ដហាសិ    តុវ ាំ   មុដន   ។ 

តមាហ     កាោ    ចវតិាវ ន ដទវដោកាំ     អគគញ្ឆ ហាំ 

តតថ    ទិពវមដោ    គដន្ធធ  អនតលិកាា     បវសសតិ    ។ 

តរតាបិ    ន្ធមដធយយ ាំ    ដម បុណណដកាតិ    អហ ូ   តទា 

ដទវភដូតា    មនុដសា     វា សង កបប ាំ    បរូោមហាំ    ។ 

ឥទាំ    បចឆិមកាំ     មយហាំ    ចរដិមា    វតតតី    ភដវា 

ឥធាបិ    បុណណដកា    ន្ធម ន្ធមដធយយ ាំ    បកាសតិ   ។ 

ដតាសយិតាវ ន    សមពុទធាំ ដគាតមាំ    សកយបុងគវ ាំ 

សពាវ សដវ    បរញិ្ញា យ វហិរាមិ    អន្ធសដវា    ។ 

ឯកនវុដត    ឥដតា    កដបប យាំ    កមមមករ ឹ    តទា 

ទុគគតឹ    ន្ធភិជាន្ធមិ កិតតន្ធយ    ឥទាំ    ផលាំ   ។ 

កិដលសា    ឈាបិតា    មយហាំ ភវា    សដពវ    សមហូតា 

ន្ធដគាវ    ពនធនាំ    ដឆតាវ  វហិរាមិ    អន្ធសដវា   ។ 
 ១   ម.   សបបុរសិ   ។ 
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២២១ 

បុណ្ណកត្ថថរាបទាន   ទី   ២ 

 អ្នកបាំបពញកិចចបន្ទោះ ចាំបពាោះរពោះសយមភូ  រទង់ដសវងរកនូវ 
 គុណដ៏ធាំប ើយ អ្នកបៅកនុងសមាន កន់នរពោះមុនី កនុងោល 
 ណា អ្នកនឹងបានប ម្ ោះថា បុណណកៈ កនុងោលបន្ទោះ ។ 
 លុោះខញុ ាំចយុតោកោយបន្ទោះប ើយ ក៏បានបៅបកើតកនុងបទវបោក 
 កលិនជាទិពវបងអុ រចុោះពីអាោស រតង់កដនលងដដលខញុ ាំបៅបន្ទោះ ។ 
 ោលបន្ទោះ ប ម្ ោះរបស់ខញុ ាំថាបុណណកៈ កនុងទីបន្ទោះ ខញុ ាំបកើត 
 ជាបទវត្ត ឬជាមនុសស ដតងបាំបពញបសចកឋីបាំណងបាន ។ 
 បនោះសររីៈ ជាទីបាំផុតរបស់ខញុ ាំ ភពជាទីបាំផុត កាំពុងរបរពឹតា 
 បៅ សូមបកីនុងអ្តាភាពបនោះ គង់អ្នកផងរបោសន្ទម (របស់ខញុ ាំ) 
 ថាបុណណកៈ ។ ខញុ ាំបានញុ ាំងរពោះសមពុទធ រពោះន្ទមបោតម ជា 
 សកយៈដ៏របបសើរ ឲយបរតកអ្រ ខញុ ាំកាំណត់ដឹងអាសវៈទ ាំងពួងជា 
 អ្នកមិនមានអាសវៈ ។ កនុងកបបទី ៩១ អ្ាំពីកបបបនោះ កនុងោល 
 បន្ទោះ បរពាោះប តុដដលខញុ ាំបានបធវើកុសលកមម ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់ 
 ទុគាតិ បនោះជាផលននោរបូជាសររីសពបន្ទោះឯង ។ កិបលស 
 ទាំងឡាយ ខញុ ាំដុតបាំផ្កល ញប ើយ ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំោស់រ ាំបលើង 
 បោលប ើយ   ជាអ្នកមិនមានអាសវៈ   ដូចដាំរផី្កឋ ច់ដខសទនលីង ។ 
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២២២ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

សាវ គតាំ    វត    ដម    អាសិ មម    ពុទធសស    សនតិដក 

តិដសា    វជិាជ     អនុបបតាត  កតាំ    ពុទធសស    សាសនាំ   ។ 

បដិសមភិទា    ចតដសា វដិមាកាា បិ    ច    អដេិដម 

ឆឡភិញ្ញា     សចឆិកតា កតាំ    ពុទធសស    សាសននតិ    ។ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  បុណណដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ    ។ 

បុណ្ណកត្ថថរសស   អបទានំ   សមថតំ   ។ 

ថថិយំ   ត្មថតគុត្ថថរាបទានំ 

[១០៣]    ហិមវនតសស   អវទិដូរ អដសាដកា    ន្ធម    បពវដតា 

តតាថ បិ    អសសដមា    មយហាំ វសិសុកដមមន    មាបិដតា    ។ 

សុដមដធា    ន្ធម    សមពុ ដទាធ  អដគាគ     ការុណិដកា    មុនិ 

និវាសយិតាវ      បុពវដណហ  បិណាោ យ    ដម    ឧាគមិ   ។ 
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២២២ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ឱ ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមក កនុងសមាន ករ់ពោះពុទធ របស់ខញុ ាំ លអ 

 ណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទនន 

 រពោះពុទធ ខញុ ាំបានបធវើរួចប ើយ ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ 

 និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំង 

 ស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 

  បានឮថា រពោះបុណណកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 

ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   បុណ្ណកត្ថថរាបទាន   ។ 

ត្មថតគុត្ថថរាបទាន   ទី   ៣ 

 [១០៣] មានភនាំមួយប ម្ ោះអ្បស្គកៈ បៅជិតនរព ិមពានា 

 ឯអារសមរបស់ខញុ ាំ វសិសុកមមបទវបុរតនិមមិតឲយប ើយ ជិតភនាំ 

 បន្ទោះ ។ រពោះសមពុទធ រពោះន្ទមសុបមធ ជាកាំពូលអ្នករបាជញ 

 រទង់មានបសចកឋីករុណា រទង់របោប់ចីវរ កនុងបុពវណា សម័យ 

 ប ើយបសឋចពុទធដាំបណើ រ     តរមង់បៅរកខញុ ាំបដើមបបីិណឍ បាត    ។ 



452 
 

២២៣ 

ថថិយំ   ត្មថតគុត្ថថរាបទានំ 

ឧាគតាំ    មហាវរី ាំ សុដមធាំ    ដោកន្ធយកាំ  

បគគយហ    សុគតបតតាំ សបបដិតលាំ    អបរូយឹ    ។ 

ទតាវ ន្ធហាំ    ពុទធដសដដេ សុដមដធ    ដោកន្ធយដក 

អញ្ជ លឹ    បគគដហតាវ ន ភិដយា   ហាសាំ   ជដនសហាំ   ។ 

ឥមិន្ធ    សបបទិាដនន ដចតន្ធបណិធីហិ    ច 

ដទវភដូតា     មនុដសា     វា លភាមិ     វបុិលាំ    សុែាំ    ។ 

វនិិាតាំ    វវិដជជតាវ  សាំសរាមិ    ភវាភដវ 

តតថ    ចិតតាំ    បណិធិតាវ  លភាមិ    អចលាំ    បទាំ   ។ 

ោភា    តុយហាំ    សុលទធដនត យាំ    មាំ    អទទកាិ     រពាហមណ 

មម    ទសសនមាគមម អរហតតាំ    គមិសសតិ(១)    ។ 

វសិសដោេ   ដហាហិ  មា  ភាយិ អធិគន្ធតវ     មហាយសាំ 

មមាំ    ហិ     សបប ឹ   ទតាវ ន បរដិមាកាា សិ    ជាតិោ    ។ 

 ១   ម.   ភវសិសថិ   ។ 
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២២៣ 

ត្មថតគុត្ថថរាបទាន   ទី   ៣ 

 ខញុ ាំ (បានបឃើញ) នូវរពោះបោកន្ទយក រពោះន្ទមសុបមធ រពោះ 
 អ្ងាជាមហាវរីបុរស បសឋចចូលមកដល់ បទើបទទួលយកបារត 
 រពោះសុគត ប ើយបាំបពញសបបនិិងបរបង ។ លុោះខញុ ាំថាវ យចាំបពាោះ 
 រពោះបោកន្ទយក រទង់រពោះន្ទមសុបមធៈ ជារពោះពុទធដ៏របបសើរ 
 ប ើយ ក៏ផាងអ្ញ្ជលី ញុាំងបសចកឋីរកីរាយដ៏ខាល ាំងឲយបកើតប ើង ។ 
 ខញុ ាំបកើតជាបទវត្ត ឬបកើតជាមនុសស ដតងបាននូវបសចកឋីសុខដ៏ធាំ 
 បោយោរថាវ យសបបបិនោះផង បោយោរត្ត ាំងបចតន្ទបនោះផង ។ 
 ខញុ ាំបវៀរកាំបណើ តវនិិបាត ដតងអ្បន្ទា លបៅ កនុងភពតូចនិងភពធាំ 
 ក៏បានត្ត ាំងចិតារបណិធាន កនុងភពបន្ទោះ ៗ ប ើយឥ ូវបនោះ ខញុ ាំ 
 បានដល់នូវអ្ចលបទ    គឺរពោះនិពាវ ន    ។ 
  មាន លរពា មណ៍(១) អ្នកប ម្ ោះថាមានោភប ើយ អ្តាភាព 
 ជាមនុសស ប ម្ ោះថាអ្នកបានលអប ើយ បរពាោះអ្នកបានបឃើញ 
 តថាគត ឯបុគាលនឹងដល់នូវអ្រ តាផល ក៏បរពាោះអារស័យោរ 
 បឃើញតថាគត ។ អ្នករតូវសនិទធស្គន លចុោះ កុាំខាល ចប ើយ អ្នកនឹង 
 បានយសធាំ នឹងរួចោកជាតិ បរពាោះបានឲយសបបដិល់តថាគត ។ 
 ១  ថពីត្នេះត្ៅ   ត្យើឃមិនយល់   មិនដឹ្ឃថា   ោពាកយអនកណានិោយ  ។ 
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២២៤ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

ឥមិន្ធ    សបបទិាដនន ដចតន្ធបណិធីហិ    ច 

ដទវភដូតា    មនុដសា    វា លភាមិ    វបុិលាំ   សុែាំ    ។ 

ឥមិន្ធ    អធិកាដរន(១) ដមតតចិតតវតាយ    ច 

អោេ រដស    កបបសដត ដទវដោដក    រមិសសតិ    ។ 

អោេ រស    ច    តិកា តតុ ាំ(២) ដទវរាជា    ភវសិសតិ 

បដទសរជជាំ    វបុិលាំ គណន្ធដតា    អសងាយាំ   ។ 

 ឯកបញ្ញា សកា តតុញ្ច  ចកកវតតិ    ភវសិសតិ 

ចាតុរដន្ធត     វជិិតាវ ី ជមពូមណោ សស    ឥសសដរា   ។ 

មហាសមុដទាទ     វដកាា ដពាភ  ទុទធដរា    បឋវ ី   យថា 

ឯវដមវ    ច    ដម(៣)   ដភាគា អបបដមយា    ភវសិសដរ   ។ 

សដេិដកាដឹ    ហិរញ្ាសស ទតាវ ន    បពវជឹ    អហាំ 

កឹកុសលាំ    គដវសដន្ធត  ពាវរ ឹ   ឧបសង កមឹ    ។ 

តតថ    មដនត    អធិោមិ ឆឡងគាំ    ន្ធម    លកា ណាំ  

តមនធការ ាំ     វធិមាំ ឧបបជជិ     តវាំ    មហាមុនិ    ។ 
 ១   ម.   សបបិទាត្នន   ។   ២   ម.   អដ្ឋថតឹសថិកខថតុំ   ច   ។   ៣   ម.   ត្ថ   ។ 
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២២៤ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

  ខញុ ាំបកើតជាបទវត្ត ឬបកើតជាមនុសស រដមងបាននូវសុខដ៏ធាំ 

 បោយោរថាវ យសបបបិនោះផង បោយោរត្ត ាំងបចតន្ទបនោះផង ។ 

  បុគាលបនោះ នឹងរកីរាយកនុងបទវបោក កនុងកបបទី ១៨ 

 បោយអ្ធិោរបនោះផង បោយោររបរពឹតាបមត្តា ចិតាបនោះផង ។ 

 នឹងបានជាបសឋចបទវត្ត អ្ស់ ៥៤ ដង នឹងបានបស្គយរបបទស- 

 រាជយធាំទូោយ រាប់បានមួយអ្សបងខយយកបប ។ នឹងបានជា 

 បសឋចចរកពតាិ មានសមុរទទ ាំង ៤ ព័ទធជុាំវញិ រទង់ឈនោះ 

 សស្តងាា ម ជាឥសសរៈ បលើមណឍ លជមពូទវីប អ្ស់ ៥១ ដង ។ 

  មហាសមុរទមិនរ ាំបភើប ដផនដីធងន់ បគរទរទង់បានបោយរក 

 យា ងណា បភាគៈទ ាំងឡាយរបស់ខញុ ាំ របមាណមិនបាន ក៏ 

 យា ងបន្ទោះដដរ ខញុ ាំឲយរបាក់អ្ស់ ៦០ បោដិ ប ើយបទើបបចញ 

 បៅបួស ខញុ ាំកាំពុងដសវងរកកុសល ក៏បានចូលបៅរកពាវរ-ី 

 រពា មណ៍ ។ ខញុ ាំបានបរៀនលកខណមនា របកបបោយអ្ងា ៦ 

 កនុងសមាន ក់ពាវររីពា មណ៍បន្ទោះ បពិរតរពោះមហាមុនី រពោះ 

 អ្ងាកមាច ត់បង់   នូវងងឹតអ្នធោរ    ប ើយបកើតប ើងប ើយ   ។ 
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២២៥ 

ថថិយំ    ត្មថតគុត្ថថរាបទានំ 

តវ    ទសសនកាដមាហាំ អាគដតាមហិ    មហាមុនិ 

តវ    ធមមាំ    សុណិតាវ ន បដតាត មហិ    អចលាំ    បទាំ    ។ 

តឹសកបបសហសសមហិ សបប ឹ   ពុទធសសទាសហាំ 

ឯតថនតដរ    ន្ធភិជាដន(១) សបប ិ   វញិ្ញា បិតាំ    មោ   ។ 

មម    សង កបបមញ្ញា យ ឧបបជជតិ    យថិចឆកាំ  

ចិតតមញ្ញា យ    និពវតត ិ សដពវ    សនតបបោមហាំ    ។ 

អដហា   ពុទាធ     អដហា    ធមាម  អដហា    ដន្ធ    សតថុសមបទា 

ដថាកញ្ហិ     សបប ឹ  ទតាវ ន អបបដមយយ ាំ    លភាមហាំ   ។ 

មហាសមុដទទ    ឧទកាំ  ោវតា    ដនរុបសសដតា 

មម    សបប ឹ   ឧាទាយ កលភាគាំ    ន    ហិសសតិ    ។ 

ោវតា    ចកកវាឡសស ការយនតសស   រាសិដតា 

មម    និពវតតវតាថ នាំ ឱកាដសា   ដសា   ន   សមមតិ  ។ 

បពវតរាជា    ហិមវា បវដរាបិ    សិលុចចដោ 

មមានុលិតតគនធសស ឧបនិធាំ   ន    ហិសសតិ   ។ 
 ១   ម.   នាភិោនាមិ   ។ 
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២២៥ 

ត្មថតគុត្ថថរាបទាន   ទី   ៣ 

 បពិរតរពោះមហាមុនី ខញុ ាំមានបាំណងចង់ចួបនឹងរពោះអ្ងា បទើប 
 មក ខញុ ាំបានស្គឋ ប់ធម៌របស់រពោះអ្ងាប ើយ ក៏នឹងបានដល់ នូវ 
 អ្ចលបទ   គឺរពោះនិពាវ ន   ។ 
  កនុងកបបទី ៣០ ពាន់ អ្ាំពីកបបបនោះ បរពាោះប តុដដល 
 ខញុ ាំបានថាវ យសបបដិល់រពោះពុទធ ខញុ ាំមិនដដលស្គា ល់សបបដិដល 
 ខញុ ាំរតូវសូមបគបទ ។ សបបដូិចដឹងបាំណងរបស់ខញុ ាំ ប ើយបកើត 
 ប ើងត្តមបសចកឋីរបាថាន  សបបបិកើតប ើងប ើយ បរពាោះដឹងចិតា 
 ខញុ ាំ ខញុ ាំញុ ាំងជនទ ាំងពួងឲយដឆអតសាប់សាល់ ។ ឱ ! រពោះពុទធ ឱ ! 
 រពោះធម៌ ឱ ! សមបទននរពោះស្គស្គឋ របស់ខញុ ាំ ខញុ ាំរោន់ដតថាវ យ 
 សបបបិនាិចបនាួចបស្គោះ រត ប់ជាបានសបបរិាប់មិនអ្ស់ ។ 
 ទឹកកនុងមហាសមុរទ ដដលទល់នឹងភនាំសុបមរុ បរបៀបផាឹម 
 នឹងសបបរិបស់ខញុ ាំ គង់មិនដល់មួយភាគននចាំណិត ។ ឱោស 
 ននចរកវា ទ ាំងប ុន្ទម ន ឱោសបន្ទោះ គង់មិនលមមនឹងសាំពត់ 
 ទាំងឡាយ ដដលបកើតប ើងសរមាប់ខញុ ាំ ដដលឲយបគបធវើជាគាំនរ 
 ប ើយ ។ បសឋចភនាំប ម្ ោះ ិមវនា ជាភនាំដ៏របបសើរ គង់មិនដល់ 
 នូវោរបរបៀបបធៀបនឹងកលិន   ដដលជាប់នឹងោយរបស់ខញុ ាំដដរ   ។ 
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២២៦ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

វតថាំ    គនធញ្ច     សបបញិ្ច  អញ្ាាំ     វា    ទិដេធមមិកាំ  

អសងាតញ្ច     និពាវ នាំ សបបទិានសសទិាំ    ផលាំ    ។ 

សតិបបោេ នសយដន្ធ សមាធិជានដគាចដរា 

ដពាជឈងគជនដន្ធ    អជជ សបបទិានសសទិាំ    ផលាំ     ។ 

កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា    សដពវ    សមហូតា 

ន្ធដគាវ    ពនធនាំ    ដឆតាវ  វហិរាមិ   អន្ធសដវា    ។ 

សាវ គតាំ   វត     ដម     អាសិ មម    ពុទធសស    សនតិដក 

តិដសា    វជិាជ      អនុបបតាត  កតាំ    ពុទធសស     សាសនាំ   ។ 

បដិសមភិទា    ចតដសា វដិមាកាា បិច    អដេិដម 

ឆឡភិញ្ញា     សចឆិកតា កតាំ    ពុទធសស    សាសននតិ    ។ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ដមតតគ ូ ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ       អភាសិតាថ តិ      ។ 

ត្មថតគុត្ថថរសស   អបទានំ   សមថតំ   ។ 
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២២៦ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ខញុ ាំបានសាំពត់ បរគឿងរកអូ្ប សបបនិិងវតេុដនទ ដដលរបរពឹតា 

 បៅកនុងបចចុបបនន ទាំងបានរពោះនិពាវ ន ដដលជាអ្សងខតៈ បនោះ 

 ជាផលននោរថាវ យសបប ិ ។ កនុងនថងបនោះ ខញុ ាំមានសតិបបោឌ ន 

 ជាទីបដក មានសមាធិជានជាបោចរ ញុាំងបពាជឈងាឲយបកើត 

 បនោះជាផលននោរថាវ យសបប ិ ។ កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុត 

 បាំផ្កល ញប ើយ ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំោស់រ ាំបលើងបោលប ើយ ជាអ្នក 

 មិនមានអាសវៈ ដូចដាំរោីត់ដខសទនលីង ។ ឱ ! ដាំបណើ រដដល 

 ខញុ ាំមក កនុងសមាន ក់រពោះពុទធរបស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ 

 ខញុ ាំបានដល់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏បាន 

 បធវើប ើយ ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ 

 ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ 

 ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ    ។ 

  បានឮថា រពោះបមតាគុបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 

ទាំងបនោះ    បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   ត្មថតគុត្ថថរាបទាន   ។ 
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២២៧ 

ចថុថថំ   ត្ោថកត្ថថរាបទានំ 

[១០៤]    គង្កគ     ភាគីរសី    ន្ធម ហិមវន្ធត     បភាវតិា 

ហាំសវតិោ    ទាវ ដរន អនុសនទតិ    តាវដទ   ។ 

ដសាភិដតា    ន្ធម    អារាដមា    គង្កគ កដូល    សុមាបិដតា 

តតថ    បទុមុតតដរា    ពុដទាធ  វសដត   ដោកន្ធយដកា   ។ 

តិទដសហិ    យថា    ឥដន្ធទ  មនុដជហិ    បុរកា ដតា 

និសីទិ    តតថ    ភគវា អសមភីដតាវ    ដកសរ ី   ។ 

នគដរ    ហាំសវតិោ អដហាសឹ(១)  រពាហមដណា   អហាំ 

ឆឡដង្កគ     ន្ធម    ន្ធដមន ឯវ ាំ    ន្ធដមា    មហាមុនិ    ។ 

អោេ រស    សិសសសតា   បរវិាដរនតិ    មាំ     តទា 

ដតហិ   សិដសសហិ    សមិដតា គង្កគ តីរ ាំ    ឧាគមឹ    ។ 

តតថទទសាសឹ    សមដណ និកកុ ដហ    ដធាតាបដក 

ភាគីរសិនតរដន្ធត ហាំ  ឯវ ាំ    ចិដនតសិ    តាវដទ    ។ 

 ១  ម.   វសាមិ   ។ 
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២២៧ 

ត្ោថកត្ថថរាបទាន   ទី   ៤ 

 [១០៤] ទឹកសាឹងប ម្ ោះភាគីរសី  ូរបចញមកអ្ាំពីនរព ិម- 

 ពានា ប ើយ ូរបៅត្តមទវ ររកុង ងសវតី កនុងខណៈបន្ទោះ ។ 

 អារាមប ម្ ោះបស្គភិត ដដលបគស្គងលអប ើយ បៅដកបរបឆនរ 

 សាឹងគងាា  រពោះពុទធរពោះន្ទមបទុមុតារៈ ជាបោកន្ទយក បសឋច 

 របថាប់បៅកនុងអារាមបន្ទោះ ។ រពោះមានរពោះភាគ មានពួក 

 មនុសសបោមបរាមប ើយ ដូចជារពោះឥស្តនាមានពួកបទវត្តបោម 

 បរាម បសឋចគង់បៅកនុងអារាមបន្ទោះ ដូចបកសររាជសី ៍ ដដល 

 ឥតមានបសចកឋីតក់សលុត ។ ខញុ ាំបកើតជារពា មណ៍ មានន្ទមថា 

 ឆ ងាៈ បៅកនុងនគរ ងសវតី បពិរតរពោះមហាមុនី ប ម្ ោះខញុ ាំ 

 យា ងបនោះ ។ ោលបន្ទោះ ពួកសិសសចាំនួន ១៨ រយន្ទក់ ដតង 

 បោមបរាមខញុ ាំ ខញុ ាំរពមបរពៀងបោយពួកសិសសទ ាំងបន្ទោះ ក៏ចូល 

 បៅោន់បឆនរសាឹងគងាា  ។ ខញុ ាំកាំពុងឆលងសាឹងភាគីរសី បានបឃើញ 

 ពួកសមណៈ ជាបុគាលមិនកុ ក ជាអ្នកបនាត់បង់នូវបាប 

 រតង់បឆនរសាឹងគងាា បន្ទោះ   ប ើយខញុ ាំគិតយា ងបនោះកនុងខណៈបន្ទោះថា 
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២២៨ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

សាយាំ    ាតាំ    តរន្ធត ដម ពុទធបុតាត  មហាយសា 

វដិហសយនតិ    អតាត នាំ ដតសាំ    អតាត     វហិញ្ាតិ    ។ 

សដទវកសស    ដោកសស ពុដទាធ     អដគាគ     បវុចចតិ 

នតថិ    ដម    ទកាិ ដណ     ការ ាំ គតិមគគវដិសាធនាំ    ។ 

យននូន     ពុទធដសដេសស ដសតុាំ    គង្កគ យ    ការដយ 

ការាដបតាវ     ឥមាំ    ដសតុាំ(១) សនតរាមិ    ឥមាំ    ភវ ាំ    ។ 

សតាំ    សហសស ាំ    ទតាវ ន ដសតុាំ    ការាបយឹ   អហាំ 

សទទហដន្ធត     កតាំ    ការ ាំ វបុិលាំ    ដម    ភវសិសតិ    ។ 

ការាដបតាវ ន    តាំ    ដសតុាំ ឧដបសឹ    ដោកន្ធយកាំ  

សិរសិ    អញ្ជ លឹ    កតាវ  ឥមាំ    វចនមរពវ ឹ   ។ 

សតាំ    សហសស ាំ    សវយាំ ទតាវ     ការាបិដតា    មោ 

តវតាថ យ    មហាដសតុាំ   បដិគគណហ     មហាមុដន    ។ 

 ១   ម.   កមមំ   ។ 
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២២៨ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ពួកសមណៈ ជាពុទធបុរត មានយសធាំទ ាំងបនោះ ឆលងសាឹងបៅ 

 ទាំងោង ចទ ាំងរពឹក ន្ទាំឲយខលួនលាំបាក ខលួនសមណៈទ ាំងបន្ទោះ 

 ក៏បនឿយ ត់ ។ រពោះពុទធអ្នកផងដតងបពាលថា ជាកាំពូលរបស់ 

 សតវបោក រពមទ ាំងបទវបោក ឯអាត្តម អ្ញមិនទន់មាន 

 បរគឿងសោា រៈ គឺោរជរមោះផលូ វសរមាប់បដើរបៅ ចាំបពាោះទកខិ- 

 បណយយបុគាលបៅប ើយ ។ បបើដូបោន ោះ គួរដតអាត្តម អ្ញញុាំង 

 ជន ឲយបធវើស្គព នរតង់សាឹងគងាា  ថាវ យរពោះពុទធដ៏របបសើរ លុោះអា- 

 ត្តម អ្ញឲយបគបធវើស្គព នបនោះរួចប ើយ ប ម្ ោះថាអាត្តម អ្ញបាន 

 ឆលងនូវភពបនោះ ។ ខញុ ាំបានចាំណាយរទពយរាប់រយរាប់ពាន់ ឲយ 

 បគបធវើស្គព ន ខញុ ាំបជឿថាសោា រៈដដលខញុ ាំបធវើប ើយ (បនោះ) នឹងមាន 

 ផលធាំទូោយ ។ លុោះខញុ ាំឲយបគបធវើស្គព នបន្ទោះរួចប ើយ ក៏ចូល 

 បៅោល់រពោះបោកន្ទយក បធវើអ្ញ្ជលីបលើតបូង ប ើយរោប 

 បងាាំទូលពាកយបនោះថា បពិរតរពោះមហាមុនី ខញុ ាំរពោះអ្ងាចាំណាយ 

 រទពយរាប់រយរាប់ពាន ់ ឲយបគបធវើស្គព នបនោះ បដើមបរីបបយាជន៍ 

 ដល់រពោះអ្ងា  សូមរពោះអ្ងាទទួលយក  នូវស្គព នដ៏ធាំបនោះចុោះ   ។ 
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២២៩ 

ចថុថថំ   ត្ោថកត្ថថរាបទានំ 

បទុមុតតដរា    ដោកវទិ ូ អាហុតីនាំ    បដិគគដហា 

ភិកាុ សដងឃ    និសីទិតាវ  ឥមា    គាថា   អភាសថ    ។ 

ដោ   ដម   ដសតុាំ   អកាដរសិ បសដន្ធន     ដសហិ    ាណិភិ 

តមហាំ    កិតតយិសាមិ សុណាថ    មម    ភាសដតា   ។ 

ទរដិតា    បពវតាដតា    វា រុកា ដតា    បតិដតាបិយាំ 

ចុដតាបិ    លចឆតិោេ នាំ ដសតុទានសសទិាំ    ផលាំ   ។ 

វរុិឡហមលូសន្ធត នាំ និដរគាធមិវ    មាលុដតា 

អមិតាត     នបបសហនត ិ ដសតុទានសសទិាំ    ផលាំ   ។ 

ន្ធសស    ដចារា    បសហនតិ ន្ធតិមញ្ានតិ    ែតតិោ 

សដពវ    តរសិសតាមិដតត ដសតុទានសសទិាំ   ផលាំ   ។ 

អដពាភ កាសគតាំ    សនតាំ កឋិន្ធតបតាបិតាំ 

បុញ្ាកដមមន    សាំយុតតាំ ន    ភវសិសតិ    ដវទន្ធ    ។ 

ដទវដោដក    មនុដសស    វា ហតថិោនាំ     សុនិមមិតាំ 

តសស    សង កបបមញ្ញា យ និពវតតិសសតិ    តាវដទ   ។ 
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២២៩ 

ត្ោថកត្ថថរាបទាន   ទី   ៤ 

 រពោះសមពុទធរពោះន្ទមបទុមុតារៈ រពោះអ្ងារជាបចាស់បោក គួរ 
 ទទួលបរគឿងបូជា បសឋចគង់បៅកណាឋ លភិកខុសងឃ ប ើយ 
 រត្តស់ោថាទ ាំងបនោះថា បុគាលណារជោះថាល  បានឲយបគបធវើស្គព ន 
 បោយនដខលួនឯង បដើមបតីថាគត ៗ នឹងសរបសើរបុគាលបន្ទោះ 
 អ្នកទ ាំងឡាយចូរស្គឋ ប់   តថាគតនឹងសដមឋង   ដូចតបៅបនោះ 
  បុគាលបនោះ បបើទុកជាធាល ក់បៅកនុងបរជាោះ ឬធាល ក់ពីភនាំឬបដើម 
 បឈើកឋី ចយុតប ើយកឋី រដមងបាននូវទីឈរ បនោះជាផលននោរ 
 ឲយស្គព ន ។ សរតូវទ ាំងឡាយ មិនរគបសងាត់ (នូវបុគាលបនោះ 
 បាន) ដូចជាខយល់ មិនអាចរគបសងាត់បដើមនរជ ដដលមាន 
 ឫសដុោះមាាំ បនោះជាផលននោរឲយស្គព ន ។ បោរទ ាំងឡាយ 
 មិនអាចនឹងរគបសងាត់បុគាលបនោះបានបទ ពួកកសរតក៏មិនបមើល 
 ងាយបានដដរ (បុគាលបនោះ) នឹងឆលងផុតសរតូវទ ាំងពួង បនោះ 
 ជាផលននោរឲយស្គព ន ។ បុគាលរបកបបោយបុញ្ដកមមបនោះ បបើ 
 ទុកជាបៅកនុងទីវាល ដដលហាលបោយកបតឋ នថងដ៏ោល ខាល ាំង ក៏ 
 នឹងមិនមានបវទន្ទប ើយ ។ យានដាំរ ី ដដលជាបុញ្ដកមមនិមមិត 
 លអប ើយ កនុងបទវបោក ឬកនុងមនុសសបោក នឹងបកើតប ើង 
 កនុងខណៈបន្ទោះ  បរពាោះដឹងនូវបសចកឋីរតិោះរោិះរបស់បុគាលបន្ទោះ  ។ 
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២៣០ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

សហសសសា    វាតជវា   សិនធវា    សីឃពាហន្ធ 

សាយាំ    ាតាំ    ឧដបសសនតិ ដសតុទានសសទិាំ    ផលាំ   ។ 

អាគន្ធតវ ន    មនុសសតតាំ សុែិដតាយាំ    ភវសិសតិ 

ឥហាបិ    មនុជដសសវ ហតថិោនាំ    ភវសិសតិ    ។ 

កបបសតសហសសមហិ ឱកាក កកុលសមភដវា 

ដគាតដមា     ន្ធម    ន្ធដមន សតាថ     ដោដក    ភវសិសតិ   ។ 

តសស    ធដមមសុ    ទាោដទា ឱរដសា    ធមមនិមមិដតា 

សពាវ សដវ    បរញិ្ញា យ និពាវ យិសសតិន្ធសដវា    ។ 

អដហា    ដម    សុកតាំ    កមមាំ ជលជុតតមន្ធមដក 

តតថ    ការ ាំ   ករតិាវ ន បដតាត ហាំ    អាសវកា យាំ    ។ 

បធានាំ    បហិតដតាត មហ ិ ឧបសដន្ធត     និរបូធិ 

ន្ធដគាវ    ពនធនាំ    ដឆតាវ  វហិរាមិ    អន្ធសដវា    ។ 
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២៣០ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 បសោះសិនធពមួយពាន់ មានសនាុោះបលឿនដូចខយល់ ជាពា នៈ 

 ដ៏រ ័ស នឹងចូលបៅបបរមើ (បុគាលបន្ទោះ) ទាំងោង ចទ ាំងរពឹក 

 បនោះជាផលននោរឲយស្គព ន ។ បុគាលបនោះ លុោះមកោន់អ្តាភាព 

 ជាមនុសស នឹងបានបសចកឋីសុខ មួយបទៀត យានដាំរនឹីង 

 បកើតដល់បុគាលបនោះ ដដលបកើតជាមនុសស កនុងបោកបនោះ ។ 

 កនលងបៅមួយដសនកបបបទៀត នឹងមានរពោះបរមស្គស្គឋ  រពោះ 

 ន្ទមបោតម បកើតកនុងរតកូលរពោះបាទឱោា ករាជ រត្តស់ប ើង 

 កនុងបោក ។ បុគាលបនោះ នឹងបានទទួលមត៌កកនុងធម៌របស់ 

 រពោះពុទធអ្ងាបន្ទោះ ជាឱរសដដលធម៌និមមិតប ើយ នឹងកាំណត់ 

 ដឹងអាសវៈទ ាំងពួង ជាអ្នកមិនមានអាសវៈ នឹងបរនិិពាវ ន ។ 

  ឱ ន៎ ! អ្ាំបពើដដលខញុ ាំបធវើលអប ើយ ចាំបពាោះរពោះសមាម សមពុទធ 

 រពោះន្ទមបទុមុតារៈ ខញុ ាំបធវើបរគឿងសោា រៈ ចាំបពាោះរពោះពុទធអ្ងា 

 បន្ទោះប ើយ ក៏បានដល់នូវោរអ្ស់បៅននអាសវៈ ។ ខញុ ាំមាន 

 ចិតាបញ្ជូ នបៅោន់បសចកឋីពាយាម ជាអ្នកសងប់រមាង ប់ មិនមាន 

 ឧបកាិបលស     មិនមានអាសវៈ     ដូចដាំរោីត់ផ្កឋ ច់នូវទនលីង   ។ 
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២៣១ 

បញ្ច មំ   ឧបសីវត្ថថរាបទានំ 

កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា    សដពវ    សមហូតា 

ន្ធដគាវ    ពនធនាំ   ដឆតាវ  វហិរាមិ    អន្ធសដវា    ។ 

សាវ គតាំ    វត    ដម    អាសិ មម    ពុទធសស    សនតិដក 

តិដសា     វជិាជ     អនុបបតាត  កតាំ    ពុទធសស    សាសនាំ   ។ 

បដិសមភិទា    ចតដសា វដិមាកាា បិច    អដេិដម 

ឆឡភិញ្ញា     សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ដធាតដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ      អភាសិតាថ តិ     ។ 

ត្ោថកត្ថថរសស   អបទានំ   សមថតំ   ។ 

បញ្ច មំ   ឧបសីវត្ថថរាបទានំ 

[១០៥]   ហិមវនតសស    អវទិដូរ អដន្ធដមា    ន្ធម    បពវដតា 

អសសដមា    សុកដតា   មយហាំ បណណសាោ   សុមាបិតា   ។ 
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២៣១ 

ត្ោថកត្ថថរាបទាន   ទី   ៤ 

 កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំបានដុតបាំផ្កល ញបោលប ើយ ភពទ ាំង- 

 ពួង ខញុ ាំបានោស់រ ាំបលើងបោលប ើយ ខញុ ាំជាបុគាលមិនមាន 

 អាសវៈ ដូចដាំរោីត់ផ្កឋ ច់នូវទនលីង ។ ឱ ! ដាំបណើ រដដល 

 ខញុ ាំមក កនុងសមាន ក់រពោះពុទធ របស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ 

 វជិាជ ទ ាំង ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយបោយលាំោប់ ស្គសន្ទ 

 របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំបានបធវើរួចប ើយ ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ 

 ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ 

 ទាំងស្គសន្ទ    របស់រពោះពុទធ    ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ    ។ 

 បានឮថា រពោះបធាតកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 

ទាំងបនោះ    បោយរបោរដូបចនោះ    ។ 

ចប់   ត្ោថកត្ថថរាបទាន   ។ 

ឧបសីវត្ថថរាបទាន   ទី   ៥ 

 [១០៥] មានភនាំមួយបស្គម ោះអ្បន្ទមៈ បៅជិតនរពប មពានា អារសម 

 របស់ខញុ ាំបធវើលអប ើយ  បណណស្គោ  ខញុ ាំក៏បានកស្គងលអប ើយដដរ  ។ 
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២៣២ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

នទី    ច    សនទតិ    តតថ សុបតិតាថ     មដន្ធរមា 

អនបូតិដតថ    ជាយនតិ បទុមុបបលកា    ពហ ូ   ។ 

ាឋីន្ធ    ាវុសា    មចាឆ  ពលជា    មុញ្ជ ដរាហិតា 

មចឆកចឆបសញ្ឆ ន្ធន  នទិកា    សនទដត    តទា   ។ 

តិមិរា    បុបផិតា    តតថ អដសាកា    ែុទទមាលកា 

បុណាណ     វា    គិរបុិណាណ     វា សមបវនតិ    មមសសមាំ   ។ 

កុដជា    បុបផិតា    តតថ តិណសលូវន្ធនិ    ច 

សាោ    ច   សលឡា    តតថ ចមបកា    បុបផិតា    ពហ ូ  ។ 

អជជុន្ធ    អធិមុតាត     ច មហាន្ធមា    ច    បុបផិតា 

អសន្ធ    មធុគនធ ី   ច បុបផិតា   ដត   មមសសដម   ។ 

ឧទាលកា    ាដលិកា យថូិកា   ច   បិយងគុកា 

ពិមពិជាលកសញ្ឆ ន្ធន  សមន្ធត     អឌឍដោជនាំ   ។ 
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២៣២ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 មានសាឹងមួយ មានកាំពង់រាបលអ គួរជាទីរកីរាយននចិតា ដតង 

  ូរចុោះបៅកនុងទីបន្ទោះ មានឈូកនិងឧបបលជាបរចើន ដុោះបៅ 

 ត្តមកាំពង់ ជាលាំោប់ ។ ឯរតីស្គល ត រតីកបក រតីរោញ់ 

 រតីសណាឋ យ រតីឆពិន (មានកនុងកាំពង់បន្ទោះ) ទឹកសាឹងដ៏បដរ- 

 ោសបោយរតីនិងអ្បណឋើ ក រដមង ូរបៅ កនុងោលបន្ទោះ ។ 

 កនុងទីបន្ទោះ មានតិមិររពឹកស មានផ្កា រកី បដើមអ្បស្គកមាន 

 ផ្កា តូច ៗ ទាំងរកូចឆ្ម រ និងរកូចភាល  បទរបៅោន់អារសម 

 របស់ខញុ ាំ ។ កនុងទីបន្ទោះ មានបដើមដខលងគង់ និងនរព មលិោះរួត 

 មានផ្កា រកី បដើមរា ាំង បដើមរសល់ និងបដើមចមាជាបរចើន 

 មានផ្កា រកីកនុងទីបន្ទោះដដរ ។ បដើមអ្ស្តងាង បដើមរ ាំដួល បដើម 

 ចមបក់ បដើមធនង់ និងបដើមបចកទុាំ មានផ្កា រកី ពួកបឈើទ ាំង 

 បន្ទោះ សុទធដតមានផ្កា រកីប ើយ បៅជិតអារសមរបស់ខញុ ាំ ។ 

 បដើមរាជរពឹកស បដើមរចបនៀង បដើមយុថាា  និងបដើមរបយងាុ  

 សឹងដ៏បដរោសបោយវលលិបាស    អ្ស់កនលោះបយាជន៍ជុាំវញិ   ។ 
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២៣៣ 

បញ្ច មំ   ឧបសីវត្ថថរាបទានំ 

មាតករា(១)   សតតលិដោ ាដលី    សិនធុវារតិា 
អដង្កគ លកា    ពហុ    តតថ តាលកុោ    ច    បុបផិតា   ។ 
ដសដលយយកា    ពហ ូ   តតថ បុបផិតា    មម    អសសដម 
ឯដតសុ    បុបផជាដតសុ ដសាភនតិ  ាទា  ពហ ូ ។  
សមន្ធត    ដតន   គដនធន វាយដត   មម   អសសដម 
ហរតីកា    អាមលកា អមពជមពូ    វដិភទកា    ។ 
ដកាោ  ភោល តកា  ដពោល  ផារុសកផោនិ    ច 
តិនទុកា   ច   បិោោ   ច មធុកា    កាសមារដិោ   ។ 
លពុជា    បនសា     តតថ កទលី    ចនទរផីោ 
អមាព ដកា    ពហ ូ   តតថ វលលិការផោនិ    ច    ។ 
ចិរសាំរសាកា    ច(២) ផលិតា   មម    អសសដម 
អាឡកា    ឥសិមុគាគ     ច តដតា    ដសារផោ(៣)  ពហ ូ  ។ 
អវោ     បកកភរតិា មិលកាុ ទុមពរានិ    ច 
បិបផលី    មរចិា    តតថ និដរគាធា    ច     កបិដេន្ធ   ។ 
ឧទុមពរកា    ពហដវា កណោ បកាក    ច   ារដិោ(៤) 

ឯដត    ចដញ្ា    ច     ពហដវា ផលិតា    អសសដម    មម   ។ 
 ១ ម. មាថោគ រា ។ ២ ម. វទិបរបទានត្ោ ។ ៣ ម. ត្មាទផោ ។ ម. 
កណ្ឌ បណាណ     ច    ហរតិ្ោ   ។ 
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២៣៣ 

ឧបសីវត្ថថរាបទាន   ទី   ៥ 

 បដើមមាតកររពឹកស មលិោះរួត រចបនៀង បឈើបភលើង អ្បងាា លនិង 

 ត្តលកុដរពឹកស ជាបរចើនកនុងទីបន្ទោះ សុទធដតជាបឈើ មានផ្កា  

 រកី ។ បមម រកវាញរជូកជាបរចើន សុទធដតជាបមម មានផ្កា រកី 

 ដកបរអារសមរបស់ខញុ ាំបន្ទោះ បណាឋ បឈើមានផ្កា ទ ាំងនុ៎ោះ ពួក 

 បឈើបរចើន សុទធដតលអ ៗ ។ បដើមសម  កនាួតនរព ស្គវ យ រពីង 

 និងសម ពិបភទក៍ ផាយកលិនបន្ទោះ ជុាំវញិអារសមខញុ ាំ ។ បដើម 

 ពុរទ បដើមរាក់បមម  បដើមបៅន  មាក់របា ង ទន្ទល ប់ រទយឹង រសគាំ 

 ពរង ។ បដើមខនុរសមល ខនុរណាាំង បចក បដើមច័នា ក៏មានកនុង 

 ទីបន្ទោះ បដើមមាា ក់ និងបដើមគុយ ក៏មានបរចើនកនុងទីបន្ទោះដដរ ។ 

 បដើមគូដលន អាលករពឹកស និងសដណឋ កនរព សុទធដតជាបឈើ 

 មានដផល បៅជិតអារសមរបស់ខញុ ាំ តពីបន្ទោះបៅ មានដផលស្គវ- 

 មា វជាបរចើន ។ អ្វដរពឹកស បពញបោយដផលទុាំ បដើមមិលកខុ - 

 រពឹកស បដើមឧទុមពរ ដីបលី បរមច នរជ និងបដើមរកស្គាំង មានកនុងទី 

 បន្ទោះ ។ បដើមឧទុមពរជាបរចើន ខលោះដផលទុាំ ខលោះដផលខចី បដើមបឈើបរៅពី 

 បនោះជាបរចើន   សុទធដតជាបឈើមានដផល    ជិតអារសមរបស់ខញុ ាំ   ។ 
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២៣៤ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

បុបផរុកាា ប ិ   ពហដវា បុបផិតា    មម    អសសដម 

អាលវា    ច    កទមាព     ច ពិឡាលិតកកោនិ    ច    ។ 

អាលកា    តាលកា    ដចវ វជិជនតិ    មម    អសសដម 

អសសមសាវទិដូរ    ដម មហាជាតសសដរា    អហុ   ។ 

អដចាឆ ទដកា    សីតជដោ សុបតិដតាថ     មដន្ធរមា 

បទុមុបបោ    ពហ ូ   តតថ បុណោ រកិសមាយុតា    ។ 

មន្ធទ លដកហិ    សញ្ឆ ន្ធន  ន្ធន្ធគនធសមីរតិា(១) 

គពភាំ    គណហ នត ិ   បទុមា អដញ្ា    បុបផនតិ    ដកសរ ី  ។ 

ឱបុបផបតាត     តិដេនតិ បទុមា    កណណិ កា    ពហ ូ

មធុ    ភិសមាហ      សវតិ ែីរសបប ិ    មុឡាលិភិ    ។ 

សមន្ធត     ដតន    គដនធន ន្ធន្ធគនធសដមាហិតា(២) 

កុមុទា    អមពគនធ ី   ច នយិតា    ទិសសដរ    ពហ ូ   ។ 

ជាតសសរសានុកលូាំ  ដកតកា    បុបផិតា    ពហ ូ

សុផុោល     ពនធុ ជីវា   ច ដសតវារ ី   សុគនធិកា   ។ 
 ១   ម.   សញ្ឆ ត្នាន    នានាគនធសត្មរតិ្តា   ។   ២   ម.  នានាគនធសត្មរតិា   ។ 
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២៣៤ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 សូមបបីឈើមានផ្កា បរចើន គឺបដើមកស្តនាាំ បដើមកាមព និងបដើមពុក 

 ឆ្ម  មានផ្កា រកី បៅជិតអារសមរបស់ខញុ ាំ ។ អាលករពឹកសនិង 

 ត្តលករពឹកស មានបៅជិតអារសមរបស់ខញុ ាំ មានជាតរសោះធាំ 

 មួយ បៅជិតអារសមរបស់ខញុ ាំ ។ រសោះបន្ទោះ មានទឹកថាល មាន 

 ទឹករតជាក ់ មានកាំពង់លអ គួរជាទីរកីរាយននចិតា មានទ ាំង 

 ឈូករក ម និងឧបបលជាបរចើន ោយចរមុោះបោយឈូកស 

 បៅកនុងរសោះបន្ទោះ ទាំងបដរោសបោយរពលិត ស្គយភាយ 

 បោយកលិនបផសង ៗ បដើមឈូកកាំពុងោប់នផា (រកពុាំ) ពួកបដើម 

 បកសរឯបទៀត ៗ កាំពុងរកីផ្កា  ឈូកនិងផ្កា កណិោរជាបរចើន 

 មានរតបកផ្កា សាំយុងចុោះបរោម មានទឹក ូរបចញអ្ាំពីរកបៅឈូក 

 ដផអមដូចទឹកឃមុ ាំ មានទឹក ូរបចញអ្ាំពីបមើមឈូក ឆ្ង ញ់ដូចទឹក 

 បោោះរសស់និងទឹកបោោះថាល  ផ្កា កុមុទ ស្គវ យរកអូ្ប ផ្កា នយិត្ត- 

 រពឹកសជាបរចើន របកបបោយកលិនបផសង ៗ រដមងរបាកដបោយ 

 កលិនបន្ទោះជុាំវញិ ។ បឆនរជាតរសោះ មានបដើមោបកតជាបរចើន 

 មានផ្កា រកី    បដើមកុឡាបមានផ្កា លអ   ឈូកសមានកលិនរកអូ្ប  ។ 
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២៣៥ 

បញ្ច មំ   ឧបសីវត្ថថរាបទានំ 

កុមភីោ    សុាំសុមារា    ច គហកា    តតថ   ជាយដរ 

ឧគាគ ហកា    អជគរា តតថ    ជាតសសដរ   ពហ ូ   ។ 

ាឋីន្ធ    ាវុសា    មចាឆ  ពលជា    មុញ្ជ ដរាហិតា 

មចឆកចឆបសញ្ឆ ន្ធន  អដថា    សបដដកហិ    ច   ។ 

ាដរវតា    រវហិាំសា កុកកុតថកា   នទីចរា 

ទិនទិភា    ចកកវាកា   ច ចបបកា(១)    ជីវជីវកា   ។ 

កលនទកា   ឧកកុសា    ច ដសនកា    ឧទធរា    ពហ ូ

ដកាតថកា    សុកដាតា    ច កុឡរីា(២)    ចមរា    ពហ ូ  ។ 

កាដសនិោ(៣)   ច   តិលកា ឧបជីវនតិ    តាំ    សរ ាំ 

សីហា    ពយគោ    ច   ទីបិ   ច អចឆ   ដកាកតរចឆដោ   ។ 

វានរា    កិននរា    ដចវ ទិសសនតិ   មម    អសសដម 

តានិ    គន្ធធ និ    ោយដន្ធត  ភកា យដន្ធត     ផោនហាំ   ។ 

គដន្ធធ ទកាំ     បិវដន្ធត     ច វសាមិ   មម    អសសដម 

ឯណិមិគា    វរាហា    ច បសទា    ែុទទរបូកា    ។ 
 ១   ម.   ចមបកា   ។   ២   ម.   គុលិោ   ។   ៣   ម.   កាត្រនិត្ោ   ។ 



477 
 

២៣៥ 

ឧបសីវត្ថថរាបទាន   ទី   ៥ 

 រកបពើ រកពា ជាសតវោប់បគសីុ ក៏បកើតបៅកនុងរសោះបន្ទោះ 

 ពស់ថាល ន់ជាសតវរួបរតឹ ក៏មានបរចើន កនុងរសោះបន្ទោះដដរ ។ 

 មានរតីស្គល ត រតីកបក រតីរោញ់ រតីសណាឋ យ និងរតីឆពិន 

 ដ៏បដរោស បោយរតីនិងអ្បណឋើ ក បោយកដនលងដដលធាល ប់ 

 អារស័យបៅ ។ រពាប របវកឹ ដខវក ដកអកទឹក រតបដវវចិ 

 ោរកពាក ចបងាៀលខយង រព ីត ។ មានពួកសតវកដងាន 

 លលក ដខលង ជាសតវប ើរដ៏បរចើន ដឆាចចក កូនបសក 

 ោឋ ន់ រទយ ជាបរចើន ។ ពួករមឹគ គឺោបសនិយរមឹគ និង 

 តិលករមឹគ សី ៈ ខាល ធាំ ខាល ដាំបង ខាល ឃមុ ាំ ដឆានរព ខាល រតី 

 ចូលបៅអារស័យនឹងរសោះបន្ទោះ ។ ពួកស្គវ  ពួកកិននរ ក ៏

 របាកដជិតអារសមខញុ ាំ ខញុ ាំរសង់កលិនទ ាំងបន្ទោះ ប ើយបរបិភាគ 

 ដផលបឈើទ ាំងឡាយ ។ ខញុ ាំផឹកទឹករកអូ្ប បៅកនុងអារសមរបស់ 

 ខញុ ាំ  មានរមឹគរទយ  រជូក  បរបើស  និងពួកសតវមានរូបតូច ៗ  ។ 
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២៣៦ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

អគគិកា    ដជាតិកា    ដចវ វសនតិ    មម   អសសដម 

ហាំសា    ដកាញ្ញច    មយរូា    ច សហិតាបិច(១)   ដកាកិោ  ។ 

មញ្ជ រកិា(២)   ពហ ូ   តតថ ដកាសិកា    ដាតថសីសកា 

បិសាចា    ទានវា    ដចវ កុមភណាោ    រកា សា   ពហ ូ  ។ 

គរុឡា   បននគា    ដចវ វសនតិ   មម   អសសដម 

មហានុភាវា    ឥសដោ(៣) សនតចិតាត     សមាហិតា   ។ 

កមណោ លុធរា    សដពវ អជិនុតតរវាសិដន្ធ 

ជោភារភរតិា    ច វសនតិ    មម    អសសដម   ។ 

យុគមតតញ្ច     ដបកា ន្ធត  និបកា    សនតវុតតិដន្ធ 

ោភាោដភន    សនតុ ោេ  វសនតិ    មម    អសសដម   ។ 

វាកចីរ ាំ    ធុនន្ធត     ដត ដាដដេន្ធត ជិនចមមកាំ  

សពដលហិ    ឧបតថទាធ     គចឆនតិ    អមពដរ     តទា    ។ 

នដវាទកាំ     អាហរនតិ កដេាំ    វា    អគគិទារុកាំ  

សយញ្ច     ឧបសមបន្ធន  សបាដិហិរសសទិាំ    ផលាំ     ។ 
 ១   ម.   បហីនាបិច  ។   ២   ម.  មោជ រកិា   ។   ៣   ម.   ឥសសរា   ។ 
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២៣៦ 

សុថតនតបិដ្ក    អឃគុថតរនិកាយ    ឆកកនិបាថ 

 បភលើងមានពនលឺដ៏រុងបរឿង បៅជិតអារសមរបស់ខញុ ាំ ពួកសតវ ងស   

 បរកៀល  បោង ក  និង ត្តបៅ ជាសតវមានរបបយាជន៍ ដតង 

 អារស័យបៅដកបរអារសមរបស់ខញុ ាំដដរ   ។   កនុងទីនបន្ទោះ      មានឆ្ម   

 ដខលងរស្គក បកងកង ជាបរចើន និងបិស្គច អ្សុរ កុមភណឍ   

 និងអារកស ជាបរចើន ។ ពួករគុឌ ន្ទគ និងពួកឥសីមាន  

 អានុភាពបរចើន មានចិតាស្គង ប់ តមាល់មា ាំ បៅជិតអារសម  

 របស់ខញុ ាំ ។ ពួកឥសីទ ាំងអ្ស់ រទរទង់នូវកនាីទឹក បសលៀក  

 សាំពត់    ដសបកខាល    បពញបោយភារៈគឺផនួងសក់    បៅជិតអារសម  

 របស់ខញុ ាំ   ។     ពួកឥសីទ ាំងបន្ទោះ     រកប កបមើលរបមាណមួយជួរ   

 នឹម     ជាបុគាលមានរបាជាញ        មានកិរយិារបរពឹតាសងប់ជារបរកតី 

 ជាអ្នកបរតកអ្រត្តមមានត្តមបាន        បៅជិតអារសមរបស់ខញុ ាំ    ។ 

 ពួកឥសីទ ាំងបន្ទោះ      រោស់សាំពត់សមបកបឈើ       ដាំនូវដសបកខាល   

 ជាអ្នករងឹបុឹងបោយកមាល ាំងរបស់ខលួន បៅឰដ៏អាោស កនុងោល 

 បន្ទោះ   ។    ពួកឥសីទ ាំងបន្ទោះ     ន្ទ ាំមកនូវទឹកថមី ៗ   បឈើនិង  ឧស  

 ចូលបៅរបកបបោយខលួនឯង     បនោះជាផលននសបាយដិហារយិៈ ។ 
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២៣៧ 

បញ្ច មំ   ឧបសីវត្ថថរាបទានំ 

ដោហដទាណាំ     គដហតាវ ន វនមដជឈ    វសនតិ    ដត 

កុញ្ជ រាវ    មហាន្ធគា អឆមភិតាវ    ដកសរ ី   ។ 

អដញ្ា    គចឆនតិ    ដគាោនាំ អដញ្ា    បុពវវដិទហនាំ 

អដញ្ា    ច    ឧតតរកុរ ាំ សកមពលមបសសតិា    ។ 

តដតា    បិណោាំ     អាហរតិាវ  បរភុិញ្ជ នតិ   ឯកដតា 

សដពវសាំ    បកកមន្ធត នាំ ឧគគដតជាន    តាទិនាំ    ។ 

អជិនចមមសដទទន   វនាំ    សទាទ យដត    តទា 

ឯទិសា     ដត    មហាវរី សិសា    ឧគគតា    មម    ។ 

បរវុិដតា    អហាំ    ដតហិ វសាមិ   មម    អសសដម 

ដតាសិតា   សកកដមមន វនិីតាបិ    សមាគតា    ។ 

អារាធយឹសុ    មាំ     ឯដត សកកមាម ភិោសិដន្ធ 

សីលវដន្ធត     ច     និបកា អបបមញ្ញា សុ    ដកាវទិា    ។ 
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២៣៧ 

ឧបសីវត្ថថរាបទាន   ទី   ៥ 

 ពួកឥសីទ ាំងបន្ទោះ ោន់យកសនូកបោ ជាតិ បៅកនុងកណាឋ ល 
 នរព ដូចជាដាំរដី៏របបសើរ ឬដូចជាបកសររាជសី ៍ មិនមាន 
 បសចកឋីតក់សលុតប ើយ ។ ពួកឥសីខលោះ បៅោន់បោយានទវីប 
 ខលោះបៅោន់បុពវវបិទ ទវីប ខលោះបៅោន់ឧតារកុរុទវីប បោយមិន 
 បអ្ើបពើនឹងសាំពត់កមពលរបស់ខលួន ។ ពួកឥសីទ ាំងបន្ទោះ ន្ទាំ 
 យកបិណឍ បាតអ្ាំពីទវីបបន្ទោះ ៗ មកឆ្ន់ជាមួយោន  ោលបបើពួក 
 ឥសីទ ាំងអ្ស់ មានបតជោះដ៏ខពង់ខពស់ របកបបោយត្តទិគុណ 
 បចៀសបចញបៅប ើយ នរពកោ៏ន់ឮកងរ ាំពងប ើង បោយ 
 សាំប ងននដសបកខាល  កនុងោលបន្ទោះ ។ បពិរតរពោះអ្ងាមាន 
 ពាយាមធាំ ពួកសិសសរបស់ខញុ ាំទ ាំងបន្ទោះ របាកដដបបបនោះ 
 សុទធដតជាអ្នកមានតបៈដ៏ខពង់ខពស់ ខញុ ាំមានពួកសិសសទ ាំងបន្ទោះ 
 បោមបរាមប ើយ បៅកនុងអារសមរបស់ខញុ ាំ ។ ពួកសិសសទ ាំង 
 នុ៎ោះ ដដលមករបជុាំោន  ជាអ្នកបរតកអ្របោយកុសលកមមរបស់ 
 ខលួន មានខលួនទូន្ទម នប ើយ ជាអ្នកមានបសចកឋីរបាថាន  ចាំបពាោះ 
 កុសលកមមរបស់ខលួន មានសីល មានរបាជាញ ោស់ ជា 
 អ្នក ល្ សនវ    កនុងអ្បបមញ្ញដ ទ ាំងឡាយ    បធវើឲយខញុ ាំរកីរាយ    ។ 
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២៣៨ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

បទុមុតតដរា    ដោកវទិ ូ    អាហុតីនាំ    បដិគគដហា  

សមយាំ    សាំវទិិតាវ ន ឧបគញ្ឆិ     វនិ្ធយដកា   ។ 

ឧបគន្ធតវ ន    សមពុ ដទាធ  អាតាបី     និបដកា    មុនិ 

បតតាំ    បគគយហ    សមពុ ដទាធ  ភិកាា យ    សមុាគមិ    ។ 

ឧាគតាំ    មហាវរី ាំ ជលជុតតមន្ធមកាំ  

តិណតថរ ាំ    បញ្ញា ដបតាវ  សាលបុដបផហិ    ឱកិរ ឹ   ។ 

និសីទិតាវ ន(១)    សមពុទធាំ  អដោេ     សាំវគិគមានដសា 

ែិបប ាំ    បពវតមារុយហ អគឡុាំ    អគគហឹ    អហាំ    ។ 

កុមភមតតាំ    គដហតាវ ន បនសាំ    ដទវគនធិកាំ  

ែដនធ    អាដរាបយិតាវ ន ឧបគញ្ឆឹ     វនិ្ធយកាំ    ។ 

ផលាំ    ពុទធសស    ទតាវ ន អគឡុាំ    អនុលិមបហាំ 

បសននចិដតាត     សុមដន្ធ ពុទធដសដេាំ    អវនទិហាំ    ។ 

បទុមុតតដរា    ដោកវទិ ូ អាហុតីនាំ    បដិគគដហា 

ឥសិមដជឈ    និសីទិតាវ  ឥមា    គាថា    អភាសថ    ។ 
 ១   ម.   និសាត្ទតាវ ន   ។ 
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២៣៨ 

សុថតនតបិដ្ក    ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 រពោះសមពុទធ រពោះន្ទមបទុមុតារៈ រពោះអ្ងារជាបចាស់នរតបោក 
 គួរទទួលនូវបរគឿងបូជា ជាអ្នកដឹកន្ទ ាំសតវបោក មានពា- 
 យាម មានរបាជាញ ោស់ ជាអ្នករបាជញ រទង់រជាបចាស់នូវ 
 សម័យ បសឋចយាងចូលមកជិត រពោះសមពុទធរទង់ោន់បារត 
 បសឋចចូលមកបដើមបភីិោខ  ។ (ខញុ ាំបានបឃើញ) នូវរពោះសមពុទធរពោះ 
 ន្ទមបទុមុតារៈ មានពាយាមធាំ រទង់បសឋចចូលមកប ើយ ក ៏
 រោលករមាលបមម  ប ើយបរាយរាយបោយផ្កា បឈើ ។ ខញុ ាំ 
 មានចិតាតក់សលុត មិនអាចត្ត ាំងបៅបាន ក៏និមនារពោះសមពុទធឲយ 
 គង់ ប ើយប ើងភនាំយា ងឆ្ប់ ោន់យកនូវខលឹមរកឹស្គន  ។ 
 ខញុ ាំបានបបោះយកដផលខនុរប ុនឆ្ន ាំង មានកលិនរកអូ្ប ជាទីរកីរាយ 
 ននបទវត្ត ប ើយបលើកលី ន្ទាំចូលបៅថាវ យរពោះបោកន្ទ- 
 យក ។ លុោះខញុ ាំថាវ យដផលខនុរ ចាំបពាោះរពោះពុទធរួចប ើយ ោប 
 នូវខលឹមរកឹស្គន  ខញុ ាំមានចិតារជោះថាល  មានចិតារកីរាយ បានថាវ យ 
 បងាាំរពោះពុទធដ៏របបសើរ ។ រពោះសមពុទធ រពោះន្ទមបទុមុតារៈ 
 រពោះអ្ងារជាបចាស់នរតបោក គួរទទួលនូវបរគឿងបូជា រទង់ 
 គង់កនុងកណាឋ លពួកឥសី      ប ើយរត្តស់ោថាទ ាំងបនោះថា 
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២៣៩ 

បញ្ច មំ   ឧបសីវត្ថថរាបទានំ 

ដោ    ច    ដម    ផលមគឡុាំ អាសនញ្ច     អទាសិ    ដម 
តមហាំ    កិតតយិសាមិ សុណាថ    មម    ភាសដតា   ។ 
គាដម    វា   យទិ     វារដញ្ា បពាភ ដរសុ    គុហាសុ    វា 
ឥមសស    ចិតតមញ្ញា យ និពវតតិសសតិ    ដភាជនាំ    ។ 
ដទវដោដក    មនុដសស    វា ឧបបដន្ធន    អយាំ    នដរា 
ដភាជដនហិ    ច    វដតថហិ បរសិនតបបយិសសតិ   ។ 
ឧបបជជត ិ   យាំ    ដោនឹ ដទវតតាំ    អថ    មានុសាំ 
អដកាា ពភដភាដគា     ហុតាវ ន សាំសរសិសតិយាំ    នដរា    ។ 
តឹសកបបសហសានិ ដទវដោដក    រមិសសតិ 
សហសសកា តតុ ាំ    រាជា    ច ចកកវតតិ    ភវសិសតិ   ។ 
ឯកសតតតិកា តតុ ញ្ច  ដទវរជជាំ    ករសិសតិ     
បដទសរជជាំ    វបុិលាំ គណន្ធដតា    អសងាយាំ    ។ 
កបបសតសហសសមហិ ឱកាក កកុលសមភដវា 
ដគាតដមា    ន្ធម    ន្ធដមន សតាថ     ដោដក    ភវសិសត ិ  ។ 
តសស    ធដមមសុ    ទាោដទា ឱរដសា    ធមមនិមមិដតា 
ឧបសីដវា    ន្ធម    ន្ធដមន ដហសសតិ    សតថុ សាវដកា   ។ 
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២៣៩ 

ឧបសីវត្ថថរាបទាន   ទី   ៥ 

        បុគាលណាបានឲយដផលខនុរ ខលឹមរកឹស្គន  និងអាសនៈដល់ 
 តថាគត ៗ នឹងសរបសើរបុគាលបន្ទោះ អ្នកទ ាំងឡាយចូរស្គឋ ប់ 
 តថាគតនឹងសដមឋង ដូចតបៅបនោះ បុគាលបនោះ ោលបៅកនុង 
 រសុកកឋី កនុងនរពកឋី កនុងញកភនាំកឋី កនុងគុហាកឋី បភាជននឹងបកើត 
 ប ើង បរពាោះដឹងចិតារបស់បុគាលបនោះ នរៈបនោះ បបើបៅបកើតកនុង 
 បទវបោកឬមនុសសបោក នឹងដឆអតសាប់សាល់ បោយបភាជន 
 ផង បោយសាំពត់ផង នរៈបនោះ បបើអ្បន្ទា លបៅោន់កាំបណើ ត 
 ណា បទោះជាបទវត្ត ឬជាមនុសស នឹងជាអ្នកមានបភាគៈមិន 
 រ ាំបភើបញប់ញ័រ ។ នឹងបរតកអ្រកនុងបទវបោក អ្ស់ ៣ មុឺន 
 កបប នឹងបានជាបសឋចចរកពតាិមួយពាន់ដង ។ នឹងបានបស្គយ 
 រាជយជាបសឋចបទវត្ត ៧១ ដង នឹងបានបស្គយរបបទសរាជយ 
 ដ៏ធាំទូោយ រាប់បានមួយអ្សបងខយយកបប កនលងបៅមួយដសន 
 កបប នឹងមានរពោះស្គស្គឋ រពោះន្ទមបោតម បកើតកនុងរតកូល 
 រពោះបាទឱោា ករាជ រត្តស់ដឹងកនុងបោក នរៈបនោះ នឹងបាន 
 ទទួលមត៌កកនុងធម៌របស់រពោះពុទធបន្ទោះ ជាឱរសដដលធម៌និមមិត 
 ប ើយ  មានន្ទមឧបសីវៈ  នឹងបានជាស្គវក័ននរពោះស្គស្គឋ    ។ 
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២៤០ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស  អបទានំ 

សពាវ សដវ    បរញិ្ញា យ វហិរសិសតិន្ធសដវា 

សុលទធោដភា   លដទាធ    ដម ដោហាំ    អទទកាឹ     ន្ធយកាំ     ។ 

តិដសា    វជិាជ     អនុបបតាត  កតាំ    ពុទធសស    សាសនាំ 

គាដម    វា   យទិ    វារដញ្ា បពាភ ដរសុ    គុហាសុ    វា 

មម    សង កបបមញ្ញា យ ដភាជនាំ    ដហាតិ    ដម    សទា   ។ 

កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា    សដពវ    សមហូតា 

ន្ធដគាវ    ពនធនាំ    ដឆតាវ  វហិរាមិ    អន្ធសដវា    ។ 

សាវ គតាំ    វត    ដម    អាសិ មម    ពុទធសស   សនតិដក 

តិដសា   វជិាជ     អនុបបតាត  កតាំ    ពុទធសស   សាសនាំ    ។ 

បដិសមភិទា    ចតដសា វដិមាកាា បិច    អដេិដម 

ឆឡភិញ្ញា     សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ឧបសីដវា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ឧបសីវត្ថថរសស   អបទានំ   សមថតំ   ។ 
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២៤០ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 នរៈបនោះនឹងមិនមានអាសវៈ បរពាោះកាំណត់ដឹងអាសវៈទ ាំងពួង ។ 
  ោភដដលរតូវបានបោយលអ ខញុ ាំបានប ើយ បរពាោះខញុ ាំ 
 បានជួបនឹងរពោះបោកន្ទយក ។ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយ 
 បោយលាំោប់ ស្គសន្ទរបស់រពោះពុទធ ខញុ ាំបានបធវើរួចប ើយ ។ 
 ខញុ ាំ (ោលបៅ) កនុងរសុកកឋី កនុងនរពកឋី កនុងញកភនាំកឋី កនុងគុហា 
 កឋី បភាជនរដមងបកើតប ើងដល់ខញុ ាំ បរពាោះដឹងនូវបសចកឋីរតិោះរោិះ 
 របស់ខញុ ាំ ។ កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំបានដុតបាំផ្កល ញប ើយ 
 ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំបានោស់រ ាំបលើងបោលប ើយ ខញុ ាំជាអ្នកមិនមាន 
 អាសវៈ ដូចជាដាំរដី៏របបសើរោត់ផ្កឋ ច់នូវទនលីង ។ ឱ ! ដាំបណើ រ 
 ដដលខញុ ាំមក កនុងសមាន ក់ននរពោះពុទធ របស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ 
 វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយបោយលាំោប់ ទាំងស្គសន្ទរបស់ 
 រពោះសមពុទធ ខញុ ាំក៏បានបធវើប ើយ ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ 
 និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំង 
 ស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ    ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
  បានឮថា រពោះឧបសីវបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ    បោយរបោរដូបចនោះ    ។ 

ចប់   ឧបសីវត្ថថរាបទាន   ។ 
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២៤១ 

ឆដ្ឋំ    ននទកត្ថថរាបទានំ 

[១០៦]   មិគលុដទាធ     បុដរ    អាសឹ អរដញ្ា     កានដន    អហាំ 

  បសទាំ    មិគដមសដន្ធត  សយមភុ ាំ   អទទសាំ    អហាំ    ។ 

  អនុរុដទាធ     ន្ធម   សមពុ ដទាធ  សយមភូ    អបរាជិដតា 

  វដិវកកាដមា  ដសា   ធីដរា វនាំ     អដជាគហិ     តទា    ។ 

  ចតុទទដណោ     គដហតាវ ន ចតុោេ ដន    ឋដបសហាំ 

  មណោ បាំ   សុកតាំ    កតាវ  បទុមបុដបផហិ    ឆ្ទយិ    ។ 

  មណោ បាំ    ឆ្ទយិតាវ ន សយមភុ ាំ    អភិវាទយឹ 

  ធនុាំ    តដតថវ    និកាិ បប បពវជឹ     អនគារយិាំ    ។ 

  ន    ចិរ ាំ    បពវជិតសស ពាធិ    ដម    ឧបបជជថ 

  បុពវកមមាំ    សរតិាវ ន តតថ    កាលាំ    កដតា    អហាំ   ។ 

  បុពវកដមមន   សាំយុដតាត  តុសិតាំ    អគមាសហាំ 

  តតថ  ដសាណណមយាំ  ពយមហាំ និពវតតតិ    យថិចឆកាំ     ។ 
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២៤១ 

ននទកត្ថថរាបទាន   ទី   ៦ 

  [១០៦] កនុងភពមុន ខញុ ាំបកើតជារពានរមឹគ បៅកនុងនរពធាំ 

 កាំពុងដសវងរករមឹគបរបើស រស្គប់ដតបានជួបរពោះសយមភូ  ។ 

 រោបន្ទោះ រពោះសយមភូសមពុទធ រពោះន្ទមអ្នុរុទធ រទង់ឈនោះមារ 

 រពោះអ្ងាជាអ្នករបាជញ រទង់របាថាន នូវទីដ៏សងប់ស្គង ត់ បសឋច 

 យាងចូលបៅកនុងនរព ។ ខញុ ាំយកបឈើ ៤ កាំណាត់ មក 

 បញ្ឈរទុកកនុងទីជា ៤ បធវើបារា ាំដ៏វចិិរតយា ងលអ របក់បោយ 

 ផ្កា ឈូកទ ាំងឡាយ ។ ខញុ ាំរបក់បារា ាំរួចប ើយ ក៏ថាវ យបងាាំ 

 រពោះសយមភូ  រគដវងធនូ បោលកនុងទីបន្ទោះ ប ើយចូលបៅោន់ 

 ផនួស ។ ោលខញុ ាំបទើបដតនឹងបួស ខញុ ាំក៏មានពាធិបកើតប ើង 

 ខញុ ាំនឹកបឃើញនូវបុពវកមម ប ើយបធវើមរណោលកនុងទីបន្ទោះ ។ 

 ខញុ ាំរបកបបោយបុពវកមម បានបៅបកើតកនុងឋានតុសិត វមិានជា 

 វោិរៈននមាស    បកើតប ើងត្តមបសចកឋីរបាថាន     កនុងទីបន្ទោះ   ។ 
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២៤២ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

សហសសយុតតាំ    ហាយវាហឹ ទិពវោនមធិដេិដតា 

អាដរាហិតាវ ន    តាំ    ោនាំ គចាឆ មហាំ    យថិចឆកាំ     ។ 

តដតា    ដម    នីយមានសស ដទវភតូសស    ដម    សដតា 

សមន្ធត      ដោជនសតាំ មណោ ដា    ដម    ធរយីតិ    ។ 

សយដន    ដសា    តុវោដ មិ អចឆដនន    បុបផសនថដត 

អនតលិកាា     ច    បទុមា វសសដនត    និចចកាលិកាំ     ។ 

មរចីិដក    ផនទមាដន តបបមាដន    ច    អាតដប 

ន    មាំ     តបតិ    អាតដបា មណោ បសស    ឥទាំ   ផលាំ   ។ 

ទុគគតឹ    សមតិកកដន្ធត  អាោ    បិហិតា    មម 

មណោ ដប    រុកា មដូល   វា សន្ធត ដា    ដម    ន    វជិជតិ   ។ 

មហិសញ្ាាំ     អធិោេ យ ដោណដតាយាំ    តរាមហាំ 

តសស    ដម     សុកតាំ     កមមាំ ពុទធបជូាយិទាំ    ផលាំ    ។ 

អពភមហិ    បថាំ    កតាវ ន គចាឆ មិ    អនិលញ្ជ ដស 

អដហា    ដម    សុកតាំ    កមមាំ ពុទធបជូាយិទាំ    ផលាំ    ។ 



491 
 

២៤២ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ខញុ ាំអ្ធិោឌ ននូវវា នៈ ដដលទឹមបោយបសោះមួយពាន់ ជាយាន 

 ទិពវ ខញុ ាំប ើងោន់យានបន្ទោះ ប ើយបៅត្តមបសចកឋីរបាថាន  ។ 

 ោលបបើខញុ ាំ ដដលបុញ្ដកមមន្ទ ាំអ្ាំពីទីបន្ទោះមក ខញុ ាំបានបកើតជា 

 បទវត្ត បារា ាំបិទបា ាំងខញុ ាំ អ្ស់ទីមួយរយបយាជន៍ជុាំវញិ ។ 

 ខញុ ាំបន្ទោះ បដកបលើដាំបណកបោយរួសរាន់ ដដលបគមិនបាន 

 របក់ប ើយ រោន់ដតរោលបោយផ្កា  រស្គប់ដតផ្កា ឈូក 

 ធាល ក់ចុោះអ្ាំពីអាោស មកបិទបា ាំងអ្ស់ោលជានិចច ។ ោល 

 នថងបបណឋើ រកូនកាំពុងញប់ញ័រ ោលកបតឋ នថងកាំពុងបៅឋ  កបតឋ  

 ឥតបៅឋ ដល់ខញុ ាំប ើយ បនោះជាផលននោរឲយបារា ាំ ។ ខញុ ាំបាន 

 កនលងផុតទុគាតិ អ្បាយទ ាំងឡាយ ខញុ ាំបានបិទប ើយ កបតឋ  

 កនុងបារា ាំកឋី បទៀបគល់ននបឈើកឋី ឥតមានដល់ខញុ ាំប ើយ ។ 

 ខញុ ាំអ្ធិោឌ នទឹកសមុរទ ឲយបៅជាដផនដី ប ើយឆលងនូវទឹកនរប 

 បរពាោះអ្ាំបពើដដលខញុ ាំ បានបធវើលអប ើយបន្ទោះ បនោះជាផលនន 

 ពុទធបូជា ។ ខញុ ាំបធវើផលូ វឰដ៏អាោស ប ើយបៅឰដ៏អាោសបាន 

 ឱ ន៎  !   អ្ាំបពើដដលខញុ ាំបធវើលអប ើយ    បនោះជាផលននពុទធបូជា   ។ 
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២៤៣ 

ឆដ្ឋំ    ននទកត្ថថរាបទានំ 

បុដពវនិវាសាំ    ជាន្ធមិ ទិពវចកាុ ាំ     វដិសាធិតាំ 

អាសវា    ដម    បរកិាី ណា ពុទធបជូាយិទាំ    ផលាំ    ។ 

ជហិតា    បុរមិា    ជាតិ ពុទធសស    ឱរដសា    អហាំ 

ទាោដទាមហិ    ច    សទធដមម ពុទធបជូាយិទាំ    ផលាំ    ។ 

អារាធិដតាមហ ិ   សុគតាំ ដគាតមាំ    សកយបុងគវ ាំ 

ធមមធដរា    ធមមទាោដទា(១) ពុទធបជូាយិទាំ    ផលាំ    ។ 

ឧបដេិតាវ ន    សមពុ ទធាំ ដគាតមាំ   សកយបុងគវ ាំ 

ារ ាំ   គមនីយាំ    មគគាំ អបុចឆឹ    ដោកន្ធយកាំ      ។ 

អជឈដិោេ     កថយិ    ពុដទាធ  គមភីរ ាំ    និបុណាំ     បទាំ 

តសាហាំ     ធមមាំ    សុតាវ ន បដតាត មហិ    អាសវកា យាំ   ។ 

អដហា   ដម   សុកតាំ   កមមាំ បរមុិដតាត មហិ    ជាតិោ 

សពាវ សវបរកិាី ដណា នតថិទានិ    បុនពភដវា   ។ 

 ១   ម.   ធមមធត្ោ   ធមមទាត្សាថិ   ទិសសនតិ   ។ 
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២៤៣ 

ននទកត្ថថរាបទាន   ទី   ៦ 

 ខញុ ាំដឹងខនធរបស់ខលួននិងសតវដនទ ដដលអារស័យបៅកនុងោល 
 មុន ទិពវចកខុ  ខញុ ាំបានជរមោះប ើយ អាសវៈទ ាំងឡាយរបស់ខញុ ាំ 
 អ្ស់រលីងប ើយ បនោះជាផលននពុទធបូជា ។ ជាតិខាងមុខ 
 ខញុ ាំបានលោះបង់ប ើយ ខញុ ាំបានជាឱរសននរពោះពុទធ ជាអ្នកទទួល 
 មត៌ក កនុងរពោះសទធមម បនោះជាផលននពុទធបូជា ។ ខញុ ាំបាន 
 ញុាំងរពោះសុគត រពោះន្ទមបោតម ជាសកយៈដ៏របបសើរ ឲយ 
 បរបាសរបាណ ជាអ្នករទរទង់ធម៌ ជាអ្នកទទួលមត៌កកនុងធម៌ 
 បនោះជាផលននពុទធបូជា ។ ខញុ ាំបានបបរមើរពោះសមពុទធ រពោះន្ទម 
 បោតម ជាសកយៈដ៏របបសើរ ប ើយបានរោបទូលសួរផលូ វ 
 ដដលគបបបីៅោន់បរតើយ គឺរពោះនិពាវ ន ចាំបពាោះរពោះបោក- 
 ន្ទយក ។ រពោះពុទធដដលខញុ ាំអារាធន្ទប ើយ រទង់សដមឋង 
 នូវបទ គឺរពោះនិពាវ ន ជាគុណជាតដ៏លអិតរជាលបរៅ ខញុ ាំលុោះ 
 បានស្គឋ ប់ធម៌ របស់រពោះពុទធបន្ទោះប ើយ ក៏បានដល់នូវោរ 
 អ្ស់បៅននអាសវៈ ។ ឱ ន៎ ! អ្ាំបពើលអ ខញុ ាំបានបធវើប ើយ 
 ខញុ ាំបានរួចរស ោះ ោកជាតិប ើយ មានអាសវៈទ ាំងពួង 
 អ្ស់រលីងប ើយ    ឥ ូវបនោះ     ភពថមីមិនមានបទៀតប ើយ   ។ 
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២៤៤ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

កិដលសា    ឈាបិតា   មយហាំ ភវា    សដពវ    សមហូតា 

ន្ធដគាវ    ពនធនាំ    ដឆតាវ  វហិរាមិ    អន្ធសដវា    ។ 

សាវ គតាំ    វត    ដម    អាសិ  មម    ពុទធសស    សនតិដក 

តិដសា    វជិាជ     អនុបបតាត  កតាំ    ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 

បដិសមភិទា    ចតដសា វដិមាកាា បិច   អដេិដម 

ឆឡភិញ្ញា     សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ននទដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ      អភាសិតាថ តិ     ។ 

ននទកត្ថថរសស   អបទានំ   សមថតំ   ។ 

សថតមំ   ត្ហមកត្ថថរាបទានំ 

[១០៧]   បពាភ រកដូាំ   និសាយ អដន្ធដមា    ន្ធម    តាបដសា 

អសសមាំ    សុកតាំ    កតាវ  បណណសាដល    វសឹ    តទា   ។ 
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២៤៤ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំបានដុតបាំផ្កល ញប ើយ ភពទ ាំងពួង 

 ខញុ ាំបានោស់រ ាំបលើងបោលប ើយ ខញុ ាំជាអ្នកមិនមានអាសវៈ ដូច 

 ជាដាំរដី៏របបសើរោត់ផ្កឋ ច់នូវទនលីង ។ ឱ ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមក 

 កនុងសមាន ក់ននរពោះពុទធ របស់ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំ 

 បានដល់ត្តមលាំោប់ប ើយ ស្គសន្ទ របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំបាន 

 បធវើរួចប ើយ ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  

 ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់ 

 រពោះពុទធ    ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ    ។ 

 បានឮថា រពោះននាកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថាទ ាំង 

បនោះ    បោយរបោរដូបចនោះ   ។ 

ចប់   ននទកត្ថថរាបទាន   ។ 

ត្ហមកត្ថថរាបទាន   ទី   ៧ 

 [១០៧] ោលបន្ទោះ ខញុ ាំជាត្តបសប ម្ ោះអ្បន្ទមៈ បានបធវើ 

 អារសម    បណណស្គោដ៏វចិិរតលអ    បៅដអ្បនឹងចុងញកភនាំ  ។ 
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២៤៥ 

សថតមំ   ត្ហមកត្ថថរាបទានំ 

សិទធាំ    តសស    តដាកមមាំ សិទធិបបដតាត     សដក   ពដល 

សកាំ សាមញ្ាវកិកដន្ធត  អាតាបី    និបដកា    មុនិ    ។ 

វសិារដទា    សសមដយ បរវាដទ    ច    ដកាវដិទា 

បដោេ     ភមូនតលិកា សមឹ ឧាទមហិ(១)  ច    ដកាវដិទា   ។ 

វតីដសាដកា    និរារដមាភ  អបាហាដរា    អដោលុដា 

ោភាោដភន    សនតុ ដោេ  ឈាយី    ញាណរដតា    មុនិ   ។ 

បិយទសស ី   ន្ធម    សមពុ ដទាធ  អដគាគ     ការុណិដកា   មុនិ 

សដតត    តាដរតុកាដមា    ដសា ករុណាយ    ផរ ិ   តទា    ។ 

ដពាធនីយាំ    ជនាំ    ទិសាវ  បិយទសស ី   មហាមុនិ 

ចកកវាឡសហសសមហិ គន្ធតវ     ឱវាទដកា    មុនិ    ។ 

មមុទធរតុិកាដមា    ដសា មមសសមមុាគមិ 

ន   ទិដោេ    ដម   ជិដន្ធ   បុដពវ ន    សុដតាបិ    ច    កសសចិ    ។ 

 ១    ម.   ឧបាថមហិ  ។ 



497 
 

២៤៥ 

ត្ហមកត្ថថរាបទាន   ទី   ៧ 

 ខញុ ាំបន្ទោះ បានសបរមចនូវតបកមម ខញុ ាំដល់នូវោរសបរមច កនុង 
 កមាល ាំងរបស់ខលួន ជាអ្នកោល ហាន កនុងភាពននខលួនជាសមណៈ 
 ជាអ្នកមានពាយាមដុតបាំផ្កល ញកិបលស មានរបាជាញ ោស់ ជា 
 អ្នករបាជញ ជាអ្នកបកលៀវោល កនុងលទធិរបស់ខលួន វាងនវកនុងវាទៈ 
 របស់បុគាលដនទ មួយបទៀត ជាអ្នកត្ត ាំងបៅបលើដផនដី និង 
 អាោសបាន វាងនវកនុងឧបាទវយធម៌ ។ ខញុ ាំរបាសោក 
 បសចកឋីបស្គក មិនមានោររបណាាំងរបដជង មានអាហារតិច 
 មិនមានបសចកឋីរបាថាន  ជាអ្នកបរតកអ្រ បោយោភនិងអ្ោភ 
 មាន្ន បរតកអ្រកនុង្ន ជាអ្នករបាជញ ។ ោលបន្ទោះ 
 រពោះសមពុទធ រពោះន្ទមបិយទសស ី ជាអ្នករបាជញដ៏របបសើរ របកប 
 បោយករុណា រពោះអ្ងារបាថាន បដើមបចីមលង នូវសតវទ ាំងឡាយ 
 រទង់ផាយរពោះទយ័ករុណា ។ រពោះមហាមុនី រពោះន្ទមបិយ- 
 ទសស ី រទង់បឃើញនូវជនដដលគួរឲយរត្តស់ដឹង រពោះអ្ងាជា 
 អ្នករបាជញ ជាអ្នកឲយឱវាទ បសឋចបៅកនុងចរកវា មួយពាន់ ។ 
 រពោះអ្ងាមានរបាថាន បរស្គចរសង់ខញុ ាំ បសឋចយាងចូលបៅោន ់
 អារសមរបស់ខញុ ាំ រពោះជិនរសី ខញុ ាំមិនដដលបឃើញទ ាំងមិនធាល ប់ 
 បានឮ    អ្ាំពីសមាន ក់អ្នកណាមួយ     កនុងោលមុនប ើយ    ។ 
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២៤៦ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

ឧបាទា(១)   សុបិន្ធ    មយហាំ លកា ណា    សុបបកាសិតា 

បដោេ     ភមូនតលិកា សមឹ នកា តតបទដកាវដិទា  ។ 

ដសាហាំ    ពុទធសស    សុតាវ ន តតថ    ចិតតាំ    បសាទយឹ 

តិដេដន្ធត (២)   វា    និសិដន្ធន     វា សរាមិ    និចចកាលិកាំ     ។ 

មម    ឯវ ាំ    សរនតសស ភគវាបិ    អនុសសរ ិ

ពុទធាំ    អនុសសរនតសស បីតិ    ដម    ដហាតិ   តាវដទ   ។ 

កាលញ្ច     បុនរាគមម មាំ    ឧដបសិ   មហាមុនិ 

សមបដតតប ិ   ន    ជាន្ធមិ អយាំ   ពុដទាធ    មហាមុនិ    ។ 

អនុកមបដកា    ការុណិដកា បិយទសស ី     មហាមុនិ 

សញ្ញជ ន្ធន្ធដបសិ   អតាត នាំ អហាំ    ពុដទាធ    សដទវដក    ។ 

សញ្ញជ និតាវ ន     សមពុទធាំ បិយទសស ឹ    មហាមុនឹ 

សកាំ     ចិតតាំ    បសាដទតាវ  ឥទាំ   វចនមរពវ ឹ  ។ 

 ១   ម.   ឧបាតា   ។   ២   ម.   ភុញ្ជ ត្នាត    វា   ។ 
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២៤៦ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ខញុ ាំបានសុបិននិមមិតបកើតប ើង លកខណៈទ ាំងឡាយ បាន 

 របោសលអប ើយ ខញុ ាំជាអ្នកឋិតបៅបលើដផនដី និងអាោស 

 ល្ សនវ កនុងបទនននកខតាឫកស ។ ខញុ ាំបន្ទោះ បានស្គឋ ប់ធម ៌

 របស់រពោះពុទធប ើយ ក៏ញុ ាំងចិតាឲយរជោះថាល កនុងរពោះអ្ងា ខញុ ាំបទោះ 

 ឈរ ឬអ្ងាុយ ដតងនឹកបឃើញរពោះអ្ងាជានិចច ។ ោលខញុ ាំ 

 កាំពុងនឹកយា ងបនោះ រពោះមានរពោះភាគ ក៏រទង់នឹកដល់ខញុ ាំដដរ 

 ខញុ ាំកាំពុងដតនឹករពោះពុទធ បីតិក៏បកើតមាន ដល់ខញុ ាំ កនុងខណៈ 

 បន្ទោះ ។ រពោះមហាមុនី រទង់បសឋចចូលមករកខញុ ាំ អ្ស់ោល 

 មឋងបទៀត ោលបបើរពោះអ្ងាបសឋចមកដល់ប ើយ ខញុ ាំឥតស្គា ល់ 

 ថា បន្ទោះជារពោះពុទធ ជាអ្នករបាជញដ៏របបសើរប ើយ ។ រពោះ 

 មហាមុនី រពោះន្ទមបិយទសស ី របកបបោយករុណា រទង ់

 អ្នុបរោោះខញុ ាំ បានញុាំងខញុ ាំឲយស្គា ល់រពោះអ្ងាថា តថាគត ជា 

 រពោះពុទធកនុងបោក រពមទ ាំងបទវបោក ។ ខញុ ាំបានស្គា ល់ 

 ចាស់ នូវរពោះសមពុទធ រពោះន្ទមបិយទសស ី ជាមហាមុនី 

 ប ើយក៏ញុ ាំងចិតារបស់ខលួនឲយរជោះថាល     រោបទូលពាកយបនោះថា 
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២៤៧ 

សថតមំ   ត្ហមកត្ថថរាបទានំ 

សដពវ(១)   បីដឋ   ច   បលលដង ក អាសនទីសុ   និសីទដរ 

តុវ ាំបិ    សពវទោវ(ី២) និសីទ   រុចិរាសដន(៣)   ។ 

សពវរតនមយាំ    បីឋាំ និមមិនិតាវ ន    តាវដទ 

បិយទសសសិស    មុនិដន្ធ អាសនាំ(៤)   ឥទធិនិមមិតាំ   ។ 

រតដនវ    និសិននសស បីឋដក   ឥទធិនិមមិដត 

កុមភមតតាំ    ជមពុផលាំ  អទាសឹ    តាវដទ    អហាំ   ។ 

មម    ហាសាំ    ជដនតាវ ន បរភុិញ្ជិ     មហាមុនិ 

តទា    ចិតតាំ    បសាដទតាវ  សតាថ រ ាំ    អភិវាទយឹ    ។ 

បិយទសស ី   តុ    ភគវា ដោកដជដោេ     នរាសដភា 

រតន្ធសនមាសិដន្ធន  ឥមា    គាថា    អភាសថ    ។ 

ដោ    ដម    រតនមយាំ    បីឋាំ អមតញ្ច     ផលាំ    តទា 

តមហាំ    កិតតយិសាមិ សុណាថ    មម    ភាសដតា   ។ 

 ១  ម.  អត្ញ្េ  ។  ២  ម.  សពវទសាវ ី ។  ៣  ម.  រថនាសត្ន  ។  ៤  ម.  អទាសឹ  ។ 
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២៤៧ 

ត្ហមកត្ថថរាបទាន   ទី   ៧ 

 ពួកជនទ ាំងអ្ស់ ដតងអ្ងាុយបលើត្ត ាំងកឋី បលើបលល័ងាកឋី បលើត្ត ាំង 

 ដវងកឋី រពោះអ្ងាមានបសចកឋីអាណិតអាសូរ ដល់សតវទ ាំង- 

 ពួង សូមគង់បលើអាសនៈដ៏រុងបរឿង ។ ខញុ ាំបាននិមមិតត្ត ាំងជា 

 វោិរៈននដកវទ ាំងពួង ជាអាសនៈដដលខញុ ាំនិមមិតបោយឫទធិ ថាវ យ 

 រពោះមហាមុនី រពោះន្ទមបិយទសស ី កនុងខណៈបន្ទោះ ។ ោល 

 រពោះអ្ងាគង់បលើត្ត ាំងដកវដដលនិមមិតបោយឫទធិ ខញុ ាំបានថាវ យដផល 

 រពីងប ុនកអម កនុងខណៈបន្ទោះ ។ រពោះមហាមុនី រទង់ញុ ាំង 

 បសចកឋីរកីរាយឲយបកើតដល់ខញុ ាំ ប ើយរទង់បស្គយ (ដផលរពីង 

 បន្ទោះ) រោបន្ទោះ ខញុ ាំញុ ាំងចិតាឲយរជោះថាល  ប ើយថាវ យបងាាំរពោះ 

 ស្គស្គឋ  ។ ចាំដណករពោះមានរពោះភាគ រពោះន្ទមបិយទសស ី

 រពោះអ្ងារបបសើរបាំផុតកនុងបោក របបសើរជាងនរៈ រទង់គង់ 

 បលើអាសនៈដកវ     ប ើយរត្តស់ោថាទ ាំងបនោះថា 

  បុគាលណា បានថាវ យត្តាំងជាវោិរៈននដកវ និងដផលរពីងទិពវ 

 ដល់តថាគត កនុងោលបន្ទោះ តថាគតនឹងសរបសើរបុគាលបន្ទោះ 

 អ្នកទ ាំងឡាយ    ចូរស្គឋ ប់តថាគតនឹងសដមឋង    ដូចតបៅបនោះ 
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២៤៨ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

សតតសតតតិ    កបានិ ដទវដោដក    រមិសសតិ 

បញ្ច សតតតិកា តតុ ញ្ច  ចកកវតតិ    ភវសិសតិ   ។ 

ទវតតឹសកា តតុ ាំ    ដទវដិន្ធទ  ដទវរជជាំ   ករសិសតិ 

បដទសរជជាំ    វបុិលាំ    គណន្ធដតា    អសងាយាំ   ។ 

ដសាវណណមយាំ    រុចិមយាំ បលលង កាំ   សុកតាំ   ពហុាំ 

ដោហិតង កមយដញ្ច វ លចឆតិ    រតន្ធមយាំ   ។ 

ចង កមនតាំបិ    មនុញ្ាាំ (១) បុញ្ាកមមសមងគិ នាំ 

បលលង្កក និ     អដនកានិ បរវិារសិសដរ    សទា    ។ 

កោូគារា    ច    ាសាទា  សយនញ្ច     មហារហាំ 

ឥមសស    ចិតតមញ្ញា យ និពវតតិសសនតិ    តាវដទ   ។ 

សដេី    ន្ធគសហសានិ សពាវ លង្កក រភសិូតា 

សុវណណកចាឆ     មាតង្កគ  ដហមកបបនិវាសសា    ។ 

អារុឡាហ     គាមណិដយភិ  ដតាមរ ាំកុសាណិភិ 

ដតបិមាំ    បរចិរសិសនត ិ រតនបីឋសសទិាំ    ផលាំ    ។ 
 ១    ម.   មនទជំ   ។ 
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២៤៨ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 បុគាលបនោះ នឹងបរតកអ្រកនុងបទវបោក អ្ស់ ៧៧ កបប 
 នឹងបានជាបសឋចចរកពតាិ អ្ស់ ៧៥ ដង ។ នឹងបានជារពោះ 
 ឥស្តនាបស្គយបទវរាជយ អ្ស់ ៣២ ដង នឹងបានបស្គយរប- 
 បទសរាជយដ៏ធាំទូោយ រាប់បានមួយអ្សបងខយយកបប ។ បុគាល 
 បន្ទោះ នឹងបាននូវបលល័ងាជាវោិរៈននមាស ជាវោិរៈននវតេុជា 
 ទីោប់ចិតា ជាវោិរៈននដកវទទឹម ជាវោិរៈននដកវជាបរចើន 
 ដដលបុញ្ដកមមបានត្តក់ដតងលអប ើយ ។ បលល័ងាទ ាំងឡាយ 
 ជាបរចើន បោមបរាមបុគាល អ្នករបកបបោយបុញ្ដកមមបន្ទោះ 
 សូមបោីលបដើរបៅបដើរមក សពវ ៗ ោល ។ ផាោះមានកាំពូល 
 របាស្គទនិងទីសរមាប់បដក មានតនមលបរចើន នឹងបកើតកនុង 
 ខណៈបន្ទោះ បរពាោះដឹងចិតារបស់បុគាលបនោះ ។ ដាំរ ី ៦០ 
 ពាន់ ដដលបគសអិតស្គអ ងបោយបរគឿងអ្លងាា រទ ាំងពួង ជា 
 ដាំរដី៏របបសើរ មានដខសដងាន់មាស របកបបោយបរគឿងត្តក់ 
 ដតងកាលជាវោិរៈននមាស ។ ដាំរទី ាំងបន្ទោះ ដដលពួក ម 
 មាននដោន់លាំដពងដសនងរកបី និងកបងវរប ើងជិោះប ើយ នឹង 
 បបរមើបុគាលបនោះ   បនោះជាផលននោរថាវ យត្ត ាំងជាវោិរៈននដកវ   ។ 
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២៤៩ 

សថតមំ   ត្ហមកត្ថថរាបទានំ 

សដេី     អសសសហសានិ សពាវ លង្កក រភសិូតា 

អាជានិោ    ច    ជាតិោ សិនធវា    សីឃពាហន្ធ   ។ 

អារុឡាហ     គាមណិដយភិ  ចាបហដតថហិ    ចមមិភិ(១) 

ដតបិមាំ    បរចិរសិសនត ិ រតនបីឋសសទិាំ    ផលាំ    ។ 

សដេី    រថសហសានិ សពាវ លង្កក រភសិូតា 

ទីា    អដថាបិ    ដវយយគោ សននទាធ     ឧសសតិទធជា   ។ 

អារុឡាហ     គាមណិដយភិ ចាបហដតថហិ    ចមមិភិ 

បរវិាដរសសនតិមាំ    និចចាំ រតនបីឋសសទិាំ    ផលាំ    ។ 

សដេី    ដធនុសហសានិ គាវ ី   សុបុងគវុសភា 

វចឆដក    ជនយិសសនតិ   រតនបីឋសសទិាំ     ផលាំ   ។ 

ដសាឡសិតថីសហសានិ សពាវ លង្កក រភសិូតា    

វចិិតតវតាថ ភរណា អាមុតតមណិកុណោ ោ   ។ 

អាឡារមុោ    ហសុោ សុសញ្ញា     តនុមជឈមិា 

បរវិាដរសសនតិមាំ    និចចាំ រតនបីឋសសទិាំ    ផលាំ    ។ 
 ១   ម.   ឥទធិោ   ចាបោរភីិថិ   ខាយថិ   ។ 
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២៤៩ 

ត្ហមកត្ថថរាបទាន   ទី   ៧ 

 បសោះ ៦០ ពាន់ របោប់បោយបរគឿងអ្លងាា រទ ាំងពួង ជា 
 អាជាបនយយ អ្ាំពីកាំបណើ ត ជាបសោះសិនធព ជាពា នៈដ ៏
 បលឿន ។ បសោះទ ាំងបន្ទោះ ដដលន្ទយស្គរថី មាននដោន់ធនូ  
 និងដខលប ើងជិោះប ើយ នឹងបបរមើបុគាលបនោះ បនោះជាផល 
 ននោរថាវ យត្ត ាំង ជាវោិរៈននដកវ ។ រថទ ាំង ៦០ ពាន់ 
 ដដលត្តក់ដតងបោយបរគឿងរបោប់រគប់យា ង បិទបា ាំងបោយ 
 ដសបកខាល ដាំបង ខាល ធាំ ដដលបគរបោប់ប ើយ បលើកទង់ជ័យ 
 មានពួកន្ទយស្គរថី មាននដោន់ធនូ និងដខល ប ើងជិោះប ើយ 
 នឹងបោមបរាមបុគាលបនោះជានិចច បនោះជាផលននោរថាវ យត្ត ាំង 
 ជាវោិរៈននដកវ ។ ពួកបមបោមានទឹកបោោះ ៦០ ពាន់ បមបោ 
 និងពួកបោឧសភដ៏របបសើរ នឹងញុ ាំងកូនទ ាំងឡាយ ឲយបកើត 
 បនោះជាផលននោរថាវ យត្ត ាំង ជាវោិរៈននដកវ ។ ពួកស្តសាី 
 ១៦ ពាន់ សអិតស្គអ ងបោយបរគឿងរបោប់រគប់យា ង មាន 
 សាំពត់និងបរគឿងអាភរណៈដ៏វចិិរត ពាក់ដកវមុោឋ  ដកវមណី 
 និងកណឍ ល ទាំងមានមុខទូោយ មានមុខរសស់រស្គយ 
 មានរតោកស្គយ ទាំងមានចបងាោះបរៀវ នឹងបោមបរាមបុគាល 
 បនោះជានិចច   បនោះជាផលននោរថាវ យត្ត ាំង   ជាវោិរៈននដកវ   ។ 
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២៥០ 

សុថតនតបិដ្ត្ក    ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

អោេ រដស    កបបសដត ដគាតដមា    ន្ធម    ចកាុ មា 

តមនធការ ាំ    វធិាំដសតាវ  ពុដទាធ     ដោដក    ភវសិសតិ   ។ 

តសស    ទសសនមាគមម បពវជិសសតិ   កិញ្ច ដន្ធ 

ដតាសយិតាវ ន     សតាថ រ ាំ សាសដនភិរមិសសតិ   ។ 

តសស    ធមមាំ    សុណិតាវ ន កិដលដស    ឈាបយិសសតិ 

សពាវ សដវ   បរញិ្ញា យ និពាវ យិសសតិន្ធសដវា    ។ 

វរីយិាំ    ដម    ធុរដធារយហាំ ដោគដកា មាធិវាហនាំ 

ឧតតមតថាំ     បដេោដន្ធ សាសដន    វហិរាមហាំ    ។ 

ឥទាំ    បចឆិមកាំ     មយហាំ ចរដិមា    វតតដត    ភដវា 

សពាវ សវបរកិាី ដណា នតថិទានិ     បុនពភដវា    ។ 

កិដលសា   ឈាបិតា   មយហាំ ភវា    សដពវ    សមហូតា 

ន្ធដគាវ    ពនធនាំ    ដឆតាវ  វហិរាមិ    អន្ធសដវា    ។ 



507 
 

២៥០ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 កនុងកបប ទី ១.៨០០ នឹងមានរពោះពុទធ រពោះន្ទមបោតម មាន 
 បញ្ញដ ចកខុ  រទង់កមាច ត់បង់ នូវងងឹតអ្នធោរ រត្តស់ដឹងកនុង 
 បោក ។ បុគាលបនោះ មានបសចកឋីខវល់ខាវ យ នឹងបួស 
 បរពាោះអារស័យោរបឃើញ នូវរពោះពុទធអ្ងាបន្ទោះ បានញុាំងរពោះ 
 ស្គស្គឋ ឲយបរតកអ្រ នឹងរកីរាយកនុងស្គសន្ទ ។ បុគាលបនោះ 
 បានស្គឋ ប់ធម៌របស់រពោះពុទធអ្ងាបន្ទោះប ើយ នឹងដុតបាំផ្កល ញនូវ 
 កិបលសទ ាំងឡាយ កាំណត់ដឹងនូវអាសវៈទ ាំងពួង ជាបុគាល 
 មិនមានអាសវៈ    នឹងបរនិិពាវ ន   ។ 
  បសចកឋីពាយាមរបស់ខញុ ាំ គួរន្ទ ាំបៅនូវធុរៈ ជាទីន្ទ ាំមក 
 នូវធម៌ ដ៏បកសមោកបយាគៈ ខញុ ាំរបាថាន នូវរបបយាជន៍ដ៏ឧតាម 
 កនុងស្គសន្ទ ។ បនោះជារាងោយ ខាងបរោយបាំផុតរបស់ 
 ខញុ ាំ ភពជាទីបាំផុតរបស់ខញុ ាំ កាំពុងរបរពឹតាបៅ ខញុ ាំមានអា- 
 សវៈទ ាំងពួង អ្ស់រលីងប ើយ ឥ ូវបនោះ ភពថមីមិន 
 មានបទៀតប ើយ កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំដុតបាំផ្កល ញប ើយ 
 ភពទ ាំងអ្ស់ ខញុ ាំបានោស់រ ាំបលើងបោលប ើយ ខញុ ាំជាបុគាល 
 មិនមានអាសវៈ    ដូចជាដាំរដី៏របបសើរ    ោត់ផ្កឋ ច់នូវទនលីង    ។ 



508 
 

២៥១ 

អដ្ឋមំ   ត្តាត្ទយយត្ថថរាបទានំ 

សាវ គតាំ    វត    ដម    អាសិ មម    ពុទធសស    សនតិដក 

តិដសា    វជិាជ    អនុបបតាត  កតាំ   ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 

បដិសមភិទា    ចតដសា វដិមាកាា បិច    អដេិដម 

ឆឡភិញ្ញា     សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ដហមដកា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ     ។ 

ត្ហមកត្ថថរសស   អបទានំ   សមថតំ   ។ 

អដាឋ រសមំ   ភាណ្វារ ំ  ។ 

អដ្ឋមំ   ត្តាត្ទយយត្ថថរាបទានំ 

[១០៨]   រាជា   វជិិតជដោ   ន្ធម ដកតុមតិបុរុតតដម 

សុដរា    វកិកមសមបដន្ធន  បុរមជាវសី    តទា    ។ 

តសស    រដញ្ញា     បមតតសស រដេវសិា(១)    សមុដេហុាំ 

ឧតតរា    តុណោិ កា    ដចវ រដេាំ    វទិធាំសយុាំ    តទា    ។ 
 ១   ម.   អដ្ដវតិ្ោ   ។ 
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២៥១ 

ត្តាត្ទយយត្ថថរាបទាន   ទី   ៨ 

 ឱ ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមក កនុងសមាន ករ់ពោះពុទធ របស់ខញុ ាំ លអ 
 ណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំដល់ត្តមលាំោប់ប ើយ ស្គសន្ទននរពោះ 
 ពុទធ ខញុ ាំបានបធវើរួចប ើយ ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និង 
 អ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ 
 របស់រពោះពុទធ     ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ    ។ 
 បានឮថា រពោះប មកបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ    បោយរបោរដូបចនោះ    ។ 

ចប់   ត្ហមកត្ថថរាបទាន   ។ 

ចប់   ភាណ្វារៈ   ទី   ១៨   ។ 

ត្តាត្ទយយត្ថថរាបទាន   ទី   ៨ 

  [១០៨] រោបន្ទោះ កនុងបកតុមតីបុរដី៏ឧតាម រពោះរាជា 
 រពោះន្ទមវជិិតជ័យ ជាបសឋចបកលៀវោល  បរបូិណ៌បោយពា- 
 យាម បៅរគប់រគងបុរ ី ។ ោលរពោះរាជាអ្ងាបន្ទោះ បធវស 
 របដ សប ើយ ពួកជនជាសរតូវ បៅកនុងដដនឧតារៈនិង 
 តុណឍិ កៈ    បងាោន ប ើង    លុកលុយដដន    កនុងោលបន្ទោះ    ។ 
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២៥២ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

បចចដនត    កុបបដិត    ែិបប ាំ សននិាដតសិរនិទដមា 

ភដដ    ដចវ     ពលដតថ    ច អរ ឹ   និគាគ ហយិ    តទា    ។ 

ហតាថ ដរាហា    អនីកតាថ  សរូា    ច    វមមដោធិដន្ធ(១) 

ធនុគគហា    ច    រថិកា(២) សដពវ    សននិបតុាំ    តទា    ។ 

អាឡារកិា    កបបកា    ច ន្ធហ បកា    មាលការកា 

សរូា    វជិិតសង្កគ មា សដពវ    សននិបតុាំ    តទា    ។ 

ែគគហតាថ     ច    បុរសិា   ចាបហតាថ     ច    ចមមិដន្ធ(៣) 

លុទាធ     វជិិតសង្កគ មា សដពវ    សននិបតុាំ    តទា   ។ 

តិធបបភិន្ធន     មាតង្កគ  កុញ្ជ រា    សដេិហាយន្ធ 

សុវណណកចាឆ លង្កក រា សដពវ    សននិបតុាំ    តទា    ។ 

ែមា    សីតសស    ឧណហ សស ឧកាក រុហរណសស    ច 

ដោធាជីវា    កតកមាម  សដពវ    សននិបតុាំ    តទា    ។ 

សងាសទទាំ    ដភរសិទទាំ អដថា    ឧទទដសទទកាំ (៤) 

ឯដតហិ    ដត    ហាសយន្ធត  សដពវ    សននិបតុាំ   តទា   ។ 
 ១  ម.  ចមមត្ោធិត្នា ។ ២  ម.  ឧោគ   ច ។  ៣  ម.  វមិមត្នា ។ ៤ ម.  ឧថុជសទទកំ  ។ 
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២៥២ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ោលអ្នកបចចនារោមបោះបបារប ើងប ើយ រពោះរាជារទង់ឲយរបជុាំ 
 ោន យា ងរបញប់ គឺរទង់ញុ ាំងអាមាតយនិងរាជទូតទ ាំងឡាយ 
 ឲយសងាត់សងាិនសរតូវ កនុងោលបន្ទោះ ។ ពលដាំរ ី ពលបសោះ 
 ពលពាក់បរគឿងបរោោះ ពលោន់ធនូ  និងពលរថទ ាំងអ្ស់ 
 សុទធដតជាអ្នកបកលៀវោល  មករបជុាំោន  កនុងោលបន្ទោះ ។ ពួក 
 អ្នករគួ ពួកអ្នកខាម ន់រពោះបកស ពួកអ្នកផងូតទឹក ពួកអ្នកបធវើផ្កា  
 ករមងទ ាំងអ្ស់ សុទធដតជាពួកពិជ័យសស្តងាា មដ៏ោល ហាន មក 
 របជុាំោន  កនុងោលបន្ទោះ ។ ពួកបុរស មានោវកនុងនដ មាន 
 ធនូ  និងដខលកនុងនដ ទាំងអ្ស់ សុទធដតជាពួកពិជ័យសស្តងាា មដ៏ 
 ោច មករបជុាំោន  កនុងោលបន្ទោះ ។ ពួកដាំរដី៏របបសើរ មាន 
 អាយុ ៦០ ឆ្ន ាំ មានដខសដងាន់ និងបរគឿងរបោប់ជាវោិរៈនន 
 មាស សុទធដតជាដាំរចុីោះបរបង ៣ អ្បនលើ ទាំងអ្ស់ មករបជុាំោន  
 កនុងទីបន្ទោះ ។ រកុមយុទធន្ទធិោរទ ាំងអ្ស់ ដដលមានោរ 
 ងារបធវើប ើយ ជាអ្នកអ្ត់ធមត់ចាំបពាោះរតជាក់ បៅឋ  និងោរបបន្ទា  
 បង់នូវោមក មករបជុាំោន  កនុងោលបន្ទោះ ។ សាំប ងស័ងខ 
 សាំប ងសារ ជាសាំប ងោន់ឮប ើង ពួកជនទ ាំងអ្ស់បន្ទោះ 
 រកីរាយបោយសាំប ងនុ៎ោះ     មករបជុាំោន      កនុងោលបន្ទោះ    ។ 
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២៥៣ 

អដ្ឋមំ   ត្តាត្ទយយត្ថថរាបទានំ 

តិសលូដកានតិមដនតហិ ធនហិូ    ដតាមដរហិ(១)   ច 

ដកាដដយន្ធត     និវដតតន្ធត (២) សដពវ    សននិបតុាំ   តទា    ។ 

កវចានិ    និវាដសតាវ (៣) សរាជា    អជិតញ្ជិ ដន្ធ 

សដេីាណសហសានិ សដូល    ឧតាត សយឹ    តទា  ។ 

សទទាំ     មានុសកាកាំ សុ អដហា    រាជា    អធមមិដកា 

និរដយ    បចចមានសស តទា    អដន្ធត     ភវសិសតិ   ។ 

សយដនហាំ    តុវដដដដន្ធត  បសាមិ    និរដយ    តទា 

ន    សុាមិ    ទិវារតត ឹ សដូលន    តជជយនតិ    មាំ    ។ 

កឹ    បមាដទន     រដជជន ពាហដនន    ពដលន    ច 

ន    ដត    បដហានតិ    ធាដរតុាំ តាសយនតិ    មមាំ     សទា    ។ 

កឹ    ដម    បុដតតហិ    ទាដរហិ រដជជន    សកដលន    ច 

យននូន     បពវដជយាហាំ គតិមគគាំ    វដិសាធដយ     ។ 
 ១ ម. កវចត្តាមត្រហិ ច ។ ២ ម. ត្កាត្ដ្នាត នំ និបាត្ថនាត ថិ ទិសសនតិ ។ ៣ ម. កិត្មវាថិ 
 និោត្មតាវ ថិ   ខាយថិ   ។ 
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២៥៣ 

ត្តាត្ទយយត្ថថរាបទាន   ទី   ៨ 

 ពួកជនទ ាំងអ្ស់ ោក់ផឋួលបោយចបូក ោាំបិតបចៀដសបក ធនូ  

 និងលាំដពងដសនងរកប ី មករបជុាំោន  កនុងោលបន្ទោះ ។ ោល 

 បន្ទោះ ខញុ ាំ នឹងឯង ជាបសឋចឈនោះសស្តងាា មដដលបគមិនធាល ប់ឈនោះ 

 ពាក់បរគឿងបរោោះ បានយកដដករសួចោក់សតវ ៦០ ពាន់ 

 ឲយតក់សលុត ។ ពួកមនុសសបានដរសកកងរ ាំពងថា ឱ ន៎ បសឋច 

 បនោះ មិនរបកបបោយធម៌បទ ោលបបើបសឋចបនោះ បៅបឆោះ 

 កនុងនរក ោលណា ោលបន្ទោះ បយើងបទើបនឹងមានទីបាំផុត 

 ននទុកខ ។ ោលបន្ទោះ ខញុ ាំបដកបលើដាំណាក់ រស្គប់ដតបឃើញ 

 សតវនរក ខញុ ាំបដកឥតលក់ទ ាំងនថងទ ាំងយប់ ពួកនិរយបាលទ ាំង 

 បន្ទោះ គាំរាមខញុ ាំបោយដដករសួច ។ ខញុ ាំគិតថា របបយាជន៍អ្វី 

 បោយរាជយ ពា នៈ និងពល ដដលអ្ញរបមាទប ើយ រាជយ 

 និងពលទ ាំងបន្ទោះ មិនអាចរទរទង់អ្ញបានប ើយ មានដត 

 ញុាំងអ្ញឲយតក់សលុត សពវ ៗ ោល ។ របបយាជន៍អ្វីបោយ 

 កូនរបពនធ និងរាជយទ ាំងអ្ស់របស់អ្ញ បបើដូបោន ោះ អាត្តម អ្ញ 

 គួរដតបួស    នឹងជរមោះផលូ វសរមាប់បៅោន់     (រពោះនិពាវ ន)    ។ 
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២៥៤ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

សដេីន្ធគសហសានិ សពាវ លង្កក រភសិូដត 

សុវណណកដចឆ    មាតដងគ ដហមកបបនិវាសដស   ។ 

អារុដឡហ    គាមណីដយភិ ដតាមរង កសុាណិភិ 

សង្កគ មាវចដរ    ឋាដន អនដបដកាា      វហិាយហាំ    ។ 

សកកដមមន    សនតដតាត  និកា មឹ    អនគារយិាំ 

សដេីអសសសហសានិ សពាវ លង្កក រភសិូដត    ។ 

អាជានីដយ    ច    ជាតិោ សិនធវា    សីឃពាហដន 

អារុដឡហ    គាមណីដយភិ ាបហដតថហិ    ចមមិភិ(១)   ។ 

ឆឌោយិតាវ ន     សដពវ    ដត និកា មាំ    អនគារយិាំ 

សដេីរថសហសានិ សពាវ លង្កក រភសិូដត   ។ 

ទីដប    អដថាបិ    ដវយយដគឃ សននដទធ     ឧសសតិទធដជ 

សដពវ    ដត    បរវិដជជតាវ  បពវជឹ   អនគារយិាំ   ។ 

 ១   ម.   វមមិភិ   ។ 
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២៥៤ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ខញុ ាំឥតអាបឡាោះអាល័យ បានលោះបង់ពួកដាំរ ី ៦០ ពាន់ ដដល 

 របោប់បោយបរគឿងអ្លងាា រ រគប់យា ង ជាដាំរដី៏របបសើរ 

 មានដខសដងាន់មាស របកបបោយបរគឿងត្តក់ដតងកាល ជា 

 វោិរៈននមាស ដដលពួក មដាំរមីាននដោន់លាំដពងដសនងរកបី 

 និងកបងវរប ើងជិោះប ើយ កនុងទីសមរភូមិ ខញុ ាំបៅឋ រកហាយសពវ 

 បោយកមមរបស់ខលួន ប ើយបចញបៅោន់ផនួស ។ ខញុ ាំលោះបោល 

 នូវបសោះ ៦០ ពាន់ ដដលរបោប់បោយបរគឿងអ្លងាា រទ ាំងពួង 

 នូវបសោះអាជាបនយយអ្ាំពីកាំបណើ ត និងបសោះសិនធវៈ ជាពា នៈ 

 ដ៏បលឿន ដដលពួកន្ទយស្គរថីមានធនូកនុងនដ និងពាក់បរគឿង 

 បរោោះប ើងជិោះប ើយ ទាំងអ្ស់បន្ទោះ ប ើយបចញបៅោន់ 

 ផនួស ។ ខញុ ាំបានលោះបង់ នូវរាជរថ ចាំនួន ៦០ ពាន់ ដដល 

 របោប់បោយបរគឿងអ្លងាា ររគប់យា ង ដដលរបកបបរស្គប 

 បិទបា ាំង បោយដសបកខាល ដាំបង និងខាល ធាំ មានទង់ជ័យ 

 បលើកប ើង      ទាំងអ្ស់បន្ទោះ     ប ើយបចញបៅោន់ផនួស    ។ 
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២៥៥ 

អដ្ឋមំ    ត្តាត្ទយយត្ថថរាបទានំ 

សដេីដធនុសហសានិ     សពាវ     កាំ សុបធារណា 
គាវដិោ    ឆឌោយិតាវ ន បពវជឹ    អនគារយិាំ    ។ 
សដេីឥតថីសហសានិ សពាវ លង្កក រភសិូតា 
វចិិតតវតាថ ភរណា អាមុតតមណិកុណោ ោ    ។ 
អាឡារមុោ(១)    ហសុោ សុសញ្ញា      តនុមជឈមិា 
តា    ហិតាវ     កនទមាន្ធដោ បពវជឹ    អនគារយិាំ    ។ 
សដេីគាមសហសានិ បរបុិណាណ និ     សពវដសា 
ឆឌោយិតាវ ន    តាំ    រជជាំ បពវជឹ    អនគារយិាំ    ។ 
នគរា    និកា មិតាវ ន ហិមវនតាំ     ឧាគមឹ 
ភាគីរសីនទីតីដរ អសសមាំ    មាបយឹ    អហាំ    ។ 
បណណសាលាំ    ករតិាវ ន អគាគារ ាំ    អកាសហាំ 
អារទធវរីដិោ    បហិតដតាត  វសាមិ     អសសដម    អហាំ    ។ 
មណោ ដប    រុកា មដូល    វា សុញ្ញា គាដរ    វ    ឈាយដតា 
ន    តុ    វជិជត ិ  តាដសា    ដម ន    បដសស    ភយដភរវ ាំ    ។ 
សុដមដធា    ន្ធម    សមពុ ដទាធ  អដគាគ     ការុណិដកា    មុនិ 
ញាណដោដកន   ដជាដតដន្ធត  ដោដក    ឧបបជជិ    តាវដទ   ។ 

 ១   ម.   អាឡារបមាហ    ។ 
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២៥៥ 

ត្តាត្ទយយត្ថថរាបទាន   ទី   ៨ 

 ខញុ ាំលោះបង់នូវបមបោ ដដលមានទឹកបោោះ ៦០ ពាន់ និងបរគឿង 
 សរមាប់រទភាជន៍ទ ាំងអ្ស់ ប ើយចូលបៅោន់ផនួស ។ ខញុ ាំលោះ 
 បង់ពួករសី ៦០ ពាន់ ដដលសអិតស្គអ ងបោយបរគឿងអ្លងាា រ 
 រគប់យា ង មានសាំពត់និងបរគឿងអាភរណៈដ៏វចិិតា ពាក់ដកវ 
 មណីនិងកណឍ ល មានមុខទូោយ មានមុខរសស់រស្គយ 
 មានរតោកស្គយ មានចបងាោះមូលបរៀវ កាំពុងកនាក់កបនាញ 
 ទាំងបន្ទោះ ប ើយចូលបៅោន់ផនួស ។ ខញុ ាំលោះបង់រសុក ៦០ 
 ពាន់ បរបូិណ៌បោយវតេុ រគប់យា ង និងរាជយបន្ទោះ ប ើយចូល 
 បៅោន់ផនួស ។ ខញុ ាំបចញោកនគរប ើយ ចូលបៅោន់នរព 
 ប មពានា ស្គងអារសមមួយបទៀបបឆនរសាឹងភាគីរសី ។ ខញុ ាំ 
 បធវើបណណស្គោ រួចប ើយបធវើបរាងបភលើង ខញុ ាំមានពាយាមរបារពធ 
 ប ើយ មានចិតាបញ្ជូ នបៅប ើយ កនុងអារសម ។ ោលខញុ ាំ 
 ចបរមើន្នបៅកនុងមណឍ បកឋី បទៀបគល់បឈើកឋី កនុងផាោះស្គង ត់ 
 កឋី ខញុ ាំមិនមានបសចកឋីតក់សលុតប ើយ ខញុ ាំមិនដដលជួបរបទោះភ័យ 
 ដដលគួរឲយខាល ចប ើយ ។ រពោះសមពុទធ រពោះន្ទមសុបមធ ជា 
 អ្នករបាជញដ៏របបសើរ របកបបោយករុណា រទង់រុងបរឿងបោយ 
 ពនលឺគឺញណ     បកើតប ើងកនុងបោក    កនុងខណៈបន្ទោះឯង    ។ 



518 
 

២៥៦ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

មម    អសសមសាមន្ធត  យដកាា     អាសិ    មហិទធិដកា 

ពុទធដសដេមហ ិ   ឧបបដនន អាដរាដចសិ    មមាំ    តទា    ។ 

ពុដទាធ     ដោដក    សមុបបដន្ធន  សុដមដធា    ន្ធម    ចកាុ មា 

តាដរសិ    ជនតាំ    សពវាំ តមប ិ  ដសា    តារយិសសតិ   ។ 

យកា សស    វចនាំ    សុតាវ  សាំវដិគាគ     អាសិ    តាវដទ 

ពុដទាធ      ពុដទាធ តិ    ចិដនតដន្ធត  អសសមាំ    បដិសាមយឹ   ។ 

អគគិទារុញ្ច     ឆដឌោតាវ  សាំសាដមតាវ ន    សនថតាំ 

អសសមាំ    អភិវនទិតាវ  និកា មឹ    បវន្ធ    អហាំ    ។ 

តដតា    ចនទនមាទាយ គាមា    គាមាំ    បុរា     បុរ ាំ 

ដទវដទវ ាំ    គដវសដន្ធត  ឧបគញ្ឆឹ     វនិ្ធយកាំ     ។ 

ភគវា    តមហិ    សមដយ សុដមដធា   ដោកន្ធយដកា 

ចតុសចចាំ   បកាដសដន្ធត  ដពាដធតិ    ជនតាំ    ពហុាំ    ។ 

អញ្ជ លឹ    បគគដហតាវ ន សីដស    កតាវ ន    វនទនាំ 

សមពុទធាំ    អភិវាដទតាវ  ឥមា    គាថា    អភាសថ    ។ 
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២៥៦ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 យកសមួយមានឫទធិបរចើន បៅជិតអារសមរបស់ខញុ ាំ ោលរពោះពុទធ 
 ដ៏របបសើរបកើតប ើងប ើយ ក៏របាប់ខញុ ាំកនុងោលបន្ទោះថា រពោះ 
 ពុទធរពោះន្ទមសុបមធ មានបញ្ញដ ចកខុ  បកើតប ើយ កនុងបោក 
 រទង់ញុ ាំងរបជុាំជនទ ាំងអ្ស់ឲយឆលងប ើយ រទង់មុខជាចមលងអ្នក 
 ដដរ ។ ខញុ ាំមានបសចកឋីសញប់ដសញងបកើតប ើង កនុងខណៈបន្ទោះ 
 បរពាោះឮពាកយយកសបន្ទោះ ខញុ ាំគិតថា រពោះពុទធ រពោះពុទធ ប ើយ 
 បរៀបចាំនូវអារសម ។ ខញុ ាំលោះបង់ឧសសរមាប់ដុតបភលើង បរៀប 
 រោលករមាល រួចថាវ យបងាាំអារសមប ើយបចញអ្ាំពីនរពធាំ ។ 
 ខញុ ាំោន់យកខលឹមចនាន៍ អ្ាំពីនរពធាំបន្ទោះ ប ើយបចញពីរសុកមួយ 
 ចូលបៅោន់រសុកមួយ បចញពីបុរមួីយ ចូលបៅោន់បុរមួីយ 
 ដសវងរករពោះពុទធ ជាបទវត្តដ៏របបសើរជាងបទវត្ត ប ើយចូល 
 ោល់រពោះបោកន្ទយក   ។ 
  សម័យបន្ទោះឯង រពោះមានរពោះភាគ រពោះន្ទមសុបមធ 
 ជាបោកន្ទយក រទង់កាំពុងរបោសនូវសចចៈ ៤ ញុាំងរបជុាំ 
 ជនដ៏បរចើនន្ទក់ឲយរត្តស់ដឹង ។ ខញុ ាំផាងអ្ញ្ជលីរបណមយបលើ 
 កាល   ថាវ យបងាាំរពោះសមពុទធ   ប ើយបពាលនូវោថាទ ាំងបនោះថា 



520 
 

២៥៧ 

អដ្ឋមំ    ត្តាត្ទយយត្ថថរាបទានំ 

វសសដិក    បុបផមានសមឹ សនតិដក    ឧបវាយតិ 

តវាំ    វរី    គុណគដនធន ទិសា    សពាវ     បវាយសិ 

ចមបដក    ន្ធគមលិដក អធិមុតតកដកតដក 

សាដលសុ    បុបផមាដនសុ អនុវាតាំ    បវាយតិ    ។ 

តវ    គនធាំ     ោយិតាវ ន(១) ហិមវន្ធត     ឥធាគមឹ 

បដូជមិ   តាំ    មហាវរី ដោកដជដេ    មហាយស   ។ 

វរចនទដនន្ធនុលិមប ឹ សុដមធាំ    ដោកន្ធយកាំ  

សកាំ     ចិតតាំ    បសាដទតាវ  តុណហី     អោេ សិ    តាវដទ   ។ 

សុដមដធា    ន្ធម    ភគវា ដោកដជដោេ     នរាសដភា 

ភិកាុ សដងឃ    និសីទិតាវ  ឥមា    គាថា    អភាសថ   ។ 

ដោ   ដម   គុណាំ    បកិដតតសិ ចនទនញ្ច     អបជូយិ 

តមហាំ    កិតតយិសាមិ សុណាថ    មម   ភាសដតា   ។ 

 ១   ម.   សុណិ្តាវ ន   ។ 



521 
 

២៥៧ 

ត្តាត្ទយយត្ថថរាបទាន   ទី   ៨ 

 ោលបបើផ្កា មលិោះកាំពុងរកី កលិនបន្ទោះ ក៏ផាយបៅបានដតកនុងទីជិត 

 ោលបបើផ្កា ចមា ផ្កា ខាឹង ផ្កា មលិោះ ផ្កា រ ាំដួល ផ្កា ោរបកត និង 

 ផ្កា រា ាំងកាំពុងរកី កលិនក៏ផាយបៅបានដតកនុងទីបបណាឋ យខយល់ 

 បពិរតរពោះអ្ងាជាមហាវរីបុរស រពោះអ្ងាដតងផាយបោយកលិន 

 គឺគុណធម៌ សពវទិសទី ។ ខញុ ាំរពោះអ្ងាបចញោកនរព ិមពានា 

 មកកនុងទីបនោះ បរពាោះបានធុាំកលិនរពោះអ្ងា បពិរតរពោះអ្ងាជាមហា- 

 វរីបុរស រទង់របបសើរបាំផុតកនុងបោក មានយសបរចើន ខញុ ាំរពោះ 

 អ្ងាសូមបូជាចាំបពាោះរពោះអ្ងា ។ ខញុ ាំបានលប់ោបរពោះសុបមធ 

 ជាបោកន្ទយក បោយខលឹមចនាន៍ដ៏របបសើរ រួចប ើយញុ ាំង 

 ចិតារបស់ខលួនឲយរជោះថាល    អ្ងាុយបៅបសងៀមកនុងខណៈបន្ទោះ  ។ 

  រពោះមានរពោះភាគ រពោះន្ទមសុបមធ របបសើរបាំផុតកនុង 

 បោក របបសើរជាងពួកនរៈ រទង់គង់កនុងភិកខុសងឃ ប ើយ 

 រត្តស់ោថាទ ាំងបនោះថា បុគាលណា បានសរបសើរគុណតថា- 

 គត ទាំងបានបូជាខលឹមចនាន៍ដល់តថាគត តថាគតនឹងសរបសើរ 

 បុគាលបន្ទោះ  អ្នកទ ាំងឡាយចូរស្គឋ ប់  តថាគតនឹងសដមឋងចុោះ  ។ 
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២៥៨ 

សុថតនតបិដ្ត្ក    ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

អាដទយយវាកយវចដន្ធ រពហាម     ឧជុ    បតាបវា 

បញ្ច វសីតិកបាន ិ សបបភាដសា    ភវសិសតិ   ។ 

ឆពវីសតិកបបសដត ដទវដោដក    រមិសសតិ 

សហសសកា តតុ ាំ    រាជា    ច ចកកវតតិ    ភវសិសតិ   ។ 

ដតតតឹសកា តតុ ាំ    ដទវដិន្ធទ  ដទវរជជាំ    ករសិសតិ 

បដទសរជជាំ    វបុិលាំ គណន្ធដតា    អសងាយាំ   ។ 

តដតា   ចុដតាយាំ    មនុដជា មនុសសតតាំ    គមិសសតិ 

បុញ្ាកដមមន    សាំយុដតាត  រពហមពនធុ     ភវសិសតិ    ។ 

អជាយដកា   មនតធដរា តិណណាំ     ដវទាន    ារគ ូ

តីណិលកា ណសមបដន្ធន  ពាវរ ី   ន្ធម    រពាហមដណា   ។ 

តសស   សិដសា    ភវតិាវ ន ដហសសតិ    មនតារគ ូ

ឧបគន្ធតវ ន    សមពុ ទធាំ   ដគាតមាំ    សកយបុងគវ ាំ   ។ 

បុចឆិតាវ     និបុដណ    បដញ្ហ  ហាសយិតាវ ន    មានសាំ(១) 

សពាវ សដវ    បរញិ្ញា យ វហិរាមិ    អន្ធសដវា   ។ 
 ១   ម.   ភាវយិតាវ ន    សញ្ច យនតិ    ទិសសនតិ   ។ 



523 
 

២៥៨ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 បុគាលបនោះ នឹងមានពាកយសមឋីបគគួរបជឿ ជាបុគាលរបបសើរ 

 មានចិតារតង់ មានពាយាមដុតកបតឋ កិបលស មានពនលឺ អ្ស់ 

 ២៥ កបប ។ បុគាលបនោះ នឹងបរតកអ្រកនុងបទវបោក អ្ស់ 

 ២៦ រយកបប នឹងបានជាបសឋចចរកពតាិ អ្ស់មួយពាន់ 

 ដង នឹងបានជារពោះឥស្តនា បស្គយរាជយជាបសឋចបទវត្ត អ្ស់ 

 ៣៣ ដង នឹងបានបស្គយរបបទសរាជយ ដ៏ធាំទូោយ រាប ់

 បានមួយអ្សបងខយយកបប ។ មនុសសបនោះឯង លុោះចយុតោកទី 

 បន្ទោះមក នឹងបានបៅបកើតជាមនុសស របកបបោយបុញ្ដកមម 

 នឹងមានបៅពងសដ៏របបសើរ ។ រពា មណ៍មាន ក់ ប ម្ ោះពាវរ ី

 ជាអ្នកស្គវ ធាយមនា បចោះោ ាំមនា ដល់នូវបរតើយបវទទ ាំង ៣ 

 បរបូិណ៌បោយលកខណៈ ៣ យា ង ។ បុគាលបនោះនឹងបានជា 

 សិសសពាវររីពា មណ៍បន្ទោះ ជាអ្នកដល់បរតើយននមនា បាន 

 ចូលោល់រពោះសមពុទធ រពោះន្ទមបោតម ជាសកយៈដ៏របបសើរ ។ 

  ខញុ ាំបានទូលសួរនូវរបស្គន ដ៏លអិត ប ើយញុ ាំងចិតាឲយរកី 

 រាយ   កាំណត់ដឹងអាសវៈទ ាំងពួង   ជាអ្នកមិនមានអាសវៈ   ។ 



524 
 

២៥៩ 

អដ្ឋមំ    ត្តាត្ទយយត្ថថរាបទានំ 

តិវធិគគិ    និពវុតា    មយហាំ ភវា    សដពវ    សមហូតា 

សពាវ សដវ    បរញិ្ញា យ វហិរាមិ    អន្ធសដវា    ។ 

កិដលសា    ឈាបិតា    មយហាំ ភវា    សដពវ    សមហូតា 

ន្ធដគាវ    ពនធនាំ    ដឆតាវ  វហិរាមិ    អន្ធសដវា    ។ 

សាវ គតាំ   វត    ដម   អាសិ មម    ពុទធសស    សនតិដក 

តិដសា    វជិាជ     អនុបបតាត  កតាំ    ពុទធសស   សាសនាំ    ។ 

បដិសមភិទា    ចតដសា វដិមាកាា បិច    អដេិដម 

ឆឡភិញ្ញា     សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ  ។ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ដតាដទដយា ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ    ។ 

ត្តាត្ទយយត្ថថរសស   អបទានំ   សមថតំ   ។ 



525 
 

២៥៩ 

ត្តាត្ទយយត្ថថរាបទាន   ទី   ៨ 

 បភលើង ៣ យា ង របស់ខញុ ាំ បានរលត់ប ើយ ភពទ ាំងពួង 

 ខញុ ាំបានដកបោលប ើយ ខញុ ាំកាំណត់ដឹងនូវអាសវៈទ ាំងពួង ជា 

 អ្នកមិនមានអាសវៈ ។ កិបលសទ ាំងពួង ខញុ ាំបានដុតបាំផ្កល ញ 

 បោលប ើយ ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំបានដកបោលប ើយ ខញុ ាំជាអ្នក 

 មិនមានអាសវៈ ដូចដាំរដី៏របបសើរោត់ផ្កឋ ច់នូវទនលីង ។ ឱ ! 

 ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមក កនុងសមាន កន់នរពោះពុទធ របស់ខញុ ាំ លអ 

 ណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយ ស្គសន្ទននរពោះពុទធ 

 ខញុ ាំបានបធវើប ើយ ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  

 ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ របស់ 

 រពោះពុទធ    ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ    ។ 

  បានឮថា រពោះបត្តបទយយបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 

ទាំងបនោះ    បោយរបោរដូបចនោះ    ។ 

ចប់    ត្តាត្ទយយត្ថថរាបទាន   ។ 



526 
 

២៦០ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

នវមំ   ជថុកណ្ណិ កត្ថថរាបទានំ 

[១០៩]    នគដរ    ហាំសវតិោ ដសដេិបុដតាត     អដហាសហាំ 

សមបបដិតា    កាមគុដណហិ បរវិាដរមហាំ    តទា    ។ 

តដោ    ាសាទមារុយហ មហាដភាដគ    វលញ្ជ ដកា(១) 

តតថ    នដចចហិ    គីដតហិ បរវិាដរមហាំ    តទា    ។ 

តុរោិ    អាហតា    មយហាំ សមមតាលសមាហិតា 

រញ្ជ នតី     ឥតថិដោ    សពាវ  ហរនតិដយវ    ដម    មដន្ធ   ។ 

ដចោវកា    វាមនិកា(២) កុញ្ជ វា    សីហិមជឈតិា(៣) 

លងឃកិា(៤)   ដសាកជាយី    ច បរវិាដរនតិ    មាំ    សទា   ។ 

ដវតាលិដន្ធ    កុមភថនូិ នោ    ច    នចចកា   ពហ ូ

នដកា    ន្ធដកា   ដចវ បរវិាដរនតិ    មាំ    សទា   ។ 

កបបកា    ន្ធហ បកា    សទូា មាោការា    សុាសកា 

ជោល    មោល    ច   ដត   សដពវ បរវិាដរនតិ   មាំ    សទា   ។ 
 ១ ម. ឧពវិទាធ  ត្គហលុញ្ច កាថិ ទិសសនតិ ។ ២ ម. ត្ចោបិកា ោមណិ្កាថិ ខាយថិ ។ 

៣   ម.   សិថិមជឈិកា   ។   ៤   ម.   លឃកីកា   ។ 
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២៦០ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

ជថុកណ្ណិ កត្ថថរាបទាន   ទី   ៩ 

 [១០៩] ោលបន្ទោះ ខញុ ាំបកើតជាបសដឌីបុរត បៅកនុងនគរ 
  ងសវតី ជាអ្នកដឆអតសាប់សាល់ បោយោមគុណទាំងឡាយ 
 ញុាំងបគឲយបោមបរាម ។ ោលបន្ទោះ ខញុ ាំប ើងោន់របាស្គទ 
 ទាំង ៣ បរបើរបាស់បភាគៈបរចើន ញុាំងបគឲយបោមបរាមបោយ 
 ោររា ាំបរចៀង កនុងរបាស្គទបន្ទោះ ។ តូរយតស្តនាី របកបបោយ 
 ោររបគាំដ៏ពីបរាោះ ដដលបគន្ទ ាំមកបដើមបខីញុ ាំ ពួករសីទ ាំងអ្ស់ 
 ោលបរតកអ្រ រដមងដឹកន្ទ ាំនូវចិតាខញុ ាំ ។ ពួករសីកាំពុងបពញ 
 ដលបង ពួករសីបតឿ ពួករសីបពញរូបរាង ពួករសីចាំទង់ ពួក 
 រសីប ើងរា វ និងពួករសីតលុក ដតងបោមបរាមខញុ ាំ សពវ ៗ ោល ។ 
 ពួកអ្នករបគាំ ពួកអ្នកដាំសា ពួកអ្នករបា ាំ ជាបរចើនោន  ពួករបា ាំ 
 របុសរសី ដតងបោមបរាមខញុ ាំ សពវ ៗ ោល ។ ពួកជាង 
 កាំបណារ ពួកអ្នកផងូតទឹក ពួកអ្នកោាំសល ពួកអ្នកបធវើផ្កា  
 ករមង ពួកសុបាសកជន ពួកអ្នករបោល់ ពួកអ្នកចាំបាប់ 
 ទាំងអ្ស់បន្ទោះ       ដតងបោមបរាមខញុ ាំ      សពវ   ៗ     ោល     ។ 
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២៦១ 

នវមំ   ជថុកណ្ណិ កត្ថថរាបទានំ 

ឯដតសុ    កីឡមាដនសុ សិកាិ ដត    កតុាសដន 
រតតិនទិវ ាំ    ន    ជាន្ធមិ ឥដន្ធទ វ    តិទដស    បុដរ(១)   ។ 
អទធិកា   កបណា(២)   សដពវ ោចកា    ចរកា(៣)   ពហ ូ
ឧបគចឆនត ិ   ដត    និចចាំ ភិកា យន្ធត     មមាំ    ឃរ ាំ     ។ 
សមណា   រពាហមណា    ដចវ បុញ្ាដកា តាត     អនុតតរា 
វឌឍយន្ធត     មមាំ    បុញ្ាាំ  អាគចឆនតិ    មមាំ    ឃរ ាំ    ។ 
បដកា(៤)   លដុកា    សដពវ និគន្ធថ     បុបផសាដកា 
ដត    ទណោិ កា    ឯកសិោ អាគចឆនតិ    មមាំ    ឃរ ាំ   ។ 
អាជីវកិា    វលុិតាត វ ី ដគាតមា(៥)   ដទវធមមិកា 
រដជាជលលធរា    ឯដត អាគចឆនតិ    មមាំ    ឃរ ាំ   ។ 
បរវិតតកា   សិទធិបតាត (៦) ដកាធបុគគនិកា    ពហ ូ
តបសី    វនចារ ី   ច អាគចឆនតិ    មមាំ    ឃរ ាំ    ។ 
អនធកា     ទមិោ    ដចវ សាកុោ    មលោលកា 
សវរា    ដោនកា   ដចវ អាគចឆនតិ    មមាំ    ឃរ ាំ    ។ 

 ១ ម. ថិទសឃគត្ណ្ ។ ២ ម. បថិកា ។ ៣ ម. វរកា ។ ៤ ម. បដ្ោ ។ 
៥   ម.   ត្ោធមាម    ។   ៦   ម.   បវថិតកា   សនតិបតាត    ។ 
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២៦១ 

ជថុកណ្ណិ កត្ថថរាបទាន   ទី   ៩ 

 ោលពួកជនទ ាំងនុ៎ោះ កាំពុងបលង កនុងោរបាញ់ធនូ ដដលសិកា 
 ស្គា ត់ប ើយ ខញុ ាំឥតស្គា ល់យប់និងនថងប ើយ ដូចជារពោះឥស្តនា 
 ឋិតបៅកនុងត្តវតាិងសបុរ ី ។ ពួកអ្នកបដើរផលូ វ ពួកអ្នកកាំរពា ពួក 
 យាចក ពួកអ្នកបដើរជាបរចើនោន  អ្នកទ ាំងអ្ស់បន្ទោះ ដតងចូល 
 បៅសុាំទន កនុងផាោះខញុ ាំជានិចច ។ ពួកសមណៈនិងរពា មណ៍ 
 ជាបុញ្ដបកខតដ៏របបសើរ ញុាំងបុណយឲយចបរមើនដល់ខញុ ាំ ដតងមក 
 ោន់ផាោះខញុ ាំ ។ ពួកនិរគនេទ ាំងអ្ស់បន្ទោះ គឺពួកបដកៈ លដុកៈ 
 បុបផស្គដកៈ ទណឍិ កៈ ឯកសិខៈ ដតងមកោន់ផាោះខញុ ាំ ។ ពួកអ្នក 
 របរពឹតាចិញ្ចឹ មជីវតិបោយរបនព ពួកអ្នកបលន់ដបណឋើ មរទពយបគ 
 ពួកអ្នករបរពឹតាធម៌ដូចបោ ពួកអ្នករបរពឹតាធម៌ដូចបទវត្ត ពួក 
 អ្នករទរទង់លអងធូលី ទាំងនុ៎ោះ ដតងមកោន់ផាោះខញុ ាំ ។ ពួកអ្នក 
 របរពឹតាធម៌ ពួកអ្នកដល់នូវោរសបរមចប តុបផសង ៗ ពួកអ្នក 
 របជុាំោន រមាង ប់ោរបរោធ ពួកអ្នកមានតបៈ និងពួកអ្នករបរពឹតា 
 បៅកនុងនរព ជាបរចើន ដតងមកោន់ផាោះខញុ ាំ ។ ពួកជនខាវ ក់ ពួក 
 ទមិ  ពួកអ្នកដដនស្គកុ ៈ ពួកអ្នកដដនមលយាលកៈ ពួក 
 អ្នកដដនសវរៈ  និងពួកអ្នកដដនបយានកៈ  ដតងមកោន់ផាោះខញុ ាំ  ។ 
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២៦២ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

គនធកា    មុណោ កា    សដពវ កុដេោ    សានុវនិទកា 

អារាវ    ចីនរោេ     ច(១) អាគចឆនតិ    មមាំ    ឃរ ាំ   ។ 

អលសនទកា    បលលវកា បពវតានគគមារុហា 

ពាហិកា(២)   ដចតបុតាត     ច អាគចឆនតិ    មមាំ    ឃរ ាំ    ។ 

មធុរកា    ដកាសលកា     កាសិកា(៣)  ហតថិដារកិា 

ឥសិន្ធទ     មកកោ    ដចវ អាគចឆនតិ   មមាំ    ឃរ ាំ    ។ 

ដចោវកា    អារមាព     ច ឱភាសា    ដមឃោ    ពហ ូ

ែុទទកា    សុទទកា    ដចវ អាគចឆនតិ    មមាំ    ឃរ ាំ    ។ 

ដរាហកា    សិនធវា    ដចវ ចិតតកា     ឯកកណណិ កា 

សុរោេ     អបរន្ធត     ច អាគចឆនតិ    មមាំ    ឃរ ាំ    ។ 

 ១ ម. អារាគចិនតាត  ចាថិ ទិសសនតិ ។ ២ ម. អលសនាត  បសំវកា ធមមទា និថតមានុសា 

ោហិកាថិ   ឥត្ម   បាឋា   ទិសសនតិ   ។   ៣   ម.   កលិង្ខគ    ។ 
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២៦២ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ពួកអ្នកដដនគនធកៈ ពួកអ្នកដដនមុណឍ កៈ ពួកអ្នកដដនកុដឌលៈ ពួក 

 អ្នកដដនស្គនុវនិាកៈ ពួកអ្នកដដលអារាព និងពួកអ្នកដដនចិន ដតង 

 មកោន់ផាោះខញុ ាំ ។ ពួកអ្នកអារស័យបៅភនាំអ្លសនាកៈ ពួកអ្នកអា- 

 រស័យបៅភនាំបលលវៈ ពួកអ្នកប ើងកាំពូលភនាំ និងពួកបចតបុតា អ្នក 

 បៅបរៅដដន ដតងមកោន់ផាោះខញុ ាំ ។ ពួកជនអ្នកបៅកនុងដដនមធុរៈ 

 ពួកជនអ្នកបៅ កនុងដដនបោសល ពួកជនអ្នកបៅកនុងដដនោសី 

 ពួកជនអ្នកបៅ កនុងដដន តេិបុរ ី ពួកជនអ្នកបៅកនុងដដនឥសិនាៈ 

 និងពួកជនអ្នកបៅកនុងដដនមកាលៈ ដតងមកោន់ផាោះខញុ ាំ ។ ពួកជន 

 អ្នកបៅកនុងដដនបចោវកៈ ពួកជនអ្នកបៅកនុងដដនអារមពៈ ពួក 

 ជនអ្នកបៅកនុងដដនឱភាសៈ ពួកជនអ្នកបៅ កនុងដដនបមឃលៈ 

 ពួកជនអ្នកបៅកនុងដដនខុទាកៈ និងពួកជនអ្នកបៅកនុងដដនសុទាកៈ

 ជាបរចើន ដតងមកោន់ផាោះខញុ ាំ ។ ពួកជនអ្នកបៅកនុងដដនបរា កៈ 

 ពួកជនអ្នកបៅកនុងដដនសិនធវៈ ពួកជនអ្នកបៅ កនុងដដនចិតាកៈ 

 ពួកជនអ្នកបៅ កនុងដដនឯកកណណិ កៈ ពួកជនអ្នកបៅកនុងដដន 

 សុរដឌៈ និងពួកជនអ្នកបៅកនុងដដនអ្បរនាៈ ដតងមកោន់ផាោះខញុ ាំ   ។ 
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២៦៣ 

នវមំ   ជថុកណ្ណិ កត្ថថរាបទានំ 

សុារកា    កុមារា    ច មលោ    ដសាណភមូិកា 

វជជិហារា(១)   ច    ដត    សដពវ អាគចឆនតិ    មមាំ    ឃរ ាំ   ។ 

មលការា    ដបសការា ចមមការា    ច    តចឆកា 

កមមការា    កុមភការា អាគចឆនតិ    មមាំ    ឃរ ាំ    ។ 

មណិការា    ដោហការា ដសាណណការា  ច    ទុសសកិា 

តិបុការា    ច    ដត    សដពវ អាគចឆនតិ    មមាំ    ឃរ ាំ    ។ 

ឧសុការា    ភមការា ដបសការា    ច    គនធិកា 

រជកា    តុននវាោ    ច អាគចឆនតិ    មមាំ    ឃរ ាំ    ។ 

ដតលិកា    កដេហារា    ច ឧទហារា    ច    ដបសិកា 

សុបិកា    សរទកាា     ច(២) អាគចឆនតិ    មមាំ    ឃរ ាំ   ។ 

ដទាវារកិា    អនីកតាថ  គនថិកា    បុបផឆឌោកា 

ហតាថ ដរាហា    ហតថិាោ អាគចឆនតិ   មមាំ    ឃរ ាំ   ។ 

អាននទសស    ន្ធម    រដញ្ញា  សមគគសស    អទាសហាំ    

សតតវដណណន     រតដនន ឩនតតាំ    បរូោមហាំ   ។ 
 ១   ៣   ម.   វជជិគង្ខគ    ។   ២   ម.   សុបិការា   បរកាខ     ច   ។ 
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២៦៣ 

ជថុកណ្ណិ កត្ថថរាបទាន   ទី   ៩ 

 ពួកកុមារ បៅកនុងដដនសុបារកៈ បៅកនុងដដនមលយៈ បៅ 

 កនុងបស្គណភូមិ បៅកនុងដដនវជិជហារ ពួកជនទ ាំងអ្ស់បន្ទោះ 

 ដតងមកោន់ផាោះខញុ ាំ ។ ពួកជាងផ្កា ករមង ពួកជាងតមាញ ពួក 

 ជាងបធវើដសបក ពួកជាងោ ាំងបឈើ ពួកអ្នកបធវើោរងារ និងពួក 

 សមូនឆ្ន ាំង ដតងមកោន់ផាោះខញុ ាំ ។ ពួកជាងដកវមណី ពួកជាង 

 បោ ៈ ពួកជាងមាស ពួកជាងតាញសាំពត ់ និងពួកជាង 

 សាំណ ទាំងអ្ស់បន្ទោះ ដតងមកោន់ផាោះខញុ ាំ ។ ពួកជាងកូនសរ 

 ពួកជាងរក ឹង ពួកជាងតមាញ ពួកអ្នកបធវើទឹកអ្ប ់ ពួកជាង 

 រជលក់ និងពួកជាងជុល ដតងមកោន់ផាោះខញុ ាំ ។ ពួកអ្នកសល 

 បរបង ពួកអ្នកន្ទ ាំឧស ពួកអ្នកដងទឹក ពួកអ្នកចិស្តញ្ញច ាំស្គច់ 

 ពួកអ្នកោាំសល និងពួកអ្នក ល្ សនវកនុងសាំប ង ដតងមកោន់ 

 ផាោះខញុ ាំ ។ ពួកអ្នកោ ាំទវ រ ពួកអ្នករកាអ្ងា ពួកអ្នករកងផ្កា  

 ពួកអ្នកោក់បោលផ្កា  ពួកអ្នកជិោះដាំរ ី និងពួកគងាវ លដាំរ ី ដតង 

 មកោន់ផាោះខញុ ាំ ។ ខញុ ាំបានឲយស្គមគាី ដល់បសឋចប ម្ ោះអា- 

 ននាៈ  ខញុ ាំបាំបពញបសចកឋីខវោះខាតបោយរតនៈ   មានពណ៌ ៧   ។ 
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២៦៤ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

ដយ   មោ   កិតតិតា   សដពវ ន្ធន្ធវណាណ     ពហ ូ   ជន្ធ 

ដតសាហាំ     ចិតតមញ្ញា យ តបបយឹ    រតដននបិ    ។ 

វគគូសុ    ភាសមាដនសុ វជជមាន្ធសុ    ដភរសុិ 

សដងាសុ    ធមយដនតសុ សកដគដហ    រមាមហាំ   ។ 

ភគវា    តមហិ    សមដយ បទុមុតតរន្ធមដកា 

សហ    សតសហដសសហិ បរកិាី ណាសដវហិ    ដសា   ។ 

ភិកាូ ហិ    សហិដតា    វថីឹ បដិបជជិតថ    ចកាុ មា 

ឱភាដសដន្ធត     ទិសា    សពាវ  ទីបរុដកាា វ    ដជាតតិ    ។ 

វជជនតិ    ដភរដិោ    សពាវ  គចឆដនត    ដោកន្ធយដក 

បភា    និទាធ វដត    តសស     សតរ ាំសីវ    ឧគគដតា    ។ 

កវាដនតរកិាោបិ បវដិដេន    ច    រសមិន្ធ 

អដន្ធត ឃដរសុ    វបុិដោ អាដោដកា    អាសិ    តាវដទ   ។ 

បភាំ    ទិសាវ ន    ពុទធសស     ារសិដជជ    អដវាចហាំ 

និសស ាំសយាំ    ពុទធដសដោេ  ឥមាំ    វថីមុិាគដតា    ។ 
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 ២៦៤ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ពួកជនជាបរចើនទ ាំងអ្ស់ណា មានវណណៈបផសង ៗ ោន  ដដលខញុ ាំ 

 បានពណ៌ន្ទរួចប ើយ ខញុ ាំដឹងចិតាននជនបន្ទោះ ប ើយឲយដឆអត 

 សាប់សាល់បោយរតនវតេុ  ។ ោលបបើបគនិយាយពាកយពីបរាោះ 

 ោលបបើបគទួងសារប ើង ោលបបើបគផលុ ាំស័ងខប ើង ខញុ ាំបរតកអ្រ 

 ដតកនុងផាោះរបស់ខលួន ។ សម័យបន្ទោះ រពោះមានរពោះភាគរពោះន្ទម 

 បទុមុតារៈ រពមទ ាំងរពោះខីណារសពមួយដសនអ្ងា បកើតមាន 

 ប ើងប ើយ ។ រពោះសមពុទធមានចកខុ  រពមបោយភិកខុទ ាំងឡាយ 

 រទង់បសឋចបៅត្តមថនល់ រុងបរឿងដូចជាបដើមទីបរពឹកស ដដល 

 ញុាំងទិសទ ាំងពួងឲយភលឺ ។ ោលបបើរពោះបោកន្ទយក បសឋច 

 យាងបៅ សារទ ាំងពួង ក៏ោន់ឮប ើង រសមីរបស់រពោះពុទធក៏ 

 ផាយបចញបៅ ហាក់ដូចរពោះអាទិតយបទើបនឹងរោះ ។ ខណៈ 

 បន្ទោះ ពនលឺដ៏ធាំទូោយ ោាំងចូលបៅកនុងផាោះទ ាំងឡាយ បោយ 

 រសមី ផាយចូលបៅត្តមចបន្ទល ោះសនាោះទវ រ ។ ខញុ ាំបានបឃើញ 

 រសមីរបស់រពោះពុទធប ើយ បានរបាប់បរស័ិទខញុ ាំថា រពោះពុទធដ៏ 

 របបសើរ    បសឋចយាងមកត្តមថនល់បនោះ   បោយឥតសងសយ័   ។ 
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២៦៥ 

នវមំ   ជថុកណ្ណិ កត្ថថរាបទានំ 

ែិបប ាំ    ឱរុយហ   ាសាទា អគមឹ    អនតរាបថាំ(១) 

សមពុទធាំ    អភិវាដទដន្ធត  ឥទាំ    វចនមរពវ ឹ   ។ 

អនុកមបតុ    ដម     ពុដទាធ  ជលជុតតមន្ធមដសា 

វសីសតសហដសសហិ     អធិវាដសសិ    ដសា     មុនិ   ។ 

និមនតយិតាវ ន    សមពុទធាំ អភិដនសឹ    សកាំ     ឃរ ាំ 

តតថ    អដននន    ាដនន សនតដបបសឹ    មហាមុនឹ    ។ 

ភុតាត វកិាលមញ្ញា យ ពុទធដសដេសស   តាទិដន្ធ 

សងគី ដតន   តុរដិយន ពុទធដសដេាំ    ឧបដេហឹ    ។ 

បទុមុតតដរា    ដោកវទិ ូ អាហុតីនាំ    បដិគគដហា 

អដន្ធត ឃដរ    និសីទិតាវ  ឥមា    គាថា    អភាសថ   ។ 

ដោ    មាំ    តុរដិយនុបោេ សិ អននានញ្ច ទាសិ    ដម 

តមហាំ    កិតតយិសាមិ សុណាថ  មម  ភាសដតា  ។ 

បហតូភដកាា     ហុតាវ ន សហិរដញ្ញា     សដភាជដន្ធ 

ចតុទទីដប    ឯករជជាំ ការយិសសតិយាំ    នដរា   ។ 
 ១   ម.   អនតរាបណំ្   ។ 
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២៦៥ 

ជថុកណ្ណិ កត្ថថរាបទាន   ទី   ៩ 

 ខញុ ាំបានចុោះអ្ាំពីរបាស្គទបោយរ ័ស បៅរង់ោ ាំពាក់កណាឋ ល 
 ផលូ វ ថាវ យបងាាំរពោះសមពុទធ ប ើយរោបបងាាំទូលថា សូមរពោះពុទធ 
 រពោះន្ទមបទុមុតារៈ អ្នុបរោោះដល់ខញុ ាំរពោះអ្ងា ។ រពោះពុទធជាអ្នក 
 របាជញអ្ងាបន្ទោះ រទង់ទទួលនិមនាន៍ មួយអ្បនលើបោយពួកភិកខុ មួយ 
 ដសនអ្ងា ។ លុោះខញុ ាំនិមនារពោះសមពុទធរួចប ើយ ន្ទាំរពោះអ្ងាបៅ 
 ឯផាោះរបស់ខញុ ាំ ញុាំងរពោះមហាមុនី ឲយដឆអតសាប់សាល់ បោយ 
 បាយនិងទឹក កនុងផាោះបន្ទោះ ។ ខញុ ាំបានដឹងោលដ៏គួរននរពោះពុទធ 
 ដ៏របបសើរ ជាត្តទិបុគាល រទង់ឆ្ន់រួចប ើយ ក៏បបរមើរពោះ 
 ពុទធដ៏របបសើរ បោយតូរយតស្តនាីរពមទ ាំងចបរមៀង ។ រពោះ 
 សមពុទធ រទង់រពោះន្ទមបទុមុតារៈ រពោះអ្ងារជាបចាស់នូវបោក 
 គួរទទួលបរគឿងបូជា រទង់គង់បៅខាងកនុងផាោះ ប ើយរត្តស់ 
 ោថាទាំងបនោះថា 
  បុគាលណាបានបបរមើតថាគត បោយតូរយតស្តនាីផង បាន 
 ថាវ យបាយនិងទឹកផង ដល់តថាគត តថាគតនឹងសរបសើរ 
 បុគាលបន្ទោះ អ្នកទ ាំងឡាយចូរស្គឋ ប់ តថាគតនឹងសដមឋង ដូច 
 តបៅបនោះ នរៈបនោះ នឹងមានបរគឿងបរបិភាគបរចើន រពមទ ាំង 
 មាសរបាក ់  បភាជន  នឹងបានបស្គយឯករាជយ   កនុងទវីប  ៤   ។ 
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២៦៦ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

បញ្ច សីដល    សមាទាយ ទសកមមបដថ    រដតា 
សមាទាយ    បវតតដន្ធត  បរសិាំ    សិកា ដបសសតិ(១)   ។ 
តុរយិសតសហសានិ ន្ធរដិោ    សមលង កតា  
វជជយិសសនតិមាំ    និចចាំ ឧបោេ នសសទិាំ    ផលាំ    ។ 
តឹសកបបសហសានិ ដទវដោដក    រមិសសតិ 
ចតុសដេិកា តតុ ាំ    ដទវដិន្ធទ  ដទវរជជាំ    ករសិសតិ    ។ 
ចតុសតតតិកា តតុ ាំ    ច ចកកវតតិ    ភវសិសតិ 
បដទសរជជាំ    វបុិលាំ គណន្ធដតា    អសងាយាំ   ។ 
កបបសតសហសសមហិ ឱកាក កកុលសមភដវា 
ដគាតដមា    ន្ធម    ន្ធដមន សតាថ     ដោដក    ភវសិសត ិ ។ 
ឧបបជជត ិ   យាំ     ដោនឹ ដទវតតាំ    អថ    មានុសាំ 
អននូដភាដគា    ហុតាវ ន មនុសសតតាំ    គមិសសតិ    ។ 
អជាយដកា    ភវតិាវ ន តិណណាំ     ដវទាន    ារគ ូ
ឧតតមតថាំ    គដវសដន្ធត  ចរសិសតិ    មហឹ    តទា(២)   ។ 
ដសា    ច    បចាឆ    បពវជិតាវ  សុកកមដូលន    ដចាទិដតា 
ដគាតមសស    ភគវដតា សាសដនភិរមិសសតិ    ។ 

 ១   ម.   បរសិិកាខ បយិសសថិ    ។   ២   ម.   ឥមំ   ។ 
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២៦៦ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 នរៈបនោះ នឹងសមាទនសីល ៥ បរតកអ្រកនុងកុសលកមមបថ 
 ១០ របរពឹតាសមាទនកុសលធម៌ ប ើយនឹងញុ ាំងបរស័ិទឲយ 
 សិកា ។ តូរយតស្តនាីមួយដសន និងពួកន្ទរមីានខលួនរបោប់រប- 
 នព ដតងោល់បបរមើនរៈបនោះជានិចច បនោះជាផលននោរបបរមើ ។ 
 នរៈបនោះ នឹងបរតកអ្រកនុងបទវបោក អ្ស់ ៣០ ពាន់កបប បាន 
 ជារពោះឥស្តនាបស្គយរាជយ ជាបសឋចបទវត្ត អ្ស់ ៦៤ ដង ។ 
 នឹងបានជាបសឋចចរកពតាិ អ្ស់ ៧៤ ដង បានបស្គយរបបទស- 
 រាជយ ដ៏ធាំទូោយ រាប់បានមួយអ្សបងខយយកបប ។ កនលងបៅ 
 មួយដសនកបប នឹងមានរពោះស្គស្គឋ  រពោះន្ទមបោតម បកើត 
 កនុងរតកូល  រពោះបាទឱោា ករាជ រត្តស់ដឹងកនុងបោក ។ នរៈ 
 បនោះ បបើចូលបៅោន់កាំបណើ តណា បទោះជាបទវត្ត ឬជាមនុសស 
 នឹងជាអ្នកមានបភាគៈមិនខវោះខាត កនុងបចឆិមជាត ិ នឹងបាននូវភាព 
 ជាមនុសស ។ កនុងោលបន្ទោះ នរៈបនោះ ជាអ្នកស្គវ ធាយមនា 
 ដល់នូវបរតើយ ននបវទទ ាំង ៣ ោលដសវងរករបបយាជន៍ 
 ដ៏ឧតាម នឹងរត្តច់បៅត្តមដផនដី ។ នរៈបន្ទោះ លុោះោលជា 
 ខាងបរោយ ក៏បចញបួស រតូវកុសលមូលោស់បតឿន នឹង 
 បរតកអ្រកនុងស្គសន្ទ  ននរពោះមានរពោះភាគ  រពោះន្ទមបោតម  ។ 
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២៦៧ 

នវមំ    ជថុកណ្ណិ កត្ថថរាបទានំ 

អារាធយិតាវ ន    សមពុទធាំ ដគាតមាំ    សកយបុងគវ ាំ 

កិដលដស    ឈាបយិតាវ ន អរហាយាំ    ភវសិសតិ    ។ 

បវដន    ពយគឃរាជាវ មិគរាជាវ    ដកសរ ី

អភីដតា    វហិរាមជជ សកយបុតតសស    សាសដន   ។ 

ដទវដោដក    មនុដសស    វា ទលិដទទ    ទុគគតិមហិ    វា 

និពវតតឹ    ដម    ន     បសាមិ ឧបោេ នសសទិាំ    ផលាំ    ។ 

វដិវកមនុយុដតាត មហិ ឧបសដន្ធត     និរបូធិ 

ន្ធដគាវ    ពនធនាំ    ដឆតាវ  វហិរាមិ    អន្ធសដវា    ។ 

កិដលសា    ឈាបិតា    មយហាំ ភវា    សដពវ    សមហូតា 

ន្ធដគាវ    ពនធនាំ    ដឆតាវ  វហិរាមិ    អន្ធសដវា    ។ 

សាវ គតាំ    វត    ដម    អាសិ មម    ពុទធសស    សនតិដក 

តិដសា    វជិាជ     អនុបបតាត  កតាំ   ពុទធសស   សាសនាំ    ។ 

បដិសមភិទា     ចតដសា វដិមាកាា បិច    អដេិដម 

ឆឡភិញ្ញា     សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស   សាសននតិ   ។ 
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២៦៧ 

ជថុកណ្ណិ កត្ថថរាបទាន   ទី   ៩ 

 នរៈបនោះ នឹងញុ ាំងរពោះសមពុទធ រពោះន្ទមបោតម ជាសកយៈដ៏ 
 របបសើរ ឲយបរបាសរបាណ នឹងដុតកបតឋ នូវកិបលសទ ាំង- 
 ឡាយ   ប ើយបានជារពោះអ្រ នា   ។ 
  នថងបនោះ ខញុ ាំបៅកនុងស្គសន្ទ ននរពោះពុទធជាសកយបុរត 
 ខញុ ាំឥតភ័យ ដូចជាបសឋចខាល ធាំ ឬដូចជាបកសររាជសី ៍ ជា 
 បសឋចរមឹគបៅកនុងនរព ។ ខញុ ាំមិនដដលបឃើញនូវកាំបណើ តរបស់ខញុ ាំ 
 កនុងបទវបោកកមសត់ ឬកនុងកាំបណើ តមនុសសកមសត់ ឬក៏កនុង 
 ទុគាតិប ើយ បនោះជាផលននោរបបរមើ ។ ខញុ ាំជាអ្នករបកបកនុង 
 វបិវក ជាអ្នកមានចិតាសងប់ មិនមានឧបធិ មិនមានអាសវៈ 
 ដូចជាដាំរដី៏របបសើរ ោត់ផ្កឋ ច់នូវទនលីង ។ កិបលសទ ាំងឡាយ 
 ខញុ ាំដុតបាំផ្កល ញប ើយ ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំបានដកបោលប ើយ 
 ខញុ ាំជាអ្នកមិនមានអាសវៈ ដូចជាដាំរដី៏របបសើរ ោត់ផ្កឋ ច់នូវ 
 ទនលីង ។ ឱ ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមក កនុងសមាន ករ់ពោះពុទធ របស់ 
 ខញុ ាំ លអណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបានដល់ប ើយ ទាំងស្គសន្ទ 
 របស់រពោះពុទធ ខញុ ាំក៏បានបធវើប ើយ ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ 
 ៨ និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំង 
 ស្គសន្ទ    របស់រពោះសមពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
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២៦៨ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ជតុកណណិ ដកា ដថដរា ឥមា 
គាថាដោ     អភាសិតាថ តិ    ។ 

ជថុកណ្ណិ កត្ថថរសស   អបទានំ   សមថតំ   ។ 

ទសមំ   ឧត្ទនត្ថថរាបទានំ 
[១១០]   ហិមវនតសស    អវទិដូរ បទុដមា    ន្ធម    បពវដតា 

អសសដមា    សុកដតា    មយហាំ បណណសាោ    សុមាបិតា   ។ 
នទិដោ    សនទដរ   តតថ សុបតិតាថ     មដន្ធរមា 
អដចាឆ ទកា    សីតជោ សនទដរ    នទិដោ    សទា   ។ 
ាឋីន្ធ    ាវុសា    មចាឆ   វលជា(១)   មុញ្ជ ដរាហិតា 
ដសាភនតិ    នទិដោ    ឯដត វសនតិ    នទិោ    តទា   ។ 
អមពជមពូហិ    សញ្ឆ ន្ធន  កដររតិិលកា    តថា 
ឧទាទ លកា    ាដលិដោ ដសាភនតិ    មម    អសសមាំ   ។ 
អដង្កក លកា    ពិមពិជាោ មាោហរា(២)   ច    បុបផិតា 
គដនធន    ឧបវាយន្ធត  ដសាភនតិ   មម   អសសមាំ   ។ 
អធិមុតាត     សតតលិកា ន្ធគា    សាោ    ច    បុបផិតា 
ទិពាវ     គន្ធធ     សមបវន្ធត  ដសាភនតិ    មម    អសសមាំ    ។ 
ដកាសុមាភ (៣)  សលឡា  នីា ហតថាតា    ច    បុបផិតា 
ទិពាវ     គន្ធធ     សមបវន្ធត     ដសាភនតិ    មម    អសសមាំ   ។ 

 ១  ម.  ជលោ  ។  ២  ម.  មាោការ ី  ។  ៣  ម.  ត្កាសមាព    ។ 
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២៦៨ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 បានឮថា រពោះជតុកណណិ កបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ   បោយរបោរដូបចនោះ    ។ 

ចប់   ជថុកណ្ណិ កត្ថថរាបទាន   ។ 

ឧត្ទនត្ថថរាបទាន   ទី   ១០ 
 [១១០] មានភនាំមួយប ម្ ោះបទុមៈ បៅជិតនរព ិមពានា ខញុ ាំបានបធវើ 
 អារសមមួយយា ងលអ ទាំងស្គងបណណស្គោមួយដ៏លអដដរ ។ 
 បៅជិតអារសមបន្ទោះ មានសាឹង ដដលមានកាំពង់លអ ជាទីរកី 
 រាយននចិតា សាឹងទ ាំងបន្ទោះ មានទឹកថាល  មានទឹករតជាក់ ដតង 
  ូរបៅ សពវ ៗ ោល ។ ោលបន្ទោះ ពួករតីស្គល ត រតីកបក រតី 
 រោញ់ រតីសណាឋ យ រតីឆពិន រតីទ ាំងនុ៎ោះ បៅកនុងសាឹង ន្ទាំឲយលអ 
 សាឹង ។ សាឹងបន្ទោះ ដ៏បដរោសបោយបដើមស្គវ យ បដើមរពីង 
 បដើមថាង ន់ បដើមដបងាៀបោឋ ម បដើមរាជរពឹកស និងបដើមរចបនៀង 
 ន្ទាំឲយលអអារសមរបស់ខញុ ាំ ។ បដើមអ្បងាា ល វលលិបាស មានផ្កា រកី 
 ជាបឈើបធវើដូចជាមានកិចចកល មានកលិនផសពវផាយបៅ ន្ទាំឲយលអ 
 អារសមរបស់ខញុ ាំ ។ បដើមរ ាំដួល មលិោះរួត ខាឹង រា ាំងភនាំ មានផ្កា រកី 
 មានកលិនជាទិពវ ស្គយភាយបៅ ន្ទាំឲយលអអារសមរបស់ខញុ ាំ ។ បដើម 
 រសូល បដើមរសល់ បដើមកាមព មានផ្កា រកី ដូចជាធាល ក់មកកនុងនដ 
 មានកលិនជាទិពវ   ស្គយភាយបៅ   ន្ទាំឲយលអអារសមរបស់ខញុ ាំ   ។ 
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២៦៩ 

ទសមំ   ឧត្ទនត្ថថរាបទានំ 

ហរតីកា    អាមលកា អមាព     ជមពូ    វដិភទកា 
ដកាោ  ភោល តកា  ដពោល  ផោនិ   ពហុ    អសសដម   ។ 
កលមាព     កទលី    តតថ បុបផនតិ    មម     អសសដម 
ទិពាវ     គន្ធធ     សមបវន្ធត  ដសាភនតិ    មម    អសសមាំ   ។ 
អដសាកបិណោី     ច    វរ(ី១)  និមពរុកាា      ច    បុបផិតា 
ទិពាវ     គន្ធធ     សមបវន្ធត  ដសាភនតិ    មម    អសសមាំ   ។ 
បុណាណ    វា   គិរបុិណាណ    វា(២) តិមិរា     តតថ    បុបផិតា 
ទិពាវ      គន្ធធ     សមបវន្ធត  ដសាភនតិ    មម    អសសមាំ   ។ 
និគគុណោី     សរនិិគគុណោី  ចមបរុដកា តថ     បុបផិតា 
ទិពាវ     គន្ធធ     សមបវន្ធត  ដសាភនតិ    មម    អសសមាំ  ។ 
អវទិដូរ    ដាកា រណី   ចកកវាកុបកុជជិតា 
មន្ធទ លដកហិ    សញ្ឆ ន្ធន  បទុមុបបលដកហិ    ច   ។ 
អដចាឆ ទកា    សីតជោ សុបតិតាថ     មដន្ធរមា 
អចាឆ      ផលិកសមាន្ធ ដសាភនតិ    មម    អសសមាំ   ។ 
បទុមា    បុបផដរ    តតថ បុណោ រកីា    ច    ឧបបោ 
មន្ធទ លដកហិ    សញ្ឆ ន្ធន  ដសាភនតិ    មម    អសសមាំ   ។ 

 ១   ម.   អត្សាកបិណ្ឌិ បារ ី  ច   ។   ២   ម.   បុនាន ោ   គិរបុិនាន ោថិ   ទិសសនតិ   ។ 
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២៦៩ 

ឧត្ទនត្ថថរាបទាន   ទី   ១០ 

 បដើមសម  កនាួតនរព ស្គវ យ រពីង សម ពិបភទក៍ ពុរទ 
 រាក់បមម  បៅន  ជាបឈើមានដផលបរចើន បៅជិតអារសមរបស់ខញុ ាំ ។ 
 បដើមោល ាំពាក់ និងបដើមបចក បបញ្ចញផ្កា  ជិតអារសមរបស់ខញុ ាំ 
 បន្ទោះ កលិនជាទិពវ ស្គយភាយបៅ ន្ទាំឲយលអអារសមរបស់ 
 ខញុ ាំ ។ បដើមអ្បស្គក វររីពឹកស និងបដើមបមឋ  ជាបឈើមានផ្កា  
 រកី កលិនជាទិពវ ស្គយភាយបៅ ន្ទាំឲយលអអារសមរបស់ខញុ ាំ ។ 
 បដើមរកូចឆ្ម រ រកូចភាល  និងតិមិររពឹកស មានផ្កា រកី កនុងទី 
 បន្ទោះ កលិនជាទិពវ ស្គយភាយបៅ ន្ទាំឲយលអអារសមរបស់ខញុ ាំ ។ 
 និគាុណឍិ រពឹកស សរនិិគាុណឍី រពឹកស និងបដើមចមា មានផ្កា រកីកនុង 
 ទីបន្ទោះ កលិនជាទិពវស្គយភាយបៅ ន្ទាំឲយលអអារសមរបស់ខញុ ាំ ។ 
 រសោះបបាកខរណីបៅជិត (អារសមបន្ទោះ) មានពួកសតវោរក- 
 ពាកយាំគឹកកង បដរោសបោយផ្កា លាំចង់ ផ្កា ឈូកនិងផ្កា  
 ឧបបល ។ (រសោះបបាកខរណីបន្ទោះ) មានទឹកថាល  មានទឹក 
 រតជាក់ មានកាំពង់លអ ជាទីរកីរាយននចិតា មានទឹកថាល  ដូច 
 ជាដកវផលិក ន្ទាំឲយលអអារសមរបស់ខញុ ាំ ។ ឈូករក ម 
 ឈូកស និងឧបបល បបញ្ចញផ្កា កនុងរសោះបន្ទោះ បដរោស 
 បោយផ្កា លាំចង់ទ ាំងឡាយ       ន្ទាំឲយលអអារសមរបស់ខញុ ាំ      ។ 
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២៧០ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

ាឋីន្ធ    ាវុសា    មចាឆ  ពលជា    មុញ្ជ ដរាហិតា 
វចិរន្ធត វ    ដត    តតថ ដសាភនតិ    មម    អសសមាំ   ។ 
កុមភីោ    សុាំសុមារា    ច កចឆា    ច    គហា    ពហ ូ
ឱគហា    អជគរា    ច ដសាភនតិ    មម    អសសមាំ   ។ 
ាដរវតា    រវហិាំសា ចកកវាកា    នទីចរា 
ទិនទិភា    សាលិកា    ដចវ(១) ដសាភនតិ    មម   អសសមាំ   ។ 
នយិតា(២)   អមពគនធ ី  ច ដកតកា    តតថ    បុបផិតា 
ទិពាវ     គន្ធធ     សមបវន្ធត  ដសាភនតិ    មម   អសសមាំ   ។ 
សីហា   ពយគោ    ច   ទីបី   ច អចឆដកាកតរចឆដោ 
អនុសញ្ច រន្ធត     បវដន ដសាភនតិ    មម    អសសមាំ   ។ 
ជោភាដរន    ភរតិា អជិនុតតរវាសិដន្ធ  
អនុសញ្ច រន្ធត     បវដន ដសាភនតិ    មម    អសសមាំ   ។ 
អជិន្ធនិ    ធរា    ឯដក និបកា    សនតវុតតិដន្ធ 
អបាហារា    ច    ដត    សដពវ ដសាភនតិ    មម    អសសមាំ   ។ 
ោរកិាជាំ(៣)   គដហតាវ ន អដជាគយហ    វនាំ   តទា 
មលូផោនិ    ភុញ្ជ ន្ធត  វសនតិ    អសសដម    តទា   ។ 
ន   ដត   ទារុ ាំ    អាហរនតិ ឧទកាំ    ាទដធាវនាំ 
សដពវសាំ    អានុភាដវន សយដមវាហរយីតិ   ។ 

 ១   ម.   ត្ចតាថ ថិ   ទិសសថិ   ។  ២   ម.   នយិកា   ។   ៣   ម.   ខារភិារ ំ  ។ 
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២៧០ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ពួករតីស្គល ត រតីកបក រតីរោញ់ រតីសណាឋ យ រតីឆពិន ពួករត ី
 ទាំងបន្ទោះដ លបៅមកកនុងរសោះបន្ទោះ ន្ទាំឲយលអអារសមរបស់ខញុ ាំ ។ 
 រកបពើ រកពា អ្បណឋើ កជាសតវោប់បគសីុ និងពស់ថាល ន់ ជាសតវ 
 រួបរតឹ ន្ទាំឲយលអអារសមរបស់ខញុ ាំ ។ ពួករពាប របវកឹ ោរកពាក 
 ដកអកទឹក រតបដវវចិ និងស្គលិោ ន្ទាំឲយលអអារសមរបស់ខញុ ាំ ។ 
 នយិត្តរពឹកស ស្គវ យរកអូ្ប បដើមោរបកត មានផ្កា រកី កនុងទី 
 បន្ទោះ កលិនជាទិពវ ស្គយភាយបៅ ន្ទាំឲយលអអារសមរបស់ខញុ ាំ ។ 
 សី ៈ ខាល ធាំ ខាល ដាំបង ខាល ឃមុ ាំ ដឆានរព ខាល រខិន រត្តច់បៅមក 
 បរឿយ ៗ កនុងនរពធាំ ន្ទាំឲយលអអារសមរបស់ខញុ ាំ ។ (ពួកត្តបស) 
 បពញបោយភារៈគឺផនួងសក់ បសលៀកពាក់សាំពត់ដសបកខាល  រត្តច់ 
 បៅបរឿយ ៗ កនុងនរពធាំ ន្ទាំឲយលអអារសមរបស់ខញុ ាំ ។ ត្តបស 
 ពួកខលោះ រទរទង់ដសបកខាល  មានរបាជាញ ោស់ របរពឹតាសងប់រមាង ប់ 
 ជាអ្នកមានអាហារតិច ត្តបសទ ាំងអ្ស់បន្ទោះ ន្ទាំឲយលអអារសម 
 របស់ខញុ ាំ ។ រោបន្ទោះ ត្តបសទ ាំងបន្ទោះ ោន់យកនូវដងដរក 
 និងសដរងក ចូលបៅកនុងនរព បរបិភាគបមើមបឈើនិងដផលបឈើ 
 បៅជិតអារសមរបស់ខញុ ាំ ។ ត្តបសទ ាំងបន្ទោះ មិនបានន្ទ ាំមកនូវ 
 ឧស និងទឹកសរមាប់ោងបជើងប ើយ (វតេុទ ាំងបន្ទោះ) គឺបទវត្ត 
 ន្ទាំមកបោយខលួនឯង   បោយអានុភាព  ននត្តបសទ ាំងអ្ស់   ។ 
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២៧១ 

ទសមំ   ឧត្ទនត្ថថរាបទានំ 

ចុោល សីតិសហសានិ ឥសដោ    តតថ    សមាគតា 

សដពវវ    ឈាយិដន្ធ     ឯដត ឧតតមតថាំ    គដវសិដន្ធ(១)   ។ 

តបសសដិន្ធ    រពហមចារ ី ដចាដទន្ធត     អបបន្ធវ    ដត 

អមពរាវចរា    សដពវ វសនតិ    អសសដម    តទា    ។ 

បញ្ញច ហាំ    សននិបតនតិ ឯកគាគ     សនតវុតតិដន្ធ 

អញ្ាមញ្ាាំ     អភិវាដទតាវ  បកកមនតិ    ទិសា    មុោ    ។ 

បទុមុតតដរា    ន្ធម    ជិដន្ធ សពវធមាម ន     ារគ ូ

តមនធការ ាំ    វធិមាំ ឧបបជជិ     តាវដទ    ជិដន្ធ    ។ 

មម    អសសមសាមន្ធត  យដកាា     អាសិ    មហិទធិដកា 

ដសា    ដម    សាំសិតថ    សមពុទធាំ ជលជុតតមន្ធមកាំ (២)    ។ 

ឯស    ពុដទាធ     សមុបបដន្ធន  បទុមុតតដរា    មហាមុនិ 

ែិបប ាំ    គន្ធតវ ន    សមពុទធាំ បយិរាូសសសុ    មារសិ    ។ 

យកា សស    វចនាំ    សុតាវ  វបិបសដននន    ដចតសា 

អសសមាំ    សាំសាដមតាវ ន និកា មឹ    បវន្ធ    តទា    ។ 
 ១   ម.   គត្វសកា  ។   ២  ម.   ជលជុថតមនាយកំ   ។ 
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២៧១ 

ឧត្ទនត្ថថរាបទាន   ទី   ១០ 

 ពួកឥសី ៨៤ ពាន់រូប មករបជុាំោន  កនុងទីបន្ទោះ ពួកឥសី 
 ទាំងអ្ស់នុ៎ោះ សុទធដតជាអ្នកមាន្ន ដសវងរករបបយាជន៍ 
 ដ៏ឧតាម ។ កនុងោលបន្ទោះ ឥសីទ ាំងអ្ស់បន្ទោះ ជាអ្នកមាន 
 តបៈ របរពឹតាធម៌ដ៏របបសើរ មានអ្បបន្ទ្នោស់បតឿន 
 ប ើយ រត្តច់បៅត្តមអាោស បៅជិតអារសមរបស់ខញុ ាំ ។ 
 ពួកឥសីទ ាំងបន្ទោះ ជាអ្នកមានចិតានឹងធឹង មានកិរយិារបរពឹតា 
 សងប់ របជុាំោន  អ្ស់ ៥ នថង ថាវ យបងាាំោោន និងោន  មានមុខ 
 បឆ្ព ោះបៅោន់ទិស ប ើយបចៀសបចញបៅ ។ រពោះជិនរសីរពោះ 
 ន្ទមបទុមុតារៈ រទង់ដល់នូវបរតើយននធម៌ទ ាំងពួង ឈនោះសរតូវ 
 រពោះអ្ងាកមាច ត់បង់ងងឹត រទង់បកើតប ើង កនុងខណៈបន្ទោះ ។ 
 មានយកសមួយ មានឫទធិបរចើន បៅជិតអារសមរបស់ខញុ ាំ យកស 
 បន្ទោះសរបសើររពោះសមពុទធ រពោះន្ទមបទុមុតារៈ របាប់ខញុ ាំថា រពោះពុទធ 
 អ្ងានុ៎ោះ ជាមហាមុនី រពោះន្ទមបទុមុតារៈ រទង់បកើតប ើង 
 ប ើយ មាន លអ្នកនិទ៌ុកខ អ្នកចូរបៅោល់រពោះសមពុទធ យា ង 
 ឆ្ប់ ៗ ។ ខញុ ាំបានឮពាកយយកសប ើយ មានចិតារជោះថាល  បរៀប 
 ចាំអារសមបរសចប ើយ     ក៏បចញអ្ាំពីនរពធាំកនុងោលបន្ទោះ    ។ 
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២៧២ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

ដចដលវ    ឌយហមានមហ ិ និកា មិតាវ ន    អសសមា 

ឯករតតឹ    និវាសិតាវ  ឧបគញ្ឆឹ     វនិ្ធយកាំ     ។ 

បទុមុតតដរា    ដោកវទិ ូ អាហុតីនាំ    បដិគគដហា 

ចតុសចចាំ    បកាដសដន្ធត  ដទដសសិ    អមតាំ    បទាំ   ។ 

សុផុលលាំ    បទុមាំ    គយហ ឧបគន្ធតវ     មដហសិដន្ធ 

បសននចិដតាត     សុមដន្ធ ពុទធសស    អភិវាទយឹ(១)    ។ 

បជូយិតាវ ន    សមពុទធាំ ជលជុតតមន្ធយកាំ  

ឯកាំ សាំ    អជិនាំ    កតាវ  សនថវ ឹ   ដោកន្ធយកាំ     ។ 

ដយន    ញាដណន    សមពុ ដទាធ  វសតីហ    អន្ធសដវា 

តាំ    ញាណាំ     កិតតយិសាមិ សុណាថ    មម    ភាសដតា  ។ 

សាំសារដសាតាំ    ឆិនទិតាវ  តាដរសិ    សពវាណិនាំ 

តវ    ធមមាំ    សុណិតាវ ន តណាហ ដសាតាំ    តរនតិ    ដត   ។ 

តុវ ាំ    សតាថ     ច    ដកតុវ ធដជា    យដូាវ    ាណិនាំ 

បរាយដន្ធ    បតិោេ សិ ទីដា    ច   ទិបទុតតដមា   ។ 
 ១   ម.   អភិត្រាបយឹ   ។ 
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២៧២ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 ោលបបើសាំពត់ រតូវបភលើងបឆោះអ្ស់ប ើយ ខញុ ាំបចញអ្ាំពីអារសម 
 បៅអ្ស់មួយរារតី ប ើយចូលបៅរករពោះបោកន្ទយក ។ រពោះ 
 សមពុទធ រពោះន្ទមបទុមុតារៈ រជាបចាស់នូវបោក គួរទទួលនូវ 
 បរគឿងបូជា រទង់កាំពុងរបោសសចចៈ ៤ សដមឋងនូវអ្មតបទ 
 គឺរពោះនិពាវ ន ។ ខញុ ាំមានចិតារជោះថាល  មានចិតារកីរាយ ោន់ 
 យកផ្កា ឈូករកីលអ ចូលបៅថាវ យរពោះមប សី ប ើយថាវ យ 
 បងាាំរពោះពុទធ ។ ខញុ ាំបូជារពោះសមពុទធ ជាបោកន្ទយក រពោះន្ទម 
 បទុមុតារៈ រួចប ើយបធវើដសបកខាល បឆៀងស្គម មាខ ង ប ើយបពាល 
 សរបសើររពោះបោកន្ទយកថា រពោះសមពុទធ ជាបុគាលមិនមាន 
 អាសវៈ គង់បៅកនុងទីបនោះ បោយញណណា ខញុ ាំសរបសើរ 
 នូវញណបន្ទោះ អ្នកទ ាំងឡាយចូរស្គឋ ប់ខញុ ាំនឹងសដមឋង ។ រពោះ 
 អ្ងាោត់នូវដខសសាំស្គរវដឋបានប ើយ រទង់ញុ ាំងសពវសតវទ ាំង- 
 ឡាយ ឲយឆលងផុតបានបទៀត ពួកសតវទ ាំងបន្ទោះ ឆលងនូវដខសនន 
 តណាា បាន បរពាោះដតបានស្គឋ ប់ធម៌របស់រពោះអ្ងា ។ មិនដត 
 ប ុបណាណ ោះ រពោះអ្ងាជារគូជាទីរបរពឹតាបៅ កនុងបោកខាងមុខ 
 របស់សតវទ ាំងឡាយ  ជាទីពឹង  ជារបទីបដ៏ឧតាមជាងសតវបជើង 
 ពីរ ដូចជាទង់  ឬដូចជាទង់ជ័យ  ពុាំបន្ទោះបស្គតដូចរបាស្គទ  ។ 
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២៧៣ 

ទសមំ   ឧត្ទនត្ថថរាបទានំ 

ោវតា    គណិដន្ធ    ដោដក សតថវាហា   បវុចចដរ 

តុវ ាំ    អដគាគ សិ    សបបដញ្ញា  តវ    អដន្ធត គធាវ   ដត    ។ 

តវ   ញាដណន    សបបដញ្ញា  តាដរសិ    ជនតាំ    ពហុាំ 

តវ    ទសសនមាគមម ទុកា សសនតាំ    ករសិសដរ   ។ 

ដយដកចិដម    គនធជាតា ដោដក    វាយនតិ    ចកាុ ម 

តវ    គនធសដមា    នតថិ បុញ្ាដកា ដតត   មហាមុនិ    ។ 

តិរចាឆ នដោនឹ    និរយាំ បរដិមាដចហិ    ចកាុ មា 

អសងាតាំ    បទាំ    សនតាំ ដទដសសិ    តវាំ   មហាមុនិ   ។ 

បទុមុតតដរា    ដោកវទិ ូ អាហុតីនាំ    បដិគគដហា 

ភិកាុ សដងឃ    និសីទិតាវ  ឥមា    គាថា    អភាសថ   ។ 

ដោ  ដម  ញាណាំ   អបដូជសិ បសដន្ធន     ដសហិ    ាណិហិ 

តមហាំ     កិតតយិសាមិ សុណាថ    មម    ភាសដតា   ។ 



553 
 

២៧៣ 

ឧត្ទនត្ថថរាបទាន   ទី   ១០ 

 ពួកឈមួញជាបរចើនរកុមទ ាំងប ុន្ទម នកនុងបោក ដតងបពាលថា 
 រពោះអ្ងាជាបុគាលរបបសើរ របកបបោយបញ្ញដ  ពួកជនទ ាំងបន្ទោះ 
 សុទធដតលុោះកនុងសាំណាញ់ញណ របស់រពោះអ្ងា ។ រពោះអ្ងា 
 របកបបោយបញ្ញដ  រទង់ញុ ាំងរបជុាំជនបរចើនឲយឆលងទុកខ បោយ 
 ញណរបស់រពោះអ្ងា ជនទ ាំងឡាយ នឹងបធវើនូវរពោះនិពាវ នជា 
 ទីបាំផុតននទុកខបាន បរពាោះអារស័យ នូវោរបឃើញរពោះអ្ងា ។ 
 បពិរតរពោះអ្ងាមានបញ្ញដ ចកខុ  កលិនណានីមួយ ដតងផាយបៅ 
 កនុងបោក បពិរតរពោះមហាមុនី កលិនបន្ទោះ ពុាំបសមើបោយកលិន 
 របស់រពោះអ្ងាជាបុញ្ដបកខតាប ើយ ។ បពិរតរពោះមហាមុនី រពោះ 
 អ្ងាមានចកខុ  សូមញុ ាំងពួកសតវឲយរួច ោកកាំបណើ តតិរោឆ ន 
 និងនរក សូមសដមឋងនូវសនាិបទ គឺរពោះនិពាវ ន ឥតមានបចច័យ 
 ត្តក់ដតងឲយទន   ។ 
  រពោះបោកវទូិ រពោះន្ទមបទុមុតារៈ រពោះអ្ងាគួរទទួលនូវ 
 បរគឿងបូជា រទង់គង់បៅកនុងភិកខុសងឃ ប ើយរត្តស់ោថា 
 ទាំងបនោះថា បុគាលណា មានចិតារជោះថាល  បានបូជាញណ 
 តថាគត បោយនដរបស់ខលួន តថាគតនឹងសរបសើរបុគាលបន្ទោះ 
 អ្នកទ ាំងឡាយចូរស្គឋ ប់     តថាគតនឹងសដមឋង     ដូចតបៅបនោះ 
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២៧៤ 

សុថតនតបិដ្ត្ក   ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

តឹសកបបសហសានិ ដទវដោដក     រមិសសតិ 

សហសសកា តតុ ាំ    រាជា    ច ចកកវតតិ     ភវសិសតិ   ។ 

សុលទធោដភា    លដទាធ មហិ ដតាសយិតាវ ន    សុពវតាំ 

សពាវ សដវ    បរញិ្ញា យ វហិរាមិ    អន្ធសដវា    ។ 

កិដលសា   ឈាបិតា    មយហាំ ភវា    សដពវ    សមហូតា 

ន្ធដគាវ     ពនធនាំ    ដឆតាវ  វហិរាមិ    អន្ធសដវា    ។ 

សាវ គតាំ    វត     ដម    អាសិ មម     ពុទធសស    សនតិដក 

តិដសា    វជិាជ      អនុបបតាត  កតាំ    ពុទធសស   សាសនាំ   ។ 

បដិសមភិទា     ចតដសា វដិមាកាា បិច    អដេិដម 

ឆឡភិញ្ញា     សចឆិកតា កតាំ   ពុទធសស    សាសននតិ  ។ 

 ឥតថាំ សុទាំ អាយសាម  ឧដទដន្ធ ដថដរា ឥមា 

គាថាដោ      អភាសិតាថ តិ     ។ 

ឧត្ទនត្ថថរសស   អបទានំ   សមថតំ   ។ 
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២៧៤ 

សុថតនតបិដ្ក   ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

 បុគាលបនោះ នឹងបរតកអ្រកនុងបទវបោក អ្ស់ ៣០ ពាន់ 
 កបប    នឹងបានជាបសឋចចរកពតាិ    អ្ស់មួយពាន់ដង    ។ 
  ខញុ ាំជាអ្នកមានោភ ដដលបគរតូវបានបោយរបនព បាន 
 ប ើយ បរពាោះបានញុាំងរពោះសមពុទធ រពោះអ្ងាមានវតាដ៏លអ 
 ឲយបរតកអ្រ ខញុ ាំកាំណត់ដឹងនូវអាសវៈទ ាំងពួង ជាអ្នកមិនមាន 
 អាសវៈ ។ កិបលសទ ាំងឡាយ ខញុ ាំបានដុតបាំផ្កល ញបោល 
 ប ើយ ភពទ ាំងពួង ខញុ ាំបានដកបោលប ើយ ខញុ ាំជាអ្នក 
 មិនមានអាសវៈ ដូចជាដាំរដី៏របបសើរ ោត់ផ្កឋ ច់នូវទនលីង ។ 
 ឱ ! ដាំបណើ រដដលខញុ ាំមក កនុងសមាន កន់នរពោះពុទធ របស់ខញុ ាំ លអ 
 ណាស់ ន៎ វជិាជ  ៣ ខញុ ាំបានដល់ត្តមលាំោប់ប ើយ ស្គសន្ទ 
 ននរពោះពុទធ ខញុ ាំបានបធវើប ើយ ។ បដិសមភិទ ៤ វបិមាកខ ៨ 
 និងអ្ភិញ្ញដ  ៦ បនោះ ខញុ ាំបានបធវើឲយជាក់ចាស់ប ើយ ទាំង 
 ស្គសន្ទ   របស់រពោះពុទធ   ខញុ ាំក៏បានរបតិបតាិប ើយ   ។ 
  បានឮថា រពោះឧបទនបតេរ មានអាយុ បានសដមឋងនូវោថា 
ទាំងបនោះ    បោយរបោរដូបចនោះ    ។ 

ចប់   ឧត្ទនត្ថថរាបទាន   ។ 
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២៧៥ 

ឧទាទ នំ 

ដមដតតដយា    បុណក ដកា    ដថដរា ដមតតគ ូ   ដធាតដកាបិ   ច 

ឧបសីដវា    ច     នដន្ធទ      ច ដហមដកា    សតតដមា    តហឹ   ។ 

ដតាដទដយា    ជតុកណណី     ច ឧដទដន្ធ    ច    មហាយដសា 

តីណិ    គាថាសតាដនតថ អសីតិ    តីណិ   ចុតតរ ឹ   ។ 

ត្មត្ថតយយវត្ោគ    ឯកចតាត ឡីសត្មា   ។ 
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២៧៥ 

ឧទាទ ន 

  តិសសបមបតាយយបតេរាបទន ១  បុណណកបតេរាបទន ១  បមតា- 
 គុបតេរាបទន ១  បធាតកបតេរាបទន ១  ឧបសីវបតេរាបទន ១ 
 ននាកបតេរាបទន ១  ប មកបតេរាបទន ១  ជាគរមប់ ៧  កនុង 
 អ្បទនបន្ទោះ ។ បត្តបទយយបតេរាបទន ១ ជតុកណណិ កបតេរា- 
 បទន ១  ឧបទនបតេរាបទន ១  សុទធដតមានយសបរចើន កនុង 
 បមបតាយយវគាបនោះ   មានោថា   ៣៨៣   ។ 

ចប់   ត្មត្ថតយយវគគ   ទី   ៤១   ។ 

  



558 
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សុថតនតបិដ្ត្ក 
ខុទទកនិកាយសស   អបទានំ 

ថថិត្ោ   ភាត្ោ 

មាថិកាបតាត និ 

 មាថិកា អត្ឃក 
ឯកថតឹសត្មា   បទុមត្កសរយិវត្ោគ  

បទុមបកសរយិវបគា    បឋមាំ    បទុមបកសរយិបតេរាបទនាំ ..................  ១ 
 ទុតិយាំ   សពវគនធិយបតេរាបទនាំ ......................  ២ 
 តតិយាំ   បរមននទយកបតេរាបទនាំ ..................  ៣ 
 ចតុតេាំ  ធមមសញ្ដកបតេរាបទនាំ ........................  ៤ 
 បញ្ចមាំ   ផលទយកបតេរាបទនាំ ....................  ៥ 
 ឆដឌាំ   សមបស្គទិកបតេរាបទនាំ ........................  ៦ 
 សតាមាំ   អារាមទយកបតេរាបទនាំ ..................  ៨ 
 អ្ដឌមាំ   អ្នុបលបទយកបតេរាបទនាំ ...............  ៩ 
 នវមាំ   ពុទធសញ្ដិ កបតេរាបទនាំ ........................  ១០ 
 ទសមាំ   បពាភ រទយកបតេរាបទនាំ ...................  ១១ 
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សុថតនតបិដ្ក 
ខុទទកនិកាយ   អបទាន 

ថថិយភាគ 

សនលឹករបាប់មាថិកា 

 មាថិកា ទំព័រ 

បទុមត្កសរយិវគគ   ទី   ៣១ 
បទុមបកសរយិវគា     បទុមបកសរយិបតេរាបទន   ទី   ១ ..................  ១ 
 សពវគនធិយបតេរាបទន   ទី   ២ .......................  ២ 
 បរមននទយកបតេរាបទន   ទី   ៣ ..................  ៣ 
 ធមមសញ្ដកបតេរាបទន   ទី   ៤ .......................  ៤ 
 ផលទយកបតេរាបទន   ទី   ៥ ......................  ៥ 
 សមបស្គទិកបតេរាបទន   ទី   ៦ .....................  ៦ 
 អារាមទយកបតេរាបទន   ទី   ៧ ..................  ៨ 
 អ្នុបលបទយកបតេរាបទន   ទី   ៨ ...............  ៩ 
 ពុទធសញ្ដិ កបតេរាបទន   ទី   ៩ .......................  ១០ 
 បពាភ រទយកបតេរាបទន   ទី   ១០ .................  ១១ 
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២៧៨ 

មាថិកាបតាត និ 

 មាថិកា អត្ឃក 
ពថតឹត្សា   អារកខទាយកវត្ោគ  

អារកខទយកវបគា   បឋមាំ    អារកខទយកបតេរាបទនាំ ........................  ១៣ 
 ទុតិយាំ   បភាជនទយកបតេរាបទនាំ ......................  ១៤ 
 តតិយាំ   គតសញ្ដកបតេរាបទនាំ ...........................  ១៥ 
 ចតុតេាំ   សតាបទុមិយបតេរាបទនាំ ..........................  ១៦ 
 បញ្ចមាំ   បុបាផ សនទយកបតេរាបទនាំ ...................  ១៧ 
 ឆដឌាំ   អាសនតេវកិបតេរាបទនាំ ..............................  ១៨ 
 សតាមាំ   សទាសញ្ដកបតេរាបទនាំ ...........................  ២០ 
 អ្ដឌមាំ   តិរ ាំសិយបតេរាបទនាំ .................................  ២១ 
 នវមាំ   ន្ទលិបុបផិយបតេរាបទនាំ .............................  ២២ 
 ទសមាំ   កុមុទមាលិយបតេរាបទនាំ ........................  ២៣ 

ត្ថថតឹត្សា   ឧមាម បុបផិយវត្ោគ  
ឧមាម បុបផិយវបគា បឋមាំ   ឧមាម បុបផិយបតេរាបទនាំ .............................  ២៥ 
 ទុតិយាំ   បុ ិនបូជកបតេរាបទនាំ ..........................  ២៦ 
 តតិយាំ   ហាសជនកបតេរាបទនាំ ..........................  ២៧ 
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២៧៨ 

សនលឹករបាប់មាថិកា 

 មាថិកា ទំព័រ 

អារកខទាយកវគគ   ទី   ៣២ 
អារកខទយកវគា    អារកខទយកបតេរាបទន   ទី   ១ ..........................  ១៣ 
 បភាជនទយកបតេរាបទន   ទី   ២ .......................  ១៤ 
 គតសញ្ដកបតេរាបទន   ទី   ៣ ...........................  ១៥ 
 សតាបទុមិយបតេរាបទន   ទី   ៤ ..........................  ១៦ 
 បុបាផ សនទយកបតេរាបទន   ទី   ៥ ....................  ១៧ 
 អាសនតេវកិបតេរាបទន   ទី   ៦ ...........................  ១៨ 
 សទាសញ្ដកបតេរាបទន   ទី   ៧ ...........................  ២០ 
 តិរ ាំសិយបតេរាបទន   ទី   ៨ .................................  ២១ 
 ន្ទលិបុបផិយបតេរាបទន   ទី   ៩ ...........................  ២២ 
 កុមុទមាលិយបតេរាបទន   ទី   ១០ ......................  ២៣ 

ឧមាម បុបផិយវគគ  ទី ៣៣ 
ឧមាម បុបផិយវគា ឧមាម បុបផិយបតេរាបទន   ទី   ១ .............................  ២៥ 
 បុ ិនបូជកបតេរាបទន   ទី   ២ ...........................  ២៦ 
 ហាសជនកបតេរាបទន   ទី   ៣ ..........................  ២៧ 



564 
 

២៧៩ 

មាថិកាបតាត និ 

 មាថិកា អត្ឃក 
ឧមាម បុបផិយវបគា ចតុតេាំ   យញ្ដស្គមិកបតេរាបទនាំ ..........................  ២៨ 
 បញ្ចមាំ   និមិតាសញ្ដកបតេរាបទនាំ ........................  ៣០ 
 ឆដឌាំ   អ្ននសាំស្គវកបតេរាបទនាំ .............................  ៣១ 
 សតាមាំ   និគាុណឍិ បុបផិយបតេរាបទនាំ .......................  ៣២ 
 អ្ដឌមាំ   សុមន្ទបវ ិយបតេរាបទនាំ ........................  ៣៦ 
 នវមាំ   បុបផចឆតាិយបតេរាបទនាំ ...............................  ៣៨ 
 ទសមាំ   សបរវិារចឆតាទយកបតេរាបទនាំ ...............  ៣៩ 

ចថុថតឹត្សា   គត្នាធ ទកវត្ោគ  
គបន្ទធ ទកវបគា បឋមាំ   គនធធូបិយបតេរាបទនាំ ..............................  ៤៤ 
 ទុតិយាំ   ឧទកបូជកបតេរាបទនាំ ............................  ៤៥ 
 តតិយាំ   បុន្ទន គបុបផិយបតេរាបទនាំ .........................  ៤៦ 
 ចតុតេាំ   ឯកទុសសទយកបតេរាបទនាំ .....................  ៤៧ 
 បញ្ចមាំ   ផុសសតិកមមិយបតេរាបទនាំ .......................  ៥១ 
 ឆដឌាំ   បភងារបតេរាបទនាំ ......................................  ៥៣ 



565 
 

២៧៩ 

សនលឹករបាប់មាថិកា 

 មាថិកា ទំព័រ 

ឧមាម បុបផិយវគា យញ្ដស្គមិកបតេរាបទន   ទី   ៤ ..........................  ២៨ 
 និមិតាសញ្ដកបតេរាបទន   ទី   ៥ ..........................  ៣០ 
 អ្ននសាំស្គវកបតេរាបទន   ទី   ៦ ..........................  ៣១ 
 និគាុណឍិ បុបផិយបតេរាបទន   ទី   ៧ .......................  ៣២ 
 សុមន្ទបវ ិយបតេរាបទន   ទី   ៨ .......................  ៣៦ 
 បុបផចឆតាិយបតេរាបទន   ទី   ៩ ..............................  ៣៨ 
 សបរវិារចឆតាទយកបតេរាបទន   ទី   ១០ .............  ៣៩ 

គត្នាធ ទកវគគ   ទី   ៣៤ 
គបន្ទធ ទកវគា គនធធូបិយបតេរាបទន   ទី   ១ ..............................  ៤៤ 
 ឧទកបូជកបតេរាបទន   ទី  ២..............................  ៤៥ 
 បុន្ទន គបុបផិយបតេរាបទន   ទី   ៣ .........................  ៤៦ 
 ឯកទុសសទយកបតេរាបទន   ទី   ៤ .....................  ៤៧ 
 ផុសសតិកមមិយបតេរាបទន   ទី   ៥.........................  ៥១ 
 បភងារបតេរាបទន   ទី   ៦ ...................................  ៥៣ 



566 
 

២៨០ 

មាថិកាបតាត និ 

 មាថិកា អត្ឃក 
គបន្ទធ ទកវបគា សតាមាំ   តិណកុដិទយកបតេរាបទនាំ ...................  ៥៦ 
 អ្ដឌមាំ   ឧតាបរយយទយកបតេរាបទនាំ .....................  ៥៨ 
 នវមាំ   ធមមសសវនិយបតេរាបទនាំ ...........................  ៦២ 
 ទសមាំ   ឧកខិតាបទុមិយបតេរាបទនាំ ........................  ៦៥ 

បញ្ច ថតឹត្សា   ឯកបទុមវត្ោគ  
ឯកបទុមវបគា បឋមាំ   ឯកបទុមិយបតេរាបទនាំ ...........................  ៦៨ 
 ទុតិយាំ   តិណុបបលមាលិយបតេរាបទនាំ ...............  ៦៩ 
 តតិយាំ   ធជទយកបតេរាបទនាំ ...........................  ៧១ 
 ចតុតេាំ    តីណិកិងាណិបូជកបតេរាបទនាំ ................  ៧២ 
 បញ្ចមាំ   នឡាោរកិបតេរាបទនាំ ...........................  ៧៣ 
 ឆដឌាំ   ចមបកបុបផិយបតេរាបទនាំ .............................  ៧៤ 
 សតាមាំ   បទុមបូជកបតេរាបទនាំ ............................  ៧៥ 
 អ្ដឌមាំ   តិណមុដឌិទយកបតេរាបទនាំ ....................  ៧៦ 
 នវមាំ    តិនាុកផលទយកបតេរាបទនាំ ...................  ៧៨ 
 ទសមាំ   ឯកញ្ជលិយបតេរាបទនាំ ..........................  ៧៩ 



567 
 

២៨០ 

សនលឹករបាប់មាថិកា 

 មាថិកា ទំព័រ 

គបន្ទធ ទកវគា តិណកុដិទយកបតេរាបទន   ទី   ៧ ...................  ៥៦ 
 ឧតាបរយយទយកបតេរាបទន   ទី   ៨ ....................  ៥៨ 
 ធមមសសវនិយបតេរាបទន   ទី   ៩ ..........................  ៦២ 
 ឧកខិតាបទុមិយបតេរាបទន   ទី   ១០ ......................  ៦៥ 

ឯកបទុមវគគ   ទី   ៣៥ 
ឯកបទុមវគា ឯកបទុមិយបតេរាបទន   ទី   ១ ...........................  ៦៨ 
 តិណុបបលមាលិយបតេរាបទន   ទី   ២ ................  ៦៩ 
 ធជទយកបតេរាបទន   ទី   ៣ ...........................  ៧១ 
 តីណិកិងាណិបូជកបតេរាបទន   ទី   ៤ .................  ៧២ 
 នឡាោរកិបតេរាបទន   ទី   ៥ .............................  ៧៣ 
 ចមបកបុបផិយបតេរាបទន   ទី   ៦ ..........................  ៧៤ 
 បទុមបូជកបតេរាបទន   ទី   ៧ ............................  ៧៥ 
 តិណមុដឌិទយកបតេរាបទន   ទី   ៨ ....................  ៧៦ 
 តិនាុកផលទយកបតេរាបទន   ទី   ៩ ...................  ៧៨ 
 ឯកញ្ជលិយបតេរាបទន   ទី   ១០ ........................  ៧៩ 



568 
 

២៨១ 

មាថិកាបតាត និ 

 មាថិកា អត្ឃក 
ឆថតឹត្សា   សទទសញ្េិកវត្ោគ  

សទាសញ្ដិ កវបគា បឋមាំ   សទាសញ្ដិ កបតេរាបទនាំ ............................  ៨១ 
 ទុតិយាំ   យវកោបិយបតេរាបទនាំ .......................  ៨២ 
 តតិយាំ   កឹសុកបូជកបតេរាបទនាំ ..........................  ៨៣ 
 ចតុតេាំ   សបោដកបោរណឍ ទយកបតេរាបទនាំ .......  ៨៤ 
 បញ្ចមាំ   ទណឍ ទយកបតេរាបទនាំ ........................  ៨៥ 
 ឆដឌាំ   អ្មពយាគុទយកបតេរាបទនាំ .......................  ៨៦ 
 សតាមាំ   បុដកបូជកបតេរាបទនាំ ............................  ៨៧ 
 អ្ដឌមាំ   វចឆទយកបតេរាបទនាំ ..............................  ៨៨ 
 នវមាំ   សរណាគមនិយបតេរាបទនាំ ......................  ៨៩ 
 ទសមាំ   បិណឍ បាតិកបតេរាបទនាំ ..........................  ៨៩ 

សថតថតឹត្សា   មនាទ រវបុបផិយវត្ោគ  
មន្ទា រវបុបផិយវបគា បឋមាំ   មន្ទា រវយិបតេរាបទនាំ................................  ៩១ 
 ទុតិយាំ   កោា រុបុបផិយបតេរាបទនាំ ..........................  ៩២ 



569 
 

២៨១ 

សនលឹករបាប់មាថិកា 

 មាថិកា ទំព័រ 

សទទសញ្េិកវគគ   ទី   ៣៦ 
សទាសញ្ដិ កវគា សទាសញ្ដិ កបតេរាបទន   ទី   ១ ...........................  ៨១ 
 យវកោបិយបតេរាបទន   ទី   ២ ........................  ៨២ 
 កឹសុកបូជកបតេរាបទន   ទី   ៣ ..........................  ៨៣ 
 សបោដកបោរណឍ ទយកបតេរាបទន   ទី   ៤ ......  ៨៤ 
 ទណឍ ទយកបតេរាបទន   ទី   ៥ ..........................  ៨៥ 
 អ្មពយាគុទយកបតេរាបទន   ទី   ៦ ....................  ៨៦ 
 បុដកបូជកបតេរាបទន   ទី   ៧ ............................  ៨៧ 
 វចឆទយកបតេរាបទន   ទី   ៨ ..............................  ៨៨ 
 សរណាគមនិយបតេរាបទន   ទី   ៩ ....................  ៨៩ 
 បិណឍ បាតិកបតេរាបទន   ទី   ១០ ........................  ៨៩ 

មនាទ រវបុបផិយវគគ  ទី  ៣៧ 
មន្ទា រវបុបផិយវគា មន្ទា រវយិបតេរាបទន   ទី   ១ ...............................  ៩១ 
 កោា រុបុបផិយបតេរាបទន   ទី   ២ ...........................  ៩២ 



570 
 

២៨២  

មាថិកាបតាត និ 

 មាថិកា អត្ឃក 
មន្ទា រវបុបផិយវបគា តតិយាំ   ភិសមុឡាលទយកបតេរាបទនាំ ..............  ៩២ 
 ចតុតេាំ    បកសរបុបផិយបតេរាបទនាំ .........................  ៩៣ 
 បញ្ចមាំ   អ្បងាា លបុបផិយបតេរាបទនាំ .....................  ៩៤ 
 ឆដឌាំ   កទមពបុបផិយបតេរាបទនាំ  .............................  ៩៥ 
 សតាមាំ   ឧទា លកបុបផិយបតេរាបទនាំ .....................  ៩៦ 
 អ្ដឌមាំ   ឯកចមបកបុបផិយបតេរាបទនាំ ....................  ៩៦ 
 នវមាំ   តិមិរបុបផិយបតេរាបទនាំ ..............................  ៩៧ 
 ទសមាំ   សល បុបផិយបតេរាបទនាំ .......................  ៩៨ 

អដ្ឋថតឹត្សា   ត្ពាធិវនទនវត្ោគ  
បពាធិវនានវបគា បឋមាំ   បពាធិវនាកបតេរាបទនាំ ..............................  ១០០ 
 ទុតិយាំ   បាដលិបុបផិយបតេរាបទនាំ .......................  ១០១ 
 តតិយាំ   តីណុបបលមាលិយបតេរាបទនាំ ...............  ១០២ 
 ចតុតេាំ   បតាិបុបផិយបតេរាបទនាំ ..............................  ១០៤ 
 បញ្ចមាំ   សតាបណណិ យបតេរាបទនាំ ........................  ១០៥ 



571 
 

២៨២ 

សនលឹករបាប់មាថិកា 

 មាថិកា ទំព័រ 

មន្ទា រវបុបផិយវគា ភិសមុឡាលទយកបតេរាបទន   ទី   ៣ ..............  ៩២ 
 បកសរបុបផិយបតេរាបទន   ទី   ៤ ..........................  ៩៣ 
 អ្បងាា លបុបផិយបតេរាបទន   ទី   ៥ .......................  ៩៤ 
 កទមពបុបផិយបតេរាបទន   ទី   ៦  ..........................  ៩៥ 
 ឧទា លកបុបផិយបតេរាបទន   ទី   ៧ .....................  ៩៦ 
 ឯកចមបកបុបផិយបតេរាបទន   ទី   ៨ ....................  ៩៦ 
 តិមិរបុបផិយបតេរាបទន   ទី   ៩ ............................  ៩៧ 
 សល បុបផិយបតេរាបទន   ទី   ១០ .....................  ៩៨ 

ត្ពាធិវនទនវគគ  ទី  ៣៨ 
បពាធិវនានវគា បពាធិវនាកបតេរាបទន   ទី   ១ ..............................  ១០០ 
 បាដលិបុបផិយបតេរាបទន   ទី   ២ ........................  ១០១ 
 តីណុបបលមាលិយបតេរាបទន   ទី   ៣ ...............  ១០២ 
 បតាិបុបផិយបតេរាបទន   ទី   ៤ ..............................  ១០៤ 
 សតាបណណិ យបតេរាបទន   ទី   ៥ ..........................  ១០៥ 



572 
 

២៨៣  

មាថិកាបតាត និ 

 មាថិកា អត្ឃក 
បពាធិវនានវបគា ឆដឌាំ   គនធមុដឌិយបតេរាបទនាំ .................................  ១០៦ 
 សតាមាំ   ចិតកបូជកបតេរាបទនាំ ............................  ១០៧ 
 អ្ដឌមាំ   សុមនត្តលវណឋិ យបតេរាបទនាំ ................  ១០៨ 
 នវមាំ   សុមនទមិយបតេរាបទនាំ ..........................  ១០៩ 
 ទសមាំ   ោសុមារផិលទយកបតេរាបទនាំ .............  ១១០ 

ឯកូនចតាត ឡីត្សា   អមពដ្ផលវត្ោគ  
អ្មពដផលវបគា បឋមាំ   អ្មពដផលទយកបតេរាបទនាំ ...................  ១១២ 
 ទុតិយាំ   លពុជទយកបតេរាបទនាំ .......................  ១១៣ 
 តតិយាំ   ឧទុមពរផលទយកបតេរាបទនាំ ................  ១១៤ 
 ចតុតេាំ   មិលកខុផលទយកបតេរាបទនាំ ..................  ១១៦ 
 បញ្ចមាំ   ផ្ករុសផលទយកបតេរាបទនាំ ................  ១១៧ 
 ឆដឌាំ   វលលិផលទយកបតេរាបទនាំ .........................  ១១៨ 
 សតាមាំ   កទលិផលទយកបតេរាបទនាំ .................  ១១៩ 
 អ្ដឌមាំ   បនសផលទយកបតេរាបទនាំ ..................  ១២០ 



573 
 

២៨៣ 

សនលឹករបាប់មាថិកា 

 មាថិកា ទំព័រ 

បពាធិវនានវគា គនធមុដឌិយបតេរាបទន   ទី   ៦ ..............................  ១០៦ 
 ចិតកបូជកបតេរាបទន   ទី   ៧ ............................  ១០៧ 
 សុមនត្តលវណឋិ យបតេរាបទន   ទី   ៨ ................  ១០៨ 
 សុមនទមិយបតេរាបទន   ទី   ៩ ........................  ១០៩ 
 ោសុមារផិលទយកបតេរាបទន   ទី   ១០ ...........  ១១០ 

អមពដ្ផលវគគ ទី ៣៩ 
អ្មពដផលវគា អ្មពដផលទយកបតេរាបទន   ទី   ១ ...................  ១១២ 
 លពុជទយកបតេរាបទន   ទី   ២ ........................  ១១៣ 
 ឧទុមពរផលទយកបតេរាបទន   ទី   ៣ ................  ១១៤ 
 មិលកខុផលទយកបតេរាបទន   ទី   ៤ .................  ១១៦ 
 ផ្ករុសផលទយកបតេរាបទន   ទី   ៥ ..................  ១១៧ 
 វលលិផលទយកបតេរាបទន   ទី   ៦ ......................  ១១៨ 
 កទលិផលទយកបតេរាបទន   ទី   ៧ .................  ១១៩ 
 បនសផលទយកបតេរាបទន   ទី   ៨ ..................  ១២០ 



574 
 

២៨៤  

មាថិកាបតាត និ 

 មាថិកា អត្ឃក 
អ្មពដផលវបគា នវមាំ   បស្គណបោដិវសីបតេរាបទនាំ .....................  ១២១ 

 ទសមាំ   បុពវកមមបិបោតិ   ន្ទម   ពុទធ បទនាំ .......  ១២៤ 

ចតាត ឡីត្សា   បិលិនទវត្ោគ  
បិលិនាវបគា    បឋមាំ   បិលិនាវចឆបតេរាបទនាំ ................................  ១៣០ 

 ទុតិយាំ   បសលបតេរាបទនាំ ...................................  ១៦៣ 

 តតិយាំ   សពវកិតាិកបតេរាបទនាំ .............................  ១៧៩ 

 ចតុតេាំ   មធុទយកបតេរាបទនាំ .............................  ១៨៣ 

 បញ្ចមាំ   បទុមកូោោរកិបតេរាបទនាំ ....................  ១៨៧ 

 ឆដឌាំ   ពកាុលបតេរាបទនាំ ......................................  ១៩២ 

 សតាមាំ   គិរមិាននាបតេរាបទនាំ ..............................  ១៩៧ 

 អ្ដឌមាំ   សល មណឍ បិយបតេរាបទនាំ ..................  ២០២ 

 នវមាំ   សពវទយកបតេរាបទនាំ .............................  ២០៣ 

 ទសមាំ   អ្ជិតបតេរាបទនាំ ....................................  ២០៨ 



575 
 

២៨៤ 

សនលឹករបាប់មាថិកា 

 មាថិកា ទំព័រ 

អ្មពដផលវគា បស្គណបោដិវសីបតេរាបទន   ទី   ៩ ...................  ១២១ 

 បុពវកមមបិបោតិ   ន្ទម   ពុទធ បទន   ទី   ១០ ......  ១២៤ 

បិលិនទវគគ   ទី   ៤០ 
បិលិនាវគា    បិលិនាវចឆបតេរាបទន   ទី   ១ ...............................  ១៣០ 

 បសលបតេរាបទន   ទី   ២ ....................................  ១៦៣ 

 សពវកិតាិកបតេរាបទន   ទី   ៣ .............................  ១៧៩ 

 មធុទយកបតេរាបទន   ទី   ៤.............................  ១៨៣ 

 បទុមកូោោរកិបតេរាបទន   ទី   ៥ .....................  ១៨៧ 

 ពកាុលបតេរាបទន   ទី   ៦ ...................................  ១៩២ 

 គិរមិាននាបតេរាបទន   ទី   ៧ ..............................  ១៩៧ 

 សល មណឍ បិយបតេរាបទន   ទី   ៨ .................  ២០២ 

 សពវទយកបតេរាបទន   ទី   ៩ ...........................  ២០៣ 

 អ្ជិតបតេរាបទន   ទី   ១០ ..................................  ២០៨ 



576 
 

២៨៥  

មាថិកាបតាត និ 

 មាថិកា អត្ឃក 

ឯកចតាត ឡីសត្មា   ត្មត្ថតយយវត្ោគ  

បមបតាយយវបគា    បឋមាំ   តិសសបមបតាយយបតេរាបទនាំ ........................  ២១៥ 

 ទុតិយាំ   បុណណកបតេរាបទនាំ .................................  ២១៩ 

 តតិយាំ   បមតាគុបតេរាបទនាំ ..................................  ២២២ 

 ចតុតេាំ   បធាតកបតេរាបទនាំ ..................................  ២២៧ 

 បញ្ចមាំ   ឧបសីវបតេរាបទនាំ .................................  ២៣១ 

 ឆដឌាំ   ននាកបតេរាបទនាំ ........................................  ២៤១ 

 សតាមាំ   ប មកបតេរាបទនាំ .................................  ២៤៤ 

 អ្ដឌមាំ   បត្តបទយយបតេរាបទនាំ ..............................  ២៥១ 

 នវមាំ   ជតុកណណិ កបតេរាបទនាំ ..............................  ២៦០ 

 ទសមាំ   ឧបទនបតេរាបទនាំ ...................................  ២៦៨ 



577 
 

២៨៥ 

សនលឹករបាប់មាថិកា 

 មាថិកា ទំព័រ 

ត្មត្ថតយយវគគ   ទី   ៤១ 

បមបតាយយវគា    តិសសបមបតាយយបតេរាបទន   ទី   ១ .......................  ២១៥ 

 បុណណកបតេរាបទន   ទី   ២ ..................................  ២១៩ 

 បមតាគុបតេរាបទន   ទី   ៣ ..................................  ២២២ 

 បធាតកបតេរាបទន   ទី   ៤ ..................................  ២២៧ 

 ឧបសីវបតេរាបទន   ទី   ៥ ..................................  ២៣១ 

 ននាកបតេរាបទន   ទី   ៦ .....................................  ២៤១ 

 ប មកបតេរាបទន   ទី   ៧ .................................  ២៤៤ 

 បត្តបទយយបតេរាបទន   ទី   ៨ ..............................  ២៥១ 

 ជតុកណណិ កបតេរាបទន   ទី   ៩ ............................  ២៦០ 

 ឧបទនបតេរាបទន   ទី   ១០ .................................  ២៦៨ 




