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អារម្ភកថា 

 គមពរីបញ្ចគត្ទីិ្បនី (ការ ខ្មែងបភំលឺអពីំគតិ្គឺភពោងំ ៥) ជាបទ្
របព័នធឆនទបៃាវត្ត គមពីរឈនោះមានចនួំន ១១៤ បទ្ (គាថា) ខ្បកខ្ចកជា ៥ 
កណ្ឌ  គឺ នរកកណ្ឌ  ឈបត្កណ្ឌ  តិ្រច្ឆេ នកណ្ឌ  មនុ សកណ្ឌ  និង ឈទ្វកណ្ឌ  ។ 

 គមពីរឈនោះ ឈ ើមឈ ើយជាវណ្ណគតី្ភាសា សំ្ក រឹត្ មានឈ ម្ ោះថា បណ្ឌ -
គតិ្ការកិា ។ កនុង ិលាច្ឆរកឹរបឈទ្ ភូមាឈោលថា រពោះ ទ្ធមមឈោ ឈៃរៈជា
អនករបព័នធ ខ្ត្ខ្ លពិត្ ឈលាករគាន់ខ្ត្ជាអនកខ្របពីភាសា សំ្ក រឹត្ប ុឈ ណ្ ោះ ។ 
 ននិដ្ឋា នថា ឈលាកខ្របកនុងរជជកាលរពោះបាទ្អនុរុទ្ធមហាោជ កសរត្ ម័យ 
បុកាម ។ 

 កនុងការរតួ្ត្ជរមោះឈនោះ អនករតួ្ត្ជរមោះឈរបើចាប់ ខ្ លរកាទុ្កឈៅកនុង  
ប ណ្ ល័យជាតិ្ ចនួំន ៥ ចាប់ និងឈរបើគមពីរបញ្ចគតិ្ទី្បនី ីកា គមពីរមហា-
វបិាក ខ្ លមានចាប់ឈ ើមឈៅកនុងប ណ្ ល័យជាតិ្ ចនួំន ២ ចាប់ (ខ្ ល
ោងំឈនោះ ឈរោោះគមពរីោងំ ២ បាននឆំនទកនុងបញ្ចគតិ្ទី្បនីមកអធិបាយ) 
មា ងឈទ្ៀត្ គមពីរបណ្ឌ គតិ្ការកិា រត្ង់  . មុ  រតួ្ត្ជរមោះកនុងការឈរបៀប
ឈធៀប ផលអពីំការជរមោះឈ ើញថា កនុងចាប់ភាសាបាលីមានពនធនការ ៣  
រយៈកាល ។ 

 កាល បូំងខ្របពីភាសា សំ្ក រឹត្ជាភាសាបាលី គមពីរឈនោះមានឈ ម្ ោះថា 
ឆគតិ្ទី្បនី (ការ ខ្មែងបភំលឺអពីំគតិ្គឺភពោងំ ៦) បនទ ប់មក កនុងរយៈកាល
ពនធនការទី្២ រប ់គមពីរបានរួមបញ្ចូ លអ ុរពិភព ឈដ្ឋយឲ្យកាលញ្ជិការ ូរ 
ឈៅរួមជាមួយនឹងពិភពឈរបត្ និងឈវបចិត្តត  ូរឈៅរួមជាមួយនឹងពិភព ួគ៌ 
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ខ្ លលកខណ្ៈ ូចឈនោះ ជាឥទ្ធិពលថនការគិត្អពីំគមពីរកថាវត្ថុបករណ៍្ ខ្ ល
ជាផលការងាររប ់រពោះឈមាគគលលីបុត្តតិ្ សៈ  ូឈច្ឆន ោះ ឈទ្ើបរត្វូឲ្យបែូ រឈ ម្ ោះមក
ជាបញ្ចគតិ្ទី្បនី ចខំ្ណ្កពនធនការចាប់ចុងឈរកាយបានបខ្នថមឆនទបទ្ទី្ ៥ 
និងឈ ើញថាចាប់ឈ ើមខ្ លឈរបើកនុងការជរមោះ ជាពនធនការចាប់ចុងឈរកាយ ។ 

សេចកដីេរុប 

 គមពរីបញ្ចគតិ្ទី្បនី ឈោល ល់អានិ ងស និងអាទី្នវៈ ខ្ លញុងំឲ្យ
 ត្វោងំឡាយរតូ្វឈៅឈកើត្កនុងភពោងំ ៥ គឺ នរក ឈរបត្ តិ្រច្ឆេ ន មនុ ស និង
 ួគ៌ ។ គមពីរឈនោះ រឈ រឈ ើងជារូបខ្បបបឋ្យាវត្តឆនទ មាន ១១៤ បទ្ (គាថា) 
ឈផែើមឈដ្ឋយឆនទប្ម ចនួំន ៤ បទ្ ឈរៅអពីំឈនោះ ខ្បងខ្ចកជា ៥ កណ្ឌ  ។ 

 កណ្ឌ ទី្១ នរកកណ្ឌ  ច្ឆប់ត្តងំពីបទ្ទី្ ៥-២១ ឈោល ល់មហានរក ៨ 
រឈដែ  ចខំ្ណ្កបទ្ទី្ ២២-៤៤ ឈោល ល់ឧ សទ្នរក ៤ រឈដែ  ។ 

  កណ្ឌ ទី្២ តិ្រច្ឆេ នកណ្ឌ  ច្ឆប់ត្តងំពីឆនទបទ្ទី្ ៤៥-៥១ ។ 

កណ្ឌ ទី្៣ ឈបត្កណ្ឌ  ច្ឆប់ត្តងំពីឆនទបទ្ទី្ ៥២-៦៨ (កនុងចាប់រប ់ 
ឈពអ៍ខ្យរឈ៍ោលថា ត្តងំពីបទ្ទី្ ៥២-៦៩) ឆនទបទ្ទី្ ៥២-៥៩ ឈោល ល់ 
ឈរបត្ ឆនទបទ្ទី្ ៦០-៦៧ ឈោល ល់ កុមភណ្ឌ  និង យកស និងឆនទបទ្ទី្ ៦៨ 
ឈោល ល់ អ ូរ ។  

កណ្ឌ ទី្៤ មនុ សកណ្ឌ  ច្ឆប់ត្តងំពីបទ្ទី្ ៦៩-១០២ ។ 

កណ្ឌ ទី្៥ ឈទ្វកណ្ឌ  ច្ឆប់ត្តងំពីបទ្ទី្ ១០៣-១០៩ ឈោល ល់ 
ឆកាមាវចរភព, ឆនទបទ្ទី្ ១១០-១១៤ ជាបទ្ រុប កនុងចខំ្ណ្កចុងឈរកាយ
ជានិគមវចនៈ ។      
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បញ្ច គតិទីបនី 

នមតថ ុ

 [១]គុណិនោ ជិតនជយ្យស្ស, ស្ម្ម ាញាណាវស្ិនោ; 

  បរមតថការ ានោ និច្ចំ,  តិនោកគរុនោ មនោ។ 

 [២]កាយាទីហិ កតំ កមមំ,  អតតោ យំ្ ស្ុភាស្ុភំ; 

  ផលនតនស្សវ ភញុ្ជ នតិ,  កត្ត ា អន ញ្ ា ន វ  ជជតិ។ 

 [៣]ឥតិ មោតវ ា ទយាបនោន ា,  តិនោនកកគរុ ស្ត្ថ ា; 

  ហិត្យានោច្ ស្ត្ត ានំ, កមមនុោ យ្ស្ស យ្មផលំ។ 

 [៤]តំ វកាខ ាមិ ស្ម្នស្ន,  ស្ុត្វ ា ស្មពទុធភាស្ិតំ; 

  ស្ុភំ ោ អស្ុភំ កមមំ,  កាតុំ ហាតុំ ច្ នោធុនោ។ 

 [៥]ស្ញ្ជ ីនោ កាឡស្ុតតំ ច្,  ស្ំឃានត្ នររុនោ តថា; 

  មហានររុវត្នោ ច្,  បត្នោ ច្ អវចី្ិនយា។ 

 [៦]នោភនម្ងភយ្នកាក ាធា, នយ្ នរ ោណឃាតិនោ; 

  វធយិ្ត្វ ាន ហិិំស្នតិ,  ស្ញ្ជ ីវំ យ្នតិ នត ធុវំ។ 

 [៧]ស្ំវច្ឆរស្ហស្ានិ,  ពហូនិ បិ ហត្ ហត្; 

  ស្ញ្ជ ីវនតិ យ្នត្ តតថ,  តនត្ ស្ញ្ជ ីវោមនកា។ 

 [៨]ម្ត្បិតុស្ុហជាទិ-  មិតតនោស្ករ នរ; 
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  នបស្ុ ញ្ ាស្ច្ចោោ ច្,  កាឡស្ុត្ត ាភិគាមិនោ។ 

 [៩]កាឡស្ុត្ត ានសុានរន,  ផាលយននត ោរុ ោយ្នត្; 

  កកនច្ហិ ជលននតហិ,  កាឡស្ុតតំ តនត្ មតំ។ 

 [១០]អនជឡកស្ិង្គ ាោទិ,  ស្សាខមិុគស្ូកនរ; 

  ហននតិ ោណិនោនញ្ញ ច្, ស្ំឃាតំ យ្នតិ នត នរ។ 

 [១១]ស្ំឃាត្ តតថ ឃាតយននត, ស្ម្ម ា ហនននត្ យ្នត្; 

  តសាម ា ស្ំឃាតោនមន, ស្មមនត្ និរនយា អយំ្។ 

 [១២]កាយ្ម្នស្ស្ោត ាបំ, នយ្ កនរនតិ ហ នទហិនំ; 

  កូដកាបមកា នយ្ ច្, នររុវំ យ្នតិ នត នរ។ 

 [១៣]តិនពពន វុណហ ិោ តតថ,  ទយ្ ហម្ោ និរនតរំ; 

  នឃារ ំរវ ំវ  មុញ្ច នតិ,  តសាម ា ស្ នររុនោ មនត្។ 

 [១៤]នទវទវ ិជគុរុទពពំ,   ហតំ នយ្ហិ បិ រកខ នត្; 

  នត មហានររុវំ យ្នតិ,  នយ្ ច្ និនកខបហារ នោ។ 

 [១៥]នឃារត្ត ា វុណហ ិ ត្បស្ស, រវស្ាបិ មហតតនត្; 

  នររុនោ តិ មហា តស្ស,  មហតតំ នររុវំ អបិ។ 

 [១៦]ោោទិ ទហនន ោហំ,  នទហិនញ្ច  កនរតិ នយា; 

  នសា ជលំ ជលនន ជនត,ុ  តបបនត ត្បនន រុទំ។ 
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 [១៧]តិពពំ តបបនស្ោត ាបំ,  តនោនតវ និរនតរំ; 

  យ្នត្ តនត្ ច្ នោកស្មិិំ, ខានត្ ត្បនោមនកា។ 

[១៨]ធម្ម ាធមមវ  បោស្ំ,  នតថិនកា នយា បកាស្តិ; 

ស្ោត ានបតិ ច្ ស្នតត នយា, តបបនត ស្ បត្បនន។ 

[១៩]បត្បយ្តិ តតថ នត,  ស្នតត តិនពពន វុណហ ិោ; 

តបោតិស្នយ្ោយំ្,  តសាម ា វុនត្ត ា បត្បនោ។ 

[២០]កត្វ ា គុណាធិនក នោស្ំ, ឃាតយិ្ត្វ ាន សាវនក; 

ម្ត្បិតុគរុ ចាបិ,  អវចី្ិម ហិ ភវនតិ នត។ 

[២១]អដឋីនិ បិ វ  លីយ្ននត,  តតថ នឃារគគិត្បនត្; 

យ្នត្ ន វចី្ិ ស្ុខស្ស,  នតោវចី្ីតិ ស្មមនត្។ 

នរកកណឌ  

អដឋមហានរកា 

 [២២]និរយ្នស្សកនមកស្ស, ច្ត្ត ានរ និរយុ្ស្សោ; 

  មីឡហកូនោ កុកកុនោ ច្, អស្ិបតតវនំ នទី។ 

 [២៣]មហានិរយ្នត្ ស្ត្ត ា, និកខោត ា មីឡហកាស្ុយំ្; 

  បតនតិ នយ្ នត នឃានរហិ, កិមិពយូនហហិ វ  ជជនរ។ 

 [២៤]និកខោត ា មីឡហកូបម្ហ ា,  កុកកុនឡ ច្ បតនតិ នត; 

  បតិត្ តតថ នត ស្ត្ត ា,  សាស្ោ វ  យ្ បច្ចនរ។ 
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 [២៥]កុកកុឡម្ហ ា ច្ និកខោត ា,  ទនុម បស្សនតិ នសាភនណ; 

  ហរ នត បតតស្មបននន,  នត ឧនបនតិ ស្ុខតថិនោ។ 

 [២៦]តតថ កាកា ច្ គិជា ច្, ស្ុននោលកូស្ូករ; 

  ពកកាកាទនយា នភសាម ា, នោហតុណាហ ា ស្ុនភរោ។ 

 [២៧]នត ស្នពព បរ  ោនរត្វ ា,  នតស្ំ មំសានិ ោទនរ; 

  បុន ស្ ជ្ ាតមំសា នត, ឧដឋហនតិ បតនតិ ច្។ 

 [២៨]អញ្ញមញ្ញំ  វ  ោសាយ្,  បហរនតិ រនណ ច្ នយ្; 

  ោនបោស្ិនោ នត តុ,  ជាយ្ននត ទកុខភាគិនោ។ 

 [២៩]នោ នយ្ោស្ិនយា នតស្ំ, អាយ្សា ជលិត្ ខរ; 

  នតហន ញ្ ាញ្ញំ និកខ នតនតិ,  យ្ននតោស្ិនោ មត្។ 

 [៣០]នោហជលិតតិកខគគំ,  នសាឡស្ងគលុិកណឋ កំ; 

  ពនលោនរបយ្នតិ តំ,  ស្ិមភលិិំ ោរោរ  កំ។ 

 [៣១]នោហោឋា  មហាកាយា, ជលិត្ នភរវ  តថិនយា; 

  តម្លិងគិយ្ ភកខនតិ,  បរោរបហារ នំ។ 

 [៣២]អារទននត បិ ោទនតិ,  សាគិនជា លខុោយ្សា; 

  អស្ិបតតវនន ឆិននន,  ននរ វ  ស្ាស្ឃាតិនោ។ 

 [៣៣]អនយាគុោនិ ភញុ្ជ នតិ, នត តត្ត ានិ បុនបបុនំ; 
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  បិវនតិ កុដឋិតំ តមពំ,  នយ្ បរត្ថ ាបហារ នោ។ 

 [៣៤]នសាណា នភរោនយា ឃាត្, ភសុ្ំ ោទនតិ នត ននរ; 

  វស្សនគានំ នទននត បិ,  នយ្ ស្ោ នខដនក រត្។ 

 [៣៥]មចាឆ ាទិ ជលនជ ហោតវ ា, ជលិតមពទ្ទនោទកំ; 

  យាតិ នវតរណិិំ នឃារំ,  វុណហ ិោ ឌយ្ ហនត ច្ិរំ។ 

 [៣៦]លញ្ច នោភន ស្មមនូោហ ា, នយា នោហារមធមមិកំ; 

  កនរតិ នរនក កនទំ,  នសាច្នកកន វ  ហញ្ញនត។ 

 [៣៧]បីោ ពហុវ  ធាការ,  កត្ នយ្ហិធ នទហិនំ; 

  បីនឡនតិ នត ច្ិរំ តត្ត ា,  យ្នតបពពតមុគគរ។ 

 [៣៨]នភទកា ធមមនស្តូនំ,  នយ្ ចាស្មមគគោទិនោ; 

  ខរុធារ បិ តំ មគគំ,  គោតវ ា កនទនតិ នត នរ។ 

 [៣៩]នខច្ណុណិតយុ្កាទិ,  នត កនទនតិ ច្ិរំ នរ; 

  បុនបបុនមមហាកាយ្,  នមស្នស្នលហិ ច្ុណណិត្។ 

 [៤០]ស្ីលំ នយា ច្ ស្ម្ោយ្, ស្ម្ម ា នោ បរ  រកខតិ; 

   វ  លីយ្ម្នមំ ស្ដឋី,  កុកកុនឡ បច្ចនត ច្ិរំ។ 

 [៤១]អនោុ ហិ បិ នយានមនកា, មិចាឆ ាជីនវន ជីវតិ; 

  គូថមុនតត និមុនគាគ ា នសា, កិមិវពយូនហហិ ខជជនត។ 
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 [៤២]ទិសាវ ា វ  ហិមជឈគនត,  ោណិនោ ច្ណុណយ្នតិ នយ្; 

  តទ្ត នយា មុស្នលនហវ, នត ច្ណុណនតិ បុនបបុនំ។ 

 [៤៣]កុរុរច្ចនតនកាបោ,  ស្ោ ហិិំស្រត្ នរ; 

  បរទកុខបហដ្ឋ ា ច្,  ជាយ្ននត យ្មរកខសា។ 

 [៤៤]ស្នពពស្នមវ ទកុាខ ានំ,  ភិជមុោធ ាទិនភទនត្; 

  កាយ្ោចាទិ ោបំ យំ្,  តំ ទណាឌ ាបិ ន ការនយ្។ 

នរកកណឌ ំ បឋមំ។ 

តិរចាឆ ានកណឌ  

 [៤៥]ហំស្ោរវត្ទីនំ,  ខត្ត ានមតិរគិនំ; 

  ជាយ្ននត នយានិយំ្ រគា, មូោហ ា កីដ្ទិនយានិស្ុ។ 

 [៤៦]ស្បា នកានធាបោនហហិ, ម្នតថោធ ា មិគាគ ាធិោ; 

  អតិម្ននន ជាយ្ននត,  គទ្ទភនសាណនយានិស្ុ។ 

 [៤៧]មនច្ឆនរស្ុយ្យនកា ចាបិ, នហាតិ ពានរជាតិនកា; 

  មុខរ ច្បោលជាជ ា,  ជាយ្ននត កាកនយានសុ្ិ។ 

 [៤៨]វធពនធនមិោធ ាហិ,  ហតថស្សមហិសាទិនំ; 

  នហានតិ ករុរកមមោត ា,  ស្ុកា ខជជរវ  ច្ឆិកា។ 

 [៤៩]វាគឃមជារនគាម្យុ្,  អច្ឆគិជឈោកាទនយា; 
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  ជាយ្ននត នបច្ច មំស្ោ,  នកាធោ មច្ឆរ នរ។ 

 [៥០]ោតនរ នកាធោ ទ្កូរ, នរ ោគា មហិទធិកា; 

  ភវនតិ ចាគិនោ នកាធា,  ទបា ច្ គរុឡិស្សរ។ 

 [៥១]កតំ យំ្ ោបកំ កមមំ,  ម្នសាទិមតតោ; 

  តិរចាឆ ាននស្ុ ជាយ្ននត,  នតន តមបរ  វជជនយ្។ 

តិរចាឆ ានកណឌ ំ ទតុិយំ្។ 

នបតកណឌ  

 [៥២]ខជជនភាជាជ ាបហត្ត ានរ,  នយ្ហិ ឧដ្ឋ ានវជជិត្; 

  ភវនតិ កុណោហារ,  នបត្ នត កដបូតោ។ 

 [៥៣] វ  នទឋយ្នតិ នយ្ ពនល,  នោនភន វ  ញ្ច យ្នតិ ច្; 

  នត បិ គពភមោហារ,  ជាយ្ននត កដបូតោ។ 

 [៥៤]ហីោចារតិថិោ ច្,  មច្ឆរ និច្ចនោភិនោ; 

  នយ្ នរ នបច្ច ជាយ្នតិ,  នបត្ នត គលកណឌ កា។ 

 [៥៥]បរោនំ និនស្នធតិ,  ន ច្ កិញ្ច ិ ទោតិ នយា; 

  ខបុបិោស្ិកនបនត្ នសា, ស្ូច្ិវនត្ត ា មនហាទនរ។ 

 [៥៦]ធនំ រកខតិ វំស្តថំ,  ន ភញុ្ជ តិ ន នទតិ នយា; 

  ទត្ត ាោយិ្ តនត្ នបនត្, លទធនភាគី ស្ ជាយ្នត។ 
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 [៥៧]នយា បរតិថាបហារ នចាឆ ា, ទត្វ ា នច្វនតុបបតិ; 

  នសា គូថនស្ម ហវោត ាន-  នមបត្ ជាយ្តិ ភកកនកា។ 

 [៥៨]នយា វទតយបបិនយា នកាធា, ោកយមម្ម ាវឃដដនំ; 

  ភវតុកាក ាមុនោ នបនត្,  នសា ច្ិរំ នតន កមមោុ។ 

 [៥៩]ករុរម្ននសា នយា តវ ំ, ទនយា កលហការនកា; 

  កិមិកីដបដង្គ ានោ,  នបនត្ នសា នជាតិនកា ភនវ។ 

 [៦០]គាមកូនដ្ ទោនតយវ,  នយា ោនំ បីឡយ្តយបិ; 

  កុមភនណាឌ ា វ  កដ្កានរ, បូជម្នោ ស្ ជាយ្នត។ 

 [៦១]និទទនយា ោណិនោ ហោតវ ា, ភកខ ិតុំ នយា ទោតិ ច្; 

  ខជជនភាជាជ ានិ នសា វស្ស, លភនត នបច្ច រកខ នសា។ 

 [៦២]គនធម្ោរត្ និច្ចំ,  មនទនកាធា បោយ្កា; 

  គនធពាព ា នបច្ច ជាយ្ននត,  នទោនំ រតិវឍោ។ 

 [៦៣]នកាធនោ បិស្ុនណា នកាច្ិ, នោភតថំ នយា បយ្ច្ឆតិ; 

  បិសានចា ទដុឋច្ិនត្ត ា នសា, ជាយ្នត វ  កដ្ននោ។ 

 [៦៤]និច្ចបបទដុ្ឋ ា ច្បោ,  បរបីឡករ នរ; 

  ស្មបោនរត្ និច្ចំ,  ភតូ្ នបច្ច ភវនតិ។ 

 [៦៥]នឃារ កុោធ ា បោត្នរ, បិយាស្វស្ុរ ច្ នយ្; 
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  ជាយ្ននត នបច្ច យ្កាខ ា នត, នឃារហារ ស្ុរបិយា។ 

 [៦៦]នយ្ នយ្នតីធ យាននហិ, ម្ត្បិតុគុរុជនន; 

   វ  ម្នចារ  នោ យ្កាខ ា,  នត នហានតិ ស្ុខស្ំយុ្ត្ត ា។ 

 [៦៧]តណាហ ាមនច្ឆរនោនស្ន,  នបច្ច នបត្ ស្ុនភហិ តុំ; 

  យ្កាខ ាោនយា កិលិនដឋហិ, តសាម ា តំ បរ  វជជនយ្។ 

 [៦៨]ស្នឋា ម្យាវ នកា និច្ចំ, ច្រនត នញ្ញោបនកា; 

  កលិបបិនយា ច្ ោត្ ច្, នសា ភវតយស្ុរ  ស្សនរ។ 

នបតកណឌ ំ តតិយំ្។ 

មនសុ្សកណឌ  

 [៦៩]ត្វតិិំនស្ស្ុ នទនវស្ុ,  នវបច្ិត្ត ាស្ុរ គត្; 

  កាល ជ្ ាស្ុរ ោម,  គត្ នបនតស្ុ ស្ងគហំ។ 

 [៧០]នទោស្ុរមននុស្សស្ុ,  ហិិំសាយ្បាយុ្នកា ននរ; 

  ទីឃាយុ្នកា តវហិិំសាយ្, តសាម ា ហិិំសា វ  វជជនយ្។ 

 [៧១]កុដឋកខយ្ជរុម្ោ,  នយ្ញ្ញ នរគា ោណិនំ; 

  វធត្ឡនពននធហិ,  នហានតិ កនតស្ុ ជនតសុ្ុ។ 

 [៧២]ហារនកា នយា បរត្ថ ានំ, ន ច្ កិញ្ច ិ បយ្ច្ឆតិ; 

  មហត្ វ  រ  នយ្ោតិ,  ធនំ នសា ោធិគច្ឆតិ។ 
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 [៧៣]អទិននំ ធនម្ោយ្,  ោោនិ ច្ ទោតិ នយា; 

  នសា នបច្ច ធនោ ហុត្វ ា, បុន ជាយ្តិ និធនោ។ 

 [៧៤]ន ហារនកា ន ោត្ នយា, ន ហាធិកបនណា ជនោ; 

  កិនច្ឆន មហត្ ទនពពន ,  ថិរំ នសា លភនត ធុវំ។ 

[៧៥]ហារនកា ន បរតថោនំ, ចាគោ វតីមច្ឆនរ; 

អហារ យំ្ ពហុ វ  តតំ,  ឥទធំ នសា លភនត ននរ។ 

[៧៦]អាយុ្វណណពលនុបត្,  ធីម្ នរគវ  វជជិនត្; 

ស្ុខី បជាយ្នត និច្ចំ,  នយា ទោតិ ហ នភាជនំ។ 

[៧៧]ស្លនជាជ ា រូបោ នភាគី,  ស្ុចាឆ ានយា ជនត្បិនយា; 

នសា ភនវ វតថោភី ច្,  នយា វតថនិ បយ្ច្ឆតិ។ 

[៧៨]អាោស្ំ នយា ទោតិ ហ,  វ  បបស្នននន នច្តសា; 

ោសាោ ស្ពពកាមិោធ ា, ជាយ្ននត តស្ស នទហិនោ។ 

[៧៩]ស្ង កនម្ោហោទីនិ,  នយ្ បយ្ច្ឆនតិ ម្នោ; 

ភវនតិ ស្ុខិនោ និច្ចំ,  លភននត យានមុតតមំ។ 

[៨០]បោកូបតោកានិ,  ការយ្ិត្វ ា ជោស្នយ្; 

ស្ុខិនោ វតីស្ោត ាោ,  និបបិោសា ភវនតិ នត។ 

[៨១]បុនបផហិ បូជិនត្ និច្ចំ,  ស្មិនោធ ា ស្ិរ  ម្ ភនវ; 
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ស្រណំ ស្ពពនទហិនំ,  អារមំ នយា បយ្ច្ឆតិ។ 

[៨២] វ  ជាជ ាោននន បណឌ ិច្ចំ,  ប ញ្ ាវានស្ន ភលនត; 

នភស្ជាជ ាភយ្ោននន,  នរគមុនត្ត ា តុ ជាយ្នត។ 

[៨៣]ច្កខ ុម្ ទីបោននន,  ោឡោននន ស្ុស្សនរ; 

ស្យ្ោស្នោននន,  ស្ុខិ លភតិ ម្ននោ។ 

[៨៤]គោទិិំ នយា ទោតិ ហ, នភាជាជ ានំ ខីរទិស្ំយុ្តតំ; 

ពលោ វណណោ នភាគី,  នហាតិ ទីឃាយុ្នកា ច្ នសា។ 

[៨៥]ក ញ្ ាោននន កាម្នំ, ោភី ច្ បរ  ោរោ; 

ធនញ្ញស្មិនោធ ា តុ,  ភមិូោននន ជាយ្នត។ 

[៨៦]បតតំ បុបផំ ផលំ នត្យ្មំ, អត្ថ ាបិ ោហនំ វ  យំ្; 

យំ្ យំ្ យ្នតថច្ឆិតមភតយ,  ោតពពំ តំ តទតថិោ។ 

[៨៧]នកេស្យិ្ត្វ ា ទោតិ ហ, ស្គគតថំ ោ ភនយ្ន ោ; 

យ្ស្តថំ ោ ស្ុខតថំ ោ,  កិលិដឋំ នសា ផលំ លនភ។ 

[៨៨]ស្កតថំ និរនបនកខន,  ទយាយុ្នតតន នច្តសា; 

បរតថំ នទតិ នយា នសា យំ្, អកិលិដឋំ ផលំ លនភ។ 

[៨៩]យំ្ កិញ្ច ិ ទីយ្នតញ្ញស្ស, យ្ថាកាលំ យ្ថាវ ធិ; 

នតន នតន បកានរន,  តំ ស្ពពមុបតិដឋតិ។ 
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[៩០]បនរ អពាធយិ្ត្វ ាន,  ស្យំ្ កានល យ្នថច្ឆិតំ; 

អនកេស្យិ្ត្វ ា ោតពពំ,  តំ ហិ ធម្ម ាវ  នរធិតំ។ 

[៩១]ឯវំ បិ ទិយ្ម្នស្ស,  ោននស្សវ ផលពុភនោ; 

ោនំ ស្ពពស្ុោនំ ហិ,  បរមំ ការណំ មតំ។ 

[៩២] វ  រនត្ នយា បរោនរហិ, ោនរ នសា ស្នទនរ លនភ; 

នស្ហបបនទស្កាោទិ, វជជនោត ា បុរ  នសា ភនវ។ 

[៩៣]បរោនរស្ុ ស្ំស្ដឋំ,  នយា និោនរតិ ម្នស្ំ; 

ស្រជជតិ ច្ននងគស្ុ,  ោរ តតំ យាតិ នសា បុម្។ 

[៩៤]យា ជិគុច្ឆតិ ោរ  តថំ,  ស្ុស្ីោ មនទរគិនី; 

និច្ចំ បនតថតិ បុម្ភ ាវំ,  សា ោរ ីនរតតំ វនជជ។ 

[៩៥]នយា តុ ស្ម្ម ា និោតង កំ,  ទ្ពហម ច្រ  យំ្ និនវស្តិ; 

នតជស្សី ស្ុគុនណា នភាគី, នទនវហិ បិ ស្ំបូជិនត្។ 

[៩៦]ទឡហស្សតិ អស្មមនូោហ ា,   វ  រនត្ បិ ស្ំបូជិនត្; 

ជាយ្នត ស្ច្ចោទី ច្,  យ្ស្ស្សី ស្ុខស្ំស្នគាគ ា។ 

[៩៧]ភិោន ានមបិ ស្ត្ត ានំ,  នភទនននវ កនរតិ នយា; 

អនភជជបរ  ោនរ នសា,  ជាយ្នត ថិរម្ននសា។ 

[៩៨]អាណតតិិំ កុរុនត្ និច្ចំ,  គុរូនំ ហដឋម្ននសា; 
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ហិត្ហិត្ភិធាយី្ ច្,  នសា អានទយ្យវច្នោ ភនវ។ 

[៩៩]នីចា បរវម្ននន,   វ  បោេ ានស្ន តុននត្; 

ភវនតិ ស្ុខិនោ ទត្វ ា,  ស្ុខំ ទកុខ ំ ច្ ទកុខ ិនោ។ 

[១០០]បរវមភោភិរត្,  ស្ឋា ហស្ច្ចោទិនោ; 

ខជុជោមនតតំ យ្នតិ,   នយ្ ច្ រូោភិម្និនោ។ 

[១០១]ខនោ វ  ជាជ ាស្ុ មនច្ឆនរ, ភនវ មូនគា បិយាបបិនយា; 

ជាយ្នត ពធិនរ មូនោហ ា, ហិតោកយពភសុ្ុយ្នកា។ 

[១០២]ទកុខ ំ ោបស្ស បុញ្ញស្ស, ស្ុខំ មិស្សស្ស មិស្សកំ; 

នេយ្យំ ស្ទិស្និស្សនទំ, កម្ម ានំ ស្កលំ ផលំ។ 

មនសុ្សកណឌ ំ ច្តុតថំ។ 

នទវកណឌ  

 [១០៣]ននវតតនោ ស្ុោនបកខ ី, ន ច្ ហនដ្ឋ ា បរ  គគនហ; 

  គហានំ បមុនោ ោយំ្,  មហារជិកតំ វនជ។ 

 [១០៤]ម្ត្បិតុកុនល នជដឋ- បូជនកា ចាគោ ខមិ; 

  តុស្សតិ នយា ន កលនហ, ត្វតិិំនស្ស្ុ នសា ភនវ។ 

 [១០៥]ន វ  គគនហ រត្ ននវ,  កលនហ ហដឋម្នសា; 

  ឯកនតកុស្នល យុ្ត្ត ា,  នយ្ នត យានម្បគា នរ។ 
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 [១០៦]ពហុស្សត្ ធមមធរ,  ស្ុប ញ្ ា នម្កខកងខិនោ; 

  គុនណហិ បរ  តុដ្ឋ ា នយ្, នរ នត តុស្សិនត្បគា។ 

 [១០៧]ស្ីលបបោនវ  ននយ្,  បវត្ត ា នយ្ ស្យំ្ នរ; 

  មហុស្ាហា ច្ នត វស្ស,ំ និម្ម ានរតិគាមិនោ។ 

 [១០៨]អលិនម្ននសា ស្ត្ត ា, បោនទមស្ញ្ញនម; 

  គុណាធិកា ច្ នហានតិ នត, បរ  និមមិត្ត ាវតតិនោ។ 

 [១០៩]ស្ីនលន តិទិវំ យាតិ,  ឈាននន ទ្ពហម ស្មបទំ; 

  យ្ថា ភតូបរ  ្ ញ ាណំ,  និពាព ានមធិគច្ឆតិ។ 

 [១១០]ស្ុភាស្ុភំ កមមផលំ, មនយ្តំ កថិតំ ផលំ; 

  ស្ុនភននវ ស្ុខំ យាតិ,  ទកុខញ្ច  ចាស្ុភស្មភវំ។ 

 [១១១]មច្ចនុរគជរ នតវ ោ,  ច្ិនតនីយ្មិទំ តយំ្; 

   វ  បបនយានគា បិនយ្ហាស្ិ, កមមនុោ តស្ស តំ ផលំ។ 

[១១២]បនបានតយវំ វ  រគំ នសា,  វ  រនត្ត ា បុញ្ញមិច្ឆតិ; 

ោបញ្ច  ច្ វជជយ្នតយវំ,  តំ ស្ុណាថ ស្ម្ស្នត្។ 

[១១៣]ស្ម្ម ាបរតថករណំ,  បរនតថវ  វជជនំ; 

បុញ្ញោបវ  បោេ ានសា,  វុតតនមតំ មនហស្ិោ។ 

[១១៤]នទោ នច្វ មនសុ្ា ច្,  តិនស្ា ោោយ្ ភមិូនយា; 
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គតិនយា បញ្ច និទិដ្ឋ ា,  ពនុទធននវ តនយា ភោ។ 

នទវកណឌ ំ បញ្ច មំ។ 

បញ្ច គតិទីបនី ស្មត្ត ា។ 

 អលនសាតីហិ កាមនភាគី ន សាធុ អស្ញ្យនត្ បពពជិនត្ ន 

សាធុ រជា ន សាធុ និស្មមការ  នយា ច្ បណឌ ិនត្ នកាធនោ ត ន  

សាធុ។ អកុនោធ ា ស្ឃរំ ឯតិញាតីនំ ឧតតនម្ នហាតិ នយា មិត្ត ានំ ន 

ទពុភតិ។ និពាព ានបច្ចនយា នហាតុ។ ពទុធំ ស្រណំ គចាឆ ាមិ ធមមំ ស្រណំ  

គចាឆ ាមិ ស្ំឃំ ស្រណំ គចាឆ ាមិ។ ទតុិយ្មបិ ពទុធំ ស្រណំ គចាឆ ាមិ ទតុិយ្មបិ

ធមមំ ស្រណំ គចាឆ ាមិ ទតុិយ្មបិ ស្ំឃំ ស្រណំ គចាឆ ាមិ។ តតិយ្មបិ ពទុធំ 

ស្រណំ គចាឆ ាមិ តតិយ្មបិ ធមមំ ស្រណំ គចាឆ ាមិ តតិយ្មបិ ស្ំឃំ ស្រណំ 

គចាឆ ាមិ។  

បញ្ច គតិទីបនី និដឋិត្។ 


