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ជិនចរតិ 

គមពីរជិនចរតិ ជាវណ្ណកមមករមងកាពយភាសាបាលីដែលបរយិាយអំពី
ពុទ្ធរបវតតិរបស់រពះសម្មម សមពុទ្ធ ដោយអតថន័យរបស់ ជិនចរតិ ក៏គឺរពះចរយិា
វតតរបស់រពះជិនស្សីដ ះឯង។ 

វណ្ណកមមដនះរបកបដោយគាថា ៤៧២ គាថា (ចាប់ខ្លះ ៤៧៣ គាថាក៏
ម្មន) គាថាទំងដនះដរបើឆនទលកខណ្ៈរបដភទ្ដផេងៗ កនុងការរច  ម្មនែូច
ជា វសនតតិលកឆនទ ឥនទវជិរឆនទ និង ឧដបនទវជិរឆនទ ជាដែើម ។ 

ដោកអនករច គមពីរដនះ គឺរពះដមធងករដែលជាអនករច គមពីរបដយាគ
សិទ្ធិ ដោកម្មនដ ម្ ះដបាះសំដឡងដៅកនុងសម័យរជជកាលរពះបាទ្ភូវដនក
ពាហុទី្១ (គ.ស. ១២៧៧-១២៨៨) ដរៅពីដនះ ដ ម្ ះរបស់ដោកដៅ
របាកែកនុងគមពីរសទ្ធមមសងគហៈ និងកនុងគមពីរគនថវសំ។ រពះដមធងករដោកជា
ម្មា ស់គណ្ៈរពះអារាមវជិយពាហុបរដិវណ្ ដែលសាថ ប ដឡើងកនុងសម័យ
រពះបាទ្វជិយពាហយទី្២ ។ 

ជិនចរតិ ម្មនដបបការរបព័នធ និងម្មនដ ម្ ះ ស្សដែៀងគាន នឹងករមង
មហាកាពយសំស្កសកឹត ដែលម្មនដ ម្ ះថា ពុទ្ធចរតិ របស់អសវដោសៈ ដែល
រច កនុងសតវតេរទី៍្២ ។ ដោកអនកវជិាជ ការសដមែងដសចកែីយល់ដ ើញថា 
គមពីរពុទ្ធរបវតតិដផនកនិកាយដេរវាទ្ កនុងយុគសម័យដរកាយ អាចបានទ្ទួ្ល
ឥទ្ធិពលអំពីមហាកាពយពុទ្ធចរតិ ែូចជាគមពីរជិនចរតិ ដែលម្មនលីោការ
របព័នធស្សដែៀងគាន ែូចដនះជាដែើម ។ 
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ជិនចរតិបាឡិ 

ម្មតិកា            បិែឋងក 
(បណាម-បែិញ្ញា គាថា) ............................................................................................................................................១ 

(ទូ្ដរ និទន)........................................................................................................................................................................ ២ 

(អវទូិ្ដរ និទន)..................................................................................................................................................................៨ 

(សនតិដក និទន) ......................................................................................................................................................... ៣៤ 

(និគមគាថា) .................................................................................................................................................................. ៥៧ 
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ជិនចរតិបាឡិ 
នដម្ម  តសេ  ភគវដោ  អរហដោ  សម្មម សមពុទ្ធសេ។ 

(បណាម-បែិញ្ញា គាថា) 
 [១]  ឧតតមំ  ឧតតមដងគន,   នមសេិោវ   មដហសិដ ; 
   និពាព នមធុទំ្  បាទ្-  បងកជំ  សជជ លិនំ។ 
 [២]  មហាដម្មហតមំ  ដោដក, ធំដសនតំ  ធមមភាករ;ំ 
   បាតុភូតំ  មហាដតជំ,  ធមមរាដជាទ្យាចដល។ 
 [៣]  ជនតុចិតតសដរ  ជាតំ,   បសាទ្កុមុទំ្  សទ; 
   ដពាដធនតំ  សំ ចនទញ្ា ,  សីដោរកិុរណុ្ជជលំ។ 
 [៤]  តហំិ  តហំិ  សុវតិថិណ្ណំ ,  ជិនសេ  ចរតំិ  ហិតំ; 
   បវកាខ មិ  សម្មដសន,  សទនុសេរណ្តថិដកា។ 
 [៥]  បណី្តំ  តំ  សរ ត នំ,  ទុ្លលភមបិ  សិវ ំ បទំ្; 
   អទុ្លលភមភដវ  ដភាគ-  បែិោភមហិ  កា  កថា។ 
 [៦]   តសាម   តំ  ភញ្ាម្មនំ  ដម,  ចិតតវតុតបទ្កកមំ; 
   សុនទរ ំ មធុរ ំ សុទ្ធំ,   ដសាតុដសាតរសាយនំ។ 
 [៧]  ដសាតហតថបុោ សម្មម ,  គដហោវ ន  និរនតរ;ំ 
   អជរាមរមិចឆ ត ,   សាធដវា  បរភុិញ្ជ េ។ 

 
********************
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(ទូ្ដរ និទន) 
 [៨]  កបបសតសហសេសេ,  ចតុននញ្ញា បិ  មតថដក; 
   អសដងខយានម្មវាសំ,  សពពទ  បុញ្ាកាមិនំ។ 
 [៩]    រតនសមបននំ,     ជនសម្មកុលំ; 
   វចិិោត បណ្សងកិណ្ណំ ,  ដោរណ្គឃកិភូសិតំ។ 
 [១០]  យុតតំ  ទ្សហិ  សដទ្ទហិ,  ដទ្វនិទបុរសននិភំ; 
   បុរ ំ អមរសង្ខខ តំ,   អដហាសិ  រចិុរ ំ វរ។ំ 
 [១១]  តហំិ  រពហមនវដយ  ជាដោ, សពពដោកាភិបូជិដោ; 
   មហាទ្ដយា  មហាបដញ្ញា , អភិរដូបា  មដ រដម្ម។ 
 [១២]  សុដមដោ   ម   ដមន,  ដវទ្សាគរបារគូ; 
   កុម្មដរាសិ  គុរនំូ  ដសា,  អវសាដន  ជិនងកុដរា។ 
 [១៣]  រាសិវឌ្ឍកមដចាន,   ទ្សេតំិ  អមិតំ  ធនំ; 
   អដនកសតគដពភសុ,  និចិតំ  តំ  ឧទិ្កខិយ។ 
 [១៤]  ធនសននិចយំ  កោវ ,  អដហា  មយហំ  បិោទ្ដយា; 
   គោ  ម្មសកំ  ឯកមប,ិ  ដនវាទយ  ទិ្វ ំ ឥតិ។ 
 [១៥]  សំដវគមុបដយាដគា  វ,  ចិដនតសីតិគុណាកដរា; 
   ធនសារ ំ ឥមំ  គណ្ហ ,  គនតុ  យុតតនតិ  ដម  បន។ 
 [១៦]  រដហាគដោ  និសីទិ្ោវ ,  សុនទដរ  និជមនទិដរ; 
   ដទ្ដហ  ដទដស  ឧទិ្កខដ ត , ឱវទ្ដ ត បិ  អតតដ ។ 
 [១៧]   ដភទ្នំ  តនុដ   ទុ្កខំ,  ទុ្ដកាខ   តដសោទ្ដយាបិ  ច; 
   ជាតិធដម្មម   ជរាធដម្មម ,  ពាធិធដម្មម   អហំ  ឥតិ។  
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 [១៨]  ឯវម្មទី្ហិ  ដទ្ហសមិំ,  ទិ្សាវ   ដទដស  អដនកោ; 
   បុដរ  ដភរញិ្ញា រាដបោវ ,  ដរាដចោវ ន  រាជិដ ។ 
 [១៩]  ដភរ ិទ្សុគដនធន,   យាចកាលិសម្មគដត; 
   ទនកិញ្ជ កខឱដ ន,  សោត ហមបណី្យី  តដោ។ 
 [២០]  ទនគគហិមពិនទូនំ,   និបាដត បិ  ធំសនំ; 
   អយាតនតំ  វដិោដកោវ ,  រតនមពុជកាននំ។ 
 [២១]  រទុ្ដោ  ញាតិសំ សេ,  ជលិោនលកាន ; 
   គជិដ ទ   វយិ  ដគហម្មហ ,  និកខមិោវ   មដ រម្ម។ 
 [២២]  មហនតំ  ដសា  មហាវដីរា,  ឧបគញ្ឆ ិ  ហិម្មលយំ; 
   ហរចិនទនកបបូរា-   គរគុដនធហិ  វាសិតំ។ 
 [២៣]  សុផុលលចមបកាដសាក-  បាែលីតិលដកហិ  ច; 
   បូគបុ ន គ គាទិ្-   បាទ្ដបហិ  ច  មណ្ឌិ តំ។ 
 [២៤]  សីហពយគឃតរដចឆហិ,  ឥភទី្បិកបីហិ  ច; 
   តុរងគម្មទិ្ដនដកហិ,   មិដគហិ  ច  សម្មកុលំ។ 
 [២៥]  សាលិការវហំិដសហិ,  ហំសដកាញ្ា សុដវហិ  ច; 
   កដបាតករវកីាទិ្-   សកុដនតហិ  ច  កូជិតំ។ 
 [២៦]  យកខរកខសគនធពព-   ដទ្វទនវដកហិ  ច; 
   សិទ្ធវជិាជ ធរាទី្ហិ,   ភូដតហិ  ច  និដសវតំិ។ 
 [២៧]  មដ សីលិនទនីដោរ-ុ  ចារបុពពតបនតិហិ; 
   សជឈុ ដហម្មទិ្ដនដកហិ,   ភូធដរហិ  ច  ភាសុរ។ំ 
 [២៨]  សុវណ្ណមណិ្ដសាបាន-  ដនកតិតថសដរហិ  ច; 
   ដសាភិតំ  តតថ  កីឡ ត -  ដនកដទ្វងគ ហិ  ច។ 
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 [២៩]  សីតសីករសញ្ឆ នន-   និជឈរានំ  សដតហិ  ច; 
   កិននដរារគរដងគហិ,   រដមមហិ  ច  វរិាជិតំ។ 
 [៣០]  សិខ្ណ្ឌិ សណ្ឌ នដចាហិ,  លោនមមណ្ឌ ដបហិ  ច; 
   ដសតវាលុកសញ្ឆ នន-  ម្មលដកហិ  ច  មណ្ឌិ តំ។ 
 [៣១]  សុវណ្ណមណិ្មុោត ទិ្-  អដនករត ករ;ំ 
   ឥចឆ ត នំ  ជ លីនំ,  បុញ្ាកិញ្ជ កខម្មលយំ។ 
 [៣២]  តមដជោគយហ  ដសា  ធីដរា, សហសេដកខន  ម្មបិដត; 
   ទិ្សាវ   ឥសិបរកិាខ ដរ,  បណ្ណសាោវដរ  តហំិ។ 
 [៣៣]  ឥសិដវសំ  គដហោវ ន,  វហិរដ ត   សម្មហិដោ; 
   សោត ហពភនតដរ  បញ្ា ,  អភិញ្ាែឋវោិបិ  ច។ 
 [៣៤]  ឧបាដទ្ោវ   សម្មបតតិ-  សុដខ្ដនវ  តដបាធដ ; 
   នភសា  ទិ្វដសកសមិំ,  គចឆដ ត   ជនតំ  ឥសិ។ 
 [៣៥]  ដសាដធនតមញ្ជ សំ  ទិ្សាវ ,  ឱតរោិវ   នភា  តហំិ; 
   ឥតិ  តំ  ជនតំ  បុចឆិ,  កសាម   ដសាដធេ  អញ្ជ សំ។ 
 [៣៦]  សុដមធ  តវំ  ន  ជា សិ,  ទី្បងករតថាគដោ; 
   សដម្មព ធិមុតតមំ  បោវ ,  ធមមចកកមនុតតរ។ំ 
 [៣៧]  បវដតតោវ ន  ដោកសេ,  កដរាដ ត   ធមមសងគហំ; 
   រមមំ  រមមបុរ ំ បោវ ,   វសតីហ  សុទ្សេដន។ 
 [៣៨]  ភិកខុសតសហដសេហិ,  ចតូហិ  វមិដលហិ  តំ; 
   និមនតយិមហ  ទដនន,  មយំ  ដោដកក យកំ។ 
 [៣៩]  តសេ  អាគមនោថ យ,  មគគំ  ដសាដធន  ចកខុម; 
   ឥតិ  ដសាតសេ  ដសាតសេ, សុខំ្  ដទ្ដ ត   ជដ រពវ។ិ 
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 [៤០]  ពុដទធ តិ  វចនំ  សុោវ ,  បីតិដយាទ្គគម្មនដសា; 
   សកភាដវន  សណាឋ តំុ,  ដនវ  សកខិ  គុណាកដរា។ 
 [៤១]  ដត រទ្ធញ្ជសា  ធីដរា,  យាចិោវ ន  បដទ្សកំ; 
   លភិោវ   វសិមំ ឋានំ,  សមំ  កាតំុ  សម្មរភិ។ 
 [៤២]    លងកដតដយវ   តហំិ  បដទ្ដស, 
    ដោដកក ដថា  សនរាមដរហិ; 
    សមបូជិដោ  ដោកហិដោ  មដហសី, 
    វសីហិ  សទ្ធិំ  បែិបជជិ  មគគំ។ 
 [៤៣]  ឆពពណ្ណរសិំជាដលហិ,  បជជលនតំ  តថាគតំ; 
   អាគចឆនតំ  តហំិ  ទិ្សាវ ,  ដម្មទ្ម្មដ   វចិិនតយិ។ 
 [៤៤]  យននូនិមសេ  ធីរសេ,  ដសតុ  កោវ ន  កទ្ទដម; 
   សកោត នំ  និបដជជយយំ,  សសំ សេ  មដហសិដ ។ 
 [៤៥]  ទី្ រតតមលនតដមម,   ហិោយ  ច  សុខាយ  ច; 
   ឥដចាវ ំ ចិនតយិោវ ន,   និបដ ន   ដសា  ជិនងកុដរា។ 
 [៤៦]  បដពាដធោវ ន  ទិ្សាវ ន,  ចារដុោចនបងកដជ; 
   បុនដបវ ំ វចិិដនតសិ,   និបដ ន   ធិតិម្ម  តហំិ។ 
 [៤៧]  ឥដចឆយយដញ្ាហមដជជវ,  ហ តវ ននតរដណ្  ភដវ; 
   សំ សេ  នវដកា  ហុោវ ,  បវដិសយយំ  បុរ ំ វរ។ំ 
 [៤៨]  កិមញ្ញា តកដវដសន,  ដកលសនិពាព បដនន  ដម; 
   អយំ  ពុដទធ   វហំ  ពុដទធ ,  ហុោវ   ដោដក  អនុតតដរា។ 
 [៤៩]  ជនតំ  ធមម វាយ,   ោដរោវ ន  ភវណ្ណវា; 
   និពាព នបុរម្មដនោវ ,   ដសយយដមម  បរនិិពពុតំ។ 
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 [៥០]  ឥដចាវ ំ ចិនតយិោវ ន,   និបដ ន   កទ្ទដម  តហំិ; 
   សុវណ្ណកទ្លិកខនធ-   សននិដភា  ដសាតិដសាភតិ។ 
 [៥១]   ឆពពណ្ណរសីំហិ  វដិរាចម្មនំ, 
    ទិ្សាវ   មនុញ្ាំ  សុគតតតភាវ;ំ 
    សញ្ញជ តបីតីហិ  ឧទ្គគចិដោត , 
    សដម្មព ធិយា  ឆនទមកាសិ  ធីដរា។ 
 [៥២]  អាគ តវ ន  តហំិ  ឋានំ,  ឥសំិ  បដងក  និបននកំ; 
   ដោកសេ  ដសតុភូដោបិ, ដសតុភូតនតមតតដ ។ 
 [៥៣]  ទិ្សាវ   ឧសេីសដក  តសេ, ញោវ   ដោដកកដសតុដ ; 
   ដោដកកដោចដ   ធីដរា, ទី្បងករតថាគដោ។ 
 [៥៤]  ដគាតដម្ម   ម   ដមន,  សមពុដទធ យំ  អ គដត; 
   ភវសិេតីតិ  ពាកាសិ,  សាវដក  ច  បុរាទិ្ដក។ 
 [៥៥]  ឥទំ្  វោវ ន  កោវ ន,  សសំដោ  តំ  បទ្កខិណំ្; 
   បូដជសិ  អែឋមុែឋីហិ,  កុសុដមហិ  គុណ្បបិដយា។ 
 [៥៦]  ឥតិ  កាតុន  បាយាសិ,  សសំដោ  ដោក យដកា; 
   រមមក ន ម  នគរ,ំ   រម្មម រាម្មលយាលយំ។ 
 [៥៧]  ជិនសេ  វចនំ  សុោវ ,  ឧែឋហិោវ ន  បងកដោ; 
   មុទិ្ដោ  ដទ្វសំដ ហិ,  កុសុម្មទី្ហិ  បូជិដោ។ 
 [៥៨]  បលលងកម្មភុជិោវ ន,   និសីទិ្  កុសុម្មសដន; 
   មហាតដបា  មហាបដញ្ញា , សុដមដោ  ទ្មិតិន្ទនទិដយា។ 
 [៥៩]  ដទ្វា  ទ្សសហដសេសុ,  ចកកវាដឡសុ  ដម្មទិ្ោ; 
   អភិតថវ ិសុំ  តំ  ធីរ,ំ   និសិននំ  កុសុម្មសដន។ 
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 [៦០]  និសដ ន    ឧបោដរសិ,  ធដមម  ពុទ្ធកដរ  តទ; 
   កិមុទ្ធំ  វា  អដោ  វាបិ,  ទិ្សាសុ  វទិិ្សាសុ  ច។ 
 [៦១]  ឥដចាវ ំ វចិិនដ ត   ដសា,  សកលំ  ធមមោតុកំ; 
   អទ្ទកខិ  សកស ត ដន,  បឋមំ  ទនបារមំិ។ 
 [៦២]  ឯវដមវ ំ គដវសដ ត ,   ឧតតរ ិ ំ បារមំិ  វទូិ្; 
   សពាព   បារមិដយា  ទិ្សាវ ,  អតតដ   ញាណ្ចកខុ ។ 
 [៦៣]  សំសាដរ  សំសរដ ត   ដសា, ពហុ  ទុ្កខំ  តិតិកខិយ; 
   គដវសដ ត មតំ  សដ ត ,  បូដរោវ   ទនបារមី។ 
 [៦៤]  សោត នំ  កបបរដុកាខ  វ,  ចិ ត មណី្ វ  កាមដទ; 
   ឥចឆិតិចឆិតម ន ទំិ្,   ទ្ទ្ដ ត   ទ្ទ្តំ  វដរា។ 
 [៦៥]  ោរកាហិ  ពហុ  កោវ ,  នដភ  ចារវុដិោចដន; 
   ឧបាដែោវ   ទ្ទំ្   ធីដរា,  យាចកានំ  បដម្មទិ្ដោ។ 
 [៦៦]  មហិយា  បំសុដោចាបិ,  សមុដទទ ទ្កដោធិកំ; 
   ទ្ទំ្  សររីមំសញ្ា ,   ដោហិតមប ិ ច  អតតដ ។ 
 [៦៧]  ដម្មឡិ លងកដត  សីដស- ធិកំ  កោវ   សិដនរដុោ; 
   កមបយិោវ   មហំិ  ដទ្ដ ត ,  សុដត   ចាបិ  សកងគ ។ 
 [៦៨]   សីលដនកខមមបញ្ញា ទំិ្,  បូដរោវ   សពពបារមំិ; 
   ដវសេនតរតតភាដវវ,ំ   បោវ   តម្មហ   ចុដោ  បន។ 

******************** 
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(អវទូិ្ដរ និទន) 
 [៦៩]  ឧបបជជិោវ   សុរាវាដស,  សុនទដរ  តុសិដត  បុដរ; 
   វសដ ត   សុចិរ ំ កាលំ,  ភុោវ  ននតសមបទំ្។ 
 [៧០]  កតញ្ជ លីហិ  ដទ្ដវហិ,  យាចិដោ  ទិ្បទុ្តតដម្ម; 
   សដម្មព ោយ  មហាវរី,  កាដោ  តុយហនតិអាទិ្ ។ 
 [៧១]  វដិោដកោវ ន  កាោទំិ្,  ញោវ   កាលនតិ  ដពាធិយា; 
   បែិញ្ាំ  ដទ្វសំ សេ,  ទ្ោវ   ននទនកាននំ។ 
 [៧២]  គ តវ ន  ដទ្វសំដ ហិ,  សុគតំិ  គចឆិដោ  ចុដោ; 
   អភិតថុដោ  មហាបដញ្ញា ,  ចវោិវ ន  តដោ  ឥធ។ 
 [៧៣]   សុសជជិតដង្ខគ រតុុរងគម្មកុដល, 
    វចិិតត  បណ្បណ្យសមបដទ្; 
    មដ រមុតតុងគគជិនទរាជិដត, 
    វភូិសិដត  ដោរណ្ដកតុរាសិហិ។ 
 [៧៤]   អលងកតោែ លវសិាលម្មលដយ, 
    សុដគាបុដរ  សុនទរសុិនទរាលដយ; 
    សុទ្សេនីដយ  កបិលវ ហដយ  បុដរ, 
    បុរនិទទ្សោបិ  បុរសេ  ហាសដក។  
 [៧៥]   ភូបាលដម្មឡិរត ឡិនិដវសិតងឃ,ិ 
    បដងករហំុ  វមិលដនកគុណាធិវាសំ; 
    ឱកាក ករាជកុលដកតុម េ េំ, 
    សុដទធ ទ្នំ  នរបតំិ  បវរ ំ បែិចា។ 
 [៧៦]   ដសា  សជឈុទមធវោមលទ្សេនីយ- 
    ដសាណាឌ យ  សងគហិតដសតវរារវនិទំ; 
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    ច ទ វទតវរវារណ្រាជវណ្ណំ , 
    សនទសេយិតវ  សុបិដនន  វសិាលបដញ្ញា ។ 
 [៧៧]   ពិម្មព ធរាយ  វកិចុបបលដោច យ, 
    ដទ្វនិទចាបរតិវទ្ធនភូលោយ; 
    សមបុណ្ណដសាមមវមិលិនទុវរាន យ, 
    ដសាវណ្ណហំសយុគចារបុដយាធរាយ។ 
 [៧៨]   បាទរវនិទករបលលវសុនទរាយ, 
    ដសាវណ្ណវណ្ណតនុវណ្ណវរិាជិោយ; 
    សីោទិ្ដនកគុណ្ភូសនភូសិោយ- 
    ម្មយាយ  រាជវនិោយុបគញ្ឆ ិ  កុចឆិំ។ 
 [៧៩]  បែិសនធិកខដណ្  តសេ,  ជាោដនកវធិពភុោ; 
   អថាយំ  គហិោរដកាខ ,  នដរហិ  អមដរហិ  ច។ 
 [៨០]   មនុញ្ារតតមពុជកណ្ណិ កាយ- 
    ម្មសីន  សិងគីបែិម្មវ  រម្មម ; 
    សុវណ្ណវដណាណ   ទិ្បទនមិដ ទ , 
    បលលងកម្មភុញ្ជ ិយ  ម្មតុគដពភ។ 
 [៨១]  មណិ្មហិ  វបិបសននមហិ,  រតតសុតតមិវាវតំុ; 
   ម្មតុចិតតមពុធំ  ធីដរា,   ដពាធយដ ត   បទិ្សេតិ។ 
 [៨២]  ទ្សម្មសាវសានមហិ,  ដទ្វ ី រដញ្ញា   កដេសិទំ្; 
   មយហំ  ញាតិ រ ំ ដទ្វ,  គនតុមិចាឆ មហំ  ឥតិ។ 
 [៨៣]  រញ្ញា េ  សមនុញ្ញា ោ,  គចឆនតី  កុលមតតដ ; 
   មហោ  បរវិាដរន,   ទិ្ពពញ្ជសសមញ្ជ ដស។ 
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 [៨៤]   សុរភិកុសុមសណាឌ លងកតសោលសណ្ឌំ , 
    សមទ្ភមរម្មោគីយម្មនគគ ទំ្; 
    នយនវហិគសំដ   អវ ហយនតំវ  ទិ្សាវ , 
    វបុិលរតិនិវាសំ  លុមពិនីកានននតំ។ 
 [៨៥]   វបុិលតររតំិ  សា  តមហិ  កាតូន  រដមម, 
    អមរយុវតិលីោចារលីុោភិរាម្ម; 
    វកិសិតវរសាលដសោបគ តវ ន  មូលំ, 
    សយមតិនមិដតកំ  សាលសាខំ្  អគណ្ហិ ។ 
 [៨៦]   តសមិំ  ខ្ដណ្  កមមជម្មលុតសោ, 
    ចលំិសុ  សាណី្ហិ  បរកិខិបិោវ ; 
    ដទ្វ ិ ំ ជដ   តំ  អភិបាលយដ ត , 
    តម្មហ   បែិកកមម  សុសណ្ឋិ ដោេ។ 
 [៨៧]   សា  ចារដុហមវលយាទិ្វភូិសិដតន, 
    អចានតតមពនខ្រសិំសមុជជដលន; 
    តូោតិដកាមលសុរតតកដរន  សាខំ្, 
    ឱលមព  តតថមជដនសិ  ឋិោ វ  ធីរ។ំ 
 [៨៨]   ដសាវណ្ណវណ្ណតនុវណ្ណវរិាជម្មនំ, 
    ដនោត ភិរាមមតុលំ  អតុោយ  គពាភ ; 
    សម្មម   បសារតិករងឃិយុគាភិរាមំ, 
    បដងករហុា  កនកហំសមិដវាតរនតំ។ 
 [៨៩]   រពហាម មនគឃរតិវឌ្ឍនដហមជាលំ, 
    អាទយ  ដតន  ឧបគមម  បែិគគដហោវ ; 
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    សដម្មម ទ្  ដទ្វ ិ អយមគគនដរា  សុដោ  ដត, 
    ជាដោតិ  ោយ  បុរដោ  កេយំិសុ  ឋោវ ។ 
 [៩០]   ជាយនតិ  ដសសមនុជាមលមកខិតង្ខគ , 
    ជាដោ  បដនស  បវដរា  ទិ្បាទនមិដ ទ ; 
    អចានតសណ្ហ មលកាសិកវតថកមហិ, 
    និកខិតតនគឃតរចារមុណី្វ  សុដទធ ។ 
 [៩១]   ឯវមប ិ សដនត  នភដោបគ តវ , 
    ដទ្វ  វារោិរា  សុភគគសេ  ដទ្ដហ; 
    ជដនតតិដទ្ដហបិ  ឧតុមមនុញ្ាំ, 
    គាហាបយុមមងគលកិចាោយ។ 
 [៩២]   ដតសំ  ករា  រតិករា  អជិនបបដវណំិ្, 
    អាទយ  ដតន  ឧបគមម  បែិគគដហសំុ; 
    ដទ្វា  ទុ្កូលមយចុមពែដកន  វរី,ំ 
    ដតសំ  ករា  នរវរា  នរសីហរាជំ។ 
 [៩៣]   ដតសំ  ករា  រតិកដរា  វមិដោវ  ចដ ទ , 
    ចកកងកិដោរចុរដណ្ហិ  មហីតលសមិំ; 
    សម្មម បតិែឋិយ  បុរតថិមកំ  ទិ្សំ  ដសា, 
    ឱដោកយិតថ  កមោយតដោចដនហិ។ 
 [៩៤]   ឯកងគ ដនកសោនិ  ចកក- 
    វាឡានដហសុ  សនរាមរាេ; 
    ធីរ ំ សុគនធបបភុតីហិ  ដតសុ, 
    សមបូជយ ត   ឥទ្មរពវ ិសុំ។ 
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 [៩៥]   នដតថតថ  តុដមហហិ  សដម្ម  សុធីស, 
    ឯដកា  បុម្មបគគតដរា  កុដោតិ; 
    ឯវ ំ ទិ្សាដោកិយ  ដោក ដថា, 
    នដបកខម្មដ   សទិ្សមប ិ ឯកំ។ 
 [៩៦]  ឧតតរាភិមុដខា  សតត-  បទំ្  គ តវ   កដេសិទំ្; 
   អដគាគ ហមសមិ  ដោកសេ, ដជដោឋ   ដសដោឋ តិ  អាទិ្កំ។ 
 [៩៧]   អនញ្ាសាោរណ្ ទ្មុតតមំ, 
    សុរាសុររពហមនរនិទបូជិតំ; 
    នរនិទម្មទយ  គដោ  មហាជដ , 
    សុសជជិតំ  តំ  កបិលវ ហយមបុរ។ំ 
 [៩៨]   ភារាតិភារនគបាទ្បដមររុាជំ, 
    សពពមប ិ សាគរជលំ  វហិតុ  សមោថ ; 
    ជាតកខដណ្បិ  គុណ្ភារមសយហម្ម , 
    សងកមបយីវ  បឋវ ិ ំ បវរសេ  តសេ។ 
 [៩៩]   រមំិសុ  ដសាណា  ហរដិណ្ហិ  សទ្ធិំ, 
    កាកា  ឧលូដកហិមុទ្គគុទ្គាគ ; 
    សុបណ្ណរាជូហិ  មដហារគា  ច, 
    មជាជ រសំោបិច  ឧនទុដរហិ។ 
 [១០០]  មិគា  មិគិដនទហិ  សម្មគមំិសុ, 
    បុដតតហិ  ម្មោបិតដរា  យដេវ; 
     វា  វដិទ្សមបិ  គោ  សដទ្សំ, 
    គោវ  កណ្ឌំ   សរភងគសតថុ។ 
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 [១០១]    វរិាគុជជលបងកដជហិ, 
    វភូិសិដោ  សនតតរងគម្មដោ; 
    មហណ្ណដវា  អាសិ  តហំិ  ជលមប,ិ 
    អចានតសាតតតមុបាគម្មសិ។ 
 [១០២]  សុផុលលឱលមពកបងកដជហិ, 
    សម្មកុលតតងគគនំ  អគញ្ឆ ិ; 
    ជហំិសុ  បកខី  គមនំ  នភមហិ, 
    ឋាតិវ  សិនធូបិ  អសនទម្ម ។ 
 [១០៣]  អកាលដម បបិយសងគដមន, 
    មហីវធូ  ដសាមមតម្ម  អដហាសិ; 
    មរហិូ  វសោបិតដនកបុបផ- 
    វភូិសិដត តិវភូិសិោវ។ 
 [១០៤]  សុផុលលម្មោភរណាភិរាម្ម, 
    លតងគ លិងគិតបាទ្បិ ទ ; 
    សុគនធកិញ្ជ កខវរមពដរហិ, 
    ទិ្សងគ ដយា  អតិដសាភយំិសុ។ 
 [១០៥]  សុគនធធូដបហិ  នភំ  អដសសំ, 
    បវាសិតំ  រមមតរ ំ អដហាសិ; 
    សុរាសុរ ិទ   ឆណ្ដវសោរ,ី 
    សងគីតិយុោត   វចិរ ិសុំ  សដពព។ 
 [១០៦]  បិយំវទ  សពពជ   អដហសុ, 
    ទិ្សា  អដសសាបិ  ច  វបិបស ន ; 
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    គជាតិគជជិំសុ  នទំិ្សុ  សីហា, 
    ដហសារដវា  ចាសិ  តុរងគម្មនំ។ 
 [១០៧]  សដវនុវណីា  សុរទុ្នទុភំិ  នដភ, 
    សកំ  សកំ  ចារសុរមបដម្មចយុ; 
    សបពពតិនទបបុេុដោកោតុយា, 
    ឧឡារឱភាសចដយា  មដ រដម្ម។ 
 [១០៨]  មនុញ្ាគដ ធ   មុទុ្សីតោនិដោ, 
    សុខ្បបទំ្  វាយិ  អដសសជនតុដ ; 
    អដនកដរាគាទុ្បបឡិីតងគិដ , 
    តដោ  បមុោត   សុខិ្ដ   សិយុ  ជ ។ 
 [១០៩]  វជិមភម្ម មិតវាលវជីន- 
    បបភាភិរាមំ  ភុវនំ  អដហាសិ  នំ; 
    មហីហិ  ដភោវ   ចុទ្កានិ  សនទយំុ, 
    គមំិសុ  ខុ្ជាជ   ឧជុគតតតំ  ជ ។ 
 [១១០] អ ធ   បងគុលនចាា និ,  លីដោដបោនិ  ដបកខយំុ; 
   សុណំិ្សុ  ពធិរា  មូគ-  គីតិដយាបិ  មដ រម្ម។ 
 [១១១] សីតលតតមុបាគញ្ឆ ិ,  អវចីគគីបិ  ោវដទ្; 
   ដម្មទំិ្សុ  ជលជា  តសមិំ,  ជនតដវា  បហសំិសុ  ច។ 
 [១១២] ខុ្បបបិាសាភិភូោនំ,  ដបោនំ  អាសិ  ដភាជនំ; 
   ដោកនតដរបិ  អាដោដកា, អនធការនិរនតដរ។ 
 [១១៣] អតិដរកតរា  ោរា-   វលី  ចនទទិ្វាករា; 
   វដិរាចំិសុ  នដភ  ភូមិ-  គោនិ  រត និ  ច។ 
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 [១១៤] មហីតោទ្ដយា  ដភោវ ,  និកខមម  ឧបរបូរ;ិ 
   វចិិតតបញ្ា វណាណ សំុ,   សុផុោល   វបុិលមពុជា។ 
 [១១៥] ទុ្នទុភាទិ្ចលង្ខក រា,   អវាទិ្ោ  អ ែែិោ; 
   អចានតមធុរ ំ  ទំ្,   បមុញ្ា ិំសុ  មហីតដល។ 
 [១១៦] ពទធ   សងខលិកាទី្ហិ,  មុញ្ា ិំសុ  មនុជា  តដោ; 
   ភុវដន  ភវនទវ រ-   កវាោ  វវិោ  សយំ។ 
 [១១៧] ដចលុដកខបាទ្ដយា  ចាបិ,  បវដតត ត   បដម្មទិ្ោ; 
   កីឡំិសុ  ដទ្វសំោ  ដត,  ោវតំិសាលដយ  តទ។ 
 [១១៨] បុដរ  កបិលវតថុមហិ,   ជាដោ  សុដទធ ទ្នរតដជា; 
   និសជជ  ដពាធិមដណ្ឌ តិ,  អយំ  ពុដទធ   ភវសិេតិ។ 
 [១១៩] ឥទ្ធិមដ ត   មហាបដញ្ញា ,  កាឡដទ្វលោបដសា; 
   សុដទធ ទ្ននរនិទសេ,  ធីមដោ  ដសា  កុលូបដគា។ 
 [១២០] ដភាជនសោវសានមហិ,  ោវតំិសាលយំ  គដោ; 
   គ តវ   ទិ្វាវហិារាយ,  និសិដ ន   ភវដន  តហំិ។ 
 [១២១] ឆណ្ដវសំ  គដហោវ ន,  កីឡដនត  ដត  ឧទិ្កខិយ; 
   សដ ត សការណ្មបុចឆិ,  ដតសដនតបិ  តមរពវុ។ំ 
 [១២២] សុោវ   តំ  តតតដោ  តម្មហ ,  បីតិដយាទ្គគម្មនដសា; 
   ោវដទ្ដវាបគ តវ ន,   សុដទធ ទ្ននិដវសនំ។ 
 [១២៣] បវសិិោវ   សុបញ្ាដតត,  និសិដ ន   អាសដន  ឥសិ; 
   ជាដោ  កិរ  មហារាជ,  បុដោត   ដតនុតតដរា  សុធី។ 
 [១២៤] ទ្ែឋុមិចាឆ មហនតនតិ,   អាហ  រាជា  អលងកតំ; 
   អាណាដបោវ   កុម្មរនតំ,  វ ទ ដបតុមុបាគមិ។ 
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 [១២៥]  កុម្មរភូតសេបិ  ោវដទ្វ, 
    គុណានុភាដវន  មដ រម្មនិ; 
    បាទរវ ិទ   បរវិតតិយគាគ , 
    បតិែឋិោ  មុទ្ធនិ  ោបសសេ។ 
 [១២៦]  ដតនតតភាដវន  នរតុតមសេ, 
    ន  វនទិតដពាព   តិភដវបិ  ដកាចិ; 
    តិដោក េសេ  សដច  ហិ  សីសំ, 
    តបសេិដ   បាទ្តដល  ឋដបយយំុ។ 
 [១២៧]  ផដលយយ  មុទធ   ខ្លុ  ោបសសេ, 
    បគគយហ  ដសា  អញ្ជ លិមុតតមសេ; 
    អោឋ សិ  ធីរសេ  គុណ្ណ្ណវសេ, 
     ដសតុមោត នមយុតតកនតិ។ 
 [១២៨]  ទិ្សាវ ន  តំ  អចឆរយំិ  នរដិ ទ , 
    ដទ្វាតិដទ្វសេ  សករតជសេ; 
    បាទរវ ិទ នភិវនទិ  តុដោឋ , 
    វចិិតតចកកងកិតដកាមោនិ។ 
 [១២៩]  យទសិ  រដញ្ញា   បុេុវបបមងគលំ, 
    តទ  បុរ ំ ដទ្វបុរវំ  សជជិតំ; 
    វភូិសិោ  ោ  ជនោ  មដ រម្ម, 
    សម្មគោ  តសេ  និដកតមុតតមំ។ 
 [១៣០]  វភូិសិតដង្ខគ   ជនោហិ  ោហិ  ដសា, 
    បុរកខដោ  ភូសនភូសិតរតជំ; 
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    តម្មទ្យិោវ តុលវបបមងគលំ, 
    សុរនិទលីោយ  គដោ  នរសិេដរា។ 
 [១៣១]    វរិាគុជជលចារសុាណិ្- 
    បរកិខិដតកមហិ  ច  ជមពុមូដល; 
    សយាបយិោវ   ពហិមងគលំ  តំ, 
    ឧទិ្កខិតុ   ោតិគណាគមំិសុ។ 
 [១៣២]  សុវណ្ណោរាទិ្វរិាជម្មន- 
    វោិនដជាតុជជលជមពុមូដល; 
    និសជជ  ធីដរា  សយដន  មនុដញ្ា, 
    ្នំ  សម្មបជជិ  កោវកាដសា។ 
 [១៣៣]  សុវណ្ណពិមពំ  វយិ  តននិសិននំ, 
    ឆាយញ្ា   តសោ  ឋិតដមវ  ទិ្សាវ ; 
    តមរពវ ី ោតិជដ បគ តវ , 
    បុតតសេ  ដត  អពភុតមីទិ្សនតិ។ 
 [១៣៤]  វសុិទ្ធច ទ ននភាសុរសេ, 
    សុោវ ន  តំ  បងកជដោចនសេ; 
    ស  វនទនដមម  ទុ្តិយនតិ  វោវ , 
    បុតតសេ  បាដទ្  សិរសាភិវនទិ។ 
 [១៣៥] តទ្ញ្ញា និបិ  ដោកសមិំ,  ជាោដនកវធិពភុោ; 
   ទ្សេោិ  ដម  សម្មដសន, គនថវោិថ រភីរ ុ។ 
 [១៣៦]  យសមិំ  វចិិតតមណិ្មណ្ឌិ តមនទិរានំ, 
      វោិនសយ សនមណ្ឌិ ោនំ; 
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    និដសេណិ្ដសណិ្បុេុភូមិកភូសិោនំ, 
    តិណ្ណំ   ឧតូនមនុរបូមលងកោនំ។ 
 [១៣៧]  សិដងគសុ  រសិំនិករា  សុរមនទិរានំ, 
    សិដងគសុ  រសិំមបហាសករាវ  និចាំ; 
    អាទិ្ចារសិំ  វយិ  បងកជកាន និ, 
    ដោកាននមពុជវ និ  វកិាសយនតិ។ 
 [១៣៨]   មណិ្វចិិោត ហិ,  ភិតតីហិ  វនិោ  សទ; 
   វ ិបិ  ទ្បបនចាឆ យំ,  បសាដធនតិ  សកំ  តនុ។ 
 [១៣៩] ដកោសនគសង្ខក សំ,  វដិោចនរសាយនំ; 
   សុោលងកតបាការ-  វលយំ  យតថ  ទិ្សេដត។ 
 [១៤០] ឥនទនីដោរវុលយំ,     រតនភូសិតំ; 
   ទិ្សេដត  វ  សទ  យសមិំ, បរខិាដនកបងកជា។ 
 [១៤១]  បោវ ន  វទុ្ធិំ  វបុិដល  មនុដញ្ា, 
    ភុោវ ន  កាដម  ច  តហំិ  វសដ ត ; 
    គចឆនតិដោដកកវដិោចដ   ដសា, 
    ឧយានកីឡាយ  មហាបេមហិ។ 
 [១៤២]  កដមន  ជិណ្ណំ   វយធិតមមតញ្ា , 
    ទិ្សាវ ន  របូនតិភដវ  វរិដោត ; 
    មដ រមំ  បពពជិតញ្ា   របំូ, 
    កោវ   រតំិ  តមហិ  ចតុតថវាដរ។ 
 [១៤៣]  សុផុលល  តរសុណ្ឌ មណ្ឌិ តំ, 
    សិខ្ណ្ឌិ សណាឌ ទិ្ទិ្ជូបកូជិតំ; 
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    សុទ្សេនីយំ  វយិ  ននទនំ  វនំ, 
    មដ រមុយានមគា  មហាយដសា។ 
 [១៤៤]  សុរងគ   សុនទរសុនទរនំី, 
    មដ រដម  វាទិ្តនចាគីដត; 
    សុរនិទលីោយ  តហំិ  នរដិ ទ , 
    រមិតវ  កាមនទិបទនមិដ ទ ។ 
 [១៤៥] អាភុជិោវ ន  បលលងកំ,  និសិដ ន   រចិុរាសដន; 
   ការាដបតុមចិដនតសិ,  ដទ្ហភូសនមតតដ ។ 
 [១៤៦] តសេ  ចិតតំ  វទិិ្ោវ ន,  វសិេកមមសេិទំ្  រពវ;ី 
   អលងកដរាហិ  សិទ្ធតថ-  មិតិ  ដទ្វានមិសេដរា។ 
 [១៤៧] ដត នដោត បគ តវ ន,  វសិេកដម្មម   យសសេិដ ; 
   ទ្សទុ្សេសហដសេហិ,  សីសំ  ដវដឋសិ  ដសាភនំ។ 
 [១៤៨]  តនុ  មនុញ្ាមប ិ អកាសិ  ដសាភនំ, 
    អនញ្ាសាោរណ្លកខណុ្ជជលំ; 
    វចិិតត នុតតមភូសដនហិ  ដសា, 
    សុគនធិគនធុបបលចនទ ទិ្ ។ 
 [១៤៩]  វភូិសិដោ  ដតន  វភូិសិតងគិ , 
    តហំិ  និសិដ ន   វមិដល  សិោតដល; 
    សុរងគ សននិភសុនទរហិី  ដសា, 
    បុរកខដោ  ដទ្វបតីវ  ដសាភតិ។ 
 [១៥០] សុដទធ ទ្ននរដិនទន,   ដបសិតំ  សាសនុតតមំ; 
   បុដោត   ដត  បុតត  ជាដោតិ, សុោវ   តំ  ទិ្បទុ្តតដម្ម។ 
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 [១៥១] មមជជ  ពនធនំ  ជាតំ,  ឥតិ  វោវ ន  ោវដទ្; 
   សមិទ្ធសពពកាដមហិ,  អគម្ម  សុនទរមបុរ។ំ 
 [១៥២] ឋាតិ  ឧបរបិាសាដទ្,  កិសាដគាតមិ  តំ  តទ; 
   រាដជនតំ  សតរសំិំវ,   រាជំ  ទិ្សាវ   កដេសិទំ្។ 
 [១៥៣] ដយសំ  សូនុ  អយំ  ធីដរា, យា  វ  ជាយា  ឥមសេ  តុ; 
   ដត  សដពព  និពពុោ  នូន,  សទ  នូន  គុណ្សេ  ដវ។ 
 [១៥៤] ឥតីទិ្សំ  គិរ ំ សុោវ ,  មនុញ្ាំ  ោយ  ភាសិតំ; 
   សញ្ញជ តបីតិយា  បីដោ,  គចឆម្មដ   សកាលយំ។ 
 [១៥៥] សីតលំ  វមិលំ  ហារ-ិ  ហារនតំ  រតិវឌ្ឍនំ; 
   ដបដសោវ   សនតិកំ  តសោ, ឱមុញ្ា ិោវ ន  កណ្ឋ ដោ។ 
 [១៥៦] បាសាទ្មភិរហិូោវ ,  ដវជយនតំវ  សុនទរ;ំ 
   និបជជិ  ដទ្វរាជាវ,    សយដន  ដសា  មហារដហ។ 
 [១៥៧] សុនទរ ិ ំ តមបុរកខោវ ,   សុរសុនទរសិននិភា; 
   បដយាជយំិសុ  នចាា និ,  គីោនិ  វវិោិនិបិ។ 
 [១៥៨] បពពជាជ ភិរដោ  ធីដរា,  បញ្ាកាដម  និរាលដយា; 
   ោទិ្ដស  នចាគីដតបិ,  ន  រមិោវ   មដ រដម។ 
 [១៥៩] និបដ ន   វសិេមិោវ ន,  ឦសកំ  សយដន  តហំិ; 
   បលលងកម្មភុជិោវ ន,   មហាវដីរា  មហីបតិ។ 
 [១៦០]  និសិដ ន   វដនកបបការ ំ វកិារ,ំ 
    បទិ្សាវ ន  និទ្ទូបគានំ  វធូនំ; 
    គមិសោមិទនីតិ  ឧពពិគគចិដោត , 
    ភដវ   ទវ រមូលមបគ តវ ន   រមមំ។ 
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 [១៦១]  ឋដបោវ ន  សីសំ  សុភុម្មម រកសមិំ, 
    សុណិ្សោមិ  ធីរសេ  សទ្ទនតិ  តសមិំ; 
    និបននំ  សុទ្នតមបសាទវហនតំ, 
    សហាយំ  អមចាំ  មហាបុញ្ាវនតំ។ 
 [១៦២] អចឆននសវនំ  ឆននំ,   អាមដនតោវ   កដេសិទំ្; 
   អាដនហិ  ឥតិ  កដបបោវ ,  កណ្ឋ កំ   ម  សិនធវ។ំ 
 [១៦៣] ដសា  ឆដ ន   បែិគណ្ហិ ោវ , តំ  គិរ ំ ដតន  ភាសិតំ; 
   តដោ  គ តវ ន  កដបបោវ ,  សី ម្មដនសិ  សិនធវ។ំ 
 [១៦៤] អភិនិកខមនំ  តសេ,   ឋោវ   វរតុរងគដម្ម; 
   ដតន  សជជិយម្មដ   ដសា, ដហសារវមុទី្រយី។ 
 [១៦៥] បតថរោិវ ន  គចឆនតំ,   សទ្ទនតំ  សកលំ  បុរ;ំ 
   សដពព  សុរគណា  តសមិំ,  ដសាតុ   ទំ្សុ  កសេចិ។ 
 [១៦៦] អេ  ដសា  សជជម្មនដ ទ ,  ឧតតមំ  បុតតមតតដ ; 
   បសេោិវ   បឋមំ  គ តវ ,  បចាឆ   ពុដទធ   ភវាមហំ។ 
 [១៦៧] ចិនតយិោវ ន  ឯវមប,ិ   គ តវ   ជាយានិដវសនំ; 
   ឋដបោវ   បាទ្ទុ្ម្មម ដរ,  គីវ ំ អដ ត   បដវសិយ។ 
 [១៦៨] កុសុដមហិ  សម្មកិដណ្ណ,  ដទ្វនិទសយនូបដម; 
   និបននំ  ម្មតុយា  សទ្ធិំ,  សយដន  សកមរតជំ។ 
 [១៦៩] វដិោដកោវ ន  ចិដនតសិ,  ឥតិ  ដោដកក យដកា; 
   សចាហំ  ដទ្វយិា  ពាហុ-  មបដនោវ   មមរតជំ។ 
 [១៧០] គណ្ហិ សោមនតរាយមបិ,  កដរយយ  គមនសេ  ដម; 
   បពុជឈិោវ   មហដនតន,  ដបដមដនសា  យដសាធរា។ 
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 [១៧១] ពុដទធ   ហុោវ   បុ គមម,  បសេសិោមីតិ  អរតជំ; 
   នរាធិដបា  តទ  តម្មហ ,  បាសាទ្តលដោតរ។ិ 
 [១៧២]  ដបសោននករងឃបិងកជា, 
    ហាសដផនភនុវចិីភាសុរា; 
    ដនតតនីលកមោ  យដសាធរា, 
    ដកាមុទី្វ  នយ ឡិបតថិោ។ 
 [១៧៣] សមដោថ   អសេ  ដកា  តសោ, ជហិតំ  ដទ្ហសមបទំ្; 
   វនិទម្មដ   វ ិ  ធីរ,ំ  ឋិតំ  បារមិមុទ្ធនិ។ 
 [១៧៤] អដសោ  សាមិ  មយានីដោ, កាលំ  ជាន  រដេសភ; 
   ឥតិ  អរពុវ ិ ឆដ ន   ដសា,  ភូបាលសេ  យសសេិដ ។ 
 [១៧៥] មហីបតិ  តទ  សុោវ ,  ឆដននដ ទី្រតំិ  គិរ;ំ 
   បាសាទ  ឱតរោិវ ន,  គ តវ   កណ្ឋ កសនតិកំ។ 
 [១៧៦] តសេទំិ្  វចនំ  ភាសិ,  សពពសតតហិដត  រដោ; 
   កណ្ឋ កដជជករតតិំ  មំ,   ោដរហិ  សនរាមរ។ំ 
 [១៧៧] ដោកមុោត រយិសោមិ,  ពុដទធ   ហុោវ   អនុតតដរា; 
   ភវសាគរដោ  ដោរ-  ជរាទិ្មករាករា។ 
 [១៧៨] ឥទំ្  វោវ   តម្មរយុហ,  សិនធវ ំ សងខសននិភំ; 
   គាហាដបោវ ន  ឆដននន,  សុទ្ឡហំ  តសេ  វាលធំិ។ 
 [១៧៩] បោវ ន  ដសា  មហាទវ រ-  សមីបំ  សមចិនតយិ; 
   ភដវយយ  វវិែំ  ទវ រ,ំ   ដយន  ដកនចិ  ដ   សដច។ 
 [១៨០] វាលធំិ  គហិដតដនវ,  សទ្ធិំ  ឆដននន  កណ្ឋ កំ; 
   និបបឡីយិោវ   សតថីហិ,  ឥមមចាុគគតំ  សុភំ; 



ជិនចរតិបាឡិ-(អវទូិ្ដរ និទន) 

23 

 

   ឧលលងឃិោវ ន  បាការ,ំ  គចាឆ មីតិ  មហពពដោ។ 
 [១៨១] តថា  ថាមពលូដបដោ,  ឆដ ន បិ  តុរគុតតដម្ម; 
   វសុិ  វសុិ  វចិិដនតសុ,  បាការសមតិកកមំ។ 
 [១៨២] តសេ  ចិតតំ  វទិិ្ោវ ន,  ដម្មទិ្ោ  គមដន  សុដភ; 
   វវិរ ិសុំ  តទ  ទវ រ,ំ   ទវ ដរធិគគហិោ  សុរា។ 
 [១៨៣] តំ  សិទ្ធតថមសិទ្ធតថំ,   ករសិោមីតិ  ចិនតិយ; 
   អាគ តវ ន  តសេទំិ្  ភាសិ, អនតលិដកខ  ឋិតនតដកា។ 
 [១៨៤] ម្ម  និកខម  មហាវរី,  ឥដោ  ដត  សតតដម  ទិ្ដន; 
   ទិ្ពពនតុ  ចកករតនំ,   អទធ   បាតុភវសិេតិ។ 
 [១៨៥] ឥដចាវ ំ វចុាម្មដ   ដសា,  អនតដកន  មហាយដសា; 
   ដកាសិ  តវមិតិ  តំ  ភាសិ,  ម្មដរា  ចោត នម្មទិ្សិ។ 
 [១៨៦] ម្មរ  ជា មហំ  មយហំ,  ទិ្ពពចកកសេ  សមភវ;ំ 
   គចឆ  តវមិធ  ម្ម  តិែឋ,  នមហិ  រដជជនមុតថិដកា។ 
 [១៨៧] សពពំ   ទ្សសហសេមប,ិ  ដោកោតុមហមបន; 
   ឧ ន ដទ្ោវ   ភវសិោមិ,  ពុដទធ   ដោដកក យដកា។ 
 [១៨៨] ឯវ ំ វដុតត  មហាសដតត,  អតតដ   គិរមុតតរ ិ;ំ 
   គាហាដបតុមសដកាក ដ ត ,  តដតថវនតរោយិ  ដសា។ 
 [១៨៩] បាបិមសេ  ឥទំ្  វោវ ,  ចកកវតតិសិរមិប ិ ច; 
   បហាយ  ដខ្ឡបិណ្ឌំ វ,  បចាូសសមដយ  វសំិ។ 
 [១៩០] គចឆនតមភិបូដជតុ,   សម្មគ តវ ន  ោវដទ្; 
   រតនុកាក សហសោនិ,  ោរយ ត   មរ ូ តហំិ។ 
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 [១៩១] បចឆដោ  បុរដោ  តសេ,  ឧដភា  បដសេសុ  គចឆដរ; 
   តដេវ  អភិបូដជ ត ,   សុបណាណ   ច  មដហារគា។ 
 [១៩២]  សុវបុិលសុរដស   ចារលីុោភិរាម្ម, 
    កុសុមសលិលោរា  វសេយ ត   នភម្មហ ; 
    ឥហ  ហិ  ទ្សសហសេីចកកវាឡាគោ, 
    សុខុ្មតនុតដមដោទ្គគុទ្គាគ   ចរនតិ។ 
 [១៩៣]  យសមិំ  សុគនធវរបុបផសុធូបចុណ្ណ- 
    ដហមទ្ធជបបភុតិភាសុរចារមុដគគ; 
    គចឆមមហាជវវរងគតុរងគរាជា, 
    គនតុនន  សកខិ  ជវដោ  កុសុម្មទិ្លដគាគ ។ 
 [១៩៤] ឥតថនតមហិ  បដេ  រដមម,  វតតម្មដន  មហាមដហ; 
   គចឆដ ត   រតតិដសដសន,  តំិសដយាជនមញ្ជ ដស។ 
 [១៩៥] បោវ ដ ម្មនទី្តីរ,ំ   បិែឋិដោ  តុរគសេ  ដសា; 
   ឱតរោិវ ន  វមិដល,   សីតដល  សិកោតដល។ 
 [១៩៦] វសិេមិោវ   ឥទំ្  វោវ ,  គចាឆ ហីតិ  សកំ  បុរ;ំ 
   អាភរណានិ  អាទយ,  ឆដ ន   មំ  តុរគមប ិ ច។ 
 [១៩៧] ឋិដោ  តសមិំ  មហាវដីរា,  អចានតនិសិោសិ ; 
   សុគនធវាសិតដម្មម លំិ,  ដឆោវ នុកខិបិ  អមពដរ។ 
 [១៩៨] ចារដុហមសុមុដគគន,  ដកសោតុ  នភុគគតំ; 
   បូជនតថំ  សហសេដកាខ ,  សិរសា  សមបែិចឆិយ។ 
 [១៩៩]  វដិោច ននទករនិទនីល- 
    មដយហិ  ចូឡាមណិ្ដចតិយំ  ដសា; 
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    បតិែឋដបសាមលោវតំិដស, 
    ឧដពពធដោ  ដយាជនមតតមគគំ។ 
 [២០០] ឧតតមែឋបរកិាខ ដរ,   ោដរោវ   រពហមុ ភតំ; 
    អមពដរវ  បវជិឈិតថ,   វរ ំ ទុ្សេយុគមប ិ ច។ 
 [២០១] តម្មទយ  មហារពហាម ,  រពហមដោដក  មដ រមំ; 
   ទវ ទ្សដយាជនុដពពធំ,  ទុ្សេេូបំ  អការយិ។ 
 [២០២]  ដម នុបិយំ   ម,  គ តវ   អមពវនំ  តហំិ; 
   សោត ហំ  វតិី ដមោវ ,  បពពជាជ សុខ្ដោ  តដោ។ 
 [២០៣] គ តវ ដនកទិ្ដនដនវ,   តំិសដយាជនមញ្ជ សំ; 
   បោវ   រាជគហំ  ធីដរា,  បិណាឌ យ  ចរ ិ សុពពដោ។ 
 [២០៤] ឥនទនីលសិោយាបិ,  កោ  បាការដគាបុរា; 
   ដហម្មចោវ  ទិ្សេនតិ,  តសោភាហិ  តហំិ  តទ។ 
 [២០៥] ដកាយំ សដកាក  នុ ដខា រពហាម , ម្មដរា  ដគាតិ អាទិ្ ; 
   ភិដយា  ដកាតូហលបបដោត , បទិ្សាវ   តំ  មហាជដ ។ 
 [២០៦] បវសិិោវ   គដហតូន,  ភតតំ  យាបនមតតកំ; 
   យុគមតតំ  វ  ដបកខដ ត ,  គចឆដ ត   រាជវេិីយំ។ 
 [២០៧] មេិតដមមរមុដនថន,   សមុទ្ទំវ  មហាជនំ; 
   តម្មហ   ដសា  អាកុលីកោវ ,  គ តវ   បណ្ឌ វបពពតំ។ 
 [២០៨] តដោ  តដសេវ  ឆាយាយ, ភូមិភាដគ  មដ រដម; 
   និសិដ ន   មិសេកំ  ភតតំ,  បរភុិញ្ជ ិតុម្មរភិ។ 
 [២០៩] បចាដវកខណ្មដតតន,   អនតសបបំ  និវារយិ; 
   ដទ្ហវមមិកដោ  ធីដរា,  និកខមនតំ  មហពពដោ។ 
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 [២១០] ភុោវ ន  ពិមពិសាដរន,  នរដិនទន  នរាសដភា; 
   និមនតិដោបិ  រដជជន,   ឧបគ តវ នដនកោ។ 
 [២១១] បែិកខិបិយ  តំ  រជជំ,   អេ  ដត ភិយាចិដោ; 
   ធមមំ  ដទ្ដសហិ  មយហនតិ,  ពុដទធ   ហុោវ   អនុតតដរា។ 
 [២១២]  ទ្ោវ   បែិញ្ាមមនុជាធិបសេ, 
    ធីដរាបគ តវ ន  បោនភូមំិ; 
    អនញ្ាសាោរណ្ទុ្កករានិ, 
    កោវ   តដោ  កិញ្ា ិ  អបសេម្មដ ។ 
 [២១៣] ឱឡារកិននបា និ,   ភុញ្ជ ិោវ   ដទ្ហសមបទំ្; 
   បោវ ជបាលនិដរគាធ-  មូលបបដោត   សុដរា  វយិ។ 
 [២១៤] បុរោថ ភិមុដខា  ហុោវ ,  និសិដ ន សិ  ជុតិនធដរា; 
   ដទ្ហវដណ្ណហិ  និដរគាដោ, ដហមវដណាណ សិ  តសេ  ដសា។ 
 [២១៥] សមិទ្ធបតថ   ឯកា,  សុជាោ   ម  សុនទរ;ី 
   ដហមបាតំិ  សបាយាសំ,  សីដស ទយ  ឱនោ។ 
 [២១៦] តសមិំ  អធិគគហីតសេ,  រកុខដទ្វសេ  ោវដទ្; 
   ពលំិ  ទ្មមីតិ  គ តវ ន,  ទិ្សាវ   តំ  ទិ្បទុ្តតមំ។ 
 [២១៧]  ដទ្ដវាតិ  សញ្ញា យ  ឧទ្គគចិោត , 
    បាយាសបាតំិ  បវរសេ  ទ្ោវ ; 
    អាសំិស   ឥជឈ ិ យថា  ហិ  មយហំ, 
    តុយហមប ិ សា  សាមិ  សមិជឈតូតិ។ 
 [២១៨] ឥដចាវ ំ វចនំ  វោវ ,   គោ  តម្មហ   វរងគ ; 
   អេ  បាយាសបាតំិ  តំ,  គដហោវ   មុនិបុងគដវា។ 
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 [២១៩] គ តវ   ដនរញ្ជ រាតីរ,ំ   ភុោវ   តំ  វរដភាជនំ; 
   បែិដសាតមបវសិេជជិ,  តសោ  បាតំិ  មដ រមំ។ 
 [២២០]  ជ ត ឡិបាឡិមនដនតតវលុិមបម្មនំ, 
    សមផុលលសាលវនរាជវរិាជម្មនំ; 
    ដទ្វនិទននទវនំវភិននទនីយំ, 
    ឧយានមុតតមតរមបវដរាបគ តវ ។ 
 [២២១] កោវ   ទិ្វាវហិារ ំ ដសា,  សាយនហសមដយ  តហំិ; 
   គចឆំ  ដកសរលីោយ,  ដពាធិបាទ្បសនតិកំ។ 
 [២២២]  រពហាម សុរាសុរមដហារគបកខិរាជ- 
    សំសជជិដោរវុែុដម  ទិ្បទនមិដ ទ ; 
    បាយាសិ  ដសាតថិយទិ្ដជា  តិណ្ហារដកា  តំ, 
    ទិ្សាវ ន  តសេ  អទ្ទ  តិណ្មុែឋិដយា  ដសា។ 
 [២២៣] ឥនទីវរារវ ិទ ទិ្-   កុសុម្មនមពរា  តហំិ; 
   បតនតិ  វែុឋិោរាវ,   គចឆដនត  ទិ្បទុ្តតដម។ 
 [២២៤] ចារចុនទនចុណាណ ទិ្-   ធូបគដនធហិដនកោ; 
   អដ កាដសាសិ  អាកាដសា, គចឆដនត  ទិ្បទុ្តតដម។ 
 [២២៥] រតនុជជលឆដតតហិ,   ចារដុហមទ្ធដជហិ  ច; 
   អដ កាដសាសិ  អាកាដសា, គចឆដនត  ទិ្បទុ្តតដម។ 
 [២២៦] ដចលុដកខបសហដសេហិ,  កីឡដនតហិ  មរហិូបិ; 
   អដ កាដសាសិ  អាកាដសា, គចឆដនត  ទិ្បទុ្តតដម។ 
 [២២៧] សុរទុ្នទុភិវជាជ និ,   កដរាដនតហិ  មរហិូបិ; 
   អដ កាដសាសិ  អាកាដសា, គចឆដនត  ទិ្បទុ្តតដម។ 
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 [២២៨] សុរងគ ហិ  សងគីតំិ,  គាយនតីហិបិដនកោ; 
   អដ កាដសាសិ  អាកាដសា, គចឆដនត  ទិ្បទុ្តតដម។ 
 [២២៩]  មដ រម្ម  កិននរកិននរងគ , 
    មដ រមងគ   ឧរដគារគងគ ; 
    មដ រដម  តមហិ  ច  នចាគីតិដយា, 
    មដ រម្មដនកវោិ  បវតតយុ។ 
 [២៣០]  តទ  មដហាដ វ  មហាមដហហិ, 
    បវតតម្មដន  ឥតិ  ដសា  មហាយដសា; 
    តិដណ្  គដហោវ   តិភដវក យដកា, 
    ឧបាគដោ  ដពាធិទុ្មិនទសនតិកំ។ 
 [២៣១] វទិ្ទុម្មសិតដសលគគ-  រជោចលសននិភំ; 
   កោវ   បទ្កខិណំ្  ដពាធិ-  បាទ្បំ  ទិ្បទុ្តតដម្ម។ 
 [២៣២] បុរតថិមទិ្សាភាដគ,   អចដល  រណ្ធំសដក; 
   មហីតដល  ឋិដោ  ធីដរា,  ចាដលសិ  តិណ្មុែឋិដយា។ 
 [២៣៣] ចុទ្ទសហតថមដោត   ដសា,  បលលដង្ខក   អាសិ  ោវដទ្; 
   អេ  នំ  អពភុតំ  ទិ្សាវ   មហាបដញ្ញា   វចិិនតយិ។ 
 [២៣៤] មំសដោហិតមែឋី  ច,  នហារ ុ ច  តដចា  ច  ដម; 
   កាមំ  សុសេតុ  ដនវាហំ,  ជហាមិ  វរីយំិ   ឥតិ។ 
 [២៣៥] អាភុជិោវ   មហាវដីរា,  បលលងកមបរាជិតំ; 
   បាចី ភិមុដខា  តសមិំ,  និសីទិ្  ទិ្បទុ្តតដម្ម។ 
 [២៣៦] ដទ្វដទ្វសេ  ដទ្វដិ ទ ,  សងខម្មទយ  ោវដទ្; 
   វសុីតតរសតុដពពធំ,   ធមយដ ត   តហំិ  ឋិដោ។ 
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 [២៣៧] ទុ្តិយមបុណ្ណចនទំវ,   ដសតចឆតតនតិដយាជនំ; 
   ោរយដ ត   ឋិដោ  សម្មម ,  មហារពហាម   សហមបតិ។ 
 [២៣៨] ចារចុាមរម្មទយ,   សុយាដម្មបិ  សុរាធិដបា; 
   វជីយដ ត   ឋិដោ  តតថ,  មនទំ  មនទំ  តិគាវតំុ។ 
 [២៣៩] ដពលុវ ំ វណី្ម្មទយ,  សុដរា  បញ្ា សិខ្វ ហដយា; 
     វធិលដយាដបតំ,  វាទ្យដ ត   តថា  ឋិដោ។ 
 [២៤០] េុតិគីោនិ  គាយដ ត ,   ែកីហិ  បុរកខដោ; 
   តដេវោឋ សិ  ដសា   គ-  រាជា  កាលវ ហដយាបិចិ។ 
 [២៤១] គដហោវ   ដហមមញ្ជូសា,  សុរបុដបផហិ  បូរោិ; 
   បូជយ ត   វ  អែឋំសុ,  ពតតិំសាបិ  កុម្មរកិា។ 
 [២៤២] ស  ឥនទដវទ្សំដ ហិ,  ដតហិ  ឥតថមមហាមដហ; 
   វតតម្មដន  តទ  ម្មដរា,  បាបិម្ម  ឥតិ  ចិនតយី។ 
 [២៤៣] អតិកកមិតុកាដម្មយំ,  កុម្មដរា  វសិយំ  មម; 
   សិទ្ធដោថ   អេសិទ្ធតថំ,  ករសិោមីតិ  ោវដទ្។ 
 [២៤៤]  ម្មដបតវ  ភំិសនតដរារសុហសេពាហុ, 
    សងគយហ  ដតហិ  ជលិោវធិិោយុោនិ; 
    អារយុហ  ចារទិុ្រទំ្  គិរដិមខ្ោខ្យ,ំ 
    ចណ្ឌំ   ទិ្យឌ្ឍសតដយាជនម្មយតនតំ។ 
 [២៤៥]    ន យនលវណ្ណសិដរារហុាយ, 
    រដោត រវុែែពហិនិគគតដោច យ; 
    ទ្ដោឋ ែឋភំិសនមុខាយុរគពភភុជាយ, 
    ដស យ  ដសា  បរវិដុោ  វវិោិយុោយ។ 
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 [២៤៦]  តដោថ បគមម  អតិភីមរវ ំ រវដ ត , 
    សិទ្ធតថដមេ  ឥតិ  គណ្ហ េ  ពនធដេមំ; 
    អាណាបយំ  សុរគណំ្  សហទ្សេដនន, 
    ចណាឌ និលុគគតបិចុែវ  បោបយិតថ។ 
 [២៤៧]  គមភីរដម រវសននិភចណ្ឌ  ទំ្, 
    វាតញ្ា   ម្មបិយ  តដោ  សុភគសេ  តសេ; 
    កណ្ណមប ិ ចីវរវរសេ  មដ រមសេ, 
    ដ   អាសិដយវ  ចលិតុ  បភុ  អនតដកាេ។ 
 [២៤៨]  សំវែែវែុឋិជវសននិភភីមដោរ- 
    វសេមបវសេយិ  តដោទ្កពិនទុកមបិ; 
     សកខិ  ដនតុមតុលសេ  សមីបកមប,ិ 
    ទិ្សាវ   តមពភុតមដថាបិ  សុទុ្មមុដខា  ដសា។ 
 [២៤៩]  អចានតភីមនលអចាិសមុជជដោរ-ុ 
    បាសាណ្ភសមកលោយុធវសេោរា; 
    អង្ខគ របជជលិតវាលុកវសេោរា, 
    វសោបយិតថ  សកោនិ  ឥម្មនិ  ោនិ។ 
 [២៥០]  ម្មរានុភាវពលដោ  នភដោបគ តវ , 
    បោវ ន  បុញ្យសិខ្រគុគតសនតិកនតុ; 
    ម្មោគុឡបបភុតិភាវគោនិថាបិ, 
    ដោកនតដរវ  តិមិរ ំ តិមិរ ំ សុដោរ។ំ 
 [២៥១]  ម្មដបតវ  ដម្មហតិមិរមបិហតសេ  តសេ, 
    ដទ្ហបបភាហិ  សតរសិំសដោទិ្តំវ; 
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    ជាតមមដ រមតរ ំ អតិទ្សេនីយ- 
    ម្មដោកបុញ្ជ មវដោកិយ  បាបធដម្មម ។ 
 [២៥២]  ដកាដបាបរតតវទ្ដ ភុកុែិបបចារា, 
    អចានតភំិសនវរិបូកដវសោរ;ី 
    អចានតតិណ្ហ តរោរមសងគដមវ, 
    ចកាក យុធំ  វរតរអំបិ  ដមររុាជំ។ 
 [២៥៣]  សងខណ្ឌ យនតមិវ  េូលកលីរខ្ណ្ឌំ , 
    វសិេជជិដតនបិ  ន  កិញ្ា ិ  គុណាករសេ; 
    កាតុមបហុតតមុបគញ្ឆ ិ  តដោ  តដមតំ, 
    គ តវ   នភា  កុសុមឆតតតម្មគសីសំ។ 
 [២៥៤] វសិេជជិោបិ  ដស យ,  ដសលកូោនោកុោ; 
   បគ តវ   នភសា  ម្មោ-  គុឡតតំ  សមុបាគោ។ 
 [២៥៥] តមប ិទិ្សាវ  សដសាដកា ដសា, គ តវ   ធីរសេ  សនតិកំ; 
   បាបុណាតិ  មដមវាយំ,  បលលដង្ខក   អបរាជិដោ។ 
 [២៥៦] ឥដោ  ឧែឋហ  បលលង្ខក ,  ឥតិ  ភាសិតថ  ធីមដោ; 
   កតកលាណ្កមមសេ,  បលលងកោថ យ  ម្មរ  ដត។ 
 [២៥៧] ដកា  សកខីតិ  បវដុោត   ដសា, ឥដម  សដពពតិ  សកខិដ ; 
   ដស យាភិមុខំ្  ហតថំ,  បសាដរោវ ន  បាបិម្ម។ 
 [២៥៨] ដោរ ដទ្នហំ  សកខី,  អហំ  សកខីតិ  ោយបិ; 
   សកខិភាវ ំ វទដបោវ ,  តដសេវ ំ សមុទី្រយិ។ 
 [២៥៩] ដកា  ដត  សិទ្ធតថ  សកខីតិ,  អេ  ដត តុដលនបិ 
   មដមតថ  សកខិដ   ម្មរ,  ន  សនតីតិ  សដចត ។ 
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 [២៦០] រតតដមដោបនិកខនត-   ដហមវជិជុ វ  ភាសុរ;ំ 
   នីហរោិវ   សុរតតមហិ,   ចីវរា  ទ្កខិណំ្  ករ។ំ 
 [២៦១] ភូមិយាភិមុខំ្  កោវ ,  កសាម   បារមិភូមិយំ; 
   ឧ ន ដហោវ និទដនវ,ំ  និសេទទ សីតិ  ភូមិយា។ 
 [២៦២] មុញ្ញា បិដត  រដវដនក-  សដត  ដម រដវ  យថា; 
   ពុទ្ធ គពោ គំ,  ជាណូ្ហិ  សុបបតិែឋិតំ។ 
 [២៦៣] ទិ្សាវ និទនិ  គណាហ តិ-  ទនិ  គណាហ តិ  ចិនតិយ; 
   សមភិននទឋសដបាវ,  ហតទ្ដបា  សុទុ្មមុដខា។ 
 [២៦៤] បហាយាយុធវោថ និ-  លង្ខក រានិ  អដនកោ; 
   ចកកវាឡាចោ  យាវ,  សដស យ  បោយិ  ដសា។ 
 [២៦៥]  តំ  ម្មរដសនំ  សភយំ  សដសាកំ, 
    បោយម្មនំ  ឥតិ  ដទ្វសំោ; 
    ទិ្សាវ ន  ម្មរសេ  បរាជដយាយំ, 
    ជដយាតិ  សិទ្ធតថកុម្មរកសេ។ 
 [២៦៦]  សដម្មម ទ្ម្ម   អភិបូជយ ត , 
    ធីរ ំ សុគនធបបភុតីហិ  តសមិំ; 
    បុ គោដនកេុតីហិ  សម្មម , 
    ឧដគោសម្ម   ឆណ្ដវសោរ។ី 
 [២៦៧] ឯវ ំ ម្មរពលំ  ធីដរា,  វទិ្ធំដសោវ   មហពពដោ; 
   អាទិ្ដចា  ធរម្មដន វ ,  និសិដ ន   អចោសដន។ 
 [២៦៨] យាមសមិំ  បឋដម  បុដពព-  និវាសំ  ញាណ្មុតតដម្ម; 
   វដិសាដធោវ ន  យាមសមិំ,  មជឈិដម  ទិ្ពពដោចនំ។ 
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 [២៦៩] ដសា  បែិចាសមុបាដទ្,  អេ  បចឆិមយាមដក; 
   ឱោដរោវ ន  ញាណំ្សំ-  សមមសដ ត   អដនកោ។ 
 [២៧០] ដោកោតុសតំ  សម្មម ,  ឧ ន ដទ្ោវ រដុណាទ្ដយ; 
   ពុដទធ   ហុោវ ន  សមពុដទធ ,  សមពុទ្ធមពុជដោចដ ។ 
 [២៧១] អដនកជាតិសំសារ,ំ  ស ធ វសិេនតិ  អាទិ្ ; 
   ឧទដនទំ្  ឧទដនសិ,  បិតីដវដគន  សាទិ្ដសា។ 

******************** 
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(សនតិដក និទន) 
 [២៧២] សលលដកខោវ   គុដណ្  តសេ, បលលងកសេ  អដនកោ; 
   ន  ោវ  ឧែឋហិសោមិ,  ឥដោ  បលលងកដោ  ឥតិ។ 
 [២៧៣] សម្មបតតិំ  សម្មបជជិ,  អដនកសតដកាែិដយា; 
   សោថ   តដតថវ  សោត ហំ,  និសិដ ន   អចោសដន។ 
 [២៧៤] អជាជ បិ  នូន  ធីរសេ,  សិទ្ធតថសេ  យសសេិដ ; 
   អតថិ  កតតពពកិចាញ្ហ ិ,   តសាម   អាសនម្មលយំ។ 
 [២៧៥] ន  ជហាសីតិ  ឯកចា-  ដទ្វោ សិ  សំសយំ; 
   ញោវ   ោសំ  វតិកកនតំ,  សដមតុ  សនតម្មនដសា។ 
 [២៧៦] ឧោឋ យ  ដហមហំដសាវ,  ដហមវដណាណ   បភងកដរា; 
   អពភុគគ តវ   នភំ  ដថា,  អកាសិ  បាែិហារយំិ។ 
 [២៧៧]  វតិកកដមវ ំ ឥមិ   មរនំូ, 
    សមមូបសម្មម និមិដសហិ  ដពាធំិ; 
    សមបូជយដ ត   នយនមពុដជហិ, 
    សោត ហមែឋាសិ  ជយាសនញ្ា ។ 
 [២៧៨]  សុភាសុរសមិំ  រតដនហិ  តសមិំ, 
    សចងកមដ ត   វរចងកមសមិំ; 
    មដ រសមិំ  រត លដយបិ, 
    វសុិទ្ធធមមំ  វចិិតំ  វសុិដទធ ។ 
 [២៧៩]  មូដលជបាលតររុាជវរសេ  តសេ, 
    ម្មរងគ នមមោននបងកជានិ; 
    សម្មម មិោបិយ  តដោ  មុចលិនទមូដល, 
    ដភាគិនទចិតតកុមុទនិ  បដពាធយដ ត ។ 
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 [២៨០]  មូដលបិ  រាជាយតនសេ  តសេ, 
    តសមិំ  សម្មបតតិសុខ្មប ិ វនិទំ; 
    សំវតិី ដមសិ  មនុញ្ាវដណាណ , 
    ឯកូនបញ្ញា សទិ្ និ  ធីម្ម។ 
 [២៨១] អដ តដោត ទ្កំ  ទ្នត-  កែឋ គលោមយំ; 
   ហរតីកាគទំ្  ភុោវ ,   ដទ្វដិនទ ភតុតតមំ។ 
 [២៨២] វាណិ្ដជហិ  សម្មនីតំ,  សមនថមធុបិណ្ឌិ កំ; 
   មហារាជូបនីតមហិ,   បតតមហិ  បែិគណ្ហិ យ។ 
 [២៨៣] ដភាជនសោវសនមហិ-  ជបាលតរមូុលកំ; 
   គ តវ ធិគតធមមសេ,   គមភីរតតមនុសេរ។ិ 
 [២៨៤] មហីស ធ រដកា  វារ-ិ  កខខ្នធសននិភដកា  អយំ; 
   គមភីដរាធិគដោ  ធដម្មម ,  មយា  សដ ត តិអាទិ្ ។ 
 [២៨៥] ធមមគមភីរតំ  ធមម-   រាជសេ  សរដោ  សដោ; 
   អាដសវ ំ តកកនំ  ធមមំ,  ឥមដមម  បែិវជិឈិតុ។ 
 [២៨៦] វាយមដនតន  សមបតត-  យាចកានំ  មដ រមំ; 
   កដនតោវ   ឧតតមងគញ្ា ,  ដម្មលិភូសនភូសិតំ។ 
 [២៨៧] សុវញ្ជ ិោនិ  អកខីនិ,   ឧបាដែោវ ន  ដោហិតំ; 
   គលដោ  នីហរោិវ ន,  ភរយំិ  ោវណ្ណភាសុរ។ំ 
 [២៨៨] អរតជញ្ា   ទ្ទ្ដនតន,  កុលវសំបបទី្បកំ; 
   ទនំ   ម  ន  ទិ្ននញ្ា ,  នតថិ  សីលំ  អរកខិតំ។ 
 [២៨៩] តថាហិ  សងខបាោទិ្-  អតតភាដវសុ  ជីវតំិ; 
   មយា  បរចិាជដនតន,   សីលដភទ្ភដយន  ច។ 
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 [២៩០] ខ្នតិវាទទិ្ដក  ដនក-  អតតភាដវ  អបូរោិ; 
   ដឆជាជ ទំិ្  បាបុណ្ដនតន,  បារមី  នតថិ  កាចិ  ដម។ 
 [២៩១] តសេ  ដម  វធិមនតសេ,  ម្មរដសនំ  វសុនធរា; 
   ន  កមបិតថ  បកមបតិថ,  បចឆិដម  បន  យាមដក។ 
 [២៩៣] បចាយាការញាណ្ដមម,  ោវដទ្  បែិវជិឈដោ; 
   សាធុការ ំ ទ្ទ្នតីវ,   មុញ្ាម្ម   មហារវ។ំ 
 [២៩៤]  សមបុណ្ណោបូ  វយិ  កញ្ជ ិកាហិ, 
    តដកកហិ  បុណ្ណំ   វយិ  ចាែិកាវ; 
    សមមកខិដោវញ្ជ នដកហិ  ហដោថ , 
    វសាហិ  សមបីតបិដោតិកាវ។ 
 [២៩៥]  កិដលសបុញ្ជ ពភរដិោ  កិលិដោឋ , 
    រាដគន  រដោត   អបិ  ដទសទុ្ដោឋ ; 
    ដម្មដហន  មូដឡាហ តិ  មហពពដលន, 
    ដោដកា  អវជិាជ និករាកដរាយំ។ 
 [២៩៦]  កិ ន ម  ធមមំ  បែិវជិឈដតតំ, 
    អដោថ   ហិ  ដកា  តសេិតិ  ដទ្ស យ; 
    ឯវននិរសុោហមគញ្ឆ ិ   ដថា, 
    បជាយ  ធម្មម មតបានទដន។ 
 [២៩៧] និចាឆ ដរោវ   មហា ទំ្,  តដោ  រពហាម សហមបតិ; 
   នសេតិ  វត  ដភា  ដោដកា, ឥតិ  ដោដកា  វនិសេតិ។ 
 [២៩៨ រពហមសំ ំ  សម្មទយ,  ដទ្វសំ ញ្ា   ោវដទ្; 
   ដោកោតុសដត  សតថុ-  សមីបំ  សមុបាគដោ។ 
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 [២៩៩] គ តវ   មហីតដល  ជាណំុ្,  និហចា  សិរសញ្ជ លំិ; 
   បគគយហ  ភគវា  ធមមំ,  ដទ្ដសតុ  ឥតិ  អាទិ្ ។ 
 [៣០០] យាចិដោ  ដតន  សមពុទធ -  រវនិទវទ្ដ   ជិដ ; 
   ដោកោតុសតំ  ពុទ្ធ-  ចកខុ ដោកយនតទ។ 
 [៣០១] តសមិំ  អបបរជកាខ ទិ្-  មចាា   ទិ្សាវ តិ  ឯតតកា; 
   វភិជិោវ េ  ដត  សដតត,  ភពាព ភពពវដសន  ដសា។ 
 [៣០២] អភដពព  បរវិដជជោវ ,   ភដពពវាទយ  ពុទ្ធិយា; 
   ឧបដនតុ  ជដ ទនិ,  សទធ ភាជនមតតដ ។ 
 [៣០៣] បូដរសោមីតិ  តំ  តសេ,  សទ្ធម្មម មតទនដោ; 
   វសិេជជិ  រពហមសំ សេ,  វច មតរសិំដយា។ 
 [៣០៤]  តដោជបាដោទ្យបពពដោទិ្ដោ, 
    មហបបដភា  ពុទ្ធទិ្វាកដរា  នដភ; 
    មណិ្បបភាសននិភភាសុរបបដភា, 
    បដម្មចយំ  ភាសុរពុទ្ធរសិំដយា។ 
 [៣០៥]  បដម្មទ្យដ ត   ឧបកាទ្ដយា  តទ, 
    កដមន  អោឋ រសដយាជនញ្ជ សំ; 
    អតិកកមិោវ ន  សុផុលលបាទ្ដប, 
    វជិមភម្ម ឡិគណាភិកូជិតំ។ 
 [៣០៦]  និរនតរដំនកទិ្ជូបកូជិតំ, 
    សុផុលលបដងករហុគនធវាសិតំ; 
    គដោ  យសសេ ី មិគទយមុតតមំ, 
    តហំិ  តបសេ ី អេ  បញ្ា វគគិយា។ 
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 [៣០៧]  ដទ្វាតិដទ្វ ំ តិភដវក េំ, 
    ដោកនតទ្សេំិ  សុគតំ  សុគតតំ; 
    ទិ្សាវ ន  ធីរ ំ មុនិសីហរាជំ, 
    កុមនតនំ  ដត  ឥតិ  មនតយំិសុ។ 
 [៣០៨]  ភុោវ ន  ឱឡារកិអននបានំ, 

សុវណ្ណវដណាណ  បរបុិណ្ណកាដយា; 
    ឯោវដុសាយំ  សមដណា  ឥមសេ, 
    កដរាម   ដមហ  អភិវាទ្ ទំិ្។ 
 [៣០៩]  អយំ  វសិាលនវយដោ  បសូដោ, 
    សម្មភ វនីដយា  ភុវដិកតុភូដោ; 
    បែិគគដហតំុរហោសននតុ, 
    តសាម សនំដយវតិិ  បញ្ាដបម។ 
 [៣១០] ញោវ េ  ភគវា  ដតសំ,  វតិកកំ  តិកខពុទ្ធិយា; 
   ដមោត និលកទ្ដមពហិ,  ម្មនដកតុ  បធំសយិ។ 
 [៣១១] សមោថ   ន  ហិ  សណាឋ តុ, សកាយ  កតិកាយ  ដត; 
   អកំសុ  ដោក េសេ,  វនទ ទី្និ  ធីមដោ។ 
 [៣១២] ពុទ្ធភាវ ំ អជាន ត ,   មុនដយា  មុនិរាជិដ ; 
   អាវដុសាវាទ្ដោ  តសេ,  ដកវលំ  សមុទី្រយំុ។ 
 [៣១៣] អេ  ដោកវទូិ្  ដោក-   ដថា  ដតសមុទី្រេ; 
   អាវដុសាវាទ្ដោ  ដនវ,  សតថុដ   សមុទី្រយិ។ 
 [៣១៤] ភិកខដវ  អរហំ  សម្មម -  សមពុដទធ តិ  តថាគដោ; 
   ពុទ្ធភាវ ំ បកាដសោវ ,  អតតដ   ដតសមុតតដម្ម។ 
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 [៣១៥] និសិដ ន   ដតហិ  បញ្ាដតត,  ទ្សេដនយយុតតម្មសដន; 
   រពហម ដទ្ន  ដត  ដេដរ,  សីលភូសនភូសិដត។ 
 [៣១៦] អាមដនតោវ ន  រពហាម នំ-  ដនកដកាែិបុរកខដោ; 
   ធមមចកកំ  បវដតតដ ត ,   ដទ្ស រសិំ   តទ។ 
 [៣១៧] ដម្មហនធការរាសិមប,ិ  ហ តវ   ដោដក  មដ រមំ; 
   ធម្មម ដោកំ  បទ្ដសេោវ ,  ដវដនយយមពុជពុទ្ធិយា។ 
 [៣១៨] មិគកាននសង្ខខ ដត,  រណ្ភូមិតដល  ឥតិ; 
   រាជា  មហានុភាដវា វ,  ធមមរាជា  វសិារដទ។ 
 [៣១៩] ដទ្ស សំិ  សម្មទយ,  ធីភុដជន  មដ រមំ; 
   ដវដនយយជនពនធូនំ,   មហានតថករ ំ សទ។ 
 [៣២០] កិដលសារិ ំ បទដលោវ ,  សទ្ធមមជយទុ្នទុភំិ; 
   បហរោិវ ន  សទ្ធមម-  ជយដកតុ  សុទុ្ជជយំ។ 
 [៣២១] ឧសោដបោវ ន  សទ្ធមម-  ជយតថូណុ្តតមំ  សុភំ; 
   បតិោឋ បិយ  ដោដកក-  រាជា  ហុោវ   សិវងកដរា។ 
 [៣២២] បដម្មដចោវ ន  ជនតំ,  រពហាសំសារពនធ ; 
   និពាព ននគរ ំ ដនតុ,   កាដម្ម  ដោកហិដត  រដោ។ 
 [៣២៣] សុវណាណ ចលកូែំ វ,  ជងគមំ  ចារទុ្សេនំ; 
   បដោត រដុវលគាមំិ  តំ,  អញ្ជ សំ វ  សុរញ្ជ សំ។ 
 [៣២៤] ភទ្ទវគគិយភូបាល-   កុម្មដរ  តំិសមតតដក; 
   មគគតតយាមតរស -   មាដយោវ   រសមុតតមំ។ 
 [៣២៥] បពពជជមុតតមំ  ទ្ោវ ,   ដោកសេោថ យ  ភិកខដវា; 
   ឧដយាដជោវ ន  សមពុដទធ , ចារកំិ  ចរថាតិ  ដត។ 
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 [៣២៦]  គដ តវ រដុវលំ  ជែិោនមដ ត , 
    ជោ  ច  ដឆោវ ន  ជោ  ពហិទធ ; 
    បាដបតវ  អគគញ្ជសមុតតដម្ម  ដត, 
    បុរកខដោ  ឥនទុ  វ  ោរកាហិ។ 
 [៣២៧]  បុរកខដោ  ដតហិ  អ សដវហិ, 
    ឆពពណ្ណរសំាភរណុ្តតដមហិ; 
    ទិ្សងគ ដយា  អតិដសាភយដ ត , 
    បកខីនមកខីនិបិ  បីណ្យដ ត ។ 
 [៣២៨]  ទិ្ននមបែិញ្ាំ  សមនុសេរដ ត , 
    តំ  ពិមពិសារសេ  មហាយសសេ; 
    ដម្មដចតុកាដម្ម  វររាជវសំ- 
    ធជូបម្មនសេ  គុណាលយសេ។ 
 [៣២៩] សិខ្ណ្ឌិ មណ្ឌ ោរទ្ធ-  នចាំ  លែឋិវនវ ហយំ; 
   ឧយានមគម្មដនក-  តរសុណាឌ ភិមណ្ឌិ តំ។ 
 [៣៣០] ពិមពិសារនរដិ ទ   ដសា-  គតភាវ ំ មដហសិដ ; 
   សុណិ្ោវ   បីតិបាដម្មជជ-  ភូសដនន  វភូិសិដោ។ 
 [៣៣១] តមុយានុបគ តវ ន,  មហាមចាបុរកខដោ; 
   សតថុបាទរវដិនទហិ,   ដសាភយដ ត   សិដរារដុហ។ 
 [៣៣២] និសិដ ន   ពិមពិសារនតំ,  សទ្ធមមអមតមពុ ; 
   ដទ្វនិទគីយម្មនគគ-   វដណាណ   វណាណ ភិរាជិដោ។ 
 [៣៣៣] ដទ្វទនវដភាគិនទ-   បូជិដោ  ដសា  មហាយដសា; 
   រមមំ  រាជគហំ  គ តវ ,  ដទ្វនិទបុរសននិភំ។ 
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 [៣៣៤] នរនិទដគហម្មនីដោ,  នរដិនទន  នរាសដភា; 
   ដភាជនសោវសានមហិ,  ចាលយដ ត   មហាមហី។ 
 [៣៣៥] បែិគគណ្ហិ យ  សមផុលល-  តររុាជវរិាជិតំ; 
   រមមំ  ដវឡុវ រាមំ,   វដិោចនរសាយនំ។ 
 [៣៣៦]  សិតបុលិនសមូហចឆននភាលងកតសមិំ, 
    សុរភិកុសុមគ ធ កិណ្ណម ទ និលសមិំ; 
    វវិធិកមលម្មោលងកតម្មព សយសមិំ, 
    វបុិលវមិលតសមិំ  វលលិយាមណ្ឌ បសមិំ។ 
 [៣៣៧]  សុរនរមហនីដយា  ចារបុាទរវដិ ទ , 
    វមិលកមលដនដោត   កុនទទ្ ត ភិរាដម្ម; 
    គុណ្រតនសមុដទទ  េ ដថា  មុនិដ ទ , 
    កនកកិរណ្ដសាដភា  ដសាមដសាម្មម នដ   ដសា។ 
 [៣៣៨]  វមិលបវរសីលកខនធវារញ្ា   កោវ , 
    រចិុរវរសម្មធីកុនតមុសោបយិោវ ; 
    តិខិ្ណ្តរសុភគគំ  ពុទ្ធញាដណារកុណ្ឌំ , 
    វហិរតិ  ភមយដ ត   កាមមគាគ វហិារា។ 
 [៣៣៩] តទ  សុដទធ ទ្ដ   រាជា,  បុដោត   សដម្មព ធិមុតតមំ; 
   បោវ   បវតតសទ្ធមម-   ចដកាក   ដោកហិោយ  ដម។ 
 [៣៤០] រាជគហំ  វ  និសោយ,  រដមម  ដវឡុវដនធុ ; 
   វសតីតិ  សុណិ្ោវ ន,  ពុទ្ធភូតំ  សករតជំ។ 
 [៣៤១] ទ្ែឋុកាដម្ម  នវកខតតុំ,   នវាមដចា  មដហសិដ ; 
   នវដយាធសហដសេហិ,  សទ្ធិំ  ដបដសសិ  សនតិកំ។ 
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 [៣៤២] គ តវ   ដត  ធមមរាជសេ,  សុោវ ដ បមដទ្សនំ; 
   ឧតតមតថំ  លភិោវ ន,   សាសនមប ិ ន  ដបសយំុ។ 
 [៣៤៣] ដតเសវកមប ិ អបសេដ ន ,  កាឡុទយំិ  សុភារតំិ; 
   អាមដនតោវ   មហាមចាំ,  បពពជាជ ភិរតំ  សទ។ 
 [៣៤៤] សុតគគរតនំ  ដនោវ ,   មម  ដនតតរសាយនំ; 
   ដយន  ដកន  ឧបាដយន,  កដរាហីតិ  តមរពវ។ិ 
 [៣៤៥] អេ  ដយាធសហដសេន,  តមប ិ ដបដសសិ  ដសាបិច; 
   គ តវ   សបរដិសា  សតថុ,  សុោវ   សុនទរដទ្សនំ។ 
 [៣៤៦] អរហតតញ្ជ សំ  បោវ ,  បពពជិោវ   នរាសភំ; 
   នមសេដ ត   សសមពុទ្ធំ,  បគគយហ  សិរសញ្ជ លំិ។ 
 [៣៤៧]  វសនតកាលជជនិោតិរតត- 
    វណាណ ភិរាមងកុរបលលវានិ; 
    សុនីលវណ្ណុជជលបតតយុតត- 
    សាខាសហសោនិ  មដ រម្មនិ។ 
 [៣៤៨]  វសិិែឋគ ធ កុលផាលីផុលល- 
      វចិិោត និ  មហីរហុានិ; 
    សុចិតត  មិគបកខិសំ - 
    សងគីយម្មនុតតមកាន និ។ 
 [៣៤៩]  សុនីលសាដោទ្កបូរោិនិ, 
    សុ ទិ្កាទ្មពកទ្មពកានិ; 
    សុគនធឥនធីវរកលលហារា- 
    រវនិទរតតមពុជភូសិោនិ។ 
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 [៣៥០]  តីរនតដរ  ជាតទុ្ដមសុ  បុបផ- 
    កិញ្ជ កខរាជីហិ  វរិាជិោនិ; 
    មុោត តិដសោមលដសកោនិ, 
    រម្មម និដនកានិ  ជោសយានិ។ 
 [៣៥១]  មនុញ្ាដវឡុរយិកញ្ាុ កានិ- 
    វគុណ្ឋិ ោនីវ  សុសទ្ទដលហិ; 
    សុនីលភូោនិ  មហីតោនិ, 
    នភានិ  ម ទ និលសងកុោនិ។ 
 [៣៥២]  អននតដភាដគហិ  ជដនហិ  បីតំ, 
    សុរាជោនំិ  កបិោភិោនី; 
    គនតុ   ភទ្ដនត  សមដយាតិអាទំិ្, 
    សំវណ្ណិ វណ្ណំ    គមនញ្ជសសេ។ 
 [៣៥៣]  សុវណ្ណននតំ  សុគដោ  សុណិ្ោវ , 
    វដណ្ណសិ  វណ្ណំ   គមនសេុទយី; 
    កិននូតិ  ភាសិតថ  តដោ  ឧទយី, 
    កដេសិទំ្  តសេ  សិវងករសេ។ 
 [៣៥៤]  ភដនត  បិោ  ទ្សេនមិចឆដត  ដត, 
    សុដទធ ទ្ដ   រាជវដរា  យសសេ;ី 
    តថាគដោ  ដោកហិដតក ដថា, 
    កដរាតុ  សញ្ញា តកសងគហនតិ។ 
 [៣៥៥] សុណិ្ោវ   មធុរ ំ តសេ,  គិរ ំ ដោកហិដត  រដោ; 
   សាធូទយី  ករសិោមិ,  ញាតកាននតិ  សងគហំ។ 
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 [៣៥៦] ជងគដម្ម  ដហមដមរវូ,  រតតកមពលលងកដោ; 
   វមិដោ  បុណ្ណចដ ទ វ,  ោរកាបរវិារដិោ។ 
 [៣៥៧] សទ្ធិំ  វសីសហដសេហិ,  សនតចិដតតហិ  ោទិ្ហិ; 
   គចឆដ ត   សិរសិមបដ ន ,  អញ្ជ ដស  សែឋិដយាជដន។ 
 [៣៥៨] ទិ្ដន  ទិ្ដន  វសិោវ ន,  ដយាជដន  ដយាជដន  ជិដ ; 
   ទ្វីហិ  ម្មដសហិ  សមបដោត , ពុដទធ   ជាតបុរ ំ វរ។ំ 
 [៣៥៩]  ពុទ្ធំ  វសុិទ្ធកមោននដសាភម្មនំ, 
    ពាលំសម្មឡិសតភានុសម្មនពាហំុ; 
    ចកកងកិដោរចុរណំ្  ចរណាធិវាសំ, 
    ដោកតតដយកសរណំ្  អរណ្គគកាយំ។ 
 [៣៦០]  សមបុណ្ណដហម ែដោរណ្ធូបគនធ- 
    ម្មដលហិ  ដវណុ្បណ្វាទិ្ហិ  ទុ្នទុភីហិ; 
    ចិដតតហិ  ឆតតធជចាមរវជីនីហិ, 
    សុដទធ ទ្ ទិ្វនិបា  អភិបូជយំិសុ។ 
 [៣៦១] សុសជជិតំ  បុរមបោវ ,  មុនិដ ទ   តំ  មដ រមំ; 
   សុគនធិបុបផកិញ្ជកាខ -   លងកដោរតុោកុលំ។ 
 [៣៦២] សុផុលលជលជាកិណ្ណ-  អដចាឆ ទ្កជោលយំ; 
   មយូរមណ្ឌ ោរទ្ធ-   រដងគហិ  ច  វរិាជិតំ។ 
 [៣៦៣] ចារចុងកមបាសាទ្-   លោមណ្ឌ បមណ្ឌិ តំ; 
   បាដវកខិ  បវដរា  រមមំ,   និដរគាោរាមមុតតមំ។ 
 [៣៦៤] អម្មហ កដមស  សិទ្ធដោថ ,  បុដោត   នោត តិអាទិ្ ; 
   ចិនតយិោវ ន  សញ្ញជ ត-  ម្មនសតថទ្ធសាកិយា។ 
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 [៣៦៥] ទ្ហដរ  ទ្ហដរ  រាជ-  កុម្មដរ  ឥទ្មរពវុ;ំ 
   តុដមហ  វនទេ  សិទ្ធតថំ,  ន  វ ទ ម  មយនតិ  តំ។ 
 [៣៦៦] ឥទំ្  វោវ   និសីទំិ្សុ,  កោវ   ដត  បុរដោ  តដោ; 
   អទ្នតទ្មដកា  ទ្ដ ត ,  តិដោដកកវដិោចដ ។ 
 [៣៦៧] ដតសំ  អជោសយំ  ញោវ  ន,   មំ  វនទនតិ  ញាតដយា; 
   ហនទ  វ ទ បយិសោមិ-  ទនិ  ដនសនតិ  ោវដទ្។ 
 [៣៦៨] អភិញ្ញា បាទ្កជោនំ,  សម្មបជជិតវ  ្នដោ; 
   វោុឋ យ  ដហមហំដសាវ,  ដហមវដណាណ   បភងកដរា។ 
 [៣៦៩] អពភុគគ តវ   នភំ  សពព-  សតតដនតតរសាយនំ; 
   គណ្ឌ មពរកុខមូលសមិំ,   បាែិហារយិសននិភំ។ 
 [៣៧០] អសាោរណ្មដញ្ាសំ,  បាែិហារយិមុតតមំ; 
   រមណី្យតដរ  តសមិំ,  អកាសិ  មុនិបុងគដវា។ 
 [៣៧១] ទិ្សាវ   តមពភុតំ  រាជា,  សុដទធ ទ្ដ   នរាសដភា; 
   សញ្ញជ តបីតិបាដម្មដជាជ ,  សកយវដំសក យដកា។ 
 [៣៧២] សតថុ  បាទរវដិនទហិ,  សដក  ចារសិុដរារដុហ; 
   ភូសិដតកាសិ  ដត  សដពព,  សាកិយា  អករនុតថា។ 
 [៣៧៣] ធីដរា  ដបាកខរវសេសេ,  អវសាដន  មដ រមំ; 
   ធមមវសេ ំ បវដសេោវ ,  សតតចិោត វនុគគតំ។ 
 [៣៧៤] មហាដម្មហរជំ  ហ តវ ,  សសំដោ  ទុ្តិដយ  ទិ្ដន; 
   បាដវកខិ  សបទដនន,  បិណាឌ យ  បុរមុតតមំ។ 
 [៣៧៥] តសេ  បាទរវ ិទ និ-  រវ ិទ និ  អដនកោ; 
   ឧគគ តវ   បែិគគណ្ហិំ សុ,  អកកនតកកនតឋានដោ។ 
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 [៣៧៦] ដទ្ហដជាតិកទ្ដមពហិ,  ដគាបុរោែ លមនទិរា; 
   បិញ្ជ រតតំ  គដោ  តសមិំ,  បាការបបភុតី  តទ។ 
 [៣៧៧] ចរនតមបវសិិោវ ន,   បិណាឌ យ  បុរវេិីយំ; 
   ដោកាដោកករ ំ វរី,ំ  សនតំ  ទ្នតំ  បភងករ។ំ 
 [៣៧៨] បសាទ្ជនដក  រដមម,  បាសាដទ្  សា  យដសាធរា; 
   សីហបញ្ជ រដោ  ទិ្សាវ ,  ឋិោ  ដបមបរាយ ។ 
 [៣៧៩] ភូសដន  មណិ្រសីំហិ,  ភាសុរ ំ រាហុលំ  វរ;ំ 
   អាមដនតោវ   បទ្ដសេោវ ,  តុយហដមដសា  បិោតិ  តំ។ 
 [៣៨០] និដកតមុបសងកមម,   សុដទធ ទ្នយសសេិដ ; 
   វនទិោវ   តមដនកាហិ,  ឥតថីហិ  បរវិារោិ។ 
 [៣៨១] ដទ្វ  ដទ្វនិទលីោយ,  បុដោត   ដតធ  បុដរ  បុដរ; 
   ចរោិវ   ចរដតទនិ,   បិណាឌ យាតិ   ដរ   ដរ។ 
 [៣៨២] បដវដទ្សិ  បដវដទ្ោវ ,  គម្ម  មនទិរមតតដ ; 
   អាននទជលសដ ទ ហ-  បូរដិោរវុដិរាច ។ 
 [៣៨៣] តដោ  ដសសនរ ិទ នំ,  ឥដ ទ   ឥដ ទ វលងកដោ; 
   កមបម្មដ បគ តវ ន,  ដវដគន  ជិនសនតិកំ។ 
 [៣៨៤] សកយបុងគវ  ដត  ដនស,  វដំសា  ម្ម  ចរ  ម្ម  ចរ; 
   វដំស  បុដតតករាជាបិ,  ន  បិណាឌ យ  ចរ ិ ំ  បុដរ។ 
 [៣៨៥] ឥតិ  វដុតត  នរដិនទន,   មុនិដ ទ   គុណ្ដសខ្ដរា; 
   តុយហដមដសា  មហារាជ,  វដំសា  មយហមបននវដយា។ 
 [៣៨៦] ពុទ្ធវដំសាតិ  សមពុទ្ធ-  វសំំ  តសេ  បកាសយិ; 
   អដថា  តសមិំ  ឋិដោដយវ,  ដទ្ដសដ ត   ធមមមុតតរ ិ។ំ 
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 [៣៨៧] ឧតគិដែឋ  នបបមដជជយយ,  ធមមមិចាា ទិ្មុតតមំ; 
   គាេំ  មដ រមំ  វោវ ,  ដសាតូនំ  សិវម្មវហំ។ 
 [៣៨៨] ទ្សេនគគរសំ  ទ្ោវ ,  សនតដបបោវ   តមុតតដម្ម; 
   ដត ភិយាចិដោ  តសេ,  និដកតំ  សមុបាគដោ។ 
 [៣៨៩] សទ្ធិំ  វសីសហដសេហិ,  ោទី្ហិ  ទិ្បទុ្តតមំ; 
   មធុដរាទ្នបាដនន,   សនតដបបោវ   មហីបតិ។ 
 ៣៩០] ចូឡាមណី្មរចីីហិ,  បិញ្ជ រញ្ជ លិដកហិ  តំ; 
   រាជូភិ  សហ  វនទិោវ ,  និសីទិ្  ជិនសនតិដក។ 
 [៣៩១] ោបិដនកសោ  គ តវ ,  សុនទរា  រាជសុនទរ;ី 
   នរដិនទន  អនុញ្ញា ោ,  និសីទំិ្សុ  តហំិ  តទ។ 
 [៣៩២] ដទ្ដសោវ   មធុរ ំ ធមមំ,  តិដោកតិលដកា  ជិដ ; 
   អហមបជជ  ន  គដចឆយយ,ំ  សដច  ពិម្មព យ  មនទិរ។ំ 
 [៣៩៣] ទ្យាយ  ហទ្យនតសោ,  ផដលយាតិ  ទ្យាលដយា; 
   សាវកគគយុគំ  គយហ,  មនទិរ ំ បិតរា  គដោ។ 
 [៣៩៤] និសីទិ្  បវសិិោវ ន,   ពុដទធ   ពុទធ សដន  តហំិ; 
   ឆពពណ្ណរសិំជាដលហិ,  ភាសុរដ ត វ  ភានុម្ម។ 
 [៣៩៥]  មដ សិោចុណ្ណសម្មនដទ្ហ- 
    មរចិីជាដលហិ  វរិាជម្ម ; 
    បកមបិោ  ដហមលោវ  ពិម្មព , 
    ពិម្មព ធរា  សតថុ  សមីបម្មគ។ 
 [៣៩៦] សតថុ  បាដទ្សុ  សមផសេ,  សីតលុតតមវារ ិ; 
   និពាព ដបសិ  មហាដសាក-  បាវកំ  ទ្ហយិនធដន។ 
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 [៣៩៧] រាជា  សតថុ  បដវដទ្សិ,  ពិម្មព យាតិពហុ   គុណំ្; 
   មុនិដ ទ បិ  បកាដសសិ,  ចនទកិននរជាតកំ។ 
 [៣៩៨] តទ  ននទកុម្មរសេ,  សមបដតត  មងគលោថ យ; 
   វវិាដហា  អភិដសដកា ច,  ឥតិ  ដគហបបដវសនំ។ 
 [៣៩៩] មងគោនំ  បុដរដយវ,  បពាព ដជសិ  បភងកដរា; 
   អនិចឆនតំ  វ  ដនោវ   តំ,  អារាមំ  រមមមុតតមំ។ 
 [៤០០] អោត នមនុគចឆនតំ,   ទយជជតថំ  សករតជំ; 
   កុម្មរ ំ រាហុលំ  ចាបិ,  កុម្មរាភរណុ្ជជលំ។ 
 [៤០១] សុខា  វ  ឆាយា  ដត  ដមតិ, ឧគគិរនតំ  គិរមបិយំ; 
   ទយជជដមម  ទ្ទហីតិ,  ទយជជដមម  ទ្ហាហិ  ច។ 
 [៤០២] អារាមដមវ  ដនោវ ន,  បពាព ដជសិ  និរតុតរ;ំ 
   សទ្ធមមរតនំ  ទ្ោវ ,   ទយជជំ  តសេ  ធីមដោ។ 
 [៤០៣]  និកខមម  តម្មហ   សុគតំសុម្មលី, 
    តហំិ  តហំិ  ជនតុសដរារហុានិ; 
    សទ្ធមមរសីំហិ  វកិាសយដ ត , 
    ឧបាគដគា  រាជគហំ  បុ បិ។ 
 [៤០៤]  កុសុម្មកុលសុនទរតរបុវដន, 
    បទុ្មុបបលភាសុរសរនិកដរ; 
    បុេុចងកមមណ្ឌិ តសិតសិកដត, 
    សុភសីតវដន  វហិរតិ  សុគដោ។ 
 [៤០៥]  តទ  សុទ្តតវ ហយដសែឋិ  ដសដោឋ , 
    ពហូហិ  ភណ្ឌំ   សកដែហិ  គយហ; 
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    សាវតថិដោ  រាជគដហ  មនុដញ្ា, 
    សហាយដសែឋិសេ   របូគ តវ ។ 
 [៤០៦]  ដតដនវ  វដុោត   សុភដគន  ពុដទធ , 
    ជាដោតិ  ដោដក  ទិ្បទនមិដ ទ ; 
    សញ្ញជ តបីតីហិ  ឧទ្គគចិដោត , 
    រតតិមបភាតំ  ឥតិ  មញ្ាម្មដ ។ 
 [៤០៧]  និកខមម  តម្មហ   វគិតនធកាដរ, 
    ដទ្វានុភាដវន  មហាបេមហិ; 
    គ តវ ន  តំ  សីតវនំ  សុរមមំ, 
    សមបុណ្ណចនទំវ  វរិាជម្មនំ។ 
 [៤០៨]  តំ  ទី្បរកុខំ  វយិ  បជជលនតំ, 
    វដិោច ននទករ ំ មដហសំិ; 
    ទិ្សាវ ន  តសេុតតមបាទ្រាគំ, 
    បែិគគដហោវ   សិរសា  សុធីម្ម។ 
 [៤០៩] គមភីរ ំ និបុណំ្  ធមមំ,  សុណិ្ោវ   វមិលំ  វរ;ំ 
   ដសាោបតតិផលមបោវ ,  សហសេនយមណ្ឌិ តំ។ 
 [៤១០] និមដនតោវ ន  សមពុទ្ធំ,  សសំ ំ  ដោក យកំ; 
   វណ្ណគនធរសូដបតំ,   ទ្ោវ   ទនំ  សុខាវហំ។ 
 [៤១១] សតថុ  អាគមនោថ យ,  សាវតថិនគរ ំ វរ;ំ 
   បែិញ្ាំ  ដសា  គដហោវ ន,  គចឆដ ត   អនតរា  បដេ។ 
 [៤១២] ដយាជដន  ដយាជដន  ចារ-ុ ចិតតកមមសមុជជដល; 
   វហិាដរ  បវដរ  ទ្ោវ ,  ការាដបោវ   ពហំ  ធនំ។ 
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 [៤១៣] សាវតថិំ  បុនរាគ តវ ,   បាសាទ្សតមណ្ឌិ តំ; 
   ដោរណ្គឃកិបាការ-  ដគាបុរាទិ្វរិាជិតំ។ 
 [៤១៤] បុរ ំ អវហសនតំ  វ,   ដទ្វនិទសោបិ  សពពទ; 
   សពពសមបតតិសមបននំ,  នចាគីោទិ្ដសាភិតំ។ 
 [៤១៥] កសមិំ  ដសា  វហិដរយាតិ,  ភគវា  ដោក យដកា; 
   សម ត នុវដិោដកដ ត ,  វហិារារហភូមិកំ។ 
 [៤១៦] ដជតរាជកុម្មរសេ,   ឧយានំ  ននទដ បមំ; 
   ឆាយូទ្កាទិ្សមបននំ,  ភូមិភាគំ  ឧទិ្កខិយ។ 
 [៤១៧] ហិរញ្ាដកាែិស ថ រ-  វដសដនវ  មហាយដសា; 
   កិណិ្ោវ   បវដរ  តសមិំ,  នរាមរមដ ហដរ។ 
 [៤១៨]  និចាំ  កិងកិណិ្ជាល ទ្រចិុរ ំ សិងគីវ  សិង្ខគ កុលំ, 
    រមមំដនកមណី្ហិ  ឆននឆទ្នំ  អាមុតតមុោត វលំិ; 
      រាគវោិនភាសុរតរ ំ បុបាផ ទិ្ លងកតំ, 
    ចិរតំ  គនធកុែំិ  វរ ំ សុវបុិលំ  កាដរសិ  ភូដសខ្រ។ំ 
 [៤១៩]  ជិនរតជានមប ិ វសិាលម្មលយំ, 
    វោិន  សយ សនុជជលំ; 
    សុមណ្ឌិ តំ  មណ្ឌ បចងកម្មទិ្ , 
    វលុិមបម្មនំ  មនដោចនំ  សទ។ 
 [៤២០]  អថាបិ  សណាហ មលដសតវាលុកំ, 
    សដវទិ្កាចារវុសិាលម្មលកំ; 
    ជោសយំ  សាតតិសីតដោទ្កំ, 
    សុគនធិដសាគនធិកបងកជាកុលំ។ 
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 [៤២១]  សុផុលលសាោសនដសាក គ- 
    បុ ន គបូគាទិ្វរិាជម្មនំ; 
    មដ រមំ  ដជតវ ភិោនំ, 
    ការាបយី  ដសែឋិ  វហិារដសែឋិំ។ 
 [៤២២]  វសិាលដកោសធរាធរតុតម្ម- 
    ភិរាមបាការផណិ្នទដគាបិដោ; 
    ជនសេ  សពាព ភិមតតថសាធដកា, 
    វហិារចិ ត មណិ្  ដសា  វរិាជដត។ 
 [៤២៣] តដោ  អាគមនោថ យ,  មុនិនទំ េបិណ្ឌិ ដកា; 
   ទូ្តមាដហសិ  ដសា  សោថ , សុោវ   ទូ្តសេ  សាសនំ។ 
 [៤២៤] មហោ  ភិកខុសំដ ន,  តទ  តម្មហ   បុរកខដោ; 
   និកខមិោវ នុបុដពពន,   បដោត   សាវតថិមុតតមំ។ 
 [៤២៥] សមុជជោនិដនកានិ,  ធជា ទយ  សុនទរា; 
   កុម្មរា  បុរដោ  សតថុ,  និកខមំិសុ  សុរា  យថា។ 
 [៤២៦] និកខមំិសុ  តដោ  ដតសំ,  បចឆដោ  តរណុ្ងគ ; 
   ចារបុុណ្ណ ោទយ,  ដទ្វកញ្ញា   យថា  តថា។ 
 [៤២៧] បុណ្ណបាតំិ  គដហោវ ន,  ដសែឋិដ   ភរយិា  តថា; 
   សទ្ធិំដនកសតិតថីហិ-  ដនកាលង្ខក រលងកោ។ 
 [៤២៨] មហាដសែឋី  មហាដសែឋិ-  សដតហិ  សហ   យកំ; 
   អពភុគគញ្ឆ ិ  មហាវរី,ំ   បូជិដោ  ដតហិដនកោ។ 
 [៤២៩]  ឆពពណ្ណរសីំហិ  មដ រដមហិ, 
    បុរ ំ វរ ំ បិញ្ជ រវណ្ណភាវ;ំ 
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    ដនដោត   មុនិដ ទ   សុគដោ  សុគដោត , 
    ឧបាវសីិ  ដជតវនំ  វហិារ។ំ 
 [៤៣០] ចាតុទ្ទិសសេ  សំ សេ,  សមពុទ្ធបមុខ្សេហំ; 
   ឥមំ  ទ្មមិ  វហិារនតិ,   សតថុចារកុរមពុដជ។ 
 [៤៣១] សុគនធវាសិតំ  វារ ិ,ំ   ដហមភិង្ខគ រដោ  វរ;ំ 
   អាកិរោិវ   អទ  រមមំ,  វហិារ ំ ចារទុ្សេនំ។ 
 [៤៣២]  សុរមមំ  វហិារ ំ បែិគគយហ  ដសែឋិំ, 
    អនដគឃ  វចិិោត សនសមិំ  និសិដ ន ; 
    ជនិ ទ នមិដ ទ   តិដោដកកដនដោត , 
    តិដោកបបសាទវហនតមមនុញ្ាំ។ 
 [៤៣៣]  ឧទរានិសំសំ  វហិារបបទដន, 
    អ េបបទដនន   េសេ  តសេ; 
    សុទ្ោត ភិោនសេ  ដសែឋិសេ  សោថ , 
    យសសេ ី ហិដតសី  មដហសី  អដទ្សី។ 
 [៤៣៤]  ឧឡារានិសំសំ  វហិារបបទដន, 
    កដេតុ  សមដោថ   វ ិ  ភូរបិញ្ាំ; 
    តិដោដកក េំ  នដរា  ដកាសិ  យុដោត , 
    មុខានំ  សហដសេហិដនដកហិ  ចាបិ។ 
 [៤៣៥]  ឥតិ  វបុិលយដសា  ដសា  តសេ  ធមមំ  កដេោវ , 
    អបិ  សកលជ នំ  ម្មនដស  ដោសយដ ត ; 
    បរមមធុរ ទំ្  ធមមដភរ ិ ំ មហនតំ, 
    វហិរតិ  បហរដ ត   តតថ  តតថូបគ តវ ។ 
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 [៤៣៦]  ឯវ ំ  តិដោកហិតដទ្ន  មហាទ្ដយន, 
    ដោកុតតដមន  បរភុិតតបដទ្សបនតិំ; 
    និចាំ  សុរាសុរមដហារគរកខសាទិ្- 
    សមបូជិតំ  អហមិទនិ  និទ្សេយិសេ។ំ 
 [៤៣៧]  សទ្ធមមរសិំនិកដរហិ  ជិនំសុម្មលី, 
    ដវដនយយបងកជវ និ  វកិាសយដ ត ; 
    វាសំ  អកាសិ  បវដរា  បឋមមហិ  វដសេ, 
    ពារាណ្សិមហិ  នគដរ  មិគកាននមហិ។ 
 [៤៣៨]   នបបការរត បណ្វេិីបនតិ- 
    រដមម  បុដរ  បវររាជគហាភិោដន; 
    វាសំ  អកាសិ  ទុ្តិដយ  តតិដយ  ចតុដតថ, 
    វដសេបិ  កនតតរដវឡុវដនបិ   ដថា។ 
 [៤៣៩]  ភូបាលដម្មឡិមណិ្រសិំវរិាជម្មនំ, 
    ដវសាលិ មវទិិ្តំ  នគរ ំ សុរមមំ; 
    និសោយ  សកយមុនិដកសរ ិ បញ្ា មមហិ, 
    វសេមហិ  វាសមករតិថ  មហាវនសមិំ។ 
 [៤៤០]  ផុោល តិនីលវមិលុបបចារដុនដោត , 
    សិងគីសម្មនតនុដជាតិហិ  ដជាតម្មដ ; 
    ពុដទធ   អននតគុណ្សននិធិ  ឆែឋវដសេ, 
    វាសំ  អកា  វបុិលមងកុលបពពតសមិំ។ 
 [៤៤១]  គមភីរទុ្ទ្ទសតរ ំ មធុរ ំ មរនំូ, 
    ដទ្ដសតវ  ធមមមតុដោ  សិរសិននិវាដសា; 
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    ដទ្វនិទសីតលវសិាលសិោសនសមិំ, 
    វសេមហិ  វាសមករ ី មុនិ  សតតមមហិ។ 
 [៤៤២]  ផុោល រវនិទចរដណា  ចរណាធិវាដសា, 
    ដសា  សំុសុម្មរគិរ ិមធរាធរមហិ; 
    វាសំ  អកា  បរមម្មរជិ  អែឋមសមិំ, 
    វសេមហិ  កនតតរដភសកោវនមហិ។ 
 [៤៤៣]    មោតិពហុតិតថិយសបបទ្បប,ំ 
    ហ តវ   តិដោកតិលដកា  នវមមហិ  វដសេ; 
    វាសំ  អកាសិ  រចិុដរ  អតិទ្សេនីដយ, 
    ដកាសមពិសិមពលិវដន  ជិនបកខិរាជា។ 
 [៤៤៤]  ដតសំ  មហនតកលហំ  សមិតំុ   យតីនំ, 
    និសោយ  វារណ្វរ ំ ទ្សមមហិ  វដសេ; 
    បុបាផ ភិកិណ្ណវបុិោមលកាននសមិំ, 
    វាសំ  អកា  មុនិវដរា  វរបារដលដយយ។ 
 [៤៤៥]  ធម្មម មដតន  ជនតំ  អជរាមរនតំ, 
    ដនដ ត   វដិោចនមដ ហរសុទ្ធទ្ដ ត ; 
     ោភិោនទិ្ជគាមវដរ  មុនិដ ទ , 
    វាសំ  អកា  អមិតពុទ្ធិ  ទ្ដសកវដសេ។ 
 [៤៤៦]  ដវរញ្ជចារទិុ្ជគាមសមីបភូដត, 
    អារាមដក  សុរភិបុបផផោភិរាដម; 
    សពពញ្ាុ  សកយមុនិ  ពារសមមហិ  វដសេ, 
    វាសំ  អកាសិ  បុចិមនទទុ្មិនទមូដល។ 
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 [៤៤៧]  ផុោល រវនិទវទ្ដ   រវចិារដុសាដភា, 
    ដោកសេ  អតថចរយិាយ  ទ្យាធិវាដសា; 
    វាសំ  អកា  រចិុរចាលិយបពពតសមិំ, 
    វដីរា  តិដោកគុរ ុ ដតរសមមហិ  វដសេ។ 
 [៤៤៨]  ពនធូកបុបផសមបាទ្ករាភិរាដម្ម, 
    ធមមិសេដរា  បវរដជតវដន  សុរដមម; 
    ធីដរា  មហិទ្ធិ  មុនិ  ចុទ្ទសមមហិ  វដសេ, 
    វាសំ  អកា  សកលសតតហិដតសុ  យុដោត ។ 
 [៤៤៩]  ដវដនយយពនធុវនរាគគដជ  វហិ តវ , 
    វសេមហិ  បញ្ា ទ្សដម  មុនិ  សីហរាជា; 
    វាសំ  អកា  កបិលវតថុធរាធដរារ-ុ 
    និដរគាធរាមរមណី្យមណិ្គគុហាយំ។ 
 [៤៥០]  យកខមប ិ កកខឡតរ ំ សុវនីិតភាវ,ំ 
    ដនោវ   បុដរ  វរតម្មលវកាភិោដន; 
    វសេមហិ  វាសមករ ី ទ្សឆែឋមមហិ, 
    ដនដ ត   ជនំ  ពហុតរមបិច  សនតិមគគំ។ 
 [៤៥១]  បាការដគាបុរនិដកតនដោរណាទិ្- 
    ដនោត ភិរាមវររាជគដហ  មដហសី; 
    វាសំ  អកានធិវដរា  ទ្សសតតមមហិ, 
    វសេមហិ  បតថែយដសា  ភុវនតតយសមិំ។ 
 [៤៥២]  ធដម្មម សដធន  មធុដរន  សុខាវដហន, 
    ដោកសេ  ដោរតររាគរជំ  វហិ តវ ; 
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    វសេមហិ  វាសមករ ី ទ្សអែឋមសមិំ, 
    អងគីរដសា  បវរចាលិយបពពតសមិំ។ 
 [៤៥៣]  ដវដនយយពនធុជនដម្មហរបុិ  ឧឡារ,ំ 
    ហ តវ ន  ធមមអសិ   វរធមមរាជា; 
    ឯកូនវសីតិមដក  បុន  តតថ  វដសេ, 
    វាសំ  អកា  មធុរភារតិ  ដោក ដថា។ 
 [៤៥៤]  សុទធ សដយា  បវររាជគដហ  វចិិដតត, 
    វាសំ  អកាសិ  សមវសីតិមមហិ  វដសេ; 
    ដោកសេ  អតថចរដណា  សុភកបបរកុខ- 
    ចិ ត មណិ្បបវរភទ្ទ ដោ  មុនិដ ទ ។ 
 [៤៥៥]  ឯវ ំ តិដោកមហិដោ  អនិពទ្ធវាសំ, 
    កោវ   ចរ ំ បឋមដពាធិយុឡារបដញ្ញា ; 
    ឆពពណ្ណរសិំ  សមុដបតវចិិតតដទ្ដហា, 
    ដោដកកពនធុ  ភគវា  អវដសសកាដល។ 
 [៤៥៦]  សាវតិេិយំ  បវរដជតវដន  ច  រដមម, 
    ទិ្ពាព លដយ វ  សមលងកតបុពពរាដម; 
    វាសំ  អកាសិ  មុនិ  វសីតិបញ្ា វដសេ, 
    ដោកាភិវទុ្ធិនិរដោ  សុខ្សននិវាដសា។ 
 [៤៥៧]  ឥតិ  អមិតទ្ដយា  ដយា  បញ្ាោលីសវដសេ, 
    មនុជមនវនសមិំ  ជាតរាគគគិរាសំិ; 
    បរមមធុរធមមមពូហិ  និពាព បយដ ត , 
    អវសិ  ស  មុនិ  ដមដោ  ដោកសនតិំ  កដរាតុ។ 
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(និគមគាថា) 
 [៤៥៨] បញ្ញា វរងគ   មយហំ,   សញ្ញជ ោ  មនមនទិដរ; 
   ដោសយនតី  សពពជនំ,  វទុ្ធិំ  គចឆតុ  សពពទ។ 
 [៤៥៩] ចិតំ  យំ  រចយដនតន,  ជិនសេ  ចរតំិ  មយា; 
   បុញ្ាំ  តសោនុភាដវន,  សមបដោត   តុសិោលយំ។ 
 [៤៦០] ដមដតតយយដោក េសេ,  សុណ្ដ ត   ធមមដទ្សនំ; 
   ដតន  សទ្ធិំ  ចិរ ំ កាលំ,  វនិទដ ត   មហតំិ  សំិរ ិ។ំ 
 [៤៦១] ពុដទ្ធ  ជាដត  មហាសដោត , រដមម  ដកតុមតីបុដរ; 
   រាជវដំស  ជនិោវ ន,   តិដហតុបែិសនធិដកា។ 
 [៤៦២] ចីវរ ំ បិណ្ឌ បាតញ្ា ,   អនគឃ ំ វបុិលំ  វរ;ំ 
   ដស សនញ្ា   ដភសជជំ,  ទ្ោវ   តសេ  មដហសិដ ។ 
 [៤៦៣] សាសដន  បពពជិោវ ន,  ដជាដតដ ត   តមនុតតរ;ំ 
   ឥទ្ធិម្ម  សតិម្ម  សម្មម ,  ោដរដ ត   បិែកតតយំ។ 
 [៤៦៤] វាកដោ  ដតន  ពុដទធ យំ,  ដហសេតីតិ  អ គដត; 
   ឧបបននុបបននពុទធ នំ,   ទនំ  ទ្ោវ   សុខាវហំ។ 
 [៤៦៥] សំសាដរ  សំសរដ ត   ហិ,  កបបរដុកាខ វ  បាណិ្នំ; 
   ឥចឆិតិចឆិតម ន ទំិ្,   ទ្ទ្ដ ត   មធុរ ំ វរ។ំ 
 [៤៦៦] មំសដោហិតដនោត ទំិ្,  ទ្ទំ្  ចិតតសម្មហិដោ; 
   សីលដនកខមមបញ្ញា ទំិ្,  បូដរដ ត   សពពបារមំិ។ 
 [៤៦៧] បារមីសិខ្រ ំ បោវ ,   ពុដទធ   ហុោវ   អនុតតដរា; 
   ដទ្ដសោវ   មធុរ ំ ធមមំ,  ជនតូនំ  សិវម្មវហំ។ 
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 [៤៦៨] សពពំ  សដទ្វកំ  ដោកំ,  រពហាសំសារពនធ ; 
   ដម្មចយិោវ   វរ ំ ដខ្មំ,  បាបុដណ្យយ ំ សិវ ំ បុរ។ំ 
 [៤៦៩] លង្ខក លង្ខក រភូដតន,  ភូបាលនវយដកតុ ; 
   វជិយពាហុ   រញ្ញា ,  សក ដមន  ការដិត។ 
 [៤៧០] សដោយាសយបាការ-  ដគាបុរាទិ្វរិាជិដត; 
   បរដិវណ្វដរ  រដមម,   វសោ  សនតវតុតិ ។ 
 [៤៧១] ដមធងករាភិោដនន,   ទ្យាវាដសន  ធីមោ; 
   ដេដរន  រចិតំ  ឯតំ,   សពភិ  សំដសវតំិ  សទ។ 
 [៤៧២] ភដវ  ភដវធ  គាថានំ,  ដតសតតតិ  ចតុសេតំ; 
   គនថដោ  បញ្ា បញ្ញា សា-  ធិកំ  បញ្ាសតំ  ឥតិ។ 

ជិនចរតិបាឡិ បរនិិែឋិោ។ 
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