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រសវាហិនី 

នសមា តសស ភគវសត្ អរហសត្ សមាម ោសម្ពទុេសស។ 

បណាមាទកិថា 

[១] សតថបុបសតថច្រណ្ ំសរណ្ំ ជនាន,ំ 

ព្រព្ហាម ោទិសមាឡិ ម្ណ្ិរំសិ សមាវហនតំ, 

បសង្ ករុហាភម្ុទសុកាម្លោរុវណ្ណំ; 

វនាទ ោម្ិ ច្កកវរលកខណ្មាទធានំ។ 

[២] សិទេំ ជិសនន ចិ្រកាលម្តនទិសតន, 

យំ ភាវសកា សម្ធគិច្ឆតិ សខម្ម្គគំ; 

យំ កបបរុកខ  រុចិ្្ន ម្ណ្ិវ ភាតិ, 

តំ ធម្មម្គគ ម្សម្ំ បណ្មាម្ិ និច្ចំ។ 

[៣] សនតិន្ទនទិយំ សុគតសនូវុរ ំវសិុទេ,ំ 

យំ ទកខ ិសណ្យយម្តទំ សុច្ិបុញ្ញសខតតំ; 

ត្សណ្សិនំ សរណ្ម្ុជឈិតសព្ពទកុខ ំ, 

វនាទ ោម្ិ សង្ឃ ម្នឃំ សិរោ ម្ហគឃំ។ 
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[៤] យម្បតតសម្តថ រតនតតយសថាម្សនន, 

បុសញ្ញន សតន ទុរតិំ សកលំ បណុ្ជជ, 

វកាខ ោម្ហំ សុម្ធុរំ រសវាហិនិនតំ, 

សភា សភា សុណ្នត ុសុជនា ភិម្ុ្វហា ោ។ 

[៥] តតថតតថបូបនាន ោន,ិ   វតថនូិ អរហា បុសរ; 

អភាសុំ ទីបភាោយ,  ឋសបសុំ តំ បុរាតនា។ 

[៦] ម្ហាវហិាសរ តង្គតុត-,  វង្ កបរសិវណ្វាសិសកា; 

រដ្ឋបាសមតិ នាសម្ន,  សីមោរ គុណាកសរា។ 

[៧] ហិត្យ បរវិសតតស,ិ  បជានំ បាឡិភាសសត្; 

បុនរុត្ត ោទិស្សសហិ,  តមាសិ សព្ពមាកុលំ; 

អនាកុលំ ករសិាម្ិ,  តំ សុណាថ សមាហិត្។ 

[៨]  វតិរា្ បុសរ សវាច្ុំ,  យោម ោ តោម ោ ហិ ភាសិតំ; 

ឯតមាទរណ្ីយញ្ហ ,ិ  ោធុ ោធូហិ សព្ព្ តិ។ 

ជម្ពទុីបុបបតតិ វតថនូិ។
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ធម្មសោណ្ឌ កវស គ្ ោ 

១. ធម្មសោណ្ឌ កសស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

តតថ សតសំ វតថនូ ម្បុបតតិសយា ទវ ិធា ភវនតិ ជម្ពទុីសប សីហឡ-

ទីសបោត,ិ តតថ ជម្ពទុីសប ត្ឡីស, សីហឡទីសប សតសដ្ឋ,ិ សតសុ ត្វ 

ជម្ពទុីបុបបតតិវតថនូិ អាវ ិ ភវសិសនត,ិ តសត្បិ ធម្មសោណ្ឌ កសស វតថ ុ

អាទិ, កថំ, អមាហ ោកំ កិរ ភគវសត្ បុសព្ព ឥម្សមិេសយវ ភទទកសបប 

កសសសបានាម្ សត្ថ ោ សមសក ឧទបាទិ, តសស សោ បន ភគវសត្ 

ោសននតរធានសត្ ន ចិ្សរសនវ កាសលន អមាហ ោកំ សាធិសសត្ត ោ 

ារាណ្សីរស ញ្ ោ អគគម្សហសិយា កុច្ឆិសមិេ និព្ពតតិ, តសសុ បបតត ិ

កាលសម្ននតរសម្វ សព្ពសត្ត ោនំ ម្នសិ ធម្មស ញ្ ោ ឧទបាទិ, 

តោម ោសស ធម្មសោសណាឌ ោតិនាម្ ម្កំស,ុ សោ បសនសោ កុមាសរា 

ម្ហសនតន បរវិាសរន វសឍេសនាត ោ សព្ពសិសបបសុ និបផតតិេ បត្វ ោ បិតរា 

ឧបរសជជន បូជិសត្ ហុត្វ ោ ្នាទសយា ទសកុសលកម្មបសថ 

បូសរសនាត ោ បិតអុច្ចសយនាម្សច្ចហិ រសជជនាភសិិញ្ច ិសត្ អសហាសិ, សោ 

បសនស ធម្មសោណ្ឌ កម្ហារាជា សទវនគរសទិសស ារាណ្ស-ី

នគសរ ច្កកវតតិសទសិំ ារាណ្សីរជជំ កាសរសនាត ោ មាសទេមាសច្ចសយន 

សិរសិយនគសត្ ឯវំ ចិ្សនតសិ, ម្សម្វំ រជជសិរមិ្នភុវនំ ន សោភត ិ

ធម្មវសិយាសគន, ទវិាករ វរិហិសត្ នសភា  វយិាតអិាទិនា 

នានាការណ្ំ ចិ្សនតសិ, សតសនតថ។ 
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[១]  បុសញ្ញន សីមទិម្សយន បុសព្ព, 

កសតន បសត្ត ោសមិ អតនទិសតន, 

ម្សកកោសរ វយិ សទវរាជា; 

រាជតតម្ិសទេ បុរម្ុតតម្ម្ ហិ។ 

[២]  រូសបន ហារនីយនសុសសវន, 

សសទទន សមាម ោ សវណាម្សតន, 

គសនេន ឃានសុសវសោភសនន, 

រសញ្ញបុសញ្ញន រសសនោបិ។ 

[៣]  ផសសសន គតតសស សផុសសសទន, 

សម្ិទេិបសត្ត ោសមិ ម្ហិទេិសកាហំ, 

សនសវតតសកសនវ បមាទភាវ, 

មា បជជិតុំ យុតតរូបនតិ ញត្វ ោ។ 

[៤]  ទសាម្ិ អង្គអបិ ជីវតិញ្ច , 

ធញ្ញំ ធនំ ោបិ បសននចិ្សត្ត ោ, 

សោសាម្ិ ធម្មំ សិវមាទធានំ, 

ជិសនរតិំ ជាតិជរាបហាណ្ំ។ 

[៥] ន សោភតិ យថាកាសំ,  ជលំ ធាម្បតិេវនិា, 

រជជករណ្ំ តថា ម្យ ហ,ំ    វនិា ធមាម ោ ន សោភតិ។ 
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[៦] ន សោភតិ ហថា រតតិ,  និោនាថំ វនិា ស្, 

រជជករណ្ំ តថា ម្យ ហ,ំ   វនិា ធមាម ោ ន សោភតិ។ 

[៧] អលង្ កសត្ប ិសច្ ហតថី,   វនិា ្  ន សោភតិ, 

រជជករណ្ំ តថា ម្យ ហ,ំ   វនិា ធមាម ោ ន សោភតិ។ 

[៨]  យថា កសមល ោលមាលីយំ, 

 វនិា សវម ន សោភតិ, 

រជជករណ្ំ តថា ម្យ ហ,ំ 

 វនិា ធមាម ោ ន សោភតិ។ 

[៩]  យថា សុម្ណ្ឌ ិសត្ រាជា, 

កុបសោ សនវ សោភតិ, 

រជជករណ្ំ តថា ម្យ ហ,ំ 

[១០] ធម្មសម្វ សណុ្ិសាម្ិ,  ធសម្ម សម្ រម្តី ម្សនា, 

ន ហិ ធមាម ោ បរំ អតថិ,  ធម្មម្ូលំ តិសម្បទនត។ិ 

ឯវ ំ ចិ្សនតត្វ ោ បាសត្វ សិរគិាភ ោ និកខម្ម សុសជជិសត សម្ុសសតិ-

សសតច្ឆសតត រាជបសលលសង្ ក អម្ច្ចគណ្ បរវិុសត្ និសីទិ សទវរាជាវយិ 

 វសិរាច្មាសនា, និសិសនាន ោ បន រាជា អម្សច្ច ឯវមាហ, សយា បសនតថ 

សភាសនាត ោ ព្ទុេភាសិសតសុ ធសម្មសុ កិញ្ច ិធម្មំ ជានាតិ, សោ ភាសតុ, 
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សោតុម្ិោឆ ោម្ធិម្មនតិ, សត សសព្ពបិ ម្យំ សទវ ន ជានាមាតិ អាហំសុ, ត ំ

សុត្វ ោ អ ន តត ម្ សនា រាជា ឯវំ ចិ្សនតសិ, យនននូាហំ ហតថិកខ សនេ 

សហសស ំ ឋសបត្វ ោ នគសរ សភរ ិិំច្រាសបយយំ, យំ អសបបវនាម្ សកាច្ិ 

ធនសមសភន ោតុបបទិកាយបិ ្ថាយ ធម្មំ សទសសយយ។ តំ សម្ 

ទីឃរតតំ ហិត្យ សុោយ ភវសិសតីត,ិ តសត្ សោ តថា កត្វ ោបិ 

ធម្មសទសកំ អលភសនាត ោ បុន ទវ ិសហសស ំតិច្តុបញ្ច សហសសនតិយាវ-

សកាដ្ិបបសកាដ្ិេទម្មតីិ, តសត្ ្ម្ និគម្ ជនបសទ, តសត្ សសដ្ឋិោឋ ោន ំ

សសនាបតិ ឧបរាជោឋ ោនា ទសយាបិ, បនុ សសតច្ឆតតំ ទម្ម,ិ រាជសវស ំ

បហាយ អត្ត ោនំ ្សំ ោសវត្វ ោ ធម្មសទសសនតសស ទម្មិតិ វត្វ ោ សភរ ិ

ច្រាសបត្វ ោបិ ធម្ម សទសកម្លភិត្វ ោ សំវសិ គ្ ោ កិសម្ម ធម្មវសិយាសគន 

រសជជនាតិ អម្ោច ោនំ រជជំ នីយាសតត្វ ោ សទេម្មគសវសសកា 

ធម្មសោណ្ឌ កម្ហារាជា ម្ហាវនំ បាវសិិ ្ម្ និគម្ រាជធាន ិ

បរម្បរាយ, សតសនតថ។ 

[១១]  បុសរ សភរ ិិំ ច្រាសបត្វ ោ, 

ធម្មសោសណាឌ ោ នរាធសិបា; 

សទេម្មសជឈសកំ សតថ,ុ 

អល េ្ ោ ធនសកាដ្ហិិ។ 

[១២]  ្សោ សហាម្ិ បហាយាហំ, 
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រាជតតំ សទសកសស សម្; 

ឥោច ោហ សោ ម្ហីបាសម, 

អសហា ធសម្មសុ សមលត្។ 

[១៣] រជជំ នីយាតយិត្វ ោន,  អម្ោច ោនំ ម្សនារម្,ំ 

វនំ បាវសិិ សោ រាជា,  គសវសំ ធម្មម្ុតតម្នត។ិ 

ម្ហាវនំ បវដិ្ឋកខ សណ្ បន ម្ហាសតតសស បុញ្ញសតសជន 

សកកសាសន ំឧណាហ ោការំ ទសសសស,ិ អថ សទវរាជា ចិ្សនតសិ អកាម្ ំ

សម្ បណ្ឌុ កម្ពល សិមសនំ ឧណ្ហម្សហាសិ, កិននសុោ ការណ្នត ិ

សមកំ ឱសមសកសនាត ោ សសកាក ោ សទវរាជា ធម្មសោណ្ឌ ក ម្ហារាជាន ំ

សកលជម្ពទុីប ំ  វចិិ្និត្វ ោ សទេម្មសជឈសកំ អលភិត្វ ោ វនំ បវដិ្ឋភាវ ំ

អទទស, ធម្មសោណ្ឌ កម្ហារាជា សទេម្មត្ថ ោយ រជជ ធន ព្នេ ុជីវតិម្ប ិ

បហាយ អរញ្ញំ បវសិោឋ ោ, ន សោ វត្យំ សយាវា សោវា សសត្ត ោ, 

ឥម្សមិេសយវ កសបប ព្សុ េ្ ោ ភវសិសតិ, ព្ទុេសាធិសសត្ត ោ ោយំ អសជជវ 

ម្ហារញ្ញំ បវសិោឋ ោ សទេម្មំ អល េ្ ោ ម្ហាទកុខ ំ បាបុសណ្យយ, ន សច្ត ំ

យុតតំ, អជជ ម្យា តតថ គនថព្ពំ ធមាម ោម្តរសសន តម្ភិសិញ្ច ិត្វ ោ រសជជ 

បហិោឋ ោសបតុនតិ ចិ្សនតត្វ ោ អតតភាវំ  វជិហិត្វ ោ ភយានកំ ម្ហនតំ 

រកខសសវសំ និម្មណិ្តិ្វ ោ ម្ហាសត្ត ោភិម្ុសោ អវទិសូរ អត្ត ោន ំទសសសសិ, 

សតសនតថ។ 
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[១៤]  ព្យគឃច្ឆសីហម្ហិសោ រគហតថិទីប,ិ 

ម្ិ្កុលំ កណ្ដ កសសលរុកខ ំ; 

នរានម្ិសនាទ ោ បវសិិតវកាននំ, 

ឥសត្ចិ្សត្ វពិ្ភម្ិ ធម្មកាសមា។ 

[១៥]  តសានភុាសវន បុរនិទទសស, 

សិមសនំ ឧណ្ហម្សហាសិ កាម្ំ; 

សតសនវ សោ សមកម្ុទិកខមាសនា, 

អទទកខ ិ ធីរ ំវបិិសន ច្រនតំ។ 

[១៦]  ម្យជជ តំ ធម្មរសសន សមាម ោ, 

សនតបបយិត្វ ោ គម្នំ វរនតិ; 

ម្នាតវ ោ សុភីម្ញ្ជ នកូដ្វណ្ណំ, 

ម្ហាម្ុខំ និគគត ភមី្្ឋំ។ 

[១៧]  ទិតតគគិសង្ក ោស  វោិលសនតតំ, 

ម្សជឈន ភគគំ ចិ្បិដ្គគនាសំ; 

ខរតម្ព្ឋិេ ឃនម្សសុវនតំ, 

នីសមទរំ គជជិតភីម្សឃាសំ។ 

[១៨]  កសរារុហំ តិកខសសមហិត្យតំ, 
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 វោិលសធាត្យតខគគហតថំ; 

គ្យុសធនង្ កិតម្ញ្ញាហំុ, 

ទសោឋ ោដ្ឋភីម្ំ សវលីលមដ្ំ។ 

[១៩]  ម្នសុសម្ំោទនរតតបានំ, 

ភយានកំ កកខលយកខ វណ្ណ;ំ 

សុមាបយិត្វ ោន វននតរសមិេ, 

ទសសសសិ អតតំ ស នរាធិបសាតិ។ 

អថ ម្ហាសសត្ត ោ អតតសនា អវទិសូរ ឋតិំ រកខសំ អទទកខ ,ិ តំ 

ទិោវ ោនាសស ភយំវា ឆម្ភិតតតំវា ចិ្តថពុ្រត្សម្តតំវា នាសហាសិ, កិម្ព្រត 

ចិ្សនតសិ, អបិនាម្ ឯវរូសបា បិរកខ សោ ធម្មំ ជាសនយយ, យនននូាហំ 

តសស សនតិសក ធម្មំ សុណ្ិសាម្,ិ តសម្ម ទីឃរតតំ ហិត្យ សុោយ 

ភវសិសតីតិ ចិ្សនតសិ។ ចិ្សនតត្វ ោ ច្បន អជជ ម្យា តម្ុបសង្ កម្ម បុច្ឆិតំ 

វដ្ដតីតិ គនាតវ ោ រកខ សសន សទេិេ សលលបសនាត ោ អាហ។ 

[២០]  អសមិេ វនសមិេ តរុសណ្ឌ  ម្ណ្ឌ ិសត; 

សុផុលលិត្សនកលត្កុមកុសល; 

អធិគគហីសត្ សិ ម្ហានភុាវ, 

បុោឆ ោម្ិ តំ សទវ វសទហិ កង្ខំ។ 
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[២១]  ធម្មំ គសវសំ វនមាគសត្ម្ ហិ, 

បហាយ រជជំ អបិ ញាតិសង្ឃ;ំ 

ជានាសិ សច្ សម្ម វសទហិ ម្យ ហំ, 

ឯកម្បិ ្ថំ សុគសតន សទសិតំ។ 

តសត្ យសកាខ ោ អាហ។ 

[២២]  ធម្មំ បជានាម្ហសម្កសទសំ, 

ជិសនរតិំ ោធុតរំ រោន,ំ 

សទសសម្ិ សច្ហំ តវ ធម្ម ម្គគ,ំ 

តុវញ្ហិ កិេ កាហសិ សទសកសាតិ។ 

អថ ម្ហាសសត្ត ោ អាហ។ 

[២៣]  រសជជ ឋិសត្ អសសម្ហំ សសច្ សភា, 

អនបបរូបំ បកសរាម្ិ បូជ;ំ 

ឥ្និ ឯសកា វនម្ជឈបសត្ត ោ, 

កសរាម្ិ កិេ សទហម្ិម្ ំឋសបត្វ ោ។ 

[២៤]  យទិច្ឆសិ តវ ំ ម្ម្ ម្សំសមហិតំ, 

កសរាម្ហំ សង្គហម្ជជ សតន, 
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ន ច្តថិ អញ្ញំ តវ អច្ចនីយំ, 

សទសសហិ ធម្មំ សុគត បបសតថនតិ។ 

តសត្ យសកាខ ោ អាហ។ 

[២៥]  ភតុ្វ ោន ម្ំសំ សុហិសត្វ សសនាត ោ, 

ហនាតវ ោ បិបាសំ រុធិរ ំបិវតិ្វ ោ; 

ធម្មំ កសថតុំ បភវាម្ិ តុយ ហំ, 

វតត ុំ ន សសកាក ោម្ិ ខុ្ បសរសត្តិ។ 

អថ ម្ហាសសត្ត ោ អាហ។ 

[២៦]  ភតុ្វ ោ តុវំ ម្ំ បថម្ញ្ហ ិយកខ , 

បោឆ ោ តុ សទសសសសស ិកសស ធម្មំ; 

ធម្មសស ម្យ ហំ តវ ម្សំមភំ, 

តវ សម្វ ជានាហិ យថា ភសវយាតិ។ 

ឯវំ វុសតត សសកាក ោ សទវានម្ិសនាទ ោ ោធុ ម្ហារាជ អហសម្វ យុតត ំ

ជានាម្ីត ិ វត្វ ោ តសាវទិសូរ តិ្វុតុសព្ពធ ំ អញ្ជ នវណ្ណំ ម្ហនតំ បព្ពត ំ

មាសបត្វ ោ ម្ហារាជ ឥម្មារុយ ហ បព្ពតម្ទុេនិដ្ឋិសត្ ម្ម្ ម្ុសខ បតតុ, 

អហំ បតនថសស សត ធម្មំ សទសសសាម្ិ, ឯវ ំ សសនត តុយ ហ ំ
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ធម្មបដ្ិមសភា, ម្យ ហំច្ ម្ំសបដិ្មសភា ភវសិសតីតិ។ ត ំ សុត្វ ោ 

ម្ហាសសត្ត ោ អនម្តសគគ សោំសរ សសំរសត្ សម្ សីហព្យគឃច្ឆម្ច្ឆ-

កច្ឆបវហិង្គ ោទីនំ ភកខភតូសស ជាតសី ុ បមាណ្ំ នតត,ិ អជជ ម្យា 

សម្ពទុេសស ធម្មត្ថ ោយ ជីវតិំ បរចិ្ចជិតុំ វដ្ដតតីិ ចិ្សនតត្វ ោ ឯវមាហ។ 

[២៧]  សំោរវសដ្ដសុ វវិដ្ដមានា, 

បសបោនតិ ទកុខ ំ ជនត្ អសនកា; 

ឯតញ្ហិ សភា អតតសនា វា បរសស, 

អត្ថ ោយ នាសហាសិ អសហាសិ តុច្ឆំ។ 

[២៨]  តវ ម្ទិននហារ ីតិច្ បារ្រសិកា, 

បាណាតិបាតីសិ ម្ោុ អភាសិ; 

តវ  ម្ជជបាយីតិ អកាសិ ស្ស,ំ 

បគគយ ហ ទកុខ ំ ព្ហុសោ ទទនតិ។ 

[២៩]  ឯតញ្ហិ សភា អតតសនា វា បរសស, 

អត្ថ ោយ នាសហាសិ អសហាសិ តុច្ឆំ; 

រុកាខ ោ បបាត្ បបតតិវ សកច្ិ, 

ទពុ្ពនេិយា ទគុគវោិទសនន។ 

[៣០]  ព្ាធីហិ នានាខរសវទនាហិ, 

ម្រនតិ សត្ត ោ ឧតុសវទនាហិ; 

ឯតញ្ហិ សភា អតតសនា វា បរសស, 
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អត្ថ ោយ នាសហាសិ អសហាសិ តុច្ឆំ។ 

[៣១]  ព្យគឃច្ឆម្សោឆ ោ រគកុច្ឆិយញ្ហិ, 

ម្តសស សម្ នតថិ បមាណ្សង្ខ ោ; 

ឯតញ្ហិ សភា អតតសនា វា បរសស, 

អត្ថ ោយ នាសហាសិ អសហាសិ តុច្ឆំ។ 

[៣២]  ឯតជជ សម្ ទចុ្ច ជ ម្តត្ នំ, 

ន សហាតិ សទវសិសរយិាទិកាយ; 

សព្ពញ្ញុភាវំ បន បាបុណ្ិត្វ ោ, 

សំោរសត្ និតតរណាយ សសតត។ 

[៣៣]  តវ ំ សម្ម ម្យ ហំ ព្ហុសោ បការ,ី 

តោម ោ តសវតំ វច្នំ កសរាម្;ិ 

អសំកិសត្ សទសយ ម្យ ហធម្មំ, 

សម្ិជឈសត ្និ ម្សនារសថា សតតិ។ 

ឯវញ្ច  បន វត្វ ោ ម្ហាសសត្ត ោ បព្ពតមារុយ ហ ឋិសត្ អាហ, 

អហម្ជជ រសជជន សទេិេ ជីវតិញ្ច  សររីម្សំញ្ច  សទេម្មត្ថ ោយ ទម្មីតិ 

សោម្នសសបបសត្ត ោ ហុត្វ ោ សម្ម ធម្មំ សទសសហីតិ វត្វ ោ តសមិេ 

ម្ហា្ឋំ ម្ហាម្ខំុ វវិរតិ្វ ោ ឋិសត តសាភិម្សុោ ឧបបតិ។ អថ 
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សសកាក ោ សទវានម្ិសនាទ ោ សោម្នសសា អច្ឆរយិបបសត្ត ោ អតតភាវ ំវជិហិត្វ ោ 

អលង្ កតទិព្ពតតភាវ ំ មាសបត្វ ោ អាកាសស តរុណ្សុរសិយា វយិ 

ឱភាសមាសនា អាកាសសត្ បតនតំ ម្ហាសតតំ ឧសភាហិ ហសតថហិ 

ទឡហំ បតគិណ្ហ ិត្វ ោ សទវសមកំ សនត្វ ោ បណ្ឌុ កម្ពល សមិសសន 

និសី្សបត្វ ោ ទពិ្ពម្សយហិ គនេមាមទីហិ បូសជត្វ ោ សយ ំ ធម្ម ំ

សុត្វ ោ បសសនាន ោ បសនាន ោការំ កត្វ ោ កសសបទសព្សលន សទសតិ្យ 

អនិោច ោទិបរទិបីិកាយ។ 

[៣៤] អនិោច ោវ ត សង្ខ ោរា,  ឧបោទវយធម្មិសនា; 

ឧបបជជិត្វ ោ និរុជឈនត,ិ  សតសំ វូបសសមា សុសោតិ។ 

្ថាយ ធម្មសទសសនន តសស ម្សនារថំ ម្តថកំ បាសបត្វ ោ 

សទវសមសក ម្ហនតំ សិរវិភិវ ំ ទសសសត្វ ោ អាសនត្វ ោ សករសជជសយវ 

បតិោឋ ោសបត្វ ោ អបបម្សត្ត ោ សហាត ិ ម្ហារាជាតិ ឱវទិត្វ ោ 

សទវសមកសម្វ អគមាសីតិ។ 

[៣៥]  ឥតិ អម្ិតសិរ ិិំ វា ជីវតិំ វាបិ សសនាត ោ, 

ន សុម្រយិ បសតថំ ធម្មសម្វា ច្រនតិ; 

តនតុរ វភិវានំ អបបមាយូនម្សមាភ ោ, 

ឥហ កុសលបមាស្ សកា ន ុតុមាហ ោទិោននតិ។ 

ធម្មសោណ្ឌ កវតថ ុំ បឋម្ំ។
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២. ម្គិលទុទកសស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកិថា 

ឥសត្ កិរ ឯក តិេសតិសម្ កសបប សខិីនាម្ សមាម ោសម្ពសុ េ្ ោ 

សម្តិេស បារម្ិសយា បូសរត្វ ោ បរមាតិសសមាព ោធិេ បត្វ ោ សសទវក ំ

សមកំ សំោរកនាត ោរា ឧត្ត ោសរសនាត ោ ធម្មរតនវសស ំ វសាសបសនាត ោ 

ធម្មសភរ ិិំបហរសនាត ោ ធម្មសកតុំ ឧសាសបសនាត ោ ឯកសមិេ សម្សយ  វសិវក 

ម្នពុ្រព្ហូសនាត ោ អរ ញ្ ោយតនំ បាវសិិ, បវសិិត្វ ោ ច្បន សុបុបផិត-

នាគបុនាន ោ្ទិនានាតរុសណ្ឌ ម្ណ្ឌ ិសត សុផុលលសុម្នមាលតិបបភតុិ-

នានាលត្កុសល អសនកវធិទិបទច្តុបបទសង្ឃនិសសវសិត 

រម្ណ្ីសយ សីតលសិមតសល ច្តុគគណុ្ំ សង្ាដ្ិេបញ្ញសបត្វ ោ និសទី ិ

ឆព្ពណ្ណរំសីហិ ទសិំ បូរយសនាត ោ, ត្ តតថ សទវព្រព្ហម នាគ-

សុបណាណ ោទសយា សននិបតិត្វ ោ ទិព្ពម្សយហិ គនេមាមទីហិ ភគវនត ំ

បូជយមានា សថាម្យមានា នម្សសមានា អដ្ឋំសុ, តសមិេ 

បនសមាគសម្ ភគវា ម្ធុរសសរំ និោឆ ោសរសនាត ោ ព្រព្ហម សឃាសសន 

ច្តុសច្ចបដ្ិសំយុតត ំ ធម្មំ សទសសតិ អម្តវសស ំ វសាសបសនាត ោវយិ។ 

ត្ ឯសកា ម្ិគលទុទសកា វនំ បវសិោឋ ោ ម្ិគសូកសរ ហនាតវ ោ ម្ំសំ 

ោទសនាត ោ តំ  នំ បត្វ ោ អទទស ភគវនតំ ធម្មំ សទសសនតំ។ ទិោវ ោ 

ឯកម្នតំ ឋិសត្ ធម្ម ំសុត្វ ោ ចិ្តតំ បោសទត្វ ោ តសត្ ច្សុត្ សទវសមសក 

និព្ពតតិត្វ ោ ឆសុ កាម្សសគគសុ ម្នសុសសសុច្ អបរាបរំ ឥសសរយិ ំ
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អនភុវសនាត ោ ឥម្សមិេ ព្ទុេបុោសទ ោវតថិយំ កុលសគសហ និព្ពតតតិ្វ ោ  វញិ្ញុ ត ំ

បសត្ត ោ ភគវសត្ ោសសន បព្ពជិត្វ ោ ឯកទិវសំ ធម្មំ សទសសនតសស 

ភគវសត្ ច្តុសច្ចបតិ សំយុតតំ ធម្មកថ ំ សុត្វ ោ ច្តុបដ្ិសម្ភិ្ហិ 

អរហតតំ បត្វ ោ ឯកទិវសំ ភិកខ ុសង្ឃម្ជឈគសត្ អតតសនា 

កតកម្មបបកាសសនន បីតិវាច្ម្ុ្ហរ។ិ 

[១]  ឯ ក តិេ សស ឥសត្ កសបប, 

សមសក ឧបបជជិ នាយសកា; 

បតតិេស លកខណាតិសណាណ ោ, 

សម្ពសុ េ្ ោ ស សិខីវ ហសយា។ 

[២] ជលសនាត ោ ទីបរុសកាខ ោវ,  សូរសិយាវ នភ ម្ុគគសត្; 

សម្រុរាជាវ សម្ពសុ េ្ ោ,  ជសនសស គ្ ោ បត្បវា។ 

[៣] បូសរត្វ ោ ធម្មនាវាយំ,  ស នាសថា សកលំ បជ;ំ 

បតិដ្ឋសបសនាត ោ សោំរ,  កនាត ោរា សនតិភមូ្យិ។ំ 

[៤] ធម្មសកតុ ំសម្ុសសសសនាត ោ,  ហនសនាត ោ ធម្មទនុទភុិេ; 

សសតត ទកុាខ ោ បសមាសច្សនាត ោ, វសី តតថ ជិសនា វសី។ 

[៥]  ឯកសមិេ សម្សយ នាសថា, 
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សមកបសជាជ ោតសកា ជិសនា; 

 វសិវកកាសមា សម្ពសុ េ្ ោ, 

សុរម្មំ កាននំ គសត្។ 

[៦] បុនាន ោគនាគបូ្ទិ,  នានាបាទបសំកុល;ំ 

លត្ លិង្គិតោោហិ,  ោ សមាទកុសុមាយុតំ។ 

[៧] កុសុមា សមាទសម្មតត,  ឆបប្លិ និសសវតិ;ំ 

នានាម្ិគ គណាកណិ្ណំ,  ម្យូរគណ្ នច្ចិតំ។ 

[៨] សីតលសោឆ ោទិកាោធុ,  សុបតិតថជមសយ;ំ 

អាោរ ោរធារាហិ,  និជឈរាសត សំកុល។ំ 

[៩]  គនាតវ ោន សោ ម្ហារញ្ញំ, 

សីតលំ សិកត្តល;ំ 

សិមតសល និសិសនាន ោសិ, 

 វសិសសជជសនាត ោ ឆរសំិសយា។ 

[១០] សទវា តតថ សមាគនាតវ ោ,  បូសជសុំ ទវ ិបទតុតម្;ំ 

ទិសព្ពហិ គនេមាមហិ,  នសច្ចហិ តុរសិយហិច្។ 

[១១] សទវសទសវា ត្ សទវ,  សង្ឃម្សជឈ និសីទិយ; 

ច្តុសច្ច ម្សទសសស,ិ  និច្ឆរំ ម្ធុរំ គិរំ។ 
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[១២] ត្ហំ លទុទសកា អាសិេ, ម្ិគសូករមារសកា; 

ម្ិគម្ំសសន ជិវាម្,ិ  សតន សបាសសម្ិ ្រសក១។ 

[១៣]  ត្ហំ ម្ិគវំ យាសត្, 

សាសណា សសរាសសនា; 

អទទសំ វរិជំ ព្ទុេ,ំ 

សទវសង្ឃបុរកខតំ។ 

[១៤] ច្នទំវ ត្រកាកិណ្ណំ,  សម្រុំវណ្ណវម្ជឈគ;ំ 

 វសិរាច្មាន មាសីនំ,  ច្តុសច្ចបបកាសកំ។ 

[១៥] ឯកបសសស ឋិសត្ តតថ,  អសសាសិេ ធម្មម្ុតតម្;ំ 

តតថ ចិ្តតំ បោសទត្វ ោ,  សោម្នសស ំបសវទយិេ។ 

[១៦]  ឯកតិេសស ឥសត្ កសបប, 

យំ បុញ្ញ ំ បសុតំ ម្យា; 

សតនាហំ បុញ្ញកសម្មន, 

ជាសត្សិេ សទវសយានយិំ។ 

                                                           

១. សបាសសសនាត ោបុតត្រសក ឥតិកតថច្ិ។  
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[១៧] សម្បតតិម្នភុតុ្វ ោន,  ឆកាម្សគគ បរាបរ;ំ 

សទវសង្ឃបរពិ្ពសូ ហ្ ោ,   វមិាសន រតនាម្សយ។ 

[១៨] ម្នសុសសសុច្ យំ អគគ,ំ  តសស ភាគី ភវាម្ហំ; 

សភាសគ សម្ ឩនត្ នតថិ,  សទេម្មសវសណ្ ផល។ំ 

[១៩]  ឥម្សមិេ ភទទសក កសបប, 

ោវតតិបុរម្ុតតសម្; 

អសឍេ ម្ហទេសន ោសល, 

ជាសត្ហំ ឧទិសត កុសល។ 

[២០] ម្ហត្ បរវិាសរន,   បសត្ត ោ វុទេិេច្ វញិ្ញុតំ; 

ោរកិំ ច្រមាសនាហំ,  បសត្ត ោ សជតវនំ វរំ។ 

[២១] អទទសំ សហ សិសសសហិ, និសិននំ សុគតំ ត្; 

អសសាសិេ ម្ធុរំ ធម្មំ,  ច្តុសច្ចបបកាសកំ។ 

[២២] សុត្វ ោន ម្ធុរំ ធម្ម,ំ  បព្ពជិត្វ ោន ោសសន; 

អជរា ម្រំ សីតិភតូ,ំ  បសត្ត ោ និាព ោណ្ម្ុតតម្។ំ 

[២៣] សុតំ ឯកម្ុហុតតំ សម្,  ត្ ធម្មំ សុសទសិត;ំ 

សតនម្ ហិ ច្តុរាបាសយ,  ន ជាសត្ ន កុសត្ភយំ។ 
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[២៤] ករម្ុកខ ិបប វកាខ ោម្,ិ  កសរាសថ កគិរំ ម្ម្; 

ម្សមា បម្ំ ករតិ្វ ោន,  ធម្មំ សុណាថ ោធុកនតិ។ 

ឯវញ្ច  បន វត្វ ោ សសតត ធម្មសវសណ្ និសយាសជសីតិ។ 

[២៥]  ឥតិ តនតុរកាលំ ោធុ ធម្មំ សណុ្ិត្វ ោ, 

អធិគតវភិវានំ អានភុាវ ំសុណ្ិត្វ ោ; 

ភវវភិវសុខំ សភា បតថយនាត ោ កុសីត,ំ 

ជហថ សុណ្ថ ធម្ម ំទលុលភំ ទលុលភសាត។ិ 

ម្ិគលទុទកសស វតថ ុំ ទតុិយំ។ 

៣. តណិ្ណ ំជនាន ំវតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ជម្ពទុីបសមិេ កិរ បុសព្ព ម្ហានិ្សឃា អសហាសិ, ត្ និ្ឃ-

សុរសិយន សកិរណ្ករា វាបិ សបាកខ រណ្ិ នទី គិរកិនទរនជិឈរាទសី ុ

ឧទកំ និសសសសំ កត្វ ោ បីតម្ិវ ឧទសក បរកិខ ីសណ្ ម្ច្ឆកច្ឆបាទសយា 

សយភសុយយន វនិាស ំ បត្ត ោ។ អថ ម្ហារញ្ញភមូ្ិយំ រុកខ តិណ្-

លភាទសយា អតីវ ម្មិត្ អសហសុំ។ ម្ិគបកខ ិសនាបិឃមាម ោភិតត្ត ោ 

បិបាសិសត្ ម្រចិី្េ សត្យនតិម្ញ្ញមានា ឥសត្ច្ិសត្ច្ ធាវនាត ោ 

ម្ហាទកុខបបត្ត ោ អសហសុំ។ ត្ ឯសកា សុវសបាតសកា បិបាសិសត្
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តតថ តតថ បានីយំ បរសិយសសនាត ោ ម្ហារសញ្ញ ឯកសមិេ បូតបិាទសប 

សដ្ឋិរតសន នរកាវាសដ្ បានីយគនេំ ឃាយិត្វ ោ សមសភន បាតុំ 

ឱតិសណាណ ោ អតិបាសនន ភាសរា តសតថវ បតិត្វ ោ ឧគគនត ុ ំ នាសកខ ិ។ 

អថាបសរាបិ សសបោច្ ម្នសុសាោតិ សទវ  ជនា តសតថវ បតិេសុ, 

សបោនាម្ វសិវកំ ល េ្ ោវ អតតំ  វជិហនតិ។ តោម ោយំ អល េ្ ោ  វសិវកតត ំ

ឧគគនត ុំ នាសកខ ិ។ អនាលម្ពត្ត ោ ម្នសុសាបិ។ សត ឧគគនត ុំ អសសកាក ោនាត ោ 

ម្រណ្ភយភីត្ អញ្ញម្ញ្ញ ម្វសិហសឋនាត ោ តសតថវ វសិេសុ។ អសថសកា 

ព្រាណ្សីវាសិសកា ម្នសុសា វនំ បវសិោឋ ោ តសថវ បានីយំ បរសិយស-

មាសនា តំ  នំ បត្វ ោ សត តសយាបិ ទិោវ ោ កម្បមានហទសយា វលលិយា 

បិដ្កំ ព្នេិត្វ ោ សកិាក ោយ បកខ ិបិត្វ ោ ឱត្សរត្វ ោ សត តសយាបិ ឧទេរ,ិ 

អថាសនន សត អមាហ ោកំ ជីវតិំ ទិនននត ិ សោម្នសា តសសសវមាហំសុ, 

ោម្ិ ម្យំ តុសម្ ហ និសាយ ជីវតិំ លភិម្ ហ, តុសម្ ហ ឥសត្ បោឋ ោយ 

អមាហ ោកំ សហាសយា, ម្យម្បិ សត សហាយា, អមាហ ោកំ វសនោឋ ោនានិ 

អាគនតកុាមាតិ វត្វ ោ សតសុ ត្វ សុវសបាតសកា អាហ, ោម្ ិ

ារាណ្សិយំ ទកខណិ្ វ្ ោសរ ម្ហានសិព្រ្សធា អតថិ, តត្ថ ោហំ វោម្,ិ 

តវ តថារូសប កិសច្ច សតិ ម្ម្ សនតិកមាគម្ម សុវាតិ សទទំកសរាហីត ិ

វត្វ ោ សម្តតិថិរំ កត្វ ោ បកាក ោម្,ិ សសបោបិ សមាម ោហំ តសសសវ 

និសព្រ្ធសា វទិសូរ ម្ហនតំ វម្មិកំ អតថិ, តតថ វោម្,ិ តវសតថ សត ិ

តត្ថ ោគនាតវ ោ ទីឃាតសិទទំ កសរាហីតិ វត្វ ោ តសថវបកាក ោម្ិ, ម្នសុសាប ិ
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ារាណ្សិយំ អសកុាយនាម្  វថីិយា អសុកសគសហ វោម្ិ, តវសតថ 

សតិ ម្ម្ សនតិកំ អាគោឆ ោតិ វត្វ ោ បកាក ោម្ិ, អថា បរភាសគ សោ 

ឧបការសកា បុរសិោ អតតសនា កិសច្ច ស ជ្ ោសត ម្ម្ សហាយានំ 

សនតិកំ គម្ិសាម្តី ិសសង្ កត្នោុសរន គនាតវ ោ និសព្រ្ធម្ូសល ឋិសត្ 

សុវសស សទទម្កាសិ, តំ សុត្វ ោ សុវសបាតសកា សវសគនាគនាតវ ោ សតន 

សទេិេ បដ្ិសសមាម ោទិត្វ ោសម្ម ចិ្សរនា គសត្សិ, អាគតការណ្ំ សម្ 

អាចិ្កាខ ោតិ អាហ។ សោបាហ សមាម ោហំ ជីវតិុ ម្សសកាក ោសនាត ោ 

បុតត្រសក ញាតនីំ បដ្ិបាសទត្វ ោ តវ សនតិកមាគសត្ម្ ហិត,ិ 

សុវសបាតសកាបិ ោធុ សម្ម តយា កត ំ ម្ម្ សនតិកមាគច្ឆសនតន, 

តយា ម្ម្ ជីវតិំ ទិនន,ំ ម្យាបិ តវ ជីវនបុាយំ កាតុំ វដ្ដតិ, យាវាហំ 

អាគោឆ ោម្,ិ ត្សវតថ សថាកំ  វសិសមាតិ វត្វ ោ បកាក ោម្ិ ជីវនបុាយ ំ

បរសិយសមាសនា, តសមិេ កិរ សម្សយ ារាណ្សីរាជា នគរសត្ 

និកខម្ម សុសជជិតុយានំ បវសិិត្វ ោ សបរសិោ កីឡិត្វ ោ ម្ជឈនតិក-

សម្សយ សុផុលលតិ ំ បញ្ច បទមុ្សញ្ឆ នវ  ំ ម្ង្គលសបាកខ រណ្ិេ ទិោវ ោ 

នហាយិតុកាសមា សាព ោភរណាន ិ ឱម្ុញ្ច ិត្វ ោ រាជបុរសិស 

បដ្ិបាសទត្វ ោ នហាយិតុំ ឱតរ,ិ ត្ សុវសបាតសកា ត ំ នំ បសត្ត ោ 

ោខនតសរ និលីសនា រាជបុរោិន ំ បមាទ ំ ទិោវ ោ រស ញ្ ោ ម្តុ្ត ោហារ ំ

ឍសិត្វ ោ អាកាសំ បកខនទិត្វ ោ សវសគនាគនាតវ ោ អតតសនា សហាយសស 

ទត្វ ោ អបបម្សត្ត ោ ឥម្ ំវលសញ្ជ ហិ សមាម ោតិ វត្វ ោ អ្ស,ិ តសត្ សោ ន ំ
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គសហត្វ ោ ឥម្ំ កុហិេ បដ្ិោសម្សាម្ីតិ ចិ្សនាត ោសនាត ោ ម្សម្សកា 

សហាយសកា អសនាត ោនគសរ វសតិ, តសមិេ ឋសបសាម្ីតិ ចិ្សនតត្វ ោ 

យថាសសង្ កតម្ុបគម្ម តំ ទិោវ ោ បដ្ិសនាថ ោរំ កត្វ ោ សុវសបាតសកន 

កសត្ បការំ បកាសសត្វ ោ ឥម្ំ ម្ុត្ត ោហារំ ោធុកំ ឋសបហីតិ វត្វ ោ 

អ្ស,ិ តំខសណ្ រាជា នហាត្វ ោនលុិសត្ត ោ អាភរណានិ បលិសនេសនាត ោ 

ម្ុត្ត ោហារ ំ នាទទស។ តសត្ រាជបុរោិ អសនាត ោច្ ព្ហិច្ បរជិសន 

ឧបបរកិខ ិត្វ ោ ម្ុត្ត ោហារំ អបសសនាត ោ នគសរ សភរ ិិំ ច្រាសបសុ,ំ សយា 

ម្ុត្ត ោហារំ បសសតិ, តសស រាជា ម្ហនតំ យសំ ទសសតីតិ។ តំ សុត្វ ោ 

សោ ម្ិតតទភូី ឯវំ ចិ្សនតសិ, អហំច្ម្ ហិ ទកុខ ិសត្, យនននូាហំ ម្តុ្ត ោហារ ំ

រស ញ្ ោ ទសសសត្វ ោ សុសខន វសសយយ,ំ កិសម្ម ឯសតនាតិ សតន កត ំ

តថារូបំ ឧបការំ អសលលសកខ សនាត ោ ម្ហាម្ិតតទភូី បុរសិោ រាជបុរសិស 

ឧបសង្ កម្ម ម្ុតតហារ ំអតតសនា សនតសិក ឋបិតភាវំ កសថសិ, សភា ម្ម្ 

សនតិសក ឯសកា បុរសិោ ម្តុតហារំ ឋសបសីត។ិ ឯវ ំ

អសបបុរសិសំសស គ្ ោតិ, តថាហិ។ 

[១] យថា សំវឍេិសត្ និសមាព ោ,  ម្ធុខីសរា ទសិញ្ច នា; 

ន យាតិ ម្ធុរំ តំ សវា,  បការ ម្សតំ កត។ំ 

[២] សីសសន ុទក មា្យ,  វឍេិសត្បិ នហីុតរ;ុ 

ន យាតិ ម្ធុរំ តំសវា,  បការម្សតំ កតំ។ 
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[៣] និច្ចំ ខីសរាទបាសនន,  វឍេិសត្ សិវសិោ យថា; 

 វសិំវ បរវិសតតត,ិ   តថា នីសោបការក។ំ 

[៤] យថាតតនា កសត្ អគគិ,  សីតលំ ន ទសទ ខល;ុ 

តថា នីសច្ កតំ ការំ,  អគគីវ ទហសត តនុំ។ 

[៥] តោម ោ ឧបបរកិខ តិ្វ ោ,  ហាវភាសវន ព្ទុេិយា; 

កាតាព ោ សម្តតិ ជនតហិូ,  នាម្ិសត្ត ោ លភសតសខុនតិ។ 

អថសស ម្ិតតទភុិសនា វច្សនន រាជបុរោិ ម្ុត្ត ោហារចំ្តំច្ 

គសហត្វ ោ សភណ្ឌ ក ំបុរសិំ ទសសសសុំ។ អថ រាជា សភណ្ឌ កំ សោរំ 

ទិោវ ោ កុស េ្ ោ ឥម្ ំ សនត្វ ោ ទកខ ិណ្ វ្ ោសរ ជីវសូសល ឧត្ត ោសសថាត ិ

អាណាសបស,ិ រាជបុរោិ តសស រាជាណ្ ំកសរាសនាត ោ អគម្ំសុ, សតហិ 

នីយមាសនា បុរសិោ ទកខ ិណ្ វ្ ោរា និកខម្ម សបបសហាយំ សរតិ្វ ោ 

អសបបវនាសម្ តសស សនតិកា កិញ្ច ិ សោតថិ ភសវយាត ិ បុសព្ព 

វុតតសសង្ កត្ នោុសរន វម្មិកំ ទិោវ ោ សម្ម ទីឃាតិ សទទម្កាសិ, សោ 

វម្មិកា និកខម្មតំ តថា និយមានំ ទោិវ ោ សំវសិ គ្ ោ ទកុខបបសត្ត ោ 

សហាយសសសម្ អជជ អវសសសយន ឧបតថម្ភំ ភវតិុំ វដ្ដតតីិ ត ំ

សម្សាសសត្វ ោ អតតភាវំ  វជិហិត្វ ោ អញ្ញតរសវសសន រាជបុរសិស 

ឧបសង្ កម្ម ឥម្ំ បុរសិំ ម្ុហុតតំមា មាសរថាតិ ទឡហំ វត្វ ោ ម្ហុុសតតន 

រស ញ្ ោ អគគម្សហសយិា វសនោឋ ោនំ គនាតវ ោ សបបវសណ្ណន សទវ ិិំ ឍសិត្វ ោ 
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ត្យ  វសិសន ម្ុច្ឆិតកាសល ម្នសុសវសណ្ណន វជឈបបសត្ត ោ វសិោសធ ំ

ជានាតិតី វត្វ ោ តំខសណ្វ សហាយសស សនតិកំ គនាតវ ោ រ ញ្ ោ តវ បសកាក ោ 

សិតកាសល គនាតវ ោ ឧទកបបសសតន សទវយិា សរសីរ បហរតិ្វ ោ និព្ពសិ ំ

ករាហីតិ វត្វ ោ បកាក ោម្ិ, អថ រាជា វសិសវជជ បរសិយសសនាត ោ តំ បវតតិេ 

សុត្វ ោ វជឈបបតតំ អាសនថាតិ អាណាសបត្វ ោ សទវយិា និព្ពិសំ កសរាថាត ិ

អាហ, សោ នាគរាសជន វុតតនសយន នពិ្ពិសម្កាសិ, ោ សុខិត្ 

អសរា្ អសហាស,ិ រាជា តំ ទិោវ ោ តុសោឋ ោ តសស សខតតវតថយុាន-

វាហនាទិ្សនន ម្ហាសកាក ោរម្កាសិ, អថ សោ រាជាន ំ

ឧបសង្ កម្ម អតតនា កតំ សព្ពំ បកាសសស។ិ សតន វុតតំ។ 

[៦] ឯក្ហំ ម្ហារាជ,  វនំ កសម្មន សកនច្ិ; 

គសត្ទទសំ ម្ហាវាសដ្,  បតិតំ សុវសបាតកំ។ 

[៧]  អសថា រគំ ម្នសុសចំ្; 

ទកុខបបសតត ខុ្ បសរ; 

ឧកខ ិបិេ ករុណាយាហំ; 

សត សម្ សវាច្ុំ ត្ តសយា។ 

[៨] អ្សិ ជីវម្មាហ ោក,ំ  ឧបកាសរាសិ សនា តុវ;ំ 

តវ កិសច្ច សម្ុបបសនន,  អមាហ ោកំ ឯហិ សនតិកំ។ 
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[៩] ឯវំ សតហិ បវុសត្ត ោហំ,  អគញ្ឆ ិេ សុវសនតិក;ំ 

សតន កតូបកាសរាហ,ំ ម្នសុសសាបិ សនតកិំ។ 

[១០] សតនាហំ ម្រណ្បបសត្ត ោ,  អទទសំ ឧរ្ធិប;ំ 

សោ្សិ ជីវតិំ ម្យ ហំ,  អលតថំ២  វបិុលំ ធនំ។ 

[១១] សុជសនា នាវម្នតសាព ោ,  ខទុទសកាតិ នរាធិប; 

សុសវាច្ ឧរស្សច្សត,  ម្ិតតធសម្ម បតិដ្ឋិត្។ 

[១២]  ការណ្ញ្ញូ  ម្នសុសសសោ, 

អសម្ ហហិ សម្ជាតិសកា; 

កតូបកាសរា ឯវម្ប,ិ 

ទិសោ ជាសត្ នរាធសមា។ 

[១៣] អកោម ោ សទវ កុបបនត,ិ  បសីទនតិនិម្តិតសត្; 

សីលំ សហតម្ោធូនំ,  ាមនម្វជិានតំ។ 

[១៤] ម្នសុាបិ ម្ហារាជ,  សកចិ្ វសិាសិយា ន សវ; 

តិរោឆ ោនាបិ សហាសនតវ,  អជិម្ ហម្នោស តិ។

                                                           
២. អលទេ ឥតិសព្ពតថ។ 
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ឯវ ំសោ អតតសនា បវតតិេ កសថសិ, រាជា ត ំសុត្វ ោ បសសនាន ោ ឥម្សស 

បុរសិសស ម្ហនតំ សគហំ កត្វ ោ ម្ហាបរហិារំ កសរាថាត ិ

អាណាសបស,ិ សោ បន ម្ម្ សគហំ និសព្រ្ធសស ច្ វម្មិកសស ច្ 

អនតសរ កសរាថាតិ វត្វ ោ តថា កាសរត្វ ោ តតថ វសសនាត ោ រាជបូោឋ ោន ំ

កសរាសនាត ោ សតហិ សហាសយហិ សទេិេ សសមាម ោទមាសនា យាវជីវ ំវសិត្វ ោ 

អាយុ បរសិយាោសន សតហិ សទេិេ យថាកម្មំ គសត្តិ។ 

[១៥] ឥតិ បតិតសុខមាហ ោ អង្គសត្ វា ធនមាហ ោ, 

បរម្តរបតិោឋ ោ សហានតិ ម្ិត្ត ោ សោនំ; 

 វរិហិតសខិនំ សភា នតថិ យោម ោភិវុទេ,ិ 

ចិ្ណុ្ថ កុសលធម្មំ ម្ិតតវនាត ោ ម្ហនតំ។ 

តិណ្ណំ ជនានំ វតថ ុំ តតយិំ។ 

៤. ព្សុទេនយិា វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ជម្ពទុីសប កិរ បុសព្ព បាដ្លិបុតតនគសរ សត្ត ោសីតីសកាដ្ិនិហិត-

ធនំ ឯក ំ សសដ្ឋិកុលំ អសហាសិ, តសស បន សសដ្ឋិសនា ឯកាសយវ 

ធីត្ អសហាសិ នាសម្ន ព្សុទេននិាម្, តសា សតតវសសិកកាសល 

មាត្បិតសរា កាលម្កំស,ុ តសមិេ កុសល សព្ពំ ោបសតយយ ំ

តសាសយវ អសហាសិ, ោ កិរ អភិរបូា បាោទិកា បរមាយ 
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វណ្ណសបាកខ រត្យ សម្នាន ោគត្ សទវច្ឆរបដ្ិភា្ បិយាច្ អសហាសិ 

ម្នាបា, ស េ្ ោ បសនាន ោ រតនតតយមាម្ិកា បដ្ិវសតិ, តសមិេ បន 

នគសរ សសដ្ឋិសសនាបតិឧបរាជាទសយា តំ អតតសនា បាទបរោិរកិ ំ

កាម្យមានា ម្នសុសស សបសសសុំ បណាណ ោកាសរហិ សទេិេ, ោ ត ំ

សុត្វ ោ ចិ្សនតស,ិ ម្យ ហ ំមាត្បិតសរា សព្ពំ វភិវ ំបហាយ ម្ត្, ម្យា 

បន តថា អគនតព្ពំ, កិេ សម្ បតិកុសលន, សកវលំ  វតិតវនិាោយ ភវត,ិ 

ម្យា បនិ ម្ំ ធនំ ព្ទុេោសសនសយវ និទហិតុំ វដ្ដតីតិ ចិ្សនតសិ, 

ចិ្សនតត្វ ោ ច្ បន សតសំ ន ម្យ ហំ បតិកុសលនសត្ថ ោតិ បដ្ិកខ ិបិ, ោ តសត្ 

បោឋ ោយ ម្ហា្នំ បវសតតនតី សម្ណ្ព្រព្ហម សណ្ សនតសបបស,ិ 

សតសនតថ។ 

[១]  ច្តុទទិោយាតជិនព្រតជាន,ំ 

អាបានភតូំ ឃរមាសិ តសា; 

យទិច្ឆិត បបច្ចយមភ សហតុ, 

សទវទទសុមាវាសិ ម្ហានភុាសវា។ 

[២]  បុបផបូហារាទិ វតិ្នលង្ កត្, 

បទីបបញ្ញតតសុភាសនាវលី; 

សុោសនាសីន វសហិីលង្ កត្, 

តសាសិ តសមិេ វរ្នោម។ 
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[៣]  សុសធាតហត្ថ ោ សុចិ្បុញ្ញចិ្ត្ត ោ, 

ស្ទរា រកខ ិតបញ្ច សីម; 

ព្សុទេនិនាមា ករុណា គុណ្ គ្ ោ, 

អ្ ម្ហា្នវរំ បសតថនតិ។ 

អថាបរភាសគ ឯសកា អសសវាណ្ិជសកា អសសវាណ្ិជាជ ោយ 

បុព្ពនាត ោបរនត ំគច្ឆសនាត ោ អាគម្ម ឥម្សិា សគសហ និវាសំ គណ្ហ ិ, អថ សោ 

វាណ្ិសជា តំ ទោិវ ោ ធីតុសិសនហំ បតិ ោឋ ោ សប ត្វ ោ គនេមាលវត្ថ ោ-

លង្ក ោរាទីហិ តសា ឧបការសកា ហុត្វ ោ គម្នកាសល អម្ម ឯសតសុ 

អសសសសុ តវ រុច្ចនកំ អសស ំ គណាហ ោហីតិ អាហ, ោប ិ អសសស 

ឱសមសកត្វ ោ ឯកំ សិនេវសបាតកំ ទិោវ ោ ឯតំ សម្ សទហីតិ អាហ, 

វាណ្ិសជា អម្ម ឯសោ សិនេវសបាតសកា, អបបម្ត្ត ោ ហុត្វ ោ 

បដ្ិជ គ្ ោហីតិ វត្វ ោ តំ បដ្ិបាសទត្វ ោ អគមាសិ។ ោបិ ត ំ

បដ្ិជគគមានា អាកាស្ម្ិភាវំ ញត្វ ោ សមាម ោ បដ្ិជគគនតី ឯវ ំ

ចិ្សនតសិ, បុញ្ញករណ្សស សម្ សហាសយា លស េ្ ោត,ិ អគតបុាព ោច្ សម្ 

ភគវសត្ សមារ ំ មារព្លំ វធិសម្ត្វ ោ ព្ទុេភតូសស ជយម្ហា-

សាធិភមូ្,ិ យនននូាហំ តតថ គនាតវ ោ ភគវសត្ ជយម្ហាសាធិេ វសនទយយនត ិ

ចិ្សនតត្វ ោ ព្ ហូ រជតសុវណ្ណមាមទសយា ការាសបត្វ ោ ឯកទិវស ំ



30                            រសវាហិនី 
 

អសស ម្ភិរុយ ហ អាកាសសន គនាតវ ោ សាធិមាលសក ឋត្វ ោ 

អាគច្ឆនតអុយា សវុណ្ណមាម បូសជតុំតិ ឧសគាសសសិ។ សតសនតថ។ 

[៤] យសត្ បោឋ ោយហំ ព្ទុេ,  ោសសន សុទេមានោ; 

បសនាន ោ សតន សសច្ចន,  ម្មានគុគហព្ទុេិយា។ 

[៥] អាគច្ឆនត ុនម្សសនត,ុ  សាធិេ បូសជនត ុោធុកំ; 

សោណ្ណមាមហិ សម្ពទុេ, បុត្ត ោ អរយិោវកា។ 

[៦] សុត្វ ោ តំ វច្នំ អយា,  ព្ហូ សីហឡវាសិសនា; 

អាគម្ម នភោ តតថ,  វនទិេ សុច្ ម្ហិេសុោតិ។ 

តសត្ បបតុតិ ោ កុមារកិា ព្ទុេោសសន អតីវ បសនាន ោ 

និច្ចសម្វ អសស ម្ភិរុយ ហ អាគនាតវ ោ អរសិយហិ សទេិេ ម្ហាសាធិេ 

សុវណ្ណមាមហិ បូសជត្វ ោ គច្ឆតិ, អថ បាដ្លិបុតតនគសរាបវសន 

វនច្រា តសា អភិណ្ហ ំ គច្ឆនតិយា ច្ អាគច្ឆនតិយា ច្ រូបសម្បតតិេ ទោិវ ោ 

រស ញ្ ោ កសថសុំ។ ម្ហារាជ ឯវរូបា កុមារកិា អសស ម្ភិរយុ ហ 

អាគនាតវ ោ និព្ទេ ំវនទិត្វ ោ គច្ឆតិ។ សទវសានរុបូា អគគម្សហសី ភវតិុនតិ, រា 

ជា តំ សុត្វ ោ សតនហិ ភសណ្ គណ្ហថ នំ កុមារ ិិំ, ម្ម្ អគគម្សហសិេ 

កសរាម្ីតិ បុរសិស បសយាសជសិ, សតន បយុតតបុរោិ សាធិបូជំ កត្វ ោ 

អាគច្ឆនតិេ គណាហ ោមាត ិតតថ និលីនា គហណ្សជាជ ោ អដ្ឋំសុ, ត្ ោ 
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កុមារកិា អសស ម្ភិរុយ ហ ម្ហាសាធិម្ណ្ឌ ំ គនាតវ ោ វតីសរាសគហិ សទេិេ 

បុបផបូជំ កត្វ ោ វនទិត្វ ោ និវតតិ, អថ សតស ុឯសកា ធម្មរកខ ិត សតថសរានាម្ 

តសា ឯវមាហ, ភគិនិ ត ំអនតរាម្សគគ សោរា គណ្ហ ិតុកាមា ឋិត្, 

អសុកោឋ ោនំ បត្វ ោ អបបម្ត្ត ោ សីឃំ គោឆ ោតិ, ោបិ គច្ឆនតី តំ  ន ំ

បត្វ ោ សោសរហិ អនពុ្នេិត្ អសសសស បណ្ហ ិយា សញ្ញំ ទត្វ ោ បកាក ោម្ិ, 

សោរា បច្ឆសត្ បច្ឆសត្ អនពុ្នេិេសុ។ អសសា សវគំ ជសនត្វ ោ អាកាស 

ម្ុលលង្ឃ,ិ កុមារកិា សវគំ សនាេ ោសរតុំ អសសកាក ោនតី អសសសស បិដ្ឋិសត្ 

បរគិលិត្វ ោ បតនតី ម្យា កតូបការំ សរបុត្ត ោតិ អាហ, សោ បតនតិេ 

ទិោវ ោ សវសគនា គនាតវ ោ បិដ្ឋិយំ និសី្សបត្វ ោ អាកាសសត្ សនត្វ ោ  

សកោឋ ោសនសយវ បតោិឋ ោសបសិ។ តោម ោ។ 

[៧] តិរោឆ ោនគត្សបវ,ំ   សរនាត ោ ឧបការក;ំ 

ន ជហនតីតិ ម្នាតវ ោន,  កតញ្ញូ  សហានត ុបាណ្ិសនាតិ។ 

តសត្ ោ កុមារកិា សត្ត ោ សីតិសកាដ្ិធនំ ព្ទុេោសសនសយវ 

ច្ជិត្វ ោ យាវជីវ ំ សីលំ រកខ ិត្វ ោ ឧសបាសថកម្មំ កត្វ ោ តសត្ ច្តុ្ 

សុតតបបព្សុ េ្ ោ វយិ សទវសមសក និព្ពតតីតិ។ 

[៨] អតិតរុណ្វយា សភា មាតុ្មាបិ ឯវំ, 

 វវិធិកុសលកម្មំ កតវ  សគគំ វជនត;ិ 



32                            រសវាហិនី 
 

កុសលផលម្ហនតំ ម្ញ្ញមានា ភវនាត ោ, 

ភវថ កថម្ុសបកាខ ោ ្នមានាទិកសម្ម។ 

ព្សុទេនិយា វតថ ុំ ច្តុតថំ។ 

៥. អហិតណុ្ឌ កិសស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ឥម្សមិេ កិរ ភទទកបបម្ ហិ អមាហ ោកំ កិរ ភគវសត្ បុសព្ព 

កសសសបានាម្ សត្ថ ោ សមសក ឧបបជជិត្វ ោ សសទវកំ សមក ំ

សំោរោគរា ត្សរត្វ ោ សព្ពព្ទុេកិោច ោនិ និដ្ឋសបត្វ ោ អតថ ំ គសត្ 

ទិវសកសរាវយិ សសតព្យម្ ហិ អនបុាទិសសោយ និាព ោណ្ធាតុយា 

បរនិិាព ោយ,ិ ត្ សកលជម្ពទុីបវាសសិនា ម្នសុា សននបិតិត្វ ោ 

ឯសកកំ សុវណ្ណិដ្ឋកំ សកាដិ្អគឃនក ំ រតនវចិិ្តតំ ព្ហិចិ្ននត្ថ ោយ 

ឯសកក ំ អឍេសកាដ្ិអគឃនកំ អព្ភនតរបូបូរណ្តថំ ម្សនាសិមយ 

ម្តតិកាកិច្ចំ កសរានាត ោ សយាជនសព្ពធំ ថូបំ កត្វ ោ ម្ហនតំ សកាក ោរ ំ

កសរានតិ។ ត្ ឯសកា អហិតុណ្ឌ ិសកា ្ម្និគម្រាជធានសីុ សសបប 

កី្សបត្វ ោ ជីវកិំ កសបបសនាត ោ ឯកំ ្ម្កំ បត្វ ោ តតថ សសបប 

កី្សបត្វ ោ សនតសុដ្ឋហិ ្ម្វាសីហិ ទិននវវិសិធាបាយសនា ោទនីយ-

សភាជនីយំ ោ ទិ ត្វ ោ ភញុ្ជ ិត្វ ោ តសតថវ និវាសំ គសហត្វ ោ និសីទិ។ តសមិេ 

កិរ ្ម្សក ម្នសុា សយភសុយយន រតនតតយមាម្កា។ តោម ោ សត
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រតតិភាសគ សយនាត ោ ‘‘នសមា ព្ុ្ េ ោយាតិ’’ ឯវមាទិេ វទនតិ។ សោ បន 

អហិតុណ្ឌ ិសកា ម្ិោឆ ោទិដ្ឋិសកា តិណ្ណំ រតនានំ គុណ្ំ ន ជានាតិ។ 

តោម ោ សតសំ តំ វច្នំ សុត្វ ោ សយម្បិ សកឡិេ កុរុមាសនា បរហិាស-

វសសន ‘‘នសមា ព្ុ្ េ ោយាតិ’’ វទត,ិ អសថកទិវសំ សោ អតតសនា 

កី្បនសម្តថំ ឯកំ សបបំ តតថ តតថ បរសិយសមាសនា 

អាហិណ្ឌ តិ។ ត្ ឯសកា នាគរាជា កសសបទសព្លសស ថូប ំ 

គ នាតវ ោ វនទិត្វ ោ ឯកំ វម្មិកំ បវសិតិ។ តំ ទិ ោវ ោ អហិតុណ្ឌ ិសកា សវសគនា 

គនាតវ ោ នាគរាជំ គណ្ហ ិតុំ ម្នតំ បរជិបិ, សោ ម្នតំ សុត្វ ោ កុជឈិត្វ ោ តំ 

មាសរតុកាសមា អនពុ្នេិ, តំ ទិោវ ោ អហិតុណ្ឌ ិសកា សវសគន បមយសនាត ោ 

ឯកសមិេ បាោសណ្ បកខលិត្វ ោ បតមាសនា បុសព្ពវុតតបរហិាស 

វច្នបរចិ្សយន ‘‘នសមា ព្ុ្ េ ោយាតិ’’ វទសនាត ោ បតិ។ តសស តំ វច្ន ំ

អនពុ្នេនតសស នាគរស ញ្ ោ សោតបសថ អម្តំវយិ បតិ។ អថ សោ 

រតនតតយ្រសវន តសមិេ សកាធំ និាព ោសបត្វ ោ សម្ម មា ភាយិ។ អហំ 

រតនតតយម្នាត ោនភុាវបាសសន ព្ស េ្ ោ។ តោម ោ តវុ ំ ឍសិតុំ ម្យ ហ ំ

អននរុូបំ។ អជជ តយ ិបសសនាន ោម្ ហ,ិ បណាណ ោការំ សតទម្ម,ិ គណាហ ោតិ តណី្ ិ

សុវណ្ណបុបាផ ោនិ អ្សិ។ ឯវ ំ រតនតតយំ នាម្ សឃារាសិវោិនម្ប ិ

សបោនំ ម្នំ បីសណ្តិ។ សហានតិ សច្តថ។ 

[១] ព្សុ េ្ ោត ិវច្នំ សសដ្ឋំ,  ព្សុ េ្ ោតិ បទម្ុតតម្;ំ 
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នតថិ សតន សម្ំ សមសក,  អញ្ញំ សោតរោយនំ។ 

[២] ធសមាម ោតិ វច្នំ សសដ្ឋំ,  ធសមាម ោតិ បទម្ុតតម្;ំ 

នតថិ សតន សម្ំ សមសក,  អញ្ញំ សោតរោយនំ។ 

[៣] សសង្ាតិ វច្នំ សសដ្ឋំ,  សសង្ាតិ បទម្ុតតម្;ំ 

នតថិ សតន សម្ំ សមសក,  អញ្ញំ សោតរោយនំ។ 

[៤] តសស ម្ុខំ ម្ុខំ នាម្,  យំ វតតតិ ម្ុសខ ស្; 

ទលុលភំ ព្ទុេវច្ន,ំ   សព្ពសម្បតតិ្ យក។ំ 

[៥] តសស ម្សនា ម្សនា នាម្, យំ សច្ ម្នសិ វតតត;ិ 

ទលុលភំ ព្ទុេវច្ន,ំ   សព្ពសម្បតតិ្ យក។ំ 

[៦] តសម្វ កវចំ្ សទសហ,  តសម្វ ម្ណ្ិ កាម្ស្; 

តសម្វ សុរភី សធន,ុ  តសម្វ សុរបាទសបា។ 

[៧] តសសសវ សោតំ សោតំវ,  យំ សុណាតិ ជសនា អយំ 

ទលុលភំ ព្ទុេវច្ន,ំ   សព្ពសម្បតតិ្ យក។ំ 

[៨] ឯវ ំវសិធា រស្ សឃាសរា,  ហ្ហឡវសិោ ស្; 

ព្សុ េ្ ោតិ វច្នំ សុត្វ ោ,  សនតសុោឋ ោ ្សិ ជីវតិ។ំ 
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[៩] សោណ្ណបបុផតតយំោបិ,  ម្ហគឃំ ព្ហលំ អ្; 

បសស ព្សុ េ្ ោតិ វាោយ,  អានភុាវម្ហនតតនតិ។ 

អថ នាគរាជា តសស ត្និ សុវណ្ណបុបាផ ោនិ ទត្វ ោ ឯវមាហ។ សម្ម 

ឯសតស ុឯកំ តវ បុញ្ញត្ត ោយ ឯកំ ម្ម្ បុញ្ញត្ថ ោយ បូសជហិ។ ឥតសរន 

យាវជីវ ំ សុសខន ជីវសនាត ោ បុតត្សរ សបាសសសនាត ោ ្នាទសី ុ

អបបម្ជជសនាត ោ ជីវកិំ កសបបហិ។ មា ហីនកសម្ម ព្យវសោ សហាហ,ិ 

ម្ិោឆ ោទិដ្ឋិញ្ច  បជហាតិ ឱវទិត្វ ោ បកាក ោម្ិ។ អហិតុណ្ឌ ិសកាប ិ

សោម្នសសបបសត្ត ោ សតន វុតតនសយសនវ ទវ ិហិ បុសបផហិ សច្តិយំ បូសជត្វ ោ 

ឯសកន សហសស ំ លភិត្វ ោ សតន បុតត្សរ សបាសសសនាត ោ 

កបណ្ទេិកវណ្ិព្ពកាទីនំ ្នំ សទសនាត ោ អហិតុណ្ឌ ិកកម្មំ បហាហ 

កុសលសម្វ ឧបចិ្នសនាត ោ អាយុបរសិយាោសន សគគបរាយសនា 

អសហាសិ។ 

[១០] ឥតិ អវទិិតសសត្ត ោ កញិ្ច ិ ព្ុ្ េ ោនភុាវំ, 

លភតិ ធនវសិសសំ យសស នាម្បបកាោ; 

 វទិិតជននិកាសយា កិនន ុតសានភុាវ,ំ 

ន លបតិ ជិននាម្ំ កិច្ច ម្ញ្ញបបហាយាតិ។ 

អហិតុណ្ឌ ិកសស វតថ ុំ បញ្ច ម្ំ។ 
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៦. សរណ្សតថរសស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ោវតថិយំ កិរ សុម្សនា នាសម្ សកា គហបតិ អសហាសិ។ តសស 

ភរយិា សុជម្បតិកា នាម្។ សត អ្រំ អជាវសនាត ោ អបរភាសគ បតុត ំ

ច្ ធីតរំ ច្ លភិេស។ុ អថ សតសំ ទហរកាសលសយវ មាត្បិតសរា 

កាលំ កសរានាត ោ សជដ្ឋកំ បសកាក ោសិត្វ ោ ម្យំ បុតត តុវំ បតិរូសប  សន 

និសវសិតុ ំនាសកខ ិម្ ហ, យំ សនា ឃសរ វភិវ,ំ សព្ពំ តំ គណ្ហ។ ឥមាយច្ 

សត កណ្ិដ្ឋិកាយ វុទេិេតវ សម្វ ជានាហីត ិ វត្វ ោ សជដ្ឋកសស ហសតថ 

កណ្ិដ្ឋិកាយ ហតថំ ឋសបត្វ ោ កាលម្កសំុ។ អថ សោ មាត្បិតនុន ំ

អច្ចសយន អា្ហនកិច្ចំ កត្វ ោ វសសនាត ោ កាលនតសរន កណ្ិដ្ឋិក ំ

បតិរូសបន កុសលន សម្ពនេិត្វ ោ សយម្បិ ្របរគិគហម្កាសិ។ 

អថាបរភាសគ តសស កណ្ិដ្ឋិកា គព្ភិនី ហុត្វ ោ ឯកទិវសំ ោម្កិ ំ

អាហ, ោម្ិ ម្ម្ ភាតរំ ទដ្ឋកុាមាម្ ហីតិ។ សោបិ ោធុ ភសទទតិ 

អនរុូសបន បណាណ ោកាសរន ត្យ សទេិេ និកខម្ិ។ ត្ បន ភគវា 

សុនិវសត្ថ ោ សុបារុសត្ ភិកខ ុសង្ឃបរវិុសោ បិណាឌ ោយ នគរ ំ បាវសិិ 

ឆព្ពណ្ណឃនព្ទុេរសំិសយា វសិសសជជសនាត ោ, ត សត្ សត ភគវនតំ ទោិវ ោ 

បសននចិ្ត្ត ោ បញ្ច បតិដ្ឋិសតន វនទិត្វ ោ អដ្ឋំសុ, អថ សត្ត ោ សតស ំ

ជយម្បតិកានំ ឧបនិសសយសម្បតតិេ ទោិវ ោ សត សរសណ្សុ ច្
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សីសលសុ ច្ បតិោឋ ោសបត្វ ោ ឯវមាហ, ក្ចិ្ សវា ទសុកខ  ឧបបសនន 

តថាគសត្ អនសុសរតិសាព ោតិ។ តថាហិ។ 

[១] យំកិញ្ច ិ ភយម្ុបបនន,ំ  រាជសោរាទិសម្ភវ;ំ 

ត្ សសរយយ សម្ពទុេំ,  និច្ឆសនាត ោត ទបុទទវំ។ 

[២] យំ សវ ឧបទទវំ សហាត,ិ  យកខ សបត្ ទិសម្ភវ;ំ 

ត្ សសរយយ សម្ពទុេ,ំ  និច្ឆសនាត ោ តទបុទទវំ។ 

[៣] សីហព្យគឃតរោឆ ោទិ,  បុណ្ឌ រកីាទិសម្ភវ;ំ 

ត្ សសរយយ សម្ពទុេំ,  និច្ឆសនាត ោ តទបុទទវំ។ 

[៤] យមាតបគគិ វាត្ទ,ិ  ឧទកាសនិសម្ភវ;ំ 

ត្ សសរយយ សម្ពទុេំ,  និច្ឆសនាត ោ តទបុទទវំ។ 

[៥] បជជរាទីហិ សរាសគហិ,   វសិសមា តុហិសម្ភវំ; 

ត្ សសរយយ សម្ពទុេ,ំ  និច្ឆសនាត ោ តទបុទទវំ។ 

[៦] ម្ច្ចនុា សច្ យ្ យុទេំ,  កសរ សតនាបិ ជនតនុា; 

សរតិសាព ោ ត្ ព្សុ េ្ ោ,  បសតថសនតនតតសនា ជយនតិ។ 
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តសត្ សត ភគវសត្ វច្នំ បដ្ិននទិត្វ ោ វនទិត្វ ោ អគម្ំសុ។ អថ 

សជដ្ឋសកា អាគសត សត ទិោវ ោ យថានរុូប ំសកាក ោរ ម្កាសិ។ តសា 

ោម្ិសកា កតិបាហំ តតថ វសិត្វ ោ ភរយិំ សជដ្ឋកសស បដ្បិាសទត្វ ោ 

ម្ម្ ្សម្ កិច្ចំ អតថីតិ វត្វ ោ បកាក ោម្។ិ អថសា ភាត្ ភរយិំ 

បសកាក ោសិត្វ ោ អាហ ភសទទ ឥម្ិសា សព្ព ំ កតតព្ពំ កសរាហីតិ។ ោ 

តសត្ បោឋ ោយ តសា ឧទកនន បានា ទិនា សវយាវច្ចំ កុរុមានា 

ឯតិសា ហតថបាទគីវូបសគសុ អាភរសណ្សុ សមភំ ឧបោសទត្វ ោ ត ំ

វូបសសម្តុំ អសសកាក ោនតី អាហារូ បសច្ឆទំ កត្វ ោ គិមនាវយិ ម្ញ្ច ក ំ

ឧបគូហិត្វ ោ និបតិ។ អថ សោ សគហំ គនាតវ ោ តំ តថា សយតិំ ទិោវ ោ 

ម្ញ្ច សក និសិសនាន ោ កិេ ភសទទ អផាសុកនតិ បុច្ឆិ, ោ តុណ្ហ ី ហុត្វ ោ 

កតិបយវាសរ បុច្ឆិត្ ន សកាក ោ កសថតុនតិ អាហ។ បុន ោម្ិសកន 

្ឡហំ និព្នេិសត ោ ចិ្សនតសិ, ឧជុកំ ម្យា តសា បិឡនេនំ បសតថម្តី ិ

វុសតត ន បបតិរុបំ, តសា បញ្ច ម្ធុរ ម្ំសំ បសតថម្ីតិ វុសតត តំ មាសរសសតិ, 

ត្ បិឡនេនានិ ម្យ ហសម្វាតិ, តសត្ ោម្ិ តវ កណ្ិដ្ឋិកាយ 

បញ្ច ម្ធុរម្សំ ំ បសតថម្ិ, អលភមានាយ សម្ ជីវតិំ នតថីតិ អាហ, ត ំ

សុត្វ ោ សោ អសនកបរយិាសយន ម្នសុសមារណ្ំ នាម្ ភារយិនតិ វត្វ ោ 

និវាសរសនាត ោបិ និវាសរតុំ នាសកខ ិ, អថ ត្យ បដ្ិព្ទេចិ្សត្ត ោ កាម្ម្ុច្ឆិសត្ 

សមាហម្ូស ហ្ ោ ហុត្វ ោ ោធុ លភិសសសីត ិ តសា វច្នំ សម្បដ្ិច្ឆិ។ 

តថាហិ។ 
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[៧] ហាយនតិ ឥធសមកត្ថ ោ,  ហាយនតិ បារសមកិកា; 

ហាយនតិ ម្ហត្ អត្ថ ោ,  សយ ឥតថីនំ វសង្គត្។ 

[៨] ឯោ មាត្ បិត្ ឯសោ, ភគិនី ភាតសរា ឥសម្; 

គរុតសព្ព ន ជាននត,ិ   សយ ឥតថីនំ វសង្គត្។ 

[៩] ការណាការណ្សនតតំ,  កតតព្ពំវា ន វា ឥទំ; 

កាម្នេត្ត ោ ន ជាននត,ិ  សយ ឥតថីនំ វសង្គត្។ 

[១០] បាណ្ំ វា អតិបាសតនតិ,  សហានតិ វា បារ្រកិា; 

ភាសនតិ អលិកំ វាច្ំ,  សយ ឥតថីនំ វសង្គត្។ 

[១១] សនេិសច្ឆ្ ទិកំ សថយយំ,  ម្ជជបានំច្ សបសុន;ំ 

កសរានតិ ោហសំ សព្ពំ,  សយ ឥតថីនំ វសង្គត្។ 

[១២] អសហា អច្ឆរយិំ សមសក, សរនាត ោនំ ភយា វហំ; 

ភរយិាយ វសំ គនាតវ ោ,  សោទរ ិិំហនតមុ្ិច្ឆតីត។ិ 

អថ សោ ោហសសិកា បុរសិោ ភគិន ិ ឯវ មាហ, ឯហិ អម្ម 

អមាហ ោកំ មាត្បិតុននំ ឥណ្ំ ោសធសាម្, អសបបវនាម្ សនា ទោិវ ោ 

ឥណាយិកា ឥណ្ំ ទសសនតីតិ, តំ សុត្វ ោ ត្យ សម្បដ្ិច្ឆិសត 

សុខយានសក និសី្សបត្វ ោ ឥណាយកិានំ ្ម្ំ គច្ឆសនាត ោ វយិ 
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ម្ហាអដ្វ ិិំបត្វ ោ យានំ ម្ គ្ ោ ឱកកម្ម ឋសបត្វ ោ វរិវនតិសម្វ នំ ហសតថ 

គសហត្វ ោ ឆិនទិសាម្តីិ ចិ្សនតត្វ ោ សកសស គសហត្វ ោ ភមូ្ិយំ បាសតសិ, 

តសមិេ ខសណ្ តសា កម្មជវាត្ ច្លិេស។ុ ោ ភាតុលជាជ ោយ ោម្ ិ

កម្មជវាត្ សម្ ច្លិេសុ, យា វា ហំ វជិាយាម្ិ, ត្វ ឧបធាសរហីតិ 

វទនតីបិ អបសនតុំ អសសកាក ោនតី បុតតំ វជិាយិ, អថ សោ តំ សម្ីសប 

វដ្រុកខម្ូសល មាសរសាម្ីតិ ចិ្កុសរ គសហត្វ ោ អាកឍេិ, តសមិេ កាសល 

ោ ោម្ិ តវ ភាគិសនយយសស ម្ុខំ ឱសមសកត្វ ោ តសស 

សិសនសហនាបិ ម្ំ ន មាសរហីតិ វទនតី យាចិ្, អថ សោ កកខ ស្ 

តសា ត ំការុណ្កិវច្នំ អសុណ្សនាត ោ វយិ មាសរតុំ ឧសសហសតវ, 

តសត្ ោ កុមារកិា អតតសនា អសរណា ចិ្សនតសិ, ម្ម្ សសទទនា 

គនាតវ ោ សយា សកាច្ិ ម្ម្ ភាតុ អនយំ កសរយយ, តំ ន បបតិរូបនត ិ

ភាតុសិសនសហន និសស ទ្ ោ អតតនា គតតិសរណ្ំ អាវជជមានា និបជជិ, 

អថសា ភា ត រ ិ សម្ត្ត ោនភុាសវន ច្ អនសុសរតិសរណានភុាសវន ច្ 

តសមិេ និសព្រ្សធ អធវិត្ថ ោ សទវត្ ឯវរសូបា មាតុ្សមា ឯតថ មារតិ្ 

អភវសិា, អ េ្ ោហំ សទវសមាគម្ំ បវសិតិុំ ន លភិសាម្តី ិ ចិ្សនតត្វ ោ 

ឯតិសា ោម្ិសកា វយិ តំ តសជជត្វ ោ បមសបត្វ ោ តវ ំ មា ភាយីតិ 

សម្សាសសត្វ ោ យានសកសបុតតំ កុមារ ិិំ និសី្សបត្វ ោ តំ ទិវសសម្វ 

ោវតថិមាគម្ម អសនាត ោនគសរ ោមយ នំ និបជាជ ោសបត្វ ោ អនតរធាយិ។ 

តថាហិ។ 
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[១៣] សព្ពសម្បតតិ្ ត្រំ,  សព្ពសមសកកនាយកំ; 

ម្នោបិ សយា វភិាសវតិ,  តំ សវ បាសលនតិ សទវត្។ 

[១៤] ម្ុហុតតម្បិច្ សយា សម្តតំ,  ភាសវតិ យទិ ោធុក;ំ 

តំ សវ បាសលនតិ សទវាប,ិ  សត្សយនតិ ឧបាយនាតិ។ 

តសត្ តសា បន ោម្ិសកា នគរា នកិខ ម្ម គច្ឆសនាត ោ អតតសនា 

ភរយិំ ទោិវ ោ តវ ំ ក្ អាគត្, សកនានីត្សីតិ បុច្ឆ។ិ ោ 

សទវត្យ អានីតភាវំ អជាននតី កិេ តវ ំ ភណ្សិ, នន ុ តយា 

អានីត្ម្ ហីត,ិ សោបិ កិេសភាតិ ភណ្សិ, តវ ភាតុ្សម្ ទិដ្ឋកាលសត្ 

បបតុតិ អជជ ច្ត្ត ោសរា មាោ ជាត្, ឯតតកំ កាលំ តវ ំ ន ទិដ្ឋបុាព ោ, 

កថំ តវ ំ ម្យា សទេិេអាគត្តិ បុច្ឆិ។ ោ តំ សុត្វ ោ សតនហិ មាញ្ញសស 

ឥម្ំ រហសស ំ កសថហិ ោម្ីតិ វត្វ ោ ភាតរា អតតសនា កតំ សព្ព ំ

 វតិ្ថ ោសរន កសថសិ។ តំ សុត្វ ោ តសស ោម្ិសកា សំវសិ គ្ ោ ភយបបសត្ត ោ 

ហុត្វ ោ តំ អតតសនា សគហំ បាសបសិ, តសត្ កតិបាហំ ត្យ វសិសម្ិសត 

សត ឧសភាបិ សត្ថ ោរំ និម្សនតត្វ ោ ម្ហា្នំ ទត្វ ោ វនទិត្វ ោ ឯកម្សនត 

និសីទិេស,ុ អថ ោ ភគវសត្ សរណ្សីមនភុាសវន អតតសនា 

ជីវតិបដិ្មភំ បកាសសត្វ ោ អតតសនា បុតតំ ភគវនតំ វនាទ ោសបត្វ ោ 

សរសណាតិនាម្ម្កសំុ, សត្ថ ោ សតសំ អជាសយំ ញត្វ ោ តទនរុូប ំ

ធម្មំ សទសសសិ, សទសនាវោសន ឧសភាបិ សោត្បនាន ោ អសហសុំ, 
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អថសា បុសត្ត ោ សរណ្កុមាសរា វសីតិសម្ វសសស ព្ទុេោសសន 

បព្ពជិត្វ ោ វបិសសន ំ វសឍេត្វ ោ អរហតត ំ បសត្ត ោ សរណ្សតថសរានាម្ 

ប ញ្ ោយីតិ។ 

[១៥] ខណ្ម្បិ ម្នសសវំ សទវសទវំ សរនាត ោ, 

បរម្តរបតិដ្ឋំ បាបុណ្នតីតិ ម្នាតវ ោ; 

ភវគតិ គុណ្រាសិេ ជានមានា ជនា សភា; 

ភជថ សរណ្សីលំ សព្ពថា សព្ពកាលនត។ិ 

សរណ្សតថរសស វតថ ុំ ឆដ្ឋម្ំ។ 

៧. សវសាម្តិ្ត ោយ វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ជម្ពទុីសប កិរ សកាសម្ពិនគសរ សកាសម្ពរិស ញ្ ោ សវសាម្ិត្ត ោនាម្ 

អគគម្សហសី អសហាសិ។ ត្ ភគវា សកាសម្ពិយំ បដ្ិវសត ិ

ម្ហត្ ភិកខ ុសសង្ឃន សទេិេ ោរកិំ ច្រមាសនា។ តសមិេ សម្សយ ោ 

រ ញ្ ោ សទេិេ វហិារ ំគនាតវ ោ អសនាបមាយ ព្ទុេលី្យ ម្ធុសរន សសរន 

សទសសនតសស ភគវសត្ ធម្មំ សុត្វ ោ បសនាន ោ សរសណ្សុ បតិោឋ ោយ 

ព្ទុេមាម្ិកា ហុត្វ ោ វហិរតិ។ អថា បរភាសគ តសស រស ញ្ ោ រជជត្ថ ោយ 

បច្ចនតរាជា យុទេសសជាជ ោ រជជំ វា សទតុ, យុទេំ វាតិ បណ្ណំ បហិណ្ិ។ ត ំ

សុត្វ ោ រាជា ម្ហតិយា សសនាយ បរវិុសត្ យុទេភមូ្ិេ គច្ឆសនាត ោ
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ម្សហសិយា សទេិេ គនាតវ ោ ខនាេ ោវារំ និវាសសត្វ ោ តសា ឯវមាហ។ ភសទទ 

សង្គ ោម្សីសស ជយបរាជសយា នាម្ ន សកាក ោ វ ិ្ ញ ោតុំ។ សសច្ សម្ 

បរាជសយា អភវសិស, បុសរតរសម្វ រតតបត្កំ ឧសាសបសាម្ិ, សតន 

អភិ ញ្ ោសណ្ន តវ ំ សកាសម្ពិសម្វ គោឆ ោហីតិ អនោុសិត្វ ោ សង្គ ោម្ 

ម្ណ្ឌ លំ គនាតវ ោ ម្ហារណ្ំ កសរាសនាត ោ អតតសនា បរាជយភាវំ ញត្វ ោ 

មាតុ្ម្ំ សរតិ្វ ោ រតតទេជំ ឧសាសបត្វ ោ យុជឈសនាត ោ រសណ្ បត។ិ អថ 

ោ រតតបត្កំ ទិោវ ោ បរាជិសត្ ននូ សម្ ោម្ិសកាតិ ភសយន 

បមយិតុមារភិ។ អថ តំ សោររស ញ្ ោ ម្នសុា ទោិវ ោ ននូាយ ំរស ញ្ ោ 

អគគម្សហសីតិ ញត្វ ោ អតតសនា រាជាន ំ ទសសសសុំ, រាជា តំ ទិោវ ោ 

បដ្ិព្ទេចិ្សត្ត ោ ម្សម្តំ អភិសសកំ កសរាថាតិ អម្សច្ច អាណាសបសិ។ 

អម្ោច ោ តំ អភិសសកត្ថ ោយ យាចិ្េសុ, ោ ន សម្ ភសណ្ 

អភិសសសកនសត្ថ ោតិ ន ឥច្ឆិ។ អម្ោច ោ តម្តថំ រស ញ្ ោ អាសរាសច្សុំ។ រាជា 

នំ បសកាក ោោសបត្វ ោ កោម ោ ន ឥច្ឆសីតិ បុច្ឆិ។ ោ ឯវមាហ។ 

[១] សុសណាហិ ោធុកំ សទវ, ភាសមានាយ សម្ វសោ; 

ភត្ត ោ ម្យ ហំ ម្សត្ អជជ,  សព្ពសម្បតតិ្យសកា។ 

[២] កត្វ ោន សោភិសសក ំម្ំ, អតតសនា ហទយំ វយិ; 

បាសលតិ តំ សរនតសា,  សោកគគិ ទហសត ម្នំ។ 
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[៣] ម្ហារាជ សច្ញ្ញសស,  អសស ម្គគម្សហសកិា; 

តមាហ ោ ទកុាខ ោ ន ម្ុោច ោម្ិ,  សតនាហំ តំ ន បតថសយ។ 

[៤] សោកគគិនា បទិត្ត ោហំ,  សោសក សោកំ កថំ ខិសប; 

ជលនតគគិម្ ហី សកា នាម្,  បមលំ បកខ ិសប ព្សុធា។ 

[៥] បិយវបិបសយាគទកុខ ,ំ  តំ ចិ្នតយនតី បុនបបុន;ំ 

តមាហ ោ ទកុាខ ោ ន ម្ុោច ោម្ិ,  តោម ោហំ តំ ន បតថសយតិ។ 

តំ សុត្វ ោ រាជា សកាសធនាភភិសូត្ សសច្ នាភិសិញ្ច ិសសសិ, អគគិម្ ហ ិ

តំ បកខ ិបិសាម្ីតិ វត្វ ោ ម្ហនតំ ្រុចិ្តកំ ការាសបត្វ ោ អគគិេ ទត្វ ោ 

ឯកបសជាជ ោសត ជាសត ឯតត បវោិតិ អាហ។ អថ ោ យាច្នតី រាជាន ំ

អាហ។ 

[៦] បាសបា និបោបិនំ រាជ,  បាតនំ ខល ុបាវសក; 

សហាតិ បាបផលំ តសស,  បច្ចសតតច្ បរតថច្។ 

[៧] បុរាតសនហិ ភបូាល,  សម្ណ្ព្រព្ហម សណ្សុច្; 

មាត្បិតុសុ ាសលសុ,  សរាសគនា តុរឥតថិស;ុ 

នបបសសត្ថ ោ វសធា សទវ,  តោម ោហំ ន វធារហាតិ។ 
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តំ សុត្វ ោបិ រាជា អសទទហសនាត ោ ម្នសុសស អាណាសបសិ។ ឯត្យ 

ហតថបាសទ គសហត្វ ោ អគគិម្ ហិ បកខ ិបថាតិ សត តថា ករ ិិំសុ, អថ ោ 

អគគិម្ ហិ បកខ ិបមានា នសតថតថ សម្ សកាច្ិ បដ្ិសរសណាតិ សរណ្សម្វ 

សរណ្ំ កសរាម្ីតិ ចិ្សនតត្វ ោ ‘‘ព្ទុេំ សរណ្ ំគោឆ ោម្ិ, ធម្ម ំសរណ្ំ គោឆ ោម្ិ, 

សង្ឃំ សរណ្ំ គោឆ ោម្ីតិ’’ វទនតី ម្នោច្ អនសុសរនតី អគគិម្ ហិ បតិ, 

តថាវសិធាបិ អគគិ តសា សរសីរ សមម្កូបម្តតម្បិ ឧណាហ ោការ ំកាតុ ំ

នាសកខ ិ។ បទមុ្គព្ភំ បវោិឋ ោ វយិ សីតភិតូសររីា អសហាសិ។ រាជា តំ 

អច្ឆរយិំ ទិោវ ោ សំវសិ គ្ ោ សមម្ហដ្ឋជាសត្ សវសគន តំ ឧបសង្ កម្ិត្វ ោ 

ឧសភាហិ ហសតថហិ បគគយ ហ ឧសរ និបជាជ ោសបត្វ ោ រាជាសសន 

និសី្សបត្វ ោ អញ្ជ លិេ គគគយ ហ ឋិសត្ កោម ោ សត តំ អគគិ សររីំ មា 

បរទិហីតិ បុច្ឆិ។ ោ តំ ការណ្ំ កសថនតី ឯវ មាហ។ 

[៨] មាត្ បិត្ច្ ញាតី ច្,  បរវិារាច្ សោហ្; 

ម្សនាត ោ សធាទសយាោបិ,  ម្សហសកាខ ោច្ សទវត្។ 

[៩] ឯសត ច្ សញ្ញច្ ភបូាល,  សត្ត ោនំ ភយ មាគសត; 

រកខ ិតុំ សនវ សសកាក ោនត,ិ  ហិត្វ ោន សរណ្តតយ។ំ 

[១០] អ្ហំ ព្ទុេំ សរណ្ំ,  ព្សុ េ្ ោ សម្ សរណ្ំ ឥតិ; 

សតន សតសជន ម្ំ រាជ,  ជលសនាត ោ អគគិ សនា ទហិ។ 
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[១១] អ្ហំ ធម្មំ សរណ្ំ,  ធសមាម ោ សម្ សរណ្ំ ឥតិ; 

សតន សតសជន ម្ំ រាជ,  ជលសនាត ោ អគគិ សនា ទហិ។ 

[១២] អ្ហំ សង្ឃំ សរណ្ំ,  សសង្ា សម្ សរណ្ំ ឥតិ; 

សតន សតសជន ម្ំ រាជ,  ជលសនាត ោ អគគិ សនា ទហិ។ 

[១៣] ឯវំ ម្ហានភុាវនត,ំ  បច្ចកខ ំ ឯហិបសសិកំ; 

នាសនា បទទវ វទិេសំិេ,  នានាសម្បតតិ្ យកំ។ 

[១៤] សរណ្តតយញ្ហិ សយា សសត្ត ោ, ន សមា្យ គណ្ហត;ិ 

ឥធវា បរតថវា សមសក,  សោ សុខំ នានសុភាសសតិ។ 

[១៥] សរណ្តតយញ្ហិ សយា សសត្ត ោ, សុសមា្យ គណ្ហតិ; 

ឥធវាបរតថវា សមសក,  សោ សុោ ន វហិាយតិ។ 

[១៦] តោម ោ តុវម្បិ ភបូាល,  គណាហ ោហិ សរណ្តតយំ; 

តំ សត ភវតិ សព្ពតថ,  ត្ណ្ំ សលណ្ំ បរាយណ្នតិ។ 

តំ សុត្វ ោ រាជា អតិវយិ បសននមានសោ តំ ខមាសបត្វ ោ ម្ហនតំ 

សកាក ោរសមាម ោនំ កត្វ ោ អជជបបោឋ ោយ តវ ំ ម្ម្ មាត្តិ តំ មាតុោឋ ោសន 

ឋសបត្វ ោ សរណ្ ម្គមាសិ។ តសមិេ សននិបតិត្វ ោ ឋិតម្ហាជនា តំ
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បាដិ្ហារយិំ ទិោវ ោ សរសណ្សុច្ សីសលសុច្ បតិោឋ ោយ ្នាទីន ិ

បុញ្ញកមាម ោនិ កត្វ ោ យថាកម្មំ គត្តិ។ 

[១៧] ឥតិ សរណ្វរំ ោ សកវលំ ឧគគសហត្វ ោ, 

ជលិតទហនម្សជឈ សីតិភាវំ អលតថ; 

បរម្សរណ្សីលំ បាលយនាត ោ កថំ សវា, 

ន លភថ ភវសភាគំ នពិ្ពតុិ ច្ ោបិ អសនតតិ។ 

សវសាម្ិត្ត ោប វតថ ុំ សតតម្ំ។ 

៨. ម្ហាម្នាេ ោតវុតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ឥសត្ កិរ ឯកនវតុិកបបម្តថសក វបិសសីនាម្ សមាម ោសម្ពសុ េ្ ោ 

សមសក ឧបបជជិត្វ ោ បវតតវរធម្មច្សកាក ោ សសទវសកហិ សមសកហិ 

បូជិយមាសនា ព្នេមុ្តីនគសរ បដ្ិវសតិ។ ត្ សោ ម្នាេ ោត្ តសមិេ 

នគសរ តុននកាសរា ហុត្វ ោ និព្ពតតិ។ តុននការកសម្មន ជីវកិ ំកសបបសនាត ោ 

 វហិរតិ។ ត្ សកលនគរវាសិសនា ព្ទុេបម្ុខំ ភិកខ ុសង្ឃំ និម្សនតត្វ ោ 

ម្ហា្ន ម្ទំសុ។ អថ សោ ឯវំ ចិ្សនតសិ, សសព្ពបិសម្ នគរវាសិសនា 

្នំ ទទនតិ។ អហសម្សកាវ សសសោ ទគុគតត្ត ោ, យជាជ ោហម្ជជ ព្ីជំ ន 

សរាសបម្,ិ ឥម្មាហ ោ ទកុាខ ោ ន បរមិ្ុច្ចិសាម្ីតិ។ សោ សវសគន 

តុននការកម្មំ បរសិយសិត្វ ោ កិញ្ច ិម្ូលំ លភិត្វ ោ សតន ឯកសាបិ ្ន ំ
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្តុំ ឱកាស ម្ល េ្ ោ អាបណ្ំ គនាតវ ោ រាជមាសសក គសហត្វ ោ 

ច្សង្ក ោដ្កំ បូសរត្វ ោ អា្យ ព្ទុេបម្ុខសស ភិកខ ុសង្ឃសស ភតតគគំ គនាតវ ោ 

ឋិសត្ ឯវំ ចិ្សនតសិ, នតថិ ្និ ឱកាសំ ឯកសាបិ ភិកខ ុសនា បសតត 

ឱកិរតិុ,ំ អ េ្ ោហំ ឥសម្ អាកាសស វកិិរសិាម្ីតិ អសបបវនាម្ 

បតមានានំ ឯកសាបិ ភិកខ ុសនា បសតត ឯកម្បិ បសតយយ, តំ សម្ 

ភវសិសតិ ទីឃរតតំ ហិភាយ សុោយាតិ បសននមានសោ ឧទេំ ខិបិ, ត 

សត្ បតមានា សត បរវិារកិសទវត្នញ្ច  ភគវសត្ អានភុាសវនច្ ព្ហិ 

អបតិត្វ ោ ភគវនតមាទិេ កត្វ ោ សសព្ពសំ ភិកខ ូនំ បសតតសយវ បតិេស។ុ អថ 

សោ តំ អច្ឆរយិំ ទិោវ ោ បសននមានសោ សិរសិ អញ្ជ លិេ បគគយ ហ ឋិសត្ 

ឯវ ំបតថនម្កាសិ។ 

[១] ឥម្ិនា សម្ អធិកាសរន,  បោសទន យតសិសសរ; 

កាម្សភាគីនហំ អស គ្ ោ,  ភសវយយំ ជាតជិាតិយ។ំ 

[២] បហរតិ្វ ោ យ្ បាណ្ិេ,  ឱសមសកម្ិ នសភាតលំ; 

សតតរតនសម្បនន,ំ   វសស ំវសសតុ សព្ព្ តិ។ 

សោ តសត្ បោឋ ោយ សទវម្នសុសសស ុ សំសរសនាត ោ ម្ហនតំ 

ទិព្ពសម្បតតិេ អនភុវតិ្វ ោ ឥម្សមិេ ភទទកសបប អាទិម្ ហិ ម្ហាសម្មសត្ 

នាម្ រាជា អសហាសិ។ តសស បុសត្ត ោ សរាសជា នាម្។ តសស បុសត្ត ោ 
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វរសរាសជា នាម្, តសស បុសត្ត ោ កលាសណា នាម្, តសស បុសត្ត ោ 

វរកលាសណា នាម្។ វរកលាណ្សស បុសត្ត ោ ឧសបាសសថា នាម្។ 

ឧសបាសថសស បុសត្ត ោ ម្នាេ ោត្ នាម្ ហុត្វ ោ និព្ពតតិ។ សោ សតតហិ 

រតសនហិ ច្តូហិ ច្ ឥទេីហិ សម្នាន ោគសត្ ច្កកវតតិរជជំ កាសរសិ, តសស 

វាម្ហតថំ សម្មិញ្ជ តិ្វ ោ ទកខ ិណ្ហសតថន អសបោដ្ឋិសត អាកាសសត្ 

ទិព្ពសម្ឃា វយិ ជណ្ណុ បបមាណ្ ំ សតតរតនវសស ំ វសសតិ។ ឯវរូសបា 

អច្ឆរសិយា អសហាសិ។ សោ ច្តុរាសីតិវសសសហសានិ កុមារកីឡំ 

កីឡិ។ ច្តុរាសីតិវសសសហសានិ ឱបរជជំ កាសរសិ។ ច្តុរាសីតិ-

វសសសហសានិ ច្កកវតតិរជជំ កាសរស,ិ អាយុ បនសស អសសង្ខេយយ ំ

អសហាសិ។ សោ ឯកទិវសំ កាម្តណ្ហ ំ បូសរតុំ អសសកាក ោសនាត ោ 

ឧកកណ្ឋ ិត្ការំ ទសសសសិ, អម្ោច ោ សទវ កិននសោ ឧកកណាឋ ោ សតី ិ

បុច្ឆិេសុ។ សោ ភសណ្ ម្យ ហំ បុញ្ញកសម្ម ឱសមកិយមាសន ឥម្ំ រជជ ំ

នបបសហាត,ិ កតរនន ុ សោ  នំ រម្ណ្ីយនតិ។ សទវសមសកា 

ម្ហារាជាតិ។ សោ ច្កករតនំ អព្ភកុកិរតិ្វ ោ បរោិយ សទេិេ 

ោតុម្ហារាជិកសទវសមកំ អគមាសិ, អថសស ច្ត្ត ោសរា 

ម្ហារាជាសនា ទិព្ពមាលគនេ- ហត្ថ ោ សទវគណ្បរវិុត្ បច្ចគុគម្ន ំ

កត្វ ោ តំ អា្យ ោតុម្ហារាជិកសទវសមកំ គនាតវ ោ រជជំ អទំសុ, 

តសស បរោិយ ប រវិុតសស តសមិេ រជជំ កសរានតសស ទីសឃា អ េ្ ោ 

 វតីិវសត្ត ោ។ សោ តតថបិ តណ្ហ ំ បូសរតុ ម្សសកាក ោសនាត ោ ឧកកណ្ឋ តិ្ ការំ 
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ទសសសសិ។ តសត្ ច្ត្ត ោសរា ម្ហារាជាសនា កិននសុោ ម្ហារាជ 

ឧកកណ្ឋ ិសត្តិ បុច្ឆិេសុ។ ឥម្មាហ ោ សទវសមកា កតរនន ុ សោ  នំ 

រម្ណ្ីយនត,ិ សទវ បសរសំ ឧបោឋ ោកម្នសុសសទិោ ម្យំ។ 

ត្វតិេសសទវសមសកា ឥសត្ សតគុសណ្ន រម្ណ្ីសយាតិ។ ម្នាេ ោត្ 

ច្កករតនំ អព្ភកុកិរតិ្វ ោ អតតសនា បរសិបរវិុសត្ ត្វតិេោភិម្ុសោ 

បាយាសិ, អថសស សសកាក ោ សទវរាជា ទិព្ពមាលគនេហសត្ថ ោ 

សទវគណ្បរវិុសត្ បច្ចគុគម្នំ កត្វ ោ តំ ហសតថ គសហត្វ ោ ឥសត្ ឯហិ 

ម្ហារាជាតិ អាហ។ តសត្ រស ញ្ ោ សទវគណ្បរវិុតសស គម្នកាសល 

បរណិាយករតនំ ច្កករតនំ អា្យ សទេិេបរោិយ ម្នសុសបថ ំ

ឱតរតិ្វ ោ អតតសនា ឃរ ំ បាវសិិ។ សសកាក ោ ម្នាេ ោតុំ សកកភវន ំ សនត្វ ោ 

សទវត្ សទវ  សកាោឋ ោសស កត្វ ោ អតតសនា រជជំ ម្សជឈ ភិនទិត្វ ោ អ្សិ។ 

តសត្ បោឋ ោយ សទវ បិ រាជសនា រជជំ កាសរសុំ។ ឯវំ កាសល គច្ឆសនត 

សសកាក ោ សដ្ឋិសតសហសាធិកានិ តិសសាច្ វសសសកាដ្ិសយា អាយុំ 

សខសបត្វ ោ ច្វ។ិ អស ញ្ ោ សសកាក ោ និព្ពតតិ, សោបិ តសថវ សទវរជជំ កាសរត្វ ោ 

អាយុកខ សយន ច្វ,ិ ឯសតន ុបាសយន ឆតតិេស សកាក ោ ច្វ ិិំសុ, ម្នាេ ោត្ 

បន ម្នសុសបរហិាសរន សទវរជជំ កាសរសិសយវ, តសសសវំ កាសល គច្ឆសនត 

ភីសយាសោ ម្ត្ត ោយ កាម្តណាហ ោ ឧបបជជ,ិ សោ កិសម្ម ឧបឍេរសជជន។ 

សកកំ មាសរត្វ ោ ឯករជជំ ករសិាម្ីតិ ចិ្សនតសិ។ សកកំ បន មាសរតុំ ន 

សកាក ោ, កាម្តណាហ ោ បសនោ វបិតតិម្ូម។ តថាហិ។ 
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[៣] វរម្ព្រត សុខនតេព្រត,  អព្រតិោឆ ោវហិសត្ នសរា; 

ឥធវា បរតថវា កិញ្ច ,ិ  ន ោតំ វនិទសត ស្។ 

[៤]  តណាហ ោយ ជាយសត សោសកា, 

តណាហ ោយ ជាយសត ភយំ; 

តណាហ ោយ  វបិបម្ុតតសស, 

នតថិ សោសកា កុសត្ ភយំ។ 

[៥] តណាហ ោ្សោ នសរា ឯតថ, រាជសោរាទិសម្ភវ;ំ 

ហតតសច្ឆ្ ទិកំ ទកុខ ំ,  បាបុណាតិ វហិញ្ញតិ។ 

[៦] សយន សមសភន ជាសតន,  ស្ ជីយនតិ បាណ្ិសនា; 

សខតតំ វតថ ុំ ហិរញ្ញំច្,  គវាសស ំ្សសបារសិំ; 

សព្ពត្ថ ោសម្ន សោ សមសភា, បហាតសាព ោវ វញិ្ញុនាតិ។ 

តសត្ អព្រតិោឆ ោវហិតសស តសស អាយុសង្ខ ោសរា បរហិាយ,ិ ជរា 

សររីំ បហរ,ិ ម្នសុសសររីញ្ហិ នាម្ ន សទវសមសកភិជជតិ, តថ សោ 

សទវសមកា ភសសតិ្វ ោ ព្នេមុ្តីនគរុយានំ បាវសិ,ិ ឧយានបាសម 

តសស អាគតភាវំ រាជកុលំ និសវសទសិ។ រាជា រាជកុម អាគនាតវ ោ 

ឧយាសនសយវ អាសនំ ប ញ្ ោសបសិ។ តសត្ ម្នាេ ោត្ ឧយាសន 

បញ្ញតតវរាសសន និបសនាន ោ អនោុឋ ោនសសយយំ កសបបសិ។ តសត្ អម្ោច ោ 

សទវ តុមាហ ោកំ បរសត្ កិនន ុកសថោមាតិ បុច្ឆិេសុ, ម្ម្ បរសត្ តុសម្ ហ 

ឥម្ំ ោសនំ ម្ហាជនសស កសថយាថ, ម្នាេ ោតុម្ហារាជា 
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ទវ ិសហសសទីបបរវិាសរសុ ច្តូសុ ម្ហាទីសបសុ ច្កកវតតិរជជំ កាសរត្វ ោ 

ោតុម្ហារាជិសកស ុរជជំ កាសរត្វ ោ ឆតតិេសសកាក ោនំ អាយុបរមិាសណ្ន 

សទវសមសក រជជំ កាសរត្វ ោ កាលម្កាសីតិ។ សោ ឯវំ វត្វ ោ 

កាលំកត្វ ោ យថាកម្មំ គសត្ត ិ ឥម្ម្តថំ បកាសសតុ ំ ភគវា 

ច្តុម្ហាបរសិម្សជឈ ឥមា ្ថាសយា អាហ។ 

[៧] យាវត្ ច្នទិម្សុរយិា,  បរហិរនតិ ទិោ ភនតិ វសិរាច្នា; 

សសព្ពវ ្ោ ម្នាេ ោត្,  សយ បាណា បថវនិសិសិត្។ 

[៨] ន កហាបណ្វសសសន,  តិតតិ កាសម្សុ វជិជត;ិ 

អបបសស្ ទោុ កាមា, ឥតិ វ ិ្ ញ ោយ បណ្ឌ ិសត្។ 

[៩] អបិ ទិសព្ពសុ កាសម្សុ,  រតិេសោ នាធគិច្ឆត;ិ 

តណាហ ោកខយរសត្ សហាតិ, សមាម ោសម្ពទុេោវសកាតិ។ 

តំ សុត្វ ោ ព្ហូ សោត្បតតិផមទីនិ បាបុណ្ិេសូតិ។ 

[១០] ឥតិ គតិនិយត្នំ សាធិយា ឧតតមានំ; 

សកវសម្ុបសនត្វ ោ សទតិ ទកុាខ ោតិតណាហ ោ; 

អនិយតគតិកានំ កា កថា មាទិោនំ; 

ជហថ តម្ិតិ ម្នាតវ ោ សភា ភជសវាហោ តិវតថ ុំតិ។ 

ម្ហាម្នាេ ោតុវតថ ុំ អដ្ឋម្ំ។
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៩. ព្ទុេវម្មវាណិ្ជកវតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ជម្ពទុីសប កិរ បាដ្លិបុតតនគសរ ព្ទុេវសមាម ោ នាម្ វាណ្ិជសកា 

អសហាស ិ វាណ្ិជកកសម្មន ជីវមាសនា។ សោ អបរភាសគ 

សតថវាសហហិ សទេិេ ្ម្និគម្ជនបទ រាជធានីសុ វាណ្ជិជ ំ

បសយាជយមាសនា វចិ្រតិ, តសមិេ សម្សយ ភគវាសនកភិកខ ុសហសស-

បរវិុសត្ ជនបទោរកិំ ច្រតិ ព្ហូ សទវម្នសុសស សំោរកនាត ោរា 

ឧត្ត ោសរសនាត ោ។ ត្ សោ ភគវនតំ អទទស ទវ តតិេសលកខណានពុ្យញ្ជ ន-

បតិម្ណ្ឌ តិំ ជលមានសុវណ្ណសម្រុ ំ វយិវសិរាច្មានំ ម្ហាភិកខ ុសង្ឃ-

បរវិុត,ំ ទិោវ ោ បរម្បីតិយា ផុដ្សរសីរា អញ្ជ លិេ បគគយ ហ ភគវនតំ 

ឧបសង្ កម្ិត្វ ោ វនទតិ្វ ោ ោយសណ្ហ ភគវនតំ ភសតតន នមិ្សនតស ិ

ព្ទុេោសសន អបរចិិ្តភាសវន។ អថសស ភគវា វកិាលសភាជនា 

បដិ្វរិត្ តថាគត្តិ អាហ។ អថ សោ ភគវនតំ វនទិត្វ ោ កិេ ភសនត 

ភគវនាត ោ វកិាសល ភញុ្ជ ិសសនតីតិ, អថសស កថំ បដ្ិច្ច ភគវា អដ្ឋវធិ ំ

បានំ តថាគត្នំ វកិាសល ភញុ្ជ ិតុំ កបបតិ។ សសយយថិទ,ំ អម្ពបានំ 

ជម្ពបុានំ សោច្បានំ សមាច្បានំ ផារុសកបានំ ម្ធុបានំ ម្ុទទកិបានំ 

ោលកូបាននតិ។ តំ សុត្វ ោ វាណ្ិសជា សហសកាក ោរារសសហិ ម្ុទទិក-

បានំ កត្វ ោ ព្ទុេបម្ុខសស ភិកខ ុសង្ឃសស អ្ស,ិ សភកិខ ុសសង្ា 

សត្ថ ោ បរភិតុតបានយីរសោ តសស ធម្មំ សទសសត្វ ោ ជនបទោរកិំ 
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បកាក ោម្ិ។ សោប ិ បសននមានសោ ហុត្វ ោ និវសត្ត ោ សទេិេ 

វាណ្ិជសកហិ សតសុ សតសុ ជនបសទសុ វាណ្ិជជំ បសយាសជសនាត ោ 

ម្ហាវតតនីយំនាម្ កនាត ោរំ បាបុណ្ិ, តតត សតសំ សសព្ពសុសយវ 

សកសដ្ស ុ បានីយំ បរកិខយម្គមាស។ិ តតថ សព្ពម្នសុានំច្ 

ព្លីវ ទ្ ោនំច្ បានីយំ នាសហាសិ។ អថ សោ វាណ្ិសជា 

បិបាោភិភសូត្ សតសុ សតសុ សកសដ្សុ បានីយំ បរសិយសសនាត ោ 

 វចិ្រតិ។ អសថកសមិេ សកសដ្ ម្នសុា តំ ទិោវ ោ ការុសញ្ញន ឯត្ថ ោគច្ឆ, 

ឥម្សមិេ សកាឡសម្ព សថាកំ បានីយំ អតថិ បិវាតិ វទិេសុ។ ត សត្ សោ 

គនាតវ ោ បានីយំ បិវ។ិ តសស តំ រសំ ម្ទុទិកបានរសសទិសំ អសហាសិ, 

បិវសនាត ោវ សោ ឯវ ំ ចិ្សនតសិ។ សមាម ោសម្ពទុេសស ត្ សម្ ទិននម្ុទទិក-

បានសស និសសសនាទ ោ អជជ សម្បសត្ត ោ ភវសិសតីតិ អសច្ឆរព្ភតុច្ិសត្ត ោ 

សោម្នសសជាសត្ គនាតវ ោ សយសម្វ ោដ្ិយា បិធាន ំ វវិរ។ិ 

សកមបិ ោ ោដ្ិ ម្ុទទិកបាសនន បរបិុណាណ ោ អសហាសិ។ តសត្ 

សោ រ សវ នតំ ឱជវនតំ អបរកិខយំ ទិព្ពបានសទិសំ បានីយំ ទិោវ ោ 

បរមាយ បីតិយា ផដុ្សរសីរា ឧសគាសសសិ សសព្ព បានីយំ បវិនតតូិ។ 

តំ សុត្វ ោ សសព្ព សននិបតិត្វ ោ បានីយំ ទិោវ ោ អព្ភតុច្ិត្ត ោ ជាត្។ 

វាណ្ិសជា សតសំ ម្សជឈ ព្ុ្ េ ោនភុាវំ បកាសសសនាត ោ អាហ។ 

[១] បសសសថទំ ភវសនាត ោ សភា,  អានភុាវំ ម្សហសិសនា; 
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អច្ិនតនីយម្សច្ឆរំ,   សនទិដ្ឋិក ម្កាលិកំ។ 

[២] បសននម្នោ ព្សុទេ,  ទិននំ បានីយកំ ម្យា; 

 វបិច្ចតិ ឥ្សនវ,   តំ ្នំ ម្ុនិវាហោ។ 

[៣] ឱជវនត ំសុខននំវ,   សីតលំ ម្ធុសរាទក;ំ 

ទិព្ពបានំវ សទវាន,ំ   ជាតម្ព្ភតុម្កខយំ។ 

[៤] សីលវសនតសុ សកា នាម្,  ន ទសទយយ វចិ្កខ សណា; 

ឥធ សមសក បរសតតច្,  សុខទំ ្ន ម្ុតតម្ំ។ 

[៥] យថិ ច្ឆិតំ គសហត្វ ោន,  បិវនត ុម្ធុសរា ទក;ំ 

ភាជនានិច្ បូសរត្វ ោ,  យនត ុសសព្ព យថិច្ឆិតនតិ។ 

ឯវញ្ច  បន វត្វ ោ សសព្ព ម្នសុសសច្ ព្លីវសទទច្ ម្ុទទិករសសសនវ 

សនតសបបសិ។ តសត្ តសត្ អាគត្បិ បានីយំ បិវសនាត ោច្ បានីយ ំ

អកខយំ អសហាសិ។ តសត្ វាណ្ិសជា សតថវាសហហិ សទេិេ វាណ្ិជជ ំ

បសយាសជត្វ ោ សកនគរំ អាគច្ឆសនាត ោ ភគវនតំ បសសិត្វ ោ គម្ិសាម្តី ិ

សវឡុវនំ គនាតវ ោ សត្ថ ោរំ វនទិត្វ ោ កត្នសុ ញ្ ោ ឯកម្សនត និសីទិ។ សត្ថ ោប ិ

សតន សទេិេ ម្ធុរបដ្សិនាថ ោរម្កាសិ។ ឧបាសសកាបិ ភសនត តមុាហ ោកំ 

បាដិ្ហារយិំ ទិោវ ោ បសសនាន ោ វនទិត្វ ោ គម្សិាម្ីតិ អាគសត្ម្ ហិ, ឯវសញ្ច  
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វញ្ច  បាដិ្ហារយិនតិ វតិ្ថ ោសរន កសថស។ិ អថសស ភគវា ធម្ម ំ

សទសសសិ។ សោ ធម្មំ សុត្វ ោន សត្ថ ោរំ ោវ ោតនាយ និម្សនតត្វ ោ 

ម្ហា្ន ំទត្វ ោ អតតសនា សគហសម្វ អគមាសិ។ សោ តសត្ បោឋ ោយ 

្នាទីនិ បុ ញ្ ោន ិ កត្វ ោ តសត្ ច្សុត្ សទវសមសក វ្ ោទស-

សយាជនិសក កនកវមិាសន សទវច្ឆរាបរវិុសត្ សទវសិសរយិ-

សម្នាន ោគសត្ និព្ពតតិ។ តសស បុព្ពកម្មបកាសនតថំ តតថ តតថ 

រតនភាជសនសុ ទិព្ពម្សយហិ ម្ុទទិកបាសនហិ បរបិុណ្ណំ អសហាសិ។ 

បានីយំ បិវតិ្វ ោ សទវា នច្ចនតិ វាសទនតិ កីឡនតីតិ។ 

[៦] ន វបិុលជិនោរ ំជានមាសនា ជសនវំ, 

លភតិ វបិុលសភាគំ សត្យម្តតសស ្នា; 

 វទិិតគុណ្គណា សភា តីសុ វតថសូុ តុសម្ ហ, 

លភថ ខល ុវសិសសំ សីលវសនតសុ ្នាត។ិ 

ព្ទុេវម្មវាណ្ជិកសស វតថ ុំ នវម្ំ។ 

១០. របូសទវយិា វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

អតីសត កិរ វបិសសិសស ភគវសត្ កាសល តសមិេ នគសរ ឯកា 

្ម្្រកិា វហិាសរ អាហិណ្ឌ នតី ឯកំ គិមនភិកខ ុ ំ ទិោវ ោ 

កម្បមានហទយា ឧបសង្ កម្ិត្វ ោ វនទិត្វ ោ ភសនត សកាសត អាាសធា
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សររីំ បីសឡតីតិ បុច្ឆ។ិ សតនាបិ ភគិនិ ខរាាសធា សម្ បីសឡតតីិ វុសតត 

ោ សតនហិ ភសនត អហំ តំ សរាគំ វូបសសម្សាម្តីិ និម្សនតត្វ ោ សគហំ 

គនាតវ ោ តំ បវតតិេ មាត្បិតុននំ កសថត្វ ោ សតហិ អនុ្ ញ ោត្ បុន ទិវសស 

នានគគរសសន សភសជាជ ោហារំ សម្ោសទសិ, តសត្ សោ ភិកខ ុ 

បុនទិវសស ចី្វរំ បារុបិត្វ ោ ភិកាខ ោយ ច្រសនាត ោ តសា សគហំ គនាតវ ោ 

អោឋ ោសិ។ ោ សថរំ អាគតំ ទិោវ ោ សោម្នសសជាត្ បតតំ គសហត្វ ោ 

អាសន ំប ញ្ ោសបត្វ ោ អ្សិ។ តតថ និសិននំ តំ អាហាសរន ោធុក ំ

បរវិសិិត្វ ោ សកាក ោរ ម្កាសិ។ អថសា ស េ្ ោព្សលន ភតុតម្សតតសយវ 

សោ អាាសធា វបូសម្ិ។ តសត្ សោ វូបសនតសរាស្ ទតុយិទិវសស 

តសា សគហំ នា គមាសិ។ អថ ោ វហិារ ំ គនាតវ ោ តំ វនទិត្វ ោ 

កោម ោនាគតត្ថ ោតិ បុច្ឆិត្វ ោ សតន សម្ ភគិនិ ព្ាធិ វូបសម្ិ, តោម ោ 

នាគសត្សមីត ិ វុសតត ោ ោធុ ភសនតតិ សោម្នសសជាត្ សគហសម្វ 

អគមាសិ។ ោ សតន បុញ្ញកសម្មន កាលំ កត្វ ោ សទវសមសក 

និព្ពតតិ។ តសា តតថ វ្ ោទសសយាជនិកំ កនកវមិានំ និព្ពតតិ។ ោ 

តតថ សទវសិសរយិំ អនភុវនត ី ឆព្ទុេនតរំ សខសបត្វ ោ អមាហ ោកំ ភគវសត្ 

កាសល ជម្ពទុីសប សទវបុតតនគសរ ឧទិច្ចព្រព្ហម ណ្កុសល សជដ្ឋ-

ព្រាហម ណ្សស ភរយិាយ កុច្ឆិម្ ហិ បដ្ិសនេិេ គណ្ហ ិ, ោ បរបិាក 

ម្នាវ ោយ មាតុកុច្ឆិសត្ និកខម្ិ។ តសា មាតុកុច្ឆិសត្ និកខ នត-

កាលសត្ បោឋ ោយ ទវិសស ទិវសស អដ្ឋដ្ឋនាលិម្តតំ តណ្ឌុ លំ នពិ្ពតតតិ។ 
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តសា រូបសម្បតតិេ ទិោវ ោ បសនាន ោ មាត្បិតសរា រូបសទវតី ិ នាម្ 

ម្កំសុ។ បោឆ ោ ត ំ បតិរូសបន ្រសកន និសយាសជសុំ។ អថសា 

តណ្ឌុ លនាលិម្តត ំ គសហត្វ ោ បចិ្តុំ អារសទេ ឥច្ឆិតិច្ឆិតម្ំោទ-ិ

ព្យញ្ជ នញ្ជ  សបបិនវនីតទធិខីរាទិស្រសញ្ច  ជីរម្រោិទកិដុ្ក-

ភណ្ឌ ញ្ច  កទលិបនសម្ធុគុ្ទិឧបករណ្ញ្ច  ភាជនានិ បូសរត្វ ោ 

និព្ពតតត,ិ ត្យ ហសតថន គហិតំ កិញ្ច ិ ោទនីយំ សភាជនីយំវា បតូិភាវំ 

ន គច្ឆត,ិ ភតតកុខលិេ គសហត្វ ោ សកលនគរវាសិសនា សភាសជនតយិាបិ 

ឯកកដ្ច្ឆមុ្តតំ ភតត ំ គហិតោឋ ោនំ ន ប ញ្ ោយតិ។ ឯវំ អបរកិខយ-

បុ ញ្ ោ អសហាស,ិ សកលសទវបុតតនគសរ ច្នទសុរយិាវ បាកោ 

អសហាស,ិ អថ ោ បញ្ច សតភិកខ ូ និម្សនតត្វ ោ និច្ចំ សក-

និសវសសនសយវ សភាសជតិ, ត្ សតស ំ អនតសរ បដ្ិសម្ភិ្បសត្ត ោ 

ម្ហាសង្ឃរកខ តិសតថសរានាម្ ឥម្សិា បុ្ ញ ោនភុាវំ ទិព្ពច្កខ ុនា ទោិវ ោ 

ន ជានាតិ ឯោ អតថនា បុសព្ព កតកម្មំ។ យនននូាហំ អសា 

បកាសសយយនតិ ឯកទិវសំ តសា និសវសសន ភញុ្ជ ិត្វ ោ អនសុមាទន ំ

កសរាសនាត ោ ជានាសិ ភគិនិ តយា បសុព្ព កតកម្មនតិ បុច្ឆិ, ន ជានាម្ ិ

ភសនត។ សោតុម្ិោឆ ោម្តីិ, អថសា សោ បពុ្ពកម្មំ បកាសសសនាត ោ។ 

[១]  ឯកនវុសត ឥសត្ កសបប, 

 វបិសសីនាម្ នាយសកា; 
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អសហាសិ សមសក សមសកក, 

នាយសកា ឆិននព្នេសនា។ 

[២] ត្ តសមិេ បុសរ រសម្ម,  អាសិ តវ ំ ្ម្្រកិា; 

អាហិណ្ឌ នតី វហិារសមិេ,  អទទកខ ិ ជិនោវកំ។ 

[៣] សរា្តុរំ កិសំ បណ្ឌុ ,ំ  អសសសនតំ ម្ុហំុ ម្ុហំុ; 

ទិោវ ោន កម្បិត្ ចិ្ត្ត ោ,  និម្សនតត្វ ោន តំ ម្ុនិេ។ 

[៤] សភសជជសញ្ច វ ភតតញ្ច ,  អ្ តវ ំ សតន សោ យតិ; 

អព្ាាសធា អនីសឃា ច្, អសហាសិ អនបុទទសវា។ 

[៥] តសត្ តវ ំ សតន កសម្មន,  សុកសតន តសត្ ច្តុ្; 

ជាត្សិ សទវសមកសមិេ,  សព្ពកាម្សម្ទិេិនី។ 

[៦] តតថ សត បុញ្ញសតសជន,  បាោស្ រតនាម្សយា; 

ម្ណ្ិថូបសិត្កិសណាណ ោ,  កូោ្សរហិ លង្ កសត្។ 

[៧] សនកគព្ភសត្កិសណាណ ោ,  សយនាសនម្ណ្ឌ ិសត្; 

អច្ឆរាសតសំកិសណាណ ោ,  នច្ចគីត្ទិសំកុសម។ 

[៨] រមាភ ោម្ពជម្ពសុននីរ,   បូគបុនាន ោគបាដ្លី; 
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នា្ទិតរុសសណ្ឌ ហិ,  ម្ណ្ឌ ិតុយានបនតិហិ។ 

[៩] បទមុ្ុបបលក្រ,  កុនទកាននម្ណ្ឌ ិសត; 

ម្ធុម្ត្ត ោលិបាលីហិ,  ោរសីសរសំកុសល។ 

[១០] សទវបុសតតហិ សនសកហិ,  តថា សទវច្ឆរាហិច្; 

និច្ចសុសសវ ម្ហាសភាសគ,   វមិាសន ម្នននទសន។ 

[១១] តវ សម្វំ សទវសមកម្ ហ,ិ   វនិទមានា ម្ហាយស;ំ 

អ េ្ ោនំ វតីិនាសម្ត្វ ោ,  និព្ពសុត ស្តសម្ ជិសន។ 

[១២] ជម្ពទុីសប ឥ្និ តវ ំ,  និព្ពត្ត ោ ឧទិសត កុសល; 

បុញ្ញប ញ្ ោគុណាវាោ,  រូសបន គ្ ោ បិយំវ្។ 

[១៣] ឯតំ សត សទវសមកសមិេ,  សទវសិសរយិម្ព្ភតុ,ំ 

ឥម្ំ សត ឥធ សមកសមិេ,  សព្ពំ មានសុិកំ សុខំ។ 

[១៤]  វបិសសិម្ុនិសនា កាសល,  តវ ំ តសសសកសស ភិកខ ុសនា; 

អ្ ្នំ គិមនសស,  តសស តំ ផលម្ីទិស។ំ 

[១៥] កាតព្ពញ្ហិ ស្ បញុ្ញ ំ,  ឥច្ឆសនតន សុខបបទ;ំ 

តោម ោ តវ ំ សព្ព្  ភសទទ,  ឧសសុកាក ោ កុសសល ភវាតិ។ 
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ឯវំ សោ តសស បុរមិ្តតភាសវ កតកម្ម ំ បកាសសត្វ ោ ឥ្និ 

បុញ្ញកសម្ម អបបមា្ ភវាតិ អនោុស។ិ ោ សថរសស ធម្មសទសន ំ

សុត្វ ោ បរម្សោម្នសា តសត្ បោឋ ោយ ្នាទីសុ និរត្ បុ ញ្ ោន ិ

កសរានតី សតសនវ សោម្នសសសន សោត្បនាន ោ អរយិោវកិា 

អសហាសីតិ។ 

[១៦] ឥតិ តរុណ្កុមារ ីបញុ្ញកសម្មសុ ោរំ, 

អវទិិតគុណ្ម្ត្ត ោ ទតវ  ភិកខ ុសស ្ន;ំ 

ទិវមិ្នជុសុខំ ោលតថ តុសម្ ហ ភវនាត ោ, 

 វទិិតកុសលបាកា កិេ ន លសព្ភថ សនតិេ។ 

រូបសទវយិា វតថ ុំ ទសម្ំ។ 

ធម្មសោណ្ឌ កវស គ្ ោ បឋសមា។ 

  



62                            រសវាហិនី 
 

ននទយិរាជវស គ្ ោ 

១១. ននទយិរាជសស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ឥសត្ កិរ កបបសតសហសសម្តថសក បទមុ្ុតតសរា នាម្ សត្ថ ោ 

សមសក ឧទបាទិ សសទវកំ សមកំ សំោរកនាត ោរា ឧត្ត ោសរសនាត ោ។ 

តសមិេ កិរ សម្សយ ឯសកា កុដុ្ម្ពិសកា សតថ ុ ធម្មសទសនំ សុត្វ ោ 

បសននមានសោ ព្ទុេបម្ុខំ ភិកខ ុសង្ឃ ំ និម្សនតត្វ ោ ម្ហា្ន ំ

សសជជត្វ ោ អតតសនា ភវនំ សទវភវនម្ិវ អលង្ ករតិ្វ ោ ព្ុ្ េ ោរហំ ម្ហាសនំ 

ប ញ្ ោសបត្វ ោ គនាតវ ោ ភគវនតំ យាចិ្ កាសមយំ ភសនត ភគវសត្ ភតតគគសស 

ឧបសង្ កម្នាយាត។ិ អថ ភគវា ភិកខ ុសង្ឃបរវិុសត្ ម្ហត្ 

ព្ុ្ េ ោនភុាសវន គនាតវ ោ និសីទិ បញ្ញតតវរព្ុ្ េ ោសសន, តសត្ កុដុ្ម្ពិសកា 

ហសោឋ ោ ឧទស គ្ ោ សបរសិោ ភគវនត ំ បរវិសិតិ អសនសកហិ 

ម្ធុរននបានាទីហិ។ ត្ តសស ភគវសត្ ោសសន ធុតង្គធរាន ំ

អស គ្ ោ វសភសតថសរានាម្ ម្ហាោវសកា សប្នវសតតន បិណាឌ ោយ 

ច្រមាសនា តសស កុដុ្ម្ពិកសស សគហ វ្ ោសរ អោឋ ោសិ, អថ សោ សថរ ំ

ទិោវ ោ ភសនត សត្ថ ោ អសនាត ោសគសហ និសិសនាន ោ, តុសម្ ហបិ បវសិថាតិ យាចិ្, 

សថសរា អបវសិតិ្វ ោវ អគមាសិ, កុដុ្ម្ពិសកា ភគវនតំ ឧបសង្ កម្តិ្វ ោ 

តម្តតំ វត្វ ោ កិេ ភសនត សសទវសក សមសក ភគវត្បិ ឧតតរតិសរា គុសណ្ន
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សំវជិជតីតិ អាហ។ អថសស សត្ថ ោ បុសត្ត ោបម្ំ ទសសសត្វ ោ សថរសស 

គុសណ្ វសណ្ណសនាត ោ ឯវមាហ។ 

[១] បាសលនតិ និម្មលំ កត្វ ោ,  បាតិសមាកាខ ោទិសំវរំ; 

សមាទិននធុតង្គ ោច្,  អបបិោឆ ោ ម្ុនិសូនសវា។ 

[២] និច្ច ម្នតកយុទេម្ ហ,ិ  ន េ្ ោ សយាធាវ ទបបតិ្; 

បុ ញ្ ោនំ វតថភុតូ្ សត,  សទវមានសុកា ទិនំ។ 

[៣] ធាសរម្ហំ វណ្ណវនត,ំ  សីសវយយម្បិច្ ចី្វរ;ំ 

ព្ទុេបុត្ត ោ ម្ហានា្  ន ធាសរនតិ តថាវធិំ។ 

[៤] ធាសរនតិ សត បំសុកូល,ំ  សង្ាសដ្ត្វ ោ បិសមតសិក; 

វណ្ោឆ ោទនសោលំវ,  ឥោឆ ោសមភ វវិជជិត្។ 

[៥] ោទិយាម្ិ ស្ ហសមាភ ោ, ឧបាសកនិម្នតន;ំ 

សនវ ោសទនតិ សម្ពទុេ,  បុសត្ត ោ បាសកយាច្នំ។ 

[៦] សប្សនន យំ លទេ,ំ  លខូំវាបិ បណ្ីតក;ំ 

សតន តុសសនតិ សម្ បតុ្ត ោ,  រសសគធវវិជជិត្។ 

[៧] និបជាជ ោម្ិ អហំ ោធុ,  សនថសត សយសន សុសភ; 
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ន សត សសយយំ បកសបបនត,ិ សំោរភយភរីុកា។ 

[៨]  នា សនគម្សនន,  កសបបនតិ ឥរយិាបថ;ំ 

សនកភមូ្ិសមាកណិ្ណ,  បាោសទសុ វោម្ហំ។ 

[៩] ព្ទុេបុត្ត ោ តថាច្ឆននំ,  ន ក្ បវសិនតិ សត; 

រុកខម្ូសល សុោនសមិេ,  អសាភ ោកាសស រម្នតិ សត។ 

[១០] ភាសវត្វ ោ ភវនាោយ,  សហតុំ ភាវនម្ុតតម្ំ; 

អហំ ្សម្ វសិសាម្ិ,  បាសបសនាត ោ ជនតំ សិវ។ំ 

[១១] រម្នតិ ម្ម្ បុត្ត ោ សត,  បនតសសនាសសន កកា; 

សតសំ ម្ហតតសរា សសនាត ោ,  សថសរាយំ វសសភា ម្ហា; 

ធុតបាសបា ធុតង្គស គ្ ោ,  ញាសត្យំ ម្ម្ ោសសនតិ។ 

ឯវ ំភគវា ហតថំ ឧកខ ិបិត្វ ោ ច្នទម្ណ្ឌ សល បហរសនាត ោ វយិ សថរសស 

គុសណ្ បកាសសស,ិ តសត្ សោ តសស គុណ្កថំ សុត្វ ោ សយម្បិត ំ

 ននតរំ កាម្យមាសនា យនននូាហំ អនាគសត អញ្ញតរសស 

សមាម ោសម្ពទុេសស ោសសន ធុតង្គធរានំ អស គ្ ោ ភវសិាម្ីតិ តំ  ននតរំ 

បសតថសនាត ោ ភគវសត្ បាទម្ូសល និបជជិ, សត្ថ ោ តំ ការណ្ំ ឧបបរកិខ ិត្វ ោ 

ឥសត្ កបបសតសហសសម្តថសក ស្តសមា នាម្ សត្ថ ោ 
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ឧបបជជិសសតិ។ តវ ំ ត្ ធុតង្គធរានំ អស គ្ ោ ហុត្វ ោ កសស សបាតិ 

ប ញ្ ោយិសសតីតិ ព្ាករណ្ ម្្ស។ិ តសត្ បោឋ ោយ សោ 

សោម្នសសា បញុ្ញកម្មំ កត្វ ោ តសត្ ច្សុត្ សទវម្នសុសសស ុ

សទវសិសរយិំ អនភុវសនាត ោ  វបិសសីសមាម ោសម្ពទុេកាសល ឯកោដ្សកា 

នាម្ ព្រាហម សណា ហុត្វ ោ ម្ហា្នំ អ្សិ។ តសត្ ច្សុត្ 

កសសបសមាម ោសម្ពសុទេ បរនិិព្ពសុត ារាណ្សីនគសរ ារាណ្សីសសដ្ឋ ិ

ហុត្វ ោ និព្ពសត្ត ោ ្នាទីនិ បុ ញ្ ោនិ កត្វ ោ តសត្ ច្វតិ្វ ោ សំោសរ 

សំសរសនាត ោ ទសវសសសហសា យុសកសុ ម្នសុសសសុ ារាណ្សយិ ំ

ឯសកា កុដុ្ម្ពិសកា ហុត្វ ោ និព្ពតតិ។ សោ បនាយំ កុដុ្ម្ពិសកា អរសញ្ញ  

ជង្ាវហិារ ំ អនុវចិ្រសនាត ោ បច្ចនតិសម្ ជនបសទ អរ ញ្ ោយតសន អញ្ញតរ ំ

បសច្ចកព្ទុេំ អទទស។ សោ ច្ បសច្ចកព្សុ េ្ ោ តតថ ចី្វរកម្មំ កសរាសនាត ោ 

អនវុាសត អបបសហាសនត សំហរតិ្វ ោ ឋសបតុំ អារស េ្ ោ។ កុដុ្ម្ពិសកា តំ 

ទិោវ ោ ភសនត កិេ កសរាថាតិ បុច្ឆិ។ សោ បសច្ចកព្សុ េ្ ោ អបបចិ្ឆត្យ 

សតន បុសោឋ ោ ន កិញ្ច  ិ វុសត្ត ោ សហាតិ។ សោ ចី្វរទសុស ំ នបបសហាតីត ិ

ញត្វ ោ អតតសនា ឧតតរោដ្កំ បសច្ចកព្ទុេសស បាទម្ូសល ឋសបត្វ ោ 

អគមាសិ។ បសច្ចកព្សុ េ្ ោ តំ គសហត្វ ោ អនវុាតកំ អាសរាសបសនាត ោ ចី្វរំ 

កត្វ ោ បារុបិ។ កុដុ្ម្ពិសកា ជីវតិបរសិយាោសន កាលំ កត្វ ោ 

ត្វតិេសភវសន និព្ពតតិត្វ ោ តតថ យាវត្យុកំ ទិព្ពសម្បតតិេ អនភុវតិ្វ ោ 

តសត្ ច្វតិ្វ ោ ារាណ្សិសត្ តិសយាជនម្តតសក  សន អញ្ញតរសមិេ 
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នគសរ និព្ពតត,ិ តសស មាត្បិតសរា ននទិសយាតិ៣ នាម្ំ អកសំុ, តសស 

សតត ភាតសរា អសហសុំ, សសោ ឆ ភាតសរា នានាកម្មសនតសុ ព្ាវោ 

មាត្បិតុននំ សបាសសនតិ។ ននទិសយា បន អកម្មសីសម សគសហសយវ 

វសតិ។ តោម ោ តសស សសោ កុជឈនតិ។ មាត្បិតសរាបិ ននទិយំ 

អាម្សនតត្វ ោ ឱវទនតិ។ សោ តុណ្ហ ី សហាសតវ។ អថាបរសមិេ សម្សយ 

្សម្ នកខតតំ សង្ឃដុ្ឋំ, ត្ សោ មាតរំ អាហ។ អម្ម ោដ្កំ 

សទហិ, នកខតតំ កីឡិសាម្ីត,ិ ោ សធាតវតថំ នីហរតិ្វ ោ អ្សិ, អម្ម 

ថូលំ ឥទនតិ, ោ អញ្ញំ នីហរតិ្វ ោ អ្សិ, តម្បិ បដ្ិកខ ិបិ។ អថ នំ 

មាត្ អាហ។ ត្ត យាទិសស ម្យំ សគសហ ជាត្, នតថ ិ ឥសត្ 

សុខមុ្តរសស បដ្ិមភាយ បុញ្ញនតិ, លភនោឋ ោនំ គម្សិាម្ិ អមាម ោតិ។ 

បុតត អហំ អសជជវ តវ ារាណ្សីនគសរ រជជបដ្ិមភំ ឥោឆ ោម្ីត ិ

អាហ។ សោ ោធុ អមាម ោតិ មាតរំ វនទិត្វ ោ បទកខ ិណ្ ំ កត្វ ោ 

បកាក ោម្ិ។ មាតុយា បនសស ឯវំ អសហាសិ។ កហំ សោ គម្ិសសតិ, 

បុសព្ពវយិ ឥធវា ឯតថវា សគសហ និសីទតិ្វ ោ អាគច្ឆតីត,ិ សោ បន 

បុញ្ញនិយាសម្ន សោទិយមាសនា ្ម្សត្ និកខម្ិត្វ ោ ារាណ្សិេ គនាតវ ោ 

សសនគុតតសស សគសហ បដ្ិវសតិ, អសថកទិវសំ សោ តសស 

កម្មកាសរហិ សទេិេ សលលបសនាត ោ និសីទិត្វ ោ បច្មយសនាត ោ សុបិន ំ

                                                           
៣. ននទីតិនាម្ំ ឥតិសព្ពតថ។ 
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អទទស។ ម្ុសខន អនតំ និកខម្ិត្វ ោ សកលជម្ពទុីសប បតថរតិ្វ ោ 

អសនាត ោកុច្ឆិសម្វ បាវសិិ។ បព្សុ េ្ ោ សោ ភីសត្ ម្ហាសទទម្កាសិ។ 

អថ នំ ម្ហាសសនគុសត្ត ោ បុច្ឆិ។ ននទិសយា សុបិនំ អទទសនតិ អាហ។ 

អថ សតន កីទិសនតិ បុសោឋ ោ កសថសិ, តសត្ សសនគុសត្ត ោ តំ អតតសនា 

កុលបូគំ បរាិព ោជិក ំបុច្ឆិ សកា តសស វបិាសកាតិ។ បរាិព ោជិកា យទ ិ

សភា ឥតថី បសសតិ។ សតតទិវសព្ភនតសរសយវ អភិសសកំ លភតិ, យទ ិ

បុរសិោ បសសត,ិ តសថវ រាជា សហាតតីិ កសថសិ។ សសនគុសត្ត ោ 

តសា តំ កថំ សុត្វ ោ ឥម្ំ ម្ម្ ញាតិេ កសរាម្ីតិ អតតសនា សតត ធីតសរ 

បសកាក ោសិត្វ ោ បដ្ិបាដ្ិយា បុច្ឆិ។ ននទិយសស សនតិសក វសថាត,ិ 

សសោ សាព ោ ន ឥច្ឆិេសុ, ន ម្យំ ជានាម្ ឯតំ អធុនាគតំ កុលវនតំ វា 

ទកុកុលវនតំវាតិ។ អថ កណ្ិដ្ឋិកំ បុច្ឆិ។ ោ យសស ម្ំ មាត្បិតសរា 

ទសសនតិ។ សតសំ វច្នំ ន ភិនទិសាម្ីត ិ សម្បដ្ិច្ឆិ, អថ សសនគុសត្ត ោ 

ននទិយំ បសកាក ោសិត្វ ោ អតតសនា ធីតរំ ទត្វ ោ តសស ម្ហាសម្បតត ិ

ម្្សិ។ តសត្ សតតសម្ ទិវសស ននទសិយា តតថ តតថ អាហិណ្ឌ សនាត ោ 

រស ញ្ ោ ម្ង្គលយុានំ បសសិសាម្ីតិ គនាតវ ោ ធង្គលសិមបសដ្ដសសសី ំ

បារុបិត្វ ោ និបជជ,ិ សោ ច្ ារាណ្សីរស ញ្ ោ កាលង្ កតសស សតតសមា 

ទិវសោ សហាតិ។ អម្ោច ោច្ បុសរាហិសត្ច្ រស ញ្ ោ សររីកិច្ចំ កាសរត្វ ោ 

រាជង្គសណ្ និសីទិត្វ ោ ម្នតយិេសុ។ រស ញ្ ោ ឯកាវ ធីត្ អតថិ, បុសត្ត ោ 

បនសស នតថិ។ អរាជកិំ រជជំ ន តិដ្ឋតិ។ ផសុសរថំ វសិសសជជសាមាតិ។ 
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សត កុម្ុទបតតវសណ្ណ ច្ត្ត ោសរា សិនេសវ សយាសជត្វ ោ សសតច្ឆតតបម្ុខំ 

បញ្ច វធិរាជកកុធភណ្ឌ ំ រថសមិេសយវ ឋសបត្វ ោ រថំ វសិសសជជត្វ ោ បច្ឆសត្ 

តុរយិានិ បគគណាហ ោសបសុំ។ រសថា បាចី្ វ្ ោសរន និកខម្ិត្វ ោ 

ឧយានាភិម្ុសោ អសហាសិ។ បរចិ្សយន ឧយានាភមិ្ុសោ គច្ឆតិ។ 

និវសតតមាតិ សកច្ិ អាហំសុ។ បុសរាហិសត្ មា និវារយិត្ថ ោតិ អាហ។ 

រសថា កុមារកំ បទកខ ិណ្ំ កត្វ ោ អាសរាហណ្សសជាជ ោ ហុត្វ ោ 

អោឋ ោសិ។ បុសរាហិសត្ បារុបណ្កណ្ណំ អបសនត្វ ោ បាទតមន ិ

ឱសមសកសនាត ោ តិដ្ឋតុ អយំ ទីសបា។ ទវ ិសហសសទីប បរវិាសរស ុច្តូស ុ

ម្ហាទីសបសុ ឯករជជំ កាតុំ សម្សត្ថ ោតវិត្វ ោ តសស ធិតិេ ឧបធាសរតុ ំ

តិកខ តត ុំ តុរយិានិ បគគណាហ ោសបសិ។ អថ កុមាសរា ម្ុខំ វវិរតិ្វ ោ 

ឱសមសកត្វ ោ សកន ការសណ្ន អាគតត្ថ ោតិ អាហ, សទវ តុមាហ ោកំ រជជំ 

បាបុណាតីត,ិ រាជា កហនតិ, សទវតតំ គសត្ ោម្ីតិ, កតិ ទិវោ 

អតិកកនាត ោត,ិ អជជ សតតសមា ទិវសោតិ។ បសុត្ត ោ វា ធីត្ វា នតថីតិ, ធីត្ 

អតថិ សទវ។ បុសត្ត ោ ន វជិជតីតិ, សតនហិ ករសិាម្ិ រជជនតិ, សត ត្វសទវ 

អភិសសកម្ណ្ឌ បំ កាសរត្វ ោ រាជធីតរ ំ សាព ោលង្ក ោសរហិ អលង្ក ោរតិ្វ ោ 

ឧយានំ សនត្វ ោ កុមារសស អភិសសកំ អកំសុ, អថសស 

កត្ភិសសកសស សតសហសសគឃនកំ វតថំ អាសនសុំ, សោ កិម្ទិ ំ

ត្ត្តិ អាហ, និវាសនវតថំ សទវាត,ិ នន ុត្ត្ ថូលំត,ិ ម្នសុាន ំ

បរសិភាគវសតថសុ ឥសត្ សុខមុ្តរំ នតថិ សទវាតិ, តុមាហ ោកំ រាជា ឯវរូប ំ
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និវាសសសីត,ិ អាម្ សទវាតិ។ ន ម្សញ្ញ បញុ្ញវា តុមាហ ោកំ រាជាត ិ វត្វ ោ 

ហនទ សុវណ្ណភិង្ក ោរំ អាហរថ, លភិសាម្ វតថនតិ, សត សុវណ្ណភិង្ក ោរ ំ

អាហរិិំសុ, សោ ឧោឋ ោយ ហសតថ សធាវតិ្វ ោ ម្ុខំ វកិាខ ោសលត្វ ោ ហសតថន 

ឧទកំ អា្យ បុរតថិម្ទិោយ អព្ភកុកិរ,ិ ត្វសទវ ឃនបថវ ិិំ ភិនទិត្វ ោ 

សោឡសកបបរុកាខ ោ ឧដ្ឋហិេសុ, បុន ឧទកំ ហសតថន គសហត្វ ោ 

ទកខ ិណ្ំ បច្ឆិម្ំ ឧតតរនតិ ឯវំ ច្តសសាបិ ទិោ អព្ភកុកិរ,ិ សព្ពទិោស ុ

សោឡស សោឡស ហុត្វ ោ ច្តុសដ្ឋិកបបរុកាខ ោ ឧដ្ឋហិេសុ, សោ 

ឯកំ ទិព្ពទសុស ំ និវាសសត្វ ោ ឯកំ បារបុិត្វ ោ ននទិយរស ញ្ ោ វជិិសត 

សុតតកនតិកា ឥតថិសយា មា សុតតំ កនតនតតូិ សភរ ិិំ ច្រាសបថាតិ វត្វ ោ ឆតតំ 

ឧសាសបត្វ ោ អលង្ កតបដ្ិយសត្ត ោ ហតថិកខ នេវរគសត្ នគរ ំ បវសិិត្វ ោ 

បាោទម្ភិរុយ ហ ម្ហាសម្បតតិេ អនភុវ។ិ អសហា ត្ 

បសច្ចកព្ទុេសស ទិនាន ោនវុាតកសស វបិាសកា។ សតនាហុ សបារាណា។ 

[១២] យថា ោសបម្តតមាហ ោ,  ព្ីជា និសព្រ្ធបាទសបា; 

ជាយសត សតោខសឍោ, ម្ហានីលម្ពសុ្បសមា។ 

[១៣] តសថវ បុញ្ញកម្មមាហ ោ,  អណុ្មាហ ោ វបិុលំ ផលំ; 

សហាតីតិ អបបបុញ្ញនត,ិ  នាវម្សញ្ញយយ បណ្ឌ ិសត្តិ។ 
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ឯវ ំគច្ឆសនត កាសល ឯកទិវសំ សទវ ីរស ញ្ ោ សម្បតតិេ ទោិវ ោ អសហា 

តបសសីតិ ការុ ញ្ ោការ ំ ទសសសសិ។ កិម្ិទំ សទវតីិ ច្ បុោឋ ោ 

អតិម្ហតី សត សទវ សម្បតតិ។ អតីតម្ េ្ ោនំ កលាណ្ំ កតត្ត ោ។ 

ឥ្និ អនាគតសសត្ថ ោយ កុសលំ កសរាថាតិ អាហ។ កសស 

ទសាម្។ សីលវនាត ោ នតថីតិ។ អសុស ញ្ ោ សទវ ជម្ពទុីសបា អរហសនតហិ, 

តុសម្ ហ ្នំ សសជជថ, អហំ អរហសនត លោឆ ោម្ីតិ អាហ។ បនុទិវសស 

រាជា ម្ហារហំ ្នំ សជាជ ោសបសិ។ សទវ ីសសច្ ឥម្ិសា ទោិយ 

អរហសនាត ោ អតថិ, ឥធា គនាតវ ោ អមាហ ោកំ ភិកខ ំ គណ្ហនតតូ ិ ឧតតរ-

ហិម្វនាត ោភិម្ុខ ីបុបាផ ោនិ ឧទេំ ខិបិត្វ ោ ឧសរន និបជជិ។ អថ ត្និ បុបាផ ោន ិ

អាកាសសត្ គនាតវ ោ ហិម្វនតបសទសស វសនាត ោនំ បទមុ្វតយិា បុត្ត ោនំ 

បញ្ច សត្នំបសច្ចកព្ុ្ េ ោនំ សជដ្ឋកម្ហាបទមុ្បសច្ចកព្ទុេសស 

បាទម្ូសល បតិេសុ។ តថាហិ។ 

[១៤] អសហា បសសថ សភា ្និ,  វមិ្ ហយំ បុញ្ញកម្មសុនា; 

អសច្តនាបិ បុបាផ ោន,ិ  ទតូកិសច្ចសុ ព្ាវោ។ 

[១៥] កតតកុាសម្ន សមកសមិេ,  សកលំ អតតសនា វស;ំ 

សព្ពត្ថ ោសម្ន កតតព្ព,ំ  បុញ្ញំ បញ្ញវត្ ស្តិ។ 
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តសត្ ម្ហាបទមុ្បសច្ចកព្សុ េ្ ោ តំ ញត្វ ោ សសសភាតសរ 

អាម្សនតសិ។ មារោិ ននទិយរាជា តសុម្ ហ និម្សនតសិ។ អធវិាសសថ 

តសស និម្នតននតិ។ សត អធិវាសសត្វ ោ ត្វសទវ អាកាសសនា គនាតវ ោ 

ឧតតរ វ្ ោសរ ឱតរ ិិំស។ុ ម្នសុា បញ្ច សត្ សទវ បសច្ចកព្ុ្ េ ោ 

អាគត្ត ិ រស ញ្ ោ អាសរាសច្សុំ, រាជា សទេិេ សទវយិា គនាតវ ោ វនទតិ្វ ោ បសតត 

គសហត្វ ោ បសច្ចកព្សុទេ បាោទំ អាសរាសបត្វ ោ តតថ សតសំ ្ន ំ ទត្វ ោ 

ភតតកិោច ោវោសន រាជា សង្ឃសតថរសស សទវ ី សង្ឃនវកសស ច្ 

បាទម្ូសល និបជជិត្វ ោ អយា បច្ចសយហិ ន កិលម្ិសសនត,ុ ម្យំ បុសញ្ញន 

ន ហាយិសាម្, អមាហ ោកំ ឥធ វាោយ បដ្ិញ្ញ ំ សទថាតិ បដ្ិញ្ញ ំ

កាសរត្វ ោ ឧយាសន និវាសោឋ ោនាទសយា កាសរត្វ ោ យាវជីវ ំបច្ចកព្សុទេ 

ឧបដ្ឋហិត្វ ោ សតសុ បរនិិព្ពសុតសុ ោធុកីឡនំ កាសរត្វ ោ ច្នទនា 

គរុអាទីហិ សររីកចិ្ចំ កាសរត្វ ោ ធាតុសយា គសហត្វ ោ សច្តិយំ 

បតិោឋ ោសបត្វ ោ ឯវរបូានម្បិ ម្ហានភុាវានំ ម្សហសីនំ ម្រណ្ ំ

ភវសិសត,ិ កិម្ង្គំ បន មាទិោននតិ សំសវគជាសត្ សជដ្ឋបតុត ំ រសជជ 

បតិោឋ ោសបត្វ ោ សយ ំ បព្ពជំ បព្ពជិ, សទវបី ិ រសញ្ញ បព្ពជិសត អហំ 

កិេករសិាម្ីត ិ បព្ពជិត្វ ោ សទវ បិ ឧយាសន វសនាត ោ ឈានាភិញ្ញំ 

និព្ពសតតត្វ ោ ឈានសុសខន  វតីិនាសម្នាត ោ អាយុបរសិយាោសន 

ព្រព្ហម សមសក និព្ពតតិេសុ។ សត អមាហ ោកំ ភគវសត្ កាសល 

ព្រាហម ណ្កុសល និព្ពតតិត្វ ោ ព្ទុេោសសន បព្ពជិេសុ, ត្ ននទិយរាជា 
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ធុតង្គធរានំ អស គ្ ោ ម្ហាកសសបសតថសរានាម្ ហុត្វ ោ ច្សនាទ ោ វយិ 

សុរសិយា វយិច្ សមសក បាកសោ ហុត្វ ោ ភគវតិ បរ-ិ និព្ពសុត 

ព្ទុេោសនំ អតិវយិ សោសភតិ។ ភរយិាបិសស ភទទកាបិ្ ន ីនាម្ 

អសហាសីតិ។ 

[១៦]  ទត្វ ោ បុសរសកា វបិិសន ច្រសនាត ោ, 

បសច្ចកព្ទុេសសនវុាតម្តតំ; 

កត្វ ោ សរដ្ឋំ កុរុទីបសោភំ, 

ម្ហានភុាសវា វសុធា ធិសបាសិ។ 

[១៧]  តុសម្ ហច្ សភាសនាត ោ ខល ុសីលវសនត, 

ទ្ថ ្នានិ អនបបកានិ; 

តំ សវា បតិោឋ ោច្ ភវនតរសមិេ, 

ចិ្នាត ោម្ណ្ិេ កបបតរុំវ ោរនតិ។ 

ននទិយរាជសស វតថ ុំ បថម្ំ។ 
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១២. អញ្ញតរម្នសុសសស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

អមាហ ោកំ ភគវតិ បរនិិព្ពសុត បាដ្លិបុតតសម្ីសប អញ្ញតរសមិេ ្សម្ 

អញ្ញតសរា ទគុគតម្នសុសា វសតិ, សោ បសនកទិវសំ អញ្ញតរំ ្ម្ ំ

គច្ឆសនាត ោ សទវ  ោដ្សក និវាសសត្វ ោ ម្ហនតំ អដ្វ ិិំបាបុណ្ិ, តសទវំ គច្ឆនតំ 

ទិោវ ោ ឯតសស វតថ ំ គណ្ហ ិសាម្ីតិ ឯសកា សោសរា អនពុ្នេិ, សោ 

ទរូសត្វ អាគច្ឆនតំ សោរំ ទិោវ ោ ចិ្សនតសិ, អហសម្តោម ោ បមយិតុំ វា 

សតន សទេិេយុជឈិតុំ វា ន សសកាក ោម្ិ, អយមាគនាតវ ោ អវសស ំអនិច្ឆនតសាប ិ

សម្ វតថំ គណ្ហ ិសសត។ិ ម្យាបិសស និរតថសកន ហរតិុំ ន សកាក ោ, 

្នវសសនសស ទសាម្ីតិ សននោិឋ ោន ម្កាសិ, អថ សោសរា អាគនាតវ ោ 

វតថកំ បរាម្ស,ិ អថ សោ បុរសិោ ចិ្តតំ បោសទត្វ ោ ឥម្ំ ម្ម្ 

វតថ្នំ ភវសភាគសខុត្ថ ោយ បច្ចសយា សហាតូតិ វតថំ ទត្វ ោ ទោុឆ ោទិតត្ត ោ 

ម្ហាម្គគំ បហាយ អសញ្ញន ជង្ាម្សគគន គច្ឆសនាត ោ អាសិវសិសន ទសោឋ ោ 

កាលំ កត្វ ោ ហិម្វនតបបសទសស វ្ ោទសសយាជនិសក កនកវមិាសន 

សនកច្ឆរាសហសសបរវិុសត្ និព្ពតតិ។ វមិានំ បនសស បរវិាសរត្វ ោ 

តិសយាជនិសក  សន កបបរុកាខ ោ និព្ពតតិេសុ, សោ ម្ហនតំ ទិព្ពសម្បតតិេ 

ទិោវ ោ សោម្នសស ំបសវសទសនាត ោ អាហ។ 

[១] បរណិាម្ិតម្សតតន,  ្នសស សកសនតកំ; 
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ទ្តិ វបិុលំ សភាគ,ំ  ទិព្ពម្ិសសរយិំ វរំ។ 

[២] វ្ ោទសសយាជនសុព្ពធ,ំ  ទទុទិកខ ំ ច្កខ ុម្ូសនំ; 

កូោ ្រវរុសបត,ំ   សព្ពសោវណ្ណយំ សភុំ។ 

[៣] ម្ម្ បុសញ្ញន និព្ពតតំ,  សនករាគទេជាកុលំ, 

តសថវ បរសិុសទេហិ,   វតិ្សនហិ ច្ លង្ កតំ។ 

[៤] បាោទបរយិនតម្ ហ,ិ  ទិព្ពវត្ថ ោនិ លម្ពសរ; 

វាសតរតិ្ សត សោភនតិ,  អសវ ហនាត ោវ សុធាសិសនា។ 

[៥] បាោទសស សម្នាត ោ សម្, ភមូ្ិភាសគ តិសយាជសន; 

ឥច្ឆិតិច្ឆិត្ត្សរា,  ជាត្សុំ សុរបាទបា។ 

[៦] តតថ នសច្ចហិ គីសតហិ,  វាសទហិ តុរសិយហិ ច្; 

សន កច្ឆរាសហសសសហិ,  សមា្ម្ិ ភវសន ម្ម្។ 

[៧] ន សមាម ោ ទិននវតថសស,  អសកខ សតត ផលម្ី ទិស;ំ 

សខសតត សមាម ោ ទទនតសស,  សកា ផលំ វណ្ណយិសសតីតិ។ 

[៨]  ឯវ ំវធិម្បិ កុសលំ ម្នសុជា ករតិ្វ ោ, 

បសបោតិ ទិព្ពវភិវ ំម្នុិវណ្ណនីយ;ំ 
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ម្នាតវ ោន សភា ទទថ ្នវរំ សុសីសល, 

ស េ្ ោយ សុទេម្នោសស វសិសសភាគតីិ។ 

អញ្ញតរម្នសុសសស វតថ ុំ ទតុិយំ។ 

១៣.  វសិម្សមម្កុមារសស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

អតីសត កិរ ឥម្សមិេ ជម្ពទុីសប កសសសបា នាម្ សមាម ោសម្ពសុ េ្ ោ 

បារម្ិសយា បូសរត្វ ោ សព្ពញ្ញុតំ បសត្ត ោ សមកសស ទកុាខ ោបនសុ្ 

សុោវសហា បដ្ិវសតិ សមកំ និាព ោណ្ម្ហានគរវសរ បរបិូសរសនាត ោ។ 

តសមិេ សម្សយ អញ្ញតសរា បុរសិោ សតថ ុធម្មសទសនំ សុត្វ ោ បសសនាន ោ 

ភិកខ ុសង្ឃសស ្នំ សទសនាត ោ សីលំ រកខ សនាត ោ ឧសបាសថកម្មំ កសរាសនាត ោ 

នានាវធិានិ បុញ្ញកមាម ោនិ កត្វ ោ សុតតបបព្សុ េ្ ោ វយិ គនាតវ ោ សទវសមសក 

និព្ពតតិ សព្ពរតនម្សយ ទិព្ពវធិាសន សទវច្ឆរាសហសសបរវិុសត្។ តតថ 

យាវត្យុកំ ឋត្វ ោ តសត្ ច្សុត្ អមាហ ោកំ ភគវតិ បរនិិព្ពសុត ជម្ពទុីសប 

បាដ្លិបុតតនគសរ អាណាច្កកវតតិធមាម ោសោកម្ហានរនិទសស អគគ-

ម្សហសិយា កុច្ឆិម្ ហិ និព្ពតតិ។ តសស នាម្ំ កសរាសនាត ោ សីសស សមម្ ំ

 វសិម្ំ ហុត្វ ោ ជាតត្ថ ោ វសិម្សមម្កុមាសរាតិ ស ជ្ ោនិេសុ។ សោ 

កសម្ន  វញិ្ញុ តំ បសត្ត ោ ព្លសម្បសនាន ោ អសហាសិ។ ម្ហាថាសមា 

អភិរូសបា ច្ អសហាសិ។ ទសសនីសយា បាោទិសកា 



76                            រសវាហិនី 
 

យសបរវិារសម្បសនាន ោ បដ្ិវសតិ។ តសត្ អបសរន សម្សយន 

ធមាម ោសោកម្ហានរសិនាទ ោ ច្តុរាសីតិសហសសរាជបរវិុសត្ អននត-

ព្លវាហសនា កី ្ ប សរា ហិម្វនតំ គនាតវ ោ យថាភិរនត ំ កីឡិត្វ ោ 

អាគច្ឆសនាត ោ ច្នទភាគំ នាម្ គង្គំ សម្ោបុណ្ិ។ ោ បន 

សយាជនវតិថត្ តិ្វុតគម្ភីរា អសហាស។ិ ត្ ោ អធុនាគសតហិ 

ឱសឃហិ ម្ហាសផណ្សមាកុម ព្ហូម្ិសយា ឧសភាកូសល ឧតតរនត ី

ម្ហាសវ្៤ គច្ឆនតិ។ ត្ រាជា គង្គំ ទិោវ ោ សកា នាសម្តថ បុរសិោ 

ឯវំវធិំ ម្ហាគង្គំ តរតិុំ សម្សត្ថ ោ ភវសិសតីតិ អាហ។ តំ សុត្វ ោ 

 វសិម្សមម្ កុមាសរា អាគនាតវ ោ វនទិត្វ ោ អហំ សទវ គង្គំ តរតិ្វ ោ គនតញុ្ច  

អាគនតញុ្ច  សសកាក ោម្តីិ អាហ។ រាជា ោធូតិ សម្បដ្ិច្ឆ។ិ អថ 

កុមាសរា ្ឡហំ និវាសសត្វ ោ ម្ករទនតិយា សកសស ព្នេិត្វ ោ គង្គ ោកូសល 

ឋិសត្ អោឋ ោរសហតថំ អព្ភគុគនាតវ ោ ឧសភម្តតោឋ ោសន បតិត្វ ោ តរតិុ 

មារភិ។ តសត្ ច្ណ្ឌ សោតំ ឆិនទិត្វ ោ តរសនាត ោ គម្នា គម្នកាសល 

គណ្ហនត្ថ ោយ អាគសត ច្ណ្ឌ សុំសុមាសរ បាណ្ិនា បហរតិ្វ ោ 

ច្ណុ្ណវចិ្ណុ្ណំ កសរាសនាត ោ វសីសត ំ មាសរត្វ ោ ឧត្ត ោសរត្វ ោ តលម្ុគគម្ម 

រាជានំ វនទិត្វ ោ អោឋ ោសិ។ រាជា តំ ការណ្ំ ទិោវ ោ ភយបបសត្ត ោ ឯសោ 

សោ ម្ំ មាសរត្វ ោ រជជម្បិ គហិតុ ំ សម្សត្ថ ោ។ ឯតំ មាសរតុំ វដ្ដតីតិ 

                                                           
៤. ម្ហាសវ្គច្ឆនតី ឥតិសព្ពតថ។ 
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ចិ្សនតត្វ ោ នគរំ សម្បសត្ត ោ កុមារំ បសកាក ោោសបត្វ ោ អម្សច្ច អាហ។ 

ឥម្ំ ភសណ្ ព្នេនា្សរ កសរាថាតិ។ សត តថា ករ ិិំសុ, អថសស 

ព្នេនា្សរ វសនតសស ច្ត្ត ោសរា មាោ អតិកកនាត ោ។ តសត្ រាជា 

ច្តុមាសច្ចសយន ទីឃសត្ សដ្ឋិហតថបបមាសណ្ សដ្ឋិសវឡុកមសប 

អាហរាសបត្វ ោ គណ្ឋ សិយា សោធាសបត្វ ោ អសនាត ោ អសយាោរំ បូសរត្វ ោ 

រាជង្គសណ្ ឋបាសបត្វ ោ វសិម្សមម្កុមារ ំ ព្នេនា្រសត្ 

អាហារាសបត្វ ោ៥ អម្សច្ច ឯវមាហ។ ភសណ្ ោវ ោយំ កុមាសរា ឥម្ិនា 

ខសគគន ឥសម្ សវឡុកមសប ច្តុរង្គលុំ កត្វ ោ ឆិនទតុ។ សនា សច្ ឆិនទិតុំ 

សសកាក ោតិ។ តំ មាសរថាតិ អាហ, តំ សុត្វ ោ កុមាសរា អហំ ព្នេនា្សរ 

ចិ្ រ វុ សត្ថ ោ ជិឃោឆ ោបីឡិសត្ អាហាសរន កិលម្ិេ, យនននូាហំ អាហារ ំ

ភញុ្ច ិត្វ ោ ឆិសនទយយនត។ិ សត នតថិ ្និ តុយ ហំ អាហារនតិ អាហំសុ។ 

សតនហិ សបាកខ រណ្ិយា បានីយំ បិវសិាម្ីតិ អាហ។ សត ោធូត ិ

សបាកខ រណ្ិេ សនសុំ។ កុមាសរា សបាកខ រណ្ិេ ឱតរតិ្វ ោ នហាយតិ្វ ោ 

និម្ុស គ្ ោ យាវទតថំ កលលំ ភញុ្ច ិត្វ ោ បានីយំ បិវតិ្វ ោ ឧោឋ ោយ អសិបតត ំ

គសហត្វ ោ ម្ហាជនានំ៦ បសសនាត ោនសម្វ អោឋ ោសីតិហតថោឋ ោន ំ

អាកាសំ ឧលលង្ឃិត្វ ោ សព្ពសវឡុកមសប ច្តុរង្គលុម្សតតន ខណាឌ ោខណ្ឌ  ំ

                                                           
៥. អាណាសបត្វ ោ ឥតិសព្ពតថ។ 

៦. ម្ហាជនានំបសសនតសម្វ ឥតិសព្ពតថ។ 
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កុរុមាសនា ឱតរតិ្វ ោ ម្ូសល ថូលអយសមកំ បត្វ ោ កិណ្តីិ សទទំ 

សុត្វ ោ អសិបតតំ វសិសសជជត្វ ោ សរាទមាសនា អោឋ ោសិ។ តសត្ 

រាជបុរសិសហិ កិម្តតំ សរាទសីតិ វុសតត ឯតតកានំ បុរោិនម្នតសរ ម្យ ហ ំ

ឯសកាប ិសុហស្ នតតិ។ សសច្ ភសវយយ, ឥសម្សំ សវឡុកមបាន-

ម្នតសរ អសយា ោរំ អតថិភាវំ កសថយយ, អហំ បន ជានមាសនា ឥសម្ 

សវឡុ កមសប អង្គលុង្គសុលសុ ឆិសនទយយនតិ អាហ។ តសត្ រាជា 

កុមាសរន កតកម្មំ ឱសមសកត្វ ោ បសសនាន ោ ឧបរាជោឋ ោនំ ព្ហុញ្ច  វភិវ ំ

្សបស,ិ ឯវម្សស ព្លសម្បតតិមសភា នាម្ ន ជាតិស្តតកុល-

បសទោទីនំ ព្លំ។ ន បាណាតិបាត្ទិទចុ្ចរតិ្នំ ព្លំ។ កសសសត ំ

ព្លនតិ។ កសសបសមាម ោសម្ពទុេកាសល ភិកខ ុសង្ឃសស ទនិន្ នាទិ-

សុច្រតិកម្មវបិាក។ំ សតន វុតតំ។ 

[១] កសសបសស ម្ុនិនទសស,  កាសល អញ្ញតសរា នសរា; 

សម្ពទុេម្បុសំកម្ម,  សុត្វ ោ ធម្មំ សុសទសតិំ។ 

[២] បដ្ិលទេសស េ្ ោ ហុត្វ ោ,  សីលវនាត ោន ភិកខ ុន;ំ 

ម្ធុរននបាសន បច្សុរ,  អ្សិ សុម្សនា ត្។ 

[៣] អ្សិ ចី្វសរ បសតត,  តសថវ កាយព្នេសន; 

អ្ ខីរសមកញ្ច ,  ព្ហូ កតតរយដ្ឋិសយា។ 
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[៤] អ្ សុបសសយំ ្នំ,  ម្ញ្ច បី ទិកំ តថា; 

បាវារ កម្ពមទីនិ,  អ្ សីតនិវារសណ្។ 

[៥] អ្ សភសជជ្ នានិ,  អាសរាគយត្ថ ោយ ភិកខ ុន;ំ 

ឯវ ំនានាវធិំ បុញ្ញ ,ំ  កត្វ ោន តិទិវំ គសត្។ 

[៦] តតថ ទិព្ពវមិានម្ ហ,ិ   ឧបបសនាន ោ សោ ម្ហិទេិសកា; 

សទវច្ឆរាបរវិុសត្,   សទវសសនាបុរកខ សត្។ 

[៧] ទិសព្ពហិ នច្ចគីសតហិ,  ទិព្ពវាទិតតនតិហិ; 

សមាទមាសនា អសនសកហិ, ទិព្ពសម្បតតយិា សហ។ 

[៨] យាវត្យុំ តហិេ ឋត្វ ោ,  ជម្ពទុីសប ម្សនារសម្; 

បុសរ បាដ្លិបុតតម្ ហ,ិ  ធមាម ោសោកសស រាជិសនា។ 

[៩] បុសត្ត ោ ហុត្វ ោន និព្ពតតិ,  ម្ហាថាសមា ម្ហាព្សម; 

ម្ហាយសោ ម្ហាសភាស្, អាសិ ព្ុ្ េ ោទមិាម្សកា។ 

[១០] កាតព្ពំ កុសលំ តោម ោ,  ភវសម្បតតិ ម្ិច្ឆត្; 

បាសលតព្ព ម្សថា សលីំ, ភាសវតព្ពញ្ច  ភាវននតិ។ 
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តសត្ កុមាសរា ឧបរាជោឋ ោនំ លភិត្វ ោ សម្បតតិេអនភុវមាសនា 

សមាគគលិបុតតតិសសសតថរមាទិេ កត្វ ោ ម្ហាភិកខ ុសង្ឃសស ចី្វរ-

បិណ្ឌ បាតសសនាសនគិមនបច្ចយ្នា ទិវសសន សកាក ោរំ កត្វ ោ 

សីលំ រកខ ិត្វ ោ ឧសបាសថកម្មំ កត្វ ោ អាយុបរសិយាោសន យថាកម្ម ំ

គសត្តិ។ 

[១១]  ឯវំវធិំ សុច្រតិំ សមុ្សនា ករតិ្វ ោ, 

ភាគិសស សនកវភិវសស ភវាភសវស;ុ 

តុសម្ ហបិ សភា សុច្រតិំ វភិវានរុូប,ំ 

កត្វ ោន និព្ពតុិបទំ ករគំ កសរាថាតិ។ 

 វសិម្សមម្កុមារសស វតថ ុំ តតិយំ។ 

១៤. កញ្ច នសទវយិា វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ជម្ពទុីសប កិរ សទវបុតតនគរំ នាម្ ទសសនីយំ ឯកំ នគរ ំ

អសហាសិ។ តសមិេ សម្សយ ម្នសុា សយភសុយយន បតតម្ហំ នាម្ បូជ ំ

កសរានតិ, ភគវត្ បរភិតុតបតតំ គសហត្វ ោ កត្សនកបូជាវធិានា ឧសសវ ំ

កសរានតិ។ តំ បតតម្ហនតិ វុច្ចតិ។ តសមិេ សម្សយ សទវបុតតនគសរ រាជា 

សព្ពរតនម្យំ រថំ សាព ោលង្ក ោសរហិ អលង្ក ោរាសបត្វ ោ កុម្ុទបតតវសណ្ណ 

ច្ត្ត ោសរា សិនេសវ សយាសជត្វ ោ សុសិកខ ិតសិបោច្រសិយហិ សតតរតន-
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បរនិិដ្ឋិសត អសតីហិតថសវឡសគគ សតថនុា បរភិតុតំ សសលម្យបតត ំ

ម្ុត្ត ោជាមទីហិ អលង្ ករតិ្វ ោ សវឡគគំ អាសរាសបត្វ ោ សវឡុំ រសថ ឋបាសបត្វ ោ 

នគរ ំ សទវនគរ ំ វយិ អលង្ ករតិ្វ ោ ធជបត្កាទសយា ឧសាសបត្វ ោ 

សត្រណ្គឃ កបនតិសយាច្ បុណ្ណឃដ្ទីបមាមទសយាច្ 

បតិោឋ ោសបត្វ ោ អសនសកហិ បូជាវធិាសនហិ នគរ ំ បទកខ ិណ្ ំកាសរត្វ ោ 

នគរម្សជឈ សុសជជតិរតនម្ណ្ឌ សប បតតធាតុំ ឋសបត្វ ោ សតតសម្ ទិវសស 

ម្ហាធម្មសវណ្ំ ការាសបសិ។ ត្ តសមិេ ជនបសទ ព្ហូ 

ម្នសុាច្ សទវត្ច្ យកខ រកខសនាគសបុណាណ ោទសយាច្ 

ម្នសុសសវសសន សយភសុយយន តំ សមាគម្ំ ឱតរនតិ, ឯវម្ច្ឆរយិំ ត ំ

បូជាវធិានំ អសហាស។ិ 

ត្ ឯសកា នាគរាជា ឧតតម្រូបធរំ អគតបុព្ពបុរសិំ ឯក ំ

កុមារកិំ ធម្មបរសិនតសរ និសិននំ ទោិវ ោ តសា បដ្ិព្ទេចិ្សត្ត ោ 

អសនកាកាសរហិ តំ យា ចិ្ ត្វ ោ តសា អលទេមាសនា កុជឈតិ្វ ោ 

នាោវាតំ វសិសសជជសិ ឥម្ំ មាសរសាម្តីិ។ តំ តសា ស េ្ ោព្សលន 

កិញ្ច ិ ឧបទទវំ កាតុំ សម្សត្ថ ោ នាសហាស។ិ អថសា នាស្ បាទសត្ 

បោឋ ោយ យាវសកលសររីំ សភាសគន សវសឋត្វ ោ សីសស ផណ្ ំ កត្វ ោ 

ភាយាសបសនាត ោ អោឋ ោសិ។ អនញ្ញវហិិត្យ ត្យ ធម្មសវណ្ព្សលន 

អណុ្ម្តតម្បិ ទកុខ ំ នាសហាសិ។ បភាត្យ រតតិយា តំ ទិោវ ោ ម្នសុា 
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កិសម្តនតិ ការណ្ ំ បុច្ឆិេសុ, ោបិ សតសំ កសថត្វ ោ ឯវំ 

សច្ចកិរយិម្កាស។ិ តថាហិ។ 

[១] ព្រព្ហម ោរ ីអសហាោហំ, ស ជ្ ោត្ ឥធ មានសុស; 

សតន សសច្ចន ម្ំ នាស្,  ខិបបសម្វ បម្ុញ្ច តុ។ 

[២] កាមាតុរសស នាគសស,  សនាកាសម្ករិិំយសត្; 

សតន សសច្ចន ម្ំ នាស្,  ខិបបសម្វ ម្ុញ្ច តុ។ 

[៣]  វសិវាសតន ខិតតសស,  កុបិតសសារគសសហំ; 

អកុ េ្ ោ សតន សសច្ចន,  សោ ម្ំ ខិបបំ បម្ុញ្ច តុ។ 

[៤] សទេម្មំ សុណ្មានាហំ,  គរុ្រវភតតិយា; 

អសសាសិេ សតន សសច្ចន, ខិបបំ នាស្ បម្ុញ្ច តុ។ 

[៥] អកខ រំវា បទំវាប,ិ   អវនិាសសត្វ ោវ អាទិសត្; 

អសសាសិេ សតន សសច្ចន, ខិបបំ នាស្ បម្ុញ្ច តូតិ។ 

សច្ចកិរយិាវោសន នាគរាជា តសា អតីវ បសសនាន ោ សភាគំ 

 វនិិសវសឋត្វ ោ ផណ្សតំ មាសបត្វ ោ តំ ផណ្គសព្ភ និសី្សបត្វ ោ ព្ហូហិ 

នាគមានវសកហិ សទេិេ ឧទកបូជំ នាម្ បជូ ម្កាស,ិ តំ ទិោវ ោ ព្ហូ 



១៤. កញ្ច នសទវយិា វតថមុ្ ហិ អយមានបុុព្ពីកថា               83 
 

នគរវាសិសនា អច្ឆរយិព្ភតុជាត្ អោឋ ោរសសកាដ្ិធសនន បូជ 

ម្កំសុ។ តថាហិ។ 

[៦] នតថិ ស េ្ ោសសមា សមសក, សុហស្ សព្ពកាម្ស្; 

បសសថសា ព្លំ ស េ្ ោ,  បូសជសនតវំ នសរា រ្។ 

[៧] ឥធ សមសកវ ោលតថ,  ភវសភាគ ម្នបបក;ំ 

តោម ោ សសទេន កាតព្ពំ,  រតនតតយ្រវនតិ។ 

អសថវ ំ ោ បដិ្លទេម្ហាវភិវា យាវជីវ ំ សកាមារយិ ព្រព្ហម -

ោរណិ្ី ហុត្វ ោ អាយុបរសិយាោសន កាលំ កត្វ ោ តសមិេសយវ នគសរ 

រស ញ្ ោ អគគម្សហសយិា កុច្ឆិម្ ហិ បដ្ិសនេិេ គណ្ហ ិត្វ ោ ទសមាសច្ចសយន 

មាតុកុច្ឆិសត្ និកខម្ិ។ និកខ នតទិវសស បនសា សកលសទវបុតតនគសរ 

រតនវសស ំ វសសិ។ សតនសា កញ្ជ នសទវតីិ នាម្ំ ករ ិិំសុ។ សម្នត-

បាោទិកា អសហាសិ។ អភិរូបា សទវច្ឆរបដ្ិភា្។ ម្ុខសត្ 

ឧបបលគសនាេ ោ វាយត។ិ សររីសត្ ច្នទនគសនាេ ោ វាយតិ។ សកល-

សររីសត្ ាលសុរសិយា វយិ រសំិសយា និោឆ ោសរនតី ច្តុរតនគសព្ភ 

បទីបកិច្ចំ នាម្ នតថិ។ សសាព ោ គសាភ ោ សររីា សមសកន ឯសកា 

ភាសោ សហាត,ិ តសា រូបសម្បតត ិ សកលជម្ពទុីសប បាកោ 

អសហាសិ។ តសត្ សកលជម្ពទុីបវាស ី រាជាសនា តសា អត្ថ ោយ 
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បិតុរស ញ្ ោ បណាណ ោការានិ បហិណ្ិេសុ។ ោ បន បញ្ចកាសម្ 

អននលុិត្ត ោ បិតរំ អនជុានាសបត្វ ោ ភិកខ ុន ូ បសសយំ គនាតវ ោ បព្ពជិត្វ ោ 

 វបិសសនំ វសឍេត្វ ោ សហ បដិ្សម្ភិ្ហិ អរហតតំ បាបុណ្ីតិ។ 

[៨] សុត្វ ោន ោទរវសសន កុមារសិកវំ; 

ធម្មញ្ហិ សីលម្ម្លំ បរបិាលយនតី; 

ល េ្ ោន សនកវភិវ ំវភិវ ំបយាត្, 

មា សភា បម្ជជថ ស្ កុសលបបសយាសគតិ។ 

កញ្ច នសទវយិា វតថ ុំ ច្តុតថំ។ 

១៥. ព្យគឃសស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ជម្ពទុីសប ច្លូរោឋ ោ សសនន ារាណ្សីនគសរ ឯកំ បសំុបព្ពតំ 

 វនិិវជិឈិត្វ ោ ម្ហាម្ស គ្ ោ សហាតិ, តតថ សវម្សជឈ ឯសកា ព្យសគា អតតសនា 

អនេបិតរ ំ បព្ពតគុហាយំ កត្វ ោ សបាសសសនាត ោ វសតិ។ តសសសវ 

បព្ពតសស វន វ្ ោសរ តុណ្ឌ ិសម នាម្ ឯសកា សុវសបាតសកា រុកខសមិេ 

វសតិ។ សត ឧសភាបិ អញ្ញម្ញ្ញំ បិយសហាយា អសហសុំ, តសមិេ 

សម្សយ បច្ចនត្ ម្វាសី ឯសកា ម្នសុសា អតតសនា មាតុ្ សម្ន 

សទេិេ កលហំ កត្វ ោ ារាណ្សិេ គច្ឆសនាត ោ តំ វន វ្ ោរំ សម្ោបណុ្ិ។ 

អថ សុវសបាតសកា បរហីិនតតភាវំ ទកុខ ិតំ តំ ទិោវ ោ
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កម្បមានហទសយា តំ បសកាក ោសិត្វ ោ សភា កុហិេ គច្ឆសីតិ អាហ, សតន 

បរខណ្ឌ ំ គោឆ ោម្ីតិ វុសតត តុណ្ឌ ិសម សភា ឥម្សមិេ វនខណ្ឌ ម្សជឈ ឯសកា 

ព្យសគា វសតិ។ កកខ សម ផរុសោ សម្បតតសម្បសតត មាសរត្វ ោ 

ោទតិ។ មា តវ ំ សតន គោឆ ោតិ អាហ។ ោវ ោយំ ទពុ្ភស្ ម្នសុសា 

ហិតកាម្សស តសស វច្នំ អនាទយិិត្វ ោ គោឆ ោសម្វាត ិ អាហ។ 

តុណ្ឌ ិសម សតនហិ សម្ម យទិ អនិវតតមាសនា គច្ឆសិ។ ឯសោ ព្យសគា 

ម្ម្ សហាសយា។ សម្ វច្នំ តវ សនតកិា សុត្វ ោ ន គណាហ ោតីតិ។ 

តសស តំ អនាទិយសនាត ោ សោ សុវរាសជ បទដុ្ឋចិ្សត្ត ោ ម្ុគគសរន បហរតិ្វ ោ 

មាសរត្វ ោ អរណ្ិេ អគគិេ កត្វ ោ ម្ំសំ ោទិ។ អសបបុរសិសំសស គ្ ោ នាសម្ 

ស ឥធ សមកបរសមសកសុ ទកុាខ ោវសហាសយវ។ តថាហិ។ 

[១] ម្យា កតំ ម្យ ហម្ិទ,ំ  ឥតិ សវសានរំ នសរា; 

សមាលិង្គតិ សសបបសមា,  ទហសតវសស វគិគហំ។ 

[២] ម្ធុខីរាទិ្សនន,   សបម្ោ បរបិាលិសត្; 

សោរស្ កុបិសត្វសស,  ឍសសតវសស វគិគហំ។ 

[៣] ឯវំ និហីនជសច្ចន,   បាសបន អកតញ្ញុនា; 

នរា ធសម្ន ទីសនន,  កសត្បិ ខណ្សង្គសមា។ 

[៤] អោធុសកា អយំសតវំ,  ជានមាសនន ជនតនុា; 
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ម្ុហុតតម្បិ ន កាតសាព ោ,  សង្គសមា សោ អនតថស្តិ។ 

តសត្ សោ អសបបុរសិោ ម្សំំ ោទិត្វ ោ គច្ឆសនាត ោ វនខណ្ឌ ម្ជឈំ 

សម្ោបុណ្ិ។ អថ ព្យសគា តំ ទិោវ ោ ម្ហានាទំ កសរាសនាត ោ 

គហណ្ត្ថ ោយ ឧោឋ ោសិ។ សោ ព្យគឃំ ទិោវ ោ ភយបបសត្ត ោ តណុ្ឌ ិលសស 

វច្នំ សរតិ្វ ោ អហំ សភា តវ សហាយតុណ្ឌ ិលសស សនតិកា 

អាគសត្ម្ ហីតិ អាហ, តំ សុត្វ ោ ព្យសគា អតតម្សនា ឯហិ សមាម ោតិ តំ 

បសកាក ោសិត្វ ោ អតតសនា វសនោឋ ោនំ សនត្វ ោ ោទិតាព ោហាសរន ត ំ

សនតសបបត្វ ោ បិតសុនតិសក និសី្សបត្វ ោ បុន វនខណ្ឌ  ម្គមាសិ។ 

អថសស បិត្ បតុតសស គតកាសល សតន សទេិេ សលលបសនាត ោ តសស 

វច្នានោុសរន តុណ្ឌ ិលំ មាសរត្វ ោ ោទិតភាវំ អ ញ្ ោសិ។ តសត្ សោ 

បុតតសស អាគតកាសល តវ សហាសយា សតន មារសិត្តិ អាហ។ តំ 

សុត្វ ោ ព្យសគា អនតតម្សនា សវសគន តសស វសនោឋ ោនំ គនាតវ ោ សម្ម 

តុណ្ឌ ិមតិ សទទំ កត្វ ោ អបសសសនាត ោ លញុ្ច ិតបតតំច្សស ទោិវ ោ 

និសសសំយំ សតន មារសិត្ សម្ សហាសយាតិ សោច្សនាត ោ បរសិទវសនាត ោ 

អាគញ្ឆ ិ។ អថ សោ អសបបុរសិោ តសមិេ តតថ គសត តសស បិតរំ 

បាោសណ្ន បហរតិ្វ ោ មាសរត្វ ោ ព្យគឃំច្ ្និ មាសរសាម្តី ិ

ព្យគាគម្នម្គគ ំ ឱសមសកសនាត ោ និលីសនា អោឋ ោសិ។ តសមិេ ខសណ្ 

ព្យសគាបិ អាគញ្ឆ ិ។ សោ តសា គតកាសល តសស សតសជន ភីសត្ 
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គនាតវ ោ ជីវតិំ សម្ ោម្ិ សទហីតិ បាទម្ូសល ឧសរន និបជជិ, ព្យសគា បន 

សតន កតកម្មំ ទោិវ ោ តសមិេ ចិ្តតំ នាិព ោសបត្វ ោ ម្ម្ សហាយសស 

ោសនមា្យាគតសស ទពុ្ភិតុំ ន យុតតនតិ ចិ្សនតសនាត ោ ត ំ

សម្សាសសត្វ ោ គច្ឆ សមាម ោតិ សុខំ សបសសសិ។ ឯវញ្ហ ិ

សបបុរសិសមាគសមា នាម្ ឥធ សមកបរសមសកស ុ

សុោវសហាសយវ, វុតតំហិ។ 

[៥] សព្ភិសរវ សមាសសថ,  សព្ភិ កុសព្ពថ សនថវ;ំ 

សព្ពតថ សនថសវា សតន, សសសយា សហាតិ ន បាបិសយា។ 

[៦] សុោវសហា ទកុខ នសុ្,  ស្ សព្ភិ សមាគសមា; 

តោម ោ សបបុរសិសសហវ,  សង្គសមា សហាតុ ជនតនុំ។ 

តសត្ សោ ព្យសគា សតន សម្តតច្ិត្ត ោនភុាសវន កាលំ កត្វ ោ សសគគ 

និព្ពសត្ត ោតិ។ 

[៧] ឯវំវសិធាបិ ផរសុោ បរម្ំសសភាជ;ី 

ព្យសគា ទយាយុបគសត្ សុគតិេ សុសម្សធា; 

តោម ោ កសរាថ ករណុ្ំ សតតំ ជនានំ, 

តំ សវា ទ្តិ វភិវញ្ច  ភសវសុ សភាគនតិ។ 

ព្យគឃសស វតថ ុំ បញ្ច ម្។ំ 
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១៦. ផលកខណ្ឌ ទនិនសស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ោវតថិយំ កិសរសកា ម្នសុសា ឧតតរាបថ ំ គោឆ ោម្ីតិ អ េ្ ោនម្គគ-

បដ្ិបសនាន ោ គិមាហ ោនមាសស ម្ជឈសណ្ហ  ព្ហមតសបន កិលសនាត ោ ហុត្វ ោ 

រុកខោឆ ោយំ បវសិិត្វ ោ តម្ពលំុ ោទសនាត ោ ផលសក និសីទ។ិ អថ 

ឧតតរាបសថនាគោឆ ោសនាត ោ ឯសកា តសថវ អាតសបន កិលសនាត ោ អាគនាតវ ោ 

បុរមិ្សស សនតសិក និសីទិត្វ ោ សភា បានីយំ អតថីតិ បុច្ឆិ។ ឥតសរា 

បានីយំ នតថីតិ អាហ។ អថសស សោ ម្យ ហម្បិ សភា តម្ពលុំ សទហិ 

បិបាសិសត្ម្ ហិតិ វត្វ ោបិ ន លភិ។ ច្តុកហាបសណ្ន ឯក ំ

តម្ពលុបណ្ណំ កណិ្តិ្វ ោ លស េ្ ោ តសតថវ និសីទិត្វ ោ ោទិត្វ ោ បិបាស ំ

 វសិនាសទត្វ ោ សតន ឧបកាសរន តសស សិសនហំ កត្វ ោ អតតសនា 

គម្នោឋ ោន ម្គមាសិ, អថា បរភាសគ សោ បដ្ដនំ គនាតវ ោ នាវាយ 

វណ្ិជជត្ថ ោយ គច្ឆសនាត ោ សម្ុទទម្ជឈំ បាបណុ្ិ។ តសត្ សតតសម្ ទិវសស 

នាវា ភិជជិ។ ម្នសុា ម្ច្ឆកច្ឆបានំ ភកាខ ោ ជាត្។ សោ ឯវ បុរសិោ 

អសរាស្ ហុត្វ ោ ឯកំ ផលកខណ្ឌ ំ ឧសរ កត្វ ោ សម្ុទទំ តរតិ។ អសថ 

តសរាប ិ តសថវ នាវាយ ភិនាន ោយ សសសោ ហុត្វ ោ សម្ុទទំ តរសនាត ោ 

បុរសិម្ន សមាគម្ិ។ អថ សត សតតទិវសំ សម្ុសទទ តរនាត ោ អញ្ញម្ញ្ញំ 

ស ជ្ ោនិេសុ។ សតស ុ កហាបសណ្ ទត្វ ោ តម្ពលុំ គហិសត្ ឯកំ 

ផលកខណ្ឌ ំ ឧសរ កត្វ ោ តរតិ។ ឥតរសសសតំ នតថិ។ អថ សោ
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កហាបសណ្ គសហត្វ ោ ទិននតម្ពលុម្តតសសា បការំ សរតិ្វ ោ អតតសនា 

ផលកខណ្ឌ ំ តសស អ្សិ។ សោ តសមិេ សយិត្វ ោ តរសនាត ោ ត ំ

បហាយ អគមាសិ, អបសរា អនាធារសកន តរសនាត ោ ឱសសដ្ឋវរិសិយា 

ឧទសក ឱសីទិតមុារតិ។ តសមិេ ខសណ្ សម្ុសទទ អធិវត្ថ ោ 

ម្ណ្ិសម្ខម នាម្ សទវធីត្ ឱសីទនតំ តំ ទិោវ ោ សបបុរសិោតិ តសស 

គុណានសុសរនតី សវសគនា គនាតវ ោ តំ អតតសនា អានភុាសវន សម្ុទទតីរ ំ

បាសបសិ។ ឥតរំប ិោ ឯតសសសវ គុណានភុាសវន តីរំ បាសបសិ។ 

អថ ផលសកសនាតណិ្ណបុរសិោ តំ ទោិវ ោ វមិ្ ហិសត្ កថ ំ បុរសត្ 

អសហាសិ សមាម ោតិ បចុ្ឆិ។ សោ ន ជានាម្។ិ អបិច្ សោ សុសខសនវ តរី ំ

បសត្ត ោសមីតិ អាហ។ អថ សទវធីត្ ទសិសមានកសរសីរសនវ អតតនា 

អានីតភាវំ អាសរាសច្នតី អាហ។ 

[១] សយា មាតរំ បិតរំវា,  ធសម្មន ឥធ សបាសត;ិ 

រកខ នតិ តំ ស្ សទវា,  សម្ុសទទ វា ថសលបិ វា។ 

[២] សយា សច្ ព្ទុេញ្ច  ធម្មញ្ច ,  សំឃញ្ច  សរណ្ំ គសត្; 

រកខ នតិ តំ ស្ សទវា,  សម្ុសទទ វា ថសលបិ វា។ 

[៣] បញ្ច វធិ ំអដ្ឋវធិំ,   បាតិសមាកខញ្ច  សំវរំ; 

បាសលតិ សយា តំ បាសលនតិ, សទវា សព្ពតថ សព្ព្ ។ 
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[៤] កាសយន វាោ ម្នោ,  សុច្រតិតំ ច្រតី ធ សយា; 

បាសលនតិ តំ ស្ សទវា,  សម្ុសទទ វា ថសលបិ វា។ 

[៥] សយា សបបុរសិធសម្មសុ,  ឋិសត្ ធ កតសវទិសកា; 

បាសលនតិ តំ ស្ សទវា,  សម្ុសទទ វា ថសលបិ វា។ 

តសត្ សោ អាហ។ 

[៦] សនវ ្នំ អ្ោហំ,  ន សីលំ បរបិាលយិេ; 

សកន សម្ បុញ្ញកសម្មន,  ម្ម្ំ រកខ នតិ សទវត្; 

បុោឆ ោម្ិ សំសយំ តយុ ហំ,  តំ សម្ អកាខ ោហិ សទវសតតិ។ 

សទវត្ អាហ។ 

[៧] អ្ធា បារសគ ភីសម្,  ោគសរ ទុរតិ្ កសរ; 

ភិនននាសវា តរសនាត ោ តវ ំ,  ហទសយ កត្វ ោ កលិង្គរំ។ 

[៨] ឋត្វ ោ សបបុរសិស ធសម្ម,  អត្ត ោន ម្នសវកខ ិយ; 

ខណ្សនថវសស បុរសិសស, អ្សិ ផលកំ សកំ។ 

[៩] តំ តុយ ហំ ម្ិតតធម្មញ្ច ,  ្នញ្ច  ផលកសស សត; 

បតិោឋ ោសិ សម្ុទទសមិេ,  ឯវំ ជានាហិ មារោិតិ។ 
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ឯវញ្ច  វត្វ ោ ោ សត ទិាព ោហាសរន សនតសបបត្វ ោ ទិព្ពវត្ថ ោលង្ក ោសរហិ 

អលង្ ករតិ្វ ោ អតតសនា អានភុាសវន ោវតថិនគសរសយវ សត បតោិឋ ោសបសិ។ 

តសត្ បោឋ ោយ តសម្វ អារម្មណ្ំ កត្វ ោ សត ្នំ ទទនាត ោ សីលំ រកខនាត ោ 

ឧសបាសថកម្មំ កសរានាត ោ អាយុបរសិយាោសន សគគបរាយណា 

អសហសុំ។ 

[១០] ឯវំ បរតិតកុសសលនបិ ោគរសមិេ, 

សត្ត ោ លភនតិ សរណ្ ំខល ុសទវត្ហិ; 

តុសម្ ហបិ សបបុរសិតំ ន វនិាសយនាត ោ, 

មា សភា បម្ជជថ ស្ កុសលបបសយាសគតិ។ 

ផលកខណ្ឌ ទិននសស វតថ ុំ ឆដ្ឋម្ំ។ 

១៧. សោរសហាយសស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

អមាហ ោកំ ភគវតិ បរនិិព្ពសុត ជម្ពទុីសប សទវទហនគសរ ឯសកា 

ម្នសុសា ទកុខ ិសត្ តតថ តតថ វចិ្រសនាត ោ បច្ចសនត អញ្ញតរ ំ្ម្ំ គនាតវ ោ តតថ 

ឯកសមិេ កុលសគសហ និវាសំ កសបបសិ។ តតថ ម្នសុា តសស 

យាគុភតតំ ទត្វ ោ សបាសសសុំ, តសត្ សោ តតថ ម្នសុសសហិ ម្ិតតសនថវ ំ

កត្វ ោ កតិបាហំ តតថ វសិត្វ ោ អញ្ញោឋ ោនំ គនាតវ ោ អបរភាសគ សោរកម្ម ំ

កសរាសនាត ោ ជីវកិំ កសបបតិ។ អសថកទិវសំ សោសរនតំ តំ រាជបុរោិ 
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គសហត្វ ោ រស ញ្ ោ ទសសសសុំ។ រាជា ត ំ ព្នេនា្សរ កសរាថាត ិ

អាណាសបស,ិ សត តំ ព្នេនា្រំ សនត្វ ោ សង្ខលិកាហិ ព្នេិត្វ ោ 

អារកខកានំ បដ្ិបាសទត្វ ោ អគម្ំសុ, ព្នេនា្សរ វសនតសស តសស 

វ្ ោទសសំវច្ឆរានិ អតិកកនាត ោនិ។ តសត្ អបរភាសគ តសស 

បុព្ពសហាសយា បច្ចនត្ ម្វាសី ម្នសុសា សកនចិ្ កសម្មន សទវទហ 

មាគសត្ តតថ តតថ អាហិណ្ឌ សនាត ោ ព្នេនា្សរ ព្ទេំ តំ អទទស។ ទិោវ ោ 

តសស ហទយំ កម្បិ, សោ សរាទិត្វ ោ បរសិទវតិ្វ ោ កិេ សត ម្យា កតតព្ព ំ

សមាម ោតិ បុច្ឆិ។ តសត្ សតន សម្ម ព្នេនា្សរ វសនតសស សម្ ឥ្ន ិ

វ្ ោទសសំវច្ឆរានិ អតិកកនាត ោន,ិ ឯតតក ំ កាលំ ទសុាភ ោជនាទិនា 

ម្ហាទកុខ ំ អនសុភាម្ិ។ យាវាហំ អាហារំ បរសិយសិត្វ ោ ភញុ្ជ ិត្វ ោ 

អាគម្ិសាម្ិ។ ត្វ ម្ំ ឥសត្ ម្ុញ្ច នបុាយំ ជានាហីតិ វុសតត សោ 

សបបុរសិោ។ 

[១] រូសបន កិនត ុគុណ្សលីវវិជជិសតន, 

ម្ិោឆ ោលយសស កិតវសស ធិយា កិម្តថំ; 

្នា ទិោគវគិសតន ធសនន កិេ វា; 

ម្ិសតតន កិេ ព្យសនកាលបរម្មសុខនាតិ។ 

ឯវញ្ច  បន វត្វ ោ ោធុ សម្ម កសរាម្ ិ សត វច្ននតិ អារកខកាន ំ

សនតិកំ គនាតវ ោ សភាសនាត ោ យាសវសោ ភតតំ ភញុ្ជ ិត្វ ោ អាគច្ឆតិ។ ត្វាហំ 
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តសស បាដិ្សភាស្ ភវសិាម្ិ។  វសិសសជជថ ននតិ អាហ, សតហិ ន 

សកាក ោ សភា ឯតំ វសិសសជជតុំ, អបិ ច្ សោ យាវាយំ អាគច្ឆតិ។ ត្វ តវ  ំ

អយសង្ខលិកាយ ព្ស េ្ ោ និសីទិសសសិ, ឯវំ តំ  វសិសសជជសាម្, សនា 

សច្ ន សកាក ោតិ អាហំសុ, សោ ឯវម្បិ សហាតុ សមាម ោតិ វត្វ ោ តសស 

បាទសត្ សង្ខលិក ំ ម្ុញ្ច ិត្វ ោ អតតសនា បាសទ កត្វ ោ ព្នេនា្រំ 

បវសិិត្វ ោ ឥតរ ំម្ុ្ ច ោសបសិ។ សោប ិអសបបុរសិោ ព្នេនា ម្ុសត្ត ោ ន 

បុន តំ  ន ម្គមាសិ, អសហា អកតញ្ញុ សនា បកតិេ ញាតុំ ភារយិ។ំ 

យថាហ។ 

[២] វារបិូសរ យថា សោសព្ភ,  សនវសនាត ោ វសិម្ំ សម្;ំ 

ប ញ្ ោយសតវំោធុសស,  ភាវំ ម្នសិ សម្ភវំ។ 

[៣] ភាសនតិ ម្ុខសត្ ឯកំ,  ចិ្សនតនតិ ម្នោ បរ;ំ 

កាសយសនកំ កសរាសនតវំ,  បកត្យម្ោធុន។ំ 

[៤] សតសំ សយា ភាវម្ ញ្ ោសិ, សោវ បណ្ឌ តិជាតិសកា; 

ព្ហុសសុសត្បិ សោសយវ, បរចិ្តតវទិបូិ សោ។ 

អថសស ព្នេនា្សរ វសនតសស វ្ ោទសសំវច្ឆរានិ អតិកកនាត ោនិ។ 

ឯតតកំ កាលំ ជឃិោឆ ោបីឡិសតន សតន អាហារត្ត ោយ បសរា ន 

យាចិ្តបុសាព ោ, អនចុ្ឆិោឋ ោហារំ លភនទិវសសត្ អលភនទិវោសយវ 
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ព្ហុតរា សហានតិ, អថ វ្ ោទសសំវច្ឆរាតកិកសម្ រស ញ្ ោ បុសត្ត ោ និព្ពតតិ។ 

ត្ រាជា អតតសនា វជិិសត សព្ពព្នេនា្រានិ វវិរាសបសិ។ អនតម្សោ 

ម្ិគបកខ ិសនាបិ ព្នេនា ម្ុ ច្ ោសបសិ។ វ្ ោសរ វវិដ្ម្សតតសយវ ព្នេនា្សរ 

ម្នសុា ឥច្ឆិតិច្ឆិតោឋ ោនំ អគម្សំុ។ សោ បសនសកាវ សតហិ សទេិេ 

អគនាតវ ោ ឱហីយិ។ អារកខ សកហិ តវ ំ សភា កោម ោ ន គច្ឆសីតិ វុសតត អហំ 

សភា ប ញ្ ោតភាសវន ឥ្និ ន គម្ិសាម្។ិ អតីវ បរហីិនគសត្ត ោសមិ។ 

អនេកាសរ គម្សិាម្តីិ វត្វ ោ អនេកាសរ អាគសត និកខម្ម អសនាត ោនគសរ 

 វសិាសិកានំ អភាសវន កុសត្ អាហារ ំ លភិសាម្តីិ ចិ្សនតសនាត ោ 

និកខម្ម រតតនេកាសរ អាម្កសុោន ម្គមាសិ។ ឯត្ថ ោហារ ំ

លភិសាម្តីិ។ តតថ សោ អធុនា និកខ ិតតម្តម្នសុស ំ ទិោវ ោ 

ម្នសុសដ្ឋិនា ម្ំសំ ឆិនទិត្វ ោ សីសកបាសល បកខ ិបិត្វ ោ តីហិ ម្នសុស-

សីសសហិ កតឧទេសន ឋសបត្វ ោ ចិ្តកសត្ ឱម្ុកកអមសតហិ អគគិេ 

កត្វ ោ សុោន ំ និាព ោបនត្ថ ោយា ភតឧទសកន ម្នសុសដ្ឋិនា 

អាសមសលសនាត ោ ម្សំំ បចិ្ត្វ ោ ឱត្សរត្វ ោ ោោភសង្គន ហិរសិកាបីណ្ ំ

បដ្ិោឆ ោសទត្វ ោ និវតថបិសមកិកំ វាត្វរណ្ំ កត្វ ោនិសីទិ។ តសមិេ 

ខសណ្ តតថ បិបបលរីុសកខ  អធិវត្ថ ោ សទវត្ តសស តំ កិរយិំ ទិោវ ោ 

បុច្ឆិសាម្ិ ត្វ ននត ិ តំ ឧបសង្ កម្ិត្វ ោ ឯវមាហ។ សភា តវ ំ ឃនតរ-

តិម្ិរាកុសល ម្ហារតតិយំ តតថ តតថ  វកិិណ្ណនរដ្ឋិសមាកិសណ្ណ 

សោណ្សិ្មទកុិណ្បាទកាកុសល ម្នសុសម្ំសភកខយកខ -
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រកខោកុសល តតថ តតថ បជជលនាត ោសនកចិ្តកភយានសក សុោសន 

ម្នសុសម្ំសំ បចិ្ត្វ ោ កិេកសរាសីតិ បុច្ឆនតី អាហ។ 

[៥] រតតនេកាសរ កុណ្បាទសកហិ, 

សមាកុសល សីវថិកាយ ម្សជឈ; 

ម្នសុសម្ំសំ បច្សី ធ សីសស, 

វសទហិ កិេ សតន បសយាជនំ សតតិ។ 

អថ សោ អាហ។ 

[៦] ន យាគសហតុ ន ច្ ្នសហតុ, 

សុោនម្ជឈម្ ហិ បោម្ិ ម្ំសំ; 

ខុ្ សម្ំ នតថិ នរសស អញ្ញំ, 

ខុ្ វនិាោយ បោម្ិម្សមាភ ោតិ។ 

តសត្ សទវត្ តំ តថា សហាតុ, ឥម្ិនា បិសមតិសកន វាត្វរណ្ ំ

កសរាសិ។ កិម្តថសម្តនតិ បុច្ឆនតី។ 

[៧] និវតថោសោ ហិរសិំវរាយ, 

បិសមតិកំ តតថ បោរយសនាត ោ; 

កសរាសិ វាត្វរណ្ញ្ច  សម្ម, 
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កិម្តថសម្តំ វទ បុច្ឆិសត្ សម្តិ។ 

សោ តសា ចិ្កខ សនាត ោ អាហ។ 

[៨] សុភា សុភាម្ិសសិតសីតវាសត្, 

សយំ អច្ិសត្ត ោវ អច្ិតតភាវា; 

សទហំ ផុសិត្វ ោន អោធុកសស, 

អកតញ្ញុ សនា ម្ិតតបធំសកសស។ 

[៩] សមាវហសនាត ោ យទិ សម្ សរសីរ, 

ផុោតិ៧ តំ វាយុ ម្មា វសិិត្វ ោ; 

ទកុខ ំ ទ្តីតិ វសិវំ តំ សភា, 

បរវិជជិតុំ ព្ទេម្ិម្ំ កុសច្លនតិ។ 

សទវត្ អាហ។ 

[១០] កិ ម្កាសិ សភា សោ កតនាសសកា សត, 

ធនញ្ច  ធញ្ញំ តវ នាសយី ច្; 

មាត្ បិត្ ព្នេសវា សខតត វតថ,ូ 

 វនិាសិត្ សតន វសទហិ កិេ សតតិ។ 

                                                           
៧. ផុោតិោសង្គតិម្ជជ្និ ឥតិកតតច្ិ។ 
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តសត្ សោ អាហ។ 

[១១] យំ រាជសត្ សហាតិ ភយំ ម្ហនតំ, 

សព្ពសស ហរណាទិវធាទិកញ្ច ; 

អកតញ្ញុនា សបបុរសិសន សហាតិ, 

អារាវ សោ សភា បរវិជជនីសយា។ 

[១២] យម្តថ ិសោរារភិយញ្ហិ សមសក, 

អសថា ទសកនាបិ ច្ បាវសកន; 

អកតញ្ញុនា តំ សកលម្បិ សហាតិ, 

អារាវ សោ សភា បរវិជជនីសយា។ 

[១៣] បាណាតិបាតម្បិ អទិនន្ ន,ំ 

បរសស ្រូបគម្ំ ម្ោុ ច្; 

ម្ជជសស បានំ កលហញ្ច  សបសុនំ, 

សម្ផំ គិរំ ធុតតជសនហិ៨ សយាគំ។ 

[១៤] សព្ពំ អនតថំ អសិវំ អនិដ្ឋំ, 

អបាយិកំ៩ ទកុខម្ននត ម្ញ្ញំ; 

                                                           
៨. អកខ ធុត្ត ោទិសយាគំ ឥតិកតថច្ិ។៩. អបាយិកំ ឥតិកតថច្ិ។ 
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អកតញ្ញុនា សបបុរសិសន សហាតិ; 

អារាវ សោ សភា បរវិជជនីសយាតិ។ 

វត្វ ោ អតតនា អសបបុរសិសំសសគគនានភុតូ ំ សព្ពំ ទកុខ ំ កសថសិ, 

តសត្ សទវត្ អហម្បិ សភា សតថសុនា ម្ង្គលសុតតសទសនាទិវសស 

ឥម្សមិេសយវ រុសកខ  នសិិសនាន ោ។ 

អសសវនា ច្ ាមនំ,  បណ្ឌ ិត្នញ្ច  សសវនា; 

បូជា ច្ បូជនីយាន,ំ  ឯតំ ម្ង្គល ម្ុតតម្នត។ិ 

្ថាយ ាលសស ស្សស អសសាសិេតិ វត្វ ោ តសស បសសនាន ោ ត ំ

អតតសនា  វមិានំ សនត្វ ោ នហាសបត្វ ោ ទពិ្ពវត្ថ ោលង្ក ោសរហិ អលង្ ករតិ្វ ោ 

ទិព្ពននបានំ ទត្វ ោ ម្ហនតំ សកាក ោរសមាម ោនំ កត្វ ោ អតតសនា អានភុាសវន 

តសមិេ នគសរ រសជជ អភិសិ ច្ ោសបសិ។ សោ តតថ រជជំ កសរាសនាត ោ 

្នាទីនិ បុ ញ្ ោនិ កត្វ ោ អាយុបរសិយាោសន យថាកម្មំ គសត្តិ។ 

[១៥] ឯវ ំអោធុជនសង្គម្សននិវាស,ំ 

សញ្ច ជជ ោធុសុចិ្សជជនសង្គសម្ន; 

្នាទិ សនកកុសលំ បរបិូរយនាត ោ, 

ស គ្ ោ បវគគវភិវ ំអភសិម្ភនុាថាតិ។ 

សោរសហាយសស វតថ ុំ សតតម្ំ។ 
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១៨. ម្រតុតព្រាហម ណ្សស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ជម្ពទុីសប ច្នទភា្ នាម្ គង្គ ោតីសរ សហាម្្ម្ំ នាម្ អតថិ។ 

តសមិេ ឯសកា ម្រុសត្ត ោ នាម្ ព្រាហម សណា បដ្ិវសតិ។ ត្ សោ 

សវាហារត្ថ ោយ តកកសីលំ គនាតវ ោ សគហំ អាគច្ឆសនាត ោ អនតរាម្សគគ ឯកាយ 

ោមយ កុដ្ឋសរា្ តុរំ សុនខំ ទិោវ ោ តសមិេ ការសុញ្ញន 

នីលវលលិតកកម្ពិសលន ម្ទទិត្វ ោ បាសយសិ។ សុនសោ វូបសនតសរាស្ 

បាកតិសកា ហុត្វ ោ ព្រាហម សណ្ន អតតសនា កតូបការំ សលលសកខ សនាត ោ 

សតសនវ សទេិេ អគមាសិ។ អបរភាសគ ព្រាហម ណ្សស ភរយិា គព្ភំ 

បដ្ិលភ,ិ បរបិុណ្ណគាភ ោយ ត្យ វជិាយនកាសល ្រសកា 

តិរយិម្បតិត្វ ោ អសនាត ោគសព្ភសយវ ម្សត្។ ត្ តំ សសតថន ខណាឌ ោ-

ខណ្ឌ ិកំ ឆិនទិត្វ ោ នីហរ ិិំសុ, អថ ព្រាហម សណា តំ ទិោវ ោ និព្ពិនទហទសយា 

ឃរាវាសំ បហាយ ឥសិបព្ពជជំ បព្ពជិត្វ ោ អរសញ្ញ វហិរតិ។ អថសស 

ភរយិា អសញ្ញន សទេិេ សំវសនតី អយំ ម្ំ បហាយ បព្ពជិសត្ត ិ

ព្រាហម សណ្ បទដុ្ឋចិ្ត្ត ោ សភា ព្រាហម ណ្ំ មាសរហីតិ ោម្ិសកន សទេិេ 

ម្សនតសិ។ សតសំ ម្នតនំ សុនសោ សុត្វ ោ ព្រាហម សណ្សនវ សទេិេ ច្រតិ។ 

អសថកទិវសំ តសា ោម្ិសកា ត្បសំ មាសរសាម្ីតិ ធន ុកមប ំ

គសហត្វ ោ និកខម្,ិ ត្ ត្បសោ ផមផលត្ថ ោយ អរញ្ញំ គសត្។ 

សុនសោ អសសសម្សយវ ឱហីយិ។ បុរសិោ ត្បសសាគម្នម្គគ ំ

ឱសមសកសនាត ោ គច្ឆនតសរ និលីសនា អច្ឆិ។ សុនសោ តសស បមាទ ំ

ឱសមសកត្វ ោ ធនសុនា គុណ្ំ ោទិត្វ ោ ឆិនទិ។ សោ បុន គុណ្ ំ
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បាកតិកំ កត្វ ោ អាសរាសបសិ។ ឯវំ សោ អាសរាបិតំ អាសរាបតិ ំ

ោទសតវ, អថ សោ បាបបុរសិោ ត្បសសាគម្នំ ញត្វ ោ តំ 

មាសរសាម្ីតិ ធននុា សទេិេ អគមាសិ។ អថសស សុនសោ បាសទ 

ឍសិត្វ ោ បាសតត្វ ោ តសស ម្ុខំ ោទិត្វ ោ ទពុ្ពលំ កត្វ ោ ភងុ្ក ោរម្កាសិ, 

ឯវញ្ហិ សបបុរោិ អតតសនា ឧបការកានំ បច្ចបុការំ កសរានតិ។ 

វុតតញ្ហ ិ។ 

[១] ឧបការំ កសរាសនាត ោ សោ,  សុនសោ កតសវទិសកា; 

សតតបូឃាតកំ កត្វ ោ,  ឥសិសនា ្សិ ជីវតិ។ំ 

[២] តិរោឆ ោនាបិ ជាននត,ិ  គុណ្ម្តតនិ កតំ ស្; 

ឥតិ ឧត្វ ោន សម្ធាវ,ី  កតញ្ញូ  សហានត ុបាណ្ិសនាតិ។ 

តសត្ ត្បសោ សុនខសស សសទទនា គនាតវ ោ តសស តំ វបិបការ ំ

ទិោវ ោ ការុសញ្ញន បដ្ិជិគគិត្វ ោ វូបសនតវណ្ំ ព្លបបតតំ សបាសសត្វ ោ 

តសតថវ វសសនាត ោ ឈានាភិញ្ញំ និព្ពសតតត្វ ោ អាយុបរសិយាោសន 

ព្រាហម សមកបរាយសណា អសហាសីតិ។ 

[៣] សុត្វ ោន ោធុ សុនសខន កតូបការំ, 

សម្តតិេទិសសស បកតំ ឥសិនា ច្ សុត្វ ោ; 

សមាម ោ កសរាថ ករុណ្ញ្ច  បរូបការំ, 

តំ សព្ព្  ភវតិ សវា ភវសភាគសហតូតិ។ 

ម្រុតតព្រាហម ណ្សស វតថ ុំ អដ្ឋម្ំ។
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១៩. បានយីទនិនសស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ជម្ពទុីសប អញ្ញតរសមិេ ជនបសទ កិសរ សកា ម្នសុសា រដ្ឋសត្ រដ្ឋំ 

ជនបទសត្ ជនបទំ វចិ្រសនាត ោ អនកុកសម្ន ច្នទភា្នទីតីរ ំបត្វ ោ នាវ ំ

អភិរុហិត្វ ោ បរតីរំ គច្ឆតិ។ អថាបរា គព្ភិនិតថី ត្យ ឯវ នាវាយ 

គច្ឆតិ, អថ នាវា គង្គ ោម្ជឈបបតតកាសល តសា កម្មជវាត្ ច្លិេសុ។ 

តសត្ ោ  វជិាយិតុម្សសកាក ោនតី កលិនាត ោ បានីយំ សម្ សទថ, 

បិបាសិត្ម្ ហិតិ ម្នសុសស យាចិ្។ សត តសា វច្នំ អសុណ្នាត ោ វយិ 

បានីយំ នាទំសុ, អថ សោ ជានបទិសកា តសា ករុណាយសនាត ោ១០ 

សត្យំ គសហត្វ ោ ម្សុខ អាសិញ្ច ិ, តសមិេ ខសណ្ ោ លទេសាោ 

សុសខន ្រកំ វជិាយិ, អថ សត តីរំ បត្វ ោ កតិបយទិវសសន អតតសនា 

អតតសនា  នំ បាបុណ្ិេសុ។ អថាបរភាសគ សោ ជានបទិសកា 

អញ្ញតរកិច្ចំ បដ្ិច្ច តសា ឥតថិយា វសននគរំ បត្វ ោ តតថ តតថ 

អាហិណ្ឌ សនាត ោ និវាសនោឋ ោនំ អលភិត្វ ោ នគរ វ្ ោសរ ោលំ គនាតវ ោ តតថ 

និបជជិ។ តសមិេសយវ ទិវសស សោរា នគរ ំ បវសិិត្វ ោ រាជសគសហ សនេិេ 

ឆិនទិត្វ ោ ធនោរំ គសហត្វ ោ គច្ឆនាត ោ រាជបុរសិសហិ អនពុ្នាេ ោ គនាតវ ោ 

ត្សយវ ោមយ ឆសឍឌត្វ ោ បមយិេស។ុ អថ រាជបុរោិ អាគនាតវ ោ 

                                                           
១០. ករុណាយបានីយំ, ករុណាយសនាត ោបានីយំ, ករុណាយសត្យំ ឥតិច្កតថច្ិ។ 
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សោសរ អបសសនាត ោ តំ ជានបទិកំ ទិោវ ោ អយំ សោសរាតិ គសហត្វ ោ 

បោឆ ោាហំ ្ឡហំ ព្នេិត្វ ោ បុន ទិវសស រស ញ្ ោ ទសសសសុំ។ រ ញ្ ោ កោម ោ 

ភសណ្ សោរកម្ម ម្កាសីតិ បុច្ឆិសត្ នាហំ សទវ សោសរា, 

អាគនតសុកាម្ ហតីិ វុសតត រាជា សោសរ បរសិយសិត្វ ោ អលភសនាត ោ អយសម្វ 

សោសរា, ឥម្ំ មាសរថាតិ អាណាសបស។ិ រាជបុរសិសហិ តំ ្ឡហំ 

ព្នេិត្វ ោ អាឃាតន ំ នីសត ោ ឥតថី តំ តថា នីយមានំ ទិោវ ោ 

ស ជ្ ោនិត្វ ោ កម្បមានហទយា ម្ុហុសតតន រស ញ្ ោ សនតិកំ គនាតវ ោ វនទិត្វ ោ 

សទវ ឯសោ ន សោសរា អាគនតសុកា ម្ុញ្ច សថតំ សទវាតិ អាហ។ រាជា 

តសា កថំ អសទទហសនាត ោ យសជជតំ សមាសច្តុ ម្ិច្ឆសិ។ តសសគឃនក ំ

ធនំ ទត្វ ោ ម្ុ ច្ ោសបហីតិ, ោ ោម្ិ ម្ម្ សគសហ ធនំ នតថិ។ អបិច្ 

ម្ម្ សតតបុសតតហិ សទេិេ ម្ំ ្សិេ កសរាហិ, ឯតំ ម្ុញ្ច  សទវាតិ អាហ, 

អថ រាជា តវ ំ ឯតំ អធុនាគសត្តិ វទសិ។ ឯតំ និសាយ បុសតតហិ 

សទេិេ អត្ត ោនំ ្សតតំ ោសវសិ។ កិសម្សោ សត ញាតិ វា, ឧ្ហុ 

ឧបការសកាតិ បុច្ឆសនាត ោ អាហ។ 

[១] កិេសត សភាតិ អយំ សបាសោ, តុវំ បុោឆ ោម្ិ សំសយ;ំ 

ភាត្ វា សត បិត្ សហាតិ, បតិ វា សទវសរា តវ។ 

[២] ញាតិ ោសមហិសត្ កិនន,ុ ឧ្ហុ ឥណ្្យសកា; 

អសថាបការសកា កនិន,ុ កោម ោសស សទសិ ជីវតិំតិ។ 
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តសត្ ោ អាហ។ 

[៣] ឯសោ សម្ បុរសិោ សទវ, កតបុសាព ោបការសកា; 

អត្ណ្សម្កិកំ១១ សច្សោ, ទកុខ ិតំ ម្រសណ្ ឋិតំ។ 

[៤]  វជិាយិតុ ម្សសកាក ោនតិេ,  គព្ភិនិេ ទកុខ សវទិនិេ; 

សត្សយន ម្ំ ឧបោឋ ោសិ,  សតនាហំ សុខិត្ ត្។ 

[៥] ភង្គកសមល ោលមាមយ,  ឧតតរនតំ ម្ហណ្ណវ;ំ 

បហាយ បាតុំ កូបសស,  យាតិ សមសកា បិបាសិសត្។ 

[៦] តសថវ វជិជមាសនស,ុ  ជសនសុ ម្នជុាធិប, 

ឯកសសសវ ម្នសមិេហិ,  គុណ្ំ តិដ្ឋតិ ោធុក។ំ 

[៧] បហត្វ ោន ម្តំ ហតថិេ,  ម្ំសតថី សកចិ្ ជនតសុនា; 

អនពុ្នេនតិ ម្ំសតថ,ំ   សសំ ធាវនត សម្កក។ំ 

[៨] តសថវ  វជិជមាសនសុ,  ជសនសុ ម្នជុាធិប; 

គុណ្វនត ម្នពុ្នេនតិ,  សបបុរសិំ កតសវទិក។ំ 

[៩] តោម ោ សបបុរសិស ធសម្ម,  បតិោឋ ោសមិ នរាធិប; 

                                                           
១១. អត្ត ោនសម្កិកំ ឥតិកតថច្ិ។ 
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អនសុសរនតិ ឯសតន,  កតបុព្ព ូបការកំ។ 

[១០] អហញ្ច  ម្ម្ បុត្ត ោ ច្,  ឯសតនម្ ហ សុោបិត្; 

ជីវតិម្បិ បរចិ្ចជជ,   ម្ុច្ចនីសយា អយំ ម្យាតិ។ 

តសត្ រាជា ស្វារកិំ បសកាក ោសិត្វ ោ តម្បិ បុច្ឆិត្វ ោ អធុនាគតភាវំ 

ញត្វ ោ តសា សបបុរសិធសម្ម សនតសុោឋ ោ សតសំ ឧភិននម្បិ ម្ហនតំ យសំ 

អនបុប្សិ។ សត លទេយោ ត សត្ បោឋ ោយ ្នាទនី ិ

បុញ្ញកមាម ោនិ កត្វ ោ សគគបរាយណា អសហសុនតិ។ 

[១១] ធសម្ម បតិដ្ឋិតម្នា អបិ មាតុ្មា, 

ឯវ ំលភនតិ វភិវញ្ច  បសំសនញ្ច ; 

ធម្មញ្ច  ោធុច្រតិំ ម្នសីកសរាសនាត ោ, 

ធសម្មសុ វតតថ ស្ សុចិ្សជជនាតិ។ 

បានីយទិននសស វតថ ុំ នវម្ំ។ 

២០. សហាយសស បរចិ្ចតតជីវតិកសស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ភគវតិ បរនិិព្ពសុត ោវតថិយំ សោម្ព្រាហម សណា សោម្ទតត-

ព្រាហម សណាតិ សទវ  ព្រាហម ណា វសនតិ។ តតថ សោម្ទតតព្រាហម សណ្ន 

សទេិេ សោម្ព្រាហម សណា សយភសុយយន ទតូំ កីឡតិ។ អសថកទិវសំ



២០. សហាយសស បរចិ្ចតតជីវតិកសស វតថមុ្ ហិ អយមានបុុព្ពីកថា         105 
 

សោម្ទសត្ត ោ សោម្ព្រាហម ណ្ំ សតន បរាសជត្វ ោ តសស ឧតតរាសង្គញ្ច  

លញ្ឆ នម្ុទទិកញ្ច  គសហត្វ ោ អតតសនា សគហំ គច្ឆសនាត ោ សោម្-

ព្រាហម ណ្សស ឯហិ សគហំ គោឆ ោមាតិ អាហ។ តសត្ សោសមា នាហំ 

សម្ម ឯកោដ្សកា ហុត្វ ោ អនតរវថីិេ ឱតរតិុំ សសកាក ោម្ិ។ គម្នសត្ 

ឯសតថវ សម្  នំ វរតរនតិ អាហ, សោម្ទសតតន ឯវំ សតិ សម្ម ឥម្ំ 

ឧតតរាសង្គំ គណាហ ោត ិ តសស តំ ទត្វ ោ ឥ្និ សម្ម ឯហីតិ វុសត្ត ោប ិ

នាគច្ឆតិ។ បុន សតន សភា កោម ោ នាគច្ឆសីតិ បុសោឋ ោ សម្ម ម្ម្ ហសតថ 

ម្ុទទិកំ អបសសនាត ោ សម្ បុតត្រាទសយា ម្យា សទេិេ កលហំ កសរានតតី ិ

អាហ, អថ សោ ឯវំ សសនត យ្ សត បសហាតិ។ ត្ ម្យ ហំ សទហីតិ 

ម្ុទទិកម្បិ ទត្វ ោ តំ គសហត្វ ោ សគហំ អគមាសិ។ អថ សត ឯតតសកន 

សហាយា អសហសុំ។ អបរភាសគ សោម្ទតតព្រាហម ណ្ ំ អយំ 

បរ្រកម្មំ អកាសតីិ ម្នសុា គសហត្វ ោ រស ញ្ ោ ទសសសសុំ។ រាជា 

តសស រូបសម្បតតិេ ទោិវ ោ រាជាណ្ំ អកត្វ ោ មា សភា បុន ឯវម្កាសតី ិ

ឱវទិត្វ ោ វសិសសជជស។ិ រាជា នំ យាវតតិយវារ ំ ឱវទសនាត ោ វសិសសជជត្វ ោ 

ច្តុសតថវាសរ គច្ឆសថតំ អាឃាតនំ សនត្វ ោ មាសរថាតិ អាណាសបស។ិ ឯវំ 

បាបកសម្ម និរត្ អសនកាកាសរន ឱវទនាត ោបិ ន សកាក ោ និវាសរតុំ។ 

តថាហិ។ 

[១] សោណា សច្វ សិ្ម ច្, វាយោ នីលម្កខ ិកា; 
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ឥសច្ចសត កុណ្សប សត្ត ោ, ន សកាក ោ សត និសសធិតុំ។ 

[២] តថា បាណាតិបាសតសុ,  បរ្សរ សុរាយ ច្; 

ម្ុោវាសទសុ សថសយយសុ, សតតសត្ត ោ ន វារយិាតិ។ 

តសត្ រាជបុរោិ តំ ព្នេិត្វ ោ បកកម្ិេសុ។ ត្ សោម្-

ព្រាហម សណា សោម្ទតតំ តថា នីយមាន ំទិោវ ោ កម្បមានហទសយា 

រាជបុរោិន ំ សនតកិំ គនាតវ ោ ឥម្ំ សភា ម្ុហុតតំ មា មាសរថ។ យាវ 

រាជានំ ជានាសបសាម្ីតិ វត្វ ោ រស ញ្ ោ សនតិកំ គនាតវ ោ វនទិត្វ ោ ឋិសត្ សទវ 

ម្ម្ ជីវតិំ សោម្ទតតសស ព្រាហម ណ្សស ទសាម្ិ។ ឯតំ ម្ញុ្ច ថ។ 

យទិ មាសរតុកាមា, ម្ំ មាសរថាតិ អាហ។ រាជា តុណ្ហ ី១២ អសហាសិ, 

រាជបុរោិ សោម្ទតតំ ម្ុញ្ច ិត្វ ោ សោម្ព្រាហម ណ្ំ អាឃាតនំ សនត្វ ោ 

មាសរសុំ, អសហា កតញ្ញុ សនា កតសវទិត្។ 

សហាតិ សច្តថ។ 

[៣] កកូបការ ម្ត្ត ោន,ំ  សរនាត ោ សកចិ្ មានោុ; 

ជីវតិំ សទនតិ សោសមាវ,  សោម្ទតតសស អតតសនាតិ។ 

                                                           
១២. តុសោឋ ោ ឥតិកតថច្ិ។ 
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សោ សតន ជីវតិ្សនន សទវសមសក និព្ពតតិត្វ ោ ម្ហសនត 

កនកវមិាសន សទវច្ឆរាសហសសបរវិុសត្ ទិព្ពសម្បតតិម្នសុភាសនាត ោ 

បដ្ិវសតិ។ ត្ សោម្ទតតព្រាហម សណា ឯសោ ម្ំ ម្រណ្បបតត ំ

សមាសច្សីតិ វត្វ ោ តសសត្ថ ោយ ្នំ ទត្វ ោ បតតិេ អ្សិ។ ត្វសទវសស 

តសត្ ព្ហុតរ ំ សទវសិសរយិំ អសហាសិ សទវានភុាវញ្ច ។ តសត្ សោ 

សោម្សទសវា អតតសនា សទវសិសរយិ ំ ឱសមសកសនាត ោ សហាយសស 

អតតសនា ជីវតិ្នំ អទទស។ ទិោវ ោ អតតភាវ ំ វជិហិត្វ ោ មាណ្វក-

វសណ្ណន សោម្ទតតព្រាហម ណ្ំ ឧបសង្ កម្តិ្វ ោ បដ្ិសនាថ ោរំ កត្វ ោ អត្ត ោន ំ

សទវសមសក និព្ពតតភាវំ បកាសសត្វ ោ ត ំគសហត្វ ោ អតតសនា អានភុាសវន 

សទវសមកំ សនត្វ ោ យថាកាម្ំ សម្បតត ិ ម្នភុវាតិ វត្វ ោ សត្ត ោហំ 

សទវសសរយិំ ទត្វ ោ សតតសម្ ទវិសស សនត្វ ោ តសស សគសហសយវ 

បតិោឋ ោសបសិ។ តតថ ហិ ទិព្ពសម្បតតិ ម្នភុតូសស ម្នសុសសម្បតត ិ

បដ្ិកកុម សហាតិ។ តសត្ សោ ទិព្ពសម្បតតិម្នសុសរសនាត ោ កិសោ 

ទពុ្ពសម ឧបបណ្ឌុ បបណ្ឌុ កជាសត្ អសហាសិ។ អសថកទិវសំ 

សទវបុសត្ត ោ តំ ឱសមសកសនាត ោ តថា ទកុខបបតតំ ទោិវ ោ ន សកាក ោ 

ម្នសុសសន ទិព្ពសម្បតតិម្នភុវតិុនតិ ឥច្ឆិតិច្ឆិតសម្បតតិ្យក ំ ឯក ំ

ចិ្នាត ោម្ណ្ិេ ទត្វ ោ តសស ភរយិម្បិ អតតសនា អានភុាសវន រូបវនថំ យសវនត ំ

វណ្ណវនតំ អតិកកនតម្នសុសិតថិវណ្ណំ អកាសិ, អបរភាសគ សត 
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ជយម្បតិកា បច្ចកខ សត្ ទិដ្ឋទិព្ពសម្បតតិវភិវា ្នំ ទត្វ ោ សីលំ 

រកខ ិត្វ ោ សហាយសទវបុតតសស សនតិសកសយវ និព្ពតតិេសូតិ។ 

[៤] ម្សនទន ននទិតម្នា ឧបការសកន, 

បាណ្ម្បិ សទនតិ សុជនា ឥតិ ចិ្នតយិត្វ ោ; 

ម្ិតតទទ ុមា ភវថ សភា ឧបការកសស; 

បាសំសិយា ភវថ ោធុជសនហិ និច្ចំតិ។ 

សហាយសស បរចិ្ចតតជីវតិកសស វតថ ុំ ទសម្ំ។ 

ននទិយរាជវស គ្ ោ ទតុិសយា។ 
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យកខ វញ្ច តិវស គ្ ោ 

២១. យកខ វញ្ច តិវតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ភគវត ិបរនិិព្ពតុម្ ហិ សកាសលរស ញ្ ោ កិរ ជនបសទ តុណ្ឌ ្សមា 

នាម្ អសហាសិ។ តសតថសកា ព្ទុេ្ សោ នាម្ ម្នសុសា ‘‘យាវជីវ ំ

ព្ទុេំ សរណ្ំ គោឆ ោម្។ិ ព្សុ េ្ ោ សម្ សរណ្ំ ត្ណ្ំ សលណ្ំ បរាយណ្នតិ’’ 

ឯវ ំជីវតិបរយិនតំ ព្ទុេ ំសរណ្ំ គសត្ បដ្ិវសតិ, តសមិេ សម្សយ ឯសកា 

ជនបទវាសិសកា តតថ តតថ អាហិណ្ឌ សនាត ោ តំ តុណ្ឌ ្ម្ំ បត្វ ោ តសសសវ 

ឃសរ និវាសំ កសបបសិ, តសស បន ជានបទិកសស សរសីរ ឯសកា 

យសកាខ ោ អាវសិិត្វ ោ បីសឡត,ិ ត្ តសស ្ម្សស បវសិនកាសល 

យសកាខ ោ ព្ទុេ្ សោ បាសកសស គុណ្សតសជន តសស សគហំ បវសិតិុ ំ

អសសកាក ោសនាត ោ តំ ម្ុញ្ច ិត្វ ោ ព្ហិ្សម្ សត្ត ោហំ អោឋ ោសិ តសាគម្ន ំ

ឱសមសកសនាត ោ។ តសត្ សោ ជានបទិសកា សតតទិវសំ តតថ វសិត្វ ោ 

សតតសម្ ទិវសស សករដ្ឋំ គនតកុាសមា ្មា និកខម្ិ។ អថ តំ តថា 

និកខ នតំ ទិោវ ោ យសកាខ ោ អគគសហសិ, អថ សោ តំ ឯតតក ំ កាលំ 

កុហិេគសត្សីតិ បចុ្ឆិ។ យសកាខ ោ សភា តវត្ថ ោយ ឯតថ វសនតសស សម្ 

សត្ត ោហំ អតិកកនតនត។ិ តសត្ សោ សកា សត ម្យា អសត្ថ ោ, កិេ សត 

ទម្មីត,ិ អថ យសកខន សភា អហំ ខុ្ យ បីឡិសត្ ភសតតន សម្ អសត្ថ ោត ិ

វុសត្ត ោ សោ ឯវំ សតិ កោម ោ ម្ំ អសនាត ោសគសហ វសនតំ ន គណ្ហ ីតិ អាហ។ 
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យសកខន សភា តសមិេ ឃសរ ព្ទុេំ សរណ្ំ គសត្ ឯសកា ឧបសសកា អតថិ, 

តសស សីលសតសជន សគហំ បវសិិតុម្សសកាក ោសនាត ោ អោឋ ោសនិតិ វុសត្ត ោ 

ជានបទិសកា សរណ្ំ នាម្ កិនតិ អជានសនាត ោ កិនតិ វត្វ ោ សោ សរណ្ ំ

អគគសហសីតិ យកខ ំ បុច្ឆិ។ យសកាខ ោ ‘‘ព្ទុេ ំ សរណ្ំ គោឆ ោម្ី’’តិ វត្វ ោ 

សរណ្ំ អគគសហសតីិ អាហ។ តំ សតុ្វ ោ ជានបទិសកា ឥ្និ ឥម្ ំ

វសញ្ច សាម្ីតិ ចិ្សនតត្វ ោ សតនហិ យកខ  អហម្បិ ព្ទុេំ សរណ្ំ គោឆ ោម្តី ិ

អាហ។ ឯវំ វុតតម្សតតសយវ យសកាខ ោ ម្ហាសទទំ កសរាសនាត ោ ភ សយ ន 

ភម្សនាត ោ បមយ,ិ ឯវំ សមាម ោសម្ពទុេសស សរណ្ំ ឥធសមសក ភសយា 

បទទវ និវារណ្តថ ំសហាតិ, បរសមសក សគគសមាកាខ ោវហំ។ តថាហិ។ 

[១] ព្សុ េ្ ោតិ វច្នំ ឯត,ំ  អម្នសុានំ ភយាវហំ; 

ព្ទុេភតតិកជនតនូ,ំ   សព្ព្  ម្ុទមាវហំ។ 

[២] សសាព ោបទទវនាោយ,  បច្ចកខទិព្ពសមាសធ;ំ 

ទិព្ពម្នតំ ម្ហាសតជ,ំ  ម្ហាយនតំ ម្ហព្ភតុ។ំ 

[៣]  តោម ោ សោ ្រុសណា យសកាខ ោ, 

ទិោវ ោ តំ សរសណ្ ឋថិំ; 

ឧព្ពិស គ្ ោ ច្ ភយបបសត្ត ោ, 

សមម្ហសោឋ ោ ច្ ឆម្ភីសត្។ 
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[៤] ភម្សនាត ោ ធាវតិំ ទិោវ ោ,  តិម្ិសរាវ សុរយុិគគសត, 

សិម្ពលិតូលភដ្ឋំវ,   ច្ណ្ឌ វាសតន ខណ្ឌ ិត។ំ 

[៥] យំ ទកុខ ំ រាជសោរារ,ិ  យកខ សបត្ ទិសម្ភវ;ំ 

និច្ឆសនតន ម្នសុសសន,  គនតព្ពំ សរណ្តតយំត។ិ 

តសត្ ជានបទិសកា សរណាគម្សន ម្ហាគុណ្ំ ម្ហានសិសំ ំ

ឱសមសកត្វ ោ ព្សុទេ ស្រសវា សសបបសមា ‘‘ជីវតិបរយិនតំ ព្ទុេំ សរណ្ ំ

គោឆ ោម្’ី’តិ សរណ្ំ គនាតវ ោ សតសនវ សរណាគម្នានភុាសវន 

ជីវតិបរសិយាោសន សុតតបបព្សុ េ្ ោវយិ សទវសមសក និព្ពតតីតិ។ 

[៦]  ទិោវ ោន ឯវំ សរណ្ំ គតំ ត,ំ 

អសបនតិ យកាខ ោបិ ម្ហព្ភសយន; 

បាសលថ សីលំ សរណ្ញ្ច  តោម ោ, 

ជហាថ ទុរតិំ សុគតិេ ភជសវាហោតិ។ 

យកខ វញ្ច ិតវតថ ុំ បថម្។ំ 
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២២. ម្ោិឆ ោទដិ្ឋកិសស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ភគវត ិ ធរមាសន រាជគហនគសរ កិរ ឯសកា ព្រព្ហម ភតតិសកា 

ម្ិោឆ ោទិដ្ឋិសកា បដ្ិវសតិ, តសតថវ សមាម ោទិដ្ឋិសកាបិ។ សតសំ ឧភិននម្បិ 

សទវ  បុត្ត ោ អសហសុំ។ សត ឯកសត្ កីឡនាត ោ វឍេនតិ។ អថាបរភាសគ 

គុឡកីឡំកីឡនាត ោន ំសមាម ោទិដ្ឋិកសស បុសត្ត ោ ‘‘នសមា ព្ទុេយា’’តិ វត្វ ោ 

គុឡហំ ខិបសនាត ោ ទវិសស ទិវសស ជិនាតិ។ ម្ិោឆ ោទិដ្ឋិកសស បុសត្ត ោ ‘‘នសមា 

ព្រព្ហម ុ សនា’’តិ វត្វ ោ ខិបសនាត ោ បរាសជតិ, តសត្ ម្ិោឆ ោទិដ្ឋិកសស បុសត្ត ោ និច្ចំ 

ជិននតំ សមាម ោទិដ្ឋិកំ កុមារំ ទិោវ ោ សម្ម តវ ំ និច្ចសម្វ ជិនាសិ, កិេ វត្វ ោ 

គុឡំ ខិបសតីិ បុច្ឆិ។ សោហំ សម្ម ‘‘នសមា ព្ុ្ េ ោយា’’តិ វត្វ ោ ខិបាម្ីត ិ

អាហ។ សោបិ តសត្ បោឋ ោយ ‘‘នសមា ព្ុ្ េ ោយា’’តិ វត្វ ោ ខិបតិ, អថ 

សត សយភសុយយន ទសូត សម្សមាវ សហានតិ។ អបរភាសគ 

ម្ិោឆ ោទិដ្ឋិកសស បុសត្ត ោ បិតរា សទេិេ ្រូនម្ត្ថ ោយ វនំ គនាតវ ោ សកសដ្ន 

្រុំ គសហត្វ ោ អាគច្ឆសនាត ោ នគរ វ្ ោរសម្ីសប សកដ្ំ  វសិសសជជត្វ ោ តិសណ្ 

ោទនត្ថ ោយ ស្សណ្ វសិសសជជស,ិ ស្ណា តិណ្ំ ោទសនាត ោ អសញ្ញហិ 

ស្រូសបហិ សទេិេ អសនាត ោនគរ ំ បវសិិេស។ុ អថសស បិត្ ស្សណ្ 

បរសិយសសនាត ោ សកដ្ំ ឱសមសកហីតិ បុតតំ និវសតតត្វ ោ នគរ ំ បវសិោឋ ោ 

អសហាស,ិ អថ ោយសណ្ហ ជាសត ម្នសុា នគរ វ្ ោរ ំ បិទហិេសុ, 

តសត្ កុមាសរា ព្ហិនគសរ ្រុសកដ្សស សហោឋ ោ សយសនាត ោ
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និទទបូគសត្ អសហាសិ។ អថ តសា រតតិយា សមាម ោទិដ្ឋិសកា ច្ 

ម្ិោឆ ោទិដ្ឋិសកា ោតិ សទវ  យកាខ ោ ស្ច្រំ បរសិយសមានា សកដ្សស 

សហោឋ ោ និបននំ កុមារំ អទទសំសុ, សតសុ ម្ោិឆ ោទិដ្ឋិសកា ឥម្ំ ោ្ម្ីត ិ

អាហ។ អថាបសរា មា ឯវ ម្កាស,ិ ‘‘នសមា ព្ុ្ េ ោយា’’តិ វាច្សកា 

ឯសោត,ិ ោ្សម្សវតនតិ វត្វ ោ ឥតសរន យាវតតិយំ វារយិមាសនាប ិ

គនាតវ ោ តសស បាសទ គសហត្វ ោ អាកឍេ។ិ តសមិេ ខសណ្ ្រសកា 

បុព្ពបរចិ្សយន ‘‘នសមា ព្ុ្ េ ោយា’’តិ អាហ តំ សុត្វ ោ យសកាខ ោ 

ភយបបសត្ត ោ សមម្ហសោឋ ោ ហតថំ វសិសសជជត្វ ោ បដិ្កកម្ម អោឋ ោស។ិ 

អសហា អច្ឆរយិំ ព្ុ្ េ ោនភុាវំ អព្ភតុំ, ឯវំ អតតំ អនីយាសតត្វ ោ បរចិ្សយន 

‘‘នសមា ព្ុ្ េ ោយា’’តិ វុតតសសបិ ភយំ ឆម្ភតិតតំ ឧបទទវំ វា ន សហាតិ។ 

បសគវ អតតំ នីយាសតត្វ ោ យាវជីវំ ព្ទុេំ សរណ្ំ គតសាតិ។ វុតតញ្ហ ិ។ 

[១] យថាបិ សិខិសនា នាទំ,  ភជុង្គ ោនំ ភយាវហំ; 

ឯវំ ព្សុ េ្ ោតិ វច្ន,ំ   អម្នសុានំ ភយាវហំ។ 

[២] យថា ម្នតសស ជសបបន,   វលិយំ យាតិ កិព្ពិសំ; 

ឯវំ ព្សុ េ្ ោតិ វច្សនន,  អបយនតិ១៣ បិោច្កា។ 

[៣] អគគិេ ទិោវ ោ យថា សតិថំ,  ទរូសត្វ វលីិយត;ិ 

ទិោវ ោសនវំ សរណ្គតំ,  សបត្ សបនតិវ១៤ ទរូសត្។ 

                                                           
១៣. បហាយនតិ ឥតិសព្ពតថ។ ១៤. សបត្សបនាត ោវ ឥតិកតថច្ិ។ 
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[៤] បវរំ ព្ទុេឥសច្ចត,   ម្កខ រទវយម្ព្ភតុំ; 

សសាព ោ បទទវនាោយ,  ថិរបាការ ម្ុគគតំ។ 

[៥] សតតរតនបាោទំ,  តសម្វ វជិរំ គុហំ; 

តសម្វ នាវំ ទីបំ ត,ំ  តសម្វ កវចំ្ សុភំ។ 

[៦] តសម្វ សិរសិ ភាសនតំ,  កិរដី្ំ រតនាម្យ;ំ 

លមសដ្ តិលកំ រម្មំ,  កបបូរំ នយនទវ សយ។ 

[៧] ត្ឍង្ កំ កណ្ណយុគសល,  សោណ្ណមាម គសល សុភា; 

ឯកាវឡិ ត្រហារ,  ភារា ជតតសុុ លង្ កត្។ 

[៨] អង្គទំ ាហុម្ូលសស,  ករសគគ វលយំ តថា; 

អង្គលុិសវ ង្គលុិយញ្ច ,  ខគគំ ម្ង្គលសម្មតំ។ 

[៩] សោណាណ ោ តបតត ម្ណុ្ហ ីស,ំ សាណ្ំវ សរាសន;ំ 

តសម្វ សាព ោលង្ក ោរំ,  តសម្វ ទុរតិ្បហំ។ 

[១០]  តោម ោ ហិ បណ្ឌ ិសត្ សបាសោ, 

សមកសមច្នសតថសុនា; 

សរណ្ំ តសស គសនតវ, 

គុណ្នាម្ំ ឯហិបសសិកំ។ 
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[១១] នសមាតិ វច្នំ បុព្ពំ,  ព្ុ្ េ ោសយតិ គិរំ ត្; 

សុបសនតន កុមាសរន,  ម្ិោឆ ោទិដ្ឋិកសូននុា។ 

[១២] សុត្វ ោ វុតតំ បិោ ោបិ,  ម្នសុសកុណ្សប រត្; 

ន ហិេសនតិ អសហា ព្ទុេ-,  គុណ្ោរម្ហនតត្តិ។ 

អថ សមាម ោទិដ្ឋិកយសកាខ ោ ម្ិោឆ ោទិដ្ឋិកសស យកខសស ឯវមាហ, 

អយុតត ំ សភា តយា កតំ។ ព្ទុេគុសណ្ បហាសរា ទិសនាន ោ, ទណ្ឌ កម្ម ំ

តយា កាតព្ពំតិ, សតន កិេម្យា សម្ម កាតព្ពនតិ វុសតត ព្ភុកុខ ិតសស 

អាហារំ សទហីតិ អាហ។ តសត្ សោ ោធូតិ វត្វ ោ យាវាហំ 

អាគោឆ ោម្,ិ តវ ំ ត្សវតថ វោឆ ោហីតិ វត្វ ោ ព្ិម្ពិោររស ញ្ ោ កញ្ច នតដ្ដសក 

វឍេិត ំ រសសភាជនំ អាហរតិ្វ ោ កុមារសស បិតុវសណ្ណន ្រក ំ

សភាសជត្វ ោ បុន កុមាសរន វុតតព្ទុេវច្នញ្ច  អតតនា កតវាយាម្ំ ោត ិ

សព្ពំ តដ្ដសក លិខិត្វ ោ ឥទំ រស ញ្ ោសយវ ប ញ្ ោយតូតិ អធិោឋ ោយ 

អគម្ំស,ុ អថ បភាត្យ រតតិយា រស ញ្ ោ សភាជនកាសល រាជបុរោិ 

តតថ តដ្ដកំ អទិោវ ោ នគរំ ឧបបរកិខនាត ោ សកសដ្ ្រកញ្ច  តដ្ដកញ្ច  

ទិោវ ោ តដ្ដសកន សទេិេ តំ គសហត្វ ោ រស ញ្ ោ ទសសសសុំ។ រាជា តដ្ដសក 

អកខរាទីនិ ទិោវ ោ វាសច្ត្វ ោ តសស គុសណ្ បសសនាន ោ ម្ហសនតន យសសន 

សទេិេ សសដ្ឋិោឋ ោនម្្សិ។ 
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[១៣]  ជិនសស នាម្ំ សុបិសនន សបវំ, 

ន សហាតិ ភីតិេ លបសនន យោម ោ; 

តោម ោ ម្ុនិនទំ សតតំ សរាថ, 

គុសណ្ សរនាត ោ សរណ្ញ្ច  យាថាតិ។ 

ម្ិោឆ ោទិដ្ឋិកសស វតថ ុំ ទតុិយំ។ 

២៣. បាទបឋីកិាយ វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ជម្ពទុីសប ម្ហាសាធិសត្ កិរ ទកខ ិណ្បសសស ឯតំ បច្ចនតនគរ ំ

អសហាសិ។ តតថ ស េ្ ោសម្បសនាន ោ រតនតតយមាម្សកា ឯសកា 

ឧបាសសកា បដ្ិវសតិ។ ត្ ឯសកា ខីណាសសវា ភគវត្ បរភិតុត ំ

បាទបីឋំ ថវកិាយ បកខ ិបិត្វ ោ គតគតោឋ ោសន បូសជសនាត ោ អនកុកសម្ន ត ំ

នគរ ំ សម្ោបុណ្ិត្វ ោ សុនិវសត្ថ ោ សុបារុសត្ បតតំ គសហត្វ ោ អនតរវថីិេ 

បដ្ិបជជ ិយុគម្តតទសោ បព្ពជាជ ោលីមយ ជនំ បរសិត្សសសនាត ោ។ អថ 

សោ ឧបាសសកា តថា គច្ឆនតំ សថរំ ទោិវ ោ បសននមានសោ ឧបគនាតវ ោ 

បញ្ច បតិដ្ឋិសតន វនទតិ្វ ោ បតតំ គសហត្វ ោ សភាសជត្វ ោ និព្ទេំ ម្ម្ សគហំ 

អាគម្នម្ិោឆ ោម្ិ, ម្មានកុម្ោយ ឯសតថវ វសថ ោម្ីតិ យាចិ្ត្វ ោ 

នគរាសសនន រម្ណ្ីសយ វនសសណ្ឌ  នទកូីសល បណ្ណោល ំ កត្វ ោ 

សថរសស តំ នីយាសតត្វ ោ ច្តុបច្ចសយហិ បដ្ិជគគសនាត ោ មាសនសនាត ោ
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បូសជសនាត ោ វសតិ។ សថសរាបិ តតថ ផាសុកោឋ ោសន ភគវត្ បរភិតុតបាទ-

បីឋធាតុំ និធាយ វាលកុាហិ ថូបំ កត្វ ោ និច្ចំ គនេធូបទីបបុបផ-

បូជាទីហិ បូជយមាសនា វាសំ កសបបត។ិ តសមិេ សម្សយ តសសា 

បាសកសស អននតរសគហវាសិសកា ឯសកា ឥសសរភតតិសកា អតតសនា 

សទវតំ និព្ទេ ំនម្សសតិ។ តំ ទិោវ ោសស ឧបាសសកា ព្ទុេគុសណ្ វត្វ ោ 

អសខសតត សម្ម មា វរិយិំ កសរាហិ។ បជសហតំ ទិដ្ឋិេតិ អាហ។ តសត្ 

សោ សករាដ្ិសកា ឥសសរភតតិសកា សកា សត សតថ ុ គុណានភុាសវា, 

អមាហ ោកំ ឥសសរសស គុសណាវ ម្ហសនាត ោតិ វត្វ ោ តសស អគុណ្ំ គុណ្នត ិ

កសថសនាត ោ អាហ។ 

[១] តិបុរ ំសោ វនិាសសសិ,  លមដ្នយនគគិនា; 

អសុសរ ច្ វនិាសសស,ិ  តិសូសលន ម្ហិសសសរា។ 

[២] ជោកមបមាវតត,ំ  នច្ចតី ទិនសនេិយ;ំ 

វាសទតិ សភរវិណីាទិេ,  គីតំោបិ ស ្យត។ិ 

[៣] ភរយិាសយា តសស តិសសា, ជោសយកំ សម្ុព្ពសហ; 

ឯកសម្សកន បសសសន,  បសសមាសនា ច្សរកកំ។ 

[៤] ហតថិច្ម្មម្ពរធសរា,   សតសនវ វារតិ្ តសបា; 

អោទិសសហិ បុសតតហិ,  រូសបន ច្ សុបាកសោ។ 
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[៥] រតិយា ច្ ម្ធុបាសន ច្, ព្ាវសោ សព្ព្  ច្ សោ; 

ម្នសុសដ្ឋិធសរា សីស,  កបាសលសនស ភញុ្ជ កិ។ 

[៦] ន ជាសត្ ន ភយំ តសស,  ម្រណ្ំ នតថិ សសសសត្; 

ឦទិសោ សម្ ម្ហាសទសវា, នតថញ្ញសសីទិសោ គុសណាតិ។ 

តំ សុត្វ ោ ឧបាសសកា សម្ម តុយ ហំ ឥសសរសស ឯសត គុណា នាម្ 

ត្វ សហានត។ុ អគុណា នាម្ កិតតកា សហានតីតិ វត្វ ោ ភគវសត្ 

សកលគុសណ្ សំហរតិ្វ ោ កសថសនាត ោ អាហ។ 

[៧] សមសក សព្ពសវនតីន,ំ  អាធាសរា ោគសរា យថា; 

សសព្ពសំ គុណ្រាសីនំ,  អាធាសរាវ តថាគសត្។ 

[៨] ច្រាច្រានំ សសព្ពសំ,  អាធារាវ ធរា អយ;ំ 

តថា គុណានំ សសព្ពសំ,  អាធាសរាវ តថាគសត្។ 

[៩] ឯវ ំសសនាត ោ វយិសត្ត ោច្១៥, ឯវំ សោ ករុណាបសរា; 

ឯវ ម្ិទេិវធិា តសស,  ឯវសម្វំ គុណា ឥតិ។ 

[១០]  ព្សុ េ្ ោបិ សសកាក ោតិ ន យសស វសណ្ណ, 

                                                           
១៥.  វយិសនាត ោ ឥតិកតថច្ិ។ 
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កបបម្បិ វត្វ ោ ខយតំ គសម្តុំ; 

បសគវ ច្ ព្រព្ហម សុរា សុសរហិ, 

វតត ុំ ន ហាននតគុណ្សស វណ្ណនតិ។ 

ឯវំ វទនាត ោ បន សត ឧសភាបិ អមាហ ោកំ សទសវា ឧតតសមា អមាហ ោកំ សទសវា 

ឧតតសមាតិ កលហំ វសឍេត្វ ោ រស ញ្ ោ សនតិកម្គម្ំសុ, រាជា សតសំ កថ ំ

សុត្វ ោ សតនហិ តុមាហ ោកំ សទវត្នំ ម្ហនតភាវំ ឥទេិបាដិ្ហារសិយន 

ជានិសាម្។ ទសសសថ សតហិ សនា ឥទេិេតិ នគសរ សភរ ិិំ ច្រាសបសិ។ 

ឥសត្ កិរ សត្ត ោហច្ចសយន ឥសម្សំ ទវ ិនន ំសត្ថ ោរានំ បាដិ្ហារយិានិ 

ភវសិសនតិ។ សសព្ព សននិបតនតតូិ តំ សុត្វ ោ នានាទិោសុ ព្ហូ 

ម្នសុា សមាគម្ិេសុ, អថ ម្ិោឆ ោទិដ្ឋកិា អជជ អមាហ ោកំ សទវសស 

អានភុាវំ បសាមាតិ ម្ហនតំ បូជំ កសរាសនាត ោ តតថ ោរំ នាទទសំសុ, 

សមាម ោទិដ្ឋិកាបិ អជជ អមាហ ោកំ ភគវសត្ អានភុាវំ បសសិសាមាត ិ

វាឡុកាថូបំ គនាតវ ោ គនេមាមទីហិ បូសជត្វ ោ បទកខ ិណ្ ំ កត្វ ោ 

អញ្ជ លិម្បគគយ ហ អដ្ឋំសុ។ អថ រាជាបិ ព្លវាហនបរវិុសត្ ឯកម្សនត 

អោឋ ោសិ។ នានាសម្យវាទិសនាបិ អជជ សតសំ បាដិ្ហារយិ ំ

បសសិសាមាតិ ម្ ច្ ោតិម្ញ្ច ំ កត្វ ោ អដ្ឋំសុ។ សតសំ សមាគសម្ 

សមាម ោទិដ្ឋិកា វាឡុកាថូប ម្ភិម្ុខំ កត្វ ោ អញ្ជ លិម្បគគយ ហ ោម្ ិ

អមាហ ោកំ ភគវា សព្ពព្ទុេកិោច ោនិ និោឋ ោសបត្វ ោ អនបុាទិសសោយ 
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និាព ោណ្ធាតុយា បរនិិាព ោយិ។ ោរបិតុតម្ហាសមាគគមល ោនាទសយា 

អសីតិម្ហាោវកាបិ បរនិិាព ោយិេសុ, នសតថតថ អមាហ ោកំ អញ្ញំ 

បដ្ិសរណ្នតិ វត្វ ោ សច្ចកិរយិំ កសរានាត ោ អាហំសុ។ 

[១១] អាបាណ្សកាដ្ិេ ព្ទុេសស, សរណ្ំ សនា គត្ យទិ; 

សតន សសច្ចន យំ ធាតុ,  ទសសសតុ បាដិ្ហារយិំ។ 

[១២] អាបាណ្សកាដ្ិេ ធម្មសស, សរណ្ំ សនា គត្ យទិ; 

សតន សសច្ចន យំ ធាតុ,  ទសសសតុ បាដិ្ហារយិំ។ 

[១៣] អាបាណ្សកាដ្ិេ សង្ឃសស, សរណ្ំ សនា គត្ យទិ; 

សតន សសច្ចន យំ ធាតុ,  ទសសសតុ បាដិ្ហារយិំ។ 

[១៤] រាម្កាសល ម្ុនិនទសស,  បាទកុា ោសិ អព្ភតុ្; 

សតន សសច្ចន យំ ធាតុ,  ទសសសតុ បាដិ្ហារយិំ។ 

[១៥] ឆទទនតកាសល ម្ុនិសនា,  ្  ឆរំសិរញ្ជ ិត្; 

សតន សសច្ចនយំ ធាត,ុ  និោឆ ោសរតុ ឆ រំសិសយា។ 

[១៦] ជាតម្សត្ត ោ ត្ ព្សុ េ្ ោ,  ឋិសត្ បង្ កជម្ុទេន;ិ 

និោឆ ោសរោសភិេវាច្ំ,  អស គ្ ោ សសសោឋ ោតិអាទនិា; 

សតន សសច្ចនយំ ធាត,ុ  ទសសសតុ បាដិ្ហារយិំ។ 
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[១៧] និម្ិសតត ច្តុសរា ទិោវ ោ,  និកខ សនាត ោ អភិនិកខម្;ំ 

សតន សសច្ចន យំ ធាតុ,  ទសសសតុ បាដិ្ហារយិំ។ 

[១៨] មារសសនំ បមសបត្វ ោ,  និសិសនាន ោ ព្ជុឈិ សាធយិំ; 

សតន សសច្ចន យំ ធាតុ  ទសសសតុ បាដិ្ហារយិំ។ 

[១៩] ធម្មច្កកំ បវសតតស,ិ  ជិសនា សិបតសន ត្; 

សតន សសច្ចន យំ ធាតុ,  ទសសសតុ បាដិ្ហារយិំ។ 

[២០] នសនាទ ោបននទសភាគិនទំ,  នាគំ នាមគិរវិ ហយំ; 

អាឡវកា ទសយា យសកខ , ព្រព្ហាម ោសនា ច្ ព្កា ទសយា។ 

[២១] សច្ចកាទិនិគសណ្ឋ ច្,  កូដ្ទនាត ោ ទសយា ទវ ិសជ; 

ទសម្សិ សតន សសច្ចន,  ទសសសតុ បាដិ្ហារយិំតិ។ 

ឯវញ្ច  បន វត្វ ោ ឧបាសកា អមាហ ោកំ អនកុម្មំ បដ្ិច្ច 

ម្ហាជនសស ម្ិោឆ ោទិដ្ឋិសភទនតតំ បាដិ្ហារយិំ ទសសសថ ោម្តី ិ

អារាសធសុំ។ អថ ព្ុ្ េ ោនភុាវញ្ច  សថរានភុាវញ្ច  ឧបាសកានំ 

សច្ចកិរយិានភុាវញ្ច  បដ្ិច្ច វាឡុកាថូបំ ទវ ិធា ភិនទិត្វ ោ បាទបឋីធាតុ 

អាកាស ម្ព្ភគុគនាតវ ោ ឆព្ពណ្ណរសំិសយា វសិសសជជនតី វមិសមានា 

អោឋ ោសិ។ អថ ម្ហាជនា សច្លសុកខបសហសានិ បវសតតនាត ោ 
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ោធុកីឡហំ កីឡនាត ោ ម្ហានាទំ បវសតតនាត ោ ម្ហនតំ បូជម្កំសុ។ 

ម្ិោឆ ោទិដ្ឋិកាបិ ឥម្ំ អច្ឆរយិំ ទិោវ ោ វមិ្ ហតិមានោ ម្ិោឆ ោទិដ្ឋិេ ភិនទិត្វ ោ 

រតនតតយបរាយណា សរណ្ ម្គម្សំូត។ិ 

[២២]  ផុសោឋ ោប ិបាសទន ជិនសស ឯវំ, 

កលិង្គសរា បា សិ ម្ហានភុាសវា; 

សមសកកនាថសស អនាសវសស, 

ម្ហានភុាសវា ហិ អចិ្នតនីសយាតិ។ 

បាទបីឋិកាយ វតថ ុំ តតិយំ។ 

២៤. ឧតតរោម្សណ្រសស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

សោ កិរ បុរមិ្ព្សុទេសុ១៦ កត្ធកិាសរា តតថ តតថ ភសវ 

 វវិដ្ដបូនិសសយំ បញុ្ញ ំ ឧបចិ្នសនាត ោ សុសម្ធសស ភគវសត្ កាសល 

 វជិាជ ោធសរា ហុត្វ ោ ហិម្វតិ បដិ្វសតិ។ ត្ សុសម្សធា នាម្ 

សមាម ោសម្ពសុ េ្ ោ  វសិវក ម្នពុ្រព្ហូសនាត ោ ហិម្វនតំ គនាតវ ោ រម្ណ្ីសយ 

បសទសស បលលង្ កំ អាភជុិត្វ ោ និសីទិ។ ត្ វជិាជ ោធសរា អាកាសសន 

គច្ឆសនាត ោ ឆព្ពណ្ណរសំីហិ វរិាជមានំ ភគវនតំ ទិោវ ោ តីហិ

                                                           
១៦. បុរមិ្ព្សុទេ ឥតិសព្ពតថ។  
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កណ្ិការបុសបផហិ បូសជសិ, បុបាផ ោនិ ព្ុ្ េ ោនភុាសវន សតថ ុ ឧបរ ិ

ឆត្ត ោកាសរន អដ្ឋំសុ, សោ សតន ភីសយាសោ ម្ត្ត ោយ បសននចិ្សត្ត ោ 

ហុត្វ ោ អបរភាសគ កាលំកត្វ ោ ត្វតិេសភវសន និព្ពតតិត្វ ោ ឧ្រ ំ

ទិព្ពសម្បតតមិ្នភុវសនាត ោ យាវត្យុកំ តតថ ឋត្វ ោ តសត្ ច្សុត្ 

សទវម្នសុសសសុ សសំរសនាត ោ ឥម្សមិេ ព្ទុេបុោសទ រាជគហនគសរ 

ព្រាហម ណ្ម្ហាោលសស បុសត្ត ោ ហុត្វ ោ និព្ពតតិ។ ឧតតសរាតសិស នាម្ ំ

អសហាសិ។ សោ ឧតតម្រូបធសរា វញិ្ញុត ំ បសត្ត ោ ព្រាហម ណ្វជិាជ ោស ុ

និបផតតិេ បត្វ ោ ជាតយិា រូសបន វជិាជ ោយ សីមោសរន ច្ សមកសស 

ម្ហនីសយា ជាសត្, តសស តំ ប ញ្ ោសម្បតតិេទោិវ ោ វសសកាសរា 

ម្គធម្ហាម្សត្ត ោ អតតសនា ធីតរំ ្តុកាសមា ហុត្វ ោ អតតសនា 

អធិបោយំ បសវសទសិ។ សោ និសសរណ្ជាសយត្យ ត ំ

បដ្ិកខ ិបិត្វ ោ កាសលនកាលំ ធម្មសសនាបតិេ បយិរុបាសសនាត ោ តសស 

សនតិសក ធម្ម ំ សុត្វ ោ បដ្ិលទេសស េ្ ោ បព្ពជិត្វ ោ វតតសម្បសនាន ោ ហុត្វ ោ 

សថរំ ឧបដ្ឋហតិ។ សតន ច្ សម្សយន សថរសស អញ្ញតសរា អាាសធា 

ឧបបសនាន ោ សហាត,ិ តសស សភសជជត្ថ ោយ ឧតតរោម្សណ្សរា បាសត្វ 

បតតច្ីវរ មា្យ  វហិារសត្ និកខម្ម អនតរាម្សគគ ត្កសស តីសរ បតត ំ

ឋសបត្វ ោ ឧទកសម្បីំ គនាតវ ោ ម្ុខំ សធាវត,ិ ត្ អញ្ញតសរា ឧម្មគគសោសរា 

កតកសមាម ោ អារកខបុរសិសហិ អនពុ្ស េ្ ោ អគគ វ្ ោសរសនវ នគរសត្ 

និកខម្ិត្វ ោ បមយសនាត ោ អតតនា គហិតំ រតនភណ្ឌ ិកំ ោម្សណ្រសស 
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បសតត បកខ ិបិត្វ ោ បមយិ។ សោ ោម្សណ្សរាបិ បតតសម្ីបំ១៧ 

ឧបគសត្ សហាតិ, សោរំ អនពុ្នេនាត ោ រាជបុរោិ ោម្សណ្រសស បសតត 

ភណ្ឌ ិកំ ទោិវ ោ អយំ សោសរា, ឥម្ិនា សោរយិំ កតនតិ ោម្សណ្រ ំ

បោឆ ោាហំ ព្នេិត្វ ោ វសសការសស ព្រាហម ណ្សស ទសសសសុំ។ 

វសសកាសរា ច្ ត្ រស ញ្ ោ វនិិច្ឆសយ និយុសត្ត ោ ហុត្វ ោ សឆជជសភជជ ំ

អនោុសតិ។ សោ ឯសោ បុសព្ព ម្ម្ វច្នំ នាទិយ។ិ 

សុទេបាសណ្ឌ ិសយសុ បព្ពជីតិ ច្ ព្ េ្ ោឃាតត្ត ោ តំ កម្ម ំអសោសធត្វ ោវ 

ជីវនតសម្សវតំ សូសល ឧត្ត ោសសថាតិ អាណា សបស,ិ រាជបុរោិ ត ំ

និម្ពសូសល ឧត្ត ោសសសុំ។ ោម្សណ្សរា សូលសគគ និសិសនាន ោ 

ឧបជាយសស សម្ សកា សភសជជំ អាហរសិសតីតិ ោរបិុតតសតថរ ំសរ។ិ 

តសត្ សថសរា តំ បវតតិេ ញត្វ ោ សមាម ោសម្ពទុេសស កសថសិ, ភគវាប ិ

ម្ហាោវកបរវិុសត្ តសស ញាណ្បរបិាកំ ឱសមសកត្វ ោ តំ 

 នម្គមាសិ។ តសត្ ភគវសត្ និកខ នតភាវា សកលនគសរ 

សកាមហលំ អសហាសិ, ម្ហាជនកាសយា សននិបតិ។ អថ ភគវា 

 វបិផរុនតហតថតសល នខម្ណ្ិម្យូខសម្ភិននបីត្ភាសត្យ បគឃរនត-

ជាតិហិង្គលុកសុវណ្ណរសធារាវយិ ជាមវគុណ្ឋ ិតម្ុទតុលនុង្គលុំ 

ហតថំ ឧតតរសស សីសស ឋសបត្វ ោ ឧតតរ ឥទំ សត បុសព្ព កតបាបកម្មសស 

                                                           
១៧. សតតសុម្ីបំ ឥតិបិ កតថច្ិ។ 
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ផលំ ឧបបននំ, តតថ តយា បច្ចសវកខណ្ព្សលន អធិវាសនា កាតាព ោត ិ

អាហ។ សតសនវ អាហ។ 

[១] អតីសត កិរ ឯកសមិេ,  ្សម្ តវ  ម្សិ ្រសកា; 

្សរសកហិ សមាគម្ម,  កីឡសនាត ោ សកឡិម្ណ្ឌ សល។ 

[២] គសហត្វ ោ សុខមុ្ំ សូកំ,  ត្ តវ ំ និម្ពជលលិយា; 

ឧត្ត ោសសសិ តតថ សូសល,  ជីវមានកម្កខ ិកំ។ 

[៣] អបរម្បិ សត បាបកម្មំ,  បវកាខ ោម្ិ សុសណាហិ សម្; 

ឱវទនតិេ ហិសតន តវ ំ,  អតីសត សកមាតរំ។ 

[៤] ជីវសូសល និសី្ត,ិ  សកាសបនាភសិបី តុវ;ំ 

ឥសម្ហិ ទវ ីហិ បាសបហិ,  សរំ សំោរោគសរ។ 

[៥] បញ្ច ជាតិសសត អច្ឆិ,  ជីវសូលម្ ហិ និម្ពសជ; 

អយំ សត ច្រមិា ជាតិ,  ឯត្ថ ោបិច្ វបិច្ចិ សោតិ។ 

ឯវមាទិនា នសយន តសស អជាសយានរុូសបន ធម្មំ សទសសសិ, 

ឧតតសរា អម្ត្ភិសសកសទិសសន សតថសុនា ហតថសម្ផសសស ជ្ ោត-

បោទសោម្នសសត្យ ឧ្រំ បីតិបាសមាជជំ បដ្ិលភិត្វ ោ 

យថាបរចិិ្តំ វបិសសនាម្គគំ សមារូស ហ្ ោ ញាណ្សស បរបិាកំ គតត្ត ោ 
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សតថ ុ សទសនាវមិសសន ម្គគបដិ្បាដិ្យា សព្ពកិសលសស សខសបត្វ ោ 

ឆឡភិស ញ្ ោ អសហាសិ។ ធម្មំ សុត្វ ោ តតថ សមាគត្នំ សទវម្នសុាន ំ

ច្តុរាសីតិបាណ្សហសានំ ធមាម ោភិសម្សយា អសហាសីតិ វទនតិ។ 

ឧតតសរា បន ឆឡភិស ញ្ ោ ហុត្វ ោ សូលសត្ ឧដ្ឋហិត្វ ោ អាកាសស ឋត្វ ោ 

បាដិ្ហារយិំ ទសសសសិ។ ម្ហាជនា អច្ឆរយិព្ភតុច្ិត្ត ោ ជាត្ 

អសហសុំ។ ត្វសទវសស វសណារុនេិ, សោ ភិកខ ូហិ អាវុសោ ត្ទិសំ 

ទកុខ ំ អនភុវសនាត ោ កថំ តវ ំ វបិសសនំ អនយុុញ្ជ ិតុំ សកខ ីតិ បុសោឋ ោ បសគវ 

សម្ អាវុសោ សំោសរ អាទីនសវា សង្ខ ោរានញ្ច  សភាសវា សុទិសោឋ ោ។ 

តោម ោហំ ត្ទិសំ ទកុខ ំ អនភុវសនាត ោបិ អសកខ ិេ វបិសសនំ វសឍេត្វ ោ 

 វសិសសំ អធិគនត ុតំិ អាហ។ អថាបរភាសគ សោ ភិកខ ុសង្ឃម្សជឈ 

អតតសនា បុព្ពច្រតិ្ ប្នំ បកាសសសនាត ោ ឥមា ្ថា អភាសិ។ 

[៦] សុសម្សធា នាម្ សម្ពសុ េ្ ោ, ទវ តតិេសវរលកខ សណា; 

 វសិវកកាសមា សម្ពសុ េ្ ោ,  ហិម្វនត ម្ុបាគម្ិ។ 

[៧] អសជាគសហត្វ ោ ហិម្វនតំ, អស គ្ ោ ការុណ្ិសកា ម្ុនិ; 

បលលង្ កំ អាភជុិត្វ ោន,  និសីទិ បុរសិុតតសមា។ 

[៨]  វជិាជ ោធសរា ត្ អាសិេ,  អនតលិកខច្សរា អហំ; 

តិសូលំ សុកតំ គយ ហ,  គោឆ ោម្ិ អម្ពសរ ត្។ 
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[៩] បព្ពតសគគ យថា អគគិ,  បុណ្ណមាសសវ ច្នទិមា; 

វនំ ឱភាសសត ព្សុ េ្ ោ,  ោលរាជាវ ផុលលិសត្។ 

[១០] វន គ្ ោ និកខម្ិត្វ ោន,  ព្ទុេរសំី វធិាវសរ; 

នលគគិវណ្ណសង្ក ោោ,  ទិោវ ោ ចិ្តតំ បោទយិេ។ 

[១១]  វចិិ្នំ អទទសំ បុបផ,ំ   កណ្ិការំ សទវគនេកិំ; 

តីណ្ិ បុបាផ ោនិ អា្យ,  ព្ទុេសសដ្ឋំ អបូជយិេ។ 

[១២] ព្ទុេសស អានភុាសវន,  តីណ្ិ បុបាផ ោនិ សម្ ត្; 

ឧទេវណាដ ោ អសធាបត្ត ោ,  ឆាយំ កុព្ពនតិ សតថសុនា។ 

[១៣] សតន កសម្មន សុកសតន,  សច្តនាបណ្ិធីហិច្; 

ជហិត្វ ោ មានសុំ សទហំ,  ត្វតិេសម្គញ្ឆ ហំ។ 

[១៤] តតថ សម្ សុកតំ ព្យម្ ហ,ំ  កណ្ិការតីិ ញាយតិ; 

សដ្ឋិសយាជន ម្ុសព្ពធ,ំ  តិេសសយាជនវតិថតំ។ 

[១៥] សហសសខណ្ឌ ំ សតសភណ្ឌុ , ធជាល ុហរតិ្ម្យំ; 

សតសហសានិ ព្យហូានិ, ព្យសម្ ហ បាតុរហំសុ សម្។ 

[១៦] សោណ្ណម្យា ម្ណ្មិ្យា, សមហិតង្ កម្យា បិច្; 
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ផលិកា បិច្ បលលង្ក ោ,  យទិច្ឆក យទិច្ឆកា។ 

[១៧] ម្ហារហញ្ច  សយនំ,  តូលិកំ វកិតីយក;ំ 

ឧទទសមម្ិកឯកនត,ំ  ព្ិសមាព ោហនសមាយុតំ។ 

[១៨] ភវនា និកខម្ិត្វ ោន,  ច្រសនាត ោ សទវោរកិ;ំ 

យ្ ឥោឆ ោម្ិ គម្ន,ំ  សទវសំឃបុរកខ សត្។ 

[១៩] បុបផសស សហោឋ ោ តិោឋ ោម្ិ,  ឧបរចិ្ឆទនំ ម្ម្; 

សម្នាត ោ សយាជនសតំ,  កណ្ិកាសរហិ ឆាទិតំ។ 

[២០] សដ្ឋិតុរយិសហសានិ,  ោយំ បាតំ ឧបដ្ឋហំុ; 

បរវិាសរនតិ ម្ំ និច្ច,ំ   រតតិនទិវម្តនទិត្។ 

[២១] តតថ នសច្ចហិ គីសតហិ,  ត្សលហិ វាទិសតហិ ច្; 

រមាម្ិ ខិឌ្ឌ ោរតិយា,  សមា្ម្ិ កាម្កាម្ហំ។ 

[២២] តតថ ភតុ្វ ោ ច្ បិត្វ ោ ច្,  សមា្ម្ិ តិទសស ត្; 

នារគីសណ្ហិ សហិសត្, សមា្ម្ិ ព្យម្ ហម្តុតសម្។ 

[២៣] សត្នំ បញ្ច កខតតញុ្ច ,  សទវរជជ ម្ការយិេ; 

សត្នំ តីណ្ិកខតត ុំច្,  ច្កកវតតី អសហាសហំ; 
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បសទសរជជំ វបិុលំ,   គណ្នាសត្ អសំខិយំ។ 

[២៤] ភវាភសវ សសំរសនាត ោ,  ម្ហាសភាគំ លភាម្ហំ; 

សភាសគ សម្ ឩនត្ នតថិ,  ព្ទុេបូជាយិ ទំ ផល។ំ 

[២៥] សទវ  សម្ ភសវ សំសរាម្,ិ  សទវសតត អថ មានសុស; 

អញ្ញំ គតិេ ន ជានាម្,ិ  ព្ទុេបូជាយិទំ ផលំ។ 

[២៦] សទវ  សម្ កុសល បជានាម្,ិ ខតតិសយ ោបិ ព្រាហម សណ្; 

នីសច្ កុសល ន ជានាម្ិ,  ព្ទុេបូជាយិទំ ផលំ។ 

[២៧] ហតថិយានំ អសសយានំ,  សិវកិំ សនទមានិកំ; 

លភាម្ិ សព្ពសម្សវ ត,ំ  ព្ទុេបូជាយិទំ ផលំ។ 

[២៨] ្សីគណ្ំ ្សគណ្ំ, នារសិយា ច្ អលង្ កត្; 

លភាម្ិ សព្ព សម្សវ ត,ំ  ព្ទុេបូជាយិទំ ផលំ។ 

[២៩] សកាសសយយកម្ពលយិានិ, សោម្កបោសិកានិច្; 

លភាម្ិ សព្ពសម្សវតំ,  ព្ទុេបូជាយិទំ ផលំ។ 

[៣០] នវវតថ ំនវផល,ំ   នវគគរសសភាជន;ំ 

លភាម្ិ សព្ពសម្សវតំ,  ព្ទុេបូជាយិទំ ផលំ។ 
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[៣១] ឥម្ំ ោទ ឥម្ំ ភញុ្ជ ,  ឥម្ម្ ហិ សយសន សយ; 

លភាម្ិ សព្ពសម្សវតំ,  ព្ទុេបូជាយិទំ ផលំ។ 

[៣២] សព្ពតថ បូជិសត្ សហាម្ិ,  យសោ អច្ចគុគសត្ ម្ម្; 

ម្សហសសកាខ ោ ឃ្ សហាម្,ិ អសភជជបរសិោ ស្; 

ញាតីនំ ឧតតសមា សហាម្ិ,  ព្ទុេបូជាយិទំ ផលំ។ 

[៣៣] សីតំ ឧណ្ហ ំ ន ជានាម្ិ,  បរ ិ្ សហា ន វជិជត;ិ 

អសថា សច្តសិកំ ទកុខ ំ,  ហទសយ សម្ ន វជិជត។ិ 

[៣៤] សុវណ្ណវសណាណ ោ ហុត្វ ោន,  សំសរាម្ិ ភវាភសវ; 

សវវណ្ណិយំ ន ជានាម្,ិ  ព្ទុេបូជាយិទំ ផលំ។ 

[៣៥] សទវសមកា ច្វតិ្វ ោន,  សុកកម្ូសលន សោទិសត្; 

ោវតថិយំ បុសរ ជាសត្,  ម្ហាោសល សុអឍេសក។ 

[៣៦] បញ្ចកាម្គុសណ្ ហិត្វ ោ, បព្ពជិេអន្រយិ;ំ 

ជាតិយា សតតវសសាហំ,  អរហតតម្បាបុណ្ិេ។ 

[៣៧] ឧបសម្ោទយី ព្សុ េ្ ោ,  គុណ្ម្ ញ្ ោយ ច្កខ ុមា; 

តរុសណាវ បូជនីសយា ហំ, ព្ទុេបូជាយិទំ ផលំ។ 

[៣៨] ទិព្ពច្កខ ុ ំ វសិុទេំ សម្,  សមាធិកុសសម អហំ; 
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អភិ ញ្ ោបារម្ិបបសត្ត ោ,  ព្ទុេបូជាយិទំ ផលំ។ 

[៣៩] បដ្ិសម្ភិ្ អនបុបសត្ត ោ,  ឥទេិបាសទសុ សកាវសិ្; 

សទេសម្ម បារម្ិបបសត្ត ោ, ព្ទុេបូជាយិទំ ផលំ។ 

[៤០] តិេសកបបសហសសម្ ហិ,  យំ ព្ទុេម្ភិបជូយិេ; 

ទគុគតិេ នាភជិានាម្,ិ  ព្ទុេបូជាយិទំ ផលំ។ 

[៤១] កិសលោ ឈាបិត្ ម្យ ហំ, ភវា សសព្ព សម្ូហត្; 

នាស្វ ព្នេនំ សឆត្វ ោ,   វហិរាម្ិ អនាសសវា។ 

[៤២] ោវ ោគត ំវត សម្ អាស,ិ  ព្ទុេសសដ្ឋសស សនតិក;ំ 

តិសសា វជិាជ ោ អនបុបសត្ត ោ,  កតំ ព្ទុេសស ោសនំ។ 

[៤៣] បដ្ិសម្ភិ្ ច្តសសា ច្,  វសិម្កាខ ោ បិច្ អដ្ឋិសម្; 

ឆឡភិ ញ្ ោ សច្ឆិកត្,  កតំ ព្ទុេសស ោសនំតិ; 

តំ សុត្វ ោ ព្ហូ កុសល- កម្មបរាយណា អសហសុំ។ 

[៤៤]  សសហតុកា បច្ឆិម្ិកាបិ សត្ត ោ, 

បាបំ ន សសកាក ោនតិ ជហាតុសម្វំ; 

អនិច្ឆមាសនហិ ជសនហិ ទកុខ ំ, 

អារាវ បាបំ បរវិជជនយីំតិ។ 

ឧតតរោម្សណ្រសស វតថ ុំ ច្តុតថំ។ 
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២៥. កា វរីបដ្ដនវតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ជម្ពទុីសប កិរ សោឡរសដ្ឋ កាវរីបដ្ដនំ នាម្ អសហាសិ។ តតថ 

មាហិសសរកិា ព្ហូ ម្ិោឆ ោទិដ្ឋិកា វសនត។ិ តសតថកសមិេ សទវាលសយ 

ចិ្តតកម្មំ កសរានាត ោ ឯកសមិេ ផលសក ឥសសរសស ឱនម្ិត្វ ោ វនទនាការ ំ

ភគវសត្ របូំ អកសំុ។ តសមិេ សម្សយ តតថ ព្ហូ ឧបាសកា តំ 

សទវកុលំ គនាតវ ោ តតថ តតថ ចិ្តតកមាម ោនិ ឱសមសកនាត ោ តសមិេ ផលសក ត ំ

ចិ្តតកម្មំ អទទសំស។ុ ទិោវ ោន សត អសហា អសម្ ហហិ អបសសិតព្ពំ 

បសសិតំ។ សសទវសក សមសក សមារសក សព្រព្ហម សក សសសម្ណ្-

ព្រាហម ណ្ិយាសសទវម្នសុាយ បជាយ ច្ អបរមិាសណ្ស ុ

ច្កកវាសឡសុ ភគវសត្ ឧតតរតិរំ ឋសបត្វ ោ សម្សសមាបិ នតថិ។ 

សកសលហិ សតតនិកាសយហិ វនទនីសយា បូជនីសយា ភគវា។ 

អននរុូបំ តសស ឯសតហិ កតំតិ សរាទនាត ោ បរសិទវនាត ោ រាជ វ្ ោរំ គនាតវ ោ 

ឧសគាសសសុ,ំ តំ សុត្វ ោ រាជា សត បសកាក ោោសបត្វ ោ កោម ោ តុសម្ ហ 

ឧសគាសសថាត ិ បុច្ឆិ, សត ឯវ មាហំសុ។ សទវ អមាហ ោកំ ភគវា 

សទវាតិសទសវា សកាក ោតសិសកាក ោ ព្រព្ហាម ោតិព្រព្ហាម ោ សម្រុវ អច្សម ោគសរា 

គម្ភីសរា អាកាសោវ អនសនាត ោ បថវវី បតថសោតិអាទីហិ ភគវសត្ គុណ្ ំ

វសណ្ណសុំ។ សតន វុតតំ អប្សន។ 

[១] ព្តតិេសលកខណ្ធសរា,  សុនកខ សត្ត ោវ ច្នទិមា; 

អនពុ្យញ្ជ នសម្បសនាន ោ,  ោលរាជាវ ផុលលិសត្។ 
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[២] រំសិជាលបរកិខ ិសត្ត ោ,  ទិសត្ត ោវ កនកាច្សម; 

ព្ាម្បបភាបរវិុសត្,  សតរំសិ ទិវាកសរា។ 

[៣] សោណាណ ោ នសនា ជិនវសរា, សម្ណ្ីវ សិលចុ្ចសយា; 

ករុណាបុណ្ណហទសយា,   វវិសោដ ោ វយិ ោគសរា។ 

[៤] សមកវសិសុតកិតតីវ,  សិសនរុវ នគុតតសមា; 

យសោ វតិសត្ ធសីរា,  អាកាសសទិសោ ម្ុនិ។ 

[៥] អសង្គចិ្សត្ត ោ សព្ពតថ,  អនិសម វយិ នាយសកា; 

បតិោឋ ោ សព្ពភតូ្នំ,  ម្ហីវ ម្ុនិសុតតសមា។ 

[៦] អនបូលិសត្ត ោ សមសកន,  សត្សយន បទមុ្ំ យថា; 

កុវាទគច្ឆទហសនា,  អគគិកខ សនាេ ោវ សោភត។ិ 

[៧] អគស្ វយិ សព្ពតថ,  កិសលសវសិនាសសកា; 

គនេមាទនសសសមវ,  គុណ្គនេវភិសូសិត្។ 

[៨] គុណានំ អាកសរា ធីសរា,  រតនានំវ ោគសរា; 

សិនេវូ វនរាជីន,ំ   កិសលសម្លហារសកា។ 

[៩]  វជិយីវ ម្ហាសយាសធា,  មារសសនបបម្ទទសនា; 
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ច្កកវតតីវ សោ រាជា,  សាជឈង្គរតនិសសសរា។ 

[១០] ម្ហាភិសកកសង្ក ោសោ, ស្សព្ាធិតកិិច្ឆសកា; 

សលលកសត្ត ោ យថា សវជាជ ោ, ទិដ្ឋិគណ្ឌ វផិាលសកា។ 

[១១] សត្ថ ោ សនា ភគវា សទវ,  ម្ហាព្រព្សហម ហិ វនទិសត្; 

សទវនិទសុរសសិទេហិ,  វនទនីសយា ស្ ទរា។ 

[១២] សសព្ពសុ ច្កកវាសឡសុ,  សយ អ គ្ ោ សយ ច្ បូជិត្; 

សតសម្ស គ្ ោ ម្ហារាជ,  ភគវា សនា បត្បវាតិ។ 

អយុតតំ សទវ សទវកុសលហិ កតំតិ អាហំសុ។ តំ សុត្វ ោ រាជា សភា 

សសព្ពប ិ ម្នសុា អតតសនា អតតសនា សទវត្នំ ម្ហនតភាវំ កសថនតិ។ 

តុមាហ ោកំ បន សតថសុនា ម្ហនតភាវ ំ កថំ អមាហ ោកំ ជានាសបថាតិ, 

ឧបាសកា ន គរុ តវ ំ ម្ហារាជ ផលកំ អាហរាសបត្វ ោ សុទេវសតថន 

សវសឋត្វ ោ តំ អតតសនា ម្ុទទិកាយ លញ្ឆ ិត្វ ោ សុរកខ ិតសុស្បិសត ឯកសមិេ 

សទវកុសល ឋសបត្វ ោ សត្ត ោហច្ចសយន អាហរាសបត្វ ោ តំ ឱសមសកថ, 

ត្ សនា សតថសុនា ម្ហនាត ោនភុាវំ ជានាថាតិ អាហំសុ, អថ រាជា 

សតសំ វុតតនិយាសម្សនវ ការាសបត្វ ោ អសនាត ោសទវកុសល ឋសបត្វ ោ 

សព្ព្ វ ោរាន ិបិទហិត្វ ោ លសញ្ឆ ត្វ ោ រសកខយាថាតិ នសិយាសជស។ិ តសត្ 

សត ឧបាសកា សសព្ព សននិបតិត្វ ោ សត្ត ោហំ ្នំ សទនាត ោ សីលំ រកខនាត ោ 
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ឧសបាសថកម្មំ កសរានាត ោ សព្ពសសតតសុ សម្តតិេ ភាសវនាត ោ សព្ពសត្ត ោន ំ

អតតនា កតបុសញ្ញស ុ បតតិេ សទនាត ោ តណិ្ណំ រតនានំ បូជំ កសរានាត ោ ឯវ ំ

ឧសគាសសសុំ។ អមាហ ោកំ កតកុសលនិសសសនទន សមសក ម្ហិទេិកា 

ម្ហានភុាវា សសព្ព សទវា ច្ សមកំ បាសលនាត ោ ច្ត្ត ោសរា ម្ហារាជាសនា 

ច្ អមាហ ោកំ សតថសុនា ឧបោឋ ោនាយ១៨ ឋិតភាវំ ទសសសនតតូិ សច្ចកិរយិ ំ

អកំសុ។ អថ សតស ំបុ ញ្ ោនភុាសវន តសមិេ ខសណ្ សកកសស សទវរស ញ្ ោ 

បណ្ឌុ កម្ពលសិមសនំ ឧណាហ ោការំ ទសសសសិ។ តសត្ សោ 

ម្នសុសសមកំ ឱសមសកសនាត ោ ម្ិោឆ ោទិដ្ឋហិី កតំ តំ វបិបការ ំ ទិោវ ោ 

សំវសិ គ្ ោ អាគនាតវ ោ ឥសសរ ំភគវសត្ បាសទ វនទិត្វ ោ សយិត្ការំ កត្វ ោ ត ំ

បវតតិេ ឧបាសកានំ កសថត្វ ោ សកោឋ ោនសម្វ អគមាសិ។ តសត្ 

សតតសម្ ទិវសសបាសត្វ សត សសព្ពបិ រស ញ្ ោ សនតិកំ គនាតវ ោ វនទិត្វ ោ 

ឯវមាហំសុ។ សទវ ឥសសសរា អមាហ ោកំ ភគវសត្ បាសទ សិរោ វនទតិ្វ ោ 

និបសនាន ោតិ។ អថ រាជា សតសំ កថំ សតុ្វ ោ នគសរ សភរ ិិំ ច្រាសបត្វ ោ 

ម្ហាជសន សននិបាសតត្វ ោ សតហិ បរវិុសត្ សទវកុលំ គនាតវ ោ លញ្ឆ ំ 

ភិនាទ ោសបត្វ ោ វ្ ោរ ំ វវិរតិ្វ ោ ផលកំ អាហរាសបត្វ ោ សវឋិតោដ្សក 

សមាោសបសិ។ អថ រាជា ច្ ម្ហាជសនា ច្ តំ ម្ហនតំ បាដ្ិហារយិ ំ

ទិោវ ោ ម្ិោឆ ោទិដ្ឋិេ បហាយ សសព្ព សតថសុនា សរណ្ ម្គម្សំុ។ អថ 

                                                           
១៨. ឧបោឋ ោយ ឥតិសព្ពតថ។  
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រាជា តំ សទវកុលំ ភិនាទ ោសបត្វ ោ ម្ហនតំ រម្ណ្ីយំ វហិារ ំការាសបត្វ ោ 

យាវជីវ ំបុញ្ញកម្មំ កត្វ ោ សទវសមសក និព្ពតតិ។ 

[១៣]  អនព្ភតុំ សតថ ុធរយីមាសន, 

កសរានតិ ទិោវ ោ កុសមនិ ឥទេិេ; 

សយ តំ ម្ុនិសនទ បរនិិព្ពតុម្ ហិ, 

កសរានតិ បុ ញ្ ោនិ ម្ហព្ភតូំ សយតិ។ 

កាវរីបដ្ដនវតថ ុំ បញ្ច ម្ំ។ 

២៦. សោរឃាតកវតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ឯកសមិេ កិរ សម្សយ អមាហ ោកំ ភគវា ោវតថិយំ ឧបនិសាយ 

សជតវសន  វហិរតិ ធម្មសទសនាយ ម្ហាជនសស សគគសមាកខសម្បទ ំ

ទទមាសនា។ តសមិេសម្សយ បញ្ច សត្ សោរា អដ្វសិត្ នគរ ំអាគនាតវ ោ 

រតតិភាសគ សោរកម្មំ កត្វ ោ សតន បុតត្សរ សបាសសនតិ។ អសថកទិវសំ 

សោរា សោរកម្មត្ថ ោយ នគរំ បវសិនាត ោ នគរ វ្ ោសរ ឯកំ ទកុខ តិ ំ

ជនបទម្នសុស ំ បសសិត្វ ោ ហសមាភ ោ កតថ វសតីតិ បុច្ឆិេសុ, សោ 

អតតជនា ជនបទវាសិភាវំ បកាសសស។ិ អថសស សត កោម ោ សភា 

ឥម្ិនា ទកុខ វាសសន វសិសសសិ, ឯហិ អសម្ ហហិ សទេិេ សោរកម្ម ំ

កសរាសនាត ោ វត្ថ ោលង្ក ោរសម្បសនាន ោ បុតត្ រំ សបាសសហិ។ ឥម្ិនា
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កបណ្វាសសន ន វោត ិអាហំសុ។ សោ បនិសម្ យុតតំ កសថនតតី ិ

សតសំ វច្នំ សម្បដ្ិច្ឆិ។ អថ សត ឯវំ សតិ អសម្ ហហិ សទេិេ អាគោឆ ោហីត ិ

វត្វ ោ នំ គសហត្វ ោ អសនាត ោនគរ ំ បវោិឋ ោ តតថ តតថ វលិមុ្បនាត ោ សោរកម្ម ំ

អកំសុ។ ត្ ជានបទិសកា លទេវភិសវា ឥម្សម្វ វរតរនតិ សតហិ សទេិេ 

សោរកម្ម ំ កសរាសនាត ោ ជីវកិំ កសបបសិ, អសថកទិវសំ រាជបុរោិ 

កតកសម្ម សត សសព្ពវ គសហត្វ ោ បោឆ ោាហំ ្ឡហំ ព្នេិត្វ ោ សកាសល-

រស ញ្ ោ ទសសសសុ,ំ រាជា សត ទោិវ ោ ឯវមាហ, ភសណ្ តុមាហ ោកំ អនតសរ 

សយា ឯសតសំ មាសរត្វ ោ ជីវតិកខយំ បាសបសសតិ, តសស ជីវតិ្ន ំ

ទម្មីត,ិ តំ សុត្វ ោ សត សោរា សសព្ព អញ្ញម្ញ្ញញាតិសុហទសម្ពនេ-

ភាសវន តំ ន ឥច្ឆិេសុ។ សោ បន ជនបទវាសី ម្នសុសា អហសម្សត 

សសព្ព មាសរសាម្ីតិ រស ញ្ ោ វត្វ ោ សតនានុ្ ញ ោសត្ សត សសព្ព មាសរសិ។ 

តំ ទិោវ ោ តុសោឋ ោ រាជា តសស សោរឃាតកម្មំ អ្សិ។ សោ សោសរ ច្ 

វជឈបបសតត ច្ មាសរសនាត ោ បញ្ច វសីតវិសានិ វសសនាត ោ អបរភាសគ 

ម្ហលលសកា អសហាសិ។ អថ សោ ម្នទព្លត្ត ោ កតិបយ-

បហាសរនាប ិ សោរំ មាសរតុំ ន សសកាក ោតិ, រាជា តំ ញត្វ ោ អញ្ញសស 

សោរឃាតកម្មំ អ្សិ។ អថ សោ សោរឃាតកមាម ោ១៩ បរហីិសនា 

អតតសនា សគសហ វសតិ។ ត្ អញ្ញតសរា ម្នសុសា ម្នតំ បរវិសតតត្វ ោ 

                                                           
១៩. សោរឃាតកម្ម ឥតិបិកតថច្ិ។ 
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នាោវាសតន ម្នសុសមារណ្កម្នតំ ជានាតិ។ តថាហិ ហតថបាទ-

កណ្ណនាសសោីទសីុ យំកិញ្ច ិ សឆជជសភជជំ កតតកុាសមា ម្នតំ 

បរវិសតតត្វ ោ នាោវាតំ វសិសសជជតិ។ តំ តំ  នំ ឆិជជតិ ភិជជតិ, ឯវ ំ

ម្ហានភុាសវា សោ ម្សនាត ោ, អថ សោ តំ បុរសិំ ឧបដ្ឋហិត្វ ោ ម្នត ំ

លភិត្វ ោ រស ញ្ ោ ោសនំ សបសសសិ។ អហំ ឥសត្ បុសព្ព ម្ហលលកត្ត ោ 

សោរានំ ហតថបា្ទសយា ទសុកខន សឆជជ សភជជំ កសរាម្ិ, មាសរតសព្ពប ិ

ទសុកខន មាសរម្ិ។ ឥ្និ បនាហំ តថា ន កសរាម្ិ, ម្ម្ 

ម្នាត ោនភុាសវន សឆជជសភជជកម្មំ ករសិាម្តីិ។ រាជា តំ ោសនំ សតុ្វ ោ 

ោធូតិ តំ បសកាក ោោសបត្វ ោ  ននតរំ តសសសវ បាកតិក ម្កាសិ។ 

សោ តសត្ បោឋ ោយ តំ កម្មំ កសរាសនាត ោ បុន បញ្ច វសាន ិ

អតិកាក ោសម្សិ។ សោ ម្ហលលសកា ខីណាយុសកា ទពុ្ពសម 

ម្រណ្ម្ញ្ច បរាយសណា ហុត្វ ោ ម្រណ្សវទនាទសុកខន ម្ហសនតន 

ភយានសកន សសទទន  វសិសរ ំ វរិវសនាត ោ និម្ីលិសតន ច្កខ ុនា ភយានក ំ

នរកគគិជាមបជជលនតអយកូដ្ម្ុគគរធសរ និរយបាសល ច្ បសសសនាត ោ 

និបសនាន ោ សហាត,ិ តសត្ តសស បដិ្វសិសកសគសហ ម្នសុា តសស 

ភយានកសទទសវសណ្ន សគហំ ឆសដ្ដត្វ ោ បមយិេសុ។ តសមិេ ករិ 

ទិវសស ម្ហាោរបិុតតសតថសរា ទិព្ពច្កខ ុនា សមកំ ឱសមសកនាត ោ ត ំ

សោរឃាតកំ តទសហវ កាលំកត្វ ោ និរសយ និព្ពតតមានំ ទិោវ ោ ម្យ ិ

តតថ គសត បសនស ម្យិ បោសទន សសគគ និព្ពតតតីតិ ញត្វ ោ អជជ ម្យា 
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តសានគុគហំ កាតុ ំ វដ្ដតីតិ បុព្ពណ្ហសម្យំ និវាសសត្វ ោ តសស 

ឃរ វ្ ោរ ម្គមាសិ។ អថ សោ សថរ ំ ទិោវ ោ កុស េ្ ោ សកាសបន 

តដ្តោយមានសទសហា អជជ តំ វជិឈតិ្វ ោ ផាសលត្វ ោ មាសរសាម្ីត ិ

និបសនាន ោវ ម្នតំ បរវិសតតត្វ ោ នាោវាតំ វសិសសជជស,ិ សថសរា តសមិេ ខសណ្ 

និសរាធសមាបសនាន ោ និសរាធា វុោឋ ោយ សុរសិយា វយិ វសិរាច្មាសនា 

អោឋ ោស,ិ អថ សោ សថរសស តសយា វាសរ តសថវ កត្វ ោ កិញ្ច ិ កាតុំ 

អសសកាក ោសនាត ោ អតិវយិ វមិ្ ហិតចិ្សត្ត ោ សថសរ ចិ្តតំ បោសទត្វ ោ អតតសនា 

បដ្ិយតតំ បាយសំ សថរសស ្សបសិ, សថសរា ម្ង្គលំ វសឍេត្វ ោ វហិារសម្វ 

អគមាសិ, សោរឃាតសកា សថរសស ទិនន្ នំ អនសុសរសនាត ោ តសមិេ 

ខសណ្ កាលំ កត្វ ោ សសគគ និព្ពតតិ។ អសហា  វតីរា្នំ ព្ទុេបុត្ត ោន ំ

អានភុាសវា។ ឯវ ំ នរសក និព្ពតតមាសនាបិសស ព្សលន សសគគ 

និព្ពសត្ត ោតិ។ តថាហិ។ 

[១] ្នំ ត្ណ្ំ ម្នសុានំ,  ្នំ ទគុគតិវារណ្;ំ 

្នំ សគគសស សោបានំ, ្នំ សនតិករំ បរំ។ 

[២] ឥច្ឆិតិច្ឆិត្សនន,   ្នំ ចិ្នាត ោម្ណ្ី វយិ; 

កបបរុសកាខ ោវ សត្ត ោន,ំ  ្នំ ភទទឃសោវយិ។ 

[៣] សីលវនតសស ្សនន,  ច្កកវតតិសិរមិ្បិ ច្; 

លភនតិ សកកសម្បតតិេ,  តថា សមកុតតរំ សុខ។ំ 
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[៤] បាបកសម្មសុ និរសត្,  ឋិសត្យំ នរកាយសន២០; 

ោរបិុតតសស សថរសស,  បិណ្ឌ បាតសស វាហោ។ 

[៥] អបាយំ បរវិសជជត្វ ោ,  សនកទកុខសមាកុលំ; 

សទវសង្ឃបរពិ្ពសូ ហ្ ោ,  គសត្ សទវបុរំ វរំ។ 

[៦] តោម ោ សុសខសតត ស េ្ ោយ, សទថ ្នានិ កាម្ទ;ំ 

្នំ សទសនតហិ សីលម្បិ,  បាលនីយំតិសុនទរនតិ២១។ 

អថ ភិកខ ូ ធម្មសភាយំ សននិបតិត្វ ោ និសិនាន ោ ភគវនតំ បចុ្ឆិេសុ, 

កិេភសនត សោ បាសបា ច្តូសុ អបាសយសុ កតរសមិេ និព្ពសត្ត ោត។ិ អថ 

សត្ថ ោ អសជជស ភិកខ សវ ោរបិុតតសស ទិនន្ នានភុាសវន សទវសមសក 

និព្ពសត្ត ោ, តសសសវ និសសសនទន អនាគសត បសច្ចកព្សុ េ្ ោ ភវសិសតតី ិ

ព្ាកាសីតិ។ 

[៧]  សភា ោរបិុសតត និហិតបប្នំ, 

ខសណ្ន បាសបតិ ហិ សគគម្គគ;ំ 

តោម ោ សុសខសតតសុ ទ្ថ ្នំ, 

កាម្តថ សច្ សគគសមាកខ ំ បរតថ។ 

សោរឃាតកវតថ ុំ ឆដ្ឋម្ំ។ 

                                                           
២០ . នរកាវសន ឥតិបិកតថច្ិ។២១. បាលនំោតិសុនទរំ ឥតិបិកតថច្ិ។ 
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២៧. សស េ្ ោបាសកសស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

អតីសត កិរ កសសបទសព្លសស កាសល ឯសកា បុរសិោ សស េ្ ោ 

រតនតតសយសុ បសសនាន ោ ឧច្ឆយុនតកសម្មន ជីវកិំ កសបបសនាត ោ 

បដ្ិវសតិ។ អថ សោ ឯកំ គិមនភកិខ ុ ំ ទិោវ ោ តសស ឧឡុង្ កម្តត ំ

សបបិេ អ្ស,ិ តសថសវកសស ភិកខ ុសស ឯកំ គុឡបណិ្ឌ ំ អ្ស,ិ 

អថាបរសមិេទិវសស ឯកំ ឆាតជឈតត ំសុនខ ំ ទិោវ ោ តសស ភតតបសិណ្ឌ ន 

សង្គហ ម្កាសិ, អសថកសស ឥណ្ដ្ឋកសស ឯកំ កហាបណ្ ំ

អ្ស,ិ អសថកទិវសំ ធម្មំ សុណ្មាសនា ធម្មសទសកសស ភិកខ ុសស 

ោដ្កំ បូសជស,ិ សោ ឯតតកំ បុញ្ញកម្មំ កត្វ ោ ភសវសុ ច្រមាសនាហំ 

សម្ុទទបព្ពត្ទីសុប ិ យំ យំ ឥោឆ ោម្ិ។ តំ តំ សម្ិជឈតតូ ិ បតថន ំ

អកាសិ, សោ អបរភាសគ កាលំ កត្វ ោ សតសហវ កុសលម្ូសលហិ 

សុតតបបព្សុ េ្ ោ វយិ សទវសមសក និព្ពតតិត្វ ោ តតថ ម្ហនតំ ទិព្ពសម្បតតិេ 

អនភុវតិ្វ ោ តសត្ ច្សុត្ អមាហ ោកំ ភគវសត្ កាសល ោវតថយិ ំ

ម្ហទេសន ម្ហាោលកុសល និព្ពតតិត្វ ោ តសត្ សោ វញិ្ញុតំ បសត្ត ោ 

កាសលន កាលំ ធម្មំ សុណ្សនាត ោ ឃរាវាសស អាទីនវំ បព្ពជាជ ោយ ច្ 

អានិសំសំ សុត្វ ោ បព្ពជិសត្ ន ចិ្សរសនវ អរហតតំ បាបុណ្ិ។ សោ 

អបរភាសគ សត្ថ ោរំ វនទិត្វ ោ បញ្ច សតភិកខ ុបរវិាសរា ឧគគនគរំ អគមាសិ, 

តតថ សសដ្ឋិសនា ភរយិា ស េ្ ោ អសហាសិ បសនាន ោ។ ោ សថរំ បញ្ច ហិ 



142                            រសវាហិនី 
 

ភិកខ ុសសតហិ សទេិេ ភិកាខ ោយ ច្រនតំ ទិោវ ោ តុរតិតុរតិ្ គនាតវ ោ សថរសស 

បតតំ គសហត្វ ោ សទេិេ បញ្ច សសតហិ ភិកខ ូហិ សភាសជត្វ ោ សថរំ តតថ 

និព្ទេវាសតថំ យាចិ្ត្វ ោ បញ្ច សតកូោ្រានិ ការាសបត្វ ោ អលង្ ករតិ្វ ោ 

បញ្ច សតភិកខ ូ តតថ វាសសនតី និព្ទេំ ច្តុបច្ចសយហិ ឧបោឋ ោនម្កាសិ។ 

តសត្ សថសរា តំ បញ្ច សុ សីសលសុ បតិោឋ ោសបត្វ ោ តតថ យថាភិរនត ំ

 វហិរតិ្វ ោ អញ្ញតត គនតកុាសមា អនបុុសព្ពន បដ្ដន្ម្ំ អគមាសិ, តតថ 

វសិត្វ ោ តសត្ នាវំ អភិរុយ ហ បញ្ច សតភិកខ ូហិ បរវិុសត្ សម្ុទទបិសដ្ឋន 

គច្ឆតិ, សម្ុទទំ តរនតសស តសស ោគរម្សជឈ ឧទរវាសត្ សម្ដុ្ឋហិត្វ ោ 

បីសឡត,ិ តំ ទិោវ ោ ភកិខ ូ ភសនត ឥទំ បុសព្ព សកន វូបសសម្សសតតីិ បុច្ឆិេសុ, 

សថសរា បុសព្ព សម្ អាវុសោ ឧលងុ្ កម្សតត សបបិបីសត សរាស្ វូបសម្មតតី ិ

អាហ, ភិកខ ូ ភសនត សម្ុទទបិសដ្ឋ កថំ សបបិេ លភិសាម្, អធិវាសសថាត ិ

អាហំសុ, តំ សុត្វ ោ សថសរន២២ ន សនា អាយសមនាត ោ សបបិ ទលុលភា, ម្ម្ 

បតតំ គសហត្វ ោ សម្សុ ទ្ ោទកំ ឧទេរតិ្វ ោ អាសនថាតិ វុសតត ភកិខ ូ តថា 

អកំសុ។ ឧទេដ្ម្តតសម្វ តំឧទកំ បរវិសតតត្វ ោ សបបិ អសហាសិ, អថ 

ភិកខ ូ តំ ទិោវ ោ អច្ឆរយិព្ភតុច្ិត្ត ោ ជាត្ សថរសស សបបិេ ឧបនាសម្សុំ, 

សថសរន សបបិសនា២៣ បីតម្សតត សោ អាាសធា វូបសម្ិ, អថសស 

ភិកខ ូហិ កិ សម្តំ ភសនត អច្ឆរយិំ, ន សនា ឥសត្ បុសព្ព ឯវរូបំ ទិដ្ឋបុព្ពតំ ិ

                                                           
២២. សថសរានសនាអាយសមនាត ោ ឥតិសព្ពតថ។ ២៣. សបបិនា ឥតិសព្ពតថ។ 
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វុសតត សថសរា សតនហិ កតបុ ញ្ ោនំ បុញ្ញវបិាកំ បសសិសសថាតិ វត្វ ោ 

សម្ុទទំ ឱសមសកស ិ ឥទំ សបបិ សហាតូតិ។ អថសស ច្កខ ុបសថ 

សម្ុសទទ សសាព ោទក ំ បរវិសតតត្វ ោ សបបិ អសហាសិ។ អថសស ភិកខ ូ 

អព្ភតុច្ិត្ត ោ អញ្ញម្បិ ឦទិសំ បុញ្ញ ំ អតថិ ភសនតតិ បុច្ឆិេសុ, តសត្ សថសរា 

សតនហិ បសសថាយសមនាត ោ ម្ម្ បុញ្ញនតិ វត្វ ោ សម្នាត ោ តតថ តតថ 

ឃនសសលបព្ពសត ឱសមសកសិ, សាព ោនិ ត្និ គុឡបិណាឌ ោន ិ

អសហសុំ, តសត្ ច្កខ ុបសថ សម្នាត ោ ភតតភាជនានិ ទសសសស ិ

សព្យញ្ជ ន ំ សោបករណ្ំ។ តសត្ ហិម្វនតំ ឱសមសកសិ, សព្ពំ តំ 

សុវណ្ណម្យំ អសហាសិ។ អថាភិម្ខុោឋ ោសន ម្ហនតំ វនសណ្ឌ  ំ

ឱសមសកស,ិ សកលវនសណ្ឌ ំនានាវរិាគវសតថហិ សញ្ឆ ននំ អសហាសិ, 

ភិកខ ូ តំ តំ បាដិ្ហារយិំ ទិោវ ោ អតីវ វមិ្ ហិត្ ភសនត សកន សត 

បុញ្ញកសម្មន ឯត្ទោិនិ បាដិ្ហារយិានិ ភវសិសនតីតិ បុច្ឆិេស,ុ សថសរា 

កសសបទសព្លសស កាសល អតតនា កតំ សព្ពំ តំ កុសលំ 

បកាសសសិ។ សតសនតថ។ 

[១] ឥម្សមិេ ភទទសក កសបប,  កសសសបា នាម្ នាយសកា; 

សព្ពសមកហិតត្ថ ោយ,  សមសក ឧបបជជិ ច្កខ ុមា។ 

[២] ត្ហំ ឧច្ឆយុនតម្ ហិ,  និយុសត្ត ោ គុឡការសកា; 

សតន កសម្មន ជីវាម្,ិ  សបាសសសនាត ោ បុតត្រសក។ 
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[៣] កិលនតិន្ទនទិយម្ទទកខ ិេ,  ភិកខ ុ ំ សរា្តុរំ ត្; 

ភិកាខ ោោរកវសតតន,  ឃតតថំ២៤ សម្ុបាគតំ។ 

[៤] ឧលងុ្ កម្តតំ សបបសិស,  អទទំ តសស ភិកខ ុសនា; 

សទទហសនាត ោ ្នផលំ,  ទយាយុ ទគគមានសោ។ 

[៥] សតន កសម្មន សំោសរ,  សំសរសនាត ោ ភវាភសវ; 

យតថិោឆ ោម្ិ ឃតំ តតថ,  ឧបបជជតិ អនបបកំ។ 

[៦] ឥោឆ ោម្ហំ សម្ុទទសមិេ,  ផលម្បិ ឃតម្តតសនា; 

តំ តំ សព្ពំ ឃតំ សហាតិ,  ឃត្នសសិទំ ផលំ។ 

[៧] សុណាថ ម្យ ហំ អញ្ញម្បិ,  បុញ្ញកម្មំ ម្សនារម្;ំ 

ត្ ទិោវ ោនហំ ភកិខ ុ ំ,  សរាសគន បរបិីឡិតំ។ 

[៨] គុឡបិណ្ឌ ំ គសហត្វ ោន,  បសតត តសស សមាកិរ ិិំ; 

សតន សោ សុខិសត្ អាស,ិ សរាគំ ព្យបគត ំត្។ 

[៩] សតន សម្ គុឡ្សនន,  សំសរំ សទវមានសុស; 

យតថសត្ថ ោសមិ គុសឡនាហំ,  តតថ តំ សុលភំ ម្ម្។ 

                                                           
២៤. ឃតម្តតម្ុបាគតំ ឥតិសព្ពតថ។ 
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[១០] សសមច្ វបិុម ម្យ ហំ,  សហានតិ ចិ្ត្ត ោនវុតតកា; 

ម្ហនតគុឡបិណាឌ ោវ,  គុឡ្សន ឥទំ ផល។ំ 

[១១] អថាបិ សម្ កតំ បុញ្ញ ,ំ  សុណាថ ោធុ ភិកខ សវា; 

ឆាតជឈតតំ ផនទមាន,ំ  ទិោវ ោន សុនខំ ត្។ 

[១២] ភតតបីសណ្ឌ ន សង្គណ្ហ ិេ,  តម្បិ ្ន ំផមវហំ; 

តសត្ បោឋ ោយ នាសហាសិ, អននបាសនន ឩនត្។ 

[១៣] សុលភននបាសនា សុខសិត្, អសហាសិេជាតជិាតិយ;ំ 

អជាជ ោបិ យទិ ឥោឆ ោម្,ិ  សភាជសនន បសយាជនំ។ 

[១៤] ច្កខ ុបសថ សម្នាត ោ សម្,  ជាយនតកុខលិសយា ព្ហូ; 

អថាបរម្បិ កុសលំ,  អកាសិេតំ សណាថ សម្។ 

[១៥] ឥណ្ដ្ឋកសស សបាសសស, អ្សសកំ កហាបណ្;ំ 

សតន សម្ បុញ្ញកសម្មន,  អសនាម្ភវសម្បទំ។ 

[១៦] បច្រុំ ជាតរូបញ្ច ,   លភាម្ិ ជាតិជាតិយ;ំ 

សច្ជជ ធនកាសមាហំ,  ឃនសសសមបិ បព្ពសត្; 

សហាតិ សហម្ម្យំ សព្ពំ,  ឥណ្សត្ សមាច្សន ផលំ។ 
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[១៧] អញ្ញម្បិ ម្ម្ បុញ្ញ ំ សភា,  សុណាថ សុតិសោភន;ំ 

កសសបសស ភគវសត្,  ោសសនកំ ព្ហុសសុតំ។ 

[១៨] សទសសនតំ ម្ុនិសនា ធម្ម,ំ  សុត្វ ោ បីណ្ិតមានសោ; 

បូសជសិេោដ្កំ ម្យ ហំ,  ធម្មសស ធម្មោម្ិសនា។ 

[១៩] សតនាហំ បុញ្ញកសម្មន,  សំសរំ សទវមានសុស; 

លភាម្ិ បច្រុំ វតថំ,   យំ សមកសមិេ វរំ បរ។ំ 

[២០] ឥច្ឆមាសនា សសច្ អជជ២៥, ហិម្វនតម្បិ បព្ពតំ; 

នានាវរិាគវសតថហិ,  ឆាទយិសស ំសម្នតសត្។ 

[២១] សសច្ ឥោឆ ោម្ិ អសជជវ,  វសតថនោឆ ោទយា ម្ិសត; 

ជនតសវា ច្តុទីបសមិេ,  វតថ្នសសិទំ ផលំ។ 

[២២] ឯសតសំ បុញ្ញកមាម ោនំ,  វាហោ កាម្ភមូ្យិំ; 

សម្បតតិ ម្នភុតុ្វ ោន,  ោវតថិបុរ ម្តុតសម្។ 

[២៣]  ជាសត្ កុសល ម្ហាសភាសគ, 

វុទេិបបសត្ត ោ សុសខធសិត្; 

                                                           
២៥. ជានមាសនាបហំអជជ; ជានធាសនាច្ហំអជជ ឥតិកតថច្ិ។ 



២៧. សស េ្ ោបាសកសស វតថមុ្ ហិ អយមានបុុព្ពីកថា                147 
 

តសស ធម្មំ សុណ្ិត្វ ោន, 

បព្ពជិត្វ ោន ោសសន។ 

[២៤] សមកុតតរំ អគគរស,ំ  ភញុ្ច សនាត ោ ម្ុនិវាហោ; 

កិសលសស បជហិត្វ ោន,  អរហតតម្បាបុណ្ិេ។ 

[២៥] កុសលំ នា វម្នតព្ព,ំ ខទុទកនតិ ក្ចិ្បិ; 

អននតផលទំ សហាត,ិ  និាព ោណ្ម្បិ ទ្តិ ត។ំ 

អថសស ធម្មសទសនំ សុត្វ ោ ភិកខ ូ ច្ ម្ហាជសនា ច្ 

្នាទិកុសលកម្ម ំ កត្វ ោ សយភសុយយន សគគបរាយណា 

អសហសុំតិ។ 

[២៦]  ម្សនាបោសទនបិ អបបបុញ្ញ ំ, 

ឯវំ ម្ហនតំ ភវតីតិ ញត្វ ោ; 

មា អបបបុញ្ញនតិ បម្ជជថសមាភ ោ; 

សរាថ សទវ ិិំ ឥធ មជ្យិេ។ 

សស េ្ ោបាសកសស វតថ ុំ សតតម្ំ។ 
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២៨. កបណ្សស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

អមាហ ោកំ ភគវតិ បរនិិព្ពសុត ារាណ្សីនគរវាសី ឯសកា 

ទគុគតបុរសិោ បរសគសហ ភតិេកត្វ ោ ជីវកិំ កសបបតិ, តសមិេ សម្សយ 

នគរវាសិសនា សយភសុយយន តសមិេ តសមិេ  សន ម្ណ្ឌ បាទសយា 

ការាសបត្វ ោ ម្ហា្នំ សទនតិ, តំ ទិោវ ោ ទគុគសត្ ឯវំ ចិ្សនតសិ, អហំ 

បុសព្ព អកតបុញ្ញត្ត ោ បរសគសហ ភតិេ កត្វ ោ កិសច្ឆន កសិសរន ជវីាម្ិ។ 

និវាសនបារុបនម្ប ិ វាសោឋ ោនម្តតម្មិ ទកុខ សត្ លភាម្ិ។ ឥ្ន ិ

ព្ទុេបុោស្ វតតតិ ភកិខ ុសសង្ាបិ។ 

សសព្ព ឥសម្ ្នំ ទត្វ ោ សគគម្គគំ សោសធនតិ។ ម្យាបិ ្នំ ្តុ ំ

វដ្ដតិ។ តសម្ម ទីឃរតតំ ហិត្យ សុោយ ភវសិសតិ។ អបិ ច្ ម្យ ហំ 

តណ្ឌុ លនាលិម្តតម្ប ិ នតថិ, អកតវរីសិយន តំ ម្តថកំ បាសបតុំ ន 

សកាក ោ, ឯតទត្ថ ោយាហំ ឧសយាគំ កត្វ ោ ្នំ ទសាម្ីតិ ចិ្សនតត្វ ោ 

តសត្ បោឋ ោយ ភតិេ បរសិយសមាសនា គនាតវ ោ តតថ តតថ ភតិេ កត្វ ោ 

លទេនិវាសប ច្ ភិកាខ ោច្រយិាយ លទេតិលតណ្ឌុ មទសយា ច្ ឯកតថ 

សំហរតិ្វ ោ ម្នសុសស សមា្សបត្វ ោ តសមិេ ម្ណ្ឌ បំ ការាសបត្វ ោ 

វនកុសមាទីហិ តំ អលង្ ករតិ្វ ោ ភិកខ ូ និម្សនតត្វ ោ ម្ណ្ឌ សប 

និសី្សបត្វ ោ សសព្ពសំ បាយសំ២៦ បដ្ិយាសទត្វ ោ សភាសជសិ។

                                                           
២៦. បាយាសំ ឥតិសព្ពតថ។ 
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អថ សោ ម្រណ្កាសល អតតនា កតំ តំ ្នវរំ អនសុសរ។ិ សោ 

សតន កុសលកសម្មន សុតតបបព្សុ េ្ ោ វយិ សទវសមសក និព្ពតតិ។ តសមិេ 

សតន កតបុ ញ្ ោនរុបូំ ម្ហនតំ កនកវមិានំ និព្ពតតិ។ សម្នាត ោ 

តិ្វុតោឋ ោសន សទវត្ នានា  វធិានិ តុរយិានិ គសហត្វ ោ ឧបហារ ំ

កសរានតិ។ និច្ចំ សទវច្ឆរាសហសានិ២៧ តំ បរវិាសរត្វ ោ តិដ្ឋនតិ។ ឯវំ សោ 

ម្ហនតំ សម្បតតិេ អនភុវតិ។ អសថកទិវសំ សុវណ្ណសសលវហិារវាស ី

ម្ហាសង្ឃរកខ តិសតថសរា បតតបដ្ិសម្ភិស្ សទវោរកិំ ច្រមាសនា ត ំ

សទវបុតតំ អនបុមាយ សទវសម្បតតិយា វសិរាច្មានំ ទិោវ ោ ឧបសង្ កម្ម 

ឋិសត្ សតន កតកម្មំ បុច្ឆិ។ សោបិសស យថាភតូំ ព្ាកាសិ, 

សតនតថ។ 

[១] សព្ពសោវណ្ណសយា អាសិ, បាោស្ រតនាម្សយា; 

សោណ្ណសិង្គសត្កិសណាណ ោ, ទទុទិសកាខ ោ ច្ បភសសសរា។ 

[២] កូោ្រ សត្កិសណាណ ោ, សោណ្ណមាមសមាកុសម; 

ម្ុត្ត ោកមបាលម្ពនត,ិ  តតថ តតថ ម្សនារមា។ 

[៣] សនកគព្ភសត្កិសណាណ ោ, សយនាសនម្ណ្ឌ ិសត្; 

 វភិសត្ត ោ ភព្ពភាសគហិ,  បុញ្ញវឍេកិនា កសត្។ 

                                                           
២៧. សទវច្ឆរាសហសស ំឥតិសព្ពតថ។ 
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[៤] នច្ចនតិ បម្្ តតថ,  សភរមិ្ណ្ឌ លម្ជឈ្; 

្យនតិ កាចិ្ កីឡនតិ,  វាសទនតិ កាចិ្ តនតិសយា។ 

[៥] តសត្ តិ្វុសត  សន,  បាោទសស សម្នតសត្; 

សហច្ឆរា សទវបុត្ត ោ,  គសហត្វ ោ អាតត្ទសយា។ 

[៦] សមាទនតិ បរវិាសរត្វ ោ,  នច្ចគីត្ទិនា ស្; 

ឧលលង្ឃនតិច្ សសសលនត,ិ សិមឃនតិ សម្នតសត្។ 

[៧] ឯវំ ម្ហិទេិសកា ្ន,ិ  តុវំ វសនាទ ោវ ភាសត;ិ 

បុោឆ ោម្ិ តំ សទវបុតត,  កិេ កម្មម្ករ ីបុរា។ 

សទវបុសត្ត ោ អាហ។ 

[៨] អសហាសិេ ទគុគសត្ បសុព្ព, ារាណ្សីបុរុតតសម្; 

្នំ សទនតិ នរា តតថ,  និម្សនតត្វ ោន ភិកខ សវា។ 

[៩] ជីវសនាត ោ ភតិយា សោហំ, ្នំ សទសនត ម្ហាជសន; 

តុដ្ឋហសដ្ឋ បម្ុទិសត,  ឯវំ ចិ្សនតសហំ ត្។ 

[១០] សម្បននវត្ថ ោលង្ក ោរា,  ្នំ សទនតិ ឥសម្ ជនា; 

បរតថបិ បហោឋ ោវ,   សម្បតតិម្នសុភានតិ សត។ 
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[១១] ព្ទុេបុោស្ អយំ ្និ,  ធសមាម ោ សមសក បវតតតិ; 

សុសីម ្និ វតតនត,ិ  ទកខ ិសណ្យា ជសិនារោ។ 

[១២] អនាវដ្ឋិសត្២៨ សំោសរា, អបាយា ខល ុបូរតិ្; 

កលាណ្វមិ្ោុ សត្ត ោ,  កាម្ំ គច្ឆនតិ ទគុគតិេ។ 

[១៣] ឥ្និ ទកុខ ិសត្ ហុត្វ ោ,  ជីវាម្ិ កសិសរនហំ; 

ទលិស ទ្ ោ កបសណា ទីសនា, អបបសភាស្ អនាលសយា។ 

[១៤] ឥ្និ ព្ីជំ សរាសបម្,ិ  សុសខសតត ោធុសម្មសត; 

អសបបវនាម្ សតនាហំ,  បរតថ សុខិសត្ សយិា។ 

[១៥] ឥតិ ចិ្នតិយ ភិកខ ិត្វ ោ,  ភតិេ កត្វ ោន សនកធា; 

ម្ណ្ឌ បំ តតថ កាសរត្វ ោ,  និម្សនតត្វ ោន ភិកខ សវា។ 

[១៦] អាយាសសន អ្ោហំ, បាយសំ អម្ត្យ សោ; 

សតន កម្មវបិាសកន,  សទវសមសក ម្សនារសម្។ 

[១៧] ជាសត្ម្ ហិ ទិព្ពកាសម្ហិ,  សមាទមាសនា អសនកធា; 

ទីឃាយុសកា វណ្ណវសនាត ោ,  សតជសសីច្ អសហាសហនតិ។ 

                                                           
២៨. អវដ្ឋិសត្ច្; អនេដ្ឋិសត្ច្ ឥតិបិកតតច្ិ។ 
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ឯវ ំ សទវបុសត្ត ោ អតតនា កតបុញ្ញកម្មំ វតិ្ត ោសរន កសថសិ, សថសរាប ិ

ម្នសុសសមកំ អាគនាតវ ោ ម្នសុានំ អតតនា បច្ចកខ សត្ ទិដ្ឋទិព្ពសម្បតតិេ 

បកាសសសិ។ តំ សុត្វ ោ ម្ហាជសនា កុសលកម្មំ កត្វ ោ សយភសុយយន 

សសគគ និព្ពសត្ត ោតិ។ 

[១៨]  អនាលសយា ទគុគតទនីសកាបិ, 

្នំ ទទសនាត ោ ធគិសត្ វសិសស;ំ 

ស គ្ ោ បវគគំ យទិ បតថយសវាហោ, 

ហនាតវ ោន ម្សច្ឆរម្លំ ទ្ថាតិ។ 

កបណ្សស វតថ ុំ អដ្ឋម្ំ។ 

២៩. សទវបតុតសស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ឥសត្ បុសព្ព នារទសស កិរ សមាម ោសម្ពទុេសស កាសល អយំ ទីសបា 

អញ្ញតសរន នាសម្ន បាកសោ អសហាសិ, សោ បសនកសមិេ កាសល 

ទពុ្ភិសកាខ ោ អសហាសិ ទសុសសសា, ម្ហាឆាតកភយ ំសសតត បីសឡតិ។ 

តសមិេ សម្សយ នារទសស ភគវសត្ ឯសកា ោសនិសកា ោវសកា 

អញ្ញតរសមិេ ្សម្ បិណាឌ ោយ ច្រតិ្វ ោ យថា សធាតបសត្ត ោវ នកិខ ម្ិ។ 

អថញ្ញតរសមិេ សគសហ ម្នសុា ឯកំ តណ្ឌុ លនាឡិេសបាដ្លិកាយ 

ព្នេិត្វ ោ ឧទសក បកខ បិិត្វ ោ បចិ្ត្វ ោ ឧទកំ គសហត្វ ោ បិវសនាត ោ ជីវនតិ, ត្



២៩. សទវបុតតសស វតថមុ្ ហិ អយមានបុុព្ពីកថា                    153 
 

សថរំ ទិោវ ោ វនទិត្វ ោ បតតំ គសហត្វ ោ សតន តណ្ឌុ សលន ភតតំ បចិ្ត្វ ោ បសតត 

បកខ ិបិត្វ ោ សថរសស អទំសុ។ អថ សតស ំ ស េ្ ោព្សលន ោ ឧកខលិ 

ភសតតន បរបិុណាណ ោ អសហាសិ, សត តំ អព្ភតុ ំទិោវ ោ អយយសស ទិនន្ សន 

 វបិាសកា អសជជវ សនា ទិសោឋ ោតិ សោម្នសសជាត្ ម្ហាជន ំ

សននិបាសតត្វ ោ សត ភតតំ សភាសជត្វ ោ បោឆ ោ សយំ ភញុ្ជ ិេសុ។ ភតតសស 

គហិតគហិតោឋ ោន ំ បូរសតវ។ តសត្ បោឋ ោយ សត សម្បតត-

ម្ហាជនសស ្នំ ទទនាត ោ អាយុបរសិយាោសន សទវសមសក 

និព្ពតតិេស,ុ អថ សោ សថសរា ភតតំ អា្យ គនាតវ ោ អញ្ញតរសមិេ រុកខម្ូសល 

និសីទិត្វ ោ ភញុ្ជ ិតុមារតិ។ តសមិេ កិរ រុសកខ  និព្ពសត្ត ោ ឯសកា សទវបុសត្ត ោ 

អាហាសរន កិលសនាត ោ ភញុ្ជ មានំ សថរ ំ ទិោវ ោ អតតភាវ ំ វជិហិត្វ ោ 

ម្ហលលកសវសសន តសស សម្ីសប អោឋ ោសិ។ សថសរា អនាវជជិត្វ ោវ 

ភញុ្ជ តិ។ សទវបុសត្ត ោ ច្រមិាសមបំ ឋសបត្វ ោ ភតុតកាសល ឧកាក ោសិត្វ ោ 

អត្ត ោនំ ឋិតភាវ ំ ជានាសបសិ។ សថសរា ត ំ ទិោវ ោ វបិបដិ្ោរ ិ ហុត្វ ោ 

ច្រមិ្ំ ភតថបិណ្ឌ ំ តសស ហសតថ ឋសបសិ, តសត្ សោ ភតតបិណ្ឌ  ំ

គសហត្វ ោ ឋិសត្ ចិ្សនតសិ។ ឥសត្ ករិ ម្យា បុសព្ព សម្ណ្-

ព្រាហម ណានំ វា កបណ្ទេិកានំ វា អនតម្សោ កាកសុនោ ទីនម្ប ិ

អាហារំ អទិននបុព្ពំ ភវសិសត,ិ សតនវាហំ សទសវា ហុត្វ ោបិ ភតតំ ន 

លភាម្ិ។ ហនាទ ោហំ ឥម្ំ ភតតបិណ្ឌ ំ សថរសសសវ ទសាម្ិ, តំ សម្ 

ភវសិសតិ ទីឃរតតំ ហិត្យ សុោយ ោតិ។ ឯវញ្ច  បន ចិ្សនតត្វ ោ 
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ភតតបិសណ្ឌ  អាសំ បហាយ សថរំ ឧបសង្ កម្ម ោម្ិ ្សសស សវា អល ំ

ឥធ សមសកន សង្គហំ។ បរសមសកន សម្ សង្គហំ កសរាថាតិ វត្វ ោ 

តសស បសតត ឱកិរ។ិ អថសស ភតថបិណ្ឌ ំ២៩ បសតត បតិតម្សតតសយវ 

តិ្វុតោឋ ោសន ទិព្ពម្យានិ ភតតភាជនានិប ញ្ ោយិេសុ។ សទវបុសត្ត ោ 

សថរំ បញ្ច បតិដ្ឋិសតន វនទិត្វ ោ តសត្ ទិព្ពសភាជនំ គសហត្វ ោ បថម្ ំ្ន ំ

ទត្វ ោ បោឆ ោ សយ ំភញុ្ច ិ។ តសត្ សទបុសត្ត ោ ទតុិយទិវសសត្ បោឋ ោយ 

សថរសស ច្ សម្បតតម្ហាជនសស ច្ ម្ហា្នំ សទសនាត ោ អាយុ-

បរសិយាោសន សទវសមសក និព្ពតតិត្វ ោ ឆសុ កាម្សសគគសុ អបរាបរ ំ

ទិព្ពសម្បតត ិ ម្នភុវមាសនា បទមុ្ុតតរសស ភគវសត្ កាសល តសត្ 

ច្សុត្ ារាណ្សិយំ អសនកវភិវសស ម្ិោឆ ោទិដ្ឋិកសស កុដុ្ម្ពិកសស 

សគសហ និព្ពតតិ។ សទសវាតិសស នាម្ំ អកំសុ។ អបរភាសគ  វញិ្ញុ ត ំ

បតតសស តសស មាត្បិតសរា កាលម្កំសុ។ សោវណ្ណម្ណ្ិ-

ម្ុត្ត ោទិបូរតិសកាោឋ ោ្ រាទសយា ឱសមសកត្វ ោ ម្ម្ មាត្បិតសរា 

ម្ិោឆ ោទិដ្ឋិកត្ត ោ ឥសត្ ្នាទិកិញ្ច ិកម្មំ អករតិ្វ ោ បរសមកំ គច្ឆនាត ោ 

កាកណ្ិកម្តតម្ប ិ អគសហត្វ ោ គត្, អហំ បន តំ គសហត្វ ោវ 

គម្ិសាម្ីតិ សននោិឋ ោនំ កត្វ ោ សភរ ិិំ ច្រាសបត្វ ោ កបណ្ទេកិវនិព្ពសក 

សននិបាសតត្វ ោ សត្ត ោហព្ភនតសរ សព្ពំ ោបសតយយំ ្នម្ុសខន ទត្វ ោ 

                                                           

២៩.ភតថបិណ្ឌ ំ ឥតិសព្ពតថ។ 
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អរញ្ញំ បវសិិត្វ ោ ឥសិបបព្ពជជំ បព្ពជិត្វ ោ កសិណ្បរកិម្មំ កត្វ ោ បញ្ច  

ភិ ញ្ ោ អដ្ឋ សមាបតតិសយា និព្ពសតតត្វ ោ អាកាសោរ ីអសហាស។ិ អថ 

តសមិេសម្សយ បទមុ្តុតសរា នាម្ ភគវា ហំសវតីនគសរ បដ្ិវសសនាត ោ 

សទវព្រព្ហាម ោទិបរវិុសត្ ច្តុសច្ចបដ្ិសំយុតតំ ធម្មំ សទសសសនាត ោ និសិសនាន ោ 

សហាតិ, ត្ សោ ត្បសោ អាកាសសន គច្ឆសនាត ោ ម្ហាជន-

សមាគម្ញ្ច  ភគវសត្ សររីសត្ និកខ នតឆព្ពណ្ណរំសិសយា ច្ ទោិវ ោ 

កិសម្តំតិ វមិ្ ហសិត្ អាកាោ ឱតរតិ្វ ោ ម្ហតិយា ព្ទុេលី្ យ 

និសីទិត្វ ោ ធម្មំ សទសសនតំ ភគវនតំ ទោិវ ោ បសននមានសោ បរសិនតសរ 

និសិសនាន ោ ធម្មំ សុត្វ ោ ភគវនតំ វនទិត្វ ោ អតតសនា អសសម្សម្វ អគមាសិ។ 

អថ សោ តតថ យាវត្យុកំ ឋត្វ ោ អាយុបរសិយាោសន ត្វតិេស-

ភវសន និព្ពសត្ត ោ តិេសកសបប ទិព្ពសម្បតតមិ្នភុវសនាត ោ ឆស ុ

កាម្សសគគសុ អបរាបរយិវសសន សសំរ។ិ ឯកប ញ្ ោសអតតភាសវ 

សសកាក ោ សទវរាជា អសហាសិ, ឯកកវសីតិអតតភាសវ ច្កកវតតិ ហុត្វ ោ 

ម្នសុសសម្បតតិ ម្នភុវតិ្វ ោ ឥម្សមិេព្ទុេបុោសទ ភគវតិ បរនិិព្ពសុត 

ោវតថិយំ អញ្ញតរសមិេ កុលសគសហ និព្ពតតិត្វ ោ សតតវសសិសកា ឯកំ ភិកខ ុ ំ

ធម្មំ សទសសនតំ អទទស។ ទិោវ ោ តំ ឧបសង្ កម្ិត្វ ោ ធម្ម ំ សតុ្វ ោ 

អនិច្ចសញ្ញំ បដ្ិលភិត្វ ោ តតថ និសិសនាន ោវ អរហតតំ បាបុណ្ិ, តសត្ សោ 

បតតបដ្ិសម្ភិស្ អតតនា កតបុញ្ញកម្មំ ឱសមសកសនាត ោ តំ បុព្ពច្រយិ ំ

ភិកខ ូនំ ម្សជឈ បកាសសសនាត ោ អាហ។ តោម ោ។ 
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[១] នារស្ កិរ សម្ពសុ េ្ ោ,  បុសព្ព អាសិ នរុតតសមា; 

សមកំ ទកុាខ ោ បសមាសច្សនាត ោ, ទទសនាត ោ អម្ត ំបទំ។ 

[២] តសមិេ តុ សម្សយ តសស,  ោវសកា ឆិននព្នេសនា; 

ភិកខ ិត្វ ោ ទីបសក លទេ,  មាហារំ បរភិញុ្ជ ិតុំ។ 

[៣] រុកខម្ូល ម្ុបា គញ្ឆ ិ,  តត្ថ ោសិេ រុកខ សទវត្; 

ព្ភុកុខ ិត្ ឧទិកខ នត,ី  អោឋ ោសិេ តសស សនតិសក។ 

[៤] អ្សិ សម្ ភតតបណិ្ឌ ំ,  ករុណាបូរតិនតសរា; 

គសហត្វ ោន ឋិសត្ បណិ្ឌ ំ, សហមាសនា ខទុំ ត្។ 

[៥] អទិននត្ត ោ ម្យា បុសព្ព,  កិញ្ច ិ ្នំ សុសបសសល; 

ជិឃោឆ ោបីឡិសត្ សហាម្ិ, ជាសត្បិ សទវសយានិយំ។ 

[៦] អជជ សខតតំ សុលទេំសម្,  សទយយធសមាម ោបិ វជិជត;ិ 

ព្ីជសម្តថ ច្ សរាសបម្,ិ  ភវសត្ បរមិ្តុតិយា។ 

[៧] ឥតិ ចិ្នតិយ វនទិត្វ ោ,   ្សសស ោម្ិ សវា អលំ; 

សង្គហំ ឥធ សមកសមិេ,  កសរាថ បារសមកិកំ។ 

[៨] ឥតិ វត្វ ោ អ្ោហំ,  ភញុ្ច ិ សោបិ ទយាបសរា; 
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សតនាហំ បុញ្ញកសម្មន,  សុធននម្លភិេ ខសណ្។ 

[៩] តសត្ ច្សុត្ ឆសទសវសុ,   វនិទសនាត ោ ម្ហតិេសិរ ិិំ; 

ចិ្រកាលំ វសិេ តតថ,  សទវទិេីហិ សម្ង្គិត្។ 

[១០] សតសហសសស ឥសត្ កសបប, បទមុ្ុតតរនាម្សកា; 

ឧបបជជិ សមកនាយសកា, ធម្មរាជា តថាគសត្។ 

[១១] ម្ហិទេិសកា ត្ អាសិេ,  ត្បសោ កានសន វសន; 

សម្បតតប ច្ ោ ភិ ញ្ ោសណា, អាកាសសន ច្រាម្ហំ។ 

[១២] ត្ កាសសន គច្ឆសនាត ោ,  រសម្ម ហំសវតីបុសរ; 

ព្ទុេរំសិបរកិខ ិតត,ំ   សកតុមាមវមិសតិំ។ 

[១៣] សទវសង្ឃបរពិ្ពឡូ ហ,ំ   សទសសនតំ អទទសំ ជិន;ំ 

សោ តំ ទិោវ ោន នភោ, ឋិសត្ហំ បរសិនតសរ។ 

[១៤] ធម្មំ សុត្វ ោ ឧទស គ្ ោហំ,  កាលំ កត្វ ោន សតថសុនា; 

តសត្ ច្សុត្ បបសនាន ោសមិ, ត្វតិេសស ម្សនារសម្។ 

[១៥] តិេសកបបសហសានិ,  ច្រសនាត ោ សទវមានសុស; 

ទគុគតិេ នាភជិានាម្,ិ  លភាម្ិ វបិុលំ សុខំ។ 
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[១៦] ឯកប ញ្ ោសតិកខតត ុំ,  សទវរជជម្ការយិេ; 

អសថកវសីតិកខតត ុ,ំ  ច្កកវតតី អសហាសហំ។ 

[១៧] បសទសរជជំ កាោហំ,  ព្ហុកខតត ុំ តហិេ តហិេ; 

ឥម្សមិេ ភទទសក កសបប,  និព្ពសុតតុ៣០ តថាគសត។ 

[១៨] សោទិសត្ បុញ្ញកសម្មន,  ោវតថិបុរម្ុតតសម្; 

ឧបបជជិត្វ ោ កុសល សសសដ្ឋ, ជាតិយា សតតវសសិសកា។ 

[១៩] សុត្វ ោ ធម្មំ កសថនតសស,  ភិកខ ុសសញ្ញតរសសហំ; 

ភវសសនតំ ករតិ្វ ោន,  អរហតតម្បាបុណ្ិេ។ 

[២០] សុទិននំ សម្ ត្ ្ន,ំ  សុសសុតំ ធម្មម្ុតតម្;ំ 

ទកុខសសនតំ អកាោហំ,  តសស កម្មសស វាហោតិ។ 

ឯវញ្ច  បន វត្វ ោ ព្ហូ ជសន កុសលកសម្ម និសយាសជសីតិ។ 

[២១]  ្សននសបវ ំច្រមិាយ បិណ្ឌ ិយា, 

សវណាយ ធម្មសស ម្ុហុតតសកន; 

លភនតិ សត្ត ោ តិវធិម្បិ សម្បទ,ំ 

ផលំ វសទ សកា ព្ហុ្យកសស សភា។ 

សទវបុតតសស វតថ ុំ នវម្។ំ 

                                                           
៣០. និព្ពសុតសុ ឥតិសព្ពតថ។ 
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៣០. សីវលសិតថរសស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ឥសត្ កិរ កបបសតសហសសម្តថសក បទមុ្ុតតសរា នាម្ សត្ថ ោ 

សមសក ឧទបាទិ ធម្មសទសនាយ សសតត អម្តម្ហានិាព ោណ្ ំ

បាសបសនាត ោ, តសមិេ សម្សយ ភគវា ហំោវតិយំ សរាជិកាយ 

បរោិយ ម្សជឈ ឯកំ ភិកខ ុ ំ មភីនំ អគគោឋ ោសន ឋសបសិ។ ត្ រាជា 

តំ ទិោវ ោ តំ  នំ កាម្យមាសនា ព្ទុេបម្ខុសស សង្ឃសស ម្ហា្ន ំ

ទត្វ ោ ភគវសត្ បាទម្ូសល សិរោ និបជជិ, ត្សស ភគវា អនាគសត 

ស្តម្សស ភគវសត្ ោសសន ត ំ  នំ លភិសសសីតិ វត្វ ោ 

ព្ាកាសិ។ តំ សតុ្វ ោ ម្ុទិសត្ រាជា បុ ញ្ ោនិ កត្វ ោ សទវសមសក 

និព្ពតតិ។ តសត្ អបរភាសគ ារាណ្សិយំ សសដ្ឋិបុសត្ត ោ ហុត្វ ោ 

បសច្ចកព្ទុេសហសស ំ ច្តុបច្ចយ្សនន យាវជីវ ំ បដិ្ជគគតិ្វ ោ 

សទវសមសក និព្ពសត្ត ោ ម្ហនតំ សម្បតតិ ម្នភុវតិ្វ ោ តសត្ ច្សុត្ 

 វបិសសិសស ភគវសត្ កាសល ព្នេមុ្តីនគសរ អញ្ញតរសមិេ កុលសគសហ 

និព្ពតតិ។ សោ តសមិេ សម្សយ សសនគុតតោឋ ោសន ឋត្វ ោ រស ញ្ ោ កម្មំ 

កសរាត,ិ ត្ នគរវាសិសនា ឧបាសកគណា វបិសសីសមាម ោសម្ពទុេ ំ

ឧបសង្ កម្ម វនទិត្វ ោ ភគវា ភសនត សោវសកា អមាហ ោកំ អនគុគហំ 

កសរាតូតិ ោវ ោតនាយ និម្សនតត្វ ោ ម្ហា្នំ ទត្វ ោ សសព្ព ឯកច្ឆនាទ ោ 

ភគវនត ម្ទុទិសស ម្ហារហំ ម្ហាបរសិវណ្ំ ការាសបត្វ ោ 
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បរសិវណ្ម្សហ ម្ហា្នំ ទទនាត ោ ្នសគគ អសុកំ នាម្ នតថីតិ ន 

វតតព្ពនតិ វត្វ ោ ្ន ំ បដ្ិយាសទត្វ ោ ្នគគំ ឱសមសកនាត ោ នវទធិញ្ច  

បដ្លម្ធុញ្ច  អបសសនាត ោ បុរសិស បសកាក ោសិត្វ ោ សហសស ំ ទត្វ ោ 

ទធិម្ធុំ ខិបបំ បរសិយសិត្វ ោ អាសនថាត ិ សបសសសុំ, សត សហសស ំ

គសហត្វ ោ ទធិម្ធុំ ឧបធាសរតុំ តតថ តតថ វចិ្រនាត ោ វ្ ោរនតសរ អដ្ឋំសុ, ត្ 

អយំ សសនគុសត្ត ោ រស ញ្ ោ សភតតំ ទធិម្ធុ ំអា្យ គច្ឆសនាត ោ ម្ហា វ្ ោរ ំ

សម្ោបុណ្,ិ អថ សត ទធិម្ធុំ ទិោវ ោ សភា កហាបណ្ំ គសហត្វ ោ ឥម្ំ 

សទហីតិ យាចិ្េសុ។ សតន៣១ ន ទសាម្ីតិ វុសតត យាវសហសស ំ

វសឍេត្វ ោ យាចិ្េសុ។ តសត្ សសនគុសត្ត ោ ឥម្ំ អបបគឃំ សហសសសន 

យាច្ថ, កិ ម្សនន កសរាថាតិ បុច្ឆិ, សតហិ សម្ពទុេត្ថ ោយាតិ វុសតត 

សតនហិ អហសម្វ ទសាម្ីតិ ជរីម្រោិទីហិ សកខ រម្ធុ-

ផាណ្ិត្ទសយា សយាសជត្វ ោ ្នគគ ំ ឧបនាសម្សិ។ តំ សតថ ុ

អានភុាសវន ព្ទុេបម្ុខសស អដ្ឋសដ្ឋិភិកខ ុសតសហសសសស 

បសហាណ្កំ អសហាសិ។ តសត្ សោ សតន បញុ្ញកសម្មន 

សទវម្នសុសសមសកសុ សម្បតតិ ម្នភុវតិ្វ ោ អបរភាសគ អមាហ ោក ំ

ភគវសត្ កាសល សកាលិយនគសរ ម្ហាលិលិច្ឆវរិស ញ្ ោ ឧបនិសាយ 

សុបបិយាយ នាម្ អគគម្សហសិយា កុច្ឆិសមិេ បដ្ិសនេិេ គណ្ហ។ិ សោ 

                                                           
៣១. សតនទសាម្ិ ឥតិបិកតតច្ិ។ 
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សតតមាសសតតសំវច្ឆរានិ មាតុកុច្ឆិយំ វសិត្វ ោ សតតទិវោន ិ ម្ូឡហ-

គសាភ ោ ទកុខ ម្នភុវ។ិ មាតុកុច្ឆិសត្ និកខម្នតសស តសស មាត្បិតសរា 

សីវលីតិ នាម្ ម្កំសុ។ ឯវំ ម្ហាបុញ្ញសស ឯតតកំ កាលំ 

មាតុកុច្ឆិម្ ហិ ទកុាខ ោនភុវនំ អតតនាវ កសតន បាបព្សលន អសហាសិ, 

សោ កិរ អតីសត រាជា ហុត្វ ោ អតតសនា សបតតរ ញ្ ោ សទេិេ សង្គ ោសម្សនាត ោ 

មាតរា សទេិេ ម្សនតសិ។ ោ នគរំ រុនេិត្វ ោ អម្ិសតត គណ្ហ ិតុំ សកាក ោត ិ

ឧបាយ ម្្ស,ិ សោបិ តសា វច្សនន នគរំ រុនេិត្វ ោ សតតសម្ ទិវសស 

អគគសហស,ិ សតន បាបកម្មព្សលន មាត្បុត្ត ោនំ ឯវំ ម្ហនតំ ទកុខ  ំ

អសហាសីតិ។ តសត្ ោ បុតតំ វជិាយនកាសល សតតសម្ ទិវសស 

ភគវនតំ អនសុសរតិ្វ ោ សុសខន ភារំ ម្ុញ្ច ិ។ តុោឋ ោ ោ សតតសម្ ទិវសស 

ព្ទុេបម្ុខសស ភិកខ ុសង្ឃសស ម្ហា្នំ អ្សិ, អថសា បុសត្ត ោ 

សតតវសសិកកាសល សគហា និកខម្ម សត្ថ ោរំ ទិោវ ោ បព្ពជជំ យាចិ្។ 

សត្ថ ោ ោរបិុតតសតថរសស និសយាសជសិ, តសត្ ោរបិុតតសតថសរន 

ឧបជាសយន សមាគគមល ោនមាច្រយិំ កត្វ ោ បព្ពជិ, អថ សោ ខរុសគគសយវ 

អរហតតំ បត្វ ោ ព្ទុេោសនំ សោសភស,ិ សោ បុសព្ព 

កតបុ ញ្ ោនភុាសវន ម្ហាបុស ញ្ ោ អសហាសិ មភីនញ្ច  អស គ្ ោ។ 

អសថកសមិេ សម្សយ ភគវា សរវតសតថរ ំ ទសសនាយ ខទិរវនវហិារ ំ

គច្ឆសនាត ោ តិេសភិកខ ុសហសសសហិ សទេិេ តិេសសយាជនិកំ ឆដ្ដិតកនាត ោរ ំ

សម្ោបុណ្ិ និរូទក ំ អបបភកខ ំ។ សយភសុយយន សទវត្ សីវលិសតថសរ 
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បសនាន ោ។ តោម ោ ភគវា សីវលិសតថរំ បុរសត្ ោរកិំ កត្វ ោ សទវត្ហិ 

ការាបិសត  វហិាសរ វសសនាត ោ សទវត្ហិ សជជិត្នំ បរភិញុ្ជ សនាត ោ 

សរវតសតថរំ សំបាបណុ្តិ្វ ោ គតកម្ម ំនិោឋ ោសបត្វ ោ សជតវនមាគម្ម មភីន ំ

អគគោឋ ោសន តំ ឋសបសតីិ។ សតន វុតតំ អប្សន។ 

[១] បទមុ្ុតតសរា នាម្ ជិសនា,  សព្ពធសម្មសុ ច្កខ ុមា; 

ឥសត្ សតសហសសម្ ហិ,  កសបប ឧបបជជិ នាយសកា។ 

[២] សីលំ តសស អសសង្ខេយយំ, សមាធិ វជិរូបសមា៣២; 

អសំខិយំ ញាណ្វរ,ំ   វមិ្ុតតិ ច្ អសនាបមា។ 

[៣] ម្នជុាម្រនា្នំ,  ព្រព្ហាម ោនញ្ច  សមាគសម្; 

សម្ណ្ព្រាហម ណាកិសណ្ណ, ធម្មំ សទសសតិ នាយសកា។ 

[៤] សោវកំ ម្ហាមភិេ,  បុញ្ញវនតំ ជុតិនេរ,ំ 

ឋសបសិ ឯតទគគម្ ហ,ិ  បរោិសុ វោិរស្។ 

[៥] ត្ហំ ខតតិសយា អាសិេ, បុសរ ហំសវតីវ ហសយ៣៣; 

សុត្វ ោ ជិនសស តំ វាកយំ,  ោវកសស គុណ្ំ ព្ហំុ។ 

                                                           
៣២.វជិរូបមា ឥតិកតថច្ិ។៣៣. ហំោវតវ ហសយ ឥតិសព្ពតថ។ 
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[៦] និម្នតយិត្វ ោ សត្ត ោហំ,  សភាជយិត្វ ោ សោវកំ; 

ម្ហា្នំ ទទិត្វ ោន,  តំ  នម្ភិបតថយិេ។ 

[៧] ត្ ម្ំ វនិតំ បាសទ,  ទិោវ ោន បុរោិសសភា; 

សោ សសរន ម្ហាវសីរា,  ឥម្ំ វច្នម្ព្រព្វ។ី 

[៨] តសត្ ជិនសស វច្នំ,  សោតុកាមា ម្ហាជនា; 

សទវ្នវគនេាព ោ,   ព្រព្ហាម ោសនាច្ ម្ហិទេិកា។ 

[៩] សម្ណ្ព្រាហម ណា ោបិ, នម្សសិសុំ កតញ្ជ លី; 

នសមា សត បុរោិជញ្ញ,  នសមា សត បុរសិុតតម្។ 

[១០] ខតតិសយន ម្ហា្ន,ំ  ទិននំ សត្ត ោហកម្បិ៣៤ សនា; 

សោតុកាមា ផលំ តសស, ព្ាកសរាហិ ម្ហាម្ុសន។ 

[១១] តសត្ អសវាច្ ភគវា,  សុសណាថ ម្ម្ ភាសិតំ; 

អបបសម្យយម្ ហិ ព្ទុេសមិេ,  គុណ្ម្ ហិ សបុបតិដ្ឋិត្។ 

[១២] ទកខ ិណា ្យកំ បត្វ ោ, អបបសម្យយផមវហា; 

អបិ សច្ ស ម្ហាសភាស្,  នំ បសតថតិ ម្ុតតម្ំ។ 

                                                           
៣៤. សត្ត ោហកំបិសត្ ឥតិបិកតថច្ិ។ 
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[១៣] មភី វបិុលមភីន,ំ  យថា ភិកខ ុ សុទសសសនា; 

តថាហំបិ ភសវយយនត,ិ  លច្ឆសត តំ អនាគសត។ 

[១៤] សតសហសសិសត្ កសបប, ឱកាក ោកកុលសម្ភសវា; 

ស្តសមានាម្ នាសម្ន,  សត្ថ ោ សមសក ភវសិសតិ។ 

[១៥] តសស ធសម្មសុ ្យាស្, ឱរសោ ធម្មនិម្មិសត្; 

សីវលិ នាម្ នាសម្ន,  សហសសតិ សតថោុវសកា។ 

[១៦] សតន កសម្មន សុកសតន,  សច្តនាបណ្ិធីហិ ច្; 

ជហិត្វ ោ មានសុំ សទហំ,  ត្វតិេសូបស្ អហំ។ 

[១៧] តសត្បរសមិេសម្សយ,  ារាណ្សិបុរុតតសម្; 

សសដ្ឋិបុសត្ត ោ អហំ អាសិេ, អឍេបបសត្ត ោ ម្ហាធសនា។ 

[១៨] សហសសម្សតត បសច្ចក-,  នាយសក ច្ និម្នតិយ; 

ម្ធុសរនននបាសនន,   សនតសបបសិេត្ទសរា។ 

[១៩] តសត្ ច្សុត្ ឆកាម្សគគ,  អនសុភាសិេម្ហាយសំ; 

សទវច្ឆរាបរវិុសត្,   បាោសទ រតនាម្សយ។ 

[២០] ឯវំ អចិ្នតិយា ព្ុ្ េ ោ,  ព្ទុេធមាម ោ អចិ្នតិយា; 
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អច្ិនតិសយ បសនាន ោន,ំ   វបិាសកាបិ អចិ្នតិសយា។ 

[២១] ឯកនវុតិសត្ កសបប,   វបិសសីនាម្ នាយសកា; 

ឧបបជជិ ោរុនយសនា,  សព្ពធម្មវបិសសសកា។ 

[២២] ត្ហំ ព្នេមុ្តិយា,  កុលសសញ្ញតរសស ច្; 

ទយិសត្ បតថិសត្ បុសត្ត ោ, អាសិេ កម្មនតព្ាវសោ។ 

[២៣] ត្ អញ្ញតសរា បូស្,   វបិសសិសស ម្សហសិសនា; 

បរសិវណ្ំ អកាសរស,ិ  ម្ហនត ម្ិតិ វសិសុតំ។ 

[២៤] និដ្ឋិសត ច្ ម្ហា្នំ,  ទទំ ខជជកសំយុត;ំ 

នវំ ទធិ ម្ធុសញ្ច វ,    វចិិ្នំ ន ច្ ម្ទទស។ 

[២៥] ត្ហំ តំ គសហត្វ ោន,  នវំ ទធិ ម្ធុម្បិច្, 

កម្មោម្ិឃរំ គច្ឆ,ំ  តសម្នំ៣៥ ្ន ម្ទទសំ។ 

[២៦] សហសសម្បិ ច្ ទត្វ ោន,  ន លតិេសុ ច្ តំ ទវយំ; 

តសត្ ឯវ ំវចិិ្សនតសិេ,  សនតំ សហសសតិ ឱរកំ។ 

[២៧] យថា ឥសម្ ជនា សសព្ព,  សកកសរានតិ តថាគត;ំ 

                                                           
៣៥ .តសម្សំ ឥតិសព្ពតថ។ 
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អហម្បិ ការំ កសាម្ិ,  សសសង្ឃ សមកនាយសក។ 

[២៨] ត្ហសម្វំ ចិ្សនតត្វ ោ,  ទធិេម្ធុញ្ច  ឯកសត្; 

សយាសជត្វ ោ សមកនាថសស, សសង្ឃសស អ្សហំ។ 

[២៩] សតន កសម្មន សុកសតន,  សច្តនាបណ្ិធីហិ ច្; 

ជហិត្វ ោ មានសុំ សទហំ,  ត្វតិេស ម្គញ្ឆ ហំ។ 

[៣០] បុនាហំ ារាណ្សិយំ,  រាជា ហុត្វ ោ ម្ហាយសោ; 

សតតកុសស ត្ រុស េ្ ោ,  វ្ ោរសរាធំ អការយិេ។ 

[៣១] តសត្ សបតតិសនា៣៦ រុ េ្ ោ, ឯកាហំ រកខ ិត្ អហំុ; 

តសត្ តសស វបិាសកន,  បាបុណ្ិេ និរយំ ភសុ។ំ 

[៣២] បច្ឆិសម្ ច្ ភសវ ្និ,  ជាសត្ហំ សកាលិសយ បុសរ; 

សុបបវាោ ច្ សម្ មាត្, ម្ហាលិ លិច្ឆវ ីបិត្។ 

[៣៣] ខតតិសយ បុញ្ញកសម្មន,  វ្ ោរសរាធសស វាហោ; 

សតតមាសស សតតវសសស,  វសិេកុច្ឆិម្ ហិ ទកុខ ិសត្។ 

[៣៤] សត្ត ោហំ វ្ ោរម្ូស ហ្ ោហំ,  ម្ហាទកុខសម្បបិសត្; 

                                                           
៣៦. សម្បតតិសនា; សបត្ត ោសនា ឥតិច្កតថច្ិ។ 
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មាត្ សម្ ឆនទ្ សនន,  ឯវ មាសិ សុទកុខ ិត្។ 

[៣៥] សុវតថិសត្ហំ និកខ សនាត ោ,  ព្សុទេន អនកុម្បិសត្; 

និកខ នតទិវសសសយវ,  បព្ពជិេ អន្រយិំ។ 

[៣៦] ឧបជា ោរបិុសត្ត ោ សម្,  សមាគគមល ោសនា ម្ហិទេិសកា; 

សកសស ឱសរាបយសនាត ោ សម្, អនោុសិ ម្ហាម្តិ។ 

[៣៧] សកសសសុ ឆិជជមាសនសុ៣៧, អរហតតម្បាបុណ្ីេ; 

សទសវា នា្ ម្នសុា ច្,  បច្ចយាន ុបសននតិ សម្។ 

[៣៨] បទមុ្ុតតរនាម្ញ្ច ,    វបិសសិេច្ វនិាយក;ំ 

សំបូជយិេ បម្ទុិសត្,  បច្ចសយហិ វសិសសសត្។ 

[៣៩] តសត្ សតសំ វបិាសកន,  កមាម ោនំ វបិុលតុតម្ំ; 

មភំ លភាម្ិ សព្ពតថ,  វសន ្សម្ ជសល ថសល។ 

[៤០] សរវតំ ទសសនត្ថ ោយ,  យ្ យាតិ វនិាយសកា; 

តិេសភិកខ ុសហសសសហិ,  សហ សមកគគនាយសកា។ 

[៤១] ត្ សទសវា បនីសតហិ៣៨, ម្ម្ត្ថ ោយ ម្ហាម្ត;ិ 

បច្ចសយហិ ម្ហាវសីរា,  សសសង្ា សមកនាយសកា។ 

[៤២] ឧបដ្ឋិសត្ ម្យា ព្សុ េ្ ោ,  គនាតវ ោ សរវតម្ទទស; 

តសត្ សជតវនំ គនាតវ ោ,  ឯតទសគគ ឋសបសមិ្។ំ 

                                                           
៣៧.ឆននម្សនសុ ឥតិបិកតថច្ិ។៣៨.បណ្ីសតហិ ឥតិសព្ពតថ។ 
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[៤៣] មភីនំ សីវលិ អស គ្ ោ,  ម្ម្ សិសសសសុ ភិកខ សវា; 

សសព្ពសមកហិសត្ សត្ថ ោ, កិតតយី បរោិសុម្ំ។ 

[៤៤] កិសលោ ឈាបិត្ ម្យ ហំ, ភវា សសព្ព សម្ូហត្; 

នាស្វ ព្នេនំ សឆត្វ ោ,   វហិរាម្ិ អនាសសវា។ 

[៤៥] ោវ ោគតំ វត សម្ អាស,ិ  ព្ទុេសសដ្ឋសស សនតិក;ំ 

តិសសា វជិាជ ោ អនបុបសត្ត ោ,  កតំ ព្ទុេសស ោសនំ។ 

[៤៦] បដ្ិសម្ភិ្ ច្តសសាបិ,  វសិមាកាខ ោ បិច្ អដ្ឋិសម្; 

ឆឡភិ ញ្ ោ សច្ឆិកត្,  កតំ ព្ទុេសស ោសននតិ។ 

ឥតថំ សុទំ អាយោម ោ សីវលិសតថសរា ឥមា ្ថាសយា 

អភាសិត្ថ ោតិ។ 

[៤៧]  សុត្វ ោន ឯតំ ច្រតិំ ម្ហព្ភតុំ, 

បុ ញ្ ោនភុាវញ្ច  សិរ ិិំ សិរមី្តំ; 

ហិត្វ ោ កុសីតំ កុសលំ កសរាថ, 

កាមាតថ កាម្ំ ភវសភាគនិព្ពតុិេ។ 

សីវលិសតថរសស វតថ ុំ ទសម្ំ។ 

យកខ វញ្ច ិតវស គ្ ោ តតសិយា។
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ម្ហាសសនវស គ្ ោ 

៣១. ម្ហាសសនរស ញ្ ោ វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ភគវត ិបរនិិព្ពសុត បាដ្លិបុតតនគសរ ម្ហាសសសនា នាម្ រាជា រជជ ំ

កាសរសិ ធម្មិសកា ធម្មរាជា។ សោ បន បិតុបិត្ម្ហាទីនំ ធនរាសិេ 

ឱសមសកត្វ ោ ឥសម្ ឥម្ំ ោបសតយយំ បហាយ ម្ច្ចសុនា 

ម្ុខម្ុបគត្។ អសហា សំោរកិានំ អ ញ្ ោណ្ត្។ ធនំ ឋសបត្វ ោ 

អតតសនា វនិាសញ្ច  អត្ត ោនំ ឋសបត្វ ោ ធនវនិាសញ្ច  ន ជាននតតី ិ

សម្បតតិយា អធិគម្ញ្ច   វនិាសំ ោតិ សព្ពំ ចិ្សនតត្វ ោ ធម្មញ្ច  សុត្វ ោ 

បដ្ិលទេសស េ្ ោ ទិវសស ទិវសស ទសសហសានំ ភិកខ ូនំ ម្ធុសរន 

អននបាសនន សនតសបបសនាត ោ អសនកានិ បុ្ ញ ោនិ ឧបចិ្នសនាត ោ ឯកទិវស ំ

រសហា បដ្ិសលលិសនា ឯវំ ចិ្សនតសិ។ ឯវំ រាជនិសយាសគន ជនសស បីឡន ំ

កត្វ ោ ទិនន្ នសត្ សហសតថន កម្មំ កត្វ ោ លសទេន ទិនន្ ន ំ

ម្ហបផលំ ម្ហានិសំសំ ភវសិសត,ិ ឯវំ ម្យា កាតព្ពនតិ សោ 

សុហ្ ម្ច្ចសស រជជំ នីយាសតត្វ ោ អតតសនា កណ្ិដ្ឋិកំ អា្យ 

កិញ្ច ិ អជានាសបត្វ ោ អញ្ញតរសវសសន នគរា និកខម្ម ឧតតរម្ធុរំ នាម្ 

នគរំ អគមាសិ, តតថ ម្ហាវភិសវា ឯសកា សសដ្ឋិ បដ្ិវសតិ, សត 

សសដ្ឋិសនា សម្ីប ម្បុគម្ម ឋិត្។ សតន កិម្ត្ថ ោយាគត្តិ វុសតត រាជា 

តវ សគសហ ភតិយា កម្មំ ករសិាម្ីតិ វត្វ ោ សតនានុ្ ញ ោសត្ តីណ្ ិ
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វសានិ កម្ម ម្កាសិ, តសត្ ឯកទិវស ំ សសដ្ឋិ សត ទោិវ ោ 

បសកាក ោសិត្វ ោ អតីវ តុសម្ ហ សុខមុាលតរា។ តថាបិ ឥម្សមិេ សគសហ 

កម្មករសណ្ន ចិ្រំ វសិតថ, ឯតតកំ កាលំ កិសមិញ្ច ិ កសម្មបិ កុសីតតត ំ

ន ប ញ្ ោយតិ។ បសគវ អនាោរម្ប,ិ យាគុភតតំ ឋសបត្វ ោ អញ្ញ ំ

ឧបការម្បិ ម្ម្ សនតិកា នតថិ, សកនសតថន កម្ម ំកសរាថាតិ បុច្ឆិ។ 

រាជា តសស វច្នំ សុត្វ ោ ឥម្សមិេ ជនបសទ ោលិសនា ម្នាបភាសវា 

ព្ហុសោ សូយតិ។ តោម ោ ោលីនម្ត្ថ ោយ ឥធា គតមាហ ោតិ អាហ, ត ំ

សុត្វ ោ សតសំ តុសោឋ ោ សសដ្ឋិ ោលីនំ សកដ្សហសស ំអ្សិ, រាជា 

ោលិេលភិត្វ ោ សសដ្ឋិសនា ឯវមាហ, សភា ឥម្ំ អមាហ ោកំ នគរ ំ

បាសបថាត,ិ តំ សតុ្វ ោ សសដ្ឋិ ោធូតិ វត្វ ោ ោលិបរបិុណ្ណសកដ្-

សហសស ំ រស ញ្ ោ នគរំ បាសបស,ិ រាជា នគរំ គនាតវ ោ សសដ្ឋិសស 

នានាវណ្ណវតថហិរញ្ញសុវណាណ ោទីហិ សកសដ្ បូសរត្វ ោ បដ្ិសបសសត្វ ោ 

សម្តតិេ ថិរ ំកត្វ ោ អាភតវហីសយា រាជសគសហ សននិច្យម្កាសិ, អថ 

រាជា កតិបាហច្ចសយន ម្ុសលំ បគគយ ហ សហសតថសនវ វហិីេ សកាសដ្ដតិ, 

សកាដ្ដិតសកាដ្ដិតំ កណ្ិដ្ឋិកា បសបាផ ោសដ្តិ។ ឯវំ ឧសភាបិ តណ្ឌុ មន ំ

ម្ហនតំ រាសិេ កត្វ ោ ្រូទកាទសយា អាហរតិ្វ ោ អម្ពិលភតតំ បចិ្ត្វ ោ 

រាជសគសហ បញ្ច សតអាសនានិ ប ញ្ ោសបត្វ ោ កាលំ ឧសគាសសសុំ, 

អាគច្ឆនត ុ អយា អនកុម្បំ ឧបា្យ ម្ម្ សគសហ ភញុ្ជ នតតូិ។ ត ំ

សុត្វ ោ បញ្ច សត្ ភកិខ ូ អាកាសសន អាគម្ិេសុ, រាជា សត យាវទតថ ំ
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បរវិសិ,ិ តសត្ សតសំ អនតសរ បិយំគុទីបវាសី ឯសកា ម្ហាសវិសតថសរា 

នាម្ ភតតំ គសហត្វ ោ ឯសត ម្ំ បសសនតតូ ិ អធិដ្ឋហិត្វ ោ អាកាសសន 

បិយំគុទបី ំ គនាតវ ោ ភតតំ បញ្ច សត្នំ ភិកខ ូនំ ទត្វ ោ បរភិញុ្ច ិ។ តំ 

តសានភុាសវន សសព្ពសំ យាវទតថំ អសហាសិ។ ឯវំ អបបសកនាប ិ

សទយយធសម្មន សបបុរោិ ្យកានំ ម្នំ បោសទត្វ ោ បតិដ្ឋ ំ

កសរានតីតិ។ វុតតញ្ហ ិ។ 

[១] អបបសកនបិ សម្ធាវ,ី  ្យកានំ ម្នំ បត;ិ 

សទេំ វសឍេនតិ ច្សនាទ ោវ,  រំសិនា ខីរោគរំ។ 

[២] អោឋ ោសន ន និសយាសជនាត ោ,  កសរានាត ោ សនវ សននិធិេ; 

បរសិភាគ ម្កត្វ ោន,  សនវ នាសសនតិ បច្ចយ។ំ 

[៣] ន បាសបនាត ោច្ សថយយសស,  ន កសរានាត ោ តសថវណិ្ំ; 

 វភិជនតិ សុសសីលស,ុ  សយំ ភតុ្វ ោន សីលវាតិ។ 

អថ រាជា កណ្ិដ្ឋិកាយ សទេិេ ថសតថវ ឋិសត្ បិយំគុទីសប 

បរភិញុ្ជ សនត បញ្ច សតភិកខ ូ ទិោវ ោ ហសោឋ ោ ឧទស គ្ ោ អសហាសិ។ អថ 

សត អបរភាសគ អតតនា កតំ ្នវរំ អនសុសរនាត ោ ន ចិ្សរសនវ ឧសភាប ិ

សោត្បនាន ោ អសហសុំតិ។ 
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[៤] ន គសណ្នាត ោតតសនា ទកុខ ំ,   វហិាយ ម្ហតិេ សិរ ិិំ; 

អាយតិេភវម្ិច្ឆនាត ោ,   សុជសនវំ សុសភ រត្។ 

[៥] អាយាសសន កតំ បុញ្ញ ំ,  ម្ហនតផល្យក;ំ 

ឥតិ ម្នាតវ ោន សម្ធាវ,ី  សហសតថសនវ តំ កសរតិ។ 

ម្ហាសសនរស ញ្ ោ វតថ ុ ំបថម្ំ។ 

៣២. សវុណ្ណតលិកាយ វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

លង្ក ោទីសប កិរ អនរុាធបុរនគសរ ឯសកា មាតុ្សមា៣៩ 

ស េ្ ោសម្បនាន ោ និច្ចំ អភយុតតរសច្តិសយ បបុផបូជំ កសរាតិ, អសថកទិវស ំ

ោ អតតសនា ធីតយុា សទេិេ តសមិេ សច្តិសយ បុបផបូជនត្ថ ោយ៤០ គនាតវ ោ 

បុបាផ ោសនោមយ ឧទកំ អបសសនតី ធីតុ ហសតថ បុបផច្សង្គ ោដ្កំ 

ឋសបត្វ ោ ឃដ្ មា្យ សបាកខ រណ្ិេ អគមាសិ, តសត្ ោ ្រកិា 

មាតរ ិអនាគត្យសយវ៤១ អសធាត្សសន បុបផម្ុដ្ឋិេគសហត្វ ោ ម្ណ្ឌ ល ំ

កត្វ ោ បូសជត្វ ោ ឯវ ំបតថនម្កាសិ។ តថា ហិ។ 

[១] ម្ហាវរីសស ធីរសស,  សយម្ភសុស ម្សហសសិនា; 

តិសមកគគសស នាថសស, ភគវនតសស សតថសុនា។ 

[២] យ ម្ហំ បូជយិេ បុបផ,ំ  តសស កម្មសស វាហោ; 

រូបីនំ បវរា សហសស,ំ  អាសរាហបរណិាហវា។

                                                           
៣៩. ឯកាមាតុ្មាតិវា ឯកាមាតុ្សមាតិវា កតថច្ិ។ ៤០. បុបផបូជត្ថ ោយ 

ឥតិកតថច្ិ។៤១. អនាគសតសយវ ឥតិសព្ពតថ។ 
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[៣] ម្ ំទិោវ ោ បុរោិ សសព្ព,  ម្ុច្ឆនត ុកាម្ម្ុច្ឆិត្; 

និច្ឆរនត ុសររីា សម្,   រំសិមាលីវ រំសិសយា។ 

[៤] ហទយង្គមា កណ្ណសុោ, ម្ញ្ជ ុភាណ្ី សុភា ម្ម្; 

កិននរានំ យថា វាណ្,ី  ឯវសម្វ បវតតតូតិ។ 

អថសា មាត្ អាគម្ម អសធាត្សសន បូជិត្និ បុបាផ ោនិ ទោិវ ោ 

កោម ោ ច្ណាឌ ោលី អសធាត្សសន ភគវសត្ បុបាផ ោនិ បូសជសិ, អយុតត ំ

តយា កតនតិ អាហ, តំ សុត្វ ោ ោ មាតុយា កុជឈិត្វ ោ តវ ំ ច្ណាឌ ោលីត ិ

អសកាក ោស,ិ ោ ឯតតកំ បុ ញ្ ោបុញ្ញ ំ កត្វ ោ អបរភាសគ តសត្ ច្តុ្ 

ជម្ពទុីសប ឧតតរម្ធុរាយំ ឯកសស ច្ណាឌ ោលគនេព្ពព្រាហម ណ្សស ធីត្ 

ហុត្វ ោ និព្ពតតិ, ឧតតម្របូធរា អសហាសិ, តសា សររីសត្ សម្ឃម្ុខសត្ 

 វជិជលុលត្ វយិ រសំិសយា និច្ឆរនតិ។ សម្នាត ោ ច្តុហតថោឋ ោសន 

សររីបបភាយ អនេកាសរ វធិម្តិ។ ម្ខុសត្ ឧបបលគសនាេ ោ វាយតិ, 

កាយសត្ ច្នទនគសនាេ ោ, តសា ទវ ិននំ ថនាន ម្នតសរ សុវណ្ណវណ្ណំ ឯក ំ

តិលកំ អសហាស,ិ សតន ាលសុរយិសស វយិ បភា និច្ឆរតិ។ 

ទិដ្ឋទិោឋ ោ សយភសុយយន ឧម្មត្ត ោ វយិ កាម្ម្សទន  វសិញ្ញិសនា សហានតិ, 

អសហា កុសមកុសមនំ អានភុាសវា។ តថា ហិ។ 

[៥] សយន ោ សកាធោមាតុ, ច្ណាឌ ោលី ឥតិ ភាសិត្; 
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សតន ោ អាសិ ច្ណាឌ ោលី, សជគុោឆ ោ ហីនជាតិកា។ 

[៦] សលលសកខត្វ ោន សម្ពទុេ,  គុណ្ំ បូសជសិ យំ ត្; 

សតន បុ ញ្ ោនភុាសវន,  ោ ភិរូបី ម្សនារមា។ 

[៧] សយន សយន បកាសរន,  បុញ្ញបាបានិ សយា កសរ; 

តសស តសានរុូសបន,  សមាសរាវ លភសត ផលំ។ 

[៨] បាសបន ច្ តិរោឆ ោសន,  ជាយនតិ កុសសលន សត; 

វណ្ណសបាកខ រត្ សហាតិ,  សមារានំ កម្ម ម្ីទិសនតិ។ 

តសត្ តសា មាត្បិតសរា សុវណ្ណតិលកាតិ នាម្ ម្កំសុ។ 

តសមិេកិរ នគសរ ម្នសុា តសា របុទសសសននច្ សវសណ្នច្ 

សម្បត្ត ោបិ ច្ណាឌ ោលធីត្ អយនតិ បរភិវភសយន អាវាហំ ន កសរានតិ។ 

អថ តសមិេ នគសរ សជដ្ឋច្ណាឌ ោលព្រាហម ណ្សស បុសត្ត ោ ឯតម្ត្ថ ោយ 

តសា មាត្បិតុននំ សនតិកំ វត្ថ ោភរណ្គនេមាមទសយា សបសសស ិ

សុវណ្ណតិលក ំអមាហ ោកំ ទទនតតូ,ិ សត តំ បវតតិេ តសា អាសរាសច្សុំ។ 

ោសស ជិគុច្ឆនតី បរហិាស ម្កាសិ។ តសត្ ព្រាហម ណ្សស បុសត្ត ោ 

លជជិសត្ រស ញ្ ោ សនតិកំ គនាតវ ោ វណី្ំ ម្ុសញ្ច ត្វ ោ ្យមាសនា 

ឯវមាហ។ 
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[៩]  លលនា ននានី ច្លសមច្នានី, 

តរុណា រុណានី ច្លិត្ធរាណ្;ី 

ម្នសុជា ហិ សយា សនតតបិយំ កសរាត,ិ 

ស តុ នីច្ជាតិេ អបិ សនា ជហាតិ។ 

កិម្ិទនតិ រ ញ្ ោ បុសោឋ ោ អាហ។ 

[១០]  សសម្តិ កិេ សទវ ឆមាយ ម្តតិកា, 

ក្ចិ្ ោម្ីករជាតិកាយ; 

សិ្លសធន ុអបិ នចី្ជាតិកា, 

សសម្តិ កិេសីហវសរន សទវាតិ។ 

ឯវញ្ច  បន វត្វ ោ សទវ ឥម្សមិេនគសរ សុវណ្ណតិលកា នាសម្កា 

ច្ណាឌ ោលធីត្ អតថិ, ោ សមានជាតិសកហិ សបសិតបណាណ ោការំ ន 

គណាហ ោត,ិ កុលវសនតសយវ បសតថតិ, ក្ នាម្ កាកី សុវណ្ណហំសសន 

សមាគច្ឆតិ សទវាតិ។ រាជា តំ សុត្វ ោ តសា បិតរំ បសកាក ោោសបត្វ ោ 

តម្តថំ វត្វ ោ សច្ចំ ភសណ្តិ បុច្ឆិ, សោបិ សច្ចំ សទវ, ោ 

ជាតិសម្បននសម្វ កាសម្តីតិ អាហ។ រាជា ឯវ ំ សត ិ ភសណ្ 

បញ្ច ម្ធុរនគសរ ឧ ទ្ ោឡព្រាហម សណា នាម្ អតថិ, សោ ជាតិសម្បសនាន ោ 

មាតិសត្ច្ បិតិសត្ច្ អនបុកកុសោឋ ោ, សជគុោឆ ោ បដ្ិកកូម ឯត្ត ិ
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មាតុ្សម្ន សទេិេ ន សំវសតិ។ អតតសនា សគហសត្ រាជសគហំ 

គច្ឆសនាត ោច្ អាគច្ឆសនាត ោ ច្ សោឡសខីសរាទកឃសដ្ហិ ម្សគគ 

សិ ច្ ោសបសិ។ មាតុ្សម្ ទិោវ ោ កាលកណ្ណី ម្យា ទិោឋ ោត ិ

ខីសរាទសកន ម្ុខំ សធាវតិ។ តវ ធីត្ សសកាក ោនតី សតន សទេិេ សំវសតុ, 

ឯតម្តថំ តវ ធីតរំ កសថហីតិ អាហ, សោបិ តំ សុត្វ ោ សគហំ គនាតវ ោ 

ធីតរំ បសកាក ោសិត្វ ោ រ ញ្ ោ វុតតនិយាសម្សនវ តសា កសថសិ។ ត្យ ត ំ

សុត្វ ោ សសកាក ោនតី អហំ ឧ ទ្ ោឡព្រាហម សណ្ន សទេិេ វសិសាម្ិ, មា 

តុសម្ ហ ចិ្សនតថ, បបញ្ច ម្បិ មា កសរាថ, បាសត្វ គម្ិសាម្ីតិ វុសតត បិត្ 

បនសា ោធូតិ សហសសគឃនកច្ិតតកម្ពលកញ្ច ុ សកន ធីត ុសររី ំ

បារុបាសបត្វ ោ វណីាទិតុរយិភណាឌ ោនិ ្ហាសបត្វ ោ ធីតុយា សទេិេ 

អ េ្ ោនម្គគ ំបដ្ិបជជ។ិ គច្ឆសនាត ោ អនតរាម្សគគ អញ្ញតរសមិេ នគសរ រស ញ្ ោ 

គនេព្ពំ កសរាសនាត ោ ធតីរំ បិដ្ឋិបសសស និសី្សបត្វ ោ គនេព្ពម្កាសិ។ 

អថសស បិដ្ឋិបសសនិសិនាន ោ សុវណ្ណតិលកា នយនសកាដ្យិា ទិដ្ឋិេ 

បាសបនតី សរសសន តំ ឱសមសកត្វ ោ បារុតកញ្ច ុកំ កិញ្ច ិ អបសនត្វ ោ 

សររីបបភំ ប ញ្ ោសបសិ, រាជា បនសា សររីបបភំច្ រូបសម្បទំច្ 

ទិោវ ោ កាមាតុសរា វគិតសស ញ្ ោ សម្មសូ ហ្ ោ ហុត្វ ោ ម្ុហុសតតន 

បដ្ិលទេសាសោ តសា សសាម្ិកាសាម្ិកភាវ ំ បុច្ឆិត្វ ោ 

ច្ណាឌ ោលធីត្តិ សតុ្វ ោ បរភិវភសយន តំ អាសនតុ ម្សសកាក ោសនាត ោ ឯវរូប ំ

វណ្ណសបាកខ រសម្បនន ំឥតថិរតនំ អលភនតសស សម្ សកា អសត្ថ ោ ជីវសិតនាត ិ
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សោច្សនាត ោ បរសិទវសនាត ោ កាម្ម្ុច្ឆិសត្ កតតាព ោ កតតព្ពំ អជានសនាត ោ អសិេ 

គសហត្វ ោ អតតសនា សសីំ សយសម្វ ឆិនទិត្វ ោ កាល ម្កាសិ។ ឯវសម្វ 

អនតរាម្សគគ បញ្ច រាជាសនា តសា របូសម្បតតមិ្ទម្ត្ត ោ អសនិា 

ឆិននសីោ ជីវតិកខយំ បាបុណ្ិេស។ុ តថា ហិ សត្ត ោ 

ហិរញ្ញសុវណ្ណ្សិ្ ស បុតត្រាទសីុ៤២ បិយំ និសាយ កាសម្ន 

ម្ុច្ឆិត្ អនយព្យសនំ បាបុណ្នតីតិ។ វុតតសញ្ហតំ ភគវត្។ 

[១១]  បិយសត្ ជាយសត សោសកា, 

បិយសត្ ជាយសត ភយំ; 

បិយសត្ វបិបម្ុតតសស, 

នតថិ សោសកា កុសត្ ភយំ។ 

[១២]  សបម្សត្ ជាយសត សោសកា, 

សបម្សត្ ជាយសត ភយំ; 

សបម្សត្ វបិបម្ុតតសស, 

នតថិ សោសកា កុសត្ ភយំ។ 

[១៣]  រតិយា ជាយសត សោសកា, 

រតិយា ជាយសត ភយ;ំ 

                                                           
៤២. បុតត្រាទីហិ ឥតិសព្ពតថ។ 
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រតិយា វបិបម្ុតតសស, 

នតថិ សោសកា កុសត្ ភយំ។ 

[១៤]  កាម្សត្ ជាយសត សោសកា, 

កាម្សត្ ជាយសត ភយំ; 

កាម្សត្ វបិបម្តុតសស, 

នតថិ សោសកា កុសត្ ភយំ។ 

[១៥]  តណាហ ោយ ជាយសត សោសកា, 

តណាហ ោយ ជាយសត ភយំ; 

តណាហ ោយ វបិបម្ុតតសស, 

នតថិ សោសកា កុសត្ ភយំ។ 

តសត្ សោ អនកុកសម្ន បញ្ច ម្ធុរនគរំ គនាតវ ោ អតតសនា អាគតភាវំ 

រ ញ្ ោ កថាសបត្វ ោ សតន អនុ្ ញ ោសត្ គនាតវ ោ រាជានំ អទទស។ ត្ 

ឧ ទ្ ោឡព្រាហម សណា រស ញ្ ោ អវទិសូរ កម្ពលភទទបីសឋ និសសិនាន ោ សហាតិ, 

គនេព្ពព្រាហម សណាបិ ធីតុយា សទេិេ គនេព្ពំ កុរុមាសនា និសីទិ។ តសមិេ 

ខសណ្ បិតុ បិដ្ឋិបសសស និសិនាន ោ សុវណ្ណតិលកា ឧ ទ្ ោឡព្រាហម សណា 

កតសមាតិ បុច្ឆិត្វ ោ ឯតសមិេ ភទទបីសឋ និសិសនាន ោំ ឯសោតិ សុត្វ ោ 

និមម្លសមច្សនហិ តំ ឱសមកនតិ ទសនរំសិនា សម្ភនិនសុរត្ត ោ-
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ធសរន ម្នទហសិតំ កសរានតី តំ ឱសមសកត្វ ោ បារុតកញ្ច ុកំ អបសនត្វ ោ 

សររីបបភំ វសិសសជជសិ។ តំ ទិោវ ោ ព្រាហម សណា ឧម្មសត្ត ោ សោសកន 

បរទិឍេគសត្ត ោ ឧណ្ហវាសតន បូរតិម្ុខនាសោ អសសុនា កិលិននសនសត្ត ោ 

 វសិញ្ញី អសហាសិ។ តសត្ សោ ម្ុហុសតតន លទេសាសោ សរាគីវយិ 

រស ញ្ ោ សកាោ អបសរសនាត ោ អតតសនា សគហំ គនាតវ ោ សុហសទ 

បសកាក ោសិត្វ ោ សតសំ ឯវមាហ។ ភវសនតតថ។ 

[១៦]  សយា អាបសទ សម្ុបបសនន, 

ឧបតិដ្ឋតិ សនតិសក; 

សុខទសុកខ  សសមា សហាតិ, 

សោ ម្ិសត្ត ោ សោច្ ញាតសកា។ 

[១៧]  សយា គុណ្ំ ភាសសត យសស,    

   អគុណ្ញ្ច  និគូហត;ិ 

បដ្ិសសសធតយ៤៣កតតាព ោ,    

 សោ ម្ិសត្ត ោ សោច្ ញាតសកា។ 

[១៨] សុវណ្ណតិលកានាម្,  លលនា កាម្មលយា; 

នីលកខ ិច្ណ្ឌ កសណ្ឌ ហិ,   វខិសណ្ឌ សិ ម្សនា ម្ម្។ 

                                                           
៤៣. បដិ្សសសធតិកតតាព ោ ឥតិសព្ពតថ។ 
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[១៩] តសា ម្ុខម្ពសុជ សត្ត ោ,  ម្ម្ សនតតម្ធុព្ពត្, 

អបបម្បិន សរនាត ោម្,ំ  តសតថវា ភិរម្នតិ សត។ 

[២០] សសហវ សតហិ សម្ ចិ្តតំ,  គតំ ឧលលំឃិយុទេសត្; 

លជាជ ោគម្ភីរបរខិ,ំ   ធិតិបាការម្ុគគតំ។ 

[២១] សម្មយុាហ ោម្ិ បម្ុយាហ ោម្ិ,  សាព ោ ម្ុយ ហនតិ សម្ ទោិ; 

តសស សម្ សរណ្ំ សហាថ, កសរាថ ម្ម្ សង្គហនតិ។ 

តំ សុត្វ ោ សត ឯវមាហំសុ។ 

[២២] យំ តវមាច្រយិ បសតថសិ,  ច្ណាឌ ោលី ោ អសង្គមា; 

កិនន ុម្ីសឡហន សំសយាស្, ច្នទនសស ក្ សិយា។ 

[២៣] អគម្មគម្នា យាតិ,  នរានំ ទរូសត្ សិរ;ី 

កិតតិោយុ ព្លំ ព្ទុេិ,  អយសំច្ ស គច្ឆតីត។ិ 

អថ សតសំ ព្រព្ហម សណា អាហ។ 

[២៤] ន បរចិ្ចជតិ សមសកាយំ, អសម្សជឈ ម្ណ្ិម្តុតម្;ំ 

ថីរតនំ យុវាណ្ី ច្,  ទកុកុម អបិ ្ហិយាតិ។ 
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ឯវញ្ច  បន វត្វ ោ តសា សសាម្កិាសាម្ិកភាវំ ញត្វ ោ 

អាសនថាតិ អាហ, សត តថា អកំសុ។ តសត្ ព្រាហម សណា ត្យ 

សគហំ អាគតកាលសត្ បោឋ ោយ ច្ត្ត ោសរា មាសស រស ញ្ ោ ឧបោឋ ោនំ សនវ 

អគមាសិ។ តសស បន ព្រព្ហម ណ្សស សនតិសក បញ្ច សតរាជកុមារា 

នានាវធិាន ិ សិបោនិ ឧគគណ្ហនតិ។ សត តំ ការណ្ំ ញត្វ ោ 

សុវណ្ណតិលកាយ វជិជមានាយ អមាហ ោកំ សិបបុគគហណ្សស 

អនតរាសយា ភវសិសត,ិ សយន សកនចិ្ ឧបាសយន ឯតំ មាសរតុំ វដ្ដតីតិ, 

ចិ្សនតត្វ ោ សត ហត្ថ ោ ច្រយិំ បសកាក ោសិត្វ ោ លញ្ជ ំ ទត្វ ោ ឯវមាហំសុ, ហតថិេ 

សុរាយ ម្តត ំ កត្វ ោ សុវណ្ណតិលក ំ មាសរហីតិ។ តសត្ សត សសព្ព 

រាជង្គសណ្ សននបិតតិ្វ ោ ទតូំ បាសហសុំ, អាច្រយិំ ទដ្ឋកុាម្មាហ ោតិ។ 

តសត្ ព្រាហម សណ្ន អាគនាតវ ោ និសិសននន បដ្ិសនាថ ោរំ កត្វ ោ អាច្រយិ 

អាច្រយិានិេ បសសិតុកាម្មាហ ោតិ អាហំសុ។ អថ សោ សុវណ្ណតិលកំ 

គសហត្វ ោ អាគច្ឆថាតិ ម្នសុសស សបសសសិ។ សត តថា ករ ិិំសុ, អថ 

តសា វថីមិ្ជឈំ សម្បតតកាសល ហតថិេ  វសិសជាជ ោសបសុំ។ សោ 

សោណាឌ ោយ ភមូ្យិំ បហរសនាត ោ៤៤ គច្ឆសនាត ោ ឧបធាវតិ្វ ោ សោសណ្ឌ ន ត ំ

ឧកខ ិបិត្វ ោ កុសម្ភ នសិី្សបសិ។ តសត្ រាជាសនា តថា តំ មារាសបត ុ

ម្សសកាក ោនាត ោ បនុ ទិវសស ម្នសុសស បសយាសជត្វ ោ រតតិយំ មារាសបសុំ។ 

                                                           
៤៤. បហរសនាត ោឧបធាវតិ្វ ោ ឥតិកតថច្ិ។ 
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ព្រាហម សណាបិ ឯវរូបំ ឥតថិេ អលសតិ្វ ោ ជីវនសត្ ម្តសម្វ៤៥ 

សសសយាតិ សោច្សនាត ោ បរសិទវសនាត ោ រាជង្គសណ្ ្រុចិ្តកំ ការាសបត្វ ោ 

អគគិេបវសិិត្វ ោ ម្សត្តិ។ ឯវំ មាតុ្ម្វសង្គត្ ម្ហនត ំ

អនយព្យសនញ្ច  ម្រណ្ញ្ច  បាបុណ្នតីត។ិ វុតតសញ្ហតំ ភគវត្។ 

[២៥]  មាយាសវោ៤៦ ម្រចីី្វ, 

សោសកា សរាស្ ច្បុទទសវា; 

ខរាវ ព្នេនា សច្ោ, 

ម្ច្ចបុាសោ គុហាសសយា; 

ត្សុ សយា វសិសសស សបាសោ, 

សោ នសរសុ នរាធសមាតិ។ 

[២៦]  អសយានិសោ ោ បុរមិាយ ជាតិយា, 

បុញ្ញំ ករតិ្វ ោ អលភីទសិំ គតិេ; 

ធីសម្បយុតតំ៤៧ កុសលំ កសរានាត ោ, 

និាព ោណ្សម្វាភមិ្ុខំ កសរាថាតិ។ 

សុវណ្ណតិលកាយ វតថ ុំ ទតុិយំ។

                                                           
៤៥.ម្តំសម្សសសយា ឥតិកតថច្ិ។ 

៤៦. មាយាសច្ោ ឥតិកតថច្ិ។៤៧. ធិតិសម្បយុតតំ ឥតិកតថច្ិ។ 
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៣៣. កបណាយ វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ភគវតិ បរនិិព្ពសុត ជម្ពទុីសប តតថ តតថ ភិកខ ុភិកខ ុណ្ិសយា ច្ 

ឧបាសកឧបាសិកាសយា ច្ ជយម្ហាសាធិេ វនទសិាម្តី ិ

សយភសុយយន គនាតវ ោ វនទនតិ។ អថា បរភាសគ ព្ហូ ភិកខ ូ សង្គម្ម 

ម្ហាសាធិេ វនទនត្ថ ោយ គច្ឆនាត ោ អញ្ញតរសមិេ ្ម្សក ភិកាខ ោយ ច្រតិ្វ ោ 

អាសនោលំ គនាតវ ោ កតភតតកិោច ោ សថាកំ វសិសម្ិេស,ុ ត្ តតថ 

ឯកា កបណា ទគុគតិតថី តថា និសិននភិកខ ូ ទិោវ ោ ឧបសង្ កម្តិ្វ ោ 

បញ្ច បតិដ្ឋិសតន វនទតិ្វ ោ ឯកម្សនត ឋិត្ អយា កុហិេ គច្ឆនតតីិ បុច្ឆិ។ 

ភិកខ ូ តំ សុត្វ ោ ជយម្ហាសាធិសស អានភុាវញ្ច  តំ វនទនត្ថ ោយ អត្ត ោនំ 

គម្នញ្ច  កសថនាត ោ ឯវមាហំសុ។ 

[១] យត្ថ ោសីសនា ជិសនា សជសិ, សសសនំ ម្ករទេជំ; 

ហនាតវ ោ កិសលសសសនញ្ច , ព្សុ េ្ ោ អាសិ និរតុតសរា។ 

[២] យំ បូសជសិ ម្ហាវសីរា,  ឋិសត្ បទ ម្សកាបយំ; 

សតតរតតិនទិវំ សនតត,   នីលនីរជរំសិនា។ 

[៣] សុរាសុរនរាទីន,ំ   សនត្ត ោលិ បាឡិបាតនា; 

សម្ច្កាការបសតតហិ,  សិខណ្ឌ ីវយិ ភាតិ សយា។ 
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[៤] សុរបាទសបាវ សត្ត ោនំ,  យំ តិដ្ឋតិ ម្ហីតសល; 

ឥហ សមសក បរសតត ច្,  ទទសនាត ោ ឥច្ឆិតិច្ឆិតំ។ 

[៥] យសស បុរាណ្បណ្ណម្បិ,  បតិតំ សយា នសរា ឥធ; 

បូសជតិ តសស សោ សទតិ, ភវសភាគំ ម្ហីរុសហា។ 

[៦] គនេមាសលហិ សលិសលហិ, យម្ុបាសតិ ស្ នសរា; 

អជឈតតញ្ច  ព្ហិ េ្ ោ ច្,  ទុរតិំ សោ និហញ្ញតិ។ 

[៧]  សយា សទតិ ឥហសមកតថំ, 

សយា សទតិ បារសមកិកំ, 

សម្បទំ ជយសាធិេត,ំ 

សភាតិ គោឆ ោម្ វនទិតុំ។ 

តំ សុត្វ ោ ឧទ គ្ ោ សោម្នសសជាត្ ភកិខ ូនំ ឯវមាហ។ អហំ 

ភសនត បរកុសល ភតិយា កម្មំ កសរានតី ទសុកខ ន កសិសរន ជីវកិ ំ

កសបបម្ិ។ ោវ ោតនាយ សម្ តណ្ឌុ លនាលិបិ៤៨ នតថិ, បសគវ អញ្ញំ ធនំ, 

ឥម្ំ វនិា អញ្ញំ ោដ្កម្បិ នតថិ, កោម ោ បុសព្ព អកតបុញ្ញត្ត ោ, តោម ោ 

ឥម្ំ ភសនត ោដ្ក ំម្មានគុគហាយ សាធិម្ ហិ ធជំ ព្នេថាតិ យាចិ្ត្វ ោ 

                                                           
៤៨.ភណ្ឌុ លនាម្ប ឥតិសព្ពតថ។ 
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ោដ្កំ សធាវតិ្វ ោ សតសំ អ្សិ។ ភកិខ ូបិ តសានគុគហាយ ត ំ

គសហត្វ ោ អគម្ំស។ុ ោ ោដ្កំ ទត្វ ោ បីតិបាសមាជជមានោ 

សគហំ គនាតវ ោ តទសហវ រតតិយា ម្ជឈិម្យាសម្ សតថកវាសតន ឧបហត្ 

កាលំ កត្វ ោ សតសំ ភិកខ ូនំ គម្នម្សគគ ឯកសមិេ រម្ណ្ីសយ វនសសណ្ឌ  

ភមុ្មសទវត្ ហុត្វ ោ និព្ពតតី, អថសា បុ្ ញ ោនភុាសវន តិសយាជនិសក 

 សន ទិព្ពកបបរុកាខ ោ បាតុរហំសុ, តតត តតត នានាវរិាគធជបត្កា 

ឱលម្ពនតិ។ សទវបុត្ត ោ ច្ សទវធីតសរា ច្ សាព ោភរណ្វភិសូិត្ តសថវ 

ធជបត្កាទសយា គសហត្វ ោ កីឡនតិ។ នច្ចគីត្ទិសនកានិ អច្ឆរយិានិ 

បសយាសជនតិ។ អថ ទតុិយទិវសស សតបិ ភិកខ ូ សាធិម្ណ្ឌ លំ គច្ឆនាត ោ 

ោយសណ្ហ តំ  នំ បត្វ ោ អជជ ឥម្សមិេ វនសសណ្ឌ  វសិត្វ ោ 

គម្ិសាមាតិ តតថ វាសំ ឧបគម្ិេសុ, តសត្ សត រតតភិាសគ 

នានាវណ្ណធសជ ច្ សទវត្ហិ បសយាជិយមានា គីតវាទិត្ទសយា ច្ 

តិសយាជនោឋ ោសន កបបរុកាខ ោនិ ច្ ឥទំ សព្ពំ សទវសិសរយិ ំ

តសានភុាសវន និព្ពតតភាវ ំទិោវ ោ វមិ្ ហិតមានោ សទវធីតរ ំអាម្សនតត្វ ោ 

តវ ំ សកន កសម្មន ឥធ និព្ពត្ត ោតិ បុច្ឆិេសុ។ ោ ភិកខ ូ វនទិត្វ ោ អញ្ជ លិេ 

បគគយ ហ ឋិត្ ភសនត ម្ំ ន ស ជ្ ោនិត្ថ ោត ិ អាហ។ ភិកខ ូហិ ន ម្យ ំ

ស ជ្ ោនាម្ ភគិនតីិ វុសតត ោ អតតសនា សភាវំ កសថនតី ឯវមាហ។ 

[៨] ហីសយា អាសនោមយ, និសីទិតថ សមាគត្; 
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តុម្ ហកំ សនតិកំ គម្ម,  យា វរាកីភិវាទយិ។ 

[៩] យា សាធិេ បូជនត្ថ ោយ,  វតថកំ បដ្ិបាទយិ; 

ោហំ ហីសយា ច្តុ្ អាសិេ, រតតិយំ ព្ាធិបីឡិត្។ 

[១០] នានាសម្បតតសិំយុត្ត ោ,  នានាភសូនភសូិត្; 

 វមិាសន រតនា កិសណ្ណ,  ជាត្ហំ ឯតថ កានសន។ 

[១១] ហីសយា បសសិតថ សម្ គតតំ, រសជាជសលលហិ សំកុលំ; 

អជជ បសសថ សម្ គតត,ំ  វណ្ណវនតំ បភសសរំ។ 

[១២] ហីសយា បសសិតថ សម្ ភសនត, និវតថំ ម្លិនម្ពរ;ំ 

អជជ បសសថ សម្ ភសនត,  ទិព្ពម្ម្ពរម្តុតម្ំ។ 

[១៣]  វកិិណ្ណផលិតសគគហិ,  សកសសហិ វរិម កុលំ; 

ឩកាគូថបដ្ិកកូល,ំ  ហីសយា អាសិសិរំ ម្ម្។ 

[១៤] អជជ តំ បរវិតតិត្វ ោ,   ម្ម្ បុ ញ្ ោនភុាវសត្; 

សុនីលម្ុទធុម្មិលលំ,  កុសុមា ភរណ្ភសូតិំ។ 

[១៥] បុរា សម្ សកសីសសន,  វហិតំ ្រូ ទកាទិកំ; 

បុសញ្ញនាហំ អជជ មាម,  ភារំ សីសស សម្ុព្ពសហ។ 
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[១៦] ធជត្ថ ោយ ម្យា ហីសយា, បទិននំ ថូលោដ្កំ; 

អជជ និព្ពតតិ សម្ សភាសនាត ោ,  ម្ហនតំ ទិព្ពសម្បទំ។ 

[១៧] ជានមាសនន កតតព្ពំ,  ្នាទីសុ ម្ហបផល;ំ 

សទវសមសក ម្នសុសសសុ, សុខទំ ្ន ម្ុតតម្នតិ។ 

តំ សុត្វ ោ សសព្ព ភកិខ ូ អច្ឆរយិព្ភតុច្ិត្ត ោ អសហសុំ។ ោ សទវត្ 

តសា រតតិយា អច្ចសយន ភិកខ ូ និម្សនតត្វ ោ ទិសព្ពហិ ខជជសភាសជជហិ 

សហត្ថ ោ សនតសបបត្វ ោ សតហិ សទេិេ អាគច្ឆនតី អនតរាម្សគគ ្ន ំ

ទទមានា ម្ហាសាធិេ គនាតវ ោ សសព្ពហិ ធជបត្កា ទីហិ ច្ 

នានាវធិវណ្ណគនេសម្បននបុសបផហិ ច្ ទីបធូសបហិ ច្ សាធិេ បូសជត្វ ោ 

ភិកខ ូនំ ចី្វរត្ថ ោយ ទិព្ពវត្ថ ោនិ ទត្វ ោ អាគម្ម តសមិេសយវ វនសសណ្ឌ  វសនតី 

នានាវធិានិ បុ ញ្ ោនិ កត្វ ោ ត្វតិេសភវសន និព្ពតតិ។ ភិកខ ូបិ តំ អច្ឆរយិំ 

តតថ តតថ បកាសសនាត ោ ព្ហូជសន បុញ្ញកសម្ម និសយាសជសុំតិ។ 

[១៨]  ឯវ ំវធិាបិ កបណា ជិនោសនម្ ហ,ិ 

កត្វ ោ បោទ ម្ថ ថលូកុសច្លសកន; 

បូសជតវ  ទិព្ពវភិវ ំអលភីតិ ញត្វ ោ, 

បូជាបរា ភវថ វតថសុ ុតីសុ សមាម ោតិ។ 

កបណាយ វតថ ុំ តតយិំ។ 
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៣៤. ឥនទគុតតសតថរសស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

អមាហ ោកំ ភគវសត្ បរនិិាព ោនសត្ ឱរភាសគ ជម្ពទុីសប កិរ 

បាដ្លិបុតតំ នាម្ នគរំ អសហាសិ។ តតថ ធមាម ោសោសកា នាម្ 

ម្ហិទេិសកា ម្ហានភុាសវា អាណាច្កកវតតិ រាជា រជជ ំកាសរត។ិ ឧទេ ំ

អាកាសសត្ សហោឋ ោ បថវយិា សយាជនបបមាសណ្ សកលជម្ពទូីសប 

តសស អាណា បវតតតិ, ត្ សកលជម្ពទុីបវាសិសនា ច្ ច្តុរាសីត ិ

នគរសហសសស រាជាសនា ច្ អតតសនា អតតសនា ព្លវាហសន គសហត្វ ោ 

អាគម្ម ធមាម ោសោកម្ហារស ញ្ ោ ឧបោឋ ោនំ កសរានតិ។ តសមិេ សម្សយ 

សទវបុតតនគសរ សទវបុសត្ត ោ នាម្ ម្ហារាជា អតតសនា ព្លវាហនំ 

គសហត្វ ោ រស ញ្ ោ ឧបោឋ ោនំ អគមាសិ។ ធមាម ោសោសកា សទវបុតត-

ម្ហារាជានំ ទិោវ ោ ម្ធុរបដ្ិសនាថ ោរំ កត្វ ោ តុមាហ ោកំ រសដ្ឋ ព្ហុសសុត្ 

អាគត្គមា ម្ហាគុណ្វនាត ោ អយា អតថីតិ បុច្ឆិ។ តំ សុត្វ ោ 

សទវបុតតរាជា អតថិ សទវ តសមិេ នគសរ សីហកុម្ភកំ នាម្ ម្ហាវហិារ។ំ 

តតថ អសនកសហសសភិកខ ូ វហិរនតិ សីលវនាត ោ អបបិោឆ ោ សនតោុឋ ោ 

 វសិវកកាម្ិសនា។ សតសុ ោដ្ឋកថាតិបិដ្កធសរា ឥនទគុតតសតថសរា នាម្ 

សតសំ បាសមាសកាខ ោ អសហាសិ។ សោ អសនកបរយិាសយន 

សនរាម្រានំ ភិកខ ូនំ ធម្មំ វសណ្ណតិ។ គុណ្វា អតតសនា គុណ្ំ នសិាយ 

សមសក បាកសោតិ។ តំ សុត្វ ោ រាជា តុដ្ឋមានសោ សថរំ
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បសសិតុកាសមា ហុត្វ ោ សម្ម តវ សម្វ គនាតវ ោ សថរំ យាចិ្ត្វ ោ ឥធា សនហីតិ 

អាហ។ តំ សុត្វ ោ សទវបុតតរាជា អតតសនា ហតថសសព្លវាហនា 

ទិម្ហា សសនង្គបរវិសុត្ ឥនទគុតតសតថរសស សនតិកំ គនាតវ ោ វនទិត្វ ោ អយយ 

អយយំ ធមាម ោសោកម្ហារាជា ទដ្ឋកុាសមាតិ អាហ។ សថសរន ោធូត ិ

សម្បដ្ិច្ឆិសត រាជា សថសរន សម្បដ្ិច្ឆិតភាវំ ធមាម ោសោកម្ហារាជិសនា 

សបសសសិ។ តសត្ ធមាម ោសោកម្ហារាជា សោម្នសសបបសត្ត ោ 

អតតសនា អាណាបវតតិតោឋ ោសន រាជូនំ ោសនំ សបសសស។ិ សសព្ពវ 

សថរាគម្នម្គគ ំអលង្ កសរានតតូិ។ អថ សត រាជាសនា តុដ្ឋបហោឋ ោ អតតសនា 

អតតសនា នគសរ សភរ ិិំ ច្រាសបត្វ ោ សទវបុតតនគរសត្ យាវ បាដ្លិបុតតនគរ ំ

ឯតថនតសរ បញ្ច បណាណ ោសសយាជនិក ំ ម្គគំ វសិម្ំ សម្ ំ កសរាសនាត ោ 

សទវត្នំ ទិព្ពវថីិម្វិ អលង្ ករតិ្វ ោ ធមាម ោសោកម្ហានរនិទសស ឯវំ 

ោសនំ សបសសសុំ។ ភវសនតតថ។ 

[១] ឥនទគុតតម្ហាសថរ,  ោម្ិសនា គម្នាយ សនា; 

ម្គគំ អលង្ កសរានតតូ,ិ   ម្ហារាសជន សបសិត។ំ 

[២] តសត្ សត អបសនត្វ ោន,  បាោណ្កណ្ដកាទិកំ; 

 វសិម្ំ សម្ំ ករតិ្វ ោន,  សម្មជជិត្វ ោន ោធុក។ំ 

[៣] សធាតម្ុត្ត ោ សមាភាោ, ឱកិរតិ្វ ោន វាលកុា; 
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ឧសាបិត្ តតថ តតថ,  ទសុសសត្រណ្បនតិសយា។ 

[៤] កលសធាតសហម្រមាភ ោទិ,  នានាសត្រណ្បនតិសយា; 

តថា បុបផម្យា សនក,  សត្រណូ្បរសិត្រណា។ 

[៥] សតសុ សតសុច្  សនសុ,  សង្ខត្ កុសុម្គឃកិា; 

តសថវ គនេសតសលហិ,  ទីបិត្ ទីបបនតិសយា។ 

[៦] បទមុ្ុបបលសននីរ-,  បុបផបលលវ លង្ កត្; 

ឋបិត្ ឃដ្មាមសយា, បុណាណ ោ សោគនេវារហិិ។ 

[៧] និលបីត្ ទិសម្ភិនន,  បត្កាហិ ធសជហិ ច្; 

ម្គគសស ឧភសត្ បសសស, វនមាសិ សមាកុលំ។ 

[៨] សកតសវា ឧគគត្ តតថ,  ម្នទម្នទសម្រីណា; 

អវ ហយនាត ោវ សោភនត,ិ  ព្រព្សហាម ោរគសុរាទសយា។ 

[៩] នាគច្ម្បបុនាន ោគ,   សកតកីវកុមទិហិ; 

បទមុ្ុបបម ទជិលសជហិ, មាលតី កុសុមា ទិហិ។ 

[១០] មាម្សម្ហិ សនសកហ,ិ ម្គគមាសិ វចិិ្តតកំ; 

បតថរតិ្វ ោ បាទបសដ្,  សិតតសម្មតតភមូ្ិយំ។ 
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[១១] មជាទិបញ្ច បុបាផ ោនិ,   វកិិរ ិិំសុ ម្សនារម្;ំ 

អលង្ ករតិ្វ ោ ហតតសា,  កុសុមា ភរណាទហិិ។ 

[១២] ម្ គ្ ោលង្ ករណ្ត្ថ ោយ,  ឋបិត្សុំ តសត្ តសត្; 

សតសុ សតសុ ច្  សនសុ, សភរមិ្ណ្ឌ លម្ជឈ្។ 

[១៣] នច្ចនតិ ោតុរា នារ,ី   រសភាវនិរនតរា; 

កំសវំោទិបគគយ ហ,  វសជជនាត ោសនកតនតសិយា។ 

[១៤] ្យនតិ ម្ធុរំ គីត,ំ  ្យសនតតថ លយានវ ិតំ; 

ម្ស គ្ ោសោ ោធុវាសទហិ, សភរតិនតិនសទហិច្។ 

[១៥] ករនីំ សកាញ្ច នាសទហិ,  ហយានំ សហសិសតហិ ច្; 

សនកវដិ្ង្ កសសង្ឃហិ,  សោ ករហិី សមាកុសម។ 

[១៦] ម្គគសស ឧភសត្ បសសស,  សទវកញ្ញូបមា សុភា; 

មាមកមសប បគគយ ហ,  តិដ្ឋនតិ តុដ្ឋមានោ។ 

[១៧] តថា បុណ្ណឃសដ្ គយ ហ,  បទមុ្ុបបលសំកុសល, 

អដ្ឋម្ង្គលម្ុគគយ ហ,   តិដ្ឋនតិ បម្្ តហិេ។ 

[១៨] សីតលទូកសម្បនន,  បបាហិ សម្លង្ កត្; 
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សិនានតថំ ខត្ អាសុ,ំ  សបាកខ រស ញ្ ោ តហិេតហិេ។ 

[១៩] តហិេតហិេកត្ អាសុំ,  ្នោម ម្សនារមា; 

និច្ិត្សុម្សនកាន,ិ  ្សនាបករណា តហិេ។ 

[២០] ឯវ ំសនកវធិា បូជា,  អសម្ ហហិ បដ្ិបាទិត្; 

ឋសបត្វ ោន ម្ហាគង្គ,ំ  តំ ជានាតុ ម្ហីបតតីិ។ 

តំ សុត្វ ោ អសោកម្ហារាជា គង្គំ អលង្ កសរាថាតិ សោឡស-

យសកខ  សបសសសិ, សត សបរវិារា តតថ គនាតវ ោ អតតសនា អានភុាសវន 

គង្គ ោយ អសនាត ោ តិ្វុតោឋ ោសន ឧទកុខលបាោសណ្ ឋសបសុំ។ ឋសបត្វ ោ 

ថសម្ភ ឧសាសបត្វ ោ តមុសំឃាសដ្ ទត្វ ោ ហិម្វនតសត្ រតតច្នទនោសរ 

អាហរតិ្វ ោ បទសរ សនថរតិ្វ ោ អសនសកហិ បូជាវធិាសនហិ អលង្ ករតិ្វ ោ 

រស ញ្ ោ ឯវំ ោសនំ សបសសសុំ។ ភវសនតតថ។ 

[២១] យម្ត្ថ ោយ ម្យំ សសព្ព,  ម្ហារាសជន សបសតិ្; 

អសម្ ហហិ ្និ តំ សព្ព,ំ  កតសម្វ សុសណាថ តំ។ 

[២២] ្វុតតតយគម្ភីរ,ំ   គង្គំ សយាជនវតិថត;ំ 

ថសម្ភ បតិដ្ឋសបត្វ ោន,  អនគឃំ រតតច្នទនំ។ 

[២៣] ហិម្វនតសត្ ហរតិ្វ ោន,  សសតុំ តតថ សុមាបិត;ំ 
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សត្រណា ច្ ឧសភា បសសស, រតសនហិ សុនិម្មិត្។ 

[២៤] បុណ្ណកុម្ភទេជា សច្វ,  បទីបាវលិសយា តថា; 

ឧសភា បសសសសុ រតនានិ, មាសបត្វ ោលម្ពនានិច្។ 

[២៥] សុវណ្ណម្ណ្ិម្ុត្ត ោទិ,  ្សម្ហិ សម្លង្ កត្; 

វាលកុត្ថ ោយ ឱកិណាណ ោ,  សធាតម្ុត្ត ោ បភសសរា។ 

[២៦] សតសុ សតសុ ច្  សនសុ, ឋបិត្សុំ ម្ហាម្ណ្;ី 

នានារាគវតិ្សនហិ,  សោភិត្ សសតសុនា បរ។ិ 

[២៧] ឱលម្ពិត្សុំ តសតថវ,  ទិាព ោទិកុសុមាទសយា; 

និដ្ឋិតំ ឥធ កាតព្ព-,  យុតតំ បូជាវធិិេតុ សនា; 

សទសវាតំ បដ្ិជានាត,ុ  ឥតិ វត្វ ោន សបសយុតំិ។ 

តម្បិ សុត្វ ោ អសោសកា ម្ហារាជា តសុម្ ហវ សថរំ ឥធាសនថាត ិ

សតសំសយវ ោសន ំ បដ្ិសបសសសិ, សត ោធូតិ ឥនទគុតតសតថរសស 

សនតិកំ គនាតវ ោ វនទិត្វ ោ ភសនត បាដ្លិបុតតនគរសស គម្នាយ កាសមត ិ

អាហំសុ, តសត្ សថសរា សដ្ឋិសហសសម្សតតហិ ភិកខ ុសសង្ឃហិ បរវិុសត្ 

បញ្ច បណាណ ោសសយាជនម្គគំ បដ្ិបជជិ។ អថាបរំ សទវបុតតនគរវាសិសនា 

អសនកវធិមាមគនេវាសច្ណុ្ណទេជបត្កាទីហិ អសនសកហិ 
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ត្មវច្សរហិ នច្ចគីតវាទិសតហិ បូសជត្វ ោ អគម្ំសុ។ អថ សថសរា 

ម្ហសនតន បូជាវធិាសនន ជម្ពទុីបវាសីហិ បូជិយមាសនា អនកុកសម្ន 

ច្នទភា្យ គង្គ ោយ សសតុំ បត្វ ោ តតថ ម្ហនតំ បូជាវធិានំ 

ឱសមសកសនាត ោ ឯវំ ចិ្សនតសិ, ឯវ ំ ឧ្រ ំ បជូាវធិានំ ឥ្និ ជម្ពទុីសប 

នាញ្ញសស សហាតិ, ម្យ ហសម្សវតំ កតំ។ អហសម្សវតត ឧតតសមា 

អបបដ្ិសមាតិ ឯវំ សសយយសស សសសយាហម្សមីតិ មានំ ឧបោសទត្វ ោ 

អោឋ ោសិ។ តសមិេ ខសណ្ ឯសកា ខីណាសវសតថសរា ត ំ

មាសននបុតថទេសច្តោ ឋិតំ ទិព្ពច្កខ ុនា ទិោវ ោ ឧបសង្ កម្ិត្វ ោ វនទិត្វ ោ 

សថរសស ឱវទសនាត ោ ឯវមាហ។ តោម ោ។ 

[២៨] មា មានសស វសី សហាថ, មាសនា ភសនត វសំគតំ៤៩; 

អនតថស្ ស្ សហាតិ,  បាសតត្វ ោន ភវា វសដ្។ 

[២៩] មាសនា បមលិសត្ សសត្ត ោ, តណាហ ោបដ្ឃិសង្គសត្; 

ម្កកសោរគសោណាទិ,  ហុត្វ ោ ជាយតិ ជាតិសុ។ 

[៣០] មា មានំ ោម្ិ បូសរហិ,  អត្ត ោនំ បរសិោធយ; 

អបរសិុ េ្ ោ សសយា ភិកខ ុ, ្យកំ ន បរសិត្សតិ។ 

                                                           
៤៩. មានំភសនតវសីកតំ ឥតិសព្ពតថ។ 
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[៣១] ទទនាត ោនំ សរនាត ោន,ំ  បូសជនាត ោនំ សសច្ តុវ;ំ 

ម្ហបផលំ ម្ហាភតូិេ,     កាម្តថ សហាថ និព្ពណាតិ៥០។ 

តំ សុត្វ ោ សថសរា សំោសរ និព្ពិសនាទ ោ តសតថវ ឋិសត្ តិលកខណ្ំ 

បដ្ឋសបត្វ ោ ករជកាយំ សម្មសសនាត ោ សហបដ្ិ សម្ភិ្ហិ អរហតតំ 

បត្វ ោវ និកខម្ិ។ តសត្ ធមាម ោសោកម្ហារាជា ព្លវាហនបរវិុសត្ 

ម្ហសនតន បូជាវធិាសនន បដិ្ម្គគ ំ អាគម្ម វនទិត្វ ោ តសត្ ទគុិណ្ ំ

បូជាសកាក ោរំ កុរុមាសនា ម្ហាភិកខ ុសសង្ឃន សទេិេ សថរ ំអតតសនា នគរ ំ

សនត្វ ោ តសស ធម្មកថំ សុត្វ ោ បសននមានសោ បញ្ច សីសល បតិោឋ ោយ 

ម្ហនតំ  វហិារ ំ កាសរត្វ ោ សថសរន សហាគត្នំ សដ្ឋិសហសានំ 

ភិកខ ូនំ ច្តុបច្ចសយហិ ឧបោឋ ោន ម្កាសិ, អថ សថសរា ោដ្ឋកថ ំ

បិដ្កតតយំ បកាសសសនាត ោ តសមិេ ចិ្រំ វសិត្វ ោ តសតថវ បរនិិាព ោយិ។ តសត្ 

រាជា សបរសិោ តសស សររីនិសកខបំ កាសរត្វ ោ ធាតុសយា គសហត្វ ោ 

ម្ហនតំ សច្តិយំ ការាសបសីតិ។ 

[៣២]  បុរាតនានំ ភុវ ិបុញ្ញកម្មិនំ,  

គុណានភុាសវន ម្សហនតិ ឯវំ; 

សសទវកា នំ ម្នសកីសរានាត ោ, 

បុញ្ញំ កសរាថា យតសន ស្ ទរាតិ។ 

ឥនទគុតតសតថរសស វតថ ុំ ច្តុតថំ។ 

                                                           
៥០.និម្មនា ឥតិកតតច្ិ។ 
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៣៥. ោខមាលបជូកិាយ វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

អមាហ ោកំ ភគវា ទសបារម្ិសយា បូសរត្វ ោ អនកុកសម្ន តុសិតភវសន 

និព្ពសត្ត ោ សទសវហិ អារាធិសត្ សកករាជកុសល បដ្ិសនេិេ គសហត្វ ោ 

មាតុកុច្ឆិសត្ និកខ សនាត ោ អនកុកសម្ន បរមាភិសសមាព ោធិេ បត្វ ោ តសត្ 

បោឋ ោយ បញ្ច ច្ត្ត ោលីសសំវច្ឆរានិ ឋត្វ ោ ច្តុរាសីតិធម្មកខ នេ-

សហសានិ សទសសត្វ ោ គណ្នបថម្តសីត សសតត ភវកនាត ោរសត្ 

សនាត ោសរត្វ ោ សព្ពព្ទុេកិោច ោនិ និោឋ ោសបត្វ ោ កុសិនារាយំ ឧបវតតសន 

ម្មល ោនំ ោលវសន យម្កោមន ម្នតសរ ឧតតរសីសកំ បញ្ញសតត 

ម្ញ្ច សក សវោខបុណ្ណទិវសស ទកខ ិសណ្ន បសសសន សសត្ 

សម្បជាសនា អនោុឋ ោនសសយាយ និបសនាន ោ បច្ឆិម្យាសម្ ភិកខ ូ ឱវទិត្វ ោ 

ព្លវបច្ចសូសម្សយ ម្ហាបថវ ិិំកសម្បសនាត ោ អនបុាទិសសោយ 

និាព ោណ្ធាតុយា បរនិិាព ោយិ, និព្ពសុត បន ភគវតិ សមកនាសថ 

អាននទសតថសរា ម្លលរាជូនំ ឯតំ បវតតិេ អាសរាសច្សិ។ តសត្ 

សកាសិនារកា ច្ សទវព្រព្ហាម ោទសយា ច្ សននិបតិត្វ ោ នច្ចគីតវាទសិតហិ 

មាមគនាេ ោទីហិ ច្ សកកសរានាត ោ គរុកសរានាត ោ មាសននាត ោ បសូជនាត ោ 

សច្លវតិ្នាទសយា កសរានាត ោ ភគវសត្ សររីំ នគរម្សជឈ យតថ 

ម្កុដ្ព្នេនំ នាម្ ម្មល ោនំ សច្តិយំ, តតថ សនត្វ ោ ច្កកវតតិសស សររី ំវយិ 

អហសតន វសតថន សវសឋត្វ ោ តសត្ វហិសតន កបោសសន សវសឋត្វ ោតិ ឯវំ
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បញ្ច ទសុសយុគសសតហិ សវសឋត្វ ោ អាយោយ សតលស្ណ្ិយា 

បកខ ិបិត្វ ោ អញ្ញិសាយ អាយោយ ស្ណ្ិយា បដ្កុិជជិត្វ ោ 

សព្ពគនាេ ោនំ ចិ្តកំ ករតិ្វ ោ ភគវសត្ សររីំ ចិ្តកំ អាសរាសបសុ។ំ អថ 

ម្ហាកសសបសតថសរន ភគវសត្ បាសទ សិរោ វនទិសត សទវត្នភុាសវន 

ចិ្តសកា សម្នាត ោ ឯកបបហាសរសនវ បជជលិ។ ភគវសត្ បន សរសីរ 

ទសឍេ សុម្នម្កុឡសទិោ ធាតុសយា អវសិសសិេសុ។ តសមិេ កិរ 

សម្សយ សកាសលរស ញ្ ោ ជនបសទ អញ្ញតរា ្ម្វាសកិា ឥតថ ី

ភគវតិ បរនិិព្ពសុត ោធុកីឡហំ អាគច្ឆមានា អនតរាម្សគគ អតតសនា សរសីរ 

ឧបបននវាតសរាសគន ឧបទទតុ្ ោធុកីឡហំ សម្ោបុណ្តិុំ អសសកាក ោនតី 

សតថ ុ អា្ហនំ គនាតវ ោ ភគវសត្ ធាតសុរសីរ តីណ្ិ ោខបុបាផ ោនិ 

បូសជត្វ ោ បសននមានោ បញ្ច បតិដ្ឋិសតន វនទិត្វ ោ គត្ ត្យ ឯវ 

រតតិយា ម្ជឈិម្យាសម្ កាលំ កត្វ ោ ត្វតិេសភវសន តិេសសយាជនិសក 

កនកវមិាសន និព្ពតតិ។ តសា បុព្ពកម្មបកាសនតថំ ច្កកម្ត្ត ោន ិ

ោខបុបាផ ោនិ តតត តតថ ឱលម្ពនតិ។ សតសហវ សព្ព ំ វមិានំ 

ឯសកាភាសី៥១ អសហាសិ។ តសត្ សុគនេករណ្ឌ កំ វយិ ច្ 

អសហាស,ិ ោ បន អតតសនា សោភគគបបតតំ អតតភាវញ្ច  វមិាន-

សម្បទញ្ច  បរវិារសម្បតតិសយា ច្ ទិោវ ោ វមិ្ ហិតមានោ បុសព្ព 

                                                           
៥១. ឯសកាភាសិ តសត្ ឥតិសព្ពតថ។ 
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កសតន៥២ សកន សម្ បុញ្ញកសម្មនា យំ ល េ្ ោតិ ឱសមកនតី ភគវសត្ 

ធាតុសររីសមិេ បូជិត្និ តីណ្ិ ោខបុបាផ ោនិ ទិោវ ោ បសននមានោ 

ម្ហាច្កកបបមាណ្ំ ោខមាលំ ហសតថន ធាសរនតី ធាតុបូជនត្ថ ោយ 

អគមាសិ។ ត្ តតថ សននិបតិត្ ម្នសុា តសា របូសម្បទញ្ច  

ហសតត ម្ហនតំ ោខមាលញ្ច  ទិោវ ោ វមិ្ ហិតមានោ អម្ម តវ ំ កតថ 

វាសិកា។ កតថ បនិម្ំ បុបផំ បដ្ិលទេនតិ បុច្ឆិេសុ, តំ សុត្វ ោ សទវធីត្ 

អតតនា ភគវសត្ ធាតុសររីសស បូជិតោខមាលតតយានភុាសវន 

បដិ្លទេសម្បតតិសយា ច្ ទិព្ពវមិានញ្ច  បុសព្ព ម្តកសលវរ ំោត ិសព្ព ំ

សតសំ ទសសសត្វ ោ ធម្មសទសនាវោសន អាហ។ 

[១] សមាគត្ ភវនាត ោ សភា,  បសសនត ុម្ម្ សម្បទំ; 

កតម្សបបន កាសរន,  សមាម ោសម្ពទុេធាតយុា។ 

[២] ោខមាមនិ តីសណ្វ,  ហីសយាហំ ម្ុនិធាតុយា; 

បូជយិត្វ ោន សនតោុឋ ោ,  និវត្ត ោ ត្យ រតតិយា។ 

[៣] ម្រនតី ខរវាសតន,   តម្ហំ សុច្រតិំ សរ ិិំ; 

សតនាហំ បុញ្ញកសម្មន,  ត្វតិេសូប្អហំុ។ 

                                                           
៥២. បុសព្ពកិសសសម្។ បុសព្ពកសតនសម្ ឥតិច្កតថច្ិ។  
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[៤] តតថ សម្ អាសិ បាោស្, តិេសសយាជនម្គុគសត្; 

កូោ្រវរាកិសណាណ ោ,  ោខមាមតិ៥៣,  វសិសុសត្។ 

[៥] យថា សព្ពសុគសនេហិ,  ករណ្ឌ ំ បរភិាវតិ;ំ 

តថា ទិព្ពសុគសនេហិ,  គនេិតំ ភវនំ ម្ម្។ 

[៦] ច្កកម្ត្ត ោ ោខបុបាផ ោ,  តតថ តតថបូលម្ពសរ;៥៤ 

ទិព្ពគនាេ ោ បវាយនត,ិ  ម្ធុព្ពភនិសសវតិ្។ 

[៧] ភសសនតិ ឯកបុបផោម ោ,  តុម្ពម្ត្ត ោ ហិ សរណ្សវា; 

សតហិ បិញ្ជ រតិ្ សទវា,  កីឡនតិ ច្ លលនតិច្។ 

[៨] បីឡនេិត្វ ោន មាមធយា, សុទិាព ោ ភរណានិច្; 

សហច្ឆរា សទវបុត្ត ោ,  នច្ចគីត្ទិព្ាវោ។ 

[៩] បសសសថម្ំ ភជុង្គ ោ សភា,  សត្ត ោ សមាសហន បារុត្; 

ហីសយា ម្តំ បវទិេំ សម្,  បូតិភតូំ កសលវរំ។ 

[១០] បុឡសវហិ សមាកិណ្ណំ,  ម្កខ ិកាគណ្កីឡតិ;ំ 

                                                           
៥៣. ោធមាសម ឥតិបិកតថច្ិ។ 

៥៤. តតវតថបុលព្ពសរ ឥតិបិកតថច្ិ។ 
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កាកសោណាទិសត្ត ោន, មាហារំ កុណ្បាលយំ។ 

[១១] បសតថនតិ បុរោិ បុសព្ព,  អសនសកាបាយសនន តំ; 

ទដ្ឋមុ្បិ្និ និច្ឆនត,ិ  តណាហ ោយ ញ្ ោណ្ត្ អសហា។ 

[១២] សមកបសជាជ ោតកសាហំ,  វមិ្លសស យសសសិសនា; 

ធាតុំ ហីសយា ម្ហិេ សមាម ោ, អជជ សសគគ បតិដ្ឋិត្។ 

[១៣] ហិត្វ ោសន ត្ទិសំ កាយំ, លទេំ្និ ម្សម្ទិស;ំ 

ទិព្ពតតភាវំ សោភាហិ,  ភាសមាន ម្ុទិកខថ។ 

[១៤] ភាសមានាយ សម្ វាចំ្,  សុសណាសថតថ សមាគត្; 

នសតថវាកតបុញ្ញសស,  អណុ្ម្តតំ ភសវ សុខ។ំ 

[១៥] ព្ិនទមុ្តតម្បិ សយា បញុ្ញ,  ព្ីជំ សរាសបតិ ោសសន; 

ន ហា នតថផលំ៥៥ សហាតិ, យាវ និាព ោណ្បតតិយាតិ។ 

ឯវំ ោ សទវត្ អតតនា បដិ្លទេទិព្ពវភិវ ំ ទសសសត្វ ោ ជនកាយ ំ

ឱវទិត្វ ោ ទិព្ពោខបុសបផហិ ជិនធាតុំ បូសជត្វ ោ ម្នសុានំ

                                                           
៥៥. នហបននតផលំ ឥតិបិកតថច្ិ។ 
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បសសនាត ោនំសយវ សទេិេ  វមិាសនន សទវសមកសម្វ អគមាសិ។ តំ ទិោវ ោ 

ម្ហាជសនា ្នាទនីិ បុ ញ្ ោនិ កត្វ ោ សទវសមកំ បូសរសីតិ។ 

[១៦]  ឯវញ្ហិ ោ បុបផម្សតតន ធាតុំ, 

បូសជតវ  សទសវសុ អលតថ ភតូិេ; 

តុសម្ ហបិ សភាសនាត ោ តិទិសវសុ ោតំ, 

កាម្តថ សច្ កតថ បុ ញ្ ោនិ ោធុំតិ។ 

ោខមាលបូជិកាយ វតថ ុំ បញ្ច ម្ំ។ 

៣៦. សមារយិព្រាហម ណ្សស វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

អមាហ ោកំ ភគវតិ បរនិិព្ពសុត ម្គធរសដ្ឋ ម្ច្លំ នាម្ ម្ហា្ម្ ំ

អសហាសិ។ តតថ សមារសិយានាម្ ព្រាហម សណា បដ្ិវសត ិ សស េ្ ោ 

បសសនាន ោ, តសស សសនានាសម្ កា ភរយិា អតថិ។ ោប ិ ស េ្ ោ 

បសនាន ោ រតនតតសយសុ។ សត ឧសភាបិ សម្ គ្ ោ សសមាម ោទមានា 

ភិកខ ុសង្ឃំ និម្សនតត្វ ោ និច្ចំ ្នំ បវសតតនាត ោ ចី្វរាទិច្តុបច្ចសយហិ 

ឧបដ្ឋហនាត ោ សីលំ រកខនាត ោ ឧសបាសថកម្មំ កសរានាត ោ ទិវស ំ

 វតីិនាសម្នតិ។ អថសស សគសហ វភិវ ំ សយភសុយយន ្នាទីស ុ

បរកិខយម្គមាសិ។ តសត្ ព្រាហម ណ្ី ោម្ិ សនា សគសហ ធនំ 

បរកិខ ីណ្ំ។ កថំ ្នំ បវសតតយាមាតិ ព្រាហម ណ្សស អាសរាសច្សិ, 
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តសត្ ព្រាហម សណា មា ភសទទ ចិ្សនតសិ។ សយនសកនច្ិ ឧបាសយន ្ន ំ

បតិដ្ឋសបសាមាតិ វត្វ ោ តសមិេសយវ អតតសនា សឧសាហត ំ

បកាសោសនាត ោ អាហ។ 

[១] ជានមាសនា ហិ សមកសមិេ, ្នសសសទំ ផលំ ឥតិ; 

ន ទជាជ ោ សកា សុសីសលសុ, អបបម្បិ ទិវសម្បតិ។ 

[២] សគគសមកនិ្នានិ,  ្នានិ ម្តិមា ឥធ; 

សកាហិនាម្ នសរា សមសក, ន ទសទយយ ហិសត រសត្តិ។ 

ឯវញ្ច  បន វត្វ ោ ភសទទ វនំ បវសិិត្វ ោ អសនកវធិានិ បណាណ ោន ិ ច្ 

ផមនិ ច្ បច្ឆិបូរ ំអាហរតិ្វ ោ វកិកិណ្ិត្វ ោបិ ្នំ ន ឧបច្ឆិនទសិាមាត ិ

វត្វ ោ តសត្ បោឋ ោយ វនំ គនាតវ ោ បណាណ ោន ិ ច្ ផមនិ ច្ អាហរតិ្វ ោ 

 វកិកិណ្ិត្វ ោ ្នំ សទសនាត ោ បដិ្វសតិ។ អសថកទិវសំ ព្រាហម សណា វន ំ

បវសិោឋ ោ បសណ្ណហិ ច្ ផសលហិ ច្ បច្ឆិេ បូសរត្វ ោ សីសសនា ្យ សគហំ 

អាគច្ឆសនាត ោ បុបផផលបលលសវហិ វនិតំ សនកតរុគណ្និច្ិតំ សម្មត្ត ោ-

សនកោតកច្តុបបទនិសសវតិ ំ  វបិបកិណាណ ោននតបុបផបតតកញិ្ជ កខច្ឆនន-

វាឡុកាតលំ សនទមានសីតម ម្លជលបបវាហំ អកទទមានិនន-

សុបតិសតតហិ សុនទរ ំ កនទរំ ទិោវ ោ បច្ឆិេ តីសរ ឋសបត្វ ោ ឱតិសណាណ ោ 

នហាយត,ិ តសមិេ ខសណ្ តតថ ឯកសមិេ រសុកខ  អធិវសត្ថ ោ សទវបុសត្ត ោ តំ 
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តតថ នហាយនត ំ ទិោវ ោ កិនន ុ សោ ឯស កលាណ្ជាសសយា វា 

ឧ្ហុ បាបជាសសយា សសត្ត ោតិ ទិព្ពច្កខ ុនា ឧបធារសនាត ោ 

អច្ឆរយិបុរសិោ ឯសោ ទគុគសត្បិ ហុត្វ ោ អតតសនា ្នបបសវណ្ិយា 

ឧបច្ឆិជជនភសយន វនំ គនាតវ ោ បណាណ ោនិ ច្ ផមនិ ច្ អាហរតិ្វ ោ ទសុកខ ន 

កសិសរន ជីវកិំ កសបបសនាត ោ ្នធម្ម ំន ឧបច្ឆិនទតីតិ ចិ្សនតត្វ ោ តសស 

គុណាទសយា បដ្ិច្ច បច្ឆិយំ ឋបិតបណាណ ោនិ ច្ ផមនិ ច្ សាព ោនិ 

សុវណាណ ោនិ សហានតតូ ិ អធិោឋ ោសិ។ អថសានភុាសវន សព្ពំ សុវណ្ណ ំ

អសហាភ,ិ អថ សោ សុវណ្ណបុណ្ណបច្ឆិយំ ឧបរ ិសុវណ្ណរាសមិ្តថសក 

សព្ពកាម្ទទំ ម្ហនតំ ម្ណ្ិរតនំ ឋសបត្វ ោ អនតរហិសត្ បដ្ិកកម្ម 

អោឋ ោស,ិ តសត្ ព្រាហម សណា នហាត្វ ោ ឧតតិសណាណ ោ បច្ឆិយំ សម្បុណ្ណ-

សុវណ្ណវណ្ណរសំិនា សម្ភិននវសិជាជ ោតមានម្ណ្ិរតនំ ទោិវ ោ កិសម្តំត ិ

អាសង្ កិតបរសិង្ កិសត្ បច្ឆិសម្ីបំ គនាតវ ោ ហតថំ បោសរតុំ អវសិហសនាត ោ 

អោឋ ោសិ។ ត ំទិោវ ោ សទវបុសត្ត ោ ទិសសមានសរសីរន ឋត្វ ោ មា តវ ំ ភាយិ 

ព្រាហម ណ្។ ម្យា ឯត្និ និម្មិត្ន,ិ គសហត្វ ោ គោឆ ោហីតិ អាហ, 

អថ ព្រាហម សណា សទវបុតតសស កថំ សុត្វ ោ អយំ សទវបុសត្ត ោ ឥម្ ំម្យា 

និម្មិត,ំ គសហត្វ ោ គោឆ ោតិ វទតិ។ កិនន ុ សោ សោ អតតសនា អានភុាសវន 

សទត,ិ ឧ្ហុ ម្យា កតបុសញ្ញនាតិ បចុ្ឆិសាម្ិ តំតិ បញ្ជ លិសកាវ 

សទវបុតតំ បុច្ឆសនាត ោ អាហ។ 
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[៣] បុោឆ ោម្ ិបញ្ជ លី ្ន,ិ  សទវបុតត ម្ហិទេិក; 

ទ្សិ សម្ សុវណ្ណញ្ច ,  កាម្ទំ ម្ណ្ិម្តុតម្។ំ 

[៤]  នាបិ សកា សនា តុវំ ញាតិ, 

ន ម្ិសត្ត ោ សនាបការសកា; 

កិេ តវ ំ អតថវសំ ទិោវ ោ, 

ម្ម្ ទជាជ ោសមិ្ំ ធនំ។ 

[៥] សកន តសបន សីសលន,  សកនាោរគុសណ្ន ច្; 

សយន ទជាជ ោសិ សម្ សទវ,  កិេ សម្ សុច្រតិំ ចិ្តំ។ 

[៦] កិនន ុបុរាតនំ កម្ម,ំ  សកន កសម្មន ទសសសិ; 

អថវា តវទិេិយា សទសិ,  តំ សម្ អកាខ ោហិ បុច្ឆិសត្តិ។ 

តសត្ សទវបុសត្ត ោ ន សោ បនាហំ ព្រាហម ណ្ សទសវាតិ បសរស ំ

កិញ្ច ិ ្តុំ សសកាក ោម្ិ, តយា បុសព្ព កតសុច្រតិ្នភុាសវន និព្ពតតតីត ិ

វត្វ ោ ទិព្ពច្កខ ុនា តសស បុព្ពកម្មំ ទោិវ ោ តសស បកាសសសនាត ោ អាហ។ 

[៧] កសសសប សមកបសជាជ ោសត, សម្ពសុទេ បរនិពិ្ពសុត; 

សព្ពតថ បតថដ្ំ អាស,ិ  តសស ព្ទុេសស ោសនំ។ 

[៨] ត្ បច្ចនតិសម្ ្សម្,  តវមាសិ កុល្រសកា; 
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សស េ្ ោ អាសិ បសសនាន ោ ច្, ្យសកា កុសសល រសត្។ 

[៩] ត្ បព្ពជិសត្ ឯសកា,  គច្ឆសនាត ោ អនតរាបសថ; 

សោសរហិ អនពុ្ស េ្ ោសិ,  អច្ឆិននបតតច្ីវសរា។ 

[១០] ោោភង្គំ និវាសសត្វ ោ,  បារុបិត្វ ោ តសថវ ត;ំ 

អសនាត ោ្ម្ំ បវសិោឋ ោស,ិ  ឯសមាសនា បិសមតសិក។ 

[១១] តសត្ តវ ំ ច្រមានំ តំ,  ទិោវ ោ កម្បិតមានសោ; 

វតថយុគំ អ្សិ តវ ,ំ  សទទហំ ្នសត្ ផលំ។ 

[១២] បសត្ថ ោទសនន តំ ភិកខ ុ ំ,  បរវិសិិត្វ ោ យថាព្លំ; 

សបសសសិ អភិវាសទត្វ ោ,  ស េ្ ោយ សុទេមានសោ។ 

[១៣] ឥម្ំ តវ ំ អករ ីបុញ្ញ ,ំ  តុសយ ហតំ ច្រតិំ ឥម្;ំ 

តសស សត បុញ្ញកម្មសស,  អម្ុខយផល ម្ីទិសតំ។ិ 

ឯវញ្ច  បន វត្វ ោ ឥទំ សត ព្រាហម ណ្ ធនំ រាជាទីហិ ម្យា 

អនាហរណ្ីយំ កតំ, តវ ំ អបរសិង្ កសនាត ោ គសហត្វ ោ យថាធិបោយ ំ

កសរាហិ, ឥម្ំ សោ បន ម្ណ្ិរតនំ ឥច្ឆិតិច្ឆិតំ បសវត,ិ សតនាប ិ

អានភុាសវន តវ ្នំ អនបុច្ឆិនទសនាត ោ បតុត្រាទសយា សបាសសហីត ិ

អនោុស,ិ តំ សុត្វ ោ ព្រាហម សណា សតន វុតតនិយាសម្សនវ 
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ភិកខ ុសង្ឃសស ម្ហា្នំ ទទសនាត ោ សីលំ រកខ សនាត ោ ចិ្រំ វសិត្វ ោ 

អបរភាសគ តសត្ ច្សុត្ សទវសមសក និព្ពតតីតិ។ 

[១៤]  ឯវំ និហីនាបី ធសនន សសនាត ោ, 

្ននវយំ សនវ បរចិ្ចជនតិ; 

តោម ោ ហិ សភាសនាត ោ សតិ សទយយធសម្ម, 

មា កតថ ្សនសុ បមាទភាវំតិ។ 

សមារយិព្រាហម ណ្សស វតថ ុំ ឆដ្ឋម្ំ។ 

៣៧. បតុតវតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ឯកសមិេ កិរ សម្សយ លង្ក ោទីបវាសិសនា សដ្ឋិម្ត្ត ោ ភិកខ ូ 

ជយម្ហាសាធិេ វនទិតុកាមា ឯកសត្ ម្សនតត្វ ោ ម្ហាតសិតថន នាវ ំ

អារុយ ហ ជម្ពទុបីំ បត្វ ោ ត្ម្លិតតិបសដ្ឋសន៥៦ ឱតរតិ្វ ោ អនកុកសម្ន 

បាដ្លិបុតតនគរំ បាបុណ្ិេសុ។ អថ តសមិេ នគសរ បិណាឌ ោយ ច្រសនត សត 

ភិកខ ូ ឯសកា ទគុគតម្នសុសា ទោិវ ោ ចិ្សរន៥៧ ម្យា ទិោឋ ោ ព្ទុេបុត្ត ោត ិ

សោម្នសសា ភរយិំ បសកាក ោសិត្វ ោ ភសទទ ឥសម្សំ អយានំ ្នំ

                                                           
៥៦. តម្លិតតបដ្ដសន ឥតិកតថច្ិ។ 

៥៧. ច្ិសរនាហំទិោឋ ោ ឥតិសព្ពតថ។ 
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្តុកាសមាម្ ហ,ិ បុសព្ព សនា អកតបុញ្ញត្ត ោ ឥ្និ ទគុគត្ ជាត្, 

ឥសម្សុ បុញ្ញសកខ សតតសុ ព្ីជំ សនា សច្ សរាសបសាម្, បុនបិ ឯវសម្វ 

ភវសិាមាតិ វត្វ ោ កិេ សម្ សគសហ សទយយធម្មំ អតថីតិ បុច្ឆ។ិ ោ ត ំ

សុត្វ ោ ឃសរ សនា ោម្ិ អយានំ កិញ្ច ិ ្តព្ពំ ន បសាម្ិ។ អបិ ច្ 

ម្ម្ បុតតំ មាសរត្វ ោ ្នំ ្តុំ សកាក ោត។ិ សោ តសា កថំ សុត្វ ោ 

ភសទទ បុតតំ មាសរត្វ ោ កិេ ្នំ សទមាតិ អាហ។ ត្យ តំ សុត្វ ោ ោម្ិ 

កិេ ន ជានាស,ិ បុសតត សនា ម្សត សនទិដ្ឋសម្ភត្ត ោ ញាតិម្ិតតសហុជាជ ោ ច្ 

អមាហ ោកំ សនតិកំ អាគោឆ ោនាត ោ កិញ្ច ិ បណាណ ោការំ គសហត្វ ោ អាគច្ឆនតិ។ 

ម្យំ សតន បណាណ ោកាសរន ្នំ ទសាមាតិ វុសតត ឧបាសសកា ោធុ 

តថា កសរាហីតិ មាតុយា ឯវ ភារម្កាសិ, ោ បុតតំ មាសរតុ ំ

អវសិហនតី អាហ។ តថា ហិ។ 

[១] កិោឆ ោ លទេំ បិយំ បុតតំ,  អម្មមាម ោតិ បិយំ វទ;ំ 

សុនីលសនតតំ សុភម្ុ,ំ  សកា បកកម្ិតុម្ិច្ឆត។ិ 

[២] មាតរា មារយិសនាត ោបិ,  មាតរសម្វ សរាទត;ិ 

មាសរតុំ តំ ន សសកាក ោម្ិ,  ហទយំ សម្ បសវធតតីិ។ 
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ឯវញ្ច  បន វត្វ ោ អហំ ោម្ិ ន សសកាក ោម្ិ បុតតំ មាសរតុំ។ តវ ំ 

មាសរហីតិ បុតតំ បិតសុនតិកំ សបសសសិ។ អថ សោបិ តំ មាសរតុ 

ម្សសកាក ោសនាត ោ ឯវមាហ។ វុតតញ្ហ ិ។ 

[៣] ត្យនតិ បិតុសនា ទកុខ ំ,  បុត្ត ោ បុត្ត ោតិ កិតតិត្; 

បិតុ ទកុខ ំ សុខំ បុត្ត ោ,  ្យា្ សហានតិ សព្ព្ ។ 

[៤] តោម ោ សម្ សទិសំ បតុតំ,  បិលលកំ ម្ញ្ជ ុភាសនំ; 

ន សសកាក ោម្ិ អហំ ភសទទ,  ជីវតិ្ តំ វសិយាជិតុំ។ 

[៥] អយសញ្ច  អកិតតិញ្ច ,  បសបោតិ បុតតឃាតសកា; 

បាណាតិបាតកម្មម្បិ,  កាម្ំ សោ ផុសសត នសរាតិ។ 

ឯវញ្ច  បន វត្វ ោ សោ តវ សម្វ តវ បុតតំ មាសរហីតិ សបសសសិ, ឯវំ 

សតន វុសតត បុតថសស មារបាណូ្បាយំ បរសិយសនាត ោ ឯវមាហំសុ, អសម្ ហ 

បនិម្ំ មាសរតុំ ន សសកាក ោម្ិ, អមាហ ោកំ បោឆ ោសគសហ ម្ហសនាត ោ វម្មិសកា 

អតថិ, តសមិេ ឯសកា នាគរាជា បដ្ិវសត។ិ កុមារំ តតថ សបសសសាម្, 

សោ តំ ឍសិត្វ ោ មាសរសសតីតិ។ ឥសច្ចសត ឯសោ សោ ឧបាសយា ឯវាតិ 

ចិ្សនតត្វ ោ កុមារំ បសកាក ោសិត្វ ោ អញ្ច នា វលិវលយាទីហិ ម្សណ្ឌ ត្វ ោ 
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តសស ហសតថ សគណ្ឌុ ំ៥៨ ឋសបត្វ ោ ត្ត បោឆ ោសគសហ វម្មិកសម្បីំ គនាតវ ោ 

កី្តិ សបសសសុំ។ តសត្ ្រសកា គនាតវ ោ សគណ្ឌុ សកន កឡីសនាត ោ 

វម្មិកព្ិសល សគណ្ឌុ ក ំបាសតសិ។ អថ សោ សគណ្ឌុ កំ គណ្ហសិាម្តី ិ

វម្មិកសុសិសរ ហតថំ បសវសសសិ។ តសត្ សសបោ កុជឈិត្វ ោ 

សុសូតិសទទំ កសរាសនាត ោ ម្ហនតំ ផណ្ំ កត្វ ោ ព្ិលសត្ សីសំ ឧកខ ិបតិ្វ ោ 

ឱសមសកសនាត ោ អោឋ ោសិ កុមារសស ហតថសត្ បរគិលិតបាសំវយិ។ 

អថសស កុមាសរា កិញ្ច ិ អជានសនាត ោ សបបសស គីវំ ទឡហំ គណ្ហ ិ។ 

អថសស មាត្បិតុននំ ស េ្ ោព្សលន នាគរាជា កុមារសស ករតសល 

អដ្ឋំសំ ឥោឆ ោ្យកំ កណ្ឋ ម្ណ្ិរតនំ បាសតសិ។ កុមារសស 

មាត្បិតសរា វ្ ោរំ និសាយ ឋិត្ តសស កិរយិំ ឱសមសកសនាត ោ ត ំ

ម្ណ្ិរតនំ ទិោវ ោ សីឃំ គនាតវ ោ បុតតំ ឧកខ ិបិត្វ ោ ហតថសត្ ម្ណ្ិរតន ំ

គណ្ហ ិេសុ។ តសត្ សត តំ ម្ណ្ិរតនំ បរសិុ្ េ ោសសន ឋសបត្វ ោ ឧបោរ ំ

កត្វ ោ អមាហ ោកំ ឥទញ្ច ិទញ្ច  សទថាតិ អព្ភកុកិរ ិិំសុ។ អថ សត 

ម្ណ្ិរតនានភុាសវន សគហ វ្ ោសរ ម្ហនតំ ម្ណ្ឌ បំ កាសរត្វ ោ 

 វតិ្នាទិនា ម្ណ្ឌ ប ំអលង្ ករតិ្វ ោ ភិកខ ូនំ អាសនានិ ប ញ្ ោសបត្វ ោ សត 

សដ្ឋិម្សតត ភិកខ ូ និសី្សបត្វ ោ ម្ហា្នំ អទំសុ។ តសត្ 

នគរវាសិសនា ម្ណ្ិរតនានភុាវំ សុត្វ ោ សននិបតិេសុ។ អថ សត សតសំ 

                                                           
៥៨. សតណ្ឌុ ំ ឥតិសព្ពតថ។ 
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ម្សជឈ អតតសនា ស េ្ ោព្សលន ម្ណ្ិរតនសស មភំ បកាសសត្វ ោ 

ឥម្ញ្ហិ ្នត្ថ ោសយវ បរចិ្ចជាជ ោមាតិ ឯកសមិេ  សន បតិោឋ ោសបត្វ ោ 

សតនានភុាសវន យាវជីវ ំ ្ន ំ ទទនាត ោ សីល ំ រកខនាត ោ 

អាយុបរសិយាោសន សទវសមសក និព្ពតតិេសតូិ។ 

[៦]  សឆត្វ ោន សបម្ំ អបិ អព្រតសជស,ុ 

ទទនតិ ្នំ ឥធ មានសុសវ;ំ 

ន ទ្តិ សកា នាម្ នសរា សម្ិស េ្ ោ, 

្នញ្ហិ ្នសស ផលំ សរសនាត ោតិ។ 

បុតតវតថ ុំ សតតម្ំ។ 

៣៨. សតភាតកិម្ធុវាណិ្ជកាន ំវតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

អតីសត កិរ ារាណ្សិយំ សត ភាតកិា ឯកសត្ ហុត្វ ោ ម្ធុ ំ

 វកិកិណ្នាត ោ បុតត្សរ សបាសសនតិ។ តសត្ សតសុ ឯសកា បច្ចនតំ គនាតវ ោ 

ម្លយវាសីនំ៥៩ ហតថសត្ ម្ធុំ កិណ្ិត្វ ោ៦០ គណាហ ោត,ិ ឯសកា 

គហិតគហិតម្ធុំ នគរំ អាហរតិ។ ឯសកា សតន អាហោហដ្ម្ធូនិ

                                                           
៥៩. ម្លវាសីនំ ឥតិបិកតថច្ិ។ 

៦០. វកកិណ្ិត្វ ោ ឥតិសព្ពតថ។ 
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ារាណ្សិយំ និសទីិត្វ ោ វកិកិណាតិ។ តសមិេ សម្សយ គនេមាទន-

បព្ពសត ឯសកា បសច្ចកព្សុ េ្ ោ វណ្សរាសគនា តុសរា អសហាសិ។ 

អថញ្ញតសរា បសច្ចកព្សុ េ្ ោ តសស ម្ធុនា ផាសុ ភវសិសតីតិ ញត្វ ោ 

គនេមាទនបព្ពសតសយវ ឋិសត្ ចី្វរំ បារុបិត្វ ោ អាកាសសនា គនាតវ ោ 

នគរ វ្ ោសរ ឱតរតិ្វ ោ កតថ ម្ធុំ លភាម្ីតិ៦១ ឱសមសកសនាត ោ អោឋ ោស,ី 

ត្ តសមិេបរកុសល ភតិេ កត្វ ោ ជីវមានា ឯកា សច្ដិ្កា 

ឃដ្មា្យ ឧទកតថំ តិតថំ គច្ឆនតី ម្ គ្ ោ ឱកកម្ម ឃដ្ំ ឋសបត្វ ោ វនទិត្វ ោ 

ឯកម្នតំ អោឋ ោស,ិ ត្ បសច្ចកព្សុ េ្ ោ ភគិនី ឯតថ ភិកាខ ោយ ច្រនាត ោនំ 

កតរសមិេ  សន ម្ធុ លព្ភតីតិ បុច្ឆិ។ ោ តសស កថំ សុត្វ ោ 

ម្ធុអាបណ្សស ប ញ្ ោយនោឋ ោសន ឋត្វ ោ ហតថំ បោសរត្វ ោ ឯស ភសនត 

ម្ធុអាបសណាតិ ទសសសត្វ ោ យជាជ ោយំ បសច្ចកព្សុ េ្ ោ អាបណ្សត្ ម្ធុ ំ

ន លភតិ។ ម្ម្ និវតថវតថកំ ទត្វ ោប ិ ម្ធុំ ទសាម្ីតិ ចិ្សនតត្វ ោ 

ឱសមសកនតី តសតថវ អោឋ ោស,ិ អថ បសច្ចកព្សុ េ្ ោ អនបុុសព្ពន វចិ្រសនាត ោ៦២ 

ម្ធុអាបណ្ំ សម្ោបុណ្ិ, តសត្ កុដ្ិម្ពិសកា៦៣ តំ ទិោវ ោ ហតថសត្ 

បតតំ គសហត្វ ោ អាធារសក ឋសបត្វ ោ ម្ធុឃដ្ំ អា្យ បតតសស 

ឧបនាសម្សនាត ោ សហោ និកកុជជិ។ តសត្ ម្ធុ បតតំ បូសរត្វ ោ ឧតតរសនាត ោ 

                                                           
៦១. លព្ភតិ ឥតិសព្ពតថ។ 

៦២. ច្រសនាត ោ ឥតិបិកតថច្ិ។ 

៦៣. កុដ្ិម្ព សកា ឥតិបិកតថច្ិ។ 
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បុន ភមូ្ិយំ បគឃរ។ិ តំ ទិោវ ោ សោម្នសសា វាណ្សិជា ឯវ ំ

បតថនម្កាសិ។ 

វុតតញ្ហ ិ ម្ហាវំសស។ 

[១] តតថ បតតសស ព្ទុេសស,  វាណ្ិសជា សោ បោទវា; 

 វសិសនទយសនាត ោ ម្ុខសត្,  បតតបូរំ ម្ធុំ អ្។ 

[២] បុណ្ណញ្ច  ឧបបតីតញ្ច ,  បតិតញ្ច  ម្ហីតសល; 

ទិោវ ោ ម្ធុំ បសសនាន ោ សោ, ឯវំ បណ្ិទហី ត្។ 

[៣] ជម្ពទុីសប ឯករជជ,ំ   ្សននាសនន សហាតុ សម្; 

អាកាសស សយាជសន អាណា, ភមូ្ិយំ សយាជសនបិតិ។ 

ឯវញ្ច  បន វត្វ ោ បតត ំ អ្សិ, បសច្ចកព្សុ េ្ ោ បតតំ បដ្ិគគសហត្វ ោ 

តសតថវ ឋិសត្។ 

[៤] ឥច្ឆិតំ បតថិតំ តុយ ហ,ំ  ខិបបសម្វ សម្ិជឈត;ុ 

បូសរនត ុចិ្តតសំកបោ, ច្សនាទ ោ បណ្ណរសោ យថា។ 

[៥] ឥច្ឆិតំ បតថិតំ តុយ ហ,ំ  សព្ពសម្វ សម្ជិឈត;ុ 

បូសរនត ុចិ្តតសំកបោ,  ម្ណ្ិសជាតិរសោ យថាតិ។ 
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វត្វ ោ ម្ង្គលំ វសឍេត្វ ោ អគមាសិ។ អថនតរាម្សគគ ឋតិ្ 

ឃដ្សច្ដ្ិកា បសច្ចកព្ុ្ េ ោភិម្ុខំ គនាតវ ោ ម្ធុំ លភតិថ ភសនតត ិ បុច្ឆិ។ 

សតន លទេំ ភគិនតីិ វុសតត កិេ វត្វ ោ សោ អ្សីតិ បុច្ឆិ។ បសច្ចកព្សុ េ្ ោ 

សព្ពំ កសថសិ។ ោ តំ សុត្វ ោ សថាកំ ភសនត ឥសធវ សហាថ ្សិយា 

អនគុគហត្ថ ោយាតិ សីឃំ សគហំ គនាតវ ោ និវតថបិស្តិកា អតតសនា 

ោដ្កំ សធាវតិ្វ ោ អាហរតិ្វ ោ ច្មុ្ពដ្កំ កត្វ ោ បសច្ចកព្ទុេសស អ្ស,ិ 

យ្ សោ ភសនត ម្ធុ្យសកា សកលជម្ពទុីសប ឯករជជំ កាសរតិ។ 

ត្ហំ តសស អគគម្សហសី ភសវយយំតិ វត្វ ោ បតថនំ កសរានតីឯវមាហ។ 

[៦] យ្ សត ម្ធុស្ ភសនត,  ភភូសុជា សហាតិ ភតូសល; 

តសស សហសស ំត្ ភសនត, បិយា អគគម្សហសិកា។ 

[៧] សុរូបាច្ សុវាណ្ីច្,  សុយោ សុព្ពត្ សភុា; 

អសស ំតសស បិយាោថ,  ម្នាបា ឥច្ឆ្ ៦៤ ស្តិ។ 

តសាបិ ត្ បសច្ចកព្សុ េ្ ោ តសថវ សហាតូតិ ម្ង្គលំ វត្វ ោ 

អាកាសសន គនេមាទនសម្វ អគមាស,ិ អថាបរភាសគ សត តសយាប ិ

ឯកសត្ ហុត្វ ោ ម្ធុសមកនំ កសរានាត ោ ត ំម្ធុឃដ្ំ កុហិេតិ បុច្ឆិេសុ, 

សោ សតនតតនា កតកម្មំ វត្វ ោ សសច្ តុសម្ ហ តសមិេ បតតិេ 

                                                           
៦៤. ឥច្ឆិ្ ឥតិបិកតថច្ិ។  
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អនសុមាសទយាថ, តំ ោធុ។ សនា សច្។ ម្ធុអគឃនកំ ម្ម្ ហតថសត្ 

គណ្ហថាតិ វត្វ ោ សតហិ តសត្ ន សនា អសត្ថ ោ៦៥ ម្ធុនា, កីទសិសសសត ំ

អ្សីត ិ វុសតត តំ សុត្វ ោ ឥតសរា បសច្ចកព្ុ្ េ ោ នាសម្ សត គនេមាទសន 

វសនតិ កាោវំ បារុបិត្វ ោ កុសល កុសល ភិកខ ំ ច្រនតិ, សសនាត ោ ឯសត 

សីលវនាត ោតិ កសថស,ិ អថ សតស ុ សជសោឋ ោ ព្រាហម ណ្ច្ណាឌ ោលកាប ិ

កាោវំ បរទិហិត្វ ោ ច្រនតិ។ ននូាយំ ច្ណាឌ ោលសកាតិ ម្ ញ្ ោម្ីត ិ

អាហ, ម្ជឈិសមា កុជឈិត្វ ោ តវ បសច្ចកព្ទុេំ បរសម្សុទទ ខបិាហីតិ 

អសវាច្, អថ សតសំ កថំ សុត្វ ោ ម្ធុ្យសកា មា សភា តុសម្ ហ អរយិានំ 

ម្សហសកាខ ោនំ ម្ហានភុាវានំ បសច្ចកព្ុ្ េ ោនំ ផរុស ំ កសថថ។ 

និរយទកុាខ ោ ន ភាយថាតិអាទិនា អសនកា កាសរន និវាសរត្វ ោ សតស ំ

គុណ្ំ បកាសសសិ, តំ សុត្វ ោ សត ឧសភាបិ ោធូតិ បសនាន ោចិ្ត្ត ោ 

អនសុមាទិេសុ, អបរភាសគ សត កាលំ កត្វ ោ សទវម្នសុសសសុ សំសរនាត ោ 

តតថ តតថ ម្ហាសម្បតតិសយា អនភុវតិ្វ ោ អមាហ ោកំ សតថ ុបរនិិាព ោណ្សត្ 

ទវ ិននំ វសសសត្ន ំ អច្ចសយន អតតសនា អតតសនា សម្បតតោឋ ោសន 

និព្ពតតិេសុ។ សតន វុតត។ំ 

[៨] អសោសកា ម្ធុស្ សនេិ, ម្ិត្ត ោសទវ ីតុ សច្ដិ្កា; 

ច្ណាឌ ោលវាទី និសព្រ្សធា, តិសសា សោ បារវាទិសកាតិ។ 

                                                           
៦៥. នសនាហសត្ថ ោ ឥតិសព្ពតថ។  
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សតសុ ច្ណាឌ ោលវាទី សជដ្ឋវាណ្ិសជា ព្ិនទោុររស ញ្ ោ សជដ្ឋបុតតសស 

សុម្នរាជកុមារសស បុសត្ត ោ ហុត្វ ោ នពិ្ពតតិ។ តសាយមានបុុព្ពី-

កថា។ ព្ិនទោុររស ញ្ ោ កិរ ទពុ្ពលកាសលសយវ អសោកកុមាសរា 

អតតនា លទេំ ឧសជជនយិា រជជំ បហាយ អាគនាតវ ោ សព្ពនគរំ អតតសនា 

ហតថគតំ កត្វ ោ សុម្នរាជកុមារំ អគគសហសិ។ តំ ទិវសសម្វ 

សុម្នសស រាជកុមារសស សុម្នា នាម្ សទវ ី បរបិណុ្ណគាភ ោ 

អសហាសិ។ ោ អ ញ្ ោតកសវសសន និកខម្ិត្វ ោ អវទិសូរ អញ្ញតរ ំ

ច្ណាឌ ោល្ម្ំ សនាេ ោយ គច្ឆនតី សជដ្ឋកច្ណាឌ ោលសស សគហសត្ អវទិសូរ 

និសព្រ្សធា អតថ,ិ តសមិេ រុសកខ  អធិវត្ថ ោយ សទវត្យ ឥសត្ ឯហិ 

សុម្សនតិ វទនតិយា សទទំ សុត្វ ោ តសា សម្ីបំ គត្, សទវត្ អតតសនា 

អានភុាសវន ឯកំ ោលំ និម្មិណ្ិត្វ ោ ឯតថ វោហីតិ បា្សិ។ ោ 

តំ ោលំ បាវសិ,ិ គតទិវសសសយវ ោ បុតតំ វជិាយិ។ ោ តសស 

និសព្រ្ធសទវត្យ បរគិគហិតត្ត ោ និសព្រ្សធាសតវ វ នាម្ំ អកាសិ។ 

សជដ្ឋកច្ណាឌ ោសម ទិដ្ឋទិវសសត្បបភតុិ តំ អតតសនា ោម្ិធតីរំ  វយិ 

ម្ញ្ញមាសនា និព្ទេវតតំ បដ្ឋសបសិ។ រាជធីត្ តតថ សតតវសានិ វសិ, 

និសព្រ្ធកុមាសរាបិ សតតវសសិសកា ជាសត្, ត្ ម្ហាវរណុ្សតថសរា 

នាម្ ឯសកា អរហា ្រកសស សហតុសម្បទំ ទោិវ ោ វហិរមាសនា 

សតតវសសិសកា ្និ ្រសកា។ កាសម នំ បាព ោសជតុំត ិ ចិ្សនតត្វ ោ 
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រាជធីត្យ អាសរាោសបត្វ ោ និសព្រ្ធកុមារ ំ បាព ោសជសិ, កុមាសរា 

ខរុសគគសយវ អរហតតំ បាបុណ្ិ។ សតន វុតតំ ម្ហាវំសស។ 

[៩] តំ ម្ហាវរុសណា សថសរា,  ត្ ទិោវ ោ កុមារកំ; 

ឧបនិសសយសម្បនន,ំ  អរហា បុច្ឆិ មាតរំ; 

បាព ោសជសិ ខរុសគគ សោ,  អរហតតម្បាបុណ្ីត។ិ 

សោ កិរ ឯកទវិសំ បាសត្វ សររីំ បដ្ិជគគិត្វ ោ អាច្រយុិបជាយ-

វតតំ កត្វ ោ បតតច្ីវរ មា្យ មាតុឧបាសិកាយ សគហ វ្ ោរំ គោឆ ោម្ីត ិ

និកខម្ិ។ មាតុនិវាសោឋ ោនញ្ច សស ទកខណិ្ វ្ ោសរន នគរ ំ បវសិតិ្វ ោ 

នគរម្សជឈន គនាតវ ោ បាចី្ន វ្ ោសរន និកខម្ិត្វ ោ គនតព្ពំ សហាតិ។ សតន ច្ 

សម្សយន អសោសកា ធម្មរាជា បាចី្នទិោភមិ្ុសោ សហីបញ្ជ សរ 

ច្ង្ កម្តិ។ តំ ខណ្ំសយវ និសព្រ្សធា រាជង្គណ្ំ សម្ោបណុ្ ិ

សនតិន្ទនទិសយា សនតមានសោ យុគម្តតំ សបកខមាសនា, សតន វុតតំ 

ឯកទិវសំ សីហបញ្ជ សរ ឋិសត្ អទទស និសព្រ្ធំ ោម្សណ្រ ំ

រាជង្គសណ្ន គច្ឆនតំ ទនតំ គុតតំ សនតិន្ទនទិយំ ឥរយិាបថសម្បនននតិ។ ទិោវ ោ 

បនសស ឯតទសហាសិ។ អយំ ជសនា សសាព ោបិ វកិខ ិតតចិ្សត្ត ោ 

ភនតម្ិគបដ្ិភាស្។ អយំ បន ទហរសកា អវកិខ ិសត្ត ោ អតិវយិសស 

អាសមកិតវសិមកតិំ សម្មិញ្ជ នបោរណ្ញ្ច  សោភតិ។ អ េ្ ោ 

ឯតសសព្ភនតសរ សមកុតតរធសមាម ោ ភវសិសតីត ិ រស ញ្ ោ សហ ទសសសនសនវ 
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ោម្សណ្សរ ចិ្តតំ បសីទ,ិ សបម្ំ សណ្ឋ ហិ, កោម ោ។ បុសព្ព កិរ 

បុញ្ញករណ្កាសល រស ញ្ ោ សជដ្ឋកភាត្ វាណ្ិជសកាយំ។ 

[១០] បុសព្ពវ៦៦ សននិវាសសន,  បច្ចបុបននហិសតន វា; 

ឯវំ តំ ជាយសត សបម្,ំ  ឧបបលំវ យសថាទសកតិ។ 

អថ រាជា ស ជ្ ោតសបសមា សព្ហុមាសនា ោម្សណ្រ ំ

បសកាក ោសថាតិ អម្សច្ច សបសសសិ, សត អតិច្ិរាយនតីតិ បុន សទវ  តសយា 

សបសសសិ តុរតិំ អាគច្ឆតូតិ។ ោម្សណ្សរា អតតសនា បកតិយា ឯវ 

អគមាសិ។ រាជា បតិរូបាសនំ ញត្វ ោ និសីទថាតិ អាហ។ សោ 

ឥសត្ច្ិសត្ ច្ វសិមសកត្វ ោ នតថ ិ្និ អស ញ្ ោ ភិកខ ូតិ សម្ុសសិត-

សសតច្ឆតតំ រាជបលលង្ កំ ឧបសង្ កម្ិត្វ ោ បតតំ គណ្ហនត្ថ ោយ រស ញ្ ោ អាការ ំ

ទសសសសិ។ រាជា ត ំ បលលង្ កសម្ីបំ គច្ឆនត ំ ឯវ ទិោវ ោ ចិ្សនតសិ អសជជវ 

្និ អយំ ោម្សណ្សរា ឥម្សស សគហសស ោម្ិសកា ភវសិសតីតិ, 

ោម្សណ្សរា រស ញ្ ោ ហសតថ បតតំ ទត្វ ោ បលលង្ កំ អភិរុហិត្វ ោ និសីទិ។ 

រាជា អតតសនា អត្ថ ោយ សម្ោទិតំ សព្ពំ យាគុខជជកភតតវកិតិេ 

ឧបនាសម្សិ។ ោម្សណ្សរា អតតសនា យាបនម្តតសម្វ សម្បដ្ិច្ឆិ។ 

ភតតកិោច ោវោសន រាជា អាហ សត្ថ ោរា តុមាហ ោកំ ទិននឱវាទ ំ

                                                           
៦៦. បុសព្ពន ឥតិកតថច្ិ។  



218                            រសវាហិនី 
 

ជានាថាតិ។ ជានាម្ិ ម្ហារាជ ឯកសទសសនាតិ។ ត្ត ម្យ ហម្បី ន ំ

កសថហីតិ។ ោធុ ម្ហារាជាតិ រស ញ្ ោ អនរុូបំ ធម្មបឯទ 

អបបមាទវគគំ អនសុមាទនត្ថ ោយ អភាសិ។ រាជា បន អបបមាស្ 

អម្តបទ,ំ បមាស្ ម្ច្ចសុនា បទតំិ សុត្វ ោវ អ ញ្ ោតំ ត្ត, 

បរសិយាោសបហីត ិ អាហ។ ោម្សណ្សរា អនសុមាទនា វោសន 

ទវ តតិេសធុវភត្ត ោនិ៦៧ លភិត្វ ោ បុន ទិវសស ទវ តតិេសភិកខ ូ គសហត្វ ោ 

រាជសនាត ោបុរ ំបវសិិត្វ ោ ភតតកិច្ច ម្កាសិ។ រាជា អសញ្ញបិ ទវ តតិេសភិកខ ូ 

តុសម្ ហហិ សទេិេសសវ  ភកិខ ំ គណ្ហនតតូិ ឯសតសនវ ឧបាសយន ទិវសស ទិវសស 

វឍោសបសនាត ោ សដ្ឋសិហសានំ ព្រាហម ណ្បរាិព ោជកានំ ភតត ំ

ឧបច្ឆិនទិត្វ ោ អសនាត ោនសិវសសន សដ្ឋិសហសានំ ភិកខ ូនំ នចិ្ចភតត ំ

បដ្ឋសបស ិ និសព្រ្ធសតថរគសតសនវ បោសទន។ និសព្រ្ធសតថសរាប ិ

រាជានំ សបរសិំ តសីុ សរសណ្សុ បញ្ច សុ សីសលសុ បតោិឋ ោសបត្វ ោ 

ព្ទុេោសសន សបាថជុជនិសកន បោសទន អច្លបបោទ ំ កត្វ ោ 

បតិោឋ ោសបសិ។ រាជាបិ អសោការាម្ំ នាម្ ម្ហាវហិារ ំការាសបត្វ ោ 

សដ្ឋិសហសានំ ភកិខ ូនំ និច្ចភតតំ បដ្ឋសបសិ។ សកលជម្ពទុីសប 

ច្តុរាសីតិយា នគរសហសសសសុ ច្តុរាសីតិវហិារសហសាន ិ

ការាសបសិ។ សតន វតុតំ។ 

                                                           
៦៧. ទវ ិតតិេសធុរភត្ត ោនិ ឥតិសព្ពតថ។  
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[១១]  ច្ណាឌ ោលវាទិស្សសន, 

ជាសត្ ច្ណាឌ ោល្ម្សក; 

បត្ត ោនសុមាទនា បាកា, 

អាសស សោ៦៨ ហិ អនាសសវាតិ។ 

អយំ និសព្រ្ធសតថរសស កថានសយា។ 

ម្ធុ្យសកា បន វាណ្ិសជា សទវសមកសត្ ច្វតិ្វ ោ បុបផបុសរ 

រាជកុសល ឧបបជជតិ្វ ោ បិយ្សោ នាម្ កុមាសរា ហុត្វ ោ ឆតតំ 

ឧសាសបត្វ ោ សកលជម្ពទុីសប ឯករជជំ អកាសិ។ កថំ។ 

ព្ិនទោុររាជសស ឯកសតបុត្ត ោ អសហសុំ។ សត សសព្ព 

អសោសកា អតតនា សទេិេ ឯកមាតិកំ តិសសកុមារំ ឋសបត្វ ោ 

ឃាសតសិ។ ឃាសតសនាត ោ ច្ត្ត ោរ ិ វសានិ អនភិសិសត្ត ោវ រជជំ កាសរត្វ ោ 

ច្តុននំ វសានំ អច្ចសយន តថាគតសស បរនិិាព ោណ្សត្ ទវ ិនន ំ វសស-

សតន ំ ឧបរ ិ អោឋ ោរសសម្ វសសស សកលជម្ពទុីសប ឯករជាជ ោភិសសក ំ

បាបុណ្ិ។ អថ តំ សកលជម្ពទុសីប ច្តុរាសីតិនគរសហសសស 

រាជាសនា អាគនាតវ ោ ឧបដ្ឋហិសសនតិ។ តិណ្ណំ ឧតូនំ អនចុ្ឆវកិា តសយា 

បាោ្ អសហសុ។ំ ឯសកា ម្ហាសបបិសកា, ឯសកា សមារគីសវា, 

                                                           
៦៨. អសសសោ ឥតិបិកតថច្ិ។  
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ឯសកា ម្ង្គសម នាម្, សតសុ សនកនាដ្កសហសសបរវិុសត្ 

បដ្ិវសតិ។ យាសស ម្ធុអាបណ្ំ ទសសសសិ, ោ អសនេិម្ិត្ត ោ នាម្ 

សទវច្ឆរបរភិា្ រាជធីត្ ហុត្វ ោ សដ្ឋិសហសានំ ឥតថីនំ សជដ្ឋិកា 

ធមាម ោសោករស ញ្ ោ អគគម្សហសី អសហាសិ។ អភិសសកាននតរំ តសស 

ឥមា រាជិទេិសយា អាគត្, បថវយិា ច្ សហោឋ ោ សយាជនបបមាសណ្ 

អាណា បវតតតិ។ តថា ឧបរ ិអាកាសស។ អសនាតតតទហសត្ អដ្ឋហិ 

កាសជហិ សោឡសបានីយឃសដ្ ទិវសស ទិវសស សទវត្ អាហរនតិ។ 

យសត្ ោសសន ឧបបននសស េ្ ោ ហុត្វ ោ អដ្ឋឃសដ្ ភិកខ ុសង្ឃសស 

អ្សិ។ សទវ  ឃសដ្ សដ្ឋិម្ត្ត ោនំ សតបិដ្កភិកខ ូនំ សទវ  ឃសដ្ 

អគគម្សហសិយា អសនេិម្ិត្ត ោយ។ ច្ត្ត ោសរា ឃសដ្ អតតនា បរភិញុ្ច  ិ

សទវត្,៦៩ ឯវ ហិម្វនតសត្ នាគលត្ទនតកដ្ឋំ សិនិទេំ ម្ុទកុំ រសវនត ំ

ទិវសស ទិវសស អាហរនតិ, សតន រស ញ្ ោ ច្ ម្សហសិយា ច្ សោឡសនន ំ

នាដ្កសហសានញ្ច  សដ្ឋិម្ត្ត ោនញ្ច  ភិកខ ុសហសានំ សទវសិក ំ

ទនតសបាណ្កិច្ចំ និបផជជតិ។ សទវសិកសម្វសស សទវត្ អគ្ម្លកំ 

អគទហរដី្កំ សុវណ្ណវណ្ណញ្ច  គនេរសសម្បននំ អម្ពបកកំ អាហរនតិ។ 

ឆទទនតទហសត្ បញ្ច វណ្ណំ និវាសនបារុបនំ បីតកវណ្ណំ ហតថបុញ្ឆ ន-

កបដ្ំ៧០ ទិព្ពញ្ច  បានំ អាហរនតិ។ សទវសិកសម្វសស អនសុលបនគនេ ំ

                                                           
៦៩. សទវត្ឯវំ ឥតិសព្ពតថ។ ៧០. ហតថបុច្ឆនកបដ្ដំ ឥតិសព្ពតថ។  
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បារុបនត្ថ ោយ អសតុតម្យិកំ សុម្នបបុផបដ្ំ ម្ហារហញ្ជ  អញ្ជ ន ំ

នាគភវនសត្ នាគរាជាសនា អាហរនតិ។ ឆទទនតទហសត្សយវ 

ឧដ្ឋិតសស ោលិសនា នវវាហសហសសនិ ទិវសស ទិវសស សុវា 

អាហរនតិ។ សត ម្ូសិកា និតថសុកាន ិ កសរានតិ។ ឯសកាប ិ ខណ្ឌ -

តណ្ឌុ សម នាសហាសិ។ រស ញ្ ោ សព្ពោឋ ោសនសុ អយសម្វ តណ្ឌុ សម 

បរសិភាគំ គច្ឆតិ។ ម្ធុម្កខ ិកា ម្ធុំ កសរានតិ។ កមាម ោរោមស ុ

អោឆ ោ កូដ្ំ បហរនតិ។ ករវកីសកុណា អាគនាតវ ោ ម្ធុរសសរ ំវកូិសជនាត ោ 

រស ញ្ ោ ព្លិកម្មំ កសរានតិ។ ឥមាហិ ឥទេីហិ សម្នាន ោគសត្ រាជា 

ឯកទិវសំ សុវណ្ណសង្ខលិកព្នេនំ សបសសត្វ ោ ច្តុននំ ព្ុ្ េ ោន ំ

អធិគតរបូទសសនំ កបោ យុកំ ម្ហាកាលនាគរាជានំ អានយិត្វ ោ 

សសតច្ឆតតសស សហោឋ ោ ម្ហារសហ បលលសង្ ក និសី្សបត្វ ោ អសនកសត 

វសណ្ណហិ ជលជថលជបុសបផហិ សុវណ្ណបសុបផហិ ច្ បូជំ កត្វ ោ សាព ោ 

លង្ក ោរបតិម្ណ្ឌ ិសតហិ សោឡសហិ នាដ្កសហសសសហិ 

សម្នតសត្ បរកិខ ិបតិ្វ ោ អននតញាណ្សស ត្វ សម្ សទេម្មវរច្កក-

វតតិសនា សមាម ោសម្ពទុេសស៧១ រូបំ ឥសម្សំ អកខ ីនំ អាបាថំ កសរាហីត ិ

វត្វ ោ សតន និម្មិតំ សកលសរសីរ វបិបកិណ្ណបុញ្ញបបភាវនពិ្ពត្ត ោសីត ិ

អនពុ្យញ្ជ នបតមិ្ណ្ឌ តិទវ តតិេសម្ហាបុរសិលកខណ្សសសិរកីត្យ 

                                                           
៧១. សមាម ោសម្ពទុេរូបំ ឥតិសព្ពតថ។  
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 វកិច្កម្លបុបលបណុ្ឌ រកីបតមិ្ណ្ឌ ិតម្វិ សលិលតលំ ត្រាគណ្-

រសំិជាលវសិរវបិផរុតិសោភាសម្ុជជលម្ិវ គគនតលំ នីលបីត-

សមហិត្ទិសភទ ំ វចិិ្តតវណ្ណរសំិវនិទេព្ាម្បបភាបរសិកខបវមិសិត្យ 

សញ្ច ាបបភានរុាគឥនទធនុវជិជលុលត្បរកិខ តិតម្ិវ កណ្កគិរសិិខរ ំ

នានាវរិាគវមិ្លសកតុមាមសម្ុជជលិតោរុម្តថកសោភន ំ នយន-

រោយនម្ិវ ច្ ព្រព្ហម សទវម្នជុនាគយកខគណានំ ព្ទុេរបូំ បសសសនាត ោ 

សតតទិវោនិ អកខ បិូជំ នាម្ អកាស។ិ រាជា កិរ អភសិសក ំ

បាបុណ្ិត្វ ោ តីណ្ិសយវ សំវច្ឆរានិ ាហិរកបាសណ្ឌ ំ បរគិណ្ហ ិ, 

ច្តុសតថ សំវច្ឆសរ ព្ទុេោសសន បសីទិ, តសស បន បិត្ ព្ិនទោុសរា 

ព្រាហម ណ្ភសត្ត ោ អសហាសិ។ សោ ព្រាហម ណានញ្ច  ព្រាហម ណ្-

ជាតិបាសណាឌ ោនំ បណ្ឌ រង្គបរាិព ោជកានញ្ច  សដ្ឋិសហសសម្ត្ត ោនំ 

និច្ចភតតំ បដ្ឋសបស។ិ អសោសកាបិ បតិរា បវតតិតំ ្នំ អតតសនា 

អសនាត ោបុសរ៧២ តសថវ ទទមាសនា ឯកទិវសំ សីហបញ្ជ សរ ឋិសត្ សត 

ឧបសម្បរាិហិសរន អាោសរន ភញុ្ជ មាសន អសំយតិន្ទនទិសយ 

អវនិីតឥរយិាបសថ ទិោវ ោ ចិ្សនតស,ិ ឦទិសំ ្នំ ឧបបរកិខ ិត្វ ោ 

យុតតោឋ ោសន ្តុំ វដ្ដតីតិ។ ឯវំ ចិ្សនតត្វ ោ អម្សច្ច អាហ, គច្ឆថ ភសណ្ 

អតតសនា អតតសនា ោធុសម្មសត សម្ណ្ព្រាហម សណ្ អសនាត ោបុរ ំ

                                                           
៧២. អសនតបុសរ ឥតិសព្ពតថ។  
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អភិហរថ ្នំ ទសាម្ីតិ, អម្ោច ោ ោធុ សទវាតិ រស ញ្ ោ បដ្ិសសុត្វ ោ 

សត សត បណ្ឌ រង្គបរាិព ោជកា ជីវក និគណាឋ ោទសយា អាសនត្វ ោ ឥសម្ 

ម្ហារាជ អមាហ ោកំ អរហសនាត ោតិ អាហំសុ, អថ រាជា អសនាត ោបុសរ 

ឧោច ោវោនិ អាសនានិ ប ញ្ ោសបត្វ ោ អាគច្ឆនតតូិ វត្វ ោ អាគត្គសត 

អាហ អតតសនា អនរុូសប អាសសន នសិីទថាតិ, ឯកសច្ច ភទទបឋីសកស ុ

ឯកសច្ច ផលកបីឋសកសុ និសីទិេសុ, ត ំ ទិោវ ោ រាជា នតថិ ឯសតស ំ

អសនាត ោ ោសរាតិ ញត្វ ោ សតសំ អនរុូបំ ោទនីយសភាជនីយ ំ ទត្វ ោ 

ឧសយាសជសិ។ ឯវំ គច្ឆសនត កាសល ឯកទិវសំ សីហបញ្ជ សរ ឋិសត្ 

និសព្រ្ធោម្សណ្រ ំ ទិោវ ោ តសមិេ គសតន បោសទន ព្ទុេោសសន 

បសសនាន ោ សដ្ឋិសហសសម្សតត បាសណ្ឌ ិសយ អបសនត្វ ោ សដ្ឋសិហសស-

ម្សតត ភិកខ ូ សភាសជសនាត ោ ព្ទុេោសសន បសីទិត្វ ោ អសោការាម្ ំ

កាសរត្វ ោ តតថ សត វោសបសនាត ោ ឯកទិវសំ អសោការាសម្ 

សដ្ឋិសហសសភិកខ ូនំ ្នំ ទត្វ ោ សតសំ ម្សជឈ និសជជ សង្ឃំ ច្តូហិ 

បច្ចសយហិ បវាសរត្វ ោ ឥម្ំ បញ្ហំ បុច្ឆិ, ភសនត ភគវត្ សទសិតធសមាម ោ 

នាម្ កិតតសកា សហាតីតិ, ម្ហារាជ នវ អង្គ ោន,ិ ខនេសត្ 

ច្តុរាសីតិធម្មកខ នេសហសានីតិ។ រាជា ធសម្ម បសីទិត្វ ោ ឯសកក ំ

ធម្មកខ នេំ ឯសកកវហិាសរន បូសជសាម្ីតិ ឯកទិវសសម្វ 

ឆននវុតិសកាដ្ិខនំ  វសិសសជជត្វ ោ អម្សច្ច អាណាសបស,ិ ឯកសម្កសមិេ 

នគសរ ឯកសម្កំ វហិារ ំកាសរនាត ោ ច្តុរាសីតិយា នគរសហសសសសុ 
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ច្តុរាសីតិវហិារសហសានិ ការាសបថាត,ិ សយញ្ច  អសោការាសម្ 

អសោកម្ហាវហិារត្ថ ោយ៧៣ កម្មំ បដ្ឋសបស,ិ សសង្ា ឥនទគុតតសតថរ ំ

នាម្ ម្ហិទេិកំ ម្ហានភុាវំ ខីណាសវំ នវកមាម ោធិោឋ ោយកំ អ្សិ, 

សថសរា យំ យំ ន នោិឋ ោតិ, តំ តំ អតតសនា អានភុាសវន និោឋ ោសបស,ិ 

ឯវបំិតីហិ សំវច្ឆសរហិ វហិារកម្មំ និោឋ ោសបស,ិ ឯកទិវសសម្វ 

សព្ពនគសរហ ិ បណាណ ោនិ អាគម្ិេស,ុ អម្ោច ោ រស ញ្ ោ អាសរាសច្សុ ំ

និដ្ឋិត្និ សទវ ច្តុរាសីតិម្ហាវហិារសហសានីតិ។ អថ រាជា 

ភិកខ ុសង្ឃ ំ ឧបសង្ កម្ិត្វ ោ ភសនត ម្យា ច្តុរាសីតិវហិារសហសាន ិ

ការតិ្និ, ធាតុសយា កុសត្ លោឆ ោម្ីតិ បុច្ឆិ, ម្ហារាជ ធាតុនិធាន ំ

នាម្ អតថីតិ សុសណាម្, ន បន ប ញ្ ោយតិ អសុកោឋ ោសនតិ។ រាជា 

រាជគសហ សច្តិយំ ភិនាទ ោសបត្វ ោ ធាតុំ អបសសសនាត ោ បដ្ិបាកតិកំ 

ការាសបត្វ ោ ភិកខ ុភកិខ ុណ្ិសយា ឧបាសកឧបាសិកាសយាតិ ច្តសសា 

បរោិ គសហត្វ ោ សវោលិយំ គសត្។ តព្រត្បិ អលភិត្វ ោ កបិលវតថ ុំ 

គសត្, តព្រត្បិ អលភិត្វ ោ រាម្្ម្ំ គសត្, រាម្្សម្ នា្ សច្តិយំ 

ភិនទិតុំ នាទំសុ។ សច្តិសយ និបតិតកុ ទ្ ោសម ខណាឌ ោវណ្ឌ ំ សហាតិ, ឯវំ 

តព្រត្បិ អលភិត្វ ោ អលលកបបំ បាវំ កុសិនារំតិ សព្ពសច្តិយានិ ភិនទិត្វ ោ 

ធាតុំ អលភិត្វ ោ បដ្បិាកតិកានិ កត្វ ោ រាជគហំ គនាតវ ោ ច្តសសា 

                                                           
៧៣. សយំច្អសោកសហាវហិារត្ថ ោយ ឥតិបិកតថច្ិ។  
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បរោិ សននិបាត្សបត្វ ោ អតថិ សកនចិ្ សុតបុព្ពំ អសុកោឋ ោសន 

ធាតុនិធានំតិ បុច្ឆិ។ តសតថសកា វសីំវសស សតិសកា សថសរា 

អសុកោឋ ោសន ធាតុនិធានំតិ ន ជានាម្ិ, ម្យ ហំ បន បិត្ម្ហសតថសរា 

ម្យិ សតតវសសិកាសល មាមច្សង្គ ោដ្កំ ្ហាសបត្វ ោ ឯហិ 

ោម្សណ្រ អសុកគច្ឆនតសរ បាោណ្ថសូបា អតថិ។ តតថ គោឆ ោមាតិ 

គនាតវ ោ បូសជត្វ ោ ឥម្ំ  នំ ឧបធាសរតុំ វដ្ដតិ ោម្សណ្រាតិ អាហ។ 

អហំ ឯតសម្វ ជានាម្ិ ម្ហារាជាតិ អាហ។ រាជា ឯតសទវ  នំតិ 

វត្វ ោ គសច្ឆ ហរាសបត្វ ោ បាោណ្ថូបំ បំសុំច្ អបសនត្វ ោ សហោឋ ោ 

សុធាភមូ្ិេ អទទស, តសត្ សុធា ច្ ឥដ្ឋកាសយា ច្ ហរាសបត្វ ោ 

អនបុុសព្ពន បរសិវណ្ំ ឱរុយ ហ សតតរតនវាលិកំ អសិហត្ថ ោនិ ច្ 

កដ្ឋរូបកានិ សម្បរវិតតនាត ោនិ អទទស, សោ យកខ្សសក 

បសកាក ោោសបត្វ ោ ព្លិកម្មំ ការាសបត្វ ោបិ សនវ អនតំ បសសសនាត ោ សទវត្ 

នម្សសមាសនា អហំ ឥមា ធាតុសយា គសហត្វ ោ ច្តុរាសីតិវហិារ-

សហសសស និទហិត្វ ោ សកាក ោរំ កសរាម្។ិ មា សម្ សទវត្ អនតរាយំ 

កសរានតតូិ អាហ, សសកាក ោ សទវរាជា ោរកិ ំច្រសនាត ោ តំ ទិោវ ោ វសិសកម្មំ 

អាម្សនតត្វ ោ ត្ត អសោកធម្មរាជា ធាតុសយា នីហរសិាម្តី ិ

បរសិវណ្ ំ ឱតិសណាណ ោ។ គនាតវ ោ កដ្ឋរូបានិ នីហរាសបហីតិ។ សោ 

បញ្ច ច្លូក្ម្្រកសវសសន គនាតវ ោ រស ញ្ ោ បុរសត្ ធនកុហសត្ថ ោ 

ឋត្វ ោ ហាសរម្ិ ម្ហារាជាតិ អាហ, ហរ ត្ត្តិ សរំ គសហត្វ ោ 
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សនេិម្ ហិសយវ  វជិឈ,ិ សព្ពំ វបិបកិរយីតិថ, អថ រាជា អាវញិ្ជ សន៧៤ 

ព្នេកុញ្ច ិកម្ុទទិក ំ គណ្ហ ិ, ម្ណ្កិខនេំ បសសិត្វ ោ អនាគសត 

ទឡិទទរាជាសនា ឥម្ំ ម្ណ្ិេ គសហត្វ ោ ធាតនូំ សកាក ោរំ កសរានតតូ ិបសណ្ណ 

អកខរានិ ទិោវ ោ កុជឈិត្វ ោ មាទិោនំ បន រាជូនំ៧៥ ទឡិទទរាជាតិ វតត ុ ំ

អយុតតំតិ បុនបបុន ំ ឃសដ្ត្វ ោ វ្ ោរ ំ វវិរតិ្វ ោ អសនាត ោសគហំ បវសិោឋ ោ 

អោឋ ោរសវសាធិកានំ ទវ ិននំ វសសសត្នំ ឧបរ ិអាសរាបិតទីបា តសថវ 

បជជលនត,ិ នីលបុបលបុបាផ ោនិ តំខណ្ំសយវ អាហរតិ្វ ោ អាសរាបិត្និ វយិ 

បុបផសនាថ ោសរា តំ ខណ្ំ សនថសត្  វយិ គនាេ ោ តំ ម្ុហុតតំ បិេសតិ្វ ោ ឋបិត្ 

 វយិ អសហសុំ។ រាជា សុវណ្ណបដ្ដំ គសហត្វ ោ អនាគសត បយិ្សោ 

នាម្ កុមាសរា ឆតតំ ឧសាសបត្វ ោ អសោសកា នាម្ ធម្មរាជា ភវសិសត,ិ 

សោ ឥមា ធាតុសយា វតិ្ថ ោរតិ្ ករសិសតីតិ វាសច្ត្វ ោ ទិសោឋ ោហំ អសយយន 

ម្ហាកសសបសតថសរនាតិ វត្វ ោ វាម្ហតថំ អាភជុិត្វ ោ ទកខ ិណ្ហសតថន 

អសបាផ ោសដ្សិ។ សោ តសមិេ  សន បរចិ្រណ្កធាតុម្តតសម្វ ឋសបត្វ ោ 

សសសធាតុសយា សាព ោ គសហត្វ ោ ធាតុឃរំ បុសព្ព បិហិតនសយសនវ 

បិទហិត្វ ោ សាព ោ យថា បកតិយាសយវ កាសរត្វ ោ ឧបរបិាោណ្-

សច្តិយំ បតិោឋ ោសបត្វ ោ ច្តុរាសីតិយា វហិារសហសសសសុ ធាតុសយា 

                                                           
៧៤. អវញិ្ច ិសន ឥតិបិកតថច្ិ។ 

៧៥. រាជានំ ឥតិសព្ពតថ។ 
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បតិោឋ ោសបសិ។ អសថកទិវសំ រាជា វហិារ ំ គនាតវ ោ ភិកខ ុសំឃំ វនទិត្វ ោ 

ឯកម្សនត និសិសនាន ោ យទិ ភសនត ឆននវុតិសកាដិ្ធនំ វសិសសជជត្វ ោ 

ច្តុរាសីតិវហិារសហសានិសសច្តិយានិ ការាសបត្វ ោបិ អហំ ន 

្យាស្។ អស ញ្ ោ សកា ្យាស្តិ, បច្ចយ្យសកា នាម្ តវ  ំ

ម្ហារាជ, សយា បន អតតសនា បតុតញ្ច  ធីតរញ្ច  បាព ោសជតិ, អយ ំ

ោសសន ្យាស្ នាមាតិ ឯវំ វុសតត អសោសកា រាជា ោសសន 

្យាទភាវ ំ បតថយមាសនា អវទិសូរ ឋិតំ ម្ហិនទកុមារំ ទោិវ ោ 

សកខ ិសសសិ ត្ត តវ ំ បព្ពជិតុំតិ អាហ។ កុមាសរា បកតិយា 

បព្ពជិតុកាសមា រស ញ្ ោ វច្នំ សុត្វ ោ អតិវយិ បាសមាជជជាសត្ 

បុព្ពជាម្ិ៧៦ សទវ។ ម្ំ បាព ោសជត្វ ោ ោសសន ្យាស្ សហាថាតិ 

អាហ។ សតន ច្ សម្សយន រាជធីត្ សឃំម្ិត្ត ោបិ តសមិេ  សន ឋិត្ 

សហាតិ។ តំ ទិោវ ោ អាហ តវ ម្បិ អម្ម បព្ពជិតុំ សកខ ិសសសីត,ិ ោធុ 

ត្ត្តិ សម្បដ្ិច្ឆ។ិ រាជា បុត្ត ោនំ ម្នំ លភិត្វ ោ បហដ្ឋចិ្សត្ត ោ 

ភិកខ ុសំឃំ ឧបសង្ កម្ិត្វ ោ ភសនត ឥសម្ ្រសក បាព ោសជត្វ ោ ម្ំ ោសសន 

្យាទំ កសរាថាត។ិ សសង្ា រស ញ្ ោ វច្នំ សម្បដ្ិច្ឆិត្វ ោ កុមារំ 

សមាគគលិបុតតតិសសសតថសរន ឧបជាសយន ម្ហាសទវសតថសរន អាច្រសិយន 

បព្ពជាសបសិ៧៧។ ម្ជឈនតិកសតថសរន អាច្រសិយន ឧបសម្ោសទសិ, 

                                                           
៧៦. បព្ពជាជ ោម្ិ ឥតិសព្ពតថ។៧៧. បព្ពជាជ ោសបសិ ឥតិសព្ពតថ។  
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សោ ឧបសម្ប្មាលសកសយវ សហ បដ្ិសម្ភិ្ហិ អរហតត ំ

បាបុណ្ិ។ សង្ឃម្ិត្ត ោយបិ រាជធីត្យ អាច្រយិាណ្ី អាយុបាលសតថរ ី

នាម្៧៨។ ឧបជាយា ធម្មបាលសតថរ ី នាម្ អសហាសិ។ រាជា បន 

អសនកាកាសរន ព្ទុេោសនំ សោសភត្វ ោ សមាគគលិបុតតតិសសសតថរសស 

សហាសយន៧៩ សដ្ឋសិហសសម្សតត ទសុសីសល តិតថិសយ ព្ទុេោសនា 

ឧបបាព ោសជត្វ ោ តតិយធម្មសំគតីិេ និោឋ ោសបសិ។ តសមិេ កិរ សមាគសម្ 

ភិកខ ុភិកខ ុណ្សិយា កិតតកាតិ,៨០ វុតតញ្ហ ិ។ 

[១២] តសមិេ សមាគសម្ អាសុំ,  អសីតិភិកខ ុសកាដ្ិសយា; 

អសហសុំ សតសហសានិ, សតសុ ខីណាសវា យតី។ 

[១៣] នវុតិសតសហសានិ, អហូ ភិកខ ុណ្ិសយា តហិេ; 

    ខីណាសវា សិកខ ុណ្ិសយា, សហសស ំអាសុ ត្សុ ោតិ។ 

ឯវ ំសោ អសោសកា ធម្មរាជា សកលជម្ពទុីសប អគគរាជា ហុត្វ ោ 

ព្ទុេោសនំ សោសភសនាត ោ វហិាសិ។ អយំ បសនតថ សសង្ខសបា,  វតិ្ថ ោសរា 

បន ម្ហាវំសស វុសត្ត ោតិ។ វុតតញ្ហ ិ។ 

                                                           
៧៨. អោរយិា អាយុបាលសតថរនីាម្ ឥតិសព្ពតថ។  

៧៩. សហសយយន។ ោហាសយយន។ ោហសយយន ឥតិបិកតថច្ិ។ 

៨០. កិតតកានីតិ ឥតិសព្ពតថ។ 
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[១៤] សម្បុណ្ណត្ត ោ អយំ តិសសា, សច្តនាសយា ម្ធុបបស្; 

សព្ពតថ សព្ព្  សព្ព-,  សម្បតតិម្ភិសម្ភណុ្តីិ។ 

ម្ជឈិសមា បន វាណ្សិជា អតតសនា បារវាទិស្សសន បរសម្សុទទ 

លង្ក ោយំ និព្ពតតិ។ តសសសវំ កថាបដ្ិបាដ្ិ សវទិតាព ោ។ តម្ពបណ្ណិទីសប 

កិរ ម្ុដ្សីសវា នាម្ រាជា សដ្ឋិវសានិ រជជំ កាសរសិ, តសស 

បុញ្ញប ញ្ ោគុសណាសបត្ អញ្ញម្ញ្ញំ ហិសតសិសនា ទស បុត្ត ោ 

អសហសុំ។ សទវ  ច្ ធីតសរា។ សសព្ព សត សម្ គ្ ោ សសមាម ោទមានា 

វសនតិ។ អថាបរសមិេ សម្សយ អម្ោច ោ ម្ុដ្សីវរសញ្ញ កាលកសត 

សទវានំបិយតសិសកុមារំ អភិសិញ្ច ិេសុ, អភិសសកសម្កាលសម្វសស 

អសនកាន ិ អច្ឆរយិានិ អសហសុំ។ ត្និ បកាសសនាត ោ 

ម្ហាវំសកថាច្រយិា អាហំសុ។ 

[១៥] សទវានំបិយតិសសាតិ,  វសិសុសត្ ទតុិសយា សុសត្; 

សតសុ៨១ ភាតុសុ សសព្ពសុ, បុញ្ញប ញ្ ោធិសកា អហុ។ 

[១៦] សទវានំបិយតិសសា សោ, រាជាសិ បិតុអច្ចសយ; 

តសាភិសសសកន សម្ំ,  ព្ហូនច្ឆរយិានហូ។ 

                                                           
៨១. អសហាសិម្ុដ្សីវសស, ទសបុសតតសុបុញ្ញវា ឥតិកតថច្ិ។  
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[១៧] លង្ក ោទីបម្ ហិ សកសល,  និធសយា រតនានិច្; 

អសនាត ោឋិត្និ ឧគគនាតវ ោ,  បថវតីលមារុហំុ។ 

[១៨] លង្ក ោទីបសម្ីបម្ ហិ,  ភិនននាវា គត្និ ច្; 

តព្រត ជាត្និ ច្ ថលំ,  រតនានិ សមារុហំុ។ 

[១៩] ឆាតបព្ពតបាទម្ ហ,ិ   តិសសា ច្ សវឡុយដ្ឋិសយា; 

ជាត្ រថបសត្សទន,  សមានា បរមិាណ្សត្។ 

[២០] ត្សុ ឯកា លត្យដ្ឋិ,  រជត្ភា តហិេ លត្; 

សុវណ្ណវណាណ ោ រុចិ្រា;  ទិសសសនតត្ ម្សនារមា។ 

[២១] ឯកា កុសុម្យដ្ឋីតុ;  កុសុមានិ តហិេបន; 

នានានិ នានាវណាណ ោនិ;  ទិសសសនតតិផុោនិ ច្។ 

[២២] ឯកា សកុណ្យដ្ឋី តុ,  តហិេបកខ ិម្ិ្ ព្ហូ; 

នានា ច្ នានាវណាណ ោ ច្,  សជីវាវយិ ទិសសសរ។ 

[២៣] ហយគជរថា ម្លកា,  វលយង្គលុិសវឋកា សច្វ; 

កកុធផម បាកតិកា, ឥសច្ច ត្ អដ្ឋ ជាតិយា។ 

[២៤] ម្ុត្ត ោ សម្ុ ទ្ ោ ឧគគនាតវ ោ;  តីសរ វដ្ដិវយិដ្ឋិត្; 
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សទវានំបិយតសិសសស;  សព្ពំ បុញ្ញវជិម្ភិតំ។ 

[២៥] ឥនទនីលំ សវឡុរយិ,ំ   សមហិតង្ កម្ណ្ី ចិ្ សម្; 

រតនានិ បសន ត្ន,ិ  ម្ុត្ត ោ ត្ ត្ច្ យដ្ឋិសយា; 

សត្ត ោហព្ភនតសរសយវ,  រស ញ្ ោ សនតិកមាហរុំតិ។ 

សតន ច្ សម្សយន សទវានំបិយតសិសម្ហារាជា ច្ អសោសកា 

ធម្មរាជា ច្ អទទិដ្ឋសហាយា សហានតិ។ តោម ោ សោ ឯត្និ រតនាន ិ

ច្ អ ញ្ ោនិ ព្ហូនិ ឧបាយនានិ ម្ម្ សហាយសស សទថាត ិ

ធមាម ោសោកម្ហានរនិទសស បណាណ ោការត្ថ ោយ សបសសសិ។ សោបិ ត ំ

ទិោវ ោ បសីទិត្វ ោ បញ្ច រាជកកុធភណាឌ ោនិ ច្ អញ្ញញ្ច  

ព្ហុបណាណ ោការញ្ច  អភិសសកត្ថ ោយ សបសសសិ។ ម្យ ហំ សហាយំ 

អភិសសកំ កសរានតតូ។ិ ន សកវលសញ្ច តំ អាម្ិសបណាណ ោការ។ំ ឥម្ំ 

កិរ ធម្មបណាណ ោការម្បិ សបសសសិ។ 

[២៦] អហំ ព្ទុេំ ច្ ធម្មំ ច្;  សំឃំ ច្ សរណ្ំ គសត្; 

ឧបសកតតំ សវសទសិេ;  សកយបុតតសស ោសសន។ 

[២៧] ឥសម្សុ តីសុ វតថសូុ;  ឧតតសម្សុ នរុតតម្; 

ចិ្តតំ បោទយិត្វ ោន,  ស េ្ ោយ សរណ្ំ វជាតិ។ 
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អម្ោច ោ បុន លង្ កមាគម្ម រាជានំ អភសិញិ្ច ិេសុ, សតន សោ បន 

សម្សយន សមាគគលបិុតតតិសសសតថសរា កតថ នសុោ អនាគសត ោសន ំ

សុបបតិដ្ឋិត ំ ភសវយាតិ ឧបបរកិខ សនាត ោ បច្ចនតិសម្ សបុបតិដ្ឋតិ ំ

ភវសិសតីតិ ញត្វ ោ សត សត សថសរ តតថ តតថ សបសសត្វ ោ ម្ហាម្ហិនទសតថរ ំ

គនាតវ ោ តម្ពបណ្ណទិីប ំ បោសទហីតិ និសយាសជសិ, សសកាក ោ ច្ 

សទវានម្ិសនាទ ោ ម្ហាម្ហិនទសតថរំ ឧបសកំម្ិត្វ ោ កាលកសត្ ភសនត 

ម្ុដ្សីសវា រាជា។ ឥ្និ សទវានំបិយតសិសម្ហារាជា រជជំ កាសរតិ។ 

សមាម ោសម្ពសុទេន ច្ តុសម្ ហ ព្ាកត្ អនាគសត ម្ហិសនាទ ោ នាម្ ភកិខ ុ 

តម្ពបណ្ណទិីបំ បោសទសសតីតិ។ តោម ោ តិហ សោ ភសនត កាសម 

ទីបវរ ំគម្នាយ, អហម្បិ សហាសយា ភវសិាម្ីត,ិ សថសរា តសស វច្នំ 

សម្បដ្ិច្ឆិត្វ ោ អតតសតតសមា សច្តិយបព្ពតវហិារសត្ សវហាស ំ

ឧបបតិត្វ ោ អនរុាធបុរសស បុរតថិម្ទោិយ ម្ិសសកបព្ពសត បតដិ្ឋហិ, 

ឥម្ំ ឯតរហិ សច្តិយបព្ពសត្តិបិ ស ជ្ ោននតិ។ ត្ តម្ពបណ្ណយិ ំ

ឧសសវទិវសោ សហាតិ, រាជា ឆណ្ំ កសរាថាតិ អម្សច្ច អាណាសបត្វ ោ 

ច្ត្ត ោឡីសសហសសបុរសិសហិ បរវិារសិត្ នគរមាហ ោ និកខម្ិត្វ ោ 

ម្ិសសកបព្ពតំ បាយាសិ ម្ិគវំ កីឡិតកុាសមា។ អថ តសមិេ បព្ពសត 

អធិវត្ថ ោ ឯកា សទវត្ រស ញ្ ោ សថសរ ទសសសសាម្ីតិ សរាហតិម្ីគ-

វសណ្ណន អវទិសូរ តណិ្បណាណ ោនិ ោទមានា វយិ ច្រតិ, រាជា អយុតតំ 

្និ បម្តតំ វជិឈតិុំត ិ ជិយំ សបាសឋស,ិ ម្ិស្ អម្ពតថលម្គគ ំគសហត្វ ោ 
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បមយិតុំ អារភ,ិ រាជា តំ អនពុ្នេសនាត ោ អម្ពតថលសម្វ អភិរុហិ, ម្ិស្ប ិ

សថរាន ំ អវទិសូរ អនតរធាយិ, ម្ហិនទសតថសរា រាជានំ អវទិសូរ អាគច្ឆនត 

ម្ំសយវ រាជា បសសតុ, មា ឥតសរតិ អធដិ្ឋហិត្វ ោ តិសស តិសស ឥសត្ 

ឯហីតិ អាហ, រាជា តំ សុត្វ ោ ចិ្សនតសិ។ ឥម្សមិេ តម្ពបណ្ណិទីសប 

ជាសត្ ម្ំ តិសសាតិ នាម្ំ គសហត្វ ោ អាលបិតុំ សម្សត្ថ ោ នាម្ នតថិ។ 

អយំ បន ឆិននភិននបដ្ធសរា ភណ្ឌុ កាោវ វសសនា ម្ំ នាសម្នា 

លបតិ, សកា នសុោ យំ ភវសិសតិ ម្នសុសា អម្នសុសា វាតិ។ សថសរា 

អាហ។ 

[២៨] សម្ណា ម្យំ ម្ហារាជ, ធម្មរាជសស ោវកា; 

តសវវ អនកុម្ោយ,  ជម្ពទុីបា ឥធាគត្ត។ិ 

រាជា ធមាម ោសោកនរសិនទន សបសិតោសនានោុសរន អនសុសរ-

មាសនា អយា នសុោ អាគត្តិ ត្វសទវ អាយុធំ និកខ ិបិត្វ ោ ឯកម្នត ំ

និសីទិ សសមាម ោទនយីំ កថំ កថយមាសនា ោរណ្ីយំ៨២ កថ ំ

កុរុមាសនា។ តសមិេ ត្និបិ ច្ត្ត ោឡីសបុរសិសហសានិ អាគនាតវ ោ ត ំ

បរវិាសរសុ,ំ ត្ សថសរា ឥតសរបិ ជសន ទសសសសិ, រាជា ទិោវ ោ ឥសម្ 

ក្ អាគត្តិ បចុ្ឆិ, ម្យា សទេិេសយវ ម្ហារាជាតិ។ ឥ្និ បន 

                                                           
៨២. សសមាម ោទនីយំ-ឥតិសព្ពតថ។  
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ជម្ពទុីសប អសញ្ញបិ ឯវរូបា សម្ណា សនតីតិ។ ម្ហារាជ ឯតរហិ 

ជម្ពទុីសបា កាោវបសជាជ ោសត្ ឥសិវាតបដ្ិវាសត្, តសមិេ។ 

[២៩] សតវជិាជ ោ ឥទេិបបត្ត ោ ច្,  សច្សត្បរញិ្ញសកាវ ិ្ ; 

ខីណាសវា អរហសនាត ោ,  ព្ហូ ព្ទុេសស ោវកាតិ។ 

រាជា តំ សុត្វ ោ បសសនាន ោ អសហាសិ, អថ សថសរា រុសកាខ ោបមាទនិា 

តសស ប ញ្ ោសវយយតតិយំ ញត្វ ោ ធម្មំ សទសសសិ សនរាម្សរហិ 

ោធុការំ ការយមាសនា។ សតន វុតថំ។ 

[៣០] បណ្ឌ ិសត្តិ វទិិត្វ ោន,  ច្លុលហតថិបស្បម្;ំ 

សុតតនតំ សទសយី សថសរា,  ម្ហីបសស ម្ហាម្តិ៨៣។ 

សទសនាបរសិយាោសន សោ សទេិេ សតហិ នសរហិ ច្ត្ត ោឡីស-

សហសសសហិ សរសណ្សុ បតិដ្ឋហីតិ។ អថសស រាជា សសវ  ភសនត ម្ម្ 

សគសហ ភិកខ ំ គណាហ ោថាតិ យាចិ្ត្វ ោ គនាតវ ោ នគរញ្ច  រាជសគហញ្ច  

អលង្ ករតិ្វ ោ សថសរ និសី្សបត្វ ោ បណ្ីសតនាហាសរន បរវិសិិត្វ ោ 

អនុ្ សទវបិបម្ុោហិ បញ្ច សតឥតថីហិ សទេិេ ឯកម្នតំ និសីទិ។ អថ 

សថសរា ធម្មរតន វសស ំ វសាសបសិ។ តសត្ ត្ បញ្ច សតឥតថិសយា 

                                                           
៨៣. ម្ហីម្តី ឥតិបិកតថច្ិ។  
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សោត្បតតិផលំ បាបុណ្ិេសុ។ តសត្ ហតថិោមយំ សហសស,ំ 

ននទនវសន សហសសតំិ ឯវំ ទតុិយទិវសស អឍេសតយាន ិ

បាណ្សហសាន ិ សោត្បតតិផសល បតិោឋ ោសបសិ។ តតយិទិវសស 

អឍេនវបបមាណ្ំ បាណ្សហសសតំិ ឯវំ អសនកសត្នំ អសនក-

សហសានំ អសនកសត សហសានំ ធមាម ោ ម្តំ បាសយសិ។ 

វុតតញ្ហ ិ។ 

[៣១] ម្ហាម្ហិនទសុរសិយា,  លង្ក ោសវហាសម្ជឈស្; 

សាធសនយយម្ពសុជ កាសិ,  វកិាសំ ធម្មរសំនិា។ 

[៣២] ម្ហាម្ហិនទច្សនាទ ោ សោ, លង្ក ោសវហាសម្ជឈស្; 

សាសធសិ ធម្មរំសីហិ,  សវសនយយកុម្ុ្ កសរ។ 

[៣៣] ម្ហាម្ហិនទសម្សឃា សោ, វសស ំធម្មម្ពវុុដ្ឋយិា; 

ោធូនំ ចិ្តតព្ីសជស,ុ  ជសនសិ កុសលង្ កសុរតិ។ 

អថ រាជា សុម្នោម្សណ្សរន ធមាម ោសោកសស ហតថសត្ 

សមាម ោសម្ពទុេបរភិតុតបតតបូរធាតុសយា ច្ សកកសស សនតិកា 

ទកខ ិណ្កខកធាតុំច្ អាហរាសបត្វ ោ៨៤ សច្តិយបព្ពសត ថបូ ំអាទិេកត្វ ោ 

                                                           
៨៤. អាហារតិ្វ ោ-ឥតិសព្ពតថ។  
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សកលលង្ក ោទីសប សយាជសន សយាជសន ថូបានិ កាសរត្វ ោ 

ទកខ ិណ្កធាតុំ នទិហិត្វ ោ ថូបារាម្ថបូញ្ច  បតិោឋ ោសបស។ិ អថ 

សង្ឃម្ិត្ត ោយ សថរយិា អានីតំ ជយម្ហាសាធិសនា 

ទកខ ិណ្ម្ហាោខំ បតិោឋ ោសបត្វ ោ បូជ ំ កាសរសិ។ សសាព ោ បសនតថ 

កថាវតិថសរា ម្ហាវសំសត្ សវទិតសាព ោ។ 

[៣៤] បារវាទិកស្សសន,  ជាសតវំ បរោគសរ; 

បត្ត ោនសុមាទនា ឯវំ,  លង្ក ោយំ អាសិ ឥសសសរា។ 

[៣៥]  បាបម្បិ ឯវំ ផលតីតិ ម្នាតវ ោ, 

ញត្វ ោន បុញ្ញសស ផលំ ឥទនតិ; 

សភា សយានិសោ កុព្ពថ បុញ្ញកសម្ម, 

គនាតវ ោន សយ យតថ ន សោច្យនតីតិ។ 

សតភាតិកម្ធុវាណ្ជិកានំ វតថ ុំ អដ្ឋម្ំ។ 
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៣៩. សាធរិាជធតីយុា វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

ភគវតិ បរនិពិ្ពសុត លង្ក ោយំ ោសសន សុបបតិដ្ឋិសត តតថ 

ហកុសរឡីតិ ឯសកា ្សមា អសហាសិ, តសតថកា ្រកិា 

្មា្រកិាហិ សទេិេ តតថ តតថ កីឡនតី វហិរតិ, ត្ ្ម្សម្ីសប 

ម្ហាសោព្ភំ សហាត។ិ តសតថសកា ម្រុតថរុសកាខ ោ សព្ព្  បាឡិផសុមល ោវ 

តិដ្ឋតិ។ ម្នសុា ព្ទុេបូជនតថំ បុបាផ ោនិ វចិិ្ណ្នាត ោ ឧទកំ ឱគសហត្វ ោ 

រុកខម្ភិរុយ ហ បុបាផ ោនិ ឱច្ិណ្នតិ, កុមារកិា សត ទិោវ ោ ម្នសុា សុសខន 

គនាតវ ោ បុបាផ ោនិ ឱច្ិណ្នតតូិ ឯកំ សុកខបាលិភទទទណ្ឌ កំ អាហរតិ្វ ោ 

សសតុំ កត្វ ោ ឋសបសិ, តសត្ បោឋ ោយ ម្នសុា សតនគនាតវ ោ បុបាផ ោន ិ

ឱច្ិណ្នតិ។ អថ ោ តសត្ ច្តុ្ សតសនវ កុសលកសម្មន ជម្ពទុីសប 

បាដ្លិបុតតនគសរ សោម្ទតតរស ញ្ ោ ធតី្ ហុត្វ ោ និព្ពតតិ, ឧតតម្រូបធរា 

សទវច្ឆរបដ្ិភា្ អសហាសិ។ មាត្បិតសរា បនសា សាធិរាជ-

កុមារកិាតិ សវាហរ ិិំសុ។ បុសព្ព កតសសតុអានភុាសវន តសា 

សុវរីសកា នាសម្សកា អាកាស្ម្ ី សិនេវសបាតសកា និព្ពតតិ។ 

រាជធីតុយា បន បតិ្ ព្ទុេមាម្សកា ធម្មមាម្សកា សង្ឃមាម្សកា 

ហុត្វ ោ ម្ហនតំ បុញ្ញ ំ បសវសនាត ោ សិនេវសបាតកំ ទិោវ ោ បុញ្ញករណ្សស 

សម្ សហាសយា លស េ្ ោតិ តុដ្ឋមានសោ អសស ំអភិរុហិត្វ ោ ទវិសសស 

តិកខតត ុំ គនាតវ ោ ម្ហាសាធិេ វនទតិ។ រាជធតី្ នំ ទិោវ ោ បិតុសនតកិំ គនាតវ ោ 
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អភិណ្ហ ំ ត្ត កុហិេ គច្ឆសីតិ បុច្ឆិ។ រាជា ន កិញ្ច ិ កសថសិ, អថ ោ 

បុនបបុនំ បិតរំ និព្នេនតី បុច្ឆិ។ តសត្ រាជា តសាវ ិ កសរាសនាត ោ 

ឯវមាហ។ 

[១] អមាហ ោកំ ភគវា បុសព្ព,  បូសរសនាត ោ ទសបារម្;ី 

អ្សិ សីសរតតកខ ,ិ  ម្ំសំ ជីវតិសម្វ ច្។ 

[២] បុតត្សរ ច្ រសជជ ច្,  បត្វ ោ៨៥ បារម្ិម្តថក;ំ 

អនបបកបបសកាដី្ន,ំ  សខសបត្វ ោ កបិលវុសយ។ 

[៣] សកករាជកុសល ជាសត្,  សមសក អបបដ្ិបុគគសម; 

សម្បតតច្កកវតតិតត,ំ   បហនាតវ ោន នរាធិសបា។ 

[៤] ទិោវ ោ និម្ិសតត ច្តុសរា,  និកខម្ម អភិនិកខម្;ំ 

សាធិម្ូលម្ុបាគម្ម,  និសិសនាន ោ វជិរាសសន។ 

[៥] សហសសាហំុ មាសបត្វ ោ, នានាយុធសមាកុលំ;៨៦ 

ម្ហាភីតិករំ សវស,ំ  កាឡបព្ពតោទសិ។ំ 

                                                           
៨៥. ទត្វ ោ ឥតិបិកតថច្ិ។  

៨៦. នានាវុធសមាកុលំ-ឥតិសព្ពតថ។ 
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[៦] មាសបត្វ ោន សមារុយ ហ,  គិរសិម្ខលវារណ្;ំ 

មារសសនំ សមាសនត្វ ោ,  អាគតំ ម្ករទេជំ។ 

[៧] បារម្ិត្ព្សលន តំ,  មារសសនំ បមបិយ; 

យត្ថ ោសីសនា កិសលោរ,ិ សហសស ំឃាតយី ជិសនា។ 

[៨] នយនំ សុជលសសសកហិ, សត្ត ោហំ ជិនសសវតិ;ំ 

បូជិតំ សទវព្រព្សហម ហិ,  សិស េ្ ោរគនរាទិហិ; 

វនទិតុំ ជយសាធិេត,ំ  គោឆ ោម្ិ សតតំ អហំ។ 

[៩] ឧបាសតិ ស្ គនាតវ ោ,  សយា នសរា សាធិបាទបំ; 

គសនាេ ោទទបីធូបាទ,ិ  នានាបូជាហិ ោធុកំ។ 

[១០] ស នសរា និរាម្សយា សហាតិ, បច្ចសតត ច្ បរតថ ច្; 

បូជិសត្ មានិសត្ សហាតិ, ទីឃាយុ ព្លវា សុខី។ 

[១១] តទតថំ បតថយសនតន,  អតថកាសម្ន ជនតនុា; 

ឧបាសនីយំ ស េ្ ោយ,  និច្ចំ តំ សាធិបាទបតំិ។ 

តំ សុត្វ ោ កុមារកិា បីតិយា ផុដ្សររីា បិតរំ វនទិត្វ ោ អហម្ប ិ

ត្ត គោឆ ោម្ីតិ អាហ។ រាជា បនសា ឧបទទវភសយន គម្នំ ន ឥច្ឆិ។ 

តសត្ ោ យាវតតយិំ បិតរំ យាចិ្ត្វ ោ រ ញ្ ោ អនុ្ ញ ោត្។ តសត្ 
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បោឋ ោយ បិតរា សទេិេ សិនេវមារុយ ហ សាធិេ វនទិតុំ សតត ំ គច្ឆតិ។ 

អថាបរភាសគ រាជា ម្រណ្ម្សញ្ច  និបសនាន ោ ចិ្សនតសិ។ ធីត្ សម្ និរនតរំ 

សាធិឧបោឋ ោនគំច្ឆតិ, ឯតិសា អនាគសត យំកិញ្ច ិ ភយំ ឧបបជជមាន ំ

តសត្ ឧបបជជតិ។ តតថ សម្ កិេ កាតព្ពនតិ។ តសត្ សិនេវ ំ

បសកាក ោោសបត្វ ោ តសស កណ្ណម្ូសល ម្សនតសនាត ោ ឯវមាហ, ត្ត ម្ម្ 

ធីត្ អភិណ្ហ ំ តវ សហាយំ កត្វ ោ សាធិេ វនទិតុំ គច្ឆតិ។ តតថសា 

យំកិញ្ច ិ ភយំ ភសវយយ។ តំ នបបតិរូបំ។ តតថ គម្នាគម្សន ម្ម្ ធីតរ ំ

រសកខយាសីតិ តសស ធីតរំ បដ្ិបាសទត្វ ោ កាលម្កាសិ។ តសត្ 

រាជធីត្ បិតុសររីកិច្ចំ កាសរត្វ ោ ទិវសសស តិកខតត ុំ អសសម្ភិរុយ ហ 

សាធិឧបោឋ ោនំ គច្ឆតិ។ ម្នសុា បនសា រូបសម្បតតិេ ទិោវ ោ 

 វមិ្ ហិតមានោ រាជារហំ វត សនា ឥទំ បណាណ ោការ ំទិដ្ឋំ។ គនាតវ ោ រស ញ្ ោ 

អាចិ្កខ ិសាម្។ អសបបវ នាម្ រាជា សោ កិញ្ច ិ សនា ទសទយាត ិ

ចិ្សនតត្វ ោ រស ញ្ ោ សនតិកំ គនាតវ ោ វនទិត្វ ោ ឋិត្ ឯវមាហំសុ។ 

[១២] សាធិម្ណ្ឌ ំ សមាគម្ម,  អភិណ្ហ ំ តុដ្ឋមានោ; 

វនទនតី យាតិ កសញ្ញកា,   វជិជវូ សិរយិា ជលំ។ 

[១៣] នីលធម្បិលលភារា ោ,   វោិមយតសមច្នា; 

សោណ្ណស្មភសវណា, ោមា សុភបសយាធរា។ 
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[១៤] សតរំសីហិ សម្មិសស,  សញ្ច ាម្ពទុសមាធរា; 

តុង្គនាោ នីលភម្,ុ  ហាសភាោ ម្សនារមា។ 

[១៥] ឦទិសំ សនា ម្ហារាជា,៨៧ ទិដ្ឋបុព្ពំ កុ្ច្នំ; 

ឯហិ តសា សិរ ិិំសទវ,  សាធិម្ណ្ឌ ម្ ហិ ទកខសីតិ។ 

តំ សុត្វ ោ រាជា សវណ្សំសសគគសនវ ត្យ បដ្ិព្ទេចិ្សត្ត ោ 

ច្តុរង្គិនិេសសន ំ គសហត្វ ោ រាជធីតរំ សាធិវនទនត្ថ ោយ អាគតកាសល 

ព្ហិបាកាសរ សសនំ បរកិខ ិបាសបត្វ ោ គណ្ហសថតនតិ ម្នសុសស 

និសយាសជសិ។ តសត្ សសនាបិ តំ គហណ្សជាជ ោ អោឋ ោសិ។ រាជធីត្ 

សត ទិោវ ោ សីឃំ សិនេវំ ឧបសង្ កម្ិត្វ ោ តសស បិដ្ឋិយំ និសិនាន ោ បណ្ហ ិយា 

សញ្ញំ អ្សិ។ សោ តំ គសហត្វ ោ សវសគន អាកាសំ បកខនទិ។ ោ 

បន ទនុនិសិននភាសវន អសសសស សវគំ សនាេ ោសរតមុ្សសកាក ោនត ី

អសសបិដ្ឋិសត្ បរគិលិ។ សិនេសវា រាជធតីរំ បតមានំ ទិោវ ោ រាសជាវាទំ 

សរមាសនា សវសគនាគនាតវ ោ តសា សកសស ឍំសិត្វ ោ ឧកខ ិបិត្វ ោ 

បតមានាយ តសា បិដ្ឋិេទត្វ ោ និសី្សបត្វ ោ អាកាសសន តំ សនត្វ ោ 

បាដ្លិបុតតនគសរសយវ បតិោឋ ោសបសិ៨៨។ 

                                                           
៨៧. ម្ហារាជទិដ្ឋបុព្ព ឥតិបិកតថច្ិ។  

៨៨. បាតលិបុតតនគសរសយវតំ បវ ិសបសិឥតិបិកតថច្ិ។ 
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[១៦] តិរោឆ ោនគត្សបវ,ំ  សរនាត ោ ឧបការក;ំ 

ន ជហនតីតិ ម្នាតវ ោន, កតញ្ញូ  សហានត ុ៨៩ បាណ្ិសនាតិ។ 

តសត្ បោឋ ោយ ោ បុញ្ញកម្មំ កត្វ ោ សគគបរាយនា 

អសហាសីតិ។ 

[១៧]  សយា យំ ទមុ្ិនទំយតិននទសនន; 

សម្បូជិតំ បូជយសត ស បស ញ្ ោ; 

ស សភាគវា សហាតិ អនីតិសកា ច្, 

សព្ពតថ សោ សហាតិ បសតថរូសបា។ 

សាធិរាជធីតុយា វតថ ុ ំនវម្ំ។ 

៤០. កុណ្ឌ លយិា វតថមុ្ ហ ិអយមានបុពុ្ពកីថា 

លង្ក ោទីសប សរាហណ្ជបសទ ម្ហា្សមា នាម្ អសហាសិ, តតថ 

តិសសវហិារ ំនាម្ អសនកសតភិកខ ូហិ សមាកិណ្ណំ អសនកបរសិវណ្-

បតិម្ណ្ឌ តិំ វហិារ ំអសហាសិ។ តសតថសកា តិសសា នាម្ ោម្សណ្សរា 

បដ្ិវសតិ។ សោ ឯកសមិេសម្សយ ជនបទោរកិ ំ ច្រសនាត ោ 

បាោណ្វាបិ្សម្ ភិកខ ំ ច្រតិ្វ ោ យាបនម្តតំ ភតតំ សបបិនា សទេិេ

                                                           
៨៩. សហានតិបាណ្ិសនា-ឥតិបិកតថច្ិ។  
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លភិត្វ ោ និកខម្ម ្ម្ វ្ ោរំ បត្វ ោ ម្ហា្មាភិម្ុសោ គច្ឆសនាត ោ ម្នសុសស 

ឧទកផាសុកោឋ ោនំ បុច្ឆិ។ សតហិ ភសនត តមុាហ ោកំ អភិម្ុសខ អវទិរូោឋ ោសន 

កកុព្នទកនទរំ នាម្ សនទមានសីតសមទកំ ធវលវាលកុាតលំ តតថ 

តុសម្ ហ គនាតវ ោ នហាត្វ ោ សីតលោឆ ោយាយ វាលកុាតសល និសិសនាន ោ 

ភតតកិច្ចំ កត្វ ោ គច្ឆថាតិ វុសតត ោម្សណ្សរា ោធូតិ វត្វ ោ តតថ គនាតវ ោ 

ផាសុកោឋ ោសន នសិិសនាន ោ ភតតំ ភញុ្ជ តិុមារភិ។ ត្ ឯសកន 

វនកម្មិសកន សទេិេអរញ្ញំ គត្ ឯកា សុនខី តសមិេ កនទសរ ឯកសមិេ 

បាភ ោរោឋ ោសន ្រសក វជិាយិត្វ ោ ឆាតជឈត្ត ោ បសវធមានគត្ត ោ ្រកាន ំ

សម្ីសបនបិនាន ោ ោម្សណ្រសស បសតត អាហារគនេំ ឃាយិត្វ ោ 

និបននោឋ ោនសត្ វុោឋ ោយ បសវធមានា តសស សម្ីបំ អាគម្ម នង្គដុ្ឋំ 

ោសលនតី អោឋ ោស,ិ ោម្សណ្សរា តំ ទោិវ ោ កម្បិតមានសោ អតតសនា 

សភាជនត្ថ ោយ វដ្ដិតំ បថមាសមបំ តសា បុរសត្ ឋសបស,ិ តសត្ ោ 

សោម្នសា តំ ភញុ្ជ ិ។ តំ ទិោវ ោ តុសោឋ ោ បុនបបុនំ អាសមបំ កសរាសនាត ោ 

តសា ភតតំ ទត្វ ោ បតតំ សធាវតិ្វ ោ ថវកិាយ បកខ ិបិត្វ ោ អគមាសិ។ 

តសត្ ោ សុនខ ី ោម្សណ្រគសតន បោសទន តសត្ ច្តុ្ 

ជម្ពទុីសប សទវបុតតនគសរ រាជានំ បដ្ិច្ច តសស ម្សហសិយា កុច្ឆិម្ ហ ិ

បដ្ិសនេិេ គណ្ហ ិត្វ ោ ទសមាសច្ចសយន មាតុកុច្ឆិសត្ និកខម្ិ, អថសា 

សិោម្ង្គលទិវសស សម្បសតត មាត្បិតសរា បនសា កុណ្ឌ មវដ្ដ-

សកសត្ត ោ កុណ្ឌ មតិ នាម្ ម្កំសុ។ ោ អនកុកសម្ន 
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សោឡសវសសុសទទសកិា អសហាសិ, តសមិេ កិរ សម្សយ តិសសា 

ោម្សណ្សរា ម្ហាសាធិេ វនទិសាម្ីតិ នាវំ អភិរុយ ហ ជម្ពទុបីំ គនាតវ ោ 

អនបុុសព្ពន សទវបុតតនគរំ បត្វ ោ សុនិវសត្ថ ោ សុបារុសត្ យុគម្តតទសោ 

ភិកាខ ោយ ច្រសនាត ោ ម្ហាវថីិេ សម្ោបុណ្។ិ រាជធីត្ សីហបញ្ជ រ ំ

ឧគាសដ្ត្វ ោ អនតរវថីិេ ឱសមសកនតី ភិកខ នតំ ោម្សណ្រ ំ ទិោវ ោ 

បុព្ពសិសនហំ បដ្ិលភិ, តសមិេខសណ្ តសា ជាតិសសរញាណ្ ំ

អសហាសិ។ ោ កិរ បុសព្ព ភិកខ ុណ្ី ហុត្វ ោ បណ្ណសូចិ្យា សទេិេ 

សបាតថកញ្ច  បទីបយិសតលញ្ច  ទត្វ ោ ជាតិសសរា ភសវយយតំិ បតថន ំ

ឋសបស,ិ តសត្ ោជាតិេ អនសុសរនតី ោម្សណ្សរន អតតសនា 

កតូបការំ ទិត្វ ោ សោម្នសា នំ បសកាក ោោសបត្វ ោ រាជសគសហ 

អាសនំ ប ញ្ ោសបត្វ ោ តតថ និសិននំ នានគគរស សភាជសនន បរវិសិិត្វ ោ 

ឱនីតបតតបាណ្ិេ ោម្សណ្រំ ឧបសង្ កម្តិ្វ ោ វនទិត្វ ោ ឯកម្នតំ និសិនាន ោ 

សតន សទេិេ សលលបនតី ឯវមាហ។ 

[១] ន ស ជ្ ោនាសិ ម្ំ ធរី,  បុសព្ពហំ តវ ្សកិា; 

សតនាហំ សុខិត្ អាសិេ, តោម ោ តវ ម្សិ ឥសសសរាតិ។ 

តំ សុត្វ ោ ោម្សណ្សរា អាហ។ 

[២] នតថិ សម្ ត្ទិសី ្សី,  ន ស ជ្ ោនាម្ិ តំ អហំ; 

កាសិ តវ ំ កសស វា ធីត្, តំ សម្ អកាខ ោហិ បុច្ឆិត្តិ។ 

តសត្ ោ តំ ោរាសបនតី អាហ។ 
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[៣] ោរាសបម្ិ តវុំ អជជ,  យថា ជានាសមិ្ំ ឥសស; 

ព្ជុឈសសុ សាធិសត្ ្និ, ម្យា ជាតិេសរនតិយា។ 

[៤] បាោណ្វាបិ្ម្ម្ ហ,ិ  តម្ពបណ្ណមិ្ ហិ សរាហសណ្; 

ភិកខ ិត្វ ោន តុវំ ភសនត,  យ្ កកុព្នទកនទសរ។ 

[៥] និសីទិត្វ ោន តវ ំ ភតត,ំ  ភតុតកាលំ សរសិសស;ិ 

ត្ហំ សុនខី អាសិេ,   វជិាត្ លទេស្ច្រា។ 

[៦] ្រសក ោទិតុំ ម្យ ហ-,  មាសនាន ោ ខទុបីឡិត្; 

បសវធមានសព្ពង្គ ោ,  អោឋ ោសិេ តវ សនតិសក។ 

[៧] ទិោវ ោ តំ ម្ំ ត្ ភសនត,  សវធមានំ ព្ភុកុខ ិត;ំ 

ឆិននភសត្ត ោ តុវំ ហុត្វ ោ,  ម្ម្ំ ភសតតន សត្សយី។ 

[៨] ត្ហំ ម្ុទចិុ្សតតន,  ចិ្តតំ តយិ បោទយិេ; 

សតនាហំ បុញ្ញកសម្មន,  ទតុិសយ អតតសម្ភសវ។ 

[៩] ឥធ រាជកុសល ជាត្,  សព្ពកាម្សម្ទិេិន;ី 

ចិ្តតបបោទម្សតតន,  សមកនាថសស ោសសន។ 

[១០] តទហុបព្ពជិតសាបិ,  ឦទិោ សហានតិ សម្ប្; 

កីទិសំ សហាតិ សម្ពសុទេ,  បោសទន ផលំ អសហា។ 

[១១] អ ញ្ ោនិ បន កិោច ោនិ,  បហាយាតតហិសត រសត្; 

អតនទិសត្ ទិវារតតិេ,   សរាតុ រតនតតយំតិ។ 
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ឯវំ ោម្សណ្សរន កតូបការំ ោរាសបត្វ ោ ភសនត តវ ្សយិា 

អនគុគហំ បដ្ិច្ច ឥសធវ វសថាតិ និម្នតិត្វ ោ សតន សម្បដ្ិច្ឆិសត ម្ហនតំ 

 វហិារ ំ ការាសបត្វ ោ ោម្សណ្រ ំ អាទិេ កត្វ ោ អសនកភកិខ ុសសត 

និម្សនតត្វ ោ វហិាសរ វោសបត្វ ោ សុលភំ កត្វ ោ ច្តុបច្ចសយហិ 

ឧបោឋ ោសិ។ ោម្សណ្សរាបិ សុនខិយា ទិនន្ នំ អនសុសរតិ្វ ោ តុសោឋ ោ 

ព្ុ្ េ ោនសុសតិេ ម្នសកិសរាសនាត ោ ន ចិ្សរនវ អរហតតំ បត្វ ោ តសមិេសយវ 

 វហិាសរ វសសនាត ោ អាយុបរសិយាោសន តសតថវ បរនិិាព ោយីតិ។ 

[១២] តិយសទេសុ តិសមកសមិេ,  នតថិ វតថតុតយំ វនិា; 

សត្ត ោន ម្ញ្ញ ម្ិច្ឆតថ,  ្យកំ សុរបាទប។ំ 

កុណ្ឌ លិយា វតថ ុំ ទសម្ំ។ 

ម្ហាសសនវស គ្ ោ ច្តុសត្ថ ោ។ 

ឯត្ត ោវត្ ជម្ពទុីបបុបតតិកថា សម្ត្ត ោ។ 

 


