
 

យតិភាសាបាល ី 
កន្លែងឈប់បងអងក់នងុភាសាបាល ី

 kñúgKm<IrvuetþaT½yKafaTI7 )ansEmþgerOgKru¬sMeLgF¶n;¦ 4 

y:agKW 

1-sMeyaKaTiKru ¬sMeyaK÷GaTi÷Kru¦ KruEdlenAsMeyaKtY 

tRmÜt 

]TahrN_ TtVa hitVa PutVa. Baküfa tVa CatYsMeyaK/ 

Baküfa T hi Pu CatYsMeyaKaTiKru/ edImeLIyvaCalhu ¬Rsal¦ 

EtmkRbkbnwg {tVa} ehIyRtUvGansMeLgCaKru¬F¶n;¦vij KWGanfa 

T½t-tVa/ hit-tVa/ Put-tVa.  

 2-TIXKru KruEdlCatYTIXRs³¬Rs³sMeLgEvg¦ )an-

dl; Rs³ Ga | À É » b¤BüBa¢n³EdlRbkbnwgRs³sMeLg 

Evg dUcCaka kI kU ek eka. 
 3-niKÁhItbrKru KruEdlmanniKÁhitenABIeRkay dUcCa 

GM Gi¿ GuM kM ki¿ kuM¬G÷ M=GM/  \÷ M=\M/  ]÷ M=]M.   

k(÷G÷ M=kM/  k(÷\÷ M=ki¿/ k (÷]÷ M=kuM. 

 នមោ  សោា សម្ពុ ទ្ធសស,   សសទ្ធម្ាសង្ឃសស  ច; 
 ឯមេន សចចវមជេន,  សិទ្ធិ មម្ មោេុ សព្វទា។ 
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 4-)aTnþKru ¬)aT÷Gnþ÷Kru¦ KruEdlenAeRkay)aTKafa )an- 

dl; Rs³ G \ ] b¤BüBa¢n³manRs³Rbkb EdlenAeRkay)aTKafa 

TaMg4 b¤)aTTI2 TI4 ¬Kafa Edlman 4 )aT¦. 

 kñúgKm<IrvuetþaT½yKafaTI10 sEmþgnUvyti¬karbg¥g;¦2y:agKW 

 1-)aTnþyti karQb;bg¥g; Rtg;xagcugeRkay én)aTKafa  

]>
1-BhU eTva mnusSa c/  2-mgÁlani GcinþyMu/ 

 3-Gakgçmana esatßanM/  4-RBÚhi mgÁlmutþmM. 

eyIgRtUvQb;sURtRtg; c  yuM  nM  mM. 

 2-)aTmCÄyti karQb;bg¥g;Gan Rtg;kNþal én)aTKafa 

Edlman 13 m:at; eyIgEckCa 3 nig 10 m:at;  

]>
1-eya BueT§a/ sumti Tiev Tivakerav/ 

 2-esaPenþa/  rtiCnen silasnmði/ 

 3-GasIena/  sivsuxTM GeTsi FmµM/  

 4-eTvanM/ tmsTisM nmami nic©M . 

RtÚvQb;GanRtg;BaküTI3 én)aTKafaKW eT§a/ enþa/ ena/ nM. 

 kñúgKm<IrqenÞacihndibbNI sEmþgyti 2 y:agKW 

1-viPtünþbTnþyti¬viPtþi÷Gnþ÷bT÷Gnþ÷yti¦ karQb;bg¥g; 

Gan Rtg;xagcug énbTnam bTGaxüat EdlmanviPtþienAxagcug 
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]> \tibi  esa  PKva. 

 Éetn  sc©veC¢n/  ehatu  em  CymgÁlM. 

 ]tþmegÁn  venÞhM/  )aTbMsuM  vrutþmM. 

 suxay  evTnay  sm,yutþa  Fmµa.  

ytimYyenH ebIbTdkXøaRtg;Na eyIgRtUvEtQb;Rtg;enaH 

eTIbRtwmRtUv. EtebIsURtfa \tibiesa/ PKva. Éet/ ns½c/ 

c³veC¢/ neha/ tuem/ CymgÁlM. ]tþmegÁ/ nvenÞhM/ )aTbM/ 

suMvrutþmM. suxa/ yevTna/ ysm,yutþa FmµadUecñH vaminRtwmRtUv 

tamk,ÜnsURteT eRBaHQb;GanxuskEnøgytiPgÁ. 

2-saPavikbTnþyti¬sPav÷Nik÷bT÷Gnþ÷yti¦ karQb; 

bg¥g; tamsPaBedImrbs;s½BÞ KWRtg;TIbMput rbs;bTedIm énTI 

kNþalsmas 

]> Pvtu sBVmgÁlM/  rkçnþú sBVeTvta/ 

 sBVBuT§anuPaevn/ sTa esatßI Pvnþú et. 

eyIgRtUvsURtfa sBV-mgÁlM/ sBV-eTvta/ sBV-

BuT§anuPaevn. EtebIsURtfa Pvtu s½B/ BmgÁlM/ rkç½n/ tus½B/ 

BeTvta/ s½B/ BBuT§anuPaev/ nsTa/ esatßI/ Pv½n/ tuetdUecñH 

vanwgxUcGtßn½yrbs;s½BÞedIm kñúgKm<IrsueBaFalgáar³ eBalfa 
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ytihIneTas ¬eTasxUcyti¦. mü:ageTot bTmYy b:uEnþmann½y 

eRcIn eyIgk¾GacGan)aneRcInviFIEdr vaGaRs½yelItRmÚvkar dUcCa 

Grheta ebIGanfa ¬Grh/ eta¦ mkBIBaküfa Grka ERbfa RTg;q¶ay 

cakswksRtUveBalKW kiels. 
ebIGanfa ¬Gr/ heta¦ mkBIBaküfa Gri÷htFatu ERbfa 

RTg;kMcat;bg; nUvkaMsgçarTaMgLay)anehIy. 

ebIGanfa ¬Grh/ eta¦ mkBIBaküfa Grh ERbfaRTg;smKYr 

edIm,ITTYl nUvbc©½yTaMgLay GMBIBBYkmnusSeTvtanigRBhµ. 

 ebIGanfa ¬G/ rheta¦ mkBIBaküfa G÷rh ERbfa RTg;min 

manTIkM)aMgkñúgkareFVI)abTaMgBYg. 

 kñúgKm<IrsueBaFalgáarKafaTI46 sEmþgGMBIerOgsURtb¤Etg 

RbeyaKb¤XøaxuskEnøgfa maneTaseQµaH KamµeTas ¬eTaseRbI 

BaküminBieraH b¤sresrGanxuskEnøgQb;¦ dUcCa 

ya  Pveta  biya  RsþINa CaTIRsLaj; rbs;Gñk.¬BieraH¦ 

 yaPveta biya RsIesñh_ rbs;GñkesBemfun. 

¬RbeyaKminBieraH¦ 

x \tibiesa/ PKva ¬Ganxus¦ 

√ \tibi/ esa/ PKva ¬GanRtUv¦ 
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x samI/ cibdibenña ¬Ganxus¦ 

√ samIci/ bdibenña ¬GanRtUv¦ 

x BüeKÇa ePaCnM PuBa¢ti = xøa sIu )ay ¬RbeyaKxus¦ 

√ BüeKÇa ePa CnM PuBa¢ti elakGñkd¾ceRmIn xøa sIu mnusS. 

x eya FmµM bsSti/ esamM bsSti = GñkNaeXIjFm’ 

GñkeNaHeXIjdYgc®nÞ.¬sresrxus eRBaHesamMERbfa dYgc®nÞ¦ 

√ eya FmµM bsSti/ esa mM bsSti GñkNaeXIjFm’ 

GñkeNaHeXIj eyIgtfaKt. ¬esa ERbfa GñkeNaH¦ 

 kñúgKm<IrsueBaFalgáarKafaTI48/ 50 nigTI 51 sEmþgyti 

karQb; 6 y:agKW 

1-)aTnþyti karQb;bg¥g;GanRtg;xagcugeRkay én)aT 

KafaTaMg 4 )aT tamRBHBuT§vcn³ b¤Qb;EtRtg;cugTI 2 mþg nigcug 

TI 4 mþg tamGdækfanigdIka. 

]> 
1-BhU eTva mnusSa c/  2-mgÁlani GcinþyMu/ 

 3-Gakgçmana esatßanM/  4-RBÚhi mgÁlmutþmM. 

eyIgRtUvQb;sURtRtg; c yuM nM mM. 

2-vutþDÆyti karQb;GanRtg;Bak;kNþal énKafa KWQb; 

Rtg;xagcug)aTTI2 enaHÉg ¬Qb;Rtg; yuM ¦. 
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3-GenkvNÑbTmCÄyti karQb;Gan Rtg;Bak;kNþalbT 

én)aTKafaTI1/ TI3 eRBaHbTEvgeBk eFVI»üelIs)aTKafa eyIgGac 

kat; cugbTrbs;)aTTI 1 cUleTAedIm)aTTI 2/ kat;cugbTrbs;)aTTI 

3 cUleTA)aTTI4 »üesµIKñaKWmçag 2 Bakü² b¤mçag 3 Bakü² eLIgeTA 

]> tM nem sirsacamI- krvNÑM tfaKtM. 

 eraKamnusSTuBÖikç- smÖÚtM tiviFM PyM. 

ebImçag1Bakü² b¤mçag1BakümçageTot2Bakümin)aneLIy 

]> sklabi Tisa siBa©- tIv esaNÑreshi eya. 

4-sn§iyti karQb;bg¥g;Gan nUvbTsn§itP¢ab;Kña viFIenH 

EckCa 3 y:ageTotKW 

4¼1-elabsn§iyti karQb;bg¥g;GannUvbTsn§i Edllub 

viPtþi KWRs³xagedImrbs;bTxagsþaM RtUvGancUlkñúgBüBa¢n³ cug 

bTxageqVgvij ¬cg;)ans½BÞxageqVg kuM»üxUcrUbsBÞedIm¦ 

]> sBVsS÷]bma=seBVabma Ganfa seBVa/ bma. 

4¼2-Gelabsn§iyti karQb;bg¥g;GannUvbTsn§i Edlmin 

lubviPtþiKW viPtþixagcugrbs;bTxageqVg RtUvGancUlnwgRs³xag 

edIm rbs;bTxagsþaMvij ¬yks½BÞxageqVgCa )aTnþyti¦ 

]> btþsS÷]bma=btþesSabma Ganfa btþ½s/ esabma. 
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 ti÷\mani=tINimani  Ganfa tI/ Nimani. 

 yani÷\F PUtani=yanIF PUtani Ganfa ya/ nIF/ PUtani. 

4¼3-GaeTssn§iyti karQb;GannUvbTsn§i Edlpøas; \ 

|eTACay/ ÉeTACay/ ]»eTACav/ niKÁhit-M eTACamb¤T. RtUvGan  

BüBa¢n³nigtYbMEbøg cUlCamYyRs³xagedIm rbs;bTxagsþaMvij 

]> vnÞami÷Gnnþmti¿=vnÞamünnþmti¿ Ganfa vnÞa/ münnþmti¿. 

 ÉvM÷ÉtM=ÉvemtM Ganfa Év/ emtM. 

 ÉtM÷Gevac=ÉtTevac Ganfa Ét/ Tevac. 

5-ni)atyti karQb;bg¥g;GannUvbTni)at. bTni)atman 

c va bn tu exa hi CaedIm RtUvGancUlCamYybTxageqVgédva. 

]> Gesvna c BalanM Ganfa Gesvna c/- BalanM.  

 Bahusc©Ba© sib,Ba© Ganfa Bahu/ sc©½jc³/ sib,½jc³/ 

 eya bn Pikçú PikçúnM Ganfa eya bn/- Pikçú. 

 hInM va bNItM va Ganfa hInM va/- bNItM va/. 

 sekáa hi Pikçev Ganfa sekáa hi/- Pikçev/. 

6-]bsKÁyti bT]bsKÁ 20 tYman b bra ni nI ] Tu sM vi 

CaedImRtUvGancUlnwgbTxagsþaMédCadrab min)ac;kat;bTeT. 
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]> bra÷Pveta=braPveta Ganfa braPveta hamGanfa bra/ 

Pveta. 

vi÷kalePaCna=vikalePaCna hamGanfa vi/ kalePaCna 

 
ចប់របបៀបអានភាសាបាលបីបបយត ិ
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ទ្វា ទសបរតិ្ត 
អង្គរបសអ់នកសតូ្រ ៣ អនកស្តា ប់ ៣ 

 ១-អត្ថញ្ច  ព្យញ្ជ នញ្ច  បរសិោសេត្វា  សុដ្ឋុ  ឧគ្គហិត្វ ជព្រះអតថ 
ន្ិង្រយញ្ជន្ៈ ឱ្យព្តឹរព្តូវដ ើយ ដរៀន្យកដោយល្អ (ដរៀន្ឱ្យព្តូវ) 
 ២-បទព្យញ្ជ នានិ អហាសបត្វា  បរបុិណ្ណំ  ឧគ្គហិត្វ ដរៀន្យកឱ្យ
ព្របប់របិូណ៌ រនិ្ឱ្យបទន្ិង្រយញ្ជន្ៈបាតប់ង្ ់(រនិ្ដរៀន្ដ ះៗ) 
 ៣-លាភសហតុ្ ឧគ្គហិត្វា  ភណ្នតសាបិ អត្ថ ំន ោសេតិ្ រនិ្
ដរៀន្យកដព្រះលាភជាដ តុ ដ ើយសាា យធ្យាយ 
 ១-កម្មា វរសណ្ន រនិ្មាន្ការហារ ដោយអន្ន្តរយិករម ៥ 

 ២-កិសេោវរសណ្ន រនិ្មាន្ការហារ ដោយន្ិយតរ ិា ទិដ្ឋ ិ

 ៣-សទទហនត្វយ មាន្ការដជឿនូ្វអានុ្ភារនន្ព្រះបរតិត 
អាោនាដិ្យសូព្ត អដ្ឋកថា + រលិិ្ន្ទបញ្ហា  អដភជជវរគ បញ្ហា ទី៤  
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គាថាអញ ជ្ ើញញេវតា 
 ១- សមនាត  ចកកវាសេសុ, អត្រត្វគ្ចឆនតុ  សទវត្វ; 
  សទធមា ំមុនិ‘រាជសស, សុណ្នតុ  សគ្គសម្មកខទ;ំ 

  *សសគ្គ កាសម ច រូសប, គ្រិសិិខរត្សដ្; 
  ចនតេិសកខ វមិ្មសន, ទីសប រសដ្ឋ ច គាសម,  
  ត្រុវនគ្ហសន, សគ្ហ‘វត្ថុមហ ិសខសត្ត,  
  ភុម្មា  ចាយនតុ  សទវា,  ជេ‘ថេ‘វសិសម, 
  យកខ‘គ្នធព្ា‘នាគា, ត្ដិ្ឋនាត  សនតិសក យ,ំ 
  មុនិវរវចនំ, ោេសវា សម សុណ្នតុ  

 េមា‘សសវនកាសលា អយ ំភទនាត ,  
 េមា‘សសវនកាសលា អយ ំភទនាត , 
 េមា‘សសវនកាសលា អយ ំភទនាត  

សម្ពុញេេគាថា (ថាា យបង្គំត្រះរេុេ) 
 ១- សមពុសទធ អដ្ឋ‘វសីញ្ច , ទ្វា ទសញ្ច  សហសសសក; 
  បញ្ច ‘សត្‘សហសានិ, នម្មម ិសិរោ អហំ។ 
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 ២- សត្ស ំេមាញ្ច  សង្ឃញ្ច , ឤទសរន នម្មម‘ិហំ; 
  នមកាក រា‘នុភាសវន, ហនាតា  សសព្ា ឧបទទសវ; 
  អសនកា អនតរាយាបិ, វនិសសនតុ  អសសសសត្វ។ 

២៨, ១រុ៉ឺន្, ២រន្,់ ៥សសន្, 
 ៣- សមពុសទធ បញ្ច ‘បញ្ញា សញ្ច , ចតុ្‘វសីត្‘ិសហសសសក; 
  ទស‘សត្‘សហសានិ, នម្មម ិសិរោ អហំ។ 
  ៤- សត្ស ំេមាញ្ច  សង្ឃញ្ច , អាទសរន នម្មម‘ិហំ; 
  នមកាក រា‘នុភាសវន, ហនាតា  សសព្ា ឧបទទសវ; 
  អសនកា អនតរាយាបិ, វនិសសនតុ  អសសសសត្វ។ 

៥៥, ២រ, ៤រ, ១ល្, 

 ៥- សមពុសទធ នវុត្តរ‘សសត្, អដ្ឋ‘ចត្វត េីស‘សហសសសក; 
  វសីត្‘ិសត្‘សហសានិ, នម្មម ិសិរោ អហំ។ 
 ៦- សត្ស ំេមាញ្ច  សង្ឃញ្ច , អាទសរន នម្មម‘ិហំ; 
  នមកាក រា‘នុភាសវន, ហនាតា  សសព្ា ឧបទទសវ; 
  អសនកា អនតរាយាបិ, វនិសសនតុ  អសសសសត្វ។ 

១០៩, ៤រ, ៨រ, ២ល្, 
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 ១-ពាក្យប្រារព្ធ របសម់ង្គលសូប្ររ 
 សយ សនាត សនតចតិ្វត ត្ិសរណ្‘សរណា 
ឯត្ថ សលាកនតសរ វាភុម្មា ភុម្មា  ច សទវា 
គុ្ណ្‘គ្ណ្‘គ្ហណ្‘ព្ាវដា សព្ាកាេ។ំ 
ឯសត្ អាយនតុ  សទវា។ វរ‘កនក‘មសយ សមរុ‘រាសជ វសសនាត ។ 
សសនាត  សសនាត សសហតុ្,ំ មុនិ‘វរ‘វចនំ សោតុ្មគ្គ ំសមគ្គ។ំ 
 សសព្ាសុ ចកកវាសេសុ,  យកាខ  សទវា ច ត្រព្ហាុ សនា; 
 យ ំអសមហហិ កត្ ំបុញ្ាំ ,  សព្ា‘សមបត្តិោេក។ំ 
 សសព្ា ត្ ំអនុសម្មទិត្វា ,  សមគាគ  ោសសន រត្វ; 
 បម្មទរហិត្វ សហានតុ ,  អារកាខ សុ វសិសសសត្វ។ 
 ោសនសស ច សលាកសស,  វុឌ្ឍ ីភវតុ្ សព្ាទ្វ; 
 ោសនមប ិច សលាកញ្ច , សទវា រកខនតុ  សព្ាទ្វ។ 
 សទធឹ សហានតុ  សុខី សសព្ា,  បរវិាសរហិ អត្តសនា; 
 អនីឃា សុមនា សហានតុ  សហ សសព្ាហិ ញាត្ិភ។ិ 

 *យញ្ច  ទ្វា ទស វសានិ,  ចនិតយឹសុ សសទវកា; 
 ចរិសស ំចិនតយនាត ប,ិ  សនវ ជានឹសុ មង្គេ។ំ 
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 ចកកវាេ‘សហសសសសុ,  ទសសុ សយន ត្ត្តក;ំ 
 កាេ ំសកាលាហេ ំជាត្,ំ យាវ ត្រព្ហានិសវសនា។ 
 យ ំសលាក‘នាសោ សទសសសិ,  សព្ា‘បាប‘វនិាសនំ; 
 យ ំសុត្វា  សព្ា‘ទុសកខហិ,  មុញ្ចនាត សខិំយា នរា; 
 ឯវម្មទិគុ្ណូ្សបត្,ំ  មង្គេ ំត្ ំភណាម សហ៕ 

១-ម្ង្គលសតូ្រ 
(ប្រើក្នុងរុណ្យមងគលទូបៅ។ រិដក្បលខ៥២/ទំព័រទើ៤) 

ឯវ ំសម សុត្,ំ  
ឯក ំសមយ ំភគ្វា ោវត្ថយិ ំវហិរត្ ិ/ 
សជត្វសន អនាថបិណ្ឌិ កសស អារាសម។  
អថ សោ អញ្ាត្រា សទវត្វ អភកិកនាត យ រត្តិយា, 
អភកិកនត‘វណាណ  សកវេកបប ំសជត្វនំ ឱភាសសត្វា , 
សយន ភគ្វា សត្នុបសង្កម;ិ  
ឧបសង្កមិត្វា  ភគ្វនតំ អភវិាសទត្វា , ឯកមនតំ អដាឋ សិ។  
ឯកមនតំ ឋតិ្វ សោ ោ សទវត្វ, ភគ្វនតំ គាោយ អជឈភាសិ – 

 ១. ព្ហូ សទវា មនុសា ច,  មង្គលានិ អចនិតយុ;ំ 
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  អាកង្ខម្មនា សោត្វថ នំ,  ត្រព្ូហិ មង្គេ‘មុត្តម។ំ 
 ២. អសសវនា ច ពាលានំ,  បណ្ឌិ ត្វនញ្ច  សសវនា; 
  បូជា ច បូជសនយានំ,  ឯត្ ំមង្គេ‘មុត្តម។ំ 
 ៣. បត្‘ិរូប‘សទស‘វាសោ ច,  បុសព្ា ច កត្បុញ្ាត្វ; 
  អត្តសម្មា ‘បណិ្េ ិច,  ឯត្ ំមង្គេ‘មុត្តម។ំ 
 ៤. ពាហុ‘សចចញ្ច  សិបបញ្ច ,  វនិសយា ច សុសិកខសិត្វ; 
  សុភាសិត្វ ច យា វាចា, ឯត្ ំមង្គេ‘មុត្តម។ំ 
 ៥. ម្មត្វបតុិ្ ឧបដាឋ នំ,  បុត្ត‘ទ្វរសស សង្គសហា; 
  អនាកុលា ច កមានាត ,  ឯត្ ំមង្គេ‘មុត្តម។ំ 
 ៦. ទ្វនញ្ច  េមាចរយិា ច,  ញាត្កានញ្ច  សង្គសហា; 
  អនវជាជ និ កម្មា និ,  ឯត្ ំមង្គេ‘មុត្តម។ំ 
 ៧. អារត្ ីវរិត្ ីបាបា,  មជជ‘បានា ច សយំសម្ម; 
  អបបម្មសទ្វ ច េសមាសុ,  ឯត្ ំមង្គេ‘មុត្តម។ំ 
 ៨. គារសវា ច និវាសត្វ ច,  សនតុដ្ឋ ិច កត្ញ្ាុ ត្វ; 
  កាសេន េមាសសវនំ,  ឯត្ ំមង្គេ‘មុត្តម។ំ 
 ៩. ខនតី ច សោវចសសត្វ,  សមណានញ្ច  ទសសនំ; 



ដោយព្រះអង្គព្រូខន្ត ី -7- 

  កាសេន េមាោកចាឆ ,  ឯត្ ំមង្គេ‘មុត្តម។ំ 
 ១០. ត្សបា ច ត្រព្ហាចរយិញ្ច ,  អរយិសចាច ន ទសសនំ; 
  និពាា ន‘សចឆិករិយិា ច,  ឯត្ ំមង្គេ‘មុត្តម។ំ 
 ១១. ផុដ្ឋសស សលាក‘េសមាហិ,  ចតិ្ត ំយសស ន កមបត្;ិ 
  អសោក ំវរិជ ំសខម,ំ  ឯត្ ំមង្គេ‘មុត្តម។ំ 
 ១២. ឯត្វទិោនិ កត្វា ន,  សព្ាត្ថមបរាជតិ្វ; 
  សព្ាត្ថ សោត្ថិ ំគ្ចឆនតិ,  ត្ ំសត្ស ំមង្គេ‘មុត្តម។ំ 
 

២-ពាក្យប្រារព្ធ របស់ររនបររិត 
 បណិ្ធានសត្វ បដាឋ យ / ត្ោគ្ត្សស ទស បារមសិយា / 
 ទស ឧបបារមសិយា / ទស បរមត្ថបារមសិយា / 
បញ្ច  មហាបរចិាច សគ្ ត្ិសសា ចរយិា / 
បចឆិមភសវ គ្ញ្ភ វកកនតឹ / ជាត្ ឹអភិនិកខមនំ បធានចរយិ,ំ 
សពាេ‘ិបេលសង្ក ម្មរវជិយ ំ/ សព្ាញ្ាុ ត្ញ្ញា ណ្បបដ្ិសវេ ំ/ 
នវ‘សលាកុត្តរ‘េសមាត្ ិ/ សសព្ាបសិម ពុ្ទធ‘គុ្សណ្ អាវជជតិ្វា  / 
សវោេិយា ត្សុី បាការនតសរសុ / ត្យិាមរត្តឹ បរតិ្ត ំកសរាសនាត  / 
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អាយោា  អាននទសត្ថសរា វយិ / ការុញ្ា‘ចតិ្ត ំឧបដ្ឋសបត្វា  
 សកាដ្‘ិសត្‘សហសសសសុ, ចកកវាសេសុ សទវត្វ; 
 យសា‘ណ្មបដ្ិគ្ណ្ហ នតិ, យញ្ច  សវោេិយមបុសរ។ 
 សរាគា‘មនុសស‘ទុព្ភិកខ- សមភូត្ ំត្វិេិ ំភយ;ំ 
 ខិបប‘មនតរធាសបសិ, បរតិ្ត ំត្ ំភណាម សហ៕ 

២-ររនបររិា 
(ប្រើសូធ្យការពារនិងរបំ ោះភ័យបោគអាសននជាបដើម។ រិ-៥២/៦) 

 ១. យា‘នីេ ភូត្វនិ សម្មគ្ត្វនិ, 
  ភុម្មា និ វា យានិ វ អនតេិសកខ; 
  សសព្ាវ ភូត្វ សុមនា ភវនតុ , 
  អសោប ិសកកចច សុណ្នតុ  ភាសិត្។ំ 
 ២. ត្ោា  ហិ ភូត្វ និោសមថ សសព្ា,  
  សមត្ត ំកសរាថ ម្មនុសិយា បជាយ; 
  ទិវា ច រសត្វត  ច ហរនតិ សយ ព្េិ,ំ  
  ត្ោា  ហិ សន រកខថ អបបមត្វត ។ 
 ៣. យ ំកញិ្ចិ  វតិ្ត ំឥេ វា ហុរ ំវា,  
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  សសគ្គសុ វា យ ំរត្នំ បណី្ត្;ំ 
  ន សនា សម ំអត្ថ ិត្ោគ្សត្ន,  
  ឥទមប ិពទុ្ធេ រត្នំ បណី្ត្;ំ 
  ឯសត្ន សសចចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ៤. ខយ ំវរិាគ្ ំអមត្ ំបណី្ត្,ំ  
  យទជឈគា សកយមុនី សម្មហិសត្វ; 
  ន សត្ន េសមាន សមត្ថ ិកិញ្ចិ ,  
  ឥទមប ិធទ្មេ រត្នំ បណី្ត្;ំ 
  ឯសត្ន សសចចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ៥. យ ំពុ្ទធ‘សសសដាឋ  បរវិណ្ណយី សុចិ,ំ  
  សម្មេ‘ិម្មននតរកិញ្ា‘ម្មហុ; 
  សម្មេិនា សត្ន សសម្ម ន វជិជត្,ិ 
  ឥទមប ិធទ្មេ រត្នំ បណី្ត្;ំ 
  ឯសត្ន សសចចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ៦. សយ បុគ្គលា អដ្ឋ សត្ ំបសត្វថ ,  
  ចត្វត រ ិឯត្វនិ យុគានិ សហានតិ; 
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  សត្ ទកខិសណ្យា សុគ្ត្សស ោវកា,  
  ឯសត្សុ ទិនាា និ មហបផលានិ; 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្,ំ  
  ឯសត្ន សសចចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ៧. សយ សុបបយុត្វត  មនោ ទសេហន,  
  និកាក មសិនា សគាត្ម‘ោសនមហ;ិ 
  សត្ បត្តិបត្វត  អមត្ ំវគិ្យហ,  
  េទ្វធ  មុធា និព្ាុ ត្ិ ំភុញ្ជ ម្មនា; 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្,ំ  
  ឯសត្ន សសចចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ៨. យថនិទខីសលា បថវសិសសិត្វ សិយា,  
  ចតុ្ព្ភិ វាសត្ហិ អសមបកមបសិយា; 
  ត្ថូបម ំសបបុរសិ ំវទ្វម,ិ  
  សយា អរយិសចាច និ អសវចច បសសត្;ិ 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្,ំ  
  ឯសត្ន សសចចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
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 ៩. សយ អរយិសចាច និ វភិាវយនតិ,  
  គ្មភរី‘បសញ្ាន សុសទសិត្វនិ; 
  កញិ្ញច ប ិសត្ សហានតិ ភុស ំបមត្វត ,  
  ន សត្ ភវ ំអដ្ឋម‘ម្មទិយនតិ; 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្,ំ  
  ឯសត្ន សសចចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ១០. សហាវសស ទសសន‘សមបទ្វយ,  
  ត្យសសុ េម្មា  ជហិត្វ ភវនតិ; 
  សកាក យ‘ទិដ្ឋ ិវចិកិិចឆតិ្ញ្ច ,  
  សីេព្ាត្ ំវាប ិយទត្ថ ិកិញ្ចិ ។ 
 ១១. ចតូ្‘ហបាសយហិ ច វបិបមុសត្វត ,  
  ឆចាច ភឋិានានិ អភព្ា កាតុ្;ំ 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្,ំ  
  ឯសត្ន សសចចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ១២. កញិ្ញច ប ិសោ កមា កសរាត្ ិបាបក,ំ  
  កាសយន វាចា ឧទ សចត្ោ វា; 
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  អភព្ា សោ ត្សស បដ្ិចឆទ្វយ,  
  អភព្ាត្វ ទិដ្ឋបទសស វុត្វត ; 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្,ំ  
  ឯសត្ន សសចចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
១៣. វនបបគុ្សមព យថ ផុសសតិ្សគ្គ,  
  គ្មិ្មហ ន‘ម្មសស បឋមសាិ ំគ្សិមហ; 
  ត្ថូបម ំេមា‘វរ ំអសទសយិ,  
  និពាា ន‘គាមិ ំបរម ំហិត្វយ; 
  ឥទមប ិពទុ្ធេ រត្នំ បណី្ត្,ំ  
  ឯសត្ន សសចចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ១៤. វសរា វរញ្ាូ  វរសទ្វ វរាហសរា,  
  អនុត្តសរា េមាវរ ំអសទសយិ; 
  ឥទមប ិពទុ្ធេ រត្នំ បណី្ត្,ំ  
  ឯសត្ន សសចចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ១៥. ខីណំ្ បុរាណំ្ នវ នត្ថិ សមភវ,ំ  
  វរិត្ត‘ចតិ្វត ‘យត្សិក ភវសាិ;ំ 
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  សត្ ខីណ្ពី្ជា អវរូិេហិឆនាទ ,  
  និព្ានតិ េរីា យោយ ំបទីសបា; 
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្,ំ  
  ឯសត្ន សសចចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ១៦. យា‘នីេ ភូត្វនិ សម្មគ្ត្វនិ,  
  ភុម្មា និ វា យានិ វ អនតេិសកខ; 
  ត្ោគ្ត្ ំសទវ‘មនុសស‘បូជិត្,ំ  
  ពធុេំ នមសាម សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ១៧. យា‘នីេ ភូត្វនិ សម្មគ្ត្វនិ,  
  ភុម្មា និ វា យានិ វ អនតេិសកខ; 
  ត្ោគ្ត្ ំសទវ‘មនុសស‘បូជិត្,ំ  
  ធមេំ នមសាម សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ១៨. យា‘នីេ ភូត្វនិ សម្មគ្ត្វនិ,  
  ភុម្មា និ វា យានិ វ អនតេិសកខ; 
  ត្ោគ្ត្ ំសទវមនុសសបូជតិ្,ំ  
  សឃេ ំនមសាម សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
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៣-ពាក្យប្រារព្ធ របសក់្រណីយមមរតបររិត 
 យសា‘នុភាវសត្វ យកាខ , សនវ ទសសសនតិ ភសឹនំ; 
 យមហ ិសចវា‘នុយុញ្ជ សនាត , រត្តនិទិវ‘មត្នទិសត្វ។ 
 សុខ ំសុបត្ ិសុសត្វត  ច, បាប ំកិញ្ចិ  នបសសត្;ិ 
 ឯវម្មទិគុ្ណូ្សបត្,ំ បរតិ្ត ំត្ ំភណាម សហ៕ 

៣-ករណីយញម្រាបររិា 
(ប្រើសូធ្យផ្សាយបមត្តា ដល់អមនុសសបមោ ចកុ្ំឱ្យបរៀតបរៀនបយើង។ រិ-៥៤/៥០) 

 ១. ករណី្យ‘មត្ថ‘កុសសេន,  យនតសនតំ បទ ំអភសិសមចច; 
 សសកាក  ឧជូ ច សុហុជូ ច,  សុវសចា ចសស មុទុ អនត្មិ្មនី 
 ២. សនតុសសសកា ច សុភសរា ច,  អបប‘កសិចាច  ច សេលហុកវុត្ត;ិ 
  សនតិន្ទនទិសយា ច និបសកា ច, អ‘បបគ្សពាភ  កុសេ‘សាននុគ្សិទ្វធ  
 ៣. ន ច ខុទទ‘ម្មចសរ កិញ្ចិ ,  សយន វញិ្ាូ  បសរ ឧបវសទយយុ;ំ 
  សុខិសនាវ សខមសិនា សហានតុ , សព្ា‘សត្វត  ភវនតុ  សុខិត្ត្វត ។ 
 ៤. សយ សកច ិបាណ្ភូត្ត្ថិ,  ត្ោ វា ោវរា វ‘នវសសោ; 
  ទីឃា វា សយវ មហនាត ,  មជឈមិ្ម រសសកា អណុ្កថូលា។ 
 ៥. ទិដាឋ  វា សយវ អទិដាឋ ,  សយ វ ទូសរ វសនតិ អវទូិសរ; 
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  ភូត្វ វ សមភសវសី វ, សព្ា‘សត្វត  ភវនតុ  សុខិត្ត្វត ។ 
 ៦. ន បសរា បរ ំនិកុសព្ាថ,  នាត្ិមសញ្ាថ កត្ថច ិន កញ្ចិ ; 
  ព្ាសរាសនា បដ្ឃិសញ្ា, នាញ្ាមញ្ាសស ទុកខមសិចឆយយ។ 
 ៧. ម្មត្វ យោ និយ ំបុត្ត- ម្មយុោ ឯកបុត្តមនុរសកខ; 
  ឯវមប ិសព្ា‘ភូសត្សុ,  ម្មនស ំភាវសយ អបរមិ្មណំ្។ 
 ៨. សមត្តញ្ច  សព្ា‘សលាកសាិ,  ម្មនស ំភាវសយ អបរមិ្មណំ្; 
  ឧទធ ំអសធា ច ត្រិយិញ្ច ,  អសម្មព េ ំអសវរ‘មសបត្ត។ំ 
 ៩. ត្ដិ្ឋ ំចរ ំនិសិសនាា  វ,  សយាសនា យាវត្វ‘សស វតិ្មសិទ្វធ ; 
  ឯត្ ំសត្ិ ំអេសិដ្ឋយយ,  ត្រព្ហា‘សមត្ ំវហិារ‘មិេម្មហុ។ 
១០. ទិដ្ឋិញ្ច  អនុបគ្គមា,  សីេវា ទសសសនន សមបសនាា ; 
  កាសមសុ វសិនយយ សគ្េ,ំ ន ហិ ជាតុ្គ្គព្ភសសយយ បុន សរត្៕ិ 
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៤-ឆនទនាបររិា (ក្នុងឆន្ទន្តជាតក្) 
វេសិសសមត្នតិ បរាមសសនាត , កាោវមទទកខ ិេជ ំឥសីនំ; 
ទុសកខន ផុដ្ឋសសទបាទិ សញ្ញា , អរហទធសជា សព្ភិ អវជឈរូសបា។ 
បាេីោង្សត្រកាមសទៀត្ ខ្ុ រំកមិនសឃើញ សហើយមិនម្មនកាុង្បរតិ្តរបស់ភូម្មដដ្រ 

៥-ពាក្យប្រារព្ធ របសខ់នធបររិត 
 សពាា សីវសិជាត្នំី, ទិព្ាមនាត គ្ទ ំវយិ; 
 យ‘នាា សសត្ ិវសិ ំសឃារ,ំ សសសញ្ញច ប ិបរសិសយ។ំ 
 អាណ្សកខត្តមហ ិសព្ាត្ថ, សព្ាទ្វ សព្ា‘បាណិ្នំ; 
 សព្ាសោប ិនិវាសរត្,ិ បរតិ្ត ំត្ ំភណាម សហ៕ 

៥-ខនេបររិា 
(ប្រើសូធ្យការពារសតវពឹសបរៀតបរៀន។ រិ-១០/១៤០,៥៨/១០២) 

១ វរូិបសកខហិ សម សមត្ត,ំ  សមត្ត ំឯរាបសថហិ សម; 
 ឆព្ាបុសត្តហិ សម សមត្ត,ំ  សមត្ត ំកណាហ សគាត្មសកហិ ច។ 
២ អបាទសកហិ សម សមត្ត,ំ  សមត្ត ំទាិបាទសកហិ សម; 
 ចតុ្បបសទហិ សម សមត្ត,ំ  សមត្ត ំព្ហុបបសទហិ សម។ 
៣ ម្ម ម ំអបាទសកា ហិសិំ,  ម្ម ម ំហិសិំ ទាិបាទសកា; 
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 ម្ម ម ំចតុ្បបសទ្វ ហិសិំ,  ម្ម ម ំហិសិំ ព្ហុបបសទ្វ។ 
៤ សសព្ា សត្វត  សសព្ា បាណា,  សសព្ា ភូត្វ ច សកវលា; 
 សសព្ា ភត្រទ្វនិ បសសនតុ ,  ម្ម កិញ្ចិ  បាប‘ម្មគ្ម្ម។ 
៥ អ‘បបម្មសណា ពុ្សទ្វធ ,  អ‘បបម្មសណា េសម្មា , 
 អ‘បបម្មសណា សសង្ោ,  បម្មណ្វនាត និ សរសីបានិ ។ 
៦ អហិ វចិឆកិា សត្បទី,  ឧណ្ណនាភ ីសរពូ្ មូសិកា; 
 កត្វ សម រកាខ  កត្ ំសម បរតិ្ត,ំ  បដ្ិកកមនតុ  ភូត្វនិ។ 
៧ សោហំ នសម្ម ភគ្វសត្វ,  នសម្ម សត្តនាំ សម្មា សមពុទ្វធ នំ។ 

៦-ពាក្យប្រារព្ធ របស់មោរបររិត 
បូសរនតំ សពាេសិម្មភ សរ, និព្ាត្ត ំសម្មរ‘សយានិយ;ំ 
សយន សវំហិិត្វរកខ,ំ មហាសត្ត ំវសន ចរា។ 
ចរិសស ំវាយមនាត ប,ិ សនវ សកខសុឹ គ្ណ្ហិ តុ្;ំ 
ត្រព្ហាមនតនតិ អកាខ ត្,ំ បរតិ្ត ំត្ ំភណាម សហ៕ 
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៦-ញោរបររិា 
(ប្រើសូធ្យបពលបចញដំបណ្ើ រនិងបពលចូលបដក្។ រិ-៥៨/៧៣) 

 ១. ឧសទត្យ ំចកខុម្ម ឯករាជា,  
 ហរសិសវសណាណ  បថវបិបភាសោ; 
 ត្ ំត្ ំនមសាម ិហរសិសវណ្ណំ  បថវបិបភាស,ំ  
 ត្យា‘ជជ គុ្ត្វត  វហិសរមុ ទិវស។ំ 
 សយ ត្រពាហាណា សវទគូ្ សព្ា‘េសមា,  
 សត្ សម នសម្ម សត្ ច ម ំបាេយនតុ ; 
 នមត្ថុ  ពុ្ទ្វធ នំ នមត្ថុ  សពាេិយា, 
 នសម្ម វមុិត្វត នំ នសម្ម វមុិត្តិយា; 
 ឥម ំសោ បរតិ្ត ំកត្វា , សម្មសរា ចរត្ ិឯសនា។ 
 ២. អសបត្យ ំចកខុម្ម ឯករាជា, 
 ហរសិសវសណាណ  បថវបិបភាសោ; 
 ត្ ំត្ ំនមសាម ិហរសិសវណ្ណំ  បថវបិបភាស,ំ  
 ត្យា‘ជជ គុ្ត្វត  វហិសរមុ រត្តិ។ំ 
 សយ ត្រពាហាណា សវទគូ្ សព្ា‘េសមា,  
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 សត្ សម នសម្ម សត្ ច ម ំបាេយនតុ ; 
 នមត្ថុ  ពុ្ទ្វធ នំ នមត្ថុ  សពាេិយា,  
 នសម្ម វមុិត្វត នំ នសម្ម វមុិត្តិយា; 
 ឥម ំសោ បរតិ្ត ំកត្វា , 
 សម្មសរា វាស‘មកបបយិ៕ 

៧-ពាក្យប្រារព្ធ របស់វដ្ដក្បររិត 
បូសរនតំ សពាេសិម្មភ សរ, និព្ាត្ត ំវដ្ដ‘ជាត្យិ;ំ 
យសស សត្សជន ទ្វវគ្គ,ិ មហា‘សត្ត ំវវិជជយិ។ 
សថរសស ោរបុិត្តសស, សលាក‘នាសថន ភាសិត្;ំ 
កបបដាឋ យិ ំមហាសត្ជ,ំ បរតិ្ត ំត្ ំភណាម សហ៕ 

៧-វដ្ដកបររិា 
(ប្រើសូធ្យការពារភ័យបភលើងប ោះផ្សទោះជាបដើម។ រិ-៧៧/២៩៨) 

១ អត្ថ ិសលាសក សីេគុ្សណា,  សចច ំសោសចយយ‘នុទទយា; 
 សត្ន សសចចន កាហាម,ិ  សចចករិយិ‘មុត្តម។ំ 
២ អាសវសជជត្វា  េមាព្េ,ំ  សរតិ្វា  បុព្ាសក ជសិន; 
 សចចព្េ‘មវសាយ,  សចចករិយិ‘មកាសហំ។ 
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៣ សនតិ បកាខ  អបត្នា,  សនតិ បាទ្វ អវញ្ចនា; 
 ម្មត្វបតិ្វ ច និកខនាត ,  ជាត្សវទ បដ្ិកកម។ 
៤ សហសសចច កសត្ មយហ,ំ  មហាបជជេិសត្វ សិខី; 
 វសជជសិ សោេស‘ករោីនិ,  ឧទក ំបត្វា  យោ សិខី; 
 សសចចន សម សសម្ម នត្ថិ,  ឯោ សម សចចបារម។ី 

៨-ពាក្យប្រារព្ធ របសធ់ជគ្គបររិត 
យសានុសសរសណ្នាប,ិ អនតេិសកខប ិបាណិ្សនា; 
បត្ិដ្ឋ‘មេិគ្ចឆនតិ, ភូមយិ ំវយិ សព្ាោ។ 
សព្ាុ បទទវ‘ជាេម្មហ , យកខ‘សចារាទិ‘សមភវា 
គ្ណ្នា ន ច មុត្វត នំ, បរតិ្ត ំត្ ំភណាម សហ៕ 

៨-ធជគ្គបររិា 
(ប្រើសូធ្យការពារបសចក្ាើមល ចបសចក្ាើ្ពឺបោមជាបដើម។ រិ-៣០/២៤៣) 

 ឯវ ំសម សុត្,ំ  
ឯក ំសមយ ំភគ្វា ោវត្ថយិ ំវហិរត្ ិ 
សជត្វសន អនាថបិណ្ឌិ កសស អារាសម។  
ត្ត្រត្ សោ ភគ្វា ភកិខូ  អាមសនតសិ ‘‘ភកិខសវា’’ត្ិ។  
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‘‘ភទទសនត’’ត្ ិសត្ ភិកខូ  ភគ្វសត្វ បចចសសាសុ។ំ  
ភគ្វា ឯត្ទសវាច  
‘‘ភូត្បុព្ាំ ភកិខសវ  
សទវាសុរសង្គគ សម្ម សមុបព្យូសហហ  អសហាសិ។  
អថ សោ ភកិខសវ សសកាក  សទវានមិសនាទ   
សទសវ ត្វវត្ិសំស អាមសនតសិ  
 ១-សសច ម្មរោិ សទវានំ សង្គគ ម‘គ្ត្វនំ ឧបបសជជយយ  
ភយ ំវា ឆមភិត្ត្ត ំវា សលាមហំសោ វា,  
មសមវ ត្សាិ ំសមសយ េជគ្គ ំឧសលាល សកយាថ។  
មម ំហិ សវា េជគ្គ ំឧសលាល កយត្ ំ 
យ ំភវសិសត្ ិភយ ំវា ឆមភតិ្ត្ត ំវា សលាមហំសោ វា,  
សោ បហីយិសសត្’ិ។ 
 ២-សនា សច សម េជគ្គ ំឧសលាល សកយាថ,  
អថ បជាបរិសស សទវរាជសស េជគ្គ ំឧសលាល សកយាថ។  
បជាបត្សិស ហិ សវា សទវរាជសស េជគ្គ ំឧសលាល កយត្ ំ 
យ ំភវសិសត្ ិភយ ំវា ឆមភតិ្ត្ត ំវា សលាមហំសោ វា,  
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សោ បហីយិសសត្។ិ 
 ៣-សនា សច បជាបត្ិសស សទវរាជសស េជគ្គ ំ ឧសលាល - សក
យាថ, 
អថ វរណុសស សទវរាជសស េជគ្គ ំឧសលាល សកយាថ។  
វរុណ្សស ហិ សវា សទវរាជសស េជគ្គ ំឧសលាល កយត្ ំ 
យ ំភវសិសត្ ិភយ ំវា ឆមភតិ្ត្ត ំវា សលាមហំសោ វា,  
សោ បហីយិសសត្។ិ 
 ៤-សនា សច វរុណ្សស សទវរាជសស េជគ្គ ំឧសលាល សកយាថ 
អថ ឦស្តនសស សទវរាជសស េជគ្គ ំឧសលាល សកយាថ។  
ឦោនសស ហិ សវា សទវរាជសស េជគ្គ ំឧសលាល កយត្ ំ 
យ ំភវសិសត្ ិភយ ំវា ឆមភតិ្ត្ត ំវា សលាមហំសោ វា,  
សោ បហីយិសសត្តី្។ិ 
 ត្ ំសោ បន ភកិខសវ 
សកកសស វា សទវានមិនទសស េជគ្គ ំឧសលាល កយត្,ំ  
បជាបត្សិស វា សទវរាជសស េជគ្គ ំឧសលាល កយត្,ំ  
វរុណ្សស វា សទវរាជសស េជគ្គ ំឧសលាល កយត្,ំ  
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ឦោនសស វា សទវរាជសស េជគ្គ ំឧសលាល កយត្ ំ 
យ ំភវសិសត្ ិភយ ំវា ឆមភតិ្ត្ត ំវា សលាមហំសោ វា,  
សោ បហីសយោប,ិ សនាប ិបហីសយថ។ 
ត្ ំកសិស សហតុ្?  
សសកាក  ហិ ភិកខសវ សទវានមិសនាទ   
អ‘វតី្‘រាសគា អ‘វតី្‘សទ្វសោ អ‘វតី្‘សម្មសហា  
ភរុី ឆមភ ីឧត្រត្វសី បលាយីត្។ិ 
 អហញ្ច  សោ ភិកខសវ ឯវ ំវទ្វមិ 
‘សសច តុ្ម្មហ ក ំភកិខសវ  
អរញ្ា‘គ្ត្វនំ វា រុកខ‘មូេ‘គ្ត្វនំ វា សុញ្ញា គារ‘គ្ត្វនំ វា  
ឧបបសជជយយភយ ំវា ឆមភតិ្ត្ត ំវា សលាម‘ហំសោ វា, 
 ១-មសមវ ត្សាិ ំសមសយ អនុសសសរយាថ 
ឥត្ិប ិសោ ភគ្វា  
អរហំ, សម្មា សមពុ សទ្វធ ,  
វជិាជ ‘ចរណ្‘សមបសនាា ,  
សុគ្សត្វ, សលាកវទូិ,  
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អនុត្តសរា, បុរសិ‘ទមា‘ោរថ,ិ  
សត្វថ  សទវ‘មនុសានំ,  
ពុ្សទ្វធ , ភគ្វា‘ត្។ិ  
មម ំហិ សវា ភិកខសវ អនុសសរត្ ំ
យ ំភវសិសត្ ិភយ ំវា ឆមភតិ្ត្ត ំវា សលាម‘ហំសោ វា,  
សោ បហីយិសសត្។ិ 
 ២-សនា សច ម ំអនុសសសរយាថ, 
អថ េមា ំអនុសសសរយាថ  
ោា កាខ សត្វ ភគ្វត្វ េសម្មា   
សនទិដ្ឋិសកា, អកាេិសកា,  
ឯហិ‘បសសសិកា, ឱបសនយយសិកា,  
បចចត្ត ំសវទិត្សពាា  វញិ្ាូ ហី‘ត្។ិ  
េមា ំហិ សវា ភិកខសវ អនុសសរត្ ំ 
យ ំភវសិសត្ ិភយ ំវា ឆមភតិ្ត្ត ំវា សលាម‘ហំសោ វា,  
សោ បហីយិសសត្។ិ 
 ៣-សនា សច េមា ំអនុសសសរយាថ  
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អថ សង្ឃ ំអនុសសសរយាថ  
សុបបដ្ិបសនាា  ភគ្វសត្វ ោវក‘សសង្ោ, 
ឧជុ‘បបដ្បិសនាា  ភគ្វសត្វ ោវក‘សសង្ោ, 
ញាយ‘បបដ្ិបសនាា  ភគ្វសត្វ ោវក‘សសង្ោ, 
ោមចី‘ិបបដ្ិបសនាា  ភគ្វសត្វ ោវក‘សសង្ោ,  
យទិទ ំចត្វត រ ិបុរសិ‘យុគានិ, អដ្ឋ បុរសិ‘បុគ្គលា, 
ឯស ភគ្វសត្វ ោវក‘សសង្ោ,  
អាហុសនសយា បាហុសនសយា  
ទកខសិណ្សយា អញ្ជ េិ‘ករណី្សយា  
អនុត្តរ ំបុញ្ាសកខត្ត ំសលាកសា‘ត្។ិ  
សង្ឃ ំហិ សវា ភកិខសវ អនុសសរត្ ំ 
យ ំភវសិសត្ ិភយ ំវា ឆមភតិ្ត្ត ំវា សលាមហំសោ វា,  
សោ បហីយិសសត្។ិ 
 ត្ ំកសិស សហតុ្?  
ត្ោគ្សត្វ ហិ ភិកខសវ អរហំ សម្មា សមពុ សទ្វធ   
វតី្‘រាសគា វតី្‘សទ្វសោ វតី្‘សម្មសហា  
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អភរុី អចឆមភ ីអនុត្រត្វសី អបលាយី‘ត្។ិ  
ឥទ‘មសវាច ភគ្វា, ឥទ ំវត្វា ន សុគ្សត្វ  
អោបរ ំឯត្‘ទសវាច សត្វថ   
 អរសញ្ា រុកខ‘មូសេ វា,  សុញ្ញា គាសរវ ភកិខសវា; 
 អនុសសសរថ សមពុទធ,ំ  ភយ ំតុ្ម្មហ ក សនា សិយា។ 
 សនា សច ពុ្ទធ ំសសរយាថ,  សលាក‘សជដ្ឋ ំនរាសភ;ំ 
 អថ េមា ំសសរយាថ,  និយានិក ំសុសទសិត្។ំ 
 សនា សច េមា ំសសរយាថ,  និយានិក ំសុសទសិត្;ំ 
 អថ សង្ឃ ំសសរយាថ,  បុញ្ាសកខត្ត ំអនុត្តរ។ំ 
 ឯវ ំពុ្ទធ ំសរនាត នំ,  េមា ំសង្ឃញ្ច  ភិកខសវា; 
 ភយ ំវា ឆមភិត្ត្ត ំវា,  សលាម‘ហំសោ ន សហសសត្។ិ 

៩-ពាក្យប្រារព្ធ របសអ់ាដានាដិ្យបររិត 
អបបសសនាហិ នាថសស, ោសសន ោេុសមាសត្; 
អមនុសសសហិ ចសណ្ឌ ហិ, សទ្វ កពិ្ាិសការភិ។ិ 
បរោិនំ ចត្សសនាំ, អហឹោយ ច គុ្ត្តយិា; 
យ ំសទសសសិ មហាវសីរា, បរតិ្ត ំត្ ំភណាម សហ៕ 
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៩-អាដានាដ្យិបររិា 
(ប្រើសូធ្យបដញអមនុសសដដលសថិតបៅក្នុងខលួនមនុសស។ រិ-១៩/៩៧) 

 *១. វបិសសសិស ច នមត្ថុ ,  ចកខុមនតសស សិរមីសត្វ។ 
  សិខិសសប ិច នមត្ថុ ,  សព្ាភូត្វនុកមបសិនា។ 
 ២. សវសសភុសស ច នមត្ថុ ,  នាហ ត្កសស ត្បសសសិនា; 
  នមត្ថុ  កកុសនធសស,  ម្មរសសនាបមទទិសនា។ 
 ៣. សកាណាគ្មនសស នមត្ថុ ,  ត្រពាហាណ្សស វុសីមសត្វ; 
  កសសបសស ច នមត្ថុ ,  វបិបមុត្តសស សព្ាេ។ិ 
 ៤. អង្គរីសសស នមត្ថុ ,  សកយបុត្តសស សិរមីសត្វ; 
  សយា ឥម ំេមា ំសទសសសិ,  សព្ាទុកាខ បនូទនំ។ 
 ៥. សយ ចាប ិនិព្ាុ ត្វ សលាសក,  យោភូត្ ំវបិសសសុិ;ំ 
  សត្ ជនា អបសុិណាថ,  មហនាត  វតី្ោរទ្វ។ 
 ៦. ហិត្ ំសទវ‘មនុសានំ,  យ ំនមសសនតិ សគាត្ម;ំ 
  វជិាជ ‘ចរណ្‘សមបនាំ,  មហនតំ វតី្ោរទ៕ំ 
 *៧. យសត្វ ឧគ្គចឆត្ ិសូរសិយា,  អាទិសចាច  មណ្ឌ េី មហា។ 
  យសស ចុគ្គចឆម្មនសស,  សវំរបី ិនិរុជឈត្;ិ 
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  យសស ចុគ្គសត្ សូរសិយ,  ‘‘ទិវសោ’’ត្ ិបវុចចត្។ិ 
 ៨. រហសទ្វប ិត្ត្ថ គ្មភសីរា,  សមុសទ្វទ  សរសិត្វទសកា; 
  ឯវ ំត្ ំត្ត្ថ ជាននតិ,  ‘‘សមុសទ្វទ  សរសិត្វទសកា’’។ 
 ៩. ឥសត្វ ោ បុរមិ្ម ទិោ,  ឥត្ ិនំ អាចិកខត្ ីជសនា; 
  យ ំទិស ំអភបិាសេត្,ិ  មហារាជា យសសស ិសោ។ 
 ១០. គ្នធពាា នំ អេិបត្,ិ  ‘‘ធររញដាោ ’’ត្ ិនាមសោ; 
  រមត្ ីនចច‘គ្សីត្ហិ,  គ្នធសព្ាហិ បុរកខសត្វ។ 
 ១១. បុត្វត ប ិត្សស ព្ហសវា,  ឯកនាម្មត្ ិសម សុត្;ំ 
  អសីត្ ិទស ឯសកា ច,  ឥនទនាម្ម មហព្ាលា។ 
 ១២. សត្ ចាប ិពុ្ទធ ំទិោា ន,  ពុ្ទធ ំអាទិចចព្នធុ នំ; 
  ទូរសត្វវ នមសសនតិ,  មហនតំ វតី្ោរទ។ំ 
១៣. នសម្ម សត្ បុរោិជញ្ា,  នសម្ម សត្ បុរសុិត្តម; 
  កុសសេន សសមកខសិ,  អមនុសាប ិត្ ំវនទនតិ; 
  សុត្ ំសនត្ ំអភិណ្ហ សោ,  ត្សា ឯវ ំវសទមសស។ 
 ១៤. ជនំិ វនទថ សគាត្ម,ំ  ជនំិ វនាទ ម សគាត្ម;ំ 
  វជិាជ ‘ចរណ្‘សមបនាំ, ពុ្ទធ ំវនាទ ម សគាត្ម។ំ 
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*១៥. សយន សបត្វ បវុចចនតិ,  បសុិណា បដិ្ឋិមសិំកា។ 
  បាណាត្ិបាត្ិសនា េុទ្វទ ,  សចារា សនកត្កិា ជនា។ 
 ១៦. ឥសត្វ ោ ទកខណិា ទិោ,  ឥត្ ិនំ អាចិកខត្ ីជសនា; 
  យ ំទិស ំអភបិាសេត្,ិ  មហារាជា យសសស ិសោ។ 
 ១៧. កុមភណាឌ នំ អេបិត្,ិ  ‘‘វិរញូហហ ’’ ឥត្ ិនាមសោ; 
  រមត្ ីនចច‘គ្សីត្ហិ,  កុមភសណ្ឌ ហិ បុរកខសត្វ។ 
 ១៨. បុត្វត ប ិត្សស ព្ហសវា,  ឯកនាម្មត្ ិសម សុត្;ំ 
  អសីត្ ិទស ឯសកា ច,  ឥនទនាម្ម មហព្ាលា។ 
 ១៩. សត្ ចាប ិពុ្ទធ ំទិោា ន,  ពុ្ទធ ំអាទិចចព្នធុ នំ; 
  ទូរសត្វវ នមសសនតិ,  មហនតំ វតី្ោរទ។ំ 
 ២០. នសម្ម សត្ បុរោិជញ្ា,  នសម្ម សត្ បុរសុិត្តម; 
  កុសសេន សសមកខសិ,  អមនុសាប ិត្ ំវនទនតិ; 
  សុត្ ំសនត្ ំអភិណ្ហ សោ,  ត្ោា  ឯវ ំវសទមសស។ 
 ២១. ជនំិ វនទថ សគាត្ម,ំ  ជនំិ វនាទ ម សគាត្ម;ំ 
  វជិាជ ចរណ្សមបនាំ,  ពុ្ទធ ំវនាទ ម សគាត្ម។ំ 
*២២. យត្ថ សចាគ្គចឆត្ ិសូរសិយា,  អាទិសចាច  មណ្ឌ េី មហា។ 



-30- ភាណវារសារៈ ច្បាបយ់តិភង្គ  

  យសស សចាគ្គចឆម្មនសស,  ទិវសោប ិនិរុជឈត្ិ; 
  យសស សចាគ្គសត្ សូរសិយ,  ‘‘សវំរ’ី’ត្ ិបវុចចត្។ិ 
២៣. រហសទ្វប ិត្ត្ថ គ្មភសីរា,  សមុសទ្វទ  សរសិត្វទសកា; 
  ឯវ ំត្ ំត្ត្ថ ជាននតិ,  សមុសទ្វទ  សរសិត្វទសកា។ 
 ២៤. ឥសត្វ ោ បចឆមិ្ម ទិោ,  ឥត្ ិនំ អាចិកខត្ ីជសនា; 
  យ ំទិស ំអភបិាសេត្,ិ  មហារាជា យសសស ិសោ។ 
 ២៥. នាគានញ្ច  អេបិត្,ិ  ‘‘វិរបូញខោ ’’ត្ ិនាមសោ; 
  រមត្ ីនចច‘គ្សីត្ហិ,  នាសគ្សហវ បុរកខសត្វ។ 
 ២៦. បុត្វត ប ិត្សស ព្ហសវា,  ឯកនាម្មត្ ិសម សុត្;ំ 
  អសីត្ ិទស ឯសកា ច,  ឥនទនាម្ម មហព្ាលា។ 
២៧. សត្ ចាប ិពុ្ទធ ំទិោា ន,  ពុ្ទធ ំអាទិចចព្នធុ នំ; 
  ទូរសត្វវ នមសសនតិ,  មហនតំ វតី្ោរទ។ំ 
 ២៨. នសម្ម សត្ បុរោិជញ្ា,  នសម្ម សត្ បុរសុិត្តម; 
  កុសសេន សសមកខសិ,  អមនុសាប ិត្ ំវនទនតិ; 
  សុត្ ំសនត្ ំអភិណ្ហ សោ,  ត្ោា  ឯវ ំវសទមសស។ 
 ២៩. ជនំិ វនទថ សគាត្ម,ំ ជនំិ វនាទ ម សគាត្ម;ំ 
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  វជិាជ ចរណ្សមបនាំ,  ពុ្ទធ ំវនាទ ម សគាត្ម’ំ’។ 
*៣០. សយន ឧត្តរកុរុសវាហ ,  មហាសនរុ សុទសសសនា។ 
  មនុសា ត្ត្ថ ជាយនតិ,  អមម្ម អបរគិ្គហា។ 
៣១. ន សត្ ពី្ជ ំបវបនតិ,  នាប ិនីយនតិ នង្គលា; 
  អកដ្ឋបាកិម ំោេិ,ំ  បរភុិញ្ជ នតិ ម្មនុោ។ 
៣២. អកណំ្ អថុស ំសុទធ,ំ  សុគ្នធំ ត្ណ្ឌុ េបផេ;ំ 
  តុ្ណ្ឌិ កសីរ បចតិ្វា ន,  ត្សត្វ ភុញ្ជនតិ សភាជនំ។ 
៣៣. គាវ ិ ំ ឯកខុរ ំកត្វា ,  អនុយនតិ ទិសោទិស;ំ 
  បសុ ំឯកខុរ ំកត្វា ,  អនុយនតិ ទិសោទិស។ំ 
៣៤. ឥត្ថិ ំវា វាហនំ កត្វា ,  អនុយនតិ ទិសោទិស;ំ 
  បុរសិ ំវាហនំ កត្វា ,  អនុយនតិ ទិសោទិស។ំ 
៣៥. កុម្មរ ិ ំ វាហនំ កត្វា ,  អនុយនតិ ទិសោទិស;ំ 
  កុម្មរ ំវាហនំ កត្វា ,  អនុយនតិ ទិសោទិស។ំ 
៣៦. សត្ យាសន អភរុិហិត្វា , សពាា  ទិោ អនុបរយិាយនតិ; 
  បចារា ត្សស រាជិសនា។ 
៣៧. ហត្ថិយានំ អសសយានំ, ទិព្ាំ យានំ ឧបដ្ឋតិ្;ំ 



-32- ភាណវារសារៈ ច្បាបយ់តិភង្គ  

  បាោទ្វ សិវកិា សចវ, មហារាជសស យសសសសិនា។ 
៣៨. ត្សស ច នគ្រា អហុ, អនតេិសកខ សុម្មបតិ្វ; 
  អាដានាដា កុសិនាដា បរកុសិនាដា, 
  នាដ្សុរយិា បរកុសិដ្នាដា។ 
៣៩. ឧត្តសរន កសិវសនាត , ជសនាឃមបសរន ច; 
  នវនវុត្សិយា អមពរអមពរវត្សិយា, 
  អាេកមនាទ  នាម រាជធានី។ 
 ៤០. កុសវរសស សោ បន ម្មរសិ,  
  មហារាជសស វោិណា នាម រាជធានី; 
  ត្ោា  កុសវសរា មហារាជា,  
  ‘‘សវសសវសណា’’ត្ ិបវុចចត្។ិ 
 ៤១. បសចចសសនាត  បកាសសនតិ,  ត្សត្វលា ត្ត្តលា ត្សត្វត្លា; 
  ឱជសិ សត្ជសិ ត្សត្វជសី,  សូសរា រាជា អរសិដាឋ  សនម។ិ 
 ៤២. រហសទ្វប ិត្ត្ថ េរណី្ នាម, យសត្វ សមឃា បវសសនតិ; 
  វសា យសត្វ បត្វយនតិ,  សភាប ិត្ត្ថ ោេវត្ ីនាម។ 
៤៣. យត្ថ យកាខ  បយិរុបាសនតិ, ត្ត្ថ និចចផលា រុកាខ ; 
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  នានា ទិជគ្ណា យុត្វ,  មយូរ‘សកាញ្ញច ភរុិទ្វ; 
  សកាកិលាទីហិ វគ្គុហិ។ 
 ៤៤. ជវីញ្ជី វកសសទទត្ថ,  អសោ ឱដ្ឋវចតិ្តកា; 
  កុកកុដ្កា កុេីរកា,  វសន សបាកខរោត្កា។ 
 ៤៥. សុកោេិក សសទទត្ថ,  ទណ្ឌ ម្មណ្វកានិ ច; 
  សោភត្ ិសព្ាកាេ ំោ,  កុសវរនេិនី សទ្វ។ 
 ៤៦. ឥសត្វ ោ ឧត្តរា ទិោ,  ឥត្ ិនំ អាចិកខត្ ីជសនា; 
  យ ំទិស ំអភបិាសេត្,ិ  មហារាជា យសសស ិសោ។ 
 ៤៧. យកាខ នញ្ច  អេិបត្,ិ  ‘‘កញុវញោ’’ ឥត្ ិនាមសោ; 
  រមត្ ីនចច‘គ្សីត្ហិ,  យសកខ‘សហវ បុរកខសត្វ។ 
 ៤៨. បុត្វត ប ិត្សស ព្ហសវា,  ឯក‘នាម្មត្ ិសម សុត្;ំ 
  អសីត្ ិទស ឯសកា ច,  ឥនទនាម្ម មហព្ាលា។ 
 ៤៩. សត្ ចាប ិពុ្ទធ ំទិោា ន,  ពុ្ទធ ំអាទិចចព្នធុ នំ; 
  ទូរសត្វវ នមសសនតិ,  មហនតំ វតី្ោរទ។ំ 
 ៥០. នសម្ម សត្ បុរោិជញ្ា,  នសម្ម សត្ បុរសុិត្តម; 
  កុសសេន សសមកខសិ,  អមនុសាប ិត្ ំវនទនតិ; 



-34- ភាណវារសារៈ ច្បាបយ់តិភង្គ  

  សុត្ ំសនត្ ំអភិណ្ហ សោ,  ត្ោា  ឯវ ំវសទមសស។ 
 ៥១. ជនំិ វនទថ សគាត្ម,ំ  ជនំិ វនាទ ម សគាត្ម;ំ 
  វជិាជ ចរណ្សមបនាំ,  ពុ្ទធ ំវនាទ ម សគាត្ម។ំ 

១០-ពាក្យប្រារព្ធ របស់អង្គលុីោលបររិត 
បរតិ្ត ំយ ំភណ្នតសស, និសិនាដាឋ នសធាវនំ; 
ឧទកមប ិវនិាសសត្ិ សព្ាសមវ បរសិសយ។ំ 
សោត្ថិនា គ្ព្ភវុដាឋ នំ, យញ្ច  ោសេត្ ិត្ខំសណ្; 
សថរសស‘ង្គុេិម្មេសស, សលាកនាសថន ភាសិត្;ំ 
កបបដាឋ យិ ំមហាសត្ជ,ំ បរតិ្ត ំត្ ំភណាម សហ៕ 

១០-អង្គុលោីលបររិា 
(ប្រើសូធ្យឱ្យអនក្មានទុក្ខអនាោយស្តា រ់។ រិ-២៤/៤៣២) 

យសត្វ‘ហំ ភគ្ិនិ អរយិាយ ជាត្ិយា ជាសត្វ, 
នាភជិានាម ិសញ្ចិ ចច បាណំ្ ជវីតិ្វ សវាសរាសបត្វ; 
សត្ន សសចចន សោត្ថ ិសត្ សហាតុ្ សោត្ថ ិគ្ព្ភសស។ 
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១១-ពាក្យប្រារព្ធ របស់មពាជឃង្គបររិត 
សោំសរ សសំរនាត នំ, សព្ាទុកខវនិាសសន; 
សត្ត េសមា ច សពាជឈសង្គ, ម្មរសសន‘បបមទទិសនា។ 
ពុ្ជឈតិ្វា  សយបសិម សត្វត , ត្ភិិវា មុត្តកុត្តម្ម; 
អជាត្ ឹអជរាព្ាេ,ឹ អមត្ ំនិព្ភយ ំគ្ត្វ។ 
ឯវ‘ម្មទិ‘គុ្ណូ្សបត្,ំ អសនក‘គុ្ណ្‘សង្គហំ; 
ឱសថញ្ច  ឥម ំមនតំ, សពាជឈង្គនតមភណាម សហ៕ 

១១-ញោជឃង្គបររិា 
(ប្រើសូធ្យឱ្យមនុសសឈសឺ្តា រ់។ គាថាប្ៅរិដក្, សតាររតិា៦១) 

 ១- សពាជឈសង្គគ  សរិសង្គខ សត្វ, ធោា នំ វិចញោ ត្ោ; 
  វីរយិ ំបីរិ បសសេេិ, សពាជឈង្គគ  ច ត្ោបសរ។ 

  សោធុញបខោ  សពាជឈង្គគ , សសត្តសត្ សព្ាទសសនិា; 
  មុនិនា សមាទកាខ ត្វ, ភាវតិ្វ ព្ហុេីកត្វ។ 

  សវំត្តនតិ អភញិ្ញា យ, និពាា នាយ ច សពាេិយា; 
  ឯសត្ន សចចវសជជន, សោត្ថ ិសត្ សហាតុ្ សព្ាទ្វ។ 



-36- ភាណវារសារៈ ច្បាបយ់តភិង្គ  

 ២- ឯកសាិ ំសមសយ នាសោ, សម្មគ្គលាល នញ្ច  កសសប;ំ 
  គ្លិាសន ទុកខិសត្ ទិោា , សពាជឈសង្គ សត្ត សទសយិ។ 

  សត្ ច ត្ ំអភិននទិត្វា , សរាគា មុចចិសុំ ត្ ំខសណ្; 
  ឯសត្ន សចចវសជជន, សោត្ថ ិសត្ សហាតុ្ សព្ាទ្វ។ 

៣- ឯកទ្វ េមារាជាប,ិ សគ្េសញ្ានាភបិេិីសត្វ; 
  ចុនទសត្ថសរន ត្សំយវ, ភណាសបត្វា ន ោទរ។ំ 

  សសម្មា ទិត្វា ន អាពាធា, ត្ម្មហ  វុដាឋ សិ ឋានសោ; 
  ឯសត្ន សចចវសជជន, សោត្ថ ិសត្ សហាតុ្ សព្ាទ្វ។ 

 ៤- បហីនា សត្ ច អាពាធា, ត្ណិ្ណនាមប ិមសហសីនំ; 
  មគ្គហត្វ កិសេោវ, បត្វត នុបបត្តិេមាត្;ំ 
  ឯសត្ន សចចវសជជន, សោត្ថ ិសត្ សហាតុ្ សព្ាទ្វ។ 
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១២-អភយបររិា (បុរាណហ បររិា)  
 (គាថារមួ ប្រើសូ្តបពល្ពឹក្) 

 យនទុនាិមិត្ត ំអវមង្គេញ្ច ,  
សយា ចាមនាសបា សកុណ្សស សសទ្វទ  

 បាបគ្គសហា ទុសសុបិនំ អកនតំ   
 ពុ្ទ្វធ នុភាសវន វនិាសសមនតុ។ 

យនទុនាិមិត្ត ំអវមង្គេញ្ច ,  
សយា ចាមនាសបា សកុណ្សស សសទ្វទ  
បាបគ្គសហា ទុសសុបិនំ អកនតំ   
េម្មា នុភាសវន វនិាសសមនតុ។ 
យនទុនាិមិត្ត ំអវមង្គេញ្ច ,  
សយា ចាមនាសបា សកុណ្សស សសទ្វទ  

 បាបគ្គសហា ទុសសុបិនំ អកនតំ   
 សង្ោនុភាសវន វនិាសសមនតុ។ 
 ទុកខបបត្វត  ច និទទុកាខ , ភយបបត្វត  ច និព្ភយា; 

សោកបបត្វត  ច និសសាកា, សហានតុ  សសព្ាប ិបាណិ្សនា។ 



-38- ភាណវារសារៈ ច្បាបយ់តភិង្គ  

 ឯត្វត វត្វ ច អសមហហិ,  សមភត្ ំបុញ្ាសមបទ;ំ 
សសព្ា សទវានុសម្មទនតុ ,  សព្ាសមបត្តិសិទធិយា។ 
ទ្វនំ ទទនតុ  សទ្វធ យ, សីេ ំរកខនតុ  សព្ាទ្វ; 
ភាវនាភរិត្វ សហានតុ ,  គ្ចឆនតុ  សទវត្វ គ្ត្វ។ 

 សសព្ា ពុ្ទ្វធ  ព្េបបត្វត ,  បសចចកានញ្ច  យមពេ;ំ 
អរហនាត នញ្ច  សត្សជន,  រកខ ំព្នាធ ម ិសព្ាសោ។ 

 យ ំកញិ្ចិ  វតិ្ត ំឥេ វា ហុរ ំវា,  
សសគ្គសុ វា យ ំរត្នំ បណី្ត្;ំ 

  ន សនា សម ំអត្ថ ិត្ោគ្សត្ន,  
  ឥទមប ិពទុ្ធេ រត្នំ បណី្ត្;ំ 
  ឯសត្ន សសចចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 

 យ ំកញិ្ចិ  វតិ្ត ំឥេ វា ហុរ ំវា,  
  សសគ្គសុ វា យ ំរត្នំ បណី្ត្;ំ 
  ន សនា សម ំអត្ថ ិត្ោគ្សត្ន,  
  ឥទមប ិធទ្មេ រត្នំ បណី្ត្;ំ 
  ឯសត្ន សសចចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
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 យ ំកញិ្ចិ  វតិ្ត ំឥេ វា ហុរ ំវា,  
  សសគ្គសុ វា យ ំរត្នំ បណី្ត្;ំ 
  ន សនា សម ំអត្ថ ិត្ោគ្សត្ន,  
  ឥទមប ិសទ្ឃេ រត្នំ បណី្ត្;ំ 
  ឯសត្ន សសចចន សុវត្ថ ិសហាតុ្។ 
 ភវតុ្ សព្ា‘មង្គេ,ំ រកខនតុ  សព្ា‘សទវត្វ;  

 សព្ា‘ពុ្ទ្វធ នុភាសវន, សទ្វ សោត្ថ ីភវនតុ  សត្។  
 ភវតុ្ សព្ា‘មង្គេ,ំ រកខនតុ  សព្ា‘សទវត្វ;  
 សព្ា‘េម្មា នុភាសវន, សទ្វ សោត្ថ ីភវនតុ  សត្។  
 ភវតុ្ សព្ា‘មង្គេ,ំ រកខនតុ  សព្ា‘សទវត្វ;  
 សព្ា‘សង្ោនុភាសវន, សទ្វ សោត្ថ ីភវនតុ  សត្។  
 មហាការុណិ្សកា នាសោ,  ហិត្វយ សព្ាបាណិ្នំ; 

បូសរត្វា  បារម ីសពាា ,  បសត្វត  សសម្មព េមុិត្តម ំ
ឯសត្ន សចចវសជជន,  សហាតុ្ សត្ ជយមង្គេ។ំ  
ជយសនាត  សពាេិយា មូសេ, សកានំ ននទិវឌ្ឍសនា; 
ឯវ ំត្ា ំវជិសយា សហាហិ, ជយសសុ ជយមង្គសេ។ 



-40- ភាណវារសារៈ ច្បាបយ់តិភង្គ  

អបរាជតិ្បេលសង្ក,  សីសស បឋវសិបាកខសរ; 
អភសិសសក សព្ាពុ្ទ្វធ នំ, អគ្គបបសត្វត  បសម្មទត្ ិ។ 
សុនកខត្ត ំសុមង្គេ,ំ សុបភាត្ ំសុហុដ្ឋិត្(ំ១) ; 
សុខសណា សុមុហុសត្វត  ច, សុយិដ្ឋ ំត្រព្ហាចារសុិ។ 
 បទកខិណំ្ កាយកមា,ំ  វាចាកមា ំបទកខិណំ្; 
បទកខិណំ្ មសនាកមា,ំ បណិ្េ ីសត្ បទកខណិា; 
បទកខិណានិ កត្វា ន,  េភនតសត្ថ បទកខសិណ្។ 
សត្ អត្ថេទ្វធ  សុខិត្វ,  វរុិហហ  ពុ្ទធោសសន 
អសរាគា សុខិត្វ សហាថ, សហ សសព្ាហិ ញាត្ិភ ិ។ 
 

ចប់ទ្វា េសបររិា 
 
 
 
 

                            
១-បុព្វណ្ហ សតូ្រ បិដកលេខ ៤១ ទំព្រ័ ៤៧៦ ។ 



ដោយព្រះអង្គព្រូខន្ត ី -41- 

រុេេជយម្ង្គលគាថា 
១-  ពាហំុ សហសស‘មភិនិមាតិ្‘ោវុេនតំ, 
  ត្រគ្សីមខេ ំឧទិត្‘សឃារ‘សសសនម្មរ;ំ 
  ទ្វនាទិ‘េមា‘វេិនិា ជិត្វា មុនិសនាទ , 
  ត្សនតជោ ភវតុ្ សត្ ជយមង្គលានិ។ 

២-  ម្មរាត្សិរក‘មភយុិជឈតិ្‘សព្ារត្ត,ឹ 
  សឃារមបនា‘េវក‘មកខម‘ថទធ‘យកខ;ំ 
  ខនតី‘សុទនត‘វេិិនា ជិត្វា មុនិសនាទ , 
  ត្សនតជោ ភវតុ្ សត្ ជយមង្គលានិ។ 

៣- នាហគ្រិ ឹគ្ជវរ ំអត្ិមត្ត‘ភូត្,ំ 
  ទ្វវគ្គ‘ិចកក‘មសនីវ សុទ្វរុណ្នតំ; 
  សមត្ត‘មពុ សសក‘វេិនិា ជិត្វា មុនិសនាទ , 
  ត្សនតជោ ភវតុ្ សត្ ជយមង្គលានិ។ 

៤-  ឧកខិត្ត‘ខគ្គ‘មត្ហិត្ថ‘សុទ្វរុណ្នតំ, 
  ធាវ ំត្សិយាជន‘បថ‘ង្គុេិម្មេ‘វនតំ; 
  ឥទធី‘ភសិង្ខត្‘មសនា ជិត្វា មុនិសនាទ , 



-42- ភាណវារសារៈ ច្បាបយ់តភិង្គ  

  ត្សនតជោ ភវតុ្ សត្ ជយមង្គលានិ។ 
៥-  កត្វា ន កដ្ឋ‘មុទរ ំឥវ គ្ព្ភិនីយា, 
  ចញិ្ញច យ ទុដ្ឋ‘វចនំ ជនកាយ‘មសជឈ; 
  សសនតន សោមវេិនិា ជិត្វា មុនិសនាទ , 
  ត្សនតជោ ភវតុ្ សត្ ជយមង្គលានិ។ 

៦-  សចច ំវហិាយ‘មត្‘ិសចចក‘វាទសកតុ្,ំ 
  វាទ្វ‘ភសិរាបិត្‘មនំ អត្ិអនធភូត្;ំ 
  បញ្ញា ‘បទីប‘ជេិសត្វ ជតិ្វា មុនិសនាទ , 
  ត្សនតជោ ភវតុ្ សត្ ជយមង្គលានិ។ 

៧-  នសនាទ បននទ‘ភុជគ្ ំវពុិ្េ ំមហិទធ,ំ 
  បុសត្តន សថរភុជសគ្ន ទម្មបយសនាត ; 
  ឥទធូបសទស‘វេិនិា ជិត្វា មុនិសនាទ , 
  ត្សនតជោ ភវតុ្ សត្ ជយមង្គលានិ។ 

៨-  ទុគាគ ហ‘ទិដ្ធភុិជសគ្ន សុទដ្ឋ‘ហត្ថ,ំ 
  ត្រព្ហាំ វសុិទធិ‘ជុត្‘ិមទិធិព្កា‘ភធិានំ; 
  ញាណាគ្សទន វេិិនា ជតិ្វា មុនិសនាទ , 
  ត្សនតជោ ភវតុ្ សត្ ជយមង្គលានិ។ 




