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ការផាយរបស់ពុទ្ធិកបណ្ឌិ តយសភា 
ននសាកលវទិ្ាល័យបញ្ញដ សាស្តសរកមពុជា 

ព.ស.២៥៦៥ 



 
 
 
 
ដ ម្ ះដសៀវដៅ វជិរសារត្ថសង្គហដកីា 
បរវិតរដោយ  មហាធមមភណ្ឌា គារកិៈ វ៉ា ន់ ចាន់សាររ ៉ាន 
   សទ្ធមមធរជោត្ិកៈ ហួយ វ៉ា ន់ថន    
ការផាយ  របស់ពុទ្ធិកបណ្ឌិ តយសភា 
   ននសាកលវទិ្ាល័យបញ្ញដ សាស្តសរកមពុជា 
កាលបរចិឆទ្  ខែ ទុ្តិយាសាឍ ព.ស.២៥៦៥ ច.ស.១៣៨៣/២០២១ 



ក 

អារមភកថា 
គមពីរវជិរសារតថសង្គហដីកាដនះ រចនាដោយរពះសិររិតនបញ្ញដ មហាដេរ  ជារពះ

ភិកខុជនជាតិឡានណា  ជាអនកដចះច ាំរទ្រទ្ង់្រពះនរតបិដក និង្ខផនកភាសាបាលីនិង្ភាសា
សាំស្តសរឹតយ៉ាង្ជាំនាញ ។ រពះសិររិតនបញ្ញដ មហាដេរធ្លល ប់បាននិមនរដៅសិកាកនុង្របដទ្ស
រសីលង្ករ  ដហើយបានដ ើញគមពីរមួយជាភាសាសាំស្តសរឹតមានដ ម្ ះថា វរជសដលលែសូរត 
ខដលជាគមពីរមនរ និង្ជាគមពីរមានបណ្រូ លមនរ ដវទ្ អាគម គាថាដផេង្បរបស់រពះពុទ្ធ
សាសនានិកាយវរជយាន ។ ខាង្ដរកាយមក ដកកកាបានរបព័នធគាថាជាភាសាបាលីឲ្យ
ដ ម្ ះថាគមពីរដនាះថា វជិរសារត្ថសង្គហៈ និង្បានខតង្គមពីរដីកានែពនយល់ដលើគមពីរដនាះ
មានដ ម្ ះថា វជិរសារត្ថសង្គហដីកា ។  ក   វជិរសារត្ថសង្គហៈ   ក       
  ពទបាលី ៤ ពាកយ គឺ វជិរ ខរបថា ដពរជ, រនទះ,    ខរបថា   ចក       , អត្ថ ខរបថា 
ដសចករ,ី របដយាជន៍, សង្គហៈ ខរបថា រួបរួម ឬការរបមូលមក ដូដចន ះ ដសចករីរួមរបស់
ពាកយថា វជិរសារត្ថសង្គហៈ គឺគមពីរខដលរបមូលនូវអតថខដលមានសារៈដូចជាដពរជ ។ 
មានន័យថា គមពីរដនះបានរបមូលនូវរបដយាជន៍ដាមានតនមលមហាសាល ដរបៀបដូចជារគាប់
ដពរជដាធាំខដលមានតនមលយ៉ាង្មហាសាលដូដចន ះ ខដរ ។ រពះសិររិតនបញ្ញដ មហាដេរ បាន
រួមរួមសារៈសាំខាន់កនុង្គមពីរវរជសដលលែសូរតរបស់និកាយវរជយាន រួមទ ាំង្សារៈសាំខាន់
កនុង្គមពីរដផេង្បកនុង្រពះពុទ្ធសាសនា ខដលមានដរចើនគមពីររបកបដោយដសចករីដឹង្អាំពី  
សាស្តសរដផេង្បបានដល់ និរុតរិសាស្តសរ ដហារាសាស្តសរ គណិ្ត ស្តសរ អលង្ករ រសាស្តសរ អកេរ
សាស្តសរ គនធពវសាស្តសរ និង្ពុទ្ធសាស្តសរខដលដពាលដល់ដគាលធម៌របស់រពះពុទ្ធសាសនា
ដេរវាទ្រគប់បិដកទ ាំង្ ៣ ។ រពះមហាដេរអង្គដនះ ជាអនកដចះច ាំ រទ្រទ្ង់្រពះនរតបិដកទ ាំង្ 
៣ ដូចមានដសចករីកនុង្និគមគាថាខាង្ចុង្គមពីរដនះរតង់្ែទី្៤១០-៤១១ ថា ៖ 

រតនបញ្ញនាមេន   ភិក្ខ ុនា  វរពទុ្ធិនា 

  មោតូន ំបាដវត្ថ ាយ ពជ្រោរតថសង្គហំ។ 

  រចិតំ  និដឋិត ំ តនត ុ  មោតុ  ោធុរមនសុ  មវ 

  ពទុ្ធិវសិទ្កាមេស ុ មេឡវនិទំវ  បាក្ដំ។ 

  គមពីរវជិរសារតថសង្គហៈខដលភិកខុមាននាមថា រតនបញ្ញដ   



ខ 

  អនកមានដសចករីដឹង្ដាដលើសលប់ ខតង្ទុ្កដដើមបជីាំនាញរបស់ 
  អនកសិកាទ ាំង្ឡាយ ចប់ដហើយ ។ កាឯគមពីរវជិរសារតថសង្គហៈ 
  ដនះចូររបាកដដូចជាដាំណ្ក់ដែឡៈកនុង្សាធុជនទ ាំង្ឡាយ 
  អនកមានដសចករីរបាថាន កនុង្ពុទ្ធិនិង្ដសចករីកាល ហាន ។  
អាំពីបទ្របព័នធរបស់អនកខតង្ខាង្ដដើមបានបញ្ញជ ក់ដ ម្ ះអនកខតង្ថា រពះភិកខុនាម

ថា រតនបញ្ញដ  រពមទ ាំង្គុណ្សមបតរិរបស់អនកខតង្មានចាំដណ្ះដឹង្ខផនករពះពុទ្ធសាសនា
និង្គមពីរដផេង្ប កនុង្រពះពុទ្ធសាសនាយ៉ាង្រជាលដរៅ ។  

រពះសិររិតនបញ្ញដ មហាដេរ ជារពះភិកខុ មួយអង្គបានដដើរតួយ៉ាង្សាំខាន់កនុង្ការផេពវ 
ផាយរពះពុទ្ធសាសនាឲ្យចដរមើនរុង្ដរឿង្កនុង្ខដនដីអាណាចរកឡានណា ដោយបានចង្
រកង្ខតង្គមពីរជាភាសាបាលីចាំនួន ៣ គមពីរ គឺ ៖ 

១.មាត្ិកត្ថសរបូអភិធមមសង្គណី ជាគមពីរអធិបាយរពះអភិធមមដោយសដង្ខប 
មិនរបាកដថា ដកកខតង្កនុង្ឆ្ន ាំណា ខតអាចសននិោា នថា គួរខតង្កនុង្រវាង្ ព.ស.២០៦០-
២០៦៥  

២.ជិនកាលមាល ី ឬជិនកាលមាលបីករណ៍ ជាគមពីររបដភទ្ពង្ាវតារ ឬរបវតរិ
មករបស់រពះពុទ្ធសាសនា ដផរើមតា ាំង្ខតរពះពុទ្ធជាមាច ស់តា ាំង្ដៅជារពះដពាធិសតវរហូត
មកដល់ ការរបសូត ការដចញបួស រតាស់ដឹង្ បរនិិពាវ ន ការដធវើសង្កគ យនារពះធម៌និង្រពះ
វន័ិយកនុង្ជមពូទ្វីប និង្កនុង្របដទ្សរសីលង្ករ  ការសាង្ទី្រកុង្សាំខាន់ ដូចជា នគរពិង្គ (នគរ
ដ ៀង្នហម) ហរភុិញ្ជ័យ (ឡាាំភូន) ជាដដើម រហូតមានដរៀបរាប់ដសចករីចដរមើនរុង្ដរឿង្របស់
រពះពុទ្ធសាសនាកនុង្ខដនដីអាណាចរកឡានណា ខតង្កនុង្ ព.ស.២០៦០ 

៣.វជិរសារត្ថសង្គហៈ ខតង្ចប់ដរសចបាច់កាល ព.ស.២០៧៨ រតង់្វតរមហាវន័ 
រកុង្ដ ៀង្នហម ខដលជាប់ទក់ទ្ង្នឹង្អកេរសដង្ខប ឬពាកយសដង្ខប អាចដៅថា បណ្រូ ល 
ធម៌ ជាគមពីររួបរួមពាកយបដរង្ៀនដាសាំខាន់មកពីគាថាដផេង្ប កនុង្គមពីររពះពុទ្ធសាសនា 
ខដលរតូវពរងី្កដសចករីដល់ខដលមករបស់អកេរសដង្ខបឬពាកយសដង្ខប ដទ្ើបដធវើឲ្យដឹង្   
ដសចករីបានយ៉ាង្ចាស់ អាចដៅបានថា ជាបណ្រូ លរបស់ដរឿង្ដផេង្ប ដដើមបកុីាំឲ្យ
កុលបុរតអនកសិកាមិនយល់ដសចករីសដង្ខបកនុង្គមពីរដនះ ដកកបានខតង្គមពីរដីការបស់វជិរ



គ 

សារតថសង្គហៈដនះដឡើង្ ជាបទ្នែពនយល់ឲ្យបានយល់ពីបាំណ្ង្ខដដកកខតង្ដឡើង្ តមក
បាននិយមនា ាំមកដរបើសដង្ខបជា បណ្រូ លដផេង្បដហើយផេ ាំចូលមកជាមួយនសយសាស្តសរកនុង្
ខាង្ដរកាយ ។  

គមពីរវជិរសារតថសង្គៈដនះខតង្ដឡើង្កនុង្សម័យឡានណា ជាដវកខដលយុគរពះ
ពុទ្ធសាសនាដេរវាទ្រកីចដរមើនរុង្ដរឿង្យ៉ាង្ខាល ាំង្ ជាប់ទក់ទ្ង្នឹង្រពះភិកខុសង្ឃឡានណា 
បាននិមនរដៅសិការពះពុទ្ធសាសនាឯដកាះរសីលង្ករ  ដហើយបានរតឡប់មកវញិនឹង្រួមគាន
សរដសរគមពីរនិង្ផេពវផាយរពះពុទ្ធសាសនា កនុង្ចាំដណាមរពះភិកខុសង្ឃទ ាំង្ដនាះ មាន
រពះសិររិតនបញ្ញដ មហាដេរមួយអង្គដនះ ខដលបានដៅសិកាដៅរបដទ្សរសីលង្ករ ជាមួយ
ផង្ខដរ ដូចមានដសចករីរបាកដកនុង្និគមកថាថា ៖  

ឥតិ ភទ្ទនតសិររិតនបម ញ្ ាតិ គរគុហិតនាេមធមយេន សបរហិមតសិនា 

ក្រុណាសម ច្ ាទ្ិតហទ្មយន សុេេុ ញ្ ាណស ច្ ារនិា េោវនារាេវាសនិា 

េោមេមរន រចិតំ វរិរោរតថសង្គហំ បក្រណំ សម្ម ាសេពទុ្ធបរនិិព្វ ានវសសមត្ 

អដឋសតតតិវសាធិមក្ ទ្វ ិសហសសិមេ វមសស ្ន វុត្ធិក្អដឋសតសក្រាមរ  

សេភមូត តរុង្គវមសស វោិេម្សសស កាឡបមក្ខ  បញ្ច េតីិេិយំ មោរវាមរ  

បរនិិដឋិតនតិ។ 

គមពីរវជិរសារតថសង្គហៈ ខដលរពះមហាដេរមាននាមខដលរគូកាំណ្ត់ឲ្យថា ភទ្ទនរ
សិររិតនបញ្ញដ  អនកខសវង្រករបដយាជន៍ដល់ែលួន និង្របដយាជន៍ដល់អនកដនទ្ មានហឬទ្យ័ 
ករុណាោស់ដតឿនដហើយដោយលអ មានការរតិះរះិពិចរណាដោយញាណ្ដាសុែុម ច ាំ
វសា កនុង្វតរមហាវន័ បានរចនាទុ្កដូចដពាលមកដហើយ ចប់បរបូិណ៌្កនុង្នេង ដៅរ ៍៥ ដរាច 
ខែពិសាែ ឆ្ន ាំមមី ចុលលសករាជ ៨៩៦ ក  ង្ឆ្ន ាំទី្ ២០៧៨ រាប់អាំពីឆ្ន ាំខដលរពះពុទ្ធជាមាច ស់
រទ្ង់្បរនិិពាវ ន ។  

មាតកិា គមឺេបទ ឬប្បធានបទធ ំក្នុ ងគេពរីវជិរសារតថសងគហៈ 
បណាមគាថា   គាថានមសារ រ-គាថាទី្១-៥   (ទ្ាំព័រ១) 
មាតិកា   សារបញ្ជី -គាថាទី្៦-៨   (ទ្ាំព័រ២) 
១.អាទិ្សដង្រត   សដង្រតអកខរៈខាង្ដដើម-គាថាទី្៩-៤៨  (ទ្ាំព័រ៤) 
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២.អនរសដង្រត   សដង្រតអកខរៈខាង្ចុង្-គាថាទី្៤៩-៥៤ (ទ្ាំព័រ១៦) 
៣.អាទ្យនរសដង្រត  សដង្រតអកខរៈទ ាំង្ខាង្ដដើមទ ាំង្ខាង្ចុង្-គាថាទី្៥៥-

          ៧៧   (ទ្ាំព័រ១៨) 
៤.មជឈសាំហតៈ  របមូលទុ្កកណារ ល-គាថាទី្៧៨-៨៣ (ទ្ាំព័រ២៤) 
៥.បដិដកមកខរៈ  បស្តញ្ញច សអកេរ-គាថាទី្៨៤-៨៩  (ទ្ាំព័រ២៦) 
៦.លីននររកខរៈ   បង្រប់អកេរទុ្កកនុង្ចដនាល ះ-គាថាទី្៩០-៩៥ (ទ្ាំព័រ២៧) 
៧.ទ្វតថកៈ   ពីរដសចករី-គាថាទី្៩៦-១០២  (ទ្ាំព័រ២៨) 
៨.ដកកសញ្ដង្រតិសង្ខា សង្ខាកាំណ្ត់ដោយដកកសញ្ញដ -គាថាទី្១០៣- 

         ១០៥  (ទ្ាំព័រ៣៤) 
៩.វណ្ណសង្ខា   សង្ខាតួអកេរ-គាថាទី្១០៦-១១១  (ទ្ាំព័រ៣៥) 
១០.សិដលសកៈ  ចាំណុ្ចដសចករី-គាថាទី្១១២-១១៧  (ទ្ាំព័រ៣៨) 
១១.អាទិ្បាដទតររៈ  នែរតង់្បទ្ដដើម-គាថាទី្១១៨-១២០ (ទ្ាំព័រ៤១) 
១២.មជឈបាដទតររៈ  នែរតង់្បទ្កណារ ល-គាថាទី្១២១-១២៣ (ទ្ាំព័រ៤២) 
១៣.អនរបាដទតររៈ  នែរតង់្បទ្ខាង្ចុង្-គាថាទី្១២៤-១២៨ (ទ្ាំព័រ៤៣) 
១៤.បញ្ហសដមាតររៈ  នែដូចបញ្ញហ -គាថាទី្១២៩-១៣៤  (ទ្ាំព័រ៤៤) 
១៥.សទ្ទតថៈ   ដសចករីរបស់សពទ-គាថាទី្១៣៥-១៣៩ (ទ្ាំព័រ៤៦) 
១៦.គុឡហបទ្តថៈ  ដសចករីរបស់បទ្អាេ៌កាំបា ាំង្-គាថាទី្១៤០-១៤៤ 

           (ទ្ាំព័រ៤៧) 
១៧.បដហឡី   ដធវើឲ្យរកីរាយ-គាថាទី្១៤៥-១៧៣  (ទ្ាំព័រ៤៩) 
១៨.យមកៈ   រតួតសពទ-គាថាទី្១៧៤-១៩៦  (ទ្ាំព័រ៦០) 
១៩.បកិណ្ណកៈ  រាយរង្-គាថាទី្១៩៧-៤០៩   (ទ្ាំព័រ៦៩) 
និគមន   ពាកយបខនថម-គាថាទី្៤១០-៤១៥         (ទ្ាំព័រ១៤៤) 
ដូដចនះកនុង្គមពីរវជិសារតថសង្គហៈដនះ មានដមបទ្ឬបទ្ជាធាំចាំនួន ១៩ យ៉ាង្ដនះ ។  
តាមពិតកនុង្គមពីរដនះដកកខចកដចញជា ២ របភទ្ គឺគមពីរវជិរសារតថសង្គហៈ ១ 

និង្  គមពីរវជិរសារតថសង្គហដីកា ១ ខតែញុ ាំបានរួបរួមទ ាំង្ ២ ដនះចូលគាន ខតមរង្ ដោយបាន
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ោក់គាថា របស់គមពីរវជិរសារតថសង្គហៈដៅខាង្ដលើ ដហើបានោក់បទ្នែជាគមពីរដីកា   
ដៅខាង្ដរកាមខតមរង្ឲ្យបានង្កយរសួលកនុង្ការដមើល ដហើយមានដសៀវដៅខតមួយកនុង្នដ
ខតមរង្ ។  

ពុទ្ធិកបណ្ឌិ តយសភាននសាកវទិ្ាល័យបញ្ញដ សាស្តសរកមពុជា មានបាំណ្ង្ចូលរួម ខេ
រកាកបួនខាន តគមពីរធម៌អាេ៌កនុង្រពះពុទ្ធសាសនា ដទ្ើបរបឹង្ខរបង្បរវិតរនិង្ដបាះពុមពផាយ
ជាពុទ្ធបូជានិង្ដដើមបរួីមចាំខណ្ករការពះសទ្ធមមននរពះសមាម សមពុទ្ធឲ្យបានតាាំង្ដៅ អស់
កាលជាអខង្វង្តដៅដហាង្ ។ 

សូមខេលង្អាំណ្រគុណ្ចាំដពាះដកករគូ ហួយ វ៉ា ន់ថន ដកក វ៉ា ន់ វសនា 
ខដលបានចូលរួមដធវើកិចចការង្ករដនះឲ្យបានសដរមចដជាគជ័យដូចបាំណ្ង្ ។ 

ចិរ ំជោជក ត្ិដឋត្ុ សមាម សមពុទ្ធសាសនំ ! 
សូមពាកយបដរង្ៀនរបស់រពះសមាម សមពុទ្ធតា ាំង្ដៅកនុង្ដកក អស់កាលជាអខង្វង្ 

ធមាម ននទ វ៉ា ន់ ចាន់សាររ ៉ាន 
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វជិរសារត្ថសង្គហដីកា 
 

នមម្ តសស ភគវមត្ អរហមត្ សម្ម ាសេពទុ្ធសស។ 

បណាេគាថា 

   វរិរញាណសេពទុ្ធ ំ ធេមមនតន សុមទ្សិត ំ 

   សង្ឃញ្ច មសារស ំបុតតំ  វនាទ ាេ ិមោតុ មោតថ ិមេ។  

[១] សនតំ  សមនតហិ  បូរតិំ ពទុ្ធំ  ពមុទ្ធន  មទ្សិត ំ

   ធេម ំ ធេមវរ ំ លទ្ធំ            សង្ឃ ំ សង្ឃវរ ំ នមេ។  

 អហំ ភទ្ទនតសិ ររិតនបម ញ្ ា នាេ សនត ំរាគាទ្ិក្ិមលមសប រឡិាហវូបសេិត ំ

សមនតហិ សបបុ រមិសហិ បូរិត ំ ពទុ្ធ ំ សម្ម ាសេពទុ្ធំ នមេ នម្េិ។ ពមុទ្ធន សម្ម ា-   

សេពមុទ្ធន មទ្សិត ំ ធេម ំ សប រយិតតិក្ ំ នវមោកុ្តតរធេម ំ នមេ នម្េិ។ ធេមវរ ំ 

េគគផលនពិ្វ ានសង្ខ ាតំ អគគធេម ំ លទ្ធ ំ បដិលទ្ធំ សង្ឃវរ ំ េតតិយជ្ព្ហម ណាទ្-ិ       

សេូោន ំឧតតេំ សំឃំ អដឋអ រយិបគុគលសេូហំ នមេ នម្េិ។ 

  [២] ព្ទ្ិ នតតតយ ំ វមនទ     កាវាម្តិវធិាទ្រំ 

           តមសសវ  អានភុាមវន     មោតថ ិ មេ  មោត ុ ស  ទា។ 

 អហំ អាទ្រ ំ ក្ត្វ ា ព្ទ្ឃិនតតតយ ំ ពអុាទ្ឃិបរមិោោនំ រតនតតយ ំ       

កាវាម្តិវធិា កាយវាចាេនសង្ខ ាមតហិ តីហិ ទាវ ាមរហិ វមនទ វនាទ ាេិ។ មោតថិ     

តមសសវ តសសឯវ រតនតតយសស តសាឯវ វនទនជ្ក្ិោយ វា អានភុាមវន មេ     

សពវ ទា មោតុ។ 

 [៣] បុព្វ ាចរយិសីោន ំ        េត ំ និសាយ  ោធុក្ ំ

                   ោរតថ ំ ឧទ្ធរតិ្វ ាន          គនថនតមរាទ្មធាទ្រា។ 

 [៤] នានាសុេេុសមង្ េត-       គមតសវ មតថស ុ មោតុន ំ

                   គេភីរ     ការតថ ំ           ពជ្រោរតថសង្គហំ។ 
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 [៥]  បវកាខ ាេ ិ សម្មសន     និោេយនត ុ ោធុក្ំ 

                   តន ិនាទ ាបគត្  សនាត ា            វសិទ្កាេមិនា។ 

 អហំ ោរតថ ំោរតថវនតំ ពនធជាត ំគនថនតមរាទ្មធាទ្រា អញ្ញគនថសង្ខ ាតសេុទ្ទ-

គពភមត្ ឧទ្ធ រតិ្វ ាន មបារាណាច រមិយហិ រចិតពនធលក្ខ ណគហណវមសន        

ឧក្ខ ិបតិ្វ ាន បុព្វ ាច រយិសីោន ំ េត ំ ោធុក្ំ នសិាយ និសសយំ ក្ត្វ ា មោតូន ំ

រនាន ំនានាសុេេុសំមក្តគមតស ុអមតថសុ គេភរីពទុ្ធចិារតថ ំគេភីរញាណបវតតនតថំ 

ពជ្រោរតថសង្គហំ វររិេនធសទ្សិោរតថវនតពនធជាតសេុចចយំ បក្រណ ំ         

សម្មសន បវកាខ ាេ។ិ 

 សនាត ា សបបុ រោិ ពទុ្ធ ិវសិទ្កាេមិនា ញាណតិក្ខ ភាវេិចឆនាត ា ននិាទ ាបគត្ 

គរហមត្ អបគត្ េោ វុចចម្នំ តំ ពជ្រោរតថសង្គហំ ោធុក្ ំ នោិេយនត ុ

សុណនត ុឧបប រកិ្ខ នត ុវា។ 

ម្តកិា 

[៦]   អាទ្ិអនតតទ្ភុយ-        សមង្ េត ំ េរឈសំហតំ 

        បដិមោេក្ខ រ ំ លី   -    រក្ខ រញ្ច   ទ្វតថក្ំ។ 

 [៧]   មោក្សញ្ញង្ េតិសង្ខយ ំ  វណណសង្ខយ ំ សិមលសក្ំ 

        អាទ្ិបាមទាតតរ ំ េរឈ-      អនតបាមទាតតរ ំ តថា។ 

 [៨]    បញ្ហសមម្តតរំ  សទ្ទ  -  ក្ំ  គុឡ ហបទ្តថក្ ំ

  បមហឡីយេក្មញ្ច វ       បក្ិណណក្នត ិ ម្តិកា។ 

 អាទ្អិនតតទ្ភុយសំមក្ត ំ អាទ្ិសំមក្ត ំ អនតសំមក្ត ំ អាទ្េនតសំមក្ត ំ        

េរឈសហំត ំ បដិមោេក្ខ រ ំ លីននតរក្ខ រ ំ ច ទ្វ តថក្ំ មោក្សញ្ញំ ក្ិតសង្ខយំ វណណ-

សង្ខយំ សិមលសកិ្ំ អាទ្ិបាមទាតតរ ំ េរឈបាមទាតតរ ំ អនតបាមទាតតរ ំ តថា បញ្ហស- 

មម្តតរំ សទ្ទតថក្ ំ គុឡ ហបទ្តថក្ ំ បមហឡ ី យេក្មញ្ច វ បក្ិណណក្ំ ឥតិ ឯកូ្ន-      

 វសីតបិបមភទា ម្តិកា មវទ្ិតព្វ ា។ 
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តជ្ត្យ ំវចនមត្ថ ា។ អាទ្ិភតូំមយវក្ខ រ ំសំមក្ត ំសំមក្តក្រមណន ទ្សសតិ ំ

ឯត្ថ ាត ិអាទ្សំិមក្ត ំពនធំ។ អនតភតូមំយវក្ខ រ ំសំមក្តំ សំមក្តក្រមណន ទ្សសតិំ 

ឯត្ថ ាត ិ អនតសំមក្ត។ំ អាទ្ិអនតភតូ្មយវក្ខ រា សំមក្ត្ សំមក្តក្រមណន        

ទ្សសតិ្ ឯត្ថ ាតិ អាទ្េនតសំមក្ត។ំ បាទ្សស អាទ្ិអនតភតូក្ខ រា តទ្ននតរា តទ្ននតរា 

អក្ខ រា ច េមរឈ សំហត្ បាទ្សស េរឈេ ហ ិ អញ្ញេញ្ញបយុតតវមសន សំហ រតិ្     

សំឃដិត្ ឯត្ថ ាតិ េរឈសំហត។ំ បដិមោមេន វា ចិតំ អក្ខ រ ំ ឯត្ថ ាត ិ បដមិោ-  

េក្ខ រ។ំ លីននតរភតូ្ អក្ខ រា អញ្ញេញ្ញបយុត្ត ា ឯត្ថ ាតិ លីននតរក្ខ រ។ំ សទ្ទតថ-     

សង្ខយតថសង្ខ ាត្ មទ្វ  អត្ថ ា ឯតសាត ិ ទ្វ តថក្។ំ មោមក្ បាក្ដា ស ញ្ ា មោក្-

ស ញ្ ា សិមនរុសេទុាទ ាទ្ិនាេំ។ មោក្ស ញ្ ាយ អង្ េិត្ លក្ខ ិត្ សង្ខា ឯត្ថ ាត ិ

មោក្សញ្ញ ំក្តិសង្ខយំ។  

   កាទ្ី រតិ្ នវសង្ខា  ក្មេន ដាទ្ ិោទ្ ិច  

   បាទ្មោ បញ្ច  សង្ខាត ិ សុ ញ្ ា នាេ សរាញ្ញុ នាតិ  

ឥេិនា សទ្ទពិនទបុក្រមណន វុតតលក្ខ មណន វុត្ត ាយ អក្ខ រមលខាយ លក្ខ ិត្ 

សង្ខា ឯត្ថ ាត ិវណណសង្ខយ។ំ ឯក្មេវ បទ្ំ សិលិសសត ិអមនក្តថំ អលលិយត ិវាចក្-

វមសន ឯត្ថ ាតិ សិមលសិក្។ំ អាទ្ិបាទ្េ ហិ ឋិត ំ ឧតតរ ំ  វសិរជនំ ឯតសាត ិ អាទ្-ិ   

បាមទាតតរ។ំ េរឈបាទ្េ ហ ិ ឋិត ំ ឧតតរ ំ ឯតសាត ិ េរឈបាមទាតតរ។ំ អនតបាទ្េ ហ ិ ឋិតំ 

ឧតតរ ំ ឯតសាត ិ អនតបាមទាតតរ។ំ បមញ្ហន សេ ំ សទ្សិំ ឧតតរ ំ ឯត្ថ ាត ិ បញ្ហស-   

មម្តតរ។ំ សមទាទ ាមយវ អមត្ថ ា ឯតសាត ិ សទ្ទតថក្។ំ គុមឡាហ ា សិលិដឋបទ្សនធិនា  

លីមនា អបាក្មដា បទ្មត្ថ ា ឯត្ថ ាត ិ គុឡ ហបទ្តថក្។ំ បមហមឡត ិ ឧបផមេត ិ            

ប រោិស ំ ក្មរាត ិ បណឌ ិតម្និមនា េនទបមញ្ញ មតសំ ម្នេទ្ទនតថ ំ ឯត្ោតិ     

បមហឡ ីពនធជាតិ។ កា ោ?  

   ោ មត ទ្តុិយន ិលយំ   គុរុេ ហ ិសក្មគហមត្  
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   បាបុមណយាេនីយតំ   សុេេរឈយនាទ្ិនា។  

   កាមោ ឃសតិ ភតូ្និ  សព្វ ាមនវ សហតតនា 

   មោ ច កាលឃមោ ភមូត្ ស ភតូបចចនិិំ បចិតាទ្កិា។ 

  យម្សេសូតិវមសន យុគឡា បទ្ក្ខ រា អតថិ ឯត្ថ ាត ិ យេក្។ំ ក្ិនតំ?     

សរុនាសុរនា សមពវ តាទ្ិក្ ំ ពនធជាត។ំ នានបបការា អត្ថ ា ក្ិណាណ ា  វកិ្ិណាណ ា   

ឯត្ថ ាត ិ បក្ណិណក្ ំ នានបបការ វកិ្ិរណតថវចនបបពនធនំ។ អយំ ម្តិកាបទានំ 

 វគិគមោ។ 

១. អាទ្សិមង្ េត 

[៩]   អាទ្េក្ខ រំវ  ទ្មសសត ិ     ពនធមចឆមកា  ក្វសិសមរា 

              យតថ  ត ំ អាទ្ិសំមក្តំ      វមិញ្ញយេ ំ ពនធវញិ្ញុ នា។ 

 ឥទាន ិលក្ខ ណំ ទ្មសសតុំ អាទ្េក្ខ រ ំវាតាទ្ ិវុតតំ។ ពនធម្មកា ពនធេ ហិ ទ្មកាខ ា 

ក្វសិសមរា យតថ ពមនធ អាទ្េក្ខ រវំ អាទ្ភិតូំ អក្ខ រំឯវ សំមក្តវមសន ទ្មសសត,ិ តំ   

ពនធំ ពនធ វញិ្ញុ នា ពនធលក្ខ ណ វជិាននបណឌ ិមតន អាទ្សិំមក្តំ ឥតិ  វមិញ្ញយេំ។   

[១០] ពធុស ំ េង្គល ំ មោមក្   ទ្កុ្ខ នាសក្រ ំ វរ ំ

              ពធុស ំ សរ   គចឆ        សុេកាមម្សិ  មច  តុវំ។ 

 លក្ខ យំ ទ្មសសតុំ ពធុសនតាទ្ ិវុតតំ។ តជ្ត្យំ មោរនា។ មោមក្ សក្ល-

មោមក្ េង្គលំ េង្គលភតូ ំ វរ ំ ឧតតេ ំ ពធុសំ ពទុ្ធរតន ំ ធេមរតនំ សង្ឃរតន ំ ទ្កុ្ខ -  

នាសក្រ ំតិសរណគត្នំ សត្ត ានំ អបាោទ្ិទ្កុ្ខ  វនិាសក្រ ំមោតិ តុវ ំមច សុេ-

កាមម្សិ, តុវ ំ ពធុសំ ពទុ្ធរតន ំ ធេមរតន ំ សង្ឃរតន ំ សរណមេមត ិ គចឆ                

គចាឆ ាហីតិ។  

[១១] ពមុទាធ ា  េង្គលសេភមូត្    សេពមុទាធ ា  ទ្ិបទ្តុតមម្ 

                ពទុ្ធេង្គលម្គេម            សពវ ទ្កុាខ ា  បេុចចត។ិ
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  [១២]ធមម្ម ា  េង្គលសេភមូត្   គេភីមរា  ទ្ទុ្ទមោ  អណុំ 

                ធេមេង្គលម្គេម           សពវ ទ្កុាខ ា  បេុចចត។ិ 

  [១៣]សមង្ោ  េង្គលសេភមូត្ ទ្ក្ខ ិមណមយា  អនតុតមរា 

                សង្ឃេង្គលម្គេម          សពវ ទ្កុាខ ា  បេុចចត។ិ 

  [១៤] ពធុសំតេក្ខ រ ំ អាទ្ិ-      សមង្ េត ំ រចិតំ  េោ 

                ោេ  ត ំ េង្គល ំ មសដឋំ  សរណនត ិ េយ ំ សទា។ 

 ពមុទាធ ា េង្គលសេភមូត្តាទ្ិោធក្វចនំ សុ វមិញ្ញយេតថំ។ ពធុសំតេក្ខ រ ំ 

ពធុស ំឥតីតិ អក្ខ រវនតំ អាទ្ិសំមក្ត ំអាទ្េក្ខ មរន លក្ខ ិត ំពនធំ េោ រចិតំ។ េយ ំ

សទា េង្គលំ េង្គលភតូ ំមសដឋ ំត ំពទុាធ ាទ្ិរតនតតយ ំសរណ ំឥតិ ោេ គចាឆ ាេ។  

[១៥]យសស  ទ្សក្ខ រា  អសំ-    វសិុមោអបុសពភុ 

                  វចោ  បគុណា  តវ មត្ថ ា  េនោ  មោ  សុេ ំ លភិ។ 

 អ-សំ- វ-ិស-ុមោ-អ-បុ-ស-ព-ុភ ឥតិ ទ្សក្ខ រា យសស បុគគលសស គហដឋសស 

វា បពវ រិតសស វា វចោ បគុណា។ អមត្ថ ា ត ុេនោ បគុមណា។ មោ បុគគមោ 

សេំុ លភិ។  

 មយន បុគគមលន អរហំ សម្ម ាសេពមុទាធ ាតាទ្ីន ិ ទ្សបទាន ិ វា បគុណាន ិ

ក្ត្វ ា មតស ំ អតថំ េនសិ បចចក្ខ ំ ក្ត្វ ា តទ្នោុមរន សក្លពទុ្ធគុណាសគត ំ

អនសុស រតិ្ មោ ទ្ិដឋធេមិក្សេបរាយិក្សុេំ និព្វ ានសុេញ្ច  បដិលភតី ិ            

អធិបាមោ។  

[១៦] រសទាវ ារា  ចមោឃារិ-  កាម្តិ  មយន  សំវតុ្ 

   ស  មោគី  លភមត  មគាមគា- បទ្ចកាេ ានិោបមរ។ 

 រសទាវ ារា ្ទាវ ារា ច-មោ-ឃា-រិ-កា-ម្តិ ចក្ខ ុទាវ ារ ំ មោតឃានរិវាហា-

កាយទាវ ារ ំ េមនាទាវ ារ ំ ឥត ិ មយន មោគិនា សំវតុ្ សុដឋ ុ រក្ខ ិត្ ស មោ មោគ ី
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ឥោបមរ ឥេសមិិំ មោមក្ អបរសមិិំ មោមក្ ច មគាមគាបទ្ចកាេ ាន ិេនសុសមោក្-

សេបតតិមទ្វមោក្សេបតតិនពិ្វ ានសេបតតិមោ លភមត បដិលភតិ។  

[១៧]សសីហិឱសចុាបីត ិ យសសិម្ននតមរ  សិយុំ 

   អទ្លិមទាទ ាត ិ តំ  អាហុ អមម្ឃនតសស  រីវតិ។ំ 

 ស-សី-ហិ-ឱ-សុ-ចា-បីត ិសទាធ ាធន ំសីលធនំ ហិ រធិនំ ឱតតបបធនំ សុតធន ំ

ចាគធន ំ ប ញ្ ាធននតិ ឥម្និ សតត ធនានិ យសស បុគគលសស អនតមរ ចិមតត សិយុំ,  

អ រោិ ត ំ បុគគលំ អទ្លិមទាទ ាត ិ អាហុ, តសស បគុគលសស រី វតិំ អមម្ឃំ អតុចឆ ំ 

មោតិ។  

[១៨] ចហអេឥគបិត ិ  សតត  វសូ  ភបុាលិមនា 

   សធវបិបិសឧត ិ  សតត  វសូ  សយេភមុនា។ 

 ភបូាលិមនា ចក្េវតតិរារសស ច-ហ-អ-េ-ឥ-គ-ប ឥត ិ សតត វសូ ចក្េរតនំ  

ហតថិអសសេណិឥតថគិហបតិប រនិាយក្រតនំ ឥត ិ សតត រតនានិ មោនត ិ យថា, 

តថា សយេភមុនា ធេមរារសស សទ្ធេមចក្េវតតិមនា សម្ម ាសេពទុ្ធសស។  

 ស-ធំ- វ-ិបី-ប-ស-ឧ ឥតិ សតត វស ូ សតសិមម្ព ារឈមង្គ ា ធេម វចិយវ ិរយិបីត-ិ 

បសសទ្ធិសម្ធិឧមបកាខ ាសមម្ព ារឈមង្គ ា ឥតិ សតត រតនាន ិ មោនតិ។ ចក្េរតនាទ្ីនិ 

មក្នមតថន រតនានីត ិ វុចចនតិ? រតិរននមតថន ចិតតិក្ត្ទ្េមតថហិ ច។ វតុតំ មហតំ 

ចិតតិក្តំ េហគឃញ្ច  អគុលំ ទ្លុភទ្សសនំ អមនាេសតតប រមិភាគ ំ រតនមនតន           

វុចចតីតិ។ ឯវ ំ សតិសមម្ព ារឈង្គ ាទ្មោប ិ សតិសមម្ព ារឈង្គ ាទ្រិតនាន ំ បន ចក្េ-

រតនាទ្ីហិ សទ្ិសត្ ឯវ ំ មវទ្ិតព្វ ា។ យមេវ ហិ ចក្េវតតិមនា ចក្េរតនំ រតនានំ 

បមុរចរ ំចរតិ, ឯវ ំសតិសមម្ព ារឈង្គរតន ំសមពវ ស ំចតុភេូិក្ធម្ម ានំ បុមរចរ ំចរតីត ិ

បមុរចរណមតថន ចក្េវតតិរម ញ្ ា ចក្េរតនសទ្សិ ំ មោតិ។ យថា ចក្េវតតិមនា     

រតមនស ុ េោកាយូបបន  ំ អចចគុគត ំ  វបិុលំ េហនតំ ហតថិរតន ំ មោត,ិ ឯវ ំ       
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ធេម វចិយសមម្ព ារឈង្គរតនំ េោកាយូបបន ំ អចចគុគត ំ វបិលំុ េហនតនតិ ហតថិរតន-

សទ្ិស ំ មោតិ។ យថា ចក្េវតតិមនា អសសរតន ំ សីឃំ លហុ រវ ំ មោត,ិ ឯវ ំ       

 វ ិរយិសមម្ព ារឈង្គរតន ំសីឃំ លហុ រវនតិ ឥម្យ សីឃលហុរវត្យ អសសរតន-

សទ្ិស ំ មោត។ិ យថា ចក្េវតតិមនា េណិរតន ំ អនធការំ  វធិេត ិ អាមោក្ ំ       

ទ្មសសត,ិ ឯវ ំ បីតសិមម្ព ារឈង្គរតន ំ ឯក្នតកុ្សលត្ត ា ក្ិមលសនធការំ  វធិេត ិ

សហជាតបចចោទ្ិវមសន ញាណាមោក្ំ ទ្មសសតីតិ ឥេនិា អនធការ វធិេន-

អាមោក្ទ្សសនភាមវន េណិរតនសទ្សិំ មោតិ។ យថា ចក្េវតតិមនា ឥតថិរតន ំ

កាយចិតតទ្រេំ បដិបសសមេភត ិប រឡិាហំ វូបសមេត,ិ ឯវ ំបសសទ្ធិសមម្ព ារឈង្គរតនំ 

កាយចិតតទ្រេំ បតបិសសមេភត ិប រឡិាហំ វូបសមេតីត ិឥតថិរតនសទ្ិស ំមោតិ។ 

យថា ចក្េវតតិមនា គហបតិរតនំ ឥចឆិតិចឆិតក្ខ មណ ធនទាមនន  វមិក្ខ ប ំ បចឆិនទិត្វ ា 

ចិតតំ ឯក្គគ ំ ក្មរាតិ, ឯវ ំ សម្ធិសមម្ព ារឈង្គរតន ំ យទ្ចិឆិត្ទ្ិវមសន អបបន  ំ  

ឧបាមទ្នត ំ វមិក្ខ បំ បចឆិនទិត្វ ា ចិតតំ ឯក្គគំ ក្មរាតីត ិគហបតិរតនសទ្សិ ំមោតិ។ 

យថា ចក្េវតតិមនា ប រនិាយក្រតន ំសពវ ក្ិចចសេាទ្មនន អមបាសសុក្េត ំក្មរាតិ, 

ឯវ ំ ឧមបកាខ ាសមម្ព ារឈង្គរតន ំ ចិតតបុាទ្ ំ លីនទុ្ធចចមត្ មម្មចត្វ ា បមោគេរឈមតត  

បវតតយម្ន ំ អមបាសសុក្ត ំ ក្មរាតីតិ ប រនិាយក្រតនសទ្ិស ំ មោតីត។ិ        

អយេមត្ថ ា មព្រឈង្គសំយុតតវណណនាយ ំវុមត្ត ា។  

[១៩] ទ្ិសំប  វាក្ំអាស ី វា-      សសស  ស ំ សភាវមត្ 

                សមោ  សីមទា  បមម្  ហនាតវ ា   អក្តេធិគចឆតិ។  

 ទ្ិ-សនតិ ទ្វ ក្ខ មរហិ ទ្ិដឋិសង្ េបា គហិត្។ បាត ិ ប ញ្ ាក្ខ មនាធ ា គហិមត្។ 

វា-ក្-ំអាតិ តីហក្ខ មរហិ វាចាក្េមនតអារីវា គហិត្។ សីតិ សីលក្ខ មនាធ ា            

គហិមត្។ វា-ស-ោត ិ តហីក្ខ មរហិ វាោេសតិសម្ធមោ គហិត្។       

សឥត ិសម្ធិក្ខ មនាធ ា គហិមត្។ សនតិ សង្គហិត្តេមត្ថ ា។ ស-មោត ិទ្វ ក្ខ មរហិ 
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សម្ធកិ្ខ នធមោភក្ខ មនធ ទ្មសសតិ។ សី-មទាត ិ សីលក្ខ នធមទាសក្ខ មនធ។ ប-មម្តិ 

ប ញ្ ាក្ខ នធមម្ហក្ខ មនធ។ សម្ម ាសមទាទ ា េគគង្គ ាធិការត្ត ា បមោមរតមព្វ ា។  

 តជ្ត្យ ំ មោរនា។ ទ្-ិសម្ម ាទ្ដិឋិ សំ-សម្ម ាសង្ េមបា ប-ប ញ្ ាក្ខ មនធន    

សង្គហិត្។ វា-សម្ម ាវាចា ក្ំ-សម្ម ាក្េមមនាត ា អា-សម្ម ាអារមីវា សី-សីលក្ខ មនធន 

សង្គហិត្។ វា-សម្ម ាវាោមម្ ស-សម្ម ាសត ិ ស-សម្ម ាសម្ធ ិ ស-        

សម្ធកិ្ខ មនធន សំ-សង្គហិត្ ភាវមត្។ បុគគមោ ស-សម្ធិក្ខ មនធន មោ-  

មោក្ខ នធំ ហនាតវ ា ស-ីសលីក្ខ មនធន មទា-មទាសក្ខ នធ ំ ហនាតវ ា ប-ប ញ្ ាក្ខ មនធន មម្- 

មម្ហក្ខ នធំ ហនាតវ ា អក្ត ំនិព្វ ានំ អធិគចឆតិ។  

  [២០]សកា  បិពា   វេិីេ ិ ស-ុឧកុ្   វវិ ិ ឥមេ  សិយុំ 

            អញ្ញេញ្ញបដិបកាខ ា       បោតពវ បោយកា។ 

 ស-កា-បីតាទ្ ិ ឈានង្គនវីរណធមេម សនាធ ាយ វុតតំ។ សម្ធិ កាេចឆមនាទ ា, 

បតី ិ ពាបាមទា,  វតិមកាេ ា េីទ្ធ,ំ សុេំ ឧទ្ធចចកុ្ក្េុចចំ,  វចិាមរា  វចិិក្ិចាឆ ាត ិ ឥមេ ធម្ម ា  

អញ្ញេញ្ញបដិបកាខ ា មោនតិ។  

   កាេចឆមនាទ ា សម្ធិសស  ពាបាមទា បតីិោ សិោ  

   េទី្ធំ  វតិក្េសស   សុេសសុទ្ធចចកុ្ក្េុចចំ។  

    វចិិក្ិចាឆ ា  វចិារសស   បដិបកាខ ា យថារហំ  

   សម្ធិអាទ្ិមោមគ ច  កាេចឆនាទ ាទ្នី ំសិយុ។ំ  

 កាេចឆនាទ ាទ្មោ បញ្ច  នីវរណធម្ម ា បោតព្វ ា នាេ សម្ធិអាទ្ីហិ 

ឈានមង្គហិ បោតពវ ត្ត ា។ ន ហិ ឯមតសុ អបបហីមនសុ ឈានំ ឧបបរជត ិ មតន  

ឯត្និ បោនង្គ ានីតិ វចុចនតិ។ ក្ិ ច្ ាប ិ ឈានង្គេមណ អមញ្ញប ិ អកុ្សោធម្ម ា 

បហិយេនតិ, តថាប ិ ឯត្មនវ  វមិសមសន ឈានង្គនតរាយក្រាន។ិ កាេចឆមនទន ហិ 

នានា វសិយបមោភតិំ ចិតតំ ន ឯក្ត្ត ារេមមណ សម្ធិយតិ កាេចឆនាទ ាភិភតូ ំវា ត ំ
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ន កាេធាតុបោនាយ បដិបរជតិ។ ពាបាមទ្ន ច អារេមមណ បដិហញ្ញម្នំ ន 

និរនតរ ំបវតតតិ។ េីទាធ ាភិភតូ ំអក្េមញ្ញំ មោតិ។ ឧទ្ធចចកុ្ក្េុចចបមរតំ អវូបសនតមេវ 

ហុត្វ ា ប រពិភេតិ។  វចិិក្ិចាឆ ាយ ឧបហតំ ណានាធគិេោធក្បដិបទ្ ំ នាមរា-  

ហត។ិ ឥត ិ វមិសមសន ឈានង្គនតរាយក្រត្ត ា ឯត្មនវ បោនង្គ ានីតិ វុចចនតិ។ 

   [២១] បភអាទ្សឃាោផុស-ំ តីមវាមជាតច ុ ក្ិភោ 

                បភាវសិំតិមវាមជាត-  ចឋុា  នយំ  បកាសតិំ។ 

 ប-បដិសនធិក្ិចចំ ភ-ភវង្គក្ិចចំ អា-អាវរជនក្ិចចំ ទ្-ទ្សសនក្ិចចំ ស-សវនក្ិចច ំ

ឃា-ឃាយនក្ិចចំ ោ-ោយនក្ិចច ំ ផុ-ផុសសនក្ិចចំ សំ-សេបដិចឆនក្ិចចំ តី-       

តរីណក្ិចចំ មវា-មវាដឋពវ នក្ិចចំ មជា-រវនក្ិចចំ ត-តទារេមណក្ិចចំ ច-ុចតុិក្ិចចំ ឥត ិ

ភា ចទុ្ទស ក្ិចាច ានិ មោនតិ។  

 ប-បដិសនធិដាឋ ាន ំ ភ-ភវង្គដាឋ ាន ំ អា-អាវរជនដាឋ ាន ំ  វ-ិ វ ិ្ ញ ាណដាឋ ានំ សំ-សេប- 

ដិចឆនដាឋ ានំ តី-តីរណដាឋ ានំ មវា-មវាដឋពវ ដាឋ ានំ មជា-រវនដាឋ ាន ំ ត-តទារេមណដាឋ ាន ំ ច-ុ

ចតុដិាឋ ានំ ឥតិ នយ ំទ្ស វធិ ំឋានំ អាច រមិយហិ បកាសិតំ។  

  [២២]សំវធិាបុក្យបាទ្ិ       បាបាេចបុអាទ្ិកា 

                     ទ្ីេសំអំេបុពុ្វ ា  ច         សក្លតថបកាសកា។ 

 អក្ខ រសេូោ ស-ំ វ-ិធា-បុ-ក្-យ-បាទ្ិ សំការ- វកិារ-ធាការ-បកុារ-

ក្ការ-យការ-បការអាទ្ិកា, អា-បា-េ-ច-ុប-អាទ្កិា បាការ-បាការ-េការ-

ចកុារ-បការអាទ្កិា, ទ្ី-េ-សំ-អំ-េ-ុបពុ្វ ា ច ទ្កីារ-េការ-សំការ-អកំារ-     

េកុារបពុ្វ ា ច សក្លតថបបកាសកា មោនតិ។ សង្គណ ី  វភិមង្គ ា ធាតុក្ថា 

បគុគលបញ្ញតត ិ ក្ថាវតថ ុ យេក្ ំ បដាឋ ាន ំ ឥតិ សតត វធិ ំ អភិធេមបិដក្,ំ បារារិក្-  

ក្ណឌ ំ បាចិតតិយំ េោវមគាគ ា ចលុលវមគាគ ា ប រវិាមរា ឥត ិបញ្ច  វធិ ំ  វនិយបិដក្,ំ ទ្ីឃ-

និកាមោ េរឈិេនកិាមោ សំយុតតនិកាមោ អង្គតុតរនិកាមោ េទុ្ទក្និកាមោ 
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ឥតិ បញ្ច និកាោ ច និរវមសសប រវិរជតិពវ បដិបរជិតពវ អតថបកាសក្ត្ត ា សក្- 

លតថបបកាសកា នាេ មោនតីត ិអធបិាមោ។  

[២៣] អទ្ីពអទ្វុអេ-          អេនីឧទ្បុតីិមេ 

            ចទុ្ទស  គេភីរា  ប ហ្ ា      សេពមុទ្ធន   វោិក្ត្។ 

[២៤]        ឥបិ្វបិមោមទាឧ-     កាវបឥអអឥត ិ

             ចទុ្ទស  គេភីរា  ប ហ្ ា        សេពមុទ្ធន   វោិក្ត្។  

 [២៥]        វរទ្ិជ្ព្សុសេល-ំ           ឧទ្វ ិបំកុ្អេំនតិ ិ

             តិបញ្ច   គេភីរា  ប ហ្ ា      សេព ុ      វោិក្ត្។ 

 [២៦]         គាថាតយសស  ឥេសស     អតថពាេា  ឥម្  បន 

              គាថាមោ  ពទុ្ធិេមនតហិ  វមិញ្ញយា  ក្េមត្ធុនា។ 

 [២៧]        អបាយុកា  ទ្ីឃាយុកា  ពោវ ាព្ធបបព្ធកា 

             ទ្ពុវ ណាណ ា  វណណវមនាត ា  ច     អមបបសក្ខ េមហសកាខ ា។ 

 [២៨]         អបបមភាគា  េោមភាគា  នីចកុ្មោចចកុ្លិមនា 

             ទ្បុប ញ្ ា  បញ្ញវមនាត ា  ច     ឥតិ  ចទុ្ទសិមេ  េត្។ 

 [២៩]         ឥសាេចឆរយិបិោ-             បិយំ  ្មនាទ ា   វតិក្េិត្ 

             បបម ច្ ា  មោេនសសញ្ច       មទាេនសសញ្ច ុ មបក្ខ កា។ 

 [៣០]         តថា  កាយសម្ចាមរា        វចិោចារមេវ  ច 

             បរមិយសនត្  មចវ               តថា  ឥន្ទនទិយសំវមរា 

             អមនក្ធាត ុ អចចនត-            និដាឋ ា  ចាតិ  ចតុទ្ទស។   

 [៣១]     វេមិមកា  រតតិ  ធូម្យិ          ទ្ិវា  បរជលិ  ជ្ព្ហម មណា 

   សុមេមធា  មចវ  សតថញ្ច             េននា  លង្គិមេវ  ច។ 

 [៣២]     ឧទ្ធមុ្យិ  ទ្វធិាបមថា      បង្ េវារញ្ច   កុ្េមមកា 

           អសី  ច  េំសមបស ី ច             នាមគា  ច  បន រសិមេ។ 
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 [៣៣] ទ្សុនមោត ិ សេពមុទាធ ា  ចតុរាទ្ិក្ខ រំ  េុនិ 

   គាេ ំ ក្ត្វ ា  បកាមសស ិ បមសនទ្ិសស  រារិមនា។ 

 [៣៤]    ទ្-ុទ្រុជីវតិេរីវមិ្ហ ា             មយសមនា ា  ន  ទ្ទាេ ហមស 

        វរិជម្មនស ុ មភាមគសុ         ទ្ីប ំ នាក្េ ហេតតមនា។  

 [៣៥]    ស-សដឋីវសសសហសាន ិ   បរបិុណាណ ាន ិ សពវ មោ 

              និរមយ  បចម្នានំ          ក្ទា  អមនាត ា  ភវសិសតិ។  

 [៣៦]     ន-នតថិ  អមនាត ា  កុ្មត្  អមនាត ា     ន  អមនាត ា  បដិទ្ិសសតិ 

              តទា  ហិ  បក្ត ំ បាបំ             េេ  តុយ ហញ្ច   ម្រោិ។ 

 [៣៧]    មោ-មោហំ  ននូ  ឥមត្  គនាតវ ា មោនិិំ  លទាធ ាន  ម្នសុិិំ 

             វទ្ញ្ញូ   សីលសេបមនា ា           កាោេិ  កុ្សលំ  ពហំុ។ 

[៣៨]     ចភក្ោត ិ ធីមរន            ឋបិត្ន ិ ចតុរក្ខ រា 

          ឯមក្មក្មនក្បាទ្នត ុ           ក្តំ  មទ្វ   ចតុមរាបិ  វា។ 

[៣៩]     ចរ  ទ្រុជនសំសគគ ំ           ភរ  ោធុសម្គេ ំ

          ក្រ  បុញ្ញេមោរតត ំ        សរ  និចចេនិចចតំ។ 

[៤០]       ឥមចចមក្មក្ន  វមណណន         ក្តមេមក្ក្បាទ្ក្ ំ

           បុមនមក្មក្ន  វមណណន      មទ្វ   មទ្វ   បាទា  ក្ត្  ក្េំ។ 

[៤១]       ចមរយេ  ទ្េុមិតត ំ ព្លំ         អាសីវសិំវ  ម្ណមវា 

           ភមញ្ជ យេ  បាបក្ំ  ក្េមំ        នឡាគារំវ  កុ្ញ្ជ មរា។ 

[៤២]       ក្មរយេ  កុ្សលំ  សពវ ំ       សិវំ  និព្វ ានម្វហំ 

           សមរយេ  អនិចចំ  និចចំ         និពវ ិទាញាណមគាចរំ។  

[៤៣]       ឥមចចមក្មក្ន  វមណណន      ក្ត្  មទ្វ   មទ្វ   ច  បាទ្កា 

           ក្េមេមក្ក្វមណណន          ចតុចតុក្េបទ្កា។ 
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[៤៤]       ចតតបាមបា  រិមនា  រនត ូ      ចតុរាបាយត្រមកា 

           ចតតទានវមរា  ពមុទាធ ា          ចតុសចាច ាវមព្ធមកា។ 

[៤៥]       ភគគរាមគា  ភគគមទាមោ    ភគគមម្មោ  អនាសមវា 

           ភគគសស  បាបកា  ធម្ម ា           ភគវា  មតន  វុចចតិ។ 

[៤៦]       ក្មរាត ិ ភគវា  នាេំ             ក្តបុញ្ញសស  រនតមុនា 

           ក្មេត ិ បុពវ ិក្ ំ ក្េំ            ក្មរាត ិ សតតមម្ចនំ។ 

[៤៧]       សម្ម ា  ោេញ្ច   សេពមុទាធ ា         សមម្ព ាមធត ិ បមរ  រិមនា 

           សទ្ធេមរំសិោ  មោមក្        សពវ ំ  តេំ   វមិនាទ្យ។ិ 

[៤៨]     ឥមចចមក្មក្ន  វមណណន         ចតុចតុក្េបាទ្កា 

           អមញ្ញបាទ្ិក្ខ រា  មេយា       អាទ្ិសមង្ េតទ្សសនា។  

 អ-ទ្-ីពឥតាទ្សិុភសុមតត អាគតបមញ្ហ សនាធ ាយ វុតតំ។ សុមភា ហិ ម្ណមវា 

មត្មទ្យេបុមត្ត ា ភគវនត ំ ឧបសង្ េេិត្វ ា ចទុ្ទសបមញ្ហ បចុឆិ ទ្ិសសនតិ មភា មគាតេ  

េនសុា អបាយុកា, ទ្ិសសនត ិ ទ្ីឃាយុកា, ទ្ិសសនតិ ពោវ ាព្ធា, ទ្ិសសនតិ           

អបាព្ធា, ទ្ិសសនតិ ទ្ពុវ ណាណ ា, ទ្ិសសនតិ វណណមនាត ា, ទ្ិសសនត ិ អមបបសកាខ ា, ទ្ិសសនតិ    

េមហសកាខ ា, ទ្ិសសនតិ អបបមភាគា, ទ្ិសសនតិ េោមភាគា, ទ្ិសសនតិ នីចកុ្លិមនា,  

ទ្ិសសនតិ ឧចចកុ្លិមនា, ទ្ិសសនតិ ទ្បុប ញ្ ា, ទ្ិសសនតិ បញ្ញវមនាត ា, មកា ន ុ មខា មភា 

មគាតេ មហត,ុ មកា បចចមោ មយន េនសុានំមយវ សត ំេនសុសភតូ្ន ំទ្សិសត ិ

ហីនបណីតត្តិ។ ភគវា តសស  វតិ្ថ ាមរន ក្មេសិ។  

 អយំ បមនតថ សមង្ខបមត្ថ ា។ បាណាតិបាតក្មេមន ហិ េនសុា អបាយុកា 

មោនតិ។ បាណាតិបាត វរិេតិក្មេមន ទ្ឃីាយុកា។ សត្ត ានំ  វមិហឋនក្មេមន 

ពោវ ាព្ធា។ អ វមិហឋនក្មេមន អបាព្ធា។ មកាធនក្មេមន ទ្ពុវ ណាណ ា។       

អមកាធនក្មេមន វណណវមនាត ា។ ឥសាយនក្មេមន អមបបសកាខ ា។ អនិសាយន-
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ក្មេមន េមហសកាខ ា។ អទានក្មេមន អបបមភាគា។ ទានក្មេមន េោ-       

មភាគា។ ម្នេទាធ ានភិវាទ្នាទ្ិក្មេមន នីចកុ្លិមនា។ អភិវាទ្នាទ្ិក្មេមន    

ឧចចកុ្លិមនា។ អប របិុចឆនក្មេមន ទ្បុប ញ្ ា។ ប របិុចឆនក្មេមន បញ្ញវមនាត ា     

មោនតីតិ។  

 ឥ-បិ-្- វតិាទ្សិក្េបមញ្ហ សនាធ ាយ វុតតំ។ តថា ហិ ក្ិិំសំមោរនា ន ុ មខា 

ម្ រសិ មទ្វា េនសុា អសុរា នាគា គនធព្វ ា មយ ចមញ្ញ សនត ិបេុុកាោ មត អមវរា 

អទ្ណាឌ ា អសបត្ត ា អពាបរា  វហិមរេ ុអមវ រមិនាត ិឥតិ មច មនសំ មោតិ អេ ច 

បន សមវរា សទ្ណាឌ ា សសបត្ត ា សពាបរា  វហិរនតិ សមវ រមិនាត ិ ឥេេតថ ំ       

សមកាេ ា មទ្វាមនាទ ា ភគវនត ំ បុចឆិ។ តសស ភគវា បញ្ហំ បុមដាឋ ា ពាកាស ិ 

ឥសាេចឆ រយិសំមោរនា មខា មត មទ្វានទ មទ្វា េនសុា ។មប។ សពាបរា         

 វហិរនតិ សមវ រមិនាត។ិ ឥសាេចឆ រយិេបន ម្ រសិ ក្ិិំនិទានំ ក្ិិំសេុទ្យ ំ          

ក្ិិំជាតិក្ ំ ក្ិិំបភវ ំ ក្ិសមិិំ ហិ សត ិ ឥសាេចឆ រយិ ំ មោតិ ក្ិសមិិំ អសត ិ ឥសា-   

េចឆ រយិ ំ ន មោតីតិ។ ឥសាេចឆ រយិ ំ មខា បន មទ្វានទ បិោបិយនិទាន ំ       

បោិបយិសេុទ្យ ំ ។មប។ បិោបិមយ អសតិ ឥសាេចឆ រយិំ ន មោតីត ិ      

បោិបយិេបន ម្ រសិ ក្ិិំនិទាន ំ។មប។ ក្ិសមិិំ អសត ិបិោបយិំ ន មោតីតិ។ 

បោិបយិំ មខា មទ្វានទ ្នទនិទាន ំ ។មប។ ្មនទ អសតិ បិោបយិ ំ ន        

មោតីតិ។ ្មនាទ ា មខា បន ម្ រសិ ក្ិិំនិទាមនា ។មប។ ក្ិសមិិំ អសតិ ្មនាទ ា ន 

មោតីតិ។ ្មនាទ ា មខា មទ្វានទ  វតិក្េនិទាមនា ។មប។  វតិមក្េ អសត ិ ្មនាទ ា ន 

មោតីតិ។  វតិមកាេ ា មខា មទ្វានទ បបញ្ច ស ញ្ ាសង្ខ ានិទាមនា ។មប។ បបញ្ច -

ស ញ្ ាសង្ខ ាយ អសត ិ  វតិមកាេ ា ន មោតីតិ។ ក្េេបដិបមនា ា បន ម្ រសិ ភកិ្ខ ុ 

បបញ្ច ស ញ្ ាសង្ខ ានិមរាធគាេិនីបដិបទ្ ំបដិបមនា ា មោតីត។ិ មោេនសសេាហំ 

មទ្វានទ ទ្ ុវមិធន វទាេិ មស វតិពវ េប ិ អមស វតិពវ េបិ។ យំ រ ញ្ ា មោេនសស ំ ឥេ ំ
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មខា មេ មោេនសស ំ មសវមត្ អកុ្សោ ធម្ម ា អភិវេឍនតិ កុ្សោ ធម្ម ា     

បោយនតីត។ិ ឯវរបូំ មោេនសស ំន មស វតិពវ ំ។ យំ រ ញ្ ា មោេនសស ំឥេំ មខា 

មេ មោេនសស ំ មសវមត្ អកុ្សោ ធម្ម ា ប រោិយនតិ កុ្សោ ធម្ម ា       

អភិវេឍនតីតិ។ ឯវរូប ំមោេនសស ំមស វតិពវ ំ។ មទាេនសសេាហំ មទ្វានទ ។មប។ 

ឧមបក្ខ េាហំ មទ្វានទ ទ្ ុវមិធន វទាេ ិ មស វតិពវ េប ិ អមស វតិពវ េបិ។ យំ រ ញ្ ា 

ឧមបក្ខ  ំ ។មប។ កុ្សោ ធម្ម ា អភិវេឍនតីតិ។ ឯវរូបា ឧមបកាខ ា              

មស វតិព្វ ា។ ក្េេបដិបមនា ា បន ម្ រសិ ភិក្ខ ុ បាតមិម្ក្ខ សំវរាយ បដិបមនា ា 

មោតីតិ។ កាយសម្ចារេាហំ មទ្វានទ ទ្ ុវមិធន វទាេ ិ មស វតិពវ េប ិ          

អមស វតិពវ េបិ។ វចីសម្ចារេាហំ ។មប។ ឯវបំដិបមនា ា មខា មទ្វានទ ភកិ្ខ ុ 

បាតិមម្ក្ខ សំវរាយ បដិបមនា ា មោតីតិ។ ក្េេបដិបមនា ា បន ម្ រសិ ភកិ្ខ ុ 

ឥន្ទនទិយសំវរាយ បដិបមនា ា មោតីតិ។ ចក្ខ ុ វមិញ្ញយេំ របូេាហំ មទ្វានទ ទ្ ុវមិធន  

វទាេ ិ មស វតិពវ េប ិ អមស វតិពវ េបិ។ មោត វមិញ្ញយេ ំ សទ្ទេាហំ… ឃាន វមិញ្ញយេ ំ 

គនធេាហំ… រិវាហា វមិញ្ញយេំ រសេាហំ… កាយវមិញ្ញយេ ំ មោដឋពវ េាហំ… េមនា-

 វមិញ្ញយេ ំធេមេាហំ មទ្វានទ ទ្ ុវមិធន វទាេិ មស វតិពវ េប ិអមស វតិពវ េប ិ។មប។ ឯវំ

បដិបមនា ា មខា មទ្វានទ ភិក្ខ ុ ឥន្ទនទិយសំវរាយ បដិបមនា ា មោតីតិ។ សមពវ   ន ុ មខា 

ម្ រសិ សេណជ្ព្ហម ណា ឯក្នតវាទា ឯក្នតសីោ ឯក្នត្ នាទ ា ឯក្នត- 

អមរាោនាតិ។ ន មខា មទ្វានទ សមពវ  សេណជ្ព្ហម ណា ឯក្នតវាទា ។មប។ 

ឯក្នតអមរាោនាតិ។ ក្ោម ា បន ម្ រសិ ន សមពវ  សេណ-             

ជ្ព្ហម ណា ឯក្នតវាទា ។មប។ ឯក្នតអមរាោនាតិ។ អមនក្ធាតុនានាធាត ុ

មខា មទ្វានទ មោមកា តសមិិំ អមនក្ធាតុេ ហ ិនានាធាតុសមិិំ មោមក្ យំ យមទ្វ  សត្ត ា 

ធាតុំ អភិនិវសិសនត ិតនតមទ្វ ថាេោ បរាេោ អភិនិវសិស មវាហរនតិ ឥទ្មេវ សចចំ, 

មម្ឃេញ្ញនតិ តោម ា ន សមពវ  សេណជ្ព្ហម ណា ។មប។ ឯក្នត-             
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អមរាោនាតិ។ សមពវ វ ន ុ មខា ម្ រសិ សេណជ្ព្ហម ណា អចចនតនិដាឋ ា អចចនត-

មោគមក្ខ េ ី អចចនតជ្ពហម ចា រ ី អចចនតប   មោោនាតិ។ ន មខា មទ្វានទ សមពវ  

សេណជ្ព្ហម ណា ។មប។ អចចនតប   មោោនាតិ។ ក្ោម ា បន ម្   ស សមពវ  

សេណជ្ព្ហម ណា ។មប។ អចចនតប   មោោនាតិ។ មយ មខា    មទ្វានទ ភកិ្ខ ូ 

តណាហ ាសង្ខយវេិុត្ត ា,    អចចនតនិដាឋ ា អចចនតមោគមក្ខ េី អចចនតជ្ពហម ចា រ ី    

អចចនតប   មោោនា តោម ា ន សមពវ  សេណជ្ព្ហម ណា ។មប។ អចចនតប   មោ-

ោនាតិ។ ឯត្ត ាវត្ ច ភគវត្ ចទុ្ទសប ហ្ ា ពាក្ត្ មោនតិ។ តតថ ឥសា-   

េចឆ រយិ ំ ឯមកា បម ហ្ ា, បិោបយិំ ឯមកា, ្មនាទ ា ឯមកា,  វតិមកាេ ា ឯមកា,           

បបម ច្ ា ឯមកា, មោេនសស ំ ឯមកា, មទាេនសស ំ ឯមកា, ឧមបកាខ ា ឯមកា,   

កាយសម្ចាមរា ឯមកា, វចីសម្ចាមរា ឯមកា, ប រមិយសនា ឯមកា, ឥន្ទនទិយ- 

សំវមរា ឯមកា, អមនក្ធាតុ ឯមកា, អចចនតនិដាឋ ា ឯមកាតិ។  

 វ-រ-ទ្ិ-ជ្ព្តាទ្ ិ វេមកិ្សុមតត អាគតបមញ្ហ សនាធ ាយ វុតតំ។ អាយោម ា ហិ 

កុ្ម្រក្សសមបា ជ្ពហម ុ នា អភិសង្ខមត បណណរសបមញ្ហ អាទាយ ភគវនត ំ              

ឧបសង្ េេិត្វ ា បុចឆិ មកា ន ុ មខា ភមនត វេមិមកា? កា រតតិិំ ធុម្យនា? កា ទ្ិវា      

បរជលនា? មកា ជ្ព្ហម មណា? មកា សុមេមធា? ក្ិិំ សតថ?ំ ក្ិិំ អភិក្ខ ណ?ំ កា 

លង្គិ? កា ឧទ្ធមុ្យិកា? មកា ទ្វ ិធា បមថា? ក្ិិំ បំក្វារំ? មកា កុ្មម្ម ា? កា    

អសិសុនា? កា េំសមបស?ិ មកា នាមគាតិ? ភគវា តសស ក្មេសិ។ វេមិមកាត ិ

មខា ភកិ្ខ ុ ឥេមសសត ំ ចាតុេោភតូិក្សស កាយសស អធិវចនំ។ យ ំ មខា ភកិ្ខ ុ 

ទ្ិវា ក្េមមនត អារពភ រតតិិំ អនុវតិមក្េត ិ អនុវចិាមរតិ, អយំ រតតិិំ ធុម្យនា។ យ ំ មខា 

ភិក្ខ ុ រតតិិំ អនុវតិមក្េត្វ ា អនុវចិាមរត្វ ា ទ្វិា ក្េមមនត បមោមរតិ កាមយន វាចាយ, 

អយំ ទ្ិវា បរជលនា។ ជ្ព្ហម មណាត ិ មខា ភិក្ខ ុ តថាគតមសសតំ អធវិចនំ។       

សុមេមធាត ិមខា ភិក្ខ ុ មសេមសសតំ ភិក្ខ ុមនា អធវិចនំ។ សតថនតិ មខា ភិក្ខ ុ អ រោិ-
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មយត ំ ប ញ្ ាយ អធវិចនំ។ អភិក្ខ ណនត ិ មខា ភិក្ខ ុ  វ ិរោិរពភមសសតំ អធិវចនំ។   

លង្គីត ិ មខា ភិក្ខ ុ អ វជិាជ ាមយត ំ អធវិចនំ។ ឧទ្ធមុ្យិកាតិ មខា ភិក្ខ ុ មកាធុ-

បាោសមសសតំ អធវិចនំ។ មទ្វ ធា បមថាតិ មខា ភិក្ខ ុ  វចិិក្ិចាឆ ាមយត ំ អធិវចនំ។ 

បង្ េវារនត ិមខា ភិក្ខ ុ បញ្ច មន តំ នីវរណាន ំអធិវចនំ។ កុ្មម្ម ាតិ មខា ភិក្ខ ុ បញ្ច មន ត ំ

ឧបាទានក្ខ នា ាន ំអធិវចនំ។ អសិសុនាតិ មខា ភិក្ខ ុ បញ្ច មន តំ កាេគុណាន ំអធិ

វចនំ។ េំសមបសីត ិ មខា ភិក្ខ ុ ននទិរាគមសសតំ អធិវចនំ។ នាមគាតិ មខា ភកិ្ខ ុ 

េីណាសវមសសត ំ អធិវចនំ។ អយមេតថ សមង្ខមបា។  វតិ្ថ ាមរា បន វេមិក្-             

សតុតដឋក្ថាមត្ គមហតមព្វ ា។ ទ្-ុស-ន-មោ ច-ភ-ក្-សតាទ្សិមំក្តសស  

 វតិ្ថ ារក្ថា សុ វមិញ្ញយា។  

អាទ្ិសំមក្តវណណនា និដឋិត្។ 

២. អនតសមង្ េត 

 [៤៩]  អនតក្ខ រំវ  ទ្មសសតិ         ពនធមចឆមកា  ក្វសិសមរា 

          យតថំ  ត ំ អនតសំមក្ត ំ      វមិញ្ញយេ ំ ពនធវញិ្ញុ នា។ 

ពនធម្មកា ក្វសិសមរា យតថ ពមនធ អនតក្ខ រវំ អនតភតូេក្ខ រមេវ ទ្មសសត,ិ ត ំ  

ពនធំ ពនធ វញិ្ញុ នា អនតសំមក្ត ំឥត ិ វមិញ្ញយេំ។  

[៥០] េិនាត ា  ទ្សបទា  បញ្ច -         ប ញ្ ាសវណណលង្ េត្ 

          បូរតិ្  មយន  មោ  មោមក្ អគគបគុគលត ំ គមត្។ 

 េនិាត ាតាទ្ ិទ្សបារេិមោ សនាធ ាយ វុតត។ំ បញ្ច ប ញ្ ាសវណណសំក្ត្ េនិាត ា 

េកិារនាត ា ទានបារេ ីសីលបារេ ីមនក្ខ េមបារេី ប ញ្ ាបារេី  វ ិរយិបារេ ីេនតិបារេី 

សចចបារេី អធិដាឋ ានបារេី មេត្ត ាបារេ ី ឧមបកាខ ាបារេីត ិ ទ្សបទា ទ្សបារេ ី

ធេមមកាដាឋ ាោ មយន បុគគមលន បូ រតិ្, មោ មោមក្ អគគបគុគលតំ គមត្។  

[៥១] វានាត ា  ទ្ស  បទា  បញ្ច -  ប ញ្ ាសវណណលង្ េត្ 

           សុចិណាណ ា  វចោ  មយន ចិមតតនមត្ថ ា  តុ  មោ  សុេី។
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 វានាត ាតាទ្ ិ ទ្សពទុ្ធគុណមកាដាឋ ាមស សនាធ ាយ វុតតំ។ ឥតិបិ មោ ភគវា 

អរហំ សម្ម ាសេពមុទាធ ា  វជិាជ ាចរណសេបមនា ា សគុមត្ មោក្វទិ្ ូ អនតុតមរា បុ រសិ-  

ទ្េមោរេ ិ សត្ថ ា មទ្វេនសុាន ំ ពមុទាធ ា ភគវាត ិ ទ្សបទា ទ្សពទុ្ធគុណ-   

មកាដាឋ ាោ វានាត ា វាការនាត ា បញ្ច ប ញ្ ាសវណណសំក្ត្ មយន បុគគមលន វចោ 

សចិុណាណ ា សុដឋ ុ ប រចិោ ក្ត្, អមត្ថ ា តុ ចិមតតន សុចិមណាណ ា។ មោ សុេី         

កាយកិ្មចតសកិ្សុេសេង្គ ីមោតិ។  

[៥២]តិបទ្ំ  េនោកាស ិ           ត្នតេដឋក្ខ រំ  សទា 

            មោ  មោ  មចនតិេមទ្ហមដាឋ ា  សិវ ំ ទ្កុ្ខ ក្ខ យំ  គមត្។ 

 មោ បុគគមោ ត្ត ានត ំ ត្ត ាការនតំ អដឋក្ខ រ ំ អដឋក្ខ រវនតំ អនិចចំ ទ្កុ្ខ ំ អនត្ត ាតិ      

តបិទ្ ំ សទា េនោកាស។ិ មោ មច អនតេិមទ្ហមដាឋ ា បចឆិេភ វកិ្តតភាមវ         

ឋិមត្។ សិវ ំទ្កុ្ខ ក្ខ យ ំនិព្វ ាន ំគមត្។  

[៥៣]ឋាមន  បញ្ច វមិធ  ឋាមនត        តមោ  បុគគលេុតតម្ 

            វសនត ិ មត  បមភមទ្ន           បន រស ំ បកាសិត្។ 

 អនាគាេិផលមដាឋ ា អរហតតេគគមដាឋ ា អរហតតផលមដាឋ ាត ិតមោ បគុគលេុតតម្ 

សទុាធ ាវាសភេូិសង្ខ ាមត ឋាមនត អក្និដឋប រយិមនត បញ្ច  វមិធ ឋាមន វសនតិ, មត       

បគុគោ បមភមទ្ន បណណរស បកាសិត្។  

[៥៤] មទានាគគីមខាបរយិនាត ា           សុេេុលលបកាសកា 

           ចតុបបទា  េហត្ថ ាវ            សពវ ញ្ញូ រិនមទ្សត្។ 

 មទានាគគិ មខាប រយិនាត ាតាទ្ ិ 

   សុមខា ពទុាធ ាន ំឧបាមទា   សុខា សទ្ធេមមទ្សនា 

   សុខា សង្ឃសស ោេគគ ី  សេគាគ ានំ តមបា សុមខាត ិ 

ឥេំ គាេ ំសនាធ ាយ វុតតំ។  

អនតសំមក្តវណណនា និដឋិត្។ 
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៣. អាទ្េនតសមង្ េត 

[៥៥]យត្ថ ាទ្េនតក្ខ មរ   វញិ្ញូ             ទ្មសសត ិ ន  ច  មសសមក្ 

          តនត ុ អាទ្េនតសមង្ េត ំ             វមិញ្ញយេ ំ ពនធវញិ្ញុ នា។ 

  វញិ្ញូ  យតថ ពមនធ អាទ្េនតក្ខ មរ អាទ្ិអនតភមូត អក្ខ មរ ទ្មសសតិ, មសសមក្        

អក្ខ មរ ន ច ទ្មសសត។ិ តនត ុ តំ បន ពនធំ ពនធ វញិ្ញុ នា អាទ្េនតសំមក្ត ំ ឥតិ 

 វមិញ្ញយេំ។  

[៥៦]េនាត ា  តិបិដកា  អាទ្ ិ           មទ្សិត្ប ិ  វសិុំ   វសិុំ 

          ឯមក្ក្ ំ ឧទ្ធរតិ្វ ាន               វភិមរ  បដិបាដិោ។ 

 អាទ្ ិ អការាទ្ ិ េនាត ា េការនាត ា តិបិដកាតិ ឥទ្ំ អមនក្ជាតសិំោរនតាទ្-ិ 

បឋេពទុ្ធវចនញ្ច  អបបម្មទ្ន សេាមទ្ថាត ិ បចឆិេពទុ្ធវចនំ សនាធ ាយ វុតតំ។     

អាទ្ីត ិ មចតំ អអាទ្ីតិ ឋិមត មតស ុ វុទ្ធីតិអាទ្ិនា អាការសស មោប ំ ក្ត្វ ា             

អការសស ទ្ីមឃ ក្មត សិរឈតិ។  

[៥៧] យនាត ា  ឧសុវធិា  នាទ្ី          មភទ្គេភីរសំយុត្ 

            ទ្ីមបនត ិ សពវ បាណីន ំ         មគាមគាបទានគុាេិនំ។ 

 មភទ្គេភរីសំយុត្ត ា អតថគេភីរធេមគេភីរមទ្សនាគេភីរបដិមវធគេភីរសង្ខ ាមតហិ 

ចតូហិ គេភីមរហិ សយុំត្ត ា យនាត ា យការនាត ា នាទ្ ី និការអាទ្កិា ឧស ុវធិា បញ្ច

 វធិា និកាោ សពវ បាណីនំ មគាមគាបទានគុាេនី ំ េនសុសមោក្មទ្វមោក្-

និព្វ ានគាេិនិបដិបទ្ ំទ្ីមបនតិ។ មគាសមទាទ ា មចតថ បេ វសីគគវាចមកា។  

   មគាសមទាទ ា សគគរសំសីុ   វររិារុនវា រសិ ុ 

   ទ្ិោនយនចមនទស ុ  បសុេ ហ ិវចមន ភ ុវតី ិ 

ហិ  វសិវ បបកាមស វតុតំ។ បទ្សមទាទ ា និព្វ ានវាចមកា។ 

[៥៨]ដឋយនាត ា  ទ្ស  បទា  បាទ្ី         យសស  តិដឋនតិ  បណឌ មរ 

           េហិមគាបទ្ចកាេ ានិ           លភមត  មោ  ន  សំសមោ។
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  ដឋយនាត ា សម្ម ាទ្ិដឋិប រយិនាត ា បាទ្ ី បាណាតិបាត្មវរណិអាទ្កិា ទ្សបទា 

ទ្សកុ្សលក្េមបេធេមមកាដាឋ ាោ យសស បុគគលសស បណឌ មរ ហទ្មយ តិដឋនតិ, 

មោ េហិមគាបទ្ចកាេ ានិ េនសុសសេបតតិមទ្វសេបតតិនិព្វ ានសេបតតិមោ លភមត, 

សំសមោ ន មោត។ិ ចក្េសមទាទ ា មចតថ សេបតតិវាចមកា។ អភិធានបបទ្បីិកា

យំ ហិ  

   រេំ មត លក្ខ មណ ធមម្ម ា   រចមក្េសវ ិ រោិបមេ  

   ចក្េំ សេបតតយិ ំចក្េ-  រតមន េណឌ មល ពមល  

   កុ្ោលភមណឌ  អាណាយ  ម្យុមធ ទានរាសសិូតិ វុតតំ។  

[៥៩] េនាត ា  ទ្ស  បទា  ទាទ្ី       ចត្ត ាឡីសក្ខ រានវ ិត្ 

           វេឍនតិ  បណឌ មរ  យសស      លភមត  មោ  សុេំ  វរំ។   

 ទានំ សីលំ ភាវនា បតតិទាន ំ បត្ត ានមុម្ទ្នា មវយាវចចំ អបចាមោ        

ធេមមទ្សនា ធេមសវន ំ ទ្ិដឋរុុក្េមនត ិ េនាត ា េការនាត ា ទាទ្ ី ទាការាទ្ិកា             

ចត្ត ាឡីសក្ខ រានទិត្ ទ្សបទា បុញ្ញជ្ក្ិោវតថសុង្ខ ាត្ ទ្ស ធេមមកាដាឋ ាោ 

យសស បគុគលសស បណឌ មរ ហទ្មយ វេឍនត,ិ មោ វរ ំសុេំ លភមត។  

[៦០] េិចាឆ ា  ទាទ្ិបថា  ធេនាត ា     ចតុរាបាយគាេិកា 

             សម្ម ា  ទាទ្ិបថា  ធេនាត ា     អេតបុរគាេិកា។ 

 បទា អដឋេគគង្គ ា េិចាឆ ាទ្ិដឋិអាទ្ិកា េិចាឆ ាសម្ធេនាត ា ចតុរាបាយគាេិកា។ 

បទា អដឋេគគង្គ ា សម្ម ាទ្ិដឋិអាទ្ិកា សម្ម ាសម្ធេនាត ា អេតបរុគាេកិា និព្វ ាន-

នគរគាេិន ីបដិបទា មោនតិ។  

[៦១]  ោទ្ី  សតតិ  បទា  ក្ខ នាត ា         ភបូាលវសុសន ិភា 

          សុត្  ច  ធារតិ្  មយន        និមរាមគា  មោ  សុេី  សទា។ 
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 សតតបទា សតតមព្រឈង្គធេមមកាដាឋ ាោ ោទ្ ី កាខ ានាត ា សតសិមម្ព ារឈង្គអា- 

ទ្ិកា ឧមបកាខ ាសមម្ព ារឈង្គប រមិោោនា ភបូាលវសសូន ភិា ចក្េវតតិរម ញ្ ា សតត

រតនសទ្ិោ មយន បុគគមលន សុត្ ច ភាវតិ្ ច, មោ សទា និមរាមគា សុេី   

មោតិ។  

[៦២] ចត្ត ាមរា  ក្ិរ  និមជ្គាធា       សីតចាឆ ាោ  េមនារម្ 

           ឥនទបតថបុមរ  រមេម               វធូិមរន  សុមរាបិត្។ 

[៦៣] នេូមោ  បឋមម្  រុមកាខ ា   ទ្អុមគាគ ា  បន  ទ្តុិមោ  

  សំេូមោ  តតិមោ  រុមកាខ ា     មតអមគាគ ា  បុន  បចឆិមម្។ 

[៦៤] ឯមត  មខា  ចតុមរា  រុកាខ ា           ប ញ្ ាមភាគទ្ទា  ឥធ 

             សក្េចចំ  បយិរុបាមសយេ      អតថិមកា  វរពទុ្ធិម្។ 

[៦៥]អនគោ  ចតុមរា  រុកាខ ា           អននតផលទាយកា 

            ក្សសបមោក្នាមេន        េោទ្មយន  មរាបិត្។ 

[៦៦] សេូមោ  បឋមម្  រុមកាខ ា   មោ  អមគាគ ា  បុន  ទ្តុិមោ 

           រីេូមោ  តតិមោ  រុមកាខ ា      រអមគាគ ា  បន  បចឆិមម្។ 

[៦៧]ឯមត  មខា  ចតុមរា  រុកាខ ា    ោធូន ំផលកាេិនំ 

              ោធុក្ ំ បដិបនា ាន ំ         េធុរបផលទាយកា។ 

[៦៨] ក្តមេ  ចតុមរា  រុកាខ ា        វធុិមរន  សុមរាបិត្ 

             ក្តមេ  ចតុមរា  រុកាខ ា           ក្សសបរិនមរាបិត្។ 

[៦៩] ន  ោធារណទារសស      ន  ភមុញ្ជ   ោធុមេក្មកា 

              ន  មសមវ  មោកាយតិក្ំ   មនតំ  ប ញ្ ាយ  វេឍនំ។   

[៧០]សីលវា  វតតសេបមនា ា         អបបេមត្ត ា   វចិក្ខ មណា  

  និវាតវុតត ិ អតថមទាធ ា             សុរមត្  សេិមោ  េុទ្។ុ 
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[៧១]សង្គមហត្វ  េិត្ត ានំ        សំវភិាគ ី  វធិានវា 

             តមបបយេ  អន បាមនន       សទា  សេណជ្ព្ហម មណ។ 

[៧២]ធេមកាមម្  សុត្ធាមរា      ភមវយេ  បរបិុចឆមកា 

               សក្េចចំ  បយិរុបាមសយេ      សីលវមនត  ពហុសសុមត។  

 នេូមោ បឋមម្ រុមកាខ ាតិ ឥទ្ំ វចនំ ន ោធារណទារសាតាទ្ិគាេ ំ     

សនាធ ាយ វុតតំ។ 

 តជ្ត្យេមត្ថ ា។ ោធារណទាមរា ន អសស មោ បមរស ំទាមរស ុអបររឈត ិ

មោ ោធារណទាមរា នាេ ត្ទ្ិមោ ន ភមវយេ។ ន ភមុញ្ជ  ោធុមេមកាត ិ

ោធុរស ំ បណីតមភារនំ អមញ្ញសំ អទ្ត្វ ា ឯក្មកាវ ន ភមុញ្ជ យេ។ ន មសមវ 

មោកាយតិក្នត ិ អនតថនិសសតិ ំ សគគេគាគ ានំ អទាយក្ ំ អនិយានិក្ ំ  វតិណឌ -     

សោល ាប ំ មោកាយតិក្វាទ្ ំ ន មសមវយេ។ មនតំ ប ញ្ ាយ វេឍនតិ, ន ហិ ឯតំ 

មោកាយតិក្ ំ ប ញ្ ាយ វេឍនំ។ មោកាយតំ នាេ សពវ ំ ឧចឆិដឋំ សពវ  ំ អនចុឆិដឋំ 

មសមត្ កាមកា កាមឡាកាមកា ឥេនិា ច ឥេិនា ច ការមណនាត ិ ឯវម្ទ្ី      

និរតថក្ការណបដិសំយុតត ំ តិតថិយសតថ។ំ យំ មោមក្  វតិណឌ សតថនត ិ វុចចតិ។ 

អាយតិិំ ហិ មតន មោមកា ន នយត ិន ឦហតីតិ មោកាយតំ។ ក្ិនតំ?  វតិណឌ -

សតថំ។ តំ ហិ គនថ ំ និសាយ សត្ត ា បុញ្ញជ្ក្ិោយ ចិតតេបិ ន ឧបាមទ្នតិ។ 

មោកាយត ំ ឯវ មោកាយតិក្ំ។ អញ្ញត្ថ ាប ិ ឯវ ំ វុតត ំ មោកាយតសិបបនត ិ     

កាមកា មសមត្ អដឋីនំ មសតត្ត ា, ពោកា រត្ត ា មោហិតសស រតតត្ត ាត ិ ឯវម្ទ្ិ-  

នយបបវតត ំបរមោក្និព្វ ានបដិមសធក្ ំ វតិណឌ សតថ ំសិបបនតិ។  

 ទ្អុមគាគ ា បន ទ្តុិមោតិ ឥទ្ ំ សីលវាតាទ្ិគាេ ំ សនាធ ាយ វុតតំ។ សលីវាត ិ  

អេមណឌ ហិ បញ្ច ហិ សីមលហិ សេនា ាគមត្។ វតតសេបមនា ាតិ ឃរាវាសវមតតន 

រារវមតតន ច ឧបគមត្។ អបបេមត្ត ាត ិកុ្សលក្មេមស ុអបបេមត្ត ា។ និវាតវុតតីត ិ
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អតិម្នំ អក្ត្វ ា និចវ តុតិឱវាទានោុសនយិបដិចឆមកា។ អតថមទាធ ាត ិ េទ្ធេចឆ រយិ-  

រហិមត្។ សុរមត្ត ិ មោរមចចន សេនា ាគមត្។ សេិមោតិ មបេនិយវចមនា។ 

េទុ្តុ ិ កាយវាចាចិមតតហិ អផរុមោ។ សំេូមោ តតិមោ រមុកាខ ាតិ ឥទ្ំ សង្គ-   

មហតាទ្ិគាេ ំសនាធ ាយ វុតតំ។ សង្គមហត្វ េិត្ត ាននត ិេតិតសង្គហក្មរា។ ទានា-

ទ្ិសមោ មយន សង្គហំ គចឆតិ។ តសស មតមនវ សង្គ ាហមកា។ សំ វភិាគតី ិ       

ធេមិក្សេណជ្ព្ហម ណានំ មចវ ក្បបនាទ្នី ំ ច ស ំវភិាគរមត្។  វធិានវាតិ    

ឥេសមិិំ កាមល ក្សិតុំ វដតតិ ឥេសមិិំ កាមល វបបិតនុត ិ ឯវ ំ សពវ ក្ិមចចសុ  វធិាន-     

សេបមនា ា។ តមបបយាត ិ គហិតភារនានិ បូមរត្វ ា ទ្ទ្ម្មនា តមបបយេ។ មត     

អមគាគ ា បន បចឆិមម្តិ ឥទ្ំ ធេមកាមម្តាទ្ិគាេ ំ សនាធ ាយ វតុតំ។ ធេមកាមម្ត ិ  

បមវណយិធេមេប ិ សុច រតិធេមេប ិ កាេយម្មនា បតថយម្មនា។ សុត្ធាមរាត ិ

សតុសស អាធារភមូត្។ សុតធមរាតបិ។ិ សុតសស អាធារមកាតិ អមត្ថ ា។ ប រ-ិ

បចុឆមកាតិ ធេមិក្សេណជ្ព្ហម មណ ឧបសង្ េេតិ្វ ា ក្ិិំ ភមនត កុ្សលនតិអាទ្ិវចមន

ហិ បចុឆនសីមោ។ សក្េចចនតិ សក្េមចចន គារមវន។  

   ឃរម្វសសម្នសស   គហដឋសស សក្ ំឃរ ំ 

   មេម្ វតុត ិសិោ ឯវ ំ  ឯវ ំន ុអសស សង្គមោ  

   អពាបរជ ំសោិ ឯវ ំ  សចចវាទ្ី ច ម្នមវា  

   អោម ា មោកា បរ ំមោក្ំ  ឯវ ំមបចច ន មោចចតិ។  

ឯវ ំ សក្ឃរសង្ខ ាត ំ ឃរាវាសំ វសនតសស គហដឋសស មេម្ និពភោ វុតតិ   

សោិ។ ឯវ ំ ន ុ អសស សង្គមោត ិ ចតុពវ ិធសង្គហវតថសុង្ខ ាមត្ សង្គមោបិសស 

ឯវ ំ ក្មត្ នាេ ភមវយេ។ អពាបរជនត ិ និទ្ទក្ខ ត្។ សចចវាទ្តី ិ ឯវបំដិបមនា ា 

សភាវវាទ្ី នាេ។ មបចាច ាត ិ គនាតវ ា។ ឯវ ំ េោសមត្ត ា អសេធុមរា  វធូិរបណឌ ិមត្ 

មការពេសស រម ញ្ ា ឃរាវាសបញ្ហ ំក្មេត្វ ា បលលង្េ ា ឱរយុ ហ រាជាន ំវនទិ។ រាជាបសិស 
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េោសកាេ ារ ំ ក្ត្វ ា ឯក្សតរារប រវិុមត្ត ា អតតមនា និមវសនមេវ គមត្។ 

ឃរាវាសបម ហ្ ា។ សេូមោ បឋមម្ រុមកាខ ាតាទ្ ិបន សក្ិិំមទ្វ េោរាជាតាទ្ ិ

សគារហគាថាមោ សនាធ ាយ វតុតំ។ 

[៧៣]សក្ិមទ្វ  េោរារ            សពភិ  មោតិ  សម្គមម្ 

                ោ  នំ សង្គតិ  បាមលតិ         នាសពភ ិ ពហុ  សង្គមម្។ 

 តតថ សក្ិិំមទ្វាត ិឯក្វារមេវ។ សពភីត ិសបបុ រមិសហិ សទ្ធិិំ។ ោននត ិ ោ 

មតហិ សហគត ិ សម្គមម្ ឯក្វារេតតមេវ បវមតតមនាត ាប ិ ត ំ បុគគលំ បាមលត ិ      

រក្ខ ត ិ មគាមបតិ។ នាសពភីត ិ សបបុ រមិសហិ ពហុចីរ ំ ក្មត្ សង្គមម្ ឯក្ដាឋ ាមន   

និវាមោ ន ោមលតិ  វនិដាឋ ាវមោ អមោសីត ិ អមត្ថ ា។ សម្មសថាត ិ សទ្ធិិំ        

និសីមទ្យេ។ មទ្សនាសីមសមនត ំវុតតំ។ សមពវ ប ិឥ រោិបមេ បណឌ ិមតមហវ សទ្ធិិំ 

បវមតតយាត ិអមត្ថ ា។  

[៧៤]  សពភិមរវ  សម្មសេ      សពភិ  កុ្មពវ េ  សនថវ ំ

               សតំ  សទ្ធេមេ ញ្ ាយ       មសមយា  មោតិ  ន  បាបិមោ។   

 សនថវនត ិ េិតតសនថវ។ំ សត ំ សទ្ធេមនត ិ បណឌ ិត្ន ំ ពទុាធ ាទ្ីន ំ សតតតិិំសមព្ធ-ិ  

បក្ខ ិយធេមសង្ខ ាត ំសទ្ធេមំ។ មសមយា មោតីតិ ឯតំ ធេមំ េត្វ ា វុេឍិមយវ មោតិ 

ន បាបិមោ ោន ិនតថីតិ អមត្ថ ា។  

[៧៥]          រីរនត ិ មវ  រាររថា  សុចិត្ត ា 

                អមថា  សររីេប ិ ររំ  ឧមបត ិ

   សតញ្ច   ធមម្ម ា  ន  ររំ  ឧមបតិ                                                             

                  សមនាត ា  ហមវ  សពភិ  បមវទ្យនតិ។ 

 រាររថាត ិរារូន ំអាមរាហនយីរថា។ សុចិត្ត ាតិ សុដឋ ុប រកិ្េមក្ត្។ សពភ ិ

បមវទ្យនតីត ិ ពទុាធ ាទ្មោ សមនាត ា សបបុ រោិ សពភីតិ សង្ខតំ មោភណ ំ ឧតតេ ំ  

និព្វ ាន ំ បមវទ្យនត ិ វមណណនតិ។ មោ និព្វ ានសង្ខ ាមត្ សត ំ ធមម្ម ា ររ ំ ន ឧមបត ិ ន 

ររីត។ិ 
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[៧៦]          នភញ្ច   ទ្មូរ  បេ វ ី ច  ទ្មូរ 

                បារ ំ សេុទ្ទសស  តថាហុ  ទ្មូរ 

                 តមត្  ហមវ  ទ្រូតរ ំ វទ្នតិ 

                 សតញ្ច   ធេមំ  អសតញ្ច   រារ។ 

 នភនត ិ អាកាមោ។ ទ្មូរតិ បេ វ ី ហិ សបបតដិាឋ ា សគហណា អាកាមោ  

និរាលមម្ព ាតិ អមត្ថ ា។ ឥតិ ឧមភាមគ ឯក្ពទុាធ ាប ិ  វសិំមោគមតថន អនលិុតតមតថន ច 

ទ្មូរ នាេ មោនតិ។ បារនតិ ឱ រេិតីរមត្ បរតីរំ។ សគារហគាថាវណណនា។  

[៧៧]ឥេិនា  នយទាមនន      មេយេំ  សមង្ េតទ្សសិនា 

            អញ្ញំ  បាទ្េនតសមង្ េត ំ     ក្វមិនទន  យថារហំ។ 

 អញ្ញេប ិ អាទ្េនតសំមក្តំ សំមក្តទ្សសនិា ក្វមិនទន ឥេនិា នយទាមនន    

យថារហំ មេយេំ។  

អាទ្េនតសំមក្តវណណនា។ 

៤. េរឈសំហត 

[៧៨]បាទ្សាមទា  ច  អមនាត ា  ច       អក្ខ រា  េរឈសំហត្ 

               យតថ  ត ំ ពនធនំ មេយេំ          េរឈសំហតនាេក្។ំ 

 យតថ ពមនធ បាទ្សស អាមទា ច អមនាត ា ច អក្ខ រា េរឈសំហត្ បាទ្សស េមរឈ 

អញ្ញេញ្ញបយុតតវមសន សំហ រតិ្ សំឃដិត្ ត ំ ពនធនំ េរឈសំហតនាេក្ ំ ឥតិ 

 វមិញ្ញយេំ។  

 [៧៩] នេិរិតសុសនុានំគារារំតបូម្ 

                 នេសុបិទ្សិុទ្ំតំនាេនំត្ររារា 

                 អក្គរវទ្ិមសតំឋំហិត្មទ្ននាមន 

                 រិវវទ្សុណអាមោភីេញាមទារមរាមនា។
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 នម្េិ បូរតិតរ ំ សរុាសុរនាគាននតាទ្ិនា បាទ្សស េមរឈ សំហ រតិពវ ំ។ 

មោ រិមនា វមរា វរទ្មទា សុ ញ្ ាណ ំអគគេគគេ ញ្ ាណបទ្ដាឋ ាន ំសពវ ញ្ញុ ត ញ្ ាណ-

សង្ខ ាតំ សុនទរញាណំ អោភ ិបដិលភិ បដិពរុឈ ិអហំ សុរាសុរនាគានំ បរូិតតរ ំ

នរាេរាសរុបិត្ទ្ីន ំសុេទ្ ំនាេ ំតិមោក្សស នាេភតូ ំអមនក្នាគនរមទ្វត្ទ្ហិី 

មសដឋំ តំ រិនំ នម្េីតិ មោរនា។  

[៨០]          អាញាសុោសវយមោណណតិមោេណយុំ 

                ចាសីពត្ហិធិទ្ោតិរមិោលមង្គ ា 

                អាទ្េនតវណណបយុត្  បរេតថភតូ្ 

                វេឍនត ុ ធេមគរុមនា  តវ  េង្គោយ។ 

 អាយុ ញាណំ សេំុ ោមោ សត ិ វមណាណ ា យមោ ចាមគា សីលំ ពលំ       

ត្មោ ហិ រ ិធិត ិទ្ោ ឥត ិឥមេ ចទុ្ទស ធម្ម ា អាទ្េនតវណណបយុត្ត ា បរេតថភតូ្ 

ធេមគរុមនា តវ េង្គោយ វេឍនត។ុ ត្មោត ិឱតតបបំ។  

[៨១]        ញាសីសចាភិហិសុតំររិុមគាទ្ធលណណំ 

            សត្ត ារយិទ្ធនវរា  បរបិូរណីោ 

             កាមេន  គនតេុេត ំ នគរ ំ សមេេ ំ

             វមដតសុ  េិន ហទ្មយន  ពមុធន  កាេំ។ 

 ញាណំ សីលំ សទាធ ា ចាមគា ភិរ ុ ហិ រ ិ សុតំ ឥត ិ សត្ត ា រយិទ្ធនវរា អេត ំ    

សមុេេ ំ នគរ ំ គនតកុាមេន វមដតស ុ េិន ហទ្មយន ពមុធន កាេំ ប របិូរណីោ។  

ភិរូត ិច ឱតតបប ំវុចចតិ។  

[៨២]សសីសុេតិតលំទាធ ា ទ្ហិចាភិរុមគារោិ 

            េហិមគាបទ្ចកាេ ានិ       លភមត  មោ  ន  សំសមោ។ 
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 សទាធ ា សីលំ សុតំ េត ិ ទ្ោ ហិ រ ិ ចាមគា ភិរ ុ ឥតិ ឥមេ ធម្ម ា យសស         

ហទ្មយ វេឍនតិ មោ េហិមគាបទ្ចកាេ ានិ លភមត សំសមោ ន មោត។ិ  

[៨៣] សុវសធិតតិិមណាណ ាេំ ពមតថាអាយុមម្រលំ 

           អដឋិមេ  វរា  ធម្ម ា          វេឍនត ុ សីលធារមិនា។ 

 សុេំ វមណាណ ា សត ិធិតិ ពលំ មតមជា ថាមម្ អាយុ ឥត ិឥមេ អដឋ បវរា ធម្ម ា 

សលីធា រមិនា តវ វេឍនតតូ ិមោរនា។  

េរឈសំហតវណណនា។ 

៥. បដមិោេក្ខ រ 

[៨៤]បដិមោេក្ខ មរមនវ          វាមចតិ  អក្ខ រំ   វទិ្ ូ

             យតថ   វញិ្ញូ ហិ   វមិញ្ញយេ ំ   បដិមោេក្ខ រនត ិ ត។ំ 

  វទិ្ ូ បណឌ ិមត្ យតថ ពមនធ បដិមោេក្េមេមនវ អក្ខ រ ំ វាមចត ិ តំ ពនធ ំ  វញិ្ញូ ហិ 

បដិមោេក្ខ រ ំឥតិ  វមិញ្ញយេំ។  

[៨៥]        េំនាក្មោ  នទំនិេ ុ តំ  េិម្ន 

              សីមហេ  មជាបូរសរុាសុ  មនារ ិ

              ភីោណញា  េូពពស  មោទ្ោេ 

              មថានាក្មោ  មទារវ  មរាវ  មរាវ។ី 

 នម្េិ តំ េុនិនទំ មោក្នាេនតាទ្ិនា បដិមោេមត្ វាមចតពវ ំ បណឌ ិមតហិ។ 

មោ រមិនា េមហសី សុរាសុរបូមជា សពវ ញ្ញូ  ញាណោភី េោទ្មោ មោក្-

នាមថា វរមទា  វមីរា អហំ មោក្នាេ ំេុនិនទំ តំ រិនំ នម្េីតិ មោរនា។  

[៨៦] នមយ  ត្ចិប  នមេនា      ោទ្  ត្ត ាមេ  តិធ ី តិស 

               មោត្   រហិិ  តិេ  លំសី មគាចា  េិម្ន  នំរ ិ តំ។
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 មយន នាមេន ចាមគា សីលំ េតិ ហិ រ ិ ត្មោ សត ិ ធតិ ិ មេត្ត ា ទ្ោ ឥត ិ

ឥមេ ធម្ម ា បចិត្ តំ រិនំ នម្េិ។  

  [៨៧]ត្វភិាស ុ នមយ  ត្ត ាមេ   ោទ្  តំសុ  តិេ  តិស 

                 លំសី  នំទា  តិធី  មោត្ មតភល  េំស ុ មរាន  មោ។ 

មេត្ត ា ទ្ោ សុត ំ េត ិ សត ិ សីលំ ទានំ ធតិ ិ ត្មោត ិ ឥមេ ធម្ម ា មយន 

សភុាវតិ្ មោ នមរា សុេំ លភមត។  

[៨៨] មរាន  មម្កាេសុ  មចស  មោកូ្ក្ត ិបក្ខ ទ្ ុ ទ្ិយ 

                  បិចិទាក្  យេមរក្  ន  បំបា  ញ្ញំបុ  យេមនចិសុ។ 

 នមរា សមច សុេកាមម្ យទ្ិ ទ្កុ្ខ បដិក្េុមោ ក្ទាចិបិ បាប ំ ន ក្មរយេ 

បញុ្ញំ សុចិមនយេ។  

[៨៩] តវ ំ  សិមម្កាេសុ  មចស  មចស  មោក្េូដិបក្ខ ទ្ ុ

                  ហិមរបូ  ញ្ញំបុ  បំបា  តវ ំ     បិចិទាក្  សិមរាក្  ម្។ 

 តវ ំ សមច សុេកាមម្សិ មច ទ្កុ្ខ បដិក្េុមោស ិ តវ ំ បញុ្ញំ បូមរហិ ក្ទាចិប ិ

បាប ំម្ ក្មរាសិ។  

បដិមោេក្ខ រវណណនា។ 

៦. លនីនតរក្ខ រ 

[៩០] អាទ្ិទ្តុិយបាទាន ំ  អាទ្ិវណាណ ា  បយុតតកា 

                 មសោ  មសមសហិ  យមតថត ំ លីននតរក្ខ រំ  េតំ។ 

 យតថ ពមនធ អាទ្ទិ្តុយិបាទាន ំ បឋេបាទ្ទ្តុិយបាទាន ំ អាទ្វិណាណ ា        

អាទ្ិភតូ្ អក្ខ រា បយុតតកា បយុរជតិ្ មសោ ទ្វ ិន ំ បាទានំ ទ្តុិយតតយិ-    

មសសក្ខ រា មសមសហិ បយុត្ត ា, ឯត ំពនធំ លីននតរក្ខ រ ំឥតិ េតំ។  

[៩១] អមចាពេសីក្រាវាមត  ហិរគឃហរជិារជិា 
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           វរទ្  ភមយភាមោ  រក្ខ   េំ  ម្ររី  រិន។ 

 ភមនត ម្ររិ រិន អមោ មោ តវ  ំ វរមទា អហិមចារពេគឃសីហក្ ររីាជាវាត-

មតជា ឥតិ អដឋ ភមយភិ អដឋហិ ភមយហិ េំ រក្ខ  រកាខ ាហិ បាមលហិ។    

 [៩២] មោភាមធពយមតោអា េេគេយេលសមជាភយូ 

                 អដឋ  វរានិម្មនវ              វេឍនត ុ យសធារមិនា។ 

មោេេភាគេមធយេពលយសមតមជាោភអាយុ ឥតិ ឥម្មនវ អដឋវរាន ិរិន

មតរោ េេ វា តវ វា វេឍនត។ុ  

[៩៣]  សមតយសេិទ្ ញ្ ាអា តិមជាមោរតិិោតយុិ 

           ឥម្និ  អដឋវរាន ិ         វេឍនត ុ យសធារមិនា។ 

 សតិ មតជា យមោ សិ រ ិ េត ិ ទ្ោ ញាតិ អាយុ ឥតិ ឥម្និ អដឋវរានិ  

យសធា រមិនា យសវមត្ តវ វេឍនត។ុ  

[៩៤] បភាវមតពសអុាស ិ ភាគេណណមជាលេំយុរ ិ

           អដឋមេ  បវរា  ធម្ម ា     វេឍនត ុ សីលធារមិនា។ 

 បភាភាគេវណណមតមជា ពលំ សុេំ អាយុ សិ រ ិ ឥតិ ឥមេ អដឋ បវរា ធម្ម ា  

សលីធា រមិនា តវ វេឍនត។ុ  

[៩៥] ទាសីមេទ្ហិេភិ្ ញ ា     នលត្ត ាោរមិម្រុណំ 

           សេភត្  មយនិមេ  អដឋ  លភមត  មោ  សុេំ  វរំ។ 

 ទានំ សីលំ មេត្ត ា ទ្ោ ហិ រ ិេមម្ ភីរុ ញាណំ ឥត ិឥមេ អដឋ ធម្ម ា មយន 

សេភត្, មោ វរ ំសេំុ លភមត។  

លីននតរក្ខ រវណណនា។ 

៧. ទ្វ តថក្ 

[៩៦] មទ្វ   អត្ថ ា  យតថ  គយ ហនតិ សទ្ទតថគណនតថមត្ 

            ទ្វ តថក្នត ិ បកាមសនត ិ      តំ  ពនធំ  ពនធទ្សសិមនា។
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 យតថ ពមនធ សទ្ទតថគលនតថមត្ អភិធានតថសង្ខយតថមភទ្មត្ មទ្វ  អត្ថ ា            

បណឌ ិមតន ន គយ ហនត,ិ ពនធទ្សសមិនា ក្វមិនា តំ ពនធំ ទ្វ តថក្ំ ឥតិ បកាមសនតិ។ 

[៩៧]អនញ្ញូ នវរិ ី ភូរ ិ         អនញ្ញវាទ្ិវូទ្ធ ិ

             អនញ្ញទ្តុិមោ  មេរុ      តសស  ក្េបិតថ  មតរោ។ 

មោ ភគវា អនញ្ញូ ន វ ិរ ី ភ ូរ ិ បេ វ ី  វយិ អនញ្ញូ  អននូ វ ិរយិវា អនញ្ញវាទ្វិទូ្ធ ិ

សេមុទាទ ា  វយិ អនញ្ញវាទ្ ីអនញ្ញទ្តុិមោ មេរ ុសិមនរុ បពវ មត្  វយិ អនញ្ញទ្តុិមោ 

មោតិ, តសស ភគវមត្ មតរោ អានភុាមវន អនញ្ញន វ ិរភិ ូរ ិ ចតុនហុត្ធិក្ទ្វ ិ-

មោរនសតសហសសពហោេោបេ វ ី អនញ្ញវាទ្ិវូទ្ធ ិ ចតុរាសីតិមោរន-

សហសសគេភីមរា េោសេុមទាទ ា ច អនញ្ញទ្តុិមោ មេរុ អដឋសដឋីសហសសមោ-

រនសតសហសសុមពវ មធា សិមនរុបពវ តរាជា ច បដិសនធិគហណកាោទ្ីសុ      

ក្េបិតថ។  

[៩៨]        បមម្ចិ  រីមនា  រដលិតតមរ  នមរ 

             នម្េិ  ន ំនពភិររ ំ ក្វតិថក្ ំ

             អនីឃទ្គគ ំ អតិមធាវក្បបន ំ

   អននតោតំ  គតិរសសកាវនំ។ 

[៩៩]       ឃនិទ្ធិលនូំ ទ្លុភក្េុលបុបនំ 

             អនីរេក្េ ំ កុ្ទ្ហំ  ភវលលនុ ំ

             ផុដង្គលីល ំយសគា របិុណណក្ ំ

             ទ្ិវាលគុាគ ាណិហវទិ្ធិភញិ្ញវ។ំ 

 ចតុ វសីតសិេនតបដាឋ ានមទ្សក្សម្ម ាសេពទុ្ធវនទនមញ្ច វ អក្ខ រសង្ខាយ       

បដាឋ ានបុចាឆ ាគណនញ្ច  ទ្មសសតុំ បមម្ចិ រិមនាតាទ្ ិវុតតំ។  
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 តតថ អភិធានមត្ថ ា ត្វ មវទ្តិមព្វ ា។ រិមនា មោ បញ្ច ម្ររិតវា ពមុទាធ ា រដ-

លិតតមរ តណាហ ាសង្ខ ាតរដាយ លិបិតមហតុជាមត តណាហ ាសង្ខ ាតរដសេបយុតត-  

ធមេមហិ ជាមត វា នមរ សមតត អបាយទ្កុ្ខ មត្ មចវ សំោរទ្កុ្ខ មត្ ច បដាឋ ានធេម-

មទ្សនបបធានាយ បមម្ចិ។ អហំ នពភិររំ អព្ភ ាទ្ិឧបក្េិមលោបគតបណុណចនទ ំ

 វយិ រាគរជាទ្ិក្ិមលសេលវរិហិត ំ ក្វតិថក្ ំ ក្ វនីំ បណឌ ិតបបធានាន ំ សត្ត ាន ំ

ហិតក្រំ វុទ្ធិក្រំ អនឃំី មចតសិក្ទ្កុ្ខ រហិតំ ក្ិមលោតុរាទ្ិទ្កុាខ ាភាមវន និទ្ទក្ខ  ំ

វា អគគ ំ ឧតតេ ំ អតមិធាវក្បបន ំ សត្ត ាន ំ រាគាទ្ិក្ិមលសេោនំ ញាមណាទ្មក្ន 

អតិសយមធាវនក្រ ំអននតោត ំនិព្វ ានំ គតំ និព្វ ានសេាបក្ ំវា ញាណគតិោ 

អននត វសិយគត ំវា គតរិសសក្ ំបញ្ច គតនីំ រសសក្រំ  វនិាសនក្រំ អវន ំនិក្េិមលស ំ

ក្ិមសលវនរហិតំ វា ឃនទិ្ធលិនូ ំ អធិដាឋ ានាទ្ីហិ េហនតឥទ្ធីហិ រាគាទ្ិបដិបក្ខ -

ធេមម្ទ្នក្រ ំ ទ្លុលភក្េុលបុបន  ំ អបបបុមញ្ញហិ ទ្លុលភិតមពវ  អសេភិន េោសេមត-

កុ្លមត្ អាគមត សក្េរារកុ្មល ជាត ំអនរី ំសម្ធិវមសន អចលំ សម្ធិវនត ំវា 

មោក្ធមេមហិ អក្េបនីយ ំ វា អក្េ ំ សុ រយិសទ្ិស ំ កុ្ទ្ហំ កុ្ចឆិតបាបធេមរា- 

បក្ំ ភវលលនុ ំ តភិវមចឆទ្នក្រំ  វមិសសមត្ បដិសនធិសង្ខ ាតភវសស ោេញ្ញមត្ 

បញ្ច ក្ខ នធសង្ខ ាតភវសស ច តសស មហតុមនា ច ម្ទ្នក្រំ ផដំុ គលីលំ បាក្ដ-

ស ររីលីលំ បាក្ដអមង្គន  វោិសំ វា យសត ំ តិភវបតថដយសបតត ំ អ របិញុ្ញក្ ំ   

មទ្វទ្ត្ត ាទ្ីន ំបចចតថកិានំ បុញ្ញក្រ ំទ្វិា រលំិ ទ្ិ វភិវាន ំបពវ រិត្ រភិតូ្ន ំរាគាតណាហ ា-

អរតសិង្ខ ាត្ន ំម្រធីតូន ំម្ទ្នក្រំ មទ្វបុតតម្រភញ្ជ ន ំវា អគាគ ានំ មសដឋអាណា-

វនតំ ន ំ ត ំ រិនំ នម្េិ។ សង្ខយមត្ថ ា បន ឯវ ំ មវទ្តិមព្វ ា។ ជ្ក្ិោមទ្វ ចតនុ ំ អមនត     

ហិត្វ ាន បដិមោេមត្ កាទ្ិសំមក្តសង្ខាហិ បដាឋ ានគណនទ្វ មយ។ បណឌ ិមត្ 

ជ្ក្ិោ មទ្វ  បមម្ចិ នម្េីត ិជ្ក្ិោ ទ្វ យញ្ច  ចតនុំ អមនត តតិយចតតុថបញ្ច េ្ដឋ-

េបាទាន ំ អមនត ឋិត ំ នំសទ្ទចតុក្េញ្ច  ហិត្វ ាន វមរជត្វ ាន កាទ្សិំមក្តសង្ខាហិ  
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ក្ដោទ្ិរឈធឡនាត ា នវសង្ខា បក្ិតតិត្ បាទ្ិេនាត ា បញ្ច សង្ខា សុ ញ្ ា នាេ    

សរាញ្ញុ នាត ិ ឥេិនា លក្ខ មណន កាទ្ិអក្ខ រសំមក្តសង្ខាហិ បដិមោេមត្ 

បដិមោេក្េមេន បដាឋ ានគណន ំ តិកាេ ាទ្បិដាឋ ាមនស ុ លទ្ធបុចាឆ ានំ គណន ំ នមយ  

ជាមនយេ។ តកិ្េបដាឋ ាមនហិ លទ្ធបចុាឆ ា  វសីតិមកាដិមោ ្ឡាសីតិលកាខ ា ឯក្-  

តិិំសសហសស ំ អដឋតុតរ ំ អដឋសតញ្ច  រិមនា រដលិតតមរ នមរតិ នវក្ខ មរហិ               

លក្ខ ិតព្វ ា។ ទ្កុ្េបដាឋ ាមន លទ្ធបចុាឆ ា សតតរសមកាដិមោ ឯក្ចត្ត ាឡីសលកាខ ា 

ចតុសត្ធិក្ទាវ ាសតីិសហសសញ្ច  នំ និពភិររំ ក្វតិថក្នត ិ នវក្ខ មរហិ លក្ខ ិតព្វ ា។ 

ទ្កុ្េតកិ្េបដាឋ ាមន លទ្ធបុចាឆ ា នវចត្ត ាឡីមសក្សត្ត ាធិក្សហសសមកាដិមោ     

សដឋីលកាខ ា ចតុសត្ធិក្អដឋតិិំសសហសសញ្ច  អនីឃទ្គគំ អតិមធាវក្បបឥត ិ

ឯកាទ្សក្ខ មរហិ លក្ខ ិតព្វ ា។ តិក្េទ្កុ្េបដាឋ ាមន លទ្ធបចុាឆ ា ទាវ ាសតតតឯិក្-        

សត្ធិក្ចតុសហសសមកាដិមោមគ សដឋីលកាខ ា ្សត្ធិក្ឯក្សដឋី

សហសសញ្ច  អននតោត ំគតរិសសកាវ ឥតិ ឯកាទ្សក្ខ មរហិ លក្ខ ិតព្វ ា។ តកិ្េ-

តកិ្េបដាឋ ាមន លទ្ធបចុាឆ ា ចតទុ្ទសតសិត្ធកិ្សហសសមកាដិមោ អដឋតិសលកាខ ាត ិ

សហសស ំ ចតុរាធិក្នវសតញ្ច  ឃនិទ្ធិលនុំ ទ្លុលពភក្េុលបុបឥត ិ ឯកាទ្សក្ខ មរហិ 

លក្ខ ិតព្វ ា។ ទ្កុ្េទ្កុ្េបដាឋ ាមន លទ្ធបុចាឆ ា អដឋចត្ត ាឡីសចតុសត្ធិក្តិសហសស-

មកាដិមោ ឯកាសតីិលកាខ ាទ្វ ិសត្ធិក្បណណរសសហសសញ្ច  អនីរេក្េំ កុ្ទ្ហំ 

ភវលល ុ ឥត ិ ឯកាទ្សក្ខ មរហិ លក្ខ ិតព្វ ា។ សេបិណឌ ិត្ បន ្ក្េបដាឋ ានបចុាឆ ា    

មត វមីសក្សត្ធកិ្ទ្សសហសសមកាដិមោ ឯក្សតតតលិកាខ ា មតតតិិំសសហសស ំ

ទាវ ាទ្ោធិក្តិសតញ្ច  ផុដំ គលីលំ យសត្ត ា របិុញ្ញក្នតិ ទាវ ាទ្សក្ខ មរហិ             

លក្ខ ិតព្វ ា។ ចតុ វសីតិសេនតបដាឋ ាមនស ុ សព្វ ា បចុាឆ ា ចតុនវុតិចតុសត្ធិក្-     

ចត្ត ាឡីសសហសសមកាដិមោ ប ច្ ាសីតិ លកាខ ា មតតតិិំសសហសស ំ អដឋចត្ត ា-   

ឡីោធកិ្ទ្វ សិតញ្ច  ទ្ិវា រលិគុាគ ាណិហ វទិ្ធិភិញ្ញវនត ិទាវ ាទ្សក្ខ មរហិ លក្ខ ិតព្វ ា។  
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 [១០០]       អសញ្ច ិ   វមីរា  នយនេពនុា  នមរ 

             នម្េិ  ន ំនីរសរ ំ រសុនតប ំ

             អនីរណិទ្ធីធតុល ំ អក្េបិន ំ

             អនាទ្ិភិ ញ្ ារនិត ំ អនពភិនំ។ 

[១០១]     េោណវនតំ  ធរកុ្តតិមេបន ំ

             អនតុតមេជាធុនក្ ំ កុ្គលលន ំ

             តិមោលមទាសញ្ច   វធំ  យោធិន ំ

             ភវគគមោកាសទ្ិស ំ សទ្រុជលំ។ 

 ឯវំ អដឋក្ថានមយន បដាឋ ានគណនំ ទ្មសសត្វ ា ឥទានិ ដីកានមយន ទ្មសសតុំ 

អសិញ្ច ិ  វមីរាតាទ្ិម្ហ។  

 តជ្ត្យ ំ មោរនា។  វមីរា មោ ចតុសេមបបធាន វ ិរយិវា សម្ម ាសេពមុទាធ ា     

នយនេពនុា អក្ខ ិសង្ខ ាមតន រមលន បដាឋ ាននយបបទាមនន នានានយឧទ្មក្ន វា

នមរ មទ្វាទ្ិក្តបុមញ្ញ សមតត អសិញ្ច  ិឱសិញ្ច ិ។ អហំ និរសរ ំក្េបនរហិតឧទ្ក្-

សរសទ្ិស ំ រសុនតបមទាសត្បនក្រ ំ អនីរនិទ្ធិិំ ក្េបនរហិតឥទ្ធិវនតំ ឥធ ឥេសមិិំ 

មោមក្ អតលំុ សីោទ្ិគុមណហិ សទ្សិបុគគលរហិត ំអក្េបិន ំសម្ធិសេបន  ំ

អនាទ្ិភិញ្ញ ំ អាទ្ិរហិតមញ្ញយេ ធេម ំ អ រនិត ំ អ រហិីនេសសនីយំ អ រសីុមេត្ត ា-

ក្រុណាយនេនក្រ ំ វា អនពភិន ំ ក្ិមលសមេឃរហិតំ េោណវនត ំ និព្វ ានំ បដិចច 

អាណាវនត ំនិព្វ ាន ំសេាមបតុ ំសម្ម ាបដិបតតិយ ំនិមយារនក្រំ វា ធរកុ្តតិមេបនំ 

សត្ត ានំ ម្នជ្ក្ិោមេបនក្រំ អនតុតមេជាធុនក្ ំ និហិនតណាហ ាធំសនក្រំ        

កុ្គលលនុ ំ សត្ត ាន ំ កុ្ចឆិតជ្ក្ិោសុបវតតនម្ទ្ក្ ំ តិមោលមទាសញ្ច  វធ ំ រាគ-

មទាសមម្ហសង្ខ ាតតិមោលអបរាធ វឃិាដក្ំ យោទ្ិនំ ប រវិារសង្ខ ាតយសវនត ំ
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តវគគមោកាសទ្ិស ំ ោវ ភវគគមត្ មោមក្ហិ អសទ្ិស ំ សទ្រុជលំ សពវ ទា   

ញាណាមោមក្ន ឧរជលនតំ នំ តំ  វរី ំនម្េ។ិ សង្ខយមត្ថ ា បន ឯវ ំមវទ្តិមព្វ ា។  

តិក្េបដាឋ ាមន លទ្ធបចុាឆ ា  វសីតិមកាដិមោ តិលកាខ ា ចតុ វោីធកិ្សហសសញ្ច  

 វមីរា នយនេពនុា នមរតិ នវក្ខ មរហិ លក្ខ ិតព្វ ា។ ទ្កុ្េបដាឋ ាមន លទ្ធបុចាឆ ា មោឡស-

មកាដិមោ ទ្វ ិលកាខ ាធិក្សតតតិលកាខ ា ទ្វ ិនហុត្ទ្វ ិសត្ធកិ្សតតសហសសញ្ច  នំ 

នីរសរ ំរុសនាត ាបនត ិនវក្ខ មរហិ លក្ខ ិតព្វ ា។ ទ្កុ្េតិក្េបដាឋ ាមន លទ្ធបុចាឆ ា តិមកាដិមោ 

ឯក្សត្ធិក្សហសសមកាដិមោ ឯកូ្នសតតតិ លកាខ ា នវនហុត្ ទ្វ ិសត្ធិក្-

បញ្ច សហសសញ្ច  អនីរណិទ្ធិិំ ធតុលំ អក្េបីត ិ ឯកាទ្សក្ខ មរហិ លក្ខ ិតព្វ ា។    

តកិ្េទ្កុ្េបដាឋ ាមន លទ្ធបុចាឆ ា ្ឡាធកិ្ចតុសហសសមកាដិមោ អដឋសតចតុ-

សហសាធិក្ទ្វ ិលកាខ ា ច អនាទ្ិភិ្ ញ ា រនិតំ អនពភីត ិ ឯកាទ្សក្ខ មរហិ             

លក្ខ ិតព្វ ា។ តកិ្េតិក្េបដាឋ ាមន លទ្ធបុចាឆ ា ឯក្សដឋីមកាដិទ្វ សិត្ធកិ្សហសស-

មកាដិមោ ឯកូ្ននវតុិលកាខ ា ចតុសហសាធកិ្្នវុត្ ទាវ ាទ្ោធិក្បញ្ច សតញ្ច  

េោណវនតំ ធរកុ្តតិ មេបីត ិ ឯកាទ្សក្ខ មរហិ លក្ខ ិតព្វ ា។ ទ្កុ្េទ្កុ្េបដាឋ ាមន 

លទ្ធបចុាឆ ា ឯកាទ្ោធិក្តិសតតិសហសសមកាដិមោ ្សតបញ្ច សហសស-

អដឋនហុតនវលកាខ ា ច អនតុតន វោិធិក្សតតសតនវសហសសមកាដិមោ           

្ចត្ត ាឡីសលកាខ ា ្តតិិំសសត្ធកិ្អដឋសហសសសតតនហុត្ ច តិមោលមទាសញ្ច  

វធ ំ យោធ ិ ឥតិ ឯកាទ្សក្ខ មរហិ លក្ខ ិតព្វ ា។ ចតុ វសីតិសេនតបដាឋ ាមនសុ    

សព្វ ា បុចាឆ ា សតតសតតតិអដឋសតអដឋសហសាធកិ្តិនហុត្ មកាដិមោ ឯក្-

នហុតសត្ត ាសីត ិ លកាខ ា ចតុចត្ត ាឡីសតសិត្ធកិ្តិសហសសញ្ច  ភវគគមោកា-

សទ្ិស ំសទ្រុជលនតិ ទាវ ាទ្សក្ខ មរហិ លក្ខ ិតព្វ ា។ 

[១០២]អនញ្ញក្ង្ខនិាននូ-     រមវនាននូការនិា 

               ននូវាោ  វរា  វុត្ត ា      េនាធ ា  តិបិដមក្  វមរ។ 
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វមរ តិបិដមក្ អននុវាោ ឧតតេវាហនសទ្ិោ វរា មសដាឋ ា េនាធ ា ធេមក្ខ នា ា 

អន ញ្ ាក្េិំនា អញ្ញំ ោភសកាេ ារ ំ អបមដឋមនតន សត្ត ានំ ហិតសុេមេវ បមដឋមនតន  

អននូរមវន ឧតតេរមវន េញ្ជ ុ  វសិដាឋ ាទ្េដឋង្គជ្ពហម សរសេបមន ន អននូកា រនិា សត្ត ាន ំ

ហិតច រោិយ អននូ វ ិរមិយន េោឧសាហវមនតន សម្ម ាសេពមុទ្ធន វុត្ត ា            

មទ្សិត្។  

 សង្ខាយនត ុ  វនិយបដិមក្ អន ញ្ ាក្ំេីតិ បញ្ច ក្ខ មរហិ លក្ខ ិត្ ឯក្ វសីត-ិ

សហសសបបម្ណា អភិធេមបិដមក្ នាននូរមវតិ បញ្ច ក្ខ មរហិ លក្ខ ិត្ ទាវ ាចត្ត ាឡីស-

សហសសបបម្ណា សុតតនតបិដមក្ នាននូកា រតី ិ បញ្ច ក្ខ មរហិ លក្ខ ិត្ ឯក្-      

 វសីតសិហសសបបម្ណា ច ឥត ិវមរ មសមដឋ តិបដិមក្ វុត្ត ា មទ្សិត្ នាននុវាោត ិ

បញ្ច ក្ខ មរហិ លក្ខ ិត្ ចតុរាសីតិសហសសបបម្ណា វរា មសដាឋ ា េនាធ ា ធេមក្ខ នាធ ា 

 វញិ្ញូ ហិ  វមិញ្ញយាត ិអមត្ថ ា។ វតុតេប ិមចតំ ឯក្ វសីតិសហសានិ េនាធ ា  វនិយបិដមក្ 

ឯក្ វសីតិសហសានិ តថា សុតតនតបដិមក្ ទាវ ាចត្ត ាឡសីសហសាន ិ េនាធ ា 

អភិធេមបិដមក្ ឥត ិតំ ពទុ្ធវចនំ ចតុរាសីតសិហសស ំេនធមត្ នមេតិ។  

ទ្វ តថក្វណណនា និដឋិត្។ 

៨. មោក្សញ្ញង្ េតិសង្ខា 

[១០៣]មោក្ស ញ្ ាយ  លមក្ខ នត ិ សង្ខយំ  យតថ   វចិក្ខ ណា 

                មោក្សញ្ញង្ េិតសង្ខយ-          េិត ិ តំ  ពនធេជ្ពវុំ។ 

  វចិក្ខ ណា យតថ ពមនធ មោក្ស ញ្ ាយ មោមក្ បាក្ដស ញ្ ាយ សង្ខយ ំ

គណន ំលមក្ខ នតិ, ពនធទ្សសមិនា ត ំពនធំ មោក្សញ្ញង្ េិតសង្ខយ ំឥតិ អជ្ពវុំ។  

[១០៤]បាទ្មបមកា  ភវក្ខ មនាធ ា  សរោមខា  ពហូទ្មោ 

  សិមនរុមគាគ ា  សុផលមទា  អវសិុឥតិនាេមកា។
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 ឯមកា បាទ្មបា រមុកាខ ា ភវក្ខ មនាធ ា តិក្ខ មនាធ ា សរោមខា បញ្ច ោមខា ពហុ-

ទ្មោ អមនក្បមត្ត ា សិមនរមុគាគ ា ឯក្អមគាគ ា សផុលមទា សេបន ផលទាយមកា        

អ វសិឥុតនិាេមកា មោត។ិ មតបិដក្ំ ពទុ្ធវចនំ សនាធ ាមយត ំវុតតំ។  

[១០៥]ោធូហិ  នរមទ្វហិ  េហិមត្  វរបាទ្មបា 

  ភវមគាគ ា  ទាវ ាទ្សោមខា  នរបបមត្ត ា  ភវបបុផិមោ 

  សិនធផុមោ  ភវង្ េមូរា  ទ្វ ិេូមោ  រិនមរាបិមត្។ 

 វរបាទ្មបា មសដឋរុមកាខ ា ភវមគាគ ា តិអមគាគ ា នរបបមត្ត ា  វសីតបិមត្ត ា សិនធផុមោ 

ចតុផមោ។ បដិចចសេុបាទ្ធេមមទ្សនំ សនាធ ាយ ឯត ំវុតតំ។ តិយទ្ធ ំទាវ ាទ្សង្គញ្ច  

 វសីិត្ការេជ្ព វ ិតសិនធិ ចតុសមង្ខប ំតិវដតំ ច ទ្វ ិេូលក្នត ិឥទ្មេតថ ោធក្ំ។  

មោក្សញ្ញង្ េិតសង្ខយវណណនា និដឋិត្។ 

៩. វណណសង្ខា 

[១០៦]វណណមលខាយ  លមក្ខ នតិ  សង្ខយំ  យតថ   វចិក្ខ ណា 

  វណណសង្ខយនត ិ តំ  ពនធំ  ពនធញ្ញូ   កុ្សោជ្ពវុ។ំ 

  វចិក្ខ ណា យតថ ពមនធ វណណមលខាយ អក្ខ រសំមក្តមលខាយ សង្ខយំ លមក្ខ នតិ, 

ពនធញ្ញូ  កុ្សោ បណឌ ិត្ តំ ពនធំ វណណសង្ខយំ ឥតិ អជ្ពវុំ។  

[១០៧]ក្េ ហិ  ក្មេ ហវ  វ ំ ចិតតំ  គេ ហ ិ គមេ ហវ  វ ំ ភមវ 

  យនត ុ ចមេ ហវ  ហំ  សេ ហិ  ក្ដេ ហិ  រំ  សដេ ហ ិ យំ។ 

[១០៨]ក្រេ ហិ  ឃំ  ផរេ ហិ ក្េំ  លក្ខ េ ហិ  េំ  វរេ ហ ិ រ ំ

  េនត ុ ឃញ្ច   ឃមរ  នេនត ុ  ក្យញ្ច   មជ្ត នលេ ហិ  ភេំ។ 

 វ ំចិតត ំចតុពវ ិធំ ចិតតំ ក្េ ហ ិក្មេ ហវ ឯមក្ក្សមិិំមយវ ភមវ ឧបបរជតិ។ វ ំចតុពវ ិធ ំ

ចិតតំ តេ ហ ិ តមេ ហវ តិវមិធ តិវមិធមយវ ភមវ ឧបបរជតិ។ យនត ុ ឯក្ំ បន ចិតតំ ចមេ ហវ        

្ពវ ិមធមយវ ភមវ ឧបបរជតិ។ ហំ អដឋ វធិំ ចិតតំ សេ ហ ិ សតត វមិធ ភមវ ឧបបរជតិ។ រ ំ
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អដឋ វមិធ ចិតតំ ក្ដេ ហ ិ ឯកាទ្ស វមិធ ភមវ ឧបបរជតិ។ យ ំ ឯក្ំ ចិតតំ សដេ ហ ិ សតត-

រស វមិធ ភមវ ឧបបរជតិ។  

 ឃំ ចតុពវ ិធំ ចិតតំ ក្រេ ហ ិ ឯក្ វសីតិវមិធ ភមវ ឧបបរជតិ។ ក្េ ំ ឯកាទ្ស វធិ ំ

ចិតតំ ផរេ ហ ិ ទាវ ា វសីតិវមិធ ភមវ ឧបបរជតិ។ េំ ទ្ ុវធិ ំ ចិតតំ លក្ខ េ ហ ិ មត វសីតិវមិធ ភមវ 

ឧបបរជតិ។ រ ំ ទ្ ុវធិ ំ ចិតតំ វរេ ហ ិ ចតុ វសីតិវមិធ ភមវ ឧបបរជតិ។ េនត ុ េញ្ច  ទ្ ុវធិ ំ ចិតត ំ

បញ្ច  វធិ ំ ចិតតញ្ច  េមរ បញ្ច  វសីតិវមិធ ភមវ ឧបបរជតិ។ នេនត ុ គេញ្ច  ទ្ស វធិ ំ ចិតត ំ    

មតរស វធិ ំ ចិតតញ្ច  គមរ ្ពវ ីសតិវមិធ ភមវ ឧបបរជតិ។ ភយ ំ ចតុទ្ទសចិតតំ នលេ ហ ិ    

តិិំស វមិធ ភមវ ឧបបរជតិ។  

 ក្េ ហិ ក្មេ ហវ វ ំចិតតំ គេ ហិ គមេ ហវ វ ំភមវត ិឥទ្ំ 

   អរូមបមសវ ក្មេក្សមិិំ រូមប អាទ្ ិតិមក្ប ិច ឯក្ំ  

   តមិក្ ច តតិមយ ឯក្ំ   មទ្វ  មោនតិ ទ្តុិយតតិមក្តិ 

ឯត ំ សនាធ ាយ វតុតំ។ យនត ុ ចមេ ហវាតិ ឥទ្ ំ អនតិេរូបបាក្នត ុ ្សុ មវហបផោទ្ីសូត ិ 

ឯក្ំ សនាធ ាយ វតុតំ។ សេ ហីត ិឥទ្ំ កាេសុគតិយំមយវ េោបាកា បវតតមរត ិឯតំ 

សនាធ ាយ វុតតំ។ ក្ដេ ហិ រនតិ ឥទ្ំ ឃានាទ្តិតយំ កាមេវ បដិឃទ្វ យមេវ ចាតិ ឯតំ 

សនាធ ាយ សដេ ហ ិ យនតិ ឥទ្ំ សត្ត ារមសស ុ បឋេ ំ អេលំ ម្នវាទ្ិសូត ិ ឯត ំ         

សនាធ ាយ។ ក្រេ ហិ ឃនតិ ឥទ្ំ អ រោិបាយវមរជសុ ចតុរាទ្ិផោទ្ិកាតិ ឯតំ សនាធ ាយ 

វុតតំ។ ផរេ ហិ ក្េនតិ ឥទ្ ំ អបាោរូបបវមរជស ុ ោស ំ រូបសុភជ្ក្ិោត ិ ឯត ំ           

សនាធ ាយ។ លក្ខ េ ហិ េនតិ ឥទ្ ំ អបាយុទ្ធតតយំ ហិត្វ ា មោត្កាសសុភជ្ក្ិយនតិ    

ឯត ំសនាធ ាយ។ វរេ ហ ិរនតិ ឥទ្ ំតថាបាយុ មទ្វ  ហិត្វ ា  វ ិ្ ញ ាណកុ្សលជ្ក្ិយនត ិឯត ំ

សនាធ ាយ។ េនត ុ េមរតិ ឥទ្ំ ភវគាគ ាបាយវមរជស ុ អាក្ិញ្ច ញ្ ាសុភជ្ក្ិយនត ិ ឯត ំ    

សនាធ ាយ។ េញ្ច  េមរតិ ឥទ្ំ ទ្ដិឋិក្ំ េយុតតសុមទ្ធ  វនិា សព្វ ាស ុ ភេូិសតូ ិ ឯត ំ    

សនាធ ាយ។ នេនតតុមរតិ ឥទ្ំ អេោនិ ច តិណមនត ភវមគគ ច សុភជ្ក្ិោ េោ-    



៩.វណណសង្ខា                        37 

ជ្ក្ិោ ច មោមនតមត មតរមស វានបាយិសូតិ ឯត ំ សនាធ ាយ។ នលេ ហ ិ ភេនត ិ ឥទ្ ំ  

មវាដឋពវ ំ កាេបុញ្ញញ្ច  ទ្ិដឋិហីនំ សឧទ្ធ ំច ចទុ្ទមសត្ន ិចិត្ត ានិ តិិំសភេូសី ុជាយមរត ិ

ឯត ំសនាធ ាយ វុតតំ។  

[១០៩]្លំ  ក្វំ  ភេំ  ឦតំ  រវ ំ ភវនត ុ កាេិស ុ

  ឈលំ  េលំ  បលំ  មវហ-    ោទ្ិតតមយ  តមល។ 

 ្លំ សតតតិិំស វធិ ំក្វ ំឯក្ចត្ត ាឡសី វធិ ំភេ ំចតុប ញ្ ាស វធិ ំឦត ំប ញ្ ា-

ស វធិ ំរវ ំអដឋចត្ត ាឡីស វធិ ំភវ ំចតុចត្ត ាឡីស វធិ ំចិតតំ កាេសិ ុឯកាទ្ស កាេ-

ភេូសី ុ ឋិត្នំ ទ្គុគតិអមហតុក្សុគតអិមហតុក្ទ្វ ិមហតុក្តិមហតុក្បេុុរជនាន ំ

មោត្បន សក្ទាគាេិអនាគាេអិរហត្ត ានញ្ច  យថារហំ ឧបបរជតិ។ ឈលំ   

ឯកូ្នចត្ត ាឡីស វធិ ំ េលំ បញ្ច តិិំស វធិ ំ បលំ ឯក្តិិំស វធិ ំ ចិតតំ មវហបផោទ្-ិ       

តតមិយ តមល មវហបផមល ច បឋេរានភេូិតតមយ ច តតយិរានភេូិតតមយ ច      

ឋិត្នំ តិមហតុក្បុេុរជនមោត្បន សក្ទាគាេអិនាគាេអិរហត្ត ានំ យថា-

រហំ ឧបបរជតិ។  

[១១០]ទ្តុិមយ  តុ  នភ ំ ចាគ ំ  ោល ំ សុមទ្ធ  េលំ  ក្វ ី

  ចតុមក្  តវ រូមប  ចិតតំ  ក្ម្  ជ្ភ ំ ជ្ន ំ ភេុមទ្ធកុ្នំ។ 

 ទ្តុមិយ ត ុទ្តុិយរានភេូតិតមយ បន ឋិត្នំ មតសំ បុគគោនំ នភ ំចត្ត ាឡ-ី

ស វធិ ំ ចាគ ំ ្តតិិំស វធិំ ោលំ ទ្វ តតិិំស វធិ ំ ចិតតំ យថារហំ ឧបបរជតិ។ សមុទ្ធ សុទាធ ា-

វាសបញ្ច មក្ ឋិត្នំ អនាគាេិអរហត្ត ានំ េលំ បញ្ច តិិំស វធិ ំ ក្លិ ឯក្តិិំស វធិ ំ

ចិតតំ យថាក្េេ ំឧបបរជត។ិ ចតុមក្ តុ អរមូប ឋិត្នំ តិមហតុក្បុេុរជនចតុតថដាឋ ាន ំ

បគុគោន ំ ក្ម្ ជ្ភ ំ ចតុ វសីតិវធិ ំ េេ ំ បណណរស វធិ ំ ចិតតំ ឧមទ្ធកូ្ន ំ ឧទ្ធំ ឯកូ្ន ំ     

ឧបបរជតិ។  ចិតតសរូបំ បន បរមត្ បក្ិណណមក្ ជ្តភិេូមក្ថាយំ វកាខ ាេ។ 

[១១១]អមចតនាយ ំ       អវ ិ្ ញ ាយ  សុេំ  ទ្ ុ  
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  មវសសនតរសស  មតមរន  ្ក្ខ ណំ  សុដឋ ុ ក្េបយិ។ 

្ក្ខ ណនត ិសតតក្ខ តត ុ។ំ 

វណណសង្ខាវណណនា និដឋិត្។ 

១០. សិមលសក្ 

[១១២]យេមនកាភិមធមយេក្- បទាយុតត ំ សិមលសិក្ំ 

  ត ំ តនតមុនក្មភទ្ំវ   ភិន បទាទ្ិមភទ្មត្។ 

 អមនកាភមិធយេ ំអមនក្តថវនត ំឯក្បទាយុតត ំអមនក្តថោធារណត្ត ា តុមលេន 

សទ្ទរមូបន វុតតំ។ យំ ពនធ ំ អតថិ, ត ំ សិមលសិក្ំ នាេ។ តនត ុ ត ំ បន សិមលសិក្ ំ 

ភិន បទាទ្ិមភទ្មត្ អមនក្មភទ្វំ មោត។ិ អាទ្សិមទ្ទន អភិន បទ្ភិនា ាភិន បទា-

ទ្ិក្ំ សង្គហិតំ។ តតថ អភិន បទ្សមិលសកិ្នាត ាវ ទ្មសសតុ ំតិណគគនតាទ្ ិវុតតំ។  

[១១៣]តិណគគ ំ ខាទ្តិ  មភក្ ំ គិលត ិ កាលបុបផិមត្ 

  នាមគា  មទ្វេនសុានំ  ធេម ំ មទ្មសត ិ មក្វលំ។ 

 នាមគា តិណគគ ំ ខាទ្តិ, នាមគា មភក្ំ េណឌ ក្ ំ គិលត,ិ នាមគា កាល-     

បបុផិមត្ មោត,ិ នាមគា មទ្វេនសុាន ំមក្វលំ អសេមិសស ំធេមំ មទ្មសតិ។ នាគ-

សមទាទ ា មចតថ យថាក្េេំ ហតថរគរុក្ខ ពទុ្ធសង្ខ ាតចតុក្េតថវាចមកា អភិន បទ្ស-ិ 

មលមោ សម្នភាមវ ឋិតត្ត ា។  

[១១៤]ក្លាណទារំ  ក្នាត ារំ  យុទ្ធំ  សភាយ  ភណិតុ ំ

  អសត្ថ ា  គនតេុិចឆនត ិ  ត្ោ  បុជាជ ា  ន   វញិ្ញុ ហិ។ 

 មយ រនា អសត្ថ ា ក្លាណធារ ំឥចឆនតិ, អសត្ថ ា ក្នាត ារ ំគនត ុំ ឥចឆនតិ, អសត្ថ ា 

យុទ្ធំ ឥចឆនតិ, អសត្ថ ា សភាយ ភណតិុ ំឥចឆនតិ, មត រនា ព្ោ នាេ  វញិ្ញូ ហិ បជូា 

បរូនោី បសសំនោី ន មោនតិ។ អសតថសមទាទ ា មចតថ យថាក្េេ ំអធនអគណ-

អនាវធុអគនថរនវាចមកា អភិន បទ្សមិលមោ។ 
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[១១៥]ោរទាេកាភាមោ  សម្នីតបរកិ្ខ មោ 

   កុ្េុទាក្រសមម្ព ាមធា  បីមណត ិ រនតំ  សុធី។ 

 ោរមទា សរទ្កាលសេភមូត្ អេលកាភាមោ និេមលកាភាមោ         

សម្នតិប   ក្ខ មោ ក្ណហ បមក្ខ  សុដឋ ុ ក្មេន អានិតប   ក្ខ មោ កុ្េទុាក្រ-    

សមម្ព ាមធា កុ្េុទ្សេូហ វកិាសមនា សុធី ចមនាទ ា រនត ំរនសេូហំ បិមោតិ។  

 សរមទ្ សរទ្កាមល ភមវា ោរមទា អេលមកា និេមមោ អាភាមោ អសាត ិ

អេលកាភាមោ។ ស ំ សម្ម ា អានិមត្ ប រកិ្ខ មោ កាោោនិ អមននាត ិ     

សម្និតប រកិ្ខ មោ។ កុ្េុទាន ំ អាក្មរា សេូមោ កុ្េទុាក្មរា។ កុ្េុទា-

ក្រសស សមម្ព ាមធា  វកិាមោ អសាត ិ កុ្េុទាក្រសមម្ព ាមធា។ សុធា អេត ំ

អសស អតថីត ិ សុធ ី ចមនាទ ា។ អេ វា ោរមទា មវមនយាន ំ និព្វ ានោរទាយមកា 

អេលមកាភាមោ និេមលមក្តមុ្ោយ សេនា ាគមត្ សម្និតប រកិ្ខ មោ សេ ំ

សនតិិំ អានិតក្ិមលសប រោិនិសង្ខ ាតប រកិ្ខ មោ កុ្េុទាក្រសមម្ព ាមធា កុ្សង្ខ ាត ំ

បេ វ ិិំ និសសតិ្នំ រនាន ំ បីតិរននចតុសចាច ាវមព្ធមនន សេនា ាគមត្ សុធ ី  

សនុទរបញ្ញវា សម្ម ាសេពមុទាធ ា រនតំ រនសេូហំ បិមោតិ។ ោរ ំនិព្វ ាន ំទ្ទាតតី ិ

ោរមទា។ ក្េ ហ ិ េតថមក្ អាភាមោ កាភាមោ មក្តុម្ោ។ អេមោ 

និេមមោ កាភាមោ មក្តុម្ោអសាតិ អេលកាភាមោ។ សេ ំ វូបសេ ំ  

អានិមត្ ប រកិ្ខ មោ ក្ិមលសសតតមុត្ ោនិ អមននាត ិ សម្និតប រកិ្ខ មោ។  

កុ្ោ បេ វោិ និសសតិ្នំ សត្ត ានំ េូទ្ ំ បតីិិំ ក្មរាតីតិ កុ្េុទាក្មរា។          

កុ្េុទាក្មរា សមម្ព ាមធា ចតុសចាច ាវមព្មធា អសាត ិ កុ្េុទាក្រសមម្ព ាមធា។   

សុមោភណាធិពទុ្ធ ិអសាត ិសុធ ីសម្ម ាសេពមុទាធ ា។ ឧភយបមក្ខ ស ុបទ្ ំភិនទិត្វ ា 

អសសតថមោរនមត្ អយំ ភិន បទ្វាក្េសមិលមោ នាេ។  

[១១៦]អនធកាមរាហមរា  ោរ ី  សម្រុមឡាហ ា  េមោទ្យំ 
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  រារមត  រំសិម្លីយំ  ភគវា  មព្ធយញ្ជ មន។ 

 េមោទ្យ ំេហនតំ ឧទ្យ ំបពវ ត ំសពវ ញ្ញូ បេ វសីង្ខ ាតេោភវិទុ្ធិិំ វា សម្-

រមុឡាហ ា សេបមត្ត ា វា អនធកាមរាហមរា ចក្េវាឡគមពភ បតថដបក្តិិំ ឃននធការសស 

ញាណមោចនសស អនធក្រណមត្ អនធកាមរាតិ វុតតមម្ហសស វា  វទិ្ធំសមកា   

ោ រមិតមនវ េនមុ ញ្ ា រសីំម្លី អតតមនា រសំីម្ោយ សេនា ាគមត្ រមន បក្តិ-

និទាទ ាយ ក្ិមលសនិទាទ ាយ វា សេនា ាគមត្ មព្ធយ ំ មព្ធយមនាត ា អយំ ភគវា       

ភគសង្ខ ាតស ិរមិ្ ទ្ិវាក្មរា ្ហិ ភគធមេមហិ សេនា ាគមត្ ពមុទាធ ា ពមុទាធ ា វា   

រារមត ទ្ិបបតិ។  

 អនធការំ បក្តិអនធការំ មម្ហនធការំ វា ហរតិ  វទិ្ធំសតតីិ អនធកាមរា-     

ហមរា។ ឯមតសមម្មោមបត ិ សុមតតន េមរឈ ឱការាគមម្ យថា តមបាធននតិ។ 

េហមនាត ា ច មោ ឧទ្មោ បពវ មត្ ចាតិ េមោទ្មោ។ េហមនាត ា ច មោ      

ឧទ្មោ អពភទូ្មោ អភិវទុ្ធ ិ ចាត ិ េមោទ្មោ វា។ រសំីនំ ម្ោរសំីម្ោ។ 

ោ អសស អតថីត ិរសំីម្លី។ ភមគា សិ រ ិអសស សូ រយិសស អតថីតិ ភគវា។ ភមគា 

ស ិរ ិ កាេបយតនាទ្ិបកាមរា អសស សតថមុនា អតថីត ិភគវា ពមុទាធ ា។ វុតតំ ហិ សិ រ ិ

កាមម្ បយុមត្ត ា ច ធមម្ម ា ឥសស រយិំ យមោ ្ហិ ឯមតហិ ធមេមហិ យុមត្ត ា មោ 

ភគវា គមត្ត។ិ ទ្វ ីសុ បមក្ខ ស ុ បទាន ំ សម្នភាមវន ឋិតត្ត ា អយំ អភិន បទ្-

វាក្ាសិមលមោ នាេ។ 

[១១៧]សម្ហិតតតវនិមោ  អហីនេទ្េទ្ទមនា 

  សុគមត្   វសិទ្េាត ុ  បាណីនំ មោ   វនិាយមកា។ 

 សម្ហិតតត វនិមោ សម្ម ាអាហិត្យ ឋបតិ្យ ស ររីសស  វនិមយន          

តតិោ សេនា ាគមត្ អហីនេទ្េទ្ទមនា នាគរារនូ ំទ្បបេទ្ទមនា សគុមត្ បក្ខ -

វាតមវមគន សេុទ្ទរលំ ទ្វ ិធា ក្ត្វ ា តសមិិំ អមនក្ភមូតមយវ នាគភវន ំ គនាតវ ា នាមគ
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គមហត្វ ា គេមន សេតថត្ត ា សុនទរគេមនា  វនិាយមកា បក្ខ ីនំ នាយមកា មោ    

គរុឡរាជា  វសិទ្ ំ មឃារស វទិាយក្ត្ត ា  វសិទាយិក្ ំ បាណិន ំ នាគមោក្ ំ បាត ុ 

អហិិំសនវមសន បាមលតុ។  

 អគគសស ស ររីសស  វនិមោ ទ្េនំ អតត វនិមោ។ សម្ហិមត្ អតត វនិមោ 

យសស គរុឡសស មោ សម្ហិតតត វនិមោ។ អហីនំ ឥនា ោេមិនា នាយកា  

អហីនា។ អហីនានំ នាគរារូន ំ េមទា អហីនេមទា។ អហីនេទ្ំ េទ្ទតតី ិ       

អហីនេទ្េទ្ទមនា។ សុនទរ ំ គតំ គេន ំ យសស មោ សុគមត្។  វនីំ បក្ខ ីន ំ   

នាយមកា  វនិាយមកា។ អេ វា សម្ហិតតត វនិមោ សម្ម ាគហិមតន ឋបិមតន 

ចិតតទ្េមនន សេនា ាគមត្។ អហីនេទ្េទ្ទមនា អហីនាន ំឧតតម្នំ ពក្ជ្ពោម ា-

ទ្ីនំ បិទ្បបេទ្ទមនា សុគមត្ មភា សេនតភទ្ទក្ អមនក្បបការគេមនា            

 វនិាយមកា មវមនយេ វមិនមនាត ា មោ សម្ម ាសេពមុទាធ ា បាណិនំ សក្លសតតមោក្ ំ   

 វសិទ្ ំ  វោិរទ្ ំ ក្ត្វ ា បាតុ អហិត្បនយនហិមត្បនយមនន រក្ខ តុ។ អតតសស 

ចិតតសស  វនិមោ ទ្េនំ អតត វនិមោ។ សម្ហិមត្ អតត វនិមោ យសស តថាគតសស 

មោ សម្ហិតតត វនិមោ។ ហីមនហិ អមញ្ញ អហីនា ឧតតម្។ អហិនានំ ឧតតម្នំ 

េមទា អហីនេមទា។ តំ េទ្ទតីត ិ អហីនេទ្េទ្ទមនា។ មវមនយេរមន  វមិនតតីិ  

 វនិាយមកា។ ឥេសមិិំ បមក្ខ   វសិទ្នត ិ ជ្ក្ិោវមិសសនំ។ ឧភយបមក្ខ ស ុ អហីន-

េទ្េទ្ទមនា ឥចាច ាទ្ិមក្ហិ ភិមន ហិ សម្ហិតតត វនិមោ ឥចាច ាទ្ិមក្ហិ អភិមន ហិ 

សេនា ាគតត្ត ា អយ ំភិនា ាភិន បទ្វាក្េសមិលមោ នាេ។  

សមិលសិក្វណណនា និដឋិត្។ 

១១. អាទ្បិាមទាតតរ 

[១១៨]ពនធសស  អាទ្ិបាទ្េ ហិ  ឧតតរំ  យសស  សណឋ ិតំ 

  អាទ្ិបាមទាតតរមនតយត ំ   វមិញ្ញយេ ំ ពនធវញិ្ញុ នា។ 



42 វរិរោរតថសង្គហដីកា 

 យសស ពនធសស អាទ្ិបាទ្េ ហិ សណឋ ិត ំឧតតរ ំ វសិរជន ំមោត,ិ ឯត ំពនធំ ពនធ វញិ្ញុ នា 

អាទ្ិបាមទាតតរ ំឥតិ  វមិញ្ញយេំ។  

[១១៩]ភទូ្ក្ំវាយុ  យតិមនាទ ា  កា  សមតត  ធរណិញ្ច   ក្ំ 

  ធាមរតិ  មកា  រលំ  សីលំ មកា  មកា  ទ្សពល ំ វទ្។ 

 កា សមតត ធាមរត ិ បុចាឆ ា? ភ ូ បេ វ ី សមតត ធាមរតិ  វសិរជនំ។ ក្ំ ធរណញ្ច   

ធាមរតិ? ឧទ្ក្ំ។ មកា រលំ ធាមរត?ិ វាយុ។ មកា សលំី ធាមរត?ិ យត ិ            

បពវ រមិត្។ មកា ទ្សពលំ ធាមរតិ? តវ  ំវទ្។ យតមិនាទ ា យតិរាជា សម្ម ាសេពមុទាធ ា 

ទ្សពលំ ធាមរតិ។  

[១២០]េី  នីរំ  ោ  ធុមម្  បាប ំ ការសិីន ំក្េគគិន ំ

  មកាជាន ំមកា  រវនិទនូំ  ក្ំ  េលំ  បុញ្ញមចតមោ។ 

 កា ឥសីន ំ បពវ រិត្នំ អ រ?ិ េ ី ឥតថី។ ក្ំ អគគីនំ អ រ?ិ នរិ ំ ឧទ្ក្ំ។ មកា    

អជាន ំ អ រ?ិ ោ សុនមខា។ មកា រ វនិទនូ ំ សូ រយិចនាទ ានំ អ រ?ិ ធូមម្។ ក្ ំ      

បញុ្ញមចតមោ កុ្សលចិតតសស េលំ មោតិ? បាប ំមោភេចឆ រោិទ្ិអកុ្សលំ។  

អាទ្ិបាមទាតតរវណណនា។ 

១២. េរឈបាមទាតតរ 

[១២១]ពនធសស  េរឈបាទ្េ ហ ិ  ឧតតរំ  យសស  សណឋ ិតំ 

  េរឈបាមទាតតរមនតយត ំ   វមិញ្ញយេ ំ ពនធវញិ្ញុ នា។ 

 យសស ពនធសស េរឈបាទ្េ ហិ សណឋ ិត ំ ឧតតរ ំ មោត,ិ ឯត ំ ពនធំ ពនធ វញិ្ញុ នា      

េរឈបាមទាតតរ ំឥត ិ វមិញ្ញយេំ។  

[១២២]បរេពរុ ំ  វកិាស ិ មកា ភាក្រុតតេនាយមកា 

  សីតរំស ី វមរា  នាមថា  កុ្េុទ្ ំ មកា  បមព្ធយិ។
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 មកា បរេពរុ ំ  វកិាសិ មព្មធតពវ សតតបទ្េុ ំ  វកិាមសស ិ បចុាឆ ា? ភាក្រុតត- 

េនាយមកា សូ រមិោតតេសម្ម ាសេពមុទាធ ា បរេពរុ ំ  វកិាស ិ  វសិរជនំ។ មកា កុ្េទុ្ ំ

មព្មធតពវ រនកុ្េុទ្ ំបមព្ធយ ិ វកិាសយិ? សីតរសីំវមរា ចមនាទ ាតតមម្ នាមថា។  

[១២៣]ក្េលំ  មកា  កុ្េុទ្ ំ មកា នរប ំ មកា  បមព្ធយិ 

  រវនិទ ុ បណឌ ិមត្  នាមថា  ត្មរស ិ មកា  ភវតតយំ។ 

 មកា ក្េលំ បមព្ធយិ? រ វ ិ សូ រមិោ។ មកា កុ្េទុ្ំ បមព្ធយ?ិ ឥនទ ុ     

ចមនាទ ា។ មកា នរប ំ រាជានំ បមព្ធយ?ិ បណឌ ិមត្។ មកា ភវតតយ ំ ត្មរសិ?     

នាមថា។  

េមរឈបាមទាតតវណណនា។ 

១៣. អនតបាមទាតតរ 

[១២៤]ពនធសស  អនតបាទ្េ ហិ  ឧតតរំ  យសស  សណឋ ិតំ 

  អនតបាមទាតតរមនតយត ំ   វមិញ្ញយេ ំ ពនធវញិ្ញុ នា។ 

 យសស ពនធសស អនតបាទ្េ ហិ សណឋ ិត ំ ឧតតរ ំ  វសិរជន ំ មោតិ។ ឯតំ ពនធ ំ     

ពនធ វញិ្ញុ នា អនតបាមទាតតរ ំឥត ិ វមិញ្ញយេ។ំ  

[១២៥]សីលំ  មកា  បាតិ  បាតិ កំុ្  កុ្ោ  មកា  សសុុនទមរា 

  មកា  មព្មធត ិ បរមម្ព ារំ យតិ  រាជា  រវសិសមរា។ 

 មកា សីលំ បាត ិ រក្ខ តិ? យត ិ បពវ រិមត្។ មកា កំុ្ បេ វ ិិំ បាត ិ រក្ខ តិ?      

រាជា។ មកា កុ្ោ បេ វោិ សសុនុទមរា អតិមោភមណា? រ វ។ិ មកា  បរមម្ព ារ ំ

មព្មធតពវ រនក្េលំ មព្មធត?ិ រ វសិសមរា សូ រយិសស ឥសសមរា ភគវា។  

[១២៦]មកា  ក្ញ្ជ ំ  ោេិក្ ំ កា  មកា មព្មធតេដឋចតុរជមន 

   សភាមកាេ ា  មកា  ភវមកាេ ា  មកា  រវ ិ រាជា  ក្វសិសមរា។ 
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 មកា ក្ញ្ជ  ំបទ្េុ ំ មព្មធត?ិ រ វ ិស ូរមិោ។ កា ោេិក្ំ មព្មធត?ិ រាជា 

សេបតតិ។ មកា អដឋចតុរជមន ទ្វ តតិិំសរមន មព្មធត?ិ រ វរិាជា ឥមនាទ ា។ មកា      

សភាមកាេ ា សភាយ ំ សូ រយិសទ្ិមោ មោតិ? ក្វ ិ បណឌ ិមត្។ មកា ភវមកាេ ា     

ភវតតមយ បាក្មដា សូ រយិសទ្ិមោ មោតិ? ក្វតុតមរា ក្ វនីំ ឧតតមម្ ភគវា។  

[១២៧]ក្ំ  សរ ំ េណឌ ិត ំ ក្ំ  ក្ំ មកា  ក្ញ្ជ ំ  នរបញ្ច   មកា 

  តិភេូ ំ មកា  នរានំ មកា  ក្ញ្ជ ឡី  ក្វភិបូត។ិ 

 ក្ ំក្តេ ំសរ ំេណឌ តិំ? ក្ ំឧទ្ក្ំ។ ក្ ំក្តេ ំក្ ំឧទ្ក្ ំេណឌ ិត?ំ ក្ញ្ជ  ំ

បទ្េុ។ំ មកា ក្ញ្ជ  ំ បទ្េុំ េណឌ ិមត្? អឡ ិ ភេមរា។ មកា នរបញ្ច  រាជាន ំ       

េណឌ ិមត្? ក្វ។ិ មកា តភិេូ ំ តិភវាន ំ េណឌ ិមត្?  វភិ ូ ភគវា។ មកា នរានំ        

េណឌ ិមត្? ភបូត ិរាជា។ 

 [១២៨]មកា  មេ  ធមេម  ច  កា  មកា ច-   នតមរ  ោតិ  មកាន តំ 

  មកានតំ  មកា  អឃនតំ  មកា  វធីិម្នរមោរោ។ 

 មកា មេ អាកាមស ោតិ?  វ ិសកុ្មណា។ កា ធមេម ោតិ? ធ ីប ញ្ ា។ 

មកា ច អពភនតមរ អនតលិមក្ខ  ោតិ? ម្ ចមនាទ ា។ មកា ឧណណតំ ោតិ? ម្មនា។ 

មកា ឱនតំ ោតិ? ម្នរមោ ម្នរហិមត្។ មកា អឃំ ទ្កុ្ខ ំ ោតិ? ោ  

មោក្។ី មកា អឃនត ំទ្កុ្ខ សសនតំ ោតិ? អរោ។  

អនតបាមទាតតរវណណនា។ 

១៤. បញ្ហសមម្តតរ 

[១២៩]វុចចតិ  ឧតតរ ំ យតថ បមញ្ហន  សេសូតិក្ ំ

  បញ្ហសមម្តតរមនតយត ំ  វមិញ្ញយេ ំ ពនធវញិ្ញុ នា។ 

 យតថ ពមនធ បមញ្ហន សេសូតិក្ ំ ឧតតរ ំ វុចចតិ, ឯត ំ ពនធំ ពនធ វញិ្ញុ នា  

បញ្ហសមម្តតរ ំឥតិ  វមិញ្ញយេំ។ 
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[១៣០]មទ្ហីនំ មកា  ក្េិចឆមនាត ា កុ្ោ  និហចច  ជាណុក្ំ 

  ក្សមិិំ  ក្ត្វ ាញ្ជ លិិំ  នាេំ  ោចតិ  ធេមេីរតិុំ។ 

 មកា ក្តមម្ មទ្ហីន ំ សត្ត ាន ំ ក្ ំ ក្តេ ំ ឥចឆមនាត ា កុ្ោ ក្តរដាឋ ាមន        

ជាណុក្ ំនហិចច នហិនាតវ ា ឃមដត្វ ា ក្សមិិំ ក្តរសមិិំ អញ្ជ លិិំ ក្របុដំ ក្ត្វ ា ធេមេ-ី  

 រតិុ ំធេម ំមទ្មសតុ ំមទ្ោមបតុ ំនាេំ ោចតិ បុចាឆ ា? 

 មកា សហបតិនានមកា ជ្ពោម ា មទ្ហីនំ ក្ ំ សុេំ ឥចឆមនាត ា កុ្ោ បេ វោិ 

ជាណុក្ ំ និហចច ក្សមិិំ អតតមនា សីមស អញ្ជ លិិំ ទ្សនេសេុរជលំ ក្របុដំ ក្ត្វ ា 

បគគមហត្វ ា ធេមេី រតិុ ំនាេំ ោចតិ  វសិរជនំ។  

[១៣១]ក្ ំ ខា  សីតំ  បតិ  ក្សមិិំ ក្ំ  មេនាបិ  ន  បសសតិ 

  ក្ំ  េំ  ក្មរាតិ  មកា  មោមក្ ក្ំ  មេ   វនិទត ិ មកា  សទា។ 

 ក្ ំក្តេំ សីត ំខា អាកាសមត្ ក្សមិិំ ក្តរសមិិំ បត ិបុចាឆ ា? ក្ ំវមសាទ្ក្ ំ

សតីំ ខា អាកាសមត្ ក្សមិិំ ឧទ្មក្ បតិ  វសិរជនំ។ រមនា ក្ ំ ក្តេ ំ មេនាប ិ   

អាកាមសនាប ិ ន បសសតិ? រមនា ក្ ំ វាតំ មេនាប ិ អាកាមសនាប ិ ន បសសតិ។ 

មកា មោមក្ ក្ ំ េំ សុញ្ញំ ក្មរាត?ិ មកា វាមត្ មោមក្ ក្ ំ ឧទ្ក្ ំ េំ សុញ្ញំ        

ក្មរាតិ។ មកា សទា មេ អាកាមស ក្ំ  វនិទត ិលភតិ? មកា ជ្ពោម ា សទា មេ ក្ ំ

សេំុ  វនិទតិ។  

[១៣២]មកា  ក្ំ  មសមនត ិ មកាក្នតំ មកា  ក្ំ  េមេភត ិ កុ្នធរំ 

  ក្ំ  មវរចិចតិ  សង្គ ាមេ  ក្េិមចឆជា  កុ្ក្នតមរ។ 

 មកា ក្តមម្ មកានត ំ ក្តរក្តរប រយិនត ំ ក្ ំ ក្តេ ំ មសមនត ិ ពនធតិ? មកា 

វាមត្ មកាក្នត ំ ឧប រ ិ មហដាឋ ា ច ជ្ពហម រលប រយិនត ំ ក្ ំ ឧទ្ក្ំ មសមនតិ។ មកា    

កុ្នធរ ំ ក្ំ េមេភត ិ ធាមរតិ? មកា វាមត្ កុ្នធរ ំ បេ វ ិិំ ធរនតំ ក្ ំ ឧទ្ក្ ំ េមេភតិ           

ធាមរតិ។ មវ រ ី បចចតថិមកា សង្គ ាមេ ក្ំ ឥចឆតិ? មវ រ ី សង្គ ាមេ ក្ ំ អ រនី ំ សីសំ        
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ឥចឆត។ិ ឯជា តណាហ ា កុ្ក្នតមរ ក្ ំ ក្តេ ំ ឥមចឆ ឥចឆតិ? ឯជា តណាហ ា កុ្ក្នតមរ    

បេ វជី្ពហម មោក្អនតមរ ក្ ំសុេំ ឥមចឆ ឥចឆតិ។  

[១៣៣]ឧណហ កាមល  ក្េិចឆនត ិ ក្េិចឆនតិ  បិបាសិត្ 

  បចាច ាេិត្ត ា  ក្េិចឆនតិ  ក្េិចឆនតិ  ទ្កុ្ខ ដតិត្។ 

 រនា ឧណហ កាមល ក្ ំក្តេ ំឥចឆនតិ? ឧណហ កាមល ក្ ំវាតំ ឥចឆនតិ។ បិបាសិត្ 

ក្ំ ឥចឆនតិ? ក្ ំឧទ្ក្ំ ឥចឆនតិ។ បចាច ាេិត្ត ា ក្ំ ឥចឆនតិ? ក្ ំសីស ំឥចឆនតិ។ ទ្កុ្ខ ដតិត្ 

ទ្កុ្ខ បឡីិត្ រនា ក្ំ ឥចឆនតិ? ក្ ំសុេំ ឥចឆនតិ។  

[១៣៤]កាយសស  ក្សស  មកា  អាមោ មកា  នាមថា  ក្សស  ភតូមល 

  ក្សស  ក្ ំ ឈានរ ំ ោត ំ ក្សសមង្គសុ  ច  ក្ំ  វរំ។ 

 មកា កាយសស កុ្អាយសស ក្សស អាមោ បតិដាឋ ានភមូត្? មកា វាមត្ 

កាយសស កុ្ោ បេ វោិ អាយសស បតិដាឋ ានភតូសស ក្សស ឧទ្ក្សស អាមោ 

បតិដាឋ ានភមូត្។ មកា ភតូមល បេ វតីមល ក្សស នាមថា? មកា អត្ត ា ភតូមល    

ក្សស អតតមនា នាមថា។  

  អត្ត ា ហិ អតតមនា នាមថា  មកា ហិ នាមថា បមរា សិោតិ  

ហិ វុតតំ។ 

 ក្ំ ឈានរ ំ ក្សស ោត?ំ ក្ ំ សុេំ ឈានរ ំ ក្សស ជ្ពហម ុ មនា ោតំ។    

ក្សស អមង្គស ុក្ំ វរ ំមសដឋំ? ក្សស អតតមនា អមង្គស ុក្ ំសីស ំវរ ំមសដឋំ។  

បញ្ហសមម្តតរវណណនា។ 

១៥. សទ្ទតថក្ 

[១៣៥]សមទាទ ាមយវ  បទ្មត្ថ ា  តុ យតថ  ពមនធ  បទ្សសិមត្ 

  សទ្ទតថក្នត ិ  វមិញ្ញយេ ំ  តំ  ពនធំ  ពនធទ្សសិនា។
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 យតថ ពមនធ ត ុ សមទាទ ាមយវ បទ្មត្ថ ា ឥតិ បទ្សសមិត្, តំ ពនធំ ពនធទ្សសនិា      

បណឌ ិមតន សទ្ទតថក្ ំឥត ិ វមិញ្ញយេំ។  

[១៣៦]ឥតថី  គចឆតតិាទ្ីស ុ  ឥតថីត ិ ច  បុរមិោត ិ ច 

  ជ្ព្ហម មណាត ិ ចឥចាច ាទ្ិ-  បទ្ ំ ក្តតនុិទ្សសន។ំ 

[១៣៧]បុញ្ជ ំ  មកាមនាត ា  េណាឌ ាម្លិ េរេ ច្ ា  អនបបេ ិ

  ព្មោ  េន ិ ញ្ ា  ហីន ញ្ ា តីសូត ិ វា  វត្  សហុ។ 

[១៣៨]មវា  មវ  មោមល  េរេ ច្ ា េ ច្ ា  បញុ្ជ ំ  ទ្គុាគ ាបរ 

  ព្មោ  េរេរេ ច្ ា  សុម្សូតិ  សត្  សហុ។ 

[១៣៩]កាម្តិតតំ  មកាម្តិតតំ ម្រាម្រា  តិកា  តិមកា 

 ត ំ តិតតកាមកា  មកា  មរត្ត ាមកា      មកា  មរត្ត ា  មស  សុហលលត្។ 

 ឥតថី គចឆតិតាទ្ីស ុ ឥតថី គចឆតិ, ប ុរមិោ គចឆត,ិ ជ្ព្ហម មណា គចឆតិតាទ្-ិ   

បមោមគ ឥតថ ី ឥត ិ ច បុ រមិោ ឥតិ ច ជ្ព្ហម មណា ឥតិ ច ឥចាច ាទ្ិបទ្ ំ ក្តត-ុ 

និទ្សសនំ។ បទ្តថ វបិ រមិយសកា រនិា ឥតិសមទ្ទន យុមត្ត ា សទ្ទបមោមគា សទ្ទ-

បទ្តថមកា នាេ មោតិ។ មសសុទាហរណំ សុ វមិញ្ញយេ។ំ  

សទ្ទតថក្វណណនា។ 

១៦. គុឡ ហបទ្តថក្ 

[១៤០]យតថ  គុមឡាហ ា  បទ្មត្ថ ា  ត ុ លីនតថបទ្សនធិនា 

  គុឡ ហបទ្តថក្ ំ មេយេំ  តំ  ពនធំ  ពនធទ្សសិនា។ 

 យតថ ពមនធ សិលិដឋបទ្សសនិា គុមឡាហ ា លីមនា អបាក្មដា បទ្មត្ថ ា មោត,ិ តំ 

ពនធំ ពនធទ្សសនិា បណឌ ិមតន គុឡ ហបទ្តថក្ំ ឥតិ  វមិញ្ញយេំ។  

[១៤១]ោធរារទ្ជាតមក្ខ ា  ឯក្ក្េនវ យមជា  ភុវ ិ

  អធរ ំ ធរម្មនាវ   ោវត្វនិរ ំ បរំ។ 
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 មោ អធរារទ្ជាតមក្ខ ា ឱដឋទ្នតរនាមម្ ភ ុវ ិ បេ វយិ ំ ឯក្ក្េនវ យមជា 

អសទ្សិសូ រយិវសំជាមត្, មោ អធរ ំអធរមនាត ា អតិដឋមនាត ា ធរម្មនាវ តិដឋម្មនា 

 វយិ អវនរិ ំបរ ំបេ វជីាត ំបេ វនិិសសតិ ំសក្លសតតមោក្ ំអវត ុបាមលតុ។  

[១៤២]េ ី វសីនារ ិ រាមគន  សិេីនារ ិ និរំ  រោ 

   មគាម្រ ិ វនមទា  ្នា ា  ធីរានារ ិ អធ ី រោ។ 

 េ ីឥតថ ីវសីន ំបពវ រិត្នំ រាមគន រាគមហតុនា អ រ។ិ នរិ ំឧទ្ក្ំ សិេីន ំអគគីន ំ

រោ ក្ិមចចន អ រ។ិ វនមទា មេមឃា ្នា ា ឆាទ្នមត្ មគាម្ រ ិសូ រយិចនាទ ាន ំអ រ។ិ 

អធ ីព្មោ ធរីាន ំបណឌ ិត្ន ំរោ ក្ិមចចន អ រ។ិ  

[១៤៣]េោរារ  េោរារ  េោរារ  េមេវ  ហិ   

  មនតសស  ឥតិ  វត្វ ាន  មទ្វ   រនា  ក្លហំ  ក្រុំ។ 

 េោរារ េោរារ ឥតិ បឋេបាទ្សស អាទ្ិបទ្ ំអាលបនំ។ ទ្តុិយបមទ្ 

មេ អហិេ ហីត ិម្មទា។ បុត្ត ា មេ អតថិ = បុតតេតថីត ិ វយិ។ េហិ អរារ = េោរារ 

ឥតិ ម្មទា។ មោបិ អយំ = មោបាយនតិ  វយិ។ ឯតថ អរារសមទាទ ា អាេាត-  

បមរាកាខ ា វភិតតិមកា ទ្ដឋមព្វ ា។ អរារ  វមិរាចីតិ អមត្ថ ា។ ទ្តុិយបាមទ្ប ិេោរាជាត ិ

បទ្ ំអាលបនមេវ។  

 អយំ បន គាថាយ បិណឌ មត្ថ ា េោរារ មេ អហិ អរារ  វមិរាចិ េោរារ   

េេឯវ អហិ អរារ  វមិរាច ិន ឯតសស ឥតិ វត្វ ាន មទ្វ  អហិតុណឌ កិា រនា ក្លហំ 

ក្រុ ំក្ រ ិិំសូតិ។  

[១៤៤]ទ្មេយាមទាវ  សត្ត ានំ េមញ្ញយេញ្ញំនោុសតិុំ 

  សត្ត ានមគគ  បមវមសយេ  យសស  បរំនោុសមកា។ 

 ទ្មេយាមទាតាទ្ិេ ហ ិ ទ្មេយេ អាមទាវ មោ អត្ត ាន,ំ េមញ្ញ មោ អញ្ញំ     

អនោុសិតុ,ំ មោ អត្ត ានំ អមគគ, មោ អសស បរ ំអនោុសមកាតិ ម្មទា។ មោ
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បគុគមោ អញ្ញំ អនោុសិតុ ំ េមញ្ញ េមញ្ញយេ, មោ អាមទាវ បឋេមេវ អត្ត ានំ      

ទ្មេយេ។ មោ បរំ អនោុសមកា អនោុសិតុកាមម្ អសស ភមវយេ, មោ 

អត្ត ានំ អមគគ សោីទ្មិសដឋគុមណ បមវមសយាត ិមោរនា។  

គុឡ ហបទ្តថក្វណណនា។ 

១៧. បមហឡ ី

[១៤៥]បមហមឡត ិ យតិមបាមត យតថ  ក្វសិសមរា  វមរា 

  តេមតិវសិទ្ត្ថ ាយ   បមហឡី  ឥតិ  ោ  េត្។ 

 វមរា ក្វសិសមរា យតថ ពនធជាតិយ ំ យតថ វា ោយ ពនធជាតិោ យតិមបាមត   

បមហមឡត ិ ឧបមណឌ តិ ប រោិស ំ ក្មរាតិ តេមតិវសិទ្ត្ថ ាយ មតស ំ យតិមបាត្នំ 

ប ញ្ ា វសិទ្ភាវាយ, ោ ពនធជាត ិបមហឡី ឥត ិេត្ ក្េតិ្ ជានិតព្វ ា វា។  

[១៤៦]ោមត  ទ្តុយិន ិលយំ  គរុេ ហ ិ សក្មគហមត្ 

  បាបុមណយាេ  និយតំ  សុេេរឈយនាទ្ិនា។ 

 គរេុ ហ ិអាច រមិយ សក្មគហមត្ អតតមនា វាោគារមត្ ទ្តុយិន លិយ ំទ្តុិយំ 

ឃរំ ោមត គមត សតិ នយិត ំ ឯក្មនតន អរឈយនាទ្និា ឧគគហណាទ្ិនា សុេំ   

បាបមុណយាម្ត ិអយេនិចឆិតមត្ថ ា។  

 គរេុ ហ ិ សូរាច រមិយ សក្មគហមត្ អតតមនា ជាតរាសិមត្ ទ្តុយិន លិយ ំ

ទ្តុិយរាសិិំ ោមត គមត សតិ អនកុ្េលត្ត ា នយិតបំ ិ ឯក្មនតន អរឈយនាទ្និា   

ឧគគហណាទ្ិនា សេំុ ម្នសិក្ំ សុេំ មនា មច សុេការណំ ពនធបុ រសិេបតតិិំ       

បាបមុណយាម្ត ិឥចឆិតមត្ថ ាយំ។ 

  ឯតថ អរឈយនសទ្ទសន ិធាមនន បយុតតគុរុសទ្ទសស អាច រយិតថវាចក្មតតប ិ

ឥចឆិតតថមគាចនតថំ បយុតតត្ត ា អទ្មុដាឋ ាតិ។  

[១៤៧]រមេន  ោគរំ  យនតិ  នាវា  រុយ ហនតិ  បពវ តំ 



50 វរិរោរតថសង្គហដីកា 

   បាមបន  សុគតិិំ  យនតិ  បុមញ្ញន  យនតិ  ទ្គុគតិិំ។ 

 រនា នាវា នាវាយ ោគរ ំយនតិ, រមេន បពវ តំ អារយុ ហនតិ, បមុញ្ញន សុគតិិំ យនតិ, 

បាមបន ទ្គុគតិិំ យនតិ។  

[១៤៨]ឯកូ្នវសីត ិ នារ ី  នាហ ានាយ  នទ្ិិំ  គត្ 

  ត្មសវ ក្ ំ កុ្េភីមោ  គណហ  ិ  វសីត ិ ឃរម្គត្។ 

  វសីត ិ នា រ ី នាហ ានាយ នាហ ានតថ ំ នទ្ិិំ គត្, ត្សុ នា រសី ុ ឯក្ ំ នា រ ិិំ កុ្េភីមោ    

គណហ ,ិ ឯកូ្ន វសីត ិ នា រ ី ឃរំ អាគត្។ អយេុក្េនាត ា នាេ បមហឡិកា ពហូ     

គុមណតាទ្ិនា អា វភី វសិសតិ។  

[១៤៩]មបារាណាចរមិយមហោ បមហឡី  បន  មោឡស 

  សម្គត្តិ  និទ្ទិដាឋ ា  តជ្តិទ្ ំ លក្ខ ណេមត។ំ 

 ឯោ បមហឡី បន សម្គត្ទ្ ីមោឡស មបារាណាច រមិយហិ និទ្ទិដាឋ ា។ 

តជ្ត បមហឡិកាសុ ឥទ្ំ លក្ខ ណំ អមេ ហហិ បណឌ ិមតហិ វា េត ំជានិតពវ ំ។  

   [១៥០]សម្គត្  នាេ  សិោ គុឡ ហត្ថ ា  បទ្សនធិនា 

  វញ្ច ិត្ញ្ញតថ  រុមឡ ហន  យតថ  សមទ្ទន  វញ្ច នា។ 

 បទ្សនធនិា បទានំ សនាធ ានមត្ គុឡ ហត្ថ ា អបាក្ដត្ថ ា បមហឡិកា            

សម្គត្ នាេ សិោ។ យតថ បមហឡកិាយំ អញ្ញតថ រមុឡ ហន សមទ្ទន អញ្ញសមិិំ   

អមតថ បសិមទ្ធន រុឡ ហិសមទ្ទន វញ្ច នា មោត,ិ ោ វញ្ច ិត្ នាេ សិោ។  

[១៥១]ឧក្េនាត ាតិពាវហិ -    មោគា  មម្ហការនិី 

  សិោ  បេុសសិត្  យសា ទ្មុព្វ ាធត្ថ ា  បទាវល។ី 

 អតពិេវហិតបមោគា អតិសមយន អនត រតិបយុរជម្នបទ្យុត្ត ា តមត្មយវ 

មម្ហកា រនិ ី សមម្ម ាហកា រកិា បមហឡកិា ឧក្េនាត ា នាេ។ យសា បមហ-    
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ឡិកាយ បទាវលី បនតី ទ្មុព្វ ាធត្ថ ា ទ្រុនមុព្ធាភិមធយា មោតិ, ោ បេុសសតិ្ 

នាេ សោិ។  

[១៥២]សម្នរូបាេុេេត្ថ ា  មរាបាហិតបទា  សិោ 

  ផរុោ  បចចោទ្ីហិ  ជាតសទាទ ា  ក្េញ្ច ិបិ។ 

 អេេុេត្ថ ាមរាបាហិតបទា អបបធានមតថ េេុេតថបបកាសក្សទាទ ាន ំ ក្ញ្ច ិ    

ធេម ំ និសាយ អាមរាបនមត្ ឧបដឋិតបទ្យុត្ត ា បមហឡកិា សម្នរូបា នាេ    

សោិ។ បចចោទ្ហិី បចចោមទ្ោទ្ហិី ក្េញ្ច ិបិ មយន មក្នចិ បកាមរន 

ជាតសទាទ ា និបផន សទាទ ា បមហឡិកា ផរុោ នាេ។  

[១៥៣]សង្ខ ាត្  នាេ  សង្ខ ានំ យតថ  ពាមម្ហការណំ 

  អញ្ញថា  ភាសមត  យតថ  វាក្េមត្ថ ា  ោ  បក្បបិត្។ 

 យតថ យសស ំ បមហឡិកាយំ សង្ខ ានំ គណន ំ ពាមម្ហការណំ មោត,ិ 

ោ សង្ខត្ នាេ សិោ។ យតថ យសស ំបមហឡកិាយំ វាក្េមត្ថ ា សេុទាយមត្ថ ា 

អញ្ញថា អមញ្ញន បកាមរន ភាសមត  វ ិ្ ញ ាយមត, ោ បក្បបិត្ នាេ។  

[១៥៤]ោ  នាេនតរតិ្  យសា នាមេ  នានតថក្បបនា 

  និភតូ្  វតថិត្ញ្ញត្ថ ា  តុលេតថសូតិមហតុមត្។ 

 យសា បមហឡិកាយ នាមេ បយុត្ត ាភធិាមន នានតថក្បបនា សេភវត,ិ ោ 

នាេនត រតិ្ នាេ។ តលុេតថសតុមិហតមុត្ សម្នតថសទាទ ាន ំ បមោគមហតុមត្ 

ោ បមហឡិកា អវតថតិ្ អញ្ញត្ថ ា មោត,ិ ោ និភតូ្ នាេ។  

[១៥៥]សម្នសទាទ ា  ោ  ឥដឋ- សទ្ទបរោិយោធតិ្ 

  សេមឡុាហ ា  េុឡ ហត្មយវ  និទ្ទិដឋត្ថ ាបិោធុក្។ំ 

 ោ បមហឡិកា ឥដឋសទ្ទប រោិយោធតិ្ ឥចឆិតសទ្ទសស មវវចមនហិ 

និបាផ ាទ្តិ្ មោត,ិ ោ សម្នសទាទ ា នាេ។ ោធុក្ ំ និទ្ទិដឋត្ថ ាបិ ទ្សសតិតថ-
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យុត្ត ាបិឯវ ោ បមហឡិកា េឡុ ហត្យ សមម្ម ាហភាវតថំ ភវតិ, ោ សេមឡុាហ ា      

នាេ។  

[១៥៦]យសា  សេពនធព្ហុោល ា នាេ ំ ោ  បារោិ រកិ្ី 

  ឯក្ចឆនា ា  ភមវ  ពេរា-  មធយេ ំ និសសមគាបនា។ 

 យសា បមហឡកិាយ  វរិចមន ទ្សសយិម្ន ំ នាេ ំ សេពនធព្ហុោល ា    

សេពនធសស ព្ហុលលភាវមត្ ភវត,ិ ោ បា រោិ រកិ្ ី នាេ។ យសា បមហ-        

ឡិកាយ អាមធយេ ំ ពេរឈ បកាមសត្វ ា នសិសយមគាបនា អាធារគុតត ិ ភវត,ិ ោ 

ឯក្ចឆនា ា នាេ ភមវ។  

[១៥៧]សក្ភមវ  ឧភយចឆនា ា  យសា  ឧភយមគាបនា 

  សង្ េិណាណ ា  នាេ  ោ  យសា នានាលក្ខ ណសង្ េមរា។ 

 យសា បមហឡិកាយ ឧភយមគាបន ំឧភិន ម្ធារាមធយានំ មគាបនំ ភវតិ, 

ោ ឧភយចឆនា ា នាេ ភមវ។ យសា បមហឡិកាយ នានាលក្ខ ណសង្ េមរា       

សម្គត្ទ្ិនានា វធិលក្ខ ណាន ំសង្ េមរា មោត,ិ ោ សង្ េិណាណ ា នាេ សិោ។  

[១៥៨]បភវានតវតិថនិា ា  តវាណា  េហតី  សតិ   

  ចិរាយ  រយតនា ាេ ពហុតផលោធន ី

    អយំ  សម្គត្។ 

 ឥទាន ិ សម្គត្ទ្ីនំ លក្ខ ិយំ ទ្មសសតុ ំ បភវា នត វតិថិណាណ ាតាទ្ ិ វុតតំ។ 

នាេ តវ បភវា បភវមត្ បដាឋ ាយ នត វតិថណិាណ ា ឱនតវមសន បដឋដាត ិ ឯវ ំ អមតថ 

សតិ នទ្ ី វយិ ទ្ិសសតិ។ អយេមត្ថ ា ន ឥចឆិមត្។  

 បភវ អានត ឥតិ ម្មទា។ បភ ូអានត ឥតិ វា ម្មទា។ អយេភុយបមក្ខ សុ 

អមត្ថ ា។ បភវ បេុដឋមោភាវនត មភា នាេ តវ តុយ ហំ េហត ីសត ិេហនតី សម្នា 

អាណា អានត វតិថណិាណ ា អតតន ិ ន មតស ុ រមនស ុ បដឋដា។ អេ វា មភា នាេ តវ     
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តយុ ហំ េហតី សត ិ អាណា បភវានត វតិថណិាណ ា បភសុមិិំ ឥសសរភមូត អតតន ិ ន មតស ុ 

រមនស ុ បដឋដា។ បហុតផលោធន ី ពហុលលតថនិបាផ ាទ្នី ចិរាយ ចិរកាលំ រយត ំ

រយត ុឧក្េ ំសភាមវន បវតតតូត។ិ  

 ឯតថ បភវអានត ឥតិ បភអូានត ឥតិ សនធិនា អមត្ថ ា គុមឡាហ ា។ អយំ សម្-

គត្។  

[១៥៩]ភទ្ទមេមវាមបាមវមសយេ  វធូិតេទ្ក្ពិវ សិ ំ

  សេាបមយ  បុរំ  មេេំ ភទ្ទមនាត ាតតន ិ មសវតិ ំ    

  អយំ  វញ្ច ិត្។ 

 បុគគមោ  វធូិតេទ្ក្ពិវ សំិ  វនិាសិតេទ្មទាស ំ ភទ្ទមេវ ឧតតេប ុរសិមេវ   

ឧបមសមវយេ។ ក្ិេតថំ? ភទ្ទមនាត ា ឧតតេប ុរមិោ អតតន ិ មស វតិ ំ អត្ត ានេបុមស វតិ ំ

រនំ មេេ ំ និទ្ទកុ្ខ  ំ បរុ ំ និព្វ ាន ំ សេាបមយ។ ឯតថ ឧតតេតថមត្ អញ្ញភទ្ទហតថី អមតថ   

រុមឡ ហន និព្វ ានមត្ត ា អញ្ញនគរមតថ រុមឡ ហន សមទ្ទន វញ្ច នា។ អយំ វញ្ច ិត្។  

[១៦០]ពហូ  គុមណ  បណេត ិ ទ្រុជនានេបយយំ រមនា 

  ហិតំ  បេុទ្ិមត្  និចចំ  សុគត ំ សេនសុសរ ំ  

  អយេុក្េនាត ា។ 

 ពហូ គុមណ អននតត្ត ា ពហុមល សីោទ្គុិមណ សេនសុសរ ំ សេមមទ្វ        

អនសុសរមនាត ា បេទុ្មិត្ បហមដាឋ ា, អយំ រមនា សតតនិកាមោ ទ្រុជនានេប ិ            

អសបបុ រោិនេប ិមទ្វទ្ត្ត ាទ្ីន ំនចិច ំសសតំ ហិត ំហិតភតូ ំសគុត ំសពវ ញ្ញូ សម្ម ា-

សេពទុ្ធ ំ បណេត ិ នេសសតិ។ ឯតថ បទានេដាឋ ានបមោគមត្ ពហូ គុមណ         

បណេតតិាទ្ិពេវហិតបបមោគា មម្មោ ជាយតីត ិពាក្ិណណត។ំ ពាក្ណិណ-

មទាសមតត សតិប ិបមហឡិការុឡ ហត្ត ា ឯោ ឥដាឋ ា។ វតុត ំហិ  

   បមហឡិកាយម្រុឡាហ ា  ន ហិ ទ្ដុាឋ ា ក្ិលិដឋត្តិ។ 
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អយេុក្េនាត ា។  

[១៦១]េុេផុលលំ  ហិក្េក្ំ  និធុរុគគតថននុ ត ំ

  បឡចឆទ្ិ  វមរា  មបាមោ  ភីរុោ  ធារយនតិោ   

  អយំ  បេុសសិត្។ 

េេុផលុល ំ តិលកាទ្ិិំ ហិក្េក្ំ ឯវំនាេក្ំ បោធន ំ  នធុិរគុគតថននុ ត ំ  និធុរ ំ 

វលយំ ឧគគតថនំ បមោធរបដំ ឧន តំ នោដបដាទ្ិក្ំ េុេមត្ ឧន ត្ភរណញ្ច  

ធារយនតិោ ភិរុោ ឥតថិោ បឡចឆទ្ ិ រិរណវតថនិវាសី មបាមោ បុរមិោ វមរា    

ឧតតមម្។ឯតថ ពហូបមោគរហិមតហិ ហិក្េកាទ្ិសមទ្ទហិ រចិតត្ត ា អតថសស   

ទ្រុវមព្ធត្ត ា អយំ បេុសសិត្។ 

[១៦២]នវគគរតនានសមិិំ  ទ្ិសសនតិ  រតនាក្មរ 

  បុរោិមនតថ  អដឋន ំ  អដឋ  ោធារណាបរ ំ  

  អយំ  សម្នរូបា។ 

អសមិិំ រតនាក្មរ អគគរតនានិ នវ ទ្ិសសនតិ ឯតថ រតមនសុ នវរតមនសុ អដឋ

រតនានិ អដឋន ំ បុរោិនំ អោធារណានិ ឯក្មេក្សស សនតក្ត្ត ា អបរំ រតនំ 

ោធារណំ។ឥហ នវមោកុ្តតរានិ ចិតតកិ្ត្ទ្ិអមតថន រតនានីតិ ក្បបិត្និ។ 

សម្ម ាសេពមុទាធ ា ច តបបភវមតថន អាក្មរាតិ ក្បបិមត្បិ អេុេេមតថសុ រតនាទ្ិ-      

សទាទ ានម្មរាបនំ មោតិ។អយំ សម្នរូបា។ 

[១៦៣] វនិទនត ិ មទ្វគនធព្វ ា ហិេវនតេោតមល 

 រសវមនត  សមរ  សតត ន  នាគាប ិ ឧមបាសថា     

 អយ ំ ផរោុ។ 

 ហិេវនតេោតមល ហិម្លយសស េតថមក្ រសវមនត មោទ្មក្ អមនាតត-  

ត្ទ្មិក្ សតត សមរ មទ្វគនធព្វ ា មទ្វា ច គនធព្វ ា ច  វនិទនត ិមសវនត ិឧមបាសថា នាគាប ិ
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ន  វនិទនត ិ ន មសវនតិ។ អយេបរមត្ថ ា។ ហិេវនតេោតមល ចនទរសំីយុមតត េោ- 

បាោទ្តមល មទ្វគនធព្វ ា ក្ីឡម្នា គនធព្វ ា រសវមនត េធុរគុណយុមតត សតត សមរ 

 វណិាយ ្ជាជ ាទ្ិមក្ សតត សមរ  វនិទនត ិ អនភុវនត ិ នាគាប ិ អ រោិបិ ឧមបាសថា ន  

 វនិទនតិ នានភុវនតិ។ ទ្ិពវ នតិ ក្ីឡនតិ រេនតីត ិមទ្វា។ គនធំ អពវ នតិ ភញុ្ជ នតីតិ គនធព្វ ា។ គនធ ំ

 វណី ំ វាមទ្នតីតិ គនធព្វ ា។ ឧមបាសមថា ឯមតសេតថីត ិ ឧមបាសថាត ិ  វគិគមោ។ 

ឥហ បចចោមទ្ោទ្ីហិ មយន មក្នចិ បកាមរន សទ្ទនិបផតតិ មោតិ។ អយ ំ     

ផរុោ។ 

[១៦៤]គីតសមទ្ទ  សរា  មទ្វ   មទ្វ  មទ្វ   ្ជាជ ាញ្ញជ្ត  ្  សរា 

  បញ្ច វណណ ំ តថា  ចក្ខ ុ  ្ពវ ណាណ ា  នាសិកា  តថា 

  អយ ំ សង្ខ ាត្។ 

 គីតសមទ្ទ សរា មទ្វ  មោនតិ។ ្ជាជ ាជ្ត ្រជមត្ អញ្ញជ្ត ្រជំ វមរជត្វ ា ឧសមភា 

គនាធ ាមរា េរឈិមម្ បញ្ច មម្ ម្វមត្ និោមទាត ិមទ្វ  មទ្វ  គតីសទាទ ា ្ សរា ្ សរ- 

វមនាត ា មោនតិ។ យថា ចក្ខ ុ បញ្ច វណណ ំ មោតិ, តថា ឯវ ំ នាសិកា ្ពវ ណាណ ា     

មោតិ។ តជ្ត្យេធិបាមោ។ គីតសមទ្ទ ឦការអការទ្វ យសព្ភ ាវមត្ ឯវ ំ

វុតតំ។ ឧសមភា គនាធ ាមរាត ិ មទ្វ  គីតសទាទ ា ្ សរា មោនតិ, ឯមក្ក្សមិិំ សរាន ំ         

តិវធិត្ត ា។ តថា េរឈិមម្ បញ្ច មម្តិ មទ្វ  ម្វមត្ និោមទាតិ មទ្វ ។ តតថ ឧសមភាតិ 

មគាណានំ សរសទ្ិមោ  វណីាសមរា។ គនាធ ាមរាត ិ អជាន ំ សរសទ្មិោ។          

េរឈិមម្ត ិ មកាញ្ច សកុ្ណសរសទ្មិោ។ បញ្ច មម្តិ មកាក្ិោទ្ិសរ-         

សទ្ិមោ។ ម្វមត្តិ អសសសរសទ្មិោ។ និោមទាត ិ គរជសរសទ្មិោ។    

្មជាជ ាត ិ េយូរសរសទ្ិមោ។ មោ បន អយុគឡមត្ ឥធ ន គហិមត្។ មតន 

វុតតំ ្ជាជ ាញ្ញជ្ត្ត។ិ ចក្ខ ូតិ សរពេរនវមសន បញ្ច ន ំ វណាណ ាន ំសព្ភ ាវមត្ បញ្ច វណណនត ិ
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វុតតំ។ នាសិកាត ិ ្ន ំ វណាណ ាន ំ សព្ភ ាវមត្ ្ពវ ណាណ ាត ិ វុតតំ។ ឥធ វុតតសង្ខាតីត្-

ទ្ិសទ្ទសន ិធានមត្ សមម្ម ាហកា រនិី មោតិ។ អយំ សង្ខ ាត្។ 

[១៦៥]បាតុ  មវា  ឧទ្ិមត្  រាជា សិរមិ្  រតតេណឌ មោ 

  សក្នតិគហនក្ខ តត-  សង្ឃយុមត្ត ា  សុលក្ខ មណា 

  អយ ំ បក្បបតិ្។ 

 សិ រមិ្ សិ រេិមនាត ា រតតេណឌ មោ អនរុតតរនេណឌ មោ អនរុតតអេចច-           

េណឌ មោ វា សក្នតគិហនក្ខ តតសង្ឃយុមត្ត ា សក្សស អតតមនា អមនត សេីមប       

គហមណហិ អ វរិមឡហិ េគគសំមឃហិ េតតិយសេមូហហិ យុមត្ត ា សលុក្ខ មណា  

បសដឋបុ រសិលក្ខ មណា ឧទ្មិត្ បសិមទាធ ា រាជា ន រមិនាទ ា មវា តមុេ ហ បាត ុ រក្ខ តូត ិ

អយំ អនធិមបបតមត្ថ ា។  

 សិ រមិ្ លក្ខ ិោ វាសដាឋ ាននត ិ វុតតត្ត ា សិ រមិ្ សិ រេិមនាត ា រតតេណឌ មោ ឧគគ-   

េមន រតតេណឌ មោ សក្នតគិហនក្ខ តតសង្ឃយុមត្ត ា ក្នតិសហិមតហិ គហនក្ខ តត-

ត្រក្គមណហិ យុមត្ត ា សលុក្ខ មណា សុដឋ ុ លក្ខ មណា ឧទ្មិត្ ឧគគមត្ រាជា      

ចមនាទ ា មវា តុមេ ហ បាត ុ រក្ខ តូត ិ អយេធិមបបតមត្ថ ា។ ឧភយបក្ខ សស ោធារណ-

គុណគុណិបទ្ប រគិគមហន ឥធ វាក្េតថសស អញ្ញជ្តថាទ្សិសម្នត្ មោតិ, អយ ំ

បក្បបិត្។ 

[១៦៦]វុចចត្មទា  ឥសិមតេមកា សុេហមនាត ា  បការវា 

  សទាតមនា  ច  មនមវមោ ឥសិ  នាប ិ សនាតមនា 

  អយ ំ នាេនតរតិ្។ 

 ឯមកា អាមទា បុមពវ  ឥសីត ិវុចចតិ សេុហមនាត ា បការវា អតិេហមនាត ា បការ-

សេនា ាគមត្ សនាតមនា ច សសសមត្ ច មោតិ។ ឯមោ ឥស ិ នាេ មនវ   

មោតិ, នាប ិ សនាតមនា សសសមត្បិ ន មោតីតិ អយំ គេេម្នមត្ថ ា។          
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សេុោ អតិេហមនាត ា ឯមកា អាមទា នាទ្ិន  ិ ឥសីត ិ វុចចតិ អមនាត ា េមរឈ បការវា  

បកាមរន សេនា ាគមត្ សនាតមនា ច សសមត្ ច មោតិ។ ឯមោ ឥសី នាេ  

មនវ មោតិ, នាបិ សនាតមនា សនាតមនាប ិសសសមត្តិសស វា ន ភវតិ។ ឥសិ-

បតមនា នាេ េិគទាមោ  វោិមរាត ិ គមហតពវ ំ។ ឯតថ ឥសិបតននាមេ ឥសិ-   

អាទ្ីន ំគេេម្នត្ត ា នានតថក្បបនា មោតិ។ អយំ នាេនត រតិ្។ 

[១៦៧]ធាវនត ំ ឧទ្ោ  អតថ ំ េុហុតតំ  ន  និវតតត ិ

  ន  ចនទេណឌ លំ  ឯតំ នាប ិ អាទ្ិចចេណឌ ល ំ

   អយ ំ នភិតូ្។ 

 ឧទ្ោ ឧទ្យមត្ បភតូ ិអតថំ ោវ អតថ ំធាវនត ំរវនត ំេហុុតត ំេហុុតតកាលំ ន 

នវិតតត ិន បុនរាវតតត,ិ ឯតំ ចនទេណឌ លំប ិន មោតិ អាទ្ិចចេណឌ លំប ិន មោតិ។  

 ឧទ្ោ បដិសនធិមត្ អតថ ំោវ ចតុ ិធាវនតនតិ អាយុ។ ក្ិចចមត្ អាយុ ចនាទ ាទ្ីន ំ

អត្ថ ានំ តបបកាសក្សទាទ ានញ្ច  តុលេត្ត ា ឯតថ បតិដឋិតចនាទ ាទ្ិអតថនតរាន ំ             

សព្ភ ាមវា។ អយ ំនិភតូ្។ 

[១៦៨]មទ្វ ិិំ  ក្ិតតិេហីនាេំ  កាឡារតតវ ហយេបុរ ិិំ 

  ហិត្វ ា  ន  សរ ិ មោ  ធីមរា ក្មរាមនាត ា  បុតតេវ ហយ ំ

  អយ ំ សម្នសទាទ ា។ 

 ក្តិតេិហិនាេ ំ ក្ិតតេិហីនំ ទ្វ ិន ំ នាមេន សេនា ាគត ំ មទ្ វ ិិំ អគគេមហសិិំ ច 

កាោរតថវ ហយ ំ បុ រ ិិំ កាោរត្ថ ានំ ទ្វ ិន  ំ នាមេន សេនា ាគត ំ ប ុរ ិិំ នគរញ្ច  មោ ធីមរា 

មោ េោសមត្ត ា ហិត្វ ា ប រចិចមរត្វ ា ឧតតេវ ហយ ំ ឧតតេនាមេន សេនា ាគត ំ  វ ិរយិ ំ

ក្មរាមនាត ាអប ិ ន ស រ ិ សេបតតិិំ ន អនសុស រ។ិ យមោធរាមទ្ វញិ្ច  ក្បិលវតថបុុរញ្ច  

ហិត្វ ា  វ ិរយិសង្ខ ាតបធានំ ក្មរាមនាត ា េោសមត្ត ា សេបតតិិំ ន ស រតិេមត្ថ ា។ ឯត្ថ ា-
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ភិេតយមោធរាទ្សិទាទ ាន ំ ប រោិមយហិ ក្ិតតិេហិសទាទ ាទ្ហិី រចិតត្ត ា សម្ន-

សទ្ទភាមវា។ អយំ សម្នសទាទ ា។  

 [១៦៩]ចតុទ្ទិោ  េុខា  ពនាធ ា ចត្ត ាមរា  សិនធវា  ហោ 

  បរភិញុ្ជ នត ិ និក្ខ ិតត ំ  តិណ ំ េមរឈ  យថាសុេំ 

  អយ ំ សេមឡុាហ ា។ 

សិនធវា ចត្ត ាមរា ហោ អសា ចតុទ្ទិោេុខា យថា ចតូសុ ទ្ិោស ុ េុខា 

មោនតិ, តថា ពនាធ ា េមរឈ និក្ខ ិតតំ តិណំ សយំ យថាសុេំ ប រភិញុ្ជ នតិ។ អញ្ញេញ្ញំ 

បដិឋិិំ ក្ត្វ ា ពនាធ ា  វយិ ខាយនតិ។ មត បន សេមេំុ ក្ត្វ ា ពនាធ ា មោនតិ។ ឯតថ        

ចតទុ្ទិោេុខា ពនាធ ាតិ និទ្ទិដឋត្ត ា បិដឋិក្ត្វ ា ពនាធ ាត ិ សេមឡុ ហត្ មោតិ។ អយ ំ    

សេមឡុាហ ា។ 

[១៧០]រមនា  រីវនជាននាទ ា- ក្រពនធសុស  ភាសិតំ 

  សក្េមរាមនាត ាវ  បមបាតិ បុ ញ្ ារកិ្ខ យមគាចមរ 

  អយ ំ បារោិរ។ី 

 រវីនជាននទក្រពនធសុស រីវនមត្ ជាត្ន ំបទ្មុ្នំ អាននទក្រសស សូ រយិសស 

ពនធសុស សម្ម ាសេពទុ្ធសស ភាសិត ំ វចនំ សក្េមរាមនាត ាវ បមូរមនាត ាវ រមនា បុ្ ញ ារក្ខ -

យមគាចមរ បុ ញ្ ានំ បដិបក្ខ ត្ត ា បុ្ ញ ា រសិង្ខ ាត្នំ អកុ្សោនំ េយសស និេតិត- 

ភតូ ំនពិ្វ ានំ អារេមណំ ក្ត្វ ា ឧបបមន  េគគផមល បមបាត ិបាបណុាតិ។ ឯតថ រីវន

ជានំ អាននទក្រសស ពនធមុសសត ិច បុ ញ្ ា រនីំ េយសស និេតិត ំអារេមណ ំក្ត្វ ា បវមតត

ត ិច ពមុទាធ ា េគគផោ ច បារេប រមិយន សេពមនធន វុត្ត ាត ិសេពនាធ ានំ ពហុលភាមវា។ 

អយំ បា រោិ រកិ្ី។ 

[១៧១]ន  គណាហ ាត ិ េហនតេបិ សទ្ទំ  ន  ច   វភិសូន ំ

  ចតុបទ្សស  ក្សសបិ ក្មណាណ ាយន   េិរាផមោ 
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  អយមេក្ចឆនា ា។ 

 ក្សាបិ ចតបុបទ្សស ក្មណាណ ា េហនតំបិ សទ្ទំ គណាហ ាត ិអារេមណំ ន ក្មរាតិ 

 វភិសូន ំន គណាហ ាត។ិ តថាប ិអយំ ក្មណាណ ា អផមោ ន ក្ិ អផមោមកា និបផមោ 

ន មោត ិ ក្ិរ។ អសសក្មណាណ ា រុមកាខ ា។ ឯតថ ក្មណាណ ាត ិ អាមធយេ ំ វត្វ ា តទា-   

ធារសស អសសសស វចនមត្ និសសយវុតតិ។ អយំ ឯក្ចឆនា ា។ 

[១៧២]អលង្ េមរាមនាត ា  ភវូន ំ សសសិរមិកា  សមទ្វក្ំ 

  ក្សមិិំ  ស ជ្ ាតសំវមេោ មកា  ន  មតនបូលិេបតិ 

  អយំ  ឧភយចឆនា ា។ 

 សសស ិរមិកា សមទ្វក្ ំភវូន ំអលំ ក្មរាតិ ពមុទាធ ា  វយិ ខាយតិ។ ភវូន ំភវូន-

សង្ខ ាតំ ក្ ំ រលំ សទាឯវ ក្លំ ក្មរាមនាត ា សសស ិរមិកា លក្ខ ិោ សេនា ាគមត្  

ក្សមិិំ រមល សង្ខ ាតសំវមទាធ ា មកា ក្តមរា មតន រមលន ន ឧបលិេបត ិន លិេបតិ។ 

បទ្មុម្តិ  វសិរជន។ំ បទ្មុម្តិ នបុំសក្លិមង្គ ា។ ឥហ រលបទ្មុ្នំ ទ្វ ិន បំ ិ   

នាទ្ិតត្ត ា ឧភយចឆន ភាមវា។ អយ ំឧភយចឆនា ា។  

[១៧៣] អាមទា  មោមយវ  មោ  អមនត េរឈិេសាទ្ ិ េរឈិមម្ 

  សិទ្ធនាត ាទ្ីស ុ វតតនតំ   អសង្ខត ំ បទ្ ំ វទ្ 

  អយំ  សង្ េិណាណ ា។ 

 អមនត អវោមន មោ មោត,ិ អាមទាប ិ មោមយវ មោតិ។ េរឈិេសស   

អាទ្ិភមូត្ េរឈិមម្ឯវ មោតិ។ សិទ្ធ ំ និបផន  ំ ត្ទ្សី ុ អ រមិយសុ វគគនត ំ អសង្ខត-

បទ្ ំ វទ្ ក្មេហីត។ិ អយេបរមត្ថ ា។ អាមទា អាទ្ិេ ហ ិមោមយវ សកាមរាមយវ។ 

អមនត ប រមិោោមន យកាមរាមយវ។ េរឈមិម្ េរឈិេភមូត្ វមណាណ ា េរឈេិសស 

សទ្ទសស អាទ្ ិ បកាមរា។ សិទ្ធនាត ាទ្សី ុ បចចក្ខ សទិ្ធសេវាយេណកាោទ្សី ុ  

វគគនត ំ វាចក្ភាមវន បវតតន  ំ អសង្ខតបទ្ ំ សង្ខតមត្ អញ្ញត្ត ា អសង្ខតភតូ ំ បញ្ញតតិិំ 
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វទ្ ក្មេហិ។ សេយសមទាទ ាត ិ នាេបញ្ញតតិ។ ឯតថ សិទ្ធនតសមទ្ទន សហ អាទ្ិ-

សទ្ទសស គហិតត្ត ាតិ អមត្ថ ា លពភតីត ិ អតថសស គុឡ ហត្យ សម្គត្លក្ខ មណន 

ច។ មោត ិមោត ិអសង្ខតបទ្នត ិអញ្ញតថ អមតថ រមុឡ ហន សមទ្ទន វញ្ច ិត្លក្ខ មណន 

ច សេយសមទ្ទ នានតថក្បបនមត្ នាេនត រតិ្លក្ខ មណន ចាតិ តីហិ លក្ខ មណហិ 

េសិស ំមោតិ។ អយំ សង្ េិណាណ ា។ 

 មសមសសុប ិសង្ េិណណតត ំឯវមេវ មវទ្ិតពវ ំ។ តតថ តតថ វុតតលក្ខ ណាោមរមនវ 

សម្គត្ទ្ីន ំអនវ តថសញ្ញត្ មវទ្ិតព្វ ា។ សតតរសេ ីបមហឡវិណណនា។ 

១៨. យេក្ 

[១៧៤]សរូមប  យុគមល  សមទ្ទ យតថ  អាចរោិសមភា 

  វទ្ត ិ យេក្មនតយត ំ   វមិញ្ញយេ ំ ពនធវញិ្ញុ នា។ 

 អាច រោិសមភា យតថ ពមនធ សរូមប សេសូតិមក្ យុគមឡ យុគឡភមូរ សមទ្ទ 

វទ្ត,ិ ឯត ំពនធយេក្នតិ ពនធ វញិ្ញុ នា  វមិញ្ញយេំ។  

[១៧៥]តិវធិំ  តញ្ច   បាទាន-  ម្ទ្ិេរឈនតមគាចរំ 

  អពេមបតញ្ច   ពេមបត ំ  ឧភយេិសសក្ញ្ច   ត។ំ 

 តញ្ច  តំ បន យេក្ ំ បាទាន ំ គាថាបាទានំ អាទ្េិរឈនតមគាចរ ំ អាទ្ិមគាចរ ំ

េរឈមគាចរ ំ អនតមគាចរេីតិ  វសិយវភិាគនិយមេន តិវធិ ំ ឈហតិ។ ត ំ យេក្ ំ  

អមញ្ញហិ វមណណហិ អពេវហិតត្ត ា អពេមបតញ្ច  វណណនតមរហិ ពេវហិតត្ត ា ពេមបតញ្ច  

ឧភយេិសសក្ត្ត ា ឧភយេិសសក្ញ្ច  មតហិ អញ្ញំ អពេមបតញ្ច  ពេមបត ច្ ាត ិតិវធិ ំ

មោតិ។  

[១៧៦]ឧតតេ ំ ឧតតេមង្គន បណម្េ ិ េមហសិមនា 

   និព្វ ានេធុទ្ំ បាទ្-  បង្ េរ ំ សុរជនាឡិន។ំ 
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 អហំ សរុជនាទ្នី ំ សបបុ រសិសង្ខ ាតភេរានំ នពិ្វ ានេធុទ្ ំ និព្វ ានសុេ-       

សង្ខ ាតេធុរសទាយក្ំ ឧតតេ ំ មសដឋំ េមហសិមនា សម្ម ាសេពទុ្ធសស បាទ្បង្ េរ ំ

បាទ្យុគឡសង្ខ ាត វកិ្សិតបទ្េុ ំឧតតេមង្គន សិរោ បណម្េិ។ 

បឋេបាទាទ្យិេក្េពេមបត ំ

[១៧៧] េមោហរ  ហរ  មក្ល សំ  រិន  មចមត្ភវំ  េេ 

  នន ុ តវ ំ  បារេីោរា-  េតភាវតីមម្សធ។ំ 

 េមនាហរ រិន េេ មចមត្ភវ ំ មក្ល សសនាត ាប ំ ហរ អបនយ តវ ំ បារេី- 

ោរាេភាវតិ ំឱសេំ នន ុតវ ំ ទ្ិមព្វ ាសេ ំនន។ុ  

បឋេបាទ្េមរឈយេក្េពេមបត ំ

[១៧៨] ោធុនា  រញ្ជ យ  រយ- ទ្ធនិនា  បូរយ ី េហី 

  មោ  នំ រិនវរនធីរ-  េតតកាមម្តិ  មច  តុវំ។ 

 មោ រិនវមរា ោធុនា រយទ្ធននិា មវមនយេរយមឃាមសន េហិិំ បេ វ ិិំ      

បរូយ ិ បូមរសិ។ តុវ ំ សបបុ រសិស មច អតតកាមម្ អសិ។ ធរី ំ នំ ត ំ រិនវរ ំ រញ្ជ យ  

អភិរម្មបហិ។  

បឋេបាទ្នតយេក្ពេមបត ំ

[១៧៩] គុណាគុមណន  សហមត  ោធមវាោធមវា  រនា 

   វគិាហមនត  សេំ នាេ  ចិតតំ  ចិមតត  ក្េន   មត។ 

 នាេមត្ នាេ មត គុយ ហំ ចិមតត ោធមវា អោធមវា ច រនា គុណាគុមណន 

សក្សក្គុមណន ច សក្អគុមណន ច សហ សេ ំ ឯក្រឈ ំ ក្េំ ន                  

 វគិាហមនត។ ក្េនតិ ច នាតិ ច បដិមសធា។ ទ្វ ិបដិមសមធា បក្តិវាចមកាត ិ 

វចនមត្  វគិាហមនតឯវាត ិ អមត្ថ ា។ ចិតតំ អចឆ រយិំ។ សរុនទ្រុជមនស ុ សេមេត្ត ា   

អចឆ រោិតិ អធិបាមោ។ 
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ទ្តុិយបាទាទ្ិយេក្េពេមបត ំ

[១៨០] ភេូិមត្  ឧដឋិមត្  ោវ  ជ្ពហម មោកា   វធិាវតិ 

  អចឆិ  អចឆិេមត្  មោមក្  ទ្យ ហម្នេ ហិ  មតរោ។ 

 មោមក្ ឱកាសមោមក្ មតរោ អគគិនា ទ្យ ហម្នេ ហិ អចឆេិមត្ អគគិសស  

អចឆ ិជាោភេូមិត្ បេ វមិត្ ឧដឋិត្ ោវ ជ្ពហម មោកា  វធិាវតិ។ 

តតិយបាទាទ្ិយេក្េពេមបត ំ

[១៨១]  អេមរនទបិមោ  ទ្ិបមទ្នទបិមោ  

ភរុមគនទបិមោ  គរុមេនទបិមោ 

អសុមរនទបិមោ   វពិមុធនទបិមោ  

សុគមត្  សុគមត្  បន  មេត ិ សុតំ។ 

 អេមរនទបិមោតាទ្េិ ហិ អមត្ថ ា សុ វមិញ្ញមយា។ 

ចតុតថបាទាទ្ិយេក្េពេមបត ំ

[១៨២] កុ្សោកុ្សោ  សមពវ   បពោបពោេវា 

  មនា  ោត្  ត្វមោសិតត ំ សុេទ្កុ្ខ បបទា  សិយុំ។ 

 បពោអាមសវនាទ្ោិមភន ពលវមនាត ា។ អេ វា អបពោតទ្ភាមវន      

ទ្ពុវ ោ សមពវ  កុ្សោកុ្សោ ធម្ម ា អមោសិតតំ ផលទានាភាវមត្ បវតតិេតតក្ ំ

ោវ យតតក្ំ កាលំ មនាោត្ អបត្ត ា ត្វ តតតក្ ំ សេុទ្កុ្ខ បបទា យថាក្េេ ំ

សេុទ្កុ្ខ បបទាយមិនា សិយុ ំ ភវនតិ។ អមោសីត ិ វតតពវ សស ភាមវា អមោសិតតំ។  

ឯហិបសសមិកាតិអាទ្ីសុ  វយិ ជ្ក្ិោបទ្មត្  វណិាទ្ិបចចោ មោនតិ។  

បឋេទ្តុយិបាទាទ្យិេក្េពេមបត ំ

[១៨៣] ោទ្រ ំ ោ  ទ្រំ  ហនត ុ  វហិិត្   វហិិត្  េោ 

  វនទនា  វនទនាម្ន-  ភារមន  រតនតតមយ។ 
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 វនទនាម្នភារមន ទាវ ារតតមយន  វធិិយម្នចណាេបជូាន ំ អាធារភមូរ    

រតនតតមយ រតិរននាទ្ិអមតថន រតនសង្ខ ាត្នំ ពទុាធ ាទ្ីន ំតមយ េោ ោទ្រ ំអាទ្រ-

សហិតំ  វហិិត្ ក្ត្  វហិិត្ មោក្ិយមោកុ្តតរសេបតតិិំ ោធនមត្  វមិសមសន 

ហិត្ ោ វនទនា ទ្រ ំេយ ហំ កាយចិតតទ្រេ ំហនត ុ វនិាមសនត។ុ  

បឋេទ្តុយិតតិយបាទាទ្ិយេក្េពេមបតំ 

[១៨៤] ក្េលំ  ក្េលំក្តត ុំ  វនមទាវនមទាេពរ ំ

  សុគមត្  សុគមត្  មោក្ំ សហិតំ  ស  ហិតំ  ក្រំ។ 

ក្េលំ បទ្េុ ំ ក្ ំ រលំ អលំក្តត ុំ បញ្ច  វធិេទ្េុសញ្ឆ ន សស ឧទ្ក្សស 

រេណយីត្ត ា សមរជតុ ំ មោតិ។ អវនមទា កាមល វុដឋិសេបទាយ សសសសេបទា-

ទ្ីនំ កាណត្ត ា អារក្ខ ំ មទ្មនាត ា វនមទា មេមឃា អេពរ ំអាកាស ំអលំក្តត ុំ រលធារ-

ភារភ រតិេពរកុ្ចឆិោ ទ្សសនិយត្ត ា សមរជតុំ មោតិ។ សហិត ំ សេបណុណ ំ ហិត ំ 

អភិវទុ្ធិិំ ក្រ ំក្មរាមនាត ា សគុមត្ ចិជ្តក្េី េញ្ជ ុ ភាណី សុនទរ ំនិព្វ ាន ំគមត្ វា មោ 

សគុមត្ តថាគមត្ មោក្ ំ មោក្តតយំ អលំក្តត ុំ ចិតតិក្ត្ទ្កិារមណហិ       

ត្ទ្សិសស អញ្ញសស មោក្រាេមណយេសាភាវា សមរជតុ ំមោតិ។  

បាទ្ចតុកាេ ាទ្ិយេក្េពេមបត ំ

[១៨៥] បិមយន  វចោ  សមពវ -  ប ិ មយនាបបិយភាណិមនា 

  បាទានមត  រិមនាកាសិ  មោ  ធមម្ម ា  ហនត ុ មតបបិយំ។ 

 រិមនា អបបិយភាណិមនាប ិ សមពវ  រមន មយន បិមយន វចោ បាទានមត    

អកាសិ។ បិយវាចាសង្ខ ាមត្ មោ ធមម្ម ា មត អបបិយ ំ ហនត។ុ ឯតថ អបិសទ្ទ-

ប រោិយសស បិសទ្ទសស គហិតត្ត ា យតិភមគា នតថិ។  

បឋេទ្តុយិបាទាទ្យិេក្េពេមបតំ 

[១៨៦] សេល ំ សេលង្ េតត ុ ំ សុចិរំសុ  ចិរញ្ជ មយ 
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  សុចិរំ  សុចិរង្គនត ំ  សេល ំ សេលំភ ិ មោ។ 

 សុចិរ ំ សុចិ មោភណរសំិនា ឧចិយុមត្ត ា មោ រិមនា សំ សនត ិ នពិ្វ ាន ំ    

សេលភ ិអលភ ិអលំ អចចនតំ អតិសមយន។ សចិុរង្គ ំសុទ្ធមទ្ហំ ត ំរិន ំបណឌ ិមត្ 

បគុគមោ សេលំ រលលិកាសង្ខ ាមតន រាគាទ្ិសង្ខ ាមតន វា បមលន សហិតំ សំ  

អត្ត ានំ អលំក្តត ុ ំនិេមលំ ក្ត្វ ា សមរជតុ ំសចិុរ ំចិរកាលំ រញ្ជ មយ អភិរម្មបយេ។ 

ឥទ្ំ បឋេចតុតថទ្តុយិតតិយបាទាទ្ិយេក្ំ សេលំ សេលំ សុចិរ ំ សុចិរនត ិ

 វសិទ្ិមសហិ វមណណហិ អពេ វហិិតត្ត ា អពេមបត ំ សេលំ សេលនតិ បុព្វ ាបរយុគ- 

ឡទ្វ យ ំក្តតេុិចាច ាទ្ ិភិន វមណណហិ សុចិរ ំសចិុរនតិ បុព្វ ាបរយុគឡទ្វ យ ំរមយត ិភនិ -

វមណណហិ ច ពេវហិតត្ត ា ពេមបតញ្ច  មោតិ។ 

បឋេចតុតថទ្តុិយតតិយបាទាទ្ិយេក្េពេមបតំ  ទ្កុ្េរំ 

[១៨៧]  េនំ េន ំសតថ ុ ទ្មទ្យេ  មច  មោ 

   េនំ េន ំបីណយតសស  សតថ ុ

   េនំ េន ំមតន  ទ្មទ្យេ  មច  ន 

   េនំ េន ំបសស  ន  ោធុបុរជំ។ 

 មោ បុគគមោ េន ំ អតតមនា ចិតតំ សតថ ុ រិនសស េនំ េណេតតេប ិ ទ្មទ្យេ 

មច។ សតថ ុេុនិនទសស េនំ ចិតតំ អសស បុគគលសស េនំ ចិតតំ បណិយត ិសេបិមោត ិ

មតន តោម ា េនំ អតតមនា ចិតតំ សតថ ុរិនសស េនំ េហុុតតេបិ ទ្មទ្យេ មច ន យទ្ ិន 

ទ្មទ្យេ។ អសស បុគគលសស េនំ ចិតតេនំប ិ េុហុតតេប ិ ោធុបូរ ំ ោធូហិ         

បរូិតពវ  ំន មោតិ។  

បាទ្ចតុកាេ ាទ្ិយេក្េពេមបតមេក្រូប ំ ទ្កុ្េរំ 

[១៨៨] សេុន មតនមត  សត្  ក្េន មតន  មត  សិយុំ 

  យមត្  នមត  នមត  បីមត្ សិយុំ  នមតន  មត  សុភា។ 
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 នមត នេិតមពវ  រតនតតមយ យមត្ នមត យសមិិំ នមត នេមន បីមត្ បីត-ិ

មោេនសសជាមត្ តវ ំ។ សេុន មតស ំ សុដឋ ុ ឧចចភមូត នមត នេិតមពវ  រតនតតមយ 

សភា  វរិជម្មនន មតន នមតន នេមនន មត តវ ក្េំ មក្ បការា សិយុំ។ នមត    

នេិតមពវ  រតនតតមយ នមតន នេមនន មត តវ សុភា បុ្ ញ ានិ សិយុំ។  

បាទ្ចតុក្េេរឈយេក្េពេមបតមេក្រូបំ  ទ្កុ្េរំ 

[១៨៩]  រិនេបណាមម្  នតសរជន ំរន ំ

   គុមណ  និមវសនតេសរជ  នំ រនំ 

   មវមនយេមនមតត  គុណភារនំ រនំ 

   នមេ  េមេនត ំ េល ុ សរជន ំរនំ។ 

 បណាមម្នតសរជន ំ បណាេតិមម្នតោធុរនវនត ំ រនំ មវមនយេរន ំ     

អសរជ អបោទ្េក្ត្វ ា គុមណ សីោទ្ិគុមណ និមវសនត ំ និមោរនតំ មវមនយេ-

មនមតត អញ្ជ នំ រសញ្ជ នភតូ ំ គុណភារនំ គុណានម្ធារ ំ សុរន ំ រនំ ឥេិនា    

ការមណន ោធុរនានំ អញ្ជ នភតូ ំ រនំ ោធុរន ំ េល ុ ឯក្មនតន នមេនត ំ           

នម្យនតំ នំ រិន ំនមម្ នម្េិ។  

បាទ្ចតុក្េនតយេក្េពេមបតមេក្រូបំ  ទ្កុ្េរំ 

[១៩០]  ោភាសុ  ោភា  ភវុមន  រិនសស 

   ោភាយ  ោ  ភាសតិមយវ  ជាត ុ

   ោភាយ  ោ  ភាតិ  ន  មច  ក្េន  

   ោភា  សោភានេតិចចភាតិ។ 

 ភវូមន សតតមោមក្ ោភាស ុ  វរិជម្នាភាសុ រិនសស ោភា ោ មោ

ភណា អាភា ោភាយ  វរិជម្នាយ មោភណាយ វា អាភាយ អាភាមគា ជាតុ

ឯក្មនតន ភាសតមិយវ ទ្ិបបមតវ។ ោ រិនាភាោភាយ  វរិជម្នាភាមគា អធិភា 
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ហុត្វ ា មច ន ភាគ ិ យទ្ិ ន ភាសតិ។ សោភាន ំ  វរិជម្នំ មោភណាភាន ំ 

ជ្ពោម ាទ្ីន ំោភា មោភណាភា អតចិច អតិក្េេម ក្េន  ភាត ិភាសតិមយវ។ 

បាទ្ចតុកាេ ាទ្ិយេក្មេក្រូបពេមបត ំ ទ្កុ្េរំ 

[១៩១]  ន  ភាសុរា  មតប ិ សរុា   វភិសូិត្ 

   តថា  សុរា  ភូរ ិ សុរាបរារិត្ 

   ន  ភាសុ  រាជាប ិ តថា  សុរារិមត្ 

   យថា  សុរារនត ិ សរុាវនិិសសដា។ 

 សរុា វនិសិសដា សុរាបានមត្ អបគត្ រនា យថា សុរា រនតិ, តថា ឯវ ំ     

 វភិសិូត្  វមិសមសន អលង្ េត្ មតបិ សុរាមគនទ្វាប ិ ន ភា សរុា មោភម្នា ន 

មោនតិ។ តថា ឯវ ំ សរុាបរារតិ្ សុរាបានមហតុបរារតិភាវ ំ បត្ត ា ភតូ អសុរា-  

ទ្ហមវា មវបចិតតអាទ្មោ អសុរាប ិន ភា សរុា ន មោភនតិ។ តថា ឯវ ំសរុារមិត្ 

សដុឋ ុអលង្ េមត្ រាជាបិ នភាស ុន ភា សមុរា ន មោភតិ។ 

បាទ្ចតុក្េេមរឈយេក្មេក្រូបពេមបតំ  ទ្កុ្េរំ 

[១៩២]  រិនាណតតិយ ំ មយ  ហិត្ោ  សិត្ោ 

   អវសសវំ  មត  មោនតយត្ោ  ហត្ោ 

   អមត្  សពវ បាមប  សត្ោ  វត្ោ 

   ក្មរាមនតវ  សនតិសសតិ្  ោេិត្ោ។ 

 មយ សបបុ រោិ រនិាណតតយិ ំ ពទុ្ធសស  វនិយបញ្ញតតិសង្ខ ាត្ណតតិយ ំ ឱហិ-

ត្ោ អ វតិក្េវមសន បតដិឋិតអាោ មោនតិ។ សិត្ោ ប រសិុទាធ ាោ មត   

ោធមវា ហត្ោ អនកុ្េមេន ហតតណាហ ា អវសសវំ ឯក្មនតមនវ អត្ោ          

យរហិត្យមត្ មោនតិ, អមត្ តោម ា សពវ បាមប សព្វ ាកុ្សមល សត្ោ ភយ-
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សហិត្ វត្ោ និរវរជវត្ភិោសវមនាត ា ោធុរនា សនតសិសតិ្ សនតិនិសសតិ្

មោ ោេតិ្ោ ោេិកាវាោមោ ក្មរាមនតវ។  

បាទ្ចតុក្េនតយេក្មេក្រូបពេមបត ំ ទ្កុ្េរំ 

[១៩៣] េោេោរហំ  ោក្េ- េុនិិំ  នីវរណារណា 

  េុតត ំ េុតត ំ សុទ្សសន ំ  វមនទ  មព្ធិវរ ំ វរំ។ 

 មព្ធវិរ ំ ឧតតេមព្ធិិំ វរ ំ វរមនាត ា បមដឋមនាត ា អហំ េោេោរហំ េហនត-   

បជូារហំ នវីរណា កាេចឆនាទ ាទ្ិនីវរណមត្ េុតត ំ រណា រាគាទ្ិរណមត្ េុតត ំ       

សទុ្សសន ំសនុទរទ្សសនំ ោក្េេនុិិំ វមនទ វនាទ ាេិ។  

បឋេតតយិបាទាទ្ទិ្តុិយតតិយបាទ្នតយេក្ពេមបតំ  ទ្កុ្េរំ 

[១៩៤] ធីមរហិ  េគគនាមយន មយន  ពមុទ្ធន  មទ្សតិំ 

  សិតំ  ធេមេិធ ញ្ ាយ ញាយមត  អេតំ  បទ្ំ។ 

 ឥធ មោមក្ ធមីរហិ បណឌ ិមតហិ េគគនាមយន េគគនាយមក្ន មយន ពមុទ្ធន 

មទ្សិត ំ សិត ំ ប រសិទុ្ធំ ធេម ំ ប រយិតតបិដិបតតិបដិមវធធេម ំ អ ញ្ ាយ ជានិត្វ ា អេត ំ

បទ្ ំ និព្វ ាន ំ ញាយមត សចឆិក្ រយិត ិ តំ ពទុ្ធំ វនាទ ាេីត ិ មោរនា។ ធមីរហីតិ បទ្ំ 

ញាយមតតិ បមទ្ តតិោក្ត្ត ា។  

បឋេបាទ្នតទ្តុិយបាទាទ្ិយេក្េពេមបតំ 

  តថា  ទ្តុិយបាទ្នតតតិយបាទាទ្ ិ  

  តថា  តតិយបាទ្នតចតុតថបាទាទ្ិយេក្េពេមបតំ  ទ្កុ្េរំ 

[១៩៥] ញាណី  ោណីសតរវសិមទាមទាេនមសាេនមសា 

  បក្ខ ី  បក្ខ ីវនភសគិមត្មោសយមនាត ាសយមនាត ា 

  មោមក្  មោមក្  ច  សុេយសទ្ីនទ្ីននាមោ  ន  នាមោ 

  មោបាមោ  បាតវ ភយសុេមទាមទាសវាមទាសវា  មនា។ 
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 មោ ភគវា ញាណី បញ្ញវា ញាណីសតរ វសិមទា ញាមណន អធិបតិតមរា   

 វសិមទា ច អមទាេនមសា មទាេសស វរិហិមត្ ឱេនមសា ោេក្បាបធេម-

នាសនក្មរា។ បក្ខ បីក្ខ វី ចិជ្តបក្ខ យុតតសកុ្ណរាជា  វយិ នភសិ គមត្         

អាកាមស គេនសេមត្ថ ា មោមក្ សតតមោមក្ មត្សយមនាត ា បីមណមនាត ា មោមក្ 

ច អាសយមនាត ា និសសិមត្ សេុយសទ្ ីមោក្សស សុេយសទាយមកា ទ្ិន នាមោ 

ក្បោទ្កុ្ខ នាសមកា ន នាមោ សយំ មក្នចិ ន  វនិាមោ មោត។ិ មោ 

ភគវា ឧបាមោ មទ្វេនមុសសហិ សរណនត ិ ឧបាសិមត្ អភយសេុមទា ភយ-        

 វរិហិតនិព្វ ានសុេទាយមកា អមទាសវា និមទាទ ាមោ អសវាមនា វានសង្ខ ាត្យ 

តណាហ ាយ អសហិមត្ មនា អមេ ហ បាត ុ រក្ខ តូត ិ មោរនា។ ឥទ្ ំ សពវ មត្           

យេក្។ំ  

សពវ មត្  យេក្ ំ

[១៩៦] យេក្មន ក្មភទ្ំវ  សមង្ខមបន  រុតេមោ 

  ឥេិនា  នយទាមនន មេយេំ  អញ្ញេបិ   វញិ្ញុ ហិ។ 

 អមនក្មភទ្នត ិ ឯតថ បាទ្ចតុក្េសស អាទ្េិរាវោមនស ុ លភម្នយេក្-

មភទា ឯមក្ក្សមិិំ បាមទ្ សតត សតត ភវនតិ។ ក្េំ បាទាទ្យិេក្ ំ បាទ្េរឈ-      

យេក្ ំ បាទ្នតយេក្ំ េរឈនតយេក្ ំ េរាទ្ិយេក្ ំ អាទ្េនតយេក្ ំ សពវ មត្ 

យេក្នត?ិ ឯវ ំ បមចចក្ំ សតត សតត ក្ត្វ ា ចតូសុ បាមទ្សុ េូលភតូយេកា     

អដឋ វោី ភវនតិ។ ឯតថ បាទាទ្យិេកាទ្កិ្េីត ិ អពេមបតបឋេបាទាទ្យិេក្ ំ

តថា ទ្តុិយតតិយចតុតថបាទាទ្ិយេក្េីត ិ ច អពេមបតបឋេទ្តុិយបាទាទ្-ិ  

យេក្ ំ តថា បឋេតតិយបាទាទ្ិយេក្ំ បឋេចតុតថបាទាទ្ិយេក្េតី ិ ច      

អពេមបតទ្តុិយតតយិបាទាទ្ិយេក្ ំ តថា ទ្តុិយចតុតថបាទាទ្ិយេក្េីត ិ ច   

អពេមបតតតិយចតតុថបាទាទ្ិយេក្េតី ិ ច ឯវ ំ អពេមបតបាទាទ្ិយេកា ទ្ស
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មោនតិ តថា ពេមបតប ិ ទ្ោត ិ  វសីត។ិ អពេមបតបឋេបាទ្េរឈយេក្ ំ តថា 

ទ្តុិយបាទ្េរឈយេក្េិចាច ាទ្ិនា បាទ្េរឈយេកាប ិ  វសីតិ។ បាទ្នតយេកាប ិ

 វសីត ិ មោនតិ។ សសំគគមភទ្មត្ បន អមនក្វធិ ំ មោតិ។ មតន វតុតំ យេក្ំ     

មនក្មភទ្ំវាតិ។ តំ បន សមង្ខមបន េោ រុតំ ក្េតិនតិ។  

អដាឋ ារសេ ីយេក្វណណនា។ 

១៩. បក្ណិណក្ 

[១៩៧] ទ្ីមកាអាទ្ិក្មគាវមនត វមរ  ពមុទ្ធភិវនទិយ 

  មោតូន ំម្ក្ភាវាយ វកាខ ាមេក្ក្ខ មរ  វមរ។ 

 ឥទាន ិ បក្ិណណក្ ំ ទ្មសសតុ ំ ទ្ីមកាអាទ្កិ្មគាអមនតតាទ្ ិ វតុតំ។ ទ្មីកា-  

អាទ្កិ្មគាអមនត ទ្ីបង្ េរមកាណឌ ញ្ញពទុ្ធអាទ្ិមក្ ក្សសបមគាតេពទុ្ធប រមិោោមន 

វមរ មសមដឋ ពមុទ្ធ សម្ម ាសេពមុទ្ធ អភិវនទយិ មោតូន ំ ម្ក្ភាវាយ វមរ ចតុ វសីត ិ

ឯក្ក្ខ មរ ឯក្មេក្ក្ខ មរ បវកាខ ាេីត ិមោរនា។ 

[១៩៨] មកា ក្ ំកុ្ ក្ិិំ  វ ិោ សំ េំ មគា មម្ ម្ រា សុ ភា ន ុភ ូ

  មត មេ មវា មនា ធ ិេី យនតិ  មេយាមេក្ក្ខ រា  វរា។ 

 មកាក្ ំ ។មប។ យំ តំ ឥតិ ឥមេ វរា ចតុ វសីត ិ ឯក្ក្ខ រា ឯក្មេក្ក្ខ រា 

មេយា បណឌ ិមតហិ។  

[១៩៩] កាមយ  ជ្ពហម និ  វាមត  ច ក្វ សទ្ទមតថ  តមេវ  ច 

  ក្េំសទាទ ាភមិធមយេ  ច មកា  សមទាទ ា  សេបវតតតិ 

  តតថ  ហិ  ក្ររំកាមោ មកា  សមទាទ ា  កាយវាចមកា។ 

 ក្ររកាមោ ឥត ិឯតថ ហិ បមោមគ មកាសមទាទ ា កាយវាចមកា, តថា ហិ 

មកា វុចចតិ ស ររី។ំ មក្ កាមយ បវមត្ត ា រមជា ក្រមជា។ មកា មោ? សុក្េ-     

មោណត ំ។ តំ ហិ រាមគា រមជា ន ច បន មរណុ វុចចតីតិ ឯវ ំវុតតរាគររផលត្ត ា ស ររី-

វាចមក្ន ក្សមទ្ទន  វមិសមសត្វ ា ផលមវាោមរន ក្រមជាត ិ វចុចតិ។ មតន សុក្េ-
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មោណតិសង្ខ ាមតន ក្រមរន សេភមូត្ កាមោ ក្ររកាមោតិ អាច រោិ         

វទ្នតិ។ កាមោ ហិ ម្ត្ មចតិក្សេភមវាតិ វុមត្ត ា។ េោអសសបុរសុតតដីកា-

កាយំ បន ក្ ិរយិតគិព្ភ ាសមយ េិបិយតីតិ ក្មរា សេភមវា។ ក្រមត្ ជាមត្ត ិ 

ក្រមជា ម្ត្បិតិក្សេភមវាត ិ អមត្ថ ា។ ម្តុអាទ្នី ំ សណាឋ ាបនវមសន ក្រមត្ 

ជាមត្ត ិ ក្រមជាត ិ អបមរ។ ឧភយថាប ិ ក្ររកាយនត ិ ចតុសនតតិរូបម្ោត ិ

វុតតំ។ អយំ បនមត្ថ ា ឥធ នាធិមបបមត្។ ប ុរមិម្មយវមត្ថ ា អធិមបបមត្ ស ររីវាចក្-

សទាទ ាធិការត្ត ា។ 

[២០០] រិមនន  មយន  អានីត ំ មោក្សស  អេតំ  ហិតំ 

  តសស  បាទ្េពរុំ  វមនទ ក្មម្ឡីអឡីមសវតិ ំ

  ឯតថ  បចឆិេបាទ្េ ហ ិ មកាសមទាទ ា  ជ្ពហម វាចមកា។ 

 មយន រិមនន មោក្សស អេត ំ ហិតំ អានីតំ តសស រិនសស ក្មម្លអីលិ-

មស វតិ ំ វនទនាត ាន ំ អមនក្សត្ន ំ ជ្ពោម ានំ មម្ឡិភេរមស វតិំ បាទ្េពរុ ំ បាទ្-       

សង្ខ ាតបទ្េុ ំ វមនទ វនាទ ាេិ។ ឯតថ គាថាយ បចឆិេបាទ្េ ហិ មកាសមទាទ ា ជ្ពហម -       

វាចមកា។ មក្សំ ជ្ពោម ានំ មម្ឡី ក្មម្ឡី, ក្មម្ឡីសង្ខ ាត្ អឡមិោ ភេរា, 

ក្មម្ឡី អលិមោ ក្មម្ឡីអឡីហិ មស វតិ ំក្មម្ឡីអឡមិស វតិនត ិ វគិគមោ។  

[២០១] មេមយា  ក្កុ្ធរុមកាខ ា  មកាសមទាទ ា  វាតវាចមកា 

  មកា  មត  ពលំ  េោរារ- ឥតិអាទ្ីស ុ បាឡិស ុ

  ក្វ សទ្ទមតថ  ភវតីត ិ  មេមយា  មកាឥចចយំ  រមវា។ 

 ក្កុ្ធរុមកាខ ាត ិ ឯតថ មកាសមទាទ ា វាតវាចមកាតិ មេមយា។ ក្សស វាតសស 

កុ្រឈត ិ វាតមរាគាបនយមនន ត ំ និវាមរតតីិ ក្កុ្មធាតិ វុចចតីតិ អាច រោិ វទ្នតិ។ 

េោរារ មត ពលំ មកា ក្វ  ក្តរសមិិំ អតថិ ឥតិអាទ្សី ុ បាឡសីុ ក្វ សទ្ទមតថ ភវត ិ

ឥតិ មេមយា មកា ឥតិ អយំ រមវា សមទាទ ា។  
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[២០២] មបតនត ំ ោេ  អទ្ក្ខ ិិំ មកា  ន ុ តវ ំ  ោេ  រីវសិ 

  ឥតិ  បាមត  ក្េ ំ សទាទ ា- ភិមធមយេ  វតតតីត ិ ច។ 

 ោេ អហំ មបតំ កាលក្តំ តំ អទ្ទក្ខ ិិំ ោេ តវ ំ មកា ន ុក្េំ ន ុរវីស ិឥត ិ

បាឡយិំ ក្េំសទាទ ាភិមធមយេ ក្េំសទ្ទសស អមតថ វតតត ិ ឥតិ មេមយា មកា ឥត ិ

អយំ រមវា សមទាទ ាត ិមោរនា។  

[២០៣] ឯមតស ុ ទ្វ ីស ុ អមតថសុ  ទ្ិមដាឋ ា  មកាឥចចយំ  រមវា 

  និបាមត្តិ  គមហតមព្វ ា  សូតិោេញ្ញមត្  រមត្។ 

 ក្វ សទ្ទតថក្េសំទ្ទតថសង្ខ ាមតស ុ ឯមតស ុ ទ្វ ីស ុ អមតថស ុ ទ្ិមដាឋ ា មកា ឥតិ 

អយំ រមវា និបាមត្ ឥតិ គមហតមព្វ ា។ មោ និបាតភមូត្ ចិនាេសទ្ទភមូតន 

មកាសមទ្ទន សុតោិេញ្ញមត្ សុតោិ សម្នភាមវន ឥធ រុមត្ ក្េិមត្         

េោ។  

[២០៤] សីមស  ច  ឧទ្មក្  សុមេ ក្ំសមទាទ ា  សេបវតតត ិ

  មក្ោ ក្មណាឋ ាតិអាទ្ីសុ ក្ំសមទាទ ា  សីសវាចមកា។ 

 ក្ំសមទាទ ា សីមស ច ឧទ្មក្ ច សុមេ ច ឥតិ តីសុ អមតថសុ សេបវតតតិ។   

មក្ោ ក្មណាឋ ា ឥតិអាទ្ីសុ បមោមគសុ ក្ំសមទាទ ា សីសវាចមកា។ មក្សី មសសនត ិ

ឧបបរជនតីត ិមក្ោ សិមរារោុ។ ក្ំ សីស ំឋាតិ តិដឋតិ ឯត្ថ ាតិ ក្មណាឋ ា គីវា។  

[២០៥] មក្វដតក្នទរាទ្ីស ុ  ក្ំសមទាទ ា  រលវាចមកា 

  ក្រុណាត ិ ច  នាមកាតិ- អាទ្ីស ុ សុេវាចមកា។ 

 មក្វដតក្នទរាទ្ិបមោមគសុ ក្ំសមទាទ ា រលវាចមកា។ មក្ ឧទ្មក្ វដតនតិ    

េចឆគហណតថំ ឧេមរុជននិេមរជនវមសន បវតតនតីត ិមក្វដាត ា េចឆពនាធ ា។ មក្ន ឧទ្មក្ន 

ទា រមិត្ ភិមនា ាត ិ ក្នទមរា។ ក្នាត ាមរាត ិ ឯត្ថ ាបិ ក្ំ វុចចតិ ឧទ្ក្ំ។ មក្ន ឧទ្មក្ន 

ត រតិមព្វ ា អតិក្េេិតមព្វ ាត ិក្នាត ាមរា និរុទ្ក្បបមទ្មោ។ មចារក្នាត ារនតិអាទ្សី ុបន 
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រុឡ ហិោ ទ្គុគេទាធ ាមនបិ ក្នាត ារសមទាទ ា បវតតតីត ិទ្ដឋពវ ំ។ ក្រណុាឥត ិច នាមកាឥត ិ

ចអាទ្សី ុ បមោមគសុ ក្សំមទាទ ា សុេវាចមកា។ ក្ំ សុេំ រុនធតីតិ ក្រណុា។    

នាមកាត ិសមគាគ ា។ ក្ំ ឥត ិហិ សុេំ វុចចតិ។ នក្ ំអហំ ទ្កុ្ខ ។ំ នតថ ិអក្ំ ឯត្ថ ាត ិ

នាមកា។  

[២០៦] មកាសទ្ទ ំ បន  ក្ំសទ្ទំ កាយសីោទ្ិវាចក្ំ 

  ក្សមទាទ ាឥត ិ ភាសនតិ សុទ្ធនាេិក្ភាវមត្។ 

 កាយសោីទ្ិវាចក្ំ បន មកាសទ្ទំ ក្ំសទ្ទ ំ ច សុទ្ធនាេិក្ភាវមត្ ក្-  

សមទាទ ា ឥតិ ភាសនតិ អាចរោិ។  

[២០៧] ឥមចចវំ 

  កាមយ  ជ្ពហម និ  វាមត  ច សីមស  រលសុមេស ុ ច 

  ក្សមទាទ ា  វតតមត  តីសុ  បុម្  តីស ុ នបុំសមកា។ 

 ឥមចចវ ំ វតុតនមយន កាមយ ជ្ពហម ន ិ វាមត ច សីមស រលសមុេសុ ច ឥត ិ ្-   

អមតថស ុ សុទ្ធនាេភមូត្ ក្សមទាទ ា វតតមត តីសុ អមតថស ុ បុម្ តីសុ អមតថស ុ នបុំ-

សមកា។ ក្សមទាទ ា កាយជ្ពហម វាតវាចមកា បុម្លិមង្គ ា សីសឧទ្ក្សេុ-     

វាចមកា នបុំសក្លិមង្គ ាតិ អធិបាមោ។  

[២០៨] កុ្សមទាទ ា  កុ្ចឆិតមតថ  ច  បុចាឆ ាយ  បេ វេិ ហ ិ ច 

  កុ្បុមត្ត ា  អាគមត្  កុ្មត្ កុ្ទាទ ាមោតាទ្េុទាហដំ។ 

 កុ្បុមត្ត ាត ិ ឯតថ កុ្សមទាទ ា កុ្ចឆិតមតថវ វតតតិ។ កុ្មត្ អាគមត្ត ិ ឯតថ     

បចុាឆ ាយំ។ កុ្ទាទ ាមោតិ បេ វយិ។ំ កំុ្ បេ វ ិិំ ទាមលតិ បទាមលតិ ភិនទត ិឯមតនាត ិ

កុ្ទាទ ាមោ។ 

[២០៩] គរោយ ំ អនិយមេ និបបមោរនត្យ  ច 

  សេបដិចឆនបុចាឆ ាស ុ ក្ិិំសមទាទ ា  សេបវតតត។ិ 
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[២១០] ក្ិន  ុ មខា  នាេ  តុមេ ហ  េំ វតតពវ ំ  េញ្ញថាតិ  ច 

  តថា  យំ ក្ិញ្ច ិ  រូបនត ិ និទ្សសនំ យថាក្េេ។ំ 

 ក្ិិំ ន ុ មខា នាេ តុមេ ហ េំ វតតពវ ំ េញ្ញេ ក្ិិំ រាជា មោ មោក្ំ ន រក្ខ តីត-ិ     

អាទ្ីស ុ ក្ិិំសមទាទ ា គរមហ វតតតិ។ យំ ក្ិញ្ច ិ របូំ អតតី្នាគតបចចបុបន នតិអាទ្សី ុ

អនិយមេ។  

[២១១] ក្ិមនត  វក្េលិ  ទ្ិមដឋន  បូតិកាមយនតាទ្ ិ ច 

  ក្ិិំ  ន  កាោេិ  មត  វមចា ក្ិិំសូធ   វតិតនតិអាទ្ ិ ច។ 

 ក្ិមនត វក្េលិ ឥេិនា បូតិកាមយន ទ្ិមដឋនាតិអាទ្សី ុ និបបមោរនត្យ។ 

ក្ិិំ ន កាោេិ មត វមចាតិអាទ្ីស ុសេបដិចឆមន។ ក្ិិំ សូធ  វតិតំ បុ រសិសស មសដឋនត-ិ

អាទ្ីស ុ បុចាឆ ាយំ។ បុចាឆ ា ច នាេ ការណបុចាឆ ាទ្វិមសន អមនក្វធិា មោតិ។ 

តោម ា ការណបុចាឆ ាទ្ិវមសនាប ិក្ិិំសទ្ទសស បវតត ិ  វតិ្ថ ារមត្  វមិញ្ញយា។ តថា ហិ 

អយំ ក្ិិំសមទាទ ា ក្ិន  ុសនតរម្មនាវ កាសុំ េណសិ ោរេី ក្ិន  ុជាតិិំ ន មរាមចស ិ

មក្ន មត ត្ទ្ិមោ វមណាណ ាតិអាទ្សី ុ ការណបុចាឆ ាយ ំ វតតតិ។ ក្ិិំ កាសុ ោ     

ក្ រសិសសីតិអាទ្ីស ុ ក្ិចចបុចាឆ ាយំ។ ក្ិិំ សីលំ មកា សម្ធីតិអាទ្សី ុ សរូប-  

បចុាឆ ាយំ។ ក្ិិំ ខាទ្ស ិក្ិិំ បីវសតីិអាទ្សី ុវតថបុុចាឆ ាយំ។ ក្ិិំ ក្មរាេតីិអាទ្សី ុក្ិ រោិ-

បចុាឆ ាយំ វតតតិ។ មតន វុតតំ គរោយ ំអនិយមេ។មប។ ក្ិិំ សូធ  វតិតនតិអាទ្ ិចាតិ។  

[២១២]  វសិុ ំ បទាវយមវា  វា  ហុត្វ ា  នរាទ្ីហិ  វា  បន 

  យុមត្ត ា  សមទ្ទហិ  ក្ិិំសមទាទ ា ទ្ិមដាឋ ា  សុគតោសមន។ 

 ក្ិិំសមទាទ ា សុគតោសមន ក្តថចិ  វសិុំ ហុត្វ ា ទ្ិមដាឋ ា។ ក្តថចិ បទាវយមវា 

វា ហុត្វ ា ទ្ិមដាឋ ា។ ក្តថចិ នាវ ាទ្ីហិ វាបនសមទ្ទហិ យុមត្ត ា សគុតោសមន ទ្មិដាឋ ា។ 

ឯោ មត ឥតថី ក្ិិំ មោតិ, ឯមត េនសុា តុម្ហ ាក្ំ ក្ិិំ មោនតិ, ក្ិិំ បុ រោិ និចិមណាណ ា, 
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ក្ិិំ ន ុភីមត្វ តិដឋស,ិ ក្ិិំ ស ុ ឃត្វ ា សុេំ មសត,ិ ក្ិិំ ន ុ មខា ការណំ ក្ិិំការណា  

អេម តវុ ំបេរជសីតអិាទ្ិ។ 

[២១៣] ក្ិិំសទ្ទសស  សម្សេ ហិ  សទ្ធិិំ  បរបមទ្ហិ  មវ 

  ក្ិនា ាមម្ឥតិ  មកា  នាមម្ ឥតិ  ឥមចចវ  គត ី ទ្វ ិធា។ 

 ក្ិិំសទ្ទសស បរបមទ្ហិ សទ្ធិិំ សហ សេ ហិ ក្ិិំនាមម្ ឥត ិ មកានាមម្ ឥតិ   

មចវ ទ្វ ិធា គតិ បវតត ិទ្ិសសតិ។  

[២១៤] មកានាមម្  មត  ឧបរាមោ ឥចាច ាមទ្តថ  បរបទ្ ំ

  សទ្មញ្ញហិ  សម្សេ ហ ិ  ក្ិិំ  ក្ិិំឥមចចវ  សុយេមត។ 

 ឯតថ ទ្វ ីស ុបមទ្ស ុមកានាមម្ មត ឧបរាមោ ឥចាច ាទ្ិបរបទ្ ំមេយេំ។ ក្ិិំ

សមទាទ ា អមញ្ញហិ សមទ្ទហិ សហ សម្សេ ហិ ក្ិិំ ក្ិិំ ឥមចចវ សយុេមត។ តថា ហិ ក្ិិំ

ចិមត្ត ា តវ ំ ភិក្ខ ុ ក្ិិំ ការបដិសា វនិីតអិាទ្ីសុ ក្ិិំសមទាទ ា សរបូេ វរិហមនាត ា តិដឋតិ។ 

តតថ ហិ ក្ិិំ ចិតតំ យសស, មោ ក្ិិំចិមត្ត ា។ ក្ិិំ ក្មរាេ ិ ោេតី ិ ឯវ ំ ក្ិនតិ កាមរា   

ក្រណ ំ សទ្ទនិចាច ារណំ ក្ិិំក្មរា។ តំ បដិសាមវតតី ិ ក្ិិំការបដិសា វនិីតអិាទ្ិ-

និពវ ចនេិចឆិតពវ ំ។  

[២១៥] វសិមទាទ ា  សកុ្មណ  មោត ិ មោ  ច  មេមយា  បមោគមត្ 

   វមិនាទ ា   វនិាយមកា  នាគ ំ សេុទ្ទដឋំវ  គណហ តិ។ 

  វមិនាទ ាត ិឯតថ ច  វ ិវចុចតិ បក្ខ ី។ វាត ិអាកាមស គចឆតីត ិ វ ិបក្ខ ី។  វនីំ បក្ខ ីន ំ

ឥមនាទ ា ោេី ឥសសមរា  វមិនាទ ា សុបណណរាជា។ ឯតេតថ ំហិ សនាធ ាយ បពុ្វ ាច រមិយនប ិ

អយំ គាថា ភាសិត្  

     សទាធ ា ន មត េុទ្ធន ិសណឋ មបេ ិ 

     េុនិនទ និនាទ ាបគត ំភវគគំ  

     មទ្ វនិទនាគនិទន រនិទ វនិទ  
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     ន តំ  វភិន  ំចរណារ  វនិទនតិ។  

  វមិនា បក្ខ ិមនា មនតីត ិ វនិាយមកា សុបណណរាជាវ។  

[២១៦] តំសទ្ទមតថ  សុនមេ  ច  សក្សមិិំប ិ បវតតត ិ

  ោសមទាទ ា  ច  មហ  មេមយា បមោគានំ វមសន  មវ។ 

[២១៧] ោ  េទ្ទី  នាគម្រុយ ហិ  នាគវុេឍំវ  កុ្ញ្ជ រំ 

  ន  យតថ  ោ  ឧបដឋិមត្  ោទារា  រនតនុ ំបិោ។ 

 ោ េទ្ទីតិអាទ្ីស ុ ោសមទាទ ា សពវ នាេិក្ប រោិបមនា ា បរេេុវចមនា       

តសមទ្ទន សេភមូត្ ទ្ដឋមព្វ ា។ ន យតថ ោ ឧបដឋិមត្ត ិឯតថ ោ វុចចតិ សុនមខា។ 

ោសមទាទ ា ហិ សុនេវាចមកា បុលលិមង្គ ា។ យតថ ឋាមន ោ សុនមខា ឧបដឋិមត្ 

ភតតបណិឌ បចាច ាោយ ឧបគនាតវ ា ឋិមត្, តតថ អមចលមកា ភតតបណិឌ ំ ន បដិគគណាហ ាតីត ិ

មោរនា។ ោ ទារាតិ ឯតថ ោសមទាទ ា សក្សមិិំ វតតតិ។ ោ ទារា សក្ទារា 

អតតមនា ភ រោិ រនតនូំ សត្ត ានំ បិោ មោតីតិ អមត្ថ ា។  

[២១៨] សំសមទាទ ា  សបបុរសិេ ហិ  ធមន  សុមេ  ច  សនតិយំ 

  សយនតយមតថ  ច  មោតីតិ  ក្វសិសមរា   វភិាវមយ។ 

[២១៩] សទា  សមេត ិ សត្  សំ សមេត ិ អសត្  អសំ 

  វាយមោ  កុ្ណប ំ ោតិ កុ្សុេ ំ ោតិ  ្បបមទា។ 

 សំ សមនាត ា សបបុរមិោ សត្ សមនតន សបបុរមិសន សទា សមេត ិ សម្-   

គចឆត។ិ អសំ អសបបុរមិោ អសត្ អសបបុរមិសន សទា សមេត ិសម្គចឆតិ។ 

ក្ិេិវ? វាយមោ កាមកា កុ្ណប ំោតិ គចឆតិ។ ្បបមទា ភេមរា កុ្សេុ ំបុបផ ំ

ោត ិគចឆតីតិ។  

[២២០] បរសស ំ ោរមកា  ព្មោ បរំ  ទ្គុគតិគាេិមកា 

  បរសស ំ ទាយមកា  ធីមរា  បរំ  សុគតិគាេិមកា។ 
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 បមរស ំ ស ំ ធនំ ហរតីត ិ បរសសហំរមកា បរធនមេនមកា។ បមរស ំ ស ំ  

អតតមនា ធនំ មទ្តីត ិបរសសទំាយមកា។ 

  [២២១] សំ  សំ  ទ្ត្វ ា  បមរស ំ ស ំ សកា  បរតថកាេមកា 

  សំ  សំោមរ  លមភ  សំ  សំ បចឆិមេ  អតតភាវមក្។ 

 សំ ស ំ ទ្ត្វ ាតាទ្េិ ហិ សំ សបបុរមិោ សកា បរតថកាេមកា សំ សយ ំ     

អតតនា បមរស ំោចកាទ្ិបរបុគគោន ំសំ ធនំ ទ្ត្វ ា សំោមរ សំ េហនតំ ធន ំសំ 

សេំុ ច លមភ លមភយេ, បចឆិមេ អតតភាមវ សំ សនតិិំ និព្វ ាន ំ លមភ លមភយាត ិ       

អមត្ថ ា។  

[២២២] េេិន្ទនទិយ ំ បក្ិតតិត ំ េម្កាសេុទ្ីរតិ ំ

  សគគដាឋ ានបំ ិ េំ  វុតត ំ សុញ្ញតំប ិ ច  េំ  េតំ។ 

 ឥន្ទនទិយ ំ េំ ឥត ិ បក្ិតតិតំ។ អាកាស ំ េំ ឥតិ ឧទ្ី រតិំ។ សគគដាឋ ានំប ិ េំ ឥត ិ

វុតតំ។ សុញ្ញតតំបិ ច េំ ឥត ិ េតំ។ តតថ ឥន្ទនទិយ ំ ចក្ខ ុ វ ិ្ ញ ាណាទ្នី ំ គតិនិវាសភា-

វមត្ េនតិ វុចចតិ។ អាកាស ំ  វវិតិតមដឋន េនតិ វចុចតិ។ សមគាគ ា ក្តសចុ រមិតហិ     

ឯក្មនតន គនតពវ ត្ត ា េនតិ សង្ខយំ គចឆតិ។ សុញ្ញតតំប ិច  វវិតិតមដឋមនវ េនតិ វុចចតិ។  

[២២៣] មគា  មគាមណ  ឥន្ទនទិមយ  ភេុេ ំ វចមន  មចវ  ពទុ្ធិយំ 

  អាទ្ិមចច  រសមិយំ  មចវ  បានីមយប ិ បវតតមត។ 

 រូបាទ្ិមគាចរ ំ ចិតតនតិ ឯតថ មគាសមទាទ ា មគាមណ ច ឥន្ទនទិមយ ច វតតត។ិ គាមវា  

បសមវា ចរនតិ ឯត្ថ ាតិ មគាចមរា។ មគាមណហិ អភិណហ  ំ ប រតិពវ ដាឋ ានំ។ ឯវ ំ មគា-   

សមទាទ ា មគាមណ វតតតិ។ មគាចមរា  វយិ មគាចមរា រូបាទ្។ិ អេ វា គាមវា ចកាខ ាទ្ិ

ឥន្ទនទិោ ចរនតិ ឯត្ថ ាតិ មគាចមរា រូបាទ្ិ។ ឯវ ំ មគាសមទាទ ា ឥន្ទនទមិយ វតតតិ។ រូបាទ្-ិ  

ធមម្ម ា មគាចមរា អារេមណ ំឯតសាត ិរូបាទ្ិមគាចរ ំចិតតំ។  

[២២៤] រូបាទ្ិមគាចរំ  ចិតតំ   មគាេតិិំ  មគាតេំ  នមេ 
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  មគាមតតន  មគាតមម្  នាមថា មគាមគាតតំ  មគាតេ ំ នមេ។ 

 មគាេតិិំ មគាេតំ នមេត ិ ឯតថ មគាសមទាទ ា បេ វយិ ំ វតតតិ។ មគាតេិិំ ភ ូរបិញ្ញ ំ

មគាតេ ំ សម្ម ាសេពទុ្ធំ នមេ នម្េ ិ វនាទ ាេតី ិ អមត្ថ ា។ មគាមតតន មគាតមម្តិ ឯតថ 

មគាសមទាទ ា វចមន ពទុ្ធិយំ បវតតតិ។ មតនាហុ មបារាណា គំ ត្យតីត ិ មគាតតំ។ 

មគាតមម្តិ ហិ វតតម្នំ តំ វចនំ ពទុ្ធិញ្ច  ត្យតិ ឯក្ំសិក្វសិយត្យ រក្ខ តីតិ 

មគាតតំ។ យោម ា ពទុ្ធអិារេមណភមូតន អមតថន  វនិា ន វតតត ិ អភិធាន ំ អភិមធយេ-    

ភមូតន, តោម ា មគាតតសង្ខ ាមត្ អមត្ថ ា ត្និ ពទុ្ធិអភិធានានិ ត្យត ិ រក្ខ តីត ិ        

អមត្ថ ា។ មកា បន មោត?ិ អញ្ញកុ្លបរេបរា ោធារណ ំតសស កុ្លសស អាទ្ិ-

ប ុរសិសេទុាគតកុ្លប រោិបន ោធារណំ ោេញ្ញរូបនត ិ ទ្ដឋពវ ំ។ ត ំ បន 

មគាតេមគាតតក្សសបមគាត្ត ាទ្ិវមសន ពហុ វធិ។ំ ឯវ ំ ពទុ្ធ ំ ោេញ្ញរូប។ំ តំ     

អភិធាន ំពទុ្ធិិំ ច ត្យតិ រក្ខ តីត ិមគាតតនតិ វុតត ំមគាមគាតតំ មគាតេ ំនមេតិ ឯតថ មគា-

សមទាទ ា អាទ្ិមចច វតតតិ។ អាទ្ិចចពនធ ុ ំ មគាតេំ សម្ម ាសេពទុ្ធំ វនាទ ាេីត ិ អមត្ថ ា។       

មគាសស អាទ្ិចចសស សម្មន មគាមតត ជាមត្ មគាមគាមត្ត ា, ត។ំ អាទ្មិចាច ាប ិ ហិ 

មគាតេមគាមតត ជាមត្ ភគវាបិ។ ឯវ ំ មគាមតតន សម្នមគាតតត្យ តតថ តតថ 

អាទ្ិចចពនធតូិអាទ្ិនា ភគវមត្ មថាេនា ទ្ិសសតិ។  

[២២៥] ឧណហ គូ  ឧគគមត្  មោតិ មគាសីតចនទននតិ  ច 

  ឧទាហរណមេតសស យថាក្េេ ំ  វភិាវមយ។ 

 ឧណហ គូត ិ ឯតថ បន មគាសមទាទ ា រសមិយ ំ វតតតិ។ ឧណាហ ាភាមវា រសមិមោ          

ឯតសាត ិឧណហ គុ សូ រមិោ។ ឧណហ មគាតិ វតតមពវ  ឱការសស ឧការំ ក្ត្វ ា ឧណហ គុត ិ

វុតតំ។ មគាសីតចនទននតិ ឯតថ មគាសមទាទ ា បានីមយ វតតតិ។ មគាសមទ្ទន ហិ រលំ       

វុចចតិ។ មគា  វយិ រលំ  វយិ សតី ំចនទនំ មគាសីតចនទនំ មោហិតចនទនំ។ តសមិិំ បន 

ឧទ្ទនមត្ ឧទ្ធ រតិបកុ្ដឋិតមតលេ ហ ិបក្ខ ិមតត តំេណមញ្ញ តំ មតលំ សុសីតលំ មោតិ។ 
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សទ្ទនតីិយេទិ្ ំវុតត។ំ  វសិវ បបកាសបក្រមណ បន  

    មគាសមទាទ ា សគគរសំសីុ វររិារុនវា រសី ុ

    ទ្ិោនយនចមនទស ុ បសុេ ហ ិវចមន ភ ុវតី ិវុតតំ។ 

 ធមម្ម ា បចិមតន គាវ ំ បោតិ គាមវា និគចឆនតិ មទ្ហមត្ គាមវន ប វមិរឈយេ   

េណមិកា គវ ំ្ិនទនតិ គចឆកា។ ឧណហ កាមល គវ ំគមហសុំ តសតិ្ គាវ ំឱមោមក្ស ិ

ចក្ខ ុនា គាមវន ចនទេិក្ខ ត ិ គាវំ ឱមោមក្សិ ចក្ខ ុនា គាមវន ក្មរានត ិ ក្សសកា  

គាវំ ភាសនតិ មតរោ គាមវ ឋិមត្ ឱនេិ ោេនតិ យថាក្េេេុទាហរណេទិ្ ំ

 វមិញ្ញយេំ។ មតមនទ្ ំវចុចត ិ 

   បុញ្ញវា គចឆតិ គាវ ំ   គាវា មរាចនតិ សតថមុនា  

   គាមវន េណិមកា  វមិរឈ   គាវ ំ្ិនទនតិ គចឆកា។  

   តសិត្ គវម្បាសុំ  គាវ ំទ្ហុតិ បរុមនា  

   គាមវន ឥក្ខ មត ចនទំ  គាវ ំ ឥក្ខ តិ ចក្ខ ុនា។ 

   គាមវន ក្សិតំ មេតតំ  គាវ ំភាសនតិ មតរនា 

   គាមវ ឋិមត្ នេិ  ោេំ  មគាសទ្ទមត្ថ ា  វជិានិមោតិ។ 

[២២៦] មម្សមទាទ ា  វតតត ិ ចមនទ  បុណណេ ី បុណណម្តិ  ច 

  ម្សមទាទ ា  សិរោិ  មោតិ េនាធ ាត្ត ិ និទ្សសន។ំ 

 បុណណេ ីបុណណម្តិ ច បមោមគស ុមម្ វុចចតិ ចមនាទ ា។ ឯក្ក្ខ រមកាសមលលហិ 

មម្ សិមវា ចនទិម្ មចវាតិ វតុតំ។ បុមណាណ ា មម្ ចមនាទ ា ឯត្ថ ាតិ បុណណេី។ ឯវ ំ    

បណុណម្។ រត្ត ាមបក្ខ ំ ឥតថីលិង្គវចនំ។ េនាធ ាត្ត ិ ឯតថ ម្ វុចចតិ សិ រ។ិ តថា ហិ 

មបារាមណហិ េំ ស ិរ ិិំ ធាមរតិ  វទិ្ធាត ិចាតិ េនាធ ាត្ត ិអមត្ថ ា បកាសិមត្។  

[២២៧] រាសមទាទ ា  វតតត ិ សមទ្ទ  រតតីតិទ្ ំ និទ្សសន ំ

  ភាសមទាទ ា  រសមិយំ  មោតិ ភាក្មរា  សុរមិោ  ឥតិ។ 
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 រតតីត ិ ឯតថ រា វុចចតិ សមទាទ ា។ អគគញ្ញសតុតដីកាយំ ហិ រា សមទាទ ា តិយេត ិ     

្ិរជត ិ ឯត្ថ ាតិ រតតិ សត្ត ានំ សទ្ទសស វូបសេកាមោត ិ វុតត។ំ តោម ា រាសទ្ទសស 

សទ្ទវាចក្មតត រតតីត ិ បទ្ ំ និទ្សសនំ។ ភាសទ្ទសស រសមិវាចក្មតត ភាក្មរាតិ បទ្ ំ

និទ្សសនំ។ ភ ំរសមិិំ ក្មរាតីត ិភាក្មរា សូ រមិោ។    

[២២៨] មោភនមតថ  ច  សុមេ  ច  សុដឋ ុ សម្ម ាទ្ិមដឋសុ  ច 

  សេិទ្ធិោទ្ីស ុ មចវ  សុសមទាទ ា  សេបវតតតិ។ 

[២២៩] សុគមនាធ ា  សុក្រំ  បាបំ  សុគមត្  សុគមត្ត ិ ច 

  សុភិក្ខ នតាទ្ិក្ ំ មេយេំ  បណឌ ិមតហិ  និទ្សសនំ។ 

 សុ មោភមណា គមនាធ ា ឯតសាត ិ សុគមនាធ ា។សុមេន អក្ិមចឆន ក្ រយិមត 

ព្លរមនហីត ិ សុក្រំ បាបំ។ សុដឋ ុ គត ំ គេន ំ ឯតសាតិ សុគមត្។ សម្ម ា     

គចឆត ិសម្ម ា គទ្តិ វាតិ សគុមត្។ ស ុសេិទ្ធ ំភិក្ខ  ំឯតសមិិំ នគមរតិ សុភិក្ខ ំ។  

[២៣០] អមោភមណ  អភាមវ  ច កុ្ចឆិមត  អសេិទ្ធិយ ំ

  ក្ិមចឆ   វរិូបត្ទ្េិ ហ ិ  ទ្សុមទាទ ា  សេបវតតត។ិ 

[២៣១] ទ្គុគមនាធ ា  មចវ  ទ្បុបម ញ្ ា ទ្បុបុមត្ត ា  េជ្តមជា  អយំ 

  ទ្សុសសស ំ ទ្កុ្េរំ  បញុ្ញំ ទ្ពុវ មណាណ ា  ទ្េុមមុខាត ិ ច។ 

 ទ្ ុអមោភមណា គមនាធ ា ឯតសាតិ ទ្គុគមនាធ ា គូមថា។ ទ្ ុនតថិ ប ញ្ ា ឯតសាត ិ

ទ្បុបម ញ្ ា។ កុ្ចឆិមត្ បុមត្ត ា ទ្បុុមត្ត ា។ ទ្ ុ អសេិទ្ធ ំ សសស ំ ឯត្ថ ាត ិ ទ្សុសសស។ំ 

ទ្មុក្ខ ន ក្ិមចឆន ក្ រយិមត ព្លរមនហីត ិទ្កុ្េរ ំបុញ្ញំ។ ទ្ ុ វរិូមបា វមណាណ ា ឯតសាត ិ

ទ្ពុវ មណាណ ា។ ទ្ ុ វរិូបេុេំ ឯតសាត ិទ្េុមមុខា។  

[២៣២] ភសូមទាទ ា  វុេឍិយមញ្ច វ បេ វយិញ្ច   វតតត ិ

  អភមុេមហិ  ច  ភបូាមោ ភរូុមោត ិ និទ្សសន។ំ 
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 អភមុេម ក្េំ ន ុ ភណស ិ បាបក្ំ វា ថាសសីត ិ ឯតថ អភមុេមត ិ បទ្ំ ភ-ុ     

សទ្ទសស វុេឍិវាចក្មតត និទ្សសនំ។ ន ភ ូ អភ។ូ វុេឍិ វរិហិត្ វាចា។ ភុ ំ បេ វ ិិំ     

បាមលតិ រក្ខ តីតិ ភបូាមោ រាជា។ ភយុំ បេ វយិ ំរុហតីត ិភរូមុោ រុមកាខ ា។  

[២៣៣] បចចមតត  ឧបមោមគ  ច  ក្រមណ  សេបទានមិយ 

  ោេិេ ហ ិ ចាតិ  មតសមទាទ ា  បញ្ច សវ មតថស ុ ទ្ិសសតិ។ 

 ន មត សេំុ បជាននតិ មយន បសសនតិ ននទននតិអាទ្សី ុ តសទ្ទវមសន បចចតត-    

ពហូវចមន មតសមទាទ ា ទ្ិសសតិ។ មតន បសាេ ិទារមក្តិអាទ្សីុ ឧបមោគពហូ-

វចមន។ ក្ិមនត ទ្ិដឋំ អាសវា បទាលតិ្តិអាទ្សី ុ តុេ ហសទ្ទវមសន ក្រមណ           

តតិោវចនមតថ។  

   នមម្ មត បុ រោិរញ្ញ  នមម្ មត បុ រសិុតតេ 

   នមម្ មត ពទុ្ធ វរីតថ-ុ   អាទ្សី ុសេបទាមន។ 

 ក្ិមនត វតតំ ក្ិិំ បន ជ្ពហម ច រយិនតិអាទ្ីសុ ោេីអមតថ។  

[២៣៤] ក្រមណ  សេបទាមន  ច  ោេិក្មតត  ច  អាគមម្ 

  មេសមទាទ ា  ឥតិ   វមិញ្ញមយា  វញិ្ញុ នា  នយទ្សសិនា។ 

[២៣៥] បចចមតត  ឧបមោមគ  ច  ក្រមណ  សេបទានមិយ 

  ោេិសស  វចមន  មចវ  តមេវ  បទ្បូរមណ 

  ឥមេស ុ ្ស ុ ឋាមនសុ  មវាសមទាទ ា  សេបវតតត។ិ 

 មេសមទាទ ា ក្ិមចចន មេ អធគិត ំ ហលនាទ ានិ បកាសិតុនតិអាទ្សីុ ក្រមណ    

អាគមត្។ េោតិ អមត្ថ ា។ តសស មេ ភមនត ភគវា សង្ខិមតតន ធេមំ មទ្មសតូតិអាទ្សី ុ

សេបទាមន។ េយ ហនតិ អមត្ថ ា។ បុតតេតថ ិ ធនេតថីតិអាទ្សី ុ ោេិអមតថ។ មេ េេ 

បតុ្ត ា អតថ,ិ មេ េេ ធន ំ អតថីតិ អមត្ថ ា។ មវាសមទាទ ា ក្ចចិ មវា អនរុុទាធ ា សេគាគ ា       

សមម្ម ាទ្ម្នាតិអាទ្សីុ បចចមតត វតតតិ។ គចឆេ ភិក្ខ មវ បណាមេេ ិ មវាតិអាទ្ីស ុ
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ឧបមោមគ។ ន មវា េេ សនតិមក្ វតថពវ នតិអាទ្សី ុក្រមណ។ វនបតថប រោិយ ំមវា 

ភិក្ខ មវ មទ្សិសាេតីិអាទ្ីស ុសេបទាមន។ សមពវ ស ំមវា ោ របិតុ្ត ា សុភាសិតនតិ-

អាទ្ីស ុោេិវចមន។ បសាេ ិមវាហំ អត្ត ាននតិអាទ្សី ុបទ្បរូមណ។  

[២៣៦] បចចមតត  ឧបមោមគ  ច ក្រមណ  សេបទានមិយ 

  ោេាវធារមណ  មចវ នសុទ្ទមតថ  និវារមយ 

  តថា  និបាតេតតេ ហ ិ មនាសមទាទ ា  សេបវតតតិ។ 

មនាសមទាទ ា គាេំ មនា គមចឆយាម្ត ិ ឯតថ បចចមតត វតតតិ។ ម្ មនា អរជ         

 វកិ្នតិិំស ុ រម ញ្ ា សូទា េោនមសតិអាទ្ីសុ ឧបមោមគ។ ន មនា  វវិាមោ        

នាមគហិ ក្តបុមព្វ ា កុ្ទាចននតិអាទ្ីស ុ ក្រមណ។ សំ វភិមរជេ មនា រមរជនាត-ិ    

អាទ្ីស ុ សេបទាមន។ សត្ថ ា មនា ភគវា អនបុបមត្ត ាតិអាទ្សីុ ោេិវចមន។ ន 

មនា សេំ អតថ ិតថាគមតនាត ិឯតថ អវធារមណ។ មនវ អតថីត ិអមត្ថ ា។ បសសេ មនា 

តមុេ ហ ភកិ្ខ មវ ឯត ំ មវភារំ បពវ តនតិអាទ្សីុ សទ្ទមតថ។ បចុាឆ ាយនតិប ិ វតត ុំ វដតតិ។ 

សភុាសិតមញ្ញវ ភាមសយេ មនា ច ទ្ពុ្ភ ាសិតំ ភមណតិអាទ្សីុ បដិមសមធ។ ន មនា 

សភាយ ំន ក្មរានតិ ក្ិញ្ច ីតិអាទ្ីស ុនិបាតេមតត។  

[២៣៧] ប ញ្ ាយ  វតតតិ  ធីតិ សមទាទ ា  ធីមរា  ធិម្តិ  ច 

  ឥតថិយំ  វតតត ិ េីត ិ  សមទាទ ា  មេមយា  បមោគមត្។ 

 ធិ ឥតិ សមទាទ ា ប ញ្ ាយំ វតតតិ។ ធីមរា ធមិ្តិ បទ្ ំនិទ្សសនំ មវទ្តិពវ ំ។ អតថ ំ

ធាមរតីត ិធិ ប ញ្ ា។ ធិ ឯតសស អតថីត ិធីមរា ធិម្ ច។ បឋេបមទ្ របបចចមោ។ 

បចឆិេបមទ្ នតបុបចចមោ។ េី ឥតិ សមទាទ ា ឥតថិយ ំ វតតតិ។ មោ បន េីសមទាទ ា        

បមោគមត្ មេមយា។  

[២៣៨] េិមោ  តសស  បជាយនតិ  ន  បុម្  ជាយមត  កុ្មល 

   េីនំ ភាមវា  ទ្រុាជាមនា  េចឆមសសមវាទ្មក្  គតិ។ 
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 េមិោ ឥតថិមោ ឯតសស បុគគលសស កុ្មល បជាយនត ិ បមុ្ ប ុរោិ តសស  

កុ្មលន ជាយមរ។ េនីំ ឥតថីន ំ ភាមវា អធិបាមោ ទ្រុាជាមនា ទ្ ុវមិញ្ញមយា។   

ក្ិេិវ? េចឆសស ឧទ្មក្ គត ិឥវ។ េិយត ិសំឃាដំ គចឆតិ គមព្ភ ា ឯតសាត ិេី។ 

មេ សឃំាមដ។ ឥតថិយេតិយមវា វាតិ អ។ បុន នទាទ្ិនា ឦ។  

   ឥតថី េ ីវនិត្ នា រ ី  អពោភិរ ុសុនទ រ ី 

   ក្នាត ា លីេនតិន ីម្តុ- គាមម្ េិសា ច កាេិនីត ិ 

ឥតថីនេភិធានានិ។  

[២៣៩] កុ្ក្េុដា  េណមោ  ទ្ណាឌ ា េិមោ  ច  បុញ្ញលក្ខ ណា 

  ឧបបរជនត ិ អបាបសស  ក្តបុញ្ញសស  រនតមុនា។ 

[២៤០] បចចមតត  ឧបមោមគ  ច  ភមុេម  ច  ក្រមរបិ  ច 

  ចតូមសវ មតស ុ ឋាមនសុ  យនតិ  សមទាទ ា  បវតតត។ិ 

 យំ ឥតិ សមទាទ ា យំ មេ ភមនត មទ្វាន ំ ត្វតិិំោន ំ សេមខុា សុតំ សេមខុា-      

បដិគគហិតំ អាមរាមចេិ ត ំ ភមនត ភគវមត្តិអាទ្ីស ុ បចចតតវចមន ទ្ិសសតិ។ យនតំ    

អបុចឆិម្ហ ា អក្ិតតយិ មនា អញ្ញនតំ បុចាឆ ាេ តទ្ិង្ឃ ជ្ពហីូតិអាទ្សី ុឧបមោគវចមន។ 

ឥមត្ មោ ភិក្ខ មវ ឯក្នវុមត្ ក្មបា យំ  វបិសស ិ ភគវា អរហំ សម្ម ាសេពមុទាធ ា 

មោមក្ ឧទ្បាទ្ីតអិាទ្ីស ុភមុេម។ អដាឋ ានមេត ំភិក្ខ មវ អនវកាមោ យ ំឯក្ិសា 

មោក្ធាតុោ មទ្វ  សម្ម ាសេពទុាធ ា ឧបបមរជយេុនតិអាទ្សី ុ ក្រណវចមន ទ្សិសត។ិ 

យំសមទាទ ា និបាតេមគាគ ាបិ មោតិ។ ឯកូ្នតិិំមោ វយោ សុភទ្ទ យំ បពវ រជ ំ ក្ិិំ

កុ្សោនឯុសិនតិអាទ្ីសុ។ តតថ ឯកូ្នតិិំមោ វយោត ិ វមយន ឯកូ្នតិិំស-       

វមសា ហុត្វ ា។ យំ បពវ រជនត ិ ឯតថ យនតិ និបាតេតតំ។ ក្ិិំកុ្សោនឯុសិនត ិ ក្ិិំ      

កុ្សលំ អនឯុសមនាត ា ប រមិយសមនាត ា។ តតថ ក្ិិំកុ្សលនត ិ សពវ ញ្ញុ ត ញ្ ាណ ំ         

អធិមបបតំ។ តំ គមវសមនាត ាត ិអមត្ថ ា។ េោនិព្វ ានសុតតវណណនាយេិទ្ ំវុតតំ។  
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  [២៤១] បចចមតត  ឧបមោមគ  ច  ការមណ  ច  និបាតមយ 

  ចតូមសវ មតស ុ ឋាមនសុ  តនតិ  សមទាទ ា  បវតតត។ិ 

 តំ ឥតិ សមទាទ ា ត ំ ហិ តសស ក្ំ មោតិ, តញ្ច  អាទាយ គចឆតីតិអាទ្ីស ុ      

យថាក្េេ ំ បចចមតត ឧបមោមគ ច ទ្សិសតិ។ តំ កុ្មតតថ អាននទ លព្ភ ា, យនតំ ជាត ំ 

ភតូ ំសង្ខតំ បមោក្ធេម,ំ ត ំ ច ម្ បលរុជីតិ មនត ំឋានំ  វរិជតីតិអាទ្សី ុតំសមទាទ ា 

ការមណ ទ្ិសសតិ។ អដឋក្ថាយ ំហិ តំ កុ្មតតថ លព្ភ ាត ិតនតិ តោម ា យោម ា សមពវ ហិ 

បិមយហិ េនាមបហិ នានាភាមវា  វនិាភាមវា អញ្ញថាភាមវា តោម ា ទ្សបារេិមោ 

បមូរត្វ ាប ិសមម្ព ាធិិំ បត្វ ាប ិធេមចក្េំ បវមតតត្វ ាប ិយេក្បាដិោ រយិំ ទ្មសសត្វ ាប ិ

មទ្មវាមរាហនំ ក្ត្វ ាបិ យនតំ ជាតំ ភតូ ំសង្ខតំ បមោក្ធេមំ, តំ ចតតំ តថាគតសាបិ 

ស ររី ំម្ បលរុជីត ិមនតំ ឋានំ  វរិជត ិមរាទ្មនតនប ិក្នទមនតនប ិន សកាេ ា ត ំការណ ំ

លទ្ធនតិ វុតតំ។ មោ បន ឱតិមណាណ ា  វបិ រណិមតន ចិមតតន ម្តុគាេំ ទ្ដុឋោុល ាហិ    

វាចាហិ ឱភាមសយេ យថា ត ំយុវា យុវតនិតិ ឯតថ តំសមទាទ ា និបាតេមតត។  

[២៤២] ឥចាច ាមនកាភិមធមយេក- ក រាមេ  ចតុវសីត ិ

   ោសនញ្ញូ ហិ   វញិ្ញូ ហិ តតថ  តតថ   វជិានិោ។ 

 ឥតិ ឯវ ំ វតុតនមយន ឥមេ ចត ុវសីត ិ អមនកាភិមធយា អមនក្តថវនាត ា       

ឯក្ក្ខ រា ោសនញ្ញូ ហិ ប រយិតតោិសនញ្ញូ ហិ បណឌ ិមតហិ តតថ តតថ ឋាមន         

 វជិានិោ  វជិានិតព្វ ា។  

[២៤៣]  វទិាធ ា  ភបូាលកុ្េុទ្- មគារកាខ ាទ្ិបមទ្ស ុ មវ 

   ភកុូ្មគា  ឥតិ  បេ វ ី វុចចតីតិ   វភិាវមយ។ 

  វទិាធ ា បណឌ ិមត្  វភិាវមយត ិ មោរនា។ ភុ ំ បេ វ ិិំ បាមលតីតិ ភបូាមោ          

រាជា។ កំុ្ បេ វយិ ំ មម្ទ្តិ តតថ ជាតត្ត ាតិ កុ្េុទ្ ំ កុ្វលយំ។ គ ំ បេ វ ិិំ រក្ខ តតីិ 

មគារមកាខ ា។ មេតតរមកាខ ា ក្សិរមកាខ ាត ិ អមត្ថ ា។ វុតតំ ហិ សុតតនិបាតដឋក្ថាយំ វា
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មសដឋសុតតវណណនបបមទ្មស។ មគារក្ខ នតិ មេតតរក្ខ ំ ក្សិរក្ខ នតិ វុតតំ មោតិ។ បេ វ ី

ហិ មគាត ិវចុចតិ តបបមទ្មោ ច មេតតនតិ។  

[២៤៤] សហោ  សគជា  មសនា សភដាយំ ន  មច  រិត្ 

  អម្តិមកា  េុមគា  អសស អក្ខ រញ្ញូ បិ  មេ  សុមត្។ 

 សហោ អសសពលសហិត្ សគជា ហតថីពលសហិត្ សភដា សូរ-

មោធរនសហិត្ អយ ំ មសនា អយំ បរមសនា េេ បុមតតន ន មច រតិ្ យទ្ិ ន  

រតិ្ តទា មេ សមុត្ េេ បុមត្ត ា អម្តមិកា អរនិមកា រននីរហិមត្។ អក្ខ រញ្ញូ ប ិ

មវទ្បាឋញ្ញូ ប ិេមូគា េមនាទ ា ព្មោ អសស ភមវយាត ិអយ ំព្ហេមត្ថ ា។ ក្ត្វ ាមត្ថ ា 

បន សហោ ហការយការសហិត្ សគជា គការរការសហិត្ មសនា 

ឥការនការសហិត្ សភដា ភការដការសហិត្ អយំ សិទ្ធិម្តិកា េេ 

បមុតតន សិមសសន ន មច រតិ្ យទ្ ិ ន វសីក្ត្, តទា មេ សមុត្ េេ បុមត្ត ា 

សមិសា អម្តមិកា អ វ ិ្ ញ ាតវណណក្េមម្ អក្ខ រក្េមេ អម្ក្ត្ត ា អក្ខ រញ្ញូ ប ិ    

មវទ្បាឋញ្ញូ ប ិ េមូគា អសស េមនាទ ា ព្មោ ភមវយាតិ។ ឯតថ សហោតិ វចមនន 

អវគគក្ខ រា គហិត្។ សគជាត ិ ឯតថ គកាមរន ក្វមគាគ ា រកាមរន ចវមគាគ ា។  

មសនាត ិ ឯតថ ឥកាមរន អដឋសរា នកាមរន តវមគាគ ា។ សភដាត ិ ឯតថ ភកាមរន    

បវមគាគ ា ដកាមរន ដវមគាគ ា គហិមត្។ ឥទ្ំ វតុតំ មោតិ នមម្ ពទុាធ ាយ សិទ្ធំ អ អា ឥ 

ឦ ឧ ឩ ឯ ឱ, ក្ េ គ ឃ ង្, ច ្ រ ឈ េ, ដ ឋ េ ឍ ណ, ត េ ទ្ ធ ន, ប ផ 

ព ភ េ, យ រ ល វ ស ហ ឡ អំ ឥតិ អយំ អក្ខ រម្តិកា េេ បុមតតន យទ្ិ ន វសី

ក្ត្ មោត,ិ តទា អក្ខ រម្តិកាយ អម្ក្ត្ត ា មវទ្បាឋញ្ញូ បិ េេ បុមត្ត ា 

ព្មោ វណណក្េមេ អម្មកា ភមវយាត។ិ អយំ គាថា ម្តិកាតេសមិិំ នាមេ      

សហោតាទ្ាមនក្តថក្បបនមត្ នាេនត រតិ្ េិសា អម្តិកាសមទ្ទន          

អរនិកាបសិមទ្ធន អក្ខ រម្តិកាភិធានមត្ អក្ខ រញ្ញូ សមទ្ទន ច វណណញ្ញូ បសិមទ្ធន 
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មវទ្មវទ្ិន ិ អធិនាក្ខ រញ្ញុ េ ហិ វាសិចចយវញ្ច នមត្ វញ្ច ិត្រូបមោគិនី ច មោតតីិ    

សង្ េិណាណ ា នាេ បមហឡិកា។   

[២៤៥] េណនមេហិ  សំយុមត្ត ា តថា  យលវមឡហិ  មោ 

  ោសមន  ឧរមោ  មេមយា ក្ណឋ មជាមយវ  មក្វមោ។ 

 េ-ណ-ន-មេហិ សំយុមត្ត ាតាទ្សី ុ វមិញ្ញយេំ។  

[២៤៦] តញ្ហិ  ត ហ្ ា  នាហ ាបន ំអេ ហ វុយ ហមត  វុឡ ហមត  តថា 

  អវ ហមោ  រុឡ ហិឥមចចមត បមោគា  មោនត ិ ោសមន។ 

[២៤៧] ចតុពវ ិធំប ិ យំ  វាក្េំ បមទ្មយវ  ច  លពភតិ 

  គរជ ំ បរជញ្ច   មគយេញ្ច  ក្ចឆ្ ច ាតិ  តទ្ីរមិយ។ 

[២៤៨] តជ្ត  យ ំ ចណុណិមយមហវ បមទ្ហិ  អភិសង្ខត ំ

  មវយាក្រណសង្ខ ាតំ តំ  គរជនតិ  បវុចចតិ។ 

[២៤៩] គាថាបមទ្ន  ពមនធន យំ  វាក្េេភិសង្ខត ំ

  សុទ្ធិក្គាថាេយិក្ ំ តំ  បរជនតិ  ក្េីយតិ។ 

[២៥០] គាថាហិ  ចណុណិមយមហវ បមទ្ហិប ិ ច  សង្ខត ំ

  េិសសិត្វ ា  យំ  សគាេត្ត ា តំ  មគយេនត ិ បវុចចត។ិ 

[២៥១] គជាជ ាទ្ីហិ  តុ  យំ  តហិី  វេិុតតនត ំ សុមេធោ 

  អដឋក្ថាទ្ិក្ ំ ោតថ- វចន ំក្ចឆេជ្ពវុំ។ 

[២៥២] មតស ុ គជាជ ាទ្ិមភមទ្សុ គមនថស ុ បុពវ វញិ្ញុ ហិ 

  សំពេញ្ជ នមវាេិសស- វោ  សនធិភិធានមត្។ 

[២៥៣] សរា  យនតិ  សមរ  មោបំ ឯមកា  មទ្វ ប ិ តមោបិ  វា 

  ធាតុសំសដឋេ ហ ិ សនធេិ ហិ សនាធ ាយ  ក្េិត ំ ឥទ្ំ។ 

[២៥៤] តោម ា   វញិ្ញូ ហិ   វមិញ្ញយេំ មោតូន ំក្ង្ខធំសក្ំ 
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  នសិ  រារភមដា  យនតិ ឯយេ  មហយេ  និទ្សសនំ។  

[២៥៥] ធនតិ  លនតិ  ទ្ិោ  ភនតិ  វមិនយេុ ំេនត ិ វនតិ  ច 

  អមរឈយាស ិ ឧមបយាសិ ឥចាច ាទ្ ិ ច  និទ្សសនំ។ 

 នសិ រារភមដាត ិន អសិ រារភមដាត ិម្មទា។ ឯក្សមិិំ សមរ បមរ ឯក្បពុវ -

សរមោមបា។ យនតិ ឯយេ មហយាតិ ឯតថ ពហូ រនា នានាទ្ិស ំ យនត ិ គចឆនតិ 

 វសិាស ំ ឯយេ គមចឆយេ បណឌ ិមត្ សមច ឧបាមទា មហយេ ភមវយាត ិ           

មោរនា។ យនតីតិ ោ អ អនតីតិ វណណដឋីតិ។ ឯយាត ិឥ អ ឯយាត ិវណណដឋីតិ។ 

មហយាត ិ ហុ អ ឯយាត ិ វណណដឋីតិ។ ឯតថ បដិបាដិោតិ មោ សរា លពភនតិ។ 

ឯក្សមិិំ សមរ បមរ ឯក្ក្ខ មណ ទ្វ ិន  ំ បុពវ សរាន ំ មោមបា។ ធនត ិ ធាមរនតិ។ លនត ិ    

គណហ នតិ។ ភនត ិ មជានតិ។  វមិនយេុ ំ ទ្មេយេុំ។ េនតិ ជាននត។ិ វនតិ  វនិសសនតិ។         

អមរឈយាស ិឧគគមណហ យាស។ិ ឧមបយាស ិន េ ំបុន ឧបគមចឆយាសិ។  

 ធនតីតិ ធា ធារមណ ធា អ អនតីតិ វណណដឋីត។ិ លនតីតិ ោអាទាមន, ោអ អនតីតិ 

វណណដឋីតិ។ ភនតីត ិភា ទ្ិតតិេ ហ,ិ ភា អ អនតីតិ វណណដឋីតិ។  វមិនយេុនតិ  វបិមុព្វ ា  វនិមោ, 

នី អ ឯយេុនត ិ វណណដឋីតិ។ េនតីតិ ញា ជានមន, ញា អ អនតីតិ វណណដឋីតិ។ វនតីត ិ មវ   

 វនិាមស, មវ អ និ អនតីត ិ វណណដឋីតិ។ ឯមតសុ បដិបាដិោ តមោ សរា លពភនតិ។ 

ឯក្សមិិំ សមរ បមរ ឯក្ក្ខ មណ ទ្វ ិន ំ បពុវ សរាន ំមោមបា។ អមរជយាសីត ិអធិ ឥ អ 

ឯយាសីត ិ វណណដឋីត។ិ ឧមបយាសីត ិ ឧប ឥ អ ឯយាសតី ិ វណណដឋីតិ។ ឯតថ      

បដិបាដិោ ចត្ត ាមរា សរា លពភនតិ។ ឯក្សមិិំ សមរ បមរ ឯក្ក្ខ មណ តិណណ ំ បពុវ - 

សរាន ំមោមបា។   

[២៥៦] មោ  សសស ំ សិនតិ  មោមគហិ ភវមតវ  យថាក្េេ ំ

  សិមសា  សសសញ្ច   សិសសញ្ច  រមនា  តុយ ហ ំ ធនំ ឥត។ិ 
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 មោ សសស ំសិនត ិមោមគហិ មោ ឥតិ ច សសស ំឥត ិច សិិំ ឥតិ ច សុមតតហិ 

សមិសា សិសស ឱការាមទ្មោ ច សសសញ្ច  សសស អំអាមទ្មោ ច សិសសញ្ច  

សសិស អំអាមទ្មោ ច យថាក្េេ ំ ភវមតវ។ រមនា តុេ ហ ំ ធនំ ឥតិ ឧទាហរណ ំ   

ជានិតពវ ំ។  

[២៥៧] សសស ំ សិនតិ  សិមសា  មោត ិ បមោមគា  ក្េមត្  េមត្ 

  បុញ្ញំ  អនបបក្ំ  តសស  សិមសា  មោ  គរុម្នមនា។ 

 សិនតិ សុមតតន សិសស ំ សិសស អំ។ មោត ិ សុមតតន សិមសា សិសស ឱ      

មោតិ។ តសស សសិសសស អនបបក្ ំបុញ្ញំ មោតិ។ មោ សិមសា គរ ុម្នមនា 

មោតិ ឥត ិបមោមគា ក្េមគា េមត្ ជានិតមព្វ ា។  

[២៥៨] សត្ថ ា  តិដឋតិ  សពវ ញ្ញូ  សត្ថ ា  យនតិ  ធនតថិកា 

  សត្ថ ា  អមបត ិ បុរមិោ មភាមនាត ា  សត្ថ ា  ទ្ិជាបេំ។ 

[២៥៩] សតថំ  យំ  តិេិណមនតន សមត្ថ ា  ក្ត្វ ាន  ក្បបិយ ំ

  រលំ  សតថសុស  បាទាស ិសត្ថ ា  តំ  បរភិញុ្ជ ត។ិ 

សត្ថ ា តិដឋតិ សពវ ញ្ញូ តាទ្ិគាថាយ ំ សត្ថ ាតិ រូបចតុក្េ ំ សេសតុិក្ំ នានា-

 វភិតតិវចនយុតត ំ នានតថវនតញ្ច  មោតិ។ តជ្ត ហិ សត្ថ ាត ិ ឥទ្ំ បទ្ ំ បឋម្ វភិតតិ

ឯក្វចនយុតត ំ បឋេំ ឧការនតត្ បក្តិយំ ឋត្វ ា បចាឆ ា អាការនតភតូ ំ បុំលិង្គំ។   

តិវធិោនេុមេន សមទ្វក្ ំមោក្ំ ោសតិ អនោុសតីត ិសត្ថ ា។ ទ្ដិឋធេមិក្-

សេបរាយិក្បរេមតថហិ យថារហំ សមតត ោសត ិ អនោុសតីត ិ វា សត្ថ ា។ 

មកា មោ? ភគវា។ ធនតថិកា សត្ថ ា មទ្សនតរ ំ យនតិ គចឆនតិ។ ឯតថ សត្ថ ាត ិ ឥទ្ ំ

បទ្ ំបឋម្ វភិតតិពហូវចនយុតតំ បឋេ ំអការនតត្ បក្តយិំ ឋត្វ ា បចាឆ ា អការនត-

ភតូ ំបុំលិង្គំ។ សហ វតតនតិ អមតថន ធមននាតិ សត្ថ ា។ មក្ មត? ភណឌ េូលំ គមហត្វ ា 

វណិជាយ មទ្សនតរ ំ គត្ េោរនា។ រី វតិុកាមម្ បុ រមិោ សត្ថ ា អមបត។ិ   
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ឯតថ សត្ថ ាត ិ បទ្ ំ បញ្ច េី វភិតតិឯក្វចនយុតតំ បឋេ ំ អការនតត្ បក្តិយំ ឋត្វ ា  

បចាឆ ា អាការនតភតូ ំនបុំសក្លិង្គំ។ សសតិ ហិិំសតិ សមតត ឯមតនាត ិសតថ ំអសិ-

អាទ្ិ, តោម ា សត្ថ ា។ មភាមនាត ា សត្ថ ាត ិ ឥទ្ំ បទ្ ំ បឋម្ វភិតតិអាលបនពហូវចន-

យុតតំ បឋេ ំ អការនតត្ បក្តិយំ ឋត្វ ា បចាឆ ា អាការនតភតូ ំ បុំលិង្គំ។ សហ       

អមតថនាត ិ សត្ថ ា វាណិជា។ សតថំ យនតាទ្ិគាថាយ ំ រូបចតុក្េំ នានាសូតិក្ ំ 

នានា វភិតតិក្ញ្ច  មោតិ។  

[២៦០] សត្ត ានោុសមកា  សត្ថ ា សមត្ថ ា  មទ្សនតរ ំ គមត្ 

  សតថំ  បាណហរ ំ សតថំ  អតថជាននការណ។ំ 

 សត្ត ានោុសមកាតាទ្ិគាថាយ ំ សត្ថ ា សមត្ថ ា សតថ ំ សតថនតិ រូបចតុក្េ ំ 

លិង្គមភទ្មេក្វភិតតយុិតតំ នានតថវនតញ្ច ។ សត្ថ ាត ិ ភគវា។ សមត្ថ ាត ិ ភណឌ េូលំ   

គមហត្វ ា វណិជាយ មទ្សនតរ ំគមត្ រនសេូមោ។ សតថនតិ អសិអាទ្។ិ សតថនត ិ

ពាក្រណាទ្គិមនាថ ា។ ោសត ិសមទ្ទ ច អមតថ ច អាចិក្ខ ត ិឯមតនាត ិសតថំ។  

[២៦១] នាមគាវ  នាគម្រុយ ហ នាគេូល ំ ឧបាគេ ិ

   នាគបុបផ ំ គមហត្វ ាន នាគសស  អភិបូរយ។ិ 

[២៦២] នាគិមនាទ ា  នាគម្រុយ ហ នាគបុមបផហិ  បូរយិ 

  នាគ ំ តិមោក្វមនទយេំ នាមគនមគគន  បូរិត។ំ 

[២៦៣] គុណេិសសក្សេពនធ- សមង្ េតបរមិ្ណមត្ 

  សង្ខាមោ  ្ពវ ិធា  វុត្ត ា អមនក្បរោិយមត្។ 

[២៦៤] តិមោឡសសហសានិ នារមិោ  សេលង្ េត្ 

  អសីត ិ ទ្ស  ឯមកា  ច ឥនទនាម្  េហពវ ោ។ 

តិមោឡសសហសានីត ិ តីហិ គុណិត្និ មោឡសសហសានិ។ អដឋ-

ចត្ត ាឡីសសហសានីត ិអមត្ថ ា។ អយ ំ គុណសង្ខា។ អសតីិ ទ្ស ឯមកា ចាតិ 

ឯក្នវុតិ។  
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[២៦៥]ទ្មសតថ  រារមិោ  មសត្ ទ្សសនីោ  េមនារម្ 

  ្  បិង្គោ  បណណរស ហលិទាទ ា  ច  ចតុទ្ទស។ 

 ្ បិង្គោ បណណរោតិ ឯក្ វសីតិបិង្គលរារិមោតិ អមត្ថ ា។ អយំ េិសសក្-

សង្ខា។  

[២៦៦] សតំ  ហតថី  សត ំ អសា  សតំ  អសសត រ ី រថា 

  សតំ  ក្ ញ្ ា  សហសាន ិ អាេុតតេណិកុ្ណឌ ោ។ 

 សតំ ហតថីតិអាទ្ីន ិ  វមិសសោិនិ។ សហសានីត ិ  វមិសសនំ។ តោម ា    

សតំសទ្ទ ំ សហសសសមទ្ទន មោមរត្វ ា ហតថីតិអាទ្ីន ិ ឧបបទ្ ំ ក្ត្វ ា អមត្ថ ា         

គមហតមព្វ ា។ ហតថី សតសហសាន ិ អសា សតសហសាន ិ អសសត ររិថា  

សតសហសាន ិ អាេុតតេណកុិ្ណឌ ោក្ ញ្ ា សតសហសានីត ិ ឥទ្ ំ            

សមង្ខយយេបបធានវមសនតថគហណំ។ សង្ខាបបធានវមសន បន អយំប ិ អមត្ថ ា    

គមហតមព្វ ា ហតថីនំ សតសហសស ំ អសាន ំ សតសហសស ំ អសសត ររិថាន ំ     

សតសហសស ំអាេតុតេណិកុ្ណឌ ោន ំក្ ញ្ ានំ សតសហសសនតិ។ អយំ នមោ 

អមញ្ញសុប ិឦទ្ិមសសុ ឋាមនសុ មនតមព្វ ា។  

[២៦៧] ឯក្សស  បទ្វោិរសស  ក្លលំ  នាគឃនត ិ មោឡសី 

  មោរនានំ សត្នមុចាច ា  ហិេវា  បញ្ច   បពវ មត្។ 

 មោរនានំ សត្នមុចាច ា ហិេវា បញ្ច  បពវ មត្ត ិ ឯតថ ប ច្ ាតិ សទ្ទ ំ សត- 

សមទ្ទន សទ្ធិិំ មោមរត្វ ា សិបបិកាន ំ សតំ នតថីត ិ ឯតថ  វយិ ហិេវា បពវ មត្ 

មោរនានំ បញ្ច សត្និ ឧមចាច ាតិ សង្ខាបបធានវមសន អមត្ថ ា គមហតមព្វ ា។   

បញ្ច សត្នីត ិ អទ្ធមនា អចចនតសំមោគវមសន ឧបមោគវចនំ។ អយំ នមោ      

អមញ្ញសុប ិឦទ្ិមសសុ ឋាមនសុ មនតមព្វ ា។ អយ ំសេពនធសង្ខា។  

[២៦៨] តិិំស  មេ  បុរសិនវុមតា  សមពវ   មចមក្  ក្និចចិត្ 
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   ឯមកា  មទ្វ   តមោ  ចត្ត ាមរា សតរំស ី ទ្ិវាក្មរា។ 

 តិិំស មេ បុ រសិនាវមុតាត ិ អយ ំ សមង្ េតសង្ខា។ ឯតថ ប ុរោិន ំ តិិំស-  

សហសាន ិ នវុត ិ ច សត្ន ិ តិិំសនាវុមតាត ិ វុចចនតិ។ ឥេសមិិំ បន ឋាមន តិិំស-

សទ្ទមត្ សហសសសទ្ទសស នវុតិសទ្ទមត្ ច សតសទ្ទសស មោប ំ ក្ត្វ ា តិិំស-  

នាវុមតាត ិ វតុតនតិ ន គមហតពវ ំ។ ឯវ ំ ហិ គហមណ សត ិ យតថ ក្តថចិបិ ឯទ្ិស ី

សទ្ទរចនា កាតព្វ ា សិោ។ ក្ត្យ ច ឯទ្ិោយ សទ្ទរចនាយ អត្ថ ាវគមម្ 

 វនិា ឧបមទ្មសន សណុនាត ាន ំន សិោ តោម ា មនវ ំគមហតពវ ំ។ ឯវ ំបន គមហតពវ  ំ

តិិំសនាវុមតាត ិ ឥទ្ំ មោក្សមង្ េតរុឡ ហវចនំ។ សំមក្តរឡុ ហសស បន វចនសសមត្ថ ា 

យោម ា គហិតបុពវ សំមក្មតហិ  វ ិ្ ញ ាយមត ន ឧបមទ្សមត្, តោម ា ជ្ពហម ទ្មតតន    

រ ញ្ ា វុតតកាមលបិ សត្ថ ារា ត ំ ក្េ ំ អាហ រតិ្វ ា វុតតកាមលបិ សមពវ  េនសុា  វនិា 

ឧបមទ្មសន វចនតថំ ជាននតីត ិគមហតពវ ំ។ ឯមកា មទ្វ  តមោតាទ្ ិអយំ ប រមិ្ណ-

សង្ខា។ សតរសី ទ្ិវាក្មរាតាទ្ ិ អយំ អមនក្ប រោិយសង្ខា។ សតរសំ ី ទ្ិវា

ក្មរា សហសសរសំី សូ រមិោតាទ្ីស ុហិ អមនក្រំស ីសូ រមិោតិ អមត្ថ ា។  

[២៦៩] តិិំសមញ្ច វ  សហសានិ នវុតិ  ច  សត្ន ិ ច 

  តិិំសនវុតិមោ  នាេ វុត្ត ា  ឧេមង្គជាតមក្។ 

[២៧០] យោម ា  បាវចមន  សនតិ នោមយវ  អចិនតិោ 

  មវាោរា  ច  សុគុឡ ហត្ថ ា ទ្ោបមន ន  មទ្សតិ្។ 

[២៧១] តោម ា  ោដឋក្មេ  ធីមរា គេភីមរ  រិនភាសិមត 

  ឧបមទ្ស ំ សទា  គមណហ  គរ ុ សម្ម ា  ឧបដឋហំ។ 

[២៧២] គរូបមទ្សហីមនា  ហិ អតថោរ ំ ន   វនិទត ិ

  អតថោរវហីិមនា  មោ សទ្ធម្ម ា  បរោិយត។ិ 

[២៧៣] គរូបមទ្សោភ ី ច អតថោរសម្យុមត្ 
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  សទ្ធេម ំ បរបិាមលមនាត ា សទ្ធេមោម ា  ន  ោយតិ។ 

[២៧៤] ឯក្ ទ្វ ិ តិ ចតុ បញ្ច  ្ សតត អដឋ នវ  ច 

  ទ្ស  ចាតិ  ឋិតំ  មក្ណឌ ំ សពវ ំ  ភវត ិ ក្ិតតក្។ំ 

[២៧៥] អាទ្ិអគគ ំ រុតំ  ក្ត្វ ា អមគគន  គុណតិ ំ ក្មរ 

  រមេមន  ោរកិ្ ំ ក្ត្វ ា លពភំ  មេយេំ  បម្ណក្ំ។ 

[២៧៦] ឯមកា  មទ្វ   ចត្ត ាមរា  អដឋ មោឡស  ចតុរដឋកា 

  ចតុសដឋី  ឋិត ំ មក្ណឌ ំ សពវ ំ  ភវត ិ ក្ិតតក្។ំ 

[២៧៧] អវោន ំឋិតំ  ក្ត្វ ា ទ្វ មយន  គុណិត ំ ក្មរ 

  អាទ្ិនា  មោបយិត្វ ាន មសស ំ មេយេ ំ បម្ណក្ំ។ 

[២៧៨] បញ្ជ មរមបក្មេក្សមិិំ ឯមកា  ទ្មុវ  តមោ  ចតុ 

  បញ្ច   ្  សតតដឋ  នវ សកុ្ណា  ឋបិត្  សិយុំ 

  តិណណន នត ុ កុ្ម្រានំ ក្េំ  សេ ំ ទ្មទ្  ក្វ។ិ 

[២៧៩] ឯក្ំ  បញ្ច   នមវក្សស ឯក្សស  មទ្វ   ្  សតត  ច 

  តមោ  ច  ចតុមរា  អដឋ តិណណ ំ សេ ំ ទ្មទ្  ក្វ។ិ 

[២៨០] ចតុមរា  នវមម្  មទ្វ   ច តីណ ិ បញ្ច   ច  សតតកា 

  អដឋ  ឯមកា  តថា  ្ដឋី តិណណ ំ សេ ំ ទ្មទ្  ក្វ។ិ 

[២៨១] មហដឋិម្  ជ្ពហម មោក្ម្ហ ា េហនតី  បតិត្  សិោ 

  អមោរមតតន  ឯមក្ន ឱគគត្  អដឋត្លិស។ 

[២៨២] មោរនានំ សហសានិ ចតុម្មសហិ  ភេូគិា 

  ឯវ ំ វុតតបបម្មណន មហដឋិម្  ជ្ពហម ភេូកិា។ 

[២៨៣] ឥមត្  សតសហសានិ សតតប ញ្ ាសហូបរ ំ

  សដឋិមញ្ច វ  សហសានិ ឧមពវ មធន  បកាសិត្។ 
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[២៨៤] ភវគាគ ា  បតិត្  សិោ តបបម្មណន  ឱគគត្ 

  សតតវសីទ្ិនម្ស ំ ចតុវសីញ្ច   ភេូិគា។ 

[២៨៥] សតតមកាដិទ្សលក្ខ  ំ ប ច្ ាសីតិនហុតតក្ំ 

  ្សហសសញ្ច   ភេុមម្ហ ា ភវគគ ំ ឧចចក្េមតំ។ 

 សង្ខាបសគមត្ ឯក្ទ្វ ិតិចតុបញ្ច  ។មប។ ភវគគ ំ ឧចចក្ំ េគគនត ិ វតុតំ។ ត ំ

សពវ ំ ឧត្ត ានតថត្ សុ វមិញ្ញយេំ។ អជានមនតន បន បណឌ តិ ំ បយិរុបាសិត្វ ា           

ជានិតពវ ំ។  

[២៨៦] ឥមត្  បរំ  បវកាខ ាេិ តិភេុម ំ បុគគលេប ិ ច 

   តជ្តដឋម្នសមញ្ច វ ម្ក្ភាវាយ  មោតុនំ។ 

 ឥមត្ បរ ំ មោតូន ំ ម្ក្ភាវាយ តិភេុម ំ តជ្តដឋនត ិ ភមុេម ឋិត ំ បុគគលេប ិ ច    

តជ្តដឋ ំភេុមបុគគមលសុ ឋិត ំម្នសមញ្ច វ យថាក្េេ ំបវកាខ ាេ។ិ  

[២៨៧] និតិមបអេចាត្ោ- តុនិប  កាេភេូិមោ 

  បាបុេបអអាបអ-  សុមវអអអសុសុអ 

  រ  អរុ  អាវអិាមនត ិ តិភេុម ំ មភទ្មត្  បុគ។ំ 

 និរមោ តរិចាឆ ានមោន ិ មបត វសិមោ អសុរកាមោ េនសុា ចាតុេោ- 

រារិកា ត្វតិិំោ ោម្ តុសិត្ និម្ម ានរតី បរនិេមិតវសវតត ី ឥត ិ ឯកាទ្ស   

ភេូមិោ កាេភេូិមោ នាេ។ តតថ បុ រមិ្ ចតមសា អបាយភេូ ិនាេ។ អបរា 

សតត កាេសុគតិភេូិ នាេ។ បា រសិជាជ ា បុមរាហិត្ េោជ្ពោម ា ប រតិ្ត ាភា   

អបបម្ណាភា អាភសសរា ប រតិតសុភា អបបម្ណសុភា សុភក្ិណាហ ា មវហបផោ

អសញ្ញីសត្ត ា អ វោិ អតបា សុទ្សា សុទ្សស ី អក្និដាឋ ា ឥតិ មោឡស      

ភេូមិោ រូបភេូិមោ នាេ។ តតថ អ វោិទ្មោ បញ្ច  សុទាធ ាវាោ នាេ។       

អាកាោន ច្ ាយតនភេូ ិ  វ ិ្ ញ ាណ ច្ ាយតនភេូ ិ អាក្ិញ្ច ញ្ ាយតនភេូ ិ មនវ

ស ញ្ ានាស ញ្ ាយតនភេូ ិ ឥតិ ចតមសា ភេូិមោ អរូបភេូិមោ នាេ។ ឥតិ 
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កាេរូបារូបសង្ខ ាត ំ តិភេុមំ។ មភទ្មត្ បុគ ំ ឯក្តិិំស វធិ ំ មោតិ។ វុតតញ្ច ិទ្ំ       

ទ្មសកា កាេភេូ ិ ច រូបភេូ ិ ច មោឡស អរូបភេូ ិ ចតមសា ភេូិមោ ឯក្-  

តិិំសតីតិ។ តិភេុមក្ថា។  

[២៨៨] ក្ដោទ្ិ  ឈធឡនាត ា នវសង្ខា  បក្ិតតិត្ 

  បាទ្ិ  េនាត ា  បញ្ច សង្ខា សុ ញ្ ា  នាេ  សរា  េនា។ 

 ក្ដោទ្ិឈធឡនាត ាតិ អយំ គាថា សីហគតអិធិកាមរា នាេ បុព្វ ា-       

បរដាឋ ាមនស ុអធិការមត្។ តជ្ត្យេមត្ថ ា។ ក្ េ គ ឃ ង្, ច ្ រ ឈ េ ឥតិ 

កាទ្ឈិនាត ា នវក្ខ រា ច, ដ ឋ េ ឍ ណ, ត េ ទ្ ធ ន ឥត ិដាទ្ិធនាត ា នវក្ខ រា ច យ 

រ ល វ ស ហ ឡ ឥតិ ោទ្ិឡនាត ា នវក្ខ រា ច នវសង្ខា ឥតិ បក្ិតតិត្ ក្េិត្។  

ប ផ ព ភ េ ឥត ិបាទ្ិេនាត ា បញ្ច ក្ខ រា បញ្ច សង្ខា នាេ។ សរាញ្ញនា អ អា ឥ ឦ 

ឧ ឩ ឯ ឱ ឥតិ អដឋ សរា េកាមរា នកាមរា ចាតិ ទ្សក្ខ រា សុ ញ្ ា នាេ។  

 តតថ ក្ដយប ឥត ិចត្ត ាមរា វណាណ ា ឯក្មលខា លិក្ខ ិតព្វ ា។ េ ដ ឋ រ ផ ឥត ិ

ចត្ត ាមរា ទ្វ ិមលខា។ គ េ ល ព ឥត ិ ចត្ត ាមរា តិមលខា។ ឃ ឍ វ ភ ឥតិ ចត្ត ាមរា 

ចតមុលខា។ ង្ ណ ស េ ឥតិ ចត្ត ាមរា បញ្ច មលខា។ ច ត េ ឥត ិ តមោ           

្មលខា។ ្ េ ស ឥតិ តមោ សតតមលខា។ រ ទ្ ហ ឥត ិតមោ អដឋមលខា។ 

ឈ ធ ឡ ឥត ិតមោ វណាណ ា នវមលខា លិក្ខ ិតព្វ ា។  

[២៨៩]កា  កាោ  រ ូ េោរូ  ឍា នោ  ភ ូ ម្នោលោ 

  ទ្សុវ មហតុ  ទ្វ ិតិមហតុ េគគឍា  ផលឍា  រុោ។ 

 ឥទាន ិ ចិតតបបវតតិដាឋ ានភមូត ភេូិបគុគមល ទ្មសសតុ ំ កា កាោតាទ្ ិ វុតតំ។   

តជ្ត្យេមត្ថ ា។ កា កាេភេូ ិ កាោ ឯកាទ្ស រ ូ របូភេូ ិ េោ បណណរស    

អរ ូ អរូបភេូិោ ឍា ចតមសា។ ឥតិ ម្នោលោ ចិតតបបវតតិដាឋ ានភតូ្ ភ ូ   

ភេូមិោ នោតិិំស មោនតិ។ ទ្សុវ មហតទុ្វ តិមិហត ុទ្គុគតិអមហតុ សុគតអិមហតុទ្វ -ិ

មហតតុិមហត ុ ឥត ិ ចត្ត ាមរា បុេុរជនបុគគោ។ េគគឍា េគគដាឋ ា ចត្ត ាមរា ផលឍា 
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ផលដាឋ ា ចត្ត ាមរា ឥត ិអដឋ អ រយិបុគគោ។ ឯវ ំចិត្ត ាធារភតូ្ បុគគោ រោិ ទាវ ាទ្ស 

មោនតិ។ វតុតញ្ច ិទ្ំ  

   បុេុរជនា ច ចត្ត ាមរា  េគគដាឋ ា ចតុមរា រនា  

   ផលដាឋ ា ចតុមរា មចតិ  ទាវ ាទ្ស បគុគោសយុិនតិ។ 

[២៩០] បាបាមយ  ម្នមវ  បាបា នបា  មទ្មវស ុ ោរមិយ 

  ឈាញ្ញរូមប  អរូមប  ជា ភេុា  េិោ  ប ុ ឋាបរា។ 

  ឥទាន ិ ភេុមដឋបុគគមល ទ្មសសតុ ំ បាបាមយតាទ្ ិ វុតតំ។ អបាមយ ចតុរាបាមយ 

ឋិមត្ បុគគមោ ប ឯមកា មោតិ។ ម្នមវ េនសុសមោមក្ ឋតិ្ បុគគោ បាបា 

ឯកាទ្ស។ មទ្មវសុ ្សុ មទ្វមោមក្សុ ឋិត្ បគុគោ នបា ទ្ស។ អ រមិយ    

សទុាធ ាវាមស ឋិត្ បុគគោ ោ តមោ។ អញ្ញរមូប អសញ្ញីសតតសុទាធ ាវាមសហិ      

អញ្ញសមិិំ ទ្ស វមិធ រូបភមវ ឋិត្ បុគគោ ឈា នវ។ អរមូប ចតុពវ ិមធ អរូបភមវ ឋិត្ 

បគុគោ ជា អដឋ មោនតិ។ ភេូា ភេូវិមសន អេិោសក្ោ ប ុ បុគគោឋាបរា 

ទាវ ាទ្ោធិក្ទ្វ ិសត ំមោនតិ។  

 ក្េំ? ទ្គុគតិអមហតកុ្សង្ខ ាមត្ ឯមកា បុគគមោ ចតុរាបាយភេូីស ុ    

ឋិតវមសន ចតុពវ ិមធា មោតិ។ ទ្គុគតិអមហតុក្វរជិត្ មសោ ឯកាទ្ស បុគគោ

េនសុសមោមក្ មោនតិ។ ទ្វ ិមហតុតិមហតុបុេុរជនអដាឋ ា រយិបុគគលសង្ខ ាត្ ទ្ស 

បគុគោ ្ស ុ មទ្វមោមក្ស ុ បមចចក្ំ ទ្ស ទ្ស ក្ត្វ ា សេសដឋ ី មោនតិ។ 

អនាគាេិផលដឋអរហតតេគគដឋអរហតតផលដឋសង្ខ ាត្ តមោ បុគគោប ញ្ច សុ   

សទុាធ ាវាមសស ុបមចចក្ំ តមោ តមោ ក្ត្វ ា បណណរស មោនតិ។ តិមហតុបុេុរជន-

អដាឋ ា រយិសង្ខ ាត្ នវ បុគគោ មសមសស ុទ្សស ុរូបភមវស ុបមចចក្ំ នវ នវ ក្ត្វ ា 

នវុតិ មោនតិ។ តិមហតុបុេរុជមនា ច មោត្បតតិេគគដឋវរជិតមសសសត្ត ា រយិ

បគុគោ ចាត ិ អដឋ បុគគោ ចតូស ុ អរូបភមវស ុ បមចចក្ំ អដឋ អដឋ ក្ត្វ ា ទ្វ តតិិំស 
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មោនតិ។ ឥត ិ ចត្ត ាមរា ឯកាទ្ស សេសដឋី បណណរស នវុត ិ ទ្វ តតិិំស មចតិ សមពវ  

បគុគោ តិិំសភេូីស ុឋិត្ សេបិណឌ ិត្ ទាវ ាទ្ោធកិ្ទ្វ ិសត ំមោនតិ។  

 ភេូា បុគាគ ាេិោធរាតបិិ បាមឋា សិោ។ តសសមត្ថ ា ភេូា ភេូិោ វមសន 

អេិោសក្ោ បគុាគ ា បុគគោ ធរា ឯកូ្នតតិិំស មោនតិ។ កាេភេូីស ុហិ សមពវ  

ទាវ ាទ្ស បុគគោ មោនតិ។ រូបភេូសី ុ តិមហតុក្បុេុរជមនា អដាឋ ា រយិបគុគោ មចតិ 

នវ មោនតិ។ អរបូភេូីស ុ តិមហតុក្បុេុរជមនា បឋេេគគដឋវរជិត្ សត្ត ា រយិ-   

បគុគោ មចតិ អដឋ មោនតិ។ វុតតមញ្ច តំ 

   កាេិមនា ទាវ ាទ្ោ មចវ រូបជ្ពោម ា ន មវ រតិ្ 

   អដឋ ចារបូិមនា ជ្ពោម ា សមពវ  មតកូ្នតិិំសតតីិ។ 

[២៩១] ្លំ  ទ្េុ ហ ិ នទ្ ំ សុេ ហ ិ េណ ំ សុទ្ធេ ហ ិ ទ្តុិមយ 

  បថាទ្ិតតមិយ  មវហ-   មល  េុតំ  រុមប  ធុត។ំ 

 ឯវ ំ ភេូីស ុ ឋិតបុគគមល ទ្មសសត្វ ា តទ្ននតរ ំ ភេូីស ុ បវតតចិត្ត ា និទ្មសសតុ ំ

្លំ ទ្េុ ហិតាទ្ ិ វុតតំ។ តតថ ទ្េុ ហ ិ ទ្គុគតយិំ ្លំ សតតតិិំស វធិ ំ ចិតតំ ជាយតីត ិ         

សេពមនាធ ា។ វុតតមញ្ច ត ំអភិធម្ម ាវត្មរ  

   កុ្សោកុ្សោ កាមេ មតស ំបាកា អមហតុកា 

   អាវរជនទ្វ យ ច្ ាត ិ  សតតតិិំមសវ ម្នោ 

   នរកាទ្ិសវ បាមយស ុ  ចតូសវ បិ ច ជាយមរតិ។ 

 សចចសមង្ខមប ច កាេសុភាសភុ ំ ោសវរជេមហតញុ្ច  អបាមយ សតត-      

តិិំសិមេត ិវតុតំ។ នទ្ ំសុេ ហីត ិសុេ ហិ កាេសុគតិយ ំនទ្ំ អសតីិវធិ ំចិតតំ ជាយតិ។ 

វុតតមញ្ច ត ំអភិធម្ម ាវត្មរ 

   កាមេ មទ្វេនសុាន ំ នវ បាកា េហគគត្ 

   មនវ ជាយនត ិជាយនតិ  អសីត ិហទ្ោ សទាតិ។ 
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 សចចសមង្ខមប  

   ហិត្វ ា េហគគមត បាមក្ អសីត ិមសសកាេសិូតិ វុតតំ។ 

 េណ ំ សុទ្ធេ ហីត ិ សទុ្ធេ ហ ិ បញ្ច  វមិធ សុទាធ ាវាមស េណំ បញ្ច ប ញ្ ាស វធិ ំ ចិតត ំ

ជាយត។ិ ទ្តុមិយ ទ្តុិយរានភេូតិិមក្ ចច្ សដឋី វធិ ំ ចិតតំ ជាយតិ។ អាទ្-ិ     

តតមិយ មវហបផមល បឋេរានភេូតិិមក្ ច តតិយរានភេូតិិមក្ ច ចតតុថរាន-

ភេូនិាេមក្ មវហបផលតមល ច េតុ ំ បញ្ច សដឋី វធិ ំ ចិតតំ ជាយតិ។ រូមប ធុតនត ិ ឯវ ំ

បណណរស វមិធ រូបភមវ ធុត ំឯកូ្នសតតតិវធិ ំចិតតំ មោតិ។  

 ឥទ្ំ វុតតំ មោតិ ប រតិ្ត ាភាទ្មិក្ ទ្តុិយរានតមល ចក្ខ ុមោត វ ិ្ ញ ាណ-   

ចតកុ្ ំ េមនាធាតុតកិ្ំ សនតីរណតតយ ំ មវាដឋពវ នំ បដីកាឃទ្វ យវរជិត្ន ិ មត-  

ប ញ្ ាសរវនាន ិ ទ្តុិយតតិយរាន វបិាក្ទ្វ យ ច្ ាតិ ្សដឋី ចិត្ត ានិ ជាយនតិ, 

មតន វុតត ំ ទ្តុិមយ ច ចាតិ។ បឋេរានតមល ទ្តុិយតតយិរាន វបិាក្ទ្វ យ ំ       

វមរជត្វ ា បឋេរាន វបិាក្ំ បក្ខ ិបិត្វ ា ត្មនវ បញ្ច សដឋី ចិត្ត ានិ ជាយនតិ។            

តតិយរានតមល តមត្ បឋេរាន វបិាក្ំ វមរជត្វ ា ចតុក្នមយ តតិយរាន-       

 វបិាមក្ន បញ្ច ក្នមយ ចតុតថរាន វបិាមក្ន សទ្ធិិំ ត្មនវ បញ្ច សដឋី ចិត្ត ានិ  

ជាយនតិ។ មវហបផលតមល តមត្ វតុត វបិាក្ំ វមរជត្វ ា ចតកុ្នមយន ចតុតថរាន វបិាក្ំ 

បញ្ច ក្នមយ បញ្ច េរាន វបិាក្ ំ បក្ខ ិបតិ្វ ា ត្មនវ បញ្ច សដឋី ចិត្ត ានិ ជាយនតិ។ 

មតន វុតត ំអាទ្ិតតិមយ មវហបផមល េុតនតិ។ វុតតមញ្ច ត ំសចចសមង្ខមប 

   ចក្ខ ុមោតេមនាធាតុ តីរណ ំមវាដឋវេប ិច  

         មទាសហីនរវា មោ មោ បាមកា រូមប អនា រមិយ  

   បញ្ច សដឋី ្សដឋី តុ   ប រតិ្ត ាភាទ្ិសូត ិស។ុ    

   អាទ្ិប ច្ ាេមល ក្ង្ខ-  ទ្ដិឋិយុមតត  វនិា តហិិំ  

   មតមយវ បញ្ច ប ញ្ ាស  ជាយមរ សុទ្ធភេូសិតូិ។ 
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 តជ្ត្យ ំមោរនា។ ចក្ខ ុមោតេមនាធាតុ តរីណំ សនតីរណតតយំ មវាដឋវេប ិ

ច មទាសហីនរវា មទាសទ្វ យវជាជ ា មសោ រវា មោ មោ បាមកា សក្សក្-      

 វបិាមកា ឥត ិ បញ្ច សដឋី ចិត្ត ានិ អនា រមិយ សុទាធ ាវាសវរជិមត រមូប មសសរូបភមវ 

ជាយនតិ។ ប រតិ្ត ាភាទ្សី ុទ្តុិយរានតមលសុ  វបិាក្ទ្វ យសស សេភវមត្ ្សដឋី តុ 

ចិត្ត ានិ ជាយនតិ។ តហិិំ មតស ុ បញ្ច សដឋីចិមតតសុ អាទ្បិ ច្ ាេមល មហដឋិេេគគតត-

យផលទ្វ យសង្ខ ាមត បញ្ច មោកុ្តតរចិតតបុាមទ្ ក្ង្ខទ្ដិឋយុិមតត  វចិិក្ិចាឆ ាទ្ិដឋិ-       

សេបយុមតត បញ្ច ចិតតបុាមទ្ ច  វនិា វមរជត្វ ា មតមយវ បញ្ច ប ញ្ ាស ចិតតបុាទា   

សទុ្ធភេូសី ុបញ្ច សទុាធ ាវាសភេូីស ុជាយមរ ជាយនតីតិ។  

 អគគហិតគហមណន បន អដឋេោវបិាមក្ មទាសទ្វ យ ំ ឃានាទ្ិ្ក្េ ំ 

អរូប វបិាក្ ច្ ាត ិ វសីតិ ចិត្ត ានិ វមរជត្វ ា មសោនិ ឯកូ្នសតតតិ ចិត្ត ានិ បណណរសស ុ

រូបភេូីស ុមោនតិ។ វុតតញ្ច ិទ្ំ 

   ឃានេនាទ្ិ្ក្េញ្ច  េោបាកា រុសទ្វ យំ 

   នតថិ អរូបបាកា ច  រូបាវចរភេូិយនតិ។ 

 មតន វុតត ំរូមប ធុតនតិ។   

[២៩២] ចឍារុមបប  ឋនុំ ឋ ុ មទ្វ  ពភ ំ បភ ំ ធុេ ំ េុទ្ ំ

  កាមេស ុ ធ ំ នទ្ំ  ធូតំ រូមប  ជ្ន ំ ចាវ ារុមប  េវំ។ 

 អរូបភេូិក្ចិតត ំ ទ្មសសតុំ ចឍារូមប ឋនុំ ដុមទ្ធ ពភ ំ បភ ំ ធុេំ េុេនត ិ វុតតំ។    

តតថ ចឍនតិ ្ចត្ត ាឡីស វធិំ។ អរមូបត ិចតុពវ ិមធ អរូបភមវ។ ឋនុនត ិទ្វ ិទ្វ ីហិ ឱនំ។ 

ដុមទ្ធត ិឯមក្កុ្មទ្ធ។ ពភនត ិមតចត្ត ាឡសី វធិំ។ បភនតិ ឯក្ចត្ត ាឡីស វធិ។ំ ធុេនត ិ

នវតិិំស វធិំ។ េុេនតិ សតតតិិំស វធិំ។ អរមូប ចតពុវ ិមធ អរបូភមវ ចឍំ ្ចត្ត ាឡីស- 

 វធិ ំចិតតំ ជាយតិ។ បមចចក្ំ ភេូិវមសន បន ដុមទ្ធ ឯមក្កុ្មទ្ធ អរូបភមវ ដឋនូ ំតមត្ 

តមត្ ទ្វ ិទ្វ ីហិ ឱនំ ចិតតំ ជាយតិ។ ក្េ?ំ បឋម្រូមបហិ មទាសទ្វ យវរជិត ំ ទ្ោ-
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កុ្សលំ អដឋកាម្វចរកុ្សលំ មវាដឋពវ នេោក្ិ រោិសង្ខ ាត្ នវកាម្វចរ-

ក្ិ រោិ អដឋអរូបកុ្សលក្ ិរោិ បឋេេគគវរជិតមសសសតតមោកុ្តតរេគគផោន ិ

បឋម្រូប វបិាមកា ចាតិ ពភំ មតចត្ត ាឡសី វធិ ំ ចិតតំ ជាយតិ, ទ្តុិោរូមប ត្និ     

បឋមេ វុត្ត ាន ិ បឋម្រូបបុញ្ញបាក្ជ្ក្ិោវរជិត្និ ទ្តុិោរូប វបិាមកា ចាតិ បព ំ

ឯក្ចត្ត ាឡីស វធិ ំចិតតំ ជាយត,ិ តតិោរូមប ត្និ ទ្តុិមយ វុត្ត ានិ ទ្តុិោរូបបុញ្ញ-

បាក្ជ្ក្ិោវរជិត្និ តតិោរូប វបិាមកា ចាតិ ធុេ ំ នវតិិំស វធិ ំ ចិតតំ ជាយតិ,    

ចតតុ្ថ ារូមប ត្ន ិ តតិមយ វុត្ត ាន ិ តតិោរូបបញុ្ញបាក្ជ្ក្ិោវរជិត្ន ិ ចតតុ្ថ ារូប-  

 វបិាមកា ចាតិ េុេ ំ សតតតិិំស វធិ ំ ចិតតំ ជាយតីត ិ មោរនា។ វុតតមញ្ច តំ សចច-       

សមង្ខមប 

   អាទ្ិេគគរោុ ោស- រូបហីនរវា សមកា  

   បាមកា មវាដឋពវ នមញ្ច តិ  តិត្ឡីស សិយុ ំនមភ។  

   អមធា មទាេនវជាជ ា មត  បាមកា មចវ សមកា សមកា 

   ទ្តុិោទ្ីស ុជាយមនត មទ្វ  មទ្វ  ឱនា តមត្ តមត្តិ។ 

 អភិធម្ម ាវត្មរ ច 

   ឋមបត្វ ា បឋេ ំេគគ ំ កុ្សោនតុតរា តមោ 

   កាម្វចរបុ ញ្ ានិ  អបុ្ ញ ានិ តថា ទ្ស។ 

   ចត្ត ារារូបបុ ញ្ ានិ  សមពវ  បាកា អនតុតរា  

   បឋម្រូបបាមកា ច នវកាេជ្ក្ិោប ិច។ 

   អរូបាបិ ជ្ក្ិោ សព្វ ា មតចត្ត ាឡសី ម្នោ 

   ឧបបរជនត ិបមនត្និ  បឋម្រូបភេូយិំ។ 

   វមុតតស ុបន ចិមតតសុ បឋម្រូបភេូយិ ំ 

   ឋមបត្វ ា បឋម្រូប- តតយំ បាមកា ច អតតមនា។ 
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   ឯក្ចត្ត ាឡីស ជាយនតិ ទ្តុិោរូបភេូិយ ំ

   ឯវ ំមសសទ្វ មយ មេយា ហិត្វ ា មហដឋិេមហដឋិេនតិ។ 

 នាេរូបបរមិចឆមទ្ប ិមចតំ វុតតំ។  

   សតតតិិំស អបាមយសុ កាមេសីត ិបកាសិត្ 

   បញ្ច ប ញ្ ាសសុមទ្ធសុ- រូមបមសវ កូ្នសតតត។ិ 

   ្ចត្ត ាឡីស អារូមប ឧបបរជនត ិយថារហំ 

   ឥមចចវ ំភេូិមភមទ្ន  ចិតតបុាទា បកាសតិ្តិ។ 

 ឯវ ំភេូីស ុបវតតចិត្ត ានិ និទ្មសសត្វ ា តទ្ននតរ ំត្ស ុភេូីស ុឯតតកាន ិចិត្ត ាន ិ

ភវនត ិឯតតកាន ិន ភវនតីតិ ទ្មសសតុ ំកាមេសុ ធនតាទ្ ិវុតតំ។  

 កាមេស ុឯកាទ្សសុ កាេភមវស ុធ ំនវ វធិ ំចិតតំ នបុបរជត ិនទ្ ំអសីតិវធិ ំ

ចិតតំ យថារហេុបបរជតិ, រមូប បណណរស វមិធ រូបភមវ ធុត ំ ឯកូ្នសតតតិវធិ ំ ចិតត ំ   

យថារហេុបបរជត,ិ ជ្ន ំ  វសីតិវធិ ំ ចិតតំ នបុបរជត ិ អរមូប ចតុពវ ិមធ អរូបភមវ ចវ ំ       

្ចត្ត ាឡីស វធិ ំ ចិតតំ យថារហេបុបរជត,ិ េវ ំ មតចត្ត ាឡសី វធិ ំ ចិតតំ នបុបរជតតី ិ 

មោរនា។ 

 ធនតិ នវ វធិ ំេហគគត វបិាក្ចិតតំ។ នទ្នត ិតទ្វមសស ំអសីតិវធិ។ំ ជ្ននត ិឥទ្ំ  

   ឃានេនាទ្ិ្ក្េញ្ច   េោបាកា រុសទ្វ យំ  

   នតថិ អរូបបាកា ច  រូបាវចរភេូិយនត ិ

ឯវ ំវុតតចិត្ត ានិ សនាធ ាយ វុតតំ។ បរេតថ វនិចិឆមយបិ មចតំ វុតតំ 

   មទាសេូលេោបាកា ឃានាទ្ិតតយម្នោ 

   នត្ថ ារូប វបិាកា ច   វសីតិរូបភេូយិនតិ។ 

 ធុតនត ិតទ្វមសស ំឯកូ្នសតតតិវធិ។ំ ចាច ាតិ មទាសទ្វ យវរជតិទ្ោកុ្សោន ិ

អដឋកាម្វចរកុ្សោនិ អដឋេោជ្ក្ោិនិ ទាវ ាទ្សអរូបាវចរានិ អាទ្ិេគគវរជិត-
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សតតមោកុ្តតរាន ិ មវាដឋពវ ន ច្ ាតិ ្ចត្ត ាឡីស វធិ ំ ចិតតំ។ េវនតិ តទ្វមសស ំ        

មតចត្ត ាឡីស វធិំ។ វតុតមញ្ច ត ំអភិធម្ម ាវត្មរ 

   របូាវច រកិា សមពវ    វបិាកា កាេធាតុោ 

   មទាេនសាទ្ិេមគាគ ា ច ជ្ក្ិោ ច មទ្វ  អមហតុកា។ 

   មតចត្ត ាឡីសចិត្ត ានិ នតថិ អារបុបភេូិយនត។ិ 

 ឥមចចវ ំ កាមេ អសីត ិជាយនតិ  ន មោនតិ ន ម្នោ  

   ឯកូ្នសតតតិរូមប   ន សិយុំ  វសីម្នោ។  

   ្ចត្ត ាឡីសអារុមបប ន តិត្ឡីស ជាយមរ 

   ឥតិ ចិត្ត ានិ ភេូីស ុ  វភិមរយេ សុបណឌ ិមត្តិ។  

[២៩៣] ្លំ  ទ្េុ ហ ិ សុទ្ធីស ុ ក្វ ំ លតំ  គិេ ហិ  ផលីទ្វ មយ 

  ធុោមទា  តតិមយ  េុសំ លេមនត  េគគមឍស ុ ក្ំ។ 

 ឯវ ំ ភេូីស ុ បវត្ត ាបវតតចិត្ត ានិ ទ្មសសត្វ ា តទ្ននតរ ំ បុគគមលស ុ បវតតចិត្ត ានិ   

ទ្មសសតុ ំ ្លំ ទ្េុ ហិ សុទ្ធីស ុ ក្វ នតាទ្ ិ វុតតំ។ តតថ ្លំ ទ្េុ ហតីិ ទ្គុគតិអមហតុក្-    

បគុគមល ្លំ បុមពវ  វុតតំ សតតតិិំស វធិ ំ ចិតតំ បវតតតីត ិ សេពមនាធ ា។ សុទ្ធីសុ ក្វ នតិ       

សទុ្វ សី ុ សុគតិអមហតុក្ទ្វ ិមហតកុ្សង្ខ ាមតស ុ ទ្វ ីសុ បគុគមលសុ  វសីតិកាេ-

បុ្ ញ ាបុ្ ញ ានិ ចត្ត ា រ ិ ញាណ វបិបយុតតេោវបិាកានិ ហសនវជាជ ាន ិ សតតរស-    

អមហតុកានិ ចាតិ ក្វ  ំឯក្ចត្ត ាឡីស វធិំ ចិតតំ ភវត។ិ លតំ តេ ហីត ិតេ ហិ តិមហតុក្-

បេុុរជមន  វសីតិកាេបុ ញ្ ាបុ ញ្ ាន ិ មត វសីត ិ កាេបាកានិ មទ្វ  អាវរជនាន ិ         

អដាឋ ារសេហគគតកុ្សលវបិាកា នតីត ិ លត ំ មតសដឋី វធិ ំ ចិតតំ ភវត។ិ ផលិទ្វ មយ   

ធុគាមទាត ិ អាមទា អាទ្ិភមូត ផលិទ្វ មយ មោត្បន សក្ទាគាេិបុគគលទ្វ មយ  

ទ្ិដឋិ វចិិក្ិចាឆ ាសេបយុតតវជាជ ាន ិ សត្ត ាកុ្សោនិ េគគវជាជ ាន ិ សតតរសកុ្សោន ិ មទ្វ  

អាវរជនាន ិ ទ្វ តតិិំសមោក្ិយវបិាកាន ិ មោត្បតតិផលសក្ទាគាេិផមលសុ 
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សក្សក្ផលំ ឯមក្ក្នតិ ធុស នវប ញ្ ាស វធិ ំ ចិតតំ ភវតិ។ តតិមយ េុសនត ិ      

តតិមយ អនាគាេិបគុគមល នវប ញ្ ាសមត្ សក្ផលមទាសទ្វ យវជាជ ាន ិ មសោន ិ

្ប ញ្ ាសចិត្ត ានិ អនាគាេិផល ច្ ាត ិ េសុ សតតប ញ្ ាស វធិ ំ ចិតតំ ភវត។ិ     

លេមនតត ិ អមនត អរហមនត  វសីតិជ្ក្ិោនិ ទ្វ តតិិំសមោក្ិយវបិាកានិ អរហតត-   

ផល ច្ ាតិ លេ ំ មតប ញ្ ាស វធិ ំ ចិតតំ មោតិ។ េគគមឍស ុ ក្នតិ េគគមឍស ុ      

ចតេុគគដឋបុគគមលស ុក្ ំឯមក្ក្ំ សក្សក្ចិតតំ មោតិ។ វុតតញ្ច ិទ្ំ 

   ទ្គុគតិអមហតុក្សមិិំ  កាេបុ ញ្ ា អបុញ្ញកា 

   ោសវរជេមហតុញ្ច  សតតតិិំមសវ ជាយមរ។ 

   អមហតកុ្ទ្វ ិមហតូសុ សតតតិិំស េនា ច មត 

   ញាណហីនេោបាកា ឯក្ត្ឡីស ជាយមរ។ 

   កាេរូបារបូបុ ញ្ ា  មតស ំបាកា តិមហតុមក្ 

   អបុ ញ្ ាវរជនមញ្ច ត ិ មតសដឋី ហទ្ោ សយុិំ។ 

   ឧភមយ ផលមដឋ អាមទា ទ្ដិឋិ ក្ង្ខំ  វនិា តហិិំ  

   មសោ សក្ំ ផល ច្ ាតិ  មោនតិមេកូ្នសដឋ ីតុ។ 

   អនាគាេិផលដឋេ ហ ិ  វនិា មតស ុទ្សុទ្វ យ ំ

   មសោ សក្ំ ផល ច្ ាតិ  សតតប ញ្ ាសធា សយុិំ។ 

   ភិនា ាង្គសស ច សនាត ាមន សមពវ  បាកា ច មោក្ិោ 

   សព្វ ា ជ្ក្ិោ ផលំ អមនត មតប ញ្ ាមសវ ម្នោ។ 

   េគគដាឋ ាន ំចតុន េបិ   បគុគោន ំសក្ំ សក្ំ  

   េគគចិតត ំសិោ មតសំ ឯក្ចិតតក្ខ ណា ហិ មតត។ិ 

[២៩៤] ្លំ  ក្វ ំ ភេ ំ ឦសំ រវ ំ ភវនត ុ កាេិស ុ

  ឈលំ  េលំ  បលំ  មវហ-បផោទ្ិតតមិយ  តមល។ 
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 ឯវ ំ ោេញ្ញមត្ បុគគមលស ុ បវតតចិត្ត ាន ិ និទ្មសសត្វ ា តទ្ននតរ ំ  វមិសសមត្ 

តសស ំ តសស ំ ភេូិយ ំ ឋិតបុគគោន ំ បវតតចិត្ត ានិ និទ្មសសតុ ំ ្លំ ក្វនតាទ្ ិ វុតតំ។   

តតថ កាេសី ុ ត ុ កាេភេូីស ុ បន ឋិត្នំ បុេុរជនាន ំ ចតុន ំ ផលដាឋ ានញ្ច             

យថារហំ ្លំ សតតតិិំស វធិ ំ ក្វ ំ ឯក្ចត្ត ាឡីស វធិ ំ ភេ ំ ចតុប ញ្ ាស វធិ ំ ឦសំ 

ប ញ្ ាស វធិ ំ រវ ំ អដឋចត្ត ាឡីស វធិ ំ ភវ ំ ចតុចត្ត ាឡសី វធិ ំ ចិតតំ ជាយតីត ិ             

សេពមនាធ ា។ 

 តតថ ្លនតិ ទ្គុគតិអមហតុក្បគុគលំ សនាធ ាយ វុតតំ។ ក្វនតិ សុគតិអមហតុក្-

ទ្វ ិមហតុក្បុគគមល សនាធ ាយ វតុតំ។ ក្េនតិ តិមហតុក្បុេរុជន ំ សនាធ ាយ។ ឦសនតិ 

មោត្បន សក្ទាគាេិមនា សនាធ ាយ។ រវនតិ អនាគាេិិំ សនាធ ាយ។ ភវនតិ        

អរហនតំ សនាធ ាយ វតុតំ។ មោនត ិមចតថ សង្គហគាថាមោ 

   បាបានិ កាេបុ ញ្ ានិ មតស ំបាកា អមហតុកា  

   អាវរជនទ្វ យ ច្ ាត ិ សតតតិិំមសវ ម្នោ។ 

   ទ្គុគត្មហត ុសតតសស ឧបបរជនតីត ិទ្បីមយ។ 

   សតតតិិំសត ិមចត្និ កាេបាកា ទ្មុហតុកា 

   ឯក្ត្ឡីសចិត្ត ាន ិ សុគត្មហតុមនា សិយុំ។ 

   ទ្វ ិមហតុក្សស មចត្និ ឯក្ត្ឡីស ជាយមរ 

   ឯក្ត្ឡីស មចត្និ កាេបាកា តិមហតុកា។ 

   របូារមូបស ុបុ ញ្ ាន ិ ចតុប ញ្ ាស ជាយមរ 

   កាម្វចរសតតសស  បេុុរជនមហតុមនា។ 

   ្មទ្មវស ុេនមុសសស ុ មោត្បន សស មទ្ហិមនា 

   សក្ទាគាេិមនា ចាបិ ទ្ដិឋិក្ង្ខំ  វនិា តហិិំ។ 

   មសស ំសក្ផល ច្ ាតិ សេប ញ្ ាស ជាយមរ។ 
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   អនាគាេិសស មចមតសុ វមរជត្វ ា បដិឃទ្វ យំ 

   មហដឋិេញ្ច  ផលំ ហិត្វ ា មសោន ិអតតមនា ផលំ។ 

   អដឋត្ឡីស ចិត្ត ានិ ជាយនតីត ិបកាសមយ 

   មត វសីត ិកាេបាកានិ អរហតតផលំ ជ្ក្ិោ។ 

   ចតុត្ឡីស ចិត្ត ានិ អរហមត្ ត ុជាយមរតិ។ 

កាេភេូិបគុគលិក្ចិតតក្ថា។ 

 មវហបផោទ្តិតមិយ តមល មវហបផលភេូិយំ ច បឋេរានភេូិតមិក្ ច      

ឋិត្នំ បុគគោន ំយថារហំ ឈលំ នវតិិំស វធិ ំេលំ បញ្ច តិិំស វធិ ំបលំ ឯក្តិិំស- 

 វធិ ំចិតតំ ជាយតិ។  

[២៩៥] ទ្តុិមយ  តុ  នភ ំ ចាគំ ោល ំ សុមទ្ធ  េលំ  ក្វ ី

  ចតុមក្េ  តវ រូមប  ចិតតំ ក្ម្  ជ្ភ ំ ជ្ន ំ េេុមធកុ្នំ។ 

 ទ្តុមិយ ត ុ ទ្តុិយរានភេូិតមិក្ បន ឋិត្នំ បុគគោន ំ យថារហំ នភ ំ      

ចត្ត ាឡីស វធិ ំ ចាគ ំ ្តតិិំស វធិ ំ ោលំ ទ្វ តតិិំស វធិ ំ ចិតតំ ជាយត។ិ សមុទ្ធ សុទាធ ាវាស-

បញ្ច មក្ ឋិត្នំ អនាគាេិអរហនាត ានំ យថាក្េេ ំ េលំ បញ្ច តិិំស វធិ ំ ក្លិ ឯក្-  

តិិំស វធិ ំចិតតំ ជាយតតីិ សេពមនាធ ា។  

 ឥទ្ំ វុតត ំមោតិ បឋេរានភេូិយ ំតិមហតុក្បុេុរជនសស មតភេូិក្កុ្សលំ 

បដិឃវរជិតំ អកុ្សលំ ចក្ខ ុមោតេមនាធាតុសនតីរណ ំ មវាដឋពវ នំ បឋេរបូ- 

 វបិាក្ ច្ ាត ិនវតិិំសចិត្ត ានិ ជាយនតិ។ មោត្បន សក្ទាគាេអិនាគាេីន ំត្និ 

ទ្ិដឋិ វចិិក្ិចាឆ ាវរជិត្ន ិសក្សក្ផល ច្ ាតិ បញ្ច តិិំសចិត្ត ាន ិជាយនតិ។ អរហមត្ 

សព្វ ា ជ្ក្ិោ ចក្ខ ុមោតសេបដិចឆនសនតីរណានិ សក្ផលំ បឋេរូប វបិាក្ ច្ ាត ិ

ឯក្តិិំសចិត្ត ាន ិជាយនតិ។ តតិយរានភេូិយ ំត្មនវ ចិត្ត ានិ បឋេ វបិាក្វជាជ ាន ិ

ចតតុថ វបិាក្សហិត្និ មតសំ ជាយនតិ។ មវហបផមល ច ត្មនវ ចតុតថ វបិាក្វជាជ ាន ិ
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បញ្ច េ វបិាក្សហិត្និ មតសំ ជាយនតិ។ ទ្តុិយរានភេូយិំ បន បុមពវ  វុតត វបិាក្-

វជាជ ាន ិ ទ្តុិយតតិយវបិាក្ទ្វ យសហិត្និ ត្មនវ ចិត្ត ានិ មតស ំ ជាយនតិ។        

សទុាធ ាវាមសស ុ អនាគាេិមនា បុមពវ  វុត្ត ានិ បញ្ច តិិំមសវ អរហមតត ឯក្តិិំមសវ    

ជាយនតិ។  

រូបភេុមដឋបគុគលិក្ចិតតក្ថា។ 

 ចតមុក្ តវ រមូប ចតុពវ ិមធ អរូបភមវ បន ក្ម្ បុេុរជនមសកាខ ាមសកាខ ានំ ជ្ភ ំ

ចត ុវសីតិវធិ ំ ជ្ន ំ សេ វសីតិវធិ ំ េេ ំ បណណរស វធិ ំ ឧមទ្ធកុ្ន ំ ឧទ្ធំ ឯមក្ក្ឱន ំ ចិតតំ 

ជាយតីត ិសេពមនាធ ា។  

 ឥទ្ំ វុតត ំ មោត ិ បឋម្រូបភេូិយ ំ តិមហតុក្បុេុរជនសស បដិឃវរជិត្និ     

ទ្ោកុ្សោនិ អដឋកាេកុ្សោនិ ចត្ត ា រ ិអរូបកុ្សោនិ មវាដឋពវ នំ បឋម្រូប-

 វបិាក្មញ្ច តិ ឥម្និ ចតុ វសីត ិចិត្ត ានិ ជាយនតិ។ តណិណ ំផលមសកាខ ានំ ត្និ ទ្ិដឋិ-

 វចិិក្ចិាឆ ាយុតតប ច្ ាកុ្សលវរជិត្ន ិ សក្សក្ផល ច្ ាត ិ  វសីតិ ចិត្ត ាន ិ       

ជាយនតិ។ អរហមតត អដឋ េោជ្ក្ិោចិត្ត ានិ ចត្ត ា រ ិអរូបជ្ក្ោិចិត្ត ានិ មវាដឋពវ ន ំ

អរហតតផលំ បឋម្រូប វបិាក្ ច្ ាតិ បណណរស ចិត្ត ានិ។ ទ្តុិោរូបភេូយិ ំ        

តមិហតុក្បុេុរជនសស បឋមេ វុតតចត ុវសីតិមត្ បឋម្រូបបុ ញ្ ា បាក្ទ្វ យ ំ         

វមរជត្វ ា មសោន ិ ព្ វសីត ិ ទ្តុិោរូប វបិាក្ ច្ ាតិ មតវសីតិ ចិត្ត ានិ ជាយនតិ។   

តណិណ ំ មសកាខ ានំ បឋមេ វុតត វសីតិមត្ បឋម្រូបបុញ្ញបាក្ទ្វ យំ វមរជត្វ ា មសោន ិ

អដាឋ ារស ទ្តុិោរូប វបិាក្ ច្ ាតិ ឯកូ្ន វសីត ិ ចិត្ត ានិ ជាយនតិ។ អរហមត្        

បឋមេ វុតតបណណរសមត្ បឋម្រូបបាក្ជ្ក្ិោទ្វ យ ំ វមរជត្វ ា មសោន ិ មតរស 

ទ្តុិោរូប វបិាក្ ច្ ាតិ ចទុ្ទស ចិត្ត ានិ ជាយនតិ។ តតិោរបូភេូិយ ំ តិមហតុក្-

បេុុរជនសស ទ្តុមិយ វុតតមតវសីតិមត្។ ទ្តុិោរូបបុញ្ញបាក្ទ្វ យំ វមរជត្វ ា មសោន ិ

ឯក្ វសីត ិ តតិោរបូ វបិាក្ ច្ ាតិ ទាវ ា វសីតិ ចិត្ត ានិ ជាយនតិ។ តិណណ ំ មសកាខ ានំ 
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ទ្តុមិយ វុតតឯកូ្ន វសីតិមត្ ទ្តុិោរូបបញុ្ញបាក្ទ្វ យំ វមរជត្វ ា មសោន ិសតតរស

តតិោរូប វបិាក្ ច្ ាតិ អដាឋ ារស ចិត្ត ានិ ជាយនតិ។ អរហមត្ ទ្តុិមយ វុតតចទុ្ទសមត្ 

ទ្តុិោរូបបាក្ជ្ក្ោិទ្វ យំ វមរជត្វ ា មសោន ិ ទាវ ាទ្ស តតិោរូប វបិាក្ ច្ ាត ិ 

មតរស ចិត្ត ានិ ជាយនតិ។ ចតុត្ថ ារូបភេូយិំ តិមហតុក្បេុុរជនសស តតិមយ វតុតទាវ ា- 

 វសីតមិត្ តតិោរូបបុញ្ញបាក្ទ្វ យ ំ វមរជត្វ ា មសោន ិ  វសីតិ ចតុត្ថ ារបូ វបិា-     

ក្ ច្ ាតិ ឯក្ វសីត ិ ចិត្ត ានិ ជាយនតិ។ តិណណំ មសកាខ ាន ំ តតមិយ វុតតអដាឋ ារសមត្  

តតិោរូបបុញ្ញក្ទ្វ យំ វមរជត្វ ា មសោន ិ មោឡស ចតុត្ថ ារូប វបិាក្ ច្ ាតិ    

សតតរស ចិត្ត ានិ ជាយនតិ។ អរហមត្ តតិមយ វុតតមតរសមត្ តតិោរូបបាក្- 

ជ្ក្ិោទ្វ យ ំ វមរជត្វ ា មសោន ិ ឯកាទ្ស ចតុត្ថ ារូប វបិាក្ ច្ ាតិ ទាវ ាទ្ស ចិត្ត ានិ 

ជាយនតិ។  

អរបូភេូមដឋក្បុគគលិក្ចិតតក្ថា។ 

[២៩៦] អសញ្ញិភេូិតមដាឋ ា  ច បុគគមោ  ឥធ  នីរមិត្ 

  ចិតតសសដាឋ ានភាមវន មសោ  តដាឋ ានតីរតិ្។ 

 អសញ្ញភីេូតិមដាឋ ា ច តសស ំអសញ្ញីភេូិយ ំឋិមត្ បគុគមោ ច ចិតតសាដាឋ ាន-

ភាមវន ឥធ អធិកាមរ ន ឦ រមិត្, មសោ ភេូិបគុគោតដាឋ ានមត្ តសស ចិតតសស 

ឋានភាវមត្ ឥធ ឦ រតិ្តិ មោរនា។ 

ជ្តិភេូមក្ថា និដឋិត្។ 

[២៩៧] ឋានសតតរវាលមេព មភត្វ ា  សនធិញ្ច   មវទ្នំ 

  ចិតតបបវតត ិ ញាតព្វ ា យថាវុត្ត ានោុរមត្។ 

 ចិតតបបវតត ិ ចិត្ត ានំ បវតត ិ ឋានសតតរវាលមេព ឋានញ្ច  បុគគលញ្ច  រវនញ្ច  

អារេមណញ្ច  សនធិញ្ច  មវទ្នញ្ច  មភត្វ ា ភិនទតិ្វ ា យថាវុត្ត ានោុរមត្ ញាតព្វ ា។ 
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 តតថ កាេធាត្វ ាទ្ិវមសន តិវធិ ំ ឋានំ បេុុរជនមសកាខ ាមសក្ខ វមសន តិវមិធា 

សមត្ត ា កាម្វចរជ្ក្ិោកុ្សោកុ្សលវមសន តិវធិ ំ រវនំ ឥដាឋ ាទ្ិវមសន      

ចតពុវ ិធម្លេពណំ តិមហតកុ្ទ្វ ិមហតុកាមហតុក្វមសន តិវធិា បដិសនធ ិ សុខា-

ទ្ិវមសន តិវធិា មវទ្នាតិ ឯវ ំឋានាទ្នីិ ភិនទិត្វ ា ចិតតបបវតត ិញាតព្វ ា។ ក្េំ? ឋានំ 

ភិនទិត្វ ា អរូមប ភវង្គចលនមត្ បរ ំ េមនាទាវ ារាវរជនមេវ, នាញ្ញំ។ រូបធាតុយ ំ      

អាវរជនទ្វ យមេវ។ េមនាធាតុមត្ ចក្ខ ុមោត វ ិ្ ញ ាណធាតទុ្វ យមេវ, នាម ញ្ ា។ 

តថា មវាដឋពវ នមត្ មទាេនសសវរជ ំរវន។ំ ភវង្គ ំកាេធាតុោ កាម្វចរភវង្គមេវ 

រូបាបរូបធាតុយេប ិ រូបារូបាវចរភវង្គមេវ។ រវនមត្ តទាលេពំ កាេធាតុយ-  

មេវ។ ចតុិ បន រូបារូបធាតុយ ំ កាម្វចរសុភជ្ក្ិោរវនមត្ឯវ។ តទាលេព-

ណមត្ ចតុិភវង្គ ានិ កាេធាតុយមេវ។ បុគគមល ភិនទិត្វ ា មវាដឋពវ នមត្ អន រយិសស 

ជ្ក្ិោរវន ំ វមរជត្វ ា អញ្ញំ។ មសេសស ទ្ិដឋិ វចិិក្ិចាឆ ាយុតតំ ទ្វ ិមហតុកាមហតុក្-     

ភវង្គញ្ច ។ អនាគាេមិនា បន មទាេនសសយុតតញ្ច ។ អមសេសស បន ជ្ក្ិោរវន ំ

តមិហតុក្ភវង្គមេវ។ រវន ំភិនទិត្វ ា តទាលេពណ ំមោមរតពវ  ំរវមនន តទាលេពណំ 

និយមេតពវ នត ិវចនមត្ ភវង្គញ្ច  មទាេនសាននតរ ំឧមបកាខ ាយុតតមេវ ជាយត ិមោ-

េនសាបបវតតិមត្។ អាលេពណ ំ ភិនទតិ្វ ា ឥដឋឥដឋេរឈមតតសុ កុ្សលវបិាមកា។ 

អញ្ញជ្ត បាកុ្សលវបិាមកា មោមរតមព្វ ា។ សនតីរណតទាលេពមណស ុ អយ ំ      

 វមិសមោ ឥមដឋ មោេនសសយុតត ំ ឥដឋេរឈមតត ឧមបកាខ ាយុតតនតិ។ សនធិិំ ភិនទិត្វ ា 

អមហតុក្សស មវាដឋពវ នមត្ សុភាសុភមេវ អមហតុក្ភវង្គមេវ។ តថា ទ្វ ិមហតុ-

ក្សស ទ្វ ិមហតកុ្ភវង្គមេវ។ តិមហតុក្សស បន សពវ ភវង្គំ តិមហតុក្មេវ។   

មវទ្ន ំ ភិនទិត្វ ា មទាេនសសយុតតរវនមត្ មោេនសសយុត្ត ានិ ចតុិភវង្គតទា-        

លេពណាន ិ វមរជត្វ ា អញ្ញំ។ ឧមបកាខ ាយុតតជ្ក្ិោរវនមត្ មោេនសសតទា-       
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លេពណវរជ ំ មោេនសសយុតតជ្ក្ិោរវនមត្ ឧមបកាខ ាយុតតតទាលេពណវរជំ។    

អយេមត្ថ ា សចចសមង្ខបដីកាយមម្មោមក្តមព្វ ា។ 

[២៩៨] អារុបបចតុិោ  មោនតិ មហដឋិម្រូបវរជិត្ 

  បរម្រូបសនធ ី ច  តថា  កាមេ  តិមហតុកា។ 

 អារូបចតុិោ បរ ំមហដឋិម្របូវរជិត្ អារូបសនធ ិច តថា កាមេ តិមហតុកា 

បដិសនធិមោ ច មោនតីតិ មោរនា។ តត្ថ ាយេធិបាមោ។ មហដឋិម្រូប-    

ចតុិោ បរ ំ តតថ បដិសនធិ ច ឧប រមិ្ បដិសនធិ ច មោនត ិ ឧប រមិ្រូបចតុិោ បរ ំ

មហដឋិម្រូបសនធិមោ ន មោនតិ ឧបរបូ រ ិអរូបនីំ មហដឋិេមហដឋិម្របូសស អនាយុ-

ហនមត្ មហដឋិម្រូបរាមនស ុ អាទ្នីវទ្សសមនន  វរិតតត្ត ា អរូបាវចររានសស    

សេមីប បវតតសស កាម្វចរកុ្សលសង្ខ ាតសស ឧបចាររានសស ពលវភាវមត្ 

តសស  វបិាក្ភតូ្ តិមហតកុ្កាម្វចរបដិសនធិមោ មោនតីតិ។  

[២៩៩] រូបាវចរចតុិោ   អមហតុរហិត្  សិយុំ 

  សព្វ ា  កាមេ  តិមហតុម្ហ ា កាមេមសវ វ  បមនតរា។ 

 រូបាវចរចតុិោ បរ ំ អមហតុក្រហិត្ កាេរូបារូបបដិសនធមិោ សិយុ,ំ  

កាមេ តិមហតុម្ហ ា តិមហតុកាម្វចរចតុមិត្ បរ ំសព្វ ា ឯកូ្ន វសីត ិបដិសនធិមោ 

សយុិំ, ឥតរា ទ្មុហតុកាមហតុក្ចតុិមត្ បរ ំ សព្វ ា កាេបដិសនធិមោ            

កាមេមសវ វ ភមវស ុសិយុនត ិមោរនា។  

[៣០០] សុមត្  ទ្ ុ មទ្វ   ទ្មុត្  ស ុ មទ្វ  បញ្ច សុ  រូ  អរូសុមត្ 

  រុមត្  មចវេរុហដឋ   ទ្មុត្  ទ្ ុ មទ្វ   វរា  សយុិំ។ 

 ឥធាធិកាមរ ភវាលេពណមភទ្មត្ ចតុ វសីតិបដិសនធិមោ ញាតព្វ ាត ិ      

ទ្មសសតុ ំ សមុត្ ទ្ ុ មទ្វ តាទ្ ិ វុតតំ។ តជ្ត្យេតថមោរនា។ សមុត្ អតីត្-          

រេមណាយ កាេសគុតិចតុិោ បរ ំទ្ ុមទ្វ  អតីតបចចបុបនា ារេមណវមសន មទ្វ  ទ្គុគត-ិ
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បដិសនធិមោ មោនតិ។ ទ្មុត្ អតតី្រេមណាយ ទ្គុគតិចតុោិ បរ ំស ុមទ្វ  អតីត-

បចចបុបនា ារេមណវមសន មទ្វ  កាេសុគតបិដិសនធិមោ មោនតិ។ បញ្ច សុ រូ អរូ    

សមុត្ត ិ សមុត្ អតីត្រេមណកាេសគុតិចតុិមត្ បរ ំ អតតីបចចបុបនា ារេមណា  

មទ្វ  កាេសគុតិបដិសនធិមោ នវតតព្វ ារេមណា ឯការូបាវចរបដិសនធ ិអតីតនវតតព្វ ា-  

រេមណា មទ្វ  អរូបបដិសនធិមោតិ បញ្ច សុ រូអរូបដិសនធិមោ មោនតិ។ រូមត្ មចវនត ិ

រូមត្ នវតតព្វ ារេមណរូបាវចរចតុិមត្ អតតីបចចបុបនា ារេមណា មទ្វ  កាេសុគត-ិ

បដិសនធិមោ នវតតព្វ ារេមណា ឯការបូាវចរបដិសនធិ អតតីនវតតព្វ ារេមណា មទ្វ    

អរូបាវចរបដិសនធិមោតិ ឯវ ំ បញ្ច ស ុ រូអរូបដិសនធិមោ មោនតិ។ អរូហដាឋ ាតិ      

អរូហិ អតីតនវតតព្វ ារេមណាហិ ទ្វ ីហិ អរបូចតុីហិ បរ ំអដឋបដិសនធិមោ មោនតិ។ 

ក្េំ? អតីត្រេមណារូបចតុិមត្ បរ ំ អតីតបចចបុបនា ារេមណវមសន មទ្វ  កាេ-

សគុតបិដិសនធមិោ អតីតនវតតព្វ ារេមណវមសន មទ្វ  អរូបបដិសនធិមោត ិ        

ចតមសា មោនតិ។ នវតតព្វ ារេមណារូបចតុិមត្ប ិអតីតបចចបុបនា ារេមណវមសន មទ្វ  

អរូបបដិសនធិមោត ិចតមសា មោនតិ។ ឯវ ំទ្វ ីហិ អរបូចតុីហិ បរ ំអដឋបដិសនធិមោ 

មោនតិ។ ទ្មុត្ ទ្ ុ មទ្វ តិ អតីត្រេមណទ្គុគតិចតុិមត្ បរ ំ អតីតបចចបុបនា ារេមណ-

វមសន មទ្វ  ទ្គុគតិបដិសនធិមោ មោនតិ។ វរា សិយុនតិ ឯវ ំ សព្វ ា បដិសនធិមោ វរា 

ចត ុវសីត ិសិយុនត ិអមត្ថ ា។ 

  តមេវដឋ ំ បាឋនតមរន ញាមបតុំ មទ្វ  មទ្វ តាទ្ិ វសិុទ្ធិេគគដីកាយ ំ វុតតម្ហដំ។ 

សគុតចិតុិមត្ មោនតិ ទ្គុគតិបដិសនធិមោតាទ្ិគាថាមោ សុមត្ ទ្ ុ មទ្វ តាទ្-ិ

វចនសស អតថបបកាសកា។ ឯត្សំ បន បដិសនធីនំ បវតតនាកាមរា  វសិុទ្ធិេមគគ 

សមម្ម ាហ វមិនាទ្និយញ្ច  វតុតនមយមនវ មវទ្ិតមព្វ ា។  វតិ្ថ ារភោ បមនតថ តំ ន           

វទាេ។ិ  

[៣០១] មទ្វ   មទ្វ   ប ច្ ាេ  បញ្ច ដឋ មទ្វ   ភវាលេពមភទ្មត្ 

  ចតុិោ  ត្ទ្ិោមយត្  ចតុវសីត ិ សនធិមោ។ 
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[៣០២] សុគតិចតុិមត្  មោនតិ  ទ្គុគតិបដិសនធមិោ 

  អតីតវតតម្នាន ំ   មគាចរានំ វោ  ទ្មុវ។ 

[៣០៣] ទ្គុគតិចតុិមត្  មោនតិ  សុគតិបដិសនធមិោ 

  អតីតវតតម្នាន ំ   មគាចរានំ វោ  ទ្មុវ។ 

[៣០៤] សុគតិបដិសនធមិោ  អតីតបចចបុបន វោ  ទ្មុវ 

  រូបសនធ ិ បមនកាវ   បញ្ញត្ត ាលេពនា  តថា។ 

[៣០៥] អារុបបសនធិមោតីត-  បញ្ញត្ត ាលេពមត្  ទ្មុវ 

  ឥតិម្  សនធិមោ  បញ្ច   មោនតិ  សុគតិចតុិមត្។ 

[៣០៦] តមេវ  សនធិមោ  បញ្ច   មោនតិ  ត្  រូបចតុោិ 

  អរូបចតុិោ  មោនតិ  អដឋិម្  បដិសនធិមោ។ 

[៣០៧] សុគតិសនធិមោតតី-  បចចបុបន វោ  ទ្មុវ 

  អរូបសនធិមោតីត-  បញ្ញត្ត ាលេពមត្  តថា។ 

[៣០៨] ចតមសាម្  នវតតព្វ ា-  លេពនារូបចតុិោ 

  ត្មយវ  ចតមសា  មោនតិ អតីត្លេពចតុិមត្។ 

[៣០៩] ទ្គុគតិចតុិមត្  មោនតិ  ទ្គុគតិបដិសនធមិោ 

  អតីតវតតម្នាន ំ   មគាចរានំ វោ  ទ្មុវ។ 

[៣១០] វរាត ិ វរសមទាទ ា  តុ   ចតុវសីតិវាចមកា 

  តោម ាសស  ចតុវសីត ិ  សិយុំ  សនធីត ិ មវទ្ិមោ។ 

 វរា សិយុនតិ ឯតថ វរសមទាទ ា តុ យោម ា ចតុ វសីតិសង្ខាវាចមកា, តោម ា អសស

វរា សយុិនត ិបទ្សស ចត ុវសីតិបដិសនធិមោ សិយុនត ិអមត្ថ ា មវទ្ិមោ មវទ្ិតមព្វ ា។  

[៣១១] ទាវ ាទ្ស  ទ្ស  សតត  ច ឯវញ្ច   សនធិ  តិវធិា 

  តិធាលេពនមភមទ្ន  ភវនតីត ិ សុទ្ីបមយ។ 
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 ទាវ ាទ្ស ទ្ស សតត ច ឥតិ ឯវញ្ច  អតីតបចចបុបន នវតតពវ សង្ខ ាមតន តិធា-    

លេពណមភមទ្ន តិវធិា សនធ ិ បដិសនធិមោ ភវនត ិ ឥត ិ សទុ្ីបមយ។ ឯតថ ទ្ស 

កាេបដិសនធិមោ ទ្តុិយចតតុ្ថ ារូបបដិសនធិមោ មទ្វ ត ិ ឯវ ំ ទាវ ាទ្ស អតីត្-        

រេមណា បដិសនធិមោ។ បចចបុបនា ារេមណា បន ទ្ស កាេបដិសនធិមោមយវ។ 

បញ្ច  រូបបដិសនធមិោ បឋេតតិោរបូបដិសនធិមោ មទ្វ តិ សតត នវតតព្វ ារេមណា 

បដិសនធិមោ។ 

[៣១២] ទ្វ ិធាលមេពហិ  ទ្ុវធិា ចតុី  ទាវ ាទ្ស  សតត  ច 

  ឯកាលម្ព ា  កាេរូប- ចតុ្រុបា  ទ្វ ិលេពនា។ 

ទាវ ាទ្ស សតត ច ឥត ិអតីត្រេមណនវតតព្វ ារេមណសង្ខ ាមតហិ ទ្វ ិធាលមេពហិ 

ទ្ ុវធិា ចតុិ ភវត។ិ ឯកាលម្ព ា កាេរូបចតុិ ទាវ ាលេពណា អរបូា អរូបចតុ ិភវតិ។ 

ឯតថ ទ្ស កាេចតុិ មទ្វ  ទ្តុិយចតុត្ថ ារបូចតុីតិ ឯវ ំ ទាវ ាទ្ស អតីត្រេមណចតុិ-

មោ។ បញ្ច  រូបចតុិ មទ្វ  បឋេតតិោរបូចតុីតិ សតត នវតតព្វ ារេមណចតុិមោ។  

បចចបុបនា ារេមណចតុ ិ បន នតថិ។ ទ្ស វធិា កាេចតុិ ឯកាលម្ព ា អតីត្រេមណា-

មយវ។ បញ្ច  វធិា រូបចតុិ ឯកាលម្ព ា នវតតព្វ ារេមណាមយវ។ អរូបចតុ ិ ទាវ ាលម្ព ា 

បឋេតតិោរបូចតុនីំ នវតតព្វ ាលេពនភាវមត្ ទ្តុិយចតុត្ថ ារូបចតុីនំ អតីត្-    

លេពណភាវមត្តាធិបាមោ។  

[៣១៣] អបាយម្ហ ា  ចតុ្  សត្ត ា កាេធាតុេ ហ ិ ជាយមរ 

  សពវ ឋាមនសុ  ជាយនតិ មសសកាេភវា  ចតុ្។ 

អបាយម្ហ ា ចតុរាបាយភេូមិត្ ចតុ្ សត្ត ា អមហតុក្សត្ត ា កាេធាតេុ ហ ិ

ឯកាទ្សកាេភេូិយំ ជាយមរ។ មតស ំបដិសនធិមោ អមហតុកាបិ ទ្មុហតុកាប ិ

តមិហតុកាបិ ភវនតតិេមត្ថ ា។ អមហតុក្ទ្មុហតកុ្តិមហតុក្សត្ត ា មសសកាេ-
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ភវា ចតុរាបាយមត្ មសសកាេសុគតភិវមត្ ចតុ្ សពវ ឋាមនស ុ យថារហំ 

ចតរុាបាយកាេសុគតិរូបារបូភមវស ុជាយនតិ។  

[៣១៤] សុទាធ ាវាោ  ចតុ្  សុទ្ធ- វាមសសុបរ ិ ជាយមរ 

  អសញ្ញិម្ហ ា  ចតុ្  កាេ- សុគតិមេ ហបបរជមរ។ 

 អនាគាេិមនា សត្ត ា សុទាធ ាវាោ ចតុ្ ឧប រ ិ សុទាធ ាវាមសសុ ជាយមរ។       

អសញ្ញិមនា សត្ត ា អសញ្ញិម្ហ ា ភវា ចតុ្ កាេសគុតេិ ហ ិសតត វមិធ កាេសុគតិភមវ 

ឧបបរជមរ។  

[៣១៥] មសសរូបា  ចតុ្  សត្ត ា ជាយនាត ាបាយវរជិមត 

  អារុបមត្បរ ិ កាេ- សុគតិេ ហ ិ ច  តេ ហិ  ច។ 

តិមហតកុា សត្ត ា មសសរូបា អសញ្ញីសុទាធ ាវាមសហិ មសសរូបភវា ចតុ្ 

អបាយវរជិមត មសសដាឋ ាមន ជាយនតិ។ អារូបមត្ ចតុ្ សត្ត ា ឧប រ ិ អរូបភមវ ច 

កាេសគុតេិ ហ ិច តេ ហិ តសមិិំ អរូបភមវ ច ជាយនតិ។  

[៣១៦] បុេុរជនាវ  ជាយនតិ  អស ញ្ ាបាយភេូិស ុ

  សុទាធ ាវាមសស ុ ជាយនតិ អនាត្េិក្បគុគោ។ 

អស ញ្ ាបាយភេូីស ុ បុេុរជនាឯវ ជាយនតិ។ សុទាធ ាវាមសស ុ អនាគាេិក្-

បគុគោឯវ ជាយនត។ិ សមពវ  អ រយិបុគគោមវហបផមល ច អក្និមដឋ ច ភវមគគ ច     

បតិដឋិត្ អញ្ញតថ ន បន ជាយនតិ។  

[៣១៧] មវហបផមល  អក្និមដឋ ភវមគគ  ច  បតិដឋិត្ 

  ន  បុនាញ្ញតថ  ជាយនតិ សមពវ   អរយិបុគគោ។ 

[៣១៨] ជ្ពហម មោក្ក្ត្  មហដាឋ ា អរោិ  មនាបបរជមរ 

  ទ្កុ្ខ េូលសេុមចឆទា- បរនិិពវ នតយនាសវា។ 
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 ជ្ពហម មោក្គត្ ឧបរ ិ ជ្ពហម មោមក្ បតិដឋិត្ អ រោិ មហដឋិេជ្ពហម -  

មោមក្ កាេមោមក្ ច មនាបបរជមរ ឧបបរជនតិ។ ទ្កុ្ខ េូលសេុមចឆទា អនាគវា 

ប រនិពិវ នតិ។  

[៣១៩] មវហបផលំ  អក្និដឋំ ភវគគ ំ ច  ឥមេ  តមោ 

  ជ្ពហម មោកានេគគត្ត ា ភវសីោត ិ វុចចមរ។ 

 មវហបផលំ អក្និដឋំ ភវគគ ំ ច ឥតិ ឥមេ តមោ ភវា ជ្ពហម មោកានំ អគគគាគ ា 

ឧតតេត្ត ា ភវសីោ ឥតិ វចុចមរ។  

[៣២០] អរោិនំ បិយត្ត ា  ច ោត្  មតស ំ តមត្  ន  ហិ 

  មតន  មត  សពវ មោកានំ ឧតតម្តិ  បវុចចមរ។ 

 អ រោិនំ បិយត្ត ា ច មតស ំអ រោិនំ តមត្ ភវសីសតតយមត្ ោត្ គត ិន 

មោតិ ហិ យោម ា មតន តោម ា មត តមោ ភវា សពវ មោកានំ ឧតតម្ ឥត ិ           

បវុចចមរ។  

[៣២១] ្សុ  មទ្វសវ នាគាេ ី  វតីរាត្  ន  តិដឋមរ 

  ន  ចិរដាឋ ាយិមនា  តតថ មោក្ិោបិ  ច  មោគិមនា។ 

 អនាគាេិ វតិរា គា ្សុ ឋាមនសុ  វមិវក្ដាឋ ាននាភាវមត្ ន តិដឋមរ            

មោក្ោិបិ ច មោគិមនា តតថ ្សុ មទ្វមោមក្ស ុចិរដាឋ ាយិមនា ន មោនតិ។  

[៣២២] គិហិលិមង្គ  ន  តិដឋនតិ េនមុសសស ុ អនាសវា 

  បពវ ជាជ ាយ  ច  ភមុេម  ច ជ្ពហម មតតប ិ បតិដឋមរ។  

អនាសវា េនមុសសស ុ តីហិ លិមង្គ តីហិ មវមសន តដិឋនតិ។ តីហិ លិង្គំ ហិ    

ហីន ំ ឧតតេ ំ អរហតតំ ធាមរតុំ ន សមកាេ ាតិ។ អនាសវា បពវ ជាជ ាយ ច ភមុេម ច          

ភេូមមទ្វមតត ជ្ពហម មតត ច បតិដឋមរ ចិរំ ោវត្យុក្ំ តិដឋនតិ។  

[៣២៣] មោត្បនា ា  វរា  វុត្ត ា សក្ទាគាេិមនា   រោិ 
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  រវានាគាេិមនា  េីណា- សវា  េោ  ច   វញិ្ញុ ហិ។ 

 មោត្បនា ា វរា ចតុ វសីត ិ វតុ្ត ា  វញិ្ញូ ហិ, សក្ទាគាេមិនា  រោិ ទាវ ាទ្ស 

វុត្ត ា  វញិ្ញូ ហិ, អនាគាេិមនា រវា អដឋចត្ត ាឡីស វុត្ត ា  វញិ្ញូ ហិ, េីណាសវា អរហនាត ា 

េោ ច ទាវ ាទ្ស វតុ្ត ា  វញិ្ញូ ហីតិ មោរនា។ មោត្បនា ា ហិ សតតក្ខ តត ុំបរមម្ 

មកាលំមកាមោ ឯក្ពីរតី ិ តមោ មោនតិ។ តតថ ឯមក្មកា ទ្កុាខ ាបដិបមទា      

ទ្នាធ ាភិម ញ្ ា ទ្កុាខ ាបដិបមទា េិបាភិម ញ្ ា សុខាបដិបមទា ទ្នាធ ាភិម ញ្ ា សុខា-     

បដិបមទា េិបាភិម ញ្ ាតិ ចតពុវ ិមធា មោតិ។ សមពវ  មត សទាធ ាធុមរន ទាវ ាទ្ស 

ប ញ្ ាធុមរន ទាវ ាទ្ោត ិ ចតុ វសីត ិ មោនតិ។ សុញ្ញត វមិម្មក្ខ ន  វេិុមត្ត ា 

សក្ទាគាេិបដិបទ្វមសន ចតុពវ ិមធា មោតិ, តថា អនិេិតតអបបណិហិត-

 វមិម្មក្ខ ហីតិ ឯវ ំ ទាវ ាទ្ស សក្ទាគាេមិនា មោនតិ។ ក្េំ អនាគាេមិនា អដឋ-  

ចត្ត ាឡីស មោនតិ? អ វមិហត្វ ឧបបន សេនតរា អាយុមវេរឈំ អបបត្វ ា ច ប រ-ិ

និព្វ ាយនវមសន តមោ អនតរាប រនិិព្វ ាយមិនា ឯមកា ឧបហចចប រនិិព្វ ាយ ី ឯមកា 

ឧទ្ធំមោមត្ត ិ បញ្ច  មត អសង្ខ ារសសង្ខ ារប រនិិព្វ ាយិ វភិាគវមសន ទ្ស មោនតិ, 

តថា អតបាសទុ្សាសុទ្សសសីូត ិចត្ត ាមរា ទ្សកា ចត្ត ាឡីសំ។ អក្និមដឋ បន 

ឧទ្ធំមោមត្ នតថិ។ តមោ អនតរាប រនិពិ្វ ាយិមនា ឯមកា ឧបហចចប រនិិព្វ ាយតី ិ    

ចត្ត ាមរា មត អសង្ខ ារសសង្ខ ារប រនិិព្វ ាយ ិវភិាគវមសន អដាឋ ាតិ ឯវ ំ អនាគាេិមនា 

អដឋចត្ត ាឡីស មោនតិ។ អរហមនាត ា បន សក្ទាគាេិមនា  វយិ ទាវ ាទ្ស មោនតិ។ 

ឯតតកា អ រយិបុគគោ ឥមត្ េុញ្ច ិត្វ ា ពហិទាធ ា នបុបរជនត,ិ ឥេសមិិំមយវ សពវ ញ្ញូ ពទុ្ធ-

ោសមន ឧបបរជនតីត។ិ អយេមត្ថ ា បុគគលបញ្ញតតិវណណនាយ ំវុមត្ត ា។  

[៣២៤] េោ  រូបា  វរា  ក្ណាណ ា ផលដាឋ ា  ចតុមរា  ក្ម្ 

  េគគមដឋហិ  ច  មត  ភមុ្ម ា ទ្វ ិគុណា  រនកា  សិយុំ។ 

 ចតុមរា ផលដាឋ ា បុគគោ ក្ម្ យថាក្េមេន េោ ទាវ ាទ្ស របូា ទាវ ាទ្ស វរា 

ចត ុវសីត ិ ក្ណាណ ា មទ្វ  មោនតិ។ មត ផលដាឋ ា អ រយិបុគគោេគគមដឋហិ សទ្ធិិំ ភមុ្ម ា 
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ចតបុ ញ្ ាស មោនត។ិ មត សទាធ ាធុរប ញ្ ាធុរវមសន ទ្វ ិគុណា រនកា អដាឋ ាធកិ្-

សតំ មោនតិ។ ឥទ្ំ រតនសុតតដឋក្ថាយ ំ វុតតនមយន មវទ្ិតពវ ។ំ វុតតំ ហិ តតថ មយ 

បគុគោ អដឋសតំ បសដាឋ ាត ិឥេសស វណណនាយំ។ មយត ិអនិយមេត្វ ា ឧមទ្ទមោ។ 

បគុគោត ិសត្ត ា។ អដឋសតនត ិមតស ំគណនបរមិចឆមទា។ មតហិ ឯក្ពីរ ីមកាលំ-

មកាមោ សតតក្ខ តត ុំបរមម្តិ តមោ មោត្បនា ា។ កាេរូបារូបភមវស ុអធិគត-

ផោ តមោ សក្ទាគាេិមនា មត សមពវ បិ ចតុន ំ បដិបទានំ វមសន ចតុ វសីត ិ

អនតរាប រនិពិ្វ ាយ ី ឧបហចចប រនិិព្វ ាយី សសង្ខ ារប រនិិព្វ ាយ ី ឧទ្ធំមោមត្ អក្និដឋ-

គាេតី ិ អ វមិហស ុ បញ្ច  តថា អតបាសទុ្សាសុទ្សសសី ុ អក្និមដឋសុ បន ឧទ្ធ-ំ

មោតវជាជ ា ចត្ត ាមរាតិ ចតុ វសីតិ អនាគាេិមនា សុក្ខ  វបិសសមកា សេេោនិមកាតិ 

មទ្វ  អរហមនាត ា ចត្ត ាមរា េគគដាឋ ាត ិចតុប ញ្ ាស។ មត សមពវ បិ សទាធ ាធុរប ញ្ ាធុរាន ំ

វមសន ទ្វ ិគុណា ហុត្វ ា អដឋសត ំ មោនតិ។ បសដាឋ ាត ិ ពទុ្ធបមចចក្ពទុ្ធោវមក្ហិ 

អមញ្ញហិ ច មទ្វេនមុសសហិ បសដាឋ ា។ ក្ោម ា? សហជាតសីោទ្ិគុណ-     

មោគា។ មតស ំ ហិ ចេបក្េកុ្លកុ្សមុ្ទ្ីនំ សហជាតវណណគនាធ ាទ្មោ  វយិ 

សហជាតសីលសម្ធិអាទ្មោ គុណា។ មតន មត វណណគនាធ ាទ្សិេបនា ាន ិ  វយិ 

បបុាផ ានិ មទ្វេនសុានំ សតំ បិោ េនាបា សំសនីោ ច មោនតីតិ។   

[៣២៥] វរា   រោិ  រវា  នត្ ផលដាឋ ា  ចតុមរា  ក្ម្ 

  េគគដឋពទុ្ធទ្វ មយហិ  សមពវ   មត  នេិោ  សិយុំ។ 

 ចតុមរា ផលដាឋ ា អ រយិបុគគោ ក្ម្ យថាក្េមេន វរា ចតុ វសីត ិ  រោិ 

ទាវ ាទ្ស រវា អដឋចត្ត ាឡីស នត្ សេសដឋី មោនតិ។ តថា ហិ មោត្បនា ា បុមពវ  

វុត្ត ា  វយិ ចតុ វសីត។ិ សក្ទាគាេិមនា បុមពវ  វុត្ត ា  វយិ ទាវ ាទ្ស។ អនាគាេិមនា 

បមុពវ  វុត្ត ា  វយិ អដឋចត្ត ាឡីស។ អរហមនាត ាប ិ បុមពវ  វតុ្ត ា សក្ទាគាេិមនា  វយិ    

ទាវ ាទ្ស។ មត បន ទាវ ាទ្ស ប ញ្ ា វេិុត្ត ា។ ទាវ ាទ្ស ឧភមត្ភាគ វេិតុ្ត ា ទាវ ាទ្ស 
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មត វជិាជ ា ទាវ ាទ្ស ្ឡភិ ញ្ ា ទាវ ាទ្ស បដិសេភិទាបត្ត ាត ិ សេសដឋី មោនតិ។ មត 

សមពវ  េគគដឋពទុ្ធទ្វ មយហិ ចតូហិ េគគមដឋហិ បមចចក្ពទុ្ធសម្ម ាសេពមុទ្ធហិ សទ្ធិិំ      

នេោិ ប ញ្ ាោធិក្សត ំ សិយុំ។ ឥទ្ ំ  វសិទុ្ធិេគគដីកាយំ វុតតនមយន           

មវទ្ិតពវ ំ។  

[៣២៦] បភអាទ្សឃាោផុ- សំតីមវាមជាតច ុ ក្ិ ភា 

  បភាវសិំតិមវាមជាត- ច ុ ត្  ឯក្ំ  បកាសិតំ។ 

 បភ…តច ុ បដិសនធកិ្ចិចំ ភវង្គក្ិចច ំ អាវរជនក្ិចចំ ទ្សសនក្ិចចំ សវនក្ិចចំ 

ោយនក្ិចចំ ផុសនក្ិចចំ សេបដិចឆនក្ិចចំ សនតីរណក្ិចចំ មវាដឋពវ នក្ិចចំ រវនក្ិចច ំ

តទារេមណក្ិចច ំចតុិក្ិចចំ ឥត ិក្ភិា ចតុទ្ទស ក្ិចាច ានិ មោនតិ។  

 បភា…ច ុ បដិសនធិដាឋ ានំ ភវង្គដាឋ ាន ំ អាវរជនដាឋ ាន ំ  វ ិ្ ញ ាណដាឋ ាន ំ សេប-         

ដិចឆន ដាឋ ានំ សនតីរណដាឋ ានំ មវាដឋពវ នដាឋ ាន ំ តទារេមណដាឋ ាន ំ ចតុិដាឋ ានំ ឥតិ ឋា ឯក្ ំ

ទ្ស វធិ ំឋានំ បកាសិតំ អាច រមិយហិ។ 

[៣២៧] ក្ំ  ឋានំ បសស  តេភសស  អាសស   វ ិ វាទ្ិមនា  ក្ក្ំ 

  មវាសស  រ ំ រសស  តំ តសស េំ  ចសុស  តំេិលំ  េរំ។ 

  ក្ ំ ឋាន ំ បសាត ិ បដិសនធិោ ឋានំ ឯក្ំ មោត។ិ តេភសាត ិ ភវង្គសស 

ឋានំ ្ពវ ិធំ មោតិ។ អាសស រនត ិអាវរជនសស ឋានំ ទ្ ុវធិ ំមោត។ិ វាទ្មិនា ក្ក្នត ិ

 វ ិ្ ញ ាណសស ឋានំ សេបដិចឆនសស ឋានំ សនតីរណសស ឋានំ ឯមក្ក្ំ មោតិ។  

មវាសស រនត ិ មវាដឋពវ នសស ឋានំ ទ្ ុវធិ ំ មោតិ។ រសស តនត ិ រវនសស ឋានំ ្ពវ ិធ ំ 

មោតិ។ តសស េនត ិ តទារេមណសស ឋានំ ទ្ ុវធិ ំ មោត។ិ ចសុស តនត ិ ចតុិោ   

ឋានំ តិវធិ ំមោតិ។ អេិលំ េរនត ិឯវ ំសក្លំ ឋានំ បញ្ច  វសីតិវធិ ំមោតិ។  

[៣២៨] ឯក្ំ  ចភុនតរំ  បសស ឋានំ ភសស  ្ធា  េតំ 

  បវា តអា រអា  មវាអា តច ុ រចនុតរេប ិ ច។ 
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 តបបមភទ្ ំទ្មសសតុ ំឯក្ ំចភុនតរ ំបសាតាទ្ ិវុតតំ។ បសស ឋាន ំបដិសនធិោ 

ឋានំ ឯក្ំ ចភុនតរ ំចតុិភវង្គ ាន ំអនតរ ំមោតិ។ ភសស ភវង្គសស ឋានំ ្ធា េតំ។ 

បវា…ចភុនតរេប ិ ច បដិសនធិអាវរជនានំ តទារេមណាវរជនានំ រវនាវរជនាន ំ         

មវាដឋពវ នាវរជនាន ំតទារេមណចតុីន ំរវនចតុីនំ ច អនតរ ំភវង្គដាឋ ានំ មោតិ។   

 តតថ បដិសនធអិាវរជនាននត ិ ឥទ្ំ បដិសនធភិវនិក្នតិអាវរជនានេនតរា មតរសន ំ 

វា ចទុ្ទសន ំ វា តទ្ធិកានំ វា ភវង្គចិត្ត ានេបុបតតិិំ សនាធ ាយ វុតតំ។ តទារេមណា-       

វរជនាននត ិ ឥទ្ ំ អតិេហនាត ារេមមណ ច  វភិតូ្រេមមណ ច បវតតតទារេមណាវោមន 

ភវង្គបុបតតិិំ សនាធ ាយ វុតតំ។ រវនាវរជនាននត ិឥទ្ំ កាម្វចរសត្ត ានំ អ វភិតូេហនាត ា- 

រេមមណស ុ ជ្ពោម ាន ំ  វភិតូេហនាត ាតិេហនាត ារេមមណស ុ ច បវតតរវនាវោមន        

ភវង្គបុបតតិិំ សនាធ ាយ វុតតំ។ មវាដឋពវ នាវរជនាននត ិ ឥទ្ ំ កាម្វចរសត្ត ានំ ជ្ពោម ានញ្ច  

ប រតិ្ត ារេមមណ ភវង្គបុបតតិិំ សនាធ ាយ វុតតំ។ តទារេមណចតុនីនត ិឥទ្ំ កាេមោក្មត្ 

ច វតិ្វ ា កាេមោមក្មយវ ឧបបរជម្នសស ឯក្តទារេមណ វេីិមត្ អធកិ្តរទ្វ -ិ  

ចិតតក្ខ ណាវមសោយុក្សស សតតសស តទារេមណាវោមន ឯក្ភវង្គបុបតតិិំ សនាធ ា

យ វុតតំ។ រវនចតុនីនតិ ឥទ្ំ កាេមោក្មត្ ច វតិ្វ ា កាេមោមក្ វា ជ្ពហម មោមក្ 

វា ជ្ពហម មោក្មត្ ច វតិ្វ ា ជ្ពហម មោមក្ វា កាេមោមក្ វា ឧបបរជម្នសស 

រវន វេីិមត្ អធិក្តរទ្វ ិចិតតក្ខ ណាវមសោយុក្សស សតតសស រវនាវោមន ឯក្-

ភវង្គបុបតតិិំ សនាធ ាយ វតុតំ។  

[៣២៩] ភវភរនតរវំាសស  ទ្ធុា  ឋានំ បកាសតិំ 

   វសិស  អាសសនតរំ  ឯក្ំ ឋានំ មេយេ ំ  វភិាវនិា។ 

 

 អាសស អាវរជនទ្វ យសស ឋានំ យថាក្េេ ំ ភវភរនតរ ំ ភវង្គបញ្ច  វ ិ្ ញ ាណាន ំ 

ភវង្គរវនានញ្ច  អនតរា ឥត ិ ទ្ធុា បកាសិត្។ បញ្ច ទាវ ារាវរជនំ ហិ ភវង្គបុមចឆទ្-
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បញ្ច  វ ិ្ ញ ាណានេនតរា ឧបបរជតិ។ េមនាទាវ ារាវរជន ំ ភវង្គបុមចឆទ្កាេកុ្សោ-

កុ្សលជ្ក្ិោរវនានេនតរា ឧបបរជតិ។  វសិស  វ ិ្ ញ ាណបញ្ច ក្សស អាសនតរ ំ 

បញ្ច ទាវ ារាវរជនសេបដិចឆនា ានេនតរា ឯក្ំ ឋានំ  វភិាវនិា បណឌ ិមតន មេយេំ។  

[៣៣០]  វតិិនតមរ  ក្ំ  សំឋានំ តិសស  សំមវានតរំ  តថា 

  តិរតិភនតរ ំ មវាសស  ទ្ធុា  ឋានំ បកាសតិំ។ 

  វតិនិតមរ ក្ ំសំឋាន ំ វ ិ្ ញ ាណបញ្ច ក្សនតីរណានេនតរា ឯក្ំ សេបដិចឆនដាឋ ានំ 

មេយេំ។ តសិស សនតីរណសស  សំមវានតរ ំ សេបដិចឆនមវាដឋពវ នានេនតរា តថា ឯក្ ំ

ឋានំ មេយេំ។ មវាសស មវាដឋពវ នសស តរិតភិនតរ ំយថាក្េេំ េហនតប រតិ្ត ារេមមណសុ 

បវត្ត ាន ំសនតីរណរវនានំ សនតីរណភវង្គ ានំ ច អនតរា ទ្ធុា ឋានំ បកាសិតំ។  

[៣៣១] រសស  ឋានំ ្ធា  មវាត- មវាភមវាចនុតរ ំ តថា 

  អាតអាភនតរ ំ អាច ុ  - រ ំ មេយេំ  សុវញិ្ញុ នា។ 

 មវាតមវាភមវាចនុតរ ំ មវាដឋពវ នតទារេមណាន ំ មវាដឋពវ នភវង្គ ានំ មវាដឋពវ នចតុីន ំ

អនតរា, តថា អាតអាភនតរ ំអាវរជនតទារេមណានំ អាវរជនភវង្គ ានំ ច អនតរា, អាចនុតរ ំ

អាវរជនចតុីន ំ អនតរា ចាតិ ្ធា រសស រវនសស ឋានំ សុ វញិ្ញុ នា មេយេំ។ តតថ   

មវាដឋពវ នតទារេមណាននតិ ឥទ្ំ អតិេហនាត ារេមមណ រវនបុបតតិិំ សនាធ ាយ វុតតំ។ តថា 

មក្សញ្ច ិ សត្ត ាន ំ េរណាសន កាមល។ មវាដឋពវ នភវង្គ ាននត ិ ឥទ្ំ េហនាត ារេមមណ 

រវនបុបតតិិំ សនាធ ាយ វុតតំ។ តថា មក្សញ្ច ិ សត្ត ានំ េរណាសន កាមល។ មវាដឋពវ ន-

ចតុនីនតិ ឥទ្ំ កាេមោក្មត្ ច វតិ្វ ា តមតថវ ឧបបរជម្នសស ក្សសចិ សតតសស     

មវាដឋពវ នចតុិចិត្ត ានេនតរា រវនបុបតតិិំ សនាធ ាយ វុតតំ។ អាវរជនតទារេមណាន ំ      

អាវរជនភវង្គ ាន ំ ចាតិ ឥទ្ំ យថាក្េេ ំ  វភិតូ្ វភិតូ្រេមមណស ុ េមនាទាវ ារាវរជន-     

តទារេមណាន ំ េមនាទាវ ារាវរជនភវង្គ ាន ំ ច អនតរា រវនបុបតតិិំ សនាធ ាយ វុតតំ។ តថា 

មក្សញ្ច ិ េរណាសន កាមល។ អាវរជនចតុីននតិ ឥទ្ំ កាេមោក្មត្ ច វតិ្វ ា 
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កាេមោមក្ វា  ជ្ពហម មោមក្ វា ជ្ពហម មោក្មត្ ច វតិ្វ ា ជ្ពហម មោមក្ វា កាេ-

មោមក្ វា ឧបបរជម្នសស សតតសស េមនាទាវ ារាវរជនចតុិចិត្ត ានេនតរា រវនបុបតតិិំ  

សនាធ ាយ វុតតំ។  

[៣៣២] រភរចនុតរ ំ តសស ទ្ធុា  ឋានំ បកាសតិំ 

   តបរបភបនតរ ំ ចសុស  ឋានំ តិធា  េតំ។ 

 រភរចនុតរ ំ រវនភវង្គ ានំ រវនចតុីនំ ច អនតរា តសស តទារេមណសស ទ្ធុា  

ឋានំ បកាសិតំ។ តតថ រវនភវង្គ ាននត ិ ឥទ្ំ អតិេហនាត ារេមមណ រវនភវង្គចិត្ត ា-  

នេនតរា តទារេមណុបបតតិិំ សនាធ ាយ វុតតំ។ តថា មក្សញ្ច  ិ េរណាសន កាមល។   

រវនចតុីននត ិឥទ្ំ កាេមោក្មត្ ច វតិ្វ ា តមតថវ ឧបបរជម្នសស ក្សសចិ សតតសស 

រវនចតុិចិត្ត ានេនតរា តទារេមណុបបតតិិំ សនាធ ាយ វតុតំ។  

 តបរបភបនតរ ំ តទារេមណបដិសនធីន ំ រវនបដិសនធីន ំ ភវង្គបដិសនធីនញ្ច  

អនតរា ចសុស ចតុិចិតតសស ឋានំ តិធា េត ំជានិតពវ ំ។ តតថ តទារេមណបដិសនធីននតិ 

ឥទ្ំ កាេមោក្មត្ ច វតិ្វ ា កាេមោមក្ វា ជ្ពហម មោមក្ វា ឧបបរជម្នសស 

សតតសស ចតុិចិតតបុបតតិិំ សនាធ ាយ វុតតំ។ រវនបដិសនធីន ំ ភវង្គបដិសនធីន ច្ ាតិ ឥទ្ ំ

កាេមោក្មត្ ច វតិ្វ ា កាេមោមក្ វា ជ្ពហម មោមក្ វា ជ្ពហម មោក្មត្ ច វតិ្វ ា 

ជ្ពហម មោមក្ វា កាេមោមក្ វា ឧបបរជម្នសស យថាវុតតចិត្ត ានេនតរា ចតុិ-   

ចិតតបុបតតិិំ សនាធ ាយ វតុតំ។  

[៣៣៣] ឯវ ំ ចទុ្ទស  ក្ិចាច ានិ បកាមសោភិធេមិមកា 

  សមង្ខបា  ទ្ស  ឋានានិ  វតិ្ថ ារា  បញ្ច វសីតិ។ 
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 ឯវ ំ អាភិធេមិមកា ចទុ្ទសក្ិចាច ានិ បកាមសសិ។ ឋានានិ សមង្ខបា- 

សមង្ខមបន ឋានំ ោេញ្ញវមសន ទ្ស មោនតិ,  វតិ្ថ ារា វតិ្ថ ាមរន បុព្វ ាបរចិតត វមិសស-

វមសន  បញ្ច  វសីត ិមោនតីតិ សេពមនាធ ា។  

[៣៣៤] បភច ុ ឡក្ម្ទ្ស-    ឃាោផុសំ  ររ ំ តិលំ 

  មវាក្ំ  មជា  េេ  តក្េនតិ    ជាមនយេ  គណនមកាវមិទា។ 

 ឥទាន ិ បដិសនធិចិត្ត ាទ្ីនំ គណន ំ ទ្មសសតុ ំ បភច ុ ឡនតាទ្ ិ វុតត។ំ តសសមត្ថ ា 

បភច ុបដិសនធិចិតតំ ភវង្គចិតត ំចតុិចិតតញ្ច  ឡក្ ំឯកូ្ន វសីតិវធិំ មោតិ។ អាទ្ស-

ឃាោផសំុ អាវរជនក្ិចចំ អាវរជនចិតត ំ ទ្សសនក្ិចចំ ចក្ខ ុ វ ិ្ ញ ាណំ សវនក្ិចចំ 

មោត វ ិ្ ញ ាណ ំ ឃាយនក្ចិចំ ឃាន វ ិ្ ញ ាណំ ោយនក្ិចចំ រិវាហា វ ិ្ ញ ាណ ំ ផុសន-

ក្ិចចំ កាយវ ិ្ ញ ាណ ំសេបដិចឆនក្ិចចំ សេបដិចឆនចិតតញ្ច  ររ ំទ្ ុវធិ ំទ្ ុវធិ ំមោតិ។ 

តលិនត ិ សនតីរណចិតត ំ តិវធិ ំ មោតិ។ មវាក្នត ិ មវាដឋពវ នចិតតំ ឯក្ំ មោតិ។ មជា     

េម្ត ិរវនចិតតំ បញ្ច ប ញ្ ាស វធិំ មោតិ។ តក្េនត ិតទារេមណចិតតំ ឯកាទ្ស វធិ ំ

មោតិ។ ឥតិ ឯវ ំគណនមកា វមិទា បដិសនធិចិត្ត ាទ្ិគណន ំជាមនយាតិ។  

[៣៣៥] ក្វារំវ  ក្រវារំ  ក្រលវារក្ំ េនំ 

  ក្មនក្ំ  ក្រមនក្ញ្ច  ធុប ំ ក្ំ  ក្ំ េរ ំ នយំ។ 

 េន ំចិតតំ ក្វារវំ ឯក្វារំឯវ បវតតំ ក្រវារ ំសក្ិិំ ទ្វ ិក្ខ តត ុ ំវា បវតតំ ក្រលវារក្ ំ

សក្ិិំ ទ្វ ិក្ខ តត ុំ តិក្ខ តត ុ ំវា បវតត ំក្មនក្ ំឯក្ក្ខ តត ុំ អមនក្ក្ខ តត ុំ វា បវតត ំការមនក្ញ្ច  

ឯក្ក្ខ តត ុ ំទ្វ ិក្ខ តត ុ ំអមនក្ក្ខ តតញុ្ច  បវតតំ យថាក្េេ ំធុប ំឯកូ្ន វសីតិវធិ ំក្ ំឯក្ ំក្ ំ

ឯក្ំ េរ ំបញ្ច  វសីតិវធិំ នយ ំទ្ស វធិ ំមោតិ។  

 តតថ ហិ ទ្វ ិបញ្ច  វ ិ្ ញ ាណានិ សេបដិចឆនទ្វ យំ បញ្ច ទាវ ារាវរជនំ អភិ ញ្ ាទ្វ យ ំ 

ចត្ត ារ ិ េគគចិត្ត ាន ិ ចាតិ ឯកូ្ន វសីតិចិត្ត ានិ យថារហំ ទ្សសនក្ិចាច ាទ្វិមសន  

ឯក្វារមេវ បវតតនត។ិ មោេនសសសនតីរណសង្ខ ាត ំ ឯក្ំ ចិតតំ សនតីរណ- 
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តទារេមណវមសន ឯក្វារ ំ ទ្វ ិវារ ំ បវតតតិ។ មវាដឋពវ នសង្ខ ាតំ ឯក្ំ ចិតតំ អាវរជន- 

មវាដឋពវ នវមសន សក្ិិំ ទ្វ ិក្ខ តត ុ ំ តិក្ខ តត ុំ វា បវតតត។ិ បណណរស រូបាវចរចិត្ត ានិ  

អាកាោន ច្ ាយតន វ ិ្ ញ ាណ ច្ ាយតនអាក្ិញ្ច ញ្ ាយតនកុ្សលវបិាក្ជ្ក្ិោ-

ចិត្ត ានិ មនវស ញ្ ានាស ញ្ ាយតន វបិាក្ ច្ ាតិ បញ្ច  វសីតិចិត្ត ានិ យថារហំ 

បឋេក្បបនាទ្ិវមសន ឯក្ក្ខ តត ុ ំអមនក្ក្ខ តត ុំ វា បវតតតិ។ មទ្វ  ឧមបកាខ ាសហគត-

សនតីរណាន ិ អដឋេោវបិាកានិ ចាតិ ទ្សចិត្ត ានិ បដិសនា ាទ្វិមសន ឯក្ក្ខ តត ុំ  

ទ្វ ិក្ខ តត ុំ អមនក្ក្ខ តត ុ ំវា បវតតនតិ។ 

[៣៣៦] េវារំវ  បវតត ំ ក្ំ  តេវារនត ុ ភ ំ េន ំ

   េុចចេវារក្ំ មចក្ ំ  ពរាេតក្វាររំ។  

 ក្ ំេន ំហសិតុបាទ្សង្ខ ាតំ ឯក្ំ ចិតតំ េវារវំ សតតក្ខ តតមុេវ បវតតំ។ ភ ំេន ំ

ញាណ វបិបយុតតេោជ្ក្ិោសង្ខ ាតំ ចតុពវ ិធំ ចិតតំ តេវារនត ុ ្ក្ខ តត ុ ំ សតតក្ខ តត ុ ំ វា 

បវតតំ។ មចក្ ំ េន ំ ទាវ ាទ្ោកុ្សលញាណ វបិបយុតតេោកុ្សលសង្ខ ាត ំ

មោឡស វធិ ំ ចិតតំ េចុចេវារក្ ំ បញ្ច ក្ខ តត ុ ំ ្ក្ខ តត ុំ សតតក្ខ តត ុ ំ វា បវតតំ។ ពភេតេ-

វាររ ំញាណសេបយុតតេោកុ្សលេោជ្ក្ិោសង្ខ ាតំ អដឋ វធិ ំចិតតំ យថារហំ 

ឧបចារានមុោេមគាជ្តភនូាម្ទ្វិមសន តិក្ខ តត ុំ ចតុក្ខ តត ុំ បញ្ច ក្ខ តត ុំ ្ក្ខ តត ុំ  

សតតក្ខ តត ុ ំវា បវតតំ។  

[៣៣៧] េោមនក្បបវតត ំ េំ ក្រោមនក្វារភិ ំ

  សេបិណឌ ិតេមន ំសពវ ំ ឯក្នវុតិមភទ្ក្ំ។ 

 េោមនក្បបវតត ំ េំ មោត្បតតិផលសក្ទាគាេិផលសង្ខ ាតំ ចិតតទ្វ យ ំ 

ទ្វ ិក្ខ តត ុំ តកិ្ខ តត ុ ំអមនក្ក្ខ តត ុំ វា បវតតំ។ ក្រោមនក្វា រភិ ំមនវស ញ្ ានាស ញ្ ាយត-

នកុ្សលជ្ក្ិោអនាគាេិផលអរហតតផលសង្ខ ាតំ ចតុពវ ិធំ ចិតតំ ឯក្ក្ខ តត ុ ំ 
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ទ្វ ិក្ខ តត ុំ តិក្ខ តត ុំ អមនក្ក្ខ តត ុំ វា បវតតំ។ សពវ ំ េន ំ សេបិណឌ តិំ ឯកូ្ននវតុិមភទ្ក្ំ 

មោតិ អភិ ញ្ ាទ្វ យសស ចិតត វមិសសភាមវន គហិតត្ត ាត ិមោរនា។ 

[៣៣៨] េេ ហិ  រ ំ យេ ហ ិ លំ  ក្េេ ហិ  ភំ  េេេ ហិ  តំ  ធុសេ ហ ិ សំ 

   ចយនត ុ និពវ លំ  មេយេំ  ម្នសំ  ពលមភទ្មត្។  

 ឥទាន ិ ពលរានង្គេគគង្គឥន្ទនទិយមភទ្មត្ ចិតតមភទ្ំ ទ្មសសតុំ េេ ហិ រ ំ យេ ហិ  

លនតាទ្ិ វុតតំ។ តជ្ត្យេតថមោរនា។ េេ ហ ិ េមនាទាវ ារាវរជនហសិតុបាទ្- 

សង្ខ ាតចតិតទ្វ មយ រ ំ  វ ីរយិសម្ធវិមសន ពលទ្វ យ ំ មោតិ។ យេ ហ ិ  វចិិក្ិចាឆ ា- 

សេបយុមតត ឯក្សមិិំ ចិមតត លំ អហិ រកិាមនាតតបប វ ីរយិវមសន ពលតតយំ មោតិ។ 

ក្េេ ហ ិ  វចិិក្ិចាឆ ាវរជិមត មសោកុ្សលសង្ខ ាមត ឯកាទ្ស វមិធ ចិមតត ភ ំ អហិ រកិា-

មនាតតបប វ ីរយិសម្ធិវមសន ពលចតុក្េំ មោតិ។ េេេ ហ ិ ញាណ វបិបយុតតកាម្- 

វចរកុ្សលវបិាក្ជ្ក្ិោសង្ខ ាមត ទាវ ាទ្ស វមិធ ចិមតត ត ំ សទាធ ា វ ីរយិសតិសម្ធ-ិ

ហិ រឱិតតបបវមសន ពល្ក្េំ មោត។ិ ធុសេ ហ ិ ទាវ ាទ្ស ញាណសេបយុតតកាម្- 

វចរកុ្សលវបិាក្ជ្ក្ិោនិ បណណរសរបូាវចរានិ ទាវ ាទ្ស អរូបាវចរានិ ចត្ត ាឡីស 

មោកុ្តតរាន ិ មចតិ ឯកូ្នាសីតិវមិធ ចិមតត សំ សទាធ ា វ ីរយិសតិសម្ធិប ញ្ ាហិ រ-ិ 

ឱតតបបវមសន ពលសតតក្ ំ មោតិ។ ចយនត ុ ទ្វ ិបញ្ច  វ ិ្ ញ ាណសេបដិចឆនទ្វ យ- 

សនតីរណតតយេញ្ច  ទាវ ារាវរជនវមសន។ មោឡស វធិ ំ បន ចិតតំ នពិវ លំ អពលំ ឥតិ 

មេយេំ។ ឥតិ ឯវ ំម្នសំ ឯក្ វសីសតំ ចិតតំ ពលមភទ្មត្ មេយេំ។  

[៣៣៩] វគគេ ហ ិ រ ំ បិយេ ហ ិ លំ ្លេ ហិ  ភំ  យថារហំ 

  ធរេ ហ ិ េ ំ នយំ  នង្គំ មេយេំ  ឈានង្គមភទ្មត្។ 

 វគគេ ហ ិ រនត ិ ចតុតថបញ្ច េរានរូបាវចរាន ិ ្ អរូបាវចរានិ ទាវ ាទ្ស ចតុតថ- 

បញ្ច េរានមោកុ្តតរានិ មោឡោត ិចតុតិិំស វមិធ ចិមតត យថារហំ មវទ្នាចិមតត-

ក្គគត្វមសន ឈានង្គទ្វ យ ំ មោត។ិ ក្េំ? ចតតុថរានរបូាវចរកុ្សលវបិាក្-
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ជ្ក្ិោចិមតតសុ តសីុ ចតុតថរានបាទ្មក្សុ មោកុ្តតរចិមតតសុ អដឋសុ មចត ិ 

ឯកាទ្សស ុ ចិមតតសុ សុេចិមតតក្គគត្វមសន មទ្វ  ឈានង្គ ានិ មោនត។ិ  

មតវសីតិោ បញ្ច េរានចិមតតស ុ ឧមបកាខ ាចិមតតក្គគត្វមសន មទ្វ  ឈានង្គ ានិ 

មោនតិ។ បយិេ ហ ិលនត ិរូបាវចរមោកុ្តតរតតិយរានសង្ខ ាមត ឯកាទ្ស វមិធ ចិមតត 

បតីិសេុចិមតតក្គគត្វមសន ឈានង្គតតយំ មោតិ។ ្លេ ហ ិ ភ ំ យថារហនត ិ 

ឯកាទ្ស ទ្តុិយរានិក្ចិត្ត ានិ ទាវ ាទ្ស ឧមបកាខ ាសហគតកាេកុ្សលវបិាក្-

ជ្ក្ិោចិត្ត ានិ មោេនសសសហគតចតកុ្េវរជិត្ន ិអដឋអកុ្សោនិ សេបដិចឆន-

ទ្វ យំ ឧមបកាខ ាសហគតសនតីរណទ្វ យ ំ អាវរជនទ្វ យ ច្ ាត ិ ្លេ ហ ិ សតតតិិំស វមិធ 

ចិមតត យថារហំ ភ ំឈានង្គចតុក្េំ មោត។ិ ក្េំ? ឯកាទ្សស ុទ្តុិយរានិក្-

ចិមតតស ុ  វចិារបីតសិមុេក្គគត្វមសន ចត្ត ារ ិ ឈានង្គ ានិ មោនតិ។ ទាវ ាទ្សស ុ

ឧមបកាខ ាសហគតកាេកុ្សលវបិាក្ជ្ក្ិោចិមតតសុ ្សុ ឧមបកាខ ាសហគត- 

អកុ្សមលស ុ សេបដិចឆនទ្វ មយ សនតីរណទ្វ មយ អាវរជនទ្វ មយ មចតិ ចតុ វសីតោិ 

ចិមតតស ុ  វតិក្េ វចិារឧមបមក្ខ ក្គគត្វមសន ចត្ត ារ ិ ឈានង្គ ានិ មោនតិ។ បដិឃ- 

ទ្វ មយ  វតិក្េ វចិារទ្មុក្ខ ក្គគត្វមសន ចត្ត ារ ិ ឈានង្គ ានិ មោនតិ។ ធរេ ហ ិ េនត ិ

ឯកាទ្ស បឋេរានិក្ចិត្ត ានិ ទាវ ាទ្ស មោេនសសសហគតកាេកុ្សល-

 វបិាក្ជ្ក្ិោចិត្ត ានិ មោេនសសសហគត្ន ិ ចត្ត ារ ិ មោភេូោន ិ សុេ- 

សនតីរណ ំហសិតុបាទ្មញ្ច ត ិធរេ ហ ិឯកូ្នតិិំស វមិធ ចិមតត េ ំ វតិក្េ វចិារបីតិសមុេ-

ក្គគត្វមសន ឈានបញ្ច ក្ ំ មោតិ។ នយ ំ នង្គនត ិ នយ ំ ទ្វ ិបញ្ច  វ ិ្ ញ ាណសង្ខ ាត ំ

ទ្ស វធិ ំ ចិតតំ នង្គ ំ អង្គរាន វរិហិត ំ មោតិ។ ឥតិ ឯក្ វសីសតំ ចិតតំ ឈានង្គ- 

មភទ្មត្ មេយេំ។  

[៣៤០] ក្េ ហិ  េំ  ្េ ហ ិ លំ  ឃនត ុ នភេ ហ ិ េ ំ េយេ ហ ិ េំ 

  េលេ ហិ  រនត ុ ទ្េុ ហ ិ ទ្េ ំ នង្គំ  េគគង្គមភទ្មនា។ 
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 ក្េ ហ ិ េនត ិ េំ េិចាឆ ាសង្ េបបវាោេសង្ខ ាតំ េគគង្គទ្វ យ ំ ក្េ ហ ិ  វចិិក្ិចាឆ ា- 

សហគមត ឯក្សមិិំ ចិមតត មោតិ។ ្លេ ហ ិ លនត ិ លំ េចិាឆ ាសង្ េបបវាោេសម្ធ-ិ

សង្ខ ាតំ េគគង្គតតយ ំ ្េ ហ ិ ទ្ិដឋិ វបិបយុតតមោភេូលចតុក្េបដិឃទ្វ យឧទ្ធចចសហ- 

គតសង្ខ ាមត សតត វមិធ ចិមតត មោតិ។ ឃនត ុនភេ ហតី ិឃំ េិចាឆ ាទ្ដិឋិសង្ េបាទ្ិេគគង្គ-

ចតកុ្េ ំ ទ្ដិឋិសេបយុត្ត ានិ មោភេូោន ិ ចត្ត ារ ិ ញាណ វបិបយុតតកាម្វចរ-

កុ្សលវបិាក្ជ្ក្ោិចិត្ត ានិ ទាវ ាទ្ស បឋេរានវរជិត្និ ទ្តុិយរានាទ្ិរបូា- 

វចរាន ិ ទាវ ាទ្ស អរបូាវចរានិ ទាវ ាទ្ស ចាតិ នភេ ហ ិ ចត្ត ាឡសី វមិធ ចិមតត មោនតិ។ 

ក្េំ? ទ្ិដឋិសេបយុមតតស ុ ចតូស ុ មោភេូលចិមតតស ុ េិចាឆ ាទ្ិដឋិ េិចាឆ ាសង្ េមបា 

េចិាឆ ាវាោមម្ េិចាឆ ាសម្ធីតិ ចត្ត ាមរា េគគង្គ ា មោនតិ។ ញាណ វបិបយុតតកាម្- 

វចរកុ្សលវបិាក្ជ្ក្ិោចិមតតសុ ទាវ ាទ្សស ុ សម្ម ាសង្ េមបា សម្ម ាវាោមម្ 

សម្ម ាសតិ សម្ម ាសម្ធីតិ ចត្ត ាមរា េគគង្គ ា មោនតិ។ ទ្តុយិរានាទ្ីស ុ ចតុ- 

 វសីតិោ របូារូបាវចរចិមតតសុ សម្ម ាទ្ិដឋិ សម្ម ាវាោមម្ សម្ម ាសតិ សម្ម ា- 

សម្ធតីិ ចត្ត ាមរា េគគង្គ ា មោនតិ។ េ ំ េយេ ហតី ិ េ ំ សម្ម ាទ្ដិឋិសង្ េបបវាោេ-

សតិសម្ធិសង្ខ ាត ំ េគគង្គបញ្ច ក្ំ េយេ ហ ិ រូបាវចរបឋេរានតតិក្ទាវ ាទ្ស-

ញ្ ាណសេបយុតតកាម្វចរកុ្សលវបិាក្ជ្ក្ិោសង្ខ ាមត បណណរស វមិធ ចិមតត 

មោតិ។ េ ំ េលេ ហតី ិ េ ំ សម្ម ាទ្ិដឋិសម្ម ាវាចាក្េមនាត ារីវវាោេសតិសម្ធ-ិ 

សង្ខ ាតេគគង្គសតតក្ ំ េលេ ហ ិ ទ្វ តតិិំស វមិធ ទ្តុិយតតិយចតុតថបញ្ច េរានិក្-

មោកុ្តតរចិមតត មោតិ។ រនតេុ ហតី ិ រ ំ សម្ម ាទ្ិដឋិសង្ េបបវាចាក្េមនាត ារីវវាោេ-

សតិសម្ធិសង្ខ ាត ំ អដឋេគគង្គ ំ ទ្េ ហ ិ អដឋ វមិធ បឋេរានិក្មោកុ្តតរចិមតត  

មោតិ។ ទ្េ ំអដាឋ ារស វធិ ំអមហតុក្ំ ចិតតំ នង្គ ំន អង្គំ េគគង្គ វរិហិតំ មោតិ។ ឥត ិ

ឯក្ វសីសត ំចិតតំ េគគង្គមភទ្មត្ មេយេ។ំ  

[៣៤១] តេេ ហ ិ េំ  ក្េ ហិ  លំ  តេេ ហ ិ ភំ  េេេ ហិ  តំ  ឡលេ ហិ  លំ 
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  នភេ ហ ិ រ ំ យេមោគំ មេយេំ  ឥន្ទនទិយមភទ្មត្។ 

 តេេ ហ ិ េនត ិ តេេ ហ ិ ទ្វ ិបញ្ច  វ ិ្ ញ ាណសេបដិចឆនសនតីរណបញ្ច ទាវ ារាវរជនសង្ខ ាមត 

មោឡស វមិធ អមហតុក្ចិមតត េំ មវទ្និន្ទនទយិរី វនិ្ទនទិយវមសន ទ្ ុវនិ្ទនទិយ ំយថាមោគ ំ

ភវត។ិ ក្េំ? អកុ្សលវបិាមក្ កាយវ ិ្ ញ ាមណ ទ្កុ្ខ ិន្ទនទយិរី វតិនិ្ទនទយិសង្ខ ាតំ  

ទ្ ុវនិ្ទនទិយ ំ ភវត។ិ កុ្សលវបិាមក្ កាយវ ិ្ ញ ាមណ សុេិន្ទនទិយរី វតិិន្ទនទយិសង្ខ ាត ំ 

ទ្ ុវនិ្ទនទិយ ំ ភវត។ិ មោេនសសសនតីរមណ មោេនសសនិ្ទនទយិរី វតិនិ្ទនទយិសង្ខ ាតំ  

ទ្ ុវនិ្ទនទិយ ំ ភវតិ។ មសមស មតរស វមិធ ចិមតត ឧមបក្ខ និ្ទនទយិរី វតិិន្ទនទយិសង្ខ ាត ំ 

ទ្ ុវនិ្ទនទិយ ំ មោត ិ ភវតិ។ ក្េ ហ ិ លនត ិ ក្េ ហ ិ  វចិិក្ិចាឆ ាសហគមត ឯក្សមិិំ ចិមតត លំ 

ឧមបក្ខ ិន្ទនទិយរ ីវតិនិ្ទនទយិវមសន តិវនិ្ទនទិយ ំ មោតិ។ តេេ ហ ិ ភនត ិ អវមសោ កុ្សល-

មហតកុ្សង្ខ ាមត មតរស វមិធ ចិមតត មវទ្ននិ្ទនទិយវ ីរយិនិ្ទនទិយសម្ធិន្ទនទិយវមសន ភ ំ

ចតពុវ ិធនិ្ទនទិយ ំ យថាមោគំ មោតិ។ ក្េំ? មោេនសសសហគមតស ុ បញ្ច ស ុ

ចិមតតស ុ មោេនសសិន្ទនទិមយន សទ្ធិិំ ចត្ត ារនិ្ទនទិោនិ មោនតិ។ មទាេនសសសហ-  

គមតស ុទ្វ ីសុ ចិមតតសុ មទាេនសសនិ្ទនទិមយន សទ្ធិិំ ចត្ត ារ ិមោនតិ។ មសមសស ុ្សុ 

ឧមបកាខ ាសហគតចមិតតសុ ឧមបក្ខ ិន្ទនទិមយន សទ្ធិិំ ចត្ត ារនិ្ទនទោិនិ មោនតិ។ េេេ ហ ិ 

តនត ិេេេ ហ ិញាណ វបិបយុមតត កាេកុ្សលវបិាក្ជ្ក្ិោសង្ខ ាមត ទាវ ាទ្ស វមិធ ចិមតត 

ត ំ មវទ្និន្ទនទិយសទ្ធិន្ទនទិយវ ីរយិិន្ទនទយិសតិន្ទនទិយសម្ធនិ្ទនទយិរី វតិិន្ទនទយិវមសន  

្ឡិន្ទនទិយ ំ យថាមោគំ មោតិ។ ក្េំ? ្សុ មោេនសសសហគតចមិតតសុ 

មោេនសសនិ្ទនទិមយន សទ្ធិិំ ្ឡិន្ទនទិោន ិមោនតិ។ ្សុ ឧមបកាខ ាសហគតចមិតតស ុ

ឧមបក្ខ ិន្ទនទិមយន សទ្ធិិំ ្ឡិន្ទនទិោនិ មោនតិ។ ឡលេ ហ ិ សនតិ ញាណសេបយុតត-

កាេកុ្សលវបិាក្ជ្ក្ិោនិ ទាវ ាទ្ស រូបាវចរានិ បណណរស អរូបាវចរានិ  

ទាវ ាទ្ោត ិឡលេ ហ ិឯកូ្នចត្ត ាឡីស វមិធ ចិមតត សំ មវទ្និន្ទនទិយសទ្ធិន្ទនទិយវ ីរយិិន្ទនទយិ-

សតិន្ទនទិយសម្ធនិ្ទនទយិបញ្ញិន្ទនទិយរ ីវតិិន្ទនទយិវមសន សតិន្ទនទយិំ យថាមោគ ំ 
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មោតិ។ ក្េំ? ្សុ មោេនសសសហគតកាេកុ្សលវបិាក្ជ្ក្ិោចិមតតស ុ

ទាវ ាទ្សស ុ បឋេទ្តុិយតតិយចតុតថរានរបូាវចរចិមតតសុ ចាតិ អដាឋ ារសស ុ 

ចិមតតស ុ មោេនសសនិ្ទនទិមយន សទ្ធិិំ សតត ឥន្ទនទិោន ិ មោនតិ។ ្សុ ឧមបកាខ ា- 

សហគតកាេកុ្សលវបិាក្ជ្ក្ិោចិមតតសុ បណណរសស ុ បញ្ច េរានសហ- 

គតចមិតតស ុ ចាតិ ឯក្ វសីតិោ ចិមតតសុ ឧមបក្ខ ិន្ទនទិមយន សទ្ធិិំ សតត ឥន្ទនទិោន ិ

មោនតិ។ នភេ ហ ិរ ំយថាមោគនត ិនភេ ហ ិចត្ត ាឡសី វមិធ មោកុ្តតរចិមតត រ ំឥន្ទនទិយ-

ដឋក្ំ យថាមោគំ មោតិ។ ក្េំ? បឋេទ្តុិយតតិយចតតុថរានិមក្ មោត្- 

បតតិេគគចតមុក្េ មោេនសសនិ្ទនទិយរី វតិនិ្ទនទិយវ ីរយិិន្ទនទិយសទាធ ាសតសិម្ធិ- 

បញ្ញិន្ទនទិយអនញ្ញសាេីតិន្ទនទិយវមសន អដឋិន្ទនទិោនិ មោនតិ។ បញ្ច េរានិមក្ 

មោត្បតតេិគគចិមតត ឧមបក្ខ ិន្ទនទិមយន សទ្ធិិំ ត្មនវ អដឋ មោនតិ។ មោត្បតតិ-

ផោទ្ីស ុ អរហតតេគគប រយិមនតស ុ តិិំសចិមតតស ុ អញ្ញិន្ទនទិមយន សទ្ធិិំ អដឋិន្ទនទិោន ិ

យថាមោគ ំ មោនតិ។ មតសុ ហិ បឋេទ្តុិយចតុតថរានិមក្សុ ច តុ វសីតិោ 

ចិមតតស ុ មោេនសសនិ្ទនទិយំ។ បញ្ច េរានិមក្ស ុ ្ស ុ ចិមតតសុ ឧមបក្ខ និ្ទនទិយ ំ 

មោមរតពវ ំ។ អរហតតផលបញ្ច មក្ អ ញ្ ាត្ វនិ្ទនទិមយន សទ្ធិិំ អដឋិន្ទនទិោន ិ 

មោនតិ។ ឯតថ ក្ិ្ ច ាបិ អនញ្ញតញ្ញសាេីតនិ្ទនទិយ ំ អ ញ្ ាត្ វនិ្ទនទិយញ្ច  អ ញ្ ាត្-

 វនិ្ទនទិយញ្ច  បញ្ញិន្ទនទិយមេវ ធេមសរបូ វភិាវនតថំ បមនតថ បញ្ញិន្ទនទិយគហណ ំ បគុគល-

រាសយក្ិចច វមិសស វភិាវនតថ ំ អនញ្ញតញ្ញសាេីតនិ្ទនទិោទ្ីនំ គហណំ។ តថា 

ហិ អនេតមគគ សោំរអន ញ្ ាត ំ អេតបទ្ ំ ចតុសចចធេមមេវ វាញ្ញសាេីត ិ 

ឯវេរាសមយន បដិបន សស ឥន្ទនទិយ ំ អនញ្ញតញ្ញសាេីតនិ្ទនទិយំ។ អាជានាត ិ

បឋេេមគគន ទ្ិដឋេ រោិទ្ំ អនតិក្េេិត្វ ា ជានាតីត ិ អញ្ញំ។ អញ្ញញ្ច  តំ ឥន្ទនទិយ-

ច្ ាត ិ អញ្ញិន្ទនទិយំ។ អ ញ្ ាត្ វមិនា ចត្ត ារ ិ សចាច ានិ បដិវរិឈិត្វ ា ឋិតសស អរហមត្ 

ឥន្ទនទិយ ំអ ញ្ ាត្ វនិ្ទនទិយំ។ ឥតិ ឯក្ វសីសតំ ចិតតំ ឥន្ទនទិយមភទ្មត្ មេយេំ។   
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[៣៤២] ឃរេ ហិ  បឋេរាន ំ  ពក្េ ហិ  ទ្តុិយនតថា 

  តតិយញ្ច   រិមនា  េុមក្េ  សម្បរជិ  ចតុតថក្ំ។ 

 រិមនា ឃរេ ហ ិចត ុវសីតិវមិធ ឋាមន បឋេរាន ំសម្បរជិ។ ពក្េ ហ ិមតរស- 

 វមិធ ឋាមន ទ្តុិយរានំ។ តថា ពក្េ ហ ិ មតរស វមិធ ឋាមន តតិយញ្ច  ឈានំ។ 

េមុក្េ បណណរស វមិធ ឋាមន ចតតុថក្ំ ឈានំ សម្បរជិ។ តថា ហិ ភគវា ទ្សស ុ

អសុមភស ុ ទ្វ តតិិំោកាមរ អដឋស ុ ក្សិមណស ុ មេត្ត ាក្រណុាេុទ្ិត្ស ុ អានា- 

បាមន បរមិចឆទាកាមស ចាត ិ ឥមេសុ ត្វ ចតុ វសីតិោ ឋាមនសុ បឋេរានំ  

សម្បរជិ។ ឋមបត្វ ា បន ទ្វ តតិិំោការញ្ច  ទ្ស ច អសុភាន ិមសមសស ុមតរសស ុ

ទ្តុិយរានំ។ មរសុ ច តតិយរាន ំ សម្បរជិ។ អដឋសុ បន ក្សមិណស ុ

ឧមបកាខ ាជ្ពហម  វោិមរ អានាបាមន បរមិចឆទាកាមស ចតូសុ អរូមបស ុចាតិ ឥមេស ុ

បណណរសស ុ ឋាមនសុ ចតុតថរាន ំ សម្បរជិ។ អយេមត្ថ ា េោនិព្វ ានសតុត-

វណណនាយម្គមត្។  

[៣៤៣] បញ្ច គព្ភ ា  វរា  ោោ សីតចាឆ ាោ  េមនារម្ 

  សុរនាន ំបវដិាឋ ាន ំ កាយចិតតសុខាវោ។ 

 បញ្ច គព្ភ ា វរា ោោតិ អយ ំគាថា បញ្ច វសសសហសសកាលបបវតតសពវ ញ្ញុ -

ពទុ្ធោសន ំសនាធ ាយ វុត្ត ា។  

[៣៤៤] ការុណិមក្ន  ធីមរន  សុដាឋ ាបិត្  ហិមតសិនា 

  សុរមនហិ  បវមិដឋហិ  រក្ខ ណិោ  ន  ទ្សុសិោ។ 

[៣៤៥] នមេ  តមេសទ្ីមកាេំ-  សុមរមោអបនាបស-ុ 

  សុបិអរសិតបិុវ-ិ   សិមវកុ្មកាក្មគា  ទ្មរ។ 

[៣៤៦] អាទ្ិវណណទ្វ យ ំ ក្ិរោិ  សង្ខានតវណណទ្វ យក្ ំ

  េមរឈ  មសសក្ខ រំ  អាទ្ិ-  សមង្ េតពទុ្ធនាេក្។ំ 
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 នមេត ិ អាទ្ិវណណទ្វ យំ ជ្ក្ិោ មោត។ិ ទ្មរតិ អនតវណណទ្វ យក្ំ សង្ខា  

មោតិ។ ទ្មរសមទាទ ា អដឋ វសីតិសង្ខាវាចមកាតេមត្ថ ា។ តំ មេ ។មប។ មគា ឥតិ 

េមរឈ មសសក្ខ រ ំ អាទ្ិសំមក្តពទុ្ធនាេក្ំ មេយេំ។ តណហ ង្ េមរា មេធង្ េមរា  

សរណង្ េមរា ទ្ីបង្ េមរា មកាណឌ ម ញ្ ា េង្គមោ សុេមនា មរវមត្ មោភិមត្ 

អមនាេទ្សស ី បទ្មុម្ នារមទា បទ្េុតុតមរា សុមេមធា សជុាមត្ បិយទ្សស ី 

អតថទ្សស ី ធេមទ្សស ី សិទ្ធមត្ថ ា តិមសា បមុសា  វបិសស ី សិេី មវសសភ ូ ក្កុ្សមនាធ ា 

មកានាគេមនា ក្សសមបា មគាតមម្ ឥត ិ ឥមេ អដឋ វសីតិ សម្ម ាសេពមុទ្ធ  

នម្េិតេធិបាមោ។  

[៣៤៧] ោវ ាភិធានា  តមោ  ពទុាធ ា សេពទុាធ ា  ច  ទ្មុវ  ទ្មុវ 

  មកាសិអបអភិធានា  មសោ  នានាភិធានកា។ 

 អដឋ វសីតិោ សម្ម ាសេពមុទ្ធស ុ តមោ ពទុាធ ា ោវ ាភិធានា សុ ឥត ិ អាទ្ិ- 

សមំក្តនាម្ មោនតិ សុេមនា សុមេមធា សុជាមត្តិ។ ទ្មុវ ទ្មុវ សេពទុាធ ា ច 

មកាសអិបអភិធានា មកាឥត ិច សិឥត ិច អឥតិ ច បឥត ិអាទ្ិសំមក្តនាេកា 

មោនតិ មកាណឌ ម ញ្ ា មកានាគេមនា សិទ្ធមត្ថ ា សិេី អមនាេទ្សស ី អតថទ្សសី  

បទ្មុម្ បទ្េុុតតមរាតិ។ មសោ សតតរស សម្ម ាសេពទុាធ ា នានាភិធានកា  វសិុ ំ 

 វសិុ ំអាទ្ិសំមក្តនាេកា មោនតិ។  

[៣៤៨] អភិធមេម  ច  សុតតមនត  វនិមយ  េនធមក្ប ិ ច 

  បរវិាមរ  ច  មយ  ប ហ្ ា គេភីរា  មត  សុណាេ  មភា។ 

[៣៤៩]  ន  ទ្កុ្ខ សមចចន  សេង្គិភមូត្     

   ន  េគគសមចចន  កុ្មត្  និមរាមធា 

   សេុទ្យសចចមត្  សុវទិ្រូវទិ្មុរា    

   តំ  បុគគលំ  ក្តេ ំ វទ្នតិ  ពទុាធ ា។ 
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 ន ទ្កុ្ខ សមចចនាតាទ្ិបម ហ្ ា អរូមប ផលចិតតក្ខ ណសេង្គបីុគគលំ សនាធ ាយ 

វុមត្ត ា។  

[៣៥០] អមហតុមកា  មនាបិ  ច  រូបនិសសិមត្     

  សបបចចមោបិ  ច  មោ  អសង្ខត្ 

  អសង្ខត្រេមមណា  មនាប ិ ច  រូប ី     

  ត ំ បុគគលំ  ក្តេ ំ អទ្នតំ  ពទុាធ ា។ 

 អមហតមុកា មនាប ិ ចាតាទ្ិបម ហ្ ា អរូមប និព្វ ានបចចមវក្ខ ណ វេីិយ ំ 

េមនាទាវ ារាវរជនចិតតក្ខ ណសេង្គបីុគគលំ សនាធ ាយ វមុត្ត ា។ 

[៣៥១] មោមក្ប ិ ជាមត្  ន  ចិរំ  រីវមនាត ា     

  ឯមក្ន  ចិមតតន  សេង្គិភមូត្ 

  ចិតតំ  អគនាតវ ា  ទ្តុិយំ  ចមុត្វ      

  ត ំ បុគគលំ  ក្តេ ំ វទ្នតិ  ពទុាធ ា។ 

 មោមក្ប ិជាមត្តាទ្ិបម ហ្ ា សពវ តថ េគគចិតតក្ខ ណសេង្គបីគុគលំ សនាធ ាយ 

វុមត្ត ា។ មោ ហិ តទា បុគគលវមិសមោ ហុត្វ ា េគគមដាឋ ា នាេ ជាមត្។ តមត្ បរ ំ

មោត្បនា ាទ្និាេនតរោភ ីមោតិ។  

[៣៥២] សំោរេីមណា  ន  ច  វនតរាមគា     

  ន  ចាបិ  មសមកាខ ា  ន  ច  ទ្ិដឋធមម្ម ា 

  ន  េីណាសមវា  អនតិេមទ្ហធារ ី     

  ត ំ បុគគលំ  ក្ំន ុ វទ្នតិ  ពទុាធ ា។ 

 សំោរេីមណាតាទ្បិម ហ្ ា សពវ ញ្ញុ មព្ធសិត្ត ាទ្បិចឆិេភ វកិ្បគុគលំ  

សនាធ ាយ វុមត្ត ា។  

[៣៥៣] ជ្ពោម ាមនា  មោនតិ  ឯក្មចច អមហតុបដិសនធិកា 
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  តិរចាឆ ានគមតក្មចច  អគគផល ំ លភនត ិ ហិ។ 

 ឯក្មចច ជ្ពោម ាមនា អមហតុក្បដិសនធកិា មោនតិ។ ឥទ្ំ អសញ្ញីសមតត  

សនាធ ាយ វុតតំ។ មត ហិ រូបបដិសនធិកា មោនតិ។ រូបញ្ច  អមហតុក្ំ សពវ  ំ រូប ំ ន 

មហតកុ្មេវ អមហតុក្មេវាត ិ ហិ វុតត។ំ តិរចាឆ ានគត្ ឯក្មចច េគគផលំ លភនតិ 

ហិ អ រយិេគគញ្ច  ោេញ្ញផលញ្ច  លភនតិឯវ។ ឥទ្ញ្ច  សនាធ ាយ ភាសិតវមសន 

មវទ្ិតពវ ំ។ តថា ហិ តិរចាឆ ានគមត្ ភិក្ខ មវ ន បព្វ ាមរតមព្វ ា ន ឧបសេាមទ្តមព្វ ាត ិ

ឯតថ សមកាេ ាប ិមទ្វរាជា តិរចាឆ ានគមត្ត ិវុចចតិ។ មោ បន េគគផោនិ លភមតវ។  

[៣៥៤] សហសសនយនា  ពទុាធ ា  ឯក្ក្ខ មណ  សម្គត្ 

  មទ្មវារគនរាទ្ីហិ   អាគនាតវ ា  សេបរូិត្។ 

 សហសសនយនា ពទុាធ ាតាទ្ ិ សម្ម ាសេពមុទ្ធន សហ និេមិតពមុទ្ធ សនាធ ាយ 

វុតតំ។ ភគវា ហិ រារគហនគរមត្ មវោលីនគរ ំ គនាតវ ា តតថ សេភតូ ំ តិវធិ ំ ភយ ំ

រតនសុតតមទ្សនាយ វូបសមេត្វ ា បុនាគនាតវ ា គង្គ ាយ នទ្ិោ បញ្ច សតនាវាស ុ 

ឯមក្កាយ នាវាយ បញ្ច ភិក្ខ ុសតប រវិារ ំ និេមិតពទុ្ធ ំ និេមិត្វ ា សយំ បញ្ច ភិក្ខ ុសត

ប រវិាមរា ឯក្នាវាយ និសិមនា ា មទ្មវារគនរាទ្ីហិ បូរិមត្ មោតិ។  

[៣៥៥] នាមធាេុមខា មខានទុ្ធេុមខា មនា  ទ្ិោនទុ្ិោេុមខា 

  ភញុ្ជ ត ិ សេមណា  តសស អារីមវា  សុរឈមត  ក្េំ។ 

 មោ សេមណា បពវ រមិត្ ន អមធាេុមខា ន ឧទ្ធេមុខា មនា ទ្ិោនទុ្ិោ- 

េមុខា ភញុ្ជ ត ិ បិណឌ បាត្ទ្ិបចចមយ ប រភិញុ្ជ តិ។ តសស សេណសស បពវ រិតសស 

អារីមវា សុរឈត ិ ប រសិុមទាធ ា មោតិ។ ត្ទ្ិមោ សេមណា ក្េំ មក្ន បកាមរន 

មោតិ។ អយ ំ បម ហ្ ា ោ របិតុតមតថរាទ្ិិំ ប រសិុទាធ ារីវសេបន  ំ បពវ រិត ំ សនាធ ាយ 

វុមត្ត ា។ ោ របិុតតមតថមរា ហិ អតតមនា ប រសិុទាធ ារីវភាវ ំ ទ្មសសមនាត ា ន ខាវ ាហំ ភគិន ិ

អមធាេុមខា ភុ្ ជ ាេិតាទ្ីន ិអមវាច។ តជ្តីទ្ំ សុតត ំ
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 ឯក្ំ សេយ ំ អាយោម ា ោ របិមុត្ត ា រារគមហ  វហិរតិ មវឡុវមន ក្លនទក្- 

និវាមប។ អេ មខា អាយោម ា ោ របិុមត្ត ា បុពវ ណហ សេយ ំ និវាមសត្វ ា បតតចីវរ- 

ម្ទាយ រារគមហ បិណាឌ ាយ បា វសិិ។ មោ រារគមហ សបបធាន ំ បិណាឌ ាយ  

ច រតិ្វ ា ត ំ បិណឌ បាត ំ អញ្ញតរ ំ រុក្ខ េូលំ និសាយ ប រភិញុ្ជ តិ។ អេ មខា សុចិេុេី  

ប រពិ្វ ារិកា មយនាយោម ា ោ របិុមត្ត ា មតនបុសង្ េេ,ិ ឧបសង្ េេិត្វ ា អាយសមនតំ  

ោ របិុតត ំ ឯតទ្មវាច ក្ិន  ុ សេណ អមធាេុមខា តវ  ំ ភញុ្ជ ស ិ ភតតនតិ។ ន ខាវ ាហំ  

ភគនិ ិអមធាេុមខា ភតតំ ភុ្ ជ ាេីតិ។ មតន ហិ សេណ ឧទ្ធំេុមខា ភញុ្ជ សីតិ។ ន 

ខាវ ាហំ ភគិន ិឧទ្ធំេុមខា ភុ្ ជ ាេីតិ។ មតន ហិ សេណ ទ្ោិេុមខា ភញុ្ជ សីតិ។ ន 

ខាវ ាហំ ភគិន ិទ្ិោេមុខា ភុ្ ជ ាេីតិ។ មរន ហិ សេណ  វទិ្ោិេមុខា ភញុ្ជ សីតិ។ 

ន ខាវ ាហំ ភគិន ិ  វទិ្ិោេុមខា ភុ្ ជ ាេតី។ិ ក្ិន  ុ សេណ អមធាេុមខា ភញុ្ជ សីត ិ 

បមុដាឋ ា សម្មនា ន ខាវ ាហំ ភគិន ិអមធាេុមខា ភុ្ ជ ាេតី ិវមទ្សិ, មរន ហិ សេណ 

ឧទ្ធំេមុខា ភញុ្ជ ស ិ ឥតិ បុមដាឋ ា សម្មនា ន ខាវ ាហំ ភគិន ិ ឧទ្ធំេុមខា ភុ្ ជ ាេីតិ  

វមទ្ស ិ ។មប។ ន ខាវ ាហំ ភគិន ិ ទ្ិោេុមខា ភុ្ ជ ាេ ិ ។មប។ ន ខាវ ាហំ ភគនិិ  

 វទិ្ិោេុមខា ភុ្ ជ ាេីត ិ វមទ្ស,ិ ក្េញ្ច រហិ សេណ ភញុ្ជ សីតិ។ មយ ហិ មក្ចិ 

ភគនិ ិ សេណជ្ព្ហម ណា វតថ ុវជិាជ ាយ តិរចាឆ ាន វជិាជ ាយ េចិាឆ ារីមវន រី វតិ ំ ក្មបបនត,ិ 

ឥមេ វុចចនតិ ភគិន ិ សេណជ្ព្ហម ណា អមធាេុមខា ភញុ្ជ នតិ, មយ មក្ចិ ភគនិ ិ

សេណជ្ព្ហម ណា នក្ខ តត វជិាជ ាយ តិរចាឆ ាន វជិាជ ាយ េិចាឆ ារីមវន រ ីវតិ ំក្មបបនត,ិ ឥមេ 

វុចចនតិ ភគិន ិ សេណជ្ព្ហម ណា ឧទ្ធេំុខា ភញុ្ជ នតិ, មយ មក្ច ិ ភគិន ិ សេណ- 

ជ្ព្ហម ណា ទ្មូតយេបហិនគេនានមុោគា េិចាឆ ារីមវន រី វតិ ំក្មបបនត,ិ ឥមេ វុចចនតិ 

ភគនិ ិ សេណជ្ព្ហម ណា ទ្ិោេុខា ភញុ្ជ នត,ិ មយ មក្ចិ ភគិន ិ សេណ- 

ជ្ព្ហម ណា អង្គ វជិាជ ាយ តិរចាឆ ាន វជិាជ ាយ េចិាឆ ារីមវន រី វតិ ំក្មបបនតិ, ឥមេ វុចចនតិ ភគនិ ិ

សេណជ្ព្ហម ណា  វទិ្ិោេខុា ភញុ្ជ នតិ, ឯមោ ខាវ ាហំ ភគិន ិ ន វតថ ុវជិាជ ាតិរចាឆ ាន-
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 វជិាជ ាយ េិចាឆ ារមីវន រី វតិ ំ ក្មបបេ,ិ ន នក្ខ តត វជិាជ ាតិរចាឆ ាន វជិាជ ាយ េិចាឆ ារីមវន រី វតិ ំ

ក្មបបេ,ិ ន ទ្មូតយេបហិនគេនានមុោគា េិចាឆ ារីមវន រី វតិ ំ ក្មបបេ,ិ ន អង្គ-

 វជិាជ ាតរិចាឆ ាន វជិាជ ាយ េិចាឆ ារីមវន រី វតិ ំ ក្មបបេ,ិ ធមេមន ភិក្ខ ំ ប រមិយោេ,ិ ធមេមន 

ភិក្ខ ំ ប រមិយសតិ្វ ា ភុ្ ជ ាេីតិ។ អេ មខា សុចិេុេី ប រពិ្វ ារិកា រារគមហ រេិោ- 

រេិយ ំ សិង្ោដមក្ន សងិ្ោដក្ំ ឧបសង្ េេិត្វ ា ឯវម្មរាមចសិ ធេមិកា សេណា 

សក្េបតុតិោ អាោរំ អាហមរនតិ អនវជាជ ា សេណា សក្េបុតតិោ អាោរំ  

អាហមរនតិ, មទ្េ សេណានំ សក្េបុតតិោនំ បិណឌ បាតនតិ។ មោនតិ តទ្តថទ្បីកា 

គាថាមោ មចតថ 

   ោ របិុមត្ត ា េោមេមរា បចុឆិមត្ សុចិេុេិោ 

   ប រពិ្វ ារិក្ក្ ញ្ ាយ ឥទ្ំ វចនេជ្ព វ។ិ 

   អមធាេុមខា ន ភុ្ ជ ាេិ ឧទ្ធំេុមខាប ិវា តថា 

   ទ្ិោេុមខា ន ភុ្ ជ ាេិ  វទិ្ិោភេិមុខាប ិវា។ 

   ោសមន ពទុ្ធមសដឋសស សទាធ ាបពវ រិមត្ នមរា 

   ទ្កុ្ខ មត្ មម្ចនត្ថ ាយ  សម្ម ារីវ ំអោបយ។ំ 

   អមធាេុមខា ន ភមុញ្ជ យេ ឧទ្ធំេុមខាប ិវា តថា 

   ទ្ិោេុមខា ន ភមុញ្ជ យេ  វទិ្ិោភេិមុខាប ិវាត។ិ 

[៣៥៦] ន  និបមនា ា  ន  និសិមនា ា ន  តិដឋំ  ន  ចរេបិ  ច 

  អរហតតផលំ  បមត្ត ា ក្តមម្  មោ  ក្មេេ  មភា។ 

 ន នបិមនា ា ន នសិិមនា ាត ិ អយំ បម ហ្ ា អាយសមនតំ អាននទមតថរ ំ សនាធ ាយ 

វុមត្ត ា។  

[៣៥៧] ឯមកាមយវ  បិត្  ទ្វ និ ំ ទ្វ ិន ំ ម្ត្  ច  មោចមកា 

  ទ្វ ិន ំ ម្ត្បិត្  ឯកា ក្េំ  មោតិ  ក្មេេ  មភា។ 
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 ឯមកាមយវ បិត្ ទ្វ ិន ំ ម្ត្ ច មោចមកាតិ អយំ បម ហ្ ា មោមរយេមតថរ ំ

សនាធ ាយ វមុត្ត ា។ ទ្វ ិន ំ ម្ត្បិត្មវកា ក្េំ មោតីត ិអយំ បម ហ្ ា ឥតថ ីឧភមត្-

ពេញ្ជ នក្ំ សនាធ ាយ វមុត្ត ា។ វុតតំ មហតំ  វនិយវនិិចឆមយ 

   ឧភមត្ពេញ្ជ នា ឥតថី គពភិិំ គណាហ ាត ិអតតនា 

   គណាហ ាមបត ិបរ ំគពភ ំ តោម ា ម្ត្បតិ្ ច ោតិ។ 

 [៣៥៨]នារ ិិំ  រូបវតិិំ  ភិក្ខ ុ រតតចិមត្ត ា  អសញ្ញិមត្ 

  មេេុនមោគ ំ ក្ត្វ ាបិ ន  មោ  បារារិមកា។ 

 នា រ ីរបូវត ីភិក្ខ ូត ិអយំ បម ហ្ ា សុបនិមនតន មេេុនំ មសវនតំ សនាធ ាយ វុមត្ត ា។ 

វុតតំ មហតំ 

   អចឆរាសទ្ិស ំនា រ ិិំ  សុបនិមនតន បសសតិ 

   ត្យំ មេេុនសំមោមគ ក្មតប ិន ភ វសិសតីត។ិ 

[៣៥៩] ពហិទាធ ា  មគហមត្ ភិក្ខ ុ ឥតថី  អពភនតរំ  ឋិត្ 

  ្ិទ្ទំ  មគហសស  មនវតថិ ក្េំ  មេេុនមត្  ចមុត្។ 

 ពហិទាធ ា មគហមត្ ភកិ្ខ ូត ិ អយំ បម ហ្ ា សនថត្ទ្ិវមសន មេេុន ំ មសវនត ំ 

សនាធ ាយ វុមត្ត ា។ វុតត ំមហត ំ

   អមនាត ា ទ្សុសកុ្ដដិាឋ ាមន ម្តុគាមេន មេេុនំ 

   សនថត្ទ្ិវមសមនវ  ក្ត្វ ា មោតិ បរារិមកាតិ។ 

[៣៦០] មគមេ  វា  ទ្ិវារមញ្ញ  យំ បមរស ំ េម្យិតំ 

  ន  ហវមនាត ាបិ  តំ  មេយា   ក្េំ  បារារិមកា  ភមវ។ 

 គាមេ វា យទ្ ិវារមញ្ញតិ អយំ បម ហ្ ា មេយេសំវាសក្ ំសនាធ ាយ វុមត្ត ា។ វុតត ំ

មហត ំ

   មេយេសំវាសមកា ឯមោ លិង្គសំវាសមេនមកា 



១៩.បកិ្ណណក្                         133 

   បរភណឌ  ំអគណហ មនាត ា  មតន មោត ិបរារិមកាតិ។   

[៣៦១] ចតុមរា  រនា  សំវធិាយ  គរុភណឌ  ំ អវហរុំ 

  តមោ  បារារិកា  មោនតិ ឯមកា  ន  បារារិមកា  ក្េំ។ 

 ចតុមរា រនា ឯមកា អាចរមិោ តមោ អមនតវាសិកាត ិ ចត្ត ាមរា ភកិ្ខ ូ  

ស ំវធិាយ ស ំវទិ្ហិត្វ ា អញ្ញេញ្ញំ អាណាមបត្វ ា គរុភណឌ  ំ ្ម្សិក្ំ អវាហរុ ំ 

អវហ រ ិិំសុ។ មរស ុ តមោ ក្េំ បារារិកា មោនតិ។ ឯមកា ន ក្េំ បារារិមកា 

មោតិ។ យោម ា អាច រយិសស ត្វ ោហតថិកា តមោ ម្សកា អាណតតិកាប ិ

តមោវ, តោម ា មោ េុលលចចយំ អាបរជតិ ន បារារិក្ំ។ អមនតវាសិកាន ំ បន  

ោហតថិមកា ឯមក្មកា អាណតតិកា បញ្ច  ម្សកា តោម ា មត បារារិក្ំ  

អាបរជិិំសុ។  

[៣៦២] បុរសិំមយវ  ម្មរតិ  ន  ឥតថិិំ  ហនតី  នមរា 

  ម្តុឃាតក្នាមេន  វុចចតិ  មោ  ក្េំ  បនុ។ 

  បុ រសិំមយវ ម្មរតិតាទ្ិបម ហ្ ា លិង្គប រវិតតមន ប ុរសិភតូ ំ ម្តរ ំ សនាធ ាយ 

វុមត្ត ា។  

[៣៦៣] ឥតថិិំមយវ  ច  ម្មរតិ  ន  ហមន  បុរសិ ំ នមរា 

  បិតុឃាតក្នាមេន  វុចចតិ  មោ  ក្េំ  បនុ។ 

 ឥតថិិំមយវ ម្មរតិតាទ្ិបម ហ្ ា លិង្គប រវិតតមន ឥតថីភតូ ំបិតរ ំសនាធ ាយ វុមត្ត ា។  

[៣៦៤] គរុកា  ភណមត្  សចចំ  អលិក្ំ  ភណមត្  លហុ 

  លហុ  សចចំ  ភណនតសស  េុោ  ច  ភណមត្  គរុ។ 

 សចចំ ភណមត្ ភណនតសស ភិក្ខ ុមនា គរុកាបតត ិ មោត។ិ សេិិរណីស ិ 

ឧភមត្ពេញ្ជ នាសីត ិ ហិ សិេិរណិិំ ឧភមត្ពេញ្ជ នក្ញ្ច  ភណមនាត ា ភិក្ខ ុ ទ្ដុឋលុល-

វាចាសឃំាទ្ិមសស ំ អាបរជមនាត ា សចចំ ភណមនាត ា គរកុ្ំ អាបរជតិ នាេ។ អលិក្ ំ 
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ភណមត្ លហុអាបតត ិ មោតិ។ សេបជានេោុវាទ្ ំ ហិ ភណមនាត ា លហុក្ ំ 

បាចិតតិោបតតិ អាបរជត។ិ សចចំ ភណនតសស លហុអាបតតិ មោតិ។ ភតូ្មរាចមន 

ហិ សចចំ ភាសមត្ បាចិតតិោេា លហុកាបតត ិ មោតិ។ េោុ ច ភណមត្  

ភណនតសស គរអុាបតតិ មោត។ិ អភតូ្មរាចមន ហិ េុោ ភាសមត្ បារារិកា-

េា គរុកាបតត ិមោតិ។  

[៣៦៥] កុ្មទាធ ា  គរហិមោ  មោតិ កុ្មទាធ ា  មោត ិ បសសំិមោ 

  អេ  មកា  នាេ  មោ  ធមម្ម ា មយន  កុ្មទាធ ា  បសសំិមោ។ 

 មយន កុ្មទាធ ា បសំសិមោតិ ឥទ្ំ តិតថយិវតត ំ សនាធ ាយ វុតតំ។ តិតថិមោ ហិ  

ោសមន បពវ រជ ំ បមដឋមនាត ា វតតំ បូរយម្មនា វតថតុតយសស វមណណ ភញ្ញម្មន កុ្មទាធ ា 

គរហិមោ មោតិ, តិតថិោនំ វមណណ ភញ្ញម្មន កុ្មទាធ ា បសំសិមោ មោតិ, មោ 

បព្វ ាមរតមព្វ ាតេធិបាមោ។  

[៣៦៦] តុមដាឋ ា  បសំសិមោ  មោតិ តុមដាឋ ា  មោត ិ គរហិមោ 

  អេ  មកា  នាេ  មោ  ធមម្ម ា មយន  តុមដាឋ ា  គរហិមោ។ 

 មយន តមុដាឋ ា គរហិមោតិ ឥទ្ំបិ តិតថិយវតតមេវ សនាធ ាយ វុតត។ំ មោ ហិ វតត ំ

បូរយម្មនា វតថតុតយសស វមណណ ភញ្ញម្មន តុមដាឋ ា បសំសិមោ មោត,ិ តិតថិោនំ 

វមណណ ភញ្ញម្មន តមុដាឋ ា គរហិមោ មោតិ, មោ ន បព្វ ាមរតមព្វ ាតេធបិាមោ។  

[៣៦៧] ម្ទ្មន  មោត ិ អាបតត ិ  អនាបតត ិ អម្ទ្មន 

  អម្ទ្មន  ច  អាបតត ិ  អាបតត ិ ម្ទ្មន  ក្េំ។ 

 ម្ទ្មន មោតិ អាបតត ិ អនាបតត ិ អម្ទ្មនត ិ ឯតថ មេយេចិមតតន វនបបតិិំ  

្ិនទនតសស បារារិក្ំ។ តណិលត្ទ្ីន ិ ្ិនទនតសស បាចិតតិយំ។ អង្គជាត ំ ្ិនទនតសស 

េលុលចចយំ។ ឯវ ំ ម្ទ្មន អាបតត ិ មោតិ។ តថា អ្និទនតសស បន អាបតត ិ ន  

មោតិ។ ឯវ ំ អនាបតតិ អម្ទ្មនតិ។ អម្ទ្មន ច អាបតត ិ នាបតតិម្ទ្មន ក្េនតិ 
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ឯតថ ទ្ីឃមក្មស ទ្ីឃនមេ ច អ្ិនទនតសស ទ្កុ្េដាបតត ិ មោតិ, តថា ្ិនទនតសស 

បន អាបតត ិន មោតិតេធិបាមោ។  

[៣៦៨] ឆាទ្មន  មោតិ  អាបតត ិ  អនាបតត ិ អឆាទ្មន 

  អឆាទ្មន  ច  អាបតត ិ  នាបតត ិ ឆាទ្មន  ក្េំ។ 

 ឆាទ្មន មោតិ អាបតត ិ អនាបតត ិ អឆាទ្មនត ិ ឯតថ ភិក្ខ ុ អតតមនា អាបតតិិំ  

ឆាមទ្មនាត ា អញ្ញសស នាមរាមចមនាត ា អញ្ញំ អាបតតិិំ អាបរជត,ិ អមញ្ញសំ វា អាបតតិិំ  

ឆាមទ្មនាត ាប ិ អាបរជត,ិ តថា អចាឆ ាមទ្នតសស អនាបតតតិេធបិាមោ។ អចាឆ ាទ្មន ច 

អាបតត ិ នាបតតិឆាទ្មន ក្េនតិ ឯតថ រនាត ាឃរឧទ្ក្វតថបដិចាឆ ាទ្នីិ ហិ អចាឆ ាមទ្ត្វ ា  

បតក្ម្ម ាទ្ិក្រមណ អាបតត ិមោត,ិ ត្ហិ ឆាមទ្នតសស បន អនាបតត ិមគោទ្ីហិ 

ច ឆាមទ្នតសស អនាបតតិតេធបិាមោ។ វុតតំ មហត ំ ភគវត្ អនជុានាេ ិ ភិក្ខ មវ  

តមិសា បដិចាឆ ាទ្ិមោ រនាត ាឃរបដិចាឆ ាទ្ិិំ ឧទ្ក្បដិចាឆ ាទ្ិិំ វតថបដិចាឆ ាទ្ិនតិ។ តិមសា 

បដិចាឆ ាទ្ិមោតិ ឯតថ រនាត ាឃរបដិចាឆ ាទ្ ិ ច ឧទ្ក្បដិចាឆ ាទ្ិ ច បតក្េមំ  

ក្មរានតមសសវ វដតតិ។ មសមសស ុ អភិវាទ្នាទ្សី ុ ន វដតតិ។ វតថបដិចាឆ ាទ្ ិ 

សពវ ក្មេមស ុវដតតីតិ អដឋក្ថាយ ំវុតតំ។  

[៣៦៩] តមោ  រមនប ិ ធាមរតិ  ឯកា  ក្ ញ្ ា  អោេិកា 

  ឯតិសា  មនវ  មត  បតុ្ត ា  កា ោ មក្ មត ក្មេេ មភា។ 

[៣៧០] ភកូ្ ញ្ ា  ធារយិ  ឯកា  េីបុន នាេមក្  តមោ 

  ឯតិសា  មនវ  មត  បតុ្ត ា  តន ិសសិត្វ  មត  សទា។ 

 េីបុន នាេមក្ តមោត ិឥតថីបុ រសិនបុសំក្សង្ខ ាមត តមោ រមន ភកូ្ ញ្ ា-

បេ វសីង្ខ ាត្ ឯកា ក្ ញ្ ា ធារយិ។ មត តមោ រនា ឯតិមោ ភិក្ខ ុ បារារិមកា 

ភមវត ិមោរនា។  

[៣៧១] ឥតថិិំ  ហមន  ន  ម្តរំ  បុរសិ ំ ន  បិតរ ំ ហមន 
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  ហមន  អនរយិ ំ េមនាទ ា  មតន  ចាននតរំ  ផុមស។ 

[៣៧២] ឥតថិិំ  ហមនយេ  ម្តរំ  បុរសិ ំ បិតរ ំ ហមន 

  ម្តរំ  បិតរ ំ ហនាតវ ា  ន  មត  នាននតរ ំ ផុមស។ 

[៣៧៣] ឯមកា  តិបប ំ និទ្ហមនាត ា  វនគុមេព   វសិរជយ ិ

  តសស  ោ  បិតរំ  វមរឈ  តំ  េណំ  រនមកា  េរ។ិ 

[៣៧៤] ឯមកា  អមជា  តមម្ត្មន សយិត្វ ា  តមត្  គេ ិ

  សយនត ំ េនរុ ំ តតថ  ហនិ  បារារិមកា  ភមវ។ 

[៣៧៥] មចារស ញ្ ាយ  រនក្ំ    តមម្ត្នគត ំ ហនិ 

  មោ  ផុោននតរ ំ ក្េមំ   វបិចចិត្វ ាន  ធារមយ។ 

[៣៧៦] ឯកា  ឥតថី  សុនិរូមបន  តំ  ហនិ  វធមចតោ 

  មចោ  េនសុសរូមបន  េត្  ភមវ  បរារិមកា។ 

[៣៧៧] ឯមកា  គនាតវ ា  វធត្ថ ាយ  ភិក្ខ ុ  ហតថគតំ  សតថំ 

  ឧក្ខ ិបិត្វ ា  ម្គចាឆ ាតិ  វទ្មនាត ា  ភិក្ខ ុ  ត ំ ហនិ 

  ន  មច  វធចិមត្ត ា  មោតិ  ន  មោ  មោតិ  បរារិមកា។ 

 ឯមកា មចាមរា ភិក្ខ ុ ំ វធត្ថ ាយ គនាតវ ា ភិក្ខ ុ សតថំ ឧក្ខ ិបិត្វ ា ម្ អាគចឆ ឥត ិតតថ 

គត ំមចារ ំវទ្មនាត ា ត ំអនាទ្យិត្វ ា អាគត ំហនិ មោ េមត្។ ភិក្ខ ុ វធក្ចិមត្ត ា មច 

ន មោតិ មក្វលំ និមសធនត្ថ ាយ បហ រ។ិ មោ ភិក្ខ ុ បារារិមកា ន មោតិ។  

សមច វធក្ចិមត្ត ា បហ រ ិបារារិមកាតេធបិាមោ។  

[៣៧៨] គាមេ  អាបរជិ  នារមញ្ញ  អរមញ្ញ  តុ  ន  គាេមក្ 

  គាមេ  មចវ  អរមញ្ញ  ច  អាបរជ ិ មនាភយតថ  ច។ 
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 គាេចតុមក្េ អនតឃរបដិសំយុតត ំ មសក្ខ បញ្ញតតិិំ គាមេ អាបរជតិ នាេ, មនា 

អរមញ្ញ។ អរមញ្ញ ភិក្ខ ុនី អរុណ ំ ឧដាឋ ាបយម្នា អរមញ្ញ អាបរជត,ិ មនា គាមេ។ 

េោុវាទាទ្ិិំ គាមេ មចវ អាបរជត ិអរមញ្ញ ច។ អោធារណ ំន ក្តថចិ។  

[៣៧៩] អមនាត ាសីម្យ  អាបរជិ  ពហិសីម្យ  មនា  បន 

  ពហិសីម្យ  អាបរជិ  អមនាត ាសីម្យ  មនា  បន។ 

[៣៨០] អមនាត ា  ពហិ  ច  សមី្យ  អាបរជត ិ អនាទ្មរា 

  មនវ  អមនាត ា  ន  ច  ពហិ  អាបរជត ិ ក្ទាចិបិ។ 

[៣៨១] អាទ្ិយមនាត ាវ  គរុក្ំ  លហុក្ំ  បមោរយំ 

  អាទ្ិយមនាត ាវ  លហុក្ំ  គរុក្ ំ តុ  បមោរយំ។ 

[៣៨២] អាទ្ិយមនាត ាប ិ គរុក្ំ  បមោមរមនាត ាប ិ អាបរជ ិ

  អាទ្ិយមនាត ា  ច  លហុក្ំ  បមោមរមនាត ាប ិ អាបរជិ។ 

 អមនាត ាសីម្ទ្ិចតមុក្េ អាគនតមុកា អាគនតកុ្វតតំ អទ្មសសត្វ ា ស្តតបុាហមនា 

 វោិរ ំ ប វសិមនាត ា ឧបបារសីេ ំ ឱក្េនតេមត្ត ាវ អាបរជតិ។ មោ អមនាត ាសមី្យ 

អាបរជត ិ នាេ, មនា ពហិសីម្យ។ គេមិកា ទារុភណឌ បដោិេនាទ្គិេិក្វតត ំ

អបូ រតិ្វ ា បក្េេមនាត ា ឧបចារសេី ំអតិក្េនតេមត្ត ាវ អាបរជតិ។ មោ ពហិសីម្យ 

អាបរជត ិ នាេ, មនា អមនាត ាសីម្យ។ េុោវាទាទ្ិិំ អមនាត ាសមី្យ មចវ អាបរជត ិ

ពហិសីម្យ ច។ អោធារណ ំន ក្តថចិ។ អាទ្យិនតចតមុក្េ បាទ្ំ វា បាទ្រហំ 

វា អតិមរក្បាទ្ ំ វា សហត្ថ ា អាទ្យិមនាត ា គរុក្ ំ អាបរជតិ។ ឱនក្បាទ្ ំ 

គណាហ ាហីតិ អាណតតិោ អញ្ញំ បមោមរមនាត ា លហុក្ំ អាបរជតិ។ ឱនក្បាទ្ំ 

សហត្ថ ា អាទ្ិយមនាត ា លហុក្ំ អាបរជត។ិ បាទ្ំ វា បាទ្រហំ វា អតិមរក្បាទ្ ំ វា  

គណាហ ាហីតិ អាណតតោិ អញ្ញំ បមោមរមនាត ា គរុក្ំ អាបរជត។ិ ឥេិនាវ នមយមនវ 

មសសបទ្ទ្វ យំប ិមវទ្ិតពវ ំ។  
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[៣៨៣] ក្មេមន  អាបរជិត្វ ាន  អក្មេមន  ត ុ វុដឋិមត្ 

  អក្មេមនាបរជិត្វ ាន  ក្មេមន  បន  វុដឋិមត្។ 

[៣៨៤] ក្មេមមនវាបរជិត្វ ាន  ក្មេមមនវ  បវុដឋិមត្ 

  អក្មេមនាបរជិត្វ ាន  អក្មេមមនវ  វុដឋិមត្។ 

 ក្េមចតុមក្េ បាបិកាយ ទ្ិដឋិោ អបបដិនសិសគាគ ាបតតិិំ ក្មេមន អាបរជតិ។ 

មទ្មសមនាត ា អក្មេមន វដុាឋ ាតិ។ សុក្េ វសិដឋិអាទ្ិក្ ំ អក្មេមន អាបរជត។ិ  

ប រវិាោទ្និា ក្មេមន វដុាឋ ាតិ។ សេនភុាសនំ ក្មេមមនវ អាបរជតិ។ ក្មេមមនវ  

វុដាឋ ាត។ិ មសស ំេុោវាទាទ្ិិំ អក្មេមន អាបរជត,ិ មទ្មសមនាត ា អក្មេមមនវ វុដាឋ ាតិ។  

[៣៨៥] សេមខុា  អាបរជិត្វ ាន  បរេមខុា  តុ  វុដឋិមត្ 

  បរេមខុាបរជិត្វ ាន   សេមខុា  បន  វុដឋិមត្។ 

[៣៨៦] សេមខុា  ចាបរជិត្វ ាន  សេមខុាមយវ  វុដឋិមត្ 

  បរេមខុាបរជិត្វ ាន   បរេមខុាវ  វុដឋិមត្។ 

 សេមខុាទ្ិចតុមក្េ បាបិកាយ ទ្ដិឋិោអបបដិនសិសគាគ ាបតតិិំ សង្ឃសេមខុា 

អាបរជតិ។ វុដាឋ ានកាមល បន សំមឃន ក្ិចចំ នតថីត ិ បរេុខា វុដាឋ ាតិ។ សុក្េ- 

 វសិដាឋ ាទ្ិក្ ំ បរេមខុា អាបរជតិ។ សង្ឃសេមខុា វុដាឋ ាត។ិ សេនភុាសន ំ សង្ឃ- 

សេមខុាឯវ អាបរជត,ិ សង្ឃសេមខុាវ វដុាឋ ាតិ។ មសសំ េុោវាទាទ្ិិំ បរេមខុាឯវ 

អាបរជត,ិ បរេមខុាវ វដុាឋ ាតិ។  

[៣៨៧] អចិតតមកាវ  អាបរជ ិ  សចិតតមកា  ត ុ វុដឋិមត្ 

  សចិតតមកាវ  អាបរជ ិ  អចិតតមកា  ត ុ វុដឋិមត្។ 

[៣៨៨] អចិតតមកា  ច  អាបរជិ  អចិតតមកា  ច  វុដឋិមត្ 

  សចិតតមកា  ច  អាបរជិ  សចិតតមកា  ច  វុដឋិមត្។ 
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 អចិតតកាទ្ិចតុមក្េ អចិតតកាបតតិិំ អចិតតមកា អាបរជត ិនាេ បចាឆ ា មទ្មសមនាត ា 

សចិតតមកា វុដាឋ ាត,ិ សចិតតកាបតតិិំ សចិតតមកា អាបរជត ិ នាេ។ តិណវត្ថ ារក្-

សេេដាឋ ាមន សយមនាត ា អចិតតមកា វុដាឋ ាតិ។ មសសបទ្ទ្វ យំបិ វុត្ត ានោុមរមនវ  

មវទ្ិតពវ ំ។   

[៣៨៩] បសុមត្ត ា  អាបរជិត្វ ាន  បដិពមុទាធ ាវ  វុដឋិមត្ 

  បដិពទុាធ ាបរជិត្វ ាន   បសុមត្ត ា  បន  វុដឋិមត្។ 

[៣៩០] បសុមត្ត ា  អាបរជិត្វ ាន  បសុមត្ត ាប ិ ច  វុដឋិមត្ 

  បដិពទុាធ ាបរជិត្វ ាន   បដិពមុទាធ ាវ  វុដឋិមត្។ 

 បសុត្ត ាទ្ិចតុមក្េ សំឃិក្េញ្ច សស  អតតមនា បចចតថរមណន អនតថ រមិត្ 

កាសផុសមន មោេគណនាយ អាបរជិតព្វ ាបតតិិំ សហមសយាបតតិិំ ច បសុមត្ត ា 

អាបរជតិ។ បពរុឈតិ្វ ា បន អាបន ភាវ ំ ឃត្វ ា មទ្មសមនាត ា បដិពមុទាធ ា វុដាឋ ាតិ។  

ជាតរមនាត ា អាបរជិត្វ ា បន តិណវត្ថ ារក្សេេដាឋ ាមន សយមនាត ា បដិពមុទាធ ា អាបរជតិ 

បសមុត្ត ា វុដាឋ ាតិ នាេ។ មសសបទ្ទ្វ យេប ិវុត្ត ានោុមរមនវ មវទ្ិតពវ ំ។  

[៣៩១] កាមយន  អាបរជិត្វ ាន  វាចាយ  បន  វដុឋិមត្ 

  វាចាយ  អាបរជិត្វ ាន  កាមយន  បន  វុដឋិមត្។ 

[៣៩២] កាមយមនវាបរជិត្វ ាន  កាមយមនវ  ច  វុដឋិមត្ 

  វាចាមយវាបរជិត្វ ាន  វាចាមយវ  ច  វុដឋិមត្។ 

 កាោទ្ិចតុមក្េ កាយទាវ ា រកិ្ ំ អាបតតិិំ អាបរជិត្វ ា បចាឆ ា មទ្មសមនាត ា  

កាមយន អាបរជិត្វ ា វាចាយ វុដាឋ ាត ិ នាេ។ វចីទាវ ា រកិ្ំ អាបរជិត្វ ា តិណវត្ថ ារក្-

សេេដាឋ ាមន វុដឋហមនាត ា វាចាយ អាបរជិត្វ ា កាមយន វដុាឋ ាតិ នាេ។ កាយទាវ ា រកិ្ំ 

អាបរជិត្វ ា តិណវត្ថ ារក្សេេដាឋ ាមន វុដឋហមនាត ា កាមយន អាបរជិត្វ ា កាមយន  
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វុដាឋ ាត ិ នាេ។ វចីទាវ ា រកិ្ ំ អាបរជិត្វ ា បចាឆ ា មទ្មសមនាត ា វាចាយ អាបរជិត្វ ា វាចាយ  

វុដាឋ ាត ិនាេ។  

[៣៩៣] សក្វាចាបរជិត្វ ាន  បរវាចាយ  វុដឋិមត្ 

  បរវាចាបរជិត្វ ាន   សក្វាចាយ  វុដឋិមត្។ 

[៣៩៤] សក្វាចាបរជិត្វ ាន  សក្វាចាយ  វុដឋិមត្ 

  បរវាចាបរជិត្វ ាន   បរវាចាយ  វុដឋិមត្។ 

 សក្វាចាទ្ិចតុមក្េ វចីទាវ ា រកិ្ំ បទ្មោធម្ម ាទ្ិមភទ្ ំ អាបតតិិំ អាបរជិត្វ ា  

តណិវត្ថ ារក្សេេដាឋ ានំ គនាតវ ា បរសស ក្េមវាចាយ វុដឋហមនាត ា សក្វាចាយ  

អាបរជិត្វ ា បរវាចាយ វុដាឋ ាត ិ នាេ។ បាបិកាយ ទ្ដិឋិោ អបបដិនសិសគាគ ាបតតិិំ 

បរសស ក្េមវាចាយ អាបរជិត្វ ា បុគគលសស សនតមក្ មទ្មសមនាត ា បរវាចាយ  

អាបរជិត្វ ា សក្វាចាយ វដុាឋ ាត ិ នាេ។ វចីទាវ ា រកិ្ំ បទ្មោធម្ម ាទ្ិមភទ្ ំ អាបតតិិំ 

អាបរជិត្វ ា មទ្មសត្វ ា វដុឋហមនាត ា សក្វាចាយ អាបរជិត្វ ា សក្វាចាយ វុដាឋ ាត ិ 

នាេ។ ោវតតិយក្ំ សំឃាទ្ិមសស ំ បរសស ក្េមវាចាយ អាបរជិត្វ ា បរសស 

ប រវិាសក្េមវាចាទ្ហិី វុដឋហមនាត ា បរវាចាយ អាបរជិត្វ ា បរវាចាយ វុដាឋ ាត ិនាេ។  

[៣៩៥] ្ន េតិវសសត ិ   វវិដំ  នាតិវសសត ិ

  តោម ា  ្ន ំ  វវិមរេ  ឯវនត ំ នាតិវសសតិ។ 

 ្ន េតវិសសតីតិអាទ្េិ ហិ មគហំ ត្វ តណិាទ្ីហិ អចឆន ំ អតិវសសតិ។ ឥទ្ំ 

បន អាបតតិសង្ខ ាត ំ មគហំ ្ន ំ អតិវសសតិ។ េូោបតតិិំ ហិ ឆាមទ្មនាត ា អញ្ញំ នវ ំ

អាបតតិិំ អាបរជតិ។  វវិដំ នាតវិសសតីត ិ មគហំ ត្វ អ វវិដំ សុ្ន ំ នាតិវសសត។ិ 

ឥទ្ំ បន អាបតតិសង្ខ ាតំ មគហំ  វវិដំ នាតិវសសតិ។ េោូបតតិិំ ហិ  វវិរមនាត ា  

មទ្សនាគាេិនិិំ មទ្មសត្វ ា វុដាឋ ានគាេិនិមត្ វុដឋហិត្វ ា សុទ្ធមនត បតិដាឋ ាស ិ អាយតិិំ 

សំវរមនាត ា អញ្ញំ អាបតតិិំ នាបរជតិ។ តោម ា ្ន ំ  វវិមរថាត ិ មតន ការមណន  
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មទ្សនាគាេិនិិំ មទ្មសមនាត ា វុដាឋ ានគាេិនមិត្ ច វុដឋហមនាត ា ្ន ំ  វវិមរេ។ ឯវនតំ  

នាតិវសសតីត ិឯវ ំមចតំ  វវិដំ នាតិវសសតីតេមត្ថ ា។  

[៣៩៦]  វនិមោ  វររាជាវ   អភិធមម្ម ា  បុមរាហិមត្ 

  សុតតមនាត ាវ  េោេមចាច ា  តមោ  ទ្ិសសនត ិ ោសមន។ 

 ឥទាន ិបិដក្តតយសស ក្ិចចំ ទ្មសសតុ ំ វនិមោ វររាជាវាតាទ្ិ វុតតំ។  

[៣៩៧]  វនិមោ  ក្ិចចគេភីមរា  អភិធមម្ម ា  សភាវមត្ 

  សុតតមនាត ា  អតថគេភីមរា  ឥមេ  តមោ  សុគេភរិា។ 

[៣៩៨] អមបបវ  សសមកា  មកាច ិ បតិមដឋយេ  េហណណមវ 

  ន  មកាចិ  ចតុគេភីមរ  តិវមិធ  បិដក្ណណមវ។ 

 ន មកាចិ ចតុគេភីមរតិ មកាចិ បុគគមោ ចតុគេភីមរ អតថធេមមទ្សនាបដិមវធ-

សង្ខ ាមតហិ ចតូហិ គេភីរភាមវហិ គេភមីរ តិវមិធ បិដក្ណណមវ បិដក្សង្ខ ាមត 

េោសេុមទ្ទ ន បតមិដឋយេ បតដិឋំ ន លមភយេ។  

[៣៩៩] បា-បា-េ-ច-ុបិត ិ បញ្ច -   វធិ ំ  វនិយបិដក្ ំ

  វណណនាសស  បទ្តច-  បសេនតវ ហោ  ក្ម្។ 

 បិដក្តតយសរូប ំ ទ្មសសតុំ បាបាតាទ្ ិ វុតតំ។ បា=បារារិក្ក្ណឌ ំ បា= 

បាចិតតិយំ េ=េោវមគាគ ា ច=ុចឡុវមគាគ ា ប=ប រវិាមរា មចតិ បញ្ច  វធិ ំ  វនិយបដិក្ំ។ 

អសស បញ្ច  វធិសស  វនិយបិដក្សស វណណនា អដឋក្ថា ក្ម្ ក្មេន បទ្តុចប-

សេនតវ ហោ បឋេទ្តុិយតតិយចតុតថបញ្ច េសេនតបាោទ្កិ្នាេកា មោនតិ។   

[៤០០] សំ- វ-ិធា-ប-ុក្-យ-បតីិ  សតតវធិភំិធេមក្ ំ

   អសនត ិ វណណនា  ទ្វ ិន  ំ  បញ្ច ន ំ សេនាេកា។ 

 សំ=សង្គណីបក្រណំ  វ=ិ វភិមង្គ ា ធា=ធាតុក្ថា បុ=បគុគលបញ្ញតត ិ ក្=

ក្ថាវតថ ុ យ=យេក្ំ ប=បដាឋ ាន ំ ឥត ិ សតត វធិ ំ អភិធេមបិដក្ំ។ ទ្វ និ  ំ សង្គណ-ី
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 វភិង្គបក្រណាន ំ វណណនា អស=ំអដឋោលិនីសមម្ម ាហ វមិនាទ្ន ី ឥតិ មេយា។ 

បញ្ច ន ំ មសោន ំ បក្រណាន ំ វណណនា សេនាេកា អតតនា សម្ននាេកា  

មេយា។  

[៤០១] សក្លំប ិ តមត្  មសស ំ សុតតនតបិដក្ ំ េត ំ

  ឯវ ំ បិដក្មភមទ្ន   ពទុ្ធសស  វចន ំេតំ។ 

 តមត្  វនិោភិធេមបិដក្ទ្វ យមត្ មសស ំ សក្លំបិ ពទុ្ធវចន ំ

សតុតនតបិដក្នាេ ំឥតិ េត ំជានិតពវ ំ។  

[៤០២] ទ្ី-េ-ស-ំអ-ំេតូិ  បញ្ច   និកាោ   វញិ្ញុ នា  េត្ 

  សុ-ប-ោ-េ-បីតិ  បញ្ច   វណណនាស ំ យថាក្េេំ។ 

 ទ្ី=ទ្ីឃនិកាមោ េ=េរឈិេនិកាមោ សំ=សំយុតតនិកាមោ អំ=អង្គតុតរ-

និកាមោ េ=ុេទុ្ទក្និកាមោ ឥត ិ បញ្ច និកាោ  វញិ្ញុ នា េត្។ អាសំ បញ្ច ន  ំ

និកាោន ំ យថាក្េេំ ស=ុសុេង្គលវោិសិនី ប=បបញ្ច សទូ្ន ី ោ=ោរតថ- 

បកាសនិ ីេ=េមនារេបូរណ ីប=បរេតថមជាតិកា ឥត ិបញ្ច  វធិា វណណនា េត្។  

[៤០៣] សី-េ-បាតិ  តិវមគាគ ា  មោ និកាមោ  ទ្ីឃនាេមកា 

  េូ-េ-ឧត ិ តិវមគាគ ា  មោ  និកាមោ  េរឈមិម្  េមត្។ 

 ទ្ីឃនាេមកា មោ និកាមោ សី=សីលក្ខ នធវមគាគ ា េ=េោវមគាគ ា ប= 

បាដិក្វមគាគ ា ឥតិ តិវមគាគ ា មោតិ។ មោ េរឈិមម្ និកាមោ េ=ូេូលបណាណ ា- 

សមកា េ=េរឈិេបណាណ ាសមកា ឧ=ឧបរបិណាណ ាសមកា ឥតិ តិវមគាគ ា េមត្។ 

[៤០៤] ស-ទ្ិ-េ-ុស-បីត ិ បញ្ច -  វមគាគ ា  សំយុតតនាេមកា 

  ឯ-ទ្-ុត-ិច-ប-្-ោ-ន-  ទ្-ឯតេង្គតុតមរា  បិមោ។ 

 សំយុតតនាេមកា និកាមោ ស=សគាថាវមគាគ ា និ=និទានវមគាគ ា េ=េនធវារ- 

វមគាគ ា ស=សឡាយតនវមគាគ ា េ=េោវារវមគាគ ា ឥតិ បញ្ច វមគាគ ា មោតិ។ អង្គតុតមរា 
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និកាមោ ឯ=ឯក្ក្និបាមត្ ទ្=ុទ្កុ្និបាមត្ តិ=តិក្នបិាមត្ ច=ចតុក្េ- 

និបាមត្ ប=បញ្ច ក្និបាមត្ ្=្ក្េនិបាមត្ ស=សតតក្និបាមត្ អ=អដឋក្- 

និបាមត្ ន=នវក្នបិាមត្ ទ្=ទ្សក្នបិាមត្ ឯ=ឯកាទ្សក្និបាមត្ ឥតិ  

បមិោ ឯកាទ្ស វមិធា មោតិ។ បមិោតិ សំមក្តសង្ខា។   

[៤០៥] េ-ុធ-ឧ-ឥ-សុ- វ-ិមប-មេ-  មេ-ជា-និ-ប-អ-ព-ុច- វ-ិ 

  អ ឥតិ  សតតរសបប-  បមភមទា  េទុ្ទក្នាេមកា។ 

 េទុ្ទក្នាេមកា និកាមោ េ=ុេទុ្ទក្បាមឋា ធ=ធេមបទ្ ំ ឧ=ឧទាន ំ ឥ=

ឥតិវុតតក្ ំ សុ=សុតតនិបាមត្  វ=ិ វមិ្នវតថ ុ មប=មបតវតថ ុ មេ=មេរគាថា មេ=មេ រ-ី

គាថា ជា=ជាតក្ ំនិ=និមទ្ទមោ ប=បដិសេភិទាេមគាគ ា អ=អបទាន ំព=ុពទុ្ធវមំោ 

ច=ច រោិបិដក្ំ  វ=ិ វនិយបិដក្ ំ អ=អភិធេមបិដក្ ំ ឥតិ សតតរសបបមភមទា  

មោតិ។   

[៤០៦] ឯវ ំ និកាយមភមទ្ន  ពទុ្ធសស  វចន ំេត ំ

  សុ-មគ-មវ-គា-ឧ-ឥ-ជា-អ- មវត ិ នវង្គិក្ំ  បុន។ 

 សុ=សតុតំ មគ=មគយេ ំ មវ=មវយាក្រណ ំ គា=គាថា ឧ=ឧទាន ំ ឥ=ឥតិវុតតក្ ំ

ជា=ជាតក្ំ អ=អពភតូធេម ំមវ=មវទ្លល ំឥត ិបុន នវង្គិក្ំ ពទុ្ធវចនំ េតំ។  

[៤០៧] អន ញ្ ាក្ង្ខិនា  ននូ  រមវនាននូការនិា 

  ននូវាោ  វរា  វុត្ត ា  េនាធ ា  តិបិដមក្  វមរ។ 

 អន ញ្ ាក្ង្ខិតាទ្ិគាថាយ អមត្ថ ា ទ្វ តថក្វណណនាយ ំវុមត្ត ា។  

[៤០៨] ចតុម្  ចតុោ នីតិ  នវ  មោកុ្តតរា  វរា 

  ោវ ាកាខ ាត្  េុនិនា  សមពវ  ធម្ម ា  តមត្  នម្េិ  មត។ 

 ឯវ ំ សបបមភទ្ ំ ប រយិតតិធេម ំ ទ្មសសត្វ ា ឥទានិ មោកុ្តតរធេម ំ ទ្មសសតុ ំ ចតុ-

ម្តាទ្ិ វុតតំ។ ចតមុ្ ចត្ត ាមរា េគាគ ា ចតោុ ចត្ត ារ ិ ផោនិ ន ិ និព្វ ាន ំ ឥតិ វរា  
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មសដាឋ ា មោកុ្តតរធម្ម ា នវ មោនតិ។ យោម ា សមពវ  ធម្ម ា ប រយិតតធិម្ម ា ច 

មោកុ្តតរធម្ម ា ច ឯក្នតនិយានិក្ ំ ក្ត្វ ា មទ្សិតត្ត ា េនុនិា សម្ម ាសេពមុទ្ធន  

ោវ ាេាត្ សុដឋ ុ អកាខ ាត្ នាេ, តមត្ តោម ា ការណា មរ សមពវ  ធមេម អហំ  

នម្េិ។  

[៤០៩]  វបិបក្ិណណ វវិធិនមយ  សង្ េិណណ-      

  លក្ខ ណវរសស  ោសមន 

  សុេតីេតវិេឍនតថ ំ       

  ក្េិមត្  បក្ិណណក្នមោ  អយំ។ 

 អយំ ទ្ិមកា អាទ្កិ្មត្ អមនតតាទ្មិកា បក្ិណណក្នមោ បក្ណិណ-

លក្ខ ណធារសស សក្លស រមីរ បក្ិណណទ្វ តតិិំសេោប ុរសិលក្ខ ណធារសស 

សម្ម ាសេពទុ្ធសស  វបិក្ិណណក្វវិធិនមយ ោសមន ប រយិតតិោសមន សុេតិេតិ-

វេឍនតថ ំេោ ក្េិមត្។  

បក្ិណណក្វណណនា នដិឋិត្។ 

នគិេន 

[៤១០] រតនបញ្ញនាមេន   ភិក្ខ ុនា  វរពទុ្ធិនា 

  មោតូន ំបាដវត្ថ ាយ ពជ្រោរតថសង្គហំ។ 

[៤១១] រចិតំ  និដឋិត ំ តនត ុ  មោតុ  ោធុរមនសុ  មវ 

  ពទុ្ធិវសិទ្កាមេស ុ មេឡវនិទំវ  បាក្ដំ។ 

[៤១២] យំ  ឥេំ  រចយមនតន កុ្សលំ  បចិតំ  េោ 

  មតនាហំ  ោវ  និព្វ ានា តិក្ខ បម ញ្ ា  ភមវ  ភមវ។ 

[៤១៣]  សទាធ ាយ  សីមលន  សុមតន  ចាគា 

   ប ញ្ ាយ  វមណណន  សមរន  យុមត្ត ា 

   ព្មលន  បាមបន   វនិា  ភមវយេ ំ
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   ធីមរន  បុមញ្ញន  សម្គមេយេំ។ 

[៤១៤] ធមេមន  ភុ ំ ភមុបា  បាតុ  កាមល  មទ្មវា  បវសសតុ 

  សមពវ ប ិ មទ្ហិមនា  មតន  បមបានត ុ តិវធិំ  សុេំ។ 

[៤១៥]  វសិសមដាឋ ា  េញ្ញុ    វមិញ្ញមយា សវនីោវោិរណិ ី

  វគគ ុ គេភីរនិនា ាទ្-ិ   មចចវេដឋង្គិមកា  សមរា។ 

វររិោរតថសង្គហបក្រណំ  នដិឋតិ។ំ 

 ឥតិ ភទ្ទនតសិររិតនបម ញ្ ាតិ គរុគហិតនាេមធមយេន សបរហិមតសិនា 

ក្រុណាសម ច្ ាទ្ិតហទ្មយន សុេេុ ញ្ ាណស ច្ ារនិា េោវនារាេវាសនិា 

េោមេមរន រចិតំ វរិរោរតថសង្គហំ បក្រណំ សម្ម ាសេពទុ្ធបរនិិព្វ ានវសសមត្ 

អដឋសតតតិវសាធិមក្ ទ្វ ិសហសសិមេ វមសស ្ន វុត្ធិក្អដឋសតសក្រាមរ  

សេភមូត តរុង្គវមសស វោិេម្សសស កាឡបមក្ខ  បញ្ច េតីិេិយំ មោរវាមរ  

បរនិិដឋិតនតិ។ 

ឥតិ សពវ ថា ពជ្រោរតថសង្គហវណណនា សេត្ត ា។ 

វរិរេនធបក្រណដីកា។ 

និព្វ ានបបចចមោ មោតុ អនាគមត កាមល។ 


