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១០. បុព្ ពកម្មបលិោតកិព្ទុ្ធអបទាន ំ

១០. បុព្ពកម្មបិលោតិកព្ទុ្ធអបទាន 

(សម្ម្ែ ងអពំ្បីពុ្វ កម្ម  នងិវបិាកននកម្ម របសព់្ព្ះសម្មម សម្ពុ ទ្ធ ) 

 
៦៤.  “អលោតតតសរាសលន េ,   រម្ណីលេ សិោតលេ; 

ោោរតនបល ជ្ ោលត,   ោោគន ធវនន តលរ។ 

៦៥.  ម្ហតា ភិកខ ុ សលឃេន,   បលរលតា(១) លោកោេលោ; 

អាសីលោ ព្ាក រ ីតតថ,   បុព្ ពកម្ម ោនិ អតតលោ។ 
ព្រះលោកនាយក មានភិកខុសង្ឃលព្រើនលោមលោម ព្រង់្គង់្ល ើផ្ទៃផ្នថ្ម ជារីរកីោយ 

ជិតព្សះអនោតតត រុង្លរឿង្លោយរតនៈលទេង្ ៗ កនុង្រលនាល ះផ្នផ្ព្រ មានកលិនផ្កា លទេង្ ៗ ព្រង់្ 
រាករនូវបុរវកមមរបស់ព្រះអង្គ កនុង្រីលនាះថា  
៦៦.  (២)សណុាថ ភិកខ លោ ម្េ ហំ,  េំ កម្មំ បកតំ ម្យា; 

 
(១) ឧលបលតា (ឧទានដ្ឋកថាេំ ៤ វលគេ, ៨ សុលតត)។ 
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បិលោតិកសស កម្មសស,   ព្ទុ្ធលតតបិ វបិច្ចតិ(២)។ 

មាន  ភិកខុទ ាំង្ឡាយ អនកទ ាំង្ឡាយ រូរស្តត ប់នូវអាំលរើរបស់តថាគតដែ បានល្វើ 
រុកមកល ើយ លែើមបកីារព្ាស់ែឹង្ ក៏ឲ្យទ កនុង្ការបានព្ាស់ជា ព្រះរុរធ លោយ 
អាំណារផ្នបិលោតិកកមម ។ 

[១] 

៦៧.  ម្ុោឡិ ោម្ហំ ធុលតាត ោ,   បុលព្ ព អញ្ញ ោសុ ្តសិុ(៣); 

បលច្ចកព្ទុ្ធំ សុរភិិំ(៤),   អព្ភ ោចិ្កខ ិិំ អទ្សូក។ំ 
កាលភពមុន ក្នុងជាតិដទៃ តថាគតជាអ្នក្លលង ល ្មោះមុនាឡ ិ បានលោល 

បង្គមច់នូវព្ពោះបលចេក្ពុៃធព្ពោះនាមសុរភី ជាបុគគលមិនព្បៃូសតលឡើយ ។  

 
(២-២)-   សុណាថ ភិកខ លវ ម្េ ហំ,   េំ កម្មំ បកតំ ម្យា;   

  ឯកំ អរញ្ញិកំ ភិកខ ុ ំ,    ទិ្ស្វ ោ ទិ្ន េំ បិលោតិកំ។ 

   បតថិតំ បឋម្ំ ព្ទុ្ធំ,    ព្ទុ្ធតាត ោេ ម្យា តទា;  

បិលោតិេសស កម្មសស,   ព្ទុ្ធលតតបិ វបិច្ចតិ។  

លោបាេលោ បុលរ អាសិិំ,   ោ វ ិិំ បាលេតិ លោច្រំ;  

បិវន តិិំ ឧទ្កំ អា វេំិ,    ោ វ ិិំ ទិ្ស្វ ោ និោរេិិំ។  

លតន កម្ម វបិាលកន,    ឥធ បច្ឆិម្លក ភលវ;  

 វបិាសិលតា េទិ្ច្ឆកំ,    ន ហិ បាតុំ េភាម្ហំ (សា.,ក)។ 

មាន  ភិកខុទ ាំង្ឡាយ អនកទ ាំង្ឡាយ រូរស្តត ប់នូវអាំលរើរបស់តថាគតដែ បានល្វើ រុកមកល ើយ 
ែូរតលៅលនះ តថាគតបានល ើញនូវភិកខុ មួយរូបលៅកនុង្ផ្ព្រ ល ើយបានព្បលគនកាំណាត់ សាំរត់ ។  

កនុង្កា លនាះ តថាគតបានព្បាថាន ជាព្រះសមពុរធជាែាំបូង្ លែើមបកីារព្ាស់ែឹង្ ឯលសរកតីព្បាថាន  លនាះ 
កឲ៏្យទ កនុង្ការបានព្ាស់ជាព្រះរុរធ លោយអាំណារផ្ន បិលោតិកមម ។ 

កនុង្កា មុន តថាគតលកើតជា នាយកលោបា  លកៀង្លមលោលៅកាន់រីលោររ បានល ើញលមលោ 
កាំរុង្ទឹករឹក អក ់ល ើយលែញលរញ ។  

លោយវបិាកផ្នកមមលនាះកនុង្ បរឆិមភរលនះ តថាគតលព្សររឹក ល ើយមិនបានែូរ លសរកតីព្បាថាន  ។  
បញ្ជ ោក ់ៈ ៤គាថាននេះមិនមានកនុងច្បាប់ឆដ្ឋសង្គា យោនេ។ 

(៣)- អញ្ញ ោេ ្តិយា (ឧទាន អដ្ឋ.)។ 

(៤)- សរភុំ (សី.)។ 
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៦៨.  លតន កម្ម វបិាលកន,   និរលេ សំស រ ិិំ ចិ្រំ; 

ព្ហូវសសសហសានិ,   ទ្កុខ ំ លវលទ្សិ លវទ្ន។ំ 

លោយវិបាក្ទនក្មមលនាោះ តថាគតអ្លនាទមលលៅក្នុងនរក្អ្ស់កាលដ៏យូរ រងៃុក្ខលវៃន  
អ្ស់ោន់ទនឆ្មាំដ៏លព្ចើន។  
៦៩.  លតន កម្ម ោវលសលសន,   ឥធ បច្ឆិម្លក ភលវ; 

អព្ ភោខ ោនំ ម្យា េទ្ធំ,   សុន ទរោិេ ោរណា។ 

លោយសាំណល់ទនក្មមលនាោះ ក្នុងបចឆិ ិមភពលនោះ តថាគតបាននូវការលោលចង្កមច់ 
លព្ោោះលេតុទននាងសុនទរិកា ។  

[២] 

៧០.  សព្ព ោភភិសុស ព្ទុ្ធសស,   នលោទ ោ ោម្សិ ស្វលោ; 

ត ំអព្ ភោខ ោេ និរលេ,   ចិ្រំ សំស រតិំ ម្យា។ 

មួយលៃៀត តថាគតលោលបង្កមច់សាវ័ក្ល ្មោះននទ របស់ព្ពោះពុៃធព្ៃង់ព្គប សងកតន់ូវ 
សតវលោក្ទាំងពួង តថាគតបានអ្លនាទមលលៅក្នុងនរក្អ្ស់កាលដ៏យូរ ។ 
៧១.  ទ្សវសសសហសានិ,   និរលេ សំស រ ិិំ ចិ្រំ; 

ម្នសុសភាវំ េទាធ ោហំ,   អព្ ភោខ ោនំ ព្ហំុ េភិិំ។ 

លព្ោោះការលោលបង្កមច់នូវសាវ័ក្លនាោះ តថាគតបានអ្លនាទមលលៅក្នុងនរក្អ្ស់ 
មួយេមឺនឆ្មាំ លុោះតថាគតបានមក្ជាមនុសមស ក្៏បាននូវការលោលបង្កមច់ជាលព្ចើន ។ 
៧២.  លតន កម្ម ោវលសលសន,   ចិ្ញ្ច ម្ន វោិ ម្ម្;ំ 

អព្ភ ោចិ្កខ ិ អភលូតន,   េនោេសស អគេលតា។ 

លោយសាំណល់ទនក្មមលនាោះ នាងចិញ្េមានវិកា មក្លោលបង្កមច់តថាគតក្នុង 
ព្បជុាំជនលោយោក្មយមិនពិត ។  

[៣] 

៧៣.  ព្រព្ហម លណា សុតោ អាសិិំ,  អហំ សកកតបូេិលតា; 

ម្ហាវលន បញ្ច សលត,   ម្លន ត ោលច្ម្ិ ម្ណលវ។ 
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តថាគតលក្ើតជាព្ោេមណ៍ តតងជាអ្នក្លចោះមនត មានលគល្វើសកាកមរបូជា បង្ហមញ 
មនតដល់មាណព ៥០០ នាក្់ក្នុងទព្ព្ាំ ។ 
៧៤.  តតាថ ោគលតា(៥) ឥសិ ភលីម្,  បញ្ច ោភិលញ្ញ ោ ម្ហិទ្ធិលោ; 

ត ំចាហំ អាគតំ ទ្ិស្វ ោ,   អព្ភ ោចិ្កខ ិិំ អទ្សូក។ំ 

ឥសិភីមៈបានអភិញ្ញា  ៥ មានឫរធិលព្រើន មកកនុង្រីលនាះ តថាគតបានល ើញឥសី 
លនាះ លោកជាអនកមិនព្បរូសតនិមនតមក ក៏បានលោ បង្កា រ់ ។ 
៧៥.  តលតាហំ អវចំ្ សិលសស,   ោម្លភាគី អេំ ឥសិ; 

ម្េ ហម្បិ ភាសម្នសស,   អនលុម្ទ្ិិំសុ ម្ណោ។ 

លាំោប់លនាោះ តថាគតនិយាយនឹងពួក្សិសមសថា ឥសីលនោះជាអ្នក្បរិលោគកាម កាល 
តថាគតនិយាយព្បាប់ ឯពួក្មាណពក្៏បានរីក្រាយតាម ។ 
៧៦.  តលតា ម្ណវោ សលព្ ព,  ភិកខ ម្នំ កុលេ កុលេ; 

ម្ហាេនសស អាហំសុ,   ោម្លភាគី អេំ ឥសិ។ 

លាំោប់លនាោះ មាណពទាំងអ្ស់ព្តាច់លៅសូមក្នុងព្តក្ូលតូច្ាំ និយាយព្បាប ់
មហាជនថា ឥសីលនោះ ជាអ្នក្បរិលោគកាម ។ 
៧៧.  លតន កម្ម វបិាលកន,   បញ្ច  ភិកខ ុ សតា ឥលម្; 

អព្ ភោខ ោនំ េភ ុំ សលព្ ព,   សុន ទរោិេ ោរណា។ 

លោយវិបាក្ទនក្មមលនាោះ ភិក្ខុទាំងអ្ស់ចាំនួន ៥០០ លនោះ ក្៏បាននូវការលោលបង្កមច់ 
លព្ោោះលេតុទននាងសុនទរិកា ។  

[៤] 

៧៨.  លវម្តុភាតរំ បុលព្ ព,   ធនលហតុ ហនិិំ អហំ; 

បកខ ិបិិំ គិ រទិ្គុេសមិិំ,    សិោេ ច្ អបិិំសេិិំ។ 

កាលភពមុន តថាគតសមាលមប់បងព្បុសមា្មក្់ មានមាតាល្មសងគ្្ម លព្ោោះលេតុទន 
ព្ៃពមយ លេើយលបាោះលោលលៅក្នុងលព្ជាោះភនាំឲមយប ោះនឹងថ្ម ។ 
៧៩.  លតន កម្ម វបិាលកន,   លទ្វទ្លតាត ោ សិេំ ខិបិ; 

 

(៥)-តម្គលតា (ក.)។ 
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អឃ េដុ្ឋំ បិិំសេី បាលទ្,   ម្ម្ បាស្ណសកខ រា។ 
លោយវិបាក្ទនក្មមលនាោះ លៃវៃតតបានព្បលមៀលថ្ម ដុាំថ្មក៏្រលមៀលមក្ប ោះអ្ងគុដឋបាៃ 

(លមលជើង) ទនតថាគត ។ 
[៥] 

៨០.  បុលរហំ ទារលោ ហុតាវ ោ,   កីឡម្លោ ម្ហាបលថ; 

បលច្ចកព្ទុ្ធំ ទ្ិស្វ ោន,   ម្លគេ សកេិកំ(៦) ខបិិិំ(៧)។ 

កាលពីជាតិមុន តថាគតជាទរក្ ក្ាំពុងលលងក្នុង ល្ូវ្ាំ បានល ើញព្ពោះបលចេក្ពុៃធ 
ក្៏ដុតទព្ពទាំងមូលតក្មែរ្លូវ ។  
៨១.  លតន កម្ម វបិាលកន,   ឥធ បច្ឆិម្លក ភលវ; 

វធតថំ ម្ំ លទ្វទ្លតាត ោ,   អភិម្លរ បលយាេេ។ិ 

លោយវិបាក្ក្មមលនាោះ ក្នុងបចឆិមភពលនោះ លៃវៃតតក្៏លព្បើខ្្មន់្នូ ឲមយសមាលមប់តថាគត ។ 
[៦] 

៨២.  ហតាថ ោលរាលហា បុលរ អាសិិំ,  បលច្ចកម្ុនិម្ុតតម្ំ; 

បិណាឌ ោេ  វចិ្រន តំ តំ,   អាស្លទ្សិិំ គលេនហំ។ 

កាលពីជាតិមុន តថាគតលក្ើតជាេមដាំរី បានបរដាំរីបាំលព្ពចព្ពោះបលចេក្មុន ីដ៏ឧតតម 
ព្ពោះអ្ងគក្ាំពុងព្តាច់លៅលដើមមែីបិណឌបាត ។  
៨៣.  លតន កម្ម វបិាលកន,   ភលោត ោ(៨) ោឡាគិ រ ីគល្; 

គិ រពិ្ ពលេ បុរវលរ,    ទារុលណា សម្ុបាគម្ិ(៩)។  
លោយវិបាក្ទនក្មមលនាោះ ដាំរីនាឡាគ ិរីលព្បងកាច ចូលមក្លព្ពចតថាគតក្នុង 

គិរិពវជបុរីដព៏្បលសើរ (រាជគេៈ) ។  
 

 

(៦)- សកខ េិកំ (ក.)។ 

(៧)- ទ្ហិិំ (សា.)។ 

(៨)- ទ្លោត ោ (ក.)។ 

(៩)- មំ្ ឧបាគម្ិ (សី.)។ 
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[៧] 

៨៤.  រា្ហំ បតថិលោ(១០) អាសិិំ,  សតតិយា បុ រសិំ ហនិិំ; 

លតន កម្ម វបិាលកន,   និរលេ បច្ចិសំ ភសុ។ំ 

តថាគតលក្ើតជាលសតច ល ្មោះបតតិវៈ បានយក្លាំតពងសមាលមប់បុរសទាំងឡាយ 
លោយវិបាក្ទនក្មមលនាោះ តថាគតល ោះក្នុងលភលើងនរក្កាលមខ្លមាំង ។ 
៨៥.  កម្មលុោ តសស លសលសន,  ឥទានិ សកេំ ម្ម្; 

បាលទ្ ឆ វ ិិំ បកលបបសិ(១១),  ន ហិ កម្មំ  វនិសសតិ។ 

លោយសាំណល់ទនក្មមលនាោះ ក្នុងកាលឥឡូវលនោះ ក្មមវិបាក្លនាោះ ក្៏ល វ្ើឲមយរបក្តសមែក្
លជើង ទាំងអ្ស់របស់តថាគត លព្ោោះថាក្មមលៅតតមិនទន់វិនាស ។  

[៨] 

៨៦.  អហំ លកវដ្ដោម្សមិិំ,   អហំុ លកវដ្ដទារលោ; 

ម្ច្ឆលក ឃាតិលត ទ្សិ្វ ោ,   េនេិិំ លស្ម្នសសកំ(១២)។ 

តថាគតលក្ើតទរក្ទនព្ោនព្តី ក្នុងលក្វដតព្គ្ម បានល ើញពួក្ជនអ្នក្សមាលមប់ព្តី 
ក្៏លក្ើតលសាមនសមស ។  
៨៧.  លតន កម្ម វបិាលកន,   សីសទ្កុខ ំ អហូ ម្ម្; 

សលព្ ព សោក ោ ច្ ហញ្ញិិំសុ,  េទា ហនិ  វដិ្ដូ្លភា(១៣)។ 

លោយវិបាក្ទនក្មមលនាោះ លសតចវិដដ ូភៈសមាលមប់ពួក្សក្មយៈក្នងុកាលណា ៃុក្ខក្នុង 
ក្មាលក្៏មានដល់តថាគត (ក្នុងកាលលនាោះ) លព្ោោះពួក្សក្មយៈព្តូវលគសមាលមប់ ។  

[៩] 

៨៨.  ផុសសសាហំ បាវច្លន,   ស្វលក ប រភិាសេិិំ; 

េវ ំខាទ្ថ ភញុ្ជ ថ,   ម្ ច្ ភញុ្ជ ថ ស្េលយា។ 

 

(១០)- បតតិលោ (សា. ក.), ខតតិលយា (ឧទាន អដ្ឋ.)។ 

(១១)- បលោលបសិ (សី.)។ 

(១២)- លស្ម្នសសហំ (ឧទាន អដ្ឋ.)។ 

(១៣)-  វដិ្ដុ្លភា (សា. ក.)។ 
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តថាគតបានលោល្តនាទម ន ូវពួក្សាវ័ក្ក្នុងសាសនា ទនព្ពោះពុៃធព្ពោះនាម្ុសមសៈថា 
ចូរពួក្សាវ័ក្ក្នុងសាសនា ទនព្ពោះពុៃធព្ពោះនាម្ុសមសៈថា ចូរលោក្ទាំងឡាយៃាំោសុី 
បរិលោគនូវបាយដាំលណើបចុោះ ក្ុាំរិលោគនូវបាយព្សូវសាលីលឡើយ ។  
៨៩.  លតន កម្ម វបិាលកន,   លតម្សំ ខាទ្ិតំ េវំ; 

និម្ន តិលតា ព្រព្ហម លណន,   លវរញ្ជ ោេំ វសិិំ តទា។ 

លោយវិបាក្ទនក្មមលនាោះ ក្នុងកាលលនាោះ តថាគតលៅក្នុងព្សុក្លវរញ្ជម ព្ោេមណ ៍
និមនតឲមយឆន់តតបាយដាំលណើបអ្ស់ ៣ តែ ។  

[១០] 

៩០.  និព្ ពលុទ្ធ វតតម្នម្ ហិ,    ម្េ លបុតតំ និលហឋេិិំ(១៤); 

លតន កម្ម វបិាលកន,   បិដ្ឋិទ្កុខ ំ អហូ ម្ម្។ 

តថាគតបានហាមឃាត់ ក្ូនអ្នក្ចាំបាប់ ក្នុងកាលតដលគ្្មនព្ពោះពុៃធព្តាស់ លោយ 
វិបាក្ទនក្មមលនាោះ ជាំងឺែនងក្៏លក្ើតដល់តថាគត ។  

[១១] 

៩១.  តិកិច្ឆលោ អហំ អាសិិំ,   លសដ្ឋិបុតតំ  វលិរច្េិិំ; 

លតន កម្ម វបិាលកន,   លហាតិ បកខ ន ទិោ ម្ម្។ 

តថាគតលក្ើតជាលពៃមយ បានោក្់ថា្មាំបញ្េុោះលសដឋបិុតត លោយវិបាក្ទនក្មមលនាោះ ជាំងឺចុោះ 
 ម ក្៏លក្ើតលឡើងដល់តថាគត ។  

[១២] 

៩២.  អវចាហំ ល្តិបាលោ,   សុគតំ កសសបំ តទា; 

កុលតា ន ុលព្ធិ ម្ណុឌ សស,  លព្ធិ បរម្ទ្េុ លភា។ 

ក្នុងភពមួយលនាោះ តថាគតលក្ើតជាលជាតិបាល បាន្ទ  ញ់ផ្ទមល ព្ពោះសុគត 
ព្ពោះនាមក្សមសបថា លព្ោោះអ្វីក្៏ថាព្តាស់ដឹងលោ្ិញ្ញមណ ជាៃី្ូរ្ង់ លគរក្បានលោយ 
ក្ព្មតព្ក្តលង ។  
៩៣.  លតន កម្ម វបិាលកន,   អច្ រ ិិំ ទ្កុករំ ព្ហំុ; 

 

(១៤)-  និលសធេិិំ (សា. ក.)។ 
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ឆព្ ពសានរុុលវឡាេំ,   តលតា លព្ធិម្បាបណុិិំ។ 

លោយវិបាក្ទនក្មមលនាោះ តថាគតព្បព្ពឹតតៃុក្ករក្ិរិយាជាលព្ចើន ក្នុងឧរុលវលព្បលៃស 
អ្ស់ ៦ វសមា លៃើបបានព្តាស់ដឹងលឡើង ។  
៩៤.  ោហំ ឯលតន ម្លគេន,   បាបុណិិំ លព្ធមិ្ុតតម្;ំ 

កុម្មលគេន គលវសិសស,ំ   បុព្ ពកលម្មន ោ រលិតា។ 

តថាគតមិនបាននូវលោ្ិញ្ញមណ ដ៏ឧតតមលោយ ល្ូវន្នោះលៃ តថាគតលេតុតតបុពវក្មម 
លនាោះោស់លតឿន ក្៏តសវងរក្តាម្លូវែុស ។  
៩៥.  បុញ្ញបាបប រកិខ ីលណា,   សព្ ពសោត ោបវេជិលតា; 

អលស្លោ អនបុាយាលស្,  និព្ព ោេិសសម្ោសលោ។ 

តថាគតមានបុណមយ និងបាប អ្ស់រលីងលេើយ បានលវៀរបង់នូវក្ល្ដមទាំងពួង 
មិនមានលសចក្តលីសាក្ មិនមានលសចក្តីចលងអៀតចងអល់ មិនមានអាសវៈ នឹងបរិនិោវមន ។ 
៩៦.  ឯវំ េិលោ  វយិាោសិ,   ភិកខ ុ សឃេសស អគេលតា; 

សព្ព ោភិញ្ញ ោព្េបបលតាត ោ,   អលោតលតត ម្ហាសលរ’’តិ។ 

ព្ពោះជិនព្សីព្ៃង់ដល់នូវអ្ភិញ្ញម និងពលៈទាំងពួង បានពមាក្រលោយលសចក្តីពិសាតមរ 
ដល់ភិក្ខុសងមឃ ជិតមហាព្សោះល ្មោះអ្លនាតតត ដូចលរៀបរាប់មក្លនោះឯង ។  

ឥតថំ សុទ្ំ ភគោ អតតលោ បុព្ ពច្ រតិំ កម្មបិលោតកិំ ោម្ 

ព្ទុាធ ោបទានធម្មប រយិាេំ អភាសិតាថ ោតិ។ 

បានឮថា ព្ពោះមានព្ពោះោគបានសាំតដងនូវពុទធមបទន ល ្មោះបុពវក្មមបិលោតិ 
ជា្មមបរិយាយ តដលជាបុពវចរិត របស់ព្ពោះអ្ងគ លោយព្បការដូលចនោះ ។ 

បុព្ ពកម្មបិលោតិកំ ោម្ ព្ទុាធ ោបទានំ ទ្សម្ំ។ 

ពុទធមបទន ល ្មោះ បុពវក្មមបិលោតិក្ ៃី១០ ចប់៕ 
អវដ្ផេវលោេ ោ ឯកូនច្តាត ោេីសលម្។ 

អ្វដ្លវគគ ៃី៣៩ ចប់។ 
តសសុទាទ ោនំ – 

ឧទ្ទា នននវគ្ានោេះគឺ្– 
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អវដ្ ំេព្េុលញ្ច វ,    ឧទ្មុ្ពរបិេកខ ុ  ច្; 

ផារុ វេ លី ច្ កទ្េី,   បនលស្ លោដិ្ វសីលោ។ 

បុព្ ពកម្មបិលោតិ ច្,   អបទានំ ម្លហសិលោ; 

ោថាលយា ឯកនវុតិ,   គណិតាលយា  វភិា វភិ។ិ 

អមពដ្ផលទ្ទយកនថេរាបទ្ទន ១; លពុជទ្ទយកនថេរាបទ្ទន ១; ឧេុមពរផលទ្ទយកនថេរា-
បទ្ទន ១; មលិកខុផលទ្ទយកនថេរាបទ្ទន ១; ផារុសផលទ្ទយកនថេរាបទ្ទន ១; វលលិផលទ្ទយក-
នថេរាបទ្ទន ១; កេលិផលទ្ទយកនថេរាបទ្ទន ១; បនលផលទ្ទយកនថេរាបទ្ទន ១; នោណនោដ្-ិ
វសិនថេរាបទ្ទន ១; បុពវកមមបិនោតាបទ្ទន ១; ពួកអនកប្រាជញានរាប់ន ើញន ើយ ។  

ច្ទុ្ទសម្ំ ភាណោរំ។ 

ោណវារៃី១៤ចប់ ។ 
(សុថតនតបិដ្ក ខុេាកនិោយ អបទ្ទន អមពដ្ផលវគ្ា  បុពវកមមបិនោថិកពុេធអបទ្ទន បិដ្កនលខ ៧៤ េពំ័រ 

១២៤-១២៩) 
១០.បុព្ ពកម្មបលិោតកិព្ទុ្ធអបទានវណណោ 

៦៤.ទ្សម្បទាលន អលោតតតសរាសលន េត ិ បព្ ពតកូលដ្ហិ បដ្ិច្ឆន េតាត ោ 

ច្ន ទិម្សូ រយិានំ សោត ោលបហិ ឱតតតំ ឧណហ ំ ឧទ្កំ ឯតថ នតថីតិ អលោតលតាត ោ។ 

សរន តិ គច្ឆន តិ បភវន តិ សន ទន តិ ឯតស្ម ោ ម្ហានទ្ិលយាតិ សលរា។ សីហម្ុខាទ្ីហិ 

និកខ ោត ោ ម្ហានទ្ិលយា តិកខ តត ុំ តិកខ តត ុំ បទ្កខ ិណំ កតាវ ោ នកិខ ន តនិកខ ន តទ្ិស្-

ភាលគន សរន តិ គច្ឆន តីតិ អលតាថ ោ។ អលោតលតាត ោ ច្ លស្ សលរា ចាតិ អលោតតត-

សលរា។ តសស អាសន េំ សម្ីបដ្ឋ ោនន តិ អលោតតតសរាសន េំ, តសមិិំ អលោតតត-

សរាសលន េ, សម្ីលបតិ អលតាថ ោ។ រម្ណលីេត ិ លទ្វទានវគន ធព្ ពកិន េលរារគព្ទុ្ធ-

បលច្ចកព្ទុាធ ោទ្ីហិ រម្ិតព្ ពំ អេ លីេិតព្ ពន តិ រម្ណីេំ, តសមិិំ រម្ណីលេ។ 

សោិតលេត ិ ឯកគេនបព្ ពតសិោតលេតិ អលតាថ ោ។ ោោរតនបល ជ្ ោលតត ិ

បទ្មុ្រាគលវឡុ រយិាទ្ោិោអលនលកហិ រតលនហិ បល ជ្ ោលត បោលរន ល្ត-

ម្លន។ ោោគន ធវនន តលរតិ ោនបបោលរហិ ច្ន ទោគរុកបបូរតម្េតិេោ-
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លស្កោគបុោេ ោគលកតោទ្ីហិ អលនលកហិ សុគន ធបុលបេហ ិគហនីភតូវនន តលរ 

សិោតលេតិ សម្ពលោធ ោ។ 

៦៥.គុណម្ហន តតាេ សឃ ខាម្ហន តតាេ ច្ ម្ហតា ភកិខ ុ សលឃេន, 

បលរលតា ប រវិុលតា លោកោេលោ លោកតតេស្ម្សិម្ម ោសម្ពលុទាធ ោ តតថ 

សិោសលន និសិលោេ ោ អតតលោ បពុ្ព ោនិ កម្ម ោនិ ព្ាក រ ី  វលិសលសន 

បាកដ្ម្ោសីតិ អលតាថ ោ។ លសសលម្តថ លហដ្ឋ ោ ព្ទុាធ ោបទាលន (អប· លថរ ១.១.១ 

អាទ្លយា) វុតតតាត ោ ឧតាត ោនតថតាត ោ ច្ សុ វលិញ្ញ េយលម្វ។ ព្ទុាធ ោបទាលន អលោត ោគធម្ប ិ

ឥធាបទាលន កុសោកុសេំ កម្មសសំូច្កតាត ោ វគេសឃ េហវលសន ធម្ម-

សង្េ ោហកលតថរា សង្េ ោេិិំសូតិ។ 

បុព្ ពកម្មបិលោតិកព្ទុ្ធអបទានវណណោ សម្តាត ោ។ 

ឯកូនច្តាត ោេីសម្វគេវណណោ សម្តាត ោ។ 

នងៃសុប្រក ២ នកើថ ខខផលាុន ឆ្ន ឆំលូ វ ប្រថស័ីក ពុេធសករាជ ២៥៦៥  
ប្រថូវនឹងនងៃេី៤ ខខមីោ ឆ្ន ២ំ០២២  

March 4, 2022 


