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កលបរេិចឆទ    ឧសភ ព.ស.២៥៥៩ 
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     ៃន កលវទិយល័យបញញ ្រស្ត 
រក សិទធិ្រគប់យ៉ង   ពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
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បុព្វកថ 
 គមពីរេតលក ហគេនះ មនចនួំន ១០០ គថ ែដលេពលសរេសើរដល់ 
េគលធម៌កនុង្រពះពុទធ សន ដូេចនះគឺ 
 ១.្រពះពុទធគុណ      គថទី១ 

២.្រពះធមមគុណ      គថទី២ 
៣.្រពះសងឃគុណ      គថទី៣ 
៤. នុភពរបស់្រពះរតន្រត័យ    គថទី ៤ 
៥.កិត្តិគុណៃនក ្រតលងក      គថទី៥-៧ 
៦.ពកយែណនកំនុងករបដិបត្តធិម៌    គថទី៨-៩ 
៧.មរ នុស តិ (កររលឹកដល់េសចក្តី ្ល ប់)  គថទី១០-២៨ 
៨.អនិចចលកខណៈ (ករមិនេទៀង)    គថទី២៩-៤៣ 
៩.ទុកខលកខណៈ (ភពជទុកខ)    គថទី៤៥-៥៥ 
១០.អនត្តលកខណៈ (ភពមនិែមនជខ្លួន)   គថទី៥៦-៦៣ 
១១.អសុភលកខណៈ (ភពមនិ ្អ ត)   គថទី៦៤-៧៧ 
១២.េទសរបស់ប តិបត    គថទី៧៨ 
១៣.េទសរបស់អទិនន ទន     គថទី៧៩ 
១៤.េទសរបស់កេមសុមិចឆ រ    គថទី៨០ 
១៥.េទសរបស់មុ ទ     គថទី៨១ 
១៦.េទសរបស់សុ       គថទី៨២ 
១៧.េទសរបស់អកុសល     គថទី៨៣ 
១៨. រកខកមម ្ឋ ន      គថទី៨៤-៨៨ 
១៩.ករបេំពញបុណយ     គថទី៨៩ 
២០.បដិចចសមុបបទ      គថទី៩០-៩២ 
២១.កិចចែដលពុទធ សនិកគួរេធ្វើ    គថទី៩៣-៩៩ 
២២.ពកយចុងេ្រកយ      គថទី ១០០ 



ខ           
 

គមពីរេតលក ហគថេនះ បនផ ព្វផ យមកដល់ ច្រកែខមរ ងំពី 
បុ ណកលដ៏យូរមកេហើយ ។ គថទី ១-២-៣ កនុងគមពីរេនះ្រតូវបនចរកឹទុកេលើ 
សិ ចរកឹរបស់ែខមរ ែដលមនកនុងេខត្ត្របចីនបុរ ី ែដលជែដនដីរបស់ែខមរពីមុន 
េ យបនសរេសរេ្រកយអក របល្លវៈ កនុងព.ស.១៣០៤ ម សក ជ ៦៨៣ 
េ យចរេលើ្របេភទថមភក់ ជសន្លឹកបនទះសីម មនអក រ ២៧ បនទ ត់ ។ សន្លឹក 
សីមេនះទទឹង ៤០ សងទីែម៉្រត កមពស់ ១៧៧ សងទីែម៉្រត និងក្រមស់ ២៨ 
សងទីែម៉្រត ។ ែតមតខិ្លះថ ជអក រេកើតសម័យខងេ្រកយមកេទៀត មិនែមន 
េ្រកយអក របល្លវៈេទ ។ 

សិ ចរកឹេនះ កនុងរូបភពេនះ 
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បនទ ត់ទី ១ ដល់ទី ៣ ចរកឹជភ ែខមរ ។ បនទ តទី់ ៤ ដល់ទី ១៦ ជ 
ភ បលីែដលែតងជឆ័នទ ១៤ ពយងគ ្របេភទវសន្តតិលកគថ ។ បនទ ត់ទី ១៧ 
ដល់ ២៧ ជភ ែខមរបុ ណ ។ 

សូមចម្លងជូន មអក របចចុបបនន 
១.(៦៨៣)ឆនម) ឆល ុនកសរត មវ  េរាច េជសឋ 
២.វទធវារ ន ុ(រាេតង) វទធសិរ ិរបតិសឋ 
៣.រវ ឝាឞត េនាះ ។ 
៤. ។ រសី ។ េយា សវវេលាកេមាហិេតា ក- 
៥. រណាធិវាេសា េមាខា ំកេរា (និរម)- 
៦. លំ វរបុណណចេនាទ  េញាេយយា ទ (េមា ន) 
៧.  វកុិលំ សកលំ  វវិេទាធ  េលាកុតតេរា 
៨. នមតថិ តំ សិរសា មុេននទំ 
៩.េសាបានមាលាមមលំ តិរណា- 
១០.លយសស សងសារសាគរសមុតតរណាយ 
១១.េសតុំ សំវាវ រ តីរាយយបិ ចជជតត េខមម (គគំ) 
១២.ធមមំ នមសស ត សទា មូណិនា បសតថ ំ
១៣.េទយយំ ទទា បយម បយិាតតបសនន- 
១៤.ចិតាត  ទាតាវ  នរា  ផលមូលំ រតត (នំ) 
១៥.សរានតិ តំ សវវទា ទសវេលនប ិសុបបសតថំ  
១៦.សងឃំ នមសស ត សទា មិតតបុញញេខតត ំ
១៧.រវៈ េគា េនះ េផាងត ិអញ ជូន ត ករមងេតង… 
១៨.តរវៈបាទ េនារ អាន កត  បញាញ … 
១៩.អាន កត  សិលាបញញុបបារខិា… 
២០.វ ំអាច ត ិរបស (េណយ ត) េលង បាប េនះ… 
២១.អាន ក េនាះ វំ អាច ត ិេយាក ប ឱយ 



ឃ    
 

២២.(វ ំអាច ត)ិ េយាក ប ឱយ ត កូន…វ ំអាច ត ិ
២៣.យ េទយ 
២៤.តប បុណយ េនះ (កិរយិាបុណយបារមី) 
២៥………………េគារតកូលបាទវ …………….. 
២៦.រវៈ បាទ បតឞិឋ (ករមេតង) 
២៧. ………………ចរចា េលក េគារតកូលបាទវ ………… 

េសចក្តីែ្រប 
 ែ្របបនទ ត់ទី ១-៣ 

ម សក ជ ៦៨៣ ឆន  ំឆ្លូ វ នក ្រត ១ េ ច ែខ េជស្ឋ ៃថង ពុធ ( េតង) 
ពុទធសិរ្ិរបតិ ្ឋ ន្រពះ សនេនះ ។ 

ែ្របបនទ ត់ទី ៤-១៦ ជភ បលីែ្របមកជែខមរ 
។សួស្តីចូរមន។ ្រពះមុនិនទអងគឯ  ែដលសត្វេ កទងំពួងបូជេហើយ 

្រទង់បរបូិណ៌េ យម ករុ  ជអនកញុងំសត្វឲយបនរួចផុតចកទុកខ ្រទង់ 
េ្រប បដូច្រពះចនទេពញបូណ៌មីេនក ្ត លនភ ែដលជវង ដ្៏របេសើរ ្រពះអងគ 
្រ ស់ដឹងនូវេញយយធមទ៌ងំអស់ដទូ៏ យ េ្រប បដូចម សមុ្រទ សូមអនកទងំ 

យនម ក រនូវ្រពះមុនិនទដ៏្របេសើរកនុងេ កអងគេនះ ។ សូមអនកទងំ យ 
នម ក រនូវ្រពះធម៌ ែដល្រពះមុនី្រទង់បនបេ្រង ន ជជេណ្តើ រដ៏បរសុិទធៃនសួគ៌ ជ 

ព នឆ្លងម សមុ្រទគឺសង រវដ្ត និងជផ្លូ វដ៏េក ម ែដលរួចផុតចកទុគគតភិ័យ 
ទងំពួង ។ សូមអនកទងំ យនម ក រនូវ្រពះសងឃ ែដលជែ្រសបុណយរកែ្រស 
បុណយដៃទែ្រកែលងជងគម ន សូមប្ីរពះទសពលក៏្រទង់សរេសើរនូវ្រពះសងឃជ 
និចច ែដលម ជនមនចិត្ត្រជះថ្ល េហើយ ្របេគនេទយយធម៌សូមបតីិច ក៏មនផល 
ដ៏េ្រចើន។ 
១៧.្រពះេគេនះផង នូវអញគឺខញុ ជូំនដល់ក្រមេតង……. 
១៨. ………ដល់្រពះបទ នរៈអនកមនបញញ …………. 
១៩. ……….អនកពិចរ សីលនិងបញញ …………… 
២០. ………..ពំុ ច លះបង់ករែណន ំលះបបេនះ 
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២១. ………..អនកេនះ ពំុ ច យកេទឲយ…………… 
២២. ………..(ពំុ ច) យកេទឲយកូន……… ពំុ ច 
២៣. ………..េទយយធម៌……………………………… 
២៤. ………….តបៈបុណយេនះ កិរយិបុណយបរមី  
២៥. …………..េគ្រតកូលបទ្វ…………………… 
២៦. ……………   ្រពះបទ ្របតិ ្ឋ ន ក្រមេតង 
២៧. ……………..ចរច (េពល) សរេសើរេគ្រតកូលបទ្វ……………… 

្របវត្តិៃនគមពីរេតលក ហគថ 
 មនេពលទុកកនុងគមពរីរស ហិនី ដូេចនះថ ៖ 
 ្រពះបទកលយណិយតិស ៈ ជេស្តច្រគង ជយកនុង្របេទស្រសីលងក  កនុង 
រ ង ព.ស.២៣៧-២៣៨ ្រទង់មន្រពះអនុជ ែដលជឧប ជ បនសិក អក រ 
និងវជិជ េផ ងៗកនុងសំ ក់្រពះកលយណិយេតថរ ។ ្រពះអងគមច ស់អងគេនះបន 
សរេសរអក រដូចនឹងអក ររបស់្រពះេថរៈ ។ ខងេ្រកយមក ្រពះអងគមច ស់ឧប ជ 
មនចិត្តេសន ចេំពះេទវ ី ែដលជមេហសីរបស់្រពះបទកលយណិយតិស ៈ ។ 
្រទង់បន្រជបដណឹំងេហើយ ក៏បនដក្រពះអនុជេចញពីតែំណងនិងបេណ្ត ញ 
េចញ ។  

េពលមួយជខងេ្រកយ ្រពះអនុជបនឲយ មតយមន ក់ែក្លងេភទជ្រពះ 
ភិកខុ  នយំក រសបុំ្រតែដលេរៀប ប់ពីេសចក្តី្រស ញ់េផញើថ្វ យ្រពះអគគមេហសី 
េនកនុង្រពះបរម ជ ងំ ។ ្រពះកលយណិយេតថរបននិមន្តេទឆន់កនុង្រពះ ជ- 
និេវសន៍ ក៏េឃើញ្រពះភិកខុ ែដលកពុំងរង់ចជំិត្រពះ ជ ងំ យល់ថ ភកិខុអងគេនះ 
ខង ជ ងំនិមន្តមកឲយចូលឆន់កនុង្រពះ ជ ងំ ក៏មិនបនសួរអ្វីេទ ។ ឯអនកខង 
កនុង្រពះ ជ ងំ គិតថ ្រពះភកិខុអងគេនះ ជបចឆ សមណៈែដលនិមន្តមកជមួយ 
្រពះកលយណិយេតថរ ។ កលភិកខុប្លមឆន់ភ ្ត រេហើយ ្រតូវេ្រកកេទវញិ ដឹង 
ថ ្រពះ ជមិនបនយកចិត្តទុក ក្់រកេឡកមកខងខ្លួន ក៏េបះសបុំ្រតេសន  
ដល់្រពះអគគមេហសី ។ េពលឮសេំឡងសបុំ្រត្រជុះភ្ល ម ្រពះ ជងកយកេទចប ់

នសបុំ្រតេឃើញេសចក្តីេនះ ក៏ខឹងេ្រកធេឡើងថ ជសបុំ្រតរបស់្រពះេថរៈ 
េ្រពះអក រដូចជអក រ្រពះេថរៈេបះបិទ ស់ ។ េទើបបញជ ឲយេគចប់្រពះេថរៈ 
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យកេទេបះកនុងខទះខ្ល ញ់ ែដលកពុំងពុះ ។ េពលចប់្រពះេថរៈេបះេទកនុងខទះ 
ខ្ល ញ់ ្រ បែ់តមនែកវឥនទនីល ផុសេឡើងមករងទទួល្រពះេថរៈ ។ េពលេនះ 
្រពះេថរៈចេ្រមើនវបិស ន ក៏បនសេ្រមចជ្រពះអរហត្ត ។ កលពិចរ ដល់កមម 
ចស់្រជបថ កនុងអតីតជត ិធ្ល ប់េកើតជកូនេកមងឃ្វ លេគ និងបនចប់សត្វកនទំ 
រុយមួយ េបះចូលេទកនុងេ្របងដ៏េក្ត  ។ កលមិន ចេគចផុតពីបបកមមបន 
េទើបេពលគថសរេសើរ្រពះរតន្រត័យ បេ្រង នពុទធ សនិកមិនឲយ្រសវងឹ្របមទ 
មុននឹងបរនិិព្វ នកនុងទីេនះ ។ គថេនះ្រពះេថរៈេពលកនុងខទះខ្ល ញ់ េទើប្របកដ 
េឈម ះថ េតលក ហគថ គគឺថែដលេពលកនុងខទះខ្ល ញ់ ។ ្រពះេថរៈក៏ 
បរនិិព្វ នកនុងខទះខ្ល ញ់េនះេទ ។ ឯ្រពះ ជបនសម្ល ប្់រពះេថរៈ រួមទងំភិកខុប្លម 
េហើយឲយយក កសពេទេបះកនុងសមុ្រទ ។  

ផលបបេនះ េធ្វើឲយេទវ រក ែផនដី ក់េទស ្រ ប់ែតទឹកសមុ្រទេជរ 
េឡើងកនែ់តខ្ល ងំេឡើងៗ មិនឈប់ ។ េទើបេស្តចកលយណិយតិស ៈសួរពួក មតយ 
្រជបថ សមុ្រទពិេ ធ ។ េពលេនះបនបញជូ ន ជបុ្រតីមននមថ វ ិ  ឲយចុះ 
ទូកមសេទកនុងទឹកសមុ្រទ ។ េ យ នុភពបុណយ្រពះនង ទឹកសមុ្រទក៏សងប់ 
េឡើងវញិ ។ ទូកបនន្ំរពះនងេទ មសទឹងកលយណី រហូតដល់ែដនេ ហណ- 
ជនបទ ។ េពលេនះពួកមនុស បនមកនទូំកមស និង្រពះនងយកេទថ្វ យ 
្រពះបទកកវណ្ណតិស ៈ ្រទង់ក៏បន ថ បនទុកជ្រពះជយ ។ ្រពះនងវ ិ  
េនះក៏បន្របសូត ជបុ្រតដ៏សមបូណ៌បុណយមួយអងគ គ្ឺរពះបទទុដ្ឋគមនីអភ័យ។  

េតលក ហគថេនះ មនបទចង្រកងយ៉ងពីេ ះ មនគថដល់េទ 
១០០ គថ ជគថវសន្តតលិកៈ ១៤ ពយងគទងំអស់ ។ ្រពះេថរៈអនក្របព័នធបន 

ក់ែតងសឡំង និងេសចក្តីយ៉ងពីេ ះរណ្តំ  មនសមផស យ៉ងល្អ ចត់ជវណ្ណ- 
កមមដល៏្អៃ្រកែលង ។ 

ខញុសំងឃមឹៃនករមៃំន្រពះសទធមម េទើបបនពយយមបរវិត្តនូវគមពីរេនះេឡើង។  
ចិរ ំតិដ្ឋតុ សទធេមម  សមូ្រពះសទធមម ងំេនអសក់លដ៏យរូ ! 

ៃថងទី ១៩ ែខ ឧសភ ព.ស.២៥៥៩/២០១៥ 
ធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉



1 

េតលកដាហគាថា  

នេមា តសស ភគវេតា អរហេតា សមាម សមពទុធសស។ 

[១] េយា សពវ េលាកមហិេតា ករណាធវិាេសា 
េមាកាខ កេរា រវកុិលមពរបណុណចេនាទ  
េញេយយាទធិំ សុវបុិលំ សកលំ វពិេុទាធ  
េលាកុតតមំ នមថ តំ សិរសា មុនិនទំ។ 

[២] េសាបានមាល’មមលំ តិទសាលយសស 
សំសារសាគរសមុតតរណាយ េសតំុ 
សពាវ គតិភយវវិជជតិេខមមគគំ 
ធមមំ នមសសថ សទា មុនិនា បណីតំ។ 

[៣]  េទយយំ តទបប’មបិ យតថ បសននចតិាត  
ទតាវ  នរា ផល’មុលារតរំ លភេនត 
តំ សពវទា ទសពេលនបិ សុបបសតថំ 
សងឃំ នមសសថ សទាមិតបុញញេខតតំ។ 

[៤] េតេជាពេលន មហតា រតនតតយសស 
េលាកតតយំ សមធិគចឆតិ េយន េមាកខ ំ 
រកាខ  ន ចតថិ ច សមា រតនតតយសស 
តសាម  សទា ភជថ តំ រតនតតយំ េភា។ 
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[៥] លង កិសសេរា ជយតុ វារណរាជគាមី 
េភាគិនទេភាគរចិរាយតបីណពាហុ 
សាធូបចារនរិេតា គុណសននិវាេសា 
ធេមម ឋិេតា វគីតេកាធមទាវេលេបា។ 

[៦] លង កិសសេរា បរហិេតករេតា និរាេសា 
រតតមិបិ ជាគររេតា ករណាធិវាេសា 
េលាកំ វេិពាធយតិ េលាកហិតាយ កាមំ 
ធមមំ សមាចរថ ជាគរកិានយុុតាត ។ 

[៧] សេតាត បការនិរតា កុសេល សហាយា 
េភា ទលុលភា ភុវ ិនរា វហិតបបមាទា 
លងាក ធិបំ គុណធនំ កុសេល សហាយំ 
អាគមម សំចរថ ធមម’មលំ បមាទំ។ 

[៨] ធេមាម  តិេលាកសរេណា បរេមា រសានំ 
ធេមាម  មហគឃរតេនា រតេនសុ េលាេក 
ធេមាម  ហេវ តិភេវ ទកុខ  វនិាសេហតុ 
ធមមំ សមាចរថ ជាគរកិានយុុតាត ។ 

[៩] និទទំ វេិនាទយថ ភាវយថបបេមយយំ 
ទកុខ ំ អនិចចមបិ េចហ អនតតតំ ច 
េទេហ រតំិ ជហថ ជជជរភាជនាេភ 
ធមមំ សមាចរថ ជាគរកិានយុុតាត ។ 
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[១០]  ឱកាស’មជជ មម នតថិ សុេវ ករសិស ំ
ធមមំ ឥតីហលសតា កុសលបបេយាេគ 
នាលំ តិយទធសុ តថា ភវុនតតេយ ច 
កាមំ ន ចតថិ មនេុជា មរណា បមុេតាត ។ 

[១១] ខិេតាត  យថា នភសិ េកនចិេទវ េលឌឌ ុ
ភមំិូ សមាបតតិ ភារតយា ខេណន 
ជាតតតេមវ ខល ុការណ’េមកេមវ 
េលាេក សទា នន ុធុវំ មរណាយ គនត ុំ។ 

[១២] កាមំ នរសស បតេតា គិរមិុទធនាេតា 
មេជឈ ន កិញច ិ ភយនិសសរណាយ េហតុ 
កាមំ វជនតិ មរណំ តិភេវសុ សតាត  
េភាេគ រតំិ បជហថាប ិច ជីវេិត ច។ 

[១៣] កាមំ បតនតិ មហិយា ខល ុវសសធារា 
 វជិជលុលតា វតិតេមឃមុខា បមុតាត  
ឯវ ំនរា មរណភីមបបាតមេជឈ 
កាមំ បតនតិ ន ហិ េកាចិ ភេវសុ និេចាច ។ 

[១៤] េវលាតេដ បដុតេរារតរងគមាលា 
នាសំ វជនតិ សតតំ សលលិាលយសស 
នាសំ តថា សមុបយនតិ នរាមរានំ 
បាណាន ិទារណតេរ មរេណាទធិម ហ។ិ 
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[១៥] រេទាធ បិ េសា រថវរសសគជាធិេបហិ 
េយាេធហិ ចាបិ សពេលហិ ច សាយុេធហិ 
េលាកំ វវិញច យិ សទា មរណូសេភា េសា 
កាមំ និហនតិ ភវុនតតយសាលសិណឌ ំ។ 

[១៦]  េភា មារេតន មហតា វហិេតា បទីេបា 
ខិបបំ វនិាសមុខ’េមតិ មហបបេភាបិ 
េលាេក តថា មរណចណឌ សមីរេណន 
ខិបបំ វនិសសតិ នរាយុមហាបទីេបា។ 

[១៧] រាមជជនុបបភតិុ ភបូតិបុងគេវា ច 
សូរា បេុរ រណមុេខ វជិិតារសិងឃា 
េតបីហ ចណឌ មរេណាឃនមុិគគេទហា 
នាសំ គតា ជគតិ េក មរណា បមុតាត ។ 

[១៨] លកខ ី ច សាគរបដា សធរា’ចលា ច 
សមបតតេិយា ច វវិធិា អបិ របេសាភា 
សពាវ  ច តា អបិ ច មិតតសុតា ច ទារា 
េក វាប ិកំ អនគុតា មរណំ វជនតំ។ 

[១៩]  រពហាម  សុរាសុរគណា ច មហានភុាវា 
គនធពវ កិននរមេហារគរកខសា ច 
េត ចាបេរ ច មរណគគិសិខាយ សេពវ  
អេនត បតនតិ សលភា ឥវ ខីណបុញាញ ។ 
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[២០] េយ សារបិុតតបមុខា មុនិសាវកា ច 
សុទាធ  សទាសវនទុា បរមិទធិបតាត  
េត ចាប ិមចចវុលភាមខុសននិមុគាគ  
ទីបានិវានិលហតា ខយតំ ឧេបតា។ 

[២១] ពទុាធ បិ ពទុធកមលាមលចារេនតាត  
ពាតតិំសលកខណវរិាជិតរបេសាភា 
សពាវ សវកខយករាប ិច េលាកនាថា 
សមមទទិតា មរណមតតមហាគេជន។ 

[២២] េរាគាតុេរសុ ករណា ន ជរាតុេរសុ 
ខិឌាឌ បេរសុ សុកុមារកុមារេកសុ 
េលាកំ សទា ហនតិ មចចមុហាគជិេនាទ  
ទាវានេលា វនមិវាវរេតា អេសសំ។ 

[២៣]អាបុណណតា ន សលិេលន ជលាសយសស 
កដឋសស ចាប ិពហុតា ន ហុតាសនសស 
ភតុាវ ន េសា តិភវុនមបិ តថា អេសសំ 
េភា និទទេយា ន ខល ុបីតិ’មុេបតិ មចច។ុ 

[២៤]េភា េមាហេមាហិតតយា វវិេសា អធេញាញ  
េលាេកា បតតយបិ ហិ មចចមុុេខ សុភីេម 
េភាេគ រតំិ សមុបយាត ិ វហីិនបេញាញ  
េទាលាតរងគចបេល សុបិេនាបេមេយយ។ 
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[២៥] ឯេកាបិ មចច’ុរភិហនត’ុមលំ តិេលាកំ 

កំិ និទទយា អប ិជរាមរណានយុាយី 
េកា វា កេរយយ  វភិេវសុ ច ជីវតិាសំ 
ជាេតា នេរា សុបិនសងគមសននេិភសុ។ 

[២៦] និចាច តុរំ ជគទទិំ សភយំ សេសាកំ 
ទសិាវ  ច េកាធមទេមាហជរាភិភតំូ 
ឧេពវ គមតតមបិ យសស ន វជិជតី េច 
េសា ទារេណា ន មរេណា វត តំ ធិរតថ។ុ 

[២៧] េភា េភា ន បសសថ ជរាសិធរ ំហិ មចច-ុ 
មាហញញមាន’មខិលំ សតតំ តិេលាកំ 
កំិ និទទយា នយថ វតីភយា តិយាមំ 
ធមមំ សទាសវនទុំ ចរថបបមតាត ។ 

[២៨] ភាេវថ េភា មរណមារវវិជជនាយ 
េលាេក សទា មរណសញញ’មិមំ យតតាត  
ឯវញហិ ភាវនរតសស នរសស តសស 
តណាហ  បហីយតិ សររីគតា អេសសា។ 

[២៩] របំ ជរា បិយតរំ មលិនី កេរាតិ 
សពវ ំ ពលំ ហរតិ អតតន ិេឃារេរាេគា 
នានបូេភាគបររិកខ តិ’មតតភាវំ 
េភា មចច ុសំហរតិ កំិ ផលមតតភាេវ។ 
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[៣០] កមាម និលាបហតេរាគតរងគភេងគ 
សំសារសាគរមុេខ វតិេត វបិនាន  
មា មា បមាទ’មករតិថ កេរាថ េមាកខ ំ 
ទេុកាខ ទយំ នន ុបមាទមយំ នរានំ។ 

[៣១] េភាគា ច មិតតសុតេបារសិពនធវា ច 
នារ ីច ជីវតិសមា អបិ េខតតវតថ ូ
សពាវ ន ិតានិ បរេលាក’មិេតា វជនតំ 
នានពុវជនតិ កុសលាកុសលំវ េលាេក។ 

[៣២]េភា វជិជចុញច លតេរ ភវសាគរម ហិ 
ខិតាត  បុរាកតមហាបវេនន េតន 
កាមំ វភិិជជតិ ខេណន សររីនាវា 
ហេតថ កេរាថ បរមំ គុណហតថសារំ។ 

[៣៣]និចចំ វភិិជជតិហ អាមកភាជនំវ 
សំរកខ ិេតាបិ ពហុធា ឥធ អតតភាេវា 
ធមមំ សមាចរថ សគគគតិបបតិដឋំ 
ធមមំ សុចិណណ’មិហេមវ ផលំ ទទាតិ។ 

[៣៤] រនាតវ  សទា បិយតេរ ទិវ ិេទវរេជជ 
តមាហ  ចវនតិ វពិធុា អបិ ខីណបុញាញ  
សពវ ំ សុខំ ទិវ ិភុវហី វេិយាគនិដឋំ 
េកា បញញវា ភវសុេខសុ រតំិ កេរយយ។ 
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[៣៥]ពេុទាធ  សសាវកគេណា ជគេទកនាេថា 
តារាវលីបរវិេតាបិ ច បុណណចេនាទ  
ឥេនាទ បិ េទវមកុដង កិតបាទកេញាជ  
េកា េផណបិណឌ អសេមា តិភេវសុ ជាេតា។ 

[៣៦]លីលាវតំស’មបិ េយាពវនរបេសាភំ 
អតតបូមំ បិយជេនន ច សមបេយាគំ 
ទសិាវ បិ វជិជចុបលំ កុរេត បមាទំ 
េភា េមាហេមាហិតជេនា ភវរាគរេតាត ។ 

[៣៧]បុេតាត  បិតា ភវតិ មាតុបតីហ បុេតាត  
នារ ីកទាច ិជននី ច បិតា ច បុេតាត  
ឯវ ំសទា វបិរវិតតតិ ជីវេលាេកា 
ចិេតត សទាតិចបេល ខល ុជាតិរេងគ។ 

[៣៨]រនាតវ  បុេរ វវិធិផុលលលតាកុេល ហិ 
េទវាបិ ននទនវេន សុរសុនទរហិី 
េតេវកទា វតិតកណដ កសង កេតសុ 
េភា េកាដិសិមពលិវេនសុ ផុសនតិ ទកុខ ំ។ 

[៣៩]ភតុាវ  សុធនន’មបិ កញច នភាជេនសុ 
សេគគ បុេរ សុរវរា បរមិទធិបតាត  
េត ចាប ិបជជលិតេលាហគុលំ គិលនតិ 
កាមំ កទាច ិនរកាលយវាសភតូា។ 
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[៤០] ភតុាវ  នរសិសរវរា ច មហំិ អេសសំ 
េទវាធិបា ច ទិវ ិទពិវ សុខំ សុរមមំ 
វាសំ កទាចិ ខរុសញច ិតភតូេលសុ 
េត វា មហារថគណានគុតា ទិវហី។ 

[៤១] េទវងគនាលលតិភិននតរងគមាេល 
គេងគ មហិសសរជដាមកុដានយុាេត 
រនាតវ  បុេរ សុរវរា បមទាសហាយា 
េត ចាប ិេឃារតរេវតរណិំ បតនតិ។ 

[៤២] ផុលាល និ បលលវលតាផលសង កលុាន ិ
រមាម ន ិននទនវនានិ មេនារមានិ 
ទពិវ ចឆរាលលិតបុណណទរមុីខាន ិ
េកលាសេមរសិខរានិ ច យនតិ នាសំ។ 

[៤៣] េទាលានលានិលតរងគសមា ហិ េភាគា 
 វជិជបុបភាតិចបលាន ិច ជីវតិានិ 
មាយាមរចិីជលេសាមសមំ សររំី 
េកា ជីវេិត ច វភិេវ ច កេរយយ រាគំ។ 

[៤៤] កំិ ទកុខ ’មតថិ ន ភេវសុ ច ទារេណសុ 
សេតាត បិ តសស វវិធិសស ន ភាជេនា េកា 
ជាេតា យថា មរណេរាគជរាភិភេូតា 
េកា សជជេនា ភវរតិំ បិហេយយយ’ពាេលា។ 
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[៤៥] េក វាបិ បជជលិតេលាហគុលំ គិលនតិ 

សេកាក  កថញច ិទបិ បាណិតេលន ភីមំ 
ទេុកាខ ទយំ អសុចិនិសសវណំ អនតតំ 
េកា កាមេយថ ខល ុេទហ’មិមំ អពាេលា។ 

[៤៦] េលាេក ន មចចសុម’មតថិ ភយំ នរានំ 
ន ពយាធិទកុខសម’មតថិ ច កិញច ិ ទកុខ ំ 
ឯវ ំវរិបករណំ ន ជរាសមានំ 
េមាេហន េភា រតិ’មុេបតិ តថា េទេហ។ 

[៤៧] និសសារេតា នលនលកីទលសីមានំ 
អតាត ន’េមវ បរហិញញតិ អតតេហេតា 
សេមបាសិេតាបិ កុសហាយ’មិវាកតញញូ  
កាេយា ន តសស អនគុចឆតិ កាលេករា។ 

[៤៨] តំ េផណបិណឌ សទិសំ វសិសូលកបបំ 
េតាយានលានិលមហីឧរគាធិវាសំ 
ជិណាណ លយំវ បរទិពុវល’មតតភាវំ 
ទសិាវ  នេរា កថ’មុេបតិ រតិំ សបេញាញ ។ 

[៤៩] អាយុកខ យំ សមុបយាតិ ខេណ ខេណបិ 
អេនវត ិមចច ុហននាយ ជរាសិបាណី 
កាលំ តថា ន បរវិតតតិ តំ អតីតំ 
ទកុខ ំ ឥទំ នន ុភេវសុ  វចិិនតនីយំ។ 
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[៥០] អបបាយុកសស មរណំ សុលភំ ភេវសុ 
ទឃីាយុកសស ច ជរា ពយសនំ ច េនកំ 
ឯវ ំភេវសុ ឧភយេតាបិ ច ទកុខ េមវ 
ធមមំ សមាចរថ ទកុខ វនិាសនាយ។ 

[៥១] ទកុខ គគិនា សុមហតា បរបីិលិេតសុ 
េលាកតតយសស វសេតា ភវចារេកសុ 
សពវតតតា សុចរតិសស បមាទកាេលា 
េភា េភា ន េហាតិ បរមំ កុសលំ ចិនាថ។ 

[៥២] អបបំ សុខំ ជលលវ ំវយិ េភា តិណេគគ 
ទកុខ ំ តុ សាគរជលំ វយិ សពវ េលាេក 
សំកបបនា តទបិ េហាតិ សភាវេតា ហិ 
សពវ ំ តិេលាក’មបិ េកវលទកុខ ’េមវ។ 

[៥៣]កាេយា ន យសស អនគុចឆតិ កាយេហេតា 
ពាេលា អេនកវធិ’មាចរតីហ ទកុខ ំ 
កាេយា សទា កលមិលាកលលិំ ហិ េលាេក 
កាេយ រេតា អ វរិតំ ពយសនំ បេរតិ។ 

[៥៤] មីឡាហ លយំ កលិមលាករ’មាមគនធំ 
សូលាសិសលលវសិបននសគេរាគភតំូ 
េទហំ វបិសសថ ជរាមរណាធិវាសំ 
តុចឆំ សទា វគិតសារ’មិមំ វនិិនទំ។ 
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[៥៥] ទកុខ ំ អនិចច’មសុភំ វត អតតភាវំ 
មា សំកិេលសយ ន វជិជតិ ជាតុ និេចាច  
អេមាភ  ន វជិជតិ ហិ អបប’មបីហ សារំ 
សារំ សមាចរថ ធមម’មលំ បមាទំ។ 

[៥៦] មាយាមរចិីកទលីនលេផណបុញជ - 
គងាគ តរងគជលបុពវ លុសននិេភសុ 
ខេនធសុ បញច សុ ឆឡាយតេនសុ េតសុ 
អតាត  ន វជិជតិ ហិ េកា ន វេទយយ’ពាេលា។ 

[៥៧] វញឈាសុេតា សសវសិាណមេយ រេថ តុ 
ធាេវយយ េច ចិរតរំ សធុរ ំគេហតាវ  
ទបីចចិមាល’មិវ តំ ខណភងគភតំូ 
អតាត តិទពុវលតរនត ុវេទយយ េទហំ។ 

[៥៨] ពាេលា យថា សលិលបុពវ លុភាជេនន 
អាកណឋ េតា វត បិេវយយ មរចីេិតាយំ 
អតាត តិ សាររហិតំ កទលសីមានំ 
េមាហា ភេណយយ ខល ុេទហ’មិមំ អនតតំ។ 

[៥៩] េយា’ទមុពរសស កុសុេមន មរចិីេតាយំ 
វាសំ យទិចឆតិ ស េខទ’មុេបតិ ពាេលា 
អតាត នេមវ បរហិញញតិ អតតេហេតា 
អតាត  ន វជិជតិ កទាចិទបីហ េទេហ។ 
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[៦០] េបាេសា យថា ហិ កទលសុី  វនិពិភជុេនាត  
សារំ តទបប’មបិ េនាបលេភយយ កាមំ 
ខេនធសុ បញច សុ ឆឡាយតេនសុ េតសុ 
សុេញញសុ កិញច ិទបិ េនាបលេភយយ សារំ។ 

[៦១]  សុតតំ វនិា ន បដភាវ’មិហតថិ កិញច ិ 
េទហំ វនិា ន ខល ុេកាចិ មិហតថិ សេតាត  
េទហំ សភាវរហិតំ ខណភងគយុតតំ 
េកា អតតេហតុ អបេរា ភុវ ិវជិជតីហ។ 

[៦២] ទសិាវ  មរចីសិលលិំ ហិ សុទរូេតា េភា 
ពាេលា មិេគា សមុបធាវតិ េតាយសញញី 
ឯវ ំសភាវរហិេត វបិរតីសេិទធ 
េទេហ បេរតិ បរកិបបនយា ហិ រាគំ។ 

[៦៣] េទេហ សភាវរហិេត បរកិបបសេិទធ 
អតាត  ន វជិជតិ ហិ វជិជ’ុមិវនតលិេកខ  
ភាេវថ ភាវនរតា វគិតបបមាទា 
សពាវ សវបបហណនាយ អនតតសញញំ។ 

[៦៤] លាលាករសីរធិរសសុវសានលិុតត ំ
េទហំ ឥមំ កលិមលាកលលិំ អសារំ 
សតាត  សទា បរហិរនតិ ជិគុចឆនីយំ 
នានាសុចីហិ បរបុិណណឃដំ យេថវ។ 
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[៦៥] នាហតាវ  ជលំ ហិ សកលំ ចតុសាគរសស 
េមរបបមាណ’មបិ គនធ’មនតុតរំ ច 
បេបបាតិ េនវ មនេុជា ហិ សុចំិ កទាចិ 
កំិ េភា វបិសសថ គុណំ កិមុ អតតភាេវ។ 

[៦៦] េទហំ តេទវ  វវិធិាសុចសិននិធានំ 
េទហំ តេទវ វធពនធនេរាគភតំូ 
េទហំ តេទវ នវធា បរភិិននគណឌ ំ 
េទហំ វនិា ភយករ ំន សុសានមតថ។ិ 

[៦៧] អេនាត គតំ យទិ ច មុតតករសីភាគំ 
េទហា ពហិ អតិចេរយយ វនិិកខ មិតាវ  
មាតា បិតា វកិរណា ច វនិដឋេបមា 
កាមំ ភេវយយុ កិមុ ពនធសុុតា ច ទារា។ 

[៦៨] េទហំ យថា នវមុខំ កិមិសងឃេគហំ 
មំសដឋិេសទរធិរាកលិលំ វគិនធំ 
េបាេសនតិ េយ វវិធិបាប’មិហាចរតិាវ  
េត េមាហិតា មរណធមម’មេហា វេតវ។ំ 

[៦៩] គណឌូ បេម វវិធិេរាគនិវាសភេូត 
កាេយ សទា រធិរមុតតករសីបុេណណ 
េយា ឯតថ ននទតិ នេរា ស សិគាលភេកខ  
កាមំ ហិ េសាចតិ បរតថ ស ពាលពទុធ។ិ 
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[៧០] េភា េផណបិណឌ សទិេសា វយិ សារហីេនា 
មីឡាហ លេយា វយិ សទា បដិកូលគេនាធ  
អាសីវសិាលយនិេភា សភេយា សទេុកាខ  
េទេហា សទា សវតិ េលាណឃេដាវ ភិេនាន ។ 

[៧១] ជាតំ យថា ន កមលំ ភុវ ិនិនទនីយំ 
បេង កសុ េភា អសុចិេតាយសមាកុេលសុ 
ជាតំ តថា បរហិតមបិ ច េទហភតូា 
តំ ននទនយី’មិហ ជាតុ ន េហាតិ េលាេក។ 

[៧២] ទវ តតិំសភាគបរបូិរតេរា’ វេិសេសា 
កាេយា យថា ហិ នរនារគិណសស េលាេក 
កាេយសុ កំិ ផល’មិហតថិ ច បណឌ ិតានំ 
កាមំ តេទវ នន ុេហាតិ បេរាបការំ។ 

[៧៣] េបាេសន បណឌ ិតតេរន តថាបិ េទហំ 
សពវតតនា ចិរតរំ បរបិាលនយំី 
ធមមំ ចេរយយ សុចិរំ ខល ុជីវមាេនា 
ធេមម ហេវ មណិវេរា ឥវ កាមេទា េភា។ 

[៧៤] ខីេរ យថា សុបរភិាវតិេមាសធម ហិ 
េសនេហន ឱសធពលំ បរភិាសេតវ 
ធេមាម  តថា ឥហ សមាចរេិតា ហិ េលាេក 
ឆាយាវ យាតិ បរេលាកមិេតា វជនតំ។ 
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[៧៥] កាយសស េភា វរិចិតសស យថានកូុលំ 

ឆាយា វភិាតិ រចិរាមលទបបេណ តុ 
កតាវ  តេថវ បរមំ កុសលំ បរតថ 
សមភសូិតា ឥវ ភវនតិ ផេលន េតន។ 

[៧៦] េទេហ យថា វវិធិទកុខ និវាសភេូត 
េមាហបបមាទវសេគា សុខសញញមូេឡាហ  
តិេកខ  យថា ខរុមុេខ មធុេលហមាេនា 
ពាឡហញច  ទកុខ ’មនគុចឆតិ ហីនបេញាញ ។ 

[៧៧] សង កបបរាគវហិេត និរេតាតតភាេវ 
ទកុខ ំ សទា សមធិគចឆតិ អបបបេញាញ  
មូឡហសសេមវ សុខសញញ’មិហតថេិលាេក 
កំិ បកកេមវ នន ុេហាតិ វចិារមាេន។ 

[៧៨] សេពាវ ’បេភាគធនធញញវេិសសលាភី 
រេបន េភា ស មករទធជសននេិភាបិ 
េយា េយាពវ េនបិ មរណំ លភេត អកាមំ 
កាមំ បរតថ បរបាណហេរា នេរា ហិ។ 

[៧៩] េសា យាចេកា ភវតិ ភិននកបាលហេតាថ  
មុេណាឌ  ធិគកខ រសេតហិ ច តជជយេនាត  
ភិកខ ំ សទារភិវេន សកុេចលវាេសា 
េទេហ បរតថ បរ វតិតហេរា នេរា េយា។ 
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[៨០] ឥតថី ន មុញច តិ សទា បុន ឥតថភិាវំ 
នារ ីសទា ភវតិ េសា បុរេិសា បរតថ 
េយា អាចេរយយ បរទារ’មលងឃនីយំ 
េឃារញច  វនិទតិ សទា ពយសនំ ច េនកំ។ 

[៨១] ទេីនា វគិនធវទេនា ច ជេឡា អបេញាញ  
មូេគា សទា ភវតិ អបបិយទសសេនា ច 
បេបបាតិ ទកុខ ’មតុលញច  មនសុសភេូតា 
វាចំ មុសា ភណត ិេយា ហិ អបញញសេតាត ។ 

[៨២] ឧមមតតកា វគិតលជជគុណា ភវនតិ 
ទនីា សទា ពយសនេសាកបរាយនា ច 
ជាតា ភេវសុ វវិេិធសុ វរិបេទហា 
បិតាវ  ហលាហលវសិំវ សុរំ វបិញាញ ។ 

[៨៣] បាបានិ េយន ឥហ អាចរតិានិ យានិ 
េយា វសសេកាដិនហុតានិ អនបបកាន ិ
លទាធ ន េឃារ’មតុលំ នរេកសុ ទកុខ ំ 
បេបបាតិ េចតថ វវិធិពយសនញច  េនកំ។ 

[៨៤] េលាកតតេយសុ សកេលសុ សមំ ន កិញច ិ 
េលាកសស សនតកិរំ រតនតតេយន 
តេនតជសា សុមហតា ជិតសពវបាេបា 
េសាហំ សទាធិគតសពវ សុេខា ភេវយយំ។ 
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[៨៥] េលាកតតេយសុ សកេលសុ ច សពវសតាត  
មិតាត  ច មជឈរបុិពនធជុនា ច សេពវ  
េត សពវទា វគិតេរាគភយា វេិសាកា 
សពវ ំ សុខំ អធិគតា មុទិតា ភវនត។ុ 

[៨៦] កាេយា ករសីភរេិតា វយិ ភិននកុេមាភ  
កាេយា សទា កលិមលពយសនាធិវាេសា 
កាេយ វហិញញតិ ច សពវ សុខនតិ េលាេកា 
កាេយា សទា មរណេរាគជរាធិវាេសា។ 

[៨៧] េសា េយាពវ េនាតិ ថវេិរាតិ ច ពាលេកាតិ 
សេតត ន េបកខ តិ វហិញញតិេរវ មចច ុ
េសាហំ ឋិេតាបិ សយិេតាបិ ច បកកមេនាត  
គចាឆ មិ មចចវុទនំ និយតំ តថា ហិ។ 

[៨៨] ឯវ ំយថា វហិិតេទាស’មិទំ សររំី 
និចចំវ តគគតមនា ហទេយ កេរាថ 
េមតតំ បរតិត’មសុភំ មរណសសតញិច  
ភាេវថ ភាវនរតា សតតំ យតតាត ។ 

[៨៩] ទានាទិបុញញកិរយិានិ សុខរុទយានិ 
កតាវ  ច តបផល’មេសស’មិហបបេមយយំ 
េទយយំ សទា បរហិតាយ សុខាយ េចវ 
កំិ េភា តេទវ នន ុហតថគតំ ហិ សារ។ំ 
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[៩០] េហតុំ វនិា ន ភវត ីហិ ច កិញច ិ េលាេក 
សេទាទ វ បាណិតលឃដដនេហតុជាេតា 
ឯវ ំច េហតុផលភាវវភិាគភិេនាន  
េលាេកា ឧេទតិ ច វនិសសតិ តិដឋតី ច។ 

[៩១] កមមសស ការណមយំ ហិ យថា អវជិាជ  
េភា កមមនា សមធិគចឆតិ ជាតិេភទំ 
ជាតិំ បដិចច ច ជរាមរណាទិទកុខ ំ 
សតាត  សទា បដិលភនតិ អនាទិកាេល។ 

[៩២] កមម ំយថា ន ភវតីហ ច េមាហនាសា 
កមមកខយាបិ ច ន េហាតិ ភេវសុ ជាតិ 
ជាតិកខយា ឥហ ជរាមរណាទិទកុខ ំ 
សពវកខ យំ ភវតិ ទីបវានិេលន។ 

[៩៣] េយា បសសតីហ សតតំ មុនិធមមកាយំ 
ពទុធំ ស បសសតិ នេរា ឥតិ េសា អេវាច 
ពទុធំ ច ធមម’មមលញច  តិេលាកនាថំ 
សមបសសិតំុ វចិិនថាបិ ច ធមមតា េភា។ 

[៩៤] សលលំវ េភា សុនិសិតំ ហទេយ និមុគគំ 
េទាសតតយំ វវិធិបាបមេលន លតិតំ 
នានាវធិពយសនភាជន’មបបសននំ 
បញាញ មេយន ពលិេសន និរាកេរាថ។ 
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[៩៥] នាកមបយនតិ សកលាប ិច េលាកធមាម  

ចិតតំ សទាបគតបាបកិេលសសលល ំ
របាទេយា ច វវិធិា វសិយា សមគាគ  
ផុដឋំវ េមរសិខរំ មហតានិេលន។ 

[៩៦] សំសារទកុខមគេណយយ យថា មុនិេនាទ  
គមភីរបារមិតសាគរមុតតរតិាវ  
េញយយំ អេពាជឈិ និបណុំ ហតេមាហជាេលា 
តសាម  សទា បរហិតំ បរមំ ចិនាថ។ 

[៩៧] ឱហាយ េសា’ធិគតេមាកខ សុខំ បេរសំ 
អតាថ យ សញច  រ ិភេវសុ មហពភេយសុ 
ឯវ ំសទា បរហិតំ បុរេតា ករតិាវ  
ធេមាម  មយានចុរេិតា ជគទតថេមវ។ 

[៩៨] លទាធ ន ទលុលភតរញច  មនសុសេយានិំ 
សពវ ំ បបញច រហិតំ ខណសមបទំ ច 
ញតាវ ន អាសវនេុទកហិតញច  ធមមំ 
េកា បញញវា អនវរំ ន ភេជយយ ធមមំ។ 

[៩៩] លទាធ ន ពទុធសមយំ អតិទលុលភំ ច 
សទធមម’មគគ’មសមំ សិវទំ តេថវ 
កលយាណមតិតបវេរ មតិសមបទញច  
េកា ពទុធមិា អ វរិតំ ន ភេជយយ ធមមំ។ 
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[១០០]ឯវមបិ ទលុលភតេរ  វភិេវ សុលទាធ  
មេចឆរេទាស វរិតា ឧភយតថកាមា 
សទាធ ទិធមមសហិតា សតតបបមតាត  
េភា េភា កេរាថ អមតាធិគមាយ បុញញំ។ 

ឥតិ េតលកដាហគាថា សមតាត ។ 
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បជជមធុ 
គថែផ្អមដូចជទឹកឃមុ  ំ

 
រចនេ យ 

្រពះពុទធបបយិម េថរ 
បរវិត្តេ យ 

ធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ 
 

 

 

 

 
ករផ យរបស់ពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 

ៃន កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ 
ព.ស.២៥៥៩ 

 



 
 
 
 
េឈម ះេសៀវេភ   បជជមធុ 
បរវិត្តេ យ    ធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ 
ជនួំយករពិនិតយ   ហួយ ៉ ន់ថន 
កលបរេិចឆទ    ឧសភ ព.ស.២៥៥៩ 
ករផ យរបស់   ពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
     ៃន កលវទិយល័យបញញ ្រស្ត 
រក សិទធិ្រគប់យ៉ង   ពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 



ក 
 

បុព្វកថ 
្រពះពុទធបបយិៈ ជជនជតិែដនេចឡៈខងឥ ្ឌ តបូង មននមថ េចឡិយពុទធបបយិៈ ។ 

្រពះេថរៈបននិមន្តមកសិក ្រពះបរយិត្តិធម៌ កនុង្របេទស្រសីលងក  េ យេផញើខ្លួនជសិស របស់ 
ននទ ចរយ ែដលជអនករចនគមពរីមូលដីករបស់្រពះអភិធមម កនុងរ ង ព.ស.១៤៩៩-១៥១៩ 

កនុង ជយរបស់្រពះបទមហិនទទី ៤ ។  
្រពះេថរៈបនែតងគមពរីបទរូបសិទធិបករណ៍ ែដលមនេឈម ះលបរីនទឺ កនុងែដនេចឡៈ១ ។ 

កនុងែដនេចឡៈេគែតងេ ្រពះនមរបស់្រពះេថរៈថ ទីបងករ ។ ្រពះេថរៈជេច សពីរកែន្លង 
គឺ វត្តព ទិចចវ ិ រ ១ វត្តចូ មណិកមម ១ ។ 

វត្តព ទិចចវ ិ រមនកនុងនិគមគថរបស់គមពរីបទរូបសិទធបករណ៍ េ យ្រតង់ ។ ឯវត្ត 
ចូ មណិកមម មនកនុងគមពរីបជជមធុ ។ េទះបីយ៉ង  ក្តី កនុងគមពីរពយខយរបស់សីហឡៈែដល 
អធបិបយនិគមគថរបស់គមពីរបទរូបសិទធិបរករណ៍ថ វត្តចូ មណិកមម ជវត្ត ងំេនកនុង្រកុង 
នគបដ្ដនៈ កនុងឥ ្ឌ តបូង ែដលេស្តចជនជតឥិណ្ឌូ េនសីុ អនកេគរព្រពះពុទធ សន មននម 
ថ ្រសីវជ័ិយវរ មន័ ជអនក ងថ្វ យ ។ 

្រពះេថរៈបនែតងគមពរីមន ៖ 
១-បទរបូសទិធិបករណ៍ 
២-បទរបូសទិធិដីក 
៣-បជជមធុ 

   ដូចកនុងនិគមកថរបស់េ កកនុងបទរូបសិទធិថ ៖ 
 វខិយាតាននទេថរវ ហយវរគុរនំ តមពបណណទិធជានំ, 
សិេសសា ទីបង ករាខយទទមិឡវសុមត ីទីបលទធបបកាេសា; 
ពាលាទិចាច ទិវាសទវ តិយមធិវសំ សាសនំ េជាតយី េយា, 
េសាយំ ពទុធបបយិេវាហ យតិ ឥមមុជុកំ របសទិធិំ អកាសិ។ 
ភិកខុនមថ ពុទធបបយិៈ ជសិស របស់្រគូអនកដ៏្របេសើរមននមថ 

ននទ ចរយ អនកមនេឈម ះសេំឡង ជទង់របស់លងក  ្រពះភិកខុ   
េនះជអនកមនេឈម ះសេំឡងបនទទួលេហើយដូច្របទីបកនុង 

                                                            
១  ែដនេចឡៈ ឬេចឡមណ្ឌ ល ជែដនជនជតិទមិឡរបស់ឥ ្ឌ ខងតបូង ែដលេនបនទ ប់ពីែដនអនធរៈ 

ងំពីែដនម្រនទ សចុះេទរហូតដល់ជយ្រចងំសមុ្រទ ។  
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ែផនដីរបស់ជនជតិទមឡិេ យនមថ ទីបងករ ្រគប់្រគង ស 
ពីរ មនព ទិចចវ ិ រជេដើម អនកញុងំ្រពះ សនឲយចេ្រមើន 
បនរចនគមពរីបទរូបសិទធិដ៏្រតង់្រតូវសេ្រមចេហើយ ។ 
អាននទ’រញញរតនាទ ិមហាយតិនទ- 
និចចបបពទុធបទមុបបិយេសវតិងគី; 
ពទុធបបិេយន ឃនពទុធគុណបបិេយន, 
េថរាលិនា រចិតបជជមធំុ បិពនត។ុ 
សូមពួកជនចូរផឹកនូវគថទឹកឃមុ  ំែដលសមបុកសួគ៌ 
ទុកេ យភមរៈគ្ឺរពះេថរៈមននមថ ពុទធបបយិៈ 
ជអនកេគរព្រស ញ់្រពះពុទធ សនយ៉ងៃ្រកែលង 
អនកេសពនូវបទុមជតដ៏ិ្រសស់ល្អ ែដលរកីជនិចច គឺ្រពះ ននទវនរត័ម េថរ ។  

្រពះពុទធបបយិៈជអនក្របថន ពុទធភូមិបេំពញបរមី ឲយបន្រ ស់ដឹង ជ្រពះអរហន្តសមម -
សមពុទធមួយ្រពះអងគ ដូចកនុងបជជមធុថ៖ 

ឥតថំ របគុណានកុិតតនវសា តំតំហិតាសំិ សេតា, 
វតាថ នសុសតិ វតតតិា ឥហ យថា សេតតសុ េមតាត  ច េម; 
ឯវនាត  ហិ ភវនតរតតរតរា វតតនត ុអាេពាធិ េម, 
សំេយាេគា ច ធេនហិ សតតហិ ភេវ កលយាណមិេតតហ ិច។ 
េ យ្របករដូេចនះ ខញុសំងឃមឹ្របេយជន៍េនះៗ បនចេ្រមើន 
អនុស តិរលឹកដល់គុណរបស់្រពះរតន្រត័យ និងផ យេម ្ត  
ដល់សព្វសត្វកនុងភពេនះ េ យ្របករ  កររលឹកដល់គុណ 
របស់្រពះរតន្រត័យនិងករផ យេម ្ត េនះ ចូរបែនថមៃ្រកែលង 
កនុងភពតៗេទ រហូតដល់ខញុបំនទម្លុះសេមព ធិញញ ណ េ យ 
្របករេនះ ទងំបរបូិណ៌េ យអរយិ្រទពយ ៧ និងកលយណមិត្ត 
ចូរមនដល់ខញុ េំ ង ។ 
ចិរ ំតិដ្ឋតុ សទធេមម  សមូ្រពះសទធមម ងំេនអសក់លដ៏យរូ ! 

ៃថងទី ១៧ ែខ ឧសភ ព.ស.២៥៥៩ 
ម ធមមភណ្ឌ គរកិៈ ធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ 



1 
បជជមធុ 

នេមា តសស ភគវេតា អរហេតា សមាម សមពទុធសស។ 

 [១]  ឧណាណ បបណុណសសិមណឌ លេតា គលតិាវ  
បាទមពជុងគលុទិលដឋសុធាលវានំ 
បនតវី សតថ ុនខបនតិ បជា  វេិសស ំ
បីេណតុ សុទធសុខិតំ មនតុណឌ បីតា។ 

[២]  ខិតាត យ មាររបុិនា បរវិតយ សតថ ុ
បាទសសយា ជិតទិសាយ សិតបផលាយ 
យា េជត ិកញច នសរាវលិយា សិរ ិំ សា 
េទតនគនិំ រណជយងគលុិបនតកិនាត ។ 

[៣]  េសាវណណវណណសុខមុចឆវេិសាមមកុមម- 
បិដឋវី បិដឋិ កមតុននត ិភាត ិេយសំ 
េត សុបបតិដឋិតសុេកាមលទឃីបណហ ី 
បាទា ជិនសស បទទនត ុបទំ ជនសស។ 

[៤]  អេចឆរបង កជស ិរ ិំ សិរយិា សកាយ 
េយ មទទិេនា វយិ ចរនតិ សេរាជសីេស 
សញច ុមពិតា វយិ ច តានិ បរាគរាគា 
េត នីរជា មុនិបទា បទទនត ុលកខ ិំ។ 
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2 
[៥]  អគាមិកាលជនមងគលភតត ុភាវំ 

ពយាកតត’ុមរត កុសេលនិវ និមមតិានិ 
យារតាសុ’មដឋសតមងគលលកខណានិ 
សាេធតុ នំ បទយុគំ ជយមងគលានិ។ 

[៦]  សេសសវជិនត ុវរសនតបុិរបបេវេស 
និចចំ សុសជជឋបិតានិវ មងគលាយ 
េយ េត ទធនតិ កលមងគលលកខណានិ 
វតតនត ុេត ជិនបទា ជយមងគលាយ។ 

[៧]  សេពវ ’ភិភយូ សបេទសុ និបាតនសស 
សញាញ ណកំ វយិ យទសសិតសពវ េលាេកា 
បាទា តយេធាកតតិេលាកសិេរាវរាបិ 
េលាកំ បណុនត ុជយមងគលការណានិ។ 

[៨]  េលាកតតេយកសរណតតវភិាវនាយ 
សេជាជ វ តិដឋតិ យហិំ សុវភិតតេលាេកា 
តំ សពវ េលាកបដិពិមពិតទបបណាភំ 
បាទទវយំ ជនសុសជជនេហតុ េហាតុ។ 

[៩]  េលាកុតតរាយ សិរយិាធិគមាយ សុដឋ ុ
រាជនតិ យតថ ទិគុណានិវ បាតុភតូា 
ចកាក  សនាភិសហេនមិសហសសរានិ 
តយងឃី ទិសនត ុសកលិសសរយិំ ជនសស។ 
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[១០]  យរតលុលសនតិ ទុវធិានវិ បាតុភតូា 

ធមមសស សពវភវុនសស ច ឥសសរេតត 
ចកាក ន ិចកកសទសិានិ សុទសសនសស 
តានជជ ជនតសុរណា ចរណានិ េហានត។ុ 

[១១]  សេតតសុ វចឆតុ សិរ ីសិរវិចឆេកន 
េសាវតថិ េសាតថិ’មនតិុដឋតុ បុគគេលសុ 
ននទិំ ជនាន’មនវុតតតុ ននទិវតតិ 
សីសាន’លំកុរតុ បាទវតំសេកាបិ។ 

[១២]  ភទាទ យ បីឋ’មុបគចឆតុ ភទទបីឋំ 
វទធិំ ជនាន’មនវុតតតុ វទធមានំ 
បុណណតត’មងគិ’មនកុុពវ តុ បុណណកុេមាភ  
បាត ិច បាតុ សតតំ ជនតំ អបាយា។ 

[១៣]  េសតាតបតត’មបេនត’មឃាតេប តំ 
ខេគាគ  វឆិនិទតុ សទា ទុរតិារវិេគគ 
សំេកលសទាហ’មបេនតុ សតាលវណត - 
សំវជីនី កុមតិមកខ ិក េមារហេតាថ ។ 

[១៤]  អាកឌឍេនា ជនវេិលាចន’មតតនិននំ 
វាេរតុ សពវគតិវារណ’មង កេុសា េសា 
បាទមពជុសសិរវិលិាសនិេកតនំវ 
បាសាទលកខណ’មុេបតុ មេនាបសាទំ។ 
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4 
[១៥]  បាណនី’មតតភជតំ វរបុណណបតតំ 

សមាម  ទទាតុ បទនសិសិតបុណណបេតាត  
បាេទសុ ជនតមុនពនធនទាមភតំូ 
ទាមំ ទេមតុ វមិលំ ជនតំ មនានិ។ 

[១៦]  ឧណហ ីសកុបបលមណិបទេុមហិ បាទា 
សេសសវជិនតកុរណាន ិវភិសូយនត ុ
សេននតតនាវបគតាន’មនគឃកាន ិ
េពាជឈងគសតតរតនានិ ទេទ សមេុទាទ ។ 

[១៧]  ឧតតងុគនិចចលគុណា ជិតតាយ និចចំ- 
េសវវី បាទសិរនិចិចសមុពវ ហំវ 
អរតាបិ សកកភវនពុវហេន នយុិេតាត  
បាទដឋេមរ ភវតំ ភវតំ វភិតូយា។ 

[១៨]  េសា ចកកវាឡសិខរបីយ’វតំ សមនាត  
សពវ បូសគគវសិរា ជនតំ សមគគំ 
ទីបា បុថូបិ ចតុេរា ទវ សិហសសខទុាទ  
ធាេរនតវ ’បាយបតមាន’មទតវ  ជនត ុំ។ 

[១៩]  សូេរា បេពាធយតុ ជនតសុេរារហានិ 
ចេនាទ  បសាទកុមុទានិ មេនាទេហសុ 
នកខតតជាត’មខិលំ សុភតាយ េហាតុ 
ចកកំ ធជំ របិុជយាយ ជយទធជាយ។ 
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[២០]  េជតំុ សសំសទសុទសសនចកកវតតិ- 

ចកាក នគុនតលលិតំ យហិ’មាវេហយយ 
ចកាក នវុតតិ បរសិាវតចកកវតតិ 
តំ វតតតំ បទយុគំ ជនតាហិតាយ។ 

[២១]  បូេជតុ’មាគតវតា វជិរាសនដឋ- 
មិេនទន ឆឌឌិតមហាវជិយុតតរាខយំ 
សងខំ បវដិឋ’មិវ មារភយា បទាេធា 
បាទដឋសងខ’មិហ វតតតុ សនតយិា េវា។ 

[២២]  េសាវណណមចឆយុគលំ សិវភតតេភាេគ 
ឥចាឆ ពហូបករណំ ភវតំ ជនានំ 
កុមភលីធិគគហិតេតាវ បទដុឋចិតាត  
បាទមពជុាករ វគិាហិតុ េនា បេហានត។ុ 

[២៣] សតាត បគា ជនមេនាជមេល ជហនត ុ
សំេកលសទាហ’មបេននត ុទហា ច សតត 
េសលា ច សតត វទិធនត ុជនសស តាណំ 
េលាកបបសទិធិជនេន ភវតំ បតាកា។ 

[២៤]  បាដង កិ សនតិគមេន ភវតូបការា 
ទាេហតតេនសុ ជហតំ បទចាមរ ំតំ 
សេលាល កេលាចនមហុសសវឧសសិតំវ 
វេតតយយ េតារណ’មនតុតរមងគលាយ។ 
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6 
[២៥.] យសមិំ មិគិនទគតភីតិពលាវ ទឌឍ- 

ទានា នតា សរិវទិារណបីឡតិាវ 
នាឡាគិរកីរវិេរា គិរេិមខេលា ច 
តំ សីហវកិកមបទំ ហនតា’ឃទនតិំ។ 

[២៦]  បាបាហិេនា ហនតុ បាទសុបណណរាជា 
ពយគឃាធិេបា កលិជេន អទតំ អេសសំ 
វាលាហអសសបត ិសមបតិតុំ អទតាវ - 
បាេយសុ បាបយតុ សនតបុិរំ បជាេយា។ 

[២៧]  ឆទទនតទនតិលលិតំ គលិតំ រសមាហ  
លេុទទតតទពុភិនិ ទេិស អចលំ ទធាេនា 
បាទដឋហតថិបត ិសមបត ិជនតតុាេស 
តាេសតុ ហាស’មបរ ំទិសតំ សតាណំ។ 

[២៨]  សពវងគេិនា ចរណុេបាសថហតថិរាជា 
បាេបតុ សពវចតុទីបិករជជលកខ ិំ 
កិតតវី បាទបរចិារកិតានិយុតាត  
េកលាសេសលបដិមា ហិត’មាចេរយយ។ 

[២៩]  សាមិសស ហំសសមេយ ទហបាសពទធ- 
មាសីនេវសគមេកា វយិ បាទហំេសា 
និេគឃាសគនតិជិតេតា វយិ មូគបេកាខ  
វាេរតុ សពវជនតា ភវគនតកុតតំ។ 
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7 
[៣០]  ឱហាយ ទិពវសរសិំ’ខិលេលាកសពវ - 

រមមងឃិវាបិ’មវគាហិតវាវ បាេទ 
ឯរាវេណា ករវិេរា មនសាភិរេឡហ 
ជនត ូបុរនិទទបុរំ នយតំវ សីឃំ។ 

[៣១]  ហិតាវ  សកមភវន’មងឃិនេិសវនតថ- 
មាគមម រមមតរតាយិហ និសសិេតាវ 
បាេលតវ ’មូនិ បទវាបិតរងគភងគិ- 
មងគីកេរានតតន ុវាសុកិនាគរាជា។ 

[៣២] នាថសស កញច នសិខាវលជាតិលីល- 
មា វកីរវំ បទនសិសតិេមាររាជា 
តំធមមេទសនរេវនិវ លទុទកសស 
េលាកសស បាបផណិេនា ហនតំ អេសសំ។ 

[៣៣] សំសារសាគរគេត សធេន ជេនេត 
េនតំ បេទ កលចតុមមខុេហមនាវា 
និពាវ នបដតនវរំ ភរកចឆកំ តំ 
សុបបារបណឌ ិតគតា វយិ អាសុ នាវា។ 

[៣៤] សេមាព ធិញាណបរបិាចយេតា មនុិសស 
ភេតាត  យថា ហិមវតទទិ សមាធិេហតុ 
ឯវំ មេនន ភជតំ ហិមវទទិ បាេទ 
សេមាព ធិញាណបរបិាចនេហតុ េហាតុ។ 
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[៣៥]  ទឡហំ បរាជតិតយា មុនិនា សេរន 

សុញញសសេរាបគតបញជ រពនធេនាវ 
េសា បាទបញជ រគេតា ករវកីបកខ ី 
សេពវស’មបបិយវចំ ជហតា’ភវនតំ។ 

[៣៦]  េត ចកកវាកមករា អបិ េកាញច ជីវ- 
ញជ ីវាទិបកខ ិវសិរា សរសិំវ ភតុតំ 
េវសសនតេរន ចរណមពជិុនឹ ភជនាត  
ជនត ូតហិំ វយិ បេទ សុរេមនត ុនិចចំ។ 

[៣៧] តំ ចនទកិននរគតំិវ គតសស េពាធិ- 
សតតសស តសស សបជាបតិកសស ភាវំ 
សំសូចយនត បទកិននរកិននរវី 
សាមគគិ’មគគបដិបតតសុិ បាបយនត។ុ 

[៣៨]  សំរាជធានិ’មុសេភា វហតគគភារំ 
បីតិបបេយា បជនេយយយ សវចឆេធន ុ
សេសសវេិនា អភិរេមនត ុឆ កាមសគាគ  
ធាេរនត ុឈាយិ’មិហ េសាឡស ធាតុធាមា។ 

[៣៩]  សុតាវ  ជិនសស ករវកីសរ ំមនញុញំ 
អេញាញ ញញភីតិរហិតា អប ិបចចនីកា 
ហិតាវ  គតំិ វយិ ឋិតា បទសតតរបា 
សពវ ំ ភវសសិតជនាន គតិំ ហននត។ុ 

8



9 
[៤០]  េសាវណណកាហឡយុេគាបម’មិនទរិាយ 

សននរីបុបផមុកុេលាបម’មុសសវាយ 
និចចំ សុសជជឋបិតំ មុន ិតិដឋតំ េត 
ជងឃាទវ យំ ជនវេិលាចនមងគលាយ។ 

[៤១]  លកខយា  វលិាសមុកុរទវយសននកិាស ំ
តាឌង កមណឌ ន វឌិមពក’មំសុភណឌ ំ 
ជានទុវយំ លលិតសាគរពពុវលាភំ 
េហាតំ ជគតតយនិជតត វភិសូិតុំ េត។ 

[៤២]  ឆទទនតទិនិនវរទនតយុេគាបមានា 
តំហតថិេសាណឌ កមបុណណគុណា តេវារ 
លីលាបេយាធិសិរេិកលិសុវណណរមភ- 
កខនាធ វ េទនត ុបរបុិណណគុេណ ជនានំ។ 

[៤៣] ជងឃកខកទវយសមបបិតចិតតបាទ- 
ចកកទវយី មនមេនាជហេយា មុេន េត 
េសានីរេថា សិរវិេហា មនសាភិរឡហំ 
េលាកតតយំ សិវបុរំ លហុ បាបយាតុ។ 

[៤៤]  រេមាម របាកដតដាកតដាសវនត- 
េរាមាវល ីជលបណាលិកេកាដិកដាឋ  
នាភីគភីរសរសី សិរេិកលតិា េត 
សេសសវនិំ ពយសនឃមម’មលំ សេមតុ។ 
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10 
[៤៥]  កនតចិឆដាលលុតិរបបេយាធិនាភិ- 

អាវដតវដតិតនិមុជជិតសពវ េលាេកា 
េសាភគគេតាយនិវហំ វវិេសា បិវតិាវ  
េលាកុតតរាទិសុខមុចឆតិតំ បយាតុ។ 

[៤៦]  គមភីរចិតតរហទំ បរបិូរយតិាវ  
តំសនទមានករណមពបុវាហតុលយា 
េរាមាលិវលលិ ហរនិាភិសុភាលវាលា 
េទតំ លហុំ សិវផលំ ភជតំ មុេន េត។ 

[៤៧]  ចាររសារផិលេកា កុដិលគគេលាម- 
បនតីវភិតតិសហិេតា សិរេិកលិសេជាជ  
សគាគ បវគគសុខជូតកេកលិេហតុ 
េហាតំ តិេលាកសុខជូតកេសាណឌ កានំ។ 

[៤៨]  គមភីរចិតតរហេទា’ទរគាហមាន- 
េមតាត ទយាករវិធូករសននកិាសា 
សពវងគនិំ សិវផលំ តនេុទវរេកខ  
សាខាសខា តវ ភជុា ភជតំ ទទនត។ុ 

[៤៩]  នីហារពិនទសុហិតគគទេលាបេសាភី- 
ពយាលមពរតតបទមុទវយភងគិភាជា 
បាបារសីិសលនុេននិវ រតតរតាត  
រតាត  ករា តវ ភវ ំភ ុវមិងគលាយ។ 
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[៥០]  របសសិរចីរតិចង កម វពិភមា េត 

បិដឋី យថា កលលមុទធន ិេសតុភតូា 
ឯវ ំភវណណវសមុតតរណាយ េសតុ 
េហាតំ មហាកនកសង កមសននិកាសា។ 

[៥១]  សទធមមេទសនមេនាហរេភរនិាទ- 
សញាច រេណ សិវបុរំ វសិិតំុ ជនានំ 
គីវា សុវណណមយចារមុទងិគេភរ-ិ 
ភាវំភជា ភវតុ ភតូ វភិតិូយា េត។ 

[៥២]  លកខ ីនិវាសវទនមពជុ’មតតនិនន- 
មាកឌឍយំ ជនវេិលាចនចញច រេីក 
េសារពភធមមមករនទនិសនទមានំ 
បីេណតុ េតន សរេសន សភាជិេនា េត។ 

[៥៣] លកខសីមារហិតវតតរេថ រថងគ- 
ទវនាទ នកុារមិិគរាជកេបាលលលីំ 
តាឌង កមណឌ លយុគំ វយិ កណណភាជំ 
គណឌ តថលទវយ’មលំកុរតំ ជនេតត។ 

[៥៤]  លាវណណ’មណណវបវាលលតាទវយាភំ 
តេនទហេទវតរបលលវកេនតមនត ំ
វតាត រវនិទមករនទបរាជិេសាភំ 
រតាត ធរទវយ’មេធាកុរតំ ជនាឃំ។ 
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12 
[៥៥]  ឧណាណ សកុនតិគតមតថកនតថកូុប- 

សុពភលូការសហិេតាដឋបវាល នាវា 
គតតតុតរណណវគតា តវ ជនតកុានំ 
េហាតំ ភវណណវសមុតតរណាយ នាថ។ 

[៥៦]  ឦសំវកិាសបទេុមាទរេកសរាលិ- 
លីលាវនិទធរចរិា តវ ទនតបនតិ 
វាណីវធូធរតិមាលតិមាលយតុលយា 
តសស ំជនសស មនរញជ ន’មាចេរយយ។ 

[៥៧]  សទធមមនិជឈរសុរតតសិលាតលាភា 
ជិវាហ វចីនដវធូកលរងគភតូា 
សទធមមេសដឋតរណីនិហិតបបិយា េត 
សំសារសាគរសមុតតរណាយ េហាតុ។ 

[៥៨]  ទនតំសុកញច ុ កិតរតត’ធេរា’បធាេន 
ជិវាហសុរតតសយេន មុខមនទិរេដឋ 
អាេមាកខ ’មុតតវិធុយា សយិតាយ តុយ ហំ 
កុពវ នត ុសងគម’មលំ ជនេសាតកុាមំិ។ 

[៥៩]  ឧណាណ តតាភិនវបតតវរាភិរាមា 
លេីលាលលសនតភមុកទវយនីលបតាត  
ឃាេនារចារកទល ីវទនាលវាលា 
តុយ ហំ បវតតតុ ចិរ ំជនមងគលាយ។ 
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13 
[៦០]  ភាលតថលីហរសិលិាតលបដិឋកិដឋ- 

ភវូលលរទិវយមយូរយុគសស តុយ ហំ 
បញច បបភារចិរបិចឆយុគសសិរកីំ 
េនតតទវយំ មនស ិបុញឆ តុ បាបធូលិំ។ 

[៦១]  ឥនទីវរានតគតភងគិកបនតិភងគី 
បញច មពជុសសរតេដ វយិ គចឆបនតិ 
េនតតមពជុសសិរតិិេរាករណីវ តុយ ហំ 
បមាហ វលី សិរគិេតហ តិេរាកេរានត។ុ 

[៦២]  វតតលុលសមពជុវេិលាចនហំសតុណឌ - 
កញជ ំសុបិញជ រមុលាលលតាទវយាភំ 
េទាលាទវយំវ សវណទវយ’មតតលកខយា 
េហាតំ តវជជ ជនតាមតិចារេហតុ។ 

[៦៣]  វមមីកមតថកសយានកភូរទិតត- 
េភាគិនទេភាគវលិវពិភម’មាវហនតី 
ឃាេនាបរដិឋិតិ មុេន តវ តុណណ’មុណាណ  
តគាគ ហិេនា វយិ ជនសស ទទាតុ វតិតំ។ 

[៦៤]  របិនទរាយ វជិេយ’ខិលេលាករបំ 
ឃាេនារចារប រេិឃាបរពិទធសិទាធ  
នីលាភវាតវលិឋុនតជយទធជាភា 
តិដឋនត ុសជជ ទុរតិារជិយាយ េត ភ។ូ 
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[៦៥]  ឧណាណ សិេតាបលនិេវសតិពនុធសនធិ 

ឃាេនារបិណឌ ក’មឃាតប រនធតំុិ េត 
េហាតំ មុខមពជុសិរសីិរសុសសិតាភំ 
ភនូីលបដតិកនលាដសុវណណឆតតំ។ 

[៦៦]  របង កេវធនវេិលាចនពាណទិដឋិ- 
ធារានិសានមណិវដតសិរ ីសិេរា េត 
សទិាធ មេតាសធកតញជ នបុញជ លកខ ី 
េហាតំ ជនសស នយនាមយនាសនាយ។ 

[៦៧]  សកខនធពាហុយុគេតារណមជឈគីវា- 
ធរបបិតសសិរឃិេដាបរ ិមុសសវាយ 
នីលបុបលាវ ឋបិតា សវភិតតិកំ េត 
េកសា ភវនត ុភវុនតតយមងគលាយ។ 

[៦៨]  េហមគឃិេយ ឋបិតនីលសិលាកបាេល 
បេជាជ តជាលលលិតំ មុនិ សារយនតី 
របសសិរសីរិសិ ភសិូតេហមមាលា- 
ការា កេរាតុ សុភគំ តវ េកតុមាលា។ 

[៦៩]  ភយាមបបភាលិ តវ កញច នេមារកាេល 
សុេរាទេយ វតិតចនទកចកកលកខ ី 
េមឃាវនទធសិខរននតេហមេសលា- 
សនននិទចាប វកិតីវ ទទាតុ េសាភំ។ 
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[៧០]  បដាឋ យ េត បណិធិេតា សុច ិទានសីល- 

េនកខមមបញញវរិយិកខមសចចធិដាឋ - 
េមតាត ឧេបកខ ិតិ ឥេម ទស បូរេតាវ 
បូេរនត ុបារមិគុណា ជនតាន’មេតត។ 

[៧១]  បតតតុតរតតរទសា បណិធានពីជា 
េចេតារធរាយ ករណាជលេសកវទាធ  
សពវញញុញាណផលទា សតិវាដគុតាត  
តំ សមផលំ ទិសតុ បារមិតាលតា េត។ 

[៧២]  អាេពាធិបុណណមិ បទិដឋទិនាទេិតា េត 
សមាភ រកាលសតិបកខកមាភិវេទាធ  
សមបុណណបារមិគុណាមតរំស ិតំវ 
សពវងគកុិនទកុមុទានិ បេពាធេយយយ។ 

[៧៣] អាបចឆិមពភវសិវបផលលាភទានា 
ទានបបពនធម’បិ ទានផលបបពនធំ 
សំវឌឍយិ តវ ម’ភិបតថនេតា យេថវំ 
ជនតតុតរតតរផលំ ខល ុសមភណុនត។ុ 

[៧៤]  អារមភេតាបបភតុិ យាវតវគគមគាគ  
 វកិាខ លិតាឃកលសុំ សុចិសីលេតាយំ 
េមតាត ទយាមធុរសីតលតាយុេបតំ 
េសាេធតុ តំវ ភវនសិសិតជនតេុមតំ។ 
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16 
[៧៥]  អាបចចិមតត’មភិនិកខមនាភិេយាគា 

បដាឋ យ តមបភវេតា បរបុិណណេគហា 
តវ ំ សពវជាតិគហេតា អបិ និកខមិេតាថ  
ឯវ ំជនា ភវទខុា ខល ុនិកខមនត។ុ 

[៧៦]  ឯកគគេតាបលតេល និសិតា ចិរំ ធី- 
ធារា សុចិតតសុុផេល សតិទណឌ ពេទធ 
និពវ ជិឈិ លកខណធនដុឋតិិ សនតិលកខ ំ 
ខតិាត  តេយវ’មនុវជិឈតុ ជនតខុិតាត ។ 

[៧៧]  តវ ំ បារមីជលនិធំិ ចតុរហីពាហុ- 
សតតហិី សុតតរ ិចិរំ ជនេកាវ សិនធ ុំ 
សមបននវកិកមផេលាស ិយថា ច េសាវ 
ឯវ ំជនា វរិយិតបផល’េមធយនត។ុ 

[៧៨]  សតាត បរាធទហេនសុ ចិរ ំសុធនតំ 
ខនតសីុវណណកតរបសមនតមិតាត  
សពាវ បរាធ’មសហី តវ ម’សយហ’េមវំ 
សេពវ  ជនាបិ ខមេនន ភជនត ុសនតិំ។ 

[៧៩]  លកាខ ធិកំ ចតុរសងខិយកបបកាលំ 
សេចចន សុដឋ ុបរភិាវតិវាចេិនា េត 
វាចាយ សចចផុសតិាយ សេមនតិ ជនត ូ
ឯវ ំវសិុទធវចនា ជនតា ភវនត។ុ 
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17 
[៨០]  អាទិននធមមមហិយំ ថិរសុបបតិដាឋ - 

ធិដាឋ នបារមិមហាវជិរទទិ តុយ ហំ 
សេតតន េកនបិ យថា ហិ អេភជជេនេជាជ  
ឯវ ំជនាបិ កុសេលសុ អធិដឋហនត។ុ 

[៨១]  តវ ំ សពវសតតចិរភាវតិេមតតចិតត- 
េតាេយហិ សំសមិតេកាធមហាហុតាេសា 
េលាកុតតរំ តទិតរំ ហិត’មាវហិេតាថ  
ឯវ ំជេនសុ ជនតា ហិត’មាវហនត។ុ 

[៨២]  មិេតាត បការបដិបកខជនាបកាេរ 
តវ ំ និពវ ិការមនេសា ចិរភាវនាយ 
បេតាត ស ិលាភបភតុដឋសុ និពវ កិារំ 
ឯវ ំជនា’ននុយេកាបនទុា ភវនត។ុ 

[៨៣]  សមបុណណេហតុ វភិេវា តុសេិត វមិានំ 
យុតតំ គុេណហិ នវភិបបទវ ីវមិានំ 
តវ ំ’វា’ធិបារមិ’ធិេរាហិណិយា តិេលាេកា 
អាេរាហតូ’ភយសុខំ បទវ ីវមិានំ។ 

[៨៤]  តវ  ំេវ’រហំ’ស ិសមពជុឈិ យថា ច សមាម  
សមបននវជិជចរេណា សុគេតាស ិេហានត ុ
េលាកំវេិទា បុរសិទមមសុសារថី’ស ិ
សតាថ ស ិពជុឈិ ភគវាសិ តេថវ ជនត។ូ 
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18 
[៨៥]  សចចតិតភនូិទហិតំ ជនតាយ តុយ ហំ 

កលយាណវណណរតនំ នវជាតិភិននំ 
ទកុខ គគេិចារជលបុទទតុជាតិេគេហ 
តសសា សុខំ ភវតុ ជីវតុិ’មាបទាយ។ 

[៨៦]  វាចាវចិិតតវរតនតគុតងគិកេណឋ - 
សាវ មុតតសគគណុមហារតនាវល ីេត 
េវវណណយិតតនិភវំ សកលំ បហាយ 
េហាតំ ជនសស សិរសិងគមមងគលាយ។ 

[៨៧]  តំសគគណុតថវទហដឋសុតិបបណាលិ- 
និសសនទមានគុណនីរនិបាតតិេនត 
េខេតតតតសញញិនិ ជនា កតេលាមហំស- 
ពីជន ករុ ីកុសលសសសផលំ លភនត។ុ 

[៨៨]  អាបាយិកបបភតិុទកុខ និទាឃកាល- 
សនាត បិតា និខិលេលាកមេនាកទមាព  
តំវណណេមឃផុសនា ហសនង កេុរហិ 
ឥទាធ  ភវនត ុមតិវលលរេិវលលតិា េត។ 

[៨៩]  េហតុទទសាផលទសាសមវដឋិតំ តំ 
សពវតថ សតតហិត’មាវហេណន សិទធំ 
ចិនាត បថាតិគ’នភុាវ វភិាវនំ តំ 
ភតូាន’មតថ ុចរតិពភតុមតថសទិធយា។ 
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19 
[៩០]  អងាគ រកាសុ’មភិលងឃយិ ទានកាេល 

ភតតតតេនា បទបដិចឆកបង កជា ច 
ជាតកខ េណ តវ បេទធត’មុដឋហិតាវ  
បេង ករហំ សវិមធំុ សរតំ ទទនត។ុ 

[៩១]  សេចចន មចឆបតិវសសិតវសសធារា 
សេតត ទយាយ តវ វសសិតវសសធារា 
គិេម ហ ជនសស សមយិំសុ យថា តថា តា 
ធមមមពវុដឋិវ សេមនត ុកិេលសទាេហ។ 

[៩២]  ឆទទនតនាគបតិនា ខមតាបរាធំ 
េឆតាវ  កេរ ឋបិតទនតវរាវ លទុទំ 
េលាេក ហិតាយ ឋបិតា តវ ទនតធាតូ 
េសដាឋ  ជនំ សិវបរុំ លហុ បាបយនត។ុ 

[៩៣]  តេនតមិយាខយយតិេនាសសមមាលកម ហិ 
ឱកិណណមុតតកនកា វយិ  វបិបកិណាណ  
ការញញវារទិចេុតាទកពិនទពុនធ ូ
ធាតូ សេមនត ុតវ ជនតសុុ ទកុខទាេហ។ 

[៩៤]  រដឋសស អតថចរណាយ អសមមខុសស 
រាេមន ទិននតិណសងខតបាទកុាវ 
ភតុាត  តយា ចិរ’មសមមខុ’នាគតសស 
េលាកសស អតថ’មនតុិដឋតុ បតតធាតុ។ 
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20 
[៩៥]  វេតាត  ជនាន’មុបទិសស វរាហរញាញ  

សដឋិំសហសសសរទំ វយិ ញាយធេមាម  
អាេទយយេហយយ’មុបទសិស តយា បវេតាត  
ធេមាម  បវតតតុ ចិរំ ជនតាហិតាយ។ 

[៩៦]  មារារមិទទនហិតាធិគមំ កេរាតា 
ភេតាត  តយា វរមហាជយេពាធិរាជា 
សគាគ បវគគហិតេហតុ ជនសស ហនាតវ  
សពវនតរាយ’មិហ តិដឋតុ សុដឋ ុសេជាជ ។ 

[៩៧]  សាេមាទវណណភជន ីគុណមញជ រ’ីយំ 
ចយយាលតា វកិសតិា តវ សបផលងាគ  
ឱតណិណចិតតមធុេប រសបីណយនតី 
សមាភ វតិា ភុវ ិបវតតតុ មតថេកហិ។ 

[៩៨]  សមពទុធេសលវលយនតរជាននវាហ- 
េនាតតតតេតា តិបថគា យតិសាគរដាឋ  
ធមាម បគា សុតិវេសា’តរេិត បុណនតី 
សមាភ រសសស’មិហ វតតតុ បាចយនត។ី 

[៩៩]  បញាញ ណកូបសិតបគគហវាយុគាហិ- 
សទាធ លការសហិតា សតិេបាតវាហា 
សមបាបយាតុ ភវសាគរបារតីរ- 
សបបដតនំ វរធេន បដិបតតិនាវា។ 
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21 
[១០០] េពាជឈងគសតតរតនាករធមមខនធ- 

គមភីរនីរមយសាសនសាគេរា សំ 
េសាសីលយ’ននតតនេុវដឋិតញាណមនថ- 
េសេលន មនថតិវតំ ទិសតា’មតំ េវ។ 

[១០១] វេតតន េតន វធិិនា វធិិនា តេតា តំ 
លទាធ នភុតូ’មមតំ’ខលិេទាសនាសំ 
អចចនតេរាគជរតាមរណាភិភតំូ 
ភតំូ កេរាតុ អមរំ អជរ ំអេរាគំ។ 

[១០២] សទធមមរាជរវនិិគគតធមមរំស-ិ 
ផុេលាល  ធុតងគទលសំវរេកសរាល ិ
សងឃារវនិទនិកេរា សមធំុ សមាធិ- 
សកកិណណិេកា ទិសតុ សាសនវាបិជាេតា។ 

[១០៣] អាននទ’រញញរតនាទមិហាយតិនទ- 
និចចបបពទុធបទមុបបិយេសវតងគី 
ពទុធបបិេយន ឃនពទុធគុណបបិេយន 
េថរាលិនា រចិតបជជមធំុ បិពនត។ុ 

[១០៤] ឥតថំ របគុណានកិុតតនវសា តំតំហិតាសិំសេតា 
វតាថ នសុសតិ វតតតិា ឥហ យថា សេតតសុ េមតាត  ច េម 
ឯវ ំតា ហិ ភវនតរតតរតរា វតតនត ុអាេពាធិ េម 

       សំេយាេគា ច ធេនហិ សតតហិ ភេវ កលយាណមិេតតហិ ច។ 
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