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bTsrPBaØ 
sUmfVaybgÁMRBHsm<úT§     RbesIrbMputkñúgelaka  
CaRKUénmnusSnigeTvta   RTg;Rtas;eTsnaRbedAstV  
cg¥úl[edIrpøÚvkNþal  maKa’RtkalGackm©at;  
TukçP½ycéRg[x©ay)t;  Gackat;sgSarTukç)n . 
sasnaRBHGgÁenAsBVéf¶  stVmannisS½yBIbUraN     
RbwgeronRbwgsþab;ecHcaM)n    kan;tamlm¥an)nkþIsux 
\tmansuxNaes μIkþIs¶b;  bBa©b;RtwmsuxXøatcakTukç 
taMgBIelakenHteTAmux  kþIsuxnwwwwgmaneRBaHFm’s¶b; .   
´sUmbgÁMeq<aHRBHFm’  RBHsgÇbvrTaMgRKb;sBV 
rYmCaéRtrt½n_KYreKarB  Camøb;RtCak;énelaka  
RBHrUbRBHFatuénRBHBuT§   visuT§tagGgÁRBHsasþa 
sUmKuNéRtrt½n_CYyexmra [)nsuxaterogeTA . 
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bTelIkTg;RBHBuT§sasna 
sUmemIlTg;C½yqBVNÑrgSI  Edlmanrs μId¾PøWRss;l¥  
exovelOgRkhmRBmTaMgBN’s hgS)TnigBN’d¾EsnPøWepøk . 
RbeTstUcFM)ns μR½Ks μaKm  CMnuMKñaeRcInd¾Genk  
RBmykrs μIRBHBuT§KYreRtk      RbesIrBn;eBkéRkknøg .  
eFVICasBaØaTg;C½ysasna   énsm<úT§FMcm,g  
cUreyIgral;KñaykcitþcgcaM  nwkdl;RBHGgÁCaGm©as; . 
eTaHCatiepSgKñak¾RtUvdwgfa  suT§swgEtCaBuT§sasn_ 
RtUvmansamKÁITaMgekμgTaMgcas; RbwgERbg[Nas;[RKb;²Kña . 
sUmsasnaBuT§fáúMefáIgbMput  rugerOgvisuT§éføføa 
ehIymaneCaKC½ypSayeBjelaka  edayCnRCHføaeRcInEsnlan. 
mancitþesñhaeKarBbUCa  cMeBaHRBHFm’d¾klüaN 
TaMgmnusSeTvtaesñhaRKb;R)N R)fñacg;)nesckþIsux. 
eyIgexmrCatinaMKñax μIXμat         kan;Fm’nwg)nrYccakTukç  
rYbrYmsamKÁIBIenHeTAmux         eyIgnwg)nsuxekSmkSanþRtaN . 
RBmeRBogRbRBwtþkan;Fm’sucrit eq<aHeTAkan;zanniBVan  
CaTIputTukç)nsuxekSmkSanþ  CatieyIgnwg)nesaysuxa . 
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kMeNItqBVNÑrgSI 
CatieyIgGñkkan;sasna  RtUvdwgc,as;faRBHBuT§CinRsI  
RTg;manqBVNÑrgSI     KWRBHrs μITaMgR)MmYyBN’ .  
pSayecjBIRBHkayRTg; rugerOgb£T§irugRbesIrbvr  
eqVólqVat;kayeqItqayl¥  TaMgR)MmYyBN’Rss;l¥esaPa .  
kMeNIténRBHrsμI    ekIteday)rmIénRBHPKva  
eFVITan\tmanrYjra     kalEdlenACaRBHeBaFistV .  
rs μIBN’exovenaHNa  kaleqáólenRtaRTg;edaycitþkat;    
eFVITandl;\nÞRBahμN_Bit  kalenACakSRtnamRsIBira®sþ .  
rs μIBN’elOgPøWføa   kalEdlRTg;Garsac;EpeFVImas 
biTBuT§rUbPøWl¥»Pas    RBH\nÞCagmasRTg;évbNÐit. 
rs μIRkhmenaHNa  kalEdlmataBs;xaMsøab;Bit  
bTums‘UbþÚrCIvit   kat;ebHdUgbiTeFVIfñaMmata  .  
rs μIBN’ssuT§saF  kalCaRBH)TevsSnþrkSRta     
[TandMrIsesaPa         dl;RBahμN_R)fñaykeBaFiBaØaN.  
rs μIBN’dUceCIghgS  kalmataRTg;;ykScab;yk)n 
viC¢aFrGarsac;xøÜnR)N  [ykSsamanüsIubþÚrCIvit .  
rs μIPøWepøkBNÑray   kalCaTnSayeQμaHesambNÐit  
[Tansac;QamCIvit     dl;\nÞRBah μN_BitfaGt;Gahar . 
rs μIexovelOgRkhm    shgS)TRBmPøWepøkGs©arü  
RtUvCaR)MmYyRbkar     ekμgcas;kumarcUrcaMTukeGIy . 
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nmsáar 
nema tsS PKveta Grheta smμasm<úT§sS . 

rIkiriyanmsáar fVaybgÁMén´RBHkruNa cUrmandl;RBHd¾man 
RBHPaKGgÁenaH RBHGgÁCaRBHGrhnþd¾RbesIr RTg;Rtas;dwgnUv 
ejyüFm’TaMgBYg edayRbéB cMeBaHRBHGgÁ \tmanRKUGacarüNa 
RbedARBHGgÁeLIy .  

¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦ 

BuT§rtnb,Nam 
eya snñisienña vreBaFimUel 

marM sesnM mhtw vieCeyüa 

sem<aFimaKcäi GnnþjaeNa 

elakutþema tM bnmami BuT§M . 
RBHsmμasm<úT§GgÁÉNa RTg;Kg;ceRmIn nUvRBHGana)nsSti- 

km μdæan elIrtnblø½gá eRkammøb;eBaFiRBwkSd¾RbesIr )np©aj;nUv 
maraFiraCRBmTaMgesnad¾eRcIn ehIyRTg;Rtas;dwgnUvsm μasem<aFi-
BaØaN manR)CJarkTIbMputKμan RBHGgÁRbesIrCagstVelak ´RBH 
kruNasUmRkabfVaybgÁMnUvRBHsmμasm<úT§GgÁenaH edayeKarB . 

¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦ 
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ey c BuT§a GtIta c  ey c BuT§a GnaKta 

bc©úb,nña c ey BuT§a GhM vnÞami sBVTa .  
RBHsm μasm<úT§TaMgLayGgÁÉNa Edl)nRtas;CaRBHBuT§ 

niBVanknøgeTAehIykþI RBHsm μasm<úT§TaMgLayGgÁÉNa Edlnwg)n 
Rtas;CaRBHBuT§ kñúgkalxagmuxkþI RBHsm μasm<úT§TaMgLayGgÁÉNa 
Edl)nRtas;CaRBHBuT§kñúgPTÞkb,enHkþI ´RBHkruNasUmRkabfVay 
bgÁMnUvRBHsm μasm<úT§TaMgLayenaH RKb;kalTaMgBYg .  
       ¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦ 

\tibi esa PKva GrhM sm μasm<úeT§a viC¢acrNsm,enña 

suKeta elakviTU Gnutþera burisTmμsarfi stßa eTvmnusSanM 

BueT§a PKvati .  

\tibi esa PKva GrhM RBHd¾manRBHPaKGgÁenaH RTg; 
RBHnamfa GrhM eRBaHRBHGgÁq¶aycakswksRtUv eBalKWkiels 

RBmTaMgvasnaKWkaybeyaK nigvcIbeyaK smμasm<úeT§a RTg; 
RBHnamfa sm μasm<úeT§a eRBaHRBHGgÁRtas;dwgnUvejyüFm’TaMgBYg 
edayRbéB cMeBaHRBHGgÁ \tmanRKUGacarüNaRbedARBHGgÁeLIy 

viC¢acrNsm,enña RTg;RBHnamfa viC¢acrNsm,enña eRBaHRBHGgÁ 

bribUN’edayviC¢a 3 nigviC¢a 8 nigcrN³ 15 suKeta RTg;RBHnam 
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fa suKeta eRBaHRBHGgÁmandMeNIrl¥ yageTAkan;sunÞrsßanKW 

GmtmhaniBVan elakviTU RTg;RBHnamfa elakviTU eRBaHRBHGgÁ 

RCabc,as;nUvéRtelak Gnutþera RTg;RBHnamfa Gnutþera eRBaH 

RBHGgÁRbesIr edaysIlaTiKuNrkbuKÁlNamYyes μIK μan buris-

Tmμsarfi RTg;RBHnamfa burisTm μsarfi eRBaHRBHGgÁCaGñkTUn μannUv 

bursEdlman]bnisS½yKYrnwgTUn μan)n stßa eTvmnusSanM RTg; 
RBHnamfa stßa eTvmnusSanM eRBaHRBHGgÁCasasþacarüéneTvta 

nigmnusSTaMgLay BueT§a RTg;RBHnamfa BueT§a eRBaHRBHGgÁRTg; 

Rtas;dwgnUvcturariysc© ehIyjúaMgGñkdéT[Rtas;dwgpg PKva 
RTg;RBHnamfa PKva eRBaHRBHGgÁmandMeNIreTAkan;éRtPBx¢ak;ecal 
ehIy KWfaRBHGgÁminRtLb;ekIteToteLIy . 

¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦ 

ntßi em srNM GØM  BueT§a em srNM vrM 

Éetn sc©veC¢n  ehatu em CymgÁlM . 

ntßi em srNM GØM vtßúdéTCaTIBwgTIrB£kén´RBHkruNa min 

maneLIy BueT§a em srNM vrM manEtRBHBuT§Cam©as; CaTIBwg 

TIrB£k d¾RbesIrrbs;´RBHkruNa Éetn sc©veC¢n ehatu em 
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CymgÁlM sUmsirIsYsþICymgÁl cUrmandl;´RBHkruNa eday 
kiriyaeBalnUvBaküsc©³enH .   

]tþmegÁn venÞhM   )TbMsuM vrutþmM 

BueT§ eya xlieta eTaesa BueT§a xmtu tM mmM . 

]tþmegÁn venÞhM )TbMsuM vrutþmM ´RBHkruNa sUmfVaybgÁM 
nUvl¥gFUlIRBH)T énRBHsmμasm<úT§d¾RbesIrx<g;x<s; edayGvyv³ 

d¾]tþmKWt,Úg BueT§ eya xlieta eTaesa eTasÉNa Edl´ 

RBHkruNaeFVI[PøaMgPøat;ehIykñúgRBHBuT§Cam©as;  BueT§a xmtu tM mmM 
sUmRBHBuT§Cam©as; Gt;nUveTasenaH dl;´RBHkruNa . 

¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦ 
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Fmμrtnb,Nam 
GdægiÁkariybefa CnanM 

emakçb,evsay ]CU c meKÁa 

Femμa GyM snþikera bNIeta 

niyüanieka tM bnmami Fm μM .  
RBHsT§mμÉNa CaFm’RbkbedayGgÁ 8 RbkarCaKnøgdMeNIr 

énRBHGriybuKÁlCam©as; CapøÚvd¾Rtg;kñúgkiriyajúaMgCn EdlR)fñanUv 
RBHniBVan [cUleTAkan;RBHniBVan)n RBHFm’enHCaFm’eFVI[RtCak; 
rMgab;bg;nUvePøIgTukçePøIgkiels CaFm’d¾]tþmCaKuN júaMgstV[ecj 
caksgSarTukç ´RBHkruNa sUmRkabfVaybgÁMnUvRBHsT§m μenaHeday 
eKarB .       

¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦ 

ey c Fm μa GtIta c ey c Fmμa GnaKta 

bc©úb,nña c ey Fm μa  GhM vnÞami sBVTa . 
RBHFm’TaMgLayÉNa EdlCaFm’rbs;RBHsm μasm<úT§ Edl 

niBVanknøgeTAehIykþI RBHFm’TaMgLayÉNa EdlCaFm’rbs; 
RBHsmμasm<úT§ nwgmanmkkñúgkalxagmuxkþI RBHFm’TaMgLayÉNa 
EdlCaFm’rbs;RBHsm μasm<úT§ RTg;RbtisæanTukkñúgkalsBVéf¶enHkIþþ 
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´RBHkruNa sUmRkabfVaybgÁMnUvRBHFm’TaMgLayenaH RKb;kal 
TaMgBYg . 

¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦ 
sVakçaeta PKvta Femμa snÞidæieka Gkalieka ÉhibsSieka 

»bnyieka bc©tMþ evTiteBVa viØÚhIti . 

sVakçaeta PKvta Fem μa RBHbriytþiFm’ KWRBHéRtbidk CaFm’ 

KWRBHd¾manRBHPaK RTg;Rtas;sEmþgehIyedayl¥ ¬ Femμa RBHnBV-

elakutþrFm’ man 9 Rbkar KW mKÁ 4 pl 4 niBVan 1 ¦ snÞidæieka 
CaFm’ KWRBHGriybuKÁlTaMgBYgdwgBit eXIjBit edaybc©evkçN-
BaØaNKWfanwg)ndwgedaysþab; edayeCObuKÁldéTenaH ² k¾eT KW 

eXIjc,as;edayxøÜnÉg Gkalieka CaFm’[nUvplminrg;caMkal 
KWfakalebIRBHGriymKÁekIteLIgehIy RBHGriypl k¾ekItkñúg 

lMdab;Kña min)nyWtyUreLIy ÉhibsSieka CaFm’KYrdl;ÉhibsS- 
viFI KWfaebIRBHGriybuKÁl Edl)nseRmcmKÁplehIy k¾KYrnwg 

ehAbuKÁldéT [cUlmkemIl)n »bnyieka CaFm’KW RBHGriy-

buKÁlKb,Ibeg¥ancUlmkTukkñúgxøÜn edayGMNacénPavna bc©tþM 

evTiteBVa viØÚhi CaFm’KWGñkR)CJTaMgLay man]KÇditBaØÚbuKÁl 
CaedImKb,Idwg Kb,IeXIjc,as;kñúgcitþénxøÜn . 

¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦ 
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ntßi em srNM GØM Fem μa em srNM vrM 

Éetn sc©veC¢n     ehatu em CymgÁlM . 

ntßi em srNM GØM vtßúdéTCaTIBwgTIrB£k én´RBHkruNa 

minmaneLIy Femμa em srNM vrM manEtRBHFm’Cam©as; CaTIBwg 

TIrB£kd¾RbesIr rbs;´RBHkruNa Éetn sc©veC¢n ehatu em 

CymgÁlM sUmsirIsYsþICymgÁl  cUrmandl;´RBHkruNa eday 
kiriyaeBalnUvBaküsc©³enH . 

]tþmegÁn venÞhM     Fm μBa© TuviFM vrM 

Femμ eya xlieta eTaesa  Femμa xmtu tM mmM . 

]tþmegÁn venÞhM Fm μBa© TuviFM vrM ´RBHkruNasUmfVaybgÁM 
nUvRBHFm’d¾RbesIrman 2 Rbkar KW RBHbriytþiFm’ nigRBHnBV-

elakutþrFm’ edayGvyv³d¾]tþmKWt,Úg Femμ eya xlieta eTaesa 
eTasÉNa Edl´RBHkruNa eFVI[PøaMgPøat;ehIykñúgRBHFm’Cam©as; 

Femμa xmtu tM mmM sUmRBHFm’Cam©as; Gt;nUveTasenaH dl; 
´RBHkruNa . 

¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦ 
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sgÇrtnb,Nam 
segÇa visueT§a vrTkçieNeyüa  

snþi®nÞieya sBVmlb,hIena  

KueNhi enekhi smiT§ibetþa  

Gnaseva tM bnmami sgÇM . 
RBHGriysgÇÉNa d¾brisuT§viess CaTkçieNyübuKÁl 

d¾RbesIr man\®nÞiyrMgab;ehIy manmnÞil KWraKaTikiáelsTaMgBYg 
bnSat;bg;ehIy CaRBHsgÇdl;ehIynUvkiriya seRmcedayKuN 
TaMgLayd¾eRcIn CaRBHsgÇmanGasvFm’minman KWfaCaRBH 
xINaRsB ´RBHkruNa sUmRkabfVaybgÁMnUvRBHGriysgÇenaH 
edayeKarB . 

¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦ 
ey c sgÇa GtIta c  ey c sgÇa GnaKta 

bc©úb,nña c ey sgÇa   GhM vnÞami sBVTa . 
RBHsgÇTaMgLayÉNa EdlCaRBHsgÇ)nseRmcmKÁ nig 

pl knøgeTAehIykþI RBHsgÇTaMgLayÉNa EdlCaRBHsgÇnwg 
)nseRmcmKÁ nigpl kñúgkalxagmuxkþI RBHsgÇTaMgLayÉNa 
EdlCaRBHsgÇ)nseRmcmKÁ nigpl kñúgkalCabc©úb,nñenHkþI    
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´RBHkruNa sUmRkabfVaybgÁMnUvRBHsgÇTaMgLayenaH RKb;kal 
TaMgBYg . 

¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦ 
sub,dibenña PKveta savksegÇa ]Cub,dibenña PKveta 

savksegÇa jayb,dibenña PKveta savksegÇa samIci-

b,dibenña PKveta savksegÇa yTiTM ctþari burisyuKani  

Gdæ burisbuKÁla És PKveta savksegÇa Gahueneyüa 

)hueneyüa TkçieNeyüa GBa¢likrNIeya GnutþrM buØekçtþM 

elaksSati .    

sub,dibenña PKveta savksegÇa RBHsgÇCasav½k 
énRBHd¾manRBHPaK elakRbtibtþiehIyedayRbéB KWRbtibtþitam 

KnøgRBHnBVelakutþrFm’ ]Cub,dibenña PKveta savksegÇa 
RBHsgÇCasav½k énRBHd¾manRBHPaK elakRbtibtþiedayRtg; KW 

RbtibtþiCamCÄimb,dibTa jayb,dibenña PKveta savksegÇa 
RBHsgÇCasav½k énRBHd¾manRBHPaK elakRbtibtþiedIm,IRtas;dwg 

nUvRBHniBVan CasßanekSmputcakTukçTaMgBYg samIcib,dibenña 

PKveta savksegÇa RBHsgÇCasav½kénRBHd¾manRBHPaK elak 
Rbtibtþid¾smKYrdl;samIcikm μ KWRbtibtþiKYrdl;sIl smaFi bBaØa 
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yTiTM ctþari burisyuKani RBHsgÇÉNa ebIrab;CaKUénburs 
TaMgLay  man  4 KU KWRBHsgÇEdl)nseRmcnUvesatabtþimKÁ 
nigesatabtþipl CaKU 1  skTaKamimKÁ nigskTaKamipl CaKU 1  
GnaKamimKÁ nigGnaKamipl CaKU 1  GrhtþmKÁ nigGrhtþpl CaKU 

1 Gdæ burisbuKÁla ebIrab;erogCabursbuKÁl man 8 KWRBHsgÇ 
Edl)nseRmcnUvesatabtþimKÁ 1 esatabtþipl 1 skTaKamimKÁ 
1 skTaKamipl 1 GnaKamimKÁ 1 GnaKamipl 1 GrhtþmKÁ 1 

Grhtþpl 1 És PKveta savksegÇa RBHsgÇTaMgenaH Ca 

sgÇsav½kénRBHd¾manRBHPaK Gahueneyüa elakKYrTTYlnUv 
ctub,c©½y EdlbuKÁl]TÞiscMeBaHGñkmansIl ehIynaMmkGMBI 

cm¶aybeg¥ancUlmkbUCa )hueneyüa elakKYrTTYlnUvGaKnþúkTan 
KWTanEdlbuKÁltak;EtgedIm,Ijati nigmitþ EdlmkGMBITisepSg ² 

ehIybeg¥ancUlmkbUCa TkçieNeyüa elakKYrTTYlnUvTan Edl 

buKÁleCOnUvkm μ nigplénkm μ ehIybUCa GBa¢likrNIeya elakKYr 

dl;GBa¢lIkm μ EdlstVelakKb,IeFVI GnutþrM buØekçtþM elaksS 
elakCabuBaØekçtþ KWCaTIduHeLIgénBUC KWbuNüénstVelakrkextþdéT 
éRkElgCagK μan .      

¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦ 
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ntßi em srNM GØM   segÇa em srNM vrM  

Éetn sc©veC¢n    ehatu em CymgÁlM .  

ntßi em srNM GØM vtßúdéTCaTIBwg TIrB£kén´ RBHkruNa 

minmaneLIy segÇa em srNM vrM manEtRBHsgÇCam©as;CaTIBwg 

TIrB£kd¾RbesIr rbs;´RBHkruNa Éetn sc©veC¢n ehatu em 

CymgÁlM sUmsirIsYsþICymgÁl cUrmandl;´RBHkruNa eday 
kiriyaeBalnUvBaküsc©³enH . 

]tþmegÁn venÞhM       sgÇBa© TuvieFatþmM 

segÇ eya xlieta eTaesa segÇa xmtu tM mmM . 

]tþmegÁn venÞhM sgÇBa© TuvieFatþmM ´RBHkruNa sUmfVay 
bgÁMnUvRBHsgÇd¾RbesIr man 2 Rbkar KWsm μtisgÇ nigGriysgÇ 

edayGvyv³d¾]tþm KWt,Úg segÇ eya xlieta eTaesa eTas 
ÉNa Edl´RBHkruNa eFVI[PøaMgPøat;ehIy kñúgRBHsgÇCam©as; 

segÇa xmtu tM mmM sUmRBHsgÇCam©as; Gt;nUveTasenaH 
dl;´RBHkruNa . 

¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦ 
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rtntþyb,Nam 
eya kb,ekadIhibi Gb,emyüM  

kalM keraenþa GtiTukárani   

exTM  Keta  elakhitay naefa  

nema mhakaruNiksS tsS .   
RBHBuT§CaTIBwg CaBMnwgsBVstþa RBHGgÁkalR)fña eFVIksag 

Gs;kalyUr rab;edayekadikb,a eRcInKNnahYsKitKUr )n 
Rtas;CasBVBaØÚ Rtas;CaRKUelIPBzan eFVIkm μCakRm stþnikrRtab; 
BuM)n etaky:aklM)kR)N eRBaHRbeyaCn_dl;sBVstV ´sUm»n 
sirsa citþR)fñabgÁMfVat; RBHBuT§kruNastVenaHCaTIBwgsBVkal . 

Gsm<úFM BuT§niesvitM yM  

PvaPvM Kcäti CIvelaeka  

nema GviC¢aTikielsCal-  

viT§Msiena FmμvrsS tsS .  
stVEtgekItsøab;bg; eRBaHcMNgkmμCaeKal [vilvl; 

GenÞal kñúgPBtUcnigPBFM ehtuEtmindwgFm’Cam©as;l¥s¥atsuxum 
KWRBHBuT§esBsm citþ´sUmnmsáar nUvFm’RbéBBit viesssuT§enaH 
ÉgNa  kat;bg;nUvGviC¢aKWbNþajkielsehIy . 
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KueNhi eya sIlsmaFibØa- 

vimutþijaNb,PutIhi yuetþa  

extþM CnanM kusltißkanM  

tmriysgÇM sirsa nmami .   
RBHsgÇGgÁsav½k mansMvr³sT§aRTg; kbedayKuNsIlRtg; 

nigsmaFibBaØa nigvimutþiBaØaN kielsKμankñúgGat μa CabuBaØekçtþa 
CnRtUvkarCakusl ´sUm»nsirsI dl;RBHGriybuKÁl CabuRt 
RBHTsBl CamgÁldl;sBVstV . 

\ec©vmc©nþnmsSenyüM  

nmsSmaena rtntþyM yM  

buØaPisnÞM vibulM GltßM  

tsSanuPaevn htnþraeya .   
´sUmnmsáar elIkhtßa»nsirsI bgÁMKuNTaMgbI x<s;elIs 

lb;éRtelaka sUmbuNükgkusl [)ndl;eyIg´Na eBjeBar 
es μIFara dUcClsaFMTUlay sUm[km©at;bg; GBmgÁlTaMgLay 
[ecosecjcakq¶ay kþIGnþraykMubIman edaykmøaMgGanuPaB  buBaØ-
laPCaRbFan kgbuBaØrasIman sUm)nkSanþkMumanemaH edayKuN 
nmsáaréRtrtnaRbesIrx<s; sUmGanisgSenaH dak;dl;zanniBVan 
ehag . 
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ectiynmsáarKafa 
vnÞami ectiyM sBVM  sBVdæaensu btidæitM  

sarIrikFatumhaeBaFw  BuT§rUbM sklM sTa . 
´sUmfVaybgÁM eq<aHRBHbrmectIy_ RBmTaMgRBHsarIrikFatu 

énRBHBuT§ nigmhaeBaFiRBwkS EdlKYrnwkedaylMGut lM»ncitþbrisuT§ 
elIkkm,g;GBa¢lI nigRBHBuT§rUb tMNagGgÁRBHmunI EdlzitenARKb;TI 
zannanaenaHTaMgGs; edayetCHénKuN RBHmanbuNüRbesIrx<s; 
EdlEtgEtrMls; rMedaHTukçP½yGnþray  sUm[´)nsux rYccakTukç 
pgTaMgLay sRtUveTaHCitq¶ay sUm[køaymkCamitþ sUmTan; 
RBHGriyemeRtyüéføvisidæ sUm)neXIjFm’Bit smdUccitþR)fña 
ehag . 

nmsáarBuT§)T 
vnÞami BuT§M Pv)rtiNÑM tielakektuM tiPevknafM eya 

elakesedæa sklM kielsM eqtVan eBaeFsi CnM GnnþM .   
RBHsm μasm<úT§ÉNa RBHGgÁRbesIrkñúgelak RTg;kat;bg;nUv 

kielsTaMgGs;)nehIy júaMgCnCaGnnþ [Rtas;dwgehIy ´sUm 
RkabfVaybgÁMnUvRBHsmμasm<úT§enaH RBHGgÁqøgput GMBIRcaMgénPB 
ehIy RBHGgÁCaTg;C½yénéRtelak manEtRBHGgÁmYy  CaTIBwgén 
sBVstVkñúgéRtPB . 
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yM nmμTay nTiya bulien c tIer yM sc©Bn§Kiriek 

sumna c leKÁ yM ttß eyankbuer muniena c )TM tM 

)TlBa© nmhM sirsa nmami . 
sñamRBH)TÉNa ¬ EdlRBHsm<úT§RTg;RbtisæanTuk ¦ elIpñÚr 

xSac;eTobeqñrénsÞwgeQμaHnm μTa sñamRBH)TÉNa ¬ EdlRBHsm<úT§ 
RTg;RbtisæanTuk ¦ elIPñMsc©Bn§ nigelIPñMsumnkUd sñamRBH)T 
ÉNa ¬ EdlRBHsm<úT§RTg;RbtisæanTuk ¦ kñúgeyankburI ´sUmRkab 
fVaybgÁM edayt,Úg cMeBaHeTARBH)T nig sñamRBH)TTaMgenaH 
én®BHskümunI . 

suvNÑmaliek suvNÑbBVet sumnkUed eyankbuer 

nmμTay nTiya bBa©)TvrM zanM GhM vnÞami TUreta .   
´sUmnmsáarGMBIcm¶ay nUvsßanEdlmanRBH)Td¾RbesIr 5 

kEnøg KWsßanelIPñMsuvNÑmalik 1 elIPñMsuvNÑbB’t 1 elIPñM 
sumnkUd 1 kñúgeyankburI 1 Ek,rsÞwgnm μTa 1 . 
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sm<úeT§ 
sm<úeT§ GdævIsBa©  TVaTsBa© shsSek 
bBa©stshsSani  nmami sirsa GhM . 

´RBHkruNa sUmRkabfVaybgÁM nUvRBHsm μasm<úT§TaMgLay 
28 RBHGgÁpg 1 muWn 2 Ban; RBHGgÁpg 5 Esn RBHGgÁpg eday 
t,Úg ¬rbs;´RBHkruNa¦ . 

sm<úeT§ bBa©bBaØasBa©  ctuvIstishsSek 
TsstshsSani  nmami sirsa GhM . 

´RBHkruNa sUmRkabfVaybgÁM nUvRBHsm μasm<úT§TaMgLay 
55 RBHGgÁpg 2 muWn 4 Ban; RBHGgÁpg 1 lan RBHGgÁpg eday 
t,Úg ¬rbs;´RBHkruNa¦ . 

sm<úeT§ nvutþrset  GdæctþaLIsshsSek 
vIstistshsSani nmami sirsa GhM . 

´RBHkruNa sUmRkabfVaybgÁM nUvRBHsm μasm<úT§TaMgLay 
109 RBHGgÁpg 4 muWn 8 Ban; RBHGgÁpg 2 lan RBHGgÁpg 
edayt,Úg ¬rbs;´RBHkruNa¦ . 

etsM FmμBa© sgÇBa© GaTern nmamihM . 
´RBHkruNa sUmRkabfVaybgÁM nUvRBHFm’pg nUvRBHsgÇpg 

rbs;RBHsm μasm<úT§TaMgLayenaH edayeKarB . 
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nmkáaranuPaevn  hn#þa seBV ]bTÞev 
Genka Gnþrayabi  vinsSnþú Gesseta . 

edayGanuPaB énkiriyanmsáarfVaybgÁM sUm[km©at;bg;nUv 
]bRTBTaMgLayTaMgBYg TaMgesckþIGnþrayTaMgLay CaGenkk¾cUr 
[vinaseTAkuMbImanesssl;eLIy . 

)armI 30 
\tibi Tan)rmism,enña esa PKva  RBHd¾manRBHPaK 

GgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edayTan)rmI sUm,IeRBaHehtudUecñH . 
\tibi Tan]b)rmism,enña esa PKva  RBHd¾manRBHPaK 

GgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edayTan]b)rmI sUm,IeRBaHehtu 
dUecñH . 

\tibi Tanbrmtß)rmism,enña esa PKva  RBHd¾man 
RBHPaKGgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edayTanbrmtß)rmI sUm,IeRBaH 
ehtudUecñH .  

\tibi sIl)rmism,enña esa PKva  RBHd¾manRBHPaK 
GgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edaysIl)rmI sUm,IeRBaHehtudUecñH . 

\tibi sIl]b)rmism,enña esa PKva   RBHd¾manRBHPaK 
GgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edaysIl]b)rmI sUm,IeRBaHehtu 
dUecñH . 



21 

\tibi sIlbrmtß)rmism,enña esa PKva RBHd¾man 
RBHPaKGgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edaysIlbrmtß)rmI sUm,I 
eRBaHehtudUecñH . 

\tibi enkçm μ)rmism,enña esa PKva RBHd¾manRBHPaK 
GgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edayenkçmμ)rmI sUm,IeRBaHehtudUecñH . 

\tibi enkçm μ]b)rmism,enña esa PKva RBHd¾man 
RBHPaKGgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edayenkçm μ]b)rmI sUm,I 
eRBaHehtudUecñH . 

\tibi enkçm μbrmtß)rmism,enña esa PKva   RBHd¾man 
RBHPaKGgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edayenkçm μbrmtß)rmI sUm,I 
eRBaHehtudUecñH . 

\tibi bØa)rmism,enña esa PKva RBHd¾manRBHPaK 
GgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edaybBaØa)rmI sUm,IeRBaHehtudUecñH . 

\tibi bØa]b)rmism,enña esa PKva RBHd¾manRBHPaK 
GgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edaybBaØa]b)rmI sUm,IeRBaHehtu 
dUecñH . 
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\tibi bØabrmtß)rmism,enña esa PKva RBHd¾man 
RBHPaKGgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edaybBaØabrmtß)rmI sUm,I 
eRBaHehtudUecñH . 

\tibi vIriy)rmism,enña esa PKva RBHd¾manRBHPaKGgÁ 
enaH RBHGgÁbribUN’ehIy edayvIriy)rmI sUm,IeRBaHehtudUecñH . 

\tibi vIriy]b)rmism,enña esa PKva  RBHd¾manRBHPaK 
GgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edayvIriy]b)rmI sUm,IeRBaHehtu 
dUecñH . 

\tibi vIriybrmtß)rmism,enña esa PKva  RBHd¾manRBHPaK 
GgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edayvIriybrmtß)rmI sUm,IeRBaHehtu 
dUecñH . 

\tibi xnþi)rmism,enña esa PKva RBHd¾manRBHPaKGgÁ 
enaH RBHGgÁbribUN’ehIy edayxnþi)rmI sUm,IeRBaHehtudUecñH . 

\tibi xnþi]b)rmism,enña esa PKva RBHd¾manRBHPaKGgÁ 
enaH RBHGgÁbribUN’ehIy edayxnþi]b)rmI sUm,IeRBaHehtudUecñH . 

\tibi xnþibrmtß)rmism,enña esa PKva RBHd¾manRBHPaK 
GgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edayxnþibrmtß)rmI sUm,IeRBaHehtu 
dUecñH . 
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\tibi sc©)rmism,enña esa PKva  RBHd¾manRBHPaKGgÁ 
enaH RBHGgÁbribUN’ehIy edaysc©)rmI sUm,IeRBaHehtudUecñH . 

\tibi sc©]b)rmism,enña esa PKva  RBHd¾manRBHPaK 
GgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edaysc©]b)rmI sUm,IeRBaHehtu 
dUecñH . 

\tibi sc©brmtß)rmism,enña esa PKva RBHd¾manRBHPaK 
GgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edaysc©brmtß)rmI sUm,IeRBaHehtu 
dUecñH . 

\tibi GFidæan)rmism,enña esa PKva RBHd¾manRBHPaK 
GgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edayGFidæan)rmI sUm,IeRBaHehtu 
dUecñH . 

\tibi GFidæan]b)rmism,enña esa PKva RBHd¾manRBHPaK 
GgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edayGFidæan]b)rmI sUm,IeRBaHehtu 
dUecñH . 

\tibi GFidæanbrmtß)rmism,enña esa PKva RBHd¾man 
RBHPaKGgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edayGFidæanbrmtß)rmI sUm,I 
eRBaHehtudUecñH . 
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\tibi emtþa)rmism,enña esa PKva RBHd¾manRBHPaKGgÁ 
enaH RBHGgÁbribUN’ehIy edayemtþa)rmI sUm,IeRBaHehtudUecñH . 

\tibi emtþa]b)rmism,enña esa PKva RBHd¾manRBHPaK 
GgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edayemtþa]b)rmI sUm,IeRBaHehtu 
dUecñH . 

\tibi emtþabrmtß)rmism,enña esa PKva RBHd¾manRBHPaK 
GgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy edayemtþabrmtß)rmI sUm,IeRBaHehtu 
dUecñH . 

\tibi ]ebkça)rmism,enña esa PKva RBHd¾manRBHPaKGgÁ 
enaH RBHGgÁbribUN’ehIy eday]ebkça)rmI sUm,IeRBaHehtudUecñH . 

\tibi ]ebkça]b)rmism,enña esa PKva RBHd¾man 
RBHPaKGgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy eday]ebkça]b)rmI sUm,I 
eRBaHehtudUecñH . 

\tibi ]ebkçabrmtß)rmism,enña esa PKva RBHd¾man 
RBHPaKGgÁenaH RBHGgÁbribUN’ehIy eday]ebkçabrmtß)rmI sUm,I 
eRBaHehtudUecñH . 

\tibi smtþws)rmism,enña esa PKva RBHd¾manRBHPaKGgÁ 
enaH RBHGgÁbribUN’ehIy eday)rmITaMg30 sUm,IeRBaHehtudUecñH . 
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Fmμniyam 30 
sUmRkabbgÁMRbNmüvnÞa  eq<aHRBHPKvaBuT§a)nRtas;   
FmμniyamTMenoml¥l¥H   samsibmuxc,as;´sUmBN’na . 
mYyrBa¢ÜyPBCatiRKb;cugeRkay     )rmInaM[dwgeBlevla  
RTg;yagkan;épÞs μartIl¥Ca        dwgxøÜnRKb;RKakñúgKP’mata . 
BIrKWRBHP®kþvrlkçN_kñúgKP’  sμigs μaF×kñúgFm’bvrkaya 
RBHP®kþEbrpÞúyBIxñgmata    eq<aHépÞPøWføamatarMéB .  
bI\riyabfénRBHmata   eBlRKb;masasasþacaképÞ 
mataRTg;QrxusRsIdéT        RbsUtbuRtéføhb£T½yRCHføa . 
bYnsYn]TüanTIzanRbsUt   kñúgéRBrhUteQIRsUtecjpáa 
eTvtanigmnusSfVaysaFukar  cRkvalbBVtaxÞ½rxÞarG‘UGr .  
R)MRBHRbsUtcuHRsUtyagQan R)MBIrCMhaneq<aHTis]tþr 
RtYtRKb;Tiszankøahanbvr  eTIb)nbnþbnøWsIhnaT .  
R)MmYyRbemIlTtemIlnimitþ  eTvTUtbYnBitcitþKitlHjati 
buRtekItéf¶Naéf¶enaHRTg;Xøat  citþ\trvatyaRtasagpñÜs . 
R)MBIrFIerapþac;bþÚrBüayam  \tmanTak;TamkñúgnamGñkbYs 
kMNt;evlaminGactichYs   R)MBIréf¶enaHnwg)nRtas;dwg . 
R)MbImehsIKg;esay)yas      kñúgéf¶)nRtas;RTg;c,as;TIBwg 
)yasfasmasfVayRBHéf¶hñwg ehA)yRtas;dwg)nbuNümhima . 
R)MbYnCYnP½BVRTg;RTab;s,ÚvPøaMg  køayCablø½gáKg;taMgPavna 
enAKl;eBaFiRBwkSnaTisbUBa’      bl½øgáPKvapusRKasay½Nð . 
db;Kab;hb£T½yGana)n³    brikm μRbckSstidwgTan; 
xül;ecjxül;cUlcitþmUlminPan;    dMeNIrCv½nCan;qøgkama .  
db;mYyCMnYyBIRBH)rmI   p©aj;marGRbIy_RBmTaMgesna 
BuT§b,vtþiRtg;enHGs©arü          bris½TRCHføa)cpáaGPiesk . 
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db;BIrmunIGgÁRTg;seRmcjaN  éRtviC¢amanRTg;jaNGenk 
BisaxbuNÑmIekItjaNEbøk²  eBaFiBaØaNx<s;ÉkkeRkIkFrNI . 
db;bIkSRtéføKg;kñúgmhazan  vimutþiekSmkSanþGs;zanR)MBIr 
s)þh_zanmYyelIksÞÜysßanTI    ectIy_RBHmunIR)MBIrkEnøg . 
db;bYnCYnRBhμCMuGaraFna   sUmRBHPKvayagRtas;sEmþg 
RBHFm’RbéBvis½ysUrüEsg    RTg;RBmsEmþgedayRBhμvihar . 
db;R)McaMc,as;RTg;Rtas;Fm μcká  \sibtn³éRBmiKTaya  
zanéRtrtn³GasaL@bUCa        éf¶RBHPKvasßabnaRBHsgÇ .  
db;R)MmYyRTg;Kg;Rtas;»vaT  )tiemakçs¥ags¥at»vaTpUrpg; 
ebHdUgRBHFm’BnøWcturgÁ            éf¶enaHRtUvRtg;maXbuNÑmI . 
db;R)MBIrRTg;Kg;vtþeCtBn   eR)sdl;mhaCnnirnþr_RbRktI 
RTg;ykGruNeCtBnsYsþI       eCtBnCinRsIGaRs½yCanic© .  
db;R)MbIRTg;sEmþg)diharü   ymk³Gs©arüniRKnßrt;eKc 
enARkugsavtßIRbusRsImintic      enHKWBuT§kic©se®gÁaHelaka .  
db;R)MbYnRTg;Kg;zanéRtRtigS   RtiHriHrMBwgføwgKuNmata   
sEmþgGPiFmμs½kþismGs©arü   fVayRBHmatasuxaGmt³ . 
émÖKWRBHGgÁRTg;cakeTvelak  esþcyagcuHmkEdnsgásS³ 
mhaCneRcInBitykcitþTukdak;      bUCaKarv³Gclectiy .  
émÖmYyKWRTg;Kg;kñúgsmabtþi  RBHjaNs¶b;s¶at;lHkat;elakIy_ 
Grhtþpltmál;RbRktI            qab;kþIyUrkþIvis½yBuT§BaØaN . 
émÖBIrRbemIlemIlRKb;evenyü  ]bnisS½ysBVstVEdlman 
edayRBHkruNasmabtþiBaØaN    RtYtstVekadilanmanBIrvar³ .  
émÖbIRTg;élvin½yGaCJa      bBaØtþsikçatamkarRCabCak; 
manerOgekItmunxUcKuuNsav½k  manehtuCak;lak;eTIbdak;vin½y. 
émÖbYnGRgYnhb£T½ykruNa  CatkeTsnasasþalkél 
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edImerOgCaehtubegáItGtßn½y  CatkRbéBéltamehtukarN_. 
émÖR)MRTg;eR)sdl;BYkRBHjati   GgÁRBHelaknafsEmþg)diharü 
km©at;manHRBHjativgSa         eTIbRtas;eTsnaKm<IrBuT§vgS . 
émÖR)MmYyRTg;Kg;F¶n;kñúgFm’   bris½TNal¥manFm’RTRTg; 
esþcyagTTYlRsuHRsYledayGgÁ Karv³pUrpg;eq<aHRtg;RBHFm’. 
émÖR)MBIrRTg;Kg;caMRBHvsSa    ebImannrNanimnþedayl¥  
eBlecjvsSamunyagecjcr RTg;ceRmInBrRtas;laGñkenaH. 
émÖR)MbIRTg;Kg;y:aghμt;ct;  munPtþeRkayPtþK μanPøat;ePøcesaH 
bMeBjBuT§kic©RKb;yamTaMgGs;  BuT§kic©se®gÁaHmnusSnigeTvta. 
émÖR)MbYnRTg;Kg;esaymMs³   kñúgéf¶RTg;dak;Gnudæankaya 
biNÐ)tcugeRkayCaTanéføføa   esayrsmMsahb£T½ybrisuT§ . 
samsibGvsanRTg;)ncUlQan munnwgniBVanQaneRcInbMput 
émÖbYnEsnekadismabtþibrisuT§  rYcehIyRTg;putrlt;sgçar.  
GhMrI´bgÁMvnÞa      eq<aHRBHPKvaRBHFm’éføføa 
RBmTaMgRBHsgÇpUrpg;sIla          cinþalMGutRBHBuT§niyam . 
sUm[sBVstVbdibtþitamFm’  sasnabvrl¥dUcRBHnam 
GrhMsmμaKμankarTak;Tam           kielsrvamrvatsUnübg; . 
sUm[sasnasmμasm<úT§  bris½TemaHmutrYmcitþRTRTg; 
zitefrcirkalGPi)ledaysgÇ RBmeRBoges μaHRtg;p©itp©g;sikça.   
sUmmnusSeTvtamankareKarB      TaMgéf¶TaMgyb;kñúgRBHsasna 
sUm)nseRmcdUckþIR)fña      Gs;nUvtNðaTukçacb;ehag . 
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visaxbuNÑmI 
visaxbuNÑmIKWéf¶viess  eyIg)ncaMecHéf¶RBHPKva 
R)MBIrRbkarRCHføavnÞa          visaxbUCab£kSBarEsnl¥ . 
TImYyKWéf¶suemFbNÐit   eBaFistVBitmanb£T§ibvr 
cab;epþImTTYlRBHBuT§BüakrN_   elakFatujab;j½rsaTreBkéRk. 
TIBIrKWéf¶kSRtéføRbsUt   Gs©arürhUtsem<aFRBwkSéRB 
kMeNItcugeRkayCab;edayGtßn½y putcakPBéRtElgP½yElgRBYy. 
TIbIKWéf¶RBHRsImhaeBaF×  duHecjelceFøaeBaF×BitmanRtYy 
éf¶RBHRbsUtRsUtduHCamYy     CMnYy[citþbris½TRCHføa .  
TIbYnKWéf¶cméRtRtas;dwg  éf¶manTIBwgBMnwgelaka 
Caéf¶RBHBuT§brisuT§Gs©arü       BYkCnRCHføacinþal¥s¥at .  
TIR)MKWéf¶GgÁéføniBVan   éf¶RBHRTg;jaNmanBueT§avaT     
bcäimvacafakuMRbmaT          »vaTBisidæzitenACaRKU . 
TIR)MmYyKWéf¶Rbl½yRBHFatu  ectiyelaknafenAeTotminyUr 
RBHFatuTaMgGs;ehaHmkKl;eBaF×   eteCarMlayrlt;BuT§sasn_ .  
R)MBIrKWéf¶eCaKC½yBuT§a   RKb;RBHPKvaQñHmar)nRtas; 
naMmknUvsuxviessxøaMgNas;   RKb;GgÁRTg;Rtas;RBHFm’eTsna.  
visaxbuNÑmIéf¶RbéBBit  eyIg´mancitþnwgFwgRCHføa  
vnÞasMBHGgÁRBHsasþa              sUFüFm’fVaypáabUCaRbTIb . 
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smaTansIl 5  
]kas myM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh 

bBa©sIlani yacam . Tutiym,i myM Penþ visuM visuM rkçntßay 

tisreNn sh bBa©sIlani yacam .  ttiym,i myM Penþ 

visuM visuM rkçntßay tisreNn sh bBa©sIlani yacam .  

éRtsrNKmn_ 
BuT§M srNM Kcäami ´RBHkruNa sUmdl;nUvRBHBuT§CaTIBwg 

TIrB£k . 

FmμM srNM Kcäami ´RBHkruNa sUmdl;nUvRBHFm’CaTIBwg 
TIrB£k . 

sgÇM srNM Kcäami ´RBHkruNa sUmdl;nUvRBHsgÇCaTIBwg 
TIrB£k . 

Tutiym,i BuT§M srNM Kcäami ´RBHkruNa sUmdl;nUvRBHBuT§ 
CaTIBwg TIrB£k CaKRmb; 2 dgpg . 

Tutiym,i FmμM srNM Kcäami ´RBHkruNa sUmdl;nUvRBHFm’ 
CaTIBwg TIrB£k CaKRmb; 2 dgpg . 
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Tutiym,i sgÇM srNM Kcäami ´RBHkruNa sUmdl;nUv 
RBHsgÇ CaTIBwg TIrB£k CaKRmb; 2 dgpg . 

ttiym,i BuT§M srNM Kcäami ´RBHkruNa sUmdl;nUvRBHBuT§ 
CaTIBwg TIrB£k CaKRmb; 3 dgpg . 

ttiym,i FmμM srNM Kcäami ´RBHkruNa sUmdl;nUvRBHFm’ 
CaTIBwg TIrB£k CaKRmb; 3 dgpg . 

ttiym,i sgÇM srNM Kcäami ´RBHkruNa sUmdl;nUv 
RBHsgÇ CaTIBwg TIrB£k CaKRmb; 3 dgpg .  

sIl 5 
)Nati)ta evrmNI-sikçabTM smaTiyami ´RBHkruNa 

sUmsmaTannUvsikçabT KWectnaCaehtu evorcakkiriyaeFVIstVman 
CIvit[Føak;cuHknøg KWsmøab;stV . 

GTinñaTana evrmNI-sikçabTM smaTiyami ´RBHkruNa 
sUmsmaTannUvsikçabT KWectnaCaehtu evorcakkiriyakan;yknUvvtßú 
EdleKmin)n[edaykay ¤edayvaca . 

kaemsumicäacara evrmNI-sikçabTM smaTiyami ´RBHkruNa 
sUmsmaTannUvsikçabT KWectnaCaehtu evorcakkiriyaRbRBwtþxus 
kñúgkamTaMgLay . 
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musavaTa evrmNI-sikçabTM smaTiyami ´RBHkruNa 
sUmsmaTannUvsikçabT KWectnaCaehtu evorcakkiriyaeBalnUv 
Bakükuhk . 

suraemrymC¢b,maTdæana evrmNI-sikçabTM smaTiyami 
´RBHkruNa sUmsmaTannUvsikçabT KWectna Caehtuevorcakehtu 
CaTItaMgénesckþIRbmaT KWpwknUvTwkRsvwg KWsura nigemr½y . 

 

smaTansIl 8 
]kas myM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh 

GdæsIlani yacam . Tutiym,i myM Penþ visuM visuM rkçntßay 

tisreNn sh GdæsIlani yacam . ttiym,i myM Penþ 

visuM visuM rkçntßay tisreNn sh GdæsIlani yacam . 

sIl 8 
)Nati)ta evrmNI-sikçabTM smaTiyami ´RBHkruNa  

sUmsmaTannUvsikçabT KWectnaCaehtuevorcakkiriya eFVIstVman 
CIvit[Føak;cuHknøg KWsmøab;stV . 

GTinñaTana evrmNI-sikçabTM smaTiyami ´RBHkruNa 
sUmsmaTannUvsikçabT KWectnaCaehtu evorcakkiriyakan;yknUvvtßú 
EdleKmin)n[edaykay ¤edayvaca . 
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GRBhμcriya evrmNI-sikçabTM smaTiyami ´RBHkruNa 
sUmsmaTannUvsikçabT KWectnaCa ehtuevorcakkiriyaRbRBwtþnUv 
Fm’minRbesIr KWesBemfunFmμ . 

musavaTa evrmNI-sikçabTM smaTiyami ´RBHkruNa 
sUmsmaTannUvsikçabT KWectnaCaehtu evorcakkiriyaeBalnUv 
Bakükuhk . 

suraemrymC¢b,maTdæana evrmNI-sikçabTM smaTiyami 
´RBHkruNa sUmsmaTannUvsikçabT KWectna Caehtuevorcak 

ehtuCaTItaMgénesckþIRbmaT KWpwknUv  TwkRsvwg KWsura nigemr½y . 

vikalePaCna evrmNI-sikçabTM smaTiyami ´RBHkruNa 
sUmsmaTannUvsikçabT KWectnaCaehtu evorcakkiriyabriePaKnUv 
ePaCnaharkñúgkalxus . 

nc©KItvaTitvisUkTsSn-malaKn§vielbnFarNmNÐn-

viPUsndæana evrmNI-sikçabTM smaTiyami ´RBHkruNa sUm 
smaTannUvsikçabT KWectnaCaehtu evorcakkiriyaraM nigeRcog 
nigRbKM nigemIlnUvEl,g EdlCasRtUvdl; kuslFm’ nigkiriya 
RTRTg; nigRbdab;tak;Etg s¥its¥agragkay edaypáakRmg nig 
eRKOgRkGUb nigeRKOglabepSg² . 
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]c©asynmhasyna evrmNI-sikçabTM smaTiyami 
´RBHkruNa sUmsmaTannUvsikçabT KWectnaCaehtuevorcak 

TIesnasn³d¾x<s;hYsRbmaN nigTIesnasn³d¾RbesIr . 

\mM GdægÁsmnñaKtM BuT§b,ØtþM ]e)sfM \mBa© rtþw \mBa© 

TivsM smμeTv GPirkçituM smaTiyami . ´RBHkruNa sUm 
smaTan nUv]e)sfsIl d¾RbkbedayGgÁ 8 EdlRBHsm μasm<úT§ 
Cam©as; RTg;Rtas;bBaØtþTukehIyenH edIm,InwgrkSa[bribUN’RbéB 
Gs;kalkMNt;éf¶enH nigyb;enH sUmkusl cUrCa]bnisS½y eFVI[ 
Cak;c,as;nUvRBHniBVan B§d¾GnaKteTA Éxagmuxehag . 

btþiTanKafa 
yM kiBa©i kuslkmμM ktþBVM kiriyM mm  

kaeyn vaca mnsa   tiTes suKtM ktM .    

ey stþa sØiena  Gtßi  ey c stþa 

GsØiena ktM buØplM  myðM seBV PaKI Pvnþú et .  

ey tM ktM suviTitM   TinñM buØplM mya    

ey c ttß n Cannþi   eTva Kn#þa nievTyuM . 

seBV elakmði ey   stþa CIvnþaharehtuka    

mnuØM ePaCnM seBV    lPnþú mm ectsati .  
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yM kiBa©i ERbkaBü 
kuslkmμtictYcÉNa   EdlcitþRCHføaehIy´)neFVI 
edaykayvacacitþ´eGIeBI  KYrnaMeTAelIekItzanéRtRtigS . 
stVmansBaØaÉNa)ndwg  buNüEdl´RbwgxMeFVIenHkþI 
sUm,IBYkstVCaGsBaØI   k¾´Kb,IEckbuNüenH[ . 
faebIBYkstVenaHmindwgehIy  k¾´sUm[eTvtamanbJT§i 
GeBa¢IjeTAR)b;eTAdas;etOncitþ edaykþIGaNitstVkñúgelaka . 
[)ndwgehIyedaycitþemtþa   eRtkGrRKb;KñakñúgelakTaMgmUl 
sUmmanGaharrs;enAedayRsYl  eday)nTTYlplbuNüenHehag . 

yM kiBa©i ERbkaBümYyEbbeTot 
TanEdl´)neFVIehIy RBHKuNeGIysUmsc©a                         
]TÞisplenHNa      CUnmatabita´ .       
CIdUnnigCIta             RKUGacarüTaMgtUcFM  
jatimitþRKb;niKm  mkCYbCuMTTYlpl .     
EdlkUnecA)neFVI  nUvGMeBICakusl 
sUmTan[)ndl;  eTaHmNÐlq¶ayy:agNa . 
kuslTaMgGs;hñwg    sUmTIBwgelIeTvta 

 Edlmancitþemtþa   naMplaTaMgGs;enH .  
eTACUn[´pg            dUcbMNgkMubIeFVs  
kUnecAenAÉeNH        minRbEhsbBa¢Únmk .  
sUmmancitþrIkray    edaysb,ayTTYlyk  
kUnecA)néllk        bBa¢ÚnmkelakRKb;R)N . 
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edIm,IesaykmSanþ        sUm[)nnUvsuxCa 
kUnecATaMgGs;Kña  )nbUCaCUneTAehag .  

visaxa]Tan 
esckþIRtiHriHrbs;´fa   etIenAeBlNa´)nfVayTan 
nUvR)saTfμItamRTBüEdlman CaviharTanfVaycMeBaHsgÇ. 
esckþIRtiHriHrbs;´fa   etIenAeBlNa´)n»nGgÁ 
fVayERKBUkexñIyedaycitþp©itp©g; cMeBaHdl;sgÇEdlKg;kñúgvtþ. 
esckþIRtiHriHrbs;´fa   etIenAeBlNa´)nfVayPtþ 
pSMedaymMs³eFVIedayh μt;ct; slakPtþCaGaharTan . 
esckþIRtiHriHrbs;´fa etIenAeBlNaCYbRBHRTg;jaN 
RBmTaMgRBHsgÇsT§a´man     fVaycIvrTansMBt;sac;l¥ . 
esckþIRtiHriHrbs;´fa   etIenAeBlNaCYbsgÇbvr 
fVayePsC¢³TwkXμúMeRbgsár     TwkedaHeKal¥nigTwkGMeBA . 
mkdl;\LÚv´)nseRmc   RKb;muxeRsc)c;\tmansl;enA 
´)nfVayTankb;Tukya:geRCA kñúgdMeNIreTAkan;RBHniBVan .  

etCH´sag 
etCH´sag   sMGitsMGag  »nkayvaca 
sUmsuxesaPa  rYcBITukça   qøgdl;eRtIymha 

eBalKWniBVan . 
RKb;Can;RKb;Cati  kuM[´Xøat   BIsIlnigTan 
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KMnit´ekIt   kMeNIt´man  mKÁplCas<an 
dl;sßanéføføa . 

´CUnmKÁpl  cMeBaHeTAdl; matabita 
KuNRKU]bCÄa- yacarü   KuNjatka  

R)MBIrsnþan . 
CIdUnCIta   rs;enAkþINa  elakm©as;Eckzan 
sUmCUnmKÁpl kuslefáIgfáan  sUmsuxekSmkSanþ  

dl;sßanputTukç . 
´sUmsc©a   ekItCatiNa²  sUm[´sux 
sUmmanbBaØa  PøWføaemaHmut  rYcputBITukç 

dl;niBVanehag . 

ងំេសចក្ដី្របថន  
sUm[GñkTaMgLay  suxsb,ayTaMgGs;Kña 
kuM[maneraKa   RBmTaMgjatimitþsnþan .   
cUrxMRbwgRbRBwtþ        sagsucritFm’[)n  
sBVéf¶sasnaman      xMeFVITansIlPavna .  
ekItmkkñúgelakIy_      CnRbusRsImanvasna   
xMeronsURtFm’Gaf’      Tan;sasnaRBHRTg;jaN . 
t,iteyIgminsÁal;pøÚv   nwgedIreTARBHniBVan  
CaTIsuxekSmkSanþ      lHbg;)ncakmnÞil . 
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btþiTan 
ya eTvta snþiviharvasinI fUeb Xer eBaFiXer thw 

thw ta FmμTaenn Pvnþú bUCita esatßw keraenþn viharmNÐel 
efra c mCÄa nvka c Pikçeva saramika Tanbtw ])aska 
Kama c eTsa  niKma c \sSra sb,aNPUta suxita Pvnþú 
et ClaBuCa eybi c GNÐsmÖva sMesTCata Gfevab)atika 
niyüanikM FmμvrM bdic© et seBVbi TukçsS keranþú sMxyM zatu 
cirM stM Femμa FmμFra c buKÁla segÇa ehatu  smeKÁav 
Gtßay c hitay c Gemð rkçtu sT§emμa seBVbi Fmμcariena 
vuDÆw sb,abueNyüam Fmμariyb,ev Tiet . 

pSayemtþakñúgTisTaMg 10 
seBV burtßimay Tisay stþa Gevra suxI ehanþú 

seBV burtßimay GnuTisay stþa Gevra suxI ehanþú 

seBV TkçiNay Tisay stþa Gevra suxI ehanþú 

seBV TkçiNay GnuTisay stþa Gevra suxI ehanþú 

seBV bcäimay Tisay stþa Gevra suxI ehanþú 

seBV bcäimay GnuTisay stþa Gevra suxI ehanþú 

seBV ]tþray Tisay stþa Gevra suxI ehanþú 
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seBV ]tþray GnuTisay stþa Gevra suxI ehanþú 

seBV ]brimay Tisay stþa Gevra suxI ehanþú   

seBV ehdæimay Tisay stþa Gevra suxI ehanþú 

seBV stþa Gevra ehanþú/ suxita ehanþú/ niTÞúkça   

ehanþú/ GBüabCÄa ehanþú/ GnIXa ehanþú/ TIXayuka ehanþú/  

GeraKa ehanþú/ sm,tþIhi smiCÄnþú/ suxI GtþanM brihrnþú . 

Tukçb,tþa c niTÞúkça   Pyb,tþa c niBÖya  

esakb,tþa c niesSaka   ehanþú seBVbi )Niena . 

seBV burtßimay Tisay stþa Gevra suxI ehanþú   
stVTaMgLayTaMgBYg ¬EdlsßitenA¦ kñúgTisbUB’ sUmkMu[maneBor 
nwgKña manEtesckþIsux . 

seBV burtßimay GnuTisay stþa Gevra suxI ehanþú  
stVTaMgLayTaMgBYg ¬EdlsßitenA¦ kñúgTisGaeKñy_ sUmkMu[man 
eBornwgKña manEtesckþIsux . 

seBV TkçiNay Tisay stþa Gevra suxI ehanþú  
stVTaMgLayTaMgBYg ¬EdlsßitenA¦ kñúgTisTkSiN sUmkMu[man 
eBornwgKña manEtesckþIsux . 
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seBV TkçiNay GnuTisay stþa Gevra suxI ehanþú  
stVTaMgLayTaMgBYg ¬EdlsßitenA¦ kñúgTisnirtI sUmkMu[maneBor 
nwgKña manEtesckþIsux . 

seBV bcäimay Tisay stþa Gevra suxI ehanþú   
stVTaMgLayTaMgBYg ¬EdlsßitenA¦ kñúgTisbs©im sUmkMu[man 
eBornwgKña manEtesckþIsux . 

seBV bcäimay GnuTisay stþa Gevra suxI ehanþú   
stVTaMgLayTaMgBYg ¬EdlsßitenA¦ kñúgTisBayBü sUmkMu[man 
eBornwgKña manEtesckþIsux . 

seBV ]tþray Tisay stþa Gevra suxI ehanþú   
stVTaMgLayTaMgBYg ¬EdlsßitenA¦ kñúgTis]tþr sUmkMu[man 
eBornwgKña manEtesckþIsux . 

seBV ]tþray GnuTisay stþa Gevra suxI ehanþú   
stVTaMgLayTaMgBYg ¬EdlsßitenA¦ kñúgTis|san sUmkMu[man 
eBornwgKña manEtesckþIsux . 

seBV ]brimay Tisay stþa Gevra suxI ehanþú   
stVTaMgLayTaMgBYg ¬EdlsßitenA¦ kñúgTisxagelI sUmkMu[man 
eBornwgKña manEtesckþIsux . 
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seBV ehdæimay Tisay stþa Gevra suxI ehanþú   
stVTaMgLayTaMgBYg ¬EdlsßitenA¦ kñúgTisxaeRkam sUmkMu[man 
eBornwgKña manEtesckþIsux.  

seBV stþa Gevra ehanþú stVTaMgLayTaMgBYg sUmkMu[ 
maneBornwgKña 

suxita ehanþú   sUmmanEtesckþIsux  
niTÞúkça ehanþú   sUm[R)scakTukç 
GBüabCÄa ehanþú sUmkMuBüa)TKña 

GnIXa ehanþú    sUmkMu[manesckþIceg¥ótcg¥l;citþ 
TIXayuka ehanþú    sUm[manGayuEvg 
GeraKa ehanþú    sUmkuM[maneraK 
sm,tþIhi smiCÄnþú   sUm[)nseRmcedaysm,tþiTaMgLay 

suxI GtþanM brihrnþú   sUm[rkSanUvxøÜn[enACasux ¬teTA¦ . 
Tukçb,tþa c niTÞúkça   Pyb,tþa c niBÖya  

esakb,tþa c niesSaka   ehanþú seBVbi )Niena . 
stVTaMgLayTaMgBYg Edldl;ehIynUvesckþITukç sUmCa 

stV)t;esckþITukçeTA Edldl;ehIynUvP½y sUm[CastV)t; 
P½yeTA Edldl;ehIynUvesckþIesak sUm[CastV)t;esckþIesak 
eTAehag . 
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ឧទទិសបុណយដលេ់ទវ និងនគ 
  Gakasdæa c Pum μdæa eTva naKa mhiT§ika 

  buØM ena GnuemaTnþú cirM rkçnþú sasnM .  
rIeTvta nignaK zitenAnaPBEpndI enAelIGakaskþI mansirI 

d¾]tþm sUmGnuemaTnanUvbuNüCarbs;´ ehIysUmCYyEfTaMnUv 
sasnaGs;kalEvg . 

Gakasdæa c Pum μdæa eTva naKa mhiT§ika 

  buØM ena GnuemaTnþú cirM rkçnþú raCaena . 
rIeTvta nignaK zitenAnaPBEpndI enAelIGakaskþI mansirI 

d¾]tþm sUmGnuemaTnanUvbuNüCarbs;´ ehIysUmCYyEfTaMnUv 
raCaGs;kalEvg . 

Gakasdæa c Pum μdæa eTva naKa mhiT§ika 

  buØM ena GnuemaTnþú cirM rkçnþú jateya . 
rIeTvta nignaK zitenAnaPBEpndI enAelIGakaskþI mansirI 

d¾]tþm sUmGnuemaTnanUvbuNüCarbs;´ ehIysUmCYyEfTaMnUvBYk 
jatiGs;kalEvg . 

Gakasdæa c Pum μdæa eTva naKa mhiT§ika 

  buØM ena GnuemaTnþú cirM rkçnþú )Niena . 
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rIeTvta nignaK zitenAnaPBEpndI enAelIGakaskþI mansirI 
d¾]tþm sUmGnuemaTnanUvbuNüCarbs;´ ehIysUmCYyEfTaMnUvBYk 
stVGs;kalEvg . 

Gakasdæa c Pumμdæa eTva naKa mhiT§ika 

  buØM ena GnuemaTnþú cirM rkçnþú ena sTa . 
rIeTvta nignaK zitenAnaPBEpndI enAelIGakaskþI mansirI 

d¾]tþm sUmGnuemaTnanUvbuNüCarbs;´ ehIysUmCYyEfTaMnUv 
eyIg´Gs;kalEvg . 

GFidæansasna 
sUm[RBHBuT§sasna rugerOgcRmIn sUm[RBHBuT§sasna 

pSayTUeTAeBjsklelak sUm[elakTaMgmUl )nRbkbeday 

snþiPaB RBHskümunIsm<úT§RTg;Rtas;fa ntßi snþibrM suxM BuMman 
esckþIsuxdéTeRkAGMBIesckþIs¶b;eLIy . 
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បរតិ្តបាល ិ

នមោ ត្ស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោម ាស្ម្ពទុ្ធស្ស។ 

១.  ស្ម្ន្ត ា ចក្កវាមេសុ្  អត្រោគចឆនត ុមទ្វោ 

ស្ទ្ធម្មំ ម្ុនិរាជស្ស  សុ្ណនត ុស្គគមោក្ខ ទំ្។ 

២. ធម្មស្សវនកាមោ អយំ ភទ្ន្ត ា។ 

៣. នមោ ត្ស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោម ាស្ម្ពទុ្ធស្ស។ 

ពទុ្ធំ ស្រណំ គច្ឆ ាម្ិ, ធម្មំ ស្រណំ គច្ឆ ាម្ិ, ស្ង្ឃំ ស្រណំ 

គច្ឆ ាម្ិ, ទ្តិុ្យម្បិ ពទុ្ធំ ស្រណំ គច្ឆ ាម្ិ, ទ្តិុ្យម្បិ ធម្មំ ស្រណំ 

គច្ឆ ាម្ិ, ទ្តិុ្យម្បិ ស្ង្ឃំ ស្រណំ គច្ឆ ាម្ិ, ត្តិ្យម្បិ ពទុ្ធំ ស្រណំ 

គច្ឆ ាម្ិ, ត្តិ្យម្បិ ធម្មំ ស្រណំ គច្ឆ ាម្ិ, ត្តិ្យម្បិ ស្ង្ឃំ ស្រណំ 

គច្ឆ ាម្ិ១។ 

៤. មយ ស្ន្ត ា ស្នតចិោត ា តិ្ស្រមណរណា ឯត្ថ មោក្នតមរ វា 

ភោុម ាភោុម ា ច មទ្វា គុណគណគហណពាវដា ស្ពវ កាលំ, ឯមត្ 

អាយនត ុ មទ្វា, វរក្នក្ម្មយ មម្រុរាមជ វស្មន្ត ា ស្មន្ត ា 

ស្មន្ត ាស្មហតំុ្ ម្ុនិវរវចនំ មោតុ្ម្គគំ ស្ម្គគំ២។ 

                                                

១. ខទុ្ទក្. ខទុ្ទក្. ៥២/១, ម្ូលមបាត្ថមក្ ត្សិ្រណគម្នំ ន ឋបិត្ំ។២. 

ម្ូលមបាត្ថមក្ ស្ម្គ្គ ា។  
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៥. ស្មពវ សុ្ ចក្កវាមេសុ្ យកាខ ា មទ្វា ច ត្រពហម មន្១

  យំ អមម្ េហិ ក្តំ្ បុញ្ញ ំ ស្ពវ ស្ម្បត្តិោធកំ្។ 

៦. ស្មពវ  តំ្ អនមុោឍទិ្ោវ ា ស្ម្គ្គ ា ោស្មន រោ 

  បោទ្រហិោ មោនត ុ អារកាខ ាសុ្ វមិស្ស្មោ។ 

៧.  ោស្នស្ស ច មោក្ស្ស   

   វុឌ្ឍី ភវតុ្ ស្ពវ ទា     

   ោស្នម្បិ ច មោក្ញ្ច     

   មទ្វា រក្ខ នត ុស្ពវ ទា។ 

៨.                                      

                                 ២។ 

ធម្មស្សវន្នសិ្សំ្ក្ថា 

៩. រាជមោ វា មច្រមោ វា ម្នសុ្សមោ វា អម្នសុ្សមោ វា 

អគគិមោ វា ឧទ្ក្មោ វា បិោចមោ វា ខាណុក្មោ វា 

ក្ណដ ក្មោ វា នក្ខ ត្តមោ វា ជនបទ្មរាគមោ វា អស្ទ្ធម្មមោ វា 

                                                

១. ក្ត្ថចិ មបាត្ថមក្ ត្រពហម ុ មន្។២               ៤-៨ បមពវ សុ្ បាឋា 

ម្ង្គលសុ្ត្តភាណយាចនក្ថាភោូ ទិ្ស្សនត។ិ  
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អស្នទិដ្ឋិមោ វា អស្បបុរសិ្មោ វា ចណឌ ហត្ថិអស្សម្ិគមគ្ណ-

កុ្ក្កុរអហិវចិឆិក្ម្ណិស្បបទី្បិអចឆត្រចឆសូ្ក្រម្ហឹយក្ខ រក្ខ -

ោទី្ហិ                                

           ។ 

ភាណាភយិាចនក្ថា 

១០. យំ ម្ង្គលំ ទាវ ាទ្ស្ហិ ចិនតយឹសុ្ ស្មទ្វកា 

  មោោថ ានំ ន្ធិគចឆនត ិ អដ្ឋត្តឹស្ញ្ច  ម្ង្គលំ។ 

១១. មទ្សិ្តំ្ មទ្វមទ្មវន  ស្ពវ បាបវនិ្ស្នំ  

  ស្ពវ មោក្ហិត្ោថ ាយ ម្ង្គលំ តំ្ ភណាម្ មហ។ 

១. ម្ង្គលសុ្ត្ត 

១២. ឯវំ មម្ សុ្តំ្ ឯកំ្ ស្ម្យំ ភគវា ោវត្ថិយំ វហិរតិ្ 

មជត្វមន អន្ថបិណឌ ិក្ស្ស អារាមម្។ អថ មខា អញ្ញត្រា មទ្វោ 

អភិក្កន្ត ាយ រត្តិយា អភិក្កនតវណាណ ា មក្វលក្បបំ មជត្វនំ 

ឱភាមស្ោវ ា មយន ភគវា មត្នបុស្ង្ កម្ិ, ឧបស្ង្ កម្ិោវ ា ភគវនតំ 

អភិវាមទ្ោវ ា ឯក្ម្នតំ អដាឋ ាសិ្។ ឯក្ម្នត ំ ឋិោ មខា ោ មទ្វោ 

ភគវនតំ គ្ថាយ អជឈភាសិ្។ 

១៣. ពហូ មទ្វា ម្នសុ្ា ច ម្ង្គោនិ អចិនតយុំ 

អាក្ង្ខោន្ មោោថ ានំ ត្រពហិូ ម្ង្គលម្ុត្តម្ំ។ 
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១៤. អមស្វន្ ច ពាោនំ បណឌ ិោនញ្ច  មស្វន្ 

បូជា ច បូជមនយានំ១ ឯតំ្ ម្ង្គលម្ុត្តម្ំ។ 

១៥. បតិ្រូបមទ្ស្វាមោ ច បមុពវ  ច ក្ត្បុញ្ញោ 

អត្តស្ោម ាបណិធិ២ ច ឯតំ្ ម្ង្គលម្ុត្តម្ំ។ 

១៦. ពាហុស្ចចញ្ច  សិ្បបញ្ច   វនិមយា ច សុ្សិ្ក្ខ ិមោ 

សុ្ភាសិ្ោ ច យា វាច្ ឯតំ្ ម្ង្គលម្ុត្តម្ំ។ 

១៧. ោោបិតុ្ ឧបដាឋ ានំ បុត្តទារស្ស ស្ង្គមោ 

អន្កុ្ោ ច ក្ម្មន្ត ា ឯតំ្ ម្ង្គលម្ុត្តម្ំ។ 

១៨. ទានញ្ច  ធម្មចរយិា ច ញាត្កានញ្ច  ស្ង្គមោ 

អនវជាជ ានិ ក្ោម ានិ  ឯតំ្ ម្ង្គលម្ុត្តម្ំ។ 

១៩. អារតី្ វរិតី្ បាបា  ម្ជជបាន្ ច សំ្យមោ 

អបបោមទា ច ធមម្មសុ្ ឯតំ្ ម្ង្គលម្ុត្តម្ំ។ 

២០. គ្រមវា ច និវាមោ ច ស្នតដុ្ឋិ ច ក្ត្ញ្ញុោ 

កាមលន ធម្មស្សវនំ៣ ឯតំ្ ម្ង្គលម្ុត្តម្ំ។ 

                                                

១. បូជនយីានំ (សី្. ស្ា. កំ្. បី.)។ ២. អត្ថស្ោម ាបណីធី (ក្ត្ថចិ)។ ៣. 

ធម្មស្ាវណំ (ក្. សី្.), ធម្មស្វនំ (ក្. សី្.)។ 
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២១. ខនតី ច មោវចស្សោ ស្ម្ណានញ្ច  ទ្ស្សនំ 

កាមលន ធម្មោក្ច្ឆ ា ឯតំ្ ម្ង្គលម្ុត្តម្ំ។ 

២២. ត្មបា ច ត្រពហម ចរយិញ្ច  អរយិស្ច្ច ាន ទ្ស្សនំ 

និពាវ ានស្ចឆិកិ្រយិា ច ឯតំ្ ម្ង្គលម្ុត្តម្ំ។ 

២៣. ផុដ្ឋស្ស មោក្ធមម្មហិ ចិត្តំ យស្ស ន ក្ម្បតិ្ 

អមោកំ្ វរិជំ មខម្ំ ឯតំ្ ម្ង្គលម្ុត្តម្ំ។ 

២៤. ឯោទិ្ោនិ ក្ោវ ាន ស្ពវ ត្ថម្បរាជិោ 

ស្ពវ ត្ថ មោត្ថិិំ គចឆនតិ តំ្ មត្សំ្ ម្ង្គលម្ុត្តម្ំ។ 

ម្ង្គលសុ្ត្តំ និដ្ឋិតំ្១។ 

បរតិ្តគុណក្ថា 

២៥. បណិធានមោ បដាឋ ាយ ត្ថាគត្ស្ស ទ្ស្បារម្ិមយា, 

ទ្ស្ឧបបារម្ិមយា, ទ្ស្បរម្ត្ថបារម្ិមយា ច្តិ្ ស្ម្ត្តឹស្-

បារម្ិមយា,២ បញ្ច  ម្ោបរចិ្ច ាមគ, មោក្ត្ថចរយិា ញាត្ត្ថ-

ចរយិាតិ្៣ ពទុ្ធត្ថចរយិាតិ្ តិ្មស្ា ចរយិាមយា បចឆិម្ភមវ 

                                                

១. ខទុ្ទក្. ខទុ្ទក្. ៥២/៤, ខទុ្ទក្. សុ្ត្ត. ៥៤/ ៨៦។២. ក្ត្ថចិ មបាត្ថមក្ អយំ 

បាមឋា ន ទិ្ស្សត្ិ។៣. ក្ត្ថចិ មបាត្ថមក្ ឥមម្ បាឋា ន ទិ្ស្សនតិ។   
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គពភវក្កនតឹ ជាតឹ្ អភិនិក្ខ ម្នំ បធានចរយិំ មពាធិបលលមង្ ក ោរវជិយំ 

ស្ពវ ញ្ញុត្ញ្ញ ាណបបដ្ិមវធំ ធម្មចក្កបបវត្តនំ១ នវមោកុ្ត្តរធមម្មតិ្ 

ស្មពវ បិមម្ ពទុ្ធគុមណ អាវមជជោវ ា មវោលិយា តី្សុ្ បាការនតមរសុ្ 

តិ្យាម្រត្តឹ បរតិ្តំ ក្មរាមន្ត ា អាយោម ា អាននទមត្ថមរា  វយិ ការុញ្ញចិត្តំ 

ឧបដ្ឋមបោវ ា។ 

២៦. មកាដ្ិស្ត្ស្ហមស្សសុ្ ចក្កវាមេសុ្ មទ្វោ 

យស្ាណំ បដ្ិគគណេនតិ យញ្ច  មវោលិយា បុមរ។ 

២៧. មរាគ្ម្នសុ្សទ្ពុភិក្ខ - ស្ម្ភតំូ្ តិ្ វធិំ ភយំ 

ខិបបម្នតរធាមបសិ្  បរតិ្តំ តំ្ ភណាម្ មហ។ 

២. រត្នសុ្ត្ត 

២៨.  យានីធ ភោូនិ ស្ោគោនិ   

   ភោុម ានិ២វា យានិ វ អនតលិមក្ខ  

ស្មពវ វ ភោូ សុ្ម្ន្ ភវនត ុ  

 អមថាបិ ស្ក្កចច សុ្ណនត ុភាសិ្តំ្។ 

                                                

១. ក្ត្ថចិ មបាត្ថមក្ អយំ បាមឋា ន ទិ្ស្សត្ិ។២. ភោូនិ (ក្.)។   
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២៩.  ត្ោម ា ហិ ភោូ និោមម្ថ ស្មពវ    

   មម្ត្តំ ក្មរាថ ោនសិុ្យា បជាយ 

ទិ្វា ច រមោត ា ច ហរនតិ មយ ពលិិំ    

 ត្ោម ា ហិ មន រក្ខ ថ អបបម្ោត ា។ 

៣០.  យំ កិ្ញ្ច ិ វតិ្តំ ឥធ វា ហុរំ វា   

   ស្មគគសុ្ វា យំ រត្នំ បណីតំ្ 

ន មន្ ស្ម្ំ អត្ថិ ត្ថាគមត្ន  

 ឥទ្ម្បិ ពមុទ្ធ រត្នំ បណីតំ្ 

ឯមត្ន ស្មចចន សុ្វត្ថិ មោតុ្។ 

៣១.  ខយំ  វរិាគំ អម្តំ្ បណីតំ្    

   យទ្ជឈគ្ ស្ក្យម្ុនី ស្ោហិមោ 

ន មត្ន ធមម្មន ស្ម្ត្ថិ កិ្ញ្ច  ិ  

 ឥទ្ម្បិ ធមម្ម រត្នំ បណីតំ្ 

ឯមត្ន ស្មចចន សុ្វត្ថិ មោតុ្។ 

៣២.  យំ ពទុ្ធមស្មដាឋ ា បរវិណណយី សុ្ចិិំ  

    ស្ោធិោននតរកិ្ញ្ញោហុ 

ស្ោធិន្ មត្ន ស្មោ ន វជិជតិ្  

 ឥទ្ម្បិ ធមម្ម រត្នំ បណីតំ្ 

ឯមត្ន ស្មចចន សុ្វត្ថិ មោតុ្។ 
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៣៣.  មយ បុគគោ អដ្ឋ ស្តំ្ បស្ោថ ា   

   ចោត ារ ិឯោនិ យុគ្និ មោនត ិ

មត្ ទ្ក្ខ ិមណយា សុ្គត្ស្ស ោវកា  

 ឯមត្សុ្ ទិ្ន្ន ានិ ម្ហបផោនិ 

ឥទ្ម្បិ ស្មង្ឃ រត្នំ បណីតំ្  

 ឯមត្ន ស្មចចន សុ្វត្ថិ មោតុ្។ 

៣៤.  មយ សុ្បបយុោត ា ម្នោ ទ្មេេន  

   និកាក ាម្ិមន្ មគ្ត្ម្ោស្នម្ េ ិ

មត្ បត្តិបោត ា អម្តំ្ វគិយ េ  

 លទាធ ា ម្ុធា និពវ តិុ្ិំ១ភញុ្ជ ោន្ 

ឥទ្ម្បិ ស្មង្ឃ រត្នំ បណីតំ្  

 ឯមត្ន ស្មចចន សុ្វត្ថិ មោតុ្។ 

៣៥.  យថិនទខីមោ បថវសិ្សិមោ២ សិ្យា  

   ចតុ្ពភិ វាមត្ហិ អស្ម្បក្ម្បិមយា 

ត្ថូបម្ំ ស្បបុរសំិ្ វទាម្ិ   

 មយា អរយិស្ច្ច ានិ អមវចច បស្សតិ្ 

                                                

១. នពិវ តុ្ិ (ក្.)។២. បឋវសិ្សិមោ (ក្. សី្.), បថវ ិិំសិ្មោ (ក្. សិ្. ស្ា. កំ្. 

បី.)។   
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ឥទ្ម្បិ ស្មង្ឃ រត្នំ បណីតំ្  

 ឯមត្ន ស្មចចន សុ្វត្ថិ មោតុ្។ 

៣៦.  មយ អរយិស្ច្ច ានិ វភិាវយនតិ   

   គម្ភីរបមញ្ញន សុ្មទ្សិ្ោនិ 

កិ្ញ្ច ាបិ មត្ មោនតិ ភសំុ្ បម្ោត ា  

 ន មត្ ភវំ អដ្ឋម្ោទិ្យនតិ 

ឥទ្ម្បិ ស្មង្ឃ រត្នំ បណីតំ្  

 ឯមត្ន ស្មចចន សុ្វត្ថិ មោតុ្។ 

៣៧.  ស្ោវស្ស ទ្ស្សនស្ម្បទាយ១  

    ត្យស្សុ ធោម ា ជហិោ ភវនតិ 

ស្កាក ាយទិ្ដ្ឋី វចិិកិ្ចឆិត្ញ្ច   

 សី្លពវ តំ្ វាបិ យទ្ត្ថិ កិ្ញ្ច ិ។ 

៣៨.  ចតូ្ហបាមយហិ ច វបិបម្ុមោត ា   

   ឆច្ច ាភិឋាន្និ២អភពវ  កាតំុ្៣ 

ឥទ្ម្បិ ស្មង្ឃ រត្នំ បណីតំ្  

 ឯមត្ន ស្មចចន សុ្វត្ថិ មោតុ្។ 

                                                

១. ស្ោវស្ទ្ទស្សនស្ម្បទាយ (ក្.)។២. ឆ ច្ភឋិាន្និ (សី្. ស្ា.)។៣. 

អភមពាវ ា កាត្ុ ំ(សី្.)។   
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៣៩.  កិ្ញ្ច ាបិ មោ ក្ម្ម១ក្មរាតិ្ បាបកំ្  

   កាមយន វាច្ ឧទ្ មចត្ោ វា 

អភពវ ២ មោ ត្ស្ស បដ្ិចឆទាយ៣   

 អភពវ ោ ទិ្ដ្ឋបទ្ស្ស វុោត ា 

ឥទ្ម្បិ ស្មង្ឃ រត្នំ បណីតំ្  

 ឯមត្ន ស្មចចន សុ្វត្ថិ មោតុ្។ 

៤០.  វនបបគុមម្ព យថ៤ ផុស្សិត្មគគ   

   គិោេ ានោមស្ បឋម្ស្មិិំ៥ គិមម្ េ, 

ត្ថូបម្ំ ធម្មវរំ អមទ្ស្យិ៦    

 និពាវ ានគ្ម្ិិំ បរម្ ំហិោយ 

ឥទ្ម្បិ ពមុទ្ធ រត្នំ បណីតំ្  

 ឯមត្ន ស្មចចន សុ្វត្ថិ មោតុ្។ 

៤១.  វមរា វរញ្ញូ  វរមទា វរាហមរា    

   អនតុ្តមរា ធម្មវរំ អមទ្ស្យិ 

ឥទ្ម្បិ ពមុទ្ធ រត្នំ បណីតំ្  

 ឯមត្ន ស្មចចន សុ្វត្ថិ មោតុ្។ 

                                                

១. ក្ម្ម ំ(សី្. ស្ា. កំ្. បី.)។២. អភមពាវ ា (ពហូសុ្)។៣. បដ្ិច្ឆ ាទាយ (សី្.)។ 

៤. យថា (សី្. ស្ា.)។៥. បឋម្ស្មិ (?)។៦. អមទ្ស្យី (សី្.)។ 
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៤២.  ខីណំ បុរាណំ នវ នត្ថិ ស្ម្ភវំ   

    វរិត្តចិោត ាយតិ្មក្ ភវស្មិិំ 

មត្ ខីណពីជា អវរូិេេិឆន្ទ ា  

 និពវ នតិ ធីរា យថាយំ១ បទី្មបា 

ឥទ្ម្បិ ស្មង្ឃ រត្នំ បណីតំ្  

 ឯមត្ន ស្មចចន សុ្វត្ថិ មោតុ្។ 

៤៣.  យានីធ ភោូនិ ស្ោគោនិ   

   ភោុម ានិ វា យានិ វ អនតលិមក្ខ  

ត្ថាគតំ្ មទ្វម្នសុ្សបូជិតំ្  

 ពទុ្ធំ នម្ស្ាម្ សុ្វត្ថិ មោតុ្។ 

៤៤.  យានីធ ភោូនិ ស្ោគោនិ   

   ភោុម ានិ វា យានិ វ អនតលិមក្ខ  

ត្ថាគតំ្ មទ្វម្នសុ្សបូជិតំ្   

 ធម្មំ នម្ស្ាម្ សុ្វត្ថិ មោតុ្។ 

៤៥.  យានីធ ភោូនិ ស្ោគោនិ   

   ភោុម ានិ វា យានិ វ អនតលិមក្ខ  

                                                

១. យថយំ (ក្.)។  
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ត្ថាគតំ្ មទ្វម្នសុ្សបូជិតំ្  

 ស្ង្ឃំ នម្ស្ាម្ សុ្វត្ថិ មោតុ្។ 

រត្នសុ្ត្តំ និដ្ឋិតំ្១។ 

ភាណាភយិាចនក្ថា 

៤៦. យស្ានភុាវមោ យកាខ ា  មនវ ទ្មស្សនតិ ភឹស្នំ 

យញ្េិ មចវានយុុញ្ជ មន្ត ា  រត្តិនទិវម្ត្នទិមោ។ 

៤៧. សុ្ខំ សុ្បតិ្ សុ្មោត ា ច  បាបំ កិ្ញ្ច ិ ន បស្សតិ្ 

  ឯវោទិ្គុណូមបតំ្  បរតិ្តំ តំ្ ភណាម្ មហ។ 

៣. មម្ត្តសុ្ត្ត 

៤៨.  ក្រណីយម្ត្ថកុ្ស្មលន    

   យនតស្នតំ បទំ្ អភិស្មម្ចច 

ស្មកាក ា ឧជូ ច សុ្ហុជូ២ ច  

 សុ្វមច្ ចស្ស ម្ុទ្ ុអនតិ្ោនី។ 

                                                

១. ខទុ្ទក្. ខទុ្ទក្. ៥២/៦, ខទុ្ទក្. សុ្ត្ត . ៥៤/៧៣។២. សូ្ជូ (សី្.)។  
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៤៩.  ស្នតសុ្សមកា ច សុ្ភមរា ច   

   អបបកិ្មច្ច ា ច ស្លលហុក្វុត្តិ 

ស្នតិន្ទនទិមយា ច និបមកា ច  

 អបបគមពាភ ា កុ្មលស្វ ននគិុមទាធ ា។ 

៥០.  ន ច ខទុ្ទោចមរ កិ្ញ្ច  ិ    

   មយន វញិ្ញូ  បមរ ឧបវមទ្យយុំ 

សុ្ខិមន្វ មខម្ិមន្ មោនត ុ

 ស្ពវ ស្ោត ា១ ភវនត ុសុ្ខិត្ោត ា។ 

៥១.  មយ មក្ចិ បាណភតូ្ត្ថិ    

   ត្ោ វា ថាវរា វនវមស្ោ 

ទី្ឃា វា មយវ ម្ហន្ត ា២    

 ម្ជឈិោ រស្សកា អណុក្ថូោ។ 

៥២.  ទិ្ដាឋ ា វា មយ វ អទិ្ដាឋ ា ៣    

   មយ វ៤ ទ្មូរ វស្នតិ អវទិ្មូរ 

ភោូ វ៥ ស្ម្ភមវសី្ វ៦    

ស្ពវ ស្ោត ា ភវនត ុសុ្ខិត្ោត ា។ 

                                                

១. ស្ព្មវ ស្ោត ា (សី្. ស្ា.)។២. ម្ហនត (?)។៣. អទ្ដិ្ឋ (?)។៤. មយ ច (សី្. 

ស្ា. កំ្. បី.)។៥. វា (ស្ា. កំ្. បី. ក្.។៦.វា (សី្. ស្ា. កំ្. បី.)។ 
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៥៣.  ន បមរា បរំ និកុ្មពវ ថ    

   ន្តិ្ម្មញ្ញថ ក្ត្ថចិ ន ក្ញ្ច ិ១  

ពាមរាស្ន្ បដ្ិឃស្ញ្ញ ា 

 ន្ញ្ញម្ញ្ញស្ស ទ្កុ្ខ ម្ិមចឆយយ។ 

៥៤.  ោោ យថា និយំ បុត្ត-    

   ោយុោ ឯក្បុត្តម្នរុមក្ខ  

ឯវម្បិ ស្ពវ ភមូត្សុ្    

 ោនសំ្ ភាវមយ អបរោិណំ។ 

៥៥.  មម្ត្តញ្ច  ស្ពវ មោក្ស្មិ    

   ោនសំ្ ភាវមយ អបរោិណំ 

ឧទ្ធំ អមធា ច តិ្រយិញ្ច   

 អស្ោព ាធំ អមវរម្ស្បត្តំ។ 

៥៦.  តិ្ដ្ឋំ ចរំ និសិ្មន្ន ា វ២     

   ស្យាមន្ យាវោស្ស វតិ្ម្ិមទាធ ា៣  

ឯតំ្ ស្តិ្ិំ អធិមដ្ឋយយ   

 ត្រពហម មម្តំ្ វោិរម្ិធោហុ។ 

                                                

១. នំ ក្ញ្ច ិ (សី្. ប.ី), នំ កិ្ញ្ច ិ (ស្ា.), ន កិ្ញ្ច ិ (ក្.)។២. វា (សី្. ស្ា. កំ្. 

បី.)។៣.  វគិត្មិ្មទាធ ា (ពហូសុ្)។  
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៥៧.  ទិ្ដ្ឋិញ្ច  អនបុគគម្ម     

   សី្លវា ទ្ស្សមនន ស្ម្បមន្ន ា 

កាមម្សុ្ វនិយ១ មគធំ    

 ន ហិ ជាតុ្គគពភមស្យយ បុន មរតិ្។ 

មម្ត្តសុ្ត្តំ និដ្ឋិតំ្២។ 

ភាណាភយិាចនក្ថា 

៥៨. ស្ពាវ ាសី្វសិ្ជាតី្នំ  ទិ្ពវ ម្ន្ត ាគទំ្  វយិ  

យំ ន្មស្តិ្  វសំិ្ មឃារំ  មស្ស្ញ្ច ាបិ បរសិ្សយំ។  

៥៩. អាណមក្ខ ត្តម្ េិ ស្ពវ ត្ថ  ស្ពវ ទា ស្ពវ បាណិនំ 

ស្ពវ មោបិ និវាមរតិ្  បរតិ្តំ តំ្ ភណាម្ មហ។ 

៤. ខនធបរតិ្ត 

៦០.   វរូិបមក្ខ ហិ មម្ មម្ត្តំ    

   មម្ត្តំ ឯរាបមថហិ មម្ 

ឆពាបុមត្តហិ មម្ មម្ត្តំ   

 មម្ត្តំ ក្ណាេ ាមគ្ត្ម្មក្ហិ ច។ 

                                                

១.  វមិនយយ (សី្.)។២. ខទុ្ទក្. ខទុ្ទក្. ៥២/១៨, ខទុ្ទក្. សុ្ត្ត. ៥៤/៥០។   
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៦១. អបាទ្មក្ហិ មម្ មម្ត្តំ មម្ត្តំ ទ្វ ិបាទ្មក្ហិ១ មម្ 

ចតុ្បបមទ្ហិ មម្ មម្ត្តំ មម្ត្តំ ពហុបបមទ្ហិ មម្។ 

៦២. ោ ម្ំ អបាទ្មកា ហិិំសិ្ ោ ម្ំ ហិិំសិ្ ទ្វ ិបាទ្មកា២  

ោ ម្ំ ចតុ្បបមទា ហិិំសិ្ ោ ម្ំ ហិិំសិ្ ពហុបបមទា។ 

៦៣.  ស្មពវ  ស្ោត ា ស្មពវ  បាណា   

   ស្មពវ  ភោូ ច មក្វោ 

ស្មពវ  ភត្រទានិ បស្សនត ុ    

 ោ ក្ញ្ច ិ៣ បាបោគោ។ 

៦៤.  អបបោមណា ពមុទាធ ា    

   អបបោមណា ធមោម ា 

អបបោមណា ស្មង្ោ  

 បោណវន្ត ានិ ស្រសី្បានិ៤  

 អហិវចិឆិកា ស្ត្បទី្    

 ឧណណន្ភី ស្រព ូម្ូសិ្កា។ 

៦៥.  ក្ោ មម្ រកាខ ា ក្ោ មម្ បរោិត ា  

 បដ្ិក្កម្នត ុភោូនិ 

                                                

១. ទិ្បាទ្មក្ហិ (សី្. ស្ា. កំ្. បី.)។២. ទិ្បាទ្មកា (សី្. ស្ា. កំ្. បី.)។៣. 

កិ្ញ្ច  ិ(ស្ា. កំ្. ក្.)។៤. សិ្រ ិិំស្បានិ (សី្. ស្ា. កំ្. បី.)។ 
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មោហំ នមោ ភគវមោ     

 នមោ ស្ត្តននំ ស្ោម ាស្ម្ពទុាធ ានំ។ 

ខនធបរតិ្តំ និដ្ឋិតំ្១។ 

ភាណាភយិាចនក្ថា 

៦៦. បូមរនតំ មពាធិស្ោភ ាមរ  និពវ ត្តំ មោរមយានិយំ 

មយន សំ្វហិិោរក្ខ ំ  ម្ោស្ត្តំ វមនចរា។ 

៦៧. ចិរស្ស ំវាយម្ន្ត ាបិ  មនវ ស្ក្ខ ឹសុ្ គណេ ិតំុ្ 

ត្រពហម ម្នតនតិ អកាខ ាតំ្ បរតិ្តំ តំ្ ភណាម្ មហ។ 

៥. មោរបរតិ្ត 

៦៨. ឧមទ្ត្យំ ចក្ខ ុោ ឯក្រាជា    

  ហរសិ្សវមណាណ ា បថវបិបភាមោ២   

តំ្ តំ្ នម្ស្ាម្ិ ហរសិ្សវណណំ បថវបិបភាសំ្  

ត្យាជជ គុោត ា វហិមរម្ុ ទិ្វសំ្។ 

                                                

១.  វនិយ.ចេូ. ១០/១៤០, អង្គតុ្តរ. ចត្ុក្ក. ៤២/១៧៩, ខទុ្ទក្. ជា. ៥៨/១០២។ 

២. បឋវបិបភាមោ (សី្. ស្ា. បី.)។ 
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៦៩. មយ ត្រពាហម ណា មវទ្គូ ស្ពវ ធមម្ម   

  មត្ មម្ នមោ មត្ ច ម្ំ បាលយនត ុ

នម្ត្ថ ុពទុាធ ានំ១ នម្ត្ថ ុមពាធិយា   

 នមោ វមិ្ុោត ានំ២ នមោ  វមិ្តុ្តិយា 

ឥម្ំ មោ បរតិ្តំ ក្ោវ ា    

 មោមរា ចរតិ្ ឯស្ន្។ 

៧០. អមបត្យំ ចក្ខ ុោ ឯក្រាជា    

  ហរសិ្សវមណាណ ា បថវបិបភាមោ 

តំ្ តំ្ នម្មស្ាម្ិ ហរសិ្សវណណំ បថវបិបភាសំ្ 

 ត្យាជជ គុោត ា  វហិមរម្ុ រត្តិិំ។ 

៧១.  មយ ត្រពាហម ណា មវទ្គូ ស្ពវ ធមម្ម   

  មត្ មម្ នមោ មត្ ច ម្ំ បាលយនត ុ

នម្ត្ថ ុពទុាធ ានំ នម្ត្ថ ុមពាធិយា   

 នមោ វមិ្ុោត ានំ នមោ  វមិ្ុត្តិយា 

ឥម្ំ មោ បរតិ្តំ ក្ោវ ា    

 មោមរា វាស្ម្ក្បបយិ។ 

មោរបរតិ្តំ និដ្ឋិតំ្២។ 

                                                

១. ពទុាធ ាន (?)។២.  វមុិ្ោត ាន (?)។២. ខទុ្ទក្. ជា. ៥៨. ៥៨/១៥៩។   
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ភយាភយិាចនក្ថា 

៧២. បូមរនតំ មពាធិស្ោភ ាមរ និពវ ត្តំ វដ្ដជាតិ្យំ  

  យស្ស មត្មជន ទាវគគិ ម្ោស្ត្តំ វវិជជយិ។ 

៧៣. មថរស្ស ោរបិុត្តស្ស មោក្ន្មថន ភាសិ្តំ្ 

  ក្បបដាឋ ាយឹ ម្ោមត្ជំ បរតិ្តំ តំ្ ភណាម្ មហ។  

៦. វដ្ដក្បរតិ្ត 

៧៤.  អត្ថិ មោមក្ សី្លគុមណា   

   ស្ចចំ មោមចយយនទុ្ទយា 

មត្ន ស្មចចន កាោម្ិ 

 ស្ចចកិ្រយិម្ុត្តម្ំ១។ 

៧៥. អាមវមជជោវ ា ធម្មពលំ ស្រោិវ ា បុពវ មក្ ជិមន 

ស្ចចពលម្វស្ាយ ស្ចចកិ្រយិម្កាស្ហំ។ 

៧៦. ស្នតិ បកាខ ា អបត្ន្ ស្នតិ បាទា អវញ្ច ន្ 

ោោបិោ ច និក្ខ ន្ត ា ជាត្មវទ្ បដ្ិក្កម្។ 

                                                

១. ស្ាម្. ស្ចចកិ្រយិម្នតុ្តរំ។  



62 

៧៧.  ស្ហស្មចច ក្មត្ ម្យ េំ    

   ម្ោបជជលិមោ សិ្ខី 

វមជជសិ្ មោេស្ក្រោីនិ   

ឧទ្កំ្ បោវ ា យថា សិ្ខី 

ស្មចចន មម្ ស្មោ នត្ថ ិ   

ឯោ មម្ ស្ចចបារម្ី។ 

វដ្ដក្បរតិ្តំ និដ្ឋិតំ្១។ 

ភយាភយិាចនក្ថា 

៧៨. យស្ានសុ្សរមណន្បិ អនតលិមក្ខ បិ បាណិមន្ 

បតិ្ដ្ឋម្ធិគចឆនតិ  ភមូ្ិយំ វយិ ស្ពវ ទា។ 

៧៩. ស្ពវ បុទ្ទវជាលោេ ា  យក្ខ មច្រាទិ្ស្ម្ភវា 

គណន្ ន ច ម្ុោត ាន ំ បរតិ្តំ តំ្ ភណាម្ មហ។ 

៧. ធជគគសុ្ត្ត 

៨០. ឯវំ មម្ សុ្តំ្។ ឯកំ្ ស្ម្យំ ភគវា ោវត្ថិយំ  វហិរតិ្ 

មជត្វមន អន្ថបិណឌ ិក្ស្ស អារាមម្។  

                                                

១. ខទុ្ទក្. ចរយិា. ៧៧/២៩៨-៩។  
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៨១. ត្ត្រត្ មខា ភគវា ភិក្ខ ូ អាម្មនតសិ្ ភិក្ខ មវាតិ្។ ភទ្មនតតិ្ 

មត្ ភិក្ខ ូ ភគវមោ បចចមស្ាសំុ្។ ភគវា ឯត្ទ្មវាច  

ភតូ្បុពវ ំ, ភិក្ខ មវ, មទ្វាសុ្រស្ង្គ ាមោ ស្ម្ុបពយូម េ្ ា 

អមោសិ្។ អថ មខា, ភិក្ខ មវ, ស្មកាក ា មទ្វានម្ិមន្ទ ា មទ្មវ 

ោវតិ្ិំមស្ អាម្មនតសិ្ ។ ស្មច, ោរោិ, មទ្វានំ ស្ង្គ ាម្គោនំ 

ឧបបមជជយយ ភយំ វា ឆម្ភិត្ត្តំ វា មោម្ហំមោ វា, ម្មម្វ ត្ស្មិិំ 

ស្ម្មយ ធជគគំ ឧមោល ាមក្យាថ។ ម្ម្ញ្េិ មវា ធជគគំ 

ឧមោល ាក្យតំ្ យំ ភវសិ្សតិ្ ភយំ វា ឆម្ភិត្ត្តំ វា មោម្ហំមោ វា, 

មោ បហីយិស្សតិ្។ 

៨២. មន្ មច មម្ ធជគគំ ឧមោល ាមក្យាថ, អថ បជាបតិ្ស្ស 

មទ្វរាជស្ស ធជគគំ ឧមោល ាមក្យាថ។ បជាបតិ្ស្ស ហិ មវា 

មទ្វរាជស្ស ធជគគំ ឧមោល ាក្យតំ្ យំ ភវសិ្សតិ្ ភយំ វា ឆម្ភិត្ត្តំ វា 

មោម្ហំមោ វា, មោ បហីយិស្សតិ្។ 

៨៣. មន្ មច បជាបតិ្ស្ស មទ្វរាជស្ស ធជគគំ 

ឧមោល ាមក្យាថ, អថ វរុណស្ស មទ្វរាជស្ស ធជគគំ 

ឧមោល ាមក្យាថ។ វរុណស្ស ហិ មវា មទ្វរាជស្ស ធជគគំ 

ឧមោល ាក្យតំ្ យំ ភវសិ្សតិ្ ភយំ វា ឆម្ភិត្ត្តំ វា មោម្ហំមោ វា, 

មោ បហីយិស្សតិ្។ 
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៨៤. មន្ មច វរុណស្ស មទ្វរាជស្ស ធជគគំ ឧមោល ាមក្យាថ, 

អថ ឦោនស្ស មទ្វរាជស្ស ធជគគំ ឧមោល ាមក្យាថ។ 

ឦោនស្ស ហិ មវា មទ្វរាជស្ស ធជគគំ ឧមោល ាក្យតំ្ យំ ភវសិ្សតិ្ 

ភយំ វា ឆម្ភិត្ត្តំ វា មោម្ហំមោ វា, មោ បហីយិស្សតី្តិ្។ 

៨៥. តំ្ មខា បន, ភិក្ខ មវ, ស្ក្កស្ស វា មទ្វានម្ិនទស្ស ធជគគំ 

ឧមោល ាក្យតំ្, បជាបតិ្ស្ស វា មទ្វរាជស្ស ធជគគំ ឧមោល ាក្យតំ្, 

វរុណស្ស វា មទ្វរាជស្ស ធជគគំ ឧមោល ាក្យតំ្, ឦោនស្ស វា 

មទ្វរាជស្ស ធជគគំ ឧមោល ាក្យតំ្ យំ ភវសិ្សតិ្ ភយំ វា ឆម្ភិត្ត្តំ វា 

មោម្ហំមោ វា, មោ បហីមយថាបិ មន្បិ បហីមយថ១។ 

៨៦. តំ្ កិ្ស្ស មហតុ្? ស្មកាក ា ហិ, ភិក្ខ មវ, មទ្វានម្ិមន្ទ ា 

អវតី្រាមគ្ អវតី្មទាមោ អវតី្មោមោ ភីរុ ឆម្ភី ឧត្រោសី្ 

បោយីតិ្។ 

៨៧. អហញ្ច  មខា, ភិក្ខ មវ, ឯវំ វទាម្ិ  ស្មច តុ្ោេ ាកំ្, ភិក្ខ មវ, 

អរញ្ញគោនំ វា រុក្ខ ម្ូលគោនំ វា សុ្ញ្ញ ាគ្រគោនំ វា ឧបបមជជយយ 

ភយំ វា ឆម្ភិត្ត្តំ វា មោម្ហំមោ វា, ម្មម្វ ត្ស្មិិំ ស្ម្មយ 

អនសុ្សមរយាថ។  

                                                

១. មន្ បហីមយថ (ក្.)។   
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៨៨. ឥតិ្បិ មោ ភគវា អរហំ ស្ោម ាស្ម្ពមុទាធ ា វជិាជ ាចរណ-

ស្ម្បមន្ន ា សុ្គមោ មោក្វទិ្ ូ អនតុ្តមរា បុរសិ្ទ្ម្មោរថិ ស្ោថ ា 

មទ្វម្នសុ្ានំ ពមុទាធ ា ភគវាតិ្។  

៨៩. ម្ម្ញ្េ ិ មវា, ភិក្ខ មវ, អនសុ្សរតំ្ យំ ភវសិ្សតិ្ ភយំ វា 

ឆម្ភិត្ត្តំ វា មោម្ហំមោ វា, មោ បហីយសិ្សតិ្។ 

៩០. មន្ មច ម្ំ អនសុ្សមរយាថ, អថ ធម្មំ អនសុ្សមរយាថ ។ 

៩១. ោវ ាកាខ ាមោ ភគវោ ធមោម ា ស្នទិដ្ឋិមកា អកាលិមកា 

ឯហិបស្សិមកា ឱបមនយយិមកា បចចត្តំ មវទិ្ត្មពាវ ា  វញិ្ញូ ហីតិ្។ 

៩២. ធម្មញ្េិ មវា, ភិក្ខ មវ, អនសុ្សរតំ្ យំ ភវសិ្សតិ្ ភយំ វា 

ឆម្ភិត្ត្តំ វា មោម្ហំមោ វា, មោ បហីយសិ្សតិ្។ 

៩៣. មន្ មច ធម្មំ អនសុ្សមរយាថ, អថ ស្ង្ឃំ 

អនសុ្សមរយាថ។  

៩៤. សុ្បបដ្ិបមន្ន ា ភគវមោ ោវក្ស្មង្ោ ឧជុបបដ្ិបមន្ន ា 

ភគវមោ ោវក្ស្មង្ោ ញាយបបដ្ិបមន្ន ា ភគវមោ ោវក្-

ស្មង្ោ ោម្ីចិបបដ្ិបមន្ន ា ភគវមោ ោវក្ស្មង្ោ, យទិ្ទំ្ ចោត ារ ិ

បុរសិ្យុគ្និ អដ្ឋ បុរសិ្បុគគោ ឯស្ ភគវមោ ោវក្ស្មង្ោ, 
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អាហុមនមយា បាហុមនមយា ទ្ក្ខ ិមណមយា អញ្ជ លិក្រណីមយា 

អនតុ្តរំ បុញ្ញមក្ខ ត្តំ មោក្ស្ាតិ្។  

៩៥. ស្ង្ឃញ្េិ មវា, ភិក្ខ មវ, អនសុ្សរតំ្ យំ ភវសិ្សតិ្ ភយំ វា 

ឆម្ភិត្ត្តំ វា មោម្ហំមោ វា, មោ បហីយសិ្សតិ្។ 

៩៦. តំ្ កិ្ស្ស មហតុ្? ត្ថាគមោ ហិ, ភិក្ខ មវ, អរហំ 

ស្ោម ាស្ម្ពមុទាធ ា  វតី្រាមគ្ វតី្មទាមោ វតី្មោមោ អភីរុ អចឆម្ភី 

អនតុ្រោសី្ អបោយីតិ្។  

៩៧. ឥទ្ម្មវាច ភគវា, ឥទំ្ វោវ ាន សុ្គមោ អថាបរំ 

ឯត្ទ្មវាច ស្ោថ ា។ 

៩៨. អរមញ្ញ រុក្ខ ម្ូមល វា សុ្ញ្ញ ាគ្មរវ ភិក្ខ មវា 

អនសុ្សមរថ១ ស្ម្ពទុ្ធំ ភយំ តុ្ោេ ាក្ មន្ សិ្យា។ 

៩៩. មន្ មច ពទុ្ធំ ស្មរយាថ មោក្មជដ្ឋំ នរាស្ភំ 

អថ ធម្មំ ស្មរយាថ និយានិកំ្ សុ្មទ្សិ្តំ្។ 

១០០. មន្ មច ធម្ម ំស្មរយាថ និយានិកំ្ សុ្មទ្សិ្តំ្ 

អថ ស្ង្ឃំ ស្មរយាថ បុញ្ញមក្ខ ត្តំ អនតុ្តរំ។ 

                                                

១. អនសុ្សមរយាថ (ក្.) បទ្សិ្ទ្ធិ បន ចិមនតត្ពាវ ា។   
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១០១. ឯវំ ពទុ្ធំ ស្រន្ត ានំ  ធម្មំ ស្ង្ឃញ្ច  ភិក្ខ មវា 

ភយំ វា ឆម្ភិត្ត្តំ វា  មោម្ហំមោ ន មហស្សត្ីត្ិ។ 

ធជគគសុ្ត្តំ និដ្ឋិតំ្១។ 

ភយាភយិាចនក្ថា 

១០២. អបបស្មននហិ ន្ថស្ស ោស្មន ោធុស្ម្មមត្ 

  អម្នមុស្សហិ ចមណឌ ហិ ស្ទា កិ្ពវ ិស្ការភិិ។ 

១០៣. បរោិនំ ចត្ស្សននំ អហឹោយ ច គុត្តិយា 

  យំ មទ្មស្សិ្ ម្ោវមីរា បរតិ្តំ តំ្ ភណាម្ មហ។ 

៨. អាដាន្ដ្យិបរតិ្ត 

១០៤.  វបិស្សិស្ស ច២ នម្ត្ថ ុ ចក្ខ ុម្នតស្ស សិ្រមី្មោ 

  សិ្ខិស្សបិ ច២ នម្ត្ថ ុ ស្ពវ ភោូនកុ្ម្បិមន្។ 

១០៥. មវស្សភសុ្ស ច២ នម្ត្ថ ុ ន្េ ាត្ក្ស្ស ត្បស្សិមន្ 

នម្ត្ថ ុក្កុ្ស្នធស្ស ោរមស្ន្បម្ទ្ទិមន្។ 

                                                

១. សំ្យុត្ត. ស្គ្ថ. ៣០/២៤៣។២. ឥមម្ ចការា មបារាណមបាត្ថមក្សុ្ 

នត្ថិ។ 
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១០៦.  មកាណាគម្នស្ស នម្ត្ថ ុ   

   ត្រពាហម ណស្ស វុសី្ម្មោ 

ក្ស្សបស្ស ច១ នម្ត្ថ ុ  

  វបិបម្ុត្តស្ស ស្ពវ ធិ។ 

១០៧. អង្គីរស្ស្ស នម្ត្ថ ុ  ស្ក្យបុត្តស្ស សិ្រមី្មោ 

មយា ឥម្ំ ធម្ម ំមទ្មស្សិ្២ ស្ពវ ទ្កុាខ ាបនទូ្នំ។ 

១០៨.  មយ ច្បិ និពវ ោុ មោមក្   

   យថាភតំូ្ វបិស្សិសំុ្ 

មត្ ជន្ អបិសុ្ណាថ៣    

 ម្ហន្ត ា វតី្ោរទា។ 

១០៩. ហិតំ្ មទ្វម្នសុ្ានំ យំ នម្ស្សនតិ មគ្ត្ម្ ំ

 វជិាជ ាចរណស្ម្បននំ  ម្ហនតំ វតី្ោរទំ្៤។ 

១១០.                                 

                                    ។ 

                                                

១. ឥមម្ ចការា មបារាណមបាត្ថមក្សុ្ នត្ថ។ិ២. ធម្មម្មទ្មស្សិ្ (សី្. ស្ា. 

បី.), ធម្មំ មទ្មស្ត្ិ (?)។៣. អបិសុ្ណា (សី្. ស្ា. បី.)។ ៤. ទី្ឃ. បាដ្ិក្. 

១៩/៩៤។ 
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១១១. ស្មពវ  ទ្ស្ពលមូបោ មវោរមជជហុបាគោ 

  ស្មពវ មត្ បដ្ិជាននតិ អាស្ភំ ឋានម្ុត្តម្ំ។ 

១១២. សី្ហន្ទំ្ នទ្មនតមត្ បរោិសុ្ វោិរទា 

  ត្រពហម ចក្កំ បវមត្តនតិ  មោមក្ អបបដ្ិវត្តិយំ។ 

១១៣. ឧមបោ ពទុ្ធធមម្មហិ អដាឋ ារស្ហិ ន្យកា 

  ពាត្តឹស្លក្ខ ណូមបោ- សី្ត្ានពុយញ្ជ ន្ធរា។ 

១១៤. ពាម្បបភាយ សុ្បបភា ស្មពវ  មត្ ម្ុនិកុ្ញ្ជ រា 

  ពទុាធ ា ស្ពវ ញ្ញុ មន្ ឯមត្ ស្មពវ  ខីណាស្វា ជិន្។ 

១១៥.  ម្ោបភា ម្ោមត្ជា ម្ោបញ្ញ ា ម្ហពវ ោ 

  ម្ោការុណិកា ធីរា ស្មពវ ោនំ សុ្ខាវោ។ 

១១៦. ទី្បា ន្ថា បតិ្ដាឋ ា ច ោណា មលណា ច បាណិនំ

  គតី្ ពនធ ូម្ហស្ាោ ស្រណា ច ហិមត្សិ្មន្។ 

១១៧. ស្មទ្វក្ស្ស មោក្ស្ស ស្មពវ  ឯមត្ បរយណា 

  មត្ោហំ សិ្រោ បាមទ្ វន្ទ ាម្ិ បុរសុិ្ត្តមម្។ 

១១៨. វចោ ម្នោ មចវ វន្ទ ាមម្មត្ ត្ថាគមត្ 

  ស្យមន អាស្មន មចវ គម្មន ច្បិ ស្ពវ ទា។ 
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១១៩. ស្ទា សុ្មខន រក្ខ នត ុ ពទុាធ ា ស្នតិក្រា តុ្វំ  

  មត្ហិ ត្វ ំ រក្ខ ិមោ ស្មន្ត ា ម្ុមោត ា ស្ពវ ភមយហិ ច។ 

១២០. ស្ពវ មរាគ្ វនិីម្ុមោត ា ស្ពវ ស្ន្ត ាបវជជិមោ 

  ស្ពវ មវរម្តិ្ក្កមន្ត ា  និពវ មុោ ច តុ្វំ ភវ។ 

១២១. មត្សំ្ ស្មចចន សី្មលន ខនតិមម្ោត ាពមលន ច 

  មត្បិ អមម្ េនរុក្ខ នត ុ  អមរាមគន សុ្មខន ច។ 

១២២.  បុរត្ថិម្ស្មឹ ទិ្ោភាមគ ស្នតិ ភោូ ម្ហិទ្ធិកា 

  មត្បិ អមម្ េនរុក្ខ នត ុ  អមរាមគន សុ្មខន ច។ 

១២៣.  ទ្ក្ខ ិណស្មឹ ទិ្ោភាមគ ស្នតិ មទ្វា ម្ហិទ្ធិកា 

  មត្បិ អមម្ េនរុក្ខ នត ុ  អមរាមគន សុ្មខន ច។ 

១២៤.  បចឆិម្ស្មឹ ទិ្ោភាមគ ស្នតិ ន្គ្ ម្ហិទ្ធិកា 

  មត្បិ អមម្ េនរុក្ខ នត ុ  អមរាមគន សុ្មខន ច។ 

១២៥.  ឧត្តរស្មឹ ទិ្ោភាមគ ស្នតិ យកាខ ា ម្ហិទ្ធិកា 

  មត្បិ អមម្ េនរុក្ខ នត ុ  អមរាមគន សុ្មខន ច។ 

១២៦. បុរត្ថិមម្ន ធត្រមដាឋ ា ទ្ក្ខ ិមណន វរូិេេមកា 

  បចឆិមម្ន វរូិបមកាខ ា  កុ្មវមរា ឧត្តរំ ទិ្សំ្។ 



71 

១២៧. ចោត ាមរា មត្ ម្ោរាជា មោក្បាោ យស្ស្សិមន្

  មត្បិ អមម្ េនរុក្ខ នត ុ  អមរាមគន សុ្មខន ច។ 

១២៨. អាកាស្ដាឋ ា ច ភមូ្ដាឋ ា មទ្វា ន្គ្ ម្ហិទ្ធិកា 

  មត្បិ អមម្ េនរុក្ខ នត ុ  អមរាមគន សុ្មខន ច។ 

១២៩. ឥទ្ធិម្មន្ត ា ច មយ មទ្វា វស្ន្ត ា ឥធ ោស្មន 

  មត្បិ អមម្ េនរុក្ខ នត ុ  អមរាមគន សុ្មខន ច។ 

១៣០. ស្ពវ ីតិ្មយា វវិមជជនត ុ មោមកា មរាមគ្ វនិស្សតុ្ 

  ោ មត្ ភវត្វ នតរាមយា សុ្ខី ទី្ឃាយុមកា ភវ។ 

១៣១. អភិវាទ្នសី្លិស្ស  និចចំ វុឌ្ាបច្យិមន្ 

  ចោត ាមរា ធោម ា វឌ្ឍនត ិ អាយុ វមណាណ ា សុ្ខំ ពលំ។ 

អាដាន្ដ្ិយបរតិ្តំ និដ្ឋិតំ្។ 

ភាណាភយិាចនក្ថា 

១៣២. បរតិ្តំ យំ ភណនតស្ស និសិ្ននដាឋ ានមធាវនំ  

  ឧទ្ក្ម្បិ វនិ្មស្តិ្ ស្ពវ មម្វ បរសិ្សយំ។ 

១៣៣. មោត្ថិន្ គពភវុដាឋ ានំ យញ្ច  ោមធតិ្ ត្ង្ខមណ 

  មថរស្សង្គលុិោលស្ស   មោក្ន្មថន ភាសិ្តំ្ 

  ក្បបដាឋ ាយី ម្ោមត្ជំ បរតិ្តំ តំ្ ភណាម្ មហ។ 
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៩. អង្គលុោិលបរតិ្ត 

១៣៤. យមោហំ, ភគិនិ, ជាមោ១ ន្ភិជាន្ម្ិ ស្ញ្ច ិចច 

បាណំ ជីវោិ មវាមរាមបោ, មត្ន ស្មចចន មោត្ថិ មត្ មោតុ្, មោត្ថិ 

គពភស្ស២។ 
អង្គលិុោលបរតិ្តំ និដ្ឋិតំ្។ 

ភាណាភយិាចនក្ថា 

១៣៥. សំ្ោមរ សំ្ស្រន្ត ានំ ស្ពវ ទ្កុ្ខ វនិ្ស្មន 

ស្ត្ត ធមម្ម ច មពាជឈមង្គ  ោរមស្នបបម្ទ្ទមន។ 

១៣៦. ពជុឈិោវ ា មយ ចិមម្ ស្ោត ា  តិ្ភវា ម្ុត្តកុ្ត្តោ  

  អជាតិ្ម្ជរាពាធឹ  អម្តំ្ និពភយំ គោ។ 

១៣៧. ឯវោទិ្គុណូមបតំ្  អមនក្គុណស្ង្គហំ 

ឱស្ថញ្ច  ឥម្ ំម្នត ំ  មពាជឈង្គញ្ច  ភម្ភណាម្ មហ។ 

១០. មពាជឈង្គបរតិ្ត 

១៣៨. មពាជឈមង្គ ា ស្ត្តស្ង្ខ ាមោ ធោម ានំ វចិមយា ត្ថា 

 វ ិរយិម្បីតិ្បស្សទ្ធិ-  មពាជឈង្គ ា ច ត្ថាបមរ។ 

                                                

១. ភគិនិ ជាត្យិា ជាមោ (សី្.)។២. ម្ជឈិម្. ម្ជឈមិ្. ២៤/៤១៨។ 
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១៣៩. ស្ោធុមបក្ខ មពាជឈង្គ ា ស្មត្តមត្ ស្ពវ ទ្ស្សិន្ 

ម្ុនិន្ ស្ម្មទ្កាខ ាោ ភាវោិ ពហុលីក្ោ។ 

១៤០. សំ្វត្តនតិ អភិញ្ញ ាយ  និពាវ ាន្យ ច មពាធិយា  

  ឯមត្ន ស្ចចវមជជន   មោត្ថិ មត្ មោតុ្ ស្ពវ ទា។  

១៤១. ឯក្ស្មឹ ស្ម្មយ ន្មថា មោគគោល ានញ្ច  ក្ស្សបំ 

គិោមន ទ្កុ្ខ ិមត្ ទិ្ោវ ា មពាជឈមង្គ ស្ត្ត មទ្ស្យិ។ 

១៤២. មត្ ច តំ្ អភិននទិោវ ា  មរាគ្ ម្ញុ្ច ឹសុ្ ត្ង្ខមណ 

  ឯមត្ន ស្ចចវមជជន  មោត្ថិ មត្ មោតុ្ ស្ពវ ទា។ 

១៤៣. ឯក្ទា ធម្មរាជាបិ  មគលមញ្ញន្ភិបីេិមោ 

ចុនទមត្ថមរន តំ្មយវ   ភណាមបោវ ាន ោទ្រំ។  

១៤៤. ស្មោម ាទិ្ោវ ាន អាពាធា  ត្ោេ ា វុដាឋ ាសិ្ ឋានមោ  

ឯមត្ន ស្ចចវមជជន   មោត្ថិ មត្ មោតុ្ ស្ពវ ទា។ 

១៤៥. បហីន្ មត្ ច អាពាធា  តិ្ណណននម្បិ ម្មហសិ្នំ  

ម្គគហោ កិ្មលោវ  បោត ានបុបត្តិធម្មតំ្  

ឯមត្ន ស្ចចវមជជន   មោត្ថិ មត្ មោតុ្ ស្ពវ ទា។  

                     ។ 
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                                ។ 

១១. បពុវ ណេបរតិ្ត 

១៤៦.  យំ ទ្នុនិម្ិត្តំ អវម្ង្គលញ្ច     

 មយា ច្ម្ន្មបា ស្កុ្ណស្ស ស្មទាទ ា  

 បាបគគមោ ទ្សុ្សុបិនំ អក្នត ំ   

 ពទុាធ ានភុាមវន វនិ្ស្មម្នត។ុ 

១៤៧.  យំ ទ្នុនិម្ិត្តំ អវម្ង្គលញ្ច     

 មយា ច្ម្ន្មបា ស្កុ្ណស្ស ស្មទាទ ា  

 បាបគគមោ ទ្សុ្សុបិនំ អក្នត ំ   

 ធោម ានភុាមវន វនិ្ស្មម្នត។ុ 

១៤៨.  យំ ទ្នុនិម្ិត្តំ អវម្ង្គលញ្ច     

   មយា ច្ម្ន្មបា ស្កុ្ណស្ស ស្មទាទ ា  

   បាបគគមោ ទ្សុ្សុបិនំ អក្នត ំ   

   ស្ង្ោនភុាមវន វនិ្ស្មម្នត។ុ 
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១៤៩.  ទ្កុ្ខ បបោត ា ច និទ្ទកុាខ ា    

  ភយបបោត ា ច និពភយា    

  មោក្បបោត ា ច និមស្ាកា   

  មោនត ុស្មពវ បិ បាណិមន្។  

១៥០. ឯោត ាវោ ច អមម្ េហិ ស្ម្ភតំ្ បុញ្ញស្ម្បទំ្ 

 ស្មពវ  មទ្វានមុោទ្នត ុ ស្ពវ ស្ម្បត្តិសិ្ទ្ធិយា។ 

១៥១. ទានំ ទ្ទ្នត ុស្ទាធ ាយ សី្លំ រក្ខ នត ុស្ពវ ទា 

 ភាវន្ភិរោ មោនត ុ គចឆនត ុមទ្វោគោ។ 

១៥២. ស្មពវ  ពទុាធ ា ពលបបោត ា បមចចកានញ្ច  យំ ពល ំ

 អរហន្ត ានញ្ច  មត្មជន រក្ខ ំ ពន្ធ ានិ ស្ពវ មោ។ 

១៥៣.  យំ កិ្ញ្ច ិ វតិ្តំ ឥធ វា ហុរំ វា   

   ស្មគគសុ្ វា យំ រត្នំ បណីតំ្ 

ន មន្ ស្ម្ំ អត្ថិ ត្ថាគមត្ន   

 ឥទ្ម្បិ ពមុទ្ធ រត្នំ បណីតំ្ 

ឯមត្ន ស្មចចន សុ្វត្ថិ មោតុ្។ 

១៥៤.  យំ កិ្ញ្ច ិ វតិ្តំ ឥធ វា ហុរំ វា   

   ស្មគគសុ្ វា យំ រត្នំ បណីតំ្ 
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ន មន្ ស្ម្ំ អត្ថិ ត្ថាគមត្ន   

 ឥទ្ម្បិ ធមម្ម រត្នំ បណីតំ្ 

ឯមត្ន ស្មចចន សុ្វត្ថិ មោតុ្។ 

១៥៥.  យំ កិ្ញ្ច ិ វតិ្តំ ឥធ វា ហុរំ វា   

   ស្មគគសុ្ វា យំ រត្នំ បណីតំ្ 

ន មន្ ស្ម្ំ អត្ថិ ត្ថាគមត្ន   

 ឥទ្ម្បិ ស្មង្ឃ រត្នំ បណីតំ្ 

ឯមត្ន ស្មចចន សុ្វត្ថិ មោតុ្។ 

១៥៦. ភវតូ្១ ស្ពវ ម្ង្គលំ  រក្ខ នត ុស្ពវ មទ្វោ 

  ស្ពវ ពទុាធ ានភុាមវន  ស្ទា សុ្ខី២ ភវនត ុមត្។ 

១៥៧. ភវតូ្ ស្ពវ ម្ង្គលំ  រក្ខ នត ុស្ពវ មទ្វោ 

  ស្ពវ ធោម ានភុាមវន  ស្ទា សុ្ខី ភវនត ុមត្។ 

១៥៨. ភវតូ្ ស្ពវ ម្ង្គលំ  រក្ខ នត ុស្ពវ មទ្វោ 

  ស្ពវ ស្ង្ោនភុាមវន ស្ទា សុ្ខី ភវនត ុមត្។ 

១៥៩.  ម្ោការុណិមកា ន្មថា   

   ហិោយ ស្ពវ បាណិនំ    

                                                

១. ក្ត្ថចិ មបាត្ថមក្ ភវត្ុឥត្ិ ទិ្ស្សត្ិ។២. ស្ាម្. មោត្ថីត្ិ ទិ្ស្សត្ិ។  
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   បូមរោវ ា បារម្ី ស្ពាវ ា     

   បមោត ា ស្មោព ាធិម្ុត្តម្ំ 

   ឯមត្ន ស្ចចវមជជន     

  មោត្ថិ មត្ មោតុ្ ស្ពវ ទា។ 

១៦០.  ជយមន្ត ា មពាធិយា ម្ូមល    

   ស្ក្ានំ ននទិវឌ្ឍមន្ 

   ឯវមម្វ ជមយា មោតុ្    

  ជយស្សុ ជយម្ង្គមល។ 

១៦១. អបរាជិត្បលលមង្ ក  សី្មស្ បុថុវបិុគគមល១ 

 អភិមស្មក្ ស្ពវ ពទុាធ ានំ អគគបបមោត ា បមោទ្តិ្។ 

១៦២.  សុ្នក្ខ ត្តំ សុ្ម្ង្គលំ    

   សុ្បបភាតំ្ សុ្ហុដ្ឋិតំ្២  

សុ្ខមណា សុ្ម្ុហុមោត ា ច  

 សុ្យិដ្ឋំ ត្រពហម ច្រសុិ្។ 

១៦៣. បទ្ក្ខ ិណំ កាយក្ម្មំ វាច្ក្ម្មំ បទ្ក្ខ ិណំ 

បទ្ក្ខ ិណំ ម្មន្ក្ម្មំ បណីធិ មត្ បទ្ក្ខ ិមណ៣  

                                                

១. ស្ាម្. បឋវមិបាក្ខ មរ។២. សុ្វុដ្ឋតិ្ំ (សី្. បី.)។ ៣. បណិធមិយា 

បទ្ក្ខ ណិា (សី្. ប.ី), បណិធិ មត្ បទ្ក្ខ ណិា (ស្ា. កំ្.)។ 
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បទ្ក្ខ ិណានិ ក្ោវ ាន លភនតមត្ថ១ បទ្ក្ខ ិមណ។ 

១៦៤. មត្ អត្ថលទាធ ា សុ្ខិោ  វរុិ េ្ ា ពទុ្ធោស្មន 

អមរាគ្ សុ្ខិោ មោថ ស្ហ ស្មពវ ហិ ញាតិ្ភិ២។ 

បុពវ ណេបរតិ្តំ និដ្ឋិតំ្។ 

១២. ឥស្គិលិសុិ្ត្ត 

១៦៥. ឯវំ មម្ សុ្តំ្  ឯកំ្ ស្ម្យំ ភគវា រាជគមហ វហិរតិ្ 

ឥសិ្គិលិស្មិិំ បពវ មត្។ ត្ត្រត្ មខា ភគវា ភិក្ខ ូ អាម្មនតសិ្  

‘‘ភិក្ខ មវា’’តិ្។ ‘‘ភទ្មនត’’តិ្ មត្ ភិក្ខ ូ ភគវមោ បចចមស្ាសំុ្។ 

ភគវា ឯត្ទ្មវាច។ 

‘‘បស្សថ មន្ តុ្មម្ េ, ភិក្ខ មវ, ឯតំ្ មវភារំ បពវ ត្’’នតិ? ‘‘ឯវំ, 

ភមនត’’។ ‘‘ឯត្ស្សបិ មខា, ភិក្ខ មវ, មវភារស្ស បពវ ត្ស្ស អញ្ញ ាវ 

ស្ម្ញ្ញ ា អមោសិ្ អញ្ញ ា បញ្ញត្តិ’’។ 

‘‘បស្សថ មន្ តុ្មម្ េ, ភិក្ខ មវ, ឯតំ្ បណឌ វំ បពវ ត្’’នតិ? ‘‘ឯវំ, 

ភមនត’’។ ‘‘ឯត្ស្សបិ មខា, ភិក្ខ មវ, បណឌ វស្ស បពវ ត្ស្ស អញ្ញ ាវ 

ស្ម្ញ្ញ ា អមោសិ្ អញ្ញ ា បញ្ញត្តិ’’។ 

                                                

១. លភត្មត្ថ (សី្. បី.)។២. អដ្គតុ្តរ. ត្ិក្. ៤១/៤៧៦។   
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‘‘បស្សថ មន្ តុ្មម្ េ, ភិក្ខ មវ, ឯតំ្ មវបុលលំ បពវ ត្’’នតិ? ‘‘ឯវំ, 

ភមនត’’។ ‘‘ឯត្ស្សបិ មខា, ភិក្ខ មវ, មវបុលលស្ស បពវ ត្ស្ស អញ្ញ ាវ 

ស្ម្ញ្ញ ា អមោសិ្ អញ្ញ ា បញ្ញត្តិ’’។ 

‘‘បស្សថ មន្ តុ្មម្ េ, ភិក្ខ មវ, ឯតំ្ គិជឈកូ្ដ្ំ បពវ ត្’’នតិ? ‘‘ឯវំ, 

ភមនត’’។ ‘‘ឯត្ស្សបិ មខា, ភិក្ខ មវ, គិជឈកូ្ដ្ស្ស បពវ ត្ស្ស អញ្ញ ាវ 

ស្ម្ញ្ញ ា អមោសិ្ អញ្ញ ា បញ្ញត្តិ’’។ 

‘‘បស្សថ មន្ តុ្មម្ េ, ភិក្ខ មវ, ឥម្ំ ឥសិ្គិលិិំ បពវ ត្’’នតិ? ‘‘ឯវំ, 

ភមនត’’។ ‘‘ឥម្ស្ស មខា បន, ភិក្ខ មវ, ឥសិ្គិលិស្ស បពវ ត្ស្ស 

ឯោវ ស្ម្ញ្ញ ា អមោសិ្ ឯោ បញ្ញត្តិ’’។ 

‘‘ភតូ្បុពវ ំ, ភិក្ខ មវ, បញ្ច  បមចចក្ពទុ្ធស្ោនិ ឥម្ស្មិិំ 

ឥសិ្គិលិស្មិិំ បពវ មត្ ចិរនិវាសិ្មន្ អមហសំុ្។ មត្ ឥម្ំ បពវ តំ្ 

បវសិ្ន្ត ា ទិ្ស្សនតិ, បវដិាឋ ា ន ទិ្ស្សនតិ។ ត្មម្នំ ម្នសុ្ា ទិ្ោវ ា 

ឯវោហំសុ្ ‘អយំ បពវ មោ ឥមម្ ឥសី្១ គិលតី្’តិ្; ‘ឥសិ្គិលិ 

ឥសិ្គិលិ’ មត្វ វ ស្ម្ញ្ញ ា ឧទ្បាទិ្។ អាចិក្ខ ិស្ាម្ិ២ ភិក្ខ មវ, 

បមចចក្ពទុាធ ានំ ន្ោនិ; កិ្ត្តយិស្ាម្ិ, ភិក្ខ មវ, បមចចក្ពទុាធ ានំ 

ន្ោនិ; មទ្មស្ស្ាម្ិ, ភិក្ខ មវ, បមចចក្ពទុាធ ានំ ន្ោនិ។ តំ្ 

សុ្ណាថ, ោធុកំ្ ម្នសិ្ ក្មរាថ; ភាសិ្ស្ាម្ី’’តិ្។ ‘‘ឯវំ, 

                                                

១. ឥស្មយា (ក្.)។២. អចិក្ខ ិស្ាម្ិ មវា (ក្.)។  
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ភមនត’’តិ្ មខា មត្ ភិក្ខ ូ ភគវមោ បចចមស្ាសំុ្។ ភគវា 

ឯត្ទ្មវាច។ 

១៦៦. អរមិដាឋ ា ន្ម្, ភិក្ខ មវ, បមចចក្ស្ម្ពមុទាធ ា១ ឥម្ស្មិិំ 

ឥសិ្គិលិស្មិិំ បពវ មត្ ចិរនិវាសី្ អមោសិ្; ឧបរមិដាឋ ា ន្ម្, ភិក្ខ មវ, 

បមចចក្ស្ម្ពមុទាធ ា ឥម្ស្មិិំ ឥសិ្គិលិស្មិិំ បពវ មត្ ចិរនិវាសី្ អមោសិ្; 

ត្គរសិ្ខី២ ន្ម្, ភិក្ខ មវ, បមចចក្ស្ម្ពមុទាធ ា ឥម្ស្មិិំ ឥសិ្គិលិស្មិិំ 

បពវ មត្ ចិរនិវាសី្ អមោសិ្; យស្ស្សី ន្ម្, ភិក្ខ មវ, បមចចក្-

ស្ម្ពមុទាធ ា ឥម្ស្មិិំ ឥសិ្គិលិស្មិិំ បពវ មត្ ចិរនិវាសី្ អមោសិ្; 

សុ្ទ្ស្សមន្ ន្ម្, ភិក្ខ មវ, បមចចក្ស្ម្ពមុទាធ ា ឥម្ស្មិិំ ឥសិ្គិលិស្មិិំ 

បពវ មត្ ចិរនិវាសី្ អមោសិ្; បិយទ្ស្សី ន្ម្, ភិក្ខ មវ, បមចចក្-

ស្ម្ពមុទាធ ា ឥម្ស្មិិំ ឥសិ្គិលិស្មិិំ បពវ មត្ ចិរនិវាសី្ អមោសិ្; គន្ធ ាមរា 

ន្ម្, ភិក្ខ មវ, បមចចក្ស្ម្ពមុទាធ ា ឥម្ស្មិិំ ឥសិ្គិលិស្មិិំ បពវ មត្ 

ចិរនិវាសី្ អមោសិ្; បិមណាឌ ាមោ ន្ម្, ភិក្ខ មវ, បមចចក្ស្ម្ពមុទាធ ា 

ឥម្ស្មិិំ ឥសិ្គិលិស្មិិំ បពវ មត្ ចិរនិវាសី្ អមោសិ្; ឧបាស្មភា 

ន្ម្, ភិក្ខ មវ, បមចចក្ស្ម្ពមុទាធ ា ឥម្ស្មិិំ ឥសិ្គិលិស្មិិំ បពវ មត្ 

ចិរនិវាសី្ អមោសិ្; នីមោ ន្ម្, ភិក្ខ មវ, បមចចក្ស្ម្ពមុទាធ ា ឥម្ស្មិិំ 

ឥសិ្គិលិស្មិិំ បពវ មត្ ចិរនិវាសី្ អមោសិ្; ត្មថា ន្ម្, ភិក្ខ មវ, 

                                                

១. បមចចក្ពមុទាធ ា (ក្. សី្. បី.)។២. ត្គគរសិ្ខី (ក្.)។  
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បមចចក្ស្ម្ពមុទាធ ា ឥម្ស្មិិំ ឥសិ្គិលិស្មិិំ បពវ មត្ ចិរនិវាសី្ អមោសិ្, 

សុ្ត្វា ន្ម្, ភិក្ខ មវ, បមចចក្ស្ម្ពមុទាធ ា ឥម្ស្មិិំ ឥសិ្គិលិស្មិិំ បពវ មត្ 

ចិរនិវាសី្ អមោសិ្; ភាវតិ្មោត ា ន្ម្, ភិក្ខ មវ, បមចចក្ស្ម្ពមុទាធ ា 

ឥម្ស្មិិំ ឥសិ្គិលិស្មិិំ បពវ មត្ ចិរនិវាសី្ អមោសិ្។ 

១៦៧.  មយ ស្ត្តោរា អនីឃា និរាោ 

បមចចក្មម្វជឈគម្ំសុ្ មពាធិិំ១  

មត្សំ្ វសិ្ោល ាន នរុត្តោនំ 

ន្ោនិ មម្ កិ្ត្តយមោ សុ្ណាថ។ 

អរមិដាឋ ា ឧបរមិដាឋ ា ត្គរសិ្ខី យស្ស្សី 

សុ្ទ្ស្សមន្ បិយទ្ស្សី ច សុ្ស្ម្ពមុទាធ ា២  

គន្ធ ាមរា បិមណាឌ ាមោ ឧបាស្មភា ច 

នីមោ ត្មថា សុ្ត្វា ភាវតិ្មោត ា។ 

សុ្មោភ ា សុ្មភា ម្តុ្មោ៣ អដ្ឋមោ ច 

អថស្សុមម្មឃា៤ អនីមឃា សុ្ទាមឋា 

បមចចក្ពទុាធ ា ភវមនត្តិខីណា 

ហិង្គ ូច ហិមង្គ ា ច ម្ោនភុាវា។ 

                                                

១. បមចចក្មម្វជឈគម្ុ ំសុ្មពាធិិំ (សី្. ស្ា. កំ្. បី.)។២. ពមុទាធ ា (សី្. ស្ា. កំ្. 

បី.)។៣. មម្ថុមោ (សី្. ស្ា. កំ្. បី.)។៤. អដ្ឋសុ្មម្មធា (ក្.)។  
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មទ្វ  ជាលិមន្ ម្ុនិមន្ អដ្ឋមកា ច 

អថ មកាស្មោល ា ពមុទាធ ា អមថា សុ្ពាហុ 

ឧបមនម្ិមោ មនម្ិមោ ស្នតចិមោត ា 

ស្មច្ច ា ត្មថា វរិមជា បណឌ ិមោ ច។ 

កាេូបកា្  វជិិមោ ជិមោ ច 

អមង្គ ា ច បមង្គ ា ច គុត្តិជិមោ ច 

បស្សិ ជហិ ឧបធិទ្កុ្ខ ម្ូលំ១  

អបរាជិមោ ោរពលំ អមជសិ្។ 

ស្ោថ ា បវោត ា ស្រភមង្គ ា មោម្ហំមោ 

ឧចចង្គោមយា អសិ្មោ អន្ស្មវា 

ម្មន្ម្មយា ោនចឆិមទា ច ពនធោុ 

ត្ទាធិម្ុមោត ា វមិ្មោ ច មក្តុ្ោ។ 

មក្តុ្ម្ភរាមគ្ ច ោត្មង្គ ា អរមិយា 

អថចចមុោ អចចតុ្គ្ម្ពាម្មកា 

សុ្ម្ង្គមោ ទ្ពវ ិមោ សុ្បតិ្ដ្ឋិមោ 

អស្មយាេ ា មខោភិរមោ ច មោរមោ។ 

                                                

១. បស្សី ជហី ឧបធិិំ ទ្កុ្ខ ម្ូលំ (សី្. ស្ា. កំ្. បី.)។   
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ទ្រុននមយា ស្មង្ោ អមថាបិ ឧជជមយា 

អបមរា ម្ុនិ ស្មយាេ ា អមន្ម្និក្កមោ 

អានមន្ទ ា នមន្ទ ា ឧបនមន្ទ ា ទាវ ាទ្ស្ 

ភារទាវ ាមជា អនតិម្មទ្ហធារី១។ 

មពាធិ ម្ោន្មោ អមថាបិ ឧត្តមរា 

មក្សី្ សិ្ខី សុ្នទមរា ទាវ ារភាមជា 

តិ្ស្សូបតិ្ស្ា ភវពនធនចឆិទា 

ឧបសិ្ខិ ត្ណេចឆិមទា ច សិ្ខរ ិ២។ 

ពមុទាធ ា អហុ ម្ង្គមោ វតី្រាមគ្ 

ឧស្ភចឆិទា ជាលិនិិំ ទ្កុ្ខ ម្ូលំ 

ស្នតំ បទំ្ អជឈគមោបនីមោ 

ឧមបាស្មថា សុ្នទមរា ស្ចចន្មោ។ 

មជមោ ជយមន្ត ា បទ្មុោ ឧបបមោ ច 

បទ្មុ្ុត្តមរា រក្ខ ិមោ បពវ មោ ច 

ោនត្ថមទាធ ា មោភិមោ វតី្រាមគ្ 

ក្មណាេ ា ច ពមុទាធ ា សុ្វមិ្ុត្តចិមោត ា។ 

                                                

១. អនតិម្មទ្ហធារ ិ (សី្.)។២. ឧបសី្ទ្រ ី ត្ណេចឆិមទា ច សី្ទ្រ ី (សី្. ស្ា. កំ្. 

បី.)។ 
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ឯមត្ ច អមញ្ញ ច ម្ោនភុាវា 

បមចចក្ពទុាធ ា ភវមនត្តិខីណា 

មត្ ស្ពវ ស្ង្គ ាតិ្គមត្ ម្មហសី្ 

បរនិិពវ មុត្ វនទថ អបបមម្មយយតិ្។ 

ឥសិ្គិលិសុ្ត្តំ និដ្ឋិតំ្១។ 

បរតិ្តបាលិ និដ្ឋិោ។ 

 

                                                

១. ម្ជឈិម្. ឧបរ.ិ ២៦/៣២៨។  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ឯវំ អចនិតិយា ពទុ្ធធ   ពទុ្ធធម្មា  អចិនតិយា 
អចិនតិយយ បសន្នា ន ំ វិបាយោ យោតិ អចនិតិយយា ។ 

                                     
                                              
                                      
                    


