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១ បតិរស្យ ប្រតំ
Ⅰ បន្ត-គាលាតិយា-កប្បទកិយា-អាឝិយា-ពិ ថុនិយាេទេឝឞុ

្របវាសេិនា េយ វកិណ៌ីេលាកាះ
Ⅱ បតុិរឝី្វរស្យ បូវ ៌្វនណ៌ិយាទ៑ អាត្មនះ បាវេនន យឝុី្រខឞី្ដស្យា

ជា្ញ ្រគហណាយ េឝាណិតេ្របាក្ឞណាយ ចាភិរចុតិាសា្ត ន៑ ្របតិ
យឝុី្រខឞី្ដស្យ េ្របរតិះ បតិរះ ប្រតំ លខិត។ិ យុឞា្ម ន៑ ្របតិ ពាហុ
េល្យន ឝាន្តរិនុ្រគហឝ្ច ភូយាសា្ត ។ំ
Ⅲ អសា្ម កំ ្របេភា រ្យឝុី្រខឞី្ដស្យ តាត ឦឝ្វេរា ធន្យះ, យតះ ស

ស្វកយីពហុក្ឫបាេតា ម្ឫតគណមធ្យាទ៑ យឝុី្រខឞី្ដេស្យាតា្ថ េនន ជី
វន្របត្យាឝាត៌្ហម៑ អត៌្ហេតា
Ⅳ ៜក្ឞយនិឞ្កលងា្ក មា្ល នសម្បត្តិ្របាប្ត្យត៌្ហម៑ អសា្ម ន៑ បុន រ ្ជ

នយាមាស។សា សម្បត្តះិ ស្វេគ៌ ៜសា្ម កំ ក្ឫេត សញ្ចតិា តឞិ្ឋត,ិ
Ⅴ យូយេញ្ចឝ្វរស្យ ឝក្តិតះ េឝឞកាេល ្របកាឝ្យបរ្ិរតាណាត៌្ហំ

វឝិា្វ េសន រក្ឞ្យេធ្វ។
Ⅵ តសា្ម ទ៑ យូយំ យទ្យប្យានេន្ទន ្របផុល្លា ភវថ តថាបិ

សាម្ប្រតំ ្របេយាជនេហេតាះ កយិតា្ក លបយ្៌យន្តំ នានាវធិបរកី្ឞា
ភះិ ក្លឝិ្យេធ្វ។
Ⅶយេតា វហ្និនា យស្យ បរកី្ឞា ភវតិ តសា្ម ត៑ នឝ្វរសុវណ៌ាទ

បិ ពហុមូល្យ ំ យុឞា្ម កំ វឝិា្វ សរបូំ យត៑ បរកី្ឞតិំ ស្វណំ៌ េតន យឝុី
្រខឞី្ដស្យាគមនសមេយ ្របឝសំាយាះ សមាទរស្យ េគៅរវស្យ ច
េយាគ្យតា ្របាប្តវ្យា។
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Ⅷ យូយំ តំ ្រខឞី្ដម៑ អទ្ឫឞា្ដ្វ បិ តស្មនិ៑ ្របយីេធ្វ សាម្ប្រតំ តំ ន
បឝ្យេនា្ត ៜបិ តស្មិន៑ វឝិ្វសេនា្ត ៜនិវ ៌្វចនីេយន ្របភាវយុេក្តន ចា
នេន្ទន ្របផុលល្ា ភវថ,
Ⅸស្វវឝិា្វ សស្យ បរណិាមរបូម៑ អាត្មនា ំបរ្ិរតាណំលភេធ្វ ច។
Ⅹ យុឞា្ម សុ េយា ៜនុ្រគេហា វត៌្តេត តទ្វឞិេយ យ ឦឝ្វរយីវា

ក្យ ំ កថតិវន្តេស្ត ភវឞិ្យទា្វ ទនិស្តស្យ បរ្ិរតាណស្យាេន្វឞណម៑ អនុ
សនា្ធ នញ្ច ក្ឫតវន្តះ។
Ⅺ វេិឝឞតេស្តឞាមន្តវ៌ា្វ សី យះ ្រខឞី្ដស្យាតា្ម ្រខេីឞ្ដ វត៌្តឞិ្យមា

ណានិ ទុះខានិ តទនុគាម្ិរបភាវញ្ច បូវ ៌្វ ំ ្របាកាឝយត៑ េតន កះ កី
ទ្ឫេឝា វា សមេយា នរិទឝិ្យៃតតស្យានុសនា្ធ នំ ក្ឫតវន្តះ។
Ⅻ តតៃស្ត រ ្វឞិៃយេស្ត យន្ន សា្វ ន៑ កនិ្ត្វសា្ម ន៑ ឧបកុវ ៌្វេន្ត្យតត៑

េតឞា ំ និកេដ ្របាកាឝ្យត។ យាឝំ្ច តាន៑ វឞិយាន៑ ទវិ្យទូតា អប្យ
វនតឝិរេសា និរកី្ឞតុិម៑ អភលិឞន្តិ េត វឞិយាះ សាម្ប្រតំ ស្វគ៌ា
ត៑ េ្របឞតិស្យ បវ្ិរតស្យាត្មនះ សហាយយ្ាទ៑ យុឞ្មត្សមេីប សុសំ
វាទ្របចារយតិ្ឫភះិ ្របាកាឝ្យន្ត។
ⅩⅢ អតឯវ យូយំ មនះកដពិន្ធនំ ក្ឫត្វា ្របពុទា្ធ ះ សេនា្ត យឝុី

្រខីឞ្ដស្យ ្របកាឝសមេយ យុឞា្ម សុ វត៌្តឞិ្យមានស្យានុ្រគហស្យ
សម្ូបណ៌ា ំ ្របត្យាឝា ំ កុរតុ។
ⅩⅣ អបរ ំ បូវ ៌្វយីាជា្ញ នតាវសា្ថ យាះ កុតស្តិាភលិាឞាណាំេយា

គ្យម៑ អាចារ ំន កុវ ៌្វេនា្ត យុឞ្មទាហា្វ នការ ីយថា បវេិ្រតា ៜស្តិ
ⅩⅤ យូយមប្យាជា្ញ ្រគាហសិនា្ត នា ឥវ សវ ៌វ្ស្មនិ៑ អាចាេរ តាទ្ឫក៑

បវ្ិរតា ភវត។
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ⅩⅥយេតា លខិតិម៑ អាេស្ត, យូយំ បវ្ិរតាស្តិឞ្ឋត យសា្ម ទហំ
បវ្ិរតះ។
ⅩⅦ អបរញ្ច េយា វនិាបក្ឞបាតម៑ ឯៃកកមានុឞស្យ កម៌្មានុ

សារាទ៑ វចិារ ំកេរាតិ ស យទិ យុឞា្ម ភសិា្ត ត អាខ្យាយេត តហ៌ិ ស្វ
្របវាសស្យ កាេលា យុឞា្ម ភិ រ ្ភតី្យា យាប្យតា។ំ
ⅩⅧ យូយំ នរិត៌្ហកាត៑ ៃបត្ឫកាចារាត៑ ក្ឞយណីៃយ របូ្យសុវណ៌ា

ទភិិ រ ្មកុ្ត ិំ ន ្របាប្យ
ⅩⅨ នឞិ្កលង្កនមិ៌្មលេមឞឝាវកេស្យវ ្រខឞី្ដស្យ ពហុមូេល្យន រុ

ធេិរណ មុក្តិំ ្របាប្តវន្ត ឥតិ ជានថី។
ⅩⅩស ជគេតា ភតិ្តមូិលសា្ថ បនាត៑ បូវ ៌្វ ំ នយុិក្តះ កនិតុ្ ចរមទេិន

ឞុ យុឞ្មទត៌្ហ ំ ្របកាឝេិតា ៜភវត។៑
ⅩⅪយតេស្តៃនវ ម្ឫតគណាត៑ តេស្យាតា្ថ បយតិរ ិ តៃស្ម េគៅរវ

ទាតរ ិ េចឝ្វេរ វឝិ្វសថិ តសា្ម ទ៑ ឦឝ្វេរ យុឞា្ម កំ វឝិា្វ សះ ្របត្យាឝាចាេស្ត។
ⅩⅫ យូយម៑ អាត្មនា សត្យមតស្យាជា្ញ ្រគហណទា្វ រា នឞិ្កបដា

យ ្រភាត្ឫេ្របេម្ន បាវតិមនេសា ភូតា្វ នមិ៌ម្លាន្តះករៃណះ បរស្ប
រ ំគាឍំ េ្របម កុរតុ។
ⅩⅩⅢយសា្ម ទ៑ យូយំ ក្ឞយណីយវយី៌្យាត៑ នហិ កនិ្ត្វក្ឞយ

ណីយវយី៌្យាទ៑ ឦឝ្វរស្យ ជវីនទាយេកន នតិ្យសា្ថ យនិា វាេក្យន
បុនជន៌្ម គ្ឫហតីវន្តះ។
ⅩⅩⅣសវ ៌្វ្របាណី ត្ឫៃណស្តុល្យស្តេត្តជស្ត្ឫណបុឞ្បវត។៑ ត្ឫ

ណានិ បរឝុិឞ្យតិ បុឞ្បាណិ នបិតន្តិ ច។
ⅩⅩⅤ កនិ្តុ វាក្យ ំ បេរឝស្យានន្តកាលំ វតិឞិ្ឋេត។ តេទវ ច វាក្យ ំ

សុសវំាេទន យុឞា្ម កម៑ អន្តេិក ្របកាឝតិ។ំ
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Ⅱ
Ⅰសវ ៌វ្ាន៑ េទ្វឞាន៑ សវ ៌វ្ាឝំ្ច ឆលាន៑ កាបដ្យានឞី្៌យាះ សមស្តគា្ល និ

កថាឝ្ច ទូរកី្ឫត្យ
Ⅱ យុឞា្ម ភះិ បរ្ិរតាណាយ វ ្ឫទ្ធ្ិរបាប្តយ្ត៌្ហ ំ នវជាតឝឝុិភរិវិ ្របក្ឫតំ

វាគ្ទុគ្ធ ំ បបិាស្យតា។ំ
Ⅲយតះ ្របភុ រ ្មធុរ ឯតស្យាសា្វ ទំ យូយំ ្របាប្តវន្តះ។
Ⅳ អបរ ំមានុៃឞរវជា្ញ តស្យ កនិត្្វឝី្វេរណាភរិចុតិស្យ ពហុមូល្យ

ស្យ ជវី្រត្បស្តរេស្យវ តស្យ ្របេភាះ សន្នធិមិ៑ អាគតា
Ⅴ យូយមបិ ជវី្រត្បស្តរា ឥវ នចិយីមានា អាត្មកិមន្ទរិ ំ ្រខេីឞ្ដន

យឝុីនា េចឝ្វរេតាឞកាណាម៑ អាត្មកិពលនីា ំទានាត៌្ហ ំ បវេិ្រតា យា
ជកវេគ៌ា ភវថ។
Ⅵយតះ ឝាេ្រស្ត លខិតិមាេស្ត, យថា, បឝ្យ បាឞាណ ឯេកា

ៜស្តិ សេីយានិសា្ថ បេិតា មយា។ មុខ្យេកាណស្យ េយាគ្យះ ស វ ្ឫ
តឝា្ច តវី មូល្យវាន។៑ េយា ជេនា វឝិ្វេសត៑ តស្មនិ៑ ស លជា្ជំ ន គមិ
ឞ្យត។ិ
Ⅶ វឝិា្វ សិនា ំ យុឞា្ម កេមវ សមីេប ស មូល្យវាន៑ ភវតិ កនិ្ត្វវ ិ

ឝា្វ សិនា ំ ក្ឫេត និេចត្ឫភិរវជា្ញ តះ ស បាឞាណះ េកាណស្យ ភិត្តិ
មូលំ ភូតា្វ ពាធាជនកះ បាឞាណះ ស្ខលនការកឝ្ច ៃឝេលា ជា
តះ។
Ⅷ េតចាវឝិា្វ សាទ៑ វាេក្យនស្ខលន្តិ ស្ខលេន ច នយុិកា្ត ះ សន្ត។ិ
Ⅸ កនិ្តុ យូយំ េយនាន្ធការមធ្យាត៑ ស្វកយីាឝ្ចយ្៌យទបី្តមិធ្យម៑

អាហូតាស្តស្យ គុណាន៑ ្របកាឝយិតុម៑ អភិរចុិេតា វេំឝា រាជកី
េយាយាជកវគះ៌ បវ្ិរតា ជាតរិធកិត៌្តវ្យាះ ្របជាឝ្ច ជាតាះ។
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Ⅹ បូវ ៌្វ ំ យូយំ តស្យ ្របជា នាភវត កនិត្្វទិានមី៑ ឦឝ្វរស្យ ្របជា
អាេធ្វ។ បូវ ៌្វម៑ អននុកម្បតិា អភវត កនិ្ត្វទិានមី៑ អនុកម្បតិា អា
េធ្វ។
Ⅺ េហ ្របយិតមាះ, យូយំ ្របវាសេិនា វេិទឝនិឝ្ច េលាកា ឥវ

មនសះ ្របាតកូិលេ្យន េយាធភិ្យះ ឝាររីកិសុខាភលិាេឞេភ្យា និ
វត៌្តធ្វម៑ ឥត្យហំ វនិេយ។
Ⅻ េទវបូជកានា ំ មេធ្យ យុឞា្ម កម៑ អាចារ ឯវម៑ ឧត្តេមា ភវតុ

យថា េត យុឞា្ម ន៑ ទុឞ្កម៌្មការេិលាកានវិ បុន រ ្ន និន្ទន្តះ ក្ឫបាទ្ឫឞ្ដិ
ទេិន ស្វចក្ុឞេគ៌ាចរយីស្រត្កយិាភ្យ ឦឝ្វរស្យ ្របឝសំា ំកុយ៌យុ្ះ។
ⅩⅢ តេតា េហេតា រ្ូយយំ ្របេភារនុេរាធាត៑ មានវស្ឫឞា្ដ នា ំកត៌្ឫត្វ

បទានា ំ វឝភីវត វេិឝឞេតា ភូបាលស្យ យតះ ស េ្រឝឞ្ឋះ,
ⅩⅣ េទឝាធ្យក្ឞាណាញ្ច យតេស្ត ទុឞ្កម៌្មការណិា ំ ទណ្ឌ ទានាត៌្ហ ំ

សត្កម៌្មការណិា ំ ្របឝសំាត៌្ហញ្ច េតន េ្របរតិាះ។
ⅩⅤ ឥត្ថំ នេិព៌ា្ព ធមានុឞាណាម៑ អជា្ញ នត្វំ យត៑ សទាចារភិិ រ្ុយឞា្ម

ភិ រ ្នរិតុ្តរ្ីរកយិេត តទ៑ ឦឝ្វរស្យាភមិត។ំ
ⅩⅥ យូយំសា្វ ធនីា ឥវាចរត តថាបិ ទុឞ្ដតាយា េវឞស្វរបូា ំសា្វ

ធនីតា ំធារយន្ត ឥវ នហិ កនិ្ត្វឝី្វរស្យ ទាសា ឥវ។
ⅩⅦសវ ៌្វាន៑ សមា្រទយិធ្វំ ្រភាត្ឫវេគ៌ ្របយីធ្វម៑ ឦឝ្វរាទ៑ ពិភតី

ភូបាលំ សម្មន្យធ្វ។ំ
ⅩⅧ េហ ទាសាះ យូយំ សម្ូបណ៌ាទេរណ ្របភូនា ំ វឝ្យា ភវត

េកវលំ ភ្រទាណា ំទយាលូនាញ្ច នហិ កនិ្ត្វន្ឫជូនាមប។ិ
ⅩⅨយេតា ៜន្យាេយន ទុះខេភាគកាលឦឝ្វរចនិ្តយា យត៑ េក្ល

ឝសហនំ តេទវ ្របយិ។ំ
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ⅩⅩបាបំ ក្ឫត្វា យុឞា្ម កំ ចេបដាឃាតសហេនន កា ្របឝសំា?
កនិ្តុ សទាចារ ំ ក្ឫត្វា យុឞា្ម កំ យទ៑ ទុះខសហនំ តេទេវឝ្វរស្យ
្របយិ។ំ
ⅩⅪ តទត៌្ហេមវ យូយម៑ អាហូតា យតះ ្រខីេឞា្ដ ៜបិ យុឞ្មន្ន ិមតិ្ត ំ

ទុះខំ ភុកា្ត្វ យូយំ យត៑ តស្យ បទចៃិហ្ន ្ររ ្វេជត តទត៌្ហ ំ ទ្ឫឞា្ដ ន្តេមកំ
ទឝ៌តិវាន។៑
ⅩⅫស កមិបិ បាបំ ន ក្ឫតវាន៑ តស្យ វទេន កាបិ ឆលស្យ កថា

នាសតី។៑
ⅩⅩⅢ និន្ទិេតា ៜបិ សន៑ ស ្របតិននិា្ទ ំ ន ក្ឫតវាន៑ ទុះខំ សហ

មាេនា ៜបិ ន ភត្៌សតិវាន៑ កនិ្តុ យថាត៌្ហវចិារយិតុះ សមេីប ស្វំ
សមប៌តិវាន។៑
ⅩⅩⅣ វយំ យត៑ បាេបេភ្យា នវិ ្ឫត្យ ធម៌្មាត៌្ហ ំ ជវីាមស្តទត៌្ហ ំ ស ស្វ

ឝរេីរណាសា្ម កំ បាបានិ ្រកឝុ ឩឍវាន៑ តស្យ ្របហាៃរ រ្ូយយំ ស្វ
សា្ថ អភវត។
ⅩⅩⅤយតះ បូវ ៌្វ ំ យូយំ ្រភមណការេិមឞា ឥវាធ្វំ កនិ្ត្វធុនា យុ

ឞា្ម កម៑ អាត្មនា ំបាលកស្យាធ្យក្ឞស្យ ច សមបីំ ្របត្យាវត៌្តតិាះ។
Ⅲ

Ⅰ េហ េយាឞតិះ, យូយមបិ នជិសា្វ មនិា ំ វឝ្យា ភវត តថា សតិ
យទិ េកចទិ៑ វាេក្យ វឝិា្វ សេិនា ន សន្តិ តហ៌ិ
Ⅱ េត វនិាវាក្យ ំ េយាឞិតាម៑ អាចាេរណាត៌្ហតេស្តឞា ំ ្របត្យេក្ឞ

ណ យុឞា្ម កំ សភយសតតីា្វ ចាេរណា្រកឞ្ដុ ំ ឝក្ឞ្យេន្ត។
Ⅲអបរ ំេកឝរចនយាស្វណ៌ាលងា្ក រធារេណាន បរចិ្ឆទបរធិាេន

ន វា យុឞា្ម កំ វាហយ្ភូឞា ន ភវតុ,
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Ⅳ កនិ្ត្វឝី្វរស្យ សាក្ឞាទ៑ ពហុមូល្យក្ឞមាឝាន្តភិាវាក្ឞយរេត្នន
យុេកា្ត គុប្ត អាន្តរកិមានវ ឯវ។
Ⅴយតះ បូវ ៌្វកាេល យាះ បវ្ិរតស្ត្រយិ ឦឝ្វេរ ្របត្យាឝាមកុវ ៌្វន៑

តា អបិ តាទ្ឫឝេីមវ ភូឞា ំធារយេន្ត្យា នជិសា្វ មនិា ំ វឝ្យា អភវន។៑
Ⅵតៃថវសារា ឥ្រពាហេីមា វឝ្យា សតី តំ បតមិាខ្យាតវតី យូយ

ញ្ច យទិ សទាចារេិណ្យា ភវថ វ្យាកុលតយា ច ភតីា ន ភវថ តហ៌ិតស្យាះ កន្យា អាេធ្វ។
Ⅶ េហ បុរឞុាះ, យូយំ ជា្ញ នេតា ទុព៌្ពលតរភាជៃនរវិ េយាឞទិ្ភះិ

សហវាសំ កុរតុ, ឯកស្យ ជវីនវរស្យ សហភាគនិភី្យតាភ្យះ សមា
ទរ ំ វតិរត ច ន េចទ៑ យុឞា្ម កំ ្របាត៌្ហនានា ំពាធា ជនឞិ្យេត។
Ⅷ វេិឝឞេតា យូយំ សវ ៌្វ ឯកមនសះ បរទុះៃខ រ ្ទះុខតិា ្រភាត្ឫ

្របមណិះ ក្ឫបាវន្តះ ្របតីភិាវាឝ្ច ភវត។
Ⅸ អនឞិ្ដស្យ បរេិឝាេធនានឞិ្ដំ ននិា្ទ យា វា បរេិឝាេធន ននិា្ទ ំ ន

កុវ ៌្វន្ត អាឝឞិំ ទត្ត យេតា យូយម៑ អាឝរិធកិារេិណា ភវតុិមាហូតា
ឥតិ ជានថី។
Ⅹ អបរញ្ច, ជវីេន ្របយីមាេណាយះ សុទនិានិ ទទិ្ឫក្ឞេត។ បា

បាត៑ ជហិា្វ ំ ម្ឫឞាវាក្យាត៑ សា្វ ធេរៅ ស នវិត៌្តេយត។៑
Ⅺស ត្យេជទ៑ ទុឞ្ដតាមាគ៌ំ ស្រត្កយិាញ្ច សមាចេរត។៑ ម្ឫគយា

ណឝ្ច ឝាន្តិំ ស នតិ្យេមវានុធាវតុ។
Ⅻ េលាចេន បរេមឝេស្យាន្មលីេិត ធាម៌្មកិាន៑ ្របត។ិ ្របាត៌្ហនាយាះ ក្ឫេត េតឞាះ តច្ឆេ្រាេ្រត សុគេម សទា។ េ្រកាធាស្យញ្ច បេរ

ឝស្យ កទាចារឞុិ វត៌្តេត។
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ⅩⅢ អបរ ំយទិ យូយម៑ ឧត្តមស្យានុគាមេិនា ភវថ តហ៌ិ េកា យុ
ឞា្ម ន៑ ហិសំឞិ្យេត?
ⅩⅣយទិ ច ធម៌ម្ាត៌្ហ ំ ក្លឝិ្យធ្វំ តហ៌ិ ធន្យា ភវឞិ្យថ។ េតឞាម៑ អា

ឝង្កយា យូយំ ន ពិភតី ន វងិ្ក្ត វា។
ⅩⅤ មេនាភះិ កនិ្តុ មន្យធ្វំ បវ្ិរតំ ្របភុមឝី្វរ។ំ អបរញ្ច យុឞា្ម

កម៑ អានត្រកិ្របត្យាឝាយាស្តត្តវ្ ំយះ កឝ្ចតិ៑ ប្ឫច្ឆតិ តៃស្ម ឝាន្តភិតីិ
ភ្យាម៑ ឧត្តរ ំទាតុំ សទា សុសជា្ជ ភវត។
ⅩⅥ េយ ច ្រខឞី្ដធម៌្េម យុឞា្ម កំ សទាចារ ំ ទូឞយន្តិ េត ទុឞ្កម៌្ម

ការណិាមវិ យុឞា្ម កម៑ អបវាេទន យត៑ លជ្ជតិា ភេវយុស្តទត៌្ហ ំ យុ
ឞា្ម កម៑ ឧត្តមះ សេំវេទា ភវតុ។
ⅩⅦឦឝ្វរស្យាភមិតាទ៑ យទិ យុឞា្ម ភះិ េក្លឝះ េសាឍវ្យស្តហ៌ិ

សទាចារភិះិ េក្លឝសហនំ វរ ំន ច កទាចារភិះិ។
ⅩⅧយសា្ម ទ៑ ឦឝ្វរស្យ សន្នធិមិ៑ អសា្ម ន៑ អាេនតុម៑ អធាម៌្មកិា

ណា ំ វនិមិេយន ធាម៌្មកិះ ្រខេីឞា្ដ ៜេប្យកក្ឫត្វះ បាបានា ំ ទណ្ឌំ ភុ
ក្តវាន,៑ ស ច ឝររីសម្ពេន្ធ មារតិះ កនិ្តា្វ ត្មនះ សម្ពេន្ធ បុន រ ្ជវីេិតា
ៜភវត។៑
ⅩⅨ តត្សម្ពេន្ធ ច ស យា្រតា ំ វធិាយ ការាពទា្ធ នាម៑ អាត្មនា ំ

សមេីប វាក្យ ំ េឃាឞតិវាន។៑
ⅩⅩ បុរា េនាហស្យ សមេយ យាវត៑ េបាេតា នរិមយីត តាវទ៑

ឦឝ្វរស្យ ទគី៌្ហសហិឞ ្ណុតា យទា វ្យលម្ពត តទា េតៜនាជា្ញ ្រគាហិ
េណាៜភវន។៑ េតន េបាេតានាលេ្បៜរា្ថ ទ៑ អឞា្ដ េវវ ្របាណិនេសា្ត
យម៑ ឧត្តណ៌ីាះ។
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ⅩⅪ តន្នទិឝន៌ញា្ច វគាហនំ (អត៌្ហតះ ឝាររីកិមលនិតាយាយស្ត្យា
គះ ស នហិ កនិ្ត្វឝី្វរាេយាត្តមសេំវទស្យ យា ្របតជា្ញ ៃសវ) យី
ឝុ្រខឞី្ដស្យ បុនរតុា្ថ េនេនទានមី៑ អសា្ម ន៑ ឧតា្ត រយត,ិ
ⅩⅫយតះ ស ស្វគ៌ំ គេត្វឝ្វរស្យ ទក្ឞេិណ វទិ្យេត ស្វគ៌យីទូតាះ

ឝាសកា ពលានិ ច តស្យ វឝភូីតា អភវន។៑
Ⅳ

Ⅰ អសា្ម កំ វនិិមេយន ្រខីឞ្ដះ ឝររីសម្ពេន្ធ ទណ្ឌំ ភុក្តវាន៑ អេតា
េហេតាះ ឝររីសម្ពេន្ធ េយា ទណ្ឌំ ភុក្តវាន៑ ស បាបាត៑ មុក្ត
Ⅱ ឥតភិាេវន យូយមបិ សុសជ្ជភូីយ េទហវាសស្យាវឝឞិ្ដំ សម

យំ បុនម៌ានវានាម៑ ឥចា្ឆ សាធនាត៌្ហ ំ នហិ កនិ្ត្វឝី្វរេស្យចា្ឆ សាធនា
ត៌្ហ ំ យាបយត។
Ⅲអាយុេឞា យះ សមេយា វ្យតតីស្តស្មិន៑ យុឞា្ម ភិ រ្យទ៑ េទវបូ

ជកានាម៑ ឥចា្ឆ សាធនំ កាមកុត្សតិាភលិាឞមទ្យបានរង្គរសមត្តតា
ឃ្ឫណាហេ៌ទវបូជាចរណញា្ច ការ ិេតន ពាហុល្យ។ំ
Ⅳ យូយំ ៃតះ សហ តស្មនិ៑ សវ ៌វ្នាឝបេង្ក មជ្ជតុិ ំ ន ធាវថ, ឥត្យ

េននាឝ្ចយ្៌យ ំ វជិា្ញ យ េត យុឞា្ម ន៑ ននិ្ទន្ត។ិ
Ⅴ កនិតុ្ េយា ជវីតា ំម្ឫតានាញ្ច វចិារ ំកត៌្តុ ម៑ ឧទ្យេតាៜស្តិ តៃស្ម

ៃតរតុ្តរ ំទាយឞិ្យេត។
Ⅵយេតា េហេតា េរ្យ ម្ឫតាេស្តឞា ំយត៑ មានេវាេទ្ទឝ្យះ ឝាររីកិ

វចិារះ កនិ្ត្វឝី្វេរាេទ្ទឝ្យម៑ អាត្មកិជវីនំ ភវត៑ តទត៌្ហ ំ េតឞាមបិ សន្និ
េធៅ សុសមាចារះ ្របកាឝេិតាៜភវត។៑
Ⅶសវ ៌្េវឞាម៑ អន្តមិកាល ឧបស្ថតិស្តសា្ម ទ៑ យូយំ សុពុទ្ធយះ

្របាត៌្ហនាត៌្ហ ំ ជា្រគតឝ្ច ភវត។
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Ⅷ វេិឝឞតះ បរស្បរ ំ គាឍំ េ្របម កុរតុ, យតះ, បាបានាមបិ
ពាហុល្យ ំ េ្របៃម្នវាចា្ឆ ទយឞិ្យេត។
Ⅸកាតេរាក្តិំ វនិា បរស្បរម៑ អាតថិ្យ ំ ក្ឫរតុ។
Ⅹ េយន េយា វេរា លព្ធេស្តៃនវ ស បរម៑ ឧបកេរាត្ឫ, ឥត្ថំ

យូយម៑ ឦឝ្វរស្យ ពហុវធិ្របសាទេស្យាត្តមា ភាណា្ឌ គារាធបិា
ភវត។
Ⅺ េយា វាក្យ ំ កថយតិ ស ឦឝ្វរស្យ វាក្យមវិ កថយតុ យឝ្ច

បរម៑ ឧបកេរាតិ ស ឦឝ្វរទត្តសាមត៌្ហ្យាទិេវាបកេរាតុ។ សវ ៌្វវឞិ
េយ យឝុី្រខីេឞ្ដេនឝ្វរស្យ េគៅរវ ំ ្របកាឝ្យតា ំ តៃស្យវ េគៅរវ ំ បរា
្រកមឝ្ច សវ ៌្វទា ភូយាត។៑ អាេមន។
Ⅻ េហ ្របយិតមាះ, យុឞា្ម កំ បរកី្ឞាត៌្ហ ំ យសា្ត េបា យុឞា្ម សុ វត៌្

តេត តម៑ អសម្ភវឃដតិំ មតា្វ នាឝ្ចយ្៌យ ំ ជានតី,
ⅩⅢ កនិតុ្ ្រខេីឞ្ដន េក្លឝានា ំសហភាគតិា្វ ទ៑ អានន្ទត េតន តស្យ

្របតាប្របកាេឝៜប្យាននេន្ទន ្របផុលល្ា ភវឞិ្យថ។
ⅩⅣយទិ ្រខឞី្ដស្យ នាមេហតុនា យុឞា្ម កំ ននិា្ទ ភវតិ តហ៌ិ យូ

យំ ធន្យា យេតា េគៅរវទាយក ឦឝ្វរស្យាតា្ម យុឞា្ម ស្វធតិឞិ្ឋតិ េត
ឞា ំមេធ្យ ស ននិ្ទ្យេត កនិ្តុ យុឞ្មន្មេធ្យ ្របឝសំ្យេត។
ⅩⅤ កនិ្តុ យុឞា្ម កំ េកាៜបិ ហនា្ត វា ៃចេរា វា ទុឞ្កម៌្មក្ឫទ៑ វា បរា

ធកិារចច៌្ចក ឥវ ទណ្ឌំ ន ភុង្កា្ត ។ំ
ⅩⅥយទិ ច ្រខឞី្ដយីាន ឥវ ទណ្ឌំ ភុងេ្ក្ត តហ៌ិ ស ន លជ្ជមាន

ស្តតា្ក រណាទ៑ ឦឝ្វរ ំ ្របឝសំតុ។
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ⅩⅦយេតា វចិារស្យារម្ភសមេយ ឦឝ្វរស្យ មន្ទេិរ យុជ្យេត
យទិ ចាស្មត្សា្វ រភេត តហ៌ីឝ្វរយីសុសំវាទា្រគាហិណា ំ េឝឞទឝា
កា ភវឞិ្យត?ិ
ⅩⅧធាម៌្មេិកនាបិ េចត៑ ្រតាណម៑ អតកិ្ឫច្ឆេ្រណ គម្យេត។ តហ្៌យ

ធាម៌្មកិបាបភិ្យាម៑ អា្រឝយះ កុតរ្ លប្ស្យេត។
ⅩⅨអតឦឝ្វេរចា្ឆ េតា េយ ទុះខំ ភុញ្ជេត េត សទាចាេរណសា្វ

តា្ម េនា វឝិា្វ ស្យ្រសឞ្ដុ រឝី្វស្យ ករាភ្យា ំនទិធតា។ំ

Ⅴ
Ⅰ ្រខឞី្ដស្យ េក្លឝានា ំសាក្ឞ ី ្របកាឝឞិ្យមាណស្យ ្របតាបស្យា ំ

ឝី ្របាចនីឝា្ច ហំ យុឞា្ម កំ ្របាចនីាន៑ វនិេីយទំ វទាម។ិ
Ⅱ យុឞា្ម កំ មធ្យវត៌្តី យ ឦឝ្វរស្យ េមឞវ ្ឫេនា្ទ យូយំ តំ បាល

យត តស្យ វកី្ឞណំ កុរតុ ច, អាវឝ្យកេត្វន នហិ កនិតុ្ េស្វចា្ឆ េតា
ន វ កុេលាេភន កនិត្្វចិ្ឆុ កមនសា។
Ⅲ អបរម៑ អឝំានាម៑ អធកិារណិ ឥវ ន ្របភវត កនិតុ្ វ ្ឫន្ទស្យ ទ្ឫ

ឞា្ដ ន្តស្វរបូា ភវត។
Ⅳ េតន ្របធានបាលក ឧបស្ថេិត យូយម៑ អមា្ល នំ េគៅរវករិដីំលប្ស្យេធ្វ។
Ⅴ េហ យុវានះ, យូយមបិ ្របាចនីេលាកានា ំ វឝ្យា ភវត សវ ៌្េវ

ច សវ ៌េ្វឞា ំវឝភូីយ ន្រមតាភរេណន ភូឞតិា ភវត,យតះ,អាតា្ម ភិ
មានេិលាកានា ំវបិេក្ឞា ភវតឝី្វរះ។ កនិតុ្ េតៃនវ នេ្រមភ្យះ ្របសា
ទាទ៑ ទយីេត វរះ។
Ⅵ អេតា យូយម៑ ឦឝ្វរស្យ ពលវត្ករស្យាេធា ន្រមភូីយ តឞិ្ឋត

េតន ស ឧចតិសមេយ យុឞា្ម ន៑ ឧច្ចកីរឞិ្យត។ិ
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Ⅶ យូយំ សវ ៌្វចនិា្ត ំ តស្មិន៑ និក្ឞបិត យតះ ស យុឞា្ម ន៑ ្របតិ
ចនិ្តយត។ិ
Ⅷ យូយំ ្របពុទា្ធ ជា្រគតឝ្ច តឞិ្ឋត យេតា យុឞា្ម កំ ្របតវិាទី យះ

ឝយតានះ ស គជ៌្ជនការ ីសិហំ ឥវ បយ្៌យដន៑ កំ ្រគសឞិ្យាមតីិ ម្ឫ
គយេត,
Ⅸ អេតា វឝិា្វ េស សុស្ថរិាស្តិឞ្ឋន្តេស្តន សាទ៌្ធ ំ យុធ្យត, យុឞា្ម

កំ ជគន្នវិាស្ិរភាត្ឫឞ្វបិ តាទ្ឫឝាះ េក្លឝា វត៌្តន្ត ឥតិ ជានតី។
Ⅹ ក្ឞណិកទុះខេភាគាត៑ បរម៑ អស្មភ្យ ំ ្រខីេឞ្ដន យីឝុនា ស្វកី

យានន្តេគៅរវទានាត៌្ហ ំ េយាៜសា្ម ន៑ អាហូតវាន៑ ស សវ ៌្វានុ្រគាហី
ឝ្វរះ ស្វយំ យុឞា្ម ន៑ សទិា្ធ ន៑ ស្ថរិាន៑ សពលាន៑ នឝិ្ចលាឝំ្ច កេរាតុ។
Ⅺ តស្យ េគៅរវ ំ បរា្រកមឝា្ច នន្តកាលំ យាវទ៑ ភូយាត។៑ អាេម

ន។៑
Ⅻយះ សលិ្វាេនា (មេន្យ) យុឞា្ម កំ វឝិា្វ ស្េយា ្រភាតា ភវតិ

តទា្វ រាហំ សេំក្ឞេបណលខិតិវ្ា យុឞា្ម ន៑ វនិតីវាន៑ យូយញ្ច យស្មិ
ន៑ អធតិឞិ្ឋថ ស ឯេវឝ្វរស្យ សេត្យា ៜនុ្រគហ ឥតិ ្របមាណំ ទត្ត
វាន។៑
ⅩⅢ យុឞា្ម ភះិ សហាភរិចុតិាយាសមតិិ រា្ព ពិលិ វទិ្យេតសា មម

បុេ្រតា មាកឝ៌្ច យុឞា្ម ន៑ នមសា្ក រ ំ េវទយត។ិ
ⅩⅣ យូយំ េ្របមចុម្ពេនន បរស្បរ ំនមស្កុ រតុ។ យឝុី្រខឞីា្ដ ្រឝតិា

នា ំ យុឞា្ម កំ សវ ៌្េវឞា ំឝាន្តិ រ ្ភយូាត។៑ អាេមន។៑
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