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២ េយាហនះ ប្រតំ
Ⅰ េហ អភិរចុេិត កុរេិយ, តា្វ ំ តវ បុ្រតាឝំ្ច ្របតិ ្របាចេីនាៜហំ

ប្រតំ លខិាម។ិ
Ⅱសត្យមតាទ៑ យុឞា្ម សុ មម េ្របមាស្តិ េកវលំ មម នហិ កនិ្តុ

សត្យមតជា្ញ នា ំសវ ៌្េវឞាេមវ។ យតះ សត្យមតម៑ អសា្ម សុ តឞិ្ឋត្យ
នន្តកាលំ យាវចា្ច សា្ម សុ សា្ថ ស្យត។ិ
Ⅲ បតុិរឝី្វរាត៑ តត្បតុិះ បុ្រតាត៑ ្របេភា រ្យឝុី្រខីឞា្ដ ច្ច ្របាប្េយា

ៜនុ្រគហះ ក្ឫបា ឝាន្តឝិ្ច សត្យតាប្េរមភ្យា ំសាទ៌្ធ ំ យុឞា្ម ន៑ អធតិឞិ្ឋ
តុ។
Ⅳ វយំ បតិ្ឫេតា យាម៑ អាជា្ញំ ្របាប្តវន្តស្តទនុសាេរណ តវ េកចិ

ទ៑ អាត្មជាះ សត្យមតម៑ អាចរន្ត្េយតស្យ ្របមាណំ ្របាប្យាហំ
ភ្ឫឝម៑ អានន្ទតិវាន។៑
Ⅴសាម្បរ្តញ្ច េហ កុរេិយ, នវនីា ំកាញ្ចទិ៑ អាជា្ញំ ន លខិន្នហម៑

អាទេិតា លពា្ធ ម៑ អាជា្ញំ លខិន៑ តា្វ ម៑ ឥទំ វនិេយ យទ៑ អសា្ម ភះិ
បរស្បរ ំ េ្របម កត៌្តវ្យ។ំ
Ⅵ អបរ ំ េ្របៃមេតន ្របកាឝេត យទ៑ វយំ តស្យាជា្ញ អាចេរម។

អាទេិតា យុឞា្ម ភិ រ្យា ្រឝតុា េសយម៑ អាជា្ញ សា ច យុឞា្ម ភរិាចរតិ
វ្យា។
Ⅶយេតា ពហវះ ្របវញ្ចកា ជគត៑ ្របវឝិ្យ យឝុី្រខេីឞា្ដ នរាវតា

េរា ភូតា្វ គត ឯតត៑ នាងគ្កុីវ ៌្វន្ត ិ ស ឯវ ្របវញ្ចកះ ្រខឞីា្ដ រឝិា្ច ស្ត។ិ
Ⅷ អសា្ម កំ ្រឝេមា យត៑ បណ្ឌ ្រឝេមា ន ភេវត៑ កនិតុ្ សម្ូបណំ៌

េវតនមសា្ម ភិ រ ្លេភ្យត តទត៌្ហ ំ សា្វ នធិ សាវធានា ភវតះ។
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Ⅸយះ កឝ្ចទិ៑ វបិថគាមី ភូតា្វ ្រខឞី្ដស្យ ឝកិ្ឞាយា ំ ន តឞិ្ឋតិ ស
ឦឝ្វរ ំ ន ធារយតិ ្រខឞី្ដស្យ ឝជិា្ញ យា ំយស្តឞិ្ឋតិ ស បតិរ ំ បុ្រតញ្ច
ធារយត។ិ
Ⅹយះ កឝ្ចទិ៑ យុឞ្មត្សន្នធិមិាគច្ឆន៑ ឝកិ្ឞាេមនា ំនានយតិ ស យុ

ឞា្ម ភះិ ស្វេវឝ្មនិ ន គ្ឫហយ្តា ំតវ មង្គលំ ភូយាទតិិ វាគបិ តៃស្ម ន
កថ្យតា។ំ
Ⅺយតស្តវ មង្គលំ ភូយាទតិិ វាចំ យះ កឝ្ចតិ៑ តៃស្ម កថយតិ ស

តស្យ ទុឞ្កម៌្មណាម៑ អឝំី ភវត។ិ
Ⅻ យុឞា្ម ន៑ ្របតិ មយា ពហូនិ េលខតិវ្យានិ កនិតុ្ ប្រតមសភី្យា ំ

តត៑ កត៌្តុ ំ េនចា្ឆ ម,ិ យេតា ៜសា្ម កម៑ អានេនា្ទ យថា សម្ូបេណ៌ា
ភវឞិ្យតិ តថា យុឞ្មត្សមីបមុបសា្ថ យាហំ សម្មុខីភូយ យុឞា្ម ភះិ
សមា្ភ ឞឞិ្យ ឥតិ ្របត្យាឝា មមាេស្ត។
ⅩⅢ តវាភរិចុតិាយា ភគនិ្យា ពាលកាស្តវ្ា ំនមសា្ក រ ំជា្ញ បយន្ត។ិ

អាេមន។៑
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