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២ តមីថិយំ ប្រតំ
Ⅰ ្រខីេឞ្ដន យឝុីនា យា ជីវនស្យ ្របតជិា្ញ តាមធីឝ្វរេស្យច្ឆយា

យេីឝាះ ្រខឞី្ដៃស្យកះ េ្របរតិះ េបៅេលាៜហំ ស្វកយីំ ្របយិំ ធម៌ម្
បុ្រតំ តមីថយិំ ្របតិ ប្រតំ លខិាម។ិ
Ⅱតាត ឦឝ្វេរាៜសា្ម កំ ្របភុ រ្យឝុី្រខឞី្ដឝ្ច ត្វយិ ្របសាទំ ទយា ំ

ឝាន្តញិ្ច ្រកយិាសា្ត ។ំ
Ⅲ អហម៑ អា បូវ ៌្វបុរឞុាត៑ យម៑ ឦឝ្វរ ំ បវ្ិរតមនសា េសេវ តំ

ធន្យ ំ វទនំ កថយាម,ិ អហម៑ អេហារា្រតំ ្របាត៌្ហនាសមេយ តា្វ ំ
នរិន្តរ ំស្មរាម។ិ
Ⅳយឝ្ច វឝិា្វ សះ ្របថេម េលាយនីាមកិាយា ំតវ មាតាមហ្យាម៑

ឧនកីនីាមកិាយា ំមាតរ ិចាតឞិ្ឋត៑ តវាន្តេរៜបិ តឞិ្ឋតតីិ មេន្យ
Ⅴ តវ តំ នឞិ្កបដំ វឝិា្វ សំ មនសិ កុវ ៌្វន៑ តវា្រឝុបាតំ ស្មរន៑ យថា

នេន្ទន ្របផេលា្ល ភេវយំ តទត៌្ហ ំ តវ ទឝន៌ម៑ អាកាងេ្ក្ឞ។
Ⅵ អេតា េហេតា រ ្មម ហសា្ត បេ៌ណន លេពា្ធ យ ឦឝ្វរស្យ វរ

ស្ត្វយិ វទិ្យេត តម៑ ឧជា្ជ្វ លយតុិំ តា្វ ំសា្ម រយាម។ិ
Ⅶ យត ឦឝ្វេរាៜស្មភ្យ ំ ភយជនកម៑ អាតា្ម នម៑ អទត្ត្វា ឝ

ក្តេិ្របមសតកត៌ានាម៑ អាករម៑ អាតា្ម នំ ទត្តវាន។៑
Ⅷ អតឯវាសា្ម កំ ្របភុមធិ តស្យ វន្ទទិាសំ មាមធិ ច ្របមាណំ

ទាតុំ ន ្រតបស្វ កនិ្ត្វ ីឝ្វរយីឝក្ត្យា សុសំវាទស្យ ក្ឫេត ទុះខស្យ
សហភាគី ភវ។
Ⅸ េសាៜសា្ម ន៑ បរ្ិរតាណបា្រតាណិ ក្ឫតវាន៑ បវេិ្រតណាហា្វ

េននាហូតវាឝំ្ច; អស្មត្កម៌្ម េហតុេនតិ នហិ ស្វីយនិរ ូបាណស្យ
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្របសាទស្យ ច ក្ឫេត តត៑ ក្ឫតវាន។៑ ស ្របសាទះ ស្ឫេឞ្ដះ បូវ ៌្វកាេល
្រខេីឞ្ដន យឝុីនាស្មភ្យម៑ អទាយ,ិ
Ⅹ កនិ្ត្វធុនាសា្ម កំ បរ្ិរតាតុ រ្យេីឝាះ ្រខឞី្ដស្យាគមេនន ្របាកា

ឝត។ ្រខេីឞា្ដ ម្ឫត្ុយ ំ បរាជតិវាន៑ សុសវំាេទន ច ជវីនម៑ អមរតាញ្ច
្របកាឝតិវាន។៑
Ⅺ តស្យ េឃាឞយិតា ទូតឝា្ច ន្យជាតីយានា ំ ឝិក្ឞកឝា្ច ហំ និ

យុេកា្ត ៜស្ម។ិ
Ⅻ តសា្ម ត៑ ការណាត៑ មមាយំ េក្លេឝា ភវតិ េតន មម លជា្ជ ន

ជាយេត យេតាៜហំ យស្មនិ៑ វឝិ្វសតិវាន៑ តមវគេតាៜស្មិ មហាទិ
នំ យាវត៑ មេមាបនេិធ េរា្គ បនស្យ ឝក្តសិ្តស្យ វទិ្យត ឥតិ នឝិ្ចតិំ ជា
នាម។ិ
ⅩⅢហតិទាយកានា ំវាក្យានាម៑ អាទឝរ៌េូបណ មត្តះ ្រឝតុាះ ្រខី

េឞ្ដ យេីឝៅ វឝិា្វ សេ្របេមា្ន ះ កថា ធារយ។
ⅩⅣ អបរម៑ អស្មទន្តវ៌ាសនិា បវេិ្រតណាត្មនា តាមុត្តមាម៑ ឧបនិ

ធិំ េគាបយ។
ⅩⅤអាឝយិាេទឝយីាះ សវ ៌េ្វ មា ំត្យក្តវន្ត ឥតិ ត្វំ ជានាសិ េតឞា ំ

មេធ្យ ផូគលិេ្លា ហម៌្មគនិឝិ្ច វេិទ្យេត។
ⅩⅥ ្របភុរនីឞិផរស្យ បរវិារាន៑ ្របតិ ក្ឫបា ំ វទិធាតុ យតះ ស

បុនះ បុន រា្ម ម៑ អាបយ្ាយតិវាន្
ⅩⅦ មម ឝ្ឫង្ខេលន ន ្រតបិតា្វ េរាមានគេរ ឧបស្ថតិិសមេយ

យេត្នន មា ំម្ឫគយតិា្វ មេមាេទ្ទឝំ ្របាប្តវាន។៑
ⅩⅧ អេតា វចិារទេិន ស យថា ្របេភាះ ក្ឫបាភាជនំ ភេវត៑ តា

ទ្ឫឝំ វរ ំ ្របភុស្តៃស្ម េទយាត។៑ ឥផិឞនគេរៜបិ ស កតិ ្របកាៃរ
រា្ម ម៑ ឧបក្ឫតវាន៑ តត៑ ត្វំ សម្យគ៑ េវត្ស។ិ
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Ⅱ
Ⅰ េហ មម បុ្រត, ្រខឞី្ដយឝុីេតា េយាៜនុ្រគហស្តស្យ ពេលន ត្វំ

ពលវាន៑ ភវ។
Ⅱ អបរ ំ ពហុភះិ សាក្ឞភិះិ ្របមាណីក្ឫតា ំយា ំ ឝកិ្ឞា ំ ្រឝតុវាន

សិ តា ំ វឝិា្វ ស្េយឞុ បរៃស្ម ឝិក្ឞាទាេន និបុេណឞុ ច េលាេកឞុ
សមបយ៌។
Ⅲ ត្វំ យឝុី្រខឞី្ដេស្យាត្តេមា េយាេទ្ធវ េក្លឝំ សហស្វ។
Ⅳ េយា យុទ្ធំ កេរាតិ សសាសំារេិក វ្យាបាេរ មេគា្ន ន ភវតិ កនិ្

តុ ស្វនេិយាជយេិ្រត េរាចតុិំ េចឞ្ដេត។
Ⅴអបរ ំេយា មៃល្ល រ្ុយធ្យតិ ស យទិ នយិមានុសាេរណ ន យុទ្ធ្

យតិ តហ៌ិ ករិដីំ ន លប្ស្យេត។
Ⅵ អបរ ំយះ ក្ឫឞវីលះ កម៌្ម កេរាតិ េតន ្របថេមន ផលភាគិ

នា ភវតិវ្យ។ំ
Ⅶ មយា យទុច្យេត តត៑ ត្វយា ពុធ្យតា ំយតះ ្របភុស្តុភ្យ ំ

សវ ៌្វ្រត ពុទ្ធ ិំ ទាស្យត។ិ
Ⅷ មម សុសំវាទស្យ វចនានុសារាទ៑ ទាយូទ្វំឝីយំ ម្ឫតគណ

មធ្យាទ៑ ឧតា្ថ បតិញ្ច យឝុីំ ្រខឞី្ដំ ស្មរ។
Ⅸ តត្ុសសវំាទការណាទ៑ អហំ ទុឞ្កេម៌្មវ ពន្ធនទឝាបយ្៌យន្តំ េក្លឝំ

ភុេញ្ជ កនិ្ត្វឝី្វរស្យ វាក្យម៑ អពទ្ធ ំ តឞិ្ឋត។ិ
Ⅹ ្រខេីឞ្ដន យឝុីនាយទ៑ អនន្តេគៅរវសហតិំ បរ្ិរតាណំជាយេត

តទភរិចុៃិត េរា្ល ៃករបិ យត៑ លេភ្យត តទត៌្ហមហំ េតឞា ំនមិតិ្ត ំ សវ ៌វ្ា
េណ្យតានិ សេហ។
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Ⅺ អបរម៑ ឯឞា ភារតី សត្យា យទិ វយំ េតន សាទ៌្ធ ំ ្រមយិាម
េហ តហ៌ិ េតន សាទ៌្ធ ំ ជីវវិ្យាមះ, យទិ ច េក្លឝំ សហាមេហ តហ៌ិ
េតន សាទ៌្ធ ំ រាជត្វមបិ ករឞិ្យាមេហ។
Ⅻយទិ វយំ តម៑ អនង្គីកុម៌្មស្តហ៌ិ េសា ៜសា្ម នប្យនង្គីករឞិ្យត។ិ
ⅩⅢយទិ វយំ ន វឝិា្វ សាមស្តហ៌ិ ស វឝិា្វ ស្យស្តឞិ្ឋតិ យតះ ស្វ

ម៑ អបេហា្ន តុំ ន ឝេកា្ន ត។ិ
ⅩⅣ ត្វេមតានិ សា្ម រយន៑ េត យថា នឞិ្ផលំ េ្រឝាត្ឫណា ំ្រភឝំជន

កំ វាគ្ុយទ្ធ ំ ន កុយ៌យ្ស្តថា ្របេភាះ សមក្ឞ ំ ទ្ឫឍំ វនិយីាទឝិ។
ⅩⅤ អបរ ំត្វម៑ ឦឝ្វរស្យ សាក្ឞាត៑ ស្វំ បរកី្ឞតិម៑ អននិ្ទនយីកម៌្ម

ការណិញ្ច សត្យមតស្យ វាក្យានា ំសទ្វភិជេន នបុិណញ្ច ទឝយ៌តុិំយតស្វ។
ⅩⅥ កនិ្ត្វបវ្ិរតា អនត៌្ហកកថា ទូរកុីរ ុ យតស្តទាលម្ពនិ ឧត្តេរាត្ត

រម៑ អធម៌្េម វទ៌្ធឞិ្យេន្ត,
ⅩⅦ េតឞាញ្ច វាក្យ ំ គលតិក្ឞតវត៑ ក្ឞយវទ៌្ធេកា ភវឞិ្យតិ េតឞា ំ

មេធ្យ ហុមនិាយះ ផិលតីេឝ្ចតនិាមាេនៅ េទៅ្វ ជេនៅ សត្យមតាទ៑
្រភេឞៅ្ដ ជាេតៅ,
ⅩⅧ ម្ឫតានា ំ បុនរតុ្ថតិិ រ ្វ្យតេីតតិ វទនេ្តៅ េកឞាញ្ចទិ៑ វឝិា្វ សម៑ ឧ

ត្បាដយតឝ្ច។
ⅩⅨ តថាបឝី្វរស្យ ភិត្តមូិលម៑ អចលំ តឞិ្ឋតិ តស្មិំេឝ្ចយំ លបិិ រ ្មុ

្រទាង្កិតា វទិ្យេត។ យថា, ជានាតិ បរេមឝស្តុ ស្វកយីាន៑ សវ ៌្វមា
នវាន។៑ អបគេច្ឆទ៑ អធម៌្មាច្ច យះ កឝ្ចតិ៑ ្រខឞី្ដនាមក្ឫត៕៑
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ⅩⅩ កនិតុ្ ព្ឫហន្នេិកតេន េកវល សុវណ៌មយានិ េរៅប្យមយាណិ
ច ភាជនានិ វទិ្យន្ត ឥតិ តហ៌ិ កាឞ្ឋមយានិ ម្ឫណ្ម យានយ្បិ វទិ្យេន្ត
េតឞាញ្ច កយិន្តិ សមា្ម នាយ កយិន្តបមានាយ ច ភវន្ត។ិ
ⅩⅪ អេតា យទិ កឝ្ចទិ៑ ឯតាទ្ឫេឝភ្យះ ស្វំ បរឞិ្កេរាតិ តហ៌ិ ស បា

វតិំ ្របេភាះ កាយ៌្យេយាគ្យ ំ សវ ៌្វសតា្ក យ្៌យាេយាបយុក្តំ សមា្ម នា
ត៌្ហកញ្ច ភាជនំ ភវឞិ្យត។ិ
ⅩⅫ េយៅវនាវសា្ថ យា អភិលាឞាស្ត្វយា បរតិ្យជ្យនា្ត ំ ធម៌្េមា

វឝិា្វ សះ េ្របម េយ ច ឝុចមិេនាភះិ ្របភុម៑ ឧទ្ទឝិ្យ ្របាត៌្ហនា ំ កុវ ៌្វ
េត ៃតះ សាទ៌្ធម៑ ឰក្យភាវៃឝ្ចេតឞុ ត្វយា យេតា្ន វធិយីតា។ំ
ⅩⅩⅢ អបរ ំ ត្វម៑ អនត៌្ហកាន៑ អជា្ញ នាឝំ្ច ្របឝា្ន ន៑ វាគ្ុយេទា្ធ ត្បាទកា

ន៑ ជា្ញ តា្វ ទូរកុីរ។ុ
ⅩⅩⅣយតះ ្របេភា រា្ទ េសន យុទ្ធម៑ អកត៌្តវ្យ ំ កនិតុ្ សវ ៌វ្ាន៑ ្របតិ

ឝាេន្តន ឝកិ្ឞាទាេនច្ឆុ េកន សហឞិ ្ណុនា ច ភវតិវ្យ,ំ វបិក្ឞាឝ្ច េតន ន
្រមេត្វន េចតតិវ្យាះ។
ⅩⅩⅤ តថា ក្ឫេត យទឝី្វរះ សត្យមតស្យ ជា្ញ នាត៌្ហ ំ េតេភ្យា មនះ

បរវិត៌្តនរបូំ វរ ំ ទទ្យាត,៑
ⅩⅩⅥ តហ៌ិ េត េយន ឝយតាេនន និជាភិលាឞសាធនាយ ធ្ឫ

តាស្តស្យ ជាលាត៑ េចតនា ំ ្របាប្េយាទា្ធ រ ំលព្ធុ ំ ឝក្ឞ្យន្ត។ិ
Ⅲ

Ⅰ ចរមទេិនឞុ េក្លឝជនកាះ សមយា ឧបសា្ថ ស្យន្តតីិ ជានហី។ិ
Ⅱយតសា្ត តា្ក លកិា េលាកាអាត្មេ្របមេិណា ៜរ ្ថេ្របមណិ អាត្ម

ឝា្ល ឃេិនា ៜភមិានេិនា ននិ្ទកាះ បេិ្រតារនាជា្ញ ្រគាហិណះ ក្ឫតឃា្ន
អបវ្ិរតាះ
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Ⅲ ្របតីវិជ៌តិា អសេន្ធយា ម្ឫឞាបវាទេិនា ៜជេិតន្្រទយិាះ ្របច
ណា្ឌ ភ្រទេទ្វឞេិណា
Ⅳ វឝិា្វ សឃាតកា ទុះសាហសេិនា ទបធ៌ា្ម តា ឦឝ្វរាេ្របមណិះ

កនិ្តុ សុខេ្របមេិណា
Ⅴ ភក្តេវឝាះ កនិ្ត្វស្វីក្ឫតភក្តិគុណា ភវឞិ្យន្ត;ិ ឯតាទ្ឫឝានា ំ

េលាកានា ំសមំគ៌ំ បរតិ្យជ។
Ⅵយេតា េយ ជនាះ ្របច្ឆន្ន ំ េគហាន៑ ្របវឝិន្តិ បាៃប រា្ភ រ្រគ

សា្ត នានាវធិាភលិាៃឞឝា្ច លតិា យាះ កាមនិ្េយា
Ⅶ នតិ្យ ំ ឝកិ្ឞេន្ត កនិ្តុ សត្យមតស្យ តត្ត្វជា្ញ នំ ្របាប្តុ ំ កទាចតិ៑

ន ឝក្នុ វន្ត ិ តា ទាសវីទ៑ វឝកុីវ ៌្វេត ច េត តាទ្ឫឝា េលាកាះ។
Ⅷយាន្និ រ្យា្រម្ពឝិ្ច យថា មូសមំ ្របតិ វបិក្ឞត្វម៑ អកុរតុា ំ តៃថវ

្រភឞ្ដមនេសា វឝិា្វ សវឞិេយ ៜ្រគាហយ្ាៃឝ្ចេត េលាកា អបិ សត្យ
មតំ ្របតិ វបិក្ឞតា ំ កុវ ៌្វន្ត។ិ
Ⅸ កនិ្តុ េត ពហុទូរម៑ អ្រគសរា ន ភវឞិ្យន្តិ យតស្តេយា រ ្មឍូ

តា យទ្វត៑ តទ្វទ៑ ឯេតឞាមបិ មូឍតា សវ ៌្វទ្ឫឝ្យា ភវឞិ្យត។ិ
Ⅹ មេមាបេទឝះ ឝឞិ្ដតាភ្ិរបាេយា វឝិា្វ េសា រ ្ធយ្៌យ ំ េ្របម សហឞិ ្ណុ

េតាប្រទវះ េក្លឝា
Ⅺ អាន្តយិខិយាយាម៑ ឥកនិេយ លូស្ត្រាយាញ្ច មា ំ ្របតិ

យទ្យទ៑ អឃដត យាេំឝា្ច ប្រទវាន៑ អហម៑ អសេហ សវ ៌្វេមតត៑
ត្វម៑ អវគេតាៜសិ កនិតុ្ តត្សវ ៌្វតះ ្របភុ រា្ម ម៑ ឧទ្ធ ្ឫតវាន។៑
Ⅻ បរន្តុ យាវេនា្ត េលាកាះ ្រខេីឞ្ដន យឝុីេនឝ្វរភក្តមិ៑ អាចរតុិម៑

ឥច្ឆន្ត ិ េតឞា ំសវ ៌្េវឞាម៑ ឧប្រទេវា ភវឞិ្យត។ិ
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ⅩⅢ អបរ ំបាបឞិា្ឋ ះ ខលាឝ្ច េលាកា ្រភាម្យេនា្ត ្រភមយន្តេឝា្ច ត្ត
េរាត្តរ ំ ទុឞ្ដេត្វន វទ៌្ធឞិ្យេន្ត។
ⅩⅣ កនិ្តុ ត្វំ យទ៑ យទ៑ អឝកិ្ឞថាះ, យច្ច ត្វយិ សមប៌តិម៑ អភូ

ត៑ តស្មនិ៑ អវតឞិ្ឋ, យតះ កសា្ម ត៑ ឝកិ្ឞា ំ ្របាេបា្ត ៜសិ តទ៑ េវត្ស;ិ
ⅩⅤ យានិ ច ធម៌្មឝា្រសា្ត ណិ ្រខីេឞ្ដ យីេឝៅ វឝិា្វ េសន បរ ិ

្រតាណ្របាប្តេយ តា្វ ំជា្ញ ននិំ កត៌្តុ ំ ឝក្នុ វន្ត ិ តានិ ត្វំ ៃឝឝវកាលាទ៑ អវ
គេតាៜស។ិ
ⅩⅥ តត៑ សវ ៌្វ ំ ឝា្រស្តម៑ ឦឝ្វរស្យាត្មនា ទត្តំ ឝិក្ឞាៃយ េទាឞ

េពាធាយ េឝាធនាយ ធម៌្មវនិយាយ ច ផលយូក្តំ ភវតិ
ⅩⅦ េតន េចឝ្វរស្យ េលាេកា នបុិណះ សវ ៌វ្ៃស្ម សត្កម៌្មេណ សុ

សជ្ជឝ្ច ភវត។ិ

Ⅳ
Ⅰឦឝ្វរស្យ េគាចេរ យឝ្ច យឝុីះ ្រខឞី្ដះ ស្វយីាគមនកាេល ស្វ

រាជេត្វន ជវីតា ំម្ឫតានាញ្ច េលាកានា ំវចិារ ំករឞិ្យតិ តស្យ េគាចេរ
ៜហំ តា្វ ម៑ ឥទំ ទ្ឫឍម៑ អាជា្ញ បយាម។ិ
Ⅱ ត្វំ វាក្យ ំ េឃាឞយ កាេលៜកាេល េចាតសុ្េកា ភវ បូណ៌យា

សហឞិ ្ណុតយា ឝកិ្ឞយា ច េលាកាន៑ ្របេពាធយ ភត្៌សយ វនិយស្វ
ច។
Ⅲយត ឯតាទ្ឫឝះ សមយ អាយាតិ យស្មនិ៑ េលាកា យថាត៌្ហម៑

ឧបេទឝម៑ អសហ្យមានាះ កណ៌កណ្ឌូ យនវឝិឞិា្ដ ភូតា្វ នជិាភលិា
ឞាត៑ ឝកិ្ឞកាន៑ ស្ំរគហឞី្យន្តិ
Ⅳសត្យមតាច្ច េ្រឝា្រតាណិ នវិត៌ត្្យ វបិថគាមេិនា ភូេតា្វ បាខ្យា

េនឞុ ្របវត៌្តឞិ្យេន្ត;
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Ⅴ កនិតុ្ ត្វំ សវ ៌វ្វឞិេយ ្របពុេទា្ធ ភវ ទុះខេភាគំ ស្វកុីរ ុ សុសវំាទ
្របចារកស្យ កម៌្ម សាធយ នជិបរចិយ៌្យា ំ បូណ៌េត្វន កុរុ ច។
Ⅵ មម ្របាណានាម៑ ឧត្សេគ៌ា ភវតិ មម ្របសថ្ានកាលេឝា្ច បា

តឞិ្ឋត។៑
Ⅶ អហម៑ ឧត្តមយុទ្ធ ំ ក្ឫតវាន៑ គន្តវ្យមាគស៌្យាន្តំ យាវទ៑ ធាវតិវា

ន៑ វឝិា្វ សញ្ច រក្ឞតិវាន។៑
Ⅷ េឝឞំ បុណ្យមុកុដំ មទត៌្ហ ំ រក្ឞតិំ វទិ្យេត តច្ច តស្មនិ៑ មហាទេិន

យថាត៌្ហវចិារេកណ ្របភុនា មហ្យ ំទាយឞិ្យេត េកវលំ មហ្យម៑ ឥតិ
នហិ កនិតុ្ យាវេនា្ត េលាកាស្តស្យាគមនម៑ អាកាងក្្ឞេន្ត េតភ្យះ
សវ ៌្េវេភ្យា ៜបិ ទាយឞិ្យេត។
Ⅸ ត្វំ ត្វរយា មត្សមបីម៑ អាគន្តុ ំ យតស្វ,
Ⅹយេតា ទមីា ឰហិកសសំារម៑ ឦហមាេនា មា ំបរតិ្យជ្យ ថិឞ

លនកីីំ គតវាន៑ តថា ្រកឞី្កិ រា្គលាតយិា ំ គតវាន៑ តតីឝ្ច ទាល្មាតិ
យា ំគតវាន។៑
Ⅺ េកវេលា លូេកា មយាសាទ៌្ធ ំ វទិ្យេត។ ត្វំ មាក៌ំ សង្គិនំ ក្ឫតវ្ា

គច្ឆ យតះ ស បរចិយ៌្យយា មេមាបការ ីភវឞិ្យត,ិ
Ⅻ តុខកិញា្ច ហម៑ ឥផឞិនគរ ំ េ្របឞតិវាន។៑
ⅩⅢយទ៑អាចា្ឆ ទនវស្តរ្ ំេ្រតាយានគេរ កាបស៌្យ សន្នេិធៅ មយា

នកិ្ឞបិ្ត ំ ត្វមាគមនសមេយ តត៑ បុស្តកានិ ច វេិឝឞតឝ្ចម៌្ម្រគនា្ថ ន៑ អានយ។
ⅩⅣកាសំ្យការះ សកិន្ទេរា មម ពហ្វនឞិ្ដំ ក្ឫតវាន៑ ្របភុស្តស្យ

កម៌្មណា ំសមុចតិផលំ ទទាតុ។
ⅩⅤ ត្វមបិ តសា្ម ត៑ សាវធានាស្តិឞ្ឋ យតះ េសាៜសា្ម កំ វាក្យា

នាម៑ អតវី វបិេក្ឞា ជាតះ។



2 Timothy Ⅳ:ⅩⅥ ix 2 Timothy Ⅳ:ⅩⅫ

ⅩⅥ មម ្របថម្របត្ុយត្តរសមេយ េកាៜបិ មម សហាេយា នា
ភវត៑ សវ ៌្េវ មា ំ បយ្៌យត្យជន៑ តាន៑ ្របតិ តស្យ េទាឞស្យ គណនា
ន ភូយាត;៑
ⅩⅦ កនិតុ្ ្របភុ រ ្មម សហាេយា ៜភវត៑ យថា ច មយា េឃាឞ

ណា សាេធ្យត ភនិ្នជាតីយាឝ្ច សវ ៌្េវ សុសំវាទំ ឝ្ឫណុយុស្តថា
មហ្យ ំ ឝក្តមិ៑ អទទាត៑ តេតា ៜហំ សិហំស្យ មុខាទ៑ ឧទ្ធ្ឫតះ។
ⅩⅧ អបរ ំសវ ៌វ្សា្ម ទ៑ ទុឞ្កម៌្មតះ ្របភុ រា្ម ម៑ ឧទ្ធរឞិ្យតិ នជិស្វគ៌យី

រាជ្យ ំ េនតុំ មា ំតារយឞិ្យតិ ច។ តស្យ ធន្យវាទះ សទាកាលំ ភូយា
ត។៑ អាេមន។៑
ⅩⅨ ត្វំ ្របឞិា្ក ម៑ អាក្កលិម៑ អនឞីផិរស្យ បរជិនាឝំ្ច នមស្កុ រ។ុ
ⅩⅩ ឥរាស្តះ ករនិ្ថនគេរ ៜតិឞ្ឋត៑ ្រតផមិឝ្ច បីឌិតតា្វ ត៑ មលិីត

នគេរ មយា វ្យហយីត។
ⅩⅪ ត្វំ េហមន្តកាលាត៑ បូវ ៌្វម៑ អាគន្តុ ំ យតស្វ។ ឧពូលះ បូទិ រ ្លនីះ

េកៅ្ល ទយិា សវ ៌្េវ ្រភាតរឝ្ច តា្វ ំ នមស្កុ វ ៌្វេត។
ⅩⅫ ្របភុ រ្យឝុីះ ្រខឞី្ដស្តវាត្មនា សហ ភូយាត។៑ យុឞា្ម ស្វនុ្រគ

េហា ភូយាត។៑ អាេមន។៑



x

Sanskrit Bible (NT) in Khmer Script
New Testament in Sanskrit Language; printed in

Khmer Script
copyright © 2018 SanskritBible.in

Language: Saṃskṛtam

Contributor: SanskritBible.in

Thank you for your interest in Sanskrit Bible.
Sanskrit Bible (NT) is freely available in 22 different scripts of your choice.
This edition is in Khmer script and is based on the Sanskrit translation
of the Holy Bible published by Calcutta Baptist Missionaries in 1851.
Please visit SanskritBible.in to learn more about Sanskrit Bible and to
download various free Christian literature.
This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If you make any changes to the text, you must indicate that you did

so in a way that makes it clear that the original licensor is not
necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God'sWord
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2020-01-01

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 23 Apr 2023 from source
files dated 29 Jan 2022
5ca2d078-2446-59d6-a8c5-e7b69791e988

http://www.sanskritbible.in/
http://www.ethnologue.org/language/san
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	2 Timothy

