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ផិេលាេមានំ ប្រតំ
Ⅰ ្រខីឞ្ដស្យ យីេឝា រ ្ពន្ទិទាសះ េបៅលស្តីថិយនាមា ្រភាតា ច

្របយិំ សហការណំិ ផលិេីមានំ
Ⅱ ្របយិាម៑ អាប្បយិា ំសហេសនាម៑ អាក៌្ហបិ្ប ំ ផិលេីមានស្យ គ្ឫ

េហ ស្ថតិា ំសមតិញិ្ច ្របតិ ប្រតំ លខិតះ។
Ⅲ អសា្ម កំ តាត ឦឝ្វរះ ្របភុ រ្យឝុី្រខឞី្ដឝ្ច យុឞា្ម ន៑ ្របតិ ឝាន្តមិ៑

អនុ្រគហញ្ច ្រកយិាសា្ត ។ំ
Ⅳ ្របភុំ យឝុីំ ្របតិ សវ ៌្វាន៑ បវ្ិរតេលាកាន៑ ្របតិ ច តវ េ្របម

វឝិា្វ សេយា រ ្វ្ឫតា្ត ន្ត ំ នឝិម្យាហំ
Ⅴ ្របាត៌្ហនាសមេយ តវ នាេមាច្ចារយន៑ នរិន្តរ ំ មេមឝ្វរ ំ ធន្យ ំ

វទាម។ិ
Ⅵអសា្ម សុ យទ្យត៑ េសៅជន្យ ំ វទិ្យេត តត៑ សវ ៌វ្ ំ្រខឞី្ដំ យឝុីំ យត៑

្របតិ ភវតីតិ ជា្ញ នាយ តវ វឝិា្វ សមូលកិា ទានឝលីតា យត៑ ស
ផលា ភេវត៑ តទហម៑ ឥចា្ឆ ម។ិ
Ⅶ េហ ្រភាតះ, ត្វយា បវ្ិរតេលាកានា ំ ្របាណ អាប្យាយតិា

អភវន៑ ឯតសា្ម ត៑ តវ េ្របមា្ន សា្ម កំ មហាន៑ អានន្ទះ សាន្ត្វនា ច
ជាតះ។
Ⅷ ត្វយា យត៑ កត៌្តវ្យ ំ តត៑ តា្វ ម៑ អាជា្ញ បយតុិំ យទ្យប្យហំ ្រខេីឞ្ដ

នាតេីវាត្ុសេកា ភេវយំ តថាបិ វ ្ឫទ្ធ
Ⅸឥទានីំ យឝុី្រខឞី្ដស្យ ពន្ទទិាសៃឝ្ចវម្ភូ េតា យះ េបៅលះ េសាៜ

ហំ តា្វ ំ វេិនតុំ វរ ំ មេន្យ។
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Ⅹ អតះ ឝ្ឫង្ខលពេទា្ធ ៜហំ យមជនយំ តំ មទីយតនយម៑ ឱនី
ឞមិម៑ អធិ តា្វ ំ វនិេយ។
Ⅺស បូវ ៌្វ ំ តវានុបការក អាសីត៑ កនិ្ត្វទិានីំ តវ មម េចាបការ ី

ភវត។ិ
Ⅻ តេមវាហំ តវ សមបីំ េ្របឞយាម,ិ អេតា មទយី្របាណស្វរូ

បះ ស ត្វយានុគ្ឫហយ្តា។ំ
ⅩⅢ សុសវំាទស្យ ក្ឫេត ឝ្ឫង្ខលពេទា្ធ ៜហំ បរចិារកមវិ តំ ស្វសន្និ

េធៅ វត៌្តយតុិម៑ ឰច្ឆ។ំ
ⅩⅣ កនិតុ្ តវ េសៅជន្យ ំយទ៑ ពេលន ន ភូតា្វ េស្វចា្ឆ យាះ ផលំ

ភេវត៑ តទត៌្ហ ំ តវ សម្មតិំ វនិា កមិបិ កត៌្តវ្យ ំ នាមេន្យ។
ⅩⅤ េកា ជានាតិ ក្ឞណកាលាត៌្ហំ ត្វត្តស្តស្យ វេិច្ឆេទាៜភវទ៑ ឯត

ស្យាយម៑ អភ្ិរបាេយា យត៑ ត្វម៑ អនន្តកាលាត៌្ហ ំ តំ លប្ស្យេស
ⅩⅥ បុន រា្ទ សមវិ លប្ស្យេស តន្នហិ កនិ្តុ ទាសាត៑ េ្រឝឞ្ឋំ មម

្របយិំ តវ ច ឝាររីកិសម្ពនា្ធ ត៑ ្របភុសម្ពនា្ធ ច្ច តេតាៜធិកំ ្របយិំ
្រភាតរមវិ។
ⅩⅦ អេតា េហេតា រ្យទិ មា ំសហភាគនិំ ជានាសិ តហ៌ិ មាមវិតមនុគ្ឫហាណ។
ⅩⅧ េតន យទិ តវ កមិប្យបរាទ្ធំ តុភ្យ ំ កមិបិ ធាយ៌យ្េត វា តហ៌ិ

តត៑ មេមតិ វទិតិា្វ គណយ។
ⅩⅨ អហំ តត៑ បរេិឝាត្ស្យាម,ិ ឯតត៑ េបៅេលាៜហំ ស្វហេស្តន

លខិាម,ិ យតស្ត្វ ំស្វ្របាណាន៑ អបិ មហ្យ ំ ធារយសិ តទ៑ វក្តុ ំ េន
ចា្ឆ ម។ិ
ⅩⅩ េភា ្រភាតះ, ្របេភាះ ក្ឫេត មម វាញា្ឆ ំ បូរយ ្រខឞី្ដស្យ ក្ឫេត

មម ្របាណាន៑ អាបយ្ាយយ។
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ⅩⅪ តវាជា្ញ ្រគាហិេត្វ វឝិ្វស្យ មយា ឯតត៑ លខិ្យេត មយា យទុ
ច្យេត តេតាៜធកិំ ត្វយា ការឞិ្យត ឥតិ ជានាម។ិ
ⅩⅫ តត្ករណសមេយ មទត៌្ហមបិ វាសគ្ឫហំ ត្វយា សជ្ជ្ីរកយិតា ំ

យេតា យុឞា្ម កំ ្របាត៌្ហនានា ំ ផលរេូបា វរ ឥវាហំ យុឞ្មភ្យ ំ ទាយិ
េឞ្យ មេមតិ ្របត្យាឝា ជាយេត។
ⅩⅩⅢ ្រខឞី្ដស្យ យឝីាះ ក្ឫេត មយា សហ ពន្ទរិបិា្រផា
ⅩⅩⅣ មម សហការេិណា មាក៌ អារឞិា្ដ េក៌ា្ហ ទីមា លូកឝ្ច តា្វ ំ

នមសា្ក រ ំ េវទយន្ត។ិ
ⅩⅩⅤ អសា្ម កំ ្របេភា រ្យឝុី្រខឞី្ដស្យានុ្រគេហា យុឞា្ម កម៑ អាត្មនា

សហ ភូយាត។៑ អាេមន។៑
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