


អង្គុត្តរនិកាយេ ឯកកនិបាត្ស្ស  
អបរអច្ឆរាស្ង្ាត្វយគគ ភាវនាផល ំ
គាថាលង្កា យរ  ិស្បយុេតុ្ត ំ

 
 

នបយត្ថុ រត្នត្តេស្ស 
កិរយិានមស្កា រននខ្ញ ុំ សូមមានចុំព ោះប្បជញ ុំបីននវត្ថញ  
ជាពប្គឿងពប្ត្កអររបស់ពួកជនអនកប្តូ្វការប្ពោះនិ ា ន 

 អរហំ សម្មា សម្ពទុ្ធោ  ភគវា ប្ពោះមានប្ពោះភាគប្ពោះអងគឆ្ងង យ
ចាកកិពលសព ើយ ប្ាស់ដឹងនូវប្ពោះធម៌ទ ុំងពួង ពោយប្បនព
និងពោយប្ពោះអងគឯង, ពុទ្ោំ ភគវន្តំ អភិវាទ្ទ្ម្ិ ខ្ញ ុំប្ពោះករញណា
សូមប្កាបថ្វា យបងគុំ នូវប្ពោះមានប្ពោះភាគប្ពោះអងគប្រង់ប្ាស់ដឹង
ព ើយ។ ស្វា ក្ខា ទ្ោ ភគវោ ធទ្ម្មា  ប្ពោះធម៌ដដលប្ពោះមានប្ពោះភាគ
សដមែងប្បនពព ើយ, ធម្ាំ ន្ម្សាម្ិ ខ្ញ ុំប្ពោះករញណាសូមប្កាបថ្វា យ
បងគុំនូវប្ពោះធម៌។ សុបដិបទ្នោ  ភគវទ្ោ ស្វវកសទ្ឃោ ប្ពោះសងឃ
ស្កវកននប្ពោះមានប្ពោះភាគ ពោកប្បតិ្បត្តិប្បនពព ើយ, សឃឃំ 

វនា ម្ិ ខ្ញ ុំប្ពោះករញណាសូមប្កាបថ្វា យបងគុំនូវប្ពោះសងឃ។ 
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ពុទ្ធា នុស្សតិភាវនា 
                               ពុទ្ធា នុស្សត ិំ      ។ 

                 –                                   
                                                 
               

                            ពុទ្ធា នុស្សតិ (ការរលឹកររឿយៗថា 
ពុរទ្ធា  ពុរទ្ធា  ពុរទ្ធា  ពុរទ្ធា !)             តម់្រាមដៃ។            
                                           
   ម្របរៅរបស់្ម្រពះ    ជាអ្នក                      
                      នរ៍ ើយ   បាចនិ់យាយថវី            
       ពុទ្ធា នុស្សតិ   ឲ្យរម្រចើ ។ 
     បហរណ តតិំ, ពុទ្ធា នុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស អរ  តតឈានោ នោ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
ពុទ្ធា នុស្សតិ (ការរលឹកររឿយៗថា ពុរទ្ធា  ពុរទ្ធា  ពុរទ្ធា  ពុរទ្ធា !) 
ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាមដៃ, ភកិខុរ ះ 
ជាអ្នក               បាចនិ់យាយថវី    ពុទ្ធា នុស្សតិ 
ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 

    បហរណ តតិំ, ពុទ្ធា នុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស នោ ោស្នោ ស្តថុ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
ពុទ្ធា នុស្សតិ (ការរលឹកររឿយៗថា ពុរទ្ធា  ពុរទ្ធា  ពុរទ្ធា  ពុរទ្ធា !) 
ដៃលភកិខុណាចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាមដៃ, ភកិខុរ ះ  
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            ម្របរៅរបស់្ម្រពះ      បាចនិ់យាយថវី    
ពុទ្ធា នុស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។  

    បហរណ តតិំ, ពុទ្ធា នុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស នោ’វាទនោ ស្តថុ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
ពុទ្ធា នុស្សតិ (ការរលឹកររឿយៗថា ពុរទ្ធា  ពុរទ្ធា  ពុរទ្ធា  ពុរទ្ធា !) 
ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាមដៃ, ភកិខុរ ះ  
ជាអ្នក         របស់្ម្រពះសាសាា ,   បាចនិ់យាយថវ ី    
ពុទ្ធា នុស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 

    បហរណ តតិំ, ពុទ្ធា នុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ា’នោឃា’ស្និំ ភុនជេ , ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
ពុទ្ធា នុស្សតិ (ការរលឹកររឿយៗថា ពុរទ្ធា  ពុរទ្ធា  ពុរទ្ធា  ពុរទ្ធា !) 
ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាមដៃ, ភកិខុរ ះ 
                                  នរ៍ ើយ,   
បាចនិ់យាយថវ ី   ពុទ្ធា នុស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 

ធម្មា នុស្សតិភាវនា 
                               ធោា នុស្សត ិំ      ។ 

                 –                                   
                                                 
               

                            ធាា នុស្សតិ (ការរលឹកររឿយៗថា 
ធរាា  ធរាា  ធរាា  ធរាា !)             តម់្រាមដៃ។            



ផលនៃការចម្រើៃៃូវអៃុស្សតិ 4 

                                           
   ម្របរៅរបស់្ម្រពះ    ជាអ្នក                      
                      នរ៍ ើយ   បាចនិ់យាយថវី            
       ធាា នុស្សតិ   ឲ្យរម្រចើ ។ 
     បហរណ តតិំ, ធោា នុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស អរ  តតឈានោ នោ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
ធាា នុស្សតិ (ការរលឹកររឿយៗថា ធរាា  ធរាា  ធរាា  ធរាា !) 
ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាមដៃ, ភកិខុរ ះ 
ជាអ្នក               បាចនិ់យាយថវី    ធាា នុស្សតិ 
ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 

    បហរណ តតិំ, ធោា នុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស នោ ោស្នោ ស្តថុ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
ធាា នុស្សតិ (ការរលឹកររឿយៗថា ធរាា  ធរាា  ធរាា  ធរាា !) 
ដៃលភកិខុណាចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាមដៃ, ភកិខុរ ះ  
            ម្របរៅរបស់្ម្រពះ      បាចនិ់យាយថវី    
ធាា នុស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។  

    បហរណ តតិំ, ធោា នុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស នោ’វាទនោ ស្តថុ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
ធាា នុស្សតិ (ការរលឹកររឿយៗថា ធរាា  ធរាា  ធរាា  ធរាា !) 
ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាមដៃ, ភកិខុរ ះ  
ជាអ្នក         របស់្ម្រពះសាសាា ,   បាចនិ់យាយថវ ី    
ធាា នុស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 
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    បហរណ តតិំ, ធោា នុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ា’នោឃា’ស្និំ ភុនជេ , ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
ធាា នុស្សតិ (ការរលឹកររឿយៗថា ធរាា  ធរាា  ធរាា  ធរាា !) 
ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាមដៃ, ភកិខុរ ះ 
                                  នរ៍ ើយ,   
បាចនិ់យាយថវ ី   ធាា នុស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 

ស្ង្ឃានុស្សតិភាវនា 
                               ស្ង្ានុស្សត ិំ      ។ 

                 –                                   
                                                 
               

                            ស្ង្ឃានុស្សតិ (ការរលឹកររឿយៗ
ថា ស្រង្ឃា ស្រង្ឃា ស្រង្ឃា ស្រង្ឃា!)             តម់្រាមដៃ។ 
                                             
            ម្របរៅរបស់្ម្រពះ    ជាអ្នក                
                            នរ៍ ើយ   បាចនិ់យាយថវី 
                  ស្ង្ឃានុស្សតិ   ឲ្យរម្រចើ ។ 
     បហរណ តតិំ, ស្ង្ានុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស អរ  តតឈានោ នោ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
ស្ង្ឃានុស្សតិ (ការរលឹកររឿយៗថា ស្រង្ឃា ស្រង្ឃា ស្រង្ឃា 
ស្រង្ឃា!) ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាមដៃ, 



ផលនៃការចម្រើៃៃូវអៃុស្សតិ 6 

ភកិខុរ ះ ជាអ្នក               បាចនិ់យាយថវី    
ស្ង្ឃានុស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 

    បហរណ តតិំ, ស្ង្ានុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស នោ ោស្នោ ស្តថុ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
ស្ង្ឃានុស្សតិ (ការរលឹកររឿយៗថា ស្រង្ឃា ស្រង្ឃា ស្រង្ឃា 
ស្រង្ឃា!) ដៃលភកិខុណាចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាមដៃ, 
ភកិខុរ ះ              ម្របរៅរបស់្ម្រពះ         
និយាយថវ ី   ស្ង្ឃានុស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។  

    បហរណ តតិំ, ស្ង្ានុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស នោ’វាទនោ ស្តថុ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
ស្ង្ឃានុស្សតិ (ការរលឹកររឿយៗថា ស្រង្ឃា ស្រង្ឃា ស្រង្ឃា 
ស្រង្ឃា!) ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាមដៃ, 
ភកិខុរ ះ  ជាអ្នក         របស់្ម្រពះសាសាា ,   បាចនិ់យាយថវី 
   ស្ង្ឃានុស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 

    បហរណ តតិំ, ស្ង្ានុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ា’នោឃា’ស្និំ ភុនជេ , ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
ស្ង្ឃានុស្សតិ (ការរលឹកររឿយៗថា ស្រង្ឃា ស្រង្ឃា ស្រង្ឃា 
ស្រង្ឃា!) ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាមដៃ, 
ភកិខុរ ះ                                   ន៍
រ ើយ,   បាចនិ់យាយថវី    ស្ង្ឃានុស្សតិ ដៃល               
ឲ្យរម្រចើ ។ 
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ស្ីលានុស្សតិភាវនា 
    ស្ង្ា                        សី្លានុស្សត ិំ      ។ 

                 –                                   
                                                 
               

                            សី្លានុស្សតិ  (ការរលឹកររឿយៗ 
ថា អ្រោ សី្លំ បរសុិ្រទ្ធា ! ឱសី្លរបស់្អាត្មា អ្ញបរសុិ្ទាលអណាស់្ ន៎!) 
            តម់្រាមដៃ។                              
                                           
ជាអ្នក                                            ន៍
រ ើយ   បាចនិ់យាយថវី                   សី្លានុស្សតិ   ឲ្យរម្រចើ ។ 
     បហរណ តតិំ, សី្លានុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស អរ  តតឈានោ នោ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
សី្លានុស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាម
  , ភកិខុរ ះ ជាអ្នក               បាចនិ់យាយថវី    
សី្លានុស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 

    បហរណ តតិំ, សី្លានុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស នោ ោស្នោ ស្តថុ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
សី្លានុស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាម
  , ភកិខុរ ះ              ម្របរៅរបស់្ម្រពះ         
និយាយថវ ី   សី្លានុស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។  
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    បហរណ តតិំ, សី្លានុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស នោ’វាទនោ ស្តថុ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
សី្លានុស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាម
  , ភកិខុរ ះ ជាអ្នក         របស់្ម្រពះសាសាា ,      
           សី្លានុស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 

    បហរណ តតិំ, សី្លានុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ា’នោឃា’ស្និំ ភុនជេ , ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
សី្លានុស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាម
  , ភកិខុរ ះ                                   ន៍
រ ើយ,   បាចនិ់យាយថវី    សី្លានុស្សតិ ដៃល               
ឲ្យរម្រចើ ។ 

ចាគានុស្សតិភាវនា 
    ស្ង្ា                        ចាគានុស្សត ិំ      ។ 

                 –                                   
                                                 
               

                            ចាគានុស្សតិ  (ការរលឹកររឿយៗ 
ថា សុ្ទិននំ វត រម ទ្ធនំ! ឱទ្ធនគឺអាត្មា អ្ញបានឲ្យលអរ ើយ ន៎!)      
       តម់្រាមដៃ។                                
                          ម្របរៅរបស់្ម្រពះ    
ជាអ្នក                                            ន ៍
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រ ើយ   បាចនិ់យាយថវី                   ចាគានុស្សតិ   ឲ្យរម្រចើ ។ 
     បហរណ តតិំ, ចាគានុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស អរ  តតឈានោ នោ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
ចាគានុស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាម
ដៃ, ភកិខុរ ះ ជាអ្នក               បាចនិ់យាយថវី    
ចាគានុស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 

    បហរណ តតិំ, ចាគានុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស នោ ោស្នោ ស្តថុ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
ចាគានុស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាម
ដៃ, ភកិខុរ ះ              ម្របរៅរបស់្ម្រពះ      បាច់
និយាយថវ ី   ចាគានុស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។  

    បហរណ តតិំ, ចាគានុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស នោ’វាទនោ ស្តថុ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
ចាគានុស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាម
ដៃ, ភកិខុរ ះ ជាអ្នក         របស់្ម្រពះសាសាា ,      
           ចាគានុស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 

    បហរណ តតិំ, ចាគានុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ា’នោឃា’ស្និំ ភុនជេ , ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
ចាគានុស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាម
  , ភកិខុរ ះ                                   ន៍
រ ើយ,   បាចនិ់យាយថវី    ចាគានុស្សតិ ដៃល               ឲ្យ 
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រម្រចើ ។ 
ទេវតានុស្សតិភាវនា 

    ស្ង្ា                        នទវតានុស្សត ិំ      ។ 
                 –                                   
                                                 
               

                            រទវត្មនុស្សតិ (ការរលឹកររឿយៗ 
ថា អ្រោ រម រទវត្មធរាា ! ឱធមរ៌ទវត្ម គឺស្ទ្ធា សី្លៈសុ្តៈចាគៈបញ្ញា  
របស់្អាត្មា អ្ញ ានលអណាស់្ ន៎!)             តម់្រាមដៃ។    
                                          
                           ជាអ្នក                
                            នរ៍ ើយ              
                  រទវានុស្សតិ   ឲ្យរម្រចើ ។ 
     បហរណ តតិំ, នទវានុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស អរ  តតឈានោ នោ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
រទវានុស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាមដៃ, 
ភកិខុរ ះ ជាអ្នក                             
រទវានុស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 

    បហរណ តតិំ, នទវានុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស នោ ោស្នោ ស្តថុ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
រទវានុស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាមដៃ,  
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ភកិខុរ ះ              ម្របរៅរបស់្ម្រពះ         
           រទវានុស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។  

    បហរណ តតិំ, នទវានុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស នោ’វាទនោ ស្តថុ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
រទវានុស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាមដៃ, 
ភកិខុរ ះ ជាអ្នក         របស់្ម្រពះសាសាា ,              
   រទវានុស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 

    បហរណ តតិំ, នទវានុស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ា’នោឃា’ស្និំ ភុនជេ , ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
រទវានុស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             តម់្រាមដៃ, 
ភកិខុរ ះ                                   ន៍
រ ើយ,                 រទវានុស្សតិ ដៃល               
ឲ្យរម្រចើ ។ 

អានាបានស្សតិភាវនា 
    ស្ង្ា                        អាោបានស្សត ិំ      ។ 

                 –                                   
                                                 
               

                            អា បានស្សតិ (ការរលឹក
ដៃលរកើតរ ើង្ឃរម្ររះម្របារពានូវអា បានៈ គឺខ្យល់ៃកៃរង្ឃហើមចូលនិង្ឃ
ខ្យល់ៃកៃរង្ឃហើមរចញ)             តម់្រាមដៃ។               
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ម្របរៅរបស់្ម្រពះ    ជាអ្នក                             
               នរ៍ ើយ                                
អា បានស្សតិ   ឲ្យរម្រចើ ។ 
     បហរណ តតិំ, អាោបានស្ត  ភាវ  តា; 
 យស្ស អរ  តតឈានោ នោ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
អា បានស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             ត់
ម្រាមដៃ, ភកិខុរ ះ ជាអ្នក                          
   អា បានស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 

    បហរណ តតិំ, អាោបានស្ត  ភាវ  តា; 
 យស្ស នោ ោស្នោ ស្តថុ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
អា បានស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             ត់
ម្រាមដៃ, ភកិខុរ ះ                               
              អា បានស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។  

    បហរណ តតិំ, អាោបានស្ត  ភាវ  តា; 
 យស្ស នោ’វាទនោ ស្តថុ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
អា បានស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             ត់
ម្រាមដៃ, ភកិខុរ ះ ជាអ្នក         របស់្ម្រពះសាសាា ,      
           អា បានស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 

    បហរណ តតិំ, អាោបានស្ត  ភាវ  តា; 
 យស្ា’នោឃា’ស្និំ ភុនជេ , ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
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អា បានស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ             ត់
ម្រាម  , ភកិខុរ ះ                              
     នរ៍ ើយ,                 អា បានស្សតិ ដៃល
               ឲ្យរម្រចើ ។ 

មរណស្សតិភាវនា 
    ស្ង្ា                        មរណស្សត ិំ      ។ 

                 –                                   
                                                 
               

                            មរណស្សតិ (ការរលឹកដៃលរកើត
រ ើង្ឃរម្ររះម្របារពានូវរស្ចកដីសាា ប ់ មរណំ រម ភវសិ្សតិ រស្ចកដីសាា ប់
របស់្អាត្មា អ្ញនឹង្ឃាន)           ផ្ទា តម់្រាមដៃ។            
                                           
   ម្របរៅរបស់្       ជាអ្នក                      
                      នរ៍ ើយ                         
       មរណស្សតិ   ឲ្យរម្រចើ ។ 
     បហរណ តតិំ, មរណស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស អរ  តតឈានោ នោ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
មរណស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ           ផ្ទា តម់្រាមដៃ, 
ភកិខុរ ះ ជាអ្នក                             
មរណស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 
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    បហរណ តតិំ, មរណស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស នោ ោស្នោ ស្តថុ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
មរណស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ           ផ្ទា តម់្រាមដៃ, 
ភកិខុរ ះ              ម្របរៅរបស់្            
           មរណស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។  

    បហរណ តតិំ, មរណស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស នោ’វាទនោ ស្តថុ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
មរណស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ           ផ្ទា តម់្រាមដៃ, 
ភកិខុរ ះ ជាអ្នក         របស់្ម្រពះសាសាា ,              
   មរណស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 

    បហរណ តតិំ, មរណស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ា’នោឃា’ស្និំ ភុនជេ , ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
មរណស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ           ផ្ទា តម់្រាមដៃ, 
ភកិខុរ ះ                                   ន៍
រ ើយ,                 មរណស្សតិ ដៃល               
ឲ្យរម្រចើ ។ 

កាយគតាស្តិភាវនា 
    ស្ង្ា                        ោយគតាស្ត ិំ      ។ 

                 –                                   
                                                 
               



ផលនៃការចម្រើៃៃូវអៃុស្សតិ 15 

                            កាយគត្មស្តិ (ការរលឹក
ដៃលម្របម្រពឹតារៅកនុង្ឃកាយ អនោ ោនោ បដ កកូនលា = ឱរូបកាយរនះ
គរួរខ្ពើមររអ្ើមណាស់្ ន៎!)           ផ្ទា តម់្រាមដៃ។            
                                           
                  ជាអ្នក                      
               ឥតម្រប   នរ៍ ើយ                         
       កាយគត្មស្តិ   ឲ្យរម្រចើ ។ 
     បហរណ តតិំ, ោយគតាស្ត  ភាវ  តា; 
 យស្ស អរ  តតឈានោ នោ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
កាយគត្មស្តិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ           ផ្ទា តម់្រាម
ដៃ, ភកិខុរ ះ ជាអ្នក                             
កាយគត្មស្តិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 

    បហរណ តតិំ, ោយគតាស្ត  ភាវ  តា; 
 យស្ស នោ ោស្នោ ស្តថុ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
កាយគត្មស្តិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ           ផ្ទា តម់្រាម
ដៃ, ភកិខុរ ះ              ម្របរៅរបស់្            
           កាយគត្មស្តិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។  

    បហរណ តតិំ, ោយគតាស្ត  ភាវ  តា; 
 យស្ស នោ’វាទនោ ស្តថុ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
កាយគត្មស្តិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ           ផ្ទា តម់្រាម
  , ភកិខុរ ះ ជាអ្នក         របស់្ម្រពះសាសាា ,      
           កាយគត្មស្តិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 
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    បហរណ តតិំ, ោយគតាស្ត  ភាវ  តា; 
 យស្ា’នោឃា’ស្និំ ភុនជេ , ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
កាយគត្មស្តិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ                  
  , ភកិខុរ ះ                                   ន៍
រ ើយ,                 កាយគត្មស្តិ ដៃល               
ឲ្យរម្រចើ ។ 

ឧបស្ម្មនសុ្សតិភាវនា 
    ស្ង្ា                        ឧបស្ោនុស្សត ិំ      ។ 

                 –                                   
                                                 
               

                            ឧបស្ានុស្សតិ (ការរលឹក
ដៃលរកើតរ ើង្ឃរម្ររះម្របារពានូវម្រពះនិរវ ន អនោ សុ្ខិំ! អនោ សុ្ខិំ! = 
ឱម្រពះនិរវ នសុ្ខ្ណាស់្ ន៎! ឱម្រពះនិរវ នសុ្ខ្ណាស់្ ន៎!)           
ផ្ទា តម់្រាមដៃ។                                    
                                     ជាអ្នក    
                                 ឥតម្រប   នរ៍ ើយ 
                               ឧបស្ានុស្សតិ   ឲ្យរម្រចើ ។ 
     បហរណ តតិំ, ឧបស្មស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស អរ  តតឈានោ នោ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 



ផលនៃការចម្រើៃៃូវអៃុស្សតិ 17 

ឧបស្ានុស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ           ផ្ទា ត់
ម្រាមដៃ, ភកិខុរ ះ ជាអ្នក                          
   ឧបស្ានុស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 

    បហរណ តតិំ, ឧបស្មស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស នោ ោស្នោ ស្តថុ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
ឧបស្ានុស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ           ផ្ទា ត់
ម្រាមដៃ, ភកិខុរ ះ              ម្របរៅរបស់្         
              ឧបស្ានុស្សតិដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។  

    បហរណ តតិំ, ឧបស្មស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ស នោ’វាទនោ ស្តថុ, ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
ឧបស្ានុស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ               
ម្រាមដៃ, ភកិខុរ ះ ជាអ្នក         របស់្ម្រពះសាសាា ,      
           ឧបស្ានុស្សតិ ដៃល               ឲ្យរម្រចើ ។ 

    បហរណ តតិំ, ឧបស្មស្សត  ភាវ  តា; 
 យស្ា’នោឃា’ស្និំ ភុនជេ , ក មង្គិំ ពហុលីកតា។ 
ឧបស្ានុស្សតិ ដៃលភកិខុណា ចំររ ើនរ ើយ               
ម្រាមដៃ, ភកិខុរ ះ                              
     នរ៍ ើយ,                 ឧបស្ានុស្សតិ ដៃល
               ឲ្យរម្រចើ ។ 
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