
 

១១. ជរាវគគ 
 

១៤៦.  កោ នុ ហាកោ កិមានកទទ ,  និច្ចំ បជជលិកេ សេិ; 
អនធោករន ឱនទ្ធធ ,   បទីបំ ន គកវសថ។ 

កាលប ើបោកសន្និវាសររូវប្លើងមាន្រាគៈជាប ើម បេះររបោមជានិ្ច្ច បមេច្ក៏បសើច្ បមេច្
ក៏បររកររអាល អ្នកទំាងឡាយររូវងងឹរគឺអ្វជិាា រ ួររឹប ើយ(បមតច្ប ើយ)ក៏មិន្ស្សវងរក 

រ រី គឺរាជាា ។ 
 

១៤៧.  បសស ច្ិេតកេំ ពិមពំ,   អរុោយ ំសមុសសេិំ; 
អាេុរ ំពហុសង្ កបប,ំ   យសស នេថិ ធុវ ំឋិេិ។ 

អ្រតភាពណា មិន្បរៀងទារ់ ឋិរបេរ អ្នកចូ្របមើលអ្រតភាព(បោះ)ស្ លកុសោកុសល
កមម ប្វើវចិិ្ររប ើយ ជាកាយពាសបពញ បោយ ំបៅ ស្ លេនឹង ីរយកំណារ់ផ្េុំគ្នន ប ើយ 
ជាអ្រតភាពបដេ រកហាយជានិ្ច្ច ជារីរពឹំងររិះរះិរ ស់ជន្បរច្ើន្គ្នន ។ 

១៤៨.  បរជិិណ្ណមិទំ របូ,ំ    ករាគនិទធំ បភង្គុ ណំ្; 
ភិជជេិ បេូិសកនទកហា,   មរណ្នដំ ហិ ជីវេិំ។ 

រ ូបន្ះរគំ្នរគ្នអ្ស់ប ើយ ជារីសំណាក់នន្បរាគ ជារ ស់ពុកផុ្យរាងកាយជារ ស់សអុយ
(បន្ះ) ស្រងស្ កធ្លល យបៅវញិ បរពាះថាជីវរិមាន្បសច្កេីស្លល  ់ជារី ំផុ្រ។ 
 

១៤៩.  យានិមានិ អបត្ថថ និ ,  អលាពកូនវ ោរកទ; 
ោកោេោនិ អដ្ឋីនិ,   ត្ថនិ ទិោា ន ោ រេិ។ 



េអឹងទាំងឡាយណា មាន្សមបុរ ូច្សរវរពា  ស្ លបគបោលប ើយ ូច្ស្ផ្លបលល កកនុង
សររកាល បសច្កេីបរររអ្រអ្វី ន៎ (រ ស់អ្នកទំាងឡាយ)បរពាះស្រប ើញេអឹងទាំងឡាយ
បោះ។ 
 

១៥០.  អដ្ឋីនំ នគរ ំកេ,ំ    មំសកលាហិេកលបនំ; 
យេថ ជរា ច្ មច្ចុ  ច្,   មាកទ មកោោ  ច្ ឱហិកត្ថ។ 

បសច្កេីរគំ្នរគ្ន បសច្កេីស្លល  ់ បសច្រកីរ កាន់្ខ្លួន្នឹ្ងបសច្កេីលុ គុណរ ជំុចុ្ះកនុងសររីៈ
ណា(សររីៈបោះ)ស្ លកុសោកុសលកមមប្វើប ើយបអាយជាន្គររ ស់េអឹងទាំងឡាយ 
ជាបរគឿងរ ឡាក់បោយស្លច់្និ្ងឈាម។ 
 

១៥១.  ជីរនតិ កវ រាជរថា សុច្ិត្ថត ,   អកថា សររីមប ិជរ ំឧកបេ;ិ 
សេញ្ច  ធកមាម  ន ជរ ំឧកបេិ,  សកទត  ហកវ សពភិ បកវទយនតិ។ 

រាជរេទំាងឡាយ  ៏វចិិ្ររលអ រស្មងរគំ្នរគ្ន សូមបីសររីៈក៏ ល់នូ្វបសច្កេីរគំ្នរគ្ន ូច្គ្នន  
បរើ ឯ្ម៌រ ស់ស បុរសទំាងឡាយ មិន្ ល់នូ្វបសច្កេីរគំ្នរគ្ន( ូបោន ះបរ) ស បុរស
ទំាងឡាយ ស្រងនិ្យាយបអាយពួកស បុរសផ្ងគ្នន  ឹងាន្។ 
 

១៥២.  អបបសសុត្ថយ ំបុរកិោ,   ពលិពកទ្ធធ វ ជីរេ;ិ 
មំោនិ េសស វឌ្ឍនតិ,   បញ្ញា  េសស ន វឌ្ឍេិ។ 

 ុរសអ្នកមិន្មាន្ការបច្ះ ឹងបន្ះ ស្រងោស់(ឥរអំ្បពើ) ូច្បគ្ន ំបរ ើស្លច់្រ ស់វាស្រង      
ចំ្បរ ើន្ប ើង ស្ររាជាា រ ស់វាមិន្ចំ្បរ ើន្ប ើយ។ 
 

១៥៣.  អកនកជាេិសំោរ ំ,   សទធ វសិស ំអនិពាិសំ; 
គហោរ ំគកវសកទត ,   ទុោោ  ជាេិ បុនបបុនំ។ 



កាលរថាគរមិន្ទាន់្ាន្ជួ រ រះ(រពះបពា្ិញ្ញា ណ)រវល់ស្រសវះស្សវងរកជាងផ្ទះគឺ
រណាា  អ្នកប្វើផ្ទះគឺអ្រតភាពក៏អ្បោេ លបៅកាន់្សងារវ េមាន្ជារិ ៏បរច្ើន្ បសច្កេីបកើរជា
រុកខបរឿយៗ។ 

 

១៥៤.  គហោរក ទិកឋឋ សិ,   បុន កគហំ ន ោហសិ; 
សព្វា  កេ ផាសុោ ភគ្គគ ,  គហកដូ្ំ វសិង្ោេ;ំ 
វសិង្ខោ រគេំ ច្ិេត,ំ    េណ្ហា នំ ខយមជឈគ្គ។ 

នន្ជាងផ្ទះ អ្នកឯងប្វើផ្ទះគឺអ្រតភាព រថាគរប ើញប ើយ អ្នកនឹ្ងប្វើផ្ទះ(រ ស់រថាគរ)
បរៀរមិន្ាន្ប ើយ េអឹងជំនី្រគឺកិបលសរ ស់អ្នកទំាងអ្ស់រថាគរកាច់្ ំាក់ប ើយ  
មបូលផ្ទះគឺ អ្វជិាា  រថាគរកំោរ់បោលប ើយ ចិ្រតរ ស់រថាគរ  ល់រពះនិ្ពាវ ន្ស្ ល
មាន្សង្ខខ ររាសប ើយ រថាគរ ាន្ ល់្ម៌ជាបរគឿងកស័យរណាា ទំាងឡាយប ើយ។ 
 

១៥៥.  អច្រតិ្ថា  ព្ពហមច្រយិ,ំ   អលទ្ធធ  កយាពាកន ធនំ; 
ជិណ្ណកោញ្ញច វ ឈាយនតិ,  ខីណ្មកច្េវ បលលកល។ 

ជន្ពាលទំាងឡាយ មិន្រ រពឹរតរព មច្រយិ្ម៌ មិន្ាន្ររពយកនុងកាលខ្លួន្បៅជាកំ
បឡាះរកមំុ រស្មងសញ្ា  ់សញ្ា ឹង  ូច្សរវបរកៀលោស់ សំកុកបៅ កនុង្ក់ស្ លអ្ស់ររី
ប ើយ។ 
 

១៥៦. 

អច្រតិ្ថា  ព្ពហមច្រយិ,ំ   អលទ្ធធ  កយាពាកន ធនំ; 
កសនតិ ចាោេិខីណ្ហវ,   បុរាណ្ហនិ អនុេថុ នំ។ 



ជន្ពាលទំាងឡាយ មិន្រ រពឹរតរព មច្រយិ្ម៌ មិន្ាន្ររពយកនុងកាលខ្លួន្បៅកំបឡាះ
រកមំុ រស្មងប កេងូរ បស្លកស្លេ យររពយោស់ទំាងឡាយ  ូច្រពួញស្ លផុ្រោកស្ខ្ស
 បោល ះ ូបោន ះ។ 

  
 

 


