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ពិនិតយស្ទៀងផ្ទទ ត់              

 

                                        សោយព្ពះសងឃ វតត សោសិតាោម  
 

ស្ថា នទីសធវើ  

                                                              វាយអ្កសរកុុំពយូទ័រសោយ អិុ្ត សុជាតិ 

             

                                                              វតតសោសិតាោម សមតតសសៀមោប 

             ធមែទានសោយពុទធបរស័ិទទូសៅ 
                                                              

                      វត្ត ឃោសិតារាម (ឃទវត្តតាៅក)    ឃេត្តឃសៀមរាប 

        ថ្ងៃ ១៥ ដាច់ខេ បុសស ឆ្នំា  កុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ 
      ៅ ី២៤ ថ្ងៃ សុក្ក ខេ មករា ឆ្នំា  ២០២០ សូមអនុឃោៅនា ! 
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អារមភកថា 
            ឃសៀវឃៅឃនេះឲ្យឃ ម្ េះថា សិកាអំាពីសោធិ ភាគ ១  ឃក្រេះជាឧបករណ៍មួយសក្ោប់ជំនួយ
ជួយដល់សិក្ខា ក្ខមសិកាឃរៀនសូក្ត្ កនុងក្ខរអប់រំចិត្តតាមខបបពុៅធសាសនាក្បកបក្ពមឃដាយសោៅិដធិ
ក្តឹ្មក្តូ្វកនុងោគ៌ា ថ្នមគគខដលក្ពេះភគវាក្ៅង់ក្តាស់ថាសីល សោធិ បញ្ញា ជាផ្លូវដ៏ក្បឃសីរថ្ក្កខលង។ ខ្ញុំ
យល់ឃ ីញថាសត្វទំា ងឡាយោនឃសចកតីសាល ប់ក្គប់គន ឃចៀសមិនផុ្ត្ឃ ីយ ពីឃក្រេះោនក្បភពថ្នកងៅុកា
ោនជាតិ្ៅុកាជាឃដើម ។ ក្គប់សពវសត្វទំា ងឡាយសុៅធខត្ោន កមមវដត  វបាកកវដត កឃិលសវដតជារបស់េលួនជា
ឃេតុ្បចច័យសថិត្ដិត្ដាមឃៅកនុងចិត្តជាប់ត្ភពត្កំាឃណីត្ឃរៀងមក ឃៅីបក្បឹងខក្បងេិត្េំាសិកាក្សាវក្ជាវ
ឃលីក្បធានបៅឃនេះឃ ីង ។ ខ្ញុំក្សាវក្ជាវក្បមូលចង់ក្កងឃ ីងនូវេលឹមសារេលេះៗខដលកនដកក្សង់មកពីក្ខរ
សិកាខផ្នកក្ៅឹសតពីុៅធសាសនាផ្ទា ល់ខត្មតង យកមកសិកាពិចារណាឃក្រេះឃសចកតីៅុកាក្បចាំា ថ្ងៃរបស់មនុសស
ក៏ក្តូ្វក្ខរអប់រំឃដាយ ក្ខយ វាចា ចតិ្ត ឲ្យកនជានិចច។ ឃក្រេះកនុងចិត្តថ្នមនុសសឃយីងក្គប់រូប ោនឃសចកតី
ៅុកាឃរឿងរា៉ា វសមុគសាម ញចាក់ខ្្សះរាប់មិនអស់ខដលកប់ៅុកាកនុងចិត្តថ្នបុគគលោន ក់ៗ ោនខត្ក្ខរអប់រំចិត្ត
តាមខបបសោធិឃនេះឃៅ ឲ្យកនជាក្បចាំា  ឃៅីបញុំា ងចិត្តរបស់អនកឲ្យសុេសៃប់យល់ចាស់ឃដាយបញ្ញា កនុង 
ជើវបាត្ក្បចាំា ថ្ងៃ។  
           ខ្ញុំសងឃឹមថាសាន ថ្ដឃនេះ នឹងក្តូ្វកនចូលរួមចំាខណកកនុងក្ខរជួយដល់សងគមជាតិ្មួយចំាណុចេលេះខត្
ប ុឃណាណ េះ  អវីខដលអាចជួយកនឃនាេះ ឃដើមបីអភិវឌ្ឍសងគមមួយឃនេះឲ្យោនក្ខរ រកកចឃក្មីនឃជឿនឃលឿនឃលី
ក្គប់វបាស័យឃៅកនទល់ខត្មនុសសោនគុណធម៌ាក្បចាំាជើវបាត្ ។ កនុងបំាណងក្កថាន របស់ខ្ញុំបចចុបបននឃនេះជាកតី
សងឃឹមរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យក្បឃៅសជាតិ្មួយោនឃសចកតីសេុសនតិភាព ដូចបណាត អរិយក្បឃៅសខដលោនភាព
 រកកចឃក្មីន ។ ឃសៀវឃៅឃនេះនឹងជាខផ្នៅីថ្នជើវបាត្  ចងអុលបង្ហា ញថ្នក្ខរក្បក្ពឹត្តរបស់មនុសសក្គប់គន ឃៅីប
ឃសៀវឃៅឃនេះ ខ្ញុំចាត់្ៅុកធាតុ្ផ្សថំ្នសងគមមួយខដលចាំា កច់ក្តូ្វោនក្បជាពុៅធបរិស័ៅចូលរួមចំាខណកក្គប់
ៅិសៅីផ្ងខដរ ឃៅីបញុំា ងគមពីរកបួន ឬចាប់ឃផ្សងៗតាមលំាដាប់ថ្នក្ខររស់ឃៅរបស់មនុសសជាតិ្មួយឲ្យកន
លអក្បឃសីរក្បកបក្ពមឃៅឃដាយក្ខរយល់ដឹងោនកក្មិត្េពស់ឃៅតាមរយៈថ្នក្ខរសិកាឃរៀនសូក្ត្ ។ 
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ព្រះ តនព្ត័យ 
ព្រះរុទ្ធសាសនា >ព្រះ តនព្ត័យ 

រុទ្ធ តនៈ 
         បានជារេចាត់ទ្ុក្ព្រះរុទ្ធថា ជា តនៈ រព្រះព្រះអងគព្បរសើ 

រោយសើលាទ្ិេុណ,  ិ សសុទ្ធិេុណ និងបញ្ញា ទ្ិេុណ ។ ព្រះអងគព្ទ្ងព់្បព្រឹតត
នូិព្បរោជន៍ ៣ ព្បកា  ឧទាហ ណ៍ ព្បរោជន៍រ ើមបើបាននូិ ព្រះសម្មា
សរម្មោ ធិញ្ញា ណ សព្ម្មប់ជាព្បរោជន៍ ល់ ូបព្រះអងគផង, សព្ម្មប់ជា
ព្បរោជន៍ព្រះញាតិ បស់ព្រះអងគផង និង សព្ម្មប់ជាព្បរោជន៍ជួយ
រព្សាចព្សង់សតវរលាក្ផង ។ មយ៉ា ងរទ្ៀត ព្រះអងគក៏្ជាព្េូបរព្ងៀន (សា
សាត ចា យ, សាសាត ) រ  បស់មនុសសទាាំងឡាយផងដ   ។ព្រះអងគដបងដចក្
ចាំដណក្ព្រះធម៌ដ លជារក្យរព្បៀនព្បរៅ ល់សតវរលាក្ទ្ូរៅរសាើៗ គ្នា  ។ 
ព្រះអងគព្បក្បរោយ ទ្សរលញ្ញា ណ ផង និង ញាណ ៏ទទ្រទ្ៀត ៧៦ 
ព្បកា ផងនិង ព្រះអងគជាទ្ើរឹង ៏ព្បរសើ  បស់សតវរលាក្ផង ។ ព្រះអងគ

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%B8%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%B7%E1%9E%82%E1%9E%BB%E1%9E%8E
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%B7%E1%9E%82%E1%9E%BB%E1%9E%8E&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%B7%E1%9E%82%E1%9E%BB%E1%9E%8E&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9F%84%E1%9E%92%E1%9E%B7%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%B6%E1%9E%8E&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9F%84%E1%9E%92%E1%9E%B7%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%B6%E1%9E%8E&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%8C
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%91%E1%9E%9F%E1%9E%96%E1%9E%9B%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%B6%E1%9E%8E
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80&action=edit&redlink=1
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រ្លៀិឆ្លល តក្ាុងកា សដមតងធម៌រព្បាសរិរនយយសតវ (សតវដ លេួ ព្បរៅ) រ  ផង ។ 
រហតុ ូរចាះ បានមនុសសរលាក្ព្បទានព្រះនាមឲ្យព្រះអងគថា រុទ្ធ តនៈ ។ 

ធមា តនៈ 
               ព្រះធម៌ដ លអាក្សិក្ាបតិបតតិេបបើបានេឺ ទ្ិ ឋធមាិក្តថ (ព្បរោជន៍
បចចុបបនា) រ, សមបោយិក្តថ (ព្បរោជន៍ជាតិខាងមុខនិង ប មតថ (ព្បរោជន៍
ព្បរសើ បាំផុត) រ េឺព្រះនិរវ ន ដ លព្រះសងគើតិកាចា យទាាំងឡាយបានព្បមូល
 ួប ួមទ្ុក្ក្ាុងេមោើ ព្រះព្ត័យបិ ក្ទាាំង ៨៤០០០ ព្រះធមាក្ខនធ ។ ព្រះធម៌
ទាាំងរនាះព្តូិបានក្ត់ព្ាទ្ុក្រៅក្ាុង  ិ សនយបិ ក្ ចាំនួន ២១០០០ ព្រះធមា
ក្ខនធ, សុតតនតបិ ក្ចាំនួន ២១០០០  ព្រះធមាក្ខនធ  និង អភិធមាបិ ក្ ចាំនួន 
៤២០០០ ព្រះធមាក្ខនធ ។ 

        ររលព្រះរុទ្ធព្ទ្ងស់ដមតងព្រះបឋមរទ្សនា(ធមាចក្កបបិតតនសូព្ត) 
ព្រះអងគបានដចក្ អ ិយសចចធម៌ ជា ៤ ព្បរភទ្ ររលេឺ ទ្ុកាខ  ិយសចច, ស
មុទ្ោ ិយសចច, និរោធា ិយសចច, និង មគ្នគ  ិយសចច ។ ជារ ឿយៗព្រះអងគ
ព្ទ្ង ឹ់ក្នាាំសតវឲ្យរ ើ ាមអ ិយ ឋងគិក្មេគ េឺម្មគ៌្នម្មនអងគ ៨ ដ ល
ម្មន សម្មា ទ្ិ ឋ,ិ សម្មា សងកបប ជារ ើម និងម្មនសម្មា សម្មធិជាប ិរោសាន

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%93%E1%9F%81%E1%9E%99%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%9F%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9C&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9A%E1%9E%8F%E1%9E%93%E1%9F%88&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%8C
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9E%B7%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%93
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%B8%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9F%92%E1%9E%99&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%94%E1%9E%B7%E1%9E%8A%E1%9E%80
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9E%99%E1%9E%94%E1%9E%B7%E1%9E%8A%E1%9E%80
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%94%E1%9E%B7%E1%9E%8A%E1%9E%80
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A2%E1%9E%97%E1%9E%B7%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%94%E1%9E%B7%E1%9E%8A%E1%9E%80
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%94%E1%9E%8B%E1%9E%98%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%93%E1%9E%9F%E1%9E%BC%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A2%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%8C&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9E%99%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9E%99%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%92%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%98%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A2%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%82
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%B7%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%B7&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%94&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%92%E1%9E%B7&action=edit&redlink=1
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ថា ។ អ ិយមេគ េឺជា ផលូិក្ណ្តត ល ចងអុលឲ្យមនុសសរ ើ ាមររះរៅកាន់ ទ្ើ
 ំលត់ទ្ុក្ខ ររលេឺព្រះនិរវ ន ។   រព្ៅរើអ ិយសចច រៅម្មនទព្តលក្ខ ណ៍  
(Three Universal Characteristics) េឺទ្ុក្ខាំ (suffering, កា មិនបាន
អវើដ លខលួនចង់បានឬររញចិតត) រ, អនិចចាំ (impermanence, កា ផ្លល ស់ដព្ប
ឥតឈប់ទនោងកាយមនុសស, សតវ, និង ប ិសាថ ន) រ, អនាត  (non-self, 
ភារទ្រទ្,អវើៗ ទាាំងអស់សុទ្ធ ដតផសំរ ើងរើិតថធុាតុ ទទ្រទ្ៀតដ ល នឹងដបក្
ធាល យរៅកាន់លក្ខណៈរ ើម បស់វា, គ្នា នន ណ្តម្មា ក់្អាចអះអាងថាស ី ៈ
ោងកាយ បស់ខលួនថាជា បស់ខលួនបានរទ្) រ ។  ីឯប ិចចសមុបាទ្ធមដ៌ លសដមតង
រ ឿងរហតុបចច័យ ទនធម៌ទាាំងឡាយម្មនអធិបាយរិសាត  ក្ាងុ  េមោើមហាបោឋ នបបក្
 ណ៍ ដ លដចក្រចញជា ២៤បចច៍យ ម្មន រហតុបបចច័យ ជារ ើម ។ 

        ព្រះរុទ្ធសាសនាម្មនព្ទ្ឹសតើក្មាផល  សព្ម្មប់រនយល់រហតុទនកា 
រក្ើត, ចាស់, ឈឺ, សាល ប ់  បស់សរវសតវ ។ ព្រះសម្មា សមោុទ្ធ ព្ទ្ង់ដចក្ ក្មា ១២ 
ក្ង ជា ៣ រួក្ បនតរទ្ៀតរ ើមបើឲ្យអាក្សិក្ាងាយយល់ និង ងាយចាាំ ។ 

1. រួក្ក្មាឲ្យផលាមកាលម្មន ៤ ោ៉ាង េឺ ទ្ិ ឋធមារិទ្និយ
ក្មា (ក្មាឲ្យផលក្ាុងជាតិបចចុបបនារ ើញទាន់ដភាក្(,  ឧបបជជរិទ្
និយក្មា (ក្មាឲ្យផលក្ាុងជាតិបនាា ប់េឺជាតិទ្ើ ២(, អបោប ិយរិទ្

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%80%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%9B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%9A%E1%9F%86%E1%9E%9B%E1%9E%8F%E1%9F%8B%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9E%9A%E1%9F%86%E1%9E%9B%E1%9E%8F%E1%9F%8B%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%93
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A2%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%83%E1%9E%9B%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%8E%E1%9F%8D
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9F%86&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9F%86&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9E%8A%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%BB%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%8C
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A0%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9E%94%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9F%90%E1%9E%99&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%82%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%B8%E1%9E%98%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%80%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9F%8D&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%82%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%B8%E1%9E%98%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%80%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9F%8D&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9F%A2%E1%9F%A4_%E1%9E%94%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9F%8D%E1%9E%99&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A0%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9F%90%E1%9E%99
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%95%E1%9E%9B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98_%E1%9F%A1%E1%9F%A2_%E1%9E%80%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98_%E1%9F%A1%E1%9F%A2_%E1%9E%80%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B2%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%95%E1%9E%9B%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9E%B7%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%91%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9E%B7%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%91%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A7%E1%9E%94%E1%9E%94%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%91%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A7%E1%9E%94%E1%9E%94%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%91%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A2%E1%9E%94%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%91%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
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និយក្មា (ក្មាឲ្យផលាាំងដតបិតតិកាលជារ ើមរៅ ឬឲ្យផលាាំង
ដតជាតិទ្ើ ៣ រ ើងរៅ, និង អរហាសិក្មា (ក្មាដ លមិនម្មនផល 
ឬ មិនបរងកើតផល ល់អាក្រធវើ ឬេ្ ម្មនឱកាសឲ្យផល  (។  

2. រួក្ក្មាឲ្យផលាមកិ្ចចម្មន ៤ ោ៉ាង េឺ ជនក្ក្មា   (ក្មាដ ល
ម្មនតួនាទ្ើក្ាុងកា ញុាាំងជាតិក្ាំរណើតឲ្យរក្ើត ឬ ឲ្យចាប់ប ិសនធិ
, ឧបតថមភក្ក្មា (ក្មាដ លចូលមក្ឧបតថមភគ្នាំព្ទ្ក្មាមុនៗម្មនជាតិ
 ូចគ្នា (,  ឧបបើ ក្ ក្មា (ក្មាចូលមក្របៀតរបៀនក្មាមុនៗ ជាប 
បក្សឲ្យម្មនក្ម្មល ាំងថយរខាយចុះ(, ឧបឃា ក្ក្មា  (ក្មាម្មន
ក្ម្មល ាំងខាល ាំងចូលមក្កាត់ផ្លត ច់ក្ម្មល ាំងជនក្ក្មា និង ឧបតថមភក្ក្មា (
ឲ្យផលរោយខលួនឯង  (។  

3. រួក្ក្មាឲ្យផលាមលាំោប់  ឬាមក្ម្មល ាំងម្មន ៤ ោ៉ាងេឺ៖ េ ុ
ក្មា ក្មាធងន់បាន ល់ឈានសម្មបតតិ ៨េឺ ូបឈាន ៤ អ ូបឈាន 
៤ និងអននត ិយក្មា ៥ េឺសម្មល ប់ម្មត យខលួនឯង, សម្មល ប់ឪរុក្បរងកើត
ខលួនឯង, សម្មល ប់ព្រះអ ហនត, ញុាាំងរលាហិតព្រះរុទ្ធឲ្យរចញ និង
បាំដបក្សងឃឲ្យដបក្ដខែក្គ្នា  ។ 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A2%E1%9E%94%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%91%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A2%E1%9E%A0%E1%9F%84%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B2%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%95%E1%9E%9B%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%87%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9E%8A%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%B7&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9E%8A%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%B7&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A7%E1%9E%94%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%97%E1%9E%80%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A7%E1%9E%94%E1%9E%94%E1%9E%B8%E1%9E%A1%E1%9E%80%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A7%E1%9E%94%E1%9E%83%E1%9E%B6%E1%9E%8A%E1%9E%80%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%87%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A7%E1%9E%94%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%97%E1%9E%80%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B2%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%95%E1%9E%9B%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%9B%E1%9F%86%E1%9E%8A%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%82%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%82%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%88%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7_%E1%9F%A8&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%94%E1%9E%88%E1%9E%B6%E1%9E%93_%E1%9F%A4&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A2%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%94%E1%9E%88%E1%9E%B6%E1%9E%93_%E1%9F%A4&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A2%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%94%E1%9E%88%E1%9E%B6%E1%9E%93_%E1%9F%A4&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98_%E1%9F%A5&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%A2%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9F%86%E1%9E%94%E1%9F%82%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%83&action=edit&redlink=1
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       របើរួក្ឈាយើបុេគល ទាាំងរនាះ ក្ា  ឈានសម្មបត   បស់ខលួន
បាន ហូត ល់អិសានតជើិសត រួក្រេនឹងបានរៅរក្ើតក្ាុងព្រហារលាក្ក្ាុង
ជាតិបនាា ប់ ។ សតវឯណ្តមួយបានព្បព្រឹតតនូិក្មាណ្តមួយទនអននត ិយក្មា
ទាាំង ៥ រនះ សតវរនាះនឹងរៅរក្ើតក្ាុងនិ ិយភូមិេឺន ក្បនាា ប់រើសាល ប់រៅ
រោយរិៀ រុាំបានរ ើយ មិនថាក្ាុងក្ ណើណ្តៗ ក៏្រោយ ។ រហុលក្មា ឬ
អាចិណណក្មា េឺក្មាព្សាល ឬក្មាដ លរយើងរធវើជាប្ ចាាំ ឬក្មាជាទ្ម្មល ប់។ 
ក្មារនះនឹងចូលមក្ឲ្យផលេឺឲ្យ ប ិសនធិ របើកាលណ្តគ្នា ន េ ុក្មា
រទ្។ អាសនាក្មា  េឺក្មាដ លរធវើក្ាុងររលជិតសាល ប់ ។  កុ្សលក្មា
ក្តើ អកុ្សលក្មាក្តើដ លសតវបានរធវើមុនខណៈចុតិចិតតបនតិច វានឹងមក្ជា
អា មាណ៍និងជាកា ចងចាាំោ៉ាងចាស់ក្ាុងសនាត ន បស់សតវរហើយអាព្ស័យ
អា មាណ៍រនាះៗ ជាអា មាណបបចច័យ សតវនឹងប ិសនធិរោយអននត បបចច័យ
េឺក្មាម្មនជាតិរសាើគ្នា ចូលមក្ឲ្យផល ។ ក្តាត ក្មា ឬក្ ាត ក្មា ឬក្តាត វា
បនក្មា េឺក្មាដ លរធវើរោយរុាំម្មនរចតនា ។ ក្មារនះឲ្យផលក្ាុងក្ ណើ
ដ លក្មាទាាំង ៣ ខាងរលើរុាំម្មន ឬរុាំម្មនឱកាសឲ្យផល ។ មយ៉ា ងិសញ
រទ្ៀត ព្រះនរវរលាកុ្តត ធម៌ទាាំង ៩ ព្បកា េឺ មេគ ៤បាន ល់ រសាាបតតិម
េគ, សក្ទាគ្នមិមេគ, អនាគ្នមិមេគ, អ ហតតមេគ, និង ផល ៤ បាន
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 ល់ រសាាបតតិផល សក្ទាគ្នមិផល, អនាគ្នមិផល,  អ ហតតផល  និង
ព្រះនិរវ នជាព្រះនរវរលាកុ្តត ធម៌ ៩រលាក្ោប់ថាជាព្រះធមា តនៈ។ 

សងឃ តនៈ 
       សងឃ តនៈ  េឺរួក្ព្កុ្មដ លព្បព្រឹតតបតិបតតិាមេនលងព្រះធម៌ទន

ព្រះសម្មា សមោុទ្ធ ។ ព្រះសងឃអងគសាិក័្ជាអាក្ព្បតិបតតិលអ ព្បតិបតតិព្តង់
ាមមជឈិម្មប ិបទា ព្បតិបតតិរ ើមបើរចញចាក្ទ្ុក្ខ និង ព្បតិបតតិ ៏សមេួ 
 ល់សាមើចិក្មា ។ ព្រះសងឃម្មន ២ រូក្េឺ សមាតិសងឃ សងឃជាបុថុជជន
រៅរ ើយ និង អ ិយសងឃ សងឃជាព្រះអ ិយៈទាាំងឡាយបាន ល់ព្រះ
រសាាបនាបុេគល, ព្រះសក្ទាគ្នមិបុេគល, ព្រះអនាគ្នមិបុេគល, និង ព្រះ
អ ហនាត ខើណ្តព្សរ ។ ព្រះអ ិយសងឃទាាំង ៤ រួក្រនះ រលាក្ចាត់ទ្ុក្ថា
ជាសងឃ តនៈ  ៏ព្បរសើ  បស់ សតវរលាក្។ 
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https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%82%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%94%E1%9E%BB%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%9B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%A2%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%81%E1%9E%B8%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%96&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%A2%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%81%E1%9E%B8%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%96&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%A2%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%83&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%83%E1%9E%9A%E1%9E%8F%E1%9E%93%E1%9F%88&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80&action=edit&redlink=1
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អតថន័យក្ាងុព្រះរុទ្ធសាសនា 
រៅក្ាុងព្រះរុទ្ធសាសនា ព្រះធម៌ម្មនន័យសាំខាន់៣ោ៉ាងេឺ 

 រក្យរព្បៀនព្បរៅ បស់ព្រះសម្មា សមោុទ្ធរុទ្ធ 
 សភាិៈទាាំងឡាយដ លម្មនរៅក្ាុងរលាក្ 
 ជាចាបធ់មាជាតិដ លមិនអាចដក្ដព្បបាន 

រក្យរព្បៀនព្បរៅ បស់ព្រះរុទ្ធ 
សាំោប់រុទ្ធប ិស័ទ្ រក្យថាព្រះធម ៌ម្មនន័យថា េឺជារក្យរទ្សនាអប់ ំ

ទ្ូនាា ន បស់ព្រះសម្មា សមោុទ្ធរអាយសថិត រៅក្ាុងផលូិជាក្ណ្តត ល េឺមជឈិម
ប ិបទា ដ លរុទ្ធប ិស័ទ្ទាាំងឡាយ េួ រគ្ន រព្បតិបតតិាមរ ើមបើកា រៅជា
សុខក្ាុងបចចុបបនា ក៏្ ូចជាក្ាុងកាលជាអនាេត ព្បរសើ ជាងរនះរៅរទ្ៀតេឺ
រ ើមបើ ួចផុតចាក្ទ្ុក្ខទាាំងរួង េឺព្រះនិរវ ន។ ព្រះធម៌េឺជាដផាក្មួយក្ាុង
ចាំរណ្តម តនៈទាាំង៣ េឺ រុទ្ធ តនៈ ធមា តនៈ និង សងឃ តនៈ។ 

 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9F%81%E1%9E%94
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9F%90%E1%9E%80%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A2%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%82
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A2%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%82
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%93
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9F%81%E1%9E%94
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%83
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ព្រះធមាេុណ 
សាវ កាខ រា  ព្រះប ិយតតិធម៌ េឺព្រះទព្តបិ ក្   ជាធម៌ដ លព្រះម្មន 

ព្រះភាេ ព្ទ្ង់ព្ាស់សដមតងរហើយរោយលអ ម្មន៩ព្បកា  េឺមេគ៤ ផល៤ 
និរវ ន១។ សនា ិឋរិកា ជាធម៌េឺព្រះអ ិយបុេគលទាាំងរួង  ឹងរិត រ ើញ
រិតរោយបចចរិក្ខណញ្ញា ណ េឺថា នឹងបាន ឹង បានសាត ប់រោយរជឿបុេគល
 ទទ្រនាះៗ ក៏្រទ្េឺរ ើញចាស់រោយខលួនឯង អកាលរិកា ជាធម៌រអាយនូិ
ផលមិន ងចាាំកាល េឺថា កាលរបើព្រះអ ិយមេគរក្ើតរ ើងរហើយ ព្រះអ ិយ
ផលក៏្រក្ើតរ ើងក្ាុងលាំោប់គ្នា មិនបានយឺតយូ រ ើយ ឯហបិសសរិកា ជាធម៌
េួ  ល់ឯហិបសសិសធើ េឺថា របើព្រះអ ិយបុេគល ដ លបានសរព្មចមេគផល
រហើយ ក៏្េួ នឹងរៅបុេគល ទទ្រអាយចូលមក្រមើលបាន(ក្ាុងន័យរនះ េឺថា 
របើបុេគលម្មា ក់្បានសរព្មចមេគផល ក៏្ដណនាាំបុេគល ទទ្រ ើមបើរអាយរេ
បានសរព្មចមេគផល ូចខលួនដ   រោយកា ទ្ទ្ួលយក្ រធវើកា រិរសាធន៍ 
រិចា ណ្តអាំរើរសចក្តើរិតរោយខលួនឯង) រ។ ឱបនយរិកា ជាធម៌េឺព្រះអ ិយ
បុេគលេបបើបរងាអ នចូលមក្ទ្ុក្ក្ាុងខលួន រោយអាំណ្តចទនភាិនា។ បចចតតាំ 
រិទ្តិររវ  ិសញ្ញហូ ិជាធម៌េឺអាក្ព្បាជែទាាំងឡាយម្មនឧេឃ ិតញ្ញូបុេគលជារ ើម 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9F%84


 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ   9 

 

េបបើ ឹងេបបើរ ើញចាស់ក្ាុងចិតតទនខលួន។ កា រិចា ណ ំលឹងធមាេុណជា
រ ឿយៗ អាចរធវើរអាយបុេគលរនាះឯងបានទ្ទ្ួលនូិរសចក្តើសងប់សុខ រព្រះ
ចិតតឆ្លង យព្ស ះចាក្មិចាា ទ្ ិឋិទាាំងរួង។ 

ចាប់ធមាជាតិ 
         អវើៗរក្ើតរ ើងក្ាងុរលាក្រព្រះម្មនរហតុជាបចច័យ។ វាេជឺារសចក្តើ

រិតដ លមិនអាចម្មនន ណ្តម្មា ក្់ដក្ដព្បរសចក្តើរនះបានរ ើយ។ 

 អនចិចាំ រសចក្តើមិនរទ្ៀងទាត់។ ធម៌ទាាំងឡាយដ លម្មនបចច័យាក្់ដតងរហើយ ដតង
ដព្បព្បួលជានិចច 

 ទ្កុ្ខាំ រសចក្តើឈឺចិតត រសាក្សរព្ងង មិនររញចិតត ) រក្ាុងន័យរនះ េឺសាំ រៅរលើសតវ
រលាក្ ឬ បស់ជាទ្ើព្សឡាញ់ ដព្បព្បួល សិនាសព្រត់ព្បាសរៅ ដ លបុេគលមិនចង់

រអាយរៅជាោ៉ាងរនាះ ក្៏រក្ើតជាទុ្ក្ខ(។  
 អនាត  មិនដមនខលួន។ ធមាជាតិទាាំងឡាយរក្ើតរ ើងរោយធាតុផស៤ំោ៉ាង េឺ ទឹ្ក្  ើ 

រភលើង ខយល់ ដ លធាតុទាាំងរនាះដតងដព្បព្បួលជានិចច ដ លបុេគលអាក្ម្មនព្បាជាែ
តួោ៉ាង ូចជាព្រះសម្មា សមោុទ្ធ ឬក្៏ព្រះអ ិយៈទាាំងឡាយ មិនអាចចាត់ទុ្ក្ថា វាជាខលួន
បានរទ្។ 
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អតថន័យក្ាងុព្រហាញ្ាសាសនា 
ក្ាុងព្រហាញ្ាសាសនា ធម៌េឺសាំ រៅរលើកា សិក្ា ក្បួនចាប់ាមេមោើ រិទ្ 

ក្តរវកិ្ចចដ លព្រហាណ៍ទាាំងឡាយចាាំបាច់ព្តូិរគ្ន រព្បតិបតតិាម។ 
រក្យថា ធម ៌ព្រហាណ៍ទាាំងឡាយសាំ រៅយក្ិសជាជ ផលូិរលាក្ទាាំងឡាយដ ល
ជាអចា ិយៈ ម្មនរហាោសាព្សត រសាត ះផលុុំ  ំរោះរព្គ្នះ ោយមនតអាេម ោក់្
រសាហ ៍សុាំលាភសកាក  ៈរើរទ្ិាជារ ើម។ រេដចក្េមោើ រិទ្ជាបើព្បរភទ្េឺ 

 េមោើ ឫរេវទ្ ម្មន ុំរណើ រសចក្ដើជារក្យ្នាសព្ម្មប់សូព្តស រសើ រួក្រទ្ិា។ 
សដមដងអាំរើរិធើតុសដើ សូមឱយព្រះ ិ សសវក្មា ព្រះម្ម ុត ព្រះព្រហាព្បទានរ ឱយសរព្មចក្ិចច
កា ខាងកា ហតថក្មា រណិជជក្មា និងលាភសកាក  ៈរផសងៗ ាមតព្មូិកា ។ 

 យជរុិ៌េទ្ ម្មន ុំរណើ រសចក្ដើជារក្យោយ ណដ ាំ សព្ម្មប់សូព្តបូជាឬបួងសួង។ 
សដមដងអាំរើរិធើយុទ្ធរលិក្មា ល់ឥសូ  ព្រះនាោយណ៍ ព្រះអាទិ្តយ ព្រះអេាើ សូមឱយ
ម្មនឫទ្ធរតជះរជាេជ័យ 

 េមោើ សាមរិទ្ ម្មន ុំរណើ រសចក្ដើជារក្យ្នាសព្ម្មប់សូព្តក្ាុងរិធើថាវ យទឹ្ក្រសាម ...
។ សដមដងអាំរើរិធើអា ក្ខរលិក្មា បួ ងសួងសូមឱយព្រះឥនា និងព្រះរិ ុណជួយ

អភិបាលមនុសសរលាក្ ឱយម្មនរភលៀងាម  ូិកាល។ 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89_%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
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ព្រះដ លជាទ្ើរគ្ន រ បស់រួក្ព្រហាណ៍ទាាំងរនាះ េឺព្រះព្រហា ដ លរេ
សនាត់ថាជាអាក្បរងកើតរលាក្។ 

ធម៌ 
        ធម ៌(សាំ , បាលើ: Dhamma) ជាសភាិៈដ លព្ទ្ព្ទ្ង់សតវរលាក្ 

េឺ បុណយ, បាប, សុច ិត, ទ្ចុច ិត។ រក្យរនះ ដខា រយើងធាល ប់រព្បើជាធមាា
មក្ េឺសាំ រៅយក្រក្យឱវាទ្ បស់ព្រះរុទ្ធ និងអតថបទ្ទ្ួរៅដ លទាក្់ទ្ង
រោយរុទ្ធសាសនា : រ ៀនធម៌, សូព្តធម៌, រចះធម៌, ចាាំធម៌, សាដ ប់ធម៌, ធម៌
អាថ៌ អតថបទ្ បស់ធម៌។ 

នយិមនយ័ 
        រក្យថា ធម៌ ឬ ធមាៈរនះ បាន ល់សចចធម៌ (រសចក្ដើរិត) រ 

សុច ិតធម៌ (កា ព្បព្រឹតតលអ) រ យុតតិធម៌ (កា ព្បព្រឹតតព្តូិ) រ ។ មួយរទ្ៀត កា 
ព្បតិបតតិចាំររះចាប់ណ្តមួយដ លព្បាសចាក្ អេតិធម៌ ៤ ោ៉ាង ម្មន
្នាា េតិជារ ើម រលាក្រៅថាធម៌ ។ រក្យថា ធម៌រនះ របើទ្ុក្ជាមិនម្មន

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9E%BB%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%99
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%94&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%85%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%8F&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%8F&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A%E2%80%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E2%80%8B%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%8C&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%99%E1%9E%BB%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E2%80%8B%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%8C&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A2%E1%9E%82%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E2%80%8B&action=edit&redlink=1
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េុណស័រាជា កុ្សល ឬ អកុ្សលរៅជិតខាង ក៏្បណឌ ិតអាចយល់បានាម
 ុំរណើ រសចក្ដើ ។ 

        រក្យថា ធម៌ ដ លម្មនមក្ក្ាុងទផារុទ្ធភាសិតខាងរលើនុ ះ សាំ រៅ
យក្សនតិ េឺរសចក្ដើសងប់កាយវាចាចិតត ចាក្កិ្រលស ម្មនរលាភៈជារ ើម 
 ូចរសចក្ដើដព្បទនភាសិត ព្រមទាាំងអធិបាយ ដិក្ដញក្រព្ងើក្ឲ្យរិសាដ  ត
រៅរនះ ។ 

       “ោជ ថទាាំងឡាយ ដ លនាយជាង ចនាលអរហើយ  ដមងចាស់ព្គ្នាំ
ព្គ្នរៅរុាំខាន រទាះទាាំងស ី ៈោងកាយ ( បស់សតវទាាំងឡាយ) រ ក៏្ ល់នូិ
រសចក្ដើចាស់ព្គ្នាំព្គ្ន ូរចាា ះដ   រទ្ើបឯធម៌ បស់រលាក្អាក្សងប់ មិន ល់នូិ
រសចក្ដើព្គ្នាំព្គ្ន ូរចាា ះរ ើយ រួក្រលាក្អាក្សងប់កិ្រលស  ដមងសនានាជា
មួយនឹងរួក្រលាក្អាក្សងប់ផងគ្នា បាន” ។ 

        សុភាសិតដ លអាងមក្រនះ រ ើមបើបញ្ញជ ក់្ចាំររះរក្យថាធម៌ជា
សភាិៈឥត ូប រោយរហតុថាជាចាប់សព្ម្មប់រជឿកាន់ សព្ម្មប់ព្បព្រឹតត 
រ ើមបើសងប់ ឬ លាងជព្មះរបាសសម្មអ តកិ្រលសក្ាុងខនធសនាត ន បស់សតវ
រលាក្ឲ្យព្ជះសាអ ត ឲ្យរៅជាមនុសសប ិសុទ្ធសងប់ ម្មង ប់ ។ មួយរទ្ៀត រក្យ
ថាធម៌បាន ល់សភាិៈឥត ូបម្មនដតនាម ដ លចប់ក្ាំរណើត ស់រៅក្ាុង

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9E%9B
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E2%80%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9E%B7%E2%80%8B%E1%9E%9B%E1%9F%81%E1%9E%9F&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%81%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92&action=edit&redlink=1
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រលាក្សព្ម្មប់ ឹងបានរោយអាព្សយ័ព្រះសម្មា សមោុទ្ធដ លព្រះអងគបាន
រ ើញចាស់ រហើយព្ទ្ងប់ានសដមដងព្សាិព្ជាិព្បកាសចាំររះសតវរលាក្ 
រ ើមបើឲ្យសតវព្បតិបតតិាម ។ មួយ ិ សញរទ្ៀត រក្យថា ធម៌ សាំ រៅយក្ទាាំង
រសចក្ដើលអ ទាាំងរសចក្ដើអាព្ក្ក់្ ទាាំងបុណយទាាំងបាប េុណរទាស ទាាំងមេគ
ផលនិរវ ន រព្រះសភាិៈទាាំងរនះ ដតង ស់រៅព្បាក្ ព្បចាាំរលាក្ មិនអាច
 ិ សនាសចាក្រលាក្ រោយអនតោយណ្តមួយបានរ ើយ សូមបើរលាក្ធាតុទាាំ
ងមូលព្តូិរភលើងរ្ះ ក៏្មិនអាចសាបសូនយ ។ រក្យដ លរេដតងនិោយថា
ព្រះធម៌សាបសូនយរនាះ រោយរហតុដតមិនម្មនមនុសសរគ្ន រ សិក្ា
ព្បតិបតតិប៉ាុរណ្តណ ះ ។ រក្យថា “ធម៌” រនះជាេូនឹងរក្យថា “ ិ សន័យ”  បស់
ព្រះសមោុទ្ធ  ួមរក្យទាាំងរើ ម្ម៉ាត់រនះរៅថា “រុទ្ធសាសន” ដព្បថា រព្បៀន
ព្បរៅអប់ ំ ឬជារមរ ៀនទ្នាិញ បស់ព្រះសម្មា សមោុទ្ធ រ ើមបើបាននូិសនតិិ បទ្ 
េឺផលូិសនតិភារ ៏ព្បរសើ បាំផុត បស់ព្រះរុទ្ធសាសនា ។ 

         ព្រះរុទ្ធសាសនាសមបូណ៌រោយព្ទ្ឹសដើ រោយអតថបទ្ រោយនិទាន 
ដ លព្បក្បរោយរហតុផលជារព្ចើនណ្តស់ ជាសាសនារព្សាចព្សង់សតវ
រលាក្ឲ្យ ួចចាក្ទ្ុក្ខាាំងអាំរើបចចុបបនា  ហូត ល់អនាេត ទ្ុក្ថាជាបទ្

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E2%80%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E2%80%8B%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E2%80%8B%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
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សព្ម្មប់សិក្ាជាន់ខោស់បាំផុត រ ើមបើដសវង ក្សនតិភារោ៉ាងជាក់្ចាស់ របើ
មនុសសក្ាុងរលាក្ព្េប់ព្បរទ្សទ្ទ្លួសិក្ាព្បតិបតតិរោយហាត់ចត់ ។ 

       រសចក្ដើក្ាុងរុទ្ធភាសិតគ្នថាខាងរលើនុ ះ ជាបទ្សព្ម្មប់រិចា ណ្ត
ឲ្យរ ើញថា រសចក្ដើលអ, រសចក្ដើអាព្ក្ក់្, មេគផល និរវ ន ជាធមាជាតរៅថាើ
ជានិចចព្េប់កាលទាាំងរួង មិន ល់នូិកា ព្គ្នាំព្គ្នបាក់្ដបក្ព្ទ្ុឌរព្ទាមសាប
សូនយ ូច ូបកាយមនុសសសតវ ឬសម្មភ  ៈណ្តមួយរ ើយ ។ មនុសសក្ាុង
សក្លរលាក្ព្េប់ព្បរទ្ស រព្ចើនដតម្មនជុំរនឿបាក់្ផាត់េាំនិត រៅាមព្ទ្ឹសដើ
សាសនា បស់ខលួន ៗ រព្សចនឹងព្េូព្បរៅសាសនា ដ លជាអាក្ ឹក្នាាំមុន
 ុំបូង ។ ក្ាុងចាំរណ្តមសាសនាដ លរៅព្េប់ព្បរទ្ស សាសនាខលះក៏្ម្មន
រហតុផលលអ, សាសនាខលះ ក៏្ឥតរហតុផលទាល់ដតរសាះ ប៉ាុដនតរោយ
អាំណ្តចជុំរនឿបាក់្ផាត់ ាមិងសព្តកូ្លជាយូ មក្រហើយ ជារហតុនាាំឲ្យ
សាល ប់េាំនិត ដ លអាចដក្ដព្បរ ីខលួនរចញចាក្សាសនារនាះ ៗ បានរោយ
ព្ក្ណ្តស់ ។ 

     ព្រះរុទ្ធសាសនាជាសាសនាម្មនរហតុផល ជាមជឈិមប ិបទាដ ល
រក្ើតអាំរើមហាបុ សមួយ ូប េឺព្រះសម្មា សមោុទ្ធ  ដ លព្រះអងគម្មនជាតិជា
មនុសស ជាព្រះោជបុព្តព្រះបាទ្សុរទាធ ទ្នៈ រសាយោជយក្ាុងព្កុ្ងក្បិលរសតុ

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E2%80%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6%E2%80%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E2%80%8B%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B6%E2%80%8B%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92&action=edit&redlink=1
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ោជធានើ សរវទថងរៅថាព្កុ្ងក្ ឋមណឌូ  ព្បរទ្សរនបា៉ាល់ ាមព្បិតតិរោយ
រិតព្បាក្  រុាំដមនព្រះរុទ្ធរោយមរនាេតិ បស់ អាក្និរនធេមោើ សាសនា
រនាះរ ើយ ។ ឧតតមេតិ បស់មនុសស អាក្កាន់សាសនាក្ាុងរលាក្រផសង ៗ 
គ្នា  រោយរហតុព្ទ្ឹសដើ បស់សាសនារនាះ ៗ នាាំបាំដបក្ឲ្យរៅជាមនុសសអាក្
កាន់អាក្រជឿរនាះ កាចរឃា រៅក្ាុងកា កាប់សម្មល ប់ ឥតេិត ល់ជើិសត
មនុសសសតវរសាះ ោប់ថាជាសាសនាខវះព្រហា ិ សហា ធម៌ មិនេួ ោប់ថា
សាសនាម្មនរហតុផលលអ ព្បព្រឹតតរៅរ ើមបើសនតិភារបានរ ើយ ។ 

        ឧតតមេតិ បស់មនុសសអាក្កាន់ព្រះរុទ្ធសាសនា សមបូណ៌រោយ
ព្រហាិសហា ធម៌ចាំររះទាាំងមនុសស ទាាំងតិ ចាា ន េឺទាាំងជើិសត ព្ទ្រយសមបតតិ
និងទ្ើក្ដនលងទ្ឹក្ ើ បស់អាក្ ទទ្ ោប់ថាជាសាសនា រគ្ន រសិទ្ធរិស ីភារ
 បស់មនុសសសតវជាសាធា ណៈ ឥតរ ីសរូជរងសជាន់ថាា ក់្ិណណៈណ្តមួយ
រទ្ ។ រុទ្ធសាសនា ោប់ថាជាសាសនាម្មនរហតុផល សាងសនតិភាររ ើមបើ
ព្បជារលរលាក្រោយរិត ជាសាសនាសលូតសុភារ ចាំររះជើិសត និងព្ទ្រយ
សមបតតិទនគ្នា និងគ្នា  សព្ម្មប់ឧបតថមភរព្ជាមដព្ជងសងគមមនុសស ឲ្យបានសនតិ
សុខចរព្មើន ុងរ ឿងាមឧបនិសសយ័ បស់មនុសស មិនរព្បើអាំណ្តចជិះជាន់
រឈាល ះព្បដក្ក្ ព្បកាសសង្គ្ងាគ ម ល់គ្នា នឹងគ្នា រ ើយ ។ 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A7%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%98%E1%9E%82%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E2%80%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%98%E2%80%8B&action=edit&redlink=1
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        ធម៌ដ លព្រះសមោុទ្ធព្ទ្ងស់ដមដងចាប់រ ើម អាំរើបឋមររធិកាល 
 ហូត ល់មចាិមររធិកាលរនាះម្មនរឈាា ះថា ម្មនន័យរព្ចើនោ៉ាង ជា
អរនក្ ។ ធមារទ្សនា បស់ព្រះអងគ ាមដ លសរងកតរ ើញក្ាុងេមោើ  ជួន
កាលម្មនរសចក្ដើលអិតញឹក្ព្ជាលរព្ៅ ជួនកាលោក់្ ៗ ាមឧបនិសសយ័
វាសនានិងច ិត បស់ប ិស័ទ្អាក្សាដ ប់ របើព្រះអងគសដមដងធម៌ ចាំររះ
ព្េហសថសុទ្ធ ដ លមិនលាយរោយរួក្បរវជិតផងរទ្ រព្ចើនដតសដមដងអាំរើ
អនុបុរវើក្ថា ៥ ោ៉ាង ម្មនទានក្ថាជារ ើម និងព្បរោជន៍ ៣ ោ៉ាង េឺ
ព្បរោជន៍បចចុបបនា ១ ប រលាក្ ១ ព្រះនិរវ ន ១ ។ 

        របើព្រះអងគសដមដង ចាំររះបរវជិតរព្ចើន ដតសដមដងអាំរើផលូិ
ឈាន សម្មបតត ិនិង ព្រះនិរវ ន រ ើមបើឲ្យសមាមកិ្ចច បស់អាក្បួសក្ាុង
សាសនា ។ មួយរទ្ៀត ធមារទ្សនា ដ លព្រះអងគសដមដងចាំររះបុេគលរនាះ ៗ 
រព្ចើនដតព្បកាសចងអុល បងាា ញធម៌ទាាំងរើ ចាំដណក្ េឺធម៌ដ លេួ បាំររញ
ឲ្យម្មនរ ើង រៅថា ភាិនាខនធ ១ ធម៌ដ លេួ លះរចញរៅថា បហាន
ក្ខនធ ១ ។ 

 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%82%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%B8%E1%9E%9A&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%90&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%90&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%90&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%93
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7&action=edit&redlink=1
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       កុ្សលធម៌ទាាំងអស់ ដ លេួ បណតុ ះបរងកើតឲ្យម្មនរ ើង ក្ាុងខនធស
នាត នរៅថា ភាិនាខនធ បាន ល់និចចសើល ឧរបាសថសើល បញ្ញា កិ្  ិោ
ិតថុ ១០ និងសតិបបោឋ ន ៤ ជារ ើម ។ អកុ្សលធម៌ដ លព្តូិលះកាត់កាល់
រចាលរចញ ូចោ៉ាងកិ្រលសទាាំងឡាយ ម្មនអភិជា ិ សសមរលាភៈ និងសាំ
រោជនធម៌ ១០ ោ៉ាងជារ ើម រៅថា បហានក្ខនធ ។ 

        មនុសសក្ាុងសក្លរលាក្ ដ លធាល ប់ម្មនជុំរនឿក្ាុងសាសនារោយ
រ ៀង ៗ ខលួន េួ រិចា ណ្តរ ឿយ ៗ ឲ្យហាត់ចត់ រហើយេួ ដក្ដព្បជុំរនឿជាថាើ 
ចាំររះសាសនាដ លមិនម្មនរហតុមិនម្មនផល មិនេួ ឲ្យេាំនិតរ ក្ ួល
លង់ព្ទ្រនសបាក់្ផាត់ ូរចាា ះរ ើយ ។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E2%80%8B%E1%9E%9F%E1%9E%B8%E1%9E%9B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A7%E1%9E%94%E1%9F%84%E1%9E%9F%E1%9E%90%E2%80%8B%E1%9E%9F%E1%9E%B8%E1%9E%9B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9E%B7%E2%80%8B%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%B6%E2%80%8B%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%BB&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9E%B7%E2%80%8B%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%B6%E2%80%8B%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%BB&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%B6%E1%9E%93
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នមស្កា រព្រះរតនព្តយ័ 
សពូ្តបែែរសិ្កា រ 

ែទសរភញ្ញ  
សូមថ្វា យបង្គំព្រះសមពុទ្ធ            ព្បសសើរបំផុតក្នុង្សោកា 
ជាព្រូនៃមៃុសសៃិង្សទ្ព្តា             ព្ទ្ង្ព់្ាស់សទ្សនាព្បសៅសតា 
ចង្អុលឲ្យស ើរផលូវក្ណ្តា ល           មាគ៌ា ព្តកាលអាចកំ្ចាត ់
ទុ្ក្ខភយ័ចនព្ង្ឲ្យខ្ចា យបាត ់         អាចកាតស់ង្ារៈទុ្ក្ខបាៃ។ 
សាសនាព្រះអង្គសៅសរានងៃ        សតាមាៃៃិសសយ័រីបូរាណ 
ព្បឹង្សរៀៃព្បឹង្សាា បស់ចះចាបំាៃ     កាៃា់មលំអាៃបាៃក្ាីសុខ 
ឥតមាៃសុខណ្តសសមើក្ាីសៃប ់        បញ្ាបព់្តឹមសុខឃ្លល តចាក្ទុ្ក្ខ 
ាងំ្រីសោក្សៃះតសៅមុខ           ក្ាីសុខៃឹង្មាៃសព្ព្តះធម៌ាសៃប។់ 
ខ្ុ ំសូមបង្គំស ព្ ះព្រះធម៌ា               ព្រះសង្ឃបវរទងំ្ព្របស់រា 
រមួជានព្តរត័នររួសគររ                 ជាមលបព់្តជាក្ន់ៃសោកា 
ព្រះរូបព្រះតុតុនៃព្រះរុទ្ធ           វសុិទ្ធាង្អង្គព្រះសាសាា  
សូមរុណនព្តរត័នជយួ សខមរា          ឲ្យបាៃសុខ្ចតសរៀង្សៅ ។ 

 
(សសមាចព្រះសង្ឃរាជ  ជនួ ណាត  សជាតញ្ញា សណ្ត) 

 

https://svakhum.files.wordpress.com/2011/05/saraphanja.doc
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រតនតាយែជូា 
( ថ្វា យគ្រឿងសក្កា រដល់្រះរតន្ត័យ ) 

ឥមមហ ិទីែធូបាទិសក្កា មរហ ិរុទធំ ធមមំ សង្ឃ ំ
អភិែូជយាមិ  មាតាែិតាទីនំ គុណវន្តា នញ្ច  មយហញ្ច  
ទីឃរតាំ អតាា យ ហតិាយ សខុាយ 
 ប្ព្បថ្វៈ   ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្តសូមបូជាចំសព្តះៃូវ  ព្រះរុទ្ធ  ព្រះធម៌ា  ព្រះ 

សង្ឃ ជាមាា ស់សោយ សព្រឿង្សកាា រៈទងំ្ឡាយមាៃសទ្ៀៃៃិង្ធូបជាស ើម
សៃះស ើមបសីសចក្ាីចសព្មើៃ ស ើមបជីា ព្បសោជៃ ៍ស ើមបសីសចក្ាីសុខ  ល់អនក្ ៏
មាៃរុណទងំ្ឡាយ មាៃមាាបិាជាស ើមផង្  ល់ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្តផង្អស់
កាលជាអប្ង្ាង្សៅសោង្។ 

( ថ្វា យបង្គំមាង្ ) 
រុទធរតនែបណាម 

 

នមមា តសស ភគវមតា អរហមតា សមាម សមពុទធសស   

( ៣ចប់ ) 

             ប្ព្បថ្វៈ រកិី្រោិ ៃមសាា រថ្វា យបង្គំនៃខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត ចូរមាៃ ល់
ព្រះ ម៏ាៃព្រះភារអង្គសនាះ ព្រះអង្គជាព្រះអរហៃា ព៏្បសសើរ ព្ទ្ង្ព់្ាស់
 ឹង្ ៃូវសេយយធម៌ាទងំ្រួង្សោយព្បនរ ចំសព្តះព្រះអង្គ ឥតមាៃព្រូអាចារយ
ណ្តព្បសៅ ព្រះអង្គស ើយ ។( ថ្វា យបង្គំមាង្ ) 



 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ   20 

 

               មយា  សននិសមន្តន     វរមោធិមូមេ 
              មារ ំ   សមសនំ  មហតិឹ     វមជមយោ 
              សមមាព ធិមាគច្ឆិ     អននាញ្ញញ មណា 
             មោកតុាមមា   តំ     ែណមាមិ   រុទធំ 

ប្ព្បថ្វៈ ព្រះសមាម សមពុទ្ធអង្គឯណ្ត ព្ទ្ង្រ់ង្ច់សព្មើៃៃូវព្រះអនាបាៃ 
សសតិក្មមោា ៃ សលើរតៃបល័ង្ាសព្កាមមលបស់ព្តធិ៍ព្រឹក្ស ព៏្បសសើរ បាៃផ្ចា េ់ៃូវ
មារាធិរាជ ព្រមទងំ្សសនា  ៏ សព្ចើៃ សហើយព្ទ្ង្ព់្ាស់ ឹង្ៃូវសមាម សសមាព ធិ
ញ្ញា ណ  មាៃព្បាជ្ារក្ទី្បំផុតគម ៃ ព្រះអង្គ ព្បសសើរជាង្សតាសោក្ ខ្ុ ំព្រះ
ក្រុណ្ត សូមព្កាបថ្វា យបង្គំៃូវព្រះសមាម សមពុទ្ធអង្គសនាះ សោយសគររ ។ 

( ថ្វា យបង្គំមាង្ ) 
មយ ច្ រុទ្ធធ  អតីតា ច្ មយ  ច្ រុទ្ធធ  អន្តគតា 
ែច្ចុែបន្តន  ច្  មយ រុទ្ធធ  អហ ំវន្តា មិ សរវទ្ធ ។ 

 ប្ព្បថ្វៈ ព្រះសមាម សមពុទ្ធទងំ្ឡាយអង្គឯណ្ត ប្ លបាៃព្ាស់ជា 
ព្រះរុទ្ធ ៃិព្តា ៃក្ៃលង្ សៅសហើយក្ាី ព្រះសមាម សមពុទ្ធទងំ្ឡាយអង្គឯណ្ត
ប្ លៃឹង្បាៃព្ាស់ជាព្រះរុទ្ធក្នុង្ កាលខ្ចង្មុខក្ាី ព្រះសមាម សមពុទ្ធទងំ្
ឡាយអង្គឯណ្ត ប្ លបាៃ ព្ាស់ជាព្រះរុទ្ធក្នុង្ ភព្ទ្ក្ល័បសៃះក្ាីខ្ុ ំព្រះ
ក្រុណ្តសូមព្កាបថ្វា យបង្គំៃូវព្រះ សមាម សមពុទ្ធទងំ្ឡាយសនាះព្រប ់ កាល
ទងំ្រងួ្ ។ 

( ថ្វា យបង្គំមាង្ ) 
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            ឥតិែ ិ មស្ក   ភគវា    អរហ ំ     សមាម សមពុមទ្ធធ     
            វិជាា ច្រណសមបមន្តន  សគុមតា មោកវិទូ អនុតាមោ  
           ែុរសិទមមស្ករថិ សតាា មទវមនុសានំ រុមទ្ធធ  ភគវាតិ ។ 

ប្ព្បថ្វៈ  ឥតិបិ សសា  ភរវា អរហ ំ ព្រះ ម៏ាៃព្បភារអង្គសនាះព្ទ្ង្ ់
នាមថ្វ អរហំ សព្ព្តះ ព្រះអង្គ ៃ្ យចាក្ សឹក្សព្តូវសព្តលរឺកិ្សលស ព្រម
ទងំ្វាសនារឺកាយ បសោរ ៃិង្វចី បសោរ   សមាម សមពុសទធ ព្ទ្ង្ព់្រះនាម 
ថ្វ សមាម សមពុសទធ សព្ព្តះព្រះអង្គ ព្ាស់ ឹង្ៃូវ សេយយធម៌ាទងំ្រួង្ សោយ
ព្បនរចំសព្តះព្រះអង្គឥតមាៃ ព្រូអាចារយណ្តព្បសៅព្រះអង្គស ើយ វជិាា ចរ
ណសមបសនាន  ព្ទ្ង្ព់្រះនាមថ្វវជិាា ចរណសមបសនាន សព្ព្តះព្រះអង្គ បរបូិណ៌ា  
សោយវជិាា  ៣ ៃិង្ វជិាា  ៨  ៃិង្ចរណៈ១៥ សុរសា ព្ទ្ង្ព់្រះនាមថ្វ សុ
រសា សព្ព្តះព្រះ អង្គមាៃ ំសណើ រលអ ោង្សៅកាៃសុ់ៃទរសាា ៃ រឺអមតៈ 
មោៃិព្តា ៃ សោក្វទូិ្ ព្ទ្ង្ព់្រះ នាមថ្វ សោក្វទូិ្ សព្ព្តះព្រះអង្គ ព្ជាប 
ចាស់ ៃូវនព្តសោក្ អៃុតាសរា ព្ទ្ង្ព់្រះនាមថ្វ អៃុតាសរា សព្ព្តះព្រះអង្គ
ព្បសសើរ សោយសីោទិ្រុណរក្បុរគល ណ្តមយួសសមើគម ៃ បុរសិ ទ្មមសារងិ 
ព្ទ្ង្ព់្រះ នាមថ្វ បុរសិទ្មមសារងិ សព្ព្តះព្រះអង្គជាអនក្ទូ្នាម ៃ ៃូវបុរស 
ប្ លរួរទូ្នាម ៃបាៃ សាា   សទ្វមៃុសាៃំព្ទ្ង្ព់្រះនាមថ្វ សាា សទ្វមៃុសា
ៃំ សព្ព្តះព្រះ អង្គ ជាសាស្រ្សាា ចារយនៃសទ្វាៃិង្ មនុសសទាំងឡាយ រុគទោ  
្រង់្រះនាមថ្វ រុគទោ  គ្រះ ព្រះអង្គព្ាស់  ឹង្ៃូវចតុរារយិសចា សហើយ
ញុំង្អនក្ ន៏ទ្ឲ្យព្ាស់ ឹង្ផង្ ភរវា ព្ទ្ង្ព់្រះ នាមថ្វ ភរវា សព្ព្តះព្រះអង្គ
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មាៃ ំសណើ រ សៅកាៃ ់នព្តភរ ខ្ចា ក្ ់ សចាលសហើយ រឺថ្វព្រះ អង្គមៃិព្ត ប់
សក្ើតសទ្ៀត ស ើយ ។ 

  រលឹក្ ល់រុទ្ធរុណរចួសហើយ ររួព្បកាសសបាជ្ាខលួៃសោយព្តក្យសចាៈថ្វ 
                  នតាិ មម សរណំ អញ្ញញ  ំរុមទ្ធធ  មម   សរណំ វរ ំ
               ឯមតន សច្ចវមជាន មោតុ មម ជយមង្គេ ំ 

ប្ព្បថ្វៈ ៃតាិ សម  សរណំ អញ្ញា  ំ វតាុ នទ្ជាទី្រឹង្ទី្រលឹក្  នៃខ្ុ ំព្រះ 
ក្រុណ្ត មៃិមាៃស ើយ រុសទធ  សម សរណំ វរ ំ មាៃប្តព្រះរុទ្ធ ជាមាា ស់ជាទី្
រឹង្ទី្រលឹក្ ព៏្បសសើរ របស់ខ្ុ ំព្រះ ក្រុណ្ត ឯសតៃ សចាវសជាៃ  សោតុ 
សម  ជយមង្គលំ សូមសិរសួីសាីជយ័មង្គលចូរមាៃ  ល់ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្តសោយ
កិ្រោិសព្តលៃូវព្តក្យសចាៈសៃះ។ 

សបាជ្ា ូសចនះសហើយរបបសូីព្តខមាសទសៃងឹ្ព្រះរុទ្ធជាមាា ស់ថ្វ 
                  ឧតាមមង្គន   វមនាហ ំ    បាទែំសុ ំ   វរតុាមំ រុមទធ  
                មយា ខេមិតា មទ្ធមស្ក  រុមទ្ធធ  ខមតុ តំ មមំ 

ប្ព្បថ្វៈ ឧតាមសង្គៃ  វសៃទហ ំ បាទ្បំសំុ  វរុតាម ំ ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត   សូម 
ថ្វា យបង្គំៃូវ លអង្ធូលីព្រះបាទ្ នៃព្រះសមាម សមពុទ្ធ ព៏្បសសើរខពង្ខ់ពស់សោយ
អវយវៈ ឧ៏តាមរឺតបូង្ រុសទ្ធ សោ ខលិសា សទសសា សទសឯណ្ត ប្ លខ្ុ ំ
ព្រះក្រុណ្តសធាើ សអាយភាល ងំ្ភាល តស់ហើយក្នុង្ ព្រះរុទ្ធជាមាា ស់ រុសទធ  ខមតុ  តំ 
មម ំសូមព្រះរុទ្ធជាមាា ស់អតៃូ់វសទសសនាះ  ល់ខ្ុ ំ ព្រះ ក្រុណ្ត។ 

( ថ្វា យបង្គំមាង្ ) 
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ធមមរតនែបណាម 
               អដ្ឋង្គិក្ករយីមមោ   ជន្តនំ មមាកខែបមវស្កយ  
              ឧជូ ច្   មមគគ  ធមមាម  អយ ំសនាិកមោ ែណីមតា 
              និយោនិមក្ក  តំ   ែនមាមិ   ធមមំ ។ 

ប្ព្បថ្វៈព្រះសទ្ធមមឯណ្ត ជាធម៌ាព្បក្បសោយអង្គ៨ព្បការ 
ជារៃលង្ ំសណើ រនៃព្រះ អរយិបុរគល ជាមាា ស់ ជាផលូវ ព៏្តង្ក់្នុង្
កិ្រោិញុំង្ជៃប្ លព្បាថ្វន  ៃូវព្រះៃិព្តា ៃសអាយ ចូលសៅកាៃព់្រះ
ៃិព្តា ៃបាៃ ព្រះធម៌ា សៃះ ជាធម៌ាសធាើសអាយ ព្តជាក្រ់ងំាបប់ង្ៃូ់វសភលើ
ង្ទុ្ក្ខ សភលើង្កិ្សលស ជាធម៌ា ឧ៏តាម ជារុណញុំង្សតាសអាយសចេ 
ចាក្សង្ារទុ្ក្ខ ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូមព្កាបថ្វា យបង្គំៃូវព្រះសទ្ធមម 
សនាះសោយសគររ។ 

( ថ្វា យបង្គំមាង្ ) 
            មយ ច្ ធមាម  អតីតា ច្ មយ ច្ ធមាម  អន្តគតា 
            ែច្ចុែបន្តន   ច្  មយ  ធមាម   អហ ំ វន្តា មិ សរវទ្ធ  

 ប្ព្បថ្វៈ ព្រះធម៌ាទងំ្ឡាយឯណ្ត  ប្ លជាធម៌ារបស់              
ព្រះសមាម សមពុទ្ធៃិព្តា ៃក្ៃលង្ សៅសហើយក្ាី ព្រះធម៌ាទងំ្ឡាយឯណ្ត ប្ ល
ជាធម៌ារបស់ព្រះសមាម សមពុទ្ធៃឹង្មាៃមក្ក្នុង្ កាលខ្ចង្មុខសៃះក្ាី ព្រះធម៌ា
ទងំ្ ឡាយឯណ្ត ប្ លជាធម៌ារបស់ព្រះសមាម សមពុទ្ធ ព្ទ្ង្ ់ ព្បតិសាា ៃទុ្ក្
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ក្នុង្ កាលសរានងៃ សៃះក្ាី ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូមព្កាបថ្វា យបង្គំៃូវព្រះធម៌ាទងំ្ 
ឡាយសនាះព្របក់ាលទងំ្រងួ្។ 

រចួសហើយរបបាីងំ្ចតិារលឹក្ ល់ធមមរុណសោយបសងាអ ៃវាចាថ្វ 
        ស្កវ ក្កខ មតា  ភគវតា  ធមមាម   សនាិដ្ឋិមក្ក   អក្កេមិក្ក 
        ឯហ ិែសសមិក្ក ឱែនយមិក្ក ែច្ចតាំ មវទិតមោវ  វិញ្ញូហតីិ 

ប្ព្បថ្វៈ សាា កាខ សា ភរវា ធសមាម  ព្រះបរយិតាិធម៌ារឺព្រះនព្តបី ក្ ជា 
ធម៌ារឺព្រះ  ម៏ាៃព្រះភារ ព្ទ្ង្ព់្ាស់សំប្ ង្សហើយសោយលអ ធសមាម  ព្រះៃរា
សោកុ្តារធម៌ាមាៃ ៩ព្បការ រឺមរគ ៤ ផល ៤ ៃិព្តា ៃ ១ សៃទ ិាសិកា ជាធម៌ា រឺ
ព្រះអរយិបុរគលទងំ្រងួ្ ឹង្រិត ស ើេរិតសោយបចាសវក្ខណញណ រឺថ្វ
ៃឹង្ បាៃ  ឹង្ សោយសាា បស់ោយសជឿបុរគល  នទ្ សនាះៗក្ស៏ទ្រឺស ើេ
ចាស់សោយខលួៃឯង្ អកាលិសកា ជា ធម៌ាសអាយៃូវផលមៃិ រង្ច់ាកំាល រឺថ្វ
កាលសបើ ព្រះអរយិមរគ សក្ើតស ើង្សហើយ ព្រះអរយិផល ក្ស៏ក្ើត ក្នុង្លំោប់
គន មៃិបាៃ យៃឺយូរស ើយ ឯហបិសសសិកា ជាធម៌ាររួ ល់ឯហិបសស វធីិរឺថ្វ
កាល សបើ ព្រះអរយិបុរគល ប្ លបាៃសំសរចមរគផល សហើយក្រ៏រួៃិង្សៅ
បុរគល នទ្សអាយចូលមក្សមើលបាៃ ឱបៃយសិកា ជាធម៌ារឺព្រះអរយិបុរគល
របបបីសងាអ ៃ ចូលមក្ ទុ្ក្ក្នុង្ខលួៃសោយ អំណ្តចនៃភាវនា បចាតា ំ សវទិ្តសព្តា  
វញិ្ាូ ហ ី ជាធម៌ារឺព្បាជទ្ងំ្ឡាយ មាៃឧរឃ ិតញ្ាូ បុរគលជាស ើម របប ឹីង្ 
របបសី ើេ ចាស់ក្នុង្ចិតានៃខលួៃ។ 

រលឹក្ ល់ធមមរុណរចួសហើយររួព្បកាសសបាជ្ាខលួៃសោយព្តក្យសចាៈថ្វ 
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             នតាិ មម សរណំ អញ្ញញ  ំធមមាម  មម សរណំ វរ ំ
            ឯមតន សច្ចវមជាន  មោតុ មម ជយមង្គេ ំ

ប្ព្បថ្វៈ ៃតាិ សម សរណំ អញ្ញា  ំវតាុ នទ្ជាទី្រឹង្ទី្រលឹក្នៃខ្ុ ំ 
ព្រះក្រុណ្ត មៃិមាៃ ស ើយ ធសមាម  សម សរណំ វរ ំមាៃប្តព្រះធម៌ាជាមាា ស់ 
ជាទី្រឹង្ ទី្រលឹក្ ព៏្បសសើររបស់ខ្ុ ំ ព្រះក្រុណ្ត ឯសតៃ សចាវសជាៃ សោតុ សម 
ជយមង្គលំ សូមសិរសួីសាី ជយ័មង្គលចូរ មាៃ ល់ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្តសោយ
កិ្រោិ សព្តលៃូវ ព្តក្យសចាៈសៃះ។ 

សបាជ្ា ូសចនះសហើយរបបសូីព្តខមាសទសៃងឹ្ព្រះធម៌ាជាមាា ស់ថ្វ 
             
            ឧតាមមង្គន វមនាហ ំធមមោច   ទុវិធំ  វរ ំ ធមមម 
            មយា ខេមិតា មទ្ធមស្ក ធមមាម  ខមតុ តំ មមំ 

ប្ព្បថ្វៈ ឧតាមសង្គៃ វសៃទហ ំធមមព្តា  ទុ្វធំិ វរ ំ  ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត 
សូមថ្វា យបង្គំ ៃូវព្រះ ធម៌ា ព៏្បសសើរ មាៃរីរព្បការ រឺព្រះបរយិតាិធម៌ា ៃិង្
ព្រះៃរាសោតុតារធម៌ា សោយអវយវៈ  ឧ៏តាមរឺតបូង្ ធសមម សោ ខលិសា 
សទសសា  សទសឯណ្តប្ លខ្ុ ំព្រះក្រុណ្តសធាើសអាយ ភាល ងំ្ភាល ត ់ សហើយក្នុង្
ព្រះធម៌ាជាមាា ស់ ធសមាម  ខមតុ តំ មម ំ សូមព្រះធម៌ាជាមាា ស់អតៃូ់វ សទស
សនាះ ល់ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត។ 

(ព្កាបថ្វា យបង្គំមាង្) 
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សង្ឃរតនែបណាម 
                   សមង្ោ  វិសមុទ្ធធ    វរទកខិមណមយោ  
                    សនដិន្រនាិមយា   សរវមេែបហមីន្ត 
                    គុមណហមិនមកហ ិ     សមិទធិែមតាា   
                    អន្តសមវា   តំ   ែនមាមិ    សង្ឃ ំ។ 

ប្ព្បថ្វៈ ព្រះអរយិសង្ឃឯណ្ត ប៏រសុិទ្ធវសិសស ជា 
ទ្ក្ខិសណយយបុរគល ព៏្បសសើរ មាៃឥស្រ្ៃទីរងំាប ់ បង្ស់ហើយមាៃមៃទិលរឺរាគទិ្
កិ្សលសទងំ្រងួ្ បៃាតប់ង្ស់ហើយ ជាព្រះ សង្ឃ ល់ សហើយៃូវ កិ្រោិ សំ
សរច សោយរុណទងំ្ឡាយ ស៏ព្ចើៃ ជាព្រះសង្ឃមាៃអាសវ ធម៌ាមៃិមាៃ រឺ
ថ្វជាព្រះខីណ្តព្សរ ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូមព្កាបថ្វា យបង្គំៃូវព្រះអរយិសង្ឃ 
សនាះសោយសគររ។ 
                មយ ច្ សង្ោ អតីតា ច្ មយ ច្ សង្ោ អន្តគតា   
                ែច្ចុែបន្តន   ច្  មយ  សង្ោ  អហ ំ វន្តា មិ  សរវទ្ធ    

ប្ព្បថ្វៈ ព្រះសង្ឃទងំ្ឡាយឯណ្ត ប្ លជាសង្ឃបាៃសំសរចមរគ 
ផលៃិព្តា ៃក្ៃលង្ សៅសហើយ ក្ាី ព្រះសង្ឃទងំ្ឡាយឯណ្ត ប្ លជាសង្ឃ
ៃឹង្បាៃសំសរចមរគផលក្នុង្កាល ខ្ចង្មុខសៃះក្ាី ព្រះ សង្ឃ ទងំ្ឡាយ
ឯណ្ត ប្ លជាសង្ឃបាៃសំសរចមរគផល ក្នុង្កាល ជាបចាុបបៃនសៃះក្ាី ខ្ុ ំព្រះ
ក្រណុ្ត សូមព្កាបថ្វា យបង្គ ំៃូវព្រះសង្ឃទងំ្ឡាយសនាះព្រប ់កាលទងំ្រងួ្។ 

រចួសហើយរបបាីងំ្ចតិារលឹក្ ល់សង្ឃរុណសោយបសងាអ ៃវាចាថ្វ 
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សែុដ្ិែមន្តន  ភគវមតា  ស្កវកសមង្ោ 
ឧជុែដ្ិែមន្តន  ភគវមតា  ស្កវកសមង្ោ   ញាយ
ែដ្ិមន្តន  ភគវមតា        ស្កវកសមង្ោ        ស្កមីច្ិ
ែដ្ិែមន្តន  ភគវមតា     ស្កវកសមង្ោ           យទិទំ ច្
តាា រ ិែុរសិយគុនិ អដ្ឋែុរសិ     ឯស ភគវ
មតា     ស្កវកសមង្ោ          អាហុមនមយោ 
បាហុមនមយោ          ទកខិមណមយោ          អោា េកិរណី 
មយា អនុតារ ំ         ែុញ្ញមកខតាំ     មោកសាតិ។ 
ប្ព្បថ្វៈ សុប ិបសនាន  ភរវសា សាវក្សសង្ោ ព្រះសង្ឃជាសាវក័្នៃ  

ព្រះ ម៏ាៃ ព្រះភារ សោក្ ព្បតិបតាិសហើយសោយព្បនរ រឺព្បតិបតាិាម
រៃលង្ព្រះៃរាសោក្កុ្តារធម៌ា ឧជុប ិបសនាន  ភរវសា សាវក្ សសង្ោ ព្រះ
សង្ឃជាសាវក័្ នៃព្រះ ម៏ាៃព្រះភារ សោក្ព្បតិបតាិសោយព្តង្ ់រឺព្បតិបតាិ 
ជាមជឈមិ ប ិបទ ញយប ិបសនាន  ភរវសា សាវក្សសង្ោ ព្រះសង្ឃជាសា
វក័្នៃព្រះ ម៏ាៃព្រះភារ សោក្ព្បតិបតាិស ើមប ី ព្ាស់ ឹង្ ៃូវព្រះៃិព្តា ៃជា
សាា ៃសក្សមផុតចាក្ទុ្ក្ខទងំ្រងួ្ សាមចិីប ិបសនាន  ភរវសា សាវក្ សសង្ោ 
ព្រះសង្ឃជាសាវក័្នៃព្រះ ម៏ាៃព្រះភារ សោក្ព្បតិបតាិ ស៏មររួ ល់
សាមចិី ក្មម រឺព្បតិបតាិររួ ល់សីល សមាធិ បញ្ញា  យទិ្ទំ្ ចាា រ ិបុរសិយុគ
ៃិ ព្រះសង្ឃឯណ្ត សបើរាបជ់ារូ នៃ បុរសទងំ្ឡាយមាៃ ៤រូ រឺព្រះ សង្ឃ
ប្ លបាៃសំសរចៃូវសសាា បតាិមរគ ៃិង្សសាាបតាិផលជារូ១ សក្ទគមិ
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មរគ ៃិង្សក្ទគមផិលជារូ១ អនាគមមិរគ ៃិង្អនាគមផិល ជារូ១ 
អរហតាមរគ ៃិង្ អរហតាផលជារូ១ អ ាបុរសិបុរគោ សបើរាប ់ជារូ នៃបុរស
បុរគលមាៃ ៨ រឺ ព្រះសង្ឃប្ លបាៃ សំសរចៃូវសសាាបតាិមរគ១ សសាាប
តាិ ផល១ សក្ទគមមិរគ១ សក្ទគមផិល១ អនាគមមិរគ១ អនាគមិ
ផល១ អរហតាមរគ១ អរហតាផល១ ឯស  ភរវសា សាវក្ សសង្ោ ព្រះ
សង្ឃទងំ្សនាះ ជា សង្ឃសាវក័្នៃ ព្រះ  ម៏ាៃព្បភារ  អាហុសៃសយោ 
សោក្ររួទ្ទ្លួៃូវ ចតុបបចាយ័ ប្ លបុរគល ឧទិ្ទស ចំសព្តះ អនក្មាៃសីល 
សហើយនាមំក្អំរីចមាៃ យចូលមក្បូជា បាហុសៃសយោ សោក្ររួទ្ទ្លួៃូវ 
អារៃាុក្ទៃ រឺទៃប្ លបុរគលាក្ប់្តង្ ស ើមបញីតិៃិង្មពិ្ត ប្ លមក្
អំរីទិ្សសផសង្ៗ សហើយចូលមក្បូជា ទ្ក្ខសិណសយោ សោក្ររួទ្ទ្លួៃូវទៃ
ប្ លបុរគលសជឿៃូវក្មម ៃិង្ ផលនៃក្មម សហើយ ចូលមក្បូជា អព្តា លិក្រណី
សោ សោក្ររួ ល់អព្តា លិក្មម ប្ ល សតាសោក្របបសីធាើ អៃុតារ ំ   បុញ្ា សក្ខតាំ 
សោក្សាតិសោក្ជាបុញ្ា សខតា រឺជាទី្ ុះស ើង្នៃ រូជរឺបុណយ រក្សខតា 
 នទ្នព្ក្ប្លង្ ជាង្គម ៃ។ 

រលឹក្ ល់សង្ឃរុណ ូសចនះសហើយរបបពី្បកាសសបាជ្ាខលួៃសោយព្តក្យសចាៈថ្វ 
 
 
 
នតាិ ម សរណំ អញ្ញញ  ំសមង្ោ ម សរណំ វរ ំ
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ឯមតន សច្ចវមជាន មោតុ  មម ជយមង្គេ ំ
ប្ព្បថ្វៈ  ៃតាិ សម  សរណំ អញ្ញា  ំ វតាុ នទ្ជាទី្រឹង្ទី្រលឹក្នៃ  ខ្ុ ំព្រះ 

ក្រុណ្ត មៃិមាៃ ស ើយ សសង្ោ សម   សរណំ វរ ំមាៃប្តព្រះសង្ឃជាមាា ស់
ជាទី្រឹង្ទី្រលឹក្  ព៏្បសសើររបស់ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត ឯសតៃ សចាវសជាៃ សោតុ សម 
ជយមង្គលំ សូមសិរសួីសាីជយ័មង្គលចូរ មាៃ  ល់ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សោយ
កិ្រោិ សព្តលៃូវ ព្តក្យ សចាៈសៃះ។ 
            ឧតាមមង្គន វមនាហ ំសង្ឃោច  ទុវិមោតាមំ វរ ំសមង្ឃ 
            មយា ខេមិតា មទ្ធមស្ក សមង្ោ ខមតុ តំ មមំ 

ប្ព្បថ្វៈ ឧតាមសង្គៃ វសៃទហ ំសង្ឃព្តា  ទុ្វសិតុតាម ំវរ ំ ខ្ុ ំព្រះ 
ក្រុណ្ត សូមថ្វា យបង្គំ ៃូវព្រះសង្ឃ  ៏ព្បសសើរ មាៃរីរ ព្បការរឺសមមតិសង្ឃ
១ ៃិង្អរយិសង្ឃ១ សោយអវយវៈ  ៏ ឧតាម រឺតបូង្ សសង្ឃ សោ ខលិសា 
សទសសា សទសឯណ្ត ប្ លខ្ុ ំព្រះក្រុណ្តសធាើសអាយ ភាល ងំ្ភាល តស់ហើយក្នុង្ព្រះ
សង្ឃជាមាា ស់ សសង្ោ ខមតុ តំ មម ំ សូមព្រះសង្ឃជាមាា ស់អត ់ ៃូវសទស
សនាះ ល់ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត។ 

(ព្កាបថ្វា យបង្គំមាង្) 
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រតនែបណាែបែែសមង្ខែ 
ព្រមទ្ធងំ្ែូជាមព្គឿង្សក្កា រៈ 

រុទធរតនែបណាម 
         ឥតិែិ មស្ក   ភគវា   អរហ ំ  សមាម សមពុមទ្ធធ      វិជាា ច្រ
ណសមបមន្តន  សគុមតា  មោកវិទូ អនុតាមោ ែុរសិទមមស្ករថ ិ
សតាា មទវមនុសានំ រុមទ្ធធ  ភគវាត ិ ។  តំ   អរោទិគុណសំ
យតុាំ   រុទធំ  សរិស្ក   នមាមិ តោច  រុទធំ ឯមមហ ិ សក្កា មរ
ហ ិ អភិែូជយាមិ ។                
           ប្ព្បថ្វៈ ឥតិបិ សសា ភរវា អរហ ំព្រះ ម៏ាៃព្រះភារអង្គសនាះ ព្ទ្ង្់
ព្រះនាមថ្វ អរហ ំ សព្ព្តះ ព្រះ អង្គ្ ៃ យចាក្សឹក្សព្តូវសព្តលរឺ កិ្សលស 
ព្រមទងំ្វាសនារឺកាយ បសោរ ៃិង្វចីិយបសោរ សមាម សមពុសទធ  ព្ទ្ង្ព់្រះ
នាមថ្វ សមាម សមពុសទធ  សព្ព្តះព្រះអង្គ ព្ាស់ ឹង្ៃូវសេយយធម៌ាទងំ្រងួ្ 
សោយ ព្បនរចំសព្តះ ព្រះអង្គឥត មាៃព្រូអាចារយ ណ្តព្បសៅ ព្រះអង្គស ើយ 
វជិាា ចរណសមបសនាន  ទ្ង្ព់្រះនាម ថ្វ វជិាា ចរណសមបសនាន សព្ព្តះព្រះ អង្គបរបូិ
ណ៌ា សោយវជិាា ៣ ៃិង្វជិាា ៨ ៃិង្ចរណ១៥ សុរសា ព្ទ្ង្ ់ ព្រះនាមថ្វ សុ
រសា សព្ព្តះព្រះអង្គមាៃ ំសណើ រ លអោង្សៅកាៃសុ់ៃទរឋាៃ រឺអមតមោ
ៃិព្តា ៃ សោក្វទូិ្ ព្ទ្ង្ព់្រះនាមថ្វ សោក្វទូិ្  សព្ព្តះព្រះអង្គព្ជាប ចាស់ៃូវ
នព្តសោក្ អៃុតាសរា ព្ទ្ង្ព់្រះនាម ថ្វ អៃុតាសរា សព្ព្តះព្រះអង្គព្បសសើរសោយ
សីោទិ្រុណរក្បុរគល ណ្តមយួសសមើគម ៃបុរសិទ្មមសារងិ ព្ទ្ង្ព់្រះនាមថ្វ
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បុរសិទ្មមសារងិ សព្ព្តះព្រះអង្គជាអនក្ទូ្នាម ៃ ៃូវបុរសបុរគល ប្ លមាៃ
ឧបៃិសសយ័ ររួៃិង្ទូ្នាម ៃបាៃ   សាា សទ្វមៃុសាៃំ   ព្ទ្ង្ព់្រះនាមថ្វ ស
ាា សទ្វ មៃុសាៃំ សព្ព្តះព្រះអង្គ ជា សាសាា ចារយនៃសទ្វាៃិង្ មៃុសស
ទងំ្ឡាយរុសទធ ព្រះនាមថ្វរុសទធ  សព្ព្តះព្រះព្ាស់  ឹង្ៃូវ ចតុរារយិ សចា
សហើយញុំង្អនក្ នទ្សអាយព្ាស់ ឹង្ផង្ ភរវា ព្ទ្ង្ព់្រះនាមថ្វភរវា 
សព្ព្តះ ព្រះអង្គមាៃ  ំសណើ រ សៅកាៃន់ព្តភរខ្ចា ក្ស់ចាលសហើយរឺថ្វព្រះអង្គ
មៃិព្តលបស់ក្ើតសទ្ៀតស ើយ តំ អរោទិ្  រុណ សំយុតា ំ រុទ្ធ ំសិរសា  ៃមា
ម ិ    ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្តសូមថ្វា យបង្គំ ៃូវព្រះសមាម សមពុទ្ធជាមាា ស់ ព្រះអង្គ 
ព្បក្ប ព្រមសហើយសោយរុណ មាៃរុណថ្វ អរហំ ជាស ើមសនាះសោយសិរ
សារឺតបូង្ តព្តា  រុទ្ធឥំសមហសិកាា សរហ ិ អភបូិជោម ិ ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូម
បូជាចំសព្តះៃូវព្រះសមាម សមពុទ្ធជាមាា ស់សនាះ សោយសព្រឿង្ សកាា រៈទងំ្ 
ឡាយមាៃព្បមាណប ុសណណ ះ។  (ថ្វា យបង្គំមាង្) 

 ធមមរតនែបណាម 
            ស្កវ ក្កខ មតា  ភគវតា ធមមាម  សនាិដ្ឋិមក្ក   អក្កេមិក្ក    
 ឯហែិសសមិក្ក  ឱែនយមិក្ក   ែច្ចតាំ  មវទិតមោវ   វិញ្ញូហតីិ 
ត ំ   ស្កវ ក្កខ តាទិគុណសយំតុាំ    ធមមំសរិស្ក   នមាមិ  តោច   ធ
មមំ  ឥមមហ ិសក្កា មរហ ិអភិែូជយាមិ ។ 

ប្ព្បថ្វៈ សាា កាខ សា ភរវា ធសមាម  ព្រះបរយិតាិធម៌ារឺព្រះនព្ត 
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បី ក្ ជាធម៌ារឺព្រះ ម៏ាៃព្រះភារ ព្ទ្ង្ ់ ព្ាស់សំប្ ង្សហើយសោយលអ ធ
សមាម  ព្រះៃរាសោកុ្តារធម៌ាមាៃ៩ព្បការ រឺមរគ៤ផល៤ៃិព្តា ៃ១ សៃទ ិាសិកា 
ជា ធម៌ារឺព្រះអរយិបុរគលទងំ្រងួ្ ឹង្រិតស ើេរិតសោយបចាសវក្ខណញ
ណ រឺថ្វៃឹង្បាៃ  ឹង្សោយសាា ប ់ សោយ សជឿបុរគល នទ្សនាះៗក្ស៏ទ្ រឺ
ស ើេចាស់សោយខលួៃឯង្ អកាលិសកា ជាធម៌ា សអាយៃូវផល មៃិរង្ច់ាំ
កាល រឺថ្វ កាលសបើព្រះអរយិមរគសក្ើតស ើង្សហើយព្រះអរយិផល ក្ស៏ក្ើតក្នុង្ 
លំោបគ់ន មៃិបាៃយឺៃយូរស ើយ ឯហ ិ បសសសិកា ជាធម៌ាររួ ល់ ឥហិប
សសវធីិ រឺថ្វកាលសបើព្រះអរយិបុរគលប្ លបាៃសំសរចមរគផល សហើយក្រ៏រួ 
ៃិង្សៅបុរគល ន៏ទ្ សអាយចូលមក្ សមើលបាៃ ឱបៃយសិកា ជាធម៌ារឺព្រះ
អរយិបុរគលរបប ីបសងាអ ៃ ចូលមក្ ទុ្ក្ក្នុង្ខលួៃ សោយអំណ្តចនៃភាវនា បចា
តាំ សវទិ្តសព្តា វញិ្ាូ ហ ិជាធម៌ារឺព្បាជទ្ងំ្ឡាយ មាៃឧតឃ ិតញ្ាូ  បុរគលជាស ើម 
របប ឹីង្របប ីស ើេ ចាស់ក្នុង្ចិតានៃខលួៃ។ តំ សាា កាខ ាទិ្រុណ សំយុតា ំធ
មម ំសិរសា ៃមាម ិខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូមថ្វា យ បង្គំៃូវព្រះធម៌ា ជាមាា ស់  ព៏្បក្ប
ព្រមសហើយសោយរុណ មាៃរុណថ្វ សាា កាខ ា ជា ស ើម សនាះ សោយ សិរ
សារឺតបូង្ តព្តា  ធមម ំ អិសមហ ិសកាា សរហ ិ អភបូិជោម ិ  ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្តសូម 
បូជាចំសព្តះៃូវ ព្រះធម៌ាជា មាា ស់សនាះ សោយសព្រឿង្សកាា រៈ ទងំ្ឡាយមាៃ
ព្បមាណប ុសណណ ះ។ 

(ថ្វា យបង្គំមាង្) 
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សង្ឃរតនែបណាម 
           សែុដ្ិែមន្តន   ភគវមតា  
   ស្កវកសមង្ោ  

ឧជុែដ្ិែមន្តន  ភគវមតា  
 ស្កវកសមង្ោ  

ញាយែដ្ិមន្តន  ភគវមតា  
 ស្កវកសមង្ោ  

ស្កមីច្ិែដ្ិែមន្តន   ភគវមតា    
ស្កវកសមង្ោ 

  យទិទំ ច្តាា រ ិ ែុរសិយគុនិ អដ្ឋែុរសិែុគគោ ឯស   ភ 
គវមតា  ស្កវកសមង្ោ  អានុមនមយោ  បានុមនមយោ ទកខិមណ
មយោ អោា េកិរណីមយាអនុតារ ំ ែុញ្ញមកខតាំ មោកសាតិ ។  ត ំ
សែុដ្ិែន្តន ទ ិ    គុណសយំតុាំ សង្ឃ ំ   សរិស្ក    នមាមិ    តោច   
សង្ឃ ំឥមមហ ិសក្កា មរហ ិអភិែូជយាមិ ។   

ប្ព្បថ្វៈ សុប ិបសនាន  ភរវសា សាវក្សសង្ោ ព្រះសង្ឃជាសាវក័្ នៃ 
ព្រះ ម៏ាៃព្រះភារ សោក្ ព្បតិបតាិសហើយសោយព្បនរ រឺព្បតិបតាិាមរៃលង្
ព្រះៃរាសោក្កុ្តារធម៌ា ឧជុប ិសបនាន  ភរវសា សាវក្ សសង្ោ ព្រះសង្ឃជា
សាវក័្ នៃព្រះ ម៏ាៃព្រះភារ សោក្ព្បតិបតាិសោយព្តង្ ់ រឺព្បតិបតាិជា
មជឈមិ ប ិបទ ញយប ិបសនាន  ភរវសា សាវក្សសង្ោ ព្រះសង្ឃជាសាវក័្
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នៃព្រះ ម៏ាៃព្រះភារ សោក្ ព្បតិបតាិស ើមប ី ព្ាស់ ឹង្ៃូវព្រះៃិព្តា ៃជា 
សាា ៃសក្សមផុតចាក្ទុ្ក្ខទងំ្រងួ្ សាមចិី ប ិបសនាន  ភរវសា សាវក្សសង្ោ 
ព្រះសង្ឃជាសាវក័្នៃព្រះ ម៏ាៃ ព្រះភារ សោក្ព្បតិបតាិ ស៏មររួ ល់
សាមចិីក្មម រឺ ព្បតិបតាិររួ ល់សីល សមាធិ បញ្ញា  យទិ្ទំ្ ចាា របុិរសិយុគ
ៃិ ព្រះសង្ឃឯណ្ត សបើរាបជ់ារូនៃ បុរស ទងំ្ឡាយ មាៃ៤រូរឺ ព្រះ សង្ឃ
ប្ លបាៃសំសរចៃូវសសាាបតាមិរគ ៃិង្សសាាបតាផិលជារូ១ សក្ទគមិ
មរគ ៃិង្សក្ទគមផិលជារូ១ អនាគមមិរគ ៃិង្អនាគមផិល ជារូ១ 
អរហតាមរគ ៃិង្ អរហតាផលជារូ១ អ ាបុរសិបុរគោ សបើរាបជ់ារូ នៃ បុរស
បុរគលមាៃ៨រឺ ព្រះសង្ឃ ប្ លបាៃសំសរច ៃូវសាាបតាមិរគ១ សសាាបតាិ
ផល១ សក្ទគមមិរគ១ សក្ទគមផិល១អនាគមមិរគ១ អនាគមផិល១ 
អរហតាមរគ១ អរហតាផល១ ឯស ភរវសា សាវក្សសង្ោ ព្រះសង្ឃទងំ្
សនាះ ជាសង្ឃ សាវក័្នៃព្រះ ម៏ាៃព្បភារ អាៃុសៃសយោ សោក្ររួ ទ្ទ្លួ
ៃូវចតុបបចាយ័ ប្ ល បុរគលឧទិ្ទសចំសព្តះអនក្មាៃសីល សហើយនាមំក្អំរី
ចមាៃ យចូលមក្បូជា បាៃុសៃសយោ សោក្ររួទ្ទ្ួលៃូវ អារៃាុក្ទៃ រឺទៃ
ប្ ល បុរគលាក្ប់្តង្ស ើមបញីតិៃិង្មពិ្ត ប្ លមក្អំរីទិ្សសផសង្ៗ សហើយ
ចូលមក្បូជា ទ្ក្ខសិណសយោ សោក្ររួទ្ទ្ួលៃូវទៃប្ លបុរគលសជឿៃូវក្មម
ៃិង្ផលនៃក្មម សហើយចូលមក្បូជា អព្តា លិ ក្រណីសោ សោក្ររួ ល់អព្តា
លិក្មមប្ លសតាសោក្របបសីធាើ អៃុតារ ំ បុព្្តសក្ខតាំ សោក្សាតិ សោក្ ជា
បុញ្ា សខតារឺជាទី្ ុះស ើនៃរូជរឺបុណយរក្សខតា ន៏ទ្នព្ក្ប្លង្ជាង្គម ៃ 
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តំ    សុប ិបនាន  ទិ្រុណសំយុតា ំ សង្ឃ ំ សិរសា ៃមាម ិ ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្តសូម
ថ្វា យបង្គំ ៃូវព្រះសង្ឃជាមាា ស់  ព៏្បក្ប ព្រម សហើយ សោយរុណ មាៃ
រុណថ្វសុប ិបសនាន ជាស ើមសនាះ សោយសិរសារឺតបូង្ តព្តា  សង្ឃ ំឥសម
ហ ិ សកាា សរហ ិ  អភបូិជោម ិខ្ុ ំព្រះក្រុណ្តសូមបូជាចំសព្តះៃូវព្រះសង្ឃ ជា
មាា ស់សនាះ សោយសព្រឿង្ សកាា រៈទងំ្ឡាយ មាៃព្បមាណ ប ុសណ្តណ ះ។ 

នមស្កា រែជូនយីវតា ុ
 

    វន្តា មិ មច្តិយ ំសរវំ       សរវដ្ឋឋ មនស ុែតិដ្ឋិតំ 
    ស្កររីកិោតុ មោមោធឹ     រុទធរែូំ សកេ ំសទ្ធ  

  

ខ្ុ ំសូមថ្វា យបង្គំ   ស ព្ ះព្រះបរមសចតិយ  
ព្រមទងំ្ព្រះសារ-ី   រកិ្តុតុនៃព្រះរុទ្ធ ។ 
ៃិង្មោសព្តធិព្រឹក្ស  ប្ លរួរៃឹក្សោយលំអុត 

            លំឱៃចិតាបរសុិទ្ធ   សលើក្ក្ំបង្អ់ញ្ា លី  ។ 
            ៃិង្ព្រះរុទ្ធរូប    តំណ្តង្អង្គព្រះមុៃី  
            ប្ លឋតិសៅព្របទ់្ី     ឋាៃនានាសនាះទងំ្អស់។ 
            សោយសតជៈនៃរុណ  ព្រះមាៃបុណយព្បសសើរខពស់ 
            ប្ លប្តង្ប្តរលំស់    រសំោះទុ្ក្ខភយ័អៃារាយ ។  

សូមឲ្យខ្ុ ំឞាៃសុខ   ឃ្លល តចាក្ទុ្ក្ខផង្ទងំ្ឡាយ  
សព្តូវសទះជិត ៃ្ យ        សូមឲ្យកាល យមក្ជាមពិ្ត   ។  
សូមទៃព់្រះអរ-ី   យសមព្តីយន៍ងលវសិិ ា        
សូមឞាៃស ើេធម៌ារិត  សម ូចចិតាព្ឞាថ្វន សោង្ ។ 
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សច្ចករិយិា 
 

ឥមច្ចវមច្ចនានមសសមនយយ ំ

នមសសមាមន្ត រតនតាយ ំយ ំ

ែុញ្ញញ ភិសនាំ វិែុេ ំអេតាំ 
តសានុភាមវន ហតនាោមយា 

ខ្ុ ំសូមៃមសាា រ   សលើក្ហាា ឱៃសិរសី   
បង្គំរុណទងំ្បី   ខពស់សលើសលប់នព្តសោកា ។ 
សូមបុណយក្ង្កុ្សល  ឲ្យឞាៃ ល់សយើង្ខ្ុ ំណ្ត 
សរេសព្តរសសមើតុរា    ូចជលសាធំទូ្ោយ  ។ 
សូមឲ្យក្មាា តប់ង្់   អរមង្គលទងំ្ឡាយ  
ឲ្យសចៀសសចេចាក្ ៃ្ យ  ក្ីាអៃារាយកុ្ំបីមាៃ  ។ 
សោយក្មាល ងំ្អាៃុភារ  បុញ្ាោភជាព្បតុៃ   
ក្ង្បុញ្ារាសីមាៃ   សូមឞាៃក្ាៃាកុ្ំមាៃសមាះ ។ 
សោយរុណៃមសាា រ  នព្តរតនាព្បសសើរខពស់   
សូមអាៃិសង្សសនាះ  ោក្ ់ល់ឋាៃៃិព្តា ៃសោង្ ។ 
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មតជៈខ្ុសំ្កង្ 
សតជះខ្ុ ំសាង្    សំអិតសំអាង្  ឱៃកាយវាចា 
សូមសុខសុភារ   
រចួរីទុ្កាខ      ឆ្លង្ ល់សព្តើយមោ  សព្តលរឺៃិព្តា ៃ។ 
ព្របជ់ាៃព់្រប់ជាតិ   កុ្ំឲ្យខ្ុ ំឃ្លល ត   រីសីលៃិង្ទៃ 

 រំៃិតខ្ុ ំសក្ើត       ក្ំសណើ តខ្ុ ំមាៃ  មរគផលជាសាព ៃ   
 ល់សាា ៃនងលថ្វល ។ 
សូមជូៃមរគផល       ចំសព្តះសៅ ល់  មាាបិា      

 រុណព្រូព្រះឧប-     ជាោចារយ    រុណញតិកា         
 ព្ឞារំីរសនាា ៃ។ 

ជី ូៃជីា    រស់សៅក្ាីណ្ត         សោក្មាា ស់ប្ចក្សាា ៃ    
ខ្ុ ំជូៃមរគផល    កុ្សលសងាើង្ថ្វា ៃ        សូមសុខសក្សមក្ាៃា    
 ល់សាា ៃផុតទុ្ក្ខ ។ 
ខ្ុ ំសូមសចាា    សក្ើតជាតិណ្តៗ         សូមឲ្យឞាៃសុខ    
សូមមាៃបញ្ញា         ភលថឺ្វល សមាះមុត        រចួផុតចាក្ទុ្ក្ខ      
 ល់ព្រះៃិព្តា ៃសោង្ ។ 
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វិធសីមាទ្ធននចិ្ចសេី 

)សមាទៃ សព្ចើៃរូប រមួគន ក្នុង្សរលប្តមយួ)  
រុទ្ធសាសៃិក្ជៃ ប្ លឞាៃ ល់ព្រះនព្តសរណរមៃ៍ ឞាៃ ស ើង្នាមបបេតិា ជា 

ឧឞាសក្ ឬឧឞាសិកាសហើយ កាលសបើៃឹង្ សមាទៃៃូវៃិចាសីល រឺសីល ៥ ជាបសចាក្
សមាទៃ អំរីបុរគល  នទ្រឺភកិ្ខុ ឬសាមសណរសនាះ របបសូីធយៃមសាា រថ្វា យ បង្គំ រឭក្ ល់ 
រុណព្រះរតៃព្តយ័ សោយសសង្ខប ជា មុៃរចួសហើយព្តូវ សូមៃូវៃិចា សីល ព្រមទងំ្ព្រះ
នព្តសរណរមៃច៍ំសព្តះៃិង្ភកិ្ខុ ឬ សាមសណរ ប្ ល ខលួៃៃឹង្សមាទៃ សនាះថ្វៈ 

ឧក្កស, មយ ំភមនា វិសុ ំវិសុ ំរកខនតាា យ   តិសរមណន សហ ែញ្ច  
សោីនិ យាចាម  ។ 

ទុតិយមប ិ , មយ ំ ភមនា វិសុ ំ វិសុ ំ រកខនតាា យ តិសរមណន 

សហ ែញ្ចសោីនិ  យាចាម ។ 
តតិយមប ិ , មយ ំ ភមនា វិសុ ំ វិសុ ំ រកខនតាា យ តិសរមណន 

សហ ែញ្ចសោីនិ  យាចាម ។ 

ប្ព្បថ្វៈ សូមសគររ,បរិតព្រះក្រុណ្ត ច៏ព្មៃី ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្តទងំ្ឡាយ  សូមៃូវ 
សីល ទងំ្ ឡាយ ៥ មយួអសៃលើសោយព្រះនព្ត សរណរមៃ៍ ស ើមបពី្បសោជៃ៍ៃឹង្រក្ាសផស
ង្ៗគន  , បរិព្តព្រះ ក្រុណ្ត ច៏សព្មើៃ ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្តទងំ្ឡាយ សូមៃូវសីលទងំ្ឡាយ ៥ 
មយួអសៃលើ សោយព្រះនព្ត សរណរមៃ ៍ស ើមបពី្បសោជៃៃ៍ឹង្រក្ា សផសង្ៗគន  , ជារព្មបរ់ីរ
 ង្ផង្ ជារព្មបប់ី ង្ផង្ ។ 

លុះសូម ូសចនះរចួសហើយ សោក្អនក្ឲ្យសីល សោក្សូធយ ៃសមា ៣ចប ់សហើយ 
សោក្ ឲ្យព្រះ នព្តសរណរមៃ ៍ ៃិង្ៃិចាសីល អនក្សមាទៃ ព្តូវទ្ទ្ួលថ្វាមសោក្ 
សោយបសញ្ាេវចីសភទ្ឲ្យឮ ចាស់ោស់ កុ្ំទ្ទ្ួលខសបឹៗ    ។ 
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មោកសធូយោៈ 
            នមមា  តសស  ភគវមតា អរហមតា  សមាម សមពុទធសស  ។)៣ ង្) 

ប្ព្បថ្វៈ រកី្ិរោិៃមសាា រថ្វា យបង្គំនៃខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត  ចូរមាៃ ល់ព្រះ ម៏ាៃព្រះ 
ភារអង្គសនាះ  ព្រះ អង្គជាព្រះអរហៃា ព៏្បសសើរ   ព្ទ្ង្ព់្ាស់ ឹង្ៃូវសេយយធម៌ាទងំ្រួង្ 
សោយព្បនរ ចំសព្តះព្រះអង្គ ឥត មាៃព្រូ អាចារយណ្តព្បសៅព្រះអង្គស ើយ ។ 
  រុទធ ំសរណំ គចាឆ មិ     ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូម ល់ៃូវព្រះ 

រុទ្ធ  ជាទ្ីរឹង្ទ្ីរឭក្  

ធមម ំសរណំ គចាឆ មិ      ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូម ល់ៃូវព្រះ
ធម៌ា  ជាទ្ីរឹង្ទ្ីរឭក្ 
សង្ឃ ំសរណំ គចាឆ មិ     ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្តសូម ល់ៃូវព្រះសង្ឃជាទ្ី 
រឹង្ទ្ីរឭក្ 
ទុតិយមប ិរុទធ ំសរណំ គចាឆ មិ  ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូម ល់ៃូវព្រះរុទ្ធ ជាទ្ី
រឹង្ ទ្ីរឭក្ ជារព្មបរ់ីរ ង្ផង្      
ទុតិយមប ិធមម ំសរណំ គចាឆ មិ  ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូម ល់ៃូវព្រះធម៌ា ជាទ្ី
រឹង្ ទ្ីរឭក្ ជារព្មបរ់ីរ ង្ផង្      
ទុតិយមប ិសង្ឃ ំសរណំ គចាឆ មិ  ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូម ល់ៃូវព្រះសង្ឃ ជាទ្ី
រឹង្ ទ្ីរឭក្ ជារព្មបរ់ីរ ង្ផង្      

 

តតិយមប ិរុទធ ំសរណំ គចាឆ មិ    ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្តសូម ល់ៃូវព្រះរុទ្ធ ជាទ្ី
រឹង្ ទ្ីរឭក្  ជារព្មបប់ី ង្ផង្       
តតិយមប ិធមម ំសរណំ គចាឆ មិ    ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូម ល់ៃូវព្រះធម៌ា ជាទ្ី
រឹង្ ទ្ីរឭក្  ជារព្មបប់ី ង្ផង្  
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តតិយមប ិសង្ឃ ំសរណំ គចាឆ មិ  ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូម ល់ៃូវព្រះសង្ឃ ជាទ្ី
រឹង្ ទ្ីរឭក្ ជារព្មបប់ី ង្ផង្   

  
សហើយសោក្ថ្វៈ តិសរណគគហណំ ែរែិុណំណ  
ប្ព្បថ្វៈ   ក្ិរោិកាៃយ់ក្ៃូវព្រះនព្តសរណរមៃ៍ បរបិូណ៌ា ប្តប ុសណណ ះ ។ 

ព្តូវទ្ទ្ួលថ្វៈ   អាម ភមនា  ប្ព្បថ្វៈ   ក្រុណ្តសោក្មាា ស់ 
  

សហើយសោក្ឲ្យៃិចាសីលជាបសចាក្សមាទៃថ្វៈ 
ឞាណាតិឞាតា មវរមណី សកិ្កខ ែទំ សមាទិយាមិ  
ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូមសមាទៃៃូវសិកាខ បទ្ រឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាក្ក្ិរោិសធាើ
សតា មាៃជីវតិឲ្យតុល ក្់ ចុះក្ៃលង្  រឺសមាល បស់តា ។ 
អទិន្តន ទ្ធន្ត មវរមណី សកិ្កខ ែទំ សមាទិយាមិ  
ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូមសមាទៃៃូវសិកាខ បទ្រឺសចតនាជាសហតុសវៀរ ចាក្ក្ិរោិកាៃ់
យក្ ៃូវវតាុប្ លសរមៃិឞាៃឲ្យសោយកាយ ឬ សោយវាចា ។ 
ក្កមមសមុិចាឆ ចាោ មវរមណី សកិ្កខ ែទំ សមាទិយាមិ  
ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូមសមាទៃៃូវសិកាខ បទ្ រឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាក្ ក្ិរោិ
ព្បព្រឹតាខុសក្នុង្កាម ទងំ្ឡាយ     ។ 
មុស្កវាទ្ធ មវរមណី សកិ្កខ ែទំ សមាទិយាមិ  
ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូមសមាទៃៃូវសិកាខ បទ្រឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាក្ ក្ិរោិសព្តៃូវ
ព្តក្យកុ្ហក្  ។ 
សោុមមរយមជាែបមាទដ្ឋឋ ន្ត មវរមណី សកិ្កខ ែទំ សមាទិយាមិ  
ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូមសមាទៃៃូវសិកាខ បទ្ រឺសចតនា ជាសហតុសវៀរ ចាក្សហតុជាទ្ី
ាងំ្នៃសសចក្ីាព្បមាទ្ រឺផឹក្ៃូវទ្ឹក្ ព្សវងឹ្ រឺសុរាៃិង្សមរយ័ ។     
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រចួសហើយសោក្អនក្ឲ្យសីល សោក្សព្តលោស់សតឿៃសព្ក្ើៃរឭំក្ថ្វៈ 
ឥមានិ ែញ្ច  សកិ្កខ ែទ្ធនិ ស្កធុកំ កតាវ  អែបមាមទន និច្ចក្កេ ំ

សមាម រកខិតរវំ 
ប្ព្បថ្វៈ   អនក្ទងំ្ឡាយ របបសីធាើៃូវសិកាខ បទ្ទងំ្ឡាយ ៥ សៃះឲ្យព្បនរ ព្តូវ
រក្ាឲ្យលអអស់កាលជាៃិចា សោយសសចក្ាីមៃិព្បមាទ្ រឺថ្វកុ្ំបីសធាសព្បប្ហស
ស ើយ ។ អនក្សមាទៃព្តូវទ្ទ្ួលថ្វៈ  អាម ភមនា ប្ព្បថ្វៈ   ក្រុណ្ត
សោក្មាា ស់  សហើយសោក្   សប្មាង្អាៃិសង្សសីលឲ្យសាា បត់សៅសទ្ៀតថ្វៈ 

សមីេន សគុតឹ យនាិ  សមីេន មភាគសមបទ្ធ  

សមីេន និរវុតឹ យនាិ  តស្កម  សេី ំវិមស្កធមយ  ។ 

 ប្ព្បថ្វៈ   សតាទងំ្ឡាយសៅកាៃស់ាា ៃសួរ៌ាឞាៃ ក្ស៏ព្ព្តះសីល 
សតាទងំ្ឡាយ ឞាៃបរបិូណ៌ា សោយសភារៈ  ក្ស៏ព្ព្តះសីល  សតាទងំ្ឡាយ ឞាៃសៅកាៃទ់្ី
រលំតទុ់្ក្ខ រឺព្រះៃិព្តា ៃ ក្ស៏ព្ព្តះសីល   សព្ព្តះសហតុសនាះបុរគលជាសបបុរស    របបជីព្មះៃូវ 
សីលឲ្យបរសុិទ្ធកុ្ំឲ្យសៅហមង្ អនក្សមាទៃព្តូវទ្ទ្ួលថ្វៈ  សាធុ សាធុ សាធុប្ព្បថ្វៈ 
 ព្បនរ ព្បនរ ព្បនរ 

 
វធិសីមាទៃៃចិាសីល ជាបសចាក្សមាទៃចបប់្តប សុណ្តណ ះ 
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វិធីសមាទ្ធនឧមឞាសថសេី 

ឧឞាសក្ ឧឞាសិកា ជាអនក្រក្ាៃូវឧសឞាសងសីល កាលសបើ ល់នងៃជិតៃឹង្រក្ា 
ៃូវឧសឞាសងសីល រឺនងៃមុៃ១នងៃ ប្ លក្ំណត់ថ្វ ព្រឹក្ស ើង្ៃឹង្រក្ាៃូវ ឧសឞាសងសីល
សនាះ របបចីាតប់្ចង្ការងារ ប្ ល រួរៃឹង្ចាត់ប្ចង្មាៃវធិចីាតប់្ចង្ ៃូវអាោរជាស ើម  
ប្ លជា ការងាររឺខលួៃៃឹង្ព្តូវសធាើ  ឬៃឹង្ព្តូវសព្បើឲ្យសរសធាើក្នុង្នងៃប្សអក្ រឺក្នុង្នងៃឧសឞាសង
កាល ឱយសហើយក្នុង្នងៃសនាះមុៃ ប្តកុ្ំចាតប់្ចង្ការងារ ប្ ល មៃិ ព្បក្បសោយធម៌ា ប្ លជា
ការងារ រឺខលួៃជាឧឞាសក្ ឧឞាសិកា មៃិរួរៃឹង្ចាត់ប្ចង្ សនាះស ើយ, លុះ ល់ព្រឹក្ស ើង្
ជានងៃឧសឞាសងកាល ព្តូវរក្ាៃូវសឞាសងសីល របបភ្ីាក្់ស ើង្អំរីព្រលឹម សហើយខពុរមាត់
ជព្មះសធមេឱយសាអ ត រចួសហើយសបើឞាៃ សមាទៃៃូវ ឧសឞាសងសីលក្នុង្សវោសនាះ ក្ជ៏ា
ការ ព្បនរ សបើស ើេថ្វៃឹង្សមាទៃ រីព្រលឹមសនាះមៃិទៃស់ទ្ ក្រ៏បបកី្ំណត់ ៃូវឧសឞាស
ងកាល រឺកាល ជាទ្ីរក្ាៃូវឧសឞាសងសីល ក្នុង្១នងៃ ១យប ់ សនាះ សោយបសញ្ាេវាចា
អធិោា ៃថ្វៈ 

 
អជា ឧមឞាសមោ ឥមញ្ច  រតឹា ឥមញ្ច   ទិវស ំឧមឞាសថិមក្ក / 
ឧមឞាសថិក្ក/ ភវិសាមិ  

ប្ព្បថ្វៈ នងៃសៃះជានងៃព្តូវរក្ាៃូវឧសឞាសងសីល,ខលួៃអេៃឹង្ជាអនក្រក្ាៃូវ ឧសឞា
សងសីល អស់នងៃ សៃះ ៃិង្យបស់ៃះ។ 
) សបើឧឞាសក្ព្តូវថ្វ ឧសឞាសងសិកា  សបើឧឞាសិកាព្តូវថ្វ ឧសឞាសងកិា) 

 
ឧក្កស មយ ំភមនា វិសុ ំវិសុ ំរកខនតាា យ តិសរមណន សហ 

អដ្ឋង្គសមន្តន គតំ ឧមឞាសថំ យាចាម អនុគគហ ំ កតាវ  សេី ំ មទថ 

មន្ត ភមនា ។ 
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ទុតិយមប ិ មយ ំ ភមនា វិសុ ំ វិសុ ំ រកខនតាា យ តិសរមណន 

សហ អដ្ឋង្គសមន្តន គតំ ឧមឞាសថំ យាចាម អនុគគហ ំ កតាវ  សេី ំ

មទថ មន្ត ភមនា ។ 

តតិយមប ិ មយ ំ ភមនា វិសុ ំ វិសុ ំ រកខនតាា យ តិសរមណន 

សហ អដ្ឋង្គសមន្តន គតំ ឧមឞាសថំ យាចាម អនុគគហ ំ កតាវ  សេី ំ

មទថ មន្ត ភមនា ។ 

ប្ព្បថ្វៈសូមសគររ,បរិព្តព្រះក្រុណ្ត ច៏សព្មើៃ ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្តទងំ្ឡាយសូមៃូវ  
ឧសឞាសង សីល ព្បក្បព្រមសោយអង្គ ៨ មយួអសៃលើសោយព្រះនព្តសរណរមៃ៍ ស ើមបី
ព្បសោជៃ៍ៃឹង្រក្ាសផសង្ៗ គន  បព្រិតព្រះក្រុណ្ត ច៏សព្មើៃ សូមព្រះក្រុណ្ត សមាា សធាើ សៅ
សសចក្ាីអៃុសព្គះឱយៃូវសីល  ល់ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្តទងំ្ឡាយ  

បរិព្តព្រះក្រុណ្ត  ច៏សព្មើៃខ្ុ ំព្រះក្រុណ្តទងំ្ឡាយ សូមៃូវឧសឞាសងសីល 
ព្បក្បព្រម សោយ អង្គ៨ មយួអសៃលើសោយព្រះនព្ត សរណរមៃ៍ ស ើមបពី្បសោជៃ៍ ៃឹង្រក្ា
សផសង្ៗគន  ជារព្មបរ់ីរ  ង្ផង្ ជារព្មបប់ី ង្ផង្  

បព្រិតព្រះក្រុណ្ត ច៏សព្មើៃ សូមព្រះក្រុណ្តសមាា  សធាើសៅ សសចក្ាីអៃុសព្គះ ឱយ 
ៃូវសីល ល់ ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្តទងំ្ឡាយ ។ 

រចួសហើយសោក្អនក្ឱយសីលសោក្ាងំ្ ៃសមា៣ចប ់សហើយឱយព្រះនព្ត សរណរម 
ៃ ៍អនក្សមាទៃព្តូវទ្ទ្ួលថ្វាមសោក្ រចួ សហើយ សោក្ឱយៃូវឧសឞាសង សីលជាបសចាក្
សមាទៃថ្វៈ 
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ឞាណាតិឞាតា មវរមណីសកិ្កខ ែទំ សមាទិយាមិ  
ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូមសមាទៃៃូវសិកាខ បទ្ រឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាក្ ក្ិរោិសធាើ  

សតាមាៃជីវតិ ឲ្យតុល ក្់ ចុះក្ៃលង្  រឺសមាល បស់តា ។ 
អទិន្តន ទ្ធន្ត មវរមណីសកិ្កខ ែទំ សមាទិយាមិ  
ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូមសមាទៃៃូវសិកាខ បទ្ រឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាក្ក្ិរោិកាៃ់  

យក្ៃូវវតាុ ប្ លសរមៃិឞាៃ ឲ្យសោយកាយ ឬ សោយវាចា ។ 
អព្រហមច្រយិា មវរមណីសកិ្កខ ែទំ សមាទិយាមិ  
ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូមសមាទៃៃូវសិកាខ បទ្ រឺសចតនាជាសហតុសវៀរ ចាក្ក្ិរោិ 

ព្បព្រឹតាធម៌ា មៃិ ព្បសសើរ រឺសសរៃូវសមងុៃធមម     ។ 
មុស្កវាទ្ធ មវរមណីសកិ្កខ ែទំ សមាទិយាមិ  
ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូមសមាទៃៃូវសិកាខ បទ្ រឺសចតនាជាសហតុសវៀរ ចាក្ក្ិរោិ  

សព្តលៃូវ ព្តក្យកុ្ហក្   ។ 
សោុមមរយមជាែបមាទដ្ឋឋ ន្ត មវរមណីសកិ្កខ ែទំ សមាទិយាមិ  
ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូមសមាទៃៃូវសិកាខ បទ្ រឺសចតនា ជាសហតុសវៀរចាក្សហតុ ជាទ្ី 

ាងំ្នៃ សសចក្ីាព្បមាទ្ រឺផឹក្ៃូវទ្ឹក្ ព្សវងឹ្រឺសុរា ៃិង្សមរយ័    ។ 
វិក្កេមភាជន្ត មវរមណីសកិ្កខ ែទំ សមាទិយាមិ  

ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូមសមាទៃៃូវសិកាខ បទ្ រឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាក្ ក្ិរោិ 
បរសិភារ ៃូវសភាជនាោរ ក្នុង្កាលខុស ។ 

នច្ចគីតវាទិតវិសកូទសសនមាោគនធវិមេែនោរណមណឌ នវិភូ 
សនដ្ឋឋ ន្ត មវរមណីសកិ្កខ ែទំ សមាទិយាមិ 

ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្ត សូមសមាទៃៃូវសិកាខ បទ្ រឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាក្ក្ិរោិរា ំៃិង្
សព្ចៀង្  ៃិង្ ព្បរំៃិង្សមើលៃូវប្លបង្ប្ លជាសព្តូវ ល់កុ្សលធម៌ាៃិង្ ក្ិរោិ 
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ព្ទ្ព្ទ្ង្់ ៃិង្ព្បោបា់ក្់ប្តង្សអិតសាអ ង្ រាង្កាយសោយផ្ចា ក្ព្មង្ ៃិង្សព្រឿង្ព្ក្អូបៃិង្ 
សព្រឿង្ ោបសផសង្ៗ ។ 

ឧចាច សយនមោសយន្ត មវរមណីសកិ្កខ ែទំសមាទិយាមិ  
ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្តសូមសមាទៃៃូវសិកាខ បទ្រឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាក្ទ្ី សសនាស 

ៃៈ ខ៏ពស់ ហួសព្បមាណ ៃិង្ទ្ីសសនាសៃៈ ព៏្បសសើរ ។ 
រចួសហើយអនក្សមាទៃ សូធយក្ណំតឧ់សឞាសងកាលថ្វៈ 
ឥមំ អដ្ឋង្គសមន្តន គតំ រុទធែបញ្ញតាំ ឧមឞាសថំ ឥមញ្ច  រតឹា ឥមញ្ច  ទ ិ
វស ំសមមមទវ អភិរកខិតុំ សមាទិយាមិ 
ប្ព្បថ្វៈ ខ្ុ ំព្រះក្រុណ្តសូមសមាទៃៃូវឧសឞាសងសីល   ៏ព្បក្បព្រមសោយអង្គ  

៨ ប្ ល ព្រះសមាម សមពុទ្ធជាមាា ស់ ព្ទ្ង្់ព្ាស់បញ្ាតាិទុ្ក្សហើយសៃះ ស ើមបៃីឹង្រក្ាឲ្យបរបិូ
ណ៌ា ព្បនរ អស់កាលក្ំណត ់នងៃសៃះៃិង្យបស់ៃះ សូមកុ្សលចូរជាឧបៃិសសយ័សធាើឲ្យចាស់
ៃូវព្រះៃិព្តា ៃ រធ អ៏នារត សៅ ឯមុខ សនាះសោង្ ។ 

រចួសហើយសោក្អនក្ឱយសីលសោក្សព្តលោស់សតឿៃសព្ក្ើៃរឭំក្ថ្វៈ  
ឥមានិ អដ្ឋ សកិ្កខ ែទ្ធនិ ឧមឞាសថសេីវមសន ឥមញ្ច  រតឹា ឥមញ្ច  ទិ
វស ំស្កធុកំ កតាវ  អែបមាមទន សមាម រកខិតរវំ                                        
ប្ព្បថ្វៈ   អនក្ទងំ្ឡាយ របបសីធាើៃូវសិកាខ បទ្ទងំ្ឡាយ៨សៃះឱយព្បនរព្តូវរក្ា ឱយ 

លអសោយ អំណ្តច នៃឧសឞាសងសីល អស់កាលក្ំណត់ព្តឹម១នងៃ ១យបស់ៃះ សោយ សសចក្ាី 
មៃិព្បមាទ្ រឺថ្វកុ្ំ បីសធាសព្បប្ហសស ើយ។ 

អនក្សមាទៃព្តូវទ្ទ្ួលថ្វៈ អាមភមនា   ប្ព្បថ្វៈ   ព្រះក្រុណ្តសោក្មាា ស់ 

សហើយសោក្សប្មាង្អាៃិសង្សសីល ឱយសាា បត់សៅសទ្ៀតថ្វៈ 
សមីេន សគុតឹ យនាិ សមីេន មភាគសមបទ្ធ សមីេន និរវុតឹ យនាិ  

តស្កម  សេី ំវិមស្កធមយ  ។ 
            ប្ព្បថ្វៈ  សតាទងំ្ឡាយសៅកាៃ់សាា ៃសួរ៌ាឞាៃក្ស៏ព្ព្តះសីល 
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សតាទងំ្ឡាយ ឞាៃបរបិូណ៌ា សោយសភារៈ ក្ស៏ព្ព្តះសីល សតាទងំ្ឡាយឞាៃសៅកាៃទ់្ី
រលំតទុ់្ក្ខរឺព្រះៃិព្តា ៃក្៏សព្ព្តះសីល សព្ព្តះសហតុសនាះបុរគលជាសបបុរសរបបជីព្មះៃូវសីល
ឲ្យបរសុិទ្ធ កុ្ំឲ្យសៅហមង្ ។   

អនក្សមាទៃព្តូវទ្ទ្ួលថ្វៈ  សាធុ   ប្ព្បថ្វៈ   ព្បនរសហើយ 
 

ចបវ់ធិសីមាទៃសីល 
 

អនុមមាទន្តរក្កខ យាច្នគោ 
អាកាសោា  ច ភមុមោា  សទ្វា នាគ មហិទ្ធកិា បញុ្ា ំ សនា អៃុសមាទ្ៃាុ  ចរិ ំរក្ខៃាុ 

សាសៃ។ំ 
 សទ្វាទងំ្ឡាយ ប្ លសិាតរធ ៏អាកាសក្ាី ប្ លសាិតសៅ សលើប្ផៃ ីក្ីានារទងំ្  

ឡាយប្ លមាៃប្ទ្ធិ សព្ចើៃក្ីា សូមរក្ាៃូវ ព្រះរុទ្ធសាសនា  )ឲ្យឋតិសងរៃិង្ឲ្យរុង្សរឿង្) យូរ
អប្ង្ាង្សៅ ។ 

 

អាកាសោា  ច ភមុមោា  សទ្វា នាគ   មហិទ្ធកិា បញុ្ា ំ  សនា  អៃុសមាទ្ៃាុ   ចរិ ំ រក្ខៃាុ  
រាជាសនា 

សទ្វាទងំ្ឡាយ ប្ លសិាតរធ ៏អាកាសក្ាី ប្ លសាិតសៅសលើ  ប្ផៃ ីក្ីា នារទងំ្  

ឡាយប្ លមាៃ ប្ទធ ៃុភារសព្ចើៃក្ីា ចូរអៃុសមាទ្នា ៃូវបុណយនៃសយើង្ទងំ្ឡាយ សូម រក្ា
ៃូវព្រះរាជាទងំ្ឡាយ ឲ្យ ឞាៃសុខ ចំសរ ើៃអស់កាលជាយូរអប្ង្ាង្សៅ ។ 

 

អាកាសោា  ច ភមុមោា  សទ្វា នាគ មហិទ្ធកិា បញុ្ា ំ សនា អៃុសមាទ្ៃាុ  ចរិ ំរក្ខៃាុ 
ញតសោ 

សទ្វាទងំ្ឡាយ ប្ លសិាតរធ ៏អាកាសក្ាី ប្ លសាិតសៅសលើ  ប្ផៃ ីក្ីា នារ 
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ទងំ្ឡាយប្ លមាៃប្ទ្ធិ សព្ចើៃក្ីា សូមឲ្យអៃុសមាទ្នា ៃូវបុណយរបស់សយើង្ទងំ្ឡាយ សូម
រក្ាៃូវសាច់ញតិ ទងំ្ឡាយ)ឲ្យឞាៃ ចព្មុង្ចំសរ ើៃ  ៃិង្សុខសាៃា ) ជាអប្ង្ាង្សៅ ។ 

 
អាកាសោា  ច ភមុមោា  សទ្វា នាគ មហិទ្ធកិា បញុ្ា ំ សនា អៃុសមាទ្ៃាុ  ចរិ ំរក្ខៃាុ បា

ណិសនា 
សទ្វាទងំ្ឡាយ ប្ លសិាតរធ ៏អាកាសក្ាី ប្ លសាិតសៅសលើ  ប្ផៃ ីក្ីា នារ 

ទងំ្ឡាយប្ លមាៃប្ទ្ធិសព្ចើៃក្ីា សូមឲ្យអៃុសមាទ្នា ៃូវបុណយរបស់សយើង្ទងំ្ឡាយ សូម
រក្ាៃូវសតាទងំ្ឡាយ)ឲ្យឞាៃ ចព្មុង្ចំសរ ើៃ  ៃិង្សុខសាៃា ) ជាអប្ង្ាង្សៅ ។ 

 
អាកាសោា  ច ភមុមោា  សទ្វា នាគ មហិទ្ធកិា បញុ្ា ំ សនា អៃុសមាទ្ៃាុ  ចរិ ំរក្ខៃាុ 

សនា សទ 
សទ្វាទងំ្ឡាយ ប្ លសិាតរធ អ៏ាកាសក្ា ីប្ លសាិតសៅសលើប្ផៃ ីក្ីា នារ 

ទងំ្ឡាយប្ លមាៃប្ទ្ធិសព្ចើៃក្ីា សូមឲ្យអៃុសមាទ្នាៃូវបុណយរបស់សយើង្ទងំ្ឡាយ សូម 

រក្ាៃូវសយើង្ទងំ្ឡាយ)ឲ្យឞាៃចព្មុង្ចំសរ ើៃ  ៃិង្សុខសាៃា ) ជាយូរអប្ង្ាង្ ព្របក់ាល 

ទងំ្រួង្ ។ 
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ក្ករផ្សាយមមតាា ព្គែ់ទិស 
សរវទិស្កស ុមមតាា ផ្សរណំ 

១-សសរា បរុតាមិាយ ទ្សិាយ  សាា  អសវរា  សុខ ីសោៃាុ ! 
សូមរួក្សតាទងំ្អស់ក្នុង្ ទ្ិសបូរ៌ា សូមកុ្ំមាៃសរៀរៃឹង្គន  មាៃប្តសសចក្ីាសុខ! 

២-សសរា បរុតាមិាយ អៃុទ្សិាយ សាា  អសវរា សុខ ីសោៃាុ ! 
សូមរួក្សតាទងំ្អស់ក្នុង្ទ្ិសអាសរនយកុ៍្ំមាៃសរៀរៃឹង្គន  មាៃប្តសសចក្ីាសុខ! 

៣-សសរា ទ្ក្ខណិ្តយ  ទ្សិាយ សាា  អសវរា សុខ ីសោៃាុ ! 
សូមរួក្សតាទងំ្អស់ក្នុង្ទ្ិសទ្ក្សណិកុ្ំមាៃសរៀរៃឹង្គន  មាៃប្តសសចក្ីាសុខ! 

៤-សសរា ទ្ក្ខណិ្តយ អៃុទ្សិាយ សាា  អសវរា សុខ ីសោៃាុ ! 
សូមរួក្សតាទងំ្អស់ក្នុង្ទ្ិសៃិតីកុ្ំមាៃសរៀរៃឹង្គន  មាៃប្តសសចក្ីាសុខ! 

៥-សសរា បចឆមិាយ  ទ្សិាយ សាា  អសវរា សុខ ីសោៃាុ ! 
សូមរួក្សតាទងំ្អស់ក្នុង្ទ្ិសបសាិមកុ្ំមាៃសរៀរៃឹង្គន  មាៃប្តសសចក្ីាសុខ! 

៦-សសរា បចឆមិាយ  អៃុទ្សិាយ សាា  អសវរា សុខ ីសោៃាុ ! 
សូមរួក្សតាទងំ្អស់ក្នុង្ទ្ិសព្តយរ័យ មៃិមាៃសរៀរៃឹង្គន  មាៃប្តសសចក្ីាសុខ! 

៧-សសរា ឧតារាយ  ទ្សិាយ សាា   អសវរា សុខ ីសោៃាុ ! 
សូមរួក្សតាទងំ្អស់ក្នុង្ទ្ិសឧតារកុ្ំមាៃសរៀរៃឹង្គន  មាៃប្តសសចក្ីាសុខ! 
៨-សសរា ឧតារាយ  អៃុទ្សិាយ សាា   អសវរា សុខ ីសោៃាុ ! 
សូមរួក្សតាទងំ្អស់ក្នុង្ទ្ិសឦសាៃ កុ្ំមាៃសរៀរៃឹង្គន  មាៃប្តសសចក្ីាសុខ! 
៩-សសរា សហ ិាមាយ  ទ្សិាយ សាា   អសវរា សុខ ីសោៃាុ ! 

សូមរួក្សតាទងំ្អស់ក្នុង្ទ្ិសខ្ចង្សព្កាមកុ្ំមាៃសរៀរ ៃឹង្គន មាៃប្តសសចក្ីាសុខ! 
១០-សសរា ឧបរមិាយ ទ្សិាយ សាា   អសវរា សុខ ីសោៃាុ ! 

សូមរួក្សតាទងំ្អស់ក្នុង្ទ្ិសខ្ចង្សព្កាមមៃិមាៃសរៀរៃឹង្គន  មាៃប្តសសចក្ីាសុខ! 
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សសរា សាា  អសវរា សោៃាុ ! សុខាិ សោៃាុ ! ៃទិ្ទុកាខ  សោៃាុ ! អរោបជា សោៃាុ ! អៃី
ឃ្ល សោៃាុ ! ទ្ឃី្លយុកា សោៃាុ ! អសរាគ សោៃាុ! សមបតីាហិ សមជិឈៃាុ ! សុខ ីអាា ៃ ំ

បរហិរៃាុ !  

សូមឲ្យសតាទងំ្ឡាយទងំ្រួង្កុ្ំមាៃសរៀរៃឹង្គន  សូមឱយឞាៃៃូវសសចក្ាីសុខ ឱយ 

ព្ឞាស ចាក្ទុ្ក្ខ កុ្ំឱយរោឞាទ្គន  កុ្ំមាៃសសចក្ីាព្រួយចំប្បង្ សូមឱយមាៃអាយុប្វង្  កុ្ំឱយមាៃ 

សរារ   សូមឱយសសព្មចសោយសមបតិាទងំ្ឡាយ  សូមរក្ាៃូវខលួៃ ឱយសៅជាសុខ តសៅ ។  

ទុ្ក្ខបបាា  ច ៃទិ្ទុកាខ  ភយបបាា  ច ៃរិភោ សសាក្បបាា  ច ៃសិសាកា សោៃាុ សសរាប ិ

ឞាណិសនា! 
សតាទងំ្ឡាយទងំ្រួង្ ប្ លក្ំរុង្ ល់ៃូវសសចក្ីាទុ្ក្ខ សូមឱយជាសតាឞាតស់សច 

ក្ីា ទុ្ក្ខសៅ,  ប្ លក្ំរុង្ ល់ៃូវភ័យ សូមឱយជាសតាឞាតភ់័យសៅ , ប្ លក្ំរុង្ ល់ៃូវ សសច
ក្ីា សសាក្  សូមឱយជាសតា ឞាតស់សចក្ីា សសាក្សៅ ! ។ 

 

ែតិាទ្ធនគោ 
ោ សទ្វា សៃា ិវោិរវាសិៃ ី ងូសប  សរ សព្តធ ិសរ តហឹ តហឹ ា ធមម
ទសៃៃ ភវៃាុ បជូាិ សសាតា ឹ ក្សរាសៃាធ វោិរមណឌ សល សងរា ច មជោ ៃវកា ច 
ភកិ្ខសវា សារាមកិា ទៃបត ីឧឞាសកា គមា ច សទ្សា ៃរិមា ច ឥសសរា សបា
ណភាូ សុខាិ ភវៃាុ សត ជោរុជា សយប ិច អណឌ សមភវា សំសសទ្ជាា អងសវាប
ឞាតកិាៃយិោៃកិ្ ំធមមវរ ំប ចិា សត សសរាប ិទុ្ក្ខសស ក្សរាៃាុ សំខយ ំ។ ឋាតុ ចរិ ំស
ត ំធសមាម  ធមមធរា ច បរុគោ  សសង្ោ សោតុ សមសគគ  វ អាា យ ច ហិាយ ច អសមេ 
រក្ខតុ សទ្ធសមាម  សសរាប ិធមមចារសិនា វុឌ្ឍ ឹសមាបសុណយោម ធមាម រយិបបសវទ្សិត ។ 
ប្ព្បថ្វៈ  ោ សទ្វា សៃា ិវោិរវាសិៃ ី ងូសប  សរ សព្តធ ិសរ តហឹ តហឹ សទ្វា
ទងំ្ឡាយឯណ្ត មាៃព្បព្ក្តីសៅក្នុង្ទ្ីវតា ជាទ្ីសៅនៃ សង្ឃ រធ ស៏ខឿៃព្រះ
សព្តធិព្រឹក្ស ក្នុង្ ទ្ីសនាះៗ, 
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ា ធមមទសៃៃ ភវៃាុ បជូាិ សទ្វាទងំ្ឡាយសនាះ ជាបុរគលរឺសយើង្ ទងំ្ឡាយ 
បូជាសហើយ សោយធមមទៃ, 
សសាតា ឹ ក្សរាសៃាធ វោិរមណឌ សល ចូរសធាើៃូវសួសាីក្នុង្មណឌ ល នៃវតាជាទ្ី សៅនៃ
សង្ឃសៃះ, 
សងរា ច មជោ ៃវកា ច ភកិ្ខសវា ភកិ្ខុទងំ្ឡាយជាសងរៈក្ាី ជាក្ណ្តា លក្ាី សទ្ើបៃឹង្
បសួក្ា,ី 
សារាមកិា ទៃបត ីឧឞាសកា ឧឞាសក្ ៃិង្ឧឞាសិកាទងំ្ឡាយ ប្ លជាមាា ស់ 
នៃទៃព្រម ទងំ្អារាមកិ្ជៃ រឺសញមវតាក្ាី, 
គមា ច សទ្សា ៃរិមា ច ឥសសរា ជៃទងំ្ឡាយប្ ល ជាអនក្ព្សុក្ក្ាី ជា 
ព្បសទ្សក្ាី ជាអនក្ៃិរមក្ាី ប្ លជាឥសសរៈជាធំក្ាី, 
សបាណភាូ សុខាិ ភវៃាុ សត សតាទងំ្ឡាយសនាះៗ ចូរឱយឞាៃ ល់ ៃូវសសច
ក្ាីសុខ, 
ជោរុជា សយប ិច អណឌ សមភវា សំសសទ្ជាា អងសវាបឞាតកិា មយួវេិ
សទ្ៀត សតាទងំ្ឡាយ ឯណ្ត ប្ លជា ជោរុជៈក្ំសណើ តក្ាី ប្ លជាអណឌ ជៈ
ក្ំសណើ តក្ាី ប្ លជាសំសសទ្ជៈក្ំសណើ តក្ាី ប្ ល ជាឧបឞាតិក្ៈ ក្ំសណើ តក្ាី, 
សំខយ ំសតាទងំ្ឡាយទងំ្អស់សនាះ កាលសបើឞាៃអាព្ស័យៃូវធម៌ា  ព៏្បសសើរជា
ៃិយោៃិក្ធម៌ា សហើយ ចូរសធាើៃូវ ធម៌ាជាសព្រឿង្អស់សៅនៃទុ្ក្ខចុះ, 
ឋាតុ ចរិ ំ សត ំ ធសមាម  សូមឱយធម៌ារបស់សបបុរសទងំ្ឡាយ សាិតសៅអស់កាល 
យូរអប្ង្ាង្សៅ, 
ធមមធរា ច បរុគោ បុរគលអនក្ព្ទ្ព្ទ្ង្ៃូ់វធម៌ាទងំ្ឡាយ )ចូរសាិតសៅអស់ កាល
យូរ អប្ង្ាង្សៅ), 
សសង្ោ សោតុ សមសគគ  វ សូមព្រះសង្ឃព្រមសព្រៀង្គន  
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អាា យ ច ហិាយ ច ស ើមបសីសចក្ាីចសព្មើៃផង្ ស ើមបសីសចក្ាីសសព្មចផល
ព្បសោជៃ៍  ផង្, 
អសមេ រក្ខតុ សទ្ធសមាម  សសរាប ិធមមចារសិនា សូមព្រះសទ្ធមមរក្ាៃូវសយើង្ទងំ្ឡាយ 
សូមរក្ាៃូវ អនក្ប្ លព្បព្រឹតាធម៌ាទងំ្ឡាយទងំ្អស់ផង្, 
វុឌ្ឍ ឹសមាបសុណយោម ធមាម រយិបបសវទ្សិត សូមឱយសយើង្ទងំ្ឡាយ ឞាៃ ល់ៃូវ
សសចក្ាី ចសព្មើៃក្នុង្ធម៌ាប្ លព្រះអរយិៈទងំ្ឡាយសោក្សប្មាង្សហើយ ។ 

សភុមង្គេកោ 
សោតុ សរា ំសុមង្គលំ រក្ខៃាុ សរាសទ្វា សរារុទធ ៃុភាសវៃ សសាតា ិសោតុ ៃរិៃារ ំ។ 
សោតុ សរា ំសុមង្គលំ រក្ខៃាុ សរាសទ្វា សរាធមាម ៃុភាសវៃ សសាតា ិសោតុ ៃរិៃារ ំ។ 
សោតុ សរា ំសុមង្គលំ រក្ខៃាុ សរាសទ្វា សរាសង្ោៃុភាសវៃ សសាតា ិសោតុ ៃិរៃារ ំ ។ 
សោតុ សរា ំសុមង្គលំ សុមង្គលរឺសសចក្ាីចសព្មើៃ  ល៏អព្រប់ោ ង្ ចូរមាៃ ល់ខ្ុ ំ, 
រក្ខៃាុ សរាសទ្វា  សទ្វាទងំ្រួង្ទងំ្ឡាយ ចូររក្ាៃូវខ្ុ ំ, 
សរារុទធ ៃុភាសវៃ  សោយអាៃុភារនៃព្រះរុទ្ធព្រប់ព្រះអង្គ, 
សសាតា ិសោតុ ៃរិៃារ ំសូមសិរសួីសាីចូរមាៃ ល់ខំុ្ឱយឞាៃព្របស់រល កំុ្បីមាៃចសនាល ះស ើយ  
សោតុ សរា ំសុមង្គលំ សុមង្គលរឺសសចក្ាីចសព្មើៃ ល៏អព្របោ់ ង្ ចូរមាៃ
 ល់ខ្ុ ,ំ 
រក្ខៃាុ សរាសទ្វា  សទ្វាទងំ្រួង្ទងំ្ឡាយ ចូររក្ាៃូវខ្ុ ំ, 
សរាធមាម ៃុភាសវៃ  សោយអាៃុភារនៃព្រះធម៌ាទងំ្រួង្, 
សសាតា ិសោតុ ៃរិៃារ ំ សូមសិរសួីសាីចូរមាៃ ល់ខ្ុ ំ ឱយឞាៃព្របស់រល កុ្ំបីមាៃ
ចសនាល ះស ើយ  
សោតុ សរា ំសុមង្គលំ  សុមង្គលរឺសសចក្ាីចសព្មើៃ ល៏អព្របោ់ ង្ ចូរមាៃ
 ល់ខ្ុ ,ំ 
រក្ខៃាុ សរាសទ្វា  សទ្វាទងំ្រួង្ទងំ្ឡាយ ចូររក្ាៃូវខ្ុ ំ, 
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សរាសង្ោៃុភាសវៃ  សោយអាៃុភារនៃព្រះសង្ឃទងំ្រួង្, 
សសាតា ិសោតុ ៃរិៃារ ំ សូមសិរសួីសាីចូរមាៃ ល់ខ្ុ ំ ឱយឞាៃព្របស់រល កុ្ំបីមាៃ
ចសនាល ះស ើយ  

 

ែតិាទ្ធនគោ   

យ ំកិញ្ច  ិកសុេកមមំ កតារវ ំកិរយិ ំមម ក្កមយន វាចា 
មនស្ក តិទមស សគុតំ កតំ មយ សតាា  សញ្ញ មិន្ត អតា ិមយ ច្ សតាា  
អសញ្ញ មិន្ត កតំ ែុញ្ញផ្សេ ំមយហ ំសមរវ ភាគី ភវនា ុមត មយ តំ កត ំ
សវុិទិតំ ទិនន ំ ែុញ្ញផ្សេ ំ មយា មយ ច្ តតា ន ជាននាិ មទវា គន្តាវ  
និមវទយុ ំ សមរវ មោកមហិ មយ សតាា  ជីវន្តា ោរមហតុក្ក មនុញ្ញ  ំ
មភាជនំ សមរវេភនាុ មម មច្តស្កតិ ។ 
 

ប្ព្បថ្វៈ  យ ំកិញ្ច  ិកសុេកមមំ កតារវំ កិរយិ ំមម អំសរើជាកុ្សល ឯណ្ត
មយួប្ លខ្ុ ំរបបសីធាើ, 
ក្កមយន វាចា មនស្ក សោយទា រទងំ្៣រឺកាយវាចាចិតា, 
តិទមស សគុតំ កតំ អំសរើជាកុ្សលទងំ្អស់សនាះ ប្ លខ្ុ ំ ឞាៃសធាើសហើយ ជា
កុ្សលអាចៃឹង្ នាឱំយសៅសក្ើតក្នុង្ឋាៃនព្តព្តឹង្ស សួរ៌ាឞាៃ, 
មយ សតាា  សញ្ញ មិន្ត អតាិ សតាទងំ្ឡាយំឯណ្ត រឺមៃុសស ឬសទ្វា ឬ 
ព្រហម ប្ លជាសតាមាៃសញ្ញា ក្ាី, 
មយ ច្ សតាា  អសញ្ញ មិន្ត សតាទងំ្ឡាយឯណ្ត ជាអសញ្ា ិសតា រឺសតា 
ប្ លឥតសញ្ញា ក្ាី, 
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កតំ ែុញ្ញផ្សេ ំ មយហ ំ សមរវ ភាគី ភវនាុ មត សតាទងំ្ឡាយ ទងំ្អស់
សនាះ ចូរឱយឞាៃៃូវ ចំប្ណក្ផលនៃបុណយ សហើយចូរសសាយ ផលនៃបុណយ ប្ ល
ខ្ុ ំឞាៃសធាើសហើយឞាៃឧទ្ទិសផាយឱយសៅសៃះចុះ, 
មយ ត ំកតំ សវុិទិតំ ទិនន ំែុញ្ញផ្សេ ំមយា បណុយប្ ល ខ្ុ ំឞាៃសធាើសហើយ
សនាះ សបើសតាទងំ្ឡាយ ឯណ្តឞាៃ ឹង្ចាស់សហើយ សតាទងំ្ឡាយសនាះ ចូរ 
ឱយឞាៃសសាយៃូវផលនៃបុណយប្ លខ្ុ ំឞាៃឧទ្ទិសឱយសៅសនាះចុះ, 
មយ ច្ តតា ន ជាននាិ   ម ោង្សទ្ៀត បណ្តា អស់សតាទងំ្សនាះ សបើសតា 
ទងំ្ឡាយឯណ្តមៃិឞាៃ ឹង្ៃូវបុណយប្ លខ្ុ ំឞាៃសធាើ សហើយសនាះ 
មទវា គន្តាវ  និមវទយុ ំ សូមសទ្វាទងំ្ឡាយ អសញ្ា ើេសៅឱយ ំណឹង្ ល់
សតា ទងំ្ឡាយសនាះឱយឞាៃ ឹង្ផង្ថ្វជៃឯសណ្តះ សរឞាៃសធាើបុណយសហើយ សរ
ឧទ្ទិសផាយផលបុណយ សនាះ មក្ ល់អនក្ទងំ្ឡាយ អនក្ទងំ្ឡាយ ចូរ
អៃុសមាទ្នាសព្តក្អរៃឹង្បុណយសរ សនាះចុះ, 
សមរវ មោកមហិ មយ សតាា  ជីវន្តា ោរមហតុក្ក សតាទងំ្ឡាយ ឯណ្ត
ក្នុង្សោក្ ទងំ្អស់ ប្ លអាព្ស័យៃូវអាោរ សហើយរស់សៅ  
មនុញ្ញ  ំមភាជនំ សមរវេភនាុ មម មច្តស្កតិ សតាទងំ្ឡាយ ទងំ្អស់ 
សនាះចូរឱយឞាៃៃូវសភាជៃជាទ្ីគបច់ិតា ប្ លសសព្មចសោយបុញ្ា ប្ទ្ធិ ាមចិតា
ប្ លខ្ុ ំឧទ្ទិសផាយសៅឱយសៃះចុះ ។ 
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ធមមមទសន្តយាច្នគោ 
ព្តក្យសូមអារាធនាសោក្អនក្សប្មាង្ធម៌ា 

ព្រោម  ច្ មោក្កធិែតី សហមបតី កតញ្ាេ ីអនធិវរ ំអាយាច្ថ សនាី
ធ សតាា ែបរជកខជាតិក្ក   មទមសតុ ធមមំ អនុកមបមិំ ែជំ ។ 
សទធមមមភរ ឹវិនយញ្ច  ក្កយ ំ  សតុាញ្ច  រនធំ អភិធមមមច្មមំ 
អាមក្កដ្យមន្តា  ច្តុសច្ចទណឌំ   ែមោវ ធ មនយយ ែរសិ្កយ មមជេ  ។ 
ឯវ ំ សហមបតី  ព្រោម  ភគវនាំ   អាយាច្ថ តុណហី ភាមវន តំ រុមទ្ធធ  
ក្ករមុញ្ញន្តធិវាសយ តមាហ   វុដ្ឋឋ យ ឞាមទន មិគទ្ធយ ំតមតា គមតា      
ែញ្ចវគោទមយា មនមយយ អមំ  ឞាមយស ិធមមមតា តមតា ែភូត ិសមពុមទ្ធធ  អ
នូន្ត ធមមមទសនំ មាឃ   វសានិមទមសស ិសតាា នំ អតាសទិធកំ  ។  
មតន ស្កធុ អមយោ ភមនា មទមសតុ ធមមមទសនំ  សោវ យធិ ែរសិ្កយ 
អនុកមបមប ិក្កតមវ ។ 
ព្គសនាះសហមបតី-   ព្រហមជាឥសូសោកា   
ចូលគល់ព្រះសាសាា     សលើក្ហាា សិសរារាប។ 
សហើយសព្តលព្តក្យទូ្លថ្វ   សូមក្រុណ្តសសាចព្ទ្ង្ព្ជាប 
 បតិសតាអៃទ់្ៃទ់ប    ទុ្រាលភារឞាបនព្ក្ព្កាស់។ 
ទ្ៃទឹង្ព្រះធម៌ានងល    ជាៃិសសយ័បចាយ័ចាស់  
ឥ ូវព្ទ្ង្់ឞាៃព្ាស់   សព្តក្អរណ្តស់រុំក្សៃាើយ។ 
សតាខលះព្កាស់សោយកាម   មៃិយល់ាមនព្តលក្សណ៍ស ើយ  
ឥ ូវយល់ខលះសហើយ   សោយអំណ្តចព្រះមាៃបុណយ។ 
សបើឞាៃសាា បស់ទ្សនា   បញ្ញា កាល ខ្ចល ងំ្សលើសមុៃ 
សូមព្រះ ម៏ាៃបុណយ   ព្ទ្ង្ៃ់ិមៃាព្ាស់សទ្សនា។ 
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សព្ឞាសសតាបំឞាតស់សាក្   ទងំ្រារសរាររូបតណ្តេ  
ង្ង្ឹតប្ព្បព្ជះថ្វល     សក្ើតបញ្ញា ភសិយោយល់។ 
នព្តសោក្សគក្នព្តលក្សណ៍   សង្ារចព្ក្វលិមៃិ ល់ 
អវជិាា ក្ប្សរល់    ជាបចាយ័នៃសងាខ រ ។ 
នាសំតាឱយសសាក្សៅ   លិចលង្ស់ៅក្នុង្សង្ារ 
បញ្ាមារសមាហៃធការ   រតឹរុហំ ុមជុំជាបស់ៅ ។ 
សហតុសនាះសូមព្រះអង្គ   សព្ឞាសសព្សាចព្សង្ោ់ក្់សំសៅ 
ចមលង្សតាស ព្ ះសៅ    ោក្ស់ព្តើយព្ាណៃិព្តា ៃនាយ។ 
 ូចក្ល់ព្បទ្ីបធំ    សាយព្តសំុភលសឺព្ព្តង្ព្ព្តយ 
បំភលសឺតាទងំ្ឡាយ    ឱយសបាយក្ាៃាភរិមយ។ 
ព្រះសទ្ធមមជាសគរជយ័   ព្រះវៃិយ័ជារាង្ធំ 
ព្រះសូព្តជាប្ខសរុ ំ    ព្រះអភធិមមជាប្សបក្ោស។ 
អរយិសចាជាអៃលូង្    សព្មាបទូ់្ង្ឱយឮចាស់ 
សតាសោក្សងាក្ងុ្យណ្តស់   ឮសគរោស់សព្កាក្ស ើង្ឞាៃ ។ 
បរស័ិទ្ ៤ ជំរូក្     ូចផ្ចា ឈូក្ក្នុង្ជលោា ៃ 
ខលះ ុះចាសូំរយ្ៃ    រះៃឹង្រកី្សោយរសមី ។ 
ព្រះធម៌ាជាសូរយប្សង្   រះស ើង្ប្ចង្ចាងំ្រង្ស ី
បំភលសឺោក្ទងំ្បី    ឱយយល់ផលូវឋាៃសុខ្ច។ 
សហមបតីព្រហម    ឱៃបង្គំអារាធនា 
សសមាចព្រះភរវា    សោយគថ្វោ ង្សៃះឯង្។ 
ព្រះរុទ្ធព្ទ្ង្អ់ៃុកូ្ល   ព្រមទ្ទ្ួលៃឹង្សប្មាង្ 
សោយតុណេី ភារប្ងលង្   ាមភាវៈរុណក្រុណ្ត។ 
សទ្ើបសព្កាក្ចាក្ទ្ីសនាះ   ភស្រ្កាា ស ព្ ះនព្រមរិទ 
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ោង្សចេចរលីោ   រីទ្ីសនាះសោយព្រះឞាទ្។ 
ញំុង្សតាចូលរុទ្ធចព្ក្   មាៃបញ្ា វរគីយជ៍ាអាទ្ិ៍ 
ឱយផឹក្អព្មតឹជាតិ    រសៃិព្តា ៃាមធមមា។ 
ចាបស់ ើមរីសនាះឯង្   ព្ទ្ង្ស់ប្មាង្ធម៌ាសទ្សនា 
សធាើរុទ្ធព្ក្ឹតោ    អស់វសាប្សសិបព្ឞា។ំ 
រុំងយរុំបៃធូរ    ព្បសោជៃយូ៍រអប្ង្ាង្ ន្  ំ
សសព្មចបុញ្ាក្មម     ល់សរាសតាទងំ្ភរព្ត័យ ។ 
សហតុសនាះឥ ូវសៃះ   សយើង្ខ្ុ ំសៃះសាទ្រនព្ក្ 
បរិព្តព្រះរុណនងល    សូមៃិមៃាសព្ឞាសសទ្សនា ។ 
អៃុសព្គះរួក្បរស័ិទ្   ប្ លជាប់ខ្ចតស់ោយសមាោ 
ឱយសក្ើតមាៃបញ្ញា     ព្ឞាក្ នាទ្ីសៃះសោង្។ 

ព្ែវតាិទង្់ព្រះរុទធស្កសន្ត 
 

ទ្ង្ព់្រះរុទ្ធសាសនារិភរសោក្ វបាៃបង្េូតស ើង្ជាសាតុរណៈ ំបូង្សរបង្អស់  
សៅព្បសទ្ស ព្សីលងាា  សៅនងៃទ្ី២៨ ប្ខសមសា ន្ ១ំ៨៨៥ ក្នុង្ឱកាសបុណយវសិាខបូជា 
សហើយសមយ័ព្បជុំប្ផនក្ព្រះរុទ្ធ សាសនារិភរសោក្ កាលរីនងៃទ្ី២៥ ប្ខឧសភា ន្  ំ
១៩៥០ ទ្ង្ស់ៃះព្តូវបាៃសសនើឲ្យនាយំក្មក្សព្បើទូ្ទងំ្ រិភរសោក្ ។ ាមឯក្សារខលះ 
ៃិោយថ្វ ទ្ង្ព់្រះរុទ្ធសាសនា ព្តូវបាៃសហការបសង្ាើតស ើង្សោយសោក្ J.R de 
Silva ៃិង្ Henry S.Olcott សៅព្បសទ្សព្សីលងាា  នា ន្ ១ំ៨៨០ សហើយព្តូវបាៃ ទ្ទ្ួល
សាគ ល់ជាទ្ង្់ ព្រះរុទ្ធសាសនាអៃារជាតិ (International Buddhist Flag) សោយ សៃនិ
សិទ្ព្រះរុទ្ធសាសនា សៅ ន្ ១ំ៩៥២ ។  

សោយប្ ក្ ាមសសៀវសៅ “ ធម៌ាៃមសាា រ ” សរៀបសរៀង្សោយសោយព្រះសតជរុណ  
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ោ ៃ ោៃ បាៃ សរសសរថ្វ ទ្ង្ព់្រះរុទ្ធ ព្តូវបាៃបសង្ាើតស ើង្សព្កាយ ព្រះសមាម សមពុទ្ធ 
ចូលព្រះបរៃិិព្តា ៃ ២៤៩៣ ន្  ំសព្តលរឺ សៅនងៃអងាគ រ ០៦ សរាច ប្ខសជសា ន្ ខំ្ចល សទស័ក្ 
រ.ស ២៤៩៣ ព្តូវៃឹង្នងៃ ទ្ី០៦ ប្ខមងុិនា ន្ ១ំ៩៥០។ 

ព្បសទ្សប្ ល សគររ ព្រះរុទ្ធសាសនា ចំៃួៃ២៩ព្បសទ្ស រមួទងំ្ព្បសទ្សព្សី  
លងាា ៃិង្ ក្មពុជាផង្បាៃបសង្ាើត រុទ្ធិក្សមារមរិភរសោក្ៃិង្បាៃសធាើសៃនិសិទ្សលើក្ទ្ី១ 
សៅ ព្បសទ្ស ព្សីលងាា  ប្ លកាលសនាះ រណៈព្បតិភូប្ខមរ ប្ លមាៃសសមាចព្រះ
មោសុសមតុធបិត ីជៃួ. ណ្តត សជាតញ្ញា សណ្ត ជាព្រះព្បតុៃ បាៃៃិមៃាសៅចូលរមួព្បជុំ 
សោយបាៃមូលមតិគន  បសង្ាើតទ្ង្ព់្រះរុទ្ធ សាសនាស ើង្ ។ ទ្ង្ព់្រះរុទ្ធសាសនាមាៃរាង្
បៃួព្ជុង្ ព្ទ្ប្វង្ មាៃ ឆ្នូតបញ្ឈរ ខ្ចង្ស ើម ព្បប្វង្២ ភារ៣ៃិង្ឆ្នូត ទ្ទ្ឹង្ ខ្ចង្ចុង្ព្បប្វង្
១ភារ៣ មាៃ៦ រណ៌ា រឺៈ សខៀវ,សលឿង្, ព្ក្ហម, ស,ហង្សឞាទ្ ៃិង្រណ៌ា សផលក្ ។ 

ទ្ំៃុក្បទ្សគររទ្ង្់ព្រះរុទ្ធសាសនា រឺជាព្រះរាជៃិរៃធសោយ សសមាចព្រះមោ  
សុសមតុធបិត ីជៃួ.ណ្តត សជាញ្ញា សណ្ត ព្រះសង្ឃរាជថ្វន ក្ទ់្ ី១ រណៈមោៃកិាយ សៅ ន្ ំ
១៩៥១ ។ 

 
 

)  ក្ព្សង្រ់ទី្សសនាវ ា ីអង្គរធ ំចាប ់៣៣០ ន្ ទំ្១ី២ នងៃទ្២ី៥ ក្ក្ាោ ន្ ២ំ០១១ ទ្រំរ័៥៨) 
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ែទមេើកទង្់ព្រះរុទធស្កសន្ត 
 

សូមសមើលទ្ង្ជ់័យ  ឆ្រាណណ រង្ស ី    ប្ លមាៃរសមីភលពឺ្សស់លអ 
សខៀវសលឿង្ព្ក្ហម  ព្រមទងំ្ស    ហង្សឞាទ្ៃិង្ធម៌ា ភ៏លសឺផលក្។ 

ព្បសទ្សតូចធំ  ឞាៃសមព្រ័សាា រមៃ៍     ជុំគន សព្ចើៃអសៃក្ 

ព្រមយក្រសមី  ព្រះរុទ្ធរួរសព្តក្    ព្បសសើររៃ់សរក្នព្ក្ក្ៃលង្។ 

សធាើជាសញ្ញា   ទ្ង្ជ់យ័សាសនា     នៃសមពុទ្ធធំចមបង្ 

ចូរសយើង្រាល់គន   យក្ចិតាចាចំង្     ៃឹក្ ល់ព្រះអង្គជាអមាា ស់។ 

សទះជាតិសផសង្គន   ក្ព៏្តូវ ឹង្ថ្វ     សុទ្ធសឹង្ប្តជារុទ្ធសាសៃ៍ 
ព្តូវមាៃសាមរគី  ទងំ្សក្មង្ទងំ្ចាស់    ព្បឹង្ប្ព្បង្ឱយណ្តសព្រប់ៗ គន ។ 

សូមសាសនារុទ្ធ  ងាុ ំសងាើង្ខពស់ផុត     រុង្សរឿង្វសុិទ្ធនងលថ្វល  
សហើយមាៃជយ័សជារ ផាយសរេសោកា     សោយជៃព្ជះថ្វល រាប់សព្ចើៃោៃ។ 

មាៃចិតាសសនោ  សគររបូជា     ចំសព្តះព្រះធម៌ា ក៏្លោណ 

ទងំ្មៃុសសសទ្វា  សសនោព្រប់ព្ឞាណ     ព្ឞាថ្វន ចង្ឞ់ាៃសសចក្ាីសុខ។ 

សយើង្សខមរជាតិ  នាគំន ខមីឃ្លម ត     កាៃធ់ម៌ាៃឹង្ឞាៃផុតទុ្ក្ខ 
របួរមួសាមរគី                         រីសៃះសៅមុខ    សយើង្ៃឹង្ឞាៃសុខសក្សមក្ាៃាព្ាណ។ 

ព្រមសព្រៀង្ព្បព្រឹតា  ាមធម៌ាសុចរតិ   ស ព្ ះសៅកាៃ់ឋាៃៃិព្តា ៃ 

ជាទ្ីផុតទុ្ក្ខ  ឞាៃសុខសក្សមក្ាៃា  ជាតិសយើង្ៃឹង្ឞាៃសសាយសុខ្ច។ 

 
 
 



 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ   59 

 

ែទដ្ឋកទ់ង្់ព្រះរុទធស្កសន្ត 
ព្ក្ុមសយើង្អនក្កាៃ់សាសនា   ព្តូវ ឹង្ចាស់ថ្វព្រះរុទ្ធជិៃព្សី 

ព្ទ្ង្ម់ាៃឆ្រណណ រង្ស ី   រឺព្រះរសមីទងំ្ព្ឞាមំយួរណ៌ា  ។ 

ផាយសចេរីព្រះកាយព្ទ្ង្់   រុង្សរឿង្ប្ទ្ធីរង្គព្បសសើរបវរ 
សឆ្ាៀល ា្ តក់ាយសឆ្ើត្យលអ  ទងំ្ព្ឞាមំយួរណ៌ា ព្សស់លអសសាភា។ 

ក្ំសណើ តនៃព្រះរសមី    សក្ើតសោយឞារមនីៃព្រះភរវា 

សធាើទៃឥតមាៃរុេរា   កាលប្ លសៅជាព្រះសព្តធិសតា។ 

រសមីរណ៌ា សខៀវសនាះណ្ត   កាលសឆ្ាៀលសៃព្ាព្ទ្ង្់សោយចិតាកាត ់

សធាើទៃ ល់ឥៃទព្ព្តហមឞាត់   កាលសៅជាក្សព្តនាមព្សីភរិាស្រ្សា។ 

រសមីរណ៌ា សលឿង្ភលថឺ្វល    កាលប្ លព្ទ្ង្់អារសាច់ប្ផសធាើមាស 

បិទ្រុទ្ធរុបភលឱឺភាស    ព្រះឥៃទជាង្មាសព្ទ្ង្វ់យ័បណឌិ ត។ 

រសមីព្ក្ហមសនាះណ្ត   កាលប្ លមាារស់ខ្ចសំាល បរ់ិត 

បទុ្មស ូបាូរជីវតិ    កាតស់បះ ូង្បិទ្សធាើថ្វន មំាា ។ 

រសមីរណ៌ា សសុទ្ធសាធ   កាលប្ លព្រះឞាទ្សវសសៃារក្សព្ា 

ឱយ ំរសីសសាភា     ល់ព្ព្តហមព្ឞាថ្វន យក្សព្តធិញ្ញា ណ។ 

រសមីរណ៌ា  ូចសជើង្ហង្ស   កាលមាាព្ទ្ង្់យក្សចាប់យក្ឞាៃ  

វជិាា ធរអារសាច់ព្ឞាណ   ឱយយក្សសាមាៃយសីុបាូរជីវតិ ។ 

រសមីភលសឺផលក្រណណ រាយ   កាលជាទ្ៃាយស ម្ ះសសាមបណឌិ ត 

ឱយទៃសាច់្ មជីវតិ    ល់ឥៃទព្ព្តហមណ៍រិតថ្វអត់អាោរ។ 

រសមីសខៀវសលឿង្ព្ក្ហម   សហង្សឞាទ្ព្រមភលសឺផលក្អសាា រយ 
ព្តូវជាព្ឞាមំយួព្បការ   ទងំ្ចាស់កុ្មារចូរចាទុំ្ក្សអើយ។ 
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ទង់ព្រះរុទធសាសនា 

កាលប្រវតតិ និងការចារ់រដិសនធិននទង់
ប្រះរុទធសាសនា 

 

       ាាំងរើព្រះសម្មា សមោុទ្ធប មព្េូព្ទ្ង់ប ិនិរវ នរៅរុាំទាន់ម្មនព្បរទ្ស
រុទ្ធសាសនិក្ណ្តមួយបានរផតើម បរងកើតទ្ង់ព្រះរុទ្ធសាសនាឱយម្មន ូបោង
រ ើងរិតព្បាក្  ូចក្ាុងព្បទរណើឯរទ្ៀតរ ើយរនាះរទ្។ 

 

 
 
 
 

ទង ់ព្រះរុទធសាសនា 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A:Flag_of_Buddhism.svg
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លុះ ល់ទថងអងាគ   ៦ រោច ដខ រជសធ ឆ្លា ាំខាល រទាស័ក្ រ.ស ២៤៩៤ ព្តូិ
នឹងទថងទ្ើ ៦ ដខ មិថុនា េ.ស ១៩៥០ រទ្ើបរុទ្ធិក្ព្បរទ្ស ទាាំង ២៩ ម្មន
ព្បរទ្សព្សើលងាក ជារ ើម បានបរងកើតរុទ្ធិក្សម្មេមរិភររលាក្ រហើយ
បានរធវើសនាិសើទ្រលើក្ទ្ើ ១ រៅព្បរទ្សព្សើលងាក  ដ លម្មនេណៈព្បតិភូ
ដខា រយើង ម្មនសរមតចព្រះមហាសុរមធាធិបតើ ជួន ណ្តត រជាតញ្ញា រណ្ត 
សងឃនាយក្េណៈ មហានិកាយជាព្បធានរៅ  ួមព្បជុុំផង បានមូលមតិគ្នា
បរងកើតទ្ង់សាសនារ ើងរៅថា ទ្ងរ់ទុ្ធកិ្ សម្មេមរភិររលាក្ (ាមលក្ខ
នតកិ្ៈទនសម្មេមដ លម្មន ២៧ ម្មព្ា) រ ព្តងម់្មព្ា២៦ ដចងថា៖ 

"ទ្ង់ បស់រុទ្ធិក្សម្មេមរិភររលាក្ ជាទ្ង់ម្មនរណ៌ ៦ តព្មូិនឹង
្រវណណ ងសើ  បស់ព្រះសមោុទ្ធជា ម្មច ស់ ជាមូលោឋ នាាំងេាំ ូ ដ លព្កុ្មព្បឹក្ា
ព្បតិបតតិកា បានរធវើរហើយ"  ូរចាះទ្ង់រុទ្ធសាសនា ក៏្បានឧបតតិក្រ ើងជា
សាថ រ ាាំងរើកាលរនាះមក្ ។ ទ្ង់រុទ្ធសាសនាម្មនព្បាាំមួយរណ៌រនាះេឺ ៖ 
     ១- រណ៌រខៀិ ២- រណ៌រលឿង ៣- រណ៌ព្ក្ហម ៤- រណ៌

ស ៥- រណ៌ហងសបាទ្ (សុើជមោូខចើ ូចរជើងហងស) រ ៦- រផលក្ (រនលើររព្ជ េឺ
រេយក្រណ៌ទាាំង ៥ ខាងរ ើមមួយ ៗ មក្ោក់្បញ្ចូលគ្នា ក្ាុងផ្លា ាំង ទ្ើ ៦ រនះ
ជារណ៌មួយ) រ ។ 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B8%E2%80%8B%E1%9E%9B%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%B6%E2%80%8B
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%87%E1%9E%BD%E1%9E%93_%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%8F
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ព្រះប មរលាក្នាថ ព្រះអងគម្មន សាើ ៦ រណ៌ ផាយរចញរើិ កាយោ៉ាង
រនះរោយលទ្ធផលទនទានប មតថបា មើ ដ លព្រះអងគបានសាងមក្រើអតើត
ភារោ៉ាងអសាច  យ រហើយដ លមិនអាចឱយអាក្ណ្តម្មា ក់្រធវើ ូចព្រះអងគបាន
រ ើយ ឯ សាើមួយៗ ជាតាំណ្តងព្រះជាតិ បស់ព្រះអងគមួយៗដ   េឺ ៖ 
      ១- សាើរណ៌រខៀិ: ជាតាំណ្តងព្រះអងគ កាលព្ទ្ង់រសាយព្រះជាតិជា

ព្រះបាទ្ព្សើភិោព្សត ។ កាលរនាះ ព្រះឥង្គ្នាា ធិោជបាន និមាិតខលួនជាព្រហា
ណ៍ចាស់ម្មា ក់្ចូលមក្សូមព្រះរនព្តព្រះអងគ ទាាំងេូ ។ ព្រះអងគព្ទ្ង់រ ក្ៀល
ព្រះរនព្តព្រះអងគទាាំងរើ ឱយរៅឥនាព្រហាណ៍ 
       ២- សាើរណ៌រលឿង ជាតាំណ្តងព្រះអងគ កាលព្ទ្ង់រសាយព្រះជាតិ

ជាិសនើបណឌ ិត។ កាលរនាះព្រះ ឥង្គ្នាា ធិោជបាននិមាិតខលួនជាយក្សរធវើជា
ជាងម្មស ។ ិសនើបណឌ ិតបានអា សាច់ខលួនឱយជាងម្មស រ ើមបើដផរធវើជា
ម្មសបិទ្ព្រះរុទ្ធ ូប ។ 
       ៣- សាើរណ៌ព្ក្ហម ជាតាំណ្តងព្រះអងគ កាលព្ទ្ង់រសាយព្រះ

ជាតិជាបទ្ុមម្មណរ ។ ព្គ្នរនាះ ម្មនរស់មួយព្បក្បរោយរឹស ៏រនលឹក្
ចឹក្ម្មាព្រះអងគ ព្រះអងគព្ទ្ង់យក្កាាំបិទ្មក្រុះព្ទ្ូង លូក្ របះ ូងមក្ផសំថាា ាំ
រមើលម្មាឱយបានេង់ជើិសត ។ 
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      ៤- សាើរណ៌ស ជាតាំណ្តងព្រះអងគ កាលព្ទ្ង់រសាយព្រះជាតិជា
ព្រះរិសសនត បានព្បទាន ុំ ី មងគលមួយរឈាា ះ បចច័យនារេង្គ្នា ជាសតវ
សព្ម្មប់ោជយ  ៏ម្មនអិៈយិៈសសុទ្ធ ល់រួក្ព្រហាណ៍ក្លិងគ  ឋ។ រួក្
អាក្នេ ព្សើរិោព្សត ក៏្នាាំគ្នា ខឹងបាំប បង់ព្រះអងគឱយរៅរៅនាិងកតបរ៌ត ។ 
      ៥- សាើរណ៌ហងសបាទ្ (សុើជមោូខចើ ូចរជើងហងស) រ ជាតាំណ្តងព្រះ

អងគកាលព្ទ្ង់រសាយព្រះជាតិ ជា ិសជាឋ ធ  ។ ម្មាព្រះអងគ ព្តូិយក្សចាប់
យក្បាន ព្រះអងគព្ទ្ង់អា សាច់ឱយយក្សប ិរភាេជុំនួសជិិសតម្មា ។ 
      ៦- សាើរណ៌រផលក្ ជាតាំណ្តងព្រះអងគ កាលព្ទ្ង់រសាយព្រះជាតិជា

ទ្នាយរឈាា ះ រសាម បណឌ ិត ម្មនព្រះតម្មល សទាធ ចង់បាំររញទានប មតថ
បា មើ។ ព្គ្នរនាះព្រះឥង្គ្នាា ធិោជ បាននិមាិតខលួនជា ព្រហាណ៍ចាស់ម្មា ក់្
អត់អាហា រ ើ ចូលមក្។ ទ្នាយរសាមបណឌ ិត បាន លាស់ខលួន ៣  ង 
រ ើមបើឱយសតវលអិតព្ជុះរចញរើរោម បស់ព្រះអងគ  ួចក៏្រលាតចូលក្ាុងភាក់្រភលើ
ងរៅ រ ើមបើចាំអិនសាច់ ព្រះអងគឱយ ល់ឥនាព្រហាណ៍ប ិរភាេ ។ 
       សាើទាាំង ៦ រណ៌រនះ បានផាយរចញអាំរើព្រះិ កាយព្រះអងគ ក្ាុង

ររលព្ាស់ ឹងនូិអនុតត  សម្មា សរម្មោ ធិញ្ញា ណ ក្ាុងររលសាំ ដ ង បា ឹហា
 យរ ើមបើក្ាំចាត់បង់នូិអសាិម្មនះទនព្រះញាតិ បស់ ព្រះអងគ ដ លម្មនរសច

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%9A%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%80
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ក្តើសម្មគ ល់ថា ព្រះអងគជាមនុសសរៅរក្ាងមិនេួ រគ្ន រ និង ក្ាុងររលព្រះអងគ
រធវើ យមក្ បា ិហា យផ្លា ញ់រួក្នាយព្េនារលើរ ើមេណ្តឌ មព្រឹក្ស (រ ើម
សាវ យ បស់នាយេណឌ ៈ) រ ។ 
     ូរចាា ះរហើយ បានជារុទ្ធិក្សម្មេមរិភររលាក្ដ លរៅព្បរទ្ស

ព្សើលងាក រលើក្ទ្ើ១ រនាះ រផតើមរធវើទ្ង់រុទ្ធសាសនាម្មន ៦ រណ៌ តព្មូិនឹង្
រវណណ សាើ បស់ព្រះរុទ្ធជាម្មច ស់ ។ 

 

 

រ ៀបរ ៀងរោយ រសន  ៉ាន សសិសដផាក្ទ្ាំនាក្ទ់្ាំនងសងគមជុំនានទ់្ើ ២ 

 ក្ព្សងរ់ើ ក្មោជុាសូ ោិ ឆ្លា ាំ ១៩៦២  បស់រលាក្ ថង ់ិង 
 

 
 
 
 
 

 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B8%E2%80%8B%E1%9E%9B%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%B6%E2%80%8B
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រែូព្បាស្កទអង្គរវតា 
មានមៅមេើទង្់ជាតិកមពុជា 

ព្ឞាសាទ្អង្គរវតា ឞាៃក្សាង្ស ើង្សៅស ើមសតវតសរទ៍្ី១២ក្នុង្រជាកាល ព្រះ ឞា 
ទ្សូរយវរ័ មៃទ្ី២ ) ន្ ១ំ១១៣-១១៥០) ឞាៃកាល យជាៃិមតិាសញ្ញា  តំណ្តង្ឱយ ព្បសទ្ស ក្មពុ
ជា មាៃសៅសលើទ្ង្់ជាតិប្ខមរ សៅ ន្ ១ំ៨៦៣រហូតមក្ ល់បចាុបបៃនសៃះ ។  

ែទនគរោជ (ែទមគររទង្់ជាតិបខមរ) 
១~ សូមរួកគររា                             រកាមហាកស្តគយើង 

 
ឲ្យបានរងុគរឿង                            គោយជ័យមងគល សិរសួីសាី 

 
គយើងខ្ុាំ្រះអងគ                            សូម្ជកគ្ក្កមមលប់ ្រះបារមី 

 
នន្រះនរបតី                            វងសកស្ាដដលសាង្បាសារថ្ម 

 
្រប់្រងដដនដខមរ                            បុរាណគថ្ាើងថ្វា ន ។ 

២~ ្បាសារសិលា                            កាំបាាំងកណ្តា លន្រ 

 
រួរឲ្យស្សនម                            នឹកដល់យសស័កាិ មហានររ 

 
ជាតិដខមរដូចថ្ម                            រង់វងសគៅលអ រងឹបឹុងជាំហរ 

 
គយើងសងឃមឹររ                            ភ័រាគ្រងសាំណ្តងរបស់កមពុជា 

 
មហារដឋគកើតមាន                            យូរអដងាងគហើយ ។ 

៣~ ្រប់វតាអារាម                            ឮដតសូរស័រទធម៌ 

 
សូ្តគោយអាំណរ                            រ ាំឮករុណរុរោសាសនា 

 
ចូរគយើងជាអនក                            គជឿជាក់គសាម ះសម័្រាមដបបដូនា 

 
រង់ដតគរវាា នឹង                            ជួយគ្ជាមដ្ជង ផ្គត់ផ្គង់្បគោជន៍ឲ្យ 

 
ដល់្បគរសដខមរ                            ជាមហានររ ។ 
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រតនតាយមតមជន  កមពុជរដ្ឋវាសមិន្ត វុឌ្ឍ ឹវិរឡុឹឹហ ែមែោនាុ សនាិភាវញ្ច
ន្តយោ ។ 

ប្ព្បថ្វៈ  សោយសតជៈនៃព្រះរតៃព្តយ័ សូមជនាៃុជៃទងំ្ឡាយ អនក្សៅ ក្នុង្
ក្មពុជរ ា   ល់ៃូវការលូតោស់ចសព្មើៃៃិង្សៃាិភារ កំុ្បីឃ្លល តសៅ ជា បការៈ នទ្ស ើយ ។ 

 

សខុាភិយាច្នគោ សមង្ខែ 
 

បសនាន  សោតុ សសរាប ិឞាណិសនា រុទ្ធសាសសៃ សតាទងំ្ឡាយទងំ្រួង្ ចូរព្ជះ 
ថ្វល ក្នុង្ព្រះរុទ្ធសាសនា,។ 
           សមាម  តុរ ំបសវចឆសនាា  កាសលសទ្សវា បវសសតុ វុឌ្ឍភិាវាយ សាា ៃសំមទិ្ំធ សៃតុ សមទ្ៃ ី

សូមឲ្យសភលៀង្បង្អុរ ៃូវតុរទ្ឹក្សោយ ព្បនរ ចូរបង្អុរចុះក្នុង្កាល ស៏មរួរ ចូរបណ្តា ល ឲ្យ
ប្ផៃ ីសំរទិ្ីធ រឺថ្វឲ្យមាៃជីវជាតិលអស ើង្  ស ើមបឲី្យសក្ើតសសចក្ីាចសព្មើៃ ល់ សតា 
ទងំ្ឡាយ ,។ 
         មាា បាិ ច អព្តជ ំៃចិា ំរក្ខៃា ិបតុាក្ ំមាាក្ាី បិាក្ាី បីឞាច ់រក្ាជាៃិចា ៃូវកូ្ៃតូច 
ជាកូ្ៃបសង្ាើតោ ង្ណ្តមេិ។ 
          ឯវ ំធសមមៃ រាជាសនា បជ ំរក្ខៃាុ សរាទ សូមព្រះបរមក្សព្ត ទងំ្ឡាយរក្ាៃូវ ព្បជា
ជៃាមរៃលង្ធម៌ា ូចជាមាាបិា បីឞាច ់រក្ាកូ្ៃ ូសចាន ះឲ្យ ឞាៃសរា កាលសៅសោង្។ 
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សធូយផ្សាយព្រះរុទធស្កសន្ត 

 

សូមឲ្យព្រះរុទ្ធសាសនា    រុង្សរឿង្ចំសរ ើៃ 
សូមឲ្យព្រះរុទ្ធសាសនា   ផាយទូ្សៅសរេសក្លសោក្ 
សូមឲ្យសោក្ទងំ្មូល   ឞាៃព្បក្បសោយសៃាិភារ 
ព្រះសក្យមុៃីសមពុទ្ធព្ទ្ង្ព់្ាស់ថ្វ    ៃតា ិសៃា ិបរ ំសុខ ំ

រុំមាៃសសចក្ាីសុខ នទ្សព្ៅអំរី   សសចក្ីាសៃប់ស ើយ      ។ 
 

 

អង្គនននិច្ចសេី 

ឞាណ្តតឞិាត  មាៃអង្គ៥ 
១ ឞាសណ្ត   សតាមាៃជីវតិ 
២ ឞាណសញ្ា ិា  សសចក្ាី ឹង្ថ្វសតាមាៃជីវតិ 
៣ វធក្ចតិា ំ   រិតៃឹង្សមាល ប់ 
៤ ឧបក្ាសមា   រោោមៃឹង្សមាល ប់ 
៥ សតៃមរណំ  សតាសាល ប់សោយរោោមសនាះ។ 
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អទនិ្តន ទ្ធន្តមានអង្គ៥ 
១បរបររិគហិត ំ  ព្ទ្រយប្ លមាៃមាា ស់របស់សរហួង្ប្ហង្រក្ា 
២បរបររគហិតសញ្ា ិា សសចក្ាី ឹង្ថ្វព្ទ្រយមាៃមាា ស់របស់សរហួង្ប្ហង្
រក្ា 
៣សងយយចតិា ំ  រិតៃឹង្លួច 
៤ឧបក្ាសមា  រោោមៃឹង្លួច 
៥សតៃហរណំ  លួចឞាៃសោយរោោមសនាះ។ 

ក្កមមសមុចិាឆ ចារ មានអង្គ៤ 
១អរមៃយីោា ៃ ំ ព្សីាស លមៃិរួរៃឹង្រប់រក្រឺព្សីាប្ លមាៃសរហួង្ប្ហង្រក្ា 
២តសមឹសសវៃ ចិតារិតៃឹង្សសរៃូវសមងុៃធមមៃឹង្ស្រ្សាីសនាះ 
៣ឧបក្ាសមា រោោមៃឹង្សសរៃូវសមងុៃធមម 
៤មសរគៃមរគប ឞិាទ្ៃ ំ ញំុង្មរគៃឹង្មរគឱយ ល់គន ។ 

មសុ្កវាទ មានអង្គ៤ 
១អតងវំតាុ  វតាុមៃិរិត 
២វសំិវាទ្ៃចតិា ំ  រិតៃឹង្សព្តលឱយខុស 
៣តសជាា វាោសមា  រោោមៃឹង្សព្តលឱយខុស 
៤បរសសតទ្តាវជិាា ៃៃ ំ ញំុង្អនក្ នទ្ឱយ ឹង្ចាស់ៃូវសសចក្ាីសនាះ 
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សោុមមរយ មានអង្គ៤ 
១-មជាៃយីវតាុ  វតាុជាទ្ីាងំ្នៃសសចក្ាីព្សវងឹ្រឺសុរាៃិង្សមរយ័ 
២-ឞាតុក្មយាចតិា ំ រិតបំរុង្ៃឹង្ផឹក្ 
៣-តសជាា វាោសមា  រោោមៃឹង្ផឹក្ៃូវទ្ឹក្ព្សវងឹ្សនាះ 
៤-តសសឞាៃ ំ  ឞាៃផឹក្ៃូវទ្ឹក្ព្សវងឹ្សនាះឱយក្ៃលង្បំរង្ក្ចូលសៅ 

 

 

 

អង្គននឧមឞាសថសេី 

បាណ្តតិបាត មាៃអង្គ៥  
១-បាសណ្ត  សតាមាៃជីវតិ 
២-បាណសញ្ា ិា សសចក្ដ ឹីង្ថ្វសតាមាៃជីវតិ 
៣-វធក្ចិតដ ំ  ចិតដរិតៃឹង្សមាល ប ់
៤-ឧបក្ាសមា  រោោមៃឹង្សមាល ប ់
៥-សតៃមរណំ   សតាសាល បស់ោយការរោោមសនាះ 
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អទនិ្តន ទ្ធន មានអង្គ៥ 
១-បរបររិគហតំិ   ព្ទ្រយប្ លមាៃមាា ស់សរហងួ្ប្ហង្
រក្ា 
២-បរបររិគហតិសញ្ា ិា សសចក្ដ ឹីង្ថ្វព្ទ្រយមាៃមាា ស់សរ
ហួង្ប្ហង្រក្ា 
៣-សងយយចិតដ ំ  ចិតដរិតៃឹង្លួច 
៤-ឧបក្ាសមា  រោោមៃឹង្លួច 
៥-សតៃហរណំ   លួចបាៃមក្សោយការរោោម
សនាះ 
អព្រហមច្រយិា មានអង្គ ៤ 
១-សភទ្ៃវតាុ   វតាុជាទី្ទ្មាល យៃូវសីល រឺទា រទងំ្ 
៣០ ចំសព្តះព្តង្ទ់ា រណ្តមយួ  
២-សសវៃចិតា ំ  រិតៃឹង្សសរ 
៣-តសជាា  វាោសមា  រោោមៃឹង្សសរៃូវសមងុៃធមម
សនាះ 
៤-មសរគៃ មរគបប ិបាទ្ៃំ ញុំង្មរគ ៃិង្មរគឲ្យ ល់គន  
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មសុ្កវាទ មានអង្គ៤ 
 

១-អតងំវតាុ    វតាុមៃិរិត 
២-វសំិវាទ្ៃចិតដ ំ  ចិតដរិតៃឹង្សព្តលឲ្យខុស 
៣-តសជាា វាោសមា  រោោមៃឹង្សព្តលឲ្យ
ខុស 
៤-បរសសតទ្តាវជិាៃៃំ  ញុំង្អនក្ នទ្ឲ្យ ឹង្
ចាស់ៃូវសសចក្ដីសនាះ 
 

              សោុមមរយៈ មានអង្គ៤ 
១-មជាៃីយវតាុ    វតាុជាទី្ាងំ្នៃសសចក្ដីព្ស
វងឹ្ រឺសុរា ៃិង្សមរយ័ 
២-បាតុក្មយាចិតដ ំ  ចិតដរិតបព្មុង្ៃឹង្ផឹក្ 
៣-តសជាា វាោសមា  រោោមៃឹង្ផឹក្ៃូវទឹ្ក្
ព្សវងឹ្សនាះ 
៤-តសសបាៃំ   បាៃផឹក្ៃូវទឹ្ក្ព្សវងឹ្សនាះ
ឲ្យក្ៃលង្បំរង្ក់្ចូលសៅ 
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វកិ្កេមភាជន មានអង្គ ៣ 
 

១-វកិាសោ  កាលខុស រឺព្រះអាទិ្តយសព្ជសៅសហើយ រាបទ្ល់អរុណរះ 
២-ោវកាលិកំ្ របស់ប្ លររួបរសិភារបាៃក្នុង្កាល រឺាងំ្រីអរុណរះស ើង្
 រាប ល់នងៃព្តង្ ់ 
៣-អសជាហរណំ បាៃសលបចូលសៅក្នុង្បំរង្ក់្។ 

នច្ចគតីព្រមទ្ធងំ្ មាោ រមួ 
ជាសកិ្កខ ែទមយួ មានអង្គ ៦ 

 

១-ៃចារីាទិ្   ការប្លបង្មាៃរា ំៃិង្សព្ចៀង្ជាស ើម 
២-ក្តាុក្មយាចិតា ំ រិតបព្មុង្ៃឹង្សធាើ  
៣-សុតទ្សសៃាា យរមៃំ សៅស ើមបសីាា ប ់ឬសមើល សហើយបាៃសាា បឬ់សមើល 
៤-មាោទិ្   វតាុសព្មាបព់្បោបក់ាយមាៃក្ព្មង្ផ្ចា ជាស ើម  
៥ -តុរណចឆៃទា  សសចក្ាពី្បាថ្វន  ៃឹង្ព្បោបា់ក្ប់្តង្ 
៦-តសស តុរណំ បាៃព្បោបា់ក្ប់្តង្ៃូវវតាុសព្មាបព់្បោបក់ាយមាៃផ្ចា
ក្ព្មង្ជាស ើមសនាះ។ 
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ឧចាច សយន មានអង្គ ៣ 
 

១-ឧចាា សយៃមោសយៃំ  ទី្ស ក្ ទី្អង្គុយ  ខ៏ពស់  ព៏្បសសើរហួស
ព្បមាណ 
២-បរសិភារចិតា ំ   រិតៃឹង្ស ក្ ឬ អង្គុយ 
៣-បរសិភារក្រណំ   បាៃស ក្ ឬ អង្គុយ 
កាលសបើឧឞាសក្ឧឞាសិកាព្បព្រឹតាឱយក្ៃលង្ៃូវសិកាខ បទ្ណ្តៗលុះប្តព្រមសោយអង្គក្នុង្
សិកាខ បទ្សនាះៗសទ្ើបឞាៃស ម្ ះថ្វក្ៃលង្សបើមៃិទៃ់ព្រមសោយអង្គសនាះក្ម៏ៃិឞាៃស ម្ ះ
ថ្វក្ៃលង្ៃូវសិកាខ បទ្សនាះៗសទ្។   

អង្គៃិចាសីល ៃិង្ ឧសឞាសងសីលចបប់្តប ុសណណ ះ 

កុ្សលក្មមបទ្ ៃិង្ អកុ្សលក្មមបទ្ 
ក្មមបទ្ប្ចក្សចេជាក្មមមាៃ  ៣ ោ ង្ រឺ កាយក្មម១, វចីក្មម  ១  

ៃិង្មសនាក្មម១។  
ប្ចក្ព្បសភទ្មាៃរីរោ ង្រឺ អកុ្សលក្មមបទ្១ កុ្សលក្មមបទ្១ ។ 

អកុ្សលក្មមបទ្ ១០ 
អកុ្សលក្មមបងរឺ រៃលង្ឬផលូវនៃអំសរើជាអកុ្សល មាៃ១០ោ ង្រឺៈ 
កាយទុ្ចារតិ អំសរើអាព្ក្ក្ប់្ លសំសរចសោយកាយ មាៃ ៣ ោ ង្ 

វចីទុ្ចារតិ  អំសរើអាព្ក្ក្ស់សព្មចសោយ  
វាចា មាៃ ៤  ោ ង្  
មសនាទុ្ចារតិ  អំសរើអាព្ក្ក្ប់្ លសសព្មចសោយ 

https://khmerbuddhism.wordpress.com/2012/01/20/%e1%9e%80%e1%9e%bb%e1%9e%9f%e1%9e%9b%e1%9e%80%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%98%e1%9e%94%e1%9e%91-%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84-%e1%9e%a2%e1%9e%80%e1%9e%bb%e1%9e%9f%e1%9e%9b%e1%9e%80%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%98/
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 ចិតាមាៃ ៣ ោ ង្ 
        កាយទុ្ចារតិ ៣ 

១-បាណ្តតិបាា កិ្រោិសមាល បស់តាមាៃជីវតិសោយ
កាយ ឬសព្បើសរឲ្យសធាើសោយវាចា 
២-អទិ្នាន ទនា  កិ្រោិលួចយក្ៃូវវតាុប្ លសរមៃិ
បាៃឲ្យសោយកាយ ឬសោយវាចា 
៣-កាសមសុមចិាឆ ចារា  កិ្រោិព្បព្រឹតដខុសក្នុង្កាម
ទងំ្ឡាយមៃិប្មៃជាក្មមសិទ្ធិរបស់ខលួៃ.។ 

វចីទុ្ចារតិ ៤ 
១-មុសាវាទ   កិ្រោិសព្តលសោយព្តក្យកុ្ហក្ 
២-បិសុណ្តវាចា  កិ្រោិសព្តលព្តក្យេុះេង្ ់
 ស ក្សសៀតបំប្បក្បំបាក្ស់រ 
៣-ផរសុវាចា   ក្រោិសព្តលព្តក្យអាព្ក្ក្ ់ព្ទ្សគះ
សបាះសបាក្សជរព្បសទ្ចជាស ើម 
៤-សមផបបោបា  កិ្រោិសព្តលព្តក្យសរាយរាយឥត
ព្បសោជៃ ៍

មសនាទុ្ចារតិ៣ 
១-អភជិា  ចិតដសំ ឹង្រនំរចំសព្តះព្ទ្រយរបស់
អនក្ នទ្សោយរិតបព្មុង្ៃឹង្   
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 ឲ្យបាៃមក្ជារបស់ខលួៃ 
២-រោបាទ្   ចិតដចង្រំៃំុរំរៃួ រឺប ង្ចង្ឲ់្យអនក្
 នទ្ ល់ៃូវសសចក្ដីវនិាស 
៣-មចិាឆ ទិ្ ា ិ  រំៃិតយល់ខុស សហើយព្បកាៃថ់្វ
ជាព្តូវ 

កុ្សលក្មមបទ្ ១០ 
               កុ្សលក្មមបង រឺ រៃលង្ ឬផលូវនៃអំសរើជាកុ្សល  មាៃ១០

ោ ង្រឺៈ 
កាយសុចរតិ អំសរើលអប្ លសំសរចសោយ កាយ 

 មាៃ ៣ ោ ង្ 
វចីសុចរតិ អំសរើលអសសព្មចសោយ  វាចា

 មាៃ ៤ ោ ង្ 
មសនាសុចរតិ អំសរើលអប្ លសសព្មចសោយ ចិតា       
                 មាៃ ៣ ោ ង្ 

កាយសុចរតិ ៣ 
១-បាណ្តតិបាា សវរមណី  សចតនាជាសហតុសវៀរចាក្កិ្រោិសធាើ 
សតាមាៃជីវតិឲ្យតុល ក្ ់ ចុះក្ៃលង្ រឺការសមាល បស់តា 
២-អទិ្នាន ទនា សវរមណី  សចតនាជាសហតុសវៀរចាក្កិ្រោិ 
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កាៃយ់ក្ៃូវរបស់ប្ លសរមៃិ បាៃឲ្យសោយកាយ ឬសោយវាចា 
៣-កាសមសុមចិាឆ ចារា សវរមណី  សចតនាជាសហតុសវៀរចាក្កិ្រោិ 
ព្បព្រឹតដខុសក្នុង្កាមទងំ្ឡាយ។ 

វចីសុចរតិ ៤ 
១-មុសាវាទ សវរមណី  សចតនាជាសហតុសវៀរចាក្កិ្រោិសព្តល
ព្តក្យកុ្ហក្ 
២-បិសុណ្តវាចា សវរមណី  សចតនាជាសហតុសវៀរចាក្កិ្រោិសព្តល
ព្តក្យេុះេង្ស់ ក្សសៀតបំប្បក្បំបាក្អ់នក្ នទ្ 
៣-ផរុសវាចា សវរមណី  សចតនាជាសហតុសវៀរចាក្កិ្រោិសព្តល
ព្តក្យអាព្ក្ក្ព់្ទ្សគះសបាះសបាក្សជរព្បសទ្ចជាស ើម 
៤-សមផបបោបា សវរមណី  សចតនាជាសហតុសវៀរចាក្កិ្រោិសព្តល
ព្តក្យសរាយរាយឥតព្បសោជៃ។៍ 

មសនាសុចរតិ ៣ 
១-អៃភជិា  មៃិមាៃចិតដសំ ឹង្រនំរ ចំសព្តះព្ទ្រយរបស់អនក្ នទ្ 

សោយរិតបព្មុង្ៃឹង្ឲ្យមក្ជារបស់ខលួៃ 
២-អរោបាទ្  មៃិមាៃចិតដចង្រំៃំុរំុរៃួ រឺប ង្ចង្ឲ់្យអនក្ នទ្ ល់
ៃូវសសចក្ដីវនិាស 
៣-សមាម ទិ្ ា ិ រំៃិតយល់ស ើេព្តូវ សហើយព្បកាៃថ់្វរិតជាព្តឹម
ព្តូវប្មៃ.។ ចប ់អកុ្សលក្មមបង ១០ ៃិង្ កុ្សលក្មមបង ១០ 
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ឧឞាសក្ៃសិទ្ទស 
សប្មាង្អំរីនាមថ្វឧឞាសក្ ៃិង្ធម៌ារបស់ឧឞាសក្សផសង្ៗ មាៃសីលជាស ើមជៃ 

ប្ ល មាៃ នាមបបេតិា ថ្វ ឧឞាសក្ សនាះ សោយសហតុប្ លឞាៃចូលសៅជិត ល់ៃូវ 
ព្រះរតៃព្តយ័ ជាទ្ីរឹង្ទ្ី ររ្ក្ ូចរុទ្ធភាសិត ប្ លព្រះសមាម សមពុទ្ធព្ទ្ង្់ព្ាស់សប្មាង្
ចំសព្តះ មោនាមសក្យរាជថ្វ មាន ល មោនាម ព្រហសាឯណ្តមយួឞាៃ ល់ៃូវព្រះរុទ្ធ 
ព្រះធម៌ា ព្រះសង្ឃ ជាទ្រីងឹ្ទ្រីរក្្ ព្រហសាសនាះឯង្ ឞាៃស ម្ ះថ្វ ឧឞាសក្ )សបើស្រ្សាីសៅ
ថ្វ ឧឞាសិកា ) ។មោ ង្សទ្ៀត មាៃឞាលីថ្វ រតៃតាយ ំឧឞាសតតី ិឧឞាសសកា ជៃឯណ្ត
ចូលសៅអង្គុយជិត  ព្រះរតៃ ព្ត័យ ជៃសនាះស ម្ ះថ្វ ឧឞាសក្ ។ 

អធបិាយថ្វ ជៃប្ លចូលសៅអង្គុយជិតព្រះរតៃព្ត័យសនាះ រឺមៃិប្មៃជាចូល 
សៅ អង្គុយជិត ព្រះរុទ្ធ ព្រះធម៌ា ព្រះសង្ឃជាៃិចាសោយរូបកាយសនាះសទ្ រឺសោក្សសស្រ្ងាគ ះ
យក្នាមកាយជាព្បមាណ សូមបជីៃសនាះសាិតសៅក្នុង្ទ្ី ៃ្ យប ុនាម ៃ ប្តមាៃសនាា ៃចិតា
ព្បព្រឹតាជាប់សៅក្នុង្រុណ ព្រះរតៃព្តយ័ ជាទ្ីរឹង្ទ្ីររ្ក្ជាៃិចាសហើយ ជៃសនាះស ម្ ះថ្វ
ឞាៃចូលសៅអង្គុយជិតព្រះរតៃព្តយ័ជាៃិចា,សបើព្គៃ់ ប្តចូល សៅអង្គុយជិតព្រះរុទ្ធសោយ
រូបកាយ ប្តសនាា ៃចិតាសនាះសាិតសៅក្នុង្ទ្ី ៃ្ យ អំរីរុណព្រះ រតៃព្តយ័ មៃិបសងាអ ៃចិតា
សៅក្នុង្រុណព្រះរតៃព្តយ័សទ្ ជៃសនាះស ម្ ះថ្វសាិតសៅ ៃ្ យអំរីរុណ ព្រះរតៃព្ត័យ 
មៃិប្មៃជា  ឧឞាសក្,ឧឞាសិកា ស ើយ  ។ 
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សីលនៃឧឞាសក្ 
 បញ្ា វរិតិសចតនា រឺជាសចតនាប្ លសវៀរចាក្សវរា ៥ ស ម្ ះថ្វជា សីល 

នៃ ឧឞាសក្ ូចរុទ្ធភាសិតប្ លព្រះបរមព្រូជាមាា ស់ ព្ទ្ង្ព់្ាស់សប្មាង្ចំសព្តះ មោនាម 
សក្យរាជថ្វ មាន លមោនាម ឧឞាសក្ឯណ្តឞាៃសវៀរចាក្ឞាណ្តតឞិាត រ ឺ មៃិសមាល ប ់
សតា ១ សវៀរចាក្អទ្និាន ទៃ រមឺៃិលួចព្ទ្រយអនក្ នទ្ ១ សវៀរចាក្មសុាវាទ្ រមឺៃិៃោិយ 
កុ្ហក្ ១ សវៀរចាក្សុរាសមរយៈ រមឺៃិផកឹ្ៃូវសុរាៃងិ្សមរយ័ ១ ឧឞាសក្សនាះស ម្ ះថ្វ ឧឞា
សក្មាៃសីល ។ 

 
អាជវីៈនៃឧឞាសក្ 

ក្ិរោិលះបង្ៃូ់វជំៃួេខុស ៥ ព្បការ សហើយព្បក្បក្ិចាការ ចិញ្ា ឹមជីវតិ សោយ
ព្តឹមព្តូវ ាមធម៌ា ស ម្ ះថ្វ អាជីវៈនៃឧឞាសក្  ូចមាៃរុទ្ធបបេតិា ប្ លព្រះ
សមាម សមពុទ្ធព្ទ្ង្់ោម  ចំសព្តះ ភកិ្ខុទងំ្ឡាយថ្វ បញ្ា ិមា ភកិ្ខសវ វណិជាា  ឧឞាស
សក្ៃ អក្រណីោ មាន លភកិ្ខុទងំ្ឡាយ  ជំៃួេ ខុសទងំ្ឡាយ ៥ ព្បការ ឧឞា
សក្មៃិរបបសីធាើស ើយ ។ 

 
ជៃំេួខុស ៥ ព្បការរៈឺ 

១-សតាវណិជាា  ជួេសព្រឿង្សស្រ្សាា វុធសព្មាបព់្បោរ រឺសធាើសព្រឿង្សស្រ្សាា វុធសនាះ
សោយខលួៃឯង្ឬឱយ 

អនក្ នទ្សរសធាើឱយ ឬឞាៃមក្សោយសហតុឯណ្តមយួ សហើយលក្់ៃូវ សព្រឿង្សស្រ្សាា
វុធសនាះ ។ 

២-សតាវណិជាា    ជួេមៃុសស ។ 
៣-មសំវណិជាា   ជួេសាច់ រឺចិញ្ា ឹមៃូវសតាទងំ្ឡាយ មាៃសគជា 
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ស ើម លុះ ល់សតាទងំ្ ឡាយ សនាះចសព្មើៃធំស ើង្ ក្ស៏មាល ប់យក្សាចល់ក្់ ។ 
៤-មជាវណិជាា   ជួេទ្ឹក្ព្សវងឹ្ រឺផសសំព្រឿង្ព្សវងឹ្ឯណ្តមយួសឱាើត 

ស ើង្ជាទ្ឹក្ព្សវងឹ្សោយ ខលួៃឯង្ ឬទ្ិេសរយក្មក្ សហើយលក្ៃូ់វទ្ឹក្ព្សវងឹ្សនាះ ។ 
៥-វសិវណិជាា   ជួេថ្វន រំិស រឺចាតប់្ចង្ផសថំ្វន រំិសឱយសក្ើតស ើង្ 

សោយខលួៃឯង្ ឬឱយសរផសឱំយ ឬឞាៃមក្សោយសហតុឯណ្តមយួ សហើយលក្ៃូ់វថ្វន រិំសសនាះ ។ 
             ឧឞាសក្ កាលសបើសវៀរចាក្ជំៃួេខុសទងំ្ ៥ ព្បការសៃះ សហើយឞាៃព្បតិបតាិការ
ចិញ្ា ឹម ជីវតិសោយធម៌ា ស ម្ ះថ្វមាៃអាជីវធម៌ា សោយព្បនរ ។ 

វបិតានិៃឧឞាសក្ 
ធមមជាតិប្ លញំុង្សីលៃិង្អាជីវធម៌ានៃឧឞាសក្ឱយវនិាសស ម្ ះថ្វ វបិតាិ ។ 
 វបិតាិសនាះមាៃ៥ោ ង្ រឺៈ 
១-អសសសទធ  សោត ិ  ឧឞាសក្មៃិសជឿរុណព្រះរតៃព្តយ័ ។ 
២-ទុ្សសសីោ សោត ិ  ឧឞាសក្ព្ទ្ុសាសីល  ។ 
៣-សកាតុហលមង្គលិសកា សោត ិ ឧឞាសក្ព្បក្បសោយមង្គលភ្ាក្ស់ផអើល 
។ 
៤-មង្គលំ បសចាត ិសនា ក្មម ំ ឧឞាសក្ព្បកាៃស់ជឿថ្វ មង្គលមាៃប្ក្សព្តរសវោ
ជាស ើមឱយផល មៃិព្បកាៃស់ជឿថ្វក្មមជាកុ្សល ៃិង្អកុ្សលឱយផលស ើយ ។ 
៥-ឥសា ច រហិទធ  ទ្ក្ខសិណយយ ំរសវសត ិតតា ច បរុាការ ំក្សរាត ិ ឧឞាសក្
ប្សាង្រក្ប្តទ្ក្ខិសណយយ បុរគលរឺប ិគគ ហក្ៈអនក្ទ្ទ្ួលទៃខ្ចង្សព្ៅព្រះរុទ្ធ 

សាសនាសនាះ។ឧឞាសក្ឯណ្ត ព្បក្បសោយវបិតាិ ៥ ោ ង្សៃះ ព្តង្វ់បិតាិណ្តមយួសហើយ,
ឧឞាសក្សនាះស ម្ ះ ថ្វ ឧឞាសក្ចណ្តឌ ល រឺឧឞាសក្ ូចមៃុសសចណ្តឌ លផង្ ស ម្ ះថ្វ 
ឧឞាសក្មលៈ រ ឺឧឞាសក្មាៃ ធម៌ាជា មៃទិលសៅហមង្ផង្ ស ម្ ះថ្វឧឞាសក្ប កិ្ ិាៈ រឺ
ឧឞាសក្ប្ លអនក្ព្ឞាជ្ ទងំ្ឡាយសោក្ តិះស ៀលផង្  ។ 
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សមបតានិៃឧឞាសក្ 
ធមមជាតិប្ លញំុង្សីល ៃិង្អាជីវធម៌ានៃឧឞាសក្ឱយបរបិូណ៌ា  ឱយបរសុិទ្ធព្បនរ
ស ម្ ះថ្វ សមបតិា  ។ សមបតាិសនាះមាៃ ៥ ោ ង្រឺៈ 
១-សទធ  សោត ិ ឧឞាសក្មាៃសសចក្ាីសជឿជាក្ច់ាស់ក្នុង្រុណព្រះរតៃព្តយ័ ។ 
២-សីោវា សោត ិ ឧឞាសក្មាៃសីល ។ 
៣-ៃ សកាតុហលមង្គលិសកា សោត ិ  ឧឞាសក្មៃិព្បក្បសោយមង្គលភ្ាក្់សផអើល 
។ 
៤-ក្មម ំបសចាត ិសនា មង្គលំ ឧឞាសក្ព្បកាៃ់សជឿថ្វក្មមជាកុ្សល ៃិង្អកុ្សល 

ឱយផល មៃិ ព្បកាៃស់ជឿថ្វ មង្គលមាៃប្ក្សព្តរសវោជាស ើមឱយផលស ើយ ។ 
៥-ៃ ឥសា រហិទធ  ទ្ក្ខសិណយយ ំរសវសត ិឥធ ច បរុាការ ំក្សរាត ិ   ឧឞាសក្  

មៃិប្សាង្រក្ ទ្ក្ខិសណយយ បុរគល រឺប ិគគ ហក្ៈអនក្ទ្ទ្ួលទៃខ្ចង្សព្ៅព្រះរុទ្ធសាសនា
ស ើយ សហើយសធាើទៃប្តក្នុង្ ទ្ក្ខិសណយយ បុរគលក្នុង្ព្រះរុទ្ធសាសនាសៃះ  ។  ឧឞាសក្
ឯណ្ត ព្បក្បសោយសមបតាិ ៥ ោ ង្សៃះសហើយ ឧឞាសក្សនាះស ម្ ះថ្វ ឧឞាសក្ រតៃៈ  
រឺឧឞាសក្ ូចជាវតាុ មាៃប្ក្វជាស ើមផង្ ស ម្ ះថ្វ ឧឞាសក្បទុ្មៈ រឺឧឞាសក្  ូច
ផ្ចា ឈូក្មាៃរណ៌ា ព្ក្ហមផង្ ស ម្ ះថ្វ ឧឞាសក្បណុឌ រកី្ៈ រឺឧឞាសក្ ូចជាផ្ចា ឈូក្
មាៃរណ៌ា សផង្ ។  
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រុណនៃឧឞាសក្ 
ធម៌ាសព្មាបឧ់ឞាសក្ឧឞាសិកាព្បតិបតាិព្របរូ់ប ស ើមបៃីឹង្ឱយសក្ើត ឱយចសព្មើៃៃូវ 

សមបតាិទងំ្រួង្ ស ម្ ះថ្វ រុណ ។ រុណសៃះជារបស់ ឧឞាសក្ ឧឞាសិកា សៅថ្វ ឧឞា
សក្រុណ មាៃ ១០ ោ ង្រឺៈ 
            ១-សសង្ឃៃ សទ្ធឹ សមាៃសុខទុ្សកាខ  សោត ិ ឧឞាសក្អនក្រមួសសចក្ាីមយួអសៃលើ
សោយភកិ្ខុសង្ឃ  រឺថ្វសបើភកិ្ខុសង្ឃមាៃសសចក្ាីសុខ ក្ស៏ព្តក្អរ សបើភកិ្ខុសង្ឃមាៃសសចក្ាីទុ្ក្ខ
ព្រួយ ក្ព៏្រួយជាមយួផង្ ។ 

២-កាយិក្វាចសិក្ញ្ា  សុរក្ខតិ ំ សោត ិ ឧឞាសក្មាៃកាយក្មម ៃិង្វចីក្មមរក្ា
សហើយសោយព្បនរ ។ 
៣-ធសមាម  អធបិសតសយោ សោត ិឧឞាសក្មាៃធម៌ា ជាអធិបតី រឺថ្វសបើព្បព្រឹតាសធាើ 

អាីៗ រប្មង្កាៃ់ យក្ធម៌ាជាធំ ជាទ្ីាងំ្ ជាទ្ីអាង្មា ំមៃិឱយខុស មៃិឱយស លៀង្ឃ្លល តអំរីធម៌ា
ស ើយ ។ 

៤-យថ្វថ្វសមៃ សំវភិាររសា វ សោត ិ ឧឞាសក្ជាអនក្សព្តក្អរក្នុង្ការបរចិាា រ
ទៃ ាមសមរួរ ល់ ក្មាល ងំ្នៃខលួៃ រឺសធាើទៃាមសមរួរ ល់ព្ទ្រយតិចៃិង្ 

សព្ចើៃ សបើមាៃតិចក្ស៏ធាើតិច សបើមាៃសព្ចើៃក្ស៏ធាើ សព្ចើៃ មៃិមាៃមចឆរយិធម៌ាព្របសង្ាត់សនាា ៃ
ចិតាស ើយ ។ 

៥-ជៃិសាសៃ ំជាៃតុិញ្ា  វាយមត ិឧឞាសក្ឧសាហ៍រោោម ស ើមបៃីឹង្ឱយ ឹង្ 
ចាស់ៃូវសាសៃៈ រឺព្តក្យសព្បៀៃព្បសៅ ព្តក្យបណ្តា ំនៃព្រះជិៃព្សី ។ 

៦-សមាម ទ្ ិាសិកា វ សោត ិឧឞាសក្ជាសមាម ទ្ិ ិា រឺមាៃព្ឞាជ្ាស ើេព្តូវ ាមសស 
ចក្ាីរិត ។ 

៧-អបរសា សកាតុហលមង្គលិសកា វ សោត ិឧឞាសក្ព្ឞាសចាក្មង្គលភ្ាក្់ 
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សផអើល សហើយជាអនក្ មៃិព្បកាៃស់ជឿថ្វ មង្គលមាៃប្ក្សព្តរសវោជាស ើមឱយផលស ើយ 
ព្បកាៃស់ជឿប្តក្មមជាកុ្សល ៃិង្ អកុ្សលថ្វឱយផល ។ 

៨-ជវីតិសហតុប ិអញ្ា ំ សាា រ ំៃ ឧទ្ទសិត ិឧឞាសក្សបើទុ្ក្ជាមាៃសហតុរួរ ល់ៃូវ 
សសចក្ាី វនិាសជីវតិក្ាី ក្ម៏ៃិលះបង្ព់្រះរតៃព្តយ័ សហើយព្ត ប់សៅកាៃ់យក្មៃុសស នទ្
ជាព្រូអាចារយ ជាទ្ីរឹង្របស់ខលួៃ ថ្វព្បសសើរជាង្ព្រះរតៃព្តយ័សនាះស ើយ ។ 

៩-សមរគរាសមា វ សោត ិឧឞាសក្មាៃសសចក្ាីសព្តក្អរក្នុង្សាមរគីធម៌ា រឺសសចក្ាី 
ព្រមសព្រៀង្គន  ។ 

១០-សាសសៃ ចរត ិឧឞាសក្ព្បព្រឹតាលអ ក្នុង្ព្រះរុទ្ធសាសនា រឺព្បព្រឹតាាមប្ត 
ធម៌ាវៃិយ័ជារុទ្ធសាសនា ។ ឧឞាសក្រុណទងំ្ ១០ ោ ង្សៃះ ឧឞាសក្ ឧឞាសិការបបី
ព្បព្រឹតាាម កុ្ំឱយស លៀង្ឃ្លល តស ើយ សព្ព្តះជាធម៌ាអាចៃឹង្សធាើចិតាឧឞាសក្ ឧឞាសិកា អនក្
ព្បព្រឹតាឱយសុចរតិផូរផង្ក់្នុង្ព្រះរុទ្ធសាសនា សហើយឱយឞាៃជាបចាយ័នៃៃិព្តា ៃសមបតាិផង្ ។ 

 
 
 
 

ចបឧ់ឞាសក្ៃសិទ្ទស សោយសសង្ខបប ុសណណ ះ 
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អរយិដ្ឋង្គិកមគគ 
សមាម ទ្ ិារិកឺារយល់ព្តូវ, ការ ឹង្ក្នុង្អរយិសចាៈ៤, រឺការ ឹង្ថ្វអាីជាទុ្ក្ខ, ការ

 ឹង្ៃូវមលូសហតុជាទ្ីសក្ើតស ើង្នៃទុ្ក្ខ, ការ ឹង្វធិីរលំតទុ់្ក្ខ, ៃិង្ ការ ឹង្ក្នុង្ការព្បតិបតាិ
ាមវធិីរលំត់ទុ្ក្ខ។ 

សមាម សង្ាបបៈ រឺការព្តិះរះិព្តូវ, រឺការរិចារណ្តក្នុង្ការសចេចាក្កាម, ការ
រិចារណ្តក្នុង្ការមៃិរោបាទ្ ឬ សបៀតសបៀៃមៃុសស នទ្, សតា នទ្, រមួទងំ្ខលួៃឯង្ ៃិង្ 
បរសិាា ៃប្ លខលួៃឯង្  ៃិង្  មៃុសសសតារស់សៅ ។ 

សមាម វាចា រឺការសព្តលព្តក្យសមាៃីិោយលអព្តឹមព្តូវ រួរសាា ប់ ៃិង្ ព្តូវាម
កាលសទ្សៈ; រសឺចតនាសវៀរចាក្ការៃិោយកុ្ហក្, ការៃិោយេុះេង្់សរ, ការៃិោយ
ព្ទ្សគះ, ឬ ការៃិោយសរាយរាយឥតព្បសោជៃ៍ ។ 

សមាម ក្មមៃាៈ រឺការសធាើសក្មមភារ ឬ ការងារព្តឹមព្តូវាមក្បួៃខ្ចន  ឬ ៃីតិវធិី; រឺ
សចតនាសវៀរចាក្ការសមាល ប់សតា, ការសវៀរចាក្ការលួចព្ទ្រយអនក្ នទ្, ៃិង្ ការសវៀរចាក្ការ
ព្បព្រឹតាិធម៌ាមៃិព្បសសើរទងំ្រួង្ ។ 

សមាម អាជវីៈ រឺការព្បក្បរបររក្សីុចិញ្ា ឹមជីវតិព្តឹមព្តូវ ព្សបចាបជ់ាតិ ៃិង្ អៃារ
ជាតិ ឬការលះបង្ៃូ់វការចិញ្ា ឹមជីវតិខុស (មាៃ ូចជា ជំៃួេ ៥ ព្បការ រឺ ជួេសព្រឿង្ព្ស
វងឹ្, ជួេសព្រឿង្សេៀៃ, ជួេមៃុសស, ជួេសតា, ជួេសាស្រ្សាា វុធនានា ។ល។), ៃិង្ព្តូវ
ព្បក្បរបរចិញ្ា ឹមព្តឹមព្តូវាមចាបរ់ ា ៃិង្ ចាបស់ាសនា ។ 

សមាម វាោមៈ រឺការរោោមព្តូវ រឺរោោមញំុង្ឆ្ៃទៈឲ្យសក្ើតស ើង្, ព្បឹង្ប្ព្បង្
ព្បាររធរោោម, ផគង្ចិតាទុ្ក្ាងំ្រោោមមាសំ ើមបញំុីង្រួក្អកុ្សលធម៌ា ោ៏មក្ប្ ល
មៃិ ទៃ់សក្ើតកុ្ំឲ្យសក្ើតស ើង្បាៃ, ញំុង្ឆ្ៃទៈស ើមបលីះបង្ៃូ់វរួក្អកុ្សលធម៌ាប្ លសក្ើត
ស ើង្សហើយ, រោោមញំុង្កុ្សលធម៌ាទងំ្ឡាយប្ លមៃិទៃស់ក្ើតឲ្យសក្ើតស ើង្, ញំុង្

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A2%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9F%A4
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រួក្អកុ្សលធម៌ាប្ លសក្ើតស ើង្សហើយ ឲ្យាងំ្សៅកុ្ំឲ្យសភលចភាល ងំ្សៅវេិ, ឲ្យចសព្មើៃធំ
ទូ្ោយសរេបរបិូរណ៌ា  ។ 

សមាម សត ិរឺការរឭក្ព្តូវ, ការរិចារណ្តសរឿយៗៃូវសតិបបោា ៃ ៤, រឺរិចារណ្ត
ៃូវកាយក្នុង្កាយ មាៃរោោមជាសព្រឿង្ ុតក្ំសៅក្ិសលស, មាៃការ ឹង្ខលួៃ, ក្ំចាតប់ង្់
ៃូវអភជិា ៃិង្ សទមៃសសក្នុង្សោក្សចេ, រិចារណ្តសរឿយៗៃូវសវទ្នាក្នុង្សវទ្នា, ៃូវចិតា
ក្នុង្ចិតា, ៃូវធម៌ាក្នុង្ធម៌ាទងំ្ឡាយ ។ 

សមាម សមាធ ិ រឺការាងំ្ចិតាមាពំ្តូវ, ការសាៃ ត់ចាក្អកុ្សលធម៌ាទងំ្ឡាយ បាៃ
 ល់ៃូវ្ៃទងំ្ឡាយមាៃបឋមជាៃជាស ើម។ បុរគលប្ លមៃិព្បមាងសហើយសៅក្នុង្
ធមមវៃិយ័ ស ើរាមផលូវព្បក្បសោយអង្គ ៨ ព្បការ ព៏្បសសើរ បុរគលសនាះៃឹង្អាចលះបង្់
ក្សំណើ ត )ជាតិ), សង្ារ ៃិង្ សសព្មចព្រះៃិព្តា ៃ ប្ លជាទ្ីបំផុតនៃក្ង្ទុ្ក្ខ ។ 

អរយិសច្ចៈ ៤ 
១- ទុ្ក្ខអរយិសចាៈ សសចក្ដីរិតរបស់អរយិៈរឺទុ្ក្ខ បាៃ ល់ធមមជាត 

ប្ លសតាជីក្គស់រសំលើង្បាៃសោយព្ក្ ធមមជាតទ្សទ្ ធមមជាតនាឲំ្យ
លំបាក្ព្រួយ រិបាក្អតព់្ទ ំ ធមមជាតប្ លអរយិបុរគលសខពើមសឆ្អើមធុេព្ទៃ ់
សៃឿយណ្តយ សនាះរឺ ទុ្ក្ខ ១២ ក្ង្ រឺ៖ 

១. ជាតិទុ្ក្ខ កិ្រោិសក្ើត សក្ើតព្រម កិ្រោិចុះកាៃរ់ភ៌ា កិ្រោិសក្ើត 
កិ្រោិសក្ើតងមី កិ្រោិមាៃព្បាក្ នៃខៃធ កិ្រោិបាៃចំសព្តះៃូវអាយតៃៈក្នុង្
សតាៃិកាយសនាះ ៗ នៃរកួ្សតាសនាះៗ, 
២. ជរាទុ្ក្ខ កិ្រោិព្ទុ្ឌ្សព្ទម ព្គពំ្គ សធមេបាក្ ់សក្ស់ាូវ ប្សបក្ព្ជួេព្ជីវ 
កិ្រោិសាបសូៃយអាយុ កិ្រោិចាស់ជំុវេិនៃឥស្រ្ៃទិយ, 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%94%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%B6%E1%9E%93
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9E%97%E1%9E%B7%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%88%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%91%E1%9F%84%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E2%80%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%88%E1%9E%B6%E1%9E%93
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%90&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9F%90%E1%9E%99&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9F%90%E1%9E%99&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%93%E1%9F%90%E1%9E%99&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%B7&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%B7&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%8B%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A&action=edit&redlink=1
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៣. មរណទុ្ក្ខ កិ្រោិចយុតិ ឃ្លល តសចេ ប្បក្តុល យ អៃារតុៃ សសចក្ដី
សាល បរឺ់មចាុ កាលកិ្រោិ កិ្រោិប្បក្តុល យនៃខៃធ កិ្រោិោក្ស់ចាលៃូវ
សាក្សរ កិ្រោិផ្ចដ ចប់ង្ជី់វតិិស្រ្ៃទិយ ។ )អៃិចាក្មម អៃិចាធមម សុរត សៅ
កាៃប់រសោក្),។ 

៤. សសាក្ទុ្ក្ខ សំសណ្តក្ កិ្រោិសាដ យ កិ្រោិព្សសណ្តះ ព្សសង្ះ
ព្សសងាចខ្ចង្ក្នុង្ សសព្ង្ង្សនព្ង្ខ្ចង្ក្នុង្ នៃបុរគលព្បក្បសោយសសចក្ដី
វនិាសអៃារាយណ្តមយួ ប្ លទុ្ក្ខធម៌ាណ្តមយួមក្ប ះព្តល់,។ 

៥. បរសិទ្វទុ្ក្ខ កិ្រោិយទំ្េួរក្ យំទ្េួសរៀបរាប ់ អាការយទំ្េួរក្ 
អាការយំទ្េួសរៀបរាប ់ខសកឹ្ខសួលអណដឺ តអណដ ក្,។ 

៦. ទុ្ក្ខទុ្ក្ខ សសចក្ដទុី្ក្ខ សសចក្ដីមៃិព្សស់ព្សាយព្បព្រឹតាក្នុង្កាយ 
កិ្រោិទ្ទ្ួលសសាយៃូវសសចក្ដីទុ្ក្ខ សសចក្ដមីៃិព្សស់ព្សាយសក្ើតអំរីការប ះ
ព្តល់សោយកាយ,។ 

៧. សទមៃសសទុ្ក្ខ សសចក្ដីទុ្ក្ខ សសចក្ដីមៃិព្សស់ព្សាយព្បព្រឹតាក្នុង្
ចិតា កិ្រោិទ្ទ្លួសសាយៃូវសសចក្ដីទុ្ក្ខ សសចក្ដីមៃិព្សស់ព្សាយ សក្ើតអំរី
ការប ះព្តល់សោយចិតា,។ 

៨. ឧបាោសទុ្ក្ខ សសចក្ដីចសង្អៀតចង្អល់ សសចក្ដីាៃតឹង្ ភារ
ចសង្អៀតចង្អល់ ភារាៃតឹង្ នៃបុរគលព្បក្បសោយវនិាសអៃារាយណ្តមយួ
ប្ លទុ្ក្ខធម៌ាណ្តមយួមក្ប ះ ព្តល់,។ 
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៩. អបបសិយហ ិ សមបសោរទុ្ក្ខ ការព្បក្បព្រមសោយសតាៃឹង្
សងាខ រមៃិជាទី្ព្សឡាេ់ ជាទុ្ក្ខ រឺការសង្គម សមារម ព្បជំុព្រមោយ ំ
សោយ រូប សំស ង្ ក្លិៃ រស សផ្ច ារាៈ មៃិជាទី្ព្បាថ្វន  មៃិជាទី្សព្តក្អរ មៃិ
ជាទី្សរេចិតា ឬសោយរកួ្បុរគល មៃិព្បាថ្វន ព្បសោជៃ ៍ មៃិព្បាថ្វន សសចក្ដី
ចំសរ ើៃ មៃិព្បាថ្វន ការសៅសបាយ មៃិព្បាថ្វន ធម៌ាសក្សមចាក្សោរៈ,។ 

១០. បសយហ ិវបិបសោរទុ្ក្ខ ការព្ព្តតព់្បាសចាក្សងាខ រៃឹង្សតាជា
ទី្ព្សឡាេ់ ជាទុ្ក្ខ រឺការមៃិមូលមតិា – មៃិជបួជំុ មៃិមូលព្តកូ្ល មៃិសៅ
ោយ ំគន  សោយរូប សសមលង្ ក្លិៃ រសសផ្ច ារាៈ ជាទី្ព្បាថ្វន  ជាទី្សព្តក្អរ 
ជាទី្សរេចិតា ឬសោយមាាបិា បង្បអូៃព្បុស បង្បអូៃព្សី អាមាតយ ញតិ
សាសោហិត ប្ លព្បាថ្វន ព្បសោជៃ ៍ ព្បាថ្វន សសចក្ដីចំសរ ើៃ ព្បាថ្វន ធម៌ាសក្សម
ចាក្សោរ,។ 

១១.យមបចិឆំ ៃ លភតី តមប ិទុ្ក្ខ ំការប្ លព្បាថ្វន របស់ណ្តមៃិបាៃ
របស់សនាះ ជាទុ្ក្ខ រឺ រកួ្សតាមាៃកំ្សណើ ត ការព្គពំ្គ ជមៃ ឺមាា ត ់ សសចក្ដី
សាល ប ់ សសចក្ដីសសាក្ សសចក្ដីខសកឹ្ខសួល ទុ្ក្ខសទមៃសស សសចក្ដីចសង្អៀត
ចង្អល់ជាធមមា មាៃសសចក្ដីព្បាថ្វន ថ្វ ” ឱ ! ហន៎ សធាើសមដចសយើង្ទងំ្ឡាយកំុ្
របបមីាៃកំ្សណើ ត ការព្គពំ្គ ជមៃ ឺមាា ត ់។ល។ សសចក្ដីចសង្អៀតចង្អល់ ឱ
ហន៎ សធាើ ូចសមដចបាៃ កំ្សណើ ត ការព្គពំ្គ ជមៃ ឺមាា ត ់។ល។ សសចក្ដីចសង្អៀត
ចង្អល់កំុ្មក្កាៃស់យើង្ទងំ្ឡាយ” (ព្បាថ្វន សៃះមៃិសំសរច),។ 

 



 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ   87 

 

១២. សង្ខសិតាៃ បញ្ាុបាទៃក្ខនាធ  ទុ្កាខ  សោយបំព្រួេឧបាទៃក្ខៃធ 
៥ ជាទុ្ក្ខ រឺ៖ 

រូបូបាទៃក្ខៃធ  រំៃរនៃសសចក្ដីព្បកាៃម់ា ំ រឺរូប, 
សវទ្ៃូបាទៃក្ខៃធ រំៃរនៃសសចក្ដីព្បកាៃម់ា ំ រឺសវទ្នា, 
សញ្ាូ បាទៃក្ខៃធ រំៃរនៃសសចក្ដីព្បកាៃម់ា ំ រឺសញ្ញា , 
សងាខ រូបាទៃក្ខៃធ រំៃរនៃសសចក្ដីព្បកាៃម់ា ំ រឺសងាខ រ, 
វញិ្ញា ណូបាទៃក្ខៃធ  រំៃរនៃសសចក្ដីព្បកាៃម់ា ំ រឺវញិ្ញា ណ
, 
២- ទុ្ក្ខសមុទ្យអរយិសចាៈ សសចក្ដីរិតរបស់អរយិៈ រឺសហតុប្ ល

សក្ើតព្រមនៃទុ្ក្ខ បាៃ ល់តណ្តេ ព្បក្បសោយៃៃទិរារសព្តក្អរក្នុង្ភរសនាះៗ 
សរឿយៗ មៃិោច ់ញុំង្សតាឲ្យសក្ើតក្នុង្ភរងមី តណ្តេ មាៃ៣ រឺ៖ 

កាមតណ្តេ  សសចក្ដីព្បាថ្វន ក្នុង្ក្ប្ៃលង្សក្ើតមាៃកាម, 
ភវតណ្តេ  សសចក្ដីព្បាថ្វន ក្នុង្ក្ប្ៃលង្ព្រហមមាៃរូប, 
វភិវតណ្តេ   សសចក្ដីព្បាថ្វន ក្នុង្ក្ប្ៃលង្សក្ើតព្រហមឥតរូប, 

តណ្តេ សនាះសក្ើតស ើង្ក្នុង្ធមមជាតិជាទី្ ព្សឡាេ់ ជាទី្សព្តក្អរក្នុង្
សោក្ សៅអាព្ស័យក្នុង្ធមមជាតិសនាះរឺ អាយតៃៈខ្ចង្សព្ៅ ៦ អាយតៃៈ
ខ្ចង្ក្នុង្ ៦, វញិ្ញា ណ ៦, សមផសស ៦, សវទ្នា ៦, សញ្ញា  ៦, សសញ្ាតនា ៦, 
តណ្តេ  ៦, វតិក្ាៈ ៦, វចិារៈ ៦ ។ 
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៣- ទុ្ក្ខៃិសរាធអរយិសចាៈ សសចក្ដីរិតរបស់អរយិៈរឺកិ្រោិរលំត់
តណ្តេ បណ្តដ លទុ្ក្ខ បាៃ ល់កិ្រោិរលំតត់ណ្តេ សនាះឥតមាៃសសសសល់
កិ្រោិរោស់សចាល សបាះបង្ស់ចាល កិ្រោិរចួផុតតណ្តេ សនាះ មៃិមាៃ
អាល័យ ។ កិ្រោិលះបង្ ់កិ្រោិរលំតត់ណ្តេ  ប្ លសក្ើតស ើង្អាព្ស័យក្នុង្
ធមមជាតិជាទី្ព្សឡាេ់ ជាទី្សព្តក្អរមាៃអាយតៃៈជាស ើមសនាះ ។ 

៤- ទុ្ក្ខៃិសរាធគមៃីិប ិបទអរយិសចាៈ សសចក្ដីរិតរបស់អរយិៈ រឺ
ប ិបទនាសំៅកាៃទ់្ីរលំតត់ណ្តេ បណ្តដ លទុ្ក្ខ បាៃ ល់ អរយិមរគមាៃអង្គ ៨ ។ 

 
 

អរយិសចា៤សៃះអាចសៅសោយខលសីទ្ៀតថ្វៈ 
 
១-ទុ្ក្ខសចាៈ   ២-សមុទ្យសចាៈ   
៣-ៃិសរាធសចាៈ   ៤-មរគសចាៈ 
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មង្គេសពូ្ត 
ឯវសម សុតា ំ(សូព្តសៃះស ម្ ះមង្គលសូព្ត) រឺខ្ុ ំ )ស ម្ ះអាៃៃទ បាៃ 

សាា បម់ក្សហើយោ ង្សៃះថ្វ)ឯកំ្ សមយ ំ ភរវា សាវតាយិ ំ វហិរតិ សជតវសៃ 
អនាងបិណឌិ ក្សស អារាសម សមយ័មយួ ព្រះ ម៏ាៃព្រះភារព្ទ្ង្រ់ង្ស់ៅ ក្នុង្
វតាសជតរៃ ជាអារាមរបស់អានាងបណឌិ ក្សស ាី សទ្ៀបព្កុ្ង្សាវតាី ។ 

អងសខ្ច អញ្ាតរា សទ្វា អភកិ្ានាា យ រតាោិ អភកិ្ាៃាវណ្តណ  សក្វលក្បប ំ
សជតវៃំ ឧភាសសាា  សយៃ ភរវា សតៃុបសង្ាម ិឧបសង្ាមាិា  ភរវៃា ំ
អភវិាសទ្ាា  ឯក្មៃា ំអោា សិ លំោបស់នាះឯង្ សទ្វាអង្គ១ កាល 
ប្ លសវោរាព្តីបឋមោម ក្ៃលង្សៅសហើយ មាៃរសមី ល៏មមញុំង្វតា 

សជតរៃ ជំុវេិទងំ្អស់ឲ្យភលសឺាា ង្ សហើយព្រះ ម៏ាៃព្រះភារព្ទ្ង្រ់ង្ក់្នុង្ទី្
ណ្ត ក្ចូ៏លសៅក្នុង្ទី្សនាះ លុះចូលសៅ ល់សហើយ សទ្ើបថ្វា យបង្គំចំសព្តះ
ព្រះអង្គ ម៏ាៃព្រះភារ សហើយឈរសៅក្នុង្ទី្ ស៏មររួ ឯក្មៃាំ ឋាិ សខ្ចសា 
សទ្វា ភរវៃាំ គថ្វយ អជឈភាសិ កាលសទ្វាសនាះឈរក្នុង្ទី្ ស៏មររួ
សហើយ សទ្ើបព្កាបទូ្លព្រះ ម៏ាៃព្រះភារសោយព្តក្យជាគថ្វ )ោ ង្សៃះ) ថ្វៈ 

រហូ សទ្វា មៃុសា ច មង្គោៃិ អចិៃាយុ ំអាក្ង្ខមានា សសាាា ៃំព្រូ
ហ ិមង្គលមុតាម ំសទ្វាៃិង្មៃុសសទងំ្ឡាយជាសព្ចើៃ ព្បាថ្វន ៃូវសស
ចក្ាីសួសាី បាៃរិតរក្ៃូវមង្គលទងំ្ឡាយ សូមព្រះអង្គព្ទ្ង្ព់្រះ
សមាា  សំប្ ង្ព្បាបៃូ់វមង្គល ឧ៏តាម(ព្រះ ម៏ាៃព្រះភារព្ទ្ង្ព់្ាស់ 
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សំប្ ង្តបព្តក្យសទ្វាសនាះសោយរុទ្ធភាសិតជាគថ្វោ ង្សៃះថ្វ) 
អសសវនា ច ព្តោៃំ បណឌិ ាៃញ្ខ  សសវនា បូជា ច បូជៃិោៃំ ឯត
មមង្គលមុតាម ំ កិ្រោិមៃិសសររប ់ ៃូវបុរគលព្តលទងំ្ឡាយ១ 
កិ្រោិសសររបៃូ់វបុរគលជាបណឌិ តទងំ្ឡាយ  ១  កិ្រោិបូជា ល់ 

បុរគល ប្ លររួបូជាទងំ្ឡាយ១ ទងំ្៣សៃះ ជាមង្គល ឧ៏តាម ។ 
ប ិរូបសទ្សវាសសា ច បុសរា ច ក្តបុញ្ាា អតាសមាម បណីធិ ច ឯត
មមង្គលមុតាម ំកិ្រោិសៅក្នុង្ព្បសទ្ស ស៏មររួ១ ភាវៈនៃបុរគលបាៃ 

សធាើបុណយ ទុ្ក្សហើយក្នុង្កាលមុៃ១ កិ្រោិ ំក្ល់ខលួៃសោយព្បនរ១ ទងំ្៣
សៃះ ជាមង្គល ឧ៏តាម ។ 

ព្តហុសចាញ្ា  សិបបញ្ា  វៃិសោ ច សុសិក្ខសិាា  សុភាសិា ច ោ 
វាចា ឯតមមង្គលមុតា ំភាវៈនៃបុរគលបាៃសាា ប ់បាៃសរៀៃសហើយសោយ
សព្ចើៃ ១  សិលបស៍ាស្រ្សារឺសសចក្ាីសឆ្លៀវ ល្ ស់ក្នុង្ហតាក្មម   របស់អនក្ 

បសួៃិង្ព្រហសា១ វៃិយ័ប្ លបុរគលសិក្ាសោយព្បនរ១វាចាប្ លបុរគល
សព្តលព្តឹមព្តូវ១ ទងំ្៤សៃះ ជាមង្គល ឧ៏តាម ។ 

មាាបិតុឧបោា ៃំ បុតាទរសស សង្គសោ អនាកុ្ោ ច ក្មមនាា  ឯត
មមង្គលមុតាម ំកិ្រោិបំសរ ើៃូវមាា ១   កិ្រោិបំសរ ើៃូវបិា   ១ សសចក្ាី 

សសស្រ្ងាគ ះ ល់បុព្តៃិង្ភរោិ១ ការងារទងំ្ឡាយប្ លមៃិព្ចបូក្ព្ចបល់១ 
ទងំ្៤សៃះ ជាមង្គល ឧ៏តាម ។ 
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ទៃញ្ា  ធមមចរោិ ច ញតិកាៃញ្ា  សង្គសោ អៃវជាា ៃិ ក្មាម ៃិ ឯត
មមង្គលមុតាមកិំ្រោិបរចិាា រទៃ ១  កិ្រោិព្បព្រឹតាៃូវធម៌ា  ១ សសចក្ាី 

សសស្រ្ងាគ ះ  ល់ញតិទងំ្ឡាយ១ ការងារទងំ្ឡាយប្ លមៃិមាៃសទស១ 
ទងំ្៤សៃះ ជាមង្គល ឧ៏តាម ។ 

អារតី វរិតី បាបា មជាបានា ច សញ្ា សមា អបបមាសទ ច ធសមមសុ ឯត
មមង្គលមុតាមកិំ្រោិមៃិសព្តក្អរក្នុង្បាប ៃិង្កិ្រោិសវៀរចាក្បាប  ១  

សសចក្ាីសព្ងួ្មចាក្កិ្រោិផឹក្ៃូវទឹ្ក្ព្សវងឹ្១ សសចក្ាីមៃិព្បមាទ្ក្នុង្ធម៌ា
ទងំ្ឡាយ១ ទងំ្៣សៃះ ជាមង្គល ឧ៏តាម ។ 

គរសវា ច ៃិវាសា ច សៃាុ ា ី ច ក្តញ្ាា កាសលៃ ធមមសសវៃំ ឯត
មមង្គលមុតាមសំសចក្ាសីគររចំសព្តះបុរគល ប្ លររួសគររ១ កិ្រោិ 

ព្បព្រឹតាបនាទ បៃូវខលួៃ១ សសចក្ាីសព្តក្អរចំសព្តះរបស់ប្ លមាៃ១ ភាវៈនៃ
បុរគលអនក្ ឹង្ៃូវឧបការៈ ប្ លអនក្ នទ្សធាើសហើយ ល់ខលួៃ១ កិ្រោិសាា បៃូ់វ
ធម៌ាាមកាល១ ទងំ្៥សៃះ ជាមង្គល ឧ៏តាម ។ 

ខៃាី ច សសាវចសសា សមណ្តៃញ្ា  ទ្សសៃំ កាសលៃ ធមមសាក្ចាឆ  ឯ
តមមង្គលមុតាមសំសចក្ាីអតធ់ៃ១់ ភាវៈនៃបុរគលប្ ល សរព្បសៅបាៃ 

សោយងាយ១ កិ្រោិបាៃស ើេបាៃជបួៃូវសមណៈទងំ្ឡាយ១ ធមម
សាក្ចាឆ រឺកិ្រោិ សៃទនាសៅវេិសៅមក្ ៃូវធម៌ាាមកាល១ ទងំ្៤សៃះ ជា
មង្គល ឧ៏តាម ។ 
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តសបា ច ព្រហមចរយិញ្ា  អរយិសចាា ៃ ទ្សសៃំ ៃិព្តា ៃសចឆកិិ្រោិ ច ឯ
តមមង្គលមុតាមសំសចក្ាីរោោម ុតៃូវបាបធម៌ា  ១ កិ្រោិព្បព្រឹតាៃូវ 

ធម៌ា ព៏្បសសើរ១ កិ្រោិស ើេៃូវអរយិសចាៈទងំ្ឡាយ១ កិ្រោិសធាើឲ្យជាក្់
ចាស់ៃូវព្រះៃិព្តា ៃ១ ទងំ្៤សៃះ ជាមង្គល ឧ៏តាម ។ 

ផុ ាសស សោក្ធសមមហ ិចិតាំ យសស ៃ ក្មបតិ អសសាកំ្ វរិជំ សខម ំឯត
មមង្គលមុតាមចិំតានៃបុរគលឯណ្ត ប្ លសោក្ធម៌ាទងំ្ឡាយព្តល់ 

ព្តូវសហើយ មៃិរសំភើបញបេ័់រ១ មៃិមាៃសសចក្ាីសសាក្១ មាៃធុលីរឺរារៈ
សៅសព្បាសសហើយ១ ជាចិតាសក្សមក្ាៃា១ ទងំ្៤សៃះ ជាមង្គល ឧ៏តាម ។ 

ឯាទិ្សាៃិ ក្ាា ៃ សរាតាមបរាជិា សរាតា សសាតា ឹរចឆៃាិ ត
សៃាសំ មង្គលមុតាមៃាិសទ្វាៃិង្មៃុសសទងំ្ឡាយ សធាើៃូវមង្គលទងំ្ 

ឡាយ ព្បាក្  ូសចនះសហើយ ជាអនក្មៃិចាលចាេ់ក្នុង្ទី្ទងំ្រងួ្ ប្តង្ ល់
ៃូវសសរសួីសាីក្នុង្ទី្ទងំ្រងួ្ )មាន លសទ្វា ចូរអនក្ព្បកាៃស់ជឿថ្វ) មង្គលទងំ្
៣៨ព្បការ មាៃកិ្រោិមៃិសសររប ់ ៃូវបុរគលព្តលជាស ើមសនាះ របស់សទ្វ
ាៃិង្មៃុសស ទងំ្អមាលសណ្តះ ជាមង្គល ឧ៏តាម ។  

 
(  ចបម់ង្គលសូព្ត ) 
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បរាភវសូព្ត 
បរាភវសូព្ត រឺជាធម៌ាសប្មដង្ៃូវវនិាសទងំ្ ១២ ព្បការប្ លជាការទូ្លសួររបស់ 

សទ្ព្តដ  ៃិង្ការសឆ្លើយតបរបស់ព្រះសាសាដ  ។ 
 

បទ្បឋោវតា 
បរាភវៃា ំបរុសំិ មយំ បចុាឆ ម សគតម ំ ភវៃា ំប ុាុមារមម ក្ ឹបរាភវសា   មខុ ំ។ 
សយើង្ខំុ្ទងំ្ឡាយមក្សូមទូ្លសួរ        ៃូវសហតុប្ លររួចសព្មើៃវនិាស 
ព្បុសព្សីក្នុង្សោក្សៃនិវាស                 ប្ លៃឹង្វនិាសសាបសូៃយចាក្រុណ។ 
ស ព្ ះព្រះសគតម ព្រះអង្គមាៃបុណយ        សមាា ៃិមៃាសប្មាង្ឱយទៃ 
ធមមជាត ូចសមាចប្ លជាព្បតុៃ             នាសំតាឱយមាៃសសចក្ាីវនិាស  ។ 
ព្រះសាសាា  សឆ្លើយតបៃឹង្សទ្ព្តា ថ្វ៖ 
សុវជិាសនា ភវ ំសោត ិសុវជិាសនា បរាភសវា ធមមកាសមា ភវ ំសោត ិ  ធមមសទ្សស ីបរា
ភសវា ។ អនក្ប្ លចសព្មើៃតថ្វរតសាគ ល់ងាយ        អនក្ប្ លអៃារាយតថ្វរត
សាគ ល់រិតអនក្ព្បាថ្វន ធម៌ាលអិតលអក្នុង្ចិតា        សហើយខំព្បព្រឹតាៃឹង្បាៃចសព្មើៃ  ។ 
អនក្ប្ លព្ទ្ុសាធម៌ាសអបធ់ម៌ាឥតសក្ើៃ           ឥតសក្ើៃចសព្មើៃវនិាសសៅមុខ  ។ 
ឥតសិហត ំវជិានាម បឋសមា សសា បរាភសវា ទុ្តយំិ ភរវា ព្រហិូ ក្ ឹ  បរាភវសា មខុ ំ
សយើង្ខ្ុ ំទងំ្ឡាយបាៃ ឹង្ជាក្ប់្សាង្           វនិាសសៃះឯង្សព្ព្តះសហតុ ូសចាន ះ 
ក្ាីវនិាសសៃះសបើរាបស់សស្រ្ងាគ ះ                       វនិាសសនាះស ម្ ះទ្ី១ទៃហ់ៃ ់ ។ 
បរិព្តព្រះអង្គព្រះនាមភរវៃា                     សូមព្ទ្ង្ៃ់ិមៃាសប្មាង្ឱយទៃ 
វនិាសទ្ី២អាីជាព្បតុៃ                              នាសំតាឱយមាៃសសចក្ាីវនិាស  ។ 
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អសៃាសស បោិ សោៃា ិសសៃាៃ កុ្រុសត បយំិ អសត ំធមម សរាសចត ិត ំបរាភវសា មខុ ំ 
អនក្ប្ លព្សឡាេ់សរេចិតាសសនោ             ប្តៃឹង្មៃុសសណ្តអសបបុរស 
ប្តង្មៃិព្សឡាេ់សរេចិតាទងំ្អស់            ៃឹង្អនក្សបបុរសមក្សធាើជាមពិ្ត  ។ 
សសចក្ាីព្សឡាេ់សរេចិតារំៃិត                  សហើយសៅរបរ់ិតអសបបុរស 
គបច់ិតាក្នុង្ធម៌ាឬមយួរបស់                        សហតុសនាះទងំ្អស់នាឱំយវនិាស ។ 
ឥតសិហត ំវជិានាម ទុ្តសិោ សសា បរាភសវា តតយំិ ភរវា ព្រហិូ ក្ ឹបរាភវសា មខុ ំ។ 
សយើង្ខ្ុ ំទងំ្ឡាយបាៃ ឹង្ជាក្ប់្សាង្             វនិាសសៃះឯង្សព្ព្តះសហតុ ូសចាន ះ 
ក្ាីវនិាសសៃះសបើរាបស់សស្រ្ងាគ ះ                         វនិាសសនាះស ម្ ះទ្ី២ទៃហ់ៃ់ ។ 
បរិព្តព្រះអង្គព្រះនាមភរវៃា                       សូមព្ទ្ង្ៃ់ិមៃាសប្មាង្ឱយទៃ 
វនិាសទ្ី៣អាីជាព្បតុៃ                                នាសំតាឱយមាៃសសចក្ាីវនិាស  ។ 
ៃទិទ សីលី សភាសីលី អៃុោា ា ច សោ ៃសរា អលសសា សកាធបញ្ញា សណ្ត ត ំបរាភវសា មខុ ំ 
អនក្ស ក្សព្ចើៃ១ៃិោយសព្ចើៃ១                   ៃិង្អនក្ឥតព្រួយឥតរិតព្បឹង្ប្ព្បង្ 
អនក្ខាិលព្ចអូសមៃិមាៃខនះប្ខនង្                   ខឹង្សព្ចើៃសប្មាង្ឱយសរស ើេបាៃ ។ 
សហតុធម៌ាទងំ្សនាះមៃិជាក្លោណ              នាឱំយខក្ខ្ចៃខ្ចតខូចព្បសោជៃ៍ 
មាៃជាព្បតុៃតិចសព្ចើៃសោយសោច            នាបំង្ព់្បសោជៃ៍សហើយឱយវនិាស ។ 
ឥតសិហត ំវជិានាម តតសិោ សសា បរាភសវា ចតុតា ំភរវា ព្រហិូ ក្ ឹ    បរាភវសា មខុ ំ។ 
សយើង្ខ្ុ ំទងំ្ឡាយបាៃ ឹង្ជាក្ប់្សាង្              វនិាសសៃះឯង្សព្ព្តះសហតុ ូសចាន ះ 
ក្ដីវនិាសសៃះសបើរាបស់សស្រ្ងាគ ះ                          វនិាសសនាះស ម្ ះទ្ី៣ទៃហ់ៃ់ ។ 
បរិព្តព្រះអង្គព្រះនាមភរវៃា                       សូមព្ទ្ង្ៃ់ិមៃាសប្មាង្ឱយទៃ 
វនិាសទ្៤ីអាីជាព្បតុៃ                                នាសំតាឱយមាៃសសចក្ាីវនិាស  ។ 
 

សោមាតរ ំវា បតិរ ំវា ជណិណ ក៓្ៗ រតសោរាៃ ំបហុសសនាា  ៃ ភរត ិត ំបរាភវសា មខុ ំ។ 
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ៃរជៃណ្តមាៃព្ទ្រយធៃតុៃ                         សហើយខលួៃមៃិបាៃចិញ្ា ឹមរក្ា 
មាាបិាប្ លចាស់ជរា                                សហតុសនាះសៅជានាឱំយវនិាស ។ 
ឥតសិហត ំវជិានាម ច តុសាា  សសា បរាភសវា បញ្ាម ំភរវា ព្រហិូ ក្ ឹបរាភវសា មខុ ំ។ 
សយើង្ខ្ុ ំទងំ្ឡាយបាៃ ឹង្ជាក្ប់្សាង្             វនិាសសៃះឯង្សព្ព្តះសហតុ ូសចាន ះ 
ក្ាីវនិាសសៃះសបើរាបស់សស្រ្ងាគ ះ                         វនិាសសនាះស ម្ ះទ្ី៤ទៃហ់ៃ ់ ។ 
បរិព្តព្រះអង្គព្រះនាមភរវៃា                      សូមព្ទ្ង្ៃ់ិមៃាសប្មាង្ឱយទៃ 
វនិាសទ្៥ីអាីជាព្បតុៃ                               នាសំតាឱយមាៃសសចក្ាីវនិាស  ។ 
 
សោ សមណំ ព្ព្តហមណំ វា អញ្ា ំ វាប ិវៃរិាក៓្ មសុាវាសទ្ៃ វសញ្ាត ិត ំបរាភវសា មខុ ំ។ 
ជៃបសញ្ញឆ តព្ព្តហមណ៍ឬរួក្សមណៈ              រួក្សមូមឬអនក្ នទ្ៗ 
សោយមុសាវាទ្ឃ្លល តព្តក្យព្បនរ                     សនាះព្បតុៃនៃសសចក្ាីវនិាស  ។ 
 
ឥតសិហត ំវជិានាម បញ្ា សមា សសា បរាភសវា ឆ្ ាម ំភរវា ព្រហិូ ក្ ឹ       បរាភវសា មខុ ំ។ 
សយើង្ខ្ុ ំទងំ្ឡាយបាៃ ឹង្ជាក្ប់្សាង្           វនិាសសៃះឯង្សព្ព្តះសហតុ ូសចាន ះ 
ក្ាីវនិាសសៃះសបើរាបស់សស្រ្ងាគ ះ                       វនិាសសនាះស ម្ ះទ្ី៥ទៃហ់ៃ ់ ។ 
បរិព្តព្រះអង្គព្រះនាមភរវៃា                    សូមព្ទ្ង្ៃ់ិមៃាសប្មាង្ឱយទៃ 
វនិាសទ្៦ីអាីជាព្បតុៃ                             នាសំតាឱយមាៃសសចក្ាីវនិាស  ។ 

 

បហុតវសិាា  បរុសិសា សហិរសញ្ញា  សសភាជសនា ឯសកា ភញុ្ាត ិសាទូ្ៃ ិត ំបរាភវសា មខុ ំ។ 

បុរសអនក្មាៃព្ទ្រយធៃតុៃសព្ចើៃ                 មាសព្បាក្ច់សព្មើៃៃិង្សព្រឿង្អាោរ 
លបោក្់របស់ប្ ល ៃ្ េ់រិសា                  សីុមាន ក្ឯ់ង្ជាព្បតុៃវនិាស  ។ 
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ឥតសិហត ំវជិានាម ឆ្ ាសមា សសា បរាភសវា សតាម ំភរវា ព្រហិូ ក្ ឹ       បរាភវសា មខុ ំ។ 
 
សយើង្ខ្ុ ំទងំ្ឡាយបាៃ ឹង្ជាក្ប់្សាង្               វនិាសសៃះឯង្សព្ព្តះសហតុ ូសចាន ះ 
ក្ាីវនិាសសៃះសបើរាបស់សស្រ្ងាគ ះ                           វនិាសសនាះស ម្ ះទ្ី៦ទៃហ់ៃ ់។ 
បរិព្តព្រះអង្គព្រះនាមភរវៃា                        សូមព្ទ្ង្ៃ់ិមៃាសប្មាង្ឱយទៃ 
វនិាសទ្ី៧អាីជាព្បតុៃ                                 នាសំតាឱយមាៃសសចក្ាីវនិាស  ។ 
ជាតតិាសទធ  ធៃតាសទធ  សគតាតាសទធ  ច សោ ៃសរា សញ្ញា ត ឹអតមិសញ្ាត ិត ំបរាភវសា មខុ ំ។ 
អនក្ប្ លព្បកាៃជ់ាតិព្ទ្រយព្តកូ្ល                សហើយមៃិព្បមូលសាច់ញតិសនាា ៃ 
សមើលងាយញតិខលួៃសោយអាង្ខលួៃមាៃ         សនាះជាព្បតុៃសសចក្ាីវនិាស  ។ 
 
ឥតសិហត ំវជិានាម សតាសមា សសា បរាភសវា អ ាម ំភរវា ព្រហិូ ក្ ឹ       បរាភវសា មខុ។ំ 
សយើង្ខ្ុ ំទងំ្ឡាយបាៃ ឹង្ជាក្ប់្សាង្               វនិាសសៃះឯង្សព្ព្តះសហតុ ូសចាន ះក្ាីវនិាស
សៃះសបើរាបស់សស្រ្ងាគ ះ                           វនិាសសនាះស ម្ ះទ្ី៧ទៃហ់ៃ់។ 
បរិព្តព្រះអង្គព្រះនាមភរវៃា                        សូមព្ទ្ង្ៃ់ិមៃាសប្មាង្ឱយទៃ 
វនិាសទ្៨ីអាីជាព្បតុៃ                                 នាសំតាឱយមាៃសសចក្ាីវនិាស។ 
ឥតាធុីសាា  សុរាធុសាា  អក្ខធុសាា  ច សោ ៃសរា លទ្ធ ំលទ្ធ ំវនិាសសត ិត ំបរភវសា មខុ ំ។ 
 

ជៃអនក្ព្បព្រឹតាប្លបង្បីព្បការ                       ប្លបង្ព្សីប្លបង្ព្សាប្លបង្ភាន ល់
ទងំ្ឡាយ 
សធាើព្ទ្រយខលួៃមាៃឱយអៃារាយ                         ការប្លបង្ទងំ្ឡាយសនាះនាវំនិាស ។ 
 

ឥតសិហត ំវជិានាម អ ាសមា សសា បរាភសវា ៃវម ំភរវា ព្រហិូ ក្ ឹ  បរាភវសា មខុ ំ។ 
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សយើង្ខ្ុ ំទងំ្ឡាយបាៃ ឹង្ជាក្ប់្សាង្              វនិាសសៃះឯង្សព្ព្តះសហតុ ូសចាន ះ 
ក្ាីវនិាសសៃះសបើរាបស់សស្រ្ងាគ ះ                           វនិាសសនាះស ម្ ះទ្ី៨ទៃហ់ៃ ់។ 
បរិព្តព្រះអង្គព្រះនាមភរវៃា                        សូមព្ទ្ង្ៃ់ិមៃាសប្មាង្ឱយទៃ 
វនិាសទ្៩ីអាីជាព្បតុៃ                                 នាសំតាឱយមាៃសសចក្ាីវនិាស  ។ 
 

សសហិ ទសរហិ អសៃាុសោា  សវសិោសុ បទុ្សសត ិទុ្សសត ិបរទសរសុ ត ំបរាភវសា មខុ ំ។ 
 
ព្បុសមៃិសព្តក្អរៃឹង្ព្បរៃធខលួៃ                      សហើយសៅជាបច់ួៃៃឹង្ព្សីសរសោ 
ព្ទ្ុសាៃឹង្ព្បរៃធកូ្ៃជៃនានា                         សហតុសនាះសៅជានាឱំយវនិាស ។ 
 
ឥតសិហត ំវជិានាម ៃវសមា សសា បរាភសវា ទ្សម ំភរវា ព្រហិូ ក្ ឹ   បរាភវសា មខុ ំ។ 
សយើង្ខ្ុ ំទងំ្ឡាយបាៃ ឹង្ជាក្ប់្សាង្              វនិាសសៃះឯង្សព្ព្តះសហតុ ូសចាន ះ 
ក្ាីវនិាសសៃះសបើរាបស់សស្រ្ងាគ ះ                          វនិាសសនាះស ម្ ះទ្ី៩ទៃហ់ៃ ់។ 
បរិព្តព្រះអង្គព្រះនាមភរវៃា                       សូមព្ទ្ង្ៃ់ិមៃាសប្មាង្ឱយទៃ 
វនិាសទ្១ី០អាីជាព្បតុៃ                             នាសំតាឱយមាៃសសចក្ាីវនិាស    ។ 
 

អតតី សោរាសនា សបាសសា អាសៃត ិតមិពរុតាៃ ីតសា ឥសា ៃ សុបត ិត ំបរាភវសា មខុ ំ។ 
 

បុរសមាៃវយ័ប្ លចាស់ហួសសរក្            សហើយមាៃតសព្មក្សោយក្ដីតណ្តេ  
នាយំក្ព្សីសក្មង្មក្សធាើភរោិ                       សហតុសនាះសៅជានាឱំយវនិាស ។ 
 

ឥតសិហត ំវជិានាម ទ្សសមា សសា បរាភសវា ឯកាទ្សម ំភរវា ព្រហិូ ក្ ឹបរាភវសា មខុ ំ។ 
 

សយើង្ខ្ុ ំទងំ្ឡាយបាៃ ឹង្ជាក្ប់្សាង្               វនិាសសៃះឯង្សព្ព្តះសហតុ ូសចាន ះ 
ក្ាីវនិាសសៃះសបើរាបស់សស្រ្ងាគ ះ                           វនិាសសនាះស ម្ ះទ្ី១០ទៃហ់ៃ ់។ 



 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ   98 

 

បរិព្តព្រះអង្គព្រះនាមភរវៃា                        សូមព្ទ្ង្ៃ់ិមៃាសប្មាង្ឱយទៃ 
វនិាសទ្១ី១អាីជាព្បតុៃ                               នាសំតាឱយមាៃសសចក្ាីវនិាស  ។ 
ឥតា ីសសាណឌី  វកិ្រិណឹ បរុសំិ វាប ិាទ្សំិ ឥសសរយិសមឹ ឋសបត ិត ំបរាភវសា មខុ ំ។ 
 

បុរសាងំ្ព្សីអនក្សលង្ខាះខ្ចា យ                 ឬព្សីទងំ្ឡាយាងំ្បុរសសនាះ 
ប្ លជាអនក្សលង្ខាះខ្ចា យ ូសចាន ះ                អំសរើទងំ្សនាះនាឱំយវនិាស ។ 
 

ឥតសិហត ំវជិានាម ឯកាទ្សសមា សសា បរាភសវា ទា ទ្សម ំភរវា ព្រហិូ ក្ ឹបរាភវសា មខុ ំ។ 
 

សយើង្ខ្ុ ំទងំ្ឡាយបាៃ ឹង្ជាក្ប់្សាង្             វនិាសសៃះឯង្សព្ព្តះសហតុ ូសចាន ះ 
ក្ាីវនិាសសៃះសបើរាបស់សស្រ្ងាគ ះ                         វនិាសសនាះស ម្ ះទ្ី១១ទៃហ់ៃ ់។ 
 បរិព្តព្រះអង្គព្រះនាមភរវៃា                     សូមព្ទ្ង្ៃ់ិមៃាសប្មាង្ឱយទៃ 
វនិាសទ្១ី២អាីជាព្បតុៃ                             នាសំតាឱយមាៃសសចក្ាីវនិាស  ។ 
 

អបបសភាសគ មោតសណ្តេ  ខតាសិយ ជាយសត កុ្សល សសា ច រជា ំ    បតាយត ិត ំបរាភវសា មខុ ំ។ 
 

ជៃណ្តសក្ើតក្នុង្ព្តកូ្លជាក្សព្ត                    អនក្ក្សតស់មបតាិសហើយព្បាថ្វន ធំ 
ចង្ប់ាៃជាសសាចសសាយរាជយសាុក្សាមភ             សហតុសនាះៃឹង្នាឱំយ ល់វនិាស ។ 
 

ឯសត បរាភសវ សោសក្ បណឌិ សា សមសវក្ខយិ អរយិទ្សសៃ សមបសនាន  ស សោក្ ំភជសត សិវ ំ 
 

 
 

ជៃជាបណឌិ តរំៃិតព្បសសើរ                              បាៃស ើេ ំសណើ រនៃសហតុវនិាស 
 ល់សតាក្នុង្សោក្សៃនិវាស                            សរចរីវនិាសរបរ់ក្ចសព្មើៃ ៕៚ 

 
 

ចបប់រាភវសូព្ត 
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ព្ែវតាិទង្់ព្រះរទុធស្កសន្ត 
ទ្ង្ព់្រះរុទ្ធសាសនារិភរសោក្ វបាៃបង្េូតស ើង្ជាសាតុរណៈ 

 ំបូង្សរបង្អស់ សៅព្បសទ្ស ព្សីលងាា  សៅនងៃទី្២៨ ប្ខសមសា ន្ ១ំ៨៨៥ 
ក្នុង្ឱកាសបុណយវសិាខបូជា សហើយសមយ័ព្បជំុប្ផនក្ព្រះរុទ្ធ សាសនា
រិភរសោក្ កាលរីនងៃទី្២៥ ប្ខឧសភា ន្  ំ១៩៥០ ទ្ង្ស់ៃះព្តូវបាៃសសនើ
ឲ្យនាយំក្មក្សព្បើទូ្ទងំ្ រិភរសោក្ ។ ាមឯក្សារខលះ ៃិោយថ្វ ទ្ង្់
ព្រះរុទ្ធសាសនា ព្តូវបាៃសហការបសង្ាើតស ើង្សោយសោក្ J.R de 
Silva ៃិង្ Henry S.Olcott សៅព្បសទ្សព្សីលងាា  នា ន្ ១ំ៨៨០ សហើយ
ព្តូវបាៃ ទ្ទ្លួសាគ ល់ជាទ្ង្ ់ ព្រះរុទ្ធសាសនាអៃារជាតិ (International 
Buddhist Flag) សោយ សៃនិសិទ្ព្រះរុទ្ធសាសនា សៅ ន្ ១ំ៩៥២ ។  

សោយប្ ក្ ាមសសៀវសៅ “ ធម៌ាៃមសាា រ ” សរៀបសរៀង្សោយសោយ
ព្រះសតជរុណ ោ ៃ ោៃ បាៃ សរសសរថ្វ ទ្ង្ព់្រះរុទ្ធ ព្តូវបាៃបសង្ាើត
ស ើង្សព្កាយ ព្រះសមាម សមពុទ្ធ ចូលព្រះបរៃិិព្តា ៃ ២៤៩៣ ន្  ំសព្តលរឺ សៅ
នងៃអងាគ រ ០៦ សរាច ប្ខសជសា ន្ ខំ្ចល សទស័ក្ រ.ស ២៤៩៣ ព្តូវៃឹង្នងៃ ទី្
០៦ ប្ខមងុិនា ន្ ១ំ៩៥០។ 

ព្បសទ្សប្ ល សគររ ព្រះរុទ្ធសាសនា ចំៃៃួ២៩ព្បសទ្ស រមួទងំ្ 
ព្បសទ្សព្សី លងាា ៃិង្ ក្មពុជាផង្បាៃបសង្ាើត រុទ្ធិក្សមារមរិភរសោក្ៃិង្
បាៃសធាើសៃនិសិទ្សលើក្ទី្១ សៅ ព្បសទ្ស ព្សីលងាា  ប្ លកាលសនាះ រណៈ
ព្បតិភូប្ខមរ ប្ លមាៃសសមាចព្រះមោសុសមតុធិបតី ជៃួ. ណ្តត សជាតញ្ញា
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សណ្ត ជាព្រះព្បតុៃ បាៃៃិមៃាសៅចូលរមួព្បជំុ សោយបាៃមូលមតិគន  
បសង្ាើតទ្ង្ព់្រះរុទ្ធ សាសនាស ើង្ ។ ទ្ង្ព់្រះរុទ្ធសាសនាមាៃរាង្បៃួព្ជុង្ 
ព្ទ្ប្វង្ មាៃ ឆ្នូតបញ្ឈរ ខ្ចង្ស ើម ព្បប្វង្២ ភារ៣ៃិង្ឆ្នូត ទ្ទឹ្ង្ ខ្ចង្ចុង្
ព្បប្វង្១ភារ៣ មាៃ៦ រណ៌ា រឺៈ សខៀវ,សលឿង្, ព្ក្ហម, ស,ហង្សឞាទ្ ៃិង្
រណ៌ា សផលក្ ។ទ្ំៃុក្បទ្សគររទ្ង្ព់្រះរុទ្ធសាសនា រឺជាព្រះរាជៃិរៃធសោយ    
សសមាចព្រះមោ សុសមតុធិបតី ជៃួ.ណ្តត សជាញ្ញា សណ្ត ព្រះសង្ឃរាជថ្វន ក្់
ទី្ ១ រណៈមោៃិកាយ សៅ ន្ ១ំ៩៥១ ។ 

 ែទមេើកទង្់ព្រះរុទធស្កសន្ត 
 

សូមសមើលទ្ង្ជ់យ័ ឆ្រាណណ រង្ស ី          ប្ លមាៃរសមីភលពឺ្សស់លអ 
សខៀវសលឿង្ព្ក្ហម ព្រមទងំ្ស           ហង្សឞាទ្ៃិង្ធម៌ា ភ៏លសឺផលក្។ 

ព្បសទ្សតូចធំ  ឞាៃសមព្រស័ាា រមៃ ៍ ជំុគន សព្ចើៃអសៃក្ 

ព្រមយក្រសមី  ព្រះរុទ្ធររួសព្តក្  ព្បសសើររៃស់រក្នព្ក្ក្ៃលង្។ 

សធាើជាសញ្ញា   ទ្ង្ជ់យ័សាសនា នៃសមពុទ្ធធំចមបង្ 

ចូរសយើង្រាល់គន   យក្ចិតាចាចំង្  ៃឹក្ ល់ព្រះអង្គជាអមាា ស់។ 

សទះជាតិសផសង្គន  ក្ព៏្តូវ ឹង្ថ្វ           សុទ្ធសឹង្ប្តជារុទ្ធសាសៃ ៍

ព្តូវមាៃសាមរគ ី  ទងំ្សក្មង្ទងំ្ចាស់ ព្បឹង្ប្ព្បង្ឱយណ្តស់ព្រប់ៗគន ។ 

សូមសាសនារុទ្ធ ងាុ ំសងាើង្ខពស់ផុត  រុង្សរឿង្វសុិទ្ធនងលថ្វល  
សហើយមាៃជយ័សជារ ផាយសរេសោកា សោយជៃព្ជះថ្វល រាបស់ព្ចើៃោៃ ។ 
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មាៃចិតាសសនោ  សគររបូជា  ចំសព្តះព្រះធម៌ា ក៏្លោណ 

ទងំ្មៃុសសសទ្វា សសនោព្របព់្ឞាណ ព្ឞាថ្វន ចង្ឞ់ាៃសសចក្ាីសុខ។ 

សយើង្សខមរជាតិ  នាគំន ខមីឃ្លម ត  កាៃធ់ម៌ាៃឹង្ឞាៃផុតទុ្ក្ខ 
របួរមួសាមរគី                 រីសៃះសៅមុខ             សទ្ើបៃឹង្ឞាៃសុខ
សក្សមក្ាៃាព្ាណ។ 

ព្រមសព្រៀង្ព្បព្រឹតា ាមធម៌ាសុចរតិ  ស ព្ ះសៅកាៃឋ់ាៃៃិព្តា ៃ 

ជាទី្ផុតទុ្ក្ខ           ឞាៃសុខសក្សមក្ាៃា ជាតិសយើង្ៃឹង្ឞាៃសសាយសុខ្ច ។ 

ែទដ្ឋក់ទង្់ព្រះរុទធស្កសន្ត 
ព្កុ្មសយើង្អនក្កាៃស់ាសនា ព្តូវ ឹង្ចាស់ថ្វព្រះរុទ្ធជិៃព្សី 

ព្ទ្ង្ម់ាៃឆ្រណណ រង្ស ី  រឺព្រះរសមីទងំ្ព្ឞាមំយួរណ៌ា ។ 

ផាយសចេរីព្រះកាយព្ទ្ង្ ់ រុង្សរឿង្បទ្្ធីរង្គព្បសសើរបវរ 
សឆ្ាៀល ា្ តក់ាយសឆ្ើត្យលអ ទងំ្ព្ឞាមំយួរណ៌ា ព្សស់លអសសាភា។ 

កំ្សណើ តនៃព្រះរសមី  សក្ើតសោយឞារមនីៃព្រះភរវា 

សធាើទៃឥតមាៃរុេរា  កាលប្ លសៅជាព្រះសព្តធិសតា ។ 

រសមីរណ៌ា សខៀវសនាះណ្ត  កាលសឆ្ាៀលសៃព្ាព្ទ្ង្ស់ោយចិតាកាត ់

សធាើទៃ ល់ឥៃទព្ព្តហមឞាត ់ កាលសៅជាក្សព្តនាមព្សីភរិាស្រ្សា។ 

រសមីរណ៌ា សលឿង្ភលថឺ្វល   កាលប្ លព្ទ្ង្អ់ារសាចប់្ផសធាើមាស 

បិទ្រុទ្ធរុបភលឱឺភាស  ព្រះឥៃទជាង្មាសព្ទ្ង្វ់យ័បណឌិ ត។ 

រសមីព្ក្ហមសនាះណ្ត  កាលប្ លមាារស់ខ្ចសំាល បរិ់ត 
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បទុ្មស ូបាូរជីវតិ   កាតស់បះ ូង្បិទ្សធាើថ្វន មំាា។ 

រសមីរណ៌ា សសុទ្ធសាធ  កាលប្ លព្រះឞាទ្សវសសៃារក្សព្ា 

ឱយ ំរសីសសាភា    ល់ព្ព្តហមព្ឞាថ្វន យក្សព្តធិញ្ញា ណ។ 

រសមីរណ៌ា  ូចសជើង្ហង្ស  កាលមាាព្ទ្ង្យ់ក្សចាបយ់ក្ឞាៃ  

វជិាា ធរអារសាចព់្ឞាណ  ឱយយក្សសាមាៃយសីុបាូរជីវតិ។ 

រសមីភលសឺផលក្រណណ រាយ  កាលជាទ្ៃាយស ម្ ះសសាមបណឌិ ត 

ឱយទៃសាច់្ មជីវតិ   ល់ឥៃទព្ព្តហមណ៍រិតថ្វអតអ់ាោរ។ 

រសមីសខៀវសលឿង្ព្ក្ហម  សហង្សឞាទ្ព្រមភលសឺផលក្អសាា រយ 
ព្តូវជាព្ឞាមំយួព្បការ  ទងំ្ចាស់កុ្មារចូរចាទុំ្ក្សអើយ។ 

ែទរង្ាវតាបខមរ 
            រង្ាវារប្ខមរ ប្ លមាៃ សូរសសៀង្សព្ចៀង្សោយព្កុ្មសិលបក្រនៃ 
សាក្លវទិ្ោល័យវចិិព្តសិលបៈៃិរៃធសោយសោក្ ៃៃួ ក្ៃ ជាសាស្រ្សាា ចារយនៃ
សាក្លវទិ្ោល័យវចិិព្តសិលបៈក្នុង្ទ្សវតសរទ៍្ី៦០ មាៃខលឹមសារ  ូចតសៅៈ 

 

ប្ខមរសអើយចូរចាជំាក្់ថ្វ   ាមរង្ាវារ 
បញ្ញា ក្ព់្បាបថ់្វ      រូជប្ខមរសងាើៃ 

ទ្ឹក្ ីប្ខមរធំ            ទូ្លំទូ្ោយ 

សរាសាយរុង្សរឿង្      សរឯង្ប្តង្សលើក្តសមាើៃ  

តមាល់ជាតិសយើង្         ចាតទុ់្ក្ស ើង្ជាជាតិចបង្ ។ 

អារយធម៌ាខពង្ខពស់សឆ្ើត្យ      ឞាៃសចេផសរាផាយ  
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 ព្របទ់្ិសទងំ្ឡាយ   ចុង្បូព្ត៌ា   
សាសនាសិលបៈ     ចមាល ក្វ់ចិិព្ត  

រំៃិតសិក្ា                 តស្រ្ៃាីទ្សសៃៈវជិាា   
អាចយក្សិក្ា     ជាសគលការណ៍ ប្ លប្ខមរ ផាយសៅ ។ 

ប្ខមរសអើយចូរសាា ប់សាវារ   ប្ លឞាៃចរចា  

បញ្ញា ក្ព់្ឞាបថ់្វ      រូជប្ខមរសងាើង្ 

ាងំ្ចិតាឱយធំ     ខិតខំព្បឹង្វេិ  

បសញ្ាេតសមាើង្    តនមលនៃជាតិប្ខមរសយើង្  

ឱយឞាៃរុង្សរឿង្     ជាងមីស ើង្ាមសាវារ ។ 

អតាៃយ័ 

             អតាៃយ័ក្នុង្បទ្សៃះ  មាៃលក្ខណះជាតិៃិយម សោយបាៃទូ្នាម ៃ 

សយើង្ព្របគ់ន ឲ្យយល់ ឹង្រីសាវារ ៃិង្វបបធម៌ា រុ៏ង្សរឿង្របស់សយើង្កាលរី
សមយ័មោៃររប្ លបាៃផសរាផាយរហូត ល់ចុង្បូព្ត៌ា ។ បទ្សៃះក្ប៏ង្ាប់
មសនាសសញ្ាតនាសសនោជាតិ បណាុ ះរំៃិតជាតិៃិយម  ៃិង្បងាេ េរីសមាទ្ៃ
ភារ ប្ លបាៃសក្ើតមក្ជាកូ្ៃប្ខមររស់សៅសលើទឹ្ក្ ីអាណ្តចព្ក្ប្ខមរ។ ជាង្
សៃះសៅសទ្ៀតបទ្ចសព្មៀង្សៃះ ក្ប៏ាៃោស់សតិកូ្ៃប្ខមរព្របរូ់បឲ្យសង្ើបស ើង្ 
ាងំ្ចិតាឲ្យមុតមាសំ ើមបបី្ងរក្ាៃិង្សលើក្ តសមាើង្វបបធម៌ាជាតិខលួៃឲ្យរុង្សរឿង្
 ូចសមយ័មោៃររ។ 
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ែទនគរោជ (ែទមគររទង្ជ់ាតិបខមរ) 
១-សូមរកួ្សទ្វា រក្ាមោក្សព្តសយើង្ 

ឱយឞាៃរុង្សរឿង្    សោយជយ័មង្គល សិរសួីសាី 
សយើង្ខ្ុ ំព្រះអង្គ   សូមព្ជក្សព្កាមមលប ់ព្រះឞារម ី   

នៃព្រះៃរបតី              វង្សក្សព្ា ប្ លសាង្ព្ឞាសទ្ងម  
ព្របព់្រង្ប្ ៃប្ខមរ បុរាណសងាើង្ថ្វា ៃ។ 

២-ព្ឞាសាទ្សិោ កំ្ឞាងំ្ក្ណ្តា លនព្រ 

ររួឱយព្សនម   ៃឹក្ ល់យសសក្ាិ មោៃររ 
ជាតិប្ខមរ ូចងម  រង្វ់ង្សសៅលអរងឹ្បឹុង្ជំហរ        

សយើង្សង្ឃមឹររ      ភរ័ាសព្រង្សំណ្តង្ របស់ក្មពុជា 

មោរ ាសក្ើតមាៃ យូរអប្ង្ាង្សហើយ។ 

៣-ព្របវ់តាអារាម ឮប្តសូរស័រទធម៌ា 
សូព្តសោយអំណរ រឭំក្រុណរុទ្ធសាសនា 

ចូរសយើង្ជាអនក្  សជឿជាក្ស់សាម ះសម័ព្រាមប្បប ូៃា  

រង្ប់្តសទ្វា  ៃិង្ជួយ សព្ជាមប្ព្ជង្ផគតផគង្ព់្បសោជៃឱ៍យ 
 ល់ព្បសទ្សប្ខមរ ជាមោៃររ ។ 
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សគលនៃជំសៃឿ 
            សោ ច សទ្ទបបរាិា សី វសៃ វាតមសិគ យថ្វ លហុចសិាា ត ិត ំអាហុ នាសស សមបជា
សត វត ំបុរគលណ្តភ្ាក្ស់ផអើលសំស ង្ ូចឈលូសក្នុង្នព្រ បុរគលសនាះសៅថ្វ មាៃចិតាព្សាល 
ក្ិចាការ របស់ បុរគលសនាះរប្មង្មៃិសសព្មច ។   បុរគល ប្ លភ្ាក្ស់ផអើលសំស ង្ ស ម្ ះថ្វ
ជាអនក្មាៃចិតាព្សាល សព្តលរអឺនក្មាៃព្តសចៀក្ស្ប់សជឿសរងាយសនាះឯង្ ខាះការ
រិចារណ្តឱយបាៃព្រប់ព្ជុង្ សព្ជាយ ព្រះសមាម សមពុទ្ធជាមាា ស់ព្ាស់សប្មាង្ថ្វ ក្ិចាការ
របស់បុរគលសនាះ រប្មង្មៃិសសព្មចសជារជយ័ ។ ក្នុង្កាោមសូព្តនៃអង្គុតារៃិកាយតិក្
ៃិបាត ព្រះសមាម សមពុទ្ធជាមាា ស់បាៃព្ាស់សប្មាង្វធិីប ិបតាិក្នុង្ សរឿង្ប្ លរួរឱយសង្សយ័ 
ឬសគលការណ៍នៃជំសៃឿសព្មាប់ជាសព្រឿង្រិចារណ្ត ល់អនក្ព្សុក្កាោមៈ មុៃៃឹង្សជឿ
សរឿង្ណ្តមយួថ្វរិត ឬមៃិរិតចំៃួៃ ១០ ោ ង្ ូចតសៅ៖ 

 
១- កុ្ំអាលសជឿសព្ព្តះ សសចក្ាីរាយការណ៍  
២- កុ្ំអាលសជឿសព្ព្តះ ទ្ំសៃៀមទ្មាល ប់  
៣- កុ្ំអាលសជឿសព្ព្តះ ព្តក្យចចាមអារា ម  
៤- កុ្ំអាលសជឿសព្ព្តះ ការអាង្ក្បួៃឬរមពរី  
៥- កុ្ំអាលសជឿសព្ព្តះ តក្ាវជិាា   
៦- កុ្ំអាលសជឿសព្ព្តះ អៃុមាៃ ឬលំៃឹក្សាម ៃ  
៧- កុ្ំអាលសជឿសព្ព្តះ ការព្តិះរះិាមសាា ៃភារ  
៨- កុ្ំអាលសជឿសព្ព្តះ ព្តូវៃឹង្ព្ទ្ឹសាីប្ លរិៃិតយរិច័យសហើយ  
៩- កុ្ំអាលសជឿសព្ព្តះ ស ើេទ្ំៃង្រួរឱយសជឿ  
១០- កុ្ំអាលសជឿសព្ព្តះ យល់ថ្វ សមណៈ ឬបុរគលរូបសៃះជាព្រូ
របស់សយើង្ 
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 សបើ ូសចនះ សតើសយើង្រួរសជឿ ូចសមាច ?  
ព្រះសមាម សមពុទ្ធជាមាា ស់បាៃ ព្ាស់ថ្វ  
«លុះព្ាប្ត ឹង្ចាស់សោយចិតារបស់ខលួៃថ្វ សរឿង្ទងំ្អស់សនាះជា
អកុ្សល ជាកុ្សល មាៃ សទស មៃិមាៃសទសជាស ើម សហើយសទ្ើបរួរ
លះបង្ស់ចាល ឬប ិបតាិាម ។  

សធូយផ្សាយព្រះរទុធស្កសន្ត 
                                  

សូមឲ្យព្រះរុទ្ធសាសនា        រុង្សរឿង្ចំសរ ើៃ 

សូមឲ្យព្រះរុទ្ធសាសនា        ផាយទូ្សៅសរេសក្លសោក្ 

សូមឲ្យសោក្ទងំ្មូល                  ឞាៃព្បក្បសោយសៃាិភារ 
ព្រះសក្យមុៃីសមពុទ្ធព្ទ្ង្ព់្ាស់ថ្វ          ៃតា ិសៃា ិបរ ំសុខំ 

រំុមាៃសសចក្ាីសុខ នទ្សព្ៅអំរី        សសចកី្ាសៃបស់ ើយ 
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ែុោណភាសតិ 

     3 
               ោកយមគោ gayNas;Rtg;fa lM)akGs©arüRtg;kar

RbRBwtþ.  

មរេមវោ 

                         eBlevlaEdlknøgputeTA KWCabTBiesaFn_énCIvit . 

mYynaTImanRbeyaCn_sRmab;´   »¡ អ្នកទំាងឡាយcUr

kMuRbmaTnwgeBlevlaeLIy>>>>>>>        
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មសៀវមៅបដ្េមរៀែមរៀង្មដ្ឋយ 
ខ្ុំព្រះករណុាអាតាម ភារ ភកិខសុមថធមោ អុិត សជុាតិ 

១ ពុទ្ធកិចចទំាងប្រំាប្បការ 
២ ឱ !ុំញ ខ្ យាហ្វុ ំា  
៣ សូមកុំាចងុំពៀរគ្នា  
៤ ធមមជាតិ 
៥ ប្បជុំាអសុភកមមដ្ធធ ន 
៦ ឱវាទ្ុំោកុំសដ្ធី 
៧ អាថ៌កំារំាង កាយ វាចា ចិតត 
៨ ប្ពះរាជកិចច 
៩ គំានិតពិចារណា 

១០ ម្សកោល មុំោក ហាគ ១  
     ១១ អត់បញ្ញា  

១២ ឱ  !កូនាហ្វុ ំា  
          ១៣ ប្ពះសីលវុំតថរ 

១៤សិកាអំាពីសីល 

 



 

រ ៀបរ ៀងរោយ ភកិ្ខសុមថធរោ អុតិ សជុាត ិ   109 

 

មរញច្តិា 
         mtiriHរន់ nigEklមអGMBIsMNak;mCÄdæanTUeTA គបើមិតាៗ
អនកអានចង់រះិរន់ ឬមានគោបល់គផ្សងៗsUmTMnak;TMng

elxTUrs½BÞដូចខាងគ្ក្កម៖ 

០៩០ ៦៩ ៦៩ ០៩ ០១២ ៩៨ ០០ ២២ ០៧០ ៨៩ ០០ ២២ …… 

        វត្តរាជបូណ៌ក្រុងស ៀមរាបសេត្តស ៀមរាប 
                                នៃក្រះរាជាណាចក្រកមពុជា                      

                         នងៃ    ១៥ កកតកិ រ>  ២៥៥៨ 

 

ែុណយ 
 suexa  buBaØsS  ]c©ey 

karsnSMbuNünaMmknUvesckþIsux។ 

sBVTanM FmµTanM Cinati 

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg។ 
 sUmGnuemaTna¡¡¡ 

     




