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សង្ឃកម្មសង្ង្េប 

បុព្វកិច្ច បុព្វករណ 

 

ការផ្សាយរបស់វត្តព្ព្ះគន្ធកុដ ិ
 

ង្រៀបង្រៀង្ង្ោយ 
ភិកេុ   ង្ម្ត្តត ធង្ោ   ង្ម្ឿន្   សឺន្ 

(សព្ាប់ជាធម្មទាន្) 

រុទ្ធសករាជ ២៥៦៥      
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សង្ឃកម្មសង្ង្េប 

បុព្វកិច្ច បុព្វករណ 

 

 

 

 

 

 

ង្រៀបង្រៀង្ង្ោយ 
ភិកេុ   ង្ម្ត្តត ធង្ោ   ង្ម្ឿន្   សឺន្ 

(សព្ាប់ជាធម្មទាន្) 

រុទ្ធសករាជ ២៥៦៥                                                                                                                              
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ង្ ម្ ះង្សៀវង្ៅ        សង្ឃកម្មសង្ង្េប 

ង្រៀបង្រៀង្ង្ោយ ភិកេុ ង្ម្ត្តត ធង្ោ ង្ម្ឿន្ សឺន្ 

ជយួព្និ្តិ្យង្ោយ ភិកេុឌាហមុ្ង្ត្តត  ប ៉ូច្ សុផ្សល 

ភិកេុច្៉ូឡវរធង្មម  ហឺុ ជងី្ៅ 

ភិកេុកលាណធង្មម  ង្យឿន្ កលាណ 

                               ភិកេុសន្តចិ្ង្ត្តត  ង្រ  ន្ រោា  

                               ភិកេុញាណាន្ង្ោោ  ងួ្ន្ ភារណុ 

                               ភិកេុញាតិ្ធង្មម  ពុ្យ សុវត្ថិឌ ី

                               សាម្ង្ណរ ជវន្បបង្ញោ  ឡុង្ ជវី  

                               សាម្ង្ណរអនុ្ត្តរធង្មម  ន្ ីសុផានុ្ត្ 

                               សាម្ង្ណរ កលាណរង្ត្ត  ទ ី ង្សង្ហុង្ 

                              សាម្ង្ណរ មុ្ ីថា 

                               សាម្ង្ណរ ថរិបណឌិ ង្ត្ត  ហួម្ សុរ ណាវ ី

កាលបរងិ្ច្េទ            ថ្ថៃអង្គា រ ១២ ង្កើត្ ខែអសសជុ ឆ្ន ាំជ៉ូត្ ង្ោស័ក ព្.ស.២៥៦៤            
ទតី្ត ាំង្ង្ធវ ើ            វត្តព្ព្ះគន្ធកុដ ិ(អាស្រមស្រះគន្ធកុដ)ិ ភ៉ូម្ិ រ ាំង្ច្ក៣ សង្គា ត់្ រត្ន្ៈ ង្ែត្ត
បាត់្ដ ាំបង្ ព្កុង្បាត់្ដ ាំបង្ 
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មតិ្កា 

១.បុព្វករណបុព្វកិច្ចរបស់ឧង្បាសថកម្ម .............................. ៤ 

២.ការង្ធវើបរសុិទធឧិង្បាសថ ................................................. ១៤ 

៣.បុព្វករណបុព្វកិច្ចរបស់បវរណាកម្ម ............................. ១៥ 

៤.សង្ឃបវរណា.................................................................២៥ 

៥.គណបវរណា..................................................................២៦ 

៦.អធិោា ន្បវរណា.............................................................២៨ 

៧.វធិពី្កាលកឋិន្...............................................................២៩ 

៨.កបបព្និ្ោុអធិោា ន្..............................................................៣០ 

៩.សន្មត្ ១៣ យ ង្..............................................................៣៥  

៩.ព្បង្យជន្ព៍្ព្ះវន័ិ្យ១០ យ ង្........................................៣៦ 
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បុព្វករណបុព្វកិច្ចរបស់ឧង្បាសថកម្ម 

ន្ង្ម ត្សស ភគវង្ត្ត អរហង្ត្ត សមម សម្ពុទធសស ។ 

 (ភិកេុ សួរ)     សុណាតុ្ ង្ម្ ភង្ន្ត សង្ង្ោ ។ យទ ិសង្ឃសស បត្តកលល ាំ, អហ ាំ  
អាយសមន្ត ាំ (ឥត្ថោន ម្ ាំ) វនិ្យាំ បុង្ច្េយយាំ ។ 

ន្ង្ម ត្សស ភគវង្ត្ត អរហង្ត្ត សមម សម្ពុទធសស ។ 

(៣ច្ប់) 

(ភិកេុ ង្ ល្ ើយ)  សុណាតុ្ ង្ម្ ភង្ន្ត សង្ង្ោ យទ ិសង្ឃសស បត្តកលល ាំ, អហ ាំ  

            អាយសមត្ត (ឥត្ថោន ង្ម្ន្) វនិ្យាំ បុង្ោា  វិសសង្ជេយយាំ ។ 

(ស) សម្មជេន្ ីបទងី្បា ច្ ឧទក ាំ អាសង្ន្ន្ ច្ ឧង្បាសថសស ឯត្តន្,ិ  

      បុព្វករណន្ត ិវុច្ចតិ្ ។ ឧកាស សម្មជេន្ ី? 

(្)  សម្មជេន្ករណញ្ច  ។ 

(ស) បទងី្បា ច្ ? 

(្) បទបីឧជេលន្ញ្ច  ឥោន្ ិសុរយិង្ោកសស (ន្ត្ថិត្តយ បទបីកិច្ច ាំ អត្ថិ)១ ។

(ស) ឧទក ាំ អាសង្ន្ន្ ច្ ? 

____________________________________________________________________________________ 

១.ង្បើង្រលថ្ងៃព្ត្វូថា  (អត្ថតិាយ បទ្ីបកចិ្ចំ ន្ត្ថ)ិ 
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(្) អាសង្ន្ន្ សហ បាន្យីបរងិ្ភាជន្យីឧទកដាបន្ញ្ច  ។ 

(ស) ឧង្បាសថសស ឯត្តន្ ិបុព្វករណន្ត ិវុច្ចតិ្ ? 

(្) ឯត្តន្ ិច្ត្តត រ ិវត្តត ន្ ិសម្មជេន្ករណាទនី្,ិ សង្ឃសន្នបិាត្ង្ត្ត  

   បឋម្ ាំ កត្តព្វត្តត  ឧង្បាសថសស ឧង្បាសថកម្មសស បុព្វករណន្ត ិវុច្ចតិ្
, បុព្វករណាន្តិី្ អកាេ ត្តន្ ិ។ 

(ស) ្ន្ោបារសុិទធ ិឧតុ្កាេ ន្ ាំ ភិកេុគណោ ច្ ឱវង្ោ ឧង្បាសថសស       
,ឯត្តន្ ិបុព្វកិច្ចន្ត ិវុច្ចតិ្ ។ ្ន្ោបារសុិទធ ិ?                                    
(្) ្ោោ រហាណាំ ភិកេូន្ ាំ ្ន្ោបារសុិទធ ិអាហរណញ្ច  

(ឥធ ន្ត្ថ)ិ (ង្បើាន្ឆន្ទៈ ឬ បារសុិទ្ធ ិ ព្ត្វូថា ឥធ អត្ថ ិ) ។(ង្បើវត្តាន្សីាង្ ើយមិ្ន្បាច់្ថាបាលី) 

(ស) ឧតុ្កាេ ន្ ាំ ? 

(្) ង្ហម្ោត ទនី្ ាំ តិ្ណណាំ ឧត្៉ូន្ ាំ ឯត្តក ាំ អតិ្កាន្ត ាំ, ឯត្តក ាំ អវសិដាន្ត ិឯវ ាំ    
, ឧតុ្អាច្ិកេន្ ាំ, ឧត្៉ូន្ធី បន្ សាសង្ន្ ង្ហម្ន្តគិម្ហវសាោន្ ាំ  វង្សន្  
ត្ណិី ង្ហាន្ត ិ។ 
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(ឆ្ន ាំខដលគ្មម ន្អធកិមស) 

អយាំ (ង្ហម្ន្តឧតុ្)១ អសម ឹ ឧតុ្ម្ហិ អដាឧង្បាសថា, ឥម្ិោ បង្កេន្ ឯង្កា 

ឧង្បាសង្ថា សម្បង្ត្តត , (ន្ត្ថិ ឧង្បាសង្ថា អតិ្កាង្ោត , សត្តឧង្បាសថា  

អវសិោា )២ ។ 

 

_______________________________________ 

១.កនុង្រដវូទំាង្៣ ាន្(ង្ ម្ន្តឧត្ុ, គមិ្ហឧត្ុ, វសាន្ឧត្)ុ 

២.បញ្ចូលកនុង្វង់្ព្កច្កទី្២(....) តាម្ថ្ងៃខាង្ង្ព្កាម្ៈ។ 
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 ង្ ម្ន្តរដវូ(១ង្រាច្ កត្តកិ-១៥ង្កើត្ ផ្សលគុន្) 
 ១៥ង្រាច្ កត្តកិ បតូររដវូង្ ើយថាដចូ្ខាង្ង្លើ 

 ១៥ង្កើត្ មិ្គសិរៈ  ឯង្កា ឧង្បាសង្ថា អត្កិកង្តត , ឆ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៤ង្រាច្ មិ្គសិរៈ  ង្ទ្េ ឧង្បាសថា អត្កិកតត  បញ្ច  ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៥ង្កើត្ បុសសៈ  ត្ង្ោ ឧង្បាសថា អត្កិកតត .ច្តាត ង្រា ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា   ។ 
 ១៥ង្រាច្ បុសសៈ  ច្តាត ង្រា ឧង្បាសថា អត្កិកតត , ត្ង្ោ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា   ។ 
 ១៥ង្កើត្ ាឃៈ  បញ្ច  ឧង្បាសថា អត្កិកតត , ង្ទ្េ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៤ង្រាច្ ាឃៈ  ឆ ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ឯង្កា ឧង្បាសង្ថា អវសិង្ដ្ឋា  ។ 
 ១៥ង្កើត្ ផ្សលគុន្ៈ សត្ត ឧង្បាសថា អត្កិកតត , អដា ឧង្បាសថា បរបុិណ្ណា  ។ 

គមិ្ហរដវូ(១ង្រាច្ .ផ្សលគុន្-១៥ង្កើត្ អាសាឍ) 

 ១៥ង្រាច្ ផ្សលគុន្ៈាន្បង្ហហ ញដចូ្ខាង្សង្ព្ម្ច្ ។ 
 ១៥ង្កើត្  ង្ច្ព្ត្ៈ  ឯង្កា ឧង្បាសង្ថា  អត្កិកង្តត , ឆ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៤ង្រាច្ ង្ច្ព្ត្ៈ ង្ទ្េ ឧង្បាសថា អត្កិកតត , បញ្ច  ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៥ង្កើត្ វសិាខៈ ត្ង្ោ ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ច្តាត ង្រា ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៥ង្រាច្ វសិាខៈ  ច្តាត ង្រា ឧង្បាសថា អត្កិកតត , ត្ង្ោ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៥ង្កើត្ ង្ជសាៈ បញ្ច  ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ង្ទ្េ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៤ង្រាច្ ង្ជសាៈ  ឆ ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ឯង្កា ឧង្បាសង្ថា អវសិង្ដ្ឋា  ។ 

 ១៥ង្កើត្ អាសឍៈ  សត្ត  ឧង្បាសថា អត្កិកតត , អដា ឧង្បាសថា បរបុិណ្ណា  ។ 
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 វសាន្រដវូ(១ង្រាច្ អាសាឍ .១៥ង្កើត្, កត្តកិ) 

១៥ង្រាច្ អាសាឍ ព្ត្ូវដរូកនុង្រង្េង់្ព្កច្ក (....)១ថា វសាន្ឧតុ្ ព្តូ្វដរូព្ត្ង់្ អដា  ឧង្បាសថា 

ជា សត្ត ច្ ឧង្បាសថា ឯកា ច្ បវរណា វញិ ។ ចំ្ណែកកនុង្ (....)២ព្តូ្វដរូព្ត្ង់្ សត្ត
ឧង្បាសថា  អវសិោា  ជា ្ ច្ ឧង្បាសថា ឯកា ច្ បវរណា អវសិោា  ោ៉ា ង្ង្ន្ះ

វញិ ។ 

 ១៥ង្កើត្ ព្សារែ ៈ  ឯង្កា ឧង្បាសង្ថា អត្កិកង្តត  បញ្ច  ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៤ង្រាច្ ព្សារែ ៈ  ង្ទ្េ ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ច្តាត ង្រា ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៥ង្កើត្ ភព្ទ្បទ្ៈ  ត្ង្ោ ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ត្ង្ោ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៥ង្រាច្ ភព្ទ្បទ្ៈ  ច្តាត ង្រា ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ង្ទ្េ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៥ង្កើត្ អសសុជ   ជាថ្ងៃបវារណ្ណព្តូ្វថាតាម្ខាង្ង្ព្កាម្ោ៉ា ង្ង្ន្ះ  

អយាំ វសាន្ឧតុ្ អសម ឹ ឧតុ្ម្ហិ សត្ត ច្ ឧង្បាសថា, ឯកា ច្ បវរណា, 
ឥម្ិោ បង្កេន្ បវរណា សម្បត្តត , បញ្ច  ឧង្បាសថា អតិ្កាោត    ង្ទវ 
ឧង្បាសថា អវសិោា  ។ 

 ១៤ង្រាច្ អជសុជៈ បញ្ច  ឧង្បាសថា ឯកា ច្ បវារណ្ណ អត្កិកតត   

       ឯង្កា ឧង្បាសង្ថា អវសិង្ដ្ឋា   ។ 

 ១៥ង្កើត្ កត្តកិៈ ឆ ច្ ឧង្បាសថា ឯកា ច្ បវារណ្ណ អត្កិកតត  សត្ត ច្ ឧង្បាសថា ឯកា 
ច្  បវារណ្ណ បរបុិណ្ណា  ។ 
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(សព្មប់ឆ្ន ាំមន្អធិកមស) 

អយាំ គិម្ហឧតុ្ អសម ឹ ឧតុ្ម្ហិ បកតិ្វង្សន្  អដា  ឧង្បាសថា  អធកិមស-

វង្សន្ ទស ឧង្បាសថា ឥម្សម ឹ បន្ ឧតុ្ម្ហិ (អធកិមង្សា ភវសិសតិ្)(១) 
ត្សាម  ឥម្ិោ បង្កេន្ ឯង្កា ឧង្បាសង្ថា សម្បង្ត្តត ,(ន្ត្ថិ ឧង្បាសង្ថា 

អតិ្កាង្ោត  ន្វ ឧង្បាសថា អវសិោា )(២)។ 

___________________ 

(ង្ ម្ន្តឧត្ ុគមិ្ហឧត្ ុវសាន្ឧត្ ុ) 
[ ២ .គមិ្ហរដវូ (ាន្អធកិាស)ាន្១០ឧង្បាសង ចាប់រ(ី១ង្រាច្ ផ្សលគុន្ ១៥ង្កើត្ 

ទុ្ត្ោិសាឍ ) .១៥ង្រាច្ ផ្សលគុន្ៈ  ថាតាម្ខាង្ង្លើទំាង្អស់ ។                              
.១៥ង្កើត្ ង្ច្ព្ត្ៈ  ឯង្កា ឧង្បាសង្ថា អត្កិកង្តត  អដា ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា                    
.១៤ង្រាច្ ង្ច្ព្ត្ៈ ង្ទ្េ ឧង្បាសថា អត្កិកតត  សត្ត ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។                       
.១៥ង្កើត្ វសិាខៈ  ត្ង្ោ ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ឆ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។                        
.១៥ង្រាច្ វសិាខៈ ច្តាត ង្រា ឧង្បាសថា អត្កិកតត  បញ្ច ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។               
.១៥ង្កើត្ ង្ជសាៈ  បញ្ច ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ច្តាត ង្រា ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។                   
.១៤ង្រាច្ ង្ជសាៈ   ឆ ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ត្ង្ោ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 

(១) ឧង្បាសងទ្ី១ ព្ត្ូវថា  (អធកិាង្សា ភវសិសត្ ិ)                                             (២) ឧង្បាសងទ្ី២ព្ត្ូវថាឥម្សមឹ បន្ សំវច្ឆង្រ អធកិាង្សាអត្ថ)ិ 

 

 



 សង្ឃកម្មសង្ង្េប                                                         .11.  
 

វត្តព្រះគន្ធកុដ ិ

______________________________ 

.១៥ង្កើត្ បឋម្សាឍៈ សត្ត ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ង្ទ្េ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា ។      

.១៤ង្រាច្ បឋម្សាឍៈ អដា ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ឯង្កា ឧង្បាសង្ថា អវសិង្ដ្ឋា  ។          

.១៥ង្កើត្ ទុ្ត្ោិសាឍៈ ន្វ ឧង្បាសថា អត្កិកតត , ទ្ស ឧង្បាសថា បរបុិណ្ណា  ។       
វសាន្ រដវូ(ាន្អធកិាស) ណបែកព្ត្ង់្ង្ដើម្រដវូគ ឺដរូ ថ្ងៃ១៥ង្រាច្ អាសាឍ (ឆ្ន ំ  
ណដលគ្មម ន្អធកិាស) ជាថ្ងៃ១៥ង្រាច្ ទុ្ត្ោិសាឍវញិ (ឆ្ន ំណដលាន្អធកិាស)                         
*ង្ ម្ន្តរដវូ(ាន្អធកិាស) ដចូ្គ្មន  ង្ ម្ន្តរដវូ (គ្មម ន្អធកិាស) ឆ្ន ំណដលាន្អធកិ
ាសង្ន្ះខសុណត្កនងុ្គមិ្ហរដវូ ប៉ាុង្ណ្ណា ះរដូវដង៏្សស មិ្ន្ខសុគ្មន ង្ទ្ ។  ] 
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(ស) ភិកេុគណោ ច្ ?                                                              

(្) ឥម្សម ឹ ឧង្បាសថង្គា សន្នបិតិ្ត្តន្ ាំ ភិកេូន្ ាំ គណោ (........)១   

ឯត្តកា ភិកេូ  ង្ហាន្ត ិ។ 

(ស) ឱវង្ោ ? 

__________________________________________ 

[១ ង្បើាន្ភកិេចំុ្ន្នួ្   ៤ ច្តាត ង្រា,  ៥ បញ្ច, ៦ ឆ,   ៧ សត្ត,   ៨ អដា,   ៩ ន្វ,    

១០ ទ្ស,  ១១ ឯកាទ្ស,   ១២ ទាេ ទ្ស, ១៣ង្ត្រស, ១៤ ចាត្ទុ្ទស, ១៥បែា រស , 

១៦ ង្សាឡស, ១៧ សត្តរស ១៨ អដ្ឋា រស ១៩ ឯកូន្វសីត្ ិ២០ វសីត្ ិ២១ ឯកវសីត្ ិ 

២២ ពាវសីត្ ិ  ២៣ ង្ត្វសីត្ ិ    ២៤ ច្ត្ុវសីត្ ិ   ២៥ បញ្ចវសីត្ ិ  ២៦ ឆរេសីត្,ិ    

២៧ សត្តវសីត្ ិ ២៨ អដាវសីត្ ិ  ២៩ ឯកូន្ត្សឹត្ ិ៣០ ត្សឹ  ៤០ ច្តាត ឡីស,    

៥០ បញ្ញា ស   ៦០ សដា ី ៧០ សត្តត្ ិ   ៨០ អសីត្ ិ    ៩០ ន្វតុ្ ិ    ១០០សត្,ំ ] 
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(្)  ភិកេុន្នី្ ាំ ឱវង្ោ ោត្ង្វវ  ឥោន្ ិបន្ ត្តស ាំ ន្ត្ថិត្តយ ង្សា ច្  

       ឱវង្ោ  ឥធ ន្ត្ថិ ។ 

(ស) ឧង្បាសថសស ឯត្តន្ ិបុព្វកិច្ចន្ត ិវុច្ចតិ្ ។ 

(្)  ឯត្តន្ ិបញ្ច  កមម ន្ ិ្ោោ ហរណាទនី្ ិបាតិ្ង្មកេុ ង្ទោសង្ត្ត បឋម្ ាំ 

       កត្តព្វត្តត  ឧង្បាសសស ឧង្បាសថកម្មសស  បុព្វកិច្ចន្ត ិវុច្ចតិ្           

      បុព្វកិច្ចច ន្តិី្ អកាេ ត្តន្ ិ។ 

(ស) ឧង្បាសង្ថា យវតិ្កា ច្ ភិកេូ  កម្មបបត្តត  សភាគ្មបត្តិង្យ ច្ ន្ 

      វជិេន្ត ិ វជេន្យី ច្  បុគាោ ត្សម ឹ ន្ ង្ហាន្ត ិបត្តកលល ន្ត ិវុច្ចតិ្ ។ 

      ឧង្បាសង្ថា ? 

(្) ត្សុី  ឧង្បាសថទវិង្សសុ ច្ចតុ្ទោសីបណណរសីសាម្គាសុី  

      អជេុង្បាសង្ថា បណណរង្សា (ឬ) ច្ចតុ្ទោង្សា ។ 

(ស) យវតិ្កា ច្ ភិកេូ  កម្មបបត្តត  ? 

(្) យត្តកា ភិកេូ  ត្សស ឧង្បាសថកម្មសស បត្តត  យុត្តត  អនុ្រ៉ូបា  

      សព្វន្តងិ្ម្ន្ បរងិ្ច្េង្ទន្ ច្ត្តត ង្រ ភិកេូ  បកត្ត្តត  សង្ង្ឃន្ អនុ្កេិត្តត  
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     ង្ត្ ច្ ង្ោ ហត្ថបាស ាំ អវជិហិត្តវ  ឯកសីមយាំ  ឋិត្ត ។ 

(ស) សភាគ្មបត្តិង្យ  ច្ ន្ វជិេន្ត ិ? 

(្) វកិាលង្ភាជោទវិត្ថុសភាគ្មបត្តិង្យ ច្ ន្ វិជេន្ត ិ។ 

(ស) វជេន្យី ច្ បុគាោ ត្សម ឹ ន្ ង្ហាន្ត ិ? 

(្) គហដាបណឌ កាទង្យ  ឯកវសីតិ្ វជេន្យីបុគាោ, ហត្ថបាសង្ត្ត 

      ព្ហិករណវង្សន្ វង្ជេត្វវ  ត្សម ឹ ន្ ង្ហាន្ត ិ។ 

(ស) បត្តកលល ន្ត ិវុច្ចតិ្ ? 

(្)  សង្ឃសស ឧង្បាសថកម្ម ាំ  ឥង្ម្ហិ ច្ត្៉ូហិ លកេង្ណហិ សង្ាហិត្ ាំ, 

       បត្តកលល ន្ត ិវុច្ចតិ្,បត្តកាលវន្តន្ត ិអកាេ ត្ ាំ ។ 

(ស) បុព្វករណបុព្វកិច្ចច ន្ ិសមង្បត្តវ  ង្ទសិត្តបត្តិកសស សម្គាសស 

      ភិកេុសង្ឃសស  អនុ្ម្តិ្យ បាតិ្ង្មកេ ាំ ឧទោសិិតុ្ ាំ អារធន្ ាំ កង្រម្ិ ។ 

ច្ប់បុព្វករណបុព្វកិច្ចឧង្បាសថកម្ម 

(រចួ្ង្ ើយព្ត្ូវ សណម្ែង្បាត្ងិ្ាកេង្ដ្ឋយរសិាែ រ ឬ ង្ដ្ឋយសង្ង្េបតាម្សម្គួរដក៏ម្មង្តះ) 
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ការង្ធវើបរសុិទធឧិង្បាសថ 

ង្ោយមន្ភិកេុ៣រ៉ូបកនុង្វត្តព្ត្៉ូវ ង្ធវើបរសុិទធដិល់គ្មន ន្ងឹ្គ្មន  

(ភកិេុឈ្លែ សគបបពី្បកាសឱ្យគែៈដងឹ្ថា) 

សុណន្តុ ង្ម្ អាយសមោត  ។ អជេុង្បាសង្ថា បណណរង្សា, យោយសមោត ន្ ាំ 
បត្តកលល ាំ,ម្យាំ  អញ្ោ ម្ញ្ោ ាំ បារសុិទធឧិង្បាសថ ាំ កង្រយាម្ ។           
(ភិកេុ ង្ថរៈ) បរសុិង្ោធ  អហ ាំ អាវុង្សា បរសុិង្ោធ តិ្ ម្ ាំ ធាង្រថ ។          
(ភិកេុែច)ី បរសុិង្ោធ  អហ ាំ ភង្ន្ត បរសុិង្ោធ តិ្ ម្ ាំ ធាង្រថ ។     (បិ.៦.ទរំ័រ.៤០០) 

ភិកេុ២រ៉ូប ង្ធវើបរសុិទធដិល់គ្មន ន្ងឹ្គ្មន  

(មិ្ន្ាន្ការព្បកាសឱ្យសង្ឃដងឹ្ង្ទ្) 

(ភិកេុ ង្ថរៈ) បរសុិង្ោធ  អហ ាំ អាវុង្សា បរសុិង្ោធ តិ្ ម្ ាំ ធាង្រហិ ។ 

(ភិកេុែល)ី     បរសុិង្ោធ  អហ ាំ ភង្ន្ត បរសុិង្ោធ តិ្ ម្ ាំ ធាង្រថ  ។   

    (បិ.៦.ទំ្.៤០០.) 

ភិកេុ១រ៉ូបង្ធវើអធោិា ន្ឧង្បាសថ 

.អជេ ង្ម្ ឧង្បាសង្ថា បណណរង្សា (ោច់្១៥)                                                                                        
.អជេ ង្ម្ ឧង្បាសង្ថា ច្ចតុ្ង្ទោង្សា (ោច់្១៤) 

ច្ប់បរសុិទធឧិង្បាសថ   (ប.ិ៦.ទំ្.៤០២. 
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បុព្វករណបុព្វកិច្ចរបស់បវរណាកម្ម 

ន្ង្ម ត្សស ភគវង្ត្ត អរហង្ត្ត សមម សម្ពុទធសស ។ 

(ភិកេុ សួរ)     សុណាតុ្ ង្ម្ ភង្ន្ត សង្ង្ោ ។ យទ ិសង្ឃសស បត្តកលល ាំ, អហ ាំ  
អាយសមន្ត ាំ (ឥត្ថោន ម្ ាំ) វនិ្យាំ បុង្ច្េយយាំ ។ 

ន្ង្ម ត្សស ភគវង្ត្ត អរហង្ត្ត សមម សម្ពុទធសស ។ 

(៣ច្ប់) 

(ភិកេុ ង្ ល្ ើយ)  សុណាតុ្ ង្ម្ ភង្ន្ត សង្ង្ោ យទ ិសង្ឃសស បត្តកលល ាំ, អហ ាំ  

            អាយសមត្ត (ឥត្ថោន ង្ម្ន្) វនិ្យាំ បុង្ោា  វិសសង្ជេយយាំ ។ 

(ស) សម្មជេន្ ីបទងី្បា ច្ ឧទក ាំ អាសង្ន្ន្ ច្ បវរណាយ ឯត្តន្,ិ  

      បុព្វករណន្ត ិវុច្ចតិ្ ។ ឧកាស សម្មជេន្ ី? 

(្)  សម្មជេន្ករណញ្ច  ។ 

(ស) បទងី្បា ច្ ? 

(្) បទបីឧជេលន្ញ្ច  ឥោន្ ិសុរយិង្ោកសស (ន្ត្ថិត្តយ បទបីកិច្ច ាំ អត្ថិ)១ ។

(ស) ឧទក ាំ អាសង្ន្ន្ ច្ ? 

____________________________________________________________________________________ 

១.ង្បើង្រលថ្ងៃព្ត្ូវថា  (អត្ថតិាយ បទី្បកចិ្ចំ ន្ត្ថ)ិ 
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(្) អាសង្ន្ន្ សហ បាន្យីបរងិ្ភាជន្យីឧទកដាបន្ញ្ច  ។ 

(ស) បវរណាយ ឯត្តន្ ិបុព្វករណន្ត ិវុច្ចតិ្ ? 

(្) ឯត្តន្ ិច្ត្តត រ ិវត្តត ន្ ិសម្មជេន្ករណាទនី្,ិ សង្ឃសន្នបិាត្ង្ត្ត  

   បឋម្ ាំ កត្តព្វត្តត  បវរណាយ បវរណាកម្មសស បុព្វករណន្ត ិវុច្ចតិ្, 
បុព្វករណាន្តិី្ អកាេ ត្តន្ ិ។ 

(ស) ្ន្ោបបវរណា ឧតុ្កាេ ន្ ាំ ភិកេុគណោ ច្ ឱវង្ោ បវរណាយ       
,ឯត្តន្ ិបុព្វកិច្ចន្ត ិវុច្ចតិ្ ។ ្ន្ោបបវរណា ?                                    
(្) ្ោោ រហាន្ ាំ ភិកេូន្ ាំ ្ន្ោបបវរណាហរណញ្ច  ។ 

(ឥធ ន្ត្ថ)ិ (ង្បើាន្ឆន្ទៈ ឬ បារសុិទ្ធ ិ ព្ត្វូថា ឥធ អត្ថ ិ) ។(ង្បើវត្តាន្សីាង្ ើយមិ្ន្បាច់្ថាបាលី) 

(ស) ឧតុ្កាេ ន្ ាំ ? 

(្) ង្ហម្ោត ទនី្ ាំ តិ្ណណាំ ឧត្៉ូន្ ាំ ឯត្តក ាំ អតិ្កាន្ត ាំ, ឯត្តក ាំ អវសិដាន្ត ិឯវ ាំ    
, ឧតុ្អាច្ិកេន្ ាំ, ឧត្៉ូន្ធី បន្ សាសង្ន្ ង្ហម្ន្តគិម្ហវសាោន្ ាំ  វង្សន្  
ត្ណិី ង្ហាន្ត ិ។ 
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(ឆ្ន ាំខដលគ្មម ន្អធកិមស) 

អយាំ (វសាន្ឧតុ្) អសម ឹ ឧតុ្ម្ហ ិសត្ត ច្ ឧង្បាសថា,ឯកា ច្ បវរណា 
ឥម្ិោ បង្កេន្ បវរណា សម្បង្ត្តត , (បញ្ច   ឧង្បាសថា  អតិ្កាង្ោត , ង្ទវ                           
ឧង្បាសថា អវសិោា  ) ។ 

_______________________________________ 
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 ង្ ម្ន្តរដវូ(១ង្រាច្ កត្តកិ-១៥ង្កើត្ ផ្សលគុន្) 
 ១៥ង្រាច្ កត្តកិ បតូររដវូង្ ើយថាដចូ្ខាង្ង្លើ 

 ១៥ង្កើត្ មិ្គសិរៈ  ឯង្កា ឧង្បាសង្ថា អត្កិកង្តត , ឆ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៤ង្រាច្ មិ្គសិរៈ  ង្ទ្េ ឧង្បាសថា អត្កិកតត  បញ្ច  ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៥ង្កើត្ បុសសៈ  ត្ង្ោ ឧង្បាសថា អត្កិកតត .ច្តាត ង្រា ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា   ។ 
 ១៥ង្រាច្ បុសសៈ  ច្តាត ង្រា ឧង្បាសថា អត្កិកតត , ត្ង្ោ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា   ។ 
 ១៥ង្កើត្ ាឃៈ  បញ្ច  ឧង្បាសថា អត្កិកតត , ង្ទ្េ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៤ង្រាច្ ាឃៈ  ឆ ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ឯង្កា ឧង្បាសង្ថា អវសិង្ដ្ឋា  ។ 
 ១៥ង្កើត្ ផ្សលគុន្ៈ សត្ត ឧង្បាសថា អត្កិកតត , អដា ឧង្បាសថា បរបុិណ្ណា  ។ 

គមិ្ហរដវូ(១ង្រាច្ .ផ្សលគុន្-១៥ង្កើត្ អាសាឍ) 

 ១៥ង្រាច្ ផ្សលគុន្ៈាន្បង្ហហ ញដចូ្ខាង្សង្ព្ម្ច្ ។ 
 ១៥ង្កើត្  ង្ច្ព្ត្ៈ  ឯង្កា ឧង្បាសង្ថា  អត្កិកង្តត , ឆ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៤ង្រាច្ ង្ច្ព្ត្ៈ ង្ទ្េ ឧង្បាសថា អត្កិកតត , បញ្ច  ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៥ង្កើត្ វសិាខៈ ត្ង្ោ ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ច្តាត ង្រា ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៥ង្រាច្ វសិាខៈ  ច្តាត ង្រា ឧង្បាសថា អត្កិកតត , ត្ង្ោ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៥ង្កើត្ ង្ជសាៈ បញ្ច  ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ង្ទ្េ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៤ង្រាច្ ង្ជសាៈ  ឆ ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ឯង្កា ឧង្បាសង្ថា អវសិង្ដ្ឋា  ។ 
 ១៥ង្កើត្ អាសឍៈ  សត្ត  ឧង្បាសថា អត្កិកតត , អដា ឧង្បាសថា បរបុិណ្ណា  ។ 
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 វសាន្រដវូ(១ង្រាច្ អាសាឍ .១៥ង្កើត្, កត្តកិ) 

១៥ង្រាច្ អាសាឍ ព្តូ្វដរូកនុង្រង្េង់្ព្កច្ក (....)១ថា វសាន្ឧតុ្ ព្តូ្វដរូព្ត្ង់្ អដា  ឧង្បាសថា 

ជា សត្ត ច្ ឧង្បាសថា ឯកា ច្ បវរណា វញិ ។ ចំ្ណែកកនុង្ (....)២ព្តូ្វដរូព្ត្ង់្ សត្ត

ឧង្បាសថា  អវសិោា  ជា ្ ច្ ឧង្បាសថា ឯកា ច្ បវរណា អវសិោា  ោ៉ា ង្ង្ន្ះ

វញិ ។ 

 ១៥ង្កើត្ ព្សារែ ៈ  ឯង្កា ឧង្បាសង្ថា អត្កិកង្តត  បញ្ច  ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៤ង្រាច្ ព្សារែ ៈ  ង្ទ្េ ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ច្តាត ង្រា ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៥ង្កើត្ ភព្ទ្បទ្ៈ  ត្ង្ោ ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ត្ង្ោ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៥ង្រាច្ ភព្ទ្បទ្ៈ  ច្តាត ង្រា ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ង្ទ្េ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 
 ១៥ង្កើត្ អសសុជ   ជាថ្ងៃបវារណ្ណព្ត្វូថាតាម្ខាង្ង្ព្កាម្ោ៉ា ង្ង្ន្ះ  

អយាំ វសាន្ឧតុ្ អសម ឹ ឧតុ្ម្ហិ សត្ត ច្ ឧង្បាសថា, ឯកា ច្ បវរណា, 
ឥម្ិោ បង្កេន្ បវរណា សម្បត្តត , បញ្ច  ឧង្បាសថា អតិ្កាោត    ង្ទវ 
ឧង្បាសថា អវសិោា  ។ 

 ១៤ង្រាច្ អជសុជៈ បញ្ច  ឧង្បាសថា ឯកា ច្ បវារណ្ណ អត្កិកតត   
        ឯង្កា ឧង្បាសង្ថា អវសិង្ដ្ឋា   ។ 
 ១៥ង្កើត្ កត្តកិៈ ឆ ច្ ឧង្បាសថា ឯកា ច្ បវារណ្ណ អត្កិកតត  សត្ត ច្ ឧង្បាសថា ឯកា 

ច្  បវារណ្ណ បរបុិណ្ណា  ។ 
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(សព្មប់ឆ្ន ាំមន្អធិកមស) 

អយាំ គិម្ហឧតុ្ អសម ឹ ឧតុ្ម្ហិ បកតិ្វង្សន្  អដា  ឧង្បាសថា  អធកិមស-

វង្សន្ ទស ឧង្បាសថា ឥម្សម ឹ បន្ ឧតុ្ម្ហិ (អធកិមង្សា ភវសិសតិ្)(១) 
ត្សាម  ឥម្ិោ បង្កេន្ ឯង្កា ឧង្បាសង្ថា សម្បង្ត្តត ,(ន្ត្ថិ ឧង្បាសង្ថា 

អតិ្កាង្ោត  ន្វ ឧង្បាសថា អវសិោា )(២)។ 

___________________ 

(ង្ ម្ន្តឧត្ុ គមិ្ហឧត្ុ វសាន្ឧត្ុ ) 

[ ២ .គមិ្ហរដវូ (ាន្អធកិាស)ាន្១០ឧង្បាសង ចាប់រី(១ង្រាច្ ផ្សលគុន្ ១៥ង្កើត្ ទុ្ត្ោិសាឍ ) .
១៥ង្រាច្ ផ្សលគុន្ៈ  ថាតាម្ខាង្ង្លើទំាង្អស់ ។                                                                      
.១៥ង្កើត្ ង្ច្ព្ត្ៈ  ឯង្កា ឧង្បាសង្ថា អត្កិកង្តត  អដា ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា                                        
.១៤ង្រាច្ ង្ច្ព្ត្ៈ ង្ទ្េ ឧង្បាសថា អត្កិកតត  សត្ត ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។                                        
.១៥ង្កើត្ វសិាខៈ  ត្ង្ោ ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ឆ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។                                             
.១៥ង្រាច្ វសិាខៈ ច្តាត ង្រា ឧង្បាសថា អត្កិកតត  បញ្ច  ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។                                     
.១៥ង្កើត្ ង្ជសាៈ  បញ្ច  ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ច្តាត ង្រា ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។                                             
.១៤ង្រាច្ ង្ជសាៈ   ឆ ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ត្ង្ោ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា  ។ 

(១) ឧង្បាសងទ្ី១ ព្ត្ូវថា  (អធកិាង្សា ភវសិសត្ ិ)                             (២) ឧង្បាសងទ្ី២ព្ត្ូវថាឥម្សមឹ បន្ សំវច្ឆង្រ អធកិាង្សាអត្ថ)ិ 
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______________________________ 

.១៥ង្កើត្ បឋម្សាឍៈ សត្ត ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ង្ទ្េ ឧង្បាសថា អវសិដ្ឋា ។                    

.១៤ង្រាច្ បឋម្សាឍៈ អដា ឧង្បាសថា អត្កិកតត  ឯង្កា ឧង្បាសង្ថា អវសិង្ដ្ឋា  ។                              

.១៥ង្កើត្ ទុ្ត្ោិសាឍៈ ន្វ ឧង្បាសថា អត្កិកតត , ទ្ស ឧង្បាសថា បរបុិណ្ណា  ។                                   
វសាន្រដវូ(ាន្អធកិាស) ណបែកព្ត្ង់្ង្ដើម្រដវូគ ឺដរូ ថ្ងៃ១៥ង្រាច្ អាសាឍ (ឆ្ន ំ                             
ណដលគ្មម ន្អធកិាស) ជាថ្ងៃ១៥ង្រាច្ ទុ្ត្ោិសាឍវញិ (ឆ្ន ំណដលាន្អធកិាស)                     
*ង្ ម្ន្តរដវូ(ាន្អធកិាស) ដចូ្គ្មន  ង្ ម្ន្តរដវូ (គ្មម ន្អធកិាស) ឆ្ន ំណដលាន្អធកិាសង្ន្ះ
ខុសណត្កនុង្គមិ្ហរដវូ ប៉ាុង្ណ្ណា ះរដវូដង៏្សស មិ្ន្ខុសគ្មន ង្ទ្ ។  ] 
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(ស) ភិកេុគណោ ច្ ?                                                              

(្) ឥម្សម ឹ បវរណង្គា សន្នបិតិ្ត្តន្ ាំ ភិកេូន្ ាំ គណោ (............)១     

ឯត្តកា ភិកេូ  ង្ហាន្ត ិ។ 

(ស) ឱវង្ោ ? 

__________________________________________ 

[១ ង្បើាន្ភកិេចំុ្ន្នួ្   ៤ ច្តាត ង្រា,   ៥ បញ្ច,   ៦ ឆ,    ៧ សត្ត,      ៨ អដា,      ៩ ន្វ,    

១០ ទ្ស,   ១១ ឯកាទ្ស,    ១២ ទាេ ទ្ស, ១៣ង្ត្រស, ១៤ ចាត្ទុ្ទស, ១៥បែា រស , 

១៦ ង្សាឡស, ១៧ សត្តរស ១៨ អដ្ឋា រស ១៩ ឯកូន្វសីត្ ិ២០ វសីត្ ិ២១ ឯកវសីត្ ិ 

២២ ពាវសីត្ ិ  ២៣ ង្ត្វសីត្ ិ    ២៤ ច្ត្ុវសីត្ ិ   ២៥ បញ្ចវសីត្ ិ  ២៦ ឆរេសីត្,ិ    

២៧ សត្តវសីត្ ិ ២៨ អដាវសីត្ ិ  ២៩ ឯកូន្ត្សឹត្ ិ៣០ ត្សឹ  ៤០ ច្តាត ឡីស,    

៥០ បញ្ញា ស   ៦០ សដា ី ៧០ សត្តត្ ិ   ៨០ អសីត្ ិ    ៩០ ន្វតុ្ ិ    ១០០សត្,ំ ] 

 

 

 



 សង្ឃកម្មសង្ង្េប                                                         .24.  
 

វត្តព្រះគន្ធកុដ ិ

(្)  ភិកេុន្នី្ ាំ ឱវង្ោ ោត្ង្វវ  ឥោន្ ិបន្ ត្តស ាំ ន្ត្ថិត្តយ ង្សា ច្  

       ឱវង្ោ  ឥធ ន្ត្ថិ ។ 

(ស) បវរណាយ ឯត្តន្ ិបុព្វកិច្ចន្ត ិវុច្ចតិ្ ។ 

្. ឯត្តន្ ិបញ្ច  កមម ន្ ិ្ន្ោបបវរណាហរណាទនី្ ិញត្តិយ ឋបន្ង្ត្ត  
កត្តព្វត្តត   បវរណាយ     បវរណាកម្មសស       បុព្វកិច្ចន្ត ិ វុច្ចតិ្            
បុព្វកិច្ចច ន្តិី្ អកាេ ត្តន្ ិ។ 

(ស) ឧង្បាសង្ថា យវតិ្កា ច្ ភិកេូ  កម្មបបត្តត  សភាគ្មបត្តិង្យ ច្ ន្ 

      វជិេន្ត ិ វជេន្យី ច្  បុគាោ ត្សម ឹ ន្ ង្ហាន្ត ិបត្តកលល ន្ត ិវុច្ចតិ្ ។ 

      បវរណា ? 

(្) ត្សុី  បវរណាទវិង្សសុ ច្ចតុ្ទោសីបណណរសីសាម្គាសុី  

      អជេ បវរណា បណណរសី (ឬ) ច្ចតុ្ទោសី ។ 

(ស) យវតិ្កា ច្ ភិកេូ  កម្មបបត្តត  ? 

(្) យត្តកា ភិកេូ  ត្សស បវរណាកម្មសស បត្តត  យុត្តត  អនុ្រ៉ូបា  

      សព្វន្តងិ្ម្ន្ បរងិ្ច្េង្ទន្ បញ្ច  ភិកេូ  បកត្ត្តត  សង្ង្ឃន្ អនុ្កេិត្តត  
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     ង្ត្ ច្ ង្ោ ហត្ថបាស ាំ អវជិហិត្តវ  ឯកសីមយាំ  ឋិត្ត ។ 

(ស) សភាគ្មបត្តិង្យ  ច្ ន្ វជិេន្ត ិ? 

(្) វកិាលង្ភាជោទវិត្ថុសភាគ្មបត្តិង្យ ច្ ន្ វិជេន្ត ិ។ 

(ស) វជេន្យី ច្ បុគាោ ត្សម ឹ ន្ ង្ហាន្ត ិ? 

(្) គហដាបណឌ កាទង្យ  ឯកវសីតិ្ វជេន្យីបុគាោ, ហត្ថបាសង្ត្ត 

      ព្ហិករណវង្សន្ វង្ជេត្វវ  ត្សម ឹ ន្ ង្ហាន្ត ិ។ 

(ស) បត្តកលល ន្ត ិវុច្ចតិ្ ? 

(្)  សង្ឃសស បវរណាកម្ម ាំ  ឥង្ម្ហិ ច្ត្៉ូហិ លកេង្ណហិ សង្ាហិត្ ាំ, 

       បត្តកលល ន្ត ិវុច្ចតិ្,បត្តកាលវន្តន្ត ិអកាេ ត្ ាំ ។ 

(ព្ត្វូភកិេុអនកសួរ សូព្ត្បង្ង្ហ ើយ ជាង្សច្កែអីារាធតថា៖) 

(ស) បុព្វករណបុព្វកិច្ចច ន្ ិសមង្បត្តវ  ង្ទសិត្តបត្តិកសស សម្គាសស 

      ភិកេុសង្ឃសស  អនុ្ម្តិ្យ ញត្ ឹឋង្បតុ្ ាំ អារធន្ ាំ កង្រម្ិ ។ 

ច្ប់បុព្វករណបុព្វកិច្ចបវរណាកម្ម 
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សង្ឃបវរណា (៥របូ) 

(ភកិេឈុ្លែ សព្ត្វូតាងំ្សង្ឃញត្តថិា.បិដក.៧.ទំ្រ័រ.៧៤) 

សុណាតុ្  ង្ម្  ភង្ន្ត សង្ង្ោ ។ អជេ បវរណា  (បណណរសី) ។ 
យទ ិសង្ឃសស បត្តកលល ាំ សង្ង្ោ (ង្ត្វច្ិក ាំ) បវង្រយយ ។            

(ភិក្ខុថេរៈ)សង្ឃាំ    អាវុង្សា    បវង្រម្ិ    ទងិ្ដាន្    វ  សុង្ត្ន្     វ               

បរសិង្គា យ វ  ។                                                                                
វទន្តុ ម្ ាំ អាយសង្ោត  អនុ្កម្បាំ ឧបាោយ ។ បសសង្ោត  បដកិរសិាម្ិ. 
sទុតិ្យម្បិ   អាវុង្សា   សង្ឃាំ   បវង្រម្ ិ  ទងិ្ដាន្   វ   សុង្ត្ន្  វ                     
បរសិង្គា យ វ  ។  វទន្តុ ម្ ាំ អាយសង្ោត  អនុ្កម្បាំ ឧបាោយ  ។        
បសសង្ោត  បដកិរសិាម្ិ ។                                                                  
sត្តិ្យម្បិ   អាវុង្សា   សង្ឃាំ   បវង្រម្ិ   ទងិ្ដាន្   វ  សុង្ត្ន្  វ       
បរសិង្គា យ វ  ។ វទន្តុ ម្ ាំ អាយសង្ោត  អនុ្កម្បាំ ឧបាោយ ។         
បសសង្ោត  បដកិរសិាម្ិ ។                                                                     

(ភិក្ខុជាអនុថេរៈ) សង្ឃាំ  ភង្ន្ត  បវង្រម្ិ  ទងិ្ដាន្   វ  សុង្ត្ន្  វ               

បរសិង្គា យ វ  ។                                                                                
វទន្តុ ម្ ាំ អាយសង្ោត  អនុ្កម្បាំ ឧបាោយ ។ បសសង្ោត  បដកិរសិាម្ិ. 
sទុតិ្យម្បិ   ភង្ន្ត    សង្ឃាំ    បវង្រម្ិ   ទងិ្ដាន្    វ    សុង្ត្ន្   វ       
បរសិង្គា យ  វ   ។  វទន្តុ  ម្ ាំ  អាយសង្ោត   អនុ្កម្បាំ  ឧបាោយ  ។        
បសសង្ោត  បដកិរសិាម្ិ  ។                                                                  
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sត្តិ្យម្បិ  ភង្ន្ត  សង្ឃាំ  បវង្រម្ិ  ទងិ្ដាន្   វ    សុង្ត្ន្   វ       
បរសិង្គា យ វ  ។ វទន្តុ ម្ ាំ អាយសង្ោត  អនុ្កម្បាំ ឧបាោយ ។         
បសសង្ោត  បដកិរសិាម្ិ ។  

គណបបវរណា (៤របូ) 

ព្ត្វូភកិេណុដលឈ្លែ សព្បត្រិល ឱ្យភកិេទំុាង្ឡាយង្តះយល់ថា 

សុណន្តុ ង្ម្ អាយសម ង្ោត  អជេ បវរណា ។ យោយសមោត ន្ ាំ បត្តកលល ាំ 
ម្យាំ អញ្ោ ម្ញ្ោ ាំ បវង្រយាម្ ។ 

( ព្ត្វូភកិេជុាង្ងរៈង្ធេើឧត្តរាសង្គៈ) 

sអហ ាំ   អាវុង្សា   អាយសម ង្ន្ត   បវង្រម្ិ   ទងិ្ដាន្   វ  សុង្ត្ន្  វ               
បរសិង្គា យ វ  ។                                                                                
វទន្តុ ម្ ាំ អាយសង្ោត  អនុ្កម្បាំ ឧបាោយ ។ បសសង្ោត  បដកិរសិាម្ិ. 
sទុតិ្យម្បិ  អាវុង្សា អាយសម ង្ន្ត បវង្រម្ិ ទងិ្ដាន្ វ សុង្ត្ន្ វ       
បរសិង្គា យ វ  ។ វទន្តុ ម្ ាំ អាយសង្ោត  អនុ្កម្បាំ ឧបាោយ  ។        
បសសង្ោត  បដកិរសិាម្ិ ។                                                                  
sត្តិ្យម្បិ អាវុង្សា អាយសម ង្ន្ត បវង្រម្ិ ទងិ្ដាន្ វ សុង្ត្ន្ វ       
បរសិង្គា យ វ  ។ វទន្តុ ម្ ាំ អាយសង្ោត  អនុ្កម្បាំ ឧបាោយ  ។        
បសសង្ោត  បដកិរសិាម្ិ ។            
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             (ភិក្ខុជាអនុថេរៈ) អហ ាំ  ភង្ន្ត អាយសម ង្ន្ត បវង្រម្ិ ទងិ្ដាន្ វ  

សុង្ត្ន្  វ  បរសិង្គា យ វ  ។  វទន្តុ  ម្ ាំ  អាយសង្ោត   អនុ្កម្បាំ      
ឧបាោយ ។ បសសង្ោត  បដកិរសិាម្ិ ។                                                 

sទុតិ្យម្បិ  ភង្ន្ត  អាយសម ង្ន្ត  បវង្រម្ិ  ទងិ្ដាន្  វ  សុង្ត្ន្  វ             
បរសិង្គា យ វ  ។  វទន្តុ ម្ ាំ អាយសង្ោត  អនុ្កម្បាំ ឧបាោយ  ។        
បសសង្ោត  បដកិរសិាម្ិ ។                                                                  
sត្តិ្យម្បិ ភង្ន្ត  អាយសម ង្ន្ត  បវង្រម្ិ  ទងិ្ដាន្  វ  សុង្ត្ន្  វ             
បរសិង្គា យ វ  ។  វទន្តុ ម្ ាំ អាយសង្ោត  អនុ្កម្បាំ ឧបាោយ  ។        
បសសង្ោត  បដកិរសិាម្ិ ។                                                  

                  ភិកេុ  ៣ រ៉ូប ឬ ២ រ៉ូប បវរណាដល់គ្មន ន្ងឹ្គ្មន                                                       
( ព្ត្វូភកិេជុាង្ងរៈង្ធេើឧត្តរាសង្គៈ)                                                                        
sអហ ាំ   អាវុង្សា   អាយសមន្ត ាំ   បវង្រម្ ិ  ទងិ្ដាន្   វ  សុង្ត្ន្  វ               
បរសិង្គា យ វ  ។ វទន្តុ ម្ ាំ អាយសាម  អនុ្កម្បាំ ឧបាោយ ។ បសសង្ោត  
បដកិរសិាម្ិ ។                                                                       
sទុតិ្យម្បិ អាវុង្សា  អាយសមន្ត ាំ  បវង្រម្ ិ ទងិ្ដាន្   វ  សុង្ត្ន្  វ 
បរសិង្គា យ វ  ។ វទន្តុ ម្ ាំ អាយសាម  អនុ្កម្បាំ ឧបាោយ ។             
បសសង្ោត  បដកិរសិាម្ិ ។                                                              
sត្តិ្យម្បិ អាវុង្សា  អាយសមន្ត ាំ   បវង្រម្ិ  ទងិ្ដាន្  វ  សុង្ត្ន្ វ 
បរសិង្គា យ វ  ។ វទន្តុ ម្ ាំ អាយសាម  អនុ្កម្បាំ ឧបាោយ ។             
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បសសង្ោត  បដកិរសិាម្ិ។                                                                                                                       
(ភកិេជុាអន្ងុ្ងរៈ) អហ ាំ  ភង្ន្ត  បវង្រម្ ិ ទងិ្ដាន្   វ  សុង្ត្ន្  វ               
បរសិង្គា យ វ  ។                                                                                
វទន្តុ ម្ ាំ អាយសាម  អនុ្កម្បាំ ឧបាោយ ។ បសសង្ោត  បដកិរសិាម្ិ ។ 

sទុតិ្យម្បិ ភង្ន្ត អាយសមន្ត ាំ បវង្រម្ិ ទងិ្ដាន្ វ សុង្ត្ន្ វ                 
បរសិង្គា យ វ  ។ វទន្តុ ម្ ាំ អាយសង្ោត  អនុ្កម្បាំ ឧបាោយ  ។        
បសសង្ោត  បដកិរសិាម្ិ ។                                                                  
sត្តិ្យ ភង្ន្ត អាយសមន្ត ាំ បវង្រម្ ិទងិ្ដាន្ វ សុង្ត្ន្ វ                 
បរសិង្គា យ វ  ។ វទន្តុ ម្ ាំ អាយសង្ោត  អនុ្កម្បាំ ឧបាោយ  ។             
បសសង្ោត  បដកិរសិាម្ិ ។                                         

អធោិា ន្បវរណា 

(ង្ៅចាំវសា១របូ) 

3                                                                                         
អជេ ង្ម្ បវរណា ច្ចតុ្ទោសី (ថ្ងៃ ១៤)                                                                                                   

អជេ ង្ម្ បវរណា បណណរសី (ថ្ងៃ ១៥)                                                                                                   

ថ្ងៃង្ន្ះជាថ្ងៃបវារណ្ណរបស់អញ ។                                           
ង្ោ ង្ច្ អធដិាង្ហយយ អាបត្តិ ទុកាដសស ង្បើមិ្ន្អធដិ្ឋា ន្ង្ទ្ព្ត្វូអាបត្តទុិ្កកដ 

(បិដក.៧.ទំ្រ័រ.៨៤-៩០) 
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វធិពី្កាលកឋិន្ 

3 

sដំបូង្សង្ឃព្ត្វូសូព្ត្ញត្តពិ្បគល់សំរត់្កឋនិ្ដល់ភកិេអុនកព្កាលកឋនិ្ជាមុ្ន្សិន្ 

(ញត្ិតកម្មរបស់សង្ឃព្បគល់សំរត់្កឋនិ្) 

      សុណាតុ្ ង្ម្ ភង្ន្ត សង្ង្ោ ។ ឥទ ាំ សង្ឃសស កថនិ្ទុសសាំ ឧបបន្ន ាំ។
យទ ិសង្ឃសស បត្តកលល ាំ សង្ង្ោ ឥម្ ាំ កថនិ្ទុសសាំ (ឥត្ថោន ម្សស) ភិកេុ
ង្ោ ទង្ទយយ កថនិ្ ាំ អត្ថរតុិ្ ាំ ។ ឯសា ញត្តិ ។                                                                                                                                                           
សុណាតុ្ ង្ម្ ភង្ន្ត សង្ង្ោ ។ ឥទ ាំ សង្ឃសស កថនិ្ទុសសាំ ឧបបន្ន ាំ ។          
សង្ង្ោ ឥម្ ាំ កថនិ្ទុសសាំ (ឥត្ថោន ម្សស) ភិកេុ ង្ោ ង្ទតិ្ កថនិ្ ាំ អត្ថរតុិ្ ាំ ។ 
យសាយសម ង្ត្ត ែម្តិ្ ឥម្សស កថនិ្ទុសសសស (ឥត្ថោន ម្សស) ភិកេុ  - 
ង្ោ ោន្ ាំ កថនិ្ ាំ អត្ថរតុិ្ ាំ ង្សា តុ្ណហ សស យសស ន្កេម្តិ្ ង្សាភាង្សយយ 
ទនិ្ន ាំ ឥទ ាំ សង្ង្ឃន្ កថនិ្ទុសសាំ (ឥត្ថោន ម្សស) ភិកេុ ង្ោ កថនិ្ ាំ អត្ថរតុិ្ ាំ ។ 
ែម្តិ្ សង្ឃសស ត្សាម  តុ្ណហី  ឯវង្ម្ត្ ាំ ធារយម្ិ ។         

(ង្ ើយព្បគល់សំរត់្ឱ្យភកិេអុនកព្កាលព្គង្ ) 

(បិដក.៨.ទំ្រ័រ.៤) 
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ភកិេអុនកព្កាលកឋនិ្ង្ដ្ឋយច្វីរណ្ណមួ្យាន្(សង្ោដ)ិ ជាង្ដើម្គបបី

ដកសង្ាដចីាស់ជាមុ្ន្សិន្ ។ 

កបបព្និ្ោុអធោិា ន្  

3 

 ដក សង្ោដ ិថា 

ឥម្ ាំ សង្ោដ ឹបច្ចុទធរម្ិ អាតាម អញដកន្វូសង្ាដងី្ន្ះ 

 ដក ឧត្តរសង្ា ថា 

ឥម្ ាំ ឧត្តរសង្ា បច្ចុទធរម្ិ អាតាម អញដកន្វូច្វីរង្ន្ះ 

 ដក អន្តរវសក ថា 

ឥម្ ាំ អន្តរវសក បច្ចុទធរម្ិ អាតាម អញដកន្វូសបង់្ង្ន្ះ 

( រចួ្ង្ ើយ ព្ត្វូង្ធេ ើកបបរិន្ទចុ្វីរងមណីដលបព្មុ្ង្ព្កាលកឋនិ្ង្តះ ) 

ឥម្ ាំ ព្និ្ោុកបបាំ កង្រម្ិ ។ ទុតិ្យម្បិ ឥម្ ាំ ព្និ្ោុកបបាំ កង្រម្ិ ។                  
ត្តិ្យម្បិ ឥម្ ាំ ព្និ្ោុកបបាំ កង្រម្ិ ។                                           
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( រចួ្ង្ ើយ ព្ត្វូអធដិ្ឋា ន្ច្វីរងមណី្ណមួ្យណដលបព្មុ្ង្ព្កាល) 

 អធដិ្ឋា ន្ សង្ោដ ិថា 

     ឥម្ ាំ សង្ោដ ឹអធោិា ម្ិ ។ ទុតិ្យម្បិ ឥម្ ាំ សង្ោដ ឹអធោិា ម្ិ ។             
ត្តិ្យម្បិ ឥម្ ាំ សង្ោដ ឹអធោិា ម្ិ  ។ 

 អធដិ្ឋា ន្ ឧត្តរសង្ា ថា 

ឥម្ ាំ ឧត្តរសង្ា ាំ អធោិា ម្ិ ។ ទុតិ្យម្បិ ឥម្ ាំ ឧត្តរសង្ា ាំ អធោិា ម្ិ ។             
ត្តិ្យម្បិ ឥម្ ាំ ឧត្តរសង្ា ាំ អធោិា ម្ិ  ។ 

 អធដិ្ឋា ន្ អន្តរវសក ថា 

ឥម្ ាំ អន្តរវសក អធោិា ម្ិ ។ ទុតិ្យម្បិ ឥម្ ាំ អន្តរវសក អធោិា ម្ិ។ 
ត្តិ្យម្បិ ឥម្ ាំ អន្តរវសក អធោិា ម្ិ  ។ 

( រចួ្ង្ ើយ ព្ត្វូង្ពាលព្កាលកឋនិ្ថា) 

 ព្កាល សង្ោដ ិថា 

ឥមយ  សង្ោដយិ កឋិន្ ាំ អត្ថរម្ ិ។ទុតិ្យម្បិ ឥមយ សង្ោដយិ 
កឋិន្ ាំ អត្ថរម្ិ ។ ត្តិ្យម្បិ ឥមយ  សង្ោដយិ កឋិន្ ាំ អត្ថរម្ិ ។ 
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 ព្កាល ឧត្តរសង្ា ថា 

ឥម្ិោ ឧត្តរសង្ង្ាន្ កឋិន្ ាំ អត្ថរម្ិ ។ ទុតិ្យម្បិឥម្ិោ ឧត្តរសង្ង្ាន្ 
កឋិន្ ាំ អត្ថរម្ិ ។ ត្តិ្យម្បិ ឥម្ិោ ឧត្តរសង្ង្ាន្ កឋិន្ ាំ អត្ថរម្ិ ។  

 ព្កាល អន្តរវសក ថា 

ឥម្ិោ អន្តរវសក កឋិន្ ាំ អត្ថរម្ិ ។ ទុតិ្យម្បិ ឥម្ិោ អន្តរវសក 
កឋិន្ ាំ អត្ថរម្ិ ។ ត្តិ្យម្បិ ឥម្ិោ អន្តរវសក កឋិន្ ាំ អត្ថរម្ិ ។  

ភកិេអុនកព្កាលកឋនិ្ង្តះ ព្ត្វូចូ្លង្ៅរកសង្ឃ (គែៈ បុគគល) ង្ធេ ើច្វីរង្ឆៀង្សាម
ាេ ង្ ផ្សគង្អញ្ជលីង្ឡើង្ង្ពាលដងូ្ច្នះថា ៖  

s  អត្ថត្ ាំ ភង្ន្ត សង្ឃសស កឋិន្ ាំ ធម្មិង្កា កឋិន្ត្តថ ង្រ អនុ្ង្មទថ 

 រួកភកិេជុាអនកអន្ងុ្ាទ្តង្តះ ព្ត្វូង្ធេ ើច្វីរង្ឆៀវសាម ាេ ង្ ផ្សគង្អញ្ជលីង្ឡើង្
ង្ពាលោ៉ា ង្ង្ន្ះថា ៖ 

sអត្ថត្ ាំ អាវុង្សា សង្ឃសស កឋិន្ ាំ ធម្មិង្កា កឋិន្ត្តថ ង្រ អនុ្ង្មោម្ 

ច្ប់កឋិន្កម្មង្ោយសង្ង្េប 

3 
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ការសន្មត្ភិកេុឲ្យជាភត្តុង្ទោសកជាង្ដើម្ 

                               3 

ាន លភកិេទំុាង្ឡាយ សង្ឃគបបីសន្មត្ោ៉ា ង្ង្ន្ះ ។ សង្ឃព្ត្វូសូម្ភកិេុ
ជាមុ្ន្សិន្ ។ លុះសូម្រចួ្ង្ ើយ ព្ត្វូឲ្យភកិេជុាអនកឈ្លែ សព្បត្រិលព្បកាសសង្ឃ 
ឲ្យដងឹ្ថា..........  

2សុណាតុ្ ង្ម្, ភង្ន្ត, សង្ង្ោ ។ សង្ង្ោ (ឥត្ថោន ម្ ាំ)១ភិកេុ ាំ ភត្តុង្ទោសក ាំ២    

សម្មន្នតិ្   ។    យសាយសម ង្ត្ត   ែម្តិ្   (ឥត្ថោន ម្សស)៣     ភិកេុ ង្ោ     
ភត្តុង្ទោសកសស  សម្មុតិ្,   ង្សា   តុ្ណហ សស;   យសស    ន្កេម្តិ្,   ង្សា    

ភាង្សយយ  ។ សម្មង្ត្ត សង្ង្ឃន្ (ឥត្ថោន ង្ម)៤ ភិកេុ  ភត្តុង្ទោសង្កា៥  ។ 

ែម្តិ្ សង្ឃសស, ត្សាម  តុ្ណហី , ឯវង្ម្ត្ ាំ ធារយម្’ី’តិ្ ។  (ប.ិ១០.ទំ.៣៦០) 

 

ស្រូវបញ្ចូ លឈ ម្ ះភរតុ ឈទេរកតាមររេនន្បាលី                                                                                                                     

១.ឈបើចង់រន្មរភិកខុឲ្យជាអ្នកចចកឈរនារន្ៈក៏ស្រូវដូរររេបាលីតាមរមគួរដល់កមមឈនាះ  កនុងរន្មរទងំ ១៣។                                     

២.រុទធរកខរិ ំ                                                    ៣.រុទធរកខរិរស                                                ៤.រុទធរកខឈិតា 

៥.ឈរនារន្បញ្ញា បឈោ   (ឈបើរិន្រន្មរភកិខុឲ្យជាអ្នកចចកឈរនារន្ៈ) 
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សន្មត្ ១៣ យ ង្  (ប.ិ១០.ទំ.៣៦០-៣៦៥) 

១.ភត្តុង្ទោសក ាំ                អនកណច្កភត្ត ថ   

២.ង្សោសន្បញោ បង្កា អនកណច្កង្សតសន្ៈ 

៣.ភណាឌ គ្មរងិ្កា            អនករកាឃ្ែ ំង្ 

៤.ច្វីរបបដគិ្មា ហង្កា      អនកទ្ទួ្លច្វីរ 

៥.ច្វីរភាជង្កា              អនកណច្កច្វីរ 

៦.យគុភាជង្កា             អនកណច្កបបរ 

៧.ផ្សលភាជង្កា              អនកណច្កណផ្សែង្ ើ  

៨.ែជេកភាជង្កា             អនកណច្កបណង្ែម្ 

៩.អបបម្ត្តង្កា              អនកណច្ករបស់បន្តចិ្បន្តចួ្ (ាន្ម្ជុលជាង្ដើម្) 

១០.សាដយិគ្មា ហាបង្កា  អនកព្បគល់សំរត់្ដល់សង្ឃ  

១១.បត្តគ្មា ហាបង្កា        អនកព្បគល់បាព្ត្ 

១២.អារម្ិកង្បសង្កា    អនកង្ព្បើង្ោម្វត្ត 

១៣.សាម្ង្ណរង្បសង្កា  អនកង្ព្បើសាម្ង្ែរ 
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ព្បង្យជន្ព៍្ព្ះវន័ិ្យ ១០ យ ង្ 

១.សង្ឃសុដាុត្តយ                 ង្ដើម្បីង្សច្កែលីែ ដល់សង្ឃ ។                            

២.សង្ឃផាសុត្តយ                ង្ដើម្បីការង្ៅសបាយ ដល់សង្ឃ ។                  

៣.ទុម្មង្ាូន្ ាំ បុគាោន្ ាំ ន្គិាហាយ     ង្ដើម្បីសង្កត់្សង្កិន្ន្វូបុគគលទំាង្ឡាយ

ណដលព្ទុ្សែសីល  ។                                                                              
៤.ង្បសោន្ ាំ ភិកេូន្ ាំ ផាសុវហិារយ   ង្ដើម្បីករិោិង្ៅជាសុខស្សួលដល់

ភកិេទំុាង្ឡាយ  អនកាន្សីលជាទ្ីស្សឡាញ់  ។                                           
៥.ទដិាធម្មិកាន្ ាំ អាសវន្ ាំ ស ាំវរាយ     ង្ដើម្បីរារាងំ្អាសវធម៌្ទំាង្ឡាយ   

កនងុ្បច្ចុបបន្ន    ។                                                                                       
៦.សម្បរយិកាន្ ាំ អាសវន្ ាំ បដឃិាត្តយ        ង្ដើម្បីកាច ត់្បង់្អាសវៈ

ធម៌្ទំាង្ឡាយកនងុ្បរង្ោក ។                                                                       
៧.អបបសោន ន្ ាំ បសាោយ       ង្ដើម្បីោុំង្បុគគលទំាង្ឡាយ ណដលមិ្ន្ទាន់្             

ព្ជះថាែ ឱ្យព្ជះថាែ ង្ឡើង្ ។                                                                                          
៨.បសោន ន្ ាំ ភិង្យាភាវយ    ង្ដើម្បីោុំង្បុគគលទំាង្ឡាយ        ណដលព្ជះថាែ

ង្ ើយឱ្យរងឹ្រតឹ្ណត្ព្ជះថាែ ង្ឡើង្  ។                                                             
៩.សទធម្មដាតិិ្យ             ង្ដើម្បីឱ្យព្រះសទ្ធម្ម   តាងំ្ង្ៅា ំ។                            

១០.វនិ្យនុ្គាហាយ                      ង្ដើម្បីអន្ងុ្ព្គ្មះដល់ព្រះវនិ្យ័ ។ 

(វនិ្យ័ បិដក.ង្លខ ១.ទំ្ររ័.៦៥) 

3 
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គម្ពរីជាឧបករណ៍ កនុង្ការង្រៀបង្រៀង្ង្សៀវង្ៅង្ន្ះង្ឡើ ង្ 

 ព្ព្ះវិន័្យបិដក ភាគ . ១. ៦ . ៧ . ៨ .   
 ព្ព្ះអដាកថា សម្ន្តបាសាទកិា 
 កង្គេ វិត្រណី 
 វច្ោនុ្ព្កម្ខែមរ 
 ភិកេុបាតិ្ង្មកេបាលី ខព្ប  ( របស់ព្ព្ះវិន្យមុ្ន្ ីប ុណយ សុមា ជ ) 
 ភិកេុបាតិ្ង្មកេ  (របស់វត្ត សុវណណបទុម្) 
 កឋិន្កេន្ធកៈ     ( ភិកេុ សុវណណង្ជាង្ត្ត ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ង្បាះរុម្ពង្លើកទ្ី២   ចំ្ន្នួ្ ៦០ កាល 

ថ្ងៃរុធ ១ ង្កើត្ ណខង្ជសា  ឆ្ន ំឆែូវ ព្ត្ស័ីក រ.ស.២៥៦៥ 

 ព្ត្ូវន្ងឹ្ថ្ងៃរុធ ទី្១២ ណខឧសភា ឆ្ន ំ ២០២១ 

 



 សង្ឃកម្មសង្ង្េប                                                         .38.  
 

វត្តព្រះគន្ធកុដ ិ
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គ្មថាសង្ាណិក 
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សញ្ចិ ច្ច   អាបត្ត ឹ  ោបជេ ិ    អាបត្ត ឹ  ន្   បរគិ៉ូហតិ្ 

 អគតិ្គម្ន្ ាំ  ន្  គច្េតិ្  ឯទងិ្សា វុច្ចតិ្ លជេបុិគាង្ោ ។ 

បុគគលមិ្ន្ណកែង្ឲ្យព្ត្ូវអាបត្ត ិ មិ្ន្បាន្បិទ្បាងំ្អាបត្ត ិ

មិ្ន្លុះអំណ្ណច្អគត្ ិបុគគលោ៉ា ង្ង្ន្ះ ណដលព្រះាន្ព្រះភាគ 

ព្តាស់ង្ៅថា លជជបុីគគល ( គបុឺគគលខាម សបាប ) ។ 

បិដក ១៣.ទំ្ររ័ ១៧៣ 
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