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ព្រះរទុ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ ជាព្រទ្ីរក្នុង្លោក្ 

ពទុ ធ្ ោ  តិទោកទីទោវ,  ពទុ ធ្ ោ  សុរទិោ  តទោនទុ្; 

ទេ  េនតិ  សរណំ  ពទុធំ,  នតថិ  ទតសំ  ភេំ  ស្ ។ 

ប្ពះពុទ្ធជាប្រទី្ររនុងត្ប្ៃដោរ ប្ពះអងគដូចជាប្ពះអាទិ្ៃយ អាចរម្មា ៃ់រង់នូវងងឹៃគឺ
អវជិាា , ជនទ ាំងឡាយឯណាបានដល់ប្ពះពុទ្ធជាទី្ពឹងទី្រលឹរ, ភ័យមិនម្មនដល់ជន
ទ ាំងឡាយដ ះសពវៗកាល ។  

ធទោម ោ  តិទោកទីទោវ,  ធទោម ោ  សុរទិោ  តទោនទុ្; 

ទេ  េនតិ  សរណំ  ធម្មំ,  នតថិ  ទតសំ  ភេំ  ស្ ។ 

ប្ពះសទ្ធមាជាប្រទី្ររនុងត្ប្ៃដោរ ប្ពះសទ្ធមាដ ះឯងជាប្ពះអាទិ្ៃយ អាចរម្មា ៃ់រង់នូវ
ដសចរដីងងឹៃ គឺអវជិាា , ជនទ ាំងឡាយឯណា បានដល់នូវប្ពះសទ្ធមាជាទី្ពឹងទី្រលឹរ, ភ័យមិន
ម្មនដល់ជនទ ាំងឡាយដ ះសពវៗកាល ។  

សទឃោ  តិទោកទីទោវ,   សទឃោ សុរទិោ  តទោនទុ្; 

ទេ  េនតិ  សរណំ  សឃឃំ, នតថិ  ទតសំ  ភេំ  ស្ ។ 

ប្ពះសងឃជាប្រទី្ររនុងត្ប្ៃដោរ ប្ពះសងឃដ ះឯងជាប្ពះអាទិ្ៃយ អាចរម្មា ៃ់រង់នូវ
ងងឹៃ គឺអវជិាា  ជនទ ាំងឡាយឯណា បានដល់នូវប្ពះសងឃជាទី្ពឹងទី្រលឹរ ភ័យមិនម្មនដល់
ជនទ ាំងឡាយដ ះសពវៗកាល ។  

ទោ  ច  ពទុធញ្ច   ធម្មញ្ច ,  សឃឃញ្ច   សរណំ  គទោ; 

អបទីទោ  ន  ភទវេយ,  អធិគទចេេយ  បទំ  សុខំ ។ 

ដរើនរណាមួយ បានដល់នូវប្ពះពុទ្ធ ប្ពះធម៌ ប្ពះសងឃ ជាទី្ពឹងទី្រលឹរដ ើយ, នរជន
ដ ះ ដ ា្ ះថាជាអនរម្មនប្រទី្រ គឺរញ្ញា  ដ ើយបាននូវប្ពះនិព្វវ នជាររមសុេដ៏ត្ប្រលលង ។ 

(ទុ្លររណ្ឌិ ៃជាៃរ រញ្ញា សជាៃរ) 
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ព្រះរទុ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃជាពាក្យដ៏ព្រលសើរ 

 
ពទុ ធ្ ោតិ វចនំ ទេដ្ឋំ,   ពទុ ធ្ ោតិ បទ មុតតមំ;   

 នតថិ ទតន េមំ ទោទេ,   អញ្ញំ ទោតរោយនំ។ 
 ព្វរយថា ពុទ្ធោ  ជាព្វរយដ៏ប្រដសើរវដិសស ព្វរយថា ពុទ្ធោ  ជាព្វរយដ៏ឧៃតមពិៃ, ព្វរយ
ដត្ទ្ លដលជាទី្ ាំមរនូវរសដល់ប្ៃដចៀរអនរស្ដដ រ់រនុងដោរ ដសាើដោយព្វរយថា ពុទ្ធោ    
ពុាំម្មនដ ើយ ។ 
 

 ធទ ម្ ោតិវចនំ ទេដ្ឋំ,   ធទ ម្ ោតិ បទមុតតមំ;   

 នតថិ ទតន េមំ ទោទេ,   អញ្ញំ ទោតរោយនំ។ 

 ព្វរយថា ធទ្មោ  ជាព្វរយដ៏ប្រដសើរវដិសស ព្វរយថា ធទ្មោ  ជាព្វរយដ៏ឧៃតមពិៃ, ព្វរយ
ដត្ទ្ លដលជាទី្ ាំមរនូវរសដល់ប្ៃដចៀរអនរស្ដដ រ់រនុងដោរ ដសាើដោយព្វរយថា ធទ្មោ   
ពុាំម្មនដ ើយ ។ 
 

 េទឃោតិ វចនំ ទេដ្ឋំ,   េទឃោតិ បទមុតតមំ;   

 នតថិ ទតន េមំ ទោទេ,   អញ្ញំ ទោតរោយនំ។ 

 ព្វរយថា សទ្ឃោ ជាព្វរយដ៏ប្រដសើរវដិសស ព្វរយថា សទ្ឃោ ជាព្វរយដ៏ឧៃតមពិៃ, 

ព្វរយដត្ទ្ លដលជាទី្ ាំមរនូវរសដល់ប្ៃដចៀរអនរស្ដដ រ់រនុងដោរ ដសាើដោយព្វរយថា  
សទ្ឃោ ពុាំម្មនដ ើយ ។ 
 

 តេស មុខំ មុខំ នាម,   យំ វតតតិ មុទខ េ្; 

ទលុ្លភំ ពទុធវចនំ,    េពពេមបតតិ្ យេ។ំ 
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ព្វរយថា ព្ពះពុទ្ោ ជាព្វរយលដលសៃវដោរររបានដោយប្រ  អាចឲ្យនូវសមបៃតិទ ាំង  
ពួង ប្រប្ពឹៃតដៅរនុងម្មៃ់ត្នរុគគលណាសពវ ៗ កាល, ម្មៃ់ររស់រុគគលដ ះ បានដ ា្ ះថា
ម្មៃ់លអប្រត្ព ម្មៃ់ម្មនោភដោយពិៃ ។ 

 
តេស មទនា មទនា នាម,  យំ ទច មនេិ វតតតិ;   

 ទលុ្លភំ ពទុធវចនំ,    េពពេមបតតិ្ យេ។ំ 

 ព្វរយថា ព្ពះពុទ្ោ ជាព្វរយលដលសៃវដោរររបានដោយប្រ អាចឲ្យនូវសមបៃតទិ ាំង 
ពួង ប្រប្ពឹៃតដៅរនុងចិៃតរុគគលណាដ ើយ ចិៃតររស់រុគគលដ ះ បានដ ា្ ះថា ចិៃតលអប្រត្ព 
ចិៃតម្មនោភដោយពិៃ។ 
 

 តទេសវ ទោតំ ទោតំវ,   យំ េុណាតិ ជទនា អយំ  

 ទលុ្លភំ ពទុធវចនំ,    េពពេមបតតិ្ យេ។ំ  

 រុគគលណាបានស្ដដ រ់នូវព្វរយថា ព្ពះពុទ្ោ ជាព្វរយលដលរុគគលររបានដោយប្រ អាច
ឲ្យនូវសមបៃតិទ ាំងពួងដូដចនះថាាៈ "រុគគលដនះ ជាអងគប្ពះជិនប្សី" ដស្ដៃរបស្ដទ្ររស់រុគគល
ដ ះបានដ ា្ ះថា ដស្ដៃរបស្ដទ្លអប្រត្ព ដស្ដៃរបស្ដទ្ម្មនោភដោយពិៃ ។ 

(មធុរសវា ិនី ធមាដស្ដណ្ឌ រវគគ អ ិៃុណ្ឌិ រវៃថុរថា) 
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គាថានមស្កា រព្រះរុទ្ធជារុរសអាជាលនយ្យ 

(បបបសង្ខេប) 

នទោ ទត បុរសិាជញ្ញ,  នទោ ទត បុរសិុតតម្; 

សពវ ញ្ញូសិ ម្ហាវរី,  ទោកទជដ្ឋ នរាសភ។ 

 រពិប្ៃប្ពះអងគជារុរសជាដនយយ   េ្ុ ាំសូមនមស្ដា រប្ពះអងគ  

រពិប្ៃប្ពះអងគជារុរសដ៏ឧៃតម   េ្ុ ាំសូមនមស្ដា រប្ពះអងគ  

រពិប្ៃប្ពះអងគប្ទ្ង់ម្មនពាយាមធាំ   ជារុគគលេពង់េពស់ជាងសៃវដោរ  

ប្រដសើរជាងនរជន     ប្ពះអងគជាប្ពះសពវញ្ាូ ពុទ្ធ ។  

(សុៃតនតរិដរ េុទ្ទរនិកាយ អរទន រទុ្មដរសរវគគ អាសនសនថវរិដៃថរសារទន រិដរ ៧៤ ទ្ាំព័រ ១៩) 
នទោ ទត បុរសិាជញ្ញ,  នទោ ទត បុរសិុតតម្; 

ពហុជជនំ ោរេសិ,  ទទទសទ ត្ ោ អម្តំ បទំ។ 

រពិប្ៃប្ពះអងគជារុរសអាជាដនយយ   េ្ុ ាំសូមនមស្ដា រប្ពះអងគ  

រពិប្ៃប្ពអងគជារុរសដ៏ឧៃតម   េ្ុ ាំសូមនមស្ដា រប្ពះអងគ  

ប្ពះអងគកាលសលមដងនូវអមៃរទ្   គឺប្ពះនិព្វវ ន 

ញុាំងជនដ៏ដប្ចើន     ឲ្យឆ្លងវដដទុ្រខបាន ។  

(សុៃតនតរិដរ េុទ្ទរនិកាយ អរទន ដថាមរវគគ ដថាមរដៃថរសារទន រិដរ ៧៣ ទ្ាំព័រ ១៨៨) 
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 រូទប សីទេ សោធមិ្ ហិ,   បញ្ញ ោេ ច អសាទិទសា; 

  វមិ្ុតតិោ អសម្សទោ,   ធម្មចកកបបវតតទន។ 

ប្ពះអងគមិនម្មនរុគគលដសាើ រនុងប្ពះរូរផង សីលផង សម្មធិផង រញ្ញា ផង  

ប្ពះអងគដសាើដោយប្ពះពុទ្ធទ ាំងឡាយ  លដលមិនម្មនរុគគលដសាើ  

ចាំដព្វះវមុិៃតិធម៌     និងការញុ ាំងធមាចរាឲ្យប្រប្ពឹៃតដៅ ។  

(សុៃតនតរិដរ េុទ្ទរនិកាយ ពុទ្ធវ ាំស រៃនចងាមនរណ្ឌ  រិដរដលេ ៧៧ ទ្ាំព័រ ១៣) 
 ោភាោទភ ន សជជនតិ,  សោម ោននវោិនទន; 

 បថវសីទសិា ពុ្ ធ ោ,  តសាម ោ ទត ន វរិាធិោ។ 

ប្ពះពុទ្ធទ ាំងឡាយម្មនចិៃតដសាើដោយលផនដី មិនជារ់ជាំព្វរ់រនុងោភ និងអោភ រនុង
ការរារ់អាន រនុងការដមើលងាយ  ដ ៃុដ ះ រុគគលមិនគរបឲី្យឆ្គ ាំឆ្គងនឹងប្ពះពុទ្ធទ ាំងដ ះ
ដ ើយ ។  

(សុៃតនតរិដរ េុទ្ទរនិកាយ អរទន ពុទ្ធវគគ ឧបាលិដៃថរអរទន រិដរ ៧២ ទ្ាំព័រ១០៨) 
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គាថានមស្កា រព្រះរុទ្ធជារុរសអាជាលនយ្យ 

(បបបពសិ្ដារ) 

នទ្ ទត បុរោិជញ្ញ,  នទ្ ទត បុរេិុតតម; 

េពវ ញ្ញូ េិ មហាវរី,   ទោេទជដ្ឋ នរាេភ។ 

 បពិត្រត្ពះអង្គជាបុរសជានេយ្យ   ខ្ញុំសូមេមស្ការត្ពះអង្គ  

បពិត្រត្ពះអង្គជាបុរសដ៏ឧរតម   ខ្ញុំសូមេមស្ការត្ពះអង្គ  

បពិត្រត្ពះអង្គត្រង្់មាេព្ាយាមធុំ   ជាបុគ្គលខពង្់ខពស់ជាង្សរវនោក  

ត្បនសើរជាង្េរជេ     ត្ពះអង្គជាត្ពះសពវញ្ញូពុរធ ។  

(សុរតេតបិដក ខុរទកេិកាយ អបទាេ បរុមនកសរវគ្គ អាសេសេថវិកនរថរស្ាបទាេ បិដក ៧៤ រុំព័រ ១៩) 
នទ្ ទត បុរោិជញ្ញ,  នទ្ ទត បុរេិុតតម; 

ពហុជជនំ តារយេិ,   ទទទេទនាត ោ អមតំ បទំ។ 

បពិត្រត្ពះអង្គជាបុរសអាជានេយ្យ   ខ្ញុំសូមេមស្ការត្ពះអង្គ  

បពិត្រត្ពអង្គជាបុរសដ៏ឧរតម   ខ្ញុំសូមេមស្ការត្ពះអង្គ  

ត្ពះអង្គកាលសម្មែង្េូវអមរបរ   គឺ្ត្ពះេិព្វាេញ ុំង្ជេដ៏នត្រើេ  

ឲ្យឆ្លង្វដែរុកខបាេ ។  

(សុរតេតបិដក ខុរទកេិកាយ អបទាេ នោមកវគ្គ នោមកនរថរស្ាបទាេ បិដក ៧៣ រុំព័រ ១៨៨) 
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 នទ្ ទត បុរោិជញ្ញ,   នទ្ ទត បុរេិុតតម;   

េុេទល្ន េទមេខ េិ,   អមនេុាបិ តំ វនទនតិ; 

  េុតំ ទនតំ អភណិ្ហ ទោ,   តោម ោ ឯវំ វទទមទេ។ 

 រពិប្ៃប្ពះអងគជារុរសអាជាដនយយ េ្ុ ាំសូមនមស្ដា រចាំដព្វះប្ពះអងគ រពិប្ៃប្ពះអងគជា
រុរសដ៏ឧៃតម េ្ុ ាំសូមនមស្ដា រចាំដព្វះប្ពះអងគ សូមបអីមនុសសទ ាំងឡាយ រ៏រលមងថាវ យរងគាំប្ពះ
អងគថា ប្ពះអងគទ្ៃប្ពះដនប្ៃដមើលមហាជនដោយសពវញ្ាុ ៃញ្ញា ណ្ដ៏ផូរផង់។ 

(សុៃតនតរិដរ ទី្ឃនិកាយ បាដិរវគគ អាោ ដិយសូប្ៃ រិដរដលេ ១៩ ទ្ាំព័រ ១០២) 

 នទ្ ទត បុរោិជញ្ញ,  នទ្ ទត បុរេិុតតម; 

អតាត ោនំ ទតាេយិតាវ ោន,  បទរ ទតាទេេិ តវ ំ មនុិ។ 

 បពិត្រត្ពះអង្គជាបុរសអាជានេយ្យ ខ្ញុំសូមេមស្ការរុំនព្វះត្ពះអង្គ បពិត្រត្ពះអង្គជា
បុរសដ៏ឧៃតម ខ្ញុំសូមេមស្ការរុំនព្វះត្ពះអង្គ បពិត្រត្ពះមុេី ត្ពះអង្គត្រង្់នធវើត្ពះអង្គ  
ឲ្យនត្រកអរ ន ើយនធវើអនកដទរឲ្យនត្រកអរផង្ ។ 

(សុរតេតបិដក ខុរទកេិកាយ អបទាេ ភិកខទាយិវគ្គ សុមង្គលនរថរស្ាបទាេ បិដក ៧៣ រុំព័រ ១៧) 
 នទ្ ទត បុរោិជញ្ញ,   នទ្ ទត បុរេិុតតម;  

េទទវេេមិិំ ទោេេមិិំ,   នតថិ ទត បដ្ិបុគ្គទោ។ 

បពិត្រត្ពះអង្គជាបុរសអាជានេយ្យ ខ្ញុំសូមេមស្ការរុំនព្វះត្ពះអង្គ, បពិត្រត្ពះអង្គជា
បុរសដ៏ឧៃតម ខ្ញុំសូមេមស្ការរុំនព្វះត្ពះអង្គ, ត្ពះអង្គមិេមាេបុគ្គលនត្បៀបផទឹម កនញង្នោក 
ត្ពមទាុំង្នរវនោក ។  
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 នទ្ ទត បុរោិជញ្ញ,   នទ្ ទត បុរេិតុតម;   

 យេស ទត អាេវា ខីណា,  ទេខ ិទណ្ទយោេ ិ្រេិ ។  

បពិត្របុរសអាជានេយ្យ ខ្ញុំសូមេមស្ការរុំនព្វះត្ពះអង្គ បពិត្របុរសដ៏ឧៃតម ខ្ញុំសូម
េមស្ការរុំនព្វះត្ពះអង្គ ម្ដលមាេអាសវ:អស់ន ើយ ត្ពះអង្គត្រង្់េិររុកខ ត្ពះអង្គជាអនកគ្ួរ
ររួលរកខិណាទាេ ៕ 

(យកអរថេ័យតាមសុរតេតបិដក ខុរទកេិកាយ នេរគាោ) 

 រូទប េីទល្ េ្ធមិ ហិ,   បញ្ញ ោយ ច អោទិទោ; 

  វមិុតតិា អេមេទ្,   ធមមចេកបបវតតទន ។ 

ត្ពះអង្គមិេមាេបុគ្គលនសមើ   កនញង្ត្ពះរូបផង្ សីលផង្  

សមាធិផង្ បញ្ញាផង្    ត្ពះអង្គនសមើនោយត្ពះពុរធទាុំង្ឡាយ 
ម្ដលមិេមាេបុគ្គលនសមើ    រុំនព្វះវិមុរតិធម ៌ 

េិង្ការញ ុំង្ធមមរកកឲ្យត្បត្ពឹរតនៅ ។  
(សុរតេតបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ពុទ្ធវំស រតនចង្កមនកណ្ឌ បិដកនលខ ៧៧ រុំព័រ ១៣) 

  ោភាោទភ ន េជជនតិ,  េ ម្ ោននវ ិ្ នទន; 

  បថវេីទោិ ពុ្ ធ ោ,  តោម ោ ទត ន វរិាធិា។ 

ត្ពះពុរធទាុំង្ឡាយមាេរិរតនសមើនោយម្ផេដី មិេជាប់ជុំព្វក់កនញង្ោភ េិង្អោភ កនញង្
ការរាប់អាេ កនញង្ការនមើលងាយ ន រុន ះ បុគ្គលមិេគ្ប្បីឲ្យឆ្គុំឆ្គង្េឹង្ត្ពះពុរធទាុំង្ន ះ
ន ើយ ។  

(សុរតេតបិដក ខុរទកេិកាយ អបទាេ ពុរធវគ្គ ឧបាលិនរថរអបទាេ បិដក ៧២ រុំព័រ១០៨) 
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គាថា នលោ លេ រុរិស្កជញ្ញ (ដល់ស្កវក្) 

  នទ្ ទត បុរោិជញ្ញ,   នទ្ ទត បុរេិុតតម; 

  យេស ទត អាេវា ខីណា,  ទេខ ិទណ្ទយោេិ ្រេិ។ 

រពិប្ៃដោរជារុរសអាជាដនយយ េ្ុ ាំសូមថាវ យរងគាំចាំដព្វះដោរ រពិប្ៃដោរជារុរស

ដ៏េពង់េពស់ េ្ុ ាំសូមថាវ យរងគាំចាំដព្វះដោរ រពិប្ៃដោរនិរទុ្រខ អាសវាៈទ ាំងឡាយ ររស់ដោរ

ណាអស់ដ ើយ ដោរដ ះ ជាទ្រខិដណ្យយរុគគល ។ 

(សុៃតនតរិដរ េុទ្ទរនិកាយ ដេរគាថា ទវ ទ្សរនិបាៃ សុនីៃដៃថរគាថា រិដរដលេ ៥៧ ទ្ាំព័រ ៣០) 

 នទ្ ទត បុរោិជញ្ញ,   នទ្ ទត បុរេិុតតម; 

 យេស ទត នាភិជានាម,   យមបិ និេាយ ឈាយតិ ។ 

 រពិប្ៃរុរសអាជាដនយយ េ្ុ ាំសូមប្ការថាវ យរងគាំដោរម្មា ស់ រពិប្ៃរុរសដ៏ឧៃតម េ្ុ ាំសូម
ប្ការថាវ យរងគាំដោរម្មា ស់ ដោរម្មា ស់ចដប្មើន្ន អាប្ស័យអារមាណ៍្ណា ពួរដយើងេ្ុ ាំមិន
បានដឹងនូវអារមាណ៍្ដ ះ ររស់ដោរម្មា ស់ដទ្ ។ 

(សុៃតនតរិដរ េុទ្ទរនិកាយ ដេរគាថា ចតាត  ីសនិបាៃ មហារសសរដៃថរគាថា រិដរដលេ ៥៧ ទ្ាំព័រ ១០៣) 
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ព្រះរទុ្ធព្រព្រឹេតលដើមបីព្រលោជនដ៍លស់េវលោក្ 

- ពទុ ធ្ ោ ទោ ភគ្វា ទោធាយ ធមមំ ទទទេតិ ប្ពះម្មនប្ពះភាគអងគដ ះ ប្ទ្ង់
ប្តាស់ដឹង (ដោយប្ពះអងគឯង) ដ ើយប្ទ្ង់សលមតងធម៌ដដើមបញុី ាំងរុគគលដត្ទ្ឲ្យប្តាស់
ដឹងផង ។ 

- ទទនាត ោ ទោ ភគ្វា ទមថាយ ធមមំ ទទទេតិ ប្ពះម្មនប្ពះភាគអងគដ ះ ប្ទ្ង់ទូ្
 ា នប្ពះអងគបានដ ើយ ប្ទ្ង់សលមតងធម៌ដដើមបទូី្ ា នអនរដត្ទ្ផង ។ 

- េទនាត ោ ទោ ភគ្វា េមថាយ ធមមំ ទទទេតិ ប្ពះម្មនប្ពះភាគអងគដ ះប្ទ្ង់សងរ់
ដ ើយ ដទ្ើរសលមតងធម៌ ដដើមបដីសចរតីសងរ់ដល់អនរដត្ទ្ ។ 

- តិទណាណ ោ ទោ ភគ្វា តរណាយ ធមមំ ទទទេតិ ប្ពះម្មនប្ពភាគអងគដ ះ ប្ទ្ង់ឆ្លង
ផុៃដ ើយ ដទ្ើរសលមតងធម៌ ដដើមបកីារឆ្លងដល់អនរដត្ទ្ ។ 

- បរនិិពពទុតា ទោ ភគ្វា បរនិិោព ោនាយ ធមមំ ទទទេៃិ ប្ពះម្មនប្ពះភាគអងគដ ះ 
ប្ទ្ង់រ ាំលៃ់រិដលសបានដ ើយដទ្ើរសលមតងធម៌ដដើមបដីសចរតីរ ាំលៃ់រិដលសដល់អនរដត្ទ្ ។ 

 (សុៃតនតរិដរ ទី្ឃនិកាយ បាេិរវគគ ឧទុ្មពររិសូប្ៃ ) 
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មហារដិញ្ញញ  

(ការង្បេជាញាធរំបសព់្ពះង្ោធិសតវ) 

១. តិទ ណ្ ោ ោទរេយំ   ដយើងឆ្លងផុៃដ ើយ នឹងឲ្យអនរដត្ទ្ឆ្លងផុៃផង  

២. ម្ុទោត ោ ទោទចេយំ   ដយើងរួចផុៃដ ើយ នឹងឲ្យអនរដត្ទ្រួចផុៃផង 

៣. ពទុ ធ្ ោ ទោទធេយំ   ដយើងប្តាស់ដឹងដ ើយ នឹងឲ្យអនរដត្ទ្ប្តាស់ដឹងផង 

៤. សុទ ធ្ ោ ទសាទធេយំ   ដយើងររសុិទ្ធដ ើយ នឹងឲ្យអនរដត្ទ្ររសុិទ្ធិផង  

៥. ទទ ត្ ោ ទទម្េយំ    ដយើងទូ្ ា នបានដ ើយ នឹងឲ្យអនរដត្ទ្ទូ្ ា នបានផង 

៦. សទ ត្ ោ សទម្េយំ   ដយើងសងរ់ដ ើយ នឹងឲ្យអនរដត្ទ្សងរ់ផង 

៧. អសសទោថ ោ អសាទសេយំ  ដយើងរងីសងួៃដ ើយ នឹងឲ្យអនរដត្ទ្រងីសងួៃផង 

៨. បរនិិពវ ទុោ បរនិោិវ ោទបេយំ  ដយើងររនិិព្វវ នដ ើយ នឹងឲ្យអនរដត្ទ្ររនិិព្វវ នផង។ 

 


