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អារាធនាព្រះព្រ ាំព្រះអង្គ 
ឧកាសខ្ញុំសូមវវន្ទា នូវព្រះឈ្នះមារ ទុំងព្រុំព្រះអងគ 
សូមយាងររម ី មាចាស់ថ្លៃមកគង ់ នៅន្កុំឡញង 
 ទីឋានននះណា។ 
ព្រះកកកញសនន្ធា នកាន្គមនន្ ព្រះកសាសនរ 
សមណនោតម បរមរុនទធា ព្រះបិនយា 
 នោធិសតវថ្លៃ។ 
ព្រមទុំងព្រះធម ៌ ព្ាលនព្ៅបវរ ព្បនសើរនរកថ្ព្ក 
ព្រុំបីមុ៉ឺនបនួោន ់ ធមមកខនធននះថ្ន របស់ជិនព្ស ី
 ទីថ្ទរាលអ់ងគ។ 
ព្រមទុំងព្រះសងាឃ រកាាសីលព្តង ់ ាបុព្តព្រះរុទធ 
លះកាត់តណាហា ព្បនសើរបុំផតុ ខ្ញុំសូមលុំនោន 
 កាយវាចាចិតត។ 
នោយនតជះខ្ញុំ នលើកហតថបងគុំ ព្រះថ្ព្តរតន្ 
សូមកមាចាត់បង ់ សព្តូវន្ន្ ទុកខនោកនរាោ 
 វិន្សនៅនោង។ 

 

អញ ជ្ ើញររួកញេវតា 
សូមអន្ជើញ នទវតាទុំងឡាយ សថិតនៅឆ្ងាយ កនញងឋានសួគ ៌
ឬជិតលមមបងគរួ សូមអន្ជើញមកព្បជុុំ ។ 
ឬក៏ាកាមភរ អរូបភរសថិតនលើភនុំ 
ដែលរនមកព្បជុុំ កនញងទីននះទុំងប ុន្មាន ។ 
ឰែ៏ោកាសកត ី ដែលោព្ស័យថ្ព្រសមោនត 
នៅនកាះនិងដែនឋាន ថ្ព្រញាតសាាតដព្សចុំការ។ 
ទុំងយកខគនធរវន្គ ដែលមានោកាយថានៅន្ 
ទីនោកឬគង្គា ឬក៏ាទីមិននសមើ ។ 
សូមនោះអន្ជើញមក ព្បជុុំចាុំសតរ្ា់ោកាយព្បនសើរ 
ដែលនយើងខ្ញុំនឹងនធវើ សូព្តឥឡូវននះឯងនោង ។ 
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ធម៌នមស្កា រព្រះរតនព្ត័យសញង្េប 
❖ 

 

រុេធរតនបបណាម 
 

 នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ សោម្សម្ពុទ្ធស្ស។ 
(សូត្រ ៣ ដង) 

 

 ឥតិបិ មោ ភគវា អរហំ សោម្សម្ពុម ធ្្ វិជ្ជ្ចរណ
សម្្បម ន្្ សុគមោ មោកវិទ្ូ អនុតតមោ បុរិសទ្ម្មោរថិ 
សោថ្ មទ្វម្នុស្ានំ ពុម ធ្្ ភគវាតិ តំ អរហាទ្ិគុណសំ
យុតតំ ពុទ្ធំ សិរោ នោម្ិ តញ្ច ពុទ្ធំ ឥមម្ហិ សក្ក្មរហិ 
អភិបូជយាម្ិ។ 

(ត្ាបថ្វា យបងគំម្តង) 

 

ធមមរតនបបណាម 
 ោវ្ក្ខ្មោ ភគវោ ធមោម្ សនទិដ្ឋិមក្ អក្លិមក្ ឯ
ហិបស្សិមក្ ឱបនយិមក្ បចចតតំ មវទ្ិតម វ្្ វិញ្ញូហីតិ តំ 
ោវ្ក្ខ្ោទ្ិគុណសំយុតតំ  
ធម្មំ សិរោ នោម្ិ តញ្ច ធម្មំ ឥមម្ហិ សក្ក្មរហិ អភិបូជ
យាមិ្។ 

(ត្ាបថ្វា យបងគំម្តង) 
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សង្ឃរតនបបណាម 
 សុបដ្ិបម្ន្ ភគវមោ ោវកសម្្ោ 
 ឧជុបដ្ិបម្ន ្ ភគវមោ ោវកសម្្ោ 
 ញាយបដ្ិបម ន្្ ភគវមោ ោវកសម្្ោ 
 ោមី្ចិបដ្ិបម ន្្ ភគវមោ ោវកសម្្ោ 
 យទ្ិទ្ំ ចោត្រិ បុរិសយុគានិ អដ្ឋ បុរិសបុគគោ ឯស 
ភគវមោ ោវកសម្្ោ អាហុមនមយ្ោ បាហុមនមយ្ោ ទ្កខិ
មនមយ្ោ អញ្ជលិករណមីយា អនុតតរំ បុម្ញ្កខតតំ មោកស្ា
តិ តំ សុបដ្ិប្ន្ទ្ិគុណសំយុតតំ ស្្ឃំ សិរោ នោម្ិ ត
ញ្ច ស្្ឃំ ឥមម្ហិ សក្ក្មរហិ អភិបូជយាម្ិ។ 

(ត្ាបថ្វា យបងគំម្តង) 
 

ថ្វា យបង្គាំសុាំញសចកតីសខុ 
 ឥមចចវម្ចចនត នម្ស្សមនយ្យំ 
 នម្ស្សោម្ រតនតតយំ យំ 
 បុ្ញ្ភិសនទំ វិបុលំ អលតថ ំ
 តស្ានុភាមវន ហតនតោមយា។ 

(ត្ាបថ្វា យបងគំម្តង) 
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បតតិទានគាថ្វ 

 យំ កិញ្ចិ កសុលកម្មំ កតតពវំ កិរិយំ ម្ម្ ក្មយន វាចា
ម្នោ តិទ្មស សុគតំ កតំ មយ សោត្ សញ្ញិម្ អតថិ មយ 
ច សោត្ អសញ្ញិម្ កតំ បុញ្ញផលំ ម្យហំ សមពវ ភាគី ភវ
នតុ មត មយ តំ កតំ សុវិទ្ិតំ ទ្ិននំ បុញ្ញផលំ ម្យា មយ ច ត
តថ ន ជ្ននតិ មទ្វា គនតវា និមវទ្យំុ សមពវ មោកម្ហិ មយ ស
ោត្ ជិវ្ត្ហារមហតុក្ ម្នុញ្ញំ មភាជនំ សមពវ លភនតុ ម្ម្ 
មចតោតិ។ 
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ធម៌នមស្កា រព្រះរតនព្ត័យ រល-ីប្ព្ប 

❖ 
 

រុេធរតនបបណាម 
 នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ សោម្សម្ពុទ្ធស្ស។  

(សូត្រ ៣ ដង) 
 
ដព្បថា ៖ រីកិរិយានមោ្ារថាវាយបងគុំថ្នខ្ញុំព្រះករណុា ចូរមានែល់ព្រះែ៏មានព្រះភាគអងគនន្ះ 
ព្រះអងគាព្រះអរហនតែ៏ព្បនសើរ ព្ទង់ព្តាស់ែឹងនូវនញយាយធម៌ទុំងរួង នោយព្បថ្រ ចុំនោះ
ព្រះ អងគ ឥតមានព្គោូចារាយណាព្បនៅព្រះអងគនឡើយ។ 

(ត្ាបថ្វា យបងគំម្តង) 
 

 ឥតិបិ មោ ភគវា អរហំ សោម្សម្ពុម ធ្្ វិជ្ជ្ចរណ
សម្្បម ន្្ សុគមោ មោកវិទ្ូ អនុតតមោ បុរិសទ្ម្មោរថិ 
សោថ្មទ្វម្នុស្ានំ ពុម ធ្្ ភគវាតិ តំ អរហាទ្ិគុណសំ
យុតតំ ពុទ្ធំ សិរោ នោម្ិ តញ្ច ពុទ្ធំ ឥមម្ហិ សក្ក្មរហិ 
អភិបូជយាម្ិ។ 

ដព្បថា ៖ ឥតិបិ មោ ភគវា អរហំ  ព្រះែ៏មានព្រះភាគអងគនន្ះ ព្ទង់ព្រះ
ន្មថា អរហំ នព្ោះព្រះអងគឆ្ងាយចាកសឹកសព្តូវ នោលគ៉ឺ កិនលសព្រមទុំងវាសន្ គ៉ឺ
កាយបនយាគនិងវចីបនយាគ, សោម្សម្ពុម្ធ្ ព្ទង់ព្រះន្មថា សោម្ស
ម្ពុម ធ្្ នព្ោះព្រះអងគព្តាស់ែឹង នូវនញយាយធម៌ទុំងរងួ នោយព្បថ្រ ចុំនោះព្រះអងគឥត
មានព្គូោចារាយណាព្បនៅព្រះអងគនឡើយ, វិជ្ជ្ចរណសម្្បម្ន ្ ព្ទង់ព្រះន្មថា 
វិជ្ជ្ចរណសម្្បម្ន ្ នព្ោះព្រះអងគបរិបណូ៌នោយវិាជា ៣ និង វិាជា ៨ និង ចរ
ណៈ ១៥, សុគមោ ព្ទង់ព្រះន្មថា សុគមោ នព្ោះព្រះអងគមានែុំនណើរលអយាង
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នៅកាន់សុនទរោថាន គ៉ឺ អមតៈមោនោិវាន, មោកវិទ្ូ ព្ទង់ព្រះន្មថា មោក
វិទូ្ នព្ោះព្រះអងគព្ាបចាាស់នូវថ្ព្តនោក, អនតុតមោ ព្ទង់ព្រះន្មថា អនុតត
មោ នព្ោះព្រះអងគព្បនសើរនោយសីោទិគុណ រកបុគគលណាមួយ នសមើោមាន, បុរិសទ្
ម្មោរថិ ព្ទង់ព្រះន្មថា បុរិសទ្ម្មោរថិ នព្ោះព្រះអងគាអនកទូន្មាននូវ
បុរស ដែលមានឧបនិសាស័យ គួរនឹងទនូ្មានរន, សោថម្ទ្វម្នុស្ានំ ព្ទង់ព្រះ
ន្មថា សោថ្មទ្វម្នុស្ាន ំ នព្ោះព្រះអងគាោោតាចារាយថ្ននទវតានិងមនុសាស
ទុំងឡាយ, ពុម ធ្្ ព្ទង់ព្រះន្មថា ពុម ធ្្ នព្ោះ ព្រះអងគព្តាស់ែឹងនូវចតុរារយិសចចៈ 
នហើយញា ាុំងអនកែថ្ទឱាយព្តាស់ែឹងផង, ភគវា ព្ទង់ព្រះន្មថា ភគវា នព្ោះព្រះ
អងគមានែុំនណើរនៅកាន់ថ្ព្តភរខ្ជាក់នចាលនហើយ គ៉ឺថាព្រះអងគមិនព្តឡប់នកើត នទៀតនឡើយ 

តំ អរហាទ្ិគុណសំយុតតំ ពុទ្ធំ សិរោ នោម្ិ ខ្ញុំព្រះករុណា សូម
ថាវាយបងគុំនូវព្រះ សមាមាសមពញទធាមាចាស់ ព្រះអងគព្បកបព្រមនហើយ នោយគុណមានគុណថា 

អរហំ ានែើមនន្ះ នោយ សិរោគ៉ឺតាបូង តញ្ច ពទុ្ធំ ឥមម្ហិ សក្ក្មរហិ 
អភិបូជយាម្ិ ខ្ញុំព្រះករុណា សូមបូានូវព្រះសមាមា-សមពញទធាមាចាស់នន្ះ នោយ
នព្គឿងសកា្ារៈទុំងឡាយ មានព្បមាណប ុនណណះ។ 

(ត្ាបថ្វា យបងគំម្តង) 
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ធមមរតនបបណាម 
 ោវ្ក្ខ្មោ ភគវោ ធមោម្ សនទិដ្ឋិមក្ អក្លិមក្ ឯ
ហិបស្សិមក្ ឱបនយិមក្ បចចតតំ មវទ្ិតម វ្្ វិញ្ញូហីតិ តំ 
ោវ្ក្ខ្ោទ្ិគុណសំយុតតំ ធម្មំ សិរោ នោម្ិ តញ្ច ធម្ម ំ
ឥមម្ហិ សក្ក្មរហិ អភិបូជយាមិ្។ 

ដព្បថា ៖ ោវ្ក្ខ្មោ ភគវោ ធមោម្ ព្រះបរិយតតិធម៌ គ៉ឺព្រះថ្ព្តបិែក ាធម៌
ព្រះែ៏មានព្រះភាគ ព្ទង់ព្តាស់សុំដែងនហើយនោយលអ (ធមោម្ ព្រះនរវនោកុតតរធម៌មាន 
៩ ព្បការ គ៉ឺមគគ ៤ ផល ៤ និោវាន ១) សនទិដ្ឋិមក្ ាធម៌គ៉ឺព្រះអរិយបុគគលទុំងរួង 
ែឹងរិត ន ើញរតិនោយបចចនវកខណ-ញ្ញាណ គ៉ឺថា នឹងរនែឹង នោយោតាប់ នោយនជឿ

បុគគលែថ្ទនន្ះៗ ក៏នទ គ៉ឺន ើញចាាស់នោយខៃួន ឯង អក្លិមក្ ាធម៌ឱាយនូវផល
មិនរង់ចាុំកាល គ៉ឺថា កាលនបើព្រះអរយិមគគនកើតនឡើងនហើយ ព្រះ អរិយផលកន៏កើតកនញងលុំោប់

ោនា មិនរនយ៉ឺតយូរនឡើយ ឯហិបស្សិមក្ ាធម៌គួរែល់ឯហិបសាសវធិី គ៉ឺថា នបើព្រះ
អរិយបុគគលដែលរនសនព្មចមគគផលនហើយ ក៏គួរនឹងនៅ បុគគលឱាយចូលមកនមើល រន ឱ
បនយិមក្ ាធម៌គ៉ឺព្រះអរិយបគុគលគបាបីបនង្អានចលូមកទុកកនញងខៃនួនោយអុំណាចថ្ន
ភាវន្ បចចតតំ មវទ្ិតម្វ្ វិញ្ញូហិ ាធម ៌ គ៉ឺអនកព្រជ្ទុំងឡាយ មានឧគាឃ
ែិត្ញូបគុគលានែើម គបាបីែងឹ គបាបនី ើញចាាស់កនញងចតិតថ្នខៃួន តំ ោវ្ក្ខ្ោទ្ិ
គុណសំយុតតំ ធម្មំ សិរោ នោម្ិ ខ្ញុំព្រះករុណា សូមថាវាយបងគុំនូវព្រះធម៌
ាមាចាស់ ែ៏ព្បកបព្រមនហើយ នោយគណុមានគុណថា ោវ្ក្ខ្មោ ានែើម នន្ះ 
នោយសិរោគ៉ឺតាបងូ តញ្ច ធម្មំ ឥមម្ហិ សក្ក្មរហិ អភិបូជយាម្ិ ខ្ញុំ
ព្រះករុណា សូមបូានូវព្រះធម៌ាមាចាស់នន្ះ នោយនព្គឿងសកា្ារៈទុំងឡាយ មាន
ព្បមាណប ុនណណះ។ 

(ត្ាបថ្វា យបងគំម្តង) 
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សង្ឃរតនបបណាម 
 សុបដ្ិបម្ន្ ភគវមោ ោវកសម្្ោ 
 ឧជុបដ្ិបម្ន ្ ភគវមោ ោវកសម្្ោ 
 ញាយបដ្ិបម ន្្ ភគវមោ ោវកសម្្ោ 
 ោមី្ចិបដ្ិបម ន្ ្ភគវមោ ោវកសម្្ោ 
 យទ្ិទ្ំ ចោត្រិ បុរិសយុគានិ អដ្ឋ បុរិសបុគគោ ឯស 
ភគវមោ ោវកសម្្ោ អាហុមនមយ្ោ បាហុមនមយ្ោ ទ្កខិ
មនមយ្ោ អញ្ជលិករណមីយា អនុតតរំ បុម្ញ្កខតតំ មោកស្ា
តិ តំ សុបដ្ិប្ន្ទ្ិគុណសំយុតតំ ស្្ឃំ សិរោ នោម្ិ ត
ញ្ច ស្្ឃំ ឥមម្ហិ សក្ក្មរហិ អភិបូជយាមិ្។ 

ដព្បថា ៖ សុបដ្ិបម្ន្ ភគវមោ ោវកសម្្ោ ព្រះសងាឃាោវ័ក
ថ្នព្រះែ៏មានព្រះភាគ នោក ព្បតិបតតិនោយព្បថ្រ គ៉ឺព្បតិបតតិតាមគនៃងព្រះនរវនោកុតតរ

ធម៌ ឧជុបដ្បិម ន្្ ភគវមោ ោវកសម្្ោ ព្រះសងាឃាោវ័កថ្ន
ព្រះែ៏មានព្រះភាគ នោកព្បតិបតតិនោយព្តង់ គ៉ឺនោក ព្បតបិតតិាមជាឈមិបែិបទ ញា
យបដ្ិបម្ន្ ភគវមោ ោវកសម្្ោ ព្រះសងាឃាោវ័កថ្នព្រះែ ៏
មានព្រះភាគ នោកព្បតបិតតិនែើមាបីព្តាស់ែងឹនូវព្រះនិោវានាោថាននកាសមផុតចាកទុកខ

ទុំងរួង ោមី្ចិបដ្ិបម ន្្ ភគវមោ ោវកសម្្ោ ព្រះសងាឃា
ោវ័កថ្នព្រះែ៏មានព្រះភាគ នោក ព្បតិបតតិែស៏មគួរែល់ោមីចិកមម គ៉ឺព្បតិបតតិគរួែល ់

សីល សមាធិ បញ្ញា យទ្ិទ្ំ ចោត្រិ បុរិសយុគាន ិព្រះសងាឃឯណានបើរាប់ា
គូថ្នបុរសទុំងឡាយមាន ៤ គូ គ៉ឺព្រះសងាឃដែលរនសុំនរច នូវនោតាបតតមិគគនិងនោតា
បតតិផលាគូ ១ សកទោមិមគគនិងសកទោមិផលាគូ ១ អន្ោមិមគគនិងអន្ោមិ

ផលាគូ ១ អរហតតមគគនិងអរហតតផលាគូ ១, អដ្ឋ បុរិសបុគគោ នបើរាប់នរៀង
ាបុរសមាន ៨ គ៉ឺព្រះសងាឃដែលរនសុំនរច នូវនោតាបតតិមគគ ១ នោតាបតតិផល ១ 
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សកទោមិមគគ ១ សកទោមិផល ១ អន្ោមិមគគ ១ អន្ោមិផល ១ អរហតតមគគ ១ 

អរហតតផល ១, ឯស ភគវមោ ោវកសម្្ោ ព្រះសងាឃទុំងនុ ះ ាសងាឃ
ោវ័កថ្នព្រះែ៏មានព្រះ ភាគ អាហុមនមយ្ោ នោកគួរទទួលនូវចតុបាបចច័យ ដែល
បុគគលឧទទសិចុំនោះអនកមានសីល នហើយ ន្ុំមកអុំរីចមាងាយបនង្អានចូលមកបូា បាហុ
មនមយ្ោ នោកគួរទទួលនូវោគនតញកទន គ៉ឺទនដែល បុគគលតាក់ដតងនែើមាបីញាតិមិព្ត 
ដែលមកអុំរីទសិនផាសងៗ នហើយបនង្អានចូលមកបូា ទ្កខិមណមយ្ោ នោកគួរទទួល
នូវទនដែលបគុគល នជឿនូវកមមនិងផលថ្នកមម នហើយបាូ អញ្ជលិករណីមយា 
នោកគួរែលអ់្ជលិកមម ដែលសតវនោកគបាបីនធវើ អនុតតរំ បុម្ញ្កខតតំ មោក
ស្ស នោកាបុនញ្ញាកខតត គ៉ឺាទីែុះនឡើងថ្នរូជ គ៉ឺបណុាយថ្នសតវនោក រកនខតតែថ្ទថ្ព្ក
ដលងាងោមាន តំ សុបដ្ិប្ន្ទ្ិគុណសំយុតតំ ស្្ឃំ សិរោ ន
ោម្ិ ខ្ញុំព្រះករុណា សូមថាវាយបងគុំនូវព្រះសងាឃាមាចាស់ ែ៏ព្បកបព្រមនហើយ នោយគុណ
មានគុណថា សុបដ្ិបម្ន ្ ានែើមនន្ះ នោយសិរោគ៉ឺតាបូង តញ្ច ស្្ឃ ំ
ឥមម្ហិ សក្ក្មរហិ អភិបូជយាម្ិ ខ្ញុំព្រះករុណា សូមបាូនូវព្រះសងាឃា
មាចាស់នន្ះ នោយ នព្គឿងសកា្ារៈទុំងឡាយ មានព្បមាណប ុនណណះ។ 

(ត្ាបថ្វា យបងគំម្តង) 
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ថ្វា យបង្គាំសុាំញសចកតីសខុ 
 ឥមចចវម្ចចនត នម្ស្សមនយ្យ ំ
 នម្ស្សោម្ រតនតតយំ យ ំ
 បុ្ញ្ភិសនទំ វិបុលំ អលតថ ំ
 តស្ានុភាមវន ហតនតោមយា។ 
 
 ខ្ញុំសូមនមោ្ារ នលើកហតាថាឱនសរិសី 
 បងគុំគុណទុំងប ី ខពស់នលើសលប់ថ្ព្តនោកា។ 
 សូមបុណាយកងកុសល ឱាយរនែលន់យើងខ្ញុំណា 
 នរញនោរនសមើធារា ែូចជលោរធុំទោូយ។ 
 សូមឱាយកមាចាត់បង ់ អរវមងគលទុំងឡាយ 
 ឱាយនចៀសនចញចាកឆ្ងាយ កតីអនតរាយកុុំបីមាន។ 
 នោយកមា្ាុំងោនុភារ បុ្ញោភាព្បធាន 
 កងបុណាយរាសីមាន សូមរនកាានតកុុំមាននមាះ។ 
 នោយគុណនមោ្ារ ថ្ព្តរតន្ព្បនសើរខពស់ 
 សូមោនិសងាសនន្ះ ោក់ែល់ឋាននិោវាននោង។ 

(ត្ាបថ្វា យបងគំម្តង) 
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បតតិទានគាថ្វ 
 យំ កិញ្ចិ កសុលកម្មំ កតតពវំ កិរិយំ ម្ម្ ក្មយន វាចា
ម្នោ តិទ្មស សុគតំ កតំ មយ សោត្ សញ្ញិម្ អតថិ មយ ច 
សោត្ អសញ្ញិម្ កតំ បុញ្ញផលំ ម្យហំ សមពវ ភាគី ភវនតុ មត 
មយ តំ កតំ សុវិទ្ិតំ ទ្និនំ បុញ្ញផលំ ម្យា មយ ច តតថ ន ជ្ន
នតិ មទ្វា គ្ត្ និមវទ្យុំ សមពវ មោកម្ហិ មយ សោត្ ជិវ្ត្
ហារមហតុក្ ម្នុញ្ញំ មភាជនំ សមពវ លភនតុ ម្ម្ មចតោតិ។ 

(ប្ព្បការយ) 
កមមកុសលឯណា ដែលាការឥតនៅហមង 
នយើងខ្ញុំរនកោង នោយកាយវាចាចិតត ។ 
កុសលទុំងអសន់ន្ះ ោចជួយនោះជួយបងខិត 
ន្ុំសតវឱាយាប់ចិតត សថិតនៅន្ោថានឧតតម ។ 
សតវណាមានសញ្ញា គ៉ឺនទោតាមនុសាសឬព្រហម 
ដែលមានសកតិតចូធុំ ព្រមទុំងសតវឥតសញ្ញា ។ 
សូមរនចុំដណកបណុាយ ដែលាគុណលអថ្លៃថា្ា 
នយើងខ្ញុំរនរចន្ ចាត់ាកុសលហនឹង ។ 
ម ាាងនទៀតសតវឯណា ឆ្ងាយអោចារាយរុុំរនែឹង 
សូមនទនោតានៅបតឹង ាែុំណឹងយា ាងននះថា ។ 
រីជនន មាះឯនុ ះ ព្សីឬព្បុសរនព្ជះថា្ា 
កោងបុ្ញករិិយា វតថញាផៃូវន ើតឆ្យ ។ 
នហើយនគឧទទិសផល ឱាយរនែលអ់នកទុំងឡាយ 
គួរមានចិតតព្សស់ព្ោយ បនទន់កាយទទួលយក ។ 
សតវនោកទុំងអស់នន្ះ ដែលរនរស់តនរៀងមក 
នោយរនបរិនភាគ នូវោោរនទើបរសរ់ន ។ 
សតវនោកទុំងអស់នន្ះណា រនសុខ្សរវព្គបព់្រណ 
ោោរយា ាងចុំណាន សូមឱាយរនកុុំខ្ននឡើយ ។ 
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នមស្កា របូជនីយវតថុ 
 វ្ទ្ម្ិ មចតិយំ សពវំ សពវដ្ឋ្មនសុ បតិដ្ឋិតំ ោរីរិក
ធាតុ ម្ហាម្ធឹ ពុទ្ធរូបំ សកលំ ស្។ 
 

ខ្ញុំសូមថាវាយបងគុំ នឆ្្ាះព្រះបរមនចតយី៍ 
ព្រមទុំងព្រះោរ-ី រិកធាតុថ្នព្រះរុទធ។ 
និងមោនោធិព្រឹកាស ដែលគួរនកឹនោយលុំអុត 
លុំឱនចិតតបរិសុទធ នលើកកុំបង់អ្ជលី។ 
និងព្រះរុទធរបូ តុំណាងអងគព្រះមុន ី
ដែលឋិតនៅព្គប់ទ ី ឋានន្ន្នន្ះទុំងអស់។ 
នោយនតជៈថ្នគណុ ព្រះមានបុណាយព្បនសើរខពស ់
ដែលដតងដតរំលស ់ រំនោះទុកខភ័យអនតរាយ។ 
សូមឱាយខ្ញុំរនសុខ ឃ្្ាតចាកទុកខផងទុំងឡាយ 
សព្តូវនទះជិតឆ្ងាយ សូមឱាយកា្ាយមកាមិព្ត។ 
សូមទន់ព្រះអរិ- យនមព្តីថ្លៃវសិិែឋ 
សូមរនន ើញធមរ៌ិត សមែូចចតិតព្រថានានោង។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
13 

រុេធរេនមស្កា រគាថ្វ 
វ្ទ្ម្ិ ពុទ្ធំ ភវបារតិណណំ តិមោកមកតតុំ តិភមវក្

ថំ មយាមោកមសមដ្ឋ្ សកលំ កិមលសំ មេោវ្ន ម្ធិសិ 
អននតំ 
ដព្បថា ៖ ព្រះសមាមាសមពញទធឯណា ព្រះអងគព្បនសើរកនញងនោក ព្ទង់កាត់បង់នូវកនិលសទុំង
អស់រន នហើយ ញា ាុំងជនាអននតឱាយព្តាស់ែឹងនហើយ ខ្ញុំសូមព្កាបថាវាយបងគុំនូវព្រះ
សមាមាសមពញទធនន្ះ ព្រះអងគ  ៃងផតុអុំរីព្ចាុំងថ្នភរនហើយ ព្រះអងគាទង់ជ័យថ្នព្រះថ្ព្តនោក 
មានដតព្រះអងគមយួ ាទីរឹង ថ្នសរវសតវកនញងថ្ព្តភរ។ 

យំ នម្ម្យ នទ្ិយា បុលិមន ច តីមរ យំ សចឆពនធគិរិ
មក សុម្្  

ច លមគគ យំ តតថ មយានកបុមរ ម្ុនិម្ ច បាទ្ំ ត ំ
បាទ្លញ្ចនម្ហំ សិរោ នោម្ិ 
 ោនាមព្រះរទឯណា (ដែលព្រះសមពញទធព្ទង់ព្បតិោឋានទុក) នលើផនូរខាាច់នទៀបន នរថ្ន
សទឹង ន មាះនមមទ ោនាមព្រះរទឯណា (ដែលព្រះសមពញទធព្ទង់ព្បតិោឋានទុក) នលើភនុំសចច
រនធ និងនលើភនុំ សុមនកូែ ោនាមព្រះរទឯណា (ដែលព្រះសមពញទធព្ទង់ព្បតោិឋានទុក) កនញង
នយានកបុរី ខ្ញុំសូមព្កាប ថាវាយបងគុំនោយតាបូង ចុំនោះនៅព្រះរទនិងោនាមព្រះរទទុំង
នន្ះថ្នសកាយមុនី។ 

សុវណណោលិមក សុវណណបពវមត សុម្នកូមដ្ មយានក
បុមរ នម្ម្យ នទ្ិយា បញ្ចបាទ្វរំ ឋានំ អហំ វ្ទ្ម្ិ 
ទ្ូរមោ។ 
 ខ្ញុំសូមនមោ្ារអុំរចីមាងាយ នូវោថានដែលមានព្រះរទែព៏្បនសើរ ៥ កដនៃង គ៉ឺោថាន
នលើភនុំ សុវណណមាលិក ១ នលើភនុំសុវណណបរ៌ត ១ នលភនិិំសុមនកូែ ១ កនញងនយានកបុរ ី១ ដកាបរ
សទឹងនមមទ ១។ 
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អនុញោេនារកាេ យាចនគាថ្វ 
អាក្សដ្ឋ្ ច ភុម្មដ្ឋ ្ មទ្វា ្គា ម្ហិទ្ធិក្ 
បុញ្ញំ ម្(1) អនុមោទ្នតុ ចីរំ រកខនតុ ោសន ំ

ដព្បថា ៖ នទវតាទុំងឡាយ ដែលសថិតនៅឰែ៏ោកាសកតី ដែលសថិតនលើដផនែកីត ី ន្គ
ទុំងឡាយ ដែលមានឫទធិនព្ចើនកតី សូមអនុនមាទន្នូវបុណាយរបស់នយើងទុំងឡាយ សូម
រកាានូវព្រះរទុធ-ោសន្ (ឱាយឋិតនលរនិងឱាយរុងនរឿង) យូរអដងវងនៅ។ 

អាក្សដ្ឋ្ ច ភុម្មដ្ឋ ្ មទ្វា ្គា ម្ហិទ្ធិក្ 
បុញ្ញំ ម្ អនុមោទ្នតុ ចីរំ រកខនតុ ោជ្ម្ 

ដព្បថា ៖ នទវតាទុំងឡាយ ដែលសថិតនៅឰែ៏ោកាសកតី ដែលសថិតនលើដផនែកីត ី ន្គ
ទុំងឡាយ ដែលមានឫទធិនព្ចើនកតី សូមអនុនមាទន្នូវបុណាយរបស់នយើងទុំងឡាយ សូម
រកាានូវមោជនកនញង រែឋទុំងឡាយ ឱាយរនសុខចុំនរីនអសក់ាលាយូរអដងវងនៅ។ 

អាក្សដ្ឋ្ ច ភុម្មដ្ឋ ្ មទ្វា ្គា ម្ហិទ្ធិក្ 
បុញ្ញំ ម្ អនុមោទ្នតុ ចីរំ រកខនតុ ញាតមយា 

ដព្បថា ៖ នទវតាទុំងឡាយ ដែលសថិតនៅឰែ៏ោកាសកតី ដែលសថិតនលើដផនែកីត ី ន្គ
ទុំងឡាយ ដែលមានឫទធិនព្ចើនកតី សូមអនុនមាទន្នូវបុណាយរបស់នយើងទុំងឡាយ សូម
រកាានូវញាតិទុំង ឡាយ (ឱាយចព្មុងចុំនរីនសុខោនត) ាអដងវងនៅ។ 

អាក្សដ្ឋ្ ច ភុម្មដ្ឋ ្ មទ្វា ្គា ម្ហិទ្ធិក្ 
បុញ្ញំ ម្ អនុមោទ្នតុ ចីរំ រកខនតុ បាណិម្ 

ដព្បថា ៖ នទវតាទុំងឡាយ ដែលសថិតនៅឰែ៏ោកាសកតី ដែលសថិតនលើដផនែកីត ី ន្គ
ទុំងឡាយ ដែលមានឫទធិនព្ចើនកតី សូមអនុនមាទន្នូវបុណាយរបស់នយើងទុំងឡាយ សូម
រកាានូវសតវទុំង ឡាយ (ឱាយរនចព្មុងចុំនរីន និងសខុោនត) ាអដងវងនៅ។ 

អាក្សដ្ឋ្ ច ភុម្មដ្ឋ ្ មទ្វា ្គា ម្ហិទ្ធិក្ 
បុញ្ញំ ម្ អនុមោទ្នតុ ចីរំ រកខនតុ ម្ ស្។ 

 
(1) បុញ្ញំ នោ នបើសូត្រម្នា ក់ឯងត្រូវថ្វ បុញ្ញំ នម្ ប្ត្បថ្វ ៖ បុណ្យរបស់ខំុ្ ។ 
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ដព្បថា ៖ នទវតាទុំងឡាយ ដែលសថិតនៅឰែ៏ោកាសកតី ដែលសថិតនលើដផនែកីត ី ន្គ
ទុំងឡាយ ដែលមានឫទធិនព្ចើនកតី សមូអនុនមាទន្នូវបណុាយរបស់នយើងទុំងឡាយ សូមឱាយ
រកាានូវនយើងទុំងឡាយ (ឱាយរនចព្មុងចុំនរីន នងិសុខោនត) ាយូរយារព្គប់កាលទុំងរួ
ង។ 
 

សភុមង្គលកថ្វ 
មហាតុ សពវំ សុម្្គលំ សុមងគល គ៉ឺនសចកតលីអព្គប់យា ាងចូរមានែល់ខ្ញុំ 
រកខនតុ សពវមទ្វោ សូមនទវតាទុំងរងួទុំងឡាយ ចូររកាានូវខ្ញុំ 
សពវពុ្ធ្នុភាមវន នោយោនុភារថ្នព្រះរុទធព្គប់ព្រះអងគ 
សពវធោម្នុភាមវន នោយោនុភារថ្នព្រះធម៌ទុំងរួង 
សពវស្្ោនុភាមវន នោយោនុភារថ្នព្រះសងាឃទុំងរួង 
មោតថិ មហាតុ និរនតរ ំ សូមសិរីសួសត ីចូរមានែល់ខ្ញុំឱាយរនព្គប់នរលកុុំបី

មានចនន្្ាះ នឡើយ។ 
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ញតជៈខុ្ាំស្កង្ 
នតជៈខ្ញុំោង សុំអិតសុំោង ឱនកាយវាចា 
សូមសុខសុភារ រួចរីទុកាខា  ៃងែល់នព្តើយមោ 
 នោលគ៉ឺនិោវាន។ 
ព្គប់ាន់ព្គប់ាត ិ កុុំឱាយខ្ញុំឃ្្ាត រីសីលនិងទន 
គុំនិតខ្ញុំនកើត កុំនណើតខ្ញុំមាន មគគផលាោ្ាន 
 ែល់ឋានថ្លៃថា្ា។ 
សូមជូនមគគផល ចុំនោះនៅែល់ មាតាបិតា 
គុណព្គូឧប- ជាាយាចារាយ គុណញាតិកា 
 ព្រុំរីរសន្តាន។ 
ជីែូនជីតា រស់នៅកតីណា នោកមាចាស់ដចកឋាន 
សូមជូនមគគផល កុសលនលកើងថា្ាន សូមសុខនកាសមកាានត 
 ែល់ឋានផុតទកុខ។ 
ខ្ញុំសូមព្រថានា សចចវាចា តនៅខ្ងមុខ 
សូមមានព្រាញា ភៃ៉ឺថា្ាមុះមុត សូម ៃងផតុទុកខ 
 ែល់និោវាននោង។ 

 

នោម្ិ ពុទ្ធ ំ បវរំ វ្យក ំ
នោម្ិ ធម្ម ំ វិបុលំ វរុតតម្ ំ
នោម្ិ ស្្ឃ ំ អរិយំ សមកខត ំ
ស្ វិនស្សនតុ ភយនតោយិក្។ 

ដព្បៈ ខ្ញុំសូមនលើកហតាថា ថាវាយវន្ទាព្រះសមពញទធ 
 ព្បនសើរវិនសសផុត ព្ទង់ាអនកែកឹន្ុំសតវ 
 ខ្ញុំសូមថាវាយបងគុំ ចុំនោះចុំព្រះធម៌ថ្លៃ 
 ព្បនសើរវិនសសថ្ព្ក ព្រសចាកនព្គឿងកតនីៅហមង 
 ខ្ញុំសូមថាវាយបងគុំ នូវព្រះសងាឃអរយិវក័ 
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 សងាឃាទីរុុំន្ក ់ មានោសវៈលះបង់នហើយ 
 រីនហតុានព្គឿងនធវើ នូវអុំនរើភ័យអនតរាយ 
 សូមឱាយវិន្សឆ្ងាយ កុុំបីមានសរវៗកាល។ 
 

ឥមចចវមម្កនត ភិបូជមនយ្យកំ វតថុតតយំ 
វនទយោ ភិស្ខតំ បុញ្ញំ ម្យាយំ ម្ម្ 

សពវុបតតវា ោ មហានតុ មវតស្ស សុប្បភាវសិទ្ធិយា។ 
ដព្បៈ វតថញគ៉ឺបុគគលគបាបីែល់ថាវាយបូា ថ្ព្កដលងវតថញណា 
យា ាងព្បនសើរាងថ្ព្កនរក ខ្ញុំរនតាក់ដតងកាយ 
បងគុំថាវាយចិតតព្តងន់ព្តក រតនថ្ព្តបីយា ាងឯក 
កនញងទីននះសមូកុសល ផលបុណាយជយួកមាចាត់ 
ឧបវទទកុុំែតិែល ់ ចថ្ព្ងសូមកុុំយល ់
សូមកុុំឱាយបនងកើតមាន ែល់ខៃួននយើងខ្ញុំណា 
តាុំងសចាចាព្បណិធាន ចុំដណកផលបុណាយមាន 

សូមសនព្មចនិោវាននោង។ 
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ធម៌ខោញទាស ព្រះរុេធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ 
កមមណាដែលខ្ញុំនធវើ ោព្កក់នលើ  ព្រះរទុធ    រិត 

 ព្រះធម ៌
 ព្រះសងាឃ 

នោយកាយវាចាចិតត ទុចចរិតឥតររមភ ។ 
រុនទធា         ព្រះរទុធ ព្ទង់អុំណត់អតន់ទសខ្ញុំ 
ធនមាមា    រី   ព្រះធម ៌
សនងាោ       ព្រះសងាឃ 
ខុស គង  ព្រះរុទធកុុំ យកនទសខ្ញុំតនៅនទៀត។ 
ព្រះធម ៌
ព្រះសងាឃ 

នែើមាបីនឹងសព្ងួម រវាងព្រមមិនឱាយឃ្្ាត 
នចញរី ព្រះរុទធ    នទៀត នន្ះឱាយរនសរវកាលផង។ 
ព្រះធម ៌
ព្រះសងាឃ 

 

ធម៌សពូ្តមុនអារាធនានិចចសលីឬឧញរសថសលី 
ឧក្ស អហំ ពុទ្ធញ្ច ធម្មញ្ច ស្្ឃញ្ច សរណំ គមោ ឧបាសក

តំ មទ្មសសឹ ភិកខុស្្ឃស្ស សម្ុខា ឯតំ មម្ សរណំ មេម្ំ ឯតំ សរ
ណំ ម្ុតតម្ំ ឯតំ សរណំ ោគម្ម សពវទ្ុក្ខ្ បមុ្ម្ច្យ យថា ពល ំ
កមរយ្យហំ សោម្សម្ពុទ្ធោសនំ ទ្ុកខ និសរណ មសវា ភាគី ម្ិមហា
ម្ិ អ្គមត។ 
ឧកាស (ខ្ញុំព្រះករណុាាឧរសក(១) សូមោរាធន្ព្រះគុណ សីលទុំង៥ មូលមក 

ដលទុំបិទរុំងរបូកាយ គុណសីល៨រសមីនព្ោង ព្ោយ បិទរុំងរបូកាយនចៀសចាកនរក 
គុណសីលទុំង១០ មូល មកព្បសបា់ងជួយនោះទុកខ កុុំឱាយខ្ញុំន ើញទីឋាននរក ឱាយខ្ញុំរន 
សុខរួចែល់និោវាន)។ 
(១) នបើត្សីថ្វ ឧបាសិា។ ធម៌្ន េះសូត្រប្រសត្ម្នយសុទ្ធក៏បា ។ ចម្លងនចញពីវរតនោទ្ិ៍។ 
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ញត អតថ ប្ត្បាពយ 
(បទ្ត្ពហ្មគិរ) 

មត អតថល្ធ ្ សុេិោ វិរុឡ្ហ ្ ពុទ្ធោសមន 
អមោគា សុេិោ មហាថ សហ សមពវហិ ញាតិភិ។ 

សូមឱាយអនកទុំងឡាយ សុខសបាាយទុំងអស់ោនា 
កុុំឱាយមាននរាោ ព្រមទុំងញាតិោច់សន្តាន។ 
ចូរខុំព្បឹងព្បព្រឹតត សុចរិតធម៌ឱាយរន 
សរវថ្លៃោសន្មាន ខុំនធវើទនសីលភាវន្ ។ 
នកើតមកកនញងនោកយិ ទុំងព្បុសព្សីមានវាសន្ 
ខុំនរៀនសូព្តធម៌ោល៌ ទន់ោសន្ព្រះព្ទង់ញាណ។ 
តាបិតនយើងមនិោគាល់ផៃូវ នឹងនែើរនៅកាន់នោិវាន 
ាទីសុខនកាសមកាានត លះបង់រនចាកមនទិល ។ 

 

សធូយផ្សាយព្រះរុេធស្កសនា 

សូមឱាយព្រះរុទធោសន្រុងនរឿងចនព្មើន 
សូមឱាយព្រះរុទធោសន្ផាាយទូនៅនរញសកលនោក 
សូមឱាយនោកទុំងមូលរនព្បកបនោយសនតិភារ 

ព្រះសកាយមុនីសមពញទធព្ទង់ព្តាស់ថា នតថិ សនតិ បរំ សេំុ 
រុុំមាននសចកដីសខុែថ្ទ នព្ៅអុំរនីសចកដីសៃប់នឡើយ ។ 
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យាញេវតា ប្ត្បពាកយាពយ 
នយើងខ្ញុំទុំងអស់ោនា សូមបូានោយធមមទន 
ែល់នទវតាដែលមាន នៅទីឋានវតតននះកត ី ។ 
ន្នខឿនព្រះសលូប ឬនៅន្នខឿននចតយិ 
សមូមានចិតតនមព្ត ី នធវើទឹកែទីីវតតននះ ។ 
សូមឱាយសុខសួសត ី ទុកខនោកអវកីុុំមាននោះ 
ម ាាងនទៀតសងាឃទុំងអស ់ ដែលមានផនួសានលរៈ ។ 
ឬក៏ាមជាឈិម ឬនៅព្តឹមានវក 
ឬក៏ឧរសក ឧរសិកាាមាចាស់ទន ។ 
ព្រមទុំងអនកនិគម ឬអនកធុំអមាាលមាន 
ព្គប់ព្សុកព្បនទសឋាន សូមឱាយរនសុខឯកអ័គាឃ ។ 
ម ាាងនទៀតសតវឯណា ដែលនកើតាជលមពញជៈ 
ឬាអណឌជៈ សុំនសទជៈកុំនណើតកតី ។ 
ឬក៏ឧបរតិកៈ ព្គប់ៗថានាក់ជននោកីយ៍ 
នោយអុំណាចនសចកត ី ធម៌រលីថ្លៃបវរ ។ 
កុុំឱាយមានទុកខនោក កតីវិនយាគសុំោរចរ 
ម ាាងនទៀតសូមព្រះធម ៌ ថ្លៃបវរសថិតនៅដវង ។ 
និងអនកនចះធមម សូមតាុំងនៅយូរអដងវង 
នឹងសូមអស់គដមតង សងាឃមុ៉ឺនដសនោមគគីធម ៌ ។ 
នែើមាបីព្បនយាជន៍នព្ចើន នឹងចនព្មើនកុសលធម ៌
នហើយសូមព្រះសទធមម ជួយោុំព្ទនយើងព្គបោ់នា ។ 
នហើយសូមអស់នយើងខ្ញុំ នចះចាុំព្គប់កងធមាមា 
ដែលអងគព្រះអរិយា ព្ទង់នទសន្ទុកនហើយនោង។ 

(ចប់យានទ្វតាប្ត្បពាកយាពយ) 
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សខុមូលកគាថ្វ 
 សុមខា ពុ្ធ្នម្ុប្ាម្ សុមខា សទ្ធម្មមទ្ស្ 
 សុខា ស្្ឃស្ស ោម្គគី សម្គាគ្នំ តមបា សុមខា។ 
 ការនកើតនឡើងថ្នព្រះរុទធទុំងឡាយ ន្ុំមកនូវនសចកតសីខុ ការសុំដែងព្រះសទធមមន្ុំ 
មកនូវនសចកតីសុខ ការព្រមនព្រៀងោនាារួក ន្ុំមកនូវនសចកតីសុខ តបៈធម៌របស់ជនអនក 
ព្រមនព្រៀងោនាទុំងឡាយ ន្ុំមកនូវនសចកតីសុខ។ 

 ទ្ិវា  តបតិ  អាទ្ិមចាច្ រតតិោោតិ  ចនទោិ 
 សននម្ធ្  េតតិមយា តបតិ  ឈាយី  តបតិ 
ព្រ្ហមមោ អថ សពវម្មហារតតឹ ពុម្ធ្ តបតិ មតជោ។ 
 ព្រះោទិតាយរុងនរឿងដតនរលថ្លៃ ព្រះចន្ទនទរុងនរឿងដតនរលយប់ កាសព្តព្ទង់នព្គៀង៉ឺ នព្កាះ
នទើបរុងនរឿង ព្ោហមណ៍មាន ននទើបរុងនរឿង ឯព្រះរុទធព្ទង់រងុនរឿងនោយនតជៈ ទុំងថ្លៃ
ទុំងយប់។ 

 ឯមតន  សចចវមជជន  មោតថិ  មម្  មហាតុ  សពវ្។ 
 នោយសចចវាចាននះ   សូមសួសតីមានែល់ខ្ញុំ   ព្គប់កាលទុំងរួង។ 
 ហិរិឱតតប្បសម្្បម្ន ្ សុកកធម្មសោហិោ 
 សម ត្្  សប្បុរិោ  មោមក  មទ្វធោម្តិ  វុចចមរ។ 
 សូមសបាបញរសមានសន្តានសៃប់ បរិបណូ៌នោយហិរិនិងឱតតបាបៈ មានោមារតែីុំកល់មាុំ 
កនញងធម៌សបណឌិតទុំងឡាយនៅថានទវធម៌កនញងនោក។ 

(ចប់សុនោ)។ ¡ 
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រុេធឧទានគាថ្វ 
អមនកជ្តិ  សំោរំ   ស្ធ្វិសំ  អនិពវិ
សំ      គហក្រំ គមវសម ត្្ ទ្ុក្ខ្ ជ្តិ 
បុនប្បុនំ   គហក្រក ទ្ិមដ្ឋ្សិបុន មគ
ហំ ន ក្ហសិ   ស្វ្ មត ផាសុក្ ភគាគ្ 
គហកូដ្ំ វិសំេតំ   វិសង្ខ្រគតំ  ចិតតំ  
តោហ្នំ  េយម្ជ្ឈគាត ិ។ 

ព្ោកាលព្រះសមពញទធ សីលបរិសទុធផុតនោកិយ រនព្តាស់ចាាសល់មីៗ  
ព្រះជិនព្សីព្ទង់ព្តាស់ថា តថាគតអនន្ទាលនៅ សមុព្ទនព្ៅគ៉ឺសុំោរ 
រាប់ាតិអននកា នកើតនហើយោ្ាបរ់ាប់រុុំរន ដសវងរកតណាហាឯង 
ខុំខនះដខនងដតងរូតរះ រុុំដែលរនព្បទះ សរវយល់តណាហាឯងនឡើយ 
រនាតថាគត ស ូអត់ធមត់មកយូរនហើយ នវទន្ទុកខឥតនសាបើយ  
ឥតដលែនលែើយអននតាតិ តណាហាអញោគាល់ចតិត ោគាល់គុំនិតោគាលម់ាយាទ 
ោគាល់ឫកោគាល់រូបសាាត ់ ោគាល់ជូរាតិខូចបង់នសៀត នម ៃះនហើយដនតណាហា  
កុុំព្រថានាសង់ផទះនទៀត អញដលងឱាយោត់នបៀត ឱាយោត់រននៅវឌាឍកី 
សោវា នត ផាសុកា ដព្បអតថថា អឹងជុំន ី ដព្បនព្បៀបនធៀបវធិ ី  
គ៉ឺកិនលសកតីនៅហមង ភោអញកាប់កាច ់ ផតឹលផតួលផាតាច់នព្សចាមតង 
រុសអស់ចុំណង អស់ចុំណាប់ោ្ាបច់ុំណង ឯនមែុំបលូផទះ  
អញកាប់ព្ចាស់កមាចាតប់ង ់ កុំនទចនខទចាផង ់ ននះគ៉ឺអងគថ្នតណាហា 
ឯចិតតតថាគត ព្រស់ព្រកែចាកសង្ខារ ែល់កាស័យថ្នតណាហា 

ឥតនសសសល់ែល់តិចនឡើយ។ ¡ 
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បតតិទានគាថ្វ 
ឥម្ិ្ បញុ្ញកមម្មន ឧបជ្ាយា គុណុតតោ 
អាចរិយូបក្ោ ច ោោបិោ បិយា ម្ម្ំ 
សុរិមយា ចនទិោ បជ្ គុណវ្ត្ នោ បិច 
ព្រពហាម្ ោោ ច ឥន្ទ្ទ្ ច មោកបាោ ច មទ្វោ 
យមោ ម្ិោត្ ម្នុស្ា ច ម្ជ្ឈោត្ មវរិក្ បិច 
សមពវ សោត្ សុេី មហានតុ បុ្ញ្និ បកោនិ មម្ 
សុេញ្ច តិវិធំ មទ្នត ុ េិប្បំ បាមបថ មវាម្តំ។ 

ដព្បៈ នោយអុំនរើបណុាយ នោភ័ណននះណា សូមសរវសតាតា 
មានន្មតនៅ ឧបជាាយាចារាយ ែូនតាដម ឪ 
គុណធៃន់នរកកូវ ាមៃប់ែល់ខ្ញុំ សុរិយាចន្ទន្ទា 
ព្បាតូចធុំ ជនកនញងសងគម មានគុណចាុំដល 
រួកព្រហមរកួមារ ឥន្ទន្ទាផងដែរ នទោតាចាុំដល 
ន្មនោករល យមរាជមិព្តភកតិ នកៃើព្មាក់ព្តកាល 
មនុសាសចិតតកណាតាល និងអនកចងនរៀរ សូមរនកតសីុខ 
និរទុកខព្គប់ោនា កុុំមានកមមនរៀរ សរវព្ោនៅចុះ 
ផលបុណាយទុំងឡាយ ដែលនយើងោងនន្ះ សូមឱាយរនលុះ 
សុខបីព្បការ មួយសុខន្មនុសាស រីរនន្ះនទោតា 
បីសុខបរមា គ៉ឺព្រះនិោវាន សូមអស់នោកអនក 
ចិតតសមព្គ័ព្គប់ព្រណ រនែល់និោវាន ឆ្ប់ៗនៅនោង។ ¡ 

 
 
 
 
 



 

 
24 

ខោភិយាចនគាថ្វ (សំណូ្ម្ពរសុំលានោស) 
មយមកចិ េុទ្ទក្ បាោ ម្ហ្ត្បិ ម្យា ហោ 
មយ បាមណមក បោមទ្ន ក្យវាចាម្មនហិ 
វា បុញ្ញំ មម្ អនុមោទ្នតុ គណហនតុ ផលម្ុតតម្ ំ
មវរិម្ មច បម្ុញ្ជនតុ សពវម្សំ េម្នតុ មម្។ 
ដព្បៈ    សតវណាកន៏ោយ  នទះនខាាយឬខ្្ាុំង 
ធាត់ឬសគមោគាុំង រាប់ទុំងតូចធុំ។ 
ដែលនយើងសមា្ាប ់ ខុសចាាបស់ងគម 
ព្បមាទវាន្ុំ កាយវាចាចិតត។ 
សូមសតវទុំងឡាយ រីករាយគុំនិត 
យកផលព្បណីត បុណាយនយើងនៅចុះ។ 
នបើសតវចងនរៀរ នវរាមិនព្ជុះ 
ចូររួចោនានៅចុះ ទុំងអស់កុុំខ្ន។ 
សូមសតវទុំងឡាយ នមតាតានព្រសព្រណ 
អត់នទសឱាយទន ែល់នយើងខ្ញុំនោង។ ¡ 
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ររម ី៣០ 
 ឥតិបិ ្ន បារម្ី សម្្បម ន្្ មោ ភគវា។ 

ឥតិបិ ្ន ឧបបារម្ី សម្្បម ន្្ មោ ភគវា។ 
ឥតិបិ ្ន បរម្តថ បារម្ី សម្្បម្ន្ មោ ភគវា។ 

 ឥតិបិ សលី បារម្ី សម្្បម ន្្ មោ ភគវា។ 
ឥតិបិ សីល ឧបបារម្ី សម្្បម ន្្ មោ ភគវា។ 
ឥតិបិ សីល បរម្តថ បារម្ី សម្្បម្ន្ មោ ភគវា។ 

 ឥតិបិ មនកខម្ម បារម្ី សម្្បម ន្្ មោ ភគវា។ 
ឥតិបិ មនកខម្ម ឧបបារម្ី សម្្បម ន្្ មោ ភគវា។ 
ឥតិបិ មនកខម្ម បរម្តថ បារម្ី សម្្បម្ន្ មោ ភគវា។ 

 ឥតិបិ ប្ញ្ បារម្ី សម្្បម្ន្ មោ ភគវា។ 
ឥតិបិ ប ញ្ ្ឧបបារមី្ សម្្បម ន្ ្មោ ភគវា។ 
ឥតិបិ ប ញ្ ្បរម្តថ បារមី្ សម្្បម ន្ ្មោ ភគវា។ 

 ឥតិបិ វិរិយ បារមី្ សម្្បម ន្ ្មោ ភគវា។ 
ឥតិបិ វិរិយ ឧបបារមី្ សម្្បម ន្ ្មោ ភគវា។ 
ឥតិបិ វិរិយ បរម្តថ បារមី្ សម្្បម ន្ ្មោ ភគវា។ 

 ឥតិបិ េនតី បារម្ី សម្្បម ន្្ មោ ភគវា។ 
ឥតិបិ េនត ីឧបបារមី្ សម្្បម ន្ ្មោ ភគវា។ 
ឥតិបិ េនត ីបរម្តថ បារម្ី សម្្បម ន្្ មោ ភគវា។ 

 ឥតិបិ សចចំ បារម្ី សម្្បម ន្្ មោ ភគវា។ 
ឥតិបិ សចចំ ឧបបារម្ី សម្្បម ន្្ មោ ភគវា។ 
ឥតិបិ សចច ំបរម្តថ បារម្ី សម្្បម្ន្ មោ ភគវា។ 
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 ឥតិបិ អធិដ្ឋ្ន បារម្ី សម្្បម្ន្ មោ ភគវា។ 
ឥតិបិ អធិដ្ឋន្ ឧបបារមី្ សម្្បម ន្ ្មោ ភគវា។ 
ឥតិបិ អធិដ្ឋន្ បរម្តថ បារមី្ សម្្បម ន្ ្មោ ភគវា។ 

 ឥតិបិ មម្ោត្ បារម្ី សម្្បម្ន្ មោ ភគវា។ 
ឥតិបិ មម្ោត្ ឧបបារម្ី សម្្បម្ន្ មោ ភគវា។ 
ឥតិបិ មម្ោត្ បរម្តថ បារម្ី សម្្បម ន្្ មោ ភគវា។ 

 ឥតិបិ ឧមបក្ខ្ បារម្ី សម្្បម្ន្ មោ ភគវា។ 
ឥតិបិ ឧមបក្ខ្ ឧបបារម្ី សម្្បម្ន្ មោ ភគវា។ 
ឥតិបិ ឧមបក្ខ្ បរម្តថ បារម្ី សម្្បម ន្្ មោ ភគវាតិ។ 

 

េសររមី (១០) 
I. ពុម ធ្្ អាន្ត្ ទ្ិគុមោ, ឥតិបិ មោ ភគវា អរហំ, 

អរហំ វត មោ ភគវា, អរហនតំ សរណំ គចាឆ្ម្ិ, អរ
ហនត ំ សិរោ នោម្ិ, ្ន បារម្ី ្ន ឧបបារម្ី 
្ន បរម្តថបារម្ី, មម្ព្រតី មម្ោត្ ករុោ ម្ុទ្ិោ 
ឧមបក្ខ្ ព្រពះគុណកុសលសម្្បម ន្្, ឥតិបិ មោ ភគវា, 
បុរតថិម្សមឹ ក្មយ អមម្ហ រកខនតុ សពវ្។ 

II. ពុម ធ្្ អាន្ត្ ទ្ិគុមោ, ឥតិបិ មោ ភគវា សោម្ស
ម្ពុម ធ្្, សោម្សម្ពុម្ធ្ វត មោ ភគវា, សោមស្ម្ពុទ្ធ ំ
សរណំ គចាឆ្ម្,ិ សោម្សម្ពុទ្ធំ សិរោ នោម្ិ, សីល 
បារម្ី សីល ឧបបារម្ី សីល បរម្តថបារម្ី, មម្ព្រត ី
មម្ោត្ ករុោ ម្ុទ្ិោ ឧមបក្ខ្ ព្រពះគុណកសុលសម្្ប
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ម ន្,្ ឥតិបិ មោ ភគវា, អមគនមយសមឹ ក្មយ អមម្ហ រកខ
នតុ សពវ្។ 

III. ពុម ធ្្ អាន្ត្ ទ្ិគុមោ, ឥតិបិ មោ ភគវា វិជ្ជ្ចរ
ណសម្្បមននាា, វិជ្ជ្ចរណសម្្បមននាា វត មោ 
ភគវា, វិជ្ជ្ចរណសម្្បននំ សរណំ គចាឆ្ម្ិ, វិជ្ជ្ចរ
ណសម្្បននំ សិរោ នោម្ិ, មនកខម្ម បារម្ី មនកខម្ម ឧប
បារម្ី មនកខម្ម បរម្តថបារម្ី, មម្ព្រតី មម្ោត្ ករុោ 
ម្ុទ្ិោ ឧមបក្ខ្ ព្រពះគណុកុសលសម្្បម ន្្, ឥតិបិ មោ 
ភគវា, ទ្កខិមណសមឹ ក្មយ អមម្ហ រកខនតុ សពវ្ ។ 

IV. ពុម ធ្្ អាន្ត្ ទ្ិគុមោ, ឥតិបិ មោ ភគវា សុគមោ, 
សុគមោ វត មោ ភគវា, សុគត ំសរណំ គចាឆ្ម្ិ, សុ
គតំ សិរោ នោម្ិ, ប្ញ្ បារម្ី ប្ញ្ ឧបបារម្ ី
ប្ញ្ បរម្តថបារម្ី, មម្ព្រតី មម្ោត្ ករុោ ម្ុទ្ិោ 
ឧមបក្ខ្ ព្រពះគុណកុសលសម្្បម ន្្, ឥតិបិ មោ ភគវា, 
និរតីមយសមឹ ក្មយ អមម្ហ រកខនតុ សពវ្។ 

V. ពុម ធ្្ អាន្ត្ ទ្ិគុមោ, ឥតិបិ មោ ភគវា មោក
វិទូ្, មោកវិទ្ូ វត មោ ភគវា, មោកវិទ្ំ សរណ ំ
គចាឆ្ម្,ិ មោកវិទ្ំ សិរោ នោម្ិ, វីរិយ បារម្ ីវីរិយ 
ឧបបារម្ី វីរិយ បរម្តថបារម្ី, មម្ព្រតី មម្ោត្ ករុោ 
ម្ុទ្ិោ ឧមបក្ខ្ ព្រពះគណុកុសលសម្្បម ន្្, ឥតិបិ មោ 
ភគវា, បចឆិមម្សមឹ ក្មយ អមម្ហ រកខនតុ សពវ្។ 
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VI. ពុម ធ្្ អាន្ត្ ទ្ិគុមោ, ឥតិបិ មោ ភគវា អនុតត
មោ, អនុតតមោ វត មោ ភគវា, អនុតតរំ សរណំ គចាឆ្
មិ្, អនុតតរំ សិរោ នោម្ិ, េនតី បារម្ី េនតី ឧបបារម្ី 
េនត ី បរម្តថបារម្ី, មម្ព្រតី មម្ោត្ ករុោ ម្ុទ្ិោ 
ឧមបក្ខ្ ព្រពះគុណកុសលសម្្បម ន្្, ឥតិបិ មោ ភគវា, 
្យ្យពវមពសម ឹក្មយ អមម្ហ រកខនតុ សពវ្។ 

VII. ពុម ធ្្ អាន្ត្ ទ្ិគុមោ, ឥតិប ិ មោ ភគវា បុរិសទ្
ម្មោរថិ, បុរិសទ្ម្មោរថិ វត មោ ភគវា, បុរិសទ្
ម្មោរថ ឹ សរណំ គចាឆ្ម្ិ, បុរិសទ្ម្មោរថឹ សិរោ ន
ោម្,ិ សចច ំបារម្ី សចចំ ឧបបារម្ី សចច ំបរម្តថបារម្ី, 
មម្ព្រតី មម្ោត្ ករុោ ម្ុទ្ិោ ឧមបក្ខ្ ព្រពះគុណកុសល
សម្្បម ន្,្ ឥតិបិ មោ ភគវា, ឧតតរសមឹ ក្មយ អមម្ហ រ
កខនតុ សពវ្។ 

VIII. ពុម ធ្្ អាន្ត្ ទ្ិគុមោ, ឥតិបិ មោ ភគវា សោថ្ 
មទ្វម្នុស្ានំ, សោថ្ មទ្វម្នុស្ានំ វត មោ 
ភគវា, សោថ្ មទ្វម្នុស្ានំ សរណំ គចាឆម្្ិ, សោថ្ 
មទ្វម្នុស្ាន ំ សិរោ នោម្ិ, អធិដ្ឋ្ន បារម្ ី
អធិដ្ឋន្ ឧបបារម្ី អធិដ្ឋន្ បរម្តថបារម្ី, មម្ព្រតី 
មម្ោត្ ករុោ ម្ុទ្ិោ ឧមបក្ខ្ ព្រពះគុណកសុលសម្្ប
ម ន្,្ ឥតិបិ មោ ភគវា, ឦោនតមនសមឹ ក្មយ អមម្ហ រ
កខនតុ សពវ្។ 
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IX. ពុម ធ្្ អាន្ត្ ទ្ិគុមោ, ឥតិបិ មោ ភគវា ពុម ធ្្, 
ពុម ធ្្ វត មោ ភគវា, ពុទ្ធំ សរណំ គចាឆ្ម្ិ, ពុទ្ធំ សិរ
ោ នោម្,ិ មម្ោត្ បារម្ី មម្ោត្ ឧបបារម្ី មម្ោត ្
បរម្តថបារម្ី, មម្ព្រតី មម្ោត្ ករុោ ម្ុទ្ិោ ឧមបក្ខ្ 
ព្រពះគុណកសុលសម្្បម្ន្, ឥតិបិ មោ ភគវា, បតតសមឹ 
ក្មយ អមម្ហ រកខនតុ សពវ្។ 

X. ពុម ធ្្ អាន្ត្ ទ្ិគុមោ, ឥតិបិ មោ ភគវា ភគវា, 
ភគវា វត មោ ភគវា, ភគវនតំ សរណំ គចាឆ្ម្ិ, ភ
គវនតំ សិរោ នោម្ិ, ឧមបក្ខ្ បារម្ី ឧមបក្ខ ្ ឧប
បារម្ី ឧមបក្ខ្ បរម្តថបារម្ី, មម្ព្រតី មម្ោត្ ករុោ 
ម្ុទ្ិោ ឧមបក្ខ្ ព្រពះគណុកុសលសម្្បម ន្្, ឥតិបិ មោ 
ភគវា, អាក្មស្សសមឹ ក្មយ អមម្ហ រកខនតុ សពវ្។  ¡ 

(ទ្សបារម្ី១០ ចប់) 
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រុេធជយមង្គល 
១. ្ហុំ សហស្សម្ភិនិម្មិតោវុធនត ំ

ព្រគីមម្េលំ ឧទ្ិតមោរសមសនោរំ 
្្ទ្ិធម្មវិធិ្ ជិតវា ម្ុនិម ទ្្ 
តមនតជោ ភវតុ មត ជយម្្គោនិ 

ព្រះមុនិនទនោកាចារាយ ផាចាញ់ព្កុងមារចិតតនមាហនធ 
និមិតតិថ្ែមួយោន ់ កានោ់ន្ទោតាវុធន្ន្។ 
ជិះព្គីនមខលាត ិ នកា្ចន្ទខទររសធុា 
ព្រមនោយមារនសន្ រនៃឹកោន់កងស័រទោ ាន។ 
នោយធមមរិធ ី ទនររមីាព្បធាន 
ព្កុងមារចាញ់ព្ទងញ់ាណ ព្បណមាយកាយថាវាយវន្ទា។ 
រីជយមងគល ចូរមានែល់អនករាល់ោនា 
នោយនតជៈជយា ព្រះឈ្នះមារព្ោនន្ះនោង។ 
Accompanied by his formidable hosts, and riding on his 

elephant Girimekhala, the Evil One, Māra, assuming a fierce form 
with thousand arms, each brandishing a deadly weapon, stormed 
in, roaring. Him the Sovran Sage conquered by evoking the might 
of his exalted perfections of Giving and the rest. May, by the 
power of that Spiritual Glory, you be blessed with triumph and 
weal. 

២. ោោតិមរកម្ភិយុជ្ឈិតសពវរតតឹ 
មោរម្្ប្ឡវកម្កខម្ថទ្ឋយកខំ 
េនតីសទ្នតវិធិ្ ជិតវា ម្ុនិម ទ្្ 
តមនតោ ភវតុ មត ជយម្្គោនិ 

ព្រះមុនិនទរិនន្យក ផាចាញ់ោឡវយកខនឃ្រនៅ 
រឹងរូសមិនតាុំងនៅ កនញងខនតីគណុសតាា។ 
រហូតអសរ់ាព្ត ី ព្រះជិនព្សីព្ទង់យទុធន្ 
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ថ្ព្កដលងព្កងុមារា កនញងបឋមសនមា្ាធី។ 
នោយព្រះរិធីញាណ ព្ទង់ទូន្មាននោយខនតី 
ញា ាុំងចិតតអសុរ ី ឱាយបង់រាយញះចុះវន្ទា។ 
រីជយមងគល ចូរមានែល់អនករាល់ោនា 
នោយនតជៈជយា ព្រះឈ្នះោឡវយកខនោង។ 
Even more fiendish than Māra was Ālavaka, the impetuous 

and haughty yakkha, who fought with the Lord a night-long battle. 
Him the Sovran Sage conquered through enduring patience 
flowing out of His unequalled self-mastery. May, by the power of 
that Spiritual Glory, you be blessed with triumph and weal. 

៣. ្ឡ្គិរឹ គជវរំ អតិម្តតភូតំ      
្វគគិចកកម្សនីវ សុ្រុណនត ំ
មម្តតម្ពុមសតវិធិ្ ជិតវា ម្ុនិម ទ្ ្
តមនតជោ ភវតុ មត ជយម្្គោនិ 

ព្រះមុនិនទរិនជិនព្សី ផាចាញ់ែុំរីន មាះន្ឡា 
គីរីវរគា ែ៏ោនកា្ាចុះនព្បងនព្រជាឈ។ 
ោោវឆ្វន ះថ្ព្ក ែូចនភៃើងថ្ព្រន ះកុំនទច 
មុតែូចចព្កព្កុតនរព្ជ ខ្្ាុំងែូចកមមអសន។ី 
នោយព្រះរិធីព្សប ់ នព្ោចទឹកអប់គ៉ឺររមី 
នមតាតាព្រះជិនព្ស ី ញា ាុំងែុំរីនោយព្ជះថា្ា។ 
រីជយមងគល ចូរមានែល់អនករាល់ោនា 
នោយនតជៈជយា ព្រះឈ្នះន្ឡាគិរី។ 
Nālāgiri, the King-tusker, provoked to run amuck, 

murderously assailed all on his way like a raging forest-fire and 
struck such horror as would the irresistible destroyer, Indra’s 
thunderbolt. Him the Sovran Sage tamed, as if by sprinkling over 
him the cooling water of all-embracing love. May, by the power of 
that Spiritual Glory, you be blessed with triumph and weal. 
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៤. ឧកខិតេគគម្តិហតថសុ្រុណនតំ    
ធាវនតិ មយាជនបថ្គុលិោលវនតំ 
ឥទ្ឋីភិស្គតម្ម្ ជិតវា ម្ុនិម្ទ្ 
តមនតជោ ភវតុ មត ជយម្្គោនិ 

ព្រះមុនិនទរិននោកថ្ព្ត មានព្រះទ័យនធវើបែោិរាយ 
ផាចាញ់នចារអងគញលិមាល៏ មានកព្មងគ៉ឺព្មាមថ្ែ។ 
ថ្នមនុសាសដែលោត់កាត់ មកនោតចាក់ាមាល័យ 
អង់ោចកុំណាចថ្ព្ក ែ៏មានថ្ែោទាត់ព្បោរ។ 
កាន់ោវង្រព្គវី នែញព្រះមុនីោោតាចារាយ 
ចមាងាយផៃូវកន្តារ កណាតាលថ្ព្របីនយាជន្។  
រីជយមងគល ចូរមានែល់អនករាល់ោនា 
នោយនតជៈជយា ព្រះឈ្នះអងគញលិមាល។៏ 
With a sword upraised in his expert hands, did the savage 

robber Angulimāla—finger-garland-wearer, pursue the Lord for a 
full three leagues. Him the Sovran Sage conquered by His 
supernatural powers. May, by the power of that Spiritual Glory, 
you be blessed with triumph and weal. 

៥. កោវ្ន កដ្ឋម្ុទ្រ ំ ឥវ គពភនិីយា 
ចិ្ច្យ ទ្ុដ្ឋវចនំ ជនក្យម្មជ្ឈ  
សមនតន មោម្វិធិ្ ជិតវា ម្ុនម ទ្្ 
តមនតជោ ភវតុ មត ជយម្្គោនិ 

ព្រះមុនិនទមានព្រះភាគ ផាចាញ់ព្ទុសតោកាយន្ងចិញ្ចា 
អុំនរើនធវើែូចា ន្ទសតីមានគភ៌ចាស់នចើលនោះ។ 
យកនឈ្ើនធវើាកូន រ័ទធនោះខៃួននោលព្ទនោះ 
ព្រះរុទធឈ្នះកាលនន្ះ នោយសមាចាររិធី។ 
រមាងាប់ោកាយចណាឌាល ន្កណាតាលជនព្បសុព្សី 
ចិញ្ចាចាញ់ររម ី គ៉ឺសចចុំោកាយសតាា។ 
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រីជយមងគល ចូរមានែល់អនករាល់ោនា 
នោយនតជៈជយា ព្រះោោតាឈ្នះចិញ្ចា។ 
Posing as a pregnant woman by tying a piece of wood on her 

belly, did Ciñcā, in the midst of a devout congregation, falsely 
accuse, and with lewd words. Her did the Sovran Sage subdue, 
through His imperturbable serenity. May, by the power of that 
Spiritual Glory, you be blessed with triumph and weal. 

៦. សចចំ វិហាយម្តិសចចកវាទ្មតកុ ំ
វា្ភិមោបិតិម្នំ អភិអនឋភូត ំ
ប្ញ្បទ្ីជលិមោ ជិតវា ម្ុនិម ទ្្ 
តមនតជោ ភវតុ មត ជយម្្គោនិ 

ព្រះមុនិនទរិនអនកព្រជ ្ រុងនរឿងោញាចនោយបញ្ញា 
ផាចាញ់សចចកា និព្គនថនព្ៅរុទធវិនយ័។ 
អធាាព្ស័យលះបង ់ ោកាយសតាយព្តង់តាមោប់ថ្ច 
សរនសើរខៃនួឯងថ្ព្ក នលើកកុំរស់ែូចែងទង់។ 
បនងកើតមួរងងឹត នោយនោលោកាយឥតនទៀងព្តង ់
ព្រះព្ទង់កមាចាត់បង ់ នោយព្បទីបគ៉ឺបញ្ញា។ 
រីជយមងគល ចូរមានែល់អនករាល់ោនា 
នោយនតជៈជយា ព្រះឈ្នះសចចកៈនិព្គនថ។ 
The wandering mendicant Saccaka (lit. the true one), with his 

perverted intelligence, invariable distorted truth; pretending to be 
the very ‘banner of learning’. He only blinded his own mental 
vision as he went about indulging in intellectual disputations. Him 
the Sovran Sage conquered by His illuminating lamp of wisdom. 
May, by the power of that Spiritual Glory, you be blessed with 
triumph and weal. 

៧. នម ទ្្បននទភុជគំ វិពធំ ម្ហិទ្ធិ 
បុមតតន មថរភុជមគន ទ្ោបយម្ត្ 
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ឥទ្ធូបមទ្សវិធិ្ ជិតវា ម្ុនិម្ទ្ 
តមនតជោ ភវតុ មត ជយម្្គោនិ 

ព្រះមុនិនទរិនព្ទងញ់ាណ ញា ាុំងនមាគគោនមានអុំណាច 
នោយដកៃងាន្គរាជ នៅទូន្មានរាយញះភុជុងគ។ 
ន មាះននន្ទាបននទ ចិតតនមាហនធនរឿងឬទធិរុង 
ទិែឋិកាចព្ទនង ់ ព្ទង់ផាចាញ់នោយរធិី ន។ 
គ៉ឺនោយឧបនទសឬទធី វិនសសរិតែល់នមាគគោន 
ឬទធិន្គអនតរធាន ឱនចុះចាញ់ព្រះនចោតា។ 
រីជយមងគល ចូរមានែល់អនករាល់ោនា 
នោយនតជៈជយា ព្រះភគវាឈ្នះន្គនោង។ 
The gifted, yet perverted king of Nāgas, Nandopananda by 

name, possessed great psychic power and was hostile. By 
instructing His spiritual son, the Elder Moggallāna, mighty of 
psychic attainments, the Nāga king was rendered powerless, and 
transformed. Him the Sovran Sage conquered through a 
supernatural mode of spiritual instruction intelligible to his kind. 
May, by the power of that Spiritual Glory, you be blessed with 
triumph and weal. 

៨. ទ្ុគាគ្ហទ្ិដ្ឋិភុជមគន សុទ្ដ្ឋហតថំ  ព្រពហមំ 
វិសុទ្ឋិជុតិម្ិទ្ឋិពក្ភិធាន ំ ញាោគ
មទ្ន វិធិ្ ជិតវា ម្ុនិម្ទ្               
តមនត ជោ ភវតុ មត ជយម្្គោនិ 

ព្រះមុនិនទរិននោតម ផាចាញ់មោព្រហមន មាះរកា 
សុំោល់ថាោតាមា រុងនរឿងោញាចនោយគុណបរិសទុធ។ 
ថ្ែកាន់ោសិរពិស គ៉ឺចិតតព្ទឹសតែ៏នមាះមុត 
កាន់ខុសផៃូវសមពញទធ មិននលើកោកលះបង់ព្រណ។ 
ព្ទង់ឈ្នះនោយរិធ ី ឱសលវិនសសសព្មាន 
ផាសុំព្តូវោប់សន្តាន គ៉ឺព្រះញាណនព្រសនទសន្។ 
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រីជយមងគល ចូរមានែល់អនករាល់ោនា 
នោយនតជៈជយា ព្រះឈ្នះព្រហមឥតមានហមង។ 
Through a deity of great purity, radiance and power, Baka, the 

Brahma-god, was yet under the grip of pernicious views, even as 
an arm that is tightly held by a snake’s coils. Him the Sovran Sage 
cured by means of wisdom. May, by the power of that Spiritual 
Glory, you be blessed with triumph and weal. 

ឯោបិ ពុទ្ធជយម្្គលអដ្ឋគាថា មយា 
វាចម្ ទ្ិនទ្ិមន សរមត ម្តនទី ហិោវ្
ន មនកវិវិធានិ ចុបទ្ទវានិ មោកខំ សុេំ 
អធិកមម្យ្យ នមោ សបម្ញ្។ 

 មយា នមោ ជនឯណា កបបញ្ញាព្រស់កតីខជិល ឧសាាហោ៍ងទនសីល សពូ្តរំលឹក 
ព្រះធម៌ថ្លៃ។ ោថាព្រុំបីបទ ននះកុំណត់ន មាះរុទធជយ័ ខុំសូព្តសរវៗថ្លៃ នកើតមងគលា
និរនត។ 

មោ នមោ រីជននន្ះ រនរំនោះនរាគោសនន ឧបព្ទរអននក លន ់មានព្បការនផាស
ងៗផង។ នងឹែលធ់ម៌នកាសមកាានត គ៉ឺនោិវានសុខកនៃង ដលងទុកខទុំង បួនកង នោយរុទធជ័យ
មងគលននះ។ 

These, indeed, are the eight hymns of the Exalted One’s 
glorious victory; whoso recites and recollects them every day, 
without lethargy, indolence, that wise man would, for sure, 
overcome many an obstacle and attain to Deliverance. 
 

ចប់ពុទ្ធជយមង្គលប្របប្ែប ុណ ណ្េះ 
 

Translated from Pali into English by 
Ven. Acharya BUDDHARAKKHITA 
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មង្គលមួយរយព្រាំប ី
ឧក្ស      បាទ្យុគគលំ      នោមិ្      ហំ 
ខ្ញុំអរនោនអងគ ព្កួញព្កាបអភិវាទ ព្រះរទរុទធរងាស 
ទុំងគូរិទធិរងាស នរឿងរឹតរងាស ី ខ្ញុំយកសិរោ 
តាមបទុមា ទសងគញល ី តាងនទៀនសុវណាណា 
ននព្តាទុំងទវី ទុកតាងរសម ី ព្បទីបនព្ោងព្ោយ 
ខ្ញុំយកវាចា ដចងនចញរណ៌ន្ សរនសើរព្រះោយ 
ល័កខនលើកតាមធូប ព្កអូបសរវោយ ែួងចិតតខ្ញុំថាវាយ 
តាងរសគន្ធា យកសរវោោ ាងគ កាយគិតទុកតាង 
ោនមាសរចន្ រាយរ័តនរុងនរឿង លកល់នព្គឿងបូា 
ថាវាយព្រះរទ ទុំងគូនោភ័ណ។ 
ព្រះរទោយល័កខ នកើតកបកងចព្ក ដកវកាុំមួយោន់ 
សួសតិ៍សមសុវណណ  ព្ត័រ័តននរឿងរន ់ ទលទួលទិសនទះ 
កនងវរមាសោអាត មានព្រងគព្រោទ ព្បនសើរខពងខ់ពស ់
នកើយដកវនទៀងតាុំង បលៃ័ងគព្ោច់ព្សស ់ សឹងរ័តនទុំងអស ់
នសវត ព្ត័ព្រះខ្ន់ មានផៃិតតាលបព្ត ័ នូវផៃិតនមារហតថ 
វិជជនីសុវណណ លុំដរងនរព្ជថា្ា រិោថ្ែកាន់ 
ររិលនោភ័ណ មកញែដកវមណ ី មានសយសង្វា 
ដនបដកវរោល កព្មងដកវភ្ ី  ព្ត័មាស ព្ត័ព្រក់ 
ឱភាសរិស ី រទដកវរុជយ័ ឈ្ូកឈ្រព្ទង់ផា្ា 
ឧបុលៃនខៀវស មានថាសមាសលអ កអមព្រក់សុវណាណា 
កអមដកវព្បថ្រ និងថ្ព្រនហមវា ឧបុលៃព្ទង់ផា្ា 
ចព្កវាឡនខតតខណឌ មានភនុំព្រះសុនមរ ភនុំអណាតាបដ់ហរ 
នៅសតបរិភណឌ ព្រុំរីរសង្្ាត ់ នៅសតសទីនតរ 
ែុះនរៀងនោយាន ់ សមុព្ទជលធ ី ព្រះោទិតាយព្រះចន្ទនទ 
ែុះនរៀងនរឿងរន ់ ឯកនភ ី កណាតាលហវងូផា្ាយ 
រព្ង្យរសមី ទវីបធុំធិបត ី ទវីបតូចររីោន ់
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មានខាយងស័ងខសតវ មាននសតចចព្ករតត ិ ោមាព្តរីរកាន់ 
ទង់ជ័យ ព្ត័រ័តន ព្បតិបតតអិភិវនទន ៍ ឥនទព្រហមនោភណ័ 
ឥសូរន្រាយណ ៍ មានសតតគង្គា និងមោសិោ 
ព្សះព្សង់សបាាយ ព្រុំរីរាន់គត ់ កុំណត់នព្ៅឆ្ងាយ 
នធងធុំទូោយ នោណនោគរា ព្តីព្កាញ់នរញោស 
ព្តីព្រក់ព្តីមាស សុវណណកចឆរ ព្កនរើឆ្្ាមមករ 
ចរតាមជលោរ មាននភនភព្តា សុំនៅមាសព្រក់ 
ព្គុឌរាជន្ោ នកសរសោី រាយគាឃរាជសិទធិស័កតិ៍ 
ែុំរីនរាងរត័ន ឧនរសលនោភក័ត ិ មាននសះរោហៈ 
នៅភនុំនហមវា មាននហមហងាសមាស ចព្កោកនកាញ្ចា 
ឯករាវ័នន្គ ជីវាកកិណណរា កិណណរីនមខោ 
នសកនោមបណឌតិ ករវិកសតាវា មយូរីមយូរា 
រន់នរនរិចិព្ត មានទុំងនសតចតាមាត នឃ្រឃ្តរឹងឫទធ ឹ
មានសតវព្រហុីត ព្កហម អិនន្អា មានទុំងសឹងែនតា 
ឈ្រ នមាននោ ឧសភរាជនៅ នមនោសសុទធ 
មានបុព្តនបៀមនៅ មានោថានទិរវនៅ សគួ៌ព្រុំមួយាន ់
ព្រហមនោកសួគ ៌ ព្រុំមួយែណតប ់ រិមានសុវណណ 
មានកនញងព្រះរទ នោកន្លនោភ័ណ ព្រកែាក់សាាន ់
 មួយរយព្រុំបី។ 
ព្រះថ្ព្តនោកន្ល យាងយាសព្រះរទ នសតចនលើដផនែី 
នព្រសសតវសុះសរវ ភូមិភរបរូ ី ឈ្ូកមាសផុសរ ី
 ដផនដែនរសុធា។  
ទទួលព្រះរទ ព្រះមុនីនន្ល រិតរុុំឃ្្ាតឃ្្ា 
កុុំឱាយមានោនាម នៅតាមមាោ ា នសតចគង់ោសន្ 
 នទើបអនតរធាន។ 
មានកាលរុុំព្សួល ឈ្ូករុុំទទលួ ព្រះរទនលកើនថា្ាន 
ព្រះអងគយាព្តា នោយមាោ ាោថាន នៅទីនទើបមាន 
 វានយាផាត់ផាយ។ 
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ផាត់ផង់ធូល ី ន្ុំយករីទ ី ព្រះរទនចញឆ្ងាយ 
ដបរបទផាយផាត ់ ខាាច់រ័តននរាយរាយ នរាយឱាយរោយ 
 រលត់រតប់ង់។ 
ព្រះអងគយាព្តា ចាកនចញកាលណា ោនាមនោតរុុំគង ់
កុុំឱាយសតវផង កនៃងព្តូវព្តង ់ ព្រះរទព្រះអងគ 
 នកើតកមមនវរា។ 
ព្រះទសរលញ្ញាណ ជិតចូលនិោវាន ព្ទង់មាននមតាតា 
នទោតាសួរសរវ គនធរអសុរា ព្គុឌន្គយកាា 
 មនុសាសព្បុសព្សី។ 
នទើបនព្រសព្បទន ព្រះរទព្រុំឋាន ទុកឱាយវនទ ី
រទមួយនៅន្ ចមចុងគរិ ី សុវណណមាលី 
 ាទីបរិសុទធ។ 
ព្រះរទនោភា មួយនិតាយនៅន្ សុវណណបរ៌ត 
រទមួយនៅន្ លង្្ាព្រកែ នលើភនុំសនមត 
 សុមនកូែគប់។ 
ព្រះរទនោភ័ណ មួយនៅសចចរន គិរីនព្សចព្ោច ់
អនកនគរព្សុក នយានកសព្មាប់ រកនរៀបព្បោប់ 
 នព្គឿងព្គបប់ូា។ 
ព្រះរទនោភ ី សថិតនៅនទ ី ន្នមទ 
ព្រះអងធាគាន់ទុក នលើភក់រសុធា ទុកឱាយមចាឆា 
 ព្កួញព្កាបអភិវនទន។៍ 
ព្រះទសញ្ញាណ នព្រសព្បតិោថាន ព្រះរទនោភ័ណ 
ទុំងព្រុំនលកើនលកល ់ ឱាយែល់ព្រុំោន ់ វសាាព្គប់ព្ោន ់
 នទើបោច់និោវាន។ 
ឱអស់នយើងខ្ញុំ អភ័រវនរករន ់ ទន់ព្រះព្ទង់ញាណ 
ទន់ដតោសន្ ឯរទោថាន នន្ះនោតរុុំរន 
 នៅនទៀបឱាយយល។់ 
ព្កួញព្កាបកបកាយ បងគុំរីឆ្ងាយ សូព្តសរនសើរែល ់
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ព្រះរទព្រុំឋាន សូមមានមងគល សូមសុខសសួតិ៍សល់ 
 នតជៈនាគជ័យ។ 
សូមឈ្នះនោនភា នទនោនមានោ ឧបព្ទរចថ្ព្ង 
នព្ោះកាចទុកខនោក ទុំងនរាោភ័យ សូមសុខសរវថ្លៃ 
 នរៀងរួចនិោវាន។ 
អនកណាឧសាាហ ៍ នរៀនរាយលកខណា ព្រះរុទធរទរន 
នចះចាុំាក់នជៀង ទត់នទៀងដមនមាន រាាយាមព្បុងព្រណ 
សូព្តសរវនវោ អនកនន្ះនសមើរន ទន់ព្រះព្ទង់ញាណ 
កាលព្ទង់ធរមាន នឹងរនលះោក នចៀសចាកចតរុា 
រយរបនវរា កមមកាចោព្កក ់ រនមួយដសនកលាប 
និងមិនដែលោគាល ់ ទុកខនទសោមក រុុំរងនវទន្ 
នៅោថាននរក សឹងនសរនោយសុខ នោយសមាបតតិបណុាយ 
បរិបូណ៌រូបរាង ោយសរវោោ ាងគ ោរនរើលអលន ់
លអនលើសមនុសាសផង ហមត់ហមងព្ទព្ទន ់ ព្ទនទសគួរគន ់
គួរគិតនសនហ៍សនិទធ ចិតតាែឹងបុណាយ ែឹងរបែងឹគុណ 
ែឹងគួរែងឹការណ ៍ ែឹងការនករនកាះ ែឹងនោះែឹងោរ 
ែឹងសិោចារ ែឹងអតថរល ី នកើតកបអមាបូរ 
អុំរលាត ី ាខតតិនយស វិនសសធិបត ី
ធិបតិនទរទិធ ី ឫទធានុភារ សរវសឹកថ្ររ ី
ទុំងទសទិសទ ី ព្បុងព្បឹងព្រណព្រប ់ ភ័នតភាុំងភិតភយ័ 
ដព្កងថ្ព្កព្កញួព្កាប រុញរានរៀងរាប រុងនរឿងនលកើនលកល់ 
ព្បុសព្រជ្នឈ្ៃៀវឆ្្ាស នចះសរវសិលាប៍ោន្ទសត ោរនរើឥត ៃល ់
លង់លុះនិោវាន សឹងរននោយផល សូព្តសរនសើរែល ់

ព្រះរុទធរទនោង។ ¡ 
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រតនតតបរា 
(នពាលនោយគុណ្ត្ពេះររ ត្ត្រ) 

នសចកតីថាៈ ព្រះមានព្រះភាគនន្ះ ព្រះអងគបនងកើតាមនសុាសអរិយកៈ កនញងមជាឈិមព្បនទស 
នោយព្រះាតិាកាសព្តិយ៍ នោយព្រះនោតតានោតតមនោព្ត ាបុព្តោកាយរាជព្តកូល រន
បួសនហើយ ព្រះអងគដសវងរកសនតិវរបទ គ៉ឺធម៌សៃប់ែ៏ព្បនសើរ រុុំមានអនកឯណានលើសព្រះអងគ
នឡើយ, ព្រះអងគលះនីវរណធម៌ទុំង ៥ ាអុំនរើរាុំងរាចិតត នធវើព្រាញាឱាយបង់កមា្ាុំង, មានព្រះទ័
យសថិតខ្ជាប់ កនញងសតិបាបោឋានទុំង ៤, ចនព្មើននោជាឈងគទុំង ៧ ឱាយាក់ចាាស់ ព្តាស់ែឹងនូវ
សមាមាសនមា្ាធិធម៌ នោយព្រះអងគឯង នព្កាមនែើមអសាសតថព្រឹកាា មោនោធោិថាន ព្បបន នរ
សទឹងននរ្ជរា។ កិតតសិ័រទែ៏ព្បថ្រថ្នព្រះមានព្រះភាគខទរខ្ទារនៅថា÷ 

ឥតិបិ រិតែូនចនះ សោ ភគវា ព្រះមានព្រះភាគនន្ះ អរហំ ព្រះអងគឆ្ងាយចាក
កិនលសនហើយ សម្មា សម្ពុ សធោ  ព្រះអងគព្តាស់ែឹងឯងព្បថ្រនហើយ វជិ្ជា ចរណសម្ប
សនោ  ព្រះអងគព្បកបនោយវិាជា និងចរណៈនហើយ សុគសោ ព្រះអងគយាងនៅកាន់ទីែ៏ព្បថ្រ
គ៉ឺព្រះនិោវាន សោកវទិ ូ ព្រះអងគព្ាបចាាស់នូវនោក អនុតតសោ បុរសិទម្ាោរថិ 
ព្រះអងគទូន្មានបុរសែ៏គួរទូន្មាន រុុំមានអនកឯណានសមើ សោា  សទវ ម្នុសានំ ព្រះអងគា
ព្គូថ្ននទវតា នងិមនុសាសសតវផងទុំងឡាយ ពុសធោ  ព្រះអងគមានព្រះគុណនរញនហើយ 
ភគវា ព្រះអងគដញកនចញសដមតងនូវមគគផល ែល់សតវទុំងឡាយរុុំមាននរីសមុខ។ 

ធសម្មា  នសចកតីព្បថ្ររិត គ៉ឺព្រះបរិយតត ិ មគគផល ព្រះនិោវាន ោា ក្ខា សោ ភគវោ 
ព្រះមានព្រះភាគ ព្តាស់ទុកព្បថ្រនហើយ សនទិដ្ឋិសក្ខ ាធម៌គ៉ឺអនកព្បតិបតតិ គបាបីន ើញឯង
ចាាស់ អក្ខលិសក្ខ ាធម៌ឱាយផលរុុំមានកាលខណឌ ឯហិបសសសិក្ខ ាធម៌មាន
ោការៈបីែូចានឹងនៅថា អនកចូលមកនមើលរន ឱបនយិសក្ខ ាធម៌គួរបនង្អានមក
ោក់កនញង (កាយវាចា) ចិតតរន បចចតតំ សវទិតសវា  វញិ្ញូ ហិ ាធម ៌ គ៉ឺអនកដែលែឹង
វិនសសទុំងឡាយ គបាបីែឹងចុំនោះខៃួន។ 

ភគវសោ ោវកសសឃោ ព្រះសងាឃោវក័ថ្នព្រះមានព្រះភាគ សុបដិ្បសនោ  
នោកព្បតិបតតិព្បថ្រនហើយ ឧជុបដិ្បសនោ  នោកព្បតិបតតិព្តងន់ហើយ ញាយបដិ្ប
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សនោ  នោកព្បតិបតតិនចញចាកសងាារទុកខនហើយ ោមី្ចិបដិ្បសនោ  នោកព្បតិបតតិសម
គួរនឹងព្រះនិោវាននហើយ យទិទំ ព្រះសងាឃោវក័ននះែចូនមតច? ចោត រ ិ បុរសិយុគានិ 
រាប់នោយគូមាន ៤ គូ អដ្ឋបុរសិបុគគោ រាប់នរៀងខៃនួមាន ៨ សោោបសនោ  នោក
នទើបែល់ព្បឡាយព្រះនិោវាន សកធគាមិ្ នោកមកកាន់កាមធាតុមតងនទៀត 
អនគាមិ្ នោកមិនរនមកនទៀតនឡើយ អរហំ នោកឆ្ងាយចាកកិនលសនហើយ ឯស 
នោកននះ ភគវសោ ោវកសសឃោ ព្រះសងាឃោវ័កថ្នព្រះមានព្រះភាគ អាហុសន
សយោ នោកគួរទទួលរបស់ ដែលនគន្ុំមកបូា បាហុសនសយោ នោកគរួទទួលរបស់
ដែលនគន្ុំមកទទលួនភ្ៀវ ទកាិ សណសយោ នោកគួរទទលួទកខណិាទន អញ្ា លិ
ករណីសោ នោកគួរនធវើអ្ជលីព្បណមាយ អនុតតរ ំ បុញ្ញសកា តតំ សោកសស ា
ដព្សបុណាយថ្ននោករុុំមានវតថញអវីនលើស។ 
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“សុមខា វិមវមក្ តុដ្ឋស្ស សុតធម្មស្ស បស្សមោ 
អព្ោបជ្ឈំ សុេំ មោមក បាណភូមតសុ សម្ញ្ោ 
សុខា វិោគោ មោមក ក្ោន ំសម្តិកកមោ 
អសមោិនស្ស វិនមយា ឯតំ មវ បរម្ំ សុេនតិ”។ 

នសចកតីដព្បៈ “នសចកតីោងាត់ចាកកិនលសរបស់អនកនព្តកអរ (នោយមគគញាណ) មានធម៌
ព្រកែនហើយ រនន ើញធម ៌(នោយញាណចកខញ) ាគណុឱាយនកើតនសចកតសីុខ នស
ចកតីមិនរាារទ នងិនសចកត ីសព្ងួម មិននបៀតនបៀនសតវទុំងឡាយ ាគណុឱាយនកើត
នសចកតីសខុកនញងនោក នសចកតីននឿយ ណាយចាកតនព្មក និងការព្បព្រតឹតិកនៃងកាម
ទុំងឡាយ ាគណុឱាយនកើតនសចកតសីុខកនញងនោក កិរយិាកមាចាត់អសមិមានៈ ននះា
បរមសុខ“។ 

The ataraxy of a delighted one (by the conscience path), who 
possessed truly the Dhamma, has seen the Dhamma (by eyes 
consciousness), which is happiness, non-violence, alertness, 
uninjuriousness (of all living-beings) producing-quality which 
produces happiness in the world, non-craving for pleasure and all 
passions, a quality which produces happiness in the world, which 
destroys obstipation, is thus the highest happiness. 

“អមគាគ្ហម្សមិ មោកស្ស, មជមដ្ឋ្ហម្សមិ មោកស្ស, 
មសមដ្ឋ្ហម្សមិ មោកស្ស, អយម្នតិោ មម្ ជ្តិ 
នតថិ្និ បុនពភមវាតិ”។ 

នសចកតីដព្បៈ “នយើងាបុគគលខពងខ់ពស់របស់នោក, នយើងាបុគគលធុំបុំផុតរបស់នោក, 
នយើងាបុគគលព្បនសើរបុំផុតរបស់នោក, ននះាកុំនណើតទីបុំផតុរបស់
នយើង, ឥឡូវននះ ភរលមីតរីននះនៅនទៀតមិនមាននឡើយ”។ 

“I am the Supreme Beings of the world, 
I am the Eldest Being of the world, 
I am the most Perfect Being of the world, 
The last one is this life of mine, 
Since now on is there no more new existence to be”. 
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ឧ្នគាថារបស់ព្រពះសោម្សម្ពុទ្ធ 
The Announcement Stanza of the Buddha 

 

“អមនកជ្តិសំោរំ ស្ធ្វិស្សំ អនិពវិសំ 
គហក្រំ គមវសម ត្្ ទ្ុក្ខ្ ជ្តិ បុនប្បុនំ 
គហក្រក ទ្ិមដ្ឋ្សិ បុនមគហំ ន ក្ហសិ 
ស្វ្ មត ផា សុក្ ភគាគ្ គហកូដំ្ វិស្ខត ំ
វិសង្ខ្រគតំ ចិតត ំ តោហ្នំ េយម្ជ្ឈគាតិ”។ 

នសចកតីដព្បៈ “តថាគត កាលដសវងរកន្យាង គ៉ឺ តណាហា អនកសង់នូវផទះ គ៉ឺ អតតភារ មនិ
ព្បទះនោះ ក៏អនន្ទាលនៅកាន់សងាារអស់ានព្ចើនាតិ ការនកើតនរឿយៗ ដតងន្ុំមក
នូវទុកខ ាងផទះគ៉ឺតណាហា តថាគតន ើញអនកនហើយ អនកនងឹសង់នូវផទះ គ៉ឺអតតភារននះ
នទៀតរុុំរននឡើយ  អឹងជុំនីទុំងឡាយ គ៉ឺកិនលសទុំងអសរ់បស់អនក តថាគតបុំរក់អស់
នហើយ កុំរូលផទះ គ៉ឺអវិាជាតថាគតកមាចាត់បង់ នហើយ ចិតតរបស់តថាគត ែល់ព្រះនិោវាន
ព្រសចាកសង្ខារ ែល់នហើយនូវការអស់នៅថ្នតណាហា ទុំងឡាយ”។ 
“The Tathāgata (he who has fully arrived) when seeking for the builder, 

He who is tanha (craving or blind damandingness), 
Of the house which is self-existence (attabhava) 
Failed to find him, thus swayed in the samsāra, 
The ocean of birth and death, for countless lives. 
Frequent birth is painful. 
O house-builder! or, tanha, the Tathāgata 
Hast findest thee—No more house which is self-existence. 
Thou will be able to build. 
All thy ribs which are all thy lusts 
The Tathāgata has broken them all. 
The summit of the house which is ignorance, 
Has the Tathāgata destroyed. The heart of the Tathāgata, 
Free from the samsāra, now reaches Nirvana, 
And the cessation of all lusts. 
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ព្រពះបចឆិម្វាចារបស់ព្រពះសោម្សម្ពុទ្ធបរម្ព្រគូ 
The Last Words of the Buddha 

 

“ហនទ្និ ភិកខមវ អាម្នតយាម្ិ មវា 
វយធោម្ សង្ខ្ោ អប្បោមទ្ន សម្្ាមទ្ថាតិ”។ 

នសចកតីដព្បៈ “ភិកខញទុំងឡាយ នណហើយ! ឥឡូវននះ តថាគតផាតាុំអនកទុំងឡាយថាៈ សង្ខារ
ទុំងឡាយ មាននសចកតីោបសូនាយនៅាធមមតា អនកទុំងឡាយ ចូរញា ាុំងកិចច
ទុំងរួង ឱាយសនព្មចនោយ នសចកតមីនិព្បមាទចុះ“។ 
 

“O bhikkhus! 
Now I shall leave you. 
You shall remember that: 
According to the Dhamma, all samsāras are passing away. 
So be earnest in realizing your salvation”. 
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បកិណ្ណ កវិធី 
ភិកខញកនញងព្រះរទុធោសន្ ព្តូវឧសាាហស៍ិកាានរៀនសូព្តនោលធម៌ែូចតនៅននះ ឱាយនចះ

ចាុំោទាត់គ៉ឺ ÷ 
ក./ រិធីផ្សាយញមតាត នឹង្រិចារណាធម៌ញវលាព្តាច់ញៅបិណ្ឌ រត(2) 
កាលបួសរនាភកិខញោមនណរបរបិណូ៍នហើយ នវោនចញនែើររីទីមួយ នៅទីមួយ 

ព្តូវផាាយនមតាតាចតិតាែរាប នោយសូព្តរលីថាែូនចនះ ÷ 

“សមពវ សោត្ សជីវិក្ អជីវិក្ សចិតតក្ អចិតត
ក្ សុេិោ មហានតុ, អមវោ មហានតុ, សុេិោ អោត្នំ បរិហរ
នតុ។ “ 
សតវទុំងឡាយទុំងរួង មានជីវិតកតី ឥតជីវិតកតី មានចតិតកតី ឥតចិតតកតី ចូរាសតវមាន 

នសចកតីសខុ, ចូរកុុំាសតវមាននរៀរនវរា, ចូរកាានូវខៃនួ ឱាយាសតវមាននសចកតីសុខចុះ។ 
 

 នវោព្តាច់នៅបិណឌរត កាលចាបរ់ព្តបីនឡើង ឱាយរចិារណានោយកមមោឋានថា 

ចោត្មោ សតិបដ្ឋ្្ ក្យានុបស្ស្ សតិបដ្ឋ្នំ 
មវទ្្នុបស្ស្ សតិបដ្ឋ្នំ ចិោត្នុបស្ស្ សតិបដ្ឋ្
នំ ធោម្នុបស្ស្ សតិបដ្ឋ្នំ។ 

សតិបាបោឋាន ៤ ែមកល់ោមារតី រិចារណា កាយ-នវទន្-ចិតត-ធម៌ ឱាយន ើញថា 
ព្ោន់ដត ា កាយ-នវទន្-ចិតត-ធម ៌ប ុនណាណាះ (មិនដមន សតវ បគុគល ខៃួនព្រណ នគនយើង
នឡើយ នែើមាបីបនន្ទារបង់នូវអភិជាានទមនសាស កុុំឱាយនកើតមានកនញងសន្តាន។ 
 

 កាលឈ្រនៅមុខផទះនគ ឱាយរិចារណានោយថ្ព្តលកខណ៍ថា ÷ 

្ម្រូបំ អនិចចំ ្ម្រូបំ ទ្ុកខំ ្ម្រូបំ អនោត្។ 
ន្មនិងរូបារបសម់ិននទៀង, ន្មនងិរូបាទុកខ, ន្មនិងរូបមនិដមនារបស់ខៃួ

ន។ (នែើមាបីបនន្ទារបង់នូវនសចកតីព្បកាន ់ផតិតចិតតាប់នៅនងឹន្មរូប)។ 

 
2  ន េះជាទ្ំន ៀម្ទ្ម្នល ប់ពីបុោណ្ សូម្សិាា ាម្ជួយពិ ិរយរកនោលចាប់ផង។ 
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 កាលទយកោក់រយមកកនញងរព្ត ឱាយរិចារណានោយវិបរិណាមធមថ៌ា ÷ 

ឧប្បម ន្្ មខា មម្ អយំ ោមភា មោ ច មខា អនិមចាច្ 
ទ្ុក្ខ្ វិបរិោម្ធមោម្។ 

ោភននះ បនងកើតនឡើងែល់អតាមានហើយ ដតោភនន្ះមិននទៀង ាទីន្ុំមកនវូទុកខ 
មានសភារដព្បព្បលួនៅនផាសងៗ (នែើមាបីបនន្ទារបង់នូវនសចកតីព្សវឹងកនញងោភដែលរនមក
នហើយ

 កាលព្តឡប់ចូលមកកនញងវតតវញិ ឱាយរចិារណានោយសុំនវគវតថញថា ÷ 

ឥោនិ អាហារគមវសិ ទ្ុកខំ សំមវគវតថូនិ អនិចចោនិ។ 
ឥឡូវននះ ោតាមាដសវងរកោោររនមកនហើយ ក៏ាទុកខ ទុំងាវតថញគួរឱាយសនងវគ 

សៃញតចិតត នព្ោះមានសភារារបស់មិននទៀង។ (នែើមាបីបនន្ទារបង់នូវនសចកតីនភៃចខៃួន)។ 
 

 កាលឆ្ន់រួចនហើយ នវោចូលព្រះវិោរ ព្បជុុំថាវាយបងគុំព្រះរតនថ្ព្ត ខណៈដែល
ព្រះនលរៈ នព្កាកនឡើងអុចនទៀនធបូ ព្តូវនព្កាកឈ្រនោររនោក នហើយរំរឹងព្តះិរិះែល់នសចកត ី
អោចារាយរបស់ព្រះថ្ព្តរតន៍ នោយរលថីា ÷ 

អមហា ពុម្ធ្ អមហា ធមោម្ អមហា សម្្ោ ឥោនិ ស
ក្ក្មរន តំ អភិបូជយាមិ្ 

ឱហន! ព្រះរុទធ ព្រះធម៌ ព្រះសងាឃ ារតនៈែ៏អោចារាយ គួរព្ជះថា្ាដមននហើយ, ខ្ញុំសូម 
បូាព្រះរតនថ្ព្តទុំង ៣ នន្ះ នោយសកា្ារៈននះ។ (នែើមាបីបណត ះនសចកតីព្ជះថា្ា កនញងព្រះរុទធ 
ព្រះធម៌ ព្រះសងាឃ ឱាយនកើតមានកនញងសន្តាន)។ 

ខ./ រលហីតថរសស 
នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ សោម្សម្ពុទ្ធស្ស។ (៣ែង) 

កល្ោណ ហតថបាស្ស មស្ថ បរិវាស្ស។ ׀ 
អ អា ឥ ឦ ឧ ឧ׀ ឯ ឱ។׀ 
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គ./ វិធីលាចាកសកិាេ បេ 
១. នមោ្ារ 
២. វន្ទាព្រះ/ព្គូ 
៣. អហំ ភមនត សិកខំ បចចក្ខ្ម្ិ គិហិ ភាមវាតិម្ំ ធាមរថ។ 

ទ្ុតិយម្្បិ... 
តតិយម្្បិ... 
៤. សមាទនសីល 
៥. ព្រះសងាឃព្បសទិធិររ 
៦. ឧទទិសផល។ ׀ 

 

 រញបៀបេសប់នលុង្ 

និមនតនចញរីនសន្សនៈ សូព្តថាៈ សមពវ សោត្ អមវោ មហានតុ។ 
នហើយ តាុំង ននមា ៣ ែង។ នហើយសូព្តថាៈ ែូនចនះនទៀត 

ពុម ធ្្ មម្ ្មថា ធមោម្ មម្ ្មថា សម្្ោ មម្ ្
មថា។ រួចនហើយសូព្ត ទត់ សៃឹកនឈ្ើនចញ សូព្តថាៈ 

មកន បតីតំ ោម្ិវា អាោម្ិមក្វា។ នហើយថាែូនចនះនទៀតៈ 
ឥមំ្វតំ អោមី្តំ បាស្ស កុលល ំម្យហ ំបាបុោតី។ 

(៣ែង) រួចសូព្តភតាតានុនមាទន្រមភោថា និង ោមញ្ញានុនមាទន្ោថា យា ាងែូនចនះ៖ 

យថា វារិវហា បូោ វរិបូមរនតិ ោគរំ, ឯវមម្វ 
ឥមោ ទ្ិននំ មបោនំ ឧបកប្បតិ 

ឥចឆិតំ បតថិតំ តុម្ហំ េិប្បមម្វ សម្ិជ្ឈតុ, សមពវ បូមរនតិ 
ស្កប្ា 

ចម ទ្្ បណណរមោ យថា, ម្ណីមជ្តិរមោ យថា។ 
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សពវីតិមយា វិវជជនតុ, សពវមោមគា វិនស្សតុ 
ោ មត ភវតវនតោមយា, សុេីទ្ីោយុមក្ ភវ 
អភិវាទ្នសលីិស្ស, និចច ំវុឌ្្ាបចាយិម្ 
ចោត្មោ ធោម្ វឌ្្ឍនតិ, អាយុ វមោណ្ សុេំ ពលំ។ 

 ម អ ឧ ននះរលីទទួលព្ចត ់

នមោ តស្ស ... (៣ែង) សូព្តនមោ្ារថាៈ 
ឥតិបិ មោ ែល ់      ពុម ធ្្ ភគវាតិ។ 
នទះបនៃញងសូព្តថាៈ ឥម្ំ អោម្ីកំ បស្ស កុលលំ អធិដ្ឋ្ម្ិ។ 

ទ្ុតិយម្្បិ.... 
តតិយម្្បិ.... 

ទត់បន្្ា សូព្តថាៈ ឥម្ំ រុក្ខ្វសំ និេិមប្បម្ិ។ 
ទ្ុតិយម្្បិ.... 
តតិយម្្បិ.... 


