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៧.វសលសុត្ត ំ
៧. វសលសតូ្រ ទ ី៧ 

[១២] ឯវ ំមេ សុត្ំ – ខ្ញ ុំបានស្តា ប់មកយ៉ា ងននេះ ។  
ឯកំ សេយ ំ ភគវា សាវត្ថិយ ំ វហិរត្ ិ មេត្វមេ អនាថបិណ្ឌិ កសស អារាមេ

សម័យមួយ ព្រេះមានព្រេះភាគ ព្រង់គង់នៅកនញងវត្ានេត្រន របស់អនាថបិណ្ឌិ កនសដ្ឋី េិត្ព្កុង
ស្តវត្ថី ។  

អថ មោ ភគវា បុព្ពណ្ហ សេយ ំេិវាមសត្វា  បត្តចីវរមាទាយ សាវត្ថិ ំបិណ្ឌឌ យ 
បាវសិិ ព្ាននាេះឯង ព្រេះមានព្រេះភាគ ព្រង់សបង់ ព្បដាប់បាព្ត្ និងចីវរ កនញងបញរវណ្ហ សម័យ 
យងនៅកាន់ព្កុងស្តវត្ថី នដ្ើមបបិីណ្ឌ បាត្ ។  

មត្េ មោ បេ សេមយេ អគគិកភារទាា េសស ព្រាហមណ្សស េិមវសមេ អគគិ  
បេជលិមត្វ មោត្ិ អាហុត្ ិបគគហិត្វ សម័យននាេះឯង អគគិកភារទ្វវ េព្ាហ្មណ៍្ (ព្ាហ្មណ៍្
ន ម្ េះភារទ្វវ េៈ អនកបង្កា ត់្ន្លើង) កុំរញងបង្កា ត់្ន្លើង ផ្គូផ្គងនព្គឿងបូជាកនញងលុំនៅ ។  

អថ មោ ភគវា សាវត្ថិយ ំ សបទាេ ំ បិណ្ឌឌ យ ចរមាមនា មយេ អគគកិភារ- 
ទាា េសស ព្រាហមណ្សស េិមវសេំ មត្េុបសង្ កេិ លុំដាប់ននាេះ ព្រេះមានព្រេះភាគ ព្ាច់នៅ
កាន់លុំដាប់ព្ចក (ផ្ទេះ) នដ្ើមបបិីណ្ឌ បាត្ ន ៀងចូលនៅព្ត្ង់លុំនៅរបស់អគិគកភារទ្វវ
េព្ាហ្មណ៍្ ។  

អទ្ទសា មោ អគគិកភារទាា មោ ព្រាហមមណ្ឌ ភគវេតំ ទ្រូមត្វវ អាគចឆេត ំអគគិកភារ
ទ្វវ េព្ាហ្មណ៍្ បានន ើញព្រេះមានព្រេះភាគ យងមកអុំរីចមាា យ។ 

ទ្ិសាា េ ភគវេតំ ឯត្ទ្មវាច –  លញេះន ើញនហ្ើយ ក៏នាលព្រនាេះនៅរកព្រេះមានព្រេះ
ភាគថា  

“ត្មព្រត្វ , េុណ្ឌ ក; ត្មព្រត្វ, សេណ្ក; ត្មព្រត្វ, វសលក ត្ិដ្ឋា ហី”ត្ ិ នន 
ព្សមណ៍្កុំនោរ អនកចូរឈប់កនញងរីននេះសិន, ននសមណ្ៈ អនកចូរឈប់កនញងរីននេះសិន ននអនក
នថាកទ្វប អនកចូរឈប់កនញងរីននេះសិន ។  



2 | វសល សូ ត្រ ( បុ គ្គ ល ថោ កទាប - ធ ម៌ ដែ ល ថធវ ើ ឱ្យ ថោ កទាប )  

 

ឯវ ំវុមត្ត, ភគវា អគគិកភារទាា េ ំព្រាហមណំ្ ឯត្ទ្មវាច – កាលនដ្លអគគិកភារទ្វវ េ-
ព្ាហ្មណ៍្ និយយយ៉ា ងននេះនហ្ើយ ព្រេះមានព្រេះភាគ ព្ាស់ត្បនឹងអគគិកភារទ្វវ េព្ាហ្មណ៍្
ថា  

“ោនាស ិ បេ ត្ា,ំ ព្រាហមណ្, វសលំ វា វសលករមណ្ វា ធមេម”ត្ិ? មាន ល
ព្ាហ្មណ៍្ អនកស្តគ ល់បញគគលនថាកទ្វប ឬធម៌នដ្លនធវើឲ្យនថាកទ្វបនដ្រឬ ?  

“េ ោា ហំ, មភា មោត្េ, ោនាេិ វសលំ វា វសលករមណ្ វា ធមេម; សាធុ មេ  
ភវ ំ មោត្មមា ត្ថា ធេមំ មទ្មសតុ្, យថាហំ ោមេយយ ំ វសលំ វា វសលករមណ្ វា  
ធមេម”ត្ិ បរិព្ត្ព្រេះនាត្មដ៏្ចនព្មើន ខ្ញ ុំមិនទ្វន់ស្តគ ល់បញគគលនថាកទ្វប ឬធម៌នដ្លនធវើឲ្យនថាក
ទ្វបនរ សូមព្រេះនាត្មដ៏្ចនព្មើន សុំនដ្ងធម៌នដ្លជានហ្ត្ញឲ្យខ្ញ ុំស្តគ ល់បញគគលនថាកទ្វប ឬធម៌
នដ្លនធវើឲ្យនថាកទ្វបផ្ង ។  

“មត្េ ហិ, ព្រាហមណ្, សុណ្ឌហិ, សាធុកំ េេស ិ កមរាហិ; ភាសិសាេី”ត្ិ 
មាន លព្ាហ្មណ៍្ នបើដូ្ន ន្ េះ អនកចូរស្តា ប់ ចូរនធវើរញកកនញងចិត្ានដាយលអចញេះ ត្ថាគត្នឹងសុំនដ្ង
ព្បាប់ ។  

“ឯវ,ំ មភា”ត្ិ មោ អគគកិភារទាា មោ ព្រាហមមណ្ឌ ភគវមត្វ បចចមសាសិ អគិគកភារ
ទ្វវ េព្ាហ្មណ៍្ ររួលស្តា ប់ព្រេះមានព្រេះភាគថា ព្រេះករញោ ព្រេះអងគ ។  

ភគវា ឯត្ទ្មវាច – ព្រេះមានព្រេះភាគ សុំនដ្ងនសចកាីនញ  េះថា  
១១៦.  “មោធមនា ឧបនាហី ច,   បាបេកខី  ច មោ េមរា; 

វបិេនទ្ិដ្ា ិមាោវ,ី    ត្ំ េញ្ញា  វសមោ ឥត្ិ។ 
 [១៣] បញគគលោ មាននសចកាីនព្កាធ ចងនសចកាីនព្កាធរញក (គុំនញ ុំ) ជាបញគគលបាប លញប

គញណ្នគ ព្បាស្កសមាម រិដ្ឋិ មានមាយ អនកចូរដឹ្ងបញគគលននាេះថាជាបញគគលនថាកទ្វប ។ 
១១៧.  ឯកេ ំវា ទ្ាិេំ វាបិ,    មោធ បាណំ្ វហិិសំត្;ិ 

យសស បាមណ្ ទ្ោ េត្ថ,ិ  ត្ំ េញ្ញា  វសមោ ឥត្ិ។ 
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បញគគលោ កនញងនោកននេះ នបៀត្នបៀននូវសត្វ នដ្លមានកុំនណ្ើ ត្មាង ឬមានកុំនណ្ើ ត្
រីរដ្ង(១) ឬបញគគលោ មិនមាននសចកាីអាណិ្ត្ចុំនាេះសត្វ អនកចូរដឹ្ងបញគគលននាេះ ថាជា
បញគគលនថាកទ្វប ។  
១១៨.  មោ ហេត ិបររុិេធត្,ិ   ោមាេ ិេិគមាេ ិច; 

េិោគ ហមោ សេញ្ញា មត្វ,  ត្ំ េញ្ញា  វសមោ ឥត្ិ។ 
បញគគលោ សមាល ប់ ឬនោមរបឹជាន់នូវអនកព្សញក ឬអនកនិគម នដ្លអនកផ្ងដឹ្ងចាស់ ជា

អនកសងាត់្សងាិននគ អនកចូរដឹ្ងបញគគលននាេះ ថាជាបញគគលនថាកទ្វប ។ 
១១៩.  ោមេ វា យទ្ ិវា រមញា,   យ ំបមរសំ េមាយិត្;ំ 

មថយា អទ្ិេនមាមទ្ត្ិ ,   ត្ំ េញ្ញា  វសមោ ឥត្ិ។ 
បញគគលោ កាន់យកព្ររយកនញងព្សញក ឬកនញងព្ព្រនដ្លបញគគលព្បកាន់ថាជារបស់អញ ជា

ព្ររយនដ្លនគមិនឲ្យ នដាយអាការលួច អនកចូរដឹ្ងបញគគលននាេះ ថាជាបញគគលនថាកទ្វប ។  
១២០.  មោ ហមវ ឥណ្មាទាយ,  ចុេជមាមនា បោយត្ិ; 

េ ហិ មត្ ឥណ្េត្ថតី្ិ,   ត្ំ េញ្ញា  វសមោ ឥត្ិ។ 
បញគគលោ បញលព្ររយនគ យកមកនព្បើព្បាស់ នហ្ើយនគចនកថា (អញ) មិនចុំាក់

បុំណ្ញ លអនកនរ អនកចូរដឹ្ងបញគគលននាេះ ថាជាបញគគលនថាកទ្វប ។  
១២១.  មោ មវ កិញចិ កខ កេយត្វ,  បេថសមិ ំវេេតំ េេំ; 

ហនាតា  កិញចិ កខ មាមទ្ត្ិ,   ត្ំ េញ្ញា  វសមោ ឥត្ិ។ 
បញគគលោ សមាល ប់អនកផ្ង នដ្លនដ្ើរកនញងផ្លូ វ នដាយព្បាថាន ព្ររយរបស់ោមួយ ដ្នណ្ើា ម

យកព្ររយរបស់ោមួយ អនកចូរដឹ្ងបញគគលននាេះ ថាជាបញគគលនថាកទ្វប ។ 
១២២.  អត្តមហតុ្ បរមហតុ្,   ធេមហតុ្ ច មោ េមរា; 
                                                            

(១)- សត្វមានកុំនណ្ើ ត្មាងននាេះ គឺសត្វនដ្លនកើត្អុំរីនញើសនកអល អុំរីរឹកសញកាសមភៈ និងឧបបាត្ិកៈ ។ 
សត្វមានកុំនណ្ើ ត្រីរដ្ងននាេះ គឺសត្វនដ្លនកើត្អុំរីរង មានមាន់ និងទ្វជានដ្ើម នៅថា អណ្ឌ េៈ ។ 
អដ្ឋកថា ។ 
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សកខិ បុមដ្ឋា  េុសា ព្រព្ូត្ិ,   ត្ំ េញ្ញា  វសមោ ឥត្ិ។ 
បញគគលោ នគសួរជាបនាទ ល់ និយយកញហ្ក នព្ាេះនហ្ត្ញព្នខលួនកាី នព្ាេះនហ្ត្ញព្នបញគគល

ដ្ព្រកាី នព្ាេះនហ្ត្ញព្នព្ររយកាី អនកចូរដឹ្ងបញគគលននាេះ ថាជាបញគគលនថាកទ្វប ។ 
១២៣. មោ ញាត្ីេំ សខីេំ វា,   ទាមរសុ បដ្ិទ្ិសសត្;ិ 

សាហសា សេបមិយេ វា,  ត្ំ េញ្ញា  វសមោ ឥត្ិ។ 
បញគគលោ ព្បព្រឹត្ាខូចចុំនាេះព្បរនធ របស់រួកញាតិ្ ឬសមាល ញ់ នដាយការកុំនហ្ង ឬ

នដាយការព្សោញ់សម័ព្គចិត្ា អនកចូរដឹ្ងបញគគលននាេះ ថាជាបញគគលនថាកទ្វប ។  
១២៤.  មោ មាត្រ ំបិត្រ ំវា,   េិណ្ណកំ គត្មោព្ពេំ; 

បហុ សមនាត  េ ភរត្,ិ   ត្ំ េញ្ញា  វសមោ ឥត្ិ។ 
បញគគលោ ជាអនកសាញកសាម នត្មិនចិញ្ចឹ មមាា ឬបិានដ្ល្ស់េរា មានវយ័កនលង

នហ្ើយ អនកចូរដឹ្ងបញគគលននាេះ ថាជាបញគគលនថាកទ្វប ។ 
១២៥.  មោ មាត្រ ំបិត្រ ំវា,   ភាត្រ ំភគេិិ ំសសំុ; 

ហេត ិមរាមសត្ ិវាចាយ,   ត្ំ េញ្ញា  វសមោ ឥត្ិ។ 
បញគគលោ ព្បហារមាា ឬបិា បងបអូនព្បុស បងបអូនព្សី ឬមាា យនកមក ឬក៏នេរព្បនរច

នដាយវា្ អនកចូរដឹ្ងបញគគលននាេះ ថាជាបញគគលនថាកទ្វប ។ 
១២៦.  មោ អត្ថំ បុចឆិមត្វ សមនាត ,   អេត្ថេេុសាសត្ិ; 

បដ្ិចឆមេនេ េមេតត្,ិ    ត្ំ េញ្ញា  វសមោ ឥត្ិ។ 
បញគគលោ កាលនដ្លនគសួរចុំនាេះនហ្ត្ញមានព្បនយេន៍ នហ្ើយរនយល់ព្បាប់នហ្ត្ញ

នដ្លាម នព្បនយេន៍ បង្កហ ញនដាយាកយបិរបា ុំង អនកចូរដឹ្ងបញគគលននាេះ ថាជាបញគគលនថាក
ទ្វប ។  
១២៧.  មោ កត្វា  បាបកំ កេមំ,  មា េំ េញ្ញា ត្ិ ឥចឆត្ិ ; 

មោ បដ្ិចឆេនកេមមនាត ,   ត្ំ េញ្ញា  វសមោ ឥត្ិ។ 
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បញគគលោ បាននធវើបាបកមម នហ្ើយព្បាថាន ថា អនកផ្ងកញ ុំគបបដឹី្ងនូវអញ បញគគលោ 
មានការង្ករបិរបា ុំង អនកចូរដឹ្ងបញគគលននាេះ ថាជាបញគគលនថាកទ្វប ។ 
១២៨.  មោ មវ បរកុលំ គនាតា ,   ភុត្វា េ សុចិមភាេេ;ំ 

អាគត្ ំេបបដ្ិបមូេត្ិ,   ត្ំ េញ្ញា  វសមោ ឥត្ិ។ 
បញគគលោ នៅកាន់ព្ត្កូលញាតិ្មិត្ាដ្ព្រ ទ្វ ុំងបានបរនិភាគនភាេនដ៏្ស្តអ ត្ នហ្ើយមិន

បានបូជានគ នដ្លមកកាន់ផ្ទេះរបស់ខលួនវញិ អនកចូរដឹ្ងបញគគលននាេះ ថាជាបញគគលនថាកទ្វប ។ 
១២៩.  មោ ព្រាហមណំ្ សេណំ្ វា,  អញាំ  វាប ិវេិព្ពកំ; 

េុសាវាមទ្េ វមញច ត្ិ,   ត្ំ េញ្ញា  វសមោ ឥត្ិ។ 
បញគគលោ បនឆោ ត្ព្ាហ្មណ៍្កាី សមណ្ៈកាី ឬអនកសូមឯនរៀត្កាី នដាយាកយកញហ្ក 

អនកចូរដឹ្ងបញគគលននាេះ ថាជាបញគគលនថាកទ្វប ។  
១៣០. មោ ព្រាហមណំ្ សេណំ្ វា,  ភត្តោមល ឧបដ្ាិមត្; 

មរាមសត្ ិវាចា េ ច មទ្ត្ិ,   ត្ំ េញ្ញា  វសមោ ឥត្ិ។ 
បញគគលោ នេរសមណ្ៈ ឬព្ាហ្មណ៍្នដាយវា្កាី មិនឲ្យនភាេន កនញងនវោ្ត្ាកាល 

នដ្លគួររុំនញកបព្មុងកាី អនកចូរដឹ្ងបញគគលននាេះ ថាជាបញគគលនថាកទ្វប ។ 
១៣១. អសត្ ំមោធ បព្រព្ូត្ិ,   មមាមហេ បលិគុណ្ាិ មត្វ; 

កិញចិ កខំ  េិេិគីសាមនា,   ត្ំ េញ្ញា  វសមោ ឥត្ិ។ 
បញគគលោ កនញងនោកននេះ ព្តូ្វនមាហ្ៈរួបរតឹ្នហ្ើយ កាលនសវងរកចុំនាេះព្ររយោ

មួយ ក៏និយយនបាកព្បាស់ នដាយាកយមិនរិត្ (នឹងស្រសាី) អនកចូរដឹ្ងបញគគលននាេះ ថាជាបញគគល
នថាកទ្វប ។  
១៣២. មោ ចត្វត េំ សេុកកំ មស,   បមរ ច េវោនាត្ ិ; 

េិហីមនា មសេ មាមេេ,   ត្ំ េញ្ញា  វសមោ ឥត្ិ។ 
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បញគគលោ នលើកត្នមាើងខលួនឯង ឬបនាញេះបង្កអ ប់រួកេនដ្ព្រ នត្ខលួនជាអនកស្តបសូនយ 
(្កគញណ្វញឌ្ឍ)ិ នព្ាេះការត្នមាើង និងការបនាញេះបង្កអ ប់របស់ខលួន អនកចូរដឹ្ងបញគគលននាេះ ថាជា
បញគគលនថាកទ្វប ។  
១៣៣. មរាសមោ កទ្រមិោ ច,   បាបិមចាឆ  េចឆរ ីសមោ; 

អហិរមិោ អមនាត្តបប,ី   ត្ំ េញ្ញា  វសមោ ឥត្ិ។ 
បញគគលោ នកាងកាចកាី សមូរកស្រនទឹសកា ីមាននសចកាីព្បាថាន អាព្កក់កាី កុំោញ់កាី អុំនួត្កាី 

មិននអៀនខ្មម សកាី មិនខ្មល ចបាបកាី អនកចូរដឹ្ងបញគគលននាេះ ថាជាបញគគលនថាទ្វប ។  
១៣៤. មោ ពុ្ទ្ធំ បរភិាសត្,ិ   អថ វា ត្សស សាវកំ; 

បរាិព េ ំគហដ្ា ំវា,    ត្ំ េញ្ញា  វសមោ ឥត្ិ។ 
បញគគលោ នេរព្បនរចព្រេះរញរធ ឬស្តវក័របស់ព្រេះរញរធ ឬបរាិវ េក ឬក៏ព្គហ្សថ អនកចូរ

ដឹ្ងបញគគលននាេះ ថាជាបញគគលនថាកទ្វប ។  
១៣៥. មោ មវ អេរហំ សមនាត ,   អរហំ បដ្ោិនាត្ ិ; 

មចាមរា សព្រព្ហមមក មោមក,  ឯមសា មោ វសោធមមា។ 
បញគគលោ មិននមនជាអរហ្នានរ នត្នបាជ្ា (ខលួន) ថាជាអរហ្នា បញគគលននាេះ ជាន្រកនញង

នោក ព្រមទ្វ ុំងព្រហ្មនោក ននេះឯងជាបញគគលនថាកទ្វបបុំផ្ញត្ ។ 
១៣៦. ឯមត្ មោ វសោ វុត្វត ,   េោ មយមត្ បោសិត្វ; 

េ េចាច  វសមោ មោត្ិ,   េ េចាច  មោត្ិ ព្រាហមមណ្ឌ; 
កេមុនា វសមោ មោត្ិ,   កេមុនា មោត្ិ ព្រាហមមណ្ឌ។ 

បញគគលនថាកទ្វបទ្វ ុំងននេះឯង ត្ថាគត្បានព្បកាសនហ្ើយ បញគគលមិននមននថាកទ្វប 
នព្ាេះជាតិ្ មិននមនជាព្ាហ្មណ៍្នព្ាេះជាតិ្នរ បញគគលនថាកទ្វប នព្ាេះកមម ជាព្ាហ្មណ៍្ ក៏
នព្ាេះកមម ។  
១៣៧. ត្ទ្េិនាប ិោនាថ,   យថាមេទ្ ំេិទ្សសេ;ំ 

ចណ្ឌឌ លបុមត្វត  មសាបាមោ,  មាត្មគគ  ឥត្ិ វសិសុមត្វ។ 
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អនកទ្វ ុំងោយ ចូរដឹ្ងនូវនសចកាីននាេះ នដាយាកយននេះចញេះ ដូ្ចឧទ្វហ្រណ៍្ននេះឯង កូន
របស់មនញសសចោឌ ល មានន ម្ េះព្បាកដ្ថា នស្តបាក មាត្ងគៈ។ 
១៣៨. មសា យសំ បរេំ បមត្វត ,   មាត្មគគ  យ ំសុទុ្លលភ;ំ 

អាគចឆុ  ំត្សសុបដ្ឋា េ,ំ   ខត្តិោ ព្រាហមណ្ឌ ព្ហ។ូ 
មាត្ងគកញមារននាេះ បាននូវយសដ៏្ព្បនសើរ នដ្លនគបាននដាយព្កព្ព្កនលង រួកកសព្ត្ 

ព្ាហ្មណ៍្ជានព្ចើន នត្ងមកកាន់រីបនព្មើរបស់កញមារននាេះ ។  
១៣៩. មទ្វោេ ំអភិរុយហ,    វរិេំ មសា េោបថំ; 

ោេរាគំ វរិាមេត្វា ,   ព្រព្ហមមោកបូមោ អហុ; 
េ េំ ោត្ ិេិវាមរស,ិ  ព្រព្ហមមោកបូបត្តោិ។ 

មាត្ងគកញមារននាេះ ន ើងកាន់យន គឺសមាបត្ាិ ៨ អាចឲ្យនៅកាន់នរវនោក ព្បាស្ក
ធូលី គឺកិនលស ជាផ្លូ វធុំ ននឿយោយនឹងកាមរាគនហ្ើយ នៅនកើត្កនញងព្រហ្មនោក ។ ជាតិ្ មិន
នមនឃាត់្មាត្ងគៈននាេះ ្កការនកើត្កនញងព្រហ្មនោកនរ ។ 
១៤០.  អេាយកកុមល ោត្វ,   ព្រាហមណ្ឌ េេតព្េធវា; 

មត្ ច បាមបសុ កមេមសុ,   អភិណ្ហ េុបទ្ិសសមរ។ 
រួកព្ាហ្មណ៍្ ជានៅរងសនព្ាេះមនា នកើត្កនញងព្ត្កូលអនកនរៀនមនា រួកព្ាហ្មណ៍្ទ្វ ុំង

ននាេះ រនមងព្បាកដ្កនញងបាបកមមទ្វ ុំងរាយនរឿយ ៗ ។ 
១៤១.  ទ្ិមដ្ាវ ធមេម ោរោហ ,   សេបរាមយ ច ទុ្គគត្ិ; 

េ មេ ោត្ ិេិវាមរត្,ិ   ទុ្គគត្ា គរោយ វា។ 
រញគគតិ្នដ្លអនកផ្ងគួរតិ្េះនដ្ៀល កនញងបចចញបបននក៏មាន កនញងបរនោកក៏មាន (នព្ាេះបាបកមម

ជាបចច័យ) ជាតិ្ មិននមនឃាត់្រួកព្ាហ្មណ៍្ទ្វ ុំងននាេះ ្ករញគគតិ្ ឬ្កការតិ្េះនដ្ៀលនរ ។  
១៤២.  េ េចាច  វសមោ មោត្ិ,   េ េចាច  មោត្ិ ព្រាហមមណ្ឌ; 

កេមុនា វសមោ មោត្ិ,   កេមុនា មោត្ិ ព្រាហមមណ្ឌ”ត្ិ។ 
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បញគគលមិននមននថាកទ្វប នព្ាេះជាតិ្ មិននមនជាព្ាហ្មណ៍្ នព្ាេះជាតិ្នរ បញគគលនថាក
ទ្វប នព្ាេះកមម ជាព្ាហ្មណ៍្ ក៏នព្ាេះកមមនដ្រ ។  

[១៤] ឯវ ំ វុមត្ត, អគគិកភារទាា មោ ព្រាហមមណ្ឌ ភគវេតំ ឯត្ទ្មវាច – ព្រេះមានព្រេះ
ភាគ ព្ាស់យ៉ា ងននេះនហ្ើយ អគគិកភារទ្វវ េព្ាហ្មណ៍្ ក៏ព្កាបបងគុំរូលព្រេះមានព្រេះភាគដូ្នចនេះ
ថា  

“អភិកកេត,ំ មភា មោត្េ…មប… ឧបាសកំ េំ ភវ ំ មោត្មមា ធាមរតុ្ អេជត្មគគ  
បាណុ្មបត្ំ សរណំ្ គត្”េតិ បរិព្ត្ព្រេះនាត្មដ៏្ចនព្មើន ្លឺចាស់ោស់ បរិព្ត្ព្រេះនាត្ម
ដ៏្ចនព្មើន ្លឺចាស់ោស់ ធម៌នដ្លព្រេះនាត្មដ៏្ចនព្មើន ព្រង់សុំនដ្ងនហ្ើយ នដាយអននក
បរយិយយ៉ា ងននេះ ដូ្ចនគផ្ងា រនូវរបស់នដ្រផ្ងា ប់ ឬដូ្ចនគនបើកបង្កហ ញរបស់នដ្លកុំបា ុំង រញ ុំននាេះ 
ដូ្ចនគព្បាប់ផ្លូ វដ្ល់អនកវនងវងផ្លូ វ រញ ុំននាេះនស្តត្ ដូ្ចនគបុ្ំ លឺព្បរីបនព្បង កនញងរីងងឹត្ នដាយគិត្
ថា មនញសសអនកមានចកខញ  នមើលន ើញរូបទ្វ ុំងោយបាន ខ្ញ ុំព្រេះអងគននេះ សូមដ្ល់នូវព្រេះនាត្ម
ដ៏្ចនព្មើនផ្ង ព្រេះធម៌ផ្ង ព្រេះ្ិកខញសងឃផ្ង ជាសរណ្ៈ សូមព្រេះនាត្មដ៏្ចនព្មើន ព្ជាបនូវខ្ញ ុំ
ព្រេះអងគ ថាជាឧបាសក អនកដ្ល់នូវសរណ្គមន៍ នសមើនដាយេីវតិ្ ្ប់នដ្ើមអុំរីព្ថាននេះនៅ ។  

វសលសុត្តំ សត្តេំ េិដ្ាិត្ំ។ 
ចប់ វសលសូព្ត្ រី៧ ។ 
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