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រតនតតយប្បណាម 

មាតិកា       ទំព័រ 
ទេវតាយាចនគាថា     ៣ 
ធម៌ថាា យប្ង្គពំ្រះព្្ពំ្រះអង្គ    ៣ 
ប្េទ ើកេង្់ព្រះរុេធសាសនា    ៥ 
ប្េដាក់េង្់ព្រះរុេធសាសនា    ៥ 
ប្េសរភញ្ញ (ប្េប្ថ្យាវតត)    ៧ 
រតនតតយបូ្ជា      ៨ 
រុេធរតនប្បណាម      ៨ 
ធមមរតនប្បណាម      ១៣ 
សង្ឃរតនប្បណាម     ១៧ 
រតនប្បណាមគាថា     ២៣ 
នមសាា របូ្ជនីយវតថុ      ២៥ 
នមសាា ររុេធ្ េ      ២៦ 
វធិីសមាទានសី  ៥     ២៨ 
វធិីសមាទានសី  ៨     ៣៣ 
រុេធជយមង្គ       ៣៩ 
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្រមី ៣០       ៤៦ 
អនុសសតិ ១០      ៥៣ 
ប្តដិទានគាថា      ៥៥ 
យ ំកិញ្ចិ  ប្ព្ប្ការយ      ៥៥ 
យ ំកិញ្ចិ  ប្ព្ប្ការយមួយប្ប្ប្ទេៀត   ៥៧ 
ទតជះខ្ុសំាង្ )ការយ(      ៥៨ 
វសិាខាឧទាន      ៥៩ 
តាងំ្ទសចកតីព្្ថាា       ៦១ 
ទានចិញ្ចឹ មបុ្ព្ត      ៦២ 
អនលង្់ទាងំ្បួ្ន      ៦៣ 
ធម៌ផ្សាយទមតាត       ៦៥ 
អនុទមាេនារកាា យាចនគាថា    ៦៧ 
ថាា យប្ង្គរំតនត្ព្ត      ៦៩ 
សិេធិយាចនគាថា      ៧០ 
ភាសិតធម៌       ៧០ 
អធិដាា នចិតត       ៧១ 
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រតនតតយប្បណាម 
ទទវតាយាចនគាថា 

សមន្ត ា ចក្កវាឡេសុ   អត្រាគចឆន្ត ុឡេវា   

សេធមមំ មុន្ិរាជសស     សុណន្ត ុសគគឡោក្ខ េំ។ 

ទេវតាទាងំ្ឡាយ កាុង្ចព្កវាឡទាងំ្ឡាយ ទដាយជុវំញិ 
សូមអទញ្ជើញមកព្ប្ជុគំាា កាុង្េីទនះ ចូរសាត ប្់នូវព្រះសេធមម ជាធម៌
អាចឲ្យនូវសួគ៌ និង្ព្រះនិព្វា ន (រប្ស់ព្រះអនាវរណញ្ញញ ណ) ជា
ទសតចត្នអាកព្្ជ ្។ 

ធមថ៌្វា យបង្គំព្រះព្្ំព្រះអង្គ 
ឧកាសខ្ុសូំមវនាា        នូវព្រះឈ្ាះមារ      ទាងំ្ព្្ពំ្រះអង្គ      
សូមយាង្ព្រះ្រមី   មាច ស់ត្ថ្យលមកគង្់      ទៅនាកឡុំង្  
    េីសាថ នទនះណា ។      

ព្រះកកុសទនាធ             ព្រះទកាណាគមទនា   ព្រះកសសទ្ 

ព្រះសមណទគាតម ប្រមរុទទាធ             ព្រះទមទតតទយា   
    ព្រះទព្វធិសតាត្ថ្យល ។ 
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ព្រមទាងំ្ព្រះធម៌       ព្ជា ទព្ៅប្វរ    ព្ប្ទសើរទរកត្ព្ក  

ព្្បំ្ីមុ៉ឺនបួ្នព្វន់      ព្រះធមមកានធទនះត្ន     រប្ស់ព្រះជិនព្សី  

       េីត្េរា ់អង្គ ។   

ព្រមទាងំ្ព្រះសង្ឃ    ព្ប្ទសើរសី ព្េង្់     ជាបុ្តតព្រះរុេធ          
 ះកាត់តណាា          ព្ប្ទសើរប្ផុំ្សត           ខ្ុសូំម អុំត  
       កាយវាចាចិតត ។            

ទដាយទតជះខ្ុ  ំ         ទ ើកហតថប្ង្គ ំ       ត្ព្តរតនា           
សូមកមាច ត់ប្ង្់    សព្តូវនានា            េុកាទសាកទរាគា 

                            វនិាសទៅទោង្ ៕ 

rs 
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ប្ទទ ើកទង់ព្ពះពុទធសាសនា 
១. សូមទមើ េង់្ជ័យ ឆរាណណរង្ស ី ប្ែ មានរសមីភល៉ឺព្សស់ អ 
ទខៀវទ ឿង្ព្កហម ព្រមទាងំ្រណ៌ស ហង្ស្េនិង្រណ៌ែ៏ភល៉ឺទផ្សលក ។ 
២.ព្ប្ទេសតួចធ ំ ្នសម័ព្គសាម គមន៍ ជនំុំគាា ទព្ចើនអទនក 
ព្រមយករសមី  ព្រះរុេធគួរទព្តក ព្ប្ទសើររន់ទរកត្ព្កកនលង្ ។ 
៣.ទធាើជាសញ្ញញ  េង់្ជ័យសាសនា ត្នព្រះសមពុេធធចំមបង្ 
ចូរទយើង្រា ់គាា  យកចិតតចាចំង្ នឹកែ ់ព្រះអង្គជាអមាច ស់ ។ 
៤.ទទាះជាតិទផ្សសង្គាា  ក៏ព្តូវែឹង្ថា  សុេធសឹង្ប្តជារុេធសាសន៍ 
ចូរទយើង្សាមគគី ទាងំ្ទកមង្ទាងំ្ចាស់ ព្បឹ្ង្ប្ព្ប្ង្ឱ្យណាស់ព្គប់្ៗគាា  ។ 
៥.សូមសាសនារុេធ ថ្យាុ ទំថ្យាើង្ប្ផុំ្សត  រុង្ទរឿង្វសុិេធត្ថ្យលថាល  
ទហើយមានជ័យទជាគ  ផ្សាយទរញទោកា ទដាយជនព្ជះថាល ទព្ចើនប្សនោន។ 
៦.មានចិតតទសាោ ទគាររបូ្ជា  ចទំព្វះព្រះធម៌ែ៏ក ាណ 
ទាងំ្មនុសសទេវតា ទសាោព្គប់្ព្្ណ ព្្ថាា ចង់្្នទសចកតីសុខ ។ 
៧.ទយើង្ទខមរជាតិ នាគំាា ខមីឃ្មម ត  កាន់ធម៌នឹង្្នផុ្សតេុកា 
រួប្រួមសាមគគី  រីទនះទៅមុខ  ទយើង្នឹង្្នសុខទកសមកានតព្តាណ។ 
៨.ព្រមទព្រៀង្ព្ប្ព្រឹតត   កាន់ធម៌សុចរតិ ទ ព្ ះទៅកាន់សាថ ននិព្វា ន 
ជាេីផុ្សតេុកា  ្នសុខទកសមកានត        ជាតិទយើង្នឹង្្នទសាយសុខា៕ 

ប្ទដាក់ទង់ព្ពះពុទធសាសនា 
-ជាតិទយើង្អាកកាន់សាសនា  ព្តូវែឹង្ចាស់ថាព្រះរុេធជិនព្សី 
ព្េង់្មានឆរាណណរង្ស ី   គ៉ឺព្រះរសមីទាងំ្ព្្មួំយរណ៌ ។ 
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-ផ្សាយទចញរីព្រះកាយព្េង់្ រុង្ទរឿង្ឫេធិរុង្ព្ប្ទសើរប្វរ 
ទឆាៀ ា្ ត់កាយទឆើត្យ អ ទាងំ្ព្្មួំយរណ៌ព្សស់ អទសាភា ។ 
-កទំណើ តត្នព្រះរសមី   ទកើតទដាយ្រមីត្នព្រះភគវា 
ទធាើទានឥតមានរួញរា  កា ប្ែ ទៅជាព្រះទព្វធិសតា ។ 
-រសមីរណ៌ទខៀវទនាះណា  កា ទឆាៀ ទនព្តាព្េង់្ទដាយចិតតកាត់ 
ឱ្យទានែ ់ឥនាព្ព្វហមណ៍រិត កា ទៅជាកសព្តនាមព្សីរិរាស្តសត ។ 
-រសមីរណ៌ទ ឿង្ភល៉ឺថាល    កា ប្ែ ព្េង់្អារសាច់ប្ផ្សរទធាើមាស 
បិ្េរុេធរូប្ភល៉ឺ អឱ្ភាស  ព្រះឥនាជាង្មាសព្េង់្ត្វប្ណឌិ ត ។ 
-រសមីព្កហមទនាះណា   កា ប្ែ មាតារស់ខាសំាល ប់្រិត 
ប្េុមស ូប្តូ រជីវតិ   កាត់ទប្ះែូង្បិ្េទធាើថាា មំាតា។ 
-រសមីរណ៌សសុេធសាធ  កា ជាព្រះទវសសនតរកសព្តា 
ឱ្យទានែរំសីទសាភា   កា ព្រះព្្ថាា រកទព្វធិញ្ញញ ណ ។ 
-រសមីរណ៌ែូចទជើង្ហង្ស  កា មាតាព្េង់្យកសចាប់្យក្ន 
វជិាជ ធរអារសាច់ខលួនព្្ណ  ឱ្យយកសសាមានយសីុប្តូ រជីវតិ ។ 
-រសមីរណ៌ទផ្សលករណណរាយ   កា ជាេនាយទ ម្ ះសសប្ណឌិ ត 
ឱ្យទានសាច់្មជីវតិ  ែ ់ឥនាព្ព្វហមណ៍រិតថាអត់អាោរ។ 
-រសមីទខៀវទ ឿង្ព្កហម  សហង្ស្េព្រមភល៉ឺទផ្សលកអសាច រយ 
ព្តូវជាព្្មួំយព្ប្ការ   ទកមង្ចាស់កុមារចង់្ចាេុំកទអើយ ៕ 
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ប្ទសរភញ្ញ (ប្ទប្ថ្យាវតត) 
១.សូមថាា យប្ង្គពំ្រះសមពុេធ    ព្ប្ទសើរប្ផុំ្សតកាុង្ទោកា 
ជាព្គតូ្នមនុសសនិង្ទេព្វត  ព្េង្់ព្តាស់ទេសនាព្ប្ទៅសតា ។ 
២.ចង្អុ ឲ្យទែើរផ្សលូ វកណាត    មាគ៌ាព្តកា អាចកមាច ត់ 
េុកាភ័យចត្ព្ង្ឲ្យខាច យ្ត់    អាចកាត់សង្ារេុកា្ ន ។ 
៣.សាសនាព្រះអង្គទៅសរាត្ថ្យៃ  សតាមាននិសសយ័រីបូ្រាណ 
ព្ប្ឹង្ទរៀនព្ប្ឹង្សាត ប្់ទចះចា ំ្ ន  កាន់តាម អំាន្នកតីសុខ ។ 
៤.ឥតមានសុខណាទសមើកតីសៃប្់ ប្ញ្ចប្់ព្តឹមសុខឃ្មល តចាកេុកា 
តាងំ្រីទោកទនះតទៅមុខ កតីសុខនិង្មានទព្ព្វះធម៌សៃប្់។ 
៥.ខ្ុសូំមប្ង្គទំ ព្ ះព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃប្វរទាងំ្ព្គប្់សរា 
រួមជាត្ព្តរតន៍គួរទគាររ   ជាមលប្់ព្តជាក់ត្នទោកា ។ 
៦.ព្រះរូប្ព្រះធាតុត្នព្រះរុេធ វសុិេធតាង្អង្គព្រះសាសាត  
សូមគុណត្ព្តរតន៍ជួយទខមរា ឲ្យ្នសុខាតទរៀង្ទៅ ៕ 
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រតនតតយប្ូជា 
 ឥឡមហិ េីបធូបាេិ សក្ក ាឡេហិ ពេុធំ ធមមំ សង្ឃំ  

អភិបូជយាមិ ោាបិាេីន្ំ គុណវន្ត ាន្ញ្ច  មយ្ ហញ្ច  

េីឃេត្តំ អាថ ាយ្ ហិាយ្ សុខាយ្។  

ខ្ុ ពំ្រះករុណា សូមបូ្ជាចទំព្វះ នូវព្រះរុេធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ
ជាមាច ស់ ទដាយទព្គឿង្សកាា រៈទាងំ្ឡាយមានទេៀន និង្ធូប្ជា
ទែើមទនះ ទែើមបទីសចកតីចទព្មើន ទែើមបជីាព្ប្ទយាជន៍ ទែើមបទីសចកតី
សុខ ែ ់អាកែ៏មានគុណទាងំ្ឡាយ មានមាតាប្ិតាជាទែើមផ្សង្ 
ែ ់ខ្ុ ពំ្រះករុណាផ្សង្ អស់កា ជាអប្ង្ាង្ទៅទោង្ ។ 

រទុ្ធរតនប្បណាម 
ន្ឡោ ត្សស ភគវឡា អេហឡា សោម ាសមពេុធសស។  

(សូធយ ៣ ចប់្) 
រកីិរយិានមសាា រថាា យប្ង្គំត្នខ្ុ ំព្រះករុណា ចូរមានែ ់ព្រះ

ែ៏មានព្រះភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គជាព្រះអរហនត ែ៏ព្ប្ទសើរព្េង្់
ព្តាស់ែឹង្នូវទញយយធម៌ទាងំ្រួង្ ទដាយព្ប្ត្រ ចទំព្វះព្រះអង្គឥត 
មានព្គូអាចារយណាព្ប្ទៅព្រះអង្គទឡើយ ។ 
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ឡយា សន្និសិឡន្ន ា វេឡោធិមូឡេ 

ោេ ំសឡសន្ំ មហតឹ្ វឡិជឡយ្ោ 

សឡោព ាធិោគចឆិ អន្ន្តញាឡោ 

ឡោកុ្ត្តឡោ ត្ំ បន្ោមិ ពេុធំ ។ 

ព្រះសមាម សមពុេធអង្គឯណា ព្េង្់គង្់ចទព្មើន នូវព្រះអានា្ន-
សសតិកមមដាា ន ទ ើរតនប្ ល័ង្ា ទព្កាមមលប្់ទព្វធិព្រឹកសែ៏ព្ប្ទសើរ 
្នផ្ចច ញ់នូវមារាធិរាជ ព្រមទាងំ្ទសនាែ៏ទព្ចើន ទហើយព្េង្់ 
ព្តាស់ែឹង្នូវសមាម សទមាព ធិញ្ញញ ណ មានព្្ជ្ា រកេីប្ផុំ្សតគាម ន 
ព្រះអង្គព្ប្ទសើរជាង្សតាទោក ខ្ុ ពំ្រះករុណាសូមព្កាប្ថាា យ 
ប្ង្គនូំវព្រះសមាម សមពុេធអង្គទនាះ ទដាយទគាររ ។ 

ឡយ្ ច ពទុ្ធ ា អត្ីា ច  ឡយ្ ច ពទុ្ធ ា អន្គា 

បចចបុបន្ន ា ច ឡយ្ ពទុ្ធ ា អហំ វន្ទ ាមិ សពវ ទ្ ។ 

ព្រះសមាម សមពុេធទាងំ្ឡាយអង្គឯណា ប្ែ ្នព្តាស់ជាព្រះ
រុេធនិព្វា នកនលង្ទៅទហើយកតី ព្រះសមាម សមពុេធទាងំ្ឡាយអង្គ
ឯណា ប្ែ នឹង្្នព្តាស់ជាព្រះរុេធ កាុង្កា ខាង្មុខកតី ព្រះ 
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សមាម សមពុេធទាងំ្ឡាយអង្គឯណា ប្ែ ្នព្តាស់ជាព្រះរុេធ
កាុង្ភព្េក បទនះកតី ខ្ុ ពំ្រះករុណា សូមព្កាប្ថាា យប្ង្គនូំវព្រះ
សមាម សមពុេធទាងំ្ឡាយទនាះ ព្គប្់កា ទាងំ្រួង្ ។ 

ឥត្ិបិ ឡោ ភគវា អេហំ សោម ាសមពឡុទ្ធ ា វជិ្ជ ាចេណ- 

សមបឡន្ន  សុគឡា ឡោក្វេិ ូអន្តុ្តឡរា បុេសិេមមោេថិ 

សាថ ា ឡេវមន្សុាន្ំ ពឡុទ្ធ ា ភគវាត្ិ ។ 

ឥត្ិបិ ឡោ ភគវា អេហំ ព្រះែ៏មានព្រះភាគអង្គទនាះព្េង្់
ព្រះនាមថា អេហំ ទព្ព្វះព្រះអង្គ្ ៃ យចាកសឹកសព្តូវទព្វ គ៉ឺ 
កិទ ស ព្រមទាងំ្វាសនាគ៉ឺ កាយប្ទយាគ និង្ វចីប្ទយាគ 
សោម ាសមពឡុទ្ធ ា ព្េង្់ព្រះនាមថា សោម ាសមពឡុទ្ធ ា ទព្ព្វះព្រះ
អង្គព្តាស់ែឹង្នូវទញយយធម៌ទាងំ្រួង្ ទដាយព្ប្ត្រចទំព្វះព្រះអង្គ 
ឥតមានព្គូអាចារយ ណាព្ប្ទៅព្រះអង្គទឡើយ  វជិ្ជ ាចេណ- 

សមបឡន្ន ា ព្េង្់ព្រះនាមថា  វជិ្ជ ាចេណសមបឡន្ន ា ទព្ព្វះព្រះ
អង្គប្របូិ្ណ៌ ទដាយវជិាជ  ៣ និង្ វជិាជ  ៨ និង្ ចរណៈ ១៥  
សុគឡា ព្េង្់ព្រះនាមថា សុគឡា ទព្ព្វះព្រះអង្គមានែទំណើ រ
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 អ យាង្ទៅកាន់សុនារសាថ ន គ៉ឺអមតមោនិព្វា ន ឡោក្វេិ ូ

ព្េង្់ព្រះនាមថា ឡោក្វេិ ូ ទព្ព្វះព្រះអង្គព្ជាប្ចាស់នូវត្ព្ត
ទោក អន្តុ្តឡរា ព្េង្់ព្រះនាមថា អន្តុ្តឡរា ទព្ព្វះព្រះអង្គ
ព្ប្ទសើរទដាយសីោេិគុណ រកបុ្គគ ណាមួយទសមើគាម ន បុេសិ-

េមមោេថិ ព្េង្់ព្រះនាមថា បុេសិេមមោេថិ ទព្ព្វះព្រះអង្គ
ជាអាកេូនាម ននូវបុ្រស ប្ែ មានឧប្និសសយ័ គួរនឹង្េូនាម ន្ន 
សាថ ា ឡេវមន្សុាន្ំ ព្េង្់ព្រះនាមថា សាថ ា ឡេវមន្សុាន្ំ 

ទព្ព្វះព្រះអង្គជាសាសាត ចារយត្នទេវតា និង្ មនុសសទាងំ្ឡាយ 
ពឡុទ្ធ ា ព្េង្់ព្រះនាមថា ពឡុទ្ធ ា ទព្ព្វះព្រះអង្គព្តាស់ែឹង្នូវ 
ចតុរារយិសចច ទហើយញុងំ្អាកែត្េឱ្យព្តាស់ែឹង្ផ្សង្ ភគវា ព្េង្់
ព្រះនាមថា ភគវា ទព្ព្វះព្រះអង្គមានែទំណើ រទៅកាន់ត្ព្តភរ
ខាជ ក់ទចា ទហើយ គ៉ឺថាព្រះអង្គមិនព្តឡប្់ទកើតទេៀតទឡើយ ។ 

ន្ត្ថិ ឡម សេណំ អញ្ញំ    ពឡុទ្ធ ា ឡម សេណំ វេំ 

ឯឡត្ន្ សចចវឡជជន្    ឡោត្ុ ឡម ជយ្មង្គេំ ។ 

ន្ត្ថិ ឡម សេណំ អញ្ញំ វតថុែត្េជាេីរឹង្ េីរ ឹកត្នខ្ុ ពំ្រះ
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ករុណាមិនមានទឡើយ ពឡុទ្ធ ា ឡម សេណំ វេំ មានប្តព្រះរុេធជា
មាច ស់ជា េីរឹង្េីរឭក ែ៏ព្ប្ទសើររប្ស់ខ្ុ ពំ្រះករុណា ឯឡត្ន្  

សចចវឡជជន្ ឡោត្ុ ឡម ជយ្មង្គេំ សូមសិរសួីសតីជយមង្គ 
ចូរមានែ ់ខ្ុ ពំ្រះករុណាទដាយកិរយិាទព្វ នូវព្វកយសចចៈទនះ។ 

ឧត្តមឡង្គន្ វឡន្ទហំ  

បាេបំសុំ វេុត្តមំ    

ពឡុេធ ឡយា ខេិឡា ឡទ្ឡោ   

ពឡុទ្ធ ា ខមត្ុ ត្ំ មមំ ។ 

ឧត្តមឡង្គន្ វឡន្ទហំ បាេបំសុំ វេុត្តមំ ខ្ុ ពំ្រះករុណា សូម
ថាា យប្ង្គនូំវ អង្ធូ ីព្រះ្េ ត្នព្រះសមាម សមពុេធែ៏ព្ប្ទសើរខពង្់
ខពស់ទដាយអវយវៈ ែ៏ឧតតមគ៉ឺតបូង្ ពឡុេធ ឡយា ខេិឡា 

ឡទ្ឡោ ទទាសឯណាប្ែ ខ្ុ ពំ្រះករុណាទធាើឲ្យភាល ងំ្ភាល ត់ទហើយ
កាុង្ព្រះរុេធជាមាច ស់ ពឡុទ្ធ ា ខមត្ុ ត្ំ មមំ សូមព្រះរុេធជាមាច ស់ 
អត់នូវទទាសទនាះែ ់ខ្ុ ពំ្រះករុណា ។ 

ពេុធបូជ្ មោឡត្ឡជ្ បូ្ជាព្រះរុេធមានទតជះទព្ចើន ! 
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ធមមរតនប្បណាម 
អដ្ឋង្គិក្េយិ្បឡោ ជន្ន្ំ 

ឡោក្ខ បបឡវោយ្ ឧជូ ច មឡ គ្  

ធឡោម ា អយ្ំ សន្ិតក្ឡរា បណីឡា 

ន្ិយ្ោន្ិឡក្ ត្ ំបន្ោមិ ធមមំ។      

ព្រះសេធមមឯណា ជាធម៌ព្ប្កប្ទដាយអង្គ ៨ ព្ប្ការ ជាគនលង្
ែទំណើ រត្នព្រះអរយិបុ្គគ ជាមាច ស់ ជាផ្សលូ វែ៏ព្តង្់កាុង្កិរយិាញុងំ្
ជនប្ែ ព្្ថាា នូវព្រះនិព្វា ន ឱ្យចូ ទៅកាន់ព្រះនិព្វា ន្ន 
ព្រះធម៌ទនះ ជាធម៌ទធើាឱ្យព្តជាក់ រមាៃ ប្់ប្ង្់នូវទភលើង្េុកា ទភលើង្ 
កិទ ស ជាធម៌ែ៏ឧតតម ជាគុណញុងំ្សតាឱ្យទចញចាកសង្ារ-
េុកា ខ្ុ ពំ្រះករុណាសូមព្កាប្ថាា យប្ង្ំគនូវព្រះសេធមមទនាះ ទដាយ
ទគាររ ។ 

ឡយ្ ច ធោម ា អត្ីា ច  ឡយ្ ច ធោម ា អន្គា 

បចចបុបន្ន ា ច ឡយ្ ធោម ា អហំ វន្ទ ាមិ សពវ ទ្។ 
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ព្រះធម៌ទាងំ្ឡាយឯណា ប្ែ ជាធម៌រប្ស់ ព្រះសមាម សមពុេធ 
ប្ែ និព្វា នកនលង្ទៅទហើយកតី ព្រះធម៌ទាងំ្ឡាយឯណា ប្ែ 
ជាធម៌រប្ស់ព្រះសមាម សមពុេធ នឹង្មានមកកាុង្កា ខាង្មុខកតី 
ព្រះធម៌ទាងំ្ឡាយឯណា ប្ែ ជាធម៌រប្ស់ ព្រះសមាម សមពុេធ 
ព្េង្់ព្ប្តិសាា នេុក កាុង្កា សរាត្ថ្យៃទនះកតី ខ្ុ ពំ្រះករុណាសូម
ព្កាប្ថាា យប្ង្គនូំវព្រះធម៌ទាងំ្ឡាយទនាះ ព្គប្់កា ទាងំ្រួង្ ។ 

ោវ ាក្ខ ាឡា ភគវា ធឡោម ា សន្ទិដ្ឋិឡក្ អក្េិឡក្  

ឯហិបសសិឡក្ ឱបន្យ្ិឡក្ បចចត្តំ ឡវេិត្ឡោវ ា វញិ្ញូ ហីតិ្។ 

ោវ ាក្ខ ាឡា ភគវា ធឡោម ា ព្រះប្រយិតតិធម៌ គ៉ឺព្រះត្ព្ត
ប្ិែកជាធម៌ គ៉ឺព្រះែ៏មានព្រះភាគព្េង្់ព្តាស់សបំ្ែង្ទហើយ
ទដាយ អ (ធឡោម ា ព្រះនរាទោកុតតរធម៌មាន ៩ ព្ប្ការ គ៉ឺមគគ ៤ 
ផ្ស  ៤ និព្វា ន ១) សន្ទិដ្ឋិឡក្ ជាធម៌ គ៉ឺព្រះអរយិបុ្គគ ទាងំ្ 
រួង្ែឹង្រិត ទ ើញរិត ទដាយប្ចចទវកាណញ្ញញ ណ គ៉ឺថានឹង្្ន
ែឹង្ ទដាយសាត ប្់ ទដាយទជឿបុ្គគ ែត្េទនាះៗ ក៏ទេ គ៉ឺ ទ ើញ
ចាស់ទដាយខលួនឯង្ អក្េិឡក្ ជាធម៌ឲ្យនូវផ្ស មិនរង្់ចា ំ
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កា  គ៉ឺថាកា ទប្ើព្រះអរយិមគគទកើតទឡើង្ទហើយ ព្រះអរយិផ្ស  
ក៏ទកើតកាុង្ ដំាប្់គាា  មិន្នយ៉ឺតយូរទឡើយ ឯហបិសសិឡក្ 

ជាធម៌គួរែ ់ ឯហិប្សសវធិី គ៉ឺថាទប្ើព្រះអរយិបុ្គគ  ប្ែ ្ន
សទព្មចមគគផ្ស ទហើយ ក៏គួរនឹង្ទៅបុ្គគ ែត្េឲ្យចូ មកទមើ  
្ន ឱបន្យ្ិឡក្ ជាធម៌គ៉ឺព្រះអរយិបុ្គគ គប្បបី្ទអអ នចូ 
មកេុកកាុង្ខលួន ទដាយអណំាចត្នភាវនា បចចត្តំ ឡវេិត្ឡោវ ា  

 វញិ្ញូ ហិ ជាធម៌គ៉ឺអាកព្្ជទ្ាងំ្ឡាយ មានឧគឃែិតញ្ញូ បុ្គគ ជា
ទែើម គប្បែីឹង្ គប្បទី ើញចាស់កាុង្ចិតតត្នខលួន ។ 

ន្ត្ថិ ឡម សេណំ អញ្ញំ    ធឡោម ា ឡម សេណំ វេំ 

ឯឡត្ន្ សចចវឡជជន្    ឡោត្ុ ឡម ជយ្មង្គេំ ។ 

ន្ត្ថិ ឡម សេណំ អញ្ញំ វតថុែត្េជាេីរឹង្ េីរ ឹកត្ន ខ្ុ ពំ្រះ
ករុណាមិនមានទឡើយ ធឡោម ា ឡម សេណំ វេំ មានប្តព្រះធម៌
ជាមាច ស់ ជាេីរឹង្េីរ ឹកែ៏ព្ប្ទសើររប្ស់ខ្ុ ពំ្រះករុណា ឯឡត្ន្ 

សចចវឡជជន្ ឡោត្ុ ឡម ជយ្មង្គេំ សូមសិរសួីសតីជយមង្គ 
ចូរមានែ ់ខ្ុ ពំ្រះករុណាទដាយកិរយិាទព្វ នូវព្វកយសចចៈទនះ។ 
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ឧត្តមឡង្គន្ វឡន្ទហំ     

ធមមញ្ច  េុវធិំ វេ ំ 

ធឡមម ឡយា ខេិឡា ឡទ្ឡោ  

ធឡោម ា ខមត្ុ ត្ំ មមំ ។  

ឧត្តមឡង្គន្ វឡន្ទហំ ធមមញ្ច  េុវធិំ វេំ ខ្ុ ពំ្រះករុណា សូម
ថាា យប្ង្គនូំវព្រះធម៌ ែ៏ព្ប្ទសើរមានរីរព្ប្ការ គ៉ឺព្រះប្រយិតតិធម៌ 
និង្ ព្រះនរាទោកុតតរធម៌ ទដាយអវយវៈែ៏ឧតតម គ៉ឺតបូង្ ធឡមម 

ឡយា ខេិឡា ឡទ្ឡោ ទទាសឯណា ប្ែ ខ្ុ ពំ្រះករុណាទធាើ
ឲ្យភាល ងំ្ភាល ត់ទហើយ កាុង្ព្រះធម៌ជាមាច ស់ ធឡោម ា ខមត្ុ ត្ំ មមំ 

សូមព្រះធម៌ជាមាច ស់ អត់នូវទទាសទនាះែ ់ខ្ុ ពំ្រះករុណា ។ 
 

ធមមបូជ្ មោបឡ ញ្ ា   

បូ្ជាព្រះធម៌មានប្ញ្ញញ ទព្ចើន ! 

 



រតនតតយប្បណាម 
  

17 

 

 សង្ឃរតនប្បណាម 
សឡង្ោ វសិុឡទ្ធ ា វេេក្ខ ិឡណឡយ្ោ 

សន្តិន្ទន្ទិឡយា សពវ មេបបហីឡន្ 

គុឡណហិ ឡន្ឡក្ហិ សមិេធិបឡាត ា 

អន្សឡវា ត្ំ បន្ោមិ សង្ឃំ។ 

ព្រះអរយិសង្ឃឯណា ែ៏ប្រសុិេធវទិសស ជាេកាិទណយយបុ្គគ 
ែ៏ព្ប្ទសើរ មានឥស្តនាីយ៍រមាៃ ប្់ទហើយ មានមនាិ  គ៉ឺរាគាេិកាិទ ស
ទាងំ្រួង្ប្នាត់ប្ង្់ទហើយ ជាព្រះសង្ឃែ ់ទហើយនូវកិរយិា
សទព្មចទដាយគុណទាងំ្ឡាយែ៏ទព្ចើន ជាព្រះសង្ឃមានអាសវ-
ធម៌មិនមាន គ៉ឺថាជាព្រះខីណាព្សរ ខ្ុ ពំ្រះករុណាសូមព្កាប្
ថាា យប្ង្គនូំវព្រះអរយិសង្ឃទនាះ ទដាយទគាររ ។ 

ឡយ្ ច សង្ោ អត្ីា ច ឡយ្ ច សង្ោ អន្គា

 បចចបុបន្ន ា ច ឡយ្ សង្ោ អហំ វន្ទ ាមិ សពវ ទ្។  

ព្រះសង្ឃទាងំ្ឡាយឯណា ប្ែ ជាព្រះសង្ឃ ្នសទព្មចមគគ 
និង្ផ្ស កនលង្ទៅទហើយកតី ព្រះសង្ឃទាងំ្ឡាយឯណា ប្ែ ជាព្រះ
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សង្ឃនឹង្្នសព្មចមគគ និង្ផ្ស  កាុង្កា ខាង្មុខកតី ព្រះសង្ឃ
ទាងំ្ឡាយឯណា ប្ែ ជាព្រះសង្ឃ្នសទព្មចមគគ និង្ផ្ស កាុង្
កា ជាប្ចចុប្បនាទនះកតី ខ្ុ ពំ្រះករុណា សូមព្កាប្ថាា យប្ង្គនូំវព្រះ
សង្ឃទាងំ្ឡាយទនាះព្គប់្កា ទាងំ្រួង្ ។ 

សុបដ្ិបឡន្ន ា ភគវឡា ោវក្សឡង្ោ ឧជុបដ្ិបឡន្ន ា  

ភគវឡា ោវក្សឡង្ោ ញាយ្បដ្ិបឡន្ន ា ភគវឡា 

ោវក្សឡង្ោ ោមីចិបដ្ិបឡន្ន ា ភគវឡា ោវក្- 

សឡង្ោ យ្េិេំ ចាត ាេ ិ បុេសិយុ្្ន្ិ អដ្ឋ បុេសិបុគគោ 

ឯស ភគវឡា ោវក្សឡង្ោ អាហុឡន្ឡយ្ោ  

បាហុឡន្ឡយ្ោ េក្ខ ិឡណឡយ្ោ អញ្ជ េិក្េណីឡយា                                                   

អន្តុ្តេំ បុញ្ញឡក្ខ ត្តំ ឡោក្សាត្ិ ។                         

សុបដ្ិបឡន្ន ា ភគវឡា ោវក្សឡង្ោ ព្រះសង្ឃជា
សាវកត្នព្រះែ៏មានព្រះភាគ ទោកព្ប្តិប្តតិទហើយ ទដាយព្ប្ត្រ 
គ៉ឺព្ប្តិប្តតិ តាមគនលង្ព្រះនរាទោកុតតរធម៌ ឧជុបដ្ិបឡន្ន ា  

ភគវឡា ោវក្សឡង្ោ ព្រះសង្ឃជា សាវកត្នព្រះែ៏មាន
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ព្រះភាគ ទោកព្ប្តិប្តតិទដាយព្តង្់ គ៉ឺព្ប្តិប្តតិជាមជឈមិប្ែិប្ទា 

ញាយ្បដ្ិបឡន្ន ា ភគវឡា ោវក្សឡង្ោ ព្រះសង្ឃជា
សាវកត្នព្រះែ៏មានព្រះភាគ ទោកព្ប្តិប្តតិ ទែើមបពី្តាស់ែឹង្នូវ
ព្រះនិព្វា ន ជាសាថ នទកសមផុ្សតចាកេុកាទាងំ្រួង្ ោមីចិ- 

បដ្ិបឡន្ន ា ភគវឡា ោវក្សឡង្ោ ព្រះសង្ឃជាសាវកត្ន
ព្រះែ៏មានព្រះភាគ ទោកព្ប្តិប្តតិែ៏សមគួរ ែ ់សាមីចិកមម គ៉ឺ 
ព្ប្តិប្តតិគួរែ ់សី  សមាធិ ប្ញ្ញញ  យ្េិេំ ចាត ាេ ិ បុេសិ- 

យុ្្ន្ិ ព្រះសង្ឃឯណា ទប្ើរាប្់ជាគូរត្នបុ្រសទាងំ្ឡាយមាន 
៤ គូ គ៉ឺព្រះសង្ឃប្ែ ្នសទព្មចនូវទសាតាប្តតិមគគ និង្  
ទសាតាប្តតិផ្ស ជាគូ ១ សកទាគាមិមគគ និង្ សកទាគាមិផ្ស ជា
គូ ១ អនាគាមិមគគ និង្ អនាគាមិផ្ស ជាគូ ១ អរហតតមគគ និង្ 
អរហតតផ្ស ជាគូ ១ អដ្ឋ បុេសិបុគគោ ទប្ើរាប្់ទរៀង្ជាបុ្រស
បុ្គគ មាន ៨ គ៉ឺ ព្រះសង្ឃប្ែ ្នសទព្មចនូវទសាតាប្តតិមគគ 
១ ទសាតាប្តតិផ្ស  ១ សកទាគាមិមគគ ១ សកទាគាមិផ្ស  ១ 
អនាគាមិមគគ ១ អនាគាមិផ្ស  ១ អរហតតមគគ ១ អរហតតផ្ស  ១ 
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ឯស ភគវឡា ោវក្សឡង្ោ ព្រះសង្ឃទាងំ្ទនាះ ជាសង្ឃ
សាវកត្នព្រះែ៏មានព្រះភាគ អាហុឡន្ឡយ្ោ ទោកគួរេេួ 
នូវចតុប្បចច័យ ប្ែ បុ្គគ ឧេាិសចទំព្វះ អាកមានសី  ទហើយនា ំ
មកអរីំចមាៃ យ ប្ទអអ នចូ មកបូ្ជា បាហុឡន្ឡយ្ោ ទោកគួរ
េេួ នូវអាគនតុកទាន គ៉ឺទានប្ែ បុ្គគ តាក់ប្តង្ ទែើមបញីតិ
និង្មិតត ប្ែ មកអរីំេិសទផ្សសង្ៗ ទហើយប្ទអអ នចូ មកបូ្ជា  

េក្ខ ិឡណឡយ្ោ ទោកគួរេេួ នូវទាន ប្ែ បុ្គគ ទជឿនូវកមម 
និង្ផ្ស ត្នកមមទហើយបូ្ជា អញ្ជ េិក្េណីឡយា ទោកគួរែ ់
អញ្ជ ិកមម ប្ែ សតាទោកគប្បទីធាើ អន្តុ្តេំ បុញ្ញឡក្ខ ត្តំ 

ឡោក្សស ទោកជាបុ្ញ្ញទកាតត គ៉ឺជាេីែុះទឡើង្ត្នរូជ គ៉ឺបុ្ណយ
ត្នសតាទោក រកទខតតែត្េត្ព្កប្ ង្ជាង្គាម ន ។ 

ន្ត្ថិ ឡម សេណំ អញ្ញំ    សឡង្ោ ឡម សេណំ វេំ 

ឯឡត្ន្ សចចវឡជជន្    ឡោត្ុ ឡម ជយ្មង្គេំ។ 
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ន្ត្ថិ ឡម សេណំ អញ្ញំ វតថុែត្េជាេីរឹង្េីរ ឹកត្នខ្ុ ពំ្រះ
ករុណាមិនមានទឡើយ សឡង្ោ ឡម សេណំ វេំ មានប្តព្រះ
សង្ឃជាមាច ស់ជាេីរឹង្ េីរ ឹកែ៏ព្ប្ទសើរ រប្ស់ខ្ុ ពំ្រះករុណា 

ឯឡត្ន្ សចចវឡជជន្ ឡោត្ុ ឡម ជយ្មង្គេំ សូមទសរសួីសតី
ជយមង្គ  ចូរមានែ ់ខ្ុ ពំ្រះករុណា ទដាយកិរយិាទព្វ នូវ
ព្វកយសចចៈទនះ ។ 

ឧត្តមឡង្គន្ វឡន្ទហំ  

សង្ឃញ្ច  េុវឡិោត្តមំ  

សឡង្ឃ ឡយា ខេិឡា ឡទ្ឡោ  

សឡង្ោ ខមត្ុ ត្ំ មមំ ។ 

ឧត្តមឡង្គន្ វឡន្ទហំ សង្ឃញ្ច  េុវឡិោត្តមំ ខ្ុ ពំ្រះករុណាសូម
ថាា យប្ង្គនូំវព្រះសង្ឃែ៏ព្ប្ទសើរ មានរីរព្ប្ការ គ៉ឺសមមតិសង្ឃ និង្ 
អរយិសង្ឃទដាយអវយវៈែ៏ឧតតមគ៉ឺតបូង្ សឡង្ឃ ឡយា ខេិឡា 

ឡទ្ឡោ ទទាសឯណាប្ែ ខ្ុ ពំ្រះករុណាទធាើឲ្យភាល ងំ្ភាល ត់ទហើយ
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កាុង្ព្រះសង្ឃជាមាច ស់ សឡង្ោ ខមត្ុ ត្ំ មមំ សូមព្រះសង្ឃជា
មាច ស់អត់នូវទទាសទនាះែ ់ខ្ុ ពំ្រះករុណា ។ 

សង្ឃបូជ្ មោធន្ំ  បូ្ជាព្រះមានព្េរយទព្ចើន ! 
រតនប្បណាមគាថ្វ 

ឡយា ក្បបឡក្ដី្ហិបិ អបបឡមយ្យំ 

ក្េំ ក្ឡរាឡន្ត ា អត្ិេកុ្ករាន្ិ 

ឡខេំ គឡា ឡោក្ហិាយ្ ន្ឡោ 

ន្ឡោ មោក្េុណិក្សស ត្សស ។ 

រុេធជាេីរឹង្    ជារំុនឹង្សរាសតាត   
ព្រះអង្គកា ព្្ថាា   ទធាើកសាង្អស់កា យូរ ។  
រាប់្ទដាយទកាែិកប្ា  ទព្ចើនគណនាហួសគិតគូរ  
្នព្តាស់ជាសរាញ្ញូ    ចាស់ជាព្គូទ ើភរឋាន ។  
ទធាើកមមជាកព្ម    សតានិករព្តាប់្រំុ្ន   
ទតាកយា៉ា ក ំ្ កព្្ណ  ទព្ព្វះព្ប្ទយាជន៍ែ ់សរាសតា ។  
ខ្ុសូំមឱ្នសិរសា    ចិតតព្្ថាា ប្ង្គថំាា ត់  
ព្រះរុេធករុណាសតា  ទនាះជាេីរឹង្សរាកា  ។ 
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អសមពធុំ ពេុធន្ិឡសវតំិ្ យំ្ 

ភវាភវ ំគចឆតិ្ ជីវឡោឡក្ 

ន្ឡោ អវជិ្ជ ាេិក្ិឡេសជ្េ- 

 វេិធំសិឡន្ ធមមវេសស ត្សស។ 

សតាប្តង្ទកើតសាល ប្់ប្ង្់   ចណំង្កមមជាទគា     
ឱ្យវ ិវ ់អទនាា     កាុង្ភរតូចនិង្ភរធ ំ។  
ទហតុប្តមិនែឹង្ធម៌   ប្រសុិេធ អសាអ តសុខុម  
គ៉ឺព្រះរុេធទសរសម   ចិតតខ្ុសូំមនមសាា រ ។  
នូវធម៌ព្ប្ត្ររិត    វទិសសសុេធទនាះឯង្ណា  
កាត់ប្ង្់នូវអវជិាជ      គ៉ឺប្ណាត ញកិទ សទហើយ ។ 

គុឡណហិ ឡយា សីេសោធិប ញ្ ា- 

 វមិុត្តិ ញ្ ាណបបភតីូ្ហិ យុ្ឡាត ា 

ឡខត្តញ្ជ ន្ន្ំ កុ្សេត្ថិក្ន្ំ 

ត្មេយិ្សង្ឃំ សិេោ ន្ោមិ។ 

ព្រះសង្ឃអង្គសាវក  មានសវំរៈសទាធ ព្េង្់  
កប្ទដាយគុណសី ព្តង្់  និង្សមាធិប្ញ្ញញ   
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និង្វមុិតតិញ្ញញ ណ    កិទ សគាម នកាុ ៃង្អាតាម  
ជាបុ្ញ្ញទកាតាត    ជនព្តូវការជាកុស   
ខ្ុសូំមឱ្នសិរសី   ែ ់ព្រះអរយិបុ្គគ   
ជាបុ្តតព្រះេសរ     ជាមង្គ ែ ់សរាសតា ។ 

ឥឡចចវមចចន្តន្មសសឡន្យ្យំ 

ន្មសសោឡន្ េត្ន្ត្តយ្ំ យ្ំ 

បុ ញ្ ាភិសន្តំ វបិុេំ អេត្ថំ 

ត្សាន្ភុាឡវន្ ហត្ន្តរាឡយា។ 

ខ្ុសូំមនមសាា រ    ទ ើកហតាថ ឱ្នសិរសី  
ប្ង្គគុំណទាងំ្ប្ី    ខពស់ទ ើស ប្់ត្ព្តទោកា ។   
សូមបុ្ណយកង្កុស    ឱ្យ្នែ ់ទយើង្ខ្ុណំា  
ទរញទព្វរទសមើធារា   ែូចជ សាធេូំោយ  
សូមឲ្យកមាច ត់ប្ង្់   អរមង្គ ទាងំ្ឡាយ  
ឱ្យទចៀសទចញចាក ៃ្ យ  កតីអនតរាយកុបំ្ីមាន ។ 
ទដាយកមាល ងំ្អនុភារ   បុ្ញ្ញញ ោភជាព្ប្ធាន  
កង្បុ្ញ្ញរាសីមាន    សូម្នកានតកុមំានទមាះ ។ 
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ទដាយគុណនមសាា រ  ត្ព្តរតនាព្ប្ទសើរខពស់  
សូមអានិសង្សទនាះ      ដាក់ែ ់ឋាននិព្វា នទោង្ ៕ 

នមស្កា របជូនីយវតថុ 
វន្ទ ាមិ ឡចត្ិយ្ំ សពវ ំ  សពវ ដ្ឋ ាឡន្សុ បត្ិដ្ឋិត្ំ  

ោេេីកិ្ោត្ុមោឡោធឹ  ពេុធេូបំ សក្េំ សទ្។ 

ខ្ុសូំមថាា យប្ង្គ ំ   ទ ព្ ះព្រះប្រមទចតិយ 
ព្រមទាងំ្ព្រះសារ-ី  រកិធាតុត្នព្រះរុេធ ។ 
និង្មោទព្វធិព្រឹកស  ប្ែ គួរនឹកទដាយ អុំត 
 ឱំ្នចិតតប្រសុិេធ   ទ ើកកមបង្់អញ្ជ ី ។ 
និង្ព្រះរុេធរូប្   តណំាង្អង្គព្រះមុនី 
ប្ែ ឋិតទៅព្គប្់េី  សាថ ននានាទនាះទាងំ្អស់ ។ 
ទដាយទតជះត្នគុណ   ព្រះមានបុ្ណយព្ប្ទសើរខពស់ 
ប្ែ ប្តង្ប្តរមលស់  រទមាដ ះេុកាភ័យអនតរាយ ។ 

សូមឱ្យខ្ុ ំ្ នសុខ    ឃ្មល តចាកេុកាផ្សង្ទាងំ្ឡាយ 
សព្តូវទទាះជិត ៃ្ យ  សូមឱ្យកាល យមកជាមិតត ។ 
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សូមទាន់ព្រះអរ-ិ   យទមព្តីត្ថ្យលវសិិែា 
សូម្នទ ើញធម៌រិត   សមែូចចិតតព្្ថាា ទោង្ ៕ 

នមស្កា ររទុ្ធបាទ្ 
វន្ទ ាមិ ពេុធំ ភវបាេត្ិណណំ 

ត្ិឡោក្ឡក្ត្ុំ ត្ិភឡវក្ន្ថំ 

ឡយា ឡោក្ឡសឡដ្ឋ ា សក្េំ  

ក្ិឡេសំ ឡេាវ ាន្ ឡោឡធសិ ជន្ំ អន្ន្តំ។ 

ព្រះសមាម សមពុេធឯណា ព្រះអង្គព្ប្ទសើរកាុង្ទោក ព្េង្់កាត់
ប្ង្់នូវកិទ សទាងំ្អស់្នទហើយ ញុងំ្ជនជាអននត ឱ្យព្តាស់
ែឹង្ទហើយ ខ្ុសូំមព្កាប្ថាា យប្ង្គនូំវព្រះសមាម សមពុេធទនាះ ព្រះអង្គ
ឆលង្ផុ្សតអរីំព្ចាងំ្ត្នភរទហើយ ព្រះអង្គជាេង្់ជ័យត្នត្ព្តទោក 
មានប្តព្រះអង្គមួយ ជាេីរឹង្ត្នសរាសតាកាុង្ត្ព្តភរ ។ 

យំ្ ន្មមទ្យ្ ន្េិយា បុេិឡន្ 

ច ត្ីឡេ យ្ំ សចចពន្ធគិេឡិក្ 

សុមន្ ចេឡគគ យ្ំ ត្ត្ថ ឡយាន្ក្បុឡេ 
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មុន្ិឡន្ ច បាេំ ត្ំ បាេេញ្ជ ន្- 

មហំ សិេោ ន្ោមិ។ 

សាា មព្រះ្េឯណា (ប្ែ ព្រះសមពុេធព្េង្់ព្ប្តិសាថ នេុក) ទ ើ
ផ្សាូ រខាច់ទេៀប្ទឆារត្នសាឹង្ ទ ម្ ះនមមទា សាា មព្រះ្េឯណា 
(ប្ែ ព្រះសមពុេធព្េង្់ព្ប្តិសាថ នេុក) ទ ើភាសំចចរនធ និង្ ទ ើភា ំ
សុមនកូែ សាា មព្រះ្េឯណា (ប្ែ ព្រះសមពុេធព្េង្់ព្ប្តិសាថ ន 
េុក) កាុង្ទយានកបុ្រ ីខ្ុសូំមព្កាប្ថាា យប្ង្គទំដាយតបូង្ ចទំព្វះទៅ 
ព្រះ្េ និង្ សាា មព្រះ្េទាងំ្ទនាះត្នព្រះសកយមុនី ។ 

សុវណណោេិឡក្ សុវណណបពវ ឡត្ 

សុមន្កូ្ឡដ្ ឡយាន្ក្បុឡេ 

ន្មមទ្យ្ ន្េិយា បញ្ច បាេវេំ 

ឋាន្ំ អហំ វន្ទ ាមិ េេូឡា។ 

ខ្ុសូំមនមសាា រ អរីំចមាៃ យនូវសាថ ន ប្ែ មានព្រះ្េែ៏
ព្ប្ទសើរ ៥ កប្នលង្ គ៉ឺសាថ នទ ើភាសុំវណណមា ិក ១ ទ ើភាសុំវណណ- 
ប្រ៌ត ១ ទ ើភាសុំមនកូែ ១ កាុង្ទយានកបុ្រ ី១ ប្កបរសាឹង្នមមទា ១ ។ 
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វិធីសមាទានសីល ៥ 
ឧក្ស (អហំ/មយំ្) ភឡន្ត វសិុំ វសិុំ េក្ខ ន្ាថ ាយ្  

ត្ិសេឡណន្ សហ បញ្ច សីោន្ិ យាចា (មិ/ម) ។ (មាា ក់
ឯង្ព្តូវសូធយថា អហំ/មិ, រីរនាក់ទឡើង្ទៅ ព្តូវសូធយថា មយ/ំម) 

េតុ្យិ្មបិ (អហំ/មយំ្) ភឡន្ត វសិុំ វសិុំ េក្ខ ន្ាថ ាយ្  

ត្ិសេឡណន្ សហ បញ្ច សីោន្ិ យាចា (មិ/ម) ។ 

ត្តិ្យ្មបិ (អហំ/មយំ្) ភឡន្ត វសិុំ វសិុំ េក្ខ ន្ាថ ាយ្  

ត្ិសេឡណន្ សហ បញ្ច សីោន្ិ យាចា (មិ/ម) ។ 

ខ្ុសូំមទគាររ ប្រិព្តព្រះករុណាែ៏ចទព្មើន (ខ្ុ ពំ្រះករុណា/ខ្ុ ំ
ព្រះករុណាទាងំ្ឡាយ) សូមនូវសី ទាងំ្ឡាយ ៥ មួយអទនលើ
ទដាយព្រះត្ព្តសរណគមន៍ ទែើមបពី្ប្ទយាជន៍ និង្រកាទផ្សសង្ៗ  
គាា  ។ 
ប្រិព្តព្រះករុណា...រកាទផ្សសង្ៗគាា  ជាគព្មប្់រីរែង្ផ្សង្ ។ 
ប្រិព្តព្រះករុណា...រកាទផ្សសង្ៗគាា  ជាគព្មប្់ប្ីែង្ផ្សង្ ។ 
 
 



រតនតតយប្បណាម 
  

29 

 

ការទ្ទ្លួសរណគមន ៍និង្  
សមាទានសិកាា បទ្ ៥ 

ន្ឡោ ត្សស ភគវឡា អេហឡា សោម ាសមពេុធសស។  

(សូធយ ៣ ចប់្)    
រកីិរយិានមសាា រថាា យប្ង្គ ំ ត្នខ្ុ ពំ្រះករុណា ចូរមានែ ់ព្រះែ៏

មានព្រះភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គជាព្រះអរហនតែ៏ព្ប្ទសើរ ព្េង្់
ព្តាស់ែឹង្ នូវទញយយធម៌ទាងំ្រួង្ទដាយព្ប្ត្រ ចទំព្វះព្រះអង្គ 
ឥតមានព្គូអាចារយណា ព្ប្ទៅព្រះអង្គទឡើយ ។ 

ពេុធំ សេណំ គចាឆ ាមិ ខ្ុ ពំ្រះករុណាសូមែ ់នូវព្រះរុេធជាេី
រឹង្េីរឭក ។ 

ធមមំ សេណំ គចាឆ ាមិ ខ្ុ ពំ្រះករុណាសូមែ ់នូវព្រះធម៌ជាេី
រឹង្េីរឭក ។ 

សង្ឃំ សេណំ គចាឆ ាមិ ខ្ុ ពំ្រះករុណាសូមែ ់នូវព្រះសង្ឃ 
ជាេីរឹង្េីរឭក ។ 
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េតុ្ិយ្មបិ ពេុធំ សេណំ គចាឆ ាមិ ខ្ុ ពំ្រះករុណាសូមែ ់នូវ
ព្រះរុេធ ជាេីរឹង្េីរឭក ជាគព្មប្់រីរែង្ផ្សង្ ។ 

េតុ្ិយ្មបិ ធមមំ សេណំ គចាឆ ាមិ ខ្ុ ពំ្រះករុណាសូមែ ់នូវ
ព្រះធម៌ ជាេីរឹង្េីរឭក ជាគព្មប្់រីរែង្ផ្សង្ ។ 

េតុ្ិយ្មបិ សង្ឃំ សេណំ គចាឆ ាមិ ខ្ុ ពំ្រះករុណាសូមែ ់នូវ
ព្រះសង្ឃ ជាេីរឹង្េីរឭក ជាគព្មប្់រីរែង្ផ្សង្ ។ 

ត្ត្ិយ្មបិ ពេុធ ំ សេណំ គចាឆ ាមិ ខ្ុ ពំ្រះករុណាសូមែ ់នូវ
ព្រះរុេធ ជាេីរឹង្េីរឭក ជាគព្មប្់ប្ីែង្ផ្សង្ ។ 

ត្ត្ិយ្មបិ ធមមំ សេណំ គចាឆ ាមិ ខ្ុ ពំ្រះករុណាសូមែ ់នូវ
ព្រះធម៌ ជាេីរឹង្េីរឭក ជាគព្មប្់ប្ីែង្ផ្សង្ ។ 

ត្ត្ិយ្មបិ សង្ឃំ សេណំ គចាឆ ាមិ ខ្ុ ពំ្រះករុណាសូមែ ់ 
នូវព្រះសង្ឃ ជាេីរឹង្េីរឭក ជាគព្មប្់ប្ីែង្ផ្សង្ ។ 

ឡហើយ្ត្រពះសង្ឃឡោេោ ត្ិសេណគគហណំ បេបិុណណំ 

កិរយិាកាន់យកនូវព្រះត្ព្តសរណគមន៍ចប្់ប្របូិ្រណ៍ប្តប្៉ាុទណណះ  
ត្រវូទទលួថា អាម ភឡន្ត ព្រះករុណា ទោកមាច ស់ ។ 
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ហ ើយហោកឱ្យនិច្ចសីលជាបហច្ចកសមាទានថា 

១. បាោត្ិបាា ឡវេមណី សិក្ខ ាបេំ សោេិយាមិ ខ្ុ ំ
ព្រះករុណាសូមសមាទាននូវសិកាា ប្េ គ៉ឺទចតនាជា ទហតុទវៀរ
ចាកកិរយិាទធាើសតាមានជីវតិឱ្យធាល ក់ចុះកនលង្គ៉ឺសមាល ប្់សតា ។ 
២. អេិន្ន ាទ្ន្ ឡវេមណី សិក្ខ ាបេំ សោេិយាមិ ខ្ុ ពំ្រះ
ករុណាសូមសមាទាននូវសិកាា ប្េ គ៉ឺទចតនាជា ទហតុទវៀរចាក
កិរយិាកាន់យកនូវវតថុ  ប្ែ ទគមិន្នឲ្យទដាយកាយ ឬ ទដាយ
វាចា ។ 
៣. ក្ឡមសុមិចាឆ ាចារា ឡវេមណី សិក្ខ ាបេំ សោេិ

យាមិ ខ្ុ ពំ្រះករុណាសូមសមាទាននូវសិកាា ប្េ គ៉ឺទចតនាជា 
ទហតុទវៀរចាកកិរយិាព្ប្ព្រឹតតខុសកាុង្កាមទាងំ្ឡាយ។ 
៤. មុោវាទ្ ឡវេមណី សិក្ខ ាបេំ សោេិយាមិ ខ្ុ ពំ្រះ
ករុណាសូមសមាទាននូវសិកាា ប្េ គ៉ឺទចតនា ជាទហតុទវៀរចាក
កិរយិាទព្វ នូវព្វកយកុហក ។ 
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៥. សុរាឡមេយ្មជជបបោេដ្ឋ ាន្ ឡវេមណី សិក្ខ ាបេំ  

សោេិយាមិ ខ្ុ ពំ្រះករុណាសូមសមាទាននូវសិកាា ប្េ គ៉ឺ
ទចតនាជាទហតុទវៀរចាកទហតុជាេីតាងំ្ត្នទសចកដីព្ប្មាេ គ៉ឺផ្សឹក
នូវេឹកព្សវងឹ្ គ៉ឺសុរា និង្ទមរយ័ ។ 
រួច្ហ ើយហោកអ្នកឱ្យសីលហោលហត្កើនរំឭកថា 

ឥោន្ិ បញ្ច  សិក្ខ ាបទ្ន្ិ ោធុក្ំ ក្ាវ ា  

អបបោឡេន្ ន្ិចចក្េំ សោម ាេក្ខ ិត្ពវ ំ។  

អាកទាងំ្ឡាយគប្បទីធាើនូវសិកាា ប្េទាងំ្ឡាយ ៥ ទនះឱ្យព្ប្ត្រ 
ព្តូវរកាឱ្យ អអស់កា ជានិចច ទដាយទសចកដីមិនព្ប្មាេ គ៉ឺថា 
កុបំ្ីទធាសព្ប្ប្ហសទឡើយ ។ 
អ្នកសមាទានត្រវូទទលួថា អាម ភឡន្ត ព្រះករុណា

ទោកមាច ស់ ។ 
ហោកអ្នកឱ្យសីលសម្តែងសីោនិសងសថា 

សីឡេន្ សុគត្ឹ យ្ន្តិ   សីឡេន្ ឡភាគសមបទ្ 

សីឡេន្ ន្ិពវ តុ្ឹ យ្ន្តិ   ត្ោម ា សីេំ  វឡិោធឡយ្។ 
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សតាទាងំ្ឡាយទៅកាន់សាថ នសួគ៌ ក៏ទព្ព្វះសី , សតា
ទាងំ្ឡាយ្នប្របូិ្រណ៍ទដាយទភាគៈ ក៏ទព្ព្វះសី , សតា
ទាងំ្ឡាយ្នទៅកាន់េីរ ំត់េុកាទព្វ  គ៉ឺព្រះនិព្វា ន ក៏ទព្ព្វះ
សី , ទព្ព្វះទហតុទនាះ បុ្គគ ជាសប្បុរសគប្បជីព្មះនូវសី  
ឱ្យប្រសុិេធ គ៉ឺថាកុឱំ្យទៅហមង្ទឡើយ ។ 
អ្នកសមាទានទទលួថា ោធុ ោធុ ោធុ ព្ប្ត្រ

ទហើយទោកមាច ស់ ៕ 
វិធសីមាទានសីល ៨ 

ឧក្ស (អហំ/មយំ្) ភឡន្ត វសិុំ វសិុំ េក្ខ ន្ាថ ាយ្  

ត្ិសេឡណន្ សហ អដ្ឋង្គសមន្ន ាគត្ំ ឧឡបាសថំ យាចា 

(មិ/ម) អន្គុគហំ ក្ាវ ា សីេំ ឡេថ (ឡម/ឡន្) ភឡន្ត។ (មាា ក់ឯង្
ព្តូវសូធយថា អហំ/មិ/ទម, រីរនាក់ទឡើង្ទៅ ព្តូវ សូធយថា មយ/ំម/ទនា) 

េតិុ្យ្មបិ (អហំ/មយំ្) ភឡន្ត វសិុំ វសិុំ េក្ខ ន្ាថ ាយ្  

ត្ិសេឡណន្ សហ អដ្ឋង្គសមន្ន ាគត្ំ ឧឡបាសថំ យាចា 

(មិ/ម) អន្គុគហំ ក្ាវ ា សីេំ ឡេថ (ឡម/ឡន្) ភឡន្ត។ 
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ត្តិ្យ្មបិ (អហំ/មយំ្) ភឡន្ត វសិុំ វសិុំ េក្ខ ន្ាថ ាយ្  

ត្ិសេឡណន្ សហ អដ្ឋង្គសមន្ន ាគត្ំ ឧឡបាសថំ យាចា 

(មិ/ម) អន្គុគហំ ក្ាវ ា សីេំ ឡេថ (ឡម/ឡន្) ភឡន្ត។ 

ខ្ុសូំមទគាររ ប្រិព្តព្រះករុណាែ៏ចទព្មើន (ខ្ុ ពំ្រះករុណា/ខ្ុ ំ
ព្រះករុណាទាងំ្ឡាយ) សូមនូវឧទ្សថ្យសី  ព្ប្កប្ព្រម
ទដាយអង្គ ៨ មួយអទនលើទដាយព្រះត្ព្តសរណគមន៍ ទែើមប ី
ព្ប្ទយាជន៍និង្រកាទផ្សសង្ៗ គាា  ប្រិព្តព្រះករុណាែ៏ចទព្មើន សូម
ព្រះករុណាទមតាត  ទធាើនូវទសចកដីអនុទព្គាះ ឱ្យនូវសី ែ ់ (ខ្ុ ពំ្រះ 
ករុណា/ ខ្ុ ពំ្រះករុណាទាងំ្ឡាយ) ។ 
ប្រិព្តព្រះករុណា...រកាទផ្សសង្ៗគាា  ជាគព្មប្់រីរែង្ផ្សង្ ។ 
ប្រិព្តព្រះករុណា...រកាទផ្សសង្ៗគាា  ជាគព្មប្់ប្ីែង្ផ្សង្ ។ 

ការទ្ទ្លួសរណគមន ៍ 
និង្ សមាទានសិកាា បទ្ ៨ 

ទោកអាកឱ្យសី ព្តូវទព្វ តាងំ្ ន្ឡោ ៣ ចប្ ់ទហើយឱ្យព្រះ
ត្ព្តសរណគមន៍ និង្ អាកសមាទានព្តូវេេួ ថា តាមទោកែូច
វធិីសមាទាន និចចស ី (ស ី៥) ខាង្ទែើម ។ 
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រួចទោកឱ្យនូវឧទ្សថ្យសី ជាប្ទចចកសមាទានថាៈ 
១. បាោត្ិបាា ឡវេមណី សិក្ខ ាបេំ សោេិយាមិ ខ្ុ ំ
ព្រះករុណាសូមសមាទាននូវសិកាា ប្េ គ៉ឺទចតនាជាទហតុទវៀរ
ចាកកិរយិាទធាើសតាមានជីវតិឱ្យធាល ក់ចុះកនលង្ គ៉ឺសមាល ប្់សតា ។ 
២. អេិន្ន ាទ្ន្ ឡវេមណី សិក្ខ ាបេំ សោេិយាមិ ខ្ុ ពំ្រះ
ករុណាសូមសមាទាននូវសិកាា ប្េ គ៉ឺទចតនាជា ទហតុទវៀរចាក
កិរយិាកាន់យកនូវវតថុ  ប្ែ ទគមិន្ន ឱ្យទដាយកាយ ឬ ទដាយ
វាចា ។ 

៣. អត្រពហម ចេយិា ឡវេមណី សិក្ខ ាបេំ សោេិយាមិ ខ្ុ ំ
ព្រះករុណាសូមសមាទាននូវសិកាា ប្េ គ៉ឺទចតនាជាទហតុ ទវៀរ
ចាកកិរយិាព្ប្ព្រឹតតនូវធម៌មិនព្ប្ទសើរ គ៉ឺទសរនូវទមថុ្យនធមម ។ 

៤. មុោវាទ្ ឡវេមណី សិក្ខ ាបេំ សោេិយាមិ ខ្ុ ពំ្រះ
ករុណាសូមសមាទាននូវសិកាា ប្េ គ៉ឺទចតនាជា ទហតុទវៀរចាក
កិរយិាទព្វ នូវព្វកយកុហក ។ 
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៥. សុរាឡមេយ្មជជបបោេដ្ឋ ាន្ ឡវេមណី សិក្ខ ាបេំ  

សោេិយាមិ ខ្ុ ពំ្រះករុណាសូមសមាទាននូវសិកាា ប្េ គ៉ឺ
ទចតនាជាទហតុទវៀរចាកទហតុជាេីតាងំ្ត្នទសចកដីព្ប្មាេ គ៉ឺផ្សឹក
នូវេឹកព្សវងឹ្ គ៉ឺសុរានិង្ទមរយ័ ។ 
៦.  វកិ្េឡភាជន្ ឡវេមណី សិក្ខ ាបេំ សោេិយាមិ ខ្ុ ំ
ព្រះករុណាសូមសមាទាននូវសិកាា ប្េ គ៉ឺទចតនាជា ទហតុទវៀរ
ចាកកិរយិាប្រទិភាគនូវទភាជនាោរកាុង្កា ខុស ។ 
៧. ន្ចចគីត្វាេិត្វសិូក្េសសន្ោោគន្ធវឡិេបន្- 

ោេណមណឌ ន្វភិសូន្ដ្ឋ ាន្ ឡវេមណី សិក្ខ ាបេំ  

សោេិយាមិ ខ្ុ ពំ្រះករុណាសូមសមាទាននូវសិកាា ប្េ គ៉ឺ 
ទចតនាជា ទហតុទវៀរចាកកិរយិារា ំនិង្ទព្ចៀង្ និង្ព្ប្គ ំនិង្ ទមើ 
នូវប្ បង្ ប្ែ ជាសព្តូវ ែ ់កុស ធម៌ និង្កិរយិាព្េព្េង្់ និង្
ព្ប្ដាប្់តាក់ប្តង្ សអិតសាអ ង្រាង្កាយ ទដាយផ្ចា កព្មង្ និង្ទព្គឿង្ 
ព្កអូប្ និង្ទព្គឿង្ោប្ទផ្សសង្ៗ ។ 
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៨. ឧចាច ាសយ្ន្មោសយ្ន្ ឡវេមណី សិក្ខ ាបេំ  

សោេិយាមិ ខ្ុ ពំ្រះករុណាសូមសមាទាននូវសិកាា ប្េ គ៉ឺ
ទចតនាជាទហតុទវៀរចាកេីទសនាសនៈ ែ៏ខពស់ហួសព្ប្មាណ និង្ 
េីទសនាសនៈែ៏ព្ប្ទសើរ ។ 

រួចទហើយអាកសមាទានព្តូវសូធយកណំតឧ់ទ្សថ្យកា ថា 
ឥមំ អដ្ឋង្គសមន្ន ាគត្ំ ពេុធបបញ្ញត្តំ ឧឡបាសថំ  

ឥមញ្ច  េត្តឹ ឥមញ្ច  េិវសំ សមមឡេវ អភិេក្ខ ិត្ុំ  

សោេិយាមិ។  

ខ្ុ ពំ្រះករុណាសូមសមាទាននូវឧទ្សថ្យសី  ែ៏ព្ប្កប្ 
ទដាយអង្គព្្បំ្ី ប្ែ ព្រះសមាម សមពុេធជាមាច ស់ ព្េង្់ព្តាស់ប្ញ្ញតត
េុកទហើយទនះ ទែើមបនឹីង្រកា ឱ្យប្របូិ្ណ៌ព្ប្ត្រ អស់កា 
កណំត់ត្ថ្យៃទនះ និង្យប្់ទនះ សូមកុស ចូរជាឧប្និសសយ័ ទធាើឱ្យ
ចាស់នូវព្រះនិព្វា ន រធែ៏អនាគតទៅឯមុខទនាះទោង្ ។ 
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រួចទហើយទោកអាកឱ្យសី ទព្វ ទព្កើនរឭំកថា 
ឥោន្ិ អដ្ឋ សិក្ខ ាបទ្ន្ិ ឧឡបាសថសីេវឡសន្ 

ឥមញ្ច  េត្តឹ ឥមញ្ច  េិវសំ ោធុក្ំ ក្ាវ ា អបបោឡេន្  

សោម េក្ខ ិត្ពវ ំ។  

អាកទាងំ្ឡាយ គប្បទីធាើនូវសិកាា ប្េទាងំ្ឡាយ ៨ ទនះ
ឱ្យព្ប្ត្រ ព្តូវរកាឱ្យ អ ទដាយអណំាចត្នឧទ្សថ្យសី  អស់
កា កណំត់ព្តឹម ១ ត្ថ្យៃ ១ យប្់ ទដាយទសចកដីមិនព្ប្មាេ គ៉ឺថាកុំ
ប្ីទធាស ព្ប្ប្ហសទឡើយ ។ 

អាកសមាទានព្តូវេេួ ថា អាម ភឡន្ត ព្រះករុណាទោក
មាច ស់ ។  

ទោកអាកឱ្យសី សប្មតង្សីោនិសង្សថា 
 សីឡេន្ សុគត្ឹ យ្ន្តិ   សីឡេន្ ឡភាគសមបទ្ 

សីឡេន្ ន្ិពវ តុ្ឹ យ្ន្តិ   ត្ោម ា សីេំ  វឡិោធឡយ្។ 

សតាទាងំ្ឡាយទៅកាន់សាថ នសួគ៌ ក៏ទព្ព្វះសី , សតា
ទាងំ្ឡាយ្នប្របូិ្រណ៍ទដាយទភាគៈ ក៏ទព្ព្វះសី , សតា
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ទាងំ្ឡាយ្នទៅកាន់េីរ ំត់េុកា ទព្វ គ៉ឺព្រះនិព្វា ន ក៏ទព្ព្វះ 
សី , ទព្ព្វះទហតុទនាះ បុ្គគ ជាសប្បុរសគប្បជីព្មះនូវសី  
ឱ្យប្រសុិេធ គ៉ឺថាកុឱំ្យទៅហមង្ទឡើយ ។ 

អាកសមាទានេេួ ថា ោធុ ោធុ ោធុ ព្ប្ត្រទហើយ
ទោកមាច ស់ ៕ 

ពុទធជយមងគ  

១.  ោហុំ សហសសមភិន្ិមមិត្ោវុធន្តំ 

ត្រគីឡមខេំ ឧេិត្ឡោេសឡសន្ ោេំ 

ទ្ន្េិធមមវធិិន្ ជិត្វា មុន្ិឡន្ទ ា 

ត្ឡន្តជោ ភវត្ុ ឡត្ ជយ្មង្គោន្ិ។ 

ព្រះមុនិនាទោកចារយ ផ្ចច ញ់ព្កុង្មារចិតតទមាហនធ និមមិតត្ែ
មួយព្វន់ កាន់សាស្តសាត វុធនានា ។ ជិះព្គីទមខ ជាតិ ទកាញ្ចនាេ
ខាររសុធា ព្រមទដាយមារទសនា រនលឹក ន់កង្សរាសា ន ។ 
ទដាយធមមរិធី ទាន្រមីជាព្ប្ធាន ព្កុង្មារចាញ់ព្េង្់ញណ 



រតនតតយប្បណាម 
  

40 

 

ព្ប្ណមយកាយថាា យវនាា  ។ រជីយមង្គ  ចូរមានែ ់ អាករា ់គាា  
ទដាយទតជះជយា ព្រះឈ្ាះមារព្គាទនាះទោង្ ។ 

២.   ោរាត្ិឡេក្មភិយុ្ជឈិត្សពវ េត្តឹ 

ឡោេមបន្េវក្មក្ខ មថេធយ្ក្ខ ំ 

ខន្ដី សុេន្តវធិិន្ ជិត្វា មុន្ិឡន្ទ ា 

ត្ឡន្តជោ ភវត្ុ ឡត្ ជយ្មង្គោន្ិ។ 

ព្រះមុនិនារិននាយកៈ ផ្ចច ញ់អាឡវយកាទឃ្មរទៅ រងឹ្រូស
មិនតាងំ្ទៅ កាុង្ខនតីគុណសតា ។ រហូតែ ់រាព្តី ព្រះជិនព្សី
ព្េង្់យុេធនា ត្ព្កប្ ង្ ព្កុង្មារា កាុង្ប្ឋមសទមាព ធី ។ ទដាយព្រះ
រិធីញណ ព្េង្់េូនាម ន ទដាយខនដី ញុងំ្ចិតតអសុរឱី្យប្ង្់រយុះចុះ
វនាា  ។ រជីយមង្គ ចូរមានែ ់អាករា ់គាា  ទដាយទតជះជយា 
ព្រះឈ្ាះអាឡវយកាទោង្ ។ 

៣.  ន្ឡាគិេ ឹគជវេំ អត្ិមត្តភតូ្ំ   

  ទ្វគគិចក្កមសន្ីវ សុទ្េុណន្តំ 
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ឡមត្តមពឡុសក្វធិិន្ ជិត្វា មុន្ិឡន្ទ ា 

ត្ឡន្តជោ ភវត្ុ ឡត្ ជយ្មង្គោន្ិ។ 

ព្រះមុនិនារិនជិនព្សី ផ្ចច ញ់ែរំទី ម្ ះនាឡាគិរវីរគជា ែ៏
ោនកាល ចុះទព្ប្ង្ទព្រច ។ សាោវ្វទឆះត្ព្ក ែូចទភលើង្ត្ព្រទឆះ
កទមាច មុតែូចចព្កព្កុតទរព្ជ ខាល ងំ្ែូចកមមអសនី ។ ទដាយព្រះ
វធិីព្សរ ទព្សាចេឹកអប្់គ៉ឺ្រមី ទមតាត ព្រះជិនព្សី ញុងំ្ែរំឱី្យព្ជះ
ថាល  ។ រជីយមង្គ  ចូរមានែ ់អាករា ់គាា  ទដាយទតជះជយា 
ព្រះឈ្ាះនាឡាគិរ ី។ 

៤.  ឧក្ខ ិត្តខគគមត្ិហត្ថសុទ្េុណន្តំ 

ោវន្តិ ឡយាជន្បថង្គេុិោេវន្តំ 

ឥេធីភិសង្ខត្មឡន្ ជិត្វា មុន្ិឡន្ទ ា 

ត្ឡន្តជោ ភវត្ុ ឡត្ ជយ្មង្គោន្ិ។ 

ព្រះមុនិនារិនទោកត្ព្ត មានព្រះេយ័ទធាើ្ែិោរយ ផ្ចច ញ់
ទចារអង្គុ ិមា  មានកព្មង្គ៉ឺព្មាមត្ែ ត្នមនុសសប្ែ គាត់កាត់ 
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មកទដាតចាក់ ជាមា ័យ អង្់អាចអណំាចត្ព្ក ែ៏មានត្ែសាា ត់
ព្ប្ោរ ។ កាន់ដាវអព្គវ ី ទែញព្រះមុនីសាសាត ចារយ ចមាៃ យផ្សលូ វ 
កនាដ រ កណាដ  ត្ព្រប្ីទយាជនា ។ រជីយមង្គ  ចូរមានែ ់អាក
រា ់គាា  ទដាយទតជះជយា ព្រះឈ្ាះអង្គុ ិមា  ។ 

៥.   ក្ាវ ាន្ ក្ដ្ឋមុេេំ ឥវ គពភិន្ីយា 

ចិ ច្ ាយ្ េដុ្ឋវចន្ំ ជន្ក្យ្មឡជឈ 

សឡន្តន្ ឡោមវធិិន្ ជិត្វា មុន្ិឡន្ទ ា 

ត្ឡន្តជោ ភវត្ុ ឡត្ ជយ្មង្គោន្ិ។ 

ព្រះមុនិនាមានព្រះភាគ ផ្ចច ញ់ព្េុសដព្វកយនាង្ចិញ្ញច  អទំរើ
ទធាើែូចជា ព្សីមានគភ៌ចាស់ទចើ ទព្វះ ។ យកទឈ្ើទធាើជាកូន រ័េធ
ទព្វះខលួនទព្វ ព្េទគាះ ព្រះរុេធឈ្ាះកា ទនាះ ទដាយសមាចារ
រិធី ។ រមាៃ ប្់ព្វកយចណាឌ   នាកណាដ  ជនព្ប្ុសព្សី ចិញ្ញច ចាញ់
្រមី គ៉ឺសចច ំព្វកយសតា ។ រជីយមង្គ  ចូរមានែ ់អាករា ់គាា  
ទដាយទតជះជយា ព្រះសាសាដ ឈ្ាះចិញ្ញច  ។ 
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៦.  សចចំ វោិយ្មតិ្សចចក្វាេឡក្តំុ្ 

វាទ្ភិឡរាបិត្មន្ំ អត្ិអន្ធភតូ្ំ 

ប ញ្ ាបេីបជេិឡា ជិត្វា មុន្ិឡន្ទ ា 

ត្ឡន្តជោ ភវត្ុ ឡត្ ជយ្មង្គោន្ិ។ 

ព្រះមុនិនារិនអាកព្្ជ ្ រុង្ទរឿង្សាៃ ចទដាយប្ញ្ញញ  ផ្ចច ញ់
សចចកៈជា និព្គនថទព្ៅរុេធវនិ័យ ។ អធាព្ស័យ  ះប្ង្់ព្វកយ
សតយព្តង្់តាមគាប្់ត្ច សរទសើរខលួនឯង្ត្ព្ក ទ ើកកមពស់ែូចែង្
េង្់ ប្ទង្ាើតមួរង្ង្ឹត ទដាយទព្វ ឥត ព្វកយទេៀង្ព្តង្់ ព្រះព្េង្់
កមាច ត់ប្ង្់ ទដាយព្ប្េីប្គ៉ឺប្ញ្ញញ  ។ រជីយមង្គ  ចូរមានែ ់អាក
រា ់គាា  ទដាយទតជះជយា ព្រះឈ្ាះសចចកនិព្គនថ ។ 

៧.  ន្ឡន្ទ ាបន្ន្ទភជុគំ វពិធុំ មហិេធឹ 

បុឡត្តន្ ឡថេភជុឡគន្ េោបយ្ឡន្ត ា 

ឥេធបូឡេសវធិិន្ ជិត្វា មុន្ិឡន្ទ ា 

ត្ឡន្តជោ ភវត្ុ ឡត្ ជយ្មង្គោន្ិ។ 
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ព្រះមុនិនារិនព្េង្់ញណ ញុងំ្ទមាគគោល នមានអណំាច 
ឱ្យប្ប្លង្ជានាគរាជ ទៅេូនាម នរយុះភុជង្គ ។ ទ ម្ ះនទនាា ប្ននា ចិតត
ទមាហនធ ទរឿង្ឫេធិរុង្ េិែាិកាចព្េនង្់ ព្េង្់ផ្ចច ញ់ទដាយរិធី្ន 
គ៉ឺឱ្យឧប្ទេស ឫេិធវទិសសែ ់ទមាគគោល ន ឫេធិនាគអនតរធាន ឱ្ន
ចុះចាញ់ព្រះទចសាដ  ។ រជីយមង្គ  ចូរមានែ ់អាករា ់ គាា  
ទដាយទតជះជយា ព្រះភគវាឈ្ាះនាគទោង្ ។ 

៨.  េុ្ គ ាហេិដ្ឋិភជុឡគន្ សុេដ្ឋហត្ថំ 

ត្រពហម ំ វសិុេធិជុតិ្មិេធិពក្ភិោន្ំ 

ញាោគឡេន្ វធិិន្ ជិត្វា មុន្ិឡន្ទ ា 

ត្ឡន្តជោ ភវត្ុ ឡត្ ជយ្មង្គោន្ិ។ 

ព្រះមុនិនារិនទគាតម ផ្ចច ញ់មោព្រហមទ ម្ ះ រកា 
សមាគ  ់ថាអាតាម  រុង្ទរឿង្ទដាយគុណវសុិេធ ។ ត្ែកាន់អាសិរ ពសិ គ៉ឺ
ចិតតព្េឹសដិែ៏ទមាះមុត កាន់ខុសផ្សលូ វសមពុេធ មិនទ ើកោក ះប្ង្់
ព្្ណ ។ ព្េង្់ឈ្ាះទដាយរិធី ឱ្សថ្យ វទិសសសព្មានត ផ្សសពំ្តូវគាប្់
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សនាដ ន គ៉ឺព្រះញណទព្្សទេសនា ។ រជីយមង្គ  ចូរមានែ ់
អាករា ់គាា  ទដាយទតជះជយា ឈ្ាះព្រោម  ឥតមានហមង្ ។ 

ឯាបិ ពេុធជយ្មង្គេអដ្ឋ្ោ 

ឡយា វាចឡន្ េិន្េិឡន្ សេឡត្ មត្ន្ទី 

ហិាវ ាន្ឡន្ក្វវិោិន្ិ ចបុេទវាន្ិ 

ឡោក្ខ ំ សុខំ អធិគឡមយ្យ ន្ឡរា សបឡ ញ្ ា។ 

ឡយា ន្ឡរា ជនឯណា កប្ប្ញ្ញញ ព្្សកដីខជិ  ឧសាហ៍ 

សាង្ទាន សី  សូធយរ ឹំកព្រះធម៌ត្ថ្យល ។ គាថាព្្បំ្ីប្េ ទនះ
កណំត់ទ ម្ ះរុេធជ័យ ខសូំធយសរាៗត្ថ្យៃ ទកើតមង្គ ជានិរនតរ ៍។ 

ឡោ ន្ឡរា រជីនទនាះ ្នរទំដាះទរាគអាសនា ឧប្ព្េរ 

អទនក ន់ មានព្ប្ការទផ្សសង្ៗផ្សង្ នឹង្ែ ់ធម៌ទកសមកានត គ៉ឺ
និព្វា នសុខកនលង្ ប្ ង្េុកា ទាងំ្បួ្នកង្ ទដាយរុេធជ័យមង្គ 
ទនះ ៕ 
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បារមី ៣០ 

ឥត្ិបិ ទ្ន្បាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មានព្រះភាគ

អង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយទាន្រមី ែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ ទ្ន្ឧបបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មានព្រះ

ភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយទានឧប្្រមីែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ ទ្ន្បេមត្ថបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មាន

ព្រះភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយទានប្រមតថ្ រមី 
ែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ សីេបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មានព្រះ

ភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយសី ្រមី ែូទចាះផ្សង្ ។ 
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ឥត្ិបិ សីេឧបបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មាន

ព្រះភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយសី ឧប្្រមី ែូទចាះ
ផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ សីេបេមត្ថបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មាន

ព្រះភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយសី ប្រមតថ្ រមី 
ែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ ឡន្ក្ខ មមបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មានព្រះ

ភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយទនកាមម្ រមី ែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ ឡន្ក្ខ មមឧបបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មាន

ព្រះភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយទនកាមមឧប្្រមី 
ែូទចាះផ្សង្ ។ 
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ឥត្ិបិ ឡន្ក្ខ មមបេមត្ថបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏

មានព្រះភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយទនកាមមប្រមតថ
្រមី ែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ ប ញ្ ាបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មានព្រះ

ភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយប្ញ្ញញ ្រមី ែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ ប ញ្ ាឧបបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មាន

ព្រះភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយប្ញ្ញញ ឧប្្រមី ែូទចាះ
ផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ ប ញ្ ាបេមត្ថបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏

មានព្រះភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយប្ញ្ញញ ប្រមតថ
្រមី ែូទចាះផ្សង្ ។ 
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ឥតិ្បិ វេិយិ្បាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មានព្រះ

ភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយវរិយិ្រមី ែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥតិ្បិ វេិយិ្ឧបបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មានព្រះ

ភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ទដាយវរិយិឧប្្រមីែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥតិ្បិ វេិយិ្បេមត្ថបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មាន

ព្រះភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយវរិយិប្រមតថ្ រមី 
ែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ ខន្តិបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មានព្រះភាគ

អង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយខនតិ្រមី ែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ ខន្តិឧបបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មានព្រះ

ភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយខនតិឧប្្រមី ែូទចាះផ្សង្ ។ 
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ឥត្ិបិ ខន្តិបេមត្ថបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មាន

ព្រះភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយខនតិប្រមតថ្ រមី 
ែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ សចចបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មានព្រះភាគ

អង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយសចច្ រមី ែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ សចចឧបបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មានព្រះ

ភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយសចចឧប្្រមីែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ សចចបេមត្ថបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មាន

ព្រះភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយសចចប្រមតថ្ រមី 
ែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ អធិដ្ឋ ាន្បាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មានព្រះ

ភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ទដាយអធិដាា ន្រមីែូទចាះផ្សង្ ។ 
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ឥត្ិបិ អធិដ្ឋ ាន្ឧបបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មាន

ព្រះភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយអធិដាា នឧប្្រមី 
ែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ អធិដ្ឋ ាន្បេមត្ថបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏

មានព្រះភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយអធិដាា នប្រមតថ
្រមី ែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ ឡមាត ាបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មានព្រះ

ភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយទមតាត ្រមី ែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ ឡមាត ាឧបបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មាន

ព្រះភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយទមតាត ឧប្្រមី ែូទចាះ
ផ្សង្ ។ 
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ឥត្ិបិ ឡមាត ាបេមត្ថបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏

មានព្រះភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយទមតាត ប្រមតថ
្រមី ែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ ឧឡបក្ខ ាបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មានព្រះ

ភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយឧទប្កាា ្រមី ែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ ឧឡបក្ខ ាឧបបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏មាន

ព្រះភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយឧទប្កាា ឧប្្រមី 
ែូទចាះផ្សង្ ។ 

ឥត្ិបិ ឧឡបក្ខ ាបេមត្ថបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏

មានព្រះភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយឧទប្កាា ប្រមតថ
្រមី ែូទចាះផ្សង្ ។ 
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ឥត្ិបិ សមត្តឹសបាេមី សមបឡន្ន ា ឡោ ភគវា ព្រះែ៏
មានព្រះភាគអង្គទនាះ ព្រះអង្គប្របូិ្រណ៍ ទដាយ្រមីតាងំ្ ៣០ 
ែូទចាះផ្សង្ ។ 

អនុសសតិ ១០ 
១- ពទុ្ធ ាន្សុសតិ្ ការរ ឹកទរឿយៗចទំព្វះគុណព្រះរុេធ ។ 

២- ធោម ាន្សុសតិ្ ការរ ឹកទរឿយៗចទំព្វះគុណព្រះធម៌ ។ 

៣- សង្ោន្សុសតិ្ ការរ ឹកទរឿយៗចទំព្វះគុណព្រះសង្ឃ ។ 

៤- សីោន្សុសតិ្ ការរ ឹកទរឿយៗចទំព្វះសី រប្ស់ខលួន ។ 

៥- ចា្ន្សុសតិ្ ការរ ឹកទរឿយៗ ចទំព្វះទានប្ែ ខលួន្ន

ប្រចិាច គទហើយ ។ 

៦- ឡេវាន្សុសតិ្ ការរ ឹកទរឿយៗចទំព្វះគុណធម៌ប្ែ ទធាើឲ្យ 

បុ្គគ ្នទកើតជាទេវតា ។ 
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៧- ឧបោន្សុសតិ្ ការរ ឹកទរឿយៗចទំព្វះធម៌ ជាេីសៃប្់រមាៃ ប្់ 

គ៉ឺព្រះនិព្វា ន ។ 

៨- មេោន្សុសតិ្ ការរ ឹកទរឿយៗ ចទំព្វះទសចកតីសាល ប្់ ។ 

៩- ក្យ្គាន្សុសតិ្ ការរ ឹកទរឿយៗ ចទំព្វះកាយឲ្យទ ើញ

ថាមិនសាអ ត មិន អ ។ 

១០- អាន្បាន្សុសតិ្ ការរ ឹកទរឿយៗ ចទំព្វះ ខយ ់ែក

ែទង្ាើម ប្ែ ែកទចញែកចូ  ។ 

☆ ឡមាត ា ក្េុោ មេិុា ឧឡបក្ខ ា 

☆ ន្មេូបំ អនិ្ចច ំន្មេូបំ េកុ្ខ  ំន្មេូបំ អន្ាត ា។ 
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ប្តដិទានគាថា 
យំ្ កិ្ញ្ច  ិកុ្សេក្មម ំ ក្ត្វ ពវ  ំកិ្េយំិ្ មម 

ក្ឡយ្ន្ វាចា មន្ោ  តិ្េឡស សគុតំ្ ក្តំ្។  

ឡយ្ សាត ា សញ្ញឡិន្ អត្ថ ិ   ឡយ្ ច សាត ា អសញ្ញឡិន្ 

ក្តំ្ បញុ្ញផេំ មយ្ ហ ំ         សឡពវ  ភាគី ភវន្ត ុឡត្។ 

ឡយ្ តំ្ ក្តំ្ សុវេិិតំ្   េិន្ន ំបញុ្ញផេំ មយា 

ឡយ្ ច ត្ត្ថ ន្ ជ្ន្ន្ត ិ  ឡេវា គន្តវ ា និ្ឡវេយំុ្។ 

សឡពវ  ឡោក្ម ហ ិឡយ្ សាត ា  ជីវន្ត ាោេឡហតុ្ក្  

មន្ញុ្ញ ំឡភាជនំ្ សឡពវ   េភន្ត ុមម ឡចត្ោតិ្។ 

យ ំកិញ្ច  ិប្ព្ប្កាពយ 

ទានប្ែ ខ្ុ ំ្ នទធាើទហើយ ព្រះគុណទអើយសូមសចាច  

ឧេាិសផ្ស ទនះណា  ជូនមាតាប្ិតាខ្ុ  ំ។ 

ជីែូននិង្ជីតា   ព្គូអាចារយទាងំ្តូចធ ំ

ញតិមិតតព្គប្់និគម  មកជួប្ជុេំេួ ផ្ស  ។ 
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ប្ែ កូនទៅ្នទធាើ  នូវអទំរើជាកុស  

សូមទានឲ្យ្នែ ់  ទទាះមណឌ  ៃ្ យយា៉ា ង្ណា ។ 

កុស ទាងំ្អស់ហាឹង្  សូមេីរឹង្ទ ើទេវតា 

ប្ែ មានចិតតទមតាត   នាផំ្សោទាងំ្អស់ទនះ ។ 

ទៅជូនឲ្យខ្ុផំ្សង្   ែូចប្ណំង្កុបំ្ីទធាស 

កូនទៅទៅឯទណះ  មិនព្ប្ប្ហសប្ញ្ជូ នទៅ ។ 

សូមមានចិតតរកីរាយ  ទដាយសប្ាយេេួ យក 

កូនទៅ្នត្  ក  ប្ញ្ជូ នមកទោកព្គប្់ព្្ណ ។ 

ទែើមបទីសាយកមានត  សូមឲ្យ្នទៅសុខជា 

កូនទៅទាងំ្អស់គាា   ្នបូ្ជាជូនទៅទោង្ ៕ 
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យ ំកិញ្ច  ិប្ព្ប្កាពយមួយប្ប្ប្ទទៀត 

កុស កមមតិចតួចឯណា ប្ែ ចិតតព្ជះថាល ទហើយខ្ុ ំ្ នទធាើ 

ទដាយកាយវាចាចិតតខ្ុ ទំអើទរើ គួរនាទំៅទ ើទកើតឋានត្ព្តព្តិង្ស។ 

សតាមានសញ្ញញ ឯណា្នែឹង្   បុ្ណយប្ែ ខ្ុ ពំ្ប្ឹង្ខទំធាើទនះកតី 

សូមបរួីកសតាជាអសញ្ញី   ក៏ខ្ុគំប្បបី្ចកបុ្ណយទនះឲ្យ ។ 

ថាទប្ើរួកសតាទនាះមិនែឹង្ទហើយ   ក៏ខ្ុសូំមឲ្យទេវតាមានឫេធិ 

អទញ្ជើញទៅព្្ប្់ទៅដាស់ទតឿនចិតត        
          ទដាយកតីអាណិតសតាកាុង្ទោកា ។ 

ឲ្យ្នែឹង្ទហើយទដាយចិតតទមតាត         
         ទព្តកអរព្គប្់គាា កាុង្ទោកទាងំ្មូ  
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សូមមានអាោររស់ទៅទដាយព្សួ       
        ទដាយ្នេេួ ផ្ស បុ្ណយទនះទោង្ ៕ 

ទតជះខ្ុំសាង (កាពយ) 
ទតជះខ្ុសំាង្  សមអិតសមាអ ង្ ឱ្នកាយវាចា  
សូមសុខទសាភា  រួចរីេុកាា   ឆលង្ែ ់ទព្តើយមោ
    ទព្វ គ៉ឺនិព្វា ន ។ 
ព្គប្់ជាន់ព្គប្់ជាតិ កុឲំ្យខ្ុឃំ្មល ត  រីសី និង្ទាន  
គនិំតខ្ុ ទំកើត   កទំណើ តខ្ុមំាន មគគផ្ស ជាសាព ន 
    ែ ់សាថ នត្ថ្យលថាល  ។ 
ខ្ុជូំនមគគផ្ស   ចទំព្វះទៅែ ់ មាតាប្ិតា  
គុណព្គូឧប្-  ជាយាចារយ  គុណញតកា 
    ព្្រីំរសនាត ន ។ 
ជីែូនជីតា   រស់ទៅកតីណា     ទោកមាច ស់ប្ចកសាថ ន 
ខ្ុជូំនមគគផ្ស   កុស ទថ្យាើនថាា ន  សូមសុខទកសមកានត
    ែ ់សាថ នផុ្សតេុកា ។ 
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សូមសចាច     ទកើតជាតិណាៗ    សូមឲ្យខ្ុសុំខ 
សូមមានប្ញ្ញញ   ភល៉ឺថាល មុះមុត  រួចផុ្សតរីេុកា  
    ែ ់និព្វា នទោង្ ៕ 

វិសាខាឧទាន 

ទសចកតីព្តិះរះិរប្ស់ខ្ុថំា   

ទតើទៅទរ ណាខ្ុ ំ្ នថាា យទាន 

នូវព្្សាេថ្យមីតាមព្េរយប្ែ មាន        
            ជាវោិរទានថាា យចទំព្វះសង្ឃ ។ 

ទសចកតីព្តិះរះិរប្ស់ខ្ុថំា       
        ទតើទៅទរ ណាខ្ុ ំ្ នឱ្នអង្គ 

ថាា យប្ព្គរូកទខាើយទដាយចិតតផ្សចិតផ្សចង្់     
         ចទំព្វះែ ់សង្ឃប្ែ គង្់កាុង្វតត ។ 
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ទសចកតីព្តិះរះិរប្ស់ខ្ុថំា       
             ទតើទៅទរ ណាខ្ុ ំ្ នថាា យភតត 

ផ្សសទំដាយមសំៈទធាើទដាយហមត់ចត់     
          សោកភតតជាអាោរទាន ។ 

ទសចកតីព្តិះរះិរប្ស់ខ្ុថំា       
                              ទតើទៅទរ ណាជួប្ព្រះព្េង្់ញណ 

ព្រមទាងំ្ព្រះសង្ឃសទាធ ខ្ុមំាន      
                                       ថាា យចីវរទានសរំត់សាច់ អ ។ 

ទសចកតីព្តិះរះិរប្ស់ខ្ុថំា       
         ទតើទៅទរ ណាជួប្សង្ឃប្វរ 

ថាា យទភសជជៈេឹក លុ ទំព្ប្ង្សារ      
        េឹកទដាះទគា អនិង្េឹកអទំៅ ។ 
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មកែ ់ឥឡូវខ្ុ ំ្ នសទព្មច      
        ព្គប្់មុខទព្សច្ច់ឥតមានស ់ទៅ 

ខ្ុ ំ្ នថាា យទានកប្់េុកយា៉ា ង្ទព្ៅ     
     កាុង្ែទំណើ រទៅកាន់ព្រះនិព្វា ន ៕ 

តាងំទសចកតីព្បាថាា  

សូមឲ្យអាកទាងំ្ឡាយ  សុខសប្ាយទាងំ្គាា  

កុឲំ្យមានទរាគា   ព្រមទាងំ្ញតិមិតតសនាត ន ។ 

ចូរខពំ្ប្ឹង្ព្ប្ព្រឹតត   សាង្សុចរតិធម៌ឲ្យ្ន 

សរាត្ថ្យៃសាសនាមាន  ខទំធាើទានសី ភាវនា ។ 

ទកើតមកកាុង្ទោកីយ៍  ជនព្ប្ុសព្សីមានវាសនា 

ខទំរៀនសូធយធម៌អាថ្យ៌  ទាន់សាសនាព្រះព្េង្់ញណ ។ 
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តបតិទយើង្មិនសាគ  ់ផ្សលូ វ  និង្ទែើរទៅព្រះនិព្វា ន 

ជាេីសុខទកសមកានត   ះប្ង្់្នចាកមនាិ  ៕ 
ទានចិញ្ចមឹប្ុព្ត 

១- ទានចិញ្ចឹ មបុ្ព្តប្រសុិេធកាុង្ត្ផ្សា     
           រហូតែ ់ត្ថ្យៃបុ្ព្តត្ថ្យលចាកគភ៌ 

ទានចិញ្ចឹ មទសាម ះេឹកទដាះប្ប្រ   

   កូនរស់្ន អទព្ព្វះធម៌សប្បុរស ។ 

២- ទានថាា យែ ់សង្ឃផ្សចង្់ឧេាិសទាន  

    ទព្ប្តរួចរីឃ្មល នទព្ព្វះទានរទំដាះ 

ទានជាទេវធម៌ មអសប្បុរស     
           ទានមានចិតតទសាម ះសទស្តអគ ះជីវតិ ។ 

៣- ទានគ៉ឺជាព្េរយជាប្់តាមសនាត ន   
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ទានគ៉ឺជាសាព នឆលង្ភរង្ង្ឹត 

 ទានកាច់ប្ំ្ ក់ទមាហៈកាុង្ចិតត   

្នព្តាស់ែឹង្រិតតបតិទាន្រមី ។ 

៤- ត្ហកូនព្ប្ុសព្សីគប្បចីាេុំក     

គុណមាត យឱ្រុកទានាធិប្ត ី

កូនែឹង្មង្គ សាមសិប្ព្្បំ្ី   
ទជៀសកមមអព្ប្ិយ៍ផុ្សតភ័យអ្យ ៕ 

អនលង់ទាងំប្ួន 
ប្រិព្តព្រះគុណព្រះករុណា គង្់ទ ើអាសនាស័កាសមរមយ 

ែឹកនាទំេសនាទព្្សទយើង្ខ្ុ  ំ ទែើមបអីប្់រកំាយវាចា ។ 

ទយើង្ខ្ុ ពំ្គប្់គាា ព្តូវ ិច ង្់ ចុះកាុង្អនលង្់បួ្នព្ប្ការ  

អនលង្់េីមួយគ៉ឺកាមា  ប្ែ ទរញសតាត កាុង្កាមគុណ ។ 
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អនលង្់េីរីរ ភទវា ៈ  ទាញសតាេមាល ក់កាុង្េុកាធៃន់ 

វ ិសាល ប្់វ ិទកើតជានិរនតរ ៍ ឥតមានព្សាកព្សានតកាុង្ភរប្ី ។ 

អនលង្់េីប្ី េិទដាា  ៈ  ទាញសតាេមាល ក់កាុង្អវចិី 

ទព្ព្វះេិែាិយ ់មិនព្ប្ត្រ បុ្ណយកតី្ប្កតីឥតអទំរើ ។ 

អនលង្់េីបួ្ន គ៉ឺអវជិាជ   ្ងំ្សតានានាឲ្យសាា ក់ទសាើរ 

នាសំតាវទង្ាង្មិនឲ្យទធាើ  អទំរើបុ្ណយទានសី ភាវនា ។ 

ទហតុទនះព្រះគុណព្រះករុណា គង្់ទ ើអាសនាព្រះធមាម  

ែឹកនាទំយើង្ខ្ុទំាងំ្អស់គាា  ទឡើង្ជិះនាវាព្រះត្ព្ត កាណ៍ ។ 

កមាច ត់កិទ សនិង្តណាា  ព្រមទាងំ្អវជិាជ ទដាយអរយិ- 

មគគកាច់ប្ំ្ ក់សង្ារចព្ក ចូ កាន់អមតៈព្រះនិព្វា នទោង្។ 
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ធម៌ផ្សាយទមតាត  

សឡពវ  បុេត្ថិោយ្ េិោយ្ សាត ា អឡវរា សុខី ឡោន្ត ុ

សឡពវ  បុេត្ថិោយ្ អន្េុិោយ្ សាត ា អឡវរា សុខី ឡោន្ត ុ 

សឡពវ  េក្ខ ិោយ្ េិោយ្ សាត ា អឡវរា សុខី ឡោន្ត ុ

សឡពវ  េក្ខ ិោយ្ អន្េុោិយ្ សាត ា អឡវរា សុខ ីឡោន្ត ុ 

សឡពវ  បចឆិោយ្ េិោយ្ សាត ា អឡវរា សុខី ឡោន្ត ុ

សឡពវ  បចឆិោយ្ អន្េុិោយ្ សាត ា អឡវរា សុខី ឡោន្ត ុ 

សឡពវ  ឧត្តរាយ្ េិោយ្ សាត ា អឡវរា សុខី ឡោន្ត ុ

សឡពវ  ឧត្តរាយ្ អន្េុិោយ្ សាត ា អឡវរា សុខី ឡោន្ត ុ 

សឡពវ  ឧបេោិយ្ េិោយ្ សាត ា អឡវរា សុខី ឡោន្ត ុ

សឡពវ  ឡហដ្ឋិោយ្ េិោយ្ សាត ា អឡវរា សុខី ឡោន្ត ុ 
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សឡពវ  សាត ា អឡវរា ឡោន្ត ុសុខិា ឡោន្ត ុន្េិទកុ្ខ ា ឡោន្ត ុ

អពោបជា ឡោន្ត ុអន្ីោ ឡោន្ត ុេីោយុ្ក្ ឡោន្ត ុ

អឡរា្ ឡោន្ត ុសមបត្តីហិ សមិជឈន្ត ុសុខី អាត ាន្ំ បេហិេន្ត។ុ 

រួកសតាទាងំ្អស់កាុង្េិសបូ្រ៌ េិសអាទគាយ៍ េិសេកសណិ 
េិសនិរតី េិសប្សចឹម េិសព្វយរយ េិសឧតតរ េិសឦសាន េិស
ខាង្ទ ើ េិសខាង្ទព្កាម សូមឲ្យជាសតាមិនមានទរៀរនឹង្គាា  សូម
ឲ្យមានប្តទសចកតីសុខជានិចច រួកសតាទាងំ្អស់ សូមកុមំានទរៀរ
នឹង្គាា  សូមឲ្យ្នប្តទសចកតីសុខ ឲ្យព្្សចាកេុកា កុរំា្េ
គាា  កុមំានទសចកតីព្រួយចបំ្ប្ង្ សូមឲ្យមានអាយុប្វង្ កុឲំ្យមាន
ទរាគ សូមឲ្យ្នសទព្មចទដាយសមបតតិទាងំ្ឡាយ សូមរកានូវ
ខលួនឲ្យជាសុខទរៀង្ទៅ ។ 

េកុ្ខ បបាត ា ច ន្េិទកុ្ខ ា      ភយ្បបាត ា ច ន្ពិភយា 

ឡោក្បបាត ា ច ន្ិឡសាក្  ឡោន្ត ុសឡពវ បិ បាណឡិន្។ 
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សតាទាងំ្ឡាយទាងំ្រួង្ ប្ែ ែ ់នូវទសចកតីេុកា សូមឲ្យ
ជាសតា្ ត់ទសចកតីេុកាទៅ ប្ែ ែ ់នូវភ័យ សូមឲ្យជាសតា
្ត់ភ័យទៅ ប្ែ ែ ់នូវទសចកតីទសាក សូមឲ្យជាសតា្ ត់   
ទសចកតីទសាកទៅទោង្ ៕ 

អនុទមាទនារកាា យាចនគាថា 

អាក្សដ្ឋ ា ច ភមូមដ្ឋ ា  ឡេវា ន្្ មហិេធិក្  

បុញ្ញំ ឡន្ អន្ឡុោេន្ត ុ ចិេំ េក្ខ ន្ត ុោសន្ំ។ 

រទីេវតានិង្នាគ សថិតទៅនាភូមិប្ផ្សនែី ទៅទ ើអាកាសកតី 
មានសិរែី៏ឧតតម សូមអនុទមាេនានូវបុ្ណយជារប្ស់ខ្ុ  ំទហើយសូម 
ជួយប្ថ្យទាងំ្នូវសាសនាអស់កា ប្វង្ ។ 

អាក្សដ្ឋ ា ច ភមូមដ្ឋ ា  ឡេវា ន្្ មហិេធិក្  

បុញ្ញំ ឡន្ អន្ឡុោេន្ត ុ ចិេំ េក្ខ ន្ត ុរាជ្ឡន្។ 



រតនតតយប្បណាម 
  

68 

 

 រទីេវតានិង្នាគសថិតទៅនាភូមិប្ផ្សនែី ទៅទ ើអាកាសកតី 
មានសិរែី៏ឧតតម សូមអនុទមាេនានូវបុ្ណយជារប្ស់ខ្ុ  ំទហើយសូម
ជួយប្ថ្យទានូំវរាជា អស់កា ប្វង្ ។ 

អាក្សដ្ឋ ា ច ភមូមដ្ឋ ា  ឡេវា ន្្ មហិេធិក្  

បុញ្ញំ ឡន្ អន្ឡុោេន្ត ុ ចិេំ េក្ខ ន្ត ុញាត្ិឡយា។ 

 រទីេវតានិង្នាគ សថិតទៅនាភូមិប្ផ្សនែី ទៅទ ើអាកាសកតី 
មានសិរែី៏ឧតតម សូមអនុទមាេនានូវបុ្ណយជារប្ស់ខ្ុ  ំទហើយសូម
ជួយប្ថ្យទាងំ្នូវរួកញតិអស់កា ប្វង្ ។ 

អាក្សដ្ឋ ា ច ភមូមដ្ឋ ា  ឡេវា ន្្ មហិេធិក្  

បុញ្ញំ ឡន្ អន្ឡុោេន្ត ុ ចិេំ េក្ខ ន្ត ុបាណិឡន្។ 

 រទីេវតានិង្នាគសថិតទៅនាភូមិប្ផ្សនែី ទៅទ ើអាកាសកតី 
មានសិរែី៏ឧតតម សូមអនុទមាេនានូវបុ្ណយជារប្ស់ ខ្ុ ទំហើយសូម
ជួយប្ថ្យទានូំវរួកសតាអស់កា ប្វង្ ។ 
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អាក្សដ្ឋ ា ច ភមូមដ្ឋ ា  ឡេវា ន្្ មហិេធិក្  

បុញ្ញំ ឡន្ អន្ឡុោេន្ត ុ ចិេំ េក្ខ ន្ត ុឡន្សទ្។ 

រទីេវតានិង្នាគ សថិតទៅនាភូមិប្ផ្សនែី ទៅទ ើអាកាសកតី 
មានសិរែី៏ឧតតម សូមអនុទមាេនានូវបុ្ណយជារប្ស់ខ្ុ  ំទហើយសូម
ជួយប្ថ្យទានូំវទយើង្ខ្ុអំស់កា ប្វង្ ។ 

ថាា យប្ងគំរតនត្ព្ត 

វតថុ  គ៉ឺបុ្គគ    គប្បែី ់ថាា យបូ្ជា 

ត្ព្កប្ ង្វតថុណា  យា៉ា ង្ព្ប្ទសើរជាង្ត្ព្កទរក 

ខ្ុ ំ្ នតាក់ប្តង្កាយ ប្ង្គថំាា យចិតតព្តង្់ទព្តក 

រតនៈប្ីជាឯក  កាុង្េីទនះសូមកុស  

ផ្ស បុ្ណយជួយកមាច ត់ ឧប្េាវៈកុែំិតែ ់  
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ចត្ព្ង្សូមកុយំ ់  ចូរកុឲំ្យប្ទង្ាើតមាន   
ែ ់ខលួនទយើង្ខ្ុណំា តាងំ្សចាច ជាព្ប្ធាន 

ចបំ្ណកផ្ស បុ្ណយមាន  សូមសទព្មចនិព្វា នទោង្ ៕ 

សទិធិយាចនគាថា  

សិេធមត្ថ ុសិេធមត្ថ ុ    សិេធមត្ថ ុឥេំ ផេ ំ  

ឯត្សមឹ េត្ន្ត្តយ្សមឹ     សមបោេន្ឡចត្ឡោ។ 

សូមផ្ស ត្នចិតតប្ែ ព្ជះថាល  កាុង្ព្រះរតនព្ត័យទនាះ ផ្ស 
ទនះ ចូរជាផ្ស សទព្មច ចូរជាផ្ស សទព្មច ចូរជាផ្ស សទព្មច ។  

ភាសតិធម៌ 

ចិត្តំ ទន្ត ំ សុខាវហំ ចិតតប្ែ ទគេូនាម ន្ន អទហើយ ប្តង្នា ំ
មកនូវទសចកតីសុខ ។ 

ន្ត្ថិ ខន្ធសមា ទុក្ខា  ទសចកតីេុកាទសមើទដាយខនធមិនមានទឡើយ ។ 

https://slromly.blogspot.com/2016/11/blog-post_70.html
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សុខខា បញ្ញសស ឧចចខោ ការសនសបុំ្ណយនាមំកនូវទសចកតី
សុខ ។ 

សុខំ ោវ ជរា សីលំ សី នាទំសចកតីសុខមកឲ្យរហូតែ ់
ចាស់ជរា ។ 

ទទខោ បុញ្ញំ  បវត្តត្ិ បុ្ណយរប្មង្ចទព្មើនែ ់អាកឲ្យទាន ។ 

សុសសសំូ លភខត្ បញ្ញំ  ការសាត ប្់ទដាយ អរប្មង្្ននូវ 
ប្ញ្ញញ  ។ 

អធិដាា នចិតត 

 សូមព្រះរុេធសាសនារុង្ទរឿង្ចទព្មើន សូមឲ្យរុេធសាសនា
ផ្សាយេូទៅ ទរញសក ទោក សូមឲ្យទោកទាងំ្មូ ្ន
ព្ប្កប្ទដាយសនតិភារ ព្រះសកយមុនីសមពុេធព្េង្់ព្តាស់ថា នតថិ 
សនតិប្រ ំសខុំ រំុមានទសចកដីែត្េទព្ៅអរីំទសចកដីសៃប្់ទឡើយ ។ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សពវទានំ ធមមទាន ំជិនាតិ  

ធមមទានឈ្នះអស់ទានទាាំងរងួ 


