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ពារយផ្ផដើម 

     េោងោមេសចក៵រីតូវឿររបស់របំជនែខ្មរ  ែដលំអនកឿន់ស្សនារពោះពុទធ 
នាសម័យបចហបើបននេនោះ  ែដលេ៉យភាគេរចើនចង់េរៀនសូរតរពោះធម៌  ែតានឿរ
ពិ កអាននូវពាកើយំភាស្ ល ី ែដលំមូលេហតុនាុំឲើយៅប់េនឿយណាយកនហង
ឿរចង់េរៀនរពោះធម៌  រួមទាុំងមិនសូវានេពលទុំេនរនឹងចូលេៅរកសមណៈេដើមើបី
ស្កសួរ  ឬ នឿរបៃលើត់ពនើយល់ផងេនាោះ  ពួកេត់នឹងអាចេ ោះបង់េោលនូវឿរ
ចង់េរៀនរពោះធម ៌ ែដលំឲវាទេរបៀនរបេៅរបស់រពោះសាមើសមពហទធេទៀតផង  ។ 
      េ៉យខ្៳ហុំ ទ នឆលងឿត់កនហងឿរេរៀនសូរតរពោះធម៌ំភាស្ លី ជួបឿរ
លុំ កៀយើុំង  េរពាោះេរៀនេ៉យខ្លអនឯង  េពលខ្លោះក៏ទុកេសៀវេៅេោលេ៉យអានេៅ
មុខ្មិនរួច  ោឝើងេនោះដែដលៗំេរចើនដង  ។ 
   លុោះេវោេរឿយមកខ្៳ហុំ ទ នេរៀនោមវីេដអ ូ(YouTube) ានឿរបៃលើត់ឿរ
អានភាស្ ល ី ខ្៳ហុំ ទ នពើាោមេផទៀងផ្ឍើត់ោមេសៀវេៅរបស់អនករ ជ៳េយើង
 នេរៀបេរៀងរួចមកពីមុនេហើយ ដូចំ ៖    គិហិបដិបតតិ,    របជុុំភាណវារៈ,  
ធម៌នមសើឝឿរ ំេដើម  េទើបេចោះអានភាស្ លី នសមគួរ  ។ 
       េ៉យបុណើយកុសល ន៉ស់េតឿន ខ្៳ហុំ ទោប់េផ៵ើមេរៀបេរៀង និងចមលងនូវ
រពោះធម៌របស់រពោះសាមើសមពហទធ  ោមចើាប់េដើមេ៉យមិនលុំេអៀង ខ្៳ហុំ ទរេន់ែត
បែនថមអកើឝរែខ្មរេៅពីៀងេរឿម  េដើមើបីកុំណត់សុំេឡងសរាយកនហងឿរអានភាស្
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 ល ី ំជុំនួយដល់អនកចង់េរៀនសូរតរពោះធម៌  េ៉យខ្លអនឯងដុំបូងៗានភាពៃយ
រសួលេរៀន  និងយល់ចូលចិតត ន  ។ 
     ខ្៳ហុំ ទ នេរៀបេរៀងអតថបទធម៌េផើឝងៗ  ែដលំស្តើៃដរបស់េោកអនករ ជ៳  
កវីនិពនធទាុំងឡាយជុំនាន់េដើម ានដូចំ ៖ 
  -គិហិបដិបតតិពិស្ឈើរ របស់ រពោះសីលសុំវរៈ  រស ់ ែកវ 
  -គិហិបដិបតតិ របស ់រពោះរគូវមិលបើបេ ញ្ើ  អ ុ៊ុំ  ស ូរ 
  -គិហិបដិបតតិពិស្ឈើរ របស់ ម.ឧ  េៅ ឈឺន និងរពោះរគូសងើសោឌើ  ជួន ណាត 
  -របជុុំភាណវារៈ  ែសម  សូរ 
  -ឧបករណ៍ធមមវិភាគ   ធមមវេរាតតម  តុង  ឈួន  ចនទវជិេរា 
  -អភិធមមតថសងហៈ បរិេច៰ទទ ី១ របស ់ភិកហ អគធីេរា  គង ់សុមិតត 
  -វចនានុរកមែខ្មរ  សេម៵ចរពោះមោសុេមធាធិបតី ជួន ណាត ( េំត ញ្ើេណា )  
   េដើមើបីេផទៀងផ្ឍើត់ទាុំង លី ទាុំងអករាវិរុទធ និងអតថបទកនហងេសៀវេៅេនោះទាុំងរសុង។   
     ខ្លឹមស្រកនហងេសៀវេៅធម៌តូច េស៵ើងមួយចើាប់េនោះ ក៏អាចំមូល៉ញើនរគឹោះៃនពុទធ
បរស័ិទ  ក៏េដើមើបីំគុណរបេោជន៍សរាប់ពុទធស្សនិកជន   កនហងេេលបុំណង
េលើកសទអយរពោះពុទធស្សនាឲើយរីកចេរមើនរុងេរឿងំនិចនិរនតរ៍តេរៀងេៅ  ។ 
         ខ្៳ហុំ ទសូមអភ័យេទាស និងែថលងអុំណរគុណដល់សបើបហរសរបុស រសី
ទាុំងឡាយ នអាន     នេ ើញនូវរាល់កុំហុសខ្ុសឆងរតង់កែនលងណាមួយ   ំ
ភាស្ លីក៵ី  ំអករាវិរុទធក៵ ី ំែយើេែយើងក៵ ី សូមេមោឋើរបណីជួយែកសរមួល
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េ៉យក៵ីអនុេរេោះផងចុោះ  ។  ខ្៳ហុំ ទរង់ោុំទទួលេ៉យេស្មនសើឝរីករាយ  េរពាោះ
េនោះំឿរស្កលើបងេរៀបេរៀងដុំបូង  ។ 
         ំចុងប្ងើប់សូមេេរពជូនពរជ័យសិរីមងល វិបុលសុខ្រគប់របឿរ ចូរ
េកើតានដល់អស់េោកទាុំងអស់រគប់ៗេតើ េហើយសូម នទាន់រពោះសិអារើយេមរតិយ៍
រពោះេពាធិសតវេោកោងមកេលើករពោះស្សនារពោះសមណេេតម ឲើយថហុំេថើង
រុងេរឿងដូចជុំនាន់រពោះអងគង់ធរានេៅដេូោតើោះឯងេោង  ។ 
                            

************ 
            េរៀបចុំេលើកទី ១  េៅៃថ រពហសើបតិ៍ ១០េកើត ែខ្េចរត ៅតើុំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ 
                                                              ៃថទី០២ ែខ្េមស្ គ.ស.២០២០  ។ 

 
                               សូមអររពោះគុណ និងអរគុណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បុំផុត 

                                អុំពីខ្៳ហុំរពោះករុណា ខ្៳ហុំ ទ  ទុុំ ថាវរិនទ 
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ពារយឧទទិស្ 
េ៉យឫទធិអុំណាចេតជោះ រម ីៃនរពោះសាមើសេាពើធិ ញ្ើណ  ខ្៳ហុំសូមឧទទិសនូវកុសល
ផលបុណើយែដលំអនិសងើឝមកពីឿរពើាោមសរេសរេនោះ ៖ 
 -ជូនដល់ បុពវឿរីជន អនករ ជ៳ កវីនិពនធ ែដល នេរៀបេរៀងេសៀវេៅធម៌ទាុំងអស់ 
 -ជូនដល់ ាោ បិោ របស់ភរិោខ្៳ហុំ ( ឪពុក សឹុម រទីន ាឈើយ ំវ ោងហួរ ) 
 -ជូនដល់ ាោ បិោ របស់ខ្៳ហុំ  ( ឪពុក ទុុំ ផ្សុក ាឈើយ ធាមើោរិនី ឯម ស្គីម  ) 
 -ជូនដល់ រគូអាោរើយ  បង  បសឡន  ជីដូន  ជីោៈតឿទាុំងអស់  ឲើយរួចផុតោកពី
េសចក៵ីទុករគប់របឿរកនហងភពែដលអេនាឍើលេៅេហើយកនហងវដ៵សងើា និងអវស្នំតិ  
សូមឲើយ នសេរមចនូវអមតធម៌កុុំបីេ លៀងែយើតេឡើយ  ។ 

 
****************** 
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បទស្រភញ្ញ  
សរាប់សូធើយេេរពទង់ស្សនា 

១   សូមថារើយបងុំ រពោះសមពហទធ               របេសើរបុំផុត កនហងេោឿ 
     ំរគូៃនមនុសើឝ និងេទពាឈើ              រទង់រោស់េទសនារបេៅសតវ  ។ 
     ចងសហលឲើយេដើរ ផលឡវកណាដើល              ាេសើរតឿល អាចកាងើត់ 
     ទុកភ័យចៃរងឲើយៀងើយ ត់             អាចឿត់សងើា រទុក ន   ។ 
២  ស្សនារពោះអង េៅសពវៃថ           សតវាននិសើឝ័យ ពីបូរាណ 
     របឹងេរៀនរបឹងស្ឈើប់េចោះោុំ ន        ឿន់ោមលុំអាន  នក៵ីសុខ្  ។ 
     ឥតានសុខ្ណា េសមើក៵ីសប់           បញ្ប់រតឹមសុខ្ ែយើតោកទុក 
     ោុំងពីេោកេនោះ តេៅមុខ្             ក៵ីសុខ្នឹងាន េរពាោះធម៌សប់  ។   
៣   ខ្៳ហុំសូមបងុំ េៅពើោះរពោះធម ៌                រពោះសងើបវរ ទាុំងរគប់សពវ 
     រួមំៃរតរ័តន គួរេេរព                  ំមលប់រតំក់ កនហងេោឿ  ។ 
     រពោះរូបរពោះធាតុ ៃនរពោះពុទធ              វិសុទធោងអង រពោះស្ស្ឈើ 
     សូមគុណៃរតរ័តន ជួយេខ្មរា           ឲើយ នសុៀ តេរៀងេៅ   ។ 

រឿបថារើយបងុំម៵ង 
 

សេម៵ចរពោះមោសុេមធាធិបតី ជួន ណាត ( េំត ញ្ើេណា ) រពោះសងើរាជគណៈមោនឿិយ  
ៃថទី១២ ែខ្កុមភៈ ៅតើុំ១៩៦៥ ។ 

*កនហងពិធីបុណើយ ាឃបូជា  វិសាខបូជា  ឬបុណើយេផើឝងៗកនហងរពោះពុទធស្សនា គួរោត់សូធើយបទសរភញ្៴ 
េនោះកនហងេពលេលើក ៉ក់ទង់ស្សនា េដើមើបីឲើយរសបោមបុណើយា បូំ និងវិស្ខ្បូំ  ។ 
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រតនប្បណាមពិស្ញ្រ 
រតនៈបូជា 

រតនបើបណាមែបបសេងប 
ថារើយេរគឿងសឿកើរៈចុំេពាោះរពោះរតនរត័យ 

     

    ឥមមហ ិ   ទីបធូបាទិ   សក្ក្មរហ ិ    ពុទធំ     ធមមំ     សង្ំ   
         អ ឣេមហិ             ទបី ៈធូ ឝើទិ            ស្ក់ ឿេរ៉េហិ        ពុត ធាុំង     ធាុំ ាុំង     សង់ ែុំង 

       អភិបូជយាមិ     មាតាបិតាទីនំ     គុណវន្ឌ្នញ្ច 
              អៈភិប  ូ ជៈោមិ           ាោបុោិទីណាុំង             គុណៈវាន់ ោណាញ់ ចៈ 

មយឞញ្ច       ទីឃរតតំ      អតាឍ្យ      ហិតាយ    សុខាយ  ។ 
   ៃម  ោញ់ ចៈ          ទិ ៈរា ើត ់ោុំង        អាត់ ថាយៈ            ហិោយៈ             សុៀយៈ   ។ 

ែរបថា ៖ ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមបូំចុំេពាោះនូវរពោះពុទធ រពោះធម៌ រពោះសងើំាងើស់េ៉យ
េរគឿងសឿកើរៈទាុំងឡាយ ានេទៀន និងធូបំេដើមេនោះ េដើមើបីេសចក៵ីចេរមើន  េដើមើបី
ំរបេោជន៍  េដើមើបីេសចក៵ីសុខ្ ដល់អនកដ៏ានគុណទាុំងឡាយ  ានាោបិោ
ំេដើមផង ដល់ខ្៳ហុំរពោះករុណាផង អស់ឿលំអែងវងេៅេោង  ។ 

 

រឿបថារើយបងុំម៵ង 

************************* 
 

*េបើអនកំពុទធបរិស័ទ  អនករតូវេចោះសូធើយធម ៌ រំឭកគុណរពោះរតនរត័យ 
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ពុទធរតនប្បណាម 
មហានមស្ឝក្រ 

នមមា     តស្ឝ    ភគវមតា     អរហមតា     សមាម្សមពុទធស្ឝ  ។ 
  នៈេា         ោស ់សៈ        ភៈគៈវៈេោ             អៈរៈហៈេោ            ស្ុំ ាឝើស្ុំ ពុត ធាស ់សៈ 

ែរបថា ៖     រីកិរិោនមសើឝឿរថារើយបងុំ ៃនខ្៳ហុំរពោះករុណា  ចូរានដល់រពោះដ៏ានរពោះ
ភាគអងេនាោះ រពោះអងំរពោះអរហនតដ៏របេសើរ   រទង់រោស់ដឹងនូវេញយើយធម៌
ទាុំងពួងេ៉យរបៃព  ចុំេពាោះរពោះអងឥតានរគូអាោរើយណារបេៅរពោះអងេឡើយ  ។ 

 

(  លីសូរតបីដង ែរបសូរតែតម៵ងក៏ ន ) 
រឿបថារើយបងុំម៵ង 

ត្រតរតនប្បណាម 
 

ថ្វ្យបងំរពះពុទធមិនចំម ះក្ល 
 

មយា      សននិសិមន្ថ្      វរម ធិមូមល   មារំ 
េោ          សន់ ណិសិន េណា            វៈរៈេពាធិមូេល            ារា ើុំង 

សមសនំ     មហតឹ     វិមជមយ្ោ  សមមាព្ធិមាគចឆិ 
              សៈេសណាុំង         មៈហៈតឹង             វិៃជ េោ           ស្ុំ េពាធិា េច់ ឆិ 

អននតញាមណា     មោកុតតមមា   តំ    បនមាមិ   ពុទធំ  ។ 
        អៈណន់ ោញ់ ៈេណា          េោកតុ តៈេាឝើ        ោុំង      ប ៈណៈាឝើមិ      ពុត ធាុំង 
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ែរបថា ៖ រពោះសាមើសមពហទធអងឯណា រទង់គង់ចេរមើននូវរពោះអនា នសើឝតិកមម៉ញើនេលើ
រតនបលល័ង េរឿមមលប់េពាធិរពឹកើឝដ៏របេសើរ  នផ្ងើញ់នូវារាធិរាជ រពមទាុំងេសនា
ដ៏េរចើន េហើយរទង់រោស់ដឹងនូវសាមើសេាពើធិ្ញើណ ានរ ំជើរកទីបុំផុតេមើន 
រពោះអងរបេសើរំងសតវេោក ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមរឿបថារើយបងុំនូវរពោះសាមើសមពហទធ
អងេនាោះ េ៉យេេរព ។ 

                                                   រឿបថារើយបងុំម៵ង 
 

                       ថ្វយ្បងំរពះពុទធទំង ៣ ក្ល 
    
   មយ    ច    ពុទត ្  អតីតា    ច   មយ   ច   ពុទត្  អន្គតា 
      េយ        ចៈ     ពុត ធា        អៈតីោ         ចៈ      េយ       ចៈ     ពុត ធា     អៈណាគៈោ 

   បចចុប្បន្ថ្     ច  មយ    ពុទត្    អហំ    វន្ណ្មិ    សពវទ  ។ 
     ឝើច់ ចុប  ឝើន់ ណា     ចៈ    េយ        ពុត ធា      អៈោុំង       វាន់ ទាមិ        ស្ប់ ពៈទា 

ែរបថា ៖ រពោះសាមើសមពហទធទាុំងឡាយអងឯណា ែដល នរោស់ំរពោះពុទធ និពារើន
កនលងេៅេហើយក៵ ី រពោះសាមើសមពហទធទាុំងឡាយអងឯណា ែដលនឹង នរោស់ំរពោះ
ពុទធកនហងឿលៀងមុខ្ក៵ ី រពោះសាមើសមពហទធទាុំងឡាយអងឯណា ែដល នរោស់ំ
រពោះពុទធកនហងភរទក័លើបេនោះក៵ ី ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមរឿបថារើយបងុំនូវរពោះសាមើសមពហទធ
ទាុំងឡាយេនាោះ រគប់ឿលទាុំងពួង  ។ 
                                       រឿបថារើយបងុំម៵ង 

រួចេហើយគបើបីោុំងចិតតរឭកដល់រពោះពុទធគុណទាុំង ១០ រពោះនាមេ៉យបេៃវើនឿយវាោថា 
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ពុទធគុណទំង ១០ រពះន្ម 
       
      ឥតិបិ     មស្   ភគវា    អរហំ       សមាម្សមពុមទត ្ 
            អ ឣតិបុិ           េស្        ភៈគៈវា         អៈរ៉េៈោុំង            ស្ុំាឝើ ស្ុំពុត េធា 

      វិជាជ្ចរណសម្បមន្ថ្     សុគមតា     មោកវិទូ 
            វិច ំចៈរ៉េៈណៈស្ុំ  ឝើន់ េណា             សុគៈេោ             េោកៈវិទ ូ

      អនុតតមោ    បុរិសទមមស្រថិ       សតាឍ្មទវមនុស្ានំ 
       អៈនុត តៈេរា ើ            ប ុរុិសៈទាុំ មៈស្រ៉េៈថិ                ស្ត់ ថា េទវៈមៈនុស ស្ណាុំង      
      ពុមទត្  ភគវាតិ  ។  ( ពុត េធា       ភៈគៈវាតិ ) 

ែរបថា ៖   ឥតិបិ មស្ ភគវា អរហំ  រពោះដ៏ានរពោះភាគអងេនាោះរទង់រពោះ
នាមថា  អរហំ   េរពាោះរពោះអងៅឃើយោកសឹកសរតូវ េពាលគឺកិេលស រពមទាុំង
វាសនា គឺឿយបេោគ និងវចីបេោគ,  សមាមស្មពុមទត្  រទង់រពោះនាមថា 

សមាម្សមពុមទត ្ េរពាោះរពោះអងរោស់ដឹងនូវេញយើយធម៌ទាុំងពួងេ៉យរបៃព 
ចុំេពាោះរពោះអង  ឥតានរគូអាោរើយណារបេៅរពោះអងេឡើយ,   វិជាជ្ចរណ 
សម្បមន្ថ ្   រទង់រពោះនាមថា    វិជាជ្ចរណសម្បមន្ថ្       េរពាោះរពោះអង 

បរិបូណ៌េ៉យវិំឆើ៣  និងវិំឆើ៨  និងចរណៈ១៥,    សុគមតា    រទង់រពោះនាមថា 
សុគមតា    េរពាោះរពោះអងានដុំេណើរលស ោងេៅឿន់សុនទរស្ឌើន គឺអមតៈមោ
និពារើន,  មោកវិទូ  រទង់រពោះនាមថា  មោកវិទូ  េរពាោះរពោះអងរំបចើាស់
នូវៃរតេោក,  អនុតតមោ  រទង់រពោះនាមថា   អនុតតមោ   េរពាោះរពោះអងរបេសើរ 
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េ៉យសីោទិគុណ រកបុគលណាមួយេសមើេមើន,  បុរិសទមមស្រថិ    រទង់រពោះ
នាមថា    បុរិសទមមស្រថិ       េរពាោះរពោះអងំអនកទូនាមើននូវបុរសែដលាន

ឧបនិសើឝ័យគួរនឹងទូនាមើន ន,    សតាឍ្មទវមនុស្ានំ      រទង់រពោះនាមថា 
សតាឍ្មទវមនុស្ាន ំ    េរពាោះរពោះអងំស្ស្ឈើោរើយៃនេទវោ   និងមនុសើឝ
ទាុំងឡាយ,   ពុមទត្   រទង់រពោះនាមថា  ពុមទត្       េរពាោះរពោះអងរោស់ដឹងនូវ
ចតុរារិយសចេហើយៈ ើុំងអនកដ៏ៃទឲើយរោស់ដឹងផង,    ភគវា    រទង់រពោះនាមថា 
ភគវា   េរពាោះរពោះអងានដុំេណើរេៅឿន់ៃរតភពៀឆើក់េោលេហើយ គឺថារពោះអង
មិនរតឡប់េកើតេទៀតេឡើយ  ។ 

 
រឭកដល់រពោះពុទធគុណរចួេហើយ គបើបីរបឿសេប៵ំជើខ្លអនេ៉យពាកើយសចៈថា 

 

របក្សមបឋជាឈ្ខ្លួនមោយសចចៈថ្ 
       នតថិ មម    សរណំ    អញ្ដំ   ពុមទត្   មម   សរណំ  វរំ 
            ណាត់ ថ ិេម          សៈរ៉េៈណាុំង       អាញ់ ៈ ើុំង     ពុត េធា        េម        សៈរ៉េៈណាុំង    វៈរា ើុំង         
        ឯមតន   សចចវមជជន    មហាតុ  មម    ជយមងល ំ ។   
              េអេតណៈ         ស្ច់ ចៈវា ើច់ េជនៈ              េោតុ        េម        ជៈយៈាុំង  គៈោុំង    

ែរបថា ៖  នតថិ មម សរណំ អញ្ដំ  វតថហដៃទំទីពឹងទីរឭកៃនខ្៳ហុំរពោះករុណាមិន
ានេឡើយ,  ពុមទត្ មម សរណ ំវរំ    ានែតរពោះពុទធំាងើស់ំទីពឹងទីរឭក

ដ៏របេសើរ របស់ខ្៳ហុំរពោះករុណា   ឯមតន   សចចវមជជន  មហាតុ  មម  
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ជយមងល ំ  សូមសិរីសួស៵ី ជ័យមងលចូរានដល់ខ្៳ហុំរពោះករុណា េ៉យកិរិោ
េពាលនូវពាកើយសចៈេនោះ  ។ 

រឿបថារើយបងុំម៵ង 

សូមខ្មាមទសចំម ះរពះពុទធជាមាច្ស់ថ្ 
 

ឧតឋមមងន     វមនទហំ    បាទបំសុំ    វរុតតមំ 
                       អ ុត តៈា ើុំង េគនៈ            វាន ់េទោុំង           ឝើទៈ  ើុំងសុង         វៈរុត តៈា ើុំង       
ពុមទធ    មយា  ខ្លិមតា  មទមស្    ពុមទត ្   ខ្មតុ   តំ    មមំ  ។   
  ពុត េធ         េោ          ខ្ៈឡិេោ            េទាេស្             ពុត េធា         ខ្ៈម ៈតុ     ោុំង    មៈាុំង   
ែរបថា ៖  ឧតតមមងន វមនទហំ បាទបំសុំ វរុតតមំ ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូម
ថារើយបងុំនូវលសងធូលីរពោះ ទ ៃនរពោះសាមើសមពហទធដ៏របេសើរខ្ពង់ខ្ពស់ េ៉យអវយវៈដ៏
ឧត៵មគឺតើបឡង, ពុមទធ មយា ខ្លិមតា មទមស្  េទាសឯណា ែដលខ្៳ហុំរពោះ

ករុណាេធវើឲើយភាយើុំងភាយើត់េហើយកនហងរពោះពុទធំាងើស,់  ពុមទត្  ខ្មតុ  តំ  មមំ  
សូមរពោះពុទធំាងើស ់អត់នវូេទាសេនាោះដល់ខ្៳ហុំរពោះករុណា ។ 

រឿបថារើយបងុំម៵ង 

................................................ 

 
ឯតតន  បុញ្ញ   តតតជន  វព្ឍបឹតបោនតុ   សព្វ  ។  

 េ៉យេតជោះៃនបុណើយេនោះ  សូមឲើយពុទធបរិស័ទទាុំងឡាយ  
 នដល់នូវេសចក៵ីសុខ្ចេរមើនរគប់ឿលតេរៀងេៅ ! 
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ធមមរតនប្បណាម 
ថ្វ្យបងំរពះធមិមិនចំម ះក្ល 

 
      អដ្ឌងិក្រិយបមថ្      ជន្នំ    មមាកប្បមវស្យ  
          អាត់ ថាុំងគិឿរុិយៈប ៈេថា            ជៈនាណាុំង           េាក់ ៀប់ប ៈេវស្យៈ       
      ឧជូ    ច     មម គ្្     ធមមាម្    អយំ     សនតិកមោ      
         អ ុជូ        ចៈ        ាក់ េេ         ធាុំ េា       អៈោ ើុំង        សន់ តិកៈេរា ើ        

   បណីមតា   និយ្ោនិមក្     តំ    បនមាមិ     ធមមំ  ។ 
        ប ៈណីេោ           និយ ោនិេឿ            ោុំង       ប ៈណៈាឝើមិ        ធាុំ ាុំង 

ែរបថា ៖ រពោះសទធមមឯណា ំធម៌របកបេ៉យអង ៨ របឿរ ំគនលងដុំេណើរៃនរពោះ
អរិយបុគលំាងើស ់ ំផលឡវដ៏រតង់កនហងកិរិោៈ ើុំងជនែដលរ ថាតើនូវរពោះនិពារើនឲើយ
ចូលេៅឿន់រពោះនិពារើន ន រពោះធម៌េនោះំធម៌េធវើឲើយរតំក់រាឃើប់បង់នូវេភលើងទុក   
េភលើងកិេលស ំធម៌ដ៏ឧត៵ម ំគុណៈ ើុំងសតវឲើយេចញោកសងើារទុក ខ្៳ហុំរពោះករុណា 
សូមរឿបថារើយបងុំនូវរពោះសទធមមេនាោះេ៉យេេរព  ។ 

រឿបថារើយបងុំម៵ង 

 

 ថ្វ្យបងំរពះធមិទំង ៣ ក្ល 
 

មយ   ច   ធមាម្    អតីតា   ច   មយ   ច   ធមាម្    អន្គតា 
           េយ      ចៈ      ធាុំ ា        អៈតីោ        ចៈ      េយ       ចៈ     ធាុំ ា         អៈណាគៈោ 
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      បចចុប្បន្ថ្    ច   មយ    ធមាម្    អហំ    វន្ណ្មិ     សពវទ  ។ 
         ឝើច់ ចុប  ឝើន់ ណា    ចៈ     េយ        ធាុំ ា       អៈោុំង        វាន់ ទាមិ        ស្ប់ ពៈទា 

ែរបថា ៖   រពោះធម៌ទាុំងឡាយឯណា ែដលំធម៌របស់រពោះសាមើសមពហទធ ែដលនិពារើន
កនលងេៅេហើយក៵ ី រពោះធម៌ទាុំងឡាយឯណា ែដលំធម៌របស់រពោះសាមើសមពហទធនឹង
ានមកកនហងឿលៀងមុខ្ក៵ ី រពោះធម៌ទាុំងឡាយឯណា ែដលំធម៌របស់រពោះ
សាមើសមពហទធ រទង់របតិស្ញើនទុកកនហងឿលសពវៃថេនោះក៵ី ខ្៳ហុំរពោះករុណាសូមរឿប
ថារើយបងុំនូវរពោះធម៌ទាុំងឡាយេនាោះរគប់ឿលទាុំងពួង  ។ 

រឿបថារើយបងុំម៵ង 
រួចេហើយគបើបីោុំងចិតតរឭកដលរ់ពោះធមមគុណទាុំង ៦ បទ េ៉យបេៃវើនឿយវាោថាៈ 

 

រពះធមមគុណទំង ៦ បទ 
    ស្វ្ក្ខ្មតា   ភគវតា    ធមមាម្     សនទិដ្ឌិមក្      អក្លិមក្    
       ស្រើក់ ៀេោ           ភៈគៈវៈោ           ធាុំ េា        សន់ ទិត  ថិេឿ               អៈឿលិេឿ       
ឯហិបស្ឝមិក្  ឱបនយិមក្  បចចតតំ   មវទិតម វ្ វិញ្ដូហីត ិ។ 
   េអហិ ឝើស់ សិេឿ          េអាប ៈណៈយិេឿ      ឝើច់ ោត់ ោុំង     េវទិោប់ េពា       វិញ ញឡហីតិ 

ែរបថា ៖ ស្វ្ក្ខ្មតា ភគវតា ធមមាម្ រពោះបរិយតតិធម៌ គឺរពោះៃរតបិតក ំធម៌ 
គឺរពោះដ៏ានរពោះភាគ រទង់រោស់សែម៵ងេហើយេ៉យលស ( ធមមាម្ រពោះនពវេោកុតតរ
ធម៌ាន ៩របឿរ គឺមគ៤ ផល៤ និពារើន១ ), សនទិដ្ឌិមក្ ំធម៌គឺ រពោះអរិយ
បុគលទាុំងពួងដឹងពិត េ ើញពិត េ៉យបចេវកណ ញ្ើណ គឺថានឹង នដឹងេ៉យ
ស្ឈើប ់  េ៉យេជឿបុគលដៃទេនាោះៗក៏េទ    គឺេ ើញចើាស់េ៉យខ្លអនឯង,  
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អក្លិមក្ ំធម៌ឲើយនូវផលមិនរង់ោុំឿល គឺថាឿលេបើ រពោះអរិយមគេកើត
េឡើងេហើយ   រពោះអរិយផលក៏េកើតកនហងលុំ៉ប់េតើមិន នយឺនយូរេឡើយ,         
ឯហិបស្ឝិមក្ ំធម៌គួរដល់ឯហិបសើឝវិធី  គឺថាេបើរពោះអរិយបុគលែដល ន
សេរមចមគផលេហើយក៏គួរនឹងេៅបុគលដៃទឲើយចូលមកេមើល ន,  

ឱបនយិមក្ ំធម ៌ គឺរពោះអរិយបុគលគបើបីបេៃវើនចូលមកទុកកនហងខ្លអនេ៉យ
អុំណាចៃនភាវនា,  

បចចតតំ  មវទិតម វ្  វិញ្ដូហ ិ ំធម៌ គឺអនករ ជ៳ទាុំងឡាយានឧគើដិតញ្៴ឡ
បុគលំេដើម គបើបីដឹង គបើបីេ ើញចើាស់កនហងចិតតៃនខ្លអន  ។ 

 
រឿបថារើយបងុំម៵ង 

របក្សមបឋជាឈ្ខ្លួនមោយសចចៈថ្ 
   

នតថិ   មម  សរណ ំ អញ្ដំ    ធមមាម្  មម   សរណំ     វរំ    ឯមតន    
ណាត់ ថិ   េម     សៈរ៉េៈណាុំង   អាញ់ ៈ ើុំង   ធាុំ េា      េម       សៈរ៉េៈណាុំង      វៈរា ើុំង      េអេតនៈ  

     សចចវមជជន     មហាតុ    មម     ជយមងលំ  ។ 
       ស្ច់ ចៈវា ើច់ េជនៈ           េោតុ          េម         ជៈយៈាុំង គៈោុំង 

ែរបថា ៖  នតថិ មម សរណ ំអញ្ដ ំ   វតថហដៃទំទីពឹងទីរឭកៃនខ្៳ហុំរពោះករុណាមិន

ានេឡើយ   ធមមាម្  មម  សរណំ  វរំ  ានែតរពោះធម៌ំាងើស់ ំទីពឹងទី

រឭកដ៏របេសើររបស់ខ្៳ហុំរពោះករុណា   ឯមតន   សចចវមជជន   មហាតុ    មម  
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ជយមងល ំ សូមសិរីសួស៵ី ជ័យមងលចូរានដល់ខ្៳ហុំរពោះករុណា េ៉យកិរិោ
េពាលនូវពាកើយសចៈេនោះ  ។ 

                                                   រឿបថារើយបងុំម៵ង 

សូមខ្មាមទសចំម ះរពះធម ិ
                  
       ឧតតមមងន    វមនតហំ     ធមមញ្ច     ទុវិធំ   វរំ    ធមមម 
             អ ុត តៈា ើុំង េគនៈ          វាន ់េទោុំង          ធាុំ ាឝើញ់ចៈ          ទវិុធាុំង        វៈរា ើុំង         ធាុំ េម                      
មយា   ខ្លិមតា    មទមស្   ធមមាម្    ខ្មតុ   តំ     មមំ  ។ 

   េោ         ខ្ៈលិេោ                 េទាេស្           ធាុំ េា            ខ្ៈម ៈត ុ       ោុំង       មៈាុំង 

ែរបថា ៖ ឧតតមមងន វមនតហំ ធមមញ្ច ទុវិធំ វរំ ខ្៳ហុំរពោះករុណាសូម
ថារើយបងុំនូវរពោះធម៌ដ៏របេសើរានពីររបឿរ គឺរពោះបរិយតតិធម៌ និងរពោះនពវេោកុតតរ
ធម៌ េ៉យអវយវៈដ៏ឧត៵មគឺតើបឡង, ធមមម មយា ខ្លិមតា មទមស្ េទាសឯ

ណាែដលខ្៳ហុំរពោះករុណាេធវើឲើយភាយើុំងភាយើត់េហើយកនហងរពោះធម៌ំាងើស,់  ធមមាម្ ខ្មតុ 

តំ មមំ  សូមរពោះធម៌ំាងើស់ អត់នូវេទាសេនាោះដល់ខ្៳ហុំរពោះករុណា  ។ 
រឿបថារើយបងុំម៵ង 

                                  

សង្រតនប្បណាម 
ថ្វ្យបងំរពះសង្មិនចំម ះក្ល 

      សមង្ោ     វិសុមទត្    វរទកិមណមយ្ោ     សនតិន្រនទមិយា 
          សង់ េែ          វិសុត េធា             វៈរៈទាក់ ខ្ិៃណ េោឝើ                សន់ តនិ រទិេោ 
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       សពវមលប្បហីមន្     គុមណហិមនមកហិ    សមិទធិបមតាឌ្ 
                ស្ប់ ពៈមៈឡាប់ ប ៈហីេណា                     គុេណហិេនេកហិ                      សៈមិត ធិ ឝើត់ េោ 

       អន្សមវា     តំ     បនមាមិ     សង្ំ   ។ 
             អៈណា សៈេវា ើ         ោុំង        ប ៈណៈាឝើមិ        សង់ ែុំង 

ែរបថា ៖        រពោះអរិយសងើឯណាដ៏បរិសុទធវិេសស  ំទកិេណយើយបុគលដ៏របេសើរ 
ានឥន្រនទីយរ៍ាឃើប់េហើយ   ានមនទិលគឺរាេទិកិេលសទាុំងពួងបនើាត់បង់េហើយំ
រពោះសងើដល់េហើយនូវកិរិោសេរមចេ៉យគុណទាុំងឡាយដ៏េរចើនំរពោះសងើ
ានអាសវធម៌មិនាន  គឺថាំរពោះខី្ណារសព     ខ្៳ហុំរពោះករុណា  សូមរឿប
ថារើយបងុំនូវរពោះអរិយសងើេនាោះេ៉យេេរព  ។ 

រឿបថារើយបងុំម៵ង 

                        

ថ្វ្យបងំរពះសង្ទំង ៣  ក្ល 
 

មយ   ច   សង្ោ     អតីតា   ច   មយ   ច   សង្ោ    អន្គតា 
 េយ       ចៈ      សង់ ែ          អៈតីោ        ចៈ      េយ      ចៈ     សង់ ែ        អៈណាគៈោ 

បចចុប្បន្ថ្     ច   មយ   សង្ោ    អហំ     វន្ណ្មិ    សពវទ   ។ 
 ឝើច់ ចុប ឝើន់ ណា      ចៈ      េយ      សង់ ែ       អៈោុំង        វាន់ ទាមិ        ស្ប់ ពៈទា 

ែរបថា ៖ រពោះសងើទាុំងឡាយឯណា ែដលំរពោះសងើ នសេរមចមគ នងិផល កនលង
េៅេហើយក៵ី រពោះសងើទាុំងឡាយឯណា ែដលំរពោះសងើនឹង នសេរមចមគ និង
ផលកនហងឿលៀងមុខ្ក៵ ី រពោះសងើទាុំងឡាយឯណា ែដលំរពោះសងើ នសេរមច
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មគ និងផលកនហងឿលំបចហបើបននេនោះក៵ី ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមរឿបថារើយបងុំនូវរពោះ
សងើទាុំងឡាយេនាោះ រគប់ឿលទាុំងពួង  ។ 

រឿបថារើយបងុំម៵ង 
រួចេហើយោុំងចិតតរឭកដល់សងើគណុេ៉យបេៃវើនឿយវាោថា 

                                  
សង្គុណទំង ៩ បទ 

       សុបដិ្បមន្ថ្              ភគវមតា      ស្វកសមង្ោ 
            សុប ៈដិ ឝើន់ េណា                       ភៈគៈវៈេោ                 ស្វ៉េៈកៈសង់ េែ 

       ឧជុបដិ្បមន្ថ្            ភគវមតា      ស្វកសមង្ោ 
           អ ុជុប ៈដិ ឝើន់ េណា                      ភៈគៈវៈេោ                 ស្វ៉េៈកៈសង ់េែ 

       ញាយបដិ្បមន្ថ្       ភគវមតា      ស្វកសមង្ោ 
              ៈយៈប ៈដិ ឝើន់ េណា               ភៈគៈវៈេោ               ស្វ៉េៈកៈសង់ េែ 

       ស្មីចិបដិ្បមន្ថ្      ភគវមតា      ស្វកសមង្ោ 
              ស្មុីចិប ៈដិ ឝើន់ េណា                ភៈគៈវៈេោ                ស្វ៉េៈកៈសង់ េែ 

       យទិទំ    ចតាឌ្រិ     បុរិសយុ្និ     អដ្ឌ បុរិសបុគោ 
          យៈទិទាុំង        ោត់ ោរុិ            ប ុរុិសៈយុេនិ               អាត់ ថៈ ប ុរិសៈប ុក គៈោ 

       ឯស    ភគវមតា      ស្វកសមង្ោ      អាហុមនមយ្ោ 
          េអសៈ          ភៈគៈវៈេោ                ស្វ៉េៈកៈសង់ េែ                អាហុៃណ េោឝើ 

       បាហមុនមយ្ោ    ទកិមណមយ្ោ    អញ្ជលិករណីមយា 
                ឝើហុៃណ េោឝើ               ទាក់ ខ្ិៃណ េោឝើ             អាញ់ ជៈលិកៈរ៉េៈណេីោឝើ 
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អនុតតរំ         បុញ្ដមកតតំ       មោកស្ាតិ   ។ 
                   អៈនុត តៈរា ើុំង         ប ុញ ញ ៈ េខ្ត ោុំង            េោឿស់ ស្តិ 

ែរបថា ៖   សុបដិ្បមន្ថ្ ភគវមតា ស្វកសមង្ោ  រពោះសងើំស្វ័ក
ៃនរពោះដ៏ានរពោះភាគ   េោករបតិបតតិេហើយេ៉យរបៃព   គឺរបតិបតតិោមគនលង 
រពោះនពវេោកុតតរធម,៌   ឧជុបដិ្បមន្ថ្   ភគវមតា   ស្វកសមង្ោ 
រពោះសងើំស្វ័កៃនរពោះដ៏ានរពោះភាគ   េោករបតិបតតិេ៉យរតង់   គឺរបតិបតតិំ

មជើ៲ិមបដិបទា,  ញាយបដិ្បមន្ថ្  ភគវមតា  ស្វកសមង្ោ រពោះ
សងើំស្វ័កៃនរពោះដ៏ានរពោះភាគ   េោករបតិបតតិេដើមើបីរោស់ដឹងនូវរពោះនិពារើន 
ំស្ឌើនេកើឝមផុតោកទុកទាុំងពួង,    ស្មីចិបដិ្បមន្ថ្   ភគវមតា   
ស្វកសមង្ោ   រពោះសងើំស្វ័កៃនរពោះដ៏ានរពោះភាគ   េោករបតិបតតិដ៏
សមគួរដល់ស្មីចិកមម   គឺរបតិបតតិគួរដល់   សីល   សាធិ   ប្ញើ,   យទិទំ   
ចតាឌ្រ ិ បុរិសយុ្និ   រពោះសងើឯណា   េបើរាប់ំគូៃនបុរសទាុំងឡាយាន 
៤ គូ  គឺរពោះសងើែដល នសេរមចនូវេស្ោបតតិមគ    និងេស្ោបតតិផលំគ ូ១ 
សកទាេមិមគ និងសកទាេមិផលំគូ ១ អនាេមិមគ និងអនាេមិផលំគូ ១ 
អរហតតមគ និងអរហតតផលំគួ ១,  អដ្ឌ បុរិសបុគោ េបើរាប់េរៀងំបុរស
បុគលាន ៨ គឺរពោះសងើែដល នសេរមចនូវេស្ោបតតិមគ ១ េស្ោបតតិផល ១ 
សកទាេមិមគ ១ សកទាេមិផល ១ អនាេមិមគ ១ អនាេមិផល ១ អរហតត

មគ ១ អរហតតផល ១,  ឯស ភគវមតា ស្វកសមង្ោ  រពោះសងើទាុំង
េនាោះំរពោះសងើស្វ័កៃនរពោះដ៏ានរពោះភាគ,  អាហុមនមយ្ោ   េោកគួរ
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ទទួលនូវចតុបើបច័យ ែដលបុគលឧទទិសចុំេពាោះអនកានសីល េហើយនាុំមកអុំពីចាឃើយ
បេៃវើនចូលមកបូំ,   បាហុមនមយ្ោ  េោកគួរទទួលនូវអាគនតហកទាន គឺទាន
ែដលបុគលោក់ែតងេដើមើបីៈត ិ  និងមិតតែដលមកអុំពីទិសេផើឝងៗ   េហើយបេៃវើន
ចូលមកបូំ,   
ទកិមណមយ្ោ   េោកគួរទទួលនូវទាន   ែដលបុគលេជឿនូវកមមនិងផលៃនកមម

េហើយបូំ, អញ្ជលិករណីមយា     េោកគួរដល់អញ្៱លិកមមែដលសតវេោក
គបើបីេធវើ,   អនុតតរំ  បុញ្ដមកតតំ  មោកស្ឝ  េោកំបុញ្៴េកតត គឺំទីដុោះ
េឡើងៃនពូជ គឺបុណើយៃនសតវេោក រកេខ្តតដៃទៃរកែលងំងេមើន  ។ 

រឿបថារើយបងុំម៵ង 

របក្សមបឋជាឈ្ខ្លួនមោយសចចវាចា 
នតថ ិ   មម    សរណ ំ    អញ្ដ ំ    សមង្ោ    មម   សរណ ំ   វរំ 
ណាត់ ថិ    េម        សៈរ៉េៈណាុំង      អាញ់ ៈុំង      សង់ េែ        េម      សៈរ៉េៈណាុំង     វៈរា ើុំង 

ឯមតន     សចចវមជជន     មហាតុ   មម    ជយមងលំ   ។ 
  េអេតនៈ          ស្ច់ ចៈវាច់ េជនៈ          េោតុ         េម       ជៈយៈាុំង គៈោុំង 

ែរបថា ៖ នតថិ មម សរណំ អញ្ដំ  វតថហដៃទំទីពឹងទីរឭកៃនខ្៳ហុំរពោះករុណា មិន
ានេឡើយ,  សមង្ោ  មម   សរណំ   វរំ  ានែតរពោះសងើំាងើស់ ំទីពងឹ

ទីរឭកដ៏របេសើររបស់ខ្៳ហុំរពោះករុណា,  ឯមតន    សចចវមជជន   មហាតុ មម 
ជយមងល ំ សូមសិរីសួស៵ី ជ័យមងលចូរានដល់ខ្៳ហុំរពោះករុណា េ៉យកិរិោ
េពាលនូវពាកើយសចៈេនោះ  ។ 
                                               រឿបថារើយបងុំម៵ង 
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សូមខ្មាមទសចំម ះរពះសង្ 

         
        ឧតតមមងន     វមនទហំ       សង្ញ្ច       ទុវិមោតតមំ 
           អ ុត តៈា ើុំង េគនៈ        វាន់ េទោុំង          សង់ ែញ់ ចៈ           ទុវិេធាត តៈ ា ើុំង 

សមង្  មយា   ខ្លិមតា   មទមស្   សមង្ោ   ខ្មតុ  តំ  មមំ  ។ 

 សង់ េ        េោ         ខ្ៈឡិេោ            េទាេស្         សង់ េែ        ខ្ៈម ៈត ុ    ោុំង  មៈាុំង 

ែរបថា ៖ ឧតតមមងន វមនទហំ សង្ញ្ច ទុវិមោតតមំ ខ្៳ហុំរពោះករុណាសូម
ថារើយបងុំនូវរពោះសងើដ៏របេសើរានពីររបឿរ គឺ សមមតិសងើ និងអរិយសងើ េ៉យ
អវយវៈដ៏ឧតតម គឺតើបឡង,  សមង្ មយា ខ្លិមតា មទមស្  េទាសឯណា 
ែដលខ្៳ហុំរពោះករុណា េធវើឲើយភាយើុំងភាយើត់េហើយកនហងរពោះសងើំាងើស់, សមង្ោ ខ្មតុ  
តំ  មមំ   សូមរពោះសងើំាងើស់ អត់នូវេទាសេនាោះដល់ខ្៳ហុំរពោះករុណា  ។ 

រឿបថារើយបងុំម៵ង 

 
 
 
 

ែយើនអវមិីនេសមើនឹងែយើនេចោះ     ែឆសតវិេសសគឺែឆសតេ៉យប ញ្ើ 
តបគុណំឫសៃនកុសោ     តណាហើំេៅែករសុក៉ច់៉ប  ។ 

                                                                        ( អាោរើយ ឆឹង ឿន ) 
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រតនប្បណាមបបបសមងប 
រពះពុទធគុណទំង ១០ រពះន្ម 

       ឥតិបិ     មស្   ភគវា    អរហំ       សមាម្សមពុមទត ្ 
            អ ឣតិបុិ            េស្        ភៈគៈវា         អៈរ៉េៈោុំង            ស្ុំាឝើ ស្ុំពុត េធា 

      វិជាជ្ចរណសម្បមន្ថ្     សុគមតា     មោកវិទូ 
            វិច ំចៈរ៉េៈណៈស្ុំ  ឝើន់ េណា             សុគៈេោ             េោកៈវិទ ូ

      អនុតតមោ    បុរិសទមមស្រថិ       សតាឍ ្ មទវមនុស្ានំ 
       អៈនុត តៈេរា ើ            ប ុរុិសៈទាុំ មៈស្រ៉េៈថិ               ស្ត់ ថា     េទវៈមៈនុស ស្ណាុំង      
      ពុមទត្  ភគវាតិ  ។   
        ពុត េធា       ភៈគៈវាតិ                           ( េសចក៵ីែរបដូចៀងេលើែដរ ទុំព័រទី ១៧ ) 
  តំ    អរហាទិគុណសំយុតតំ    ពុទធំ    សិរស្    នមាម ិ    តញ្ច 
  ោុំង        អៈរ៉េៈោទិគុណៈស្ុំងយុត ោុំង         ពុត ធាុំង      សិរ៉េៈស្          នៈាម ិ         ោញ ់ចៈ 

  ពុទធំ    ឥមមហិ     សក្ក្មរហ ិ   អភិបូជយាមិ   ។ 
 ពុត ធាុំង       អ ឣេមហិ              ស្ក់ ឿេរ៉េហិ            អៈភិប ូជៈោមិ 

ែរបថា  ៖    តំ    អរហាទិគុណសំយុតតំ    ពុទធំ    សិរស្    នមាម ិ 
ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមថារើយបងុំនូវរពោះសាមើសមពហទធំាងើស់ រពោះអងរបកបរពមេហើយ
េ៉យគុណ ានគុណថា អរហុំ ំេដើមេនាោះ េ៉យសិរស្ គឺតើបឡង, 
    តញ្ច    ពុទធំ    ឥមមហិ     សក្ក្មរហិ    អភិបូជយាមិ   ។ 
ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមបូំចុំេពាោះនូវរពោះសាមើសមពហទធំាងើស់េនាោះ  េ៉យេរគឿងសឿកើរៈ
ទាុំងឡាយានរបាណប ុេណណោះ  ។ 
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រពះធមមគុណទំង ៦ បទ 
    ស្វ្ក្ខ្មតា   ភគវតា    ធមមាម្     សនទិដ្ឌិមក្      អក្លិមក្    
       ស្រើក់ ៀេោ           ភៈគៈវៈោ           ធាុំ េា         សន់ ទិត ថិេឿ               អៈឿលិេឿ       
ឯហិបស្ឝិមក្  ឱបនយិមក្  បចចតតំ   មវទិតម វ្ វិញ្ដូហីត ិ។ 
   េអហិ ឝើស់ សិេឿ          េអាប ៈណៈយិេឿ      ឝើច់ ោត់ ោុំង     េវទិោប់ េពា       វិញ ញឡហីតិ 

                                                           ( េសចក៵ីែរបដូចៀងេលើែដរ ទុំព័រទ ី២១ ) 
  តំ     ស្វ្ក្ខ្តាទិគុណសំយុទត ំ  ធមមំ    សិរស្    នមាមិ      
  ោុំង        ស្រើក់ ៀោទិគុណៈស្ុំង យុត ោុំង         ធាុំ ាុំង       សិរ៉េៈស្          នៈាមិ          

  តញ្ច    ធមមំ     ឥមមហិ     សក្ក្មរហិ    អភិបូជយាមិ   ។ 
   ោញ ់ចៈ    ធាុំ ាុំង        អ ឣេមហិ              ស្ក់ ឿេរ៉េហិ            អៈភិប ូជៈោមិ 

ែរបថា ៖  ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមថារើយបងុំនូវរពោះធម៌ំាងើស់ ដ៏របកបរពមេហើយេ៉យ
គុណ ានគុណថា ស្រើឿខើោ ំេដើមេនាោះ េ៉យសិរស្ គឺតើបឡង, 
  តញ្ច    ធមមំ     ឥមមហ ិ    សក្ក្មរហិ    អភិបូជយាមិ    

ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមបូំចុំេពាោះនូវរពោះធម៌ំាងើស់េនាោះ  េ៉យេរគឿងសឿកើរៈ
ទាុំងឡាយានរបាណប ុេណណោះ  ។ 

រឿបថារើយបងុំម៵ង 

* 
សតវស្រើសុីស្រើយមិនស្ឈើយរេប់   ោមើតសុីស្កសពមិនជិនណាយ 
ជនពាលមនិែឆសត បទាុំងឡាយ   បណដិតមិនៃយែឆសតធាមើ  ។ 

                                                                                        ( អាោរើយ ឆឹង ឿន ) 
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រពះសង្គុណទំង ៩ បទ 
       សុបដិ្បមន្ថ្           ភគវមតា      ស្វកសមង្ោ 
            សុប ៈដិ ឝើន ់េណា                   ភៈគៈវៈេោ                 ស្វ៉េៈកៈសង់ េែ 

       ឧជុបដិ្បមន្ថ្         ភគវមតា      ស្វកសមង្ោ 
           អ ុជុប ៈដិ ឝើន់ េណា                    ភៈគៈវៈេោ                 ស្វ៉េៈកៈសង់ េែ 

       ញាយបដិ្បមន្ថ្     ភគវមតា      ស្វកសមង្ោ 
              ៈយៈប ៈដិ ឝើន់ េណា             ភៈគៈវៈេោ               ស្វ៉េៈកៈសង់ េែ 

       ស្មីចិបដិ្បមន្ថ្    ភគវមតា      ស្វកសមង្ោ 
              ស្មុីចិប ៈដិ ឝើន់ េណា                ភៈគៈវៈេោ                ស្វ៉េៈកៈសង ់េែ 

       យទិទំ    ចតាឌ្រិ     បុរិសយុ្និ    អដ្ឌ បុរិសបុគោ 
          យៈទិទាុំង        ោត់ ោរុិ            ប ុរុិសៈយុេនិ               អាត់ ថៈ ប ុរិសៈប ុក គៈោ 

       ឯស    ភគវមតា      ស្វកសមង្ោ      អាហុមនមយ្ោ 
          េអសៈ          ភៈគៈវៈេោ                ស្វ៉េៈកៈសង់ េែ                អាហុៃណ េោឝើ 

       បាហុមនមយ្ោ    ទកិមណមយ្ោ    អញ្ជលិករណីមយា 
                ឝើហុៃណ េោឝើ               ទាក់ ខ្ិៃណ េោឝើ             អាញ់ ជៈលិកៈរ៉េៈណីេោឝើ 

       អនុតតរំ         បុញ្ដមកតតំ       មោកស្ាតិ   ។ 
          អៈនុត តៈរា ើុំង        ប ុញ ៈឝើក់ េខ្ត ោុំង         េោឿស់ ស្តិ 

                                                             ( េសចក៵ីែរបដូចៀងេលើែដរ ទុំព័រទី ២៥ ) 

   
  តំ       សុបដិ្បន្ថ្ទិគុណសំយុតត ំ   សង្ំ    សិរស្    នមាម ិ     
  ោុំង          សុប ៈដិ ឝើន់ េណាទិគុណៈស្ុំង យុត ោុំង         ស្ុំង ែុំង     សិរ៉េៈស្          នៈាមិ          
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  តញ្ច    សង្ំ     ឥមមហិ     សក្ក្មរហិ    អភិបូជយាម ិ  ។ 
   ោញ ់ចៈ   ស្ុំង ែុំង         អ ឣេមហិ              ស្ក់ ឿេរ៉េហិ            អៈភិប ូជៈោមិ 

ែរបថា  ៖   ខ្៳ហុំរពោះករុណា  សូមថារើយបងុំនូវរពោះសងើំាងើស ់ ដ៏របកបរពមេហើយ
េ៉យគុណ  ានគុណថា  សុបដិបេនាតើ  ំេដើមេនាោះ  េ៉យសិរស្ គឺតើបឡង, 
  តញ្ច    សង្ំ     ឥមមហិ     សក្ក្មរហិ    អភិបូជយាម ិ  ។ 
ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមបូំចុំេពាោះនូវរពោះសងើំាងើស់េនាោះ  េ៉យេរគឿងសឿកើរៈ
ទាុំងឡាយានរបាណប ុេណណោះ  ។ 

រឿបថារើយបងុំម៵ង 
*************************** 

រតនប្បណាម្ថ្ 
 េោកបើបេឿដីហិបិ 

  មយា     កប្បមក្ដី្ហិបិ      អប្បមមយ្យំ     ក្លំ     កមោមន្ឌ្ 
   េោ             ឿប ់ប ៈេឿដី ហិបិុ                អាប់ ប ៈៃម  ោ ើុំង          ឿឡាុំង         កៈេរា ើន េោ    
អតិទុកោនិ    មខ្ទំ     គមតា     មោកហិតាយ      ន្មថ្ 

       អៈតិទុក កៈរា ើន ិ         េខ្ទាុំង         គៈេោ               េោកៈហិោយៈ                 នាេថា      

នមមា    មហាក្រុណិកស្ឝ     តស្ឝ   ។ 
                         នៈេា             មៈោឿរ៉េុណិឿស ់សៈ             ោស់ សៈ 

ែរបថា  ៖     រពោះពុទធំទីពឹង                   ំពុំនឹងសពវសោឈើ  
             រពោះអងឿលរ ថាតើ               េធវើកស្ងអស់ឿលយូរ  ។ 
             រាប់េ៉យេឿដិកបើា             េរចើនគណនាហួសគិតគូរ   
              នរោស់ំសពវញ្៴ឡ             រោស់ំរគូេលើភព៊ន  ។  
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             េធវើកមមំករម                     សតវនិកររោប់ពុុំ ន  
             េោកោឝើកលុំ ករ ណ        េរពាោះរបេោជន៍ដល់សពវសតវ  ។ 
             ខ្៳ហុំសូមឱនសិរស្                  ចិតតរ ថាតើបងុំថារើត់   
             រពោះពុទធករុណាសតវ               េនាោះំទីពងឹសពវឿល  ។ 
        អសមពុធំ     ពុទធនិមសវិតំ    យំ    ភវាភវំ   គចឆតិ 
         អៈស្ុំ ពុធាុំង          ពតុ ធៈនិេសវិោុំង         ោ ើុំង         ភៈវាភៈវាុំង      េច់ ឆៈតិ        
         ជីវមោមក្   នមមា    អវិជាជ្ទិកិមលសជាលំ       
                 ជីវៈេោេឿ            នៈេា             អៈវិច ំទិក កិេឡសៈំឡាុំង     

         វិទធំសិមន្     ធមមវរស្ឝ      តស្ឝ  ។ 
             វិត ធាុំងសិេណា         ធាុំមៈវៈរា ើស់ សៈ         ោស់ សៈ 

ែរបថា៖        សតវែតងេកើតស្យើប់បង់                េរពាោះចុំណង់កមមំេេល      
             ឲើយវិលវល់អេនាឍើល                    កនហងភពតូច និងភពធុំ      
             េហតុែតមិនដឹងធម៌                    ំាងើស់លសស្វើតសុខ្ុម    
             គឺរពោះពុទធេសពសម         ចិតតខ្៳ហុំសូមនមសើឝឿរ  ។   
             នូវធម៌របៃពពិត                        វិេសសសុទធេនាោះឯងណា    
             ឿត់បង់នូវអវិំឆើ                      គឺបណាដើញកិេលសេហើយ  ។ 
គុមណហ ិ  មយា   សីលសមាធិបញ្ញ្   វិមុតតិញ្ញ្ណប្បភុតីហិ 
   គុេណហិ           េោ           សីឡៈ សៈាឝើធិ  ឝើញ់ៈឝើ              វិមុត តិ ៈណាប់ ប ៈភុតីហិ 
យុមតាឌ ្   មខ្តតញ្ជន្នំ      កុសលតថិក្នំ      តមរិយសង្ំ 
  យុត េោ       េខ្ត ោញ់ ជៈនានាុំង         កុសៈឡាត់ ថិឿណាុំង           តៈមៈរិយ ៈសង់ ែុំង    
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សិរស្   នមាមិ   ។  ( សិរ៉េៈស្  នៈាមិ  ) 

ែរបថា ៖            រពោះសងើអងស្វ័ក            ានសុំវរៈសទាណើរទង់  
                   កបេ៉យគុណសីលរតង់      និងសាធិប្ញើ  ។ 
                   និងវិមុតតិ្ញើណ                 កិេលសេមើនកនហងអាោមើ 
                   ំបុញ្៴េកោឋើ                    ជនរតូវឿរំកុសល  ។ 
                ខ្៳ហុំសូមឱនសិរសី                ដល់រពោះអរិយបុគល 
                ំបុរតរពោះទសពល            ំមងលដល់សពវសតវ  ។ 

 
****************** 

 

សចចកិរិយា ឥមចចវមចចនត 
ថារើយបងុំសុុំេសចក៵ីសុខ្ 

ឥមចចវមចចនត  នមស្ឝមនយ្យំ  នមស្ឝមាមន្   រតនតតយំ     យំ         
  អ ឣច េចវ៉េៈាឝើច់ ចន់ តៈ        នៈាឝើស សៈៃណ ោ ើុំង           នៈាឝើស ់សៈាឝើេណា          រៈតៈណាត ់តៈោ ើុំង     ោ ើុំង

បុញ្ញ្ភិសនទ ំ វិបុលំ  អលតថំ   តស្ានុភាមវន   ហតនតោមយា   
 ប ុញ ៈឝើភិសន់ ទាុំង    វិប ុឡាុំង    អៈឡាត់ ថាុំង          ោស ់ស្នុភាេវនៈ            ហៈតន់ តៈរា ើេោឝើ 

ែរបថា ៖      ខ្៳ហុំសូមនមសើឝឿរ                     េលើកហោឌើឱនសិរសី   
            បងុំគុណទាុំងបី                       ខ្ពស់េលើសលប់ៃរតេោឿ  ។ 
            សូមបុណើយកងកុសល                ឲើយ នដល់េយើងខ្៳ហុំណា  
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            េពញេពារេសមើធារា                    ដូចជលស្ធុំទូោយ   ។ 
            សូមឲើយកាងើត់បង ់                    អពមងលទាុំងឡាយ  
            ឲើយេចៀសេចញោកៅឃើយ             ក៵ីអនតរាយកុុំបីាន   ។ 
            េ៉យកាយើុំងអានុភាព                បុញ្៴ោភំរបធាន  
            កងបុញ្៴រាសីាន                     សូម នកើានតកុុំានេាោះ   ។  
            េ៉យគុណនមសើឝឿរ               ៃរតរតនារបេសើរខ្ពស់  
            សូមឲើយអានិសងើឝេនាោះ                ៉ក់ដល់៊ននិពារនេោង   ។ 

 
រឿបថារើយបងុំម៵ង 

ចប់ធម៌េោកបើបេឿដី 
****************** 

 

នមស្ឝក្របូជនីយវតថុជាទីម្រព 
     
    វន្ណ្មិ     មចតិយំ     សពវំ       សពវោដ្មនសុ      បតិដ្ឌិតំ   
       វាន់ ទាមិ          េចតិោ ើុំង        ស្ប់ ពាុំង        ស្ប់ ពាត់ ថាេណសុ         ប ៈតិត ថិោុំង 

   ស្រីរិកោតុ   មហាម ធឹ    ពុទធរូបំ      សកលំ    សទ  ។ 
          ស្រីរិកៈធាតុ             មៈោេពាធឹង          ពុត ធៈរ ូ ើុំង        សៈកៈឡាុំង       សៈទា 

ែរបថា ៖      ខ្៳ហុំសូមថារើយបងុំ                      េៅពើោះរពោះបរមេចតិយ    
            រពមទាុំងរពោះស្រី-                   រិកធាតុៃនរពោះពុទធ    ។        



36 

 

            និងមោេពាធិរពឹកើឝ                 ែដលគួរនឹកេ៉យលុំអុត 
            លុំឱនចិតតបរិសុទធ                    េលើកកមើបង់អញ្៱លី   ។  
            និងរពោះពុទធរូប                        តុំណាងអងរពោះមុនី      
            ែដលឋិតេៅរគប់ទី                  ៊ននានាេនាោះទាុំងអស ់  ។ 
            េ៉យេតជោះៃនគុណ                 រពោះានបុណើយរបេសើរខ្ពស់ 
            ែដលែតងែតរំលស់                  រំេ៉ោះទុកភ័យអនតរាយ   ។ 
            សូមឲើយខ្៳ហុំ នសុខ្                   ែយើតោកទុកផងទាុំងឡាយ 
            សរតូវេទាោះជិតៅឃើយ                 សូមឲើយឿយើយមកំមិតត   ។ 
            សូមទាន់រពោះអរី-                     យេមេរតយើយៃថលវិសិដ៶   
            សូម នេ ើញធម៌ពិត               សមដូចចិតតរ ថាតើេោង  ។ 

                                                       សេម៵ចរពោះសងើរាជ ជួន ណាត 

 

ពុទធបាទនមស្ក្រ្ថ្ 
        
           វន្ណ្មិ    ពុទធំ      ភវបារតិណណំ     តិមោកមកតំុ 
                វាន់ ទាមិ      ពុត ធាុំង         ភៈវៈ ឝើរ៉េៈតិន ណាុំង             តិេោកៈេក តុង         
តិភមវកន្ថំ   មយា   មោកមសមោដ ្ សកល ំ  កិមលសំ 

         តិភៈេវកៈនាថាុំង             េោ           េោកៈេសត េថា             សៈកៈឡាុំង         កិេឡស្ុំង      

       មឆតាវ្ន   ម មធសិ   ជនំ    អននតំ  ។ 
              េឆ ោរើនៈ            េពាេធសិ             ជៈនាុំង      អៈណន់ ោុំង 
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ែរបថា ំឿពើយ    រពោះសពវញ្៴ឡពុទធ                វិេសសផុតៃរតេោឿ 

                េមើនមនុសើឝឬេទវោ         រពហមារណារបដូច ន  ។ 
                កាងើត់នូវកិេលស            េមើនឲើយេសសេៅសល់ៀន  
                ៈ ើុំងជនទាុំងប ុនាមើន         ំអននតឲើយរោស់ដឹង   ។ 
                ខ្៳ហុំសូមថារើយបងុំ              នូវរពោះបរមំទីពឹង      
                រពោះអងឆលងផុតសទឹង           នដល់រោុំងៃនភពេហើយ  ។ 
                រពោះអងំទង់ជ័យ           ធុំរតៃឈបៃលើញេរតើយ  
                ែតមួយរពោះអងេហើយ        ំទីពឹងកនហងៃរតភព  ។ 
                ាររពហមទាុំងេទវោ         និងមនុសើាែតងេេរព   
                ចូលរជកេៅេរឿមមលប់       េពាធិ្ញើណ នសុៀ  ។  
 ែរបំសរាយ ៖ រពោះសាមើសមពហទធឯណា រពោះអងរបេសើរកនហងេោក រទង់ឿត់បង់នូវ
កិេលសទាុំងអស់ នេហើយ ៈ ើុំងជនំអននតឲើយរោស់ដឹងេហើយ ខ្៳ហុំសូមរឿប
ថារើយបងុំនូវរពោះសាមើសមពហទធេនាោះ រពោះអងឆលងផុតអុំពីរោុំងៃនភពេហើយ រពោះអងំ
ទង់ជ័យៃនៃរតេោក ានែតរពោះអងមួយ ំទីពឹងៃនសពវសតវកនហងៃរតភព  ។ 

យំ នមមទយ   នទិយា   បុលិមន  ច  តីមរ  យំ   សចចពនធគិរិមក 
ោ ើុំង  ណាុំ មៈទាយៈ         នៈទិោ          ប ុលិេន         ចៈ    តីេរ៉េ     ោ ើុំង     ស្ច់ ចៈពាន់ ធៈគិរិេក 
សុមន្   ច     លមគ    យំ    តតថ     មយានកបុមរ    មុនិមន្ 
   សុមៈនា        ចៈ       ោក ់េគ     ោ ើុំង     ោត់ ថៈ          េោនៈកៈប ុេរ៉េ             មុនិេនា 

ច   បាទំ    តំ     បាទលញ្ជនមហំ      សិរស្   នមាមិ   ។ 
 ចៈ     ឝើទាុំង      ោុំង         ឝើទៈឡាញ ់ជៈនៈមៈោុំង             សិរ៉េៈស្         នៈាមិ  
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ែរបំឿពើយថា  ៖      

        សូមថារើយបងុំ            ទសកររបណមើយ    េៅពើោះរតង់ស្តើមរពោះ ទា  
        ែដលរពោះានេំគ      រទង់រពោះេមោឋើ      ំន់ទុកឲើយំស្ឌើនៃថល  ។   
        រពោះ ទមួយេៅនា      សទឹងនមមទា          រតង់េឆនរខ្ើាច់របេសើរៃរក  
        រពោះ ទមួយរទង់ំន់   ទុកេៅឰដ៏         ភនុំគិរីសចព័នធ  ។  
        រពោះ ទមួយេៅភនុំ        សុមនកូដ           រហូតកុំពូលដ៏េស្ភ័ណ 
        រពោះ ទមួយេទៀត       រពោះរទង់ំន់       ទុកេៅនាេោនកបុរី  ។ 
        ខ្៳ហុំសូមបនទន់               ឿយវាោនិង     ចិតតរជោះថាយើឱនសិរសី 
        បងុំរពោះ ទ               រពោះជិនរសី        សូមសុខ្សួស៵ីរគប់េវោ  ។ 
 
ែរបំសរាយ  ៖ 

         ស្តើមរពោះ ទឯណា ( ែដលរពោះសមពហទធរទង់របតិស្ញើនទុក ) េលើផនឡរខ្ើាច់
េទៀបេឆនរៃនសទឹងនមមទា, ស្តើមរពោះ ទឯណា ( ែដលរពោះសមពហទធរទង់របតិស្ញើនទុក ) 
េលើភនុំសចពនធ និងេលើភនុំសុមនកូដ, ស្តើមរពោះ ទឯណា ( ែដលរពោះសមពហទធរទង់
របតិស្ញើនទុក ) កនហងេោនកបុរី ខ្៳ហុំសូមរឿបថារើយបងុំេ៉យតើបឡងចុំេពាោះេៅរពោះ ទ 
និងស្តើមរពោះ ទទាុំងេនាោះៃនរពោះសកើយមុន ី ។ 

សុវណណមាលិមក   សុវណណបុពវមត   សុមនកូមដ្   មយានកបុមរ 
     សុវា ើន់ណៈ ាលិេក            សុវា ើន់ណៈ ឝើប់ពៈេត             សុមៈនៈកូេដ            េោនៈកៈប ុេរ៉េ 

នមមទយ  នទិយា  បញ្ចបាទវរ ំ ឋានំ  អហំ  វន្ណ្មិ ទូរមតា   
  ណាុំ មៈទាយៈ       នៈទិោ         ឝើញ់ ចៈ ឝើទៈ វៈរា ើុំង   ថាណាុំង   អៈោុំង     វាន់ ទាមិ    ទូរ៉េៈេោ 
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ែរបំឿពើយ  ៖ 

      ខ្៳ហុំសូមនមសើឝឿរ អុំពីចាឃើយ        នូវ៊នទាុំងឡាយ ែដលានរពោះ ទ  
      ទាុំងរ ុំកែនលងែដលរពោះមុនីនាថ     រទង់ោងរពោះ ទេលើកុំពូលភនុំ  ។  
      សុវណណាលិក មួយេនាោះំធុំ        មួយេៅេលើភនុំ សុវណណបព៌ត  
      មួយេៅេលើភនុំ សុមនកូដរ កដ     មួយេៅរាជរដ៶ េោនកបុរី  ។ 
      មួយេៅែកើបរសទឹង នមមទាជលធី      ទាុំងរ ុំនាទី ែដលរទង់របទាន  
      ទុកឲើយសពវសតវ របតិបតតិំស្ពើន    ែដលរពោះរទង់ៈណរបទានទុកឲើយ  ។ 
ែរបំសរាយថា ៖ 

           ខ្៳ហុំសូមនមស្កើរ  អុំពីចាឃើយនូវ៊នែដលានរពោះ ទដ៏របេសើរ ៥  កែនលង 
គឺ៊នេលើភនុំសុវណណាលិកៈ ១ , េលើភនុំសុវណណបព៌ត ១ , េលើភនុំសុមនកូដ ១ , កនហង
េោនកបុរ ី១ , ែកើបរសទឹងនមមទា ១ , ។ 

*************** 
 
 

មទវតាទបិតតទិន្ថ្  
 
យា  មទវតា  សនតិ   វិហារវាសិន,ី   ថូមប  ឃមរ   ម ធិឃមរ    
  ោ       េទវៈោ       សន់ ត ិ          វិោរ៉េៈវាសិណ ី            ថូេប         ៈេរ៉េ          េពាធិ ៈេរ៉េ       
តហ ឹ  តហឹ,    តា  ធមមទមនន    ភវនតុ   បូជិតា,  មស្តថឹ 
 តៈហុឹង      តៈហុឹង        ោ        ធាុំ មៈទាេននៈ          ភៈវាន់ តុ       ប ជូិោ         េស្ត ថឹង     
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កមោមនតធ វិហារមណឋមល, មថោ  ច មជ្ា នវក្ ច ភិកមវា,    
   កៈេរា ើន េតធៈ         វិោរ៉េៈមន ់ឌៈេល            េថរា ើ      ចៈ  ាឝើច់ ះ   នៈវៈឿ     ចៈ     ភិក ខ្ៈេវា ើ      

ស្ោមិក្   ទនបតី   ឧបាសក្,   ្មា  ច  មទស្  និគមា   
    ស្រា ើមិឿ            ទានៈប ៈតី          អ ុ ឝើសៈឿ               េា      ចៈ     េទស្       និគៈា       

ច  ឥស្ឝោ,   សប្ាណភូតា  សុខិ្តា   ភវនតុ  មត,   ជោពុជា   
ចៈ     អ ឣស សៈរា ើ           ស្ប់  ឝើណៈភូោ           សុខ្ិោ        ភៈវាន់តុ      េត       ជៈោពុំ            
មយបិ  ច  អណឋសមភវា   សំមសទជាតា     អថមវាបបាតិក្,   
   េយបិុ      ចៈ      អាន ់ឌៈស្ុំ ភៈវា           ស្ុំងេសទៈំោ                 អៈថៈេវា ើ ប ៈ ឝើតិឿ              
និយ្ោនិកំ   ធមមវរំ   បដិ្ចច   មត,   សមពវបិ   ទុកស្ឝ     កមោនត ុ 
  នីយ ោនិឿុំង      ធាុំ មៈវៈរា ើុំង     ឝើក់ដិច ចៈ    េត      ស្ប់ េពបិុ       ទុក ៀស់ សៈ       កៈេរា ើន ត ុ        

សំខ្យ់ំ    ។    ឋាតុ   ចិរំ   សតំ   ធមមាម្   ធមមធោ  ច  បុគោ    
ស្ុំងខ្ៈោ ើុំង                ថាតុ      ចិរា ើុំង    សៈោុំង      ធាុំ េា       ធាុំ មៈធៈរា     ចៈ    ប ុក គៈោ         

សមង្ោ   មហាតុ    សមម្គ្    វ    អតាឍ្យ    ច   ហិតាយ   ច    
  សង់ េែ        េោតុ          សៈាក់ េេ        វៈ       អាត់ ថាយៈ       ចៈ        ហិោយៈ        ចៈ       
អមមឞ    រកតុ    សទធមមាម្    សមពវបិ   ធមមចារិមន្    វុឌ្ឍឹ     
 អាុំ េហ      រា ើក ់ខ្ៈតុ      ស្ត់ ធាុំេា        ស្ប់ េពបិុ        ធាុំ មៈោរិេណា          វុតធឹង              

សម្ាបុមណយ្ោម     ធមាម្រិយប្បមវទិ  មត   ។ 
     ស្ុំ  ឝើប ុៃណ ោមៈ                      ធាុំ ារិោឝើប់ ប ៈេវទិ          េត 

ែរបថា ៖  យា មទវតា សនតិ វិហារវាសិនី ថូមប ឃមរ ម ធិឃមរ 
តហ ឹតហ ឹ េទវោទាុំងឡាយឯណា ានរបរកតីេៅកនហងវតតំទីេៅៃនសងើ ឰ
ដ៏េខ្ឿនរពោះសថូប ឰដ៏េខ្ឿនរពោះេពាធិរពឹកើឝកនហងទីេនាោះៗ ,    តា  ធមមទមនន  
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ភវនតុ   បូជិតា េទវោទាុំងឡាយេនាោះ ំបុគល គឺេយើងទាុំងឡាយបូំេហើយ 
េ៉យធមមទាន , មស្តថឹ កមោមនតធ វិហារមណឋមល ចូរេធវើនូវសួស៵ីកនហង

មណដលៃនវតត   ំទីេៅៃនសងើេនោះ ,  មថោ   ច   មជ្ា   នវក្  ច  
ភិកមវា  ភិកហទាុំងឡាយំេថរៈក៵ី ំកណាដើលក៵ ីេទើបនឹងបួសក៵ី , ស្ោមិក្ 
ទនបតី ឧបាសក្ ឧ សក និងឧ សិឿទាុំងឡាយ ែដលំាងើស់ៃន
ទាន   រពមទាុំងអារាមិកជន គឺេៈមវតតក៵ី , ្មា ច មទស្ និគមា ច 
ឥស្ឝោ  ជនទាុំងឡាយែដលំអនករសុកក៵ី ំអនករបេទសក៵ី ំអនកនិគមក៵ី 
ែដលំឥសើឝរៈំធុំក៵ ី, សប្ាណភូតា សុខិ្តា ភវនតុ មត   សតវ
ទាុំងឡាយេនាោះៗ ចូរឲើយ នដល់នូវេសចក៵ីសុខ្ ,  ជោពុជា  មយបិ  ច 
អណឋសមភវា សំមសទជាតា អថមវាបបាតិក្  មួយវិញេទៀត សតវ
ទាុំងឡាយឯណា ែដលំជោពុជៈកុំេណើតក៵ី ែដលំអណដជៈកុំេណើតក៵ី ែដលំ

សុំេសទជៈកុំេណើតក៵ ីែដលំឧប តិកៈកុំេណើតក៵ី ,  និយ្ោនិកំ   ធមមវរំ  
បដិ្ចច  មត  សមពវបិ  ទុកស្ឝ  កមោនតុ  សំខ្យំ   សតវទាុំងឡាយទាុំង
អស់េនាោះ ឿលេបើ នអារស័យនូវធម៌ដ៏របេសើរ   ំនិយើានិកធម៌េហើយ   ចូរេធវើ

នូវធម៌ំេរគឿងអស់េៅៃនទុកចុោះ , ឋាតុ ចិរំ សតំ ធមមាម ្ សូមឲើយធម៌របស់
សបើបហរសទាុំងឡាយ    សថិតេៅអស់ឿលយូរអែងវងេៅ, ធមមធោ  ច បុគោ     
បុគលអនករទរទង់នូវធម៌ទាុំងឡាយ ( ចូរឋិតេៅអស់ឿលយូរអែងវងតេៅ ) ,  

សមង្ោ មហាតុ សមម្គ្ វ  សូមរពោះសងើរពមេរពៀងេតើ,   អតាឍ្យ  ច    
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ហិតាយ  ច  េដើមើបីេសចក៵ីចេរមើនផង េដើមើបីេសចក៵ីសេរមចផលរបេោជន៍ផង,   
អមមឞ    រកតុ សទធមមាម្   សមពវបិ   ធមមចារិមន្  សូមរពោះសទធមមរកើា
នូវេយើងទាុំងឡាយ សូមរកើានូវអនកែដលរបរពឹតតធម៌ទាុំងឡាយទាុំងអស់ផង ,       

វុឌ្ឍឹ   សម្ាបុមណយ្ោម   ធមាម្រិយប្បមវទិ មត      សូមឲើយេយើង
ទាុំងឡាយ នដល់នូវេសចក៵ីចេរមើនកនហងធម៌ែដលរពោះអរិយៈទាុំងឡាយេោក
សែម៵ងេហើយ  ។  

*************** 

សុភមងល្ថ្ 
*មហាតុ     សពវំ     សុមងលំ     រកនតុ      សពវមទវតា 
    េោតុ         ស្ប់ ពាុំង     សុាុំង គៈោុំង      រា ើក់ ៀន់ តុ        ស្ប់ ពៈេទវៈោ    
សពវពុទត្នុភាមវន     មស្តថិ    មហាតុ      និរនតរ ំ ។ 
     ស្ប់ ពៈពុត ធានុភាេវនៈ             េស្ត ថិ          េោតុ         និរ៉េន់ តៈរា ើុំង   

*មហាតុ     សពវំ     សុមងលំ      រកនតុ    សពវមទវតា 
     េោតុ         ស្ប់ ពាុំង      សុាុំង គៈោុំង      រ៉េ់៉់ាក់ៀន់ តុ        ស្ប់ ពៈេទវៈោ   
សពវធមាមនុ្ភាមវន     មស្តថិ     មហាតុ     និរនតរំ   ។ 
      ស្ប់ ពៈធាុំ ានុភាេវនៈ              េស្ត ថិ           េោតុ          និរ៉េន់ តៈរា ើុំង    

*មហាតុ     សពវំ     សុមងលំ     រកនតុ     សពវមទវតា 
    េោតុ         ស្ប់ ពាុំង     សុាុំង គៈោុំង      រា ើក់ៀន់ ត ុ        ស្ប់ពៈេទវៈោ     
សពវសង្ោនុភាមវន   មស្តថិ     មហាតុ     និរនតរំ   ។ 
     ស្ប់ ពៈសង់ ែនុភាេវនៈ            េស្ត ថ ិ          េោតុ         និរ៉េន់ តៈរា ើុំង    
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ែរបសេងបថា  ៖  មហាតុ  សពវំ  សុមងលំ  សុភមងលគឺេសចក៵ីចេរមើនដ៏លសរគប់
ោឝើងចូរានដល់ខ្៳ហុំ,   រកនតុ សពវមទវតា     េទវោទាុំងពួងទាុំងឡាយ  

ចូររកើានូវខ្៳ហុំ,   សពវពុទត្នុភាមវន   េ៉យអានុភាពៃនរពោះពុទធរគប់រពោះអង,  
សពវធមាម្នុភាមវន    េ៉យអានុភាពៃនរពោះធម៌ទាុំងពួង,   សពវសង្ោ
នុភាមវន   េ៉យអានុភាពៃនរពោះសងើទាុំងពួង,     មស្តថិ  មហាតុ   
និរនតរ ំ  សូមសិរីសួស៵ីចូរានដល់ខ្៳ហុំឲើយ នរគប់េពលកុុំបីានចេនាយើោះេឡើយ  ។ 

 
ចប់ៃរតបណាមេ៉យសេងបែតប ុេណណោះ 

****************** 

 ក្យផ្ាយមមតាឌ្ដ្ល់ខ្លួនឯង 
 
អហ ំសុខិ្មតា មហាមិ (អៈោុំង សុខ្ិេោ េោមិ ) សូមឲើយខ្៳ហុំ នដល់នូវេសចក៵ីសុខ្ 
និនទុមក្ខ ្មហាមិ        ( និន ទុកេៀ េោមិ )      សូមឲើយខ្៳ហុំកុុំបីានទុក 
អមវមោ មហាមិ        ( អៈេវេរា េោមិ )          សូមឲើយខ្៳ហុំកុុំបីានេពៀរ 
អព្ោបមជ្ា មហាមិ ( អាប់ ពើា ឝើច់ េះ េោមិ ) សូមឲើយខ្៳ហុំកុុំបីានពើា ទ 

អនីមោ មហាមិ        ( អៈនីេែ េោមិ )   សូមឲើយខ្៳ហុំកុុំបីានេសចក៵ីរពួយលុំ ក 
សុខ្ ីអតាឌ្នំ បរិហោមិ ( សុខ្ី អាត់ ោណាុំង ប ៈរុិហៈរា ើមិ )    សូមឲើយខ្៳ហុំរកើានូវខ្លអន 
                                                                    ំសុខ្ចុោះ  ។ 
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ផ្ាយមមតាឌដ្្ល់សពវសតវកនុងទិសទំង១០ 
ផើាយេមោឋើធម៌ដល់សពវសតវ 

សមពវ    បុរតថិមាយ     ទិស្យ   សតាឌ ្  អមវោ   សុខី្   មហានតុ 
 ស្ប់ េប        ប ុរា ើត់ ថិាយៈ            ទិស្យៈ        ស្ត់ ោ       អៈេវរា          សុខ្ី        េោន តុ  

សតវទាុំងឡាយទាុំងពួង ( ែដលសថិតេៅ ) កនហងទិសបូព ៌ សូមកុុំឲើយានេពៀរនឹងេតើ 
ានែតេសចក៵សុីខ្  ។ 

សមពវ  បុរតថិមាយ   អនុទិស្យ  សតាឌ ្ អមវោ  សុខី្   មហានតុ 
ស្ប់ េប       ប ុរា ើត់ ថិាយៈ           អៈនុទិស្យៈ        ស្ត់ ោ      អៈេវរា        សុខ្ី       េោន តុ 

 សតវទាុំងឡាយទាុំងពួង ( ែដលសថិតេៅ ) កនហងទិសអាេគនយ៍ សូមកុុំឲើយានេពៀរនឹង
េតើ ានែតេសចក៵សុីខ្  ។ 
សមពវ   ទកិណាយ   ទិស្យ   សតាឌ្    អមវោ   សុខី្    មហានតុ 
 ស្ប់ េប         ទៈ ខ្ិណាយៈ          ទិស្យៈ         ស្ត់ ោ        អៈេវរា         សុខ្ី         េោន ត ុ

សតវទាុំងឡាយទាុំងពួង ( ែដលសថិតេៅ ) កនហងទិសទកើឝិណ សូមកុុំឲើយានេពៀរនឹង
េតើ ានែតេសចក៵ីសុខ្  ។ 

សមពវ  ទកិណាយ   អនុទិស្យ   សតាឌ ្ អមវោ  សុខី្  មហានត ុ
 ស្ប់ េប       ទៈ ខ្ិណាយៈ            អៈនុទិស្យៈ          ស្ត់ ោ      អៈេវរា      សុខ្ី      េោន ត ុ

សតវទាុំងឡាយទាុំងពួង ( ែដលសថិតេៅ ) កនហងទិសនិរតី សូមកុុំឲើយានេពៀរនឹងេតើ 
ានែតេសចក៵ីសុខ្  ។ 
សមពវ   បចឆិមាយ    ទិស្យ    សតាឌ្    អមវោ    សុខី្    មហានតុ 
ស្ប់ េប            ឝើច់ ឆិាយៈ        ទិស្យៈ         ស្ត់ ោ         អៈេវរា           សុខ្ី        េោន ត ុ
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សតវទាុំងឡាយទាុំងពួង ( ែដលសថិតេៅ ) កនហងទិសបសឹម សូមកុុំឲើយានេពៀរនឹងេតើ 
ានែតេសចក៵ីសុខ្  ។ 
សមពវ   បចឆិមាយ  អនុទិស្យ   សតាឌ ្ អមវោ   សុខី្   មហានតុ 
 ស្ប់េប         ឝើច់ ឆិាយៈ         អៈនុទិស្យៈ         ស្ត់ោ       អៈេវរា          សុខ្ី       េោន ត ុ

សតវទាុំងឡាយទាុំងពួង ( ែដលសថិតេៅ ) កនហងទិសពាយ័ពើយ សូមកុុំឲើយានេពៀរនឹង
េតើ ានែតសចក៵ីសុខ្  ។ 
សមពវ    ឧតឋោយ    ទិស្យ    សតាឌ្    អមវោ    សុខី្    មហានតុ 
ស្ប់ េប        អ តុ ដៈរា ើយៈ          ទិស្យៈ          ស្ត់ ោ        អៈេវរា           សុខ្ី         េោន ត ុ 
សតវទាុំងឡាយទាុំងពួង ( ែដលសថិតេៅ ) កនហងទិសឧត៵រ សូមកុុំឲើយានេពៀរនឹងេតើ 
ានែតេសចក៵ីសុខ្  ។ 

សមពវ   ឧតតោយ   អនុទិស្យ   សតាឌ ្ អមវោ   សុខី្    មហានតុ 
ស្ប់ េប        អ ុត ដៈរា ើយៈ          អៈនុទិស្យៈ         ស្ត់ៈោ      អៈេវរា         សុខ្ី         េោន តុ  
សតវទាុំងឡាយទាុំងពួង ( ែដលសថិតេៅ ) កនហងទិសឦស្ន សូមកុុំឲើយានេពៀរនឹង
េតើ ានែតេសចក៵ីសុខ្  ។ 

សមពវ    មហដ្ឌិមាយ   ទិស្យ   សតាឌ ្   អមវោ   សុខី្   មហានតុ 
ស្ប់ េប         េហត ថិាយៈ          ទិស្យៈ        ស្ត់ ោ         អៈេវរា         សុខ្ី         េោន តុ

សតវទាុំងឡាយទាុំងពួង ( ែដលសថិតេៅ ) កនហងទិសៀងេរឿម សូមកុុំឲើយានេពៀរ
នឹងេតើ ានែតេសចក៵ីសុខ្  ។ 

សមពវ    ឧបរិមាយ   ទិស្យ   សតាឌ្    អមវោ   សុខី្    មហានត ុ
ស្ប់ េប          អ ុប ៈរុិាយៈ           ទិស្យៈ         ស្ត់ ោ         អៈេវរា         សុខ្ិ        េោនត ុ 
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សតវទាុំងឡាយទាុំងពួង ( ែដលសថិតេៅ ) កនហងទិសៀងេលើ សូមកុុំឲើយានេពៀរនឹង
េតើ ានែតេសចក៵ីសុខ្  ។ 

 

ផ្ាយមមតាឌ្មិនចំម ះទិស 
 សមពវ  សតាឌ ្ អមវោ   មហានតុ  សូមឲើយសតវទាុំងឡាយទាុំងពួង កុុំឲើយាន
េពៀរនឹងេតើ,  សុខិ្តា  មហានត ុ  សូមឲើយ នដល់នូវេសចក៵ីសុខ្,   និទទុក្ខ្  
មហានត ុ  សូមកុុំឲើយានទុក, អព្ោបជ្ា  មហានតុ  សូមកុុំឲើយេបៀតេបៀនដល់
េតើនឹងេតើ  អនីោ  មហានតុ  សូមកុុំឲើយានរពួយលុំ ក  ទីោយុក្  
មហានត ុ   សូមឲើយានអាយុែវង    អមោ្   មហានតុ   សូមកុុំឲើយានេរាគ  
សម្បតតីហ ិ សមិជ្ឈនត ុ សូមឲើយ នសេរមចេ៉យសមើបតតិរគប់ោឝើង   
សុខ្ ីអតាឌ្នំ   បរិហរនតុ  សូមឲើយរកើានូវខ្លអនំសុខ្រសួលចុោះ  ។ 

     ទុកប្បតាឌ្      ច    និទទុក្ខ្     ភយប្បតាឌ្     ច    និពភយា 
      ទុក ៀប់  ឝើត់ ោ        ចៈ      និត ទុក ៀ        ភៈោឝើប់  ឝើត់ ោ       ចៈ       និប ភៈោ 

មស្កប្បតាឌ ្ ច  និមស្ាក្   មហានតុ   សមពវបិ    បាណិមន្   ។ 
  េស្ឿប ់ ឝើត់ ោ     ចៈ      និស េស្ឿ         េោន តុ       ស្ប់ េប បិុ          ឝើណិេណា 

មួយេទៀត សតវទាុំងឡាយទាុំងពួង ែដលដល់េហើយនូវេសចក៵ីទុក សូមឲើយំសតវ
 ត់េសចក៵ីទុកេៅ ែដលដល់េហើយនូវភ័យ សូមឲើយំសតវ ត់ភ័យេៅ ែដលដល់
េហើយនូវេសចក៵ីេស្ក សូមឲើយំសតវ ត់េសចក៵ីេស្កេៅេោង  ។ 

 



47 

 

ផ្ាយមមតាឌ្ចិតតដ្ល់សពវសតវសមងប 
 

          ទុកប្បតាឌ្   ច    និទទុក្ខ ្   ភយប្បតាឌ្    ច   និពភយា 
             ទុក ៀប ់ ឝើត់ោ     ចៈ      និត ទុក ៀ       ភៈោឝើប់  ឝើត់ោ       ចៈ        និប ភៈោ 

មស្កប្បតាឌ ្  ច   និមស្ាក្   មហាតតុ   សមពវបិ   បាណិមន្  ។ 
 េស្ក ៀប់  ឝើត់ោ     ចៈ       និស េស្ឿ          េោន តុ       ស្ប់ េប បិុ          ឝើណិេណា 

សតវទាុំងឡាយទាុំងពួង  ែដលដល់េហើយនូវេសចក៵ីទុក  សូមឲើយំសតវ ត់េសចក៵ី
ទុកេៅ    ែដលដល់េហើយនូវភ័យ  សូមឲើយំសតវ ត់ភ័យេៅ ែដលដល់េហើយនូវ
េសចក៵ីេស្ក   សូមឲើយំសតវ ត់េសចក៵ីេស្កេៅ   ។ 

***************** 
 

មមតតបរិតាឌ្រមមាភ ្
       
      យស្ានុភាវមតា   យក្ខ ្  មនវ    ទមស្ឝនតិ      ភឹសនំ 
              ោស់ ស្ នុភាវៈេោ           ោក់ ៀ       េនវៈ         ទាស់ េសន តិ       ភឹងសៈណាុំង 

      យកទាុំងឡាយមិនោឞើនសែម៵ងនូវអាឿរៈគួរៀយើចេឡើយ  េរពាោះអានុភាពៃន         
      រពោះបរិតតឯណា 

         យមឞិ      មចវានុយុញ្ជមន្ឌ្      រតតិនទិវមតនទិមតា 
             ោ ើុំ ហិ             េចវានុយុញ ំន់ េោ                រា ើត់ តិន ទិវៈមៈោន់ ទិេោ 
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      ម ើាងេទៀតបុគលមិនខ្៱ិលរចអូសកនហងយប់ និងៃថ េហើយពើាោមេរៀនសូរត       
      រពោះបរិតតឯណា 
         សុខំ្    សុបតិ    សុមតាឌ្   ច   បាបំ   កិញ្ច ិ  នបស្ឝត ិ
             សុៀុំង       សុបៈតិ          សុត េោ      ចៈ      ឝើ  ើុំង      កិញ ចិ      នៈ ឝើស់ សៈតិ 

កុំពុងេដកលក ់ឬលក់រួចេហើយក៏ំសុខ្ រែមងមិនេ ើញនូវសុបិនតដ៏អារកក់តិចតួច 
          ឯវមាទិគុណូមបតំ       បរិតតនតមភណាម     មហ 
                   េអវៈាទិគុណូេប ោុំង                   ប ៈរុិត តន់ ោុំ ភៈណាមៈ          េហ 

េយើងទាុំងឡាយសូធើយឥឡឡវេនោះ នូវរពោះបរិតតេនាោះ ែដលរបកបេ៉យគុណទាុំងឡាយ
ានោឝើងេនោះំេដើម ។ 

*****************  

មមតតបរិតត 
ករណីយមតថកុសមលន    យនតំ      សនតំ     បទំ     អភិសមមចច 
      កៈរ៉េៈណីយ ៈាឝើត់ ថៈកុសៈេលនៈ           យ ន់ ោុំង      សន់ ោុំង     ប ៈទាុំង         អៈភិសៈេម ច ចៈ 

កិចឯណា ( ែដលរពោះអរិយៈ )  នរោស់ដឹងនូវេឿ ញ៉ើសៃនធម៌ដ៏សប់រំៃប់ គឺរពោះ
និពារើន (  នេធវើេហើយ ) កិចេនាោះ គឺកុលបុរតអនកៅយើសកនហងរបេោជន៍គួរេធវើ 

សមក្ក្  ឧជូ  ច   សុហុជូ  ច  (ស្ក់ េឿ  អ ុជូ  ចៈ សុហុជូ  ចៈ ) (កុលបុរតេនាោះ) 
ំអនកអាចោឞើនផង  រតង់េ៉យឿយ  និងវាោផង  រតង់លសេ៉យចិតតផង 

សុវមចា  ចស្ឝ  មុទុ  អនតិមាន ី(សុវៈេោ  ោស់ សៈ  មុទុ អៈនៈតិានី ) 
ំអនករបេៅៃយផង សុភាពទន់ភលន់ផង មិនានានោះដ៏ៃរកែលងផង 
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សនតុស្ឝមក្  ច  សុភមោ   ច (សន់ តុស សៈេឿ   ចៈ  សុភៈេរា   ចៈ ) 
ំអនកសេនាឈើសផង  េគចិញ្ឹមៃយផង 
អប្បកិមចាច្   ច   សលលហុកវុតតិ (អាប់ ប ៈកិច េោ  ចៈ  ស្ល់ លៈហ ុកៈវុត តិ ) 
 ំអនកានកិចធុរៈតិចផង របរពឹតតរស្ល ( កនហងឿយ និងចិតត ) ផង 

សនតិន្រនទមិយា    ច    និបមក្   ច (សន់ តិន រទិេោ   ចៈ   និប ៈេឿ  ចៈ ) 
ំអនកានឥន្រនទយិរសគត់រសគុំផង ានរ ំជើោស់ផង 

អប្បគម ភ្   កុមលសុ  អននុគិមទត្(អាប់  ប ៈេប់ េភា   កុេឡសុ   អៈនៈនុគិត េធា 

ំអនកមិនឆងផង  មិនំប់ជុំពាក់កនហងរតកូលទាុំងឡាយផង 
ន ច  ខុ្ទទំ   សមាចមរ  កិញ្ច ិ មយន  វិញ្ដ ូ  បមរ    ឧបវមទយ្យុំ 
នៈ   ចៈ  ខ្ុត ទាុំង     សៈាឝើចៈេរ៉េ        កិញ ចិ      េយនៈ      វិញ ញឡ      ប ៈេរ៉េ          អ ុប ៈវៈៃទ យុង 

វិញ្៴ឡជនទាុំងឡាយ  គួរតិោះេដៀលនូវជនទាុំងឡាយដៃទេ៉យកមមឯណា  មិនគួរ
របរពឹតតេធវើនូវកមមេនាោះ  ែដលំកមមោមកសូមើបីតិចតួច  ( េហើយគួរផើាយេមោឋើចិតត
ចុំេពាោះពពួកៃនសតវថា ) 
សុខ្ិមន្  វា  មខ្មិមន្ មហានតុ  សមពវ  សតាឌ្  ភវនតុ  សុខិ្តតាឌ ្ 
   សុខ្ិេណា       វា        េខ្មិេនា        េោន តុ     ស្ប់ េប     ស្ត់ ោ    ភៈវាន់ តុ     សុខ្ិ ោត់ ោ 

សតវទាុំងឡាយទាុំងពួង  សូមឲើយានេសចក៵ីសុខ្  ឲើយានេសចក៵ីេកើឝម  ឲើយានខ្លអន
ដល់នូវេសចក៵ីសុខ្ចុោះ 
មយ  មកចិ   បាណភូតតថិ  តស្  វា  ថ្វោ  វា  អនវមសស្ 
  េយ      េកចិ            ឝើណៈភូោត់ ថិ       តៈស្      វា        ថាវៈរា ើ        វា        អៈនៈវៈេសស្ 
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សតវានជីវិតទាុំងឡាយឯណា  ឥតានេសសសល់ េទាោះសតវែដលំអនកាន 
េសចក៵ីតក់សលហត  គឺេៅានតណាហើក៵ី  ំអនកាុំមួន  គឺឥតានតណាហើក៵ី 
ទីោ   វា  មយ   មហន្ឌ្   វា (ទីែ   វា  េយ     មៈហន់ ោ   វា ) 
សតវទាុំងឡាយឯណា  ានឿយែវងក៵ី  ធុំក៵ ី 
មជ្ឈិមា   រស្ឝក្   អនុកថូោ  (ាឝើច់ ឈិ ា   រា ើស់ សៈឿ    អនុកៈថូឡា ) 

ានឿយោឝើងកណាដើលក៵ ីខ្លកី៵ ី ានឿយដ៏សម  ឬធាត់ក៵ី 

ទិោដ ្  វា  មយ  ច  អទិោដ្ ( ទិត ថា  វា  េយ   ចៈ  អៈទិត ថា ) 

សតវទាុំងឡាយឯណា ែដលេយើងេ ើញេហើយក៵ី មិនេ ើញក៵ី 
មយ  ច  ទូមរ   វសនតិ   អវិទូមរ (េយ  ចៈ  ទូេរ  វៈសន់ ត ិ  អៈវិទូេរ ) 
សតវទាុំងឡាយឯណា េៅកនហងទីៅឃើយក៵ ីកនហងទីជិតក៵ី 
ភូតា  វា   សមភមវសី   វា ( ភូោ  វា   ស្ុំ ភៈេវសី  វា ) 

ែដលេកើតរួចមកេហើយក៵ ី ែដលកុំពុងែសវងរកទីេកើតក៵ី 
សមពវ   សតាឌ ្ ភវនតុ   សុខិ្តតាឌ្ (ស្ប់  េប   ស្ត់ ោ  ភៈវាន់ ត ុ សុខ្ិ ោត់ ោ ) 

សតវទាុំងឡាយទាុំងពួង  សូមឲើយានខ្លអនដល់នូវេសចក៵ីសុខ្ចុោះ 

ន   បមោ   បរំ    និកុមពវថ  (នៈ  ប ៈេរា ើ   ប ៈរា ើុំង   និកុប េប ថៈ ) 
សតវដៃទមិនគួរកុំែហងេបៀតេបៀននូវសតវដៃទេឡើយ 

ន្តិមមញ្ដថ   កតថចិ  នំ   កិញ្ចិ (នាតិ ាឝើញ់ េញ ថៈ  ឿត់ ថៈចិ  ណាុំង  កិញ ចិ ) 
មិនគួរេមើលៃយេគតិចតួចកនហងទីឯណាមួយេឡើយ 
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ព្ោមោសន្    បដិ្ឃសញ្ញ្     ន្ញ្ដមញ្ដស្ឝ     ទុកមិមចឆយ្យ 
   ពើា េរា ើសៈណា            ប ៈដិ ៈស្ញ់ ៈឝើ          នាញ ញៈ ាឝើញ់ៈស់ សៈ       ទុក ខ្ៈមិច ៃឆយៈ 

មិនគួររ ថាតើនូវេសចក៵ីទុកដល់េតើនងឹេតើ   េ៉យេសចក៵ីេរកវេរឿធ   និងេ៉យ 
បដិ ស្ញើ គឺេសចក៵ីចេងសៀតចងសល់កនហងចិតតេឡើយ 
មាតា    យថ្    និយំ    បុតតំ     អាយុស្    ឯកបុតតមនុរមក 
   ាោ         យៈថា         និោ ើុំង     បុត ោុំង         អាយុស្          េអកៈ ប ុត តៈមៈនុរា ើក់ េខ្ 

ាោថនមរកើាបុរតែដលេកើតអុំពីខ្លអន  ំកូនែតមួយ  េ៉យអាយុ  គឺថាសូមើបីជីវិតក៏
ោឞើនលោះបង់កនហងឿររកើានូវបុរត ន  ោឝើងណាមិញ 
ឯវម្បិ     សពវភូមតសុ      មានសមាភ្វមយ      អបរិមាណំ 
   េអវា ើុំ បិុ            ស្ប់ ពៈភូេតស ុ                ានៈសុំ ភាវៈេយ                 អៈប ៈរុិាឝើណាុំង 

បុគលគួរចេរមើននូវេមោឋើចិតត មិនានរបាណ ចុំេពាោះេៅរកសតវទាុំងឡាយ
ទាុំងពួង ោឝើងេនាោះឯង ។ 

មមតតញ្ច       សពវមោកសមឹ       មានសមាភ្វមយ      អបរិមាណំ 
េមត ោញ ់ចៈ         ស្ប់ ពៈេោឿស់ សមឹង          ានៈសុំ ភាវៈេយ                 អៈប ៈរុិាឝើណាុំង 

ឧទធ ំ     អមោ    ច    តិរិយញ្ច    អសមាព្ធ ំ    អមវរំ    អសបតតំ 
អ ុត ធាុំង        អៈេធា        ចៈ       តិរិោឝើញ ់ចៈ        អៈស្ុំ ពាធាុំង         អៈេវរាុំង      អៈសៈ ឝើត់ោុំង 

បុគលគួរចេរមើននូវេមោឋើចិតត មិនានរបាណ ំធម៌មិនចេងសៀត មិនានេពៀរ មិន
ានសរតូវ េៅកនហងេោកទាុំងអស់  គឺកនហងៀងេលើផង  ៀងេរឿមផង  ៀងទទឹង 
គឺរតង់កណាដើលផង  ។ 
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តិដ្ឌញ្ចរ ំ និសិមន្ថ្  វា  សយាមន្ វា  យាវតស្ឝវិគតមិមទត្ 
តិត ថាញ ់ចៈរា ើុំង  និសិន េណា    វា        សៈោឝើេណា       វា          ោវៈោស់ សៈវិគៈតៈមិត េធា 

( បុគលអនកចេរមើននូវេមោឋើចិតតេនាោះ )  េទាោះឈរក៵ី េដើរក៵ី អងហយក៵ី េដកក៵ ីំអនក 
ានេសចក៵ីេៃកងក់េៅរ ស់េហើយ គឺថាំអនកមិនេដកលក់អស់ឿលរតឹមណា 
ឯតំ     សតឹ    អធិមដ្ឌយ្យ (េអោុំង   សៈតឹង   អៈថិត ៃថ យៈ ) 

គួរតមល់នូវេមោឋើនុសើឝតិនុ៎ោះ ( អស់ឿលរតឹមេនាោះ ) 
រពហមមមត ំ   វិហារំ   ឥធមាហុ (រ ុំ មៈេមោុំង    វិោរា ើុំង   អិធៈាហ  ុ) 
   បណដិតទាុំងឡាយេពាលនូវកិរិោនុ៎ោះ ថាំរពហមវិោរកនហងស្សនាេនោះ 
ទិដ្ឌញ្ច      អនុបគមម     សីលវា      ទស្ឝមនន      សម្បមន្ថ ្
ទិត ថាញ់ចៈ         អៈនុប ៈេម់ មៈ          សីលៈវា ើ              ទាស ់សៈេននៈ           ស្ុំ  ឝើន់ េណា 

ក្មមស ុ វិមនយ្យ  មគធំ  ន ហិ ជាតុ  គពភមសយ្យំ   បុនមរតីតិ 
    ឿេម សុ          វិៃន យៈ         េគធាុំង    នៈ   ហិ     ំតុ      េប ់ភៈៃស ោ ើុំង         ប ុនៈេរ៉េតីត ិ

( បុគលែដលានេមោឋើរពហមវិោរ )  មិនដល់ស ប់នូវទិដ៶ិ ំអនកានសីល
របកបេ៉យទសើឝនសមើប័ទ  គឺេស្ោបតតិមគ បេនាឍើបង់នូវេសចក៵ីេរតកអរកនហងឿម
ទាុំងឡាយេហើយ  រែមងមិនមកឿន់គពភេសយើាស    គឺថាមិនេកើតកនហងគភ៌េទៀត
េឡើយ  ។ 

*************************  

សុីម៱ឡរទឹករបហុកគង់េគោន់ាត់ៅឃើញ់  ស្ឈើប់ធម៌េនាោះមិញមិនឮៅឃើញ់េស្ោះ 
ោយលុយេធវើទានានែតភ័យៀយើចអស ់ រតង់កែនលងេនោះ កែនលងេនាោះអស់ប ុនាមើនក៏អស់េៅ  ។ 

                                                                                 ( អាោរើយ  ឆឹង  ឿន ) 
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អនុមមាទន្រក្ខ្យាចន្ថ្ 
 ធម៌សូរតសុុំេសចក៵ីសុខ្ 

         អាក្សោដ្    ច   ភុមមោដ្     មទវា   ន្្   មហិទធិក្ 
                 អាឿស្ត់ ថា         ចៈ    ភមុ ាឝើត់ ថា          េទវា         នាេ         មៈហិត ធិឿ 

     បុញ្ដំ     មន្   អនុមមាទនតុ    ចិរំ      រកនតុ     ស្សនំ  ។ 
             ប ុញ ៈ ើុំង      េនា        អៈនុេា តន់តុ          ចិរា ើុំង       រា ើក់ ៀន់ តុ     ស្សៈណាុំង 

 ែរបថា  ៖   េទវោទាុំងឡាយ ែដលថិតេៅឰដ៏អាឿសក៵ី ែដលឋិតេៅេលើែផនដីក៵ី 
នាគទាុំងឡាយ ែដលានឫទធិេរចើនក៵ី សូមអនុេាទនានូវបុណើយរបស់េយើង
ទាុំងឡាយ សូមរកើានូវរពោះពុទធស្សនា(ឲើយឋិតេថរនិងឲើយរុងេរឿង)ំយូរអែងវងេៅ   

   អាក្សោដ ្  ច   ភុមមោដ្   មទវា   ន្្    មហិទធិក្ 
                 អាឿស្ត់ ថា       ចៈ     ភុម ាឝើត់ ថា      េទវា           នាេ           មៈហិត ធិឿ           
បុញ្ដំ     មន្   អនុមមាទនតុ     ចិរំ    រកនតុ     ោជាមន្  ។ 

      ប ុញ ៈ ើុំង       េនា         អៈនុេា តន់តុ           ចិរា ើុំង    រា ើក់ ៀន់ តុ         រាំេនា 

ែរបថា ៖   េទវោទាុំងឡាយែដលឋិតេៅឰដ៏អាឿសក៵ី  ែដលឋិតេៅេលើែផនដីក៵ ី
នាគទាុំងឡាយ  ែដលានឫទធិេរចើនក៵ី  សូមអនុេាទនានូវបុណើយរបស់េយើង
ទាុំងឡាយ  សូមរកើានូវរពោះរាំទាុំងឡាយ  ( ឲើយឋិតកនហងរាជើយ និងឲើយានជ័យ ) 
ំយូរអែងវងេៅ  ។ 

    អាក្សោដ្   ច    ភុមមោដ្    មទវា   ន្្    មហិទធិក្ 
                អាឿស្ត់ ថា        ចៈ      ភុម ាឝើត់ ថា        េទវា         នាេ           មៈហិត ធិឿ 

        បុញ្ដំ     មន្    អនុមមាទនតុ    ចិរំ    រកនតុ     ញាតមយា  ។ 
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ប ុញ ៈ ើុំង       េនា          អៈនុេា តន់តុ         ចិរា ើុំង    រា ើក់ ៀន់ តុ        ៈតៈេោឝើ 

ែរបថា៖     េទវោទាុំងឡាយែដលឋិតេៅឰដ៏អាឿសក៵ ីែដលឋិតេៅេលើែផនដីក៵ី 
នាគទាុំងឡាយ   ែដលានឫទធិេរចើនក៵ី  សូមអនុេាទនានូវបុណើយរបស់េយើង
ទាុំងឡាយ សូមរកើានូវ ៈតិទាុំងឡាយ ( ឲើយ នចរមុងចេរមើននិងសុខ្ស្នត ) 
ំយូរអែងវងេៅ  ។ 

    អាក្សោដ ្  ច   ភុមមោដ ្    មទវា   ន្្   មហិទធិក្ 
                អាឿស្ត់ ថា        ចៈ     ភុមាឝើត់ ថា          េទវា           នាេ         មៈហិត ធិឿ 

       បុញ្ដ ំ    មន្     អនុមមាទនតុ    ចិរំ      រកនតុ    បាណិមន្ 
              ប ុញ ៈ ើុំង      េនា            អៈនុេា តន់តុ         ចិរា ើុំង      រា ើក់ ៀន់ តុ        ឝើណិេណា 

ែរបថា៖      េទវោទាុំងឡាយែដលឋិតេៅឰដ៏អាឿសក៵ ី   ែដលឋិតេៅេលើែផនដីក៵ី 
នាគទាុំងឡាយែដលានឫទធិេរចើនក៵ី  សូមអនុេាទនានវូបុណើយរបស់េយើង
ទាុំងឡាយ  សូមរកើានូវសតវទាុំងឡាយ ( ឲើយ នចរមុងចេរមើននិងឲើយសុខ្ស្នត )   
ំយូរអែងវងេៅ ។ 
អាក្សោដ ្  ច    ភុមមោដ្    មទវា     ន្្    មហិទធិក្ 

          អាឿស្ត់ ថា         ចៈ      ភមុាឝើត់ ថា         េទវា             នាេ           មៈហិត ធិឿ 

   បុញ្ដំ    មន្    អនុមមាទនតុ    ចិរំ      រកនតុ     មន្  សទ  ។ 
       ប ុញ ៈ ើុំង     េនា         អៈនុេា តន់តុ          ចិរា ើុំង       រា ើក់ ៀន់ តុ      េនា      សៈទា 

ែរបថា ៖   េទវោទាុំងឡាយ  ែដលឋិតេៅឰដ៍អាឿសក៵ី   ែដលឋិតេៅេលើែផនដីក៵ី 
នាគទាុំងឡាយែដលានឫទធិេរចើនក៵ី   សូមអនុេាទនានូវបុណើយរបស់េយើង
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ទាុំងឡាយ   សូមរកើានូវេយើងទាុំងឡាយ ( ឲើយចរមុងចេរមើននិងឲើយសុខ្ស្នត )  
ំយូរអែងវងេៅ។ 

មតជះខ្ញុំស្ង 
           េតជោះខ្៳ហុំស្ង           សុំអិតសុំអាង         ឱនឿយវាោ 
           សូមសុខ្េស្ភា        រួចពីទុឿខើ              ឆលងដល់េរតើយមោ 
                                     េពាលគឺនិពារើន  ។ 
           រគប់ំន់រគប់ំតិ     កុុំឲើយខ្៳ហុំែយើត           ពីសីលនិងទាន 
           គុំនិតខ្៳ហុំេកើត            កុំេណើតខ្៳ហុំាន         មគផលំស្ពើន 
                                    ដល់ស្ឌើនៃថលថាយើ  ។ 
           សូមជូនមគផល       ចុំេពាោះេៅដល់         ាោបិោ 
           គុណរគួឧប            ជើាោោរើយ           គុណៈតឿ 
                                    រ ុំពីរសនាឈើន  ។ 
           ជីដូនជីោ              រស់េៅក៵ីណា          េោកាងើស់ែចក៊ន 
           ខ្៳ហុំជួនមគផល         កុសលេថើងថាកើន        សូមសុខ្េកើឝមកើាន៵ 
                                   ដល់ស្ឌើនផុតទុក  ។ 

***************  
មាតាបិតុឧបោដ្នំ  ឯតមមងលមុតតម ំ

កិរិោបេរមើាោបិោ 
េនោះំមងលដ៏ឧតតម  ។ 
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បតតទិន្ថ្ 
យំ កិញ្ច ិកុសលកមមំ កតតពវំ កិរិយ ំមម ក្មយន វាចា មនស្ 
ោ ើុំង  កិញ ច ិ    កុសៈឡៈឿុំ ា ើុំង  ឿត ់ោប ់ពាុំង  កិរិោ ើុំង  មៈមៈ    ឿេយនៈ      វាោ      មៈនៈស្ 

តិទមស  សុគតំ  កតំ  មយ សតាឌ ្សញ្ដិមន្ អតថិ មយ  ច   សតាឌ ្ 
   តិទៈេស       សុគៈោុំង    កៈោុំង    េយ    ស្ត់ ោ  ស្ញ ់ញិេណា  អាត់ ថិ   េយ      ចៈ    ស្ត់ ោ  

អសញ្ដិមន្   កតំ   បុញ្ដផលំ   មយឞំ   សមពវ  ភាគី   ភវនតុ  មត   
 អៈស្ញ់ ញិេណា     កៈោុំង     ប ុញ ញ ៈផៈឡាុំង   ៃម  ោុំង     ស្ប់ េប      ភាគី        ភៈវាន់ ត ុ    េត      

មយ  តំ    កតំ    សុវិទិតំ    ទិននំ    បុញ្ដផលំ    មយា    មយ   ច    
 េយ    ោុំង     កៈោុំង        សុវិទិោុំង       ទិន ណាុំង   ប ុញ ញ ៈផៈឡាុំង       មៈោ          េយ      ចៈ 

តតថ   ន   ជាននត ិ   មទវា    គនតវា    និមវទយំុ  
ោត ់ថៈ   នៈ     ំណន់ ត ិ        េទវា          េន់ ោរើ        និេវទៈយុង    
សមពវ      មោកមឞិ     មយ    សតាឌ្         ជីវន្ឌ្ហារមហតុក្   
ស្ប់ េប           េោឿុំ ហិ           េយ        ស្ត់ ោ               ជីវាន់ ោោរ៉េៈេហតុឿ   

មនុញ្ដំ     មភាជនំ     សមពវ     លភនតុ      មម     មចតស្តិ   ។ 

មៈនុញ ៈ ើុំង      េភាជៈណាុំង        ស្ប់ េប         លៈភាន់ តុ         មៈមៈ         េចតៈ ស្តិ 

ែរបថា ៖    យំ កិញ្ចិ កុសលកមមំ កតតពវំ កិរិយំ មម  អុំេពើំកុសលឯ
ណាមួយែដលខ្៳ហុំគបើបីេធវើ,   ក្មយន វាចា មនស្ េ៉យទារើរទាុំងបី  គឺ
ឿយ វាោ ចិតត,  តិទមស សុគតំ កតំ    អុំេពើំកុសលទាុំងអស់េនាោះ ែដល
ខ្៳ហុំ នេធវើេហើយ   ំកុសលអាចនឹងនាុំឲើយេៅេកើតកនហងស្ឌើនៃរតរតឹងើឝសួគ៌ ន,  
មយ សតាឌ ្សញ្ដិមន្ អតថិ សតវទាុំងឡាយឯណា គឺមនុសើឝ ឬេទវោ ឬរពហម 
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ែដលំសតវានស្ញើក៵,ី  មយ  ច  សតាឌ ្ អសញ្ដិមន្    សតវទាុំងឡាយ
ឯណា ំអសញ្៴ិសតវ គឺសតវឥតស្ញើក៵ី,  កតំ  បុញ្ដផលំ  មយឞំ  សមពវ  

ភាគី ភវនតុ មត    សតវទាុំងឡាយទាុំងអស់េនាោះ ចូរឲើយ ននូវចុំែណកផលៃន
បុណើយ  ែដលខ្៳ហុំ នេធវើេហើយ   នឧទទិសផើាយេៅឲើយេនោះចុោះ,   មយ   តំ   កតំ   
សុវិទិតំ   ទិននំ   បុញ្ដផលំ   មយា បុណើយែដលខ្៳ហុំ នេធវើេហើយេនាោះ  េបើ
សតវទាុំងឡាយឯណា    នដឹងចើាស់េហើយ សតវទាុំងឡាយេនាោះ ចូរឲើយ ន
េស្យនូវផលៃនបុណើយែដលខ្៳ហុំឧទទិសឲើយេៅេនាោះចុោះ,  មយ  ច តតថ ន ជាននត ិ   
ម ើាងេទៀត  បណាដើអស់សតវទាុំងេនាោះ េបើសតវទាុំងឡាយឯណា   មិន នដងឹនូវ
បុណើយ   ែដលខ្៳ហុំ នេធវើេហើយេនាោះ,    មទវា គនតវា និមវទយំុ   សូមេទវោ
ទាុំងឡាយ     អេញ្៱ើញេៅឲើយដុំណឹងដល់សតវទាុំងឡាយេនាោះ ឲើយ នដងឹផងថាជន
ឯេណាោះ    េគ នេធវើបុណើយ     េហើយេគឧទទិសផើាយផលបុណើយេនាោះមកដល់អនក

ទាុំងឡាយៗចូរអនុេាទនាេរតកអរនឹងបុណើយេគេនាោះចុោះ,    សមពវ   មោកមឞិ   
មយ   សតាឌ ្  ជីវន្ឌ្ហារមហតុក្ សតវទាុំងឡាយឯណា កនហងេោកទាុំង
អស់ ែដលអារស័យនូវអាោរេហើយរស់េៅ,   មនុញ្ដំ   មភាជនំ   សមពវ   
លភនត ុ  មម   មចតស្តិ   សតវទាុំងឡាយទាុំងអស់េនាោះ  ចូរឲើយ ននូវ
េភាជនំទីេប់ចិតត  ែដលសេរមចេ៉យបុញ្៴ឫទធិ ោមចិតតែដលខ្៳ហុំឧទទិសផើាយេៅ
ឲើយេនោះចុោះ  ។ 

 
****************   
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ធមិ យំ កិញ្ចិ បរបជាក្ព្យ 
             កមមំកុសលឯណា               ែដលំឿរឥតេៅហមង 
             េយើងខ្៳ហុំ នកស្ង                េ៉យទារើរឿយ វាោ ចិតត  ។ 
             កុសលទាុំងអស់េនាោះ               អាចជួយេ៉ោះជួយបងិត 
             នាុំសតវឲើយំប់ចិតត                 សថិតេៅនាស្ឌើនឧតតម  ។ 
             សតវណាានស ញ្ើ               មនុសើឝេទវោ ឬឥនទរពហម 
             ែដលានសក៵ិតូចធុំ               រពមទាុំងសតវឥតស្ញើ  ។ 
             សូម នចុំែណកបុណើយ           ែដលំគុណលសៃថលថាយើ  
             េយើងខ្៳ហុំ នរចនា                  ោត់ែចងឿរកុសលហនឹង  ។ 
             ម ើាងេទៀតសតវឯណា             ៅឃើយអស្ងើរើយ ពុុំ នដឹង 
             សូមេទវោេៅប៵ឹង                  ឲើយដុំណឹងោឝើងេនោះថា  ។ 
             នរជនេៅឯេណាោះ                 រសីឬរបុស នរជោះថាយើ 
             កស្ងបុញ្៴កិរិោ                 វតថហំផលឡវេឆើតៅយ  ។ 
             េហើយេគឧទទិសផល                ឲើយ នដល់អនកទាុំងឡាយ  
             សូមានចិតតរសស់រស្យ         បនទន់ឿយទទួលយក  ។ 
              សតវេោកទាុំងអស់េនាោះ          ែដល នរស់េរៀងតមក 
              េ៉យ នបរិេភាគ                នូវអាោរេទើបរស់ ន  ។ 
              សតវទាុំងអស់េនាោះណា             នសុៀសពវរគប់រ ណ 
              អាោរោឝើងចុំណាន              សូមឲើយ នកុុំៀនេឡើយ  ។ 
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សីល ៥ គឺជាធមិរបស់មនុស្ឝ 
       ឿររស់េៅរបស់មនុសើឝ  ែតងានេសចក៵ីសុខ្េរចើនំងសតវតិរោចើន  ឬសតវ
កនហងអ យភូម ិ េរពាោះកុំេណើតមនុសើឝំផលរបស់បុណើយ  ម ើាងេទៀត  មនុសើឝាន
ប្ញើ  អាចដឹងខ្ុសរតូវេដើមើបីស្ងគុណធម៌ឲើយខ្លអនឯង ន  ដូចំេចោះេេរព
រសឡាញ ់  ាោបិោ ៈត ិ បងបសឡន  និងានចិតតសលឡតបូត  ានេមោឋើករុណា  
អនុេរេោះេរ សរបណីចុំេពាោះមនុសើឝសតវផងេតើែដលរស់េៅំមួយ គឺេ៉យេរចើន
ខ្ុសអុំពីឿររស់េៅរបស់សតវែដលាននិសើឝ័យឿចស្ោវខ្ឹងេរឿធៃយ  មិន
េចោះេោគយល់ដល់េតើ និងេតើ  ឧទាហណ៍ៃយៗ  ដូចឿររស់េៅរបស់សតវសុនខ្  
ឬសតវាន ់  ឿលវាជួបេតើរេដុំបូង  វាែតងវាយរបោរេបៀតេបៀនេតើ  វាមិនេចោះ
េេរព  ឬអនុេរេោះដល់េតើ និងេតើេឡើយ  ។ 
       ែតេៅេពលខ្លោះ  មនុសើឝរតូវកិេលសរគបសងត់ៀយើុំង  វេងវងគិតមិនទាន ់  ក៏
អាចរបរពឹតតេធវើដូចសតវ  េរពាោះេហតុេនាោះពួកសបើបហរសទាុំងឡាយ   នពិោរណា
េ ើញថា មិនសមគួរ េទើបបញ្៴តតិោម  មិនឲើយមនុសើឝរបរពឹតតទុចរិត  ដូចសតវ  គឺ
ែណនាុំឲើយមនុសើឝេធវើអុំេពើលសដល់េតើ និងេតើ ោឝើងតិចបុំផុតគង់េវៀរោកអុំពីទុចរិត
ឲើយ ន  ៥ របឿរគឺ ៖ 
១. េវៀរោកឿរសាយើប់ជីវិតសតវដៃទ 
២. េវៀរោកឿរឿន់យករទពើយសមើបតតិរបស់អនកដៃទ 
៣. េវៀរោកឿររួមរបេវណ ី គឺឿររបរពឹតតផលឡវេភទំមួយរបពនធ កូនអនកដៃទ 
៤. េវៀរោកឿរនិោយពាកើយមិនពិត 
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៥. េវៀរោកឿរផឹកនូវទឹករសវឹង ែដលំេហតុឲើយេកើតេសចក៵ីរបាទេផើឝងៗ 
       េដើមើបីេលើកតេមើងឿររស់េៅរបស់មនុសើឝឲើយខ្ពង់ខ្ពស់េផើឝងអុំពីឿររស់េៅ
របស់សតវ ។ 

 

វិធីសមាទនសីល 
       
       ពុទធស្សនិកជនែដល នដល់រពោះៃរតសរណគមន៍ នេឡើងនាមបើបញ្៴តតិំ
ឧ សក  ឬឧ សិឿេហើយ  ឿលេបើនឹងសាទាននូវនិចសីល គឺសីល ៥  ំ 
បេចកសាទានេ៉យខ្លអនឯងក៵ ីឬអុំពីបុគលដៃទ គឺភិកហ ឬស្មេណរក៵ ីគបើបីសូរត
នមស្កើរថារើយបងុំរឭកដល់គុណរពោះរតនរត័យ េ៉យសេងបំមុនរួចេហើយរតូវ
សូមនូវនិចសីល រពមទាុំងរពោះៃរតសរណគមន៍ចុំេពាោះនឹងភិកហ ឬស្មេណរ ែដលនឹង
សាទានេនាោះថា ៖ 

 

វិធីសមាទននិចចសីល ឬបញ្ចសីល    ( សីល៥ ) 
 
ឧក្ស  មយំ   ភមនត   វិសុំ   វិសុ ំ  រកនតាឍ្យ     តិសរមណន    
   អ ឿុសៈ      មៈោ ើុំង     ភាន់េត      វិស ុង       វិស ុង     រា ើក់ ខ្ៈណាត់ ថាយៈ         តិសៈរ៉េៈេណនៈ 

សហ      បញ្ច      សីោនិ     យាចាម   ។ 
 សៈហៈ           ឝើញ ់ចៈ          សីឡានិ              ោោមៈ 
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ទុតិយម្បិ   មយំ  ភមនត  វិសុំ  វិសុំ   រកនតាឍ្យ    តិសរមណន             
   ទុតិោ ើុំបិុ         មៈោ ើុំង    ភាន ់េត     វិស ុង     វិស ុង     រា ើក់ ខ្ៈណាត់ ថាយៈ        តិសៈរ៉េៈេណនៈ 
សហ    បញ្ច    សីោនិ    យាចាម   ។ 
  សៈហៈ       ឝើញ់ ចៈ        សីោន ិ           ោោមៈ 

តតិយម្បិ   មយំ   ភមនត   វិសុំ  វិសុំ   រកនតាឍ្យ  តិសរមណន    
     តៈតិោ ើុំបុិ       មៈោ ើុំង     ភាន់ េត      វិស ុង     វិស ុង      រា ើក់ ខ្ៈណាត់ ថាយៈ      តិសៈរ៉េៈេណនៈ 

សហ     បញ្ច     សីោនិ     យាចាម   ។ 
  សៈហៈ         ឝើញ់ ចៈ        សីោនិ              ោោមៈ 
ែរបថា  ៖  
* សូមេេរព បពិរតរពោះករុណាដ៏ចេរមើន ខ្៳ហុំរពោះករុណាទាុំងឡាយ សូមនូវសីល
ទាុំងឡាយ  ៥  មួយអេនលើេ៉យរពោះៃរតសរណគមន៍   េដើមើបីរបេោជន៍នឹងរកើា 
េផើឝងៗេតើ ។  
* បពិរតរពោះករុណាដ៏ចេរមើន ខ្៳ហុំរពោះករុណាទាុំងឡាយ សូមនូវសីលទាុំងឡាយ ៥ 
មួយអេនលើេ៉យរពោះៃរតសរណគមន ៍  េដើមើបីំរបេោជន៍នឹងរកើាេផើឝងៗេតើ  
ំគរមប់ពីរដងផង  ។ 
* បពិរតរពោះករុណាដ៏ចេរមើន  ខ្៳ហុំរពោះករុណាទាុំងឡាយ  សូមនូវសីលទាុំងឡាយ  ៥ 
មួយអេនលើេ៉យរពោះៃរតសរណគមន ៍េដើមើបីំរបេោជន៍នឹងរកើាេផើឝងៗេតើ  
ំគរមប់បីដងផង  ។ 

*********** 
*ានសទាណើគួរេប់អត់រទពើយេធវើទាន   ានផលអវរពោះនិពារើនេមើនអនកបដិបតត  ។ 

                                                                                          ( អាោរើយ  ឆឹង ឿន  ) 
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វិធីសមាទនសីលមួយបបបមទៀត 
ឧក្ស   មយំ   ភមនត   វិសុំ   វិសុំ   រកនតាឍ្យ    តិសរមណន    
    អ ុឿសៈ      មៈោ ើុំង     ភាន់ េត     វិស ុង       វិស ុង     រា ើក់ ខ្ៈណាត់ ថាយៈ       តិសៈរៈេណនៈ  
សហ     បញ្ចងសមន្ថ្គតំ     និចចសីលំ   យាចាម     អនុគហំ          
  សៈហៈ        ឝើញ ់ោុំង គៈសៈម ន់ ណា គៈោុំង      និច ចៈសីឡាុំង      ោោមៈ            អៈនុក គៈោុំង   

កតាវ ្   សីលំ      មទថ     មន្     ភមនត    ។ 
ឿត ់ោរើ       សីឡាុំង          េទថៈ          េនា        ភាន់ េត 

       ទុតិយម្បិ មយំ ភមនត  ។ ល ។  មន្ ភមនត  ។ 
       តតិយម្បិ មយំ ភមនត  ។ ល ។  មន្ ភមនត  ។ 
ែរបថា ៖   សូមេេរព    បពិរតរពោះករុណាដ៏ចេរមើន    ខ្៳ហុំរពោះករុណាទាុំងឡាយ សូម
នូវនិចសីលរបកបរពមេ៉យអង ៥  មួយអេនលើេ៉យ រពោះៃរតសរណគមន៍ េដើមើបី
របេោជន៍នឹងរកើាេផើឝងៗេតើ  បពិរតរពោះករុណាដ៏ចេរមើន   សូមរពោះករុណា  េមោឋើ
េធវើនូវេសចក៵ីអនុេរេោះឲើយនូវសីលដល់ខ្៳ហុំរពោះករុណាទាុំងឡាយ   ។ 
         បពិរតរពោះករុណា.....ំគរមប់ពីរដងផង  ។ 
         បពិរតរពោះករុណា.....ំគរមប់បីដងផង   ។ 
                                   (សុុំដូចេនោះក៏ ន ោមេសចក៵ីេពញចិតតៃនអនកសុុំ) 

លុោះសុុំដូេចនោះរួចេហើយ េោកអនកឲើយសីល េោកសូរត នេា ៣ ចប់ េហើយេោកឲើយ
រពោះៃរតសរណគមន៍និងនិចសីល  អនកសាទានរតូវទទួលថាោមេោក េ៉យ
បេញ្ញវាោឲើយឮចើាស់ៗ កុុំថាខ្ើឝឹបៗេឡើយ  ។ 
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េោកសូរតថា ៖    នេា  តសើឝ  ភគវេោ  អរហេោ  សាមើសមពហទធសើឝ  ។ ( សូរត ៣ដង) 
ពុទធំ    សរណ ំ  គចាឆ្មិ    ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមដល់នូវរពោះពុទធ ំទីពឹងទីរឭក 
(ពុត ធាុំង   សៈរ៉េៈណាុំង     េច់ ៅមិ ) 

ធមមំ    សរណ ំ គចាឆ្មិ     ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមដល់នូវរពោះធម៌ ំទីពឹងទីរឭក 
(ធាុំ ាុំង    សៈរ៉េៈណាុំង    េច់ ៅមិ ) 

សង្ ំ សរណ ំ គចាឆ្មិ    ខ្៳ហុំរពោះករុណាសូមដល់នូវរពោះសងើ ំទីពឹងទីរឭក 
(សង់ ែុំង សៈរ៉េៈណាុំង   េច់ ៅមិ ) 

ទុតិយម្បិ ពុទធំ សរណ ំគចាឆ្មិ  ( ទុតិោ ើុំ បិុ ពុត ធាុំង សៈរ៉េៈណាុំង េច់ ៅមិ ) 

ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមដល់នូវរពោះពុទធ ំទីពឹងទីរឭក ំគរមប់ពីរដងផង 
ទុតិយម្បិ ធមមំ សរណ ំគចាឆ្មិ  ( ទុតិោ ើុំ បិុ ធាុំ ាុំង សៈរ៉េៈណាុំង េច់ ៅមិ ) 

ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមដល់នូវរពោះធម៌ ំទីពឹងទីរឭក ំគរមប់ពីរដងផង 
ទុតិយម្បិ សង្ំ សរណំ គចាឆ្មិ  ( ទុតិោ ើុំ បិុ សង់ ែុំង សៈរ៉េៈណាុំង េច់ ៅមិ ) 

ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមដល់នូវរពោះសងើ ំទីពឹងទីរឭក ំគរមប់ពីរដងផង 
តតិយម្បិ ពុទធំ សរណ ំគចាឆ្មិ  ( តៈតិោ ើុំ បិុ ពុត ធាុំង សៈរ៉េៈណាុំង េច់ ៅមិ ) 
       ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមដល់នូវរពោះពុទធ ំទីពឹងទីរឭក ំគរមប់បីដងផង 
តតិយម្បិ ធមមំ សរណ ំគចាឆ្មិ  ( តៈតិោ ើុំ បិុ ធាុំ ាុំង សៈរ៉េៈណាុំង េច់ ៅមិ ) 
       ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមដល់នូវរពោះធម៌ ំទីពឹងទីរឭក ំគរមប់បីដងផង 

តតិយម្បិ សង្ំ សរណំ គចាឆ្មិ  ( តៈតិោ ើុំ បិុ សង់ ែុំង សៈរ៉េៈណាុំង េច់ ៅមិ ) 
 ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមដល់នូវរពោះសងើ ំទីពឹងទីរឭក ំគរមប់បីដងផង  ។ 
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េហើយេោកសូរតថា ៖   តិសរណគហណុំ បរិបុណណុំ  (តិសៈរ៉េៈណាក់ គៈហៈណាុំងប ៈរិុប ុន ណាុំង) 

កិរិោឿនយ់កនូវរពោះៃរតសរណគមន៍បរិបូណ៌ែតប ុេណណោះ  ។ 
អនកសាទានរតូវទទួលថា ៖   អាម ភេនត ( អាមៈ ភាន់េត)  ករុណាេោកាងើស់  ។ 

 
េហើយេោកឲើយនិចសីលំបេចកសាទានថា ៖ 

                                                 សិក្ខ្បទ ៥ 

១  បាណាតិបាតា    មវរមណីសិក្ខ្បទ ំ   សមាទិយាមិ 
              ឝើណាតិ ឝើោ                  េវរ៉េៈមៈនី សិក ៀប ៈទាុំង             សៈាឝើទិោមិ 

ែរបថា ៖ ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមសាទាននូវសិឿខើបទ គឺេចតនាំេហតុេវៀរោកករិិោេធវើ
សតវានជីវិតឲើយធាយើក់ចុោះគនលង គឺសាយើប់សតវ  ។ 
២   អទិន្ថ្ទន្    មវរមណីសិក្ខ្បទំ    សមាទិយាមិ 
            អៈទិន នាទានា               េវរ៉េៈមៈនី សិក ៀប ៈទាុំង              សៈាឝើទិោមិ 

ែរបថា ៖ ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមសាទាននូវសិឿខើបទ គឺេចតនាំេហតុេវៀរោកកិរិោ
ឿន់យកនូវវតថហែដលេគមិន នឲើយេ៉យឿយ ឬេ៉យវាោ  ។ 
៣   ក្មមសុ   មិចាឆ្ចាោ    មវរមណីសិក្ខ្បទំ    សមាទិយាមិ 
         ឿេម សុ           មិច ៅោរា ើ               េវរ៉េៈមៈនី សិក ៀប ៈទាុំង             សៈាឝើទិោមិ 

ែរបថា ៖ ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមសាទាននូវសិឿខើបទ គឺេចតនាំេហតុេវៀរោកនូវ
កិរិោរបរពឹតតខ្ុសកនហងឿមទាុំងឡាយ  ។ 

៤   មុស្វាទ    មវរមណីសិក្ខ្បទំ      សមាទិយាមិ 
             មុស្វាទា                 េវរ៉េៈមៈនី សិក ៀប ៈទាុំង                 សៈាឝើទិោមិ  
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ែរបថា ៖ ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមសាទាននូវសិឿខើបទ គឺេចតនាំេហតុេវៀរោកកិរិោ 
េពាលនូវពាកើយកុហក  ។ 
៥. សុោមមរយមជជប្បមាទោដ្ន្   មវរមណីសិក្ខ្បទំ   
            សុរា ើេម រៈយៈាឝើច់ ជប់ ប ៈាឝើទាត់ ថាណា              េវរៈមៈនី    សិក ៀប ៈទាុំង         
សមាទិយាម ិ  ( សៈាឝើទិោមិ ) 
ែរបថា  ៖  ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមសាទាននូវសិឿខើបទ គឺេចតនាំេហតុេវៀរោកេហតុ
ំទីោុំងៃនេសចក៵ីរបាទ  គឺផឹកនូវទឹករសវឹង គឺ សុរា និងេមរ័យ  ។ 

រួចេហើយភិកហសងើសូរតរំឭកថា ៖ 

 
ឥមានិ   បញ្ច   សិក្ខ្បទនិ   ស្ធុកំ   កតាវ ្អប្បមាមទន 
និចចក្លំ សមាម្រកតិពវំ ។ អនកទាុំងឡាយ គបើបីេធវើនូវសិឿខើបទទាុំងឡាយ ៥ 
េនោះឲើយរបៃព  រតូវរកើាឲើយលសអស់ឿលំនិច េ៉យេសចក៵ីមិនរបាទ គឺថាកុុំបី
េធវសរបែហសេឡើយ  ។ 
អនកសាទានរតូវទទួលថា ៖    អាម ភេនត     ករុណាេោកាងើស់  ។ 

 
េហើយភិកហសងើសូរតប ឆ្ើក់អានិសងើឝសីលថា ៖ 

សីមលន    សុគតឹ    យនតិ        សីមលន    មភាគសម្បទ 
    សីេឡនៈ         សុគៈតឹង       ោន់ ត ិ             សីេលនៈ           េភាគៈ ស្ុំប ៈទា 

សីមលន    និពវុតឹ      យនតិ        តស្ម្    សីល ំ   វិមស្ធមយ   ។ 
   សីេឡនៈ         និប ពុតឹង        ោន់ តិ           ោស ់ស្មើ      សីឡាុំង         វិេស្ធៈេយ 
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ែរបថា ៖    សតវទាុំងឡាយេៅឿន់ស្ឌើនសួគ៌ នក៏េរពាោះសីល សតវទាុំងឡាយ ន
បរិបូណេ៌៉យេភាគៈសមើបតតិក៏េរពាោះសីល សតវទាុំងឡាយ នេៅឿន់ទីរំលត់ទុកគឺ
រពោះនិពារើនក៏េរពាោះសីល េរពាោះេហតុេនាោះ បុគលំសបើបហរសគបើបីជរមោះនូវសីលឲើយ
បរិសុទធកុុំឲើយេៅហមងេឡើយ   ។ 

អនកសាទានរតូវទទួលថា ៖ ស្ធុ ស្ធុ ស្ធុ   របៃពេហើយ  ។  
វិធីសាទាននិចសីលំបេចកសាទានចប់ែតប ុេណណោះ 
.................................................. 

 

អងរបស់សិក្ខ្បទ 

       ឿររបរពឹតតខ្ុសកនលងនូវសិឿខើបទណានីមួយ  ទាល់ែត របកបេ៉យអងរបស់
សិឿខើបទេនាោះៗ  េទើបេះមើោះថាកនលង េបើមិនរបកបេ៉យអងេទ គឺមិនេះមើោះថា
កនលង ( ៉ច់សីល ) េឡើយ ។  អងរបស់បញ្សីល ឬសីល ៥ េនាោះគឺ ៖  

បាណាតិបាត  មានអង ៥ 
១.បាមណា             (  ឝើេណា )               សតវានជីវិត 
២.បាណសញ្ដិតា  (  ឝើណៈស្ញ់ ញិោ )      េសចក៵ីដឹងថាសតវានជីវិត 
៣.វធកចិតតំ          ( វៈធ.កៈចិត ោុំង )        ចិតតគិតនឹងសាយើប់ 
៤.ឧបកមមា           (អ ុ ឝើក់ កៈេាឝើ )          ពើាោមនឹងសាយើប់ 
៥.មតន មរណំ       ( េតនៈ មៈរៈណាុំង )       សតវស្យើប់េ៉យឿរពើាោមេនាោះ  ។ 
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អទិន្ថ្ទន   មានអង ៥ 
១.បរបរិគហិតំ      (  ប ៈរ៉េ.ប ៈរិុក គៈហិោុំង )    រទពើយែដលានាងើស់ហួងែហងរកើា 
២.បរបរិគហិតសញ្ដិតា ( ប ៈរ៉េៈប ៈរិុក គៈហិតៈស្ញ់ ញិោ )    េសចក៵ីដឹងថារទពើយាន             
                                                                   ាងើស់េគហួងែហងរកើា 
៣.មថយ្យចិតតំ           ( ៃថ យ ៈចិត ោុំង )   ានចិតតគិតនឹងលួច 
៤.ឧបកមមា                   ( អ ុ ឝើក់ កៈេាឝើ )     ពើាោមនឹងលួច 
៥.មតន ហរណ ំ      ( េតណៈ ហៈរ៉េៈណាុំង ) លួច នមកេ៉យឿរពើាោមេនាោះ  ។ 
ក្មមស ុមិចាឆ្ចារ    មានអង ៤ 
១.អគមនីយវតថុ ន្រសតីែដលមិនគួរនឹងគប់រក គឺន្រសតែីដលានេគហួងែហងរកើា                         
     ( អៈគៈមៈនីយៈវាត់ថុ )                                      
២.តសមឹ មសវនចិតតំ         ចិតតគិតនឹងេសពនូវេមថុនធមម នឹងន្រសតីេនាោះ 
   ( ោស ់សមឹង េសវ៉េៈណៈចិត ោុំង )                                    
៣.ឧបកមមា  ( អ ុ ឝើក់ កៈេាឝើ )       ពើាោមនឹងេសពនូវេមថុនធមមេនាោះ 
៤.មមគន មគប្បដ្ិបាទនំ  ៈ ើុំងមគនិងមគ  ឲើយដល់េតើ                         
( ាក ់េគនៈ ាក់េប ់ប ៈដិ ឝើទៈនាុំង )                                                                
មុស្វាទ    មានអង ៤ 
១.អតថំ វតថុ               ( អៈតៈថាុំង វា ើត ់ថុ )            វតថហមិនពិត 
២.វិសំវាទនចិតតំ      ( វិស្ុំងវាទៈនៈចិត ោុំង )             គិតនឹងេពាលឲើយខ្ុស 
៣.តមជាជ្ វាយាមមា    ( ោច ់េំ វាោេា )           ពើាោមនឹងេពាលឲើយខ្ុស 
៤.បរស្ឝ តទតថវិជាននំ        ៈ ើុំងអនកដៃទឲើយដឹង  ចើាស់នូវេសចក៵ីេនាោះ                    
   ( ប ៈរា ើស់ សៈ តៈទាត់ ថៈវិំនៈនាុំង )                                                                    
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សុោ មមរយ    មានអង ៤ 
១.មជជនីយ វតថុ (ាឝើច់ ជៈ នីយៈវាត់ ថុ ) វតថហំទីោុំងៃនេសចក៵ីរសវឹងគឺសុរានិងេមរ័យ 
២.បាតុកម្យតាចិតតំ   (  ឝើតុឿុំ មើយៈោចិត ោុំង )  គិតបុំរុងនឹងផឹក 
៣.តមជាជ្ វាយាមមា   ( ោច ់េំ វាោេា )     ពើាោមនឹងផឹកនូវទឹករសវឹងេនាោះ 
៤.តស្ឝ បានំ(ោស់ សៈ ឝើណាុំង)  នផឹកនូវទកឹរសវឹងេនាោះឲើយកនលងបុំពង់កចូលេៅ 

 

កំណាព្យ សីល  ៥  

រីឯសីល ៥ 
               រពោះពុទធរទង់ផ្ឋើុំ       េធវើចិតតឲើយស្វើត         ទីមួយេៅថា 
                ណាតិ ត        ោមែត់៉ច់ៀត   កុុំសាយើប់សតវ  ។ 

ទី២ អទិនាតើ 
               េយើងទាុំងអស់េតើ    រតូវេចោះអារឿត ់      កុុំលួចរទពើយេគ 
               ឲើយរបុងរបយ័តន       ែរកងានវិបតតិ         ដិតដល់ខ្លអនេយើង  ។ 

ទី៣ ឿេម 
              ទាុំងេយើងទាុំងេគ     កុុំែជងចេចើង   របពនធបតីេគ 
              ទាបេថាកមិនេថើង    រតូវលោះេវៀរេឡើង   កុុំយកខ្លអនេបៀត  ។ 

ទី៤ មុស្ 
              រពោះពុទធោមថា       ធម៌មុស្វាទ   កុុំភូតកុហក 
              របវ័ញ្មិរតៈតិ      េធវើឲើយេ លៀងែយើត   អស់រទពើយសមើបតតិ  ។ 
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ទី៥ សុរា 
              ចុងេរឿយោមថា    ឲើយរបុងរបយ័តន   កុុំេសពសុរា 
              េមរ័យវិបតតិ          រតូវេចោះដុសៀត់   រកើាសីល ៥  ។ 

 េបើេយើងរកើា 
              សីលរ ុំំប់ណា       េនាោះរតូវចងោុំ       ថាេយើងស្យើប់េៅ 
              មិនានស្ុំញហុំ៉់ា         អនកំប់សីល ៥    េៅេកើត៊នសួគ ៌ ។ 

       េបើមិនទាន់ស្យើប់ 
              ទុំនាយទាយរ ប់      ថាេយើងំតួ    រពោះ ទធមមិក 
              ានបុណើយេប់គួរ      រជកេរឿមមលប់េពាធិ៍  រួចផុតោកទុក  ។ 
                                         ដូេចនោះរតូវែត 
              េកមងោស់ំតិែខ្មរ       េបើចង់ នសុខ្     រកើាសីលរ ុំ 
              នាុំេយើងេៅមុខ្          ស្ឌើនសួគ៌ស្ឌើនសុខ្  េបើកទារើរោុំេយើង  ។ 

****************** 
 

វិធីសមាទនឧមបាសថសីល (សីល៨) 
ឧ សក ឧ សិឿំអនករកើានូវឧេ សថសីល ឿលេបើដល់ៃថជិតនឹងរកើានូវ
ឧេ សថសីល គឺមុន ១ ៃថ ែដលថារពឹកេឡើងនឹងរកើានូវឧេ សថសីលេនាោះគបើបី
ោត់ែចងឿរៃរែដលគួរនឹងោត់ែចង ានអាោរំេដើមែដលំឿរៃរខ្លអននឹង
រតូវេធវើ ឬនឹងរតូវេរបើេគឲើយេធវើកនហងៃថែសសក គឺកនហងៃថឧេ សថឿលឲើយេហើយកនហងៃថ 
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េនាោះមុន ែតកុុំោត់ែចងឿរៃរណាែដលមិនរបកបេ៉យធម៌ ។ លុោះរពឹកេឡើងំៃថ
ឧេ សថសីល គបើបីភាជើក់ពីរពលឹម េហើយខ្ពហរាត់ដុសេធមញឲើយ នស្វើត ឿលេបើ
នឹងសាទាននូវឧេ សថសីលរបកបេ៉យអង ៨   ំបេចកសាទាន េទាោះ
សាទានេ៉យខ្លអនឯងក៵ី អុំពីបុគលដៃទគឺភិកហ ឬស្មេណក៵ី  គបើបីសូរតនមស្កើរ
ថារើយបងុំរឭកដល់គុណរពោះរតនរត័យ  េ៉យសេងបំមុន  លុោះអរុណពណ៌
រកហមរ កដចើាស់េហើយរតូវសាទាន ឬសូមនូវឧេ សថសីល រពមទាុំងរពោះ
ៃរតសរណគមន៍ចុំេពាោះភិកហ ឬស្មេណរែដលខ្លអននឹងសាទានេនាោះថា ៖ 
         ឧក្ស       មយំ    ភមនត     វិសុំ   វិសុំ     រកនតាឍ្យ 
              អ ុឿសៈ             មៈោ ើុំង      ភាន់ េត        វិស ុង       វិស ុង       រា ើក់ ខ្ៈណាត ់ថាយៈ   

         តិសរមណន    សហ    អដ្ឌ  សីោនិ    យាចាម 
                តិសៈរ៉េៈេណនៈ           សៈហៈ      អាត់ ថៈ    សីឡានិ             ោោមៈ   

         ទុតិយម្បិ    មយំ     ភមនត    វិសុំ    វិសុំ     រកនតាឍ្យ 
               ទុតិោ ើុំ បិុ          មៈោ ើុំង       ភាន់ េត        វិស ុង        វិស ុង        រា ើក់ ខ្ៈណាត ់ថាយៈ   

         តិសរមណន   សហ   អដ្ឌ សីោនិ    យាចាម  ។ 
                តិសៈរ៉េៈេណនៈ         សៈហៈ         អាត់ ថៈ សីឡានិ           ោោមៈ 
         តតិយម្បិ    មយំ      ភមនត     វិសុំ   វិសុ ំ    រកនតាឍ្យ  
                តៈតិោ ើុំ បិុ         មៈោ ើុំង         ភាន់ េត        វិស ងុ      វិស ុង        រា ើក់ ខ្ៈណាត ់ថាយៈ   

         តិសរមណន   សហ   អដ្ឌ សីោនិ   យាចាម  ។ 
                តិសៈរ៉េៈេណនៈ         សៈហៈ         អាត់ ថៈ សីឡានិ           ោោមៈ 
   ែរបថា  ៖  សូមេេរព បពិរតរពោះករុណាដ៏ចេរមើន ខ្៳ហុំរពោះករុណាទាុំងឡាយ សូមនូវ 
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សីលទាុំងឡាយ ៨   មួយអេនលើេ៉យរពោះៃរតសរណគមន៍   េដើមើបីរបេោជន៍ 
នឹងរកើាេផើឝងៗេតើ  ។ 
        បពិរតរពោះករុណាដ៏ចេរមើន   ខ្៳ហុំរពោះករុណាទាុំងឡាយ  សូមនូវសីល
ទាុំងឡាយ ៨  មួយអេនលើេ៉យរពោះៃរតសរណគមន៍  េដើមើបីរបេោជន៍នឹងរកើា 
េផើឝងៗេតើ ំគរមប់ពីរដងផង  ។ 
       បពិរតរពោះករុណាដ៏ចេរមើន  ខ្៳ហុំរពោះករុណាទាុំងឡាយ   សូមនូវសីល
ទាុំងឡាយ ៨  មួយអេនលើេ៉យរពោះៃរតសរណគមន៍  េដើមើបីរបេោជន៍នឹងរកើា 
េផើឝងៗេតើ ំគរមប់បីដងផង  ។ 
 

វិធីសមាទនឧមបាសថសីលមួយបបបមទៀត 
         ឧក្ស    មយំ    ភមនត     វិសុំ   វិសុំ    រកនតាឍយ្ 
          អ ុឿសៈ         មៈោ ើុំង       ភាន់ េត        វិស ុង       វិស ុង      រា ើក់ ខ្ៈណាត់ ថាយៈ   
         តិសរមណន     សហ      អដ្ឌងសមន្ថ្គតំ     ឧមបាសថ ំ
               តិសៈរ៉េៈេណនៈ            សៈហៈ         អាត់ ថាុំងគៈសៈាឝើន់ ណាគៈោុំង        អ េុ ឝើសៈថាុំង  

         យាចាម   អនុគហំ   កតាវ ្  សលីំ   មទថ  មន្   ភមនត   ។ 
               ោោមៈ      អៈនុក គៈោុំង      ឿត់ ោរើ     សីឡាុំង        េទថៈ     េនា        ភាន់ េត 

         ទុតិយម្បិ   មយំ     ភមនត     វិសុំ  វិសុំ     រកនតាឍ្យ 
                ទុតិោ ើុំ បិុ         មៈោ ើុំង       ភាន់ េត         វិស ុង    វិស ុង        រា ើក់ ខ្ៈណាត់ ថាយៈ       
         តិសរមណន   សហ    អដ្ឌងសមន្ថ្គតំ     ឧមបាសថំ 
               តិសៈរ៉េៈេណនៈ          សៈហៈ       អាត់ ថាុំងគៈសៈាឝើន់ ណាគៈោុំង       អ ុេ ឝើសៈថាុំង  
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         យាចាម    អនុគហំ   កតាវ្   សីលំ   មទថ  មន្   ភមនត  ។ 
               ោោមៈ          អៈនុក គៈោុំង    ឿត់ ោរើ      សីឡាុំង       េទថៈ      េនា      ភាន់ េត 
         តតិយម្បិ    មយំ     ភមនត    វិសុំ  វិសុំ     រកនតាឍ្យ 
               តៈតិោ ើុំ បិុ         មៈោ ើុំង        ភាន់ េត       វិស ុង     វិស ុង        រា ើក់ ខ្ៈណាត់ ថាយៈ     
         តិសរមណន   សហ    អដ្ឌងសមន្ថ្គតំ      ឧមបាសថំ  
               តិសៈរ៉េៈេណនៈ          សៈហៈ      អាត់ ថាុំងគៈសៈាឝើន់ ណាគៈោុំង         អ ុេ ឝើសៈថាុំង 
         យាចាម    អនុគហំ   កតាវ្  សីលំ   មទថ   មន្   ភមនត  ។ 
               ោោមៈ         អៈនុក គៈោុំង     ឿត់ ោរើ    សីឡាុំង      េទថៈ        េនា      ភាន់ េត 
ែរបថា  ៖  សូមេេរព  បពិរតរពោះករុណាដ៏ចេរមើន  ខ្៳ហុំរពោះករុណាទាុំងឡាយ  សូមនូវ
ឧេ សថសីលរបកបេ៉យអង  ៨  មួយអេនលើេ៉យរពោះៃរតសរណគមន៍  េដើមើបី
របេោជន៍នឹងរកើាេផើឝងៗេតើ,  បពិរតរពោះករុណាដ៍ចេរមើនសូមរពោះករុណាេមោឋើេធវើ 
េសចក៵ីអនុេរេោះឲើយនូវសីលដល់ខ្៳ហុំរពោះករុណាទាុំងឡាយ  ។ 
        បពិរតរពោះករុណាដ៍ចេរមើន......ំគរមប់ពីរដងផង   ។ 
        បពិរតរពោះករុណាដ៍ចេរមើន......ំគរមប់បីដងផង    ។ 
រួចេហើយភិកហឲើយសីលរតូវសូរត នេា ៣ ចប់េហើយឲើយរពោះៃរតសរណគមន៍ គឺឿរ
ដលរ់ពោះរតនទាុំង ៣  ំទីពឹងទីរឭក  បនាឍើប់មករពោះសងើសូរតសិឿខើបទ ៨  
អនកសាទានរតូវថាោមផងថា ៖  

*********** 

 
ចន្រៃកើនអត់ៅតើុំងដូចរតពាុំងអត់ទឹក  ជនរចែណនវរវឹកដូចេគផកឹថាតើុំពិស  ។ 
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សិក្ខ្បទ ៨ 
១  បាណាតិបាតា    មវរមណីសិក្ខ្បទ ំ   សមាទិយាមិ   ។ 
              ឝើណាតិ ឝើោ                 េវរ៉េៈមៈនី  សិក ៀប ៈទាុំង                 សៈាឝើទិោមិ 
ែរបថា ៖  ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមសាទាននូវសិឿខើបទ គឺេចតនាំេហតុេវៀរោកកិរិោ
េធវើសតវានជីវិតឲើយធាយើក់ចុោះគនលង   គឺសាយើប់សតវ   ។ 
២  អទិន្ថ្ទន្    មវរមណីសិក្ខ្បទំ     សមាទិយាម ិ  ។ 
           អៈទិន នាទានា                 េវរ៉េៈមៈនី សិក ៀប ៈទាុំង             សៈាឝើទិោមិ 
ែរបថា ៖ ខ្៳ហុំរពោះករុណា  សូមសាទាននូវសិឿខើបទ  គឺេចតនាំេហតុេវៀរោកកិរោិ
ឿន់យកនូវវតថហែដលេគមិន នឲើយេ៉យឿយ  ឬេ៉យវាោ ។ 
៣  អរពហមចរិយា    មវរមណីសិក្ខ្បទ ំ    សមាទិយាមិ   ។ 
           អៈរពាុំ មៈចៈរិោឝើ              េវរ៉េៈមៈនី  សិក ៀប ៈទាុំង                 សៈាឝើទិោមិ 
ែរបថា ៖  ខ្៳ហុំរពោះករុណា  សូមសាទាននូវសិឿខើបទ  គឺេចតនាំេហតុេវៀរោក
កិរិោរបរពឹតតនូវធម៌មិនរបេសើរ  គឺេសពនូវេមថុនធមម   ។ 

៤  មុស្វាទ     មវរមណីសិក្ខ្បទំ      សមាទិយាមិ   ។ 
            មុស្វាទា                 េវរ៉េៈមៈនី  សិក ៀប ៈទាុំង                  សៈាឝើទិោមិ 
ែរបថា ៖  ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមសាទាននូវសិឿខើបទ គឺេចតនាំេហតុេវៀរោកកិរិោ
េពាលនូវពាកើយកុហក  ។ 

៥  សុោមមរយមជជប្បមាទោដ្ន្   មវរមណីសិក្ខ្បទំ 
        សុរា ើេម រ៉េៈយ ៈាឝើច់ ជប់ ប ៈាឝើទាត់ ថា ណា                េវរ៉េៈមៈនី     សិក ៀប ៈទាុំង       
     សមាទិយាមិ   ។ (  សៈាឝើទិោមិ  ) 
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ែរបថា ៖ ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមសាទាននូវសិឿខើបទ គឺេចតនាំេហតុេវៀរោកេហតុំ 
 ទីោុំងៃនេសចក៵ីរបាទ  គឺផឹកនូវទឹករសវឹង  គឺសុរា  និងេមរ័យ ។ 
៦  វិក្លមភាជន្     មវរមណីសិក្ខ្បទំ   សមាទិយាម ិ  ។ 
             វិឿឡៈេភាជៈនា                  េវរ៉េៈមៈន ី សិក ៀ ឝើក់ទាុំង            សៈាឝើទិោមិ 
ែរបថា ៖    ខ្៳ហុំរពោះករុណា   សូមសាទាននូវសិឿខើបទ  គឺេចតនាំេហតុេវៀរោក
កិរិោបរិេភាគនូវេភាជនាោរកនហងឿលខ្ុស  ។ 
៧  នចចគីតវាទិតវិសូកទស្ឝនមាោគនធវិមលបន 
          ណាច់ចៈ  គីតៈ  វាទិតៈ  វិសូកៈ  ទាស់ សៈណៈ  ាោ  េន់ធៈ  វិេលប ៈណៈ  

     ោរណមណឋនវិភូសនោដ្ន្    មវរមណីសិក្ខ្បទំ  
        ធារៈណៈ   ាឝើន់ ឌៈនៈ   វិភូសៈណាត់ ថាណា              េវរៈមៈនី  សិក ៀ ឝើក់ទាុំង     
     សមាទិយាមិ  (សៈាឝើទិោមិ  )  ។ 
ែរបថា ៖    ខ្៳ហុំរពោះករុណា   សូមសាទាននូវសិឿខើបទ  គឺេចតនាំេហតុេវៀរោក
កិរិោរាុំ  និងេរចៀង  និងរបគុំ  និងេមើលនូវែលើបង  ែដលំសរតូវដល់កុសលធម៌ 
និងកិរិោរទរទង់  និងរប៉ប់ោក់ែតងសសិតស្វើងរាងឿយ  េ៉យផ្កើករមង និង
េរគឿងរកអូប  និងេរគឿងោបេផើឝងៗ  ។ 
៨   ឧចាច្សយនមហាសយន្      មវរមណីសិក្ខ្បទំ 
          អ ុច ោសៈយ ៈណៈមៈោសៈយ ៈណា                   េវរៈមៈនី សិក ៀប ៈទាុំង        
      សមាទិយាមិ  ( សៈាឝើទិោមិ  )  ។ 
ែរបថា   ៖  ខ្៳ហុំរពោះករុណា   សូមសាទាននូវសិឿខើបទ  គឺេចតនាំេហតុេវៀរោកទី
េសនាសនៈដ៏ខ្ពស់ហួសរបាណ  និងទីេសនាសនៈដ៏របេសើរ  ។ 
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                      រួចេហើយអនកសាទានសូរតកុំណត់ឧេ សថថា ៖ 
 
ឥមំ   អដ្ឌងសមន្ថ្គតំ      ពុទធប្បញ្ដតតំ     ឧមបាសថំ   ឥមញ្ច 
អ ឣា ើុំង    អាត់ ថាុំងគៈសៈាឝើន់ ណាគៈោុំង    ពុត ធ័ប  ឝើញ់ ៈឝើត់ ោុំង      អ ុេ ឝើសៈថាុំង        អ ឣាឝើញ ់ចៈ 

រតតឹ     ឥមញ្ច   ទិវសំ  សមមមទវ   អភិរកិតំុ   សមាទិយាមិ   ។ 
រា ើត់ តឹង    អ ឣាឝើញ ់ចៈ      ទិវៈស្ុំង      ស្ុំ មៈេទវៈ        អៈភិរា ើក់ ខ្ិតុង        សៈាទិោមិ 

ែរបថា ៖  ខ្៳ហុំរពោះករុណា  សូមសាទាន នូវឧេ សថសីល ដ៏របកបេ៉យអង  ៨ 
ែដលរពោះសាមើសមពហទធំាងើស់  រទង់រោស់បញ្៴តតទុកេហើយេនោះ   េដើមើបីនឹងរកើាឲើយ 
បរិបូណ៌របៃព អស់ឿលកុំណត់ៃថេនោះ និងយប់េនោះ សូមកុសលចូលំឧបនិសើឝ័យ
េធវើឲើយំក់ចើាស់នូវរពោះនិពារើនឰដ៏អនាគតេៅឯមុខ្េនាោះេោង  ។ 

រួចេហើយេោកអនកឲើយសីលេពាល៉ស់េតឿនថា៖ 

ឥមានិ អដ្ឌ សិក្ខប្ទនិ ឧមបាសថសីលវមសន  ឥមញ្ច  រតត ឹ
   អ ឣាឝើនិ    អាត់ ថៈ    សិក ៀ ប ៈទានិ           អ ុេ ឝើសៈថៈសីឡៈវៈេសនៈ               អ ឣាឝើញ់ ចៈ  រា ើត ់តឹង 

ឥមញ្ច   ទិវសំ   ស្ធុកំ  កតាវ ្ អប្បមាមទន   សមាម្រកិតពវំ ។   
 អ ឣាឝើញ ់ចៈ      ទិវៈស្ុំង       ស្ធុឿុំង     ឿត់ ោរើ    អាប់ ប ៈាឝើេទនៈ         ស្ុំ ាឝើរា ើក់ ខ្ិោប់ ពាុំង 

អនកទាុំងឡាយគបើបីេធវើនូវសិឿខើបទទាុំងឡាយ ៨ េនោះឲើយរបៃព រតូវរកើាឲើយលសេ៉យ
អុំណាចៃនឧេ សថសីល អស់ឿលកុំណត់រតឹម ១ៃថ ១យប់េនោះេ៉យេសចក៵ីមិន
របាទ គឺថាកុុំបីេធវសរបែហសេឡើយ  ។ 
  អនកសាទានរតូវទទលួថា ៖    អាម ភេនត    រពោះករុណាេោកាងើស់  ។ 
                       េហើយេោកសែម៵ងអានសិងើឝសីលឲើយស្ឈើប់ថា៖  
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សីមលន     សុគតឹ     យនតិ       សីមលន      មភាគសម្បទ 
  សីេឡណៈ          សុគៈតឹង         ោន់ តិ           សីេឡណៈ              េភាគៈ ស្ុំប ៈទា 
សីមលន     និពវុតឹ     យនតិ      តស្ម្    សីល ំ   វិមស្ធមយ    ។ 
  សីេឡណៈ         និប ពុតឹង        ោន់ តិ       ោស ់ស្មើ      សីឡាុំង          វិេស្ធៈេយ 
ែរបថា ៖   សតវទាុំងឡាយេៅឿន់ស្ឌើនសួគ៌ នក៏េរពាោះសីល  សតវទាុំងឡាយ ន
បរិបូណ៌េ៉យេភាគៈក៏េរពាោះសីល សតវទាុំងឡាយ នេៅឿន់ទីរំលត់ទុកគឺរពោះ
និពារើនក៏េរពាោះសីល េរពាោះេហតុេនាោះ បុគលំសបើបហរស គបើបីជរមោះនូវសីលឲើយ
បរិសុទធកុុំេៅហមងេឡើយ  ។ 

អនកសាទានរតូវទទួលថា ៖     ស្ធុ ស្ធុ ស្ធុ    របៃពេហើយ 
វិធីសាទានឧេ សថសីលំបេចកសាទាន ចប់ែតប ុេណណោះ   ។ 

************************** 

អងសិក្ខ្បទអដ្ឌសីល ឬសីល ៨ 
អងរបស់ឧមបាសថសីល  ឬសីល ៨ គឺ ៖ 
អងរបស់  ណាតិ តៈ, អទិនាតើទានៈ, មុស្វាទៈ, និងសុរាេមរយៈ ានដូចកនហង
អងរបស់បញ្សីលៀងេលើែដរ ។ 
អរពហមចរិយ   មានអង ៤ 
១.មភទនវតថុ        ( េភទៈនៈវាត់ ថុ )              វតថហំទទីាយើយនូវសីល គឺទារើរទាុំង           
                                                  ៣០ ចុំេពាោះរតងទ់ារើរណាមួយ  ។ 
២.មសវនចិតតំ     ( េសវ៉េៈណៈចិត ោុំង )       គិតនឹងេសព 
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៣.តមជាជ្ វាយាមមា ( ោច ់េំ វាោេា )    ពើាោមនឹងេសពនូវេមថុនធមមេនាោះ 
៤.មមគន មគប្បដ្ិបាទនំ ( ាក ់េគនៈ ាក់េប ់ប ៈដិ ឝើទៈនាុំង )   ៈ ើុំងមគនងិមគឲើយ                        
                                                                        ដល់េតើ  ។ 
វិក្លមភាជន   មានអង ៣ 
១.វិក្មោ           ( វិឿេឡា )             ឿលខ្ុស គឺរពោះអាទិតើយេរជេៅេហើយ 
                                                   ដរាបទល់នឹងអរុណរោះ 
២.យាវក្លិកំ   ( ោវៈឿលិឿុំង )         របស់ែដលគួរបរិេភាគ នកនហងឿលគឺ 
                                                 ោុំងពីអរុណរោះ  េឡើងដរាបដល់ៃថរតង់                             
៣.អមជ្ាហរណ ំ( អាច់ េះ ហៈរ៉េៈណាុំង )     នេលបចូលេៅកនហងបុំពង់ក  ។ 
នចចគីតៈ  និងមាោ រួមបានជាសិក្ខ្បទមួយ  មានអង ៦ 
១.នចចគីតាទិ           (នាច់ ចៈគីោទ ិ)    ឿរេលងែលើបងានរាុំ និងេរចៀងំេដើម 
២.កតតុកម្យតាចិតតំ ( ឿត់ តុឿុំ មើយៈោចិត ោុំង )  គិតបុំរុងនឹងេធវើ 
៣.សុតទស្ឝនតាឍ្យគមន ំ( សុតៈទាស ់សៈណាត់ ថាយៈ គៈមៈណាុំង )   េៅេដើមើបីនឹង       
                                           ស្ឈើប់ឬេមើល េហើយ នស្ឈើប់ ឬេមើល 
៤.មាោទ ិ     ( ាោទិ )                 វតថហសរាប់រប៉ប់ឿយានផ្កើករមងំេដើម 
៥.ោរណចឆនទតា   ( ធារៈណាច់ ៅន ់ទៈោ )      េសចក៵ីរ ថាតើនឹងរប៉ប់ោក់ែតង 
៦.តស្ឝ ោរណ ំ    ( ោស់សៈ ធារៈណាុំង )       នរប៉ប់ោក់ែតងនូវវតថហសរាប់ 
                                                 រប៉ប់ឿយ ានផ្កើករមងំេដើមេនាោះ   
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ឧចាច្សយន    មានអង ៣  
១.ឧចាច្សយនមហាសយនំ ( អ ុច ោសៈយ ៈណៈមៈោសៈយ ៈណាុំង )   

                     ទីេដកទីអងហយដ៏ខ្ពស់  ដ៏របេសើរហួសរបាណ   ។ 
២.បរិមភាគចិតតំ   ( ប ៈរិុេភាគៈចិត ោុំង )      គិតនឹងេដក ឬអងហយ   ។ 
៣.បរិមភាគករណ ំ( ប ៈរិុេភាគៈកៈរ៉េៈណាុំង )     នេដក ឬអងហយ    ។ 
ឿលេបើ ឧ សក ឧ សិឿរបរពឹតតឲើយកនលងនូវសិឿខើបទណាៗលុោះែតរគប់អងកនហង
សិឿខើបទេនាោះៗ េទើបេះមើោះថា៉ច់សិឿខើបទ េបើមិនរគប់មិនេះមើោះថាមិនកនលងនូវ
សិឿខើបទេនាោះៗេទ  ។ 

************************* 
 

ភាពស្អ្តរបស់សីលមាន ៣ យា ្ងគឺ ៖ 
 

១.ក្យមស្មចយ្យ    ( ឿយៈេស្ៃច យៈ )  ភាពស្វើតឿយ 
             ២.វចីមស្មចយ្យ      ( វាក់ចីេស្ៃច យៈ )   ភាពស្វើតវាោ 

៣.មមន្មស្មចយ្យ ( ាក់េនាេស្ៃច យៈ )    ភាពស្វើតចិតត  ។ 

*********** 
 

អមសវន្  ច   ោន ំ ឯតមមងលមុតតម ំ
កិរិោមិនេសពគប់បុគលពាលទាុំងឡាយ 

េនោះំមងលដ៏ឧតតម  ។ 
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ធមិជាមោកបាល គឺធមិរគប់រគងរក្ាមោក ២ យា ្ង 
 

សីលមានធមិ ២ យា ្ងជាបទោដ្ន 
១.    ហិរិ      ( ហិរិុ )           េសចក៵ីៀមើស បអុំពីចិតត                          
២. ឱតតប្បៈ   ( េអាត ោប ់ប ៈ )   េសចក៵ីតក់សលហត  នឹងអុំេពើ ប   ឬែរកងៀយើច ប
ោមេសចក៵ីពិតថា ឿលែដល  ហិរ ិ និងឲតតបើបាន សីលរែមងេកើតេឡើងផង សថិត
េៅផង ែតេបើ ហិរ ិនិងឲតតបើប មិនានេនាោះេទ សីលកម៏ិនេកើតេឡើង មិនសថិតេៅ ។ 
       ធម ៌២ ខ្េនោះ រែមងរកើាេោកទុក ន េទើបេះមើោះថា ធម៌ំ េោក ល  ។ 
ពាកើយថា  េោក  កនហងទីេនោះសុំេៅយកសតវេោក គឺ របំជន ។  ពាកើយថា 
រគប់រគងរកើា  សុំេៅេសចក៵ីថា  តមល់របរកតីភាព និងេសរីភាព  ឲើយរបរពឹតតេៅ
កនហងរបំជន  ។   េសចក៵ីដឹងេហើយៀមើសេកើតពីចិតតរបស់ខ្លអន មិនបុំពានេធវើអុំេពើ
អារកក់  ែដលខ្លអនយល់េ ើញថាខុ្ស  ឬមិនសមគួរនឹងេធវើ េៅថា  ហិរិ  ។ 
       េសចក៵ីែរកងៀយើចចុំេពាោះអុំេពើែដលខ្ុស  េ៉យគិតេ ើញេទាសទុក ែដលនឹង
គបើបីេកើតានអុំពឿីរេធវើខុ្សេនាោះ េហើយេចោះតក់សលហតៀយើច  មិនេកលៀវឿយើកនហងឿរេធវើ
អុំេពើខ្ុស េៅថា ឱតតបើបៈ   ។    ឿលេបើេោក នអារស័យ ហិរិ ឱតតបើបៈ ២ ខ្ 
េនោះេហើយ  េទើបមិនានេសចក៵ីឿយើោនកនហងឿរេបៀតេបៀនសាយើប់នូវេតើនឹងេតើ ឲើយ
ទាល់ែតេោកវិនាសស្បសូនើយលិចចុោះេនាោះ នេឡើយ   េរពាោះេហតុដូេចនោះេហើយ 
ធម៌ ២ ខ្ េនោះ េទើបេោកេៅថា ៖   
          េោក លធម ៌ ំធម៌រគប់រគងរកើាេោក  ។ 
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 ១. ហិរិ   សពទេនោះ ែរបថា េសចក៵ីៀមើស សុំេៅយកេសចក៵ីេអៀនៀមើសចុំេពាោះអុំេពើ
អារកក់ទុចរិត គឺេខ្ពើមរេអើមមិនចង់របរពឹតតឲើយរបឡាក់របឡឡសេ៉យអុំេពើអារកក់េនាោះ
េឡើយ  េោកេរបៀបទុកំ  ដូចរបុសកេាយើោះ ឬរសីរកមុុំ ែដលោុំងេៅកនហងបឋមវ័យ 
កុំពុងរសឡាញ់ឿរស្វើតលស  ងូតទឹកជរមោះឿយឲើយស្វើត តលសេហើយ  េខ្ពើមចុំេពាោះ
របស់េស្មើកេរេក  ែដលមករបឡាក់ឿយ  េនឿយណាយធុញរទាន់ដូេោតើោះ  េនោះំ
លកណៈរបស់ ហិរិ  ។   េសចក៵ីៀមើសកនហងទីេនោះ  មិន នសុំេៅយកេសចក៵ីៀមើស
ដល់ជនដៃទ  ែរកងេគយល់េ ើញថា  ំអុំេពើខ្ុស  ខ្ូច  ឬេរពាោះានអនកដៃទ
បៃគើប់  ដូចំរដ៶ លោមមិនឲើយរបរពឹតតកនលងចើាប់រសុកេទសេនាោះេទ  ។  េសចក៵ី
ៀមើសេៅកនហងទីេនោះ សុំេៅយកេសចក៵ីៀមើសចុំេពាោះ បទុចរិតែដលេកើតពីចិតតរបស់
ខ្លអនឯង  ។ 
ហិរិ ានកិរិោកុំោត់បង់ធម៌ំសរតូវ  គឺ អហិរិកៈ  េសចក៵ីមិនៀមើសំកិច ។    
២. ឱតតប្បៈ   សពទេនោះ  ែរបថា េសចក៵ីែរកងៀយើច សុំេៅយកេសចក៵ីៀយើចចុំេពាោះ
អុំេពើខ្ុស ឬចុំេពាោះអុំេពើអារកក់ោមក េហើយមិនោឞើនេធវើខ្ុស េរពាោះែរកងៀយើចផល
ៃន បអកុសល ែដលនឹងេកើតានេឡើងដល់អនកេធវើ  ។  ជួនឿលសុំេៅយកេទាស
េកើតពីកុំហុសែដលេៅោរើយនាយ ឬាោបិោំេដើម េធវើ ឬ៉ក់េទាស  ។  េបើ
េពាលេ៉យលកណៈថា  ំអនកានរ ំជើេ ើញកមម  គឺេសចក៵ីរបរពឹតត និងផលៃន
កមមចើាស់ថា  សតវេោករែមងានកមមំរបស់ខ្លអន  ំអនកទទួលផលែដលកមម
ផ៵ល់ឲើយ  ានកមមំកុំេណើត  ានកមមំេៅពងើឝ  ានកមមំទីពឹងពុុំនាក់អារស័យ 
េទាោះេបើេធវើនូវកមមលសក៵ ី អារកក់ក៵ ី ឿលេបើេធវើរួចេហើយ  េយើងមុខ្ំអនកទទួលនូវ
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ផលៃនកមមេនាោះមិនៀនេឡើយ  ។  ឿលគិតេ ើញដូេចនោះេហើយ ក៏ានេសចក៵ី
តក់សលហតរនធត់ៈប់ញ័រចុំេពាោះផលៃនកមមអារកក់  សូមើបីានរបាណតិចតួច  ក៏មិន
ោឞើនេធវើែដរ  េនោះំលកណៈរបស់  ឱតតបើបៈ   ។ 
ឱតតប្បៈ  ានករិិោកុំោត់បង់ធម៌ំសរតូវ គឺ   អមន្តតប្បៈ    េសចក៵ីមិន
ែរកងៀយើចំកិច  ។ 

អានិសង្ឝរបស់សីល 
សីលរបស់បុគល ែដល នសាទានេហើយ ដុោះៀត់ឲើយស្វើតផូរផង់បរិសុទធ នឹង
ានអានិសងើឝេរចើន កនហងគមពីរ វិសុទធិមគ ានេសចក៵ីថា ៖ 
*ឿលេបើ  សីលបរសិុទធ  េហើយ  ំបច័យឲើយេកើត  អវិបើបដសិ្រៈ  េសចក៵ីមិន 
                                         េៅឈើរកោយស្ឈើយេរឿយ ។ 
*ឿលេបើ  អវិបើបដសិ្រៈ   េកើតេឡើងេហើយ  ំបច័យឲើយេកើត   េាជ៱ៈ  គឺ  
                                     េសចក៵ីរីករាយទន់ ។ 
*ឿលេបើ   េាជ៱ៈ េកើតេឡើងេហើយ ំបច័យឲើយេកើត បីត ិេសចក៵ីែឆសតចិតត ។      
*ឿលេបើ បីតិ េកើតេឡើងេហើយ ំបច័យឲើយេកើតបសើឝទធិ េសចក៵សីប់ឿយចិតត  
*ឿលេបើ បសើឝទធិ េកើតេឡើយេហើយ ំបច័យឲើយេកើត សុខ្ េសចក៵រីសួលឿយ ចិតត   
*ឿលេបើ សុខ្  េកើតេឡើងេហើយំបច័យឲើយេកើត សាធិ ឿរតមល់ចិតតនឹង។      
*ឿលេបើ  សាធ ិ េកើតេឡើងេហើយ ំបច័យឲើយេកើត  យថាភតូ្ញើណទសើឝនៈ    
                       រ ំជើែដលដឹងចើាស់   េ ើញចើាស់នូវធម៌ោមពិត  ។  
*ឿលេបើ   យថាភូត្ញើណទសើឝនៈ   េកើតេឡើងេហើយ   ំបច័យឲើយេកើត     
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       និពវិទា    េសចក៵ីេនឿយណាយ  ។ 
*ឿលេបើនិពវិទា េកើតេឡើងេហើយំបច័យឲើយេកើត វរិាគ ឿររ សោកតេរមក      
*ឿលេបើ  វរិាគ   េកើតេឡើងេហើយ  ំបច័យឲើយេកើត  វិមុតត ិ  ឿររួចផុត     
                     រសឡោះោកកិេលស  ។ 
*ឿលេបើ  វមិុតត ិ េកើតេឡើងេហើយំបច័យឲើយេកើត  វិមតុតិ្ ញើណទសើឝនៈ     
                    រ ំជើដឹងចើាស់ េ ើញចើាស់រួចផុតរសឡោះ ោកកេិលស ។                                   

******************** 
 

អកុសលកមមបថ ១០ 
    គនលង  ឬផលឡវៃនអុំេពើរបរពឹតតរបស់មនុសើឝ សតវ េៅថា កមមបថ   ទាុំងែផនកកុសល 
និងែផនកអកុសល  ។    អកុសលកមមបថាន ១០ ោឝើង ែចកំ ៣ ទារើរ គឺ ៖ 
េកើតោមឿយទារើរ ាន ៣ គឺ   ណាតិ ោ , អទិនាតើទា , ឿេមសុមិោចើោរា, 
េកើតោមវចីទារើរ ាន ៤ គឺ មុស្វាេទា,បិសុណាវាេទា,ផរុសវាេទា, សមផបើបោេ , 
េកើតោមមេនាទារើរ ាន ៣ គឺ   អភិជើា , ពើា េទា , មិោចើទិដ៶ិ , 

 អកសុលកមមបថ ១០ ានអាឿរ  ៥ 
១.េ៉យមូល    ានេោភៈ, េទាសៈ, និងេាហៈ ំមូល 
២.េ៉យកមម     ំឿយកមម,  វចីកមម,  និងមេនាកមម , 
៣.េ៉យទារើរ     ំឿយទារើរ, វចីទារើរ, និងមេនាទារើរ , 
៤.េ៉យស្វជ៱ៈ ំអបើបស្វជ៱ៈ ានេទាសតិច , មោស្វជ៱ៈ ានេទាសេរចើន , 
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៥.េ៉យអង    គឺអងរបស់ឿររបរពឹតតកនលងកមមបថ 
១. ក្យកមម    ឿររបរពឹតតិអារកក់េ៉យឿយ ាន ៣ ោឝើង ៖ 
១/១. បាណាតិបាមតា      ឿរៈ ើុំងជីវិតសតវឲើយធាយើក់ចុោះេៅ (សាយើប់សតវ)  
គិតេ៉យមូល  ានមូល២ គឺ     េាហមូល  និងេទាសមូល  និងទារើរៃនកមមបថ 
ាន ២  គឺ ឿយទារើរ    និងវចីទារើរ ។ 

បាណាតិបាត េកើតោមទារើរ ២ គឺ   ឿយទារើរ  =  សាយើប់េ៉យខ្លអនឯង 
                                              និងវចីទារើរ =   េរបើេគឲើយេគសាយើប់ 

វិនិចឆ័យ បាណាតិបាត  មោយអាក្រ ៥ 
១.េ៉យមូល    ានមូល២គឺ េាហៈ និងេទាសៈ ំមូល 
២.េ៉យកមម     ំឿយកមម េរពាោះសេរមចេ៉យឿយ េធវើោមផលឡវឿយ 
៣.េ៉យទារើរ     សេរមចោមទារើរ ២គឺ ឿយទារើរ និងវចីទារើរ 
៤.េ៉យេទាស   ានេទាសខុ្សេតើោឝើងេនោះ ៖ 
                    .សាយើប់សតវែដលានេសចក៵ីលសេរចើន     ានេទាសេរចើន 
                    .សាយើប់សតវែដលានេសចក៵ីលសតិច       ានេទាសតិច 
                    .កិេលស និងឿរពើាោមៀយើុំង            ានេទាសេរចើន 
                    .កិេលស និងឿរពើាោមេខ្ើាយ         ានេទាសតិច 
៥.េ៉យអង ណាតិ ត ានអង៥ គឺ ៖ 

                    .បាមណា               សតវានជីវិត 
                    .បាណសញ្ដិតា     េសចក៵ីដឹងថា សតវានជីវិត 
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                    .វធកចិតតំ            ចិតតគិតនឹងសាយើប់ 
                     .ឧបកមមា            ពើាោមនឹងសាយើប់ 

                    .មតន មរណំ       សតវស្យើប់េ៉យឿរពើាោមេនាោះ  ។ 
ឿលរគប់អង ៥ សីលរែមង៉ច់ ដល់ភាពំកមមបថ អាចំជនកកមម នាុំឲើយេកើត
កនហងអ យភូម ិេបើមិនរគប់អង ៥ សីលមិន៉ច ់ែតំទុចរិតកមម មិនឲើយផលបដិសនធិ
កនហងអ យភូមិេទ  ឲើយផលែតកនហងបវតតិឿល  គឺបនាឍើប់អុំពីបដិសនធិចិតតរហូតដល់មុន
ចុតិចិតត  ។ 
១/២. អទិន្ថ្ទន   កិរិោលួចោក ់  ឆក់ដេណដើមរទពើយេគ    េ៉យឿយ
របស់ខ្លអន   ឬេរបើេគឲើយលួចោក់   និងេ៉យវាោក៵ ី េសចក៵ីថា ានេថយើយេចតនា  
គឺេចតនាលួចយករបស់អនកដៃទែដលេគេៅហួងែហងរកើា ។ 
                      វិនិចឆ័យ អទិន្ថ្ទន  មោយអាក្រ ៥ 
១.េ៉យមូល     ានមូល ៣ គឺ េោភៈ  េទាសៈ  និងេាហៈ ំមូល 
.េបើេថយើយេចតនា  េកើតេរពាោះេោភៈ េាហៈំមូល ំេហតុឲើយលួច េដើមើបីឲើយ ន
មកនូវវតថហែដលរតូវឿរ ។ 
.េបើេថយើយេចតនា េកើតេរពាោះេទាសៈ  េាហៈំមូល ក៏លួចេ៉យបុំណងឲើយេគ
វិនាស ែតមិនយករទពើយេនាោះេទ  ។ 
២.េ៉យកមម      ំឿយកមម  េរពាោះសេរមចេ៉យឿយកមម េធវើោមផលឡវឿយ 
៣.េ៉យទារើរ      សេរមចោមទារើរ ២ គឺ ឿយទារើរ និងវចីទារើរ 
៤.េ៉យេទាស   ានេទាសខ្ុសេតើោឝើងេនោះ ៖ 
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                   .លួចរបស់ែដលនាុំឲើយាងើស់ខ្ូចរបេោជន៍េរចើន  ានេទាសេរចើន 
                   .លួចរបស់ែដលនាុំឲើយាងើស់ខ្ូចរបេោជន៍តិច    ានេទាសតិច 
                   .កិេលស និងឿរពើាោមៀយើុំង                    ានេទាសេរចើន 
                   .កិេលស និងឿរពើាោមេខ្ើាយ                 ានេទាសតិច 
៥.េ៉យអងអទិនាតើទាន ានអង៥ គឺ ៖ 
         .បរបរិគហិតំ               រទពើយានាងើស់ហួងែហងរកើា 

         .បរបរិគហិតសញ្ដិតា  េសចក៵ីដឹងថារទពើយានាងើស់ហួងែហងរកើា 
         .មថយ្យចិតតំ                  ានចិតតគិតនឹងលូច 
         .ឧបកមមា                   ពើាោមនឹងលួច 
         .មតន ហរណ ំ             លួច នេ៉យឿរពើាោមេនាោះ 
  ឿលរគប់អង ៥ សីលរែមង៉ច់ ដល់ភាពំកមមបថ អាចំជនកកមម នាុំឲើយេកើត
កនហងអ យភូម ិេបើមិនរគប់អង ៥ សីលមិន៉ច់ ែតំទុចរិតកមម មិនឲើយផលកនហង
បដសិនធិឿលេទ  ឲើយផលែតកនហងបវតតិឿល  ។ 
១/៣. ក្មមសុ មិចាឆ្ចារ   កិរិោរបរពឹតតិខ្ុសកនហងឿមទាុំងឡាយគឺេធវើនូវ
េមថុនេសវនៈនឹងន្រសត ីែដលានេគហួងែហងរកើា  ។  ឿមទាុំងឡាយែដលគួរ
រ ថាតើ គួរេពញចិតត រែមងេធវើឲើយលិចចុោះកនហងវដ៵ៈ ឿររជប់ងប់រសវឹងេៅកនហងឿមេ៉យ
អុំណាចៃនេសចក៵វីេងវង េរតកអរ េទើបេធវើឲើយេកើតទុចរិតកមម នាុំេសចក៵ីទុក េៅឈើ
រកោយេផើឝងៗ មករបគល់ឲើយ  ។   
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ឿេមសុមិោចើោរ   នដល់ អគមនីយ៉ញើនវិតិកមេចតនា គឺ េចតនាែដលរបរពឹតត
កនលង៊ន ែដលបុគលមិនគបើបីដល់េ៉យរ ថាតើអសទធមម   នដល់ ឿររបរពឹតត
ខ្ុសកនហងឿម កនហងន្រសតី ២០ ជុំពូក ែដលានាោបិោរកើា ុុំរគងំេដើម  ។ 

វិនិចឆ័យ ក្មមសុមិចាឆ្ចារ  មោយអាក្រ ៥ 
១.េ៉យមូល    ានមូល ២ គឺ េោភៈ និងេាហៈ ំមូល 
២.េ៉យកមម    ំឿយកមម េរពាោះរែមងសេរមចេ៉យឿរេធវើោមផលឡវឿយ 
៣.េ៉យទារើរ    ំឿយទារើរ េរពាោះរបរពឹតតោមផលឡវឿយ  
៤.េ៉យស្វជ៱ៈ គឺេទាស   
.បុគលែដលរបរពឹតតកនលងេនាោះ ានគុណ ានសីលំេដើម េរចើន  ានេទាសេរចើន 
.បុគលែដលរបរពឹតតកនលងេនាោះ ានគុណ ានសីលំេដើម តិច    ានេទាសតិច 
.េបើមិនានឆនទៈរួមេតើេទ             ានេទាសេរចើន 
.េបើានឆនទៈរួមេតើ                    ានេទាសតិច 
.េបើកិេលស និងពើាោមៀយើុំង       ានេទាសេរចើន 
.េបើកិេលស និងពើាោមេខ្ើាយ    ានេទាសតិច 
៥. េ៉យអង  ឿេមសុមិោចើោរៈ  ានអង ៤ គឺ 
.អគមនីយវតថុ   ន្រសតីែដលមិនគួរនឹងគប់រក គឺន្រសតីែដលានេគហួងែហងរកើា 
.តសម ឹមសវនចិតតំ              ចិតតគិតេសពនូវេមថុនធមមនឹងន្រសតីេនាោះ 

.មសវនប្បមយា្            ពើាោមនឹងេសពនូវេមថុនធមមេនាោះ 

.មមគន មគប្បដិ្បាទនំ    ៈ ើុំងមគ និងមគឲើយដល់េតើ  ។ 
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ឿលរគប់អង ៤ សីលរែមង៉ច់ ដល់ភាពំកមមបថ អាចំជនកកមម នាុំឲើយេកើត
កនហងអ យភូម ិេបើមិនរគប់អង ៤ សីលមិន៉ច់ ែតំទុចរិតកមម មិនឲើយផលកនហង
បដិសនធិឿលេទ  ឲើយផលែតកនហងបវតតិឿល  ។ 
២.  វចីកមម          ឿររបរពឹតតិអារកក់េ៉យវាោ ាន ៤ ោឝើង ៖ 
២/១. មុស្វាទ    កិរិោេពាលនវូពាកើយកុហក នដល់និោយ                                      
មិនរតង់ោមេសចក៵ីពិត េធវើឲើយអនកស្ឈើប់ចូលចិតតខ្ុស ។  េសចក៵ីពើាោមេ៉យវាោ  
( វចីបេោគ ) ឬេសចក៵ីពើាោមេ៉យឿយ ែដលទាយើយរបេោជន៍អនកដៃទ
េ៉យរ ថាតើឲើយជុំទាសេ់តើ េះមើោះថា មុស្, ក៏េចតនាែដលឲើយោុំងេឡើងេ៉យ
េសចក៵ីពើាោមផលឡវឿយ  ឬផលឡវវាោ  ែដលរ ថាតើនឹងេពាលឲើយេ លៀងែយើតោក
េសចក៵ីពិត  េះមើោះថា មុស្វាទ  ។  មួយេទៀត  េរឿងែដលមិនពិត េះមើោះថា មុស្ 
ឿរែដលឲើយអនកដៃទ ដឹងេរឿងែដលមិនពិតេនាោះ  េៅថា មុស្វាទ  ។ 
                   វិនិចឆ័យមុស្វាទ មោយអាក្រ ៥ 
១.េ៉យមូល  ានមូល ៣ គឺ េោភៈ េទាសៈ និងេាហៈ  ំមូល ដូចំថា ឿល
រ ថាតើរតូវឿរវតថហែដលំរបស់អនកដៃទ  ដរាបដល់ែត់ចិតតមិន ន  េទើបរតូវ
និោយកុហក  សូមើបីពាកើយនិោយេនាោះ  េធវើឲើយអនកដៃទខូ្ចរបេោជន៍  ក៏និោយ
មុស្ េ៉យអុំណាចេោភៈ និងេាហៈ, ចុំែណកមុស្វាទែដលេកើតេរពាោះេទាសៈ 
និងេាហៈំមូលេនាោះ  ដូចំថា ឿលេរឿធ ក៏និោយខ្ុសោកេសចក៵ីពិត េដើមើបី
ឲើយអនកដៃទវិនាស េ៉យមិនរ ថាតើរទពើយេនាោះេទ  េរៅអុំពីឿរឿត់របេោជន៍អនក
ដៃទ េ៉យេសចក៵ីេរឿធប ុេណា្ើោះ  ។ 



88 

 

២.េ៉យកមម     ំវចីកមម  េរពាោះសេរមចេ៉យឿរនិោយ ឬំឿរេធវើ  ែដលឲើយ
ដឹងេសចក៵ ី កនហងបុំណងឲើយេ លៀងែយើតោកេសចក៵ីពិត  ។ 
៣.េ៉យទារើរ       សេរមចោមទារើរ ២ គឺ ឿយទារើរ និងវចីទារើរ  
មុស្វាទ កុហកោមវចីទារើរ   នដល់ ឿរនិោយកុហកមុស្វាទ  កុហកោម
ឿយទារើរ   នដល់ ឿរេធវើេសចក៵ីសាគើល់ ចុំណាុំឲើយដឹងេរឿងេ៉យឿយ ដូចំ
ៈក់មុខ្  ងក់កើាល  សរេសរអកើឝរ ឬសែម៵ងកិរិោេផើឝងៗ ឲើយដឹងេសចក៵ីែដល
មិនពិតេនាោះ េ៉យមិនេពាលវាោ  ។ 
៤.េ៉យេទាស     ានេទាសខ្ុសេតើោឝើងេនោះ ៖ 
                     .កុហកនាុំឲើយអនកដៃទខូ្ចរបេោជន៍េរចើន    ានេទាសេរចើន 
                     .កុហកនាុំឲើយអនកដៃទខូ្ចរបេោជន៍តិច      ានេទាសតិច 
                     .កិេលស និងឿរពើាោមៀយើុំង               ានេទាសេរចើន 
                     .កិេលស និងឿរពើាោមេខ្ើាយ            ានេទាសតិច 
៥.េ៉យអង   មុស្វាទ   ានអង ៤ គឺ 

        .អតថំ វតថុ            វតថហ ឬេរគឿងមិនពិត 
        .វិសំវាទនចិតតំ     គិតនឹងេពាលឲើយខ្ុស 
        .តមជាជ ្វាយាមមា  ពើាោមនឹងេពាលឲើយខុ្ស 
       .បរស្ឝ តទតថវិជាននំ   ៈ ើុំងអនកដៃទ   ឲើយដឹងចើាស់នូវេសចក៵ីេនាោះ 
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  ឿលរគប់អង ៤  េនោះសីលរែមង៉ច ់ដល់ភាពំកមមបថ អាចំជនកកមម នាុំឲើយ
េកើតកនហងអ យភូម ិេបើមិនរគប់អង ៤ សីលមិន៉ច ់រតឹមែតំទុចរិតកមម  ឲើយផល
ែតកនហងបវតតិឿល  ។ 
២/២.បិសុណាវាទ   កិរិោេពាលនូវពាកើយញហោះញង់   ស កេសៀត នដល់
និោយោក់េ៉តឲើយអនកដៃទឈឺចិតត េទាោះំេរឿងេនាោះពិតក៏េ៉យ មិនពិតក៏េ៉យ, 
    បិសុណាវាទ  ឬ បិសុណាវាោ   នដល់ សងិលិដ៶េចតនា ំេចតនារបស់អនក
ានចិតតេៅហមង  េរពាោះេោភៈ េទាសៈ េបៀតេបៀនឲើយរ ថាតើនិោយស កេសៀត 
ញហោះញង ់ទាយើយអនកដៃទ  េដើមើបីឲើយខ្លអនំទីរសឡាញ់េ៉យេោភៈ និងេដើមើបីឲើយអនក
ដៃទំទីសសប់េ៉យេទាសៈ  ដូចនិោយេរឿងមិនលសរបស់អនកដៃទឲើយអនកណាស្ឈើប់ 
េរពាោះរ ថាតើឲើយអនកេនាោះំទីសសប់េ៉យេទាសមូលចិតត  ែដលេរឿធ េរពាោះមិនេពញ
ចិតតអនកេនាោះ ឬឿរផ្គើប់ផហនសរេសើរ   េដើមើបីឲើយខ្លអនំទីរសឡាញ់ េ៉យដឹងថា អនក
េនាោះេពញចិតតស្ឈើប់េរឿងមិនលសរបស់អនកដៃទ ក៏និោយេរឿងមិនលសរបស់អនកដៃទ
ឲើយស្ឈើប ់ែដលំឿរទាយើយបុគលេនាោះ េដើមើបីឲើយខ្លអនំទីរសឡាញ់  ។ 

វិនិចឆ័យ បិសុណាវាទ  មោយអង ៥ 
១.េ៉យមូល  ានមូល ៣ គឺ េោភៈ,  េទាសៈ, និងេាហៈ ំមូល 
២.េ៉យកមម       ំវចីកមម 
៣.េ៉យទារើរ       សេរមចោមទារើរ ២ គឺ ឿយទារើរ និងវចីទារើរ 
៤.េ៉យេទាស     ានេទាសខ្ុសេតើោឝើងេនោះ 
                 .ញហោះញង់ឲើយអនកដៃទខ្ូចរបេោជន៍េរចើន   ានេទាសេរចើន 
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                 .ញហោះញង់ឲើយអនកដៃទខូ្ចរបេោជន៍តិច     ានេទាសតិច 
                 .អនកដៃទែបកេតើេ៉យឿរញហោះញង់េនាោះ    ានេទាសេរចើន 
                 .េបើេគមិនែបកេតើេ៉យឿរញហោះញង់េនាោះ   ានេទាសតិច 
                 .កិេលស និងឿរពើាោមៀយើុំង             ានេទាសេរចើន 
                 .កិេលស និងឿរពើាោមេខ្ើាយ          ានេទាសតិច 
៥.េ៉យអង បិសុណាវាទ ានអង ៤ គឺ 

    .ភិនទិតម វ្ បមោ             ានអនកដៃទែដលខ្លអនគបើបីញហោះញង់បុំែបក                       
    .មភទបុមរក្ខ្រតា             គិតនឹងញហោះញង់បុំែបកអនកដៃទេនាោះ 
    .តមជាជ្ វាយាមមា           ពើាោមញហោះញងប់ុំែបកអនកដៃទេនាោះ 
    .តស្ឝ តទតថវិជាននំ     ៈ ើុំងអនកដៃទឲើយដឹងចើាស់នូវេរឿង                                                      
                                          ែដលខ្លអនញហោះញង់េនាោះ   ។ 
  ឿលរគប់អង ៤ សីលរែមង៉ច់ ដល់ភាពំកមមបថ អាចឲើយផលំជនកកមម នាុំ
ឲើយេកើតកនហងអ យភូម ិេបើមិនរគប់អង ៤ សីលមិន៉ច់ រតឹមែតំទុចរិតកមម  ឲើយ
ផលែតកនហងបវតតិឿល  ។ 
២/៣.  ផរុសវាទ      កិរិោេពាលនូវពាកើយអារកក់ានពាកើយ  រទេេោះ                                                  
                              េ ោះេ ក មិនពិេរាោះរតេចៀក េជររបេទចអនកដៃទំេដើម 
ផរុសវាទ  ឬ ផរុសវាោ   នដល់ ទុដ៶ហលលេចតនា ( េចតនាអារកក់ ) របស់អនក
និោយពាកើយមិនំទីរសឡាញ់មិនេធវើឲើយសបើាយចិតត េរពាោះរតូវេទាសៈរបទូសរា ើយ 
និងរ ថាតើបុំផ្យើញអនកដៃទឲើយវិនាស  ។ 
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      *ចុំែណកពាកើយនិោយេរេតរេត េ៉យរ ថាតើឲើយអនកដៃទ  របរពឹតតលសមិន
ោត់ទុកំ ផរុសវាទ  ។ 
        កនហងអដ៶កថា  អដ៶ស្លិនី េពាលទុកថា ៖ 
 នឮថា េកមងាតើក់មិនស្ឈើប់ពាកើយាោ េហើយចូលេៅៃរព  ាោមិនអាចោម
ែត់ ន  េទើប នផ្ឈើស្ ថា  « សូមឲើយេមរកបីឿច េដញោមវាចុោះ » ដូេចនោះ  
េពលេនាោះ េមរកបីកនហងៃរពក៏ នរ កដដល់េគ ដូចពាកើយែដលាោេពាលេនាោះឯង  
េកមងេនាោះ  នេធវើសចកិរិោថា « ាោរបស់ខ្៳ហុំេពាលពាកើយណា េ៉យាត់មិនគិត
របទូសរា ើយ  សូមពាកើយេនាោះ កុុំានេឡើយ េបើាោគិតពាកើយណាេ៉យចិតត សូម
ពាកើយេនាោះ ានចុោះ » ដូេចនោះ េហើយេៅ េមរកបីេនាោះ ឈរេៅរទឹង ដូចបុគលចងទុក
កនហងទីេនាោះ  ។  សូមើបីឧបជើាយ៍ និងអាោរើយែដលេពាលទូនាមើនសិសើឝ ក៏ានន័យដូច
េតើេនោះឯង  ។ 

 
វិនិចឆ័យ ផរុសវាទ  មោយអាក្រ ៥ 

១.េ៉យមូល    ានមូល ២ គឺ េទាសៈ,  និងេាហៈ  ំមូល 
២.េ៉យកមម    ំវចីកមម 
៣.េ៉យទារើរ  សេរមចោមទារើរ ២ គឺ ឿយទារើរ និងវចីទារើរ 
៤.េ៉យេទាស   ានេទាសខ្ុសេតើោឝើងេនោះ ៖ 
                    .េជរមនុសើឝលស                                ានេទាសេរចើន 
                    .េជរមនុសើឝអារកក់                          ានេទាសតិច 
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                    .កិេលស និងឿរពើាោមៀយើុំង             ានេទាសេរចើន 
                    .កិេលស និងឿរពើាោមេខ្ើាយ          ានេទាសតិច 
៥.េ៉យអង ផរុសវាទ ានអង ៣ គឺ 
      .អមក្ក្សិតម វ្ បមោ              ានអនកដៃទែដលខ្លអនគបើបីេជររបេទច 
      .កុបិតចិតតំ                           ានចិតតខ្ឹងេរឿធ 

      .អមក្ក្សន្                        នេជររបេទចេគ 
ឿលរគប់អង ៣ សីលរែមង៉ច ់ដល់ភាពំកមមបថ អាចឲើយផលំជនកកមម នាុំ
ឲើយេកើតកនហងអ យភូម ិេបើមិនរគប់អង ៣ សីលមិន៉ច់ រតឹមែតំទុចរិតកមម  ឲើយ
ផលែតកនហងបវតតិឿល  ។ 
២/៤.សមផប្បោប  កិរិោេពាលនូវពាកើយេរាយរាយឥតរបេោជន៍ 
សមផបើបោប   នដល់ អនតថវិ្ញើបិឿេចតនា គឺេចតនាែដលរ ថាតើឲើយអនកដៃទ 
ដឹងវតថហែដលមិនំរបេោជន៍ ។  
     អធិបើាយថា ពាកើយថា  អនតថ  ែរបថា មិនែមនរបេោជន៍  វិ្ញើបិឿ ែរបថា 
ឲើយេគដឹងេ៉យេោភមូលចិតត  គឺេ៉យេសចក៵ីរតូវឿរេរតកអរឲើយេគដឹងវតថហ ែដល
មិនែមនរបេោជន ៍ និងេ៉យេទាសមូលចិតត គឺ េ៉យេសចក៵ីមិនេពញចិតត  េទើប
ឲើយដឹងវតថហែដលមិនែមនំរបេោជន៍េនាោះ េដើមើបីឲើយេគេៅឈើរកោយ  ំទុក េចតនា
ែដលរ ថាតើឲើយអនកដៃទដឹងវតថហែដលមិនែមនំរបេោជន៍េនាោះ រែមងំឿរ
េបៀតេបៀន េ៉យេោភៈ និងេទាសៈ  ។ 
      ខ្ណៈណាែដលអនកនិោយ   និោយេ៉យចិតត   េោភៈ   េទាសៈ  េាហៈ  
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មិនានេចតនារ ថាតើឲើយអនកដៃទដឹងវតថហែដលមិនែមនំរបេោជន ៍ក៏រតឹមែតំវចី
ទារើររបស់អកុសលចិតត មិនែមនវចីទារើរែដលំរបស់អកុសលកមមេទ, ែតខ្ណៈណា 
ានចិតតរ ថាតើឲើយអនកដៃទដឹងវតថហែដលមិនែមនំរបេោជន ៍ខ្ណៈេនាោះ ក៏ំវចីទារើរ
របស់អកុសល  ។ 

វិនិចឆ័យ សមផប្បោប  មោយអង ៥ 
១.េ៉យមូល     ានមូល ៣ គឺ េោភៈ, េទាសៈ, និងេាហៈ  ំមូល 
២.េ៉យកមម     ំវចីកមម 
៣.េ៉យទារើរ      សេរមចោមទារើរ ២ គឺ ឿយទារើរ និងវចីទារើរ 
៤.េ៉យេទាស    ានេទាសខ្ុសេតើោឝើងេនោះ ៖ 
          .និោយេរចើន     ានេទាសេរចើន 
          .និោយតិច       ានេទាសតិច 
          .អនកដៃទឿន់យកនូវេរឿងឥតរបេោជន៍េនាោះ        ានេទាសេរចើន 
          .អនកដៃទមិនឿន់យកនូវេរឿងឥតរបេោជន៍េនាោះ    ានេទាសតិច 
៥.សមផបើបោបវាទ ានអង ២ គឺ 

  .និរតថកថ្ បុមរក្ខ្រតា       ចិតតចង់និោយេរឿងឥតរបេោជន៍ 
  .តថ្រូបីកថ្ កថនំ    ននិោយនូវេរឿងឥតរបេោជន៍ ានភាពដូេោតើោះ 
ឿលរគប់អង ២ សីលរែមង៉ច់ ដល់ភាពំកមមបថ អាចឲើយផលំជនកកមម នាុំ
ឲើយេកើតកនហងអ យភូម ិេបើមិនរគប់អង ២ សីលមិន៉ច ់រតឹមែតំទុចរិតកមម  ឲើយ
ផលែតកនហងបវតតិឿល  ។ 
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 ** ឿរនិោយេ៉យបុំណងឲើយអនកដៃទដឹងនូវេរឿងឥតរបេោជន៍ប ុេណា្ើោះេទើប
ោត់ំអកុសលកមមបថ េបើមិនានបុំណងឲើយេគដឹងេរឿងឥតរបេោជន៍េទ មិនោត់
ំអកុសលកមមបថេឡើយ ប ុែនតំទារើរៃនអកុសលចិតត  ។ 
៣.  មមន្កមម    ឿររបរពឹតតិអារកក់េ៉យចិតត ាន ៣ ោឝើង ៖ 
៣/១.  អភិជ្ា                ចិតតសមលងឹរំៃពចុំេពាោះរទពើយរបស់អនកដៃទ េ៉យ                                  
                                     គិតបុំរុងនឹងឲើយ នមកំរទពើយរបស់ខ្លអន 
អភិជើា ែដលំមេនាកមម   នដល ់ េចតនាែដលរបរពឹតតេៅំមួយេសចក៵ីេោភ
ដ៏ៀយើុំងឿយើ  រហូតដល់គិតរ ថាតើ  យករទពើយរបស់របរអនកដៃទ  មកំរបស់ខ្លអន  េបើ
េពញចិតតកនហងរបស់េគេនាោះថា លស ស្វើត េ៉យមិនចង់ នមកំរបស់ខ្លអនេទ មិនំ
មេនាកមមបថ  រតឹមែតេោភមូលចិតត  ែតឿលេោភានកាយើុំងៀយើុំងឿយើ  រហូតដល់
គិតរ ថាតើ ចង់ នរទពើយរបស់របរអនកដៃទ  មកំរបស់ខ្លអន  េ៉យេបៀតេបៀនអនក
េនាោះ កនហងផលឡវទុចរិត  េចតនាកនហងេោភមូលចិតតេនាោះ  ក៏ំមេនាកមមបថ  ។ 

វិនិចឆ័យ អភិជ្ា  មោយអាក្រ ៥ 
១.េ៉យមូល     ានមូល ២ គឺ េោភៈ, និងេាហៈ ំមូល 
២.េ៉យកមម     ំមេនាកមម    េរពាោះេចតនាេនាោះរបរពឹតតេៅំមួយនឹងេោភៈ 
                                     ដ៏ៀយើុំងឿយើ ដរាបដល់គិតចង់ នរទពើយ អនកដៃទ 
៣.េ៉យទារើរ     សេរមចោមទារើរ ៣ គឺ ឿយទារើរ វចីទារើរ និងមេនាទារើរ 
ោមមេនាទារើរ  គឺ  ខ្ណៈែដលគិតរ ថាតើយករទពើយអនកដៃទេ៉យឧ យ  ឬេ៉យ
ទុចរិតកមមេផើឝងៗ, 
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ោមវចីទារើរ  គឺ  ឿលចិតតគិតរ ថាតើយករទពើយអនកដៃទ  មកំរបស់ខ្លអន  ក៏និោយ
េចញមកេ៉យេសចក៵ីគិតេនាោះ េដើមើបី នរបស់េនាោះមក, 
ោមឿយទារើរ  គឺ  ឿលចិតតគិតរ ថាតើយករទពើយអនកដៃទ   មកំរបស់ខ្លអន  ក៏េធវើ
ទុចរិតេ៉យឿយ  េដើមើបី នរបស់េនាោះមក  ។ 
     េចតនានិោយ  េដើមើបីឲើយ នរបស់េនាោះមកំរបស់ខ្លអន  ឬឿរេធវើែដលនាុំឲើយ
 នរទពើយអនកដៃទមកំរបស់ខ្លអន  ែដលេកើតអុំពីឿរគិតរ ថាតើេ៉យេសចក៵ីេោភ
េនាោះ   ំមេនាកមម   ោមឿយទារើរ   និងវចីទារើរ,   មិនែមនឿយកមម   វចីកមមេទ  
េរពាោះមេនាកមម   េកើតអុំពីេសចក៵ីគិតរ ថាតើឲើយរទពើយអនកដៃទ  មកំរបស់ខ្លអនៗ 
េ៉យេសចក៵ីេោភៈ ដូេោតើោះ េោភៈ  ឬអភិជើា  េទើបំរបធានរបស់ឿរេធវើេនាោះ ៗ 
ឿល េោភ អភិជើាំរបធាន  េចតនាែដលេកើតរួមេនាោះ  ក៏ំមេនាកមម,  េបើ
េចតនាែដលេធវើោមផលឡវឿយំរបធាន  េចតនាេនាោះ  ក៏ំឿយកមម,  ដូចំឿល
េ ើញរ ក់រជុោះ  ក៏េរីសយក េ៉យមិនឲើយដល់ាងើស់េគវិញ  ំឿយកមម  មិនែមន
មេនាកមមេទ   ។  
៤.េ៉យេទាស   ានទុំនងដូចនឹងអទិនាតើទាន 
៥.េ៉យអង  អភិជើា  ានអង ២  គឺ  
         .បរភណឋ ំ                    រទពើយំរបស់អនកដៃទ 
         .អតតមន្ បរិណាមនំ    គិតចងប់េៃវើនរទពើយរបស់អនកដៃទេនាោះ 
ឲើយមកំរទពើយរបស់ខ្លអន េ៉យកលឧ យេផើឝងៗ  ។  
 ឿលរគប់អង ២  េទើបំកមមបថ   អាចនាុំឲើយេកើតកនហងអ យភូមិ   
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    េបើមិនរគប់អងមិនំកមមបថ   រតឹមែតំទុចរិតកមម  ឲើយផលែតកនហងបវតតិឿល  ។ 
 ៣/២.ព្ោបាទ   ចិតតចងគុំនុុំគុំកួន  គឺប ងនឹងឲើយអនកដៃទដល់នូវេសចក៵ីវិនាស 
រ សោកេមោឋើ   អារមមណ៍របេភទេនោះេោកេរបៀបដូចេភលើងគល់េឆោះងុំេៅំនិច 
េបើធន់មិន នក៏ផទហោះេរពាងេឡើង  ។ 
      ពើា ទ  ែដលំមេនាកមម   នដល់   េចតនាែដលរបរពឹតតេៅ  ំមួយ
េសចក៵ីេរឿធដ៏ៀយើុំងឿយើ  រហូតដល់គិតចង់ឲើយអនកដៃទវិនាស  ំមេនាកមមបថ  គឺេបើ
ចិតតេរឿធ  មិនេពញចិតតៀយើុំងឿយើ  ដរាបគិតឲើយអនកដៃទវិនាស  កនហងខ្ណៈណា  
េចតនាកនហងេទាសមូលចិតតេនាោះ ក៏ំមេនាកមមបថ  េបើចិតតេរឿធ   មិនេពញចិតតេកើត
េឡើង  រតឹមែតំេទាសមូលចិតត  ំអកុសលចិតតមិនែមនមេនាកមមបថេទ  ។ 
                     វិនិចឆ័យ ព្ោបាទ មោយអាក្រ ៥ 
១.េ៉យមូល     ានមូល ២ គឺ េទាសៈ, និងេាហៈ  ំមូល 
២.េ៉យកមម     ំមេនាកមម   េរពាោះេចតនាេនាោះរបរពឹតតំមួយេសចក៵ីេរឿធ   
                                    ដ៏ៀយើុំងឿយើ  ដរាបគិតចង់ឲើយអនកដៃទវិនាស   
៣.េ៉យទារើរ     សេរមចោមទារើរ  ៣  គឺ  ឿយទារើរ  វចីទារើរ  និងមេនាទារើរ 
.ោមមេនាទារើរ   ដូចកនហងខ្ណៈែដលេសចក៵ីេរឿធដ៏ៀយើុំងឿយើ ដរាបគិតឲើយអនកដៃទ                                                                                                                           
                    វិនាសេ៉យទុចរិតកមមេផើឝងៗ  ។ 
.ោមវចីទារើរ    ដូចឿលចិតតគិតឲើយអនកដៃទវិនាស  េ៉យេសចក៵ីពើា ទ  ក៏េរបើ     
                ឬប្ឆើអនកដៃទឲើយេធវើនូវេសចក៵ីវិនាសដល់អនកែដលខ្លអន  េរឿធេនាោះ 
.ោមឿយទារើរ  ដូចឿលចិតតគិតរ ថាតើឲើយអនកដៃទវិនាស  េ៉យេសចក៵ីពើា ទ ក៏    
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             េធវើទុចរិតកមមេផើឝងៗ   េ៉យឿយរបស់ខ្លអន  េដើមើបីឲើយអនកដៃទវិនាស  ។ 
      េចតនានិោយ ឬេធវើឲើយអនកដៃទវិនាស  ែដលេកើតេ៉យចិតតពើា ទ  ំ
មេនាកមម  មិនែមនឿយកមម  និងវចីកមមេទ  េរពាោះេកើតំមួយចិតតែដលពើា ទ  
ឿរនិោយ  ឬឿរេធវើេនាោះ  េកើតអុំពីចិតតែដលពើា ទ  ពើា ទេនាោះ  ក៏ំរបធាន
របស់ឿរេធវើេនាោះ   ឿលេសចក៵ីពើា ទំរបធាន  េចតនាែដលេកើតរួមនឹង
េទាសមូលចិតត  ពើា ទេនាោះ    ក៏ំមេនាកមមបថ  ។ 
      េបើឿយកមម  គឺ េធវើេ៉យឿយ  ឬវចីកមម  េធវើេ៉យវាោេចតនាែដលេធវើេ៉យ
ឿយកមម  និងវចីកមមេនាោះ  ក៏ំរបធាន  មិនែមនពើា ទំរបធាន  ដូចឿរ
សាយើប់មូស  ឿរសាយើប់រសេាច  ំឿយកមម  េរពាោះេចតនាែដលេធវើេ៉យឿយ
ំរបធាន  ឿររបយុទធឿរពារខ្លអនេនាោះ  េធវើឲើយអនកដៃទឈឺោប់  ឬស្យើប់េនាោះ  ំ
ឿយកមម  មិនែមនមេនាកមម  េរពាោះេចតនាែដលេធវើេ៉យឿយំរបធានេនាោះ  មិន
ែមនពើា ទំរបធាន   ។ 
៤.េ៉យេទាស   ានទុំនងដូចនឹង ផរុសវាទ 
៥.េ៉យអង  ពើា ទ ានអង ២ គឺ  

     .បរសមតាឌ្                            អនកដៃទេរៅអុំពីខ្លអន 
     .តស្ឝ តំ  តំ  វិន្សចិន្ឌ្    គិតគុុំកួនរបុងនឹងឲើយអនកដៃទេនាោះ  ដល់             
                                               នូវេសចក៵ីវិនាសេ៉យេហតុេនាោះ ៗ  ។ 
      ឿលរគប់អង ២ សីលរែមង៉ច់ ដល់ភាពំកមមបថ អាចឲើយផលំជនកកមម 
នាុំឲើយេកើតកនហងអ យភូមិ េបើមិនរគប់អង ២ សីលមិន៉ច់ 
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 រតឹមែតំទុចរិតកមម  ឲើយផលែតកនហងបវតតិឿល  ។ 
 ៣/៣. មិចាឆ្ទិដ្ឌិ   គុំនិតយល់ខ្ុសោកគនលងធម ៌ េហើយរបឿន់ េឡើងថាំរតូវ 
មិោចើទិដ៶ ិ ែដលំមេនាកមម   នដល់េចតនាែដលេកើតរួមនឹងេសចក៵ីយល់ខ្ុសដ៏
ៀយើុំងឿយើេៅថា និយតមិោចើទិដ៶ិ  ំេចតនាែដលេផ្ឈើតចិតតាុំ  កនហងឿរយល់ខ្ុសេនាោះ   

វិនិចឆ័យ មិចាឆ្ទិដ្ឌិ មោយអាក្រ ៥ 
១.េ៉យមូល     ានមូល ២ គឺ េោភៈ, និងេាហៈ   ំមូល 
២.េ៉យកមម     ំមេនាកមម  េរពាោះេចតនាែដលេកើតរួមនឹងេសចក៵ីយល់ខ្ុស   
                                   ំផលឡវចិតត  ។ 
៣.េ៉យទារើរ     សេរមចោមទារើរ ៣ គឺ ឿយទារើរ វចីទារើរ និងមេនាទារើរ 
.ោមមេនាទារើរ   នដល់ េចតនាែដលេកើតេឡើងរួមនឹងឿរយល់ខ្ុសដ៏មុតាុំេនាោះ, 
.ោមវចីទារើរ    នដល់  ឿលយល់ខ្ុសោឝើងេនាោះេហើយ  ក៏ានេចតនា  និោយ
េរឿងែដលខ្ុសេនាោះ ៗ, 
.ោមឿយទារើរ   នដល់  ឿលយល់ខ្ុសោឝើងមុតាុំេនាោះេហើយ  ក៏ានេចតនា
េធវើទុចរិតកមមេផើឝងៗ  េ៉យចិតតែដលយល់ខ្ុសេនាោះ  ។   
៤.េ៉យេទាស   ានេទាសខ្ុសេតើោឝើងេនោះ ៖ 
                   .េសពេរចើន               ានេទាសេរចើន 
                   .េសពតិច                 ានេទាសតិច 
                   .យល់ខ្ុសស ប់ាុំ        ានេទាសេរចើន 
                   .យល់ខ្ុសមិនស ប់ាុំ    ានេទាសតិច 
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៥.េ៉យអង មិោចើទិដ៶ ិានអង ២ គឺ 
.វតថុ មន្ ច គហិតាក្រវិបរិតតា ចិតតែរបរបួលេ៉យអាឿរខ្ុសោក
អាឿរគួរឿន់យកានរពោះរតនៃរតំេដើម   
.យថ្ ច តំ គណាហ្តិ តថ្ភាមវន តស្ឝូបោដ្នំ      គុំនិតែដល
យល់ខ្ុសេនាោះ  េ ើញខ្ុសោឝើងណា  ក៏របឿន់េសចក៵ីខ្ុសេនាោះថា  ំរតូវវិញ   

ឿររបឿន់នូវេរឿងមិនពិតេនាោះក៏រ កដ  ។ 
ឿលរគប់អង  ២  សីលរែមង៉ច់  ដល់ភាពំកមមបថ  អាចឲើយផលំជនកកមម 
នាុំឲើយេកើតកនហងអ យភូមិ  េបើមិនរគប់អង  ២  សីលមិន៉ច់  រតឹមែតំទុចរិតកមម  
ឲើយផលែតកនហងបវតតិឿល  ។ 

ធមមចរិយា   ច   ឯតមមងលមុតតម ំ
កិរិោរបរពឹតតនូវធម៌ ( កុសលកមមបថ ១០ ) 

េនោះំមងលដ៏ឧតតម ។ 

កុសលកមមបថ ១០ 
       កុសលកមមបថ  ែរបថាផលឡវៃនកមមែដលំបុណើយ ំកុសល ផទហយេតើនឹងផលឡវ ប 
ឬអកុសលកមមបថ   ដូចេពាលមកេហើយេនាោះ  ។  កមម ១០ ោឝើងេនោះ ំផលឡវបុណើយ  
ឿលបុរសន្រសតីណារបរពឹតតិបដិបតតិដុំេណើរោម  បុរសន្រសតីេនាោះ រែមងរីករាយទាុំងកនហង
េោកេនោះ ទាុំងកនហងេោកៀងមុខ្ ។  កនហងេោកេនោះេរតកអរ េយើង នេធវើបុណើយទុក
េហើយ កនហងេោកៀងមុខ្ ស្យើប់េៅេហើយរែមងចូលដល់សុគតិសួគ៌  ។  ខុ្សនឹង
អនកេធវើ បែដលរតូវេៅឈើរកោយទាុំងកនហងេោកេនោះ ទាុំងកនហងេោកៀងមុខ្ ។  ឯផលឡវ 
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បុណើយក៏ានឿរែចកំ ៣ ែដរ គឺេធវើោមផលឡវឿយ ោត់ំឿយកមម របឿរ ១, 
េធវើោមផលឡវវាោ ោត់ំវចីកមមរបឿរ ១ េធវើោមផលឡវចិតត ោត់ំមេនាកមម របឿរ ១ ។ 
ឿរសនើឝុំបុណើយំេហតុឲើយេកើតសុខ្ ដូចកនហងសុភាសិតថា  សុមខា បុញ្ដស្ឝ 
ឧចចមយា   ឿរសនើឝុំបុណើយំេហតុឲើយេកើតសុខ្  ។  ែតេបើេៅសនើឝុំ បវិញ ក៏នាុំ
ឲើយេកើតទុកែដរ   េរពាោះដូេោតើោះេទើបគួរេធវើែតបុណើយចុោះ  ។ 

*  ក្យកមម ៣ យា ្ង 
១.បាណាតិបាតា  មវរមណី    េចតនាំេហតុេវៀរោកកិរិោេធវើ 
                                               ជីវិតសតវឲើយធាយើក់ចុោះគនលងគឺសាយើប់សតវ ។ 
២.អទិន្ថ្ទន្  មវរមណី      េចតនាំេហតេុវៀរោកកិរិោឿន់យកនូវ    
                              វតថហែដលាងើស់េគមិន នឲើយេ៉យឿយ  ឬេ៉យវាោ ។   
៣.ក្មមសុ មិចាឆ្ចាោ  មវរមណី      េចតនាំេហតេុវៀរោកកិរិោ  
                                                       របរពឹតតខុ្សកនហងឿមទាុំងឡាយ  ។ 
*  វចីកមម ៤ យា ្ង 
៤. មុស្វាទ    មវរមណី             េចតនាំេហតុេវៀរោកកិរិោ  
                                                     និោយកុហក   ។   

៥. បិសុណា   វាចាយ  មវរមណី  េចតនាំេហតុេវៀរោកកិរិោ               
                                                     និោយញហោះញង ់ ។ 

៦. ផរុស្   វាចាយ   មវរមណី     េចតនាំេហតុេវៀរោកកិរិោ               
                                                    និោយពាកើយោក់េ៉ត  ។ 
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៧. សមផប្បោបា   មវរមណី         េចតនាំេហតុេវៀរោកកិរិោ  
                                                    និោយពាកើយឥតរបេោជន៍  ។ 
* មមន្កមម ៣ យា ្ង 
៨.   អនភិជ្ា    មិនេោភចង់ នរទពើយរបស់េគ  

៩.   អព្ោបាទ   មិនគុុំកួនគិតប ងនឹងឲើយអនកដៃទដល់នូវេសចក៵ីវិនាសេឡើយ ។  
១០. សមាម្ទិដ្ឌ ិ   េ ើញរតូវោមគនលងធម៌   
កមម ១០ ោឝើងេនោះ ំផលឡវបុណើយគួររបរពឹតត  ។ 
                                                  សុ.  អង. ទសក. ទារើទសម.  ទុំព័រ ១២៩ 

កុសលកមមបថ ១០ មានមសចកឋីអធិប្ាយដូ្ចតមៅមនះ ៖ 
     បាណាតិបាត  មនុសើឝអនកលោះ ណាតិ ត េវៀរោកេហើយ ណាតិ ត 
ានដុំបង៉ក់ចុោះេហើយ ានសន្រស្ឋើ៉ក់ចុោះេហើយ ានេសចក៵ីៀមើស់ ានចិតត
អាណិតអាសូរ  អនុេរេោះរបេោជន៍ដល់មនុសើឝសតវទាុំងពួង  េះមើោះថា េវៀរោក
 ណាតិ ត ោត់ំកុសលកមម េរពាោះំផលឡវេធវើឲើយ នេសចក៵ីសុខ្ដល់ខ្លអន និងអនក
ដៃទ មិននាុំេសចក៵ីេៅឈើរកោយមក៉ក់ខ្លអន និងអនកដៃទ ។ 
     អទិន្ថ្ទន  មនុសើឝអនកលោះអទិនាតើទាន  េវៀរេហើយោកអទិនាតើទាន  មិន
របឿន់យករទពើយរបស់ៃនមនុសើឝដៃទ  េទាោះេៅកនហងរសុកក៵ ី េៅកនហងៃរពក៵ ី េ៉យ
អាឿរៈៃនឿរលួច   េះមើោះថា   េវៀរេហើយោកអទិនាតើទាន    ោត់ំកុសកកមម 
េរពាោះំឿរនាុំឲើយេកើតសុខ្ដល់អនកដៃទ  េះមើោះថា  រាប់អានកនហងសិទធិរបស់អនកដៃទ 
មិនទាយើយសិទធិរបស់អនកដៃទ   ំផលឡវហូរមកៃនេសចក៵ីរតំក់ចិតតទាុំងដល់ខ្លអន   
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ទាុំងដល់មនុសើឝដៃទ  ។ 
     ក្ម    ែដលេៅថារបរពឹតតខ្ុសកនហងឿមេនាោះ   នដល់ឿររបរពឹតតកនលងនូវ
អគមនយី៉ញើន ( ៊នែដលបុរស ន្រសតីមិនគបើបីដល់ )  ំរបស់  របស់ខ្លអន  គឺេបើ
បុរសេៅគប់រក ( េសពេមថុនធម៌ )  នឹងន្រសតី ២០ ជុំពូក ានន្រសតីេះមើោះ ាតរុកោិ 
ំេដើម  ានន្រសតីេះមើោះ  មុហតុតិឿ ំទីបុំផុត  ណាមួយែដលំអគមនីយ៉ញើន
របស់ខ្លអន  ។   េបើន្រសតី   នដល់ន្រសតីំភរិោេគ ១២ ជុំពូក  ានភរិោេះមើោះ 
ស្រឿខើ ំេដើម  ានភរិោេះមើោះ  មុហតុតឿិ  ំទីបុំផុត  ណាមួយ  េៅគប់រក   
( េសពេមថុនធម ៌) នឹងបុរសដៃទ ពុុំែមនំស្រើមីរបស់ខ្លអន ែដលំអគមនីយ៉ញើន
របស់ខ្លអន  ។ 
  ឯន្រសត ី២០ ជុំពូកេនាោះគឺ  ាតរុកិោ  ន្រសតីែដលាោែថរកើា ១,  បិតុរកិោ  ន្រសតី
ែដលបិោែថរកើា ១,  ាោបតិរុកោិ ន្រសតីែដលាោបិោែថរកើា ១,  ភាតរុកិោ   
ន្រសតីែដលបង បសឡនរបុសែថរកើា ១,   ភគិនីរកោិ ន្រសតីែដលបង បសឡនរសីែថរកើា ១,   
ៈតរិកោិ ន្រសតីែដលពួកៈតិែថរកើា ១,  េេតតរកិោ   ន្រសតីែដលជនានេេរត
វងើឝេសមើេតើែថរកើា ១,  ធមមរកោិ   ន្រសតីែដលជនរបរពឹតតធម៌រតូវេតើែថរកើា ១,   
ស្រឿខើ   ន្រសតីែដលបុរសែថរកើាទុក ១,   សបរិទណាឌើ   ន្រសតីែដលរពោះរាំរទង់ោុំង
ទុកនូវរពោះអាំជើថា«េបើបុរសណាគប់រកន្រសតីេនោះ»រតូវពិន័យប ុេណណោះដល់បុរសេនាោះ១, 
ធនកោី   ភរិោែដលបុរសេោោះេ៉យរទពើយ ១,   ឆនទវាសនិី  ភរិោែដលមកេៅ
រួមនឹងបុរសេ៉យេសចក៵ីរសឡាញ ់១,   េភាគវាសិនី ភរិោែដលមកេៅរួមនឹង
បុរសេរពាោះរ ថាតើេភាគរទពើយ ១,    បដវាសនិី  ភរិោែដលមកេៅរួមនឹងបុរស
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េរពាោះចង់ នសុំពត់េសលៀកដណដប់ ១,     ឲទបតតកនិី   ភរិោែដលពួកៈតិោប់ៃដ
ន្រសតីរួមនឹងៃដបុរសរជលក់ចុោះកនហងភាជនៈទឹក    េហើយផើឝុំផហុំឲើយេៅរួមំមួយេតើ ១,   
ឲភតចុមព៉     ភរិោែដលបុរសជួយ៉ក់រទនួលឲើយេហើយមកេៅរួមេតើ ១,    
ទាស ីច ភរោិ ច   ភរិោែដលំខ្៳ហុំេគផង ំភរិោផង ១, កមមឿរ ីច ភរោិ ច  
ភរិោែដលំឈនអលេគផង ំភរិោផង ១,   ធំហ៉   ភរិោែដលេសនា
េលើកទ័ពេៅចើាុំងយក នមក ១,  មុហុតតឿិ    ភរិោែដលបុរសយករេន់ែតេៅ
រួមេតើមួយរំេពច ១  ។ 
      ឿលែដលបុរស ន្រសតីមិនរបរពឹតតកនលងនូវអគមនីយ៉ញើនរបស់ខ្លអន ដូចេពាល
មកេនោះ េះមើោះថា មិនរបរពតឹតខ្ុសកនហងឿម ឿរមិនរបរពឹតតខ្ុសកនហងឿមេនោះ ោត់ំ
កុសលកមមបថ េរពាោះេហតុថា ំឿរបុំរុងរបៃពណីរបស់េោក មិនឿន់សិទធិកនហងរសី
ែដលានាងើស់េគែថរកើា ំផលឡវអុំេណាយសុខ្ឲើយដល់អនកដៃទ  ។ 
          ៣ ោឝើងេនោះ ោត់ំ  ឿយកមម    េរពាោះរបរពឹតតលសផលឡវឿយ  ឬនឹងេៅថា 
ឿយសុចរិត ោឝើងេនោះក៏ ន ។ 

     មុស្វាទ   សុំេៅយកឿរេវៀរោក  និោយមនិពិត   អនកែដលលោះបង់
មុស្វាទ   េវៀរេហើយោកមុស្វាទ  េៅឿន់ទីរបជុុំក៵ី  បរិស័ទក៵ ី េៅកនហងកណាដើល
ៃនៈត ិមន្រនត ី និងរាជរតកូលក៵ី  រតូវេគនាុំេៅអាងំស្កើឝី  ំបនាឍើល់  ក៏ឲើយឿរ
ោមស័តើយ  ដឹងោឝើងណា  ក៏និោយោឝើងេនាោះ  មិនដឹង  ថាមិនដឹង មិនេ ើញ ថា
មិនេ ើញ េ ើញ ដឹង រ ប់ថាេ ើញដឹង មិននិោយកុហក េរពាោះេហតុៃនខ្លអន នឹង
អនកដៃទ ឬេរពាោះេហតុេ ើញដល់អាមិស េះមើោះថា េវៀរោកមុស្វាទ ោត់ំ 
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កុសលកមមេរពាោះេធវើេសចក៵ីយុតតិធម៌ឲើយដល់អនកដៃទ ។ 
     បិសុណាវាទ    នដល់ឿរ  និោយញហោះញង់  មនុសើឝអនកលោះបង់ពាកើយ
ញហោះញង ់ (ស កេសៀត)  េវៀរេហើយោកពាកើយញហោះញង់   ស្ឈើប់េសចក៵ីពីអនកៀងេនោះ
េហើយ   មិននាុំេៅរ ប់អនកៀងេនាោះ  េដើមើបទីាយើយពួកេនោះ  ឬស្ឈើប់ពីពកួៀងេនោះ 
េហើយ   មិននាុំមករ ប់ពួកៀងេនាោះ   េ៉យបុំណងនឹងទាយើយពួកៀងេនាោះេចញ 
និោយែតពាកើយែដលនាុំឲើយេកើតស្មគីរវាងេតើ  និងេតើ  េះមើោះថា  េវៀរោកឿរ
និោយញហោះញង ់ ោត់ំកុសលកមម  េរពាោះំេហតុៃនេសចក៵ីចេរមើនដល់ខ្លអន  និង
អនកដៃទ  ។ 
     ផរុសវាទ   នដល់ឿរនិោយ សុំដអីារកក់ ( ោក់េ៉ត ) មនុសើឝែដល
និោយពាកើយែដលឥតេទាស ំសុំដីពិេរាោះ ំទីោុំងៃនេសចក៵ីរសឡាញ់ អាច
រសូបចូលកនហងដួងចិតត ន  ំពាកើយរបស់អនករកុង  ំទីរ ថាតើរបស់ជនេរចើន ំទី
េពញចិតតរបស់ជនេរចើន  េះមើោះថា  េវៀរោកនិោយសុំដីអារកក់  ោត់ំបុណើយ
កុសល  េរពាោះំផលឡវនាុំឲើយេកើតនូវេសចក៵ីរតំក់ចិតតដល់ខ្លអន  និងអនកដៃទ ។ 
      សមផប្បោប     នដល់ឿរេវៀរោកនិោយ  សុំដីឥតរបេោជន៍  ។ 
មនុសើឝអនកលោះបង់ឿរនិោយសុំដីឥតរបេោជន៍     េវៀរោកឿរនិោយសុំដីឥត
របេោជន ៍  និោយោមឿលែដលសមគួរ   និោយពិត   និោយអារស័យអតថ  
អាងធម ៌អាងវិន័យ  និោយពាកើយែដលគួរសនើឝុំទុកកនហងចិតត  និោយពាកើយែដល
ានទីអាង ានទីបុំផុត (ចប់) និោយែតពាកើយរបកបេ៉យរបេោជន៍េ៉យឿល 
ែដលសមគួរ ។  ឿរនិោយពាកើយឥតេទាស   និោយឲើយេកើតរបេោជន៍ដល់អនក 
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ស្ឈើប ់ ដូេោតើោះ  ោត់ថាំកុសលកមម  ។ 
      ៤ ោឝើងេនោះ ោត់ំ វចកីមម   េរពាោះរបរពឹតតលសផលឡវវាោ ឬនឹងេៅថា វចីសុចរតិ 
ោឝើងេនោះក៏ ន  ។ 
       អនភិជ្ា    នដល់ឿរមិន   េោភ  កនហងរទពើយសមើបតតិរបស់អនកដៃទ  ។ 
មនុសើឝែដលមិនសុំឡឹងរំៃពដល់រទពើយសមើបតតិរបស់អនកដៃទ   គឺមិនខ្វល់ៀរើយកនហងចិតត
ថា   សូមឲើយរទពើយរបស់អនកដៃទចូរំរបស់េយើង   ដូេចនោះេះមើោះថា  មិនានេសចក៵ី
េោភ តអុំពីេនាោះរែមងំេហតុឲើយកុំោត់នូវេសចក៵ីេៅឈើរកោយផលឡវចិតតេចញ នផង   
ំេហតុឲើយបុំេពញបុណើយ នេ៉យរសួលផង   េទើបោត់ំកុសកកមមបថ  ។ 
      អព្ោបាទ   នដល់ឿរមិន  ពើា ទ  របទូសរា ើយេគ  អនកមិនានចិតត
គិតរបទូសរា ើយមនុសើឝសតវដៃទ   នផើាយេមរតីចិតត  គិតឲើយែតមនុសើឝសតវ
ទាុំងឡាយទាុំងពួង  េៅំសុខ្រគប់េតើ  សូមសតវទាុំងឡាយចូរំអនកមិនានេពៀរ
នឹងេតើ  មិនានឿរេបៀតេបៀនេតើ  មិនានឿរទាស់ែទងេតើ  ានែតេសចក៵ីសុខ្ 
រកើានូវខ្លអនរបស់ខ្លអនចុោះ  ដូេចនោះោត់ថាមិនានពើា ទ  ។    ំកុសលកមម  េរពាោះ
ំផលឡវឲើយេកើតេសចក៵ីរតំក់ដល់ខ្លអន  និងអនកដៃទ  ។                                                     
         សមាម្ទិដ្ឌិ     នដល់ឿរយល់េ ើញរតូវ ោមគនលងធម ៌ ។     អនកាន
េសចក៵ីយល់េ ើញរតូវ   េ ើញមិនវិបរិតខុ្សោកគតិរពោះពុទធស្សនា    គឺេ ើញ
ថា  ទាន   ែដលបុគលបរិោងើគេហើយ រែមងានផល,    យញ្៴ៈ    ែដលបុគលបូំ                                                                          
 ( បួងសួង ) េហើយរែមងានផល,  ផលវិ ក  ៃនកមមែដលេធវើលស និងអារកក់ាន, 
េោកេនោះ  និងេោកៀងមុខ្ាន,   ាោបិោាន,   អមើាលេនោះំេដើម    
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ោត់ំ   សាមើទិដ៶ ិ   បុគលំ សាមើទិដ៶ិ នឹងរបរពឹតតអវ ីក៏រតូវោមគនលងធម៌ទាុំង
អស ់ដូេចនោះ េទើបោត់ថា កុសលកមម  ។ 
         ៣  ោឝើងេនោះ  ោត់ំ  មេនាកមម   េរពាោះរបរពឹតតលសផលឡវចិតត   ឬនឹងេៅថា 
មេនាសុចរតិ    វិញក៏ ន   េរពាោះេហតុៃនឿររបរពឹតតំធម៌   និងឿររបរពឹតតរតូវ 
សតវទាុំងឡាយអមើាលេនាោះ   ៀងមុខ្អុំពីមរណៈេរពាោះឿយែបកធាយើយេៅ  រែមង
ចូលដល់សុគតិសួគ៌ េ៉យរបឿរដូេចនោះ   ។ 

****************** 
 

ក្រមវរបច័ចយទំង៤ 
     ឿរេធវើទានចុំេពាោះទកិេណយើយបុគលកនហងរពោះពុទធស្សនាែដលទាយក ទាយិឿ 
 នរ រពធេធវើទាក់ទងនឹងវិន័យ គឺ េទយើយវតថហទាុំង ៤ គឺចីវរ បិណដ ត េសនាសនៈ 
និងគិោនេភសជ៱ៈ រតូវេវរចុំេពាោះរពោះសងើេ៉យវាោផង និងរតូវរបេគនេ៉យ
ឿយផ្ឍើល់ផង គឺ ចុំេពាោះែតបិណដ ត និងគិោនេភសជ៱ៈ ែដលំវតថហអាចេលបចូល
េៅកនហងបុំពង់ក  គឺ របេគនឲើយរតូវោមហតថ ស ( អនាឍើក់ៃដ គឺ ២ ហតថ ១ ចុំអាម ) 
េទើបេោកទទួលៅន់េ៉យមិនានេទាស  ។  
      រីឯ ចីវរៈ  និងេសនាសនៈ  េវររតឹមែតវាោ រពោះសងើអាចទទួលេរបើរ ស់ ន

មិនានទាស់ខ្ុសនឹងរពោះវិន័យ  ។ បច័យ ៤ ឬថា ចតុប្បចច័យ ានដូចតេៅ ៖ 
១.ចីវរប្បចច័យ េរគឿងេសលៀកដណដប់ េរបើរ ស់របស់រពោះសងើ  នដល់ចីពរ 
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 សើបង ់សងើាដ ី(ៃរត) អងើឝ័ក សុំពត់ងូត កែនើឝងជូតមុខ្ ំេដើម ។ សរាប់រគហសថ 
ានសុំពត ់អាវ ស្វៃសើប រកា ស្រុង ំេដើម ។ 
២.បិណឋបាតប្បចច័យ េរគឿងមឞឡបសរាប់ៅន់  ឬបរិេភាគ  នដល់ យ 
សមល នុំ បែងសម ចុំអាប និងែផលេឈើេផើឝងៗ ែដលគួរកនហងោវឿលិក គឺ រពោះសងើ 
ឬឧ សក ឧ សិឿ ទទួលៅន់ ឬពិស្ ន រតឹមពីរពឹកដល់ៃថរតង់  ។ 
៣.មសន្សនប្បចច័យ េរគឿងេរបើរ ស់ ឬទីសរាប់េដក និងទីសរាប់
អងហយ នដល ់កុដិស្ោ រពោះវិោរ ែរគពូកកេនទលេខ្នើយភួយមុង េៅអីតុ ំេដើម  
៤.គិោនមភសជជប្បបច័យ   េរគឿងសរាប់ំថាតើុំែកេរាគ ឬផឹក នដល់ទឹក
ែត ទឹកេ៉ោះេេ ទឹកអុំេៅ សរ ឿេហវ  និងថាតើុំែកេរាគេផើឝងៗ  ។  ឯទឹកែដលរច ច់
េចញពីែផលេឈើាន ៨ ឬេៅថា  អដ៶ ន គឺ  ទឹកែផលស្រើយ  រពីង  េចកានរេប់  
េចកអត់រេប ់រសគុំ ចនទ ាឝើក់រ ង  និងេមើម ឬឫសៃនជលំតិ ានរកឪឈូក 
ំេដើម ែដលរពោះអង នអនុ ញ្ើត េលើកែលងែតែផលេឈើ ៩ ោឝើងែដលរទង់ ន
ោមាន  េែយើក  រតឡាច  រតសក ់ េ្ពើ  ឪឡឹក  េោតើត  ដូង  ខ្នហរ  ខ្នហរសុំឡ និង
ធញ្៴ំត ិ(រេប់) ៧ ោឝើងាន  រសូវស  រសូវដុំេណើប  រសូវរកហម  រសែង េៅពើ 
សអយ  ឬកនទហយដុំរី  ែគលលក  ។ 
     ឿរេធវើពធិីេវរនូវបច័យទាុំងេនោះ  គឺំឿរោុំងចិតត ឬរបមូលចិតតលសតមល់កនហង
ទានែដល ននងិកុំពុងបុំេពញ ឲើយ នបរិបូណ៌េដើមើបីំកងកុសលេហើយក៏អាចេធវើ
ឿរឧទទិសចុំេពាោះៈតិទាុំងឡាយ   ានាោបិោ  បងបសឡនំេដើម  ។   េោកអនក
បុំេពញបុណើយកុសល   គួរយល់ចូលចិតតថា  េបើេយើងមិនានបុណើយ  កុសលេៅកនហង
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ចិតតសនាឈើន  ក៏េយើងមិនអាចឧទទិសផល  ឬែចករំែលកឲើយដល់អនកដៃទ នេឡើយ  ។ 
ឿរេពញចិតត     ឿរែឆសតចិតតកនហងអុំេពើលសែដលខ្លអន នបុំេពញរបកបេ៉យេចតនា
ទាុំង ៣ គឺ ៖ 
បុពវមចតន្ គឺេចតនាប ុនប ងមុននឹងេធវើនូវអុំេពើំបុណើយ ១,  
មុញ្ចនមចតន្ គឺេចតនាេៅែតេរតកអរកនហងេពលែដលខ្លអនកុំពុងលោះឲើយ ១, 

អបោបរមចតន្   គឺេចតនានឹករឭកេរតកអរំៀងេរឿយ និងឿរនឹករឭក
ំេរឿយៗកនហងឿរេធវើទានកនលងមកមិនានឿរស្ឈើយេរឿយ ១  ។   អនករ ជ៳
ទាុំងឡាយានរពោះពុទធេោកេរបៀបដូចឿរោក់ទឹកេចញអុំពីកសម េហើយទឹកមិនំប់
េៅកនហងកសមោឝើងណា ឿរេរតកអរកនហងអុំេពើំកុសល ែដលខ្លអន នបុំេពញេហើយ
មិនំប់េ៉យមច៰រិយៈ ក៏ោឝើងេនាោះែដរ  ។  
       ដូេចនោះ េទយើយវតថហណាមួយែដលេយើង នរបេគនេហើយដល់សងើ េយើងំអនក
ាងើស់ទានរតូវោុំងចិតតេមោឋើនឹកេៅដល់េោកអនក ែដលេយើងរតូវឧទទិសផលេៅឲើយ
េនាោះភាយើមៗ  េរឿយពី នរបេគន ឬបូំេ៉យផ្ឍើល់ៃដចុំេពាោះរពោះសងើ ឬអនកាន
សីល  ។  ទាយក ទាយិឿទាុំងឡាយ ែដល នរបេគនអាមិសទាន ានចៃលើន់
បិណដ តំេដើមកុុំយល់ថា ឿរឧទទិសមគផលជូនបុពវឿរីជនរបស់េោកអនកេនាោះ 
េៅេលើរពោះសងើំអនកសូរធបញ្៱ឡនេៅឲើយេឡើយ គឺេៅេលើអនកំាងើស់ទានេទ  ។ 
រពោះសងើរេន់ំអនកទទួលេទយើយទានពី ទាយក ទាយិឿ និងស្រើធើាយសរេសើរ
ផលៃនទាន និងជូនពរាងើស់ទានែតប ុេណា្ើោះ  ។ រីឯឿរឧទទិសផលេនោះ អារស័យាន
េទយើយទាន  ែដលតមល់េៅលសេហើយកនហងសងើដូចកនហងតិេរាកុឌ៷សូរតថា ៖  
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សង្មឞ ិ សុបតិដ្ឌិតា  ទាន នតមល់លសេហើយកនហងសងើ  ។    
   ដូេចនោះទកិណាទាន ែដលអាចសេរមចផលដល់អនកែចកស្ឌើនេៅរតូវរបកបេ៉យ
អង ៣ មិនែមនេៅេលើឿរដុតេះមើោះេនាោះេទ  ។  អង ៣ េនាោះគ ឺ៖ 
១. អតតមន្ អនុមមាទមនន   េ៉យឿរអនុេាទនារបស់ខ្លអន  គឺពួកជន
ែដល នែចកស្ឌើនេៅឿន់េោកៀងមុខ្ ។ 

២.ទយក្នំ ឧមទទមសន   េ៉យេសចក៵ីឧទទិសរបស់អនកឲើយ  ែដលកុំពុង
រ រពធេធវើទាន  ។  
៣.ទកិមណយ្យសម្បទយ   េ៉យឿរដល់រពម គឺទកិេណយើយបុគល  
( បដិេគើហកៈ ) គឺេោកអនកទទួលនូវទកិណាទាន  ។ 
    ពាកើយថា អនុមមាទន្ ានន័យថា ឿរេរតកអរោម ឧទាហណ៍ថា ៖ េយើង
ានបងបសឡន កូនេៅេៅរសុកៅឃើយ េហើយេយើង នទទួលដុំណឹងមកថា បងបសឡនំ
ៈតិានជីវភាពធូរធារ សុខ្សបើាយ ឬថាកូនេៅេរៀនសូរត នេលខ្លសរបឡង
ំប ់េយើងក៏ានចិតតេរតកអរសបើាយរីករាយផង េនោះំឿរអនុេាទនា ែតេបើ
 នទទួលដុំណឹងអារកក់វិញ េយើងក៏មិនសបើាយចិតតែដរ គឺមិនអនុេាទនា  ។ 
មួយេទៀត ខ្លអនេយើងែដលរស់េៅ នសុខ្សបើាយ ានជីវភាពធូរធារ េហើយេផ៳ើ
ដុំណឹងដល់បងបសឡនរស់េៅរសុកៅឃើយ អនកៀងេនាោះេគេរតកអររីករាយំមួយែដរ 
េនោះក៏ោត់ទុកថា អនុេាទនា ដូេចនោះឿរឧទទិសមគផលដល់ៈតិក៏ានភាពដូចេតើ
េនោះែដរ  ។  ម ើាងេទៀត ក៏ដូចំៈតិសនាឈើនែដល នស្យើប់េៅានកុំេណើតទីមិន
លស ធាយើក់េៅឿន់ទីេថាកទាប ក៏ពីេរពាោះឿររកើាសីលមិន នៀឆើប់ខ្៱អន ដូេចនោះៈតិ
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ទាុំងេនាោះ ក៏មិនេរតកអរគឺ អនុេាទនា មគផលរបស់អនកឧទទិសឲើយេនាោះែដរ េ៉យ
អនកឲើយទាន ឲើយចុំេពាោះអនកអត់សីល  ។  មួយេទៀត ឿរអនុេាទនាបុណើយពីអនកដៃទ
 ន ែដលេគេៅថា បតាឌ្នុមមាទន្ េនាោះ ានឧទាហណ៍ថា ៖ ដូចំបុគល
ណាាតើក់ នេៅេមើលែលើបង រ ុំ ឬ នទសើឝនានូវទសើឝនីយភាពណាំទីេប់
ចិតត ឬក៏ នបុំេពញបុណើយកុសល ំអុំេពើលសណាមួយេហើយ បុគលេនាោះ  នមក
និោយស្ស័ពទរ ប់នូវអុំេពើេនាោះដល់អនកាតើក់េទៀតំស្ច់ៈតិសនាឈើន ឬំមិតត

ភក៵ិឲើយ នដឹងឮឲើយសបើាយរីករាយំមួយផងេនាោះំ បតាឌ្នុមមាទន្ ឯអនក
ទទួលេរតកអររីករាយេនាោះំ   អនុមមាទន្ ។  េបើចិតតេយើងទទួល ននូវឿរ
រីករាយប ុនណា កុសលផលបុណើយពីឿរេរតកអរ កនហងេរឿងែដលេគរ ប់ក៏ នប ុន
េនាោះ ដូចកនហងរគួស្រែដលប៵ ីឬរបពនធ នេចញេៅបុំេពញកុសលកនហងទីណា េពល
មកដល់ផទោះវិញគួរេពាលថា សូមជូនបុណើយកុសលអនក ឬនាងផង  ។ 

********************** 

មវរភតតរបមគនរពះសង្ 
    អយំ    មន្   ភមនត   បិណឋបាមតា   ធមមិមក្   ធមមលមទត្ 
     អៈោ ើុំង      េនា       ភាន់ េត       បិន  ឌៈ  ឝើេោ            ធាុំ មិេឿ        ធាុំ មៈឡាត់ េធា 

 ធមមមមនវ  ឧប្ាទិមតា  មាតាបិតុអាទិមក គុណវមនត ឧទទិស្ឝ 
     ធាុំ េម េនវៈ         អ បុ  ឝើទិេោ               ាោបិុតុអាទិេក              គុណៈវាន់ េត    អ ុត ទិស សៈ    

ឥមំ (សង្ភតតំ )  សបរិក្ខ្រំ   ពុទធប្បមុខ្ស្ឝ  សង្ស្ឝ   មទម 
អ ឣា ើុំង    សង់  ៈភាត់ ោុំង     សៈប ៈរុិក ៀរា ើុំង     ពុត ធាប ់ប ៈមុៀស់ សៈ    សង់ែស ់សៈ      េទមៈ 
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មត គុណវន្ឌ្ទមយា ឥមំ ( សង្ភតតំ ) អតតមន្  សនតកំ  វិយ 
 េត        គុណៈវាន់ ោទៈេោ        អ ឣា ើុំង   ( សង់  ៈភាត់ ោុំង )  អាត់ តៈេណា  សន់ តៈ ឿុំង    វិយៈ 

មញ្ដមាន្    អនុមមាទនតុ  អនុមមាទិតាវ្ន  យថិចឆិតសម្បតតីហិ 
  ាឝើញ់ញៈានា          អៈនុេាទាន់ តុ           អៈនុេាទិត ោរើនៈ            យៈថិច ឆិតៈស្ុំ  ឝើត់ តីហិ 

សពវទុក្ខ ្    បមុញ្ចនតុ    ឥមិន្    និស្ឝមនទន  ។ 
ស្ប់ ពៈទុក ៀ        ប ៈម ុញ ចន់តុ          អ ឣមិនា          និស សន់េទនៈ 

ទុតិយម្បិ....................។  តតិយម្បិ....................។ 
ែរបថា ៖  បពិរតរពោះគែម៵ងសងើដ៏ចេរមើនេអើយ   រីចៃលើន់បិណដ តៃនេយើងខ្៳ហុំ
ទាុំងឡាយេនោះ របកបេ៉យធម៌  នមកេ៉យធម៌ េកើតេឡើងេ៉យធម៌ េយើងខ្៳ហុំ
ទាុំងឡាយ សូមឧទទិសចុំេពាោះ េោកអនកដ៏ានគុណទាុំងឡាយ ានាោ និងបិោ
ំេដើម   េហើយេយើងខ្៳ហុំទាុំងឡាយ   សូមេវរនូវ (សងើភតត )  េនោះ រពមទាុំងបរិឿខើរ 
របេគនដល់រពោះសងើ  ានរពោះពុទធំរបធាន សូមេោកអនកដ៏ានគុណទាុំងឡាយ 
ានាោបិោំេដើមេនាោះ   សុំេល់នូវ (សងើភតត ) េនោះ ថាដូចំរបស់ៃនខ្លអន 
េហើយសូមអនុេាទនាយកចុោះ  លុោះអនុេាទនារួចេហើយ   សូមឲើយរួចរេ៉ោះោកទុក
ទាុំងពួង   ឲើយ នសេរមចេ៉យសមើបតតិទាុំងឡាយបីរបឿរ   គឺសមើបតតិមនុសើឝ ១,  
សមើបតតិេទវោ ១,   សមើបតតិរពោះនិពារើន ១, េ៉យសមគួរោមេសចក៵ីរ ថាតើ របស់
េោក ដ៏ានគុណទាុំងឡាយេនាោះចុោះ េ៉យអុំណាចផោនិសងើឝ ែដលហូរជូនេៅ
មិន៉ច់េនោះេោង  ។ 
......អស់វារៈ  ២ ដងផង  ។..........អស់វារៈ ៣ ដងផង ។ 
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       រពោះសងើទទួលថា  ស្ធ ុ!!!   បនាឍើប់មកេយើងនាុំេតើរបេគន ំពិេសសអនក
ែដលំាងើស់ទាន  ។   ឿល នថារើយទានដល់រពោះសងើេហើយរតូវរបេគនផ្ឍើល់ៃដ 
េទើបឧទទិសជូនេោកអនកដ៏ានគុណ   និងៈតឿេៅ នេរពាោះថា   េបើេយើង ន
បុំេពញបុណើយកុសលរួចេហើយ    មិន នឧទទិសេៅឲើយអនកទាុំងេនាោះេទ  ក៏ពួកៈតិ
មិន នទទួលែដរ  ។   វតថហអវីក៏េ៉យ   េបើេគមិនឲើយ   េគក៏មិនោឞើនទទួលយកែដរ
េទាោះំអនកទាុំងេនាោះ   ំាោ បិោ   និងំៈតឿមិតតភក៵ិក៏េ៉យ   ក៏ពួកេត់
េៅែតមិនអាចអនុេាទនាយក ននវូអវីែដលេគមិន នឲើយេនាោះ នេទ ។  េរឿយ 
ពី នរបេគនរពោះសងើេហើយ   រពោះសងើក៏េធវើភោឋើនុេាទនានូវទាន   េៅថា  ៉រ 
បងើឝហកូល    សរេសើរផលៃនទាន និងជូនពរដល់េោកាងើស់ទាន  ។   លុោះរពោះសងើ
េធវើភោឋើនុេាទនារួចេហើយ  េោកអាោរើយនាុំ  អធិ៉ញើន   ដូេចនោះ ៖ 
សុទិនន ំ  វត   មន្  ទនំ   សពវសម្បតតិសិទធិកំ   និ វ្នសង្ខ្តំ 
សុទិន នាុំង     វៈតៈ       េនា      ទានាុំង     ស្ប់ ពៈស្ុំ  ឝើត់ តិសិត ធិឿុំង      និប ពានៈ សង់ ៀោុំង 

អាសវកយាវហ ំ     មហាតុ    អន្គមត    ក្មល  ។ 
    អាសៈវា ើក់ ខ្ៈោឝើវៈោុំង                េោតុ           អៈណាគៈេត             ឿេឡ 

ែរបថា ៖   រីទានៃនេយើងខ្៳ហុំទាុំងឡាយេនោះ  ែដល នបូំេហើយេ៉យរបៃព   សូមឲើយ 
 នសេរមច    េ៉យសមើបតតិទាុំងពួង    ទាុំងសូមឲើយ នំបច័យនាុំមកនូវធម៌  
ំទីអស់េៅ   ៃនអាសវកិេលស    េពាលគឺរពោះនិពារើន  ឰដ៏អនាគតឿល   ៀង
មុខ្េនាោះេោង ។ 
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ធមិឧទទិសកុសល 
        ទានសីលខ្៳ហុំេធវើេហើយ                រពោះគុណេអើយខ្៳ហុំសោងើ 
        ឧទទិសផលេនោះណា                  ជូនាោបិោខ្៳ហុំ   ។ 
        ជីដូន និងជីោ                       រគូអាោរើយ ទាុំងតូចធុំ 
        ៈតិមិតតរគប់និគម                  មកជួបជុុំទទួលផល   ។ 
        ែដលកូនេៅ នេធវើ                 នូវអុំេពើំកុសល  
        សូមទានឲើយ នដល់                េទាោះមណដលៅឃើយោឝើងណា   ។ 
        កុសលទាុំងអស់ហនឹង                សូមទីពឹងេលើេទវោ 
        សូមានចិតតេមោឋើ                   នាុំផោទាុំងអស់េនោះ   ។ 
        េៅជូនឲើយេយើងខ្៳ហុំផង                ដូចបុំណងកុុំបីេធវស 
        កូនេៅេៅឯេណោះ                   មិនរបែហសបញ្៱ឡនមក   ។ 
        សូមានចិតតរីករាយ                 េ៉យសបើាយទទួលយក 
        កូនេៅ នៃលលក                 បញ្៱ឡនមករគប់ៗេតើ   ។ 
        េដើមើបីេស្យកុំស្នត                 សូមឲើយ នេៅសុខ្ំ 
        កូនេៅទាុំងអស់េតើ                   នបូំជូនេៅេោង   ។ 

បរិតតភាសន្យាចន្ថ្ 
ពាកើយអារាធនា រពោះសងើចេរមើនរពោះបរិតត 

 វិបតតិប្បដ្ិ ហាយ           សពវសម្បតតិ    សិទធិយា 
       វិ ឝើត់ តិប ប ៈដិពាោយៈ                      ស្ប់ ពៈ ស្ុំ ឝើត់ តិ      សិត ធិោ   
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សពវទុកវិន្ស្យ            បរិតតំ   រពូថ    មងលំ  ។ 
    ស្ប់ពៈទុក ខ្ៈ វិនាស្យៈ                    ប ៈរុិត ោុំង   រពូថៈ      ាុំង គៈោុំង  

វិបតតិប្បដ្ិ ហាយ           សពវសម្បតតិ   សិទធិយា 
      វិ ឝើត់ តិប ប ៈដិពាោយៈ                     ស្ប់ ពៈ ស្ុំ ឝើត់ តិ      សិត ធិោ   

សពវភយវិន្ស្យ           បរិតត ំ  រពូថ    មងលំ  ។ 
     ស្ប់ ពៈភៈយៈវិនាស្យៈ                     ប ៈរុិត ោុំង    រពូថៈ       ាុំង គៈោុំង 
វិបតតិប្បដ្ិ ហាយ           សពវសម្បតតិ   សិទធិយា 
     វិ ឝើត់ តិប ប ៈដិពាោយៈ                      ស្ប់ ពៈ ស្ុំ ឝើត់ តិ     សិត ធិោ 
សពវមោគវិន្ស្យ           បរិតតំ    រពូថ    មងលំ  ។ 
      ស្ប់ពៈេរាគៈវិនាស្យៈ                      ប ៈរុិត ោុំង     រពូថៈ       ាុំង គៈោុំង 
សូមរពោះករុណាទាុំងឡាយ ចេរមើននូវរពោះបរិតត ំជ័យមងល េដើមើបីនឹងឿរពារ
បេញ្ៀសនូវវិបតត ិគឺេសចក៵ីអនតរាយទាុំងពួង េដើមើបីនឹងឲើយ នសេរមចនូវសមើបតតិរគប់
ោឝើង េដើមើបនីឹងៈ ើុំងទុក ៈ ើុំងភ័យ ៈ ើុំងេរាគទាុំងអស់ ឲើយវិនាស ត់េៅេោង  ។ 

ែរបំឿពើយ 
      សូមរពោះគុណាងើស់ទាុំងឡាយ         សែម៵ងស្រើធើាយនូវរពោះបរិតត 
      ំជ័យមងលសិរីស័ក៵ិសិទធិ             ឲើយមកែនបនិតើយចេរមើនសុៀ  ។ 
      េដើមើបីឿរពារបេញ្ៀសវិបតតិ            អនតរាយៀងើយៀងើត់ ត់ោកអាោមើ 
      េដើមើបី នសុខ្សមើបតតិេភាេ          ដល់ខ្៳ហុំរពោះករុណាអនកស្ឈើប់បរិតត  ។ 
      េដើមើបីៈ ើុំងទុកភ័យេរាគរួបរឹត         អុំណាចបរិតតំពុទធជ័យ 
      កាងើត់កាងើយអស់េរេោះទុកភ័យ       នសុខ្ានជ័យដល់េយើងខ្៳ហុំេោង  ។ 
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 ក្យរបក្សមុនអាោធន្ធមិមទសន្ 
(បទរពហមគីត) 

        អហុំ រីខ្៳ហុំាងើស់                       សូមរបឿសរឿបរបណិប័តន៍ 
        ដល់អស់ពួកបរិស័ទ                ែដលលោះឿត់ក៵ីកងវល់  ។ 
        េហើយមករបជុុំេតើ                   េរពាោះរ ថាតើយកកុសល 
        េហតុេនោះសូមតមល់                ោុំងចិតតស្ឈើប់ធម៌េទសនា  ។ 
        េដើមើបីំឿរបុណើយ                  េនោះំគុណេរចើនណាស់ណា 
        អុំណាចស្ឈើប់េទសនា              េ៉យរជោះថាយើកនហងសនាឈើន  ។ 
        សូមោុំងចិតតឲើយស្វើត               ខ្៳ហុំអារាធនាថាកើន 
        និមនតេោកនិទាន                  េទសន៍ទូនាមើនេយើងរាល់េតើ  ។ 
        េហតុេនោះពុទធបរិស័ទ                ែដលរបណិប័តន៍េល់េរតៀបរោ 
        កុុំេពាលកុុំចរោ                     និោយេតើែបរមុខ្េរឿយ  ។ 
     សូមផង់នូវស្ញើ                   េផទៀងេស្ោស្ឈើប់កុុំេធាយើយ 
        េទើបនឹង នផលេស្យ           អានិសើឝរ ុំរបឿរ  ។ 

********************** 
 
 

មស្វចស្ឝតា  ឯតមមងលមុតតម ំ
ភាវៈៃនបុគលែដលេគរបេៅ នេ៉យៃយ 

េនោះំមងលដ៏របេសើរ  ។ 
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រពហមអាោធន្ធមិមទសន្ 
រពហាម ្ ច    មោក្ ធិបតី   សហម្បត ី    កតញ្ជល ី    អនធិវរំ      
  រពាុំ ា       ចៈ          េោឿធិប ៈតី              សៈោុំ ប ៈតី            កៈោញ់ ជៈល ី       អាត់ ធិវៈរា ើុំង 
អាយាចថ     សនតីធ    សតាឌ្ប្បរជកជាតិក្     មទមសតុ 
   អាោឝើចៈថៈ            សន់ តីធៈ          ស្ត់ ោប់ប ៈរ៉េៈំក់ខ្ៈំតិឿ              េទេសតុ        
ធមមំ     អនុកម្បិមំ    បជ ំ ។    សទធមមមភរឹ    វិនយញ្ច    ក្យំ     
ធាុំ ាុំង       អៈនុឿុំ បិុ ាុំង        ប ៈំុំង           ស្ត់ធាុំ មៈ េភរឹង        វិនៈោឝើញ ់ចៈ          ឿោ ើុំ 

សុតតញ្ច  ពនធំ    អភិធមមចមមំ   អាមក្ដ្យមន្ឌ្    ចតុសចចទណឋំ 
សុត ោញ់ចៈ  ពាន់ធាុំង    អៈភិធាុំ មៈោុំ ា ើុំង        អាេឿដៈោន់ េោ            ចៈតុស្ច់ ចៈទាន់ ់ុំង           

បម វ្ធ     មនមយ្យ      បរិស្យ    មមជ្ឈ   ។ 
  ឝើប ់េពាធៈ         េន ៃយ យៈ            ប ៈរុិស្យៈ         ាឝើច់ េឈ 

ឯវំ    សហម្បតី    រពហាម្      ភគវនតំ      អាយាចថ  
េអវា ើុំង         សៈោុំប ៈតី           រព័ម ា          ភៈគៈវាន់ ោុំង          អាោចៈថៈ     
តុណហីភាមវន    តំ    ពុមទត ្     ក្រុមញ្ដន្ធិវាសយ    តមាហ្      
       តុន ហីភាេវនៈ        ោុំង     ពុត េធា                ឿរ៉េុញ េញណាធិវាសៈយៈ             ោុំ ោ      

វុោដ្យ   បាមទន  មិគទយំ  តមតា  គមតា  បញ្ចវគ្ោទមយា      
  វុត ថាយៈ         ឝើេទនៈ         មិគៈទាោ ើុំង         តៈេោ       គៈេោ           ឝើញ ់ចៈវាក់ គើាទៈេោ     

មនមយ្យ    អមំ   បាមយសំ   ធមមមតា   តមតា   បភូតិ   សមពុមទត្ 
 េន ៃយ យៈ        អៈា ើុំង      ឝើេយស្ុំង         ធាុំ មៈេោ         តៈេោ       ប ៈភូតិ       ស្ុំ ពុត េធា 
អនូន្    ធមមមទសនំ     មាឃវស្ានិ     មទមសស ិ   សតាឌ្នំ     
   អៈនូនា        ធាុំ មៈេទសៈណាុំង           ា ៈវាស់ ស្និ                េទេសតិ          ស្ត់ ោណាុំង     
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អតថសិទធកំ  មតន  ស្ធុ  អមយ្ោ  ភមនត  មទមសតុ   ធមមមទសនំ      
អាត់ថៈសិត ធៈឿុំង  េតណៈ      ស្ធុ        ៃអ េោឝើ      ភាន់ េត       េទេសតុ          ធាុំ មៈេទសៈណាុំង           

ស វ្យិធ    បរិស្យ   អនុកម្បិ    ក្តមវ   ។ 
  ស្ប់ ពាយិធៈ          ប ៈរុិស្យៈ           អៈនុឿុំ បិុ           ឿតៈេវ   
ែរប ( បទ រពហមគីត ) 

         រេេនាោះសហមើបតី-                       រពហមំឥសូរេោឿ 
         ចូលេល់រពោះស្ស្ឈើ                    េលើកហោឌើសិេរារាប  ។ 
         េហើយេពាលពាកើយទូលថា               សូមករុណាេស៵ចរទង់រំប 
         តើបិតសតវអន់ទន់ទាប                    ទុពវលភាព បៃរករឿស់  ។ 
         ទនទឹងរពោះធម៌ៃថល                          ំនិសើឝ័យបច័យចើាស់ 
         ឥឡឡវរទង់ នរោស់                    េរតកអរណាស់ពុុំកេនតើយ  ។ 
        សតវខ្លោះរឿស់េ៉យឿម                 មិនយល់ោមៃរតលកណ៍េឡើយ  
        ឥឡឡវយល់ខ្លោះេហើយ                     េ៉យអុំណាចរពោះានបុណើយ  ។ 
        េបើ នស្ឈើប់េទសនា                     ប្ញើឿយើៀយើុំងេលើសមុន 
        សូមរពោះដ៏ានបុណើយ                     រទង់និមនតរោស់េទសនា  ។ 
        េរ សសតវបុំ ត់េស្ក                 ទាុំងរាគេរាគរូបតណាហើ 
        ងងឹតែរបរជោះថាយើ                          េកើតប្ញើភិេយើាយល់  ។ 
        ៃរតេោកេេកៃរតលកណ៍             សងើារចរកវិលមិនដល់ 
        អវិំឆើ ំឫសគល់                       ំបច័យៃនសងើារ  ។ 
        នាុំសតវឲើយេស្កេៅ                    លិចលង់េៅកនហងសៃខើរ 
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        បញ្ារេាហនធឿរ                     រឹតរុំហ ុមជុុំំប់េៅ  ។ 
        េហតុេនោះសូមរពោះអង                    េរ សេរស្ចរសង់៉ក់សុំេៅ 
        ចមលងសតវេៅពើោះេៅ                        ឿន់េរតើយរោណនិពារើននាយ  ។ 
        ដូចកល់របទីបធុំ                          ស្យរតសុុំភលឺេរពាងរពាយ 
        បុំភលឺសតវទាុំងឡាយ                       ឲើយសបើាយកើានតភិរមើយ  ។ 
        រពោះសទធមមំសរជ័យ                     រពោះវិន័យំរាងធុំ 
        រពោះសូរតំែខ្ើឝរុំ                          រពោះអភិធមមំែសើបក៉ស  ។ 
        អរិយសចំអនលឡង                        សរាប់ទូងឲើយឮចើាស់ 
        សតវេោកេៃកងុយណាស់             ឮសរ៉ស់េរឿកេឡើង ន  ។ 
     បរិស័ទ ៤ ជុំពូក                          ដូចផ្កើឈូកកនហងជលស្ឌើន 
        ខ្លោះផុសោុំសូរើយ ៅន                      រោះនឹងរីកេ៉យរសមី  ។ 
        រពោះធម៌ំសូរើយ ែសង                    រោះេឡើងែចងោុំងរសមី 
        បុំភលឺេោកទាុំងបី                          ឲើយយល់ផលឡវស្ឌើនសុៀ  ។ 
        សហមើបតីរពហម                           ឱនបងុំអារាធនា 
        សេម៵ចរពោះភគវា                          េ៉យេថាោឝើងេនោះឯង  ។ 
        រពោះពុទធរទង់អនុកូល                       រពមទទួលនឹងសែម៵ង 
        េ៉យតុណលីភាពែថលង                      ោមភាវៈគុណករុណា  ។ 
        េទើបេរឿកោកទីេនាោះ                     ភន្រឿឋើេៅពើោះៃរពមិគទាយ៍ 
        ោងេចញចរលីោ                       ពីទីេនាោះេ៉យរពោះ ទ  ។ 
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        ៈ ើុំងសតវចូលពុទធចរក                    ានបញ្វគីយ៍ំអាទិ៍ 
       ឲើយផឹកអរមិតំតិ                        រសនិពារើនោមធមមោ  ។ 
       ោប់េផ៵ើមពីេនាោះឯង                        រទង់សែម៵ងធមេ៌ទសនា 
       េធវើពុទធរកឹតើា                            អស់វសើាែសសិបរ ុំ  ។ 
        ពុុំថយពុុំបនធឡរ                               របេោជន៍យូរអែងវងៅតើុំ 
        សេរមចបុញ្៴កមម                           ដល់សពវសតវទាុំងភពៃរត  ។ 
        េហតុេនាោះឥឡឡវេនោះ                        េយើងខ្៳ហុំេនោះស្ទរៃរក 
        បពិរតរពោះគុណៃថល                         សូមនិមនតេរ សេទសនា  ។ 
        អនុេរេោះពួកបរិស័ទ                       ែដលំប់ៀត់េ៉យេាោ 
        ឲើយេកើតានប្ញើ                          រ កដនាទីេនោះេោង  ។ 

 
*************** 

 
 
 
 

*េបើាន  ានឲើយេគអរ    េបើរក  រកឲើយេគចូលចិតត 
េបើេៅត  េៅតឲើយេគអាណិត   េបើលសិតកុុំដូចអាចម៍ទីទុយ  ។ 

                                                                                           ( អាោរើយ  ឆឹង ឿន ) 
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សរមសើរធមិមរក្យចប់មទសន្ 
     
    បពិរតរពោះគុណរពោះករុណា                   គង់េលើអាសនាដ៏េថើងថាកើន 
    ស័កិសមរមើយទមេមោឋើ ន                   នាុំេរឿងនិទាន  ឥតានខ្វោះ  ។ 
    ឱោះឱ!រពោះគុណៃថលបរិសុទធ                     ំស្វ័កពុទធរពោះំាងើស់ 
    រទង់េរ សរបទានធម៌ចើបងចើាស់          ោមពុទធដីឿរពោះេទសនា   ។ 
    ៈ ើុំងចិតតសនាឈើនសតវនានា                   ែដលានអវិ ឆំើនិងតណាហើ 
    កិេលសរួបរឹតឥតឧបា                       នភលឺរជោះថាយើ ទាុំងរបុសរសី   ។ 
    គឺគុណានុភាពរពោះករុណា                    រទង់រោស់េទសនា េរ សរបណី 
    ោមពុទធភាសិតបទ លី                      នំេសចក៵ីេ៉យបរមតថ  ។ 
    ែញកេ៉យសណាឋើនោមថាតើក់ធម ៌          ធម៌ណាែដលលសានសៃកើត់ 
    ែវកែញកេ៉យែឡកេមើនវិបតតិ               ពិេរាោះេពកពិតឥតានសង័ើឝយ  ។ 
    េហតុែតរពោះគុណេចោះះយើសេឆលៀត           ធម៌ណាចេងសៀតេចោះែកៃខ្ 
    ែវកែញក នចើាស់អស់សង័ើឝយ            ប្ញើទន់ខ្ីគង់ស្ឈើប់ ន  ។ 
    ពិេរាោះស្ច់ធម៌ដ៍ែបលកៗ                        ពិេរាោះពន់េពករគប់សនាឈើន 
    សូមើបអីនកលង់គង់ស្ឈើប់ ន                  ោមរសស្ច់ធម៌រកេរបៀបេមើន  ។ 
    នាឿលសេម៵ចរពោះភគវា                     េទសនាធាមើេរ សរបទាន 
    រពោះធម៌នាុំសតវេៅនិពារើន                     រាប់មុឺនែសនោនេសទើរេមើនសល់  ។ 
    រពោះអងេរ សសតវសពវសកល               នលុោះមគផលសល់តិចេតើ 
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    ស្សនាសេម៵ចរពោះភគវ័នត                   កនលងរយពាន់ៅតើុំនានា  ។ 
    េៅែតស្វ័ករពោះឈនោះារ                  េទសនាធាមើពិេរាោះៃរក 
    មិនែមនស្វ័កអងឯណា                     គឺរពោះករុណាេទសន៍ថមីៗ  ។ 
    បញ្ប់ឯវំសេងបខ្លី                            េយើងខ្៳ហុំរបុសរសីស្ឈើយណាស់ណា 
    មិនទាន់អស់ចិតតនឹងស្ឈើប់ធម៌                ចង់ែត់អងវរមិនោឞើនថា  ។ 
    េ ើញេនឿយរពោះឿយរពោះករុណា         សូមស្ធុឿរចប់េសចក៵ី 
    ហតថខ្៳ហុំទាុំងគូផង់របណមើយ                 េលើកេឡើងបងុំគុណែកវបី  ។ 
    រពោះពុទធរពោះធម៌រពោះសងើៃថល               សូម នសិរីដូចរ ថាតើ 
    ខ្៳ហុំសូមខ្ាេទាសទាុំងឡាយ              ែរកងឆងេ៉យឿយឬវាោ 
    េៅានេរេតរេតកនហងធម៌ណា          ដូចានេថាសូរតេរឿយេោង  ។ 

****************** 
 

 
 
 
 
 
 

*េរឿងៀនេៅស្ឌើនសួគ៌  េរឿងៀនេៅនិពារើនំេរឿងធុំ 
សូមើបីរេន់ែតេរឿងៀនសុីនុំ ោុំ ច់េៅយុំរិតរទូង  ។ 

                                                                                ( អាោរើយ  ឆឹង  ឿន ) 



122 

 

ធមមនិយាម៣០ 
    សូមរឿបបងុំ របណមើយវនាឍើ              េៅពើោះរពោះភគវា ពុទាណើ នរោស់ 
    ធមមនិោមទុំេនៀមលសលសោះ                 ស្មសិបមុខ្ចើាស់ខ្៳ហុំសូមពណ៌នា  ។ 
    មួយ រញ្៱អយភពំតិរគប់ចុងេរឿយ      រមីនាុំឲើយ ដឹងេពលេវោ 
    រទង់ោងឿន់ៃផទ ស្មើរតីលសំ           ដឹងខ្លអនរគប់រេ កនហងគភ៌ាោ  ។ 
    ពរី គឺរពោះភ័ន្រកត វរលកណ៍កនហងគភ៌         សមិងស្មើធិ៍កនហងធម៌ បវរឿោ 
    រពោះភ័ន្រកតែបរផទហយពីខ្នងាោ              េៅពើោះៃផទភលឺថាយើ ាោរំៃព  ។ 
    ប ីឥរិោបថៃនរពោះាោ                 េពលរគប់ាស្ ស្ស្ឈើោកៃផទ 
    ាោរទង់ឈរខុ្សរសីដៃទ              របសូរតបុរតៃថល ហឫទ័យរជោះថាយើ  ។ 
    បួន សួនឧទើានទី៊នរបសូរត          កនហងៃរពរហូត េឈើរសូតេចញផ្កើ 
    េទវោនិងមនុសើឝថារើយស្ធុឿរ         ចរកវាឡបពវោ ខ្ទរៀឍើរអ ូអរ  ។ 
    រ ុំ រពោះរបសូរតចុោះរសូតោងះន    រ ុំពីរជុំោឞើន េៅពើោះទិសឧត៵រ 
    រតួតរគប់ទិស៊នឿយើោនបវរ           េទើប នបនត បនលឺសីហនាទ  ។ 
    រ ុំមួយ របេមើលទតេមើលនិមិតត         េទវទូតបួនពិត ចិតតគិតលោះៈតិ 
    បុរតេកើតៃថណាៃថេនាោះរទង់ែយើត       ចិតតឥតរវាត ោរោស្ងផនអស  ។ 
    រ ុំពរី ធីេរាផ្ឈើច់ប៵ឡរពើាោម            ឥតានទាក់ទាម កនហងនាមអនកបួស 
    កុំណត់េវោមិនអាចតិចហួស           រ ុំពីរៃថេនាោះ នឹង នរោស់ដឹង  ។ 
    រ ុំប ីមេហសីគង់េស្យ ោស      កនហងៃថ នរោស់ រទង់ចើាស់ទីពឹង 
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 ោសថាសាសថារើយរពោះៃថហនឹង េៅ យរោស់ដឹង នបុណើយមហិា។ 
រ ុំបនួ ជួនភ័ពវរទង់រទាប់សើបឡវភាយើុំង ឿយើយំបលល័ង គង់ោុំងភាវនា 
េៅគល់េពាធិរពឹកើឝនាទិសបូពាសើ េទពធីោារ មករេស្យ័ណល  ។ 
ដប ់េប់ហឫទ័យ អានា នៈ បរិកមមរបចកើឝ សតិដឹងទាន់ 
ខ្ើយល់េចញខ្ើយល់ចូលចិតតមូលមិនភាន ់   ដុំេណើរជវ័ន ំន់ឆលងឿា  ។ 
ដបម់ួយ ជុំនួយពីរពោះ រម ី               ផ្ងើញ់ារអរបិយ៍ រពមទាុំងេសនា 
ពុទធបើបវតតិរតង់េនោះអស្ងើរើយ                  បរិស័ទរជោះថាយើ  ចផ្កើអភិេសក  ។ 
ដបព់រី មុនីអងរទង់សេរមចៈជណ        ៃរតវិ ឆំើាន រទង់ៈណអេនក 
ពិស្ខ្បុណណមីេកើតៈណែបលកៗ           េពាធិៈណខ្ពស់ឯកកេរកើកធរណី  ។ 
ដបប់ ីកើឝរតៃថលគង់កនហងមោ៊ន           វិមុតតិេកើឝមកើានត អស់៊នរ ុំពីរ 
ស ឈើហ៍៊នមួយេលើកសទអយស្ឌើនទ ី      េចតិយរពោះមុនី រ ុំពីរកែនលង  ។ 
ដបប់ួន ជួនរពហមជុុំអារាធនា               សូមរពោះភគវា ោងរោស់សែម៵ង 
រពោះធម៌របៃពវិស័យសូរើយែសង              រទង់រពមសែម៵ងេ៉យរពហមវិោរ  ។ 
ដបរ់ ុំ ោុំចើាស់រទង់រោស់ធមមចក      ឥសិបតនៈ ៃរពមិគទាោ 
៊នៃរតរតនៈអាស្ឡហបូំ                ៃថរពោះភគវា ស្ឌើបនារពោះសងើ  ។ 
ដបរ់ ុំមួយ រទង់គង់រោស់ឱវាទ           តិេាកស្វើងស្វើត ឱវាទផូរផង 
េបោះដូងរពោះធម៌ពនលឺចតុរង                   ៃថេនាោះរតូវរតង់ ា បុណណមី  ។ 
ដបរ់ ុំពរី រទង់គង់វតតេជតពន             េរ សដល់មោជន និរនតរ៍របរកតី 
រទងយ់កអរុណេជតពនសួស៵ី              េជតពនជិនរស ីអារស័យំនិច  ។ 
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ដបរ់ ុំប ីរទង់សែម៵ងបដិោរើយ            យមកៈ អស្ងើរើយ និរគនថរត់េគច 
េៅរកុងស្វតថីរបុសរសីមិនតិច            េនោះគឺពុទធកិច សេន្រៃគើោះេោឿ  ។ 
ដបរ់ ុំបនួ រទង់គង់៊នរត័យរតឹងើឝ       រតិោះរិោះរពំឹង ថលឹងគុណាោ 
សែម៵ងអភិធមមស័ក៵ិសមអស្ងើរើយ            ថារើយរពោះាោ សុៀអមតៈ  ។ 
ៃមភ គឺរពោះអងរទង់ោកេទវេោក           េស៵ចោងចុោះមក ែដនសងសើឝៈ 
មោជនេរចើនពិតយកចិតតទុក៉ក ់        បូំេរវៈអចលេចតិយ  ។ 
ៃមភមយួ គឺរទង់គង់កនហងសាបតត ិ            រពោះៈណសប់ស្ឃើត់លោះឿត់េោកិយ
អរហតតផលតមល់របរកតី                   ៅប់ក៵ីយូរក៵ ីវិស័យពុទធ្ញើណ។ 
ៃមភពរី របេមើលេមើលរគប់េវេនយើយ           ឧបនិស័ើឝយ សពវសតវែដលាន 
េ៉យរពោះករុណាសាបតតិ្ញើណ          រតួតសតវេឿដិោន ានពីរវារៈ  ។ 
ៃមភប ីរទង់ៃលវិន័យអាំជើ                    បញ្៴តតសិឿខើោមឿររំបំក់ 
ានេរឿងេកើតមុនខ្ូចគុណស្វ័ក           ានេហតុំក់ោក់េទើប៉ក់វិន័យ  ។ 
ៃមភបនួ អរងួនហឫទ័យករុណា              ំតកេទសនា ស្ស្ឈើលកៃល 
េដើមេរឿងំេហត ុបេងើតអតថន័យ           ំតករបៃពៃលោមេហតុឿរណ៍  ។ 
ៃមភរ ុំ រទង់េរ សដល់ពួករពោះៈតិ      អងរពោះេោកនាថសែម៵ងបដិោរ្ 
កាងើត់ានោះរពោះៈតិវងើា                  េទើបរោស់េទសនា គមពីរពុទធវងើឝ  ។ 
ៃមភរ ុំមួយ រទង់គង់ធន់កនហងធម៌            បរិស័ទណាលស ានធម៌រទរទង់ 
េស៵ចោងទទួលរសុោះរសួលេ៉យអង    េរវៈផូរផង់េៅពើោះរតង់រពោះធម៌  ។ 
ៃមភរ ុំពរី រទង់គង់ោុំវសើា                េបើាននរណា និមនតេ៉យលស 
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េពលេចញវសើាមុនោងេចញចរ         រទង់ចេរមើនពររោស់ោអនកេនាោះ  ។ 
ៃមភរ ុំប ីរទង់គង់ោឝើងហមត់ចត់            មុនភតតេរឿយភតតេមើនភាយើត់េភលចេស្ោះ 
បុំេពញពុទធកិចរគប់ោមទាុំងអស ់        ពុទធកិចសេន្រៃគើោះ មនុសើឝ និងេទវោ  ។ 
ៃមភរ ុំបួន រទង់គង់េស្យមុំសៈ          កនហងៃថរទង់៉ក ់អនុ ញ៉ើនឿោ 
បិណដ តចុងេរឿយំទានៃថលថាយើ         េស្យរសមុំស្ ហឫទ័យបរិសុទធ  ។ 
ស្មសិប អវស្នរទង់ នចូលះន   មុននឹងនិពារើនះនេរចើនបុំផុត 
ៃមភបួនែសនេឿដិសាបតតិបរិសុទធ          រួចេហើយរទង់ផុត រលត់សៃខើរ  ។ 
អហុំ រីខ្៳ហុំបងុំវនាឍើ                              េៅពើោះរពោះភគវា រពោះធម៌ៃថលថាយើ 
រពមទាុំងរពោះសងើផូរផង់សីោ             ចិនាឈើលុំអុត រពោះពុទធនិោម  ។ 
សូមឲើយសពវសតវបដិបតតិោមធម ៌           ស្សនាបវរ លសដូចរពោះនាម 
អរហុំ សាមើ េមើនឿរទាក់ទាម             កិេលសរវាមរវាតសូនើយបង់  ។ 
សូមឲើយស្សនា សាមើសមពហទធ               បរិស័ទេាោះមុត រួមចិតតរទរទង់ 
ឋិតេថរចីរឿលអភិ លេ៉យសងើ      រពមេរពៀងេស្មើោះរតង់ ផិតផង់សិឿខើ  ។ 
សូមមនុសើឝេទវោានឿរេេរព          ទាុំងៃថទាុំងយប់ កនហងរពោះស្សនា 
សូម នសេរមចដូចក៵ីរ ថាតើ            អស់នូវតណាហើ ទុឿខើចប់េោង  ។ 
                                                                                                             
                                                                                                             េ៉យ ប ុតស្វងើឝ 

*************** 
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នមក្ក្រ្ថ្ (សមពុមទធ ) 
( េថានមស្កើរចុំេពាោះរពោះពុទធទាុំងឡាយ ៣,៥៨៤,១៩២ រពោះអង ) 

 
សមពុមទធ       អដ្ឌវីសញ្ច     ទវ្ទសញ្ច     សហស្ឝមក    បញ្ច 
 ស្ុំពុត េធ            អាត់ ថៈវីស្ញ់ចៈ          ទារើ ទៈស្ញ ់ចៈ           សៈហៈសៈ េក           ឝើញ ់ចៈ 

សតសហស្ាន ិ    នមាមិ     សិរស្     អហំ 
   សៈតៈសៈោស់ ស្និ             នៈាមិ            សិរ៉េៈស្          អៈោុំង 

    ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមរឿបថារើយបងុំនូវរពោះសាមើសមពហទធទាុំងឡាយ ២៨ រពោះអងផង 
១មុឺន ២ ពាន់រពោះអងផង ៥ ែសនរពោះអងផង េ៉យតើបឡង ( របស់ខ្៳ហុំរពោះករុណា )  ។ 
មតស ំ     ធមមញ្ច       សង្ញ្ច      អាទមរន   នមាមិហំ 
េតស្ុំង          ធាុំ ាឝើញ់ចៈ          សង់ ែញ ់ចៈ          អាទៈេរនៈ          នៈាមិោុំង 

     ខ្៳ហុំរពោះករុណ    សូមរឿបថារើយបងុំនូវរពោះធម៌ផង  នូវរពោះសងើផង    របស់រពោះ
សាមើសមពហទធទាុំងឡាយេនាោះ  េ៉យេេរព  ។ 
នមក្ក្ោនុភាមវន      ហនតវា     សមពវ     ឧបទទមវ     អមនក្ 
      នៈាក់ ឿរា ើនុភាេវនៈ                ហន់ ោរើ        ស្ប់ េប          អ ុ ឝើត់ ទៈេវ           អៈេណឿ 

អនតោយាប ិ      វិនស្ឝនតុ     អមសសមតា   ។ 
   អន់ តៈរា ើោឝើបុិ              វិនាស់សន់ តុ            អៈេសសៈេោ 

េ៉យអានុភាពៃនកិរិោនមស្កើរថារើយបងុំ សូមឲើយកាងើត់បង់នូវឧបរទពទាុំងឡាយ
ទាុំងពួង ទាុំងេសចក៵ីអនតរាយទាុំងឡាយំអេនក ក៏ចូរឲើយវិនាសេៅកុុំបីានេសស
សល់េឡើយ  ។ 
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 សមពុមទធ       បញ្ចបញ្ញ្សញ្ច        ចតុវីសតិសហស្ឝមក 
  ស្ុំ ពុតេធ             ឝើញ់ចៈ ឝើញ់ ៈឝើស្ញ់ ចៈ                  ចៈតុវីសៈតិសៈោស់សៈេក 

ទសសតសហស្ាន ិ    នមាម ិ  សិរស្    អហំ 
   ទៈសៈសៈតៈសៈោស់ ស្និ                នៈាមិ        សិរ៉េៈស្        អៈោុំង 

ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមរឿបថារើយបងុំនូវរពោះសាមើសមពហទធទាុំងឡាយ ៥៥ រពោះអងផង ២
មឺុន ៤ ពាន់រពោះអងផង ១ ោនរពោះអងផង េ៉យតើបឡង ( របស់ខ្៳ហុំរពោះករុណា )  ។ 

មតស ំ    ធមមញ្ច       សង្ញ្ច     អាទមរន     នមាមិហំ 
េតស្ុំង        ធាុំ ាឝើញ់ ចៈ          សង់ ែញ់ចៈ         អាទៈេរនៈ            នៈាមិោុំង 

ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមរឿបថារើយបងុំនូវរពោះធម៌ផង នូវរពោះសងើផង របស់រពោះ
សាមើសមពហទធទាុំងឡាយេនាោះ េ៉យេេរព  ។ 
នមក្ក្ោនុភាមវន      ហនតវា    សមពវ    ឧបទទមវ     អមនក្ 
      នៈ ាឝើក់ ឿរា ើនុភាេវនៈ                ហន់ ោរើ       ស្ប់ េប         អ ុ ឝើត់ ទៈេវ          អៈេណឿ 

អនតោយាបិ      វិនស្ឝនតុ     អមសសមតា  ។ 
   អន់ តៈរា ើោឝើបុិ             វិនាស់សន់ ត ុ          អៈេសសៈេោ 

េ៉យអានុភាពៃនកិរិោនមស្កើរថារើយបងុំ សូមឲើយកាងើត់បង់នូវឧបរទពទាុំងឡាយ
ទាុំងពួង ទាុំងេសចក៵ីអនតរាយទាុំងឡាយំអេនក ក៏ចូរឲើយវិនាសេៅកុុំបីានេសស
សល់េឡើយ  ។ 

សមពុមទធ       នវុតតរសមត      អដ្ឌចតាឌ្ឡីសសហស្ឝមក 
ស្ុំ ពុត េធ             នៈវុត តៈ រៈសៈេត               អាត់ ថៈោត់ ោឡីសៈសៈោស់ សៈេក 

វីសតិសតសហសា្ន ិ   នមាមិ   សិរស្    អហំ 
      វីសៈតិសៈតៈសៈោស់ ស្និ               នៈាមិ         សិរ៉េៈស្         អៈោុំង 
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ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមរឿបថារើយបងុំនូវរពោះសាមើសមពហទធទាុំងឡាយ ១០៩ រពោះអងផង ៤
មឺុន ៨ ពាន់រពោះអងផង ២ ោនរពោះអងផង េ៉យតើបឡង ( របស់ខ្៳ហុំរពោះករុណា ) 
មតស ំ    ធមមញ្ច      សង្ញ្ច      អាទមរន     នមាមិហំ 
េតស្ុំង        ធាុំ ាឝើញ់ ចៈ        សង់ ែញ់ ចៈ          អាទៈេរ៉េនៈ           នៈាមិោុំង 

      ខ្៳ហុំរពោះករុណា   សូមរឿបថារើយបងុំនូវរពោះធម៌ផង  នូវរពោះសងើផង   របស់រពោះ
សាមើសមពហទធទាុំងឡាយេនាោះ  េ៉យេេរព  ។ 
នមក្ក្ោនុភាមវន     ហនតវា    សមពវ     ឧបទទមវ      អមនក្ 
       នៈាឝើក ់ឿរា ើនុភាេវនៈ              ហន់ ោរើ       ស្ប់ េប         អ ុ ឝើត់ ទៈេវ            អៈេណឿ 

អនតោយាប ិ     វិនស្ឝនតុ     អមសសមតា   ។ 
   អន់ តៈរា ើោឝើបុិ            វិនាស់ សន់ ត ុ          អៈេសសៈេោ 

េ៉យអានុភាពៃនកិរិោនមស្កើរថារើយបងុំ  សូមឲើយកាងើត់បង់នូវឧបរទពទាុំងឡាយ
ទាុំងពួង ទាុំងេសចក៵ីអនតរាយទាុំងឡាយំអេនក ក៏ចូរឲើយវិនាសេៅកុុំបីានេសស
សល់េឡើយ  ។ 

រឿបថារើយបងុំម៵ង 

 
***************** 

ពុទធភាសិត 

អតតតនានាតោ  តោហិនាតោ  បតោ  សិយា  ។ 
ខ្លអនទីពឹងខ្លអន  មិនអាចពឹងអនកដៃទ នេឡើយ  ។ 
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នមស្ក្ររពះពុទធទំង ៣ របមភទ 
        
       ចិនតិតំ       សតតសមងយ្ំយ       នវសងយ     វាចក ំ
         ចិន តិោុំង          ស្ត់ តៈសង់ ៃខ្ ោ ើុំង            នៈវៈសង់ ខ្ៈយៈ          វាចៈឿុំង 

        ក្យវាចា    ចតុសំខ្្ោ     បញ្ញ្ធិកំ     នមាមិហំ  ។ 
               ឿយៈវាោ             ចៈតុស្ុំង ខ្ើា           ឝើញ ់ៈឝើធិឿុំង        នៈាមិោុំង     

      ខ្៳ហុំរពោះករុណា  សូមរឿបថារើយបងុំ នូវរពោះបរមសមពហទធែដលរពោះអងស្ងំ
បញ្ញ្ធិក  រពោះទ័យគិតនឹក   ៧ អសេងយើយ   ោុំងេចញវាោរ ថាតើ ៩ 
អសេងយើយ ទាុំងឿយទាុំងវាោ ៤ អសេងយើយ  ។ 
       ចិនតិតំ      ចតុទទសសមងយ្យំ       អោដរ្សញ្ច       វាចកំ 
         ចិន តិោុំង          ចៈតុត ទៈសៈសង់ ៃខ្ោ ើុំង             អាត់ ថារ៉េៈស្ញ ់ចៈ          វាចៈឿុំង 

       ក្យវាចា    អដ្ឌសំខ្្ោ         សទត្ធិកំ     នមាមិហំ   ។ 
            ឿយៈវាោ            អាត់ ថាក់ស្ុំង ខ្ើា            ស្ត់ ធាធិឿុំង        នៈាមិោុំង 

        ខ្៳ហុំរពោះករុណា   សូមរឿបថារើយបងុំ   នូវរពោះបរមសមពហទធែដលរពោះអងស្ងំ  

សទត្ធិក រពោះទ័យគិតនឹក ១៤អសេងយើយ ោុំងេចញវាោរ ថាតើ ១៨ អសេងយើយ 
ទាុំងឿយទាុំងវាោ ៨ អសេងយើយ  ។ 

       ចិនតិតំ       អដ្ឌវីសសមងយ្យំ      ឆតតឹសមញ្ច       វាចកំ 
         ចិន តិោុំង            អាត់ ថៈវីសៈសង់ ៃខ្ោ ើុំង           ៅត់ តឹងស្ញ់ េច         វាចៈឿុំង 

       ក្យវាចាបិ    មស្ឡស្   វីរិយាធិកំ    នមាមិហំ   ។ 
               ឿយៈវាោបុិ                  េស្ឡៈស្          វិរិោធិឿុំង            នៈាមិោុំង 
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        ខ្៳ហុំរពោះករុណា  សូមរឿបថារើយបងុំ  នូវរពោះបរមសមពហទធ  ែដលរពោះអងស្ងំ 
 វីរិយាធិក រពោះទ័យគិតនឹក ២៨ អសេងយើយ ោុំងេចញវាោរ ថាតើ ៣៦ 
អសេងយើយ   ទាុំងឿយទាុំងវាោ ១៦ អសេងយើយ  ។ 

***************** 
 

នមស្ក្ររពះពុទធ ៧ រពះអង 
        
       ១   វិបស្ឝិស្ឝ      នមតថុ       ចកុមនតស្ឝ       សិរីមមតា 
                 វិ ឝើស់ សិស សៈ          នៈាឝើត់ ថុ          ចៈ ខ្ុមន់ ោស់ សៈ             សិរីមៈេោ 

សូមនមស្កើរចុំេពាោះរពោះសាមើសមពហទធ រទង់រពោះនាមវិបសើឝី រពោះអងានចកហ រពោះអង
ានសិរ ី ។ 
       ២   សិខិ្ស្ឝបិ     នមតថ ុ    សពវភូតានុកម្បិមន្ 
                    សិខ្ិស សៈបិុ          នៈាឝើត់ថុ             ស្ប់ ពៈភូោនុឿុំ បិុេណា 

សូមនមស្កើរចុំេពាោះរពោះសាមើសមពហទធរទង់រពោះនាមសិខ្ី  រពោះអងានេសចក៵ីអនុេរេោះ
ដល់សតវទាុំងពួងំរបរកត ី ។ 
        ៣   មវស្ឝភុស្ឝ    នមតថុ     ន្ហ្តកស្ឝ      តបស្ឝិមន្ 
                    េវស សៈភុស សៈ        នៈាឝើត់ ថ ុ       នៈោតៈឿស់ សៈ         តៈ ឝើស់ សិេណា 

សូមនមស្កើរចុំេពាោះរពោះសាមើសមពហទធរទង់រពោះនាមេវសើឝភូ   រពោះអងជរមោះកិេលស
េចញេហើយ រពោះអងានតបៈធម៌  ។ 
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        ៤   នមតថុ      កកុសនធស្ឝ       មារមសនប្បមនទិមន្ 
                  នៈាឝើត់ ថុ         កៈកុសសន ់ធាស់សៈ          ារៈេសណាប់  ឝើក់ មន់ ទិេនា 

សូមនមស្កើរចុំេពាោះរពោះសាមើសមពហទធរទង់រពោះនាមកកុសនធៈ រពោះអងៈុំញីនូវាររពម
ទាុំងេសនាៃនារ  ។ 
        ៥   មក្ន្គមនស្ឝ    នមតថុ   រ ហមណស្ឝ   វុសីមមតា                    
                េឿនាគៈមៈនាស ់សៈ          នៈាឝើត់ ថុ      រពាុំ ាឝើន់ ណាស ់សៈ         វុសីមៈេោ                  

សូមនមស្កើរចុំេពាោះរពោះសាមើសមពហទធរទង់រពោះនាមេឿនាគមនៈ រពោះអងាន ប
បនើាត់បង់េហើយ  ានរពហមចរិយធម៌េៅរួចេហើយ  ។ 

       ៦   កស្ឝបស្ឝ        នមតថុ      វិប្បមុតតស្ឝ       សពវធិ 
                ឿស់ ស្ប់  ឝើស់ សៈ        នៈាឝើត់ ថុ          វិប ប ៈមុត ោស ់សៈ          ស្ប់ ពៈធិ 

សូមនមស្កើរចុំេពាោះរពោះសាមើសមពហទធរទង់រពោះនាមកសើឝបៈ  រពោះអងរួចផុតរសឡោះោក
កិេលសទាុំងពួងេហើយ  ។ 

        ៧   អងីរសស្ឝ    នមតថុ    សក្យបុតតស្ឝ     សិរមីមតា 
                  អង់ គី រ៉េៈស្ស់ សៈ       នៈាឝើត់ ថុ       សៈ កើយៈ បុត ោស់ សៈ         សិរីមៈេោ 

         មយា    ឥមំ    ធមមមមទម សសិ    សពវទុក្ខ្    បនូទនំ   ។ 
             េោ        អ ឣា ើុំង          ធាុំ មៈ មៈេទេសសិ          ស្ប់ ពៈ ទុក ៀ      ប ៈនូទៈណាុំង 

       សូមនមស្កើរចុំេពាោះរពោះសាមើសមពហទធរទង់រពោះនាម   អងីរសៈ    រពោះអងំបុរត
ៃនសកើយរាជ   ដ៏ានសិរី   រពោះសមពហទធអងឯណា    រទង់ នរោស់សែមតងេហើយនូវ
ធម៌េនោះំេរគឿងបេនាឍើបង់នូវេសចកតីទុកទាុំងពួង  ។ 
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មយ    ចាបិ    និពវុតាមោមក     យថ្ភូតំ     វិបស្ឝិស្ឝុ ំ
  េយ         ោបុ ិ          និប ពុោេោេក                យៈថាភូោុំង          វិ ឝើស់ សិស សុង 

មត   ជន្    អបិសុណា មហន្ឌ ្  វីតស្រទ  ។ 
  េត      ជៈនា           អៈបិុសុណា               មៈហន់ ោ           វីតៈស្រ៉េៈទា 

មួយេទៀត រពោះសាមើសមពហទធទាុំងឡាយអងណា រពោះអងរលត់កិេលសេហើយ  រទង់
េ ើញចើាស់នូវធម៌ោមេសចកតីពតិកនហងេោក រពោះសាមើសមពហទធទាុំងេនាោះំរពោះ
ខ្ីណារសព រពោះអងមិនានេសចកតីញហោះញង់ស កេសៀត ( រទង់របេសើរេ៉យរពោះ
គុណ ) ានេសចកតីរកវល់រកវាយ ( េរពាោះកិេលស ) េៅរ សេហើយ  ។ 
         ហិតំ     មទវមនុស្ានំ      យំ     នមស្ឝនតិ     ម្តមំ  
            ហិោុំង         េទវៈមៈនុស ស្ណាុំង           ោ ើុំង      នៈាស់ សន់ តិ         េេតៈាុំង 

         វិជាជ្ចរណសម្បននំ   មហនតំ    វីតស្រទំ  ។ 
            វិច ំចៈរៈណៈស្ុំ ាឝើន់ ណាុំង         មៈហន់ ោុំង        វីតៈស្រ៉េៈទាុំង 

េទវោ និងមនុសើឝទាុំងឡាយ ែតងនមស្កើររពោះសាមើសមពហទធំេេតមេេរត រពោះអង
ំរបេោជន៍ដល់េទវោ និងមនុសើឝទាុំងឡាយ រទង់បរិបូណ៌េ៉យវិំឆើ និងចរណៈ 
រទង់របេសើរេ៉យរពោះគុណ ានេសចកតីរកវល់រកវាយ ( េរពាោះកិេលស ) េៅរ ស
េហើយ  ។ 

**************** 

នមស្ក្ររពះពុទធ ២៨ រពះអង 
        នមមា    មម    សពវពុទត្នំ      ឧប្បន្ថ្នំ        មមហសិនំ                                   
         នៈេា         េម      ស្ប់ ពៈពុត ធាណាុំង     អ ុប  ឝើន់ណាណាុំង           មៈេហសិណាុំង              
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ខ្៳ហុំរពោះករុណា  សូមរឿបថារើយបងុំចុំេពាោះរពោះពុទធំាងើស់រគប់រពោះអង ែដល ន
រោស ់រួចមកេហើយ រពោះអងែសវងរកនូវគុណដ៏ធុំ ( រពោះសមពហទធទាុំងេនាោះ គឺ ) 
១ តណហងមោ  មហាវីមោ ( តន ់ណៈោុំង កៈ េរា ើ មៈោវីេរា )   
រពោះតណលងរៈ រពោះអង ានពើាោមធុំ 
២ មមធងមោ  មហាយមស្ ( េមធាុំង កៈេរា ើមៈោយៈេស្ )   
រពោះេមធងរៈ រពោះអង  ានយសធុំ 
៣  សរណងមោ មោកហិមតា ( សៈរ៉េៈណាុំង កៈេរា ើ េោកៈហិេោ )      

រពោះសរណងរៈ រពោះអងេធវើឲើយំរបេោជន៍ដល់សតវេោក 
៤  ទីបងមោ ជុតិនធមោ  ( ទី  ើុំងកៈេរា ើ ជុតិនធៈេរា )       
រពោះទបីងរៈ រពោះអងរទរទង់នូវប្ញើដ៏រុងេរឿង 
៥  មក្ណឋមញ្ញ ្ ជនបាមមាមក្ខ្  ( េឿន ៉ញ់េៈ ជៈនៈ ឝើេាឝើក េៀ )   
រពោះេឿណដញ្៴ៈ រពោះអងំរបធានៃនពពួកជន   
៦ មងមោ បរិស្សមភា ( ាុំង គៈេោ ប ៈរិុស្សៈេភា)           
រពោះមងលៈ រពោះអងំបុរសដ៏របេសើរ 

៧ សុមមន្ សុមមន្ ធីមោ ( សុមៈេនា សុមៈេនា ធីេរា )             

រពោះសមុនៈ  រពោះអងំអនករ ជ៳ ានរពោះហឫទ័យដ៏លស 
៨  មរវមតា រតិវឌ្ឍមន្ ( េរ៉េវៈេោ រ៉េៈតិវាត់ ធៈេនា )  
រពោះេរវតៈ រពោះអងញហុំ៉់ាងេសចកតីេរតកអរឲើយចេរមើន 

៩  មស្ភិមតា គុណសម្បមន្ថ្  ( េស្ភិេោ គុណៈស្ុំ  ឝើន់ េណា )    

រពោះេស្ភិតៈ  រពោះអងបរិបូណ៌េ៉យរពោះគុណ 
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១០ អមន្មទស្ឝី  ជនុតតមមា ( អៈេនាមៈទាស់ សី ជៈនុត តៈេា )  
រពោះអេនាមទសើឝ ី រពោះអងឧតតមំងពពួកជន 
១១   បទុមមា   មោកបមជាជ្មតា  (  ប ៈទុេា េោកៈ ឝើច់ េំ ជៈេោ ) 

 រពោះបទុមៈ  រពោះអងញហុំ៉់ាងេោកឲើយភលឺស្រើង 
១២  ន្រមទ វរស្រថី ( នារ៉េៈេទា វៈរ៉េៈស្រ៉េៈថី )        

រពោះនារទៈ  រពោះអងដូចំស្រថីដ៏របេសើរ 

១៣   បទុមុតតមោ  សតតស្មោ ( ប ៈទុមុត តៈេរា ើ ស្ត់ តៈស្េរា ើ )  
រពោះបទុមុតតរៈ រពោះអងំខ្លឹមស្រៃនពួកសតវ 
១៤  សុមមមោ  អប្បដ្ិបុគមោ (សុេមេធា អាប់ ប ៈ ឝើត់ ដិប ុក គៈេោ )  
រពោះសុេមធៈ  រពោះអងរកបុគលេរបៀបដូចេមើន 
១៥  សុជាមតា  សពវមោកម្គ្ ( សុំេោ ស្ប់ ពៈេោឿក់ េេ )  
រពោះសុំតៈ  រពោះអងរបេសើរេលើសំងសតវេោកទាុំងពួង 
១៦  បិយទស្ឝី  នោសមភា ( បិុយៈទាស់ សី នៈរាសៈេភា )  
រពោះបិយទសើឝ ីរពោះអងរបេសើរំងនរជន 

១៧ អតថទស្ឝី ក្រុណិមក្ ( អាត់ ថៈទាស់ សី  ឿរ៉េុណិេឿ )  
រពោះអតថទសើឝ ី   រពោះអងរបកបេ៉យករុណា 

១៨  ធមមទស្ឝី   តមមានុមទ ( ធាុំ មៈ ទាស ់សី តៈេានុេទា )  
រពោះធមមទសើឝី   រពោះអងបេនាឍើបង់នូវងងឹត 
១៩ សិទធមតាឍ្  អសមមា  មោមក ( សិត ធាត់ េថា អៈសៈេា េោេក )   
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រពោះសិទធតថៈ   រពោះអងឥតានអនកណាេសមើកនហងេោក 
២០ តិមស្ា ច វទតំ វមោ ( តិស េស្ ចៈ វៈទៈោុំង វៈេរា )  
រពោះតិសើឝៈ រពោះអងរបេសើរំងអនករ ជ៳ៀងសមតីទាុំងឡាយ 
២១ ផុមស្ា ច វរមទ ពុមទត្ ( ផុស េស្ ចៈ វៈរៈេទា ពុត េធា )  
រពោះពុទធរទង់រពោះនាម  ផុសើឝៈ  រពោះអងរបទាននូវធម៌ដ៏របេសើរ 
២២  វិបស្ឝី  ច  អនូបមមា ( វិ ឝើស ់សី ចៈ អៈនូប ៈេា )   
រពោះវិបសើឝ ីរពោះអងឥតានអនកណាេរបៀបផទឹម នេឡើយ 
២៣ សិខី្  សពវហិមតា សតាឍ ្( សិខ្ី ស្ប់ ពៈហិេោ ស្ត់ ថា )  
រពោះសិខ្ ីរពោះអងំរគូេរបៀនរបេៅេធវើឲើយំរបេោជន៍ដល់សតវទាុំងពួង 
២៤ មវស្ឝភូ សុខ្ទយមក្ ( េវស សៈភូ សុខ្ៈទាយៈេឿ )  
រពោះេវសើឝភ ូ រពោះអងរបទាននូវេសចកតីសុខ្ 
២៥  កកុសមន្ត្  សតថវាមហា ( កៈកុ សន់ េធា ស្ត់ ថៈវាេោ )  
រពោះកកុសនធៈ   រពោះអងនាុំសតវេចញោកផលឡវៅឃើយ៉ច់រសេោល គឺកិេលស 
២៦ មក្ន្គមមន្  រណញ្ជមហា ( េឿនាគៈមៈេនា រ៉េៈណាញ់ ជៈេោ )                             
រពោះេឿនាគមនៈ រពោះអងបុំ ក់បង់នូវសរតូវ គឺកិេលស 
២៧ កស្ឝមបា សិរិសម្បមន្ថ្ (ឿស់ សៈេ ឝើ សិរិុស្ុំ  ឝើន់េណា ) 

 រពោះកសើឝបៈ រពោះអងបរិបូណ៌េ៉យសិរី 
២៨  ម្តមមា  សក្យបុងមវា ( េេតៈេាឝើ ស្ក់ កើយៈប ុង គៈេវា )  
រពោះេេតមៈ  រពោះអងរបេសើរចមើបងំងពួកសកើយរាជ   

********** 
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នមស្ក្រសំមវជនីយោដ្នទំង ៤  កបនលង 
 
      បឋមំ       លុមពិនីវនយានំ     ទុតិយំ     ម ធិរតនបលលងំ  
        ប ៈឋៈាុំង           លុម ពិនីវៈនៈោណាុំង            ទុតិោ ើុំង           េពាធិរ៉េៈតៈនៈ ឝើល ់ឡាុំង ឿុំង  

      តតិយំ      ធមមចកំ    ចតុតថំ បរិនិ វ្នញ្ច   កុសិន្ោយំ 
        តៈតិោ ើុំង         ធាុំ មៈោក់ ឿុំង   ចៈតុត ថាុំង      ប ៈរុិនិប ពាន ណាញ ់ចៈ     កុសិណារា ើោ ើុំង 

      ចតុតថំ      សំមវជនីយោដ្នំ អហំ    វន្ណ្ម ិ   ទូរមតា  ។ 
         ចៈតុត ថាុំង            ស្ុំងេវជៈនីយៈថានណាុំង               អៈោុំង         វាន់ ទាម ិ         ទូរ៉េៈេោ 

ខ្៳ហុំរពោះករុណ សូមរឿបថារើយបងុំនូវសុំេវជនីយ៉ញើនទាុំង ៤ តុំបន់: 
តុំបន់ទី  ១    រទង់របសូរតេៅលុមពិនី 
តុំបន់ទី  ២   រទង់រោស់ដឹងេៅពុទធគោ 
តុំបន់ទី  ៣   រទង់សែមតងធមមចកេៅពារាណសី 
តុំបន់ទី  ៤   រទង់រំលត់ខ្នធចូលឿន់រពោះនិពារនកនហងនគរកុសិនារា, 
       េ៉យេសចកតីេេរពអុំពីចាឃើយ  ។ 
   

នមស្ក្ររពះពុទធមចតិយ  ៥ យា ្ង 
             ទូរមតាហំ    ្រមវន        វន្ណ្មិ បញ្ចមចតិយំ 
                     ទូរៈេោោុំង         េរៈេវនៈ                វាន់ ទាមិ      ឝើញ ់ចៈេចតិោ ើុំង 

ោតុធមមឧមទទសក         បរិមភាគបាទមចតិយំ   ។ 
 ធាតុធាុំ ាុំងអ ុត េទសៈកៈ                         ប ៈរុិេភាគៈ ឝើទៈេចតិោ ើុំង 
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ខ្៳ហុំរពោះករុណា សូមរឿបផ្រើយបងុំចុំេពាោះរពោះពុទធេចតិយទាុំងឡាយ ៥ ោឝើងគឺៈ 
រពោះធាតុេចតិយ ( គឺរពោះស្រីរិកធាតុ ) ១, រពោះធមមេចតិយ ( គឺរពោះធម៌ទាុំង 
៨៤,០០០រពោះធមមកនធ ) ១, រពោះឧេទទសកេចតិយ ( គឺរពោះពុទធរូប ) ១, រពោះបរិេភាគ
េចតិយ(គឺេដើមេពាធិរពឹកើឝ និងេរគឿងបរិឿខើរេផើឝង ៗ ) ១, រពោះ ទេចតិយ ( គឺស្តើម
រពោះ ទទាុំងឡាយ ) ១, ( ែដលសថិតេៅកនហងជមពឡទវីបកតី លៃកើទវីបកត ីនាគទវីបកត ី កនហង
េទវេោកកតី រពហមេោកកតី េ៉យឿយវាោចិតត សូមើបីកនហងឥរិោបថេដកកតី
 អងហយកត ីឈរកតី េដើរកតី ) េ៉យេសចកតីេេរពអុំពីចាឃើយ។ 

 
 

******************** 
             
 
 

 
 
 
 
*េរឿងរបស់របពនធកុុំធន់ំងែម    េរឿងរបស់េគកុុំធន់ំងខ្លអន 

េរឿងរបស់ឪរតូវែតធន់ំងកូន  េបើរសឡាញ់ខ្លអនកុុំពួនេធវើ ប  ។ 
                                                                                     ( អាោរើយ  ឆឹង  ឿន ) 
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អដ្ឌងកិមគ 
 
១.    អដ៶ងិកមគទាុំងរ ុំបី            ំផលឡវរពោះអរិយៈទាុំងឡាយ 
       ដុំេណើរដ៏លសែតងនាុំឿយ           េៅឿន់របឡាយរពោះនិពារើន  ។ 
២.   សាមើទិដ៶ ិេ ើញរតូវេរសច           គឺេ ើញអរិយសចទាុំងបួនាន 
       េ ើញែមនេ ើញពិតរពោះនិពារើន េ ើញសុខ្សឹងេមើនេទាសទុឿខើ  ។ 
៣.    រីអងសាមើសងេបើាេនោះ           តរមិោះរតិោះរតង់ខ្ុំឧសើាហ៍ 
       រារុញធុញថប់កតីរ ថាតើ  ចិនាឋើចង់េចៀសោកឿមគុណ  ។ 
៤.    សាមើវាោេពាលពាកើយពិត           សុចរិតមិនេពាលមុស្ស ុន  
       មិនស កមិនេសៀតេឆលៀតពាកើយធន់        ពាកើយណាំគុណេទើបចរោ  ។ 
៥.    សាមើកមមេនាឋើ េធវើឿរៃររតូវ            េចៀសផលឡវេមថុនមិនរ ថាតើ 
       មិនេោភមិនលួចរទពើយអនកណា   ណាេវៀរមិនសាយើប់សតវ  ។ 
៦.   សាមើអាជីេវា ឿន់សុចរិត            ចិញ្ឹមជីវិតគិតរបយ័តន 
       មិនលក់មិនជួញមនុសើឝនិងសតវ  បុំ ត់ជុំនួញរ ុំរបឿរ  ។ 
៧.    សាមើវាោេា ពើាោមេៅ            គិតរតូវមិនឲើយេធាយើយរ ំជើ 
       ពើាោមរវាុំងអកុសោ   មិនឲើយៀយើុំងឿយើេកើតេឡើង ន  ។ 
៨.    ពើាោមលោះ បែដលានេហើយ       មិនេធវើកេនតើយឲើយឿយើោន 
       ឲើយផុតរលត់ោកសនាឋើន   មិនឲើយេកើត នេ៉យភាវនា  ។ 
៩.    ពើាោមញហុំ៉់ាងកុសលែដលានពិត      ឲើយរឹតចេរមើនេរចើនមហិា 
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       សាមើសត ិោុំងទោ              ភាវនារំឭកកនហងរាងឿយ  ។ 
១០.  ប្ញើពិោរណានឹក             យប់រពឹកេរឿយៗេហើយេនឿយណាយ 
        អនិចុំទុកុំរូបរាងឿយ  េមើនខ្លឹមសឹងរស្យអនោឋើ  ។ 
១១.   សាមើសាធ ិេធវើចិតតរតូវ           គឺោុំងចិតតេៅកមម ញ៉ើនណា 
        េធវើះនឲើយានេ៉យប្ញើ           ឲើយ នឯកគោំរបធាន  ។ 

******************* 
 

អរិយរទព្យ ៧ របក្រ 
១.   អរិយរទពើយានរ ុំពីរ រពោះមុនីសែមតងរ ប់ 
      ដល់សតវែដលានភពវ ឲើយដឹងរទពើយានខ្លឹមស្រ  ។ 
២.  រទពើយមួយគឺសទាណើ  េយើងរគប់េតើគួររជោះថាយើ 
      េជឿស ប់កនហងស្សនា  ថាបុណើយ បានរ កដ  ។ 
៣.   រទពើយពីរគឺំសីល  េយើងកុុំខ្៱ិលគួរកុំណត់ 
      រកើានូវកមមបថ           ឲើយហមត់ចត់ៀងកុសល  ។ 
៤.   ហិរិរទពើយទីបី   រពោះជិនរសីរទង់ពនើយល់ 
      ឲើយៀមើស់ បអកុសល  កុុំប ោះពាល់េវៀរឲើយផុត  ។ 
៥.   រទពើយបួនឱតតបើបៈ   បអបើបលកណ៍គួរតក់សលហត 
      េខ្ពើមរេអើមេវៀរឲើយផុត  េទើបបរិសុទធឿយវាោ  ។ 
៦.   រទពើយរ ុំគឺោគៈ  លោះទុក៉ក់កនហងស្សនា 
      កុំណប់េរពងវាសនា  កុុំរួញរាេហើយបងសង់  ។ 
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៧.   រទពើយរ ុំមួយគឺសុតៈ           ស្ឋើប់ឲើយំក់ធម៌រតឹមរតង់ 
      ស្កសួរេ៉យផិតផង់ េទើបលោះបង់នូវកតីលង់  ។ 
៨.   រទពើយរ ុំពីរគឺប្ញើ  រពោះស្ស្ឋើអងេោមពងើឝ 
      ពនើយល់កុុំឲើយលង់  សតវទាុំងពួងកនហងៃរតភព  ។ 
៩.   ប្ញើមោកុសល  រតិោះរិោះយល់េហតុសពវរគប់ 
      ទានសីលេធវើមិនឈប់  េរៀនសូរតសពវធម៌វិន័យ  ។ 
១០. អរិយរទពើយទាុំងរ ុំពីរ រពោះមុនីអងេោមៃរត 
      សែមតងរ ប់របុសរសី  យកទីពឹងៃនសពវសតវ  ។ 
១១. ថាចូរអនកទាុំងឡាយ           របុងេរបៀបឿយគិតរបយ័តន 
      នូវរទពើយរ ុំពីរបទ  របឹងរបតិបតតិកុុំកេនតើយ  ។ 
១២. សមើបតតិកនហងេោឿ  េមើនខ្លឹមស្រេទអនកេអើយ 
       បនតិចសូនើយអស់េហើយ         ឿយើយំដីទឹកេភលើងខ្ើយល់  ។ 
១៣. ឿលខ្លអនមិនទាន់ស្យើប់ មិនរបៈប់េធវើកុសល 
      លុោះមចហរាជមកដល់  េទើបៀរើយខ្វល់េធវើនឹងេគ  ។ 
១៤. េបើេធវើទានទានសុំណល់ េបើេធវើសីលសីលទុំេនរ 
      ដល់ស្យើប់ចិតតៃកេរ  េមើនបុណើយេទេៅអ យ  ។ 
១៥. េហតុេនោះជនរបុសរសី           គបើបីដឹងពីចាឃើយ 
      មុននឹងរូបែបកធាយើយ  រតូវខ្វល់ៀរើយែសវងរកធម៌  ។ 
១៦. អាចនឹងនាុំខ្លអន ន  ដល់ទី៊នសុខ្បវរ 
      ោកទុកភ័យៈប់ញ័រ  សួេនាយនិពារើនេោង  ។ 
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ពុទធក្រធមិ ( បារមី ៣០ ) 
១. ឥតិបិ       ទនបារមីសម្បមន្ថ្      មស្  ភគវា 
       អិតិបុ ិ                ទានៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី   ស្ុំ  ឝើន់េណា              េស្       ភៈគៈវា 

    ឥតិបិ   ទនឧបបារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា 
        អិតិបុិ           ទានៈអ ុប ៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី  ស្ុំ  ឝើន់េណា               េស្      ភៈគៈវា 

    ឥតិបិ   ទនបរមតថបារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា  ។ 
       អិតិបុ ិ          ទានៈប ៈរ៉េៈាឝើត់ ថៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី ស្ុំ  ឝើន់េណា              េស្      ភៈគៈវា 

        រពោះដ៏ានរពោះភាគអងេនាោះ រពោះអងបរិបូណ៌េ៉យ 
        ទាន រមី   ទានឧប រមី    ទានបរមតថ រមី   ដូេចនោះផង  ។ 
២. ឥតិបិ   សីលបារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា 
          អិតិបុ ិ        សីឡៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី  ស្ុំ  ឝើន់េណា              េស្      ភៈគៈវា 

    ឥតិបិ   សីលឧបបារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា 
        អិតិបុិ           សីឡៈអ ុប ៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី  ស្ុំ  ឝើន់េណា               េស្      ភៈគៈវា 

    ឥតិបិ    សីលបរមតថបារមីសម្បមន្ថ ្   មស្  ភគវា  ។ 
       អិតិបុ ិ         សីឡៈប ៈរ៉េៈាឝើត់ ថៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី  ស្ុំ  ឝើន់េណា               េស្       ភៈគៈវា 

       រពោះដ៏ានរពោះភាគអងេនាោះ  រពោះអងបរិបូណ៌េ៉យ 
       សីល រម ី  សីលឧប រមី   សីលបរមតថ រមី   ដូេចនោះផង  ។ 
៣. ឥតិបិ    មនកមមបារមីសម្បមន្ថ្     មស្  ភគវា 

         អិតិបិុ          េនក ៀុំមៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី ស្ុំ  ឝើន់េណា               េស្       ភៈគៈវា 

    ឥតិបិ    មនកមមឧបបារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា 
       អិតិបុ ិ            េនក ៀុំមៈអ ុប ៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី  ស្ុំ  ឝើន់េណា             េស្       ភៈគៈវា 
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    ឥតិបិ    មនកមមបរមតថបារមីសម្បមន្ថ ្   មស្   ភគវា  ។ 
        អិតិបុិ           េនក ៀុំមៈប ៈរ៉េៈាឝើត់ ថៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី  ស្ុំ  ឝើន់េណា            េស្       ភៈគៈវា 

        រពោះដ៏ានរពោះភាគអងេនាោះ  រពោះអងបរិបូណ៌េ៉យ 
        េនកមម រមី   េនកមមឧប រម ី  េនកមមបរមតថ រមី  ដូេចនោះផង  ។ 
៤.  ឥតិបិ    បញ្ញ្បារមី              សម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា 
         អិតិបិុ            ឝើញ់ ៈឝើ ឝើរ៉េ់ៈមុី                      ស្ុំ  ឝើន់េណា          េស្      ភៈគៈវា 

    ឥតិបិ    បញ្ញ្ឧបបារមីសម្បមន្ថ ្   មស្  ភគវា 
        អិតិបុិ           ឝើញ ់ៈឝើ អ ុប ៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី ស្ុំ  ឝើន់េណា              េស្      ភៈគៈវា 

    ឥតិបិ    បញ្ញ្បរមតថបារមីសម្បមន្ថ ្   មស្  ភគវា  ។ 
        អិតិបុិ          ឝើញ់ ៈឝើ ប ៈរ៉េៈាឝើត់ ថៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី  ស្ុំ  ឝើន់េណា           េស្      ភៈគៈវា 

        រពោះដ៏ានរពោះភាគអងេនាោះ   រពោះអងបរិបូណ៌េ៉យ 
        ប្ញើ រមី    ប្ញើឧប រម ី   ប្ញើបរមតថ រមី   ដូេចនោះផង  ។ 
 

៥.  ឥតិបិ    វីរិយបារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា 
         អិតិបិុ            វីរិយៈមៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី ស្ុំ  ឝើន់េណា             េស្       ភៈគៈវា 

    ឥតិបិ     វីរិយឧបបារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា 
        អិតិបុិ               វីរិយៈអ ុប ៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី ស្ុំ  ឝើន់េណា                េស្       ភៈគៈវា 

    ឥតិបិ     វីរិយបរមតថបារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា  ។ 
        អិតិបុិ              វីរិយៈប ៈរ៉េៈាឝើត់ ថៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី ស្ុំ  ឝើន់េណា              េស្       ភៈគៈវា 

       រពោះដ៏ានរពោះភាគអងេនាោះ  រពោះអងបរិបូណ៌េ៉យ 
       វីរិយ រមី    វីរិយឧប រមី     វីរិយបរមតថ រមី    ដូេចនោះផង  ។ 
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៦.  ឥតិបិ    ខ្នតិបារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា 
         អិតិបិុ           ៀន់ តិ ឝើរ៉េ់ៈមុី  ស្ុំ  ឝើន់េណា          េស្      ភៈគៈវា 

    ឥតិបិ    ខ្នតិឧបបារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា 
        អិតិបុិ           ៀន់ តិអ ុប ៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី ស្ុំ  ឝើន់េណា              េស្      ភៈគៈវា 

    ឥតិបិ    ខ្នតិបរមតថបារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា  ។ 
       អិតិបុ ិ          ៀន់ តិប ៈរ៉េៈាឝើត់ ថៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី ស្ុំ  ឝើន់េណា            េស្       ភៈគៈវា 

       រពោះដ៏ានរពោះភាគអងេនាោះ   រពោះអងបរិបូណ៌េ៉យ 
       ខ្នត ិរមី    ខ្នតឧិប រមី    ខ្នតិបរមតថ រម ី  ដូេចនោះផង  ។ 
 

៧.  ឥតិបិ    សចចបារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា 
           អិតិបិុ        ស្ច់ ចៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី ស្ុំ  ឝើន់េណា              េស្      ភៈគៈវា 

    ឥតិបិ    សចចឧបបារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា 
       អិតិបុ ិ          ស្ច់ ចៈអ ុប ៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី  ស្ុំ  ឝើន់េណា              េស្     ភៈគៈវា 

    ឥតិបិ    សចចបរមតថបារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា  ។ 
      អិតិបុិ           ស្ច់ ចៈ ប ៈរ៉េៈាឝើត់ ថៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី ស្ុំ  ឝើន់េណា            េស្      ភៈគៈវា 

       រពោះដ៏ានរពោះភាគអងេនាោះ   រពោះអងបរិបូណ៌េ៉យ 
       សច រមី    សចឧប រមី    សចបរមតថ រមី   ដូេចនោះផង  ។ 
 

៨.   ឥតិបិ    អធិោដ្នបារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា 
          អិតិបុ ិ          អៈធិត ថានៈមៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី  ស្ុំ  ឝើន់េណា           េស្      ភៈគៈវា 

      ឥតិបិ   អធិោដ្នឧបបារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា 
          អិតិបុ ិ          អៈធិត ថានៈអ ុប ៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី  ស្ុំ  ឝើន់េណា               េស្       ភៈគៈវា 
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      ឥតិបិ   អធិោដ្នបរមតថបារមីសម្បមន្ថ្  មស្  ភគវា ។ 
         អិតិបិុ            អៈធិត ថានៈប ៈរ៉េៈាឝើត់ ថៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី  ស្ុំ  ឝើន់េណា          េស្       ភៈគៈវា 

       រពោះដ៏ានរពោះភាគអងេនាោះ   រពោះអងបរិបូណ៌េ៉យ 
       អធិ ញ៉ើន រម ី   អធិ ញ៉ើនឧប រម ី   អធិ៉ញើនបរមតថ រមី   ដូេចនោះផង  ។ 
៩.  ឥតិបិ    មមតាឌ្បារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា 
         អិតិបិុ            េមត ោ ឝើរ៉េ់ៈមុី  ស្ុំ  ឝើន់េណា            េស្      ភៈគៈវា 

     ឥតិបិ    មមតាឌ្ឧបបារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា 
       អិតិបុ ិ             េមត ោអ ុប ៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី  ស្ុំ  ឝើន់េណា               េស្       ភៈគៈវា 

     ឥតិបិ    មមតាឌ្បរមតថបារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា   
        អិតិបុិ           េមត ោប ៈរ៉េៈាឝើត់ ថៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី  ស្ុំ  ឝើន់េណា             េស្       ភៈគៈវា 

         រពោះដ៏ានរពោះភាគអងេនាោះ   រពោះអងបរិបូណ៌េ៉យ 
         េមោឋើ រម ី   េមោឋើឧប រមី    េមោឋើបរមតថ រមី   ដូេចនោះផង  ។ 
 

១០. ឥតិបិ      ឧមបក្ខ្បារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា 
            អិតិបុ ិ           អ ុេប ក ៀ ឝើរ៉េ់ៈមុី   ស្ុំ  ឝើន់េណា               េស្       ភៈគៈវា 

    ឥតិបិ     ឧមបក្ខ្ឧបបារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា 
       អិតិបុ ិ              អ ុេប ក ៀ អ ុប ៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី ស្ុំ  ឝើន់េណា               េស្      ភៈគៈវា 

    ឥតិបិ  ឧមបក្ខ្បរមតថបារមីសម្បមន្ថ្    មស្  ភគវា  ។ 
       អិតិបុ ិ        អ ុេប ក ៀ ប ៈរ៉េៈាឝើត់ ថៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី ស្ុំ  ឝើន់េណា               េស្       ភៈគៈវា 

       រពោះដ៏ានរពោះភាគអងេនាោះ      រពោះអងបរិបូណ៌េ៉យ 
       ឧេបឿខើ រម ី   ឧេបឿខើឧប រមី    ឧេបឿខើបរមតថ រមី   ដូេចនោះផង  ។ 
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   * ឥតិបិ  សមតឹសបារមីសម្បមន្ថ្    មស្ភគវាតិ   
           អិតិបុិ        សៈម ៈតឹងសៈ ឝើរ៉េ់ៈមុី  ស្ុំ  ឝើន់េណា           េស្ភៈគៈវាតិ 

      រពោះដ៏ានរពោះភាគអងេនាោះ  រពោះអងបរិបូណ៌េ៉យ រមីទាុំង ៣០ ដូេចនោះឯង  ។ 
**    សមតឹសបារមីតានុភាមវន    មយឞ ំ   ហនតវា    សមពវ 
                  សៈម ៈតឹងសៈ ឝើរ៉េៈមុីោ     នុភាេវនៈ              ៃម  ោុំង      ហន់ ោរើ       ស្ប់ េប  

         ទុក មស្ក មោគ ភយូបទទវ មទមនស្ឝុបាយាមស 
            ទុក ខ្ៈ   េស្កៈ      េរាគៈ     ភៈយូ  ឝើត់ ទៈវៈ         េទាមៈនាស់ សុ ឝើោឝើេស 

         អមនក្    អនតោយាបិ    វិនស្ឝនត ុ   អមសសមតា  ។ 
             អៈេណឿ          អន់ តៈរា ើោឝើបិុ           វិនាស់ សន់តុ            អៈេសសៈេោ 

**   េ៉យអានុភាព  ៃន រមីទាុំង  ៣០  ( ៃនរពោះដ៏ានរពោះភាគអងេនាោះ )  សូម
ឲើយកុំោត់បង់នូវទុកេស្ក   េរាគភ័យឧបរទព   េទាមនសើឝ   និងឧ ោសៈ
ទាុំងឡាយទាុំងពួង  ទាុំងេសចក៵ីអនតរាយទាុំងឡាយរបស់ខ្៳ហុំ  ចូរឲើយវិនាស ត់េៅកុុំ
បីានេសសសល់េឡើយ  ។ 

 
************************** 

 

 
 

*ែន នាងរកូចៅមើ   េៅកនហងបនាយើ  កុុំថារួចខ្លអន 
ជូរៅតើស់ពីែម   ហូរែហដល់កូន  េទាោះខ្ុំែកខ្លអន 

 នរតឹមៃ ើុំង ូវ  ។ 
                                                                          ( អាោរើយ ឆឹង  ឿន ) 
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ជយបរិតត្ថ្រមមាភ ្
         ជយំ    មទវមនុស្ានំ    ជមយា   មហាតុ    បោជិមតា 
          ជៈោុំង     េទវៈមៈនុស ស្ណាុំង        ជេោ         េោតុ           ប ៈរា ើជិេោ 

        ជ័យជមនោះ  ចូរេកើតានដល់េទវោ  និងមនុសើឝទាុំងឡាយ  ែដលោញ់េហើយ
ចូររតឡប់េៅំានជ័យជមនោះ  ។ 
        មារមសន្     អភិកន្ឌ្    សមន្ឌ្    ទវ្ទសមយាជន្ 
           ារៈេសណា       អៈភិឿក់ កន់ោ     សៈម ន់ោ          ទារើទៈសៈេោឝើជៈនា 

         ខ្នតិមមតាឌ្      អធិោដ្ន្    វិទធំមសតាវ្ន    ចកុមា 
           ៀន់ តិេម តោ         អៈធិតថាណា        វិត ធាុំងេសោរើ នៈ      ោក់ ខ្ុាឝើ 

         ភវាភមវ      សំសរមន្ឌ្     ទិពវចកុំ     វិមស្ធយិ 
             ភៈវាភៈេវ            ស្ុំងសៈរ៉េន់ េោ     ទិពៈ  ោក់ខ្ុង        វិេស្ធៈយិ 

          
       រពោះសមពហទធំាងើស់     រទង់ានប ញ្ើចកហ    ឿលែដលអេនាឍើលេៅកនហងភព
តូច  ភពធុំ    រទង់កាងើត់បង់នូវារ    និងេសនាៃនារ   ឲើយកនលងផុតេៅអុំព ី១២ 
េោជន ៍    េ៉យជុុំវិញ   េ៉យខ្នតិ រមី   េមោឋើ រមី   និងអធិ ញ៉ើន រមី  
េហើយរទង់ជរមោះនូវទិពវចកហ  ។ 
បរិយាបន្ថ្ធិមស្តាឍ្នំ      ហិតាយ     ច    សុខាយ   ច 

      ប ៈរុិោឝើ ឝើន់ ណាធិេស្ត ថាណាុំង           ហិោយៈ          ចៈ       សុៀយៈ       ចៈ 

ពុទធកិចចំ    វិមស្មធតាវ្    បរិតតនតមភណាម    មហ 
            ពុត ធៈកិច ោុំង      វិេស្េធោរើ            ប ៈរុិត តន់ ោុំភៈណាមៈ      េហ 
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រពោះស្ស្ឈើរទង់បុំេពញនូវពុទធកិច  េដើមើបីរបេោជន៍ផង  េដើមើបីេសចក៵ីសុខ្ផង 
ដលស់តវទាុំងឡាយ   ែដល ននូវេសចក៵ីចេរមើនដ៏ៃរកែលង   េយើងទាុំងឡាយ    
សូធើយឥឡឡវេនោះ   នូវរពោះបរិតតេនាោះ   ។ 
 

ជយបរិតត្ថ្ 
 
មហាក្រុណិមក្   ន្មថ្  ហិតាយ   សពវបាណិនំ 
      មៈោឿរ៉េុណិេឿ               នាេថា         ហិោយៈ          ស្ប់ ពៈ ឝើណិណាុំង 

បូមរតាវ ្  បារមី   ស វ្    បមតាឌ្      សមមាព្ធិមុតតមំ 
 ប ូេរ៉េត ោរើ         ឝើរ៉េៈមុី       ស្ប់ ពា       ឝើត់ េោ           ស្ុំ េពាធិមុតតៈា ើុំង 

រពោះសាមើសមពហទធ   ំទីពឹងៃនសតវេោក   រទង់របកបេ៉យមោករុណា  រពោះអង
បុំេពញនូវ រមីទាុំងឡាយទាុំងពួង  េដើមើបីរបេោជន៍ដល់សតវទាុំងអស់ េហើយរទង់
 នដល់នូវសេាពើធិ្ញើណដ៏ឧតតមេហើយ  ។ 
ឯមតន     សចចវមជជន    មហាតុ    មត       ជយមងលំ 
  េអេតនៈ         ស្ច់ ចៈវា ើច់ េជ នៈ         េោតុ          េត           ជៈយៈាុំងគៈោុំង 

     េ៉យកិរិោេពាលនូវពាកើយសចៈេនោះ សូមជ័យមងលេកើតានដល់អនក  ។ 
ជយមន្ឌ ្   ម ធិយា   មូមល    សក្ោនំ     ននទិវឌ្ឍមន្ 
  ជៈយន់ េោ          េពាធិោ            មូេល        ស្ក់ កើាណាុំង       ណន់ ទិវាត់ ធៈេនា 

ឯវំ    តវំ     វិជមយា     មហាហ ិ    ជយស្ឝុ      ជយមងមល 
េអវា ើុំង     ោរើុំង         វិជៈេោ              េោហិ            ជៈោស ់សុ            ជៈយៈាុំង គៈេល 
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អបោជិតបលលមង        សីមស       បឋវិមបាកមរ 
  អៈប ៈរា ើជិតៈ ឝើល់ ឡាុំង េក               សីេស                ប ៈឋៈវិេ ឝើក ខ្ៈេរ៉េ 

អភិមសមក    សពវពុទត្នំ     អគប្បមតាឌ ្   បមមាទត ិ ។ 
    អៈភិេសេក          ស្ប់ ពៈពុត ធានាុំង      អាក់ េប ់  ឝើត់ េោ       ប ៈេាទៈតិ                      

រពោះសាមើសមពហទធរទង់ៈ ើុំងេសចក៵ីេរតកអរ   ៃនសកើយទាុំងឡាយ   ឲើយចេរមើនរពោះអង
ឈនោះារេហើយ     នដល់នូវភាពំបុគលរបេសើរបុំផុត       រទង់រីករាយ             
( ចុំេពាោះធម៌ែដលរពោះអងរោស់ដឹង ) េលើអបរាជិតបលល័ង ំជ័យមងលេទៀបគល់
េពាធិរពឹកើឝរតង់ផតិែផនដី  ដូចំសលឹកឈូក  ំទីអភិេសកៃនរពោះពុទធរគប់រពោះអង  
( ោឝើងណាមិញ )សូមឲើយអនកំបុគលានជមនោះឈនោះ( អស់សរតូវ) ោឝើងេនាោះឯង ។ 

  សុនកតតំ     សុមងលំ     សុបភាតំ     សុហុដ្ឌិតំ 
សុនាក់ ៀត់ ោុំង     សុាុំង គៈោុំង         សុប ៈភាោុំង          សុហុត ថិោុំង 

សុខ្មណា   សុមុហុមតាឌ្   ច    សុយិដ្ឌំ     រពហមចារិសុ 
   សុខ្ៈេណា           សុមុហុត េោ         ចៈ      សុយិត ថាុំង         រ ុំមៈោរុិស ុ

   ( េពលណាែដលសតវទាុំងឡាយ របរពឹតតលសេ៉យឿយ វាោ ចិតត េពលេនាោះ ) 
េះមើោះថាំនកតតឫកើឝលស  ំមងលលស  ំេពលភលឺស្រើងលស  ំេពលៃនអរុណរោះលស 
ំខ្ណៈលស ំោមលស ( ទានែដលបុគល នបូំេហើយ ) ដល់រពហមោរីបុគល
ទាុំងឡាយ ( កនហងេពលេនាោះ ) េះមើោះថាំេរគឿងបូំលស  ។ 
បទកិណ ំ   ក្យកមមំ     វាចាកមមំ    បទកិណំ 
ប ៈទាក់ ខ្ិណាុំង       ឿយៈឿុំ ា ើុំង           វាោឿុំ ា ើុំង         ប ៈទាក់ ខ្ិណាុំង 

បទកិណ ំ  មមន្កមមំ   បណិធី  មត  បទកិណា 
ប ៈទាក់ ខ្ិណាុំង      មៈេនាឿុំ ា ើុំង         ប ៈណិធី       េត      ប ៈទាក់ ខ្ិណា 
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( កនហងៃថេនាោះ ) ឿយកមម ក៏េះមើោះថានាុំឲើយានេសចក៵ីចេរមើន វចីកមម ក៏េះមើោះថានាុំ
ឲើយានេសចក៵ីចេរមើន មេនាកមម  ក៏េះមើោះថានាុំឲើយានេសចក៵ីចេរមើន 
េសចក៵រី ថាតើទាុំងឡាយរបស់អនកទាុំងេនាោះ ក៏េះមើោះថានាុំឲើយានេសចក៵ីចេរមើន  ។ 
បទកិណាន ិ   កតាវ្ន     លភនតមតថ       បទកិមណ 
  ប ៈទាក់ ខ្ិណានិ          ឿត់  ោរើនៈ        លៈភាន់ោត់ េថ           ប ៈទាក់ ខ្ិេណ 
      បុគលែដល នេធវើនូវឿយកមម    វចីកមម    មេនាកមម   គួរដល់េសចក៵ីចេរមើន  
( ោឝើងេនោះ ) េហើយក៏រែមង ននូវរបេោជន៍ដ៏ចេរមើនទាុំងឡាយ  ។ 
មស្    អតថលមទត្     សុខ្ិមតា      វិរុម្ហ្    ពុទធស្សមន 
  េស្       អាត់ ថៈឡាត់េធា           សុខ្ិេោ             វិរុល ឡៈេោ       ពុត ធៈស្សៈេណ 

អមោម្    សុខិ្មតា    មហាហិ    សហ    សមពវហិ    ញាតិភិ 
   អៈេរាេេ            សុខ្ិេោ              េោហិ           សៈហៈ        ស្ប់ េប ហិ         ៈតិភិ 

អនក ( ំបុរស )   េនាោះចូរ ននូវរបេោជន៍     ននូវេសចក៵ីសុខ្ ចូរចេរមើនកនហង
រពោះពុទធស្សនា ចូរកុុំឲើយានេរាគ ឲើយ ននូវេសចក៵ីសុខ្ រពមទាុំងៈតិទាុំងឡាយ
រគប់េតើ   ។ 
ស្    អតថលទត ្   សុខិ្តា    វិរុ្ហ្     ពុទធស្សមន 
ស្        អាត់ ថៈឡាត ់ធា        សុខ្ិោ         វិរុល ឡៈោ        ពុត ធៈស្សៈេណ 

អមោ្      សុខិ្តា     មហាហិ    សហ    សមពវហិ    ញាតិភិ 
   អៈេរាេ            សុខ្ិោ              េោហិ           សៈហៈ        ស្ប់ េប ហិ         ៈតិភិ 

អនក ( ំន្រសតី ) េនាោះ ចូរ ននូវរបេោជន៍    ននូវេសចក៵ីសុខ្    ចូរចេរមើនកនហង
រពោះពុទធស្សនា   ចូរកុុំឲើយានេរាគ   ឲើយ ននូវេសចក៵ីសុខ្  រពមទាុំងៈតិ
ទាុំងឡាយរគប់េតើ  ។ 
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មត     អតថលទត្     សុខិ្តា     វិរុ្ហ្      ពុទធស្សមន 
 េត        អាត់ ថៈឡាត់ ធា         សុខ្ិោ           វិរុល ឡៈោ         ពុត ធៈស្សៈេណ 
អមោ្    សុខិ្តា    មហាថ     សហ     សមពវហិ   ញាតិភិ 
   អៈេរាេ            សុខ្ិោ           េោថៈ           សៈហៈ          ស្ប់ េប ហ ិ        ៈតិភិ        

 អនកទាុំងឡាយ ( ទាុំងបុរសទាុំងន្រសតី ) េនាោះ ចូរ ននូវរបេោជន៍    ននូវេសចក៵ី
សុខ្  ចូរចេរមើនកនហងរពោះពុទធស្សនា   ចូរកុុំឲើយានេរាគ   ឲើយ ននូវេសចក៵ីសុខ្  
រពមទាុំងៈតិទាុំងឡាយរគប់េតើ ៕ 

 
 

អរិយសចចៈ  ៤ យា ្ងគឺ 
       ពាកើយថា  អរិយសចច  ែរបថា   របស់ពិតោឝើងរបេសើរ   របស់ពិតៃនរពោះ
អរិយៈ  របស់ពិតែដលៅឃើយោកសរតូវ  គឺកិេលស  របស់ពិតែដលេធវើបុថុជ៱នឲើយ
ឿយើយេៅំ  អរិយៈ  ។    អរិយសច  ៤ េនោះ   លសវិេសសេលើសំងសចៈ
ទាុំងឡាយដៃទ    េរពាោះសចៈោឝើងដៃទរេន់ែតឲើយ នសេរមចរបេោជន៍រតឹម
ំតិេនោះ   និងំតិមុខ្ប ុេណា្ើោះ    មិនែមនឲើយសេរមចដល់បរមតថរបេោជន៍ នេទ    
ឯអរិយសច ៤  អាចឲើយសេរមចដល់  បរមតថរបេោជន៍ នេទៀតផង  ។   ែដលថា
ំរបស់ពិតេនាោះ  ក៏េរពាោះែតមិនែរបរបួលេៅំោឝើងដៃទ  េបើំទុក ក៏ំទុកពិតៗ  
។   តណាហើំមូលេហតុឲើយទុកេកើត  ក៏េកើតពិត  ។   ឿល នពិោរណាេៅេហើយ  
ក៏េទៀងែតេ ើញថា  ំរបស់ពិតរគប់ោឝើង   េបើរតឡប់ែរបឿយើយវិញ ន  ក៏មិន
ែមនំ អរិយសចេឡើយ  ឯអរិយសចទាុំង ៤ េនោះ ំបរមតថ  មិនានខ្លអន  មិនាន
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រ ណ  រេន់ែតំ ន្មធមិ  ែតានអុំណាចអាចឲើយផលោឝើងពិេសសដល់
អនកបដិបតត ិ ។   រពោះពុទធាងើស់  ឿល នរោស់ដឹង  ក៏េរពាោះែតរំបរបស់ពិត  ៤ 
ោឝើង   ដូចេពាលមកេនោះ  ។ 
     ឯអនករ ថាតើបដិបតតិកនហងអរិយសចធម៌  គឺមុនដុំបូង  រតូវកុំណត់ដឹងទុក ទាុំង
ៀងកនហង  និងៀងេរៅ  ឲើយេ ើញចើាស់ថា  ំេសចក៵ីពិតោឝើងណា  ។  ឯទុកេនាោះ  
សុំេៅយកឿរេកើត ១,  េសចក៵ីោស់ ១,  េសចក៵ីស្យើប់ ១, ទុកផលឡវឿយ  គឺេសចក៵ី
ឈឺោប ់១,  ទុកផលឡវចិតត ១, េសចក៵េីស្យេស្ក ១,  េសចក៵ីយុំេរៀបរាប់ ១,េសចក៵ី
ចេងសៀតចងសល់ចិតត ១,  ជួបរបទោះនឹងរបស់មិនេប់ចិតត ១,  រពាត់រ សោករបស់ំ
ទីេពញចិតត ១,  រ ថាតើអវីមិន នសេរមចដូចរ ថាតើ ១  ។  ទុកទាុំងអស់េនោះ  ឿល
េបើពិោរណាឲើយលសិតេៅេទៀត  ក៏នឹងេ ើញថា ំទុកពិត  េរពាោះឿលេកើតេឡើង
េហើយរែមងំេហតុឲើយសតវអត់ធន់ នេ៉យរក  ឬធន់មិន ន  ។  េហតុដូេចនោះ  
េយើងកុុំវេងវងចូលចិតតថា  រាងឿយេយើងំសុខ្េនាោះេឡើយ  ោមពិត ែតំទុក
សុទធែតំទុក  េហើយកុំពុងែតនាុំេតើសនើឝុំទុកេទៀតផង  ប ុែនតេយើងមិនដឹងខ្លអន  េរពាោះ
វេងវងេៅកនហងេសចក៵ីសុខ្ទាល់ែតធាយើប់ខ្លអនែលងស្គើល់ទុកដេូចនោះ  ។ 
១. ទុកសចចៈ  គឺទុកទាុំង ១២ កងំេដើមាន  ៖ 
១.ំតទិុក    េសចក៵ីទុកានំតិ  ំបច័យ  ោប់េផ៵ើមរាប់ោុំងអុំពីចូលមកោប់
បដិសនធ ិ កនហងៃផទាោ នេសចក៵ីេៅឈើរកោយំនិរនតរ៍ឥតរស្ករស្នត  ។ 
២. ជរាទុក  េសចក៵ីទុកានឿរោស់រេុំរេ ំបច័យ  រាប់ោុំងអុំពីរបសូរតេចញ
ោកគភា៌ោេរៀងមកេ៉យស្ររូបរាងឿយេនោះេចោះែតរទុឌេរទាមរេុំរេេៅ  ។ 
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៣. ពើាធិទកុ    ទុកានេរាគែដលោយីេបៀតេបៀន  ឲើយឈឺ  ំបច័យ  ។ 
៤. មរណៈទកុ   ទុកានេសចក៵ីស្យើប់  ំបច័យ  េរពាោះថា  ឿលេបើពើាធិចូលមក
លុកលុយរូបឿយ  មរណៈក៏ទន្រនាឍើនចូលមកជិត  េម ល ោោះេហើយ សតវក៏េកើតទុករពួយ  
ំពនលឹកេរពាោះេ ើញមរណៈេៅស្ឍើក់រាុំងពីមុខ្  ។ 
៥. េស្កទុក     ទុកបណាដើលឲើយស្ឈើយរសេណាោះ ចុំេពាោះសតវ និងសៃខើរំទី    
                    រសឡាញ់  ែដលរពាត់រ សេៅ  ។ 
៦. បរេិទវទកុ     ទុកបណាដើលឲើយតុំអូញេរៀបរាប់ពីឿរ កុំសត់ករមេផើឝងៗ  ចុំេពាោះ 
                     សតវ និងសៃខើរ  ែដលរពាត់រ សេៅ  ។ 
៧. ទកុទុក         ទុកលុំ ក  ែតចុំែណកផលឡវឿយ េ៉យឿរេនឿយហត់េផើឝងៗ  ។ 
៨.េទាមនសើឝទុក  ទុកេរពាោះេសចក៵ីអាក់អន់តូចចិតតចុំេពាោះ អារមមណ៍ ែដល    
                      េ នើស នងដល់ចិតត  ។ 
៩.ឧ ោសទកុ   ទុកបណាដើលឲើយអួលអាក់កនហងចិតត  េរពាោះនឹកេ ើញដល់សតវ និង  
                       សៃខើរំទីរសឡាញ់  ែដលរពាត់រ សេៅយូរេហើយ  ។ 
១០. អបើបេិយហ ិ សមើបេោគទកុ    ទុកេរពាោះជួបរបសពវសតវ   និងសៃខើរ 
                                          ែដលមិនរតូវចិតត  ។ 
១១. េយហិ  វបិើបេោគទកុ        ទុកេរពាោះរពាត់រ សនិរាសោក សតវ និងសៃខើរ 
                                       ែដលខ្លអនេពញចិតត  ។ 
១២.យមើបចិ៰ុំ ន លភតិ តមើប ិទកុ  ទុកេកើតមកអុំពីរ ថាតើមិន នដូចបុំណងចង់ ន          
                                      របស់ណាមិន នរបស់េនាោះ  ។ 
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** សងេិតតន បញ្ហ ទានកនាណើទុឿខើ  ទុកទាុំងអស់របមូលមកានែត  ឧ ទាកនធ  
ទាុំង ៥ ំេមទុក  ។  ទុកទាុំង  ១២ របឿរេនោះ  េះមើោះថា  អភិេញ្៴យើយធម៌  ។ 
២. សមុទយសចចៈ   នដល់តណាហើទាុំង  ៣ េ៉យសេងប ឬតណាហើទាុំង     
                              ១០៨ េ៉យពិស្ឈើរ  ។ 
៣.  និមោសចចៈ   នដល់រពោះនិពារើន  ែដលអនករ ជ៳ទាុំងឡាយគួរេធវើឲើយំក់ 
                       ចើាស់េ៉យមគ្ញើណទាុំង ៤  ។ 
៤.  មគសចចៈ     នដល់រពោះសរេពជ៳រទង់រោស់ដឹងនូវធម៌   ែដលគួរចេរមើនគ ឺ
មគសច  នដល់អរិយមគ ែដលរបកបេ៉យអង ៨ របឿរានសាមើទិដ៶ិំេដើម។ 
 

អរិយមគអង  ៨ 
១.  សមាម្ទិដ្ឌ ិ              ( ស្ុំ ាឝើទិត ថិ )    ប្ញើេ ើញរបៃព ១ 
២.  សមាម្សងប្បៈ  ( ស្ុំ ាឝើស្ុំងឿប់ ប ៈ )    រតិោះរិោះរបៃព ១ 
៣.  សមាម្វាចា              ( ស្ុំ ាឝើវាោ )    វាោរបៃព ១ 

៤.  សមាម្កមមនតៈ         ( ស្ុំ ាឝើឿុំ ម ន់តៈ )    ឿរៃររបៃព ១ 
៥.  សមាម្អាជីវៈ           ( ស្ុំ ាឝើអាជីវៈ )    ចិញ្ឹមជីវិតរបៃព ១ 
៦.  សមាម្វាយាមៈ      ( ស្ុំ ាឝើវាោមៈ )    ពើាោមរបៃព ១ 
៧.  សមាម្សតិ               ( ស្ុំ ាឝើសៈតិ )    រលឹករបៃព ១ 

៨.  សមាម្សមាធិ          ( ស្ុំ ាឝើសៈាឝើធិ )   ោុំងចិតតៀឆើប់របៃព ១   ៕ 
                                                                             សុ.   អង.   តិក.   ទុតិយ.   ទុំព័រ ១៨៩ 
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បដ្ិចចសមុប្ាទ 
អវិជាជ្   បចចយា   សង្ខ្ោ  (  អៈវិច ំ   ឝើច់ចៈោឝើ   សង ់ៀរា ើ  )  
សៃខើរទាុំងឡាយ ( េកើតាន )  េរពាោះបច័យ គឺ អវិំឆើ (  េពាលគឺ េសចក៵ីលង់ ) ។ 
សង្ខ្រប្បចចយា   វិញ្ញ្ណំ   (  សង់ ៀរា ើប់ ឝើច់ ចៈោឝើ   វិញ ៈណាុំង )          

វិ ញ្ើណ  ( េកើតាន )   េរពាោះបច័យ  គឺ សៃខើរ ។ 
វិញ្ញ្ណប្បចចយា   ន្មរូបំ  (  វិញ ៈណាប់  ឝើច់ ចៈោឝើ  នាមៈរូ  ើុំង )   

នាម និងរូប (េកើតាន) េរពាោះបច័យ គឺ  វិ្ញើណ ។ 
ន្មរូបប្បចចយា ស្យតនំ  (  នាមៈរូប ៈ ឝើប ់ ឝើច់ ចៈោឝើ   សៈឡាយ ៈតៈណាុំង  )  
អាយតនៈ ៦ ( េកើតាន ) េរពាោះបច័យ គឺ នាម និងរូប ។ 
ស្យតនប្បចចយា ផមស្ា ( សៈឡាយៈតៈណាប់  ឝើច់ចៈ ោឝើ ផ្ស់ េស្ ) 
សមផសើឝ ( េកើតាន ) េរពាោះបច័យ គឺ អាយតនៈ ៦ ។ 

ផស្ឝប្បចចយា   មវទន្   ( ផ្ស ់ស្ប់ ឝើច់ ចៈោឝើ   េវទៈនា  )  
េវទនា (  េកើតាន ) េរពាោះបច័យ គឺ សមផសើឝ  ។ 
មវទន្បចចយា   តណាហ ្ (  េវទៈនា ឝើច់ ចៈោឝើ  តន់ ោ  )  
តណាហើ ( េកើតាន ) េរពាោះបច័យ គឺ េវទនា ។ 

តណាហ្បចចយា   ឧបាទនំ  (  តន់ ោ ឝើច់ ចៈោឝើ   អ ុ ឝើទាណាុំង  )     
ឧ ទាន ( េកើតាន ) េរពាោះបច័យ គឺ តណាហើ  ។ 
ឧបាទនប្បចចយា   ភមវា  (  អ ុ ឝើទាណាប់  ឝើច់ចៈោឝើ   ភៈេវា  )   
ភព ( េកើតាន )  េរពាោះបច័យ គឺ ឧ ទាន  ។ 
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ភវប្បចចយា   ជាតិ  (  ភៈវាប់  ឝើច់ចៈោឝើ   ំតិ  )    
ំត ិ( េកើតាន )  េរពាោះបច័យ គឺភព  ។ 
ជាតិប្បចចយា   ជោមរណំ  ( ំតិប  ឝើច់ចៈោឝើ   ជៈរាមៈរៈណាុំង )    
ជរា  និងមរណៈ ( េកើតាន )  េរពាោះបច័យ គឺ ំតិ  ។ 
មស្កបរិមទវទុក្ មទមនស្ឝុបាយាស្   សមភវនត ិ 
            េស្កៈ ប ៈរុិេទវៈទុកខ្ៈេទាមៈនាស់សុ ឝើោឝើស្                   ស្ុំ ភាក់វាន់ តិ   
េសចក៵ីេស្ក  េសចក៵ីខ្ើឝឹកខ្ើឝអល េសចក៵ីរពួយ េសចក៵ីតូចចិតត និងេសចក៵ីចេងសៀត
ចងសល់ទាុំងឡាយក៏រែមងេកើតាន ( េរពាោះំតិំបច័យែដរ ) 
ឯវមមតស្ឝ   មកវលស្ឝ  ទុកកនធស្ឝ   សមុទមយា   មហាតិ  

    េអវៈេមោស ់សៈ        េកវ៉េៈឡាស់ សៈ     ទុក ខ្ៈៀន់ ធាស់សៈ        សៈមុទៈេោ           េោតិ    
កិរិោេកើតាន ៃនកងទុកទាុំងអស់េនោះ ានេ៉យរបឿរដូេចនោះ ។ 
អវិជាជ្យមតវវ    អមសសវិោគនិមោោ    សង្ខ្រនិមោមោ                
     អៈវិច ំយៈេតវវៈ                អៈេសសៈវិរាគៈនិេរាធា                      សង់ ៀរៈនិេរាេធា        
កិរិោរលត់ៃនសៃខើរ េរពាោះកិរិោរលត់េ៉យអរិយមគ ឥតានេសសសល់ៃន
អវិំឆើែមនពិត  ។ 
សង្ខ្រនិមោោ វិញ្ញ្ណនិមោមោ  (  សង់ ៀរៈនិេរាធា   វិញ ៈណាុំងនិេរាេធា  )

កិរិោរលត់ៃនវិ្ញើណ  េរពាោះរលត់ៃនសៃខើរ  ។ 
វិញ្ញ្ណនិមោោ ន្មរូបនិមោមោ (  វិញ ៈណាុំងនិេរាធា  នាមៈរូប ៈនិេរាេធា  ) 
កិរិោរលត់ៃននាម និងរូប  េរពាោះរលត់ៃនវិ្ញើណ  ។ 
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ន្មរូបនិមោោ   ស្យតននិមោមោ   
    នាមៈរូប ៈនិេរាធា                    សៈឡាយៈតៈនៈនិេរាេធា  

កិរិោរលត់ៃនអាយតនៈ ៦ េរពាោះរលត់ៃននាម និងរូប  ។ 
ស្យតននិមោោ ផស្ឝនិមោមោ (សៈឡាយៈតៈនៈនិេរាធា ផ្ស់ សៈនិេរាេធា)  
កិរិោរលត់ៃនសមផសើឝ   េរពាោះរលត់ៃនអាយតនៈ ៦  ។ 
ផស្ឝនិមោោ  មវទន្និមោមោ  ( ផ្ស់ សៈនិេរាធា  េវទៈនានិេរាេធា  )  
កិរិោរលត់ៃនេវទនា   េរពាោះរលត់ៃនសមផសើឝ  ។ 
មវទន្និមោោ   តណាហ្និមោមោ  (  េវទៈនានិេរាធា  តន់ ោនិេរាេធា  )  
កិរិោរលត់ៃនតណាហើ  េរពាោះរលត់ៃនវរទនា ។ 
តណាហ្និមោោ  ឧបាទននិមោមោ   ( តន់ ោនិេរាធា  អ ុ ឝើទានៈនិេរាេធា  ) 
កិរិោរលត់ៃនឧ ទាន េរពាោះរលត់ៃនតណាហើ  ។ 
ឧបាទននិមោោ   ភវនិមោមោ  ( អ ុ ឝើទានៈនិេរាធា   ភៈវៈនិេរាេធា  )  
កិរិោរលត់ៃនភព  េរពាោះរលត់ៃនឧ ទាន ។ 
ភវនិមោោ   ជាតិនិមោមោ  (  ភៈវៈនិេរាធា  ំតិនិេរាេធា  )   
កិរិោរលត់ៃនំត ិ េរពាោះរលត់ៃនភព  ។ 
ជាតិនិមោោ   ជោមរណំ  (  ំតិនិេរាធា  ជៈរាមៈរៈណាុំង  )  
ជរា និងមរណៈ  ( រលត ់)     េរពាោះកិរិោរលត់ៃនំតិ  ។ 

មស្កបរិមទវទុកមទមនស្ឝុបាយាស្   និរុជ្ឈនត ិ                       
          េស្កៈ ប ៈរុិេទវៈទុកខ្ៈេទាមៈនាស់សុ ឝើោឝើស្                     និរុច ឆន់ តិ  
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េសចក៵ីេស្ក   េសចក៵ីខ្ើឝឹកខ្ើឝអល   េសចក៵ីរពួយ   េសចក៵ីតូចចិតត   និងេសចក៵ី
ចេងសៀតចងសល់ទាុំងឡាយក៏រែមងរលត់េៅ  ( េរពាោះកិរិោរលត់េៅៃនំតិែដរ  ) ។   
ឯវមមតស្ឝ   មកវលស្ឝ   ទុកកនធស្ឝ   និមោមោ   មហាត ិ 
   េអវៈេមោស់ សៈ         េកវៈឡាស់ សៈ      ទុក ខ្ៈៀន់ ធាស់សៈ       និេរាេធា           េោតិ   
កិរិោរលត់េៅៃនកងទុកទាុំងអស់េនោះ ានេ៉យរបឿរដូេចនោះ ៕ 
                                                      ( បិដកេលខ្ ៦ ទុំព័រ ១,  បិដក ៥២ ទុំព័រ ១១៣ ) 

********************** 

ឱវាទ ក្យរបមៅរបស់រពះពុទធ  ៣ យា ្ង 
១. សពវបាបស្ឝ អករណំ  រទង់របេៅមិនឲើយេធវើ បទាុំងពួង គឺឲើយេវៀរោក                               
      ( ស្ប់ ពៈ ឝើ ឝើស់ សៈ អៈកៈរៈណាុំង)  ទុចរិត  របរពឹតតអារកក់េ៉យឿយ  វាោ ចិតត ។ 
២. កុសលស្ឝូបសម្បទ   រទង់របេៅឲើយៈ ើុំងកុសលឲើយដល់រពម  គឺឲើយ             
      ( កុសៈឡាស់ សូ  ប ៈស្ុំ ប ៈទា )    របកបសុចរិត របរពតឹតលសេ៉យឿយ វាោ ចិតត ។  
៣. សចិតតបរិមយាទបនំ    រទង់របេៅឲើយជរមោះចិតតរបស់ខ្លអនឲើយបរិសុទធ 
       ( សៈចិតៈប ៈរិេោឝើទៈប ៈណាុំង )        ផូរផង់ ោកេរគឿងេៅហមងចិតត  
                                        ានេោភៈ េទាសៈ េាហៈ ំេដើម  ។ 
                                                                                       សុ. ទី.  មោវគ.  ទុំព័រ  ១០៣ 

ពន្យល់ម ម្ះធម ិ
         រពោះពុទធរទង់សែម៵ងរពោះធម៌េទសនា  ានបរិោយេ៉យវិចិរតពិស្ឈើរំ
អេនកន័យ  ផុតនិសើឝ័យនឹងរាប់ ន  ែតសូមើបីពាកើយរបេៅរបស់រពោះអងេរចើនដល់ 
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េៅ ៨៤.០០០ រពោះធមមកនធេនាោះក៵ី  ក៏គង់មិនផុតអុំពីរបេៅឿយ  វាោ និងចិតតែដរ  
 នំកនហងទីេនោះ  េោកេទើបេពាលថា  ាន ៣ ោឝើងដូេចនោះ  ។  ម ើាងេទៀត  ឲវាទ
ទាុំង  ៣ ោឝើង     ឿលបុំរពួញឲើយខ្លីចុោះមកេទៀតេៅែត ២ គឺ រទង់របេៅឲើយរបរពឹតត
សុចរិត ១ រទង់របេៅឲើយលោះទុចរិត ១  ។    របឿរមួយេទៀត ឲវាទទាុំង ៣ ៖ 
ខ្ ទី ១  របេៅឲើយេវៀរោកទុចរិត   នដល់ « សីល » 
ខ្ ទី ២ របេៅឲើយរបកបសុចរិត   នដល់ « សាធិ »  
ខ្ ទី ៣ របេៅឲើយេធវើចិតតរបស់ខ្លអនឲើយហមត់ចត់   នដល់ « ប្ញើ » ដូេចនោះ  ។ 
ម្លបំណង 
១. ឿលរទង់របេៅឲើយេវៀរោកទុចរិតេហើយ េហតុេម៵ច នំរទង់របេៅឲើយរបកប
សុចរិតែថមេទៀត  េតើ ខ្េនោះានន័យោឝើងណា ? 
២. ឿលរទង់របេៅឲើយេវៀរោកទុចរិត នេហើយ ចិតតក៏រែមងានកិរិោហមត់ចត់
ោកេរគឿងេៅហមង  ាន េោភៈ េរឿធ  វេងវងំេដើម  មិនែមនឬ ?  េហតុេម៵ច
 នំរតូវរបេៅឲើយេធវើចិតតឲើយហមត់ចត់ែថមមួយំន់េទៀត ? 
៣. េបើរបរពឹតតឿយ វាោ ចិតត  ឲើយំសុចរិតមុន េហើយេទើបលោះបង់ទុចរិតបនតៀង
េរឿយេទៀតនឹងមិន នឬ ?  ឬោឝើងណា  ? 
អតាឍ្ធិប្ាយ 
        ១.  េសចក៵ីពិតោមធមមោ  អនកណាមិនរបរពឹតតេធវើអុំេពើអារកក់េ៉យ  ឿយ  
វាោ ចិតត  អនកេនាោះេះមើោះថារបរពឹតតលស   របរពឹតតរតូវេហើយ  ។ ែតឿរែដលរទង់
របេៅឲើយរបរពឹតតសុចរិតែថមេទៀត  ក៏េរពាោះេសចក៵ីរបរពឹតតេនាោះាន ២ ផលឡវ  គឺផលឡវ
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អារកក ់១ ផលឡវលស ១  ។   ឿលនឹងរបរពឹតតលោះបង់េសចក៵ីអារកក់  ឧ យែដលនឹង
គបើបីរបរពឹតតលោះបង់នូវេសចក៵ីអារកក ់ ក៏រតូវានដូចេតើ  ។   ចុំែណកៀងឿរ
របរពឹតតេសចក៵ីលសវិញ ក៏រតូវានឧ យសរាប់របរពឹតតឲើយ នលសដូចេតើ  ។   េហតុ
េនោះ  ឿលរទង់របេៅឲើយលោះឿរអារកក់  ក៏រតូវែតរទង់របេៅឲើយរបកបឿរលសផង  
ដូចោឝើងមនុសើឝអនកដុំេណើរ  េបើមិនេដើរកនហងផលឡវេទ  ក៏រតូវែតេដើរេរៅផលឡវមិនៀន  ។   
េហតុេនោះ   នំរទង់របេៅឲើយរបកបសុចរិត  គឺរបរពឹតតលស  របរពឹតតរតូវទុកែថម
េទៀត  ។ 
        ២. េោភៈ  េរឿធ  វេងវង  នឹងេះមើោះថាអស់េហើយមិនទាន់ ន េរពាោះឿរ
េវៀរោកទុចរិតេនាោះ  ំចុំែណក  សីល  អាចរាឃើប់កិេលសឲើយសប់ នែតោឝើង
េរេតរេតប ុេណា្ើោះ  ចុំែណក េោភៈ  េរឿធ  វេងវង ំេដើម  ែដលំកិេលស
ោឝើងលសិតេដករោុំៀងកនហង  មិនអាចលោះបង់េ៉យសីលឲើយអស់ នេទ  រតូវែត
លោះបង់េ៉យ  ប្ញើ  េទើបនឹងអស់េៅ ន  ។  ក៏ឯកិេលសោឝើងលសិតេនាោះ   ន
ដល់ចុំពូកកិេលសំអនុស័យ  ែដលេដកំប់េៅកនហងសនាឈើនរបស់សតវ  េបើរតឹមែត
កាយើុំងៃនឿរលោះបង់ទុចរិតែដលរាប់ថាំចុំែណកសីលេនាោះ    នឹងកុំោត់កិេលស
ោឝើងលសិតពុុំ នេឡើយ  ។  េហតុេនោះ   នំរតូវែតរទង់របេៅឲើយជរមោះចិតតទុកកនហង 
ខ្ទី ៣ ផងេទៀត  ។ 
          ៣. នឹងរបរពឹតតសុចរិតេ៉យឿយ វាោ ចិតត  ំមុនដូេោតើោះក៏ ន  េរពាោះ
ឿលដឹងផលឡវៃនេសចក៵ីសុចរិត  េហើយោុំងេសចក៵ីពើាោមរបរពឹតតសុចរិតតេរៀងេៅ 
ទុចរិតក៏េះមើោះថាអស់េៅឯង    ដូចមនុសើឝធាយើប់របរពឹតតខ្លអនំេោរ ( លួច ) ឿល
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េបើដឹងថា  ឿរលួចំអុំេពើេធវើឲើយេៅឈើរកោយ  េហើយក៏ោុំងចិតតថា  តេៅមុខ្  អញ
ែលងលួចេគេទៀតេហើយ  សូមើបីមិន នគិតលោះបង់ ខ្ែដលកនលងមកេហើយក៵ី  ក៏េៅ
ែត នេះមើោះថា  ំកិរិោលោះបង់នូវ ខ្ែដលកនលងេៅេហើយដូចេតើ  ៕ 

********************** 
 

ពុទធជយមងល្ថ្ 
************* 

១.   ហុ ំ    សហស្ឝមភិនិមិមត     ស្វុធនតំ    រគីមមខ្លំ 
        ពាហ ុង            សៈោស់ សៈមៈភិនិម មិតៈ            ស្វុធន់ ោុំង          រគីេមខ្ៈឡាុំង 

      ឧទិតមោរសមសនមារំ   ទន្ទិធមមវិធិន្  ជិតវា 
              អ ុទិតៈេែរៈសៈេសនៈារា ើុំង                   ទានាទិធាុំ មៈវិធិនា               ជិតៈវា 

      មុនិមន្ណ្    តមនតជស្    ភវតុ    មត    ជយមងោន ិ
          មុនិន េទា          តន់ េតជៈស្          ភៈវៈតុ          េត         ជៈយៈាុំង គៈោនិ 

                  រពោះមុនិនទេោឿោរើយ           ផ្ងើញ់រកុងារចិតតេាហនធ 
                  និមមិតៃដមួយពាន់                ឿន់សន្រស្ឋើវុធនានា  ។ 
                  ជិោះរគីេមខ្លំតិ               េឿញ្នាទខ្ទរពសុធា 
                  រពមេ៉យារេសនា           ពនលឹកលន់កងស័ពទស្ឞើន  ។ 
                  េ៉យធមមពិធី                    ទាន រមីំរបធាន 
                  រកុងារោញ់រទង់ៈណ       របណមើយឿយថារើយវនាឍើ  ។ 
                   



161 

 

                   រីជ័យមងល                      ចូរានដល់អនករាល់េតើ 
                  េ៉យេតជោះជោ                រពោះឈនោះាររេេនាោះេោង  ។ 

២.  មាោតិមរកមភិយុជ្ឈិតសពវរតតឹ 
       ារាតិេរ៉េកៈមៈភិយុច ឈិតៈស្ប់ ពៈរា ើត់ តឹង 

មោរម្បន្ឡវកមកមថទធយកំ   ខ្នតីសុទនតវិធិន្  ជិតវា 
       េែរា ើុំប ៈនាឡៈវៈកៈាក់ ខ្ៈម ៈថាត់ធៈោក់ ៀុំង              ៀន់ តីសុតន់ តៈវិធិនា            ជិតៈវា 

មុនិមន្ណ្    តមនតជស្    ភវតុ    មត    ជយមងោនិ 
            មុនិន េទា           តន់ េតជៈស្          ភៈវៈតុ          េត         ជៈយៈាុំង គៈោនិ 

                   រពោះមុនិនទពិននាយកៈ             ផ្ងើញ់អាឡវ័កយកេែរេៅ 
                  រឹងរូសមិនោុំងេៅ                កនហងខ្នតីគុណសតើា  ។ 
                  រហូតអស់រារតី                    រពោះជិនរសីរទង់យុទធនា 
                  ៃរកែលងរកុងារា                កនហងបឋមសេាពើធី  ។ 
                  េ៉យរពោះពិធីៈណ             រទង់ទូនាមើនេ៉យខ្នតី 
                  ៈ ើុំងចិតតអសុរី                    ឲើយបង់ពើយសន៍ចុោះវនាឍើ  ។ 
                  រីជ័យមងល                       ចូរានដល់អនករាល់េតើ 
                  េ៉យេតជោះជោ                 រពោះឈនោះអាឡវ័កយកេោង  ។ 
៣.  ន្្គិរី    គជវរំ    អតិមតតភូតំ    ទវគិចកមសនីវ 
           នាឡាគិរី           គៈជៈវៈរា ើុំង        អៈតិាឝើត់ តៈភូោុំង          ទាវាក់ គិោក់ កៈមៈសៈនីវៈ 

            សុទរុណនតំ     មមតតមពុមសកវិធិន្    ជិតវា 
                 សុទារុណន់ ោុំង             េមត ោុំ ពុេសកៈវិធិនា                ជិតៈវា 
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      មុនិមន្ណ្    តមនតជស្    ភវតុ    មត    ជយមងោន ិ
         មុនិន េទា           តន់ េតជៈស្          ភៈវៈតុ          េត         ជៈយៈាុំង គៈោនិ 
                  រពោះមុនិនទពិនជិនរសី              ផ្ងើញ់ដុំរីេះមើោះនាឡា 
                  គិរីវរគំ                         ដ៏ោនឿយើចុោះេរបងេរពច  ។ 
                  ស្ោវៅវេឆោះៃរក              ដូចេភលើងៃរពេឆោះកេមទច 
                  មុតដូចចរករកុតេពរជ            ៀយើុំងដូចឿុំអសនី  ។ 
                  េ៉យរពោះពិធីរសព               េរស្ចទឹកអប់គឺ រមី 
                  េមោឋើរពោះជិនរសី                 ៈ ើុំងដុំរីឲើយរជោះថាយើ  ។ 
                  រីជ័យមងល                       ចូរានដល់អនករាល់េតើ 
                  េ៉យេតជោះជោ                 រពោះឈនោះនាឡាគិរី  ។ 

៤.  ឧកិតតខ្គមតិហតថ    សុទរុណនតំ     ោវនតិ 
                       អ ុក ខ្ិត តៈៀក់ គៈមៈតិោត់ ថៈ       សុទារុណន់ ោុំង          ធាវាន់ តិ 

មយាជនបថងុលិមាលវនត ំ  ឥទធីភិសងតមមន្    ជិតវា 
           េោជៈនៈប ៈថាុំង គុលិាលៈវាន់ ោុំង              អ ឣត ធីភិសង់ ខ្ៈតៈមៈេនា             ជិតៈវា 

មុនិមន្ណ ្    តមនតជស្    ភវតុ    មត    ជយមងោនិ 
            មុនិន េទា           តន់ េតជៈស្          ភៈវៈតុ          េត         ជៈយៈាុំង គៈោនិ 
                   រពោះមុនិនទពិនេោកៃរត            ានរពោះទ័យេធវើ ដិោរើយ 
                  ផ្ងើញ់េោរអងហលិាល            ានករមងគឺរាមៃដ  ។ 
                  ៃនមនុសើឝែដលេត់ឿត់         មកេ៉តោក់ំាល័យ 
                  អង់អាចកុំណាចៃរក              ដ៏ានៃដស្ឍើត់របោរ  ។ 
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                  ឿន់៉វៃរគវី                    េដញរពោះមុនីស្ស្ឈើោរើយ 
                  ចាឃើយផលឡវកនាឈើរ                   កណាដើលៃរពបីេោជន៍ណាហ  ។ 
                  រីជ័យមងល                       ចូរានដល់អនករាល់េតើ 
                  េ៉យេតជោះជោ                 រពោះឈនោះអងហលិាល  ។ 
៥.  កតាវ្ន   កដ្ឌមុទរំ    ឥវ   គពភិនីយា   ចិញ្ច្យ  ទុដ្ឌវចនំ 
        ឿត់ ោរើនៈ    ឿត់ ថៈមុទៈរា ើុំង       អ ឣវៈ       េប ភនិីោ         ចិញ ោយៈ      ទុត ថៈវៈចៈណាុំង 

ជនក្យមមជ្ឈ  សមនតន  មស្មវិធិន្    ជិតវា 
                 ជៈនៈឿយៈាឝើច់ េឈ         សន់ េតនៈ         េស្មៈវិធិនា               ជិតៈវា 

        មុនិមន្ណ្     តមនតជស្    ភវតុ    មត    ជយមងោនិ 
            មុនិន េទា           តន់ េតជៈស្          ភៈវៈតុ          េត         ជៈយៈាុំង គៈោនិ 
                      រពោះមុនិនទានរពោះភាគ          ផ្ងើញ់រទុសតពាកើយនាងចិ្ងើ 
                     អុំេពើេធវើដូចំ                   រសីានគភ៌ោស់េចើសេពាោះ  ។ 
                     យកេឈើេធវើំកូន               ព័នធេពាោះខ្លអនេពាលរទេេោះ 
                     រពោះពុទធឈនោះឿលេនាោះ          េ៉យសាោរពិធី  ។ 
                     រំៃប់ពាកើយចណាឌើល            នាកណាដើលជនរបុសរសី 
                     ចិ ង្ើោញ់ រមី                គឺសចុំពាកើយសតើា  ។ 
                     រីជ័យមងល                      ចូរានដល់អនករាល់េតើ 
                    េ៉យេតជោះជោ                រពោះស្ស្ឈើឈនោះចិ ង្ើ ។ 
៦. សចចំ     វិហាយមតិសចចកវាទមកតំុ    វាទភិមោបិតមនំ 
     ស្ច់ ោុំង             វិោយៈមៈតិ ស្ច់ ចៈកៈវាទៈេកតុង                     វាទាភិេរាបុិតៈមៈណាុំង 
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អតិអនធភូតំ  បញ្ញ្បទីបជលិមតា   ជិតវា 
                     អៈតិអន់ ធៈភូោុំង           ឝើញ់ ៈឝើប ៈទីប ៈជៈលិេោ              ជិតៈវា 

មុនិមន្ណ ្    តមនតជស្    ភវតុ    មត    ជយមងោនិ 

            មុនិន េទា           តន់ េតជៈស្          ភៈវៈតុ          េត         ជៈយៈាុំង គៈោនិ 
                រពោះមុនិនទពិនអនករ ជ៳            រុងេរឿងស្ឃើចេ៉យប្ញើ   
                  ផ្ងើញ់សចកៈំ-                   និរគនថេរៅពុទធេវេនយើយ   ។ 
                  អធើារស័យលោះបង់               ពាកើយសតើយរតង់ោមេប់ៃច 
                  សរេសើរខ្លអនឯងៃរក               េលើកកមពស់ដូចដងទង់  ។ 
                  បេងើតេាហ៍ងងឹត                េ៉យេពាលឥតពាកើយេទៀងរតង់ 
                  រពោះរទង់កាងើត់បង់                េ៉យរបទីបគឺប្ញើ  ។ 
                  រីជ័យមងល                       ចូរានដល់អនករាល់េតើ 
                  េ៉យេតជោះជោ                 រពោះឈនោះសចកៈនិរគនថ  ។ 
៧. នមន្ណ្បននទភុជគំ   វិពុធំ   មហិទធឹ   បុមតតន   មថរភុជមគន 
         នន ់េទាប ៈណន់ ទៈភុជៈេុំង       វិពុធាុំង       មៈហុិត ធឹង      ប ុត េតនៈ         េថរ៉េៈភុជៈេគនៈ 

ទមាបយមន្ឌ្  ឥទធូបមទសវិធិន្    ជិតវា 
                       ទៈាប ៈយន់ េោ             អ ឣត ធូប ៈេទសៈវិធិនា                ជិតៈវា 

មុនិមន្ណ ្    តមនតជស្    ភវតុ    មត    ជយមងោនិ 
មុនិន េទា           តន់ េតជៈស្         ភៈវៈតុ         េត         ជៈយៈាុំង គៈោនិ 

                  រពោះមុនិនទពិនរទង់ៈណ         ៈ ើុំងេាគោយើនានអុំណាច 
                  ឲើយែបលងំនាគរាជ                េៅទូនាមើនពើយសន៍ភុជង  ។ 
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                  េះមើោះនេនាឍើបននទ                ចិតតេាហនធេរឿងឫទធរិង 
                  ទិដ៶ិឿចរទនង់                   រទង់ផ្ងើញ់េ៉យពិធីះន  ។ 
                  គឺឲើយឧបេទស                     ឫទធិវិេសសដល់េាគោយើន 
                  ឫទធិនាគអន៵រធាន                 ឲនចុោះោញ់រពោះេចស្ឈើ  ។ 
                  រីជ័យមងល                       ចូរានដល់អនករាល់េតើ 
                  េ៉យេតជោះជោ                 រពោះភគវាឈនោះនាគេោង ។ 

៨.  ទុ្គ្ហទិដ្ឌិភុជមគន    សុទដ្ឌហតថំ    រពហមំ 
                            ទុក េហៈទិត ថិភុជៈេគនៈ            សុទត់ ថៈោត់ ថាុំង      រពាុំ ា ើុំង 

វិសុទធិជុតិមិទធិពក្ភិោនំ   ញាណាគមទន   វិ ិធិន្    ជិតវា 
       វិសុត ធិជុតិមិត ធិពៈឿភិធានាុំង                   ៈណាគៈេទនៈ              វិធិនា             ជិតៈវា 

មុនិមន្ណ ្    តមនតជស្    ភវតុ    មត    ជយមងោនិ 
មុនិន េទា           តន់ េតជៈស្         ភៈវៈតុ         េត         ជៈយៈាុំង គៈោនិ 

                   រពោះមុនិនទពិនេេតម              ផ្ងើញ់មោរពហមេះមើោះពឿ 
                  សាគើល់ថាអាោមើ                  រុងេរឿងេ៉យគុណបរិសុទធ  ។ 
                  ៃដឿន់អាសិរិពស                  គឺចិតតរទឹស៵ិដ៏េាោះមុត 
                  ឿន់ខ្ុសផលឡវសមពហទធ                មិនេលើកោកលោះបង់រ ណ  ។ 
                  រទង់ឈនោះេ៉យពិធី               ឲសថវិេសសសរាន៵ 
                  ផើឝុំរតូវេប់សនាឈើន                គឺរពោះៈណេរ សេទសនា  ។ 
                  រីជ័យមងល                       ចូរានដល់អនករាល់េតើ 
                  េ៉យេតជោះជោ                 ឈនោះរពោមើឥតានហមង។ 
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 ឯតាបិ     ពុទធជយមងលអដ្ឌ្ថ្    មយា    វាចមន្ 
          េអោបិុ             ពុត ធៈជៈយៈាុំង គៈលៈអាត់ ថៈេថា            េោ          វាចៈេនា 

ទិនទិមន   សរមត    មតនទី    ហិតាវ្នមនកវិវិោនិ 
               ទិនៈទិេន           សៈរៈេត        មៈតន់ ទី              ហិត ោរើនៈេនកៈវិវិធានិ 

ចុបនទវានិ    មមាកំ    សុខំ្   អធិគមមយ្យ   នមោ    សបមញ្ញ្ 
    ចុ ឝើន់ ទៈវានិ         េាឝើក ៀុំង     សុៀុំង          អៈធិគៈៃម យៈ           នៈេរា         សៈ ឝើញ់ េៈឝើ 

                    េោ  នេរា  ជនឯណា       កបប ញ្ើរ សក៵ីខ្៱ិល 
                    ឧសើាហ៍ស្ងសីលទាន     សូធើយរំឭករពោះធម៌ៃថល  ។ 
                    េថារ ុំបីបទ                េនោះកុំណត់េះមើោះពុទធជ័យ 
                    ខ្ុំសូធើយសពវៗៃថ               េកើតមងលំនិរនតរ៍  ។ 
                    េស្ នេរា  រីជនេនាោះ          នរេ៉ោះេរាគអាសនន 
                    ឧបរទពអេនកលន់           ានរបឿរេផើឝងៗផង  ។ 
                    នឹងដល់ធម៌េកើឝមកើានត       គឺនិពារើនសុខ្កនលង 
                    ែលងទុកទាុំងបួនកង         េ៉យពុទធជ័យមងលេនោះ  ។ 

ចប់  ពុទធជ័យមងលេថាែតប ុេណណោះ 
(ឧកៈឝើសុតតនតរបីំ ឥនទ ែរបេចញពី លី  េហើយចង់រកងំពាកើយឿពើយ 
ពិនតិើយេ៉យ រពោះសងើសោឌើ ជួន ណាត  និងរពោះរគូវិមលប ញ្ើ  អ ុម ស ូរ ) 

*********************************** 
ខ្នតិ  ច  ឯតមមងលមតុតម ំ
េសចក៵ីអត់ធន់  េនោះំមងលដ៏ឧតតម  ។ 
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របស្ថ្ពុទធគុណ 
១. អរហុំ   រទង់រពោះនាមថា  អរហុំ   េរពាោះរពោះអងៅឃើយោកសឹកសរតូវ   េពាលគឺ
កិេលស   រពមទាុំងវាសនា   គឺឿយបេោគ   និងវចីបេោគ ។ 
        សួរថា -  រពោះនាម អរហុំ េនោះ េៅ នែតរពោះសពវញ្៴ឡពុទធមួយរពោះអងេទ  ឬ                       
                   រពោះអរហនតទាុំងអស់  េៅ នែដរ  ? 
        េឆលើយថា -  រពោះនាម អរហុំ េនោះ េៅ នែតរពោះសពវញ្៴ឡពុទធមួយរពោះអងេទ  
េរពាោះរពោះអងលោះបង់នូវវាសនា  និងបេោគ ន  ឯរពោះអរហនតដៃទៗ  លោះបង់មិន
ទាន់ ន  ដូចំរពោះស្រីបុរត  េៅំប់ឿយបេោគ  រពោះកោងើយនៈ េៅំប់ 
វចីបេោគ  ។ 
       ស-  រពោះនាមទាុំង  ១០  ានរពោះអរហុំ ំេដើមេនោះ  ានទូេៅរគប់អងរពោះ                     
             សពវញ្៴ឡពុទធទាុំងអស់  ឬអវ ី ? 
        ឆ-  រពោះនាមទាុំង  ១០  ានរពោះអរហុំ ំេដើមេនោះ  ានទូេៅរគប់អង 
រពោះសពវញ្៴ឡពុទធទាុំងអស់  េរពាោះរពោះសពវញ្៴ឡពុទធទាុំងឡាយ  ែតងរបកបេ៉យគុណ
ានអរហុំំេដើមេនោះ  ។ 
       ស- រពោះនាមទាុំង  ១០  េនោះ  អនកណាថារើយដល់រពោះអង  ? 
       ឆ-  េនមិតតិកនាម  នាមេកើតឯងេ៉យគុណៃនរពោះអង  ។ 
       ស-  កិេលស គឺអវ ី ?  ចូររាប់ខ្លោះមកេមើល  ? 
       ឆ-  កិេលស  គឺេសចក៵ីេៅហមងរបស់ចិតត  ែដលេកើតអុំពីអកុសលធម៌   
            ទាុំងពួង  ាន  េោភៈ,  េទាសៈ,  េាហៈ ំេដើម  ។ 
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       ស-  វាសនា  គឺអវ ី ?  ែរបំេសចក៵ថីា ដូចេម៵ច  ? 
       ឆ-  វាសនា  គឺលុំេៅ  ឬលុំនាុំៃនចិតត  ែរបថា  កែនលងែដលចិតតធាយើប់អារស័យ    
            ឬធាយើប់របកបេៅមក  េរចើនំតិណាស់េហើយ  េកើតំទាយើប់នាុំចិតតឲើយ    
            រអិលេៅឯង  ។ 
       ស-  បេោគ  គឺអវី  ?  ែរបំេសចក៵ថីា ដូចេម៵ច  ?  
       ឆ-  បេោគ  គឺឿររបកប  ែរបថា  េសចក៵ីរបកបរបស់ចិតត  ែដលអារស័យ
ឿយ  និងវាោ  េបើចិតតរបកបឿរមកនឹងឿយ  េៅថា  ឿយបេោគ   េបើចិតត
របកបឿរមកនឹងវាោ  េៅថា វចីបេោគ  ។ 
       ស-  ឿយ  គឺអវី  ?  ានេសចក៵ីអធិបើាយដូចេម៵ច  ? 
       ឆ-  ឿយ  គឺរបជុុំអាឿរៈទាុំង  ៣២  របឿរ  ានសក់ំេដើម  េៅថា  
ឿយេ៉យេសចក៵ីអធិបើាយថា   ំកែនលងេដកេៅរបស់ដងឡវ   ឬំកែនលងសីុជុោះ  
គឺំបងន់ៃនសតវដងឡវ  ឬំៃរពសមស្ន  សរាប់កប់េៀមើចសតវដងឡវផង  ។ 
       ស- ឿយានប ុនាមើនោឝើង  ?  គឺអវីខ្លោះ  ? 
       ឆ-  ឿយាន  ២  ោឝើងគឺ  ភូតឿយ ១,  នាមឿយ ១  ។ 
       ស- ភូតឿយ  គឺអវី ?  ចូររាប់េេលេសចក៵ីខ្លោះមកេមើល  ? 
       ឆ- ភូតឿយ  គឺ  ទឹក  ដី  េភលើង  ខ្ើយល់  ែដលេៅថា  ចតុភូតរូប  ឬេៅថា  
មោភូតរូប  ៤  ន័យខ្លោះ េៅថា  ករជឿយ  ទីរបជុុំធូលី   សាភើវរាគៃនាោបិោ  
ែដលបេងើត នំបុរតធីោ  ។ 
       ស-  នាមឿយ  គឺំេះមើោះៃនធម៌អវី  ? 
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       ឆ-    នាមឿយ  គឺំេះមើោះៃនធម៌េមើនរូប  ានចិតតំេដើម  ។ 
       ស-  វាោ  ឬវច ី គឺអវី  ?  ចូរទាញេេលខ្លោះមកពនើយល់ខ្លីៗេមើល  ! 
       ឆ-  វាោក៵ ី វចីក៵ី  គឺសម៵ីពាកើយេពាល  ឬនិោយឲើយោន់ឮេឡើង  ំបុណើយ
ខ្លោះ ំ បខ្លោះ  ំបុណើយដូចសម៵ីថា  េយើងរតូវនាុំេតើេធវើទានសីលភាវនា  េបើំ ប
ដូចំសម៵ ី ភូត កុហក  ញហោះញង ់ស កេសៀត  េជរ  បេ ឆ្ើ  តលហកកុំែបលង  ំេដើម  ។ 
២.  សាមើសមពហេទាណើ   រទង់រពោះនាមថា  សាមើសមពហេទាណើ    េរពាោះរពោះអងរោស់ដឹង  
នូវេញយើយធម៌ទាុំងពួង  េ៉យរបៃពចុំេពាោះរពោះអង  ឥតានរគូអាោរើយណារបេៅ
រពោះអងេឡើយ  ។ 
       ស-  េញយើយធម៌  គឺធម៌អវី  ?  ចូររាប់េេលេសចក៵ីខ្លោះមកេមើល  ? 
       ឆ-  េញយើយធម៌េនាោះ  គឺធម៌ែដលបគុលគបើបីដឹងាន ខ្នធ ៥,  ធាត ុ៤,   
            អាយតនៈ ១២,  និងឥន្រនទីយ៍  ៥  ំេដើម  ។ 
       ស- ខ្នធ ៥ េនាោះែរបថាដូចេម៵ច  ?   គឺអវីខ្លោះ  ? 
       ឆ- បញ្ខ្នាណើ  ខ្នធ ៥  េនាោះែរបថា  គុំនរ ៥  គឺ  គុំនររូប ១, គុំនរេវទនា ១, 
គុំនរស្ញើ ១, គុំនរសៃខើរ ១, គុំនរវិ្ញើណ ១,  ។ 
       ស-  ចុោះធាតុ  ៤ េនាោះ ែរបថាដូចេម៵ច  ?  គឺអវីខ្លោះ  ? 
       ឆ-  ចតុធាតុ  ឬ ចតុភូត  ែរបថា  ធាត ុ៤  ឬភូត  ៤  គឺ សភាវរទរទងន់ូវ    
            សតវ  ឬេកើតរ កដ គឺ ដី ១, ទឹក ១, េភលើង ១, ខ្ើយល់ ១  ។ 
       ស-  អាយតនៈ ១២  ែរបថាដូចេម៵ច  ?  គឺអវីខ្លោះ  ?                                          
       ឆ-  ទារើទស្យតនានិ  ែរបថា  អណដូង ១២ ឬរបឡាយ ១២ គឺកែនលង       
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ំទីេកើតៃនអារមមណ ៍េៅថា អាយតនៈៀងកនហងាន ៦ គឺែភនក ១,រតេចៀក ១,
រចមុោះ ១, អណាដើត ១, ឿយ ១, ចិតត ១, ។  អាយតនៈៀងេរៅាន ៦ គឺ រូប១, 
សុំេឡង  ១, កលិន ១, រស ១, សមផសើឝ ១, ធម៌ ១, ( រួមំ១២ )   អាយតនៈទាុំង 
១២  េនោះេកើតំគូៗេតើ  ។ 
       ស- ឥន្រនទយ៍ី  ៥ េនាោះ ែរបថាដូចេម៵ច ?  គឺអវីខ្លោះ  ? 
       ឆ-  បញ្ិន្រនទិោនិ  ែរបថា ធមមំតិំធុំ ៥ ោឝើង េ៉យែឡកៗពីេតើ េៅថា 
ឥន្រនទីយ៍   គឺែភនកធុំៀងេ ើញរូប ១, រតេចៀកធុំៀងឮសុំេឡង ១, រចមុោះធុំៀងឿរធុុំ
កលនិ ១, អណាដើតធុំៀងឿរដឹងរស ១, ឿយធុំៀងឿរដឹងសមផសើឝ ១, (រួមំ៥)  ។ 
៣.  វិំ ឆើចរណសមើបេនាតើ   រទង់រពោះនាមថា   វិំឆើចរណសមើបេនាតើ     េរពាោះរពោះអង
បរិបូណ៌េ៉យវិំឆើ ៣ និងវិំឆើ ៨  និងចរណៈ ១៥  ។ 
       ស-  វិំឆើ ៣  គឺអវីខ្លោះ  ?  ចូររាប់ លីំេេលអាងមកផង  ? 
       ឆ-  វិ ឆំើ ៣  េនាោះគឺ  បុេពវនិវាស្នុសើឝតិ្ញើណ  រ ំជើរឭកោមេ ើញ
ចើាស់នូវបញ្កនធ ែដលខ្លអនធាយើប់អារស័យេៅេហើយកនហងភពមុន ១, ចតូប ត្ញើណ
រ ំជើ េ ើញចើាស់នូវចុតិ និងបដិសនធិៃនសតវ ១, អាសវកយ្ញើណ រ ំជើេ ើញ
ចើាស់នូវធម ៌ ំេរគឿងេធវើឲើយអស់េៅៃនអាសវៈ ១, ( រួមំ ៣ )  ។ 
       ស- ចុោះវិំឆើ ៨ េនាោះគឺ វិ ឆំើ អវីខ្លោះ  ?  ចូររាប់េះមើោះមកេមើល  ! 
       ឆ-  វិំឆើ ៨ េនាោះគឺ  បុេពវនិវាស្នុសើឝតិ្ញើណ  រ ំជើរឭកោមេ ើញចើាស់
នូវបញ្កនធ ែដលខ្លអនធាយើប់អារស័យេៅេហើយកនហងភពមុន ១, ចតូប ត្ញើណ  
រ ំជើេ ើញចើាស់នូវចុត ិនិងបដិសនធិៃនសតវ ១, អាសវកយ្ញើណ  រ ំជើេ ើញ
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ចើាស់នូវធម ៌ ំេរគឿងេធវើឲើយអស់េៅៃនអាសវៈ ១,  វិបសើឝនាៈណ រ ំជើ
ពិោរណាេ ើញចើាស់កនហងសៃខើរ ១, មេនាមយិទធិឫទធិសេរមចេ៉យចិតត ១, ឥទធិវិធិ 
ឫទធិសេរមចេ៉យអធិ៉ញើន ១, ទិពវេស្ត  រតេចៀកទិពវអាចឮសេមលងកនហងទិៅឃើយៗ
 ន ១, េចេោបរិ្ញើណ កុំណាត់ដឹងចិតតរបស់អនកដៃទ ន ១, ( រួមំ ៨)  ។ 
       ស-  ចុោះចរណៈ ១៥ េនាោះ គឺអវីខ្លោះ  ? ចូររាប់ឲើយរគប់មកេមើល  ! 
       ឆ-  ចរណៈ ១៥ េនាោះគឺ សីលសុំវរៈ សរងួមឿយ និងវាោឲើយេរៀបរយ ១, 
ឥន្រនទីយ៍សុំវរៈ សរងួមឥន្រនទីយ៍ ទាុំង ៦ ឲើយលស ១,  េភាជេនមតតញ្៴ហោ  ភាពំអនកដឹង
របាណកនហងេភាជន ១, ំគរិោនុេោគ របកបកនហងឿរភាជើក់រឭកេ ើញេរឿយៗ ១, 
សទាណើ េជឿេហតុែដលគួរេជឿ ១, ហិរ ិេសចក៵ីៀមើស់អុំេពើទុចរិត ១, ឲតតបើបៈ េសចក៵ី
តក់សលហតៀយើច បអុំេពើទុចរិត ១, ពាហុសច ភាពៃនខ្លអនំពហុសូរត ១, វីរិយ 
េសចក៵ីពើាោម ១, សតិ េសចក៵ីរឭក ន ១,  ប្ញើ  េសចក៵ីដឹងរតូវ ១,   
បឋមជើាន ះនទី ១ លោះនីវរណ ៥ គឺ ឿមឆនទៈ  ពើា ទ  ថីនមិទធ  ឧទធចកុកច  
វិចិកិោចើ   េហើយរបកបេ៉យអង ៥ គឺ វិតក  វិោរ  បីត ិ សុខ្ ឯកគោ ១,  
ទុតិយជើាន ះនទី ២ លោះវិតក  វិោរ  របកបេ៉យ បីត ិ សុខ្ ឯកគោ ១,  
តតិយជើាន  ះនទ ី៣  លោះបីតិ  របកបេ៉យ សុខ្  ឯកគោ ១, ចតុតថជើាន  
ះនទ ី៤ លោះសុខ្  របកបេ៉យ  ឯកគោ  ឧេបឿខើ ១, ( រួមំចរណៈ ១៥)  ។ 
៤.  សគុេោ  រទង់រពោះនាមថា  សុគេោ  េរពាោះរពោះអងានដុំេណើរលស  ោងេៅ
ឿន់សុនទរស្ឌើន គឺ អមតមោនិពារើន  ។ 
       ស-  អមតមោនិពារើន  គឺអវ ី ?  ចូរែរប លីេនោះ មកេមើល  ! 
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       ឆ-  គឺំេះមើោះៃនធម៌ និងកែនលង  ែដលរំលត់េភលើងទុក  េភលើងកិេលស របស់
សតវ នេហើយ មិនានឿរស្យើប់ មិនានឿរេកើតេទៀត  ែរបថារលំត់ទុកដ៏របេសើរ
េះមើោះថា អមតមិនស្យើប់េឡើយ  ។ 
       ស- និពារើនានប ុនាមើនោឝើង  គឺអវីខ្លោះ  ? 
       ឆ- និពារើនាន ៣ ោឝើងគឺ កិេលសបរិនិពារើន  រំលត់េភលើងកិេលសអស់ឥត
េសសសល់ ១, ខ្នធបរិនិពារើន  រំលត់េភលើងទុកកនហងខ្នធអស់មិនានេសសសល់ ១, 
ធាតុបរិនិពារើន រំលត់រពោះធាតុអស់ឥតេសសសល១់ ឬនឹងេៅថា ឧ ទិេសសនិពារើន 
អនុបើាទិេសសនិពារើន  សឧ ទិេសសនិពារើន  ដូចេនោះវិញក៏ ន  ។ 
       ស-  រពោះអរហនត ទាុំងអស់ េោកបរិនិពារើនដូចេតើ ឬែបលកេតើែដរ  ? 
       ឆ-    រពោះអងបរិនិពារើន  ែបលកពីេតើ ាន ២ ោឝើងគឺ រពោះអរហនតអងខ្លោះ េោក
បរិនិពារើន ែតកិេលស និងខ្នធ  េៅសល់រពោះធាតុ  រពោះអរហនតអងខ្លោះ  េោកបរិ-
និពារើនទាុំងធាតុផង  ។ 
       ស-  ចុោះរពោះសមពហទធំាងើស់ៃនេយើងេនោះ  រពោះអងបរិនិពារើនអវីខ្លោះេហើយ  ? 
       ឆ-  រពោះអងបរិនិពារើនកិេលស និងខ្នធអស់េហើយ   េៅសល់ែតរពោះបរមស្- 
រិរិកធាតុប ុេណា្ើោះ ែដលទុកឲើយសតវេធវើសឿកើរៈបូំ  លុោះរពោះពុទធស្សនារគប់  
៥០០០ វសើា  នឹងបរិនិពារើនរពោះធាតុែថមេទៀត  ។ 
     ស-  រពោះអរហនត ានប ុនាមើនពួក  ែដលគួរដល់ឿរចូលរពោះនិពារើន ន  ? 
     ឆ- រពោះអរហនត ៣ពួកគឺ សុកវិបសើឝេឿ ១, េតវិេ ឆំើ ១, ចតេសើាបដិសមភិទា ១,      
      ( រួមំ ៣ ពួក )  ។ 
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៥.  េោកវទិូ  រទង់រពោះនាមថា េោកវិទ ូេរពាោះរពោះអងរំបចើាស់នូវរត័យេោក។  
       ស-  រត័យេោក គឺអវ ី ?  ែរបំេសចក៵ីថា ដូចេម៵ចខ្លោះ  ?   
       ឆ-  រត័យេោក  គឺេោកទាុំង ៣ ែរបថា  សភាវចេរមើនេឡើងេហើយវិនាស        
            េៅវិញ  ។ 
       ស- ចុោះេោក ៣ េនាោះគឺេោកអវីខ្លោះ  ? ចូររាប់េេលមកផង  ? 
       ឆ-  េោក ៣ េនាោះ  សៃខើរេោក  គឺនាម និងរូប១,  សតតេោក  គឺពពួក
សតវ-េោក ១, ឲឿសេោក គឺវតថហែដលមិនានវិ្ញើណ  ានែតេះមើោះទេទរៗ  
 នដល់អរូបធម ៌ គឺអាឿស ១,  ។ 
       ស-  ចុោះ ដី ទឹក េភលើង ខ្ើយល់ ទាុំង ៤ េនោះ េោកសេន្រៃគើោះចូលកនហងេោកណា  ? 
       ឆ-  ដី  ទឹក  េភលើង  ខ្ើយល់  ទាុំង ៤ េនោះ  េៅថា ភាជនៈេោក គឺំភាជនៈ   
            សរាប់៉ក់សតវ ឬរទរទង់ទុកនូវសតវទាុំងពួង  េោកសេន្រៃគើោះចូលកនហង   
            សៃខើរេោក  ។ 
       ស-  េទវោ  មនុសើឝ  សតវតិរោចើនទាុំងអស់េនោះ  េៅថាអវ ី ?   េោករាប់ 
             សេន្រៃគើោះចូលកនហងេោកណា  ? 
        ឆ-  េទវោ មនុសើឝ សតវតិរោចើនទាុំងអស់េនោះ  េៅថា សតវេោក េោក 
             សេន្រៃគើោះចូលកនហងសតវេោក ឬសៃខើរធម ៌ ។ 
       ស-  ចុោះ អាឿស គឺទីវាលទេទៗេនោះ  រាប់សេន្រៃគើោះចូលកនហងេោកណា  ?           
       ឆ- អាឿស គឺទីវាលទេទេនោះ េោកសេន្រៃគើោះចូលកនហងឲឿសេោក   
           េបើនឹងេៅថា េោកទាុំង ៣ គឺ ខ្នធេោក ១, ភាជនេោក ១, 
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ឲឿសេោក ១, ដូចេនោះវិញក៏ ន  ។ 
       ស-  ចុោះ េោកចេរមើនេឡើងេ៉យអវ ី ?  វិនាសេៅវិញេ៉យអវី  ? 
       ឆ-  ចេរមើនេឡើងេ៉យធាត ុ៤ វិនាសេៅវិញេ៉យេហតុ ៤ ដែដល  ។ 
៦.  អនតុតេរា  រទង់រពោះនាមថា  អនុតតេរា  េរពាោះរពោះអងរបេសើរេ៉យសីោទិគុណ     
                 រកបុគលណាមួយេសមើេមើន  ។ 
       ស-  សីោទិគុណ  គឺអវ ី ?  ែរបថាដូចេម៵ច  ? 
       ឆ-  គុណ គឺសីល ែរបថា  រពោះអងរបេសើរេ៉យគុណទាុំងឡាយ ានសីល    
            ំេដើម ។ 
       ស- គុណរបស់រពោះពុទធំាងើស់ាន ប ុនាមើនោឝើង  គឺអវីខ្លោះ  ? 
       ឆ-  គុណរបស់រពោះពុទធានេរចើនោឝើងណាស់  ែតេបើបុំរពួញឲើយខ្លីាន ២ 
ោឝើងគ ឺអតតហិតគុណ  គុណំរបេោជន៍ដល់រពោះអង ១, បរហិតគុណ  គុណំ
របេោជន៍ដល់សតវដៃទ ១, ( រួមំ ២)  គុណាន ៣ ោឝើងគ ឺប ញ្ើគុណ  គុណ 
គឺប្ញើរំបចើាស ់កនហងកងសៃខើរ ១, ករុណាគុណ គុណគេឺសចក៵ីករុណារបណី
ដល់សពវសតវ១, វិសុទធិគុណ គុណគឺេសចក៵ីបរិសុទធលោះកិេលស រពមទាុំងវាសនា ១, 
( រួមំគុណ ៣ ោឝើង )  ។ 
       ឯគុណានេរចើនរាប់មិនអស់េនាោះ េៅថា អននតគុណៗ េនាោះ ានេសចក៵ី
េរបៀបថា របសិនេបើ ានមនុសើឝាតើក់ ានកើាលេនាោះ ១ពាន់ េហើយកើាលមួយៗ 
ានាត ់១រយ  កនហងាត់មួយៗ ានអណាដើតេនាោះ ១រយ ានជីវិតែវងរស់េៅអស់
មួយកបើប េហើយអងហយែតរាប់គុណរបស់រពោះពុទធ រាល់ៃថ និងយប ់ កុុំឈប់ឲើយេស្ោះ   
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លុោះទាល់ែតដល់ៃថស្យើប់ក៏ពុុំអស់គុណេនាោះេឡើយ  ។ 
       ស-  ចូរសេន្រៃគើោះគុណទាុំងអស់  បញ្ឡលេតើឲើយខ្លីចុោះេៅែតរតឹម ២ មកេមើល  ? 
       ឆ-  រពោះនាមទាុំង ១០ គឺ  
       *អរហុំ ១,   សាមើសមពហេទាណើ ១,   រាប់បញ្ឡលកនហងប្ញើគុណៗ េនោះសេន្រៃគើោះ 
                                                                   ចូលកនហង អតតហិតគុណ,  
       *វិំឆើចរណសមើបេនាតើ ១,  សុគេោ ១, េោកវិទ ូ១,  អនុតតេរា ១,  
                                                              រាប់បញ្ឡលកនហង វិសុទធិគុណ,  
       *បុរិសទមមស្រថ ិ១,  សោឌើេទវមនុសើានុំ ១,  ពុេទាណើ ១,  ភគវា ១,   
       រាប់បញ្ឡលកនហង ករុណាគុណៗ និងវិសុទធគិុណ សេន្រៃគើោះចូលកនហង បរហិតគុណ,   
       ស-  ាោបិោបេងើតេយើង  និងរពោះពុទធំាងើស់ ណាានគុណេរចើនំង ?     
                                                  ចូរេឆលើយ ឲើយានេេលអាងមកផង  ! 
        ឆ-  រពោះពុទធំាងើស់រពោះអង ានគុណេរចើនំងាោបិោ  េរពាោះរពោះអង             
             របកបេ៉យ សមើបទា ៣ ោឝើង  ។ 
        ស- សមើបទា ៣ ោឝើងេនាោះ   គឺអវីខ្លោះ  ? 
        ឆ-  សមើបទា ៣ ោឝើងេនាោះគឺ េហតុសមើបទា រពោះអងបរិបូណ៌េ៉យេហតុ ១,
ផលសមើបទា  រពោះអងបរិបូណ៌េ៉យផល ១, សតតឡបឿរសមើបទា រពោះអងបរិបូណ៌
េ៉យឧបឿរេលើសតវ ១,  ។ 
       ស- ចុោះេហតុសមើបទាេនាោះ  ែចកេៅានប ុនាមើនោឝើង  គឺអវីខ្លោះ  ? 
       ឆ- េហតុសមើបទា   ែដលថារពោះអងបរិបូណ៌េ៉យេហតុេនាោះ  
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 គឺរពោះអងរំបេហតុេដើមកុំេណើតទុកៃនសតវេោក  ថាេកើតមកអុំពាីនឆនទៈ  ំ
ពូជំត ិ ានភព ៣  ំែផនដីផើាុំភាជើស់ បណដ ោះ៉ុំនូវពូជទុកទាុំងពួងេទើបរទង់រពោះ
េមោឋើអាណិតអាសូរសតវ  ចង់ចមលងសតវេនាោះេ៉យធមមនាវា  េៅ៉ក់ដល់េរតើយ  
គឺរពោះនិពារើន  ។      េហតុសមើបទាេនោះ ែចកេចញេៅាន ២ ោឝើងគឺ ៖ 
   ក.  មោករុណាសាេោគ  រពោះអងរបកបេ៉យករុណាធុំ  ចុំេពាោះសតវឥត   
                                      េរីសមុខ្ ។ 
   ខ្.  េពាធិសាភើរាសមភរណ  រពោះអងរទង់បុំេពញពុទធឿរកធម ៌១៨  របឿរ  ាន
 រម ី១០ ំេដើម អស់េឿដិ និងកបើបំេរចើន  កនហងឿរកស្ងរពោះអងំរពោះពុទធ  
េហើយនឹងចមលងសតវឲើយផុតទុក  េ៉យធមមនាវាឆលងឿត់មោសមុរទ  គឺ សុំស្រវដ៵
េៅឿន់េរតើយ គឺរពោះនិពារើន  ។ 
       ស-  ចុោះផលសមើបទាេនាោះ ែចកេៅានប ុនាមើនោឝើង  គឺអវីខ្លោះ  ? 
       ឆ-  ផលសមើបទាេនាោះ ែចកេៅាន ៤ ោឝើងគឺ ៖ 
ក.  ៈណសមើបទា   រពោះអងរបកបេ៉យៈណាន មគ្ញើណ ទសពល្ញើណ   
                         អនាវរណ្ញើណ  ចតុេវស្រជ៱្ញើណ  ំេដើម  ។ 
ខ្.  បោនសមើបទា   រពោះអងបរិបូណ៌េ៉យឿរលោះកិេលស  រពមទាុំងវាសនា  ។ 
គ.  អានុភាវសមើបទា  រពោះអងបរិបូណ៌េ៉យឥទាណើនុភាពេរចើន  ។ 
 .  រូបឿយសមើបទា   រពោះអងបរិបូណ៌េ៉យរូបឿយ  គឺរបកបេ៉យ 
                          មោបុរិសលកណៈ ៣២ របឿរ និងអនុពើយញ្៱នៈ ៨០គត់ ។ 
       ស-  ចុោះសតតឡបឿរសមើបទា េនាោះែចកេៅានប ុនាមើន  គឺអវីខ្លោះ  ? 



177 

 

       ឆ-  សតតឡបឿរសមើបទា េនាោះែចកេៅាន ២ ោឝើងគឺ ៖ 
       ក.  អាសយ   រង់ោុំអប់រំបនទហុំនិសើឝ័យសតវឲើយោស់ឿយើេឡើង  មិនេចោះរបឿន់  
                        េទាសសតវេឡើយ  ។ 
       ខ្.  បេោគ   រទង់របកបរបេោជន៍ដល់សតវទូេៅានទានសីលភាវនា 
ំេដើម ។  េ៉យេហតុេនោះេហើយ  េទើបេឆលើយថា រពោះពុទធអងានរពោះគុណធន់េរចើន
ំងាោបិោេយើង  ។ 
៧.  បរុិសទមមស្រថិ  រទង់រពោះនាមថា  បុរិសទមមស្រថិ  េរពាោះរពោះអងំអនកទូនាមើន
នូវបុរស  ែដលានឧបនិសើឝ័យគួរនឹងទូនាមើន ន  ។  
        ស-  បុរស ែរបថាដូចេម៵ច  ?   ែចកេ៉យេវេនយើយ និងបុគលាន 
                                            ប ុនាមើនោឝើង  គឺអវីខ្លោះ  ? 
        ឆ- បុរស ែរបថា  បុគលរបុស រសី ឬែរបថា េទវោ មនុសើឝ  របុសរសី 
ែដលាននិសើឝ័យ  ំពុទធេវេនយើយគួរ រពោះអងំាងើស់នឹងទូនាមើន ន  ។ 
        ឯេវេនយើយេនាោះ ាន ៣ ោឝើងគឺ  ពុទធេវេនយើយ សតវានឧបនិសើឝ័យរតូវ រពោះ
ពុទធទូនាមើនេទើប ន ១,  ស្វកេវេនយើយ សតវានឧបនិសើឝ័យរតូវស្វកទូនាមើនេទើប
 ន  ដូចឆននេតថរំេដើម ១, ធាតុេវេនយើយ  សតវានឧបនិសើឝ័យ រតូវរពោះបរម-
ស្រីរិកធាតុទូនាមើនេទើប ន ១, ( រួមំ េវេនយើយ ៣ )  បុរសេនោះ េបើែរបថា បុគល
របុសរសីវិញេនាោះ ែចកនិសើឝ័យេៅោមបុគលំន់ខ្ពស់ទាប ាន ៤ ោឝើងគឺ  
ឧគើដិតញ្៴ឡបុគល ំបុគលំន់ខ្ពស់បុំផុត  ស្ឈើប់ធម៌ែតមួយបទ ឬកនហង ទំបឋម 
និង ទំគុំរប់ពីរ  ក៏ នសេរមចមគផល ១, វិបចិតញ្៴ឡបុគល  ំបុគលំន់
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កណាដើលស្ឈើប់ធម ៌កនហង ទំគរមប់ ៣ ឬ ទំគរមប់ ៤ ចប់ េទើប នសេរមច
មគផល ១, េនយើយបុគល  ំបុគលំន់ទាប  បនាឍើប់ថាតើក់កណាដើល  ស្ឈើប់ធម៌ចប់
េថា  ំេរចើនេលើក េរចើនរេេហើយ លុោះែតែចកេចញេ៉យន័យេផើឝងៗ  ាន
ឧបា ឧបេមយើយឲើយស្ឈើប់ៗេហើយ ខ្ុំចេរមើនធម៌តេៅេទៀត េទើប នសេរមចមគ
ផល ១,  បទបរមបុគល  ំបុគលំន់ទាបបុំផុត ស្ឈើប់ធម៌ចប់េរចើនបទ ទេថា 
េហើយែចកេ៉យបទឧបា ឧបេមយើយ ោឝើងលសិតឲើយស្ឈើប់ៗេហើយ លុោះែតខ្ុំចេរមើន
ធម៌េនាោះតៗេៅ េរចើនំតិេៅមុខ្េទៀត េទើប នសេរមចមគផល ១,  ( រួមំ
បុគល៤ ពួក )  ។ 
        ស- ចុោះឧបនិសើឝ័យេនាោះ ានប ុនាមើន  គឺអវីខ្លោះ  ? 
        ឆ-  ឧបនិសើឝ័យេនាោះ ាន ៣ ោឝើងគឺ   
ទានូបនិសើឝ័យ     និសើឝ័យេកើតអុំពី េធវើទាន ១,   
សីលូបនិសើឝ័យ    និសើឝ័យេកើតអុំពីរកើាសីល ១,   
ភាវនូបនិសើឝ័យ   និសើឝ័យេកើតអុំពីេធវើភាវនា ១, ( រួមំ ៣ ោឝើង )  ។ 
      ស-  ឧបនិសើឝ័យទាុំង ៣ ោឝើងេនោះំនិសើឝ័យៃនសតវេធវើដុំេណើរេៅឿន់រពោះ
និពារើនដូចេតើ ប ុែនតចង់ដឹងកាយើុំងនិសើឝ័យ ៣ េនោះ ណាៀយើុំងំង ចូរឧបាមកេមើល ! 
       ឆ-  ឧបនិសើឝ័យទាុំង ៣ ោឝើងេនោះានកាយើុំងខ្ុសេតើេោកឧបាដូចំសតវ 
៣ ពួកគឺ សតវពួក១ានឆសឹងំស្យើប ដូចំភមរំត ិ ានកនលង់   មហុំ កន្រនទុំ យរុយ  
ំេដើម  េហើរមិនសូវ នៅឃើយ េនោះេោកេរបៀបដូចំកាយើុំង ទានូបនិសើឝ័យ សតវ
១ ពួកេទៀត ានែសើបកំស្យើប ដូចំរជឹង របេចៀវ ំេដើម  េហើរេៅ នំ
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មធើយម េនោះេោកេរបៀបដូចំកាយើុំង សីលូបនិសើឝ័យ  សតវមួយពួកេទៀតានស្យើប
ំេរាម  ដូចំសតវោមើត រនាល េរគៀលំេដើម េហើរេៅទីៅឃើយ ន េហើយាន
សនទហោះេលឿនណាស់ផង  េនោះេោកេរបៀបដូចំកាយើុំង  ភាវនូបនិសើឝ័យ ( រួមំ ៣
ោឝើង )  ។ 
      ស.  ឲ ! េបើដូេចនោះ េយើងនាុំេតើេធវើែតភាវនាេៅ កុុំ ច់េធវើទានសីលឲើយរវល់     
            េរចើន េតើ នរពោះនិពារើន ឬេទ  ? 
       ឆ-  េបើនឹងឿត់យកែត  ភាវនូបនិសើឝ័យមួយដូេចនោះ  ោុំងពីេដើមេៅមិន នេទ  
េរពាោះរពោះនិពារើន គឺ នេ៉យេធវើ ទាន  សីល  ភាវនា  ឬ នេ៉យេធវើ  សីល 
សាធ ិប្ញើ លុោះែតនិសើឝ័យធម៌ ៣ េនោះជុុំេតើេទើប ន េរបៀបដូចំេរំងស្តើច  ឬ
មុុំចន្រៃកើន៉ុំ យេបើខ្វោះែតមួយ ក៏នឹងសេរមចរបេោជន៍ាន នេឡើយ  ។ 
៨.  សោឌើេទវមនុសើានុំ  រទង់រពោះនាមថា  សោឌើេទវមនុសើានុំ  េរពាោះរពោះអងំ     
                             ស្ស្ឈើោរើយ  ៃនេទវោ និងមនុសើឝទាុំងឡាយ  ។ 
       ស-  រពោះអងំស្ស្ឈើោរើយ គឺរពោះអងេធវើំអវី  ? 
       ឆ-  គឺរពោះអងំរគូអាោរើយ  េរបៀនរបេៅធម៌វិន័យ  ចើាប់ពុទធស្សនា ដល់      
            េទវោ និងមនុសើឝទាុំងឡាយកនហងេោក  ។                                      
        ស-  ឲ ! េបើដូេចនោះ រពោះអងំស្ស្ឈើោរើយធុំែមន េរពាោះបេរងៀនធម៌េទវោផង 
មនុសើឝផង េហតុេនោះេទវោ និងមនុសើឝទាុំងអស ់សុទធែតំកូនសិសើឝេរៀនធម៌នឹង
រពោះពុទធទាុំងអស់េតើ ឬានសល់ខ្លោះែដរ  ? 
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        ឆ-  ានសល់ខ្លោះែដរ  សល់ចុំេពាោះែតសតវែដលេមើនឧបនិសើឝ័យេរបៀបដូចំ 
មនុសើឝេធវើរគូបេរងៀន មនុសើឝកនហងេោកសពវៃថេនោះ មនុសើឝខ្វោះែភនក  ថលង់គ កុំបុតៃដ 
ក៏ផុតនិសើឝ័យ និងចូលមកេរៀនអកើឝរនឹងេោករគូេនាោះេៅោឝើងណា ន័យេនោះដូចេតើ 
នឹងមនុសើឝែដលសល់េរៅពីសិសើឝ រពោះស្ស្ឈើេនាោះែដរ  ។ 
       ស.  ចុោះអាោរើយានប ុនាមើនោឝើង គឺអវីខ្លោះ  ? 
       ឆ-  អាោរើយាន ៤ ោឝើង គឺ  
-បពវ ឆំើោរើយ េោកអនកឲើយរត័យសរណគមន៍បុំបួសសិសើឝ ១,   
-និសើឝោោរើយ េោកអនកឲើយនិសើឝ័យដល់សិសើឝ ១,  
-ឧបសមើបទាោរើយ េោកអនកសូធើយសូមឧបសមើបទាឲើយសិសើឝ គឺ ( រគូសូរត ១ )  
-ធាមើោរើយ ឬ ឧេទទស្ោរើយ េោកអនកបេរងៀនធម៌វិន័យ ឬេោកអនកបេរងៀន លី     
                               អដ៶កថា ១, ( រួមរតូវំ ៤ )  ។ 
ស-  ចុោះេបើអាោរើយាន ៤ កូនសិសើឝ េតើានប ុនាមើនោឝើង គឺអវីខ្លោះ  ? 
ឆ-  សិសើឝាន ៤ ោឝើង ែដរ គឺ  
-បពវជ៱េនតវាសិក  សិសើឝបុំបួស ១, 
-និសើឝយេនតវាសិក សិសើឝសូមនិសើឝ័យ ១,  
-ឧបសមើបទេនតវាសិក  សិសើឝសូធើយ ១,   
-ធមមេនត ឬ ឧេទទសើឝេនតវាសិក  សិសើឝបេរងៀនធម៌ ឬ លី ១,  ( រួមរតូវំ ៤ )  ។ 
៩.   ពេុទាណើ   រទង់រពោះនាមថា  ពុេទាណើ  េរពាោះរពោះអងរោស់ដងឹនូវចតុរារិយសច    
                េហើយៈ ើុំងអនកដៃទឲើយរោស់ដឹងផង  ។ 
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        ស-  ពុេទាណើ ែដលែរបថា រោស់ដឹង  េតើេោកអនករោស់ដឹង 
                                                 ានប ុនាមើនពួក  គឺអវីខ្លោះ  ? 
        ឆ-   េោកអនករោស់ដឹងាន ៣ ពួកគ ឺ 
-សពវញ្៴ឡពុទធ   េោករោស់ដឹងធម៌ទាុំងពួងឥតេសសសល់ ១,  
-បេចកពុទធ   េោករោស់ដឹងធម៌ចុំេពាោះខ្លអន ១,  
-អនុពុទធ      េោករោស់ដឹងធម៌ ោមរពោះសពវញ្៴ឡពុទធ ១, ( រួមំ ៣ ពួក )  ។ 
        ស-  អរិយសច ៤ េនាោះគឺអវីខ្លោះ  ? 
        ឆ-  អរិយសច ៤ េនាោះគឺ   
-ទុកសច កងទុកទាុំងពួង ានំតិទុកំេដើម ំរបស់ពិត ៃនរពោះអរិយ ១,  
-សមុទយសច កងតណាហើទាុំងពួងានឿមតណាហើំេដើមំរបស់ពិតៃនរពោះអរិយ ១,  
-និេរាធសច ទីរំលត់េភលើងទុក េភលើងកិេលស គឺរពោះនិពារើនំរបស់ពិត ៃនរពោះអរិយ ១,  
-មគសច  មគរបកបេ៉យអង ៨ របឿរ ានសាទិដ៶ិំេដើម ំរបស់ពិត  
                                               ៃនរពោះអរិយ ១, ( រួមំ ៤ របឿរ )  ។ 
       ស-  រពោះសពវញ្៴ឡពុទធ រពោះអងកស្ង  របកបេ៉យធម៌ប ុនាមើនោឝើង គឺអវីខ្លោះ  ?     
                                          ែដលជួយរពោះអង ឲើយ នរោស់ំរពោះពុទធ  ? 
        ឆ-  រពោះអងរបកបេ៉យពុទធឿរកធម៌  ១៨  របឿរគឺ   
មនុសើឝតតុំ   ំតិំមនុសើឝ ១,    
លិងសមើបតត ិ  េភទេពញំបុរស ១,   
េហតុ  ានឧបនិសើឝ័យគួរនឹងសេរមចរពោះអរហតតផល ១,  
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សោឌើរទសើឝនុំ   នជួបនឹងរពោះស្ស្ឈើោរើយ ១,   
បពវំឆើ  នបួសកនហងរពោះពុទធស្សនា ឬបួសំោបសឥសីេរៅរពោះពុទធស្សនា ១, 
គុណសមើបតត ិ របកបេ៉យគុណានះនំេដើម ១,  
អធិឿេរា   នេធវើទានដ៏ឧតតម ានមោបរិោងើគ ៥ ំេដើម ១,  
ឆនទោ  េពញចិតតរ ថាតើនូវ េពាធិ្ញើណឥតានចិតតរួញរា ១,  
ធម៌ ៨ របឿរេនោះ េះមើោះថា ធមមសេាធាន អាចឲើយ  សេរមចេសចក៵ីរ ថាតើកនហង
េពាធិ្ញើណ ន  ផើឝុំនឹង រមី ១០ េទៀតគ ឺ  
ទាន ឿរឲើយទាន ១, សីល ឿររកើាសីល ១,េនកមម  េចញបួស ១,ប្ញើ រ ំជើ ១, 
វរីិយ  ពើាោម ១, ខ្នតី អត់ធន់ ១,  សចៈ  ពាកើយពិត ១, អធិ៉ញើន  ោុំងចិតត
កុំណត់ទុកាុំេៅកនហងចិតត ១, េមោឋើ  ផើាយេមោឋើចិតតអាណិតរសេណាោះចុំេពាោះសតវ
ទាុំងអស់ទូេៅ ១, ឧេបឿខើ  េធវើចិតតេសមើកនហងសតវដូចំទុំនិញ និងកូនជញ្៱ីងថលឹងេសមើៗ
េតើទូេៅ ឥតានសសប់  ឬរសឡាញ់សតវណា ១, ( រួម ធមម  សេាធាន ៨ ចូលនិង
 រម ី១០ រតូវំ ១៨ )  េៅថា  ពុទធឿរធម៌ៗេនោះ  េធវើមនុសើឝឲើយេកើតំរពោះពុទធ
េឡើង ន  ។ 
        ស-  ចុោះ រមី ១០ េនោះែចកំ រមី ៣០ ដូចេម៵ច  ?  ចូរែចកមកេមើល  ! 
      ឆ-  េោកយក រម ី១០ មកែចកំ  រម ី១, ឧប រមី ១, បរមតថ រមី ១, 
រគប់ រមីទាុំង ១០ កនហង រមី មួយៗ ែចកំ ៣  ។  ានទាន រមីំេដើម ដល់
េៅ ឧេបឿខើៀងចុងរតូវំ ៣០  ។ 
      ស-  ចុោះបរិោងើគ ៥ ោឝើង របស់បុគលស្ងំរពោះពុទធេនាោះ គឺអវីខ្លោះ  ? 
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      ឆ-  គឺ បរិោងើគរទពើយ ១, បុតតធីោ ១, ភរិោ ១, ខ្លអន ឬអវយវៈតូចធុំ ១,  
              ជីវិត ១, ( រួមំ ៥ )  ។ 
      ស- ចុោះចរិោរបស់រពោះពុទធ ៣ ោឝើងេនាោះ គឺអវីខ្លោះ  ? 
      ឆ-  គឺ េោកតថចរិោ  របរពឹតតេដើមើបីសតវេោក ១, ៈតតថចរិោ របរពឹតត
េដើមើបីៈត ិ១, ពុទធតថចរិោ  របរពឹតតេដើមើបីរោស់ដឹងំរពោះពុទធ ១, ( រួមំ ៣ )  ។ 
      ស-  រពោះសពវញ្៴ឡពុទធទាុំងអស់អងេផើឝងេតើ ឬដូចេតើ  េបើេផើឝងេតើ  េតើេផើឝង    
                             េ៉យេហតុអវី ?  ដូចេម៵ចខ្លោះ  ?   ចូរេឆលើយឲើយានអាង  ! 
ឆ-   េផើឝងេតើេ៉យឿរកស្ងំ ៣ ោឝើងេនោះគ ឺ 
-ប្ញើធិកេពាធិសតវ ៗ  ានប្ញើេរចើនំងសទាណើ  និងវីរិយ កស្ង ៤ អសេងយើយ             
                           និង ១ ែសនកបើប េទើប នរោស់ំរពោះពុទធ,  
-សទាណើធិកេពាធិសតវ ៗ  ានសទាណើេរចើនំងប្ញើ  និងវីរិយ កស្ង ៨ អសេងយើយ    
                           និង ១ ែសនកបើប េទើប នរោស់ំរពោះពុទធ,  
-វីរិយធិកេពាធិសតវ ៗ   ានពើាោមេរចើនំងប្ញើ  និងសទាណើ កស្ង ១៦   
                           អសេងយើយ និង ១ ែសនកបើប េទើបរោស់ំរពោះពុទធ,  ។ 
១០.  ភគវា   រទង់រពោះនាមថា  ភគវា  េរពាោះរពោះអងានដុំេណើរេៅឿត់រត័យភព                                
               ៀឆើក់េោលេហើយ គឺថារពោះអងមិនរតឡប់េកើតេទៀតេឡើយ  ។  
        ស-  រត័យភព ៣ េនាោះ គឺអវីខ្លោះ  ? 
        ឆ-  ភព ៣ េនាោះគឺ  ឿមភព ១, រូបភព ១, អរូបភព ១, ( រួមំ ៣ )  ។ 
        ស-  ឿមភពេនាោះ ែចកេចញេៅេទៀតានប ុនាមើន គឺអវីខ្លោះ  ? 
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        ឆ-  ឿមភព  គឺកែនលងសតវបរិេភាគឿមគុណេៅេនាោះ  ាន ១១ កែនលង  គឺ
អ យភូមិ ៤ គឺនរក ១, េរបត ១, តិរោចើន ១, អសុរឿយ ១, ( រួមំ ៤ កែនលង )  
និងឿមសុគតិ ៧ គឺមនុសើឝ ១, និងឆឿាសួគ ៌៦ គឺ ោតុមមោរាជិឿ ១,  
ោវតិងើា ១, ោា ១, តុសិោ ១, និាមើនរត ី១, បរនិមមិតវសវតតី ១, ( រួមំ ៧ 
កែនលង )  ផើឝុំអ យភូមិ ៤  និងឿមសុគត ិ៧  ចូលេតើ  រតូវំឿមភព ១១ កែនលង 
ឬ១១ ំន់  ។ 
       ស-  ចុោះរូបភពេនាោះ  ែចកេចញេៅំប ុនាមើនេទៀត  គឺអវីខ្លោះ  ? 
       ឆ-  រូបភព  គឺកែនលងសតវានរូបេៅេនាោះ  ែចកេចញំ ១៦ កែនលងេទៀត គឺ 
រពហម រិសំឆើ ១,រពហមបុេរាហិោ ១,មោរពហម ១,បរិោឋើភា ១, អបើបាណាភា ១, 
អាភសើឝរា ១, បរិតតសុភា ១, អបើបាណសុភា ១, សុភកិណណឿ ១, េវហបផោ ១, 
អសញ្៴ីសោឋើ ១, អេវោ ១, អតបើា ១, សុទសើា ១,សុទសើឝី ១, អកនិដ៶ឿ ១,  ។ 
        ស-  ចុោះអរូបភពេនាោះ  ានប ុនាមើន  គឺអវីខ្លោះ  ? 
        ឆ-  ាន ៤ គឺអាឿស្ន ង្ើយតនៈ ១, វិ្ញើណ្ញើយតនៈ ១,  
             អាកិញ្្ញើយតនៈ ១,  េនវស្ញើនាស្ញើយតនៈ ១, ( រួមំ ៤ )  ។ 

************** 

 
អារត ី វិរតិ  បាបា  ឯតមមងលមតុតម ំ
ឿរមិនេរតកអរកនហង ប  និងករិិោេវៀរោក ប 

េនោះំមងលដ៏ឧតតម  ។ 
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របស្ថ្ធមមគុណ 
        ស្រើឿខើេោ  ភគវាោ  ធេាមើ  រពោះបរិយតតិធម៌  គឺរពោះៃរតបិដក  ំធម៌គឺរពោះដ៏
ានរពោះភាគ  រទង់រោស់សែម៵ងេហើយេ៉យលស  ។ 
       ស-  រពោះៃរតបិដក  ែរបថាដូចេម៵ច  ?   គឺអវីខ្លោះ  ? 
        ឆ-   ែរបថា  កេញ្៱ើ  ឬលសីបី  ឬក៏ភាជនៈ  សរាប់៉ក់នូវពុទធវចនៈ ៣ គឺ      
                       រពោះវិន័យ ១, រពោះសូរត ១, រពោះអភិធមម ១,  ។ 
        ស-  ចុោះរពោះវិន័យបិដក ែដលំភាជនៈសរាប់៉ក់រពោះវិន័យ  រពោះវិន័យេនោះ          
              សរាប់របេៅអវី?  ានេេលបុំណងដូចេម៵ច  ? 
         ឆ-  រពោះវិន័យំចើាប់សរាប់របេៅផលឡវឿយ និងវាោ  ឲើយានរេបៀប
េរៀបរយលស   េរពាោះឿយ  និងវាោេនោះ   ំរបស់ៀងេរៅ  ំេរគឿងេោក   េគ
េមើលេ ើញ   េគឮ ន   េ៉យានេេលបុំណងឲើយផុតេោកេលើកេទាសនិនាឍើ
ដល់ពុទធបរិស័ទ  ។ 
      ស-  វិន័យេនាោះ  ានប ុនាមើនោឝើង គឺអវីខ្លោះ   ? 
      ឆ-  វិន័យេនាោះ ានេេលេដើមាន ២ោឝើងគឺ គិហិវិន័យ ១, បពវជិតវិន័យ ១, 
ឬនឹងេៅថា អាេរិយវិន័យ ១,   អនាេរិយវិន័យ ១,  ដូេចនោះវិញក៏ ន  ។ 
      ស- គិហិវិនយ័  ំវិន័យសរាប់ពុទធបរិស័ទថាតើក់ណា  ?   ានប ុនាមើនរបឿរ    
                        គឺអវីខ្លោះ ? ចូររាប់េេលៗ មកេមើល  ! 
       ឆ-  គិហិវិន័យ   ំចើាប់សរាប់របេៅពុទធបរិស័ទ   ថាតើក់រគហសថអនកេៅ
រគប់រគងផទោះសែមើបង  ភូមិរបស់ទាយក ទាយិឿ  ឬំឧ សក ឧ សិឿ ចើាប់
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េនាោះាន ១០ របឿរគឺ  កមមបថ ១០ រាប់ំេេលៗ  គឺឿយកមម ៣  វចីកមម ៤ 
មេនាកមម ៣ ( រួមំ១០)  ។ 
        ស-  បពវជិតវិន័យ   ំវិន័យសរាប់ពុទធបរិស័ទថាតើក់ណា  ?    
                               ានប ុនាមើនរបឿរ គឺអវីខ្លោះ ? 
         ឆ-  បពវជិតវិន័យ  ំចើាប់សរាប់របេៅពុទធបរិស័ទថាតើក់អនកបួស  ភូមិំ
ស្មេណរ  ឬំភិកហ  វិន័យេនាោះានចុំែណកេផើឝងេតើ  េបើំស្មេណរភូម ិ រតវូ
ឿន់ោមវិន័យស្មេណរ  វិន័យរបស់ស្មេណរ ាន ៣០ គឺសិឿខើបថ ១០,  
ទណដកមម ១០,  នាសនង ១០, ( រួមំ ៣០ )   េបើំភិកហភូមិវិញ  រតូវឿន់ោម
ចតុបើារិសុទធិសិល   គឺសីលបរិសុទធ ៤ ោឝើងរបស់ភិកហ  គឺ  តិេាកសុំវរសីល ១,  
ឥន្រនទិយសុំវរសីល ១,   អាជីវ រិសុទធិសីល ១,  បចយសននិសើឝិតសីល ១,  ( រួមំ 
៤ របឿរ )   ែដលែចកេចញំសិឿខើបទាន ២២៧ សិឿខើបទ  ។ 
        ស-  រពោះវិន័យ   េបើថាឲើយខ្លីចុោះេៅេតើានប ុនាមើន ?   េបើថាឲើយេរចើនេៅេតើ   
                           ានប ុនាមើន ? ដូចេម៵ច  ? 
        ឆ-  រពោះវិន័យ   េបើថាឲើយខ្លីចុោះ  ថាែតមួយាឝើត់ចប់ គឺ  
        សពវ បសើឝ   អករណុំ      ឿរោមែត់មិនឲើយេធវើ ប  គឺអុំេពើអារកក់
រគប់ោឝើង   េៅថាវិន័យ   េបើថាឲើយេរចើន   គឺថាេ៉យែចកំធមមកនធ  រពោះវិន័យ
ាន ២១.០០០ ធមមកនធ  ។ 
       ស-  រពោះពុទធស្សនាទាុំង   ៣ គឺ  បរិយតតិស្សនា ១, បដិបតតិស្សនា ១,  
បដិេវធស្សនា ១,   ឬេៅថា សីលស្សនា ១,   សាធិស្សនា ១,   ប្ញើ-
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ស្សនា ១,  រពោះវិន័យ   នឹងសេន្រៃគើោះរាប់បញ្ឡលកនហងស្សនាណា  ?   ានឿរ
សុំៀន់ដូចេម៵ច ?           
ឆ-  រពោះវិន័យ  សេន្រៃគើោះរាប់ចូលកនហងបរិយតតិស្សនា  ឬ សីលស្សនា   ស្សនា
េនោះានឿរសុំៀន់បុំផុត   េរពាោះពុទធស្សនាទាុំង ៣   ានរពោះវិន័យំឫសែកវ
ោឝើងាុំ  អាចរសូបយកជីំ តិ  និងសុំេណើមទឹក  គឺបច័យ ៤  ែដលេៅេរៅកនហងដី 
គឺ  ហឫទ័យៃនទាយក   ជនអនកឲើយេដើមេឈើ  គឺ រពោះពុទធស្សនាេនោះរស់េៅរគប់ 
៥.០០០   វសើាេៅ ន  ។ 
        ស-  ចុោះរពោះសុតតនតបិដក   ែដលំភាជវនៈសរាប់៉ក់រពោះសូរត  រពោះសូរត    
                                េនោះ សរាប់របេៅអវ ី ? ានេេលបុំណងដូចេម៵ច  ? 
        ឆ-  រពោះសូរតេនោះ    ំធម៌សរាប់របេៅផលឡវចិតតឲើយេចោះេធវើបុណើយទាន   េធវើ
កុសលេផើឝងៗ    ានេេលបុំណងឲើយេ៉ោះចិតត  េចញពីេសចក៵ីំប់ចិតត   កនហងរទពើយ
សមើបតត ិ យស   ឬកនហងវតថហែដលខ្លអនាន   និងបញ្កនធ    េដើមើបីេធវើចិតតឲើយស្វើតលស  ។ 
        ស-  ចុោះរពោះសូរតេនាោះានតិច   ឬេរចើនប ុណា្ើ  ?  េបើថាឲើយខ្លចីុោះមកវិញ  ឬ         
                                             ថាឲើយេរចើនេឡើងេៅរតូវេៅដូចេម៵ច  ? 
        ឆ-  រពោះសូរតេនោះ   េបើថាឲើយខ្លីចុោះ   ថាែតមួយាឝើត់ចប់ គឺ  
        កុសលសើឝហបសមើបទា     ឿរៈ ើុំងកុសលឲើយដល់រពម គឺរទង់របេៅសតវឲើយ
បុំេពញបុណើយកុសលរគប់ោឝើង   េៅថា   រពោះសូរត   េបើថាឲើយេរចើន គឺថាេ៉យ
ែចកំធមមកនធ   រពោះសូរតាន  ២១០០០  ធមមកនធ  ។ 
        ស-  ចុោះកនហងពុទធស្សនាទាុំង ៣ េនាោះ   រពោះសូរតេនោះរាប់បញ្ឡលកនហង                 



188 

 

             ស្សនាណា  ?   ានេេលសុំៀន់ដូចេម៵ច  ? 
       ឆ-  រពោះសូរត  េនោះសេន្រៃគើោះរាប់ចូលកនហងបដិបតតិស្សនា  ឬ សាធិស្សនា  
ានឿរសុំៀន់ំទីបុំផុត កនហងឿរចងរកងទុកនូវពុទធវចនៈទាុំង ៣   មិនឲើយរាត់រាយ 
រោយរលត ់ត់េៅ ន    មិនឲើយរចឡុំេតើ ន    េរបៀបបីដូចំែខ្ើឝសូរត   ឬ 
អេមើាោះរបស់នាយាោឿរ   ែដលចងរកងផ្កើេឈើានពណ៌េផើឝងៗ ោក់ែតងំ
រូបសតវេនាោះ    ឲើយំប់េៅយូរ នមិនឲើយរបូតរជុោះ ត់  ឬរាត់រាយេឡើយ  ។ 
      ស-  រពោះអភិធមមបិដក   ែដលំភាជនៈសរាប់៉ក់រពោះអភិធមម   រពោះអភិធមម 
                               េនោះ  សរាប់របេៅអវ ី?  ានេេលបុំណងដូចេម៵ច  ?  
       ឆ-   រពោះអភិធមមេនោះ    ំធមស៌រាប់របេៅផលឡវចិតត   ឲើយបរិសុទធស្វើតផូរផង់
ានេេលបុំណងនឹងបុំែបកចិតតពីបញ្កនធ  ឲើយចូលេៅឿន់រពោះនិពារើន  ។ 
       ស-  ចុោះរពោះអភិធមមេនាោះ    ានតិចេរចើនប ុណា្ើ  ?   េបើថាឲើយខ្លីចុោះមកវិញ     
                                      ឬថាឲើយេរចើនេៅរតូវេៅដូចេម៵ច  ? 
        ឆ- រពោះអភិធមមេនោះ   េបើថាឲើយខ្លីចុោះ   ថាែតមួយាឝើត់ចប់ គឺ  
       សចិតតបរេិោទបនុំ     ឿរៈ ើុំងចិតតឲើយស្វើតផរូផង ់   េៅថា រពោះអភិធមម     
ចិេតត   បសេនន   សុគត ិ  បដកិៃខើ    ឿលេបើចិតតស្វើតផូរផង់េហើយ  រ កដំ
 នេៅឿនសុ់គតិស្ឌើន  េបើថាឲើយេរចើនេនាោះ គឺថាេ៉យែចកំធមមកនធ  រពោះ
អភិធមម ាន ៤២.០០០ ធមមកនធ  ។ 
        ស-  ចុោះកនហងពុទធស្សនាទាុំង  ៣  េនាោះ   រពោះអភិធមមេនោះរាប់បញ្ឡលកនហង  
                                       ស្សនាណា  ?  ានេេលសុំៀន់ដូចេម៵ច  ? 
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       ឆ-  រពោះអភិធមម  េនោះសេន្រៃគើោះរាប់ចូលកនហងបដិេវធស្សនា  ឬ ប្ញើស្សនា  
ានឿរសុំៀន់បុំផុត   ៀងោងសុំអាតចិតត   េ៉ោះចិតតែដលំប់ជុំពាក់កនហងឿារ-
មមណ ៍  ានរូបំេដើម   ឬកនហងភព ៣   ានឿមភពំេដើម    ឬ ក៏ំប់ជុំពាក់ចិតត
កនហងេោកនានា   ានខ្នាណើទិេោកំេដើម   ឲើយស្វើតផូរផង់ ន    េ៉យប្ញើំ
ឿុំបិតឿត់ែខ្ើឝចុំណងៃនចិតត  ឬ  ប្ញើំអាវុធឿប់ៅកើរៃរពស៵ហក  គឺកិេលសេហើយ
ដុតឲើយេឆោះ   េ៉យេភលើង គឺតបៈ  េសចក៵ីពើាោមាុំ ឬ នឹងោងចិតតែដលរបឡាក់
េនាោះ   េ៉យទឹកថាយើ  គឺសីល  ដុសចិតតេ៉យដុុំស្ប ូ  គឺតួប្ញើ  ឬ វិោរណ ញ្ើណ 
ឲើយំចិតតស្វើតផូរផង់ ន   េហើយផទហកចិតតេនាោះេពញេៅេ៉យមគផលរពោះនិពារើន  ។ 
       ធេាមើ    រពោះនពវេោកុតតរធម៌ទាុំង ៩  របឿរគឺ  មគ ៤  ផល ៤ និពារើន ១  ។ 
       ស-  េហតអុវី នំធម៌ទាុំង ៩  របឿរ  េៅថា  រពោះនពវេោកុតតរធម ៌ ? 
       ឆ-  េរពាោះធម៌ទាុំង ៩ របឿរ ានេស្ោបតតិមគំេដើមេនាោះ  ំធម៌សរាប់
ចមលងសតវ  នាុំសតវ  ឆលងផុតពីេោកទាុំង  ៣  របឿរ   ានឿមេោកំេដើម ។ 
       ស-  មគ ៤  ផល ៤ និពារើន ១  គឺអវីខ្លោះ  ?  ចូររាប់មកេមើល  ! 
        ឆ-  មគ ៤  េនាោះគឺ   េស្តបតតិមគ ១, សកទាេមិមគ ១, អនាេមិមគ ១, 
អរហតតមគ ១, និងនិពារើន ១ បូកផើឝុំេតើរតូវំ ៩ របឿរ  ។ 
       សនទិដ៶េិឿ   ំធម៌   គឺរពោះអរិយបុគលទាុំងពួងដឹងពិត េ ើញពិត   េ៉យ 
បចេវកណ្ញើណ   គឺថានឹង នដឹង   េ៉យស្ឈើប់  េ៉យេជឿបុគលដៃទេនាោះៗ  
ក៏េទ   គឺេ ើញចើាស់េ៉យខ្លអនឯង  ។ 
       ស-  រពោះអរិយបុគលានប ុនាមើនពួក  គឺអវីខ្លោះ  ?  ចូររាប់មកេមើល  ! 
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       ឆ-  រពោះអរិយបុគលាន ២ ពួកគឺ េោកែដល នសេរមចមគ ៤ ំពួក ១, 
េោកែដល នសេរមចផល ៤ ំពួក ១, េបើរាប់រាយាន ៨ គឺ  រាប់ោមមគផល
ែដលេោក នសេរមច ។ 
        អឿលេិឿ    ំធម៌ឲើយនូវផលមិនរង់ោុំឿល    គឺថាឿលេបើរពោះអរិយមគ
េកើតេឡើងេហើយ រពោះអរិយផល ក៏េកើតេឡើងកនហងលុំ៉ប់េតើ មិន នយឺនយូរេឡើយ ។  
        ស-  ំធម៌ឲើយនូវផលមិនរង់ោុំឿល   េតើឲើយដូចេម៵ច  ?  រពោះអរិយមគ  និង   
              រពោះអរិយផល    េកើតេឡើងកនហងលុំ៉ប់េតើេនាោះ   េតើេកើតដូចេម៵ច  ?     
              ចូរេឆលើយ   ំេសចក៵ីឧបាមកេមើល  ! 
         ឆ-  មិនរង់ោុំឿល   ដូចំពាកើយថា   េមើលេ ើញំេដើម  កនហងលុំ៉ប់េតើ 
ដូចពាកើយថា  ផ្កើ  ែផល   េរៀន  េចោះំេដើម  ឬដូចពាកើយថា  េកើត  ោស់  ឈ ឺ ស្យើប់  
គឺំពាកើយរ ប់ថា    ផលេកើតោមលុំ៉ប់មគ    គឺេស្ោបតតិផល    េកើតេៅពី
េស្ោបតតិមគ   ដូចំែផលេឈើណាេកើតេៅពីផ្កើេឈើេនាោះ  ។   ោមធមមោ ជវ័នចិតត
ាន ៧ ខ្ណៈ  មគចិតតេកើតកនហងខ្ណៈទ ី៤, ផលចិតតេកើតកនហងខ្ណៈ ទី៥  ទី៦  ទី៧, 
េបើមគចិតតេកើតកនហងខ្ណៈទ ី៥,  ផលចិតតេកើតកនហងខ្ណៈ ទី៦ និងទី៧,  េហើយចុោះេៅ
ឿន់ភវងៈវិញ  ។ 
        ឯហបិសើឝេិឿ    ំធម៌គួរដល់ឯហិបសើឝវិធី   គឺថារពោះអរិយបុគល   ែដល
 នសេរមចមគផលេហើយ   ក៏គួរនឹងេៅបុគលដៃទ   ឲើយចូលមកេមើល ន  ។ 
ស-  ឯហិបសើឝវិធី   ដូចេម៵ច  ?   េៅបុគលដៃទ  ឲើយចូលមកេមើល នេនាោះ  េតើ
េមើលដូចេម៵ច  ?    ចូរឧបាមកេមើល  ! 



191 

 

        ឆ-  ឯហិបសើឝវិធី   គឺវិធី   េៅបុគលដៃទថា  ឲើយចូលមកៗ,  ឲើយេមើល ន
េនាោះ   គឺបៃលើញរបស់ែដលខ្លអនាន  ឬ ខ្លអនេទើបនឹងរក នេនាោះ ឲើយអនកដៃទេ ើញ
េរបៀបដូចំអនកានកូនេៅេគមកេមើល  ឬ អនកេទើបនឹង នេរគឿងរប៉ប់ថមីាន
ាសរ ក់ំេដើម  េៅេគឲើយេមើល  ឯេោកអនក នះនេហើយ  ក៏អាចសែម៵ង
ឫទធិបៃលើញឲើយេគេ ើញ ន ដូច ចុលលបនថកេតថរសែម៵ងឫទធិនិមិតតខ្លអនេោកែតមួយ ឲើយ
េៅំរូបរពោះសងើានរាប់ពាន់គង់កនហងវិោរ    ឬក៏ដូចំមោនាគេតថរ   សែម៵ង
សាធ ិ ំរូបដុំរីោឝើងធុំមួយ  ឲើយធមមទិននេតថរ  េមើលដុំរីេនាោះ  េចោះទាុំងែរសក ទាុំង
េ លផង ន ។ ល ។ 
        ឲបនយេិឿ    ំធម៌គឺរពោះអរិយបុគល  គបើបីបេៃវើនចូលមកទុកកនហងខ្លអន                                           
                         េ៉យអុំណាចៃនភាវនា ។ 
        ស-   បេៃវើនចូលមកទុកកនហងខ្លអន   េ៉យអុំណាចៃនភាវនាេនាោះ  គឺ 
                                               បេៃវើនដូចេម៵ច  ? 
         ឆ-  គឺេោកខ្ុំភាវនាចេរមើនធម៌ណា    ែដលមិនទាន់េកើតឲើយេកើតេឡើងកនហង
ខ្លអនេោក    េបើមគធម៌ណា    ឬផលធម៌ណាេកើតានេហើយ   ក៏រកើាធម៌េនាោះ  
ទុកេ៉យភាវនា  ។ 
       បចតតុំ  េវទតិេពារើ  វញិ្៴ឡហ ិ   ំធម៌គឺអនករ ំជើទាុំងឡាយ  ានឧគើដិតញ្៴ឡ      
                    បុគលំេដើម   គបើបីដឹង    គបើបីេ ើញចើាស់   កនហងចិតតៃនខ្លអន  ។   
       ស-  បចតតុំ   អតថធម៌េនោះ  សុំេៅយកែតមគ ៤ និងផល ៤  ប ុេណា្ើោះេទ ឬអវ ី? 
       ឆ-  ធម៌េនោះេរៅពី មគ ៤ និងផល ៤  េទៀតានេរចើនរបឿរែដរ   
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 ដូចពាកើយថា   អនកណាេរៀន   អនកេនាោះេចោះ    អនកណារកើាសីល   អនកេនាោះ ន
សុខ្ចេរមើន  ចុំេពាោះខ្លអនាតើក់ៗ   រកអនកដៃទជួយមិន នេឡើយ  ។ 

****************** 

របស្ថ្សង្គុណ 
សុបដិបេនាតើ  ភគវេោ  ស្វកសេងើា   
        រពោះសងើំស្វ័កៃនរពោះដ៏ានរពោះភាគ   េោករបតិបតតិេហើយេ៉យរបៃព   
គឺ របតិបតតិោមគនលងរពោះនពវេោកុតតរធម៌  ។ 
       ស-  ស្វ័ករពោះពុទធំាងើស់ានប ុនាមើនពួក ?  គឺអវីខ្លោះ  ? 
        ឆ-  ាន ២ ពួកគឺ  បុថុជ៱នស្វ័ក ១, រពោះអរិយស្វ័ក ១,  ។ 
        ស- ពុទធស្វ័កទាុំង ២ ពួកេនោះ  េផើឝងេតើេ៉យន័យដូចេម៵ច  ? 
        ឆ-  េផើឝងេតើដូចេនោះ    បុថុជ៱នស្វ័ក   ឬ េ ថុជ៱នស្វ័កេនាោះ   គឺបុគល
ស្ឈើប់ោម  េជឿោម  េធវើោមរពោះពុទធដីឿែដរ  ប ុែនតានសនាឈើនចិតតំបុថុជ៱នេៅ
េឡើយ  ទាន  សីល  ភាវនា  េធវើេហើយែតមិនទាន់ទទួលមគផល  ឯអរិយស្វ័ក  
កនហងទីេនោះសុំេៅបុគលែដល នទទួលមគផលឯណានីមួយ  ានេស្ោបតតិមគំ
េដើមរួចេហើយ  េៅថា  អរិយស្វ័ក  ។ 
       ស-  ចុោះគនលងរពោះនពវេោកុតតរធម៌  គឺអវីខ្លោះ  ?   នេសចក៵ីថា  ដូចេម៵ច  ? 
       ឆ-  គឺមគរបកបេ៉យអង ៨ ឬធម៌ ៩ របឿរ   ានេស្ោបតតិមគំេដើម  
ែដលៈ ើុំងសតវឲើយឆលងផុតោកេោកទាុំង  ៣  ានឿមេោកំេដើម  ែដលំផលឡវ
េដើរេៅឿន់រពោះនិពារើន  ។ 



193 

 

ឧជបុដបិេនាតើ  ភគវេោ  ស្វកសេងើា     
      រពោះសងើំស្វ័កៃនរពោះដ៏ានរពោះភាគ   េោករបតិបតតិេហើយេ៉យរតង់   
គឺ  របតិបតតិំមជើ៲ិមបើបដិបទា  ។ 
       ស-  រពោះសងើំស្វក័ៃនរពោះដ៏ានរពោះភាគ   ានប ុនាមើនពួក   គឺអវីខ្លោះ  ? 
       ឆ-  ាន ២ ពួកគ ឺសមមតិសងើ ១ពួក,  រពោះអរិយសងើ ១ពួក,  ។ 
       ស-  មជើ៲ិមបើបដិបទា   ែដលំផលអវកណាដើលេនាោះ  គឺផលឡវណា   ? 
        ឆ-  គឺ  សីល  សាធិ  ប្ញើ  ែដលានរាប់េះមើោះរាយទុកកនហងមគរបកប 
េ៉យអង ៨ របឿរ  ានសាមើទិដ៶ិមគំេដើម  ។ 
ៈយបដបិេនាតើ   ភគវេោ   ស្វកសេងើា   
       រពោះសងើំស្វ័កៃនរពោះដ៏ានរពោះភាគ   េោករបតិបតតិេដើមើបីរោស់ដឹងនូវ
រពោះនិពារើន  ំស្ឌើនេកើឝមផុតោកទុកទាុំងពួង  ។ 
    ស- េោករបតិបតតិដូចេម៵ច ? េះមើោះថា របតិបតតិេដើមើបីរោស់ដឹងនូវរពោះនិពារើន ? 
    ឆ-  េោករបតិបតតិេដើមើបីរោស់ដឹងនូវសាមើបដិបទា ែដលំផលអវរបតិបតតសិរាប់
ដឹងចើាស់ោក់ធលហោះនូវរពោះនិពារើន  ែដលំកែនលងតរាយរបស់រពោះអរិយំាងើស់
ទាុំងឡាយ  េោកែតងោរោេៅឿន់រពោះនិពារើនោឝើងេនោះ  េទើបេះមើោះថា   
ៈយបដិបេនាតើ  ។ 
       ម ើាងេទៀត    េោករបតិបតតិេដើមើបីេចញោកសងើារវដ៵   មិនរបតិបតតិេដើមើបី
ោភ  និងយស  និងេសចក៵ីសរេសើរ  កនហងបចហបើបនន  ឬេដើមើបីស្ឌើនសួគ៌េឡើយ  ។ 
ស្មចីិបដបិេនាតើ    ភគវេោ   ស្វកសេងើា   
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   រពោះសងើំស្វ័កៃនរពោះដ៏ានរពោះភាគ  េោករបតិបតតិដ៏សមគួរដល់ស្មីចិកមម
គឺរបតិបតតគិួរដល់  សីល  សាធិ  ប្ញើ  ។ 
       ស-  េោករបតិបតតិដ៏សមគួរដល់ស្មីចិកមម   េតើរបតិបតតិដូចេម៵ច  ? 
       ឆ- េោករបតិបតតិរតឹមរតូវរតង់ោមផលឡវ   សីល  សាធិ  ប្ញើ  គឺេោក
ានឿរេឿតែរកងៀយើចអុំេពើខ្ុសំនិច  មិនកនលងពុទធបើបញ្៴តតិេឡើយ  ។ 
       ស-  រពោះសងើទាុំងេនាោះ  េបើរាប់ំគូ  េតើានប ុនាមើនគូ  គឺអវីខ្លោះ  ? 
       ឆ-  យទិទុំ  ចោឋើរ ិ បរុសិយេុនិ    រពោះសងើទាុំងេនាោះ  េបើរាប់ំគូៃនបុរស
ទាុំងឡាយាន ៤ គូ  គឺ  រពោះសងើែដល នសេរមចនូវ  ៖ 
      -េស្ោបតតិមគ   និងេស្ោបតតិផលំគូ ១, 
      -សកទាេមិមគ  និងសកទាេមិផលំគូ ១, 
      -អនាេមិមគ     និងអនាេមិផលំគូ ១, 
      -អរហតតមគ       និងអរហតតផលំគូ ១,  ( រួមំ ៤ គូ )  
       ស-  ចុោះេបើរាប់េរៀងំបុរសបុគលេៅវិញ   េតើានប ុនាមើនគូ   គឺអវីខ្លោះ  ? 
       ឆ-  អដ៶បរុិសបគុោ   េបើរាប់េរៀងំបុរសបុគល ាន ៨  គឺរពោះសងើែដល
 នសេរមចនូវ   េស្ោបតតិមគ១ េស្ោបតតិផល១   សកទាេមិមគ១  
សកទាេមិផល១   អនាេមិមគ១   អនាេមិផល ១,     
អរហតតមគ១     អរហតតផល ១, ( រួម ំ ៨ )  ។ 
ឯស   ភគវេោ   ស្វកសេងើា   
      រពោះសងើទាុំងេនាោះំសងើស្វ័កៃនរពោះដ៏ានរពោះភាគ   
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       អាហុេនេយើា  េោកគួរទទួយកនូវចតុបើបច័យ  ែដលបុគលឧទទិសចុំេពាោះអនក
ានសីល  េហើយនាុំមកអុំពីចាឃើយបេៃវើនចូលមកបូំ  ។ 
       ស- ចតុបើបច័យ  ែរបថាដូចេម៵ច  ?  គឺអវីខ្លោះ  ? 
       ឆ-  វតថហំេរគឿងអារស័យ ៤ ោឝើងរបស់បុពវជិត គឺ  ចីវរបើបច័យ  េរគឿង
េសលៀកដណដប ់១,  បិណដ តបើបច័យ  េរគឿងបរិេភាគ ១,  េសនាសនបើបច័យ  
េរគឿង េដក អងហយ ១,  គិោនបើបច័យ  េរគឿងេភសជ៱ៈ  ំថាតើុំឿរពារេរាគ ១,  ។ 
       ហេុនេយើា   េោកគួរទទួលយកនូវអាគនតហកទាន  គឺទានែដលបុគល
ោក់ែតងេដើមើបីៈត ិ និងមិតតែដលមកអុំពីទិសេផើឝងៗ  េហើយបេៃវើនចូលមកបូំ ។  
       ស-  អាគនតហកទាន  គឺអវី  ? 
       ឆ-  គឺទានែដលបុគលេរៀបរបេគនភិកហ  ែដលេទើបនឹងមកដល់ថមី  ។ 
       ស- បូំែរបថាដូចេម៵ច ?  េបើែចកេៅេទៀតានប ុនាមើនោឝើង  គឺអវីខ្លោះ  ? 
       ឆ- បូំ ែរបថា ថារើយ  របេគន  ជូន  ឲើយ  េបើែចកំរបេភទ  ៃនឿរបូំ
េផើឝងេតើាន  ៤ ោឝើង គឺ សឿកើរៈ  ឿរោក់ែតងវតថហេផើឝងៗ  ានផ្កើំេដើម ១, 
គរុឿរៈ  ឿរេេរពេ៉យឿយ វាោ ចិតត ១,  ានៈ   ឿររាប់អានរសឡាញ់េស្មើោះ
ចុំេពាោះ   ោឞើនលោះរបស់ឲើយ ១,   វណណនា  ឿរពណ៌នា   គឺេពាលសរេសើរគុណ ១,   
( រួមំ ៤ )  ។  េបើែចកំរបេភទៃនបុគលគួរបូំវិញ  ានេរចើនរបឿរ   ាន
រពោះសពវញ្៴ឡពុទធ,    រពោះបេចកពុទធ,    រពោះសងើំស្វ័កៃនរពោះពុទធ  
 ាោ បិោ    រគូអាោរើយំេដើម  ។ 
       ទកេិណេយើា   េោកគួរទទួលនូវទានែដលបុគលេជឿនូវកមម  
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                         និងផលៃនកមមេហើយបូំ  ។ 
       ស-  ដូចេម៵ចែដលេៅថាកមម  ?  កមម  និងផលៃនកមមែបលកេតើ  ដូចេម៵ច  ? 
       ឆ-  អុំេពើែដលបុគលេធវើេ៉យ ឿយ   វាោ   ចិតត  េទាោះបីអារកក់ក៵ ី លសក៵ ី 
េៅថាកមម  េសចក៵ីទុក  ឬសុខ្  ែដលេកើតអុំពីកមមេនាោះ  េនាោះានរ កដេឡើងដល់
រូបបុគលអនកេធវើ  េៅថាផល  ។ 
      ស-  េបើែចកេៅានប ុនាមើនោឝើង   ?  គឺអវីខ្លោះ  ? 
      ឆ-  កមម េបើែចកឲើយខ្លីានែត  ២ ោឝើង  គឺបុញ្៴កមម ១,   បកមម ១  ឬេៅថា  
កុសលកមម ១,  អកុសលកមម ១,  ដូេចនោះវិញក៏ ន  អុំេពើលសែដលំេហតុនាុំឲើយសតវ
 នសុខ្ចេរមើន  េៅថា  កុសកកមម   អុំេពើអារកក់ែដលំេហតុនាុំឲើយសតវ នទុក
វិនាស  េៅថា អកុសលកមម  ។ 
អញ្៱លិករណេីោ   េោកគួរដល់អញ្៱លិកមម   ែដលសតវេោកគបើបីេធវើ  ។ 
       ស-  េោកណាខ្លោះ  ែដលគួរដល់អញ្៱លិកមម  អញ្៱លិកមម   ែរបថាដូចេម៵ច ? 
       ឆ-  េោកែដល នរាប់េះមើោះ   ៀងេដើមរួចមកេហើយ  ែដលេៅថាសមមតិ-
សងើក៵ ី អរិយសងើក៵ីេនាោះ  េទាោះបីេោក នសេរមចមគផលេហើយក៵ ី េោកាន
សនាឈើនចិតតំបុថុជ៱នេៅេឡើយក៵ ី ក៏គួរេធវើអញ្៱លិកមម  ែដលែរបថា  ថារើយបងុំដល់
េោកេនាោះៗែដរ  ។ 
       ស-  ឿរេធវើអញ្៱លិកមមានរបេោជន៍ដូចេម៵ចខ្លោះ ដល់េោកអនកេនាោះ       
             េហើយានរបេោជន៍អវីខ្លោះដល់អនកេធវើអញ្៱លិកមម  ? 
        ឆ-  ឿរេធវើអញ្៱លិកមមេនាោះានរបេោជន៍ោឝើងសុំៀន់  ដល់េោកេ៉យ 
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បៃលើញទឹកចិតតេស្មើោះរតង ់ ែដលខ្លអនេឿតៀយើចេេរពរាប់អានបូំេោក  េោកក៏
អាចរ រស័យនឹងខ្លអន ន   ឯខ្លអនអនកេធវើអញ្៱លិកមមេនាោះ    ក៏នឹងានរបេោជន៍
បុញ្៴កិរិោវតថហេផើឝងៗ    ទាុំង នេសចក៵ីសុខ្ចេរមើនកនហងំតិេនាោះ   និងំតិៀង
មុខ្ផង  ។ 
       អនតុតរ ំ បញុ្៴េកតតុំ  េោកសើឝ    េោកំបុញ្៴េកតត  គឺំទីដុោះេឡើងៃនពូជ  គឺ
បុណើយៃនសតវេោក  រកេខ្តតដៃទៃរកែលងំងេមើន  ។ 
       ស-  បុញ្៴េកតត  ែរបថាដូចេម៵ច  ?  ានេសចក៵ីេរបៀបេធៀបោឝើងណា  ? 
       ឆ-  បុញ្៴េកតត  ែរបថា   ែរសបុណើយានេសចក៵ីេរបៀបេធៀបនឹងែរសរសូវ  
េៅថា  ស្លិេខ្តត  ឬ ធញ្៴េខ្តត  រសូវកនហងែរសេនាោះ  ែដលដុោះលសេៅ នអារស័យ
នឹងែរសានជីំតិលស  ានភលឺជិតទឹកដក់េៅមិនធលហោះធាយើយោឝើងណា  ឯបុញ្៴េកតត    
គឺែរសបុណើយក៏ដូចេតើែដរ  គឺរពោះសងើទុកំែរស  បច័យ ៤  ទុកំពូជរសូវ  
ចតុបើារិសុទធិសីល  ទុកំដីជីំតិ និងសុំេណើមទឹកោឝើងេនាោះែដរ  ឯអនកែរសេធវើ
រសូវកនហងែរសលស នផល  ែផលរសូវេរចើនោឝើងណា  ៀងទាយកអនកឲើយទានកនហងែរស  
គឺ  រពោះសងើរបតិបតតិរតឹមរតូវលសានសីលបរិសុទធ    ក៏ នផលបុណើយេរចើនោឝើង
េនាោះែដរ  ។ 
      ស-  រពោះសងើេោកានគុណប ុនាមើនោឝើង  គឺអវីខ្លោះ  ? 
      ឆ-  រពោះសងើេោកានគុណ២ ោឝើង គឺ  អតតហិតគុណ ១, បរហិតគុណ ១,  
      ស-  អតតហិតគុណ    ែរបថាដូចេម៵ច  ?  ែចកំប ុនាមើនោឝើង  គឺអវីខ្លោះ  ? 
      ឆ-  អតតហិតគុណ    ែរបថា  គុណរបេោជន៍ខ្លអនេោក  ែចកំ ៤ ោឝើង គឺ 
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      សុបដិបេនាតើ  េោករបតិបតតិលស ១,  ឧជុបដិបេនាតើ  េោករបតិបតតរិតង់ ១,  
ៈយបដិបេនាតើ  េោករបតិបតតិេដើមើបីរោស់ដឹង ១,  ស្មីចិបដិបេនាតើ  េោក
របតិបតតិរតឹមរតូវោមផលឡវ  សីល  សាធិ  ប្ញើ ១, ( រួមំ ៤ )  ។ 
      ស-  ចុោះបរហិតគុណេនាោះ   ែរបថាដូចេម៵ច  ?  ែចកំប ុនាមើនោឝើង  គឺអវីខ្លោះ  ? 
      ឆ-  បរហិតគុណេនោះ  ែរបថា  គុណរបេោជន៍ដល់អនកដៃទ   ែចកេៅាន ៤ 
ោឝើង គឺ អាហុេនេយើា  េោកគួរទទួលចតុបើបច័យែដលេគបូំ ១,  ហុេនេយើា  
េោកគួរទទួលអាគនតហកទាន    ែដលេគេរៀបេដើមើបីេភ៳ៀវមកថមីេហើយបូំ  ១,  
ទកិេណេយើា   េោកគួរទទួលទាន  ែដលបុគលេជឿនូវកមម និងផលៃនកមមេហើយ
បូំ ១, អញ្៱លិករណីេោ េោកគួរទទួលអញ្៱លិកមម ែដលសតវេោកគបើបីេធវើ ១, 
( រួមំ ៤ )  ។ 
       ស-  ចុោះ លីថា  នតថ ិ េម  ទាុំង ៣ បទ  ែដលពុទធបរិស័ទសូធើយ សូមយក
រពោះរតនរត័យំទីពឹងេនាោះ  េតើរពោះពុទធ  រពោះធម៌  រពោះសងើ  រំប ន  និងជួយេធវើ
ំពឹង ន  ដូចពាកើយសចកិរិោេទ  សូមសិរីសួស៵ីជ័យមងល  េនាោះែមន ឬេទ  ? 
       ឆ-  ឲ !  ពាកើយសួរេនោះពិ កេឆលើយ  េរពាោះរពោះពុទធបរិនិពារើន ត់េៅេហើយ  
រពោះធម៌េមើនរូបរាង   ឿយ   ៃដ   េជើងនឹង នជួយ   េបើសងើឹមេផ៵កចិតតេៅេលើ
រពោះពុទធរូបសពវៃថ   ំដុុំថមមិនេចោះនិោយស៵ីថាអវី    រពោះធម៌ែដលេៅកនហងសលឹករឹត  
ឬេសៀវេៅ  រេន់ែតំស្តើមគុំនូសតួអកើឝរកត់រោពុទធវចនៈទុក  សងើឹមេៅេលើរពោះ
សងើ  ក៏ំមនុសើឝកូនេៅអនករសុក   ានរពោះសងើខ្លោះេោកមិនេចោះទាុំងែរប លី  
« នតថ ិ េម »  េនាោះដូចេម៵ចផង  ោឝើងេនោះគួរឆល់ណាស់ែដរ  ប ុែនតចូររបយ័តនកុុំឲើយ
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រជុលគុំនិតហួស  ែរកងរជលួសេៅេលើផលឡវខ្ុស  នឹងឿយើយេៅំមនុសើឝមិោចើទិដ៶ ិ 
អនកស្យើប់គុំនិតរតូវរបយ័តន  ដូចពាកើយ បរមើបរា ថា «  ថារើយបងុំរពោះពុទធ  របយ័តនប ោះ
េលើដុុំថម  ថារើយបងុំរពោះធម៌  របយ័តនប ោះេលើសលឹករឹត  ថារើយបងុំរពោះសងើ  មិនំគិត
របយ័តនប ោះេលើកូនអនករសុក »  ពាកើយេនោះេពាលទុកប្ឆើក់គុំនិត  ឲើយេចោះរកគុណរពោះ
រតនរត័យ  កុុំឲើយេទើសចិតតេៅរតឹមដុុំថម  សលឹករឹតែតប ុេណា្ើោះ  ឯអនកានគុំនិតលសេនាោះ
រតូវយល់ថា  ៃរតសរណគមន៍ គឺរពោះរតនរត័យ   រពោះរតនរត័យ គឺ រពោះពុទធ រពោះធម៌  
រពោះសងើ  គឺសភាពែដលពិត ែដលានរ កដដល់ចិតតអនកេធវើទីពឹង  ទីពឹងេលើស
ភាពែដលពិតេនាោះ  ក៏នឹង នរ កដដូចបុំណង  េរពាោះែតចិតតខ្លអនពិតផង  កុុំថា
េឡើយរតឹមសិរីសួស៵ីជ័យមងលប ុេណា្ើោះ  សូមើបីសុខ្កនហងស្ឌើនសួគ៌និពារើន  ែដលាន
តៃមលឿត់មិន ន  អនកេធវើកមម៉ញើន  េគយករពោះរតនរត័យ  ានរពោះពុទធំេដើមំទី
ពឹង  មកេធវើំមូលកមម ញ៉ើន  ។  េនាោះក៏ជួយេគឲើយ នសេរមចមគផល  ដល់រពោះ
និពារើនដូចរ ថាតើ  េហតុេនោះ ក៏សូមេឆលើយខ្លីថា  នឹង ន  ឬមិន នដូចបុំណង  ក៏
មកពីអនកេធវើពិត  និងមិនពិតែតប ុេណា្ើោះឯង  ។ 
      ស- ចុោះ លីថា ឧតតមេងន  ទាុំង ៣ បទែដលពុទធបរិស័ទសូរតសូមខ្ាេទាស  
នឹង  រពោះពុទធ  រពោះធម៌  រពោះសងើ  នឹងរំប ន  នឹងអត់េទាសឲើយេគ ន  ដូចេគ
សូមខ្ាេទាសេនាោះ  ឬេទ  ែមន ឬអវ ី  ? 
       ឆ-  េសចក៵ីេនោះ  ដូចេតើនឹង « នតថ ិ េម »  មិនែបលកេតើប ុនាមើនេទ  ! 
ប ុែនតរតូវដឹងថា  េទាសានេរចើនរបឿរ  គឺេោកវជ៱េទាស  ឬវដ៵េទាស 
  េទាសានំធមមោេោក  ឬេទាសែដលសរាប់វដ៵ដូច េកើត  ោស់  ឈ ឺស្យើប់ 
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ំេដើមេនោះមិនែមនសូម រពោះពុទធ  រពោះធម ៌ រពោះសងើ  ំេដើមេនាោះ   រពោះពុទធ  រពោះ
ធម៌  រពោះសងើ  អត់េទាសឲើយមិន នេទ   េបើំបណណតតិវជ៱េទាស   ំេទាសេកើត
េឡើងេរពាោះ  រពោះអង  បញ្៴តតិដូចតមោះតិោះេដៀល   រពោះពុទធ   រពោះធម ៌  រពោះសងើំេដើម
េនាោះ    េទើបរពោះពុទធ  រពោះធម៌  រពោះសងើ  អត់េទាសឲើយ ន  េ៉យខ្លអនរបឿស
េទាស  គឺសូមខ្ាេទាសេនាោះឯង  ។ 
     ស- ចុោះអត់េម៵ចេកើត   េបើរពោះពុទធចូលនិពារើន ត់េៅេហើយ   េៅែតរពោះពុទធរូប  
ថម  សុំណ  ស្ពើន់  ាស  រ ក ់ ។ល។   ដូចសពវៃថេនោះ  រពោះធម៌េៅែតសូរសេមលង 
ឮេ៉យស្រេោកសូធើយប ុេណា្ើោះ  េមើនរូបេស្ោះ  រពោះសងើេទៀតេស្ត  ក៏មិនដឹង
ំខ្លអនានេទាសខ្ុសនឹងរពោះសងើអងណា  ? 
      ឆ-   ានេរឿងប្ឆើក់េនោះ   ពនើយល់កនហងគមពីរស្រតថសងហ   ថាេបើបុគលណា
ានេទាសកុំហុសនឹងរពោះអរិយបុគល  អងណាានរពោះពុទធំេដើមក៵ី   ខ្ុសនឹង
ាោបិោ  រគូអាោរើយខ្លអនក៵ ី េហើយដឹងខ្លអនថា  ខ្លអនខុ្សានេទាសេហើយ  រតូវឲើយ
បុគលេនាោះ  សូមខ្ាេទាសេទើបរួចោកេទាស ន  ថាេបើេោកេនោះេដើរេៅ ត់ក៵ ី  
ចូលនិពារើនកនធ  ឬនិពារើនធាតុេៅក៵ី  ទទួលអនិចកមម  ឬអនិចធមមេៅេហើយក៵ ី រតូវ
ឲើយនិមនតសងើដៃទ ន ៤ អង មករបឿសខ្ាេទាស  ោមេទាសែដលខ្លអនខ្ុសនឹង
រពោះអរិយបុគលេនាោះ  ពុុំេនាោះេស្តេទ  ឲើយខ្ាេទាសនឹងអដ៶ិធាតុរបស់េោក  
ឬេជើងថរ  គឺកែនលងបូំសពវេនាោះ  េទើបរួចោកេទាស ន  េនោះេសចក៵ីឲើយេ ើញថា 
រ កដំអត់ ន េទើបអនករ ជ៳បូរាណេោកសែម៵ង លី នតថ ិេម  និងឧតតមេងន  
ោុំងទុកមកសរាប់សូមទីពឹង និងសូមខ្ាេទាសដូេចនោះឯងយូរណាស់មកេហើយ  ។ 
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របស្ថ្បតតិទន  និងបតាឌនុ្មមាទន 
  
       ស-  ខ្៳ហុំឆល់ពីឿរែចកបុណើយេតើពន់េពក     នំខ្៳ហុំមិនចង់េធវើបុណើយែរកងមិន
 នេនាោះ   ានរូបដូចែផលេឈើ   ឬានរូបដូចាស  រ ក់ំេដើមក៏ខ្៳ហុំមិនឆល់ែដរ ។ 
កនហងរពោះពុទធស្សនាានចើាប់ថា   អនកេធវើទានេបើ នែចកបុណើយឲើយេគ   ក៏នឹង ន
ផលបុណើយែថមរឹតែតេរចើនេឡើងៗ   ំេទវគុណកនហង « បតតិទាន » ឯកនហង « បោឋើនុ-
េាទនៈ»  ក៏ានចើាប់ថា   អនកទទួលអនេុាទនាេរតកអរោមទានេគេនាោះ  ក៏នឹង
 នទទួលផលបុណើយ   េ៉យទេទរឥតែថលេនាោះផងែដរ   េតើនឹង នបុណើយរំែលក
ែចកេតើដូចេម៵ចេកើត   េបើបុណើយេនាោះេមើនរូបេស្ោះ    រេន់ែតំនាមធម៌ប ុេណា្ើោះ  
សូមេោកអនករ ជ៳សេន្រៃគើោះែកៃខ្ឧបា   ឧបេមយើយេសចក៵ីេនោះ  ឲើយខ្៳ហុំំអនកលង់-
េ្យើស្ឈើប់ ន    ខ្៳ហុំក៏នឹងសុខ្ចិតតយល់រពមេធវើបុណើយទាននឹងេគផងេមើល  ? 
        ឆ-  ខ្៳ហុំក៏មិនំអនករ ជ៳ធុំដុុំែដរ   ប ុែនតអត់រទាុំេឆលើយនឹងេសចក៵ីឆល់របស់អនក
សួរេនោះពុុំ ន   ក៏េឆលើយេៅ   មុននឹងេឆលើយប្លើេនោះ  ខ្៳ហុំសូមសួរបនតិច  អនកឯងែដល
េធវើបុណើយែដរេទ  ? 
        ស-  េទ ខ្៳ហុំមិនែដលេធវើបុណើយទានអវីេទ  ! 
        ឆ-  េបើដូេចនោះអនកឯងែដលេ ើញេគេរៀនអកើឝរែដរេទ  ? 
        ស-  ខ្៳ហុំែដលេ ើញែដរ  !                                                           
       ឆ-  េអើេបើដូេចនោះ   អនកចូរពិនិតើយពិោរណាអកើឝរ   ែដលសិសើឝេចោះតេៅ  
ពីរគូេនាោះេមើលឿលចុំេណោះអកើឝរ  និងេលខ្ំេដើម  ឆលងោមែខ្ើឝវិ្ញើណេៅនឹង 
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សិសើឝេៅរតង់ណា  ?  េមើលេ ើញ  ឬេទ  ? 
        ស-  េមើលមិនេ ើញ  ! 
        ឆ-  េអើេបើដូេោតើោះ  ចូរអនកឯងោុំស្ឈើប់ខ្៳ហុំនឹងពនើយល់រ ប់  ។ 
        ស-   ទ  ! 
        ឆ-  បុណើយេនោះំនាមធម៌េមើនរូបក៏ពិតែមន  ប ុែនតេកើតពីវតថហទានែដលានរូប  
េហតុេនាោះ    េគអាចដឹង ន  អាចកុំណត់ទុំហុំបុណើយ ន  អាចែចកចុំែណក
បុណើយេនាោះដល់អនកដៃទផង ន   អនកដៃទែដលនឹងទទួលយកបុណើយេនាោះ  ក៏ទទួល
យកេ៉យេរតកអរដូចអនកេរៀនអកើឝរ  រគូែដលបេរងៀនអកើឝរេគតេៅេនាោះ  េគអាច
កុំណត់វិំឆើែដលេគេចោះ ន  អាចបេរងៀនអកើឝរចមលង៉ក់េៅវិ ញ្ើណសិសើឝំ
េរចើនអនក  ឲើយេចោះផង ន  េហើយចុំេណោះេនាោះមិនអស់េៅណា រឹតែតចេរមើន  េចោះ
ោុំេលើសេដើមេៅេទៀត  ំេទវគុណែមន ឬេទ  ? 
        ស-   ទ  ែមនេហើយ  ! 
        ឆ-  េបើដូេោតើោះ  ខ្៳ហុំឧបា ឧបេមយើយ  ពីេសចក៵ីែចកបុណើយ  និងទទួលបុណើយ    
             េនាោះ  អនកស្ឈើប់ ន  យល់ ន   ត់ឆល់េហើយ  ឬេៅ  ?                
        ស-   ទ  !  ខ្៳ហុំស្ឈើប់ ន  យល់ ន   ត់ឆល់េហើយ  
 ខ្៳ហុំសូមអរគុណដល់អនកោុំងពីៃថេនោះេៅ  ខ្៳ហុំនឹងេធវើបុណើយទានដូចេគ ដូចឯង   
េដើមើបីឧទទិសកុសលដល់េោកអនកានគុណរបស់ខ្៳ហុំពុុំៀនេឡើយ  ៕ 

របស្តើៃរតគុណសេងប 
ចប់េ៉យបរិបូណ៌ែតប ុេណណោះ 
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កំមណើតធម ិ  នមមា 

 ';នមមា  តស្ឝ  ភគវមតា  អរហមតា  សមាម្សមពុទធស្ឝ 
រតូវ នេពាលមុនេគបងសស់េ៉យេទវៈ ៥ អង  គឺ ៖ 

១.  នមមា                        ស្ោគិរីយេឿខើ 
២.  តស្ឝ                        អសុរិេនាឍើ បវុចតិ 
៣.  ភគវមតា                  ោតុមោរាជិឿ 
៤.  អរហមតា                   សេឿកើ តថា 
៥.  សមាម្សមពុទធស្ាតិ      មោរពោមើ ហិ បវុចត ិឥតិ ឯវំ បញ្  
                                       េទេវហិ បតិដ៶ិោត ិ ។ 
នមមា                  ស្ោគិរីយកើឝ   េពាលនមសើឝឿរ 
តស្ឝ                  អសុរិនទរាហូ   េពាលនមសើឝឿរ 

ភគវមតា            េស៵ចោតុមមោរាជិឿ   េពាលនមសើឝឿរ            
អរហមតា            សេម៵ចេទវរាជ   េពាលនមសើឝឿរ                  
សមាម្សមពុទធស្ឝ   មោរពហម   េពាលនមសើឝឿរ    ។  
    េទវោទាុំង ៥ រពោះអងេនោះ  ំអនកេពាលនមសើឝឿរ  មួយបទៗ េរៀងខ្លអន  ។ 
       ឿរសូធើយ  នមមា  ៣ ចប់  របស់ពុទធបរិស័ទក៏រំឭកដល់រពោះគុណៃន 
       រពោះសាមើសមពហទធទាុំងឡាយ   ែដល នបុំេពញនូវ រមីដ៏ៃរកែលង   
       េៅថា អធិកៈ េនាោះគឺ  ៖ 
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១. ប្ញើធកិ    នដល់  រពោះសាមើសមពហទធ  រទង់ានចរិោដ៏េលើសលន់ ឬគុណ
ំតិដ៏លស  ែដលគួរបុំេពញេ៉យប្ញើ  កុំណត់ឿល ៤ អសេងយើយ កៃរម ១ ែសន
កបើបគត់ េទើប នរោស់ំរពោះពុទធ ។ 
២.សទាណើធកិ   នដល់  រពោះសាមើសមពហទធ  រទង់ានចរិោដ៏េលើសលន់ ឬគុណំតិ
ដ៏លស  ែដលគួរបុំេពញេ៉យសទាណើ ( េសចក៵ីេជឿ  រជោះថាយើ )   កុំណត់ឿល ៨ 
អសេងយើយ កៃរម ១ ែសនកបើបគត់ េទើប នរោស់ំរពោះពុទធ ។ 
៣.វរីោិធិក   នដល់  រពោះសាមើសមពហទធ  រទង់ានចរិោដ៏េលើសលន់ ឬគុណំតិ
ដ៏លស  ែដលគួរបុំេពញេ៉យវីរិយៈ ( េសចក៵ ីពើាោម )   កុំណត់ឿល ១៦
អសេងយើយ កៃរម ១ ែសនកបើបគត់ េទើប នរោស់ំរពោះពុទធ ។ 
       ន័យមួយេទៀត  ឿរសូធើយ នេា ៣ ចប់ ក៏ នដល់រំឭកដល់រពោះគុណទាុំង៣ 
របស់រពោះសាមើសមពហទធទាុំងឡាយ គឺ៖ ប្ញើគុណ ១, វិសុទធិគុណ ១, ករុណាគុណ ១,  
     កនហងេនមិតតិកនាម ( នាមេកើតេឡើងេមើនអនក៉ក់ឲើយ ) ទាុំង ១០ េនាោះោត់ំ  ៖ 
ក.   សមាម្សមពុមទត្,    វិជាជ្ចរណសម្បមន្ថ្,   មោកវិទូ, 
       រពោះនាមទាុំង  ៣  េនោះរាប់ំ  បញ្ញ្គុណ 

ខ្.   អរហំ,   សុគមតា,   អនុតតមោ,  
       រពោះនាមទាុំង  ៣  េនោះរាប់ំ  វិសុទធិគុណ 
គ.   បុរិសទមមស្រថិ, សតាឍ ្មទវមនុស្ានំ,  ពុមទត្,   ភគវា ,     
       រពោះនាមទាុំង  ៤  េនោះរាប់ំ  ករុណាគុណ  ។ 
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       ន័យម ើាងេទៀត  ក៏រំឭកដល់គុណរពោះសាមើសមពហទធទាុំងឡាយកនហងឿលទាុំង ៣ 
គឺរពោះសាមើសមពហទធកនហងអតីតឿល,  រពោះសាមើសមពហទធកនហងបចហបើបននឿលគឺកនហង ភ័ទទកបើប
េនោះ  និងរពោះសាមើសមពហទធកនហងអនាគតឿល  ។ 

 
********************** 

 
វតថជុាភ័សតតុាងរពះពុទធស្សន្  មាន ៥ យា ្ង 

១.  រពោះឧេទទសកេចតិយ   ( គឺរពោះពុទធបដិា  រូបសនងរពោះពុទធ ) ។ 
២.  រពោះបរិេភាគេចតិយ  ( គឺេដើមេពាធិរពឹកើឝ  និងេរគឿងបរិឿខើរេផើឝងៗ )។ 
៣.  រពោះធាតុេចតិយ  ( គឺរពោះស្រីរិកធាត ុ)  ។ 
៤.  គឺរពោះធម៌ទាុំង ៨៤.០០០ រពោះធមមកនធ គឺ បិដកទាុំង ៣ ាន ៖ 
     រពោះវិន័យ  រពោះសូរត  រពោះអភិធមម  ។ 
៥.  រពោះ ទេចតិយ ( គឺស្តើមរពោះ ទទាុំងឡាយ )  ។ 
   

*************** 
 
 

***   េបើអនកំពុទធបរិស័ទ  អនករតូវែតយល់ដឹងពីរពោះៃរតសរណគមន៍ ។ 
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***អនកណារបរពឹតត កនលងធម៌  េរពាោះេសចក៵ីរសឡាញ់ េរពាោះេសចក៵ីសសប់ 
េរពាោះេសចក៵ីៀយើច  េរពាោះេសចក៵ីវេងវង  យសរបស់អនកេនាោះ 

រែមងស្បសូនើយេៅ  ដូចរពោះចនទៀងរេនាច  ។ 
 
 
 
 
 

េសៀវេៅធម៌នមសើឝឿរេរៀបេរៀងេ៉យ 
ខ្៳ហុំរពោះករុណា  ខ្៳ហុំ ទចប់េ៉យសេងបែតរតឹមេនោះ  ។ 

                                                  សូមអររពោះគុណ   និងសូមអរគុណ !! 
 

 
 
 

 




