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ខ្ញុំព្រះករុណ  បានអានកនញងគម្ពីរ អបទាន បិដកខ្ខែរយ ើង ភាគ 
៧២ យៅ បានយ ើញព្បវត្តិយរឿងរ ៉ាវរបស់ព្រះយេរៈទាុំងឡា  មានព្រះ
សារីបុត្តយត្េរជាយដើម្ ខ្ដលបានយ វ្ើទានចុំយ ះអតី្ត្រុទ្ធ និងជារិយសស 
បានយ លសរយសើរគុណព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធយោ ព្រះគាថាទាុំងឡា   
យ ើ កប៏ានឧបនសិ៉ាស ័ សយព្ម្ចនូវសាវកបារម្ីញាណ តាម្សម្គួរ  ។  
មិ្នព្តឹ្ម្ខ្ត្ប ុយ ្៉ាះ  កនញងកាលខ្ដលយោកមិ្នទាន់បានសយព្ម្ចនូវ
គុណ្ម៌្  ដុំយណើរកនញងសង៉ាារវដដរបស់យោក  សាគ៉ាល់ខ្ត្សុគតិ្  មិ្នសូវ
សាគ៉ាល់ទុ្គតិ្យ ើ   យព្ ះយ តុ្បានយ វ្ើកុសល  មានការយ លព្រះ
គាថាជាយដើម្………។ 

យព្ ះយ តុ្យ ះ  យទ្ើបខ្ញុំព្រះករុ   អាតាម៉ាភារ  មានយសចកតី
ព្រះថាល៉ា និងបាននឹកយ ើញចង់បានជាព្បយោរន៍ សព្មាប់រុទ្ធបរិស័ទ្
ទូ្យៅ  យទ្ើបព្បមូ្លព្រះគាថាទាុំងឡា   ខ្ដលជាប់ទាក់ទ្ងនឹងការ
យ លគុណព្រះរត្នត្ព្ត្ ម្កយរៀបយរៀងជាយសៀវយៅមួ្ ក៉ាាលយនះ  
យដើម្៉ាបីភារងា ព្សួលសព្មាប់អនកចូលចិត្ត  ព្រះថាល៉ាកនញងការយ ល   
ព្រះគាថា នម្សាក៉ារព្រះរត្នត្ព្ត្  ។  

មួ្ វិញយទ្ៀត្  សូម្អរព្រះគុណ  និងអរគុណចុំយ ះអនកមាន
ឧបការៈកនញងការយរៀងយរៀងយសៀវយៅយនះទាុំងអស់ ខ្ដលបានចុំ  
យរលយវោដ៏មានត្ត្ម្ៃសព្មាប់ការរួ ព្តួ្ត្រិនិត្៉ាយ  ខ្កសព្មួ្លយសចកតី  



 

និងរួ ជាេវិការ  សព្មាប់ការយបាះរុម្ភយសៀវយៅយនះជា្ម្ែទាន ។    
ជារិយសស សូម្អរព្រះគុណ យោកមាច៉ាស់  ជវនប្បញ្ញ្ ឡុង  ជីវ ្  
ខ្ដលបានចុំ  យរលយព្ចើនជាងយគ  កនញងការរួ ខ្កសព្មួ្លយសចកតី 
ព្តួ្ត្រិនិត្៉ាយអកខរវិរុទ្ធ ជាប់ជាមួ្ ខ្ញុំព្រះករុ រ ូត្ម្ក  ។ 

ជាចុងយព្កា   ខ្ញុំសូម្យលើកបុណ៉ាយកុសល ខ្ដលយកើត្រីការខុំ
ព្បឹងខ្ព្បងយរៀបយរៀងយសៀវយៅយនះ  និងបុណ៉ាយយ ៉្ាសងៗយទ្ៀត្  មានបុណ៉ាយ
សាង ន្ួសជាយដើម្  រូនដល់ព្រះរស់របស់កូន គឺ យោកឪរុក  ញឹម នី 
និងអនកមាត៉ា  ផៃ  សែម  ខ្ដលបាន ត្ល់កុំយណើត្ និងចិញ្ចឹម្កូនរ ូត្
ដឹងកត…ី. និងម្៉ា យ្៉ាងយទ្ៀត្  សូម្យលើកបុណ៉ាយព្បយគន និងរូនដល់ព្គូរបស់
ខ្ញុំទាុំងឡា  មានដូចជា 

យោកមាច៉ាស់ព្គូ   ចូឡវរធម្មោ  ហ ៊ឺ ជមី្ៅ បយព្ងៀនអភិ្ម្ែ 

យោកមាច៉ាស់ព្គូ ម្េត្តា ធម្ោ  ម្េឿន  ស៊ឺន  បយព្ងៀនព្រះវិន័  

យោកព្គូអគគបណឌិត្  ប  ត  សាវង្ស  បយព្ងៀនព្រះសូព្ត្  និង
ព្គូអាចារ៉ាយជាយព្ចើនយទ្ៀត្  ខ្ដលមិ្នបានយរៀបរប់អស់  សូម្យព្ត្កអរ
បុណ៉ាយរបស់ខ្ញុំព្រះករុ   អាតាម៉ាភារ សូម្បានរួចចាកទុ្កខទាុំងរួង កុុំ
កាល៉ា ជាព្បការៈដត្ទ្យ ើ  ។   

សូម្អនុយមាទ្ ! 

 



 

ោេរបស់អ្នកមនឧបការៈ 
១ យោកមាច៉ាស់ព្គូ សនាចិម្ត្តា  ម្រ ៉េន រដ្ឋា  ជាសាស្តសាត៉ាចារ៉ាយ យៅ

សាកលវិទ្៉ា្ល័  បញ្ញ៉ាសាស្តសត (រិនិត្៉ាយ អកខរវិរុទ្ធ) 

២ យោកមាច៉ាស់ព្គូ  ម្េត្តា ធម្ោ ម្េឿន  ស៊ឺន  ជាព្គូព្រះវិន័ 
វត្តព្រះគនធកុដិ (រិនិត្៉ាយ អកខរវិរុទ្ធ) 

៣ យោកមាច៉ាស់ព្គូ  ជវនបបម្ញោ  ឡ ង្  ជវី៉េ  ជាព្គូព្រះវិន័ 
វត្តព្រះគនធកុដិ  (សព្មួ្លយសចកតី និងអកខរវិរុទ្ធ) 

៤ អនកព្គូ  ណាវ  ម្ៅបរេណ៏ី ជាព្គូបយព្ងៀនភាសាអង់យគៃស
យៅ រុទ្ធិកសាកលវិទ្៉ា្ល័   សី នុររ និងជានិស៉ាសិត្ បរិញ្ញ៉ាបព្ត្
ជាន់ខពស់ ត្នសាកលវិទ្៉ាយល័ ជាតិ្ បាត់្ដុំបង (រិនិត្៉ាយអកខរវិរុទ្ធ)  

៥ កញ្ញ៉ា  ណាវ  ស ខជានចិច  ជានិស៉ាសិត្បរិញ្ញ៉ាបព្ត្ជាន់ខពស់
ត្នសាកលវិទ្៉ា្ល័ ជាតិ្ បាត់្ដុំបង  (រិនិត្៉ាយ អកខរវិរុទ្ធ) ។ 
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មតិកា 

នយមា យត្ គាថា ............................................................... ១ 
រុទាធ៉ាបទាន ..................................................................... ៨ 
ោភាោយភគាថា ........................................................ ១០ 
បទ្ុម្គាថា .................................................................. ១២ 
រុយទាធ៉ាត្ិវចនគាថា ......................................................... ១៥ 
ឧបាលិយត្េរបទាន ........................................................ ១៧ 
សារីបុត្តយត្េរបទាន ....................................................... ១៨ 
ឧបលិយត្េរបទាន ......................................................... ២១  
ត្ីណិសរ គម្និិ យត្េរបទាន .................................... ២២ 
បរប៉ាបសាត្ិកយត្េរបទាន ................................................. ២៣ 
ឧបាលិយត្េរបទាន ........................................................ ២៣ 
ត្ិម្ិរបុបផិ យត្េរបទាន ................................................... ២៤ 
សរវកិត្តិកយត្េរបទាន .................................................... ២៥  
គិរិមាននទយត្េរបទាន ...................................................... ២៨  



 

ឧយទ្នយត្េរបទាន ......................................................... ២៩ 
ញាណត្េវិកយត្េរបទាន .................................................. ៣០ 
សុគនធយត្េរបទាន ......................................................... ៣០ 
ចូ សុគនធយត្េរបទាន ................................................... ៣៥ 
កា ញទា ិយត្េរបទាន ................................................... ៣៩  
ម្ហាកចាច៉ា នយត្េរបទាន .............................................. ៤០ 
សីវលិយត្េរបទាន ......................................................... ៤១  
វងគីសយត្េរបទាន ........................................................... ៤២  
សុជាត្រុទ្ធវង៉ាស ............................................................. ៤២  
បិ ទ្ស៉ាសិរុទ្ធវង៉ាស ......................................................... ៤៣ 
រត្នចងកម្នក័ណឌ ......................................................... ៤៤ 
យេរគាថា ..................................................................... ៤៦ 
យម្ត្តរិយត្េរ ................................................................... ៤៦ 
ចនទនយត្េរ ..................................................................... ៤៧ 
យត្កិចឆកានិយត្េរ ............................................................. ៤៨  
ព្រះសរភងគយត្េរ ............................................................. ៤៩ 



 

យគាត្ម្យត្េរ .................................................................. ៥០ 
សីលវយត្េរ ................................................................... ៥១ 
យសាណយកា ិវិសយត្េរ ................................................... ៥៤ 
យគាទ្ត្តយត្េរ .................................................................. ៥៥ 
ឧទា ិយត្េរ .................................................................. ៥៦ 
អ្ិម្ុត្តយត្េរ .................................................................. ៦០ 
យសលយត្េរៈ .................................................................. ៦០ 
អនុរុទ្ធយត្េរ ................................................................... ៦១ 
ព្រះម្ហាកស៉ាសបយត្េរ ..................................................... ៦៣ 
តាលកុដយត្េរ ................................................................ ៦៤ 
ព្រះវងគីសយត្េរ ............................................................... ៦៤ 
ឥត្ិបិយសារត្នមាោ ...................................................  ៦៦ 
ព្រះ្ម្ែគុណ ៣៨ គាថា ................................................ ៨៧ 
ព្រះសង៉ាឃគុណ ១៤ គាថា............................................ ១០១ 
សម្ពញយទ្ធ ..................................................................... ១០៦ 
រត្នគាថា ................................................................. ១០៩ 



 

រ យោសគាថា ...................................................... ១២០  
រុទ្ធវគគ...................................................................... ១២២ 
អរ នតវគគ ................................................................ ១២៨ 
បកិណណកវគគ .............................................................. ១៣២ 
អាោ ដិ សូព្ត្ ................................................... ១៣៤  
ធាត្ុយចត្ិ នម្ស៉ាសការគាថា ....................................... ១៣៨ 
រុទ្ធបាទ្នម្ស៉ាសការគាថា ............................................. ១៤៤ 
អាោ ដិ បរិត្តគាថា ................................................ ១៤៩ 
រុទ្ធយោសាចារ៉ាយគាថា ................................................ ១៥២ 
ប ម្គាថា ........................................................... ១៥៣ 
អប៉ាបមាទ្វគគ ............................................................... ១៥៩ 
បាសរសិសូព្ត្ .......................................................... ១៥៤ 
រុទ្ធឧទាន ................................................................. ១៥៦ 
ភាសិយតាវាទ្សយងខប .................................................... ១៥៨ 
ទ្លិទ្ទសុត្តគាថា ........................................................ ១៦៧ 
 



ប្បជ ុំប្រះគាថា សរម្សើរគ ណប្រះរតនត្ប្ត                            ម្រៀបម្រៀង្ម្ដ្ឋយ អ្ន តារធម្មោ  ន ីស ផាន ត 
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 3 
នម្ម  ម្ត  ប រសិាជញ្ោ  នម្ម  ម្ត  ប រសិ តាេ 
សរវញ្ោូ សិ  េហាវរី  ម្ោកម្ជដា  នរាសភ  ។ 
បរិព្ត្ព្រះអងគ  ជាបុរសអាជាយន ៉ាយ  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារព្រះអងគ  

បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសឧត្តម្   ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារព្រះអងគ    បរិព្ត្ព្រះអងគ
មានរ៉ា្ោម្ ុ្ំ  ជាចម្៉ាបងកនញងយោក  ព្ទ្ង់ព្បយសើរជាងរួកនរៈ  ព្រះ-
អងគជាព្រះសរវញ្ញូរុទ្ធ ។(បិដកយលខ ៧៤ ទ្ុំរ័រ ១៩) 

នម្ម  ម្ត  ប រសិាជញ្ោ  នម្ម  ម្ត  ប រសិ តាេ 

រហ ជជន ុំ  ត្តរយសិ  ម្េម្សម្ោា   អ្េត ុំ  បេ ុំ ។ 

បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសអាជាយន ៉ាយ ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារព្រះអងគ 
បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសឧត្តម្   ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារចុំយ ះព្រះអងគ   ព្រះអងគ 

សខ្ម្តងនូវអម្ត្បទ្ គឺព្រះនិ វ៉ាន ខ្ត្ងចម្ៃងរនយព្ចើន (ឲ៉ាយដល់នូវ
យព្ត្ើ  គឺព្រះនិ វ៉ាន )។( បិដកយលខ ៧៣ ទ្ុំរ័រ ១៨៨ ) 

 



ប្បជ ុំប្រះគាថា សរម្សើរគ ណប្រះរតនត្ប្ត                            ម្រៀបម្រៀង្ម្ដ្ឋយ អ្ន តារធម្មោ  ន ីស ផាន ត 
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នម្ម  ម្ត  ប រសិាជញ្ោ  នម្ម  ម្ត  ប រសិ តាេ 
 សម្េវកសោ ឹ  ម្ោកសោ ឹ នតថិ  ម្ត  បដបិ គគម្ោ ។ 

បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសអាជាយន ៉ាយ ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារព្រះអងគ 
បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសឧត្តម្ ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារព្រះអងគ កនញងយោកយនះ
ព្រម្ទាុំងយទ្វយោក   មិ្នមានបុគគល មួ្ យព្បៀប ទ្ឹម្យសែើនឹងព្រះ
អងគយ ើ  ។                                                                                                                       

នម្ម  ម្ត  ប រសិាជញ្ោ  ចិតា ុំ ម្ត ស វមិ្សា ធតិ ុំ  
បសននេ ខវម្ណាោ សិ  វបិបសននេ ខនិ្រនទមិ្ោ ។ 
បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសអាជាយន ៉ាយ ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារព្រះអងគ  

ព្រះ ឫទ័្ របស់ព្រះអងគ  សាអ៉ាត្លអយ ើ   ព្រះអងគមានសម្៉ាបញរព្រះ
ភស្តកតព្រះថាល៉ា មានឥស្តនទិ គឺ ព្រះភស្តកតព្សស់បស់។(បិដកយលខ ៧៣ ទ្ុំរ័រ ៥៤ ) 

នម្ម  ម្ត  ប រសិាជញ្ោ  នម្ម  ម្ត  ប រសិ តាេ  
អ្ត្តា ន ុំ  ម្ត្តសយិត្តវ ន   បម្រ ម្ត្តម្សសិ តវ ុំ  េ ន ិ។ 
បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសអាជាយន ៉ាយ ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារព្រះអងគ 

បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសឧត្តម្ ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារព្រះអងគ បរិព្ត្ព្រះមុ្នី  
ព្រះអងគព្ទ្ង់យ វ្ើព្រះអងគ(ឯង)ឲ៉ាយយព្ត្កអរយ ើ   យ វ្ើអនកដត្ទ្ឲ៉ាយយព្ត្ក
អរ្ង ។ (បិដកយលខ ៧៣ ទ្ុំរ័រ ១៧) 

 



ប្បជ ុំប្រះគាថា សរម្សើរគ ណប្រះរតនត្ប្ត                            ម្រៀបម្រៀង្ម្ដ្ឋយ អ្ន តារធម្មោ  ន ីស ផាន ត 
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នម្ម  ម្ត  ប រសិាជញ្ោ  នម្ម  ម្ត  ប រសិ តាេ 
តវ  សាសនមគេោ  បម្ត្តា េហ ិ  អ្ចល ុំ  បេ ុំ  ។ 
បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសអាជាយន ៉ាយ     ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារព្រះអងគ 

បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសឧត្តម្   ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារព្រះអងគ   ខ្ញុំបានអាព្ស័ 
នូវសាស របស់ព្រះអងគយ ើ  យទ្ើបដល់នូវអចលបទ្គឺព្រះនិ វ៉ាន។  
(បិដកយលខ ៧៥ ទ្ុំរ័រ ២២៩) 

នម្ម  ម្ត សរវេសាវ ិ នម្ម  ម្ត  ករ ណាលយ 
នម្ម  ម្ត  តិណោស ុំសារ នម្ម  ម្ត  អ្េតនទេ ។ 
បរិព្ត្ព្រះអងគព្ទ្ង់យ ើញនូវយ តុ្ទាុំងរួង (ខ្ញុំមាច៉ាស់)សូម្នម្- 

សាក៉ារចុំយ ះព្រះអងគ  បរិព្ត្ព្រះអងគព្ទ្ងម់ានករ ុជាលុំយៅ (ខ្ញុំមាច៉ាស់)
សូម្នម្សាក៉ារចុំយ ះព្រះអងគ បរិព្ត្ព្រះអងគមានសង៉ាារឆ្ៃងយ ើ  (ខ្ញុំ
មាច៉ាស់)សូម្នម្សាក៉ារចុំយ ះព្រះអងគ  បរិព្ត្ព្រះអងគព្ទ្ង់ឲ៉ាយនូវអម្ត្្ម៌្  
(ខ្ញុំមាច៉ាស់)សូម្នម្សាក៉ារព្រះអងគ ។  (បិដកយលខ ៧៦ ទ្ុំរ័រ ៩០) 

នម្ម  ម្ត  ប រសិាជញ្ោ    នម្ម  ម្ត  ប រសិ តាេ 
ញាម្ណន ម្ត សម្ម នតថិ     ោវត្ត ញាណេ តាេ ុំ។                           
បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសអាជាយន ៉ាយ        ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារព្រះអងគ 

បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសឧត្តម្          សភារដត្ទ្យសែើយោ ញាណរបស់ 
ព្រះអងគមិ្នមានយ ើ  មានខ្ត្ញាណរបស់ព្រះអងគ យទ្ើបឧត្តម្ជា
កុំណត់្ ។( បិដកយលខ ៧៣ ទ្ុំរ័រ ៤៦)   



ប្បជ ុំប្រះគាថា សរម្សើរគ ណប្រះរតនត្ប្ត                            ម្រៀបម្រៀង្ម្ដ្ឋយ អ្ន តារធម្មោ  ន ីស ផាន ត 
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នម្ម  ម្ត  រ េធវរីតថុ  វបិបេ ម្ត្តា សិ  សរវធ ិ
រយសនេហិ  អ្ន បបម្ត្តា  តសស  ម្េ  សរណុំ  ភវ ។ 
បរិព្ត្ព្រះរុទ្ធមានរ៉ា្ោម្ ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារចុំយ ះព្រះអងគ  

ព្រះអងគ្ុត្ព្ស ះយ ើ   ចាកកិយលសទាុំងរួង  ខ្ញុំព្រះអងគដល់យ ើ 
នូវយសចកតីវិ ស សូម្ព្រះអងគជាទី្រឹងរបស់ខ្ញុំព្រះអងគយ ះ ។  
( បិដកយលខ ៧៤ ទ្ុំរ័រ ០៦ )  

នម្ម  ម្ត  ប រសិាជញ្ោ  នម្ម  ម្ត  ប រសិ តាេ 
ញាណុំ  បដកិិម្តាត្តវ ន បម្ត្តា េហ ិ  អ្េត ុំ  បេ ុំ ។ 
បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសអាជាយន ៉ាយ ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារព្រះអងគ 

បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសដ៏ឧត្តម្ ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារព្រះអងគ លុះខ្ញុំយ ល
សរយសើរចុំយ ះព្រះញាណរួចយ ើ   ក៏បានដល់អម្ត្បទ្ គឺព្រះនិ វ៉ាន ។ 
( បិដកយលខ ៧៥ ទ្ុំរ័រ ០៥ ) 

នម្ម  ម្ត  វេសូិេន នម្ម  ម្ត  ឥសិសតាេ  
នម្ម  ម្ត  សរវម្ោកគគ នម្ម  ម្ត  អ្ភយុំករ ។ 
បរិព្ត្ព្រះអងគព្ទ្ង់បងហូរនូវ ក៉ាយយព្បៀនព្បយៅ ខ្ញុំសូម្ថាវ៉ា បងគុំ

ព្រះអងគ  បរិព្ត្ព្រះអងគជាឥសីទី្ ៧ ខ្ញុំសូម្ថាវ៉ា បងគុំព្រះអងគ បរិព្ត្
ព្រះអងគជាបុគគលព្បយសើរជាងសត្វយោកទាុំងអស់    ខ្ញុំសូម្ថាវ៉ា បងគុំ
ព្រះអងគ   បរិព្ត្ព្រះអងគព្ទ្ង់យ វ្ើនូវអភ័    ខ្ញុំសូម្ថាវ៉ា បងគុំព្រះអងគ ។ 
(បិដកយលខ ៧៥ ទ្ុំរ័រ ៣៧៥ ) 



ប្បជ ុំប្រះគាថា សរម្សើរគ ណប្រះរតនត្ប្ត                            ម្រៀបម្រៀង្ម្ដ្ឋយ អ្ន តារធម្មោ  ន ីស ផាន ត 
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នម្ម  ម្ត  មរេថន  នម្ម  ម្ត  េដិាសូិេន 
នម្ម  ម្ត  សនាសិ ខេ នម្ម  ម្ត  សរណុំករ ។ 
បរិព្ត្ព្រះអងគព្ទ្ង់ញាុំញីនូវមារ ខ្ញុំសូម្ថាវ៉ា បងគុំព្រះអងគ 

បរិព្ត្ព្រះអងគ      ព្ទ្ង់បងហូរនូវទិ្ដឋិ    ខ្ញុំសូម្ថាវ៉ា បងគុំព្រះអងគ      បរិព្ត្
ព្រះអងគព្ទ្ង់ឲ៉ាយនូវសនតិសុខ  ខ្ញុំសូម្ថាវ៉ា បងគុំព្រះអងគ  បរិព្ត្ព្រះអងគ
ព្ទ្ង់យ វ្ើនូវទី្រឹង  ខ្ញុំសូម្ព្កាបថាវ៉ា បងគុំព្រះអងគ។(បិដកយលខ ៧៥ ទ្ុំរ័រ ៣៧៦) 

នម្ម  ម្ត  ប រសិាជញ្ោ  នម្ម  ម្ត  ប រសិ តាេ 
ក សម្លន  សម្េកខសិ អ្េន សាបិ ត ុំ វនទនា ិ។ 
បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសអាជាយន ៉ាយ  ខ្ញុំព្រះអងគសូម្នម្សាក៉ារ

ចុំយ ះព្រះអងគ  បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសដ៏ខពង់ខពស់  ខ្ញុំព្រះអងគសូម្
នម្សាក៉ារចុំយ ះព្រះអងគ  សូម្៉ាបីអម្នុស៉ាសទាុំងឡា   ក៏រខ្ម្ងថាវ៉ា បងគុំ
ព្រះអងគថា  ព្រះអងគទ្ត្មានព្រះយនព្ត្យម្ើលម្ហារន  យោ សរវញ្ញញត្-
ញ្ញ៉ាណដ៏្ូរ្ង់ ។ (បិដកយលខ ១៩ ទ្ុំរ័រ ១០០) 

នម្ម ម្ត  ប រសិាជញ្ោ  នម្ម ម្ត  ប រសិ តាេ 
យសស ម្ត  ោភិជាោេ យុំបិ  នសិាយ  ឈាយតិ ។ 
បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសអាជាយន ៉ាយ  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារព្រះអងគ  

បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសឧត្តម្  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារព្រះអងគ  ព្រះអងគចយព្ម្ើន
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ឈាន  អាព្ស័ អារម្ែណ៍   រួកខ្ញុំព្រះអងគ  មិ្នបានអារម្ែណ៍យ ះ  
របស់ព្រះអងគយទ្។ (បិដកយលខ ៥៧  ទ្ុំរ័រ ១០៣) 

នម្ម ម្ត ប រសិាជញ្ោ    នម្ម ម្ត ប រសិ តាេ  
យសស ម្ត អាសវ ខណីា    េកខិម្យោសិ  មរសិ ។ 

      បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសអាជាយន ៉ាយ យ ើងខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារចុំយ ះ   
ព្រះអងគ  បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសឧត្តម្  យ ើងខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារចុំយ ះ ព្រះ
អងគ  បរិព្ត្ព្រះអងគជានិទុ៌្កខ  ព្រះអងគមានអាសវៈអស់យ ើ     ព្រះអងគ
ជាទ្កខិយណ ៉ាយបុគគល ។ (បិដកយលខ ៥៧ ទ្ុំរ័រ ១២៥) 

នម្ម   ម្ត  ប រសិាជញ្ោ  នម្ម ម្ត ប រសិ តាេ 
ឯកបតា ុំ  េេតិ្តវ ន  បម្ត្តា េហ ិ អ្ចល ុំ បេ ុំ ។ 
បរិព្ត្ព្រះអងគ ជាបុរសអាជាយន ៉ាយ ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារព្រះអងគ 

បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសឧត្តម្  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារព្រះអងគ  ខ្ញុំបានថាវ៉ា 
បាព្ត្មួ្   យ ើ បានសយព្ម្ចព្រះនិ វ៉ាន  ជាគុណជាត្មិ្នកយព្ម្ើក ។  
(បិដកយលខ ៧៥ ទ្ុំរ័រ ២២៩) 

នម្ម  ម្ត  ប រសិាជញ្ោ  នម្ម  ម្ត  ប រសិ តាេ 
បាសាេ ុំ  អ្ភិរហិូត្តវ   សីហាសម្ន  នសីិេត  ។ 
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បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសអាជាយន ៉ាយ ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារព្រះអងគ 
បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសឧត្តម្  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារព្រះអងគ  សូម្ព្រះអងគ
យសដចយ ើងកាន់ព្បាសាទ្របស់ខ្ញុំ យ ើ គង់យលើអាសនៈដ៏ព្បយសើរ ។ 
( បិដកយលខ ៧២ ទ្ុំរ័រ ១៤៧ ) 

 

 

រ ម្ធធ  ឧបបម្ោន  ម្ោម្ក 

ព្រះរុទ្ធយកើត្យ ើងយ ើ កនញងយោក។ 

3 
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( បិដកម្លខ ៧២ េ ុំរ័រ ១៤ ) 

ម្កាសជជ ុំ ភយម្ត្ត េសិាវ    វរីយិញច បិ ម្ខេម្ត្ត 
អារេធវរីោិ ម្ហាថ   ឯសា រ ធធ ន សាសន ី។ 
អនកទាុំងឡា   ចូរយ ើញនូវយកាសរជៈ (យសចកតីខជិល) ថាជា

ភ័ ្ង  យ ើញនូវវីរិ ៈ  ថាជា្ម៌្ដ៏យក៉ាសម្្ង យ ើ ចូរជាអនកព្បាររធ
រ៉ា្ោម្យ ើង  យនះជាអនុសាសនីរបស់ព្រះរុទ្ធ ។ 

វវិេ ុំ ភយម្ត្ត េសិាវ  អ្វវិេញ្ច  ម្ខេម្ត្ត  
សេគាគ  សខោិ ម្ហាថ ឯសា រ ធធ ន សាសន ី។ 
អនកទាុំងឡា  ចូរយ ើញនូវវិវាទ្ថាជាភ័ ្ង យ ើញនូវការ

មិ្នវិវាទ្ថាជាគុណដ៏យក៉ាសម្្ង យ ើ ចូរជាអនកព្រម្យព្រៀងព្សុះព្សួល
នឹងគាន៉ាចុះ យនះជាអនុសាសនីរបស់ព្រះរុទ្ធ ។   

បមេ ុំ ភយម្ត្ត េសិាវ  អ្បបមេញ្ច  ម្ខេម្ត្ត 
ភាម្វថដាង្គិក ុំ េគគ ុំ  ឯសា រ ធធ ន សាសន ី។ 
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 អនកទាុំងឡា  ចូរយ ើញនូវបមាទ្ៈ ថាជាភ័ ្ង យ ើញនូវ
អប៉ាបមាទ្ៈ ថាជាគុណដ៏យក៉ាសម្្ង យ ើ ចូរចយព្ម្ើនម្គគមានអងគ ៨  
យនះជាអនុសាសនីរបស់ព្រះរុទ្ធ  ។ 

សមគត្ត រហូ រ ធធ   អ្រហម្ោា  ច សរវម្សា 
សេពុ ម្េធ អ្រហម្នា ច  វនទមោ នេសសថ ។ 
ព្រះរុទ្ធនិងព្រះអរ នតយព្ចើនអងគ បានម្ករួបរុុំយោ សរវព្គប់ 

យ ើ    អនកទាុំងឡា ចូរថាវ៉ា បងគុំនម្សាក៉ារ  ចុំយ ះព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធ
និងព្រះអរ នតចុះ ។ 

ឯវ ុំ អ្ចិនាោិ រ ធធ        រ េធធមោ  អ្ចិនាោិ 
អ្ចិនាមិ្យស  បសោន ន ុំ    វបាម្កា ម្ហាតយចិនាមិ្ោតិ ។ 
ព្រះរុទ្ធទាុំងឡា  ជាអចិនតិ បុគគល (បុគគលខ្ដលយគមិ្នគប៉ាបី

គិត្យកើត្)   ្ម៌្របស់ព្រះរុទ្ធ   ជាអចិនតិ ្ម៌្ោយ៉ាងយនះ   កាលបុគគល 
ព្រះថាល៉ាចុំយ ះគុណជាអចិនតិ ៈ   រខ្ម្ងបាន្លជាអចិនតិ ៈ ។ 
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3 
ោភាោម្ភ យសាយម្ស    សមោ នោវមនម្ន 
សរវតថ  សេម្កា  ហ ត្តវ     បម្ត្តា   សម្មព ធេិ តាេ ុំ ។ 
ត្ថាគត្មានចិត្តយសែើកនញងយោក្ម៌្ទាុំងរួង គឺ ោភ អោភ 

 ស  អ ស យសចកតីរប់អាន និងយសចកតីយម្ើលងា  យ ើ បាន
សយព្ម្ចសយមាព៉ា្ិញ្ញ៉ាណដ៏ឧត្តម្ ។(បិដកយលខ ៧៧ ទ្ុំរ័រ ៣០៩)  

ោភាោម្ភ  ស ខេ ម្កខ សមោ នម្ន  វមិនម្ន 
សរវតថ សេម្កា  ហ ត្តវ  បម្ត្តា   សម្មព ធេិ តាេ ុំ ។ 
ព្រះត្ថាគត្ជាអនកមានចិត្តយសែើ កនញងយោក្ម៌្ទាុំងរួង គឺ ោភ

និងឥត្ោភ សុខ និងទុ្កខ ការសរយសើរ និងនិ ទ៉ា យទ្ើបបាននូវយ ្ិ-
ញ្ញ៉ាណដ៏ឧត្តម្ ។ 

ខនាោិ  អ្វហឹិសាយ ម្េតាចិតាវត្តយ   ច  
 សម្េវក ុំ  ម្សា តរតិ តសាោ   ម្ត  អ្វមិ្រាធោិ ។ 

ោភាោម្ភ  ន  សជជនា ិ សមោ នម្ន  វមិនម្ន 
 បឋវសីេសិា  រ ធធ   តសាោ   ម្ត ន  វមិ្រាធោិ  ។ 



ប្បជ ុំប្រះគាថា សរម្សើរគ ណប្រះរតនត្ប្ត                            ម្រៀបម្រៀង្ម្ដ្ឋយ អ្ន តារធម្មោ  ន ីស ផាន ត 

 

     វតាប្រះគនធក ដ ិម្ខតាបាត់ដ ុំបង្                    11                       រ.ស. ២៥៦៤/គ.ស.២០២០ 
 

យគខ្ត្ងឆ្ៃងចាកយោក និងយទ្វយោក យោ ការអត់្្ន់ ១  
យោ ការមិ្នយបៀត្យបៀន ១ យោ ចិត្តយម្តាត៉ា ១   យ តុ្យ ះ    បុគគល
មិ្នគប៉ាបីឲ៉ាយឆគ៉ាុំឆ្គងនឹងព្រះរុទ្ធទាុំងយ ះយ ើ  ។ ព្រះរុទ្ធទាុំងឡា     
មានព្រះ ឫទ័្ យសែើយោ ខ្្នដី មិ្នជាប់រុំ ក់កនញងោភនិង
អោភ  កនញងការរប់អាន កនញងការយម្ើលងា   យ តុ្យ ះ  បុគគលមិ្ន
គប៉ាបីឲ៉ាយឆគ៉ាុំឆ្គងនឹងព្រះរុទ្ធទាុំងយ ះយ ើ  ។(បិដកយលខ ៧២ ទ្ុំររ័ 
១០៨)   

Â 
(ចប់ ោភាោម្ភគាថា) 

 

 

           ស ម្ោ រ ធធ នេ បាម្ធ 

កិរិោបានព្តាសជ់ាព្រះរុទ្ធទាុំងឡា  ុំម្កនូវយសចកតសីុខ ។ 

Â 
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3 
(បិដកម្លខ ៧៥ េ ុំរ័រ ២៩១ ) 

  បេ មការវេម្ោ   បេ មេលស ចឆវ ី
  ម្ោម្កោនូបលិម្ត្តា  ច  ម្ត្តម្យន បេ េ ុំ យថា ។ 
ព្រះអងគព្ទ្ង់មានអាការៈនិងព្រះឱសឋដូច ផ្ក្ឈូក មានព្រះ  

ឆ្វីវ័ណណលអមិ្នមានម្នទិលដូច ផ្ក្ឈូក មិ្នជាប់រុំ ក់យោ យោក 
ដូច ផ្ក្ឈូក  មិ្នព្បឡាក់យោ ទឹ្ក ។ 

ធមី្រា បេ េបតាម្កាខ   កម្ោា  ច បេ េ ុំ យថា  
បេ េ តារគម្ោធ   ច  តសាោ  ម្សា បេ េ តាម្រា ។ 

ព្រះអងគជាអនកព្បារ្ មានព្រះយនព្ត្ដូចព្ត្បក ផ្ក្ឈូក ជាទី្
យព្ត្កអរដូច ផ្ក្ឈូក ព្ទ្ង់មានកៃិនវិយសសដូច ផ្ក្ឈូក យព្ ះយ តុ្
យ ះឯង យទ្ើបព្រះអងគព្ទ្ង់ព្រះ ម្ថា បទុមុត្តរៈ (ផ្ក្ឈូក) ។ 

ម្ោកម្ជម្ដ្ឋា  ច នមិោ ម្ោ អ្ោធ ន ុំ  នយនូបម្ម  
សនាម្វម្សា  គ ណនធិ ិ ករ ណាេតិសាគម្រា ។ 



ប្បជ ុំប្រះគាថា សរម្សើរគ ណប្រះរតនត្ប្ត                            ម្រៀបម្រៀង្ម្ដ្ឋយ អ្ន តារធម្មោ  ន ីស ផាន ត 
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ព្រះអងគជាចម្៉ាបងកនញងយោក ព្ទ្ង់មិ្នមានមានះ មានឧបមាដូច
ខ្ភនកត្នរួករនខ្វ៉ាក់ ព្ទ្ង់មានយភទ្សងប់រមាង៉ាប់ ជាកុំណប់ត្នគុណ ព្ទ្ង់
មានករុ គុណ និងបញ្ញ៉ាគុណដូចសាគរ។ 

អ្នូបលិម្ត្តា   ម្ោម្កន ម្ត្តម្យន  បេ េ ុំ  យថា  
ក វេគចឆេហម្ោ  អ្គគកិខម្ោធ វ  ម្សា  វសិ ។ 
ព្រះអងគមិ្នព្បឡាក់យោ យោក ដូចជាផ្ក៉ាឈូកមិ្នទ្ទឹ្ក

យោ ទឹ្ក  ព្ទ្ង់រុងយរឿងដូចជាគុំនរយភៃើង  យឆ្ះគុម្ភកុវទ្ៈ ។ 
(បិដកយលខ ៧៥ ទ្ុំរ័រ ៤០៨) 

យថាបិ  ឧេម្ក ជាត ុំ  ប ណឌ រកី ុំ  បវឌ្ឍតិ   
ម្ោបលិបបតិ  ម្ត្តម្យន ស ចិគនធ ុំ េម្ោរេ ុំ  
តម្ថវ  ច ម្ោម្ក ជាម្ត្ត    រ ម្ធធ  ម្ោម្ក វហិរតិ 
ម្ោបលិបបតិ  ម្ោម្កន ម្ត្តម្យន បេ េ ុំ យថា ។ 
ឈូក ស ដុះចយព្ម្ើនយ ើងកនញងទឹ្ក  មិ្នជាប់ព្បឡាក់យោ ទឹ្ក 

មានកៃិនព្កអូប  ជាទី្រីករ ចិត្ត  ោយ៉ាង មិ្ញ  ព្រះរុទ្ធយកើត្យ ើង
កនញងយោក  គង់យៅកនញងយោក  មិ្នព្បឡាក់យោ យោក ដូចជាឈូក 
មិ្នព្បឡាក់យោ ទឹ្កដូយចាន៉ាះឯង ។ (បិដកយលខ ៥៧ ទ្ុំរ័រ ៤៣) 

ន  ចវីម្រ  ន  សយម្ន  ម្ភាជម្ន  នូបលិបបតិ  
ម្គាតម្ម  អ្នបបម្េម្យោ  េ ឡាលិប បផ ុំ វេិល ុំវ 
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អ្េពុោ  នកិខេោនមិ្ោន   តិភវភិនសិសម្ដ្ឋ ។ 
ព្រះយគាត្ម្   មានគុណព្បមាណមិ្នបាន   មានព្រះ ឫទ័្  

ឱនយៅរកយនកខម្ែៈ  រោស់យចាលនូវភរទាុំង  ៣  មិ្នជាប់រុំ ក់កនញង
ចីវរ  មិ្នជាប់រុំ ក់កនញងយស សនៈ  មិ្នជាប់រុំ ក់កនញងយភារ ហារ  
ដូចផ្ក៉ាឈូក   មិ្នមានម្នទិលយៅ ែង  មិ្នជាប់យោ ទឹ្ក  ។ 
 (បិដកយលខ ៥៧  ទ្ុំរ័រ  ១០៤) 

(ចប់  បេ េគាថា) 

(2) 

 

 

ឥេេបិ រ ម្េធ រតន ុំ បណីត ុំ 
ខ្កវគឺព្រះរុទ្ធយនះឯង  ជាខ្កវដ៏ឧត្តម្ 
ឯម្តន  សម្ចចន  ស វតថិ ម្ហាត  

យោ  ក៉ាយសចចៈយនះ  សូម្សិរីសួសតីយកើត្មាន ។ 
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3 
រ ម្ធធ តិ  វចន ុំ  ម្សដា ុំ រ ម្ធធ តិ  បេេ តាេ ុំ 
នតថិ  ម្តន  សេ ុំ ម្ោម្ក អ្ញ្ោ ុំ  ម្សាតរសាយន ុំ ។ 
 ក៉ាយថា ពុញ្ធ្ ជា ក៉ាយដ៏ព្បយសើរបុំ្ុត្ បទ្ថា ពុញ្ធ្ ជាបទ្ដ៏

ខពង់ខពស់បុំ្ុត្  ក៉ាយ និងបទ្ដត្ទ្ ខ្ដលរីយរះដល់ព្ត្យចៀក យសែើយោ 
 ក៉ាយ និងបទ្យ ះ កនញងយោកមិ្នមានយ ើ  ។ 

ធម្មោ តិ  វចន ុំ  ម្សដា ុំ ធម្មោ តិ  បេេ តាេ ុំ 
នតថិ  ម្តន  សេ ុំ ម្ោម្ក អ្ញ្ោ ុំ  ម្សាតរសាយន ុំ ។ 

  ក៉ាយថា ធញ្ម្ ជា ក៉ាយដ៏ព្បយសើរបុំ្ុត្ បទ្ថា ធញ្ម្ ជាបទ្ដ៏
ខពង់ខពស់បុំ្ុត្  ក៉ាយ និងបទ្ដត្ទ្ ខ្ដលរីយរះដល់ព្ត្យចៀក យសែើយោ 
 ក៉ាយ និងបទ្យ ះ កនញងយោកមិ្នមានយ ើ  ។ 

សម្ង្ោតិ  វចន ុំ  ម្សដា ុំ សម្ង្ោតិ  បេេ តាេ ុំ 
នតថិ  ម្តន  សេ ុំ ម្ោម្ក អ្ញ្ោ ុំ  ម្សាតរសាយន ុំ ។ 

  ក៉ាយថា ែញង្ោ ជា ក៉ាយដ៏ព្បយសើរបុំ្ុត្ បទ្ថា ែញង្ោ ជាបទ្
ដ៏ខពង់ខពស់បុំ្ុត្  ក៉ាយ និងបទ្ដត្ទ្ ខ្ដលរីយរះដល់ព្ត្យចៀក យសែើយោ 
 ក៉ាយ និងបទ្យ ះ   កនញងយោកមិ្នមានយ ើ ។ (ព្រះគាថាកនញងគម្ពីររវា ិនី)  
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រ ម្ធធ តិ កិតាិ យនាសស កាម្យ ភវតិ ោ បតិី 
វរម្េវ ហិ សា បតិី  កសិម្ណនបិ ជេពុេបីសស ។ 
បីតិ្ឯ  ខ្ត្ងយកើត្មានកនញងកា របស់បុគគល អនកោន់មាត់្

ថា ពុញ្ធ្ បីតិ្យ ះ ព្បយសើរជាង សម្៉ាបត្តិកនញងរម្ពូទ្វីបទាុំងមូ្ល ។ 
ធម្មោ តិ កិតាិ យនាសស កាម្យ ភវតិ ោ បតិី 
វរម្េវ ហិ សា បតិី  កសិម្ណនបិ ជេពុេបីសស ។ 
បីតិ្ឯ  ខ្ត្ងយកើត្មានកនញងកា របស់បុគគល អនកោន់មាត់្

ថា ធញ្ម្ បីតិ្យ ះ ព្បយសើរជាង សម្៉ាបត្តិកនញងរម្ពូទ្វីបទាុំងមូ្ល ។ 
សម្ង្ោតិ កិតាិ យនាសស កាម្យ ភវតិ ោ បតិី 
វរម្េវ ហិ សា បតិី  កសិម្ណនបិ ជេពុេបីសស ។ 
បីតិ្ឯ  ខ្ត្ងយកើត្មានកនញងកា របស់បុគគល អនកោន់មាត់្

ថា ែញង្ោ បីតិ្យ ះ ព្បយសើរជាង សម្៉ាបត្តិកនញងរម្ពូទ្វីបទាុំងមូ្ល ៕ 
(ចប់ រ ម្ធធ តិវចនគាថា) 
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3 
(បិដកម្លខ  ៧២ េ ុំរ័រ  ១០៩ ) 

បម្នថ  េសិាវ ន  កាសាវ ុំ ឆឌ្ឌតិ ុំ  េិឡហេកខិត ុំ 
សិរសា  អ្ញ្ជ លឹ  កត្តវ  វនទតិរវ ុំ  ឥសិេធជ ុំ ។ 
អ្រភតតី្ត  ច  ម្យ រ ធធ  វតាមោ  អ្ោគត្ត 
ធម្ជោម្នន  ស ជឈនា ិ តសាោ   ឯម្ត  នេសសោ ។ 
បុគគលយ ើញសុំរត់្កាសាវៈ ជាទ្ង់រ័ របស់ព្រះរុទ្ធ ខ្ដល

ព្បឡាក់យោ ោម្ក   ខ្ដលយគយចាលយ ើ កនញង ៃ្ូវ  គប៉ាបីយ វ្ើអញ្ជលី
ថាវ៉ា បងគុំយោ ត្៉ាបូង ។ ព្រះសម្ពញទ្ធទាុំងឡា   ខ្ដលកនៃងយៅយ ើ កតី 
កនញងបចចញប៉ាបននយនះកតី កនញងអ គត្កតី ខ្ត្ងបរិសុទ្ធ យោ ទ្ង់រ័ យនះ 
យព្ ះយ តុ្យ ះ ព្រះសម្ពញទ្ធទាុំងនុ ះ បុគគលគប៉ាបីនម្សាក៉ារ ។ 
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3 
(បិដកលេខ ៧២  ទំព័រ  ៤៥) 

ម្យន ញាម្ណន សេពុ ម្ធធ   វហិរតិ  អ្ោសម្វ 
ត ុំ  ញាណុំ  កិតាយិសាេ ិ  ស ណាថ  េេ  ភាសម្ត្ត ។ 

      ព្រះសម្ពញទ្ធ ព្រះអងគមិ្នមានអាសវៈ សយព្ម្ចយោ ញាណ   ខ្ញុំ
នឹងសខ្ម្ដងនូវញាណរបស់ព្រះអងគយ ះ  សូម្អនកទាុំងឡា    សាដ៉ាប់ខ្ញុំ
សខ្ម្ដងចុះ ។ 

សេ េធរយិេ ុំ  ម្ោក ុំ  សយេភុ   អ្េិម្ត្តេយ 
តវ  េសសនមគេោ  កង្ខខ ម្សាត ុំ  តរនា ិ ម្ត ។ 
បរិព្ត្ព្រះអងគ ជាព្រះស ម្ភូ មានព្រះករុ មិ្នមាន

ព្បមាណ  សូម្ព្រះអងគព្សង់សត្វយោកយនះឲ៉ាយទាន  ត្៉ាបិត្រួកសត្វ  នឹង
ឆ្ៃងនូវខ្ខ៉ាសទឹ្ក  គឺយសចកតីសង៉ាស័ បាន  យព្ ះអាព្ស័ នូវការរួបព្បទ្ះ
នឹងព្រះអងគ  ។ 

ត វ ុំ  សត្តថ   ច  ម្កត  ច ធម្ជា  យូម្បា  ច  បាណិន ុំ 
បរាយម្ោ  បតិដ្ឋា     ច   េមី្បា  ច  េបិេ តាម្ម  ។ 
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ព្រះអងគជាសាសាដ៉ាចារ៉ាយ្ង  ទុ្កដូចជាទ្ង់្ង  ដូចជាទ្ង់រ័ 
្ង  ដូចជាព្បាសាទ្របស់រួកសត្វ   ព្រះអងគជាអនកដឹក ុំ្ង  ជាទី្
រឹង្ង  ជាទី្រុំ ក់  ជាបុគគលព្បយសើរជាងសត្វយរើងរីរ្ង  ។ 

សកាា    សេ ម្េទ  ឧេក ុំ បម្េត ុំ  អាឡហម្កន  វ  
ន  ម្តវវ  តវ  សរវញ្ោុ - ញាណុំ  សកាា   បម្េតម្វ ។ 
ទឹ្កកនញងសមុ្ព្ទ្យគអាចវាល់យោ អា ហកៈបាន សរវញ្ញញញ្ញ៉ាណ

របស់ព្រះអងគ  យគមិ្នអាចវាល់បានយ ើ  ។ 
ធាម្រត ុំ  បឋវ ឹ សកាា  ឋម្បត្តវ   ត លេណឌ ម្ល 
ន  ម្តវវ  តវ  សរវញ្ោុ - ញាណុំ  សកាា   បម្េតម្វ ។ 
យគអាចោក់ដីកនញងម្ណឌលត្នរញ្ជីង យ ើ េៃឹងបាន ឯសរវញ្ញញ-

ត្ញ្ញ៉ាណរបស់ព្រះអងគ  យគមិ្នអាចនឹងេៃឹងបានយ ើ  ។ 

អាកាសុំ   េិនតិ ុំ  សកាា  រជជុោ  អ្ង្គុម្លន  វ 
ន  ម្តវវ  តវ  សរវញ្ោុ - ញាណុំ សកាា  បម្េតម្វ ។ 
យគអាចវាស់អាកាសយោ ខ្ខ៉ាស ឬយោ ព្មាម្ត្ដបាន  ឯសរវ-

ញ្ញញត្ញ្ញ៉ាណរបស់ព្រះអងគ  យគមិ្នអាចវាស់បានយ ើ  ។ 
េហាសេ ម្េទ  ឧេក ុំ   បឋវញិច   ខលិញ្ជ ម្ហ  
រ េធញោ ណុំ  ឧបាធយ ឧបមម្ត្ត  ន  យ ជជម្រ  ។ 
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បុគគលគប៉ាបីយ វ្ើទឹ្កកនញងម្ហាសមុ្ព្ទ្  និងខ្្នដី  ឲ៉ាយយសែើបាន  ខ្ត្
មិ្នគប៉ាបី ករុទ្ធញ្ញ៉ាណ   ម្កព្បកបយោ ឧបមាបានយ ើ   ។ 

សម្េវកសស  ម្ោកសស ចិតា ុំ  ម្យស ុំ  បវតាតិ 
អ្ម្ោា ជាលិគត្ត  ឯម្ត   តវ  ញាណេហិ  ចកខុេ ។ 
ចិត្តរបស់សត្វទាុំងឡា    ព្បព្រឹត្តកនញងយោក  ព្រម្ទាុំងយទ្វ

យោក  បរិព្ត្ព្រះអងគមានចកខញ  សត្វទាុំងឡា នុះ  តាុំងយៅខ្ងកនញង
ត្នសុំ ញ់ញាណរបស់ព្រះអងគ  ។ 

ម្យន  ញាម្ណន  បម្ត្តា សិ   ម្កវល ុំ  ម្ោធេិ តាេ ុំ  
ម្តន  ញាម្ណន  សរវញ្ោុ      េេទសិ  បរតិតថិម្យ  ។  
ព្រះអងគបានដល់នូវយ ្ិញាណដ៏ឧត្តម្  យោ សរវព្គប់  

យោ ញាណ   បរិព្ត្ព្រះសរវញ្ញូ  ព្រះអងគរខ្ម្ងញាុំញីតិ្រថិ ដត្ទ្  
យោ ញាណយ ះ  ។ 

 
}  រ េធុបាម្ធ  ច  េ លល ម្ភា 

កិរិោព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធ  គឺសត្វទាុំងឡា បានយោ កព្ម្ ។ 
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3 
(បិដកម្លខ ៧២ េ ុំរ័រ ១០៦) 

ឧេម្ក អ្គគ ិន សណាា តិ   វជី ុំ ម្សម្ល ន រហូតិ 
អ្គម្េ កិេិ ន សណាា តិ   ម្កាម្បា រ ម្េធ ន ជាយតិ ។ 
យភៃើងមិ្នឋិត្យៅកនញងទឹ្ក    រូរមិ្នដុះយលើេែភនុំ    ដងកូវមិ្នឋិត្កនញង 

ឱសេ យសចកតីយព្កា្មិ្នយកើត្កនញងព្រះរុទ្ធ ។  
យថា ច ភូេិ អ្ចោ អ្បបម្េម្យោ ច សាគម្រា 
អ្ននាម្កា ច អាកាម្សា   ឯវ ុំ រ ធធ  អ្ម្ោភិោ ។ 
 ខ្្នដីមិ្នកយព្ម្ើក សមុ្ព្ទ្សាគរព្បមាណមិ្នបាន អាកាសរក

ទី្បុំ្ុត្គាម៉ាន ោយ៉ាង មិ្ញ ព្រះរុទ្ធទាុំងឡា  មានព្រះ ឫទ័្  មិ្ន
រញ្ជួ ញាប់ញ័រ ក៏ោយ៉ាងយ ះខ្ដរ ។   
 

េហាម្គាតេសេពុ ម្ធធ   ក សិោរាយ នរិវុម្ត្ត 

ព្រះយគាត្ម្បរម្សម្ពញទ្ធដ៏ព្បយសើរ ព្រះអងគបរិន ិវ៉ានយ ើ  

រិត្ព្កុងកុសិ រ ។ 



ប្បជ ុំប្រះគាថា សរម្សើរគ ណប្រះរតនត្ប្ត                            ម្រៀបម្រៀង្ម្ដ្ឋយ អ្ន តារធម្មោ  ន ីស ផាន ត 

 

     វតាប្រះគនធក ដ ិម្ខតាបាត់ដ ុំបង្                    22                       រ.ស. ២៥៦៤/គ.ស.២០២០ 
 

    

3 
( បិដកម្លខ ៧២ េ ុំរ័ត ១៧១ ) 

រ ម្ធធ  ម្ោម្ក សេ បបម្ោន    វតាម្ត ជនិសាសន ុំ 
អ្េត្ត ម្វេតិ្ត  ម្ភរ ិ ម្សាកសលល វមិ្ោេោ ។ 
ព្រះសម្ពញទ្ធព្តាស់ដឹងយ ើ កនញងយោក សាស ព្រះរិនព្សី

កុំរុង ៉្ាា យៅ សគរគឺអម្ត្និ វ៉ានជាយព្គឿងបយ ទ៉ាបង់នូវសរ គឺយសាក 
ព្រះអងគទូ្ងយ ើ  ។ 

យថាសម្កន  ថាម្េន ប ញ្ោ ម្កខម្តា  អ្ន តាម្រ 
អ្ធកិារ ុំ  កម្រយោថ  បសសយិសសថ  នរិវុត ឹ ។ 
អនកទាុំងឡា  គប៉ាបីយ វ្ើនូវការកសាង កនញងបុញ្ញយកខត្តដ៏ព្បយសើរ 

គួរតាម្កមាល៉ាុំងរបស់ខៃួនចុះ អនកទាុំងឡា នឹងយ ើញ នវូការរលំត្់ទុ្កខ ។ 
បគគយហ   តណិី សរម្ណ បញ្ច សីោន ិ ម្គាបិយ 
រ ម្េធ  ចិតា ុំ  បសាម្េត្តវ  េ កខសសនា ុំ  ករសិសថ  ។ 
អនកទាុំងឡា គួរទ្ទួ្លត្ព្ត្សរណគម្ន៍ រក៉ាាសីល ៥ ញា ៉ាុំង

ចិត្តឲ៉ាយព្រះថាល៉ាកនញងព្រះរុទ្ធ នឹងយ វ្ើនូវទី្បុំ្ុត្ទុ្កខបាន ។ 
Â 
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3 
( បិដកម្លខ ៧២ រ័រ ២៥៧ ) 

វស ធា យថាបបម្េយោ ចិត្តា   វនវដ ុំសកា 

តម្ថវ  សីល ុំ  រ េធសស ម្កា េសិាវ  នបបសីេតិ ។  

ខ្្នដីមានព្បមាណមិ្នបាន រយបៀបផ្ក៉ាយឈើកនញងត្ព្រ ដ៏ព្ត្កាល 
ោយ៉ាង មិ្ញ សីលរបស់ព្រះរុទ្ធ ក៏ោយ៉ាងយ ះខ្ដរ  បុគគល យ ើញ
យ ើ  នឹងខ្នព្រះថាល៉ាយម្តចបាន ។  

Â 
 

3 
( បិដកម្លខ ៧២ េ ុំរ័រ ២០៨ ) 

យម្ថាេយម្ោា  អាេមិ្ចច  វមិ្ោម្េតិ តេ ុំ សធ 
តម្ថវ តវ ុំ រ េធម្សដា  វេិធ ុំម្សសិ តេ ុំ សធ ។ 
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ព្រះអាទិ្ត្៉ាយកាលរះយ ើងខ្ត្ងបយ ទ៉ាបង់នូវងងឹត្ សរវៗកាល 
ោយ៉ាង  បរិព្ត្ព្រះរុទ្ធដ៏ព្បយសើរ ព្រះអងគកមាច៉ាត់្បង់នូវងងឹត្ សរវៗ
កាលក៏ោយ៉ាងយ ះខ្ដរ ។ 

 

3 
(បិដកម្លខ ៧២  េ ុំរ័រ ២៨៧) 

អ្សាសិសសតិ អ្សសម្ត្តថ  សម្ោា   ច  សេយិសសតិ  
ម្មចយិសសតិ េ ម្ត្តា    ច នោិវ ម្បសសតិ នរិវុម្ត្ត ។ 
ព្រះអងគជាអនកព្សស់ព្សា     និងញា ៉ាុំងសត្វឲ៉ាយព្សស់ព្សា 

្ង ព្រះអងគជាអនកសងប់រមាង៉ាប់ និងញា ៉ាុំងសត្វឲ៉ាយសងប់រមាង៉ាប់្ង   ព្រះអងគ 
រលត់្ទុ្កខយ ើ  នឹងញា ៉ាុំងសត្វឲ៉ាយរលត់្្ង ។ 
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3 
( បិដកម្លខ ៧៤ េ ុំរ័រ ១៧៩ ) 

កណិការ ុំវ  ជលិត ុំ  េបីរ កខ ុំវ  ម្ជាតិត ុំ 
ឱសធវឹ វមិ្រាចនា ុំ  វជិជូវ គគម្ន យថា ។ 
ខ្ញុំបានយ ើញព្រះយោក  ក    ព្ទ្ង់រុងយរឿងដូចផ្ក៉ាកណិការ  

 ព្ទ្ង់ភៃឺដូចយឈើព្បចាុំទ្វីប  ភៃឺព្ចាលដូចផ្ក៉ា ព្រឹក  រុុំយ ះដូច
យ ៃ្កបយ ទ៉ារឰដ៏អាកាស ។  

អ្សេភតី ុំ អ្ន ប្ត្តសឹ  េិគរាជ ុំវ  ម្កសរ ឹ 
ញាណាម្ោក ុំ បកាម្សនា ុំ េេទនា ុំ  តិតថិម្យ  គម្ណ ។ 

  ព្រះអងគមិ្នខ្ល៉ាច មិ្នត្ក់សៃញត្ ដូចយកសរររសី ៍ជាយសដចព្មឹ្គ 
ព្ទ្ង់ព្បកាសនូវរនៃឺ គឺញាណ ព្ទ្ង់ញាុំញីនូវរួកតិ្រថិ  ។  

ឧេធរនា ុំ  ឥេ ុំ  ម្ោក ុំ  ឆនិទនា ុំ  សរវស ុំសយុំ  
អ្សេភតី ុំ  េិគរាជ ុំវ  អ្េទស ុំ  ម្ោកោយក ុំ ។ 

  ព្រះអងគ ព្ទ្ង់ព្សង់នូវសត្វយោកយនះ ព្ទ្ង់ផ្ដ៉ាច់បង់នូវយសចកតី
សង៉ាស័ ទាុំងអស់  ព្ទ្ង់មិ្នខ្ល៉ាចដូចយសដចព្មឹ្គ។  
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សេពុេធរសិេ ុំ  ម្ោក ុំ     ឱឃេមិ្ោន   េហាេ ន ិ
ញាណាម្ោម្កន  ម្ជាម្តសិ   បវរ ុំ  ញាណេ តាេ ុំ ។   
បរិព្ត្ព្រះម្ហាមុ្នី  ព្រះអងគព្ទ្ង់ព្សង់នូវសត្វយនះ  ព្ទ្ង់បាន

ឆ្ៃងនូវឱ ្ម៌្  ព្ទ្ងយ់្វើញាណដព៏្បយសើរឧត្តម្ ឲ៉ាយភៃយឺោ រនៃគឺឺញាណ។ 
ធេោចកា ុំ  បវម្តាសិ  េេទម្ស  បរតិតថិម្យ 
ឧសម្ភា  ជតិសង្ខគ ម្ម សេបកម្េបសិ  ម្េេន ឹ។ 
ព្រះអងគញា ៉ាុំង្ម្ែចកកឱ៉ាយព្បព្រឹត្តយៅកនញងយោក  ព្ទ្ង់ញាុំញីនូវ

អន៉ាយតិ្រថិ   ជាបុគគលព្បយសើរ  ព្ទ្ង់ឈនះសស្តងាគ៉ាម្  ព្ទ្ង់ញា ៉ាុំងខ្្នដី
ឱ៉ាយកយព្ម្ើក  ។ 

េហាសេ ម្េទ  ឧេោវី  ម្វលនាេហ ិ  បភិជជតិ 
តម្ថវ  តវ  ញាណសោ ឹ សរវេដិា ិ បភិជជតិ ។ 
ទិ្ដឋិទាុំងអស់ខ្បកធាល៉ា   កនញងញាណរបស់ព្រះអងគ  យព្បៀបដូច

រលកកនញងម្ហាសមុ្ព្ទ្  រខ្ម្ងខ្បកធាល៉ា   កនញងទី្បុំ្ុត្ព្ចាុំង  ។ 
បតិដ្ឋា វ  វ យហ ត ុំ  ឱម្ឃ តវញ្ហិ   ោម្ថា  អ្រនធុន ុំ   
ភយដាតិ្តន ុំ  សរម្ណា េ តាតថិន ុំ  បរាយម្ោ  ។ 
ព្រះអងគជាទី្រឹង របស់រួករន  ខ្ដលឥត្យៅរង៉ាស  ដូចជារួក

ម្នុស៉ាស  ខ្ដលជាទី្រឹងរុំ ក់របស់រួករន  ខ្ដលខ្ លលិចលង់កនញង
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អនៃង់  ព្រះអងគជាទី្រលឹករបស់សត្វ  ខ្ដលឋិត្យៅកនញងភ័   ជាទី្ព្បព្រឹត្ត
យៅខ្ងម្ុខ  ត្នរួកសត្វខ្ដលព្ត្វូការ  កនញងការរួចចាកកយិលស  ។ 

ឯកចចម្រា  អ្សេមិ្សា ម្េត្តា ករ ណសញ្ោុ ម្ត្ត  
បញ្ោ វ យ តាចម្គា ច វសី  ត្តេ ីគ ណាលម្ោ ។ 
ព្រះអងគព្ទ្ង់ព្តាច់យៅខ្ត្មួ្ អងគឯង  រកបុគគលយសែើគាម៉ាន   ព្ទ្ង់

ព្បកបយោ យម្តាត៉ា និងករុ   ព្ទ្ង់មានព្បាជាញ៉ា  ព្ទ្ង់ព្បកបកនញង       
ការលះ  ព្ទ្ង់សាទ៉ាត់្រុំ ញ  ព្ទ្ង់នឹង្ឹង  ជាលុំយៅត្នគុណ  ។ 

ធមី្រា  វគិតសម្មោ ម្ហា អ្ម្នម្ញជ   អ្កថ ុំកថ ី 
ត សសិម្ត្ត  វនាម្ធម្សាសិ នេិោម្ោ  ស ុំយម្ត្ត  ស ចិ ។ 
ព្រះអងគជាអនកព្បារ្  ព្បាសចាកការវយងវង  មិ្នញាប់ញ័រ  មិ្ន

មានយសចកតីសង៉ាស័   ព្ទ្ង់មានយសចកតីសយ ត៉ាស  មានយទាសខ្ជ៉ាក់
យចាលយ ើ   ព្រះអងគមិ្នមានម្នទិល  ព្ទ្ង់សព្ងួម្សាអ៉ាត្បាត្  ។ 

សង្ខគ តមី្ត្ត  គតេម្ធ ម្តវមិ្ជាជ សិ  ភវនាម្គា 
សីមេម្គា  ធេោគរ   តតម្ត្តថ   ហិតវបបម្កា  ។ 
ព្រះអងគកនៃងនូវកិយលស  ជាយព្គឿងជាប់រុំ ក់    មានយសចកតី

ព្សវឹងកនៃងយ ើ    ព្ទ្ង់មានវិជាជ៉ា ៣  ព្ទ្ង់ដល់នូវទី្បុំ្ុត្ត្នភរ  ព្ទ្ង់
កនៃងនូវ្ម៌្ជាខ្ដន   មានព្រះទ័្ ង្ន់កនញង្ម៌្  ព្ទ្ង់ ៉្ាា យសចកតី
ចយព្ម្ើន  ព្ទ្ង់សាបយព្ ះព្បយោរន៍  ។ 
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ត្តរម្កា  តវ ុំ  យថា ោវ នធិវិសា  សការម្កា 
អ្សេភមី្ត្ត  យថា សីម្ហា គជរាជាវ  េេោិម្ត្ត  ។ 
ព្រះអងគជាអនកចម្ៃងរួកសត្វដូចសុំយៅ  ព្ទ្ង់យ វ្ើយសចកតីទ្ុំនុក

បព្មុ្ងដូចកុំណប់ព្ទ្រ៉ាយ   ព្ទ្ង់មិ្នខ្ល៉ាចដូចររសី ៍  រុុំយ ះយសាត្ដូច
ដុំរី  ខ្ដល ែទូ្ ម៉ានយ ើ   ។ 

 

 

3 
 (បិដកលេខ ៧៤ ទពំ័រ ២០០) 

េហាសេ ម្ធទ   វម្កាខ ម្ោភ     អ្ត ម្ោបិ   េ រ  តាម្រា          
ឯវ ុំ ញាម្ណន សេបម្ោន   អ្បបម្េម្យោសិ  ចកខុេ ។ 
ម្ហាសមុ្ព្ទ្មិ្នកយព្ម្ើក យព្ៅេៃឹងមិ្នបាន   កព្ម្បុគគលឆ្ៃងបាន 

ោយ៉ាង មិ្ញ បរិព្ត្ព្រះអងគមានចកខញ ព្រះអងគបរិបូរណ៍យោ ញាណ 
ព្បមាណមិ្នបាន  ក៏ោយ៉ាងយ ះខ្ដរ ។  

8 
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3 
( បិដកម្លខ ៧៤  េ ុំរ័រ ២៧៣ ) 

តវ ញាម្ណន សបបម្ញោ   ត្តម្រសិ ជនត ុំ រហ ុំ  
តវ េសសនមគេោ  េ កខសសនា ុំ ករសសម្រ ។ 
ម្យម្កចិម្េ គនធជាត្ត ម្ោម្ក វយនា ិចកខុេ 
តវ គនធសម្ម នតថ ិ  ប ញ្ោ ម្កខម្តា េហាេ ន ិ។ 
ព្រះអងគព្បកបយោ បញ្ញ៉ា ព្ទ្ង់ញា ៉ាុំងព្បរុុំរនយព្ចើនឲ៉ាយឆ្ៃងទុ្កខ 

យោ ញាណរបស់ព្រះអងគ រនទាុំងឡា នឹងយ វ្ើនូវព្រះនិ វ៉ាន ជាទី្
បុំ្ុត្ត្នទុ្កខបាន យព្ ះអាព្ស័ នូវការយ ើញព្រះអងគ ។  បរិព្ត្ព្រះ
អងគមានបញ្ញ៉ាចកខញ  កៃិន នីមួ្ ខ្ត្ង ៉្ាា យៅកនញងយោក  បរិព្ត្
ព្រះម្ហាមុ្នកីៃិនយ ះរុុំយសែើយោ កៃិនរបសព់្រះអងគជាបញុ្ញយកខត្តយ ើ  ។   
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3 
( បិដកម្លខ ៧៥ េ ុំរ័រ ១៦៥ ) 

ត វ ុំ សត្តថ  ច ម្កត វ  ធម្ជា យូម្បាវ បាណិន ុំ 
បរាយម្ោ បតិដ្ឋា  ច  េមី្បា ច េបិេ តាម្ម ។ 
ព្រះអងគជាសាសាត៉ា  ដូចជាទ្ង់  ដូចជាទ្ង់រ័   ឬដូចជា

ព្បាសាទ្ ជាទី្រឹងរុំ ក់របស់សត្វ ជាព្បទី្ប ព្ទ្ង់ឧត្តម្ជាងសត្វយរើង
រីរទាុំងឡា  ។   

3 
( បិដកម្លខ ៧៥ េ ុំរ័រ ២៧៧ ) 

ឯស ម្សា ភគវ រ ម្ធធ   ឯស សីម្ហា អ្ន តាម្រា  
សម្េវកសស ម្ោកសស  ប្រហោ ចកា ុំ បវតាម្ត្ត ។ 
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ព្រះមានព្រះភាគអងគនុ ះ ព្ទ្ង់ព្តាស់ដឹងនូវសចច្ម៌្ ព្រះមាន
ព្រះភាគអងគនុ ះ ព្ទ្ង់ព្បយសើរដូចសី ៈ ព្រះអងគព្ទ្ង់ញា ៉ាុំងព្រ ែចកកឲ៉ាយ
ព្បព្រឹត្តយៅដល់ម្នុស៉ាសយោក ព្រម្ទាុំងយទ្វយោក ។   

េម្ោា  េម្េត្ត សម្ោា  ច សម្េត្ត នរិវុម្ត្ត ឥសិ 
នោិវ ម្បត្ត ច អ្សសម្ត្តថ  អ្សាម្សត្ត េហាជន ុំ ។ 
ព្ទ្ង់ជាឥសី មានព្រះឥស្តនទិ ទូ្ ម៉ានយ ើ  ព្ទ្ង់ទូ្ ម៉ាននូវ  

ម្ហារន ព្រះអងគសងប់រមាង៉ាប់យ ើ  ញា ៉ាុំងម្ហារនឲ៉ាយសងប់រមាង៉ាប់្ង 
ព្ទ្ង់រលត់្កិយលសយ ើ  ញា ៉ាុំងម្ហារនឲ៉ាយរលត់្កិយលស្ង ព្រះអងគ
យព្ត្កអរយ ើ  ញា ៉ាុំងម្ហារនឲ៉ាយយព្ត្កអរ្ង ។   

វមី្រា សូម្រា ច វកិាម្ោា  បម្ញោ  ការ ណិម្កា វសី  
វជិតិ្តវ ីវជិមិ្ត្ត ច  អ្បបគម្ោភ   អ្ោលម្ោ ។ 
ព្រះអងគមានរ៉ា្ោម្អង់អាចកាល៉ាហាន មានព្បាជាញ៉ាព្បកប

យោ យសចកតីករុ  ព្ទ្ង់សាទ៉ាត់្រុំ ញ ព្ទ្ង់ឈនះមារ ព្រះអងគឈនះ
មិ្នចាញ់មារវញិយ ើ  ព្ទ្ង់មិ្នយ នើស នង ព្រះអងគមិ្នមានអាល ័ ។ 

អ្ម្នម្ញជ  អ្ចម្ោ ធមី្រា  អ្ម្មម្ហា អ្សម្ម េ ន ិ 
ម្ធារម្ោហ  ឧសម្ភា ោម្គា  សីម្ហា សម្កាា  គរសូ បិ ។ 
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ព្រះមុ្នី  ព្ទ្ង់មិ្នញាប់ញ័រ មិ្នយ ៃងយោល៉ាង ជាអនកព្បារ្ មិ្ន
មានយមា ៈ ឥត្មានបុគគលយសែើ ព្ទ្ង់ ុំយចញនូវ្ុរៈ ព្ទ្ង់ជាឧសភៈ
(ជាចុំបង) ជា គ  ជាសី ៈ ព្ទ្ង់អង់អាចកនញងរួកព្គូទាុំងឡា  ។ 

វរិាម្គា វេិម្ោ ប្រហាោ  វេសូីម្រា រណញ្ជ ម្ហា 
អ្ខមិ្ោ ច វសិម្ោល  ច អ្សម្ម វ សម្ភា ស ចិ ។ 
ព្រះអងគព្បាសចាករគៈ   មិ្នមានម្នទិល   ព្ទ្ង់ជាព្រ ែ    មាន

វាទ្ៈដ៏យកៃៀវកាល៉ា ព្ទ្ង់លះបង់នូវសព្តូ្វ គឺកិយលស ព្ទ្ង់មិ្នរឹងត្អឹង    
ព្បាសចាកកូនសរ គឺយសចកតីយសាក ឥត្មានបុគគលយសែើ ជាឧសភៈ ជា
អនកសាអ៉ាត្ ។ 

ប្ោហោ ម្ណា សេម្ណា ោម្ថា  ភិសម្កាា  សលលសនធុម្ត្ត  
ម្ោម្ធា រ ម្ធធ  ស ត្តស ម្ត្ត   អ្ចម្ោ េ េមិ្ត្ត សិម្ត្ត ។ 
ព្រះអងគជាព្  ែណ៍ ជាសម្ណៈ ជាទី្រឹង ជាយរទ្៉ាយ ព្ទ្ង់

កមាច៉ាត់្បង់នូវសរ គឺយសចកតីយសាក ជាយោធា ព្ទ្ង់ព្តាស់ដឹងនូវ      សចច
្ម៌្ ភាញ៉ាក់រលឹកចាកការយដកលក់ មិ្នញាប់ញ័រ មានព្រះ ឫទ័្ ទ្ន់
ព្ត្ជាក់ ។   

កតេោា  វហត្តា  ច  កត្តា  ម្នត្ត បកាសិត្ត 
សេបហ ុំសិត្ត ម្សត្តា  ច ម្ឆត្តា  ម្សត្ត បស ុំសិត្ត ។   
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ព្រះអងគមានការទូ្ ម៉ានយ វ្ើយ ើ  ព្ទ្ង់ ុំយៅ ព្ទ្ង់យ វ្ើ ព្ទ្ង់
ខ្ណ ុំ ព្ទ្ង់ព្បកាស ព្ទ្ង់រីករ  ព្ទ្ង់ោងរព្ម្ះ ព្ទ្ង់កាត់្
(កិយលស) ព្ទ្ង់យព្សាចព្សង់ គួរយគសរយសើរ ។ 

អ្វមិ្ោ ច វសិម្ោល  ច អ្នមី្ោ អ្កថ ុំកថ ី
អ្ម្នម្ជា វរិម្ជា ខត្តា  គោធ  វត្តា  បកាសិត្ត ។ 
ព្រះអងគមិ្នកយព្ម្ើក(មិ្នវឹកវរ) ព្បាសចាកសរ គឺយសចកតីយសាក 

មិ្នមានទុ្កខ មិ្នមានយសចកតីសង៉ាស័  មិ្នញាប់ញ័រ ព្ទ្ង់ព្បាសចាក
្ូលី ព្ទ្ង់គាស់រំយលើង (កិយលស) ព្ទ្ង់ចងព្កង ព្ទ្ង់យ លព្បយៅ 
ព្ទ្ង់ព្បកាស។   

ត្តម្រត្ត អ្តថកាម្រត្ត  កាម្រត្ត សេបធរតិ្ត  
បាម្បត្ត សហិត្ត ហោា  ត្តបិត្ត ច វមិ្សាសិត្ត ។ 
ព្រះអងគព្ទ្ង់ចម្ៃង ព្ទ្ង់យ វ្ើនូវព្បយោរន៍ ព្ទ្ង់ញា ៉ាុំងរនឲ៉ាយយ វ្ើ

(នូវព្បយោរន៍ ) ព្ទ្ង់រំោ កិយលស ព្ទ្ង់ញា ៉ាុំងរនឲ៉ាយដល់ ព្ទ្ង់    
អត់្្ន់ ព្ទ្ង់សមាល៉ាប់កិយលស ព្ទ្ង់មានរ៉ា្ោម្ដុត្កយ្ត៉ាកិយលស 
ព្ទ្ង់ញា ៉ាុំងកិយលសឲ៉ាយរីងសងួត្ ។   

សចចដាមិ្ត្ត  សេសម្ម អ្សហាម្ោ េោលម្ោ 
អ្ម្ចឆរេម្ោា  អ្ក ម្ហាកត្តវ ីឥសិ សតាម្ម ។   
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ព្រះអងគព្ទ្ង់ឋិត្យៅកនញងសចចៈ ព្ទ្ង់យសែើយោ បុគគលយសែើ គឺ
អតី្ត្រុទ្ធ ព្រះអងគមិ្នមានសមាល៉ាញ់ ព្ទ្ង់អាល័ កនញងយសចកតីអាណិត្ 
មានយសចកតីអសាច៉ារ៉ាយ ព្ទ្ង់មិ្នកុ ក ព្ទ្ង់យ វ្ើជាឥសិទី្ ៧ ។ 

នតិិណោកម្ង្ខខ  នមិោ ម្ោ អ្បបម្េម្យោ អ្នូបម្ម  
សរវវកយបថាតមី្ត្ត  សរវម្នយយនាមិ្ត្ត ជមិ្ោ ។ 
ព្រះរិនព្សីព្ទ្ង់ឆ្ៃងយសចកតីសង៉ាស័  មិ្នមានមានះ មានគុណ

ព្បមាណមិ្នបាន មិ្នមានឧបមា ព្ទ្ង់កនៃងនូវគនៃងត្ន ក៉ាយទាុំងរួង  
ដល់នូវទី្បុំ្ុត្ត្នយន ៉ាយ្ម៌្ទាុំងរួង ។ 

សតរ ុំសីវម្រ  តសោ ឹ  បសាម្ធ  អ្េត្តវម្ហា 
តសាោ  រ ម្េធ ច ធម្េោ ច សម្ង្េ សធធ  េហតថិកា ។ 
យសចកតីព្រះថាល៉ាកនញងព្រះរិនព្សីដ៏ព្បយសើរ ដូចជាព្រះអាទិ្ត្៉ាយយ ះ 

ជាគុណ ុំម្កនូវព្រះនិ វ៉ាន យឈាម៉ាះអម្ត្ៈ យព្ ះយ តុ្យ ះ យសចកតី
យរឿស៊ប់កនញងព្រះរុទ្ធកតី ព្រះ្ម៌្កតី ព្រះសង៉ាឃកតី មានព្បយោរន៍យព្ចើន។  

ចប់ ស គនធម្តថរាបធន  
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3 
(បិដកម្លខ ៧៥ េ ុំរ័រ ៤០៨) 

េវតាសឹលកខណធម្រា  ស នកខម្ត្តា វ  ចនទមិ 
អ្ន រយញ្ជ នសេបម្ោន  សាលរាជាវ  ផ លល ិ ម្ត្ត ។ 
ព្រះអងគព្ទ្ព្ទ្ង់នូវលកខណៈទាុំង ៣២ ព្បការ ដូចជាព្រះច័នទ

មាននកខត្តឫក៉ាសដ៏លអ ព្ទ្ង់បរិបូណ៌យោ អនុរ៉ាយញ្ជនៈ ដូចជាយដើម្  
សាលររមានផ្ក៉ារីក ។ 

រ ុំសិ  ជាលបរកិខម្ត្តា   េមិ្ត្តា វ  កនកាចម្ោ 
រោេបបភាបរវិ ម្ត្ត  សតរ ុំសីវ  េវិកម្រា ។ 
ព្ទ្ង់មានប ត៉ាញគឺរសែីបិទ្បាុំង ដូចជាមាសមិ្នខ្ព្បរណ៌ 

ខ្ដលជាងមាសដុត្យ ើ    មានរនៃឺមួ្ រ៉ា្ម្ ៉្ាា រុុំវិញ   ដូចជា  
ព្រះអាទិ្ត្៉ាយមានរសែីដ៏យព្ចើន ។   

ម្សាណាោ នម្ោ  ជនិវម្រា រេោណីវ សិល ចចម្ោ  
ករ ណាប ណោហេម្ោ គ ម្ណន  វយិ  សាគម្រា ។   
ព្រះរិនព្សីដ៏ព្បយសើរ   មានព្រះភស្តកតដូចមាស   ឬដូចជាភនុំជាទី្

រីករ  មានព្រះ ឫទ័្ យរញយោ ករុ  ព្បកបយោ គុណ ដូច
ជាសាគរ ។ 
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ម្ោកវសិស តកិតាិ  ច សិម្នរ វ  នគ តាម្ម  
យសសា  វតិម្ត្ត  ធមី្រា អាកាសសេមិ្សា  េ ន ិ។ 
ព្រះអងគមានព្រះយករតិ៍យឈាម៉ាះល៉ាបីល៉ាាញកនញងយោក ដូចជាភនុំដ៏

ឧត្តម្យឈាម៉ាះសិយនរុ  ព្ទ្ង់ជាអនកព្បារ្  ៉្ាា យចញយៅយោ  ស ជា
មុ្នីដូចជាអាកាស ។   

អ្សង្គចិម្ត្តា   សរវតថ  អ្នមិ្ោ  វយិ  ោយម្កា 
បតិដ្ឋា   សរវភូត្តន ុំ  េហីវ  េ ន ិ សតាម្ម ។ 
ព្រះយោក  ក មានព្រះទ័្ មិ្នជាប់រុំ ក់ កនញងទី្ទាុំងរួង

ដូចជាខ៉ាយល់ ជាមុ្នីទី្ ៧ ជាទ្ីរឹងរបស់រកួសត្វទាុំងអស់ ដូចជាខ្្នដី។   
អ្នូបលិម្ត្តា   ម្ោម្កន ម្ត្តម្យន  បេ េ ុំ  យថា  
ក វេគចឆេហម្ោ  អ្គគកិខម្ោធ វ  ម្សា  វសិ ។ 
ព្រះអងគមិ្នព្បឡាក់យោ យោក ដូចជាផ្ក៉ាឈូកមិ្នទ្ទឹ្ក

យោ ទឹ្ក  ព្ទ្ង់រុងយរឿងដូចជាគុំនរយភៃើង  យឆ្ះគុម្ភកុវទ្ៈ ។ 
អ្គម្ធ  វយិ  សរវតថ កិម្លសវសិោសម្កា 
គនធមេនម្សម្ោវ  គ ណគនធវភូិសិម្ត្ត ។ 
ព្ទ្ង់ញា ៉ាុំងរិស  គឺកិយលសឲ៉ាយវិ សកនញងទី្ទាុំងរួង  ដូចជា        

ឱសេ ព្ទ្ង់សអិត្សាអ៉ាងយព្គឿងព្កអូបគឺគុណ  ដូចជាភនុំគនធមាទ្នៈ ។ 
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គ ណាន ុំ  អាកម្រា  ធមី្រា រតោន ុំវ  សាគម្រា  
សនធុវ  ច  នរាជម្ញោ  កិម្លសេលហារម្កា ។ 
ព្រះអងគជាអនកព្បារ្ ជាអណតូងត្នគុណទាុំងឡា  ដូចជា

សាគរជាទី្យកើត្ត្នរត្នៈទាុំងឡា  ព្រះអងគជាអាជាយន ៉ាយត្ននរ:រន 
ព្ទ្ង់ ុំយចញនូវម្នទិល គឺកិយលស ដូចជាសទឹងសិនធញ ។ 

វជិយីវ  េហាម្ោធា មរម្សោបបេេទម្ោ 
ចកាវតាិវ  ម្សា  រាជា ម្ោជឈង្គរតនសិសម្រា ។ 
ព្រះអងគ  ព្ទ្ង់ញាុំញីនូវមារ និងយស ត្នមារ ដូចជាម្ហា

យោធា ុ្ំ  ឈនះ(នូវបចាច៉ាមិ្ត្ត ) ជាឥស៉ាសរៈយោ រត្នៈ គឺយ រ៉ាឈងគ ដូច
ជាយសតចចព្ករត្តិ ។ 

េហាភិសកាសង្ខា ម្សា  ម្ធសរោធតិិកិចឆម្កា 
សលលកម្ត្តា  យថា ម្សម្ដ្ឋា   េដិាគណឌ វផិាលម្កា ។ 
ព្រះអងគជាយរទ្៉ាយរក៉ាានូវរ៉ា្្ិ គឺយទាសៈ ដូចម្ហាព្គូយរទ្៉ាយ ព្រះ

អងគវះនូវរកគឺទិ្ដឋិ  ដូចជាយរទ្៉ាយវះដ៏ព្បយសើរ ។ 
ម្សា តធ ម្ោកបម្ជាជ ម្ត្ត   សនរាេរសកាម្ត្ត 
បរសិាស  នរាេមិ្ចច     ធេោ ុំ ម្េសយម្ត  ជម្ោ ។ 
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កាលយ ះឯង ព្រះរិនព្សី ព្រះអងគជារនៃឺរបស់យោក យទ្វតា
និងម្នុស៉ាសយ វ្ើសកាក៉ារៈយ ើ  ជាព្រះអាទិ្ត្៉ាយរបស់នរៈ ព្ទ្ង់សខ្ម្តង្ម៌្ 
កនញងរួកបរិស័ទ្ ។ 

ធន ុំ  េត្តវ   េហាម្ភាម្គា   សីម្លន  ស គតូបម្គា 
ភាវោយ  ច  នោិវ តិ  ឥម្ចចវេន សាសថ ។   
ព្រះអងគព្ទ្ង់ទូ្ ម៉ាន យព្បៀនព្បយៅថា បុគគលមានយភាគៈយព្ចើន 

យព្ ះឲ៉ាយទាន  យៅយកើត្សុគតិ្  យព្ ះសីល  បានព្រះនិ វ៉ាន យព្ ះ
ភាវ  ។ 
 

 

         កិរិោមិ្នយសរគប់បុគគល លទាុំងឡា    ១  កិរិោយសរ 
     គប់នូវបុគគលជាបណឌិត្ទាុំងឡា   ១   កិរិោបូជាដល់បុគគល 
     ខ្ដលគួរបូជាទាុំងឡា  ១ ទាុំង ៣ យនះជាម្ងគលដ៏ឧត្តម្ ។ 

3 
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3 
(បិដកម្លខ  ៧៥  េ ុំរ័រ  ៣៨៧) 

ោយកាន ុំ  វម្រា  សត្តថ  គ ណាគ ណវេូិ  ជមិ្ោ 
កតញ្ោូ កតម្វេ ី ច      តិម្តថ ម្ោម្ជតិ បាណិម្ោ ។ 
ព្រះសាសាដ៉ា  ព្ទ្ង់ព្បយសើរជាងរួកអនកទូ្ ម៉ាន  ព្ទ្ង់ព្ជាបនូវ

គុណនិងយទាស  ព្រះអងគឈនះមារ  ជាកត្ញ្ញូកត្យវទី្បុគគល  ព្ទ្ង់ញា ៉ាុំង
សត្វឲ៉ាយព្បកបកនញងកុំរង់  គឺ្ម្ែវិន័   ។ 

សរវញ្ោូ   ម្តន  ញាម្ណន  ត លយិត្តវ   េោសម្ោ 
ម្េម្សតិ  បវរ ុំ  ធេោ ុំ  អ្ននាគ ណសញ្ច ម្ោ  ។ 
ព្រះអងគជាសរវញ្ញូ  មានយសចកដីអាណិត្សត្វជាទី្អាព្ស័   

ព្ទ្ង់សន៉ាសុំនូវគុណរកទី្បុំ្ុត្គាម៉ាន  ព្ទ្ង់េៃឹងយម្ើលយោ ញាណយ ះ  
យ ើ សខ្ម្ដងនូវ្ម៌្ដ៏ព្បយសើរ  ។  

ស  កធចិ  េហាវមី្រា អ្ននាជនត ុំ  ស ធ ី  
ម្េម្សតិ  េធ រ ុំ  ធេោ ុំ  ចត សចចុបសញ្ហិ ត ុំ  ។ 
កនញងកាល ៗ  ក៏យោ     ព្រះសាសាត៉ាមានរ៉ា្ោម្មាុំមួ្ន 

មានការបរិសុទ្ធសាអ៉ាត្ជាងព្បរុុំរនជាអននត  ព្ទ្ង់សខ្ម្តង្ម៌្ដ៏រីយរះ  
ព្បកបយោ សចចៈ  ៤  ។  
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ស ត្តវ ន ត ុំ  ធេោវរ ុំ  អាេេិជឈនាម្សាភន ុំ   
បាណសតសហសាន ុំ ធមោ ភិសេម្ោ អ្ហ   ។ 
រួកសត្វចុំនួនមួ្ ខ្សន  បានព្តាស់ដឹងនូវម្គគ្ល  យព្ ះបាន

សាត៉ាប់នូវ្ម៌្ដ៏ព្បយសើរ  មានលម្អខ្ងយដើម្ ក ត៉ាល  និងខ្ងចុង  ។ 

 

 

3 
(បិដកម្លខ ៧៥ េ ុំរ័រ ២៨៦) 

ម្េម្សតិ  េធ រ ុំ  ធេោ ុំ  ចត សចចុបស ុំហិត ុំ 
នេិោុ ម្គគ  ម្មហបង្ាេហ ិ សេ េធរតិ  បាណិម្ោ ។ 
ព្រះសម្ពញទ្ធព្ទ្ង់សខ្ម្តង្ម៌្ដ៏រីយរះ ព្បកបយោ សចចៈ ៤ ព្ទ្ង់

ព្សង់រួកសត្វខ្ដលលិចចុះ កនញងភក់គឺយមា ៈ។ 
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3 
(បិដកម្លខ ៧៥ េ ុំរ័រ ៣៦៥ ) 

សីលនាសស អ្សម្ង្ខយយុំ   សមធ ិ វជរិបូម្ម 
អ្សម្ង្ខយយុំ ញាណវរ ុំ   វេិ តាិ  ច  អ្ម្ោបម ។ 
សីលរបស់ព្រះអងគ   រប់មិ្នបាន សមា្ិឧបមាដូចខ្កវវរីរ 

ញាណដ៏ព្បយសើរក៏រប់មិ្នអស់ ទាុំងវិមុ្ត្តិក៏រកអវីយព្បៀប ទ្ឹម្គាម៉ាន ។ 
េន ជាេរោគាន ុំ  ប្រហាោ នញ្ច   សមគម្េ  
សេណប្រហាោ ណាកិម្ណោ ធេោ ុំ  ម្េម្សសិ  ោយម្កា ។ 
ព្រះ  ក ព្ទ្ង់សខ្ម្តង្ម៌្កនញងទី្ព្បរុុំដ៏កុះករ យោ សម្ណ

និងព្  ែណ៍ ដល់រួកម្នុស៉ាសយទ្វតា  គ  និងព្រ ែទាុំងឡា  ។ 
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3 
(បិដកម្លខ ៧៥ េ ុំរ័រ ៣៧៦ ) 

អ្ោថាន ុំ  ភវ ុំ  ោម្ថា ភតី្តន ុំ  អ្ភយបបម្ធ  
វសិាស ុំ  ភូេសិោា ន ុំ សរណុំ  សរម្ណសិន ុំ ។ 
ព្រះអងគដ៏ចយព្ម្ើនជាទី្រឹងត្នសត្វ  ខ្ដលរុុំមានទី្រឹង   ព្ទ្ង់

ព្បទាននូវអភ័ ដល់សត្វខ្ដលមានភ័  ព្ទ្ង់សនិទ្ធសាន៉ាលរបស់សត្វ
ទាុំងឡា  ខ្ដលមានភូមិ្ដ៏សងប់ ជាទី្រឹងរបស់រួករន អនកខ្សវងរកនូវ
ទី្រឹង ។  

3 
(បិដកម្លខ ៧៧ េ ុំរ័រ ១៣៥) 

ចម្ោទ វ  វេិម្ោ ស ម្ធធ  សតរ ុំសីវ បត្តបវ  
ឯវ ុំ ម្សាភតិ សេពុម្ធធ  ជលម្ោា  សិរោិ សធ ។ 
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ព្រះសម្ពញទ្ធបរិសុទ្ធព្បាសចាកម្នទិល ដូចជាព្រះចស្តនទ មានយត្រះ 
ដូចជាព្រះអាទិ្ត្៉ាយ  ភៃឺរុងយរឿងយោ ព្រះសិរីសរវៗកាលោយ៉ាងយនះ ។ 

តសស បភា អ្សេសម នធិធ វតិ  សេនាម្ត្ត 
អ្បបមម្ណា អ្ត លិម្ោ ឧបម្េហិ  អ្នូបម្ម ។ 
រសែីត្នព្រះសម្ពញទ្ធអងគយនះ    យសែើយោ រសែីត្នព្រះរុទ្ធ

ទាុំងឡា   ខ្ដលមិ្នមានបុគគលយសែើ  ខ្ត្ង ៉្ាា យចញយៅ  កនញងទី្រុុំ
វិញ ព្រះសម្ពញទ្ធយ ះ មានព្រះគុណព្បមាណមិ្នបាន មានព្រះគុណ
េៃឹងមិ្នបាន     មិ្នមានឧបមា  យោ យសចកតីឧបមាទាុំងឡា យ ើ ។   

 

3 
(បិដកម្លខ ៧៧ េ ុំរ័រ ១៤៤) 

ម្សាបិ រ ម្ធធ  អ្េិតយម្សា   អាេមិ្ចច វ វម្រាចតិ 
នហិោាវ ន  តេ ុំ សរវ ុំ        ធេោចកា ុំ បវតាយិ ។ 
ព្រះសម្ពញទ្ធអងគយ ះ មាន សព្បមាណមិ្នបាន ព្ទ្ង់រុងយរឿង

ដូចជាព្រះអាទិ្ត្៉ាយ ព្ទ្ង់កមាច៉ាត់្បង់នូវងងឹត្ទាុំងរួង ព្ទ្ង់ញា ៉ាុំង្ម្ែចព្ក
ទាុំងរួងឲ៉ាយព្បព្រឹត្តយៅ ។ 
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( បិដកម្លខ ៧៧ េ ុំរ័រ ១៣ ) 

3 
(ការម្ោលរបស់ម្េវត្ត) 

យថា  ត យហ ុំ  េហាវរី បាម្េស   ចកាលកខណុំ  
ធជ ុំ  វជរិបដ្ឋក ុំ  វឌ្ឍមនង្ាុសាបិត ុំ ។ 
បរិព្ត្ព្រះអងគមានរ៉ា្ោម្ ុ្ំ  លកខណៈត្នចព្ក  ទ្ង់រ័   ខ្កវ

វរីរៈ  ទ្ង់ព្រុង  តាក់ខ្ត្ងយោ កយងវរ  កុំរុងចយព្ម្ើន  ព្ត្ង់ព្រះបាទា
ទាុំងគូររបស់ព្រះអងគ  ។ 

រមូ្ប សីម្ល សមធេិហ ិ បញោ យ ច អ្សាេមិ្សា 
វេិ តាិោ អ្សេសម្ម ធេោចកាបបវតាម្ន ។ 
ព្រះមានព្រះភាគ  ឥត្មានបុគគលយសែើ ចុំយ ះព្រះរូប្ង សីល

្ង សមា្ិ្ង ព្បាជាញ៉ា្ង ព្រះអងគយសែើយោ ព្រះរុទ្ធ ខ្ដលមិ្នមាន
បុគគលយសែើ  ចុំយ ះវិមុ្ត្តិ  និងការញា ៉ាុំង្ម្ែចព្កឲ៉ាយព្បព្រឹត្តយៅ ។ 

េសោគរលុំ កាម្យ ត យហ ុំ បាកតិក ុំ រល ុំ 
ឥេធរិម្លន អ្សម្ម  ធេោចកាបបវតាម្ន  ។ 
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កមាល៉ាុំងកនញងព្រះកា ត្នព្រះអងគ ជាកមាល៉ាុំងព្បព្កតី្ យសែើនឹងកមាល៉ាុំង
ដុំរី ១០ ព្រះអងគឥត្មានបុគគលយព្បៀប ទ្ឹម្យសែើ យោ កមាល៉ាុំងត្នឫទ្ធិ កនញង
ការញា ៉ាុំង្ម្ែចព្កឲ៉ាយព្បព្រឹត្តយៅ។ 

ឯវ ុំ  សរវគ ណូម្បត ុំ  សរវង្គសេ បាគត ុំ 
េហាេ ន ឹ ការ ណិក ុំ  ម្ោកោថ ុំ  សេសសថ ។ 

       អនកទាុំងឡា  ចូរ ុំគាន៉ាព្កាបថាវ៉ា បងគុំនូវព្រះម្ហាមុ្នី ព្រះអងគ 
បរិបូណ៌យោ គុណទាុំងរួង ព្បកបយោ អវ វៈទាុំងរួង ព្ទ្ង់មាន
ករុ ជាទី្រឹងត្នយោក ។   

អ្ភិវេន ុំ ម្ថាេនញ្ច  វនទនញ្ច  បស ុំសន ុំ 
នេសសនញ្ច   បូជញ្ច   សរវ ុំ អ្រហសី ត វ ុំ ។ 
ព្រះអងគជាបុគគលគួរទ្ទួ្លនូវកិចចទាុំងរួង របស់រួករន គឺការ

ព្កាបសុំរះ ការយស្ើច ការថាវ៉ា បងគុំ ការសរយសើរ ការនម្សាក៉ារ និងការ
បូជា ។ 

ម្យម្កចិ ម្ោម្ក វនទម្នយោ   វនទន ុំ អ្រហនា ិម្យ  
សរវម្សម្ដ្ឋា  េហាវរី  សេមិ្សា ម្ត ន វជិជតិ ។ 
រនទាុំងឡា  មួ្   កនញងយោក  ខ្ដលយគគួរថាវ៉ា បងគុំ ឬ

រនទាុំងឡា   គរួដលក់ារថាវ៉ា បងគុំ បរិព្ត្ព្រះអងគមានរ៉្ា ោម្្ុំ  
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ព្រះអងគជាបុគគលព្បយសើរបុំ្ុត្  ជាងរនទាុំងអស់យ ះ បុគគលយសែើនឹង
ព្រះអងគមិ្នមានយ ើ  ។ 

 

 

3 
(បិដកម្លខ៥៦ េ ុំរ័រ១៦៦) 

នម្ម ហិ តសសភគវម្ត្ត   សកយប តាសស សិរេីម្ត្ត   
ម្តោយុំ  អ្គគបម្តាន   អ្គគធម្មោ  ស ម្េសិម្ត្តតិ ។ 
សូម្នម្សាក៉ារ ព្រះមានព្រះភាគអងគយ ះ  ព្រះអងគជាសក៉ាយបុត្តដ៏

មានសិរី  ព្រះ្ម៌្ដ៏ព្បយសើរយនះ  ព្រះរុទ្ធដល់នូវព្រះ្ម៌្ដ៏ព្បយសើរយ ះ  
ព្ទ្ង់សខ្ម្តងទុ្កលអយ ើ   ។ 

 

 



ប្បជ ុំប្រះគាថា សរម្សើរគ ណប្រះរតនត្ប្ត                            ម្រៀបម្រៀង្ម្ដ្ឋយ អ្ន តារធម្មោ  ន ីស ផាន ត 

 

     វតាប្រះគនធក ដ ិម្ខតាបាត់ដ ុំបង្                    47                       រ.ស. ២៥៦៤/គ.ស.២០២០ 
 

3 
(បិដកម្លខ ៥៦ េ ុំរ័រ ២១០ ) 

ធម្មោ   ហម្វ  រកខតិ  ធេោចរ ឹ 
ធម្មោ  ស ចិម្ណាោ   ស ខមវហាតិ 
ឯសានសិ ុំម្សា  ធម្េោ  ស ចិម្ណោ  
ន  េ គគត ឹ គចឆតិ  ធេោចរ ី ។ 

្ម៌្រខ្ម្ងរក៉ាា បុគគលអនកព្បព្រឹត្ត្ម៌្យោ រិត្  ្ម៌្ខ្ដល
បុគគលសន៉ាសុំលអយ ើ   រខ្ម្ង ុំម្កនូវយសចកតីសុខ  យនះជាអានិសង៉ាស
កនញង្ម៌្  ខ្ដលបុគគលសន៉ាសុំលអយ ើ   បុគគលអនកព្បព្រឹត្ត្ម៌្  រខ្ម្ងមិ្ន
យៅកាន់ទុ្គគតិ្យ ើ   ។ 
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3 
(បិដកម្លខ ៥៦ េ ុំរ័រ ២២៦) 

រ េធេបបម្េយយុំ  អ្ន សសរ  បសម្ោន    
បតិីោ  ផ ដាសរមី្រា  ម្ហាហិសិ  សតតេ េម្គាគ  ។  

 យ ះព្រះរុទ្ធមានគុណព្បមាណមិ្នបានអនកចូរព្រះថាល៉ារឭកចុំ
អនកនឹងជាបុគគលមានសរីរៈខ្ដលបីតិ្ ល់ព្តូ្វ មានចិត្តរីករ យរឿ ៗ

ន ។មិ្នខ្  
ធេោេបបម្េយយុំ  អ្ន សសរ  បសម្ោន    
បតិីោ  ផ ដាសរមី្រា  ម្ហាហិសិ  សតតេ េម្គាគ  ។ 
អនកចូរព្រះថាល៉ារឭកចុំយ ះព្រះ្ម៌្ មានគុណព្បមាណមិ្នបាន  

អនកនឹងជាបុគគលមានសរីរៈខ្ដលបីតិ្ ល់ព្តូ្វ មានចិត្តរីករ យរឿ ៗ
មិ្នខ្ន ។ 

សង្េេបបម្េយយុំ  អ្ន សសរ  បសម្ោន    
បតិីោ  ផ ដាសរមី្រា  ម្ហាហិសិ  សតតេ េម្គាគ  ។ 
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 អនកចូរព្រះថាល៉ារឭកចុំយ ះព្រះសង៉ាឃ មានគុណព្បមាណមិ្ន
បាន  អនកនឹងជាបុគគលមានសរីរៈខ្ដលបីតិ្ ល់ព្តូ្វ  មានចិត្តរីករ 
យរឿ ៗ មិ្នខ្ន ។ 

3 
(បិដកលេខ ៥៧ ទំព័រ ០៥) 

វតីតណាហ   អ្ោធោ សតា  រ ធធ   ខម្ោគធា 
ម្យហយុំ ម្េសិម្ត្ត ធម្មោ   ធេោភូម្តហិ ត្តេហិិ ។ 
ចត្តា រ ិ អ្រយិសចច ន ិ  អ្ន កេាយ  បាណិន ុំ  
េ កខ ុំ  សេ េទម្ោ  េម្គាគ  នមិ្រាម្ធា  េ កខសង្ខម្ោ ។ 
ព្រះរុទ្ធទាុំងឡា   ៧  ព្រះអងគ   ព្បាសចាកត្ ហ៉ា   មិ្នមាន 

យសចកតីព្បកាន់  ោងចុះកាន់ព្រះនិ វ៉ាន  ព្រះអងគមាន្ម្ែកា យកើត្
យ ើ   ព្បកបយោ តាទិ្គុណ ព្ទ្ង់សខ្ម្ដងនូវ្ម៌្យនះ  គឺអរិ សចចៈ  
៤  បានដល់ទុ្កខ  សមុ្ទ័្   ម្គគ និងនិយរ្  ជាទី្អស់យៅត្នទុ្កខ  យដើម្៉ាបី
អនុយព្គាះដល់រួកសត្វ  ។  
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3 
(បិដកលេខ ៥៧ ទំព័រ ២៤) 

រ ម្េធស  គារវត្ត  ធម្េោអ្បចិតិ  យថាភូត ុំ 
សម្ង្េ ច ចិតាិកាម្រា   ឯត ុំ សេណសស បដរិបូ ុំ ។    
យសចកដីយគាររកនញងព្រះរុទ្ធទាុំងឡា  ១ ការយកាត្ខ្ព្កងព្រះ្ម៌្

គួរតាម្រិត្ ១ ការយកាត្ខ្ព្កងកនញងព្រះស៉ាឃ ១  ទាុំង ៣ ោយ៉ាងយនះ  ជា
អុំយរើសម្គួរដល់សម្ណៈ ។   

3 
(បិដកលេខ  ៥៧  ទំព័រ ២៨ ) 

សីលម្េវធិ សិម្កខថ  អ្សោ ឹ ម្ោម្ក ស សិកខិត ុំ 
សីល ុំ ហិ  សរវសេបតា ឹ ឧបោម្េតិ ម្សវតិ ុំ ។ 
បុគគលគប៉ាបីសិក៉ាានូវសីល ឲ៉ាយជាសីលខ្ដលខៃួនសិក៉ាាលអ

យ ើ  កនញងយោកយនះ  យព្ ះថា សីលខ្ដលបុគគល យសរយ ើ  រខ្ម្ង
បយងាអ៉ានម្កនូវសម្៉ាបត្តិទាុំងរួង ។ 
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សីល ុំ រម្កខយយ ម្េធាវ ី បតថោម្ោ តម្ោ ស ម្ខ 
បស ុំស ុំ វតិាិោភញ្ច   ម្បចច សម្គគ បម្មេន ុំ ។ 
រនអនកមានព្បាជាញ៉ា កាលចង់បាននូវយសចកតីសុខ ៣ ោយ៉ាង គឺ

យសចកតីសរយសើរ ១ ការបាននូវយសចកតីយព្ត្កអរ ១ ការលះយោកយនះ
យៅយ ើ  រីករ កនញងឋានសួគ៌ ១ គប៉ាបីរក៉ាានូវសីល ។ 

សីលវ ហិ រហូ េិម្តា សញ្ោ ម្េោធគិចឆតិ 
េ សសីម្ោ បន េមិ្តាហិ ធ ុំសម្ត បាបមចរ ុំ ។ 
រិត្ ស់ បុគគលអនកមានសីល  រខ្ម្ងបាននូវមិ្ត្តទាុំងឡា 

យព្ចើន យោ ការសព្ងួម្  ចុំខ្ណកបុគគលព្ទុ្សតសីល កាលព្បព្រឹត្ត
អាព្កក់ រខ្ម្ងោល៉ាត្ចាកមិ្ត្តទាុំងឡា  ។ 

អ្វណោញ្ច  អ្កិតាិញ្ច   េ សសីម្ោ លភម្ត នម្រា 
វណោុំ កិតា ឹបស ុំសញ្ច   សធ លភតិ សីលវ ។ 
រនព្ទុ្សតសីលរខ្ម្ងបាននូវយទាស្ង នូវដុំយណះដុំយនៀល្ង 

ឯរនអនកមានសីល  រខ្ម្ងបាននូវគុណ្ង នូវកិត្តិសរទ្ង នូវយសចកតី
សរយសើរ្ង សរវ ៗ កាល ។ 

អាេ ិសីល ុំ បតិដ្ឋា  ច  កលោណានញ្ច  មត ក ុំ 
បេ ខ ុំ សរវធមោ ន ុំ  តសាោ  សីល ុំ វមិ្សាធម្យ ។ 
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សីលជាខ្ងយដើម្ ជាទី្តាុំង ជាយម្ត្នកល៉ា្ណ្ម៌្ និងជា
ព្បធានត្ន្ម៌្ទាុំងរួង យព្ ះយ តុ្យ ះ បុគគលគប៉ាបីរព្ម្ះនូវសីល ។ 

ម្វោ ច ស ុំវរ ុំ សីល ុំ  ចិតាសស អ្ភិហាសន ុំ 
តិតថញ្ច  សរវរ ធធ ន ុំ   តសាោ  សីល ុំ វមិ្សាធម្យ ។ 
សីលជាព្ចាុំង ជាទ្ុំនប ់ជាយព្គឿងញា ៉ាុំងចិត្តឲ៉ាយរីករ  ទាុំងជាកុំរង់

ត្នព្រះរុទ្ធព្គប់ព្រះអងគ យព្ ះយ ត្យុ ះ បុគគលគប៉ាបីរព្ម្ះនូវសីល ។ 
សីល ុំ រល ុំ អ្បបដេិ ុំ  សីល ុំ អាវ ធេ តាេ ុំ 

សីល ុំ អាភរណុំ ម្សដា ុំ  សីល ុំ កវចេរភុត ុំ ។ 

សលីជាកមាល៉ាុំងរកអវយីព្បៀប្ទឹម្ម្ិនបាន សលីជាអាវុ្ ដ៏ឧត្តម្ 
សលីជាយព្គឿងអាភរណៈដព៏្បយសើរ សីលជាយព្គឿងយព្កាះោយ៉ាងអសាច៉ារ៉ាយ ។ 

សីល ុំ ម្សត  េម្ហសម្កាខ   សីល ុំ គម្ោធ  អ្ន តាម្រា 
សីល ុំ វមិ្លបន ុំ ម្សដា ុំ  ម្យន វតិ េមិ្សាេសិ ុំ ។ 
សីលជាសាព៉ានមានសកតិ ុ្ំ សីលជាយព្គឿងព្កអូបដ៏ព្បយសើរសីល

ជាយព្គឿងោបដ៏ព្បយសើរ ខ្ត្ងបក់យៅ សរវ ៗ ទិ្ស ។ 
សីល ុំ សេពលម្េវគគ ុំ សីល ុំ បាម្ថយយេ តាេ ុំ 
សីល ុំ ម្សម្ដ្ឋា  អ្តិវម្ហា  ម្យន វតិ េមិ្សាេសិ ុំ ។ 
សីលជាកញ្ចប់បា ដ៏ព្បយសើរ  សីលជាយស៉ាបៀងដ៏ឧត្តម្  សីល 
ជាវា នៈដ៏ព្បយសើរ សព្មាប់យៅកាន់ទិ្សទាុំងរួង ។ 
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ឥម្ធវ ននិទ ុំ លភតិ   ម្បចច បាម្យ ច េ េោម្ោ 
សរវតថ េ េោម្ោ ោម្ោ  សីម្លស  អ្សមហិម្ត្ត ។ 
បុគគល ល មានចិត្តអាព្កក់កនញងទី្ទាុំងរួង មិ្នតាុំងមាុំកនញង

សីលទាុំងឡា  រខ្ម្ងបាននូវយសចកតីនិ ទ៉ាកនញងយោកយនះ្ង លុះលះ
យោកយនះយៅយ ើ  រខ្ម្ងមានចិត្តជាទុ្កខកនញងអបា ្ង ។ 

ឥម្ធវ កិតា ឹលភតិ   ម្បចច សម្គគ ច ស េម្ោ 
សរវតថ ស េម្ោ ធមី្រា  សីម្លស  ស សមហិម្ត្ត ។ 
អនកព្បារ្ មានចិត្តលអ កនញងទី្ទាុំងរួង តាុំងមាុំកនញងសីល

ទាុំងឡា  រខ្ម្ងបាននូវកិត្តិសរទកនញងយោកយនះ្ង លុះលះយោក
យនះយៅ រខ្ម្ងមានចិត្តរីករ កនញងឋានសួគ៌្ង ។ 

សីលម្េវ ឥធ អ្គគ ុំ   បញ្ោ វ បន ឧតាម្ម 
េន ម្សសស  ច ម្េម្វស   សីលបញោ ណម្ត្ត ជយនា ិ។ 
សីលជាកុំរូលកនញងយោកយនះ ចុំខ្ណកបុគគលមានព្បាជាញ៉ាក៏

ឧត្តម្ខ្ដរ រ័ រុំនះកនញងម្នុស៉ាសយោក និងយទ្វយោក យព្ ះសីលនិង
បញ្ញ៉ា ។ 
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3 
(បិដកលេខ ៥៧ ទំព័រ ៣៣) 

ម្សម្ោ យថា  ឯកឃម្ោ  វម្តន ន សេរីតិ 
ឯវ ុំ  របូា  រសា  សធទ   គោធ  ច  ម្កវោ ផម្សា  
ឥដ្ឋា   ធមោ   អ្នដិ្ឋា   ច នបបម្វម្ធនា ិ ត្តេមិ្ោ 
ឋិតិ  ចិតា ុំ  វសិញ្ោុ តា ុំ  វយញ្ច សាន បបសសតតិី ។  
ភនុំេែតាន់មួ្ ដុុំ  មិ្នរំយភើបយោ ខ៉ាយល់  ោយ៉ាង   រូប  រស  

សុំយ ង  កៃិន  សម្ផស៉ាស  ទាុំងអស់យនះ  ទាុំងរួក្មាម៉ារម្ែណ៍  ខ្ដលគួរ
ព្បាថាន៉ា  និងមិ្នគួរព្បាថាន៉ា  ក៏ញា ៉ាុំងចិត្តភិកខញ ជាតាទិ្បុគគល  ឲ៉ាយញាប់ញ័រ
មិ្នបាន    ោយ៉ាងយ ះខ្ដរ     ចិត្តខ្ដលតាុំងយៅនឹង      ទាុំងព្បាសចាក 
សុំយោរនៈ  រខ្ម្ងយ ើញច៉ាាស់  នូវការសូន៉ាយយៅត្នអារម្ែណ៍យ ះ  ។ 

3 
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3 
(បិដកលេខ  ៥៧  ទំព័រ ៣៧) 

ន ម្ហវ ោម្ភ ោោម្ភ ោយម្ស  ន ច កិតាិោ   
ន  នោិទ យ   បស ុំសាយ ន  ម្ត  េ ម្កខ  ស ខេហិ  ច   
សរវតថ  ម្ត  ន  លិបបនា ិ ឧេរនិទុវ  ម្បាកខម្រ  

សរវតថ  ស ខតិ្ត ធរីា  សរវតថ អ្បរាជតិ្ត ។ 

អនកព្បារ្ទាុំងឡា   មិ្នបានជាប់រុំ ក់កនញងោភ  មិ្នជាប់
រុំ ក់កនញងអោភ  មិ្នជាប់រុំ ក់  កនញងអ ស  មិ្នជាប់រុំ ក់កនញង
កិត្តិ ស  មិ្នជាប់រុំ ក់កនញងនិ ទ៉ា  និងយសចកតីសរយសើរ  មិ្នជាប់
រុំ ក់កនញងទុ្កខ  និងសុខ  អនកព្បារ្ទាុំងឡា យ ះ  មិ្នជាប់រុំ ក់កនញង
ទិ្សទាុំងរួង  ដូចជាត្ុំណក់ត្នទឹ្ក  ខ្ដលមិ្នជាប់នឹងសៃឹកឈូក  បាន
យសចកដីសុខកនញងទី្ទាុំងរួង  មិ្នចាលចាញ់កនញងទី្ទាុំងរួង  ។ 
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3 
(បិដកលេខ ៥៧ ទំព័រ ៤២) 

េន សសភូត ុំ  សេពុេធ ុំ   អ្តាេនា ុំ  សមហិត ុំ 
ឥរយិមន ុំ  ប្រហោ បម្ថ ចិតាសសបូសម្េ រត ុំ  
យុំ  េន សា  នេសសនា ិ សរវធមោ ន បារគ ុំ 
ម្េវបិ  ន ុំ  នេសសនា ិ  ឥតិ ម្េ អ្រហម្ត្ត ស ត ុំ 
សរវស ុំម្ោជោតតី ុំ  វោ នោិវ នមគត ុំ 
កាម្េហិ   ម្នកខេោរត ុំ  េ តា ុំ   ម្សោវ  កញ្ច ន ុំ   
សម្វ  អ្ចចរ  ចិ  ោម្គា ហិេវវម្ញ្ោ  សិល ចចម្យ 
សម្រវស ុំ  ោគោមន ុំ សចចោម្ម  អ្ន តាម្រា  
ោគ ុំ  ម្វ  កិតាយិសាេ ិ ន ហិ អាគ ុំ កម្រាតិ  ម្សា ។ 
ម្នុស៉ាសទាុំងឡា   ខ្ត្ងនម្សាក៉ារនូវព្រះសម្ពញទ្ធ  ខ្ដលព្ទ្ង់មាន

ព្រះជាតិ្ជាម្នុស៉ាស  ព្ទ្ង់បងវឹកព្រះអងគព្តឹ្ម្ព្តូ្វឥត្មានឆ្គង  មានព្រះ
ទ័្ ខ្ជ៉ាប់ខជួន  ព្ទ្ង់ព្បព្រឹត្តកនញងគនៃងដ៏ព្បយសើរ  ព្ទ្ង់យរញព្រះទ័្ 
ចុំយ ះឈានជាយព្គឿងសងប់ចិត្ត  ព្រះអងគបាននូវយព្ត្ើ ត្ន្ម៌្ទាុំងរួង  
ព្ទ្ង់ឆ្ៃងរំលងនូវសយញ្ញ៉ារនៈទាុំងរួងយ ើ   ព្ទ្ង់ (យចញ្ុត្) ចាក
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ត្ព្រគឺកិយលស  យសដចម្កដល់ព្រះនិ វ៉ានយ ើ   ព្ទ្ង់យរញព្រះទ័្ កនញង
ការយចញចាកកាម្ទាុំងឡា   ដូចមាសយចញ្ុត្ចាកេែយ ើ   
យទាះបីរួកយទ្វតាក៏នម្សាក៉ារព្រះអងគខ្ដរ   ក៉ាយដូយចនះយនះ  ខ្ញុំព្រះអងគ
បានសាត៉ាប់កនញងសុំ ក់ត្នព្រះអរ នត  ឯព្រះសម្ពញទ្ធព្ទ្ង់ព្រះ ម្ថា  
 គយ ះឯង  ព្រះអងគរុងយរឿងត្ព្កយរក  ដូចភនុំ ិម្ នតខ្ដលរុងយរឿង 
កនៃងនូវរួកភនុំឯយទ្ៀត្  ព្រះអងគមានព្រះ ម្រិត្ព្បាកដ  ព្បយសើរបុំ្ុត្
ជាងរនទាុំងរួង    ខ្ដលមាន ម្ថា    គយ ះខ្ដរ      ខ្ញុំនឹងខ្េៃងនូវ 
រុទ្ធ គ  ដល់អនកទាុំងឡា   ព្រះរុទ្ធ គយ ះ  មិ្នយ វ្ើអុំយរើអាព្កក់
យ ើ  ។ 

ម្សារចច ុំ  អ្វហឹិសា  ច បាធ ោគសស ម្ត េ ម្វ ។ 
យសារចចៈ និងអវិ ឹសា ទាុំងរីរយ ះ  ជាបាទា(ខ្ងមុ្ខ)  របស់

ព្រះរុទ្ធ គ  ។ 
សតិ  ច  សេបជញ្ោ ញ្ច  ចរណា ោគសស ម្ត បម្រ ។ 
សតិ្  និងសម្៉ាបរញ្ញៈទាុំងរីរយ ះ  ជាបាទាខ្ងយព្កា របស់

ព្រះរុទ្ធ គ  ។ 
សធធ   ហម្ត្តថ   េហាោម្គា ឧម្បកាខ ម្សតេនាវ  ។ 

ព្រះសម្ពញទ្ធជាម្ហា គ  ព្ទ្ង់មានសទាធ៉ាជាព្បយមា   មាន
ឧយបកាខ៉ាជាភៃញកស ។ 
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សតិ  គវី  សិម្រា  បញោ  វេិ ុំសា ធេោចិនាោ  
ធេោក ចឆ ិ  សមវម្សា   វមិ្វម្កា តសស វលធ ិ។ 
ព្រះរុទ្ធ គយ ះ  មានសតិ្ជា ព្រះសូរង(ក)  មានបញ្ញ៉ាជា

សិរព្បយទ្ស  គុំនិត្សព្មាប់គិត្គូរ្ម៌្  ជាចុងព្បយមា   ្ម៌្ជាត្ ទ្
សព្មាប់ោក់យព្គឿងចខ្ម្អត្  វិយវកជាកនទញ  ។ 

ម្សា  ឈាយី អ្សាសរម្ត្ត អ្ជឈតា ុំ ស សមហិម្ត្ត 
គចឆ ុំ  សមហិម្ត្ត  ោម្គា  ឋិម្ត្ត ោម្គា សមហិម្ត្ត  
សយុំ  សមហិម្ត្ត  ោម្គា នសិម្ោន បិ សមហិម្ត្ត 
សរវតថ  ស ុំវ ម្ត្ត  ោម្គា ឯសា  ោគសស  សេបធ ។ 

ព្រះរុទ្ធ គយ ះ  មានឈាន  ព្ទ្ង់រីករ ចុំយ ះខ៉ាយល់ដក
ដយងហើម្  គឺព្រះនិ វ៉ាន   មានព្រះទ័្ តាុំងមាុំខ្ងកនញង   ព្រះរុទ្ធ គ  
កាលព្ទ្ង់យសដចោព្តា  ក៏មានព្រះទ័្ ខ្ជ៉ាប់ខជួន  ព្រះរុទ្ធ គឋិត្  ក៏
មានព្រះទ័្ ខ្ជ៉ាប់ខជួន  ព្រះរុទ្ធ គព្ទ្ង់ ទ្ុំ  ក៏មានព្រះទ័្ ខ្ជ៉ាប់ខជួន  
ព្ទ្ង់គង់  ក៏មានព្រះទ័្ ខ្ជ៉ាប់ខជួន  ព្រះរុទ្ធ គ  ព្ទ្ង់សព្ងួម្រក៉ាាទាវ៉ារ
ទាុំងយនះជាសម្៉ាបទារបស់ព្រះរុទ្ធ គ  ។ 

ភ ញ្ជ តិ  អ្នវជិាជ ន ិ  សាវជិាជ ន ិ ន  ភ ញ្ជ តិ  

ោសុំ  អ្ចឆ េន ុំ  លធធ   សននធិ ឹ បរវិជជយុំ  
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ស ុំម្ោជន ុំ  អ្ណ ុំ  ថូល ុំ  សរវ ុំ  ម្ឆត្តវ ន  រនធន ុំ  
ម្យន  ម្យម្នវ  គចឆតិ អ្នម្បម្កាខ វ  គចឆតិ ។ 
ព្រះរុទ្ធ គ  ព្ទ្ង់យសា ខ្ត្យភារនខ្ដលឥត្យទាស   មិ្ន

យសា នូវយភារនខ្ដលព្បកបយោ យទាស  (កាលយបើ)  ព្ទ្ង់បាននូវ
ចងាហ៉ាន់  និងយព្គឿងយសៃៀកដណតប់  ព្ទ្ង់យវៀរនូវការសន៉ាសុំទុ្ក  ព្ទ្ង់កាត់្
នូវសយញ្ញ៉ារនៈ  ខ្ដលជាចុំណងតូ្ច ុ្ំទាុំងអស់  យ ើ ព្ទ្ង់ោងយៅ
 ៗ  ក៏យសដចយៅយោ ឥត្មានព្រះទ័្   អាយឡាះអាល័  ។ 

យថាបិ  ឧេម្ក ជាត ុំ  ប ណឌ រកី ុំ  បវឌ្ឍតិ   
ម្ោបលិបបតិ  ម្ត្តម្យន ស ចិគនធ ុំ េម្ោរេ ុំ  
តម្ថវ  ច ម្ោម្ក ជាម្ត្ត    រ ម្ធធ  ម្ោម្ក វហិរតិ 
ម្ោបលិបបតិ  ម្ោម្កន ម្ត្តម្យន  បេ េ ុំ យថា ។ 
ឈូកស ដុះចយព្ម្ើនយ ើងកនញងទឹ្ក  មិ្នជាប់ព្បឡាក់យោ ទឹ្ក 

មានកៃិនព្កអូប  ជាទី្រីករ ចិត្ត  ោយ៉ាង មិ្ញ  ព្រះរុទ្ធយកើត្យ ើង
កនញងយោក  គង់យៅកនញងយោក  មិ្នព្បឡាក់យោ យោក ដូចជាឈូក 
មិ្នព្បឡាក់យោ ទឹ្កដូយចាន៉ាះឯង ។ 
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3 
(បិដកលេខ ៥៧ ទំព័រ ៤៧) 

សរវញ្ោូ   សរវេសាវ ី ជមិ្ោ អាចរមិ្ោ េេ 
េហាការ ណិម្កា សត្តថ  សរវម្ោកតិកិចឆម្កា  ។ 
ព្រះរិនព្សីព្រះអងគជាសរវញ្ញូ  ព្ទ្ង់យ ើញនូវ្ម៌្ទាុំងរួង ជា

សាសាត៉ាព្បកបយោ ម្ហាករុ  ព្ទ្ង់រក៉ាានូវសត្វយោកទាុំងអស់  
ជាអាចារ៉ាយរបស់អាតាម៉ា ។ 

 

3 
(បិដកលេខ ៥៧ ទំព័រ  ៦៤) 

បរបិ ណោកាម្ោ ស រ ចិ  ស ជាម្ត្ត ចរ េសសម្ោ 
ស វណោវម្ណាោ សិ ភគវ ស ស កាធម្ោសិ វរីយិវ ។ 
បរិព្ត្ព្រះមានព្រះភាគ  ព្រះអងគមានព្រះកា ដ៏បរិបូណ៌ ជាទី្

គាប់ចិត្តត្ព្កខ្លង មានព្រះជាតិ្ដ៏លអ មានព្រះយនព្ត្ដ៏លអ  មានសម្៉ាបញរ
ដូចជាសម្៉ាបញរត្នមាស មានព្រះទាឋាដ៏ ស ក៉ាបញស  ព្ទ្ង់មានរ៉ា្ោម្។     
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នរសស  ហិ ស ជាតសស ម្យ ភវនា ិវយិញ្ជ ោ   
សម្រវ ម្ត តវ  កាយសោ ឹ េហាប រសិលកខណា   ។ 
រ៉ាយញ្ជនៈ  របស់រនមានជាតិ្លអ រ៉ាយញ្ជនៈ(និងអនុរ៉ាយញ្ជ

នៈ)ទាុំងអស់យ ះ  ជាម្ហាបុរិសលកខណៈ  មានកនញងព្រះកា  របស់
ព្រះអងគ ។ 

បសននម្នម្ត្តា   ស េ ម្ោ ប្រហា  ឧជ     បត្តបវ  
េម្ជឈ  សេណសង្េសស អាេមិ្ចច វ វមិ្រាចសិ   ។ 
ព្រះអងគមានព្រះយនព្ត្ថាល៉ា  មានព្រះភស្តកតលអ  មានទ្ុំ ុំ និង

កម្ពស់សម្សួន មានព្រះកា ព្ត្ង់  មានរសែីរុងយរឿង  កនញងក ត៉ាលត្ន
រួកសម្ណៈ  ដូចព្រះអាទិ្ត្៉ាយ ។ 

 

3 
(បិដកលេខ ៥៧ ទំព័រ ៧៦) 

ោហ  អ្សាសបសាសា ឋិតចិតាសស   ត្តេមិ្ោ 
អ្ម្នម្ជា   សនាមិររភ           ចកខុម  បរនិរិវុម្ត្ត  ។  
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ព្រះរុទ្ធ   ព្រះអងគជាបុគគលនឹង្ឹង   មានព្រះទ័្ ខ្ជ៉ាប់ខជួន   
មិ្នមានខ៉ាយល់អស៉ាាសបស៉ាាសៈយ ើ    ព្រះរុទ្ធមានចកខញ   មិ្នមាន
កិយលសជាយព្គឿងញាប់ញ័រ  ព្ទ្ង់ព្បាររធនូវយសចកតីសងប់ បរិនិ វ៉ានយ ើ ។ 

អ្សលល ីម្នន  ចិម្តាន  ម្វេន ុំ អ្ជឈវសយិ 
បម្ជាជ តម្សសវ  នោិវ ន ុំ   វមិ្មម្កាខ  ម្ចតម្សា អ្ហ   ។ 
ព្រះរុទ្ធ ព្ទ្ង់អត់្សងកត់្នូវយវទ្ យោ ព្រះទ័្ មិ្នរួញរ  ការ

្ុត្ព្ស ះត្នចិត្ត(របស់ព្រះអងគ)  ដូចជាកិរិោរលត់្យៅត្នព្បទី្ប ។ 
ឯម្ត  បចឆេិកាធន ិ  េ នមិ្ោ  ផសសបញ្ច ម  
ោម្ញ្ោ   ធមោ  ភវសិសនា ិ សេពុ ម្េធ  បរនិរិវុម្ត ។ 
សភាវៈមាន្ស៉ាសៈជាគព្ម្ប់ ៥  របស់ព្រះរុទ្ធ  ជាអនកព្បារ្នុះ  

មានកនញងទី្បុំ្ុត្កនញងកាលឥ ូវយនះយ ើ   កាលព្រះសម្ពញទ្ធបរិនិ វ៉ាន
យ ើ   ្ម៌្ដត្ទ្  គឺចិត្ត  និងយចត្សិក  មិ្នមានយទ្ៀត្យទ្ ។ 
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3 
(បិដកលេខ ៥៧ ទំព័រ ១០៤) 

ន  ចវីម្រ  ន  សយម្ន  ម្ភាជម្ន  នូបលិបបតិ  
ម្គាតម្ម  អ្នបបម្េម្យោ  េ ឡាលិប បផ ុំ វេិល ុំវ 
អ្េពុោ  នកិខេោនមិ្ោន   តិភវភិនសិសម្ដ្ឋ ។ 
ព្រះយគាត្ម្   មានគុណព្បមាណមិ្នបាន   មានព្រះ ឫទ័្  

ឱនយៅរកយនកខម្ែៈ  រោស់យចាលនូវភរទាុំង  ៣  មិ្នជាប់រុំ ក់កនញង
ចីវរ  មិ្នជាប់រុំ ក់កនញងយស សនៈ  មិ្នជាប់រុំ ក់កនញងយភារ ហារ  
ដូចផ្ក៉ាឈូក   មិ្នមានម្នទិលយៅ ែង  មិ្នជាប់យោ ទឹ្ក  ។ 

សតិបបដ្ឋា នគមី្វ  ម្សា          សធធ ហម្ត្តថ  េហាេ ន ិ 

បញោ សីម្សា  េហាញាណី         សធ ចរតិ នរិវុម្ត្តតិ ។ 

ព្រះម្ហាមុ្នីអងគយ ះ  មានសតិ្ប៉ាបោឋ៉ានជាព្រះសូរងគ  មាន
សទាធ៉ាជាព្រះ សត  មានព្បាជាញ៉ាជាព្រះសីរ៉ាសៈ   មានព្រះញាណ ុ្ំ  ព្រះ
អងគព្បព្រឹត្តរំលត់្ទុ្កខព្គប់យរល  ។    



ប្បជ ុំប្រះគាថា សរម្សើរគ ណប្រះរតនត្ប្ត                            ម្រៀបម្រៀង្ម្ដ្ឋយ អ្ន តារធម្មោ  ន ីស ផាន ត 

 

     វតាប្រះគនធក ដ ិម្ខតាបាត់ដ ុំបង្                    64                       រ.ស. ២៥៦៤/គ.ស.២០២០ 
 

3 
 (បិដក  ៥៧ ទំព័រ ១១០) 

   ស វ តាវេ ី     េវបិធនេ តាម្ម  
េហាភិសម្កាា      នរេេោសារថ ិ 
ចិតា ុំ   ចល ុំ     េកាដសននភិ ុំ   ឥតិ 

 អ្វតីរាម្គន      ស េ ននវិរយិុំ  ។ 
ព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធ  ព្រះអងគជាបុគគលព្បយសើរជាងសត្វយរើង ២  

ជាម្ហាយរទ្៉ាយ  ជា្ម្ែសារេីរបស់សត្វ  អនកយ លនូវ ក៉ាយសុភាសិត្  
ចិត្តជា្ម្ែជាតិ្ញាប់ញ័រ  ដូចសាវ៉ា  បុគគលមិ្នទាន់ព្បាសចាករគៈ  មិ្ន
ងា នឹងររុំងបាន  ។ 

 

3 
(បិដកលេខ ៥៧ ទំពរ័ ១៣៧) 

ចម្ោទ   យថា  វគិតវោហម្ក នម្ភ  
វមិ្រាចតិ  វតីេម្ោវ  ភាណ ម 
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ឯវ ុំបិ  អ្ង្គរីស  តវ ុំ  េហាេ ន ិ
អ្តិម្រាចសី  យសសា  សរវម្ោក ុំ ។ 

       ព្រះច័នទរុងយរឿងរធដ៏នភាល័   ខ្ដលព្បាសចាកររក  
ព្រះអាទិ្ត្៉ាយព្បាសចាកម្នទិល  ោយ៉ាង មិ្ញ  បរិព្ត្ព្រះម្ហាមុ្នី  
ព្រះ ម្អងគីរសៈ  ព្រះអងគរុងយរឿង ៉្ាា យៅ  កាន់យោកទាុំងមូ្ល   
យោ  សបរិវារ ក៏ោយ៉ាងយ ះខ្ដរ ។ 

រហូន ុំ  វត  អ្ត្តថ យ ឧបបជជនា ិ តថាគត្ត 
ឥតថនី ុំ  ប រសិានញ្ច    ម្យ  ម្ត  សាសនការកា ។ 
ឱ ន   ព្រះត្ថាគត្ទាុំងឡា យកើត្យ ើង  យដើម្៉ាបីព្បយោរន៍ដល់

រនព្សីនិងព្បុសដ៏យព្ចើន  ខ្ដលជាអនកយ វ្ើតាម្ ក៉ាយយព្បៀនព្បយៅ  ។ 
 
   ម្ោ  ម្េតិ  នរិយុំ  គនាុ ុំ  ម្ោ ច បាប ុំ អ្ការយិ 
   ម្ោ សម្ម អ្តថិ បញោ យ  ម្ោនធេោ ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 
  ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ   ព្ទ្ង់ការ រសត្វម្ិនឲ៉ាយធាល៉ាក់យៅនរក 
  និងម្ិនឲ៉ាយយ្វើអុំយរើបាប  អនក ម្ួ យសែើយោ បញ្ញរបស់ព្រះអងគ 
  ម្ិនមាន  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនវូព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ  ជាអនកម្ិន 
  យ្វសព្បខ្ ស ។ 

3 
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3 
ឥតិបិ   ម្សា  ភគវ   អ្រហ ុំ    សមោ សេពុ ម្ធធ     វជិាជ ចរណ

សេបម្ោន  ស គម្ត្ត ម្ោកវេូិ អ្ន តាម្រា ប រសិេេោសារថ ិ  សត្តថ  
ម្េវេន សាន ុំ  រ ម្ធធ  ភគវតិ ។ 

ឥតិបិ ម្សា ភគវ អ្រហ ុំ ព្រះដ៏មានព្រះភាគអងគយ ះ ព្ទ្ង់ 
ព្រះ ម្ថា អរហំ យព្ ះព្រះអងគឆង៉ា ចាកសឹកសព្តូ្វយ លគឺ 
កិយលស  ព្រម្ទាុំងវាស គឺ កា បយោគ  និងវចីបយោគ ។ 
  សមោ សេពុ ម្ធធ  ព្ទ្ង់ ព្រះ ម្ថា ែ្ម្ែមពុញ្ធ្ យព្ ះព្រះអងគ
ព្តាស់ដឹងនូវយញ ៉ាយ្ម៌្ទាុំងរួងយោ ព្បត្រ ចុំយ ះព្រះអងគ ឥត្មាន
ព្គូអាចារ៉ាយ ព្បយៅព្រះអងគយ ើ  ។ 
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វជិាជ ចរណសេបម្ោន  ព្ទ្ង់ព្រះ ម្ថា វិជ្ជ្ចរណែម្បញ្ន្ 
យព្ ះព្រះអងគបរិបូណ៌យោ វិជាជ៉ា ៣ និង វិជាជ៉ា ៨ និង ចរណៈ១៥ ។ 

ស គម្ត្ត ព្ទ្ង់ព្រះ ម្ថា ែុគញោ យព្ ះព្រះអងគមានដុំយណើរ
លអោងយៅកាន់សុនទរសាថ៉ាន គឺអម្ត្ម្ហានិ វ៉ាន ។ 

ម្ោកវេូិ ព្ទ្ង់ព្រះ ម្ថា ញោកវិទូ យព្ ះព្រះអងគ ព្ជាប
ច៉ាាស់នូវត្ព្ត្យោក ។ 

អ្ន តាម្រា   ព្ទ្ង់ព្រះ ម្ថា អនុត្តញោ យព្ ះព្រះអងគព្បយសើរ
យោ សីោទិ្គុណរកបុគគល មួ្ យសើែគាម៉ាន ។ 

ប រសិេេោសារថ ិ ព្ទ្ង់ព្រះ ម្ថា បុរិែទមមសារថិ យព្ ះព្រះ
អងគជាអនកទូ្ ម៉ាននូវបុរស ខ្ដលមានឧបនិស៉ាស័ គួរនឹងទូ្ ម៉ានបាន ។ 

សត្តថ  ម្េវេន សាន ុំ   ព្ទ្ង់ព្រះ ម្ថា ែោថ្  ញទវមនុែ្ានំ 
យព្ ះព្រះអងគជាសាសាដ៉ាចារ៉ាយត្នយទ្វតា  និងម្នុស៉ាសទាុំងឡា  ។ 

រ ម្ធធ  ព្ទ្ង់ព្រះ ម្ថា ពុញ្ធ្ យព្ ះព្រះអងគ ព្តាស់ដឹងនូវ
ចតុ្ររិ សចច យ ើ ញា ៉ាុំងអនកដត្ទ្ឲ៉ាយព្តាស់ដឹង្ង ។ 

ភគវ   ព្ទ្ង់ព្រះ ម្ថា ភគវ យព្ ះព្រះអងគមានដុំយណើរយៅ 

កានត់្ព្ត្ភរខ្ជ៉ាកយ់ចាលយ ើ  គឺថាព្រះអងគម្ិនព្ត្ ប់យកើត្យទ្ៀត្យ ើ ។ 
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ឥ. ឥម្ដ្ឋា  សរវញ្ោុ តញោ ណុំ ឥចឆម្ោា  អាសវកខយុំ 
ឥដា ុំ ធេោ ុំ អ្ន បបម្ត្តា   ឥេធេិនា ុំ  នមេហិ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់ព្បាថាន៉ាសរវញ្ញញត្ញ្ញ៉ាណ  គាម៉ាន

្ុញេប់ព្ត្ ប់េ យព្កា  រុុំមានយធាល៉ា ទាល់ក៉ាស័ អាសវៈ ព្ទ្ង់
ទ្ម្ៃញះនូវ្ម៌្ខ្ដលព្រះអងគព្បាថាន៉ាយ ើ  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារ នូវព្រះរុទ្ធជា
មាច៉ាស់អងគយ ះ  ខ្ដលមានយសចកដីព្បាថាន៉ាសយព្ម្ចយ ើ  ។ 
តិ. តិម្ណាោ  ម្ោ វដដេ កខមហ  តិណោុំ ម្ោកានេ តាម្ម 

តិម្សា ភូេ ីអ្តិកាម្ោា  តិណោឱឃុំ នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់ឆ្ៃងចាកទុ្កខកនញងវដដៈទាុំង ៣ 

ភូមិ្ទាុំង ៣ យ ើ ព្រះអងគព្បយសើរឧត្តម្ ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជា
មាច៉ាស់អងគយ ះ  ខ្ដលបានឆ្ៃងឱ ៈយ ើ  ។ 
បិ. បិម្ោ  ម្េវេន សាន ុំ បិម្ោ  ប្រហាោ នេ តាម្ម  

បិម្ោ  ោគស បណាោ ន ុំ បិណិន្រនទយិុំ  នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ   ជាទី្ព្សឡាញ់ត្នយទ្វតា  និង

ម្នុស៉ាសទាុំងឡា  ជាទី្ព្សឡាញ់ដ៏ខពង់ខពស់ត្នព្រ ែទាុំងឡា  ជាទី្
ព្សឡាញ់ត្ន គនិងព្គុឌទាុំងឡា  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជា
មាច៉ាស់អងគយ ះ  ខ្ដលមានឥស្តនទិ យសែើព្តឹ្ម្ ។ 
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ម្សា. ម្សាកា  វរិតាចិម្ត្តា  ម្ោ ម្សាភមម្ោ សម្េវម្ក 
ម្សាកបម្តា បម្មម្េម្ោា   ម្សាភវណោុំ នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់យរៀសវាង្ុត្ចាកយសាក

យ ើ  ព្ទ្ង់លអកនញងយោក  ព្រម្ទាុំងយទ្វយោក  យ ើ ញា ៉ាុំងសត្វខ្ដល
មានយសាកឲ៉ាយរីករ   ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ  
ខ្ដលមានឆ្វីវណណដ៏សាអ៉ាត្ ។ 
ភ. ភជតិ្ត  ម្យន  សេធមោ  ភគគបាម្បន  ត្តេោិ 

ភយសម្តា បហាម្សម្ោា  ភយសនា ុំ  នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះសទ្ធម្ែទាុំងឡា  ខ្ដលព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ   មាន

បាបទ្មាល៉ា បុំបាក់យចាលយ ើ    មានព្រះ ឫទ័្ មាុំ    ព្ទ្ង់ខ្ចក
យ ើ     ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ   ព្ទ្ង់ញា ៉ាុំងសត្វខ្ដលភ័ ខ្ល៉ាច  ឲ៉ាយ
បាត់្ភ័ ខ្ល៉ាច  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ   ខ្ដលមាន
ភ័ សងប់យ ើ  ។ 
គ. គេិម្ត្ត ម្យន សេធម្មោ  គមបិម្ត្ត សម្េវក ុំ 

គចឆមម្ោ សិវ ុំ រេោ ុំ  គតធេោ ុំ នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះសទ្ធម្ែទាុំងឡា  ខ្ដលព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ   ព្ទ្ង់

ទ្ម្ៃញះយ ើ  ព្ទ្ង់ញា ៉ាុំងម្នុស៉ាស ព្រម្ទាុំងយទ្វតា  ឲ៉ាយទ្ម្ៃញះយ ើ  ព្ទ្ង់
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ទ្ម្ៃញះដល់ព្រះនិ វ៉ាន ជាទី្រីករ   ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវ   ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់
អងគយ ះ  ខ្ដលមាន្ម៌្ទ្ម្ៃញះយ ើ  ។ 
វ. វោ នកិខេិ ម្ោ តណាហ  វច ុំ ភាសតិ ឧតាេ ុំ 

វននោិវ បនត្តថ យ  វយេនា ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ   ព្ទ្ង់យចញចាកវានៈ គឺត្ ហ៉ា  ព្ទ្ង់

យ លព្រះវាចាដ៏ឧត្តម្ព្បយោរនដ៍ល់ការរលត្់នវូត្ ហ៉ា  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារ
នូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ ខ្ដលជាអនកមាននូវយសចកដរី៉ា្ោម្ ។ 
អ្. អ្នសា សកសត្តា ន ុំ អ្សាស ុំ ម្េតិ ម្ោ ជមិ្ោ 

អ្ននាគ ណសេបម្ោន   អ្នាគាេ ឹ  នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់ព្បទាននូវភារកក់យ្ដ៉ាដល់

សត្វទាុំងឡា   ខ្ដលមិ្នមានភារកក់យ្ដ៉ា  ព្ទ្ង់ដល់ព្រម្យោ គុណ
ទាុំងឡា   រកព្បមាណមិ្នបាន ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់
អងគយ ះ  ខ្ដលដល់នូវទី្បុំ្ុត្(ត្នទុ្កខ) ។ 
រ. រម្ត្ត  នោិវ នសេបម្តា រម្ត្ត  ម្ោ សតាម្មចម្ន 

រមោ ម្បតធី  សម្តា  ម្ោ រណចគ ុំ  នមេិហ ុំ ។ 
        ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់យព្ត្កអរយ ើ កនញងនិ វ៉ានសម្៉ាបត្តិ 
ព្ទ្ង់យព្ត្កអរកនញងការញា ៉ាុំងសត្វឱ៉ាយរួចចាកទុ្កខ  ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគ
ឯ   ព្ទ្ង់ញា ៉ាុំងសត្វទាុំងឡា កនញងយោកយនះ ឲ៉ាយយព្ត្កអរ ខ្ញុំសូម្
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នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ ខ្ដលជាអនកលះបង់នូវសព្តូ្វគឺ
កិយលស ។ 
ហ ុំ. ហញ្ោ តិ  បាបម្ក  ធម្េោ ហ ុំសាម្បតិ  បរ ុំ  ជន ុំ 

ហ ុំសមន ុំ  េហាវរី ុំ  ហនាបាប ុំ   នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ងស់មាល៉ាប់បាប្ម្ជ៌ាខ្ងកនញង  

យ ើ ញា ៉ាុំងរនដត្ទ្ឲ៉ាយសមាល៉ាប់បាប្ម៌្ខ្ដរ  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនវូព្រះរុទ្ធជា
មាច៉ាស់អងគយ ះ  ខ្ដលជាអនកសមាល៉ាប់នវូបាបជាម្ហាវរីៈ  កមាច៉ាត្ប់ាបបាន។ 
ស. សង្ខត្តសង្ខម្ត  ធម្េោ សមោ  ម្េម្សសិ  បាណិន ុំ 

ស ុំសារ ុំ  ស ុំវោិម្ដតិ សេពុេធនដ ុំ  នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ   ព្ទ្ង់សខ្ម្ដងនូវ្ម៌្ខ្ដលជា សងខត្ៈ 

និងអសងខត្ៈ ដល់សត្វទាុំងឡា ដ៏ព្បត្រ ព្ទ្ង់រិោដនូវសង៉ាារវដត
បានយ ើ  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ ខ្ដលជា      
ព្រះសម្ពញទ្ធ ។ 
មោ . មត្តវ បាលិម្ត្ត សម្តា  មនថម្េធ  បេេទមិ្ោ 

មនមិ្ត្ត ម្េវសម្ង្េហិ  មនោដ ុំ  នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់រក៉ាានូវសត្វទាុំងឡា  ដូច

មាតារក៉ាានូវកូន ព្ទ្ង់ញាុំញីនូវមានៈដ៏រឹងត្អឹង  ព្ទ្ង់ជាអនកខ្ដលរួក
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យទ្វតាខ្ត្ងបូជាយ ើ    ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់   អងគយ ះ   
ខ្ដលជាអនកសមាល៉ាប់នូវមានៈ ។ 
ស. សញ្ច យុំ  បារេ ី សមោ  សញ្ចិ ត្តវ   ស ខេតាម្ោ 

សង្ខខ រាន ុំ  ខយុំ   េសិាវ  សនាគាេ ឹ នមេហិ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ   ព្ទ្ង់សន៉ាសុំនូវបារមី្ទាុំងឡា ដ៏

ព្បត្រ   ព្ទ្ង់សុខកនញងអងគជាសុខុម្លអិត្   ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជា
មាច៉ាស់អងគយ ះ   ខ្ដលជាអនកដល់្ម៌្ដ៏សងប់   យព្ ះយ ើញនូវការអស់
យៅត្នសងាខ៉ារទាុំឡា   ។ 
េពុ . រ ជឈិត្តវ   ចត សចច ន ិ រ ជាម្បតិ  េហាជន ុំ 

រ ជាម្បនា ុំ  សិវ ុំ  េគគ ុំ រ េធម្សដា ុំ  នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ   ព្ទ្ង់ព្តាស់ដឹងច៉ាាស់នូវសចចៈទាុំង 

៤ ព្ទ្ង់ញា ៉ាុំងម្ហារនឲ៉ាយព្តាស់ដឹង្ង ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធដ៏
ព្បយសើរអងគយ ះ ខ្ដលជាអនកបងាហ៉ាញសត្វឲ៉ាយដឹង ៃ្ូវព្រះនិ វ៉ាន ។ 
ម្ធធ . ម្ធាតិ រាម្គ ច ម្ធម្ស ច   ម្ធាតិ ម្មម្ហ ច បាណិន ុំ 

ម្ធាតម្កលស ុំ  េហាប ញ្ោ ុំ ម្ធាត្តសវ ុំ  នមេហិ ុំ  ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ     ព្ទ្ង់ោងនូវរគៈ    យទាសៈ   និង

យមា ៈព្រះយ ើ  ញា ៉ាុំងសត្វទាុំងឡា ឲ៉ាយោងកិយលសអស់ខ្ញុំសូម្
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នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ  ខ្ដលជាអនកមានបុណ៉ាយយព្ចើន 
មានអាសវៈោងយ ើ  ។ 
វ.ិ វមិ្វម្ចតិ  អ្សេធមោ   វចិិត្តវ   ធេោម្េសន ុំ 

វមិ្វម្ក ឋិតចិម្ត្តា  ម្ោ វេិតិនា ុំ  នមេហិ ុំ  ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ    ព្ទ្ង់ឆង៉ា សាង៉ាត់្ចាកអសទ្ធម្ែ

យ ើ    ព្ទ្ង់វិចិព្ត្នូវ្ម្ែយទ្ស  ត្ម្កល់ព្រះទ័្ កនញងវិយវក  ខ្ញុំសូម្
នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ  ខ្ដលជាអនកព្បារ្ ។ 
ជាជ . ជាតិធម្មោ   ជរាធម្មោ   ជាតិអ្ម្ោា   បកាសិម្ត្ត 

ជាតិម្សម្ដាន  រ ម្េធន  ជាតិេ តា ុំ  នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  មានជាតិ្ជាព្រះរុទ្ធដ៏ព្បយសើរ 

យ ើ ព្ទ្ង់ព្បកាសសខ្ម្ដងនូវព្រះនិ វ៉ានជាទី្បុំ្ុត្ត្នជាតិ្ គឺជាតិ្្ម៌្ 
និងររ្ម៌្ ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ  ខ្ដលរួច្ុត្
ចាកជាតិ្ ។ 
ច. ចម្យតិ  ប ញ្ោ សមភ ម្រ ចម្យតិ  ស ខសេបេ ុំ 

ចជនា ុំ  បាបកមោ ន ិ  ចជាម្បនា ុំ   នមេិហ ុំ  ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់ព្បកបនូវបុណ៉ាយសមាភ៉ារ យទ្ើប

សន៉ាសុំបាននូវសុខសម្៉ាប័ទ្  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ 
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ខ្ដលលះបង់នូវបាបកម្ែទាុំងឡា យោ ខៃួនឯង  យ ើ ញា ៉ាុំងសត្វ
ឲ៉ាយលះបង់្ង ។ 
រ. រេិត ុំ  ម្យន  នោិវ ន ុំ  រកខិត្ត  ម្ោកសេបធ  

រជម្ធសាេមិ្កលម្សហិ រហិត ុំ  ត ុំ  នមេហិ ុំ  ។ 
ព្រះនិ វ៉ានខ្ដលព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់យព្ត្កអរយ ើ  

យោកសម្៉ាបទាខ្ដលព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ    ព្ទ្ង់រក៉ាាទុ្កយ ើ  
ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ  ខ្ដលយវៀរចាកកិយលស
ទាុំងឡា មានយទាសៈជាយដើម្ ។ 
ណ. នេិម្ត្តម្យវ ប្រម្ហោ ហិ នរម្េម្វហិ  សរវធ 

នេម្ោា   សីហោេ ុំ ម្ោ   នេនា ុំ  ត ុំ នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់បនៃឺសី  ទ្ ជាទី្យព្ត្កអរត្ន

ម្នុស៉ាស យទ្វតា និងព្រ ែទាុំងឡា  ខ្ត្ងថាវ៉ា បងគុំ សរវកាល ខ្ញុំសូម្
នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ  ខ្ដលជាអនកបនៃឺសី  ទ្ ។ 
ស. សង្ខខ ម្រ តិវមិ្ធ ម្ោម្ក  សញជ ោតិ  អ្នចិចម្ត្ត 

សមោ   នោិវ នសេបតិា សេបម្ោន   ត ុំ  នមេិហ ុំ ។ 
       ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ    ព្ទ្ង់កុំណត់្ដឹងនូវសងាខ៉ារទាុំងឡា  
កនញងយោកទាុំង  ៣  យោ ភារជារបស់មិ្នយទ្ៀង  ព្ទ្ង់ដល់ព្រម្យោ  
និ វ៉ានសម្៉ាបត្តិដ៏ព្បត្រ    ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ ។ 
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បប. បកម្ត្ត ម្ោធសិមភ ម្រ បសម្ដ្ឋា  ម្ោ សម្េវម្ក 
បញោ យ ន សម្ម ម្ហាតិ បសនន ុំ ត ុំ នមេិហ ុំ   ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់សាងសន៉ាសុំយ ្ិសមាភ៉ារ យទ្ើប

បានជាអនកព្បយសើរបុំ្ុត្កនញងម្នុស៉ាសព្រម្ទាុំងយទ្វតា មិ្នមានអនកយសែើ
យោ បញ្ញ៉ារបស់ព្រះអងគ ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ    
ខ្ដលជាអនក្ូរ្ង់ ។ 
ម្ោន . ម្ោ  ម្េតិ  នរិយុំ  គនាុ ុំ  ម្ោ ច បាប ុំ អ្ការយិ 

ម្ោ សម្ម អ្តថិ បញោ យ  ម្ោនធេោ ុំ  នមេហិ ុំ  ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ   ព្ទ្ង់ការ រសត្វមិ្នឲ៉ាយធាល៉ាក់យៅ

នរក  និងមិ្នឲ៉ាយយ វ្ើអុំយរើបាប     អនក មួ្ យសែើយោ បញ្ញ៉ារបស់  
ព្រះអងគមិ្នមាន  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ  ជាអនក
មិ្នយ វ្សព្បខ្ ស ។ 
ស . ស នទម្រា   វររមូ្បន  ស សម្រា   ធេោភាសម្ន 

ស េ េទស ុំ  េសិាម្បតិ  ស គត ុំ  ត ុំ  នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  មានព្រះរូបដ៏សាអ៉ាត្ ព្ទ្ង់សខ្ម្តង 

ព្រះ្ម៌្ មានសូរយសៀងរីយរះត្ព្ក   យព្បាសយវយន ៉ាយសត្វឲ៉ាយយ ើញ្ម៌្   
ខ្ដលយ ើញបានយោ លុំបាក  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគ
យ ះ   ព្ទ្ង់មានដុំយណើរោងយៅលអយ ើ  ។ 



ប្បជ ុំប្រះគាថា សរម្សើរគ ណប្រះរតនត្ប្ត                            ម្រៀបម្រៀង្ម្ដ្ឋយ អ្ន តារធម្មោ  ន ីស ផាន ត 

 

     វតាប្រះគនធក ដ ិម្ខតាបាត់ដ ុំបង្                    76                       រ.ស. ២៥៦៤/គ.ស.២០២០ 
 

គ. គចឆម្ោា  ម្ោកិោ ធមោ  គចឆម្ោា  អ្េត ុំ បេ ុំ 
គម្ត្ត ម្សា សតាម្មម្ចត ុំ គតញោ ណុំ  នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ   ព្ទ្ង់យចញចាកយោកិ ្ម៌្ដល់

នូវបទ្ គឺអម្ត្្ម៌្  ព្ទ្ង់ោងយៅទី្ ៗ  ក៏យដើម្៉ាបីរំយោះសត្វចាកទុ្កខ  
ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ   ខ្ដលដល់យ ើ នូវសរវ-
ញ្ញញត្ញ្ញ៉ាណ ។ 
ម្ត្ត. ម្ត្តម្សម្ោា   វរធម្េោន ម្ត្តសដ្ឋា ម្ន  សិម្វ  វម្រ 

ម្ត្តស ុំ  អ្កាសិ  ជនាូន ុំ ម្ត្តសចិតា ុំ  នមេហិ ុំ  ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់ញា ៉ាុំងសត្វឲ៉ាយរីករ យោ ្ម៌្

ដ៏ព្បយសើរ  ព្ទ្ង់យ វ្ើនូវយសចកដីយព្ត្កអរកនញងព្រះនិ វ៉ាន  ខ្ដលជាទី្យព្ត្ក
អរដល់សត្វទាុំងឡា  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ  
ខ្ដលមានព្រះទ័្ រីករ  ។ 
ម្ោ. ម្ោម្ភ ជហតិ សេពុ ម្ធធ    ម្ោកម្សម្ដ្ឋា  គ ណាកម្រា 

ម្ោម្ភ សម្តា ជហាម្បតិ   ម្ោភសនា ុំ នមេហិ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់ជាអនកយ វ្ើនូវគុណដ៏ព្បយសើរកនញង

យោក  ព្ទ្ង់លះបង់នូវយោភៈបាន  យ ើ ញា ៉ាុំងសត្វឲ៉ាយលះបង់នូវ
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យោភៈខ្ដរ  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ   ខ្ដលមាន
យោភៈសងប់យ ើ  ។ 
ក. កម្ោា   ម្ោ  សរវសត្តា ន ុំ កត្តវ   េ កខកខយុំ  ជមិ្ោ 

កម្ថម្ោា   េធ រ ុំ  ធេោ ុំ  កថាសណហ ុំ  នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធរិនព្សីជាមាច៉ាស់អងគឯ   ព្ទ្ង់ជាទី្ព្សឡាញ់ត្ន  

សរវសត្វទាុំងឡា  ព្ទ្ង់សខ្ម្ដងនូវ្ម៌្ខ្ដលមានសុំយ ងរីយរះខ្ អ្ម្ 
ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ  ខ្ដលមានព្រះវាចាដ៏លអិត្
សុខុម្ ។ 
វ.ិ វនិយុំ  បកាម្សតិ  វេិធ ុំម្សត្តវ   តម្ោ  ភម្វ  

វមិ្សសញោ ណសេបម្ោន  វបិបសនន ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់សខ្ម្ដងនូវព្រះវិន័ ព្ទ្ង់

ទ្មាល៉ា នូវត្ព្ត្ភរយ ើ  ព្ទ្ង់ដល់ព្រម្យោ ព្រះញាណដ៏វិយសស ខ្ញុំ
សូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ ខ្ដលមានព្រះទ័្ ថាល៉ាសាអ៉ាត្
បរិសុទ្ធ ។ 
េូ. េូម្ស សម្តា បហាម្សម្ោា    េូរដ្ឋា ម្ន  បកាសតិ 

េូរ ុំ  នោិវ នមគេោ    េូសហនា ុំ  នមេហិ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ញា ៉ាុំងសត្វអនកព្បទូ្សរ ៉ា ឲ៉ាយ

រីករ បាត់្យព្កា្ខឹងយោ ព្រះ្ម៌្ ព្ទ្ង់មានកិត្តិគុណព្បាកដយៅ
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ឆង៉ា   ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ  ព្ទ្ង់ដល់ខ្ដន         
ដ៏ឆង៉ា   គឺព្រះនិ វ៉ាន  យ ើ កមាច៉ាត់្បង់នូវយសចកដីអាព្កក់ ។ 
អ្. អ្នា ុំ  ជាតិជរាេនី ុំ  អ្កាសិ  េបិេ តាម្ម 

អ្ម្នក សាហចិម្តាន  អ្សាម្សនា ុំ  នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ    ព្ទ្ង់ព្បយសើរជាងសត្វអនកមាន

យរើងរីរ ព្ទ្ង់យ វ្ើទី្បុំ្ុត្ត្នទុ្កខ  មានជាតិ្  និងររជាយដើម្យ ើ  ខ្ញុំសូម្
នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ  ខ្ដលយព្បាសសត្វឲ៉ាយរីករ   
យោ ទឹ្កព្រះទ័្ គឺឧស៉ាា ៈដ៏យព្ចើន ។ 
ន . ន ម្េតិ  រាគចិត្តា ន ិ  ន ធម្បតិ  បរ ុំ ជន ុំ 

ន ន  អ្តថ ុំ  េន សាន ុំ ន សាសនា ុំ  នមេហិ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់បយ ទ៉ាបង់នូវរគចិត្តបានយ ើ  

ព្ទ្ង់ញា ៉ាុំងរនដត្ទ្ឲ៉ាយបយ ទ៉ាបង់ខ្ដរ  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់
អងគយ ះ  ខ្ដលព្ទ្ង់បយព្ងៀន្ម៌្ជាព្បយោរន៍  ដល់ម្នុស៉ាស
ទាុំងឡា ដ៏រិត្ព្បាកដ ។ 
តា. តម្ោតិ  ក សល ុំ កេោ ុំ  តម្ោតិ ធេោម្េសន ុំ  

តណាហ យ  វចិរោា ន ុំ    តណាហ ោដ ុំ  នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ   ព្ទ្ង់ ៉្ាសរវ ៉្ាា នូវ្ម៌្ខ្ដលជា

កុសល  ព្ទ្ង់រព្ងីកការសខ្ម្ដងព្រះ្ម៌្ឲ៉ាយទូ្ោ   ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវ
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ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ ខ្ដលរួ កមាច៉ាត់្នូវត្ ហ៉ារបស់សត្វទាុំង- 
ឡា ខ្ដលព្តាច់យៅយោ ត្ ហ៉ា ។ 
ម្រា. ម្រាម្សម្ោា  ម្នវ ម្កាម្បតិ ម្រាម្សម្ហវ ន ក ជឈតិ 

ម្រាគាន ុំ  រាគអាេនី ុំ  ម្រាគហនា ុំ  នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់មិ្នយព្កា្ចុំយ ះអនកខ្ដល

យព្កា្   ព្ទ្ង់មិ្នមានយព្កា្យសាះ  ចុំយ ះម្នុស៉ាសខ្ដលយព្កា្   ខ្ញុំសូម្
នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ  ខ្ដលព្ទ្ង់កមាច៉ាត់្យរគត្នយរគ
ទាុំងឡា   មានរគៈជាយដើម្ ។ 
ប . ប ណនា ុំ  អ្តាម្ោ បាប ុំ បូម្រនា ុំ  េសបារេ ី

ប ញ្ោ វនាសស  រាជសស ប តាភូត ុំ  នមេហិ ុំ ។ 
         ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនវូព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់ ព្ទ្ង់កមាច៉ាត្ប់ាបរបស់ព្រះអងគ 
ព្ទ្ង់បុំយរញយ ើ នវូបារម្ ី១០ ជាឱរសរបសព់្រះរជាអនកមានបណុ៉ាយ ។ 
រ.ិ របិ រាគាេភូិត ុំ  វ  រេិធោិ  បដហិញ្ោ តិ 

រតា ុំ  កេោ ុំ  ន  កាម្រត្ត- រយិវ ុំស ុំ  នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់កមាច៉ាត់្នូវវត្េញខ្ដលជាសព្តូ្វ 

មានរគៈជាយដើម្     យោ បុញ្ញឫទ្ធិ     ព្ទ្ង់មិ្នញា ៉ាុំងសត្វឲ៉ាយយ វ្ើនូវកម្ែ 
ខ្ដលឥត្ព្បយោរន៍  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះខ្ដល 
ជាវង៉ាសព្រះអរិ ៈ ។ 
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ស. សេបម្ោន   វរសីម្លន សមធបិវម្រា  ជមិ្ោ  
សយេភូញាណសេបម្ោន  សណហ វច ុំ  នមេហិ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធរិនព្សីជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់ដល់ព្រម្យោ សីល 

ដ៏ព្បយសើរ មានសមា្ិដ៏ខពង់ខពស់ ព្បកបយោ ស ម្ភូញាណ  ខ្ញុំសូម្
នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ   ខ្ដលមានព្រះវាចាដ៏រីយរះ ។ 
េ. េម្ោា  ម្ោ សកចិត្តា ន ិ េេិត្តវ បិ  សម្េវក ុំ  

េេម្ោា   អ្េត ុំ  ម្ខេ ុំ  េនានិ្រនទយិុំ  នមេហិ ុំ ។ 
       ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ   ព្ទ្ង់ទូ្ ម៉ាននូវចិត្តរបស់អងគឯងយ ើ  
ព្ទ្ង់ទូ្ ម៉ានសូម្៉ាបីនូវម្នុស៉ាស  និងយទ្វតា  យ ើ ព្បទាននូវអម្ត្្ម៌្       
ដ៏យក៉ាសម្  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ  ខ្ដលមានឥស្តនទិ  
ទូ្ ម៉ានយ ើ  ។ 
េោ. េហ សាម្ហន សេពុ ម្ធធ  េហនា ុំ  ញាណមគេិ 

េហិត ុំ  នរម្េម្វហិ  េម្ោស េធ ុំ  នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះសម្ពញទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ   ព្ទ្ង់ចាក់ ៃ្ញះនូវញាណដ៏ ុ្ំ 

យោ យសចកដីរ៉ា្ោម្ដ៏ត្ព្កខ្លង ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់
អងគយ ះ  ខ្ដលមានម្យ ដ៏បរិសុទ្ធ  ខ្ដលម្នុស៉ាស  ព្រម្ទាុំងយទ្វតា
ខ្ត្ងយគាររបូជា ។ 



ប្បជ ុំប្រះគាថា សរម្សើរគ ណប្រះរតនត្ប្ត                            ម្រៀបម្រៀង្ម្ដ្ឋយ អ្ន តារធម្មោ  ន ីស ផាន ត 

 

     វតាប្រះគនធក ដ ិម្ខតាបាត់ដ ុំបង្                    81                       រ.ស. ២៥៦៤/គ.ស.២០២០ 
 

សា. សារ ុំ  ម្េតធី  សត្តា នេ សាម្រតិ  អ្េត ុំ បេ ុំ 
សារថ ី វយិ  សាម្រតិ សារធេោ ុំ   នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់ព្បទាននូវ្ម៌្ដ៏ខៃឹម្ដល់សត្វ

ទាុំងឡា   យ ើ ញា ៉ាុំងសត្វទាុំងឡា ឲ៉ាយដល់នូវបទ្គឺអម្ត្ៈ ដូច
សារេីញា ៉ាុំងយសះឲ៉ាយសទញះយៅកាន់ទី្ខ្ដលខៃួនព្បាថាន៉ា  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវ
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ  ខ្ដលមាន្ម៌្ជាសារៈ ។ 
រ. រេោត្តរយិសេធម្េោ      រមោ ម្បតិ   សសាវក ុំ 

រម្េោ  ោម្ន  វសាម្បនា ុំ រណហនដ ុំ  នមេហិ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់យព្ត្កអរកនញងអរិ សទ្ធម្ែ ព្ទ្ង់

ញា ៉ាុំងសាវ័ករបស់ព្រះអងគ  ឲ៉ាយយព្ត្កអរ្ង  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធ
ជាមាច៉ាស់អងគយ ះ  ខ្ដលញា ៉ាុំងសាវ័កឲ៉ាយតាុំងយៅកនញងឋានៈខ្ដលគួរ
យព្ត្កអរ  កមាច៉ាត់្សព្តូ្វគឺកិយលស ។ 
ថ.ិ ថមិ្ត្ត  ម្ោ  វរនោិវ ម្ន ថមិ្រ  ោម្ន  សសាវម្កា 

ថរិ ុំ  ោន ុំ  បកាម្សតិ  ថតិ ុំ  ធម្េោ  នមេហិ ុំ  ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្រម្ទាុំងសាវ័ករបស់ព្រះអងគតាុំង

យៅកនញងឋានៈដ៏មាុំទាុំ   គឺព្រះនិ វ៉ាន    ព្ទ្ង់ព្បកាសនូវឋានៈដ៏មាុំទាុំគឺ
ព្រះនិ វ៉ាន  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ  ខ្ដលតាុំងយៅ
កនញង្ម៌្ ។ 
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ស. សេធេោ ុំ  ម្េសយិត្តវ ន សនានោិវ នបាបក ុំ 
សសាវក ុំ  សមហិត ុំ សនាចិតា ុំ  នមេិហ ុំ ។ 

       ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់  ព្រម្ទាុំងសាវ័ករបស់ព្រះអងគ  
ខ្ដលសខ្ម្ដងនូវព្រះសទ្ធម្ែឲ៉ាយដល់នូវព្រះនិ វ៉ានដ៏សងប់  ជាអនកតាុំងមាុំ  
មានចិត្តដ៏សងប់ ។  
ត្តថ . ថាន ុំ  នោិវ នសង្ខខ ត ុំ  ថាម្េោធគិម្ត្ត  េ ន ិ

ថាម្ន សគគសិម្វ សម្តា ថាម្បនា ុំ  ត ុំ  នមេហិ ុំ  ។ 
ព្រះមុ្នីជាមាច៉ាស់អងគឯ  បានចាក់ ៃ្ញះនូវឋានៈយ លគឺព្រះ

និ វ៉ាន យោ កមាល៉ាុំងគឺយសចកដីរ៉ា្ោម្ ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជា
មាច៉ាស់អងគយ ះ ខ្ដលញា ៉ាុំងសត្វឲ៉ាយតាុំងនូវកនញងឋានៈគឺសួគ៌និងនិ វ៉ាន ។ 
ម្េ. ម្េម្ោា   ម្ោ  សគគនោិវ ន ុំ   ម្េវេន សសបាណិន ុំ  

ម្េនា ុំ  ធេោវរ ុំ  ធន ុំ    ម្េវម្សដា ុំ  នមេហិ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់ព្បទាននូវសម្៉ាបត្តិគឺសួគ៌និង

និ វ៉ាន ដល់រួកសត្វគឺម្នុស៉ាសនិងយទ្វតា  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជា
មាច៉ាស់អងគយ ះ ជាយទ្វៈព្បយសើរព្បទាននូវ្ម៌្ដ៏ព្បយសើរ ។ 
វ. វនារាគ ុំ  វនាម្ធស ុំ  វនាម្មហ ុំ  អ្ោសវ ុំ 

វនទតិ ុំ  ម្េវប្រម្ហោ ហិ វរ ុំ  រ េធ ុំ  នមេិហ ុំ  ។  
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ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់ដ៏ព្បយសើរ ព្ទ្ង់ខ្ជ៉ាក់យចញនូវ
រគៈ    ខ្ជ៉ាក់យចញនូវយទាសៈ    ខ្ជ៉ាក់យចញនូវយមា ៈ    ជាអនកមិ្នមាន 
អាសវៈ  ខ្ដលយទ្វតានិងព្រ ែទាុំងឡា ព្កាបថាវ៉ា បងគុំយ ើ  ។ 
េ. េហត្ត  វរីមិ្យោប ិ េហនា ុំ  បារេ ឹ អ្កា 

េន សសម្េវ  ប្រម្ហោ ហិ េហិតនា ុំ  នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ   ព្ទ្ង់សាងបារមី្ដ៏ ុ្ំយ្ងយោ 

យសចកដីរ៉ា្ោម្ដ៏ ុ្ំ ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ ខ្ដល
ម្នុស៉ាស យទ្វតា និងព្រ ែទាុំងឡា បូជាយ ើ  ។ 
ន . ន នធេោ ុំ បកាម្សម្ោា   ន េនត្តថ យ  បាបក ុំ 
 ន ន  េ កាខ ធបិោន ន ុំ  ន ធបិត ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 

ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់សខ្ម្ដង្ម៌្ដ៏រិត្ យដើម្៉ាបីដក
យចញនូវបាបរបស់សត្វទាុំងឡា  ខ្ដលជាប់យៅកនញងទុ្កខ ខ្ញុំសូម្
នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ ខ្ដលយព្បាសសត្វឲ៉ាយយចញចាក
បាបបាន ។ 
សា. សាវកាន ុំ ន សាម្សតិ សារធម្េោ  ច  បាណិន ុំ 

សារធេោ ុំ  េន សាន ុំ  សាសិត ុំ  ត ុំ  នមេិហ ុំ ។ 
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        ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ   ព្ទ្ង់បយព្ងៀនសារ្ម៌្ដល់សាវ័កទាុំង
ឡា  និងសត្វទាុំងឡា  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ 
ខ្ដលបយព្ងៀន្ម៌្ជាសារៈដល់ម្នុស៉ាសទាុំងឡា  ។ 
ន ុំ. ននទម្ោា   វរសេធម្េោ  នោទ ម្បតិ  េហាេ ន ិ

ននទភូម្តហិ  ម្េម្វហិ ននទនយីុំ  នមេហិ ុំ  ។ 
ព្រះម្ហាមុ្នីជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់យព្ត្កអរកនញងព្រះសទ្ធម្ែ 

ព្ទ្ង់ញា ៉ាុំងសត្វទាុំងឡា ឲ៉ាយយព្ត្កអរ្ង ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជា
មាច៉ាស់អងគយ ះ ខ្ដលយទ្វតាទាុំងឡា ជាអនកយព្ត្កអរ គប៉ាបីយព្ត្កអរកនញង
ព្រះអងគ ។ 
រ . រ ជឈិត្តវ រយិសចច ន ិ  រ ជាម្បតិ   សម្េវក ុំ 

រ េធញោ ម្ណហិ  សេបនន ុំ រ េធ ុំ  សមោ   នមេិហ ុំ  ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់ព្តាស់ដឹងអរិ សចចយ ើ  

ញា ៉ាុំងម្នុស៉ាសនិងយទ្វតាទាុំងឡា  ឲ៉ាយព្តាស់ដឹង្ង ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវ
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ ខ្ដលដល់ព្រម្យោ រុទ្ធញ្ញ៉ាណទាុំងឡា  
ព្តាស់ដឹងយោ ព្បត្រយ ើ  ។ 
ម្ធធ . ម្ធាវតិរវ ុំ េហាវមី្រា  ម្ធាវម្ោា  ផលេតាម្ោ 

ម្ធាវមិ្ត្ត បាណិន ុំ បាប ុំ ម្ធាតម្កលស ុំ នមេិហ ុំ ។ 
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ព្រះម្ហាវីរៈជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់ោងម្នទិលខ្ដលគប៉ាបី
ោងរបស់ព្រះអងគ   យ ើ ព្ទ្ង់ោងនូវម្នទិលរបស់សត្វទាុំងឡា  
ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះម្ហាវីរៈជាមាច៉ាស់អងគយ ះ    ខ្ដលមានយព្គឿង
យៅ ែងោងព្រះយ ើ  ។ 
ភ. ភយមបននសត្តា ន ុំ  ភយុំ ហាម្បតិ ោយម្កា 
  ភម្វ  សម្រវ អ្តិកាម្ោា  ភយសនា ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 

ព្រះ  កជាមាច៉ាស់អងគឯ   ព្ទ្ង់ញា ៉ាុំងយសចកដីខ្ល៉ាចរបស់
សត្វទាុំងឡា  ខ្ដលមានខ្ល៉ាច ឲ៉ាយវិ សបាត់្យៅ ព្ទ្ង់ឆ្ៃងចាកភរ
ទាុំងរួង ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ  កជាមាច៉ាស់អងគយ ះ ខ្ដលមាន
ភ័ សងប់យ ើ  ។ 
គ. គហិម្ត្ត ម្យន សេធម្មោ  គតញោ ម្ណន  បាណិន ុំ 

គហណិយុំ វរ ុំ ធេោ ុំ      គណាហ ម្បនា ុំ  នមេហិ ុំ ។ 
ព្រះសទ្ធម្ែខ្ដលព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  មានព្រះញាណ

ដល់ព្រម្ព្តាស់ទុ្កយ ើ  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ 
ខ្ដលព្ទ្ង់ញា ៉ាុំងសត្វទាុំងឡា ឲ៉ាយទ្ទួ្ល កនូវ្ម៌្ ខ្ដលគួរទ្ទួ្ល
 កដ៏ព្បយសើរ ។ 
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វ. វបិត ុំ  បវរ ុំ  ធេោ ុំ  វនម្មកាខ យ  ភិកខូន ុំ  
វសិត ុំ  បវម្រ  ធេោ ុំ  វនហនា ុំ  នមេិហ ុំ ។ 
ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ  ខ្ដលព្ទ្ង់បណត ះ

នូវ្ម៌្ដ៏ព្បយសើរដល់ភិកខញទាុំងឡា    យដើម្៉ាបីរួច្ុត្ចាកវានៈគឺត្ ហ៉ា   
អប់រំយ ើ កនញង្ម៌្ដ៏ព្បយសើរ   កមាច៉ាត់្វានៈគឺត្ ហ៉ា ។ 
តិ. តិម្ណាោ  ម្ោ សរវបាម្បហិ   តិម្ណាោ  សគាគ  បតិដាមិ្ត្ត  

តិម្រ  នោិវ នសង្ខខ ម្ត   តិកខញាណុំ  នមេិហ ុំ ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ  ព្ទ្ង់ឆ្ៃងចាកបាបទាុំងរួងយ ើ 

ឆ្ៃងចាកសាថ៉ានសួគ៌ ព្ទ្ង់តាុំងយៅស៊ប់កនញងយព្ត្ើ យ ល   គឺព្រះនិ វ៉ាន  
ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគយ ះ   ខ្ដលមានព្រះញាណ
ចាស់កាល៉ាយ ើ  ។ 

 

កិល្ឆោ ពទុ្ធោនមបុាលទ្ 

កិរិោបានព្តាស់ត្នព្រះរុទ្ធទាុំងឡា ជាការលុំបាក 

3 
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3 
សាវ កាខ ម្ត្ត  ភគវត្ត  ធម្មោ   សនទដិាមិ្កា   អ្កាលិម្កា          

ឯហិបសសិម្កា   ឱបនយិម្កា   បចចតា ុំ   ម្វេតិម្ោវ    វញិ្ោូ ហីតិ  ។ 

សាវ កាខ ម្ត្ត ភគវត្ត ធម្មោ    ព្រះបរិ ត្តិ្ម៌្គឺព្រះត្ព្ត្បិដក  
ជា្ម៌្    គឺព្រះដ៏មានព្រះភាគ      ព្ទ្ង់ព្តាស់សុំខ្ដងយ ើ យោ លអ  
ធញ្ម្ (ព្រះនរវយោកុត្តរ្ម៌្មាន ៩ ព្បការគឺម្គគ ៤ ្ ល ៤ និ វ៉ាន ១)  

 សនទដិាមិ្កា  ជាធម៌  គឺព្រះអរិ បុគគលទាុំងរួងដឹងរិត្  យ ើញ 
រិត្យោ បចចយវកខណញ្ញ៉ាណ គឺថានឹងបានដឹង យោ សាត៉ាប់យោ យរឿ
បុគគលដត្ទ្យ ះៗក៏យទ្  គឺយ ើញច៉ាាស់យោ ខៃួនឯង    

អ្កាលិម្កា    ជា្ម៌្ឱ៉ាយនូវ្ល មិ្នរង់ចាុំកាល គឺថាកាលយបើ
ព្រះអរិ ម្គគយកើត្យ ើងយ ើ  ព្រះអរិ ្លក៏យកើត្កនញងលុំោប់គាន៉ាមិ្ន
បាន ឺត្ ូរយ ើ    

ឯហិបសសិម្កា    ជា្ម៌្គួរដល់ឯ ិបស៉ាសវិ្ី    គឺថាកាលយបើ
ព្រះអរិ បុគគល  ខ្ដលបានសយព្ម្ចម្គគ្លយ ើ   ក៏គួរនឹងយៅ
បុគគលដត្ទ្យអា ចូលម្កយម្ើលបាន   
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ឱបនយិម្កា  ជា្ម៌្គឺព្រះអរិ បុគគល  គប៉ាបីបយងាអ៉ានចូលម្ក 
ទុ្កកនញងខៃួនយោ អុំ ចត្នភាវ    

បចចតា ុំ ម្វេតិម្ោវ  វញិ្ោូ ហិ  ជា្ម៌្គឺព្បារ្ទាុំងឡា   មាន
ឧគ៉ាឃដិត្ញ្ញូបុគគលជាយដើម្ គប៉ាបីដឹង  គប៉ាបីយ ើញច៉ាាស់កនញងចិត្តត្នខៃួន ។ 

 

សាវ . សាវ គតនា ុំ  សិវ ុំ  រេោ ុំ   សាវ នយុំ  ធេោម្េសិត ុំ 
សាវ ហ ម្នយយុំ  ប ញ្ោ ម្កខតា ុំ  សាវ សភនា ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 
ព្រះនិ វ៉ានយ ះ ជាគុណជាតិ្គួរយព្ត្កអរ ខ្ដលព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់

ព្ទ្ង់បានដល់លអយ ើ    ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្ជាមាច៉ាស់យ ះ  ជា
្ម៌្ខ្ដលព្រះរុទ្ធព្ទ្ង់សខ្ម្តងទុ្កដ៏លអយ ើ   ព្រះសង៉ាឃ ុំបនតម្កលអ
យ ើ   គួរបូជាោយ៉ាងលអ  ជាបុញ្ញយកខត្តដ៏ព្បយសើររិត្ ។ 
កាខ . ោេម្ោា  ម្ោ សរវបាប ុំ ោយិម្ត្ត ម្ោ ច មធ ម្រា 

ោយនា ុំ  តិវធិ ុំ  ម្ោក ុំ ោយិតនា ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 
ព្រះ្ម៌្ឯ   ទ្ុំ សុី គឺទ្មាល៉ា នូវបាបទាុំងរួង  ព្រះ្ម៌្ដ៏

ខ្ អ្ម្ឯ  ខ្ដលព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់ព្ទ្ង់ព្តាស់ទុ្កយ ើ   ខ្ញុំសូម្
នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្ជាមាច៉ាស់យ ះ  ខ្ដលទ្ុំ សុីគឺព្គបសងកត់្នូវយោក
ទាុំងបី  ព្បាកដច៉ាាស់ ។  
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ម្ត្ត. ម្ត្តម្សម្ោា   សរវសត្តា ន ុំ ម្ត្តម្សតិ  ធេោម្េសន ុំ 
   ម្ត្តសចិតា ុំ  សេជិឈនា ុំ ម្ត្តសិត ុំ  ត ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 

ព្រះ្ម៌្ឯ  ញា ៉ាុំងសត្វឲ៉ាយយព្ត្កអរ យ ើ សាត៉ាប់នូវព្រះ្ម៌្
យទ្ស  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្ជាមាច៉ាស់យ ះ   ខ្ដលញា ៉ាុំងសត្វមាន
ចិត្តយព្ត្កអរកនញងព្រះ្ម៌្  ឲ៉ាយចយព្ម្ើន  ឲ៉ាយរីករ  ។ 
ភ. គភភរាម្គា  ភគគម្ធម្សា ភគគម្មម្ហា  អ្ន តាម្រា  
     ភគគកិម្លសសត្តា ន ុំ   ភគវនា ុំ   នមេិហ ុំ  ។ 

ព្រះ្ម៌្ឯ   បុំបាក់រគៈ បុំបាក់យទាសៈ បុំបាក់យមា ៈ  រក
្ម៌្ដត្ទ្ត្ព្កខ្លងជាងគាម៉ាន   ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្ជាមាច៉ាស់យ ះ  
ខ្ដលជាទី្យគាររសកាក៉ារៈរបស់សត្វ   អនកមានកិយលសបាក់យ ើ  ។ 
គ. គចឆម្ោា   រេោម្ក  សិម្វ គមបិម្ត្ត  សម្េវម្ក 
       គចឆម្ោា   ប្រហោ ចរមិ្យ គចឆនា ុំ  ត ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 

 ព្រះ្ម៌្ឯ   មានដុំយណើរយៅកាន់ព្រះនិ វ៉ានដ៏គួររីករ   
ញា ៉ាុំងម្នុស៉ាស ព្រម្ទាុំងយទ្វតា ឲ៉ាយព្បព្រឹត្តនូវព្រ ែចរិ ៈ  ដុំយណើរយៅ
ដល់ព្រះនិ វ៉ានយ ះ  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្ជាមាច៉ាស់យ ះ  ខ្ដល
មានដុំយណើរយៅោយ៉ាងយ ះ  ។ 
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វ. វនារាគ ុំ  វនាម្ធស ុំ  វនាម្មហ ុំ   វនាបាបក ុំ   
       វនា ុំ  ោលេិចឆ េនី ុំ  វនាគនថ ុំ   នមេហិ ុំ  ។ 

ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្ជាមាច៉ាស់   ខ្ដលខ្ជ៉ាក់យចញនូវរគៈ   
យទាសៈ   យមា ៈ បាប លងង់ មិ្ចាឆ៉ាទិ្ដឋិ និងកិយលសជាយព្គឿងចងរឹត្ ។ 
ត្ត. ត្តម្រតិ  សរវសត្តា ន ុំ  ត្តម្រសិ  ឱរេ ុំតិរ ុំ 
         ត្តម្រនា ុំ  ឱឃស ុំសារ ុំ      ត្តម្រនា ុំ  ត ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 

ព្រះ្ម៌្ឯ   ញា ៉ាុំងសត្វឲ៉ាយឆ្ៃងចាកសង៉ាារវដដ  យឆព៉ាះយៅកាន់
ព្រះនិ វ៉ាន  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្ជាមាច៉ាស់យ ះ  ខ្ដលញា ៉ាុំងសត្វឲ៉ាយ
ឆ្ៃងចាកឱ ៈបាន ។ 
ធ. ធរមម្នបិ  សេពុ ម្េធ  ធេោ ុំ ម្េស ុំ នរិនារ ុំ 
       ធម្រតិ  អ្េត ុំ  បេ ុំ  ធម្រនា ុំ  ត ុំ  នមេហិ ុំ  ។ 

 ក៏កាលព្រះសម្ពញទ្ធគង់្រមានយៅ  បានសខ្ម្តងនូវព្រះ្ម៌្អស់
កាលជានិចច  ព្រះ្ម៌្ឯ ព្ទ្ព្ទ្ង់នូវបទ្   គឺអម្ត្ៈ  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារ
នូវព្រះ្ម៌្ជាមាច៉ាស់យ ះ  ខ្ដលព្ទ្ព្ទ្ង់នូវបទ្   គឺអម្ត្និ វ៉ាន ។ 
ម្មោ . ម្មហម្ញ្ោ  េេម្ោា  សម្តា     ម្មហជមិ្ត អ្ការយិ  

ម្មហជាម្ត   ធេោចរ ី     ម្មហជតិ ុំ នមេហិ ុំ ។  
ព្រះ្ម៌្ឯ   ទូ្ ម៉ានសត្វទាុំងឡា ខ្ដលវយងវង  យ វ្ើឲ៉ាយជាអនក 
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ឈនះនូវភារវយងវងបាន  ញា ៉ាុំងសត្វអនកយកើត្ម្កយោ ភារ
វយងវង ឲ៉ាយព្បព្រឹត្តនូវ្ម៌្ ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្ជាមាច៉ាស់យ ះ ខ្ដល
ព្គប-សងកត់្នូវភារវយងវងគឺយមា ៈបាន ។ 
ស. សរវសតាតម្មន ម្ធ  សរវម្សាកវោិសម្កា  
          សរវសតាហិតកាម្រា  សរវសនា ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 

ព្រះ្ម៌្ឯ   បយ ទ៉ាបង់នូវភារងងឹត្របស់សត្វទាុំងរួង ញា ៉ាុំង
យសចកតីយសាកទាុំងរួងឲ៉ាយវិ ស   យ វ្ើនូវព្បយោរន៍ដល់សត្វទាុំងរួង  
ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្ជាមាច៉ាស់យ ះ ខ្ដលមានសភារសងប់ព្ត្ជាក់
យោ ព្បការទាុំងរួង ។ 
នទ.ិ េមិ្ដា ធម្េោ អ្ន បបម្ត្តា  េដិាកង្ខខ េម្ោ  ល ម្ត្ត  

         េដិា ី ធវ សដា ិ  ឆនិទម្ោា  េដិាសិនា ុំ   នមេិហ ុំ  ។ 

ព្រះ្ម៌្ឯ   អនកមានបញ្ញ៉ាដល់យ ើ តាម្លុំោប់  កនញង
ទិ្ដឋ្ម៌្  កាត់្នូវទិ្ដឋិ ៦២ បាន ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្ជាមាច៉ាស់យ ះ  
ខ្ដលព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់ព្ទ្ង់យ ើញយ ើ  ។ 
ដា.ិ ឋិតិសីលសមចម្រ  ឋិតិម្តរសធ តម្ង្គ  

ឋិតិធម្េោ  បតិដាតិ ុំ  ឋិតធេោ ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 
ព្រះអរិ ៈរខ្ម្ងតាុំងយៅកនញងឋិតិ្្ម៌្   (គឺ្ម៌្មាុំទាុំ)   គឺសីល 

សមាចារ ខ្ដលជាឋិតិ្កនញង្ុត្ងគ ១៣  ខ្ដលជាឋិតិ្  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវ 

ព្រះ្ម៌្ជាមាច៉ាស់យ ះ  ខ្ដលជាយព្គឿងដល់ឋិតិ្ ។ 
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ម្កា. ម្កាកាន ុំ រាគ ុំ បមី្ឡតិ ម្កាម្ធាបិ   បដហិញ្ោ តិ 
ម្កាកាន ុំ បូជមិ្ត្ត ម្ោម្ក  ម្កាកាននា ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 
ព្រះ្ម៌្ឯ     ខ្ដលយបៀត្យបៀននូវរគៈរបស់សត្វទាុំងឡា   

ខ្ដលព្បកាន់ កសូម្៉ាបីយសចកតីយព្កា្  ក៏កមាច៉ាត់្យចញបាន  ជា្ម៌្ខ្ដល
សត្វព្បកាន់ ក  បូជាកនញងយោកយនះ  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្ជា
មាច៉ាស់យ ះ  ខ្ដលជាទី្បុំ្ុត្ត្នការព្បកាន់ ក ។ 
អ្. អ្ម្គាគ  ម្សម្ដ្ឋា  វរធម្មោ  អ្គគបម្ញោ  បរ ជឈតិ 

អ្គគ ុំ  ធេោ ុំ  ស នបិ ណុំ  អ្គគនា ុំ វ នមេហិ ុំ  ។ 
ព្រះ្ម៌្ជាគុណជាតិ្យលើសព្បយសើរបុំ្ុត្           អនកមានញាណ

ដ៏ព្បយសើរ  រខ្ម្ងព្តាសដ់ឹងនូវ្ម្ដ៌៏ព្បយសើរលអតិ្សុខុម្បាន ខ្ញុំសូម្
នម្សាក៉ារនវូព្រះ្ម្ជ៌ាមាច៉ាសយ់ ះ   ខ្ដលជា្ម្៌ដ៏ព្បយសើរ ។ 
កា. កាម្រម្ោា  ម្ោ សិវ ុំ រជជ ុំ កាម្រតិ  ធេោចរមិ្យ 

កាតរវស សិកាខ កាម្េ    កាម្រនានា ុំ  នមេហិ ុំុំ  ។ 
ព្រះ្ម៌្ឯ   ញា ៉ាុំងសត្វឲ៉ាយយ វ្ើសិវររ៉ាយ  គឺព្រះនិ វ៉ាន  រខ្ម្ង

ញា ៉ាុំងអនកព្បព្រឹត្ត្ម្ែចរិោឲ៉ាយយ វ្ើ   ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្ជាមាច៉ាស់
យ ះ  ខ្ដលញា ៉ាុំងសត្វអនកព្បាថាន៉ាកនញងការសិក៉ាាដ៏លអខ្ដលខៃួនគប៉ាបីយ វ្ើ  
ឲ៉ាយយ វ្ើនូវសិវររ៉ាយយ ះ  ។ 
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លិ. លិម្ត្ត ម្ោ សរវេ កាខ ន ិ  លិខមិ្ត្ត   បិដកតាម្យ 
         លិេបិម្តបិ   ស វម្ណោន  លិតនា ុំបិ   នមេិហ ុំ  ។ 

ព្រះ្ម៌្ឯ     បុំបាត់្នូវទុ្កខទាុំងរួង    ជា្ម៌្ចារទុ្កកនញងព្រះ
ត្ព្ត្បិដក  បិទ្យ ើ យោ ទឹ្កមាសដ៏សាអ៉ាត្ ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្
ជាមាច៉ាស់យ ះ ខ្ដលបានបុំបាត់្នូវទុ្កខរិត្ ។ 
ម្កា. ម្កា សេមិ្សាវ ធម្េោន ម្កាធេោ ុំ  អ្ភិបូជយិ  
         ម្កា វនិទតិ ធេោរស ុំ  ម្កាសលនា ុំ  នមេហិ ុំ ។ 

អវីយសែើយោ ព្រះ្ម៌្ (មានឬ) អនក បូជាព្រះ្ម៌្ដ៏ត្ព្កខ្លង   
អនក បានរួបនូវ្ម្ែរស  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្ជាមាច៉ាស់យ ះ   
ខ្ដលយ វ្ើបុគគលឲ៉ាយឈាល៉ាស ។ 
ឯ. ឯសតិ  រ េធវចន ុំ  ឯសតិ  ធេោេ តាេ ុំ   

ឯសតិ  សគគម្មកខញ្ច  ឯសតនា ុំ  នមេិហ ុំ ។ 
បណឌិត្ រខ្ម្ងខ្សវងរកព្រះរុទ្ធវចនៈ   រខ្ម្ងខ្សវងរកព្រះ្ម៌្ដ៏

ខពង់ខពស់ និងរខ្ម្ងខ្សវងរកនូវសួគ៌ និងព្រះនិ វ៉ាន  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវ
ព្រះ្ម៌្ជាមាច៉ាស់យ ះ  ខ្ដលជាទី្ខ្សវងរកត្នបណឌិត្ ។ 
ហិ. ហិម្ន ោម្ន ន ជាយម្នា ហិម្ន  ម្ថាម្េតិ  ស គត ឹ  

ហិម្ន ម្មហសេ ុំ ជាលុំ ហិននា ុំបិ  នមេហិ ុំ  ។ 
ព្រះ្ម៌្ឯ    មិ្នញា ៉ាុំងសត្វឲ៉ាយយកើត្កនញងទី្ដ៏យថាកទាប  ញា ៉ាុំង 
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ម្នុស៉ាសទាប (ខ្ដលយ វ្ើលអ) ឲ៉ាយរីករ កនញងសុគតិ្ លះសុំ ញ់ គឺ
កិយលស យសែើយោ យមា ៈបាន  ខ្ញុំសមូ្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្ជាមាច៉ាស់
យ ះ  ខ្ដលជាទី្បុំ្ុត្ត្ន ីន្ម៌្  ។ 
ប. បកម្ត្ត ម្ោធសិមភ ម្រ បសម្ដ្ឋា  ម្ោ សម្េវម្ក  

បញោ យ ន សម្ម ម្ហាតិ  បសម្ោន  ត ុំ នមេហិ ុំ ។  
ព្រះ្ម៌្ឯ     ព្ទ្ង់សាងសន៉ាសុំយ ្ិសមាភ៉ារ   យទ្ើបបានជាអនក

ព្បយសើរបុំ្ុត្កនញងម្នុស៉ាស  ព្រម្ទាុំងយទ្វតា  វត្េញ្ូរ្ង់យសែើយោ បញ្ញ៉ា
មិ្នមាន  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្ជាមាច៉ាស់យ ះ ។ 
សសិ. សីម្លន ស គត ឹយនា ិ សីម្លន  ម្ភាគសេបធ 
    សីម្លន នរិវុត ុំ យនា ិ សីលធេោ ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 

សត្វទាុំងឡា យៅកាន់ឋានសួគ៌បាន  ក៏យព្ ះសីល សត្វ
ទាុំងឡា បរិបូណ៌យោ យភាគៈ ក៏យព្ ះសីល សត្វទាុំងឡា យៅ
កាន់ទី្រំលត់្ទុ្កខគឺព្រះនិ វ៉ានបាន   ក៏យព្ ះសីល    ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវ
ព្រះ្ម៌្គឺសីលជាមាច៉ាស់យ ះ ។  
ម្កា. ម្កា ម្ោ អ្គគប ម្ញោ  រ ម្ធធ   ម្កាធជហ ុំ អ្ធគិចឆតិ 

ម្កាធេោញ្ច   វជិាោតិ  ម្កាធវនា ុំ  នមេហិ ុំ  ។ 
ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគឯ    ជាអនកមានបុណ៉ាយដ៏ព្បយសើរ   ព្ទ្ង់ 
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ព្តាស់ដឹងនូវ្ម៌្ខ្ដលលះយសចកតីយព្កា្បាន   ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់អងគ
ឯ   ព្ទ្ង់ដឹងច៉ាាស់នូវ្ម៌្  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្យ ះ      ខ្ដល
ខ្ជ៉ាក់យចាលនូវយសចកតីយព្កា្បាន ។ 
ឱ. ឱភម្ត្ត  សរវកិម្លស ុំ ឱភញ្ចិ ម្ត្ត  សោវ សវ ុំ 

ឱភម្ត្ត   េដិាជិាលញ្ច  ឱភត ុំ  ត ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 
ព្រះ្ម៌្ឯ   ទ្មាល៉ា កិយលសទាុំងរួងបាន  បុំបាក់អាសវៈ

ទាុំងរួងយ ើ    និងយរីនូវប ត៉ាញ    គឺទិ្ដឋិយចញបានយ ើ    ខ្ញុំសូម្
នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្យ ះ  ខ្ដលជាគុណជាតិ្យរីកិយលសយចញ ។ 
ប.    បញោ   បសដ្ឋា   ម្ោកសោ ឹ  បញោ   នមិ្រវធគាេិន ី

បញោ យ ន សម្ម  ម្ហាតិ  បសម្ោន   ត ុំ  នមេហិ ុំ   ។ 
បញ្ញ៉ា ជាគុណជាតិ្ព្បយសើរកនញងយោក បញ្ញ៉ាយ វ្ើឲ៉ាយដឹងច៉ាាស់ 

គុណជាតិ្្ូរ្ង់យសែើយោ បញ្ញ៉ា  រខ្ម្ងមិ្នមាន  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវ
ព្រះ្ម៌្គឺបញ្ញ៉ាយ ះ ។ 
ន. នរានរហិត ុំ  ធេោ ុំ  នរម្េវហិ  បូជតិ ុំ 
         នរាន ុំ  កាេបម្ង្ាហិ  នេិតនា ុំ  នមេិហ ុំ  ។  

ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្  ខ្ដលជាព្បយោរន៍ដល់ម្នុស៉ាស  
និងអម្នុស៉ាស  ខ្ដលម្នុស៉ាស  និងយទ្វតាទាុំងឡា ខ្ត្ងបូជា  ញា ៉ាុំង 
ម្នុស៉ាសទាុំងឡា  ឲ៉ាយ្ុត្ចាករយ្ត៉ា គឺកាម្យ ះ ។ 
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យិ. យិជជម្ត សរវសត្តា ន ុំ  យិជជម្ត  ម្េវប្រហោុ ោ 
         យិជជសិសម្ត ច បាណីហិ យិដានាេបិ  នមេហិ ុំ  ។ 

ព្រះ្ម៌្ឯ   ខ្ដលសត្វទាុំងឡា ទាុំងរួងខ្ត្ងបូជា  យទ្វតា 
និងព្រ ែក៏បូជា សត្វទាុំងឡា នឹងបូជាត្ៗយៅ  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវ
ព្រះ្ម៌្យ ះ  ខ្ដលសត្វទាុំងឡា  ខ្ត្ងបូជា ។ 
ម្កា. ម្កាធ ុំ  ជហតិ  បាបក ុំ ម្កាធម្កាធញ្ច  ោសសតិ 
       ម្កាធ ុំ ជម្ហតិ ធម្េោន ម្កាធន េ ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 

ព្រះ្ម៌្ឯ     លះយសចកតីយព្កា្ដ៏ោម្កបាន   និងយ វ្ើ
ម្នុស៉ាសមានយសចកតីយព្កា្ឲ៉ាយបាត់្យព្កា្   សត្វលះយសចកតីយព្កា្បាន
យោ ្ម៌្   ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្យ ះ   ខ្ដលបយ ទ៉ាបង់នូវយសចកតី
យព្កា្បាន ។ 
ប. បបញច ភិរត្ត  បជា  បជហិត្ត បាបកា ចម្ោ 

បម្បាតិ ម្សាតិវបិ ម្ោ បម្ជាជ តនា ុំ  នមេហិ ុំ  ។ 
រួកសត្វយព្ត្កអរត្ព្កខ្លងកនញងបបញ្ច្ម៌្ ( គឺត្ ហ៉ា  មានះ និង

ទិ្ដឋ ិ ) បាប្ម៌្ទាុំងឡា យ ះ  ខ្ដល្ម៌្ លះបានយ ើ   អនក
 បានដល់្ម៌្យ ះ អនកយ ះជាវិបុលដ៏ ុ្ំទូ្ោ  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារ
នូវព្រះ្ម៌្យ ះ ខ្ដលមានរសែីរនៃឺច៉ាាស់ ។ 
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ចច. ចរតិ្តវ   ប្រហោ ចរយិុំ  ចត្តា សម្វ  វសិ ជឈតិ  
         ចជាម្បនា ុំ  វ  ធម្នន ចជនានា ុំ   នមេិហ ុំ  ។ 

បុគគលលះអាសវៈបាន  យព្ ះព្បព្រឹត្តព្រ ែចរិ ៈ  រខ្ម្ង
បរិសុទ្ធ  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្យ ះ  ខ្ដលជាសភារលះ  ញា ៉ាុំង
សត្វឱ៉ាយលះយោ ការឱ៉ាយទាន  ។ 
ត ុំ. តម្ោតិ  ក សល ុំ  កេោ ុំ តម្ោតិ  សរវវរីយុំ   

តម្ោតិ  សីលសមធ ឹ តននា ុំ វ  នមេិហ ុំ  ។ 
ព្រះ្ម៌្ឯ   ៉្ាា នូវកុសលកម្ែ  រព្ងីកនូវយសចកតី

រ៉ា្ោម្  យដើម្៉ាបីលះបាប ៉្ាា សីល  សមា្ិ  និងបញ្ញ៉ា ឱ៉ាយយចញយៅ  
ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្យ ះ   ខ្ដល ៉្ាា យចញយៅ  មិ្នមានការ
បិទ្បាុំង ។ 
ម្វ. ម្វរានបិិ  ន  រនធនា ិ  ម្វរ ុំ  ម្តសូបសេោតិ 
          ម្វរ ុំ  ម្វម្រន  ម្វរាន ិ ម្វរសនា ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 

នររន មិ្នចងយរៀរទុ្ក  យរៀររខ្ម្ងសងប់រមាង៉ាប់យៅ  យរៀរ
រខ្ម្ងព្បព្រឹត្តយៅ  យព្ ះការចងយរៀរ  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្យ ះ  
ខ្ដលសងប់នូវយរៀរ ។ 

 



ប្បជ ុំប្រះគាថា សរម្សើរគ ណប្រះរតនត្ប្ត                            ម្រៀបម្រៀង្ម្ដ្ឋយ អ្ន តារធម្មោ  ន ីស ផាន ត 

 

     វតាប្រះគនធក ដ ិម្ខតាបាត់ដ ុំបង្                    98                       រ.ស. ២៥៦៤/គ.ស.២០២០ 
 

េ.ិ េោីយ ម្កា  រហ ប ម្ញោ    េឃីរតា ុំ  េហរវម្ោ  

          េឃីស ម្ខន  ប ម្ញ្ោ ន   េឃីរតា ុំ  នមេិហ ុំ ។ 

ព្រះ្ម៌្ជាសភារមានអា ុខ្វង  មានបុណ៉ាយយព្ចើន  មានកមាល៉ាុំង
ខ្ល៉ាុំង  អស់កាលជាអខ្ងវង   ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្យ ះ  ខ្ដលអស់
កាលជាអខ្ងវង  យោ បុណ៉ាយឲ៉ាយយកើត្យសចកតីសុខ ូរអខ្ងវង ។ 

ត. តម្ត្ត េ កាខ  បេ ញ្ច ម្ោា  តម្ត្ត ម្មម្ចតិ បាណិម្ោ 

         តម្ត្ត រាគាេមិ្កលម្សហិ តម្ត្ត ម្មកខ ុំ នមេហិ ុំ ។ 

 ព្រះ្ម៌្ឯ   ជា្ម៌្ ុំឲ៉ាយរួចចាកទុ្កខ  ញា ៉ាុំងសត្វឲ៉ាយរួច្ុត្
ចាកទុ្កខយ ះ  ចាកកិយលសទាុំងឡា  មានរគៈជាយដើម្ ខ្ញុំសូម្
នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្យ ះ ខ្ដលរួច្ុត្ចាកកិយលស និងទុ្កខយ ះ ។ 

ម្ោវ . ម្ោធ ឹ វជិាជ   ឧបាគេិ ម្ោម្ធតិ  េគគផោន ិច  
          ម្ោធោិ  សរវធមោ ន ុំ ម្ោធយិនា ុំ  នមេិហ ុំ ។ 

 វិជាជ៉ា ចូលដល់នូវការព្តាស់ដឹង      ញា ៉ាុំងសត្វឲ៉ាយព្តាស់ដឹងនូវ 
ម្គគ្ល្ង    ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្យ ះ   ខ្ដលជាយព្គឿងព្តាស់
ដឹង យោ ព្តាស់ដឹងនូវយញ ៉ាយ្ម៌្ទាុំងរួង ។ 
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វ.ិ វរិតិ   សរវេ កខសាោ   វរិមិ្យម្នវ  េ លលភា 
វរិោិត្តបសេបោន   វរិតនា ុំ  នមេហិ ុំ  ។ 
ការយវៀរចាកទុ្កខទាុំងរួង    នឹងមានបានយោ យសចកតីរ៉ា្ោម្

ប ុយ ្៉ាះ បុគគលអនកដល់ព្រម្យោ យសចកតីរ៉ា្ោម្ដុត្កុំយៅកិយលស  
រកបានយោ កព្ម្   ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនវូព្រះ្ម្៌យ ះ   ខ្ដលយវៀរចាកទ្ុកខ។ 
ញ្ោូ . ញូតញោ ម្ណហិ សេបនន ុំ   ញូតម្ោគសេបបីត ុំ  

ញូតញោ ណេសសនញ្ច       ញូតម្ោគ ុំ  នមេិហ ុំ ។ 
      ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្ ខ្ដលដល់ព្រម្យោ សរវញ្ញញត្ញ្ញ៉ាណ   
ខ្ដលបរិបូណ៌យោ យោគៈ  គឺយសចកតីរ៉ា្ោម្ព្បកប   យដើម្៉ាបីញាណ
យ ះ  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្  គឺយសចកតីដឹងច៉ាាស់  និងយសចកតី
រ៉ា្ោម្យ ះ ។ 
ហី. ហីសនា ិ សរវម្ធសាន ិ  ហីសនា ិ សរវភោន ិច 
         ហីសម្មហា  បដសិសត្ត  ហីសនានា ុំ  នមេហិ ុំ  ។  

អនកមានសតិ្   យបៀត្យបៀននូវយទាសៈទាុំងរួងបាន   យបៀត្យបៀន
ភ័ ទាុំងរួង ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្យ ះ  ខ្ដលយបៀត្យបៀននូវ    
យទាសៈ  និងភ័  ។ 
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តិ. តិម្ណាោ  ម្ោ វដដេ កខមហ   តិណោុំ  ម្ោកានេ តាម្ម  
តិម្សា ភូេ ីអ្តិកាម្ោា   តិណោឱឃុំ  នមេិហ ុំ ។  
ព្រះ្ម៌្ឯ  ឆ្ៃងចាកទុ្កខកនញងវដដៈទាុំង ៣ ភូមិ្ទាុំង៣ យ ើ 

ព្បយសើរឧត្តម្  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្យ ះ   ខ្ដលបានឆ្ៃងឱ ៈ
យ ើ   ។ 

ចប់ប្រះធេោគ ណ  ៣៨ តតប ម្ណោះ 
 

 

 

សតថុម្ោ សេធេោ ុំ ស ត្តវ   សរវសោ ឹ ជនិសាសម្ន 
 កបាន ិសតសហសាន ិ េ គគត ឹម្សា ន គចឆតិ ។ 
 បុគគលឯ  បានសាត៉ាប់នវូព្រះសទ្ធម្ែរបស់ព្រះសាសាត៉ា(ខ្ដលរប ់     
បញ្ចូល)     កនញង ក៉ាយយព្បៀនព្បយៅត្នព្រះវិរតិ្មារទាុំងរួង បុគគល     
យ ះ   រខ្ម្ងម្ិនយៅកាន់ទ្ុគគត្ិអស់ខ្សនកប៉ាប។ 

3 
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3 
ស បបដបិម្ោន  ភគវម្ត្ត សាវកសម្ង្ោ  ។ 
ព្រះសង៉ាឃ ជាសាវ័កត្នព្រះដ៏មានព្រះភាគ  យោកព្បតិ្បត្តិ

យ ើ យោ ព្បត្រ  គឺព្បតិ្បត្តិតាម្កនៃងព្រះនរវយោកុត្តរ្ម៌្ ។ 
ស . ស េធសីម្លន  សេបម្ោន  ស ដាុ  ម្ោ  បដបិននម្កា  
       ស នទម្រា  សាសនកម្រា     ស នទរនា ុំ  នមេិហ ុំ   ។ 

ព្រះសង៉ាឃឯ    ដល់ព្រម្យោ សីលដ៏បរិសុទ្ធ   ជាអនក
ព្បតិ្បត្តិដ៏លអ   ជាអនកយ វ្ើតាម្ ក៉ាយបយព្ងៀនដ៏លអ   ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវ
ព្រះសង៉ាឃជាមាច៉ាស់យ ះ ខ្ដលជាអនកដ៏លអ ។ 
ប. បដសិេភិេបបម្ត្តា   ម្ោ បសម្ដ្ឋា   វ  អ្ន តាម្រា 
       បញោ យ ឧតាម្រា ម្ោម្ក   បសដានា ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 

ព្រះសង៉ាឃឯ  ជាអនកសយព្ម្ចនូវបដិសម្ភិទា  ខ្ដលបណឌិត្
សរយសើរយ ើ យោ រិត្  ជាអនកព្បយសើរយោ បញ្ញ៉ា  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារ
នូវព្រះសង៉ាឃជាមាច៉ាស់យ ះ ខ្ដលព្បយសើរកនញងយោក  ។ 
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ដ.ិ តិតថករជមិ្ត្ត  សម្ង្ោ តិម្ត្តថ   ធមី្រា  វ  សាសម្ន 
        តិតថិោ   រ េធវចម្ន     តិតថនា ុំបិ   នមេិហ ុំ  ។ 

ព្រះសង៉ាឃឯ   ឈនះលទ្ធិយ ៉្ាសងៗ  ជាព្គូអនកមានបញ្ញ៉ាកនញង
សាស រិត្  ជាកុំរង់កនញងព្រះរុទ្ធវចនៈ  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះសង៉ាឃ
ជាមាច៉ាស់យ ះ  ទុ្កដូចជាកុំរង់  ។ 
ប. បសម្ដ្ឋា   ធេោគេភមី្រា   បញ្ោ វ  ច  អ្វង្ាម្ត្ត 
       បសសម្ោា   អ្តថធេោញ្ច     បសដា ុំបិ  នមេិហ ុំ  ។ 

ព្រះសង៉ាឃឯ  ព្ទ្ព្ទ្ង់នូវ្ម៌្ដ៏យព្ៅ គួរឲ៉ាយសរយសើរមាន
ព្បាជាញ៉ានិងយសាម៉ាះព្ត្ង់ យ ើញអត្េ យ ើញ្ម៌្  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះ
សង៉ាឃជាមាច៉ាស់យ ះ  ខ្ដលគួរសរយសើរយោ រិត្ ។ 
ម្ោន . ម្ោ ម្ចតិ ក សល ុំ កេោ ុំ   ម្ោ ច បាប ុំ អ្ការយិ  
         ម្ោនត ុំ រ ជឈតិ ធេោ ុំ       ម្ោេសិនា ុំ នមេិហ ុំ  ។ 

ព្រះសង៉ាឃឯ   មិ្នយ វ្ើនូវអុំយរើជាកុសលនិងមិ្នយ វ្ើនូវបាប គឺ
លះទាុំងបុណ៉ាយទាុំងបាបដឹងនូវ្ម៌្ខ្ដលមិ្នយព្គាត្ព្គាត្ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារ 
នូវព្រះសង៉ាឃជាមាច៉ាស់យ ះ  ខ្ដលមិ្នមានសព្តូ្វជាមួ្ អនក  ។ 
ភ. ភគគរាម្គា  ភគគម្ធម្សា    ភគគម្មម្ហា ច បាណិន ុំ  
       ភញ្ជ ម្កា  សរវម្កលសាន ុំ ភញ្ជ ននា ុំ  នមេិហ ុំ  ។   
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      ព្រះសង៉ាឃឯ   ជាអនកបុំបាក់រគៈ  បុំបាក់យទាសៈ បុំបាក់យមា ៈ  
និងរួ បុំបាក់កិយលសទាុំងរួងរបស់សត្វទាុំងឡា  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារ
នូវព្រះសង៉ាឃជាមាច៉ាស់យ ះ  ខ្ដលមានកិយលសបុំបាក់យ ើ  ។ 
គ. គចឆម្ោា   ម្ោកិយុំ  ធេោ ុំ គចឆម្ោា   ម្ោក តារេបិ 
       គម្ត្តម្យវ  កិម្លម្សហិ គេិតនា ុំ  នមេហិ ុំ  ។ 

ព្រះសង៉ាឃឯ  កាលដល់យោកិ ្ម៌្ និងយោកុត្តរ្ម៌្ ជា
អនកយចញចាកយព្គឿងយៅ ែងទាុំងឡា យ ើ យៅ  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវ
ព្រះសង៉ាឃជាមាច៉ាស់យ ះ     ខ្ដលយចញចាកយព្គឿងយៅ ែងយ ើ  ។ 
វ. វម្ណោតិ  ក សល ុំ  ធេោ ុំ    វម្ណោតិ  សីលសេបេ ុំ  
        វម្ណោតិ  សីលរកខិត ុំ       វណោិ តនា ុំ  នមេហិ ុំ   ។ 

ព្រះសង៉ាឃឯ   សរយសើរកុសល្ម៌្  សរយសើរការដល់ព្រម្ត្ន
សីល  សរយសើរអនករក៉ាាសីល  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះសង៉ាឃជាមាច៉ាស់
យ ះ   ខ្ដលសរយសើរនូវ្ម៌្គួរសរយសើរ ។ 
ម្ត្ត. ម្ត្តម្សម្ោា  ម្េវេន ម្សស   ម្ត្តម្សម្ោា  ធេោម្េសយិ  
         ម្ត្តម្សតិ េ ដាចិម្តាបិ       ម្ត្តម្សនានា ុំ នមេិហ ុំ  ។ 

ព្រះសង៉ាឃឯ     ញា ៉ាុំងយទ្វតានិងម្នុស៉ាសទាុំងឡា ឲ៉ាយយព្ត្ក- 
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អរកនញង្ម៌្ សខ្ម្តង្ម៌្គួរយរញចិត្តដល់អនកសាត៉ាប់ ញា ៉ាុំងម្នុស៉ាសសូម្៉ាបី
មានចិត្តព្បទូ្សត ឲ៉ាយព្ត្ ប់យព្ត្កអរ ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះសង៉ាឃជា
មាច៉ាស់យ ះ   ខ្ដលញា ៉ាុំងយទ្វតា   និងម្នុស៉ាសឲ៉ាយយព្ត្កអរ ។ 
សា. សាសន ុំ  សេបដចិឆម្ោន  សាសម្ោា   សិវគាេិន ឹ
         សាសនេន សាសម្ោា  សាសននា ុំ  នមេហិ ុំ  ។ 

ព្រះសង៉ាឃឯ  ទ្ទួ្លនូវព្រះសាស ទុ្ក ខ្ណ ុំនូវ ៃ្ូវយៅ
ព្រះនិ វ៉ាន បយព្ងៀននូវព្រះសាស  (ដល់ម្នុស៉ាស និងយទ្វតា) ខ្ញុំសូម្
នម្សាក៉ារនូវព្រះសង៉ាឃជាមាច៉ាស់យ ះ ខ្ដលខ្ណ ុំបយព្ងៀន ។ 
វ. វនារាគ ុំ  វនាម្ធស ុំ  វនាម្មហ ុំ  ស េដិាកិ ុំ  
       វនាញ្ច   សរវបាបាន ិ  វនាម្កលស ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 

ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះសង៉ាឃជាមាច៉ាស់   ខ្ដលមានយសចកតីយ ើញ
យោ ព្បត្រ  ខ្ជ៉ាក់យចាលនូវរគៈ យទាសៈ យមា ៈ និងកិយលសបាប្ម៌្
ទាុំងរួង  ។ 
ក. កម្រាម្ោា   សីលសមធ ឹ   កម្រាម្ោា   សារេតាម្ោ  
     កម្រាម្ោា   កេោដ្ឋា ោន ិ     កម្រានានា ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 

ព្រះសង៉ាឃឯ   បុំយរញសីល  សមា្ិ យ វ្ើសារៈដល់ខៃួន  យ វ្ើ
នូវកម្ែោឋ៉ានយ ៉្ាសងៗ ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះសង៉ាឃជាមាច៉ាស់យ ះ  ខ្ដលជា
អនកយ វ្ើ ។ 
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ស ុំ. ស ុំសម្រ  ស ុំសរោា ន ុំ      ស ុំសារម្ត្ត វេិ ចច ិ ម្សា  
         ស ុំសារេកាខ   ម្មម្ចសិ  ស ុំស េធនា ុំ  នមេិហ ុំ  ។ 

កាលសត្វទាុំងឡា កុំរុងព្តាច់ចរ កនញងសង៉ាារវដដ ព្រះសង៉ាឃ
រួច្ុត្ចាកសង៉ាារវដដយ ើ    យ ើ រួ សត្វទាុំងឡា   ឲ៉ាយរួចចាក
សង៉ាាវដដ្ងខ្ដរ   ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះសង៉ាឃជាមាច៉ាស់យ ះ  ខ្ដលជា
អនកបរិសុទ្ធព្រម្  ។ 
ម្ោ. ម្ោរេ កខកខយុំ  កត្តវ     ម្ោសាម្បតិ ស រ ុំ នរ ុំ 
         ម្ោសយិ  បិដកតាយុំ  ម្ោសកនា ុំ  នមេិហ ុំ ។ 

ព្រះសង៉ាឃឯ   យ វ្ើនូវការអស់យៅត្នទុ្កខខ្ដលគួរឲ៉ាយខ្ល៉ាច  
យ ើ ញា ៉ាុំងម្នុស៉ាសនិងយទ្វតាឱ៉ាយព្បកាសព្រះត្ព្ត្បិដក ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារ
នូវព្រះសង៉ាឃជាមាច៉ាស់យ ះ ខ្ដលជាអនកព្បកាស (ព្រះត្ព្ត្បិដក ) ។ 

ចប់ប្រះសង្េគ ណ ១៤ តតប៉េ ម្ណោះ 
ឥតិបិម្សារតនមោ  នដិាតិ្ត 
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3 
សេពុ ម្េធ  អ្ដាវសិញ្ច   ធវ េសញ្ច   សហសសម្ក  

 បញ្ច សតសហសាន ិ នមេិ  សិរសា  អ្ហ ុំ 
 ខ្ញុំព្រះករុ  សូម្ព្កាបថាវ៉ា បងគុំ នូវព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធ

ទាុំងឡា  ២៨ ព្រះអងគ្ង  ១  មឺុ្ន ២   ន់ព្រះអងគ្ង   ៥     ខ្សន
ព្រះអងគ្ង យោ ត្៉ាបូងរបស់ខ្ញុំព្រះករុ  ។  

 ម្តស ុំ ធេោញ្ច  សង្េញ្ច  អាេម្រន នមេិហ ុំ 
ខ្ញុំព្រះករុ  សូម្ព្កាបថាវ៉ា បងគុំ នូវព្រះ្ម៌្្ង នូវព្រះសង៉ាឃ

្ង របស់ព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធទាុំងឡា យ ះ យោ យគាររ ។  
នេកាា រាន ភាម្វន  ហោាវ  សម្រវ ឧបេទម្វ  

 អ្ម្នកា អ្នារាោប ិ  វនិសសនាុ អ្ម្សសម្ត្ត ។ 
យោ អានុភារត្នកិរិោ នម្សាក៉ារថាវ៉ា បងគុំ សូម្ឲ៉ាយកមាច៉ាត់្បង់ 

នូវឧបព្ទ្រទាុំងឡា ទាុំងរួង   ទាុំងយសចកតីអនតរ ទាុំងឡា      
ជាអយនក ក៏ចូរឲ៉ាយវិ សយៅ កុុំបីមានយសសសល់យ ើ  ។ 

សេពុ ម្េធ បញ្ច បញោ សញ្ច   ចត វសីតិ  សហសសម្ក 
 េសសតសហសាន ិ  នមេិ សិរសា អ្ហ ុំ 
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ខ្ញុំព្រះករុ  សូម្ព្កាបថាវ៉ា បងគុំ នូវព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធ
ទាុំងឡា  ៥៥ ព្រះអងគ្ង   ២  មឺុ្ន ៤      ន់ព្រះអងគ្ង  ១ ោន
ព្រះអងគ្ង  យោ ត្៉ាបូងរបស់ខ្ញុំព្រះករុ  ។  

ម្តស ុំ ធេោញ្ច  សង្េញ្ច  អាេម្រន នមេិហ ុំ 

ខ្ញុំព្រះករុ  សូម្ព្កាបថាវ៉ា បងគុំ នូវព្រះ្ម៌្្ង នូវព្រះសង៉ាឃ
្ង របស់ព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធទាុំងឡា យ ះ យោ យគាររ ។  

នេកាា រាន ភាម្វន  ហោាវ  សម្រវ ឧបេទម្វ  
 អ្ម្នកា អ្នារាោប ិ  វនិសសនាុ អ្ម្សសម្ត្ត ។ 

យោ អានុភារត្នកិរិោ នម្សាក៉ារថាវ៉ា បងគុំ សូម្ឲ៉ាយកមាច៉ាត់្បង់ 
នូវឧបព្ទ្រទាុំងឡា ទាុំងរួង ទាុំងយសចកតីអនតរ ទាុំងឡា  ជា
អយនក  ក៏ចូរឲ៉ាយវិ សយៅ កុុំបីមានយសសសល់យ ើ  ។ 

សេពុ ម្េធ នវ តារសម្ត   អ្ដាចត្តា ឡីស សហសសម្ក 
 វសីតិសតសហសាន ិ  នមេិ សិរសា អ្ហ ុំ  

ខ្ញុំព្រះករុ  សូម្ព្កាបថាវ៉ា បងគុំ នូវព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធ
ទាុំងឡា  ១០៩  ព្រះអងគ្ង ៤ មឺុ្ន ៨  ន់ព្រះអងគ្ង  ២  ោន
ព្រះអងគ្ង យោ ត្៉ាបូងរបស់ខ្ញុំព្រះករុ  ។  
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ម្តស ុំ ធេោញ្ច  សង្េញ្ច   អាេម្រន នមេិហ ុំ 
ខ្ញុំព្រះករុ  សូម្ព្កាបថាវ៉ា បងគុំ នូវព្រះ្ម៌្្ង នូវព្រះសង៉ាឃ

្ង របស់ព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធទាុំងឡា យ ះ យោ យគាររ ។  
នេកាា រាន ភាម្វន   ហោាវ  សម្រវ ឧបេទម្វ  

 អ្ម្នកា អ្នារាោប ិ  វនិសសនាុ អ្ម្សសម្ត្ត ។ 

យោ អានុភារត្នកិរិោ នម្សាក៉ារថាវ៉ា បងគុំ សូម្ឲ៉ាយកមាច៉ាត់្បង់ 
នូវឧបព្ទ្រទាុំងឡា ទាុំងរួង   ទាុំងយសចកតីអនតរ ទាុំងឡា    ជា
អយនក ក៏ចូរឲ៉ាយវិ សយៅកុុំបីមានយសសសល់យ ើ ។  
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3 
(បិដកម្លខ ៥២ េ ុំរ័រ ០៦) 

ោនធី  ភូត្តន ិ សមគត្តន ិ
ភ មោ ន ិ វ  ោន ិ វ  អ្នាលិម្កខ 
សម្រវវ  ភូត្ត  ស េោ  ភវនាុ   
អ្ម្ថាបិ  សកាចច  ស ណនាុ  ភាសិត ុំ   
តសាោ   ហិ  ភូត្ត  នសិាម្េថ  សម្រវ   
ម្េតា ុំ  កម្រាថ  មន សិោ  បជាយ   
េវិ  ច  រម្ត្តា  ច ហរនា ិ ម្យ  រលឹ 
តសាោ   ហិ  ម្ន   រកខថ  អ្បបេត្តា  ។ 

រួកភូត្ឯ     ឋិត្យៅយលើខ្្នដីកតី   រួកភូត្ឯ    ឋិត្យៅ
ឰដ៏អាកាសកតី  ខ្ដលម្ករួបរុុំកនញងទី្យនះ  រួកភូត្ទាុំងអស់យ ះ  ចូរ
មានចិត្តលអ  មួ្ យទ្ៀត្  ចូរសាត៉ាប់នូវភាសិត្យោ យគាររ  យព្ ះយ តុ្
យ ះ  អនកទាុំងឡា   ជាភូត្ទាុំងអស់  ចូរសាត៉ាប់(នូវព្រះបរិត្ត)  ចូរយ វ្ើ
នូវយម្តាត៉ាចិត្ត  ដល់ររួកសត្វជាម្នុស៉ាសជាតិ្  ម្នុស៉ាសទាុំងឡា    
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ខ្ត្ង ុំម្កនូវរលី   កនញងយរលត្េង  និងយរល ប់  យព្ ះយ តុ្យ ះ  
សូម្អនកទាុំងឡា   កុុំព្បខ្ សយ វ្ស  រក៉ាានូវម្នុស៉ាសទាុំងយ ះ  ។ 

យុំ  កិញ្ចិ   វតិា ុំ  ឥធ  វ  ហ រ ុំ  វ 
សម្គគស   វ  យុំ  រតន ុំ  បណីត ុំ 
ន  ម្ោ  សេ ុំ អ្តថិ  តថាគម្តន  
ឥេេបិ  រ ម្េធ  រតន ុំ  បណីត ុំ 
ឯម្តន  សម្ចចន  ស វតថិ  ម្ហាត   ។ 

ព្ទ្រ៉ាយ មួ្   កនញងយោកយនះកដ ីកនញងយោកខ្ងមុ្ខកតី រត្នវត្េញ
ដ៏ឧត្តម្ឯ  កនញងសាថ៉ានសួគ៌កតី ព្ទ្រ៉ាយ និងរត្នវត្េញទាុំងយ ះឯង  យសើែ
យោ ព្រះត្ថាគត្ មិ្នមានយ ើ  រត្នៈ  គឺព្រះរុទ្ធយនះឯង  ជារត្នៈ
ដ៏ឧត្តម្  យោ  ក៉ាយសចចៈយនះ សូម្មានសិរីសួសតី ។ 

ខយុំ  វរិាគ ុំ  អ្េត ុំ  បណីត ុំ 
យេជឈគា  សកយេ ន ី សមហិម្ត្ត 
ន  ម្តន  ធម្េោន  សេតថិ  កិញ្ចិ  
ឥេេបិ  ធម្េោ  រតន ុំ  បណីត ុំ 
ឯម្តន  សម្ចចន  ស វតថិ  ម្ហាត  ។ 
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 ព្រះសក៉ាយមុ្នី មានព្រះ ឫទ័្ ត្ម្កល់មាុំ បានព្តាស់ដឹង
យ ើ  នូវព្រះ្ម៌្  ជាទី្ក៉ាស័ យៅត្នកិយលស ជាទី្ព្បាសចាករគៈ 
ជា្ម៌្មិ្នសាល៉ាប់ ជា្ម៌្ដ៏ឧត្តម្ រត្នៈ នីមួ្ យសែើយោ ព្រះ្ម៌្
យ ះ   មិ្នមានយ ើ  រត្នៈគឺព្រះ្ម៌្យនះឯង ជារត្នៈដ៏ឧត្តម្  យោ 
 ក៉ាយសចចៈយនះ សូម្មានសិរីសួសតី ។ 

យេពុេធម្សម្ដ្ឋា   បរវិណោយី  ស ច ឹ 
សមធមិននារកិញ្ោ មហ  
សមធោិ  ម្តន  សម្ម  ន  វជិជតិ  
ឥេេបិ  ធម្េោ  រតន ុំ  បណីត ុំ 
ឯម្តន  សម្ចចន  ស វតថិ  ម្ហាត   ។ 

ព្រះរុទ្ធជាបុគគលដ៏ព្បយសើរ ព្ទ្ង់សរយសើរនូវសមា្ិ   ថាជា
្ម៌្ដ៏សាអ៉ាត្ បណឌិត្ទាុំងឡា  យ លយ ើ នូវសមា្ិ  ថាជា្ម៌្
ឱ៉ាយ្លយោ លុំោប់  សមា្ិឯយទ្ៀត្យសែើយោ   សមា្ិយ ះ  មិ្ន
មានយ ើ     រត្នៈគឺព្រះ្ម៌្យនះឯង   ជារត្នៈដ៏ឧត្តម្     យោ  ក៉ាយ
សចចៈយនះ សូម្មានសិរីសួសតី ។ 

ម្យ  ប គគោ  អ្ដា  សត ុំ  បសត្តថ   
ចត្តា រ ិ ឯត្តន ិ យ គាន ិ ម្ហានា ិ
ម្ត  េកខិម្ណយោ  ស គតសស  សាវកា  
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ឯម្តស   េោិន ន ិ េហបផោន ិ
ឥេេបិ  សម្ង្េ  រតន ុំ  បណីត ុំ  
ឯម្តន  សម្ចចន  ស វតថិ  ម្ហាត   ។ 

បុគគលទាុំងឡា   ៨ រួក ខ្ដលរួកសប៉ាបញរសរយសើរយ ើ  
យបើរប់ជាគូមាន ៤ គូ បុគគលទាុំងឡា យ ះ ជាសាវ័ករបស់ព្រះសុគត្ 
យោកគួរដល់ទ្កខិ ទាន ទានទាុំងឡា  ខ្ដលបុគគលឲ៉ាយយ ើ  
ចុំយ ះទ្កខិយណ ៉ាយបុគគលទាុំងឡា យ ះ      ជាទានមាន្លយព្ចើន  
រត្នៈ គឺព្រះសង៉ាឃយនះឯង ជារត្នៈដ៏ឧត្តម្  យោ  ក៉ាយសចចៈយនះ 
សូម្មានសិរីសួសតី ។ 

ម្យ  ស បបយ ត្តា   េនសា  េម្ឡហន 
នកិាា េិម្ោ  ម្គាតេសាសនេហ ិ
ម្ត  បតាិបត្តា   អ្េត ុំ  វគិយហ   
លធធ   េ ធា  នរិវុត ឹ ភ ញ្ជ មោ 
ឥេេបិ  សម្ង្េ  រតន ុំ  បណីត ុំ  
ឯម្តន  សម្ចចន  ស វតថិ  ម្ហាត   ។ 

អរិ បុគគលទាុំងឡា   កនញងសាស ត្នព្រះសម្ពញទ្ធព្ទ្ង់
ព្រះ ម្យគាត្ម្ ព្បកបព្តូ្វលអយ ើ  មានចិត្តខ្ជ៉ាប់ខជួន មិ្នមានយសចកតី
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ព្បាថាន៉ាយ ើ  អរិ បុគគលទាុំងឡា យ ះ ដល់យ ើ នូវអរ ត្ត្ល  
សយព្ម្ចយ ើ នូវព្រះនិ វ៉ាន បាននូវការរលត់្កិយលសយោ ទ្យទ្ (គឺ
ឥត្មានទិ្ញដូរយ ើ ) យ ើ ទ្ទួ្លនូវ្ល រត្នៈ គឺព្រះសង៉ាឃយនះ
ឯង ជារត្នៈដ៏ឧត្តម្  យោ  ក៉ាយសចចៈយនះ សូម្មានសិរីសួសតី ។ 

យថនិទខមី្ោ  បឋវ ឹ សិម្ត្ត  សិោ 
ចត រភ ិ វម្តភិ  អ្សេបកេបិម្ោ 
តថូបេ ុំ  សបប រសិ ុំ  វធេិ ម្ោ 

    អ្រយិសចច ន ិ អ្ម្វចច  បសសតិ 
ឥេេបិ  សម្ង្េ  រតន ុំ  បណីត ុំ 
ឯម្តន  សម្ចចន  ស វតថិ  ម្ហាត   ។ 

សសរយគាល ខ្ដលយគយបាះភាជ៉ាប់នឹងខ្្នដី ជារបស់មិ្នកយព្ម្ើក
ញាប់ញ័រយោ ខ៉ាយល់រ៉ាយញះ ខ្ដលបក់ម្កអុំរីទិ្សទាុំង ៤ ោយ៉ាង មិ្ញ 
បុគគល  រិចារ យ ើញនូវអរិ សចចៈទាុំងឡា  ត្ថាគត្យៅ
អនកយ ះ ថាជាសប៉ាបញរស (មិ្នញាប់ញ័រយោ យោក្ម៌្ទាុំងឡា )
ដូចសសរយគាលដូយចាន៉ាះឯង រត្នៈ គឺព្រះសង៉ាឃយនះឯង ជារត្នៈដ៏ឧត្តម្ 
យោ  ក៉ាយសចចៈយនះ សូម្មានសិរីសួសតី  ។ 
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ម្យ  អ្រយិសចច ន ិ វភិាវយនា ិ
គេភរីបម្ញ្ោ ន  ស ម្េសិត្តន ិ
កិញច បិ  ម្ត  ម្ហានា ិ ភ សបបេត្តា  
ន  ម្ត  ភវ ុំ  អ្ដាេមេយិនា ិ
ឥេេបិ  សម្ង្េ  រតន ុំ  បណីត ុំ 
ឯម្តន  សម្ចចន  ស វតថិ  ម្ហាត   ។ 

អរិ បុគគលទាុំងឡា   យ វ្ើឲ៉ាយជាក់ច៉ាាស់នូវអរិ សចច 
ទាុំងឡា       ខ្ដលព្រះត្ថាគត្       ព្រះអងគមានព្បាជាញ៉ាដ៏ព្ជាលយព្ៅ 
សខ្ម្តងព្បត្រយ ើ   អរិ បុគគលទាុំងយ ះ ទុ្កជាព្បមាទ្ដ៏យលើសលប់
ក៏យោ    អរិ បុគគលទាុំងយ ះ គង់មិ្នកាន់ កនូវភរ ជាគព្ម្ប់ ៨ 
(គឺមិ្នយកើត្យទ្ៀត្ ួសរី ៧ ជាតិ្យ ើ ) រត្នៈ គឺព្រះសង៉ាឃយនះឯង 
ជារត្នៈដ៏ឧត្តម្ យោ  ក៉ាយសចចៈយនះ សូម្មានសិរីសួសតី  ។ 

សហាវសស  េសសនសេបធយ  
តយសស   ធមោ   ជហិត្ត  ភវនា ិ
សកាា យេដិា ិ វចិិកិចឆ ិតញ្ច  
សីលរវត ុំ  វបិ  យេតថិ  កិញ្ចិ   ។ 
ចតូហបាម្យហិ  ច  វបិបេ ម្ត្តា  
ឆ ចភោិោន ិ អ្ភម្ោវ   កាត ុំ 
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ឥេេបិ  សម្ង្េ  រតន ុំ  បណីត ុំ 
ឯម្តន  សម្ចចន  ស វតថិ  ម្ហាត  ។ 

(សុំយោរនៈកិយលស ៣ ោយ៉ាង)គឺ សកាក៉ា ទិ្ដឋិ វិចិកិចាឆ៉ា 
សីលរវត្បរមាសៈ មួ្  ្ម៌្ទាុំងឡា  ៣ យ ះ  យសាតាបនន- 
បុគគលយ ះ    បានលះបង់យ ើ     ជាមួ្ និងទ្ស៉ាសនសម្៉ាបទា  គឺ
យសាតាបត្តិម្គគ  មួ្ យទ្ៀត្យសាតាបននបុគគល បានរួចព្ស ះចាក
អបា ទាុំង ៤ ្ង  មិ្នអាចយ វ្ើនូវអភិឋានៈទាុំងឡា  ៦ ្ង (គឺ
អននតរិ កម្ែ ៥ និងការងាកចិត្តយៅកាន់សាស ដត្ទ្យ ើ ) រត្នៈ 
គឺព្រះសង៉ាឃយនះឯង ជារត្នៈដ៏ឧត្តម្ យោ  ក៉ាយសចចៈយនះ សូម្មាន
សិរីសួសតី  ។ 

កិញច បិ  ម្សា  កេោ ុំ  កម្រាតិ  បាបក ុំ 
កាម្យន  វច  យ េ  ម្ចតសា  វ 
អ្ភម្ោវ   ម្សា  តសស  បដចិឆធយ  
អ្ភរវត្ត  េដិាបេសស  វ ត្តា  
ឥេេបិ  សម្ង្េ  រតន ុំ  បណីត ុំ 
ឯម្តន  សម្ចចន  ស វតថិ  ម្ហាត  ។ 
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ព្បសិនយបើ យសាតាបននបុគគលយ ះ យ វ្ើនូវបាបកម្ែ យោ កា 
វាចា ឬក៏យោ ចិត្តក៏យោ  (យព្ ះយសចកតីភាល៉ាុំងភាល៉ាត់្) យសាតាបនន
បុគគលយ ះ មិ្នខ្ដលបិទ្បាុំងនូវបាបកម្ែយ ះយ ើ  ភាវៈត្នបុគគល
មាន ៃ្ូវត្នព្រះនិ វ៉ានយ ើញយ ើ  ជាបុគគលមិ្នខ្ដលបិទ្បាុំងនូវ
បាបកម្ែ       ព្រះរុទ្ធទាុំងឡា បានព្តាស់សុំខ្ដងយ ើ   រត្នៈ      គឺ
ព្រះសង៉ាឃយនះឯង    ជារត្នៈដ៏ឧត្តម្   យោ  ក៉ាយសចចៈយនះ   សូម្
មានសិរីសួសតី  ។ 

វនបបគ ម្េព យថា  ផ សសិតម្គគ 
គមិហ នមម្ស  បឋេសោ ឹ គមិ្េហ 
តថូបេ ុំ  ធេោវរ ុំ  អ្ម្េសយិ  
នោិវ នគាេ ឹ បរេ ុំ  ហិត្តយ 
ឥេេបិ  រ ម្េធ  រតន ុំ  បណីត ុំ 
ឯម្តន  សម្ចចន  ស វតថិ  ម្ហាត   ។ 

គុម្ពយឈើកនញងត្ព្រ មានព្តួ្ លូត្ោស់ កនញងខ្ងយដើម្គិម្ហរដូវ គឺ
ខ្ខយ្ត៉ា    ោយ៉ាង មិ្ញ    ព្រះរុទ្ធបានព្តាស់សខ្ម្តងយ ើ      នូវ្ម៌្
ដ៏ព្បយសើរ ជា្ម៌្អាចញា ៉ាុំងសត្វទាុំងឡា  ឲ៉ាយដល់នូវព្រះនិ វ៉ាន យដើម្៉ាបី
ព្បយោរន៍ដ៏ឧត្តម្  ដូចជាគុម្ពយឈើមានកនញងត្ព្រដូយចាន៉ាះឯង   រត្នៈគឺ
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ព្រះរុទ្ធយនះឯង  ជារត្នៈដ៏ឧត្តម្    យោ  ក៉ាយសចចៈយនះ   សូម្មាន
សិរីសួសតី  ។ 

វម្រា  វរញ្ោូ   វរម្ធ  វរាហម្រា  
អ្ន តាម្រា  ធេោវរ ុំ  អ្ម្េសយិ 
ឥេេបិ  រ ម្េធ  រតន ុំ  បណីត ុំ 
ឯម្តន  សម្ចចន  ស វតថិ  ម្ហាត   ។ 

ព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធ ជាបុគគលដ៏ព្បយសើរ ព្ទ្ង់ព្ជាបនូវ្ម៌្ដ៏ព្បយសើរ 
ព្ទ្ង់ព្បទាននូវ្ម៌្ដ៏ព្បយសើរ ព្ទ្ង់ ុំម្កនូវ្ម៌្ដ៏ព្បយសើរ ព្រះអងគ
ព្បយសើរ   ឥត្មានអនក មួ្ យសែើ    ព្ទ្ង់ព្តាស់សខ្ម្តងយ ើ នូវ្ម៌្ 
ដ៏ព្បយសើរ  រត្នៈគឺព្រះរុទ្ធយនះឯង ជារត្នៈដ៏ឧត្តម្ យោ  ក៉ាយសចចៈ
យនះ សូម្មានសិរីសួសតី  ។ 

ខណីុំ  ប រាណុំ  នវ ុំ  នតថិ សេភវ ុំ 
វរិតាចិត្តា យតិម្ក  ភវសោ ឹ 
ម្ត  ខណីរជីា  អ្វរិ ឡហិ ឆោទ  
នរិវនា ិ ធរីា  យថាយេបេមី្បា 
ឥេេបិ  សម្ង្េ  រតន ុំ  បណីត ុំ 
ឯម្តន  សម្ចចន  ស វតថិ  ម្ហាត  ។ 
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កម្ែចាស់ (របស់អរិ បុគគល )អស់យ ើ  កម្ែេែីរខ្ម្ងមិ្ន
យកើត្ព្បាកដ  អរិ បុគគលទាុំងឡា    មានចិត្តយនឿ   
យ ើ កនញងភរត្យៅ   អរិ បុគគលទាុំងយ ះ មានរូរអស់យ ើ  មាន
ឆ្នទៈ គឺយសចកតីប ុនប ងកនញងចិត្ត មិ្នដុះចយព្ម្ើនយ ើ  ជាអនកមានព្បាជាញ៉ា 
ខ្ត្ងរលត់្យៅ  ដូចជាព្បទី្ប  ខ្ដលរលត់្យនះ  រត្នៈ គឺព្រះសង៉ាឃយនះ
ឯង  ជារត្នៈដ៏ឧត្តម្  យោ  ក៉ាយសចចៈយនះ  សូម្មានសិរីសួសតី  ។ 

ោនធី  ភូត្តន ិ សមគត្តន ិ
ភ មោ ន ិ វ  ោន ិ វ  អ្នាលិម្កខ 
តថាគត ុំ  ម្េវេន សសបូជតិ ុំ 
រ េធ ុំ  នេសាេ  ស វតថិ  ម្ហាត   ។ 

រួកភូត្ឯ  សេិត្យៅយលើខ្្នដីកតី រួកភូត្ឯ  សេិត្យៅឰដ៏
អាកាសកតី  ខ្ដលម្កព្បរុុំគាន៉ាកនញងទី្យនះ  យ ើងទាុំងឡា សូម្នម្សាក៉ារ
នូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់ ព្ទ្ង់បានព្តាស់ម្កយ ើ ដូចគាន៉ា ខ្ដលយទ្វតា និង
ម្នុស៉ាសខ្ត្ងបូជា  សូម្មានសិរីសួសដី ។ 

ោនធី  ភូត្តន ិ សមគត្តន ិ
ភ មោ ន ិ វ  ោន ិ វ  អ្នាលិម្កខ 
តថាគត ុំ  ម្េវេន សសបូជតិ ុំ 
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ធេោ ុំ  នេសាេ  ស វតថិ  ម្ហាត   ។ 
រួកភូត្ឯ   សេិត្យៅយលើខ្្នដីកតី   រួកភូត្ឯ    សេិត្យៅ

ឰដ៏អាកាសកតី ខ្ដលម្កព្បរុុំគាន៉ាកនញងទី្យនះ យ ើងទាុំងឡា សូម្
នម្សាក៉ារនូវព្រះ្ម៌្ ខ្ដលមានម្កយ ើ ដូចគាន៉ា ខ្ដលយទ្វតា និង
ម្នុស៉ាសខ្ត្ងបូជា  សូម្មានសិរីសួសដី ។ 

ោនធី  ភូត្តន ិ សមគត្តន ិ
ភ មោ ន ិ វ  ោន ិ វ  អ្នាលិម្កខ 
តថាគត ុំ  ម្េវេន សសបូជតិ ុំ 
សង្េុំ  នេសាេ  ស វតថិ  ម្ហាត  ។ 

រួកភូត្ឯ    សេិត្យៅយលើខ្្នដីកតី   រួកភូត្ឯ   សេិត្យៅ
ឰដ៏អាកាសកតី ខ្ដលម្កព្បរុុំគាន៉ាកនញងទី្យនះ យ ើងទាុំងឡា សូម្
នម្សាក៉ារនូវព្រះសង៉ាឃ ខ្ដលមានម្កយ ើ ដូចគាន៉ា ខ្ដលយទ្វតា និង
ម្នុស៉ាសខ្ត្ងបូជា  សូម្មានសិរីសួសដី ។ 

រតនស តា ុំ នដិាតិ ុំ 
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3 
(អដឋកថា  អាបណ្ណកជាតក) 

ជម្ោ  ហិ  រ េធសស  សិរេីម្ត្ត  អ្យុំ 
មរសស  ច  បាបិេម្ត្ត  បរាជម្ោ 
ឧម្គោសយ ុំ  ម្ោធេិម្ណឌ   បម្មេតិ្ត 
ជយុំ  តធ  ោគគណា  េម្ហសិម្ោ  ។ 

កនញងកាលយ ះ រួក គទាុំងឡា  មានចិត្តរីករ យព្ត្កអរ 
បានព្បកាសការឈនះរបស់ព្រះម្យ សី យៅយ ្ិម្ណឌលយ ះថា  
ព្រះរុទ្ធព្ទ្ង់មានសិរី ព្រះអងគមានរ័ រម្នះយ ើ  ចុំខ្ណកមារមាន
ចិត្តបាប  បានចុះចាញ់ព្រះអងគយ ើ   ។   

ជម្ោ  ហិ  រ េធសស  សិរេីម្ត្ត  អ្យុំ 
មរសស  ច  បាបិេម្ត្ត  បរាជម្ោ 
ឧម្គោសយ ុំ  ម្ោធេិម្ណឌ   បម្មេតិ្ត 
ស បណោសង្ោបិ  ជយុំ  េម្ហសិម្ោ  ។ 

រួកព្គុឌទាុំងឡា  មានចិត្តរីករ យព្ត្កអរ បានព្បកាសការ
ឈនះរបស់ព្រះម្យ សីយៅយ ្ិម្ណឌលយ ះថា  ព្រះរុទ្ធព្ទ្ង់មាន
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សិរី ព្រះអងគមានរ័ រម្នះយ ើ  ចុំខ្ណកមារមានចិត្តបាប បានចុះ
ចាញ់ព្រះអងគយ ើ   ។   

ជម្ោ  ហិ  រ េធសស  សិរេីម្ត្ត  អ្យុំ 
មរសស  ច  បាបិេម្ត្ត  បរាជម្ោ 
ឧម្គោសយ ុំ  ម្ោធេិម្ណឌ   បម្មេតិ្ត 
ជយុំ  តធ  ម្េវគណា  េម្ហសិម្ោ  ។ 

រួកយទ្វតាទាុំងឡា  មានចិត្តរីករ យព្ត្កអរ បានព្បកាស
ការឈនះរបស់ព្រះម្យ សីយៅយ ្ិម្ណឌលយ ះថា  ព្រះរុទ្ធព្ទ្ង់
មានសិរី ព្រះអងគមានរ័ រម្នះយ ើ  ចុំខ្ណកមារមានចិត្តបាប បាន
ចុះចាញ់ព្រះអងគយ ើ   ។   

ជម្ោ  ហិ  រ េធសស  សិរេីម្ត្ត  អ្យុំ 
មរសស  ច  បាបិេម្ត្ត  បរាជម្ោ 
ឧម្គោសយ ុំ  ម្ោធេិម្ណឌ   បម្មេតិ្ត 
ជយុំ  តធ  ប្រហោ គណាបិ  ត្តេមិ្ោតិ  ។ 

រួកព្រ ែទាុំងឡា   មានចិត្តរីករ យព្ត្កអរ បានព្បកាស
ការឈនះរបស់ព្រះម្យ សីយៅយ ្ិម្ណឌលយ ះថា  ព្រះរុទ្ធព្ទ្ង់មាន
សិរី   ព្រះអងគមានរ័ រម្នះយ ើ     ចុំខ្ណកមារមានចិត្តបាប បានចុះ
ចាញ់ព្រះអងគយ ើ   ។  
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3 
( បិដកលេខ ៥២ ទំព័រ ៥៩) 
យសស  ជតិ ុំ  ោវជយីតិ  

   ជតិេសស  ម្ោោតិ  ម្កាចិ  ម្ោម្ក 
  ត ុំ  រ េធ ុំ  អ្ននាម្គាចរ ុំ  

អ្បេ ុំ  ម្កន  បម្េន  ម្នសសថ ។ 
   យសស  ជាលិន ី វសិតាិកា 

តណាហ   នតថិ  ក ហិញ្ចិ   ម្នតម្វ 
ត ុំ  រ េធ ុំ  អ្ននាម្គាចរ ុំ 
អ្បេ ុំ  ម្កន  បម្េន  ម្នសសថ  ។ 

រ័ រម្នះរបស់ព្រះរុទ្ធអងគ  មិ្នព្ត្ ប់ចាញ់វិញ កិយលស
 មួ្  កនញងយោក រខ្ម្ងមិ្នជាប់តាម្រ័ រម្នះ របស់ព្រះរុទ្ធអងគ
យ ះ  ងទាុំងឡា  នឹងព្បយោម្ព្រះរុទ្ធអងគយ ះ ខ្ដលមានយគាចរ
គាម៉ានទី្បុំ្ុត្ មិ្នមានកិយលសដូចសាន៉ាម្យរើង យោ កិយលសដូចសាន៉ាម្
យរើង យម្ដចយកើត្ ។ 
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ត្ ហ៉ាខ្ដលមានប ត៉ាញ ៉្ាា យៅកនញងអារម្ែណ៍យ ៉្ាសងៗ មិ្ន
មានដល់ព្រះរុទ្ធអងគ  យដើម្៉ាបីនឹង ុំយៅកនញងភរ មួ្   ង
ទាុំងឡា នឹងព្បយោម្ព្រះរុទ្ធអងគយ ះ ខ្ដលមានយគាចរគាម៉ានទី្បុំ្ុត្ 
ម្ិនមានកយិលសដូចសាន៉ាម្យរើង យោ កិយលសដូចសាន៉ាម្យរើង យម្តចយកើត្ ។ 

ម្យ ឈានបបស ត្ត ធរីា  ម្នកខេោូបសម្េ រត្ត 
ម្េវបិ ម្តស ុំ បិហយនា ិ សេពុធធ ន ុំ សតេីត ុំ  ។ 
អនកព្បារ្ទាុំងឡា   ជាអនកខវល់ខ្វ៉ា កនញងឈាន យព្ត្កអរ

កនញងយនកខម្ែៈ ជាឋានសងប់រមាង៉ាប់កិយលស សូម្៉ាបីយទ្វតានិងម្នុស៉ាស
ទាុំងឡា  ខ្ត្ងរប់រកចុំយ ះអនកព្បារ្ទាុំងឡា យ ះ ខ្ដលជាអនក
ព្តាស់ដឹងខៃួនឯង (គឺព្រះរុទ្ធ) ទាុំងមានសាម៉ារតី្។ 

កិម្ចឆ  េន សសបបដោិម្ភា   កិចឆ ុំ េចច ន ជវីតិ ុំ 
កិចឆ ុំ  សេធេោសសវន ុំ កិម្ចឆ    រ ធធ នេ បាម្ធ ។ 

        ការព្ត្ ប់បានអត្តភារជាម្នុស៉ាស បានយោ កព្ម្  ការរស់យៅ
របស់សត្វទាុំងឡា  បានយោ កព្ម្ ការសាដ៉ាប់្ម៌្របស់សប៉ាបញរស 
បានយោ កព្ម្  ការយកើត្យ ើងត្នព្រះរុទ្ធទាុំងឡា  បានយោ កព្ម្ ។ 
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សរវបាបសស អ្ករណុំ ក សលសសបូសេបធ 
សចិតា បរមិ្ោេបន ុំ  ឯត ុំ រ ធធ ន សាសន ុំ ។  
កិរិោមិ្នយ វ្ើនូវបាបទាុំងរួង កិរិោបុំយរញកុសល កិរិោយ វ្ើ 

ចិត្តរបស់ខៃួនឲ៉ាយ្ូរ្ង់   ទាុំងយនះជា ក៉ាយយព្បៀនព្បយៅ   ត្នព្រះរុទ្ធ
ទាុំងឡា ។ 

   ខនា ីបរេ ុំ តម្បា តតិីកាខ   
នោិវ ន ុំ បរេ ុំ វតនា ិរ ធធ  
ន ហិ បរវជមិ្ត្ត របូោត ី 

    សេម្ណា ម្ហាតិ បរ ុំ វមិ្ហឋយម្ោា  ។ 
 ខនតិ គឺយសចកតីអត់្្ន់ ជាត្ប្ម៌្ដ៏ឧត្តម្ ព្រះរុទ្ធទាុំងឡា  

ព្ទ្ង់ព្តាស់ថា  ព្រះនិ វ៉ានជាគុណជាត្ដ៏ឧត្តម្  អនកបួសខ្ដលយបៀត្ 
យបៀនសត្វដត្ទ្   សមាល៉ាប់សត្វដត្ទ្   មិ្នខ្ម្នជាបរវរិត្   មិ្នខ្ម្នជា 
សម្ណៈយ ើ ។ 

អ្នូបវម្ធ  អ្នូបោម្ត្ត  បាដមិ្មម្កខ  ច  ស ុំវម្រា 
េតាញ្ោុ ត្ត ច ភតាសោ ឹ   បតាញ្ច  សយោសន ុំ 
អ្ធចិិម្តា ច អាម្ោម្គា  ឯត ុំ រ ធធ ន សាសន ុំ ។  

         កិរិោមិ្នតិ្ះយដៀលអនកដត្ទ្ ១ កិរិោមិ្នយបៀត្យបៀនអនកដត្ទ្១ 
កិរិោសព្ងួម្កនញងបាតិ្យមាកខ    ១    ភាវៈដឹងព្បមាណកនញងភតាត៉ាហារ  ១ 
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ទី្យដក និងទី្អងគញ ដ៏សាង៉ាត់្ ១ កិរិោបុំយរញរ៉ា្ោម្កនញងអ្ិចិត្ត ១ 
ទាុំងយនះជា  ក៉ាយយព្បៀនព្បយៅត្នព្រះរុទ្ធទាុំងឡា ។  

ន កហាបណវម្សសន     តិតាិ កាម្េស  វជិជតិ 
អ្បបសាធ េ កាខ  កាម   ឥតិ វញិោ យ បណឌិ ម្ត្ត ។ 
អ្បិ េមិ្រវស  កាម្េស        រត ឹម្សា ោធគិចឆតិ 
តណហ កខយរម្ត្ត ម្ហាតិ     សមោ សេពុេធសាវម្កា ។ 
ការសកប់សកល់កនញងកាម្ទាុំងឡា          រខ្ម្ងមិ្នមាន       យព្ ះ   

កហាបណៈ ( ខ្ដលធាល៉ាក់ចុះ ) ដូចទឹ្កយភៃៀងយទ្ កាម្ទាុំងឡា  មាន
សុខតិ្ច មានទុ្កខយព្ចើន    អនកព្បារ្ដឹងច៉ាាស់ោយ៉ាងយនះយ ើ     យោក
( បណឌិត្ ) មិ្នបានយព្ត្កអរកនញងកាម្ទាុំងឡា  សូម្៉ាបីជាទិ្រវយ ើ  
សាវ័ករបស់ព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធ រខ្ម្ងជាអនកយព្ត្កអរកនញង្ម៌្ជាយព្គឿង
អស់ត្ ហ៉ា ។ 

រហ ុំ  ម្វ  សរណុំ  យនា ិ បរវត្តន ិ វោន ិ ច 
អារាេរ កខម្ចតោន ិ  េន សា  ភយតជជតិ្ត ។ 
ម្នត ុំ  ម្ោ  សរណុំ  ម្ខេ ុំ  ម្នត ុំ  សរណេ តាេ ុំ 
ម្នត ុំ  សរណមគេោ   សរវេ កាខ  បេ ចចតិ ។ 
ម្ោ  ច  រ េធញ្ច   ធេោញ្ច  សង្េញ្ច   សរណុំ  គម្ត្ត 
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ចត្តា រ ិ អ្រយិសចច ន ិ សេោបបញោ យ  បសសតិ ។ 
េ កខ ុំ  េ កខសេ បាេ ុំ  េ កខសស  ច  អ្តិកាេ ុំ 
អ្រយិញ្ច ដាង្គិក ុំ  េគគ ុំ  េ កខូបសេគាេនិ ុំ ។ 
ឯត ុំ  ម្ោ  សរណុំ  ម្ខេ ុំ ឯត ុំ  សរណេ តាេ ុំ  
ឯត ុំ  សរណមគេោ  សរវេ កាខ   បេ ចចតិ ។ 
ម្នុស៉ាសទាុំងឡា យព្ចើន ក់ ព្តូ្វភ័ គុំរម្យ ើ  ខ្ត្ង កភនុំ 

អារម្ និងរុកខយចតិ្  ជាទី្រឹង ។  ទី្រឹងខ្បបយនះ មិ្នខ្ម្នជាទី្រឹង      
ដ៏យក៉ាសម្យទ្ ទី្រឹងខ្បបយនះ មិ្នខ្ម្នជាទី្រឹងដ៏ឧត្តម្យទ្ បុគគលអាព្ស័ 
នូវទី្រឹងយនះយ ើ   រខ្ម្ងមិ្នរួចព្ស ះចាកទុ្កខទាុំងរួងយ ើ  ។ 

លុះខ្ត្បុគគល   កព្រះរុទ្ធ ព្រះ្ម៌្ ព្រះសង៉ាឃ ជាទី្រឹង 
យ ើញច៉ាាស់នូវអរិ សចចទាុំង ៤ គឺ ទុ្កខសចច ១ ទុ្កខសមុ្ទ្ សចច ១ 
និយរ្សចច កនៃងទុ្កខ ១ អរិ ម្គគព្បកបយោ អងគ ៨ ជាដុំយណើរយៅ
កាន់ព្រះនិ វ៉ានខ្ដលជាទី្រមាង៉ាប់ទុ្កខ ១ យោ ព្បាជាញ៉ាដ៏ព្បត្រ យនះឯងជា
ទី្រឹងដ៏យក៉ាសម្ យនះឯងជាទី្រឹងដ៏ឧត្តម្ បុគគលអាព្ស័ ទី្រឹងយនះ រខ្ម្ង
រួចព្ស ះចាកទុ្កខទាុំងរួងបាន ។ 

េ លល ម្ភា ប រសិាជម្ញោ  ន ម្សា សរវតថ ជាយតិ 
យតថ ម្សា ជាយត ីធមី្រា ត ុំ ក ល ុំ ស ខម្េធតិ  ។ 
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បុរសអាជាយន ៉ាយ រកបានយោ កព្ម្ យោកមិ្នយកើត្កនញង    
សរវឋានយ ើ    យោកជាអនកមានព្បាជាញ៉ា   យកើត្កនញងព្ត្កូល  
ព្ត្កូលយ ះ ខ្ត្ងដល់នូវយសចកដីសុខ ។ 

ស ម្ោ រ ធធ នេ បាម្ធ ស ោ សេធេោម្េសោ 
ស ោ សង្េសស សាេគគ ី សេគាគ ន ុំ តម្បា ស ម្ោ ។ 
 ការយកើត្យ ើងត្នព្រះរុទ្ធទាុំងឡា     ុំម្កនូវយសចកតីសុខ 

ការសខ្ម្តងព្រះសទ្ធម្ែ   ុំម្កនូវយសចកតីសុខ  យសចកដីព្រម្យព្រៀងគាន៉ាត្ន
រួកព្កុម្  ុំម្កនូវយសចកតីសុខ ត្ប្ម៌្របស់បុគគលអនកព្រម្យព្រៀងគាន៉ា
ទាុំងឡា   ុំម្កនូវយសចកតីសុខ ។ 

បូជារម្ហ បូជយម្ត្ត  រ ម្េធ យេ ិវ សាវម្ក 
បបញ្ច សេតិកាម្នា  តិណោម្សាកបរេិទម្វ ។ 
ម្ត ត្តេមិ្ស បូជយម្ត្ត នរិវុម្ត អ្ក ម្ត្តភម្យ 
ន សកាា  ប ញ្ោ ុំ សង្ខខ ត ុំ ឥម្េតាេបិ ម្កនចិ ។ 
កាលបុគគលបូជា  ដល់បូជារ បុគគល គឺព្រះរុទ្ធ ឬសាវ័ករបស់

ព្រះរុទ្ធ ខ្ដលកនៃង្ុត្ បបញ្ចធម៌ ខ្ដលកនៃង្ុត្នូវយសចកដីយសាក  
និងខ៉ាសឹកខ៉ាសួល ឬកាលបូជាដល់ បូជារ បុគគលទាុំងយ ះ  ខ្ដល
ព្បកបយោ តាទិ្គុណ  យោកមិ្នមានភ័ អុំរីទី្   សូម្៉ាបីនិ វ៉ាន
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យៅយ ើ    បុគគល មួ្ មិ្នអាចរប់បុណ៉ាយថា  បុណ៉ាយមាន
ព្បមាណប ុយណណះបានយ ើ   ។ 

 

 

 

(បិដកលេខ  ៥២ ទំព័រ៤០) 

គតេធមិ្ោ វមិ្សាកសស  វបិបេ តាសស សរវធ ិ 
សរវគនថបបហីនសស   បរឡិាម្ហា ន វជិជតិ ។ 
យសចកតីយ្ត៉ាព្កហា  រខ្ម្ងមិ្នមានដល់យោកឣ្នក មាន ៃ្ូវ

ឆង៉ា យដើរដល់យ ើ  មិ្នមានយសចកតីយសាក រួចព្ស ះចាក្ម៌្
ទាុំងរួង    មានកិយលសជាយព្គឿងចាក់យព្សះទាុំងរួងលះបង់យ ើ  ។ 

ឧយយ ញ្ជ នា ិសតេីម្ោា   ន នមិ្កម្ត រេនា ិម្ត  
ហ ុំសាវ បលលល ុំ ហិត្តវ   ឱកម្មក ុំ ជហនា ិម្ត ។ 

       ព្រះខី ព្សរទាុំងឡា  មានសាម៉ារតី្រខ្ម្ងខវល់ខ្វ៉ា  រខ្ម្ងមិ្ន
យព្ត្កឣ្រ     កនញងទី្យៅឣ្ាព្ស័       យោកលះបង់យចាលព្ស ះនូវ        
ឣ្ាល័    ដូចជាសត្វ ង៉ាស  លះបង់ភក់យ ើរយៅ  ោយ៉ាងដូយចាន៉ាះឯង ។ 



ប្បជ ុំប្រះគាថា សរម្សើរគ ណប្រះរតនត្ប្ត                            ម្រៀបម្រៀង្ម្ដ្ឋយ អ្ន តារធម្មោ  ន ីស ផាន ត 

 

    វតាប្រះគនធក ដ ិម្ខតាបាត់ដ ុំបង្                    129                       រ.ស. ២៥៦៤/គ.ស.២០២០ 
 

ម្យស ុំ សននចិចម្ោ នតថិ  ម្យ បរញិោ តម្ភាជោ  
ស ញ្ោ ម្ត្ត ឣនេិិម្ត្តា  ច   វមិ្មម្កាខ  ម្យស ម្គាចម្រា ។  
ឣាកាម្សវ សក ោា ន ុំ  គតិ ម្តស ុំ េ រននោ ។ 
រួករន  មិ្នមានយសចកតីសន៉ាសុំ រួករន  កុំណត់្ដឹង

យភារនយ ើ  រន  មានសញុ្ញត្វយិមាកខ ឣ្នមិ្ិត្តវិយមាកខ និងឣ្ប៉ាបណិ-
 ិត្វិយមាកខ ជាយគាចរ  គតិ្គឺដុំយណើររបស់រួករនយ ះៗ យគកព្ម្ដឹង
បាន   ដូចដុំយណើរត្នរួកសត្វសាល៉ាប  ឰដ៏ឣ្ាកាស  ដូយចាន៉ាះឯង ។ 

យសាសវ បរកិខណីា  ឣាហាម្រ ច ឣនសិសិម្ត្ត  
ស ញ្ោ ម្ត្ត ឣនេិិម្ត្តា  ច  វមិ្មម្កាខ  យសស ម្គាចម្រា  
ឣាកាម្សវ សក ោា ន ុំ  បេនាសស េ រននយុំ ។ 

        រន  ឣ្ស់ឣ្ាសវៈយ ើ ទាុំងមិ្នឣ្ាព្ស័ (ត្ ហ៉ានិងទិ្ដឋិ) 
កនញងឣ្ាហារ  រន  មានសុញ្ញត្វិយមាកខ ឣ្និមិ្ត្តវិយមាកខ និង ឣ្ប៉ាបណិ-
 ិត្វិយមាកខ  ជាទី្យគាចរ  គតិ្ គឺដុំយណើររបស់រនយ ះៗ  បុគគលកព្ម្
ដឹងបាន ដូចដុំយណើរ ត្នរួកសត្វសាល៉ាប ឰដ៏ឣ្ាកាស ោយ៉ាងដូយចាន៉ាះឯង ។ 

យសសិន្រនទោិន ិសេថង្គត្តន ិ 
ឣសា យថា សារថោិ ស េោា   
បហីនមនសស  ឣោសវសស  
ម្េវបិ តសស បិហយនា ិត្តេមិ្ោ ។ 
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ឥស្តនទិ ៍ទាុំងឡា    របស់បុគគល   ដល់នូវការសងប់រមាង៉ាប់ 
ដូចជាយសះ ខ្ដល  សារេី វឹកហាត់្លអយ ើ  សូម្៉ាបីយទ្វតា និង
ម្នុស៉ាសទាុំងឡា  ក៏ព្សឡាញ់បុគគលយ ះឯង ខ្ដលមានមានះលះ 
បង់យ ើ  មិ្នមានឣ្ាសវៈ ជាបុគគលមានចិត្តនឹង្ឹង មិ្នញាប់ញ័រ ។ 

បឋវសីម្ម  ម្ោ  វរិ  ជឈតិ  
  ឥនទខលូីបម្ម  ត្តេ ិ ស រវម្ត្ត 

រហម្ធវ  ឣម្បតកេទម្ម       
ស ុំសារា  ន  ភវនា ិ ត្តេមិ្ោ ។ 

ភិកខញ    មានចិត្តដូចជាខ្្នដី   មិ្នយព្កា្ខឹង   មានវត្តលអ 
មានចិត្តនឹង្ឹង  ដូចជាសសរយគាល មានចិត្តថាល៉ាសាអ៉ាត្ ដូចជាឣ្នៃង់
ព្បាសចាកភក ់  សង៉ាារទាុំងឡា  របសភ់ិកខញខ្បបយ ះ  រខ្ម្ងម្ិនមាន
យ ើ  ។ 

សនា ុំ តសស េន ុំ ម្ហាតិ  សោា  វច ច កេោ ច  
 សេោេញោ  វេិ តាសស  ឧបសនាសស ត្តេមិ្ោ ។ 

ចិត្តសងប់  វាចាសងប់  និងកា កម្ែសងប់  រខ្ម្ងមានដល់យោក
ឣ្នកខ្ដលដឹងយោ ព្បត្រ ្ុត្ព្ស ះ (ចាករគាទិ្កកិយលស) ជាឣ្នក
សងប់រមាង៉ាប់ ោយ៉ាងដូយចាន៉ាះ ។ 
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អ្សសម្ធធ  អ្កតញូ  ច  សនធមិ្ចឆម្ធ ច ម្ោ នម្រា  
 ហត្តវកាម្សា វោា ម្សា  ស ម្វ ឧតាេម្បារមិ្សា ។ 

នររន  មិ្នយរឿឣ្នកដត្ទ្្ង សាគ៉ាល់ព្រះនិ វ៉ាន្ង កាត់្នូវ
យព្គឿងត្ គឺ វដតៈ្ង មានឱកាសកមាច៉ាត់្បង់យ ើ ្ង មានយសចកតី
ព្បាថាន៉ាខ្ជ៉ាក់យចាលយ ើ ្ង  នររនយ ះឯង  ជាបុរសខពង់ខពស់បុំ្ុត្។ 

គាម្េ វ យេ ិវ រម្ញ្ោ   នមិ្នន វ យេ ិវ ថម្ល  
 យតថ ឣរហម្ោា  វហិរនា ិ  ត ុំ ភូេិរាេម្ណយយក ុំ ។ 

ព្រះឣ្រ នតទាុំងឡា  យៅកនញងទី្  យទាះជាព្សុកកតី ត្ព្រកតី ទី្
ទាបកតី ទី្ទួ្លកតី ទី្យ ះឯង ជាភូមិ្គួរយព្ត្កឣ្រ ។ 

រេោណីោន ិឣរញោ ន ិ យតថ ន រេត ីជម្ោ 
វតីរាគា រម្េសសនា ិ   ន ម្ត កាេគម្វសិម្ោ ។ 
រន (ឣ្នកខ្សវងរកកាម្) រខ្ម្ងមិ្នយព្ត្កឣ្រ កនញងត្ព្រខ្ដលគួរ

រីករ យទ្ ព្រះខី ព្សរទាុំងឡា   ខ្ដលមានរគៈយៅព្បាស
យ ើ   យទ្ើបយព្ត្កឣ្រកនញងត្ព្រយ ះ យព្ ះយោកជាឣ្នកម្ិនខ្សវងរកកាម្ ។ 
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3 
(ប្រះគាថាធេោបេ បិដកម្លខ ៥២  េ ុំរ័រ ៨៣) 

ស បបរ េធ ុំ  បរ ជឈនា ិ  សធ ម្គាតេសាវកា 
ម្យស ុំ េវិ ច រម្ត្តា  ច នចិច ុំ រ េធគត្ត សតិ  ។ 
សតិ្របស់រនទាុំងឡា   ខ្ដលឋិត្យៅ កនញងព្រះរុទ្ធគុណ 

ឣ្ស់កាលជានិចច ទាុំងត្េងទាុំង ប់ រនទាុំងឡា យ ះ យឈាម៉ាះថា ជា
សាវ័ករបស់ព្រះយគាត្ម្ រខ្ម្ងភាញ៉ាក់រឭកៗ យោ ព្បត្រ សរវកាល ។ 

ស បបរ េធ ុំ  បរ ជឈនា ិ  សធ ម្គាតេសាវកា 
ម្យស ុំ េវិ ច រម្ត្តា  ច នចិច ុំ ធេោគត្ត សតិ  ។ 
សតិ្របស់រនទាុំងឡា   ខ្ដលឋិត្យៅកនញងព្រះ្ម្ែគុណ 

ឣ្ស់កាលជានិចច ទាុំងត្េងទាុំង ប់ រនទាុំងឡា យ ះ យឈាម៉ាះថា ជា
សាវ័ករបស់ព្រះយគាត្ម្ រខ្ម្ងភាញ៉ាក់រឭកៗយោ ព្បត្រ សរវកាល ។ 

ស បបរ េធ ុំ  បរ ជឈនា ិ  សធ ម្គាតេសាវកា 
ម្យស ុំ េវិ ច រម្ត្តា  ច នចិច ុំ សង្េគត្ត សតិ ។ 
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សតិ្របស់រនទាុំងឡា   ខ្ដលឋិត្យៅ កនញងព្រះសង៉ាឃ-
គុណ ឣ្ស់កាលជានិចច ទាុំងត្េងទាុំង ប់ រនទាុំងឡា យ ះ យឈាម៉ាះ
ថា ជាសាវក័របស់ព្រះយគាត្ម្ រខ្ម្ងភាញ៉ាករ់ឭកៗ យោ ព្បត្រសរវកាល ។ 

ស បបរ េធ ុំ  បរ ជឈនា ិ  សធ ម្គាតេសាវកា 
ម្យស ុំ េវិ ច រម្ត្តា  ច នចិច ុំ កាយគត្ត សតិ ។ 
សតិ្របស់រនទាុំងឡា   ខ្ដលឋិត្យៅកនញងកា  ឣ្ស់ 

កាលជានិចច ទាុំងត្េងទាុំង ប់ រនទាុំងឡា យ ះ យឈាម៉ាះថា ជាសាវ័ក 
របស់ព្រះយគាត្ម្  រខ្ម្ងភាញ៉ាក់រឭកៗ  យោ ព្បត្រសរវកាល ។ 

ស បបរ េធ ុំ  បរ ជឈនា ិ  សធ ម្គាតេសាវកា 
ម្យស ុំ េវិ ច រម្ត្តា  ច ឣហឹសាយ រម្ត្ត េម្ោ ។ 
ចិត្តរបស់រនទាុំងឡា   យព្ត្កឣ្រយ ើ  កនញងការមិ្ន

យបៀត្យបៀនយគ ទាុំងត្េងទាុំង ប់ រនទាុំងយ ះ យឈាម៉ាះថា ជាសាវ័ក 
របស់ព្រះយគាត្ម្ រខ្ម្ងភាញ៉ាក់រឭក ៗ យោ ព្បត្រ សរវកាល ។ 

ស បបរ េធ ុំ  បរ ជឈនា ិ  សធ ម្គាតេសាវកា 
ម្យស ុំ េវិ ច រម្ត្តា  ច ភាវោយ រម្ត្ត េម្ោ ។ 
ចិត្តរបស់រនទាុំងឡា   យព្ត្កឣ្រយ ើ  កនញងយម្តាត៉ាភាវ  

ទាុំងត្េងទាុំង ប់ រនទាុំងឡា យ ះ យឈាម៉ាះថា ជាសាវ័ករបសព់្រះ
យគាត្ម្ រខ្ម្ងភាញ៉ាក់រឭកៗ យោ ព្បត្រ សរវកាល ។ 
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3 
(បិដកម្លខ ១៩  េ ុំរ័រ  ៩៧) 

  វបិសសិសស  នេតថុ  ច- 
កខុេនាសស សិរេីម្ត្ត  
សិខសិសបិ  នេតថុ 
សរវភូត្តន កេបិម្ោ ។ 

សូម្នម្សាក៉ារ  ចុំយ ះព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធ  ព្ទ្ង់ព្រះ ម្ វិបែ្សី  
ព្រះអងគមានចកខញ  ព្រះអងគមានសិរី  សូម្នម្សាក៉ារ  ចុំយ ះព្រះ
សមាម៉ាសម្ពញទ្ធ  ព្ទ្ង់ព្រះ ម្ែិខី  ព្រះអងគមានយសចកដីអនុយព្គាះដល់
សត្វទាុំងរួងជាព្បព្កតី្  ។ 

ម្វសសភ សស  នេតថុ 
ោហ តកសស  តបសសិម្ោ 
នេតថុ  កក សនធសស 
មរម្សនបបេេទមិ្ោ  ។ 

សូម្នម្សាក៉ារ  ចុំយ ះព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធ  ព្ទ្ង់ព្រះ ម្ញវែ្សភូ  
ព្រះអងគរព្ម្ះកិយលសយចញយ ើ   ព្រះអងគមានត្ប្ម៌្  សូម្នម្សាក៉ារ  
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ចុំយ ះព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធ  ព្ទ្ង់ព្រះ ម្កកុែនធៈ  ព្រះអងគញាុំញីនូវមារ  
ព្រម្ទាុំងយស ត្នមារ  ។ 

ម្កាោគេនសស  នេតថុ  
ប្ោហោណសស  វ សីេម្ត្ត 
កសសបសស  នេតថុ  
វបិបេ តាសស  សរវធ ិ ។ 

      សូម្នម្សាក៉ារចុំយ ះព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធ  ព្ទ្ង់ព្រះ ម្ ញោ្គមនៈ  
ព្រះអងគមានបាបបន៉ាាត់្បង់យ ើ   មានព្រ ែចរិ ្ម៌្យៅរួចយ ើ  
សូម្នម្សាក៉ារ  ចុំយ ះព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធ  ព្ទ្ង់ព្រះ ម្កែ្សបៈ  ព្រះអងគ
រួច្ុត្ព្ស ះចាកកិយលសទាុំងរួងយ ើ   ។ 

  អ្ង្គរីសសស  នេតថុ 
សកយប តាសស  សិរេីម្ត្ត 
ម្ោ  ឥេ ុំ  ធេោ  េម្េម្សសិ 
សរវេ កាខ   បនូេន ុំ  ។ 

សូម្នម្សាក៉ារ  ចុំយ ះព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធជាសក៉ាយបុត្ត  ព្ទ្ង់មាន
ព្រះកា ៉្ាា យចញនូវព្រះរសែី  ព្ទ្ង់មានយសរី  ខ្ដលសខ្ម្ដង្ម៌្យនះ  
ជាយព្គឿងបយ ទ៉ាបង់យសចកដីទុ្កខទាុំងរួង ។ 
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ម្យ  ចបិ  នរិវុត្ត  ម្ោម្ក 
យថាភូត ុំ  វបិសសិស ុំ   
ម្ត  ជោ  អ្បសិ ណា   
េហោា   វតីសារធ  ។ 

មួ្ យទ្ៀត្  ព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធទាុំងឡា អងគ   ព្រះអងគរលត់្
កិយលសយ ើ   ព្ទ្ង់យ ើញច៉ាាស់នូវ្ម៌្  តាម្យសចកដីរិត្  កនញងយោក  
ព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធទាុំងយ ះ  ជាព្រះខី ព្សរ  ព្រះអងគមិ្នមាន
យសចកដីញញះញង់ស៊កយសៀត្  (ព្ទ្ង់ព្បយសើរយោ គុណ)  មិ្នយកៃៀវកាល៉ា
យោ កិយលស ។  

ហិត ុំ  ម្េវេន សាន ុំ   
យុំ  នេសសនដ ិ ម្គាតេ ុំ   
វជិាជ ចរណសេបនន ុំ  
េហនា ុំ  វតីសារេ ុំ  ។ 

យទ្វតា និងម្នុស៉ាសទាុំងឡា   ខ្ត្ងនម្សាក៉ារព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធ  
ជាយគាត្ម្យគាព្ត្  ព្រះអងគជាព្បយោរន៍ដល់យទ្វតា និងម្នុស៉ាស
ទាុំងឡា   ព្ទ្ង់បរិបូណ៌យោ   វិជាជ៉ានិងចរណៈ  ព្ទ្ង់ព្បយសើរយោ 
គុណ  ព្រះអងគឥត្មានយសចកតីព្រឺយស្ើប  ។ 
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នម្ម  ម្ត  ប រសិាជញ្ោ    នម្ម ម្ត  ប រសិ តាេ 
ក សម្លន  សម្េកខសិ អ្េន សាបិ  ត ុំ  វនទនា ិ។ 
បរិព្ត្ព្រះអងគជាបុរសអាជាយន ៉ាយ  ខ្ញុំព្រះអងគសូម្នម្សាក៉ារ

ចុំយ ះព្រះអងគ  បរិព្ត្ព្រះជាបុរសដ៏ខពង់ខពស់  ខ្ញុំព្រះអងគសូម្នម្សាក៉ារ
ចុំយ ះព្រះអងគ  សូម្៉ាបីអម្នុស៉ាសទាុំងឡា   ក៏រខ្ម្ងថាវ៉ា បងគុំព្រះអងគថា  
ព្រះអងគទ្ត្ព្រះយនព្ត្យម្ើលម្ហារន  យោ សរវញ្ញញត្ញ្ញ៉ាណដ៏្ូរ្ង់ ។  
(បិដកយលខ  ១៩ទ្ុំរ័រ  ១០០) 
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3 
(ប្បជ ុំភាណវរ េ ុំរ័រ ៣០២ ) 

េហាម្គាតេសេពុ ម្ធធ  ក សិោរាយ នរិវុម្ត្ត  
ធាត វតិ្តថ រក ុំ កត្តវ   ម្តស  ម្តស  វមិ្សសម្ត្ត ។ 
ព្រះយគាត្ម្បរម្សម្ពញទ្ធដ៏ព្បយសើរ  ព្រះអងគបរិនិ វ៉ានយ ើ   រិត្

ព្កុងកុសិ រ យ វ្ើនូវកិរិោ ៉្ាា នូវព្រះសារីរិកធាតុ្  កនញងទី្ទាុំងឡា 
យ ះៗ  យោ យ ៉្ាសងៗគាន៉ា ។ 

ឧណហី ស ុំ ច តម្សា ធោ អ្កខកា ម្េវ ច សតាម 
 អ្សេភិោន  វ ត្ត សតា ម្សសា ភោិន  វ ធាត ម្ោ ។ 
ព្រះសារីរិកធាតុ្ទាុំងឡា យ ះ  ខ្ដលមិ្នខ្បកយចញមាន  ៧  

អងគ  គឺព្រះឧណហីសធាតុ្ ១ ( ឆ្អឹងថាង៉ាស់)  ព្រះទាឋធាតុ្ ៤ (ព្រះចងកូម្
ខ្កវ)  ព្រះអកខកធាតុ្ ២ (ឆ្អឹងដងកាុំបិត្)  ព្រះសារីរិកធាតុ្ដ៏យសស
យព្្រីយ ះ  សុទ្ធខ្ត្ខ្បកយចញ(ជាចុំខ្ណកតូ្ចៗ ) ។ 

េហោា  បញ្ច  ោឡី ច  េជឈិម ច ឆ ោឡិម្ោ 
ខ េទកា បញ្ច  ោឡី  ច  សេភិោន  តិវធិា េត្ត   ។ 
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ព្រះបរម្ធាតុ្ទាុំងឡា   ខ្ដលខ្បកយចញ  យោកយ លថា
មាន  ៣  ោយ៉ាង  គឺព្រះធាតុ្ខ្ន៉ាត្ ុ្ំ  វាល់បានចុំនួន  ៥    ិ  ព្រះធាតុ្
ខ្ន៉ាត្ក ត៉ាល  វាល់បានចុំនួន  ៦   ិ  ព្រះធាតុ្ខ្ន៉ាត្តូ្ច  វាល់បាន
ចុំនួន  ៥    ិ  ។ 

េហោា   ភនិនេ គាគ   ច  េជឈិម  ភិននតណឌុ ោ  
ខ េទកា  សាសបេត្តា   ឯវ ុំ  ធាត បបមណិកា  ។ 
ព្រះបរម្ធាតុ្ទាុំងឡា  មានព្បមាណោយ៉ាងយនះ  គឺព្រះធាតុ្

ខ្ន៉ាត្ ុ្ំ  មានទ្ុំ ុំប ុនកុំ ត់្ព្គាប់សខ្ណតកបា   ព្រះធាតុ្ខ្ន៉ាត្
ក ត៉ាល  មានទ្ុំ ុំប ុនកុំ ត់្ព្គាប់អងករ   ព្រះធាតុ្ខ្ន៉ាត្តូ្ច  មាន
ទ្ុំ ុំប ុនព្គាប់ត្សព  ។   

េហោា  ស វណោវណាោ  េជឈិម ផលិកបបភា  
ខ េទកា រក លវណាោ    ត្តបិ វោទ េិ ធាត ម្ោ ។ 
ព្រះបរម្ធាតុ្ទាុំងឡា  មានរណ៌យ ៉្ាសងគាន៉ាោយ៉ាងយនះ  គឺព្រះ

ធាតុ្ខ្ន៉ាត្ ុ្ំ  មានរណ៌ដូចមាស   ព្រះធាតុ្ខ្ន៉ាត្ក ត៉ាល  មានរណ៌
ដូចខ្កវ្លិក  ព្រះធាតុ្ខ្ន៉ាត្តូ្ច  មានរណ៌ដូចផ្ក៉ារកញល  ខ្ញុំព្រះករុ   
សូម្ព្កាបថាវ៉ា បងគុំនូវព្រះបរម្ធាតុ្ទាុំងឡា យ ះ  ។ 
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ឯម្កា ថូម្កា រាជគម្ហ  ឯម្កា ម្វសាលិោ អ្ហ   

ឯម្កា កបិលវតថុសោ ឹ   ឯម្កា ច អ្លល កបបម្ក  

ឯម្កា ច រាេគាេសោ ឹ  ឯម្កា ច ម្វដាេបីម្ក  

ឯម្កា បាម្វយយម្ក េម្លល  ឯម្កា ច ក សិោរម្ក ។ 

ព្រះសដូប (ព្រះសេូប)   ១    ព្បតិ្សាឋ៉ានយៅកនញងព្កុងររព្គឹះ  
ព្រះសដូប ១ ព្បតិ្សាឋ៉ានយៅកនញងព្កុងយវសាលី  ព្រះសដូប  ១  ព្បតិ្សាឋ៉ាន
យៅកនញងព្កុងកបិលរសតញ  ព្រះសដូប ១ ព្បតិ្សាឋ៉ានយៅអលកប៉ាបកៈ  ព្រះ
សដូប  ១  ព្បតិ្សាឋ៉ានយៅរម្ព្គាម្  ព្រះសដូប  ១ ព្បតិ្សាឋ៉ានយៅកនញងព្កុង
យវដឋទី្បកៈ     ព្រះសដូប     ១   ព្បតិ្សាឋ៉ានយៅកនញងព្កុងបាយវ ៉ាយកៈ     កនញង
ម្លរដឋរនបទ្    ព្រះសដូប  ១  ព្បតិ្សាឋ៉ានយៅកនញងព្កុងកុសិ រ  ។ 

ឯម្ត សាររីកិា ថូបា  ជេពូេមី្ប បតិដាតិ្ត 
បូជតិ្ត នរម្េម្វហិ  អ្ហ ុំ វោទ េិ ធាត ម្ោ ។ 
ព្រះសដូប  (ទាុំង ៨)នុ ះ  ជាព្រះសដូបបញ្ចញះព្រះបរម្សារីរិកធាតុ្    

ព្បតិ្សាឋ៉ានយៅកនញងរម្ពូទ្វីប  ខ្ញុំព្រះករុ សូម្ព្កាបថាវ៉ា បងគុំ នូវព្រះ
បរម្សារីរិកធាតុ្ទាុំងឡា  (កនញងព្រះសដូបទាុំង ៨  យ ះ)  ខ្ដលយទ្វតា  
និងម្នុស៉ាសទាុំងឡា ខ្ត្ងបូជា  ។ 
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ឯកា ធោ តិេសប ម្រ ឯកា ោគប ម្រ អ្ហ   
ឯកា គោធ រវសិម្យ  ឯកា សីហឡេបីម្ក  ។ 
ព្រះទាឋធាតុ្ អងគ    ១  ព្បតិ្សាឋ៉ានយៅកនញងសាថ៉ានព្ត័្ ព្តិ្ង៉ាស  ព្រះ

ទាឋធាតុ្ អងគ  ១  ព្បតិ្សាឋ៉ានយៅកនញងរិភរ គ  ព្រះទាឋធាតុ្អងគ  ១ 
ព្បតិ្សាឋ៉ានយៅកនញងគ ធ៉ាររដឋ  ព្រះទាឋធាតុ្អងគ  ១  ព្បតិ្សាឋ៉ានយៅកនញង
សី  ទ្វីប  ។ 

ឥម ចតូស  ោម្នស  សតថុ ធោ បតិដាតិ្ត 
បូជតិ្ត នរម្េម្វហិ  អ្ហ ុំ វោទ េិ ធាត ម្ោ ។ 
ព្រះទាឋធាតុ្ទាុំងឡា យនះរបស់ព្រះបរម្សាសាដ៉ា  ព្បតិ្សាឋ៉ាន

យៅកនញងទី្ទាុំងឡា   ៤  កខ្នៃង  ព្រះករុ សូម្ព្កាបថាវ៉ា បងគុំ នូវ
ព្រះធាតុ្ទាុំងឡា    ខ្ដលយទ្វតា  និងម្នុស៉ាសទាុំងឡា ខ្ត្ងបូជា  ។ 

ឧេធ ុំ េកខិណធោ  ច  ត្តវតាិម្ង្ស បតិដាតិ្ត 
អ្ម្ធា េកខិណធោ ច  សីហឡេមី្ប បតិដាតិ្ត  
វេធោ ច ឧេធេបិ  គោធ ររម្ដា បតិដាតិ្ត  
វេធោ ច អ្ម្ធាបិ  ោគម្ោម្ក បតិដាតិ្ត 
បូជតិ្ត នរម្េម្វហិ   អ្ហ ុំ វោទ េិ ធាត ម្ោ ។ 



ប្បជ ុំប្រះគាថា សរម្សើរគ ណប្រះរតនត្ប្ត                            ម្រៀបម្រៀង្ម្ដ្ឋយ អ្ន តារធម្មោ  ន ីស ផាន ត 

 

    វតាប្រះគនធក ដ ិម្ខតាបាត់ដ ុំបង្                    142                       រ.ស. ២៥៦៤/គ.ស.២០២០ 
 

ព្រះទាឋធាតុ្សាដ៉ាុំខ្ងយលើ  ព្បតិ្សាឋ៉ានយៅកនញងសាថ៉ានតាវត្តិង៉ាស  
ព្រះទាឋធាត្សុាដ៉ាុំខ្ងយព្កាម្ព្បត្ិសាឋ៉ានយៅកនញងស ី ទ្វបី  ព្រះទាឋធាត្ ុ
យឆ្វងខ្ងយលើ  ព្បតិ្សាឋ៉ានយៅកនញងខ្ដនគ ធ៉ារ  ព្រះទាឋធាតុ្យឆ្វងខ្ង
យព្កាម្  ព្បតិ្សាឋ៉ានយៅកនញងរិភរ គ  ព្រះករុ សូម្ព្កាបថាវ៉ា បងគុំ 
នូវព្រះធាត្ទុាុំងឡា    ខ្ដលយទ្វតា  នងិម្នុស៉ាសទាុំងឡា ខ្ត្ងបូជា  ។ 

ប្រហោ ម្ោម្ក  េ សសធាត - វេអ្កខកធាត ម្ោ  
សម្រវ  ប្រហាោ ភិបូម្ជនា ិ ថូប ុំ  ធវ េសម្ោជន ុំ  ។ 
ព្រះទុ្ស៉ាសធាតុ្ និងព្រះអកខកធាតុ្ខ្ងយឆ្វង   ព្បតិ្សាឋ៉ានយៅកនញង

ព្រ ែយោក  ព្រ ែទាុំងឡា ទាុំងអស់គាន៉ា  ខ្ត្ងបូជានូវព្រះសដូប  
កម្ពស់  ១២  យោរន៍  (ខ្ដលបញ្ចញះនូវព្រះធាតុ្ទាុំងយ ះ ) ។ 

ត្តវតាសឹេហិ  ម្េវន ុំ   ច ឡាេណិេហិ ម្កសក ុំ 
សម្រវ ម្េវភិបូម្ជនា ិ បសោន  រ េធសាសម្ន 
បូជតិ្ត នរម្េម្វហិ   អ្ហ ុំ វោទ េិ ធាត ម្ោ ។ 
យទ្វតាទាុំងឡា ទាុំងរួង ខ្ដលជាអនកព្រះថាល៉ាកនញងព្រះរុទ្ធ

សាស  ខ្ត្ងបូជានូវព្រះយកសធាតុ្ ខ្ដលព្បតិ្សាឋ៉ានយៅកនញង
ចូឡាម្ណីយចតិ្ របស់យទ្វតាទាុំងឡា កនញងឋានត្ព្ត្ព្តិ្ង៉ាស ខ្ញុំព្រះ
ករុ សូម្ព្កាបថាវ៉ា បងគុំ នូវព្រះធាតុ្ទាុំងឡា  ខ្ដលយទ្វតា និង
ម្នុស៉ាសទាុំងឡា ខ្ត្ងបូជា ។  
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ចត្តា ឡីស សម េោា  ម្កសា ម្ោម នោបិ ច 
ម្េវ ហរនា ិឯម្កក ុំ  ចកាវឡបរេបរា 
បូជតិ្ត នរម្េម្វហិ  អ្ហ ុំ វោទ េិ ធាត ម្ោ ។ 
ព្រះទ្នតធាតុ្ទាុំងឡា  ៤០ គត់្្ង ព្រះយកសធាតុ្ទាុំងឡា 

្ង ព្រះយោម្ធាតុ្ទាុំងឡា ្ង ព្រះនខធាតុ្ទាុំងឡា ្ង យទ្វតា
ទាុំងឡា  ុំយៅនូវព្រះធាតុ្មួ្ អងគៗ    កាន់ចកកវា ដត្ទ្ និងដត្ទ្ 
គឺ ព្រះធាតុ្មួ្ អងគៗ កនញងចកកវា មួ្ ៗ ខ្ញុំព្រះករុ សូម្ព្កាប
ថាវ៉ា បងគុំព្រះធាតុ្ទាុំងឡា ខ្ដលយទ្វតា និងម្នុស៉ាសទាុំងឡា ខ្ត្ង
បូជា ។ 

អ្ដ្ឋា រម្ស  ម្េវ វសសសម្ត ធមោ ម្សាម្កា តធ អាហ  
ចត រាសីតិសហសា  ម្ចតិោ ច ការាបិត្ត 
បូជតិ្ត នរម្េម្វហិ  អ្ហ ុំ វោទ េិ ធាត ម្ោ ។ 
 កាលព្រះរុទ្ធសកររបាន ២១៨ ឆន៉ាុំ មានព្រះម្ហាក៉ាសព្ត្

មួ្ អងគព្ទ្ង់ព្រះ ម្្មាម៉ាយសាក កនញងកាលយ ះព្រះអងគបានកសាង
ព្រះយចតិ្ ចុំនួន ៨ មឺុ្ន ៤  ន់ ខ្ញុំព្រះករុ  សូម្ព្កាបថាវ៉ា បងគុំនូវ
ព្រះធាតុ្ទាុំងឡា  (កនញងព្រះយចតិ្ ទាុំងយ ះ) ខ្ដលយទ្វតា និង
ម្នុស៉ាសទាុំងឡា ខ្ត្ងបូជា ។ 
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3 
       វោទ េិ រ េធ ុំ  ភវបារតិណោុំ 
       តិម្ោកម្កត ុំ  តិភម្វកោថ ុំ  
       ម្ោ ម្ោកម្សម្ដ្ឋា   សកល ុំ កិម្លស ុំ 
       ម្ឆត្តវ ន ម្ោម្ធសិ ជន ុំ អ្ននា ុំ 

 ព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធឯ   ព្រះអងគព្បយសើរកនញងយោកព្ទ្ង់កាត់្
បង់នូវកិយលសទាុំងអស់បានយ ើ    ញញុំាងរនជាអននតឲ៉ាយព្តាស់ដឹង
យ ើ  ខ្ញុំសូម្ព្កាបថាវ៉ា បងគុំនូវព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធយ ះ ព្រះអងគឆ្ៃង្ុត្
អុំរីព្ចាុំងត្ន ភរយ ើ  ព្រះអងគជាទ្ង់រ័ ត្នត្ព្ត្យោកមានខ្ត្       
ព្រះអងគមួ្    ជាទី្រឹងត្នសរវសត្វកនញងត្ព្ត្ភរ។ 

យុំ នេោធយ នេោិ ប លិម្ន ច តមី្រ  
យុំ សចចរនធគរីមិ្ក ស េោ ច លម្គគ  
យុំ តតថ ម្ោនកប ម្រ េ នមិ្ោ  ច បាេ ុំ  
ត ុំ បាេលញ្ជ នេហ ុំ សិរសា នមេិ ។ 

សាន៉ាម្ព្រះបាទ្ឯ  ( ខ្ដលព្រះសម្ពញទ្ធ ព្ទ្ង់ព្បតិ្សាឋ៉ានទុ្ក ) 
យលើ ន្ូរខ៉ាាច់ យទ្ៀបយឆ្នរសទឹងយឈាម៉ាះនម្ែទា សាន៉ាម្ព្រះបាទ្ឯ  ( ខ្ដល



ប្បជ ុំប្រះគាថា សរម្សើរគ ណប្រះរតនត្ប្ត                            ម្រៀបម្រៀង្ម្ដ្ឋយ អ្ន តារធម្មោ  ន ីស ផាន ត 

 

    វតាប្រះគនធក ដ ិម្ខតាបាត់ដ ុំបង្                    145                       រ.ស. ២៥៦៤/គ.ស.២០២០ 
 

ព្រះសម្ពញទ្ធ ព្ទ្ង់ព្បតិ្សាឋ៉ានទុ្ក ) យលើភនុំសចចរនធ និងយលើភនុំសុម្នកូដ 
សាន៉ាម្ព្រះបាទ្ឯ  ( ខ្ដលព្រះសម្ពញទ្ធ ព្ទ្ង់ព្បតិ្សាឋ៉ានទុ្ក ) កនញង
យោនកបុរី ខ្ញុំសូម្ព្កាបថាវ៉ា បងគុំយោ ត្៉ាបូងចុំយ ះយៅព្រះបាទ្ និង
សាន៉ាម្ព្រះបាទ្ទាុំងយ ះ ត្នព្រះសក៉ាយមុ្នី។ 

       ស វណោមលិម្ក ស វណោបរវម្ត  
   ស េនកូម្ដ      ម្ោ     នកប ម្រ 

នេោធយ  នេោិ  បញ្ច បាេវរ ុំ   
   ោន ុំ  អ្ហ ុំ  វោទ េិ  េ រម្ត្ត ។ 

ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារអុំរីចមាង៉ា នូវឋាន ខ្ដលមានព្រះបាទ្ដ៏ព្បយសើរ
៥ កខ្នៃង គឺសាថ៉ានយលើភនុំសុវណណមាលិក ១ យលើភនុំសុវណណបរ៌ត្ ១ យលើភនុំ
សុម្នកូដ ១ កនញងយោនកបុរី ១ ខ្ក៉ាបរសទឹងនម្ែទា ១ ។ 

បាម្េស  យសស ជាត្តន ិ ម្េវ ចកាា ន ិសកេោម្ត្ត 
ោោកាម្រហិ ប ណាោ ន ិ វម្នទ ត ុំ ប រសិ តាេ ុំ។ 
កងចព្កទាុំងឡា រីរ ខ្ដលបរិបូណ៌យោ លកខណៈយ ៉្ាសងៗ 

ព្បាកដយ ើ  យោ កម្ែរបស់ខៃួន កនញងសាន៉ាម្ព្រះបាទ្របស់ព្រះម្ហា
បុរសអងគ   ខ្ញុំព្រះករុ សូម្នម្សាក៉ារនូវម្ហាបុរសអងគយ ះ។ 
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សតាិ ច សិរវិម្ចឆ  ច  ននទោិចដដម្េវ ច 
ម្សាវតថិម្កា វដ ុំម្សា ច វឌ្ឍមនញ្ច  បឋីក ុំ  ។ 
រូបលុំខ្រង រូប ទ្ះកុំរូល រូបផ្ក៉ាចនធ ូ រូបសវត្េិកៈ រូបផ្ក៉ាយឈើព្កង 

យលើសីសៈ រូបថាសោក់យព្គឿងសុំខ្ណន រូបតាុំងមាស ។ 
អ្ង្គុសម្ញ្ច វ បាសាម្ធ ម្ត្តរណុំ ឆតាម្េវ ច 
ខម្គាគ  ច ត្តលវណដញ្ច  ម្មរហតថកវជីន ី។ 
រូបកយងវរ រូបព្បាសាទ្ រូបសសរបយងាគ៉ាល រូបឆ្ព្ត្ រូបព្រះខ័ន រូប

ៃ្ិត្សៃឹកយតាន៉ាត្ រូប ៃ្ិត្កនទញ យកាង៉ាក ។ 
ឧណហី ស ុំ េណិ បតាញ្ច  ធេ ុំ នលី បបល ុំ តថា 
រតាម្សត បបលម្ញ្ច វ  បេ េ ុំ ប ណឌ រកិ ុំ តថា ។ 
រូបក៉ាាុំង រូបខ្កវម្ណី រូបបាព្ត្ រូបភួងផ្ក៉ាយឈើ រូបព្រលឹត្យខៀវ 

រូបព្រលឹត្ព្ក ម្ រូបព្រលឹត្ស រូបផ្ក៉ាឈូកព្ក ម្ រូបផ្ក៉ាឈូកស ។ 
ប ណោឃម្ដ្ឋ ប ណោបាតិ សេ ម្ធទ  ចកាវឡក ុំ  
ហិេវ សិម្នរ  ម្ចវ  សូរមិ្ោ ចនទមិ តថា ។ 
រូបឆន៉ាុំងោក់ទឹ្កយរញ រូបថាសោក់ទឹ្កយរញ រូបម្ហាសមុ្ព្ទ្ 

រូបភនុំចកកវា  រូបភនុំយ ម្ នត រូបភនុំសិយនរុ រូបព្រះអាទិ្ត្៉ាយ រូបព្រះចនទ ។ 
នកខត្តា  ចត ម្រា េបីា  េវសិហសសបរតិាកា 

ចកាវតាិ ម្សតសម្ង្ខខ   េចឆ ន ុំ យ គឡុំ តថា ។ 
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រូបផ្ក៉ា នកខត្តឫក៉ាស រូបទ្វីប ុ្ំទាុំង ៤ និងរូបទ្វីបតូ្ច ២០០០ រូប
យសដចចព្ករត្តិ រូបស័ងខ ស រូបព្តី្គូ  ។ 

ចកា ុំ សតា េហាគង្ខគ   េហាម្សោ េហាសរា 
ស បណោម្កា សស មម្រា ធម្ជា បដ្ឋកម្េវ ច  ។ 
រូបកងចព្ក រូបសទឹង ុ្ំ ៧ ខ្ខ៉ាស រូបភនុំទាុំង ៧ រូបព្សះទាុំង ៧ រូប

យសដចព្គុឌ រូបព្កយរើ រូបទ្ង់រ័  រូបទ្ង់ព្រុង ។ 
បាដង្គ ីវសវជីន ី  ម្កោសបរវម្ត្ត តថា 
សីហរាជា រយគេរាជា វោម្ហា ច ឧម្បាសម្ថា  ។ 
រូបវ ៍ រូប ៃ្ិត្កនទញ ចាម្រី រូបភនុំត្កោស រូបយសដចររសី ៍ រូប

យសដចខ្ល៉ា ុ្ំ រូបយសដចយសះវោ កៈ រូបយសដចដុំរីឧយបាសេ  ។ 
វស ក ីោគរាជា ច  ហ ុំម្សា ច ឧសម្ភា តថា 
ឯរាវម្ណា ច េកម្រា ច ហរោិវ ចត េោុោ ច    ។ 
រូបយសដច គវាសុកី រូបយសដច ង៉ាស រូបយសដចយគាឧសភៈ  រូបដុំរី

ឯរវ័ណ  រូបម្ករ រូបសុំយៅមានមុ្ខបួន ។ 
សវចឆកា តថា គាវ ី កននម្រា កិននរបីិ ច 
ករវមី្កា េយូម្រា ច  ម្កាញ្ច រាជា តម្ថវ ច ។ 
រូបយម្យគាយោះ រូបកិននរ រូបកិននរី រូបសត្វករវិក រូបយសដចយកាង៉ាក រូប

យសដចសត្វយព្កៀល ។ 
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ចកាវ កេមិ្ជា ម្ចវ  ជវីញ្ជី វកោេម្កា  
ឆ កាមវចរា ម្េវ  ប្រហោ ម្ោកា ច ម្សាឡស ។ 
រូបយសដចសត្វចាព្ក ក រូបយសដចព្រ ីត្ រូបយទ្វយោក ៦ ជាន់ 

រូបព្រ ែយោក ១៦ ជាន់ ។ 
ឯត្តនដាុតារសត ុំ  លកខណាន ិេម្ហសិម្ោ  
បាម្េស  យសស េសិសម្នា វម្នទ ត ុំ ប រសិ តាេ ុំ   ។ 
លកខណៈ ១០៨  ទាុំងយនះ រខ្ម្ងព្បាកដកនញងសាន៉ាម្ព្រះបាទ្

របស់ព្រះសម្ពញទ្ធអងគឯ  ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធខ្ដលជាបុរសដ៏
ឧត្តម្អងគយ ះ ។ 
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3 
សកាត្តវ   រ េធរតន ុំ   ឱសថ ុំ  ឧតាេ ុំ  វរ ុំ 
ហិត ុំ  ម្េវេន សាន ុំ រ េធម្តម្ជន  ម្សាតថិោ 
នសសនាុបេទវ  សម្រវ េ កាខ   វូបសម្េនាុ  ម្ត ។ 
សូម្ឱ៉ាយឧបព្ទ្រ៉ាយទាុំងឡា ទាុំងរួង  វិ សបាត់្យៅ  សូម្ឱ៉ាយ

យសចកតីទុ្កខទាុំងឡា របស់អនក  សងប់រមាង៉ាប់យៅ  យោ សិរីសួសត ី 
យោ យត្ជានុភារត្នព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់  យព្ ះយ វ្ើយគាររនូវព្រះរុទ្ធរត្ន៍  
ដូចជាឱសេដ៏ឧត្តម្ព្បយសើរ  ជាព្បយោរន៍ដល់យទ្វតា  និងម្នុស៉ាស
ទាុំងឡា   ។ 

សកាត្តវ   ធេោរតន ុំ   ឱសថ ុំ  ឧតាេ ុំ  វរ ុំ 
បរឡិាហូបសេន ុំ  ធេោម្តម្ជន  ម្សាតថិោ 
នសសនាុបេទវ  សម្រវ ភោ  វូបសម្េនាុ  ម្ត ។ 
សូម្ឱ៉ាយឧបព្ទ្រ៉ាយទាុំងឡា ទាុំងរួង  វិ សបាត់្យៅ  សូម្ឱ៉ាយ

ភ័ ទាុំងឡា របស់អនក  សងប់រមាង៉ាប់យៅ  យោ សិរីសួសតី  យោ 
យត្ជានុភារត្នព្រះ្ម៌្  យព្ ះយ វ្ើយគាររនូវព្រះ្ម្ែរត្ន៍  ដូចជាឱសេ
ដ៏ឧត្តម្ព្បយសើរ  ជាយព្គឿងរមាង៉ាប់នូវយសចកតីព្កវល់ព្កវា  ។ 
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សកាត្តវ   សង្េរតន ុំ   ឱសថ ុំ  ឧតាេ ុំ  វរ ុំ 
អាហ ម្នយយុំ  បាហ ម្នយយុំ សង្េម្តម្ជន  ម្សាតថិោ 
នសសនាុបេទវ  សម្រវ ម្រាគា  វូបសម្េនាុ  ម្ត ។ 
សូម្ឱ៉ាយឧបព្ទ្រ៉ាយទាុំងឡា ទាុំងរួង  វិ សបាត់្យៅ  សូម្ឱ៉ាយ

យរគទាុំងឡា របស់អនក  សងប់រមាង៉ាប់យៅ  យោ សិរីសួសតី  យោ 
យត្ជានុភារត្នព្រះសង៉ាឃ  យព្ ះយ វ្ើយគាររនូវព្រះសង៉ាឃរត្ន៍  ដូចជាឱស
េដ៏ឧត្តម្ព្បយសើរ  ជាវត្េញគួរយគ ុំម្កបូជា  ជាវត្េញគួរយគទ្ទួ្លរក់ទាក់ ។ 

នតថិ  ម្េ  សរណុំ  អ្ញ្ោ ុំ   រ ម្ធធ   ម្េ  សរណុំ  វរ ុំ 
ឯម្តន  សចចវម្ជជន  ម្ហាត   ម្ត   ជយេង្គល ុំ  ។ 
ទី្រឹងដត្ទ្របស់ខ្ញុំមិ្នមានយ ើ   មានខ្ត្ព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់  ជា

ទី្រឹងដ៏ព្បយសើររបស់ខ្ញុំ  យោ កិរិោយ លនូវ ក៉ាយសចចៈយនះ  សូម្
រ ម្ងគលយកើត្មានដល់អនក  ។ 

នតថិ ម្េ សរណុំ អ្ញ្ោ ុំ ធម្មោ  ម្េ សរណុំ វរ ុំ 
ឯម្តន សចចវម្ជជន  ម្ហាត  ម្ត ជយេង្គល ុំ  ។ 
ទី្រឹងដត្ទ្របស់ខ្ញុំមិ្នមានយ ើ   មានខ្ត្ព្រះ្ម៌្  ជាទី្រឹងដ៏

ព្បយសើររបស់ខ្ញុំ  យោ កិរិោយ លនូវ ក៉ាយសចចៈយនះ  សូម្រ 
ម្ងគលយកើត្មានដល់អនក  ។ 
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នតថិ ម្េ សរណុំ អ្ញ្ោ ុំ    សម្ង្ោ ម្េ សរណុំ  វរ ុំ 
ឯម្តន សចចវម្ជជន    ម្ហាត  ម្ត ជយេង្គល ុំ  ។ 
ទី្រឹងដត្ទ្របស់ខ្ញុំមិ្នមានយ ើ   មានខ្ត្ព្រះសង៉ាឃ ជាទី្រឹងដ៏

ព្បយសើររបស់ខ្ញុំ  យោ កិរិោយ លនូវ ក៉ាយសចចៈយនះ  សូម្រ 
ម្ងគលយកើត្មានដល់អនក  ។ 

យុំ កិញ្ចិ  រតន ុំ ម្ោម្ក វជិជតិ វវិធិ ុំ ប ថ  រតន ុំ 
 រ េធសេ ុំ នតថិ តសាោ   ម្សាតថ ីភវនាុ ម្ត  ។ 

រត្នៈឯ មួ្ កនញងយោកមានយព្ចើនខ្បបយព្ចើនោយ៉ាង  រត្នៈ
ទាុំងយ ះរុុំយសែើនឹងព្រះរុទ្ធរត្នៈយ ើ     យព្ ះយ តុ្យ ះ  សូម្សិរី- 
សួសតីទាុំងឡា  យកើត្មានដល់អនក ។ 

យុំ កិញ្ចិ  រតន ុំ ម្ោម្ក វជិជតិ វវិធិ ុំ ប ថ  រតន ុំ  
ធេោសេ ុំ នតថិ តសាោ   ម្សាតថ ីភវនាុ ម្ត  ។ 
រត្នៈឯ មួ្ កនញងយោកមានយព្ចើនខ្បបយព្ចើនោយ៉ាង  រត្នៈ

ទាុំងយ ះរុុំយសែើនឹងព្រះ្ម្ែរត្នៈយ ើ    យព្ ះយ តុ្យ ះ   សូម្សិរី- 
សួសតីទាុំងឡា  យកើត្មានដល់អនក ។ 

យុំ កិញ្ចិ  រតន ុំ ម្ោម្ក វជិជតិ វវិធិ ុំ ប ថ  រតន ុំ 
សង្េសេ ុំ នតថិ តសាោ  ម្សាតថ ីភវនាុ ម្ត  ។ 
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រត្នៈឯ មួ្ កនញងយោកមានយព្ចើនខ្បបយព្ចើនោយ៉ាង  រត្នៈ
ទាុំងយ ះរុុំយសែើនឹងព្រះសង៉ាឃរត្នៈយ ើ   យព្ ះយ តុ្យ ះ  សូម្សិរី- 
សួសតីទាុំងឡា  យកើត្មានដល់អនក  ។ 

 

 

3 
ស គត ុំ ស គត ុំ ម្សដា ុំ  ក សល ុំក សល ុំ ជហ ុំ 

អ្េត ុំ អ្េត ុំ សនា ុំ  អ្សេ ុំ អ្សេ ុំ េន ុំ ។ 

សរណុំ សរណុំ ម្ោក ុំ អ្រណុំ អ្រណុំ ករ ុំ 

អ្ភយុំ អ្ភយុំ ោន ុំ  ោយក ុំ ោយក ុំ នម្េ។  

ខ្ញុំសូម្នម្សាក៉ារនូវព្រះរុទ្ធជាមាច៉ាស់ ព្ទ្ង់យសតចោងយៅដ៏លអ 
ព្ទ្ង់ព្តាស់ដ៏លអ ព្ទ្ង់ជាអនកដ៏ព្បយសើរ ព្ទ្ង់លះនូវកុសល និងអកុសល 
ព្ទ្ង់យវៀរចាកយសចកតីសាល៉ាប់ ព្ទ្ង់ទ្ម្ៃញះដល់អម្ត្និ វ៉ាន ព្ទ្ង់ជាអនកសងប់ 
មិ្នមានអនក មួ្  យសែើយោ ព្រះអងគ ព្ទ្ង់ព្បទាននូវវត្េញខ្ដលគាម៉ានអវី
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ដូច ព្ទ្ង់ជាទី្រឹង ព្ទ្ង់ជាទី្រឭករបស់សត្វយោក ព្ទ្ង់មិ្នមាន
កិយលស ព្ទ្ង់យ វ្ើភារមិ្នមានកិយលស ព្ទ្ង់មិ្នមានភ័  ព្ទ្ង់ ុំយៅ
កាន់ឋានៈមិ្នមានភ័  ព្ទ្ង់ ុំសត្វយៅកាន់ព្រះនិ វ៉ាន។ 

  

3 
នម្ម  តសារហនាសស ភគវនាសស  សតថុម្ោ 

សមោ សេពុេធសស  មយម្ត្តថ  ម្ោកម្ជដាសស  ត្តេមិ្ោ ។ 

ខ្ញុំព្រះករុ   សូម្ព្កាបថាវ៉ា បងគុំ  នម្សាក៉ារចុំយ ះព្រះមាន
ព្រះភាគ  អរ នតសមាម៉ាសម្ពញទ្ធអងគយ ះ  ព្រះអងគជាព្រះបរម្សាសាត៉ាដ៏
ព្បយសើរបុំ្ុត្កនញងយោក  ព្ទ្ង់ជាបុគគលដ៏នឹង្ឹង  ។ 
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3 
(បិដកម្លខ ២១ េ ុំរ័រ  ១៥៤) 

  សោវ ភិភូ        សរវវេូិហេសោ ិ 

  សម្រវស   ធម្េោស   អ្នូបលិម្ត្តា  

  សរវញ្ជ ម្ហា តណហ កខម្យ វេិ ម្ត្តា  

  សយុំ អ្ភិញោ យកេ េទមិ្សយយុំ ។ 

ន ម្េ អាចរមិ្ោ  អ្តថិ  សេមិ្សា ម្េ ន វជិជតិ 

សម្េវកសោ ិ  ម្ោកសោ ឹ  នតថិ  ម្េ  បដបិ គគម្ោ  

អ្ហញ្ហិ  អ្រហា ម្ោម្ក អ្ហ ុំ  សត្តថ   អ្ន តាម្រា 

ឯម្កាេហិ  សមោ សេពុ ម្ធធ  សីតិភូម្ត្តសោ ិ   នរិវុម្ត្ត   

ធេោចកា ុំ   បវម្តាត ុំ  គចឆ េិ  កាសិន ុំ  ប រ ុំ  

អ្នធភូតសោ ិ   ម្ោកសោ ឹ   អាហញ្ោឹ   អ្េតេ នទុភនិា ិ។ 
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ត្ថាគត្ជាអនកព្គប់សងកត់្យត្ភូមិ្ក្ម៌្ទាុំងអស់  ព្តាស់ដឹងនូវ
ចតូ្រភូមិ្ក្ម៌្ទាុំងអស់   មិ្នព្បឡាក់យោ កិយលសកនញងយត្ភូមិ្ក្ម៌្
ទាុំងអស់  បានលះយចាល  នូវយត្ភូមិ្ក្ម៌្ទាុំងអស់យ ើ   មានចិត្ត
្ុត្ព្ស ះ  យព្ ះអស់យៅត្នត្ ហ៉ាយ ើ   ដឹងច៉ាាស់នូវចតូ្រភូមិ្ក្ម៌្  
យោ ខៃួនឯង  ចាុំបាច់ចុំយ ះព្គូ   ត្ថាគត្មិ្នមានអាចារ៉ាយយទ្  មិ្ន
មានបុគគលយសែើនឹងត្ថាគត្យទ្  កនញងយោកយនះ  ព្រម្ទាុំងយទ្វយោក     
ក៏មិ្នមានបុគគលយព្បៀប ទ្ឹម្នឹងត្ថាគត្បានយ ើ   យព្ ះថា  ត្ថាគត្
ជាអរ នតកនញងយោក  ជាសាសាត៉ាខពស់្ុត្  ជាអនកព្តាស់ដឹង  យោ 
ព្បត្រចុំយ ះខៃួនឯង  ត្ថាគត្មានយសចកតីព្ត្ជាក់  មានយភៃើងកិយលស
រលត់្យ ើ   ឥ ូវត្ថាគត្  យៅកាន់ព្កុងត្នរួករនអនកកាសី   យដើម្៉ាបី
នឹងសខ្ម្តង្ម្ែចកក  (យោ បុំណងថា)  ត្ថាគត្នឹងទូ្ងសគររ័   ត្ន
អម្ត្និ វ៉ាន  ចុំយ ះសត្វយោកខ្ដលងងឹត្  គឺអវិជាជ៉ាកុំរុងព្គប់សងកត់្។ 
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3 
(បិដកម្លខ  ៣៧  េ ុំរ័រ  ១១១) 

  ោវត្ត  ភិកខម្វ  សត្តា   អ្បបធ  វ  េវបិបធ 

  វ  ចត បបធ  វ រហ បបធ  វ  របូិម្ោ  វ  

  អ្របូិម្ោ  វ  សញ្ោិ ម្ោ   វ   អ្សញ្ោិ ម្ោ  វ  

  ម្នវសញ្ោី ោសញ្ោិ ម្ោ  វ   តថាគម្ត្ត   ម្តស ុំ  

  អ្គគេកាខ យតិ       អ្រហ ុំ       សមោ សេពុ ម្ធធ   ។ 

មាន៉ាលភិកខញទាុំងឡា   រួកសត្វទាុំងប ុ ម៉ាន  ជាសត្វឥត្យរើងកតី    
មានយរើងរីរកតី  មានយរើងបួនកតី  មានយរើងយព្ចើនកតី  មានរូបកតី  ឥត្រូបកតី  
មានសញ្ញ៉ាកតី  ឥត្សញ្ញ៉ាកតី  មានសញ្ញ៉ាក៏មិ្នខ្ម្ន  មិ្នមានសញ្ញ៉ាក៏
មិ្នខ្ម្នកតី   ព្រះត្ថាគត្អរ នតសមាម៉ាសម្ពញទ្ធ  ព្បាកដជាព្បយសើរជាង
រួកសត្វទាុំងយ ះ  ។  
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3        
              (បដិកម្លខ ៥២  េ ុំរ័រ  ២៧៤) 

ត លេត លញ្ច    សេភវ ុំ  

ភវសង្ខខ រេវសសជជ ិ េ ន ិ 

អ្ជឈតារម្ត្ត សមហិម្ត្ត  

អ្ភិនទ ិកវចេវិតាសេភវនា ិ។ 

ព្រះរុទ្ធជាអនកព្បារ្  បានលះបង់កុសលចិត្ត  ខ្ដលគួរេៃឹងបាន  
និងេៃឹងមិ្នបាន្ង  កិយលសជាខ្ដនយកើត្្ង  សងាខ៉ារព្បព្រឹត្តយៅកនញង
ភរ្ង  ព្ទ្ង់យព្ត្កអរកនញងខ្ងកនញង មានព្រះ ឫទ័្ តាុំងមាុំយ ើ   
បានទ្មាល៉ា ប ត៉ាញ  គឺកិយលស ខ្ដលមានកនញងខៃួនជាខ្ដនយកើត្  ដូច
ជាយព្គឿងយព្កាះ  ។ 
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3 
ឧកាស ខ្ញុំសូម្យគាររ! 
ម្ោ បន ធមោ ន ធេោបបដបិម្ោន  វហិរតិ សាេចីបិបដបិម្ោន  

អ្ន ធេោចរ ី ម្សា តថាគត ុំ សកាម្រាតិ គរ កម្រាតិ មម្នតិ បូម្ជតិ 
បរមយ បូជាយ បដបិតាិបូជាយ ។ 

 អនកឯ មួ្  ជាអនកព្បតិ្បត្តិនូវ្ម៌្ដ៏សម្គួរដល់្ម៌្ ជាអនក 
ព្បតិ្បត្តិយោ ព្តឹ្ម្ព្តូ្វ ជាអនកព្បព្រឹត្តតាម្្ម៌្ជាព្បព្កតី្ អនកយ ះ 
យឈាម៉ាះថា យ វ្ើសកាក៉ារៈ យ វ្ើយសចកតីយគារររប់អានបូជានូវព្រះត្ថាគត្ 
យោ បដិបត្តិបូជា ជាបូជាដ៏ឧត្តម្។ 

សរវបាបសស អ្ករណុំ ក សលសសបូសេបធ 
សចិតាបរមិ្ោេបន ុំ   ឯត ុំ រ ធធ ន សាសន ុំ ។  
កិរិោម្ិនយ្វើនូវបាបទាុំងរួង កិរិោបុំយរញកុសល ករិិោយ្វើចិត្ត

របស់ខៃួនឲ៉ាយ្ូរ្ង ់ ទាុំងយនះជា ក៉ាយយព្បៀនព្បយៅ ត្នព្រះរុទ្ធទាុំងឡា  ។ 
   ខនា ីបរេ ុំ តម្បា តតិីកាខ   

នោិវ ន ុំ បរេ ុំ វតនា ិរ ធធ  
   ន ហិ បរវជមិ្ត្ត របូោត ី 
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     សេម្ណា ម្ហាតិ បរ ុំ វមិ្ហឋយម្ោា  ។ 
 អុំណត់្គឺយសចកតីអត់្្ន់ ជាត្ប្ម៌្ដ៏ឧត្តម្ ព្រះរុទ្ធទាុំងឡា  

ព្ទ្ង់ព្តាស់ថា  ព្រះនិ វ៉ានជាគុណជាត្ដ៏ឧត្តម្  អនកបួសខ្ដលយបៀត្- 
យបៀនសត្វដត្ទ្ សមាល៉ាប់សត្វដត្ទ្ មិ្នខ្ម្នជាបរវរិត្ មិ្នខ្ម្នជា     
សម្ណៈយ ើ ។ 

អ្នូបវម្ធ អ្នូបោម្ត្ត បាតិម្មម្កខ ច ស ុំវម្រា 
េតាញ្ោុ ត្ត ច ភតាសោ ឹ  បនាញ្ច  សយោសន ុំ 
អ្ធចិិម្តា ច អាម្ោម្គា ឯត ុំ រ ធធ ន សាសន ុំ ។  
កិរិោមិ្នតិ្ះយដៀលអនកដត្ទ្ ១ កិរិោមិ្នយបៀត្យបៀនអនកដត្ទ្ 

១ កិរិោសព្ងួម្កនញងបាតិ្យមាកខ   ១ ភាវៈដឹងព្បមាណកនញងភតាត៉ាហារ ១ 
ទី្យដក និងទី្អងគញ ដ៏សាង៉ាត់្ ១ កិរិោបុំយរញរ៉ា្ោម្កនញងអ្ិចិត្ត ១ 
ទាុំងយនះ  ជា ក៉ាយយព្បៀនព្បយៅត្នព្រះរុទ្ធទាុំងឡា  ។  

សីលសមធគិ ណាន ុំ  ខនដ ិបធានការណុំ 
សម្រវបិ ក សោ ធមោ   ខនាាម្យវ វឌ្ឍនា ិម្ត ។  
យសចកតីអត់្្ន់ ជាយ តុ្ ជាទី្តាុំង ត្នគុណគឺសីលនិងសមា្ិ  

ទាុំងឡា  ្ម៌្ទាុំងឡា ជាកុសលទាុំងអស់យ ះ ខ្ត្ងចយព្ម្ើន 
យោ យសចកតីអត់្្ន់ខ្ម្នរិត្។  
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ម្កវោន ុំបិ បាបាន ុំ   ខនា ិេូល ុំ នកិនាតិ  
គរហកលហាេនី ុំ   េូល ុំ ខណតិ ខនាមិ្កា ។ 

     យសចកតីអត់្្ន់ ខ្ត្ងកាត់្បង់នូវឫសត្នបាបទាុំងឡា ទាុំងអស់ 
បុគគលអនកអត់្្ន់ យឈាម៉ាះថា រីករំយលើងនូវឫសត្នយទាសទាុំងឡា  
មាន ក៉ាយតិ្ះយដៀល និងការយឈាល៉ាះព្បខ្កកជាយដើម្។  

ខនា ិធរីសសលង្ខា ម្រា   ខនា ិតម្បា តបសសិម្ោ 
ខនា ិរល ុំ វ យតនី ុំ   ខនា ិហិតស ោវហា ។ 
យសចកតីអត់្្ន់    ជាយព្គឿងអលងាក៉ាររបស់អនកព្បារ្      យសចកតី

អត់្្ន់ ជាយព្គឿងដុត្បង់នូវបាបរបស់អនកខ្ដលមានត្ប្ម៌្ យសចកតី
អត់្្ន់ ជាកមាល៉ាុំងរបស់អនកព្បព្រឹត្ត្ម៌្ យសចកតីអត់្្ន់ ជាគុណជាតិ្ ុំ
ម្កនូវព្បយោរន៍ និងយសចកតីសុខ។  

ខនាមិ្កា ម្េតវ ោភ ី យសសសី ស ខសីលវ  
បិម្ោ ម្េវេន សាន ុំ  េោម្បា ម្ហាតិ ខនាមិ្កា ។  
អនកអត់្្ន់ ជាអនកមានមិ្ព្ត្សមាល៉ាញ់ ជាអនកមានោភ ជាអនក

មាន ស ជាអនកមានយសចកតីសុខជាព្បព្កតី្ អនកអត់្្ន់ រខ្ម្ងជាទី្ 
ព្សឡាញ់ជាទី្គាប់ចិត្ត  ត្នយទ្វតានិងម្នុស៉ាសទាុំងឡា  ។  
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អ្តាម្ោបិ បម្រសញ្ច   អ្ត្តថ វម្ហា វ ខនាមិ្កា  
សគគម្មកខគេ ុំ េគគ ុំ   អារ ម្ឡាហ  ម្ហាតិ ខនាមិ្កា ។  
អនកអត់្្ន់   ជាអនក ុំម្កនូវព្បយោរន៍ដល់ខៃួន្ង   ដល់រន

ទាុំងឡា ឯយទ្ៀត្្ង  អនកអត់្្ន់ ជាអនកយ ើងកាន់ ៃ្ូវជាទី្យៅកាន់
សាថ៉ានសួគ៌ និងព្រះនិ វ៉ាន។ 

សតថុម្ោ វចម្ោវេ ុំ  កម្រាតិម្យវ ខនាមិ្កា  
បរមយ ច បូជាយ   ជនិ ុំ បូម្ជតិ ខនាមិ្កា ។  
អនកអត់្្ន់  យឈាម៉ាះថា   យ វ្ើតាម្នូវព្រះរុទ្ធដីកា   ជាឱវាទ្ត្ន

ព្រះសាសាត៉ាខ្ម្នរិត្   អនកអត់្្ន់   យឈាម៉ាះថា   បូជានូវព្រះវិរិត្មារ 
យោ ការបូជាដ៏ឧត្តម្។ 

េ លល ភញ្ច  េន សសតា ុំ   រ េធុបាម្ធ ច េ លល ម្ភា  
េ លលភា ខណសេបតាិ  សេធម្មោ  បរេេ លល ម្ភា ។ 
ភាវៈយកើត្ជាម្នុស៉ាស គឺសត្វទាុំងឡា បានយោ កព្ម្ កិរិោ 

ព្តាស់ជាព្រះរុទ្ធ គឺសត្វទាុំងឡា បានយោ កព្ម្ កិរិោដល់ព្រម្ 
យោ ខណៈ គឺបានយកើត្រួបនឹងព្រះរុទ្ធ ឬនឹងព្រះរុទ្ធសាស  គឺ
សត្វទាុំងឡា បានយោ កព្ម្ ្ម៌្របស់សប៉ាបញរស គឺសត្វទាុំងឡា 
បានយោ កព្ម្ត្ព្កខ្លង។  
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ស ម្ោ រ ធធ នេ បបម្ធ ស ម្ោ សេធេោម្េសោ 
ស ោ សង្េសស សាេគគ ី សេគាគ ន ុំ តម្បា ស ម្ោ ។ 
 កិរិោបានព្តាស់ត្នព្រះរុទ្ធទាុំងឡា   ុំម្កនូវយសចកតសីខុ

កិរិោសខ្ម្តងនូវ្ម្រ៌បសស់ប៉ាបញរស  ុំម្កនូវយសចកតសីុខ យសចកតពី្រម្
យព្រៀងគាន៉ារបសស់ង៉ាឃ ឬរួកព្កុម្  ុំម្កនវូយសចកតសីខុ យសចកតីរ៉ា្ោម្
របស់អនកខ្ដលព្រម្យព្រៀងគាន៉ាទាុំងឡា   ុំម្កនូវយសចកតីសខុ។  

ស ម្ោ វមិ្វម្កា ត ដាសស  ស តធេោសស បសសម្ត្ត 
អ្រោបជឈុំ ស ខ ុំ ម្ោម្ក  បាណភូម្តស  សញ្ោ ម្ម ។ 
យសចកតីសងប់សាង៉ាត់្របស់អនកខ្ដលយព្ត្កអរកនញងទី្សាង៉ាត់្ ជាអនក

មាន្ម៌្បានសាត៉ាប់យ ើ  រិចារ យ ើញនូវ្ម៌្  ុំម្កនូវយសចកតី
សុខ  កិរិោមិ្នយបៀត្យបៀន  គឺកិរិោសព្ងួម្ចុំយ ះសត្វទាុំងឡា   
 ុំម្កនូវយសចកតីសុខកនញងយោក។  

ស ោ វរិាគត្ត ម្ោម្ក  កាមន ុំ សេតិកាម្ម  
អ្សោ ិមនសស វនិម្ោ  ឯត ុំ ម្វ បរេ ុំ ស ខ ុំ ។ 
 ភាវៈព្បាសចាករគៈ   គឺកិរិោកនៃងនូវកាម្ទាុំងឡា     ុំ

ម្កនូវយសចកតីសុខកនញងយោក   កិរិោយ វ្ើឲ៉ាយវិ សនូវអសែិមានះយនះ
ឯង  ុំម្កនូវយសចកតីសុខដ៏ឧត្តម្។  
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កិម្ចឆ  េន សសបបដោិម្ភា  កិចឆ ុំ េចច ន ជវីតិ ុំ  
កិចឆ ុំ សេធេោសសវន ុំ   កិម្ចឆ  រ ធធ នេ បបម្ធ ។ 
 កិរិោព្ត្ ប់បានអត្តភារជាម្នុស៉ាស  ជាការលុំបាក   យសចកតី 

រស់យៅរបស់សត្វទាុំងឡា  ជាការលុំបាក កិរិោសាត៉ាប់នូវព្រះសទ្ធម្ែ 
ជាការកព្ម្  កិរិោបានព្តាស់ត្នព្រះរុទ្ធទាុំងឡា  ជាការលុំបាក។  

សតថុម្ោ សេធេោ ុំ ស ត្តវ  សរវសោ ឹ ជនិសាសម្ន 
 កបាន ិសតសហសាន ិ េ គគត ឹម្សា ន គចឆតិ ។ 
 បុគគលឯ  បានសាត៉ាប់នូវព្រះសទ្ធម្ែរបស់ព្រះសាសាត៉ា(ខ្ដល

រប់បញ្ចូល) កនញង ក៉ាយយព្បៀនព្បយៅត្នព្រះវិរិត្មារទាុំងរួង បុគគល
យ ះ   រខ្ម្ងមិ្នយៅកាន់ទុ្គគតិ្អស់ខ្សនកប៉ាប។  

ប រវម្ណហ  បិណឌ បាតញ្ច   សាយម្ណហ  ធេោម្េសន ុំ 
បម្ធម្ស ភិកខុឱវេ ុំ  អ្ឌ្ឍរម្តា ម្េវបញ្ហ ន ុំ 
បចចូ ម្សវ គម្ត កាម្ល  ភោវ ភម្រវ វមិ្ោកន ុំ 
ឯម្ត បញ្ច វមិ្ធ កិម្ចច  វមិ្សាម្ធតិ េ នបិ ង្គម្វតិ ។  
ព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធ  ជាចម្៉ាបងជាងអស់អនកព្បារ្  ព្ទ្ង់រព្ម្ះនូវ

រុទ្ធកិចចទាុំងឡា  ៥ ព្បការយនះ គឺកនញងយរលព្រឹក ព្ទ្ង់យសតចយៅ
បិណឌបាត្ ១ កនញងយរលោង៉ាចព្ទ្ង់សខ្ម្តង្ម្ែយទ្ស  ១ កនញងយរល
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ព្រលប់ព្ទ្ង់ព្បទានឱវាទ្ដល់រួកភិកខញ ១ កនញងយរលអព្ធាព្ត្ ព្ទ្ង់យោះ
ព្បសាន៉ាត្នយទ្វតា ១ កនញងយរលរិត្ភៃឺ ព្ទ្ង់ព្បយម្ើលម្នូវសត្វយោកខ្ដល
គួរព្តាស់ដឹង និងមិ្នគួរព្តាស់ដឹង ១ ។  

ក កាុម្ដ គរភវម្សា ច  ម្សាម្ណ ច េរនកិខេ ិ

ឧសម្ភ រាជសេបតាិ   សម្ស បរវជមិ្ត្ត ជមិ្ោ ។  

ព្រះវិរិត្មារ ព្ទ្ង់ោងចុះម្កអាព្ស័ យៅកនញងព្រះគភ៌ (ត្ន
ព្រះវរមាតា)កនញងឆន៉ាុំរកា  ព្ទ្ង់ព្បសូព្ត្ចាកព្រះគភ៌កនញងឆន៉ាុំច  ព្ទ្ង់
យសា ររសម្៉ាបត្តិកនញងឆន៉ាុំឆ្ៃូវ   ព្ទ្ង់ព្រះ ន្ូសកនញងឆន៉ាុំយថាះ។  

ក កាុម្ដ សរវញ្ោូ  រ ធធ   តតថ ចកា ុំ បវតាយិ  

នោិវ នគេន ុំ សម្បប   សហសសុំ បញ្ច  េូសិម្ក ។ 

 ព្ទ្ង់ព្តាស់ដឹងជា ព្រះសរវញ្ញូរុទ្ធកនញងឆន៉ាុំរកា ព្ទ្ង់សខ្ម្តងនូវ
ព្រះ្ម្ែចកកកនញងឆន៉ាុំយ ះ ព្ទ្ង់ោងចូលកាន់ព្រះនិ វ៉ានកនញងឆន៉ាុំម្៉ាាញ់ 
ព្រះរុទ្ធសាស នឹងព្គប់ ៥០០០ គត់្កនញងឆន៉ាុំរូត្ ។ 

ឱកាម្ោា  ច គរ វរសោ ឹ  ស ប្កវម្រ ច នកិខេិ  
សេពុ ម្ធធ  រ ធវរសោ ឹ   អ្ង្ខគ ម្រ បរនិរិវុម្ត្ត ។ 
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ព្ទ្ង់ោងចុះកាន់ព្រះគភ៌ (ត្នព្រះវរមាតា) កនញងត្េងព្រ ស៉ាបត្ិ៍ 
 ព្បសូព្ត្កនញងត្េងសុព្ក បានព្តាស់ដឹងជាព្រះសម្ពញទ្ធកនញងត្េងរុ្ បរិនិ វ៉ាន 
កនញងត្េងអងាគ៉ារ។  

អាសាឡហប ណោម្មកាម្ោា   វសិាម្ខម្យវ នកិខេ ិ
 វសិាខប ណោេ ីសេពុម្ធធ   វសិាម្ខ បរនិរិវុម្ត្ត ។ 
ព្រះអងគោងចុះកាន់ព្រះគភ៌ (ត្នព្រះវរមាតា) កនញងត្េងយរញ

បូណ៌មី្ ខ្ខអាសា្ ព្បសូព្ត្កនញងត្េងយរញបូណ៌មី្ខ្ខវិសាខ បានព្តាស់
ជាព្រះសម្ពញទ្ធ  កនញងត្េងយរញបូណ៌មី្ខ្ខវិសាខ បរិនិ វ៉ានកនញងត្េងយរញ
បូណ៌មី្ ខ្ខវិសាខ។  

នរិវុម្ត ម្ោកោថេហិ  សេពុ ម្េធ អ្គគប គគម្ល  
បដមិ ម្ោធរិ កាខ  ច   ថូបា ច ជនិធាត ម្ោ 
ចត រាសីតិសហសស-  ធេោកខោធ  ស ម្េសិត្ត 
អ្គគបបវតានដ្ឋា ម្ន   ឋបិត្ត ម្ហានា ិបាណិន ុំ ។  
កាលព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធ ជាអគគបុគគល ជាទី្រឹងត្នសត្វយោក     

បរិនិ វ៉ានយៅយ ើ    ព្រះបដិមា្ង   យ ្ិព្រឹក៉ាស្ង    ព្រះសតូប្ង   
ព្រះរិនធាតុ្្ង ព្រះ្ម៌្ ៨  ែឺន ៤  ន់្ម្ែកខនធ   ខ្ដលព្រះអងគព្ទ្ង់
សខ្ម្តងយ ើ យោ ព្បត្រ្ង ជាវត្េញ គឺព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធព្ទ្ង់ព្បតិ្សាឋ៉ាន
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ទុ្ក   កនញងឋានដ៏ព្បព្រឹត្តយៅ    យដើម្៉ាបីជាបញុ្ញយកខត្តដ៏ព្បយសើរ      របសស់ត្វ
ទាុំងឡា ។  

ឥតិ សមោ សេពុ ម្េធន   ម្េសិត ុំ ឱវេ ុំ ចិម្តា 
ឋម្បត្តវ  សមោ សេពុ ម្េធន  វ តាបបកាម្រន បដបិតាិ 
បូជាយ បូជ ុំ កម្រាម្នាន  ម្ោកិយម្ោក តារ- 
សេបតាិសិេធ ុំ កាតរវ ុំ   ឧកាស អារាធន ុំ កម្រាេិ ។ 
 បុគគលគួរត្ម្កល់នូវឱវាទ្ ខ្ដលព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធព្ទ្ង់សខ្ម្តង

យ ើ  ទុ្កកនញងចិត្តយ ើ យ វ្ើការបូជា យោ បដិបត្តិបូជា យោ នូវ
ព្បការ ខ្ដលព្រះសមាម៉ាសម្ពញទ្ធព្តាស់សខ្ម្តងយ ើ  គួរយ វ្ើឲ៉ាយសយព្ម្ចនូវ
សម្៉ាបត្តិជាយោកិ ៈ និងយោកុត្តរៈ ខ្ញុំសូម្យគាររ អារ្ ទុ្កយោ 
ព្បការ ដូយចនះ។  
    ឧកាស សិរសីកសេ នសិរវញ្ោុ រ េធសស រលវបបចចុសសេម្យ 
ក សិោរាយ    យេកសាោនេនាម្រ   អ្េ េហ ិ    សបបស ុំវឆឆម្រ     
គេិហឧត េហ ិ វសិាខមម្ស ស កាបបម្កខ បណោរសិោ តិថយិុំ          
ភ េោវម្រ ភ េោោម្េ អ្ន រាធនកខតាេវិម្ស បរនិោិវ ន ុំ              
អ្ម្ហាសិ    អ្ន បាេមិ្សសាយ    នោិវ នធាត ោ ។ 
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 ខ្ញុំសូម្យគាររ សយម្តចព្រះសិរីសក៉ាយមុ្នីសរវញ្ញូរុទ្ធជាមាច៉ាស ់
ព្ទ្ង់បរិនិ វ៉ានយ ើ យោ អនុបាទិ្យសសនិ វ៉ានធាតុ្    កនញងចយ ល៉ាះ
យដើម្សាលព្រឹក៉ាសទាុំងគូ រិត្ព្កុងកុសិ រ កនញងបចចូសសម័្ ដ៏មាន
កមាល៉ាុំង កនញងត្េងត្ននកខត្តឫក៉ាសយឈាម៉ាះអនុរ្ៈ កនញងត្េងអងាគ៉ារ ោម្អងាគ៉ារ 
ជាតិ្េីយរញបូណ៌មី្    ខ្ងយខនើត្ខ្ខវិសាខ    កនញងគិម្ហរដូវ   ឆន៉ាុំម្៉ាាញ់     ឯ
យ ះយហាង៕ 

ភាសិម្ត្តវេសម្ង្ខប ចប់ 

 

3 
យសស  សធធ   តថាគម្ត  អ្ចោ  ស បតិដាតិ្ត 

 សីលញ្ច  យសស កលោណុំ  អ្រយិកនា ុំ  បស ុំសិត ុំ  
 សម្ង្េ បសាម្ធ យសសតថិ  ឧជូភូតញ្ច   េសសន ុំ  
 អ្េលិម្ធទ តិ  ត ុំ  អាហ   អ្ម្មឃនាសប  ជវីតិ ុំ ។ 

បុគគលឯ   មានយសចកតីយរឿ  ត្ម្កល់មាុំឥត្កយព្ម្ើក  ចុំយ ះ
ព្រះត្ថាគត្ បុគគលឯ   មានសីលដ៏លអ  ជាទី្យព្ត្កអរត្នព្រះអរិ ៈ  
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ខ្ដលព្រះអរិ ៈទាុំងឡា   យោកសរយសើរយ ើ     បុគគលឯ   
មានយសចកតីព្រះថាល៉ាកនញងព្រះសង៉ាឃ្ង   មានយសចកតី ល់យ ើញដ៏ព្តឹ្ម្
ព្តូ្វ្ង  បណឌិត្ទាុំងឡា យោកយៅបុគគលយ ះថា  មិ្នខ្ម្នជាអនក
ទាល់ព្កយ ើ   រីវិត្របស់បុគគលយ ះ  មិ្នខ្ម្នយសាះសូន៉ាយឥត្
ព្បយោរន៍យ ើ   ។ 
 តសាោ   សេធញ្ច   សីលញ្ច  បសាេ ុំ  ធេោេសសន ុំ 
 អ្ន យ ម្ញ្ជ ថ  ម្េធាវ ី សរ ុំ  រ ធធ ន  សាសន ុំ ។ 

យព្ ះយ តុ្យ ះ  បុគគលអនកមានព្បាជាញ៉ា  កាលរឭកយ ើញ      
នូវព្រះសាស   គឺ ក៉ាយយព្បៀនព្បយៅ  របស់ព្រះរុទ្ធទាុំងឡា   ក៏គួរ
ព្បកបយរឿ  ៗ  នូវយសចកតីយរឿ្ង  នូវសីល្ង  នូវយសចកតីព្រះថាល៉ា្ង  
នូវកិរិោយ ើញ្ម៌្្ង  ។ 
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្មែប្បុរែចូលរួមញ ោះពុមភញែៀវញៅ 
១    ឧបាសក  ញឹម្  នី   និង ឧបាសិកា   ត្្  ខ្សម្   (រុកខ្ម្ ខ្ញុំ)  ព្រម្ទាុំងបុព្ត្  ១៩០,០០០៛ 

២   យោកមាច៉ាស់ព្គូ   យម្តាត៉ា្យ    យម្ឿន   សនឺ                                                    ១០០,០០០៛ 

៣   យោកមាច៉ាស់   បសាទ្្យមាម៉ា   អ ិុន  សុភ័ព្ក                                                     ១០០,០០០៛ 

៤   យោកមាច៉ាស់  ចាគរយតា   ផ្ត្ ់ សុភន                                                           ១០០,០០០៛ 

៥   ឧបាសក  នី  ចាន់   នងិ ភរិោ   ព្រម្ទាុំងបុព្ត្.                      ១០០,០០០៛ 

៦   កញ្ញ៉ា      យរព្រ    សុវណឌី                                                                           ១០០,០០០៛ 

៧    យោកមាច៉ាស់  អញ្ញ៉ាយកាណឌយញ្ញ៉ា   ម្ុុំ   សាខ្វ៉ែន                                                   ៨០,០០០៛ 

៨    ឧបាសិកា   មាយ៉ាកត់្ូច   និង ឧបាសិកា   យឈឿត្  យឈឿ                                    ៨០,០០០៛ 

៩    យោកមាច៉ាស់   ្ីយរ   ម្ ុី  ថា                                                                           ៦០,០០០៛ 

១០  យោកមាច៉ាស់   េិរបណឌិយតា    ួម្   សុ រ ៉ាវី                                                  ៥០,០០០៛ 

១១  កញ្ញ៉ា     វា ៉ាន់    សុ្ួង                                                                                 ៥០,០០០៛ 

១២  ឧបាសក  នី ្ោល៉ា  និង ភរិោ  ព្រម្ទាុំងបុព្ត្                                                 ៥០,០០០៛ 

១៣  ឧបាសិកា   សីលបបុផវត្ី                                                                              ៥០,០០០៛ 

១៤  ឧបាសិកា    គូ   សុភារ   និង មាត៉ា ម្ីង                                                        ៥០,០០០៛ 

១៥ ឧបាសិកា  ព្សិប សុខឡាង និងសាវ៉ាម្ី ព្រម្ទាុំងបុព្ត្                                         ៥០,០០០៛ 

១៦  ឧបាសិកា  នី   សុខ្   និងសាវ៉ាម្ី  ព្រម្ទាុំងបុព្ត្                                              ៤០,០០០៛ 

១៧  ឧបាសិកា   ផ្ន់    និង សាវ៉ាម្ ី ព្រម្ទាុំងបុព្ត្                                            ៣០,០០០៛ 
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១៨  ឧបាសក  ព្គុ   និងភរិោ   ព្រម្ទាុំងបុព្ត្                                                   ២០,០០០៛ 

១៩  ឧបាសិកា សុខ យសៀងយណង និងសាវ៉ាម្ ីព្រម្ទាុំងបុព្ត្.                                                50$ 

២០  ឧបាសិកា  សុខ   ព្សីត្ូច  និង សាវ៉ាម្ ី ព្រម្ទាុំងបុព្ត្                                                  50$ 

២១  ឧបាសិកា    ខ្    វណណ ី  និង សាវ៉ាម្ ុី                                                                      50$ 

២២  កញ្ញ៉ា   មាស   លីោ                                                                                            50$ 

២៣  ឧបាសិកា   Koeun  Sabrina  និងព្គសួារ   (USA)                                               30$ 

២៤  យោកមាច៉ាស់ សយលខប៉ាបយញ្ញ៉ា យអឿន យអង                                                                  20$ 

២៥  កញ្ញ៉ា   វ  លីោ   និងកញ្ញ៉ា   វ  យៅបរម្ីណ៍                                                   20$ 

២៦  ឧបាសក អាន សុំយអឿន                                                                                         20$ 

២៧  កញ្ញ៉ា   វ សុខជានិចច                                                                                       20$ 

២៨   ឧបាសិកា  ភៃង ់  សុ ី ត្   (Pleong  Sinath)                                                    16$ 

២៩  កញ្ញ៉ា   មាស   សុភាក់                                                                                          10$ 

៣០  កញ្ញ៉ា  គណុ  កននិោឋ៉ា                                                                                             10$ 

៣១  កញ្ញ៉ា   ព្សី ង                                                                                                   10$ 

៣២  យោក   ច័នទ   វណឌី                                                                                              10$ 

៣៣  ឧបាសិកា    ផ្នន់ី    កាត្់យដរ                                                                               10$ 

៣៤  ឧបាសិកា  អាន សុ ី  និងសាវ៉ាម្ ីព្រម្ទាុំងបុព្ត្                                                         5$ 
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ឧេទសិកថា 

ឥទំ  ញវ(ធមម្នំ) ញាតី្នំ ញោតុ្ ែុខិោ ញោនតុ ញាត្ញោ 
(រី្ម្ែទានយនះ) ចូរមានដល់ញាតិ្ទាុំងឡា  សូម្ញាតិ្ទាុំងឡា  
ចូរជាអនកដល់នូវយសចកដីសុខចុះ ។ 

អ្ភ័យកថា 

ទុកខប្បោត្ ច និទទុោខ្ ភយប្បោត្ ច និពភិោ ញសាកប្បោត្ ច 
និញែ្ាោ ញោនតុ ែញពេបិ  ណិញ្   

សត្វទាុំងឡា ទាុំងរួង ខ្ដលកុំរុងដល់នូវយសចកដីទុ្កខ សូម្
ឱ៉ាយជាសត្វបាត់្យសចកដីទុ្កខយៅ, ខ្ដលកុំរុងដល់នូវភ័  សូម្ឱ៉ាយជាសត្វ
បាត់្ភ័ យៅ, ខ្ដលកុំរុងដល់នូវយសចកដីយសាក សូម្ឱ៉ាយជាសត្វបាត់្
យសចកដីយសាកយៅយហាង !!! 

សូម្អនុយមាទ្ !!! 
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