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អារម្ភកថាការប ោះពុម្ពប ើកទី៣ 
       ដោយមានពុទនបរស័ិទរគបម់ជឈោឌ នសំណូមពរមកខញុ ំឱ្យចាតច់ចង 
ដ ោះពុមពដសៀវដៅ ធម្៌នម្ស្កា រ កិច្ចប្បតិបតតិពុទ្ធបរិស័ទ្ ដទើបខញុ ំរពោះ 
ករណុាខញុ ំ ទ នដរៀបចំចាតច់ចង ដផធៀងផ្ទធ ត ់ ពិនិតយពិចយ័ដ ើងវញិ 
យ៉ា ងលអិតលអន ់ និងចកមាតិកាខលោះៗ ដររោះបចនទមអតទបទធមម៌យួចំនួន 
ដលើសពីការដ ោះពុមពផាយមនុៗ។ ការដ ោះពុមពផាយជាដលើកទី៣ដនោះ 
ខញុ ំសងឃមឹថានឹងអាចជួយ បំដពញតរមូវការ ទឹកចិតថ របស់ពុទនបរស័ិទ ន 
មយួចំនួនដទៀតផងចដរ។ដសៀវដៅដនោះចាបកំ់ដណើ តមថងដ ើយមថងដទៀត 
 នកអ៏ារស័យដលើសទ្ធន រជោះថាល របស់ពុទនបរស័ិទទ្ធងំអស់គ្នប ចដលគ្នរំទ 
ស្នប ដដការដរៀបដរៀង ចងរកងរបស់ខញុ ំ  នបរចិាច គថវកិាឧបតទមភកបុងការ 
ដ ោះពុមពចចកផាយជាធមមទ្ធនដដើមផ ីនជាឧបករណ៍សរមាបជំ់រញុនូវ 
ការសិកាដរៀនសូរត  នការដចោះដឹងធមវ៌និយ័កបុងការជួយ ដលើកតដមកើង 
រពោះពុទនស្នសនាផងនិងដលើកតដមលអកសរស្នស្រសឋជាតិផង។ ចតដទ្ធោះជា 
យ៉ា ងណាកដ៏ោយកំ ុសចតងចតមានខលោះមនិខាន ដោយអដចតនា ដូច 
បរុាណាចារយដោកដរលថា«កំ ុសចតងធ្លល ក់មកដលើអបកដធវើរឯីអបកឥត
អំដពើ នអវីនឹងខុស» ខុសខលោះចមនពិតចតក៏គង ់នជារបដយជនពំុ៍ខាន
ដ ើយ របសិនដបើខញុ ំមនិដធវើវារតឹចតខុសដៅដទៀត។ អារស័យដ តុដនោះសូម 
ដោកអបកសិកាទ្ធងំឡាយ ដមត្តថ ជួយ ចកតរមូវឱ្យ នលអរបដសើរផងចុោះ។ 

       សូមដគ្នរពជូនបណុយកុសលធមមទ្ធនដនោះ ចំដរោះដោក ៉ា  លី ហុង 
មា៉ា ក ់ជា ណារី  រពមទ្ធងំបងបអូនញាតិមតិថ ញាតិធម ៌ ពុទនបរស័ិទរគបរ់ូប 
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ដោកអបក នអាន នសិកានូវដសៀវដៅដនោះ សូមសមរបកបជួបរបទោះ 
នូវដសចកឋីសុខ ដសចកឋីចដរមើន និងមានបញ្ញដ សមាម ទិដឌិរចួផុតចាកទុកខ 
ទ្ធងំឡាយទ្ធងំពួងកំុបីដឃលៀងឃ្លល តដ ើយ។ 
     ដោយអំណាចមហាកុសលដកើតអំពីធមមទ្ធនដនោះ ខញុ ំសូមឧទធិសជូន 
ចំដរោះបពុវបុរស ជាតិ ស្នសនា ជីដូន ជីត្ត រគូឧបជាយចារយ ញាតកា
ស្នដោ ិត ញាតិកបុងសងារវដឋទ្ធងំអស់ ជាពិដសសដនាោះជូនចំដរោះ
ដោកយយឧ សិកា ឆេង សីុម ឧ សិកា ឆ  ៉ោ គឹមស ុន ចូរ នដល់
នូវសុគតិសួគ៌មានមនុសសដទវត្តរ ូតដល់នូវនិរវ នសមផតថិផងចុោះ។  

     សូមមហាកុសលថាប កធ់មមទ្ធនដនោះ ជូនចំដរោះពុទនបរស័ិទដោកអបក 
មានសទ្ធន បរចិាច គថវកិាកបុងការដ ោះពុមពដសៀវដៅ ផាយជាធមមទ្ធនដនោះ 
ចូរ នជាបចច័យដនបញ្ញដ សមាម ទិដឌិ ជាបគុគលដរតកអរកបុងទ្ធន សីល 
ភាវនា ជាបគុគលសមផូរដោយសមផតថិផងទ្ធងំឡាយរគបក់ាលទ្ធងំពួង 
ទីបំផុតសូម នចាកធ់លុោះនូវរពោះសទនមមរចួចាកផុតទុកខ ននិរវ នសមផតថិ
សមដូចដសចកឋីរ ថាប ។  

                                           រាជធ្លនីភបដំពញ, សធឹងមានជយ័ 

ដថងសុរក ០៤ដកើត ចខភរទបទ ឆ្ប ឆំលូវ រតីស័ក ពុទនសករាជ ២៥៦៥  
រតូវនឹងដថងទី១០ ចខកញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០២១ 

                                
                                          ហុង សវុណ្ណា បរ ៉េត 
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អភយ័អតនូ់វដទ្ធសកំ ុស  ចរកងមានខុសទ្ធស់នយ័ដសចកឋី 
រកយដពចនអ៍កខរាចខមរ លី  សបផុរសរបុសរសីដលចកផង។ 
ដររោះថាអបកដធវើចតងមានខុស  តិចដរចើនទ្ធងំអស់ពំុកនលង 
ដធវើខុសមានចកមឋងពីរដង  អបកដធវើដរចើនផងពិតរបដព។ 
ធមមទ្ធនឈបោះអស់ទ្ធនទ្ធងំពួង  ហាកដូ់ចសបូរជួងរបដសើរដរក 
ោស់អស់សតិជនរបុសរសី  ស្នឋ បអ់ានដធវើកឋីដកើតបញ្ញដ ។ 
សូមបណុយកុសលពីធមមទ្ធន  ខញុ ំ ទពិតមានចិតថដចតនា 
ដលើកជូនបិត្តលី ហុង ណា  ចំចណកមាត្តជា ណារី ។ 
ដោកយយឆេង សីុម,តត យក់ហ ុន  អ ជំា ឆប្សង មនុជា ណាវី 
បងហុង លីដា រសស់ឆវ ី ទីពីរហុង សុវណ្ណតារា។ 
ហុង សុវណាណ៉ោរិទ្ធ,ហុង ប ុនឡុង  សូមបណុយជួយ ផចុងដផឋើមរកា 
មាមងីអ ធំំញាតកា  ដបើកចិតថរជោះថាល ទទួលបុណយ។ 
រពមទ្ធងំញាតិមតិថមានសទ្ធន   បរចិាច គរទពាបំដពញទុន 
ដ ោះចចកដសៀវដៅកំណបធ់ន  សនសគុំណធមគឺ៌បញ្ញដ ។ 
រពមទ្ធងំញាតិមតិថសងារវដឋ  សពវសតវមានភ័ពវបណុយវាសនា 
ដរតកអរបីតិដោយរជោះថាល   ចដរមើនបញុ្ញដ ដចញចាកទុកខ។ 
សូមដលើករបដគនបណុយធមមទ្ធន  សដមថចសងឃមានជារបមុខ 
ដថរានុដថររគប់ភមូរិសុក  សូម នកឋីសុខដោយបុញ្ញដ ។ 
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មយួដទៀតដលើកថាវ យរពោះរាជា  ដសឋចរគងកមពុជារាជរោឌ - 
ភ ិលមស្រនឋីជួររាជការ  អស់រាស្រសថរបជាជួបកឋីសុខ។ 
ដោយអានុភាពដនធមមទ្ធន  ដកើតបណុយដកើតស្នព នឆលងកឋីទុកខ 
កមាច តអ់វជិាជ ជាជរងុក  កឋីលងងជ់ាគុកកបុងសងារ។ 
ដកើតការដចោះដឹងដចោះថលឹងចថលង  គិតគូរចាតច់ចងចបងបញ្ញដ  
យល់ដឃើញរតឹមរតូវមគគភលឺថាល   អដឌងគិកាអងគរ បីំ។ 
គឺជាវថីិលអរបដសើរ  សរមាបដំ់ដណើ ររពោះអរយិ 
ដមើលដឃើញផលូវលអគួររបុសរសី  ដដើរត្តមដកើតកឋីសងបសុ់ខា។  
ខញុ ំសូមឧទធិសបុណយធមមទ្ធន  ចូរសដរមចមានដល់យយត្ត 
កុង អឹ ុង ជាឆហង ខាងមាត្ត        អឹ ុង គិតលី មា៉ា ឆ  ៉ោ គឹមស ុន។ 
រពមទ្ធងំញាតិមតិថកបុងសងារ  សូម នសុខាផុតទ្ធរណុ 
 នដល់សុគតិដោយស្នរទុន     អំណាចដនគុណបណុយធមមទ្ធន។ 
នឹងសូមឧទធិសដល់អបករ ជញ  សដមឋច ជួន ណាត ជារបធ្លន 
រពោះសងឃបណឍិ តកវមីាន  បនសល់វញិ្ញដ ណជាតិស្នសនា។ 
ដល់រពោះរាជាបុពវបរុស  ពលីសម័រគដស្នម ោះកបុងរោឌ  
សពវសតវអារកខដទពអបកត្ត  ដទវត្តរកាកមពុជា។ 
រពោះឥស្រនធរពោះរព មនិងបរវិារ  រពមអស់ដទវត្តយមនាគ្ន 
កុមភណឍ គននពវរមួបររិរ  អនុដមាទនាបុណយរពោះធម។៌ 

ង 



 

 

សូមឱ្យអស់ដោក នកឋីសុខ ដចញចាកកឋីទុកខផុតញាប់ញ័រ 
អនាធ កដ់ោកីយ៍ដោយរពោះធម ៌ ចចងចាងំបវររពោះនិរវ ន។ 
នឹងសូមឧទធិសគុណតដមល  ដសៀវដៅស្នប ដដជាធនធ្លន 
ដនជាតិស្នសនាចដរមើនមាន  រងុដរឿងស្ននឋរត្តនឋ នសុខា។ 
តដមកើងតដមលជាតិវបផធម ៌ អកខរៈបវរដកើតរោឌ  
ស្នសនាវបផធមដ៌ករដូនត្ត  រពោះពុទនស្នសនាថាល គំនិត។ 
សូមពុទនស្នសនារកីចដរមើន  នាឱំ្យដកើតដកើនវវិឌណនពិ៍ត 
នូវសុខសនឋិភាពកបុងដួងចិតថ  ពិភពដោកពិតសងបសុ់ខា។ 
អ ំខញុ ំ ទមនុបញ្ចប ់ ដបើខញុ ំរបសពវកបុងសងារ 
សូម នជាមនុសសកមាល ងំកាល   គ្នម នដរាគដស្នកាភយពិត។  
ដកើតកបុងរតកូលសបផុរស  សមាម សម័រគដស្នម ោះនឹងបណឍិ ត 
 នជួបស្នសនារពោះពុទនពិត  ឱ្កាសពិសិដឌសិកាធម។៌ 
នាដំកើនចដរមើននូវបញ្ញដ   សមាម ភលថឺាល ដថលបវរ 
សូម នរត្តស់ដឹងសចចៈធម ៌ សនឋិបទលអរពោះនិរវ ន។ 

សធឹងមានជយ័ រាជធ្លនីភបដំពញ 
ដថងរព សផតិ៍ ១២ដរាច ចខរស្នពណ៍ ឆ្ប មំចម សបថស័ក ពុទនសករាជ 

២៥៥៩ រតូវនឹងដថងទី១០ ចខកញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៥                               
ដោយខញុ ំរពោះករុណា ខញុ ំ ទ ហុង សុវណាណ៉ោឆរ៉េត 

ច 



 

 

អារម្ភកថា 

      ខញុ ំរពោះករណុា ខញុ ំ ទមានដសចកថីរជោះថាល  នដរៀបដរៀងនូវដសៀវដៅ          
«ធម៌នមស្ក៉ោរ កិចចរបតិបតថិពុទនបរស័ិទ» ដនោះដ ើង ដោយយល់ដឃើញថា 

កិចចនមស្នក រថាវ យបងគំរពោះរតនរតយ័គឺជាចំណុចដផថើមដ៏សំខានរ់បស់ពុទន
បរស័ិទចដលជាអបកដគ្នរពកានរ់ពោះពុទនស្នសនា កបុងការរ រពនកិចចពិធី
ដផសងៗ។   

     ដសៀវដៅដនោះខញុរំពោះករុណា ដរៀបដរៀងចងរកងដ ើងមានទ្ធងំភាស្ន
 លី សរមាយ លីនិងចរបសរមាបពុ់ទនបរស័ិទចាស់-ដកមងចដលពិ ក 
អានដសៀវដៅជាភាស្ន លីនឹងងាយរសួលអាន ទដនធញ សូរត ដចោះចា ំ
សរមាបយ់កដៅអនុវតថ ដររោះកបុងដសៀវដៅដនោះមាន កិចចនមស្នក ររពោះ
រតនរតយ័ សមាទ្ធនសីល ការផាយដមត្តថ ចិតថឧទធិសទ្ធន និង អតទបទ
ធមដ៌ផសងៗគួរជាទីរកីរាយរជោះថាល (ធមមសបបាយយ ។ មា៉ាងដទៀតដសៀវដៅ
ដនោះមានទំ ំតូចលមម អាចោក់ត្តមខលួនរគ្នននឹ់ង នជាកលាណមិតថ
សរមាបោ់ស់ស្នម រតី ដៅដពលដភលចចំណុចរតងណ់ាមយួ។  

     ខញុ ំរពោះករណុាខញុ ំ ទ សងឃមឹថាដសៀវដៅដនោះនឹង នជារបដយជន៍ 
សរមាបពុ់ទនបរស័ិទទូដៅជាអបកចងដ់ចោះចងដឹ់ង ខំរបិតរបឹងសិកាដរៀន
សូរតទុកជាដករមរតកផ្ទធ ល់ខលួន ដដើមផញុីាងំសទ្ធន ឱ្យរងឹរតឹចតរជោះថាល កបុង
គុណរពោះរតនរតយ័។ របការមយួដទៀតជាការរមួចំចណកកបុងការដលើក
តដមលអកសរស្នស្រសថជាតិ នឹងដលើកតដមកើងតដមលរពោះពុទនស្នសនា។ 

ឆ 



 

 

      ខញុ ំរពោះករណុាសូមអភយ័ដទ្ធសចំដរោះរ ជញរពឹទន បណឍិ ត កវ ីដរៀម- 
ចផង អស់ដោកអបកសបផុរសទ្ធងំអស់ ដររោះថាខញុ ំរពោះករណុាខញុ ំ ទ 
មនិចមនជាអបកដចោះដឹងភាស្ន លីដរៅរជោះដនាោះដទ រគ្ននច់តដចោះអាន
ដចោះរបកបតិចតួចប៉ាដុណាត ោះ    ចតខញុ ំរពោះករណុាខញុ ំ ទមានដសចកថីរជោះថាល  
និងត្តមសំណូមពរពុទនបរស័ិទមយួចំនួន ដទើបខញុ ំដករសង ់របចមរបមលូ
មកដរៀបដរៀងដៅត្តមចំដណោះដឹងតិចតួចរបសិនដបើមានកំ ុសខុសឆគង 
ដោយរបការណា ពិដសសអកខរាវរិទុន សូមដោកអបកសបផុរសទ្ធងំអស់
ដមត្តថ  ជួយ ចកលំអរបំដពញបចនទមផង ដដើមផជីារបដយជនដ៍ល់ជាតិនិង 
រពោះពុទនស្នសនារបស់ដយើង។ 

          ដោយអំណាចដនបុណយកុសលចដលដកើតដ ើងអំពីធមមទ្ធនដនោះ និង
បណុយកុសលដដទដទៀត ចដលខញុ ំ នបំដពញដ ើយដោយ កុសលចិតថ 
ខញុ ំរពោះករណុាសូមដលើកជូនចំដរោះដោកយយ ឧ សិកា ឆេង សីុម  
ដោក ៉ា  លី ហុង អបកមា៉ា ក ់ជា ណារ ី រពមទ្ធងំ អ  ំមា ពូ មងី  បងបអូន 
ញាតិស្នរដោ ិត មយួចំចណកដទៀតជូនចំដរោះដោកយយឧ សិកា 
តត យក់ហ ុន និងមយួចំចណកដទៀតសូមដលើករបដគនរពោះសងឃរគប់
រពោះអងគ ជូនចំដរោះដោករគូអគគបណឍិ ត ប ុត ស្វង៉ោស រពមទ្ធងំថាប ក់
ដឹកនារំគបលំ់ោប ់អបករ ជញ បណឍិ ត កវ ី រពមទ្ធងំអបកសបផុរស ញាតិ
ធម ៌សពវសតវទ្ធងំអស់ និងមតិថអបកកំពុងកានដ់សៀវដៅដនោះអានរគបរ់ូប 
សូមដបើកទូោយចិតថ អនុដមាទនាដរតកអរ នូវបណុយកុសលដនធមមទ្ធន 
និងបណុយ កុសលដដទដទៀតទ្ធងំអស់ សូមឱ្យ ននូវចំចណកបុណយ 
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ដសមើនិងខញុ ំផងចដរ សូមអនុដមាទនា សូមអនុដមាទនាបណុយ!!! សូម
បណុយដនោះជាបចចយ័ ដនការអស់ដៅនូវអាសវកកិដលស  នសដរមចនូវ
រពោះនិរវ ន រគប់ៗរពោះអងគ និងរគប់ៗ គ្នប  កំុបីដឃលៀងឃ្លល តដៅជារបការ
ដដទដ ើយ។  

     សូមឱ្យរពោះពុទនស្នសនារងុដរឿងចដរមើន សូមឱ្យរពោះពុទនស្នសនា
ផាយទូដៅដពញសកលដោក សូមឱ្យដោកទ្ធងំមលូ នរបកប 
ដោយសនថិភាព រពោះសកយមនីុសមពុទន រទងរ់ត្តស់ថា: នតថិ សនតិ បរំ សុខំ 
ពំុមានដសចកថីសុខដដទ ដរៅអំពីដសចកថីសងបដ់ ើយ។ 

8 
                        រាជធ្លនីភបដំពញ សធឹងមានជយ័  
        ដថងអងាគ រ ១៥ដកើត ចខបឋមាស្នឍ ឆ្ប ដំរាង ចត្តវ ស័ក 

          ពុទនសករាជ ២៥៥៦ រតូវនឹង ដថងទី ០៣ ចខ កកកោ ឆ្ប ២ំ០១២ 
                 ខញុ ំរពោះករណុា ខញុ ំ ទ ហុង សុវណាណ៉ោឆរ៉េត 

 

 

 

 

ឈ 

ស ី 
សីលគឺវរិតិដវៀរចាក ប  អំដពើដុនោបដថាកទ្ធបមនិលអ 
សរងួមផលូវកាយវាចាបវរ  របរពឹតថកមមសអំដពើសុចរតិ។ 
សីលគឺជាដ ម្ ោះដនអំដពើលអ  កាន់ចរយិលអបវរសមពិត 
សរងួមឥស្រនធីយក៍បុងដរៅលអចិតថ  អធារស័យគតិគនំិតរបដព។ 
សីលពតិរុងដរឿងខពង់ខពស់របណីត  ដថលថាល វចិិរតនាសំតវដោកីយ ៍
កាន់ទីរបដសើរស្នទ នមានដជាគជ័យ  ឧតថមរបដពរកាស់ដរកនិរវ ន។ 
                                                                                   (ដោយ  ុង សុវណាត ដរ ៉ាត  



 

 

ឧទទិស 

    សូមបណុយកុសលទ្ធងំឡាយចដលដកើតពីធមមទ្ធនដនោះ ខញុ ំរពោះករុណា 
ខញុ ំ ទសូមឧទធិសជូនចំដរោះបពុវការជីនទ្ធងំឡាយមានកុង អុ ឹង ជាឆហង  
កុង អុ ងឹ គិតលី មា៉ា  ឆ  ៉ោ គីមស ុន រពមទ្ធងំញាតកាទ្ធងំរ ពីំរសនាថ ន 
និងពពួកញាតិកបុងសងារវដឋ រពមទ្ធងំសពវសតវទ្ធងំអស់ សូមមកទទួល 
នូវបណុយកុសលចដលដកើតអំពីធមមទ្ធនដនោះ ដ ើយសូមឱ្យ នដល់នូវ
ដសចកថីសុខ រ សចាកទុកខនឹងដពៀរដវរាទ្ធងំពួងកំុបីដឃលៀងឃ្លល តដ ើយ។ 
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យេ ធម្មា  យេតុប្បភវា យតសំ យេតំុ តថាគយោ អាេ យតសញ្ច  យោ និយោយោ ច ឯវំ 

វាទី មហាសមយោ។ ដសចកថីថាៈ ធម៌ទ្ធងំឡាយដកើតអពំីដ តុ រពោះតថាគតរទង់សចមថងនូវ
ដ តុដនធម៌ទ្ធងំឡាយដនាោះ និងការរលំតធ់ម៌ទ្ធងំដនាោះ រពោះមហាសមណៈជាបរមរគូចតងមានវាទ
យ៉ា ងដនោះឯង។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ព្ពោះពុទធនិព្វា នបៅមានធម្ ៌

 អហំរីខ្ញំព្រះករុណា  ព្ាបឱនសិរសាវនទនា 

 អងគព្រះសាសាា ភគវា  ព្ទង់បានឈនះមារហហើយព្ាស់ដឹង។ 

 ហៅហព្ាមហដើមហោធិព្រឹកា  ដដលព្រះសាសាា ព្ទង់ខំព្បឹង 

 បំហរញបារមីជាទីរឹង  ននារព្ាស់ដឹងហោធិញ្ញា ណ។ 

 ព្បាសសដមាងព្រះធម៌នថៃ  អសាា រយហរកនព្កព្ទង់ធរមាន 

 សដមាងព្រះធម៌ជាធមមទាន  សតវហោកនិោវ នចាកទុាា ។ 

 ហព្ាយហរលព្រះអងគព្ទង់និោវ ន  ព្រះធម៌ហៅមានជាសាសាា  

 បដិមាព្រះរុទធហោធិ៍ព្រឹកា  រុទធបាទព្រះសារីរិកធាតុ។ 

 ព្រមទំាងព្រះសងឃសាវា  តំណាងសាសនាព្រះហោកនាថ 

 បដិបតាិបូជាមិនហឃៃៀងឃ្លៃ ត  ហោយមិនវិវាទឃ្លៃ តចាកធម៌។ 

 ព្បព្រឹតតព្តូវព្តង់បដិបតាិ   វិនយយប រិយតតិព្រះសូព្តលអ 

 ព្រះអភិធមមចិតតហសាម ះសរ  ដំហណើរបវរហព្ជាងសាសនា។ 

 ព្គហសថបរិសយទននភគវា  បដិបតាិបូជាព្តូវសិកា 

 ព្រះធម៌វិនយយខមីរកា  សទួយសងឃបូជាហោយចិតតហសាម ះ។ 

(ហោយ ហុង សុវណាា ហរ៉េត) 

r°s 
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លពះពទុនឱវាទ ៣យ៉ង 
រអីង្គលពះសមភុទន                  វសិសសផុតនលតសោកា 
សលើសអស់មនុសសសទវា       លទង្ស់ទសនាសលបាសលបទន។ 
អបរ់ទូំនាយ នសតឝ                   ឱរហ្ឝឹក្ហាត់ាមធមយយាន 
ឱវាទព្តក្របសលង្ៀន             បលង្ួមមានលតឹមបីយ៉ាង្។ 
ទីមយួរឺមនិសធឝើ                   នូវអំសពើសនសខំ្ចង្ 
បាបក្មយសពឝបបបយ៉ាង្        មនិលតូវសាង្ឱរសក្ើតសទ។ 
ទីពីរលតូវសធឝើលអ                    កុ្សលធមប៌សង្កើនសទឝ 
បុញ្ដក្មយសាង្ជាសម             កុ្ំទំសនរសរបង្អង្។់ 
ទីបីសមាអ តចិតថ                  សាអ តលបណីតលអផូរផង្ ់
ក្មាច តក់្ិសលសបង្ ់          សលរឿង្សៅហ្យង្កុ្ំឱរមាន។ 
សនះជាពុទនឱវាទ                 លពះសោក្នាថលទង្ទូ់នាយ ន 
បីយ៉ាង្ព្តក្របសលង្ៀន        សតឝសោក្សរៀនសក្ើតបញ្ញដ ។ 
លបឹង្បលបង្លបតិបតថិ            សោយមុងឺ្ម៉ាត់ផ្តថ ចត់ណ្តា  
សុខសងបក់្បុង្ចិនាថ               ឱម!មហាឱវាទលពះ។ 
 

(សោយ ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 
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លបកាសអញញ្ជ ើញពពកួញទព្តថ  

សមន្តថ   ចកកវាញឡស ុ អលាគចឆនថុ ញទវា 
(សាក្ម់ន៉ា់ ចក្ក់ាក្វ៉់ាសេសុ អាក្ល់ាគចឆ់នតុ់ សទវាក្ា់) 
  សទនមយ ំ  មុនិរាជសស សណុនថ ុ សគគញោកខទំ ។ 

(សាតធ់ម័មុាងំ្ មនិុរាជាស់សាក្ ់សុណនតុ់ សារគ់ក្ស់មាក្ខ្ចក្ទ់ងំ្)។ 

បលបថ្វ: សទវាទងំ្ឡាយ ក្បុង្ចក្កវាេទងំ្ឡាយ សោយជុំ
វញិ សូមអសញ្ជ ើញមក្លបជុំគប ក្បុង្ទីសនះ ចូរសាថ បនូ់វលពះ 
សទនមយ ជាធមអ៌ាចឱរនូវសួរ៌ និង្លពះនិព្តឝ ន (របស់លពះអនា- 
វរណញ្ញដ ណ)  ជាសសថចននអបក្លបាជញ ។ 
 

នមស្កក របមបោ  

សសី ំ ញម  បទុមំ  កាឝ   ទីបញ្ច  នយនទឝយ ំ 
(សីសំាង្ សម ប៉ាក្ទុ់មុាងំ្ កាតា់ឝ  ទីប៉ាញ់ចក្ ់នាក្់យាក្ន់ាក្ទ់ឝ ក្់យុង័្) 

 វចស្ក  ធូបកាញរន មនស្ក ច សគុននកំ ។ 
(វាក្ច់ក្ស់ា ធូប៉ាក្ក់ាសរនាក្ ់មាក្ន់ាក្់សា ចក្ ់សុរ័នធាក្ក់ាងំ្)។ 
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បលបថ្វ:  ខញុ ំសូមឱនសិរសា ទុក្ជាផ្តក ឈូក្ឧតថមនិង្បភបក្ទងំ្ 
ពីរផស ំ ទុក្ជាសលរឿង្លបទីបនថវ លពមទងំ្សុវាច ខញុ ំសធឝើជាធូប 
លបនព  ចិតថនឹក្លពះរតនៈលតយ័ ទុក្ជាក្វិនលក្អូបសហាង្ ។ 

ថ្វឝ យបងគំសញំវជនីយដ្ឋឌ ន ៤កន្នវង 

     ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមលកាបនមសាក រថ្វឝ យបង្គំ ចំសព្តះសំសវជ- 
នីយោឌ នទងំ្៤ ក្បនវង្របស់លពះសមាយ សមភុទនជាមាច ស់រឺ ៖  

     សំសវជនីយោឌ នទី១ ជាទីក្បនវង្បដលលពះសព្តធិសតឝលទង្់ 
លបសូតចក្លពះឧទរ ននលពះវរមាា ក្បុង្ឧទានលុមភនិី។ 

     សំសវជនីយោឌ នទី២ ជាទីក្បនវង្បដលលពះអង្គលទង្ល់ាស់ 
ដឹង្នូវអនុតថរសមាយ សសមាភ ធិញ្ញដ ណ សលើរតនបលវ័ង្ក សលកាមមវប ់
សព្តធិលពឹក្សក្បុង្បដនដីពុទនរយា ។ 

     សំសវជនីយោឌ នទី៣ ជាទីក្បនវង្បដលលពះសមាយ សមភុទន ជា
មកុដសោក្ លទង្ល់ាស់សបមថង្នូវលពះធមយចក្កបផវតថនសូលត ជា
បឋមសទសនា សៅក្បុង្នលពឥសិបតនមរិទយវន័ ។ 

     សំសវជនីយោឌ នទី៤  ជាទីក្បនវង្បដលលពះមានលពះភារជា
មាច ស់លពះអង្គលទង្ចូ់លលពះបរនិិព្តឝ នសៅក្បុង្បដនដីកុ្សិនារា។ 
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  ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមនមសាក រអំពីចមាង យតលមង្ស់ ភ្ ះទីសំសវជ- 
នីយោឌ នទងំ្ ៤ ក្បនវង្សនាះឯង្ សោយសសចក្ថីសគរព ។ 

គារវៈ ៦យ៉ង 

១. ពុទនគារវា (ពុធធាក្គ់រាក្វ់ាក្ា់) 
      ខញុ ំសូមសគរពចំសព្តះលពះពុទន 
២. ធមយគារវា (ធម័មាក្គ់រាក្វ់ាក្ា់) 
      ខញុ ំសូមសគរពចំសព្តះលពះធម ៌

៣. សងឃគារវា (សំាង្ឃ្លក្គ់រាក្វ់ាក្ា់) 
      ខញុ ំសូមសគរពចំសព្តះលពះសង្ឃ 
៤. សកិាខ គារវា (សិក្ខ្ចគរាក្វ់ាក្ា់) 
      ខញុ ំសូមសគរពចំសព្តះសិកាខ បទ 
៥.អបផោទគារវា (អាបប៉់ាក្ម៉់ាទក្គ់រាក្់វាក្ា់)  
     ខញុ ំសូមសគរពចំសព្តះសសចក្ថីមនិលបមាទ 
៦.បដិសណ្ឋឌ រគារវា  (ប៉ាក្ដិ់សន់ថ្វរ៉ាក្គ់រាក្វ់ាក្ា់) 

       ខញុ ំសូមសគរពចំសព្តះការទទួល។ 
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លពះពទុនឱវាទ 

 សពឝបាបសស អករណំ 
(សាបព់្តក្ប៉់ាប៉ាស់សាក្ ់អាក្ក់ាក្់រ៉ាក្ណ់្តងំ្) 

ក្ិរយិាមនិសធឝើនូវបាបទងំ្ពួង្ 
 កសុលសសបូសមផទា 
(កុ្សាក្ឡ់ាស់សូប៉ាក្សំុ់ាប៉ាក្់ទ) 

ក្ិរយិាបំសពញបុណរកុ្សល 

 សចិតថបរញិយទបនំ 
(សាក្ចិ់តាក្ប៉់ាក្រ់សិយ៉ាទក្់ប៉ាក្ណ់្តងំ្) 

ក្ិរយិាសធឝើចិតថរបស់ខវួនឱរផូរផង្ ់

 ឯតំ ពុទាន ន ស្កសនំ 
(សអាងំ្ ពុធធានាក្ ់សាសាក្ណ់្តងំ្) 

ទងំ្សនះជាព្តក្រសលបៀនលបសៅននលពះពុទនទងំ្ឡាយ។ 

 
 

*ប្ពះធម៌មិនស្កត ប់ចាប់មិនអាន    រចះចាំនងឹមានមកពណី្ណ      ខ្ លួនឯង 
មិនស្សែងរោគវាសនា    សងឃមឹរទវតាណ្ណរគអាណិត។  (ឆឹង កាន) 
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រតនបជូា 
ឥញមហ ិទីបធូបា ទិសកាក ញរហ ិពុទនំ ធមយំ សងឃ ំ

(អុិសមហិ៉្ ទីប៉ាក្ធូ់ប៉ា ទិសាក្់កាសរហិ៉្ ពុធធាងំ្ ធម័មុាងំ្ សំាង្ឃ្លងំ្ ) 

 អភិបូជយមិ ោាបិាទីនំ គុណវន្តថ នញ្ច  

(អាក្ភ់បិ៉ជូាក្យ់ាម ិមាាបុិាទីណ្តងំ្ រុណ្តក្វ់ន័ាណ្តញ់ចក្)់ 

  មយហញ្ច  ទីឃរតំថ អាទ យ ហាិយ សខុាយ ។ 

(នមហ៉ាញ់ចក្ ់ទីឃ្លក្រ៉់ាតា់ងំ្ អាតថ់្វយាក្ ់ហិ្ាយាក្ ់សុខ្ចយាក្)់។ 
 

បលបថ្វ:  ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមបូជាចំសព្តះនូវលពះពុទន លពះធម ៌
លពះសង្ឃជាមាច ស់សោយសលរឿង្សកាក រៈទងំ្ឡាយ មានសទៀន 
និង្ធូបជាសដើមសនះ សដើមផសីសចក្ថីចសលមើន សដើមផជីាលបសយាជន៍ 
សដើមផសីសចក្ថីសុខ ដល់អបក្ដម៏ានរុណទងំ្ឡាយ មានមាា 
បិាជាសដើមផង្  ដល់ខញុ ំលពះក្រុណ្តទងំ្ឡាយផង្ អស់កាល 
ជាអបង្ឝង្សៅសហាង្។     

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 
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ពុទនរតនបផណ្ឋម 
នញោ តសស  

ភគវញា អរហញា សោយ សមភុទនសស ។ 
(នាក្ស់មា ាស់សាក្)់ 

(ភាក្គ់ក្វ់ាក្ស់ា អាក្រ៉់ាក្ហ់ាក្ស់ា សំាម៉ាសំាពុធធាស់សាក្)់។         
(សូររ៣ចប់) 

បលបថ្វ: រកី្ិរយិានមសាក រថ្វឝ យបង្គំ ននខញុ ំលពះក្រុណ្តចូរមាន 
ដល់លពះដម៏ានលពះភារអង្គសនាះ លពះអង្គជាលពះអរហ្នថដ៏ 
លបសសើរ លទង្ល់ាស់ដឹង្នូវសញយរធមទ៌ងំ្ពួង្សោយលបនព 

ចំសព្តះលពះអង្គឥតមានលរូអាចររណ្តលបសៅលពះអង្គសេើយ។    

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 
 

  ញយ សនបិសញិន្តប     វរញព្តធិមូញល  
   (សយា សននិ់សិនសណ្ត     វាក្រ់ាក្ស់ព្តធិមសូេ) 

     ោរ ំ សញសនំ         មហតឹ  វិញជញយោ  
   (មារុាងំ្ សាក្ស់សណ្តងំ្    មាក្ហ់ាក្តឹ់ង្ វនិជសយា) 
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សញោភ ធិោគចឆិ      អននថញ្ញដ ញណ្ឋ  
 (សំាសព្តធិមាគចឆិ់            អាក្ណ់នា់ញ់ញាសណ្ត)  

ញោកតុថញោ  តំ      បនោមិ ពុទនំ ។ 
           (សោកុ្តាក្ស់ម៉ា ាងំ្        ប៉ាក្ណ់្តក្ម៉់ាម ិពុធធាងំ្) ។ 

បលបថ្វ:    លពះសមាយ សមភុទនអង្គឯណ្ត លទង្រ់ង្ច់សលមើននូវលពះ 
អានាបាណសសតិក្មយោឌ ន សលើរតនបលវ័ង្កសលកាមមវបស់ព្តធិ- 
លពឹក្សដល៏បសសើរ បានផ្តច ញ់នូវមារាធិរាជ លពមទងំ្សសនាដ៏
សលចើន សហ្ើយលទង្ល់ាស់ដឹង្នូវសមាយ សសមាភ ធិញ្ញដ ណ មាន 
លបាជាញ រក្ទីបំផុតគយ ន លពះអង្គលបសសើរជាង្សតឝសោក្ ខញុ ំ  
លពះក្រុណ្ត សូមលកាបថ្វឝ យបង្គំនូវលពះសមាយ សមភុទនអង្គសនាះ 
សោយសគរព។  

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 

ញយ ច ពុទាន  អតីា ច   ញយ ច ពុទាន  អន្តគា 
(សយ ចក្ ់ពុធធា អាក្តី់ា ចក្ ់  សយ ចក្ ់ពុធធា អាក្ណ់្តគក្ា់) 

  បចចុបផន្តប   ច  ញយ  ពុទាន   អហ ំវន្តធ មិ សពឝទា ។ 
 ( ប៉ាចចុ់បប៉ានណ់្ត ចក្ ់សយ ពុធធា អាក្់ហាងំ្ វន័ទម ិសាបព់្តក្ទ់) ។ 
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បលបថ្វ: លពះសមាយ សមភុទនទងំ្ឡាយអង្គឯណ្ត បដលបាន 
លាស់ជាលពះពុទននិព្តឝ នក្នវង្សៅសហ្ើយក្ថី លពះសមាយ សមភុទន 
ទងំ្ឡាយអង្គឯណ្ត បដលនឹង្បានលាស់ជាលពះពុទនក្បុង្ 
កាលខ្ចង្មុខក្ថី លពះសមាយ សមភុទនទងំ្ឡាយអង្គឯណ្តបដល 
បានលាស់ជាលពះពុទនក្បុង្ភលទក្លផសនះក្ថី ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូម 
លកាបថ្វឝ យបង្គំនូវលពះសមាយ សមភុទនទងំ្ឡាយសនាះ លរបក់ាល 
ទងំ្ពួង្។ 

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 

កិតតិសពទននប្ពះសមាា សមពុ ទធឮខ្ចរខ្ចច យយ៉ងរនះថា 

ឥតិបិ ញស្ក  ភគវា អរហ ំ សោយ សមភុញទាន  

(អុិតិបុិ សសា  ភាក្គ់ក្វ់ា  អាក្រ៉់ាក្ហ់ាងំ្  សំាម៉ាសំាពុធសធា) 

វិជាជ ចរណសមផញន្តប  សគុញា ញោកវិទូ 

(វជិជាចក្រ៉់ាក្ណ់្តក្សំ់ាប៉ានស់ណ្ត  សុគក្ស់ា  សោកាក្វ់ទូិ) 

អនុតថញរា បុរសិទមយស្ករថិ សាទ  ញទវមនុសានំ 

(អាក្នុ់តាក្ស់រ៉ា ប៉រុុសិាក្ទ់មំាក្ស់ារ៉ាក្ថិ់  សាតថ់្វ សទវាក្ម់ាក្នុ់សសាណ្តងំ្) 
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ពុញទាន   ភគវាតិ ។ 

(ពុធសធា  ភាក្គ់ក្វ់ាតិ) ។ 

បលបថ្វ:   ឥតិបិ ញស្ក ភគវា អរហ ំលពះដម៏ានលពះភារ 
អង្គសនាះលទង្ល់ពះនាមថ្វ អរហ ំ សលព្តះលពះអង្គ ង្ យចក្ 
សឹក្សលតូវ សព្តលរឺក្ិសលស លពមទងំ្វាសនា រឺកាយ 
បសយារ និង្វចីបសយារ សោយ សមភុញទាន  លទង្ល់ពះនាមថ្វ 

សោយ សមភុញទាន  សលព្តះលពះអង្គលាស់ដឹង្នូវសញយរធមទ៌ងំ្ 
ពួង្សោយលបនពចំសព្តះលពះអង្គ ឥតមានលរូអាចររណ្តលបសៅ 
លពះអង្គសេើយ វិជាជ ចរណសមផញន្តប  លទង្ល់ពះនាមថ្វ 

វិជាជ ចរណសមផញន្តប  សលព្តះលពះអង្គបរបិូណ៌សោយ វជិាជ ៣ 
និង្វជិាជ ៨ និង្ចរណៈ១៥ សគុញា លទង្ល់ពះនាមថ្វ      

សគុញា សលព្តះលពះអង្គមានដំសណើ រលអយាង្សៅកានសុ់នធរ- 
សាទ ន រឺអមតមហានិព្តឝ ន ញោកវិទូ លទង្ល់ពះនាមថ្វ 

ញោកវិទូ សលព្តះលពះអង្គលជាបចាស់នូវនលតសោក្ អនុតថ- 
ញរា លទង្ល់ពះនាមថ្វ អនុតថញរា សលព្តះលពះអង្គលបសសើរសោយ 
សីោទិរុណ រក្បុរគលណ្តមយួសសយើគយ ន បុរសិទមយស្ករ- 
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ថិ លទង្ល់ពះនាមថ្វ បុរសិទមយស្ករថិ សលព្តះលពះអង្គជាអបក្ 
ទូនាយ ននូវបុរសបដលមានឧបនិសស័យរួរនឹង្ទូនាយ នបាន   

សាទ  ញទវមនុសានំ លទង្ល់ពះនាមថ្វ សាទ  ញទវ- 
មនុសានំ សលព្តះលពះអង្គជាសាសាថ ចររននសទវានិង្មនុសស 
ទងំ្ឡាយ ពុញទាន  លទង្ល់ពះនាមថ្វ ពុញទាន  សលព្តះលពះអង្គ 
លាស់ដឹង្នូវចតុរារយិសចច សហ្ើយញំុាង្អបក្ដនទឱរលាស់ 
ដឹង្ផង្ ភគវា លទង្ល់ពះនាមថ្វ ភគវា សលព្តះលពះអង្គ 
មានដំសណើ រសៅកានន់លតភព ខ្ចជ ក្ស់ចលសហ្ើយ រឺថ្វលពះអង្គ 
មនិលតេបស់ក្ើតសទៀតសេើយ ។   

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 
  

ប្បកាសរបេោា ចាំរ ះប្ពះសមាា សមពុ ទធថា 

នតទិ ញម សរណំ អញ្ដ  ំ    ពុញទាន  ញម សរណំ វរ ំ

(ណ្តតថិ់ សម សាក្រ៉់ាក្ណ់្តងំ្ អញញុាងំ្ ពុធសធា សម សាក្រ៉់ាក្ណ់្តងំ្ វាក្រុ់ាងំ្) 

 ឯញតន សចចវញជជន    ញោតុ ញម ជយមងគល ំ។ 
 (សអសតនាក្ ់សាចច់ក្វ់ាចស់ជនាក្ ់សហាតុ សម ជាក្យ់ាក្ម់ង័្គក្ោំ់ង្)។ 
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បលបថ្វ:    នតទិ ញម សរណំ អញ្ដ  ំ  វតទុដនទជាទីពឹង្ទីរឭក្ 
ននខញុ ំលពះក្រុណ្តមនិមានសេើយ  ពុញទាន  ញម សរណំ វរ ំ
មានបតលពះពុទនជាមាច ស់ជាទីពឹង្ទីរឭក្ដល៏បសសើរ របស់ខញុ ំលពះ 
ក្រុណ្ត ឯញតន សចចវញជជន ញោតុ ញម ជយមងគល ំ
សូមសិរសួីសថីជយមង្គល ចូរមានដល់ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សោយ 
ក្ិរយិាសព្តលនូវព្តក្រសចចៈសនះ។ 

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 

 

សូមខ្មារោសចាំរ ះប្ពះសមាា សមពុ ទធថា 

មតថមញងគន វញនធហ ំ       បាទបំសុ ំវរតុថមំ  

(អ៊តុាក្ម់ង័្សរនាក្ ់វន័សទហាងំ្ ប៉ាទក្់បុង័្សុង្ វាក្រ់ុតាក្មុ់ាងំ្) 

ពុញទន ញយ ខលញិា ញទាញស្ក ពុញទាន  ខមតុ តំ មមំ។ 

(ពុធសធ សយា ខ្ចក្លិ់សា សទសសា ពុធសធា ខ្ចក្ម់ាក្តុ់ ាងំ្ មាក្មុ់ាងំ្) ។ 

បលបថ្វ:  មតថមញងគន វញនធហ ំបាទបំសុ ំវរតុថមំ ខញុ ំលពះ 
ក្រុណ្តសូមថ្វឝ យបង្គំនូវលអង្ធូលីលពះបាទននលពះសមាយ សមភុទន 
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ដល៏បសសើរខភង្ខ់ភស់សោយអវយវៈ ដឧ៏តថមរឺតផូង្ ពុញទន ញយ 
ខលញិា ញទាញស្ក សទសឯណ្ត បដលខញុ ំលពះក្រុណ្ត សធឝើឱរ 
ភាវ ងំ្ភាវ តស់ហ្ើយក្បុង្លពះពុទនជាមាច ស់ ពុញទាន  ខមតុ តំ មមំ 
សូមលពះពុទនជាមាច ស់អតនូ់វសទសសនាះដល់ខញុ ំលពះក្រុណ្ត។ 

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 

 

 

 

 

 

 

 

*ផទះស្ដលប្បក់ខ្ ជខី្ចជ រហើយ តាំណក់ទកឹរភលៀងរស្មងលិចរហូត យ៉ងណ្ណមិញ 
ចិតតស្ដលបុគគល មិនបានអប់រ ាំទុករហើយ រាគៈរស្មងចក់រោតយ៉ងរនាះ   
ឯង។ ផទះស្ដលប្បក់លអរហើយ តាំណក់ទឹករភលៀងរស្មងមិនលិចរហូត យ៉ង 
ណ្ណមិញ ចិតតស្ដលបុគគល បានអប់រ ាំទុកលអរហើយ រាគៈរស្មងមិនចក់រោត 
បានយ៉ងរនាះឯង។ (គាថាធមាបទ) 

*មឃមាណព ដល់នវូភាពោបុគគលប្បរសើ របាំផុត ោងរទវតាោ ាំងឡាយ 
រប្ ះ ស្តរសចកេីមិនប្បមាទ អនកប្បាជាោ ាំងឡាយ ស្តងសររសើ រនវូរសចកេ ី
មិនប្បមាទ តាះតិះរដៀលនវូរសចកេីប្បមាទ សពែៗ កាល។ (គាថាធមាបទ) 

*រសចកេីមិនប្បមាទ ោផលូ វននរសចកេីមិនស្កល ប់ រសចកេីប្បមាទោផលូ វ នន
រសចកេីស្កល ប់    ជនោ ាំងឡាយ  ស្ដលមិនប្បមាទរហើយ   ទុកដចូរ ា្ ះថា
មិនស្កល ប់   ជនោ ាំងឡាយ   ស្ដលប្បមាទរហើយ  ោមនសុស ស្កល ប់បាត់រៅ
រហើយ។ (គាថាធមាបទ) 
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ធមយរតនបផណ្ឋម 

អដឌងគិការយិបញថ្វ ជន្តនំ 

(អាតថ់្វងំ្រិការុយិាក្ប៉់ាក្ស់ថ្វ ជាក្់នាណ្តងំ្) 

ញោកខបផញវស្កយ មជូ ច មញគាគ  

(សមាក្ខ្ចបប៉់ាក្ស់វសាយាក្ ់អ៊ជូុ ចក្ ់មរ័សគ) 

ធញោយ  អយ ំសនថិកញរា បណីញា 

(ធម័សមា អាក្យុ់ាងំ្ សនតិ់កាក្ស់រ៉ា ប៉ាក្ណី់សា) 

និយោនិញកា តំ បនោមិ ធមយំ ។ 

(ននយានិសកា ាងំ្ ប៉ាក្ណ់្តក្ម់ាម ិធម័មុាងំ្) ។ 

បលបថ្វ:   លពះសទនមយឯណ្ត ជាធមល៌បក្បសោយអង្គ ៨ លបការ 
ជារនវង្ដំសណើ រននលពះអរយិបុរគលជាមាច ស់ ជាផវូវដល៏តង្ ់ក្បុង្
ក្ិរយិាញំុាង្ជនបដលលបាថ្វប នូវលពះនិព្តឝ ន ឱរចូលសៅកាន់
លពះនិព្តឝ នបាន លពះធមស៌នះ ជាធមស៌ធឝើឱរលតជាក្រ់មាង បប់ង្នូ់វ
សភវើង្ទុក្ខ សភវើង្ក្ិសលស ជាធមដ៌ឧ៏តថម ជារុណញំុាង្សតឝឱរ
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សចញចក្សង្ារទុក្ខ ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមលកាបថ្វឝ យបង្គំនូវ
លពះសទនមយសនាះសោយសគរព។ 

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 

ញយ ច ធោយ  អតីា ច  ញយ ច ធោយ  អន្តគា 

(សយ ចក្ ់ធម័មា អាក្តី់ា ចក្ ់ សយ ចក្ ់ធម័មា អាក្ណ់្តគក្ា់) 

 បចចុបផន្តប  ច ញយ ធោយ   អហ ំវន្តធ មិ សពឝទា ។ 

(ប៉ាចចុ់បប៉ានណ់្ត ចក្ ់សយ ធម័មា អាក្ហ់ាងំ្ វន័ទម ិសាបព់្តក្ទ់) ។ 

បលបថ្វ:  លពះធមទ៌ងំ្ឡាយឯណ្ត បដលជាធម ៌ របស់លពះ
សមាយ សមភុទនបដលនិព្តឝ នក្នវង្សៅសហ្ើយក្ថី លពះធមទ៌ងំ្ឡាយ 
ឯណ្ត បដលជាធមរ៌បស់លពះសមាយ សមភុទននឹង្មានមក្ក្បុង្
កាលខ្ចង្មុខក្ថី លពះធម៌ទងំ្ឡាយឯណ្ត បដលជាធមរ៌បស់
លពះសមាយ សមភុទនលទង្ល់បតិសាឌ នទុក្ក្បុង្កាលសពឝនថងសនះក្ថី ខញុ ំ
លពះក្រុណ្ត សូមលកាបថ្វឝ យបង្គំនូវលពះធមទ៌ងំ្ឡាយសនាះ
លរបក់ាលទងំ្ពួង្។ 

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 
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កិតតិសពទននប្ពះធម៌ឮខ្ចរខ្ចច យយ៉ងរនះថា 

ស្កឝ កាខ ញា ភគវា ធញោយ  សនធិដឌិញកា 

(សាឝ ក្ខ្ចសា ភាក្គ់ក្វ់ាក្ា់ ធម័សមា សនទិ់ដថិសកា) 

អកាលញិកា ឯហបិសសញិកា ឱបនយញិកា 

(អាក្ក់ាលិសកា សអហិ្ប៉ាស់សិសកា សអាប៉ាក្ណ់្តក្់យិសកា) 

បចចតថំ ញវទិតញព្តឝ  វិញ្ដូហតីិ ។ 

(ប៉ាចច់តា់ងំ្ សវទិាបស់ព្ត វញិញូហី្តិ)។ 

បលបថ្វ: ស្កឝ កាខ ញា ភគវា ធញោយ  លពះបរយិតថិធមរ៌ឺ
លពះនលតបិដក្ ជាធមរ៌ឺលពះដម៏ានលពះភារលទង្ល់ាស់សបមថង្
សហ្ើយសោយលអ ធញោយ  លពះនពឝសោកុ្តថរធម៌មាន៩ លបការ 
រឺមរគ៤ ផល៤ និព្តឝ ន១ សនធិដឌិញកា ជាធមរ៌ឺលពះអរយិ
បុរគលទងំ្ពួង្ដឹង្ពិត ស ើញពិត សោយបចចសវក្ខណញ្ញដ ណ 
រឺថ្វនឹង្បានដឹង្សោយសាថ ប ់ សោយសជឿបុរគលដនទសនាះៗក្៏
សទ រឺស ើញចាស់សោយខវួនឯង្ អកាលញិកា ជាធមឱ៌រនូវ
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ផលមនិរង្ច់កំាល រឺថ្វកាលសបើលពះអរយិមរគសក្ើតសេើង្
សហ្ើយ លពះអរយិផលក្ស៏ក្ើតក្បុង្លំោបគ់ប  មិនបានយឺតយូរ 
សេើយ ឯហបិសសញិកា ជាធមរួ៌រដល់ ឯហិបស្ឝវិធី រឺថ្វសបើ
លពះអរយិបុរគលបដលបានសសលមចមរគផលសហ្ើយ ក្រួ៏រនឹង្
សៅបុរគលដនទឱរចូលមក្សមើលបាន ឱបនយញិកា ជាធម៌
រឺលពះអរយិបុរគលរបផបីសអអ នចូលមក្ទុក្ក្បុង្ខវួន សោយ
អំណ្តចននភាវនា បចចតថំ ញវទិតញព្តឝ  វិញ្ដូហ ិជាធមរ៌ឺ 
អបក្លបាជញទងំ្ឡាយ មានឧរឃដតិញ្ដូ បុរគលជាសដើម  របផដីឹង្   
របផសី ើញចាស់ក្បុង្ចិតថននខវួន។ 

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 
 

ប្បកាសរបេោា ចាំរ ះប្ពះធម៌ថា 

នតទិ ញម សរណំ អញ្ដ  ំ  ធញោយ  ញម សរណំ វរ ំ

(ណ្តតថិ់ សម សាក្់រ៉ាក្ណ់្តំង្ អញញុាំង្ ធម័សមា សម សាក្់រ៉ាក្ណ់្តងំ្ វាក្រុ់ាងំ្) 

ឯញតន សចចវញជជន   ញោតុ ញម ជយមងគល ំ។ 

(សអសតនាក្ ់សាចច់ក្វ់ាចស់ជនាក្ ់សហាតុ សម ជាក្យ់ាក្ម់័ង្គក្ោំ់ង្)។ 



ធម៌នមស្កា រ កិចចប្បតិបតតិពុទ ធបរស័ិទ                             ហុង សុវណ្ណា ររត៉ 

19 

 

បលបថ្វ:  នតទិ ញម សរណំ អញ្ដ  ំវតទុដនទជាទីពឹង្ទីរឭក្នន
ខញុ ំលពះក្រុណ្តមនិមានសេើយ ធញោយ  ញម សរណំ វរ ំមាន
បតលពះធមជ៌ាមាច ស់ ជាទីពឹង្ទីរឭក្ដល៏បសសើរ របស់ខញុ ំលពះ
ក្រុណ្ត ឯញតន សចចវញជជន ញោតុ ញម ជយមងគល ំ
សូមសិរសួីសថីជយមង្គលចូរមានដល់ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សោយ
ក្ិរយិាសព្តលនូវព្តក្រសចចៈសនះ ។  

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 
 

សូមខ្មារោសចាំរ ះប្ពះធម៌ថា 

មតថមញងគន វញនធហ ំ     ធមយញ្ច  ទុវិធំ វរ ំ

(អ៊តុាក្ម់ង័្សរនាក្ ់វន័សទហាងំ្ ធម័ម៉ាញ់ចក្ ់ទុវធិាងំ្ វាក្រុ់ាងំ្) 

ធញមយ ញយ ខលញិា ញទាញស្ក  ធញោយ  ខមតុ តំ មមំ ។ 

(ធម័សម សយា ខ្ចក្លិ់សា សទសសា ធ័មសមា ខ្ចក្់មាក្តុ់ ាងំ្ មាក្ម់ាងំ្) ។ 

បលបថ្វ:  មតថមញងគន វញនធហ ំធមយញ្ច  ទុវិធំ វរ ំខញុ ំលពះ
ក្រុណ្តសូមថ្វឝ យបង្គំ នូវលពះធមដ៌ល៏បសសើរមានពីរលបការ រឺ
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លពះបរយិតថិធម ៌ និង្លពះនពឝសោកុ្តថរធម ៌ សោយអវយវៈដ៏
ឧតថមរឺតផូង្ ធញមយ ញយ ខលញិា ញទាញស្ក សទសឯណ្ត 
បដលខញុ ំលពះក្រុណ្តសធឝើឱរភាវ ងំ្ភាវ តស់ហ្ើយ ក្បុង្លពះធមជ៌ាមាច ស់ 

ធញោយ  ខមតុ តំ មមំ សូមលពះធមជ៌ាមាច ស់ អតនូ់វសទស
សនាះដល់ខញុ ំលពះក្រុណ្ត។  

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 

 

 

 

 

 

 

                                    ប្ពះគាថាធមាបទ 
*ធម៌ោ ាំងឡាយ មានចិតេោប្បធាន មានចិតេប្បរសើ របាំផុត (មានចិតេ 
ោធាំ) សរប្មចអាំពចិីតេ របើបុគគលមានចិតេប្តូវរោសប្បទសូតរហើយ 
រ លកេី រធែើកេី (នវូទុចចរតិ) រប្ ះទុចចរតិោ ាំងរនាះ ទកុខរស្មងោប់តាម 
បុគគលរនាះរៅ ដចូកង់ររទះវលិរៅតាមោនរជើងរគា ស្ដលកាំពុង 
អូសរៅ។ 
*ធម៌ោ ាំងឡាយ មានចិតតោប្បធាន មានចិតេប្បរសើ របាំផុត សរប្មច 
អាំពចិីតេ របើបុគគលមានចិតេប្ជះថាល រហើយ រ លកតី រធែើកេី (នវូសុចរតិ) 
រប្ ះសុចរតិោ ាំងរនាះ សុខ្រស្មងោប់តាមបុគគលរនាះរៅ ដចូោ 
ប្សរមាលអរនាទ លតាមប្បាណ។ 
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សងឃរតនបផណ្ឋម 

សញងោ វិសញុទាន  វរទកខិញណញយោ 

(សំាង្សឃ្ល វសុិទសធា វាក្រ់ាក្់ទក្ខិ់នណសយ៉ា) 

សនថិន្រនធិញយ សពឝមលបផហញីន្ត 

(សនតិ់នលទិសយា សាប់ព្តក្ម់ាក្ឡ់ាបប៉់ាក្ហី់្សណ្ត) 

គុញណហញិនញកហ ិសមិទនិបញាថ  

(រុសណហិ្សនសក្ហិ្ សាក្់មទិធិប៉ាតស់ា) 

អន្តសញវា តំ បនោមិ សងឃ ំ។ 

(អាក្ណ់្តសាក្ស់វ៉ា ាងំ្ ប៉ាក្់ណ្តក្ម៉់ាម ិសំាង្ឃ្លងំ្) ។ 

      បលបថ្វ: លពះអរយិសង្ឃឯណ្តដប៏រសុិទនវសិសស ជា 
ទក្ខិសណយរបុរគលដល៏បសសើរ មានឥន្ទនធីយរមាង បស់ហ្ើយ មាន
មនធិលរឺរាគទិក្កិសលសទងំ្ពួង្បនាតប់ង្ស់ហ្ើយ ជាលពះ
សង្ឃ ដល់សហ្ើយនូវក្ិរយិាសសលមចសោយរុណទងំ្ឡាយដ៏
សលចើន ជាលពះសង្ឃមានអាសវធមម៌និមាន រថឺ្វជាលពះ



ធម៌នមស្កា រ កិចចប្បតិបតតិពុទ ធបរស័ិទ                             ហុង សុវណ្ណា ររត៉ 

22 

 

ខីណ្តលសព ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមលកាបថ្វឝ យបង្គំនូវលពះអរយិ
សង្ឃសនាះសោយសគរព។  

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 
 

ញយ ច សងោ អតីា ច  ញយ ច សងោ អន្តគា 

(សយ ចក្ ់សំាង្ឃ្ល អាក្តី់ា ចក្ ់សយ ចក្ ់សំាង្ឃ្ល អាក្់ណ្តគក្់ា) 

បចចុបផន្តប  ច ញយ សងោ  អហ ំវន្តធ មិ សពឝទា ។ 

(ប៉ាចចុ់បប៉ានណ់្ត ចក្ ់សយ សំាង្ឃ្ល អាក្ហ់ាងំ្ វន័ទម ិសាបព់្តក្ទ់) ។ 

បលបថ្វ:    លពះសង្ឃទងំ្ឡាយឯណ្ត បដលជាលពះសង្ឃបាន 
សសលមចមរគនិង្ផលក្នវង្សៅសហ្ើយក្ថី លពះសង្ឃទងំ្ឡាយ
ឯណ្ត បដលជាលពះសង្ឃនឹង្បានសសលមចមរគនិង្ផលក្បុង្
កាលខ្ចង្មុខក្ថី លពះសង្ឃទងំ្ឡាយឯណ្ត បដលជាលពះ
សង្ឃបានសសលមចមរគនិង្ផល ក្បុង្កាលជាបចចុបផនបសនះក្ថី ខញុ ំ
លពះក្រុណ្តសូមលកាបថ្វឝ យបង្គំនូវលពះសង្ឃទងំ្ឡាយសនាះ  

លរបក់ាលទងំ្ពួង្ ។ 

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 
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កិតតិសពទននប្ពះសងឃឮខ្ចរខ្ចច យយ៉ងរនះថា 

សបុដិបញន្តប  ភគវញា ស្កវកសញងោ 

(សុប៉ាក្ដិ់ប៉ានស់ណ្ត ភាក្គ់ក្វ់ាក្ស់ា សាវាក្ក់ាក្់សំាង្សឃ្ល) 

មជុបដិបញន្តប  ភគវញា ស្កវកសញងោ 

(អ៊ជុុប៉ាក្ដិ់ប៉ានស់ណ្ត ភាក្គ់ក្វ់ាក្ស់ា សាវាក្ក់ាក្សំ់ាង្សឃ្ល) 

ញាយបដិបញន្តប  ភគវញា ស្កវកសញងោ 

(ញាយាក្ប៉់ាក្ដិ់ប៉ានស់ណ្ត ភាក្គ់ក្វ់ាក្ស់ា សាវាក្ក់ាក្សំ់ាង្សឃ្ល) 

ស្កមីចិបដិបញន្តប  ភគវញា ស្កវកសញងោ 

(សាមុចិីប៉ាក្ដិ់ប៉ានស់ណ្ត ភាក្គ់ក្់វាក្ស់ា សាវាក្់កាក្់សំាង្សឃ្ល) 

យទិទំ ចាថ រ ិបុរសិយគុានិ អដឌ បុរសិបុគគោ 

(យាក្ទិ់ទងំ្ ចតា់រុ ិប៉រុុសិាក្យុ់គនិ អាត់ថ្វក្ ់ប៉រុុសិាក្ប់៉រុគក្់ោ) 

ឯស ភគវញា ស្កវកសញងោ អាហុញនញយោ 

(សអសាក្ ់ភាក្គ់ក្វ់ាក្ស់ា សាវាក្ក់ាក្់សំាង្សឃ្ល អាហុ្នណសយ៉ា) 

 បាហុញនញយោ ទកខិញណញយោ អញ្ជលកិរណីញយ  

(ប៉ាហុ្នណសយ៉ា ទក្ខិ់នណសយ៉ា អញជាក្លិ់កាក្់រ៉ាក្ន់ណសយ៉ា) 
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 អនុតថរ ំបុញ្ដ ញកខតថំ ញោកសាតិ ។ 

( អាក្នុ់តាក្រុ់ាងំ្ ប៉ញុញាក្់សខតាងំ្ សោកាស់សាតិ)។  

បលបថ្វ:  សបុដិបញន្តប  ភគវញា ស្កវកសញងោ លពះ
សង្ឃជាសាវក័្ននលពះដម៏ានលពះភារ សោក្លបតិបតថិសហ្ើយ 
សោយលបនពរឺ លបតិបតថិាមរនវង្លពះនពឝសោកុ្តថរធម ៌មជុ-
បដិបញន្តប  ភគវញា ស្កវកសញងោ   លពះសង្ឃជា
សាវក័្ននលពះដម៏ានលពះភារ សោក្លបតិបតថិសោយលតង្រ់ឺ
លបតិបតថិជាមជឈមិបផដិបទ ញាយបដិបញន្តប  ភគវញា 
ស្កវកសញងោ លពះសង្ឃជាសាវក័្ននលពះដម៏ានលពះភារ 
សោក្លបតិបតថិ សដើមផលីាស់ដឹង្នូវលពះនិព្តឝ ន ជាសាទ នសក្សម
ផុតចក្ទុក្ខទងំ្ពួង្ ស្កមីចិបដិបញន្តប  ភគវញា 
ស្កវកសញងោ លពះសង្ឃជាសាវក័្ននលពះដម៏ានលពះភារ 
សោក្លបតិបតថិ ដស៏មរួរ ដល់សាមចីិក្មយ រឺលបតិបតថិរួរដល់ 
សីល សមាធិ បញ្ញដ  យទិទំ ចាថ រ ិបុរសិយគុានិ លពះ
សង្ឃឯណ្ត សបើរាបជ់ារូននបុរស ទងំ្ឡាយមាន៤រូ រឺលពះ
សង្ឃបដលបានសសលមចនូវសសាាបតថិមរគនិង្សសាាបតថិផល
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ជារូ១ សក្ទគមមិរគនិង្សក្ទគមផិលជារូ១ អនាគ-  
មមិរគនិង្អនាគមផិលជារូ១ អរហ្តថមរគនិង្អរហ្តថផលជា
រូ១ អដឌ បុរសិបុគគោ សបើរាបស់រៀង្ជាបុរសបុរគលមាន៨ 
រឺលពះសង្ឃបដលបានសសលមចនូវសសាាបតថិមរគ១ សសាា-  
បតថិផល១ សក្ទគមមិរគ១ សក្ទគមផិល១ អនាគមិ-
មរគ១ អនាគមផិល១ អរហ្តថមរគ១ អរហ្តថផល១ ឯស  
ភគវញា ស្កវកសញងោ លពះសង្ឃទងំ្សនាះ ជាសង្ឃ
សាវក័្ននលពះដម៏ានលពះភារ អាហុញនញយោ សោក្រួរ
ទទួលនូវចតុបផចចយ័ បដលបុរគលឧទធិសចំសព្តះអបក្មានសីល 
សហ្ើយនាមំក្អំពីចមាង យបសអអ នចូលមក្បូជា បាហុញនញយោ 
សោក្រួរទទួលនូវអារនថុក្ទន រឺទន បដលបុរគលាក្ប់តង្
សដើមផញីាតិ និង្មតិថបដលមក្អពំីទិសសផសង្ៗ សហ្ើយបសអអ ន
ចូលមក្បូជា ទកខិញណញយោ សោក្រួរទទួលនូវទន បដល
បុរគលសជឿនូវក្មយនិង្ផលននក្មយសហ្ើយបូជា អញ្ជលកិរណី-
ញយ សោក្រួរដល់អញ្ជលិក្មយ បដលសតឝសោក្របផសីធឝើ 
អនុតថរ ំបុញ្ដ ញកខតថំ ញោកសស សោក្ជាបុញ្ដ សក្ខតថ រឺជាទី
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ដុះសេើង្ននពូជរឺបុណរ ននសតឝសោក្ រក្សខតថដនទនលក្បលង្
ជាង្គយ ន ។           

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 

ប្បកាសរបេោា ចាំរ ះប្ពះសងឃថា 

នតទិ ញម សរណំ អញ្ដ  ំសញងោ ញម សរណំ វរ ំ
(ណ្តតថិ់ សម សាក្រ៉់ាក្ណ់្តងំ្ អញញុាងំ្ សំាង្សឃ្ល សម សាក្រ៉់ាក្់

ណ្តងំ្ វាក្រុ់ាងំ្) 

ឯញតន សចចវញជជន  ញោតុ ញម ជយមងគល ំ។ 
(សអសតនាក្ ់សាចច់ក្វ់ាចស់ជនាក្ ់សហាតុ សម ជាក្់យាក្ម់័ង្គក្់ោំង្)។ 

បលបថ្វ:   នតទិ ញម សរណំ អញ្ដ  ំវតទុដនទជាទីពឹង្ទីរឭក្នន
ខញុ ំលពះក្រុណ្តមនិមានសេើយ សញងោ ញម សរណំ វរ ំមាន
បតលពះសង្ឃជាមាច ស់ជាទីពឹង្ទីរឭក្ដ៏លបសសើររបស់ខញុ ំលពះ
ក្រុណ្ត ឯញតន សចចវញជជន ញោតុ ញម ជយមងគល ំ
សូមសិរសួីសថីជយមង្គល ចូរមានដល់ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សោយ
ក្ិរយិាសព្តលនូវព្តក្រសចចៈសនះ ។ 

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្)  
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សូមខ្មារោសចាំរ ះប្ពះសងឃថា 

មតថមញងគន វញនធហ ំសងឃញ្ច  ទុវិញោតថមំ 

(អ៊តុាក្ម់ង័្សរនាក្ ់វន័សទហាងំ្ សំាង្ឃ្លញ់ចក្ ់ទុវសិធាតាក្មុ់ាងំ្) 

សញងឃ ញយ ខលញិា ញទាញស្ក សញងោ ខមតុ តំ មមំ ។ 

(សំាង្ស  សយា ខ្ចក្លិ់សា សទសសា សំាង្សឃ្ល ខ្ចក្ម់ាក្តុ់ ាងំ្ មាក្ម់ាងំ្)។ 

បលបថ្វ:   មតថមញងគន វញនធហ ំសងឃញ្ច  ទុវិញោតថមំ 
ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមថ្វឝ យបង្គំនូវលពះសង្ឃដល៏បសសើរមានពីរ
លបការរឺសមយតិសង្ឃ និង្អរយិសង្ឃ សោយអវយវៈ ដឧ៏តថមរឺ
តផូង្ សញងឃ ញយ ខលញិា ញទាញស្ក សទសឯណ្ត 
បដលខញុ ំលពះក្រុណ្តសធឝើឱរភាវ ងំ្ភាវ តស់ហ្ើយ ក្បុង្លពះសង្ឃជា
មាច ស់ សញងោ ខមតុ តំ មមំ សូមលពះសង្ឃជាមាច ស់អត់
នូវសទសសនាះដល់ខញុ ំលពះក្រុណ្ត ។       

 

 

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្)  

*សគរពចាប់រឺសគរពខវួន លបឹង្សរចសវះពួនរបឺង្់លបាណ ចង្់សុខសគរពចាប់
ឱរបាន សចលចាប់គយ នក្ានឋបានសទសទុក្ខ។ (ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 
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រតនបផណ្ឋមសញងខប 
លពមទាងំបូជាញលគឿងសកាក រៈ 

នញោ តសស ភគវញា អរហញា សោយ សមភុទនសស ។ 

(នាក្ស់មា ាស់សាក្ ់ភាក្គ់ក្វ់ាក្ស់ា អាក្់រ៉ាក្ហ់ាក្ស់ា                
សំាម៉ាសំាពុធធាស់សាក្)់។  (សូររ ៣ ដង) 

 (បលបដូចមុន) 
 

ឥតិបិ ញស្ក  ភគវា  អរហ ំ។ល។ ពុញទាន  
(អុិតិបុិ សសា ភាក្គ់ក្វ់ា អាក្រ៉់ាក្់ហាងំ្ ។ល។ ពុធសធា) 

 ភគវាតិ   តំ   អរោទិគុណសយំតុថំ  
(ភាក្គ់ក្វ់ាតិ ាងំ្ អាក្រ៉់ាក្់ហាទិរុណ្តក្សំ់ាង្យុតាងំ្) 

ពុទនំ សរិស្ក នោមិ តញ្ច  ពុទនំ ឥញមហ ិ 
(ពុធធាងំ្ សិរ៉ាក្ស់ា នាក្ម់ាម ិាញ់ចក្ ់ពុធធាងំ្ អុិសមហិ្) 

សកាក ញរហ ិអភិបូជយមិ។   

(សាក្ក់ាសរហិ៉្ អាក្ភ់បិ៉ូជាក្យ់ាម)ិ។ 
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បលបថ្វ:  ឥតិបិ ញស្ក ភគវា អរហ ំ លពះដម៏ានលពះភារ 
អង្គសនាះលទង្ល់ពះនាមថ្វ អរហ ំ សលព្តះលពះអង្គ ង្ យចក្
សឹក្សលតូវសព្តលរឺក្ិសលសលពមទងំ្វាសនា រឺកាយបសយារ 
និង្វចីបសយារ ។ល។ ភគវា លទង្ល់ពះនាមថ្វ ភគវា 

សលព្តះលពះអង្គមានដំសណើ រសៅកានន់លតភពខ្ចជ ក្ស់ចលសហ្ើយ 
រឺថ្វលពះអង្គមនិលតេបស់ក្ើតសទៀតសេើយ  តំ អរោទិ-
គុណសយំតុថំ  ពុទនំ  សរិស្ក នោមិ ខ្ញុំលពះក្រុណ្តសូម
ថ្វឝ យបង្គំនូវលពះសមាយ សមភុទនជាមាច ស់ លពះអង្គលបក្បលពម
សហ្ើយសោយរុណ មានរុណថ្វ អរហំ ជាសដើមសនាះសោយ
សិរសា រឺតផូង្  តញ្ច  ពុទនំ  ឥញមហ ិ សកាក ញរហ ិអភិ-
បូជយមិ ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមបូជាចំសព្តះនូវលពះសមាយ សមភុទន 
ជាមាច ស់សនាះ សោយសលរឿង្សកាក រៈទងំ្ឡាយមានលបមាណ
ប៉ុសណត ះ។  

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 

 *សុខកាយសុខចិតថសុខវាច   ជាសុខអសាច ររលបសសើរនលក្   សក្ើតសោយសុចរតិ
ាមទឝ របី  លបលពឹតថរាល់នថងនថវលបសសើរ។ (ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 
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ស្កឝ កាខ ញា    ភគវា    ធញោយ   ។ល។  បចចតថំ 

(សាឝ ក្ខ្ចសា ភាក្គ់ក្វ់ាក្ា់ ធម័សមា ។ល។ ប៉ាចច់ត់ាងំ្) 

ញវទិតញព្តឝ  វិញ្ដូហតីិ តំ ស្កឝ កាខ ាទិគុណស-ំ 

(សវទិាបស់ព្ត វញិញូហី្តិ ាងំ្ សាឝ ក្ខ្ចាទិរុណ្តក្់សំាង្-) 

យតុថំ   ធមយំ   សរិស្ក   នោមិ   តញ្ច    ធមយ ំ

(យុតាងំ្ ធម័មុាងំ្ សិរ៉ាក្់សា នាក្ម់ាម ិាញ់ចក្់ ធម័មុាងំ្) 

ឥញមហ ិសកាក ញរហ ិអភិបូជយមិ ។ 

(អុិសមហិ្ សាក្ក់ាសរហិ៉្ អាក្ភ់ិប៉ជូាក្យ់ាម)ិ។ 

បលបថ្វ:   ស្កឝ កាខ ញា ភគវា ធញោយ  លពះបរយិតថិធមរ៌ឺ
លពះនលតបិដក្ ជាធមរ៌ឺលពះដម៏ានលពះភារលទង្ល់ាស់សបមថង្
សហ្ើយសោយលអ។ល។ បចចតថំ ញវទិតញព្តឝ  វិញ្ដូហ ិ ជា
ធម ៌ រឺអបក្លបាជញទងំ្ឡាយមាន ឧរឃដិតញ្ដូ បុរគល ជាសដើម 
របផដីឹង្ របផសី ើញចាស់ក្បុង្ចិតថននខវួន  តំ ស្កឝ កាខ ាទិ-
គុណសយំតុថំ ធមយំ សរិស្ក នោមិ ខ្ញុំលពះក្រុណ្តសូម
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ថ្វឝ យបង្គំនូវលពះធមជ៌ាមាច ស់ដល៏បក្បលពមសហ្ើយសោយរុណ
មានរុណថ្វ ស្វ្ក្ខ្េោ ជាសដើមសនាះ សោយសិរសា រឺតផូង្ 

តញ្ច ធមយំ ឥញមហ ិសកាក ញរហ ិអភិបូជយមិ ខញុ ំលពះ
ក្រុណ្តសូមបូជាចំសព្តះនូវលពះធម៌ជាមាច ស់សនាះសោយសលរឿង្
សកាក រៈទងំ្ឡាយមានលបមាណប៉ុសណត ះ។   

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 
 

សបុដិបញន្តប    ភគវញា  ស្កវកសញងោ ។ល។ 

(សុប៉ាក្ដិ់ប៉ានស់ណ្ត ភាក្គ់ក្វ់ាក្ស់ា សាវាក្ក់ាក្់សំាង្សឃ្ល។ល។)  

អនុតថរ ំ   បុញ្ដ ញកខតថំ  ញោកសាតិ   តំ 

(អាក្នុ់តាក្រុ់ាងំ្ ប៉ញុញាក្ស់ខតាងំ្ សោកាស់សាតិ ាងំ្ ) 

    សបុដិបន្តប ទិគុណសយំតុថំ សងឃ ំសរិស្ក 

(សុប៉ាក្ដិ់ប៉ានណ់្តទិរុណ្តក្់សំាង្យុតាងំ្ សំាង្ឃ្លងំ្ សិរ៉ាក្ស់ា) 

នោមិ តញ្ច  សងឃ ំឥញមហ ិសកាក ញរហ ិ

(នាក្ម់ាម ិាញ់ចក្ ់សំាង្ឃ្លងំ្ អុិសមហិ្ សាក្់កាសរហិ៉្) 
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អភិបូជយមិ ។ 
(អាក្ភ់បិ៉ជូាក្យ់ាម)ិ ។ 

បលបថ្វ:  សបុដិបញន្តប  ភគវញា ស្កវកសញងោ លពះ
សង្ឃជាសាវក័្ ននលពះដម៏ានលពះភារសោក្លបតិបតថិសហ្ើយ
សោយលបនពរឺលបតិបតថាិមរនវង្លពះនពឝសោកុ្តថរធម ៌។ល។ 
អនុតថរ ំបុញ្ដ ញកខតថំ ញោកសស សោក្ជាបុញ្ដ សក្ខតថ រឺជាទី
ដុះសេើង្ននពូជ រឺបុណរននសតឝសោក្រក្សខតថដនទនលក្បលង្
ជាង្គយ ន តំ សបុដិបន្តប ទិគុណសយំតុថំ សងឃ ំសរិស្ក 
នោមិ ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមថ្វឝ យបង្គំនូវលពះសង្ឃជាមាច ស់ដ៏
លបក្បលពមសហ្ើយសោយរុណមានរុណថ្វ សុបដិបេ ទ្្ ជា
សដើមសនាះសោយសិរសារឺតផូង្ តញ្ច សងឃ ំ ឥញមហ ិ    
សកាក ញរហ ិ អភិបូជយមិ ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមបូជាចំសព្តះ 
នូវលពះសង្ឃជាមាច ស់សនាះ សោយសលរឿង្សកាក រៈទងំ្ឡាយ
មានលបមាណប៉ុសណត ះ ។  

  (លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 

 *សព្វទានំ ធម្មទានំ ជិនាតិ    (ធមាោនឈន ះអស់ោនោ ាំងពួង)។ 
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ពុទនបាទនមស្កក រគាថ្វ 

វន្តធ មិ ពុទនំ ភវបារតិណតំ  
(វន័ទម ិពុធធាងំ្ ភាក្វ់ាក្ប៉់ារ៉ាក្តិ់នណ្តងំ្) 

តិញោកញកតុំ តិភញវកន្តថំ 
(តិសោកាក្ស់ក្តុង្ តិភាក្ស់វកាក្ន់ាថ្វងំ្) 

ញយ ញោកញសញដ្ឋឌ  សកល ំកិញលស ំ
(សយា សោកាក្ស់សដសថ្វ សាក្ក់ាក្ឡ់ាងំ្ កិ្សេសំាង្ ) 

ញឆាឝ ន ញព្តញធស ិជនំ អននថំ ។ 
(សឆតាឝ នាក្ ់សព្តសធសិ ជាក្់ណ្តងំ្ អាក្ណ់នា់ងំ្)។ 

បលបថ្វ:  លពះសមាយ សមភុទនឯណ្តលពះអង្គលបសសើរក្បុង្សោក្ 
លទង្់កាត់បង្់នូវក្ិសលសទំង្អស់បានសហ្ើយ ញំុាង្ជន     
ជាអននថឱរលាស់ដឹង្សហ្ើយ ខញុ ំសូមលកាបថ្វឝ យបង្គំនូវលពះ
សមាយ សមភុទនសនាះ លពះអង្គឆវង្ផុតអំពីលចងំ្ននភពសហ្ើយ លពះ
អង្គជាទង្ជ់យ័នននលតសោក្ មានបតលពះអង្គមយួជាទីពឹង្នន
សពឝសតឝក្បុង្នលតភព។ 
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យ ំនមយទាយ នទិយ បុលញិន ច តីញរ 

(យុាងំ្ ណ្តមំាក្ទ់យាក្ ់នាក្ទិ់យា ប៉លិុសន ចក្ ់តីសរ)៉ 

យ ំសចចពននគិរញិក សមុន្តចលញគគ 

(យុាងំ្ សាចច់ក្ព់្តនធ់ាក្រិ់រសិក្ សុមាក្់នាចក្ ់ោរស់រ) 

យ ំតតទ ញយនកបុញរ មុនិញន្ត ច បាទំ 

(យុាងំ្ ាតថ់្វក្ ់សយានាក្ក់ាក្ប់៉សុរ ៉មនិុសនា ចក្ ់ប៉ាទងំ្) 

តំ បាទលញ្ជនមហ ំសរិស្ក នោមិ ។ 

(ាងំ្ ប៉ាទក្ឡ់ាញ់ជាក្់នាក្ម់ាក្់ហាងំ្ សិរ៉ាក្ស់ា នាក្ម់ាម)ិ។ 

បលបថ្វ: សាប មលពះបាទឯណ្ត(បដលលពះសមភុទនលទង្ល់បតិសាឌ ន 
ទុក្) សលើផបូរខាច ់ សទៀបសឆបរននសធឹង្ស យ្ ះនមយទ សាប ម
លពះបាទឯណ្ត (បដលលពះសមភុទនលទង្ល់បតិសាឌ នទុក្) សលើភបំ
សចចពន័ន និង្សលើក្ំពូលភបសុំមនកូ្ដ សាប មលពះបាទឯណ្ត 
(បដលលពះសមភុទនលទង្ល់បតិសាឌ នទុក្) ក្បុង្សយានក្បុរ ី ខញុ ំ   
សូមលកាបថ្វឝ យបង្គំសោយតផូង្ចំសព្តះសៅលពះបាទ និង្សាប ម
លពះបាទទងំ្សនាះននលពះសក្រមុនី ។ 
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 សវុណត ោលញិក សវុណត បពឝញត  

(សុវ៉ានណ់្តក្ម់ាលិសក្ សុវ៉ានណ់្តក្់ប៉ាបព់្តក្ស់ត) 

សមុនកញូដ ញយនកបុញរ នមយទាយ 

(សុមាក្ន់ាក្កូ់្សដ សយានាក្ក់ាក្ប់៉សុរ ៉ណ្តមំាក្ទ់យាក្)់ 

នទិយ បញ្ចបាទវរ ំឋានំ 

(នាក្ទិ់យា ប៉ាញ់ចក្ប៉់ាទក្វ់ាក្រុ់ាងំ្ ឋាណ្តងំ្) 

អហ ំវន្តធ មិ ទូរញា ។ 

(អាក្ហ់ាងំ្ វន័ទម ិទូរាក្ស់ា)។ 

បលបថ្វ: ខញុ ំសូមនមសាក រអំពីចមាង យនូវសាទ ន បដលមាន 
លពះបាទដល៏បសសើរ ៥ ក្បនវង្រឺ សាទ ន សលើភបសុំវណត មាលិក្ ១ 
សលើភបសុំវណត បពត៌ ១ សលើភបសុំមនកូ្ដ ១ ក្បុង្សយានក្បុរ ី១ 
បក្ផរសធឹង្នមយទ ១ ។ 

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 

 *ផទះនងិទីមលប់ោជប្មកកាយ ប្ោបធម៌ប្ពះរហើយោជប្មកចិតេ។                                                                                                                                                                  
                                                                                              (ហុង សុវណ្ណា ររត៉) 
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នមស្កក របូជនីយវតទជុាទីញគារព 

វន្តធ មិ ញចតិយ ំសពឝំ សពឝដ្ឋឌ ញនស ុ

(វន័ទម ិសចតិយុាងំ្ សាបព់្តងំ្ សាបព់្តតថ់្វសនសុ) 

បតិដឌិតំ ស្កររីកិោតុ មោញព្តធឹ 

(ប៉ាក្តិ់ដថិាងំ្ សាររីកិាក្ធ់ាតុ មាក្ហ់ាសព្តធឹង្) 

ពុទនរបូំ សកល ំសទា ។ 

(ពុធធាក្រ់បូុង័្ សាក្ក់ាក្់ឡាងំ្ សាក្ទ់) ។ 

បលបថ្វ: ខញុ ំសូមថ្វឝ យបង្គំ ស ភ្ ះលពះបរមសចតិយ 

លពមទងំ្លពះសារ-ី     រកិ្ធាតុននលពះពុទន ។ 

និង្មហាសព្តធិលពឹក្ស   បដលរួរនឹក្សោយលំអុត 

លំឱនចិតថបរសុិទន    សលើក្ក្មផង្អ់ញ្ជ លី ។ 

និង្លពះពុទនរូប     តំណ្តង្អង្គលពះមុនី 

បដលឋតិសៅលរបទ់ី   ឋាននានាសនាះទងំ្អស់។ 

សោយសតជះននរុណ  លពះមានបុណរលបសសើរខភស់ 
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វិទនំសញិន្ត ធមយវរសស តសស ។ 

(វទិធាងំ្សិសណ្ត ធម័មាក្វ់ាក្រ៉់ាស់សាក្ ់ាស់សាក្)់។ 

បលបថ្វ:សតឝបតង្សក្ើតសាវ បប់ង្ ់ សលព្តះចំណង្ក្មយជាសគល 

ឱរវលិវល់អសនាធ ល        ក្បុង្ភពតូចនិង្ភពធំ។ 

សហ្តុបតមនិដឹង្ធម ៌     ជាមាច ស់លអសាអ តសុខុម 

រឺលពះពុទនសសពសម      ចិតថខញុ ំសូមនមសាក រ។ 

នូវធមល៌បនពពិត        វសិសសសុទនសនាះឯង្ណ្ត 

កាតប់ង្នូ់វអវជិាជ        រឺបណ្តថ ញក្ិសលសសហ្ើយ។ 

គុញណហ ិញយ សលីសោធិបញ្ញដ  

(រុសណហិ្ សយា សីឡាក្ស់ាក្ម៉់ាធិប៉ាញ់ញ៉ា) 

វិមុតថិញ្ញដ ណបផភូតីហ ិយញុាថ  

(វមិតុតិញញាណ្តប់ប៉ាក្ភ់តីូហិ្ យុតសា) 

ញខតថញ្ជន្តនំ កសុលតទិកានំ 

(សខតាញ់ជាក្ន់ាណ្តងំ្ កុ្សាក្់ឡាតថិ់កាណ្តងំ្) 
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តមរយិសងឃ ំសរិស្ក នោមិ ។ 

(ាក្ម់ាក្រ់ុយិាក្សំ់ាង្ឃ្លងំ្ សិរ៉ាក្់សា នាក្ម់ាម)ិ។ 

បលបថ្វ: លពះសង្ឃអង្គសាវក័្  មានសំវរៈសទន លទង្់ 

ក្បសោយរុណសីលលតង្ ់   និង្សមាធិបញ្ញដ  ។ 

និង្វមិុតថិញ្ញដ ណ         ក្ិសលសគយ នក្បុង្អាាយ  

ជាបុញ្ដ សក្ខាថ          ជនលតូវការជាកុ្សល។ 

ខញុ ំសូមឱនសិរសី        ដល់លពះអរយិបុរគល 

ជាបុលតលពះទសពល     ជាមង្គលដល់សពឝសតឝ។ 

999 
 

 

 

 

 

*ររៀនប្តាប់អនកប្បាជា របើចង់ឈន ះកាច យកសលូ តសងាត់ ចង់ឈន ះមនសុស 
ខ្ងឹ ឱ្យប្បឹងខ្ាំអត់ វារជរវាហត់ វាសបថស្លងខ្ងឹ។ ចង់ឈន ះអសុរស សេី  
រលងរឡះរឡាះ កុាំរធែើោដងឹ រយើងសេី ប្តង់ណ្ណ ឱ្យចាំប្តង់ហនឹង រឃើ ញឫក 
រយើងរងឹ ខ្ចល ចរយើងខ្ចងរប្កាយ។ ចង់ឈន ះកាំណ្ណញ់ ប្ករដប្កោញ់ សុាំអែី 
មិនឱ្យ របើបានចាំណី ហុចវាញយៗ តិចរោយរប្ចើនរោយ កនុងស្តវាដងឹ។   
រនះមន តប្ពះពុទធ ប្បាោា ឱ្យមុត ឱ្យគិតស្ថលងថលឹង កុាំកាចខ្សុខ្ចន ត រកើតខ្ចត 
ដបតិខ្ងឹ កូនរអើយខ្ាំប្បឹង កានច់ាប់ោ ាំងបួន។ (ប្កមងុ៉យ) 



ធម៌នមស្កា រ កិចចប្បតិបតតិពុទ ធបរស័ិទ                             ហុង សុវណ្ណា ររត៉ 

41 

 

ថ្វឝ យបងគំសុញំសចកថីសខុ 

ឥញចចវមចចនថ នមសសញនយរ ំ
(អុិចសចវាក្ម់ាចច់ន់ាក្ ់នាក្ម៉់ាស់សាក្ន់ណយុាងំ្) 

នមសសោញន្ត រតនតថយ ំយ ំ
(នាក្ម៉់ាស់សាក្ម៉់ាសណ្ត រាក្ា់ក្់ណ្តតា់ក្់យុាងំ្ យុាងំ្) 

បុញ្ញដ ភិសនធំ វិបុល ំអលតទំ 
(ប៉ញុញ៉ាភសិនទ់ងំ្ វបិ៉ុឡាងំ្ អាក្ឡ់ាត់ថ្វងំ្) 

តសានុភាញវន ហតនថរាញយ ។ 
(ាស់សានុភាសវនាក្ ់ហាក្ត់នា់ក្់រ៉ាសយ៉ា)។ 

បលបថ្វ: ខញុ ំសូមនមសាក រ   សលើក្ហ្ាទ ឱនសិរសី 

បង្គំរុណទងំ្បី       ខភស់សលើសលបន់លតសោកា។ 

សូមបុណរក្ង្កុ្សល   ឱរបានដល់សយើង្ខញុ ំណ្ត 

សពញសព្តរសសយើធារា     ដូចជលសាធំទូោយ ។ 

សូមឱរក្មាច តប់ង្ ់      អពមង្គលទងំ្ឡាយ 

ឱរសចៀសសចញចក្ ង្ យ   ក្ថីអនថរាយកុ្ំបីមាន។ 
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សោយក្មាវ ងំ្អានុភាព    បុញ្ដោភជាលបធាន 
ក្ង្បុញ្ដរាសីមាន      សូមបានក្ានថកុ្ំមានសមាះ។ 
សោយរុណនមសាក រ     នលតរតនាលបសសើរខភស់ 
សូមអានិសង្សសនាះ     ោក្ដ់ល់ឋាននិព្តឝ នសហាង្។ 

 (លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 
 

នមស្កក រ-ខោញទាសលពះរតនលតយ័ 
វន្តធ មិ ពុទនំ សពឝញមវ ញទាស ំខមថ ញម ភញនថ 

វន្តធ មិ ធមយំ សពឝញមវ ញទាស ំខមថ ញម ភញនថ 

វន្តធ មិ សងឃ ំសពឝញមវ ញទាស ំខមថ ញម ភញនថ។ 

បលបថ្វ: ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមថ្វឝ យបង្គំនូវលពះពុទនជាមាច ស់ 
សូមលពះពុទនជាមាច ស់ អតនូ់វសទសទងំ្ពួង្សនាះ ដល់ខញុ ំ    
លពះក្រុណ្ត។         ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមថ្វឝ យបង្គំនូវលពះធម៌
ជាមាច ស់ សូមលពះធមជ៌ាមាច ស់ អតនូ់វសទសទងំ្ពួង្សនាះ 
ដល់ខញុ ំលពះក្រុណ្ត។  ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមថ្វឝ យបង្គំនូវលពះ
សង្ឃជាមាច ស់ សូមលពះសង្ឃជាមាច ស់ អតនូ់វសទសទងំ្ពួង្
សនាះ ដល់ខញុ ំលពះក្រុណ្ត។៚ 
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សមភុញទន 

        សមភុញទន  អដឌវីសញ្ច   ទាឝ ទសញ្ច  សហសសញក 
បញ្ចសតសហសានិ នោមិ សរិស្ក អហ។ំ 

(សំាពុធសធ អាតថ់្វក្វ់សីាញ់ចក្ ់ទឝ ទក្ស់ាញ់ចក្ ់សាក្ហ់ាស់សាក្ស់ក្
(ប៉ាញ់ចក្ស់ាក្ា់ក្ស់ាក្ហ់ាស់សានិ នាក្ម់ាម ិសិរ៉ាក្់សា អាក្ហ់ាងំ្)។ 

បលបថ្វ:  ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមលកាបថ្វឝ យបង្គំនូវលពះសមាយ សមភុទន

ទងំ្ឡាយ២៨លពះអង្គផង្ ១មុនឺ២ព្តន់ លពះអង្គផង្ ៥បសន

លពះអង្គផង្ សោយតផូង្(របស់ខញុ ំលពះក្រុណ្ត)។ 

   សមភុញទន បញ្ចបញ្ញដ សញ្ច ចតុវីសតិសហសសញក 

ទសសតសហសានិ នោមិ សរិស្ក អហ។ំ 

(សំាពុធសធ ប៉ាញ់ចក្ប៉់ាញ់ញ៉ាសាញ់ចក្់ ចក្តុ់វសីាក្តិ់សាក្់ហាស់
សាក្ស់ក្ ទក្ស់ាក្ស់ាក្ា់ក្ស់ាក្ហ់ាស់សានិ នាក្ម់ាម ិ សិរ៉ាក្ស់ា 
អាក្ហ់ាងំ្)។ 
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បលបថ្វ:  ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមលកាបថ្វឝ យបង្គំនូវលពះសមាយ សមភុទន 
ទងំ្ឡាយ ៥៥លពះអង្គផង្ ២មុនឺ៤ព្តនល់ពះអង្គផង្ ១ោន
លពះអង្គផង្ សោយតផូង្ (របស់ខញុ ំលពះក្រុណ្ត)។ 

សមភុញទន នវុតថរសញត អដឌចាថ ឡសី សហសសញក 

វីសតិសតសហសានិ នោមិ សរិស្ក អហ។ំ 

(សំាពុធសធ នាក្វ់តុាក្រ៉់ាក្ស់ាក្ស់ត អាតថ់្វក្ច់ត់ាេីសាក្ ់ សាក្់
ហាស់សាក្ស់ក្ វសីាក្តិ់សាក្់ាក្ស់ាក្់ហាស់សានិ នាក្ម់ាម ិ សិរ៉ាក្់
សា អាក្ហ់ាងំ្)។ 

បលបថ្វ:  ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមលកាបថ្វឝ យបង្គំនូវលពះសមាយ សមភុទន 
ទងំ្ឡាយ ១០៩ លពះអង្គផង្  ៤មុនឺ៨ព្តន ់ លពះអង្គផង្     
២ោនលពះអង្គផង្សោយតផូង្ (របស់ខញុ ំលពះក្រុណ្ត)។ 

ញតស ំធមយញ្ច  សងឃញ្ច  អាទញរន នោមិហ។ំ 

(សតសំាង្ ធ័មម៉ាញ់ចក្ ់សំាង្ឃ្លញ់ចក្ ់អាទក្ស់រន៉ាក្ ់នាក្ម់ាមិហាងំ្)។ 

បលបថ្វ:  ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមលកាបថ្វឝ យបង្គំនូវលពះធមផ៌ង្    
នូវលពះសង្ឃផង្ របស់លពះសមាយ សមភុទន ទំង្ឡាយសនាះ 
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សោយសគរព ។ 

នមកាក រានុភាញវន  ហន្តថឝ   សញពឝ  មបទធញវ 

អញនកា អនថរាយបិ វិនសសនថុ អញសសញា។ 

   (នាក្ម់ាក្ក់ារ៉ានុភាសវនាក្ ់ហ្ន់ាឝ  សាបស់ព អ៊ប៉ុាត់ទក្ស់វ អាក្ស់នកា 
អនា់ក្រ៉់ាយ៉ាបុិ វណិ្តស់សន់តុ អាក្ស់សសាក្់សា)។ 

បលបថ្វ:     សោយអានុភាពននក្ិរយិានមសាក រថ្វឝ យបង្គំ សូម
ឱរក្មាច តប់ង្នូ់វឧបលទពទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ ទងំ្សសចក្ថី 
អនថរាយទងំ្ឡាយជាអសនក្ ក្ចូ៏រឱរវនិាសសៅកុ្ំបីមាន
សសសសល់សេើយ ។ 

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 

 

 

 

 

 

*អនកបួសធងនក់នុងលាភយសមិនបវរ ប្គហសថគាា នរបរមិននថលថនូ រ។ 
*រចះនយិយសេី ដចូប្ពះ  ស្តចិតតមានះដចូរទវទតត។ 
*របើរជឿប្ពះ    រធែើតាមប្ពះ     ពតិប្បាកដ   រៅបួសក៏ចរប្មើន រៅោ
ប្គហសថ ក៏ចរប្មើន។ (លែី  ឯម) 
*អនកណ្ណបានធម៌ប្ពះ រជឿោក់ចាស់កានរ់កា រសាើបានយនរភប្តា 
នា ាំមាតាបិតាបាន។ (ប្បាក់ ហិុន)  
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ថ្វឝ យបងគំត្លតរត័ន ៍

វតទុរឺបុរគល          របផដីល់ថ្វឝ យបូជា 

នលក្បលង្វតទុណ្ត        យ៉ាង្លបសសើរជាង្នលក្សពក្។ 

ខញុ ំបានាក្ប់តង្កាយ    បង្គំថ្វឝ យចិតថលតង្សលតក្ 

រតនៈបីជាឯក្         ពីទីសនះសូមកុ្សល។ 

ផលបុណរជួយ ក្មាច ត ់   ឧបទធវកុ្ំដិតដល់ 

ចនលង្សូមកុ្ំយល់       ចូរកុ្ំឱរបសង្កើតមាន។ 

ដល់ខវួនសយើង្ខញុ ំណ្ត     ាងំ្សចច ជាលបធាន 

ចំបណក្ផលបុណរមាន   សូមសសលមចនិព្តឝ នសហាង្។ 

 

 
 

*ស្ម៉ឪោរទវតា   ោអាចរយរៅកនុងផទះ  ស្ម៉ឪោប្ពហាចាស់  នងិោប្ពះ
ខ្ណី្ណប្សព   របើកូនប្បុសប្សីណ្ណ   ស្កត ប់វាចខ្ាំរធែើ តប  គុណរលាកោ ាំង
ពរីយក   ោគាំ រូតកូនរៅ។  (ហុង សុវណ្ណា ររត៉) 
 *កុាំលង់នងឹសុខ្ដចូោរនា ាំង រហូតភានភ់ាាំងរកឿងគាាំងអាតាា  កនុងសមុប្ទ
រប្ោះវដ េសងារ ចញ់កលតណ្ណា អវោិជ ពងែក់។ (ហុង សុវណ្ណា ររត៉) 
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រលំកឹគុណន្កវទាងំប ី

ភញនថ ភគវា សចុិរបរនិិពឝុញា 

(ភានស់ត ភាក្គ់ក្វ់ា សុចិរ៉ាក្់ប៉ាក្រ់ុនិិពពុសា)  

        លពះដម៏ានបុណរជាមាច ស់ដច៏សលមើន លពះអង្គលទង្ចូ់ល       
បរនិិព្តឝ នជាយូរអបង្ឝង្សហ្ើយ។ 

ពុញទាន  ញម ន្តញថ្វ (ពុធសធា សម នាសថ្វ)  

លពះពុទនជាមាច ស់ជាទីពឹង្ននខញុ ំ 

ធញោយ  ញម ន្តញថ្វ (ធម័សមា សម នាសថ្វ)  

លពះធមជ៌ាមាច ស់ជាទីពឹង្ននខញុ ំ 
សញងោ ញម ន្តញថ្វ (សំាង្សឃ្ល សម នាសថ្វ)  

លពះសង្ឃជាមាច ស់ជាទីពឹង្ននខញុ ំ។ 

 

 
*ររូីបននសពែសតែ ស្តងវបិតតិចស់ជរា ឯនាមនងិរគាតាត  ឥតជរាដចូរូប 
រឡើយ សូនយបាត់ស្តរូបរៅ រករ តិ៍រ ា្ ះរៅជិតបរងាើយ របើរគមិនរតាះរតើយ 
រគអាចស្កគ ល់យូរអស្ងែង។ (សរមតចប្ពះសងឃរាជជួន ណ្ណត)  
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អនុសសតិ ១០ 

ពុទាន នុសសតិ (ពុធធានុសសាក្តិ់)                                      
សតិរលឹក្សរឿយៗដល់រុណលពះពុទនជាអារមយណ៍ 

ធោយ នុសសតិ (ធម័មានុសសាក្តិ់)                                    
សតិរលឹក្សរឿយៗដល់រុណលពះធមជ៌ាអារមយណ៍ 

សងោនុសសតិ (សំាង្ឃ្លនុសសាក្តិ់)                              
សតិរលឹក្សរឿយៗដល់រុណលពះសង្ឃជាអារមយណ៍ 

សោីនុសសតិ (សីឡានុសសាក្តិ់)                                  
សតិរលឹក្សរឿយៗដល់រុណសីលជាអារមយណ៍ 

ចាគានុសសតិ (ចគនុសសាក្តិ់)                                   
សតិរលឹក្សរឿយៗដល់រុណការបរចិច រជាអារមយណ៍ 

ញទវានុសសតិ (សទវាក្ា់នុសសាក្តិ់)                          

សតិរលឹក្សរឿយៗដល់ធមឱ៌រសក្ើតជាសទវាជាអារមយណ៍ 
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មរណ្ឋនុសសតិ (មាក្រ៉់ាក្់ណ្តនុសសាក្តិ់)                      

សតិរលឹក្សរឿយៗដល់សសចក្ថីសាវ ប់ជាអារមយណ៍ 

កាយគានុសសតិ (កាយាក្គ់ក្់ានុសសាក្់តិ)             
សតិរលឹក្សរឿយៗដល់កាយមនិសទៀង្ជាអារមយណ៍ 

អាន្តបាណសសតិ (អាណ្តប៉ាណ្តស់សាក្តិ់)                  

សតិរលឹក្សរឿយៗដល់ខរល់ដសង្ាើមសចញចូលជាអារមយណ៍ 

មបសោនុសសតិ (អ៊ប៉ុាក្ស់ាក្ម៉់ានុសសាក្់តិ)                 
សតិរលឹក្សរឿយៗដល់រុណននលពះនិព្តឝ នជាអារមយណ៍។ 

       ញមាថ  ករណុ្ឋ មុទិា មញបកាខ  ន្តមរបូំ អនិចចំ          
ន្តមរបូំ ទុកខ ំ ន្តមរបូំ អនាថ  ។ សោយ ទិដឌិ សោយ សងកញបោ 
សោយ វាចា សោយ កមយញន្តឋ  សោយ អាជីញវា សោយ វាយញោ 
សោយ សតិ សោយ សោធិ ។    

          កាយនុបសសន្ត សតិបផដ្ឋឌ ន្ត ញវទន្តនុបសសន្ត 
សតិបផដ្ឋឌ ន្ត ចិាថ នបុសសន្ត សតិបផដ្ឋឌ ន្ត ធោយ នុបសសន្ត 
សតិបផដ្ឋឌ ន្ត ។៚ 
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បារមី ៣០ 

១. ឥតិបិ ទានបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

    ឥតិបិ ទានមបបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

   ឥតិបិ ទានបរមតទបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

បលបថ្វ:  លពះដម៏ានលពះភារអង្គសនាះ លពះអង្គបរបិូណ៌សោយ 
ទនបារម ីទនឧបបារម ីទនបរមតទបារម ីដូសចបះផង្។ 

២. ឥតិបិ សលីបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

    ឥតិបិ សលីមបបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

   ឥតិបិ សលីបរមតទបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

បលបថ្វ:  លពះដម៏ានលពះភារអង្គសនាះ លពះអង្គបរបិូណ៌សោយ 
សីលបារម ីសីលឧបបារម ីសីលបរមតទបារម ីដូសចបះផង្។ 

៣. ឥតិបិ ញនកខមយបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

    ឥតិបិ ញនកខមយមបបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

ឥតិបិ ញនកខមយបរមតទបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 
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បលបថ្វ:  លពះដម៏ានលពះភារអង្គសនាះ លពះអង្គបរបិូណ៌សោយ 
សនក្ខមយបារម ីសនក្ខមយឧបបារម ីសនក្ខមយបរមតទបារម ីដូសចបះផង្។ 

៤. ឥតិបិ បញ្ញដ បារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

    ឥតិបិ បញ្ញដ មបបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

  ឥតិបិ បញ្ញដ បរមតទបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

បលបថ្វ:   លពះដម៏ានលពះភារអង្គសនាះ លពះអង្គបរបិូណ៌សោយ 
បញ្ញដ បារម ីបញ្ញដ ឧបបារម ីបញ្ញដ បរមតទបារម ីដូសចបះផង្។ 

៥. ឥតិបិ វិរយិបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

    ឥតិបិ វិរយិមបបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

  ឥតិបិ វិរយិបរមតទបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

បលបថ្វ:  លពះដម៏ានលពះភារអង្គសនាះ លពះអង្គបរបិូណ៌សោយ 
វរិយិបារម ី វរិយិឧបបារម ី វរិយិបរមតទបារម ីដូសចបះផង្។ 

៦. ឥតិបិ ខនថិបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

    ឥតិបិ ខនថិមបបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 
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    ឥតិបិ ខនថិបរមតទបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

បលបថ្វ:   លពះដម៏ានលពះភារអង្គសនាះ លពះអង្គបរបិូណ៌សោយ 
ខនថិបារម ីខនថិឧបបារម ីខនថិបរមតទបារម ីដូសចបះផង្។ 

៧. ឥតិបិ សចចបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

    ឥតិបិ សចចមបបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា   

    ឥតិបិ សចចបរមតទបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា    

បលបថ្វ:   លពះដម៏ានលពះភារអង្គសនាះ លពះអង្គបរបិូណ៌សោយ  
សចចបារម ីសចចឧបបារម ីសចចបរមតទបារម ីដូសចបះផង្។ 

៨. ឥតិបិ អធិដ្ឋឌ នបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

  ឥតិបិ អធិដ្ឋឌ នមបបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

  ឥតិបិ អធិដ្ឋឌ នបរមតទបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

បលបថ្វ:  លពះដម៏ានលពះភារអង្គសនាះ លពះអង្គបរបិូណ៌សោយ 
អធិោឌ នបារម ី អធិោឌ នឧបបារម ី អធិោឌ នបរមតទបារម ី   
ដូសចបះផង្។ 
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៩. ឥតិបិ ញមាថ បារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

    ឥតិបិ ញមាថ មបបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

  ឥតិបិ ញមាថ បរមតទបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

បលបថ្វ:   លពះដម៏ានលពះភារអង្គសនាះ លពះអង្គបរបិូណ៌សោយ  
សមាថ បារម ីសមាថ ឧបបារម ីសមាថ បរមតទបារម ីដូសចបះផង្។ 

១០. ឥតិបិ មញបកាខ បារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

   ឥតិបិ មញបកាខ មបបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

ឥតិបិ មញបកាខ បរមតទបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

បលបថ្វ:   លពះដម៏ានលពះភារអង្គសនាះ លពះអង្គបរបិូណ៌សោយ 
ឧសបកាខ បារម ីឧសបកាខ ឧបបារម ី ឧសបកាខ បរមតទបារម ីដូសចបះផង្។ 

   * ឥតិបិ សមតឹសបារមី សមផញន្តប  ញស្ក ភគវា 

បលបថ្វ:  លពះដម៏ានលពះភារអង្គសនាះ លពះអង្គបរបិូណ៌សោយ 
បារមទីងំ្៣០ ដូសចបះផង្។ 
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ពុទនជយមងគលគាថ្វ 
ព្តហុ ំសហសសមភិនិមយិតស្កវុធនថំ 
លគីញមខល ំមទិតញោរសញសន ោរ ំ

ទាន្តទិធមយវិធិន្ត ជិតវា មុនិញន្តធ  
តញនថជស្ក ភវតុ ញត ជយមងគោនិ 

(ព្តហុ៊្ង្ សាក្ហ់ាស់សាក្ម់ាក្ភ់នីិមមាិក្ស់ាវធុានា់ងំ្ លរីសមខ្ចក្ឡ់ាងំ្ 
អ៊ទិុាក្ស់ឃ្លរ៉ាក្ស់ាក្ស់សនាក្ម់ារុាងំ្ ទនាទិធម័មាក្់វធិិនា ជិាក្វ៉់ា 
មនិុនសទ តនស់តជាក្ស់ា ភាក្វ់ាក្តុ់ សត ជាក្យ់ាក្មុ់ាងំ្គក្ោ់និ) 

លពះមុនិនធសោកាចររ ផ្តច ញ់លក្ុង្មារចិតថសមាហ្នន 

និមយតិនដមយួព្តន ់ កានស់ន្ទសាថ វុធនានា។ 

ជិះលរីសមខលជាតិ   សកាញ្ចនាទខធរពសុធា 

លពមសោយមារសសនា    ពនវឹក្ោនក់្ង្សពធស៊ាន។ 

សោយធមយពិធី         ទនបារមីជាលបធាន 

លក្ុង្មារចញ់លទង្ញ់ាណ លបណមរកាយថ្វឝ យវនាធ ។ 

រជីយមង្គល      ចូរមានដល់អបក្រាល់គប  

សោយសតជះជយា   លពះឈបះមារលគសនាះសហាង្។ 
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ន្តឡាគិរ ឹគជវរ ំអតិមតថភូតំ 

ទាវគគិចកកមសនីវ សទុារណុនថំ 

ញមតថមភុញសកវិធិន្ត ជិតវា មុនិញន្តធ  

តញនថជស្ក ភវតុ ញត ជយមងគោនិ 
(ណ្តឡារិរងឹ្ គក្់ជាក្់វាក្រុ់ាងំ្ អាក្តិ់ម៉ាត់ាក្ភ់ាូងំ្ ទវាររិ់ចក្់កាក្់ 
មាក្ស់ាក្ណី់វាក្់ សុទរ ៉ណុនា់ងំ្ សមតាពុំសសកាក្វ់ធិិនា ជិាក្វ៉់ា  
មនិុនសទ  តនស់តជាក្់សា  ភាក្វ់ាក្តុ់        សត ជាក្យ់ាក្់មុាងំ្គក្ោ់និ) 

លពះមុនិនធពិនជិនលសី  ផ្តច ញ់ដំរសី យ្ ះនាឡា 

រិរវីររជា            ដហ៏ានកាវ ចុះសលបង្សលពច។ 

សាហាវ្វសឆះនលក្     ដូចសភវើង្នលពសឆះក្សមធច 

មុតដូចចលក្លក្ុតសពលជ    ខ្ចវ ងំ្ដូចកាអំសនី។ 

សោយលពះពិធីលសប់  សលសាចទឹក្អបរ់ឺបារម ី

សមាថ លពះជិនលសី   ញំុាង្ដំរឱីរលជះថ្វវ ។ 

រជីយមង្គល  ចូរមានដល់អបក្រាល់គប  

សោយសតជះជយា      លពះឈបះនាឡារិរ។ី 
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នញន្តធ បននធភុជគំ វិពុធំ មហទិនឹ 

បុញតថន ញថរភុជញគន ទោបយញន្តថ  

ឥទនូបញទសវិធិន្ត ជិតវា មុនិញន្តធ  

តញនថជស្ក ភវតុ ញត ជយមងគោនិ 
(ណនស់ទប៉ាក្ណ់ន់ទក្ភ់ជុាក្គ់ងំ្ វពុិធាងំ្ មហិ្ទធឹង្ ប៉តុសត នាក្់ 
សថរ៉ាក្ភ់ជុាក្ស់រនាក្់ ទក្ម់ាប៉ាក្់យន៉ស់ា អុិទធូប៉ាក្ស់ទ សាក្វ់ធិិនា ជិ
ាក្វ៉់ា មនិុនសទ តនស់តជាក្់សា ភាក្វ់ាក្តុ់ សត ជាក្់យាក្់មុាងំ្គក្់ោនិ) 

លពះមុនិនធពិនលទង្ញ់ាណ     ញំុាង្សមារគោវ នមានអំណ្តច 

ឱរបបវង្ជានាររាជ    សៅទូនាយ នពរសនភ៍ុជង្គ។ 

ស យ្ ះនសនាធ បននធ   ចិតថសមាហ្ននសរឿង្ឫទនិរង្គ 

ទិដឌិកាចលទនង្ ់     លទង្ផ់្តច ញ់សោយពិធី្ន។ 

រឺឱរឧបសទស       ឫទនិវសិសសដល់សមារគោវ ន 

ឫទនិនារអនថរធាន     ឱនចុះចញ់លពះសចសាថ ។ 

រជីយមង្គល          ចូរមានដល់អបក្រាល់គប  

សោយសតជះជយា      លពះភរវាឈបះនារសហាង្។  
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ឯាបិ ពុទនជយមងគលអដឌគាថ្វ 

ញយ វាចញន្ត ទិនទិញន សរញត មតនធី 

ហាិឝ នញនកវិវិោនិ ចុបទធវានី 

ញោកខំ សខុំ អធិគញមយរ នញរា សបញញ្ញដ  
(សអាបុិ ពុធធាក្ជ់ាក្យ់ាក្មុ់ាងំ្គក្ោ់ក្អ់ាតថ់្វក្គ់ថ្វ សយា វាចក្ស់នា 
ទិនាក្ទិ់សន សាក្រ៉់ាក្ស់ត មាក្ត់នទី់ ហិ្តាឝ នាក្ស់ន កាក្វ់វិធិានិ ចុប៉ាតទ់ក្់ 
វានី សមាក្ខ្ចងំ្ សុខ្ចងំ្ អាក្ធិ់គក្ ់មុយីាក្់ នាក្ស់រា សាក្ប៉់ាញ់សញ៉ា) 

សយា នសរា ជនឯណ្ត ក្បបញ្ញដ លបាសក្ឋីខជិល 

ឧសាហ៍្សាង្ទនសីល   សូលតរលឹំក្លពះធមន៌ថវ។ 

គថ្វលបាបំីបទ      សនះក្ំណតស់ យ្ ះពុទនជយ័ 

ខំសូលតសពឝៗនថង     សក្ើតមង្គលជានិរនថរ។៍ 

សសា នសរា រជីនសនាះ  បានរសំោះសរារអាសនប 

ឧបលទពអសនក្លន ់  មានលបការសផសង្ៗផង្។ 

នឹង្ដល់ធមស៌ក្សមក្ានថ  រឺនិព្តឝ នសុខក្នវង្ 

បលង្ទុក្ខទងំ្បនួក្ង្  សោយពុទនជយ័មង្គលសនះ។ 
(ពុទនជយមង្គលគថ្វ ចប)់ 
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ោតុញចតិយនមស្កក រគាថ្វ 
មោញគាតមសមភុញទាន        កសុនិ្តរាយ និពឝុញា 

ោតុវិាទ រកំ កាឝ        ញតស ុញតស ុវិញសសញា ។ 

      លពះសគតមបរមសមភុទនដល៏បសសើរ លពះអង្គបរនិិព្តឝ នសហ្ើយជិតលកុ្ង្
កុ្សិនារា សធឝើនូវកិ្រយិាផាយនូវលពះសាររីកិ្ធាតុក្បុង្ទីទងំ្ឡាយសនាះៗ 
សោយសផសង្ៗគប ។ 

មណហី ស ំចតញសា ទាឋា          អកខកា ញទឝ ច សតថោ 

អសមមិន្តប  វ ា សតថ                ញសស្ក ភនិ្តប  វ ោតុញយ ។ 
      លពះសាររីកិ្ធាតុទងំ្ឡាយសនាះ បដលមនិបបក្សចញមាន ៧ អង្គ 
រឺ លពះឧណាី សធាតុ(១)១ លពះទឋធាតុ(២)៤ លពះអក្ខក្ធាតុ(៣)២ លពះ
សាររីកិ្ធាតុដស៏សសសលៅពីសនាះ សុទនបតបបក្សចញ(ជាចំបណក្តូចៗ)។ 

មហន្តថ  បញ្ច  ន្តឡញិយ            ន្តឡញិយ បញ្ច មជឈោិ 

ខុទធកា ឆ ន្តឡ ីញចវ(៤)             សមមិន្តប  តិវោិ មា ។ 

      លពះបរមធាតុទងំ្ឡាយបដលបបក្សចញ សោក្សព្តលថ្វមាន ៣
យ៉ាង្ រឺលពះធាតុខ្ចប តធំ វាល់បានចំនួន ៥នាេិ លពះធាតុខ្ចប តក្ណ្តថ ល 
វាល់បានចំនួន ៥នាេិ លពះធាតុខ្ចប តតូច វាល់បានចំនួន ៦នាេិ។ 
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មហន្តថ  មុគគមាថ  ច                  មជឈោិ ភិនបតណឍុ ោ 

ខុទធកា ស្កសបមាថ  ច             ន្តន្តវណ្ឋត  ច ោតុញយ ។ 

      លពះបរមធាតុទងំ្ឡាយ មានខ្ចប តសផសង្គប យ៉ាង្សនះរឺ លពះធាតុ
ខ្ចប តធំ មានទំហំ្ប៉នុកំ្ណ្តតល់គបស់បណថ ក្បាយ លពះធាតុខ្ចប ត          
ក្ណ្តថ ល មានទំហំ្ប៉ុនកំ្ណ្តត់លគបអ់ង្ករ លពះធាតុខ្ចប តតូច មានទំហំ្
ប៉នុលគបន់សភ។ 

មហន្តថ  សវុណត វណ្ឋត  ច            មុតថវណ្ឋត  ច មជឈោិ 

ខុទធកា មកលុវណ្ឋត  ច(៥)            ាបិ វន្តធ ម ិោតុញយ ។ 

       លពះបរមធាតុទងំ្ឡាយ (មានពណ៌សផសង្គប យ៉ាង្សនះ) រឺ លពះ
ធាតុខ្ចប តធំមានពណ៌ដូចមាស លពះធាតុខ្ចប តក្ណ្តឋ ល មានពណ៌ដូច
បក្វមកុាឋ  លពះធាតុខ្ចប តតូច មានពណ៌ដូចផ្តក មវះិ ខញុ ំលពះក្រណុ្តសូមលកាប
ថ្វឝ យបង្គំនូវលពះបរមធាតុទងំ្ឡាយសនាះ។ 

ឯញកា ថូញបា រាជគញហ          ឯញកា ញវស្កលយិ អហុ 

ឯញកា កបិលវតទុសយ ឹ                  ឯញកា ច អលកបផញក 

ឯញកា ច រាមគាមសយ ឹ                 ឯញកា ច ញវដឌទីបញក 

ឯញកា  បាញវយរញក មញលវ          ឯញកា ច កសុនិ្តរញក ។ 
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      លពះសឋូប១ លបតិសាឌ នសៅក្បុង្លកុ្ង្រាជលរឹះ   លពះសឋូប១ លបតិសាឌ ន  
សៅក្បុង្លកុ្ង្សវសាលី  លពះសឋូប១ លបតិសាឌ នសៅក្បុង្លកុ្ង្ក្បិលភ័សថុ 
លពះសឋូប១ លបតិសាឌ នសៅក្បុង្លកុ្ង្អលក្បផក្ៈ លពះសឋូប១ លបតិសាឌ ន
សៅក្បុង្រាមលគម លពះសឋូប១ លបតិសាឌ នសៅក្បុង្លកុ្ង្សវដឌទីបក្ៈ លពះ   
សឋូប១ លបតិសាឌ នសៅក្បុង្លកុ្ង្បាសវយរក្ៈក្បុង្មលវរដឌជនបទ លពះសឋូប១ 
លបតិសាឌ នសៅក្បុង្លកុ្ង្កុ្សិនារា។ 

ឯញត ស្កររីកិា ថបូា     ជមភូទីញប បតិដឌិា 

បូជិា នរញទញវហ ិ    អហ ំវន្តធ មិ ោតុញយ ។  

      លពះសឋូប (ទងំ្ ៨) នុះ៎ ជាលពះសឋូបបញ្ចុ ះលពះបរមសាររីកិ្ធាតុ 
លបតិសាឌ នសៅក្បុង្ជមភូទឝីប ខញុ ំលពះក្រណុ្ត សូមលកាបថ្វឝ យបង្គំនូវលពះបរម
ធាតុទងំ្ឡាយ (ក្បុង្លពះសឋូបទងំ្ ៨ សនាះ) បដលសទវានិង្មនុសស
ទងំ្ឡាយ បតង្បូជា។ 

ឯកា ទាឋា តិទសបុញរ    ឯកា ន្តគបុញរ អហុ 

ឯកា គន្តន រវិសញយ    ឯកា សហីឡទីបញក ។  

      លពះទឋធាតុអង្គ១ លបតិសាឌ នសៅក្បុង្ឋានលតយ័លតិង្ស លពះទឋ- 
ធាតុអង្គ១ លបតិសាឌ នសៅក្បុង្ពិភពនារ លពះទឋធាតុអង្គ១ លបតិសាឌ ន
សៅក្បុង្រនាន ររដឌ លពះទឋធាតុអង្គ១ លបតិសាឌ នសៅក្បុង្សីហ្េទឝីប។ 
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ឥោ ចតូស ុឋាញនស ុ   សតទុ ទាឋា បតិដឌិា 

បូជិា នរញទញវហ ិ   អហ ំវន្តធ មិ ោតុញយ ។  

      លពះទឋធាតុទងំ្ឡាយសនះ របស់លពះបរមសាសាឋ  លបតិសាឌ នសៅ
ក្បុង្ទីទងំ្ឡាយ ៤ ក្បនវង្ ខញុ ំលពះក្រណុ្ត សូមលកាបថ្វឝ យបង្គំនូវលពះ
ធាតុទងំ្ឡាយ បដលសទវានិង្មនុសសទងំ្ឡាយ បតង្បជូា។ 

មទនំ ទកខិណទាឋា ច    ាវតថឹញស បតិដឌិា 

អញោ ទកខិណទាឋា ច    សហីឡទីញប បតិដឌិា 

វាមទាឋា ច មទនមផ ិ   គន្តន ររញដឌ បតិដឌិា 

វាមទាឋា ច អញោប ិ    ន្តគញោញក បតិដឌិា 

បូជិា នរញទញវហ ិ   អហ ំវន្តធ មិ ោតុញយ ។  

      លពះទឋធាតុសាឋ ំខ្ចង្សលើ លបតិសាឌ នសៅក្បុង្ឋានាវតថិង្ស លពះ
ទឋធាតុសាឋ ំខ្ចង្សលកាម លបតិសាឌ នសៅក្បុង្សីហ្េទឝីប លពះទឋធាតុ
សឆឝង្ខ្ចង្សលើ លបតិសាឌ នសៅក្បុង្បដនរនាន រៈ លពះទឋធាតុសឆឝង្ខ្ចង្
សលកាម លបតិសាឌ នសៅក្បុង្ពិភពនារ ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមលកាបថ្វឝ យបង្គំ
នូវលពះធាតុទងំ្ឡាយ បដលសទវានិង្មនុសសទងំ្ឡាយ បតង្បជូា។  

 

លពហយញោញក ទុសសោត-ុ    វាមអកខកោតុញយ 
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សញពឝ លពោយ ភិបូញជនថ ិ  ថូបំ ទាឝ ទសញយជនំ ។ 

      លពះទុសសធាតុ៦ និង្លពះអក្ខក្ធាតុខ្ចង្សឆឝង្ លបតិសាឌ នសៅក្បុង្
លពហ្យសោក្  លពហ្យទងំ្ឡាយទងំ្អស់គប   បតង្បជូានូវលពះសឋូបក្មភស់
១២ សយាជន ៍(បដលបញ្ចុ ះនូវលពះធាតុទងំ្សនាះ) ។ 

ាវតថឹសមហិ ញទវាន ំ   ចុឡាមណិមហិ ញកសក ំ

សញពឝ ញទវាភិបូញជនឋ ិ  បសន្តប  ពុទនស្កសញន 

បូជិា នរញទញវហ ិ   អហ ំវន្តធ មិ ោតុញយ ។ 

      សទវាទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ បដលជាអបក្លជះថ្វវ ក្បុង្លពះពុទនសាសនា 
បតង្បជូានូវលពះសក្សធាតុ បដលលបតិសាឌ នសៅក្បុង្ចូឡាមណីសចតិយ 
របស់សទវាទងំ្ឡាយក្បុង្ឋានលតយ័លតិង្ស ខញុ ំលពះក្រណុ្ត សូមលកាបថ្វឝ យ 
បង្គំនូវលពះធាតុទងំ្ឡាយ បដលសទវានិង្មនុសសទងំ្ឡាយ បតង្បជូា។ 

ចាថ ឡសី សោ ទន្តថ     ញកស្ក ញោោ នខាប ិច 

ញទវា ហរនថិ ឯញកក ំ   ចកកវាឡបរមផរា 

បូជិា នរញទញវហ ិ   អហ ំវន្តធ មិ ោតុញយ ។ 

      លពះទនថធាតុទងំ្ឡាយ ៤០ រតផ់ង្ លពះសក្សធាតុទងំ្ឡាយផង្ 
លពះសោមធាតុទងំ្ឡាយផង្ លពះនខធាតុទងំ្ឡាយផង្ សទវា
ទងំ្ឡាយនាសំៅនូវលពះធាតុ១អង្គៗ កានច់លក្វាេដនទនិង្ដនទ រឺលពះ
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ធាតុ១អង្គៗ ក្បុង្ចលក្វាេមយួៗ ខញុ ំលពះក្រណុ្ត សូមលកាបថ្វឝ យបង្គំនូវ
លពះធាតុទងំ្ឡាយ បដលសទវានិង្មនុសសទងំ្ឡាយ បតង្បជូា។ 

អដ្ឋឌ រស ញទឝ វសសសញត    ធោយ ញស្កញកា តទា អហុ 

ចតុរាសតីិសហសា   ញចតិយ ច ការាបិា 

បូជិា នរញទញវហ ិ   អហ ំវន្តធ មិ ោតុញយ ។ 

      នាកាលលពះពុទនសក្រាជបាន ២១៨ ប្  ំ មានលពះមហាក្សលតមយួ
អង្គលទង្ល់ពះនាមធមាយ សសាក្ ក្បុង្កាលសនាះ លពះអង្គបានក្សាង្លពះ
សចតិយចំនួន ៨មុនឺ៤ព្តន ់ ខញុ ំលពះក្រណុ្ត សូមលកាបថ្វឝ យបង្គំនូវលពះ
ធាតុទងំ្ឡាយ (ក្បុង្លពះសចតិយទងំ្សនាះ) បដលសទវា និង្មនុសស
ទងំ្ឡាយ បតង្បូជា។ 

3 
១- ឆអឹង្ថ្វង ស   
២- លពះចង្កូមបក្វ  
៣- ឆអឹង្ដង្កាបំតិ   
៤- បិដក្សលខ៧៧/២៣៧ 
៥-បិដក្សលខ៧៧/២៣៧ នងិ្អដឌក្ថ្វមហាបរនិិព្តឝ នសូលត 
៦-លពះទុសសធាតុ រឺលពះពន្ទសថបដលលពះអង្គផ្តវ ស់សចញសហ្ើយលទង្សំ់ពតក់ាសាវៈបដល
 ដកិាមហាលពហ្យយក្មក្ថ្វឝ យ រចួលទង្់លបទនលពះពន្ទសថសនាះសៅ ដកិាមហាលពហ្យៗ  
បានទទួលយក្សៅលបតិសាឌ នឯលពហ្យសោក្។ 
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ថ្វឝ យបងគំលពះពទុន ២៨លពះអងគ 
 

នញោ  ញម  សពឝពុទាន នំ  មបផន្តប នំ  មញហសនំិ 

      ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមលកាបថ្វឝ យបង្គំ ចំសព្តះលពះពុទនជាមាច ស់
លរបល់ពះអង្គ បដលបានលាស់រចួមក្សហ្ើយ លពះអង្គបសឝង្រក្នូវ
រុណដធ៏ំ (លពះសមភុទនទងំ្សនាះរឺ) 

តណហ ងកញរា មោវីញរា លពះតណា ង្ករៈ លពះអង្គមានពាយាមធំ 

ញមធងកញរា មោយញស្ក លពះសមធង្ករៈ លពះអង្គមានយសធំ 

សរណងកញរា ញោកហញិា លពះសរណង្ករៈ លពះអង្គសធឝើឱរជា 
លបសយាជនដ៍ល់សតឝសោក្ 

ទីបងកញរា ជុតិននញរា លពះទីបង្ករៈ លពះអង្គលទលទង្នូ់វបញ្ញដ ដរុ៏ង្សរឿង្ 

ញកាណឍ ញញ្ញដ  ជនបាញោញកាខ  លពះសកាណឍ ញ្ដ ៈ លពះអង្គជា 
លបធានននពពួក្ជន 

មងគញោ បុរញិស្កសញភា លពះមង្គលៈលពះអង្គជាបុរសដ៏លបសសើរ 

សមុញន្ត សមុញន្ត ធីញរា លពះសុមនៈ លពះអង្គជាអបក្លបាជញ 
មានលពះហ្ឫទយ័ដល៏អ 
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ញរវញា រតិវឌណញន្ត លពះសរវតៈ លពះអង្គញុាំង្សសចក្ឋីសលតក្អរ 
ឱរចសលមើន 

ញស្កភិញា គុណសមផញន្តប  លពះសសាភតិៈ លពះអង្គបរបិូណ៌ 
សោយលពះរុណ 

អញន្តមទសស ី ជនុតថញោ លពះអសនាមទសស ី លពះអង្គឧតថម 
ជាង្ពពួក្ជន 

បទុញោ ញោកបញជាជ ញា លពះបទុមៈ លពះអង្គញុាំង្សោក្ឱរ 
ភវសឺាឝ ង្ 

ន្តរញទា វរស្ករថី លពះនារទៈ លពះអង្គដូចជាសារថីដល៏បសសើរ 

បទុមុតថញរា សតថស្កញរា លពះបទុមុតថរៈ លពះអង្គជាខវឹមសារនន 
ពពួក្សតឝ 

សញុមញោ អបផដិបុគគញោ លពះសុសមធៈ លពះអង្គរក្បុរគល 
សលបៀបដូចគយ ន 

សជុាញា សពឝញោកញគាគ  លពះសុជាតៈ លពះអង្គលបសសើរសលើស 
ជាង្សតឝសោក្ទងំ្ពួង្ 

បិយទសស ី នរាសញភា លពះបិយទសស ី លពះអង្គលបសសើរជាង្    
នរជន 
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អតទទសស ី ការណិុញកា លពះអតទទសស ី លពះអង្គលបក្បសោយ 
ក្រុណ្ត 

ធមយទសស ី តញោនុញទា លពះធមយទសស ីលពះអង្គបសនាធ បង្នូ់វង្ង្ឹត 

សទិនញាទ  អសញោ ញោញក លពះសិទនតទៈ លពះអង្គឥតមានអបក្ 
ណ្តសសយើ ក្បុង្សោក្ 

តិញសា ច វទតំ វញរា លពះតិសសៈ លពះអង្គលបសសើរជាង្អបក្
លបាជញខ្ចង្សមឋីទងំ្ឡាយ 

ផុញសា ច វរញទា ពុញទាន  លពះពុទនលទង្ល់ពះនាមផុសសៈ លពះ
អង្គលបទននូវធមដ៌ល៏បសសើរ 

វិបសស ី ច អនូបញោ លពះវបិសស ី លពះអង្គឥតមានអបក្ណ្ត 
សលបៀបផធឹមបានសេើយ 

សខីិ សពឝហញិា សាទ  លពះសិខី លពះអង្គជាលរូសលបៀនលបសៅ 
សធឝើឱរជាលបសយាជនដ៍ល់សតឝទងំ្ពួង្ 

ញវសសភូ សខុទាយញកា លពះសវសសភូ លពះអង្គលបទននូវ 
សសចក្ឋីសុខ 

កកកសុញន្តន  សតទវាញោ លពះក្ក្កុសននៈ លពះអង្គនាសំតឝសចញ 
ចក្ផវូវ ង្ យោចល់សយាល រឺក្ិសលស 
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ញកាន្តគមញន្ត រណញ្ជញោ លពះសកានារមនៈ លពះអង្គបំបាក្់ 
បង្នូ់វសលតូវ រឺក្ិសលស 

កសសញបា សរិសិមផញន្តប  លពះក្សសបៈ លពះអង្គបរបិូណ៌សោយ 
សិរ ី

ញគាតញោ សករបុងកញវា លពះសគតមៈ លពះអង្គលបសសើរចមផង្ 
ជាង្ពួក្សក្ររាជ ។ 

(លកាបថ្វឝ យបង្គមំថង្) 

គាថ្វសរញសើរគុណលពះសោយ សមភទុន 
នញោ ញត បុរសិ្កជញ្ដ   នញោ ញត បុរសិតុថម 

សពឝញ្ដូស ិមោវីរ   ញោកញជដឌ នរាសភ ។ 

បពិលតលពះអង្គ ជាបុរសអាជាសនយរ      ខញុ ំសូមនមសាក រលពះអង្គ 

បពិលតលពះអង្គ ជាបុរសឧតថម              ខញុ ំសូមនមសាក រលពះអង្គ 

បពិលតលពះអង្គលទង្ម់ានពាយាមធំ   ជាបរុគលខភង្់ខភស់ជាង្សតឝសោក្  

លបសសើរជាង្នរជន            លពះអង្គជាលពះសពឝញ្ដូ ពុទន។ (បិ.៧៤,ទ.ំ១៩) 

នញោ ញត បុរសិ្កជញ្ដ    នញោ ញត បុរសិតុថម 

ពហុជជនំ ារយស ិ  ញទញសញន្តថ  អមតំ បទំ ។ 

បពិលតលពះអង្គ ជាបុរសអាជាសនយរ  ខញុ ំសូមនមសាក រលពះអង្គ  
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លត័យរតនបជូា 
*មកាស ពុទនំ អារាធន ំកញរាមិ  
*មកាស ធមយំ អារាធន ំកញរាម ិ
*មកាស សងឃ ំអារាធនំ កញរាមិ។  
ទុតិយមផ.ិ..  ។ តតិយមផ.ិ.. ។ 
*មកាស ពុទនបូជា មោញតញជា  
*ធមយបូជា មោបញញ្ញដ   
*សងឃបូជា មោធន ំ 
កសុលញចតន្តនំ បរបិុណតំ  យវ និព្តឝ ន ំសមផចចញយ ញោនឋ។ុ 
*ពុទនំ ជីវិតំ យវ និព្តឝ នំ សរណំ គចាឆ ម ិ
*ធមយំ ជីវិតំ យវ និព្តឝ នំ សរណំ គចាឆ ម ិ
*សងឃ ំជីវិតំ យវ និព្តឝ ន ំសរណំ គចាឆ មិ។ 
*អញោ ពុញទាន       អហ ំវន្តធ មិ សពឝទា 
*អញោ ធញោយ       អហ ំវន្តធ ម ិសពឝទា 
*អញោ សញងោ    អហ ំវន្តធ មិ សពឝទា ។ 
-ឥទមផ ិពុញទន រតនំ បណីតំ ឯញតន សញចចន សវុតទិ ញោតុ។ 
-ឥទមផ ិធញមយ រតនំ បណីតំ ឯញតន សញចចន សវុតទិ ញោតុ។ 
-ឥទមផ ិសញងឃ រតនំ បណីតំ ឯញតន សញចចន សវុតទិ ញោតុ។ 
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ជយបរតិថគាថ្វ 

មោ ការណិុញកា ន្តញថ្វ ហាិយ សពឝបាណិនំ  
បូញរាឝ    បារមី    សព្តឝ    បញាថ     សញោភ ធិមុតថមំ  

   លពះសមាយ សមភុទន ជាទីពឹង្ននសតឝសោក្ លទង្ល់បក្បសោយ
មហាក្រុណ្ត លពះអង្គបំសពញនូវបារមទីងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ 
សដើមផលីបសយាជនដ៍ល់សតឝទងំ្អស់ សហ្ើយលទង្ប់ានដល់នូវ
សសមាភ ធិញ្ញដ ណដឧ៏តថមសហ្ើយ 

ឯញតន  សចចវញជជន  ញោតុ  ញត  ជយមងគល ំ

សោយក្ិរយិាសព្តលនូវព្តក្រសចចៈសនះសូមជយមង្គល សក្ើត
មានដល់អបក្។ 

ជយញន្តថ  ញព្តធិយ មូញល សកោនំ ននធិវឌណញន្ត 
ឯវំ តឝំ វិជញយ ញោហ ិ ជយសស ុ ជយមងគញល 
អបរាជិតបលវញងក សញីស បឋវិញបាកខញរ អភិញសញក 
សពឝពុទាន នំ អគគបផញាថ  បញោទតិ 

        លពះសមាយ សមភុទន លទង្ញំុ់ាង្សសចក្ឋីសលតក្អរននសក្រ 
ទងំ្ឡាយឱរចសលមើន លពះអង្គឈបះមារសហ្ើយ បានដល់នូវ
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ភាពជាបុរគលលបសសើរបំផុត លទង្រ់កី្រាយ (ចសំព្តះធមប៌ដល
លពះអង្គលាស់ដឹង្) សលើអបរាជិតបលវ័ង្ក ជាជយមង្គល សទៀប
រល់សព្តធិលពឹក្សលតង្ផ់ចិតបផនដីដូចជាសវឹក្ឈូក្ ជាទីអភសិសក្ 
ននលពះពុទនលរបល់ពះអង្គ(យ៉ាង្ណ្តមញិ) សូមឱរអបក្ជាបុរគល
មានជមបះឈបះ(អស់សលតូវ) យ៉ាង្សនាះឯង្។ 

សនុកខតថំ សមុងគល ំសបុភាតំ សហុុដឌិតំ  សខុញណ្ឋ  
សមុុហុញាថ   ច  សយុដិឌំ  លពហយចារសិ ុ

    (សពលណ្តបដលសតឝទងំ្ឡាយ លបលពឹតថលអសោយកាយ  
វាច ចិតថ សពលសនាះ) ស យ្ ះថ្វជានក្ខតថឫក្សលអ ជាមង្គលលអ     
ជាសពលភវសឺាឝ ង្លអ ជាសពលននអរុណរះលអ ជាខណៈលអ     
ជាយាមលអ(ទនបដលបុរគលបានបូជាសហ្ើយ)ដល់លពហ្យចរ ី
បុរគលទងំ្ឡាយ(ក្បុង្សពលសនាះ)ស យ្ ះថ្វជាសលរឿង្បូជាលអ 

បទកខិណំ កាយកមយំ វាចាកមយំ បទកខិណំ បទកខិណំ 
មញន្តកមយំ បណិធី ញត បទកខិណ្ឋ  

  (ក្បុង្នថងសនាះ)កាយក្មយក្ស៏ យ្ ះថ្វនាឱំរមានសសចក្ឋីចសលមើន 
វចីក្មយក្ស៏ យ្ ះថ្វនាឱំរមានសសចក្ឋីចសលមើន មសនាក្មយក្ស៏ យ្ ះ 
ថ្វនាឱំរមានសសចក្ឋីចសលមើន   សសចក្ឋីលបាថ្វប ទងំ្ឡាយរបស់ 
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អបក្ទងំ្សនាះ ក្ស៏ យ្ ះថ្វនាឱំរមានសសចក្ឋីចសលមើន 

បទកខិណ្ឋនិ កាឝ ន លភនថញតទ បទកខិញណ 

បុរគលបដលបានសធឝើនូវកាយក្មយ វចីក្មយ មសនាក្មយ រួរដល់
សសចក្ឋីចសលមើន(យ៉ាង្សនះ)សហ្ើយ ក្រ៏បមង្បាននូវលបសយាជន៍
ដច៏សលមើនទងំ្ឡាយ។ 

ញត អតទលទាន  សខុិា វិរឡុាហ  ពុទនស្កសញន អញរាគា 
សខុិា ញោថ សហ សញពឝហ ិញាតិភិ 

       អបក្ទងំ្ឡាយ (ទងំ្បុរសទងំ្ន្ទសឋី) សនាះ ចូរបាននូវ 
លបសយាជន៍ បាននូវសសចក្ឋីសុខ ចូរចសលមើនក្បុង្លពះពុទនសាសនា 
ចូរកុ្ំឱរមានសរារ ឱរបាននូវសសចក្ឋីសុខ លពមទងំ្ញាតិ
ទងំ្ឡាយលរប់គប ។ 

999 

 

 

*ចង់បានរូបស្កអ ត រកបនម៉ាសា ស្តកុាំរភលចថា ប្តូវសមាអ តចិតត    
រទើបស្កអ តនប្កស្លង។  
*ងូតទកឹដសុស្កអលសមាអ តកាយ ងូតធម៌ប្បាជាប្បាយដសុខ្ចត់ចិតត។  
*សុខ្ពតិប្បាកដ រប្ ះរៅកនុងចិតត មានប្ពះធម៌នថល។ (ហ.សវរ) 
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ជយញោស 

    ជញយ ហ ិ ពុទនសស សរិមីញា អយ ំ ោរសស ច  
បាបិមញា បរាជញយ មញគោសយុ ំ ញព្តធិមញណឍ   
បញោទិា ជយ ំ តទា ញទវគណ្ឋ, ន្តគគណ្ឋ    
មញហសញិន្ត។ 

       ក្បុង្លគសនាះឯង្ ពួក្សទវាទងំ្ឡាយផង្, ពួក្នារ 
ទងំ្ឡាយផង្ ជាអបក្បសឝង្រក្រុណដធ៏ំ បានមក្លបជុំគប
សហ្ើយ មានចិតថសលតក្អររកី្រាយ បានចូលមក្កាន ់ សព្តធិ
មណឍ ល ជាទីលាស់ដឹង្ សោយបាននាមំក្នូវផ្តក ក្លមង្ 
សលរឿង្លក្អូប លពមទងំ្ទិពឝបុបាព  បានបលសក្ថ្វឝ យជយ័ចំសព្តះ
លពះអង្គថ្វ លពះពុទនដម៏ានសិរ ី លពះអង្គលទង្ឈ់បះមារសហ្ើយ 
មារមានចិតថបាប ចុះចញ់លពះអង្គសហ្ើយ ។ 

      ជញយ ហ ិពុទនសស សរិមីញា អយ ំោរសស ច 
បាបិមញា បរាជញយ មញគោសយុ ំ ញព្តធិមញណឍ   
បញោទិា  ជយ ំ  តទា  សបុណត សងោបិ,  លពហយ
គណ្ឋ  មញហសញិន្ត។ 
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         ក្បុង្លគសនាះឯង្ ពួក្លរុឌទងំ្ឡាយផង្, ពួក្លពហ្យ 
ទងំ្ឡាយផង្ ជាអបក្បសឝង្រក្រុណដធ៏ំ បានមក្លបជុំគប
សហ្ើយ មានចិតថសលតក្អររកី្រាយ បានចូលមក្កាន ់ សព្តធិ
មណឍ ល ជាទីលាស់ដឹង្ សោយបាននាមំក្នូវផ្តក ក្លមង្ 
សលរឿង្លក្អូប លពមទងំ្ទិពឝបុបាព  បានបលសក្ថ្វឝ យជយ័ចំសព្តះ    
លពះអង្គថ្វ លពះពុទនដម៏ានសិរ ី លពះអង្គលទង្ឈ់បះមារសហ្ើយ 
មារមានចិតថបាប ចុះចញ់លពះអង្គសហ្ើយ ។ 

     ជញយ ហ ិ ពុទនសស សរិមីញា អយ ំ ោរសស ច 
បាបិមញា បរាជញយ មញគោសយុ ំ ញព្តធិមញណឍ   
បញោទិា ជយ ំតទា មយ ំមញហសញិន្ត។ 

     ក្បុង្កាលឥេូវសនះ ពួក្សយើង្ខញុ ំលពះអង្គទងំ្ឡាយ ជាពុទន
បរស័ិទមានសទន លជះថ្វវ  បានដល់សហ្ើយនូវ លពះរតនលតយ័
ជាទីពឹង្ទីរលឹក្ បានមក្លបជុំគប សហ្ើយ មានចិតថសលតក្អរ
រកី្រាយ បានចូលមក្កានទ់ីតមកល់ លពះបដិមាជាតំណ្តង្លពះ
សមាយ សមភុទន សយើង្ខញុ ំលពះអង្គសូមថ្វឝ យនូវសលរឿង្សកាក រៈ
ទងំ្ឡាយ មានសទៀននិង្ធូប ផ្តក ភញីទងំ្ឡាយ លពមទងំ្
សលរឿង្លក្អូបសផសង្ៗ ចំសព្តះលពះរតនលតយ័ សយើង្ខញុ ំលពះអង្គ
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ទងំ្ឡាយសូមបលសក្ថ្វឝ យលពះពរជយ័ ចំសព្តះលពះអង្គថ្វ 
លពះពុទនដម៏ានសិរ ី លពះអង្គឈបះមារសហ្ើយ មារមានចិតថបាប 
ចុះចញ់លពះអង្គសហ្ើយ ។ 

999 

 

សភុមងគលគាថ្វ 

ញោតុ សពឝំ សមុងគល ំរកខនថុ សពឝញទវា 

(សហាតុ សាបព់្តងំ្ សុមាងំ្គក្ោំ់ង្ រាក្ខ់្ចនតុ់ សាប់ព្តក្ស់ទវាក្ា់) 

សពឝពុទាន នុភាញវន សពឝធោយ នុភាញវន 

(សាបព់្តក្ពុ់ធធានុភាសវនាក្ ់សាប់ព្តក្ធ់ម័មានុភាសវនាក្)់ 

សពឝសងោនុភាញវន ញស្កតទិ ញោតុ និរនថរ។ំ 

(សាបព់្តក្សំ់ាង្ឃ្លនុភាសវនាក្ ់សសាតថិ សហាតុ និរន៉់ាក្រុ់ាងំ្)។ 

បលបថ្វ: ញោតុ សពឝំ សមុងគល ំ សុមង្គលរឺ សសចក្ថី 
ចសលមើនដល៏អលរបយ៉់ាង្ ចូរមានដល់ខញុ ំ រកខនថុ សពឝញទវា 
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សទវាទងំ្ពួង្ទងំ្ឡាយចូររក្ានូវខញុ ំ សពឝពុទាន នុភាញវន 
សោយអានុភាពននលពះពុទនលរបល់ពះអង្គ សពឝធោយ នុភាញវន 
សោយអានុភាពននលពះធមទ៌ងំ្ពួង្ សពឝសងោនុភាញវន 
សោយអានុភាពននលពះសង្ឃទងំ្ពួង្ ញស្កតទិ ញោតុ និរនថរ ំ
សូមសិរសួីសថីចូរមានដល់ខញុ ំ ឱរបានលរបស់ពលកុ្ំបីមានចសនាវ ះ 
សេើយ ។ 
 

សខុាភយិចនគាថ្វ 

   បសន្តប  ញោនថុ សញពឝបិ  បាណិញន្ត ពុទនស្កសញន  

សតឝទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ ចូរលជះថ្វវ ក្បុង្លពះពុទនសាសនា 

  សោយ   ោរ ំ បញវចឆញន្តថ   កាញល  ញទញវា  បវសសតុ  

វុឌណភិាវាយ សាថ នំ សមិទនំ ញនតុ ញមទនឹ  

     សូមឱរសភវៀង្បង្ាូរនូវធារទឹក្សោយលបនព ចូរបង្ាូរចុះក្បុង្
កាលដរួ៏រ ចូរបណ្តឋ លឱរបផនដីសំរទឹនិរឺថ្វឱរមានជីវជាតិលអ
សេើង្ សដើមផឱីរសក្ើតសសចក្ឋីចសលមើនដល់សតឝទងំ្ឡាយ  
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     ោា បិា ច អលតជំ និចចំ រកខនឋិ បុតថកំ 

      មាាក្ឋី បិាក្ឋី បីបាចរ់ក្ាជានិចចនូវកូ្នតូចជាកូ្នបសង្កើត
យ៉ាង្ណ្តមញិ 

     ឯវំ ធញមយន រាជាញន្ត បជំ រកខនឋុ សពឝទា 

      សូមលពះបរមក្សលតទងំ្ឡាយ រក្ានូវលបជាជន ាម
រនវង្ធម ៌ ដូចជាមាាបិាបីបាចរ់ក្ាកូ្នដូសចប ះឱរបានសពឝ
កាលសៅសហាង្។ 

999 
 

 

 

 

 

 

 

*ប្ពះអាទិតយ រុងររឿងកនុងរវលានថង ប្ពះចន ទ រុងររឿងកនុងរវលាយប់ កសប្ត 
ប្ទង់ប្បោប់រពញយសរហើយ រស្មងរុងររឿង សមណប្ ហាណ៍ អនកមាន 
្នរស្មងរុងររឿង ឯប្ពះសមពុទ ធ រស្មងរុងររឿង រោយរតជះរហូតនថង នងិ 
យប់ោ ាំងអស់។ 
*របើរឃើ ញរសចកេីសុខ្ដធ៏ាំទលូាយ រប្ ះលះបង់សុខ្លាមប្បមាណ អនក 
មានប្បាោា  កាលរឃើ ញសុខ្ធាំទលូាយ គបបលីះបង់សុខ្លាមប្បមាណ   
រចញ។ 
*ការរកើតរឡើងននប្ពះពុទធោសុខ្ ការសស្មេងប្ពះសទធមាោសុខ្ រសចកេី 
ប្ពមរប្ពៀងគាន ននពួកោសុខ្ តបៈធម៌របស់បុគគលអនកប្ពមរប្ពៀងគាន ោ ាំង 
ឡាយោសុខ្។ (ប្ពះគាថាធមាបទ) 
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សបផរុសិទាន៥យ៉ង 
១-សទាន យ ទានំ ញទតិ    ឱរទនសោយសទន  

២-សកកចចំ ទានំ ញទតិ       ឱរទនសោយសគរព 

៣-កាញលន ទាន ំញទតិ  ឱរទនាមកាល 

៤-អនុគគហចិញតថន ទាន ំញទតិ   ឱរទនសោយចិតថអនុសលគះ 

៥-អាថ នញ្ច បរញ្ច អនុបហញ្ច  ទាន ំ ញទត ិឱរទនសោយមិន
សបៀតសបៀនខវួនឯង្ផង្ មនិសបៀតសបៀនអបក្ដនទផង្។ 
 

អងគរបសអ់បកលបញគន ៥យ៉ង 
១-ថ្វមមជឈមិសស បុរសិសស មចាច រណមតថ ំញោតិ សទយរទន
មានទមងនល់យមក្មាវ ងំ្មជឈមិបរុសសលើក្មាប ក្ឯ់ង្រចួ។ 

២-ហតទបាញស្ក បញ្ញដ យតិ ហ្តទបាសលបាក្ដ រឺ២ហ្តទ១ចំអាម។ 

៣-អភិោញរា បញ្ញដ យតិ បនធនខ់វួនបសអអ នវតទុសហ្ើយលបសរន។ 

៤-ញទញវា វា មនុញសា វា តិរចាឆ នគញា វា ញទតិ សទវាក្ឋី 
មនុសសក្ឋី សតឝតិរចឆ នក្ឋីលបសរនបាន។ 

៥-តំ បន ភិកខ ុ កាញយន វា កាយបផដិពញទនន វា              
បដិគគណ្ឋហ តិ ភកិ្ខុទទួលសទយរវតទុសនាះ សោយផ្តធ ល់កាយក្ប៏ាន 
សោយវតទុបដលជាបនឹ់ង្កាយក្ប៏ាន។ 
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វន្តធ ខោញទាស បោា បាិ មបជាយចាររ  

ឈរឱនលបណមរអញ្ជ លីសូលត 

មកាស វន្តធ ម ិ ភញនថ  សពឝ ំ អបរាធំ ខមថ ញម         
ភញនថ។  មយ កតំ បុញ្ដ  ំស្កមិន្ត អនុញោទតិពឝំ ស្កមិន្ត  
កតំ បុញ្ដ  ំមយហ ំទាតពឝំ ស្កធុ ស្កធុ អនុញោទាមិ។ 

អង្គុយលចសហាង្លបណមរអញ្ជ លីសូលត 

សពឝំ អបរាធំ ខមថ ញម ភញនថ។ 

លកាបចុះសូលត 

          មកាស ទាឝ រតថញយន កតំ សពឝ ំ អបរាធំ ខមថ ញម    
ភញនថ។ 

មកាស ខោមិ ភញនថ។ 

សលកាក្សេើង្ឈរឱនលបណមរអញ្ជ លីសូលត 

វន្តធ មិ ភញនថ  សពឝ ំអបរាធំ ខមថ ញម ភញនថ។ មយ 
កតំ បុញ្ដ  ំ ស្កមិន្ត អនុញោទិតពឝំ  ស្កមនិ្ត កតំ បុញ្ដ  ំ       
មយហ ំ ទាតពឝំ  ស្កធុ  ស្កធ ុ អនុញោទាមិ។ 

999 
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ពិធថី្វឝ យខវនួចំញព្តះលពះរតនលតយ័ 

      កាលសបើសាធុជន មានសទន លជះថ្វវ ក្បុង្លពះរតនលតយ័ មានបំណង្
ថ្វឝ យខវួនជាឧបាសក្ឬឧបាសិកាសនាះ របផបីសញ្ចញវាចថ្វឝ យខវួនថ្វ៖ 

        ភញនថ ភគវនឋំ សរណំ គចាឆ មិ ធមយញ្ច ភិកខសុងឃញ្ច 
មបាសកំ មំ ភគវា  ោញរត ុអជជតញគគ បាណុញបតំ សរណំ 
គតំ។ 

       បពិលតលពះអង្គដច៏សលមើន ខញុ ំលពះអង្គសនះ សូមដល់នូវលពះមានលពះ
ភារ លពមទងំ្លពះធម ៌និង្លពះសង្ឃជាសរណៈ សូមលពះមានលពះភារ 
ចទុំក្នូវខញុ ំលពះអង្គថ្វ ជាឧបាសក្ ដល់នូវសរណរមនស៍សយើសោយជីវតិ 
ក្បុង្កាល មាននថងសនះជាសដើមសរៀង្សៅ។ 

បញ្ជ្ក់ ៖ សបើបរុសលតូវថ្វ មបាសកំ 

              សបើន្ទសឋីលតូវថ្វ   មបាសកិំ ។ 

         ការថ្វឝ យខវួនសនះសទៀតសសាត សបើមនិសចះអានបាលីសទ សូមឱរ
មានឧបាសក្ ឬអាចររដឹក្នាឱំរថ្វាម សបើសចះខវួនឯង្លសាប ់ សព្តល
បសញ្ចញវាចសោយខវួនឯង្សៅ សលព្តះជាការលបនពនលក្បលង្ជាង្ឱរ    
អាចររដឹក្នា។ំ សលព្តះការដល់លពះនលតសរណរមន៍សនះយក្កុ្សល
ចិតថ ជាចិតថុបាទ បដលមានលពះពុទន លពះធម ៌លពះសង្ឃ ជាអារមយណ៍។ 

(ចប់រសបៀបថ្វឝ យខវួនសោយសសចក្ឋីសសង្ខប) 
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បុពឝភាគបដិបតថ ិ
       បរុសន្ទសឋីបដលមានសទន លជះថ្វវ ក្បុង្រុណលពះរតនលតយ័ រឺរុណ 
លពះពុទន លពះធម ៌ លពះសង្ឃ សហ្ើយមានលបាថ្វប នឹង្សបឋជាញ ខវួនជាឧបាសក្ 
ឬជាឧបាសិកា ជាបពុឝភារបដិបតថិ រឺសសចក្ឋីលបតិបតថិជាចំបណក្ខ្ចង្ 
សដើម ឱរបានសពញស៊បជ់ាអបក្កានល់ពះពុទនសាសនា ឬជាអបក្តមកល់សៅ 
ក្បុង្លពះពុទនសាសនាសនាះ ដំបងូ្បង្អស់លតូវបសញ្ចញវចីសភទសូមខមាសទស 
នឹង្លពះរតនលត័យ ក្បុង្ទីចំសព្តះលពះភន្ទក្ថលពះពុទនរបូក្៏បាន ចំសព្តះលពះសឋូប 
ឬលពះសចតិយ បដលបញ្ចុ ះលពះសាររីកិ្ធាតុលពះសមាយ សមភុទនក្ប៏ាន ចំសព្តះ 
មខុបរុគលរឺភកិ្ខុ ១ របូក្ប៏ាន ចំសព្តះមខុរណៈ រឺភកិ្ខុ ២ របូ ឬ ៣ របូក្៏
បាន ចំសព្តះសង្ឃ រឺភកិ្ខុទងំ្ឡាយ ាងំ្ពី ៤ របូសេើង្សៅក្ប៏ាន លុះ
សូមខមាសទសរចួសហ្ើយ លតូវបសញ្ចញវចីសភទ សព្តលលបកាសសបឋជាញ ខវួន 
ឱរជាអបក្បានដល់លពះនលតសរណរមនជ៍ាឧបាសក្ ឬជាឧបាសិកាក្បុង្ 
លពះពុទនសាសនាជាខ្ចង្សលកាយ រចួសហ្ើយលតូវសមាទននិចចសីលរក្ា
ឱរខ្ចជ បត់សៅ សបើមានសទន លជះថ្វវ ក្រ៏បផរីក្ាឧសបាសថសីលាមកាល 
កំ្ណតប់ដលលតូវរក្ាមឋង្ៗសនាះផង្ នឹង្មានផោនិសង្សសលចើន សោយ
លំោប់ៗ សេើង្។ 

         ឯព្តក្រសូមខមាសទសនឹង្លពះរតនលត័យសនាះ សបើបរុសបតមាប ក្់ 
ឬន្ទសឋីបតមាប ក្ ់លតូវសូលតថ្វ : 
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      អចចញយ  មំ  ភញនថ  អចចគោ  យថ្វព្តល ំយថ្វមុឡហ ំ
យថ្វអកសុល ំ / ញយហ ំ / យហ ំ / ភញនឋ កាញយន វា   
វាចាយ វា មនស្ក វា ភគវញា / ពទុនសស វា ធមយសស វា 
សងឃសស វា អគារវ ំអកាស ឹ / តសស / តសា / ញម ភញនថ 
ភគវា / អញយោ / អយោ / សញងោ / អចចយ ំអចចយញា /   
បដិគគណហ តុ / បដិគគណហ នឋុ /  អាយតឹ សវំរាយ។ 

     បលបថ្វ: បពិលតលពះដម៏ានលពះភារ / លពះក្រណុ្ត / លពះក្រណុ្តទងំ្ 
ឡាយ / លពះសង្ឃ / ដច៏សលមើន សទសកំ្ហុ្សបដលលបលពឹតថក្នវង្ លរប
សង្កតស់ហ្ើយនូវខញុ ំលពះក្រុណ្ត ាមសោយខញុ ំលពះក្រណុ្ត ជាមនុសសលងង្់
សលវ  ជាមនុសសវសង្ឝង្ ជាមនុសសមនិ វ្ ស បពិលតលពះដម៏ានលពះភារ / 
លពះក្រណុ្ត / លពះក្រណុ្តទងំ្ឡាយ / លពះសង្ឃ / ដច៏សលមើន បលក្ង្ខញុ ំ
លពះក្រណុ្ត បានសធឝើសហ្ើយនូវសសចក្ឋីសលយើស មនិសគរពដល់លពះដម៏ាន
លពះភារ / លពះពុទនជាមាច ស់ក្ឋី ដល់លពះធមក៌្ឋី ដល់លពះសង្ឃក្ឋី / សោយ
កាយក្ឋី សោយវាចក្ឋី សោយចិតថក្ឋី បពិលតលពះដម៏ានលពះភារ / លពះ
ក្រណុ្ត / លពះក្រណុ្តទងំ្ឡាយ / លពះសង្ឃ / ដច៏សលមើន សូមលពះដ៏
មានលពះភារ / លពះក្រណុ្ត / លពះក្រុណ្តទងំ្ឡាយ / លពះសង្ឃ / អត់
នូវសទសកំ្ហុ្សសនាះដល់ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សលព្តះអំសពើននសទសសនាះ ជា
សសចក្ឋីខុសពិត សដើមផនឹីង្បានសលងួ្ម រឺថ្វ នឹង្លបលពឹតថឱរលអតសៅ ក្បុង្
ខ្ចង្មខុសនាះសហាង្។ 

     រចួសបើជាបរុគល ឬរណៈ ឬសង្ឃបដលសៅជាលបធានសៅទីសនាះ លតូវ 
ទទួលថ្វ ស្កធុ (បលបថ្វ) លបនពសហ្ើយ។ 
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     សបើបរុសលតូវសូលតថ្វ ញយហ ំថ្វ តសស ញម, សបើន្ទសឋីលតូវសូលតថ្វ 
យហ ំថ្វ តសា ញម, ាមរួរដល់បាលីភាសាបដលលតូវផ្តវ ស់ាម 
បរុស ន្ទសឋី សទះបរុសក្ឋី ន្ទសឋីក្ឋី សបើសូមខមាសទសក្បុង្ទីចំសព្តះលពះភន្ទក្ថ 
លពះពុទនរបូ ឬទីចំសព្តះនឹង្លពះសឋូប លពះសចតិយ បដលបញ្ចុ ះលពះសាររីកិ្- 
ធាតុលពះសមាយ សមភុទនសនាះ លតូវសូលតថ្វ ភគវញា វា ថ្វ ភញនឋ 
ភគវា ថ្វ បដិគគណហ តុ សបើចំសព្តះនឹង្ភកិ្ខុ ១ រូប លតូវសូលតថ្វ    
ពុទនសស វា ថ្វ ភញនឋ  អញយោ ថ្វ បដិគគណហ តុ សបើចំសព្តះរណៈ 
រឺភកិ្ខុ ២ របូ ឬ ៣ របូ លតូវសូលតថ្វ ពុទនសស វា ថ្វ ភញនឋ អយោ ថ្វ 
បដិគគណហ នថុ សបើចំសព្តះលពះសង្ឃ លតូវសូលតថ្វ ពុទនសស វា ថ្វ ភញនឋ   
សញងោ ថ្វ បដិគគណហ ត ុលតង្ស់សចក្ឋីបលប ក្ម៏ានរសបៀបាម ជួរបាលី 
បដលខណឍ សោយរំនូសសលទត ( / ) សនាះបដរ។ 

     សបើសុទនបតបរុស ឬសុទនបតន្ទសឋីសលចើននាក្ ់ឬបរុស និង្ន្ទសឋីសលចើននាក្់ 
ោយគប  ាងំ្ពីពីរនាក្ស់េើង្សៅ សហ្ើយសូលតសូមខមាសទសលពមគប  
សនាះលតូវសូលតថ្វ : 

       អចចញយ ញន្ត ភញនថ អចចគោ / យថ្វព្តញល / យថ្វ     
ព្តោ / យថ្វមុញឡហ / យថ្វមុឡាហ  / យថ្វអកសុញល / យថ្វ
អកសុោ / ញយ / យ / មយ ំភញនឋ កាញយន វា វាចាយ វា 
មនស្ក វា ភគវញា  ពុទនសស វា ធមយសស វា សងឃសស វា 
អគារវំ អករោិហ  / ញតស ំ / ាស ំ / ញន្ត ភញនថ / ភគវា /       
អញយោ / អយោ / សញងោ / អចចយ ំអចចយញា  បដិគគណហ ត ុ/ 
បដិគគណហ នឋុ /  អាយតឹ សវំរាយ។ 
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       (សសចក្ឋីបលបដូចគប នឹង្បបបមនុ បបវក្គប បតលតង្់ព្តក្រថ្វ “ខញុ ំលពះ 
ក្រណុ្ត” សនាះ ក្បុង្ទីសនះលតេបប់លបថ្វ “ខញុ ំលពះក្រុណ្តទងំ្ឡាយ” 
ដូសចបះវញិ សលៅអំពីសនាះសៅដូចគប ទងំ្អស់)។ 

    សបើបរុសលតូវថ្វ យថ្វព្តញល យថ្វមុញឡហ យថ្វអកសុញល, 
ញយ មយ ំថ្វ ញតស ំញន្ត, សបើន្ទសឋីលតូវថ្វ យថ្វព្តោ យថ្វមុឡាហ  
យថ្វអកសុោ, យ មយ ំថ្វ ាស ំ ញន្ត, សបើទុក្ជាគប សលចើន
មានបរុសមានន្ទសឋីោយគប  សហ្ើយសូលតសូមខមាសទសលពមគប សនាះក្៏ 
លតូវបតសូលតខុសគប លតង្ប់ទបដលខណឍ សោយរំនូសសលទតសនាះបដរ សវៀរ
បលង្បតលតង្ប់ទ ៣ អសនវើ រឺលតង្ប់ទថ្វ ភគវញា វា ពុទនសស វា,  
ភគវា អញយោ អយោ សញងោ, បដិគគណហ តុ បដិគគណហ នឋុ សនះ
លតូវសូលតដូចគប ទងំ្បរុសទងំ្ន្ទសឋី បតសបើគប សលចើន សហ្ើយសូលតសូម
ខមាសទសលពមទងំ្អស់គប សនាះ សបើមិនបាចសូ់លតសោយព្តក្រជាពហុ្- 
វចនៈាមបបបខ្ចង្សលកាយសនះ នឹង្សូលតសោយព្តក្រជាឯក្វចនៈាម
បបបមនុសនាះក្៏បាន សលព្តះសូលត សូមខមាសទសលពមទងំ្អស់គប ។ 

        លុះបានសូមខមាសទសនឹង្លពះរតនលតយ័ដូសចបះរចួសហ្ើយ របផ ី
បសញ្ចញវចីសភទសបឋជាញ ខវួនជាអបក្ដល់លពះនលតសរណរមន ៍ រឺ លពះពុទន 
លពះធម ៌ លពះសង្ឃជាទីពឹង្ទីរឭក្ សដើមផនឹីង្ឱរសេើង្នាមបផញ្ដតថិជា 
ឧបាសក្ ឬជាឧបាសិកាក្បុង្លពះពុទនសាសនាតសៅ ឯសបឋជាញ ខវួនសនាះ 
នឹង្សបឋជាញ ក្បុង្ទីចំសព្តះលពះភន្ទក្ឋលពះពុទនរបូក្ប៏ាន ចំសព្តះលពះសឋូប ឬលពះ 
សចតិយ បដលបញ្ចុ ះលពះសាររីកិ្ធាតុលពះដម៏ានបុណរក្៏បាន  ចំសព្តះមខុ 
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បរុគល ឬរណៈ ឬសង្ឃក្ប៏ាន។ 

         សបើបរុសបតមាប ក្ ់ ឬន្ទសឋីបតមាប ក្ ់ សូលតសបឋជាញ ខវួនចំសព្តះមខុបរុគល     
ឬរណៈ ឬសង្ឃសនាះ លតូវសបឋជាញ សោយព្តក្រថ្វ: 

     ឯស្កហ ំ ភញនឋ សចុិរបរនិិពឝុតមផ ិ តំ ភគវនឋំ សរណំ      
គចាឆ មិ ធមយញ្ច  ភិកខសុងឃញ្ច  / មបាសកំ / មបាសកិំ / ម ំ    
អញយោ / អយោ / សញងោ / ោញរតុ / ោញរនឋុ / អជជតញគគ    
បាណុញបតំ សរណំ គត ំ។  

    (បលបថ្វ) បពិលត / លពះក្រណុ្ត / លពះក្រណុ្តទងំ្ឡាយ / លពះសង្ឃ / 
ដច៏សលមើន ខញុ ំលពះក្រណុ្តសូមដល់នូវលពះដម៏ានលពះភារ បដលលទង្់      
បរនិិព្តឝ នសៅអស់កាលយូរអបង្ឝង្សហ្ើយសនាះផង្ នូវលពះធមផ៌ង្ នូវលពះ
ភកិ្ខុសង្ឃផង្ ជាទីពឹង្ទីរឭក្ សូម / លពះក្រុណ្ត / លពះក្រុណ្តទងំ្ឡាយ/ 
លពះសង្ឃ / លជាបនូវខញុ ំលពះក្រណុ្តថ្វជា / ឧបាសក្ / ឧបាសិកា / បាន
ដល់សហ្ើយនូវលពះរតនលតយ័ជាទីពឹង្ទីរឭក្សសយើសោយជីវតិ ាងំ្ពីនថងសនះ 
ជាសដើមសរៀង្សៅ។ 

      រចួបរុគលឬរណៈឬសង្ឃ លតូវទទួលថ្វ ស្កធុ (បលបដូចមនុ)។ 

   សបើបរុសលតូវថ្វ មបាសកំ, សបើន្ទសឋីលតូវថ្វ មបាសកិំ, លតង្ព់្តក្រថ្វ 
អញយោ ោញរតុ, អយោ ោញរនថុ, សញងោ ោញរតុ សនះមាន 
សសចក្ឋីអធិបាយដូចក្បុង្វធីិសូមខមាសទសខ្ចង្សដើម។ 
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   សបើគប សលចើនាងំ្ពីពីរនាក្ស់េើង្សៅ សទះសុទនបតបុរសក្ឋី សុទនបតន្ទសឋីក្ឋី 
បរុស និង្ន្ទសឋីោយគប ក្ឋី លតូវសូលតថ្វ: 

    ឯញត មយ ំ ភញនឋ សចុិរបរនិិពឝុតមផ ិ តំ ភគវនឋំ សរណំ   
គចាឆ ម ធមយញ្ច ភិកខសុងឃញ្ច  / មបាសញក / មបាសកិាញយ / 
ញន្ត / អញយោ / អយោ / សញងោ / ោញរតុ / ោញរនឋុ / អជជតញគគ / 
បាណុញបញត សរណំ គញត / បាណុញបា សរណំ គា ។  

        សសចក្ឋីបលបដូចគប នឹង្បបបមនុបដរ បបវក្គប បតលតង្ព់្តក្រមនុថ្វ “ខញុ ំ
លពះក្រណុ្ត” សនាះ ក្បុង្ទីសនះថ្វ “ខញុ ំលពះក្រុណ្តទងំ្ឡាយ” ដូសចបះវញិ
សលៅអំពីសនះសៅដូចគប ទងំ្អស់។ 

     សបើបរុសបតមាប ក្ ់ ឬន្ទសឋីបតមាប ក្ ់ សហ្ើយសូលតសបឋជាញ ខវួនចំសព្តះលពះពុទន 
របូ ឬលពះសឋូប លពះសចតិយបដលបញ្ចុ ះលពះសាររីកិ្ធាតុលពះដម៏ានបណុរ 
សនាះ លតូវសព្តលសបឋជាញ សោយព្តក្រថ្វ: 

       ឯស្កហ ំ ភញនឋ ភគវនឋំ សរណំ គចាឆ ម ិ ធមយញ្ច  ភិកខុ
សងឃញ្ច មបាសក ំ/ មបាសកិំ / មំ ភគវា ោញរតុ  អជជតញគគ 
បាណុញបតំ សរណំ គត ំ។  

      (បលបថ្វ) បពិលតលពះដម៏ានលពះភារដច៏សលមើន ខញុ ំលពះក្រណុ្តសូម 
ដល់នូវលពះដ៏មានលពះភារផង្ នូវលពះធមផ៌ង្ នូវលពះភិក្ខុសង្ឃផង្ ជាទី
ពឹង្ទីរឭក្ សូមលពះដម៏ានលពះភារលទង្ល់ជាបនូវខញុ ំលពះក្រណុ្តថ្វ ជា
ឧបាសក្ / ឧបាសិកា / បានដល់សហ្ើយនូវលពះរតនលតយ័ជាទីពឹង្ទីរឭក្ 
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សសយើសោយជីវតិ ាងំ្ពីនថងសនះជាសដើមសរៀង្សៅ។ 

  សបើគប សលចើន ក្ល៏តូវសូលតដូចនយ័មនុ ខុសគប បតលតង្់ព្តក្រថ្វ ភគវនឋ ំ
ថ្វ ភគវា ប៉សុណ្តត ះ សបើគប សលចើន សហ្ើយនឹង្សូលតសបឋជាញ ខវួនលពមគប  
សោយព្តក្រជាឯក្វចនៈក្ប៏ាន សលព្តះសូលតលពមទងំ្អស់គប ។ 

         បរុស ឬន្ទសឋី កាលសបើបានសព្តលព្តក្រសបថជាញ ខវួនជាអបក្បានដល់ 
លពះនលតសរណរមនជ៍ាទីពឹង្ទីរឭក្ដូសចបះរចួសហ្ើយ ក្ប៏ាននាមបផញ្ដតថិ 
ថ្វ   «ឧបាសក្» ឬ «ឧបាសិកា» ក្បុង្ខណៈសនាះឯង្។ 

     វធីិសូមខមាសទសក្ឋី  វធីិសបឋជាញ ខវួនជាឧបាសក្ ជាឧបាសិកាក្ឋី សបើ 
អបក្បដលមិនសចះសូលតជាបាលីនឹង្សូលតជាសសចក្ឋីសលមាយាមភាសា 
របស់ខវួនសនាះក្ប៏ាន សបើសចះសូលតទងំ្បាលី ទងំ្សសចក្ឋីបលបសលមាយ
ផង្ ដូចបានសព្តលមក្សហ្ើយសនាះជាការលបនពពិត បតកំុ្សូលតបតបាលី
ទសទ សោយមនិដឹង្ថ្វជាអឝីសនាះសេើយ សលព្តះកិ្ចចបដលសូលតខមាសទស 
និង្សបឋជាញ ខវួនសនាះចំសព្តះយក្សទន  រឺសសចក្ឋីសជឿជាក្ ់ និង្បញ្ញដ ជា
សមាយ ទិដឌិបដលដឹង្ពិត យល់លតូវពិតជាលបមាណ។ 

(ចបប់ពុឝភារបដិបតថិបតប៉សុណត ះ) 

 

 

 

*បុគគលកាំណ្ណញ់រប្បៀបដចូទឹកនប្ប    សែិ តហួសនសិសយ័ហួសគណនា 
ោ ាំងរពលរស់រៅស្កល ប់រៅឥតគាន      បររលាកមុខ្ោខ្ែះបុណយធនរោង។                                                                                     

                                                                                                                         (ហុង សុវណ្ណា ររត៉)  
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មបាសកនិញទធស 
សបមឋង្អំពីនាមថ្វ មបាសក 

និង្ធមរ៌បស់ឧបាសក្សផសង្ៗ មានសីលជាសដើម 

     ជនបដលមាននាមបផញ្ដតថិថ្វ  “ ឧបាសក្ ” សនាះ សោយសហ្តុបដល 
បានចូលសៅជិតដល់នូវលពះរតនលត័យ ជាទីពឹង្ទីរឭក្ ដូចពុទនភាសិត 
បដលលពះសមាយ សមភុទនលទង្ល់ាស់សបមឋង្ចំសព្តះ មហា្មសក្យរាជ ថ្វ 
« មាប លមហានាម លរហ្សទឯណ្តមយួ បានដល់នូវលពះពុទន លពះធម៌ 
លពះសង្ឃជាទីពឹង្ទីរឭក្ លរហ្សទសនាះឯង្ បានស យ្ ះថ្វ ឧបាសក្ 
(សបើន្ទសឋីសៅថ្វ ឧបាសិកា) »។ 

  មា៉ង្សទៀត មានបាលីថ្វ ររនរតយំ ឧបាសរីរិ ឧបាសេក្ ជនឯណ្ត 
ចូលសៅអង្គុយជិតលពះរតនលតយ័ ជនសនាះស យ្ ះថ្វ ឧបាសក។ 

     អធិបាយថ្វ ជនបដលចូលសៅអង្គុយជិតលពះរតនលតយ័សនាះ រឺ 
មនិបមនជាអបក្ចូលសៅអង្គុយជិតលពះពុទន លពះធម ៌ លពះសង្ឃជានិចច 
សោយរបូកាយសនាះសទ រឺសោក្សសន្ទអគ ះយក្នាមកាយជាលបមាណ  
សូមផជីនសនាះសទិតសៅក្បុង្ទី ង្ យប៉ុនាយ នបតមានសនាថ នចិតថលបលពឹតថជាប ់
សៅក្បុង្រុណលពះរតនលត័យជានិចច, ចិតថសនាះឱនសៅសាង្យក្រុណលពះ
រតនលតយ័ ជាទីពឹង្ទីរឭក្ជានិចចសហ្ើយ ជនសនាះស យ្ ះថ្វបានចូលសៅ 
អង្គុយជិតលពះរតនលតយ័ជានិចច, សបើលគនប់តចូលសៅ អង្គុយជិតលពះពុទន
សោយរបូកាយ បតសនាថ នចិតថសនាះសទិតសៅក្បុង្ទី ង្ យអំពីរុណលពះ
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រតនលតយ័ មនិបសអអ នចិតថសៅក្បុង្រុណលពះរតនលតយ័សទជនសនាះស យ្ ះ 
ថ្វ សទិតសៅ ង្ យអំពីរុណលពះរតនលតយ័ មនិបមនជា « ឧបាសក្, ឬ
ឧបាសិកា » សេើយ៕ 

សលីត្នមបាសក 
     បញ្ច វរិតិសចតនា រឺសចតនាបដលសវៀរចក្សវរាទងំ្ ៥ ស យ្ ះថ្វជា    
« សីលននឧបាសក្ » ដូចពុទនភាសិត បដលលពះពុទនបរមលរូជាមាច ស់ 
លទង្ល់ាស់សបមឋង្ចំសព្តះ មហា្មសក្យរាជ ថ្វ  “ មាប លមហានាម 
ឧបាសក្ឯណ្តបានសវៀរចក្ បាណារិបារ រឺមិនសមាវ បស់តឝ១ សវៀរ 
ចក្ អទិ ទ្្ទាន រឺមនិលួចលទពរអបក្ដនទ១ សវៀរចក្ ក្េមសុមិច្ឆ្ច្រ 
រឺមនិលបលពឹតថខុសក្បុង្កាមទងំ្ឡាយ១ សវៀរចក្ មុស្វាទ រឺមនិ 
និយាយកុ្ហ្ក្១ សវៀរចក្ សុរាេមរយ រឺមនិផឹក្នូវសុរានិង្សមរយ័១ 
ឧបាសក្សនាះស យ្ ះថ្វ ឧបាសក្មានសីល ”៕ 
 

អាជីវៈត្នមបាសក 

     កិ្រយិាលះបង្់នូវជំនួញខុស៥លបការ សហ្ើយលបក្បកិ្ចចការចិញ្ច ឹម 
ជីវតិសោយលតឹមលតូវាមធម ៌ស យ្ ះថ្វ“ អាជីវៈត្នមបាសក ” ដូច 
មានពុទនបផញ្ដតឋិបដលលពះសមាយ សមភុទន លទង្ហ់ាមចំសព្តះភកិ្ខុទងំ្ឡាយ 
ថ្វ បញ្ចោិ ភិកខញវ វណិជាជ  មបាសញកន អករណីយ មាប ល
ភកិ្ខុទងំ្ឡាយ   ជំនួញខុសទងំ្ឡាយ ៥ លបការ ឧបាសក្មនិរបផសីធឝើ 
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សេើយ។ ជំនួញខុស ៥ លបការសនាះរឺ៖ 

១-សតទវណិជាជ  ជួញសលរឿង្សន្ទសាថ វធុសលមាបល់បហារ រឺសធឝើសលរឿង្ 
សន្ទសាថ វធុសនាះសោយខវួនឯង្ ឬឱរអបក្ដនទសរសធឝើឱរ ឬបានមក្សោយ 
សហ្តុឯណ្តមយួ សហ្ើយលក្នូ់វសលរឿង្សន្ទសាថ វធុសនាះ។ 

២-សតថវណិជាជ    ជួញមនុសស។ 

៣-មំសវណិជាជ  ជួញសាច ់រឺចិញ្ច ឹមនូវសតឝទងំ្ឡាយមាន លជូក្ ជា
សដើម លុះដល់សតឝទងំ្ឡាយសនាះចសលមើនធំសេើង្ ក្ស៏មាវ បយ់ក្សាច់
លក្។់ 

៤-មជជវណិជាជ  ជួញទឹក្លសវងឹ្ រឺផសសំលរឿង្លសវងឹ្ឯណ្តមយួឱរសក្ើត
សេើង្ជាទឹក្លសវងឹ្សោយខវួនឯង្ ឬទិញសរយក្មក្ សហ្ើយលក្នូ់វទឹក្
លសវងឹ្សនាះ។ 

៥-វិសវណិជាជ   ជួញថ្វប ពិំស រឺចតប់ចង្ផសថំ្វប ពិំស ឱរសក្ើតសេើង្ 
សោយខវួនឯង្ ឬឱរសរផសឱំរ ឬបានមក្សោយសហ្តុឯណ្តមយួ សហ្ើយ 
លក្នូ់វថ្វប ពិំសសនាះ។ 

     ឧបាសក្ ឧបាសិកា កាលសបើសវៀរចក្ជំនួញខុស ៥ លបការសនះ 
សហ្ើយ បានលបក្បកិ្ចចការចិញ្ច ឹមជីវតិសោយធមស៌ យ្ ះថ្វមានអាជីវធម៌ 
សោយលបនព៕៚ 
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វិបតថតិ្នមបាសក 

        ធមយជាតិបដលញុាងំ្សីល និង្អាជីវធម ៌ ននឧបាសក្ឱរវនិាស 
ស យ្ ះថ្វ “ វិបតថិ ” ។ វបិតថិសនាះមាន ៥យ៉ាង្រឺ៖ 

១. អសសញទាន  ញោត ិ  ឧបាសក្មនិសជឿរុណលពះរតនលតយ័។ 

២. ទុសសញីោ ញោត ិ ឧបាសក្លទុសថសីល។ 

៣. ញកាតុហលមងគលញិកា ញោត ិ ឧបាសក្លបក្បសោយមង្គល
ភាញ ក្ស់ផអើល។ 

៤. មងគល ំ បញចចត ិ ញន្ត កមយ ំ ឧបាសក្លបកាន់សជឿថ្វ មង្គលមាន
ឫក្សព្តរសវោជាសដើមឱរផល មនិលបកានស់ជឿថ្វក្មយជាកុ្សល និង្
អកុ្សលឱរផលសេើយ។ 

៥. ឥញា ច ពហទិាន  ទកខិញណយរ ំគញវសត ិតតទ ច បុពឝការ ំ
កញរាតិ ឧបាសក្បសឝង្រក្បតទក្ខិសណយរបរុគល រឺបដិគគ ហ្ក្ៈ អបក្ទទួល 
ទនខ្ចង្សលៅលពះពុទនសាសនាសហ្ើយសធឝើនូវទនដល់ទក្ខិសណយរបរុគល 
ខ្ចង្សលៅលពះពុទនសាសនាសនាះ។ 

    ឧបាសក្ឯណ្តលបក្បសោយវបិតថ ិ ៥យ៉ាង្សនះ   លតង្វ់បិតថិណ្តមយួ
សហ្ើយ ឧបាសក្សនាះស យ្ ះថ្វ “មបាសកចណ្ឋឍ ល” រឺឧបាសក្
ដូចជាមនុសសចណ្តឍ លផង្ ស យ្ ះថ្វ “មបាសកមលៈ” រឺឧបាសក្ 
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មានធមជ៌ាមនធិលសៅហ្យង្ផង្ ស យ្ ះថ្វ “មបាសក បដិកិដឌៈ” រឺ
ឧបាសក្បដលអបក្លបាជញទងំ្ឡាយ សោក្តិះសដៀលផង្៕ 

សមផតថតិ្នមបាសក 

     ធមយជាតិបដលញុាងំ្សីល និង្អាជីវធម៌ននឧបាសក្ ឱរបរបិណ៌ូឱរ
បរសុិទនលបនពស យ្ ះថ្វ “ សមផតថិ ” ។ សមផតថិសនាះមាន ៥យ៉ាង្រឺ៖ 

១. សញទាន  ញោត ិឧបាសក្មានសសចក្ថីសជឿជាក្ច់ាស់ក្បុង្រុណលពះ
រតនលតយ័។ 

២. សលីវា ញោត ិឧបាសក្មានសីល។ 

៣. ន ញកាតុហលមងគលញិកា ញោត ិ ឧបាសក្មនិលបក្បសោយ
មង្គលភាញ ក្ស់ផអើល។ 

៤. កមយំ បញចចត ិញន្ត មងគល ំ  ឧបាសក្លបកាន់សជឿថ្វក្មយជាកុ្សល 
និង្អកុ្សលឱរផល មនិលបកាន់សជឿថ្វមង្គលមានឫក្សព្តរសវោជាសដើម
ឱរផលសេើយ។ 

៥.   ន  ឥញា  ពហទិាន   ទកខិញណយរ ំ  គញវសតិ   ឥធ  ច
បុពឝការ ំ កញរាត ិ ឧបាសក្មនិបសឝង្រក្ទក្ខិសណយរបរុគល រឺបដិគគ - 
ហ្ក្ៈ អបក្ទទួលទនខ្ចង្សលៅលពះពុទនសាសនាសេើយ សហ្ើយសធឝើទន
បតក្បុង្ទក្ខិសណយរបរុគលក្បុង្លពះពុទនសាសនាសនះ។ 
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      ឧបាសក្ឯណ្តលបក្បសោយសមផតថិ ៥ យ៉ាង្សនះសហ្ើយ ឧបាសក្
សនាះស យ្ ះថ្វ “មបាសករតនៈ” រឺឧបាសក្ដូចជារតនវតទុមានបក្វ
ជាសដើមផង្ ស យ្ ះថ្វ “មបាសកបទុមៈ” រឺជាឧបាសក្ដូចជាផ្តក
ឈូក្មានពណ៌លក្ហ្មផង្ ស យ្ ះថ្វ “មបាសកបុណឍ រកីៈ” រឺ
ឧបាសក្ដូចជាផ្តក ឈូក្មានពណ៌សផង្៕ 

គុណត្នមបាសក 

     ធមស៌លមាបឧ់បាសក្ ឧបាសិកាលបតិបតថិលរបរ់បូ   សដើមផនឹីង្ឱរសក្ើត 
ឱរចសលមើននូវសមផតថិទងំ្ពួង្ស យ្ ះថ្វ “ គុណ ” រុណសនះជារបស់
ឧបាសក្ ឧបាសិកា សៅថ្វ “ មបាសកគណុ ” មាន១០យ៉ាង្រឺ៖ 

១. សញងឃន សទនឹ សោនសខុទុញកាខ  ញោតិ ឧបាសក្ អបក្រមួ
សសចក្ថីសុខ ទុក្ខមយួអសនវើសោយភកិ្ខុសង្ឃ រឺថ្វសបើភកិ្ខុសង្ឃមានសសចក្ថី
សុខក្ស៏លតក្អរ សបើភកិ្ខុសង្ឃមានសសចក្ថីទុក្ខលពួយ ក្ល៏ពួយជាមយួផង្។ 

២. កាយកិវាចសកិញ្ច   សរុកខិតំ  ញោត ិ ឧបាសក្មានកាយ
ក្មយ និង្វចីក្មយរក្ាសហ្ើយសោយលបនព។ 

៣. ធញោយ  អធិបញតញយោ ញោត ិ  ឧបាសក្មានធមជ៌ាអធិបតី រឺ
ថ្វសបើលបលពឹតថសធឝើអឝីៗ របមង្កាន់យក្ធមជ៌ាធំ ជាទីាងំ្ ជាទីអាង្មា ំមនិ
ឱរខុស មនិឱរស វៀង្ឃ្លវ តអំពីធម៌សេើយ។ 
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៤.   យថ្វថ្វញមន   សវំិភាគរញា   វ ញោត ិ    ឧបាសក្ជា 
អបក្សលតក្អរក្បុង្ការបរចិច រទនាមសមរួរដល់ក្មាវ ងំ្ននខវួន រឺសធឝើទន 
ាមសមរួរដល់លទពរតិច និង្សលចើន សបើមានតិចក្ស៏ធឝើតិច សបើមានសលចើន
ក្ស៏ធឝើសលចើន មនិមានមចឆរយិធម ៌លរបសង្កតស់នាថ នចិតថសេើយ។ 

៥. ជិនស្កសនំ ជានិតុញ្ច  វាយមតិ ឧបាសក្ឧសាហ៍្
ពាយាមសដើមផឱីរដឹង្ចាស់នូវសាសនៈ រឺព្តក្រសលបៀនលបសៅ ព្តក្រ   
បណ្តថ ំននលពះជិនលសី។ 

៦. សោយ ទិដឌិញកា វ ញោត ិ ឧបាសក្ជាសមាយ ទិដឌិ រឺមានលបាជាញ
ស ើញលតូវាមសសចក្ថីពិត។ 

៧. អបគញា ញកាតុហលមងគលញិកា វ ញោត ិឧបាសក្លបាស
ចក្មង្គលភាញ ក្់សផអើល សហ្ើយជាអបក្មនិលបកាន់សជឿថ្វ មង្គលមានឫក្សព្តរ 
សវោជាសដើមឱរផលសេើយ   លបកានស់ជឿបតក្មយជាកុ្សល និង្អកុ្សល 
ថ្វឱរផល។ 

៨. ជីវិតញហតុប ិអញ្ដ  ំសាទ រ ំន មទធិសត ិ  ឧបាសក្សបើទុក្ជា
មានសហ្តុរួរដល់នូវសសចក្ថីវនិាសជីវតិក្ថ ី ក្ម៏និលះបង្ល់ពះរតនលតយ័ 
សហ្ើយលតេបស់ៅកានយ់ក្មនុសសដនទជាលរូអាចររ  ជាទីពឹង្របស់ខវួន
ថ្វលបសសើរជាង្លពះរតនលតយ័សនាះសេើយ។ 

៩. សមគាគ រាញោ វ ញោត ិ       ឧបាសក្មានសសចក្ថីសលតក្អរក្បុង្ 
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សាមរគីធម ៌រឺសសចក្ថីលពមសលពៀង្គប ។ 

១០. ស្កសញន ចរតិ  ឧបាសក្លបលពឹតថលអក្បុង្លពះពុទនសាសនារឺ
លបលពឹតថាមបតធម ៌វនិយ័ជាពុទនសាសនា។ 

    ឧបាសក្រុណទងំ្ ១០យ៉ាង្សនះ ឧបាសក្ ឧបាសិការបផលីបលពឹតថ
ាមកំុ្ឱរស វៀង្ឃ្លវ តសេើយ។ សលព្តះជាធមអ៌ាចនឹង្សធឝើចិតថ ឧបាសក្   
ឧបាសិកា អបក្លបតិបតថិឱរសុចរតិផូរផង្ក់្បុង្លពះពុទនសាសនា សហ្ើយឱរ
បានជាបចចយ័នននិព្តឝ នសមផតថិផង្។ 

មបាសកធម៌ ៧លបការ 

     ធមរ៌បស់ឧបាសក្ ឧបាសិកា ធមប៌ដលឧបាសក្ ឧបាសិកា លតូវ 
រក្ា ធមប៌ដលឧបាសក្ ឧបាសិកាលតូវមាន ធមជ៌ាទីសៅសដើមផសីសចក្ឋី 
ចសលមើនរបស់ឧបាសក្ឧបាសិកា។ ឧបាសក្ធមស៌នះមាន ៧ លបការរឺ៖ 

១. បតង្សៅវតថាមឱកាសបដលសមរួរ។ 

២. បតង្សាឋ បល់ពះធមស៌ទសនាាមកាលរួរ។ 

៣. ពាយាមសិក្ាសរៀនសូលតលពះធមនិ៌ង្រក្ាសីលឱរបានខ្ចជ បខ់ជួនលអ។ 

៤. ពាយាមក្សាង្សសចក្ឋីយល់ដឹង្ សធឝើសសចក្ឋីលអសាអ ត ឱរសក្ើតសទន  
លជះថ្វវ ក្បុង្ភកិ្ខុសង្ឃទងំ្ឡាយ។ 
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៥. ាងំ្ចិតថឱរសក្ើតកុ្សលក្បុង្ខណៈសពលសាឋ ប់ធម។៌ 

៦. សធឝើបណុរកុ្សលាមចាបទ់មាវ ប ់របស់លពះពុទនសាសនា។ 

៧. យក្ចិតថទុក្ោក្ទំ់នុក្បលមុង្ផចុង្សផឋើមលពះពុទនសាសនាឱរបានលអ។ 

999 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ររឿងសតែ ប្គរលងប្គរលាងនងិស្កែ                                       
*ប្គរលងប្គរលាងសតែបកស ី           រស់ប្បប្កតីតាមធមាតា               
ចក់ប្កងសមបុកតាមប្ពកឹា              ប្ជករកានអាតាា ស្កន ក់អាប្ស័យ។  
ចាំស្ណកឯស្កែ សតែហក់រលាត           ោស្កែ កាំហូចមិនប្បនព 
មិនរធែើសមបុកស្កន ក់អាប្ស័យ            រស់ប្បប្កតីពងឹរលើរគ។                 
ប្គរលងប្គរលាងពូជប្បនព             រ ល កយសមេីពរីរាះរទែ                
ពូជសុខ្ពតិមិនរកើតរឡើងរទ             ដល់សតែមានចិតតមិនតាាំងមាាំ។       
បកសរីគរ ល កយសុចរតិ              ស្កែ កាំហូចពតិចិតតរប្គាតប្គាាំ          
ខ្ងឹរគរ លលអខ្ងឹរោគោាំ             ោរហតុស្ដលនា ាំទុកខដល់រគ។                                                                                                                                                                                 
                                                                               (ហុង សុវណ្ណា ររត៉) 
 ១-រស់គាប់ងាប់គួរ កយរ ាំរលច  ចងចាំកុាំរភលចប្គប់អាតាា    ខ្ លខី្ លមឹបងាប់នវូ
ខ្ លមឹស្ករ   គួរពចិរណ្ណកនុងជីវតិ។   ២-រពលរស់ស្កងលអសពែកិចចការ   ោ
ទីរសនោននញាតិមិតត     មានសីលឱ្យោនភាវនាពតិ  សុចរតិគាប់ញាតិ
គាប់អាតាា ។  ៣-ដល់រពលជីវតិលះរលាករៅ   សីលោននា ាំផលូ វចរយប្តា 
កានសុ់គតិភពរស្កយសុខ្ច   រករ តិ៍រ ា្ ះនថលថាល រគចងចាំ។ (ហុង សុវណ្ណា ររត៉) 
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វិធីសោទាននិចចសលី បសលី៥  

មកាស មយ ំភញនថ វិសុ ំវិសុ ំរកខនាទ យ 
(អ៊ុកាសាក្ ់មាក្យុ់ាងំ្ ភានស់ត វសុិង្ៗ រាក្ខ់្ចក្ណ់្តតថ់្វយាក្)់ 

តិសរញណន សហ បញ្ច សោីនិ យចាម។ 
(តិសាក្រ៉់ាក្ស់ណនាក្ ់សាក្ហ់ាក្ ់ប៉ាញ់ចក្ ់សីឡានិ យាចមាក្)់ 

ទុតិយមផ ិមយ ំភញនថ វិសុ ំវិសុ ំរកខនាទ យ 
(ទុតិយុាបំុិ មាក្យុ់ាងំ្ ភានស់ត វសុិង្ៗ រាក្ខ់្ចក្ណ់្តតថ់្វយាក្)់ 

តិសរញណន សហ បញ្ច សោីនិ យចាម។ 
(តិសាក្រ៉់ាក្ស់ណនាក្ ់សាក្ហ់ាក្ ់ប៉ាញ់ចក្ ់សីឡានិ យាចមាក្)់ 

តតិយមផ ិមយ ំភញនថ វិសុ ំវិសុ ំរកខនាទ យ 
(ាក្តិ់យុាបំុិ មាក្យុ់ាងំ្ ភានស់ត វសុិង្ៗ រាក្ខ់្ចក្ណ់្តតថ់្វយាក្)់ 

តិសរញណន សហ បញ្ច សោីនិ យចាម។ 
(តិសាក្រ៉់ាក្ស់ណនាក្ ់សាក្ហ់ាក្ ់ប៉ាញ់ចក្ ់សីឡានិ យាចមាក្)់ 

អនុគគហ ំកាឝ  សលី ំញទថ ញន្ត ភញនថ ។ 
(អាក្នុ់រគក្ហ់ាងំ្ កាក្ា់ឝ  សីឡាងំ្ សទថ្វក្ ់សនា ភាន ់សត)។ 
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បលបថ្វ: សូមសគរព...បពិលតលពះក្រុណ្តដច៏សលមើន ខញុ ំលពះក្រុណ្ត 
ទងំ្ឡាយ សូមនូវសីលទងំ្ឡាយ៥ មយួអសនវើសោយលពះ
នលតសរណរមន ៍សដើមផលីបសយាជន ៍នឹង្រក្ាសផសង្ៗគប  ។ 

    បពិលតលពះក្រុណ្តដច៏សលមើន ខញុ ំលពះក្រុណ្តទងំ្ឡាយ សូម
នូវសីលទងំ្ឡាយ៥ មយួអសនវើសោយលពះនលតសរណរមន៍ 
សដើមផលីបសយាជន ៍នឹង្រក្ាសផសង្ៗគប  ។ ជារលមបព់ីរដង្ផង្ ។  

    បពិលតលពះក្រុណ្តដច៏សលមើន ខញុ ំលពះក្រុណ្តទងំ្ឡាយ សូម
នូវសីលទងំ្ឡាយ៥ មយួអសនវើ សោយលពះនលតសរណរមន៍  
សដើមផលីបសយាជន ៍នងឹ្រក្ាសផសង្ៗគប  ។  ជារលមបប់ីដង្ផង្ ។ 

   បពិលតលពះក្រុណ្តដច៏សលមើន សូមលពះក្រុណ្តសមាថ  សធឝើនូវ
សសចក្ថីអនុសលគះ ឱរនូវសីលដល់ខញុ ំលពះក្រុណ្តទងំ្ឡាយ ។ 

លពះសង្ឃសូលតថ្វ៖  

នញោ   តសស 

ភគវញា   អរហញា  សោយ សមភុទនសស។  ប៣ចប់  

(នាក្ស់មា ាស់សាក្)់                                                            
(ភាក្គ់ក្វ់ាក្ស់ា អាក្រ៉់ាក្ហ់ាក្ស់ា សំាម៉ាសំាពុធធាស់សាក្)់ ។ 
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បលបថ្វ:  រកី្ិរយិានមសាក រថ្វឝ យបង្គំ ននខញុ ំលពះក្រុណ្ត ចូរមាន
ដល់លពះដម៏ានលពះភារអង្គសនាះ លពះអង្គជាលពះអរហ្នថដ៏
លបសសើរ លទង្ល់ាស់ដឹង្នូវសញយរធមទ៌ងំ្ពួង្សោយលបនព 

ចំសព្តះលពះអង្គឥតមានលរូអាចររណ្តលបសៅលពះអង្គសេើយ។   

លពះត្លតសរណគមន ៍
 

ពុទនំ សរណំ គចាឆ មិ 

(ពុធធាងំ្ សាក្រ៉់ាក្ណ់្តំង្ គច់្ ម)ិ 

ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមដល់នូវលពះពុទនជាទីពឹង្ទីរឭក្ 

ធមយ ំសរណំ គចាឆ មិ 

(ធម័មាងំ្ សាក្រ៉់ាក្ណ់្តំង្ គច់្ ម)ិ 

ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមដល់នូវលពះធមជ៌ាទីពឹង្ទីរឭក្ 

សងឃ ំសរណំ គចាឆ មិ 

(សំាង្ឃ្លងំ្ សាក្រ៉់ាក្់ណ្តងំ្ គច់្ ម)ិ 

ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមដល់នូវលពះសង្ឃជាទីពឹង្ទីរឭក្ 
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ទុតិយមផ ិពុទនំ សរណំ គចាឆ មិ 

(ទុតិយុាបំុិ ពុធធាងំ្ សាក្រ៉់ាក្់ណ្តងំ្ គច់្ ម)ិ 

ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមដល់នូវលពះពុទនជាទីពឹង្ទីរឭក្              
ជារលមបព់ីរដង្ផង្ 

ទុតិយមផ ិធមយំ សរណំ គចាឆ មិ 

(ទុតិយុាបំុិ ធម័មាងំ្ សាក្រ៉់ាក្់ណ្តងំ្ គច់្ ម)ិ 

ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមដល់នូវលពះធមជ៌ាទីពឹង្ទីរឭក្              
ជារលមបព់ីរដង្ផង្ 

ទុតិយមផ ិសងឃ ំសរណំ គចាឆ មិ 

(ទុតិយុាបំុិ សំាង្ឃ្លងំ្ សាក្់រ៉ាក្ណ់្តងំ្ គច់្ម)ិ 

ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមដល់នូវលពះសង្ឃជាទីពឹង្ទីរឭក្             
ជារលមបព់ីរដង្ផង្ 

តតិយមផ ិពុទនំ សរណំ គចាឆ មិ 

(ាក្តិ់យុាបំុិ ពុធធាងំ្ សាក្់រ៉ាក្ណ់្តងំ្ គច់្ម)ិ 

ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមដល់នូវលពះពុទនជាទីពឹង្ទីរឭក្              
ជារលមបប់ីដង្ផង្ 
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តតិយមផ ិធមយំ សរណំ គចាឆ មិ 

(ាក្តិ់យុាបំុិ ធម័មាងំ្ សាក្់រ៉ាក្ណ់្តងំ្ គច់្ម)ិ 

ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមដល់នូវលពះធមជ៌ាទីពឹង្ទីរឭក្              
ជារលមបប់ីដង្ផង្ 

តតិយមផ ិសងឃ ំសរណំ គចាឆ មិ 

(ាក្តិ់យុាបំុិ សំាង្ឃ្លងំ្ សាក្រ៉់ាក្ណ់្តំង្ គច់្ ម)ិ 

ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមដល់នូវលពះសង្ឃជាទីពឹង្ទីរឭក្           
ជារលមបប់ីដង្ផង្។ 

លពះសង្ឃសូលតថ្វ៖  

តិសរណគគហនំ បរបិុណតំ  

(តិសាក្រ៉់ាក្ណ់្តរ់គក្ហ់ាក្់ណ្តងំ្ ប៉ាក្រ់ុបិ៉នុណ្តងំ្) 

បលបថ្វ:  ក្ិរយិាកានយ់ក្នូវលពះនលតសរណរមន ៍ បរបិូណ៌  
បតប៉ុសណត ះ ។ 

អបក្សមាទនលតូវទទួលថ្វ៖   អាម ភញនថ  (អាមាក្ ់ភានស់ត)   

            បលបថ្វ:  ក្រុណ្តសោក្មាច ស់ ។ 
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សកិាខ បទ៥ 

លពះសង្ឃសូលតថ្វ៖  

១. បាណ្ឋតិបាា ញវរមណី សកិាខ បទំ សោទិយមិ      

    (ប៉ាណ្តតិប៉ាា សវរាក្ម់ាក្នី់ សិក្ខ្ចប៉ាក្ទ់ងំ្ សាក្ម៉់ាទិយាម)ិ 

បលបថ្វ: ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមសមាទននូវសិកាខ បទ រឺសចតនា 
ជាសហ្តុ សវៀរចក្ក្ិរយិាសធឝើសតឝមានជីវតិឱរធាវ ក្ចុ់ះក្នវង្ រឺ
សមាវ បស់តឝ ។ 

២. អទិន្តប ទាន្ត ញវរមណី សកិាខ បទំ សោទិយមិ   

     (អាក្ទិ់ននាទនា សវរាក្ម់ាក្នី់ សិក្ខ្ចប៉ាក្ទ់ងំ្ សាក្ម៉់ាទិយាម)ិ 

បលបថ្វ: ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមសមាទននូវសិកាខ បទ រឺសចតនា 
ជាសហ្តុ សវៀរចក្ក្ិរយិាកានយ់ក្នូវវតទុបដលសរមនិបានឱរ
សោយកាយ ឬសោយវាច។ 

៣. កាញមសុមិចាឆ ចារា ញវរមណី សិកាខ បទំ           
សោទិយមិ  

   (កាសមសុ៉មចិ្ចរ៉ាសវរាក្់មាក្នី់ សិក្ខ្ចប៉ាក្ទ់ងំ្ សាក្ម៉់ាទិយាម)ិ 
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បលបថ្វ:  ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមសមាទននូវសិកាខ បទ រឺសចតនា
ជាសហ្តុ សវៀរចក្ក្ិរយិាលបលពឹតថខុសក្បុង្កាមទងំ្ឡាយ ។ 

៤. មុស្កវាទា ញវរមណី សកិាខ បទំ សោទិយមិ 

(មសុាវាទ សវរាក្ម់ាក្នី់ សិក្ខ្ចប៉ាក្ទ់ងំ្ សាក្ម៉់ាទិយាម)ិ 

បលបថ្វ:  ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមសមាទននូវសិកាខ បទ រឺសចតនា 
ជាសហ្តុ  សវៀរចក្ក្ិរយិាសព្តលនូវព្តក្រកុ្ហ្ក្ ។ 

៥. សុរាញមរយមជជបផោទដ្ឋឌ ន្ត  ញវរមណី      
សកិាខ បទំ សោទិយមិ  

(សុរ៉ាសមរាក្យ់ាក្ម៉់ាចជ់ប័ប៉ាក្់ម៉ាទតថ់្វណ្ត សវរាក្ម់ាក្នី់ សិក្ខ្ចប៉ាក្់
ទងំ្ សាក្ម៉់ាទិយាម)ិ 

បលបថ្វ: ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមសមាទននូវសិកាខ បទ រឺសចតនា
ជាសហ្តុ សវៀរចក្សហ្តុជាទីាងំ្ ននសសចក្ថី លបមាទ រឺផឹក្នូវ
ទឹក្លសវងឹ្ រឺសុរា និង្សមរយ័ ។ 

លពះសង្ឃសូលតថ្វ៖  

    ឥោនិ បញ្ចសកិាខ បទានិ ស្កធុកំ កាឝ  អបផោ
ញទន និចចកាល ំ សោយ រកខិតពឝំ  (អុិម៉ានិ ប៉ាញ់ចក្សិ់ក្ខ្ច
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ប៉ាក្ទ់និ សាធុកាងំ្ កាក្់ាឝ  អាបប៉់ាក្ម៉់ាសទនាក្ ់ និចចក្ក់ាឡាងំ្        
សំុាម៉ារ៉ាក្ខិ់ាបព់្តងំ្) 

បលបថ្វ: អបក្ទងំ្ឡាយរបផសីធឝើសិកាខ បទ៥សនះ ឱរលបនព     
លតូវរក្ាឱរលអអស់កាលជានិចច សោយសសចក្ថីមនិលបមាទ រឺ
ថ្វកុ្ំបីសធឝសលបបហ្សសេើយ ។ 

អបក្សមាទនលតូវទទួលថ្វ៖  អាម ភញនថ   (អាមាក្ ់ភានស់ត)      

                              បលបថ្វ:  ក្រុណ្តសោក្មាច ស់ ។ 

រពះសង្ឃសែមតងនូវអានិសង្ឝសីលថា៖ 

សញីលន សគុតឹ យនថិ   សញីលន ញភាគសមផទា 

(សីសលនាក្ ់សុគក្តឹ់ង្ យន៉់តិ   សីសលនាក្ ់សភាគក្់សំាប៉ាក្ទ់) 

សញីលន និពឝុតឹ យនថិ   តស្កយ  សលី ំវិញស្កធញយ ។ 

(សីសលនាក្ ់និពពុតឹង្ យន៉តិ់   ាស់សាយ  សីឡាងំ្ វសិសាធាក្ស់យ) 

បលបថ្វ: សតឝទងំ្ឡាយសៅកានស់ាទ នសួរ៌បាន ក្ស៏លព្តះសីល 
សតឝទងំ្ឡាយបានបរបិូណ៌សោយសភារៈក្ស៏លព្តះសីល សតឝ
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ទងំ្ឡាយបានសៅកានទ់ីរលំតទុ់ក្ខរឺលពះនិព្តឝ នក្ស៏លព្តះសីល 
សលព្តះសហ្តុសនាះ បុរគលជាសបផុរស របផជីលមះនូវសីល
ឱរបរសុិទន កុ្ំឱរសៅហ្យង្។ 

អបក្សមាទនលតូវទទួលថ្វ៖  ស្កធុ  

បលបថ្វ:     លបនពសហ្ើយ ។ 

(ចបវ់ធីិសមាទននិចចសីល (សីល៥) បតប៉សុណត ះ) 

999 

 

 

 

 

 

*កលិនផ្កា រឈើ  ផាយរៅប្ចសខ្យល់មិនបាន កលិនខ្ លមឹចន ទនក៍េី កលិនខ្ លមឹប្កស្កន កេី 
កលិនផ្កា មលិះរួតកេី ក៏ផាយរៅប្ចសខ្យល់មិនបាន ចាំស្ណក កលិនរបស់សបបុរស 
ោ ាំងឡាយ រស្មងផាយរៅប្ចសខ្យល់បាន រប្ ះសបបុរសរស្មងផាយ 
រៅបានប្គប់ទសិ។ កលិនននសីល ោគុណោតប្បរសើ របាំផុតោងគន ធោត 
ោ ាំងរនាះគឺ ខ្ លមឹចន ទន ៍ ខ្ លមឹប្កស្កន  ផ្កា ្បបល ផ្កា មលិះលា។ (គាថាធមាបទ) 
*កលិនប្កស្កន  នងិកលិនចន ទនណ៍្ណ កលិនរនះប្កអូប មានប្បមាណតិចរទ ចាំស្ណក 
កលិនននបុគគលមានសីលោ ាំងឡាយណ្ណ កលិនរនាះ រទើបប្កអូបរលើសលប់ 
ផាយរៅកនុងរទវរលាកនងឹមនសុសរលាកបាន។ (គាថាធមាបទ) 
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វិធីសោទានមញបាសថសលី បសលី៨  

មកាស មយ ំភញនថ វិសុ ំវិសុ ំរកខនាទ យ 

(អ៊កុាសាក្ ់មាក្យុ់ាងំ្ ភានស់ត វសុិង្ៗ រាក្ខ់្ចក្់ណ្តត់ថ្វយាក្)់ 

តិសរញណន សហ អដឌងគសមន្តប គតំ               
មញបាសថំ យចាម។ 

(តិសាក្រ៉់ាក្ស់ណនាក្ ់សាក្ហ់ាក្ ់អាត់ថ្វងំ្គក្់សាក្់ម៉ានណ់្ត គក្់
ាងំ្ អ៊សុប៉ាសាក្ថ់្វងំ្យាចមាក្)់ 

ទុតិយមផ ិមយ ំភញនថ វិសុ ំវិសុ ំរកខនាទ យ 

(ទុតិយុាបំុិ មាក្យុ់ាងំ្ ភានស់ត វសុិង្ៗ រាក្ខ់្ចក្់ណ្តត់ថ្វយាក្)់ 

តិសរញណន សហ អដឌងគសមន្តប គតំ               
មញបាសថំ យចាម។ 

(តិសាក្រ៉់ាក្ស់ណនាក្ ់  សាក្ហ់ាក្ ់   អាតថ់្វងំ្គក្ស់ាក្ម៉់ានណ់្តគក្់
ាងំ្ អ៊សុប៉ាសាក្ថ់្វងំ្យាចមាក្)់ 

តតិយមផ ិមយ ំភញនថ វិសុ ំវិសុ ំរកខនាទ យ 

(ាក្តិ់យុាបំុិ មាក្យុ់ាងំ្ ភាន់សត វសុិង្ៗ រាក្ខ់្ចក្ណ់្តតថ់្វយាក្)់ 
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តិសរញណន សហ អដឌងគសមន្តប គតំ               
មញបាសថំ យចាម។ 

(តិសាក្រ៉់ាក្ស់ណនាក្ ់សាក្ហ់ាក្ ់អាត់ថ្វងំ្គក្់សាក្់ម៉ានណ់្ត គក្់
ាងំ្ អ៊សុប៉ាសាក្ថ់្វងំ្យាចមាក្)់ 

អនុគគហ ំកាឝ  សលី ំញទថ ញន្ត ភញនថ ។ 

(អាក្នុ់រគក្ហ់ាងំ្ កាក្់ាឝ  សីឡាងំ្ សទថ្វក្ ់សនា ភាន់សត)។ 

បលបថ្វ:  សូមសគរព... បពិលតលពះក្រុណ្តដ៏ចសលមើន ខញុ ំលពះ
ក្រុណ្តទងំ្ឡាយ សូមនូវឧសបាសថសីលលបក្ប លពមសោយ
អង្គ៨ មយួអសនវើសោយលពះនលតសរណរមន ៍ សដើមផលីបសយាជន ៍
នឹង្រក្ាសផសង្ៗគប  ។ 

បពិលតលពះក្រុណ្ត....... សផសង្ៗគប ។ ជារលមបព់ីរដង្ផង្។  

បពិលតលពះក្រុណ្ត....... សផសង្ៗគប ។ ជារលមបប់ីដង្ផង្ ។ 

    បពិលតលពះក្រុណ្តដច៏សលមើន សូមលពះក្រុណ្តសមាថ  សធឝើនូវ
សសចក្ថីអនុសលគះ ឱរនូវសីលដល់ខញុ ំលពះក្រុណ្តទងំ្ឡាយ ។ 
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លពះសង្ឃសូលតថ្វ៖  
នញោ    តសស 

ភគវញា  អរហញា សោយ សមភុទនសស ។ ប៣ចប់  

(នាក្ស់មា ាស់សាក្)់                                                            
(ភាក្គ់ក្វ់ាក្ស់ា អាក្រ៉់ាក្ហ់ាក្ស់ា សំាម៉ាសំាពុធធាស់សាក្)់ ។ 

បលបថ្វ:  រកី្ិរយិានមសាក រថ្វឝ យបង្គំ ននខញុ ំលពះក្រុណ្ត ចូរមាន
ដល់លពះដម៏ានលពះភារអង្គសនាះ លពះអង្គជាលពះអរហ្នថដ៏
លបសសើរ លទង្ល់ាស់ដឹង្នូវសញយរធមទ៌ងំ្ពួង្សោយលបនព 

ចំសព្តះលពះអង្គឥតមានលរូអាចររណ្តលបសៅលពះអង្គសេើយ។ 

លពះត្លតសរណគមន ៍
ពុទនំ សរណំ គចាឆ មិ 

(ពុធធាងំ្ សាក្រ៉់ាក្ណ់្តំង្ គច់្ ម)ិ 

ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមដល់នូវលពះពុទនជាទីពឹង្ទីរឭក្ 
ធមយ ំសរណំ គចាឆ មិ 

(ធម័មាងំ្ សាក្រ៉់ាក្ណ់្តំង្ គច់្ ម)ិ 

ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមដល់នូវលពះធមជ៌ាទីពឹង្ទីរឭក្ 
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សងឃ ំសរណំ គចាឆ មិ 

(សំាង្ឃ្លងំ្ សាក្រ៉់ាក្់ណ្តងំ្ គច់្ ម)ិ 

ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមដល់នូវលពះសង្ឃជាទីពឹង្ទីរឭក្ 

ទុតិយមផ ិពុទនំ សរណំ គចាឆ មិ 

(ទុតិយុាបំុិ ពុធធាងំ្ សាក្រ៉់ាក្់ណ្តងំ្ គច់្ ម)ិ 

ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមដល់នូវលពះពុទនជាទីពឹង្ទីរឭក្               
ជារលមបព់ីរដង្ផង្ 

ទុតិយមផ ិធមយំ សរណំ គចាឆ មិ 

(ទុតិយុាបំុិ ធម័មាងំ្ សាក្រ៉់ាក្់ណ្តងំ្ គច់្ ម)ិ 

ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមដល់នូវលពះធមជ៌ាទីពឹង្ទីរឭក្              
ជារលមបព់ីរដង្ផង្ 

ទុតិយមផ ិសងឃ ំសរណំ គចាឆ មិ 

(ទុតិយុាបំុិ សំាង្ឃ្លងំ្ សាក្់រ៉ាក្ណ់្តងំ្ គច់្ម)ិ 

ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមដល់នូវលពះសង្ឃជាទីពឹង្ទីរឭក្            
ជារលមបព់ីរដង្ផង្ 
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តតិយមផ ិពុទនំ សរណំ គចាឆ មិ 
(ាក្តិ់យុាបំុិ ពុធធាងំ្ សាក្់រ៉ាក្ណ់្តងំ្ គច់្ម)ិ 

ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមដល់នូវលពះពុទនជាទីពឹង្ទីរឭក្              
ជារលមបប់ីដង្ផង្ 

តតិយមផ ិធមយំ សរណំ គចាឆ មិ 
(ាក្តិ់យុាបំុិ ធម័មាងំ្ សាក្់រ៉ាក្ណ់្តងំ្ គច់្ម)ិ 

ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមដល់នូវលពះធមជ៌ាទីពឹង្ទីរឭក្              
ជារលមបប់ីដង្ផង្ 

តតិយមផ ិសងឃ ំសរណំ គចាឆ មិ 
(ាក្តិ់យុាបំុិ សំាង្ឃ្លងំ្ សាក្រ៉់ាក្ណ់្តំង្ គច់្ ម)ិ 

ខញុ ំលពះក្រុណ្តសូមដល់នូវលពះសង្ឃជាទីពឹង្ទីរឭក្            
ជារលមបប់ីដង្ផង្។ 

លពះសង្ឃសូលតថ្វ៖  
តិសរណគគហនំ បរបិុណតំ  

(តិសាក្រ៉់ាក្ណ់្តរ់គក្ហ់ាក្់ណ្តងំ្ ប៉ាក្រ់ុបិ៉នុណ្តងំ្) 

បលបថ្វ:  ក្ិរយិាកានយ់ក្នូវលពះនលតសរណរមន ៍បរបិូណ៌បត
ប៉ុសណត ះ ។ 
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អបក្សមាទនលតូវទទួលថ្វ៖   អាម ភនថ   (អាមាក្ ់ភានស់ត)   

                  បលបថ្វ:  ក្រុណ្តសោក្មាច ស់ ។ 
 

សកិាខ បទ៨ 

លពះសង្ឃសូលតថ្វ៖  

១. បាណ្ឋតិបាា ញវរមណី សកិាខ បទំ សោទិយមិ 
     (ប៉ាណ្តតិប៉ាា សវរាក្ម់ាក្នី់ សិក្ខ្ចប៉ាក្ទ់ងំ្ សាក្ម៉់ាទិយាម)ិ 
បលបថ្វ: ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមសមាទននូវសិកាខ បទ រឺសចតនា
ជាសហ្តុ សវៀរចក្ក្ិរយិាសធឝើសតឝ មានជីវតិឱរធាវ ក្ចុ់ះក្នវង្ រឺ
សមាវ បស់តឝ ។ 

២. អទិន្តប ទាន្ត ញវរមណី សកិាខ បទំ សោទិយមិ  

     (អាក្ទិ់ននាទនា សវរាក្ម់ាក្នី់ សិក្ខ្ចប៉ាក្ទ់ងំ្ សាក្ម៉់ាទិយាម)ិ 

បលបថ្វ: ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមសមាទននូវសិកាខ បទរឺ សចតនា
ជាសហ្តុ សវៀរចក្ក្ិរយិាកានយ់ក្នូវវតទុបដលសរមនិបានឱរ
សោយកាយ ឬសោយវាច ។ 
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៣. អលពហយចរយិ ញវរមណី សកិាខ បទំ សោទិយមិ  

(អាក្ល់ពៈមាក្ច់ក្រ់ុយ៉ិា សវរាក្ម់ាក្នី់ សិក្ខ្ចប៉ាក្ទ់ងំ្ សាក្ម៉់ាទិយាម)ិ 

បលបថ្វ: ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមសមាទននូវសិកាខ បទ រឺសចតនា
ជាសហ្តុ សវៀរចក្ក្ិរយិាលបលពឹតថនូវធមម៌និលបសសើរ រឺសសពនូវ
សមថុនធមយ ។ 

៤. មុស្កវាទា ញវរមណី សកិាខ បទំ សោទិយមិ 

     (មសុាវាទ សវរាក្ម់ាក្នី់ សិក្ខ្ចប៉ាក្់ទងំ្ សាក្ម៉់ាទិយាម)ិ 

បលបថ្វ: ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមសមាទននូវសិកាខ បទរឺ សចតនា 
ជាសហ្តុសវៀរចក្ក្ិរយិាសព្តលនូវព្តក្រកុ្ហ្ក្។  

៥. សរុាញមរយមជជបផោទដ្ឋឌ ន្ត ញវរមណី សកិាខ បទំ 
សោទិយមិ   

(សុរ៉ាសមរាក្យ់ាក្ម៉់ាចជ់័បប៉ាក្ម៉់ាទតថ់្វណ្ត សវរាក្ម់ាក្នី់ សិក្ខ្ចប៉ាក្់-
ទងំ្ សាក្ម៉់ាទិយាម)ិ 

បលបថ្វ: ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមសមាទននូវសិកាខ បទ រឺសចតនា
ជាសហ្តុ សវៀរចក្សហ្តុជាទីាងំ្ននសសចក្ថីលបមាទ   រឺផឹក្នូវ 
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ទឹក្លសវងឹ្ រឺសុរា និង្សមរយ័ ។ 

៦. វិកាលញភាជន្ត ញវរមណី សកិាខ បទំ សោទិ-
យមិ    

 (វកិាឡាក្ស់ភាជាក្់នា សវរាក្ម់ាក្នី់ សិក្ខ្ច ប៉ាក្ទ់ងំ្ សាក្ម៉់ាទិយាម)ិ 

បលបថ្វ:  ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមសមាទននូវសិកាខ បទ រឺសចតនាជា 
សហ្តុសវៀរចក្ក្ិរយិាបរសិភារនូវសភាជនាហារក្បុង្កាលខុស។ 

៧. នចចគីតវាទិតវិសកូទសសនោោគនន វិញល- 
បនោរណមណឍ នវិភូសនដ្ឋឌ ន្ត ញវរមណី សកិាខ - 
បទំ សោទិយមិ  

(ណ្តចច់ក្រី់ាក្វ់ាទិាក្វ់សូិកាក្ទ់ះសាក្ណ់្តក្់មាោរនធ់ាក្ ់ វសិល
ប៉ាក្ណ់្តក្ធ់ារាក្ណ់្តក្ម់៉ន ់ឌាក្ន់ាក្វ់ភិសូាក្ណ់្តត់ថ្វណ្ត សវរាក្ម់ាក្់
នី សិក្ខ្ចប៉ាក្ទ់ងំ្ សាក្ម៉់ាទិយាម)ិ 

បលបថ្វ: ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមសមាទននូវសិកាខ បទរឺ សចតនា
ជាសហ្តុ សវៀរចក្ក្ិរយិារា ំ និង្សលចៀង្ និង្លបរុំ និង្សមើលនូវ
បលផង្ បដលជាសលតូវដល់កុ្សលធម ៌និង្ក្ិរយិាលទលទង្ ់និង្
លបោបា់ក្ប់តង្ សអិតសាអ ង្រាង្កាយសោយផ្តក ក្លមង្  និង្
សលរឿង្លក្អូបនិង្សលរឿង្ោបសផសង្ៗ។ 
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៨. មចាច សយនមោសយន្ត ញវរមណី សកិាខ បទំ 
សោទិយមិ    

(អ៊ចុចសាក្យ់ាក្់នាក្ម់ាក្់ហាសាក្យ់ាក្ណ់្ត សវរាក្់មាក្នី់ សិក្ខ្ច
ប៉ាក្ទ់ងំ្ សាក្ម៉់ាទិយាម)ិ 

បលបថ្វ: ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមសមាទននូវសិកាខ បទ រឺសចតនា
ជាសហ្តុ សវៀរចក្ទីសសនាសនៈ ដខ៏ភស់ហួ្សលបមាណ និង្ទី
សសនាសនៈដល៏បសសើរ ។   

     ក្លរពះសង្ឃឱ្យសិក្ខ្បទរួចេហើយ   អនកសមាទានគប្បីសូររ 

កំណរ់ឧេបាសថក្លថា៖ 

      ឥមំ អដឌងគសមន្តប គតំ ពុទនបផញ្ដតំថ មញបាសថំ   
ឥមញ្ច  រតថឹ  ឥមញ្ច  ទិវស ំសមយញទវ  អភិរកខិតុំ   
សោទិយមិ 

(អុិមាងំ្ អាតថ់្វងំ្គក្ស់ាក្ម់ន៉ណ់្តគក្ា់ងំ្ ពុធធ័បប៉ាញ់ញ៉ាតា់ងំ្ 
អ៊សុប៉ាសាក្ថ់្វងំ្ អុិម៉ាញ់ចក្ ់រ៉ាតតឹ់ង្ អុិម៉ាញ់ចក្ ់ទិវាក្សំ់ាង្ សំាមាក្់
សទវាក្ ់  អាក្ភ់រិាក្ខិ់តុង្ សាក្ម៉់ាទិយាម)ិ 

បលបថ្វ: ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមសមាទននូវឧសបាសថសីល ដ៏
លបក្បលពមសោយអង្គ៨ បដលលពះសមាយ សមភុទនជាមាច ស់លទង្់
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លាស់បញ្ដតថិទុក្សហ្ើយសនះ  សដើមផរីក្ា  ឱរបរបិូណ៌លបនព 
អស់កាលក្ំណតន់ថងសនះ និង្យបស់នះ សូមកុ្សលចូលជា       
ឧបនិសសយ័ សធឝើឱរចាស់នូវលពះនិព្តឝ ន ឰដអ៏នារតសៅឯមុខ
សនាះសហាង្។  

លពះសង្ឃសូលតថ្វ៖  

         ឥោនិ អដឌសកិាខ បទានិ មញបាសថសលី 
វញសន ឥមញ្ចរតថឹ ឥមញ្ចទិវស ំ ស្កធុកំ កាឝ  
អបផោញទន សោយ រកខិតពឝំ 

   (អុិម៉ានិ អាតថ់្វក្សិ់ក្ខ្ចប៉ាក្ទ់និ អ៊សុបាសាក្ថ់្វក្់សីឡាក្ ់ វាក្ស់ស
នាក្ ់អុិម៉ាញ់ចក្់រ៉ាតតឹ់ង្ អុិម៉ាញ់ចក្ ់ ទិវាក្់សំាង្ សាធុកាងំ្  កាក្ា់ឝ   
អាបប៉់ាក្ម៉់ាសទនាក្ ់សំាម៉ារ៉ាក្់ខិាបព់្តងំ្) 

បលបថ្វ: អបក្ទងំ្ឡាយរបផសីធឝើសិកាខ បទទងំ្ឡាយ ៨ សនះ
ឱរលបនព លតូវរក្ាឱរលអ សោយអំណ្តចឧសបាសថសីល អស់
កាលក្ំណតល់តឹម១នថង ១យបស់នះ សោយសសចក្ថីមនិលបមាទ 
រឺថ្វកុ្ំបីសធឝសលបបហ្សសេើយ ។ 

អបក្សមាទនលតូវទទួលថ្វ៖  អាម ភញនថ   (អាមាក្ ់ភានស់ត)   

                              បលបថ្វ:  ក្រុណ្តសោក្មាច ស់ ។ 
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រពះសង្ឃសែមតងនូវអានិសង្ឝសីលថា៖ 

សញីលន សគុតឹ យនថិ   សញីលន ញភាគសមផទា 

(សីសលនាក្ ់សុគក្តឹ់ង្ យន៉់តិ   សីសលនាក្ ់សភាគក្់សំាប៉ាក្ទ់) 

សញីលន និពឝុតឹ យនថិ   តស្កយ  សលី ំវិញស្កធញយ ។ 

(សីសលនាក្ ់និពពុតឹង្ យន៉តិ់   ាស់សាយ  សីឡាងំ្ វសិសាធាក្ស់យ) 

បលបថ្វ: សតឝទងំ្ឡាយសៅកាន់សាទ នសួរ៌បានក្ស៏លព្តះសីល  

សតឝទងំ្ឡាយបានបរបិូណ៌សោយសភារៈក្ស៏លព្តះសីល  សតឝ
ទងំ្ឡាយបានសៅកានទ់ីរលំតទុ់ក្ខរឺលពះនិព្តឝ នក្ស៏លព្តះសីល 
សលព្តះសហ្តុសនាះ បុរគលជាសបផុរស របផជីលមះនូវសីល
ឱរបរសុិទន កុ្ំឱរសៅហ្យង្។  

អបក្សមាទនលតូវទទួលថ្វ៖    ស្កធុ!!!  

           បលបថ្វ:    លបនពសហ្ើយ ។ 

(ចបវ់ធីិសមាទនឧសបាសថសីល (សីល៨) បតប៉សុណត ះ) 

999 
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វិធីសោទានន្បបបាដោិរយិ  

មញបាសថសលី 
       មកាស  មយ ំ ភញនថ  វិសុ ំ  វិសុ ំ  រកខនាទ យ     
តិសរញណន សហ អដឌងគសមន្តប គតំ បាដិោរយិ-
បកខញុបាសថំ យចាម ។  
(អ៊កុាសាក្ ់ មាក្យុ់ាងំ្ ភានស់ត វសុិង្ វសុិង្ រាក្់ខ្ចក្់ណ្តត ់ថ្វយាក្់   
តិសាក្រ៉់ាក្ស់ណនាក្ ់សាក្ហ់ាក្ ់អាតថ់្វងំ្គក្ស់ាក្ ់មន៉ណ់្តគក្ា់ងំ្ 
ប៉ាដិហារយិាក្់ប៉ាក្ខុ់សប៉ាសាក្ថ់្វងំ្ យាចមាក្)់ 

       ទុតិយមផ ិ មយ ំ ភញនថ  វិសុ ំ វិសុ ំ រកខនាទ យ 
តិសរញណន សហ  អដឌងគសមន្តប គតំ បាដិោរយិ-
បកខញុបាសថំ យចាម ។ 

(ទុតិយុាបំុិ មាក្យុ់ាងំ្ ភានស់ត វសុិង្ វសុិង្ រាក្ខ់្ចក្ ់ណ្តតថ់្វ យាក្់   
តិសាក្រ៉់ាក្ស់ណនាក្ ់សាក្ហ់ាក្ ់អាតថ់្វងំ្គក្ស់ាក្ ់មន៉ណ់្តគក្ា់ងំ្ 
ប៉ាដិហារយិាក្់ប៉ាក្ខុ់សប៉ាសាក្ថ់្វងំ្ យាចមាក្)់ 

      តតិយមផ ិ  មយ ំ ភញនថ  វិសុ ំ វិសុ ំ រកខនាទ យ 
តិសរញណន សហ អដឌងគសមន្តប គតំ បាដិោរយិ-
បកខញុបាសថំ យចាម ។  
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(ាក្តិ់យុាបំុិ មាក្យុ់ាងំ្ ភានស់ត វសុិង្ វសុិង្ រាក្ខ់្ចក្ ់ណ្តត ់ថ្វយាក្ ់
តិសាក្រ៉់ាក្ស់ណនាក្ ់សាក្ហ់ាក្ ់អាតថ់្វងំ្គក្ស់ាក្ ់មន៉ណ់្តគក្ា់ងំ្ 
ប៉ាដិហារយិាក្់ប៉ាក្ខុ់សប៉ាសាក្ថ់្វងំ្ យាចមាក្)់ 

បលបថ្វ:  សូមសគរព...   បពិលតលពះក្រុណ្តដច៏សលមើន ខញុ ំលពះ
ក្រុណ្តទងំ្ឡាយ សូមសមាទននូវបាដិហារយិឧសបាសថ
សីលលបក្ប លពមសោយអង្គ៨ មយួអសនវើ សោយលពះនលត
សរណរមន ៍សដើមផលីបសយាជន ៍នឹង្រក្ាសផសង្ៗគប  ។ 

បពិលតលពះក្រុណ្ត....... សផសង្ៗគប ។ ជារលមបព់ីរដង្ផង្។  

បពិលតលពះក្រុណ្ត....... សផសង្ៗគប ។ ជារលមបប់ីដង្ផង្ ។ 

អនុគគហ ំកាឝ  សលី ំញទថ ញន្ត ភញនថ ។ 
(អាក្នុ់រគក្ហ់ាងំ្ កាក្់ាឝ  សីឡាងំ្ សទថ្វក្ ់សនា ភាន់សត)។ 

      បពិលតលពះក្រុណ្តដច៏សលមើន សូមលពះក្រណុ្តសមាថ សធឝើនូវ
សសចក្ថីអនុសលគះ ឱរនូវសីលដល់ខញុ ំលពះក្រុណ្តទងំ្ឡាយ ។ 

អបក្សមាទនរបផសូីលតកំ្ណតឧ់សបាសថកាលថ្វ៖ 

     ឥមំ អដឌងគសមន្តប គតំ ពុទនបផញ្ដតថំ បាដិោ-     
រយិបកខញុបាសថំ ឥមំ បអឌណោស ំសមយញទវ អភិ-   
រកខិតុំ សោទិយមិ ។ 
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(អុិមាងំ្ អាតថ់្វងំ្គក្ស់ាក្ម់ន៉់ណ្តគក្់ាងំ្ ពុធធ័បប៉ាញ់ ញ៉ាតា់ងំ្ 
ប៉ាដិហារយិាក្់ប៉ាក្ខុ់សប៉ាសាក្ថ់្វងំ្ អុិមាងំ្ (អាត់ធាក្់មាសំាង្) សំាមាក្់
សទវាក្អ់ាក្ភ់រិាក្ខិ់តុង្ សាក្់ម៉ាទិយាម)ិ 

បលបថ្វ:  ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមសមាទននូវបាដិហារយិ ឧសបាសថ- 
សីល ដល៏បក្បលពមសោយអង្គ៨ បដលលពះសមាយ សមភុទន ជា
មាច ស់លទង្ល់ាស់បញ្ដតថិទុក្សហ្ើយសនះ សដើមផរីក្ាឱរបរបិូណ៌
លបនព អស់កាលក្ំណត ់(ក្នវះ បខ) សនះ សូមកុ្សលចូលជា
ឧបនិសសយ័ សធឝើឱរជាក្ច់ាស់នូវលពះនិព្តឝ ន ឰដអ៏នារតសៅ   
ឯមុខសនាះសហាង្។  

    សបើសោក្អបក្លតូវការសមាទន ក្ំណតក់ាលប៉ុនាយ ន របផី
ផ្តវ ស់បាលីសៅលតង្ច់សនាវ ះវង្ល់ក្ចក្ (...) ដូចមាន បាលីខ្ចង្
សលកាមសនះរឺ ៖ 

 - អឌណោស ំ(អាតធ់ាក្ម់ាសំាង្) (ក្នវះបខ)។ 

 - ឯកោស ំ(សអកាក្ម់ាសំាង្)   (មយួបខ)។ 

 - តិោស ំ(តិមាសំាង្)    (បីបខ)។ 

 - ចតុោស(ំចក្តុ់មាសំាង្)    (បនួបខ)។ 

(ចបវ់ធីិសមាទនបបបបាដិហារយិឧសបាសថសីលបតប៉សុណត ះ) 
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សកិាខ បទ១០ 

បាណ្ឋតិបាា, អទិន្តប ទាន្ត, អលពហយចរយិ, 
មុស្កវាទា, សរុាញមរយមជជបផោទដ្ឋឌ ន្ត, វិកា- 
លញភាជន្ត បញវរមណី សកិាខ បទំ សោទិយមិ  

លតឹមសនះរសបៀបសូលតនិង្បលបដូចក្បុង្ឧសបាសថសីល។ 

៧. នចចគីតវាទិតវិសកូទសសន្ត ញវរមណី សកិាខ
បទំ សោទិយមិ   

(ណ្តចច់ក្រី់ាក្វ់ាទិាក្វ់សូិ កាក្ទ់ះសាក្ណ់្ត សវរ៉ាក្ម់ាក្នី់ សិក្ខ្ច
ប៉ាក្ទ់ងំ្ សាក្ម៉់ាទិយាម)ិ 

បលបថ្វ: ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមសមាទននូវសិកាខ បទ រឺសចតនា
ជាសហ្តុសវៀរចក្ក្ិរយិា រា ំនិង្សលចៀង្ និង្ លបរុំ និង្សមើលនូវ
បលផង្ បដលជាសលតូវដល់កុ្សលធម ៌។ 

៨. ោោគននវិញលបនោរណមណឍ នវិភូសនដ្ឋឌ - 
ន្ត ញវរមណី សកិាខ បទំ សោទិយមិ 
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(មាោគនធ់ាក្វ់សិលប៉ាក្ណ់្តក្ធ់ារាក្់ណ្តក្ម់ន៉ឌ់ាក្់នាក្វ់ភិសូាក្់
ណ្តតថ់្វណ្ត សវរ៉ាក្់មាក្នី់សិក្ខ្ចប៉ាក្ទ់ងំ្ សាក្ម៉់ាទិយាម)ិ 

បលបថ្វ: ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមសមាទននូវសិកាខ បទរឺ សចតនា
ជាសហ្តុសវៀរចក្ក្ិរយិាលទលទង្ន់ិង្លបោប់ាក្ប់តង្សអិតសាអ ង្ 
រាង្កាយ សោយផ្តក ក្លមង្ និង្សលរឿង្លក្អូប នងិ្សលរឿង្ោប
សផសង្ៗ។ 

៩. មចាច សយនមោសយន្ត ញវរមណី សកិាខ បទំ 
សោទិយមិ  (បលបដូចក្បុង្ឧសបាសថសីល) 

១០. ជាតរបូរជតបផដិគគហណ្ឋ ញវរមណី សកិាខ
បទំ សោទិយមិ  

(ជាាក្រ់ប៉ូាក្រ៉់ាក្ជ់ាក្ា់បប៉់ាក្ដិ់រគក្់ហាក្ណ់្ត សវរ៉ាក្ម៉់ាក្នី់ សិក្ខ្ច
ប៉ាក្ទ់ងំ្ សាក្ម៉់ាទិយាម)ិ 

បលបថ្វ: ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមសមាទននូវសិកាខ បទ រឺសចតនា
ជាសហ្តុសវៀរចក្ក្ិរយិា ទទួលកានយ់ក្នូវមាសនិង្លបាក្់
សោយខវួនឯង្   ឬសលបើអបក្ដនទឱរទទួលកានយ់ក្សហ្ើយសលតក្ 
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អរចំសព្តះមាស និង្លបាក្ស់នាះ។ 

  *  ឥោនិ ទសសកិាខ  បទានិ សោទិយមិ 
(អុិម៉ានិ ទះសាក្សិ់ក្ខ្ច ប៉ាក្ទ់និ សាក្ម៉់ាទិយាម)ិ 

     ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សូមសមាទននូវសិកាខ បទទងំ្ឡាយ ១០
សនះ សូមកុ្សលចូលជាឧបនិសសយ័ សធឝើឱរចាស់នូវលពះ
និព្តឝ ន ឰដអ៏នារត សៅឯមុខសនាះសហាង្ ។ 

(ចបសិ់កាខ បទ១០ បតប៉សុណត ះ) 

999 

 

 

 

 

 

*បុគគលអនករធែើបាប ស្តងរស្កកស្កត យកនុងរលាកោ ាំងពរី គឺរស្កក 
ស្កត យ កនុងរលាករនះ ១ រស្កកស្កត យកនុងរលាកខ្ចងមុខ្ ១ បុគគល 
រនាះ រស្មងរស្កកស្កត យ រដេ ប្កោយ រប្ ះរឃើ ញអាំរពើរៅហាង 
របស់ខ្ លួន។ 
*បុគគលអនករធែើ បុណយទកុ រស្មងរកីរាយកនុងរលាកោ ាំងពរី គឺរកី- 
រាយកនុងរលាករនះ ១ រកីរាយកនុងរលាកខ្ចងមុខ្ ១ បុគគលរនាះ 
រស្មងរកីរាយ ប្សស់ប្ស្កយ រប្ ះរឃើ ញអាំរពើបរសុិទធរបស់ខ្ លួន។ 
*មាលាការ រចះរធែើសាំណុាំ ននកប្មងផ្កា  អាំពគីាំ នរននផ្កា  (រផសងៗគាន ) 
ឱ្យរប្ចើនបាន យ៉ងណ្ណមិញ កុសលស្ដលសតែរកើតមករហើយ គួរ 
រធែើឱ្យរប្ចើនយ៉ងរនាះ។  (ប្ពះគាថាធមាបទ) 
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អងគត្ននចិចសលី បសលី៥  

ទី១:  បាណ្ឋតិបាត ោនអងគ៥ គឺ ៖ 

១.   បាញណ្ឋ  (ប៉ាសណ្ត)  សតឝមានជីវតិ ។ 

២. បាណសញ្ដ ិា (ប៉ាណ្តក្ស់ាញ់ញិា) សសចក្ថីដឹង្ថ្វ
សតឝមានជីវតិ ។ 

៣.   វធកចិតថំ  (វាក្ធ់ាក្ក់ាក្់ចិតាងំ្)  រិតនឹង្សមាវ ប។់ 

៤.   មបកកញោ (អ៊ប៉ុាក្ក់ាក្ស់ម៉ា)   ពាយាមនឹង្សមាវ ប។់ 

៥.  ញតន មរណំ (សតនាក្់ មាក្រ៉់ាក្ណ់្តំង្)  សតឝសាវ បស់ោយ
ពាយាមសនាះ ។ 

ទី២:  អទិន្តប ទាន ោនអងគ៥ គឺ ៖ 

១.   បរបរគិគហតិំ  (ប៉ាក្រ៉់ាក្់ប៉ាក្រ់រិគក្់ហិ្ាងំ្)   លទពរបដល
មានមាច ស់របស់សរហួ្ង្បហ្ង្រក្ា ។ 

២. បរបរគិគហតិសញ្ដ ិា (ប៉ាក្រ៉់ាក្ប៉់ាក្រ់រិគក្ហិ់្ាក្ស់ាញ់
ញិា) សសចក្ថីដឹង្ថ្វលទពរមានមាច ស់របស់សរហួ្ង្បហ្ង្រក្ា ។ 
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៣. ញថយរចិតថំ (ថីយាក្ចិ់តាងំ្)     រតិនឹង្លួច ។ 

៤.  មបកកញោ  (អ៊ប៉ុាក្ក់ាក្ស់ម៉ា)     ពាយាមនងឹ្លួច។ 

៥.  ញតន ហរណំ    (សតនាក្ ់ហាក្រ៉់ាក្់ណ្តងំ្)   លួចបានមក្
សោយពាយាមសនាះ ។ 

ទី៣:  កាញមសមុិចាឆ ចារ ោនអងគ៤ គឺ ៖ 

១. អគមនីយដ្ឋឌ នំ (អាក្គ់ក្់មាក្នី់យ៉ាត់ថ្វណ្តងំ្) ន្ទសថីបដល 
មនិរួរនឹង្របរ់ក្ រឺន្ទសថីបដលមានសរហួ្ង្បហ្ង្រក្ា ។ 

២. តសយ ឹ ញសវនចិតថំ  (ាស់សយឹង្ សសវាក្់នាក្ចិ់តាងំ្) រិត
នឹង្សសពនូវសមថុនធមយនឹង្ន្ទសថីសនាះ ។ 

៣. មបកកញោ (អ៊ប៉ុាក្ក់ាក្ស់ម៉ា) ពាយាមនឹង្សសពនូវសមថុន
ធមយ ។ 

៤. មញគគន មគគបផដិបាទនំ (មារស់រនាក្ ់មាររ់ព័ប៉ាក្ ់ ដិប៉ា
ទក្ណ់្តងំ្) ញំុាង្មរគនិង្មរគឱរដល់គប ។  
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ទី៤:     មុស្កវាទ ោនអងគ៤ គឺ ៖ 

១.  អតថំវតទុ (អាក្់ាក្ថ់្វងំ្វ៉ាតថុ់) វតទុមនិពិត ។ 

២. វិសវំាទនចិតថំ (វសំិាង្វាទក្ន់ាក្ចិ់តាងំ្)    រិតនឹង្ 
សព្តលឱរខុស ។ 

៣. តញជាជ  វាយញោ (ាចស់ជា វាយាសមា)    ពាយាមនឹង្ 
សព្តលឱរខុស ។ 

៤. បរសស តទតទវិជាននំ (ប៉ាក្រ៉់ាស់សាក្ ់ាក្ទ់តថ់្វក្ ់វជិា
នាក្ណ់្តងំ្) ញំុាង្អបក្ដនទឱរដឹង្ចាស់នូវសសចក្ថីសនាះ ។ 

ទី៥:  សរុាញមរយៈ ោនអងគ៤ គឺ ៖ 

១.  មជជនីយវតទុ  (ម៉ាចជ់ាក្នី់យាក្វ៉់ាតថុ់)      វតទុជាទីាងំ្នន
សសចក្ថីលសវងឹ្ រឺសុរានិង្សមរយ័ ។ 

២. បាតុកមរាចិតថំ (ប៉ាតុកាយំាក្ា់ចិតាងំ្)     រិតបលមុង្
នឹង្ផឹក្ ។ 
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៣. តញជាជ  វាយញោ (ាចស់ជា វាយាសមា)  ពាយាមនឹង្ផឹក្
នូវទឹក្លសវងឹ្សនាះ ។ 

៤. តសស បានំ  (ាស់សាក្ ់ប៉ាណ្តងំ្)       បានផឹក្នូវទឹក្   
លសវងឹ្សនាះឱរក្នវង្បំពង្ក់្ចូលសៅ ។ 

(ចបអ់ង្គសិកាខ បទ៥ បតប៉សុណត ះ) 

999 

 

 

 

 

 

 

*រជីនណ្ណ មានពាយម ដមឺុ៏ងម៉ាត់ ប្បងុប្បយ័តន តាាំងស្កា រតី        
ខ្ារីកា មានការស្កអ ត មិនរប្គាតប្គាត មិនខ្ ជខី្ចជ  ពចិរណ្ណ ឱ្យ
រឃើ ញសិន រហើយរទើបរធែើ។ ប្បឹងសប្ងួម នវូឥប្ន ី ទយ៍ សមរមយពតិ  
មានជីវតិ រស់រៅប្សួល រោយធម៌រសាើ  មិនប្បមាទ ឱ្យរឃល ៀង
ឃ្លល ត   ស្រងរអើរពើ ជនរនាះរបើ រៅទណី្ណ ស្តងមានយស។ 

*បានប្តូវមកពសី្កគ ល់ខ្សុ របើពុ ាំដរូចន ះរទ រកប្តូវពុ ាំរឃើ ញរឡើយ។ 
*រកើតមកោកូនប្បសុ ប្តូវស្តខ្ាំប្បឹងបាំរពញ ករណីយកិចច លុះប្តា 
ស្តបានសរប្មច ការអែីមិនោនស់រប្មច កុាំអាលប្បញាប់រ លអួត។ 

*របើរពញោកូនប្បសុៗរប្ ះប្បាជា មិនប្តវូរួញខ្ចល ចប្តូវខ្ ាឃី្លា ត ខ្ាំរធែើ
ប្បរយជនឱ៍្យដល់ខ្ចន ត ពាយមសងាែ តប្តាសរប្មច។                       
                            (សរមេចប្ពះសងឃរាជ ជួន ណ្ណត ) 
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អងគត្នមញបាសថសលីបសលី៨  

    ការរក្ាឧសបាសថសីល ឬសីល៨ មានភាពខុសបបវក្គប  
ពីការរក្ានិចចសីល ឬសីល៥ សលព្តះការរក្ាឧសបាសថសីល 
សធឝើសេើង្បត៤នថង (ឬ៤សីល)ក្បុង្មយួបខ រឺនថង ៨សរាច នថង ១៥
សរាច នថង ៨សក្ើត នថង ១៥សក្ើត សហ្ើយឧសបាសថសីលក្បុង្នថង
នីមយួៗ រក្ាបតមយួយបម់យួនថងប៉ុសណ្តត ះ។ មាននថងដនទ
សទៀតបដលរាបប់ញ្ចូ លក្បុង្នថងឧសបាសថបដរ ប៉ុបនថសពឝនថងសនះ 
ជាទូសៅរឺក្ំណត់យក្បតបនួនថង ឬបនួសីលដូចបានសរៀបរាប់
ខ្ចង្សលើ ។ ចំបណក្ឯសីល៥វញិ មនិបានក្ំណតក់ាលឬ
ក្ំណតន់ថងដូសចបះសទ សលព្តះសីល៥ រជឺាសីលបដលលតូវរក្ាជា
សរៀង្រាល់នថង ជានិចចនិរនថរ ៍ ដូសចបះសហ្ើយសទើបមានសវវចនស័ពធ
មយួសទៀតសៅថ្វ និចចសីល។ អង្គននសិកាខ បទមយួចំនួនដូច
គប នឹង្សីល៥បដរ សូមពិនិតរនឹង្សសង្កតាម សិកាខ បទនានា
ដូចខ្ចង្សលកាមសនះ ៖ 

 ទី១:  បាណ្ឋតិបាត ោនអងគ៥(ដូចអង្គនិចចសីល)។  

 ទី២: អទិន្តប ទាន ោនអងគ៥ (ដូចអង្គនិចចសីល)។       
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 ទី៣: អលពហយចរយិៈ ោនអងគ ៤គឺ៖ 

១. ញភទនវតទុ  (សភទក្ន់ាក្វ់ាតថុ់)   វតទុជាទីទមាវ យនូវសីល 
រឺទឝ រមរគទងំ្៣០ ចំសព្តះលតង្ទ់ឝ រណ្តមយួ។ 

២. ញសវនចិតថំ (សសវាក្ន់ាក្ចិ់តាងំ្) រិតនឹង្សសព។ 

៣. តញជាជ  វាយញោ  (ាចស់ជា វាយាសមា)    ពាយាមនឹង្
សសពនូវសមថុនធមយសនាះ។ 
៤. មញគគន មគគបផដិបាទនំ (មារស់រនាក្ ់មាររ់ព័ប៉ាក្ដិ់ប៉ា
ទក្ណ់្តងំ្)   ញំុាង្មរគនិង្មរគឱរដល់គប ។ 

 ទី៤: មុស្កវាទ ោនអងគ៤ (ដូចអង្គនិចចសីល)។ 

 ទី៥: សរុាញមរយៈ ោនអងគ៤ (ដូចអង្គនចិចសីល)។ 

 ទី៦: វិកាលញភាជនៈ ោនអងគ ៣គឺ៖ 

១. វិកាញោ  (វកិាសឡា) កាលខុស រឺលពះអាទិតរសលជសៅ
សហ្ើយដរាបទល់នឹង្អរុណរះ។ 

២. យវកាលកិ ំ(យាវាក្ក់ាលិកាងំ្) របស់បដលរួរបរសិភារ 
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បានក្បុង្កាល រឺាងំ្ពអីរុណរះសេើង្ដរាបដល់នថងលតង្។់ 

៣. អញជាហរណំ (អាចស់្ហាក្រ៉់ាក្ណ់្តងំ្) បានសលបចូល
សៅក្បុង្បំពង្ក់្។ 

 ទី៧: នចចគីតៈ លពមទងំ្ ោោ រមួគប ជាសិកាខ បទមយួ 
ោនអងគ៦ គឺ៖  

១. នចចគីាទ ិ(ណ្តចច់ក្រី់ាទិ)        ការបលផង្មានរា ំនិង្
សលចៀង្ជាសដើម។ 

២. កតថុកមរាចិតថំ  (កាតតុ់កាយំាក្ា់ចិតាងំ្)   រិតបលមុង្
នឹង្សធឝើ ។ 

៣. សតុទសសនាទ យគមនំ   (សុាក្ទ់ស់សាក្ណ់្តត់ថ្វ 
យាក្គ់ក្ម់ាក្់ណ្តងំ្) សៅសដើមផសីាថ ប ់ឬសមើល សហ្ើយបានសាថ ប ់
ឬសមើល។ 

៤. ោោទិ (មាោទិ) វតទុសលមាប់លបោប់កាយ មានក្លមង្
ផ្តក ជាសដើម ។ 

៥. ោរណចឆនធា (ធារាក្ណ់្តច់្នទ់ក្់ា)  សសចក្ថីលបាថ្វប  
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នឹង្លបោបា់ក្់បតង្។ 
៦. តសស ោរណំ (ាស់សាក្ ់ធារាក្ណ់្តងំ្) បានលបោបា់ក្់
បតង្នូវវតទុសលមាប់លបោបក់ាយ មានផ្តក ក្លមង្ជាសដើមសនាះ។ 

 ទី៨: មចាច សយនៈ ោនអងគ ៣គឺ៖ 
១. មចាច សយនមោសយនំ (អចុចសាក្យ់ាក្ន់ាក្ម់ាក្់
ហាសាក្យ់ាក្់ណ្តងំ្)                ទីសដក្ ទីអង្គុយដខ៏ភស់ដល៏បសសើរហួ្ស 
លបមាណ។ 

២. បរញិភាគចិតថំ (ប៉ាក្រ់សិភាគក្ចិ់តាងំ្) រិតនឹង្សដក្ឬ អង្គុយ។ 

៣. បរញិភាគករណំ (ប៉ាក្រ់សិភាគក្ក់ាក្រ៉់ាក្ណ់្តំង្)   បានសដក្ 
ឬអង្គុយ។ 

     កាលសបើឧបាសក្ ឧបាសិកា លបលពឹតថឱរក្នវង្នូវសិកាខ បទ
ណ្តៗ លុះបតលពមសោយអង្គក្បុង្សិកាខ បទ សនាះៗ សទើបបាន
ស យ្ ះថ្វក្នវង្ សបើមនិទន់លពមសោយអង្គសនាះ ក្ម៏និបាន
ស យ្ ះថ្វក្នវង្នូវសិកាខ បទសនាះៗសេើយ៕ 

(ចបអ់ង្គសិកាខ បទ៨ បតប៉សុណត ះ) 
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កមយបថ បអកសុលនងិកសុល  

      ក្មយបថបចក្សចញជាក្មយមាន ៣ យ៉ាង្រឺ៖ កាយក្មយ១ 
វចីក្មយ១ និង្មសនាក្មយ១។ បតសបើបចក្ជាលបសភទមានពីរយ៉ាង្
រឺ៖ អកសុលកមយបថ និង្ កសុលកមយបថ ។ 
-អកសុលកមយបថ១០ 

សំនួរ៖ សតើអឝីសៅជាអកុ្សលក្មយបថ?  

ចសមវើយ៖ រនវង្ ឬផវូវននការលបលពឹតថអសំពើជាអកុ្សល (អំសពើ
អាលក្ក្)់សៅថ្វអកុ្សលក្មយបថ។ អកុ្សលក្មយបថមាន១០
យ៉ាង្រឺ៖ កាយទចុ្ចរិត អំសពើអាលក្ក្ ់ សសលមចសោយកាយ
មាន ៣យ៉ាង្ វច្ីទចុ្ចរិត អំសពើអាលក្ក្ស់សលមចសោយវាច
មាន ៤យ៉ាង្ និង្ ម្ននាទចុ្ចរិត អំសពើអាលក្ក្ប់ដលសសលមច
សោយចិតថមាន ៣យ៉ាង្។ យ៉ាង្នីមយួៗមានដូចតសៅ៖ 

-កាយទុចចរតិ ៣ យ៉ង បកាយកមយ ៣  

១. បាណ្ឋតិបាញា       ក្ិរយិាសមាវ ប់សតឝសោយកាយ 
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របស់ខវួនឬសលបើឱរសរសមាវ ប់សោយវាច។ 

២. អទិន្តប ទានំ       ក្ិរយិាលួចោក្ឆ់ក្ដ់សណឋើ មលទពរសរ
សោយកាយរបស់ខវួន ឬសលបើសរសោយវាច។ 

៣. កាញមស ុមិចាឆ ចាញរា        ក្ិរយិាលបលពឹតឋខុសក្បុង្កាម
ទងំ្ឡាយ បដលមនិបមនជាក្មយសិទនិរបស់ខវួន។ 

-វចីទុចចរតិ ៤ យ៉ង បវចីកមយ ៤  

១. មុស្កវាញទា   ក្ិរយិាសព្តលនូវព្តក្រកុ្ហ្ក្។ 

២. បិសណុ្ឋវាចា    ក្ិរយិាសព្តលព្តក្រញុះញង្ ់ ស៊ក្
សសៀតបំបបក្បំបាក្អ់បក្ដនទ។ 

៣. ផរសុវាចា    ក្រិយិាសព្តលនូវព្តក្រអាលក្ក្ ់មានព្តក្រ 
លទសគះសបាះសបាក្ សជរលបសទចអបក្ដនទជាសដើម។ 

៤. សមពបផោញបា     ក្ិរយិាសព្តលនូវព្តក្រសរាយរាយឥត
លបសយាជន។៍ 
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-មញន្តទុចចរតិ ៣ យ៉ង បមញន្តកមយ ៣  

១. អភិជា       ចិតថសមវងឹ្រនំពចំសព្តះលទពររបស់អបក្ដនទ
សោយរិតបលមុង្នឹង្ឱរបានមក្ជាលទពររបស់ខវួន។ 

២. ពោបាញទា   ចិតឋចង្រំនុំរុំកួ្នរិតបង៉្នឹង្ឱរអបក្ដនទ
ដល់នូវសសចក្ឋីវនិាស។ 

៣. មិចាឆ ទិដឌិ        រំនិតយល់ខុសសហ្ើយលបកាន់សេើង្ថ្វ
ជាលតូវ។ 

-កសុលកមយបថ១០ 

សំនួរ៖ សតើអឝីសៅជាកុ្សលក្មយបថ? 

ចសមវើយ៖ រនវង្ ឬផវូវននការលបលពឹតថអំសពើជាកុ្សល (អំសពើលអ)
សៅថ្វកុ្សលក្មយបថ។ កុ្សលក្មយបថមាន១០យ៉ាង្រឺ៖ 
កាយសចុ្រិត អំសពើលអសសលមចសោយ កាយមាន ៣យ៉ាង្ 

វច្ីសចុ្រិត អំសពើលអសសលមចសោយវាចមាន ៤យ៉ាង្ និង្ 
ម្ននាសុច្រិត អំសពើលអ  បដលសសលមចសោយចិតថមាន ៣
យ៉ាង្។ យ៉ាង្នីមយួៗមានដូចតសៅ៖ 



ធម៌នមស្កា រ កិចចប្បតិបតតិពុទ ធបរស័ិទ                             ហុង សុវណ្ណា ររត៉ 

140 

 

-កាយសចុរតិ ៣ យ៉ង បកាយកមយ ៣  

១. បាណ្ឋតិបាា ញវរមណី  សចតនាជាសហ្តុសវៀរចក្
ក្ិរយិាសធឝើសតឝមានជីវតិឱរធាវ ក្់ចុះក្នវង្រឺសមាវ បស់តឝ។ 

២. អទិន្តប ទាន្ត ញវរមណី    សចតនាជាសហ្តុសវៀរចក្
ក្ិរយិាកានយ់ក្នូវវតទុបដលសរមនិបានឱរ សោយកាយ ឬ
សោយវាច។ 

៣. កាញមស ុមិចាឆ ចារា ញវរមណី   សចតនាជាសហ្តុសវៀរ
ចក្ក្ិរយិាលបលពឹតឋខុសក្បុង្កាមទងំ្ឡាយ។ 

-វចីសចុរតិ ៤ យ៉ង បវចីកមយ ៤  

១. មុស្កវាទា ញវរមណី      សចតនាជាសហ្តុសវៀរចក្
ក្ិរយិាសព្តលនូវព្តក្រកុ្ហ្ក្។ 

២. បិសណុ្ឋយ វាចាយ ញវរមណី    សចតនាជា 
សហ្តុសវៀរចក្ក្ិរយិាសព្តលនូវព្តក្រញុះញង្ ់ បំបបក្បំបាក្់
អបក្ដនទ។ 
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៣. ផរសុ្កយ វាចាយ ញវរមណី    សចតនាជាសហ្តុសវៀរ
ចក្ក្ិរយិាសព្តលនូវព្តក្រអាលក្ក្ ់ មានព្តក្រលទសគះសបាះ 
សបាក្ សជរលបសទចអបក្ដនទជាសដើម។ 

៤. សមពបផោបា ញវរមណី  សចតនាជាសហ្តុសវៀរចក្
ក្ិរយិាសព្តលនូវព្តក្រសរាយរាយឥតលបសយាជន។៍ 

-មញន្តសចុរតិ ៣ យ៉ង បមញន្តកមយ ៣  

១. អនភិជា មនិមានចិតឋរិតសមវងឹ្រនំពចំសព្តះលទពររបស់
អបក្ដនទ សោយរិតបលមុង្នឹង្ឱរបានមក្ជាលទពររបស់ខវួន
សេើយ។ 

២. អពោបាញទា   មនិមានចិតឋចង្រំនុំរុំកួ្នរិតបង៉្នឹង្ឱរ
អបក្ដនទដល់នូវសសចក្ឋីវនិាសសេើយ។ 

៣. សោយ ទិដឌិ      រំនិតយល់ស ើញលតូវពិត សោយលបកាន់
សេើង្ថ្វពិតជាលតូវបមន។ 

* ក្មយបថសនះ សបើបចក្តសៅសទៀតមាន៨០ រ៖ឺ                      
កុ្សលក្មយបថ៤០ និង្អកុ្សលក្មយបថ៤០។ 
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ញទវធម ៌

ហរិឱិតថបផសមផន្តប  សកុកធមយសោហាិ 

សញន្តថ  សបផរុសិ្ក ញោញក ញទវធោយ តិ វុចចញរ ។ 

        (ហិ្រុសិអាតាបប៉់ាក្សំ់ាប៉ាន់ណ្ត សុក្កាក្ធ់័មមាក្ស់ាក្ម៉់ាហិ្ា     
សនស់ា សាបប់៉រុុសិា សោសក្ សទវាក្ធ់័មមាតិ វចុចក្ស់រ) 

   សបផុរសអបក្សងបរ់មាង ប ់ ដល់លពមសោយហិ្រឱិតថបផៈ ាងំ្
មាសំៅក្បុង្ធមស៌ សោក្ថ្វជាអបក្មាន «សទវធមក៌្បុង្សោក្»។ 

លបកាសអញញ្ជ ើញញទវា 

      មកាស ញភាញន្តថ  ញទវសងោញយ សូមសគរព 
បពិលតអស់ពួក្សទពនិក្រ អមរសម  មានទងំ្សទវបុលត      
សទវធីា ភូមសិទវា អារក្ខសទវា អាកាសសទវា  បដលសទិត
បថរក្ាសៅសលើភពបផនបដនលបឹថពី  វារ ី  អរគី  វាសយា  អស់
លសុក្តូច លសុក្ធំ និរមជនបទ ខណឍ  សខតថ ទីលក្ុង្ រាជធានី     
ពទ័នពន័នសីមា តក្កសិោ មហាវហិារ កុ្ដិ សាោ  លបាង្គ-
លបាសាទ លពះសថូប  លពះសចតិយ  លពះលសីមហាសព្តធិលពឹក្ស 
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ទងំ្ភបសំហ្មវនឋ សតថបរភិណឍ  រិរបីពត៌ នលពតូច នលពធ ំ      
នលពសលសាង្ នលពសាត នលពញក្ ដំបូក្ សលជាះលជង្  លជលង្ 
បលពក្  សធឹង្  បឹង្បរួ  អូរទសនវ  សមុលទជលសា  សទវាសទិត
បថរក្ាលរបទ់ិសទី នូវអស់ពួក្នារ ពួក្លរុឌ កុ្មមណឍ  រននពឝ 
លពះយមរាជា លពមទងំ្សទវាសទិតក្បុង្ទិពឝវមិាន ដខ៏ភង្ខ់ភស់ក្បុង្
ចក្កវាេ ឆកាមាវចរសួរ៌ទងំ្៦ជាន ់ រឺ ចតុមយហារាជិកា    
ាវតថិង្ា យាមា តុសិា និមាយ នរតី បរនិមយតិវសវតថី បដល
មានសទវាបថរក្ាទិសធំទងំ្បនួ មានជាអាទិ៍រឺ    លពះបាទ
ធតរដឌៈ រក្ាសៅទិសបូព៌    វរិុេាក្ៈរក្ា សៅទិសទក្សណិ   
វរិូបក្ខៈរក្ា សៅទិសបសចិម កុ្សវរៈរក្ា សៅទិសឧតថរ សូម
យាង្បនថដល់សសមឋចអមរនិ្ទនធឥន្ទនាធ ធិរាជ  ជាសសឋចននពពួក្
សទវាមក្ជាអធិបតីមានយសធំ សូមបង្គំអារាធនាលពះ
លពហាយ  វឌណនាសោយ្នសមាបតថិ បដលរង្ស់ទិតសៅជាធំ 
ក្បុង្លពហ្យសោក្ផង្ណ្ត សូមលទង្ល់ពះសមាថ ក្រុណ្ត អសញ្ជ ើញ 
ចុះមក្ជាអធិបតី មង្គលសួសឋី សិរសីជារជយ័ ដផតិអីនថងសនះ 
(នថង.......) បដលសោក្......សោក្លសី...... លបារពនសធឝើពិធី(....) 
និង្សូមពួក្សទវាទងំ្ឡាយ បដលលបកាសអសញ្ជ ើញសហ្ើយ 
អនុសមាទនាទទួលយក្នូវសមផទរឺបុណរ បដលសយើង្ខញុ ំបាន
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បំសពញក្បុង្សពលសនះ នងិ្សូមជួយ បថរក្ាការព្តរបសញ្ច ៀស
នូវទុក្ខ សសាក្ សរារ ភយ័ វបិតថិ ឧបលទព ចនលង្ផង្ទងំ្ឡាយ 
ឱរវនិាសអនថរាយ កុ្ំបីសក្ើតមាន សូមសុខសួសឋី មង្គលសិរ ី
សមផតឋិធនធាន សធឝើបុណរសាឋ បធ់ម៌ាមលពះទូនាយ ន សូមឱរ
សយើង្ខញុ ំលរបគ់ប បានរចួផុតចក្ទុក្ខ កុ្ំបីស វៀង្ឃ្លវ តសេើយ
សហាង្៕៚             
 

 

បរតិថភាសន្តយចនគាថ្វ 

(ព្តក្រអារាធនាលពះសង្ឃចសលមើនលពះបរតិថ) 

         មកាស វិបតថិបផដិព្តោយ សពឝសមផតថិ 
សទិនិយ សពឝទុកខវិន្តស្កយ បរតិថំ លពូថ មងគល។ំ 

(អ៊កុាសាក្ ់វប៉ិាតតិ់បប៉ាក្ដិ់ព្តហាយាក្ ់សាបព់្តក្សំ់ាប៉ាតតិ់ សិទធិយា   
សាបព់្តក្ទុ់ក្ខ្ចក្វ់និាសាយាក្ ់ បរតិាងំ្ លពូថ្វក្ ់មុាងំ្គក្ោំ់ង្) 

         វិបតថិបផដិព្តោយ សពឝសមផតថិ សទិនិយ 
សពឝភយវិន្តស្កយ បរតិថំ លពូថ មងគល។ំ  

(វប៉ិាតតិ់ប  ប៉ាក្ដិ់ព្តហាយាក្ ់ សាបព់្តក្សំ់ាប៉ាតតិ់  សិទធិយា  សាប់ 
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ព្តក្ភ់ាក្យ់ាក្វ់និាសាយាក្ ់បរតិាងំ្ លពូថ្វក្ ់មុាងំ្គក្ោំ់ង្)។ 

          វិបតថិបផដិព្តោយ សពឝសមផតថិ សទិនិយ 
សពឝញរាគវិន្តស្កយ បរតិថំ លពូថ មងគល។ំ  

(វប៉ិាតតិ់ប ប៉ាក្ដិ់ព្តហាយាក្ ់ សាបព់្តក្់សំាប៉ាតតិ់ សិទធិយា សាប់
ព្តក្ ់សរាគក្វ់និាសាយាក្ ់បរតិាងំ្ លពូថ្វក្មុ់ាងំ្គក្់ោំង្)។ 

    បលបថ្វ:  សូមលពះក្រុណ្តទងំ្ឡាយ ចសលមើននូវលពះបរតិថ
ជាជយ័មង្គល សដើមផនីឹង្ការព្តរ បសញ្ច ៀសនូវវបិតថិ រឺសសចក្ថី
អនថរាយទងំ្ពួង្ សដើមផនីឹង្ឱរបានសសលមចនូវសមផតថិលរប់
យ៉ាង្  

 ទុក្ខ 

សដើមផនីឹង្ញំុាង្           ភយ័         ទងំ្អស់ឱរវនិាស  

                                  សរារ 

បាតស់ៅសហាង្។                        សូមអនុសមាទនា!!! 

999 
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ញវរតង្វឝ យថ្វឝ យលពះសោយ សមភទុន 

  បពិលតលពះមានលពះភារដច៏សលមើន ខញុ ំលពះក្រណុ្តបានសរៀបចំ 
ចតប់ចង្នូវចអា នប់ិណឍ បាតលពមទងំ្បផវសឈើ និង្ទឹក្លពម
ទងំ្ភញផី្តក ទងំ្ឡាយសនះ ថ្វឝ យចំសព្តះលពះដម៏ានលពះភារ 
ដផតិលពះអង្គបរនិិព្តឝ នសៅអស់កាលដយូ៏រសហ្ើយក្ថី លពះអង្គ
បានបនសល់ទុក្នូវសំសវជនីយោឌ នទងំ្៤ ក្បនវង្ផង្ លពះពុទន
បដិមាផង្ លពះសថូប សចតិយផង្ លពះលសីមហាសព្តធិលពឹក្ស
ផង្ លពះបរមសាររីកិ្ធាតុផង្ លពះធមយសចតិយ រឺលពះនលតបិដក្
ទងំ្ ៨៤.០០០ លពះធមយក្ខននផង្ ទុក្ជាសក្រមរតក្ដល់សតឝ 
សោក្ក្បុង្នលតភព ខញុ ំលពះអង្គ សូមបូជានូវលពះមហាក្រុណ្ត
រុណ លពះវសុិទនិរុណ និង្លពះបញ្ញដ រុណ របស់លពះមានលពះ
ភារនឹង្រក្អឝីមក្សលបៀបផធឹមពុំបាន សូមលពះដម៏ានបុណរលពះ
សមាថ អនុសលគះទទួលនូវការបូជារបស់ខញុ ំលពះក្រុណ្ត។ 

 

 
*កាំហុសទកុោប្គបូរប្ងៀន          រចះស្កទនូាា នពតិលអប្បរសើ រ។ 
*រធែើការឱ្យោនរ់ពល      កុាំចាំរគបងខាំមិនលអរឡើយ។ (ហុង សុវណ្ណា ររត៉) 
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ព្តករញព្តលសរញសើរគុណលពះសងឃ 

    បពិលតលពះសង្ឃដច៏សលមើន ខញុ ំលពះក្រុណ្តទងំ្ឡាយ មាន
ចិតថលជះថ្វវ  ក្បុង្រុណលពះរតនៈនលតយ៉ាង្នលក្បលង្ ក្បុង្ខណៈ
សនះ ខញុ ំលពះក្រុណ្តទងំ្ឡាយ មានសសចក្ថីលជះថ្វវ  ក្បុង្រុណ
របស់លពះសង្ឃ សោយរលឹក្នឹក្ ស ើញរុណថ្វ សោក្សចញ
ចក្ផធះលះបង្ស់មផតថិជាលរហ្សទមក្បសួជាបពឝជិត លទលទង្ ់
នូវសំពតក់ាសាវៈ បដលជាទង្ជ់យ័របស់លពះអរហ្នថ លពះ
សង្ឃជារំរូលអ និង្ជាសរៀមចផង្ក្បុង្លពះពុទនសាសនា សលព្តះ
សោក្សិក្ាលទលទង្ ់ បដិបតថិាមធមវ៌និយ័  លបលពឹតថាមធម ៌
វនិយ័  បដលជាបចចយ័សដើមផកី្មាច តប់ង្នូ់វ   ទិដឌិ  មានះ   និង្
ឫសរល់របស់ក្ិសលស សព្តលរឺ សោភៈ សទសៈ សមាហ្ៈ    
បដលសៅលាកំ្បុង្សនាថ នចិតថ    សហ្ើយសោក្សិក្ាបដិបតថិ
ាមមជឈមិាបដិបទ រឺអដឌង្គិក្មរគទងំ្លបាបំី របផរួីរដល់ 
សីល សមាធិ បញ្ញដ  លបាថ្វប កានយ់ក្នូវលពះនិព្តឝ នបតមា៉ង្ 
មា៉ង្វញិសទៀតលពះសង្ឃ ជាបុញ្ដ សក្ខតថ រឺជាទីដុះសេើង្ ននពូជ
រឺបុណរកុ្សល របស់ពុទនបរស័ិទបដលជាអបក្មានសទន សជឿ
នូវក្មយ និង្ផលវបិាក្របស់ក្មយ សហ្ើយសធឝើការបូជា សាបសលព្តះ 
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បណថុ ះពូជធារ រឺបុណរកុ្សល សៅក្បុង្បលសបុណរដល៏អ រឺ
លពះសង្ឃសនះឯង្។ 

(សូមអនុសមាទនា!!!) 

បវារណ្ឋលបាកជ់ាបចច័យបនួ 

     ឥទំ ហរិញ្ដ  ំ កបផយិការកានំ ហញតទ ភវិសសតិ 
ញកវល ំតុញមហ បចចញយ បរភិុញ្ជថ។ 

 (អុិទងំ្ ហិ្រ៉ាញ់ញុាងំ្ កាបប់ុិយាក្់ការ៉ាក្ក់ាណ្តងំ្ ហាតស់ថ ភាក្វ់សី
សាក្តិ់ សក្វាក្ឡ់ាងំ្ តុមមាក្ស់ហ្ ប៉ាច់ចក្ស់យ ប៉ាក្រ់ភិុញជាក្ថ់្វក្)់។ 

    បពិលតសោក្មាច ស់ដច៏សលមើន  អក្បផយិវតទុ ជាលបាក្ ់ (ឬ
រូបិយបណ័ត ) មានចំនួន (...........................) ខញុ ំលពះក្រុណ្ត
សូមទុក្ោក្ក់្បុង្នដក្បផយិការក្ៈ (ឬសវយាវចចក្រ) របស់
សោក្មាច ស់ សូមសោក្មាច ស់និមនថសលបើលបាស់ក្បុង្បចចយ័បនួ
បតមា៉ង្ ាមពុទន នុញ្ញដ តសដើមផសីសលមចបុណរកុ្សលដល់ខញុ ំ
លពះក្រុណ្តផង្ សូមទនលជាប ។ 

999 
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ញវរភតថ 
         សបើឧបាសក្ ឧបាសិកា មានបសាទសសទន  រឺជំសនឿលបក្បសោយ 
សសចក្ឋីលជះថ្វវ សក្ើតសេើង្ក្បុង្សនាឋ ន មានលបាថ្វប នឹង្សវរនូវភតថទងំ្ ១៤ 
លបការ ភតថណ្តមយួក្ប៏ានាមលបាថ្វប  ។ ឯភតថទងំ្ ១៤សនាះរឺ: 
១. សងឃភតថំ នូវភតថដល់សង្ឃ។ 

២.មញទធសភតថំ នូវភតថដល់ភកិ្ខុ១អង្គ ឬ២អង្គ ឬ៣អង្គ ជាសដើម ាម 
ព្តក្របដលសង្ឃសបមឋង្ឱរ។ 

៣.និមនថនភតថំ នូវភតថដល់ភកិ្ខុបដលខវួននិមនឋមក្ សហ្ើយលបសរន។ 

៤.សោកភតថំ នូវភតថដល់ភកិ្ខុទងំ្ឡាយបដលខវួនសរសសរស យ្ ះ 
ក្បុង្សាវ ក្ សហ្ើយចប។់ 

៥.បកខិកភតថំ នូវភតថដល់ភកិ្ខុសង្ឃក្បុង្សុក្កបក្ខ រឺចំបណក្ខ្ចង្សខបើត ឬ
កាេបក្ខ រឺចំបណក្ខ្ចង្រសនាច បតក្បុង្មយួបក្ខលបសរនបតមយួនថងមិន 
មានកំ្ណតន់ថងណ្ត។ 

៦.មញបាសថិកភតថំ នូវភតថដល់ភកិ្ខុសង្ឃក្បុង្នថងឧសបាសថកាល។ 

៧.បាដិបទិកភតថំ នូវភតថដល់ភកិ្ខុសង្ឃក្បុង្នថង១សក្ើត ឬ១សរាច។ 

៨.អាគនថុកភតថំ នូវភតថដល់ភកិ្ខុសង្ឃបដលសទើបមក្ដល់ថយី។ 
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៩.គមិកភតថំ នូវភតថដល់ភកិ្ខុសង្ឃបដលមានដំសណើ រនឹង្សៅកានទី់
ណ្តមយួ។ 

១០.គិោនភតថំ នូវភតថដល់ភកិ្ខុសង្ឃបដលមានជំងឺ្។ 

១១.គិោនុបដ្ឋឌ កភតថំ នូវភតថដល់ភកិ្ខុសង្ឃជាអបក្រក្ាជំងឺ្ភកិ្ខុ  
សាមសណរផង្គប ។ 

១២.និចចភតថំ នូវភតថបដលលតូវលបសរនជានិចចដល់ភកិ្ខុសង្ឃ។ 

១៣.កដុិកភតថំ នូវភតថដល់ភកិ្ខុសង្ឃសៅទីលំសៅ មានកុ្ដិជាសដើម 
(ភតថសនះ សៅបានាមស យ្ ះទីក្បនវង្បដលសង្ឃសៅ)។ 

១៤.វារកភតថំ នូវភតថដល់ភកិ្ខុសង្ឃសោយចតប់ចង្ជាសវន។ 

       ភតថទងំ្១៤លបការសនះ សបើទយក្លបាថ្វប នឹង្សវរភតថណ្តមយួ លតូវ 
ោក្ស់ យ្ ះភតថសនាះលតង្់បាលីបដលវង្ល់ក្ចក្យ៉ាង្សនះ(...)ចុះ។ 

 

នញោ តសស ភគវញា អរហញា សោយ សមភុទនសស។ 

(សូលត៣ចប)់ 

       អយ ំ ញន្ត  ភញនថ បិណឍ បាញា  ធមយិញកា  ធមយលញទាន  
ធញមយញនវ  មបោទិញា   ោាបិតុអាទិញក   គុណវញនថ  
មទធិសស ឥមំ បសងឃភតថំ  សបរកិាខ រ ំ ពុទនបផមុខសស១         
សងឃសស ញទម ញត គុណវន្តថ ទញយ ឥមំ បសងឃភតថំ  
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អតថញន្ត សនឋកំ វិយ មញ្ដោន្ត អនុញោទនថុ           
អនុញោទិាឝ ន យថិចឆិតសមផតថីហ ិសមិជឈនថុ សពឝទុកាខ  
បមុញ្ចនថុ ឥមិន្ត និសសញនធន។ 

ទុតិយមផ.ិ..។    តតិយមផ.ិ..។ 

       បលបថ្វ: បពិលតលពះសង្ឃដច៏សលមើន  រចីអា នបិ់ណឍ បាតននសយើង្ខញុ ំ 
លពះក្រណុ្តទងំ្ឡាយសនះ លបក្បសោយធម ៌ បានមក្សោយធម ៌ សក្ើត 
សេើង្សោយធម ៌ សយើង្ខញុ ំលពះក្រុណ្តទងំ្ឡាយ សូមឧទធិសចំសព្តះដល់ 
សោក្អបក្ដម៏ានរុណទងំ្ឡាយ មានមាាបិាជាសដើម សយើង្ខញុ ំលពះ 
ក្រណុ្តទងំ្ឡាយ សូមសវរ(នូវសង្ឃភតថ)សនះ លពមទងំ្បរកិាខ រ លបសរន 
ដល់លពះសង្ឃ មានលពះពុទនជាលបធាន២សូមសោក្អបក្ដម៏ានរុណទងំ្ 
ឡាយ មានមាាបិាជាសដើមសនាះ សមាគ ល់(នូវសង្ឃភតថ) សនះ ថ្វដូច 
ជារបស់ននខវួន សហ្ើយសូមអនុសមាទនាយក្ចុះ លុះអនុសមាទនារចួ 
សហ្ើយ សូមឱររចួរសំោះចក្ទុក្ខសទសទងំ្ពួង្ ទងំ្សូមឱរបាន 
សសលមចសោយសមផតថិទងំ្ឡាយ ៣លបការ រឺសមផតឋិមនុសស១ សមផតថិ
សទវា១ សមផតថិលពះនិព្តឝ ន១ សោយសមរួរាមសសចក្ឋីលបាថ្វប  របស់
សោក្អបក្ដម៏ានរុណទងំ្ឡាយសនាះចុះ សោយអំណ្តចផោនិសង្ស 
បដលហូ្រជូនមក្មនិោចស់នះសហាង្។ 

...អស់វារៈពីរដង្ផង្។   ...អស់វារៈបីដង្ផង្។៚ 

១-សបើមានសរៀបតអឝ យថ្វឝ យលពះពុទនរូបក្បុង្ទីសនះ សទើបលតវូោក្ប់ាលី «ពុទនបផមុខសស» សបើមនិ
មានតអឝ យលពះពុទនរូបសទ កុ្ំោក្ប់ាលីសនះ។ ២-បបក៉្ខ្ចង្សសចក្ឋីបលប ក្ដូ៏ចគប បដរ។ 
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ញវរសងឃទាន 
        មយ ំ ភញនថ ឥោនិ ខាទនីយញភាជនយីទីនិ សញជជាឝ  
សងឃសស ញទម ស្កធុ ភញនឋ សញងោ ឥោនិ ខាទនីយ-
ញភាជនីយទីនិ បដគិគណហ តុ  អោហ កំ ទឃីរតថំ អាទ យ   
ហាិយ សខុាយ។ 

ទុតិយមផ.ិ..។    តតិយមផ.ិ..។ 

     បលបថ្វ: បពិលតលពះសង្ឃដ៏ចសលមើន សយើង្ខញុ ំទងំ្ឡាយបានាក្ប់តង្ 
នូវវតទុទងំ្ឡាយមានខ្ចទនីយសភាជនីយាហារ   រឺបបង្អម  និង្ចមាអ ប 
ជាសដើមសនះ សហ្ើយបសអអ នមក្សវរលបសរនដល់លពះសង្ឃ បពិលតលពះ 
សង្ឃដច៏សលមើន សូមលពះសង្ឃទទួលយក្នូវវតទុទងំ្ឡាយ មានបបង្អម 
និង្ចមាអ បជាសដើមសនះ សដើមផសីសចក្ឋីចសលមើន សដើមផជីាលបសយាជន ៍ សដើមផ ី
សសចក្ឋីសុខលរបល់បការដល់សយើង្ខញុ ំទងំ្ឡាយផង្ អស់កាលជាអបង្ឝង្ 
សៅសហាង្។ 

...អស់វារៈពីរដង្ផង្។    ...អស់វារៈបីដង្ផង្។៚ 

 
 

ញវរចតុបផចច័យជាសងឃទាន 
    មយ ំ ភញនថ ឥញម ចាថ ញរា បចចញយ ឥោញនាឝ  សងឃសស 
ញទម ស្កធុ ភញនឋ សញងោ ឥញម ចាថ ញរា បចចញយ បដិគគណហ តុ  
អោហ កំ ទីឃរតថំ អាទ យ ហាិយ សខុាយ។ 

ទុតិយមផ.ិ..។    តតិយមផ.ិ..។ 
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     បលបថ្វ: បពិលតលពះសង្ឃដច៏សលមើន សយើង្ខញុ ំទងំ្ឡាយបាននាមំក្ 
នូវបចចយ័ទងំ្ឡាយបនួសនះ មក្តមកល់ទុក្ក្បុង្ទីសនះ សហ្ើយសវរលបសរន 
ដល់លពះសង្ឃ បពិលតលពះសង្ឃដច៏សលមើន សូមលពះសង្ឃទទួលយក្   
នូវបចចយ័ទងំ្ឡាយបនួសនះ សដើមផសីសចក្ឋីចសលមើន សដើមផជីាលបសយាជន៍ 
សដើមផសីសចក្ឋីសុខលរបល់បការ ដល់សយើង្ខញុ ំទងំ្ឡាយផង្ អស់កាល  
ជាអបង្ឝង្សៅសហាង្។ 

...អស់វារៈពីរដង្ផង្។  ...អស់វារៈបីដង្ផង្។៚ 
 

ញវរផ្កក ហរិញ្ដវតទ ុ
      មយ ំ  ភញនថ សទាន បសន្តប  ឥធ អារាញម បញសន្តសន-  
ករណាទ យ  ឥោនិ ហរិញ្ដបបុាព និ ឥោញនាឝ  សងឃសស  
បវាញរម។ ស្កធ ុ ភញនឋ សញងោ វិនយិនរបូ ំ កបផយិការ-   
កសស ហញតទ ឋបិានិ ឥោន ិ ហរិញ្ដបបុាព ន ិ បដិជាន្តត ុ
ោាបិាទីនំ គណុវន្តថ នញ្ច អោហ កញ្ច ទឃីរតថំ អាទ យ 
ហាិយ សខុាយ។ 

ទុតិយមផ.ិ..។   តតិយមផ.ិ..។ 

     បលបថ្វ: បពិលតលពះសង្ឃដច៏សលមើន សយើង្ខញុ ំទងំ្ឡាយមានសទន  
លជះថ្វវ  បាននាមំក្នូវផ្តក ហិ្រញ្ដ វតទុទងំ្ឡាយសនះ សូមបវារណ្តចំសព្តះ 
លពះសង្ឃ (សដើមផកី្សាង្សសនាសនៈ) ក្បុង្វតថសនះ។ បពិលតលពះសង្ឃ   
ដច៏សលមើន សូមលពះសង្ឃទទួលដឹង្នូវផ្តក ហិ្រញ្ដ វតទុទងំ្ឡាយសនះ បដល 
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សយើង្ខញុ ំទងំ្ឡាយ បានទុក្ោក្ស់ហ្ើយ ក្បុង្នដននក្បផយិការក្ៈ ដស៏ម 
រួរដល់វនិយ័ សដើមផសីសចក្ឋីចសលមើន សដើមផជីាលបសយាជន ៍ សដើមផសីសចក្ឋី 
សុខលរបល់បការ ដល់សោក្អបក្ដម៏ានរុណទងំ្ឡាយ មានមាាបិា 
ជាសដើមផង្ ដល់សយើង្ខញុ ំទងំ្ឡាយផង្ អស់កាលជាអបង្ឝង្សៅសហាង្។ 

...អស់វារៈពីរដង្ផង្។    ...អស់វារៈបីដង្ផង្។៚ 

 

ញវរញលគឿងញសន្តសនៈ 
          មយំ ភញនថ ឥមំ បមញបាសថ្វគារ ំ កាញរាឝ           
មញបាសថបវារណ្ឋទិសងឃកមយករណាទ យ ចាតុទធិសសស            
ភិកខសុងឃសស  ញទម  ស្កធ ុ  ភញនឋ  ភិកខសុញងោ  ឥម ំ
បមញបាសថ្វគារ ំ  បដិគគណហ ត ុ  អោហ កំ ទឃីរតថំ អាទ យ 
ហាិយ សខុាយ។ 

ទុតិយមផ.ិ..។    តតិយមផ.ិ..។ 

     បលបថ្វ: បពិលតលពះសង្ឃដ៏ចសលមើន សយើង្ខញុ ំទងំ្ឡាយបានចតប់ចង្ 
សធឝើ(នូវសរាង្សលមាបស់ធឝើឧសបាសថ)សនះ សហ្ើយសូមសវរលបសរនដល់លពះ 
ភកិ្ខុសង្ឃបដលមក្អំពីទិសទងំ្បនួ សដើមផលីបសយាជន៍ដល់កិ្រយិាសធឝើនូវ 
សង្ឃក្មយ មានឧសបាសថក្មយ និង្បវារណ្តក្មយជាសដើម បពិលតលពះសង្ឃ 
ដច៏សលមើន សូមលពះភិក្ខុសង្ឃទទួលយក្(នូវសរាង្សលមាបស់ធឝើឧសបាសថ) 
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សនះ សដើមផសីសចក្ឋីចសលមើន សដើមផជីាលបសយាជន ៍ សដើមផសីសចក្ឋីសុខ    
លរបល់បការ ដល់សយើង្ខញុ ំទងំ្ឡាយផង្ អស់កាលជាអបង្ឝង្សៅសហាង្។ 

...អស់វារៈពីរដង្ផង្។    ...អស់វារៈបីដង្ផង្។៚ 

ញ យ្ ះញសន្តសនៈន្ដលលតូវញវរជាបាល ី

ឥមំ ស្កល ំនូវសាោសនះ។ 

ឥមំ កបផយិកដុឹ នូវក្បផយិកុ្ដិសនះ។ 

ឥមំ កដុឹ នូវកុ្ដិតូចសនះ ឬនូវតូបសនះ។ 

ឥមំ វិោរ ំនូវកុ្ដិធំសនះ។ 

ឥមំ វចចកដុឹ នូវបង្គនស់នះ។ 

999 
 

 

 

 

*ធមាោតិនប្ពប្ពឹកស ប្សស់លអពន លកឹ គួរចង់ទសសនា ទឹកធាល ក់នប្ពភនាំ ដងួចន ទសុរយិ 
បកសបីកា មចឆ នងិប្មឹគ។ ធមាោតិោ ាំងអស់ ោធមាៈរស្កា ះ មិនគួរភលូកភលឹក ោ ាំងខ្ លួន
រយើងរស្កត ធមាៈសន ធកឹ គួរនកឹរលឹក ប្ពះពុទធដកីា។ ប្ពះអងគប្តាស់ថា សរពែធមាា  
អនតាត ថា ធម៌ោ ាំងឡាយមិន ស្មនខ្ លួនអាតាា  មិនគួរសតាត  ហួងស្ហង រស្កះរឡើយ។ 
គួរោត់ពត់ចិតត អប់រ ាំគាំ នតិ កុាំរៅករន តើយ រកើតោនស់្កសនា ប្ពះសមពុ ទ ធរហើយ 
រឃើ ញធម៌ពិតរសប ើយ ពីទុកខសុខ្រោង។ (ហុង សុវណ្ណា ររត៉)  

*ឱ្យោនរសៀវរៅគមពីរធម៌   អតថបទលអៗដល់អនកអាន  រសាើ ឱ្យចាំរណះចិញ្ចឹមប្បាណ                  
ឱ្យសុខ្សួគ៌ស្កថ នផុតទុកខរោង។  (ហុង សុវណ្ណា ររត៉)  
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ញវរកឋិនចវីរ 

 មកាស មយ ំភញនថ ឥមំ កឋិនចីវរ ំស្កនិសសំ ំ
សងឃសស ញទម។ 

ទុតិយមផ ិមយ ំភញនថ ឥម ំកឋិនចីវរ ំស្កនិសសំ ំ
សងឃសស ញទម។   

តតិយមផ ិមយ ំភញនថ ឥម ំកឋិនចីវរ ំស្កនិសសំ ំ
សងឃសស ញទម។ 

      សូមសគរព បពិលតលពះសង្ឃដច៏សលមើន ខញុ ំលពះក្រុណ្ត
ទងំ្ឡាយ សូមសវរនូវក្ឋនិចីវរសនះ លពមទងំ្អានិសង្សោភ
ទងំ្អស់សនះចំសព្តះសង្ឃ។ 

    បពិលតលពះសង្ឃដច៏សលមើន ខញុ ំលពះក្រុណ្តទងំ្ឡាយ សូម
សវរនូវក្ឋនិចីវរសនះ លពមទងំ្អានិសង្សោភទងំ្អស់សនះ
ចំសព្តះសង្ឃ ជារលមបព់ីរដង្ផង្។  

    បពិលតលពះសង្ឃដច៏សលមើន ខញុ ំលពះក្រុណ្តទងំ្ឡាយ សូម
សវរនូវក្ឋនិចីវរសនះ      លពមទងំ្អានិសង្សោភទងំ្អស់សនះ
ចំសព្តះសង្ឃ ជារលមបប់ីដង្ផង្។ 



ធម៌នមស្កា រ កិចចប្បតិបតតិពុទ ធបរស័ិទ                             ហុង សុវណ្ណា ររត៉ 

157 

 

       ស្កធុ  ញន្ត  ភញនថ  សញងោ  ឥមំ  កឋិនចីវរ ំ    
ស្កនិសសំ ំបដិគណហ តុ កឋិនំ អតទរតិុំ ។ 

      បពិលតលពះសង្ឃដច៏សលមើន សូមលពះសង្ឃសមាថ ទទួល
យក្នូវក្ឋនិចីវរសនះ លពមទងំ្អានិសង្សោភ ទងំ្អស់សនះ 
សដើមផលីកាលលរង្ក្ឋនិាមសមរួរដល់លពះវនិយ័ចុះ។ 

      ោាបិាទីនញ្ច  គុណវន្តថ នំ ញាតកានញ្ច  
អោហ កញ្ច  ទីឃរតថំ អាទ យ ហាិយ សខុាយ។ 

    សដើមផសីសចក្ថីចសលមើន សដើមផជីាលបសយាជន ៍ សដើមផសីសចក្ថី
សុខ ដល់សោក្អបក្ដម៏ានរុណទងំ្ឡាយ មានមាាបិា
ជាសដើមផង្ ជីដូនជាីផង្ លរូឧបជាយាចររផង្ ដល់
ញាតកាទងំ្ឡាយផង្ ដល់ញាតិក្បុង្សង្ារវដឋទងំ្អស់ផង្ 
ដល់សយើង្ខញុ ំលពះក្រុណ្តទងំ្ឡាយផង្ អស់កាលជាអបង្ឝង្
សៅសហាង្។ 

...អស់វារៈពីរដង្ផង្....។ ...អស់វារៈបីដង្ផង្....។៚ 

(ចបស់វរក្ឋនិចីវរបតប៉ុសណត ះ) 

999 
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សុចំង្វហ ន់ន្ដលញសសសលព់ីលពះសងឃ 
 ញសសញភាជនំ វិសញជជថ 

(សសសាក្ស់ភាជាក្់ណ្តងំ្ វសិាចស់ជថ្វក្)់ 

              សូមសោក្មាច ស់លះបង្នូ់វសភាជនបដលសសសសល់ បដល
សោក្មាច ស់លះបង្ស់ហ្ើយ។ ដល់ខញុ ំលពះក្រុណ្ត សដើមផសីសចក្ថី
ចសលមើន សដើមផជីាលបសយាជន ៍ សដើមផសីសចក្ថីសុខ អស់កាលជា
យូរអបង្ឝង្សៅ។ 

ព្តករមទធិស 

ឥទំ ញវា ញាតិនំ ញោតុ សខុិា ញោនថុ  

ញាតញយ ។ 

(អុិទងំ្ សវា ញា តិ ណ្តងំ្ សហាតុ សុខិា សហានតុ ញាាក្ស់យ៉ា)។ 

        រទីនទងំ្ឡាយសនះ ចូរសសលមចដល់ញាតិទងំ្ឡាយ 
សូមឱរញាតិទងំ្ឡាយ ចូរជាអបក្ដល់នូវសសចក្ថីសុខចុះ ។ 
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    មា៉ង្វញិសទៀត បុណរកុ្សលទងំ្ឡាយណ្តបដលបាន
សសលមចសហ្ើយអំពីទនសនះ សូមបុណរកុ្សលទងំ្អស់សនាះ 
ចូរបានសសលមចដល់ ពួក្លពហ្យទងំ្ឡាយផង្ ដល់សក្កសទវ-
រាជផង្ ដល់មហារាជទងំ្បនួផង្ ដល់សទវាទងំ្ឡាយផង្ 
ដល់ភូមសិទវាផង្ អារក្ខសទវាផង្ និង្អាកាសសទវាផង្ 
ដល់ពួក្នារទងំ្ឡាយផង្  លរុឌទងំ្ឡាយផង្ រននពឝ
ទងំ្ឡាយផង្ កុ្មមណឍ ទងំ្ឡាយផង្ ពួក្យក្សទងំ្ឡាយ
ផង្ ដល់សសថចយមរាជ និង្យមភូបាល លពមទងំ្និរយបាល
ទងំ្ឡាយផង្ ដល់ញាតកាសាសោហិ្តផង្ ដល់ញាតិទងំ្
លបាពំីរសនាថ នផង្ ដល់ញាតិក្បុង្សង្ារវដថផង្ ដល់វមិានក្ៈ
សលបតផង្ ដល់ពួក្អសុរកាយទងំ្ឡាយផង្ ដល់អមនុសស
ទងំ្ឡាយផង្ សតឝទងំ្ឡាយក្បុង្អបាយភូមិផង្ ដល់សពឝ
សតឝទងំ្អស់ផង្ សទះសតឝបដលមានសពៀរនឹង្គប ក្ថី មនិមាន
សពៀរនឹង្គប ក្ថី បដលជាញាតិក្ថ ីមនិបមនជាញាតិក្ថី សូមសោក្
អបក្ទងំ្អស់សនាះ មក្ទទួលអនុសមាទនា នូវបុណរកុ្សល
របស់ខញុ ំ កាលសបើបានអនុសមាទនារចួសហ្ើយ ក្សូ៏មឱរបាន
ដល់នូវសសចក្ថីសុខចុះ ។ 
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បណិោន 

      មយួវញិសទៀត សោយអំណ្តចបុណរកុ្សលទងំ្ឡាយ
ទងំ្ពួង្ បដលខញុ ំលពះក្រុណ្តបានបំសពញសធឝើសហ្ើយសោយលអ 
ចូរជាឧបនិសសយ័ លទលទង្ ់ សលជាមបលជង្ខញុ ំលពះក្រុណ្តឱរបាន
សសលមចដូចសសចក្ថីលបាថ្វប  សក្ើតក្បុង្ភពជាតិណ្តៗជាបុរគល
លបាសចក្អនថរាយទងំ្ពួង្ បរបិូណ៌សោយសមផតថិលរប់
លបការ សូមលជក្សៅសលកាមមវបន់នលពះពុទនសាសនា ជាបុរគល
មានបញ្ញដ សមាយ ទិដឌិ សក្ើតក្បុង្លតកូ្លសមាយ ទិដឌិ ជួបលបសពឝ
ក្លាណមតិថ បានសសពរបន់ឹង្សបផុរស បដលជាអបក្ដឹង្នូវ
ធមដ៌ល៏បសសើរ មានឱកាសសិក្ាធម ៌ សាថ បធ់ម ៌ លបលពឹតថធម ៌
សដើមផបីានជាឧបនិសសយ័ជួបអង្គលពះសមាយ សមភុទន លពះអង្គ
លាស់ដឹង្នូវធមណ៌្ត សូមឱរខញុ ំលពះក្រុណ្ត មានចំបណក្នន
ធមស៌នាះ  ក្បុង្កាលដស៏មរួរផង្ចុះ  សហ្ើយសៅទីបំផុតសូម
ឱរខញុ ំលពះក្រុណ្ត បានសដើរាមផវូវអរយិមរគលបក្បសោយអង្គ   
លបាបំីលបការ យល់ជាក្ច់ាស់ក្បុង្ធម ៌ ចក្ធ់វុះនូវអរយិសចច      
បានសសលមចនូវលពះនិព្តឝ ន កុ្ំបីស វៀង្ឃ្លវ តសេើយសហាង្ ៕ 
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អធដិ្ឋឌ នទាននិងបណុរ 
          សទុិនបំ វត ញន្ត ទានំ សពឝសមផតថិសទិនិកំ    
និព្តឝ នសង្វខ តំ អាសវកខយវហ ំញោតុ អន្តគញត 
កាញល។ 

           រទីនននសយើង្ខញុ ំទងំ្ឡាយសនះ បដលបានបូជា
សហ្ើយសោយលបនពសូមឱរបានសសលមចសោយសមផតថិទងំ្ពួង្ 
ទងំ្សូមឱរបានជាបចចយ័នាមំក្នូវធម ៌ ជាទីអស់សៅនន
អាសវក្កិសលសរឺលពះនិព្តឝ ន ឰដអ៏នារតកាលសៅខ្ចង្មុខ
សនាះសហាង្។ 

           ឥទំ  វត  ញន្ត  បុញ្ដ ំ  អាសវកខយវហ ំ
ញោតុ អន្តគញត កាញល។ 

            របីុណរននសយើង្ខញុ ំទងំ្ឡាយសនះ សូមឱរបានជា
បចចយ័នាមំក្នូវធម ៌ ជាទីអស់សៅននអាសវក្កិសលសរឺលពះ
និព្តឝ ន ឰដអ៏នារតកាលសៅខ្ចង្មុខសនាះសហាង្។៚ 

 

 

*អំបលិអតន់លប ដូចនលពអតស់ឈើ បណឍិ តសចះសសធើរ ដូចសឈើអតខ់វឹម។  
*សមឋចនឹង្សុខសានថ សបើសនាឋ ននលព រស់ក្បុង្លសុក្ថយី រួរនលកាប់្ ក រ បំបាតអ់វជិាជ      
សលក្បយក្បញ្ញដ   ដួង្ចតិថភវថឺ្វវ   លបហារនលពសឋុក្។ (ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 
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អនុញោទន្តរកាខ យចនគាថ្វ 

      អាកាសដ្ឋឌ  ច ភុមយដ្ឋឌ  ញទវា ន្តគា មហទិនិកា 
បុញ្ដ  ំញន្ត អនុញោទនថុ ចិរ ំរកខនថុ ស្កសនំ ។   

(អាកាសាតថ់្វ ចក្់ ភមុម៉ាត់ថ្វ សទវា នាគ មាក្ហិ់្ទធិកា ប៉ញុញុាងំ្ 
សនា អាក្នុ់សមាទន់តុ ចិរុាងំ្ រាក្ខ់្ចនតុ់ សាសាក្ណ់្តងំ្) ។ 

បលបថ្វ: សទវាទងំ្ឡាយ បដលឋតិសៅឰដ ៏អាកាសក្ថី បដល
ឋតិសៅសលើបផនដីក្ថី នារទងំ្ឡាយ បដលមានឫទន នុភាព
សលចើនក្ថី សូមអនុសមាទនា នូវបុណររបស់សយើង្ទងំ្ឡាយ 
សូមរក្ានូវលពះពុទនសាសនាអស់កាលជាយូរអបង្ឝង្សៅ ។ 

       អាកាសដ្ឋឌ  ច ភុមយដ្ឋឌ  ញទវា ន្តគា មហទិនិកា 
បុញ្ដ  ំញន្ត អនុញោទនថុ ចិរ ំរកខនថុ រាជាញន្ត ។ 

(អាកាសាតថ់្វ ចក្់ ភមុម៉ាត់ថ្វ សទវា នាគ មាក្ហិ់្ទធិកា ប៉ញុញុាងំ្ 
សនា អាក្នុ់សមាទន់តុ ចិរុាងំ្ រាក្ខ់្ចនតុ់ រាជាសនា) ។ 

បលបថ្វ: សទវាទងំ្ឡាយ បដលឋតិសៅឰដ ៏អាកាសក្ថី បដល
ឋតិសៅសលើបផនដីក្ថី នារទងំ្ឡាយបដលមាន ឫទន នុភាព
សលចើនក្ថី សូមអនុសមាទនា នូវបុណររបស់សយើង្ទងំ្ឡាយ សូម 
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រក្ានូវលពះរាជាទងំ្ឡាយអស់កាលជាយូរអបង្ឝង្សៅ ។ 

      អាកាសដ្ឋឌ  ច ភុមយដ្ឋឌ  ញទវា  ន្តគា មហទិនិកា  
បុញ្ដ  ំញន្ត អនុញោទនថុ ចិរ ំរកខនថុ ញាតញយ ។ 

(អាកាសាតថ់្វ ចក្់ ភមុម៉ាត់ថ្វ សទវា នាគ មាក្ហិ់្ទធិកា ប៉ញុញុាងំ្ 
សនា អាក្នុ់សមាទន់តុ ចិរុាងំ្ រាក្ខ់្ចនតុ់ ញាាក្ស់យ៉ា) ។ 

បលបថ្វ: សទវាទងំ្ឡាយ បដលឋតិសៅឰដ ៏អាកាសក្ថី បដល
ឋតិសៅសលើបផនដីក្ថី នារទងំ្ឡាយបដលមាន ឫទន នុភាព
សលចើនក្ថី សូមអនុសមាទនា នូវបុណររបស់ សយើង្ទងំ្ឡាយ 
សូមរក្ានូវញាតិទងំ្ឡាយអស់កាលជាយូរអបង្ឝង្សៅ ។ 

       អាកាសដ្ឋឌ  ច ភុមយដ្ឋឌ  ញទវា ន្តគា មហទិនិកា 
បុញ្ដ  ំញន្ត អនុញោទនថុ ចិរ ំរកខនថុ បាណិញន្ត ។  

(អាកាសាតថ់្វ ចក្់ ភមុម៉ាត់ថ្វ សទវា នាគ មាក្ហិ់្ទធិកា ប៉ញុញុាងំ្ 
សនា អាក្នុ់សមាទន់តុ ចិរុាងំ្ រាក្ខ់្ចនតុ់ ប៉ាណិសណ្ត) ។ 

បលបថ្វ: សទវាទងំ្ឡាយ បដលឋតិសៅឰដ ៏អាកាសក្ថី បដល
ឋតិសៅសលើបផនដីក្ថី នារទងំ្ឡាយបដលមាន ឫទន នុភាព
សលចើនក្ថី  សូមអនុសមាទនា  នូវបុណររបស់សយើង្ទងំ្ឡាយ 
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សូមរក្ានូវសតឝទងំ្ឡាយអស់កាលជាយូរអបង្ឝង្សៅ ។ 

       អាកាសដ្ឋឌ  ច ភុមយដ្ឋឌ  ញទវា ន្តគា មហទិនិកា 
បុញ្ដ  ំញន្ត អនុញោទនថុ ចិរ ំរកខនថុ ញន្ត សទា ។  

(អាកាសាតថ់្វ ចក្់ ភមុម៉ាត់ថ្វ សទវា នាគ មាក្ហិ់្ទធិកា ប៉ញុញុាងំ្ 
សនា អាក្នុ់សមាទន់តុ ចិរុាងំ្ រាក្ខ់្ចនតុ់ សនា សាក្ទ់) ។ 

បលបថ្វ: សទវាទងំ្ឡាយ បដលឋតិសៅឰដ ៏អាកាសក្ថី បដល
ឋតិសៅសលើបផនដីក្ថី នារទងំ្ឡាយបដលមាន ឫទន នុភាព
សលចើនក្ថី សូមអនុសមាទនា នូវបុណររបស់ សយើង្ទងំ្ឡាយ 
សូមរក្ានូវសយើង្ខញុ ំទងំ្ឡាយ សពឝៗកាលអស់កាលជាយូរ
អបង្ឝង្សៅ ។ 

អាកាសដ្ឋឌ  ន្លបជាព្តករកាពរ 

   រសីទវានិង្នារ      សទិតសៅភារភពបផនដ ី

ឬសលើអាកាសក្ថី       មានសិរដីឧ៏តថម 

សូមអនុសមាទនា         នូវបុណរជារបស់ខញុ ំ 

សហ្ើយសូមជួយ បថទ ំ     នូវសាសនាអស់កាលបវង្។ 
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   រសីទវានិង្នារ       សទិតសៅភារភពបផនដ ី
ឬសលើអាកាសក្ថី        មានសិរដីឧ៏តថម 
សូមអនុសមាទនា         នូវបុណរជារបស់ខញុ ំ 
សហ្ើយសូមជួយ បថទ ំ    នូវរាជាអស់កាលបវង្។ 
   រសីទវានិង្នារ      សទិតសៅភារភពបផនដ ី
ឬសលើអាកាសក្ថី       មានសិរដីឧ៏តថម 
សូមអនុសមាទនា        នូវបុណរជារបស់ខញុ ំ 
សហ្ើយសូមជួយ បថទ ំ     នូវពួក្ញាតិអស់កាលបវង្។ 
   រសីទវានិង្នារ       សទិតសៅភារភពបផនដ ី
ឬសលើអាកាសក្ថី        មានសិរដីឧ៏តថម 
សូមអនុសមាទនា        នូវបុណរជារបស់ខញុ ំ 
សហ្ើយសូមជួយ បថទ ំ            នូវសពឝសតឝអស់កាលបវង្។ 
   រសីទវានិង្នារ      សទិតសៅភារភពបផនដ ី
ឬសលើអាកាសក្ថី       មានសិរដីឧ៏តថម 
សូមអនុសមាទនា        នូវបុណរជារបស់ខញុ ំ 
សហ្ើយសូមជួយ បថទ ំ    នូវសយើង្ខញុ ំអស់កាលបវង្។ 
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ផាយញមាថ ចំញព្តះទិសទាងំ១០ 

    សញពឝ បុរតទិោយ ទិស្កយ សាថ  អញវរា សខុី 
ញោនថុ   (សាបស់ព ប៉រ៉ុាតថិ់ម៉ាយាក្ ់ ទិសាយាក្ ់សាតា់ អាក្ស់វរា 
សុខី សហានតុ) 

បលបថ្វ:  សតឝទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ (បដលសទិតសៅ) ក្បុង្ទិស 
បូព ៌សូមកុ្ំឱរមានសពៀរនឹង្គប  មានបតសសចក្ថីសុខ ។ 

    សញពឝ បុរតទិោយ អនុទិស្កយ សាថ  អញវរា    
សខុី ញោនថុ     (សាប់សព ប៉រ៉ុាត់ថិម៉ាយាក្ ់ អាក្នុ់ទិសាយាក្់ 
សាតា់ អាក្ស់វរា សុខី សហានតុ) 

បលបថ្វ:  សតឝទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្  (បដលសទិតសៅ) ក្បុង្ទិស
អាសរបយ ៍សូមកុ្ំឱរមានសពៀរនឹង្គប  មានបតសសចក្ថីសុខ ។ 

     សញពឝ ទកខិណ្ឋយ ទិស្កយ សាថ  អញវរា សខុី 
ញោនថុ    (សាបស់ព ទក្ខិ់ណ្តយាក្់ ទិសាយាក្ ់សាតា់ អាក្ស់វរា 
សុខី សហានតុ) 

បលបថ្វ:  សតឝទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្  (បដលសទិតសៅ) ក្បុង្ទិស
ទក្សណិ សូមកុ្ំឱរមានសពៀរនឹង្គប  មានបតសសចក្ថីសុខ ។ 
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    សញពឝ ទកខិណ្ឋយ អនុទិស្កយ សាថ  អញវរា   
សខុី ញោនថុ      (សាបស់ព ទក្់ខិណ្តយាក្ ់អាក្នុ់ទិសាយាក្់    

សាតា់ អាក្ស់វរា សុខី សហានតុ) 

បលបថ្វ:  សតឝទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្  (បដលសទិតសៅ) ក្បុង្ទិស
និរតី សូមកុ្ំឱរមានសពៀរនឹង្គប  មានបតសសចក្ថីសុខ ។ 

      សញពឝ  បចឆិោយ  ទិស្កយ សាថ  អញវរា សខុី  
ញោនថុ    (សាបស់ព ប៉ាច់ឆិម៉ាយាក្ ់ ទិសាយាក្ ់សាតា់ អាក្ស់វរា 
សុខី សហានតុ) 

បលបថ្វ:  សតឝទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្   (បដលសទិតសៅ) ក្បុង្ទិស
បសចឹម សូមកុ្ំឱរមានសពៀរនឹង្គប  មានបតសសចក្ថីសុខ ។ 

      សញពឝ បចឆិោយ អនុទិស្កយ សាថ  អញវរា     
សខុី ញោនថុ  (សាបស់ព ប៉ាចឆិ់ម៉ាយាក្ ់អាក្នុ់ទិសាយាក្ ់សាត់ា 
អាក្ស់វរា សុខី សហានតុ) 

បលបថ្វ:  សតឝទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្  (បដលសទិតសៅ)  ក្បុង្ទិស
ព្តយព័រ សូមកុ្ំឱរមានសពៀរនឹង្គប  មានបតសសចក្ថីសុខ ។ 
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     សញពឝ  មតថរាយ  ទិស្កយ  សាថ   អញវរា សខុី 
ញោនថុ    (សាបស់ព អ៊ុតាក្រ៉់ាយាក្ ់ទិសាយាក្ ់សាតា់ អាក្ស់វរា 
សុខី សហានតុ) 

បលបថ្វ:  សតឝទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្  (បដលសទិតសៅ)  ក្បុង្ទិស
ឧតថរ សូមកុ្ំឱរមានសពៀរនឹង្គប  មានបតសសចក្ថីសុខ ។ 

    សញពឝ មតថរាយ អនុទិស្កយ សាថ  អញវរា សខុី 
ញោនថុ (សាបស់ព អ៊តុាក្រ៉់ាយាក្ ់អាក្់នុទិសាយាក្ ់សាតា់ អាក្់
សវរា សុខី សហានតុ) 

បលបថ្វ: សតឝទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ (បដលសទិតសៅ) ក្បុង្ទិស 
ឦសាន សូមកុ្ំឱរមានសពៀរនឹង្គប  មានបតសសចក្ថីសុខ ។ 

    សញពឝ ញហដឌិោយ ទិស្កយ សាថ  អញវរា សខុី 
ញោនថុ    (សាបស់ព សហ្ដថិម៉ាយាក្ ់ទិសាយាក្ ់សាតា់ អាក្ស់វរា 
សុខី សហានតុ) 

បលបថ្វ: សតឝទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ (បដលសទិតសៅ) ក្បុង្ទិស
ខ្ចង្សលកាម សូមកុ្ំឱរមានសពៀរនឹង្គប  មានបតសសចក្ថីសុខ ។ 
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     សញពឝ មបរោិយ ទិស្កយ សាថ  អញវរា សខុី 
ញោនថុ    (សាបស់ព អ៊ុប៉ាក្រ់ុម៉ិាយាក្ ់ទិសាយាក្ ់សាតា់ អាក្ស់វរា 
សុខី សហានតុ) 

បលបថ្វ: សតឝទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ (បដលសទិតសៅ) ក្បុង្ទិស
ខ្ចង្សលើ សូមកុ្ំឱរមានសពៀរនឹង្គប មានបតសសចក្ថីសុខ ។ 

 

ផាយញមាថ ធម ៌

  សញពឝ សាថ  អញវរា ញោនថុ សខុិា ញោនថុ 
និទធុកាខ  ញោនថុ អពោបជា ញោនថុ អនីោ ញោនថុ 
ទីោយកុា ញោនថុ អញរាគា ញោនថុ សមផតថីហ ិ    
សមិជឈនថុ សខុី អាថ នំ បរហិរនថុ។  

(សាបស់ព សាតា់ អាក្ស់វរា សហានតុ សុខិា សហានតុ និទទុក្ខ្ច   
សហានតុ អាបព់ាប៉ាច់្ សហានតុ អាក្នី់ឃ្ល សហានតុ ទីឃ្លយុកា 
សហានតុ អាក្ស់រាគ សហានតុ សំាប៉ាតតី់ហិ្សាក្ម់ជិ្នតុ់ សុខី អាត់
ាណ្តងំ្ ប៉ាក្រ់ុហិាក្រ់ន៉តុ់) ។ 

បលបថ្វ: សូមឱរសពឝសតឝទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្កុ្ំមានសពៀរនឹង្
គប  សូមឱរបាននូវសសចក្ថីសុខ លបាសចក្ទុក្ខ កុ្ំពាបាទគប  
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កុ្ំមានសសចក្ថីលពួយចំបបង្ សូមឱរមានអាយុបវង្ កុ្ំឱរមាន
សរារ សូមឱរបានសសលមចសោយសមផតថិទងំ្ឡាយ សូមរក្ា
នូវខវួនឱរជាសុខចុះ ។ 

       ទុកខបផាថ  ច និទធុកាខ  ភយបផាថ  ច និពមយ  
ញស្កកបផាថ  ច និញសាកា ញោនថុ សញពឝបិ            
បាណិញន្ត ។ 

(ទុក្ខ្ចបប៉់ាតា់ ចក្ ់ និទទុក្ខ្ច ភាក្យ៉់ាប់ប៉ាតា់ ចក្ ់ និពភាក្យ់ា 
សសាកាបប៉់ាត់ា ចក្ ់និសសសាកា សហានតុ សាបស់ពបុិ ប៉ាណិសណ្ត) ។ 

បលបថ្វ: សតឝទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ បដលដល់សហ្ើយនូវសសចក្ថី
ទុក្ខ សូមឱរជាសតឝ បាតស់សចក្ថីទុក្ខសៅ បដលដល់សហ្ើយនូវ
ភយ័ សូមឱរជាសតឝបាតភ់យ័សៅ បដលដល់សហ្ើយនូវសសចក្ថី
សសាក្ សូមឱរជាសតឝបាតស់សចក្ថីសសាក្សៅសហាង្ ។ 

999 

 

 

*ចយមាសប្បាក់ ពតិោអស់ ចយមិនរខ្ាះ គឺចាំរណះ។  
*ររៀនរប្ចើនរកើនចាំរណះ កាល យោបណឌិ ត ឯកនុងចិតតប្តូវមានសីល               
ោប្បចាំ រទើបប្បរសើ រ។       (ហុង សុវណ្ណា ររត៉)  
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រញបៀបផាយញមាថ ឱរខវួនឯង 

អហ ំ សខុិញា ញោមិ និទធុញកាខ  ញោមិ  អញវញរា 
ញោមិ អពោបញជា ញោមិ អនីញោ ញោមិ សខុី 
អាថ នំ បរហិរាមិ។ 

សូមឱរអាាយ អញបានដល់នូវសសចក្ឋីសុខ កុ្ំបីមានទុក្ខសេើយ 
សូមឱរអាាយ អញជាអបក្មនិមានសពៀរ មនិមានពាបាទ មនិ
មានសសចក្ឋីលពួយលំបាក្ ចូររក្ាខវួនសៅជាសុខចុះ។ 

999 

 

 

 

 

*ទឹកសមុប្ទរាប់រប៉ាតរតានមិនអស់          រប្ចើនរមាល៉ ះស្តោស់មានរសនប្ប 
ជនណ្ណរប្សកឃ្លល នដចូរមេចកេី                មិនអាចអាប្ស័យទកឹរនាះបាន 
្បមាដចូោជនកាំណ្ណញ់                       មានប្ទពយរ ររពញរគហោា ន 
វោិជ យសស័កេិថាន ក់រថាើងថាា ន                   អនកផងមិនបានសុខ្រោយស្ករ។ 
ទឹកស្កបសូមបមួីយទកូនដ                      ក៏គង់គបបដីល់ជនា 
ពសិ្ករប្កបផឹករសគងាគ                         កមាច ត់រវទនាោសុខ្ស្កន េ 
្បមាដចូជនមិនកាំណ្ណញ់                     ប្ទពយតិចរមេចមិញគង់ស្ចកោន 
រោះយសស័កេិោបភាពរសាើ ប្បាណ        អនកផងស្តងបានសុខ្រោយស្ករ។ 
                                                (ឆឹង កាន) 
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បតថទិានគាថ្វបយញទវា  

យ ញទវា សនថិ វិោរវាសនិី ថូញប ឃញរ  
(យា សទវាក្ា់ សនតិ់ វហិារ៉ាក្វ់ាសិណី ថូសប ៉ឃ្លក្ស់រ)៉ 

 ញព្តធិឃញរ តហ ឹតហ ឹា ធមយទាញនន ភវនថុ 
(សព្តធិឃ្លក្ស់រ ៉ាក្ហឹ់្ង្ ាក្់ហឹ្ង្ ា ធម័មាក្ទ់សននាក្ ់ភាក្វ់ន័តុ) 

  បូជិា ញស្កតទឹ កញរាញនថធ វិោរមណឍ ញល 
( ប៉ជិូា សសាតថឹង្ កាក្ស់រ៉ានសតធាក្ ់វហិារ៉ាក្ម់ន៉់ឌាក្ស់េ ) 

 ញថរា ច មជា នវកា ច ភិកខញវា ស្ករាមិកា 
(សថរ៉ា ចក្ ់ម៉ាច់្  នាក្វ់ាក្ក់ា ចក្ ់ភកិ្ខ្ចក្ស់វា សារ៉ាមកិា) 

ទានបតី មបាសកា គាោ ច ញទស្ក និគោ 
(ទនាក្ប៉់ាក្តី់ អ៊ប៉ុាសាក្ក់ា គមា ចក្ ់សទសា និគក្់មា) 

 ច ឥសសរា សបោណភូា សខុិា ភវនថុ ញត 
(ចក្ ់អុិសសាក្រ៉់ា សាបប៉់ាណ្តក្ភ់ាូ សុខិា ភាក្វ់ន័តុ សត) 

ជោពុជា ញយបិ ច អណឍ សមមវា សញំសទជាា 
(ជាក្ោ់ពុជា សយប៉ុិ ចក្ ់អនឌ់ាក្សំ់ាភាក្វ់ា សំាង្សសទក្ជ់ាា) 
 អថញវាបបាតិកា និយោនិកំ ធមយវរ ំបដិចច 

(អាក្ថ់្វក្ស់វាប៉ាក្ប៉់ាតិកា ននយានិកាងំ្ ធម័មាក្វ់ាក្រុ់ាងំ្ ប៉ាក្ដិ់ចចក្)់ 
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ញត សញពឝបិ ទុកខសស កញរានថុ សខំយ ំឋាតុ ចិរ ំ 
(សត សាបស់ពបុិ ទុក្ខ្ចស់សាក្ ់កាក្ស់រ៉ានតុ សំាង្ខ្ចក្់យុាងំ្ ឋាតុ ចិរុាងំ្ ) 

 សតំ ធញោយ  ធមយធរា ច បុគគោ សញងោ ញោតុ 
(សាក្ា់ងំ្  ធម័សមា ធ័មមាក្់ធាក្់រា ចក្ ់ប៉រុគក្់ោ សំាង្សឃ្ល សហាតុ) 

សមញគាគ  វ អាទ យ ច ហាិយ ច អញមហ  
(សាក្ម់ារស់គ វាក្ ់អាតថ់្វយាក្ ់ចក្ ់ហិ្ាយាក្ ់ចក្ ់អាមំាក្ស់ហ្ ) 

រកខតុ សទនញោយ  សញពឝបិ ធមយចារញិន្ត វុឌណ ឹ
(រាក្ខ់្ចក្តុ់ សាតធ់ម័សមា សាបស់ពបុិ ធម័មាក្់ចរសិនា វុឌធឹង្) 

សមោបុញណយោម ធោយ រយិបផញវទិញត ។ 
(សំាប៉ាប៉ណីុយាមាក្ ់ធម័មារយ៉ិាប់ប៉ាក្ស់វទិសត) 

បលបថ្វ: យ ញទវា សនថិ វិោរវាសនិី ថូញប ឃញរ 
ញព្តធិឃញរ  តហ ឹ  តហ ឹ  សទវាទងំ្ឡាយឯណ្ត មាន
លបលក្តីសៅក្បុង្វតថជាទីសៅននសង្ឃ ឰដស៏ខឿនលពះសថូប ឰដ៏
សខឿនលពះសព្តធិលពឹក្សក្បុង្ទីសនាះៗ ា ធមយទាញនន ភវនថុ 
បូជិា សទវាទងំ្ឡាយសនាះ ជាបុរគល រឺសយើង្បូជាសហ្ើយ 
សោយធមយទន ញស្កតទឹ កញរាញនថធ វិោរ មណឍ ញល ចូរ
សធឝើនូវសួសថី ក្បុង្មណឍ លននវតថជាទីសៅននសង្ឃសនះ ញថរា ច 
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មជា នវកា ច  ភិកខញវា  ភកិ្ខុទងំ្ឡាយជាសថរៈក្ថី   
ជាក្ណ្តថ លក្ថី   សទើបនឹង្បសួថយីក្ថី  ស្ករាមិកា  ទានបតី 
មបាសកា ឧបាសក្ និង្ឧបាសិកាទងំ្ឡាយ បដលជា
មាច ស់ននទន លពមទងំ្អារាមកិ្ជន រឺសញាមវតថក្ថី គាោ ច 
ញទស្ក និគោ ច ឥសសរា ជនទងំ្ឡាយ បដលជាអបក្
លសុក្ក្ថី ជាអបក្លបសទសក្ថី ជាអបក្និរមក្ថី បដលជាឥសសរៈជាធំ
ក្ថី  សបោណភូា សខុិា ភវនថុ ញត សតឝទងំ្ឡាយ
សនាះ ចូរឱរបានដល់នូវសសចក្ថីសុខ ជោពុជា ញយបិ ច 
អណឍ សមមវា សញំសទជាា អថញវាបបាតិកា មយួ
វញិសទៀត សតឝទងំ្ឡាយឯណ្ត បដលជាជោពុជៈក្ំសណើ ត
ក្ថី បដលជាអណឍ ជៈក្ំសណើ តក្ថី បដលជាសំសសទជៈក្ំសណើ តក្ថី 
បដលជាឧបបាតិក្ៈក្ំសណើ តក្ថី និយោនិកំ ធមយវរ ំបដិចច 
ញត សញពឝបិ ទុកខសស កញរានថុ សខំយ ំសតឝទងំ្ឡាយ
ទងំ្អស់សនាះ កាលសបើបានអាលស័យ នូវធមដ៌ល៏បសសើរ ជា
និយានិក្ធមស៌ហ្ើយ ចូរសធឝើនូវធម ៌ ជាសលរឿង្អស់សៅននទុក្ខ
ចុះ ឋាតុ ចិរ ំ សតំ ធញោយ  សូមឱរធមរ៌បស់សបផុរស
ទងំ្ឡាយ សទិតសៅអស់កាលយូរអបង្ឝង្សៅ ធមយធរា ច 
បុគគោ បុរគលអបក្លទលទង្នូ់វធមទ៌ងំ្ឡាយ (ចូរសទិតសៅ
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អស់កាលយូរអបង្ឝង្សៅ) សញងោ ញោតុ សមញគាគ  វ 
សូមលពះសង្ឃលពមសលពៀង្គប  អាទ យ ច ហាិយ ច 
សដើមផសីសចក្ថីចសលមើនផង្  សដើមផសីសចក្ថីសសលមចផលលបសយាជន ៍
ផង្ អញមហ រកខតុ សទនញោយ  សញពឝបិ ធមយចារញិន្ត សូម
លពះសទនមយរក្ានូវសយើង្ទងំ្ឡាយ សូមរក្ានូវអបក្បដល
លបលពឹតថធមទ៌ងំ្ឡាយទងំ្អស់ផង្ វុឌណ ឹ សមោបុញណ-
យោម ធោយ រយិបផញវទិញត សូមឱរសយើង្ទងំ្ឡាយ 
បានដល់នូវសសចក្ថីចសលមើនក្បុង្ធម ៌ បដលលពះអរយិៈទងំ្ 
ឡាយ សោក្សបមថង្សហ្ើយ ។ 

យញទវា (បលបជាព្តក្រកាពរ) 

សយើង្ខញុ ំទងំ្អស់គប      សូមបូជាសោយធមយទន 

ដល់សទវាបដលមាន   សៅទីឋានវតថសនះក្ថី។ 

នាសខឿនលពះសថូប      ឬសៅនាសខឿនសចតិយ 

សូមមានចិតថសមលតី      សធឝើទឹក្ដីទីវតថសនះ។ 

សូមបានសុខសួសថី     ទុក្ខសសាក្អឝីកុ្ំមានសសាះ 

មា៉ង្សទៀតសង្ឃទងំ្អស់   បដលមានផបួសជាសថរៈ។ 
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ញយ ច តតទ ន ជាននថិ       ញទវា គន្តថឝ  និញវទយុ។ំ  
(សយ ចក្ ់ាតថ់្វក្ ់នាក្ ់ជាណនតិ់   សទវា គនា់ឝ  និសវទក្យ់៉ុង្) 

សញពឝ ញោកមហិ ញយ សាថ   ជីវន្តថ ោរញហតុកា 
(សាបស់ព សោកាហិំ្ សយ សាតា់    ជីវន័ាហារ៉ាក្់សហ្តុកា) 

មនុញ្ដ  ំញភាជនំ សញពឝ       លភនថុ មម ញចតស្កតិ ។ 
(មាក្នុ់ញញុាងំ្ សភាជាក្ណ់្តងំ្ សាបស់ព ោក្ភ់ានតុ់ មាក្ម់ាក្ ់សចាក្ស់ាតិ)។ 

បលបថ្វ:  យ ំកិញ្ច  ិកសុលកមយំ កតថពឝំ កិរយិ ំមម អំសពើ
ជាកុ្សលឯណ្តមយួបដលខញុ ំរបផសីធឝើ  កាញយន វាចា 
មនស្ក សោយទឝ រទងំ្បី រឺ កាយ វាច ចិតថ តិទញស    
សគុតំ កតំ អំសពើជាកុ្សលទងំ្អស់សនាះ បដលខញុ ំបានសធឝើ
សហ្ើយ ជាកុ្សលអាចនឹង្នាឱំរសៅសក្ើតក្បុង្សាទ ននលតលតិង្ស
សួរប៌ាន ញយ សាថ  សញ្ដ  ិ ញន្ត អតទិ សតឝទងំ្ឡាយ   
ឯណ្តរឺមនុសស ឬសទវា ឬលពហ្យ បដលជាសតឝមានសញ្ញដ ក្ថី 
ញយ ច សាថ  អសញ្ដ ិញន្ត សតឝទងំ្ឡាយឯណ្ត ជា
អសញ្ដ ីសតឝរឺ សតឝឥតសញ្ញដ ក្ថី កតំ បុញ្ដផល ំ មយហ ំ   
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សញពឝ ភាគី ភវនថុ ញត សតឝទងំ្ឡាយទងំ្អស់សនាះ ចូរ
ឱរបាន នូវចំបណក្ផលននបុណរ សហ្ើយចូរសសាយនូវផលនន 
បុណរបដលខញុ ំបានសធឝើសហ្ើយ បានឧទធិសផាយឱរសៅសនះចុះ 
ញយ តំ កតំ សវុិទិតំ ទិនបំ បុញ្ដផល ំ មយ បុណរ
បដលខញុ ំបានសធឝើសហ្ើយសនាះ សបើសតឝទងំ្ឡាយឯណ្តបានដឹង្
ចាស់សហ្ើយ សតឝទងំ្ឡាយសនាះចូរ ឱរបានសសាយនូវផល
ននបុណរ បដលខញុ ំបានឧទធិសឱរសៅសនាះចុះ ញយ ច តតទ ន 
ជាននថិ មា៉ង្សទៀត បណ្តថ អស់សតឝទងំ្សនាះ សបើសតឝ
ទងំ្ឡាយឯណ្ត មនិបានដឹង្នូវបុណរបដលខញុ ំបានសធឝើសហ្ើយ
សនាះ ញទវាគន្តថឝ  និញវទយុ ំ សូមសទវាទងំ្ឡាយ
អសញ្ជ ើញ សៅឱរដំណឹង្ដល់សតឝទងំ្ឡាយសនាះ ឱរបានដឹង្ 
ផង្ថ្វ ជនឯសណ្តះសរបានសធឝើបុណរសហ្ើយ សរឧទធិសផាយ
ផលបុណរសនាះ មក្ដល់អបក្ទងំ្ឡាយៗ ចូរអនុសមាទនា
សលតក្អរនឹង្បុណរសរសនាះចុះ សញពឝ ញោកមហិ ញយ សាថ  
ជីវន្តថ ោរញហតុកា សតឝទងំ្ឡាយឯណ្តក្បុង្សោក្
ទងំ្អស់ បដលអាលស័យនូវអាហារ សហ្ើយរស់សៅ មនុញ្ដ ំ 
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ញភាជនំ សញពឝ លភនថុ មម ញចតស្កតិ សតឝទងំ្ឡាយ
ទងំ្អស់សនាះចូរឱរបាននូវសភាជនជាទីគបច់ិតថបដលសសលមច 
សោយបុញ្ដឫទនិ ាមចិតថបដលខញុ ំឧទធិសផាយសៅឱរសនាះចុះ ។ 

យ ំកញិ្ច  ិ(បលបជាព្តក្រកាពរ) 
ក្មយជាកុ្សលឯណ្ត   បដលជាការឥតសៅហ្យង្ 

សយើង្ខញុ ំបានក្សាង្    សោយទឝ រកាយវាចចិតថ។ 

កុ្សលទងំ្អស់សនាះ     អាចជួយ សោះជួយ បង្ខិត 

នាសំតឝឱរជាបច់ិតថ      សទិតសៅនាសាទ នឧតថម។ 

សតឝណ្តមានសញ្ញដ       រឺសទវា មនុសស ឬលពហ្យ 

បដលមានស័ក្ថិតូចធំ     លពមទងំ្សតឝឥតសញ្ញដ ។ 

ចូរបានចំបណក្បុណរ   បដលជារុណលអនថវថ្វវ   

សយើង្ខញុ ំបានរចនា       ចតប់ចង្ការកុ្សលហ្បឹង្។ 

មា៉ង្សទៀតសតឝឯណ្ត    ង្ យអសាច ររពុំបានដឹង្ 

សូមសទវាសៅបថឹង្      ជាដំណឹង្យ៉ាង្សនះថ្វ។ 
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នរជនសៅឯសណ្តះ         លសីឬលបុសបានលជះថ្វវ  

ក្សាង្បុញ្ដក្ិរយិា       វតទុជាផវូវសឆើត្យ។ 

សហ្ើយសរឧទធិសផល      ឱរបានដល់អបក្ទងំ្ឡាយ 

ចូរមានចិតថលសស់លសាយ   បនធនក់ាយទទួលយក្។ 

សតឝសោក្ទងំ្អស់សនាះ   បដលបានរស់តសរៀង្មក្ 

សោយបានបរសិភារ      នូវអាហារសទើបរស់បាន។ 

សតឝទងំ្អស់សនាះណ្ត    បានសុខ្ចសពឝលរបល់បាណ 

អាហារយ៉ាង្ចំណ្តន  សូមឱរបានកុ្ំខ្ចនសេើយ។ 
                         3 

 

 

 

 

*រាប្តីស្វង ចាំរ ះស្តអនកភាា ក់រឭក (អនករដកមិនលក់) រយជនស៍្វង  
ចាំរ ះស្តអនករនឿយហត់ សងារវដ តស្វងចាំរ ះស្តបុគគល លមិន
ដងឹចាស់នវូប្ពះសទធមា។ 

*បុគគលកាលសែះស្សែង  រកកលាណមិតត  របើមិនបានមិតត ដប៏្បរសើ រ 
ោងខ្លួន  ឬមិតតស្ដលរសាើ នងឹខ្ លួនរទ  គបបបី្បប្ពតឹតរៅស្តមាន ក់ឯង ឱ្យ 
ខ្ចជ ប់ខ្ ជួនវញិ  រប្ ះថា   សោយតាគុណ  មិនមានកនុងបុគគល ល 
រឡើយ។  
                                    (ប្ពះគាថាធមាបទ) 
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ខភង្ខ់ភស់ក្ថី អាចរយិបូការា ច អាចររទងំ្ឡាយមាន
ឧបការក្ថី ោាបិា បិយ មមំ មាា និង្បិាជាទី
លសឡាញ់ននខញុ ំក្ថី សរុញិយចនធិោ រាជា លពះអាទិតរ    
លពះចនធ និង្លពះរាជាក្ថី គុណវន្តថ  នរាបិ ច មយួវញិ
សទៀត ជនទងំ្ឡាយបដលជាអបក្មានរុណក្ឋី លពោយ  ោរា 
ច ឥន្រន្តធ  ច ពួក្លពហ្យក្ថី មារក្ថី លពះឥន្ទនធទងំ្ឡាយក្ថី 
ញោកបាោ ច ញទវា សទវាទងំ្ឡាយជាអបក្រក្ានូវ
សោក្ក្ថី យញោ មិាថ  មនុសា ច យមរាជក្ថី ពួក្មនុសស
ជាទីរាបអ់ានគប ក្ថី មជឈាថ  ញវរកិាបិ ច មយួវញិសទៀត
សតឝទងំ្ឡាយបដលមានចិតថជាឧសបកាខ ក្ថី មានសពៀរនឹង្គប ក្ថី 
សញពឝសាថ  សខុី ញោនថុ សតឝទងំ្ឡាយចូរ ឱរបាននូវ
សសចក្ថីសុខ បុញ្ញដ និ បកានិញម បុណរទងំ្ឡាយ
បដលខញុ ំបានសធឝើសហ្ើយ សខុញ្ច  តិវិធំ ញទនថុ សូមឱរបាន
នូវសសចក្ថីសុខទងំ្បីលបការ (រឺសុខក្បុង្មនុសស សទវា នឹង្
លពះនិព្តឝ ន) ខិបផបំាញបថ ញវាមតំ អបក្ទងំ្ឡាយចូរដល់
នូវលពះនិព្តឝ ន ស យ្ ះ អមតៈ សោយ្បរ់ួសរានទ់នច់ិតថ ។ 

999 
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វាក្រ់តុាក្ស់មា នាសថ្វ ប៉ាចស់ចកាក្ពុ់ធសធា ចក្ ់ សំាង្សឃ្ល នាសថ្វត 
ាក្ស់រ៉ា មាក្មុ់ាងំ្  សត  សសាតាក្ម់ានុភាសវនាក្់  មាសរាកាសំាង្  ោក្ ់
ភានតុ់ មា )។ 

បលបថ្វៈ  ឥមិន្ត បុញ្ដកញមយន សោយបុញ្ដក្មយសនះផង្ 
ឥមិន្ត មទធិញសន ច សោយព្តក្រឧទធិសសនះផង្ ខិបោហ ំ
សលុវញភ ញចវ តណហុ បោទានញឆទនំ ខញុ ំរបផបីានសោយ
អយនូវការកាត់ផ្តថ ចត់ណ្តា  និង្ឧបាទនសោយ្បរ់សួរាន់ 
ញយសន្តថ ញន ហនី្ត ធោយ  ធមទ៌ងំ្ឡាយណ្ត បដលសថ្វក្
ទបមានក្បុង្សនាថ ន (ននខញុ ំ) យវនិព្តឝ នញា មមំ       
នសសនថុ សពឝទា ញយវ ធមស៌ថ្វក្ទបទងំ្សនាះ ចូរវនិាស
សៅ(ចក្សនាថ ន)ននខញុ ំសពឝៗកាលដរាបដល់លពះនិព្តឝ ន   យតទ 
ជាញា ភវាភញវ ខញុ ំសក្ើតសហ្ើយក្បុង្ភពតូចនិង្ភពធំណ្តៗ 
មជុចិញាថ  សតិបផញញ្ញដ  សញលវញខា វីរញិយមហិ វា 
សូមឱរជាអបក្មានចិតថលតង្ ់មានសាយ រតី និង្លបាជាញ  ទងំ្សូម
ឱរមានចិតថផូរផង្ ់ នឹង្សសចក្ថីពាយាមផង្ (ក្បុង្ភពសនាះៗ) 
ោរា លភនថុ ញន្តកាស ំ កាតុញ្ចវីរញិយស ុ ញម មារ
ទងំ្ឡាយចូរកុ្ំបាននូវឱកាស សដើមផសីធឝើ (នូវសសចក្ថីអនថរាយ) 
ក្បុង្ពាយាមទងំ្ឡាយននខញុ ំ ពុញទាន  ទីបវញរា ន្តញថ្វ 
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លពះពុទនដូចជាលបទីបដល៏បសសើរ លពះអង្គជាទីពឹង្ (របស់ខញុ ំ)    
ធញោយ  ន្តញថ្វ វរតុថ ញោ លពះធមដ៌ឧ៏តថមបវរជាទីពឹង្ 
(របស់ខញុ ំ) ន្តញថ្វ បញចចកពុញទាន  ច លពះបសចចក្ពុទន ក្ជ៏ាទី
ពឹង្(របស់ខញុ ំ) សញងោ ន្តញថ្វតថញរា មមំ លពះសង្ឃក្ជ៏ាទី
ពឹង្ដល៏បសសើររបស់ខញុ ំ ញត ញស្កតថោនុភាញវន សោយ   
ឧតថមានុភាពននលពះពុទន លពះធម ៌ លពះបសចចក្ពុទន និង្ លពះ
សង្ឃទងំ្ឡាយសនាះ ោញរាកាស ំ លភនថុ ោ មារចូរកុ្ំ
បាននូវឱកាសសេើយ។ 

ខោបនគាថ្វ 

ញយ ញកចិ ខុទធកា បាណ្ឋ   មហន្តថ បិ មយ ហា 

ញយ បាញណញក បោញទន  កាយវាចាមញនហ ិវា 

បុញ្ដ ំ ញម អនុញោទនថុ        គណហ នថុ ផលមុតថមំ  

ញវរញិន្ត ញច បមុញ្ចនថុ         សពឝញទាស ំខមនថុ ញម ។ 

(សយ សក្ចិ ខុទទក្ក់ា ប៉ាណ្ត មាក្ហ់្នា់បុិ មាក្យ់ា ហាក្ា់ សយ ប៉ា
សណសក្ ប៉ាក្ម៉់ាសទនាក្់ កាយាក្វ់ាចមាក្ស់នហិ្  វា ប៉ញុញុាងំ្ សម អាក្់
នុសមាទនតុ់  គនហ់្នតុ់  ផ្តក្ោ់ក្ម់៉តុាក្មុ់ាងំ្  សវរសិនាសច  ប៉ាក្ម់៉ញុ 
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ចនតុ់ សាបព់្តក្ស់ទសំាង្ ខ្ចក្ម់ន៉តុ់ សម)។  

បលបថ្វៈ  ញយញកចិ ខុទធកា បាណ្ឋ មហន្តថ បិ មយ 
ហា សតឝទងំ្ឡាយណ្តមយួ ជាសតឝតូចក្ថី ធំក្ថី បដលខញុ ំ
សមាវ បស់ហ្ើយ ញយបាញណញក បោញទន កាយវាចា
មញនហ ិវា សទះសតឝទងំ្ឡាយណ្តពួក្ខវះ (បដលខញុ ំសបៀត 
សបៀនសហ្ើយ) សោយកាយ វាច ចិតថ សលព្តះសសចក្ថីលបមាទ 
បុញ្ដ ំ ញម អនុញោទនថុ (សតឝទងំ្សនាះ) ចូរអនុសមាទនា
សលតក្អរចំសព្តះបុណររបស់ខញុ ំ គណហ នថុ ផលមុតថមំ ចូរ
ទទួលនូវផលដឧ៏តថមចុះ ញវរញិន្ត ញច បមុញ្ចនថុ សបើ(សតឝ
ទងំ្ឡាយណ្ត) មានសពៀរនឹង្គប  (សតឝទងំ្ឡាយសនាះ) ចូរ
រចួរសោះចក្សពៀរសនាះសៅ សពឝញទាស ំ ខមនថុញម សូម 
សតឝទងំ្ឡាយអតនូ់វសទសទងំ្ពួង្ដល់ខញុ ំ ។  

999 

 
 

*ស្កធុជន ប្សឡាញ់បុណយ ងាយរធែើ បុណយ ឯទជ៌ុន ចិតតទប្មន ់ រធែើ ពុ ាំរកើត    
របើបាបវញិ រគងាយរធែើ  ពុ ាំញរញើត អនកប្បាជារឆើត រធែើ ពុ ាំរកើត               
រប្ ះរខ្ ពើមបាប។   (សរមេចប្ពះសងឃរាជ ជួន ណ្ណត ) 
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បទអធិដ្ឋឌ ន សរញសើរស្កសន្ត 

     សូមឱរសាសនាលពះសមភុទន រុង្សរឿង្បំផុតអស់កាលយូរ 
សូមលពះសទនមយបរមលរូ សទិតសសទរសៅយូរលរប៥់០០០ ។ 

     សូមឱរលពះពុទនសាសនារុង្សរឿង្ចសលមើន សូមឱរលពះពុទន
សាសនាផាយទូសៅសពញសក្លសោក្     សូមឱរសោក្
ទងំ្មូលបានលបក្បសោយសនថិភាព លពះសក្រមុនីសមភុទន
លទង្ល់ាស់ថ្វ  នតទិ សនថិ បរ ំសខុំ ពុំមានសសចក្ថីសុខដនទ
សលៅអំពីសសចក្ថីសងបស់េើយ ។៚ 

 

សទិនិយចនគាថ្វ 

សទិនមតទុ សទិនមតទុ             សទិនមតទុ ឥទំ ផល ំ

ឯតសយ ឹរតនតថយសយ ឹ         សមផស្កទនញចតញស្ក។ 
      សូមផលននចិតថបដលលជះថ្វវ  ក្បុង្លពះរតនលតយ័សនាះ 
ផលសនះចូរជាផលសសលមច    ចូរជាផលសសលមច   ចូរជា
ផលសសលមច។៚ 
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ធមយញទសន្តយចនគាថ្វ 
បអារាធន្តធមយកថិកសន្មថងលពះធម៌ញទសន្ត  

 លពោយ  ច ញោកាធិបតី សហមផតី  

 កតញ្ជល ីអននិវរ ំ  អាយចថ  

 សនថីធ សាថ បផរជកខជាតិកា     

 ញទញសតុ  ធមយំ អនុកមផមិំ  បជំ ។   

 សទនមយញភរ ឹ វិនយញ្ច   កាយ ំ   

 សតុថញ្ច  ពននំ អភិធមយចមយំ  

 អាញកាដយញន្តថ   ចតុសចចទណឍំ     

 បញព្តឝ ធ ញនញយរ  បរសិ្កយ  មញជឈ ។ 

ឯវំ សហមផតី លពោយ        ភគវនថំ អាយចថ  

តុណហី ភាញវន តំ ពុញទាន        ការញុញ្ដន្តធិវាសយ 

តោហ  វុដ្ឋឌ យ បាញទន       មិគទាយ ំតញា គញា  
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បព្តច វគោទញយ ញនញយរ   អម ំបាញយស ិធមយញា 

តញា បភូតិ សមភុញទាន        អនូន្ត ធមយញទសនំ  

ោឃវសានិ ញទញសស ិ   សាថ នំ  អតទសទិនកំ។ 

ញតន ស្កធុ អញយោ ភញនថ  ញទញសតុ ធមយញទសនំ  

សព្តឝ យធិ បរសិ្កយ         អនុកមផមផ ិកាតញវ។ 

បលបថ្វ : លគសនាះសហ្មផតី  លពហ្យជាឥសូរសោកា  

ចូលគល់លពះសាសាថ   សលើក្ហ្ាទ សិសរារាប។  

សហ្ើយសព្តលព្តក្រទូលថ្វ         សូមក្រុណ្តសសថចលទង្់លជាប  

ដផតិសតឝអនទ់ន់ទប  ទុពឝលភាពបាបនលក្លកាស់។  

ទនធឹង្លពះធមន៌ថវ  ជានិសសយ័បចចយ័ចាស់  

ឥេូវលទង្ប់ានលាស់                សលតក្អរណ្តស់ពុំក្សនថើយ។  

សតឝខវះលកាស់សោយកាម           មនិយល់ាមនលតលក្ខណ៍សេើយ  

ឥេូវយល់ខវះសហ្ើយ                   សោយអំណ្តចលពះមានបុណរ។  

សបើបានសាថ ប់សទសនា                បញ្ញដ កាវ ខ្ចវ ងំ្សលើសមុន  

សូមលពះដ៏មានបុណរ                លទង្ន់ិមនថលាស់សទសនា។  
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លពះធមជ៌ាសូររបសង្  រះសេើង្បចង្ចងំ្រង្ស ី 

បំភវសឺោក្ទងំ្បី  ឱរយល់ផវូវឋានសុខ្ច។ 

        សហ្មផតីលពហ្យ    ឱនបង្គំអារាធនា 

សសមថចលពះភរវា        សោយគថ្វយ៉ាង្សនះឯង្។ 

លពះពុទនលទង្អ់នុកូ្ល      លពមទទួលនឹង្សបមថង្ 

សោយតុណាី ភាពបថវង្     ាមភាវៈរុណក្រុណ្ត។ 

សទើបសលកាក្ចក្ទីសនាះ    ភន្ទកាថ ស ភ្ ះនលពមរិទ 

យាង្សចញចរលីោ      ពីទីសនាះសោយលពះបាទ។ 

ញុាំង្សតឝចូលពុទនចលក្    មានបញ្ច វរគីយជ៍ាអាទិ៍ 

ឱរផឹក្អលមតឹជាតិ      រសនិព្តឝ នាមធមយា។ 

ចបស់ដើមពីសនាះឯង្      លទង្ស់បមថង្ធមស៌ទសនា 

សធឝើពុទនលក្ឹតា         អស់វសាបសសិបលបា។ំ 

ពុំថយពុំបននូរ          លបសយាជនយូ៍រអបង្ឝង្ ប្  ំ

សសលមចបុញ្ដក្មយ                       ដល់សពឝសតឝទងំ្ភពលតយ័។ 

សហ្តុសនាះឥេូវសនះ    សយើង្ខញុ ំសនះសាទរនលក្ 

បពិលតលពះរុណនថវ     សូមនិមនថសលបាសសទសនា។ 
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អារាធន្តលពះធមយញទសន្ត 
អនុសមាទនា          សនះជាលគកាលសមរួរ 

សាង តស់សងៀមចទំទួល    ឱជារសលពះធមន៌ថវ។ 

សយើង្ខញុ ំលពះក្រុណ្ត     សពញសលតៀបលាអរសពក្នលក្ 

សផធៀង្សាឋ បច់ប់សសចក្ឋី      នូវអតទនយ័រសលពះធម។៌ 

ធមល៌ពះជាឱសថ       ថ្វវ បរសុិទននថវបវរ 

បានសលបឱសថលអ      រឺលពះធមល៌ពះសាសាឋ ។ 

លពះធមធ៌មយរង្ស ី         ចងំ្រសយីនលតសោកា 

ពំុមានពនវឺណ្ត         ចនធសុរយិាសលបៀបពំុបាន។ 

បពិលតលពះរុណមាច ស់      រង្អ់ាសនៈធមាយ ថ្វក ន 

សមាថ សលបាសលបទន      សផឋើមសបមឋង្ធម៌សទសនា។ 

សដើមផញុីាងំ្សយើង្ខញុ ំ       អបរ់ចិំតថកាយវាច 

ដុះខ្ចតនូ់វបញ្ញដ          ឱរភវថឺ្វវ លគសនះសហាង្៕ 

ឧកាស ធមយ ំអារាធនំ ក្សរាម ិ(សូមសគរពអារាធនាលពះធម)៌  

                                                          (សោយ ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 
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សរញសើរលពះធមយញទសន្ត 
សាធុ សាធុ លពះរុណមាច ស់  រង្ធ់មាយ សនៈសបមឋង្ធម៌ 

ស័ក្ឋិសមរមរណ្តស់នថវបវរ   ជាសាវក័្លអក្បុង្សាសនា។ 

សិក្ាសរៀនសូលតធមវ៌និយ័    ឱវាទជិនលសីសាសាឋ ចររ 

បញក្បចក្សសចក្ឋីអតទខវឹមសារ  មាននយ័ពិសាឋ រពីសរាះនលក្។ 

ញុាងំ្ចិតឋបរស័ិទឱរសលតក្អរ    បានសាឋ បល់ពះធមវ៌សិសសនថវ 

សទន សជឿរុណរតនលតយ័    ពុទនធមល៌អនលក្ក្បុង្សោកា។ 

ដូចផ្តង ររបស់បដលសរបិទ     សលទលទីង្ងឹ្តឱរភវថឺ្វវ  

សំសលៀង្កាបិំតរឺបញ្ញដ      ឱរមតុកាប់្ ក រនូវកិ្សលស។ 

ជួយ សោះបញ្ញា សរឿង្ជីវតិ   បដលចង្រុចិំតថដូចបដក្បលចះ 

ខ្ចតម់ឋង្ពីរដង្រង្រ់សបះ       នូវបលចះសីុបដក្រឺអវជិាជ ។ 

សយើង្ខញុ ំពិតមានភព័ឝវាសនា    បានសាឋ បស់ទសនាទនស់វោ 

ជាធមយមរតក្លពះភរវា      សក្ើតមានសទន និង្បញ្ញដ ។ 

សោយសារបានរុណលពះរុណមាច ស់  ដឹក្នាធំមល៌ពះមក្សទសនា 

ទូនាយ នសយើង្ខញុ ំលពះក្រណុ្ត             សូមសាធុការអរលពះរុណ៕ 

                                                            (សោយ ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 
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សលី៥ បព្តករកាពរ  
សីលលបាជំាថ្វប លំបចកំាយ   ផឹក្ចូលរសាយសសផើយសរាគ 

លតូវផឹក្លបចរំាល់សវោ      នឹង្អាចការព្តរសរារកិ្សលស។ 

លគបថ់្វប ទីំមយួរឺ បាណា      រក្ាសិកាខ បទកំុ្សធឝស 

កាយវាចចិតថកំុ្លបបហ្ស  កំុ្ផ្តថ ចស់តឝសនះចក្ជីវតិ។ 

លគបថ់្វប ទីំពីររឺ អទិ ទ្្     ថ្វអបក្រាល់គប កំុ្លបលពឹតថ 

លួចោក្ល់ទពរសរសោយបានរិត   កាយវាចពិតសរមនិឱរ។ 

លគបថ់្វប ទីំបីរឺ ក្េម      ទងំ្សយើង្ទងំ្សរកំុ្បីសធាវ យ 

លួចោក្ល់បពននបថីសរសហ្ើយ  កូ្នសៅសរសេើយសរហ្ងួ្បហ្ង្។ 

លគបថ់្វប ទីំបនួរឺ មុស្   លសដីវាចលតូវសចះបលក្ង្ 

កំុ្សព្តលនូវព្តក្រនាចំំបបង្  កុ្ហ្ក្សរឯង្ឱរសជឿខវួន។ 

លគបថ់្វប ទីំលបារឺំសុរា    េមរ័យសនាះណ្តមនិមាមំនួ 

លសវងឹ្វសង្ឝង្មនិនឹង្នួន   កំុ្សសពសធឝើខវួនឱរលំបាក្។ 

លបសិនសបើសយើង្ទងំ្អស់គប   ចង្ស់ជៀសសរាគលតូវសលមាក្ 

ផឹក្ថ្វប លំបាលំគប់សទៀង្លបចក្ស   ាមបដលសវជជបញ្ញជ ឱរ។ 
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សបើអនុវតថាមបានលបាក្ដ      ពិតហ៊ានសនយតមនិបក្សលកាយ 

ថ្វអបក្ពិតជានឹង្មនិសធាវ យ      សក្ើតសរារសទៀតសេើយសាជាថយី។ 

លតង្ន់យ័ថ្វជា ពិតលបាក្ដ     ជាសភារកំ្ណបសួ់គ៌នល 

ឋានដល៏បសសើរផុតភពបី    សសលមចវថីិលពះនិព្តឝ ន។ 

(សោយ ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 

3 

អងគសកិាខ បទ៥ បព្តករកាពរ  
នយ័សីលពិតលបាក្ដ     ធំសនយតលតង្ ់សចតនា 

សវៀរចក្បាបសនាះណ្ត     សទើបស យ្ ះថ្វសីលលបាក្ដ។ 

មនិបមនសៅលតង្ថ់្វ  ាមសោក្ណ្ត ថ្វកំ្ណត់ 

ជាបសី់លពិតលបាក្ដ     ចិតថសនាះក្ផតពី់មាតថ់្វ។ 

លតូវបតដឹង្ឱរជាក្់     សីលពំនាក្ល់បាលំបការ 

ទីមយួសីល បាណ្ត      អង្គសិកាខ បទមានលបា។ំ 

បាេណា ១  រឺជាសតឝ    មានជីវតិរាល់អង្គលបាណ 

ដឹង្ថ្វសតឝសនាះមាន      បាណសញ្ញិោ ២  ពិត។ 
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សបើ វធកចិរត ៣      សមាវ បពិ់តសោយរំនិត 

ឧបកេមា ៤  លកឹ្តរ      ពាយាមរតឹសមាវ បណ់្ត។ 

េរនមរណំ ៥          លរបជ់ាអង្គលបា ំបាណ្ត 

សតឝសាវ បច់ក្កាយា     សនាះសៅថ្វោចសី់លមយួ។ 

ទីពីរសីល អទិនាប   កានល់របគ់ប លតូវសលើក្សធួយ 

ថ្វមានលបាជំំនួយ      ជួយ ឱរសយើង្ចមំាលា។ 

បរបរិគគៈ ៦           លទពរសនាះជាក្់អបក្រក្ា 

សបើបថម សញ្ញិោ ៧  ពិតដឹង្ថ្វលទពរមានមាច ស់។ 

េថយ្យចិរតំ ៨  ពិត      ជារំនិតរិតលួចចាស់ 

ឧបកេមា ៩  រះ  ពាយាមឈបះលួចលទពរពិត។ 

េរនហរណំ ១០       លរបអ់ង្គលបា ំអទិនាប ពិត 

យក្លទពរសរមិនរិត     ោចពី់រពិត អទិនាប ទន។ 

ទីបីសីល កាសម       ទងំ្សយើង្សរខំទូនាយ ន 

លបលពឹតថខ្ចង្បតបាន     ាមអង្គបនួឱរសសលមច។ 

អគមនីយៈ-         ដ្ឋ្នំ ១១ ជាក្ស់រស ៉ផ្តថ ច់ 
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លបពននបថីសរសលសច       លតូវសសលមចកំុ្នឹក្នា។ 

រសមឹេសវ្ ១២       កំុ្នឹក្វាសរឿង្កាមា 

ឧបកេមា ១៣ ណ្ត     កំុ្រក្ាចិតថពាយាម។ 

មេគគនមគ្គ្ ១៤        ធាវ យទឝ រាខុសទំសនៀម 

លបលពឹតថបនួសនាះបាន    សទើបមនិោចសី់លកាសម។ 

ទីបនួសីល មសុា      ាមធមអ៌ាថស៌ហ្ើយគប នស់របរ 

ាមអង្គបនួឱរសថរ      ទងំ្សយើង្សរលតូវចពិំត។ 

វរថុ អរថំ ១៥         រួរចង្ចពំ្តក្រមនិពិត 

វិសំវាទនចិរត ១៦       ជាតួរិតសព្តលឱរខុស។ 

រេជាជ្វាយាេមា ១៧  ពាយាមសព្តលព្តក្រកំ្ហុ្ស 

បរស្ឝរៈ ១៨ សលព្តះ  ញុាងំ្អបក្សនាះឱរដឹង្ចាស់។ 

នូវព្តក្របដលខវួនសព្តល    ជាពំសនាលទងំ្ពំុជាក្់ 

ដូសចបះលតូវបតចាស់  សទើបមនិខឝះសីលសនាះពិត។ 

ទីលបាសីំល សុរា       សមរយាកំុ្លបលពឹតថ 

ាមអង្គទងំ្បនួពិត  សទើបលបណីតលបសសើរនលក្។ 
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មជជនីយវរថុ ១៩         ទំលុះក្ថីលសវងឹ្នវ 

បារុកម្យោ ២០  នន      រិតលក្នលបលមុង្ផឹក្។ 

រេជាជ្វាយាេមា ២១  ពាយាម ល លបុង្នឹង្ក្អឹក្ 

រស្ឝ បានំ ២២  ផឹក្  ទឹក្លសវងឹ្សនាះចូលសៅ។ 

នាឱំរបាតស់តិ          គយ នតលមះិនឹង្រក្ផវូវ 

ដូសចបះអបក្មនិលតូវ  សលក្បវាសៅោច់សីោ។ 

រអីង្គសិកាខ បទ  លបាលំបាក្ដបានពណ៌នា 

សោក្អបក្ខំសិក្ា  សក្ើនលបាជាញ ពិតលបាក្ដ។ 

សបើអនុវតថាម          លរបប់លមាមសិកាខ បទ 

សោក្អបក្ពិតមិនភាវ ត់  សៅកានប់ទចតុរាបាយ។ 

ចាស់ជា្នសៅស ភ្ ះ    ជាតិជាមនុសសសមផូណ៌ចយ 

សមផតថិសុរតិនាយ  មនិឃ្លវ ត ង្ យលពះនិព្តឝ ន។ 

ខញុ ំបតង្កាពរសនះណ្ត      ាមសិកាខ បទបដលមាន 

លរបអ់ង្គទងំ្ប៉ុនាយ ន      ជាធមយទនមានបញ្ញដ ។ 

នឹង្សូមបជូារុណ      ស ភ្ ះតលមង្ន់លតរតនា 

លពមទងំ្រុណមាា  រុណបិាយាយាផង្។ 
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រុណលរូឧបជាយច៍ររ  រុណសទវាញាតិបអូនបង្ 
សូមឱរខញុ ំបានឆវង្  ផុតចំណង្ដល់និព្តឝ ន។                               (សោយ ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 
១- បាេណា= សតឝមានជីវតិ។   
២- បាណសញ្ញិោ= សសចក្ថីដងឹ្ថ្វសតឝមានជីវតិ។  
៣- ព្តក្រសពញរឺ វធកចិរត=ំ រតិនងឹ្សមាវ ប។់   
៤- ឧបកេមា= ពាយាមនងឹ្សមាវ ប់។   
៥- េរនមរណំ=សតឝសាវ ប់សោយពាយាមសនាះ។  
៦- ព្តក្រសពញរឺបរបរិគគហរិំ=លទពរបដលមាច ស់សរហ្ួង្បហ្ង្រក្ា។  
៧-ព្តក្រសពញរឺ បរបរិគគហរិសញ្ញោិ=សសចក្ថដីឹង្ថ្វលទពរមានមាច ស់របស់សរហ្ងួ្បហ្ង្រក្ា។ 
៨- េថយ្យចិរត=ំ រតិនងឹ្លួច។  
៩- ឧបកេមា= ពាយាមនងឹ្លួច។   
១០-េរនហរណំ= លួចបានមក្សោយពាយាមសនាះ។  
១១- អគមនីយដ្ឋន្ំ= ន្ទសថីបដលមនិរួរនឹង្រប់រក្រឺន្ទសថីបដលមានសរហួ្ង្បហ្ង្រក្ា។ 
១២-ព្តក្រសពញរឺ រសមឹេសវនចិរត=ំ រតិនងឹ្សសពនូវសមថុនធមយនឹង្ន្ទសថីសនាះ។  
១៣- ឧបកេមា= ពាយាមនងឹ្សសពនូវសមថុនធមយ។ 
១៤-ព្តក្រសពញរឺ មេគគនមគគបដិបាទន=ំ ញំុាង្មរគនឹង្មរគឱរដល់គប ។  
១៥-ព្តក្រសពញរឺ អរថំវរថ=ុ វតទុមនិពិត។   
១៦- ព្តក្រសពញរឺ វិសវំាទនចរិតំ= រិតនឹង្សព្តលឱរខុស។  
១៧- រេជាជ្វាយាេមា= ពាយាមនងឹ្សព្តលឱរខុស។  
១៨-ព្តក្រសពញរឺ បរស្ឝរទរថវិជាននំ= ញំុាង្អបក្ដនទឱរដងឹ្ចាស់នូវសសចក្ថីសនាះ។  
១៩- មជជនីយវរថុ= វតទុជាទីាងំ្ននសសចក្ថីលសវងឹ្ រឺសុរា នងឹ្សមរយ័។  
២០-ព្តក្រសពញរឺ បារកុម្យោចិរត=ំ រតិបលមងុ្នឹង្ផឹក្។  
២១- រេជាជ្វាយាេមា= ពាយាមនឹង្ផកឹ្នូវទកឹ្លសវងឹ្សនាះ។  
២២- រស្ឝបាន=ំ បានផកឹ្នូវទកឹ្លសវងឹ្សនាះឱរក្នវង្បពំង្ក់្ចូលសៅ៕ 
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ពុទនកចិច ៥ យ៉ង 

រអីង្គលពះចមមកុដ       ខភស់បំផុតជាង្លបាជញលពឹទន 
ជលមះនូវពុទនកិ្ចច         ទងំ្លបាយ៉ំាង្ដូសចបះឯង្។ 
ទី១ សពលលពឹក្លព្តង្       សសថចលទង្យ់ាង្កាតស់ឝះបសឝង្ 
បិណឍ បាតសពឝក្បនវង្       បតង្សលបាសសតឝលរបស់វោ។ 
ទី២ សពលសុរយិន ់      សលជសទរទនល់ពះភរវា 
លបទនធមស៌ទសនា        សលបាសពួក្សតឝទងំ្បនួលកុ្ម។ 
ទី៣ សពលលពលប ់       លពះសចមភពលទង្ល់បជំុ 
ភកិ្ខុទងំ្តូចធំ          សលបាសលបទនធមស៌ទសនា។ 
ទី៤ អលធាលតសាង ត ់       សសថចលទង្ក់ាតស់ោះលបសាប  
ដល់ពួក្ននសទវា         សង្សយ័ទូលរាល់រាលតី។ 
ទី៥ សពលសទៀបភវ ឺ        បបក្ពនវឺលពះជិនលសី 
លបសមើលសមើលនិសសយ័      ឆវុះសពឝសតឝក្បុង្នលតភព។ 
បដលរួរនឹង្លាស់ដឹង្       ឬមយួនឹង្សោយងុ្យសអក្ 
ជាបស់ោយធម៌យីក្សយាក្     រឺអវជិាជ និង្តណ្តា ។ 
សនះឯង្សៅពុទនកិ្ចច         ចកំុំ្សភវចទងំ្លបាណំ្ត 
សូលតលបាបល់រប់របីគប         សក្ើតសទន លជះថ្វវ សហាង្។ 
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រលំកឹគុណលពះសោយ សមភទុន 
ខញុ ំសូមរលឹំក្រុណ  សរសសើរបណុរលពះជិនលសី 

កាលសសឋចចប់បដិ  សននិនផធលពះមាា។ 

បវរលពះក្សនាវ ង្  មាាសហាង្ ប្ រំកា 

នាបខអាសាឍណ្ត  នថងលពហ្សផតិ៍សពញបណ៌ូម។ី 

នាកាលសព្តធិសតឝ  លបសូតថ្វឝ តស់ចញចក្នផធ 

ប្ ចំ បខពិសាខនន  សពញបណ៌ូមនីថងសុលក្ចាស់។ 

សវោឯនថងលតង្ ់ ខំផចិតផចង្រិ់តឱរណ្តស់ 

ទសនធញឱរចចំាស់  ថ្វឝ យបង្គំយក្បុណរសៅ។ 

កាលលទង្អ់ភសិសក្  សនាះជាក្ប់ចក្សៅ ប្ ឆំវូវ 

បខអាសាឍនិតរសៅ  ឯនថងសៅរស៍ពញបណ៌ូម។ី 

កាលសសាយរាជរសមផតថិ  សនាះជាក្ក់ាឋ ត់នា ប្ ឆំវូវ 

បខក្តិថក្និតរសៅ  សពញបណ៌ូមនីថងអាទិតរ។ 

នាកាលសព្តធិសតឝ  សសឋចលទង្ក់ាតល់ពះទយ័រិត 

សចញសាង្លពះផបួសពិត  ប្ សំថ្វះបខអាសាឍសហាង្។ 



ធម៌នមស្កា រ កិចចប្បតិបតតិពុទ ធបរស័ិទ                             ហុង សុវណ្ណា ររត៉ 

228 

 

លពហ្សផតិ៍រឺជានថង  សពញបណ៌ូមជីាក្ជ់ាមឋង្ 

ទុក្ឱរអស់សតឝផង្  ដឹង្កំ្សណើ តលពះជិនលសី។ 

កាលលាស់ ប្ រំកា  ពិសាខ្ចសពញបូណ៌មី 

នថងពុធលបាក្ដខយី  លពះជិនលសីនិព្តឝ នសចញ។ 

នាកាលសព្តធិញ្ញដ ណ  ចូលនិព្តឝ នសៅ ប្ មំាញ់ 

នាបខពិសាខសពញ  បណ៌ូមនីថងអអគ រ។ 

សបើរាបា់មទំសនៀម  ពុទននិយាមលរប់សវោ 

លពមទងំ្យាមអអគ រ  សរៀនលរបគ់ប ឱរចផំង្។ 

ឱរដឹង្ជាតិកំ្សណើ ត  លពះអង្គសក្ើតលបសូតផង្ 

ទសនធញឱរហ្យត់ហ្យង្  ថ្វឝ យបង្គំបានបុណរណ្តស់។ 

សលព្តះសហ្តុដឹង្កំ្សណើ ត  លពះអង្គសក្ើតលបសូតចាស់ 

រហូ្តសពលបានលាស់  សពលនិព្តឝ នមានលរបល់គន។់ 

ខញុ ំសូមសគរពសហ្ើយ  លពះរុណសអើយសូមឱរទន់ 

លពះសិអាររលាស់សលកាយលគន ់ ពឹង្សំសៅសៅនិព្តឝ ន។ 
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ចតុសញំវជនីយដ្ឋឌ ន 
លគបដលសសមឋចលពះលទង្់ញាណ   ជិតចូលនិព្តឝ នឆវង្នលតភព 

សនាះលពះអាននធបានសគរព   ទូលលពះចមភពដូសចបះថ្វ។ 

បពិលតសសមឋចលពះចមនលត   សពឝនថងលពះអង្គរង្ធ់រមាន 

ពួក្ភកិ្ខុសង្ឃផង្នានា   សៅក្បុង្លគមាសលចើនក្បនវង្។ 

បតដល់រដូវសចញវសា   បតង្បតយាលាលាចស់ឝះបសឝង្ 

មក្គល់លពះអង្គជារបមឋង្   លរបទី់ក្បនវង្ទងំ្ ង្ យជិត។ 

បដលជាឱកាសដប៏វរ     ឱរសង្ឃសសាយ ះសរបានមូលមតិថ 

បានជួបជំុគប យ៉ាង្ជិតដិត   នឹង្បានលបលពឹតថធមល៌តូវគប ។ 

លុះសពលលពះអង្គនិព្តឝ នសៅ       សង្ឃសៅឯសលកាយនឹង្ឃ្លវ តឃ្លវ  

មនិបានជួបចូលមលូជំុគប    ដូចជាសពលរង្់ធរមានសៅ។ 

ឯអង្គសសមឋចលពះមានបុណរ   លទង្ឮ់អាននធទូលសចប ះកូ្វ 

ក្ល៏ទង្ស់បមឋង្បថវង្លបាបផ់វូវ   ឱរបរស័ិទសៅសធឝើទសសនា។ 

ថ្វសលកាយតថ្វរតនិព្តឝ ន   បរស័ិទអបក្មានសសាមនសា 

រង្ប់តមានផវូវរួរយាលា   សៅសធឝើទសសនាបនួកំ្ណត។់ 
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មួយរឺឧទានលុមភនីិ   ជាទីលបសូតតថ្វរត 

ពីររឺសដើមសព្តធិ៍ពិតលបាក្ដ   ទីតថ្វរតលាស់ដឹង្ញាណ។ 

បីរឺទីសាទ នលអនលក្បលង្   សបមឋង្ធមយចក្កជាធមយយាន 

បួនរឺទីចូលលពះនិព្តឝ ន   សៅក្បុង្ឧទានមលវៈក្សលត។ 

ទីសំសវជនីយោឌ ន   ទីសនាះនឹង្បានចិតថសងប់សាង ត់ 

លជះថ្វវ សសង្ឝរពនស់ពក្កាឋ ត ់  ដល់ពុទនបរស័ិទបដលសៅដល់។ 

សបើពុទនបរស័ិទទងំ្ឡាយណ្ត   មនិបានយាលាសៅឱរសាគ ល់ 

មនិបានសៅថ្វឝ យបង្គំផ្តធ ល់   ពីសលព្តះក្ឋីទល័ឬយ៉ាង្ណ្ត។ 

លគនប់តសទន លជះថ្វវ ពិត   បានបញ្ជូ នចិតថសសាមនសា 

ឱរសៅសគរពយ៉ាង្នថវថ្វវ    ពី ង្ យសៅណ្តយ៉ាង្ចំៗ។ 

ស ភ្ ះទីសំសវជនីយោឌ ន   ទីទងំ្បនួសាទ នដឧ៏តថម 

សនាះអាចសក្ើតផលលបសសើរសម   ាមចិតថនឹក្ចំពុទនរុណសហាង្។  

 

 
 

*ស្ភនកមុខ្រមើលរឃើ ញកុាំោនថ់ា ស្ភនករប្កាយរនាះណ្ណរបើកខ្ លះរៅ កុាំឱ្យងងឹត
ររនាចរប្ៅ ស្ប្កងរលាធាល ក់ផលូ វជួបរប្គាះកាច។   
*នថងរះគង់លិចតាមធមាោតិ រកើតជួបស្កល ប់ឃ្លល តោធមាតា ធមាៈប្បាប់ពិតគាា ន
អតាត  ហួងស្ហងោការឥតអាំរពើ។    (រោយ ហុង សុវណ្ណា ររត៉) 
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  លកួ្ញលកាបអភវិនធន។៍ 

លពះនលតសោក្នាថ      ទុក្សាប មលពះបាទ       លបាឋំានសសាភណ័ 

តំណ្តង្លពះអង្គ       ឱររង្ល់បាពំ្តន ់      វសាលរបល់គន់ 

 សទើបសសថចនិព្តឝ ន។ 

ឱអស់សយើង្ខញុ ំ       អភព័ឝសពក្ពំុ       ទនល់ពះលទង្ញ់ាណ 

ទនប់តសាសនា       បាទលបាឋំាន       សនាះសសាតពំុបាន 

  សៅសទៀបឱរយល់។ 

សូមលកួ្ញលកាបថ្វឝ យ      បង្គំពី ង្ យ       តលមង្ស់ ភ្ ះដល់ 

លពះបាទលបាឋំាន      ក្លាណនិមល       សូមមានមង្គល 

 សតជះសជារជយ័។ 

សូមឈបះសោសភា       សទសសាសមាសហា       ឧបលទពចនលង្ 

សលគះថ្វប ក្ទុ់ក្ខសសាក្      ទងំ្សរារសពៀរភយ័      សូមសុខសពឝនថង 

    សរៀង្រាបសៅសហាង្។ 

 

 
*ប្ពះអរហន តោ ាំងឡាយ រៅកនុងទីណ្ណ រោះោប្សុកកតី នប្ពកេី ទីោបកតី        
ទីទលួកេី ទីរនាះឯង ោភូមិគួររប្តកអរ។ (ប្ពះគាថាធមាបទ) 
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ថ្វឝ យបងគំលពះពទុន៥លពះអងគ 

ខញុ ំសូមវនាធ        នូវលពះឈបះមារ     ទងំ្លបាលំពះអង្គ 

សូមយាង្បារម ី  មាច ស់នថវមក្រង្ ់      សៅនាកំ្េុង្ 

 ទីឋានសនះណ្ត។ 

លពះក្ក្កុសសនាន     លពះសកានារមសនា      លពះក្សសសបា 

លពះសមណសគតម  បរមពុសទន          លពះសមសតសយា 

 សព្តធិសតឝនថវ។ 

លពមទងំ្លពះធម ៌  លជាលសលៅបវរ       លបសសើរសពក្នលក្ 

លបាបីំមុនឺបនួព្តន ់ ធមយក្ខននសនាះនន       របស់ជិនលសី 

 ទីនទរាល់អង្គ។ 

លពមទងំ្លពះសង្ឃ  លបសសើរសីលលទង្ ់     ជាបលុតលពះពុទន  

លះកាតត់ណ្តា      លបសសើរបំផុត         ខញុ ំសូមលំអតុ  

 កាយវាចចិតថ។ 

សោយសតជះខញុ ំ    សលើក្ហ្តទបង្គំ         លពះនលតរតនា  

សូមក្មាច តប់ង្ ់    សលតូវនានា          ទុក្ខសសាក្សរាគ  

 វនិាសសៅសហាង្៕ 
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-ខញុ ំលពះក្រណុ្ត    សូមាងំ្សចច        សោយនូវមសនា  

លពមទងំ្កាយា    វាចវសរា          សូមទនពុ់សទន  

 លពះសិអាររសមលតី។ 

លពះអង្គមក្លាស់  ឯមខុចផង្ចាស់     លបសសើរសពក្នលក្ 

សលបាសលបាណសតឝផង្  ចមវង្សៅឰ        ភមូភិពបរុ ី

 ក្ង្បក្វនិព្តឝ ន។ 

ខញុ ំសូមលបាថ្វប      ដផតិខញុ ំលពះក្រុណ្ត    សនះបានសធឝើទន 

សហ្ើយរក្ាសីល   ឧសបាសថទន      ខញុ ំសូមឱរបាន 

 ទនល់ពះរុណនថវ។ 

សូមមានលបាជាញ    ដូចក្ឋីលបាថ្វប         សចះចបល់ពះនលត 

បិដក្សថកើង្ថ្វក ន   សូមបាននិសសយ័     អរហ្តថថ្វវ នថវ 

 ក្សយ័កិ្សលសសហាង្៕ 

 

 

 

*របើចង់ប្ស្កលខ្លួន   ររៀនសូប្តឱ្យមួន    ឱ្យមាាំឱ្យស្កទ ត់   កុាំរចះស្កទ ក់  
រសទើ រ   លងី រលងើឥតបទ  របើរចះប្បាកដ  ប្បាក់រត់តាមរៅ។ 
*ចង់ធាំខ្ាំពតូីច  របើខ្ចល ចខ្ចូកុាំឆាប់ខ្ងឹ  ការអែីឱ្យរចះថលឹង  កុាំប្បឹងជុះ 
តាមដ ាំរ ី កុាំចង់ខ្ ពស់រសាើ រមឃ កុាំឱ្នរពកអាប់រាសី រោះរដ ើរនយិយ 
សេី    នលឱ្យលាមស្តគួរសម។ (អុ៊ក អូ៊ រៅងុ៉យ) 
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ធម៌សរញសើរលពះពុទនមនថ 

រលីពះពុទនមនថ  លបសសើរសពក្ពន ់  លពះអង្គសាឝ ធាយ 

សៅក្បុង្សពលោង ច  អង្អ់ាចក្មាច យ   ក្មាច តអ់នថរាយ 

 សចញ ង្ យបមនពិត។ 

សយើង្មានសជារជយ័  មង្គលសិរ ី  សួសឋីពិសិដឌ 

បានសាឋ បពុ់ទនមនថ  ោនឮ់លពះបរតិថ   លបណមរលបណីត 

 សោយចិតថលជះថ្វវ ។ 

សខ្ចយ ចលព្តយបិសាច  សលតូវខវបខ្ចវ ច   អំណ្តចសចសាឋ  

ននលពះពុទនមនថ  សសាភណ័នថវថ្វវ    ឱនលកាបសិរសា 

 វនាធ បង្គំ។ 

លពះរតនលតយ័  មានឫទនិខ្ចវ ងំ្នលក្   ថ្វវ នថវឧតថម  

សលើសមនុសសសតឝផង្  ក្នវង្ឥនធលពហ្យ   សទវាតូចធំ 

 លកុ្ង្មារអសុរា។ 

លរុឌនារពិភព  កុ្មមណឍ រននពឝ   កិ្នបរបក្ា 

ទងំ្លព្តយបិសាច  យក្ខអារក្សអបក្ា   សៅនលពលពឹក្ា 

 បពត៌រិរ។ី 
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ភបតូំចភបធំំ  ភបទំលភបលំសួច  ទងំ្លរបទិ់សទី 

សុទនបតលំសទន  លំឱនសិរសី  ខវបខ្ចវ ចបារមី 

 ននលពះពុទនមនថ។ 

លពះអង្គសាឝ ធាយ  ក្មាច តក់្មាច យ  អនថរាយរយព្តន់ 

ទុក្ខសសាក្សរារភយ័  ចនលង្លសាលធងន ់ ឧបលទពសលចើនជាន់ 

 សលើសលនយ៉់ាង្ណ្ត។ 

សតជះរតនលត័យ  រុណបក្វទងំ្បី  បារមខី្ចវ ងំ្កាវ  

សលបាះលពំសលសាចលសព  រមាង បទុ់កាខ   វនិសសនាថ  

 អសសសសា៕ 

rYs 
 

ខោញទាសជាសលោយ 

អហំ្រសីយើង្ខញុ ំ   ថ្វឝ យបង្គំនមសាក រ  

និមនឋខាចស់នះណ្ត   ខញុ ំលបាថ្វប សាង្សចតិយ។ 

សូមផ្តឋ ចអ់ស់ក្មយសពៀរ   បាបសវរាសយើង្សនះនន 

បរសោក្ឬសោកី្យ ៍  កំុ្បីមានក្ឋីសៅហ្យង្។ 

សូមបឋឹង្សៅសទវា   ឆកាមាសសាេសផង្ 
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ឥនធលពហ្យយមរាជចផង្   កឹ្ក្រណំជាសាក្ស។ី 

កាលខញុ ំពីសក្យង្មក្   ចិញ្ច ឹមលជូក្សគលក្បី 

មានទ់សមាវ បល់តី   ចបល់ក្ដូ់រចិញ្ច ឹមលបាណ។ 

សូមោសទសទងំ្អស់   បលក្ង្ខឹង្ខុសមុសាសាយ ន 

លបមាថញាតិសនាឋ ន   ចស់សលពៀង្ោនអបក្ដនទ។ 

លបមាថនូវលពះព្តយលពះភរិណុនាយ លពះអាទិតរលពះចនធនថវ 

លបមាថសជរទឹក្ដី                   សពឝសឈើនលពលពះនពលសពណ៍។ 

លបមាថខវួនឯង្ណ្ត   តួអក្ខរាបសង្កើតសពឝ 

ឮធមស៌ហ្ើយខឹង្សអប ់  លបមាថសពឝលរូអាចររ។ 

ខញុ ំោអស់សទសខវួន   សជរជីដូននិង្ជីា 

លបមាថលពះមាា   លពះបិានិង្សរៀមចផង្។ 

សទសសនាះយមភបូាល   និង្លពះកាលសោក្ចចំង្ 

សទវារក្ាលរង្   ក្តប់ញ្ជ ីតមកល់ទុក្។ 

ខញុ ំសធឝើបណុរសនះណ្ត   ថ្វឝ យសទវារុណសពឝលរប់ 

លបាថ្វប សសចក្ឋីសុខ   សរៀង្រចួដល់និព្តឝ នសហាង្។ 
 

rYs 
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សោីលបាបំួនទិស 
អហំ្ ាងំ្សាយ រតី   ឱនសិរសីថ្វឝ យបង្គំ 

លពះពុសទន ជាធំ   រង្និ់យមជាក្ណ្តថ ល។ 

រអីង្គអរហ្នាថ    រង្ទិ់សាសពឝៗកាល 

លពះទយ័សលតក្លតអាល   សលបាសលបទនធមស៌ទសនា។ 

លពះសារបីលុតច ំ  រង្ខ់្ចង្សាថ ំលពះសាសាថ  

លពះអាននធបចឆិមា   រង្ខ់្ចង្សលកាយលពះអង្គសសាយ ះ។ 

លពះសមារគោវ នណ្ត   រង្ឧ់តថរាសឆឝង្ចំសព្តះ 

លពះសកាណឍ ញ្ដ សតទរសនាះ   រង្ទិ់សបពូចំ៌លពះភន្ទក្ឋ។ 

លពះរវមផតិសតទរ   រង្ស់ៅឯព្តយ័ពរជាក្់ 

លពះឧបាលិសតទរៈ   រង្និ់រតីននលពះអង្គ។ 

លពះក្សសបសតទរ   រង្ស់ៅឯអសរបយល៍តង្់ 

រាហុ្លបលុតលពះអង្គ   រង្ស់ៅលតង្ទិ់សឦសាន។ 

សបើអបក្ណ្តបានយល់   ពុទនមង្គលរក្ាបាន 

ទសនធញទុក្ក្បុង្លបាណ   លបឹង្សិក្ាថ្វឝ យបង្គំ។ 
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បាលីសោក្សព្តលថ្វ   សបើនរណ្តខំផចិតផចង្់ 

លំអតុលំឱនអង្គ   កំុ្ឱរបង្ធ់មល៌បនព។ 

លជះសសាក្សរាគព្តធ   ឧតាតសវៀសវាង្នវ 

ភន័ថភាងំ្សភៀសភតិភយ័   ឥតសមាះនមមក្សបៀតបាន។ 

សួសឋីជយ័ជមបះ   មានសតជះរក្ាលបាណ 

ឥតអឝីមក្សបៀតបាន    សរៀង្រចួដល់និព្តឝ នសហាង្។ 

3 

អដឌងគកិមគគទាងំលបាបំ ី

អដឌង្គិក្មរគទងំ្លបាបីំ    ជាផវូវលពះអរយិទងំ្ឡាយ 

ដំសណើ របដលលអបតង្នាកំាយ សៅកានល់បឡាយលពះនិព្តឝ ន។ 

សមាម្ទិដឋិស ើញលតូវសលសច  រឺលពះអរយិសចចទងំ្បនួមាន 

ស ើញបមនស ើញពិតលពះនិព្តឝ ន    ស ើញសុខសឹង្គយ នសទសទុកាខ ។  

រអីង្គសមាម្សងេប្ោសនះ   តលមះិបដលលតិះលតង្ឧ់សាហ៍្ 

រារញុធុញថបក់្ថីលបាថ្វប         ចិនាថ ចង្ស់ចៀសចក្កាមរុណ។ 

សមាម្វាច្សព្តលព្តក្រពិត  សុចរតិមនិសព្តលមសុាសុ៊ន 
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អរយិលទពរលបាពំីរលបការ 

មាតិកាមានលបាពីំរ        លពះមនីុសបមថង្លបាប់ 

ដល់សតឝបដលមានភព័ឝ      ឱរដឹង្លទពរមានខវឹមសារ។ 

លទពរទីមយួរឺសទាថ្        សយើង្លរបគ់ប រួរលជះថ្វវ  

សជឿស៊បក់្បុង្សាសនា       ថ្វបណុរបាបមានលបាក្ដ។ 

លទពរទីពីររឺសីល          សយើង្កំុ្ខជិលរួរកំ្ណត់ 

រក្ានូវក្មយបថ           ឱរហ្យតច់តខ់្ចង្កុ្សល។ 

ហិរលិទពរទីបី            លពះជិនលសីលទង្ព់នរល់ 

ឱរខ្ចយ សបាបអកុ្សល      កំុ្បះ៉ព្តល់សវៀរឱរផុត។ 

លទពរទីបនួរឺឱរតប្បៈ         បាបអបផលក្ខណ៍រួរតក្់សវុត 

សខភើមរសអើមសវៀរឱរផុត       សទើបបរសុិទនកាយវាច។ 

លទពរទីលបារឺំច្គៈ         លះទុក្ោក្ក់្បុង្សាសនា 

កំ្ណបស់លពង្វាសនា        កំុ្រញួរាសហ្ើយបង្អង្។់ 

លទពរទីលបាមំយួរឺសុរតៈ     សាថ បឱ់រជាក្ធ់មល៌តឹមលតង្់ 

សាក្សួរសោយផចិតផចង្ ់     សទើបលះបង្នូ់វក្ថីលងង្។់ 

លទពរទីលបាពីំររឺបញ្ញ្       លពះសាសាថ អង្គសចមពង្ស 

ពនរល់កំុ្ឱរលងង្ ់        សតឝទងំ្ពួង្ក្បុង្នលតភព។ 
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បញ្ញដ មហាកុ្សល         លតិះរះិយល់សហ្តុសពឝលរប់ 

ទនសីលសធឝើមិនឈប ់      សរៀនសូលតសពឝធមវ៌និយ័។ 

អរយិលទពរទងំ្លបាពីំរ       លពះមនីុអង្គសចមនលត 

សបមថង្លបាបល់បុសលសី       យក្ទីពឹង្ននសពឝសតឝ។ 

ថ្វចូរអបក្ទងំ្ឡាយ        លបុង្សលបៀបកាយរិតលបយ័តប 

នូវលទពរលបាពីំរបទ         លបឹង្លបតិបតថិកំុ្ក្សនថើយ។ 

សមផតថិក្បុង្សោកា         គយ នខវឹមសារសទអបក្សអើយ 

បនថិចសូនរអស់សហ្ើយ       កាវ យជាដីទឹក្សភវើង្ខរល់។ 

កាលខវួនមនិទនស់ាវ ប ់      មនិលបញាបស់ធឝើកុ្សល 

លុះមចចុរាជមក្ដល់          សទើបខ្ចឝ យខឝល់សធឝើនឹង្សរ។ 

សបើសធឝើទន ទនសំណល់      សបើសធឝើសីល សីលទំសនរ 

ដល់សាវ បចិ់តថអក្សរ         គយ នបណុរសទសៅអបាយ។ 

សហ្តុសនះសោក្លបុសលសី    របផដឹីង្ពីចមាង យ 

មនុនឹង្របូបបក្ធាវ យ         លតូវខឝល់ខ្ចឝ យបសឝង្រក្ធម។៌ 

អាចនឹង្នាខំវួនបាន         ដល់ទីសាទ នសុខបវរ 

ចក្ទុក្ខភយ័ញាបញ័់រ       សួគ៌នាយនិព្តឝ នសហាង្។ 

 

3 
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ជាយានសលមាបឆ់វង្    សលរឿង្ចមវង្ទុក្ការព្តរ 

សាវ បស់ៅឥតមានគប       បាននាវាជាពំនាក្។់ 

មានមតិថចិតថសសាយ ះសរ    មតិថចិតថលអរួរពឹង្ព្តក្់ 

ចមវង្ផុតពីសលគះថ្វប ក្់      ចក្វដឋសង្ារា។ 

សីលទុក្ដូចតួយាន     ទនទុក្ដូចសសផៀង្អាហារ 

ភាវនាដូចអាចររ          ដឹក្ហ្ាទ បអា ញផវូវ។ 

សៅកានស់ោក្ខ្ចង្នាយ   យ៉ាង្រកី្រាយឥតសលតូវ 

សុខលសួលតសរៀង្សៅ   ស ភ្ ះសគលសៅរឺនិព្តឝ ន។ 

សាអ តកាយសាអ តវាច      ចិតថខញុ ំណ្តថ្វវ សនាថ ន 

លបតិបតថិរនវង្ោន        មជឈមិាផវូវផូរផង្។់ 

អបក្សដើរកំុ្រញុរា        ឧសបកាខ ជាផវូវលតង្់ 

អបក្សដើរខំតលមង្់        ឋាននិព្តឝ នសុខឯង្សហាង្។ 

r0s 

 

 

 

 

*កិញចាឆ  មនុសសបដោិញភា កិចឆំ មចាច ន ជវិិតំ កិចឆ ំសទនមយសសវន ំ
កិញចាឆ  ពុទាន នមបុោញទា ។  

ការប្តឡប់បានអតតភាពោមនសុស បានរោយកប្ម ការរស់របស់
សតែោ ាំងឡាយ បានរោយកប្ម ការស្កេ ប់ធម៌របស់សបបុរស បាន
រោយកប្ម ការរកើតរឡើងននប្ពះពុទធោ ាំងឡាយបានរោយកប្ម។   
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ថ្វឝ យផ្កក លពះរតនលត័យ 
សយើង្ខញុ ំមានចិតថសលតក្   អរពនស់ពក្សក្ើតលជះថ្វវ  

នាគំប បជូាផ្តក          ថ្វឝ យសាសាឋ សោយសគរព។ 

សាង្ទនសីលភាវនា    សដើមផោីសចញចក្ភព 

ចក្ភយ័ចក្ឧបលទព   សោយសារមវប់ពុទនសាសនា។ 

សយើង្ខញុ ំយក្ផ្តក សឈើ     ចង្លក្ង្សធឝើភងួ្មាោ 

មានពណ៌សផសង្ៗគប      សូមបជូាដល់លពះពុទន។ 

លពះធមនិ៌ង្លពះសង្ឃ    លបសសើរអង្គសីលបរសុិទន 

នលតរត័បសនះខភស់ផុត     វសិសសសុទនសលើភពបី។ 

សយើង្ខញុ ំទងំ្អស់គប      បតង្កំ្លព្តទងំ្លបុសលសី 

លព្តតល់បាស់ក្បុង្សោកី្យ៍   លព្តតស់ាឝ មបីលុតភរយិា។ 

បតង្ជួបនឹង្ឈចឺប់    ការសក្ើតសាវ ប់ជាធមយា 

មានក្ថីទុក្ខសៅថ ផា        រក្នរណ្តជួយ ពំុបាន។ 

សតជះខញុ ំបជូា           ភងួ្មាោលអភុំផ្តន 

ស ភ្ ះរត័នទ៍ងំ្បីឋាន       ឱរខញុ ំបានផុតសទសទុក្ខ។ 

ផុតសក្ើតនិង្ឈចឺប់    និង្ចស់សាវ ប់តសៅមខុ 
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ឱរខញុ ំបានសសាយសុខ       ក្បុង្សមផតថិលពះនិព្តឝ ន។ 

ព្តក្រសព្តលបង៉្លបាថ្វប     សធឝើសចច លបណិធាន 

សូមមរគផលនិព្តឝ ន     ឱរខញុ ំបានលបាក្ដសហាង្។ 
  

បទថ្វឝ យផ្កក បបទមុ  
បទុមលក្ពំុរកី្               មានចិតថសលតក្កាចម់ក្ថ្វឝ យ 

បទុមលក្ពំុសាយ              បអក ចក់ាយក្បសក្សរ។ 

លុតសលើក្ទងំ្ទសក្រ          លបណមរោក្ស់លើសិរសី 

ខញុ ំលកាបសលកាមលពះបាទ          អភវិាទវរវនធីយ។៍ 

ថ្វឝ តថ់្វឝ យសៅលពះលសី          រតនៈនលតលសីលក្ឡា 

ក្ផូរក្ាចរ់ចនា              បរបិណ៌ូបនួដណឋ បហ់្តទ។ 

សសមឋចលពះភរវា             សសឋចរង្ន់ាបលវ័ង្កសពលជ 

ឆវុះយល់កំ្សណើ តសតឝ         សតថនិក្រអមនិកាយ។ 

ស្មសវឹក្ៗលតសាយ         សាយលតសំុសៅបមក្មាស 

បពិលតរសំីណូម            ខញុ ំសាង្សូមលបាថ្វប កាត់ 

សូមឆតុចំហុ្តថ្វឝ ត ់         ោក្ស់រៀង្ដល់និព្តឝ នសហាង្។ 

3 



ធម៌នមស្កា រ កិចចប្បតិបតតិពុទ ធបរស័ិទ                             ហុង សុវណ្ណា ររត៉ 

248 

 

មវប់លពះធោយ  
រមីវបរ់កុាខ   ចូលលជក្កាលណ្ត   លតជាក្ខ់វួនលបាណ 

ខរល់បក្រ់វចិ  បភបក្ធយិចលក្ប់ាន    បតមនិក្លាណ 

 ដូចមវបធ់មាយ ។   

មវបផ់ធះតូចធំ  សតឝសោក្និយម    ថ្វសមរាល់គប  

ការព្តររារាងំ្  បិទបាងំ្លរបល់គ    បតចញ់ធមាយ  

 ធានាលរបទី់។ 

លជក្សលកាមមវប់ឆល័ត  សៅមានវបិតថិ         សោយខរល់ញក្ញី់ 

បក្ស់បាក្សរររា ំ ទលមាជីំវ ី  លជក្មវបធ់មយី 

 សទើបទុក្ចិតថបាន។ 

រឯីមវបម់នុសស  មនិសុទនបតលុះ   ក្បុង្ភាពលអថ្វក ន 

ជួនកាលបះ៉មនុសស  ចិតថលទុសថសាមានរ  មវបម់នុសសលរបស់ាទ ន 

 ចញ់មវបធ់មាយ ។ 

រមីវបល់ពះធម ៌ ជាមវបប់វរ   ចិតថកាយសុខជា  

ផុតក្ឋីលំបាក្  សាក្យ៉ាក្សវទនា   រស់សលកាមធមាយ  

 លគនិព្តឝ នសហាង្៕  

(សោយភកិ្ខុ រិន ភរិមរ) 
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សយើង្ខញុ ំរាល់គប សូមសគរព  វនាធ សចមភពទង្ស់ាសនា 

សូមជយ័មង្គលឈបះមារា  សលតូវនានាក្បុង្ភពបី 

សូមឱរសយើង្ខញុ ំលបញាបដ់ល់  សដើរកាតា់មថបល់សៅបរុ ី

ជាសាទ នបរមសុខសួសថី  សោយបារមនិីព្តឝ នសហាង្។ 
(សសមថចលពះសង្ឃរាជ ជនួ ណ្តត (សជាតញ្ញដ សណ្ត)) 

 

r0s 
 
 

កំណ្ឋពររបសធ់ោយ ចាររ ឆឹង កាន 
រក្សបផុរសថ្វមនិដឹង្សៅឯណ្ត រក្ផធះអាចររថ្វមនិសាគ ល់ 

រក្អបក្លទង្សី់លថ្វសៅមិនដល់ សាថ បធ់មថ៌្វរវល់សបាក្ភយួមងុ្។ 

នថងសីលថ្វរវល់ជាបស់ដរកាត់ នថងអាទិតរថ្វរវល់្សសាង រហុ្ង្ 

លបាបីំសក្ើតថ្វជាបស់ៅទីលកុ្ង្ សពញបណ៌ូថ្វលបុង្សៅចមាក រ។ 

លបាបីំសរាចថ្វរវល់សលក្មជាបម់ាត់ បខោចថ់្វមនិដឹង្សៅវតថណ្ត 

សពលនថងថ្វរវល់ចតប់ចង្ការ សពលយបស់នាះថ្វសលមាក្កាយ។ 

សៅសក្យង្ថ្វទស់ឯង្លក្មុ ំ ចស់ជំនំុថ្វទស់ឯង្សមម៉ាយ 
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សៅវតថបលក្ង្មាតស់រចំណ្តយ  ថ្វមាននិសសយ័និង្សោក្សង្ឃ។ 

មានបថីថ្វទស់និង្ពុក្វា  រឯីាថ្វយាយមនិលសួលអង្គ 

ចំបណក្មងី្ថ្វសចលកូ្នឱររហ្ង្ ់ រឯីបង្ថ្វគយ នមនុសសចផំធះ។ 

ចូល ប្ ភំជុបិំណឍ សរសៅវតថ  លបតិបតថិទនសីលថ្វឝ យបង្គំលពះ 

ឯង្ឯសណះថ្វបានោច់ ប្ ចំស់  មថង្សណះរិតលះឱរអស់នដ។ 

ដល់ផវូវចូលវតថន្ទហាឝ ងំ្មនិសីុ  ហុ្ង្ោមរីីធីអានក្ 

ថ្វសៅវតថសនះគយ នតនមវ  ឯក្ភប ំភបសំំសៅសបាយជាង្។ 

បសណ្តថ យជីវតិាមបខសញាក្ ់ តណ្តា ជាអបក្ វ្ ក្រ់បូរាង្ 

សបើបានចូលវតថបអបខ្ចង្ៗ  សលព្តះខ្ចវ ចតឺនុយឯង្មនិសម។ 

សមើលអឝីនិយាយអឝីសចះបតបាន  សទះសម៉ាង្ប៉នុាយ នមនិបាច់ខំ 

អានចាបឬ់សាឋ បល់ពះសទនមយ          បតមយួសម៉ាង្យ៉ាប់លទអំឝីសមវះ៉ណ្ត។ 

បខលបាងំ្លបឹង្មិនរចួថងួចថ្វលតក្  ខូចខុសខ្ចតខក្ដល់វសា 

ប្ វំក្ថ្វចិតថមនិលជះថ្វវ   ប្ រំកាថ្វបញ្ញា មនិរសាយ។ 

បបបហ្បឹង្កំុ្សបឿង្បានឋានសួរ ៌ គបរួ់រោក្ទុ់ក្ខញាតិអបាយ 

នហ្អស់ពួក្សយើង្ផង្ទងំ្ឡាយ  ខឝល់ខ្ចឝ យដូរម៉ូតមឋង្សមើល៍!៕  

r0s 
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សូមសោក្ទទួលសោយសសាមនសស   ចិតថកូ្នលតង្ស់សាយ ះចំសព្តះជាក្់ 

ដូចកូ្នបានសព្តលព្តក្រសចចៈ      សូមជូនសៅអបក្លគសនះសហាង្។  

r0s 
 

ញលើកត្លតចវីរនិងបរកិាខ រជនូោាបាិ 

មាាបិាជាលពះរស់        ជាលពះសសន្ទអគ ះកូ្នលបុសលសី 

រក្ាការព្តរទងំ្យបន់ថង      សមើលបថថបមបីដូចសទវា។ 

បសលង្ៀនសពឝលរបនូ់វចំសណះ    ដល់កូ្នបានសចះ ដូចអាចររ 

មានរុណសមាថ  និង្ក្រណុ្ត    មទិុា ឧសបកាខ ដូចជាលពហ្យ។ 

កូ្នសៅទងំ្អស់ពិតមនិអាច       សភវចរុណបំណ្តចល់ពះរុណធងន់ 

កូ្នសៅលបុសលសីសូមបង្គំ       លកាបសំពះរុណលពះបូព៌្ត។ 

នថងសនះកូ្នសៅមានអំណរ     សលើក្នលតចីវរទងំ្អស់គប  

លពមទងំ្បរកិាខ រជាភស័ថុភារ            សលើក្ថ្វឝ យបជូាសោយចិតថសសាយ ះ។ 

សូមសោក្ទទួលនូវចីវរ     បរកិាខ រអមលទសពឝទងំ្អស់ 

សូមអបក្មានរុណចតប់ចង្ចុះ       កូ្នសៅសយ័លរសសាយ ះសហ្ើយរកី្រាយ។ 
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សូមសោក្ទទួលអនុសមាទនា  ចំសព្តះសទន កូ្នទងំ្ឡាយ 

សលតក្អរសបាយក្បុង្ចិតថសហ្ើយ    អបក្មានរុណសអើយអនុសមាទនា។ 

(សោយ ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 
 
 

សលី 
សីលលអបរសុិទន   នាចិំតថផុតចក្មនធិល 

ដុសបាបសឹក្សរចរលឹ   លជះមនធិលសាអ តផូរផង្។់ 

ញុាងំ្កាយវាចចិតថ   ឱរលបណីតភវលឺតចង្់ 

ជនមានមសនាលតង្ ់  ចិតថអាចអង្ល់រង្សីោ។ 

សក្ើតសុខដល់ខវួនឯង្   ផាយសូររបសង្ក្បុង្សោកា 

ផថល់សុខធំអសាច ររ   ដល់លរួសារសង្គមជាតិ។ 

សុខក្បុង្ពិភពសោក្   មានជយ័សជារមនិស វៀង្ឃ្លវ ត 

សីលនាចំក្វវិាទ            អស់ស៊ក្សសៀតសុខសងបពិ់ត។ 

(សោយ ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 
 

r0s 
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សកាក របជូាថ្វឝ យលពះរតនត្លត 
 

សយើង្ខញុ ំបសនលជះថ្វវ     ក្បុង្ចិនាថ សពញហ្ឫទយ័ 
លកាបកាយឱនសិរសី    ហ្តទសិរផីគង្លបណមរ។ 
លពមទងំ្មានបុបាព     ខញុ ំរចនាសោយខិតខំ 
បទុមមាោផស ំ    សាអ ង្សរៀបចំមក្បជូា។ 
មានទងំ្សលរឿង្លក្អបូ    សទៀននិង្ធូបសោយសទន  
ថ្វឝ យរុណលពះពុទន     លទង្ឈ់បះមារក្បុង្សោកា។ 
មហារុណទងំ្បី    លពះជិនលសីសាសាថ ចររ 
ដឹក្នាសំពឝសាថ     សក្ើតបញ្ញដ ភវលឺកាស់នលក្។ 
ថ្វឝ យរុណលពះធមាយ     ធមនិ៌យានិក្ៈនថវ 
ចមវង្សតឝសោកី្យ ៍   ឆវង្ភពបីសោយបញ្ញដ ។ 
ថ្វឝ យរុណលពះសង្ា    សាវក្ជាបតុថសាសាថ  
ផ្តថ ចប់ង្កិ់្សលសា    លទង្សិ់កាខ ធមវ៌និយ័។ 
បជូាអង្គរតនៈ     ឧតថមអរគរលមប់បី 
សូមបានសុខសួសថី    ទុក្ខសរារភយ័វនិាសបង្។់ 
សក្ើតជួបលពះសាសនា    មានបញ្ញដ សមាយ លតង្់ 
មរគផលលអផូរផង្ ់   ាមពុទនអង្គលុះនិព្តឝ ន។ 

( សោយ ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 

 
* រធែើោមនសុសឱ្យរគខ្ចល ចរោយអាំណ្ណចននគុណធម៌ ប្បរសើ រលអបវរោងឱ្យរគខ្ចល ច 
អាំណ្ណច ល។   (ហុង សុវណ្ណា ររត៉) 
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ថ្វឝ យសកាក របជូាលពះរតនត្លត 
(លបទីប ធូប ផ្តក  រននរស) 

សយើង្ខញុ ំទងំ្អស់គប       មានសទន ក្បុង្សាសនា 
សូមលកាបនមសាក រ      នលតរតនាសោយសគរព។ 
លពះពុទននិង្លពះធម ៌     សង្ឃបវរក្បុង្នលតភព 
ខភង្ខ់ភស់រង្ជ់ាមវប ់     លតជាក្ល់របស់ពឝទីសាទ ន។ 
ខញុ ំឱនកាយវាច      ចិតថផង្ណ្តជាក្លាណ 
វនាធ បនធនល់បាណ         សោយសក្សមក្ានថរលឹំក្រុណ។ 
លពះពុទនលទង្និ់ព្តឝ ន      ធមជ៌ាយានមានរុណធងន់ 
នាសំតឝផុតទរុណ   សោយទិពឝមនថលពះធមន៌ថវ។ 
សង្ឃសាវក័្ក្លាណ   បដលសោក្បានរកី្រាយនលក្ 
បដិបតថិធមវ៌និ័យ   ាមជិនលសីលបសសើរណ្តស់។ 
សយើង្ខញុ ំបសនលជះថ្វវ    នានូំវផ្តក សឈើលអលអះ 
លបទីបសលព្តង្លព្តតចាស់   ភវនឺលក្លកាស់មក្បជូា។ 
មានធូបមានទឹក្អប ់  លក្អបូសពឝក្បុង្សវោ 
បដលខញុ ំទងំ្អស់គប    មានសទន សូមសវរថ្វឝ យ។ 
លពះរុណមានសមាថ    ក្រណុ្តខញុ ំទងំ្ឡាយ 
ទទួលសលរឿង្តអឝ យ   បជូាថ្វឝ យរតននលត។ 
សូមរុណបណុរសនះណ្ត   លរង្រក្ាទងំ្យបន់ថង 
រស់សៅក្បុង្សោកី្យ ៍  មានសសចក្ថីសុខអបង្ឝង្។ 
ជួបលពះចាស់លពះធម ៌  មានសីលលអអាយុបវង្ 
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សទះសាវ បច់ប់ជាតិសផសង្   សុខនលក្បលង្រចួសទសទុក្ខ។ 
សក្ើតជាមនុសសសទព្តថ    មានបញ្ញដ សមាយ សុខ 
យល់ចាស់ជាក្ល់បមខុ   លះសាយ ញសយុរសងបអ់សាច ររ។ 
សដើរាមលពះឱវាទ         បដលសោក្នាថលទង្ស់ទសនា 
យល់ចាស់ធម៌សនះណ្ត   លះតណ្តា សៅនិព្តឝ ន។ 

(សោយ ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 
 
 

គិហសិខុបួនយ៉ង 
សុខននលរហ្សទមានបនួយ៉ាង្    សូមសលើក្មក្អាង្ាង្បញ្ញជ ក្់ 

រមភរីដីកាមានជាក្ោ់ក្ ់   សូមអស់សោក្អបក្លជាបសសចក្ឋី។ 

មយួអរថិសុខសក្ើតអំពី    មានលទពរមលូមរីសពញសិរ ី

សពញស័ក្ឋិសពញយសរស់មាននយ័  សក្ើតសុខសួសឋីពីលទពា។ 

ពីរេោគសុខសក្ើតអំពី    សលបើលបាស់សពញទីសហ្ើយធូរធារ 

នូវលទពរបដលមានាមមុខអរ    សទើបសក្ើតសុខជាលបាក្ដចាស់។ 

អនណសុខជាទីបី    សក្ើតសុខមាននយ័បវរណ្តស់ 

មនិជាបបំ់ណុលសរសក្យង្ចស់    សុខពិតសក្ើតចាស់លបាក្ដពិត។ 

អនវជជសុខជាទីបនួ    សក្ើតសុខមាមំនួាមលក្មលកឹ្តរ 

លបក្បការអរសោយសុចរតិ    លបាសចសសទសពិតសក្ើតសុខ្ច។ 
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លរហ្សទលរបល់រង្ផធះសបមផង្    រួរខំសឝះបសឝង្សោយបញ្ញដ  

បសង្កើតក្ឋីសុខក្បុង្សរហា    ជីវតិភវថឺ្វវ រស់មាននយ័។  
                                 (សោយ ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 

 

ទានោនអានិសងសលបាយ៉ំង 
សបផុរសឱរទនសោយសទន    ពិតមនិទមទរការតបត 
លះកាតកំ់្ណ្តញ់ចិតថសាអ តលអ   ឱរសោយសសាយ ះសរចិតថសមាថ ។ 
សចចៈននទនមានអានិសង្ស   លបាយ៉ំាង្ផូរផង្់រួរលជះថ្វវ  

ទុក្ជារតិពិចរណ្ត   សរៀបរាបខ់វឹមសារដូចតសៅ។ 

ទីមយួ បិេយា មានន័យថ្វ   ជាទីសសបហាននញាតិសៅ 

លពមមនុសសដនទទងំ្ក្បុង្សលៅ   សចញពីលក្សៅក្ឋីលសឡាញ់។ 

ទីពីរ ភេជា ការរបរ់ក្   ជាទីជលមក្មនិក្បក្ក់ាប ញ់ 

ននមនុសសលអៗសពញលសឡាញ់   ជាទីលបមាញ់ននមនុសសលអ។ 

ទីបី កិរតិសេទាត្ សនាះ   កិ្តថិសពធពីសរាះស យ្ ះបវរ 

លផលីាញរនធឺឮសោយធម ៌  រងុ្សរឿង្សាទរក្បុង្សោកា។ 

ទីបនួ វិស្រេទា មាន        សក្វៀវកាវ សោយទនក្បុង្ក្ណ្តថ ល 

បរស័ិទទងំ្អស់សោយលជះថ្វវ    មនិោក្ភ់ន្ទកាថ សំយ៉ុង្សេើយ។ 
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ទីលបា ំសុគរិ មានសោយពិត   សាវ បស់ៅការរិតមនិលពសង្ើយ 

ឃ្លវ តចក្សុរតិសទវសោក្សេើយ   អស់សោក្អបក្សអើយចូរចចំង្។ 

សនះរឺជាអានិសង្សទន   សសលមចផលមានាមបំណង្ 

លបាយ៉ំាង្ដូចសព្តលទុក្សនះសហាង្   ទនលអហ្យតហ់្យង្ឆវង្ទុកាខ ៕ 
                                 (សោយ ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 

 
 

ធមយទានោនអានសិងសលបាយ៉ំង 
ធមយទនរឺជាការឱរទនធម ៌   សបមថង្ធមស៌ាថ បល់ពះធមបិ៌ដក្នថវ 

សសៀវសៅធមភ៌ាសិតលអលបសសើរនលក្   ព្តក្រមាននយ័លអលបនពទូនាយ នចិតថ។ 

ព្តក្របមឪ៉លរូអាចររញាតិបអូនបង្   ព្តក្របំណង្បង៉្ផវូវលអលបនពពិត 

ក្ច៏តចូ់លក្បុង្ធមយទននថវលបណីត  ធមយទនពិតលកឹ្តរអានិសង្ស៥លបការ។ 

មយួ អរថធមមបដិសំេវទី    បានមលូមរីយល់ចូលចិតថក្បុង្អាទ  

រសលពះធមព៌្តក្រលអៗសក្ើតបញ្ញដ    យល់អាទ លពះធមាយ ភាសិតលអ។ 

យ៉ាង្ទីពីរ បាេមាជជ ំបានសសចក្ឋី    រកី្រាយនលក្ក្បុង្លពះធម៌នថវបវរ 

ធមយសបាយ ង្ យចក្ទុក្ខផុតញាប់ញ័រ សបាយធមពិ៌តបវរសក្ើតសុខ្ច។ 

យ៉ាង្ទីបីរឺ បីរិ បានសសចក្ឋី    បឆអតចិតថនលក្ពិតលបនពក្បុង្ធមយសារ 

សពញហ្ឫទយ័ចិតថលបនពនថវភវថឺ្វវ     មានលពះធមន៌ាចិំនាថ បានខភង្ខ់ភស់។ 
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លពះសកាលិតៈផ្តវ ស់នាមថយី    បដលជនលបុសលសីសាគ ល់លពះអង្គ 

លពះនាមសមារគោវ នសាវក័្លតង្ ់   ននលពះពុទនអង្គខ្ចង្សឆឝង្ពិត។ 

លពះពុទនសាសាឋ លទង្ប់តង្ាងំ្    កំ្ពូលក្មាវ ងំ្ខ្ចវ ងំ្ខ្ចង្ឫទនិ 

សលើសអស់សាវក័្សផសង្ៗពិត    លផលីាញខ្ចង្ឫទនិនលតសោកា។ 

លពះអង្គមានឫទនិពិតបមនសហ្ើយ    បតពំុឈបះសេើយក្មយសអខ រ 

ាមសក្ៀក្កិ្តជិតសពឝសាថ     សាវក័្សាសាថ លទង្និ់ព្តឝ ន។ 

នថង១៥សរាចបខក្តថិក្    បរស័ិទរលឹក្លពះសមារគោវ ន 

ជានថងននការចូលនិព្តឝ ន    បរស័ិទពិតមានក្ឋីអាល័យ។ 

សសង្ឝរសសាក្សាឋ យពនស់ពក្ណ្តស់  បាតស់ាវក័្មាច ស់មានរុណនលក្ 

សយើង្ខញុ ំបជូារលឹំក្នថង    យក្បណុរនិសសយ័លពះនិព្តឝ ន៕ 
                                 (សោយ ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 

 
 
 
 
 

 
 

*ទឹកមួយប្បឡង់កុាំកបង់នងិនដ  នា ាំឱ្យចនប្ងលអក់វរវកឹ គួរលត់ជងគង់
បរងាអ នរប្កបផឹក រមេចបានមួយកអឹកបាំបាត់ខ្ះក។ ជីវតិមានតិចកុាំបិច 
រធែើបាប ថាន ក់ថនមសុខ្ភាពសប្មាប់ស្កងលអ សនស ាំររឿងស្កអ តសងាែ ត 
ធម៌ស ឱ្យដចូោសាររការសស្ផអម។ (ឆឹង កាន) 

*ចនប្ងអែីមិនរសាើ នងឹកេីលងង់ លង់អែីមិនរសាើ នងឹសងារ អាវុធអែីមិន
រសាើ នងឹបញ្ញា  កប្មអែីមិនរសាើ នងឹអត់បុណយ។ (ឆឹង កាន)  
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សខុាភយិចនគាថ្វ (ក្ណំ្តពរ) 
លពះពុទនដូចអាទិតរ  ឧតឋមពិតជាង្ពួក្ជន 

ក្មាច តនូ់វសមាហ្នន  សហ្ើយសចញចក្សពឝកិ្សលស។ 

លទង្ស់ទិតសៅសលើភប ំ ដឧ៏តឋមមរគវសិសស 

ោស់សតឝជាប់កិ្សលស  ឱរភវបឺចសក្បុង្សោកា។ 

សូមលទង្ស់លបាសលរបល់រង្  សយើង្ខញុ ំផង្រាល់សវោ 

ឱរបានសុខលរបគ់ប   អស់កាលយូរអបង្ឝង្សៅ។ 

សាឝ កាខ ាធម៌ណ្ត  ផូរផង្ថ់្វវ គយ នសៅហ្យង្ 

ជាធមប៌ដលអបក្ផង្           ស ើញចាស់ពិតសោយខវួនឯង្។ 

សធឝើនូវសនឋិភាព  ធុរៈភាពដចិ៏បញ្ចង្ 

រួរបជូាយ៉ាង្បសឋង្  សធឝើនិព្តឝ នឱរសុខ្ច។ 

សូមធមស៌នាះលរបល់រង្  សយើង្ខញុ ំផង្រាល់សវោ 

ឱរបានសុខលរបគ់ប   អស់កាលយូរអបង្ឝង្សៅ។ 

រលីពះអរយិសង្ឃ  ជាបលុតអង្គលពះសមភុទន 

សោក្សាអ តបរសុិទន  អយចិញ្ច ឹមសរៀង្រាល់ផធះ។ 

ចិញ្ច ឹមសោយអាាយ   កិ្សលសាលះលសេះ 

សន្ទអគ មក្ស៏ោក្លះ  លជះលសេះបានសក្សមក្ានថ។ 
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ជាអបក្សាឋ បឱ់វាទ  បដលសោក្នាថលទង្ទូ់នាយ ន 

ជាសាវក័្ក្លាណ  បលសបណុរទនននជនា។ 

សូមសង្ឃសនាះលរបល់រង្  សយើង្ខញុ ំផង្រាល់សវោ 

ឱរបានសុខលរបគ់ប   អស់កាលយូរអបង្ឝង្សៅ។  

3 
ខោញទាសលពះរតនលតយ័ 

*ក្មយណ្តបដលខញុ ំសធឝើ  អាលក្ក្ស់លើលពះពុទនពិត 

សោយកាយវាចចិតថ  ទុចចរតិឥតបារមម។ 

សូមលពះពុទនអនុសលគះ  សូមអំណតអ់ត់សទសខញុ ំ 

ខុសឆគង្លពះពុទនកំុ្  យក្សទសខញុ ំតសៅសទៀត។ 

សដើមផនឹីង្សលងួ្ម  រវាងំ្លពមកំុ្ឱរឃ្លវ ត 

សូមជួបលពះពុទនសទៀត  រហូ្តដល់និព្តឝ នសហាង្។ 

*ក្មយណ្តបដលខញុ ំសធឝើ  អាលក្ក្ស់លើលពះធមពិ៌ត 

សោយកាយវាចចិតថ  ទុចចរតិឥតបារមម។ 

សូមលពះធមអ៌នុសលគះ  សូមអំណតអ់ត់សទសខញុ ំ 

ខុសឆគង្លពះធមកំុ៌្  យក្សទសខញុ ំតសៅសទៀត។ 

សដើមផនឹីង្សលងួ្ម  រវាងំ្លពមកំុ្ឱរឃ្លវ ត 
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សូមជួបលពះធមស៌ទៀត  រហូ្តដល់និព្តឝ នសហាង្។ 

*ក្មយណ្តបដលខញុ ំសធឝើ  អាលក្ក្ស់លើលពះសង្ឃពិត 

សោយកាយវាចចិតថ  ទុចចរតិឥតបារមម។ 

សូមលពះសង្ឃអនុសលគះ  សូមអំណតអ់ត់សទសខញុ ំ 

ខុសឆគង្លពះសង្ឃកំុ្  យក្សទសខញុ ំតសៅសទៀត។ 

សដើមផនឹីង្សលងួ្ម  រវាងំ្លពមកំុ្ឱរឃ្លវ ត 

សូមជួបលពះសង្ឃសទៀត  រហូ្តដល់និព្តឝ នសហាង្៕ 

ខោញទាសោាបាិ 
*ក្មយណ្តបដលខញុ ំសធឝើ  អាលក្ក្ស់លើមាាពិត 

សោយកាយវាចចិតថ  ទុចចរតិឥតបារមម។ 

សូមមាាអនុសលគះ  សូមអំណតអ់ត់សទសខញុ ំ 

ខុសឆគង្មាាកំុ្  យក្សទសខញុ ំតសៅសទៀត។ 

សដើមផនឹីង្សលងួ្ម  រវាងំ្លពមកំុ្ឱរឃ្លវ ត 

សូមជួបមាាសទៀត  រហូ្តដល់និព្តឝ នសហាង្។ 

*ក្មយណ្តបដលខញុ ំសធឝើ  អាលក្ក្ស់លើបិាពិត 

សោយកាយវាចចិតថ  ទុចចរតិឥតបារមម។ 
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សូមបិាអនុសលគះ  សូមអំណតអ់ត់សទសខញុ ំ 

ខុសឆគង្បិាកំុ្  យក្សទសខញុ ំតសៅសទៀត។ 

សដើមផនឹីង្សលងួ្ម  រវាងំ្លពមកំុ្ឱរឃ្លវ ត 

សូមជួបបិាសទៀត  រហូ្តដល់និព្តឝ នសហាង្៕ 
 

r0s 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

*បុគគលណ្ណ រស់រៅមួយរយឆាន ាំ ោមនសុសប្ទសុតសីល មានចិតតមិនបាន 
តមាល់ខ្ចជ ប់ ការរស់រៅស្តមួយនថង របស់រលាកស្ដលមានសីល មានការ  
ពនិតិយ ពចិរណ្ណោប្បប្កតី ប្បរសើ រោង។ 

*បុគគលគួរប្បញាប់ប្បញាល់រធែើ អាំរពើលអ គួរឃ្លត់ចិតតចកបាប រប្ ះថា 
កាលរបើបុគគលរធែើ បុណយយឺតយូរ ចិតតរស្មងរប្តកអរកនុងបាប។ 

*របើបុរស រធែើបាបកុាំរធែើបាបរនាះររឿយៗរឡើយ កុាំគបបរីធែើ រសចកតីរពញចិតត 
កនុងបាបរនាះ(រប្ ះថា) ការសនស ាំបាបស្តងនា ាំរសចកេីទុកខមកឱ្យ។   

*បុគគលអនកមានសោធ  បរបូិណ៌រោយសីល សាប់សាល់រោយយស នងិ
រភាគសមបតតិ គប់រកប្បរទសណ្ណៗ រគស្តងបូោ កនុងប្បរទសរនាះៗ។ 

*លាភមានការមិនមានររាគ ោយ៉ងនប្កស្លង  ប្ទពយមានរសចកេីសរនាេ ស 
ោយ៉ងនប្កស្លង  ញាតិមានរសចកេីសនិ ទ ធស្កន ល ោយ៉ងនប្កស្លង        
ប្ពះន ិែ ន ោសុខ្យ៉ងនប្កស្លង។ 

                                          (ប្ពះគាថាធមាបទ)    
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អបាយមុខលបាមំួយយ៉ង 
 

អបាយមខុជលងុ្ក្ហិ្ន  លំបាក្លំបិនផុង្ជីវតិ 
ក្បុង្ក្ថីវនិាសលបាក្ដពិត  សមាហ៍្បាងំ្ជំុជិតរបឹអាាយ ។ 
ទីមយួសុរានិង្សមរយ័  លសវងឹ្យបន់ថងនាបំញ្ញា  
ដុតសរាលខវួនឯង្និង្លរួសារ  សតិបញ្ញដ រញួថមថយ។ 
ទីពីររឺការលាច់ចរសៅ  ាមលចក្លាក្ផវូវញឹក្ញាបញ់យ 
ខុសកាលសវោនាសុ៊ំនស៊យ  បញ្ញា រាបរ់យសក្ើនសក្ើតមាន។ 
ទីបីរឺការសដើរទសសនា  មសហាលសពសពឝសារសពើឥតសអៀន 
ទីណ្តសបមថង្មានវតថមាន  លបសយាជនរ៍យោនបង្អ់សារ។ 
ទីបនួការសលង្នូវបលផង្ភាប ល់   លបមាទមនិសាគ ល់លង្អ់ាាយ  
អស់លទពរមានសពៀរគយ នបានការ  ជីវតិខវឹមសារខូចខ្ចតបង្។់ 
ទីលបាកំារសសពរបប់ាបមិតថ  នាឱំរជីវតិមនិលតចង្់ 
សដើរខុសរនវង្ផវូវសទៀង្លតង្ ់          ធាវ ក្ស់លជាះសលព្តះសង្ស់លគះព្តោ។ 
ទីលបាមំយួការខជិលលចអសូ  ទទឹង្លបទូសថលរបក់ារអរ 
រក្សលសលរប់សពឝមក្ធានា  លបសយាជនស៍វោខូចបង្់បាត។់ 
សនះអបាយមខុលបាមំយួយ៉ាង្  ជាសលគះនាសំាង្ក្ថីវបិតថិ 
ជាផវូវវនិាសសលព្តះលបតិបតថិ  សរឿង្លអរសាត់បាតច់សលមើន។ 

 (សោយ ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 
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ត្ថងបូជា 
    នថងបជូារឺជាមហានក្ខតថឫក្សក្បុង្លពះពុទនសាសនា ជានថងបដលថ្វឝ យ 
នូវសលរឿង្សកាក រៈបូជាសផសង្ៗមានបូជាផ្តក ក្លមង្ សលរឿង្លក្អបូ លបទីប 
ជាសដើមចំសព្តះរុណលពះរតនលតយ័រឺលពះពុទន លពះធម៌ និង្លពះសង្ឃ។ 
ជាពិសសសសនាះរឺការបូជាដល់ បជូារហ្បរុគល រឺលពះដម៏ានលពះភារ 
ជាលពះបរមលរូសមាយ សមភុទន បដលជាអរគមហាបរុសក្បុង្សោក្ ឬក្ក៏្បុង្ 
នយ័មា៉ង្សទៀតក្បុង្នថងបូជាសនះរឺជានថងទទួលសាថ បនូ់វឱវាទ និង្លបលពឹតថ 
លបតិបតថិាមលពះពុទនឱវាទបដលជាព្តក្រទូនាយ នសលបៀនលបសៅរបស់បរុគល
បដលរួរសគរពបជូា រឺលពះសមាយ សមភុទនជាអមាច ស់បតមថង្។ សលព្តះសហ្តុ 
ដូចសនះនថងបជូាពិតជាសំខ្ចនណ់្តស់ សលមាបពុ់ទនមាមក្ជនទងំ្អស់ 
បដលសគរពសជឿជាក្ស់សាយ ះសយ័លរក្បុង្លពះពុទនសាសនា  សោយសហ្តុថ្វ 
នថងបជូារឺជាតឹក្ាង្បញ្ញជ ក្ច់ាស់អំពីដំសណើ រសរឿង្ជាប់ទក្ទ់ង្នឹង្លពះ
សមាយ សមភុទន មានការចុះចបប់ដិសននិ លបសូត លាស់ដឹង្ បរនិិព្តឝ ន ជា
សដើម សលមាបពុ់ទនបរស័ិទសិក្ាបសឝង្យល់ពីដំសណើ រជីវតិ និង្ការ 
លបលពឹតថិផ្តធ ល់របស់លពះអង្គ បដលសយើង្ជាពុទនបរស័ិទរបផបីជូាយ៉ាង្ 
ណ្ត ឬបដិបតថិបបបណ្តសដើមផស័ីក្ថិសមជាពុទនបុតថ ជាពុទនបរស័ិទ ជា 
ពុទនមាមក្ៈ បដលជាអបក្ទទួលនូវមរតក្លពះពុទនសាសនាពីលពះអង្គ។ 

   ក្បុង្ទីសនះខញុ ំនឹង្សសង្ខបនថងបជូាសំខ្ចន់ៗ ក្បុង្លពះពុទនសាសនា បដល 
បានលបារពនសធឝើសេើង្ជាសរៀង្រាល់ ប្  ំ បដលនថងបជូាខវះបានចតទុ់ក្ជា 
បណុរជាតិក្ថី និង្នថងខវះមនិទន់ចតចូ់លជាបណុរជាតិក្ថី បតនថងទងំ្ 
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អស់សនាះរឺជានថងសំខ្ចន់ក្បុង្លពះពុទនសាសនា ជាមហានក្ខតថឫក្ស ជា 
នថងពិសសស ជានថងអសាច ររបដលពុទនបរស័ិទសយើង្ លតូវបជូា លតូវសគរព 
បដិបតថិ សទះបីថ្វបានបូជាផ្តក ក្ថី លបទីបក្ថី សលរឿង្លក្អូបក្ថី អាមសិបជូា 
ទងំ្ឡាយណ្តៗចំសព្តះលពះពុទនបដិមាាមសរហ្ោឌ ន ាមទីវតថអារាម 
បជូនីយោឌ ន លពះសថូប លពះសចតិយ លពះលសីមហាសព្តធិលពឹក្ស  លពះបរម
សាររីកិ្ធាតុ សាប មពុទនបាទ... សុទនបតសបញ្ញជ ក្ពី់ទឹក្ចិតថ សទន លជះថ្វវ
ពិតៗ របស់ពុទនបរស័ិទបដលសសលមចជារុណលបសយាជន ៍សហ្ើយអឝីបដល
ពិសសសនលក្បលង្ជាង្សលរឿង្អាមិសបូជាសនះសៅសទៀតសនាះរឺបដិបតថិ
បជូា ជាការលបលពឹតថិសធឝើាមព្តក្រទូនាយ នសលបៀនលបសៅ មានដូចជាការ
ឱរទន ការរក្ាសីល ការចសលមើនភាវនា ការសមាអ ត ផវូវកាយ ផវូវវាច 
ផវូវចិតថ លបលពឹតថសុចរតិ សទៀង្លតង្ ់ មានសមាថ  ក្រណុ្ត មទិុា ឧសបកាខ  
និង្ការមនិលបមាទជាសដើម សដើមផចីសលមើន នូវសីល សមាធិ បញ្ញដ  កាប់
ក្ រនូវសលរឿង្ចក្ប់លសះ សលរឿង្មនធិល សលរឿង្សៅហ្យង្ពីសនាថ នចិតថ 
លបលពឹតថាមមរគបដិបទ បដលជាការបសង្កើតនូវសសចក្ថីសុខផវូវចិតថក្បុង្
សពលបចចុបផនបផង្ និង្សពលខ្ចង្មខុផង្។ មានបតការសិក្ាសរៀនសូលត
សទបដលនាឱំរសក្ើតនូវការយល់ដឹង្ មានសតិបញ្ញដ លតិះរះិពិចរណ្តរក្
សហ្តុផលពិតលបាក្ដបដលជាសចចៈធម ៌ បណថុ ះនូវសមាយ ទិដឌិរឺការមាន
សទន រមួផសនិំង្បញ្ញដ លជះថ្វវ ក្បុង្ចិតថ សទិតសៅសលើមាគ៌លពះពុទនសាសនា
សដើមផលីបហារបង្នូ់វអវជិាជ រឺសសចក្ឋីលងង្ស់ចញពីចិនាថ  សហ្តុសនះសូមពុទន-
មាមក្ជនទងំ្ឡាយសិក្ាសឈឝង្យល់ពីនថងបូជាជាមយួខញុ ំ ថ្វសតើមាន
នយ័សសចក្ថីយ៉ាង្ណ្តដូចតសៅ៖ 
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១. ោឃបជូា 
       មា បជូា ជាពិធីបជូាមយួយ៉ាង្សំខ្ចនន់លក្បលង្អសាច ររណ្តស់ 
ក្បុង្លពះពុទនសាសនា បដលលបារពនសធឝើក្បុង្នថង១៥សក្ើត សពញបណ៌ូមី     
បខមា  ជាមហានក្ខតសឫក្សមយួសដើមផរីលឹំក្ដល់នថង៖ 

១- លពះសមាយ សមភុទនលទង្ល់បារពនសាវក្សនបិបាត(លបជំុសាវក័្) 

    សមយ័មយួ លពះដម៏ានលពះភារលទង្រ់ង្ស់ៅក្បុង្រុហាស យ្ ះ សុក្រ- 
ខ្ចានាភបរិំជឈកូ្ដជិតលកុ្ង្រាជលរឹះ។ លគសនាះមានបរពិ្តឝ ជក្មាប ក្ស់ យ្ ះ 
ទី នខៈ(ជាអរគិសវសសនសគតថ) បដលជាក្យួយរបស់លពះសារបីលុត បាន 
ចូលសៅគល់លពះដម៏ានលពះភារ ក្បុង្កាលសនាះលពះសារបីលុតរង្ខ់្ចង្ 
សាថ ំលពះមានលពះភារឈរបក្ផ់វិតថ្វឝ យលពះអង្គ។ លគសនាះលពះសមាយ - 
សមភុទនលពះអង្គលទង្ស់បមថង្នូវសវទនាបររិគហ្សូលត សលបាសដល់ទី នខ  
បរពិ្តឝ ជក្  លពះសារបីុលតបដលរង្ស់ៅជិតសនាះក្ស៏ោក្ពិចរណ្តាម 
សហ្តុសនះលសាបប់តចិតថសោក្រចួផុតចក្អាសវៈទងំ្ឡាយ បានសសលមច 
ជាលពះអរហ្នថ សលព្តះការមនិលបកានម់ាកំ្បុង្សវទនាទងំ្ឡាយថ្វជារបស់ 
ខវួន។ ធមយចក្ខុរឺសសាាបតថិផលបដលលបាសចក្ធូលី លបាសចក្មនធិល 
បានសក្ើតសេើង្លបាក្ដដល់ទី នខបរពិ្តឝ ជក្ថ្វ ធមយជាតិអឝីមយួមានការ 
សក្ើតសេើង្ជាធមយា ធមយជាតិសនាះទងំ្អស់ក្ម៏ានការរលតស់ៅវញិជា
ធមយា។ ចំបណក្លពះមានលពះភារកាលលពះអាទិតរសៅលបាក្ដ លទង្ច់ប់
សទសនាសនះសហ្ើយ សសថចយាង្ចុះពីភបរិំជឈកូ្ដលទង្ស់ៅកាន ់ វតថសវេុវន័
ជាក្លនធក្និវាបសាទ នសទៀបលកុ្ង្រាជលរឹះ លទង្ប់ានលបជំុសាវក្សនបិបាត
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លពះអង្គលទង្ស់បមថង្នូវឱវាទបាតិសមាក្ខ។ សហ្ើយសាវក្សនបិបាតសនះ
ស យ្ ះថ្វចតុរង្គសនបិបាត ជាសនបិបាតមយួលបក្បសោយអង្គបនួរឺ ៖ 

-នថងសពញបណ៌ូម ី បខមា  លពះចនធចរចូលក្បុង្មា នក្ខតថឫក្ស សនះជា 
អង្គទីមយួ។ 

-ភកិ្ខុសង្ឃ១២៥០អង្គរឺលកុ្មបរុាណជដិល១០០០អង្គ លកុ្មអរគសាវក័្ 
២៥០អង្គបានមក្លបជំុគប ឯង្ៗ សោយឥតមាននរណ្តនិមនថឬក្ណ៏្តត់ 
គប ទុក្សេើយ សនះជាអង្គទីពីរ។ 

-ភកិ្ខុសង្ឃ១២៥០អង្គសនាះ សុទនបតជាលពះអរហ្នថខីណ្តលសពទងំ្អស់
បានសសលមចអភញិ្ញដ ៦ សនះជាអង្គទីបី។ 

-ភកិ្ខុសង្ឃ១២៥០អង្គសនាះ សុទនបតជាឯហិ្ភកិ្ខុបានឧបសមផទផ្តធ ល់ពី 
លពះពុទនអង្គសោយមានសក្ពុ់ក្មាត់ពុក្ចអក រសការលសាប ់ មានបាលតនិង្ 
ចីវរសសលមចសោយឫទនិ សនះជាអង្គទីបនួ។ 

សវោជួបជំុលពះពុទនបរមលរូលពះអង្គលទង្ស់បមថង្ឱវាទបាតិសមាក្ខ បដលខញុ ំ
សលើក្មក្ជាបទសសង្ខបខវីក្បុង្ទីសនះរឺ៖ 

*សពវបាបស្ឝ អករណំ *កុសលស្ឝូបសម្បទា  *សចិរតបរិេយាទបនំ   
ឯរំពុទាថ្ន ស្សនំ។ ការមនិសធឝើបាបទងំ្ពួង្ ការញុាំង្កុ្សលឱរសក្ើត
សេើង្ ការសធឝើចិតថរបស់ខវួនឱរផូរផង្ ់ សនះជាព្តក្រសលបៀនលបសៅ របស់
លពះពុទនទងំ្ឡាយ ជាសដើមយ៉ាង្សនះសហ្ើយ  លពះអង្គលទង្ប់ានបតង្ 
ាងំ្អរគសាវក័្ទងំ្រូ រឺលពះសារបីលុតជាបឋមសាវក្ (អរគសាវក័្សាថ ំ) 
លពះមហាសមារគោវ នជាទុតិយសាវក្(អរគសាវក័្សឆឝង្)។ 
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២- លពះអង្គលទង្ោ់ក្ល់ពះជនាយ យុសអខ រ 

       ក្បុង្បពុឝណា សមយ័លពះដម៏ានលពះភារ សសថចយាង្បិណឍ បាតក្បុង្ 
លកុ្ង្សវសាលី។ សវោសលកាយភតថលទង្ល់ាស់នឹង្លពះអាននធថ្វ មាប ល 
អាននធចូរអបក្កានយ់ក្និសីទនៈសៅ សយើង្នឹង្ចូលសៅសលមាក្ក្បុង្សវោ 
នថងសៅឯបាវាលសចតិយ។ លពះជិនលសីសសថចចូលសៅកានប់ាវាលសចតិយ 
សហ្ើយ ក្រ៏ង្ស់លើអាសនៈបដលលពះអាននធលកាលថ្វឝ យ។ លពះអាននធក្៏ 
លកាបថ្វឝ យបង្គំលពះមានលពះភារសហ្ើយរង្ក់្បុង្ទីដស៏មរួរ។ លពះមាន 
លពះភារក្ល៏ទង្់មានលពះបនធូលថ្វ មាប លអាននធ លកុ្ង្សវសាលីជាទីរួរ 
សលតក្អរ ឧសទនសចតិយ   សគតមក្សចតិយ   សតថមភសចតិយ   ពហុ្បតុថ 
សចតិយ  សារនធសចតិយ បាវាលសចតិយសុទនបតជាទីរួរសលតក្អរ មាប ល 
អាននធឥទនិបាទទងំ្៤ សបើបរុគលណ្តបានសសលមចសហ្ើយ បានសធឝើសរឿយៗ 
សហ្ើយ សធឝើឱរដូចជាយានសហ្ើយ បានសធឝើជាទីសៅសហ្ើយ បានាងំ្ទុក្ 
សរឿយៗសហ្ើយបានសនសទុំក្សហ្ើយ បានលបារពនសោយលអសហ្ើយ បរុគល 
សនាះសបើលបាថ្វប នឹង្ឋតិសៅអស់មយួអាយុក្បផ ឬសលើសជាង្មយួអាយុ 
ក្បផក្ប៏ាន មាប លអាននធ តថ្វរតក្ដូ៏សចប ះបដរ។ លពះអង្គលាស់យ៉ាង្ 
សនះជាមយួលពះអាននធដល់សៅបីដង្។ ទុក្ជាលពះមានលពះភារលទង្ស់ធឝើ
និមតិថជាឱឡារកិ្យ៉ាង្សនះសហ្ើយ ក្ល៏ពះអាននធមនិអាចយល់សសចក្ថី 
ចាស់ោស់បាន មនិបានអារាធនាលពះដ៏មានលពះភារឱរឋតិសៅអស់ 
មយួអាយុក្បផ សដើមផលីបសយាជន ៍ សដើមផសីសចក្ថីសុខ សដើមផអីនុសលគះ 
សដើមផសីសចក្ថីចសលមើនដល់ពួក្សទវា និង្មនុសសដូសចបះសសាះ សលព្តះមារ 
ចូលមក្បលជក្រំនិត។  លំោបស់នាះ លពះដ៏មានលពះភារលទង្ល់ាស់ នឹង្
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លពះអាននធមានអាយុថ្វ មាប លអាននធអបក្ចូរសៅចុះ អបក្ចូរដឹង្នូវកាល
បដលរួរនឹង្សៅក្បុង្កាលឥេូវសនះចុះ។ លពះអាននធទទួលលពះបនធូល
សោយព្តក្រថ្វលពះក្រុណ្តលពះអង្គ សហ្ើយសលកាក្ចក្អាសនៈ ថ្វឝ យបង្គំ
សធឝើលបទក្សណិលពះមានលពះភារសហ្ើយ សចញសៅរង្ស់ៅសទៀបរល់សឈើ
មយួក្បុង្ទីមនិ ង្ យពីលពះមានលពះភារ។ លពះអាននធសចញសៅមនិយូរ
ប៉នុាយ ន លកុ្ង្មារមានចិតថបាប ក្ចូ៏លសៅគល់លពះមានលពះភារ សហ្ើយ
ឋតិក្បុង្ទីដស៏មរួរ ក្ប៏ានសព្តលព្តក្រសនះនឹង្លពះមានលពះភារថ្វ 
បពិលតលពះអង្គដច៏សលមើន សូមលពះអង្គបរនិិព្តឝ នក្បុង្កាល ឥេូវសនះ សូម
លពះសុរតបរនិិព្តឝ នសៅ បពិលតលពះអង្គដ៏ចសលមើន ឥេូវ សនះជាកាលរួរ
នឹង្បរនិិព្តឝ នរបស់លពះមានលពះភារសហ្ើយ។ លពះមានលពះភារក្ប៏ាន
លាស់ភាសិតសនះសៅនឹង្លកុ្ង្មារមានចិតថបាបថ្វ មាទ្លមារមានចិរត
បាប ចូរអនកមានេសចកតីខវល់ខ្វ្យរិចចុះ ក្របរិនិោវ្ន របស់រថាគរ មិន
យូរបុ៉ ម្្នេទ កនលងបីែខអំពីៃថងេនះេៅ រថាគរនឹងបរិនិោវ្នេហើយ។ 
លំោបស់នាះលពះមានលពះភារ លទង្ម់ានសតិសមផជញ្ដ ៈ លទង្ោ់ក្អ់ាយុ
សអខ រនាបាវាលសចតិយ បផនដីក្៏ក្សលក្ើក្ រញ្ជួ យញ័រ រួរឱរភវូក្ភវកឹ្     
លពឺលពួចសរាម ទងំ្ផគរក្ោ៏នឮ់សេើង្។ 

សលៅអំពីសហ្តុអសាច ររធំៗពីរយ៉ាង្សនះ សោក្អបក្លបាជញសោក្កំ្ណត់ 
យក្នថងសពញបូណ៌ម ី ១៥សក្ើត បខមា សនះ ជាការលបារពនរលឹំក្សហ្តុ 
ការណ៍សផសង្ៗសទៀត សរបុសហ្តុទងំ្ពីរយ៉ាង្ខ្ចង្សលើសនះបញ្ចូលផង្ 
ស ើញមានសគលសំខ្ចន់ៗលបាយ៉ំាង្រឺ៖  

១.ជានថងលបជំុសាវក្សនបិបាត(ចតុរង្គសនបិបាត)  
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២.ជានថងបដលលពះអង្គលទង្ស់បមថង្ឱវាទបាតិសមាក្ខ  

៣.ជានថងលពះអង្គលទង្ោ់ក្ល់ពះជនាយ យុសអខ រ  

៤.ជានថងលពះសារបីតុថសសលមចជាលពះអរហ្នថ  

៥.ជានថងលពះអង្គលទង្់សាទ បនាបតង្ាងំ្រូននអរគសាវក័្ រឺលពះសារបីុតថ 
អរគសាវក័្សាថ ំ លពះមហាសមារគោវ នអរគសាវក័្សឆឝង្។ 
 

ោឃបណុត មីត្ថងបូជា 
 

មា បណុត មនីថងវសិសស    សយើង្បានចសំចះលពឹតថិការណ៍ 

លបវតឋិលពះពុទនសាសាឋ ចររ      ជានថងអសាច រររួរបជូា។ 

នថងនក្ខតថឫក្សសវោលអ         មង្គលបវរវរវនាធ  

រលឹំក្នឹក្រុណលពះភរវា        សហ្តុពីរពណ៌នាដូសចបះថ្វ។ 

សហ្តុមយួអភិលក្ខិតៈ           សមយ័លបចក្សកាលសនាះណ្ត 

លបជំុសនបិបាតរួរលជះថ្វវ        អង្គបនួអសាច ររក្បុង្មយួនថង។ 

អង្គមយួបខមា សពញពនវឺ      អង្គពីររនធឺរងុ្សរឿង្នលក្ 

លបជំុសាវក័្លពះជិនលសី             ឥតបានលសដីណ្តតស់ពលគប ។ 

អង្គបី១២៥០អង្គ            សាវក័្ផូរផង្ល់ពះភរវា 

ជាខីណ្តលសពអរហ្នាថ    អង្គបនួសាសាឋ បំបសួផ្តធ ល់។ 
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ជារូសាវក័្តំបណង្ថយី         ចនធសពញមណ៌ូមបីខមា បដរ។ 

លពះសារបីតុថសាវក័្សាឋ ំ   លពះសមារគោវ នចសំឆឝង្ឥតបលប 

សាវក័្កំ្ពូលសហ្ើយជួយ បថ   នូវសក្រ ឋិ៍ស យ្ ះបមម៉ានតនមវ។ 

មា មណុត មសីក្ើតលជះថ្វវ    សរឿង្សហ្តុអសាច ររក្បុង្មយួនថង 

លពឺសរាមលពឺបសផក្អសាច ររនលក្     បរស័ិទលបុសលសីវរវនាធ ។ 

មានសភវើង្លបទីបសទៀនធូបផ្តក    លពមរននរសាលបជំុគប  

សូលតធមស៌រសសើរនលតរតនា   ាងំ្ចិតថលជះថ្វវ បជូារុណ៕  
                                (សោយ: ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 

r0s 

 
 
 
 
 

 

ថ្វឝ យបងគំលពះរតនត្លត 

សូមនមស្កា រថ្វា យបង្គំ       ព្រះរុទ្ធជាធំជាស្កស្កា  

ដឹកនំសរាសត្ាឆ្លង្សង្ារ       ដល់ស្កា នថ្លលថ្វល និព្វា នរិត្។ 

សូមព្ាបបង្គំព្រះធម៌ថ្លល       ជាយានព្បថ្រស្កា ត្វិចិព្ត្ 

ព្វកយបព្បៀនព្បបៅលារសិិដឋ       សរាសត្ាបោករិត្បានសុខា។ 

សូមថ្វា យបង្គំអរិយសង្ឃ       ជាស្កវ័កអង្គបុត្តស្កស្កា   

ស្ព្សបុណ្យព្បបសើរថ្នសត្តត        សទ្ធធ ចិនត ថ្វល កុសល។ 

អហំរីខ្ញ ំសូមព្ាបថ្វា យ       វាចាចិត្តាយបលើកត្មាល់ 

ព្រះរត្នថ្ព្ត្សបព្មចផល       មគ្គរិត្យល់ដល់ព្រះនិព្វា ន។  

                                       (បោយ ហុង្ សុវណ្ណា បរ៉េត្)                 
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២. វិស្កខបជូា 
          វសិាខបជូា រឺជាពិធីបូជាយ៉ាង្ធំនិង្សំខ្ចនន់លក្បលង្បំផុតក្បុង្
លពះពុទនសាសនា បដលលបារពនសធឝើក្បុង្នថង១៥សក្ើត សពញបណ៌ូម ី បខ
ពិសាខ សដើមផជីាពុទន នុសសរណកិ្ចចរលឹំក្ដល់នថងវសិសសវសិាល ននលពះ
ភរវនថមនីុអរហ្នថសមាយ សមភុទនជាអមាច ស់។  

១-ជានថងលពះអង្គលទង្ល់បសូតចក្លពះឧទរលពះវរមាា សៅសលកាមសដើម 
សាលលពឹក្សក្បុង្លុមភនីិឧទាន បដលជាលពំលបទល់រវាង្នររទងំ្ពីររឺ 
នររក្បិលភសថុ និង្នររសទវទហ្ៈ។ លពះមាាលពះនាមថ្វ សិរមិហា 
មាយាសទវ ី លពះបិាលពះនាមថ្វ សុសទន ទនៈ លពះបរមសព្តធិសតឝលតូវ 
បានលបសិទនិនាមថ្វ សិទនតទរាជកុ្មារ។   

២-ជានថងលពះអង្គលទង្ប់ានលាស់ដឹង្នូវអនុតថរសមាយ សសមាភ ធិញ្ញដ ណ សៅ 
សលកាមសដើមសព្តធិលពឹក្ស(អសសតទលពឹក្ស) ក្បុង្តំបនឧ់រសុវោសសនានិរម 
ពុទនរយា ។  

៣-ជានថងលពះពុទនអង្គលទង្ប់ានរលំតខ់ននចូលកានល់ពះបរមបរនិិព្តឝ ន សៅ 
សលកាមសដើមសាលលពឹក្សទងំ្រូ ក្បុង្ឧទានននពួក្មលវក្សលតរាជ ក្បុង្ 
នររកុ្សិនារា។  
     សោយមានសហ្តុជាមហាមង្គលអភលិក្ខិតកាល រឺនថងមហាមង្គល  
ដអ៏សាច ររ លតូវនឹង្នថងបដលអង្គសសមថចលពះបរមសាសាថ ចររសក្រមុនី 
សមាយ សមភុទន លទង្ល់បសូត លាស់ដឹង្ បរនិិព្តឝ ន ដូចសនះសហ្ើយៗសុទនបត
ក្បុង្នថងសពញបូណ៌មបីខពិសាខសនាះផង្ សផសង្គប បត ប្  ំ សទើបអបក្លបាជញ 
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បរុាណបណឍិ ត សោក្បានកំ្ណតទុ់ក្ថ្វជានថងបជូាសំខ្ចនក់្បុង្លពះពុទន
សាសនាបដលសៅថ្វ វិស្ខបូជា។  
     សលៅអំពីការលបសូត លាស់ដឹង្និង្បរនិិព្តឝ នរបស់លពះសមាយ សមភុទន 
បដលសក្ើតមានសេើង្ក្បុង្នថង១៥សក្ើត បខពិសាខ សផសង្គប បត ប្ សំនះ 
សហ្ើយ ក្ស៏ោក្អបក្លបាជញសោក្រាបយ់ក្នថង១៥សក្ើត បខពិសាខសនះ 
លបារពនសេើង្រលឹំក្ដល់សហ្តុការណ៍អសាច ររសផសង្ៗដនទសទៀត។ សរបុ 
សហ្តុអសាច ររទងំ្អស់មានលបាពីំរយ៉ាង្ សោយបូក្រមួផសសំហ្តុសំខ្ចន់ៗ  
ទងំ្បីខ្ចង្សលើផង្ បដលពុទនសាសនិក្លជះថ្វវ បជូាសនាះរឺ៖ 
១.ជានថងបដលសុសមធបណឍិ តបរមសព្តធិសតឝ បានទទួលការពាក្រណ៍ 
អំពីលពះសមាយ សមភុទនទីបង្ករថ្វ សុសមធាបស សនះនឹង្បានលាស់ដឹង្ជា 
លពះសមាយ សមភុទនមយួលពះអង្គក្បុង្កាលជាអនារតជាក្់ជាពំុខ្ចន។  
២.ជានថងបដលលពះអង្គលទង្ល់បសូតចក្ឧទរននលពះវរមាា។  
៣.ជានថងបដលលពះលសីមហាសព្តធិលពឹក្សដុះសេើង្(ក្បុង្សហ្ជាតវតទុ)។  
៤.ជានថងបដលអង្គសសមថចលពះបរមសាសាឋ ចររសមាយ សមភុទន ជាអមាច ស់ 
លទង្ល់ាស់ដឹង្នូវអនុតថរសមាយ សសមាភ ធិញ្ញដ ណ។  
៥.ជានថងបដលលពះអង្គលទង្ល់បទននូវឱវាទចុង្សលកាយបង្អស់ ស យ្ ះថ្វ 
(បចឆិមពុទនវចនៈ)។  
៦.ជានថងលពះពុទនអង្គលទង្រ់លំត់ខននចូលកានល់ពះបរមបរនិិព្តឝ ន។   
៧.ជានថងបដលលពះបរមសាររីកិ្ធាតុអនថរធាន (ធាតុអនឋរធានឬធាតុបរ-ិ
និព្តឝ ន) នឹង្មានក្បុង្កាលជាអនារត។    
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  សោយមានសហ្តុអសាច ររលបមាណប៉សុណត ះ រឺឱរបតដល់នថងវសិាខបូជា 
ពុទនសាសនិក្បតង្លបារពនសេើង្ជាសរៀង្រាល់ ប្  ំ សៅាមលបសទសកាន់ 
លពះពុទនសាសនាមានការចតពិ់ធីធំៗាមលបសទសសរៀង្ៗខវួន។  សៅ 
ាមទីវតថអារាមមានការចង្លមអសោយបោអបអរ ចរពុទនភាសិតជា 
សដើម ចង្ទង្ល់ពះពុទនសាសនា ទង្ជ់ាឝ ោ ទង្់ជាតិ និង្មានពិធីដបង្ា 
លពះបរមសាររីកិ្ធាតុ(លបសិនសបើមាន) លពះពុទនបដិមា នមសាក រាម     
ទីបជូនីយោឌ ន និមនថលពះសង្ឃសទសនា បជូាផ្តក ក្លមង្ សលរឿង្លក្អបូ 
លបទីបជាឝ ោចំសព្តះរុណលពះរតនលតយ័ សោយបេក្ាមសរហ្ោឌ ន  
ននពុទនបរស័ិទសយើង្រួររបផចីង្លមអទង្ល់ពះពុទនសាសនា បជូាផ្តក ភញ ី ផ្តក  
ក្លមង្សលរឿង្លក្អបូ សទៀន ធូបចំសព្តះទីតមកល់លពះពុទនបដិមា សដើមផជីា
ការបជូារុណននលពះរតនលតយ័សោយសសចក្ថីលជះថ្វវ ។  
 

វិស្កខបណុត មីត្ថងបជូា 
 

វសិាខបណុត មនីថងវសិសស      សយើង្បានចសំចះលពឹតថិការណ៍ 

លបវតថិលពះពុទនសាសាឋ ចររ   ជានថងអសាច រររួរបជូា។ 

នថងនក្ខតថឫក្សសវោលអ         មង្គលបវរវរវនាធ  

រលឹំក្នឹក្រុណលពះភរវា      នលតសហ្តុពណ៌នាដូសចបះថ្វ។ 

សហ្តុធំទីមយួរលឹំក្នថង      សព្តធិសតឝនថវអង្គក្សលា 

លបសូតចក្រភ៌លពះមាា      ឧទាននថវថ្វវ លុមភនីិ។ 
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៣. អាស្កឍបូជាបអាស្កឡហបជូា  
អាសាឍបជូា(អាសេាបជូា) រឺជាពិធីបជូាយ៉ាង្ធំនិង្សំខ្ចន់ 

នលក្បលង្ក្បុង្លពះពុទនសាសនា បដលលបារពនសធឝើក្បុង្នថង១៥សក្ើត សពញ- 
បណ៌ូម ី បខអាសាឍ សដើមផរីលឹំក្ដល់សហ្តុការណ៍អសាច ររ ននលពះបរម 
សាសាថ សមាយ សមភុទនជាអមាច ស់។ សហ្តុការណ៍សំខ្ចន់ៗក្បុង្នថងអាសាឍ 
បជូា (អាសាេាបជូា) មានលបាយ៉ំាង្បដលអបក្លបាជញសោក្កំ្ណតទុ់ក្ជា
ទីលជះថ្វវ សលមាបពុ់ទនបរស័ិទសគរពរលឹំក្សនាះរឺ៖  

១-ជានថងបដលលពះអង្គចុះចបប់ដិសននិក្បុង្ឧទរននលពះមាា។  

២-ជានថងលពះអង្គលទង្ល់ពះរាជដំសណើ រសចញសាង្បពឝជាជ  (សចញបសួ)។  

៣-ជានថងលពះពុទនអង្គលទង្ស់បមថង្បឋមសទសនា   រឺ លពះធមយចក្កបផវតថន- 
សូលត(កំ្សណើ តលពះធមយរតនៈ) សលបាសបញ្ច វរគិយទងំ្៥របូ បដលជា 
សហ្ការធីាវ បរ់មួបសលមើនិង្លបលពឹតថតបធមរ៌មួគប  សធឝើអតថកិ្លមថ្វនុសយារ 
មនុការលាស់ដឹង្សនាះ រឺ សកាណឍ ញ្ដ ៈ ភទធិយៈ វបផៈ មហានាម អសសជិ 
សៅក្បុង្នលពឥសិបតនមរិទយវន័ សទៀបលកុ្ង្ព្តរាណសី។  

៤-ជានថងលពះពុទនអង្គលទង្ស់ាទ បនា(បសង្កើត) ឱរមានលពះសង្ឃក្បុង្សោក្ 
(កំ្សណើ តលពះសង្ឃរតនៈ) ជារលមបល់ពះរតនលតយ័។ 

៥-ជានថងលពះអង្គលទង្ស់បមថង្នូវយមក្បាដិហាររ ផ្តច ញ់ពួក្អនរតិរ ទយិ  
រចួលពះអង្គលទង្់យាង្សៅរង្ច់លំពះវសាសៅាវតថិង្សសទវសោក្ និង្ជា
នថងមហាបវារណ្តចូលលពះវសាននភកិ្ខុសង្ឃផង្។ 
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អាស្កឍបុណត មីត្ថងបជូា  
 

អាសាឍបណុត មនីថងវសិសស   សយើង្បានចសំចះលពឹតឋិការណ៍ 

លបវតឋិលពះពុទនមកុដសោកា   នថងពិតអសាច រររួរបជូា។ 

នថងនក្ខតថឫក្សមង្គលលអ   សវោបវរវរវនាធ ។ 

រលឹំក្នឹក្រុណលពះឈបះមារ   សហ្តុលបាពំណ៌នាដូសចបះថ្វ។ 

សហ្តុមយួរលឹំក្នឹក្ដល់លគ   កាលលពះភរវាជាសទវា 

នាមសនថុសិតសទវបាុថ          ចរុតចក្សទវាមក្សោកី្យ។៍ 

បដិសននិក្បុង្ឧទរ   មាាបសនលអក្លាណី 

សិរមិហាមាយាលសី   លរបប់ណុរបារមមីាាលពះ។ 

សហ្តុពីរនឹក្ដល់កាលសវោ   សិទនតទរាជាលពះអង្គលះ 

សមផតថិសសឋចចលក្មានសតជះ   លទង្ល់សូតរតូរះចក្នររ។ 

សចញសាង្បពឝជាជ លទង្ល់ពះផបួស   ចិតថលទង្ខ់ភង្ខ់ភស់ថ្វវ បវរ 

លបាថ្វប លាស់ដឹង្សចចៈធម ៌  ជាមង្គលលអក្បុង្សោកា។ 

សហ្តុបីអសាច ររកាលភរវា   លពះធមយរាជាសាសាថ ចររ 

សបមថង្ធមយចលក្ធមភ៌វថឺ្វវ    បឋមសទសនាកំ្សណើ តធម។៌ 

សលបាសពួក្ភកិ្ខុលបាលំពះអង្គ   សទពសលចើនសកាដិអង្គលតង្ប់វរ 
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៤. អសសជុបូជា បអសសយជុបូជា  
           អសសុជបជូា ជាពិធីបជូាមយួយ៉ាង្សំខ្ចន់នលក្បលង្អសាច ររ 
ក្បុង្លពះពុទនសាសនា បដលលបារពនសធឝើសៅក្បុង្នថង១៥សក្ើត សពញបណ៌ូមី 
បខអសសុជ ជាមហានក្ខតសឫក្សមយួសដើមផរីលឹំក្ដល់នថងមហាបវារណ្ត 
សចញលពះវសា លទង្ស់បមថង្នូវយមក្បាដិហាររសបើក្សោក្។  បដល 
មានសរឿង្សហ្តុតំណ្តលមក្ថ្វ លពះសមាយ សមភុទនជាអមាច ស់លទង្ចុ់ះចក្ 
សទវសោក្ជាន់ាវតថិង្ស សោយលពះអង្គលាស់លបាបដ់ល់សក្កសទវរាជ ថ្វ 
មាប លមហារាជ តថ្វរតនឹង្សៅកានផ់វូវរបស់មនុសស។ កាលសនាះ សក្ក
សទវរាជលទង្និ់មយិតជសណថើ របីលបសភទ រឺជសណថើ រជាវកិារៈននមាស ជសណថើ រ
ជាវកិារៈននបក្វមណី ជសណថើ រជាវកិារៈននលបាក្។់ សជើង្ជសណថើ រទងំ្សនាះ
ាងំ្សៅសហ្ើយលតង្ទ់ឝ រសង្កសសនររ ក្ាលជសណថើ រទងំ្សនាះាងំ្សៅ
សហ្ើយលតង្កំ់្ពូលភបសិំសនរ។ុ   ជសណថើ រមាសសៅចំសហ្ៀង្ខ្ចង្សាថ ំ សដើមផី
ពពួក្សទវា ជសណថើ រលបាក្ស់ៅចំសហ្ៀង្ខ្ចង្សឆឝង្ សដើមផមីហាលពហ្យ
ទងំ្ឡាយ ជសណថើ របក្វមណីសៅលតង្ក់្ណ្តថ លសដើមផលីពះមានលពះភារ។ 
លពះបរមសាសាថ ចររលបថ្វបឈ់រសៅសលើកំ្ពូលភបសិំសនរុ លទង្ស់ធឝើយមក្
បាដិហាររក្បុង្កាលបដលសសថចចុះចក្សទវសោក្ លពះអង្គលទង្ទ់តខ្ចង្
សលើដរាបដល់លពហ្យសោក្ លទង្ទ់តខ្ចង្សលកាមដរាបដល់អវចីមហានរក្ 
លទង្ទ់តទិសធំនិង្ទិសតូចទងំ្ឡាយ ចលក្វាេសលចើនបសន បានជាទី
មានទំនបប់តមយួ សទវាស ើញពួក្មនុសស សូមផពួីក្មនុសសក្ស៏ ើញ
សទវា។ ពួក្សទវានិង្មនុសសទងំ្អស់បានស ើញគប ចំសព្តះមខុ។ លពះ
មានលពះភារលទង្ប់សញ្ចញនូវឆពឝណត រង្ស ី ផាយសចញពីលពះវរកាយសៅ 
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កានពិ់ណសដញពិណរាបំសណថើ រ   ថ្វឝ យពុទនដំសណើ រលពះសាសាឋ ។ 

សអគ ហ្ក្មាតលិបតុថ   ឈរខ្ចង្សឆឝង្ផុតលពមមានផ្តក  

ក្លមង្ននក្វិនទិពឝបបុាព    សធឝើនមសាក រលពះពុទនអង្គ។ 

មហាលពហ្យបាងំ្ឆល័តថ្វឝ យសាសាឋ   សុយាមសទវាកានផ់វិតផចង្់ 

រឺវាលវជិនីបក្់ថ្វឝ យអង្គ   បជូាស ភ្ ះលតង្់អង្គភរវា។ 

សសឋចយាង្ចុះរមួនឹង្បរវិារ   លពហ្យរមួសទវាចុះលតង្ទ់ឝ រ 

សង្កសសនររភពភារា   ជាទីអចលសចតិយ។ 

ខញុ ំសូមសគរពផចង្វ់នាធ    អសសុជបជូាសពញបណ៌ូមី 

សរឿង្សហ្តុអសាច ររលពះជិនលសី         បរស័ិទលបុសលសីបសនលជះថ្វវ ។ 

សរៀបចំលបទីបសលរឿង្បជូា   លពមទងំ្រនាន និង្ភញផី្តក  

សូលតធមស៌ាឋ ប់ធមស៌ក្ើតបញ្ញដ          យល់ចាស់រុណ្តនុភាពលពះ។ 
                                (សោយ ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 

&0' 
 

  

 

 

អង្គុយសព្តលសទសក្ហុំ្សសរ ក្ិសលសសក្ើនសទឝក្បុង្សនាឋ ន អង្គុយសងប់សាង ត ់
ចិតថសុខសានថ សធឝើសមឋចនងឹ្បានក្ិសលសសក្ើត។ បតសបើសព្តលសទសឱរចំសទស 
សោយចិតថសសនាថ សសមាថ សខបើត ចង្់បក្លមអសាង្បសង្កើត រសនាចសៅសខបើតសពញ    
រសយី។ រឺលអជាង្សង្ផ់ធះអាគរ សាង្មនុសសលអជាសពញបផនដី សធឝើឱរទឝីបសោក្
ចងំ្រង្ស ីនាសំក្ើតសិរលីរប់លបការ។   (សោយ ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉)                 
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នញោ លបាបំបីទ 
បទបឋោវតថ 

នញោ អរ-  ហញា សោយ -   សមភុទនសស មញហសញិន្ត 

ខញុ ំសូមបង្គំ ស ភ្ ះលពះអរហ្នថ         សមភុទនភរវនឋ កាលបសឝង្រក្ធម៌ 

រឺសព្តធិញ្ញដ ណ លបសសើរបវរ          បានលាស់ដឹង្ធមស៌ោយអរយិមរគ។ 

នញោ មតថ-  ម ធមយសស       ស្កឝ កាខ  តញសស- វ ញតនិធ 

សូមថ្វឝ យបង្គំ លពះធមឧ៌តថម         បដលលពះបរម សមភុទនសបមថង្ 

សោយលបនពពិត លបាក្ដជាក្ប់សឋង្  លពះធមស៌នាះឯង្ទុក្ក្បុង្សាសនា។ 

នញោ មោ- សងឃសាប ិ   សទុនិស-ី ល ទិដឌិញន្ត 

សូមថ្វឝ យបង្គំ លពះសង្ឃលបសសើរ    បដលសោក្បានសធឝើទិដឌិនិង្សីល 

ឱរបានបរសុិទន ផុតចក្មនធិល     រឺទិដឌិសីលសោក្សាអ តអស់សហ្ើយ។ 

នញោ ឱោ- តោរទនសស     រតនតថយ- សស ស្កធុកំ 

សូមថ្វឝ យបង្គំលបជំុនលតរត័ប            លបារពនសោយបទមានបីលបការ 

លពះពុទនលពះធមល៌ពះសង្ឃឈបះមារ  លបសសើរអសាច ររថវឹង្បថវង្ពំុបាន។ 

នញោ ឱម- កាតីតសស     តសស វតទ-ុ តថយសសបិ 

សូមថ្វឝ យបង្គំភជុ ំវតទុបី                  ពិសសសពិសីលបសសើរសថកើង្ថ្វក ន 

លពះពុទនលពះធមល៌ពះសង្ឃសពឝសាទ ន  សតជះក្លាណសោយរុណរួរគប។់ 



ធម៌នមស្កា រ កិចចប្បតិបតតិពុទ ធបរស័ិទ                             ហុង សុវណ្ណា ររត៉ 

299 

 

នញោ ការ- បផភាញវន     វិគចឆនឋ ុមបទធវា 

សូមថ្វឝ យបង្គំនលតរត័បសសាភា          ឧបលទពនានាចូរវនិាសបាត ់ 

សោយអានុភាពបណុរជួយ ក្មាច ត ់   សធឝើក្ឋីវបិតឋិឱរសាង ត់សូនរសៅ។ 

នញោ ការា- នុភាញវន      សវុតទ ិញោ- តុ សពឝទា 

សូមថ្វឝ យបង្គំនលតរត័បទងំ្បី            សូមសុខសួសឋីសក្ើតសពឝសវោ 

សោយអានុភាពសធឝើការវនាធ               សគរពបជូាស ភ្ ះលពះនលតរត័ប។ 

នញោ ការ- សស ញតញជន    វិធិមហិ ញោ- មិ ញតជវា 

សូមថ្វឝ យបង្គំនលតរត័បសសាភា         សតជះសចសាឋ ចូរមានដល់ខញុ ំ 

ក្បុង្ពិធីសធឝើកិ្ចចថ្វឝ យបង្គំ               សតជះបណុរធំសូមសក្ើតមានសេើង្។ 

 

នញោ បបីទ 
           នញោ តសារហនឋសស     ភគវនឋសស ាទិញន្ត 

           សោយ ស្កមំ វ ពុទនសស      ធញមយ វិភជជវាទិញន្ត 

សូមថ្វឝ យបង្គំស ភ្ ះលពះអរហ្នឋ       លទង្ន់ាមភរវនថលបសសើរបវរ 
លពះអង្គមនិមានលពះទយ័ញាបញ័់រ   សោយសោក្ធម៌ទងំ្លបាបីំសេើយ 
លទង្ល់ាស់ដឹង្ធមស៌ោយលបនពសហ្ើយ បចក្ធមស៌នាះឱរដល់សតឝទងំ្ពួង្។ 
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ភាសញិាវាទ សញងខប 
 

       មកាស ខញុ ំសូមសគរព! 

       ញយ បន ធោយ នុធមយបផដិបញន្តប  វិហរត ិស្កមីចិបផដ-ិ
បញន្តប   អនុធមយចារ ី  ញស្ក  តថ្វគតំ  សកកញរាតិ  គរកុញរាត ិ 
ោញនតិ បូញជតិ បរោយ បូជាយ បដិបតថិបជូាយ 

        អបក្ឯណ្តមយួ ជាអបក្លបតិបតថិនូវធមដ៌ស៏មរួរដល់ធម ៌ ជាអបក្
លបតិបតថិសោយលតឹមលតូវ ជាអបក្លបលពឹតថាមធមជ៌ាលបលក្តី អបក្សនាះ 
ស យ្ ះថ្វ សធឝើសកាក រៈ សធឝើសសចក្ថីសគរពរាប់អាន បជូានូវលពះតថ្វរត 
សោយបដិបតថិបូជា ជាបជូាដឧ៏តថម។ 

     សពឝបាបសស អករណំ           កសុលសសបូសមផទា  

     សចិតថបរញិយទបនំ              ឯតំ ពទុាន ន ស្កសនំ 

     កិ្រយិាមនិសធឝើនូវបាបទងំ្ពួង្ កិ្រយិាបំសពញកុ្សល កិ្រយិាសធឝើចិតថ
របស់ខវួនឱរផូរផង្ ់ ទងំ្សនះជាព្តក្រសលបៀនលបសៅននលពះពុទនទងំ្ឡាយ។ 

       ខនថិ បរមំ តញបា តីតិកាខ   

       និព្តឝ នំ បរមំ វទនថ ិពុទាន   

       ន ហ ិបពឝជិញា បរបូោត ី 

       សមញណ្ឋ ញោតិ បរ ំវិញហឋយញន្តថ  

       អំណតរឺ់សសចក្ថីអតធ់ន ់  ជាតបធមដ៌ឧ៏តថម   លពះពុទនទងំ្ឡាយ 



ធម៌នមស្កា រ កិចចប្បតិបតតិពុទ ធបរស័ិទ                             ហុង សុវណ្ណា ររត៉ 

302 

 

លទង្ល់ាស់ថ្វលពះនិព្តឝ នជារុណជាតិដឧ៏តថម អបក្បសួបដលសបៀតសបៀន 
សតឝដនទ សមាវ ប់សតឝដនទ មិនបមនជាបពឝជិត មិនបមនជាសមណៈសេើយ។ 

អនូបវាញទា អនូបោញា  បាតិញោញកខ ច សវំញរា   

មតថញ្ដុា ច ភតថសយ ឹ            បនថញ្ច  សយន្តសនំ  

អធិចិញតថ ច   អាញយញគា     ឯត ំ ពទុាន ន  ស្កសនំ  

     កិ្រយិាមនិតិះសដៀល(អបក្ដនទ)១ កិ្រយិាមនិសបៀតសបៀន(អបក្ដនទ)១ 
កិ្រយិាសលងួ្មក្បុង្បាតិសមាក្ខ១ ភាវៈដឹង្លបមាណក្បុង្ភាថ ហារ១ ទីសដក្ 
និង្ទីអង្គុយដ៏សាង ត១់ កិ្រយិាបំសពញពាយាមក្បុង្អធិចិតថ១ ទងំ្សនះជា
ព្តក្រសលបៀនលបសៅននលពះពុទនទងំ្ឡាយ។ 

     សលីសោធិគុណ្ឋនំ          ខនថិ បោនការណំ  

     សញពឝបិ   កសុោ ធោយ        ខនថាញយវ វឌណនថិ ញត  

          សសចក្ថីអតធ់ន ់ ជាសហ្តុជាទីាងំ្ ននរុណរឺសីលនិង្សមាធិ
ទងំ្ឡាយ ធមទ៌ងំ្ឡាយជាកុ្សលទងំ្អស់សនាះ បតង្ចសលមើនសោយ
សសចក្ថីអតធ់នប់មនពិត។ 

     ញកវោនំបិ បាបាន ំ         ខនថិ មូល ំនិកនថតិ  

     គរហកលោទីន ំ             មូល ំខណត ិខនថិញកា  

         សសចក្ថីអតធ់ន ់ បតង្កាតប់ង្ប់ាននូវឫសននបាបទងំ្ឡាយ   
ទងំ្អស់ បរុគលអបក្អតធ់ន ់ ស យ្ ះថ្វជីក្រសំលើង្នូវឫសននសទស   
ទងំ្ឡាយ មានព្តក្រតិះសដៀល និង្ការស វ្ ះលបបក្ក្ជាសដើម។ 
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     ខនថិ ធីរសស លង្វក ញរា           ខនថិ តញបា តបសសញិន្ត  

     ខនថិ ពល ំវ យតីនំ            ខនថ ិហតិសខុាវោ  

        សសចក្ថីអតធ់ន ់ ជាសលរឿង្អលអក ររបស់អបក្លបាជញ សសចក្ថីអតធ់ន់
ជាសលរឿង្ដុតបង្នូ់វបាបរបស់អបក្បដលមានតបធម ៌ សសចក្ថីអតធ់ន់ជា
ក្មាវ ងំ្របស់អបក្លបលពឹតថធម ៌ សសចក្ថីអតធ់ន ់ ជារុណជាតិនាមំក្នូវ
លបសយាជន ៍និង្សសចក្ថីសុខ។ 

     ខនថិញកា ញមតថវា ោភី        យសសស ីសខុសលីវា  

     បិញយ ញទវមនុសាន ំ       មន្តញបា ញោតិ ខនថិញកា 

         អបក្អតធ់ន ់ ជាអបក្មានមតិថសមាវ ញ់ ជាអបក្មានោភ ជាអបក្
មានយស ជាអបក្មានសសចក្ថីសុខជាលបលក្តី អបក្អត់ធន ់ របមង្ជាទី
លសឡាញ់ ជាទីគប់ចិតថ ននសទវានិង្មនុសសទងំ្ឡាយ។ 

     អតថញន្តប ិបញរសញ្ច            អាទ វញោ វ ខនថិញកា  

     សគគញោកខគម ំមគគំ              អារញុឡាហ  ញោតិ ខនថិញកា  

          អបក្អតធ់ន ់ ជាអបក្នាមំក្នូវលបសយាជនដ៍ល់ខវួនផង្ ដល់ជន
ទងំ្ឡាយឯសទៀតផង្ អបក្អតធ់ន ់ ជាអបក្សេើង្កាន់ផវូវជាទីសៅសាទ ន
សួរនិ៌ង្លពះនិព្តឝ ន។ 

     សតទុញន្ត វចញន្តវាទ ំ         កញរាតិញយវ ខនថិញកា  

     បរោយ ច បជូាយ             ជិនំ បូញជត ិខនថិញកា 

          អបក្អតធ់ន ់ ស យ្ ះថ្វសធឝើាម  នូវលពះពុទនដីកាជាឱវាទ ននលពះ 
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សាសាថ បមនពិត អបក្អត់ធន ់ ស យ្ ះថ្វបជូានូវលពះវជិិតមារ សោយការ
បជូាដឧ៏តថម។ 

     ទុលវភញ្ច មនុសសតថ ំ            ពុទនុបោញទា ច ទុលវញភា  

     ទុលវភា ខណសមផតថិ           សទនញោយ  បរមទុលវញភា 

    ភាវៈសក្ើតជាមនុសស រឺសតឝទងំ្ឡាយបានសោយក្លម កិ្រយិាលាស់
ជាលពះពុទន រឺសតឝទងំ្ឡាយបានសោយក្លម កិ្រយិាដល់លពមសោយ   
ខណៈ រឺបានសក្ើតជួបនឹង្លពះពុទន ឬនឹង្លពះពុទនសាសនា រឺសតឝ
ទងំ្ឡាយបានសោយក្លម ធមរ៌បស់សបផុរស រឺសតឝទងំ្ឡាយបាន
សោយក្លមនលក្បលង្។ 

     សញុខា ពុទាន នមុបោញទា      សខុា សទនមយញទសន្ត  

     សខុា សងឃសស ស្កមគគី       សមគាគ នំ តញបា សញុខា 

          កិ្រយិាបានលាស់ននលពះពុទនទងំ្ឡាយ នាមំក្នូវសសចក្ថីសុខ 
កិ្រយិាសបមថង្នូវធមរ៌បស់សបផុរស នាមំក្នូវសសចក្ថីសុខ សសចក្ថីលពម
សលពៀង្គប របស់សង្ឃ ឬពួក្លកុ្ម នាមំក្នូវសសចក្ថីសុខ សសចក្ថីពាយាម 
របស់អបក្បដលលពមសលពៀង្គប ទងំ្ឡាយ នាមំក្នូវសសចក្ថីសុខ។ 

     សញុខា វិញវញកា តុដឌសស      សតុធមយសស បសសញា  

     អពោបជឈ ំសខុំ ញោញក       បាណភូញតស ុសញ្ដញោ 

        សសចក្ថីសងបស់ាង ត ់ របស់អបក្បដលសលតក្អរ (ក្បុង្ទីសាង ត)់ ជាអបក្
មានធមប៌ានសាឋ បស់ហ្ើយ ពិចរណ្តស ើញ (នូវធម)៌ នាមំក្នូវសសចក្ថី
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សុខ កិ្រយិាមនិសបៀតសបៀន រឺកិ្រយិាសលងួ្មចំសព្តះសតឝទងំ្ឡាយ នាំ
មក្នូវសសចក្ថីសុខក្បុង្សោក្។ 

     សខុា វិរាគា ញោញក        កាោនំ សមតិកកញោ  

     អសយោិនសស វិនញយ         ឯតំ ញវ បរមំ សខុំ 

          ភាវៈលបាសចក្រារៈ រឺកិ្រយិាក្នវង្នូវកាមទងំ្ឡាយ នាំមំក្
នូវសសចក្ថីសុខក្បុង្សោក្ កិ្រយិាសធឝើឱរវនិាសនូវអាសយិមានះ សនះឯង្ នាំ
មក្នូវសសចក្ថីសុខដឧ៏តថម។ 

     កិញចាឆ  មនុសសបផដិោញភា    កិចឆ ំមចាច ន ជីវិតំ  

     កិចឆំ សទនមយសសវនំ               កិញចាឆ  ពុទាន នមុបោញទា 

      កិ្រយិាលតេបប់ានអតថភាពជាមនុសស ជាការលំបាក្ កិ្រយិារស់សៅ
របស់សតឝទងំ្ឡាយ ជាការលំបាក្ កិ្រយិាសាថ បនូ់វលពះសទនមយ ជាការ
ក្លម កិ្រយិាបានលាស់ននលពះពុទនទងំ្ឡាយ ជាការលំបាក្។ 

     សតទុញន្ត សទនមយំ សាុឝ            សពឝសយ ឹជិនស្កសញន  

     កបោនិ សតសហសាន ិ      ទុគគតឹ ញស្ក ន គចឆត ិ

       បរុគលឯណ្ត បានសាថ បនូ់វលពះសទនមយរបស់លពះសាសាថ  (បដលរាប់
បញ្ចូល) ក្បុង្ព្តក្រសលបៀនលបសៅននលពះវជិិតមារទងំ្ពួង្ បរុគលសនាះ 
របមង្មនិសៅកានទុ់រគតិ អស់បសនក្បផ។ 

     បុពឝញណហ  បិណឍ បាតញ្ច        ស្កយញណហ  ធមយញទសនំ  

     បញទាញស ភិកខឱុវាទ ំ         អឌណរញតថ ញទវបញ្ញហ នំ  
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     បចចូញសវ គញត កាញល        ភព្តឝ ភញពឝ វិញោកនំ  

     ឯញត បញ្ចវិញធ កិញចច          វិញស្កញធត ិមនុិបុងកញវាត ិ

      លពះសមាយ សមភុទនជាចមផង្ជាង្អស់អបក្លបាជញ លទង្់ជលមះនូវពុទនកិ្ចច
ទងំ្ឡាយលបាលំបការសនះ រឺក្បុង្សពលលពឹក្ លទង្ស់សថចសៅបិណឍ បាត១ 
ក្បុង្សពលោង ច លទង្់សបមថង្ធម៌សទសនា១ ក្បុង្សពលលពលប ់ លទង្់លបទន 
ឱវាទដល់ពួក្ភិក្ខុ១ ក្បុង្សពលអលធាលត លទង្ស់ោះលបសាប ននសទវា១ ក្បុង្
សពលជិតភវ ឺលទង្ល់បសមើលសមើលនូវសតឝសោក្បដលរួរលាស់ដឹង្ និង្មនិ
រួរលាស់ដឹង្១។ 

     កកុកញុដ គពមវាញស្ក ច        ញស្កញណ ចុទរនិកខមិ  

     មសញភ រាជសមផតថិ           សញស បពឝជិញា ជិញន្ត 

       លពះវជិិតមារ លទង្យ់ាង្ចុះមក្អាលស័យសៅក្បុង្លពះរភ ៌ (ននលពះវរ
មាា) ក្បុង្ ប្ រំកា លទង្ល់បសូតចក្លពះរភក៌្បុង្ ប្ ចំ លទង្ស់សាយរាជ
សមផតថិក្បុង្ ប្ ឆំវូវ លទង្ល់ពះផបួសក្បុង្ ប្ សំថ្វះ។ 

     កកុកញុដ សពឝញ្ដូ  ពុញទាន         តតទ ចកកំ បវតថយ ិ 

     និព្តឝ នគមន ំសញបផ          សហសស ំបញ្ច  មូសញិក 

         លទង្ល់ាស់ដឹង្ជាលពះសពឝញ្ដូ ពុទនក្បុង្ ប្ រំកា លទង្ស់បមថង្នូវលពះ
ធមយចលក្ក្បុង្ ប្ សំនាះ លទង្យ់ាង្ចូលកានល់ពះនិព្តឝ នក្បុង្ ប្ មំាញ់ លពះ
ពុទនសាសនា នឹង្លរប៥់.០០០ រត ់ក្បុង្ ប្ ជូំត។ 

     ឱកកញន្តថ  ច គរវុារសយ ឹ        សលុកវាញរ ច នកិខមិ  
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     សមភុញទាន  ពុធវារសយ ឹ          អង្វគ ញរ បរនិិពឝុញា 

  លទង្យ់ាង្ចុះកានល់ពះរភ ៌(ននលពះវរមាា) ក្បុង្នថងលពហ្សផតិ៍ លបសូត
ក្បុង្នថងសុលក្ បានលាស់ជាលពះសមភុទនក្បុង្នថងពុធ    បរនិិព្តឝ នក្បុង្នថងអអគ រ។ 

     អាស្កឡហបុណត ញោកកញន្តថ      វិស្កញខញយវ និកខមិ  

     វិស្កខបុណត ម ីសមភុញទាន      វិស្កញខ បរនិពិឝុញា 

    លពះអង្គយាង្ចុះកានល់ពះរភ ៌ (ននលពះវរមាា) ក្បុង្នថងសពញបណ៌ូមី 
បខអាសាឍ លបសូតក្បុង្នថងសពញបណ៌ូមបីខវសិាខ បានលាស់ជាលពះ
សមភុទន ក្បុង្នថងសពញបណ៌ូមបីខវសិាខ បរនិិព្តឝ នក្បុង្នថងសពញបណ៌ូមបីខ
វសិាខ។ 

     និពឝុញត ញោកន្តថមហិ         សមភុញទន អគគបគុគញល  

     បដិោ ញព្តធិរកុាខ  ច          ថូបា ច ជិនោតុញយ  

     ចតុរាសតីិសហសស-          ធមយកខន្តន  សញុទសាិ  

     អគគបផវតថនដ្ឋឌ ញន            ឋបិា ញោនថិ បាណិន ំ

         កាលលពះសមាយ សមភុទន   ជាអរគបរុគល   ជាទីពឹង្ននសតឝសោក្  
បរនិិព្តឝ នសៅសហ្ើយ លពះបដិមាផង្ សព្តធិលពឹក្សផង្ លពះសឋូបផង្ លពះ
ជិនធាតុផង្ លពះធម៨៌មុនឺ៤ព្តនធ់មយក្ខនន បដលលពះអង្គលទង្ស់បមថង្
សហ្ើយសោយលបនពផង្ ជាវតទុរឺលពះសមាយ សមភុទនលទង្ល់បតិសាឌ នទុក្ ក្បុង្
ឋានដល៏បលពឹតថសៅ សដើមផជីាបុញ្ដ សក្ខតថដល៏បសសើរ របស់សតឝទងំ្ឡាយ។ 
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         ឥត ិ សោយ សមភុញទនន ញទសតិ ំ ឱវាទំ ចិញតថ                     
ឋញបាឝ   សោយ សមភុញទនន  វុតថបផកាញរន  បដិបតថិបូជាយ   
បូជំ កញរាញនថន ញោកិយញោកតុថរសមផតថសិទិនំ កាតពឝ ំ      
មកាស អារាធនំ កញរាម ិ

   បរុគលរួរតមកល់នូវឱវាទ បដលលពះសមាយ សមភុទន លទង្ស់បមថង្សហ្ើយ 
ទុក្ក្បុង្ចិតថ សហ្ើយសធឝើការបជូា សោយបដិបតថិបជូា សោយនូវលបការបដល
លពះសមាយ សមភុទន លាស់សបមថង្សហ្ើយ រួរសធឝើឱរសសលមច នូវសមផតថិជា
សោកិ្យៈនិង្សោកុ្តថរៈ ខញុ ំសូមសគរពអារាធនាទុក្សោយលបការដូសចបះ។ 

មកាស សរិសីករមុនិសពឝញ្ដុពុទនសស ពលវបផចចូ-   
សសមញយ កសុនិ្តរាយ យមកស្កោនមនថញរ អមុមហ ិ      
សបផសវំចឆញរ គិមហមតុមហិ វិស្កខោញស សកុកបញកខ បណត -     
រសយិ តិថិយ ំ ភុមយវាញរ ភុមយយញម អនុរាធនកខតថទិវញស 
បរនិិព្តឝ នំ អញោស ិអនុបាទិញសស្កយ នពិ្តឝ នោតុយ ។ 

         ខញុ ំសូមសគរព សសមថចលពះសិរសីក្រមុនីសពឝញ្ដុ ពុទនជាមាច ស់ លទង្់
បរនិិព្តឝ នសហ្ើយ សោយអនុបាទិសសសនិព្តឝ នធាតុ ក្បុង្ចសនាវ ះសដើម
សាលលពឹក្សទងំ្រូ ជិតលកុ្ង្កុ្សិនារា ក្បុង្បចចូសសមយ័ដម៏ានក្មាវ ងំ្ 
ក្បុង្នថងនននក្ខតថឫក្ស ស យ្ ះអនុរាធា ក្បុង្នថងអអគ រ យាមអអគ រ ជាតិថី
សពញបណ៌ូមខី្ចង្សខបើតបខវសិាខ ក្បុង្រិមារដូវ ប្ មំាញ់ ឯសណ្តះសហាង្។ 
 

&0' 
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ធមយចកកបផវតថនសាុថ រញោម  
 

អនុតថរ ំអភិសញោភ ធឹ       សមភុជឈាិឝ  តថ្វគញា 

បឋមំ យ ំអញទញសស ិ    ធមយចកកំ អនុតថរ ំ

សមយញទវ បវញតថញន្តថ      ញោញក អបផដិវតថិយ ំ

      លពះតថ្វរតជាមាច ស់ លទង្ប់ានលាស់ដឹង្នូវលពះអនុតថរាភសិសមាភ ធិ-
ញ្ញដ ណសហ្ើយ កាលលពះអង្គនឹង្ញុាងំ្ធម ៌ បដលឥតមានអបក្ណ្តនឹង្ឱរ
លបលពឹតថសៅបានក្បុង្សោក្ លពះអង្គអាចឱរលបលពឹតថសៅបានសោយលបនព
ពិត លទង្ប់ានសបមថង្សហ្ើយនូវធមណ៌្ត បដលសៅថ្វ ធមយចក្កដល៏បសសើរ 
ជាមនុដំបងូ្បំផុត 

យាទ កាខ ា មញភា អន្តថ    បដិបតថិ ច មជឈោិ 

ចតូស្កឝ រយិសញចចស ុ        វិសទុនំ ញាណទសសន ំ

        អនថធម ៌ រឺធមជ៌ាផវូវលបតិបតថិអមខ្ចង្ដោ៏មក្អាលក្ក្ ់ ២លបការ 
និង្ផវូវលបតិបតថិជាក្ណ្តថ ល និង្លបាជាញ បដលដឹង្ចាស់ ស ើញចាស់ 
ក្បុង្អរយិសចចទងំ្ឡាយ ៤ ជាលបាជាញ ដប៏រសុិទន បដលលពះសមភុទនលទង្់
លាស់សបមថង្សហ្ើយ ក្បុង្លពះធមប៌ដលសៅថ្វ ធមយចក្កឯណ្ត 

ញទសតិំ ធមយរាញជន        សោយ សញោភ ធិកិតថន ំ

ន្តញមន វិសសតុ ំសតុថំ     ធមយចកកបផវតថន ំ

ញវយោករណបាញឋន   សងគីតនថមមណ្ឋម ញស ។ 
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    សយើង្ទងំ្ឡាយសូលតឥេូវសនះនូវលពះធមយចក្កសនាះបដលលពះសមាយ -
សមភុទនជាធមយរាជលទង្ស់បមថង្សហ្ើយលបាក្ដសោយស យ្ ះថ្វ ធមយចក្កបផ-
វតថនសូលតជាលពះសូលតលបកាសនូវសមាយ សសមាភ ធិញ្ញដ ណ បដលលពះសង្គី- 
តិកាចររ បានលបជំុគប សអគ យនាសរៀបសរៀង្សោយរសបៀបជាសវយាក្រណ
បាឋ រឺជាបាលីបទរាយឥតមានគថ្វោយផង្សេើយ។ 

 
ធមយចកកបផវតថនសលូត 

 

ឯវញមយ សតុ ំ  សូលតសនះ (ស យ្ ះធមយចក្កបផវតថនសូលត) រឺខញុ ំ (ស យ្ ះ 
អាននធ) បានសាថ បម់ក្សហ្ើយ យ៉ាង្សនះថ្វ 
ឯកំ  សមយ ំ ភគវា   ព្តរាណសយិ ំ  វិហរតិ  ឥសបិតញន  
មិគទាញយ  សមយ័មយួ លពះដម៏ានលពះភារ លទង្រ់ង្ស់ៅក្បុង្នលព
ឥសិបតនមរិទយវន័ ជិតលកុ្ង្ព្តរាណសី។ 
តលត ញខា ភគវា បញ្ចវគគិញយ ភិកខ ូ អាមញនថស ិ លពះដម៏ាន  
លពះភារលទង្ល់ាស់សៅនូវបញ្ច វរគិយភកិ្ខុ១ទងំ្ឡាយ ក្បុង្ទីសនាះឯង្
(ឱរាងំ្ចិតថសាថ បនូ់វភាសិតសនះថ្វ) 
ញទឝញម ភិកខញវ អន្តថ  បពឝជិញតន នញសវតិព្តឝ  មាប លភកិ្ខុ
ទងំ្ឡាយ អនថធម៌ រឺធមជ៌ាផវូវលបតិបតថិអមខ្ចង្ដោ៏មក្អាលក្ក្ទ់ងំ្ឡាយ 
ពីរលបការសនះ  បពឝជិតមនិរួរសសពរប ់រឺថ្វមនិរួរលបលពឹតថសេើយ។ 

                                                             
១ ភកិ្ខុមានគប ចំនួន ៥រូប រភឺកិ្ខុស យ្ ះ សកាណឍ ញ្ដ ៈ១ វបផៈ១ ភទធយិៈ១ មហានាម១ អសសជ១ិ ។ 
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កតញម ញទឝ២  អនថធមទ៌ងំ្ឡាយពីរយ៉ាង្សនាះដូចសមថច? 
ញយ ចាយ ំកាញមស ុកាមសខុលវកិានុញយញគា ធមណ៌្តបដល 
លបក្បខវួនឱរជាបជំ់ព្តក្ស់ោយកាម ក្បុង្កាមទងំ្ឡាយ 
ហញីន្ត ជាធមស៌ថ្វក្ទប 
គញោយ   ជាធមរ៌បស់អបក្លសុក្ 
ញបាថុជជនិញកា ជាធមរ៌បស់បថុុជជន 
អនរញិយ  មនិបមនជារបស់អរយិបរុគលសទ 
អនតទសញ្ហ ញិា មនិលបក្បសោយលបសយាជនស៍េើយ។  
ញយ ចាយ ំអតថកលិមថ្វនុញយញគា  ធមណ៌្តបដលលបក្បសសចក្ថី
លំបាក្ដល់ខវួន 
ទុញកាខ  ជាសហ្តុនាឱំរលំបាក្កាយទសទៗ 
អនរញិយ មនិបមនជារបស់អរយិបរុគលសទ 
អនតទសញ្ហ ញិា មនិលបក្បសោយលបសយាជនស៍េើយ។ 
      ឯញត ញត ញខា៣  ភិកខញវ មញភា អញនថ អនបុគមយ មជឈោិ- 
បដិបទា តថ្វគញតន អភិសមភុទាន  ចកខកុរណី ញាណករណី    
មបសោយ អភិញ្ញដ យ សញោភ ោយ និព្តឝ ន្តយ សវំតថតិ   
មាប លភកិ្ខុទងំ្ឡាយ សសចក្ថីលបតិបតថិជាក្ណ្តថ ល មនិោយលចេំសោយ 
អនថធមទ៌ងំ្ឡាយពីរយ៉ាង្សនាះឯង្ បដលតថ្វរតបានលាស់ដឹង្សហ្ើយ 
ជាសសចក្ថីលបតិបតថិសធឝើឱរសក្ើតបញ្ញដ ចក្ខុ(បភបក្រឺលបាជាញ ) សធឝើឱរសក្ើតសសចក្ថី

                                                             
២ ក្បុង្បដិក្ចាបសី់ហ្េមនិមានបាលីថ្វ ករេម េទវ សនះសទ ។ 
៣ ក្បុង្បិដក្ចាបសី់ហ្េ មនិមានសពធថ្វ សខ្ច សនះសទ ។ 
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ដឹង្ចាស់លបាក្ដ របមង្លបលពឹតថសៅ សដើមផសីសចក្ថីសងបរ់មាង ប ់  សដើមផ ី 
សសចក្ថីដឹង្ចំសព្តះ សដើមផសីសចក្ថីដឹង្សោយលបនព សដើមផសីសចក្ថីរលំតទុ់ក្ខ។ 
   កតោ ច  ស្ក  ភិកខញវ    មជឈោិ  បដិបទា តថ្វគញតន 
អភិសមភុទាន  ចកខកុរណី ញាណករណី មបសោយ    
អភិញ្ញដ យ សញោភ ោយ និព្តឝ ន្តយ សវំតថតិ មាប លភកិ្ខុ
ទងំ្ឡាយ ក្ស៏សចក្ថីលបតិបតថិជាក្ណ្តថ ល បដលតថ្វរតបានលាស់ដឹង្
សហ្ើយ ជាសសចក្ថីលបតិបតថិសធឝើឱរសក្ើតបញ្ញដ ចក្ខុ សធឝើឱរសក្ើតសសចក្ថីដឹង្
ចាស់លបាក្ដ របមង្លបលពឹតថសៅ សដើមផសីសចក្ថីសងបរ់មាង ប ់ សដើមផសីសចក្ថី
ដឹង្ចំសព្តះ សដើមផសីសចក្ថីដឹង្សោយលបនព សដើមផសីសចក្ថីរលំតទុ់ក្ខសនាះ 
សតើដូចសមថច? 
អយញមវ អរញិយ អដឌងគិញកា មញគាគ  អដឌង្គិក្មរគ រឺធមដូ៌ចជាផវូវ
មានអង្គ៨ ដល៏បសសើរសនះឯង្  (សៅថ្វសសចក្ថីលបតិបតថិជាក្ណ្តថ ល) 
ញសយរថីទំ   អដឌង្គិក្មរគសនាះ ដូចសមថចខវះ? 
សោយ ទិដឌិ          លបាជាញ យល់ស ើញលតូវ 
សោយ សងកញបោ   សសចក្ថីលតិះរះិលតូវ 
សោយ វាចា        សមថលីតូវ 
សោយ កមយញន្តថ      ការអរលតូវ 
សោយ អាជីញវា    កិ្រយិាចិញ្ច ឹមជីវតិលតូវ 
សោយ វាយញោ   ពាយាមលតូវ 
សោយ សតិ          សសចក្ថីរឭក្លតូវ 
សោយ សោធិ     កិ្រយិាតមកល់ចិតថឱរនឹង្លតូវ 
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    អយ ំ ញខា   ស្ក  ភិកខញវ  មជឈោិ  បដិបទា តថ្វគញតន 
អភិសមភុទាន  ចកខកុរណី ញាណករណី មបសោយ   
អភិញ្ញដ យ   សញោភ ោយ  និព្តឝ ន្តយ សវំតថតិ  មាប លភកិ្ខុ
ទងំ្ឡាយ អដឌង្គិក្មរគសនះឯង្ បដលសៅថ្វ សសចក្ថីលបតិបតថិជាក្ណ្តថ ល             
បដលតថ្វរតបានលាស់ដឹង្សហ្ើយ ជាសសចក្ថីលបតិបតថិសធឝើឱរសក្ើតបញ្ញដ
ចក្ខុ សធឝើឱរសក្ើតសសចក្ថីដឹង្ចាស់លបាក្ដ របមង្លបលពឹតថសៅ សដើមផសីសចក្ថី
សងបរ់មាង ប ់ សដើមផសីសចក្ថីដឹង្ចំសព្តះ សដើមផសីសចក្ថីដឹង្សោយលបនព សដើមផី
សសចក្ថីរលំតទុ់ក្ខ។ 
    ឥទំ ញខា បន ភិកខញវ ទុកខ ំអរយិសចច ំជាតបិិទុកាខ  ជរាបិ- 
ទុកាខ  បពោធិបិ៤ ទញុកាខ   មរណមផ ិទុកខំ ញស្កកបរញិទវទុកខ-
ញទាមនសសបុាយស្កប ិ ទុកាខ  អបផញិយហ ិ សមផញយញគា 
ទុញកាខ  បិញយហ ិ វិបផញយញគាទុញកាខ      យមផចិឆំ   ន  លភតិ        
តមផទិុកខំ សងខិញតថន បញ្ចុបាទានកខន្តន  ទកុាខ  មាប លភកិ្ខុ
ទងំ្ឡាយ ជាតិ រឺកិ្រយិាក្សក្ើតននខននជាសហ្តុនាមំក្នូវទុក្ខ ជរា រឺ
កិ្រយិាចស់លគលំគននខននក្ជ៏ាសហ្តុនាមំក្នូវទុក្ខ (ពាធិ រឺជំងឺ្តមាក ត់
ទងំ្ឡាយ ក្ជ៏ាសហ្តុនាមំក្នូវទុក្ខ) មរណៈ រឺកិ្រយិាបបក្ធាវ យននខនន 
ក្ជ៏ាសហ្តុនាមំក្នូវទុក្ខ   សសចក្ថីសសាក្ខសកឹ្ខសួល   ទុក្ខ សទមនសស 
និង្សសចក្ថីចសង្អៀតចង្អល់ចិតថទងំ្ឡាយ ក្ជ៏ាសហ្តុនាមំក្នូវទុក្ខ កិ្រយិា
លបក្បសោយ សតឝនិង្សអខ រទងំ្ឡាយបដលមនិជាទីលសឡាញ់សពញ
ចិតថ ក្ជ៏ាសហ្តុនាមំក្នូវទុក្ខ កិ្រយិាលព្តតល់បាសចក្សតឝនិង្សអខ រ

                                                             
៤ ព្ាធបិិ ទុេក្ខ្ ក្បុង្ភាណវារបាលីគយ នសទ ។ 
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ទងំ្ឡាយ បដលជាទីលសឡាញ់សពញចិតថក្៏ជាសហ្តុនាមំក្នូវទុក្ខ កាល
សបើចង្ប់ាននូវវតទុណ្តមយួសហ្ើយ  មនិបាននូវវតទុសនាះ  កិ្រយិាមនិបាន 
សនាះ ក្ជ៏ាសហ្តុនាមំក្នូវទុក្ខ ឧបាទនក្ខននទងំ្ឡាយ៥  បដលតថ្វរត 
សបមថង្សហ្ើយសោយបំលពួញ ក្ជ៏ាសហ្តុនាមំក្នូវទុក្ខ ក្ង្ទុក្ខមានជាតិ
ជាសដើមសនះស យ្ ះថ្វ ទុក្ខអរយិសចច។ 
      ឥទំ ញខា បន ភកិខញវ ទុកខសមុទញយ អរយិសចចំ យយ ំ   
តណ្ឋហ  ញបាញន្តពមវិកា ននធិរាគសហគា តលត តលាភិននធិនី   
ញសយរថីទំ កាមតណ្ឋហ  ភវតណ្ឋហ  វិភវតណ្ឋហ    មាប លភកិ្ខុ
ទងំ្ឡាយ តណ្តា ឯណ្ត បដលរបមង្ ាក្ប់តង្នូវភពថយីលបក្បសោយ 
តសលមក្សោយអំណ្តចននសសចក្ថីសលតក្លតអាល មានកិ្រយិារកី្រាយក្បុង្
អារមយណ៍សនាះៗជាលបលក្តី តណ្តា សនាះ ដូចសមថចខវះ? (តណ្តា សនាះ) រឺ
កាមតណ្តា  ១  ភវតណ្តា  ១  វភិវតណ្តា  ១ តណ្តា ទងំ្៣សនះ ស យ្ ះថ្វ 
ទុក្ខសមទុយអរយិសចច។ 
    ឥទ ំ ញខា   បន  ភិកខញវ   ទកុខនិញរាញោ   អរយិសចចំ  ញយ     
តសាញយវ     តណ្ឋហ យ   អញសសវិរាគនិញរាញោ  ចាញគា  
បដិនិសសញគាគ  មុតថិ អន្តលញយ មាប លភកិ្ខុទងំ្ឡាយ កិ្រយិារលំត់
បង្នូ់វតណ្តា សនាះ សោយអរយិមរគមនិឱរមានសសសសល់ កិ្រយិាលះ 
បង្នូ់វតណ្តា សនាះ កិ្រយិារោស់សចលនូវតណ្តា សនាះ កិ្រយិារចួផុត
ចក្តណ្តា សនាះ កិ្រយិាមនិមានអាល័យក្បុង្តណ្តា សនាះឯណ្ត កិ្រយិា
រលំតប់ង្នូ់វតណ្តា  សោយអរយិមរគមនិឱរមានសសសសល់ជាសដើមសនះ
ឯង្ ស យ្ ះថ្វ ទុក្ខនិសរាធអរយិសចច។ 
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       ឥទំ ញខា បន ភិកខញវ ទុកខនិញរាធគាមិនី បដិបទា  
អរយិសចចំ អយញមវ  អរញិយ អដឌងគិញកា មញគាគ  ញសយរថីទ ំ   
សោយ ទិដឌិ   សោយ សងកញបោ   សោយ វាចា   សោយ កមយញន្តថ  
សោយ អាជីញវា  សោយ វាយញោ  សោយ សត ិសោយ សោធិ           
       មាប លភកិ្ខុទងំ្ឡាយ អដឌង្គិក្មរគ ដល៏បសសើរសនះឯង្  ដូចសមថចខវះ? 
រឺលបាជាញ យល់ស ើញលតូវ សសចក្ថីលតិះរះិលតូវ សមថលីតូវ ការអរលតូវ    
កិ្រយិាចិញ្ច ឹមជីវតិលតូវ   ពាយាមលតូវ សសចក្ថីរឭក្លតូវ កិ្រយិាតមកល់ចិតថ 
ឱរនឹង្លតូវ អដឌង្គិក្មរគ ដល៏បសសើរសនះឯង្ ស យ្ ះថ្វ ទុក្ខនិសរាធគមិនី
បដិបទអរយិសចច។ 
   (កាលលាស់សទសនានូវលក្ខណៈននអរយិសចច៤ លបការដូសចបះសហ្ើយ 
សទើបលាស់សទសនានូវញាណទងំ្៣លបការរឺ សចចញ្ញដ ណ កិ្ចចញ្ញដ ណ 
ក្តញ្ញដ ណ ឱរទូសៅ ក្បុង្អរយិសចច ៤ តសៅសទៀតថ្វ) 
       ឥទំ ទុកខំ អរយិសចចនថិ ញម ភិកខញវ បុញពឝ អននុសសញុតស ុ 
ធញមយស ុ ចកខុំ   មទបាទិ ញាណំ   មទបាទិ  បញ្ញដ  មទបាទិ     
វិជាជ  មទបាទិ អាញោញកា មទបាទិ  មាប លភកិ្ខុទងំ្ឡាយ ចក្ខុ៥ 
សក្ើតសេើង្សហ្ើយ ញាណ៦ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ បញ្ញដ ៧ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ 
វជិាជ ៨ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ ពនវឺភវសឺាឝ ង្៩ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ ដល់តថ្វរត 

                                                             
៥ បញ្ញដ បដលស ើញចាស់ ។   
៦ បញ្ញដ បដលដឹង្ចាស់ ។ 
៧ បញ្ញដ បដលដឹង្មនិខុសមនិភាវ ត ់។ 
៨ បញ្ញដ បដលកាតប់ង្នូ់វសសចក្ថសីង្សយ័ ។ 
៩ បញ្ញដ បដលក្មាច តស់សចក្ថីង្ង្ឹត រឺសសចក្ថលីងង្ ់។ 
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ក្បុង្ធមទ៌ងំ្ឡាយបដលពីសដើម១០  តថ្វរតមនិធាវ ប់បានឮ បានសាថ ប់
ថ្វ សនះជាទុក្ខអរយិសចច ដូសចបះសេើយ។ 
    តំ ញខា បនិទំ ទុកខំ អរយិសចចំ បរញិញ្ដយរនថិ ញម ភិកខញវ 
បុញពឝ  អននុសសញុតស ុ   ធញមយស ុ  ចកខុ ំ  មទបាទិ  ញាណំ    
មទបាទិ   បញ្ញដ   មទបាទិ  វិជាជ   មទបាទិ  អាញោញកា 
មទបាទិ មាប លភកិ្ខុទងំ្ឡាយ ចក្ខុសក្ើតសេើង្សហ្ើយ ញាណសក្ើត
សេើង្សហ្ើយ បញ្ញដ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ វជិាជ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ ពនវឺភវសឺាឝ ង្
សក្ើតសេើង្សហ្ើយដល់តថ្វរត ក្បុង្ធម៌ទងំ្ឡាយ បដលពីសដើមតថ្វរត
មនិធាវ បប់ានឮ បានសាថ បថ់្វ ទុក្ខអរយិសចចសនះឯង្ រួរបតកំ្ណតដឹ់ង្
សោយបញ្ញដ  ដូសចបះសេើយ។ 
   តំ ញខា បនិទ ំ ទុកខ ំ អរយិសចចំ បរញិ្ញដ តនថិ ញម ភិកខញវ 
បុញពឝ   អននុសសញុតស ុ  ធញមយស ុ ចកខុ ំ មទបាទិ ញាណំ    
មទបាទិ   បញ្ញដ    មទបាទិ   វិជាជ   មទបាទិ  អាញោញកា 
មទបាទិ មាប លភកិ្ខុទងំ្ឡាយ ចក្ខុសក្ើតសេើង្សហ្ើយ ញាណសក្ើត
សេើង្សហ្ើយ បញ្ញដ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ វជិាជ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ ពនវឺភវសឺាឝ ង្
សក្ើតសេើង្សហ្ើយដល់តថ្វរត ក្បុង្ធម៌ទងំ្ឡាយ បដលពីសដើមតថ្វរត
មនិធាវ បប់ានឮ បានសាថ បថ់្វ ទុក្ខអរយិសចចសនះឯង្ តថ្វរតកំ្ណតដឹ់ង្
បានសហ្ើយ ដូសចបះសេើយ។ 
      ឥទំ   ទុកខសមុទញយ   អរយិសចចនថិ  ញម ភិកខញវ  បុញពឝ 
អននុសសញុតស ុ  ធញមយស ុ ចកខុំ  មទបាទិ  ញាណំ  មទបាទិ  

                                                             
១០ ព្តក្រថ្វ “ពីសដើម” សនះ ចំសព្តះយក្កាលក្បុង្បចឆិមភពសនះឯង្ ចបស់ផថើមាំង្អំពីលបសូតមក្ ។ 



ធម៌នមស្កា រ កិចចប្បតិបតតិពុទ ធបរស័ិទ                             ហុង សុវណ្ណា ររត៉ 

317 

 

បញ្ញដ    មទបាទ ិ  វិជាជ    មទបាទិ   អាញោញកា   មទបាទ ិ

មាប លភកិ្ខុទងំ្ឡាយ ចក្ខុសក្ើតសេើង្សហ្ើយ ញាណសក្ើតសេើង្សហ្ើយ 
បញ្ញដ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ វជិាជ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ ពនវឺភវសឺាឝ ង្សក្ើតសេើង្
សហ្ើយដល់តថ្វរត ក្បុង្ធមទ៌ងំ្ឡាយ បដលពីសដើម តថ្វរតមនិធាវ ប់
បានឮ បានសាថ បថ់្វ សនះជាទុក្ខសមទុយអរយិសចច ដូសចបះសេើយ។ 
    តំ  ញខា  បនិទំ  ទុកខសមុទញយ  អរយិសចចំ  បោតពឝនថិ   
ញម  ភិកខញវ  បុញពឝ  អននុសសញុតស ុ ធញមយស ុ ចកខុំ   មទបាទ ិ  
ញាណំ មទបាទិ បញ្ញដ  មទបាទិ វិជាជ  មទបាទិ អាញោញកា 

មទបាទិ   មាប លភកិ្ខុទងំ្ឡាយ ចក្ខុសក្ើតសេើង្សហ្ើយ ញាណសក្ើត
សេើង្សហ្ើយ បញ្ញដ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ វជិាជ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ ពនវឺភវសឺាឝ ង្
សក្ើតសេើង្សហ្ើយ ដល់តថ្វរត ក្បុង្ធមទ៌ងំ្ឡាយ បដលពីសដើមតថ្វរត 
មនិធាវ បប់ានឮ បានសាថ បថ់្វ ទុក្ខសមទុយអរយិសចចសនះឯង្ រួរបតលះ 
បង្ដូ់សចបះសេើយ។ 
     តំ  ញខា  បនិទំ  ទុកខសមុទញយ អរយិសចចំ បហនីនថិ  ញម  
ភិកខញវ បុញពឝ  អននុសសញុតស ុធញមយស ុចកខុ ំមទបាទិ ញាណំ 
មទបាទិ បញ្ញដ  មទបាទិ វិជាជ  មទបាទិ អាញោញកា មទបាទិ 
មាប លភកិ្ខុទងំ្ឡាយ ចក្ខុសក្ើតសេើង្សហ្ើយ ញាណសក្ើតសេើង្សហ្ើយ 
បញ្ញដ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ វជិាជ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ ពនវឺភវសឺាឝ ង្សក្ើតសេើង្
សហ្ើយ ដល់តថ្វរត ក្បុង្ធមទ៌ងំ្ឡាយបដលពីសដើម តថ្វរតមនិធាវ ប់
បានឮបានសាថ បថ់្វ  ទុក្ខសមទុយអរយិសចចសនះឯង្ តថ្វរតលះបង្់
បានសហ្ើយ ដូសចបះសេើយ។ 
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        ឥទំ   ទុកខនិញរាញោ   អរយិសចចនថិ ញម ភិកខញវ បុញពឝ 
អននុសសញុតស ុ ធញមយស ុចកខុ ំ មទបាទិ   ញាណំ  មទបាទ ិ   
បញ្ញដ   មទបាទ ិវិជាជ  មទបាទិ អាញោញកា មទបាទិ   មាប ល
ភកិ្ខុទងំ្ឡាយ ចក្ខុសក្ើតសេើង្សហ្ើយ ញាណសក្ើតសេើង្សហ្ើយ  បញ្ញដ
សក្ើតសេើង្សហ្ើយ   វជិាជ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ ពនវឺភវសឺាឝ ង្សក្ើតសេើង្សហ្ើយ 
ដល់តថ្វរត ក្បុង្ធមទ៌ងំ្ឡាយ បដលពីសដើម តថ្វរតមនិធាវ បប់ានឮ 
បានសាថ បថ់្វ សនះជាទុក្ខនិសរាធអរយិសចច ដូសចបះសេើយ។ 
    តំ ញខា បនិទំ ទុកខនិញរាញោ អរយិសចចំ សចឆិកាតពឝនថិ ញម  
ភិកខញវ បុញពឝ អននុសសញុតស ុធញមយស ុចកខុំ មទបាទិ ញាណំ 
មទបាទិ បញ្ញដ  មទបាទិ វិជាជ  មទបាទិ អាញោញកា មទបាទិ 
មាប លភកិ្ខុទងំ្ឡាយ ចក្ខុសក្ើតសេើង្សហ្ើយ ញាណសក្ើតសេើង្សហ្ើយ 
បញ្ញដ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ វជិាជ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ ពនវឺភវសឺាឝ ង្សក្ើតសេើង្
សហ្ើយ ដល់តថ្វរត ក្បុង្ធម៌ទងំ្ឡាយ បដលពីសដើម តថ្វរតមនិធាវ ប់
បានឮ បានសាថ បថ់្វ ទុក្ខនិសរាធអរយិសចចសនះឯង្ រួរបតសធឝើឱរជាក្់
ចាស់ ដូសចបះសេើយ។ 
     តំ  ញខា  បនិទ ំ ទុកខនិញរាញោ  អរយិសចចំ សចឆិកតនថិ ញម  
ភិកខញវ បុញពឝ  អននុសសញុតស ុធញមយស ុចកខុ ំមទបាទិ ញាណំ 
មទបាទិ បញ្ញដ  មទបាទិ វិជាជ  មទបាទិ អាញោញកា មទបាទិ 
មាប លភកិ្ខុទងំ្ឡាយ ចក្ខុសក្ើតសេើង្សហ្ើយ ញាណសក្ើតសេើង្សហ្ើយ 
បញ្ញដ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ វជិាជ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ ពនវឺភវសឺាឝ ង្សក្ើតសេើង្
សហ្ើយ ដល់តថ្វរត ក្បុង្ធម៌ទងំ្ឡាយ បដលពីសដើម តថ្វរតមនិធាវ ប់
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បានឮ បានសាថ បថ់្វ ទុក្ខនិសរាធអរយិសចចសនះឯង្ តថ្វរតសធឝើឱរជាក្់
ចាស់បានសហ្ើយ ដូសចបះសេើយ។ 
      ឥទំ  ទុកខនិញរាធគាមិនី បដិបទា  អរយិសចចនថិ   ញម   
ភិកខញវ បុញពឝ អននុសសញុតស ុធញមយស ុ ចកខុ ំមទបាទិ ញាណំ 
មទបាទិ បញ្ញដ  មទបាទិ វិជាជ  មទបាទិ អាញោញកា មទបាទិ 
មាប លភកិ្ខុទងំ្ឡាយ ចក្ខុសក្ើតសេើង្សហ្ើយ ញាណសក្ើតសេើង្សហ្ើយ 
បញ្ញដ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ វជិាជ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ ពនវឺភវសឺាឝ ង្សក្ើតសេើង្
សហ្ើយ ដល់តថ្វរត ក្បុង្ធម៌ទងំ្ឡាយ បដលពីសដើម តថ្វរតមនិធាវ ប់
បានឮ បានសាថ បថ់្វសនះជា  ទុក្ខនិសរាធគមនីិបដិបទអរយិសចច ដូសចបះ
សេើយ។ 
       តំ ញខា បនិទំ ទុកខនិញរាធគាមិនី បដិបទា អរយិសចច ំ  
ភាញវតពឝនថិ ញម ភិកខញវ បញុពឝ  អននុសសញុតស ុ ធញមយស ុចកខុ ំ
មទបាទិ ញាណំ មទបាទិ បញ្ញដ  មទបាទ ិវិជាជ  មទបាទិ     
អាញោញកា មទបាទិ   មាប លភកិ្ខុទងំ្ឡាយ ចក្ខុសក្ើតសេើង្សហ្ើយ   
ញាណសក្ើតសេើង្សហ្ើយ  បញ្ញដ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ វជិាជ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ      
ពនវឺភវសឺាឝ ង្សក្ើតសេើង្សហ្ើយ ដល់តថ្វរត ក្បុង្ធមទ៌ងំ្ឡាយ បដលពី
សដើម  តថ្វរតមនិធាវ ប់បានឮ    បានសាថ បថ់្វ ទុក្ខនិសរាធគមនីិបដិបទ
អរយិសចចសនះឯង្ រួរបតចសលមើនឱរសក្ើតសេើង្ ដូសចបះសេើយ។ 
      តំ ញខា បនិទំ ទុកខនិញរាធគាមិនី បដិបទា អរយិសចចំ 
ភាវិតនថិ  ញម   ភិកខញវ  បុញពឝ  អននុសសញុតស ុ ធញមយស ុចកខុ ំ
មទបាទិ ញាណំ មទបាទិ បញ្ញដ   មទបាទិ  វិជាជ  មទបាទ ិ 
អាញោញកា មទបាទិ មាប លភកិ្ខុទងំ្ឡាយ ចក្ខុសក្ើតសេើង្សហ្ើយ 
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ញាណសក្ើតសេើង្សហ្ើយ បញ្ញដ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ វជិាជ សក្ើតសេើង្សហ្ើយ 
ពនវឺភវសឺាឝ ង្សក្ើតសេើង្សហ្ើយ ដល់តថ្វរត ក្បុង្ធមទ៌ងំ្ឡាយ បដលពី
សដើម តថ្វរតមនិធាវ ប់បានឮ បានសាថ បថ់្វ ទុក្ខនិសរាធគមនីិបដិបទ
អរយិសចចសនះឯង្ តថ្វរតចសលមើនឱរសក្ើតបានសហ្ើយ ដូសចបះសេើយ។ 
      យវកីវញ្ច  ញម ភិកខញវ ឥញមស ុចតូស ុអរយិសញចចស ុ
ឯវនថិបរវិដថំ     ទាឝ ទស្កការ ំ   យថ្វភូតំ    ញាណទសសនំ 
ន សវុិសទុន ំអញោស ិមាប លភកិ្ខុទងំ្ឡាយ លបាជាញ បដលដឹង្ចាស់ 
ស ើញចាស់ាមពិត មានបរវិដថៈ១១៣ មានអាការៈ១២១២ យ៉ាង្សនះ
(លបលពឹតថសៅ)  ក្បុង្អរយិសចចទងំ្ឡាយ ៤ សៅមនិទន់បរសុិទនលអ មាន 
ដល់តថ្វរត អស់កាលលតឹមណ្ត។ 
      ញនវ ាវាហ ំ ភិកខញវ    សញទវញក ញោញក សោរញក 
សលពហយញក     សសសមណលព្តហយណិយ   បជាយ សញទវ-
មនុសាយ អនុតថរ ំ សោយ សញោភ ធឹ អភិសមភុញទាន  បចចញ្ញដ ស ឹ

មាប លភកិ្ខុទងំ្ឡាយ តថ្វរតក្ម៏ិនទនស់បថជាញ ខវួនថ្វជាអបក្លាស់ដឹង្នូវ
សមាយ សសមាភ ធិញ្ញដ ណ ឥតមានសសចក្ថីដឹង្ឯសទៀតនលក្បលង្ជាង្ក្បុង្
សោក្ លពមទងំ្សទវសោក្ មារសោក្ លពហ្យសោក្ ក្បុង្ពពួក្សតឝ លពម
ទងំ្សមណលព្តហ្យណ៍ លពមទងំ្មនុសសជាសមយតិសទព និង្មនុសសដ៏
សសស អស់កាលលតឹមសណ្តះ សៅសេើយសទ។ 

                                                             
១១ បរវិដថៈ ៣ រឺ សចចញ្ញដ ណ១ ក្ចិចញ្ញដ ណ១ ក្តញ្ញដ ណ១ ។ 
១២ បរវិដថៈ ៣ សនាះឯង្ វលិសៅដូចជាចលក្ក្បុង្សចចៈទំង្៤  រឺក្បុង្ទុក្ខសចច ៣    ទុក្ខសមុទយ- 
សចច ៣ ទុក្ខនិសរាធសចច ៣ ទុក្ខនិសរាធគមនិីបដិបទអរយិសចច ៣         ផសគំប ជា ១២ សៅថ្វ 
អាការៈ ១២ ។ 
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    យញា ច ញខា  ញម ភិកខញវ ឥញមស ុចតូស ុអរយិសញចចស ុ
ឯវនថិបរវិដថំ ទាឝ ទស្កការ ំ យថ្វភូតំ ញាណទសសនំ        
សវុិសទុនំ  អញោស ិ       មាប លភកិ្ខុទងំ្ឡាយ     ក្ប៏ញ្ញដ បដល
ដឹង្ចាស់ ស ើញចាស់ាមពិត មានបរវិដថៈ៣ មានអាការៈ១២ យ៉ាង្
សនះ(លបលពឹតថសៅ) ក្បុង្អរយិសចចទងំ្ឡាយ ៤ សនះ  បរសុិទនលអ មាន
ដល់តថ្វរត ក្បុង្កាលឯណ្ត។ 
   អថ្វហ ំភិកខញវ សញទវញក  ញោញក សោរញក សលពហយញក     
សសសមណលព្តហយណិយ បជាយ  សញទវមនុសាយ  អនុតថរ ំ   
សោយ សញោភ ធឹ អភិសមភុញទាន  បចចញ្ញដ ស ឹ     មាប លភកិ្ខុទងំ្ឡាយ   
តថ្វរតសបថជាញ ខវួនថ្វ ជាអបក្លាស់ដឹង្នូវសមាយ សសមាភ ធិញ្ញដ ណ ឥតមាន 
សសចក្ថីដឹង្ឯសទៀតនលក្បលង្ជាង្ក្បុង្សោក្លពមទងំ្សទវសោក្ មារសោក្ 
លពហ្យសោក្ ក្បុង្ពពួក្សតឝ លពមទងំ្សមណលព្តហ្យណ៍ លពមទងំ្មនុសស 
ជាសមយតិសទព  និង្មនុសសដស៏សសក្បុង្កាលសណ្តះឯង្។ 
    ញាណញ្ច  បន ញម ទសសនំ មទបាទ ិអកបុោ ញម វិមុតថ ិ
អយមនថិោ ជាត ិ នតទិទានិ  បុនពមញវាតិ ក្ប៏ញ្ញដ បដលដឹង្
ចាស់ ស ើញចាស់ សក្ើតសេើង្សហ្ើយដល់តថ្វរតដូសចបះថ្វ សសចក្ថីរចួ
ផុតវសិសសរបស់តថ្វរត មនិបលបលតេបក់្សលមើក្សទៀតសេើយ ជាតិសនះ
ក្ជ៏ាទីបំផុតលតឹមសនះសហ្ើយ ឥេូវសនះ ភពថយី រឺការលតេបស់ក្ើតសទៀត ក្៏
មនិមានសេើយ។ 
      ឥទមញវាច ភគវា លពះដម៏ានលពះភារ បានលាស់សទសនា
លពះធមយចក្កបផវតថនសូលតសនះ (ចបស់ហ្ើយ) 
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    អតថមន្ត បញ្ចវគគយិ ភិកខ ូភគវញា ភាសតិំ អភិននធុនថ ិ
បញ្ច វរគិយភកិ្ខុទងំ្ឡាយ   ក្ម៏ានចិតថសលតក្អររកី្រាយនឹង្ភាសិតរបស់
លពះដម៏ានលពះភារសោយនលក្សពក្។ 
   ឥមសយញិ្ច  បន ញវយោករណសយ ឹ ភញ្ដោញន អាយសយញា      
ញកាណឍ ញ្ដសស   វិរជំ  វីតមល ំធមយចកខុំ មទបាទិ  នាកាល
សវយាក្រណ៍ រឺលពះសូលតបដលឥតមានគថ្វសនះបដលលពះដម៏ានលពះ
ភារកំ្ពុង្លាស់សទសនា ធមយចក្ខុរឺសសាាបតថិមរគ ដល៏បាសចក្ធូលីរឺ
រារៈ លបាសចក្មនធិលរឺអកុ្សលសក្ើតសេើង្សហ្ើយ ដល់លពះសកាណឍ ញ្ដ ៈ
ដម៏ានអាយុថ្វ 
   យកំិញ្ច  ិ សមុទយធមយំ សពឝនថ ំ និញរាធធមយនថិ ធមយជាតិណ្ត
មយួ មានកិ្រយិាសក្ើតសេើង្ជាធមយា ធមយជាតិសនាះទងំ្អស់មានកិ្រយិា
រលតស់ៅជាធមយា។ 
    បវតថិញត  ច  ភគវា១៣ធមយចញកក  ក្ន៏ាកាលលពះធមយចក្កបផ-
វតថនសូលត  រឺលពះដម៏ានលពះភារ លទង្់លាស់សទសនាចបស់ហ្ើយ 
   ភុោយ  ញទវា សទធមនុសាញវសុ ំឯតមមគវា ព្តរាណសយិ ំ   
ឥសបិតញន មិគទាញយ អនុតថរ ំធមយចកកំ បវតថិតំ អបផដិវតថិយ ំ   
សមញណន វា លព្តហយញណន វា ញទញវន វា ោញរន វា 
លពហយុន្ត វា ញកនច ិ វា ញោកសយនិថ ិ ភមុយសទវាទងំ្ឡាយ ក្៏
ញុាងំ្សំសេង្ឱរោនឮ់សេើង្ដូសចបះថ្វ   ចលក្រឺធមស៌នះ   ឥតមានចលក្
ឯណ្តមយួនលក្បលង្ជាង្ រឺសមណៈក្ថី លព្តហ្យណ៍ក្ថី សទវាក្ថី មារក្ថី 

                                                             
១៣ បាលីឆដឌសអគ យនាថ្វ បវតថិសត ច បន ភរវា ។ 
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លពហ្យក្ថី អបក្ឯណ្តនីមយួក្ថី ក្បុង្សោក្សបមថង្ពំុបានសេើយ មានបតលពះ
ដម៏ានលពះភារ  លពះអង្គលាស់សបមថង្សហ្ើយក្បុង្ឥសិបតនមរិទយវន័  
ជិតលកុ្ង្ព្តរាណសី។ 
      ភុោយ នំ  ញទវាន ំ  សទធំ  សាុឝ  ចាតុមយោរាជិកា ញទវា 
សទធមនុសាញវសុ១ំ៤   សទវាទងំ្ឡាយ ក្បុង្ជានច់តុមយហារាជ 
បានឮសំសេង្ននភមុយសទវាទងំ្ឡាយសហ្ើយ ក្ញុ៏ាងំ្សំសេង្ឱរោន់
ឮសេើង្(សោយសសចក្ថីសរសសើរដូចគប )។ 
      ចាតុមយោរាជិកានំ  ញទវានំ   សទធំ    សាុឝ  ាវតថឹស្ក 
ញទវា សទធមនុសាញវសុ ំ  សទវាទងំ្ឡាយក្បុង្ជានា់វតថិង្ស 
បានឮសំសេង្ននសទវាក្បុង្ជានច់តុមយហារាជសហ្ើយ ក្ញុ៏ាងំ្សំសេង្
ឱរោនឮ់សេើង្(សោយសសចក្ថីសរសសើរដូចគប )។ 
        ាវតថឹស្កនំ    ញទវានំ  សទធ ំ  សាុឝ  យោ ញទវា 
សទធមនុសាញវសុ ំសទវាទងំ្ឡាយក្បុង្ជានយ់ាមា បានឮសំសេង្
ននសទវាក្បុង្ជានា់វតថិង្សសហ្ើយ ក្ញុ៏ាងំ្សំសេង្ឱរោនឮ់សេើង្ 
(សោយសសចក្ថីសរសសើរដូចគប )។ 
        យោនំ    ញទវាន ំ    សទធំ  សាុឝ   តសុាិ  ញទវា 
សទធមនុសាញវសុ ំសទវាទងំ្ឡាយក្បុង្ជានតុ់សិត បានឮសំសេង្

                                                             
១៤ ចបព់លីតង្ស់នះតសៅក្បុង្ចាបឆ់ដឌសអគ យនា មានបាលីថ្វ   “ឯតំ ភរវា ព្តរាណសិយំ 
ឥសិបតសន មរិទសយ អនុតថរ ំធមយចក្កំ បវតថិតំ អបផដិវតថយិំ សមសណន វា លព្តហ្យសណន វា     
សទសវន វា មាសរន វា លពហ្យុនា វា សក្នចិ វា សោក្សយិនថ”ិ សូមផកី្បុង្ឋានសទវាលរបជ់ានថ់្វប ក្ក់្ម៏ាន
បាលីទំង្សនះដូចគប បដរ ។ 
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ននសទវាក្បុង្ជានយ់ាមាសហ្ើយ ក្ញុ៏ាងំ្សំសេង្ឱរោនឮ់សេើង្ (សោយ 
សសចក្ថីសរសសើរដូចគប )។ 
           តុសាិនំ  ញទវាន ំ  សទធ ំ  សាុឝ  នោិយ នរតី ញទវា 
សទធមនុសាញវសុ ំ សទវាទងំ្ឡាយក្បុង្ជាននិ់មាយ នរតី បានឮ
សំសេង្ននសទវាក្បុង្ជាន់តុសិតសហ្ើយ ក្ញុ៏ាងំ្សំសេង្ឱរោនឮ់សេើង្
(សោយសសចក្ថីសរសសើរដូចគប )។ 
   និោយ នរតីន ំញទវាន ំសទធ ំ សាុឝ  បរនិមយិតវសវតថី ញទវា 
សទធមនុសាញវសុ ំ  សទវាទងំ្ឡាយក្បុង្ជានប់រនិមយតិវសវតថី បាន
ឮសំសេង្ននសទវាក្បុង្ជាននិ់មាយ នរតីសហ្ើយ ក្ញុ៏ាងំ្សំសេង្ឱរោន់
ឮសេើង្ (សោយសសចក្ថីសរសសើរដូចគប )។ 
      បរនិមយិតវសវតថីនំ ញទវានំ សទធ ំសាុឝ  លពហយកាយកិា    
ញទវា សទធមនុសាញវសុ ំឯតមមគវា ព្តរាណសយិ ំឥស-ិ 
បតញន មិគទាញយ  អនុតថរ ំធមយចកកំ បវតថិត ំអបផដិវតថិយ ំ
សមញណន  វា  លព្តហយញណន  វា  ញទញវន  វា ោញរន  វា   
លពហយុន្ត វា ញកនចិ វា ញោកសយនិថិ    សទវាទងំ្ឡាយ ក្បុង្ពួក្
លពហ្យ បានឮសំសេង្ននសទវាក្បុង្ជាន់បរនិមយតិវសវតថីសហ្ើយ ក្ញុ៏ាងំ្
សំសេង្ឱរោនឮ់សេើង្ ដូសចបះថ្វ ចលក្រឺធមស៌នះ ឥតមានចលក្ឯណ្ត
មយួនលក្បលង្ជាង្រឺ សមណៈក្ថី លព្តហ្យណ៍ក្ថី  សទវាក្ថី  មារក្ថី លពហ្យក្ថី     
អបក្ឯណ្តនីមយួក្ថី ក្បុង្សោក្ សបមថង្ពំុបានសេើយ មានបតលពះដ៏មាន
លពះភារលពះអង្គលាស់សបមថង្សហ្ើយ  ក្បុង្ឥសិបតនមរិទយវន័ ជិត
លកុ្ង្ព្តរាណសី។ 



ធម៌នមស្កា រ កិចចប្បតិបតតិពុទ ធបរស័ិទ                             ហុង សុវណ្ណា ររត៉ 

325 

 

      ឥតិហ ញតន ខញណន ញតន មុហុញតថន យវ លពហយ
ញោកា សញទាធ  អពមុគគចឆិ  សំសេង្សាធុការោន់ឮសេើង្សៅដរាប
ដល់លពហ្យសោក្ ក្បុង្ខណៈសនាះ ក្បុង្មយួរសំពចសនាះសោយអាការោន់
ឮ តៗគប ដូសចបះ។ 
      អយញ្ច ទសសហសស ី ញោកោតុ សងកមផ ិសមផកមផ ិ
សមផញវធិ  ទងំ្មុនឺសោក្ធាតុសនះ ក្ក៏្សលក្ើក្ញាប់ញ័រ ទងំ្ខ្ចង្សលើ
ទងំ្ខ្ចង្សលកាម និង្ញាបញ័់រក្បុង្ទិសទងំ្ពួង្។ 
      អបផោញណ្ឋ    ច     មឡាញរា    ឱភាញស្ក   ញោញក   
បាតុរញោស ិ អតិកកមយ   ញទវាន ំ ញទវានុភាវនថិ   ទងំ្រសយីដ៏
រងុ្សរឿង្នលក្សពក្ នឹង្លបមាណមនិបាន ក្នវង្សលើសសទវានុភាពននសទវា
ទងំ្ឡាយ ក្ស៏ក្ើតសេើង្លបាក្ដក្បុង្សោក្។ 
       អថញខា ភគវា មទានំ១៥មទាញនស ិអញ្ញដ ស ិវត ញភា   
ញកាណឍ ញញ្ញដ  អញ្ញដ ស ិវត  ញភា ញកាណឍ ញញ្ញដ តិ លំោបស់នាះ 
លពះដម៏ានលពះភារជាមាច ស់លទង្ប់នវឺនូវ ឧទនវាចថ្វ ឱ! សកាណឍ ញ្ដ ៈ
បាន សចះដឹង្សហ្ើយហ៎្ប  ឱ!សកាណឍ ញ្ដ ៈបានសចះដឹង្សហ្ើយហ៎្ប ។ 
    ឥតិហទិំ អាយសយញា  ញកាណឍ ញ្ដសស អញ្ញដ ញកាណឍ ញញ្ញដ -
ញតឝវ១៦ន្តមំ អញោសតីិ  សលព្តះសហ្តុសនាះព្តក្រថ្វ អញ្ញដ សកាណឍ ញ្ដ ៈ
សនះឯង្  បានមក្ជាស យ្ ះននលពះសកាណឍ ញ្ដ ៈដម៏ានអាយុ។៚ 
 

(ធមយចកកបផវតថនសតុថំ និដឌិត)ំ 
(លពះធមយចក្កបផវតថនសូលត ចប់) 

                                                             
១៥ ឆដឌសអគ យនាមានបាលីថ្វ អថ េខ្ ភគវា ឥមំ ឧទានំ...។ 
១៦ ឆដឌសអគ យនាមានបាលីថ្វ អញ្ញ្សេិក្ណឌេញ្ញ្េរវវ...។ 
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តស្កយ  ហ ិ ញន រកខថ អបផមាថ    សលព្តះសហ្តុសនាះ សូមអបក្
ទងំ្ឡាយកំុ្សមើលបំណ្តសំេើយ សូមរក្ានូវមនុសសទងំ្ឡាយសនាះ។ 
យ ំកិញ្ច  ិ វិតថំ  ឥធ  វា  ហុរ ំ វា   សញគគស ុ វា  យ ំ រតន ំ 
បណីតំ លទពរឯណ្តមយួ ក្បុង្សោក្សនះនិង្ក្បុង្សោក្ឯសទៀតក្ថី រតន
វតទុដឧ៏តថមឯណ្ត ក្បុង្សាទ នសួរក៌្ថី 
ន   ញន្ត  សមំ អតទិ  តថ្វគញតន  លទពរនិង្រតនវតទុទងំ្សនាះ សសយើ
សោយលពះតថ្វរត មនិមានសេើយ 
ឥទមផពិុញទន រតន ំបណីតំ បក្វរឺលពះពុទនសនះឯង្ ជាបក្វដឧ៏តថម 
ឯញតន  សញចចន  សវុតទិ   ញោតុ   សោយព្តក្រសចចៈសនះ សូម
សិរសួីសថីសក្ើតមាន ។ 

ខយ ំ  វិរាគំ   អមតំ  បណីត ំ 
យទជឈគា     សករមុនី   សោហញិា   

     លពះសក្រមនីុជាមាច ស់ មានលពះទយ័តមកល់មា ំបានលាស់ដឹង្សហ្ើយ
នូវលពះធមឯ៌ណ្ត ជាទីក្ស័យននកិ្សលស ជាទីលបាសចក្រារៈ ជាធម៌
មនិសាវ ប ់ជាធមដ៌ឧ៏តថម 
ន ញតន ធញមយន សមតទិ  កិញ្ច  ិ   របស់អឝីមយួសសយើសោយលពះធម៌
សនាះ មនិមានសេើយ 
ឥទមផ ិធញមយ រតន ំបណីតំ   បក្វរឺលពះធមស៌នះឯង្ ជាបក្វដឧ៏តថម 
ឯញតន សញចចន សវុតទ ិ ញោតុ   សោយព្តក្រសចចៈសនះ សូមសិរ ី
សួសថីសក្ើតមាន។ 
យមភុទនញសញដ្ឋឌ  បរវិណត យ ីសចុឹ  លពះពុទនដល៏បសសើរ លទង្ស់រសសើរ 
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នូវសមាធិឯណ្ត ថ្វជាធមដ៌៏សាអ ត 
សោធិោននថរកិញ្ដោហុ បណឍិ តទងំ្ឡាយ សព្តលសហ្ើយនូវ
សមាធិឯណ្ត ថ្វជាធមឱ៌រផលសោយលំោប់ 
សោធិន្ត ញតន សញោ  ន   វិជជត ិ    សមាធិឯសទៀត សសយើសោយ
សមាធិសនាះ មនិមានសេើយ 
ឥទមផ ិធញមយ រតន ំបណីតំ   បក្វរឺលពះធមស៌នះឯង្ ជាបក្វដឧ៏តថម 
ឯញតន   សញចចន   សវុតទិ  ញោតុ   សោយព្តក្រសចចៈសនះ សូម
សិរសួីសថីសក្ើតមាន។ 

ញយ   បុគគោ   អដឌ សត ំ បសដ្ឋឌ    
ចាថ រ ិ  ឯានិ  យគុានិ ញោនថិ  

   បរុគលទងំ្ឡាយឯណ្ត ៨ ជំពូក្ បដលសបផុរសទងំ្ឡាយសរសសើរ
សហ្ើយ សបើរាបជ់ារូបាន ៤ រូ 
ញត  ទកខិញណយោ  សគុតសស  ស្កវកា  បរុគលទងំ្ឡាយសនាះ  
ជាសាវក័្របស់លពះសុរត សោក្រួរដល់ទក្ខិណ្តទន 
ឯញតស ុ ទិន្តប និ មហបពោនិ ទនទងំ្ឡាយបដលបរុគលឱរ
សហ្ើយដល់ទក្ខិសណយរបុរគលទងំ្ឡាយសនាះ ជាទនមានផលសលចើន 
ឥទមផ ិសញងឃ រតនំ បណីតំ  បក្វរឺលពះសង្ឃសនះឯង្ ជាបក្វដ៏ឧតថម 
ឯញតន   សញចចន    សវុតទ ិ ញោតុ   សោយព្តក្រសចចៈសនះ សូម
សិរសួីសថីសក្ើតមាន។ 

ញយ   សបុផយាុថ   មនស្ក ទញឡហន    
និកាក មិញន្ត  ញគាតមស្កសនមហ ិ       
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ញយ អរយិសចាច និ វភិាវយនថិ គមមីរបញញ្ដន   សញុទសាិន ិ     
អរយិបរុគលទងំ្ឡាយឯណ្ត សធឝើឱរជាក្ច់ាស់នូវអរយិសចចទងំ្ឡាយ
បដលលពះតថ្វរត  លពះអង្គមានលបាជាញ ដល៏ជាលសលៅ សបមថង្លអសហ្ើយ 
កិញ្ញច បិ ញត ញោនថិ ភុសបផមាថ  អរយិបរុគលទងំ្ឡាយសនាះ 
ទុក្ជាលបមាទដ៏សលើសលនក់្ស៏ោយ 
ន ញត ភវំ អដឌមោទិយនថិ អរយិបរុគលទងំ្ឡាយសនាះ រង្ម់ិន
កានយ់ក្នូវភពជារលមប ់៨ រឺមនិសក្ើតសទៀតហ្សួពី ៧ ជាតិសេើយ 
ឥទមផ ិសញងឃ រតនំ បណីតំ  បក្វរឺលពះសង្ឃសនះឯង្ ជាបក្វដឧ៏តថម 
ឯញតន សញចចន សវុតទិ  ញោតុ    សោយព្តក្រសចចៈសនះ សូមសិរ ី
សួសថីសក្ើតមាន ។ 

សោវសស   ទសសនសមផទាយ     
តយសស ុ  ធោយ     ជហាិ  ភវនថ ិ

សកាក យទិដឌិ           វិចិកិចឆិតញ្ច     

សលីពឝតំ   វាបិ    យទតទិ   កិញ្ច  ិ  
   (សំសយាជនកិ្សលស ៣ យ៉ាង្រឺ) សកាក យទិដឌិ វចិិកិ្ចឆ  និង្សីលពឝត- 
បរាមាសឯណ្តមយួបតង្មានធមទ៌ងំ្ឡាយ ៣ សនាះ សសាាបនបបរុគល 
សនាះបានលះបង្ស់ហ្ើយ ជាមយួនឹង្ទសសនសមផទ័រឺសសាាបតថិមរគ 
ចតូហបាញយហ ិច វិបផមុញាថ    មា៉ង្សទៀត សសាាបនបបរុគល
បានរចួលសេះចក្អបាយទងំ្ឡាយ ៤ សហ្ើយ 
ឆ  ចាភិដ្ឋឌ ន្តនិ   អភញព្តឝ   កាតុំ    មនិអាចសធឝើនូវឋានដអ៏ាលក្ក្់
ទងំ្ឡាយ ៦  រឺអននថរយិក្មយ ៥  នឹង្កិ្រយិាអក្ចិតថសៅកានស់ាសនា 



ធម៌នមស្កា រ កិចចប្បតិបតតិពុទ ធបរស័ិទ                             ហុង សុវណ្ណា ររត៉ 

332 

 

ដនទសេើយ 
ឥទមផ ិសញងឃ រតនំ បណីតំ  បក្វរឺលពះសង្ឃសនះឯង្ ជាបក្វដឧ៏តថម 
ឯញតន  សញចចន  សវុតទិ    ញោតុ    សោយព្តក្រសចចៈសនះ សូម
សិរសួីសថីសក្ើតមាន ។ 

កិញ្ញច បិ  ញស្ក  កមយ ំ កញរាតិ  បាបក ំ  
កាញយន   វាចាយទុ   ញចតស្ក វា  

    លបសិនណ្តសបើ សសាាបនបបរុគលសនាះសធឝើនូវបាបក្មយខវះ សោយកាយ 
វាច ឬក្ស៏ោយចិតថ (សលព្តះសសចក្ថីភាវ ងំ្ភាវ ត)់ 
អភញព្តឝ   ញស្ក  តសស បដិចឆទាយ   សសាាបនបបរុគលសនាះ   មនិ
អាចបិទបាងំ្នូវបាបក្មយសនាះសេើយ 
អភពឝា  ទិដឌបទសស  វុាថ   ភាវៈននបរុគលមានផវូវននលពះនិព្តឝ ន
ស ើញសហ្ើយ ជាបរុគលមនិអាចនឹង្បិទបាងំ្នូវបាបក្មយ លពះពុទនទងំ្ 
ឡាយ បានលាស់សបមថង្សហ្ើយ 
ឥទមផ ិ សញងឃ រតន ំបណីតំ បក្វរឺលពះសង្ឃសនះឯង្ ជាបក្វដឧ៏តថម 
ឯញតន  សញចចន  សវុតទិ   ញោតុ     សោយព្តក្រសចចៈសនះ សូម
សិរសួីសថីសក្ើតមាន ។ 
វនបផគុញមភ  យថ្វ ផុសសតិញគគ គិោហ នោញស បឋមសយ ឹ គិញមហ     
រុមភសឈើក្បុង្នលព  មានលតួយលូតោស់   ក្បុង្ខ្ចង្សដើមរិមារដូវ រឺបខសៅឋ  
យ៉ាង្ណ្តមញិ 
តថូបមំ  ធមយវរ ំ  អញទសយ ិ  និព្តឝ នគាមឹ  បរមំ   ហាិយ 
លពះសមភុទនបានលាស់សបមឋង្សហ្ើយនូវធមដ៌ល៏បសសើរ    ជាធមអ៌ាចញុាំង្ 
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ឥទមផ ិសញងឃ រតនំ បណីតំ  បក្វរឺលពះសង្ឃសនះឯង្ ជាបក្វដឧ៏តថម 
ឯញតន  សញចចន  សវុតទ ិ  ញោតុ     សោយព្តក្រសចចៈសនះ សូម
សិរសួីសថីសក្ើតមាន ។ 
យនីធ ភូានិ សោគានិ ភុោយ និ វា  យនិវ  អនថលញិកខ       
ពួក្ភតូឯណ្ត ជាសទវាសទិតសៅសលើបផនដីក្ថី ពួក្ភតូឯណ្ត ជាសទវា
សទិតសៅឰដអ៏ាកាសក្ថី បដលមក្លបជំុគប ក្បុង្ទីសនះ 
តថ្វគតំ ញទវមនុសសបូជិតំ  ពុទនំ  នមសាម សវុតទិ ញោត ុ 
សយើង្ទងំ្ឡាយ សូមនមសាក រនូវលពះពុទនជាមាច ស់ លទង្ប់ានលាស់មក្
សហ្ើយដូចគប  បដលសទវានិង្មនុសសបតង្បជូា សូមសិរសួីសថីសក្ើតមាន 
យនីធ ភូានិ សោគានិ ភុោយ និ វា យនវិ   អនថលញិកខ       
ពួក្ភតូឯណ្ត ជាសទវាសទិតសៅសលើបផនដីក្ឋី ពួក្ភតូឯណ្ត ជាសទវា
សទិតសៅឰដអ៏ាកាសក្ឋីបដលមក្លបជំុគប ក្បុង្ទីសនះ 
តថ្វគតំ ញទវមនុសសបូជតិំ  ធមយំ  នមសាម សវុតទិ ញោត ុ 
សយើង្ទងំ្ឡាយ  សូមនមសាក រនូវលពះធមម៌ានមក្សហ្ើយដូចគប   បដល
សទវានិង្មនុសសបតង្បជូា សូមសិរសួីសឋីសក្ើតមាន ។ 
យនីធ  ភូានិ  សោគានិ ភុោយ និ វា យនិវ អនថលញិកខ       
ពួក្ភតូឯណ្ត ជាសទវាសទិតសៅសលើបផនដីក្ឋី ពួក្ភតូឯណ្ត ជាសទវា
សទិតសៅឰដអ៏ាកាសក្ឋី បដលមក្លបជំុគប ក្បុង្ទីសនះ 
តថ្វគត ំញទវមនុសសបជូិតំ សងឃ ំនមសាម សវុតទិ ញោត ុ 
សយើង្ទងំ្ឡាយ សូមនមសាក រនូវលពះសង្ឃមានមក្សហ្ើយដូចគប  បដល
សទវានិង្មនុសសបតង្បជូា សូមសិរសួីសឋីសក្ើតមាន។៚ 

រតនបរតិថំ និដឌិតំ (រតនបរតិថ ចប)់ 
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     សញពឝ ត ំអនុញោទិាឝ       សមគាគ  ស្កសញន រា 

     បោទរហាិ ញោនឋុ       អារកាខ ស ុវិញសសញា 

      យក្ខនិង្សទវានិង្លពហ្យទងំ្អស់ កាលសបើបានអនុសមាទនានូវ
បណុរសនាះសហ្ើយ ចូរលពមសលពៀង្គប  សលតក្អរក្បុង្លពះពុទនសាសនា 
សហ្ើយចូរលបាសចក្សសចក្ឋីលបបហ្សសធឝសក្បុង្ការរក្ា (នូវលពះពុទន
សាសនា) សោយឧបាយដវ៏សិសស 

     ស្កសនសស ច ញោកសស    វុឌណ ីភវតុ សពឝទា 

     ស្កសនមផ ិច ញោកញ្ច      ញទវា រកខនថុ សពឝទា 

     សូមឱរសសចក្ឋីចសលមើនសក្ើតមានដល់លពះពុទនសាសនាផង្ ដល់សតឝ
សោក្ផង្ឱរបានសពឝៗកាលសៅ សូមសទវាទងំ្ឡាយ អភបិាលរក្ា
នូវលពះពុទនសាសនាផង្ នូវសតឝសោក្ផង្ ឱរបានសពឝៗកាលសរៀង្សៅ 

     សទនឹ ញោនថុ សខុី សញពឝ      បរវិាញរហ ិអតថញន្ត 

     អនីោ សមុន្ត ញោនថុ      សហ សញពឝហ ិញាតិភិ 

     សពឝសតឝទងំ្អស់ លពមទងំ្បរវិារទងំ្ឡាយរបស់ខវួន សូមឱរមាន
សសចក្ឋីសុខលសួល សូមឱរជាអបក្ឥតមានសសចក្ឋីទុក្ខភយ័ ជាអបក្មាន
ចិតថលអលពមទងំ្ជនជាញាតិសនាឋ នទងំ្អស់គប ។ 

     យញ្ច ទាឝ ទស វសាន ិ     ចនិថយសឹ ុសញទវកា 

     ចិរសស ំចិនថយន្តថ បិ            ញនវ ជានឹស ុមងគល ំ

     ចកកវាឡសហញសសស ុ      ទសស ុញយន តតថកំ 
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     កាល ំញកាោហល ំជាតំ    យវ លពហយនញិវសន្ត 

     មនុសសលពមទងំ្សទវាទងំ្ឡាយបាននាគំប រិតរក្នូវមង្គលឯណ្ត 
អស់១២ ប្  ំ មនុសសនិង្សទវាទងំ្សនាះ ក្បុង្១មុនឺចលក្វាេ សទះខំ
លបឹង្រិតអស់កាលយូរសម៉ាវ ះ ក្ស៏ៅបតមិនដឹង្នូវមង្គលសនាះលតឹមណ្ត រ ី
សកាោហ្លក្ស៏ក្ើតរហូ្តដល់ភពជាទីសៅននលពហ្យ អស់កាលលតឹមសនាះឯង្។ 

     យ ំញោកន្តញថ្វ ញទញសស ិ  សពឝបាបវិន្តសនំ 

     យ ំសាុឝ  សពឝទុញកខហ ិ         មញុ្ចន្តថ សខំយិ នរា 

     ឯវោទិគុណូញបតំ              មងគលនថមមណ្ឋម ញហ 

     លពះបរមសោក្នាថ លទង្ល់ាស់សបមថង្សហ្ើយនូវមង្គលឯណ្ត 
បដលជាសលរឿង្ញុាងំ្បាបទងំ្ពួង្ឱរវនិាស នរជនទងំ្ឡាយរាបចំ់នួន
មនិបាន សាឋ បនូ់វមង្គលឯណ្តសហ្ើយ បានរចួចក្ទុក្ខទងំ្ពួង្ មាប ល
សទវាទងំ្ឡាយ សយើង្សព្តលឥេូវសនះ នូវមង្គលសនាះ ដល៏បក្បសោយ
រុណ មានយ៉ាង្សនះជាសដើម។ 

មងគលសលូត 
   ឯវញមយ សតុំ (សូលតសនះស យ្ ះមង្គលសូលត) រឺខញុ ំ (ស យ្ ះអាននធ) 
បានសាថ បម់ក្សហ្ើយយ៉ាង្សនះថ្វ 

    ឯកំ   សមយ ំ  ភគវា   ស្កវតទិយ ំ  វិហរតិ   ញជតវញន
អន្តថបណិឍិ កសស អារាញម សមយ័មយួ លពះដម៏ានលពះភារលទង្រ់ង្ ់
សៅក្បុង្វតថសជតពន ជាអារាមរបស់អនាថបិណឍិ ក្សសដឌី សទៀបលកុ្ង្សាវតទី។ 
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     អថញខា អញ្ដតរា ញទវា អភិកកន្តថ យ រតថិយ            
អភិកកនថវណ្ឋត  ញកវលកបផ ំ ញជតវនំ ឱភាញសាឝ  ញយន 
ភគវា ញតនុបសងកម ិ មបសងកមិាឝ  ភគវនថ ំ អភិវាញទាឝ        
ឯកមនថំ អដ្ឋឌ ស ិលំោបស់នាះឯង្ សទវាអង្គ១ កាលបដលសវោរាលតី
បឋមយាមក្នវង្សៅសហ្ើយ មានរសយីដ៏លអ ញុាងំ្វតថសជតពនជំុវញិទងំ្
អស់ឱរភវសឺាឝ ង្សហ្ើយ លពះដម៏ានលពះភារ លទង្រ់ង្ក់្បុង្ទីណ្ត ក្ចូ៏ល
សៅក្បុង្ទីសនាះ លុះចូលសៅដល់សហ្ើយ សទើបថ្វឝ យបង្គំចំសព្តះអង្គលពះដ៏
មានលពះភារ សហ្ើយឈរសៅក្បុង្ទីដស៏មរួរ 

   ឯកមនថ ំ ឋាិ ញខា ស្ក ញទវា ភគវនថំ គាថ្វយ           
អជឈភាស ិ កាលសទវាសនាះឈរក្បុង្ទីដស៏មរួរសហ្ើយ សទើបលកាប
ទូលលពះដម៏ានលពះភារ សោយព្តក្រជាគថ្វ (យ៉ាង្សនះ) ថ្វ 

      ពហូ ញទវា មនសុា ច         មងគោនិ អចិនថយុ ំ

      អាកងខោន្ត ញស្កាទ ន ំ        លពូហ ិមងគលមុតថមំ 

     សទវានិង្មនុសសទងំ្ឡាយជាសលចើន លបាថ្វប នូវសសចក្ថីសួសថី បាន
រិតរក្នូវមង្គលទងំ្ឡាយ សូមលពះអង្គ លទង្ល់ពះសមាថ សបមថង្លបាប់នូវ
មង្គលដឧ៏តថម ។ 

(លពះដម៏ានលពះភារលទង្ល់ាស់សបមថង្តបព្តក្រសទវាសនាះ សោយពុទន
ភាសិតជាគថ្វ យ៉ាង្សនះថ្វ) 

     អញសវន្ត ច ព្តោនំ          បណឍិ ានញ្ច ញសវន្ត 

     បូជា ច បូជនយីនំ             ឯតមយងគលមុតថមំ 
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     កិ្រយិាមនិសសពរបនូ់វបុរគលព្តលទងំ្ឡាយ១ កិ្រយិាសសពរបនូ់វ
បរុគលជាបណឍិ តទងំ្ឡាយ១ កិ្រយិាបជូាដល់បុរគលបដលរួរបូជា
ទងំ្ឡាយ១ ទងំ្៣សនះ ជាមង្គលដឧ៏តថម ។ 

     បដិរបូញទសវាញស្ក ច          បុញពឝ ច កតបុញ្ដា  

     អតថសោយ បណីធិ ច               ឯតមយងគលមតុថមំ 

     កិ្រយិាសៅក្បុង្លបសទសដ៏សមរួរ១ ភាវៈននបរុគលបានសធឝើបណុរទុក្
សហ្ើយក្បុង្កាលមនុ១ កិ្រយិាតមកល់ខវួនសោយលបនព១ ទងំ្៣សនះ ជា
មង្គលដឧ៏តថម ។ 

     ព្តហុសចចញ្ច  សបិផញ្ច            វិនញយ ច សសុកិខិញា 

     សភុាសាិ ច យ វាចា        ឯតមយងគលមតុថមំ 

   ភាវៈននបរុគលបានសាថ បប់ានសរៀនសហ្ើយសោយសលចើន១ សិលផស៍ាន្ទសថ
រឺសសចក្ថីសឆវៀវ វ្ សក្បុង្ហ្តទក្មយរបស់អបក្បសួនិង្លរហ្សទ១ វនិយ័
បដលបរុគលសិក្ាសោយលបនព១ វាចបដលបុរគលសព្តលលតឹមលតូវ១ 
ទងំ្៤សនះ ជាមង្គលដ៏ឧតថម ។ 

     ោាបិតុមបដ្ឋឌ នំ                 បុតថទារសស សងគញោ  

     អន្តកោុ ច កមយន្តថ               ឯតមយងគលមតុថមំ 

     កិ្រយិាបសលមើនូវមាា១ កិ្រយិាបសលមើនូវបិា១ សសចក្ថីសសន្ទអគ ះដល់
បលុតនិង្ភរយិា១ ការអរទងំ្ឡាយបដលមនិលចបកូ្លចបល់១ ទងំ្៤
សនះ ជាមង្គលដឧ៏តថម ។ 
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     ទានញ្ច ធមយចរយិ ច            ញាតកានញ្ច សងគញោ 

     អនវជាជ ន ិកោយ និ                 ឯតមយងគលមតុថមំ 

     កិ្រយិាបរចិច រទន១ កិ្រយិាលបលពឹតថនូវធម១៌ សសចក្ថីសសន្ទអគ ះដល់
ញាតិទងំ្ឡាយ១ ការអរទងំ្ឡាយបដលមនិមានសទស១ ទងំ្៤
សនះ ជាមង្គលដឧ៏តថម ។ 

     អារតី វិរត ីបាបា                 មជជបាន្ត ច សញ្ដញោ  

     អបផោញទា ច ធញមយស ុ          ឯតមយងគលមតុថមំ 

   កិ្រយិាមនិសលតក្អរក្បុង្បាបនិង្កិ្រយិាសវៀរចក្បាប១ សសចក្ថីសលងួ្ម 
ចក្កិ្រយិាផឹក្នូវទឹក្លសវងឹ្១ សសចក្ថីមនិលបមាទក្បុង្ធមទ៌ងំ្ឡាយ១ 
ទងំ្៣សនះ ជាមង្គលដឧ៏តថម ។ 

     គារញវា ច នវិាញា ច          សនថុដឌី ច កតញ្ដុា  

     កាញលន ធមយសសវន ំ             ឯតមយងគលមតុថមំ 

     សសចក្ថីសគរពចំសព្តះបុរគលបដលរួរសគរព១ កិ្រយិាលបលពឹតថបនាធ ប
នូវខវួន១ សសចក្ថីសលតក្អរចំសព្តះរបស់បដលមាន១ ភាវៈននបរុគលអបក្
ដឹង្នូវឧបការៈបដលអបក្ដនទសធឝើសហ្ើយដល់ខវួន១ កិ្រយិាសាថ បនូ់វធម៌
ាមកាល១ ទងំ្៥សនះ ជាមង្គលដឧ៏តថម ។ 

     ខនថិ ច ញស្កវចសសា            សមណ្ឋនញ្ច ទសសន ំ 

     កាញលន ធមយស្កកចាឆ              ឯតមយងគលមតុថមំ 

     សសចក្ថីអតធ់ន១់   ភាវៈននបរុគលបដលសរលបសៅបានសោយអយ១ 
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កិ្រយិាបានស ើញបានជួបនូវសមណៈទងំ្ឡាយ១ ធមយសាក្ចឆ រឺកិ្រយិា 
សនធនាសៅវញិសៅមក្នូវធមា៌មកាល១ ទងំ្៤សនះ ជាមង្គលដឧ៏តថម ។ 

     តញបា ច លពហយចរយិញ្ច         អរយិសចាច ន ទសសនំ  

     និព្តឝ នសចឆិកិរយិ  ច             ឯតមយងគលមតុថមំ 

     សសចក្ថីពាយាមដុតនូវបាបធម១៌ កិ្រយិាលបលពឹតថនូវធមដ៌ល៏បសសើរ១ 
កិ្រយិាស ើញនូវអរយិសចចទងំ្ឡាយ១ កិ្រយិាសធឝើឱរជាក្ច់ាស់នូវលពះ
និព្តឝ ន១ ទងំ្៤សនះ ជាមង្គលដឧ៏តថម ។ 

     ផុដឌសស ញោកធញមយហ ិ           ចិតថ ំយសស ន កមផតិ  

     អញស្កកំ វិរជ ំញខមំ                ឯតមយងគលមតុថមំ 

     ចិតថននបរុគលឯណ្តបដលសោក្ធមទ៌ងំ្ឡាយព្តល់លតូវសហ្ើយ មនិ
រសំភើបញាបញ័់រ១ មនិមានសសចក្ថីសសាក្១ មានធូលីរឺរារៈសៅលបាស
សហ្ើយ១ ជាចិតថសក្សមក្ានថ១ ទងំ្៤សនះ ជាមង្គលដឧ៏តថម ។ 

     ឯាទិស្កន ិកាឝ ន                សពឝតទមបរាជិា  

     សពឝតទ ញស្កតទឹ គចឆនថិ                  តញនថស ំមងគលមុតថមនថិ 

     សទវានិង្មនុសសទងំ្ឡាយ សធឝើនូវមង្គលទងំ្ឡាយ លបាក្ដដូសចបះ
សហ្ើយ ជាអបក្មនិចលចញ់ក្បុង្ទីទងំ្ពួង្ បតង្ដល់នូវសិរសួីសថីក្បុង្ទី
ទងំ្ពួង្ (មាប លសទវា អបក្ចូរអបក្លបកាន់សជឿថ្វ) មង្គលទងំ្៣៨លបការ 
មានកិ្រយិាមនិសសពរបនូ់វបរុគលព្តលជាសដើមសនាះ របស់សទវានិង្
មនុសស ទងំ្អមាលសនាះ ជាមង្គលដឧ៏តថម ៕៚  
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បរាភវសលូត 
     ឯវញមយ សតុំ (សូលតសនះស យ្ ះបរាភវសូលត) រឺខញុ(ំស យ្ ះអាននធ)
បានសាថ បម់ក្សហ្ើយយ៉ាង្សនះថ្វ៖ 

     ឯកំ សមយ ំ ភគវា ស្កវតទិយ ំ វិហរតិ ញជតវញន 
អន្តថបិណឍិ កសស អារាញម សម័យមយួ លពះដ៏មានលពះភារលទង្់រង្់ 
សៅក្បុង្វតថសជតពន ជាអារាមរបស់អនាថបិណឍិ ក្សសដឌី សទៀបលកុ្ង្សាវតទី។    

    អថញខា អញ្ដតរា ញទវា អភិកកន្តថ យ រតថយិ  អភិកកនថ-
វណ្ឋត  ញកវលកបផ ំ ញជតវន ំ ឱភាញសាឝ  ញយន ភគវា  
ញតនុបសងកមិ មបសងកមាិឝ  ភគវនថំ អភវិាញទាឝ  ឯកមនថ ំ
អដ្ឋឌ ស ិ លំោបស់នាះឯង្ សទវាអង្គមយួ កាលបដលសវោរាលតីបឋម
យាមក្នវង្សៅសហ្ើយ មានរសយីដរ៏ុង្សរឿង្ បានញុាងំ្វតថសជតពនជំុវញិ
ទងំ្អស់ឱរភវឺសាឝ ង្សហ្ើយ លពះដម៏ានលពះភារលទង្រ់ង្ស់ៅក្បុង្ទីណ្ត ក្៏
ចូលសៅក្បុង្ទីសនាះ លុះចូលសៅដល់សហ្ើយ សទើបថ្វឝ យបង្គំចំសព្តះអង្គ
លពះដម៏ានលពះភារ សហ្ើយឈរសៅក្បុង្ទីដស៏មរួរ  

     ឯកមនថ ំ ឋិា ញខា ស្ក ញទវា ភគវនថំ គាថ្វយ         
អជឈភាស ិ កាលសទវាសនាះឈរសៅក្បុង្ទីដស៏មរួរសហ្ើយ ក្ល៏កាប
ទូលលពះដម៏ានលពះភារសោយព្តក្រជាគថ្វ យ៉ាង្សនះថ្វ៖  
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ក្ថីវនិាសសនះសបើរាបស់សន្ទអគ ះ            វនិាសសនាះស យ្ ះទី១ទនហ់្ន ់។ 

បពិលតលពះអង្គលពះនាមភរវនថ         សូមលទង្និ់មនថសបមថង្ឱរទន 

វនិាសទី២អឝីជាលបធាន                  នាសំតឝឱរមានសសចក្ថីវនិាស ។ 

     អសនថសស បិយ ញោនថិ       សញនថ ន ករុញុត បិយ ំ

     អសតំ ធមយ ញរាញចតិ             តំ បរាភវញា មុខំ ។ 

អបក្បដលលសឡាញ់សពញចិតថសសបហា   បតនឹង្មនុសសណ្តអសបផុរស 

បតង្មនិលសឡាញ់សពញចិតថទងំ្អស់  នឹង្អបក្សបផុរសមក្សធឝើជាមលិត។ 

សសចក្ថីលសឡាញ់សពញចិតថរំនិត        សហ្ើយសៅរបម់លិតអសបផុរស 

គបចិ់តថក្បុង្ធម៌ឬមយួរបស់            សហ្តុសនាះទងំ្អស់នាឱំរវនិាស។ 

     ឥតិ ញហត ំវិជាន្តម             ទុតិញយ ញស្ក បរាភញវា 

     តតិយ ំភគវា លពូហ ិ            កឹ បរាភវញា មុខ ំ។ 

សយើង្ខញុ ំទងំ្ឡាយបានដឹង្ជាក្ប់សថង្ វនិាសសនះឯង្សលព្តះសហ្តុដូសចប ះ 

ក្ថីវនិាសសនះសបើរាបស់សន្ទអគ ះ            វនិាសសនាះស យ្ ះទី២ទនហ់្ន។់ 

បពិលតលពះអង្គលពះនាមភរវនថ         សូមលទង្និ់មនថសបមថង្ឱរទន 

វនិាសទី៣អឝីជាលបធាន                 នាសំតឝឱរមានសសចក្ថីវនិាស ។ 

     និទាធ សលី ីសភាសលី ី           អនុដ្ឋឌ ា ច ញយ នញរា 

     អលញស្ក ញកាធបញ្ញដ ញណ្ឋ    ត ំបរាភវញា មុខ ំ។ 
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អភិសវាចាញពលលពះពុទនលបសតូ 
អញគាគ ហមសយ ិញោកសស 

ញជញដ្ឋឌ ហមសយ ិញោកសស 

ញសញដ្ឋឌ ហមសយ ិញោកសស 

អយមនថិោ ញម ជាតិ នតទទិានិ បុនពមញវាតិ ។ 

សយើង្ជាបរុគលខភង្ខ់ភស់របស់សោក្ 

សយើង្ជាបរុគលធំបំផុតរបស់សោក្ 

សយើង្ជាបរុគលលបសសើរបំផុតរបស់សោក្ 

សនះជាកំ្សណើ តចុង្សលកាយបំផុតរបស់សយើង្ 

ឥេូវសនះភពថយីតពីសនះសៅសទៀត មនិមានសេើយ។ 
 

មទានន្ដលលពះសោយ សមភុទន 
បនវឺញពលលាសដ់ឹង 

 

 អញនកជាតិសសំ្ករ ំ  សន្តន វិសស ំអនិពឝសិ ំ 

 គហការ ំគញវសញន្តថ          ទុកាខ  ជាតិ បុនបផនុ ំ

 គហការក ទិញដ្ឋឌ ស ិ  បុន ញគហ ំន កាហស ិ
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 សព្តឝ  ញត ផ្កសកុា ភគាគ    គហកដូំ វិសងខត ំ

 វិសង្វខ រគតំ ចិតថំ   តណ្ឋហ នំ ខយមជឈគា ។ 

 កាលតថ្វរតកំ្ពុង្បតសឝះបសឝង្រក្ជាង្សធឝើផធះ រឺតណ្តា  អបក្សធឝើផធះរឺ
អតថភាព មនិទនប់ានជួបលបទះសៅសេើយ(តថ្វរត)ក្អ៏សនាធ លសៅកាន់
សង្ារវដឋ មានជាតិដស៏លចើន សសចក្ថីសក្ើតជាទុក្ខសរឿយៗ ។ 

 បនជាង្ផធះ អបក្សធឝើផធះរឺអតថភាព តថ្វរតស ើញសហ្ើយ អបក្នឹង្សធឝើផធះ
(របស់តថ្វរត)សទៀតមនិបានសេើយ ឆអឹង្ជំនីរ រឺកិ្សលសរបស់អបក្ទងំ្
អស់តថ្វរតកាចបំ់បាក្អ់ស់សហ្ើយ ដំបូលផធះរឺអវជិាជ  តថ្វរតក្មាច ត់
សចលសហ្ើយ ចិតថរបស់តថ្វរតដល់លពះនិព្តឝ នបដលលបាសចក្សអខ រ
សហ្ើយ តថ្វរតបានដល់ធម៌ជាសលរឿង្ក្សយ័តណ្តា ទងំ្ឡាយសហ្ើយ។ 
 

លពះពទុនបណ្ឋថ ចំងុញលកាយ 
      ញយ ញវា អាននធ មយ ធញោយ  ច វិនញយ ច ញទសញិា     
បញ្ដញាថ  ញស្ក ញវា មមចចញយន សាទ  ។ 

 មាប លអាននធ ធមណ៌្តក្ថី វនិយ័ណ្តក្ថី បដលតថ្វរតសបមថង្សហ្ើយ 
បញ្ដតថសហ្ើយ ដល់អបក្ទងំ្ឡាយ លុះអំសណើ ះឥតអំពីតថ្វរតសៅ    
ធមនិ៌ង្វនិយ័សនាះ ជាលរូរបស់អបក្ទងំ្ឡាយ។ 

       អថញខា ភគវា ភិកខ ូ អាមញនថស ិ ហនធទានិ ភិកខញវ        
អាមនថយមិ    ញវា     វយធោយ       សង្វខ រា     អបផោញទន  
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សមោញទថ្វតិ ។ 

    លគសនាះ លពះដម៏ានលពះភារ លទង្ល់ាស់នឹង្ភកិ្ខុទងំ្ឡាយថ្វ: 
មាប លភកិ្ខុទងំ្ឡាយ សណាើ យចុះ ឥេូវសនះតថ្វរតលបាបអ់បក្ទងំ្ឡាយ
ឱរបានដឹង្ សអខ រទងំ្ឡាយមានសសចក្ថីសាបសូនរជាធមយា អបក្
ទងំ្ឡាយ ចូរញុាងំ្កិ្ចចទងំ្ពួង្ឱរសសលមចសោយសសចក្ឋីមនិលបមាទចុះ។ 

    អយ ំតថ្វគតសស បចឆិោ វាចា ។  

        សនះជាបចឆិមវាច របស់លពះតថ្វរត (ជាព្តក្រលពះសង្គីតិកាចររ 
ទងំ្ឡាយ)។ 

3 
 

 

 

 
 

&Y' 

*កមយសសញកាមហិ កមយទាយញទា កមយញយនិ កមយពននុ កមយបផដិសរ- 
ញណ្ឋ យ ំកមយំ ករសិាមិ កលោណំ វា បាបកំ វា តសស ទាយ- 
ញទា ភវិសាមិ  ។ អាតាា អញ មានកមាោរបស់ខ្ លួន មានកមាោ អនក
ឱ្យផល មានកមាោកាំរណើ ត មានកមាោរៅពងស មានកមាោទ ី
ពាំនាក់អាប្ស័យ អាតាា អញនងឹរធែើកមាណ្ណ ោកមាលអកេី អាប្កក់កេី 
អាតាា អញនងឹប្តូវោអនកទទលួនវូផលននកមារនាះពុ ាំខ្ចន។ 
*សសុសសំូ លភនត បញ្ញ ំ ។ ការស្កេ ប់ប្ពះធម៌រោយលអរស្មងបាន 
នវូបញ្ញា ។ 
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សញំវជនីយគាថ្វ 

 ន គាមធញោយ  និគមសស ធញោយ  

 ន ចាបិ យ ំឯកកលុសស ធញោយ  

 សពឝសស ញោកសស សញទវកសស 

 ឯញសវ ធញោយ  យទិទំ អនិចចា ។ 

       ធមណ៌្តបដលមានស យ្ ះថ្វ អនិចចាធម ៌ រឺសភាពបលបលបួលមិន
សទៀង្ទត ់ អនិចចាធមស៌នះមនិបមនជាធមស៌លមាបអ់បក្លសុក្(បតមយួៗ)
សទ មនិបមនជាធមស៌លមាប់អបក្និរម (បតមយួៗ) សទ ឬនឹង្ថ្វជាធម៌
សលមាបល់តកូ្លបតមយួៗ ក្ម៏និបមនសទ អនិចចាធមស៌នាះ ជាធម៌
សលមាបម់នុសសសតឝ លពមទងំ្សទវា មារ លពហ្យទងំ្អស់លរបរ់បូ។ 
 ន គាមធញោយ  និគមសស ធញោយ  

 ន ចាបិ យ ំឯកកលុសស ធញោយ  

 សពឝសស ញោកសស សញទវកសស 

 ឯញសវ ធញោយ  យទិទញ្ច  ទកុខា ។ 

     ធមណ៌្តបដលមានស យ្ ះថ្វ ទុក្ខាធម ៌រឺសភាពជាទុក្ខ ទុក្ខាធម៌
សនះ មនិបមនជាធមស៌លមាបអ់បក្លសុក្ (បតមយួៗ) សទ មនិបមនជាធម៌
សលមាបអ់បក្និរម (បតមយួៗ) សទ ឬនឹង្ថ្វជាធម៌សលមាបល់តកូ្លបត   
មយួៗ ក្ម៏និបមនសទ ទុក្ខាធមស៌នាះ  ជាធមស៌លមាប់មនុសសសតឝ  លពម 
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ទងំ្សទវា មារ លពហ្យទងំ្អស់លរបរ់បូ។ 

 ន គាមធញោយ  និគមសស ធញោយ  

 ន ចាបិ យ ំឯកកលុសស ធញោយ  

 សពឝសស ញោកសស សញទវកសស 

 ឯញសវ ធញោយ  យទិទំ អនតថា ។ 

       ធមណ៌្តបដលមានស យ្ ះថ្វ អនាថ ធម ៌ រឺសភាពមនិបមនជា
របស់ខវួន អនាថ ធមស៌នះ មនិបមនជាធមស៌លមាបអ់បក្លសុក្ (បតមយួៗ)
សទ មនិបមនជាធមស៌លមាប់អបក្និរម (បតមយួៗ) សទ ឬនឹង្ថ្វជាធម៌
សលមាបល់តកូ្លបតមយួៗ ក្ម៏និបមនសទ អនាថ ធមស៌នាះ ជាធមស៌លមាប់
មនុសសសតឝ លពមទងំ្សទវា មារ លពហ្យទងំ្អស់លរបរ់ូប។ 

    អនិចាច  វត សង្វខ រា  មបោទវយធមយិញន្ត 

    មបផជជិាឝ  និរជុឈនឋិ   ញតស ំវូបសញោ សញុខា 

      សអខ រធមទ៌ងំ្ឡាយ មនិសទៀង្បមនពិត មានកិ្រយិាសក្ើតសេើង្ នឹង្
វនិាសសៅវញិជាធមយា របមង្បតសក្ើតសេើង្សហ្ើយរលតស់ៅវញិ លុះបតរលត់ 
នូវសអខ រទងំ្ឡាយសនាះសហ្ើយ សទើបបាននូវសសចក្ឋីសុខលរបយ៉់ាង្។ 

    សញពឝ សាថ  មរសិសនថ ិ  មរណនថំ ហ ិជីវិត ំ

    យថ្វ កមយំ គមិសសនឋិ  បុញ្ដបាបផលបូគា 

    នរិយ ំបាបកមយន្តថ    បុញ្ដកោយ  ច សគូត ឹ



ធម៌នមស្កា រ កិចចប្បតិបតតិពុទ ធបរស័ិទ                             ហុង សុវណ្ណា ររត៉ 

356 

 

   សតឝទងំ្ឡាយ សទៀង្បតនឹង្សាវ បល់រប់ៗ គប  សលព្តះថ្វជីវតិ(របស់សតឝ
ទងំ្ឡាយ) សុទនបតមានសសចក្ឋីសាវ បស់ៅខ្ចង្ចុង្បំផុតលរប់ៗ លបាណ 
(មា៉ង្សទៀត) សតឝទងំ្ឡាយរបមង្កានយ់ក្នូវផលបុណរ ផលបាប 
សហ្ើយនឹង្សៅាមយថ្វក្មយ រឺសៅាមរួរដល់អំសពើលអ និង្អាលក្ក្ប់ដល
ខវួនបានសធឝើ អបក្បដលសធឝើបាបបតង្ធាវ ក្ស់ៅសសាយទុក្ខក្បុង្នរក្ ចំបណក្
ខ្ចង្អបក្សធឝើបុណរ បតង្សេើង្សៅកានសុ់រតិភព។ 

    តស្កយ  កញរយរ កលោណំ   និចយ ំសមផរាយកិំ 

    បុញ្ញដ និ បរញោកសយ ឹ បតិដ្ឋឌ  ញោនឋិ បាណិន ំ

     សលព្តះសហ្តុដូសចប ះសហ្ើយ សាធុជនអបក្មានចំណង្ច់ង្ប់ានសសចក្ឋី 
សុខ (ដល់ខវួន) រួរបតលបញាបល់បញាល់សធឝើអំសពើបណុរបដលជារុណ រឺ
អបក្លបាជញបតង្រាបអ់ាន ឱរបានជានិចច រឺខវួនលតូវក្សាង្សនស(ំលគននឹ់ង្
បានជាទីពឹង្)សៅក្បុង្ភពខ្ចង្នាយ (សលព្តះថ្វ) បណុរទងំ្ឡាយ បតង្
ជាទីពឹង្ពំនាក្រ់បស់សតឝទងំ្ឡាយក្បុង្បរសោក្។ 

    ញផណុបិញណ្ឋឍ បមំ របូំ  ញវទន្ត បុពឝុឡបូោ 

    មរចីិកបូោ សញ្ញដ   សង្វខ រា កទលបូោ 

    ោយបូមញ្ច វិញ្ញដ ណំ  ញទសាិទិចចពននុន្ត 

       របូមានសសចក្ឋីសលបៀបសធៀបនឹង្ដំុននពពុះទឹក្ សវទនាមានសសចក្ឋី
សលបៀបសធៀបនឹង្លក្សពញទឹក្បដលសប៉ាង្សេើង្លពួចៗ សញ្ញដ មានសសចក្ឋី
សលបៀបសធៀបនឹង្នថងបសណឋើ រកូ្ន សអខ រទងំ្ឡាយមានសសចក្ឋីសលបៀប
សធៀបនឹង្សដើមសចក្ វញិ្ញដ ណមានសសចក្ឋីសលបៀបសធៀបនឹង្ក្លមាយា 
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(សសចក្ឋីសលបៀបសធៀបននខននទងំ្លបាសំនះ) រឺលពះសមភុទនមានសៅពង្សដ៏
ខភង្ខ់ភស់ ដូចជាលពះអាទិតរ លពះអង្គលទង្ស់បមឋង្សហ្ើយ។ 

    អចិរ ំវតយ ំកាញយ  បឋវឹ អធិញសសសត ិ

    ឆញុទាន  អញបតវិញ្ញដ ញណ្ឋ  និរតទំវ កលងិករ។ំ 

     កាយសនះមនិសៅយូរប៉ុនាយ នសេើយ បតមានវញិ្ញដ ណសៅលបាសសហ្ើយ 
ជាកាយរឺសរសបាះបង្ ់ ក្នឹ៏ង្សដក្សង្កត់សៅសលើបផនដី ដូចជាអង្កតឧ់ស
រក្លបសយាជន៍គយ ន។ 

    អាយ ុមស្កយ  ច វិញ្ញដ ណំ  យទា កាយ ំជហនឋិម ំ

    អបវិញដ្ឋឌ  តទា ញសត ិ និរតទំវ កលងិករ ំ

     អាយុក្ឋី សភវើង្ធាតុក្ឋី វញិ្ញដ ណក្ឋី បតលះបង្នូ់វកាយសនះសៅក្បុង្កាល
ណ្តសហ្ើយ (កាយសនះក្ដ៏ល់នូវសសចក្ឋីមនិរួរនឹង្ទុក្ោក្ឱ់រសៅសលើផធះ
សបមផង្បានសេើយ) សរបតង្នាយំក្សៅសចលឱរសដក្សៅ (សលើបផនដី) 
ក្បុង្កាលសណ្តះឯង្ ដូចជាអង្កតឧ់ស រក្លបសយាជនគ៍យ នសេើយ។ 

    យថ្វ ទញណឍ ន ញគាបាញោ  គាញវា បាញជត ិញគាចរ ំ

    ឯវំ ជរា ច មចចុ ច   អាយុ ំបាញជនឋិ បាណិន ំ

  រអឝ លសគ សក្ៀង្សគទងំ្ឡាយសៅកានទី់សគចរសោយអាជាញ  រឺដំបង្ 
ឬរពំ្តតយ៉់ាង្ណ្តមញិ ជរារឺសសចក្ឋីលទុឌសលទមលគលំគ និង្មចចុរាជ រឺ
សសចក្ឋីសាវ ប ់ក្ស៏ក្ៀង្សៅនូវអាយុរបស់សតឝទងំ្ឡាយយ៉ាង្សនាះឯង្។ 

&Y' 
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អនុញោទន្តរមមគាថ្វ 

     យថ្វ វារវិោ បូរា បរបិូញរនឋិ ស្កគរ ំ  ផវូវទឹក្ទងំ្ឡាយ 
មានទសនវនិង្សធឹង្ជាសដើមដស៏ពញ បដលញុាងំ្សាររ រឺសមលុទឱរសពញ
សលពៀប ដូចសមឋចមញិ ។ 

     ឯវញមវ ឥញា ទិនបំ ញបានំ មបកបផត ិទនបដលទយក្ 
ទយិកាឧទធិសឱរសហ្ើយអំពីសោក្សនះ របមង្សសលមចផលដល់អបក្បដល 
បចក្សាទ នសៅកានប់រសោក្សហ្ើយដូសចប ះឯង្។ 

     ឥចឆិតំ បតទិតំ តុមហំ ខិបផញមវ សមិជឈតុ  សូមឥដឌផល រឺផល
ជាទីគបចិ់តថ បដលអបក្លបាថ្វប សហ្ើយ ាងំ្ចិតថសហ្ើយ ចូរឱរសសលមចដល់
អបក្ ឱរបាន្បរ់សួរានទ់នចិ់តថ 

     សញពឝ បូញរនថុ សងកបោ សូមតលមះិលតូវទងំ្ពួង្ចូរសពញ(ដល់អបក្) 

     ចញន្តធ  បណត រញស្ក យថ្វ ដូចលពះចនធក្បុង្នថង១៥សក្ើត 

     មណិ  ញជាតិរញស្ក  យថ្វ  (ពំុសនាះសសាត) ដូចបក្វមណី     
មានរសយីដរ៏ងុ្សរឿង្ ជាបក្វវសិសស អាចញុាងំ្សសចក្ឋីលបាថ្វប ទងំ្ពួង្ឱរ  
សសលមចបាន។ 
 

&Y' 
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សពឝីតិញយ 

     សពឝីតិញយ វិវជជនឋុ សូមឱរចនលង្ទងំ្ពួង្ទងំ្ឡាយ លបាស
សចញ រឺថ្វ ចូរឱរសចៀសវាង្សចញ ង្ យសៅ 

     សពឝញរាញគា វិនសសត ុសូមឱរសរារទងំ្ពួង្ (របស់អបក្) ជាសះ
សសផើយសៅ 

     ោ ញត ភវតឝនថរាញយ  អនថរាយកំុ្បីមានដល់អបក្សេើយ 

     សខុី ទោីយញុកា ភវ សូមឱរអបក្ជាបរុគលមានសសចក្ឋីសុខ 
មានអាយុបវង្។ 

     អភិវាទនសលីសិស  និចចំ វុឌាបចាយញិន្ត 

     ចាថ ញរា ធោយ  វឌណនឋ ិ អាយ ុវញណ្ឋត  សខុំ ពល ំ។ 

      ធមរឺ៌ពរទងំ្ឡាយបនួលបការ រឺ អាយុ១ ពណ៌សមផុរកាយ១ 
សសចក្ឋីសុខ១ ក្មាវ ងំ្១ របមង្ចសលមើនអស់កាលជានិចចដល់អបក្បដល
មានសសចក្ឋីឱនកាយថ្វឝ យបង្គំ ដល់លពះរតនលត័យជាលបលក្តី និង្អបក្
បដលមានសសចក្ឋីសគរពសកាតបលក្ង្ដល់បរុគល បដលជាអបក្មានសសចក្ឋី
ចសលមើនសោយរុណ មានសីលរុណជាសដើម ឬបដលចសលមើនសោយវយ័ 
រឺចស់លពឹទន ចររ។ 
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មងគលចកកវាឡ 
សពឝពុទាន នុភាញវន     សោយអានុភាពននលពះពុទនលរបល់ពះអង្គ 

សពឝធោយ នុភាញវន     សោយអានុភាពននលពះធមទ៌ងំ្ពួង្ 

សពឝសងោនុភាញវន   សោយអានុភាពននលពះសង្ឃទងំ្ពួង្ 

ពុទនរតនំ ធមយរតនំ សងឃរតនំ តណិត ំ  រតន្តន ំអានុភាញវន     

សោយអានុភាពននលពះរតនៈទងំ្បី រឺ ពុទនរតនៈ១ ធមយរតនៈ១ សង្ឃរតនៈ១  

ចតុរាសតីិសហសសធមយកខន្តន នភុាញវន សោយអានុភាពននលពះ
ធមយក្ខនន៨មុនឺ៤ព្តន់ 

បិដកតថយនុភាញវន       សោយអានុភាពននលពះនលតបិដក្ 

ជិនស្កវកានុភាញវន      សោយអានុភាពននសាវក័្ននលពះជិនលសី 

សញពឝ ញត ញរាគា               សរារទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ននអបក្ 

សញពឝ ញត ភយ                ភយ័ទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ននអបក្ 

សញពឝ ញត អនថរាយ           អនថរាយទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ននអបក្ 

សញពឝ ញត មបទធវា           ឧបលទពទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ននអបក្ 

សញពឝ ញត ទុនបិមាិថ            និមតិថអាលក្ក្ទ់ងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ននអបក្ 

សញពឝ ញត អវមងគោ        អពមង្គលទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ននអបក្ 

វិនសសនឋុ                        សូមឱរវនិាសបាតស់ៅ។ 
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អាយវុឌណញកា  សសចក្ឋីចសលមើនសោយអាយុ 

ធនវឌណញកា   សសចក្ឋីចសលមើនសោយលទពរ 

សរិវីឌណញកា   សសចក្ឋីចសលមើនសោយសិរសួីសឋី 

យសវឌណញកា  សសចក្ឋីចសលមើនសោយយសបរវិារ 

ពលវឌណញកា  សសចក្ឋីចសលមើនសោយក្មាវ ងំ្ 

វណត វឌណញកា  សសចក្ឋីចសលមើនសោយពណ៌សមផុរកាយ 

សខុវឌណញកា  សសចក្ឋីចសលមើនសោយសុខ 

ញោតុ សពឝទា  សូមឱរមានដល់អបក្ឱរបានសពឝៗកាល 

ទុកខញរាគភយ ញវរា   សសចក្ឋីទុក្ខ និង្សរារ និង្ភយ័ និង្សពៀរ
ទងំ្ឡាយក្ឋី 

ញស្កកា សតថូ ចុបទធវា   សសចក្ឋីសសាក្ទងំ្ឡាយក្ឋី សលតូវនិង្
ឧបលទពទងំ្ឡាយក្ឋី 

អញនកា អនថរាយបិ    អនថរាយទងំ្ឡាយដស៏លចើនក្ឋី 

វិនសសនថុ ច ញតជស្ក    សូមឱរវនិាសបាតស់ៅ សោយសតជះ        
(ននអានុភាព មានពុទន នុភាពជាសដើមសនាះ) 

ជយសទិនិ ធនំ ោភំ សសចក្ឋីសសលមចននជយ័ជមបះក្ឋី លទពរក្ឋី ោភក្ឋី 

ញស្កតទិភាគរ ំ សខុ ំ ពល ំ សួសឋីក្ឋី សជារជយ័លអក្ឋី សសចក្ឋីសុខក្ឋី 
ក្មាវ ងំ្ក្ឋី 
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សរិ ីអាយ ុច វញណ្ឋត  ច    បញុ្ដ សិរកី្ឋី អាយុក្ឋី ពណ៌សមផុរកាយក្ឋី 

ញភាគំ វុឌណ ីច យសវា   សភារសមផទក្ឋី សសចក្ឋីចសលមើនក្ឋី មាន
យសក្ឋី 

សតវសា ច អាយ ូច      អាយុលបមាណមយួរយ ប្ កំ្ឋី 

ជីវសទិនី ភវនថុ ញត សសចក្ឋីសសលមចននកិ្រយិាចិញ្ច ឹមជីវតិជាសុខក្ឋី
(ទងំ្អស់សនះ សូមឱរមានដល់អបក្)។ 

ភវតុ សពឝមងគល ំ   មង្គលទងំ្ពួង្ចូរមាន(ដល់អបក្) 

រកខនថុ សពឝញទវា   សូមសទវាទងំ្អស់បីបាចរ់ក្ា(នូវអបក្) 

សពឝពុទាន នុភាញវន សោយអានុភាពននលពះពុទនជាមាច ស់រាល់លពះអង្គ 

សទា ញស្កតទ ីភវនថ ុញត  សួសឋីទងំ្ឡាយ ចូរមានដល់អបក្ ឱរបាន
សពឝកាលសពឝសវោ។ 

ភវតុ សពឝមងគល ំ  មង្គលទងំ្ពួង្ចូរមាន(ដល់អបក្) 

រកខនថុ សពឝញទវា   សូមសទវាទងំ្អស់បីបាចរ់ក្ា(នូវអបក្) 

សពឝធោយ នុភាញវន  សោយអានុភាពននលពះធមទ៌ងំ្ពួង្ 

សទា ញស្កតទ ីភវនថ ុញត  សួសឋីទងំ្ឡាយ ចូរមានដល់អបក្ ឱរបាន
សពឝកាលសពឝសវោ។ 

ភវតុ សពឝមងគល ំ   មង្គលទងំ្ពួង្ចូរមាន(ដល់អបក្) 

រកខនថុ សពឝញទវា   សូមសទវាទងំ្អស់បីបាចរ់ក្ា(នូវអបក្) 
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សពឝសងោនុភាញវន   សោយអានុភាពននលពះសង្ឃទងំ្ពួង្ 

សទា ញស្កតទ ីភវនថ ុញត  សួសឋីទងំ្ឡាយ ចូរមានដល់អបក្ ឱរបាន
សពឝកាលសពឝសវោ។ 
 

អាដ្ឋន្តដយិបរតិថគាថ្វ 

     សកកាឝ  ពុទនរតនំ          ឱសថំ មតថមំ វរ ំ

     ហតិំ ញទវមនសុានំ       ពុទនញតញជន ញស្កតទិន្ត 

     នសសនថុបទធវា សញពឝ       ទុកាខ  វូបសញមនថុ ញត ។ 

 សូមឱរឧបលទពទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ វនិាសបាត់សៅ សូមឱរសសចក្ឋីទុក្ខ
ទងំ្ឡាយរបស់អបក្ សងបរ់មាង បស់ៅ សោយសិរសួីសឋី សោយសតជានុភាព 
ននលពះពុទនជាមាច ស់ សលព្តះសធឝើសគរពនូវលពះពុទនរត័ន ៍ដូចជាឱសថដឧ៏តថម
លបសសើរ ជាលបសយាជនដ៍ល់សទវា និង្មនុសសទងំ្ឡាយ។ 

     សកកាឝ  ធមយរតនំ  ឱសថំ មតថមំ វរ ំ

     បរឡិាហូបសមនំ  ធមយញតញជន ញស្កតទិន្ត 

     នសសនថុបទធវា សញពឝ  ភយ វូបសញមនថ ុញត ។ 

    សូមឱរឧបលទពទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ វនិាសបាតស់ៅ សូមឱរភយ័
ទងំ្ឡាយរបស់អបក្ សងបរ់មាង បស់ៅ សោយសិរសួីសឋី សោយសតជានុភាព
ននលពះធម ៌សលព្តះសធឝើសគរពនូវលពះធមយរត័ន ៍ដូចជាឱសថដឧ៏តថមលបសសើរ 
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ជាសលរឿង្រមាង ប់នូវសសចក្ឋីលក្វល់លក្វាយ។ 

     សកកាឝ  សងឃរតន ំ  ឱសថំ មតថមំ វរ ំ

     អាហុញនយរ ំបាហុញនយរ ំ   សងឃញតញជន ញស្កតទនិ្ត 

     នសសនថុបទធវា សញពឝ   ញរាគា វូបសញមនថ ុញត 

     សូមឱរឧបលទពទងំ្ឡាយទងំ្ពួង្ វនិាសបាតស់ៅ សូមឱរសរារ
ទងំ្ឡាយរបស់អបក្ សងបរ់មាង បស់ៅ សោយសិរសួីសឋី សោយសតជានុភាព
ននលពះសង្ឃ សលព្តះសធឝើសគរពនូវលពះសង្ឃរត័ន ៍ ដូចជាឱសថដឧ៏តថម
លបសសើរ ជាវតទុរួរសរនាមំក្បជូា ជាវតទុរួរសរទទួលរាក្ទ់ក្។់ 

     នតទិ ញម សរណំ អញ្ដ  ំ  ពុញទាន  ញម សរណំ វរ ំ

     ទីពឹង្ដនទរបស់ខញុ ំ មនិមានសេើយ មានបតលពះពុទនជាមាច ស់ ជាទីពឹង្
ដល៏បសសើរ របស់ខញុ ំ 

     ឯញតន សចចវញជជន   ញោតុ ញត ជយមងគល ំ

 សោយកិ្រយិាសព្តលនូវព្តក្រសចចៈសនះ សូមជយមង្គលសក្ើតមានដល់អបក្។ 

     នតទិ ញម សរណំ អញ្ដ  ំ  ធញោយ  ញម សរណំ វរ ំ

     ទីពឹង្ដនទរបស់ខញុ ំ មនិមានសេើយ មានបតលពះធម ៌ ជាទីពឹង្ដ៏
លបសសើរ របស់ខញុ ំ 

     ឯញតន សចចវញជជន   ញោតុ ញត ជយមងគល ំ

សោយកិ្រយិាសព្តលនូវព្តក្រសចចៈសនះ សូមជយមង្គលសក្ើតមានដល់អបក្។ 
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     នតទិ ញម សរណំ អញ្ដ  ំ  សញងោ ញម សរណំ វរ ំ

     ទីពឹង្ដនទរបស់ខញុ ំ មនិមានសេើយ មានបតលពះសង្ឃ ជាទីពឹង្ដ៏
លបសសើរ របស់ខញុ ំ 

     ឯញតន សចចវញជជន   ញោតុ ញត ជយមងគល ំ

សោយកិ្រយិាសព្តលនូវព្តក្រសចចៈសនះ សូមជយមង្គលសក្ើតមានដល់អបក្។ 

     យកំិញ្ច  ិរតន ំញោញក   វិជជតិ វិវិធំ បុថ ុ

     រតនំ ពុទនសមំ នតទិ   តស្កយ  ញស្កតទី ភវនថ ុញត 

     រតនៈឯណ្តមយួក្បុង្សោក្ មានសលចើនបបបសលចើនយ៉ាង្ (រតនៈទងំ្
សនាះ) ពំុសសយើនឹង្លពះពុទនរតនៈសេើយ សលព្តះសហ្តុសនាះ សូមសិរសួីសឋី
ទងំ្ឡាយសក្ើតមានដល់អបក្ ។ 
     យកំិញ្ច  ិរតន ំញោញក   វិជជតិ វិវិធំ បុថ ុ

     រតនំ ធមយសមំ នតទិ   តស្កយ  ញស្កតទី ភវនថ ុញត 

     រតនៈឯណ្តមយួក្បុង្សោក្ មានសលចើនបបបសលចើនយ៉ាង្ (រតនៈទងំ្
សនាះ) ពំុសសយើនឹង្លពះធមយរតនៈសេើយ សលព្តះសហ្តុសនាះ សូមសិរសួីសឋី
ទងំ្ឡាយសក្ើតមានដល់អបក្ ។ 

     យកំិញ្ច  ិរតន ំញោញក   វិជជតិ វិវិធំ បុថ ុ

     រតនំ សងឃសមំ នតទ ិ  តស្កយ  ញស្កតទី ភវនថ ុញត 

     រតនៈឯណ្តមយួក្បុង្សោក្ មានសលចើនបបបសលចើនយ៉ាង្ (រតនៈទងំ្ 
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សនាះ) ពំុសសយើនឹង្លពះសង្ឃរតនៈសេើយ សលព្តះសហ្តុសនាះ សូមសិរសួីសឋី
ទងំ្ឡាយសក្ើតមានដល់អបក្ ។ 

ជូនពរោច សទ់ាន 
រសីោក្អបក្មាច ស់ទន    បដលអបក្មានចិតថលជះថ្វវ  
ជូនទនខញុ ំសនះណ្ត    សូមសទវាជួយ ឱរពរ 
ឱរបានសុខសួសឋី    សោយសិរជីយ័មង្គល 
សូមបានសសលមចផល    ឱរបានដល់សួរនិ៌ព្តឝ ន។ 
សូមឱរអបក្បានសុខ    តសៅមខុសចះបតមាន 
រផីលអបក្មាច ស់ទន    ឱរអបក្បានបរបិូណ៌សហាង្។ 

(ក្ំណ្តពរសនះមនិដងឹ្លបភព)  
 

ជូនបណុរោច សទ់ាន 
ចូរផលននសទន    បញ្ញដ ជាក្ង្ក្មាវ ងំ្ 

បំសពញទនបុញ្ដ ំ   ផលកាវ ខ្ចវ ងំ្ចិតថលជះថ្វវ ។ 

សូមបថវង្អំណររុណ   នឹង្ជូនបណុរលរបល់បការ 

សូមអស់ពួក្សទវា   ចូរសមាថ ឱរពរជ័យ។ 

ដល់អស់សោក្មាច ស់ទន  បដលសោក្មានចិតថសមលតី 

ជូនទនខញុ ំសនះនន   បានសិរសីពឝកិ្ចចការ។ 
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មានបានសុខចសលមើន   មង្គលសក្ើនយសសកាថ  

ជួបពរ៤លបការ   អាយុពណ៌សុខក្មាវ ងំ្។ 

មានលបាជញទិដឌិលអ   បានយល់ធមល៌ពះអរហំ្ 

លជះសាអ តចិតថកាវ ខ្ចវ ងំ្   ភវបឺចង្ចងំ្សោយធមាយ ។ 

មនិទនរ់ចួចក្ទុក្ខ   ឱរបានសុខមនុសសសទវា 

ជួបលពះលរបស់វោ   រហូ្តលគនិព្តឝ នសហាង្។ 
(សោយ ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 

&Y' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថ្វវ យបង្គំរព្ះត្រតរត័ន អននុោទនាបណុ្យទានកសុល 
សូមនមសាក រថ្វឝ យបង្គំ   សលើក្ហ្តទលបណមរបទុមផ្តក  
បូជាលពះពុទនសាសាឋ ចររ    រុណធអំសាច ររសលបៀបពុំបាន។ 
និង្សូមបជូាលពះធមយៈ      និយានិក្ៈដ៏សថកើង្ថ្វក ន 
ចមវង្សតឝសោក្ោក្់សលតើយលាណ ដល់ទីសក្សមក្ានថផុតទុកាខ ។ 
លពមទងំ្បូជាអរយិសង្ឃ  តួអង្គសាវក័្លពះសាសាឋ  
បលសបុណរលបសសើរលអនថវថ្វវ   ជាឃ្លវ ងំ្សាន្ទសាឋ បដិក្នថវ។ 
ម៉ាង្សូមអនុសមាទនា  កុ្សលទនាបុណរនសិសយ័ 
បដលសបផុរសសធឝើរាល់នថង  ខញុ ំលជះថ្វវ នលក្សូមសលតក្អរ។ 
បសញ្ចញវាចថ្វសាធុ  សាធុ សាធុ នថវបវរ 
ទទួលរកី្រាយសហ្ើយសាទរ  នូវកុ្សលធម៌លរប់ៗ យ៉ាង្។ 

                                                                         (សោយ ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 
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ឯកស្ករពិញលគាះ 
-រកុមជុំនំុរពះៃររបិដក លពះនលតបិដក្បាលីបលបភាសាបខយរមយួចនំួន 

-រកម ង៉ុយ ២០០៨,បណ្តថ លំក្មង្៉ុយ,សបាះពុមភផាយសោយសាោលកុ្ង្ភបសំពញ, 
ភបសំពញ។ 

-ឆឹង ក្ន  កំ្ណ្តពរធមាយ ចររ ឆឹង្ កាន អានសោយធមាយ ចររ ប៊តុ សាវង្ស។ 

-ជួន ណារ ១៩៦៧,វចនានុលក្មបខយរ,ការផាយរបស់ពុទនសាសនបណឍិ តរ,ភបសំពញ។  

             ១៩៧០,សាប លពះហ្សទសលកាយបង្អស់ននសសមឋចលពះមហាសុសមធាធិបតី 
ជួន ណ្តត សជាតញ្ញដ សណ្ត,ភបសំពញ។ 

-ឈឹម ទូច ,លបសាប រិហិ្លបតិបតថិពិសាឋ រ,បណ្តត គរជីង្សប៉ាហ្តួ,ភបសំពញ។  

-ទឹម េសឿរ ២០០១,សង្ឃទនមានផលសលចើន,ការផាយរបស់វទិាសាទ នពុទន-
សាសនបណឍិ តរ,ភបសំពញ។ 

-នួន ប៊ុរ.ជុំ មួន លបមលូភាសិតបខយរ,ផាយសចញពីសមារមសសមឋច  ជួន ណ្តត,
បណ្តត គរប៊តុ នាង្,ភបសំពញ។ 

-ប៊ុរ ស្វង្ឝ ព.ស.២៥៤៨,បទពិចរណ្ត,ភបសំពញ។ 

                  ព.ស.២៥៥០,បារមភីារទី២ និង្ខវមឹសារខវីៗ,ភបសំពញ។ 

-រស់ ែកវ ១៩៦៦,រិហិ្បដិបតថិពិសសសពិសាឋ រ,បណ្តត គរ រឹម សសង្,   ភបសំពញ។ 

-សូរ សុីម ព.ស.២៥៥៣,ធមយបទគថ្វធិបាយ វរគទី១ដល់វរគទី២៦, វតថនិសលគធ
វន័(រល់ទទឹង្)។ 

-ហុង សុវណាណ្េរ៉េរ ២០០៥,លពះធមល៌ពះពុទនសាសនា,សរាង្ពុមភ ពនវឺរសយី,ភបសំពញ។ 

                        ២០០៦,លពះរុណមាាបិា,សរាង្ពុមភពនវឺរសយី,ភបសំពញ។ 
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-ហុង សវណាណ្េរ៉េរ ២០០៦,នថងបណុរសំខ្ចនទ់ងំ្បីក្បុង្លពះពុទនសាសនា,សរាង្ពុមភ 
ពនវឺរសយី,ភបសំពញ។ 

               ២០១២,ធមន៌មសាក រនិង្លបវតថទិង្,់សរាង្ពុមភរីមេុង្,ភបសំពញ។ 

               ២០១៧, ធមន៌មសាក រនិង្បចចសវក្ខណវធីិ,ភបសំពញ។ 

               ២០១៧, លពះធមយចក្កបផវតថនសូលត ,ភបសំពញ។ 

               ២០១៨,ធមយសិក្ាអបរ់សីំលធម,៌ភបសំពញ។ 

               ២០២០,សគលធមជ៌ាចាបរ់បស់លរហ្សទ-ជីដូនលអរបស់ខញុ ំ,ភបសំពញ។ 

-ហួរ ោរ១៩៧១,សតថបរតិថ-ទឝ ទសបរតិថ,ការផាយរបស់វទិាសាទ នពុទនសាសន 
បណឍិ តរ,ភបសំពញ។ 

-អ៊ុ៊ុំ ស៊ូរ,ជួន ណារ ២០០៣,រិហិ្បដិបតថិ,ការផាយរបស់លក្សួង្ធមយការ និង្
សាសនា,ភបសំពញ។  

&Y' 

 

 

 

 

 

ធម្អ៌ហិង្ានំាម្កនវូសនតិភាព្ 
ក្ំហឹ្ង្ទល់ក្ំហ្ល់  វាពិតផឋល់ក្ឋីសៅឋ ផា  សឆះសរាលសពញឱរា ខ្ចតអសារការ
តូចធំ។ ហិ្ង្ាវាពតិផឋល់ អពមង្គលដល់សង្គម ហិ្ង្ាសឆះសៅឋ ង្ំ សរាលរាលជុំ
ទងំ្សាក្ល។ លពះពុទនលទង្់លាស់ថ្វ អហ្ិង្ាធម៌កុ្សល បបំាត់ចោចល 
សក្ើតមង្គលក្បុង្សោកា។ ធមអ៌ហ្ងិ្ាលអ សក្ើតបវរក្បុង្ចិនាឋ  ននសតឝបរុគលណ្ត 
សក្ើតសសបហាសនថិភាព។ អហិ្ង្ាធមព៌ិត នាឱំរចិតថសព្តរសពញសលពៀប នូវសុខ
សនថិភាព សុខលជតួលជាបពភិពសោក្។    (សោយ ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉) 
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អបកោនមបការៈកបងុការង្វរធមយទាន 
3 

១. ប្ពះភកិខុ  គិន ភរិមយ (វនិយធររា) ប្ពះប្គូសូប្តស្កេ ាំ 
វតតនន ទមុន ី ពនិតិយអកខរាវរុិទធ 
២. ប្ពះភកិខុ  រធឿន សុធា  ពនិតិយអកខរាវរុិទធ 
៣. ប្ពះភកិខុ  មោ បុ៊ត យូរ៉ា (បិយបុរតាត ) 
៤. ្បាសក លី ហុង ្បាសិកា ោ ណ្ណរ ី
៥. ្បាសក ហុង សុវណ្ណា រទិធ ផេល់រយបល់នងិពនិតិយ 
អកខរាវរុិទធ 
៦. ្បាសក ជយវរនិ ទ រៅប្ពហារមតាត ពនិតិយអកខរាវរុិទធ 
៧. ្បាសក កូវ គាំនតិ      ពនិតិយអកខរាវរុិទធ 
៨.្បាសក ជួប រខ្មរនិ ទ    ជួយវាយអតថបទបស្ន ថមថាី
(ភាសិរតាវាទ) 

&Y' 
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ស ៀវសៅដែលស ៀបស ៀងចងក្រងសោយ 

ខ្ញ ុំក្រះរ ញណា ខ្ញ ុំបាទ ហងុ្ សវុណ្ណា នរ ៉េត 

Y 
 ១. រពះធម៌រពះពុទធសាសនា 
 ២. រពះគុណមាោបិោ 

 ៣.  ប្ថៃបុណយសំលន់ទងំ្សបើៃនុង្សរពះពុទធសាសនា 

 ៤.  ធម៌នមសាា រ និង្សរបវតតិទង្ស់ 

 ៥. ធម៌នមសាា រ (ៃិចចរបតិបតតិពុទធបរសិ័ទ)ព ះពុមពពលើៃទើ៣ 

 ៦. ធម៌នមសាា រនិង្សបចចពវៃខណវធិើ 

 ៧. រពះធមមចៃាបបវតតនសូរត 

 ៨. ធមមសិៃាអ្ប់រសំើលធម៌ 

 ៩. ពោលធម៌ជាចាប់របស់រគែសថ - រើែូនលអរបស់ខ្ុ ំ 
                          សូមអ្នុពមាទនាធមមទន!!! 

&Y' 
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ន្តមពុទនបរសិទ័ន្ដលោនសទាន  
បរចិាច គលបាក់ញបាះពុមភញសៀវញៅញនះ 

3 
១-ឧបាសិកា បុ៊ន សុវណណ លពមទងំ្កូ្នសៅ                              ១.៥០០$ 
២-ឧបាសិកា េបា ្ េយកេលៀង និង្កូ្នសៅ  
-ឯក្ឧតថម ែឆម សរ្ា   សោក្ជំទវ េឡង សីុណា លពមទងំ្កូ្នសៅ        ៦០០$ 

៣-ឧបាសក្ លី ហុង ឧបាសិកា ជា ណារី លពមទងំ្កូ្នសៅ                      
-ក្ញ្ញដ  ហុង លីដ្   -ក្ញ្ញដ  ជួន សំណាង 
-ឧបាសក្ ហុង សុវណាណ្រិទធ ឧបាសក្ ហុង សុវណាណ្េរ៉េរ                       
-សោក្ ហុង បុ៊នឡុង ក្ញ្ញដ  េថាង សុរិន្ថេនក្       
៤-ឧបាសក្ លឹម ច្ន់ឌី ឧបាសិកា េទព ចិ ដ្្ លពមទងំ្កូ្នសៅ 
-សោក្ ហុង សុវណណោរា សវជជបណឍិ ត លឹម ច្ន់មុនីរ័រន និង្កូ្ន         ១០០$ 
៥-ឧបាសក្ បូ៊ បុ៊រ ឧបាសិកា ផូយ េអឿន ឧបាសិកា ឈុំ ហា ្ន  
-េោមរបុសេោមរសី ភកិ្ខុ លពះមហា បុ៊រ យូរា ្ និង្បង្បអូន             ១០០$ 
៦-ឧបាសក្ ទូច ៃថ ឧបាសិកា សុខ នី លពមទងំ្កូ្នសៅ                     ១៥០$ 
៧-ឧបាសិកា េសៀក េអង (េៅោំងមួយ) លពមទងំ្កូ្នសៅ            ១៥០$ 
៨-ឧបាសិកា ជាវ សីុយន (េៅអ៊៊ុំមា ្ប់) លពមទងំ្កូ្នសៅ               ១៥០$ 
៩-ឧបាសក្ មិន មា ្ង ឧបាសិកា ឈិន គឹមហា ្ន លពមទងំ្កូ្នសៅ      ១៣០$ 
១០-ឧបាសក្ េខៀវ ស្មុ៉រ ឧបាសិកា េថាង សុគ ថ្្ និង្កូ្នសៅ      ១០០$ 
១១-សោក្ សុខ ងួន សោក្លសី ខូវ គីមមីុ លពមទងំ្កូ្នសៅ  
-សោក្ ឆូយ េរ៉េន សោក្លសី សុខ សីុវង៉ លពមទងំ្កូ្ន                       ១១៥$ 
-ក្ញ្ញដ  សុខ សីុវលី ក្ញ្ញដ  សុខ សីុវេឆង  
១២-លកុ្មមិរតរពះធម៌ឧ.សិស ៉ប៊(ីសៅវមិានភបសំពញជាសុផ្តរ៉ា)           ៣៩០.០០០សរៀល 

២៥០$ 
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១៣-ឧបាសិកា លឹម េខងយូ៉ង លពមទងំ្កូ្នសៅ                               ៧០$ 
១៤-ឧបាសក្ ហុ៊ន េហងគង់ ឧបាសិកា ទូច ស្រុន លពមទងំ្កូ្នសៅ     ៦២$ 
១៥-ឧបាសិកា េ  ្ ប៊៊ី លពមទងំ្កូ្នសៅ                                            ៦០$ 
១៦-ភកិ្ខុ អភយបណឍិ សា ជា សុខទីន (រង្ស់ៅសហ្រដឌអាសមរកិ្)            ៥០$ 
១៧-ឧបាសិកា ែរ យក់ហុ៊ន លពមទងំ្កូ្នសៅ  (អូន្ទសាថ លី)             ៥០$ 
១៨-ឧបាសិកា ឡា សីុវេឡង លពមទងំ្កូ្នសៅ                                 ៥០$ 
១៩-ឧបាសក្ ឈឺន េថង ឧបាសិកា េគៀរ សុ៊យេហៀង និង្កូ្នសៅ          ៥០$ 
២០-ឧបាសិកា េបា ្ លន់ លពមទងំ្កូ្នសៅ                                     ៥០$ 
២១-ឧបាសិកា គួ បុ៊នេគៀង លពមទងំ្កូ្នសៅ (ថយសគល)   ២០០.០០០សរៀល 
២២-សោក្ ច្ន់ សុផល ឧបាសិកា េៅ ្ ច្ន់ណារី លពមទងំ្កូ្នសៅ    ៥០$ 
២៣-ឧបាសិកា ស្ំង បុ៊ននី លពមទងំ្កូ្នសៅ                                     ៥០$ 
២៤-សោក្ សំរិរ សំបូរ សោក្លសី សឹង ស្លីនីន លពមទងំ្កូ្នៗ        ៥០$ 
២៥-សោក្សវជជបណឍិ ត េទព វុឌ្ឍី សោក្លសី ពិន ភិរុណ លពមទងំ្កូ្ន       ៥០$ 
២៦-សោក្លសីផុនណារី គង់ និង្កូ្នសៅរមួមតិថភក្ឋិសៅសហ្រដឌអាសមរកិ្៥០$ 
២៧-សោក្ គុជ សោក្លសី សីុនួន និង្កូ្នសៅសៅសហ្រដឌអាសមរកិ្        ៥០$ 
២៨-សោក្លសី េៅ េសៀកឡាយ និង្លកុ្មលរួសារ (អូន្ទសាថ លី)        ១០០Aud 
២៩-សោក្លសី េៅ សីុញ និង្លកុ្មលរួសារ (អូន្ទសាថ លី)                      ៥០Aud 
៣០-ឧបាសិកា អុន ណាង លពមទងំ្កូ្នសៅ (អូន្ទសាថ លី)                 ៥០Aud 
៣១-ឧបាសក្ កូវ គំនិរ និង្ធមយមតិថ សៅសខតថកំ្ពត                             ៥០$ 
៣២-ឧបាសិកា ែក សុខុម លពមទងំ្កូ្នសៅ                     ២២០.០០០សរៀល 
៣៣-ឧបាសិកា េមៀច យ៉ន លពមទងំ្កូ្នសៅ                                  ៤០$ 
៣៤-ឧបាសក្ ឈុន បុ៊នអាង ឧបាសិកា លឹម បុ ិច លពមទំង្កូ្នសៅ       ៤០$ 
៣៥-ឧបាសិកា ហុ៊ន ច្ន់ថា លពមទងំ្កូ្នក្យួយ                                 ៣៧$ 
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៣៦-ឧបាសក្ ឡឹក សុន ឧបាសិកា េៅ កូែឡន លពមទងំ្កូ្នសៅ      ៣២$ 
៣៧-ឧបាសិកា អា ្វ គឹមេហង លពមទងំ្កូ្នសៅ                                  ៣២$ 
៣៨-ឧបាសក្ អុ ឹង បុ៊នេហង ឧបាសិកា លី សុខេខង និង្កូ្នសៅ          ៣០$ 
៣៩-ឧបាសិកា ឡា ហុ៊យេឡង  លពមទងំ្កូ្នសៅ                               ៣០$ 
៤០-ឧ.ស.សុខ សីុនួន(កុងេប)+កូ្នសៅៗទួតឧទធិសជូនម៉ា ហាវ េច         ៣០$ 
៤១-អបក្លសី មាស មា ្នី មាថ យឧបាសក្ យី ររ្ និង្លកុ្មលរួសារ          ៣០$ 
៤២-មាច ស់ទនជូនកាលសធឝើអាចររបណុរសង្ឃទនផធះឧ.សិ ខឹម ម៉ន      ៣០$ 
៤៣-សោក្លសី ឃុន ឡាង លពមទងំ្កូ្នសៅ                                       ៣០$ 
៤៤-ឧបាសក្ ឡាយ េហង ឧបាសិកា ឃីម េឆង លពមទងំ្កូ្នសៅ        ៣០$ 
៤៥-ឧបាសក្ ឃី គង់មា ឧបាសិកា ស្ម មុយេខង លពមទងំ្កូ្នសៅ    ៣០$ 
៤៦-ឧបាសក្ សឹុម ស្េរឿន ឧបាសិកា លឹម មា ្លី លពមទំង្កូ្នសៅ      ៣០$ 
៤៧-សោក្លសី េរង សម្បរតិ លពមទងំ្កូ្នសៅ                                   ៣០$ 
៤៨-ឧ.ស. ជិន សីុណន ឧ.សិ. ឈឺន សន និង្កូ្នសៅ         ១៥០.០០០សរៀល 
៤៩-ឧ.ស. អុ ឹង លីែឆនិង្មតិថលពះធមនិ៌ង្លកុ្មលរួសារសាអ ង្ ១២០.០០០សរៀល 
៥០-ឧបាសិកា គង់ សុវណណ និងស្វ្មី  លពមទងំ្កូ្ន              ១២០.០០០សរៀល 
៥១-ឧបាសិកា អា ្វ ស្ក ឧបាសិកា អា ្វ សូ៊ និង្កូ្នសៅ     ១០០.០០០សរៀល 
៥២-ឧបាសិកា សុខ ថាច លពមទងំ្កូ្នសៅ                     ១០០.០០០សរៀល 
៥៣-សោក្លសី រចឡឹង វិជាជ្វី                                              ១០០.០០០សរៀល 
៥៤-ឧបាសក្ ភឹម ឡងឌី លពមទងំ្លកុ្មលរួសារ                  ១០០.០០០សរៀល 
៥៥-ឧបាសក្ អុ ឹម សុខគង់ ឧ.សិ េអៀ គឹមលី និង្កូ្នសៅ      ១០០.០០០សរៀល 
៥៦-ឧបាសក្ េៅ សុវរថិ ឧបាសិកា ផល មំុ និង្កូ្នសៅ       ១០០.០០០សរៀល 
៥៧-ឧបាសិកា លី េឡន លពមទងំ្កូ្នសៅ                       ១០០.០០០សរៀល 
៥៨-ឧបាសិកា ឈឺន សុន និង្កូ្នសៅ                            ១០០.០០០សរៀល 
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៥៩-ឧបាសិកា មិល មម លពមទងំ្កូ្នសៅ        
-សោក្លសី លុយ បុ៊ណាណ្ និង្ ស្វ្មី លពមទងំ្កូ្ន              ១០.០០០០សរៀល 
-សោក្លសី លុយ ផារី និង្ ស្វ្មី លពមទងំ្កូ្ន        
៦០-សោក្ េថាង ដ្រា ្ សោក្លសី ជា រដឋ្ លពមទងំ្កូ្ន    ១០០.០០០សរៀល 
៦១-សោក្ សុ៊៊ុំ េៅ សោក្លសី ផាន់ សុភិន និង្កូ្នសៅ      ១០០.០០០សរៀល 
៦២-ឧបាសិកា អូ៊ ច្ន់ធូ និង្កូ្នក្យួយ(សគនកំ់្ពង្ច់ម)        ១០០.០០០សរៀល 
៦៣-ឧបាសិកា ែរ គុយហួ៊យ លពមទងំ្កូ្នសៅ                       ៩០.០០០សរៀល 
៦៤-ឧបាសក្ ជា សុជារិ លពមទងំ្លកុ្មលរួសារ                   ៩០.០០០សរៀល 
៦៥-ឧបាសិកា សុខ ធី លពមទងំ្កូ្នសៅ                             ៨០.០០០សរៀល 
៦៦-ឧបាសក្ េមុើ ឆារី ឧបាសិកា េ  ្ ណាវី លពមទងំ្កូ្នសៅ                ២០$ 
៦៧-ឧបាសក្ បាវ កឹមទិរ្យ ឧបាសិកា ជូ គីមរស្យ លពមទងំ្កូ្នសៅ ២០$ 
៦៨-ឧបាសិកា ផុន សុ ីមេហៀង លពមទងំ្កូ្នសៅ                                 ២០$ 
៦៩-ឧបាសិកា ឃន សូ៊ លពមទងំ្កូ្នសៅ                                         ២០$ 
៧០-ឧបាសិកា បា ្ល់ រុន លពមទងំ្កូ្នសៅ                                       ២០$ 
៧១-ឧបាសក្ ណុប េពញ ឧបាសិកា ែម៉ន ខ្ន់យា ្ លពមទងំ្កូ្នសៅ      ២០$ 
៧២-ឧបាសក្ េវីក ផន ឧបាសិកា ណុប សុខ លពមទងំ្កូ្នសៅ              ២០$ 
៧៣-ឧបាសិកា ទឺ ណារិន ឧបាសិកា ច្យ ណារា ្ន់ លពមទងំ្កូ្នសៅ     ២០$ 
៧៤-ឧបាសក្ ៃថ បុ៊នឆាយ និង្ ភរិយា លពមទងំ្លកុ្មលរួសារ             ២០$ 
៧៥-សោក្ ឈួន េឡង សោក្លសី ហាក់ សុ ីែឡន លពមទងំ្កូ្ន            ២០$ 
៧៦-ឧបាសក្ លឹម េសង ឧបាសិកា លី សុខុន លពមទងំ្កូ្នសៅ          ២០$ 
៧៧-ឧបាសិកា ទួន រសីមំុ និង្ ស្វ្មី  លពមទងំ្កូ្នសៅ                       ២០$ 
៧៨-សោក្ ឃួន សីុរូ សោក្លសី េរង ពិសី លពមទងំ្កូ្ន                   ២០$ 
៧៩-ឧបាសិកា ណុប សុោព លពមទងំ្លកុ្មលរួសារ                             ២០$ 
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៨០-សោក្ ងួន េសឿង សោក្លសី េផង គឹមេណង លពមទងំ្កូ្នសៅ         ២០$ 
៨១-ឧបាសក្ ឌូ េយឿង ឧបាសិកា អួ៊ន សីុម  លពមទងំ្កូ្នសៅ                ២០$ 
៨២-សោក្លសី បុ៊ន រីនី សៅមុ ំ                                                                                                                                                          ២០$ 
៨៣-ឧបាសិកា ជា ស្មុ៉ន លពមទងំ្កូ្នសៅ                                                         ២០$ 
៨៤-ឧបាសិកា ជា បិុច លពមទងំ្កូ្នសៅ                                                                    ២០$ 
៨៥-ឧបាសិកា េជៀក ស្ ្ងលី លពមទងំ្កូ្នសៅ                               ១៧.៥$ 
៨៦-សោក្លសី រគុយ សីុម និង្ ស្វ្មី លពមទងំ្កូ្ន                              ១៥$ 
៨៧-ឧបាសក្ យស វុទធី និង្ ភរិយា លពមទងំ្កូ្ន                                ១៥$ 
៨៨-ឧបាសក្ រឹម ទិរ្យបញ្ញ្  លពមទងំ្លកុ្មលរួសារ                             ១៥$ 
៨៩-អបក្លសី ែង៉រ សុខលាង និង្ ស្វ្មី លពមទងំ្កូ្នសៅ                      ១៥$ 
៩០-សោក្ អុ ិរ ស្េរឿន សោក្លសី ញឹក េស្ភ័ណឌ និង្កូ្នសៅ              ១៥$ 
៩១-សោក្លសី ឃុន បញ្ញ្ និង្ ស្វ្មី លពមទងំ្កូ្ន                            ១៥$ 
៩២-ឧបាសិកា េហា លីណា និង្លកុ្មលរួសារ                                        ១៥$ 
៩៣-ឧបាសិកា ហង្ឝ ក្ម លពមទងំ្កូ្នសៅ                                     ១៥$ 
៩៤-ឧបាសក្ គឹម ណាវី លពមទងំ្លកុ្មលរួសារ                                 ១៥$ 
៩៥- សីលវរតី េៅវរតននទមុនី លពមទងំ្កូ្នសៅ                     ៦៥.០០០សរៀល 
៩៦-ក្ញ្ញដ  ឆយ កិរិយានិង្អបក្មាឋ យេពរជ ចនធី និង្កូ្នសៅ        ៦០.០០០សរៀល 
៩៧-ក្ញ្ញដ  ផាន េស្ភ័ណឌ លពមទងំ្លកុ្មលរួសារ                   ៦០.០០០សរៀល 
៩៨-ឧបាសិកា ោំង ឃុយេហៀង លពមទងំ្កូ្នសៅ                 ៦០.០០០សរៀល 
៩៩-ឧបាសិកា លឹម រសីផលាល្ លពមទងំ្កូ្នសៅ                   ៦០.០០០សរៀល 
១០០-មាច ស់ហាង្លក្ ់ផាក្សួគ៌េពញចិរត និង្លកុ្មលរួសារ            ៦០.០០០សរៀល 
១០១-សោក្លសី ខូវ លីដ្ និង្ ស្វ្មី  និង្កូ្ន                       ៦០.០០០សរៀល 
១០២-ឧបាសក្ ែវ៉េន េសឿន ឧបាសិកា កឹម ធួក  និង្កូ្នសៅ   ៥០.០០០សរៀល 
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១០៣-សោក្លសី ច្ន់ សុធារា ្+សាឝ ម ីមាថ យេថរ ហារា ្នី+កូ្នសៅ                                          ៥០.០០០សរៀល 
១០៤-ឧបាសិកា សយ វណាណ្ លពមទងំ្កូ្នសៅ                  ៥០.០០០សរៀល 
១០៥-ឧបាសក្ េៅ េម៉ង ឧបាសិកា េថាង វង្ឝ និង្កូ្នសៅ   ៥០.០០០សរៀល 
១០៦-ឧបាសិកា យី ផលលី លពមទងំ្កូ្នសៅ                           ៥០.០០០សរៀល 
១០៧-លកុ្មពុទនបរស័ិទ ផ្ារទូកមាស                               ៥០.០០០សរៀល 
១០៨-ឧបាសក្ អុ៊ន ឆាយ ឧ.សិ. េម៉ង វួចលាង និង្កូ្នសៅ     ៥០.០០០សរៀល 
១០៩-ឧបាសិកា លាង លីណា និង្ កូន៥្ក់                     ៥០.០០០សរៀល 

១១០-សោក្លសី លុន សីុវ៉េុន និង្ ស្វ្មី លពមទងំ្កូ្នសៅ         ៥០.០០០សរៀល 
១១១-ឧបាសិកា គំ្ម ច្ន់វីឡា លពមទងំ្លកុ្មលរួសារ            ៥០.០០០សរៀល 
១១២-សោក្លសី ឡុង សុផា និង្ស្វ្មី                               ៥០.០០០សរៀល 
១១៣-ឧបាសិកា ទិរ្យ សុ៊ន លពមទងំ្កូ្នសៅ                     ៥០.០០០សរៀល 
១១៤-សោក្ គនធ សុមករា លពមទងំ្លកុ្មលរួសារ                  ៥០.០០០សរៀល 
១១៥-សោក្លសី សូ៊ន វី និង្អនកមាដ្យ                                  ៥០.០០០សរៀល 
១១៦-ឧបាសិកា េឡង គីមៃថ លពមទងំ្កូ្នសៅ                      ៥០.០០០សរៀល 
១១៧-ឧបាសិកាអុ៊យ េហៀងឧ.សិេហង លីហុ៊ន និង្កូ្នសៅ     ៥០.០០០សរៀល 
១១៨-សោក្ ជា សុខ សោក្លសី វង់ សុខ្ និង្កូ្នសៅ         ៥០.០០០សរៀល 
១១៩-សោក្ េថាង សុភី និង្ ភរិយា លពមទងំ្កូ្នសៅ        ៥០.០០០សរៀល 
១២០-ឧបាសិកា រពំុ គ ថ្្                                                   ៥០.០០០សរៀល 
១២១-ឧបាសក្ យូ េអៀង ឧបាសិកា លី មំុ និង្កូ្នសៅ            ៥០.០០០សរៀល 
១២២-ឧបាសិកា សុខ ច្ន់  (រសីុម សីុវហគិច)  និង្កូ្នសៅ            ១២.៥$ 
១២៣-ឧបាសិកា កង ណយ  លពមទងំ្កូ្នសៅ                                  ១០$ 
១២៤-ឧបាសិកា ែញ៉ម ពនលឺ េៅវង លពមទងំ្កូ្ន                             ១០$ 
១២៥-ឧបាសក្ ឡុង សិលា (េៅមុននីករុណា) និង្លរួសារ                 ១០$ 
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១២៦-ក្ញ្ញដ  បុ៊នេឡង សុជាោ                                                    ១០$ 
១២៧-ក្ញ្ញដ  បុ៊នេឡង ររ្                                                         ១០$ 
១២៨-ឧបាសិកា គីម ឌីណា  លពមទងំ្លកុ្មលរួសារ                               ១០$ 
១២៩-ឧបាសិកា ឈួន សុ  លពមទងំ្កូ្នសៅ                                    ១០$ 
១៣០-ឧបាសិកា អា ្ង ពរ  និង្កូ្នសៅ                                          ១០$ 
១៣១-ឧបាសិកា ឈួន លាងឃីម រមួ ស្វ្មី  និង្កូ្នសៅ                     ១០$ 
១៣២-ឧបាសិកា ឈួន លាងេខង ឧបាសក្ េមឿង យី  និង្កូ្នសៅ         ១០$ 
១៣៣-ឧបាសិកា េម៉ង អុ ីម  និង្កូ្នសៅ                                        ១០$ 
១៣៤-សោក្ បុ៉ក មុនី សោក្លសី ងូ៉យ ស្រា ្ណា  និង្កូ្ន                 ១០$ 
១៣៥-ឧបាសក្ សុផា សៅ រពះអាទិរ្យញញឹម                              ១០$ 
១៣៦-ឧបាសិកា រស់ មួយ លពមទងំ្កូ្នសៅ                                      ១០$ 
១៣៧-ឧបាសិកា នង វណាណ្រី (ែម៉េខមរា ្) លពមទងំ្កូ្នសៅ               ១០$ 
១៣៨-ឧបាសិកា េខៀវ សុធី េៅអ៊៊ុំេ  ្ លពមទងំ្កូ្នសៅ                       ១០$ 
១៣៩-ឧបាសិកា ងួន ផលលី និង្ស្វ្មី លពមទងំ្កូ្នសៅ                         ១០$ 
១៤០-ឧបាសិកា េ  ្ គីមេហៀង លពមទងំ្កូ្នសៅ                                   ១០$ 
១៤១-ឧបាសិកា ឡាយ េសៀកមួយ លពមទងំ្កូ្នសៅ                            ១០$ 
១៤២-សោក្លសី ឃុរ សុខជា និង្ ស្វ្មី លពមទងំ្កូ្ន                        ១០$ 
១៤៣-សោក្ ធូ ច័នទកុមារ អបក្លសី ជំុ បូរា ្វី លពមទងំ្កូ្នសៅ                   ១០$ 
១៤៤-ឧបាសក្ វា ្យ វុទធី ឧបាសិកា េឡា មា ្លីដ្ លពមទងំ្កូ្ន               ១០$ 
១៤៥-ឧបាសក្ ហុ៊ន គីមរស្ ្ង និង្ ភរិយា                                       ១០$    
១៤៦-ឧបាសក្ ធូ យ៉ន លពមទងំ្កូ្នសៅ                                            ១០$ 
១៤៧-ឧបាសិកា ធូ ស្វយុទធ លពមទងំ្កូ្នសៅ                                  ១០$ 
១៤៨-សោក្ ធូ ស្វុធ សោក្លសី ែហម ច័នទរ័រន លពមទងំ្កូ្នសៅ               ១០$ 
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១៤៩-សោក្ យិរ យុទាថ្ សោក្លសី រឹក រសីោព លពមទងំ្កូ្ន                ១០$ 
១៥០-សោក្ លាវ វិែប៊ល សោក្លសី េឡង វ ណ្្ លពមទងំ្កូ្ន                  ១០$ 
១៥១-សោក្ េឡង វណាណ្រិទធ សោក្លសី ចិន រសីមា ្ច លពមទងំ្កូ្ន         ១០$ 
១៥២-សោក្ េឡង វណណដ្ សោក្លសី េម៉ង ភ័ក្រកដណា លពមទងំ្កូ្ន       ១០$ 
១៥៣-សោក្ េឡង វណាណ្េរ៉េរ សោក្លសី ណារា ្រ រា ្នីោ លពមទងំ្កូ្ន     ១០$ 
១៥៤-សោក្ សំរិរ េសឿន សោក្លសី ជុន បូណ៌មី លពមទងំ្កូ្នសៅ       ១០$ 
១៥៥-ឧ.សិ.លឹម ច ណ្្ េៅរសី និង្កូ្នឧ.ស. េសង សុភ័ណឌេៅរសម ី     ១០$ 
១៥៦-ឧបាសិកា បូ៉ បុ៉ក លពមទងំ្កូ្នសៅ                                            ១០$ 
១៥៧-ឧបាសក្ ៃថ បុ៊នលី ឧបាសិកា ស្យ សុខហួរ និង្កូ្នសៅ         ១០$ 
១៥៨-ឧបាសិកា ៃថ រសីមំុ លពមទងំ្កូ្ន                                         ១០$ 
១៥៩-ឧបាសិកា អុ៊ង ទូច លពមទងំ្កូ្នក្យួយ                                        ១០$ 
១៦០-ឧបាសក្ ្ង កុសល ឧបាសិកា អុ៊ង រសីេៅ លពមទងំ្កូ្ន           ១០$ 

១៦១-ឧបាសិកា េ  ្ សុផានី  លពមទងំ្កូ្នសៅ                                  ១០$ 
១៦២-ឧបាសិកា ស្យ សុខលីម លពមទងំ្កូ្នសៅ                          ១០$ 
១៦៣-អបក្លសី េប៉ និស្ឝ័យ និង្ ស្វ្មី លពមទងំ្កូ្នសៅ                        ១០$ 
១៦៤-សោក្លសី ផល ចនធី និង្កូ្នសៅ                                           ១០$ 
១៦៥-សោក្ ថារ់ ច្ន់េឌឿន សោក្លសី ឈឹម ដ្រី លពមទងំ្កូ្នសៅ       ១០$ 
១៦៦-សោក្ោំង រសុ៊ន សោក្លសីងួន សុខគីម និង្កូ្នសៅ     ៤០.០០០សរៀល 
១៦៧-ឧបាសិកា អុ ីវ គឹម ឧបាសិកា អំ េ  ្  និង្កូ្នសៅ       ៤០.០០០សរៀល 
១៦៨-ឧបាសក្ ទី សុខេខង និង្ ភរិយា  លពមទងំ្កូ្ន          ៤០.០០០សរៀល 
១៦៩-ឧបាសិកា មា ្ េហៀង លពមទងំ្កូ្នសៅ                         ៤០.០០០សរៀល 
១៧០-ឧបាសិកា ជា ច ណ្្ និង្ស្វ្មី លពមទងំ្កូ្នសៅ         ៤០.០០០សរៀល 
១៧១-សោក្េអៀន លី សោក្លសីលឹម សុខគីម និង្កូ្នសៅ  ៤០.០០០សរៀល 
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១៩៥-ឧបាសិកា និល បូរា ្ និង្ ស្វ្មី លពមទងំ្កូ្នសៅ         ២០.០០០សរៀល 
១៩៦-សោក្លសី ទឺ  និង្កូ្ន                                            ២០.០០០សរៀល 
១៩៧-សោក្លសី ងួន ណារី                                             ២០.០០០សរៀល 
១៩៨-សោក្លសី បុ៊ន ហា ្ង                                           ២០.០០០សរៀល 
១៩៩-ា ឆាយ យាយ េឆង                                         ២០.០០០សរៀល 
២០០-ឧបាសិកា មលិះ  និង្លកុ្មលរួសារ                              ១៥.០០០សរៀល 
២០១-ឧបាសិកា េអៀម សុខ្                                            ១៥.០០០សរៀល  
២០២-អបក្លសី ផលលីន                                                            ១ក្ាល 
២០៣-សោក្ េធឿន ស្េរឿន និង្ ភរិយា លពមទងំ្កូ្ន                     ១ក្ាល 
២០៤-សោក្ េធឿន ស្រិរ និង្ ភរិយា លពមទងំ្កូ្ន                      ១ក្ាល 
២០៥-អបក្លសី លីណា និង្ ស្វ្មី លពមទងំ្កូ្ន                               ១ក្ាល 
២០៦-អបក្លសី និមល និង្ ស្វ្មី លពមទងំ្កូ្ន                             ១ក្ាល 
២០៧-ឧបាសិកា ស ឡូរ  និង្កូ្នសៅ                              ១០.០០០សរៀល 
២០៨- សិដឋ សុខហា ្ង  និង្កូ្នសៅ                                 ១០.០០០សរៀល 
២០៩-ឧបាសិកា េឆង េខរា ្  និង្កូ្នសៅ                          ១០.០០០សរៀល 
២១០-ឧ.សិ.គុជ សុោព ១មុនឺសរៀល -ឧ.សិ. សុខ ច្ន់ (ហគិច)    ១មុនឺសរៀល                                                               
២១១-សោក្លសី បុ៊ន រីណា  ១មុនឺសរៀល  -សោក្លសី បុ៊ន សុខុម ១មុនឺសរៀល 
 

  -សូមសមាថ អធាលស័យ អភយ័សទសចំសព្តះការបាតស់ យ្ ះរបស់ពុទនបរស័ិទ
សោយអសចតនា។ 
        សូមមហាកុ្សលបដលសក្ើតអំពីធមយទនសនះ ចូរសសលមចដល់លពះសង្ឃ 
និង្ពុទនបរស័ិទទងំ្ឡាយ បដលបានចូលរមួបរចិច រលបាក្ក់្បុង្ការសបាះពុមភ
សសៀវសៅធមស៌នះ សូមមានបញ្ញដ សមាយ ទិដឌិ រចួផុតចក្ទុក្ខលរប់ៗ លពះអង្គនិង្
លរប់ៗ គប កំុ្បីស វៀង្ឃ្លវ តសេើយ។ 
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    មា៉ង្សទៀតសូមបណុរកុ្សលសនះ ចូរសសលមចដល់ពុទនបរស័ិទទងំ្ឡាយ
បដលកំ្ពុង្កានស់សៀវសៅធមស៌នះអានសាឝ ធាយទសនធញនិង្សិក្ាសរៀនសូលត។ 
   សូមបណុរកុ្សលសនះសសលមចដល់ពពួក្ញាតិក្បុង្សង្ារវដថ ចូរបសអអ នចិតឋ 
អនុសមាទនាសោយសសចក្ថីលជះថ្វវ ជាមយួនិង្ខញុំផង្បដរ។ 
   សូមឱរលពះពុទនសាសនាាងំ្សៅរងឹ្មាអំស់កាលយូរ សូមឱរលពះធមរ៌បស់
លពះសពឝញ្ដូ លជួតលជាបក្បុង្ដួង្ចិតថននសតឝសោក្ សូមឱរពិភពសោក្ទងំ្មលូ
ជួបលបទះនូវសុខសនឋិភាព សោយអំណ្តចននអបផមាទធមជ៌ាឱវាទរបស់លពះ
ជិនលសីជានិចចនិរនថរ។៍    
   លបសិនសបើពុទនបរស័ិទ មានបំណង្ចង្ស់បាះពុមភសសៀវសៅធមស៌នះ បចក្ផាយ
ជាធមយទនបនថ សូមទក្ទ់ង្មក្ខញុំបាទសោយផ្តធ ល់ាមរយះ៖  

ទូរស័ពធ៖                 097 91 82 606 / 085 41 01 11(Telegram) 
E-mail:                   hongsovannarethbdm@gmail.com 
Facebook name:     Hong Sovannareth (សសបណឍិ តពុទនិលពឹទនបញ្ញដ ភា) 

                      សូមអរលពះរុណ សូមអររុណ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

១*ជីវតិសៅរស់សាង្សក្រ ថិ៍ស យ្ ះលអ សរៀនលបលពតឹថធម៌លមអសោកា កុ្ំរស់សាង្សក្រ ថិ៍
អសសាចអសារ ញំុាង្ទឝីបសោកាបាត់បង្់រសយី។៚ ២*រក្ាទឹក្ចតិថសោយលពះធម៌ 
ខនឋបីវរមានសមាថ  ក្រុណ្តសសន្ទអគ ះញំុាង្សោកា រកី្រាយលសស់ថ្វវ មានរសយី។៚ 
៣*បានសចះបានលផរីួរចង្ច ំ បណ្តឋ ំបផឋផ្តឋ នំនបណឍិ ត រក្ាខវួនទបមានសុចរតិ 
សីលធម៌លបលពតឹថលះលបមាទ។៚ ៤*កុ្ឱំរសាឋ យសលកាយលតូវភាញ ក្់រលឹក្ ទន់
សក្យង្សៅលពកឹ្មនិទនច់ស់សលជ លបងឹ្បលបង្ពាយាមវតថធម៌គប ន់សរបរ បញ្ញដ រះិសរលះ
ការលបមាទ។៚ ៥*សមើលអបក្ដនទសោយសមាថ   សមើលខវួនឯង្ណ្តសោយធមាយ  
នឹង្សក្ើតក្ឋសុីខលរប់សវោ យក្ខវួនមក្ជាការឧបមា។៚  ៦*កុ្អំតួដបលសាផឹក្
លសាចង្់លផ ី ជនមានសាយ រតមីនិសឋីសរសសើរ មានបតសសង្ឝរអាណិតសទសតើ ថ្វជា
ដំសណើ របសង្កើតសទសទុក្ខ។៚ (សោយ ហុ្ង្ សុវណ្តត សរត៉)   

mailto:hongsovannarethbdm@gmail.com
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ន្តមពុទនបរសិទ័ន្ដលោនសទាន  
បរចិាច គលបាក់ញបាះពុមភញសៀវញៅលបចានំ្ខ 

3 
-ឧបាសិកា េឆង សុីម និង្កូ្នសៅ -ឧបាសក្ល ីហុង ឧបាសិកាជា ណារី និង្កូ្នសៅ 
-ឧបាសិកា េបា ្ េយកេលៀង នងិ្កូ្នសៅ -សោក្ ផូ ច្នថ់ន + ជា ណាវី នងិ្កូ្នសៅ 
-ឧបាសក្ ហុង សុវណាណ្រិទធ -ឧបាសក្ ហុង សុវណាណ្េរ៉េរ -ក្ញ្ញដ  ហុង លីដ្  
-ឧបាសិកាធុយ ឈីវអនូ និង្កូ្នសៅ -សោក្ ហុង សុវណណោរា+លឹម ច្នម់ុននីរ័រនកូ្ន 
-ឧបាសិកា េមៀច យ៉ន នងិ្កូ្នសៅ - ឧបាសិកា េហា េយកឡំាង និង្កូ្នសៅ 
-ឧបាសិកា េ  ្ ណាវី +ស្វ្មី និង្កូ្នសៅ -ឧបាសិកា េ  ្ សុផាន ីនិង្កូ្នសៅ 
-ឧបាសិកា េ  ្ ប៊៊ី នងិ្កូ្នសៅ    -ឧបាសិកា ឈឺន សុន នងិ្កូ្នសៅ 
-ឧបាសិកា ឈឺន សន នងិ្កូ្នសៅ -សោក្ មា ្ន់ រិទធី+អ៊ួនស្េវ៉េរ និង្កូ្ន 
-ឧបាសិកា េថាង គឹមលន់ នងិ្កូ្នសៅ -ឧបាសិកា ប៊ុន សុវណណ នងិ្កូ្នសៅ 
-ឧបាសិកា េថាង វង្ឝ+ស្វម្ី + េថាង េវ៉េរ នងិ្កូ្នសៅ -ឧបាសិកា ប៉ូ ប៉កុ នងិ្កូ្នសៅ 
-សោក្ ហុង ប៊នុឡុង -ឧបាសិកា ហ៊ុន ច្នថ់ា -ឧបាសិកា ទន់ នវូ និង្កូ្នសៅ 
-ឧបាសិកា េខៀវ សុធី និង្កូ្នសៅ -ឧបាសក្ ហ៊ុន េហងគង់ +ទចូ ស្រុន នងិ្កូ្នសៅ 
-ឧបាសិកា សូន សុខឃាង +ស្វម្ី នងិ្កូ្នសៅ -ឧបាសិកា យ ីផលលី និង្កូ្នសៅ 
 -ឧបាសក្ ទូច ៃថ +សុខនី នងិ្កូ្នសៅ -ឧបាសិកា ឌមឹ ផលាល្ នងិ្កូ្នសៅ 
-ឧបាសិកា េសក មា ្ន នងិ្កូ្នសៅ - ឧបាសិកា អ៊នួ សុីម +ស្វ្មី និង្កូ្នសៅ 
-ឧបាសិកា េសៀក េអង នងិ្កូ្នសៅ -ឧបាសិកា េសង ឡន នងិ្កូ្នសៅ   
-ឧបាសិកាេថាង សុគ្ថ្+ស្វម្ី នងិ្កូ្នសៅ-ឧបាសក្ ឈឺន េថង+ភរិយានិង្កូ្នសៅ 
-ឧបាសក្ អ៊ុ៊ុំ ស្ង និង្ភរិយា +កូ្នសៅ -ឧបាសិកាសំ សុវណណមលលីក្+ស្វម្ី និង្កូ្ន 
-ឧបាសក្ ធូ យ៉នឧបាសិកា ធូ ស្វយទុធ នងិ្កូ្នសៅ -ឧបាសិកា អំ េ  ្ នងិ្កូ្នសៅ      
-ឧបាសិកា ជ ឺេញ៉ និង្កូ្នសៅ -ឧបាសិកា សុី នួន និង្ស្វម្ី កូ្នសៅ 
-ឧបាសិកា រ័រន សផុល +ធា  និង្កូ្នសៅ -ឧបាសិកា ជុន បូណ៌មី និង្សាឝ ម ីកូ្ន 
-ឧបាសិកា លី េឡន និង្កូ្នសៅ -ឧបាសិកា ោំង ស្េរឿន នងិ្កូ្នសៅ 
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-ឧបាសក្ឃី គង់មា ឧបាសិកាស្ម មយុេខង+កូ្នសៅ -ឧ.សិ.ជាវ សុីយន+កូ្នសៅ 
-ឧបាសក្ផ ូប៊នុេធឿន ឧបាសិកាកង រសអីូន+កូ្នសៅ -សោក្េៅ នី+មា ន្ ចនធ+ីកូ្ន  
-សោក្លសី ប៊ុន សុេខឿន និង្ស្វម្ី+កូ្ន -សោក្លសី ប៊នុ ខ្ន់ធ ីនងិ្ស្វ្ម+ីកូ្ន 
-ឧបាសិកា ប៊ុន ស្វា រ្ និង្ស្វម្+ីកូ្នសៅ   -ឧបាសិកា ផល មុ ំនិង្ស្វម្ី+កូ្នសៅ 
-ឧបាសិកា អ៊ុយ េហៀង និង្កូ្នសៅ     -ឧបាសិកា នង វណាណ្រី នងិ្កូ្នសៅ 
-ឧ.សិ. អងួ គឹមឆា និង្កូ្នសៅ -ឧ.សិ. ស្លនី សណំាង   -ឧ.សិ. ស ឡរូ+កូ្នសៅ 
-ឧបាសិកា សយ វណាណ ្នងិ្កូ្នសៅ -ឧបាសិកា ែក សខុុម នងិ្កូ្នសៅ 
-ឧបាសក្ ៃថ ប៊ុនលី ឧបាសិកា ស្យ សុខហរួ+កូ្នសៅ -ឧ.សិ.ៃថ រសីមុ ំនងិ្កូ្ន 
-ឧបាសិកា ឃី សផំននិង្កូ្នសៅ-ឧ.សិ ដ្ និង្ស្វម្+ីកូ្ន -ឧ.សិ ែង៉រនងិ្ស្វ្ម+ីកូ្ន 
-ឧ.សិ. រសី និង្ស្វម្ី+កូ្ន -ឧ.សិ. េៅ និង្ស្វម្+ីកូ្ន  -ឧ.សិ េអង នងិ្ស្វម្ី+កូ្ន 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*សព្វទានំ ធម្មទានំ ជិនាតិ 
ធមយទនឈបះអស់ទនទងំ្ពួង្។ 
សព្វរសំ ធម្មរនោ ជិនាតិ 
រសលពះធមឈ៌បះនូវរសទងំ្ពួង្។ 

សព្វរតឹ ធម្មរតិ ជិនាតិ 
សសចក្ឋីសលតក្អរក្បុង្ធមឈ៌បះសសចក្ឋីសលតក្អរទងំ្ពួង្។ 

តណ្ហ កខនោ សព្វទកុខំ ជិនាតិ 
ការអស់តណ្តា  ឈបះនូវទុក្ខទងំ្ពួង្។ 

*សនុោ បញុ្ញ សស ឧច្ចនោ 
ការសនសបំណុរ នាមំក្នូវសសចក្ឋីសុខ។ 

*និព្វវ នំ បរមំ្ សខំុ 
លពះនិព្តឝ ន ជាសុខយ៉ាង្នលក្បលង្។ 
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