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  មូលហេតុដដលនាំ ឱ្រហ ើតហ ៀវហៅ ប្រជុុំ ធមស៌ូប្រប្ររិបរតិ 
ក្នុងជីវិរប្រចុំថ្ងៃ  ហនេះជាថយីហ ើងវញិ ហោយយល់ហឃើញថាហ ៀវហៅលបជុាំ
ភាណវារខុ ហលចើន  ម៏ានចិតថដ  លមួលហោយហ ច ថីលជេះថាវ   បុងលពេះ
ពុទនសា ន ហយើងដតងដតមានចិតថលអ បុងលពេះពុទនសា នគឺឱ្កា 
មយួដថ៏្ថវថាវ និងមាន ហោយ លមបាំផុត លប ិនហបើហយើង ិ ា លពេះពុទន
សា ន ហៅលអមាន លមមានណា ់  បុងហោ សា ន ដថ្ទមនិដូច
សា នលពេះពុទនហទ ហរៀនហេើយគិត ពិចារណាហមើល ហេើយឱ្រយល់
មនុ ស បុង ហោ ហលចើនណា ់ ចាញ់ហោ  ិហល  បាំណងលោថាប ថ្ន 
(តណាា ) ដដលវាបញ្ជជ ហយើងផង បហញ្ជឆ តហយើងផង  ឱ្រហយើងរវល់  ឈវ  ់
វហងឝង ហលងលបដ ងដលផងល វងឹ (តណាា ) គ្មយ នទីបញ្ចបហ់ទ ហនេះហយើង
ពិត ជាចាំណាយហពលហវោមយួជីវតិខាតបង ់  បុងភពងងឹត ហោយឥត
ោនសាា ល់ ឥតោនហល បនូវអលមតឹរ  ថ្នអរយិ ចចធម ៌  លមរ ោន
ហេើយហយើង  ៏ ពុាំោនជួបលបទេះនូវ  ពនវឺរ យី  ហដើមផបីាំភឺវ ជីវតិហចញចា 
ពិភពអននការ ហោលគឺហ ច ីថទុ ខ  បុងវាលវដថ ងារ ហដើមផជីាផវូវរចួចា 
ទុ ខ គឺបដិបតថិនូវលពេះធម ៌ហដើមផ ីាំដរជីវតិហៅអនគត ហដើមផជីាផវូវមយួគួរ
ឱ្រលបលពឹតថហៅតាមលពេះធមផ៌ងដដល  ពឝថ្ថងហនេះ ហយើងមានជីវតិតិចតួច
ណា ់គរួដត ិ ានូវធមវ៌និយ័ហដើមផបីនថឧបនិ សយ័ ខវួនហយើង  ឱ្រជាប ់
 បុងលពេះពុទនសា ន    ។     
 អាល ័យហេតុ    ហនេះរាល់កាលខឝេះចហនវ េះ    ទាំងឡាយខញុ ាំ ូម 
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ទទលួយ ហោយ ុទនចិតថបាំផុត    នូវការរមួហោបល់ផឋល់  នូវមតិហដើមផ ី
ដ ថ្ខ ឱ្រមានភាពលាំអ ទាំងឡាយអាំពី ាំណា អ់ ់ហោ អប  ហចេះដឹង 
និង ហរៀមចផងហរៀបហរៀង លពេះធមទ៌ាំងឡាយ ហដើមផហីធឝើឱ្រហ ៀវហៅហនេះ
ោនជា លាណមតិថធមពិ៌តរប ់ហោ អប ដដលអាចជយួ រ ាំលឹ ហឃើញ  
ហដើមផោី ់ តិហោ អប     ឱ្រភាញ  រ់លឹ នឹ ដល់លពេះធមហ៌ដើមផបីណថុ េះ
នូវ ទន  បញ្ជដ   ដូ៏ចជាការខិតខាំ ពាោមពិតលោ ដនឹងមានឆនធ³
ការងាររ ់ហៅលប ប  ហោយ ុចរតិ មានហមតាថ ធមនិ៌ងគុណធម ៌ហដើមផី
ដល់ហពលហវោសាវ បហ់ៅវញិ ោនសាវ បហ់លកាមមវប ់ លពេះធមទ៌ាំងឡាយ ៏
មានតាំថ្លផងដដរ ហោយអានុភាព ថ្នលពេះធមផ៌ង  ហយើងគួរដតលបតិបតថិ  
បូជា ុាំបីអា ខ់ានហ ើយ  ! 
  បុងនម ជាអប ហរៀបហរៀងចងល ងហ ៀវហៅ លពេះធមហ៌នេះតាមពិត
ហៅខញុ ាំ ពុ៏ាំដមនជាអប ហចេះដឹង      ហលៅលជេះហចេះចាាំនូវលគបខ់វឹមសារលពេះធម ៌
វនិយ័ទាំងឡាយ ដដលមានហៅ  បុងការហរៀបហរៀងទាំងអ ់ហនេះហទ ខឹវម
សារធមទ៌ាំងឡាយ ដដល ាំពុងលោ ដ ចាំហោេះមុខហោ អប ហនេះ ខញុ ាំ
លគ្មនដ់តជាអប លបមូល ចងល ងហរៀបហរៀង លបមូលផឋុ ាំនូវលពេះពុទនវចន  លពេះ
ធម ូ៌លតមយួចាំនួន ហោយមានលពេះថ្លតបិដ ជាហគ្មលអាងហដើមផឱី្រមាន
ភាពងាយល ួល    បុងការ ិ ាលសាវលជាវ  ហដើមផោីនជាលបទីបបាំភវ ឺ  
 បុង ិចចលបតិបតថិ  តាមលពេះពុទនឱ្វាទរប ់  លពេះ មាយ  មភុទន ជាបរមលគូ
ដតប ុហណាត េះហទ !  
       ហ ៀវហៅហនេះ   លគ្មនដ់តជាការ   ចងល ងហរៀបហរៀងហោយ ហងខបខវ ី
នូវវជិាជ បញ្ជដ ដដល លពេះ មាយ  មភុទនជាលពេះបរមលគូលទង ់ោនលតា ់ដឹង 
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ោន ាំចាតក់ាតផ់្ដឋ ច ់   នូវភាពអវជិាជ ដដលរបួរតឹ  នូវជីវតិ តឝហោ  បុង
វដថ ងារ ហដើមផហីយើងោន   ិ ាហរៀន ូលត ហរៀនរ ់ ហរៀនសាវ ប ់ហដើមផ ី
 មាវ បនូ់វ ហ ច ីថសាវ បវ់លិវល់    បុងអនវង ់   វដឋ លប បហោយភាព
អវជិាជ មនិហចេះអ ់ហទ ដតប ុហណាត េះ ! 
 ខញុ ាំលពេះ រុណា ូម ាំណូមពរ ពីរលបការ គឺ ទី១ លពេះ ងឃលគប់
អងា ទាំងឡាយហបើោនអានហេើយឬខុ ជួយ ដ ដលបផងឬ ហរៀនលពេះធម៌
 ូលតមនថ ឱ្រោនដល់ តឝ បុងហោ ទាំងឡាយ ទី២ ញាតិហញាម
ទាំងឡាយ ដដលមានចិតថលជេះថាវ  បុងសា នលពេះពុទន ហបើោនអានហៅ
ហេើយមានខុ ឬលតូវ ូមអតហ់ទ ដល់អាតាយ ភាពផង !  
 ហគថាអប លោជញហចេះសាធ តគ់ងដ់តមានហភវច ឯដាំរហីជើងបនួគងដ់ត
មានជាបភុ់  ឯ ុ ហេើរហលើហមឃគងដ់តហភវចជុង ឯអនធងត់ផុលដីគងអ់ប 
ល ុ ចាបឆ់ាខញី ឯខញុ ាំហចេះតិចតូច ថួចហ ថើងគងដ់តមានហភវច  ខញុ ាំ រហ រ
ហៅហេើយមានហភវចខវេះ   ខុ ខវេះ     ូមអ ់ហោ អប ទាំងឡាយ មាន 
ហ ច ថីហមតាថ  ខនថី អភយ័ហទ ដល់អាតាយ ភាពផង   ូមចាំហរ ើនពរនិង 
លបហគនពរចូលឆាប ាំថយីខាងមុខហនេះ ូមឱ្រជបួពុទនពរទាំងឡាយ ៤ លបការ  
គឺ  អាយ    វណ្ណ ៈ   ស ខ:   រលៈ   ចូរហ ើតមានដល់ អ ់ហោ អប 
ទាំងឡាយ  លគបហ់ពលហវោ ុាំបីអា ខ់ានហ ើយ  ! 
    ខញុ ាំលពេះអងា    ូមនមសាា រចាំហោេះ ប្រះអរហនត  សមះ ស ពំុទធ  លពេះអងា
ហនេះ ដដលលពេះអងាលទងល់ប បហៅហោយ លពេះបញ្ជដ គុណ លពេះវ ុិទនិគុណ 
និង លពេះមហា រុណាគុណដធ៏ាំហធងផង ហោយខញុ ាំ ូមនមសាា រចាំហោេះ  
 លពេះ មាយ  មភុទនអងាហនេះ  ហោយហ ច ថីហគ្មរព ! 
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ិ ិិ ិ

 ខញុ ាំលពេះអងា  ូមនមសាា រចាំហោេះ  ប្រះសទធ ះំ  ទាំង  ៨៤.០០០ 
លពេះធមយ ខនន   ដដលជានិយានិ ធម ៌  លមាបដឹ់ នាំចមវង តឝ បុង 
ហោ ទាំងឡាយ ឱ្រឆវងផុតចា  វាលវដថ ងារ ហឆាភ េះហៅរ នូវហ ច ថី
 ុខ និងហ ច ថីចហលមើនដល់ខវួន ហោយខញុ ាំ ូមនមសាា រចាំហោេះលពេះ ទនមយ
ហនេះ  ហោយហ ច ថីហគ្មរព ! 
 ខញុ ាំលពេះអងា  ូមនមសាា រចាំហោេះ   ប្រះសងឃ   ទាំងពីរពួ មានលពេះ
អរយិ ងឃនិង  មយតិ ងឃ ដដល ពឝ តថនិ រទាំងឡាយនាំគ្មប  ាំណត់
ទុ ជា ( អន រតរំ រ ញ្ញដក្ខរុំ  ដោក្សស )  ជាដល បុណរ មានជីរជាតិលអ  
ដដលរាល់ ពឝ តឝ បុងហោ ទាំងឡាយ រដមងដតងដតយ ពូជធារ  ហៅ
សាបហលោេះឱ្រលូតោ ់ដុេះោល រ ីចហលមើហ ើនហ ើង ហៅជាផោ
អានិ ងសរប ់ហោ អប ទាំងឡាយ  ូមនមសាា រចាំហោេះលពេះ ងឃអងា
ហនេះ ហោយហ ច ថីហគ្មរព ។  
        សសៀវសៅសនេះមានទុំង ភាសាបាល ីភាសាសុំរាយ ធម៌សផេងៗ ស ៀរសុំរាបស់ូប្រ   
សេញពីប្រស សថ្ងសៅខ្មែរ  និសេរិតខ្មែរមក្សរៀន   នូវមហាវិ ាលយ័េឡូាលុងក្ន  សៅ
ប្រស សថ្ង   ( សៅប្សុក្ខ្មែរ  
    វរតភូំិអូរ  បឹងបត ់ហណាថ ល  ប្សុក្បាកាន  ហខតថហោធិ៍សាត ់) 
    ថ្ងៃ ពុធ   ី២៤ ខ្ម 0៣ ឆ្ន ុំ ២០១៣ ឯក្សក័្ ព.ស. ២៥៥៦ 

    ចូលរមួតថ្មវហោេះពុមភហលើ ទ ី១ ចាំននួ  ១០០០  ាល   
      ហោយលពេះ ងឃ និងពុទនបរ ័ិទទូរហៅទាំង បុងលបហទ និងហលៅលបហទ    
ហវបផាយ: senghakangkorblog.wordpress.com  / Skype: hakseng21 

ទាំន ទ់ាំនងតាមហលខ: 097 73 38 286/012 44 48 61/ ហលខថ្ថ 086 83 59 331      
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ិ ិ
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ិ ិិ ិ

    សដរេ  ំន សា  រ ទធសស  ធ ះំុំ  គណ្ហ នតុ  

  ូមឱ្រមនុ សទាំងឡាយ ទទលួយ នូវលពេះធមរ៌ប ់លពេះពុទន 
លគប់ៗ លោណ 
 រ ទធសស   ធដមះ   សក្លដោដក្ហិ  ំន សសសដរតហិ  ផររ   

  ូមឱ្រ  លពេះធមរ៌ប ់លពេះពុទនផាយហៅ  ចាំហោេះមនុ ស តឝ
ទាំងឡាយ ទូទាំង ល ហោ  
  សដរេ   សត្មត   អដវរា  ដហានតុ  

     ូមឱ្រ តឝទាំងឡាយ     ុាំមានហពៀរនឹងគ្មប   
 ចិរំ   សាសនុំ   រដ្ឋរ   

     ូមឱ្រលពេះពុទនសា ន      ទិនហៅអ ់កាលជាអដងឝងហៅ  
ិិ 
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ិ ិិ ិ

3               
បទ រភញ្ដ     ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ហបើ ហៅទាំពរ័ទី ២២ 
បទ ូលតោ ទ់ងល់ពេះពុទនសា ន ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ២២  
បទ ូលតហលើ ទងល់ពេះពុទនសា ន ... ... ... .... ... ... ... ... ... ...  ២៤ 
អភវិាទ ថា               ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ២៥ 
ឧទនរប ់នង វសិាខា ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ២៥  
 ផ្ផនក្ទី ២:    នំសាា រប្រះររនប្រ័យ 

រតនបូជា … ……  ធមន៌ម សការ ... ... ... ... ហបើ ហៅទាំពរ័ទី ២៨  
ថាឝ យបងាាំលពេះពុទនរតន ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ២៨ 
ថាឝ យបងាាំលពេះធមរ៌តន ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ៣៤  
ថាឝ យបងាាំលពេះ ងឃរតន ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ៣៨  
បណាមគ្មថា      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ៤២   
ឧកា  ភា ិហតាវាទ ហងខប ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ៤២  
វនធ ម ិពុទនាំ ពុទនោទនមសាា រគ្មថា ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ៥០                   
ថាឝ យបងាាំ ុាំហ ច ីថ ុខ    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ៥១  
អាកា ោឌ  ឧទធិ គ្មថាហដើមផហី ច ថី ុខ ... ... .... ... ... ... ... ... ៥៤  
 ហពឝ បុរតទិមាយ ទ ទិសា ុ ហមតាថ ផរណេះ ... ... .. ... ... ... ... ៥៥  
ហហាតុ  ពឝាំ  ុភមងាល ថា ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ៥៦  
ោ ហទវតា បតថិទនគ្មថា  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ៥៧  
យាំ  ិញ្ច ិ បតថិទនគ្មថា   ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .  ៥៩  
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ិ ិិ ិ

ឧទធិ  ុ លផលបុណរ  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ៦១ 
នហមាការអដឌ ាំ ៨ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .... ....  ៦២ 

       ផ្ផនក្ទី ៣:   រដចចដវក្ខណ្ៈ រិចរណាឆាន់ដហើយ  
ធាតុបផចចហវ ខណ   ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... .ហបើ ហៅទាំពរ័ទី ៦៤  
បដិ ូលបផចចហវ ខណ   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ៦៦  
តងខណិ បផចចហវ ខណ  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....  ៦៧  
អតីតបផចចហវ ខណ      ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ៧០  
ផ្ផនក្ទី ៤: ធំ៌សូប្រំនត សិរីំងគលដ្ល់សរេសរេក្នុងដោក្  ធំ៌រូចៗ 

អហញ្ជជ ើញពួ ហទវតា  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ហបើ ហៅទាំពរ័ទ ី ៧៥ 
 ហគា កាហម  តថិបរតិថ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ៧៥  
នមសាា រ .... .... .... .... ... ...  រណគមន ៍  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ៧៦ 
 មភុហទន  បរតិថ   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .. ៧៧  
ហយ  នថ  មងាលបរតិថ  ... ... ... ... ... ... ... ... ....  ... ... ... ... ... ... .. ៧៨ 
ឯវហមយ  មងាល ូលត ១២ ង ... ... ... ... ... ... .... . ... ... ... ... ... .. ៨១  
បណិធានហតា រតន ុតាថ រហមាម  ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ... .. ៨៦  
 រណីយហមតថ ូលត ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ៨៧  
វរូិបហ ខ ខននបរតិថ   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... . ៩១  
ឧហទតយោច  ហមារបរតិថ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ៩៤  
យ ហតាេាំ អងាុលិមាល  ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ៩៦ 
យនធុន អភយបរតិថគ្មថា   .... ... .... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .    ៩៩  
មហាកា ជយបរតិថគ្មថា  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ១០១  
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  ាតាឝ  អាោនដិយបរតិថគ្មថា  ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ...     ១០៣  
អតទិហោហ  វដថ បរតិថ  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ១០៥  
ផ្ផនក្ទី ៥: ធំ៌សូប្រំនត សិរីំងគលដសចក្តីស ខដ្លស់រេដោក្ ធំធ៌ុំៗ 

នហមាហម អាោនដិយបរតិថ ... ... ... ... ... ... ... ហបើ ហៅទាំពរ័ទី ១០៨  
 ិរធិី ជាមងាលច ាវា  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ១១៣ 
វបិ ស ិស អាោនដិយបរតិថ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .  ១១៧  
ោនីធ ភូតា រតន ូលត ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ១២៣  
ោេុាំ ពុទនជយមងាល   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ១៣២  
ពេុាំហវ  រណទីបិកាគ្មថា ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ១៣៧  
មហាហគ្មតម ធាតុហចតិយនម សការគ្មថា ... ... ... ... ... ... ... .. ១៣៩  
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 ាំសាហរ ហោជឈងាបរតិថ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ១៥២  
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 តិបផោឌ ន ុតថ    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ១៥៤  
អនុតថរ ាំ ធមយច ាបផវតថន ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ១៥៦  
ធមយច ាបផវតថន ូលត ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ១៦០  
យនថាំ អនតថល ខណ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ១៧៧  
អនតថល ខណ ូលត ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ១៧៨ 
អាទិតថបរោិយ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ១៩១  
អាទិតថបរោិយ ូលត ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ១៩៣  
គិរមីាននធ ូលត     ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ២០៥ 
ោរម ី៣០     ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ២០៥  

ទ មាំ  ហោជឈងាបរតិថាំ  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....  ២២៨ 
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មហាចុនធហោជឈងា ុតថោហោ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ២៣៧  
មហាហមតថិ ូលត   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ២៣៩  
មហា មយ័ ូលត ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ២៤២  
 ពឝតាំោលីយាំ … … …  ធមម៌ហាហមឃ ... ... ... ... ... ... ... ... ២៥០  
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អភណិា បផចចហវ ខណោហោ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ២៧២ 
ហមតាថ និ ាំ  ុតថោហោ  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  ២៧៦  

   ផ្ផនក្ទ ី៧:  ភត្មត ន ដមទនាវធ ី គ ឺ ធំស៌ូប្រឆាន់ដហើយ  
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យ យឹហទវតា ទិ សទ ខិណាហមាទន  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ២៨៦  
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ិ ិិ ិ

      បទសរភញ្ញ  និង  នមស្កា រ 

បទនិពននរប ់ហោយ សដ េំចប្រះំហាស ដំធាធរិរី ជនួ ណារ ជោតញ្ញា ជោ    

        ប្រះសងឃរា  គណ្:មហានកិាយ 
   ូមថាឝ យបងាាំ ប្រះស ពំុទធ      លបហ ើរបាំផុត  បុងហោកា 
ជាលគូថ្នមនុ សនិងហទោឋ            លទងល់តា ់ហទ នលបហៅ តឝ 
ចងអុលឱ្រហដើរ ផវូវ ណាឋ ល  មាគ៌្មលតកាលអាច មាច ត ់
ទុ ខភយ័ចថ្លង ឱ្រខាច យោត ់     អាចកាត ់ងារទុ ខោន ។ 
 សា នលពេះអងាហៅ ពឝថ្ថង    តឝមាននិ សយ័ពីបូរាណ 
លបឹងហរៀនលបឹងសាឋ ប ់ហចេះចាាំោន    កានត់ាមលាំអាន ោន ថី ុខ  
ឥតមាន ុខណា ហ ើយ ថី ងប ់ បញ្ចបល់តឹម ុខ ឃ្លវ តចា ទុ ខ 
តាាំងពីហោ ហនេះ តហៅមុខ  ថី ុខនឹងមាន ហលោេះធម ៌ងប។់ 
 ខញុ ាំ ូមបងាាំ ហឆាភ េះ ប្រះធំ៌ ប្រះសងឃបវរ ទាំងលគប ់ពឝ 
រមួជាថ្លតរត័ប គូរហគ្មរព ជាមវបល់តជា  ់ថ្នហោកា ។ 
លពេះរូបលពេះធាតុ ថ្ន ប្រះរ ទធ       វ ុិទនតាងអងា ប្រះសាសាេ  

 ូមគុណថ្លតរត័ប ជយួ ហខមរា   ឱ្រោន ុខា តហរៀងហៅ។  
        
          ទរសូប្រោក្់ទង ់  ប្រះរ ទធសាសនា              

បទនិពននរប ់ សដ េំចប្រះំហាស ដំធាធរិរី  ជួន  ណារ  ហជាតញ្ជដ ហណា 

ប្រះសងឃរា  គណ្:ំហានិកាយ ព.  ២៤៩៥ គ .  ១៩៥១  
ជាតិហយើងអប កានស់ា ន     លតូវដឹងចា ់ថាលពេះពុទន 
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ិ ិិ ិ

ជិនល ីលទងម់ានឆពឝណត រងស ី គឺលពេះរ ីយទាំងលោាំមយួពណ៌  
ផាយហចញពីលពេះកាយលទង ់    រុងហរឿងឫទិនរងាលបហ ើរបវរ 
ហឆឝៀលឆាឝ តក់ាយហឆើតឆាយលអ   ទាំងលោាំមយួពណ៌ល  ់ 
លអហសាភា  ាំហណើ តថ្នលពេះរ ីយ   ហ ើតហោយោរមថី្ន 
លពេះភគវា ហធើឝទនឥតមានរុញរា កាលដដលហៅជាលពេះ   
ហោធិ តឝ រ ីយពណ៌ហខៀវហនេះ   ណាកាលហឆាៀលហនលតា 
លទងហ់ោយចិតថកាត ់                 ហធឝើទនដល់ឥនធលោេយណ៌ 
ពិតកាលហៅជា ស                  លតនមល ីភរិាស្ត ថ ។ 
រ យីពណ៌ហលឿងភឺវថាវ                  កាលដដលលទងអ់ារសាច ់
ដផហធឝើមា  បិទពុទនរូបភឺវ          ឱ្ភា   លពេះឥស្តនធជាង 
មា លទងថ់្វបណឍិ ត               រ ីយល េមហនេះណា    
កាលដដលមាតាព ់ខាាំ           វបពិ់តបទុម  ូបឋូរជីវតិ     
កាតហ់បេះដូងបិទហធឝើថាប ាំមាតា      រ យីពណ៌ ុទនសាធ     
កាលដដលលពេះោទហវ សនថរ ស   លតា ឱ្រទនដាំរ ីហសាភា 
ដល់ លោេយណ៍លោថាប យ         ហោធិញាណ  រ ីយពណ៌ 
ដូចហជើងេងស កាលមាតាលទង ់  យ ខចាបយ់ ោន   វជិាជ  
ធរអារសាចខ់វួនលោណ           ឱ្រយ ខសាមានរ ីុបឋូរជីវតិ 
រ យីពណ៌ហផវ ពណត រាយ         កាលជាទនាយហ យ្ េះ  
ហសាមបណឍិ ត ឱ្រទនសាច ់   ្មជីវតិ ដល់ឥនធ 
លោេយណ៍ពិតថាអតអ់ាហារ      រ យីហខៀវហលឿងល េម     
 េងសោទលពមភវហឺផវ អសាច ររ លតូវជាលោាំមយួលបការ      
ទាំងចា ់ ុមារចូរចាាំទុ ហអើយ ។ 
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      រទសូប្រ     ដលើក្ទង់    ប្រះរ ទធសាសនា                      
     បទនពិននរប ់ សដ េំចប្រះំហាស ដំធាធរិរី   ជនួ  ណារ  ហជាតញ្ជដ ហណា 
     ប្រះសងឃរា  គណ្:ំហានកិាយ     ព.  ២៤៩៥     គ.  ១៩៥១  
 ូមហមើលទងជ់យ័    ឆពឝណត រងស ី ដដលមានរ យីភវលឺ  ់លអ   
ហខៀវហលឿងល េម  លពមទាំងពណ៌    េងសោទនិងពណ៌ដភ៏វហឺផវ ។   
លបហទ តូចធាំ        ោន យ័លគសាយ គម   ជុាំនុាំគ្មប ហលចើអហន      
លពមយ រ យី      លពេះពុទនគរួហលត      លបហ ើរពនហ់ព ថ្ល  នវង ។ 
ហធើឝជា ញ្ជដ           ទងជ់យ័សា ន    ថ្ន មភុទនធាំចមផង      
ចូរហយើងរាល់គ្មប      យ ចិតថចាាំចង        នឹ ដល់លពេះអងាជាអមាច  ់។ 
ហទេះជាតិហផសងគ្មប    ល៏តូវដឹងថា            ុទន ឹងដតជាពុទនសា ន ៍ 
លតូវមានសាមគាី   ទាំងហ យងទាំងចា ់  លបឹងដលបងឱ្រណា ់លគប់ៗ គ្មប ។ 
 ូមសា នលពេះពុទន   ថាុ ាំហថាើងខភ ់ផុត   រុងហរឿងវ ុិទនថ្ថវថាវ     
ហេើយមានជយ័   ហជាគផាយហពញហោកា   ហោយជនលជេះថាវ រាបហ់លចើន 
ោនមានចិតថហ បហា   ហគ្មរពបូជា    ចាំហោេះ ប្រះធំ៌      ដ ៏លាណ  
ទាំងមនុ សហទវតា      ហ បហាលគបល់ោណ   លោថាប ចងោ់នហ ច ថី ុខ  
ហយើងហខមរជាតិ      នាំគ្មប ខយីឃ្លយ ត         កានធ់មនឹ៌ងោនផុតទុ ខ  
របួរមួសាមគាី                       ពីហនេះហៅមុខ         ហយើងនឹងោន ុខ 
ហ សម ានថលតាណ          លពមហលពៀងលបលពឹតថ   កានធ់ម ុ៌ចរតិ   
ហឆាភ េះហៅកានោ់ននិោឝ ន   ជាទីផុតទុ ខ            ោន ុខហ សម ានថ   
ជាតិហយើងនឹងោនហសាយ ុខា  ។ 
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      អភិវាទក្ថា  
     អហុំ    រខីញុ ាំបងាាំវនធ           ហឆាភ េះប្រះភគវា        ប្រះធំ៌ ថ្ថវថាវ             
 លពមទាំងប្រះសងឃ    ផូរផង ី់ោ   ចិនថ លាំអុត    ប្រះរ ទធនិយាំ ។                                   
    ូមឱ្រ ពឝ តឝ  បដិបតថិតាមធម ៌ សា នបវរ  លអដូចលពេះនម   
 អរហុំសមះ    គ្មយ នការទ ទ់ម      ិហល រវាម  រវាត ូនរបង ់។ 
      ូមឱ្រសា នសមះ ស ពំុទធ    បរ ័ិទហមាេះមុត   រមួចិតថលទលទង ់      
 ឋតិហថរចិរកាល      អភោិលហោយ ងឃ      
 លពមហលពៀងហសាយ េះលតង ់   ផចិងផចង ិ់កាខ  ។         
      ូមមនុ សហទវតា       មានការហគ្មរព        ទាំងថ្ថងទាំងយប ់    
  បុងលពេះសា ន       ូមោន ហលមច     ដូច ថីលោថាប     
  អ ់នូវតណាា           ទុកាខ ចបហ់ហាង  ។                   
      ( និពននហោយហោ លគូអគាបណឍិ តធមាយ ចាររ ប ុត សាវងស )  
      ឧទានររស់នាង វសាខា 
         ហៅហពលហវរវតថថាឝ យចាំហោេះ ងឃ      រចួហេើយគ្មតម់ានបីតិនាំ 
         ូនហៅរហដើរលបទ សិណ លពេះវហិារ  ហេើយោនបនវឺ  ឧទនមាន 
                 ហ ច ីថដូហចាប េះថា  
  ហ ច ីថលតិេះរេិះរប ់ខញុ ាំថា         ហតើហៅហពលណាខញុ ាំោនថាឝ យទន     
នូវលោសាទថយីតាមលទពរដដលមាន      
             ជាវហិារទនថាឝ យចាំហោេះ ងឃ   ។ 
  ហ ច ថីលតិេះរេិះរប ់ខញុ ាំថា      

ិ ិ
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          ហតើហៅហពលណាខញុ ាំោនឱ្នអងា 
     ថាឝ យដលគពូ ហខបើយហោយចិតថផចិតផចង ់    
        ចាំហោេះដល់ ងឃដដលគង ់បុងវតថ ។     
 ហ ច ីថលតិេះរេិះរប ់ខញុ ាំថា  
          ហតើហៅហពលណាខញុ ាំោនថាឝ យភតថ      
     ផសាំហោយមាំ  ហធើឝហោយេយតច់ត ់    
          ោ ភតថជាអាហារទន  ។ 
  ហ ច ថីលតិេះរេិះរប ់ខញុ ាំថា  
         ហតើហៅហពលណាជួបលពេះលទង ់
     ញាណលពមទាំងលពេះ ងឃ ទន ខញុ ាំមាន     
         ថាឝ យចីវរទន ាំពតស់ាចល់អ  ។ 
  ហ ច ីថលតិេះរេិះរប ់ខញុ ាំថា         
          ហតើហៅហពលណាជួប ងឃបវរ   
     ថាឝ យហភ ជជ ទឹ ឃយុ ាំហលបង ារ      
     ទឹ ហោេះហគ្មលអនិងទឹ អាំហៅ។  
  ម ដល់ឥ ូវខញុ ាំោន ហលមច  
                   លគបមុ់ខហល ចោចឥ់តមាន ល់ហៅ        
     ខញុ ាំោនថាឝ យទន បទុ់ ោ ងហលៅ        
             បុងដាំហណើ រហៅកានល់ពេះនិោឝ ន ។ 
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        ររនរូជា 

 ឥដំហិ   ទីរធូបាទិសកាា ដរហិ  រ ទធុំ  ធ ះំុំ  សងឃ ុំ 

 អភិរូជយាំិ   មត្មរិត្មទីនុំ    គ ណ្វនាត នញ្ច    

 ំយហញ្ច    ទីឃររតុំ   អត្មា យ  ហិត្មយ  ស ខាយ 

     ផ្ប្រថាៈ ខញុ ាំលពេះ រុណា  ូមបូជាចាំហោេះនូវ  លពេះពុទន លពេះធមល៌ពេះ
 ងឃ ជាមាច  ់ហោយហលគឿង  កាា រ ទាំងឡាយ មានហទៀននិងធូប
ជាហដើមហនេះ     ហដើមផហី ច ីថចាំហរ ើន     ហដើមផជីាលបហោជន ៍   ហដើមផ ី
ហ ច ថី ុខ ដល់អប ដម៏ានគុណទាំងឡាយ  មានមាតាបិតាជា
ហដើមផង ដល់ខញុ ាំលពេះ រុណាផង  អ ់កាលជាអដងឝងហៅហហាង ។                    
                            ធំ៌នំសសការ  

            នដម  រសស  ភគវដត្ម  អរហដត្ម  សមះ ស ពំុទធសស ។ សូប្រ ៣ ដ្ង    

 ផ្ប្រថាៈ រ ីិរោិនម សការថាឝ យបងាាំ ថ្នខញុ ាំលពេះ រុណា ចូរ
មានដល់លពេះដម៏ានលពេះភាគអងា ហនេះលពេះអងាជា លពេះអរេនថដ៏
លបហ ើរ លទងល់តា ់ដឹងនូវហញយរធមទ៌ាំងពួង  ហោយលបថ្ពចាំហោេះ
លពេះអងា   ឥតមានលគូអាចាររណាលបហៅ លពេះអងាហ ើយ ! 
                                   ថាេ យរងគុំប្រះរ ទធររន 

  ដយា  សននិសិដនាន      វរដោធិំូដល   មរ ំ    

  សដសនុំ   ំហរឹ   វដជដយោ 

 

 

ិ ិ
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  សដមព ធិម   គចឆិ    អននតញាដណា    

  ដោក្ រតដម    រុំ  រនមំិ   រ ទធុំ    

 ផ្ប្រថាៈ     ប្រះសមះ ស ពំុទធ    អងាឯណា   លទងគ់ងច់ាំហរ ើននូវលពេះ
អានោណ សតិ មយោឌ ន  ហលើរតនបលវ័ងា   ហលកាមមវបហ់ោធិលពឹ ស
ដល៏បហ ើរ ោនផ្ដច ញ់នូវមារាធិរាជលពមទាំង ហ នដហ៏លចើន ហេើយ
លទងល់តា ់ដឹងនូវ   មាយ  ហមាភ ធិញ្ជដ ណមានលោជាញ រ ទីបាំផុតគ្មយ ន 
លពេះអងាលបហ ើរជាង តឝហោ  ខញុ ាំលពេះ រុណា ូមលកាបថាឝ យបងាាំ 
នូវលពេះ មាយ  មភុទនអងាហនេះហោយហគ្មរព  ! 
        ដយ   ច  រ ទាធ   អរីត្ម   ច   ដយ  ច  រ ទាធ   អនាគត្ម  

         រចចុរបនាន    ច  ដយ   រ ទាធ      អហុំ   វនាា ំិ   សរេទា    

      ផ្ប្រថាៈ   ប្រះសមះ ស ពំុទធ ទាំងឡាយអងាឯណា ដដលោនលតា ់
ជាលពេះពុទននិោឝ ន នវង  ហៅហេើយ ថ ីប្រះសមះ ស ពំុទធ ទាំងឡាយអងា
ឯណា      ដដលនឹងោនលតា ់ជា      លពេះពុទន បុងកាលខាងមុខ ថី   
ប្រះសមះ ស ពំុទធ    ទាំងឡាយអងាឯណា  ដដលោនលតា ់ជាលពេះពុទន
 បុងភលទ បផ ហនេះ ថី ខញុ ាំលពេះ រុណា ូមលកាបថាឝ យបងាាំនូវ  ប្រះសមះ  
ស ពំុទធ ទាំងឡាយហនេះលគបក់ាលទាំងពួង ។ 

   រដអោ នកាយវាច ដហើយត្មុំងចិរតរលឹក្ដ្ល់ប្រះរ ទធគ ណ្ ទាុំង ១០ ប្រះនាំ 

               ឥររិ  ដសា  ភគវា    អរហុំ     សមះ ស ពំុដទាធ    

             វជាា ចរណ្សំបដនាន      ស គដត្ម  ដោក្វទូ   អន រតដរា   

ិ ិ

ិ ិ ិិ 
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             រ រិសទ ះំសារងិ  សត្មា ដទវំន សានុំ   រ ដទាធ     ភគវារ   

ផ្ប្រថាៈ  ឥររិ ដសា  ភគវា  អរហុំ   លពេះដម៏ានលពេះភាគអងាហនេះ 
លទងន់មថា អរហុំ ហលោេះលពេះអងាឆាង យចា  ឹ  លតូវហោលគឺ
 ិហល   លពមទាំងវា ន គឺកាយបហោគ នឹងវចីបហោគ  សមះ
ស ពំុដទាធ  លទងល់ពេះនមថា សមះ ស ពំុដទាធ  ហលោេះលពេះអងាលតា ់ដឹងនូវ
ហញយរធមទ៌ាំងពួងហោយលបថ្ពចាំហោេះ លពេះអងាឥតមានលគូអាចាររ
ណាលបហៅលពេះអងាហ ើយ  វជាា ច   រណ្សំបដនាន     លទងល់ពេះនមថា 

វជាា ចរណ្សំបដនាន  ហលោេះលពេះអងាបរបូិណ៌ហោយ វជិាជ  ៣និង វជិាជ ៨ 
និងចរណ  ១៥ ស គដត្ម លទងល់ពេះនមថា ស គដត្ម ហលោេះលពេះអងា
មានដាំហណើ រលអោង ហៅកាន ុ់នធរសាទ ន គឺអមតមហានិោឝ ន  

ដោក្វទូ  លទងល់ពេះនមថា ដោក្វទូ   ហលោេះលពេះអងាលជាបចា ់នូវ
ថ្លតហោ  អន រតដរា លទងល់ពេះនមថា អនុតថហរា ហលោេះលពេះអងា លបហ ើរ
ហោយ ីោទិគុណរ បុគាលណាមយួហ ើយគ្មយ នរ រិសទ ះំសារងិ លទង់
លពេះនមថា រ រិសទ ះំសារងិ ហលោេះលពេះអងា ជាអប ទូនយ ន  នូវបុរ 
ដដលមានឧបនិ សយ័  គូរនឹងទូនយ នោន  សត្មា ដទវំន សានុំ  លទង់
លពេះនមថា  សត្មា ដទវំន សានុំ ហលោេះលពេះអងាជាសាសាឋ ចាររថ្នហទវ
តា និង មនុ សទាំងឡាយ រ ដទាធ  លទងល់ពេះនមថា រ ដទាធ   ហលោេះលពេះ
អងាលតា ់ដឹងនូវចតុរារយិ ចច   ហេើយញុាាំងអប ដថ្ទ   ឱ្រលតា ់

ិ ិ

ិិ 

ិ ិ

ិ ិ

ិ ិ

ិ ិ
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ដឹងផង  ភគវា លទងល់ពេះនមថា ភគវា ហលោេះលពេះអងា មានដាំហណើ រ
ហៅកានថ់្លតភព ខាជ  ហ់ចាលហេើយ គឺថាលពេះអងាមនិលត បហ់ ើត
ហទៀតហ ើយ ។ 

                    ប្រកាសដរតជ្ាខលនួដោយោក្យសចចៈថាៈ 

      នរាិ   ដំ  សរណ្ុំ  អញ្ញុំ     រ ដទាធ    ដំ  សរណ្ុំ  វរំ 

      ឯដរន    សចចវដជាន         ដហារ   ដំ  ជយំងគលុំ  ។ 

   ផ្ប្រថាៈ    នរាិ  ដំ  សរណ្ុំ  អញ្ញុំ     វតទុដថ្ទជាទីពឹងទីរលឹ ថ្នខញុ ាំ
លពេះ រុណាមនិមានហ ើយ   រ ដទាធ   ដំ  សរណ្ុំ   វរំ   មានដតលពេះ
ពុទនជាមាច  ់    ជាទីពឹងទរីលឹ  ដល៏បហ ើររប ់ខញុ ាំលពេះ រុណា  ឯដរន

សចចវដជាន ដហារ  ដំ  ជយំងគលុំ  ូម ិរ ួី ថីជយមងាលចូរមាន
ដល់ខញុ ាំលពេះ រុណា ហោយ ិរោិហោលនូវោ រ ចច ហនេះ ។ 
                    សូំខមដទាសចុំដោះប្រះរ ទធជាមច ស់ថាៈ 
         ឧរតំដងគន  វដនាហុំ   បាទរុំស ុំ    វរ រត ុំំ   រ ដទធ   

         ដយា   ខលិដត្ម   ដទាដសា   រ ដទាធ    ខំរ រុំំ ុំំ  ។ 

    ផ្ប្រថាៈ   ឧរតំ ដងគន  វដនាហុំ  បាទរុំស ុំ  វរ រត ុំំ   ខ្ញុំលពេះ រុណា ូម
ថាឝ យបងាាំ នូវលអងធូលីលពេះោទ ថ្នលពេះ មាយ  មភុទនដល៏បហ ើរ
ខភងខ់ភ ់ហោយអវយវ  ដឧ៏តថមគឺតផូង រ ដទធ  ដយា ខលិដត្ម ដទាដសា  

ហទ ឯណាដដលខញុ ាំលពេះ រុណា ហធើឝឱ្រភាវ ាំងភាវ ត ់ ហេើយ បុង លពេះ
ពុទនជាមាច  ់  រ ដទាធ   ខំរ  រុំ  ំ ុំំ   ូមលពេះពុទនជាមាច  ់អតនូ់វហទ  
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ហនេះ  ដល់ខញុ ាំលពេះ រុណា   ។ 

         ថាេ យរងគុំប្រះធ ះំររនៈ 

 អដ្ឋងគិការិយរដថា   ជនានុំ    ដមក្ខរបដវសាយ    

 ឧជូ   ច   ំដគគ     ធដមះ      អយុំ    សនតិក្ដរា   

 រណ្ីដត្ម  និយោនិដកា  រុំ     រនមំិ     ធ ះំុំ  ។ 

        ផ្ប្រថាៈ   ប្រះសទធ ះំ    ឯណាជាធមល៌ប បហោយអងាលបការជា
គនវងដាំហណើ រ  ថ្នលពេះអរយិបុគាលជាមាច  ់   ជាផវូវដល៏តង ់បុង ិរោិ
ញុាាំងជនដដល    លោថាប នូវលពេះនិោឝ ន   ឱ្រចូលហៅកានល់ពេះនិោឝ ន  
ោនលពេះធមហ៌នេះជាធមហ៌ធឝើឱ្រលតជា  ់ រមាង បប់ងនូ់វហភើវងទុ ខ ហភើវង
 ិហល ជាធមដ៌ឧ៏តថម ជាគុណញុាាំង តឝ ឱ្រហចញចា  ងារទុ ខ 
ខញុ ាំលពេះ រុណា ូម លកាបថាឝ យបងាាំនូវ  លពេះ ទនមយហនេះហោយហគ្មរព   
        ដយ  ច  ធមះ  អរីត្ម   ច      ដយ  ច ធមះ   អានាគត្ម  

          រចចុរបនាន   ច  ដយ  ធមះ        អហុំ   វនាា ំិ    សរេទា  ។ 

    ផ្ប្រថាៈ    ប្រះធំ៌   ទាំងឡាយឯណា   ដដលជាធមរ៌ប ់ ប្រះ
សមះ ស ពំុទធ ដដលនិោឝ ន នវង ហៅហេើយ ថីលពេះធមទ៌ាំងឡាយ
ឯណា ដដលជាធមរ៌ប ់ ប្រះសមះ ស ពំុទធ នឹងមានម  បុងកាលខាង
មុខ ថ ី ប្រះធំ៌  ទាំងឡាយឯណាដដលជាធមរ៌ប ់  ប្រះសមះ ស ពំុទធ 
លទងល់បតិសាឌ នទុ  បុងកាល ពឝថ្ថងហនេះ ថី ខញុ ាំលពេះ រុណា ូមលកាប
ថាឝ យបងាាំនូវលពេះធមទ៌ាំងឡាយហនេះលគបក់ាលទាំងពួង  ! 
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     រដអោ នកាយវាច  ដហើយត្មុំងចិរត  រលឹក្ដ្ល់ធ ះំគ ណ្ថាៈ 

 សាេ កាខ ដត្ម    ភគវត្ម    ធដមះ    សនាិដ្ឋិដកា   អកាលិដកា 

 ឯហិរសសិដកា  ឱរនយិដកា  រចចរតុំ  ដវទិរដោេ   វញ្ញហូីរ       

  ផ្ប្រថាៈ   សាេ កាខ ដត្ម   ភគវត្ម   ធដមះ    លពេះបរយិតថិធមគ៌ឺលពេះថ្លត
បិដ ជាធមគ៌ឺលពេះដម៏ានលពេះភាគ លទងល់តា ់ ដមថងហេើយហោយ
លអ ធដមះ  លពេះនពឝហោ ុតថរធមម៌ាន ៩ លបការគឺ មគា៤ ផល៤ 
និោឝ ន១ សនាិដ្ឋិដកា ជាធមគ៌ឺលពេះអរយិបុគាលទាំងពួងដឹងពិតហឃើញ
ពិតហោយបចចហវ ខណញ្ជដ ណ គ ឺថានឹងោនដឹងហោយសាថ ប ់ហោយ  
ហជឿ បុគាលដថ្ទហនេះ    ៗ    ហ៏ទ      គឺហឃើញចា ់ហោយខវួនឯង 

អកាលិដកា  ជាធមឱ៌្រនូវផលមនិរងច់ាាំកាល  គឺថាកាលហបើលពេះអរយិ
មគាហ ើតហ ើងហេើយ លពេះអរយិផល ហ៏ ើត បុងលាំោបគ់្មប មនិោន
យឺតយូរហ ើយ ឯហិរសសិដកា  ជាធមគ៌ួរដល់  ឯេិប សវិធិី គឺថាហបើ
លពេះអរយិបុគាល  ដដលោន ហលមចមគាផលហេើយ  គ៏ួរនឹងហៅ
បុគាលដថ្ទឱ្រចូលម ហមើលោន ឱរនយិដកា ជាធមគ៌ឺលពេះអរយិ
បុគាល  គបផបីហងាអ នចូលម ទុ  បុង   ខវួនហោយអាំណាចថ្នភាវន 

រចចរតុំ ដវទិរដោេ វញ្ញហូិ   ជាធម ៌គឺអប លោជញទាំងឡាយ មានឧគឃដិត
ញ្ដូ បុគាលជាហដើម គបផដីឹង គបផហីឃើញចា ់  បុងចិតថថ្នខវួន !  
   ប្រកាសដរតជ្ាខលនួដោយោក្យសចចៈថា  

        នរាិ  ដំ  សរណ្ុំ  អញ្ញុំ  ធដមះ   ដំ សរណ្ំ  វរំ   

ិ ិ

ិ ិ ិ ិ
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          ឯដរន  សចចវដជាន   ដហារ    ដំ  ជយំងគលុំ ។  

      ផ្ប្រថាៈ  នរាិ   ដំ   សរណ្ុំ    អញ្ញុំ   វតទុដថ្ទជាទីពឹងទីរលឹ ថ្នខញុ ាំ
លពេះ រុណាមនិមានហ ើយ ធដមះ  ដំ  សរណ្ុំ  វរំ មានដតលពេះធមជ៌ា
មាច  ់ ជាទីពឹងទីរលឹ   ដល៏បហ ើររប ់ខញុ ាំលពេះ រុណា   ឯដរន    សចច

វដជាន  ដហារ   ដំ  ជយំងគលុំ  ូម ិរ ួី ថីជយមងាលចូរមានដល់  
ខញុ ាំលពេះ រុណាហោយ ិរោិហោលនូវោ រ ចច ហនេះ !  
                            សូំខមដទាសចុំដោះប្រះធំ៌ជាមច ស់ថាៈ 

          ឧរតំដងគន   វដនាហុំ         ធ ះំញ្ច   ទ វធុំ  វរំ  ធដ ះំ   

         ដយា  ខលិដត្ម  ដទាដសា    ធដមះ   ខំរ   រុំ  ំ ុំំ  ។ 

 ផ្ប្រថាៈ  ឧរតំដងគន  វដនាហុំ  ធ ះំញ្ច    ទ វធុំ   វរំ   ខញុ ាំលពេះ
 រុណា ូមថាឝ យបងាាំនូវលពេះធម ៌ ដល៏បហ ើរ មានពីរលបការគឺ លពេះ
បរយិតថិធម ៌ និង លពេះនពឝហោ ុតថរធម ៌ ហោយអវយវ  ដឧ៏តថមគឺ
តផូង ធដ ះំ  ដយា ខលិដត្ម  ដទាដសា  ហទ ឯណាដដលខញុ ាំលពេះ រុណា 
ហធើឝឱ្រភាវ ាំងភាវ តហ់េើយ បុង  លពេះធមជ៌ាមាច  ់ ធដមះ   ខំរ   រុំ  ំ ុំំ  
 ូមលពេះធមជ៌ាមាច  ់អតនូ់វហទ ហនេះ  ដល់ខញុ ាំលពេះ រុណា   ។ 
               ថាេ យរងគុំប្រះសងឃររនៈ 

 សដងោ    វស ដទាធ    វរទក្ខិដណ្ដយោ    សនតិន្រនាិដយា   

        សរេំលរបហីដនា    គ ដណ្ហិដនដក្ហិ    សំិទធិរដត្មត  

  

ិ ិ

ិិ 

ិិ 
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         អនាសដវា    រុំ     រនមំិ    សងឃ ុំ   ។ 

 ផ្ប្រថាៈ លពេះអរយិ ងឃឯណា ដប៏រ ុិទនវហិ  ជា
ទ ខិហណយរបុគាលដល៏បហ ើរមានឥស្តនធីយរមាង បហ់េើយ មានមនធិលគឺ
រាគ្មទិ ាិហល ទាំងពួង បនាតប់ងហ់េើយជាលពេះ ងឃដល់ហេើយ
នូវ ិរោិ ហលមចហោយគុណទាំងឡាយដហ៏លចើន ជាលពេះ ងឃមាន
អា វធមម៌និមាន  គឺ   ថាជាលពេះខីណាល ព  ខញុ ាំលពេះ រុណា ូម
លកាបថាឝ យបងាាំនូវ  លពេះអរយិ ងឃ ហនេះហោយហគ្មរព ! 
              ដយ  ច  សងោ  អរីត្ម  ច   ដយ  ច សងោ  អានាគត្ម   

            រចចុរបនាន    ច  ដយ  សងោ   អហុំ    វនាា ំិ    សរេទា  ។ 

     ផ្ប្រថាៈ   លពេះ ងឃទាំងឡាយឯណា    ដដលជាលពេះ ងឃោន
 ហលមចមគា និង ផល នវងហៅហេើយ ថី លពេះ ងឃទាំងឡាយ
ឯណា  ដដលជាលពេះ ងឃ នឹងោន ហលមចមគា និង ផល បុងកាល
ខាងមុខ ថី លពេះ ងឃទាំងឡាយឯណា ដដលជាលពេះ ងឃោន
 ហលមច មគា និង ផល  បុងកាលជាបចចុបផនបហនេះ ថី ខញុ ាំលពេះ រុណា
 ូមលកាបថាឝ យបងាាំនូវលពេះ ងឃទាំងឡាយហនេះលគបក់ាលទាំងពួង   
  រដអោ នកាយវាច  ដហើយត្មុំងចិរតរលឹក្ដ្ល់សងឃគ ណ្ថាៈ 

 ស រដ្ិរដនាន        ភគវដត្ម សាវក្សដងោ    

 ឧជ រដ្ិរដនាន       ភគវដត្ម សាវក្សដងោ 

 ញាយរដ្ិរដនាន      ភគវដត្ម សាវក្សដងោ   
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ដោយខុ្ុំប្រះក្រ ណាអាត្មះ  ភិក្ខុវជរិធដមះ  ដសងហាក្់ ដរៀរដរៀងសប្មរ់ជា ធ ះំទាន ទុំរ័រទី 36 

ិ ិិ ិ

 សាំីចិរដ្ិរដនាន     ភគវដត្ម   សាវក្សដងោ   

         យទិទុំ  ចត្មត រិ      រ រិសយ គនិ   អដ្ឋរ រិសរ គគោ 

 ឯស   ភគវដត្ម   សាវក្សដងោ  អាហ ដនដយោ     

 បាហ ដនដយោ      ទក្ខិដណ្ដយោ   អញ្ាលិក្រណ្ីដយា 

 អន រតរំ    រ ញ្ញដក្ខរតុំ    ដោក្សារ   ។      

ផ្ប្រថាៈ  ស រដ្ិរដនាន   ភគវដត្ម  សាវក្សដងោ លពេះ ងឃជាសាវ ័ ថ្ន
លពេះដ៏មានលពេះភាគហោ លបតិបតិថហេើយហោយលបថ្ព គឺលបតិបតថិ
តាមគនវង លពេះនពឝហោ ុតថរធម ៌  ឧជ រដ្ិរដនាន     ភគវដត្ម   សាវក្

សដងោ លពេះ ងឃជាសាវ ័ថ្នលពេះដម៏ានលពេះភាគហោ   លបតិបតថិ
ហោយលតងគ់ឺ លបតិបតថិជាមជឈមិបផដិបទ ញាយរដ្ិរដនាន   ភគវដត្ម  

សាវក្ សដងោ  ព្ពះ ងឃជាសាវ ័ ថ្នលពេះដម៏ានលពេះភាគហោ 
លបតិបតថិហដើមផលីតា ់ដឹង នូវលពេះនិោឝ នជាសាទ នហ សមផុតចា ទុ ខ
ទាំងពួង សាំីចិរដ្ិរដនាន  ភគវដត្ម សាវក្សដងោ លពេះ ងឃជាសាវ ័
ថ្នលពេះដម៏ានលពេះភាគ ហោ លបតិបតថិដ ៏មគួរដល់សាមចីិ មយ  គឺ
លបតិបតថិគួរដល់   ីល   មាធិ  បញ្ជដ  យទិទុំ  ចត្មត រិ រ រិសយ គនិ 
លពេះ ងឃឯណាហបើរាបជ់ាគូថ្នបុរ ទាំងឡាយមាន ៤ គូ គឺលពេះ
 ងឃដដលោន ហលមចនូវ ហសាតាបតថិមគា និងហសាតាបតថិផលជា
គូ១   ទគ្មមិមគា និង   ទគ្មមិផល ជាគូ១ អនគ្មមិមគា
និង អនគ្មមិផលជាគូ១ អរេតថមគា និង អរេតថផលជាគូ១ អដ្ឋ 

ិ ិ
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រ រិស រ គគោ ហបើរាបហ់រៀងជាបុរ  បុគាលមាន ៨ គឺ លពេះ ងឃដដល
ោន ហលមចនូវហសាតាបតថិមគា១ ហសាតាតថិមគាផល១   ទគ្មមិ
មគា១  ទគ្មមិផល១ អនគ្មមិមគា១អនគ្មមិផល១ អរេតថ
មគា១  អរេតថផល១  ឯស  ភគវដត្ម  សាវក្សដងោ  លពេះ ងឃ
ទាំងនុ៎េះ ជាសាវ ័ថ្នលពេះដ៏មានលពេះភាគ អាហ ដនដយោ ហោ គួរ
ទទួលនូវចតុបផចចយ័ដដលបុគាលឧទធិ ចាំហោេះអប មាន ីលហេើយ
នាំម អាំពីចមាង យ បហងាអ នចូលម បូជា បាហ ដនដយោ ហោ គួរ
ទទួលនូវអាគនថុ ទន គឺទនដដលបុគាលតា ដ់តងហដើមផញីាតិ និង 
មតិថ ដដលម អាំពីទិ ហផសងៗហេើយបហងាអ នចូលម បូជា ទក្ខិដណ្ ˜

ដយោ  ហោ គួរទទួលនូវទនដដលបុគាល ហជឿនូវ មយ និង ផលថ្ន
 មយ  ហេើយបូជា  អញ្ាលិ ក្រណ្ីដយា ហោ គួរដល់អញ្ជ លិ មយ 
ដដល តឝហោ គបផហីធើឝ អន រតរំ រ ញ្ញដក្ខរតុំ ដោក្សារ ហោ ជាបុញ្ដ
ហ ខតថ គឺជាទីដុេះហ ើយថ្នពូជគឺបុណរថ្ន តឝហោ រ ហខតថដថ្ទថ្ល 
ដលងជាងគ្មយ ន  ។          
  រលឹក្ដ្ល់សងឃគ ណ្ដ្ូដចនះរួចដហើយ គរបីប្រកាសដរតជ្ាខលនួ ដោយោក្យសចចៈថា 

             នរាិ  ដំ  សរណ្ុំ   អញ្ញុំ    សដងោ   ដំ  សរណ្ំ  វរំ 

          ឯដរន   សចចវជដជន       ដហារ     ដំ  ជយំងគលុំ  ។ 

 ផ្ប្រថាៈ    នរាិ  ដំ  សរណ្ុំ  អញ្ញុំ  វតទុដថ្ទជាទីពឹងទីរលឹ  ថ្ន 
ខញុ ាំលពេះ រុណាមនិមានហ ើយ    សដងោ    ដំ   សរណ្ុំ   វរំ   មានដត 

  

  

ិ ិ
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លពេះ ងឃជាមាច  ់  ជាទីពឹងទីរលឹ    ដល៏បហ ើររប ់ខញុ ាំលពេះ រុណា  
ឯដរន  សចចវដជាន  ដហារ   ដំ  ជយំងគលុំ   ូម ិរ ួី ថីជយមងាល   
ចូរមានដល់ខញុ ាំលពេះ រុណាហោយ ិរោិហោលនូវោ រ ចច ហនេះ ។ 

              ដរតជ្ាខលនួដ្ូដចនះដហើយ គរបីសូប្រខមដទាសនងឹប្រះសងឃថាៈ 
         ឧរតំ ដងគន   វដនាហុំ        សងឃញ្ច   ទ វធុំ  វរំ  សដងឃ    
        ដយា   ខលិដត្ម  ដទាដសា  សដងោ    ខំរ   រុំ  ំ ុំំ  ។ 

ផ្ប្រថាៈ  ឧរតំដងគន   វដនាហុំ សងឃញ្ច   ទ វដធារត ុំំ  ខញុ ាំលពេះ រុណា ូម
ថាឝ យបងាាំនូវ  លពេះ ងឃដល៏បហ ើរ    មានពីរលបការគ ឺមយតិ ងឃ  
និង អរយិ ងឃ ហោយអវយវ  ដឧ៏តថមគឺតផូង សដងឃ  ដយា  ខលិដត្ម  

ដទាដសា   ហទ ឯណាដដលខញុ ាំលពេះ រុណាហធើឝឱ្រភាវ ាំងភាវ តហ់េើយ បុង  
លពេះ ងឃជាមាច  ់  សដងោ  ខំរ  រុំ ំ ុំំ  ូមលពេះ ងឃជាមាច  ់អត់
នូវហទ ហនេះ ដល់ខញុ ាំលពេះ រុណា   ។ 

                   រណាំគថា 

         ដយា    ក្របដកាដ្ីហិរិ      អរបដំយយុំ     កាលុំ     

   ក្ដរាដនាត     អរទ ក្ារានិ      ដខទុំ  គដត្ម  ដោក្  

 ហិត្មយ  នាដថា  នដម      ំហាការ ណ្ិក្សស  រសស            

          លពេះហោ នថអងាឯណា   លទងហ់ធឝើនូវ មយដដល តឝហោ  
ហធឝើោនដ នលាំោ អ ់កាល រាបល់បមាណមិនោន  ូមផីហោយ
ហកាដិ បផ  លទងដ់ល់នូវហ ច ថីលាំោ   ហដើមផីលបហោជនដ៍ល់ តឝ 

ិ ិ

ិិ 

ិ ិ



                ប្រជ ុំធំ៌  សូប្រប្ររររតិ  ក្នុងជីវរប្រចុំថ្ងៃ         
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ហោ  ខញុ ាំ ូមនមសាា រដល់ លពេះហោ នថអងាហនេះ លទង់
លប បហោយមហា រុណាគុណ  ។ 
        ប្រះរ ទធ ជា ីពឹង    ជាពុំនឹងសពវសត្តត      ប្ពេះអងគកាលប្ាថ្នន    
សធវើក្សាងអស់កាលយូរ   រាប់សោយសកាដិក្រា   សប្េើនគណនាហួសគិរគួរ 
បានប្ត្តស់ជាសពវញ្ញូ ប្ត្តស់ជាប្គូសលើភពឋាន សធវើក្មែជាក្ប្មសរវនិក្រប្ត្តប់
ពុុំបាន       សត្តក្យ៉ា ក្លុំបានប្ាណ    សប្រេះប្រសយជន៍ដល់សពវសរវ 
មុ្ុំសូមឱនសិរសា   េិរតប្ាថ្នន បងគុំថ្នវ រ់  ប្ពេះពុ ធក្រុណាសរវ  សនាេះជា ីពឹង
សពវកាល  ។ 
 អស ពំុធុំ   រ ទធនិដសវរុំ   យុំ   ភវាភវំ    គចឆរ    ជវីដោដកា    

 នដម  អវជាា ទិកិ្ដលស  ជាលុំ   វទធុំសដនា    ធ ះំវរសស   រសស   

  តឝហោ ដតងអហនធ ល    ហៅកានភ់ពតូច    និង    ភពធាំ 
ហលោេះមិនដឹងនូវ  ធមដ៌ល៏បហ ើ រឯណា   ដដលលពេះពុទនលទងហ់ ពជា
និចច ខញុ ាំ ូមនមសាា រ  ដល់លពេះធមដ៌ល៏បហ ើ រ     ជាគុណមាន ិរោិ  
 ាំចាតប់ងនូ់វបណាថ ញ  គឺ ិហល   មានអវជិាជ ជាហដើមហនេះ  ។ 
សរវខ្រងសក្ើរសាា ប់បង ់    សប្រេះេុំណងក់្មែជាសោល     ឱយវិលវល់អសនាោ ល  
ក្នុងភពរូេ និង  ភពធុំ    សហរុខ្រមិនដឹងធម៌       បរសិុ ធលអសាអ រសុមុម    
ប្រះរ ទធ  ដ៏ឧរតមេិរត  មុ្ុំសូមនមសាា រ  នូវធម៌  ប្រថ្ពពិរ   វិសសសសុ ធសនាេះ 
ឯងណាការ់នូវអវិជាា   គឺបណាត ញកិ្សលសសហើយ  ។ 

ិ ិ

ិ ិ ិ ិ

ិិ 
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  គ ដណ្ហិ    ដយា    សីលសមធិរញ្ញញ     

  វ  ំរតិញ្ញញ ណ្របភ រីហិ    យ ដត្មត    ដខរតញ្ានានុំ 

  ក្ សលរាិកានុំ   រំរិយសងឃ ុំ  សិរសា  នមំិ ។ 

 លពេះអរយិ ងឃឯណា អប លប បហោយគុណទាំងឡាយ
មាន ីល  មាធិ បញ្ជដ  និង វមុិតថិញ្ជដ ណជាហគ្មលខញុ ាំ ូម 
នមសាា រនូវ    លពេះអរយិ ងឃ     ហនេះហោយ ិរសាហោ ជាដល  
បុណរ  រប ់ពួ ជនអប មាន   ហ ច ថីលតូវការហោយ ុ ល ។ 
        ប្រះសងឃ អងគសាវក័្  មានសុំវរៈដ៏ផូរផង ់ ក្បសោយគុណសីលប្រង ់
និង   សមាធិ    បញ្ញញ     និង    វិមុរតិញ្ញញ ណ    កិ្សលសោែ ន     ក្នុងអាត្តែ  
ជាបុញ្ញសក្េត្តត    ជនប្រូវការជាក្ុសល  មុ្ុំសូមឱនសិរសី ដល់ប្ពេះអរយិបុគគល   
ជាបុណយប្ពេះ សពល    ជាមងគលដល់សពវសរវ  ។ 
                    រណាំគថា     (ផ្ររំ៉ោងដទៀរ) 
             រ ដទាធ    ំដហសី   អរហុំ   រថាគដត្ម  

  ដោក្ រតដម    សរេគរូហិ    ដជដ្ឋដកា      

  ដោក្សសសត្មា       ជនទ ះំដកាវដទា            

          វនាា ំហុំ     រុំ    នររូជដនយយក្ុំ   ។      

 លពេះតថាគត      អងាណា    លទងល់តា ់ដឹងនូវចតុរារយិ ចច  
    លទងដ់ ឝងរ នូវគុណដធ៏ាំ   មាន ីលគុណជាហដើម   លទងឆ់ាង យ  

  

 

ិ ិ

ិ ិ
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ចា  ឹ  លតូវគឺ ិហល  លពមទាំងវា នហេើយ លទងឧ់តថមបាំផុត
ជាង តឝ លទងជ់ាចាំបងជាងពួ លគូទាំងអ ់ លទងជ់ាសាសាថ ថ្ន តឝ
ហោ   លទង់្ វ  ថ្វ បុ ងការទូនយ ននូវពួ ជន  ខញុ ាំលពេះ រុណា ូម
ថាឝ យបងាាំនូវលពេះតថាគតអងាហនេះ លទងគ់រួដល់ការបូជារប ់នរជន ។ 
             ធដមះ   រទីដបា  វយ      រសស    សរាដុនា    

  ដោកានំនធសស           វនាសការដកា   

  សរេញ្ញរូ ទធរបដ្ិភូរ        សញ្ញដត្ម  វនាា ំហុំ    

  រុំ  នររូជនរយយក្ុំ   ។ 

          លពេះធមណ៌ា ដូចជាលបទីប   ជាធមរ៌ប ់លពេះសាសាថ អងាហនេះ   
ជាធមហ៌ធឝើនូវហ ច ថីងងឹត   គឺហមាេ រប ់ តឝហោ ទាំងឡាយ 
ឱ្រវនិ  ោតហ់ៅ ជាធមដ៌ដលអប លោជញទាំងឡាយ   ាំគ្មល់ថា
ជាតាំណាងអងាថ្នលពេះ ពឝញ្ដូ ពុទនខញុ ាំលពេះ រុណា     ូមថាឝ យបងាាំនូវ 
លពេះធមហ៌នេះជាធមគ៌ួរដល់ការបូជារប ់នរជន  ។ 
  សដងោ    វស ដទាធ      ស គរសស  សាវដកា       

  សិកាខ ស     កាដម     វរធ ះំសិក្ខដកា 

  និនាា រសុំសាទិអនាទដរា  វដរា  វនាា ំហុំ     

  រុំ   នររជដនយយក្ុំ    ។   

 លពេះ ងឃណា   បរ ុិទនវហិ  ជាសាវ ័រប ់     ប្រះស គរ  
ហោ មានហ ច ថី លោថាប  បុ ង ិកាខ ទាំងឡាយ  មាន ីល ិកាខ ជា 
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ហដើម ហោ  ិ ានូវធមដ៌ល៏បហ ើ រជា  ងឃមិន ហអើហពើចាំហោេះ
ហោ ធមទ៌ាំង ៨ មានហ ច ថីនិនធ  និង ហ ច ថី រហ ើ រជាហដើម 
ជា ងឃលបហ ើ រ ខញុ ាំលពេះ រុណា ូមថាឝ យបងាាំនូវលពេះ ងឃហនេះ ជា
 ងឃគួរដល់ការបូជារប ់នរជន ។ 
   ភាសិតោវាទសតងេប  

 ឧកាស ខញុ ាំ ូមហគ្មរព 
 ដយា   រន  ភិក្ខុ  ធមះ ន ធ ះំរបដ្ិរដនាន      វហររ     

 សាំីចិរបដ្ិរដនាន    អន ធ ះំចរី      ដសា  រថាគរុំ          

 សក្ាដរារ   គរ ក្ដរារ    មដនរ     រូដជរ 

     ររមយ  រូជាយ  រដ្ិររតិរូជាយ  ។  

 អប ឯណាមយួ ជាអប លបតិបតថិនូវធមដ៌ ៏មគួរដល់ធម ៌ជា
អប លបតិបតថិហោយលតឹមលតូវ ជាអប លបតិបតថិធមត៌ាមជាលបល តី អប 
ហនេះហ យ្ េះថាហធឝើ កាា រ  ហធឝើហ ច ថីហគ្មរពរាបអ់ាន បូជា នូវលពេះ
តថាគត ហោយបដិបតថិបូជាជាបូជាដ ៏ឧតថម ។ 
      សរេបារសស  អក្រណ្ុំ   ក្ សលសសូរសំបទា   

    សចិរតររិដយាទរនុំ      ឯរុំ  រ ទាធ ន  សាសនុំ  ។ 

    ិរោិមនិហធឝើនូវោបទាំងពួង    ិរោិបាំហពញ ុ ល ិរោិ
ហធឝើចិតថរប ់ ខវួនឱ្រផូរផង ់ ទាំងហនេះជាោ រហលបៀនលបហៅថ្នលពេះ  
ពុទនទាំងឡាយ  ។ 
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 ខនតិ   ររ ុំំ   រដបា         រីរកាខ   និោេ នុំ  ររ ុំំ   

 វទនតិ  រ ទាធ   ន ហិ         ររេជិដត្ម  ររូរឃារី    

 សំដណា    ដហារ         ររំ    វដហឋយដនាត    ។    

 អាំណតគ់ឺហ ច ថីអតធ់ន ់ ជាតបធមដ៌ឧ៏តថម លពេះពុទន
ទាំងឡាយលទងល់តា ់ថា លពេះនិោឝ នជាគុណជាតដឧ៏តថម អប ប ួ
ដដលហបៀតហបៀន តឝដថ្ទ  មាវ ប ់តឝដថ្ទមនិដមនជាបពឝជិតមនិ
ដមនជា មណ ហ ើយ    ។ 
 អនូរវាដទា    អនូរឃាដត្ម    បារដមដក្ខ   ច     

 សុំវដរា   ំរតញ្ញតុ្ម  ភរតសះឹ     រនតញ្ចសយនាសនុំ 

 អធិចិដរត  ច  អាដយាដគ       ឯរុំ   រ ទាធ ន  សាសនុំ 

  ិរោិមនិតិេះហដៀល   អប ដថ្ទ១    ិរោិមនិ   ហបៀតហបៀន  
អប ដថ្ទ ១  ិរោិ លងួម បុងោតិហមា ខ ១  ភាវ ដឹងលបមាណ បុង
ភតាថ ហារ ១ ទីហដ និងទីអងាុយដស៏ាង ត ់១  ិរោិបាំហពញពាោម
 បុងអធិចិតថ ១ ទាំងហនេះជាោ រហលបៀនហៅថ្នលពេះពុទនទាំងឡាយ ។ 
 សីលសមធិគ ណានុំ  ខនតិ  រធានការណ្ុំ  សដរេរិ    

 ក្ សោ       ធមះ    ខនតាដយវ    វឌ្ឍនតិ    ដរ   ។   

 ហ ច ថីអតធ់ន ់ ជាហេតុជាទីតាាំង ថ្នគុណគឺ ីលនិង
 មាធិទាំងឡាយធម ៌ ទាំងឡាយជា ុ លទាំងអ ់ហនេះ ដតង
ចហលមើនហោយហ ច ថីអតធ់នដ់មនពិត ។   
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 ដក្វោនុំរិ    បាបានុំ     ខនតិ    ំូលុំ   និក្នតរ  

 គរហក្លហាទីនុំ           ំូលុំ   ខណ្រ  ខនតិដកា  ។    

     ហ ច ថីអតធ់នដ់តងកាតប់ងោ់ននូវឫ ថ្នោបទាំងឡាយ  
ទាំងអ ់បុគាលអប  អតធ់នហ់ យ្ េះថាជី  រ ាំហលើងនូវឫ  ថ្នហទ 
ទាំងឡាយ មានោ រ តិេះហដៀល និងការហ វ្ េះលបដ  ជាហដើម  ។ 
 ខនតិ   ធីរសសលងាដរា        ខនតិ    រដបា  ររសសិដនា   

 ខនតិ   រលុំ  វ យរីនុំ      ខនតិ   ហិរស ខាវហា  ។   

           ហ ច ថីអតធ់ន ់ជាហលគឿងអលងាា រ  រប ់អប លោជញ ហ ច ថី
អតធ់ន ់ជាហលគឿដុតបង ់នូវោបរប ់អប ដដលមានតបធម ៌ហ ច ថី
អតធ់ន ់ ជា មាវ ាំងរប ់អប លបលពតឹថធមហ៌ ច ថីអតធ់ន ់ ជា គុណ
ជាតិនាំម នូវលបហោជន ៍ និងហ ច ថី ុខ  ។ 
   ខនតិដកា  ដំរតវា  ោភី   យសសសី   ស ខសីលវា  

   រិដយា  ដទវំន សានុំ   ំនាដបា  ដហារ ខនតិដកា  

 អប អតធ់ន ់ ជាអប មានមលិត មាវ ញ់ ជាអប មានោភ ជា
អប មានយ  ជាអប មានហ ច ថី ុខជាលបល តី អប អតធ់ន ់រដមង
ជាទីល ឡាញ់ជាទីគ្មបច់ិតថថ្នហទវតា និង មនុ សទាំងឡាយ   
            អរតដនារិ     រដរសញ្ច    អត្មា វដហា  វ  ខនតិដកា   

         សគគដមក្ខគ ុំំ    ំគគុំ   អារ ឡ្ហា    ដហារ   ខនតិដកា ។ 

 អប អតធ់ន ់   អប នាំម នូវលបហោជន ៍   ដល់ខវួនផងដល់ 
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ជនទាំងឡាយឯហទៀតផង   អប អតធ់ន ់  ជាអប ហ ើងកានផ់វូវជាទី
ហៅជាសាទ ន ួគ ៌និង លពេះនិោឝ ន ។ 
 សរាដុនា   វចដនាវាទុំ      ក្ដរារដយវ   ខនតិដកា  

 ររមយ   ច  រូជាយ       ជិនុំ រូដជរ    ខនតិដកា  ។    

  អប អតធ់ន ់ ហ យ្ េះថាហធឝើតាម នូវលពេះពុទនដីកាជាឱ្វាទ ថ្ន
លពេះសាសាថ ដមនពិត អប អតធ់ន ់ ហ យ្ េះថាបូជានូវលពេះវជិិតមារ 
ហោយការបូជាដឧ៏តថម ។ 
  ទ លលភញ្ច      ំន សសរតុំ     រ ទធុរាដទា   ច  ទ លលដោ  

  ទ លលោ    ខណ្សំបរតិ    សទធដមះ    ររំទ លលដោ ។    

             ភាវ ហ ើតជាមនុ ស       គឺ តឝទាំងឡាយោនហោយ លម 
 ិរោិលតា ់ជាលពេះពុទនគឺ  តឝទាំងឡាយោនហោយ លម  ិរោិ
ដល់លពមហោយខណ    គឺោនហ ើតជួបនឹងលពេះពុទន  ឬនឹងលពេះពុទន
សា ន គឺ តឝទាំងឡាយ  ោនហោយ លម ធមរ៌ប ់ បផុរ គឺ 
 តឝទាំងឡាយោនហោយ លមថ្ល ដលង !     
     ស ដខា  រ ទាធ ន  ំរាដទា     ស ខា   សទធ ះំដទសនា  

     ស ខា  សងឃសស  សាំគគី   សំគគ នុំ  រដបា ស ដខា  ។ 

  ិរោិ  ោនលតា ់ថ្នលពេះពុទនទាំងឡាយ នាំម នូវហ ច ថី 
 ុខ    ិរោិ ដមថងនូវធមរ៌ប ់ បផុរ    នាំម នូវហ ច ថី ុខ  
ហ ច ថលីពមហលពៀងគ្មប រប ់ ងឃ  ឬពួ ល ុម នាំម នូវហ ច ថី ុខ  
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ិ ិ
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ហ ច ថីពាោមរប ់ អប ដដលលពមហលពៀងគ្មប ទាំងឡាយនាំម 
នូវហ ច ថី ុខ ។   
 ស ដខា   វដវដកា   រ ដ្ឋសស    ស រធ ះំសស   រសសដត្ម 

 អរោរជឈុំ  ស ខុំ  ដោដក្   បាណ្ភូដរស    សញ្ញដម  

 ហ ច ថី ងបស់ាង ត ់ រប ់អប ដដលហលត អរ   បុងទី សាង តជ់ា
អប មានធមោ៌នសាថ បហ់េើយ ពិចារណាហឃើញនូវធម ៌ នាំម នូវ  
ហ ច ថី ុខ  ិរោិមនិហបៀតហបៀន  គឺ ិរោិ លងួមចាំហោេះ  តឝ
ទាំងឡាយ   នាំម នូវហ ច ថី ុខ បុងហោ  ។ 
 ស ខា  វរាគត្ម  ដោដក្      កាមនុំ   សំរក្ាដម  

 អសះិមនសស     វនដយា     ឯរុំ   ដវ  ររ ុំំ  ស ខុំ  ។   

    ភាវ លោ ចា រាគ   គឺ ិរោិ នវងនូវកាម ទាំងឡាយ 
នាំម នូវហ ច ថី ុខ   បុងហោ   ិរោិហធឝើឱ្រវនិ នូវអ យិមានេះ
ហនេះឯង  នាំម ហ ច ថី ុខដឧ៏តថម  ។ 
 កិ្ដចឆ    ំន សសរដ្ិោដោ    កិ្ចឆុំ  ំចច ន  ជីវរុំ   

 កិ្ចឆុំ   សទធ ះំសសវនុំ  កិ្ដចឆ    រ ទាធ ន  ំរាដទា   ។     

          ិរោិលត បោ់នអតថភាពជាមនុ សជាការលាំោ  ហ ច ថី 
រ ់ហៅរប ់ តឝទាំងឡាយ ជាការលាំោ   ិរោិសាថ បនូ់វលពេះ
 ទនមយជាការ លម  ិរោិោនលតា ់ថ្នលពេះពុទនទាំងឡាយ ជាការ 
លាំោ  ។  
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     សរាដុនា   សទធ ះំុំ    ស ត្មេ       សរេសះឹ    ជិនសាសដន  

     ក្រានិ   សរសហសានិ       ទ គគរឹ   ដសា  ន  គចឆរ  ។           

         បុគាលឯណា   ោនសាថ ប ់ នូវលពេះ ទនមយ   រប ់លពេះសាសាថ   
(ដដលរាបប់ញ្ចូ ល)  បុងោ រហលបៀនលបហៅ ថ្នលពេះវជិិតមារទាំងពួង 
បុគាលហនេះ រដមងមនិហៅកានទុ់គាតិអ ់ដ ន បផ  ។  
        រ រេដណ្ហ     រិណ្ឌ បារញ្ច    សាយដណ្ហ     ធ ះំដទសនុំ    

        រដទាដស   ភិក្ខុ    ឱវាទុំ   អឌ្ឍរដរត     ដទវរញ្ហនុំ    

        រចចូដសវ   គដរ  កាដល    ភោេ ភដរេ     វដោក្នុំ      

       ឯដរ  រញ្ចវដធ  កិ្ដចច   វដសាដធរ    ំនិរ ងាដវារ ។       

 លពេះ មាយ  មភុទន ជាចមផងជាងអ ់អប លោជញ លទងជ់លមេះនូវ
ពុទន ិចចទាំងឡាយ៥ លបការហនេះ គឺ បុងហពលលពឹ  លទងហ់ ថចហៅ
បិណឍ ោត ១  បុងហពលោង ច លទង ់ដមថងធមហ៌ទ ន១  បុងហពល
លពលប ់ លទងល់បទនឱ្វាទដល់ពួ ភ ិខុ១ បុងហពលអលធាលត លទង់
ហោេះលបសាប ថ្នហទវតា ១  បុងហពលជិតភវលឺទងល់បហមើល ៗ នូវ តឝ
ហោ ដដលគួរ  លតា ់ដឹង និងមនិគួរលតា ់ដឹង ១  ។ 
  ក្ ក្ាុដដ្    គរភវាដសា   ច   ដសាដណ្    ច ទរនិក្ខំិ 

 ឧសដភ   រាជសំបរតិ   សដស    ររេជិដត្ម   ជិដនា  ។    

 លពេះវជិិតមារ  លទងោ់ងចុេះម អាល ័យ ហៅ បុងលពេះគភថ៌្ន 
លពេះវរមាតា     បុងឆាប ាំរកាលទង ់   លប ូលតចា លពេះគភ ៌បុងឆាប ាំចលទង ់

  

ិិ 
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ហសាយរាជរ មផតថិ បុងឆាប ាំឆវូវ  លទងល់ពេះផបួ  បុងឆាប ាំហថាេះ។ 
      ក្ ក្ាុដដ្    សរេញ្ញ ុ    រ ដទាធ     ររា    ចក្ាុំ    រវរតយិ  

      និោេ នគំនុំ    សដរប    សហសស    រញ្ច     ំូសដិក្ ។     

     លទងល់តា ់ដឹងជាលពេះ ពឝញ្ដូ ពុទន  បុងឆាប ាំរកា លទង ់ដមថង   
នូវលពេះធមយច ា បុងឆាប ាំហថាេះ    លទងោ់ងចូលកាន ់   លពេះនិោឝ ន បុង
ឆាប ាំមាញ់  លពេះពុទនសា ន នឹងលគប៥់០០០ គត ់ បុងឆាប ាំជូត ។ 
 ឱក្ាដនាត    ច   គរ វារសះឹ    ស ប្ក្វាដរ   ច  និក្ខំិ  

 ស ពំុដទាធ    រ ធវារសឹះ        អអគ ដរ     ររិនិរេុដត្ម   ។         

 លទងោ់ងចុេះកានល់ពេះគភថ៌្នលពេះវរមាតា  បុងថ្ថងលពេ ផតិ៍ 
លប ូលត  បុងថ្ថង ុល  ោនលតា ់ជាលពេះ មភុទន បុងថ្ថងពុធបរនិិោឝ ន
 បុងថ្ថងអងាា រ ។ 
          អាសាឡ្ហា រ ណ្ណ ដមក្ាដនាត      វសាដខ   ដយវ  និក្ខំិ  

         វសាខរ ណ្ណ ំី   ស ពំុដទាធ      វសាដខ   ររិនិរេុដត្ម  ។           

      លពេះអងាោងចុេះកានល់ពេះគភ ៌   ថ្នលពេះវរមាតា    បុងថ្ថង
ហពញបូណ៌មដីខអា ធ លប ូលត បុងថ្ថងហពញបូណ៌ម ី ដខវសិាខ 
ោនលតា ់ជាលពេះ មភុទន   បុងថ្ថងហពញបូណ៌ម ី  ដខវសិាខបរនិិោឝ ន 
 បុងថ្ថងហពញបូណ៌មដីខវសិាខ  ។ 
 និរេុដរ   ដោក្នាង ហំិ     ស ពំុដទធ     អគគរ គគដល    

 រដ្ិម   ដោធិរ កាខ   ច    ងូបា  ច    ជិនធារ ដយា        
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 ចរ រាសីរសហសស        ធ ះំក្ខនាធ    ស ដទសិត្ម   

 អគគរបវរតនោឋ ដន         ឋរិត្ម   ដហានតិ  បាណ្ិនុំ  ។   

  កាលលពេះ មាយ  មភុទន   ជាអគាបុគាល    ជាទីពឹងថ្ន តឝ
ហោ  បរនិិោឝ នហៅហេើយ  លពេះបដិមា រផង  លពេះហោធិលពឹ សផង 
លពេះ ថូបផង លពេះជិនធាតុផង លពេះធម៨៌ មុនឺ៤ ោនធ់មយ ខនន ដដល
លពេះអងាលទង ់ដមថងហេើយហោយលបថ្ពផងជាវតទុ គឺលពេះ មាយ  មភុទន
លតងល់បតិសាទ នទុ   បុងោនដល៏បលពឹតថហៅ ហដើមផជីាបុញ្ដ ហ ខតថដ៏
លបហ ើរ  រប ់ តឝទាំងឡាយ  ។ 
        ឥរ  សមះ ស ពំុដទធន    ដទសិរុំ   ឱវាទុំ  ចិដរត   ឋដរត្មេ  

        សមះ ស ពំុដទធន    វ រតរបកាដរន    រដ្ិររតិរូជាយ    រូជុំ    

 ក្ដរាដនតន    ដោកិ្យ    ដោក្ រតរសំបរតិសិទធុំ    ការរេុំ 

 ឧកាស   អារាធនុំ   ក្ដរាំិ  ។ 

 បុគាលគួរតមាល់នូវឱ្វាទ ដដលលពេះ មាយ  មភុទនលទង ់ដមថង
ហេើយទុ  បុងចិតថហេើយហធឝើការបូជា ហោយបដិបតថិបូជា ហោយនូវ
លបការដដលលពេះ មាយ  មភុទនលតា ់ ដមថងហេើយ គួរហធឝើឱ្រ ហលមច 
នូវ មផតថិជាហោ ិយ និងហោ ុតថរ  ខញុ ាំ ូមហគ្មរព អារាធនទុ 
ហោយលបការដូហចបេះ ។   
 ឧកាស   សិរីសក្យ  ំនិសរេញ្ញរុ ទធសស     

 រលវរបចចូសសំដយ   ក្ សិនារាយ   យំក្សាោ    
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 នំនតដរ    អ  ំ ហំិ    សរបសុំវចឆដរ     គិ ហំ    ឧរ ហំិ 

    វសាខមដស    ស ក្ារដក្ខ    រណ្ណ រសិយា    រងិយុំ       

 ភ ះំវាដរ    ភ ះំយាដំ       អន រាធ   នក្ខរតទិវដស 

 ររិនិោេ នុំ    អដហាសិ    អន បាទិដសសាយ  និោេ នធារ យា 

 ខញុ ាំ ូមហគ្មរព  ហមថចលពេះ ិរ ី រមុនី ពឝញ្ដូ ពុទន ជាមាច  ់
លតងប់រនិិោឝ ន ហេើយហោយអនុោទិហ  និោឝ នធាតុ  បុងចហនវ េះ 
ហដើមសាលលពឹ សទាំងគូរ ជិតល ុង ុ ិនរា  បុងបចចូ  ម័យដ៏
មាន មាវ ាំង  បុងថ្ថងថ្នន ខតថឫ ស ហ យ្ េះអនុរាធា  បុងថ្ថងអងាា រោម
អងាា រជាតិថីហពញបូណ៌មខីាងហខបើតដខវសិាខ បុងគិមានថរដូវឆាប ាំមាញ់ 
ឯហណាេះហហាង ។ 
     
      រ ទធបាទនំសាា រគថា 
  វនាា ំិ   រ ទធុំ    ភវបាររណ្ណ ុំ     រដោក្ដក្រ ុំ      

  រភដវក្នាងុំ   ដយា   ដោក្ដសដោឋ    សក្លុំ 

          កិ្ដលសុំ   ដេត្មេ ន   ដោដធសិ   ជនុំ   អននតុំ ។ 

 លពេះ មាយ  មភុទនឯណា លពេះអងាលបហ ើរ បុងហោ  លទងក់ាត់
បងនូ់វ ិហល ទាំងអ ់ោនហេើយ ញុាាំងជនជាអននថឱ្រលតា ់
ដឹងហេើយ ខញុ ាំ ូមលកាបថាឝ យបងាាំ នូវលពេះ មាយ  មភុទនហនេះ លពេះអងា
ឆវងផុត   អាំពីលចាាំងថ្នភពហេើយ   លពេះអងាជាទងជ់យ័ថ្នថ្លតហោ  

  

ិ ិ

ិ ិិ ិ

ិ ិិ ិ
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ិ ិិ ិ

មានដតលពេះអងាមយួ ជាទីពឹងថ្ន ពឝ តឝ បុងថ្លតភព  ។ 
 យុំ   ន ះំទាយ   នទិយា    រ លិដន   ច  រីដរ       

 យុំ   សចចរនធគិរិដក្          ស ំនា  ច លដគគ     

 យុំ   ររា ដយានក្រ ដរ        ំនិដនា  ច  បាទុំ    

  រុំ    បាទ  លញ្ចនំហុំ     សិរសា    នមំិ ។    

 សាប មលពេះោទឯណា  (ដដលលពេះ មភុទនលទងល់បតិសាឌ នទុ )
ហលើផបូ ខាចហ់ទៀប ហឆបរថ្ន ធឹង ហ យ្ េះនមយទ សាប មលពេះោទឯណា 
ដដលលពេះ មភុទនលទងល់បតិសាឌ នទុ  ហលើភបាំ ចចពនននិង ហលើភបាំ ុមន
 ូដ សាប មលពេះោទឯណា ដដលលពេះ មភុទនលទងល់បតិសាឌ នទុ   បុង
ហោន បុរ ី ខញុ ាំ ូមលកាបថាឝ យបងាាំ  ហោយតផូងចាំហោេះហៅលពេះោទ
និងសាប មលពេះោទទាំងហនេះ ថ្នលពេះ  រមុនី  ។ 
 ស វណ្ណមលិដក្    ស វណ្ណររេដរ    ស ំនកូ្ដដ្    

 ដយានក្រ ដរ    ន ះំទាយ   នទិយា  រញ្ចបាទវរំ       

 ឋានុំ     អហុំ    វនាា ំិ        ទូរដត្ម        ខញុ ាំ ូមនមសាា រ អាំពី
ចមាង យ   នូវោនដដលមានលពេះោទដល៏បហ ើរ   ៥   ដនវង  គឺោន
ហលើភបាំ ុវណត មាលិ  ១   ហលើភបាំ ុវណត បពត៌  ១   ហលើភបាំ ុមន ូដ
១   បុងហោន បុរ ី១  ដ ផរ ធឹងនមយទ ១  ។ 

    ថាេ យរងគុំស ុំដសចក្ីតស ខ 

 វនាា ំិ   រ ទធុំ   ភវបាររណ្ណ ុំ     រដោក្ដក្រ ុំ     ិិ ិិ 
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 រភដវក្នាងុំ   ដយាដោក្ដសដោឋ      សក្លុំ    

 កិ្ដលសុំ     ដេត្មេ ន   ដោដធសិ  ជនុំ   អននតុំ  ។           

  លពេះ ពឝញ្ដូ ពុទន  វហិ  ផុតថ្លតហោកា   
    គ្មយ នមនុ ស ឬហទវតា លពហាយ ណាលបដូចោន ។ 
  ាំចាតនូ់វ ិហល    គ្មយ នឱ្រហ  ហៅ ល់ខាន  
     ញុាាំងជនទាំងប ុនយ ន  ជាអននថឱ្រលតា ់ដឹង ។   
  ខញុ ាំ ូមថាឝ យបងាាំ  នូវលពេះបរមជាទីពឹង  
     លពេះអងាឆវងផុត ធឹង ោនដល់លចាាំងថ្នភពហេើយ ។  
  លពេះអងាជាទងជ់យ័ ធាំលតថ្ឈបងាា ញហលតើយ 
     មយួលពេះអងាហេើយ ជាទីពឹង បុងថ្លតភព ។  
  មារលពេយទាំងហទពតា និង មនុ ាដតងហគ្មរព  
     ចូលលជ ហៅហលកាមមវប ់ ហោធិញ្ជដ ណ ោន ុខា ។ 
       វនាា ំិ     ដចរយុំ    សរេុំ   សរេោឋ នាស    ររដ្ឋិរុំ  

 សារីរិក្ធារ   ំហាដោធឹ    រ ទធរូរុំ   សក្លុំ  សនា  ។ 

       ខញុ ាំ ូមថាឝ យបងាាំ  ហឆាភ េះលពេះបរមហចតិយ  
 លពមទាំងលពេះសារ ី រ ិធាតុថ្នលពេះពុទន  ។ 
      និង មហាហោធិលពឹ ស     ដដលគួរនឹ ហោយលាំអុត  
 លាំឱ្នចិតថបរ ុិទន  ហលើ  ាំបងអ់ញ្ជ លី  ។  
      និង លពេះពុទនរូប               តាំណាងអងាលពេះមុនី  
 ដដល ទិតហៅលគបទ់ី      សាទ ននៗ ហនេះទាំងអ ់។  

ិ ិ

ិ ិ ិិ 
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      ហោយហតជ ថ្នគុណ      លពេះមានបុណរលបហ ើរខភ ់  
 ដដលដតងដតរ ាំល ់  រ ាំហោេះទុ ខភយ័អនថរាយ ។  
      ូមឱ្រខញុ ាំោន ុខ  រមួចា ទុ ខផងទាំងឡាយ  
  លតូវហទេះជិតឆាង យ     ូមឱ្រកាវ យម ជាមលិត។ 
      ូមទនល់ពេះអរយី  ហមលតីថ្ថវវ ិិដឌិ   
           ូមោនហឃើញធមព៌ិត    មដូចចិតថលោថាប ហហាង។ 
 ឥដចចវំចចនត   នំសសដនយយុំ     នំសសមដនា   ររនរតយុំ  យុំ 
 រ ញ្ញញ ភិសនាុំ  វរ លុំ  អលរាុំ     រសានិោដវន  ហរនតរាដយា ។    

 ខញុ ាំ ូមនមសាា រ  ហលើ េតាទ ឱ្ន ិរ ី   
    បងាាំគុណទាំងបី  ខភ ់ហលើ លបថ់្លតហោកា ។  
  ូមបុណរ ង ុ ល  ឱ្រោន ដល់ហយើងខញុ ាំណា  
    ហពញហោរហ ើយធារា  ដូចជលសាធាំទូោយ  ។  
  ូមហអាយ ាំចាតប់ង ់ អពមងាលទាំងឡាយ  
    ឱ្រហចៀ ហចញចា ឆាង យ   ថីអនថរាយ ុាំបីមាន ។  
 ហោយ មាវ ាំងអានុភាព  បុញ្ដោភជាលបធាន  
     ងបុញ្ដរា ីមាន   ូមោន ានថ ុាំមានហមាេះ  ។  
 ហោយគុណនមសាា រ  ថ្លតរតនលបហ ើរខភ ់  
     ូមអានិ ងសហនេះ  ោ ដ់ល់ោននិោឝ នហហាង ។ 
                        

      

ិ ិ
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     ឧទាសិគថាដដ្ើំបីដសចក្តីស ខ 

 អាកាសោឋ   ច   ភ ះំោឋ    ដទវានាគ  ំហិទធិកា   

 រ ញ្ញញ ុំ  ដនា អន ដមទនតុ    ចិរំ រក្ខនតុ    សាសនុំ   ។   

 អាកាសោឋ    ច  ភ ះំោឋ    ដទវានាគ  ំហិទធិកា   

 រ ញ្ញញ ុំ  ដនា អន ដមទនតុ    ចិរំ រក្ខនតុ    រាជាដនា  ។   

 អាកាសោឋ    ច  ភ ះំោឋ    ដទវានាគ   ំហិទធិកា  

 រ ញ្ញញ ុំ  ដនា អន ដមទនតុ    ចិរំ  រក្ខនតុ  ញារដយា ។   

 អាកាសោឋ    ច  ភ ះំោឋ    ដទវានាគ  ំហិទធិកា   

 រ ញ្ញញ ុំ  ដនា  អន ដមទនតុ   ចិរំ  រក្ខនតុ   បាណ្ិដនា ។   

 អាកាសោឋ    ច   ភ ះំោឋ    ដទវានាគ  ំហិទធិកា   

 រ ញ្ញញ ុំ  ដនា  អន ដមទនតុ   ចិរំ  រក្ខនតុ  ដនា  សទា  ។ 

 ហទវតាទាំងឡាយ ហទេះ ទិតហៅនអាកា  ថី ហទេះ ទិតហៅ 
ហលើដផនដី ថីនគទាំងឡាយ  ដដលមានឫទន នុភាពហលចើន ថី   ូម
អនុហមាទននូវបុណរ រប ់ហយើងទាំងឡាយ    
      លពេះពុទនសា ន 
  លពេះរាជាទាំងឡាយ 
 ូមរ ានូវ ញាតិទាំងឡាយ       អ ់កាលជាយូរអដងឝងហៅ
   តឝទាំងឡាយ                   
  ហយើងទាំងឡាយ  
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     ទសទិសាស  ដំត្មត ផរណ្ះ 
           ការផាយដំត្មត ចុំដោះសរេសរេ ក្នុងដោក្ ប្គរ់ទសិទាុំង ១០ 

 សដរេ  រ ររាិមយ  ទិសាយ        សត្មត    អដវរា ស ខី  ដហានតុ  

 សដរេ  រ ររាិមយ  ទិន ទិសាយ   សត្មត    អដវរា ស ខ ី ដហានតុ 

  សដរេ  ទក្ខិណាយ   ទិសាយ        សត្មត    អដវរា ស ខី  ដហានតុ 

      សដរេ  ទក្ខិណាយ   អន ទិសាយ  សត្មត    អដវរា ស ខ ី ដហានតុ  

  សដរេ  រចឆិមយ   ទិសាយ         សត្មត    អដវរា ស ខី  ដហានតុ  

     សដរេ  រចឆិមយ   អន ទិសាយ    សត្មត   អដវរា ស ខ ី ដហានតុ  

  សដរេ  ឧរតរាយ     ទិសាយ         សត្មត    អដវរា ស ខី  ដហានតុ  

   សដរេ  ឧរតរាយ     អន ទិសាយ    សត្មត    អដវរា ស ខី  ដហានតុ  

  សដរេ  ឧររិមយ  ទិសាយ        សត្មត    អដវរា ស ខី  ដហានតុ  

 សដរេ  ដហដ្ឋិមយ    ទិសាយ        សត្មត   អដវរា ស ខី  ដហានតុ 

        តឝទាំងឡាយទាំងពួង  ដដល ទិតហៅ បុង ទិ បូោ៌ អាហគបយ ៍
  ទ សណិ និរតី ប ចិម ោយព័រ  ឧតថរឦសាន  ទិ ខាងហលកាម  
ទិ ខាងហលើ   ូម ុាំឱ្រមានហពៀរនឹងគ្មប    មានដតហ ច ថី ុខ។ 
សដរេ  សត្មត    អដវរា   ដហានតុ  ូមឱ្រ តឝទាំងឡាយទាំងពួង ុាំមាន
ហពៀរនឹងគ្មប  !  
ស ខិត្ម    ដហានតុ   ូមឱ្រោននូវហ ច ថី ុខ   
និទាុកាខ      ដហានតុ  ូម ុាំឱ្រមានទុ ខ  
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ិ ិិ ិ

អរោរជា ដហានតុ  ូម ុាំឱ្រហបៀតហបៀនដល់គ្មប នឹងគ្មប  
អនីឃា     ដហានត ុ  ូម ុាំឱ្រមានហ ច ថីលាំោ  
ទីឃា  យ កា  ដហានតុ  ូមឱ្រមានអាយុដវង  
អដរាគ       ដហានតុ  ូម ុាំឱ្រមានហរាគ  
សំបរតីហិ  សំិជឈនតុ      ូមឱ្រ ហលមចហោយ មផតថិលគបោ់ ង 
ស ខី  អត្មត នុំ  ររិហរនតុ    ូមឱ្ររ ានូវខវួនជា ុខល ួលចុេះ  

        ទ ក្ខរបត្មត    ច   និទាុកាខ      ភយរបត្មត     ច     និរភយា     

      ដសាក្របត្មត   ច  និដសាកា   ដហានត ុ សដរេរិ  បាណ្ិដនា 

  តឝទាំងឡាយទាំងពួង ដដលដល់ហេើយនូវហ ច ថីទុ ខ 
 ូមឱ្រជា តឝោតហ់ ច ថីទុ ខហៅ  ដដលដល់ហេើយនូវភយ័  ូម
ឱ្រជា តឝោតភ់យ័ហៅ   ដដលដល់ហេើយនូវហ ច ថីហសា    ូម
ឱ្រជា តឝោតហ់ ច ថីហសា ហៅ  ។ 
                ដហារ  សរេុំ   ស ភំងគលក្ថា 

ដហារ   សរេុំ   ស ំងគលុំ   ុមងាល   គឺហ ច ថីចហលមើនដល៏អលគបោ់ ង
ចូរមានដល់ខញុ ាំ 
រក្ខនតុ   សរេដទវត្ម     ហទវតាទាំងពួងទាំងឡាយ ចូររ ានូវខញុ ាំ  
សរេរ ទាធ   ន ោដវន  ហោយអានុភាពថ្នលពេះពុទនលគបល់ពេះអងា 
សរេធមះ   ន ោដវន   ហោយអានុភាពថ្នលពេះធមទ៌ាំងពួង      
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ិ ិិ ិ

សរេសងោន ោដវន   ហោយអានុភាពថ្នលពេះ ងឃទាំងពួង 
ដសារាិ   ដហារ   និរនតរំ   ូម ិរ ួី ថី  ចូរមានដល់ខញុ ាំឱ្រោនលគប់
ហពល  ុាំបីមានចហនវ េះហ ើយ  ។      យា ដទវត្ម   ររតិទានគថា 

 យា  ដទវត្ម  សនតិ  វហារវាសិនី / ងូដរ ឃដរ ដោធិ ឃដរ  រហឹ  

រហឹ / ត្ម   ធ ះំទាដនន  ភវនតុ   រូជិត្ម /  ដសារាឹ    ក្ដរាដនតធ    វហារ

ំណ្ឌ ដល /ដងរា ច  ំជា នវកា  ច  ភិក្ខដវា សារាំិកា  ទានររី  ឧបា

សកា  / គម   ច   ដទសា    និគម   ច  ឥសសរា  / សរាណ្ភូត្ម   

ស ខិត្ម   ភវនតុ  ដរ / ជោរ ជា  ដយរិ   ច  អណ្ឌ ស ភំវា   សុំដស

ទជាត្ម   អងដវារបាកិ្កា  / និយោនិក្ុំ   ធ ះំវរំ   រដ្ិចច   ដរ  / សដរេរិ    

ទ ក្ខសស    ក្ដរានតុ   សុំខយុំ  /  ឋារ     ចិរំ    សរុំ    ធដមះ   /  ធ ះំធរា    

ច   រ គគោ  / សដងោ  ដហារ   សំដគគ   វ /  អត្មា យ   ច  ហិត្មយ   

ច / អដ ហំ   រក្ខនតុសទធដមះ    សដរេរិធ ះំចរិដនា / វ ឌ្ឍឹ  សំារ ដណ្យោំ    

ធមះ រិយរបដវទិដរ      ។  

 ផ្ប្រថាៈ  យា   ដទវត្ម   សនតិ   វហារវាសិនី   ងូដរ ឃដរ   

ដោធិឃដរ  រហឹ   រហឹ    ហទវតាទាំងឡាយឯណា  មានលបល តីហៅ
 បុងទីវតថជាទីហៅថ្ន ងឃពនដហ៏ខឿន   លពេះ ថូបពនដហ៏ខឿនលពេះហោធិ 
លពឹ ស បុងទីហនេះៗត្មធ ះំទាដនន ភវនតុ រូជិត្ម ហទវតាទាំងឡាយហនេះ  

  
 

 

  

 

ិ ិ

ិិ 

ិ ិ
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ិ ិិ ិ

ជាបុគាលគឺហយើង    ទាំងឡាយបូជាហេើយ   ហោយធមយទន  ដសារាឹ  

ក្ដរាដនត  ធវហារំណ្ឌ ល ចូរហធឝើនូវ ួ ថី បុងមណឍ លថ្នវតថ ជាទីហៅ
ថ្ន ងឃហនេះ  ដងរាចំជា  នវកា  ច ភិក្ខដវា ភ ិខុទាំងឡាយជាហថរ 
 ថីជា ណាថ ល ថី ហទើបនឹងប ួថយី ថី សារាំិកា ទានររី ឧបាសកា 

ឧោ  និង  ឧោ ិកាទាំងឡាយ  ដដលជាមាច  ់   ថ្នទនលពម
ទាំង អារាម ិជន គឺហញាមវតថ ថី គម  ច  ដទសា  និគម  ច  ឥសសរា  
ជនទាំងឡាយដដលជាអប ល ុ  ថី  ជាអប លបហទ  ថីជាអប និគម ថី 
ដដលជាឥ សរ  ជាធាំ ថី សរាណ្ភូត្ម ស ខិត្ម ភវនតុ ដរ  តឝ
ទាំងឡាយហនេះ ៗ ចូរឱ្រោនដល់នូវហ ច ថី ុខ ជោរ ជាដយរិ  

ច   អណ្ឌ ស ភំវា  សុំដសទ  ជាត្ម  អងដវារបារកា មយួវញិហទៀត  តឝ
ទាំងឡាយឯណា ដដលជាជោពុជ  ាំហណើ ត ថី  ដដលជាអណឍ ជ   
 ាំហណើ ត ថី  ដដលជា ាំហ ទជ   ាំហណើ ត ថី   ដដលជាឧបោតិ  
 ាំហណើ ត ថី  និយោនិក្ុំ     ធ ះំវរំ    រដ្ិចច   ដរ    សដរេរិ    ទ ក្ខសស    

ក្ដរានតុ សុំខយុំ   តឝទាំងឡាយទាំងអ ់ហនេះ  កាលហបើោន  
អាល ័យនូវធមដ៌ល៏បហ ើរ ជានិយានិ ធមហ៌េើយចូរ   ហធឝើនូវធមជ៌ា
ហលគឿងអ ់ហៅថ្នទុ ខចុេះ  ឋារ    ចិរំ សរុំធដមះ    ូមឱ្រធមរ៌ប ់
 បផុរ ជនទាំងឡាយ  ទិតហៅអ ់កាលយូរអដងឝងហៅ ធ ះំធរាច 

រ គគោ បុគាលអប លទលទងនូ់វធមទ៌ាំងឡាយ ចូរ ទិតហៅអ ់កាល
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ដោយខុ្ុំប្រះក្រ ណាអាត្មះ  ភិក្ខុវជរិធដមះ  ដសងហាក្់ ដរៀរដរៀងសប្មរ់ជា ធ ះំទាន ទុំរ័រទី 59 

ិ ិិ ិ

យូរអដងឝងហៅ សដងោ ដហារ   សំដគគ  វ   ូមលពេះ ងឃលពមហលពៀង
គ្មប  អត្មា យ  ច  ហិត្មយ ច ហដើមផហី ច ថីចហលមើនផងហដើមផហី ច ថី
 ហលមចផល   លបហោជនផ៍ង អដ ហំ  រក្ខរ   សទធដមះ   សដរេរិ  ចរិដនា 
 ូមលពេះ ទនមយ រ ានូវហយើងទាំងឡាយ  ូមរ ានូវអប ដដល
លបលពឹតថធមទ៌ាំងឡាយ ទាំងអ ់ផង វ ឌ្ឍឹសំា  រ ដណ្យោំ  ធមះ រិ

យរបដវទិដរ   ូមឱ្រហយើងទាំងឡាយោនដល់នូវហ ច ថីចហលមើន
 បុងធម ៌ដដលលពេះអរយិ ទាំងឡាយ ហោ  ដមថងហេើយ  ។ 

          
      យុំ ក្ិញ្ច ិ   ររតិទានកាថា  

    ពុទនសា និ ជនដដលោន    ហធឝើ ុ លឯណាមយួរចួ
ហេើយហបើមានលោថាប នឹងឱ្រចហលមើននូវផោវ និ ងសដល់ខវួន  ហោយ
ហលចើនហ ើងហទៀតហនេះ  គបផឧីទិធ ផាយផលថ្ន ុ លហនេះ   
ដល់ តឝទាំងឡាយហោយ    ុ លចិតថជាបុញ្ដ ិរោិវតទុ១ ោ ង
ដដលហៅថា  ,  បតថិទន     គឺ ិរោិឱ្រនូវចាំដណ បុណរដល់អប  
ដថ្ទហោយ , បតថិទនគ្មថា ដូហចបេះថា  ! 
  យុំ   កិ្ញ្ច ិ   ក្ សលុំ  ក្ ះំុំ    ក្រតរេុំ  កិ្រិយុំ  ំំ   

       កាដយន    វាចំនសា    រទដស  ស គរុំ  ក្រុំ  ។ 

       ដយ  សត្មត   សញ្ញិដនាអរាិ     ដយ ច សត្មត  អសញ្ញិដនា 

       ក្រុំ   រ ញ្ញផលុំ  ំយហ ុំ    សដរេោគី  ភវនតុ  ដរ  ។ 
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       ដយ   រុំ   ក្រុំ   ស វទិរុំ  ទិននុំ   រ ញ្ញផលុំ   ំយា         

       ដយ  ច   ររា ន   ជាននតិ       ដទវា  គនាតា   និដវទយ ុំ ។    

       សដរេ  ដោក្ ហំិ   ដយ សត្មត    ជីវនាត ហារ   ដហរ កា 

       ំន ញ្ញុំ ដោជនុំ  សដរេ លភនតុ    ំំ   ដចរសារ   ។ 

   ផ្ប្រថាៈ  យុំ  កិ្ញ្ច ិ  ក្ សលុំ  ក្ ះំុំ   ក្រតរេុំ  កិ្រិយុំ  ំំ  អាំហពើជា ុ ល
ណាមយួដដលខញុ ាំគបផហីធឝើ កាដយន  វាច  ំនសា ហោយទឝ រទាំង៣ 
គឺកាយ វាចា ចិតថ រទដស ស គរុំ ក្រុំ អាំហពើជា ុ លទាំងអ ់ហនេះ 
ដដលខញុ ាំោនហធឝើហេើយ ជា ុ លអាចនឹងនាំឱ្រហៅហ ើត  បុងសាទ ន
ថ្លតលតឹងស ួគោ៌ន ដយ សត្មត   សញ្ញិដនា អរាិ   តឝទាំងឡាយណា  
គឺមនុ សហទវតាឬលពេយ ដដលជាមាន ញ្ជដ  ថី ដយ ច សត្មត  អសញ្ញិ

ដនា   តឝទាំងឡាយឯណា ជាអ ញ្ដ ី តឝ គឺ តឝដដលឥតមាន
 ញ្ជដ  ថ ីក្រុំ  រ ញ្ញផលុំ  ំយហ ុំ សដរេ  ោគី ភវនតុ ដរ  តឝទាំងឡាយ
ទាំងអ ់ហនេះ ចូរឱ្រោននូវចាំដណ ផលថ្នបុណរ   ហេើយចូរ
ហសាយ  នូវផលថ្នបុណរដដលខញុ ាំោនហធឝើហេើយ ោនឧទធិ ផាយ
ឱ្រហៅហនេះចុេះ   ដយរុំ   ក្រុំ   ស វទិរុំ  ទិននុំ   រ ញ្ញផលុំ ំយា បុណរ
ដដលខញុ ាំោនហធឝើហេើយហនេះ ហបើ តឝទាំងឡាយ ឯណាោនដឹង
ចា ់ហេើយ  តឝទាំងឡាយ ហនេះចូរឱ្រោនហសាយនូវផល 
ដដលខញុ ាំោនឧទធិ ឱ្រហៅហនេះចុេះ  ដយ  ច ររា ន ជាននតិ មា ងហទៀត
បណាថ អ ់ តឝទាំងហនេះហបើ តឝទាំងឡាយឯណា មនិោនដឹងនូវ
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បុណរ ដដលខញុ ាំោនហធឝើហេើយហនេះ ដទវា គនាតា  និដវទយ ុំ  ូមហទវតា
ទាំងឡាយ អហញ្ជ ើញហៅឱ្រដាំណឹង ដល់ តឝទាំងឡាយហនេះ ឱ្រ
ោនដឹងផងថា ជនឯហណាេះហគោនហធឝើបុណរ  ហេើយហគឧទធិ  
ផាយផលបុណរហនេះ ម ដល់អប ទាំងឡាយ ៗ ចូរអនុហមាទន
ហលត អរ នឹងបុណរហគហនេះចុេះ សដរេ ដោក្ ហំិ  ដយ សត្មត  ជីវនាត ហារ

ដហរ កា  តឝទាំងឡាយឯណា បុងហោ ទាំងអ ់ ដដលអាល ័យ
នូវអាហារហេើយរ ់ហៅ ំន ញ្ញុំដោជនុំ   សដរេ  លភនតុ  ំំ  ដច

រសារ  តឝទាំងឡាយទាំងអ ់ហនេះ ចូរឱ្រោននូវហភាជនជាទី
គ្មបច់ិតថ ដដល ហលមចហោយបុញ្ដឫទនិ តាមចិតថខញុ ាំដដលឧទធិ 
ផាយហៅឱ្រហនេះចុេះ ។ 
    
        ឧទាសិក្ សលផលរ ណ្យ 

        ហតជ ខញុ ាំសាង    
 ាំអិត ាំអាង   ឱ្នកាយវាចា      ូម ុខ ុភាព 
រចួពីទុកាខ  ឆវងដល់ ហលតើយមហា     ហោលគឺនិោឝ ន។  
           លគបជ់ានល់គបជ់ាតិ      
 ុាំឱ្រខញុ ាំឃ្លវ ត              ពី ីលនិង               ទនគាំនិតខញុ ាំហ ើត   
 ាំហណើ តខញុ ាំមាន      មគាផលជាសាភ ន     ដល់សាទ នថ្ថវថាវ ។   

   ូមជូនមគាផល     
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ចាំហោេះហៅដល់         មាតាបិតា            គុណលគូឧបជាោចាររ
គុណញាតិកា    លោាំពីរ នថ នជីដូន        ជីតារ ់ហៅ ថីណា 
             ហោ មាច  ់ដច សាទ ន     
 ូមជូនមគាផល    ុ លហថាើងថាា ន        ូម ុខហ សម ានថ        
       ដល់សាទ នផុតទុ ខ  ។ 
ខញុ ាំ ូម ចាច         ហ ើតជាតិណាៗ          ុមឱ្រោន ុខ   
 ូមមានបញ្ជដ      ភវថឺាវ ហមាវ េះមុត            រចួផុតចា ទុ ខ  
         ដល់និោឝ នហហាង  ។         
        នដមការអដ្ឋក្ុំ ៨  

នដម  អរហដត្ម សមះ      ˜ ស ពំុទធសស  ំដហសិដនា 

នដម  ឧរតំធ ះំសស   សាេ កាខ រដសសវ   ដរនិធ 

នដម ំហាសងឃសារ ិ  វស ទធសីល  ទិដ្ឋិដនា 

នដម ឱមរោរទធសស   ររនរតយសស  សាធ ក្ុំ 

នដម ឱំការីរសស   រសស  វរាុរតយសសរ ិ

នដម កាដរបោដវន   វគចឆនតុ  ឧរទាវា 

នដម ការាន ោដវន    ស វរាិ  ដហារ  សរេទា 

នដម ការសស  ដរដជន   វធិ ហំិ  ដហាំិ  ដរជវា 

( នហមាការអដឌ  ៤ គ្មថាហនេះ  ូលត បុង មយ័ដដលគួរនងឹ ូលត ) 
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      ធារ របចចដវក្ខណ្ៈ    

  ុលបុលតដដលប ួ បុងលពេះពុទនសា ន លតូវ ិ ា បុងបចចហវ
 ខណ  ល ខណ   លមាបព់ិចារណា នូវបចចយ័  ដដលខវួនលតូវ
អាល ័យ   ឱ្រហចេះចាាំសាធ តទ់ាំងោលី    និងហ ច ថីដលបជា លមាយ 
ឯបចចយ័ដដលបពឝជិតលតូវអាល ័យហនេះគឺមាន ៤ ោ ងគ ឺ 
 ទី១ ចីវរបផចចយ័  ាំពតដ់ដលបពឝជិតហ វៀ ដណថ ប ់ ហលបើ
លោ ់ោនគឺមានថ្លតចីវរជាហដើម   
 ទី ២   បិណឍ ោតបផចចយ័    ហភាជនហារដដលបពឝជិតលតូវ
បរហិភាគោន តាាំងពីអរុណរេះហ ើងដរ៏ាបដល់ ថ្ថងលតងោ់នមាន
ោយនាំជាហដើម    
 ទី៣ ហ ន នបផចចយ័ គឺទីហ ន នដដលបពឝជិត លតូវ
អាល ័យហលបើលោ ់ោនគឺ  មាន ុដិនិងសាោជាហដើម  

 ទី៤ គិោនបផចចយ័ គឺមានថាប ាំ លមាបអ់ប មានជមង ឺ ដដល
បពឝជិតលតូវបរហិភាគហលបើលោ ់ោនមាន បផជិាហដើម   បុងបចចយ័និ
មយួៗ ហនេះ ហោលហោយបចចហវ ខណ  គឺល ខណ  លមាប់
ពិចារណាមាន ៤ គឺធាតុបផចចហវ ខណ ១ បដិ ូលបផចចហវ ខណ ១   
តងខណិ បផចចហវ ខណ ១   អតីតបផចចហវ ខណ ១ ។  

                       ធារ របចចដវក្ខណ្ៈ  

   យថា    រចចយុំ   រវរតមនុំ     ធារ ំរតដំដវរុំ   
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  យទិទុំ   ចីវរំ  រទ រភ ោា       ដកា  ច  រ គគដោ       

  ធារ ំរតដកា    និសសដត្មត         និជាីដវា   ស ដញ្ញញ   ។ 

              ាំពតច់ីវរឯណាជា ាំពតច់ីវរហនេះ លគ្មនដ់តជាធាតុពិត
លបលពឹតថហៅតាម មគួរដល់បចចយ័ ទុ ជាបុគាល គឺអាតាយ អញដដល
ជាអប ហលបើលោ ់ ាំពតច់ីវរហនេះ ថី ល៏គ្មនដ់តធាតុមនិដមន តឝ មនិ
ដមនខវួនលោណ មាន ភាពហសាេះ ូនរទហទ ។ 
  យថា  រចចយុំ  រវរតមនុំ  ធារ ំរតដំដវរុំ   

  យទិទុំ    រិណ្ឌ បាដត្ម      រទ រភ ោា ដកា  ច    

  រ គគដោ  ធារ ំរតដកា      និសសដត្មត    និជាីដវា  ស ដញ្ញញ   

           ចងាា នប់ិណឍ ោត ឯណា ជាចងាា នប់ិណឍ ោតហនេះ លគ្មនដ់ត
ជាធាតុពិត លបលពឹតថហៅតាម មគួរដល់បចចយ័ ទុ ជាបុគាល គឺ 
អាតាយ អញ ដដលជាអប បរហិភាគចងាា នប់ិណឍ ោតហនេះ ថី  ល៏គ្មនដ់ត
ធាតុមនិដមន តឝមនិដមនខវួនលោណមាន ភាពហសាេះ ូនរទហទ  
  យថា     រចចយុំ   រវរតមនុំ     ធារ ំរតដំដវរុំ   

  យទិទុំ   ដសនាសនុំ  រទ រភ ោា ដកា  ច   រ គគដោ 

        ធារ ំរតដកា    និសសដត្មត      និជាីដវា     ស ដញ្ញញ  ។ 

         ទីហ ន ន ឯណា   ជាទីហ ន ន ហនេះ  លគ្មនដ់តជា
ធាតុពិតលបលពឹតថហៅតាម មគួរដល់បចចយ័ទុ ជា បុគាលគឺអាតាយ
អញដដលជាអប បរហិភាគហលបើលោ ់ទីហ ន ន  ហនេះ ថី ល៏គ្មនដ់ត 
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ធាតុមនិដមន តឝមនិដមនខវួនលោណ មាន ភាពហសាេះ ូនរទហទ   
         យថា  រចចយុំ   រវរតមនុំ   ធារ ំរតដំដវរុំ   យទិទុំ   

         គិោនរបចចយដភសជាររិកាខ ដរា     រទ រភ ោា ដកា   ច  

         រ គគដោ  ធារ ំរតដកា   នសិសដត្មត    និជាីដវា   ស ដញ្ញញ   ។ 

       ហលគឿងបរកិាខ រជាទីរ ានូវជីវតិ គឺជាថាប ាំជាបចចយ័ដល់អប ជមងឺ
ឯណាហនេះលគ្មន ់ ដតជាធាតុពិតលបលពឹតថ ហៅតាម មគួរដល់បចចយ័ 
ទុ ជាបុគាល គឺអាតាយ អញដដលជាអប បរហិភាគហលគឿង បរកិាខ រជាទី
រ ានូវជីវតិ  គឺថាប ាំជាបចចយ័ដល់អប ជមងហឺនេះ ថី  ល៏គ្មនដ់តធាតុ  មនិ
ដមន តឝ  មនិដមនខវួនលោណ មាន ភាពហសាេះ ូនរទហទ ។ 

  
       រដ្ិក្ូលរបចចដវក្ខណ្ៈ 
           សោេ និ   រនិមនិ   ចីវរានិ   អជិគ ចឆនីយានិ  ឥ ុំំ   

          រូរកាយុំ   រត្មេ    អរវយ  ជិគ ចឆនីយានិ   ជាយនតិ    

           ាំពតច់ីវរ ទាំងឡាយទាំងពួងហនេះ ជារប ់មនិគួរឱ្រហខភើម
រហអើមហ ើយលុេះ ោល់លតូវដល់កាយ អុយហនេះកាលណាហេើយ ៏
ហ ើតជារប ់គួរឱ្រហខភើមរហអើមថ្ល ហព  ។ 
          សដោេ    រនាយុំ   រិណ្ឌ បាដត្ម  អជិគ ចឆនីដយា  ឥ ុំំ 

          រូរកាយុំ   រត្មេ    អរវយ   ជិគ ចឆនីដយា   ជាយរ  

        ចងាា នប់ិណឍ ោតទាំងឡាយទាំងពួងហនេះ ជារប ់មនិគួរឱ្រ 

  
 

  

  

ិិ ិិិិ 
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ហខភើមរហអើមហ ើយ លុេះោល់លតូវដល់កាយ អុយហនេះ កាលណា
ហេើយ ហ៏ ើតជារប ់គួរឱ្រហខភើមរហអើមថ្ល ហព  ។           

    សោេ និ   រនិមយុំ   ដសនាសនានិ   អជិគ ចឆនីយានិ 

        ឥ ុំំរូរកាយុំ  រត្មេ   អរវយ  ជិគ ចឆនីយានិ  ជាយនតិ ។    

 ទីហ ន ន  ទាំងឡាយទាំងពួង ហនេះជារប ់មនិគួរ   
ហខភើមរហអើមហ ើយ លុេះោល់លតូវដល់កាយ អុយហនេះ កាលណា
ហេើយ  ហ៏ ើតជារប ់គួរឱ្រហខភើមរហអើមថ្ល ហព  ។ 
        សដោេ    រនាយុំ   គិោនរបចចយដភសជាររិកាខ ដរា   អជិគ ចឆនី 

 ដយា  ឥ ុំំ  រូរកាយុំ  រត្មេ   អរវយ  ជិគ ចឆនីដយា   ជាយរ  ។ 

         ហលគឿងបរកិាខ រជាទីរ ានូវជីវតិ គឺថាប ាំជាបចចយ័ដល់អប ជមងឺ
ទាំងឡាយ ទាំងពួងហនេះ ជារប ់មនិគួរ ហខភើមរហអើមហ ើយលុេះ
ោល់លតូវដល់ កាយ អុយហនេះកាលណាហេើយ   ហ៏ ើតជារប ់គួរ
ឱ្រ ហខភើមរហអើមថ្ល ហព   ។           

         រងខណ្ិក្របចចដវក្ខណ្ៈ  

 រដ្ិសអខ      ដយានិដសា     ចីវរំ     រដ្ិដសវាំិ    

 យាវដទវ    សីរសស   រដ្ិឃាត្មយ    ឧណ្ហ សស 

 រដ្ឃិាត្មយ        ឌ្ុំ សំក្សវាត្មររសិរឹសរ   

 ស ផំសានុំ   រដ្ិឃាត្មយ  យាវដទវ  ហិរិដកា  រិនរបដ្ិចឆ ទនរាុំ  

          បពឝជិតគបផពីិចារណា     ហោយឧោយថា        អតាយ អញ 

  

ិិ ិិិិ ិិ 
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អាល ័យហ ពគឺ  ហលបើលោ ់នូវ ាំពត ់ចីវរ ាំណតទុ់ ហដើមផនីឹងការ 
ោរនូវលតជា  ់  ហដើមផនីឹងការោរនូវ ាំហៅ  ហដើមផនីឹងការោរនូវ
 មព ស រហោម មូ ខរល់ ាំហៅថ្ថង ព ់តូច ព ់ធាំទាំងឡាយ
 ាំណតទុ់  ហដើមផនីឹងបិទោាំងនូវអវយវ:ដដលហធឝើនូវហ ច ថីខាយ  ់ឱ្រ
 ាំហរ ើ  ។ 

 រដ្ិសអខ     ដយានិដសា       រិណ្ឌ បារុំ    រដ្ិដសវាំិ   

 ដនវ ទវាយ  ន  ំទាយ     ន ំណ្ឌ នាយ  ន  

 វភូសនាយ   យាវដទវ   ឥំសស     កាយសស   

         ឋិរយា       យារនាយ   វហឹស រ ររិតិយា    

 ប្រហះចរិយា  ន គគហាយ    ឥរ  រ រាណ្ោច   ដវទនុំ 

         រដ្ិហអខ ំិ    នវោច   ដវទនុំ ន ឧរាដទសាំិ      

 យាប្ត្ម  ច  ដំ ភវសសរ   អនវជាត្ម  ច         

 ផាស វហាដរា    ចរ            បពឝជិតគបផពីិចារណា  ហោយ 
ឧោយថា អាតាយ អញអាល ័យ ហ ពគឺបរហិភាគចងាា នប់ិណឍ ោត
ហដើមផ ី នឹងហលងដូចហ យងអប ល ុ  ហ៏ទហដើមផនីឹងឱ្រហ ើតបុរ ិមាន  
ល វងឹដូចអប លបោល់ ហ៏ទ ហដើមផនីឹង លបោបត់ា ដ់តងរាងកាយ
ដូច  ស្ត ថី បុងបូរ ីហ៏ទ ហដើមផនីឹងហធឝើឱ្រផូរផង ់មផុរដូចអប ហលងរោាំ
គហ៏ទ បរហិភាគ ាំណតទុ់  ហដើមផនីឹងឱ្រតាាំងហៅថ្នកាយហនេះហដើមផ ី
នឹងញុាាំងជីវតិិស្តនធីយ ៍ ឱ្រលបលពឹតថហៅហដើមផនីឹងបាំោតប់ង ់ នូវហ ច ថី
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លាំោ ហដើមផនីឹងអនុហលគ្មេះ ដល់លពេយចារ ី អញនឹង ាំចាតប់ងនូ់វ
ហវទនចា ់  គឺហ ច ថីឃ្លវ នដដលមានម ហេើយផង នឹងញុាាំង
ហវទនថយី គឺដឆអតេួ លបមាណឱ្រហ ើតហ ើងោនផង  ិរោិលបលពឹតថ
ថ្នឥរោិបថទាំង ៤ គឺហ ច ថីមនិមានហទ មាន  មនិមាន
លចអូ កាយ មនិលចអូ ចិតថ ជាហដើម ថី ិរោិហៅ បាយ បុង
ឥរោិបថទាំង ៤  ថីនឹងមានដល់ អាតាយ អញហោយោនបរហិភាគ    
នូវចងាា ន ់បិណឍ ោតហនេះ ។ 
           រដ្ិសអខ   ដយានិដសា  ដសនាដសនុំ   រដ្ិដសវាំិ    

        យាវដទវ    សីរសស     រដ្ិឃាត្មយ    ឧណ្ហ សស 

        រដ្ិឃាត្មយ    ឌ្ុំសំក្សវាត្មររសិរឹសរ 

     ស ផំសានុំ      រដ្ិឃាត្មយ     យាវដទវ   

  ឧរ ររិសសយ   វដនាទនុំ   រដ្ិសោល នរាំរាុំ  ។   

             បពឝជិតគបផពីិចារណា   ហោយឧោយថា    អាតាយ អញ
អាល ័យហ ពគឺបរហិភាគហលបើលោ ់នូវហ ន ន   ាំណតទុ់    
ហដើមផនីឹងការោរនូវលតជា  ់  ហដើមផនីឹងការោរនូវ ាំហៅហដើមផនីឹង
ការោរនូវ មព សរហោម មូ ខរល់  ាំហៅថ្ថងព ់តូច ព ់ធាំ
ទាំងឡាយ ាំណតទុ់ ហដើមផនីឹងបហនធ របងនូ់វហ ច ថីល វល់ល វាយ
ដដលហ ើតអាំពីរដូវហេើយ អភរិមរ មងាំហៅ បុង មយោឌ ន ។  
  រដ្ិសអខ    ដយានិដសា    គិោនរបចចយដភសជារ រិកាខ រំ    

ិ ិ
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 រដ្ិដសវាំិ   យាវដទវ    ឧរប នាន នុំដវយោោធិកានុំ       

 ដវទនានុំ    រដ្ិឃាត្មយ   អរោរជឈររំត្មយារ   

 បពឝជិតគបផីពិចារណា ហោយឧោយថាអាតាយ អញ
អាល ័យហ ព  គឺបរហិភាគ  នូវហលគឿងបរកិាខ រ ជាទីរ ានូវជីវតិ គឺ
ថាប ាំជាបចច័យដល់អប ជមងឺហនេះ  ាំណត់ទុ  ហដើមផីនឹងការោរនូវ
ហវទនទាំងឡាយដដលហបៀតហបៀនហផសង ៗ ដដលហ ើតហ ើង ហេើយ 
ហដើមផលីោ ចា ទុ ខខាវ ាំងជាធមយតា ។ 

    អរីររបចចដវក្ខណ្ៈ 

  អតីតបផចចហវ ខណ ហនេះ គឺពិចារណានូវបចចយ័ ៤  បុង
អតីតកាល គឺកាលដដលបរហិភាគរចួហេើយ ដដលលតូវពិចារណា
ោន ដត បុងថ្ថងហនេះ គឺ បុងហវោ មយួយប ់ មយួថ្ថង  ុាំឱ្រអរុណរេះ
ហ ើងទន ់ ហេើយ បុងបចចហវ ខណ មយួៗ ពិចារណា ១ចប ់ ឬ ២ 
ចប ់៣ ចប ់ោ៏ន  ។ 
 អជច  ំយា  អរចចដវក្ខិត្មេ      យុំ  ចីវរំ  ររិភ រតុំ  រុំ   

 យាវដទវ     សីរសស     រដ្ិឃាត្មយ    ឧណ្ហ សស   

 រដ្ិឃាត្មយ      ឌ្ុំសំសក្វាត្ម       ររសិរឹសរ    

 ស ផំសានុំ   រដ្ិឃាត្មយ    យាវដទវ   ហិរិដការិ  

 នរបដ្ិចឆ ទនរាុំ        ាំពតច់ីវរឯណា  ដដលហលបើលោ ់ហេើយ  
 បុងថ្ថងហនេះ  ាំពតច់ីវរហនេះ អាតាយ អញហលបើលោ ់  ាំណតទុ់ ហដើមផ ី
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នឹងការោរនូវលតជា  ់ ហដើមផនីឹងការោរនូវ ាំហៅ ហដើមផកីារោរនូវ
 មព សរហោម មូ  ខរល់  ាំហៅថ្ថង ព ់តូច ព ់ធាំទាំងឡាយ 
ណតទុ់  ហដើមផនីឹងបិទោាំង នូវអវយវ  ដដលហធឝើនូវហ ច ថីខាយ  ់ឱ្រ
 ាំហរ ើ  ។ 

 អជា  ំយា  អរចចដវក្ខិត្មេ  ដយា  រិណ្ឌ បាដត្ម   

 ររិភ ដត្មត   ដសា  ដនវ  ទវាយ ន   ំទាយ   ន 

         ំណ្ឌ នាយ   ន  វភូសនាយ យាវដទវ  ឥំសស 

        កាយសស  ឋិរយា  យារនាយ   វហឹស រ ររិតិយា   

 ប្រហះចរិយា  ន គគហាយ  ឥរ  រ រាណ្ោច   ដវទនុំ 

         រដ្ិហអខ ំិ  នវោច   ដវទនុំ     ន  ឧរាដទសាំិ 

    យាប្ត្ម  ច  ដំ  ភវសសរ   អនវជាត្ម  ច 

   ផាស វហាដរា   ចរ      ចងាា នប់ិណឍ ោត ឯណាដដលអាតាយ
អញមនិោនពិចារណាហេើយ បរហិភាគហេើយ  បុងថ្ថងហនេះ ចងាា ន់
បិណឍ ោតអាតាយ អញមនិបរហិភាគ ហដើមផនីឹងហលងដូចហ យងអប ល ុ 
 ហ៏ទ ហដើមផនីឹងឱ្រហ ើតបុរ ិមាន  ល វងឹដូចអប លបោល់ ហ៏ទ
ហដើមផ ី នឹងលបោបត់ា ដ់តងរាងកាយដូចស្ត ថី បុងបូរ ីហ៏ទហដើមផនីឹង
ហធឝើឱ្រផូរផង ់មផុរ ដូចអប ហលងរោាំគហ៏ទ បរហិភាគ ាំណតទុ់  
ហដើមផនីឹងឱ្រតាាំងហៅ ថ្នកាយហនេះ ហដើមផនីឹងញុាាំងជីវតិិស្តនធីយ ៍ ឱ្រ
លបលពឹតថហៅ ហដើមផនីឹងបាំោតប់ងនូ់វហ ច ថីលាំោ  ហដើមផនីឹង

  

ិ ិ

ិ ិ

ិិ 

ិ ិិ ិ

ិ ិិ ិ
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អនុហលគ្មេះដល់លពេយចារ ីអាតាយ អញនឹង ាំចាតប់ងនូ់វហវទនចា ់ គឺ
ហ ច ថីឃ្លវ នដដលមានម ហេើយផង នឹងញុាាំងហវទនថយី គឺដឆអត
េួ លបមាណ ឱ្រហ ើតហ ើងោនផង  ិរោិលបលពឹតថថ្នឥរោិបថ
ទាំង ៤ គឺ ហ ច ថីមនិមានហទ មាន មនិមានលចអូ កាយ មនិ
លចអូ ចិតថជាហដើម ថី    ិរោិហៅ បាយ បុងឥរោិបថទាំង ៤  ថី 
នឹងមានដល់អាតាយ អញហោយោនបរហិភាគនូវចងាា នប់ិណឍ ោតហនេះ   
    អជា  ំយា  អរចចដវក្ខិត្មេ  យុំ  ដសនាសនុំ  ររិភ រតុំ   

    រុំ  យាវដទវ  សីរសស       រដ្ិឃាត្មយ   ឧណ្ហ សស   

    រដ្ិឃាត្មយ ឌ្ុំសំសក្វា   ត្មររសិរឹសរស ផំសានុំ   

    រដ្ិឃាត្មយ  យាវដទវ    ឧរ ររិសាយវដនាទនុំ 

    រដ្ិសោល នារាំរាុំ      ទីហ ន ន ឯណាដដលអាតាយ អញ
មនិោន ពិចារណាហេើយបរហិភាគហលបើលោ ់ហេើយ  បុងថ្ថងហនេះ ទី
ហ ន ន  ហនេះអាតាយ អញបរហិភាគ  ាំណតទុ់ ហដើមផនីឹងការោរ
នូវលតជា  ់   ហដើមផនីឹងការោរនូវ ាំហៅ   ហដើមផកីារោរនូវ មព ស 
រហោមមូ ខរល់  ាំហៅថ្ថង ព ់តូច ព ់ធាំទាំងឡាយ ណតទុ់ 
ហដើមផនីឹងបហនធ របង ់ នូវហ ច ថីល វល់ល វាយ ដដលហ ើតអាំពីរដូវ  
ហេើយអភរិមរ មងាំហៅ   បុង មយោឌ ន  ។  
  អជា   ំយា   អរចចដវក្ខិត្មេ    ដយា   គិោនរបចចយ 

 ដភសជាររិកាខ ដរា  ររិភ ដត្មត       ដសា         យាវដទវ   

ិិ 
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 ឧរបនាន នុំ  ដវយោោធិកានុំ  ដវទនានុំ  រដ្ិឃាត្មយ   

 អរោរជឈររំត្មយារ  ហលគឿងបរកិាខ រជាទីរ ានូវជីវតិ  គឺថាប ាំ
ជាបចចយ័ដល់អប ជមងឺ ឯណា ដដលអាតាយ អញមិនោនពិចារណា
ហេើយ គឺបរហិភាគហេើយ  បុងថ្ថងហនេះ ហលគឿងបរកិាខ រជាទីរ ានូវជីវតិ 
គឺថាប ាំជាបចចយ័ដល់អប ជមងហឺនេះអាតាយ អញបរហិភាគ ាំណតទុ់ ហដើមផី
នឹង ការោរនូវហវទន ទាំងឡាយដដលហបៀតហបៀនហផសងៗ ដដល
ហ ើតហ ើងហេើយ ហដើមផលីោ ចា ទុ ខខាវ ាំងជាធមយតា ។ 

 ចុំណាុំ , ហបើកាលដដលទទួលនិងកាលដល់ លោរពនហដើមផីនឹង
បរហិភាគនិងកាលដដលបរហិភាគ ហនេះោនពិចារណាហោយធាតុបផ
ចចហវ ខណ ហោយបដិ ូលបផចចហវ ខណ   ហោយ តងខណិ បផចចហវ ខ
ណ  រចួ ពឝលគបហ់េើយនឹងមិន ោចពិ់ចារណា  បុ ងអតិតចចបផហវ ខ
ណ  ហទៀត ោ៏នដដរ ។ 
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       អដញ្ា ើញ  រួក្ដទវត្ម 

  សំនាត      សក្ាវាដេស    អប្ត្មគចឆនតុ   ដទវត្ម    

            សទធ ះំុំ      ំ និរាជសស     ស ណ្នតុ   សគគដមក្ខទុំ    

 ហទវតាទាំងឡាយ  បុងចល វា  ទាំងឡាយហោយជុាំវញិ 
ចូលម លបជុាំគ្មប  បុងទីហនេះចូរសាថ បនូ់វលពេះ ទនមយ ជាធមអ៌ាចឱ្រនូវ
 ួគ ៌និងលពេះនិោឝ ន រប ់លពេះអនវណញ្ដណជាហ ថចថ្នអប លោជញ  

      សដគគ កាដំ   សរតររិរត  
         សដគគ   កាដំ    ច   រូដរ   គិរិសិខររដដ្  ចនតលិដក្ខ 

 វមដន     ទីដរ    រដដ្ឋ   ច   គដំ   ររ វនគហដន 

 ដគហវរាុ ហំ ិ  ដខដរត   ភ មះ   ចយនតុ   ដទវា  ជលងល 

 វសដំ     យក្ខគនធរេនាគ    រដ្ឋនាត    សនតិតដក្   យុំ    

 ំ និវរវចនុំ    សាធដវា  ដំ   ស ណ្នតុ  ។ 

      ហទវតាទាំងឡាយដដលឋតិហៅ បុងសាទ ន ួគ ៌ដដលជាកាមភព 
និងរូបភព ថី ភុមយហទវតាទាំងឡាយ ដដលឋិតហៅ បុងទិពឝវមិាន គឺ
ហលើ ាំពូលភាំប ឬភបាំដដលោច ់ថី ពនដអ៏ាកា  ថី ហៅនហកាេះ និងដដន 
និងល ុ  ថី ហៅនហដើមលពឹ ា និងថ្លពញាត ាតឬទីដល ចមាា រ ថី
យ ខនិងគននពឝនិងនគទាំងឡាយដដល ទិត ហៅនទីទឹ ទីហគ្ម  ឬ
ទីមិនរាបហ ើយ ដដល  ហៅ បុងទីជិតហនេះ ថី  ូមអហញ្ជ ើញម លបជុាំគ្មប  

  

ិ ិ

ិ ិ

ិ ិ
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 បុងទីហនេះ ោ រឯណា ដដលជាោ រ លពេះ  រមុនីដល៏បហ ើរ 
ដដលហយើងខញុ ាំ  នឹង ូលតឥ ូវហនេះ  ហោ អប  បផុរ  ទាំងឡាយ  
ចូរសាថ បនូ់វោ រហនេះ អាំព ីាំណា  ់ថ្នខញុ ាំ ហោយហគ្មរព  ។ 
ធ ះំសសវនកាដោ   អយ ភំទនាត   បពិលតហោ អប ដច៏ហលមើនទាំងឡាយ 
ហពលហនេះជាហពលគរួនឹងសាថ បនូ់វលពេះធមយ  ។  ( សូប្រ  ៣ ចរ់ ) 

                   នំសាា រ 
           នដម រសស ភគវដត្ម អរហដត្ម  សមះ ស ពំុទធសស  ( ូលត៣ចប)់  

          រ ីិរោិនមសាា រថាឝ យបងាាំ ថ្នខញុ ាំលពេះ រុណា ចូលមានដល់
លពេះដម៏ានលពេះភាគអងាហនេះ លពេះអងាជាលពេះអរេនថដល៏បហ ើរលទង់
លតា ់ដឹងនូវហញយរធមទ៌ាំងពួង ហោយលបថ្ពចាំហោេះលពេះអងាឥត
មានលគូអាចាររណាលបហៅលពេះអងាហ ើង។   
         សរណ្ក្ំន ៍
   រ ទធុំ  សរណ្ុំ     គចឆ ំ ិ     

  ធ ះំុំ    សរណ្ុំ     គចឆ ំ ិ   

  សងឃ ុំ  សរណ្ុំ     គចឆ ំ ិ ។ 

 ខញុ ាំលពេះ រុណា  ូមដល់នូវ  លពេះពុទន  លពេះធម ៌ លពេះ ងឃ 
ជាទីពឹងទីរលឹ ។ 
 ទ រយំបិ រ ទធុំ      សរណ្ុំ   គចឆ ំ ិ                           ិិ 
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 ទ រយំបិ ធ ះំុំ  សរណ្ុំ   គចឆ ំ ិ 

 ទ រយំបិ សងឃ ុំ  សរណ្ុំ   គចឆ ំិ  ។   

 ខញុ ាំលពេះ រុណា   ូមដល់នូវ   លពេះពុទន   លពេះធម ៌ លពេះ ងឃ  
ជាទីពឹងទីរលឹ     ជាគលមបព់រីដងផង   ។  
 ររយំបិ រ ទធុំ    សរណ្ុំ   គចឆ ំ ិ                             

 ររយំបិ ធ ះំុំ សរណ្ុំ   គចឆ ំ ិ   

 ររយំបិ សងឃ ុំ  សរណ្ុំ   គចឆ ំ ិ ។   
        ខញុ ាំលពេះ រុណា    ូមដល់នូវ    លពេះពុទន លពេះធម ៌ លពេះ ងឃ  
ជាទីពឹងទីរលឹ     ជាគលមបប់ីដងផង។ 

   ស ពំុដទធ  ររិរត                   
      ស ពំុដទធ   អដ្ឋវសោច        ទាេ ទសោច   សហសសដក្    

 រោច សរសហសាន ិ       នមំិ  សិរសា   អហុំ   

         ខញុ ាំលពេះ រុណា    ូមលកាបថាឝ យបងាាំ  នូវលពេះ មាយ  មភុទន
ទាំងឡាយ ២៨ លពេះអងាផង ១ មុនឺ ២ោនល់ពេះអងាផង ៥ដ ន 
លពេះអងាផង ហោយតផូង រប ់ខញុ ាំលពេះ រុណា។   
 ស ពំុដទធ   រញ្ចរញ្ញញ សញ្ច    ចរ វីសរសហសសដក្ 

 ទសសរសហសាន ិ   នមំ ិ   សិរសា    អហុំ   

        ខញុ ាំលពេះ រុណា     ូមលកាបថាឝ យបងាាំ   នូវលពេះ មាយ  មភុទន 

  

 

  

  

ិិ 

ិិ 

ិិ 

ិិ 

ិិ 

ិ ិ

ិ ិ
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ទាំងឡាយ ៥៥ លពេះអងាផង ២ មុនឺ៤ ោនល់ពេះអងាផង ១ ោន
លពេះអងាផង ហោយតផូងរប ់ខញុ ាំលពេះ រុណា ។ 
 ស ពំុដទធ    នវ រតរសដរ    អដ្ឋចត្មត េសីសហសសដក្   

         វីសរសរសហសាន ិ   នមំ ិ   សិរសា    អហុំ      

        ខញុ ាំលពេះ រុណា     ូមលកាបថាឝ យបងាាំ  នូវលពេះ មាយ  មភុទន
ទាំងឡាយ ១០៩ លពេះអងាផង ៤មុនឺ៨ ោន លពេះអងាផង២ ោន
លពេះអងាផង ហោយតផូងរប ់ខញុ ាំលពេះ រុណា ។ 
 ដរសុំ   ធ ះំោច     សងឃោច     អាទដរន    នមំិហុំ 

          ខញុ ាំលពេះ រុណា     ូមលកាបថាឝ យបងាាំ    នូវលពេះធមផ៌ង   នូវ 
លពេះ ងឃផងរប ់លពេះ មាយ  មភុទនទាំងឡាយហនេះហោយហគ្មរព  
        នំការាន ោដវន   ហនាតា      សដរេ    ឧរទាដវ   

 អដនកា    អនតរាយារិ   វនសសនតុ  អដសសដត្ម 

 ហោយអានុភាព  ថ្ន ិរោិនមសាា រថាឝ យបងាាំ  ូមឱ្រ ាំចាត់
បងនូ់វឧបលទពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងហ ច ថីអនថរាយទាំងឡាយ
ជាអហន   ចូ៏រឱ្រវនិ ហៅ ុាំបីមានហ   ល់ហ ើយ ។ 

         ំងគលររិរត 

 ដយ សនាត   សនតចិត្មត  រសរណ្សរណា  ឯរា  ដោក្នតដរ  វា  

 ភ មះ  ភ មះ   ច  ដទវា  គ ណ្គណ្គហណ្រោវោ  សរេកាលុំ   

  

ិ ិ

ិ ិ

ិិ 
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          ហទវតាទាំងឡាយឯណា ជាភុមយហទវតា ថី មនិដមនជា
ភុមយហទវតា ថជីាអប មានចិតថ ងបម់ានលពេះរតនលតយ័ជាទីពឹងទីរលឹ  
ដដលមានហៅ បុងហោ ហនេះឬ បុងចហនវ េះថ្នហោ ជាអប ខឝល់ខាឝ យ 
 បុង ិរោិកានយ់ នូវពពួ ថ្នគុណ  ពឝៗកាល ។ 
 ឯដរ   អាយនតុ   ដទវា  វរក្នក្ំដយ  ដំរ រាដជ    វសដនាត  

    សដនាត    សដនាត   សដហរ ុំ   ំ និវរវចនុំ  ដសារ ំគគុំ   សំគគុំ  
  ូមហទវតាទាំងឡាយហនេះ អហញ្ជ ើញម មា ងហទៀត ហទវតា
ដដល ទិតហៅហលើភបាំហមរុរាជ ុទន ឹង ដតមា ដល៏បហ ើរ   ូមអហញ្ច ើ
ញម ផង    ូមហទវតាជា បផុរ ទាំងឡាយ   អហញ្ជ ើញម កាន់
ទី មាគម ហដើមផសីាថ បនូ់វោ រ ថ្នលពេះមុនីដប៏វរជាធមដ៌ល៏បហ ើរ
ហលើ  ជាហេតុនាំឱ្រហ ើតហ ច ថីហលត អរ  ។ 

          សដរេស   ចក្ាវាដេស     យកាខ   ដទវា  ច   ប្រហះដុនា     

         យុំ   អដ ហំហិ    ក្រុំ      រ ញ្ញុំ    សរេសំបរតិសាធក្ុំ        

          បុណរឯណា   ដដលហយើងោនហធឝើហេើយ   ជាបុណរអាចឱ្រ 
 ហលមចនូវ មផតថិទាំងពួង ូមយ ខទាំងឡាផងហទវតាទាំងឡាយ
ផង លពេយទាំងឡាយផង  បុងចល វា ទាំងអ ់ អនុហមាទនហលត 
អរនឹងបុណរហនេះ ។ 
            សដរេ   រុំ  អន ដមទិត្មេ    សំគគ   សាសដន   រត្ម   

           រមទរហិត្ម    ដហានតុ    អារកាខ ស     វដសសដត្ម     

  

  

  

ិ ិ
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ិ ិិ ិ

 យ ខនិងហទវតានិងលពេយទាំងអ ់កាលហបើោនអនុហមាទន
នូវបុណរហនេះ ហេើយចូលលពមហលពៀងគ្មប  ហលត អរ បុងលពេះពុទន
សា ន  ហេើយចូរលោ ចា ហ ច ថី លបដេ ហធឝ  បុងការរ ា 
នូវលពេះពុទនសា នហោយឧោយដវ៏ហិ   ។ 
 សាសនសស  ច  ដោក្សស  វ ឌ្ឍី   ភវរ     សរេទា     

 សាសនំបិ    ច  ដោក្ោច   ដទវា   រក្ខនតុ   សរេទា    

   ូមឱ្រហ ច ថីចហលមើន ហ ើតដល់លពេះពុទនសា នផង ដល់
 តឝហោ ផង ឱ្រោន ពឝៗកាលហៅ  ូមហទវតាទាំងឡាយ 
អភោិលរ ា  នូវលពេះពុទនសា នផងនូវ តឝហោ ផង  ឱ្រោន
 ពឝៗ  កាលហរៀងហៅ ។ 
 សទឹធ   ដហានតុ   ស ខី  សដរេ   ររវិាដរហិ    អរតដនា   

  អនីឃា   ស ំនា  ដហានតុ  សហ  សដរេហិ   ញារីភិ     

  ពឝ តឝទាំងពួង លពមទាំងបរវិារទាំងឡាយរប ់ខវួន ូម 
ឱ្រមានហ ច ថី ុខល ួល  ូមឱ្រជាអប ឥតមានហ ច ថិទុ ខភយ័ 
ជាអប មានចិតថលអ   លពមទាំងជនជាញាតិ នថ នទាំងអ ់គ្មប  ។ 
      យោច     ទាេ ទស   វសានិ   ចិនតយឹស   សដទវកា     

      ចិរសស ុំ    ចិនតយនាត រិ    ដនវ    ជានសឹ     ំងគលុំ      

      ចក្ាវាេសហដសសស     ទសស     ដយន    ររតក្ុំ   
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 កាលុំ ដកាោហលុំ  ជារុំ  យាវ   ប្រហះនិដវសនា ។     

          មនុ ស លពមទាំងហទវតាទាំងឡាយ ោននាំគ្មប គិតរ នូវ
មងាលឯណា អ ់ ១២ ឆាប ាំមនុ ស និងហទវតាទាំងហនេះ  បុង ១មុនឺ
ចល វា   ហទេះខាំលបឹងគិត   អ ់កាលយូរហមាវ េះ ហ៏ៅដតមនិដឹងនូវ
មងាលហនេះ លតឹមណារហីកាោេល  ហ៏ ើតរេូតដល់ភពជាទីហៅ
ថ្នលពេយ អ ់កាលលតឹមហនេះផង  ។       
 យុំ   ដោក្នាដថា  ដទដសស ិ  សរេបារវនាសនុំ 

    យុំ   ស ត្មេ    សរេទ ដក្ខហិ  ំ ញ្ចនាត   សុំខិយា  នរា 

  ឯវមទិគ ណ្ដូររុំ    ំងគលនត ភំណាំ   ដហ   ។    

 លពេះបរមហោ នថ   លទងល់តា ់ ដមថងហេើយ   នូវមងាល 
ឯណាដដលជាហលគឿង ញុាាំងោបទាំងពួង ឱ្រវនិ នរជន
ទាំងឡាយ រាបច់ាំនួនមនិោនសាថ បនូ់វមងាលឯណាហេើយ ោនរចួ
ចា ទុ ខទាំងពួង មាប លហទវតាទាំងឡាយ ហយើងហោលឥ ូវហនេះនូវ
មងាលហនេះដល៏ប បហោយគុណមានោ ងហនេះជាហដើម ។ 
     
  ំងគលសូប្រ  (១២ក្ង)   មន ៣៨ ប្រការ 

 ឯវដ ះំ   ស រុំ    ( ូលតហនេះ  ហ យ្ េះមងាល ូលត)  គឺខញុ ាំ
ហ យ្ េះអាននធ  ោនសាថ បម់ ហេើយោ ងហនេះថា ។ 

 ឯក្ុំ     សំយុំ     ភគវា     សាវរាិយុំ   វហររ    ដជរវដន  

  

ិិ 

ិ ិិិ 
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អនាងរណិ្ឌ ិក្សស  អារាដំ       មយ័មយួ   លពេះដម៏ានលពេះភាគលទង់
គងហ់ៅ បុងវតថហជតពន ជាអារាមរប ់អនថបិណឍិ  ហ ដឌី ហទៀប
ល ុងសាវតទ។ី 

 អងដខា   អញ្ញររា    ដទវត្ម    អភិក្ានាត យ    ររតិយា    

អភិក្ានតវណាណ   ដក្វលក្របុំ  ដជរវនុំ  ឱោដសត្មេ   ដយន ភគវា  ដរ 

ន រសងាំិ    ឧរសងាំិត្មេ   ភគវនតុំ  អភិវាដទត្មេ   ឯត្មំនតុំ  អោឋ ស ិ  

 លាំោបហ់នេះឯង   ហទវតាអងា១   កាលដដលហវោរាលតី
បឋមោម នវងហៅហេើយ មានរហ យើដល៏អ ញុាាំងវតថហជតពនជុាំវញិ 
ទាំងអ ់ឱ្រភវសឺាឝ ងហេើយ លពេះដម៏ាន លពេះភាគ លទងគ់ង ់បុងទីណា  
 ចូ៏លហៅ បុងទីហនេះ លុេះចូលហៅដល់ហេើយហទើបថាឝ យបងាាំចាំហោេះ
អងា លពេះដម៏ានលពេះភាគហេើយឈរហៅ បុងទីដ ៏មគួរ  ។ 

ឯក្ំនតុំ  ឋិត្ម   ដខា   សា   ដទវត្ម    ភគវនតុំ   គថាយ  អជឈោស ិ
   កាលហទវតាហនេះឈរ បុងទីដ ៏មគួរហេើយ ហទើបលកាបទូល
លពេះដម៏ានលពេះភាគ ហោយោ រជាគ្មថា ោ ងហនេះថា ។ 
ទី ១     រហូ   ដទវា   ំន សា   ច  ំងគោន ិ  អចិនតយ ុំ    

    អាក្ងខមនា   ដសាត្មា នុំ     ប្រូហិ    ំងគលំ រតំុំ   

  ហទវតា  និងមនុ សទាំងឡាយជាហលចើន   លោថាប នូវហ ច ថី 
 ួ ថី ោនគតិរ នូវមងាលទាំងឡាយ ូមលពេះអងា  លទងល់ពេះហមតាថ  
 ដមថងលោប ់   នូវមងាលដឧ៏តថម    លពេះដម៏ានលពេះភាគលទងល់តា ់ 
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 ដមថងតបោ រហទវតាហនេះហោយពុទនភា ិតជាគ្មថាោ ងហនេះថា  
ទី ២        អដសវនា  ច  ោោនុំ   រណ្ឌ ិត្មនញ្ច    ដសវនា    

    រូជា    ច     រូជនយីានុំ       ឯរ ះំងគលំ រតំុំ 

       ិរោិមនិហ ពគប ់  នូវបុគាលោលទាំងឡាយ១   ិរោិ
ហ ពគប ់ នូវបុគាលជាបណឍិ តទាំងឡាយ១  ិរោិបូជាដល់បុគាល
ដដលគួរបូជាទាំងឡាយ ១ ទាំង៣ហនេះជាមងាលដឧ៏តថម ។ 
ទី ៣    រដ្ិរូរដទសវាដសា  ច រ ដរេ  ច ក្ររ ញ្ញត្ម    

    អរតសមះ រណ្ីធ ិ     ច       ឯរ ះំងគលំ រតំុំ  

  ិរោិហៅ បុងលបហទ ដ ៏មគួរ១  ភាវ ថ្នបុគាល ោនហធឝើ
បុណរទុ ហេើយ បុង កាលមុន១  ិរោិ តមាល់ខវួនហោយលបថ្ព១ 
ទាំង ៣ ហនេះ ជាមងាលដឧ៏តថម  ។   
ទ ី៤ ោហ សចចញ្ច    សិរបញ្ច    វនដយា  ច  ស សិក្ខិដត្ម    

 ស ោសិត្ម      ច      យាវាច     ឯរ ះំងគលំ រតំុំ        

         ភាវ ថ្នបុគាលោនសាថ ប ់   ោនហរៀនហេើយហោយហលចើន ១ 
 ិលផសាស្ត ថ ហ ច ថីហឆវៀវ វ្   បុងេតទ មយរប ់អប ប ួ និង
លគេ ទ១    វនិយ័ដដលបុគាល ិ ាហោយលបថ្ព១    វាចាដដល
បុគាលហោលលតឹមលតូវ១ ទាំង៤ ហនេះ ជាមងាលដឧ៏តថម ។ 
ទ ី៥          មត្មរិរ ឧរោឋ នុំ    រ រតទារសស   សងគដហា  

  

  

  

ិ ិ
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   អនាក្ ោ      ច    ក្ ះំនាត    ឯរ ះំងគលំ រតំុំ   

              ិរោិបហលមើនូវមាតា  ១   ិរោិបហលមើនូវបិតា ១   ហ ច ថី 
 ហស្តងាា េះដល់បុលតនិងភរោិ ១ការងារទាំងឡាយ ដដលមនិលចបូ 
លចបល់  ១ ទាំង  ៤   ហនេះជាមងាលដឧ៏តថម ។  
ទី ៦    ទានញ្ច   ធ ះំចរយិា  ច    ញារកានញ្ច   សងគដហា   

 អនវជាា ន ិ     ក្មះ ន ិ    ឯរ ះំងគលំ រតំុំ   

  ិរោិបរចិាច គទន ១  ិរោិលបលពឹតថនូវធម ៌ ១  ហ ច ថី
 ហស្តងាា េះ ដល់ញាតិទាំងឡាយ ១ ការងារ  ទាំងឡាយដដលមនិ
មានហទ ១ ទាំង ៤ហនេះជាមងាលដឧ៏តថម ។  
ទី ៧    អាររី     វររី   បាបា    ំជាបានា  ច សញ្ញដម  

   អរបមដទា  ច  ធដ ះំស     ឯរ ះំងគលំ រតំុំ  

            ិរោិមនិហលត អរ បុងោបនិង ិរោិហវៀរចា ោប១ហ ច ថ ី
 លងួមចា  ិរោិផឹ នូវទឹ ល វងឹ  ១  ហ ច ថីមនិលបមាទ បុងធម ៌
ទាំងឡាយ១ ទាំង ៣ ហនេះជាមងាលដឧ៏តថម ។  
ទី ៨    គរដវា  ច  និវាដត្ម  ច  សនតុដ្ឋី  ច  ក្រញ្ញតុ្ម   

    កាដលន   ធ ះំសសវនុំ       ឯរ ះំងគលំ រតំុំ  

   ហ ច ថីហគ្មរពចាំហោេះ    បុគាលដដលគួរហគ្មរព  ១     ិរោិ 
លបលពឹតថបនធ បនូវខវួន ១ ហ ច ថីហលត អរចាំហោេះរប ់ដដលមាន១ 
ភាវ ថ្នបុគាលអប ដឹងនូវឧបការ ដដលអប ដថ្ទហធឝើហេើយដល់ខវួន១ 
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 ិរោិសាថ បនូ់វធមត៌ាមកាល ១ ទាំង៥ ហនេះជាមងាលដឧ៏តថម ។ 
ទី ៩    ខនត ិ ច  ដសាវចសសត្ម   សំណានញ្ច    ទសសនុំ    

 កាដលន ធ ះំសាក្ចឆ       ឯរ ះំងគលំ រតំុំ       

        ហ ច ថីអតធ់ន១់  ភាវ ថ្នបុគាលដដលហគលបហៅោនហោយ
ងាយ១  ិរោិោនហឃើញ ោនជួបនូវ មណ ទាំងឡាយ១ ធមយ
សា ចាឆ  គឺ ិរោិ នធនហៅវញិហៅម  នូវធមត៌ាមកាល១ ទាំង 
៤ហនេះ ជាមងាលដឧ៏តថម  ។ 
ទី ១០     រដបា  ច  ប្រហះចរិយញ្ច   អរយិសចច ន   ទសសនុំ    

   នញិ្េ នសចឆិក្ិ រយិា   ច     ឯរ ះំងគលំ រតំុំ      

            ហ ច ថីពាោមដុតនូវោបធម ៌  ១  ិរោិលបលពឹតថនូវធម៌
ដល៏បហ ើរ១  ិរោិហឃើញនូវអរយិចច ទាំងឡាយ១  ិរោិហធឝើឱ្រ
ជា ច់ា ់នូវលពេះនិោឝ ន១ ទាំង៤ ហនេះជាមងាលដឧ៏តថម ។ 
ទី ១១  ផ ដ្ឋសស   ដោក្ធដ ះំហិ   ចិរតុំ  យសស  ន  ក្ំបរ    

  អដសាក្ុំ  វរជុំ  ដខំុំ     ឯរ ះំងគលំ រតំុំ            

 ចិតថថ្នបុគាលឯណា ដដលហោ ធមទ៌ាំងឡាយោល់លតូវ
ហេើយ មនិរ ាំហភើបញាបញ័់រ ១ មនិមានហ ច ថីហសា  ១ មានធូលី  
គឺរាគ  ហៅលោ ហេើយ ១ ជាចិតថហ សម ានថ  ១ ទាំង ៤ ហនេះ ជា 
មងាលដឧ៏តថម  ។ 
ទី ១២     ឯត្មទិសានិ  ក្ត្មេ ន  សរេរាំររាជិត្ម  សរេរា   
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    ដសារាឹ    គចឆនតិ      រដនតសុំ     ំងគលំ រតំនតិ  

           ហទវតានិងមនុ សទាំងឡាយ ហធឝើនូវមងាលទាំងឡាយលោ ដ 
ដូហចបេះហេើយ ជាអប មនិចាលចាញ់  បុងទីទាំងពួងដតង ដល់នូវ
ហ រ ួី ថី បុងទីទាំងពួង មាប លហទវតាអប ចូរលបកាន ់ ហជឿថា មងាល
ទាំង ៣៨ លបការ មាន ិរោិមនិហ ពគបនូ់វបុគាលោលជាហដើម
ហនេះរប ់ហទវតានិង មនុ សទាំងអមាលហនេះ ជាមងាលដឧ៏តថម។  
                                                                   
             ររនស ត្មត រដមភ  
 រណ្ិធានដត្ម  រោឋ យ  រថាគរសស  ទស  បារំដិយា ទស      

ឧរបារំិដយា  ទស  ររំរាបារំិដយា  រញ្ច   ំហាររិចច ដគ  រដសា

ចរិយា  ំចឆិំភដវ   គញ្ភវក្ានតឹ  ជារឹ  អភនិិក្ខំនុំ   រធានចរិយុំ  

ដោធិរលលដងា  មរវជយុំ  សរេញ្ញរុញ្ញញ ណ្របដ្ិដវធុំ  នវ   ដោក្ រតរ 

ធដ ះំរ   សដរេរិដំ  រ ទធគ ដណ្  អាវជាិត្មេ    ដវសាលិយា  រីស បា

ការនតដរស   រយាំររតឹ  ររិរតុំ  ក្ដរាដនាត   អាយសាះ   អាននាដរាដរាវយ 

ការ ញ្ញចិរតុំ   ឧរដ្ឋដរត្មេ    ហយើងទាំងឡាយ តាាំងចិតថលប បហោយ 
ហ ច ថី រុណា ចាំហោេះ តឝទាំងឡាយ ដូចជាលពេះអាននធហតទរដម៏ាន
អាយុ  ដដលហោ ពិចារណា  នូវលពេះពុទនគុណ ទាំងឡាយហនេះ
លគបទ់ាំងអ ់គ ឺ ោរម១ី០ ឧបោរម១ី០ បរមតទោរម១ី០ មហា

ិ ិ

ិិ 

ិ ិ

ិ ិិ ិ
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បរចិាច គ៥ ចរោិ៣  ិរោិោងចុេះកានទ់ីគភ ៌ ថ្នលពេះមាតា បុង
បចឆិមភព ិរោិលប ូលត  ិរោិោងហចញសាង អភហិនស្ត ាម 
 ិរោិបាំហពញនូវទុ ារ ិរោិ  ិរោិផ្ដច ញ់មារ  ិរោិលតា ់ដឹង  នូវ
 ពឝញ្ដុ តញ្ជដ ណ   ហលើហោធិបលវ័ងាហោ ុតថរ ធម ៌ ៩ហេើយ លពេះ
អាននធហតទរហោ   ូលតនូវលពេះបរតិថ អ ់រាលតីមានោម ៣  បុង
ខាង បុង ាំដពងទាំងឡាយ ៣ ជានថ់្នល ុងហវសាលី !         

 ដកាដ្ិសរសហដសសស       ចក្ាវាដេស   ដទវត្ម   

 យសាណ្ំបដ្ិគណ្ហ នតិ     យញ្ច   ដវសាលិយំបុដរ      

 ដរាគំន សសទ រភិក្ខ         ស ភំូរនតិវធ ភំយុំ      

 ខិរបំនតរធាដរសិ          រររិតនត ភំណាំ  ដហ  ។        

         ហទវតា ទាំងឡាយ បុងដ នហកាដិចល វា  ដតងទទួលយ 
នូវអាជាញ ថ្នលពេះបរតិថឯណាម ាងហទៀត លពេះបរតិថឯណាញុាាំងភយ័៣
លបការដដលហ ើតអាំពីហរាគនិងអមនុ ស និងទុរ ម ិស គឺលគ្មអាំណត ់ បុង
ល ុងហវសាលីឱ្រអនថរធានោតហ់ៅ ហោយឆាបរ់េ័  មាប លហទវតា 
ទាំងឡាយហយើង ូលតឥ ូហនេះ នូវលពេះបរតិថហនេះ 
      
            ក្រណ្ីយ ដំរតសូប្រ 
        ក្រណ្ីយំរា    ក្ សដលន    យនតុំ    សនតុំ   រទុំ   អភិសដំចច   

       ិចចឯណា ដដលលពេះអរយិ   ោនលតា ់ដឹងនូវហកាដឌ   ថ្ន 
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ធម ៌ ដ ៏ងបរ់មាង បគ់ឺលពេះនិោឝ ន ោនហធឝើហេើយ  ិចចហនេះ គឺ ុលបុល 
អប ឆាវ ត បុងលបហោជនគ៍ួរហធឝើ ។  
សដកាា   ឧជ ូ ច  ស ហ ជ ូ  ច     ុលបុលតហនេះ ជាអប អាចហានផង
លតងហ់ោយកាយ និងវាចាផង លតងល់អហោយចិតថផង ។ 
ស វដច ចសស ំ ទ   អនរមនី    ជាអប លបហៅងាយផង  ុភាព
ទនភ់វនផ់ង មនិមានមានេះដថ៏្ល ដលងផង ។ 
សនតុសសដកា   ច  ស ភដរាច   ជាអប  ហនថ  ផងហគចិញ្ច ឹមងាយផង 
អរបក្ិដចច   ច  សលលហ ក្វ រតិ   ជាអប មាន ិចចធុរ  តិចផង  លបលពឹតថ 
លសាល  បុងកាយនិងចិតថផង។   

សនតិន្រនាិដយា ច និរដកា ច ជាអប មានឥស្តនធិយល គតល់ គាំផង មាន
លោជាញ ចា ់ផង។  
អរបគដោភ   ក្ ដលស   អនន គិដទាធ   ជាអប មនិឆាងផង មនិជាបជ់ាំោ ់
 បុងលត ូលទាំងឡាយផង។      
 ន  ច ខ ទាុំ  សមចដរ  ក្ិញ្ច ិ  ដយន  វញ្ញ ូ រដរ  ឧរវដទយយុុំ    
 វញិ្ដូ ជនទាំងឡាយ  គួរតិេះហដៀល  នូវជនទាំងឡាយដថ្ទ 
ហោយ មយឯណា  មនិគួរលបលពឹតថហធឝើនូវ មយហនេះដដលជា មយោម 
 ូមផតីិចគចួហេើយគួរផាយហមតាថ ចិតថចាំហោេះពពួ ថ្ន តឝថា ។  
     ស ខិដនា វា ដខំិដនា  ដហានតុ  សដរេ  សត្មត  ភវនតុ   ស ខិរត្មត   

  

  

ិ ិ
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  តឝទាំងឡាយទាំងពួង  ូមឱ្រមានហ ច ថី ុខឱ្រមាន
ហ ច ថីហ សម ឱ្រមានខវួនដល់នូវហ ច ថី ុខចុេះ ។ 
ដយ  ដក្ចិ  បាណ្ភូររាិ   រសា  វា  ថាវរា  វា  អនវដសសា   
  តឝមានជីវតិ ទាំងឡាយឯណាឥតមានហ   ល់ ហទេះ 
 តឝដដលជាអប មានហ ច ថីត  ់វុត គឺហៅមានតណាា  ថី ជាអប មាាំ
មនួ គឺឥតមានតណាា  ថី ។ 
ទីឃាវា ដយ ំហនាត  វា  តឝទាំងឡាយឯណាមានកាយដវង ថីធាំ ថី  
ំជឈិម  រសសកា  អន ក្ងោូ មានកាយោ ង ណាថ ល ថី ខវី ថី មាន
កាយដ ៏ាម ឬធាត ់ថី ។  
ទិោឋ   វា  ដយ  ច  អទោិឋ   តឝទាំងឡាយឯណាដដលហយើងហឃើញ
ហេើយ ថី មនិហឃើញ ថី។ 

ដយ  ច  ទូដរ  វសនត ិ  អវទូដរ   តឝទាំងឡាយឯណា ហៅ បុងទី
ឆាង យ ថ ីបុងទីជិត ថ។ី 

ភូត្ម វា ស ភំវាស ី វា  ដដលហ ើតរចួម ហេើយ ថីដដល ាំពុងដ ឝង
រ ទីហ ើត ថ ី។ 

         សដរេ   សត្មត    ភវនតុ   ស ខិរត្មត    ន   រដរា   ររំ   និក្ ដរេង   

        តឝដថ្ទមនិគួរ ាំដេង ហបៀតហបៀននូវ តឝដថ្ទមយួហ ើយ  
នារំដញ្ញង   ក្រាចិ   នុំ   ក្ញិ្ច  ិមនិគួរហមើលងាយហគតិចតួច  បុងទី 
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ឯណាមយួហ ើយ ។ 

        រោដរាសនា    រដ្ិឃសញ្ញញ     នាញ្ញំ ញ្ញសស    ទ ក្ខំិដចឆយយ    

 មនិគួរលោថាប នូវ  ហ ច ថីទុ ខដល់គ្មប នឹងគ្មប   ហោយហ ច ថី
ហល វហលកាធ និងហោយបដិឃ ញ្ជដ  គឺហ ច ថីចហងអៀតចងអល់ បុងចិតថ
ហ ើយ ។ 
           មត្ម   យថា    និយុំ    រ រតុំ    អាយ សា    ឯក្រ រតំន រដក្ខ      

 មាតាថបមរ ាបុលតដដលហ ើតអាំពីខវួន ជា ូនដតមយួហោយ
អាយុគឺថា ូមផជីីវតិ ហ៏ា នលេះបង ់  បុងការរ ានូវបុលតោនោ ង
ណាមញិ ។ 
ឯវំបិ  សរេភូដរស   មនសមភ វដយ   អររមិណ្ុំ បុគាលគួរចហលមើន
នូវហមតាថ ចិតថមនិមានលបមាណ ចាំហោេះហៅរ  តឝទាំងឡាយោ ង
ហនេះឯង។ 

 ដំរតញ្ច    សរេដោក្សះ ឹ   មនសមភ វដយ    អររមិណ្ុំ   

 ឧទធុំ  អដធា  ច   រ រិយញ្ច    អសមភ ធុំ   អដវរំ   អសររតុំ 

         បុគាលគួរចហលមើននូវហមតាថ ចិតថ មនិមានលបមាណ ជាធមម៌និ
ចហងអៀត មនិមានហពៀរមនិមាន លតូវ ហៅ បុងហោ ទាំងអ ់ គឺ បុង
ខាងហលើផង ខាងហលកាមផងខាងទទឹងគឺលតង ់ណាថ លផង ។ 
 រដ្ឋញ្ច រំ  នសិិដនាន  វា  សយាដនា  វា យាវរសស វគរំិដទាធ  

 បុគាលអប ចហលមើននូវហមតាថ ចិតថហនេះហទេះឈរ ថីហដើរ ថី អងាុយ 
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 ថី ហដ  ថី ជាអប មានហ ច ថីហងា ងល់ ហៅលោ ់ហេើយ គឺថាជា
អប មនិហដ ល អ់ ់កាលលតឹមណា ។ 
ឯរុំ សរឹ  អធិដដ្ឋយយ  គរួដាំ ល់នូវហមតាថ នុ សតិនុេ៎ះអ ់កាលលតឹមហនេះ  
ប្រហះដំរុំ  វហារ ំ ឥធមហ   បណឍិ តទាំងឡាយ   ហោលនូវ ិរោិ
នុេ៎ះ ថាជាលពេយវហិារ  បុងសា នហនេះ ។                
     ទិដ្ឋិញ្ច    អន រគ ះំ  សីលវា  ទសសដនន  សំបដនាន   កាដំស     

វដនយយ   ដគធុំ   ន ហិ  ជារ   គរភដសយយុំ  រ នដររីរ   បុគាលដដល
មានហមតាថ លពេយវហិារ  មនិដល់  បនូ់វទដិឌិជាអប មាន ីល លប ប  
ហោយទ សន មផទ គឺហសាតាបតថិមគា បហនធ បងនូ់វហ ច ថីហលត 
អរ បុង កាមទាំងឡាយហេើយ រដមងមនិម កានគ់ពមហ យា  គឺ
ថាមនិហ ើត បុងគភហ៌ទៀតហ ើង ។ 
    

            វរូរដក្ខហិ   ខនធររិរត 
        វរូរដក្ខ ដំ  ដំរុំ ភាវ ជាមតិថរប ់អាតាយ អញ ចូរមានជាមយួ 
នឹងលត ូលហ ថចនគហ យ្ េះវរូិប ខ  ទាំងឡាយផង។  
ដំរុំត  ឯរារដងហិ  ដំ ភាវ ជាមតិថរប ់អាតាយ អញ ចូរមានជាមយួ   
នឹងលត ូលហ ថចនគហ យ្ េះឯរាបថ ទាំងឡាយផង។ 
េរោរ ដរតហិ ដំ ដំរតុំ   ភាវ ជាមតិថរប ់អាតាយ អញ ចូរមានជាមយួ  
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នឹងលត ូលហ ថចនគហ យ្ េះឆពាបុតថទាំងឡាយផង ។ 
ដំរុំត  ក្ណាហ ដគរ  ំដក្ហិ  ច   ភាវ ជាមតិថរប ់អាតាយ អញចូរមាន
ជាមយួនឹងលត ូលហ ថចនគ ហ យ្ េះ ណាា ហគ្មតមទាំងឡាយផង  
អបាទដក្ហិ ដំ  ដំរតុំ  ភាវ ជាមតិថរប ់អាតាយ អញ ចូរមានជាមយួ 
នឹង តឝឥតហជើង ទាំងឡាយផង ។ 

ដំរតុំ ទិបាទដក្ហិ  ដំ ភាវ ជាមតិថរប ់អាតាយ អញ ចូរមានជាមយួ 
នឹង តឝឥតហជើងពីរ ទាំងឡាយផង ។  
ចរ របដទហិ ដំ ដំរតុំ  ភាវ ជាមតិថរប ់អាតាយ អញចូរមានជាមយួ 
នឹង តឝឥតហជើង៤ ទាំងឡាយផង ។ 
ដំរតុំ  រហ របដទហិ  ដំ ភាវ ជាមតិថរប ់អាតាយ អញ ចូរមានជាមយួ 
នឹង តឝឥតហជើងហលចើនទាំងឡាយផង។ 

ម ុំំ អបាទដកា ហឹស ិ  តឝឥតហជើង  ុាំហបៀតហបៀនអាតាយ អញហ ើយ  

ម ំុំ ហឹស ិទិបាទដកា   តឝឥតហជើងពីរ  ុាំហបៀតហបៀនអាតាយ អញហ ើយ  

ម ំុំ  ចរ របដទា ហឹស ិ តឝឥតហជើង៤  ុាំហបៀតហបៀនអាតាយ អញហ ើយ 

ម ុំំ ហឹ សរិហ របដទា  តឝឥតហជើងហលចើន ុាំហបៀតហបៀនអាតាយ អញហ ើយ 

 សដរេ   សត្មត   សដរេ   បាណា   សដរេ   ភូត្ម   ច   ដក្វោ  

      ពឝ តឝទាំងឡាយផង   ពឝលោណទាំងឡាយផង   ពឝភូត 
ទាំងឡាយផង  ទាំងអ ់គ្មប   ។ 
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សដរេ   ភន្រទាា និ  រសសនតុ   ូម ពឝ តឝទាំងហនេះ ហឃើញនូវហ ច ថី 
ចហលមើនទាំងឡាយ ។  
ម ក្ិញ្ច ិ  បារមគម  ហ ច ថីោម អាល  ត់ិចគចួ  ុាំម ដល់
ហ ើយ  គឺថា ុាំហ ើតមាន ដល់ តឝទាំងហនេះហ ើយ ។ 
 អរបមដណា រ ដទាធ   លពេះពុទនជាមាច  ់លទលទង ់ នូវលពេះ
គុណនឹងលបមាណមនិោន ។ 
អរបមដណា   ធដមះ     លពេះធមជ៌ាមាច  ់លទលទង ់នូវ   លពេះគុណនឹង
លបមាណមនិោន ។ 
អរបមដណា សដងោ លពេះ ងឃជាមាច  ់លទលទង ់ នូវលពេះគុណនឹង
លបមាណមនិោន ។ 

 រមណ្វនាត ន ិ  សិរសឹបាន ិ  អហិវចឆិកា   សររទ ី  ឧណាហ

នាភីសររ ូ  ំូសិកា    តឝលូន ឬ តឝវាទាំងឡាយ គឺព ់ ខធួយ 
ដ អបពីងោងតុ ដ  និង ណថុ រ  ុទន ដតមានលបមាណ គួររាបច់ាំនួន
ោន  គឺថាមនិមានហលចើនដូចគុណថ្នលពេះរតនលតយ័ហទ ។ 

ក្ត្ម  ដំ  រកាខ   ក្ត្ម  ដំ  ររិត្មត     ិរោិរ ាអាតាយ អញោនហធឝើ
ហេើយ ទាំង ិរោិរារាាំង អាតាយ អញ ោ៏នហធឝើ  ។ 

រដ្ិក្ាំនតុភូត្មន ិ ពួ  តឝ  កាចទាំងឡាយចូរហចៀ ហចញហៅ ។ 
ដសាហុំ នដម ភគវដត្ម  អាតាយ អញ ហធឝើឥ ូវហនេះ នូវ ិរោិនមសាា រ  
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ចាំហោេះលពេះដម៏ានលពេះភាគជាមាច  ់  ។     

នដម  សរតននុំ  សមះ ស ពំុទាធ ននតិ    អាតាយ អញហធឝើឥ ូវហនេះនូវ ិរោិ
នមសាា រ ចាំហោេះលពេះ មាយ  មភុទនទាំង ៧ លពេះអងា ។ 
    
       ដមរររិរត 

    ឧដទរយោច ក្ខុម  ឯក្រាជា  ហរិសសវដណាណ   រឋវរបោដសា    

         លពេះអាទិតរហនេះ  ជាដងួដភប    ថ្នហោ ជាឯ រាជមានពណ៌ 
ដូចជាពណ៌ថ្នមា  ញុាាំងលបឹថពីឱ្រភវសឺាឝ ងហេើយរេះហ ើង ។ 
          រុំ   រុំ   នំសាំិ   ហរិសសវណ្ណ ុំ   រឋវរបោសុំ  

 ហលោេះហេតុហនេះ  ខញុ ាំ ូមនមសាា រ នូវលពេះអាទិតរហនេះដដល
មានពណ៌ដូចជាពណ៌ថ្នមា  ញុាាំងលបឹថពីឱ្រភវសឺាឝ ង។ 
រយជា គ ត្មត  វហដរំ  ទិវសុំ ហយើងទាំងឡាយដដលហោ លគបល់គង
រ ាហេើយ បុងថ្ថងហនេះគបផហីៅជា ុខអ ់១ថ្ថង ។ 
ដយ  ប្ោហះណា  ដវទគ   សរេធដ ះំ  លោេយណ៍ទាំងឡាយឯណា 
ដល់នូវហវទន បុងធមទ៌ាំងពួង។     
ដរ  ដំ  នដម  ដរ  ច  ំុំ  បាលយនតុ  លោេយណ៍ទាំងឡាយហនេះ 
ទទួលនូវ ិរោិនមសាា រ រប ់ខញុ ាំ ម ាងហទៀតលោេយណ៍ ទាំងឡាយ
ហនេះចូររ ានូវខញុ ាំ  ។ 
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នំរាុ   រ ទាធ នុំ   នំរាុ   ដោធិយា   ូមនមសាា រថាឝ យបងាាំ ចាំហោេះ
លពេះពុទនជាមាច  ់ទាំងឡាយហនេះ។ 
នដម  វំ ត្មត នុំ  នដម  វំ រតិយា   ូមនមសាា រថាឝ យបងាាំចាំហោេះ 
លពេះអរយិបុគាលទាំងឡាយ ដដលហោ ផុតហេើយ ចា រាគ្មទិ
 ាិហល   ូមនមសាា រថាឝ យបងាាំចាំហោេះវមុិតថិធម ៌ថ្នលពេះអរយិបុគាល
ទាំងឡាយហនេះ ។ 
 ឥំុំ   ដសា   ររិរតុំ   ក្ត្មេ    ដមដរា   ចររ    ឯសនា   

 ហកាង  ហនេះលុេះដតោនហធឝើនូវលពេះបរតិថហនេះ ហេើយ ហទើបលតាច 
ចរ ហៅហដើមផដី ឝងរ អាហារ ។  
       អដររយញ្ចក្ខុម  ឯក្រាជា  ហរិសសវដណាណ    រឋវរបោដសា   
លពេះអាទិតរហនេះជាដួងដភប  ថ្នហោ ជាឯ រាជមានពណ៌ដូចជា
ពណ៌ថ្នមា  ញុាាំងលបឹថពីឱ្រភវសឺាឝ ង ហេើយអ ថងាតហៅ ។ 

 រុំ   រុំ   នំសាំិ    ហរិសសវណ្ណ ុំ    រឋវរបោសុំ  

 ហលោេះហេតុហនេះ  ខញុ ាំ ូមនមសាា រ នូវលពេះអាទិតរហនេះដដល
មានពណ៌ដូចជាពណ៌ថ្នមា  ញុាាំងលបឹថពីភវសឺាឝ ង។ 
រយជា គ ត្មត  វហដរំ   ររតឹ    ហយើងទាំងឡាយដដលហោ លគបល់គង
រ ាហេើយ  បុងថ្ថងហនេះ គបផហីៅជា ុខអ ់១ រាលត ី។ 
ដយ  ប្ោហះណា  ដវទគ   សរេធដ ះំ    លោេយណ៍ទាំងឡាយឯណា
ដល់នូវហវទន   បុងធមទ៌ាំងពួង ។ 
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ដរ  ដំ  នដម  ដរ  ច  ំុំ  បាលយនតុ   លោេយណ៍ទាំងឡាយហនេះ  
ចូរទទួល    នូវ ិរោិនមសាា ររប ់    ខញុ ាំមា ងហទៀតលោេយណ៍   
ទាំងឡាយហនេះ ចូររ ានូវខញុ ាំ ។  
នំរាុ  រ ទាធ នុំ  នំរាុ  ដោធិយា    ូមនមសាា រថាឝ យបងាាំ ចាំហោេះ 
លពេះពុទនជាមាច  ់ទាំងឡាយ  ូមនមសាា រថាឝ យបងាាំចាំហោេះហោធិញាណ  
ថ្នលពេះពុទនទាំងឡាយហនេះ។ 
នដម  វំ ត្មត នុំ  នដម  វំ រតិយា      ូមនមសាា រថាឝ យបងាាំចាំហោេះ 
លពេះអរយិបុគាលទាំងឡាយ    ដដលហោ ផុតហេើយ   ចា រាគ្មទិ 
 ាិហល   ូមនមសាា រថាឝ យបងាាំ ចាំហោេះវមុិតថិធមថ៌្ន លពេះអរយិ
បុគាលទាំងឡាយហនេះ។   
 ឥ ុំំ   ដសា   ររិរតុំ   ក្ត្មេ    ដមដរា   វាសំក្របយរី ។ 

 ហកាង  ហនេះលុេះ  ដតោនហធឝើនូវលពេះបរតិថហនេះ ហេើយហទើបោន
 ហលមចនូវ ិរោិហៅ ។ 
    
              អងគុលិមលររិរត 

         យដត្មហុំ    ភគិន ិ   អរិយាយ   ជារយា   ជាដត្ម      

       មាប លបអូនល ីតាាំងអាំពីអាតាយ ហ ើតហេើយហោយអរយិជាតិ ។ 
នាភិជានាំ ិសញ្ច ិចច  បាណ្ុំ  ជីវត្ម  ដវាដរាដរត្ម  មនិហចេះផ្ដថ ចផ់ថិល
ជីវតិ តឝហ ើយ ។ 
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ដរន សដចចន ដសារាិ ដរ ហោយោ រ ចច ហនេះ ូម ិរ ួី ថីហ ើត
មានដល់អប ។ 

ដហារ   ដសារាិ  គរភសស   ូម ិរ ួី ថីហ ើតមានដល់គភ ៌ថ្ននង  
 ដោជឈដអគ   សរសអខ ដត្ម     ធមះ នុំ   វចដយា   រថា    

  វ ី រិយំបរីរសសទធ ិ           ដោជឈអគ    ច   រថារដរ     

 សមធ ដរក្ខដោជឈអគ           សដរត   ដរ  សរេទសសិនា    

 ំ និនា   ស ះំទកាខ ត្ម          ោវត្ម   រហ លីក្ត្ម  ។ 

 ហោជឈងាទាំងឡាយ ៧ លបការហនេះ   គឺ តិ ហមាម ជឈងា១
ធមយវចិយ ហមាម ជឈងា  ១     វរីយិ ហមាម ជឈងា ១     បីតិ ហមាម ងា ១  
ប សទនិ ហមាម ជឈងា១     មាធិ ហមាម ជឈងា១    ឧហបកាខ  ហមាម ជឈងា
១ដដលលពេះមុនីជាមាច  ់ លទងល់ជាបនូវធមទ៌ាំងពួង លតា ់ ដមថង
ហេើយហោយលបថ្ព គឺបុគាលចហលមើនហេើយ ហធឝើឱ្រហលចើនហេើយ។ 
 សុំវរតនតិ   អភញិ្ញញ យ   និញ្េនាយ   ច   ដោធិយា  

 ដតងលបលពឹតថហៅ ហដើមផហី ច ថីដឹងថ្ល ហព ផងហដើមផ ីិរោិ
ហចញចា តណាា ផង  ហដើមផ ីិរោិលតា ់ដឹងផង។  
 ឯដរន   សចចវដជាន   ដសារាិ  ដរ  ដហារ    សរេទា   

 ហោយ ិរោិហោល នូវោ រ ចច ហនេះ ូម ិរ ួី ថីហ ើត
មានដល់អប  ពឝៗ កាល ។ 
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 ឯក្សះ ឹ  សំដយ   នាដថា   ដមគគោល នញ្ច      ក្សសំុំ    

 គិោដន  ទ ក្ខិដរ   ទិសាេ      ដោជឈដងគ  សរត  ដទសយ ិ

  បុង មយ័១ លពេះហោ នថជាមាច  ់ លទងហ់ឃើញនូវលពេះ
ហមាគាោវ ន និងលពេះ  សប  មានជមង ឺ ដល់នូវទុ ខហវទនហេើយ
លទង ់ដមថងនូវហោជឈងាទាំងឡាយ ៧ លបការ ។ 
 ដរ  ច   រុំ   អភិននាិត្មេ    ដរាគ   ំ ញ្ច សឹ     រុំខដណ្  

         លពេះហថរ ទាំងពីរអងាហនេះ  រ៏ ីរាយចាំហោេះលពេះពុទនភា ិត
ហនេះ ហេើយោនជា េះហ ផើយចា ហរាគ   បុងមយួរ ាំហពចហនេះ។ 
 ឯដរន   សចចវដជាន   ដសារាិ   ដរ    ដហារ     សរេទា  

 ហោយ ិរោិហោល នូវោ រ ចច ហនេះ  ូម ិរ ួី ីហ ើត
មានដល់អប  ពឝៗ កាល ។ 
 ឯក្ទា  ធ ះំរាជារិ  ដគលដញ្ញនា  ភិរីេិដត្ម  បុងលគ្ម១លពេះ
 មភុទនជាលពេះធមយរាជដដលគិោនហរាគហបៀតហបៀនហេើយ។ 

 ច នាដរាដរន  រដញ្ញវ  ភណាដរត្មេ ន  សាទរ ំ លទងល់តា ់ហលបើ 
លពេះចុនធហតទរ: ឱ្រ ដមថងនូវហោជឈងាហនេះដដរ ហោយហអើហពើហេើយ ។  
 សដមះ ទិត្មេ  ច អាោធា រមហ   វ ោឋ ស ិ ឋានដសា លទងរ់ ីរាយ  
ហេើយជា េះហ ផើយចា អាោធហនេះ  បុងមយួរ ាំហពចហនេះ។  
 ឯដរន   សចចវដជាន   ដសារាិ    ដរ   ដហារ     សរេទា   
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 ហោយ ិរោិហោល នូវោ រ ចច ហនេះ  ូម ិរ ួី ថីហ ើត
មានដល់អប  ពឝៗ កាល។ 
 រហីនា  ដរ  ច  អាោធា   រណ្ណននំបិ   ំដហសិនុំ  

  អ៏ាោធទាំងឡាយហនេះ ដដលលពេះអរយិបុគាលទាំង ៣ 
លពេះអងាហោ ជាអប ដ ឝងរ គុណធមដ៌ធ៏ាំ លេះបង ់ គឺថាហោ 
ោនជា េះហ ផើយហេើយ ។ 
 ំគគ ហរក្ាិដលសា   វ   រត្មត ន របរតិធ ះំរុំ  

      ដល់ហេើយនូវធមយតាគឺ ិរោិមនិហ ើតហទៀត ដូចជា ិហល 
ដដលលពេះអរយិបុគាល   មាច តប់ងហ់េើយហោយ  លពេះអរយិមគា។  
 ឯដរន  សចចវដជាន   ដសារាិ   ដរ  ដហារ    សរេទា  ។ 

 ហោយ ិរោិហោលនូវោ រ ចច ហនេះ  ូម ិរ ួី ថី 
ហ ើតមានដល់អប  ពឝៗ កាល ។ 
    
     អភយររិរតគថា           

       យនាុននិំ ិរតុំ   អវំងគលញ្ច         ដយា   ចំនាដបា    

 សក្ ណ្សស  សដទាា    បារគគដហា     ទ សសុរិនុំអក្នតុំ 

 រ ទាធ ន ោដវន    ធមះ ន ោដវន      សងោន ោដវន 

     វនាសដំនតុ   និមតិថអាល  ឯ់ណា ថី   អពមងាលឯណា ថី 

      

   

   

           

ិ ិ

ិ ិ
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 ាំហ ង តឝមនិ ជាទីគ្មបច់ិតថឯណា ថី ោបហលគ្មេះឯណា ថី   ុបិន
អាល  ម់និជាទី ហពញចិតថឯណា ថី   ហោយអានុភាពថ្ន  

លពេះពុទន    
លពេះធម ៌        ជាមាច  ់ ូមឱ្រនមិតិថអាល  ជ់ាហដើមហនេះ  ដល់នូវ 
លពេះ ងឃ       ហ ច ថីវនិ ោតប់ងហ់ៅ  ។   
          ទ ក្ខរបត្មត     ច  និទាុកាខ     ភយរបត្មត     ច   និរភយា   

        ដសាក្របត្មត   ច  និដសាកា  ដហានតុ  សដរេរិ  បាណ្ិដនា          

         តឝទាំងឡាយទាំងពួង ដដលដល់ហេើយនូវហ ច ថីទុ ខ  ូម
ឱ្រជា តឝោតហ់ ច ថីទុ ខហៅ ដដលដល់ហេើយនូវភយ័  ូមឱ្រជា
 តឝោតភ់យ័ហៅ ដដលដល់ហេើយនូវហ ច ថីហសា   ូមឱ្រជា
 តឝោតហ់ ច ថីហសា ហៅ  ។ 
 ឯត្មត វត្ម   ច  អដ ហំហិ   ស ភំរុំ   រ ញ្ញសំបទុំ    

 សដរេ    ដទវាន ដមទនតុ   សរេសំបរតិសិទធិយា     

  ូមហទវតាទាំងឡាយទាំងពួង  អនុហមាទននូវ មាទគឺ 
បុណរដដលហយើងទាំងឡាយ ោន សាងហេើយទាំងប ុហណត េះហដើមផី
ឱ្រោន ហលមចនូវ មផតថិទាំងពួង។        
 ទានុំ   ទទនតុ    សទាធ យ    សីលុំ    រក្ខនតុ   សរេទា   

 ោវនាភិរត្ម    ដហានតុ     គចឆនតុ    ដទវត្ម   គត្ម   

 មនុ សទាំងឡាយ  ចូរនាំគ្មប ឱ្រទនហោយ ទន   ចូរនាំគ្មប  
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រ ា ីល ចូរជាអប ហលត អរចាំហោេះភាវន ពឝៗ កាលហៅ ហទវតា
ទាំងឡាយដដលម ហេើយ ូមអហញ្ជ ើញលត បហ់ៅវញិចុេះ ។ 
 សដរេ   រ ទាធ    រលរបត្មត    រដចចកានញ្ច    យ ពំលុំ    

 អរហនាត នញ្ច    ដរដជន  រក្ខុំ   រនាធ ំិ    សរេដសា    

 លពេះ មាយ  មភុទនទាំងឡាយ លគបល់ពេះអងា ុទនដតលទលទងនូ់វ
 មាាំវ ង ទាំងលពេះបហចច ពុទនទាំងឡាយ  ម៏ាន មាវ ាំង លពេះអរេនថ
ទាំងឡាយ ម៏ាន មាវ ាំង    ខញុ ាំ ូមចងនូវការរ ាហោយហតជេះ  ថ្ន
 មាវ ាំងទាំងឡាយហនេះ ហោយលបការទាំងពួង  ។ 
    
      ជយររិរតគថា  

 ំហាការ ណ្ិដកា នាដថា  ហិត្មយ  សរេបាណ្ិនុំ     

 រូដរត្មេ    បារំ ី  សោេ   រដត្មត    សដមព ធិំ រតំុំ    

           លពេះ មាយ  មភុទន ជាទីពឹងថ្ន តឝហោ  លទងល់ប បហោយ
មហា រុណា  លពេះអងាបាំហពញនូវោរម ី  ទាំងឡាយទាំងពួងហដើមផី
លបហោជន ៍ ដល់ តឝទាំងអ ់ហេើយ  លទងោ់នដល់នូវ ហមាភ ធិ 
ញ្ជដ ណដឧ៏តថមហេើយ  ។ 
ឯដរន   សចចវដជាន  ដហារ    ដរ  ជយំងគលុំ  ហោយ ិរោិហោល
នូវោ រ ចច ហនេះ  ូមជយ័មងាលហ ើតមានដល់អប  ! 
       ជយដនាត    ដោធិយា  ំូដល    សក្ោនុំ   ននាិវឌ្ឍដនា       
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 ឯវ ំ  រេុំ  វជដយា  ដហាហិ    ជយសសុ    ជយំងគដល    

 អររាជិររលលដងា   សីដស     រឋវដបាក្ខដរ អភិដសដក្ 

    សរេរ ទាធ នុំ  អគគរបដត្មត   រដមទរ     លពេះ មាយ  មភុទន លទង់
ញុាាំងហ ច ថ ីហលត អរថ្នសា រទាំងឡាយឱ្រចហលមើន លពេះអងាលទង់
ឈបេះមារហេើយោនដល់នូវភាពជាបុគាលលបហ ើរបាំផុតលទងរ ីរាយ
ចាំហោេះធមដ៌ដលលពេះអងាលតា ់ដឹង    ហលើអបរាជិតបលវ័ងា   ជាជយ័
មងាលហទៀបគល់ហោធិលពឹ ស   លតងផ់ចិតដផនដីដូចជា ឹវ ឈូ ជាទី 
អភហិ     ថ្នលពេះពុទនលគបល់ពេះអងាោ ងណាមញិ     ូមឱ្រអប ជា
បុគាលមានជាំនេះឈបេះ អ ់ លតូវោ ងហនេះឯង ។ 

           ស នក្ខរតុំ    ស ំងគលុំ      ស រោរុំ   ស ហ ដ្ឋិរុំ 

        ស ខដណា   ស ំ ហ ដត្មត    ចស យិដ្ឋុំ   ប្រហះចរសិ        

     ហពលណា ដដល តឝទាំងឡាយ លបលពឹតថលអហោយកាយ 
វាចា ចិតថហពលហនេះ ហ យ្ េះថាជាន ខតថឫ សលអ ជាមងាលលអ ជា
ហពលភវសឺាឝ ងលអ ជាហពលថ្នអរុណរេះលអ ជាខណ លអ ជាោមលអ 
ទនដដលបុគាលោនបូជា  ហេើយដល់លពេយចារ ីបុគាលទាំងឡាយ 
 បុងហពលហនេះ ហ យ្ េះថាជាហលគឿងបូជាលអ  ។ 
 រទក្ខិណ្ុំ     កាយក្ ះំុំ    វាចក្ ះំុំ     រទក្ខិណ្ុំ   

 រទក្ខិណ្ុំ     ំដនាក្ ះំុំ    នណ្ិធ ី ដរ  រទក្ខិណា   

      បុងថ្ថងហនេះ កាយ មយ  ហ៏ យ្ េះថានាំឱ្រមានហ ច ថីចហលមើន  

   

       

     

ិិ 
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វចី មយ ហ៏ យ្ េះថានាំឱ្រមានហ ច ថីចហលមើន មហន មយ  ហ៏ យ្ េះថា
នាំឱ្រមានហ ច ថីចហលមើន ហ ច ថីលោថាប ទាំងឡាយរប ់អប ទាំង
ហនេះ  ហ៏ យ្ េះថានាំឱ្រមានហ ច ថីចហលមើន។     
 រទក្ខិណាន ិ    ក្ត្មេ ន     លភនតដរត     រទក្ខិដណ្     

         បុគាលដដលោនហធឝើនូវ កាយ មយ វចី មយ មហន មយ គួរដល់
ហ ច ថីចហលមើនោ ងហនេះហេើយ រ៏ដមងោននូវលបហោជនដ៍ច៏ហលមើន
ទាំងឡាយ ។ 
 ដរ   អរាលទាធ     ស ខិត្ម   វរ ឡ្ហា     រ ទធសាសដន   

 អដរាគ  ស ខិត្ម  ដហាង  សហ  សដរេហិ  ញារភិ 

      អប ទាំងឡាយ      ទាំងបុរ ទាំងល ីថ       ហនេះចូរោននូវ
លបហោជនោ៍ននូវហ ច ថី ុខ ចូរចហលមើន បុងលពេះពុទនសា ន ចូរ
 ុាំឱ្រមានហរាគឱ្រោននូវហ ច ថី ុខលពមទាំងញាតិ ទាំងឡាយ
លគប ់គ្មប   ។ 

           
           អាោនាដ្ិយររិរតគថា 

     សក្ាត្មេ    រ ទធររនុំ  ឱសងុំ  ឧរត ុំំ  វរំ   ហិរុំ      

 ដទវន សានុំ  រ ទធដរដជន  ដសារាិនា  នសសនតុ 

 រទាវា   សដរេ   ទ កាខ    វូរសដំនតុ   ដរ   ។   

     ូមឱ្រឧបលទបទាំងឡាយ  ទាំងពួងវនិ ោតហ់ៅ ូម 

ិិ 

ិ ិ
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ឱ្រហ ច ថីទុ ខទាំងឡាយ រប ់អប  ងបរ់មាង បហ់ៅហោយ ិរ ួី ថី 
ហោយហតជានុភាព ថ្នលពេះពុទនជាមាច  ់ ហលោេះហធឝើហគ្មរពនូវលពេះពុទន
រតន ៍ ដូចជាឱ្ ថដឧ៏តថមលបហ ើរ ជាលបហោជនដ៍ល់ហទវតា និង
មនុ សទាំងឡាយ ។ 
 សក្ាត្មេ    ធ ះំររនុំ   ឱសងុំ   ឧរត ុំំ   វរំ  

 ររិឡ្ហហូរសំនុំ  ធ ះំដរដជន  ដសារានិា   

 នសសនតុរទាវា  សដរេ  ភយា   វូរសដំនតុ  ដរ ។ 

      ូមឱ្រឧបលទប   ទាំងឡាយទាំងពួង វនិ ោតហ់ៅ  ូម
ឱ្រហ ច ថីភយ័ទាំងឡាយ រប ់អប  ងបរ់មាង បហ់ៅហោយ ិរ ួី ថី 
ហោយហតជានុភាព   ថ្នលពេះធមជ៌ាមាច  ់ហលោេះហធឝើហគ្មរពនូវលពេះធមយរតន ៍
ដូចជាឱ្ ថដឧ៏តថមលបហ ើរ ជាហលគឿងរមាង បនូ់វ ហ ច ថីល វល់ល វាយ។      
 សក្ាត្មេ     សងឃររនុំ    ឱសងុំ    ឧរត ុំំ    វរំ     

 អាហ ដនយយុំ  បាហ ដនយយុំ  សងឃដរដជន  ដសារាិនា   

 នសសនតុរទាវា   សដរេ  ដរាគ  វូរសដំនតុ  ដរ  ។   

    ូមឱ្រឧបលទប ទាំងឡាយទាំងពួងវនិ ោតហ់ៅ  ូម
ឱ្រហរាគទាំងឡាយរប ់អប  ងបរ់មាង បហ់ៅហោយ ិរ ួី ថី ហោយ
ហតជានុភាពថ្នលពេះ ងឃជាមាច  ់ ហលោេះហធឝើហគ្មរពនូវលពេះ ងឃរតន៍
ដូចជាឱ្ ថដឧ៏តថមលបហ ើរ ជាវតទុគួរហគនាំម បូជាជាវតទុ គួរហគ
ទទួលរា ទ់  ់។ 
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នរាិ  ដំ  សរណ្ុំ  អញ្ញុំ  រ ដទាធ   ធដមះ   សដងោ   ដំ  សរណ្ុំ   វរំ    

 ទីពឹង ដថ្ទរប ់ខញុ ាំមនិមាន ហ ើយមានដត លពេះពុទន លពេះធម ៌

លពេះ ងឃ  ជាមាច  ់ជាទីពឹង   ដល៏បហ ើររប ់ខញុ ាំ  ។ 
ឯដរន  សចចវដជាន  ដហារ   ដរ  ជយំងគលុំ ហោយ ិរោិហោលនូវ
ោ រ ចច   ហនេះ  ូមជយ័មងាលហ ើតមានដល់អប  ។  

 យុំ  ក្ញិ្ច ិ   ររនុំ   ដោដក្   វជារ    វវធុំ    រ ង     ររនុំ             

រ ទធ    

ធ ះំ     សំុំ នរាិ   រសាះ  ដសារាី ភវនតុ ដរ   រតន  ឯណាមយួ បុង 

សងឃ   ហោ មានហលចើនដបបហលចើនោ ងរតន ទាំងហនេះពុាំហ យើនឹង 

លពេះពុទន 
លពេះធមយ        រតន ហ ើយ  ហលោេះហេតុហនេះ     ូម ិរ ួី ថី  
លពេះ ងឃ        ទាំងឡាយ ហ ើតមានដល់អប  ។ 

       
               វដ្តក្ររិរត 

          អរាិ  ដោដក្  សលីគ ដណា  សចចុំ  ដសាដចយយន ទាយា 

    គុណថ្ន ីលោ រពិត ហ ច ថីសាអ តកាយ និងហ ច ថី
 រុណា ទាំងហនេះ ឹងមាន បុងហោ  ។  
ដរន   សដចចន   កាហាំ ិ សចចក្ិរយិំន រតរំ  ហោយោ រ ចច ហនេះ 
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ខញុ ាំនឹង   ហធឝើនូវ ចច ិរោិ  ដដលឥតមានអឝីហ យើហ ើយ ។ 

 អាវជាិត្មេ   ធ ះំរលុំ       សរិត្មេ   រ រេដក្  ជិដន    

 សចចរលំវសាយ      សចចក្ិរយិំ  កាសហុំ 

     ខញុ ាំពិចារណានូវ មាវ ាំងថ្នធម ៌ ហេើយរលឹ នូវលពេះ មភុទនលទង់
ឈបេះមារទាំងឡាយ បុងកាលមុនអាល ័យនូវ មាវ ាំងថ្ន ចច ហេើយ
ោនហធឝើនូវ ចច ិរោិ ។ 
          សនត ិ រកាខ   អររតនា       សនតិ  បាទា  អវញ្ចនា   
        មត្ម  រិត្ម  ច  និក្ខនាត     ជារដវទ    រដ្កិ្ាំ     

      សាវ បទ់ាំងឡាយរប ់ខញុ ាំ មានដតហេើរមនិោន ហជើង
ទាំងឡាយរប ់ខញុ ាំមានដតហដើរ មនិោនមាតានិង បិតារប ់ខញុ ាំ 
ហចញហៅរ អាហារហេើយ មាប លហភវើងចូរអប ហចៀ ហចញហៅ ។ 
 សហ   សដចច   ក្ដរ   ំយហ ុំ      ំហារជាលិដត្ម   សិខ ី  

 វដជាស ិ ដសាេស  ក្រីសានិ  ឧទក្ុំ  រត្មេ   យថា  សិខ ី  

   នកាល ចច ដដលខញុ ាំោនហធឝើហេើយ  អណាថ តហភវើងដរុ៏ងហរឿងធាំ
ហចៀ ហចញហៅហេើយអ ់ចមាង យ ទី ១៦   រ ី  លពមជាមយួនឹង 
ោ រ ចច  រប ់ខញុ ាំដូចជាអណាថ តហភវើងធាវ  ចុ់េះដល់ទឹ  ។    
 សដចចន   ដំ   សដម   នរាិ   ឯសា   ដំ   សចចបារំីរ ។  

 អឝីមយួហ យើហោយ ចច រប ់ ខញុ ាំមនិមានហ ើយ ហនេះជា ចច  
ោរមរីប ់ខញុ ាំ ។ 

   

    

ិ ិ



                ប្រជ ុំធំ៌  សូប្រប្ររររតិ  ក្នុងជីវរប្រចុំថ្ងៃ         

    
 

ដោយខុ្ុំប្រះក្រ ណាអាត្មះ  ភិក្ខុវជរិធដមះ  ដសងហាក្់ ដរៀរដរៀងសប្មរ់ជា ធ ះំទាន ទុំរ័រទី 107 

ិ ិិ ិ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ប្រជ ុំធំ៌  សូប្រប្ររររតិ  ក្នុងជីវរប្រចុំថ្ងៃ         

    
 

ដោយខុ្ុំប្រះក្រ ណាអាត្មះ  ភិក្ខុវជរិធដមះ  ដសងហាក្់ ដរៀរដរៀងសប្មរ់ជា ធ ះំទាន ទុំរ័រទី 108 

ិ ិិ ិ

           អាោនាដ្ិយររិរត 

          នដម   ដំ   សរេរ ទាធ នុំ   ឧរបនាន នុំ   ំដហសីនុំ  

 ខញុ ាំលពេះ រុណា  ូមលកាបថាឝ យបងាាំ ចាំហោេះលពេះពុទនជាមាច  ់
លគបល់ពេះអងាដដលោនលតា ់រចួម ហេើយលពេះអងាដ ឝងរ នូវគុណ
ដធ៏ាំ លពេះ មភុទនទាំងហនេះគឺ។  
រណ្ហ ងាដរា   ំហាវីដរា   លពេះតណា ងារលពេះអងាមានពាោមធាំ  
ដំធងាដរា    ំហាយដសា លពេះហមធងារ លពេះមានយ ធាំ  
សរណ្ងាដរា  ដោក្ហិដត្ម លពេះ រណងារលពេះអងាហធឝើឱ្រជលបហោជន៍
ដល់ តឝហោ ។  
ទីរងារជ រនធដរា      លពេះទីបងារ   លពេះអងាលទលទងនូ់វបញ្ជដ ដរុ៏ងហរឿង 

ដកាណ្ឌ ដញ្ញញ  ជនបាដមដកាខ  លពេះហកាណឍ ញ្ដ    លពេះអងាជាលបធានថ្ន
ពពួ ជន 

ំងគដោ  រ រិសាសដោ    លពេះមងាល  លពេះអងាជាបុរ ដល៏បហ ើរ 
ស ំដនា   ស ំដនា   ធីដរា  លពេះ ុមនលពេះអងាជាអប លោជញ មាន
លពេះេឫទយ័ដល៏អ។ 
ដរវដត្ម   ររវឌ្ឍដនា  លពេះហរវត  លពេះអងាញុាាំងហ ច ថី ហលត អរឱ្រ
ចហលមើន។ 

ដសាភិដត្ម   គ ណ្សំបដនាន     លពេះហសាភតិ   លពេះអងាបរបូិណ៌ហោយ 

  

ិ ិ

ិ ិ
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លពេះគុណ  ។ 
អដនាំទសសី  ជន រតដម លពេះអហនមទ ស ីលពេះអងាឧតថម ជាងពព ួជន 

រទ ដម  ដោក្រដជាា ដត្ម លពេះបទុមលពេះអងាញុាាំងហោ  ឱ្រភវសឺាឝ ង  
នារដទា  វរសារង ិ   លពេះនរទ  លពេះអងាដូចជាសារថី ដល៏បហ ើរ 
រទ ំ រតដរា  សរតសាដរា   លពេះបទុមុតថរ លពេះអងាជាខវឹមសារ ថ្នពពួ  តឝ 

ស ដំដធា  អរបដ្ិរ គគោ   លពេះ ុហមធលពេះអងារ បុគាលហលបៀបដូចគ្មយ ន
ស ជាដត្ម  សរេដោក្ដគគ    លពេះ ុជាត លពេះអងាលបហ ើរហលើ  ជាង
 តឝហោ ទាំងពួង ។ 

រិយទសសី   នរាសដោ  លពេះបិយទ ស ីលពេះអងាលបហ ើរ  ជាងនរជន 

អរាទសសី   ការ ណ្ិដកា   លពេះអតទទ ស ីលពេះអងាលប ប ហោយ រុណា 

ធ ះំទសសី  រដមន ដទា  លពេះធមយ ស ី  លពេះអងាបហនធ បងនូ់វងងឹត 

សិទធដត្មា   អសដម  ដោដក្ លពេះ ិទនតទ លពេះអងាឥតមានអប ណាហ យើ
 បុងហោ   ។ 

រដសា  ច  វទរុំ  វដរា   លពេះតិ ស លពេះអងាលបហ ើរជាងអប លោជញ
ខាង មថទីាំងឡាយ ។ 

ផ ដសា ច វរដទា រ ដទាធ   លពេះពុទនលទងល់ពេះនមផុ សលពេះអងាលបទន
នូវធមដ៌ល៏បហ ើរ ។ 

ិ ិ
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វរសស ីច អនូរដម លពេះវបិ ស ីលពេះអងាឥតមានអប ណាហលបៀបផធឹម 
ោនហ ើយ ។ 
សិខ ី សរេហិដត្ម   សត្មា   លពេះ ិខី លពេះអងាជាលគូហលបៀនលបហៅ  ហធឝើ
ឱ្រជាលបហោជនដ៍ល់ តឝហោ ទាំងពួង ។ 
ដវសសភ ូស ខ  ទាយដកា  លពេះហវ សភូលពេះអងាលបទននូវហ ច ថី ុខ 

ក្ក្ សដនាធ    សរតវាដហា  លពេះ  ុ នន លពេះអងានាំ តឝហចញចា ផវូវ 
ឆាង យោចល់ ោល គឺ ិហល  ។ 
ដកានាគំដនា រណ្ញ្ា ដហា លពេះហកានគមលពេះអងាបាំោតនូ់វ លតូវគឺ
 ិហល   ។ 

ក្សសដបា  សិរសិំបដនាន    លពេះ  សប   លពេះអងាបរបូិណ៌ហោយ ិរ ី  
ដគរដម សក្យរ ងាដវា  លពេះហគ្មតមលពេះអងាលបហ ើរចមផងជាងពួ 
  ររាជ ។  
    ដរសុំ   សដចចន   សីដលន  ខនតិដំត្មត រដលន   ច   

 ហោយ ចច ផង ហោយ ីលផង ហោយ មាវ ាំងថ្នខនថី និង
ហមតាថ ផង ថ្នលពេះ មភុទនទាំងឡាយហនេះ។ 
 ដររិ   រ ដ ហំ   អន រក្ខនតុ    អាដរាដគយន   ស ដខន   ច   

 លពេះ មភុទន ទាំងឡាយហនេះ  ូមបីោចរ់ ានូវអប 
ទាំងឡាយ ហោយមនិឱ្រមានហរាគផងឱ្រមានហ ច ថី ុខផង។ 
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 រ ររាិំសះ ឹ   ទិសាោដគ   សនត ិ  ភូត្ម   ំហិទធិកា   

ភូតគឺគននពឝទាំងឡាយមានឫទនិហលចើនមាន បុងទិសាភាគខាងហ ើត  
 ដររិ  រ ដ ហំ   អន រក្ខនតុ   អាដរាដគយន   ស ដខន  ច   

 គននពឝទាំងឡាយហនេះ  ូមបីោចរ់ ានូវអប ទាំងឡាយ
ហោយមនិឱ្រមានហរាគផង ឱ្រមាន ច ថី ុខផង ។ 
 ទក្ខិណ្សះ ឹ   ទិសាោដគ   សនតិ   ដទវា  ំហិទធិកា   

ហទវតាទាំងឡាយ មានឫទនិហលចើន មាន បុងទិសាភាគខាងតផូង។ 
 ដររិ   រ ដ ហំ   អន រក្ខនតុ   អាដរាដគយន  ស ដខន  ច   

       ហទវតាទាំងឡាយហនេះ ូមបីោចរ់ ានូវអប ទាំងឡាយ 
ហោយមនិឱ្រមានហរាគផង ឱ្រមានហ ច ថី ុខផង ។ 
 រចឆិំសះ ឹ   ទិសាោដគ    សនត ិ  នាគ   ំហិទធកិា   

   នគទាំងឡាយមានឫទនិហលចើន មាន បុងទិសាភាគខាងលិច។ 
 ដររិ   រ ដ ហំ   អន រក្ខនតុ   អាដរាដគយន  ស ដខន  ច    

 នគទាំងឡាយហនេះ   ូមបីោចរ់ ានូវអប ទាំងឡាយ  
ហោយមនិឱ្រមានហរាគផង ឱ្រមានហ ច ថី ុខផង ។  
 ឧរតរសះឹ    ទិសាោដគ    សនត ិ  យកាខ    ំហិទធិកា   

   យ ខទាំងឡាយមានឫទនិហលចើនមាន បុងទិសាភាគខាងហជើង។ 
 ដររិ   រ ដ ហំ    អន រក្ខនតុ   អាដរាដគយន  ស ដខន  ច   
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 យ ខទាំងឡាយហនេះ    ូមបីោចរ់ ា   នូវអប ទាំងឡាយ 
 ហោយមនិឱ្រមានហរាគផង ឱ្រមានហ ច ថី ុខផង។ 
រ រិំទសិុំ  ធររដោឋ    ហ ថចធតរដឌ  ហៅរ ា ខាងបុរមិទិ   
ទក្ខិដណ្ន វរ េាដកា  ហ ថចវរុិ ា   ហៅរ ា ខាងទ ខិណទិ  
រចឆិដំន   វរូរដកាខ    ហ ថចវរូិប ខ   ហៅរ ា ខាងបចឆិមទិ   
ក្ ដវដរា  ឧរតរំ  ទិសុំ  ហ ថច ុហវរ     ហៅរ ា ខាងឧតថរទិ  
 ចត្មត ដរា  ដរ  ំហារាជា  ដោក្បាោ  យសសសិដនា   

មហារាជទាំងឡាយ៤ ហនេះ ុទនដតមានយ ជាអប រ ានូវហោ   
 ដររិ   រ ដ ហំ   អន រក្ខនតុ   អាដរាដគយន   ស ដខន  ច  

      មហារាជទាំងឡាយហនេះ   ូមបីោចរ់ ានូវអប ទាំងឡាយ 
ហោយមនិឱ្រមានហរាគផង ឱ្រមានហ ច ថី ុខផង។ 
 អាកាសោឋ    ច   ភ ះំោឋ    ដទវា  នាគ  ំហិទធិកា   

 ហទវតានិង  នគទាំងឡាយមានឫទនិហលចើន   ដដល ទិតហៅ
 បុងអាកា  ថី ទិតហៅហលើដផនដី ថី ។ 
 ដររិ   រ ដ ហំ   អន រក្ខនតុ   អាដរាដគយន   ស ដខន  ច  ។ 

 ហទវតានិងនគទាំងឡាយហនេះ  ូមបីោចរ់ ានូវអប 
ទាំងឡាយហោយមនិឱ្រមានហរាគផងឱ្រមានហ ច ថី ុខផង ។ 
            

ិ ិ

ិ ិ
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       ជាំងគលចក្ាវាេររិរត 

 សិរីធិរំរដរដជា       ជយសិទធិ     ំហិទធិំហា       

 គ ណា   ររិំរិតរ ញ្ញញ    ធិការសស     សរេនតរាយ

 និវារណ្   សំរាសស   ភគវដត្ម    អរហដត្ម 

    សមះ ស ពំុទធសស   ទេរតឹសំហារ រសិ  លក្ខណា  ន ោដវន    

 ហោយអានុភាពថ្នមហាបុរ ិល ខណ  ៣២ លបការ ថ្ន
លពេះដម៏ានលពេះភាគ   ជាលពេះអរេនថដល៏បហ ើរ      លទងល់តា ់ដឹងនូវ 
ហញយរធមទ៌ាំងពួង ហោយលបថ្ពចាំហោេះលពេះអងា លទងម់ានបុញ្ជដ ធិ
ការនឹង ាំណត ់ មនិោនហោយឫទនិ ដធ៏ាំនិងគុណដធ៏ាំដ ៏ហលមច 
ហោយហ រហីោយបញ្ជដ  ជាហលគឿងតមាល់មាាំ ហោយបញ្ជដ ជាហលគឿង
ដឹងហោយហតជេះ ហោយជយ័ជមបេះ លពេះអងាអាច បុង ិរោិឃ្លតប់ង ់
នូវអនថរាយលគបោ់ ង ។ 
អសីរោន រយញ្ានា ន ោដវន  ហោយអានុភាពថ្នអនុពរញ្ជន  ៨០ 

អដ្ឋុរតរសរំងគោ ន ោដវន  ហោយអានុភាពថ្នមងាល១០៨ 

េរេណ្ណ រិសា  ន ោដវន    ហោយអានុភាពថ្នរ យីមានពណ៌ ៦  
ដក្រ មោ    ន ោដវន      ហោយអានុភាពថ្នលពេះហ តុមាោ 

ទសបារំិត្ម  ន ោដវន    ហោយអានុភាពថ្នោរម ី១០           

ទសឧរបារំិត្ម  ន ោដវន  ហោយអានុភាពថ្នឧបោរម ី១០ 

     

           

  

   

ិ ិិ ិ
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ទសររំរាបារំិត្ម  ន ោដវន ហោយអានុភាពថ្នបរមតទោបរម ី១០ 

  សីល  សមធ ិ រញ្ញញ   ន ោដវន   

 ហោយអានុភាព ថ្ន ីល  មាធិ បញ្ជដ  ថ្នលពេះអងា ។ 
រ ទាធ   ន ោដវន ហោយអានុភាពថ្នលពេះពុទន 
ធមះ     ន ោដវន ហោយអានុភាពថ្នលពេះធម ៌

សងោ  ន ោដវន ហោយអានុភាពថ្នលពេះ ងឃ 
ដរជា   ន ោដវន ហោយអានុភាពថ្នហតជេះ 
ឥទាធ     ន ោដវន ហោយអានុភាពថ្នឫទនិ 
រោ   ន ោដវន ហោយអានុភាពថ្ន មាវ ាំង  
ដញយយធមះ ន ោដវន ហោយអានុភាពថ្នហញយរធម ៌
 ចរ រា  សីរសហសស   ធ ះំក្ខនាធ    ន ោដវន   

 ហោយអានុភាពថ្នលពេះធមយ ខនន ៨មុនឺ ៤ោន ់
នវដោក្ រតរធមះ  ន ោដវន ហោយអានុភាពថ្នហោ ុតថរធម ៌៩ 

អដ្ឋងគិក្ំគគ     ន ោដវន   ហោយអានុភាពថ្នលពេះអរយិមគាមានអងា ៨ 

អដ្ឋសមររតិយា ន ោដវន ហោយអានុភាពថ្ន មាបតថិ ៨ 
េេភញិ្ញញ       ន ោដវន ហោយអានុភាពថ្នអភញិ្ជដ  ៦ 

ចរ សចចញ្ញញណា ន ោដវន  ហោយអានុភាពថ្ន ចចញ្ជដ ណ ៤ 

  

       

  

    

  

  

ិិ 
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ទសរលញ្ញញណា ន ោដវន  ហោយអានុភាពថ្នពលញ្ជដ ណ ១០ 

សរេញ្ញរុញ្ញញណា ន ោដវន  ហោយអានុភាពថ្ន ពឝញ្ដុ តញ្ជដ ណ 

 ដំត្មត   ក្រ ណា  ំ ទិត្ម  ឧដរកាខ   ន ោដវន   

 ហោយអានុភាព  ថ្នហមតាថ   រុណា  មុទិតា ឧហបកាខ  ។   
សរេររតិ្មត   ន ោដវន   ហោយអានុភាពថ្នលពេះបរតិថទាំងពួង 

ររនរតយសរណា ន ោដវន ហោយអានុភាពថ្ន ិរោិរលឹ ដល់លពេះ
រតនលតយ័ 

        រ យហ ុំ សរេដរាគដសាក្ រទាវទ ក្ខដទាំនសសុបាយាសា  វរសសនតុ   

 ហរាគហសា  ឧបលទពទុ ខហទមន សនិងឧោោ ទាំងពួង
រប ់អប  ចូរឱ្រវនិ ោតហ់ៅ ។ 
សរេអនតរាយារិ វនសសនតុ ហ ច ថីអនថរាយទាំងឡាយរប ់អប ចូរ
វនិ ោតហ់ៅ។ 

សរេសងារា រ យហ ុំ សំជិឈនតុ ហ ច ថីលតិេះរេិះលគបោ់ ងរប ់អប ចូរ
 ហលមចហោយលអ ។ 

ទីឃាយ ត្ម រ យហ ុំ ដហារ   ភាវ ជាអប មានអាយុដវង ចូរមានដល់អប  

 សរវសសជីដវន    សំងគដិកា   ដហារ    សរេទា  

  ូមឱ្រអប   ជាបុគាលមានហ ច ថី  មលប បហោយ ិរោិ
រ ់ហៅ អ ់រយថ្នឆាប ាំ ពឝៗ កាល ។ 

          

  

 

  

  

ិិ 

ិិ 
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អាកាសររេរវនភូំ ិ   គអគ    ំហា   សំ ទាា     អារក្ខកា  ដទវត្ម 

 ហទវតាទាំងឡាយជាអប រ ាហោយយ ចិតថទុ ោ  ់ ដដល
ឋតិហៅ បុងអាកា បពត៌វនសាទ នភូមសិាទ ននិងទហនវនិងមហា មុលទ ។ 

សទា រ ដ ហំ អន រក្ខនតុ   ចូរបីោចរ់ ានូវអប ទាំងឡាយ ពឝៗ  កាល  

ភវរ    សរេំងគលុំ    មងាលទាំងពួង ចូរមាន ដល់អប   
រក្ខនតុ   សរេដទវត្ម    ូមហទវតាទាំងអ ់បីោចរ់ ា នូវអប  

សរេរ ទាធ  ន ោដវន   ហោយអានុភាពថ្នលពេះពុទនជាមាច  ់រាល់លពេះអងា           

សរេធមះ  ន ោដវន   ហោយអានុភាពថ្នលពេះធមទ៌ាំងពួង 

សរេសងោ ន ោដវន  ហោយអានុភាពថ្នលពេះ ងឃទាំងពួង 

សទា  ដសារាី  ភវនតុ ដរ  ូម ិរ ួី ថីទាំងឡាយហ ើតមានដល់
អប ឱ្រោន ពឝកាល  ពឝហវោ  ។ 
នក្ខរតយក្ខភូត្មនុំ  បារគគហនិវារណា   ិរោិរារាាំង នូវោបហលគ្មេះ
ទាំងឡាយ ដដលហ ើតអាំពី ាំណា  ់ថ្នន ខតថឬ ស និងយ ខ និងភូត
បីសាចទាំងឡាយ។ 

ររិរតសាន ោដវន  ហនាតា    ដរសុំ  ឧរទាដវ  ហោយអានុភាពថ្នលពេះ
បរតិថ ូម ាំចាតប់ងនូ់វឧបលទពទាំងឡាយដដលហ ើតអាំពី ាំណា ់
ថ្នន ខតថឬ ស  និងយ ខនិងភូតបសីាចទាំងឡាយហនេះ។ 
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   អាោនាដ្ិយររិរត 

 វរសសិសស    នំរា ុ   ចក្ខុំនតសស    សិរីំដត្ម   

  ូមនមសាា រ  ថាឝ យបងាាំចាំហោេះ    លពេះ មភុទនលទងល់ពេះនម 
វបិ ស ីលពេះអងាមានច ខុ លពេះអងាមាន ិរ។ី 
 សិខសិសរ ិនំរាុ  សរេភតូ្មន ក្ំបិដនា  ូមនមសាា រថាឝ យបងាាំ
ចាំហោេះលពេះ មភុទនលទង ់ លពេះនម ិខលិពេះអងាមានហ ច ថីអនុហលគ្មេះ
ដល់ តឝទាំងពួងជាលបល ត។ី 

 ដវសសភ សស នំរាុ នាហ រក្សស ររសសិដនា  ូមនមសាា រ
ថាឝ យបងាាំចាំហោេះលពេះ មភុទនលទងល់ពេះនមហវ សភូមាន ិហល ោង
សាអ តហេើយលពេះអងាមានតប ធម។៌ 
 នំរាុ ក្ក្ សនធសស មរដសនរបំទាិដនា  ូមនមសាា រ   
ថាឝ យបងាាំចាំហោេះ  លពេះ មភុទនលទងល់ពេះនម  ុ នន  លពេះអងាញាាំញី
នូវមារ លពមទាំងហ នថ្នមារ។ 

 ដកានាគំនសស    នំរាុ    ប្ោហះណ្សស     វ សីំដត្ម   

  ូមនមសាា រ ថាឝ យបងាាំចាំហោេះលពេះ មភុទនលទងល់ពេះនមហកា
ន គមន លពេះអងាមានោបបនាតហ់ចាលហេើយមានលោេយចរយិ
ធមហ៌ៅរចួហេើយ។ 
 ក្សសរសស  នំរា ុ   វរបំ រតសស   សរេធ ិ     ូមនមសាា រ 

ិ ិ

ិ ិ
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ថាឝ យបងាាំចាំហោេះលពេះ មភុទនលទងល់ពេះនម   សប  លពេះអងាផុតចា 
 ិហល ទាំងពួងហេើយ។ 

 អងគីរសសស   នំរាុ   សក្យរ រតសស  សិរីំដត្ម   ូមនមសាា រ   
ថាឝ យបងាាំចាំហោេះ    លពេះ មភុទនលទងល់ពេះនមអងាីរ  លពេះអងាជាបុលត
ថ្ន  ររាជ ដម៏ាន ិរ។ី 

 ដយា ឥំុំ  ធ ះំដទដសស ិសរេទ កាខ រនូទនុំ លពេះ មភុទនឯណា     
លទងោ់នលតា ់ ដមថងហេើយ នូវធមហ៌នេះ ជាធមប៌ហនធ បងនូ់វទុ ខ
ទាំងពួង ។ 

 ដយ   ចរ ិ  និរេុត្ម   ដោដក្   យថាភូរុំ   វរសសិស ុំ   

 ម ាងហទៀត  លពេះ មភុទនទាំងឡាយ អងាឯណាលពេះអងារ ាំលត់
 ិហល ហេើយ បុងហោ  លទងហ់ឃើញចា ់នូវធមត៌ាមហ ច ថីពិត 
 ដរ  ជនា   អរសិ ណា   ំហនាត      វីរសារទា  លពេះ មភុទន  
ទាំឡាយហនេះ លពេះអងាមនិមានហ ច ថីញុេះញង ់    ហ ៀតលទង់
លបហ ើរហោយ លពេះគុណមានហ ច ថីល វល់ល វាយហលោេះ  ិហល 
ហៅលោ ់ហេើយ។ 

  ហិរុំ   ដទវំន សានុំ   យុំ   នំសសនត ិ  ដគរំុំ    

 វជាា ចរណ្សំបននុំ  ំហនតុំ   វីរសារទុំ   ហទវតា និងមនុ ស
ទាំងឡាយ រដមងនមសាា រ នូវលពេះ មភុទនអងាឯណា ជាហគ្មតម
ហគ្មលត ជាលបហោជនដ៍ល់ហទវតា   និងមនុ សទាំងឡាយ  លពេះអងា 

ិិ 

ិ ិ
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បរបូិណ៌ហោយវជិាជ  និងចរណ លបហ ើរហោយលពេះគុណមានហ ច ថី
ល វល់ល វាយហលោេះ ិហល ហៅលោ ់ហេើយ ។ 

 វជាា ចរណ្សំបននុំ  រ ទធុំ  វនាា ំ  ដគរំនតិ ហយើងទាំងឡាយ   
 ូមលកាបថាឝ យបងាាំ នូវលពេះពុទនអងាហនេះ ជាហគ្មតមហគ្មលតលពេះអងាប
របូិណ៌ហោយវជិាជ  និងចរណ  ។ 

 ឯដរ  ចដញ្ញ  ច ស ពំុទាធ   អដនក្សរដកាដ្ដយា  លពេះ មភុទន
ទាំងនុេ៎ះផងលពេះ មភុទនទាំងឡាយអងាឯណាផងហលចើនជាងរយហកាដិ 
         សដរេ   រទាធ     អសំសម    សដរេ    រ ទាធ    ំហិទធិកា   
  លពេះ មភុទនទាំងឡាយ  លគបល់ពេះអងាហនេះ  ុទនដតហ យើហោយ
លពេះពុទនដូចគ្មប ឥតមាន    បុគាលណាមយួហ យើហ ើយ    លពេះ មភុទន 
ទាំងឡាយលគបល់ពេះអងាហនេះ   ុទនដតមានឫទនិហលចើន។ 
 សដរេ  ទសរលូដរត្ម  ដវសារដជាហ បាគត្ម  លពេះ មភុទន
ទាំងឡាយលគបល់ពេះអងាហនេះ ុទនដតលប បហោយទ ពលញ្ជដ ណ
និងលប បហោយហវសារញ្ជដ ណទាំងឡាយ ។ 

 សដរេ  ដរ  រដ្ិជាននត ិ  អាសភណាឋ នំ រតំុំ  លពេះ មភុទន
ទាំងឡាយលគប ់ លពេះអងាហនេះ ុទនដតលតា ់ដឹងនូវធម ៌ជាទីតាាំងដ៏
ខភងខ់ភ ់ គឺលពេះ ពឝញ្ដុ តញ្ជដ ណដឧ៏តថម។ 

 សីហនាទុំ  នទដនត  ដរ  ររិសាស    វសារទា   លពេះ មភុទន
ទាំងឡាយហនេះ  លពេះអងាហ វៀវកាវ   បនវឺនូវ ីេ 
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ិ ិ
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នថ គឺលពេះ ូរ ាំហ ងដល៏បហ ើរ  បុងពពួ ថ្នបរ ័ិទ។  
 ប្រហះចក្ាុំ  រវដរតនតិ  ដោដក្  អរបដ្ិវរតិយុំ  លពេះអងាលតា ់
 ដមថងនូវធម ៌ដូចជាចល  ដល៏បហ ើរ ដដលឥតមានអប ណាមយួឱ្រ
លបលពឹតថហៅ បុងហោ ោនហ ើយ។ 

 ឧរត្ម រ ទធធដ ះំហិ អោឋ រសហិ នាយកា លពេះអងាលប បហោយ
ពុទនធម ៌ ទាំងឡាយ១៨ លពេះអងាជានយ ដឹ នាំ តឝហចញចា 
 ាំសារវដថ ។ 

 ទេរតឹសលក្ខណ្ដូរ   ត្មសីរោន រយញ្ានាធរា     លពេះអងាលប ប 
ហោយមហាបុរ ិល ខណ ៣២ លបការ លពមទាំងលទលទងនូ់វអនុពរញ្ជន  
៨០ គត។់ 

 រោំរបោយ  ស របោ សដរេ  ដរ  ំ និក្ ញ្ារា  លពេះ មភុទន
ទាំងឡាយលគបល់ពេះអងាហនេះ ុទនដតជាអប លោជញដល៏បហ ើរលទងម់ាន
រ យីដល៏អ ហោយរ យីមានមណឍ ល១ ពាមមាខ ង  ។ 

 រ ទាធ  សរេញ្ញដុនា  ឯដរ  សដរេ  ខីណាសវា  ជិនា លពេះ មភុទន
ទាំងឡាយ លគបល់ពេះអងាហនេះ  ុទនដតជាលពេះ ពឝញ្ដូ អ ់អា វ 
ហេើយឈបេះហេើយ (នូវបញ្ចពិធមារ ) 
 ំហរបោ  ំហាដរជា  ំហារញ្ញញ   ំហរេោ  លពេះអងាមាន
រ យីហលចើនមានហតជ  ហលចើនមានលោជញហលចើនមាន មាវ ាំងហលចើន ។ 

 ំហាការ ណ្កិា  ធីរា  សដរេសានុំ  ស ខាវហា   លពេះអងាជាអប 
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លោជញ មានហ ច ថី រុណាហលចើន នាំម នូវហ ច ថី ុខហដើមផ ីពឝ
 តឝទាំងឡាយ។ 

     ទីបា  នាថា   ររោឋ   ច   ត្មណា   ដលណា  ច   បាណ្ិនុំ   

 លពេះអងាជាទីពឹង  ជាទីអាល ័យ ដូចជាហកាេះជាទីលជ ហកាន 
ជាទីពួនរប ់ តឝទាំងឡាយ។ 
       គរី  រនធូ   ំហសាសា     សរណា  ច  ហិដរសិដនា    

       សដទវក្សស   ដោក្សស    សដរេ    ឯដរ  ររាយនា    

        លពេះ មភុទនទាំងឡាយ  លគបល់ពេះអងាហនេះ   ដូចជាផវូវ ជា
ហៅពងស ជាទហីលត អរហលចើន   និងជាទីពឹងទីរលឹ  លពេះអងាដ ឝងរ 
លបហោជន ៍ជាទីលបលពឹតថហៅ   ខាងមុខ រប ់ តឝហោ  លពមទាំង 
ហទវហោ  ។ 
 ដរសាហុំ  សិរសា  បាដទ  វនាា ំិ   រ រិស រតដំ ខញុ ាំលពេះ រុណា 
 ូមលកាបថាឝ យបងាាំហោយតផូង ចាំហោេះលពេះោទទាំងឡាយថ្នលពេះ
 មភុទនទាំងហនេះ។ 

        វចសា   ំនសា   ដចវ      វនាា ដំដរ   រថាគដរ    

        សយដន   អាសដន   ឋាដន   គំដន    ចរសិរេទា  

         បុងឥរោិបថហដ  ថី   អងាុយ ថី   ឈរ ថី ូមផ ីបុងឥរោិបថ
ហដើរ ថខីញុ ាំលពេះ រុណា    ូមលកាបថាឝ យបងាាំហោយវាចានិងចិតថ ពឝៗ 
កាល ចាំហោេះលពេះតថាគតទាំងឡាយ។ 

ិ ិ
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 សទា  ស ដខន  រក្ខនតុ   រ ទាធ    សនតិក្រា   រ វំ  លពេះ មភុទន
ទាំងឡាយលពេះអងាជាអប ហធឝើនូវហ ច ថីរមាង ប ូ់មរ ានូវអប ហោយ
ហ ច ថី ុខ ពឝៗ កាល។  
          ដរហិ  រេុំ រក្ខិដត្ម សដនាត  ំ ដត្មត   សរេភដយន  ច ខវួនអប កាល
ហបើលពេះ មភុទន ទាំងឡាយហនេះលទងរ់ ាហេើយ ចូរជាអប  ងបរ់មាង ប់
ផង ចូររចួចា ភយ័ទាំងពួងផង ។ 

          សរេដរាគ   វនីំ ដត្មត     សរេសនាត រវជាិដត្ម    

        សរេដវរំរក្ាដនាត      និរេុដត្ម  ច រ វំ  ភវ  

          ូមឱ្រអប      ជាបុគាលផុតចា ហរាគទាំងពួងផង   ជាអប  
ហចៀ ចា ហ ច ថី  ហៅថ ល ហាយទាំងពួងផង  ជាអប  នវងបងនូ់វ 
ហពៀរទាំងពួងផង ជាអប រលតទុ់ ខលពួយផង ។ 
    សរេីរដយា  វវជានតុ  ូមឱ្រចថ្លងទាំងឡាយទាំងពួងលោ 
ចា ហចញគឺថា ចូរឱ្រហចៀ វាងហចញឆាង យហៅ។ 
សរេដរាដគ វនសសរ    ូមឱ្រហរាគទាំងពងួរប ់អប ជា េះហ ផើយហៅ  

ម   ដរ  ភវ រេនតរាដយា    អនថរាយ ុាំបីមានដល់អប ហ ើយ 
ស ខ ី ទីឃាយ ដកា ភវ  ូមឱ្រអប ជាបុគាលមានហ ច ថី ុខមាន
អាយុដវង ។ 
          អភិវាទនសីលិសស    និចចុំ   វ ឌ្ារចយដិនា   

ិ ិ

ិ ិ ិ ិ

ិ ិ

ិិ 
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 ចត្មត ដរា  ធមះ   វ ឌ្ឍនតិ   អាយ   វដណាណ    ស ខុំ   រលុំ    

 ធមគ៌ឺពរទាំងឡាយ ៤ លបការគឺ អាយុ១ ពណ៌ មផុរកាយ
១ ហ ច ថី ុខ១  មាវ ាំង១រដមងចហលមើនអ ់កាលជានិចច ដល់អប 
ដដលមានហ ច ថឱី្នកាយថាឝ យបងាាំ ដល់លពេះរតនលតយ័ជាលបល តី
និងអប ដដលមានហ ច ថីហគ្មរព ហកាតដល ងដល់បុគាល ដដលជា
អប ចហលមើនហោយគុណ មាន ីលគុណជាហដើម ឬ ដដលចហលមើន
ហោយវយ័ គឺចា ់លពឹទន ចាររ  ។      
             

     ររនសូប្រររិរត  

   យានីធ     ភូត្មន ិ   សមគត្មនិ   

  ភ មះ និ  វា   យាន ិ វ  អនតលិដក្ខ  

         ពួ ភូតឯណាជាហទវតា ទិតហៅហលើដផនដី ថី ពួ ភូតឯណា 
ជាហទវតា ទិតហៅពនដអ៏ាកា  ថី ដដលម លបជុាំគ្មប  បុងទីហនេះ ។ 
សដរេ វភូត្ម  ស ំ នា ភវនតុ  ូមពួ ភូតទាំងអ ់ហនេះមានចិតថលអ 
អដថារ ិ  សក្ាចច  ស ណ្នតុ  ោសិរុំ  ម ាងហទៀតចូរសាថ បនូ់វភា ិត
ហោយហគ្មរព។  
  រសាះ   ហិ  ភូត្ម  និសាដំង  សដរេ   

  ដំរតុំ  ក្ដរាង  មន សិយា  រជាយ 
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       ហលោេះហេតុហនេះ អប ទាំងឡាយជាភូតទាំងអ ់ ចូរសាថ បនូ់វ
លពេះបរតិថចូរហធឝើនូវហមតាថ ចិតថចាំហោេះពពួ  តឝជាមនុ សជាតិ។ 
ទិវា  ច  រដត្មត   ច  ហរនតិ  ដយ  រលឹ  មនុ សទាំងឡាយ ឯណា 
ដតងនាំម នូវពលិ មយ  បុងហពលថ្ថង និងហពលយប។់ 

រសាះ  ហិដន រក្ខង អរបំត្មត  ហលោេះហេតុហនេះ  ូមអប ទាំងឡាយ  ុាំ
ហមើលបាំណាាំហ ើយ  ូមរ ានូវមនុ សទាំងឡាយហនេះ។ 

       យុំ   ក្ិញ្ច ិ   វរតុំ  ឥធ  វា  ហ រ ំ  វា   

  សដគគស    វា   យុំ    ររនុំ   រណ្ីរុំ   

    លទពរឯណាមយួ បុងហោ ឯហទៀត ថី រតនវតទុដឧ៏តថមឯណា 
 បុងសាទ ន ួគ ៌ថ។ី 
ន ដនា សំុំ  អរាិ រថាគដរន  លទពរនិងរតនវតទុទាំងហនេះហ យើហោយ
លពេះតថាគត មនិមានហ ើយ  ។ 

ឥទំបិ រ ដទធ ររនុំ  រណ្ីរុំ  ដ វគឺលពេះពុទនហនេះឯងជាដ វដឧ៏តថម 
ឯដរន សដចចន ស វរាិ  ដហារ  ហោយោ រ ចច ហនេះ  ូម ិរ ួី ថី
ហ ើតមាន។ 

           ខយុំ   វរាគុំ  អំរុំ   រណ្ីរុំ    

  យទជឈគ  សក្យំ នី  សមហិដត្ម    

      លពេះ  រមុនី  ជាមាច  ់មានលពេះទយ័តមាល់មាាំ  ោនលតា ់ 

ិ ិ

ិ ិ
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ដឹងហេើយនូវលពេះធមឯ៌ណា ជាទី សយ័ថ្ន ិហល  ជាទីលោ ចា 
រាគ  ជាធមម៌និសាវ បជ់ាធមដ៌ឧ៏តថម។ 
ន  ដរន  ធដ ះំន  សំរា ិ  ក្ិញ្ច ិ  រប ់អឝីមយួហ យើហោយលពេះធមដ៌៏
ឧតថមហនេះ មនិមានហ ើយ   ។ 

ឥទំបិ  ធដ ះំ  ររនុំ  រណ្រីុំ   ដ វគឺលពេះធមហ៌នេះឯង  ជាដ វដឧ៏តថម 

ឯដរន សដចចន  ស វរាិ  ដហារ  ហោយោ រ ចច ហនេះ  ូម ិរ ួី
 ថីហ ើតមាន។  
យ ពំុទធដសដោឋ  ររិវណ្ណយ ី ស ចឹ លពេះពុទនដល៏បហ ើរ លទង ់រហ ើរនូវ 
 មាធិឯណា ថាជាធមដ៌ស៏ាអ ត។ 

សមធិមននតរិក្ញ្ញមហ  បណឍិ តទាំងឡាយហោលហេើយនូវ មាធិ
ឯណា ជាថាធមឱ៌្រផលហោយលាំោប ់។ 

សមធិនា  ដរន  សដម ន វជារ  មាធិឯហទៀត ហ យើហោយ មាធិ
ហនេះ មនិមានហ ើយ ។   
ឥទំបិ   ធដ ះំ  ររនុំ  រណ្ីរុំ  ដ វគឺលពេះធមហ៌នេះឯង ជាដ វដឧ៏តថម 

ឯដរន សដចចន  ស វរាិ ដហារ  ហោយោ រ ចច ហនេះ  ូម ិរ ួី ថី
ហ ើតមាន ។  
        ដយ  រ គគោ  អដ្ឋ  សរុំ  រសោឋ     

  ចត្មត រិ   ឯត្មនិ   យ គនិ  ដហានតិ    

ិ ិិ ិ
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  បុគាលទាំងឡាយឯណា ៨ជាំពួ ដដល បផុរ ទាំងឡាយ
 រហ ើរហេើយហបើរាបជ់ាគូោន ៤ គូ ។ 
ដរ   ទក្ខិដណ្យោ   ស គរសស   សាវកា  បុគាលទាំងឡាយហនេះជា
សាវ ័រប ់លពេះ ុគត ហោ គួរដល់ទ ខិណាទន។ 
ឯដរស   ទិនាន និ  ំហរផោន ិទនទាំងឡាយដដលបុគាលឱ្រហេើយ
ដល់ទ ខិហណយរ បុគាលទាំងឡាយហនេះ ជាទនមានផលហលចើន។ 
ឥទំបិ សដងឃ ររនុំ  រណ្រីុំ  ដ វគឺលពេះ ងឃហនេះឯង ជាដ វដឧ៏តថម  
ឯដរន  សដចចន ស វរាិ ដហារ  ហោយោ រ ចច ហនេះ  ូម ិរ ួី ថី
ហ ើតមាន។ 

          ដយ  ស របយ ត្មត   ំនសា  ទដេាន  

  និកាា ំិដនា     ដគរ   ំសាសន ហំ ិ   

      អរយិបុគាលទាំងឡាយ ឯណា  បុងសា នថ្នលពេះ មភុទន
លទង ់ លពេះនមហគ្មតមលប ប  លតូវលអហេើយ មានចិតថខាជ បខ់ជួន  ឥត
មានកាម គឺហ ច ថីលោថាប ហ ើយ។ 
           ដរ    ររតិរត្មត     អំរុំ    វគយហ     

  លទាធ     ំធា   និរេុរឹ   ភ ញ្ាមនា    
 អរយិបុគាលទាំងឡាយហនេះ ដល់ហេើយនូវលពេះអរេតថផល
ហេើយ   ចូលកានល់ពេះនិោឝ ន  ោននូវ ិរោិរលត ់ិហល   ហោយ 

ិ ិ
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ទហទ គឺឥតមានទិញដូរហ ើយ ហេើយហសាយនូវផល ។ 
ឥទំបិ សដងឃ ររនុំ  រណ្រីុំ  ដ វគឺលពេះ ងឃហនេះឯង ជាដ វដឧ៏តថម 

ឯដរន សដចចន ស វរាិ  ដហារ  ហោយោ រ ចច ហនេះ  ូម ិរ ួី ថី
ហ ើតមាន។ 

  យងនិាខីដោ    រងវសឹិដត្ម   សិយា   

  ចរ រភិ    វាដរភ ិ    អសំបក្ំបិដយា    

  រហខឿនដដលហគហោេះភាជ ប ់ នឹងដផនដីជារប ់មនិ ាំហរ ើ ញាប់
ញ័រហោយខរល់ពរុេះ ដដលប ម់ អាំពីទិ ទាំង ៤ោ ងណាមញិ។ 
   រងូរំុំ  សរបុរសិុំ  វទាំិ  ដយា   អរយិសចច ន ិ  អដវចចរសសរ    

 អប ណាពិចារណាហឃើញនូវអរយិ ចច ទាំងឡាយតថាគត
ហៅអប ហនេះថាជា បផុរ  មនិញាបញ័់រហោយហោ ធមទ៌ាំងឡាយ 
ហលបៀបដូចជា  រ   ហខឿនដូហចាប េះឯង ។ 
ឥទំបិ  សដងឃ ររនុំ រណ្រីុំ  ដ វគឺលពេះ ងឃហនេះឯង ជាដ វដឧ៏តថម 

ឯដរន សដចចន ស វរាិ  ដហារ  ហោយោ រ ចច ហនេះ  ូម ិរ ួី ថី
ហ ើតមាន។      
        ដយ   អរិយសចច និ  វោវយនត ិ  គ គំីររដញ្ញន  ស ដទសិត្មនិ    

      អរយិបុគាលទាំងឡាយ ឯណា ហធឝើឱ្រជា ច់ា ់ នូវអរយិ
 ចច ទាំងឡាយ ដដលលពេះតថាគតលពេះអងាមានលោជាញ  ដល៏ជាល
ហលៅ  ដមថងលអហេើយ។ 

ិិ 

ិ ិ
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ក្ិញ្ញច រ ិដរ ដហានតិ  ភ សរបំត្មត  អរយិបុគាលទាំងឡាយហនេះទុ ជា
លបមាទដហ៏លើ លន ់ហ៏ោយ ។ 

ន  ដរ  ភវំ អដ្ឋ ំមទយិនតិ  អរយិបុគាលទាំងឡាយហនេះ  គងម់និ
កានយ់ នូវភពជាគលមប ់៨គឺមនិហ ើតហទៀតេួ ពី ៧ ជាតិហ ើយ  
ឥទំបិ សដងឃ ររនុំ រណ្រីុំ  ដ វគឺលពេះ ងឃហនេះឯង ជាដ វដឧ៏តថម 

ឯដរន សដចចន ស វរា ិ ដហារ   ហោយោ រ ចច ហនេះ  ូម ិរ ួី ថី
ហ ើតមាន ។ 

 សហាវសស   ទសសនសំបទាយ  រយសសុធមះ   ជហិត្មភវនតិ   

 សកាា យទិដ្ឋ ិ  វចិក្ិចឆិរញ្ច    សីលរេរុំ   វារ ិ យទរាិ   ក្ិញ្ច  ិ     

   ាំហោជន ិហល   ៣  ោ ងគឺ  កាា យទដិឌិវចិិឆ ិចាឆ និង
 ីលពឝតបរាមា  ឯណាមយួដតងមានធមទ៌ាំងឡាយ ៣ហនេះ 
ហសាតាបនបបុគាលហនេះោនលេះបងហ់េើយជាមយួនឹងទ សន មផទ័ គឺ
ហសាតាបតថិមគា។ 

ចរូហបាដយហិ ច វរបំ ដត្មត  ម ាងហទៀត ហសាតាបនបបុគាលោនរចួ
ល  េះចា អោយទាំងឡាយ  ៤  ហេើយ ។ 

េ   ចភឋិានានិ   អភដោេ    ការ ុំ      មនិអាចហធឝើនូវោនដអ៏ាល   ់
ទាំងឡាយ  ៦   គឺអននថរយិ មយ ៥   និង ិរោិងា ចិតថហៅកាន ់
សា នដថ្ទហ ើយ ។ 

ិ ិ

ិ ិ
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ឥទំបិ  សដងឃ  ររនុំ រណ្ីរុំ  ដ វគឺលពេះ ងឃហនេះឯងជាដ វដឧ៏តថម 
ឯដរន  សដចចន ស វរាិ ដហារ  ហោយោ រ ចច ហនេះ  ូម ិរ ួី ថី
ហ ើតមាន ។ 

     ក្ិញ្ញច រ ិ ដសា   ក្ ះំុំ   ក្ដរារ   បារក្ុំ    

  កាដយន   វាចយ ទ   ដចរសា   វា 

   លប ិនណាហបើ  ហសាតាបនបបុគាលហនេះ   ហធឝើនូវោប មយខវេះ 
ហោយកាយវាចា ឬ ហ៏ោយចិតថ  ហលោេះហ ច ថីភាវ ាំងភាវ ត ់ ។ 
អភដោេ    ដសា  រសស   រដ្ិចឆទាយ  ហសាតាបនបបុគាលហនេះ   មនិ
អាចបិទោាំងនូវោប មយហនេះហ ើយ។ 

អភរេត្ម ទដិ្ឋរទសស  វ ត្មត   ភាវ ថ្នបុគាលមានផវូវថ្នលពេះនិោឝ ន
ហឃើញហេើយជាបុគាល មនិអាចនឹងបិទោាំងនូវោប មយ លពេះពុទន
ទាំងឡាយោនលតា ់ ដមថងហេើយ។ 

ឥទំបិ សដងឃ ររនុំ រណ្រីុំ   ដ វគឺលពេះ ងឃហនេះឯង ជាដ វដឧ៏តថម 

ឯដរន  សដចចន ស វរា ិ  ដហារ  ហោយោ រ ចច ហនេះ  ូម ិរ ួី
 ថីហ ើតមាន ។ 

            វនរបគ ដ ពំ   យថា   ផ សសិរដគគ    

  គិមហ នមដស   រឋំសះឹ    គិដ ហំ    

         គុមភហឈើ បុងថ្លពមានលតូយលូតោ ់ បុងខាងហដើមគិមានថរដូវ 

ិិ 
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គឺដខហៅថ  ោ ងណាមញិ ។ 
                   រងូរំុំ    ធ ះំវរំ   អដទសយិ    

  និោេ នគំី   ររ ុំំ   ហិត្មយ    

        លពេះ មភុទនោនលតា ់ ដមថង ហេើយនូវធមដ៌ល៏បហ ើរ ជា
ធមអ៌ាចញុាាំង តឝទាំងឡាយ ឱ្រដល់នូវលពេះនិោឝ នហដើមផលីបហោជនដ៍៏
ឧតថម  ហលបៀបដូចជាគុមភហឈើ បុងថ្លពដូហចាប េះឯង ។ 
ឥទំបិ  រ ដទធ ររនុំ  រណ្រីុំ   ដ វគឺលពេះ ងឃហនេះឯង ជាដ វដឧ៏តថម 

ឯដរន សដចចន ស វរាិ  ដហារ  ហោយោ រ ចច ហនេះ  ូម ិរ ួី ថី
ហ ើតមាន ។ 

វដរា  វរញ្ញ ូ  វរដទា  វរាហដរា លពេះ មាយ  មភុទន ជាបុគាលលបហ ើរ 
លទងល់ជាបនូវធមដ៌ល៏បហ ើរ លទងល់បទននូវធមដ៌ល៏បហ ើរលទងន់ាំម 
នូវធមដ៌ល៏បហ ើរ ។ 

អន រតដរា  ធ ះំវរំ អដទសយិ   លពេះអងាលបហ ើរ ឥតមានអប ណាមយួ
ហ យើ លទងល់តា ់ ដមថងហេើយនូវធមដ៌ល៏បហ ើរ ។ 

ឥទំបិ   រ ដទធ  ររនុំ  រណ្ីរុំ  ដ វគឺលពេះពុទនហនេះឯង ជាដ វដឧ៏តថម 

ឯដរន សដចចន ស វរាិ ដហារ   ហោយោ រ ចច ហនេះ  ូម ិរ ួី ថី
ហ ើតមាន។ 

ខីណ្ុំ   រ រាណ្ុំ   នវំ   នរាិ  ស ភំវំ    មយចា ់ រប ់អរយិបុគាល 
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ឯណា អ ់ហេើយថយីរដមងមនិហ ើតលោ ដ ។ 

វររត    ចិត្មត យរដក្   ភវសះឹ អរយិបុគាលទាំងឡាយឯណា មាន
ចិតថហនឿយណាយហេើយ បុងភពតហៅ ។ 

ដរ ខីណ្រីជា  អវរ េាិេនាា    អរយិបុគាលទាំងឡាយហនេះ មានពូជ
អ ់ហេើយមានឆនធ គឺហ ច ថីប ុនប ង បុងចិតថ មនិដុេះចហលមើនហ ើយ 
និរេនត ិធីរា យថាយំបទីដបា ជាអប មានលោជាញ ដតងរលតហ់ៅ ដូចជា
លបទីបដដលរលតហ់ៅហនេះ  ។ 

ឥទំបិ សដងឃ ររនុំ រណ្រីុំ   ដ វគឺលពេះ ងឃហនេះឯង ជាដ វដឧ៏តថម   
ឯដរន សដចចន ស វរាិ  ដហារ  ហោយោ រ ចច ហនេះ  ូម ិរ ួី ថី
ហ ើតមាន ។ 

     យានីធ  ភូត្មនិ  សមគត្មនិ  ភ មះ ន ិ វា  យាន ិ វ  អនតលិដក្ខ   

      ពួ ភូតឯណា   ជាហទវតា ទិតហៅហលើដផនដី ថី  ពួ ភូតឯណា 
ជាហទវតា ទិតហៅពនដអ៏ាកាល ថីដដលម លបជុាំគ្មប  បុងទីហនេះ  ។ 
រថាគរុំ   ដទវំន សស   រូជិរុំ  រ ទធុំ   ធ ះំុំ   សងឃ ុំ    នំសាំ   

ស វរាិ   ដហារ     ហយើងទាំងឡាយ ូមនមសាា រនូវ លពេះពុទន លពេះធម ៌

លពេះ ងឃ  ជាមាច  ់ លទងោ់នលតា ់ម ហេើយ  ដូចគ្មប ដដលហទវតា 
និងមនុ សដតងបូជា  ូម ិរ ួី ថីហ ើតមាន  ។ 
    

ិ ិិ ិ

ិិ 
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   រ ទធជយំងគល 
ក្ងទ ី១  ោហ ុំ   សហសសំភិនិ ះំិរសាវ ធនុំត      ប្គីដំខលុំ            

 ឧទិរដឃារសដសន   មរំទានាទិធ ះំវធិនា  ជិរវា 

   ំ និដនាា    ភដនតជសា   ភវរ     ដរ  ជយំងគោន ិ 

 លពេះមុនិនធហោកាចាររ ផ្ដច ញ់ល ុងមារចិតថហមាេនន  
 និមតិថថ្ដមយួោន ់ កាន ់ស្តសាថ វុធនន ។  
 ជិេះលគីហមខលជាតិ  ហកាញ្ចនទទធរ័ព ុធា   
 លពមហោយមារហ ន ពនឹវ លន ់ង ័ពធសា ន ។ 
 ហោយធមយពិធី  ទនោរមជីាលបធាន  
 ល ុងមារចាញ់លទងញ់ាណ  លបណមរកាយថាឝ យវនធ ។  
 រជីយមងាល  ចូរមានដល់អប រាល់គ្មប    
 ហោយហតជេះជោ លពេះឈបេះមារលគ្មហនេះហហាង ។  
ក្ងទ ី២         មរារដរក្ំភិយ ជឈិរសរេររឹត    

  ដឃារំបនាេវំក្ខំងទធយក្ខុំ 

  ខនតីស ទនតវធិនា   ជិរវា    ំ និដនាា     

  រដនតជសា  ភវរ   ដរ  ជយំងគោន ិ

 លពេះមុនិនធពិននយ : ផ្ដច ញ់អា វ យ ខហឃ្លហៅ  
 រងឹរ ួមនិតាាំងហៅ  បុងខនថីគុណ តា ។  
 រេូតអ ់រាលតី  លពេះជិនល ីលទងយុ់ទនន  

ិិ 

ិ ិ

ិ ិ
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 ថ្ល ដលងល ុងមារា   បុងបឋម ហមាភ ធិ ។  
 ហោយលពេះពធិីញាណ  លទងទូ់នយ នហោយខនីឋ 
 ញាាំងចិតថអ ុរ ី  ឱ្របងព់រុេះចុេះវនធ  ។  
 រជីយមងាល  ចូរមានដល់អប រាល់គ្មប   
 ហោយហតជេះជោ  លពេះឈបេះអា វ យ ខហហាង ។  
ក្ងទ ី៣     នាឡ្ហគីរឹ   គជវរ ំ អរំរតភូរុំ  ទាវគិគចក្ាំសនីវ     

    ស ទារ ណ្នុំត   ដំរត ពំុដសក្វធិនា   ជិរវា   ំ នដិនាា      

    រដនតជសា  ភវរ    ដរ   ជយំងគោនិ  

 លពេះមុនិនធពិនជិនល ី  ផ្ដច ញ់ដាំរហី យ្ េះនឡាគីរវីរគជា  
 ដហ៏ានកាវ យចុេះហលពងហលពច   សាហាវឆាវហឆេះថ្ល    
 ដូចហភើវងថ្លពហឆេះ ហមធច   មុតដូចចល ល ុតហពលជ 
 ខាាំវ ងដូច មយអ នី  ហោយលពេះពិធីល ប ់ 
 ហលសាចទឹ អបគ់ឺោរម ី ហមតាថ លពេះជិនល ី 
 ញុាាំងដាំរឱី្រលជេះថាវ    រជីយមងាលចូរមានដល់អប 
 រាល់គ្មប   ហោយហតជេះ ជោ  លពេះឈបេះនឡាគីរ ី។  
ក្ងទ ី៤   ឧក្ខិរតខគគំរហរាស ទារ ណ្នុំត  ធាវនតិ       

  ដយាជនរងងគុលិមលវនតុំ  ឥទីធភសិងខរំដនា  ជិរវា     

  ំ និដនាា    រដនតជសា   ភវរ    ដរ    ជយំងគោន ិ 

 លពេះមុនិនធពិនហោ ថ្លត  មានលពេះទយ័ហធើឝោដិហាររ  

ិ ិ

ិ ិ

ិ ិ
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 ផ្ដច ញ់ហចារអងាុលិមាល មាន លមងគឺលមាមថ្ដ ។  
 ថ្នមនុ សដដលគ្មតក់ាត ់ ម ហោតចាតជ់ាមាល័យ  
 អងអ់ាច ាំណាចថ្ល   ដម៏ានថ្ដសាធ តល់បហារ ។  
 កានោ់វងារលគវ ី ហដញលពេះមុនីសាសាឋ ចាររ   
  មាង យផវូវ នថ រ    ណាថ លថ្លពបីហោជន ។  
 រជីយមងាល   ចូរមានដល់អប រាល់គ្មប   
 ហោយហតជេះជោ  លពេះឈបេះអងាុលិមាល ។  
ក្ងទី ៥ ក្ត្មេ ន   ក្ដ្ឋំ ទរ ំ  ឥរ   គរិភនីយា   ចិញ្ញច យ    

 ទ ដ្ឋវចនុំ   ជនកាយ    ំដជឈសដនតន    ដសាំវធិនា    

 ជិរវា  ំ និដនាា   រដនតជសា  ភវរ    ដរជយំងគោនិ  

 លពេះមុនិនធមានលពេះភាគ  ផ្ដធ ញ់លទុ ថោ រនងចិញ្ជច   
 អាំហពើហធើឝដូចជាល ី   មានគភច៌ា ់ហចើ ហោេះ ។  
 យ ហឈើហធើឝជា ូន  ពទ័នហោេះខវួនហោលលទហគ្មេះ  
 លពេះពុទនឈបេះកាលហនេះ  ហោយ មាចារពិធី ។   
 រមាង បោ់ រចណាឍ ល   ន ណាថ លជនលបុ ល ី   
 ចិញ្ជច ចាញ់ោរម ី គឺ ចចាំោ រ តា ។  
 រជីយមងាល  ចូរមានដល់អប រាល់គ្មប   
 ហោយហតជេះជោ   លពេះសាសាថ ឈបេះចិញ្ជច  ។  
ក្ងទ ី៦   សចចុំ   វហាយ         ំរតិសចចក្វាទដក្រ ុំ     ិ ិ

ិ ិ
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          វាទាភិដរារិរំនុំ      អរអនធភូរុំ 

   រញ្ញញ រទរីជលិដត្ម    ជរិវា    ំ និដនាា      

          រដនតជសា   ភវរ     ដរ  ជយំងគោន ិ 

 លពេះមុនិនធពិនអប លោជញ  រុងហរឿងសាង ចហោយបញ្ជដ   
 ផ្ដច ញ់ ចច  ជា   និលគនទហលៅពុទនវនិយ័ ។ 
  អធាល ័យលេះបង ់ ោ រ តរលតងត់ាមគ្មបថ់្ច  
  រហ ើរខវួនងថ្ល   ហលើ  មភ ់ដូចដងទង ់។  
 បហងាើតមរួងងឹត   ហោយហោលឥតោ រហទៀងលតង ់ 
 លពេះលទង ់មាច តប់ង ់ ហោយលបទីបគឺបញ្ជដ  ។  
 រជីយមងាល  ចូរមានដល់អប រាល់គ្មប   
 ហោយហតជេះជោ  លពេះឈបេះ ចច  និលគនទ ។  
ក្ងទ ី៧    នដនាា រននាភ ជគុំ     វរ ធុំ   ំហិទធឹ    រ ដរតន   

   ដងរភ ជដគន  ទមរយដនាត ឥទធូរ  ដទសវធិនា   

          ជិរវា  ំ និដនាា   រដនតជសា  ភវរ   ដរ  ជយំងគោន ិ

 លពេះមុនិនធពិនលទងញ់ាណ ញុាាំងហមាគាោវ នមានអាំណាច   
 ឱ្រដបវ ជានគរាជ  ហៅទូនយ នពរុេះភុជងា ។  
 ហ យ្ េះនហនធ បននធ  ចិតថហមាេននហរឿងឫទិនរុង  
 ទិដិឌកាចលទនង ់ លទងផ់្ដច ញ់ហោយពធិី្ន ។  
 គឺឱ្រឧបហទ    ឫទិនវហិ   ដល់ហមាគាោវ ន   

ិ ិ

ិ ិ

ិិ 
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 ឫទិននគអនថរធាន  ឱ្នចុេះចាញ់លពេះហចសាថ  ។   
 រជីយមងាល   ចូរមានដល់អប រាល់គ្មប    
 ហោយហតជេះជោ  លពេះភគវាឈបេះនគហហាង ។  

ក្ងទ ី៨    ទ គគ ហទិដ្ិធភ ជដគន   ស ទដ្ឋហរាុំ   ប្រហះុំ   វស ទធ ិ        

   ជ រំិទិធរកាភិធានុំ  ញាណាគដទន វធិនា  ជិរវា 

   ំ និដនាា    រដនតជសា   ភវរ    ដរ  ជយំងគោន ិ

 លពេះមុនិនធពិនហគ្មតម  ផ្ដច ញ់មហាលពេយហ យ្ េះពកា  
  មាា ល់ថាអាតាយ   រុងហរឿងហោយគុណបរ ុិទន។  
 ថ្ដកានអ់ា ិរ ិ ភ   គឺចិតថលទឹ ថដហ៏មាេះមុត  
 កានខុ់ ផវូវ មភុទន  មនិហលើ ោងលេះបងល់ោណ។  
 លទងឈ់បេះហោយពិធី  ឱ្ ថវហិ   លមានថផសាំ 
 លតូវគ្មប ់ នថ ន  គឺលពេះញាណហលោ ហទ ន។  
 រជីយមងាល  ចូរមានដល់អប រាល់គ្មប    
 ហោយហតជេះជោ  លពេះឈបេះលពហាយ ឥតមានេយង។  
         ឯត្មរិ    រ ទធជយំងគលអដ្ឋគថាដយា    

         វាចដនា   ទិនទដិន   សរដរ    ំរនីា 

         ហិត្មេ នដនក្វវធានិ   ច រទាវានីដមក្ុំខ     

         ស ខុំ   អធិគដំយយ   នដរា   សរដញ្ញញ   ។ 

ិ ិ

ិ ិ

ិ ិ
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 ដយា នដរា  រជីនឯណា   បបញ្ជដ លោ  ថីខជិល   
 ឧ ាេ៍សាងទន ីល  ូលតរ ាំលឹ លពេះធមថ៌្ថវ ។  
 គថាប្បារីរទ   ហនេះ ាំណតហ់ យ្ េះពុទនជយ័  
 ខាំ ូលត ពឝៗ  ថ្ថង ហ ើតមងាលជានិរនថរ ៍។  
 ដសានដរា  រជីនហនេះ  ោនរ ាំហោេះហរាគអា នប 
 ឧបលទពអហន លន ់ មានលបការហផសងៗ ផង ។  
 នឹងដល់ធមហ៌ សម ានថ  គឺនិោឝ ន ុខ នវង  
 ដលងទុ ខទាំង ៤ ង  ហោយ ជយ័មងាលហនេះ ។ 
    
   សរណ្ទីរិកាគថា 

        រហ ុំ   ដវ   សរណ្ុំ   យនត ិ  ររេត្មនិ  វនានិ    

    ច  អារាំរ ក្ខដចរោនិ   ំន សា   ភយរជាិត្ម      

         មនុ សទាំងឡាយមានចាំនួនហលចើន កាលដដលភយ័លគប
 ងាតហ់េើយ ដតងយ ភបាំទាំងឡាយខវេះ ថ្លពទាំងឡាយខវេះ អារាម 
និងហដើមហឈើ  ដដលជាហចតិយទាំងឡាយខវេះ  ជាទីពឹង។ 
 ដនរុំ  ដខា  សរណ្ុំ  ដខំុំ  ដនរុំ  សរណ្ំ រតំុំ     

 ដនរុំ  សរណ្មគ ះំ    សរេទ កាខ      រំ ចចរ      

 ទីពងឹនុេ៎ះឯង មនិដមនជាទីពឹងដហ៏ សម  ទីពឹងនុេ៎ះមនិដមនជា 
ទីពឹងដឧ៏តថមបុគាលមនិរចួល  េះ ចា ទុ ខទាំងពួងហលោេះអាល ័យ 

ិ ិ
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នូវទីពឹងនុេ៎ះហទ ។ 
      ដយា  ច   រ ទធញ្ច      ធ ះំញ្ច      សងឃញ្ច     សរណ្ុំ        

    គដត្ម  ចត្មត រិ  អរិយសចច និ  ស ះំរបញ្ញញ យ  រសសរ   

    ទ ក្ខុំ   ទ ក្ខសំ រាទុំ  ទ ក្ខសស  ច  អរក្ាំុំ    

    អរយិញ្ចដ្ឋងគិក្ុំំ គគ ុំ    ទ ក្ខូរសំគំនិុំ  ។  

 បុគាលណាមយួ  ោនដល់នូវលពេះពុទន លពេះធម ៌  និងលពេះ
 ងឃជាទីពឹង ទីរលឹ  ហេើយហឃើញនូវអរយិ ចច ទាំង៤គឺហ ច ថី
ទុ ខ១  មុទយ័ ជាដដនហ ើតហ ើងលពមថ្នហ ច ថីទុ ខ១ និហរាធជា
ទី នវងបងនូ់វហ ច ថីទុ ខ១ មគាមានអងា ៨ ដល៏បហ ើរ ដដលញុាាំង
 តឝឱ្រដល់នូវលពេះនិោឝ ន ជាោនរមាង បប់ងនូ់វហ ច ថីទុ ខ១ ហោយ
លោជាញ ដល៏តូវ ។ 
     ឯរុំ  ដខា  សរណ្ុំ  ខរំុំ   ឯរុំ   សរណ្ំ រតំុំ    

    ឯរុំ   សរណ្មគ ះំ     សរេទ កាខ      រំ ចចរីរ     

 ទីពឹងនុេ៎ះឯងជាទីពឹងដហ៏ សម ទីពឹងនុេ៎ះជាទីពឹងដឧ៏តថមរប ់
បុគាលហនេះបុគាល រដមងរចួល  េះ ចា ទុ ខទាំងពួង ហលោេះ
អាល ័យនូវទីពឹងនុេ៎ះឯង  ។ 
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         ធារ ដចរយនំកាា រគថា 

        ំហាដគរំស ពំុដទាធ     ក្ សិនារាយ   និរេុដត្ម    

        ធរ វត្មា រក្ុំ  ក្ត្មេ   ដរស   ដរស   វដសសដត្ម     
       លពេះហគ្មតមបរម មភុទន ដល៏បហ ើរលពេះអងាបរនិិោឝ នហេើយ ជិត
ល ុង ុ ិនរាហធឝើនូវ ិរោិផាយ លពេះសាររីធិាតុ បុងទីទាំងឡាយ
ហនេះៗ ហោយហផសងៗគ្មប   ។ 
 ឧណ្ហ សីុំ   ចរដសា  ទាឋា  អក្ខកា  ដទេ  ច  សរតម    

 អស ភំិនាន   វ  ត្ម  សរត   ដសសា  ភិនាន វ  ធារ ដយា   

 លពេះសាររី ិធាតុទាំងឡាយហនេះ   ដដលមនិដប ហចញមាន
៧ អងា គឺលពេះឧណាី  ធាតុ ១ លពេះទឋធាតុ ៤   លពេះអ ខ ធាតុ ២
លពេះសាររី ិធាតុដហ៏   ហលៅពីហនេះ  ុទនដតដប ហចញ ជា
បាំដណ តូច ៗ ។ 
  ំហនាត    រញ្ច    នាេី   ច   ំជឈិម  ច  េ  នាេិដយា    

  ខ ទាកា    រញ្ច    នាេី   ច   ស ភំិនាន រវធា   ំត្ម     
    លពេះបរមធាតុទាំងឡាយដដលដប ហចញ ហោ ហោលថា
មាន ៣ ោ ង គ ឺ លពេះធាតុខាប តធាំ វាល់ោនចាំនួន ៥ ន  ិ លពេះ
ធាតុខាប ត ណាថ ល វាល់ោនចាំនួន៦ ន ិ លពេះធាតុខាប តតូច វាល់
ោនចាំនួន៥ ន ិ ។ 
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 ំហនាត     ភិននំ គគ    ច  ំជឈិម   ភិននរណ្ឌុ ោ     

 ខ ទាកា    សាសរំត្មត    ឯវ ំ   ធារ របមណ្ិកា 

       លពេះបរមធាតុទាំងឡាយ មានលបមាណោ ងហនេះគឺលបធាតុ
ខាប តធាំ មានទាំេាំប ុន ាំណាតល់គ្មប ់ដណថ  ោយ លពេះធាតុខាប ត   
ណាថ ល មានទាំេាំប ុន ាំណាតល់គ្មបអ់ងារ លពេះធាតុខាប តតូច មាន
ទាំេាំប ុនលគ្មបថ់្ ភ ។ 
 ំហនាត      ស វណ្ណវណាណ     ំជឈិម    ផលិក្របោ 

 ខ ទាកា   រក្ លវណាណ     ត្មរ ិ   វនាា ំិ   ធារ ដយា      

 លពេះបរមធាតុទាំងឡាយ  មានពណ៌ហផសងៗ   គ្មប ោ ងហនេះ  
គឺ លពេះធាតុខាប ត ធាំ  មានពណ៌ដូចមា     លពេះធាតុខាប ត ណាថ ល 
មានពណ៌ដូចដ វផលិត  លពេះធាតុខាប តតូចមានពណ៌ដូចផ្ដា ថាុលខញុ ាំ 
លពេះ រុណា ូមលកាបថាឝ យបងាាំនូវលពេះបរមធាតុទាំងឡាយហនេះ ។ 
 ឯដកា    ងូដបា    រាជគដហ    ឯដកា  ដវសាសិយា  

 អហ     ឯដកា  ក្រិលវរាសុះឹ   ឯដកា  ច  អលលក្រប 

 ដក្   ឯដកា  ច  រាំគំសះឹ    ឯដកា ច ដវដ្ឋទីរដក្    

 ឯដកា  ច បាដវយយដក្  ំដលល  ឯដកា ច  ក្ សិនារដក្    
 លពេះ ថូប ១ លបតិសាទ នហៅ បុងល ុងរាជលគឹេះ លពេះ ថូប១ 
លបតិសាទ នហៅ បុងល ុងអលវ យរ   លពេះ ថូប១ លបតិសាទ នហៅ
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 បុងរាមលគ្មម លពេះ ថូប១ លបតិសាទ នហៅ បុងហវដឌទីប  លពេះ ថូប
១លបតិសាទ នហៅល ុងោហវបរ    បុងមលវរដឌជនបទលពេះ ថូប ១ 
លបតិសាទ នហៅ បុង ុ ិនរា។ 
  ឯដរ   សារី  រិកា   ងូបា    ជ ពំូទីដរ   ររដ្ឋិត្ម    

 រូជិត្ម   នរដទដវហិ   អហុំ  វនាា ំិ   ធារ ដយា      

 លពេះ ថូប ទាំង៨ នុេ៎ះជាលពេះ ទូបបញ្ចុ េះលពេះបរមសាររី ិ
ធាតុ  លបតិសាទ នហៅ បុងជមភូទឝីបខញុ ាំលពេះ រុណា  ូមលកាប  ថាឝ យបងាាំ   
នូវលពេះបរមធាតុ  ទាំងឡាយ បុង  លពេះ ថូបទាំង៨ ហនេះ ដដល
ហទវតា និងមនុ សទាំងឡាយ ដតងបូជា ។ 
 ឯកាទាឋា    ទិទសរ ដរ  ឯកា  នាគរ ដរ  អហ  

 ឯកា    គនាធ រវសដយ    ឯកា  សីហេទីរដក្ 

      លពេះទឋធាតុអងា ១  លបតិសាទ នហៅ បុងោនថ្លតលតឹងសលពេះ
ទឋធាតុអងា១ លបតិសាទ នហៅ បុងពិភពនគ លពេះទឋធាតុអងា១ 
លបតិសាទ នហៅ បុងគនន ររដឌលពេះទឋធាតុអងា១ លបតិសាទ ន បុងហៅ
 បុង ីេ ទឝីប ។  
 ឥកា   ចរូស    ឋាដនស    សរាុ  ទាឋា  ររដ្ឋិត្ម    

 រូជិត្ម    នរដទដវហុំ   អហិ   វនាា ំ ិ  ធារ ដយា 

 លពេះទឋធាតុ  ទាំងឡាយហនេះ   រប ់លពេះបរមសាសាថ
លបតិសាទ នហៅ បុងទីទាំងឡាយ ៤   ដនវង ខញុ ាំលពេះ រុណា ូមលកាប
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ថាឝ យបងាាំនូវលពេះធាតុទាំងឡាយដដលហទវតានិងមនុ សទាំងឡាយ 
ដតងបូជា ។ 
 ឧទាុំ     ទក្ខណិ្ទាឋា   ច    ត្មវរឹដស     ររដ្ឋិត្ម 

     អដធា  ទក្ខិណ្ទាឋា    ច   សីហេទីដរ   ររដ្ឋិត្ម    

 វាំទាឋា    ច   ឧទធំបិ    គនាធ ររដដ្ឋ      ររដ្ឋិត្ម    

 វាំទាឋា   ច   អដធារិ    នាគដោដក្    ររដ្ឋិត្ម    

 រូជិត្ម    នរដទដវហិ    អហុំ    វនាា ំិ    ធារ ដយា   

        លពេះទឋធាតុសាថ ាំខាងហលើ     លបតិសាទ នហៅ បុងោនតាវតថឹងស 
លពេះទឋធាតុ សាថ ាំខាងហលកាម លបតិសាទ ន ហៅ បុង ីេ ទឝីប លពេះ
ទឋធាតុហឆឝងខាងហលើលបតិសាទ ន ហៅ បុងដដនគនន រ  លពេះទឋធាតុ
ហឆឝងខាងហលកាម លបតិសាទ នហៅ បុងពិភពនគ ខញុ ាំលពេះ រុណា ូម
លកាបថាឝ យបងាាំ នូវលពេះធាតុទាំងឡាយ ដដលហទវតានិងមនុ ស
ទាំងឡាយ ដតងបូជា។ 
 ប្រហះដោដក្    ទ សសធារ     វាំអក្ខក្ធារ ដយា    

 សដរេ    ប្រហាះ ភិរូដជនតិ    ងូរុំ   ទាេ ទសដយាជនុំ    

 លពេះទុ សធាតុ និងលពេះអ ខ ធាតុខាងហឆឝង លបតិសាទ នហៅ
 បុងលពេយហោ  លពេយទាំងឡាយអ ់គ្មប  ដតងបូជានូវលពេះ ថូប
 ាំព ់ ១២ ហោជន ៍ដដលបញ្ចុ េះនូវលពេះធាតុទាំងហនេះ។ 
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ិ ិិ ិ

      ត្មវរតឹស ហំ ិ    ដទវនុំ    ច ឡ្ហំណ្ិ ហំ ិ   ដក្សក្ុំ     

      សដរេ    ដទវាភិរូដជនតិ    រសនាន    រ ទធសាសដន    

      រូជិត្ម   នរដទដវហិ   អហុំ   វនាា ំិ   ធារ ដយា    

 ហទវតាទាំងឡាយទាំង ពងួដដលជាអប លជេះថាវ   បុងលពេះពុទន
សា ន ដតងបូជានូវលពេះហ  ធាតុ ដដលលបតិសាទ នហៅ  បុងចូឡា
មុណីហចតិយ រប ់ហទវតាទាំងឡាយ បុងោនថ្លតលតឹងស ខញុ ាំ រុណា 
 ូមលកាបថាឝ យបងាាំ នូវលពេះធាតុទាំងឡាយ ដដលហទវតានិងមនុ ស
ទាំងឡាយ ដតងបូជា។  
     ចត្មត េីស   សម   ទនាត   ដក្សា  ដោម   នខារិ     

     ច     ដទវា     ហរនតិ    ឯដក្ក្ុំ   ចក្ាវាេររំបរា    

     រូជិត្ម    នរដទដវហិ    អហុំ     វនាា ំិ   ធារ ដយា 

  លពេះទនថធាតុទាំងឡាយ ៤០  គតផ់ង  លពេះហ  ធាតុ
ទាំងឡាយផង លពេះហោមធាតុទាំងឡាយផង លពេះនខធាតុ
ទាំងឡាយផងហទវតាទាំងឡាយនាំហៅនូវលពេះធាតុមយួអងាៗ កាន់
ចល វា ដថ្ទនិងដថ្ទ គឺលពេះធាតុមយួអងាៗ  បុងចល វា មយួៗ 
ខញុ ាំ រុណា  ូមលកាបថាឝ យបងាាំនូវ លពេះធាតុទាំងឡាយដដលហទវតា 
និងមនុ សទាំងឡាយ ដតងបូជា។ 
 អោឋ រស   ដទេ    វសសសដរ    ធមះ ដសាដកា   រទា    

 អហ     ចរ រាសីរសហសា  ដចរដយ  ច  ការារិត្ម    ិ ិិ ិ
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 រូជិត្ម   នរដទដវហិ    អហុំ    វនាា ំិ   ធារ ដយា  

 នកាលលពេះពុទន  រាជោន ២១៨   ឆាប ាំមានលពេះមហា ស 
លតមយួអងាលទងល់ពេះនមធមាយ ហសា   បុងកាលហនេះ លពេះអងាោន 
សាងលពេះហចតិយ ចាំនួន៨មុឺន៤ោន ់ខញុ ាំ រុណា ូមលកាបថាឝ យបងាាំ
នូវលពេះធាតុទាំងឡាយ បុងលពេះហចតិយទាំងឡាយហនេះដដលហទវតា
និងមនុ សទាំងឡាយ ដតងបូជា ។ 
    
     ទលិទាស រតគថា          
 យសស   សទាធ    រថាគដរ   អចោ   ស ររដ្ឋិត្ម    

      បុគាលឯណា មាន ហ ច ថីហជឿតមាល់មាាំឥត ហលមើ ចាំហោេះ
លពេះតថាគត។ 
 សីលញ្ច    យសស   ក្លោណ្ុំ   អរយិក្នតុំ   រសុំសរិុំ    

      បុគាលឯណា មាន ីលដល៏អ ជាទីហលត អរថ្នលពេះអរយិ  
ដដលលពេះអរយិ  ទាំងឡាយ ហោ  រហ ើរហេើយ។   
 សដងឃ   រសាដទា   យសសរាិ   ឧជ ភូរញ្ច    ទសសនុំ     

     បុគាលឯណា មានហ ច ថីលជេះថាវ  ចាំហោេះលពេះ ងឃផង មាន
ហ ច ថីយល់ហឃើញដល៏តូវលតងផ់ង ។ 
 អទេិដទាា រ    រុំ   អាហ    អដមឃនតសស    ជីវរុំ 

      បណឍិ តទាំងឡាយ    ហោ ហៅបុគាលហនេះថា    មនិដមនជា 

ិិ 

ិិ ិ ិ
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ិ ិិ ិ

អប ទល័ល ហ ើយ ជីវតិរប ់បុគាលហនេះ  មនិដមនហសាេះ ូនរ ឥត
លបហោជនហ៍ ើយ ។   
 រសាះ    សទធញ្ច   សីលញ្ច   រសាទុំ   ធ ះំទសសនុំ      

 អន យ ដញ្ាង    ដំធាវ ី   សរ ំ  រ ទាធ នសាសនុំ    

     ហលោេះហេតុហនេះ បុគាលអប មានលោជាញ  កាលរលឹ ហឃើញ
នូវសា ន គឺោ រហលបៀនលបហៅ រប ់លពេះពុទនទាំងឡាយ  គ៏ួរ
លប បហរឿយៗ នូវហ ច ថីហជឿផង  នូវ ីលផង   នូវហ ច ថីលជេះថាវ  
ផង នូវ ិរោិហឃើញនូវធមផ៌ង  ។  
          
          គរវស រតគថា 
 ដយ  ច   អរីត្ម   ស ពំុទាធ    ដយ  ច  រ ទាធ   អនាគត្ម    

 ដយា   ដចររហិ    ស ពំុដទាធ    រហ ននុំ    ដសាក្នាសដនា     

      លពេះ មាយ  មភុទនទាំងឡាយ អងាឯណា ដដលោនលតា ់
 នវងេួ ហៅហេើយ ថី លពេះ មាយ  មភុទនទាំងឡាយ អងាឯណា 
ដដលមនិទនោ់នលតា ់ ថី លពេះ មាយ  មភុទន ទាំងឡាយអងាឯណា
ជាអប ញុាាំង ហ ច ថីហសា រប ់ជនទាំងឡាយ ហលចើនឱ្រវនិ ហៅ 
មាន បុងកាលឥ ូវហនេះ ថី។  
សដរេ   សទធ ះំគរ ដនា    លពេះ មាយ  មភុទន  ទាំងឡាយហនេះ  លគប ់
លពេះអងា ុទនដតមានហ ច ថីហគ្មរពចាំហោេះលពេះ ទនមយ ។ 
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ិ ិិ ិ

វហរឹស    វហារ  ច លពេះអងាគងហ់ៅរចួហៅហេើយ ថី គងហ់ៅ បុង 
កាលឥ ូវហនេះ ថី ។ 
អថារិ   វហរិសសនតិ     នឹងគងហ់ៅតហៅហទៀត ថី 
ឯដសា រ ទាធ ន ធ ះំត្ម  ិរោិដបបហនេះជាធមយតារប ់លពេះពុទនទាំងឡាយ 

 រសាះ   ហិ   អរតកាដំន    ំហរតំភិក្ងខត្ម   

 សទធដមះ    គរ ការដោេ   សរ ំ រ ទាធ នសាសនុំ  

        ហ៏លោេះហេតុដូហចបេះ   បុគាលអប ល ឡាញ់នូវខវួនអប លោថាប  
នូវភាវ  ជាធាំកាលរលឹ ហឃើញ នូវោ រហលបៀនលបហៅ រប ់លពេះ
ពុទនទាំងឡាយ គួរដតហធឝើនូវហ ច ថីហគ្មរពចាំហោេះលពេះ ទនមយ ។ 
      
          ររេដត្មរំស រតគថា  
 យថារ ិ  ដសោ  វរ ោ  នភុំ  អាហចច   ររេត្ម    

 សំនាត    អន ររិដយយយុុំ      និដរាដងនាត ចរ ទាិសា      

 លប ិនណាហបើភបាំទាំងឡាយ  ុទន ឹងដតថយដខ៏ភ ់ហពញ
អាកា  រហមៀល ិននូវ តឝទាំងឡាយ ដដលម ហោយជុាំវញិទាំង 
៤ ទិ  ោ ងណាមញិ។ 
 ឯវំ   ជរា   ច   ំចចុ   ច    អធិវរតនតិ   បាណ្ិដនា    

 ខរតិដយ  ប្ោហះដណ្  ដវដសសស ដទា   ចណាឌ លរ ក្ាុដស   

ិ ិិ ិ ិ ិ

ិ ិ

ិ ិ
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 ហ ច ថីចា ់ហ ច ថីសាវ ប ់ ដតងលគប ងាតនូ់វ តឝទាំងឡាយ 
មនិហរ ើ មុខ ហទេះជា សលត ហ៏ោយ ជាលោេយណ៍ ហ៏ោយ ជាអប 
ជាំនួញ ហ៏ោយ ជាពួ គូលី ហ៏ោយ ជាពួ  ណាថ ល ហ៏ោយ ជា
អប ចា  ់លមាមហចាល ហ៏ោយោ ងហនេះឯង ។ 
ន ក្ញ្ច ិ  ររិវដជចរ  សរេដំវាភិំទារ  ឥតមានហវៀរដលងនូវបុគាល
ណាមយួហ ើយដតងលគប ងាតញ់ាាំញីនូវ តឝទាំងអ ់មនិឱ្រ ល់មយួ   
ន ររា ហរានិុំ ភូំ ិភូមថិ្នដាំរទីាំងឡាយ មនិមាន បុងជរានិងមរណ 
ហនេះហទ។ 
ន  រថានុំ  ន ររតិយា  ភូម ិថ្នរថទាំងឡាយ ម៏និមានទាំងភូមថិ្ន
ពលហថយើរហជើងទាំងឡាយ ម៏និមាន បុងជរានិងមរណ ហនេះហ ើយ 
ន  ចរ ិ ំនតយ ដទធន  សកាា   ដជរ ុំ  ធដនន  វា   ម ាងហទៀត ឥត
មានអប ណាមយួនឹងឈបេះ នូវជរានិងមរណ ហនេះ ហោយការត
តាាំងចាាំង ហោយនូវហវទមនថ ឬហោយនូវលទពរ មផតថិោនហ ើយ។ 
 រសាះ   ហិ  រណ្ឌ ិដត្ម   ដបាដសា   សំបសស ុំ   អរាំរតដនា 

    រ ដទធ   ធដ ះំ  ច  សដងឃ  ច  ធីដរា   សទាុំ    និដវសដយ   

      ហលោេះហេតុហនេះ   បុរ ជាបណឍិ តអប មានលោជាញ  កាល
ហឃើញនូវលបហោជនរ៍ប ់ខវួន  គ៏ួរនឹងបណថុ េះនូវ ទន   ចាំហោេះលពេះ
ពុទន និងលពេះធម ៌និងលពេះ ងឃ។ 
 ដយា   ធ ះំចរ ី  កាដយន   វាចយ   ឧទ  ដចរសា   

ិិ ិិ 
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      បុគាលណាមយួ  ជាអប លបលពឹតថនូវធម ៌  ហោយកាយហោយ 
វាចា ឬ ហោយចិតថ។ 
ឥដធវ នុំ រសុំសនត ិ បណឍិ តទាំងឡាយដតង រហ ើរនូវបុគាលហនេះ 
 បុងហោ ហនេះឯង។ 
ដរចច  សដគគ   រដមទរ   បុគាលហនេះ  លុេះហៅកានប់រហោ នយ
ហេើយ ដតងហលត អររ ីរាយ បុងោន ួគហ៌ទៀត។ 
      
     ក្រណ្ីដំរតសូប្រ 

          យសាន ោវដត្ម   យកាខ    ដនវ   ទដសសនត ិ  ភឹសនុំ 

 យ ខទាំងឡាយមនិហា ន ដមថងនូវអាការ:គួរខាវ ចហ ើយ
ហលោេះអានុភាពថ្នលពេះបរតិថឯណា ។ 
 យ ហំ ិ    ដចវាន យ ញ្ា ដនាត      ររតិនាិវំរនាិដត្ម  

 ម ាងហទៀត  បុគាលមនិខជិលលចអូ  បុងយប ់ និងថ្ថង ហេើយ
ពាោមហរៀន  ូលតលពេះបរតិថឯណា  ។ 
 ស ខុំ  ស ររ   ស ដត្មត    ច  បារុំ   ក្ិញ្ច  ិ  ន   រសសរ  

  ាំពុងហដ ល  ់ឬល រ់ចួហេើយ  ជ៏ា ុខ រដមងមនិហឃើញ
នូវ ុបិនដអ៏ាល  ត់ិចតួច។  
 ឯវមទ ិ   គ ណ្ដូររុំ     ររិរតនត ភំណាំ    ដហ    ។ 

 ហយើងទាំងឡាយ   ូលតឥ ូវហនេះនូវ    លពេះបរតិថហនេះដដល 

ិ ិ

ិ ិ

ិ ិ
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លប បហោយគុណទាំងឡាយ    មានោ ងហនេះជាហដើម ។ 

                      ខនធររិរត 
 សោេ សីវសជារីនុំ   ទិរេំនាត គទុំ   វយ  យនាន ដសរ     

 វសុំ  ដឃារ ំ  ដសសញ្ញច រ ិ  ររិសសយុំ   អាណ្ដក្ខរត ហំិ    

 សរេរា   សរេទា  សរេបាណ្ិនុំ   សរេដសារ ិ និវាដររ    

 ររិរតនត ភំណាំ  ដហ    លពេះបរតិថឯណា ដតងញុាាំងពិ ដព៏នវឺ
 ថ្នពួ  តឝទឃីជាតិ ទាំងអ ់ឱ្រវនិ ហៅ ដូចជាឱ្ ថវហិ  
ដល៏ប បហោយមនថទិពឝ ម ាងហទៀត លពេះបរតិថឯណា ដតងឃ្លតប់ង់
នូវហ ច ថី អនថរាយដហ៏   រប ់ តឝទាំងអ ់ បុងអាណាហខតថ
ទាំងមូល ហោយលបការទាំងពួង ពឝៗ កាលហយើងទាំងឡាយ
 ូលតឥ ូវហនេះ នូវលពេះបរតិថហនេះ  ។  

         ដមរររិរត 
 រូដរនតដមព ធិសមភ ដរ   និរេរតុំដមរដយានិយុំ  ដយន    

 សុំវហិត្មរក្ខុំ     ំហាសរតុំវដន    ចរា   ចិរសស ុំ    

 វាយំនាត រិ     ដនវ    សក្ខសឹ     គណ្ហ ិរ ុំ   ។ 

 លោនថ្លពទាំងឡាយ  ូមផពីាោមអ ់កាលយូរ  ម៏និ
អាចហដើមផចីាប ់ នូវលពេះមហា តឝ ដដលហ ើតហេើយ បុង ាំហណើ តថ្ន
ហកាង     លពេះអងា ាំពុងបាំហពញ  នូវហោធិ មាម រ   មាន ិរោិរ ានូវ 

ិ ិិ ិិ ិ

ិ ិ

ិ ិ

ិ ិ
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លពេះអងាចាតដ់ចងលអហេើយហោយលពេះបរតិថឯណា ។ 
 ប្រហះំ នតនតិ    អកាខ រុំ   ររិរតនត ភំណាំ    ដហ   ។   

       ហយើងទាំងឡាយ ូលតឥ ូវហនេះ នូវលពេះបរតិថហនេះ ដដល
លពេះ មភុទនជាមាច  ់ លទងល់តា ់ហៅថា លពេយមនថ គឺមនថដល៏បហ ើរ 
         
    អាោនាដ្ិយររិរត 

      អរបសដនាន ហិ  នាងសស សាសដន  សាធ   ស ះំដរ     

     អំន ដសសហិ     ចដណ្ឌ ហិ    សទា   ក្ិរេិសការិភិ     

     រ រិសានញ្ចរសសនន     ំហឹសាយ    ច   គ រតិយា      

     យដនាដសស ិ   ំហាវីដរា  ររិរតនត ភំណាំ  ដហ  ។  

     លពេះ មភុទនជាមាច  ់   លពេះអងាមានហ ច ថីពាោមធាំ
លទងល់តា ់ ដមថងហេើយនូវ លពេះបរតិថឯណា ហដើមផ ីិរោិមនិ
ហបៀតហបៀនផងហដើមផលីគបល់គងរ ាផង ដល់បរ ័ិទទាំងឡាយ ៤ 
អាំពីពួ អមនុ សកាចៗ ដដលហធឝើដត មយដោ៏ម  ពឝកាល ជាអប 
មនិលជេះថាវ  បុងសា ន ថ្នលពេះហោ នថដដល បផុរ  នយត់
ហេើយថាជាសា នដល៏អ ហយើងទាំងឡាយ  ូលតឥ ូវហនេះ នូវ
លពេះបរតិថហនេះ ។ 
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   អងគុលិមល  ររិរត         

       ររិរតុំ      យ ភំណ្នតសស    និសិននោឋ នដធាវនុំ         

       ឧទក្ំបិ  វនាដសរ    សរេដំវ    ររសិសយុំ    

 ទឹ ដដលោងនូវទីអងាុយថ្ន លពេះអងាុលិមាលហតទរដដល
ហោ ហោលនូវលពេះបរតិថឯណា អាចញុាាំងហ ច ថីអនថរាយលគប់
ោ ង ឱ្រវនិ ហៅ  ។        
 ដសារាិនា   គរភវ ោឋ នុំ យញ្ច   សាដធរ  រុំខដណ្    

 ដងរសសងគុលិមលសស   ដោក្នាដងន    ោសិរុំ   

       ម ាងហទៀត លពេះបរតិថឯណា ដដលលពេះហោ នថលតា ់ 
ដមថងហេើយ   ដល់លពេះអងាុលិមាលហតទរ:  ញុាាំង ិរោិលប ូលតបុលត
ឱ្រ ហលមច  ហោយ ិរ ួី ថី បុងខណ ហនេះោន ។ 
 ក្របោឋ យិំ ហាដរជុំ     ររិរតនត ភំណាំ      ដហ  ។ 

 ហយើងទាំងឡាយ  ូលតឥ ូវហនេះនូវលពេះបរតិថហនេះដដលជា
ធមត៌ាាំងហៅ  អ ់ បផ  ជាធមម៌ានហតជេះហលចើន ។ 

                ជយររិរត               
 ជយុំ   ដទវំន សានុំ   ជដយា   ដហារ    ររាជិដត្ម   

 ជយ័ជមបេះចូរហ ើតមានដល់ ហទវតានិងមនុ សទាំងឡាយ
អប ដដលចាញ់ហេើយ ចូរលត បហ់ៅជាមានជយ័ជមបេះវញិ ។ 

ិ ិិ ិ
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      មរដសនា   អភិក្ានាត    សំនាត   ទាេ ទសដយាជនា    

 ខនតិដំត្មត     អធិោឋ នា      វទធុំដសត្មេ ន    ចក្ខុម     

 ភវាភដវ    សុំសរដនាត      ទិរេចក្ខុុំ     វដសាធយិ   

 លពេះ មភុទនជាមាច  ់   លទងម់ាន បញ្ជដ ច ខុ ាំ   កាលដដល
អហនធ លហៅ បុងភពតូចភពធាំលទង ់មាច តប់ងនូ់វមារ និងហ នថ្ន
មារ ឱ្រ នវងផុតហៅអាំពីទី១២ លបហោជនហ៍ោយជុាំវញិ ហោយខនថី 
ោរមហីមតាថ ោរមនីិងអធិោឌ នោរមហីេើយលទងជ់លមេះនូវទិពឝច ខុ ។ 
 ររិយារនាន ទិដសាត្មា នុំ   ហិត្មយ   ច    ស ខាយ       

 ច   រ ទធក្ិចចុំ   វដសាដធត្មេ   ររិរតនត ភំណាំ  ដហ  ។ 

    លពេះសាសាថ    លទងប់ាំហពញនូវពុទន ិចច   ហដើមផលីបហោជនផ៍ង 
ហដើមផហី ច ថ ុីខផង   ដល់ តឝទាំងឡាយ ដដលោននូវ ហ ច ថី
ចាំហរ ើនដថ៏្ល ដលងហយើងទាំងឡាយ  ូលតឥ ូវហនេះនូវលពេះបរតិថហនេះ 

      ដោជឈងគររិរត          

 សុំសាដរ   សុំសរនាត នុំ    សរេទ ក្ខវនាសដន   សរត    

 ធដ ះំ   ច  ដោជឈដងគ  មរដសនរបំទាិដនា  រ ជឈិត្មេ    

 ដយរិដំ   សត្មត    រភវា   ំ រតក្ រតម  ។  

  តឝទាំងឡាយឯណា ជាបុគាលឧតថម រចួផុតចា ថ្លតភព 
ហលោេះលតា ់ដឹងនូវធមទ៌ាំងឡាយ ៧ ហ យ្ េះហោជឈងា គធឺមជ៌ាអងា
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ិ ិិ ិ

ថ្ន ិរោិ លតា ់ដឹង ជាធមអ៌ាចញុាាំងទុ ខទាំងពួងរប ់ តឝ
ទាំងឡាយដដល ាំពុងអហនធ លហៅ បុង ងារវដថ  ឱ្រវនិ  ជាធម៌
អាចញុាាំញីនូវហ នថ្នមារ  ។ 
 អជារឹ  អជរារោធ ឹ  អំរុំ  និរភយុំ   គត្ម  តឝទាំងឡាយ
ហនេះ ហ យ្ េះថាដល់នូវនិោឝ នជាគុណជាតឥតមាន ាំហណើ ត ឥត
មានជរានិងពាធិ ឥតមានហ ច ថីសាវ ប ់ឥតមានភយ័ ។ 

 ឯវមទិគ ណ្ដូររុំ        អដនក្គ ណ្សងគហុំ        

 ឱសងញ្ច   ឥំុំ  ំនតុំ  ដោជឈងគនត ភំណាំ  ដហ  ។ 

 ហយើងទាំងឡាយ ូលតឥ ូវហនេះ នូវមនថហនេះ ហ យ្ េះថា
ហោជឈងាបរតិថ ទុ ខដូចជាថាប ាំរមាង បហ់រាគដល៏ោ ដ    ហស្តងាា េះយ នូវ
គុណជាអហន លប បហោយគុណមានោ ងហនេះជាហដើម ។ 
        
         អភយររិរត         
 រ ញ្ញោភុំ     ំហាដរជុំ     វណ្ណក្ិរតិំហាយសុំ    

 សរេសរតហិរុំ   ជារុំ   រុំ   ស ណ្នតុ  អដសសដត្ម      

 សាធុជនទាំងឡាយ ចូរសាថ បឱ់្រ ពឝលគប ់នូវលពេះបរតិថហនេះ 
ជាគុណជាត អាចនឹងឱ្រោននូវបុណរមានហតជេះហលចើន មានគុណ 
និង ិតថិយ ដធ៏ាំ ជាលបហោជនដ៍ល់ ពឝ តឝ ។ 
 អរតរបរហិរុំ   ជារុំ   ររិរតនត ភំណាំ   ដហ   
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 ហយើងទាំងឡាយ  ូលតឥ ូវហនេះនូវលពេះបរតិថហនេះដដលជា
លបហោជន ៍ ដល់ខវួន និងអប ដថ្ទ  ។ 
    

              សររបោឋ នស រត 

 ឯវដ ះំ  ស រុំ  ( ូលតហនេះហ យ្ េះ  តិបផោឌ ន ូលត )ដដលខញុ ាំ
អាននធ   ោនសាថ បម់ ោ ងហនេះថា  
       ឯក្ុំ   សំយុំ   ភគវា   ក្ រសូ   វហររ  

       ក្មះ សធ ះំុំ     នាំ     ក្ រូនុំ   និគដម  

  មយ័មយួ  លពេះដម៏ានលពេះភាគជាមាច  ់  លទងគ់ងហ់ៅ បុង
ដដន ុរុ  លទងអ់ាល ័យហៅ មាយ  ធមយនិគម  ថ្នអប ដដន ុរុ
ទាំងឡាយជាទីហគ្មចរ ។ 
 រប្រ   ដខា   ភគវា   ភិក្ខូ   អាំដនតស ិ  ភិក្ខដវារ   

  បុងទីហនេះឯង លពេះដម៏ានលពេះភាគ លទងល់តា ់ហៅភ ិខុ
ទាំងឡាយ ហោយលពេះពុទនដីកាថា មាប លភ ិខុទាំងឡាយ ! 
 ភទដនត   រ   ដរ   ភិក្ខូ    ភគវដត្ម    រចចដសាស ុំ   

 ភ ិខុទាំងឡាយហនេះ ទទួលលពេះពុទនដីកា ថ្នលពេះដម៏ានលពេះ
ភាគថា  ូមលទងល់ពេះហមតាថ ហលោ  ។ 
 ភគវា   ឯរទដវា   ច  ឯកាយដនា  អយុំ   ភិក្ខដវ  
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 ំដគគ      សដត្មត នុំ     វស ទធិយា  ដសាក្ររិដទវានុំ   

 សំរក្ាមយ     ទ ក្ខដទាំនសានុំ    អរាងគមយា  

 ញាយសស   អធិគមយ  និោេ នសស  សចឆិក្ិរិយាយ  

 យទិទុំ   ចត្មត ដរា   សររបោឋ នា  ។ 

         ហទើបលពេះដម៏ានលពេះភាគ លទងល់តា ់លពេះពុទនដីកា ហនេះថា 
មាប លភ ិខុទាំងឡាយផវូវ គឺ តិបផោឌ ន ទាំងឡាយ៤ ហនេះជាផវូវ
មូលដតមយួ (លបលពឹតថហៅ) ហដើមផហី ច ថីសាអ តវហិ  ដល់ តឝ
ទាំងឡាយ ហដើមផ ីនវងបងនូ់វហសា  និងខស ឹខសួលរ ាំជលួចិតថ
ទាំងឡាយ ហដើមផអី ថងាតរលតហ់ៅ ថ្នទុ ខនិងហទមន ស
ទាំងឡាយ    ហដើមផដីល់នូវអរយិមគា    ជាធមហ៌លសាចល ង ់តឝ
ហដើមផហីធឝើឱ្រជា ច់ា ់នូវលពេះនិោឝ ន ។ 
 ក្រដំ ចត្មត ដរា   តិបផោឌ នទាំងឡាយ ៤ គឺអឝីខវេះ ? 
 ឥធ  ភិក្ខដវ  ភិក្ខុ  កាដយ  កាយាន រសសី   វហររ  

 អាត្មរ ី  សំបជាដនា   សរម   វដនយយ  ដោដក្  

អភិជាដទាំនសស ុំ មាប លភ ិខុទាំងឡាយ ភ ិខុ បុងសា នហនេះ 
ពិចារណាហឃើញហរឿយៗ នូវកាយ បុងកាយមានពាោមជាហលគឿង
ដុត ហតថ នូវ ិហល   លប បហោយលោជាញ ដឹង ពឝ មានសាយ រតីជា
ហលគឿង ាំណតប់ហណថ ញ  បងនូ់វអភជិានិងហទមន ស បុងហោ ។ 
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 ដវទនាស    ដវទនាន រសសី   វហររ  អាត្មរ ី  

 សំបជាដនា     សរម      វដនយយ   ដោដក្   

 អភិជាដទាំនសស ុំ  ពិចារណាហឃើញហរឿយៗ នូវហវទន បុង
ហវទនទាំងឡាយ មានពាោមជា ហលគឿងដុត ហតថ នូវ ិហល     
លប បហោយលោជាញ ដឹង ពឝមានសាយ រតី ជាហលគឿង  ាំណតប់ហណថ ញ
បងនូ់វអភជិា  និងហទមន ស បុងហោ  ។ 
 ចិដរត   ចិត្មត ន រសសី   វហររ  អាត្មរ ី សំបជាដនា 

  សរម      វដនយយ   ដោដក្   អភិជាដទាំនសស ុំ    

 ពិចារណាហឃើញហរឿយៗ  នូវចិតថ បុងចិតថ   មានពាោមជា
ហលគឿងដុត ហតថ នូវ ិហល លប បហោយលោជាញ ដឹង ពឝមានសាយ រតី
ជាហលគឿង  ាំណតប់ហណថ ញបងនូ់វ អភជិានិងហទមន ស បុងហោ   
 ធដ ះំស   ធមះ ន រសសី   វហររ   អាត្មរ ី សំបជាដនា 

  សរម      វដនយយ     ដោដក្   អភិជាដទាំនសស ុំ   

      ពិចារណាហឃើញហរឿយ ៗ  នូវធម ៌   បុងធមទ៌ាំងឡាយមាន
ពាោមជាហលគឿង   ដុត ហតថ នូវ ិហល    លប បហោយលោជាញ
ដឹង ពឝ មានសាយ រតី  ជាហលគឿង ាំណតប់ហណថ ញបងនូ់វអភជិា និង
ហទមន ស បុងហោ  ។             
    ឧដទាសវារក្ថា  ចរ ់
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     ធ ះំចក្ារបវរតន 

 អន រតរ ំ   អភសិដមព ធ ឹ    ស ពំុជឈិត្មេ    រថាគដត្ម      

 រឋំុំ យុំ     អដទដសសិ     ធ ះំចក្ាុំ   អន រតរ ំ     

 ស ះំដទវ    រវដរតដនាត       ដោដក្  អរបដ្ិវរតិយុំ 

 លពេះតថាគតជាមាច  ់   លទងោ់នលតា ់ដឹងនូវលពេះអនុតថរាភ ិ
 ហមាភ ធិញ្ជដ ណហេើយកាលលពេះអងានឹងញុាាំងធមដ៌ដលឥតមានអប 
ណានឹងឱ្រលបលពឹតថហៅោន បុងហោ  លពេះអងាអាចឱ្រលបលពឹតថហៅ
ោន  ហោយលបថ្ពពិត  លទង់ោន ដមថងហេើយនូវធម៌ណាដដល 
ហៅថា  ធមយចល ដល៏បហ ើរ ជាមុនដាំបូងបាំផុត ។  
 យត្មា កាខ ត្ម   ឧដោ    អនាត    រដ្ិររតិ  ច   ំជឈិម    

 ចរូសាេ រិយសដចចស     វស ទធុំ    ញាណ្ទ    សសនុំ    

 អនថធម ៌ គឺធមជ៌ាផវូវលបតិបតិថអមខាង   ដោ៏ម អាល  ២់
លបការនិងផវូវ លបតិបតថិជា ណាថ ល និងលោជាញ ដដលដឹងចា ់  
ហឃើញចា ់ បុងអរយិ ចចទាំងឡាយ ៤ ជាលោជាញ ដប៏រ ុិទនដដល
លពេះ មភុទន លទងល់តា ់ ដមថង ហេើយ បុងលពេះធមដ៌ដលហៅថា ធមយ
ចល ឯណា ។    
 ដទសិរុំ   ធ ះំរាដជន     សមះ សដមព ធិក្ិរតនុំ    

 នាដំន   វសសុរុំ   ស រតុំ    ធ ះំចក្ារបវរតនុំ    

ិ ិ

ិិ 



                ប្រជ ុំធំ៌  សូប្រប្ររររតិ  ក្នុងជីវរប្រចុំថ្ងៃ         

    
 

ដោយខុ្ុំប្រះក្រ ណាអាត្មះ  ភិក្ខុវជរិធដមះ  ដសងហាក្់ ដរៀរដរៀងសប្មរ់ជា ធ ះំទាន ទុំរ័រទី 158 

ិ ិិ ិ

 ដវយោក្រណ្បាដឋន   សងគីរនត ភំណាំ   ដហ ។   

 ហយើងទាំងឡាយ  ូលតឥ ូវហនេះ នូវលពេះធមយចល ហនេះ 
ដដលលពេះ មាយ  មភុទន ជាធមយរាជលទង ់ដមថងហេើយ លោ ដហោយ
ហ យ្ េះថា  ធមយច ាបផវតថន ូលត ជាលពេះ ូលតលបកា នូវ មាយ
 ហមាភ ធិញ្ជដ ណ ដដលលពេះ ងីាតិកាចាររ ោនលបជុាំគ្មប  ងាា យន
ហរៀបហរៀងហោយរហបៀប  ជាហវយា រណ៍ោឋ    គឺជាោលីបទរាយ 
ឥតមានគ្មថាោយផងហ ើយ  ។     ( អនុរតរ ុំ    េប ់ សោយ  បរបិណ៌ូ)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ប្រះសមះ ស ពំុទធមនដំត្មត ដ្ល់សរេដោក្ ំិនថាំន សស ឬ ប្រហះ  

    ក្៏ដោយឱយផ្រមនឧរនិសស័យជាំយួនងិរថាគរ  
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          ធ ះំចក្ារបវរតនសូប្រ  

 ឯវដ ះំ  ស រុំ   ូលតហនេះ (ហ យ្ េះធមយច ាបផវតថន ូលត) គឺខញុ ាំ 
(ហ យ្ េះអាននធ) ោនសាថ បម់ ហេើយ ោ ងហនេះថា ។ 
       ឯក្ុំ   សំយុំ  ភគវា  ោរាណ្សយិុំ    

  វហររ      ឥសរិរដន     ំិគទាដយ 

       មយ័មយួ   លពេះដម៏ានលពេះភាគ លទងគ់ងហ់ៅ បុងថ្លពឥ ិ
បតនមគិទយវន័ ជិតល ុងោរាណ ី ។     
 រប្រ   ដខា   ភគវា   រញ្ចវគគិដយ   ភិក្ខូ   អាំដនតស ិ 

    លពេះដម៏ានលពេះភាគ លទងល់តា ់ហៅ នូវបញ្ច វគាិយភ ិខុ 
ទាំងឡាយ បុងទីហនេះឯង  (ឱ្រតាាំងចិតថសាថ បនូ់វភា ិតហនេះថា)       
 ដទេដំភិក្ខដវ   អនាត    ររេជិដរន   ន   ដសវរោេ    

    មាប លភ ិខុទាំងឡាយ អនថធម ៌ គឺធមជ៌ាផវូវលបតិបតថិអមខាង 
ដោ៏ម អាល  ទ់ាំងឡាងពីរលបការហនេះ បពឝជិតមនិគួរហ ពគប ់
គឺថាមនិគួរលបលពឹតថហ ើយ ។ 
ក្រដំដទេ  អនថធមទ៌ាំងឡាយពីរោ ងហនេះដូចហមថច ? 
ដយា  ចយុំ  កាដំស កាំ  ស ខលលិកាន ដយាដគ  ធមដ៌ដលលប ប
ខវួន  ឱ្រជាបជ់ាំោ ហ់ោយកាម បុងកាមទាំងឡាយ ។  
 ហីដនា  ជាធមហ៌ថា ទប      

ិ ិិ ិ

ិ ិ
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 គដមះ         ជាធមរ៌ប ់អប ល ុ  

 ដបាង ជានិដកា    ជាធមរ៌ប ់បុថុជជន  

 អនរិដយា       មនិដមនជារប ់អរយិបុគាលហទ 

          អនរាសញ្ហ ិដត្ម    មនិលប បហោយលបហោជនហ៍ ើយ                            

ដយា  ចយុំ  អរតក្ិលំថាន ដយាដគ   ធមណ៌ាដដលលប ប ហ ច ីថ
លាំោ ដល់ខវួន   
ទ ដកាខ         ជាហេតុនាំឱ្រលាំោ កាយទហទ ?   
អនរិដយា  មនិដមនជារប ់អរយិបុគាលហទ    

អនរាសញ្ហ ិដត្ម មនិលប បហោយលបហោជនបុ៍គាលហ ើយ  

 ឯដរ  ដរ  ដខា  ភិក្ខដវ  ឧដោ  អដនត  អន រគ ះំំជឈិម    

រដ្ិរទា   រថាគដរន   អភសិ ពំុទាធ     ចក្ខុក្រណ្ ី   ញាណ្ក្រណ្ ី   

ឧរសមយ    អភញិ្ញញ យ     សដមព ធាយ    និញ្េនាយ   សុំវរតរ    

 មាប លភ ិខុទាំងឡាយ  ហ ច ីថលបតិបតថិ ជា ណាថ លមនិ
ោយលច ាំហោយអនថធមទ៌ាំងឡាយ ពីរោ ងហនេះឯង ដដល
តថាគតោនលតា ់ដឹងហេើយ ជាហ ច ីថលបតិបតថិ ហធើឝឱ្រហ ើតបញ្ជដ
ច ខុ (ដភប គឺលោជាញ ) ហធើឝឱ្រហ ើតហ ច ីថដឹងចា ់លោ ដ រដមង
លបលពឹតថហៅ ហដើមផហី ច ីថ ងបរ់មាង ប ់  ហដើមផហី ច ីថដឹងចាំហោេះហដើមផី
ហ ច ថីដឹងហោយលបថ្ពហដើមផហី ច ីថរ ាំលតទុ់ ខ ។  

ិិ 
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          ក្រម   ច   សា   ភិក្ខដវ   ំជឈិម  រដ្ិរទា  រថាគដរន    

អភសិ ពំុទាធ    ចក្ខុក្រណ្ ី   ញាណ្ក្រណ្ ី   ឧរសមយ   អភិញ្ញញ យ 

សដមព ធាយ   និោេ នាយ  សុំវរតរ     មាប លភ ិខុទាំងឡាយ ហ ច ថី
លបតិបតថិ ជា ណាថ ល    ដដលតថាគត   ោនលតា ់ដឹងហេើយ  ជា
ហ ច ីថលបតិបតថិហធើឝឱ្រហ ើតបញ្ជដ ច ខុ  ហធើឝឱ្រហ ើត  ហ ច ីថដឹងចា ់
លោ ដ  រដមងលបលពឹតថហៅហដើមផ ីហ ច ថី ងបរ់មាង បហ់ដើមផហី ច ីថដឹង
ចាំហោេះហដើមផហី ច ីថ   ដឹងហោយលបថ្ព   ហដើមផហី ច ថីរ ាំលតទុ់ ខ ?                                
អយដំវ   អរិដយា   អដ្ឋងគិដកា  ំដគគ    គឺធមដូ៌ចជាផវូវមានអងា ៨  
ដល៏បហ ើរហនេះឯង ( ហៅថាហ ច ីថលបតិបតថិជា ណាថ ល ) ។                         
 ដសយយងីទុំ    អដឌងាិ មគាហនេះ ដូចហមថចខវេះ ?  
 សមះ ទិដ្ឋិ       លោជាញ យល់ហឃើញលតូវ  
 សមះ សងាដរា    ហ ច ីថលតិេះរេិះលតូវ      
 សមះ វាច         មថលីតូវ                      
 ស ះំក្ ះំដនាត       ការងារលតូវ           
 សមះ អាជីដវា     ិរោិចិញ្ច ឹមជីវតិលតូវ 
 សមះ វាយាដម   ពាោមលតូវ        
 សមះ សរ          ហ ច ីថរលឹ លតូវ              
 សមះ សមធិ      ិរោិតមាល់ចិតថឱ្រនឹងលតូវ        

ិ ិ

ិិ 
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 អយុំ   ដខា  សា   ភិក្ខដវ   ំជឈិម   រដ្ិរទា   រថាគដរន    

អភសិ ពំុទាធ    ចក្ខុក្រណ្ ី   ញាណ្ក្រណ្ី    ឧរសមយ   អភិញ្ញញ យ    

សដមព ធាយ   និោេ នាយ  សុំវរតរ       មាប លភ ិខុទាំងឡាយ អដឌងាិ
 មគាហនេះឯង   ដដលហៅថា ហ ច ីថលបតិបតិថ ជា ណាថ ល ដដល
តថាគតោនលតា ់ដឹងហេើយ ជាហ ច ីថលបតិបតថិហធើឝឱ្រហ ើតបញ្ជដ
ច ខុហធើឝឱ្រហ ើតហ ច ីថដឹងចា ់លោ ដ  រដមងលបលពឹតថហៅ ហដើមផី
ហ ច ីថ ងបរ់មាង ប ់ ហដើមផហី ច ីថដឹងចាំហោេះ ហដើមផហី ច ីថដឹងហោយ
លបថ្ពហដើមផហី ច ីថរ ាំលតទុ់ ខ ។ 

 ឥទុំ  ដខា  រន  ភិក្ខដវ   ទ ក្ខុំ    អរិយសចចុំ   ជាររិ   ទ កាខ    

ជរារិ   ទ កាខ   (រោធិរិ  ទ ដកាខ  ) ំរណ្ំបិ  ទ ក្ខុំ  ដសាក្ររ ិដទវ ទ ក្ខ

ដទា  ំន សសុបាយាសារិ  ទ កាខ   អរបិដយហិ សំបដយាដគ   ទ ដកាខ   

រិដយហិ  វរបដយាដគ ទ ដកាខ  យំបិចឆុំន  លភររំបិ ទ ក្ខុំ     សុំខិ

ដរតន  រញ្ចុបាទានក្ខនាធ    ទ កាខ      មាប លភ ិខុទាំងឡាយ  ជាតិគឺ 
 ិរោិហ ើតថ្នខនន ជាហេតុនាំម នូវទុ ខ ជរា គឺ ិរោិចា ់លគ្មាំលគ្ម
ថ្នខនន  ជ៏ាហេតុនាំម នូវទុ ខ  ពាធិ គឺជមងដឺមាា តទ់ាំងឡាយ  ៏
ជាហេតុនាំម នូវទុ ខមរណ  គឺ ិរោិដប ធាវ យថ្នខនន  ជ៏ាហេតុ
ថ្នម នូវទុ ខហ ច ីថហសា ខស ឹខសូល  ទុ ខហទមន សនិងហ ច ីថ
ចហងអៀតចងអល់ចិតថទាំងឡាយ  ជ៏ាហេតុនាំម នូវទុ ខ ិរយិ  លប ប 
ហោយ តឝនិង  ងាខ រទាំងឡាយ     ដដលមនិជាទីល ឡាញ់ហពញ  ចិតថ 

ិ ិ

ិ ិ

ិិ 

ិ ិ
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 ជ៏ាហេតុនាំម នូវទុ ខ  ិរោិលោតល់ោ ់ចា   តឝនិង ងាខ រ
ទាំងឡាយ ដដលជាទីល ឡាញ់ហពញចិតថ  ជ៏ាហេតុនាំម នូវទុ ខ 
កាលហបើចងោ់ននូវវតទុណាមយួហេើយ  មនិោននូវវតទុហនេះ  ិរោិ
មនិោនហនេះ  ជ៏ាហេតុនាំម នូវទុ ខឧោទន ខននទាំងឡាយ ៥   
ដដលតថាគត ដមថងហេើយហោយបាំលពួញ  ជ៏ាហេតុនាំម នូវទុ ខ 
 ងទុ ខមានជាតិជាហដើមហនេះហ យ្ េះថាទុ ខអរយិ ចច  ។ 

 ឥទុំ  ដខា រន  ភិក្ខដវ  ទ ក្ខសំ ទដយា  អរយិសចចុំ  យាយុំ  

រណាហ    ដបាដនារភវកា   ននិារាគសហគត្ម   រប្រ    រប្ត្ម   ភិននិាន ី   

ដសយយងីទុំ   កាំរណាហ     ភវរណាហ     វភវរណាហ          មាប លភ ិខុ
ទាំងឡា តណាា ឯណាដដលរដមងតា ដ់តងនូវភពថយី លប បហោយ 
តហលម ហោយអាំណាច ថ្នហ ច ីថហលត លតអាល មាន ិរោិរ ីរាយ
 បុងអារមយណ៍ហនេះ ៗ ជាលបល តីតណាា ហនេះដូចហមថចខវេះ?  (តណាា
ហនេះ) គឺកាមតណាា ១ ភវតណាា ១  វភិវតណាា ១  តណាា ទាំង ៣ 
ហនេះហ យ្ េះថា ទុ ខ មុទយអរយិ ចច  ។   
 ឥទុំ  ដខា   រន   ភិក្ខដវ   ទ ក្ខនិដរាដធា   អ រិយសចចុំ   ដយា 

រសាដយវ  រណាហ យ  អដសសវរាគនិដរាដធា  ចដគ  រដ្ិនសិសដគគ     

ំ រតិ   អនាលដយា      មាប លភ ិខុទាំងឡាយ  ិរោិរ ាំលតប់ងនូ់វ
តណាា ហនេះ ហោយអរយិមគាមនិឱ្រមានហ   ល់  ិរោិលេះបង់
នូវតណាា ហនេះ   ិរោិរោ ់ហចាលនូវតណាា ហនេះ   ិរោិរចួផុត

ិិ 

ិិ 
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ចា តណាា ហនេះ   ិរោិមនិមានអាល័យ  បុងតណាា ហនេះឯណា 
 ិរោិរ ាំលតប់ងនូ់វតណាា  ហោយអរយិមគាមនិ ឱ្រមានហ   ល់
ជាហដើមហនេះឯងហ យ្ េះ  ថាទុ ខនិហរាធអរយិ ចច ។                                          
 ឥទុំ   ដខា    រន    ភិក្ខដវ    ទ ក្ខនិដរាធគំិន ី   រដ្ិរទា    

អរយិសចចុំ  អយដំវ   អរិដយា   អដ្ឋងគិដកា   ំដគគ   ដសយយងនីុំ

សមះ ទិដ្ឋ ិ   សមះ សងាដរា  សមះ វាច   សមះ ក្ ះំដនាត សមះ អាជីដវា    

សមះ វាយាដម    សមះ សរ    សមះ សមធ ិ ។   

 មាប លភ ិខុទាំងឡាយ អដឌងាិ មគា ដល៏បហ ើរហនេះឯងដូចហមថច
ខវេះ? គឺលោជាញ យល់ហឃើញលតូវ ហ ច ីថលតិេះរេិះលតូវ  មីថលតូវ ការងារ
លតូវ ិរោិចញិ្ច ឹមជីវតិលតូវ   ពាោមលតូវ  ហ ច ីថរលឹ លតូវ  ិរោិ
តមាល់ចិតថ ឱ្រនឹងលតូវ  អដឌងាិ មគាដ ៏លបហ ើរហនេះឯងហ យ្ េះថា ទុ ខ
និហរាធគ្មមនិិបដិបទអរយិ ចច:(កាលលតា ់ហទ ននូវល ខណេះ
ថ្នអរយិ ចច:៤ លបការដូហចបេះហេើយ ហទើបលតា ់ហទ ននូវញាណ
ទាំង ៣ លបការ គ ឺ    ចចញ្ជដ ណ  ិចចញ្ជដ ណ  តញ្ជដ ណឱ្រទូហៅ
 បុងអរយិ ចច ៤ តហៅហទៀតថា) ។                                               
 ឥទុំ   ទ ក្ខុំ   អរយិសចចនិតដំ  ភិក្ខដវ  រ ដរេ  អនន សសុដរស    

ធដ ះំស   ចក្ខុុំ  ឧទបាទិ  ញាណ្ុំ  ឧទបាទ ិ  រញ្ញញ   ឧទបាទ ិ  វជាា    

ឧទបាទ ិ  អាដោដកា   ឧទបាទ ិ   មាប លភ ិខុទាំងឡាយច ខុ ហ ើត
ហ ើយហេើយ ញាណហ ើតហ ើងហេើយបញ្ជដ ហ ើតហ ើងហេើយ វជិាជ

ិ ិ

ិ ិ



                ប្រជ ុំធំ៌  សូប្រប្ររររតិ  ក្នុងជីវរប្រចុំថ្ងៃ         
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ហ ើតហ ើងហេើយ ពនវឺភឺវសាឝ ងហ ើតហ ើងហេើយដល់តថាគត  បុងធម៌
ទាំងឡាយដដលពីហដើម  តថាគតមនិធាវ បោ់នឮោនសាថ បថ់ា ហនេះ
ជាទុ ខអរយិ ចច  ដូហចបេះហ ើយ ។ 

 រុំ  ដខា  រនិទុំ  ទ ក្ខុំ   អរយិសចចុំ  ររិដញ្ញយយនត ិ ដំ   ភិក្ខដវ  

រ ដរេ    អនន សសុដរស     ធដ ះំស   ចក្ខុុំ   ឧទបាទ ិ ញាណ្ុំ  ឧទបាទ ិ 

រញ្ញញ   ឧទបាទិ  វជាា   ឧទបាទ ិ  អាដោដកា   ឧទបាទ ិ ។   

 មាប លភ ិខុទាំងឡាយ ច ខុហ ើតហ ើយហេើយញាណហ ើត
ហ ើងហេើយ បញ្ជដ ហ ើតហ ើងហេើយ វជិាជ ហ ើតហ ើងហេើយ ពនវឺភឺវ
សាឝ ងហ ើតហ ើងហេើយ ដល់តថាគត  បុងធមទ៌ាំងឡាយដដលពី
ហដើមតថាគត មនិធាវ បោ់នឮោនសាថ បថ់ា  ទុ ខអរយិ ចច  ហនេះឯង 

តថាគត គួរដត ាំណតដ់ឹងហោយបញ្ជដ  ដូហចបេះហ ើយ  ។                               
 រុំ  ដខា  រនិទុំ   ទ ក្ខុំ   អរយិសចចុំ   ររិញ្ញញ រនតិ   ដំភិក្ខដវ     

រ ដរេអនន សសុដរស   ធដ ះំស   ចក្ខុុំ  ឧទបាទញិាណ្ុំ  ឧទបាទិ  រញ្ញញ    

ឧទបាទិ  វជាា   ឧទបាទិ  អាដោដកា  ឧទបាទិ   មាប លភ ិខុ
ទាំងឡាយ ច ខុហ ើតហ ើយហេើយ ញាណហ ើតហ ើងហេើយ បញ្ជដ
ហ ើតហ ើងហេើយ វជិាជ ហ ើតហ ើងហេើយ ពនវឺភឺវសាឝ ងហ ើតហ ើងហេើយ 
ដល់តថាគត   បុងធមទ៌ាំងឡាយដដលពីហដើមតថាគត  មនិធាវ ប់
ោនឮោនសាថ បថ់ា ទុ ខអរយិ ចច: ហនេះឯង  តថាគត ាំណតដ់ឹង
ោនហេើយ ដូហចបេះហ ើយ  ។   

ខ្ខែរអង្គរ   . វត្តព្បតិ្បត្តិព្បជញុំធម៌ទុំននើប សូព្ត្មនត   . នបើកនៅ
ទុំព័រទី  ១៥០ 

ិិ 
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 ឥទុំ  ទ ក្ខសំ ទដយា  អរយិសចចនតិ  ដំ  ភិក្ខដវ  រ ដរេ     

អនន សសុដរស   ធដ ះំស  ចក្ខុុំ  ឧទបាទ ិ  ញាណ្ុំ  ឧទបាទ ិ  រញ្ញញ    

ឧទបាទ ិ វជាា   ឧទបាទិ  អាដោដកា  ឧទបាទ ិមាប លភ ិខុទាំងឡាយ 
ច ខុហ ើតហ ើយហេើយ ញាណហ ើតហ ើងហេើយ បញ្ជដ ហ ើតហ ើង
ហេើយ វជិាជ ហ ើតហ ើងហេើយ ពនវឺភឺវសាឝ ងហ ើតហ ើងហេើយ ដល់
តថាគត   បុងធមទ៌ាំងឡាយដដលពីហដើមតថាគត មនិធាវ បោ់នឮ
ោនសាថ បថ់ាហនេះជាទុ ខ មុទយអរយិ ចច ដូហចបេះហ ើយ។                                         
 រុំ  ដខា  រនិទុំ    ទ ក្ខសំ ទដយា   អរយិសចចុំ    រហាររេនតិ 

ដំ  ភិក្ខដវ   រ ដរេ  អនន សសុដរស    ធដ ះំស   ចក្ខុុំ  ឧទបាទ ិ ញាណ្ុំ  

ឧទបាទិ  រញ្ញញ   ឧទបាទិ  វជាា   ឧទបាទិ  អាដោដកា  ឧទបាទ ិ ។ 

        មាប លភ ិខុទាំងឡាយ ច ខុហ ើតហ ើយហេើយ ញាណហ ើត
ហ ើងហេើយ បញ្ជដ ហ ើតហ ើងហេើយ វជិាជ ហ ើតហ ើងហេើយ ពនវឺភឺវ
សាឝ ងហ ើតហ ើង ហេើយដល់តថាគត  បុងធមទ៌ាំងឡាយ ដដលពី
ហដើមតថាគត មនិធាវ បោ់នឮោនសាថ បថ់ា ទុ ខ មុទយអរយិ 
ចច ហនេះឯង គួរដតលេះបង ់ដូហចបេះហ ើយ ។  
 រុំ  ដខា  រនិទុំ  ទ ក្ខសំ ទដយា  អរយិសចចុំ  រហីននតិ   ដំ   

ភិក្ខដវ   រ ដរេ  អនន សសុដរស   ធដ ះំស   ចក្ខុុំ  ឧទបាទ ិ  ញាណ្ុំ   

ឧទបាទ ិ រញ្ញញ   ឧទបាទិ  វជាា   ឧទបាទ ិ អាដោដកា  ឧទបាទ ិ។ 

ិ ិ

ិ ិ

ិ ិ
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        មាប លភ ិខុទាំងឡាយច ខុហ ើតហ ើយហេើយញាណហ ើតហ ើង
ហេើយ បញ្ជដ ហ ើតហ ើងហេើយ វជិាជ ហ ើតហ ើងហេើយ ពនវឺភឺវសាឝ ង
ហ ើតហ ើងហេើយ ដល់តថាគត  បុងធមទ៌ាំងឡាយដដលពីហដើម
តថាគត  មនិធាវ បោ់នឮោនសាថ បថ់ា ទុ ខ មុទយអរយិ ចច 
ហនេះឯងតថាគតលេះបងោ់នហេើយដូហចបេះហ ើយ ! 
 ឥទុំ  ទ ក្ខនិដរាដធា  អរយិសចចនត ិ ដំ  ភិក្ខដវ រ ដរេ  អនន សសុ

ដរស   ធដ ះំស   ចក្ខុុំ  ឧទបាទ ិ ញាណ្ុំ   ឧទបាទ ិ  រញ្ញញ  ឧទបាទ ិ   

វជាា   ឧទបាទ ិ អាដោដកា  ឧទបាទ ិ     មាប លភ ិខុទាំងឡាយ ច ខុ
ហ ើតហ ើយហេើយ ញាណហ ើតហ ើងហេើយ បញ្ជដ ហ ើតហ ើងហេើយ 
វជិាជ ហ ើតហ ើងហេើយ ពនវឺភឺវសាឝ ងហ ើតហ ើងហេើយដល់តថាគត  បុង
ធមទ៌ាំងឡាយដដលពីហដើមតថាគត មនិធាវ បោ់នឮោនសាថ បថ់ា
ហនេះ  ជាទុ ខនិហរាធអរយិ ចច ដូហចបេះហ ើយ ។  
 រុំ  ដខា  រនិទុំ  ទ ក្ខនិដរាដធា  អរយិសចចុំ សចឆិការរេនតិ  ដំ  

ភិក្ខដវ  រ ដរេ  អនន សសុដរស    ធដ ះំស    ចក្ខុុំ    ឧទបាទ ិ  ញាណ្ុំ   

ឧទបាទ ិ រញ្ញញ   ឧទបាទ ិ វជាា   ឧទបាទ ិ អាដោដកា  ឧទបាទ ិ។ 

       មាប លភ ិខុទាំងឡាយ ច ខុហ ើតហ ើយហេើយញាណហ ើតហ ើង
ហេើយបញ្ជដ  ហ ើតហ ើងហេើយ វជិាជ ហ ើតហ ើងហេើយ ពនវឺភឺវសាឝ ង
ហ ើតហ ើង ហេើយដល់តថាគត  បុងធម៌ទាំងឡាយដដលពីហដើម
តថាគត មនិធាវ បោ់នឮោនសាថ បថ់ា  ទុ ខអរយិ ចចហនេះឯងគួរដត 

ិ ិ

ិ ិ
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 ាំណតដ់ឹងហោយបញ្ជដ ដូហចបេះហ ើយ ។    
 រុំ  ដខា  រនិទុំ  ទ ក្ខនិដរាដធា  អរយិសចចុំ សចឆិក្រនតិ  ដំ  

ភិក្ខដវ  រ ដរេ   អនន សសុដរស    ធដ ះំស    ចក្ខុុំ   ឧទបាទ ិ ញាណ្ុំ  

ឧទបាទ ិ រញ្ញញ   ឧទបាទ ិ វជាា   ឧទបាទិ  អាដោដកា  ឧទបាទ ិ។ 

         មាប លភ ិខុទាំងឡាយច ខុហ ើតហ ើយហេើយញាណហ ើតហ ើង
ហេើយ បញ្ជដ ហ ើតហ ើងហេើយ វជិាជ ហ ើតហ ើងហេើយ ពនវឺភឺវសាឝ ង
ហ ើតហ ើងហេើយ ដល់តថាគត  បុងធមទ៌ាំងឡាយដដលពីហដើម
តថាគត មនិធាវ បោ់នឮោនសាថ បថ់ា ហនេះជាទុ ខ  មុទយអរយិ
 ចច: ដូហចបេះហ ើយ ។ 
 ឥទុំ  ទ ក្ខ   និដរាធគំិន ី   រដ្ិរទា  អរយិសចចនតិ   ដំ   

ភិក្ខដវ   រ ដរេ   អនន សសុដរស     ធដ ះំស    ចក្ខុុំ   ឧទបាទ ិ  ញាណ្ុំ  

ឧទបាទ ិ រញ្ញញ   ឧទបាទ ិ វជាា   ឧទបាទ ិ អាដោដកា  ឧទបាទ ិ។    

  មាប លភ ិខុទាំងឡាយ ច ខុហ ើតហ ើយហេើយញាណហ ើត
ហ ើងហេើយ បញ្ជដ ហ ើតហ ើងហេើយ វជិាជ ហ ើតហ ើងហេើយពនវឺភឺវ
សាឝ ងហ ើតហ ើងហេើយ ដល់តថាគត  បុងធមទ៌ាំងឡាយដដលពី
ហដើមតថាគតមនិធាវ បោ់នឮោនសាថ បថ់ាហនេះទុ ខនិហរាធអរយិ ចច: 
ហនេះឯង ដូហចបេះហេើយ  ។ 
 រុំ   ដខា   រនិទុំ   ទ ក្ខនិដរាធគំិនី   រដ្ិរទា    អរយិសចចុំ  

ិ ិ

ិ ិ
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ោដវររេនតិ  ដំ  ភិក្ខដវ រ ដរេ  អនន សសុដរស   ធដ ះំស  ចក្ខុុំ  ឧទបាទ ិ  

ញាណ្ុំ  ឧទបាទ ិ  រញ្ញញ   ឧទបាទ ិ  វជាា   ឧទបាទិ  អាដោដកា    

ឧទបាទ ិ      មាប លភ ិខុទាំងឡាយ  ច ខុហ ើតហ ើយហេើយញាណ
ហ ើតហ ើងហេើយ បញ្ជដ ហ ើតហ ើងហេើយ វជិាជ ហ ើតហ ើងហេើយ ពនវឺ
ភឺវសាឝ ងហ ើតហ ើងហេើយ ដល់តថាគត  បុងធមទ៌ាំងឡាយដដលពី
ហដើមតថាគត   មនិធាវ បោ់នឮោនសាថ បថ់ា  ទុ ខនិហរាធអរយិ ចច: 
ហនេះឯង តថាគតហធឝើឱ្រជា ច់ា ់ោនហេើយដូហចបេះហ ើយ ។   
 រុំ   ដខា  រនិទុំ  ទ ក្ខនិដរាធគំិនី  រដ្ិរទា  អរិយសចចុំ   

ោវរនតិ  ដំ  ភិក្ខដវ  រ ដរេ  អនន សសុដរស    ធដ ះំស   ចក្ខុុំ  ឧទបាទិ    

ញាណ្ុំ   ឧទបាទិ   រញ្ញញ    ឧទបាទិ  វជាា   ឧទបាទិ    អាដោដកា   

ឧទបាទិ   មាប លភ ិខុទាំងឡាយ ច ខុហ ើតហ ើយហេើយ ញាណហ ើត
ហ ើងហេើយ បញ្ជដ ហ ើតហ ើងហេើយ វជិាជ ហ ើតហ ើងហេើយ ពនវឺភឺវ
សាឝ ងហ ើតហ ើងហេើយដល់តថាគត បុងធមទ៌ាំងឡាយដដលពីហដើម
តថាគតមិនធាវ បោ់នឮោនសាថ បថ់ា ទុ ខនិហរាធគ្មមិនី បដិបទ
អរយិ ចច: ហនេះឯងគួរដតចហលមើនឱ្រហ ើតហ ើងដូហចបេះហ ើយ ។      
 យាវក្ីវញ្ច    ដំ  ភិក្ខដវ   ឥដំស   ចរូស   អរយិសដចចស  

ឯវនតិររិវដ្តុំ  ទាេ ទសាការ ំយថាភូរុំ  ញាណ្ទសសនុំ   ន  ស វស ទធុំ    

អដហាសិ    មាប លភ ិខុទាំងឡាយ លោជាញ ដដលដឹងចា ់ហឃើញ

ិ ិ

ិ ិ

ិ ិ
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ចា ់  តាមពិតមានបរវិដថ: ៣ មានអាការ  ១២  ោ ងហនេះ
លបលពឹតថហៅ  បុងអរយិ ចច:ទាំងឡាយ៤ ហៅមនិទនប់រ ុិទនលអ 
មានដល់តថាគត អ ់កាលលតឹមណា ។ 

 ដនវ  ត្មវាហុំ   ភិក្ខដវ   សដទវដក្   ដោដក្   សមរដក្    

សប្រហះដក្    សសសំណ្ប្ោហះណ្ិយា    រជាយ  សដទវំន សាយ      

អន រតរ ំ  សមះ សដមព ធ ឹ  អភសិ ពំុដទាធ   រចចញ្ញញ ស ឹ        មាប លភ ិខុ
ទាំងឡាយ    តថាគត ម៏និទនហ់បថជាញ   ខវួនថាជាអប លតា ់ដឹងនូវ
 មាយ  ហមាភ ធិញ្ជដ ណ ឥតមានហ ច ីថដឹង ឯហទៀតថ្ល ដលងជាង
 បុងហោ  លពមទាំងហទវហោ  មារហោ  លពេយហោ   បុងពពួ 
 តឝលពមទាំង  មណលោេយណ៍លពមទាំងមនុ សជា  មយតិហទព
និងមនុ សដហ៏   អ ់កាលលតឹមហណាេះ ហៅហ ើយហទ ។                              
 យដត្ម  ច  ដខា  ដំ  ភិក្ខដវ  ឥដំស   ចរូស   អរយិសដចចស        

ឯវនតិររិវដ្តុំ  ទាេ ទសាការំ  យថាភូរុំ  ញាណ្ទសសនុំ  ស វស ទធុំ   

អដហាសិ    មាប លភ ិខុទាំងឡាយ  ប៏ញ្ជដ ដដលដឹងចា ់ ហឃើញ 
ចា ់តាមពិតមានបរវិដថ: ៣ មានអាការ ១២  ោ ងហនេះលបលពឹតថ
ហៅ បុងអរយិ ចច:ទាំងឡាយ៤ ហនេះបរ ុិទនលអ មានដល់តថាគត 
 បុងកាលណា ។ 

 អថាហុំ  ភិក្ខដវ  សដទវដក្  ដោដក្  សមរដក្  សប្រហះដក្ 

ិិ 
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សសសំណ្ប្ោហះណ្ិយា    រជាយ  សដទវ    ំន សាយ   អន រតរ ំ 

សមះ សដមព ធ ឹ អភសិ ពំុដទាធ  រចចញ្ញញ ស ឹ  មាប លភ ិខុទាំងឡាយ 
តថាគតហបថជាញ  ខវួនថាជាអប លតា ់ដឹងនូវ  មាយ  ហមាភ ធិញ្ជដ ណ  
ឥតមានហ ច ីថដឹង ឯហទៀតថ្ល ដលងជាង  បុងហោ  លពមទាំងហទវ
ហោ មារហោ  លពេយហោ   បុងពពួ  តឝ លពមទាំង មណ
លោេយណ៍ លពមទាំងមនុ ស ជា មយតិហទព និងមនុ សដហ៏   
 បុងកាលហនេះឯង។ 

 ញាណ្ញ្ច     រន   ដំ   ទសសនុំ   ឧទបាទ ិ   អក្ រា    

 ដំ  វំ រតិ    អយំនតិម   ជារ នរាិទានិ   រ នរភដវារ      

  ប៏ញ្ជដ ដដលដឹងចា ់ ហឃើញចា ់ ហ ើតហ ើងហេើយ 
ដល់តថាគត ដូហចបេះថា ហ ច ថីរចួផុតវហិ   រប ់តថាគត មនិ
ដលបលត ប ់ហលមើ ហទៀតហ ើយជាតិហនេះ ជ៏ាទីបាំផុតលតឹមហនេះហេើយ 
ឥ ូវហនេះភពថយី គឺការលត បហ់ ើតហទៀត ម៏និមានហ ើយ  ។ 
ឥទំដវាច   ភគវា  លពេះដម៏ានលពេះភាគ ោនលតា ់ហទ នលពេះ
ធមយច ាបផវតថន ូលតហនេះ (ចបហ់េើយ)  ។ 
      អរតំនា  រញ្ចវគគិយា   ភិក្ខូ  ភគវដត្ម   ោសិរុំ  អភិននាុនត ិ  

 បញ្ច វគាិយភ ិខុទាំងឡាយ  ម៏ានចិតថហលត អរ រ ីរាយនឹង
ភា ិតរប ់លពេះដម៏ានលពេះភាគហោយថ្ល ហព ។  
       ឥំសះញិ្ច  រន ដវយោក្រណ្សះ ឹ ភញ្ចមដន  អាយសះដត្ម   

ិ ិិ ិ ិ ិ
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       ដកាណ្ឌ ញ្ញសស    វរជុំ    វីរំលុំ    ធ ះំចក្ខុុំ    ឧទបាទិ      

 នកាលហវយា រណ៍  គឺ   លពេះ ូលតដដលឥតមានគ្មថា
ហនេះដដល   លពេះដម៏ានលពេះភាគ     ាំពុងលតា ់ហទ នធមយច ខុគឺ
ហសាតាបតថិមគា  ដល៏ោ ចា ធូលីគឺរាគ  លោ ចា មនធិលគឺ
អ ុ លហ ើតហ ើងហេើយដល់លពេះហកាណឍ ញ្ដដម៏ានអាយុថា ។ 
 យុំ   ក្ិញ្ច ិ   សំ ទយធ ះំុំ   សរេនតុំ   និដរាធធ ះំនត ិ   

 ធមយជាតិណាមយួមាន  ិរោិហ ើតហ ើងជាធមយតា ធមយជាតិ
ហនេះទាំងអ ់ មាន ិរោិរលតហ់ៅជាធមយ ។ 
រវរតិដរ   ច   ភគវត្ម  ធ ះំចដក្ា    ន៏កាលលពេះធមយច ាបផវតថបផ
 ូលតគឺលពេះដម៏ានលពេះភាគលទងល់តា ់ហទ នចបហ់េើយ ។ 
 ភ មះ   ដទវា  សទាំន សាដវស ុំ   ឯរ ភំគវត្ម  ោរាណ្សិយុំ      

ឥសិររដន   ំិគទាដយ   អន រតរ ំ  ធ ះំចក្ាុំ   រវរតិរុំ   អរបដ្ិវរតិយុំ     

សំដណ្ន  វា  ប្ោហះដណ្ន  វា  ដទដវន វា មដរន  វា  ប្រហះុនា  

វា  ដក្នចិ  វា  ដោក្សះិនតិ  ភុមយហទវតាទាំងឡាយ ញុ៏ាាំង ាំហ ង
ឱ្រោនឮ់ហ ើងដូហចបេះថាចល គឺធមហ៌នេះឥតមានចល ឯណាមយួថ្ល 
ដលងជាងគឺ មណេះ ថី លោេយណ៍ ីថ ហទវតា ថី មារ ីថ លពេយ ថី អប ឯ
ណានីមយួ ីថ    បុងហោ  ដមថងពុាំោនហ ើយ   មានដតលពេះដម៏ាន
លពេះភាគ លពេះអងាលតា ់ ដមថងហេើយ បុងឥ ិបតនមិគទយវន័
ជិតល ុងោរាណ ី ។ 

ិ ិ
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ដោយខុ្ុំប្រះក្រ ណាអាត្មះ  ភិក្ខុវជរិធដមះ  ដសងហាក្់ ដរៀរដរៀងសប្មរ់ជា ធ ះំទាន ទុំរ័រទី 174 

ិ ិិ ិ

   ភ មះ នុំ    ដទវានុំ   សទាុំ   ស ត្មេ    ចរ ះំហារាជិកា   ដទវា 

សទាំន សាដវស ុំ     ហទវតាទាំងឡាយ បុងជានច់ាតុមយហារាជោន
ឮ ាំហ ងថ្នភុមយហទវតាទាំងឡាយហេើយ   ញុ៏ាាំង ាំហ ងឱ្រោន់
ឮហ ើង  ( ហោយហ ច ថី រហ ើរដូចគ្មប  ) ។ 
      ចរ ះំហារាជិកានុំ  ដទវានុំ  សទាុំ  ស ត្មេ   ត្មវរតសឹា   ដទវា         

សទាំន សាដវស ុំ      ហទវតាទាំងឡាយ  បុងជានត់ាវតឹថងស  ោនឮ
 ាំហ ងថ្នហទវតា បុងជានច់ាតុមយហារាជហេើយ   ញុ៏ាាំង ាំហ ងឱ្រ
ោនឮ់ហ ើង  ( ហោយហ ច ថី រហ ើរដូចគ្មប  ) ។                 
ត្មវរឹតសានុំ  ដទវានុំ  សទាុំ  ស ត្មេ   យាម ដទវា  សទាំន សាដវស ុំ                        

       ហទវតាទាំងឡាយ បុងជានោ់មាោនឮ ាំហ ងថ្នហទវតា បុង
ជានត់ាវតថឹងសហេើយ    ញុ៏ាាំង   ាំហ ងឱ្រោនឮ់ហ ើង  (ហោយ
ហ ច ថី រហ ើរដូចគ្មប ) ។  
យាមនុំ   ដទវានុំ   សទាុំ  ស ត្មេ   រ សតិ្ម  ដទវា  សទាំន សាដវស ុំ                        

 ហទវតាទាំងឡាយ បុងជានតុ់ ិត ោនឮ ាំហ ង ថ្នហទវតា
 បុងជានោ់មាហេើយ ញុ៏ាាំង  ាំហ ងឱ្រោនឮ់ហ ើង(ហោយហ 
ច ថី រហ ើរដូចគ្មប ) ។                           
រ សិត្មនុំ  ដទវានុំ  សទាុំ  ស ត្មេ   និមះ នររី  ដទវា  សទាំន សាដវស ុំ                        

 ហទវតាទាំងឡាយ  បុងជានន់ិមាយ នរតី  ោនឮ ាំហ ងថ្នហទវ 
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តា បុងជានតុ់ ិតហេើយ ញុ៏ាាំង    ាំហ ងឱ្រោនឮ់ហ ើង(ហោយ
ហ ច ថី រហ ើរដូចគ្មប ) ។                
និមះ នររីនុំ  ដទវានុំ  សទាុំ  ស ត្មេ   ររនិ ះំិរវសវរតី  ដទវា   សទា

ំន សាដវស ុំ     ហទវតាទាំងឡាយ  បុងជានប់រនិមយតិវ វតីថោនឮ
 ាំហ ងថ្នហទវតា  បុងជានន់ិមាយ នរតីហេើយ  ញុ៏ាាំង  ាំហ ងឱ្រ
ោនឮ់ហ ើង(ហោយហ ច ថី រហ ើរដូចគ្មប ) ។  
   ររនិ ះំិរវសវរតីនុំ   ដទវានុំ  សទាុំ   ស ត្មេ    ប្រហះកាយិកា  

ដទវា  សទាំន សា   ដវស ុំ  ឯរ ភំគវត្ម  ោរាណ្សយិុំ  ឥសិររដន   

ំិគទាដយ  អន រតរ ំ ធ ះំចក្ាុំ  រវរតិរុំ  អរបដ្ិវរតិយុំ  សំដណ្ន វា  

ប្ោហះដណ្ន  វា  ដទដវន  វា មដរន  វា ប្រហះុនា វា ដក្នចិ វា   

ដោក្សះិនត ិ     ហទវតាទាំងឡាយ   បុងពួ លពេយោនឮ ាំហ ង ថ្ន
ហទវតា បុងជានប់រនិមយតិវ វតថី ហេើយ ញុ៏ាាំង ាំហ ង ឱ្រោនឮ់
ហ ើងដូហចបេះថាចល គឺធមហ៌នេះ ឥតមានចល ឯណាមយួ ថ្ល ដលង
ជាង គឺ មណ: ីថ លោេយណ៍ ីថ ហទវតា ីថ មារ ថី លពេយ ីថ អប ឯណា
នីមយួ ីថ   បុងហោ    ដមថងពុាំោនហ ើយ   មានដតលពេះដម៏ានលពេះ
ភាគ លពេះអងាលតា ់ ដមថងហេើយ  បុងឥ ិបតនមគិទយវន័ ជិត
ល ុងោរាណ ី ។  
     ឥរហ  ដរន  ខដណ្ន  ដរន  ំ ហ ដរតន  យាវ  ប្រហះដោកា  ិ ិ
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សដទាា  អរភុគគចឆ ិ  ាំហ ងសាធុការោនឮ់ហ ើងហៅដរាបដល់លពេយ
ហោ  បុងខណ:ហនេះ បុង១ រ ាំហពចហនេះហោយអាការោនឮ់តៗគ្មប ដូហចបេះ        
អយញ្ច   រសសហសសី  ដោក្ធារ    សុំក្ំបិ  សំបក្ំបិ  សំបដវធិ     

 ទាំងមុនឺហោ ធាតុហនេះ   ៏ហល ើ ញាបញ័់រ ទាំងខាងហលើ 
ទាំងខាងហលកាម  និងញាបញ័់រ បុងទិ ទាំងពួង ។                                                             
     អរបមដណា    ច   ឧឡ្ហដរា    ឱោដសា   ដោដក្   

 បារ រដហាសិ    អរក្ា ះំ    ដទវានុំ    ដទវាន ោវ ំ ។    

        ទាំងរ ឹយដរុ៏ងហរឿងថ្ល ហព នឹងលបមាណមនិោន នវងហលើ 
ហទវានុភាពថ្នហទវតា ទាំងឡាយ  ហ៏ ើតហ ើងលោ ដ បុងហោ ។   
     អងដខា  ភគវា  ឧទានុំ   ឧទាដនស ិ អញ្ញញ ស ិ វរដោ 

   ដកាណ្ឌ ដញ្ញញ     អញ្ញញ សិ    វរ    ដោ   ដកាណ្ឌ ដញ្ញញ រ  ។  

 លាំោបហ់នេះលពេះដម៏ានលពេះភាគជាមាច  ់ លទងប់នវឺនូវឧទន
វាចាថា ឱ្ ! ហកាណឍ ញ្ដ :ោនហចេះដឹងហេើយេប៎ឱ្ ! ហកាណឍ ញ្ដ : ោន
ហចេះដឹងហេើយេប៎ ។     
      ឥរហិទុំ អាយសះដត្ម  ដកាណ្ឌ ញ្ញសស  អញ្ញញ ដកាណ្ឌ ដញ្ញញ ដរេវ

នាំ  អដហាសីរ   ហលោេះហេតុហនេះោ រថា អញ្ជដ ហកាណឍ ញ្ដ :ហនេះ
ឯង ោនម ជាហ យ្ េះថ្នលពេះហកាណឍ ញ្ដ : ដម៏ានអាយុ  ។    
              ( ប្រះធ ះំចក្ារបវរតនសូប្រ ចរផ់្ររ៉ ដណ្ណ ះដហើយ )    
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       អនរតលក្ខណ្  

 យនុំត   សដរតហិ   ទ ដក្ខន   ដញយយុំ   អនរតលក្ខណ្ុំ     

អនតថល ខណ ឯណា ដដល តឝទាំងឡាយគបផដីឹងហោយ លម ។ 
 អរតវាទារតសញ្ញញ នុំ          ស ះំដទវ   វដមចនុំ    

 ស ពំុដទាធ   រុំ  រកាដសស ិ   ទិដ្ឋសចច ន   ដយាគិនុំ     

      លពេះ មាយ  មភុទន ជាមាច  ់លទងល់បកា ហេើយ  ហោយលបថ្ព
នូវអនតថល ខណ   ហនេះជាធមហ៌ោេះនូវអតថវាទុោទន  គឺ ិរោិ
លបកានម់ាាំហោយ មថថីា ខវួនៗ និងអគា ញ្ជដ  គឺ ិរោិ មាា ល់ថា 
ខវួនៗ ដល់លពេះហោគី គឺភ ិខុមានគ្មប  ៥ ន ជ់ាពួ ដដលមាន ចច 
ហឃើញហេើយ ។ 
 ឧរតរំ  រដ្ិដវធាយ  ោដវរ ុំ   ញាដណ្ំ រតំុំ    ហដើមផចីហលមើន
នូវញាណដឧ៏តថម ហដើមផនីឹងឱ្រលតា ់ដឹងនូវធមដ៌ខ៏ភ ់ថ្ល ដលង ។ 

 យដនតសុំ  ទិដ្ឋធមះ នុំ   ញាដណ្ន រររកិ្ខរុំ   សោេ សដវហិ    

ចិត្មត និ  វំ ចចឹស   អដសសដត្ម  ចិតថរប ់បញ្ច វគាិយ ភ ិខុទាំងឡាយ
ហនេះជាអប មានធមហ៌ឃើញហេើយ ដដលពិចារណាហោយញាណ   
 រ៏ចួផុតហេើយចា អវ     ទាំងពួងឥតមានហ   ល់   ហោយ
លពេះ ូលតឯណា ។ 

 រថា   ញាណាន សាដរន    សាសនុំ    ការ ំិចឆរុំ    សាធូនុំ  
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អរាសិទធរាុំ  រុំ  ស រតនតុំភណាំ  ដហ    ហយើងទាំងឡាយ ូលតហនេះនូវ     
លពេះ ូលតហនេះ ហដើមផឱី្រ ហលមចលបហោជន ៍ ដល់អ ់សាធុជន
ដដលលតូវការចងហ់ធឝើតាមនូវោ រលបហៅ ថ្នលពេះពុទន តាមទាំនងថ្ន
ញាណោ ងហនេះ ។  
               

         អនរតលក្ខណ្សូប្រ  

 ឯវដ ះំ ស រុំ ( ូលតហនេះហ យ្ េះអនតថ ខលណ ូលត) គឺខញុ ាំ 
ហ យ្ េះអាននធ ោនសាថ បម់ ហេើយ ោ ងហនេះថា ។ 
 ឯក្ុំ      សំយុំ      ភគវា      ោរាណ្សិយុំ      វហររ    

ឥសិររដនំិគទាដយ    មយ័មយួលពេះដម៏ានលពេះភាគ លទងគ់ងហ់ៅ
 បុង ទីថ្លពឥ ិបតនមគិទយវន័ ជិតល ុងោរាណ ី ។ 

  រប្រ    ដខា    ភគវា    រញ្ចរវគគយិ    ភិក្ខូ    អាំដនតស ិ    

  លពេះដម៏ានលពេះភាគ    លទងល់តា ់ហៅ    នូវបញ្ច វគាិយភ ិខុ
ទាំងឡាយ បុងទីហនេះឱ្រនាំគ្មប តាាំងចិតថសាថ បនូ់វភា ិតហនេះថា ។ 
រូរុំ  ភិក្ខដវ  អនត្មត    មាប លភ ិខុទាំងឡាយ  រូបគឺរាងកាយ ជា
អនតាថ មនិដមនជារប ់ខវួនហ ើយ ។ 
រូរញ្ច   ហិទុំ   ភិក្ខដវ   អត្មត    អភវសស    មាប លភ ិខុទាំងឡាយ
លប ិនណាហបើរូបហនេះ ជារប ់ខវួនពិតដមន។ 
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ន  យិទុំ    រូរុំ    អាោធាយ     សុំវដរតយយ      រូបហនេះ ម៏និគបផ ី
លបលពឹតថហៅហដើមផអីាោធ  គឺជមងដឺាំកាតហ់ ើយ ។ 
        លដរភង ច រូដរ ឯវំ ដំ រូរុំ ដហារ   ឯវ ំ ដំ រូរុំ ម     

អដហាសីរ  ម ាងហទៀតបុគាលគបផោីននូវអាំណាច បុងរូបថា  ូម
ឱ្ររូបរប ់អញោ ងហនេះហៅ ូម ុាំឱ្ររូបរប ់អញោ ងហនេះហ ើយ  
       យសាះ   ច  ដខា  ភិក្ខដវ  រូរុំ  អនត្មត   រសាះ   ររូុំ អាោធាយ  
សុំវរតរ   មាប លភ ិខុទាំងឡាយ រូបជាអនតាថ ពិតដមន ហលោេះហេតុ
ហនេះ ោនជារូបហនេះហចេះដតលបលពឹតថហៅហដើមផអីាោធ ។ 

      ន  ច លរភរ  រូដរ  ឯវំ  ដំ  រូរុំ  ដហារ   ឯវ ំ ដំ  រូរុំ  ម  

អដហាសីរ ម ាងហទៀតបុគាលមនិោននូវអាំណាច បុងរូបថា ូមឱ្រ
រូបរប ់អញោ ងហនេះហៅ ូម ុាំឱ្ររូបរប ់អញោ ងហនេះហ ើយ  
ដវទនា   អនត្មត    ហវទនហនេះមនិដមនជារប ់ខវួនហ ើយ 
ដវទនា  ច ហិទុំ  ភិក្ខដវ  អត្មត  អភវសស  មាប លភ ិខុទាំងឡាយ
លប ិនណាហបើហវទននរេះ ជារប ់ខវួនពិតដមន ។ 

ន   យិទុំ   ដវទនា  អាោធាយ  សុំវដរតយយ   ហវទនហនេះ  ម៏និ
គបផលីបលពឹតថហៅហដើមផអីាោធហ ើយ ។ 
 លដរភង   ច  ដវទនាយ   ឯវំ  ដំ  ដវទនា  ដហារ     ឯវំ  

ដំ ដវទនា  ម  អដហាសីរ    ម ាងហទៀត បុគាលគបផោីន នូវ
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អាំណាច  បុងហវទនថា  ូមឱ្រហវទនរប ់អញោ ងហនេះហៅ  ូម
 ុាំឱ្រហវទនរប ់ អញោ ងហនេះហ ើយ ។ 
 យសាះ   ច  ដខា  ភិក្ខដវ   ដវទនា  អនត្មត   រសាះ  ដវទនា 

អាោធាយ  សុំវរតរ   មាប លភ ិខុទាំងឡាយ  ហវទនជាអនតាថ ពិត
ដមនហលោេះហេតុហនេះោនជាហវទនហចេះដតលបលពឹតថហៅហដើមផអីាោធ ។ 

 ន  ច  លរភរ  ដវទនាយ  ឯវំ  ដំ   រូរុំ   ដហារ   ឯវំ  ដំ    

ដវទនា   ម  អដហាសីរ   មយាងហទៀត បុគាលមនិោន នូវអាំណាច 
 បុងហវទនថា  ូមឱ្រហវទនរប ់អញោ ងហនេះហៅ  ូម ុាំឱ្រ
ហវទនរប ់អញោ ងហនេះហ ើយ  ។ 
សញ្ញញ     អនត្មត      ញ្ជដ មនិដមនជារប ់ខវួនហ ើយ 

សញ្ញញ   ច ហិទុំ    ភិក្ខដវ    អត្មត   អភវសស   មាប លភ ិខុទាំងឡាយ 
លប ិនណាហបើ ញ្ជដ ហនេះ ជារប ់ខវួនពិតដមន។ 
ន  យិទុំ   សញ្ញញ   អាោធាយ   សុំវដរតយយ     ញ្ជដ ហនេះ  ម៏និគបផី
លបលពឹតថហៅហដើមផអីាោធហ ើយ ។ 
 លដរភង  ច សញ្ញញ យ   ឯវំ  ដំ  សញ្ញញ   ដហារ    ឯវំ   ដំ 

សញ្ញញ   ម អដហាសីរ  ម ាងហទៀត បុគាលគបផោីន នូវអាំណាច 
 បុង ញ្ជដ ថា ូមឱ្រ ញ្ជដ រប ់អញោ ងហនេះហៅ ូម ុាំឱ្រ ញ្ជដ
រប ់អញោ ងហនេះហ ើយ។ 
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 យសាះ    ច  ដខា  ភិក្ខដវ សញ្ញញ   អនត្មត    រសាះ   សញ្ញញ    

អាោធាយ សុំវរតរ  មាប លភ ិខុទាំងឡាយ   ញ្ជដ ជាអនតាថ ពិតដមន 
ហលោេះហេតុហនេះ ោនជា ញ្ជដ ហចេះដតលបលពឹតថហៅហដើមផអីាោធ ។ 
 ន  ច លរភរ  សញ្ញញ    ឯវំ  ដំ  សញ្ញញ យ  ដហារ   ឯវ ំ ដំ  

សញ្ញញ  ម អដហាសីរ   ម ាងហទៀត បុគាលមនិោននូវអាំណាច  បុង
 ញ្ជដ ថា  ូមឱ្រ ញ្ជដ រប ់អញោ ងហនេះហៅ  ូម ុាំឱ្រ ញ្ជដ
រប ់អញោ ងហនេះហ ើយ ។ 

សអខ រា   អនត្មត     ងាខ រទាំងឡាយ មនិដមនជារប ់ខវួនហ ើយ។ 
សអខ រា    ច    ហិទុំ    ភកិ្ខដវ    អត្មត     អភវសស ុំស       មាប លភ ិខុ 
ទាំងឡាយលប ិនណាហបើ  ងាខ រទាំងឡាយហនេះជារប ់ខវួពិតដមន ។ 
ន   យិទុំ  សអខ រា   អាោធាយ   សុំវដរតយយុុំ   ងាខ រទាំងឡាយ 
ហនេះ  ម៏និគបផលីបលពឹតថហៅហដើមផអីាោធហ ើយ ។ 

 លដរភង  ច សអខ ដរស   ឯវំ ដំ  សអខ រា   ដហារ   ឯវំ  ដំ   

សអខ រា  ម  អដហស នតិ      ម ាងហទៀត បុគាលគបផោីន នូវអាំណាច
 បុង ងាខ រទាំងឡាយថា  ូម ឱ្រ ងាខ រទាំងឡាយរប ់អញោ ង
ហនេះហៅ ូម ុាំឱ្រ ងាខ រ ទាំងឡាយរប ់អញ  ោ ងហនេះហ ើយ ។ 
 យសាះ   ច  ដខា   ភិក្ខដវ  សអខ រា   អនត្មត    រសាះ   សអខ រា 

អាោធាយ  សុំវរតនតិ      មាប លភ ិខុទាំងឡាយ  ងាខ រទាំងឡាយជា 
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អនតាថ ពិតដមនហលោេះហេតុហនេះោនជា ងាខ រទាំងឡាយ   ហចេះដត
លបលពឹតថហៅហដើមផអីាោធ ។ 
 ន  ច  លរភរ  សអខ ដរស   ឯវំ  ដំ  សអខ រា  ដហានតុ  ឯវំ  

ដំ  សអខ រា  ម  អដហស នតិ   ម ាងហទៀត បុគាលមនិោន នូវ
អាំណាច  បុង ងាខ រទាំងឡាយថា  ូមឱ្រ ងាខ រទាំងឡាយរប ់
អញោ ងហនេះហៅ ូម ុាំឱ្រ ងាខ រទាំងឡាយរប ់អញោ ងហនេះហ ើយ  
វញ្ញញ ណ្ុំ    អនត្មត     វញិ្ជដ ណមនិដមនជារប ់ខវួនហ ើយ 
វញ្ញញ ណ្ញ្ច   ហិទុំ  ភិក្ខដវ  អត្មត   អភវសស    មាប លភ ិខុទាំងឡាយ  
លប ិនណាហបើ  វញិ្ជដ ណហនេះជារប ់ខវួនពិតដមន ។ 
 ន   យិទុំ   វញ្ញញ ណ្ុំ   អាោធាយ    សុំវដរតយយ    

 វញិ្ជដ ណហនេះ  ម៏និគបផលីបលពឹតថហៅហដើមផអីាោធហ ើយ។ 
 លដរភង   ច  វញ្ញញ ដណ្  ឯវំ  ដំ   វញ្ញញ ណ្ុំ    ដហារ   ឯវំ   

ដំ  វញ្ញញ ណ្ុំ  ម  អដហាសីរ    ម ាងហទៀត បុគាលគបផោីន នូវ
អាំណាច   បុងវញិ្ជដ ណថា ូមឱ្រវញិ្ជដ ណ  រប ់អញោ ងហនេះហៅ 
 ូម ុាំឱ្រវញិ្ជដ ណរប ់អញោ ងហនេះហ ើយ ។ 
 យសាះ   ច ដខា  ភិក្ខដវ  វញ្ញញ ណ្ុំ  អនត្មត   រសាះ   វញ្ញញ ណ្ុំ   

អាោធាយ   សុំវរតរ   មាប លភ ិខុទាំងឡាយ វញិ្ជដ ណជាអនតាថ ពិត
ដមនហលោេះហេតុហនេះោនជាវញិ្ជដ ណហចេះដតលបលពឹតថហៅហដើមផអីាោធ ។ 
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 ន  ច  លរភរ  វញ្ញញ ដណ្  ឯវ ំ ដំ  វញ្ញញ ណ្ុំ   ដហារ   ឯវ ំ 

ដំ  វញ្ញញ ណ្ុំ   ម  អដហាសីរ       ម ាងហទៀត បុគាលមនិោន នូវ
អាំណាច  បុងវញិ្ជដ ណថា ូមឱ្រវញិ្ជដ ណ  រប ់អញោ ងហនេះហៅ    
 ូម ុាំឱ្រវញិ្ជដ ណរប ់អញោ ងហនេះហ ើយ ។ 
 រុំ   ក្ឹ   ំញ្ញង   ភិក្ខដវ   រូរុំ   និចចុំ   វា   អនិចចុំ   វារ   

 មាប លភ ិខុទាំងឡាយអប ទាំងឡាយ ាំគ្មល់នូវហ ច ថីហនេះ
ថាដូចហមថចរូបហទៀង ឬមនិហទៀង  ។ 
អនិចចុំ    ភដនត   បពិលតលពេះអងាដច៏ហលមើន រប ់ហនេះជាទុ ខ 
យំបនានិចចុំ   ទ ក្ខុំ   វា  រុំ   ស ខុំ   វារ   រប ់ឯណាដដលមនិ
ហទៀងរប ់ហនេះជាទុ ខ ឬជា ុខ។          
ទ ក្ខុំ   ភដនត   បពិលតលពេះអងាដច៏ហលមើន រប ់ហនេះជាទុ ខ 
     យំបិនានិចចុំ ទ ក្ខុំ  វររណិាំធ ះំុំ  ក្លលុំ  ន រុំ  សំន រសសិរ ុំ   

ឯរុំ  ំំ  ឯដសាហំសះឹ   ឯដសា  ដំ  អត្មត រ    រ៏ប ់ឯណាដដល
មនិហទៀង ដដលជាទុ ខ មានហ ច ថីដលបលបួលជាធមយតាគួរឬហដើមផី
នឹងយល់ហឃើញនូវរប ់ហនេះថានុេ៎ះរប ់អញនុេ៎ះជាអញនុេ៎ះជាខវួនអញ ! 
ដនា  ដហរុំ  ភដនត បពិលតលពេះអងាដច៏ហលមើនមនិគួរគបផនីឹងយល់
ហឃើញោ ងហនេះហទ  ។ 
 រុំ   កឹ្   ំញ្ញង  ភិក្ខដវ   ដវទនា  និចច   វា   អនចិច   វារ      
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       មាប លភ ិខុទាំងឡាយ    អប ទាំងឡាយ   ាំគ្មល់នូវហ ច ថី
ហនេះថាដូចហមថចហវទនហទៀង  ឬមនិហទៀង  ។ 
អនចិច     ភដនត   បពិលតលពេះអងាដច៏ហលមើន  ញ្ជដ មនិហទៀងហទ                                           

យំបនានិចចុំ    ទ ក្ខុំ   វា  រុំ   ស ខុំ    វារ   រប ់ឯណាដដលមនិ 
ហទៀងរប ់ហនេះជាទុ ខ ឬជា ុខ ។ 
 ទ ក្ខុំ   ភដនត   បពលិតលពេះអងាដច៏ហលមើន រប ់ហនេះជាទុ ខ 
 យំបិនានិចចុំ  ទ ក្ខុំ វររណិាំធ ះំុំ  ក្លលុំ  ន រុំសំន រសសិរ ុំ   

ឯរុំ  ំំ  ឯដសាហំសះិ   ឯដសា ដំ អត្មត រ    រ៏ប ់ឯណា  ដដល
មនិហទៀង  ដដលជាទុ ខមានហ ច ថីដលបលបួលជាធមយតា គួរឬហដើមផី
នឹងយល់ហឃើញនូវរប ់ហនេះថានុេ៎ះរប ់អញនុេ៎ះជាអញនុេ៎ះជាខវួនអញ ! 
ដនា ដហរុំ  ភដនត បពិលតលពេះអងាដច៏ហលមើន មនិគួរគបផនីឹងយល់
ហឃើញោ ងហនេះហទ ។ 
 រុំ   កឹ្   ំញ្ញង   ភិក្ខដវ  សញ្ញញ    នចិច   វា  អនចិច   វារ     

       មាប លភ ិខុទាំងឡាយអប ទាំងឡាយ ាំគ្មល់នូវហ ច ថីហនេះ
ថាដូចហមថច ញ្ជដ ហទៀង ឬមនិហទៀង ។ 
អនចិច    ភដនត   បពិលតលពេះអងាដច៏ហលមើន  ងាខ រមនិហទៀងហទ  
យំបនានិចចុំ  ទ ក្ខុំ  វា  រុំ   ស ខុំ  វារ  រប ់ឯណាដដលមនិហទៀង
រប ់ហនេះជាទុ ខ ឬជា ុខ។ 
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         ទ ក្ខុំ    ភដនត បពិលតលពេះអងាដច៏ហលមើន រប ់ហនេះជាទុ ខ។ 
 យំបិនានិចចុំ  ទ ក្ខុំ  វររណិាំធ ះំុំ  ក្លលុំ  ន រុំ  សំន រសសិរ ុំ   

ឯរុំ  ំំ  ឯដសាហំសះិ  ឯដសា  ដំ  អត្មត រ    រ៏ប ់ឯណាដដល
មនិហទៀង ដដលជាទុ ខ មានហ ច ថីដលបលបួលជាធមយតា   គួរឬហដើមផី
នឹងយល់ហឃើញនូវរប ់ហនេះថានុេ៎ះរប ់អញនុេ៎ះជាអញនុេ៎ះជាខវួនអញ !  
ដនា ដហរុំ  ភដនត បពិលតលពេះអងាដច៏ហលមើន មនិគួរគបផនីឹងយល់
ហឃើញោ ងហនេះហទ ។ 
   រុំ   កឹ្   ំញ្ញង  ភិក្ខដវ   សញ្ញញ   និចច    វា   អនចិច វារ  

     មាប លភ ិខុទាំងឡាយអប ទាំងឡាយ ាំគ្មល់នូវហ ច ថីហនេះ
ថាដូចហមថច ញ្ជដ ទាំងឡាយហទៀង  ឬមនិហទៀង ។ 
អនចិច     ភដនត   បពិលតលពេះអងាដច៏ហលមើន  ងាខ រមនិហទៀងហទ  

យំបិនានិចចុំ    ទ ក្ខុំ   វា   រុំ    ស ខុំ   វារ  រប ់ឯណាដដលមនិ
ហទៀងរប ់ហនេះជាទុ ខឬជា ុខ ។ 

ទ ក្ខុំ   ភដនត  បពិលតលពេះអងាដច៏ហលមើន រប ់ហនេះជាទុ ខ ។ 
 យំបិនានិចចុំ   ទ ក្ខុំ  វររណិាំធ ះំុំ  ក្លលុំ  ន រុំ សំន រសសិរ ុំ  

ឯរុំ  ំំ  ឯដសាហំសះឹ  ឯដសា  ដំ អត្មត រ     រ៏ប ់ឯណាដដល
មនិហទៀង ដដលជាទុ ខ មានហ ច ថីដលបលបួលជាធមយតាគួរឬហដើមផី
នឹងយល់ហឃើញនូវរប ់ហនេះថានុេ៎ះរប ់អញនុេ៎ះជាអញនុេ៎ះជាខវួនអញ !  
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ដនា ដហរុំ  ភដនត បពិលតលពេះអងាដច៏ហលមើន មនិគួរគបផនីឹងយល់
ហឃើញោ ងហនេះហទ ។ 
 រុំ  កឹ្   ំញ្ញង   ភិក្ខដវ  វញ្ញញ ណ្ុំ   និចចុំ  វា  អនចិចុំ  វារ 

   មាប លភ ិខុទាំងឡាយអប ទាំងឡាយ មាា ល់នូវហ ច ថីហនេះ
ថាដូចហមថចវញិ្ជដ ណ ហទៀង  ឬមនិហទៀង ។  
អនិចចុំ   ភដនត   បពិលតលពេះអងាដច៏ហលមើន វញិ្ជដ ណមនិហទៀងហទ  
យំបនានិចចុំ   ទ ក្ខុំ   វា  រុំ   ស ខុំ   វារ    រប ់ឯណាដដលមនិ
ហទៀងរប ់ហនេះជាទុ ខ ឬជា ុខ ។ 
ទ ក្ខុំ   ភដនត   បពិលតលពេះអងាដច៏ហលមើន រប ់ហនេះជាទុ ខ 
 យំបិនានិចចុំ  ទ ក្ខុំ  វររណិាំធ ះំុំ  ក្លលុំ  ន រុំ  សំន រសសិរ ុំ   

ឯរុំ  ំំ ឯដសាហំសះ ឹ ឯដសា  ដំ  អត្មត រ    រ៏ប ់ឯណាដដល
មនិហទៀង ដដលជាទុ ខមានហ ច ថីដលបលបួលជាធមយតា គួរឬហដើមផី
នឹងយល់ហឃើញនូវរប ់ហនេះថានុេ៎ះរប ់អញនុេ៎ះជាអញនុេ៎ះជាខវួនអញ  
ដនា ដហរុំ  ភដនត បពិលតលពេះអងាដច៏ហលមើន មនិគួរគបផនីឹងយល់ហឃើញ
ោ ងហនេះហទ។ 
        រសាះ   រហ  ភិក្ខដវ   យុំ   ក្ិញ្ច ិ   រូរុំ  អរីត្មនាគររបចចុរបននុំ    

អជឈរតុំ   វា  រហិទាធ   វា  ឱឡ្ហរិក្ុំ   វា   ស ខ ំុំ   វា   ហីនុំ   វា 

រណ្ីរុំ  វា យនធូដរ  សនតដិក្ វា  សរេុំ   រូរុំ  មាប លភ ិខុទាំងឡាយ
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ហលោេះហេតុហនេះ រូបឯណាមយួដដលជាអតីត ថី ជាអនគត ថី ជា
បចចុបផនប ថី ខាង បុង ថី ខាងហលៅ ថី ហលគ្មតលគ្មត ថី លអិត ថី ហថា ទប
 ថី ឧតថម ថី រូបឯណាដដលមាន បុងទីឆាង យ ថី  បុងទីជិត ថី រូបទាំង
អ ់ហនេះ ថី  ល៏គ្មនដ់តជារូប ប ុហណាត េះឯង ។ 

 ដនរុំ   ំំ   ដនដសាហំសះឹ   ន  ដំដសា    អត្មត រ    

 ឯវដំរុំ      យថាភូរុំ       ស ះំរបញ្ញញ យ   ទដ្ឋរេុំ  

  អប ទាំងឡាយគួរហឃើញនូវហ ច ថី នុេ៎ះហោយលោជាញ ដល៏អ 
តាមហ ច ថីពិត  ោ ងហនេះដូហចបេះថា  នុេ៎ះមនិដមនរប ់អញនុេ៎ះមនិ
ដមនជាអញ នុេ៎ះមនិដមនជាខវួនរប ់អញហ ើយ ។ 
 យា   កាចិ   ដវទនា   អរីត្មនាគររបចចុរបនាន    អជឈត្មត  វា    

រហិទាធ   វា  ឱឡ្ហរិកា  វា  ស ខ ម  វា ហីនា  វា  រណ្ីត្ម  វា  

យា   ទូដរ   សនតិដក្  វា   សោេ    ដវទនា  ហវទនឯណាមយួដដល 
ជាអតីត ថី ជាអនគត ថី ជាបចចុបផនប ថី ខាង បុង ថី ខាងហលៅ ថី 
ហលគ្មតលគ្មត ថី លអិត ថី ហថា ទប ថី ឧតថម ថី ហវទនឯណាដដលមាន
 បុងទីឆាង យ ថី  បុងទីជិត ថី ហវទនទាំងអ ់ហនេះ ថី  ល៏គ្មនដ់តជា
ហវទន ប ុហណាត េះឯង ។ 

 ដនរុំ   ំំ   ដនដសាហំសះ ឹ  ន  ដំដសា     អត្មត រ    

 ឯវដំរុំ       យថាភូរុំ        ស ះំរបញ្ញញ យ  ទដ្ឋរេុំ     

 អប ទាំងឡាយ   គួរហឃើញនូវហ ច ថី  នុេ៎ះហោយលោជាញ ដល៏អ  

ិិ 
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តាមហ ច ថីពិត ោ ងហនេះដូហចបេះថា នុេ៎ះមនិដមនរប ់អញ នុេ៎ះមនិ
ដមនជាអញ នុេ៎ះមនិដមនជាខវួនរប ់អញហ ើយ ។ 
 យា    កាចិ  សញ្ញញ    អរីត្មនាគររបចចុរបនាន    អជឈត្មត    វា   

រហិទាធ   វា  ឱឡ្ហរិកា  វា ស ខ ម  វា  ហីនា វា  រណ្ីត្ម  វា  

យា  ទូដរ  សនតិដក្  វា   សោេ   សញ្ញញ    ញ្ជដ ឯណាមយួដដល ជា
អតីត ថីជាអនគត ថីជាបចចុបផនប ថី ខាង បុង ថី ខាងហលៅ ថី ហលគ្មត
លគ្មត ថី លអិត ថី ហថា ទប ថី ឧតថម ថី  ញ្ជដ ឯណាដដលមាន បុងទី
ឆាង យ ថី  បុងទីជិត ថី  ញ្ជដ ទាំងអ ់ហនេះ ថី  ល៏គ្មនដ់តជា ញ្ជដ  
ប ុហណាត េះឯង  ។ 

 ដនរុំ   ំំ   ដនដសាហំសះិ   ន  ដំដសា   អត្មត រ   

    ឯវដំរុំ      យថាភូរុំ       ស ះំរបញ្ញញ យ  ទដ្ឋរេុំ      

 អប ទាំងឡាយគួរហឃើញនូវហ ច ថី នុេ៎ះហោយលោជាញ ដល៏អ 
តាមហ ច ថីពិត ោ ងហនេះដូហចបេះថា នុេ៎ះមនិដមនរប ់អញ នុេ៎ះមនិ
ដមនជាអញ នុេ៎ះមនិដមនជាខវួនរប ់អញហ ើយ ។ 
 ដយ   ដក្ចិ  សអខ រា  អរីត្មនាគររបចចុរបនាន   អជឈត្មត   វា   

រហិទាធ   វា  ឱឡ្ហរិកា  វា  ស ខ ម  វា  ហីនា   វា  រណ្ីត្ម  វា 

ដយ  ទូដរ  សនតិដក្  វា  សោេ   សអខ រា     ងាខ រទាំងឡាយ ឯណា
មយួដដល ជាអតីត ថី ជាអនគត ថី ជាបចចុបផនប ថី ខាង បុង ថី ខាង
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ហលៅ ថី ហលគ្មតលគ្មត ថី លអិត ថី ហថា ទប ថី ឧតថម ថី  ងាខ រឯណា
ដដលមាន បុងទីឆាង យ ថី  បុងទីជិត ថី  ងាខ រទាំងឡាយទាំងអ ់
ហនេះ ថី  ល៏គ្មនដ់ត ជា ងាខ រ ប ុហណាត េះឯង ។ 

 ដនរុំ   ំំ   ដនដសាហំសះិ    ន  ដំដសា   អត្មត រ     

 ឯវដំរុំ       យថាភូរុំ       ស ះំរបញ្ញញ យ  ទដ្ឋរេុំ         

 អប ទាំងឡាយគួរហឃើញនូវហ ច ថី នុេ៎ះហោយលោជាញ ដល៏អ 
តាមហ ច ថីពិត ោ ងហនេះដូហចបេះថា នុេ៎ះមនិដមនរប ់អញនុេ៎ះមនិ
ដមនជាអញ នុេ៎ះមនិដមនជាខវួនរប ់អញហ ើយ ។       
 យុំ   ក្ិញ្ច ិ   វញ្ញញ ណ្ុំ   អរីត្មនាគររបចចុរបននុំ   អជឈរតុំ  វា 

រហិទាធ   វា  ឱឡ្ហរិក្ុំ   វា   ស ខ ុំំ   វា  ហីនុំ  វា   រណ្ីរុំ    វា   

យនាូដរ   សនតិដក្   វា  សរេុំ  វញ្ញញ ណ្ុំ  វញិ្ជដ ណឯណាមយួដដល  
ជាអតីត ថី ជាអនគត ថី ជាបចចុបផនប ថី ខាង បុង ថីខាងហលៅ ថី 
ហលគ្មតលគ្មត ថី លអិត ថី ហថា ទប ថី ឧតថម ថី វញិ្ជដ ណឯណាដដល
មាន បុងទីឆាង យ ថី  បុងទីជិត ថី វញិ្ជដ ណទាំងអ ់ហនេះ  ថី ល៏គ្មនដ់ត
ជាវញិ្ជដ ណ ប ុហណាត េះឯង ។ 

 ដនរុំ  ំំ   ដនដសាហំសះ ិ  ន  ដំដសា     អត្មត រ    

 ឯវដំរុំ     យថាភូរុំ         ស ះំរបញ្ញញ យ   ទដ្ឋរេុំ 

 អប ទាំងឡាយ  គួរហឃើញនូវហ ច ថី   នុេ៎ះហោយលោជាញ ដល៏អ 
 តាមហ ច ថីពិត ោ ងហនេះដូហចបេះថា នុេ៎ះមនិដមនរប ់អញ  នុេ៎ះមនិ 
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ដមនជាអញ នុេ៎ះមនិដមនជាខវួនរប ់អញហ ើយ ។ 
 ឯវ ំ    រសស ុំ    ភិក្ខដវ  ស រវា  អរយិសាវដកា  រូរសះឹរិ

និរេិនារ   ដវទនាយរិ  និរេិនារ   សញ្ញញ យរ ិ និរេិនារ  សអខ ដរស រ ិ   

និរេិនារ    វញ្ញញ ណ្សះរិឹ    និរេិនារ     មាប លភ ិខុទាំងឡាយ  អរយិ
សាវ ័  ោនសាថ បហ់េើយល់ហឃើញោ ងហនេះ ហ៏នឿយណាយ បុងរូប
ផងហនឿយណាយ បុងហវទនផងហនឿយណាយ បុង ញ្ជដ ផងហនឿយ 
ណាយ បុង ងាខ រទាំងឡាយផង ហនឿយណាយ បុងវញិ្ជដ ណផង ។ 

និរេិនាុំ   វរជារ   វរាគ   វំ ចចរ  កាលហបើហនឿយណាយ ោ ង
ហនេះហេើយ  ល៏ោ ចា តហលម  ចិតថ ផុ៏តល  េះ ចា អ វ  
ហលោេះ ិរោិលោ ចា តហលម  ។ 

វំ រតសះឹ   វំ រតំ រី   ញាណ្ុំ   ដហារ  កាលដដលចិតថផុតល  េះ 
ចា អា វ  ហេើយញាណ រប ់អរយិសាវ ័ហនេះ  ហ៏ ើតហ ើង
លោ ដថាចិតថ រប ់អញ ផុតល  េះចា អា វ ហេើយ ។ 
 ខីណា     ជារ    វ សិរុំ   ប្រហះចរិយុំ  ក្រុំ    

 ក្រណ្យីុំ  នាររំ   ឥរាត្មត យារ   រជានារីរ 

 អរយិសាវ ័ហនេះ  ដ៏ឹងចា ់ដូហចបេះថា ជាតិរប ់អញ 
អ ់ហេើយ មគា  លពេយចរយិធមអ៌ញោនហៅរចួហេើយ  ិចចដដល
គួរហធឝើ អញ ោ៏នហធឝើរចួហេើយ  ិចចឯហទៀតហលៅពីហនេះមនិមាន ដល់ 
អញ ហ ើយ  ។ 
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ឥទំដវាច ភគវា លពេះដម៏ានលពេះភាគជាមាច  ់ លទងោ់នលតា ់ 
ដមថងនូវ ូលតហនេះចបហ់េើយ ។ 
អរតំនា   រញ្ចវគគិយា   ភកិ្ខូ   ភគវដត្ម  ោសិរុំ  អភិននាុនត ិ   
 បញ្ច វគាិយភ ិខុទាំងឡាយ ម៏ានចិតថហលត អររ ីរាយ ចាំហោេះ
ភា ិតថ្ន   លពេះដម៏ានលពេះភាគជាមាច  ់ ។ 
ឥំសះញិ្ច    រន  ដវយោក្រណ្សះ ឹ ភញ្ញមដន  រញ្ចវគគិយានុំ  ភិក្ខូនុំ  

អន បាទាយ  អាសដវហិ  ចិត្មត និ   វំ ចចឹសូរ        ក៏ាលដដល
លពេះដម៏ានលពភាគជាមាច  ់ ាំពុងលតា ់ ដមថង នូវហវយា រណ៍ហនេះ  
ចិតថរប ់ភ ិខុទាំង  ៥   រូប  ោនរចួល  េះហេើយ ចា អា វ 
ទាំងឡាយហលោេះមនិលបកានម់ាាំថាអញហយើងហទៀតហ ើយ  ។ 

        

      អាទិរតររិយាយ   

 ដវដនយយទំដនាបាដយ   សរេដសា   បារំី   គដត្ម  

 អដមឃវចដនា  រ ដទាធ    អភញ្ញញ យាន    សាសដកា     

 លពេះ មយ មភុទនជាមាច  ់ លទងោ់ន ហលមច នូវលពេះោរមី
ហោយ ពឝលគបហ់េើយ លពេះអងាមានវាចាមនិឥតអាំហពើ លទងហ់លបៀន
លបហៅ   បុងឧោយទូនយ ននូវហវហនយរ   តឝហដើមផឱី្រោនលតា ់ដឹង  
 ចិណាណ ន រូរដត្ម   ចរិ   ធដ ះំន    វនយុំ    រជុំ    
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 លទងដ់ណនាំពនរល់ នូវពពួ  តឝហោយធម ៌ តាម មគួរ
ដល់ឧបនិ សយ័ ដដល តឝ នសាំទុ ម  ។ 
 ចិណាណ គគិបារិចរិយានុំ     សដមព ជារហដយាគិនុំ   

 យមទិរតររិយាយុំ      ដទសយដនាត   ំដនារហុំ    

 លទងល់តា ់ ដមថង នូវ ូលតឯណាហ យ្ េះថាអទិតថបរោិយ
 ូលតជាហលគឿង នាំចិតថថ្នពួ លពេះហោគី ជាអប គួរនងឹលតា ់ដឹង  
ដដលជាជដិល  ធាវ ប ់នសាំខាង ិចចបហលមើហភវើង ។ 
 ដរ  ដសាត្មដរា  វដមដចសិ  អដសកាខ យ  វំ រតិយា   

 លទងញ់្ជដុ ាំងលពេះហោគីទាំងហនេះ ដដលជាអប សាថ ប ់ ឱ្រោន
រចួផុតល  េះហេើយ ចា អា វ ទាំងឡាយហោយអហ  ខវមុិតថិ ។ 
 រដងដវារររិកាខ យ      វញ្ញនូុំ     ដសារ ំិចឆរុំ   

 ទ ក្ខត្មលក្ខដណាបាយុំ   រុំ  ស រតនតុំភណាំ  ដហ  ។   

 ហយើងទាំងឡាយ  ូលតឥ ូវហនេះ  នូវលពេះ ូលតហនេះ ជា
ឧោយជាហលគឿង ាំណតនូ់វភាវ  ថ្នហ ច ថីទុ ខ ហដើមផវីញិ្ដូ ជន
ទាំងឡាយ ដដលលតូវការចងស់ាថ ប ់ ហោយ ិរោិពិចារណា ោ ង
ហនេះឯង  ។ 
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    អាទិរតររិយាយសូប្រ 

 ឯវដ ះំ  ស រុំ (  ូលតហនេះហ យ្ េះអាទិតថបរោិយ ូលត ) គឺខញុ ាំ 
(ហ យ្ េះអាននធ ) ោនសាថ បម់ ហេើយ ោ ងហនេះថា ។ 
        ឯក្ុំ   សំយុំ   ភគវា   គយាយុំ  វហររ    

 គយា     សីដល    សទធ ឹ   ភិគខុសហដសសន    

 មយ័មយួ លពេះដម៏ានលពេះភាគជាមាច  ់ លទងគ់ងហ់ៅ បុងគោ ី
 លបហទ  ជិត ធឹងហ យ្ េះគោ ជាមយួនឹងភ ិខុ ១ ោនអ់ងា  ។ 

រប្រ   ដខា  ភគវា  ភិក្ខូ  អាំដនតសិ   លពេះដម៏ានលពេះភាគ ជាមាច  ់
លទងល់តា ់ ហៅភ ិខុទាំងឡាយ  បុងគោ ីលលបហទ ហនេះ ឱ្រ
នាំគ្មប តាាំងចិតថសាថ បនូ់វភា ិតដូហចបេះថា ។ 

សរេុំ  ភិក្ខដវ  អាទិរតុំ   មាប លភ ិខុទាំងឡាយវតទុទាំងពួងជារប ់ហៅថ   
ក្ិញ្ច  ិ ភិក្ខដវ  សរេុំ  អាទរិតុំ   មាប លភ ិខុទាំងឡាយ   វតទុទាំងពួងជា
រប ់ហៅថ  គឺអឝីខវេះ 

ចក្ខុុំ   ភិក្ខដវ   អាទិរតុំ    មាប លភ ិខុទាំងឡាយ ដភប ជារប ់ហៅថ  
រូបា   អាទិត្មត      រូបទាំងឡាយ ជារប ់ហៅថ  
ចក្ខុវញ្ញញ ណ្ុំ   អាទិរតុំ    វញិ្ដណអាល ័យនឹងដភប  ជារប ់ហៅថ  
ចក្ខុស ផំដសា  អាទិដត្មត    មព សអាល ័យនឹងដភប  ជារប ់ហៅថ  
      យំបិទុំ      ចក្ខុស ផំសសរបចចយា    ឧរបជារ   

ិ ិិ ិ

ិ ិ

ិ ិ
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  ដវទយិរុំ  ស ខុំ  វា  ទ ក្ខុំ  វា អទ ក្ខំស ខុំ  វា     

 ហ ច ថីដឹងចា ់នូវអារមយណ៍  គឺហវទនជា ុខ ថី ជាទុ ខ ថី
មនិដមនទុ ខមនិដមន ុខ ថី ហ ើតហ ើងហលោេះច ខុ មព សជាបចចយ័ឯណា   
រំបិ  អាទិរតុំ   ហ ច ថីដឹងចា ់អារមយណ៍ហនេះ  ជ៏ារប ់ហៅថ  
ដក្ន  អាទិរតុំ   ហៅថ ហោយអឝី ? 
 អាទិរតុំ  រាគគគិនា  ដទាសគគិនា  ដមហគគិនា  អាទិរតុំ  ជារយា   

ជរាំរដណ្ន  ដសាដក្ហិ  ររិដទដវហិ  ទ ដក្ខហិ  ដទាំនដសសហិ    

ឧបាយាដសហិ    អាទិរតនតិ   វទាំ ិ   តថាគតហោលថាហៅថ ហោយ
ហភវើងគឺរាគ ហោយហភវើងគឺហទ   ហោយហភវើងគឺហមាេ  ហៅថ ហោយ
ហ ច ថីហ ើត ហោយហ ច ថីចា ់លគ្មាំលគ្ម និងហ ច ថីសាវ បហ់ៅថ   
ហោយហ ច ថីហសា ហោយហ ច ថីខស ឹខសួល ហោយហ ច ថីទុ ខ បុង
កាយ ហោយហ ច ថីទុ ខ បុងចិតថ ហោយហ ច ថីចហងអៀតចងអល់ បុង
ចិតថទាំងឡាយ  ។ 

ដសារុំ  អាទិរតុំ  លតហចៀ  ជារប ់ហៅថ  
សទាា    អាទិត្មត    ាំហ ងទាំងឡាយ ជារប ់ហៅថ  
ដសារវញ្ញញ ណ្ុំ អាទិរតុំ  វញិ្ជដ ណអាល ័យនឹងលតហចៀ  ជារប ់ហៅថ  
ដសារស ផំដសា  អាទិដត្មត    មព សអាល ័យនឹងលតហចៀ  ជា 
រប ់ហៅថ  

ិ ិ
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 យំបិទុំ  ដសារស ផំសសរបចចយា  ឧរបជារ   ដវទយរិុំ  ស ខុំ  

វា   ទ ក្ខុំ   វា  អទ ក្ខំស ខុំ   វា    ហ ច ថីដឹងចា ់នូវអារមយណ៍ 
គឺហវទនជា ុខ ថី ជាទុ ខ ថីមនិដមនទុ ខមនិដមន ុខ ថី ហ ើតហ ើង
ហលោេះហសាត មព ស ជាបចចយ័ឯណា  ។ 

រំបិ   អាទិរតុំ   ហ ច ថីដឹងចា ់អារមយណ៍ហនេះ  ជ៏ារប ់ហៅថ  
ដក្ន   អាទិរតុំ   ហៅថ ហោយអឝី ?  

 អាទិរតុំ  រាគគគិនា  ដទាសគគិនា  ដមហគគិនា  អាទិរតុំ  ជារយា   

 ជរាំរដណ្ន  ដសាដក្ហិ  ររិដទដវហិ  ទ ដក្ខហិ  ដទាំនដសសហិ   

ឧបាយាដសហិ អាទិរតនតិ   វទាំិ  តថាគតហោលថា ហៅថ ហោយហភវើង 
គឺរាគ ហោយហភវើងគឺហទ   ហោយហភវើងគឺហមាេ ហៅថ ហោយហ ច ថី
ហ ើតហោយហ ច ថីចា ់លគ្មាំលគ្មនិងហ ច ថីសាវ បហ់ៅថ ហោយហ ច ថី
ហសា  ហោយហ ច ថីខស ឹខសួល ហោយហ ច ថីទុ ខ បុងកាយហោយ
ហ ច ថីទុ ខ បុងចិតថហោយហ ច ថីចហងអៀតចងអល់ បុងចិតថទាំងឡាយ 

ឃានុំ   អាទិរតុំ           លចមុេះ ជារប ់ហៅថ  
គនាធ     អាទិត្មត            វិនទាំងឡាយ ជារប ់ហៅថ  
ឃានវញ្ញញ ណ្ុំ  អាទិរតុំ   វញិ្ជដ ណអាល ័យនឹងលចមុេះជារប ់ហៅថ  
ឃានស ផំដសា អាទិដត្មត   មព សអាល ័យនឹងលចមុេះជារប ់ហៅថ  
 យំបិទុំ   ឃានស ផំសសរបចចយា   ឧរបជារ   ដវទយិរុំ  ស ខុំ  

ិ ិ

ិ ិ

ិ ិ

ិ ិ
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ដោយខុ្ុំប្រះក្រ ណាអាត្មះ  ភិក្ខុវជរិធដមះ  ដសងហាក្់ ដរៀរដរៀងសប្មរ់ជា ធ ះំទាន ទុំរ័រទី 196 

ិ ិិ ិ

វា  ទ ក្ខុំ  វា  អទ ក្ខំស ខុំ   វា    ហ ច ថីដឹងចា ់នូវអារមយណ៍ គឺ
ហវទនជា ុខ ថី ជាទុ ខ ថីមនិដមនទុ ខមនិដមន ុខ ថី ហ ើតហ ើង
ហលោេះឃ្លន មព ស ជាបចចយ័ឯណា  ។ 

រំបិ   អាទិរតុំ   ហ ច ថីដឹងចា ់អារមយណ៍ហនេះ  ជ៏ារប ់ហៅថ  
ដក្ន   អាទិរតុំ    ហៅថ ហោយអឝី ?  
 អាទិរតុំ  រាគគគិនា  ដទាសគគិនា  ដមហគគិនា  អាទិរតុំ  ជារយា    

ជរាំរដណ្ន   ដសាដក្ហិ    ររិដទដវហិ   ទ ដក្ខហិ   ដទាំនដសសហិ   

ឧបាយាដសហិ  អាទិរតនត ិ វទាំ ិ  តថាគតហោលថា ហៅថ ហោយហភវើង 
គឺរាគ ហោយហភវើងគឺហទ   ហោយហភវើងគឺហមាេ ហៅថ ហោយហ ច ថី
ហ ើតហោយហ ច ថចីា ់លគ្មាំលគ្មនិងហ ច ថីសាវ បហ់ៅថ ហោយហ ច ថី
ហសា  ហោយហ ច ថីខស ឹខសួល ហោយហ ច ថីទុ ខ បុងកាយហោយ
ហ ច ថីទុ ខ បុងចិតថហោយហ ច ថីចហងអៀតចងអល់ បុងចិតថទាំងឡាយ  

ជីវាហ    អាទិត្មត            អណាថ ត ជារប ់ហៅថ  
រសា   អាទិត្មត         រ ទាំងឡាយ ជារប ់ហៅថ  
ជីវាហ វញ្ញញ ណ្ុំ  អាទិរតុំ   វញិ្ជដ ណអាល ័យនឹងអណាថ ត ជារប ់នតត  
ជីវាហ ស ផំដសា អាទិដត្មត   មព សអាល ័យនឹងអណាថ ត ជារប ់ហៅថ  
 យំបិទុំ   ជីវាហ ស ផំសសរបចចយា   ឧរបជារ   ដវទយិរុំ    ស ខុំ 

វា  ទ ក្ខុំ វា  អទ ក្ខំស ខុំ  វា   ហ ច ថីដឹងចា ់នូវអារមយណ៍ គឺ 

ិ ិ

ិ ិ

ិ ិ



                ប្រជ ុំធំ៌  សូប្រប្ររររតិ  ក្នុងជីវរប្រចុំថ្ងៃ         
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ហវទនជា ុខ ថី ជាទុ ខ ថីមនិដមនទុ ខមនិដមន ុខ ថី ហ ើតហ ើង
ហលោេះជីវាា មព ស ជាបចចយ័ឯណា។ 

រំបិ   អាទិរតុំ   ហ ច ថីដឹងចា ់អារមយណ៍ហនេះ  ជ៏ារប ់ហៅថ  
ដក្ន   អាទិរតុំ   ហៅថ ហោយអឝី ? 
 អាទិរតុំ   រាគគគិនា  ដទាសគគិនា  ដមហគគិនា  អាទិរតុំ  ជារយា    

ជរាំរដណ្ន   ដសាដក្ហិ   ររិដទដវហិ   ទ ដក្ខហិ   ដទាំនដសសហិ  

ឧបាយាដសហិ  អាទិរតនតិ  វទាំ ិ  តថាគតហោលថា ហៅថ ហោយហភវើង 
គឺរាគ ហោយហភវើងគឺហទ   ហោយហភើវងគឺហមាេ ហៅថ ហោយហ ច ថី    
ហ ើតហោយហ ច ថីចា ់លគ្មាំលគ្មនិងហ ច ថីសាវ បហ់ៅថ ហោយហ ច ថី
ហសា ហោយហ ច ថីខស ឹខសួលហោយហ ច ថីទុ ខ បុងកាយ  ហោយ
ហ ច ថីទុ ខ បុងចិតថហោយហ ច ថីចហងអៀតចងអល់ បុងចិតថទាំងឡាយ   
កាដយា   អាទិដត្មត    កាយ  ជារប ់ហៅថ  
ដផាដ្ឋោេ  អាទិត្មត   ហផ្ដដឌពឝ  គឺអារមយណ៍ដដលប េះោល់លតូវហោយ
កាយទាំងឡាយ ជារប ់ហៅថ   ។ 
កាយវញ្ញញ ណ្ុំ  អាទិរតុំ    វញិ្ជដ ណអាល ័យនឹងកាយ ជារប ់ហៅថ  

កាយស ផំដសា អាទិដត្មត   មព សអាល ័យនឹងកាយ ជារប ់ហៅថ  

 យំបិទុំ   កាយស ផំសសរបចចយា   ឧរបជារ   ដវទយរិុំ   ស ខុំ   

វា ទ ក្ខុំ   វា  អទ ក្ខំស ខុំ   វា    ហ ច ថីដឹងចា ់នូវអារមយណ៍ គឺ 
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ហវទនជា ុខ ថី ជាទុ ខ ថីមនិដមនទុ ខមនិដមន ុខ ថី ហ ើតហ ើង
ហលោេះកាយ មព ស ជាបចចយ័ឯណា។ 
រំបិ   អាទិរតុំ   ហ ច ថីដឹងចា ់អារមយណ៍ហនេះ  ជ៏ារប ់ហៅថ  
ដក្ន   អាទិរតុំ   ហៅថ ហោយអឝី ? 

 អាទិរតុំ   រាគគគិនា  ដទាសគគិនា  ដមហគគិនា  អាទិរតុំ  ជារយា     

ជរាំរដណ្ន   ដសាដក្ហិ   ររិដទដវហិ   ទ ដក្ខហិ   ដទាំនដសសហិ  

ឧបាយាដសហិ  អាទិរតនតិ  វទាំិ  តថាគតហោលថា ហៅថ ហោយហភវើង 
គឺរាគ ហោយហភវើងគឺហទ  ហោយហភវើង គឺហមាេ ហៅថ ហោយហ ច ថី
ហ ើតហោយហ ច ថីចា ់លគ្មាំលគ្មនិងហ ច ថីសាវ បហ់ៅថ ហោយហ ច ថី
ហសា ហោយហ ច ថីខស ឹខសួលហោយហ ច ថីទុ ខ បុងកាយ   ហោយ
ហ ច ថីទុ ខ បុងចិតថ  ហោយហ ច ថីចហងអៀតចងអល់ បុងចិតថទាំងឡាយ   
ំដនា  អាទិដត្មត    ចិតថ  ជារប ់ហៅថ  
ធមះ    អាទិត្មត     ធមទ៌ាំងឡាយ គឺអារមយណ៍ដដលហ ើត បុងចិតថ ជា 
រប ់ហៅថ   ។ 
ំដនាវញ្ញញ ណ្ុំ    អាទិរតុំ   វញិ្ជដ ណអាល ័យនឹងចិតថ ជារប ់ហៅថ  
ំដនាស ផំដសា   អាទិត្មត     មព សអាល ័យនឹងចិតថជារប ់ហៅថ  
 យំបិទុំ  ំដនាស ផំសសរបចចយា   ឧរបជារ   ដវទយិរុំ   ស ខុំ 

វា  ទ ក្ខុំ   វា  អទ ក្ខំស ខុំ   វា   ហ ច ថីដឹងចា ់នូវអារមយណ៍ គឺ 
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ិ ិិ ិ

ហវទនជា ុខ ថី ជាទុ ខ ថីមនិដមនទុ ខមនិដមន ុខ ថី ហ ើតហ ើង
ហលោេះមហន មព ស ជាបចចយ័ឯណា  ។ 

រំបិ   អាទិរតុំ   ហ ច ថីដឹងចា ់អារមយណ៍ហនេះ  ជ៏ារប ់ហៅថ  
ដក្ន  អាទិរតុំ   ហៅថ ហោយអឝី ? 

 អាទិរតុំ  រាគគគិនា  ដទាសគគិនា  ដមហគគិនា  អាទិរតុំ  ជារយា    

ជរាំរដណ្ន  ដសាដក្ហិ   ររិដទដវហិ   ទ ដក្ខហិ   ដទាំនដសសហិ  

ឧបាយាដសហិ  អាទិរតនត ិ វទាំ ិ តថាគតហោលថា ហៅថ ហោយហភវើង 
គឺរាគ ហោយហភវើងគឺហទ   ហោយហភវើងគឺហមាេ ហៅថ ហោយហ ច ថី
ហ ើតហោយហ ច ថីចា ់លគ្មាំលគ្មនិងហ ច ថីសាវ បហ់ៅថ ហោយហ ច ថី
ហសា  ហោយហ ច ថីខស ឹខសួល ហោយហ ច ថីទុ ខ បុង កាយហោយ
ហ ច ថីទុ ខ បុងចិតថ  ហោយហ ច ថីចហងអៀតចងអល់ បុងចិតថទាំងឡាយ  
 ឯវ ំ  រសស ុំ   ភិក្ខដវ   ស រវា   អរយិសាវដកា    ចក្ខុសះឹរិ    

និរេិនារ   រូដរស រ ិ    និរេនិារ     ចក្ខុវញ្ញញ ដណ្រិ    និរេិនារ    ចក្ខុ 

ស ផំដសសរិ  និរេិនារ    មាប លភ ិខុទាំងឡាយ  អរយិសាវ ័  កាលហបើ 
ោនសាថ បហ់េើយ យល់ហឃើញោ ងហនេះ  ហ៏នឿយណា បុងដភប ផង
ហនឿយណាយណាយ បុង រូបទាំងឡាយផង ហនឿយណាយ បុង
វញិ្ជដ ណអាល ័យនឹងដភប ផង ហនឿយណាយ  បុង មព សអាល ័យ 
នឹងដភប ផង ។ 
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 យំបិទុំ ចក្ខុស ផំសសរបចចយា ឧរបជារ ដវទយិរុំ ស ខុំ វា  

ទ ក្ខុំ  វា  អទ ក្ខំស ខុំ  វា  រសះឹរិ  និរេិនារ     ហ ច ថីដឹងចា ់នូវ
អារមយណ៍ គឺហវទនជា ុខ ថី ជាទុ ខ ថីមនិដមនទុ ខមនិដមន ុខ ថី  
ហ ើតហ ើងហលោេះច ខុ មព ស ជាបចចយ័ឯណា  ហ៏នឿយណាយ បុង 
ហ ច ថីដឹងចា ់នូវអារមយណ៍ហនេះ ។ 

 ដសារសះឹរិ    នរិេិនារ   សដទាស រ ិ  និរេិនារ  ដសារ 

 វញ្ញញ ដណ្រិ  និរេិនារ    ដសារស ផំដសសរ ិ   និរេិនារ    

 ហនឿយណា បុងលតហចៀ ផង ហនឿយណាយ បុង ាំហ ង
ទាំងឡាយផង ហនឿយណាយ  បុងវញិ្ជដ ណអាល ័យនឹងលតហចៀ 
ផង ហនឿយណាយ  បុង មព ស អាល ័យនឹងលតហចៀ ផង  ។ 
 យំបិទុំ   ដសារស ផំសសរបចចយា    ឧរបជារ    ដវទយិរុំ    

        ស ខុំ  វា   ទ ក្ខុំ  វា  អទ ក្ខំស ខុំ   វា  រសះឹរ ិ នរិេិនារ    

 ហ ច ថីដឹងចា ់នូវអារមយណ៍ គឺហវទនជា ុខ ថី ជាទុ ខ ថី 
មនិដមនទុ ខ មនិដមន ុខ ថី ហ ើតហ ើងហលោេះច ខុ មព សជាបចចយ័
ឯណា  ហ៏នឿយណាយ បុង ហ ច ថីដឹងចា ់នូវអារមយណ៍ហនេះ។  
 ឃានសះរឹិ     និរេិនារ    គដនធស រ ិ និរេិនារ  ឃាន 

 វញ្ញញ ដណ្រិ   និរេិនារ     ឃាន  ស ផំដសសរិនិរេិនារ   

            ហនឿយណាយ បុងលចមុេះផង ហនឿយណាយ បុង វិនទាំងឡាយ 
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ផងហនឿយណាយ បុងវញិ្ជដ ណអាល ័យនឹងលចមុេះផងហនឿយណាយ  
 បុង មព សអាល ័យនឹងលចមុេះផង ។ 
 យំបិទុំ    ឃានស ផំសសរបចចយា    ឧរបជារ   ដវទយិរុំ    

 ស ខុំ  វា   ទ ក្ខុំ  វា   អទ ក្ខំស ខុំ  វា  រសះរឹិ  និរេិនារ     

         ហ ច ថីដឹងចា ់នូវអារមយណ៍ គឺហវទនជា ុខ ថី ជាទុ ខ ថី
មនិដមនទុ ខមនិដមន ុខ ថីហ ើតហ ើងហលោេះឃ្លន មព សជាបចចយ័
ឯណា ហ៏នឿយណាយ បុងហ ច ថីដឹងចា ់នូវអារមយណ៍ហនេះ ។ 
 ជីវាហ យរ ិ   និរេិនារ    រដសស រិ  និរេិនារ  ជវីាហ  

 វញ្ញញ ដណ្រិ  និរេិនារ   ជវិាហ ស ផំដសសរិ   និរេិនារ     

 ហនឿយណាយ   បុងអណាថ តផង    ហនឿយណាយ បុងរ 
ទាំងឡាយផងហនឿយណាយ   បុងវញិ្ជដ ណអាល ័យនឹងអណាថ ត
ផងហនឿយណាយ បុង មព សអាល ័យនឹងអណាថ តផង។ 
 យំបិទុំ     ជិវាហ ស ផំសសរបចចយា  ឧរបជារ   ដវទយរិុំ    

 ស ខុំ  វា  ទ ក្ខុំ   វាអទ ក្ខំស ខុំ  វា  រសះឹរិ   និរេនិារ     

 ហ ច ថីដឹងចា ់នូវអារមយណ៍ គឺហវទនជា ុខ ថី  ជាទុ ខ ថី 
មនិដមនទុ ខមនិ ដមន ុខ ថី ហ ើតហ ើងហលោេះជិវាា មព សជាបចចយ័
ឯណា  ហ៏នឿយណាយ បុង ហ ច ថីដឹងចា ់នូវអារមយណ៍ហនេះ ។ 
 កាយសះឹរ ិ   និរេិនារ    ដផាដ្ឋដរេស រិ   និរេិនារ   កាយ 
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 វញ្ញញ ដណ្រិ   និរេិនារ   កាយស ផំដសសរិ   និរេិនារ    

 ហនឿយណាយ  បុងកាយផងហនឿយណាយ  បុងហផ្ដដឌពឝ 
ទាំងឡាយផង ហនឿយណាយ  បុងវញិ្ជដ ណអាល ័យនឹងកាយផង 
ហនឿយណាយ    បុង មព សអាល ័យនឹងកាយផង ។  
 យំបិទុំ    កាយស ផំសសរបចចយា   ឧរបជារ    ដវទយិរុំ    

 ស ខុំ   វា  ទ ក្ខុំ   វា  អទ ក្ខំស ខុំ  វា  រសះឹរិ  និរេិនារ       

         ហ ច ថីដឹងចា ់នូវអារមយណ៍  គឺហវទនជា ុខ ថី  ជាទុ ខ ថី
មនិដមនទុ ខមនិដមន ុខ ថីហ ើតហ ើងហលោេះកាយ មព សជាបចចយ័
ឯណា  ហ៏នឿយណាយ បុងហ ច ថីដឹងចា ់នូវអារមយណ៍ហនេះ ។ 
 ំនសះឹរ ិ   និរេិនារ    ធដ ះំស រ ិ   និរេិនារ   ំដនា 

 វញ្ញញ ដណ្រិ   និរេនិារ   ំដនាស ផំដសសរ ិ  និរេិនារ  

  ហនឿយណាយ បុងចិតថផងហនឿយណាយ      បុងធមទ៌ាំងឡាយ 
ផងហនឿយណាយ បុង  វញិ្ជដ ណអាល ័យនឹងចិតថផងហនឿយណាយ
 បុង មព សអាល ័យនឹងចិតថផង ។  
 យំបិទុំ   ំដនាស ផំសសរបចចយា   ឧរបជារ   ដវទយិរុំ    

 ស ខុំ  វា  ទ ក្ខុំ  វា  អទ ក្ខំស ខុំ  វា  រសះឹរិ  និរេិនារ 
    ហ ច ថីដឹងចា ់នូវអារមយណ៍ គឺហវទនជា ុខ ថី  ជាទុ ខ ថី
មនិដមនទុ ខមនិដមន ុខ ថីហ ើតហ ើងហលោេះមហន មព សជាបចចយ័
ឯណា ហ៏នឿយណាយ   បុងហ ច ថីដឹងចា ់នូវអារមយណ៍ហនេះ   
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និរេិនា   វរជារ   វរាគ   វំ ចចរ    កាលហបើហនឿយណាយ ោ ង
ហនេះហេើយ   ល៏ោ ចា តហលម    ចិតថ ផុ៏តល  េះចា អា វ  
ហលោេះ ិរោិលោ ចា តហលម  ។  
វំ រតសះឹ  វំ រតំីរ ញាណ្ុំ ដហារ កាលដដលចិតថផុតល  េះ ចា 
អា វ  ហេើយញាណរប ់អរយិសាវ ័ហនេះ  ហ៏ ើតហ ើងលោ ដ
ថាចិតថ រប ់អញ ផុតល  េះ ចា អា វ ហេើយ  ។ 
 ខីណា   ជារ     វ សិរុំ   ប្រហះចរិយុំ   ក្រុំ   

 ក្រណ្យីុំ នាររ ំ  ឥរាត្មត យារ    រជានារីរ    

 អរយិសាវ ័ហនេះ  ដ៏ឹងចា ់ដូហចបេះថា ជាតិរប ់អញ 
អ ់ហេើយ មគាលពេយចរយិធម ៌ អញោនហៅរចួហេើយ ិចចដដលគួរ
ហធឝើ អញ ោ៏នហធឝើរចួហេើយ  ិចចឯហទៀតហលៅពីហនេះមនិមាន ដល់
អញហ ើយ ។  
ឥទំដវាច ភគវា   លពេះដម៏ានលពេះភាគជាមាច  ់   លទងោ់នលតា ់
 ដមថងនូវ ូលតហនេះចបហ់េើយ ។ 
 អរតំនា   ដរ   ភិក្ខូ   ភគវដត្ម   ោសិរុំ   អភិននាុនតិ   

 ភ ីខុទាំងឡាយហនេះ  ម៏ានចិតថហលត អររ ីរាយ ចាំហោេះ
ភា ិតថ្នលពេះដ៏ាំមានលពេះភាគជាមាច  ់  ។ 
 ឥំសះញឹ្ច    រន   ដវយោក្រណ្សះ ឹ  ភញ្ញមដន   រសស  
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ភិក្ខុសហសសសស    អន បាទាយ     អាសដវហិ    ចិត្មត និ   វំ ចចឹសូរ  
       ក៏ាលដដល    លពេះដម៏ានលពេះភាគជាមាប  ់     ាំពុងលតា ់ 
 ដមថងនូវ  ហវយា រណ៍ហនេះ   ចិតថរប ់ភ ិខុទាំង ១.០០០ រូបហនេះ 
ោនរចួល  េះហេើយ ចា អា វ ទាំងឡាយ ហលោេះមនិលបកានម់ាាំ 
ថាហយើងហទៀតហ ើយ  ។ 
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   គិរីមននាសូប្រ 

 ឯវដ ះំ ស រុំ (  ូលតហនេះ ហ យ្ េះគិរមីាននធ  ូលត ) គឺខញុ ាំ 
(ហ យ្ េះអាននធ ) ោនសាថ បម់ ហេើយោ ងហនេះថា ។ 
 ឯក្ុំ   សំយុំ    ភគវា  សាវរាិយុំ   វហររ  ដជរវដន    

អនាងរណិ្ឌ ិក្សស   អារាដំ     មយ័មយួ លពេះដម៏ានលពេះភាគ លទង់
គងហ់ៅ បុងវតថហជតពន ជាអារាមរប ់អនថបិណឍិ  ហ ដឌី ហទៀប
ល ុងសាវតទី ។ 
 ដរន  ដខា រន  សំដយន  អាយសាះ   គិ រមីនដនាា   អាោធិ

ដកា ដហារ ទ ក្ខិដត្ម ោេាគិោដនា     ៏បុង មយ័ហនេះឯង លពេះគិរ ី
មាននធដម៏ានអាយុ ហោ មានអាោធ លប បហោយទុ ខហវទនជាជ
មងធឺងន។់ 

 អងដខា អាយសាះ   អានដនាា   ដយន  ភគវា  ដរន រសងាំ ិ  

ឧរសងាំិត្មេ   ភគវនតុំ  អភិវាដទត្មេ   ឯក្ំនតុំ   នីសីទិ  លគ្មហនេះឯង
លពេះអាននធហតទរ: ដម៏ានអាយុ ោនចូលហៅគ្មល់លពេះដម៏ានលពេះភាគ
លតងទ់ីដដល លពេះអងាគងលុ់េះចូលហៅដល់ហេើយ  ល៏កាបថាឝ យបងាាំ
លពេះដម៏ាន លពេះភាគ ហេើយអងាុយ បុងទីដ ៏មគួរ ។  
 ឯក្ំនតុំ និសិដនាន   ដខា អាយសាះ  អានដនាា  ភគវនតុំ ឯរទដវាច      
 លពេះអាននធហតទរ:   ដម៏ានអាយុកាលអងាុយ បុងទីដ ៏   មគួរ 
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ហេើយ  ល៏កាបថាឝ យបងាាំ ទូលនូវោ រហនេះ នឹងលពេះដម៏ានលពេះភាគថា ។  
 អាយសាះ     ភដនត     គិ រមីនដនាា      អាោធិដកា     ទ ក្ខិដត្ម 

ោេាគិោដនា   បពិលតលពេះអងាដច៏ហលមើន គិរមីាននធដម៏ានអាយុ 
មានអាោធ  លប បហោយទុ ខហវទន  ជាជមងធឺងន ់។ 
 សាធ  ភដនត ភគវា ដយនាយសាះ   គិ រមីនដនាា    ដរន រសងាំរ     

អន ក្ំបុំ ឧបាទាយារ    បពិលតលពេះដច៏ហលមើន   ូមលពេះដម៏ានលពេះ
ភាគ លទងល់ពេះហមតាថ អនុហលគ្មេះ ចាំហោេះគិរមីាននធ  ូមហ ថចោង
ចូលហៅ លតង ់ដនវងដដលគិរមីាននធដម៏ានអាយុអាល ័យហៅ  ។ 

                       ប្ពេះដ៏មានប្ពេះភាគជាមាោ សប់្ត្តសរ់បថ្ន  
 សដច   ដខា   រេុំ  អាននា   គ ិរមីននាសស  ភិក្ខុដនា      

   ឧរសងាំិត្មេ      ទស    សញ្ញញ      ោដសយោស ិ    

 មាប លអាននធលប ិនហបើអប ចូលហៅកាន ់ាំណា ថ់្នគិរមីាន
នធភ ិខុហេើយ  ដមថងលោបនូ់វ ញ្ជដ ទាំង ១០ លបការ ។ 
 ឋានុំ   ដខា   រដនរុំ   វជារ   យុំ   គិ រមីននាសស   ភិក្ខុដនា  

ទស   សញ្ញញ    ស ត្មេ   ដសា  អាោដធា  ឋានដសា  រដ្រិបសសដ ភំយយ    

 ដាំហណើ រហនេះ  ជាហេតុនឹងឱ្រអាោធរប ់គិរមីាននធភ ិខុហនេះ 
ោនរមាង ប ់េះហ ផើយ ហៅហោយមយួរ ាំហពច ហលោេះគរិមីាននធភ ិខុ
ោនសាថ បនូ់វ ញ្ជដ ទាំង ១០ លបការ។ 
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ក្រម   ទស    ញ្ជដ  ១០ លបការហនេះដូចហមថចខវេះ ? 
 អនិចចសញ្ញញ   អនរតសញ្ញញ    អស ភសញ្ញញ    

 អាទីនវសញ្ញញ      រហានសញ្ញញ  វរាគសញ្ញញ     

 និដរាធសញ្ញញ       សរេដោដក្  អនភិររសញ្ញញ    

 សរេសអខ ដរស     អនិចចសញ្ញញ    អានាបានសសរ 

           ញ្ជដ  ១០ លបការហនេះ គឺ អនិចច ញ្ជដ ១  អនតថ ញ្ជដ ១ 
អ ុភ ញ្ជដ ១ អាទីនវ ញ្ជដ ១ បហាន ញ្ជដ ១ វរិាគ ញ្ជដ ១ 
និហរាធ ញ្ជដ ១  ពឝហោ  អនភរិត ញ្ជដ  ១  ពឝ ងាខ ហរ ុ 
អនិចច ញ្ជដ ១ អានោន សតិ ១  ។   
ក្រម ចននា អនិចច សញ្ញញ   មាប លអាននធ អនិចច ញ្ជដ  ហនេះដូចហមថច ? 

 ឥធាននា   ភិក្ខុ   អរញ្ញគដត្ម  វា  រ ក្ខំូលគដត្ម    

 វា  ស ញ្ញញ គរគដត្ម  វា  ឥរ     រដ្សិញ្ច ិក្ខរ       

 មាប លអាននធភ ិខុ បុងសា នហនេះ ហៅ បុងថ្លព ថី ហៅហទៀប
គល់ហឈើ ថហីៅ បុងផធេះដស៏ាង ត ់ថីពិចារណាហឃើញដូហចបេះថា 
 រូរុំ    អនិចចុំ      រូបមនិហទៀង      

 ដវទនា   អនចិច   ហវទនមនិហទៀង 
 សញ្ញញ      អនចិច    ញ្ជដ មនិហទៀង   
 សអខ រា   អនចិច       ងាខ រទាំងឡាយមនិហទៀង 

ិ ិ

ិ ិ
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 វញ្ញញ ណ្ុំ អនិចចនតិ  វញិ្ជដ ណមនិហទៀង 

ឥរ   ឥដំស    រញ្ចស    ឧបាទានក្ខដនធស    អនចិច ន រសសី  វហររ  
     ភ ិខុពិចារណាហឃើញហរឿយៗ ថាមនិហទៀង បុងឧោទន ខនន
ទាំងឡាយ ៥ ហនេះហោយលបការដូហចបេះ ។ 

អយុំ វ ចចត្មននា អនិចចសញ្ញញ  មាប លអាននធ  ហនេះហេើយដដលតថាគត 
ហៅថា អនិចច ញ្ជដ   ។ 
ក្រម ចននា  អនរតសញ្ញញ   មាប លអាននធអនតថ ញ្ជដ  ហនេះដូហចបេះ ? 
 ឥធាននា  ភិក្ខុ   អរញ្ញគដត្ម  វា  រ ក្ខំូលគដត្ម   

 វា  ស ញ្ញញ គរគដត្ម   វា   ឥរ   រដ្សិញ្ច ិក្ខរ       

 មាប លអាននធភ ិខុ បុងសា នហនេះ ហៅ បុងថ្លព ថី ហៅហទៀប
គល់ហឈើ ថហីៅ បុងផធេះដស៏ាង ត ់ថីពិចារណាហឃើញដូហចបេះថា។ 
ចក្ខុុំ   អនត្មត       ដភប  មនិដមនជារប ់ខវួនហទ 

រូបា    អនត្មត       រូប មនិដមនជារប ់ខវួនហទ 
ដសារុំ   អនត្មត     លតហចៀ  មនិដមនជារប ់ខវួនហទ 

សទាា    អនត្មត       ាំហ ង មនិដមនជារប ់ខវួនហទ 

ឃានុំ   អនត្មត      លចមុេះ មនិដមនជារប ់ខវួនហទ 
គនាធ    អនត្មត        វិន ទាំងឡាយ មនិដមនជារប ់ខវួនហទ 
ជីវាហ    អនត្មត  អណាថ ត មនិដមនជារប ់ខវួនហទ 
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រសា    អនត្មត  រ  ទាំងឡាយ មនិដមនជារប ់ខវួនហទ 
កាដយា  អនត្មត     កាយ  មនិដមនជារប ់ខវួនហទ 

ដផាដ្ឋោេ  អនត្មត        មព ស ទាំងឡាយមនិដមនជារប ់ខវួនហទ 
ំដនា    អនត្មត      ចិតថ មនិដមនជារប ់ខវួនហទ 

ធមះ     អនត្មត រ   ធមទ៌ាំងឡាយ មនិដមនជារប ់ខវួនហទ 
 ឥរ  ឥដំស   េស   អជឈរតិក្ោហិដរស    អាយរដនស        

អនត្មត ន រសសី   វហររ   ភ ិខុពិចារណាហឃើញហរឿយ ៗ ថាមនិដមន
ជារប ់ខវួន បុងអាយតន ខាង បុង ៦ និងអាយតន  ខាងហលៅ ៦ 
ហនេះហោយលបការដូហចបេះ។ 

អយុំ វ ចចត្មននា អនរតសញ្ញញ   មាប លអាននធ ហនេះហេើយដដលតថាគត 
ហៅថាអនតថ ញ្ជដ ។ 
ក្រម ចននា អស ភសញ្ញញ  មាប លអាននធ អ ុ  ញ្ជដ  ហនេះ ដូហចបេះ ? 

 ឥធាននា   ភិក្ខុ   ឥំដំវ  កាយុំ  ឧទធុំ   បាទរោ   អដធា      

ដក្សំរាកា  រចររិយនតុំ  រូរនាន នរបការសស   អស ចិដនា  រចចដវក្ខរ     

  មាប លអាននធភ ិខុ បុងសា នហនេះ ពិចារណាហឃើញនូវកាយ
ហនេះឯង ខាងហលើអាំពីថ្ផធថ្នោតហជើងហ ើងហៅ ខាងហលកាមអាំពីចុង
ថ្ន  ចុ់េះម     ោ ជុាំវញិហោយដ ផ    ហពញហោយហលគឿងមនិ 
សាអ ត មានលបការហផសង ៗ ដូហចបេះថា ។ 
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     អរាិ   ឥំសះ ឹ  កាដយ    មាន បុងរូបកាយហនេះ  
ដក្សា    ទ់ាំងឡាយ     ដោម   ហរាមទាំងឡាយ   

នខា    ល ច ទាំងឡាយ ទនាត    ហធយញទាំងឡាយ     

រដច    ដ ផ             ុំំសុំ  សាច ់  
នហារ ូ   រថ្ ទាំងឡាយ   អដ្ឋិ      ឆអឹងទាំងឡាយ    

អដ្ឋិំិញ្ា ុំ  ខួរ បុងឆអឹង   វក្ាុំ    ទច               
ហទយុំ   ហបេះដូង            យក្នុំ    ហថវើម    
ក្ិដោំក្ុំ  វាវ             រិហក្ុំ     ល ពេះ          
របាផ សុំ    ួត    អនតុំ       ហោេះហវៀនធាំ        
អនតក្ ណ្ុំ  ហោេះហវៀនតូច  ឧទរយិុំ     អាហារថយី        
ក្រីសុំ     អាហារចា ់  រិរតុំ         លបមាត ់        
ដស ហំុំ       ហ វ យ   រ ដោេ     ខធុេះ                
ដោហិរុំ  ្ម          ដសដទា     ហញើ      

ដំដទា   ខាវ ញ់ខាប ់         អសសុ      ទឹ ដភប          

វសា       ខាវ ញ់រាវ   ដខដឡ្ហ  ទឹ មាត ់

សងិោណ្ិកា  ទឹ  ាំហោរ    លសិកា  ទឹ រ ាំអិល   ំ រតនតិ   ទឹ មូត ។ 

 ឥរ    ឥំសះ ឹ  កាដយ   អស ោន រសសី    វហររ   ិ ិ ិ ិិ ិ
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 ភ ិខុពិចារណាហឃើញហរឿយៗ ថាជាហលគឿងមនិសាអ ត បុងរូប
កាយហនេះ ហោយលបការដូហចបេះ ។ 
អយុំ    វ ចចត្មននា   អស ភសញ្ញញ     មាប លអាននធ ហនេះហេើយដដល
តថាគត ហៅថា អ ុ  ញ្ជដ  ។ 
ក្រម ចននត អាទីនវសញ្ញញ  មាប លអាននធ អាទីនវ ញ្ជដ ហនេះ ដូហចបេះ ? 

 ឥធាននា    ភកិ្ខុ   អរញ្ញគដត្ម វា  រ ក្ខំូលគដត្ម    

 វា   ស ញ្ញញ គរគដត្ម   វា  ឥរ   រដ្សិញ្ច ិក្ខរ      

 មាប លអាននធ ភ ិខុ បុងសា នហនេះ ហៅ បុងថ្លព ថី ហៅហទៀប
គល់ហឈើ ថហីៅ បុងផធេះដស៏ាង ត ់ថីពិចារណាហឃើញដូហចបេះថា ។ 
 រហ ទ ដកាខ   ដខា  អយុំ  កាដយា   រហ អាទីនដវារ    
 រូបកាយហនេះ មានទុ ខហលចើន មានហទ ហលចើនដមនពិត។ 
 ឥរ   ឥំសះឹ   កាដយ   វវធា   អាោធា   ឧរបជានត ិ   

 អាោធ គឺជមងដឺមាា តទ់ាំងឡាយហផសងៗ  ដតងហ ើតហ ើង 
 បុងកាយហនេះដូហចបេះ ។ 
ដសយយងីទុំ      អាោធហនេះ ដូចហមថចខវេះ ? 

ចក្ខុុំដរាដគ      គឺហរាគ បុងដភប   ដសារដរាដគ    ហរាគ បុងលតហចៀ   

ឃានដរាដគ   ហរាគ បុងលចមុេះ     ជីវាហ ដរាដគ    ហរាគ បុងអណាថ ត   
កាយដរាដគ ហរាគ បុងកាយ     សីសដរាដគ    ហរាគ បុង ាល 

ិ ិិ ិ
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ក្ណ្ណ ដរាដគ  ហរាគហលៅលតហចៀ  ំ ខដរាដគ  ហរាគ បុងមាត ់ 

ទនតដរាដគ     ហរាគលតងគ់ល់ហធយញ  កាដសា   ហរាគ អ    
សាដសា        ហរាគេឹត              រិនាដសា   ហរាគខាងហលៅលចមុេះ   
ឌ្ដហា          ហរាគហៅថ ល ហាយ    ជដរា   ហរាគសាា ាំង ាម  

ក្ ចឆិដរាដគ     ហរាគ បុងថ្ផធ                ំចឆ     ហរាគខរល់ចាប ់វល់ិមុខ   
រក្ខនាិកា       ហរាគធាវ  ់្ ម     ស ោ ហរាគចុ ហ ៀត  
វសចិូកា  ហរាគចុេះរា       ក្ ដ្ឋុំ   ហរាគឃវង ់

គដណាឌ        ហរាគព                   ក្ិោដសា   ហរាគដល ង    
ដសាដសា     ហរា រងីថ្រ                អរមដរា   ហរា ឆាួតលជូ     

ទទាុ           ហរាគដាំនចួពិ       ក្ណ្ឌុ          ហរាគរមា ់  

ក្ចឆុ           ហរាគ មខឝិន           ដខសា       ហរាគ ស្តញ្ព ិល     

វរចឆិកា     ហរាគ មរោយ     ដោហិរុំ   ហរាគ្ម     

រិរុំត         ហរាគលបមាត ់     ំធ ដំដហា   ហរាគលបហមេះទឹ ោយ  
អុំសា    ហរាគអឫ ដូងោតដុេះជុាំវញិទឝ រធាំ  
រិេកា         ហរាគរល ដ វ  
ភគណ្ឌោ    ហរាគឫ ដូងោតដុេះខាង បុង 
រិរតសំ ោឋ នា    អាោធា    អាោធហ ើតអាំពីលបមាត ់  
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ដស ហំសំ ោឋ នា  អាោធា   អាោធហ ើតអាំពីហ វ យ  
វារសំ ោឋ នា   អាោធា     អាោធហ ើតអាំពីខរល់  

សននិបារកា   អាោធា  អាោធហ ើតអាំពី នបិោតគឺ ហលមើ  លបមាត ់
ដ វ យនិងខរល់លបជុាំគ្មប  ។    
ឧរ ររិណាំជា     អាោធា  អាោធហ ើតអាំពីរដូវដលបលបួល 

វសំររហិារជា    អាោធា  អាោធហ ើតអាំពីការផ្ដវ  ់បថូរ 
ឥរោិបថមនិហ យើគ្មប  ។  
ឱរក្ាំិកា    អាោធា  អាោធហ ើតអាំពីហ ច ថីពាោម 
 រប ់អប ឯហទៀតមានចាបច់ងវាយកាបជ់ាហដើម ។  
ក្ ះំវបាក្ជា  អាោធា  អាោធអាំពីវោិ រប ់ មយ   
 សរិុំ      អាោធហ ើតអាំពីលតជា  ់     
 ឧណ្ហ ុំ                 អាោធហ ើតអាំពីហៅថ  
 ជិឃចឆ   អាោធហ ើតអាំពីហ ច ថីឃ្លវ ន  

 រិបាសា           អាោធហ ើតអាំពីហ ច ថីហល    

 ឧចច ដរា   អាោធហ ើតអាំពីឧចាច រ         
 រសាដវារ  អាោធហ ើតអាំពីប ាវ    
 ឥរ    ឥំសះ ឹ   កាដយ   អាទីនវាន រសសី    វហររ   
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 ភ ិខុពិចារណាហឃើញហរឿយៗ ថាជាហទ  បុងរូបកាយហនេះ 
ហោយលបការដូហចបេះ ។ 
អយុំ    វ ចចត្មននា    អាទីនវសញ្ញញ   មាប លអាននធ ហនេះហេើយដដល
តថាគត ហៅថាអាទីនវ ញ្ជដ ។ 

ក្រម ចននា រហានសញ្ញញ  មាប លអាននធបហាន ញ្ជដ ហនេះ ដូចហមថច  
 ឥធាននា     ភិក្ខុ  ឧរបននុំ    កាំវរក្ាុំ     នាធិវាដសរ      

 រជហរ  វដនាដទរ   រយនតីក្ដរារ    អនោវ ំ  គដំរ    

 មាប លអាននធ   ភ ិខុ បុងសា នហនេះ    មនិតាាំងចិតថទទួលគឺ 
លេះបង ់ បហនធ បងហ់ធឝើឱ្រវនិ    ហធឝើមនិឱ្រហ ើតហៅហទៀត  នូវកាម
វតិ ា  គឺហ ច ថីលតិេះរេិះ បុងកាម ដដលហ ើតហ ើងហេើយ  ។ 
  ឧរបននុំ    រោបាទវរក្ាុំ   នាធិវាដសរ   រជហរ     

 វដនាដទរ      រយនតីក្ដរារ    អនោវំ    គដំរ    

 មនិតាាំងចិតថទទួល គឺលេះបង ់ បហនធ បង ់ ហធឝើឱ្រវនិ  ហធឝើ
មនិឱ្រហ ើតហៅហទៀត នូវពាោទវតិ ា  គឺហ ច ថីលតិេះរេិះ បុង ិរោិ
ញុាាំង តឝដថ្ទឱ្រវនិ   ដដលហ ើតហ ើងហេើយ ។ 
 ឧរបននុំ   វហឹសា   វរក្ាុំ   នាធិវាដសរ   រជហរ      

 វដនាដទរ     រយនតីក្ដរារ       អនោវ ំ  គដំរ     

 មនិតាាំងចិតថទទួល  គឺ   លេះបងប់ហនធ បង ់  ហធឝើឱ្រវនិ ហធឝើ 
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មនិឱ្រហ ើតហៅហទៀតនូវវេិឹសាវតិ ា គឺហ ច ថីលតិេះរេិះ បុងការ   ហបៀត 
ហបៀន តឝ ដដលហ ើតហ ើងហេើយ ។                    
 ឧរបននុរបដនន  បារដក្  អក្ សដល  ធដ ះំ  នាធិវាដសរ     

 រជហរ  វដនាដទរ   រយនតីក្ដរារ   អនោវំ  គដំរ  

 មនិតាាំងចិតថទទួល គឺលេះបង ់ បហនធ បង ់ ហធឝើឱ្រវនិ  ហធឝើ
មនិឱ្រហ ើតហៅហទៀត នូវធមវ៌តិ ា  ដដលជាោបអ ុ លដដល
ហ ើតហ ើងហេើយហរឿយ ៗ   ។  
អយុំ  វ ចចត្មននា   រហានសញ្ញញ   មាប លអាននធ  ហនេះហេើយដដល
តថាគត ហៅថាបហាន ញ្ជដ  ។ 
ក្រម  ចននា វរាគសញ្ញញ  មាប លអាននធ វរិាគ ញ្ជដ ហនេះ ដូចហមថច? 
  ឥធាននា    ភកិ្ខុ    អរញ្ញគដត្ម   វា  រ ក្ខំូលគដត្ម    

 វា  សញ្ញញ គរគដត្ម     វា    ឥរ    រដ្សិញ្ច ិក្ខរ      

 មាប លអាននធ ភ ិខុ បុងសា នហនេះ ហៅ បុងថ្លព ថី ហៅហទៀប
គល់ហឈើ ថហីៅ បុងផធេះ   ដស៏ាង ត ់ថីពិចារណាហឃើញដូហចបេះថា  ។ 
 ឯរុំ  សនតុំ  ឯរុំ  រណ្ីរុំ  យទិទុំ  សរេសអខ រសំដថា    

 សរេូរធិរបដ្ិនសិសដគគ   រណ្ហ ក្ខដយា  វរាដគ និោេ ននតិ   

 វរិាគធម ៌ គឺ លពេះនិោឝ នឯណា ដដលរមាង បប់ងនូ់វ ងាខ រ
ទាំងពួង លេះហចាលនូវ ិហល ទាំងពួងអ ់តណាា ហេើយ វរិាគធម ៌
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គឺលពេះនិោឝ ននុេ៎ះ ជាគុណជាត ងបរ់មាង បវ់រិាគធម ៌ គឺលពេះនិោឝ ននុេ៎ះ 
ជាតិគុណជាដឧ៏តថម ។ 
អយុំ វ ចចត្មននា  វរាគសញ្ញញ    មាប លអាននធ   ហនេះហេើយដដល
តថាគត ហៅថាវរិាគ ញ្ជដ  ។ 
ក្រម ចននា និដរាធសញ្ញញ   មាប លអាននធ និហរាធ ញ្ជដ  ហនេះដូចហមថច  
 ឥធាននា    ភិក្ខុ   អរញ្ញគដត្ម  វា  រ ក្ខំូលគដត្ម    

 វា   ស ញ្ញញ គរគដត្ម   វា   ឥរ   រដ្ិសញ្ច ិក្ខរ      

 មាប លអាននធ ភ ិខុ បុងសា នហនេះ  ហៅ បុងថ្លព ថីហៅហទៀប
គល់ហឈើ ថហីៅ បុងផធេះដស៏ាង ត ់ថីពិចារណាហឃើញដូហចបេះថា។ 
 ឯរុំ  សនតុំ  ឯរុំ  រណ្ីរុំ   យទិទុំ   សរេសអខ រសំដថា    

 សរេូរធិរបដ្ិនសិសដគគ   រណ្ហ ក្ខដយា  និដរាដធា  និោេ ននតិ 

 និហរាធធម ៌ គឺ លពេះនិោឝ នឯណា ដដលរមាង បប់ងនូ់វ ងាខ រ
ទាំងពួង លេះហចាលនូវ ិហល  ទាំងពួងអ ់តណាា ហេើយ   និហរាធ
ធម ៌   គឺលពេះនិោឝ ននុេ៎ះ   ជាគុណជាត ងបរ់មាង បន់ិហរាធធម ៌គឺលពេះ
និោឝ ននុេ៎ះ ជាគុណជាតិដឧ៏តថម ។ 
អយុំ  វ ចចត្មននា  និដរាធសញ្ញញ   មាប លអាននធ  ហនេះហេើយដដល
តថាគត ហៅថា និហរាធ ញ្ជដ  ។  
ក្រម  ចននា   សរេដោដក្   អនភិររសញ្ញញ     មាប លអាននធ  ពឝ 
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ហោ  អនភរិត ញ្ជដ  ហនេះ ដូចហមថច ? 
 ឥធាននា   ភិក្ខុ   ដយ  ដោដក្   ឧបាយ បាទានា    ដចរដសា      

អធិោឋ នាភនិិដវសាន សយា  ដរ  រជហដនាត   វរំរ  ន ឧបាទយិដនាត  
         មាប លអាននធឧោនគឺតណាា និងទិដឌិឯណាឧោទនគឺហ ច ថី
លបកានម់ាាំឯណា អភនិិហវ   គឺ  សតទិដឌិនិងឧហចឆទទិដឌិ ជាទី
អាល ័យហៅថ្នចិតថឯណា អនុ ័យ  គឺ ិហល ដដលហដ ហៅ
ហរឿយ ៗ  បុង តថ នថ នឯណា  បុងហោ ភ ិខុ  បុងសា នហនេះ 
កាលហបើលេះបងនូ់វោបធមទ៌ាំងហនេះ(ហោយតទងាា ទីបហាន) មនិ
ោនលបកានម់ាាំហោយចិតថ  រ៏ដមងហវៀរ ចា ោបធមទ៌ាំងហនេះ ោន  
 អយុំ   វ ចចត្មននា   សរេដោដក្    អនភិររសញ្ញញ     

         មាប លអាននធ  ហនេះហេើយដដលតថាគត ហៅថា  ពឝហោ  
អនភរិត ញ្ជដ  ។   
 ក្រម    ចននា    សរេសអខ ដរស    អនិចចសញ្ញញ     

 មាប លអាននធ   ពឝ ងាខ ហរ ុ អនិចច ញ្ជដ  ហនេះ ដូចហមថច ?  
 ឥធាននា   ភិក្ខុ សរេសអខ ដរហិ  អដ្គយិរ   ហរាយរ  ជិគ ចឆរ

 មាប លអាននធភ ិខុ បុងសា នហនេះ  ហនឿយណាយធុញលទន់
 អបហ់ខភើម ងាខ រទាំងពួង ។ 
 អយុំ   វ ចចត្មននា   សរេសអខ ដរស    អនិចចសញ្ញញ      

      មាប លអាននធហនេះហេើយដដលតថាគតហៅថា ពឝ ងាខ ហរ ុ 
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អនិចច ញ្ជដ  ។   
ក្រម ចននា  អានាបានសសរ  មាប លអាននធ  អានោន សតិ    
ហនេះដូចហមថច ? 

 ឥធាននា  ភិក្ខុ   អរញ្ញគដត្ម  វា  រ ក្ខំូលគដត្ម   វា 

 ស ញ្ញញ គរគដត្ម   វា   និសីទរ   រលលងាុំ   អាភ ជាតិ្មេ  

 ឧជ ុំ  កាយុំ  រណ្ិធាយ   ររិំ ខុំ   សរឹ  ឧរដ្ឋដរត្មេ     

 មាប លអាននធ ភ ិខុ បុងសា នហនេះ ហៅ បុងថ្លព ថី ហៅហទៀប
គល់ហឈើ ថី    ហៅ បុងផធេះដស៏ាង ត ់ថី   អងាុយផាតដ់ភបន  តាាំងកាយឱ្រ
លតងត់មាល់សាយ រតីឱ្រហឆាភ េះលតងហ់ៅរ លពេះ មយោឌ ន ។ 
ដសា សដត្មវ  អសសសរ   ភ ិខុហនេះ មានសាយ រតីចាាំជា ដ់ ដហងាើមហចញ  

 សដត្ម   រសសសរ    មានសាយ រតីចាាំជា  ់ ដ ដហងាើមចូល   

 ទីឃុំ  វា អសសសដនាត   ទីឃុំ  អសសសាំីរ  រជានារ    

      កាលដ ដហងាើមហចញដវង   ដ៏ឹងចា ់ថា    អាតាយ អញ    ដ  
ដហងាើមហចញដវង ។ 
     ទីឃុំ  វា  អសសសដនាត    ទីឃុំ   រសសសាំីរ   រជានារ    

  កាលដ ដហងាើមចូលដវង    ដ៏ឹងចា ់ថា   អាតាយ អញ ដ 
ដហងាើមចូលដវង ។ 
      រសស ុំ  វា  អសសសដនាត   រសស ុំ   អសសសាំីរ   រជានារ    
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      កាលដ ដហងាើមហចញខវី    ដ៏ឹងចា ់ថា    អាតាយ អញ  ដ ដហងាើម 
ហចញខវ ី។ 
      រសស ុំ  វា  អសសសដនាត   រសស ុំ  រសសសាំីរ   រជានារ   

កាលដ ដហងាើមចូលខវី  ដ៏ឹងចា ់ថា  អាតាយ អញដ ដហងាើមចូលខវី  
    សរេកាយរបដ្សិុំដវទ ី  អសសសសិាំីរ    សិក្ខរ    

         ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប ដឹងចា ់នូវកាយ 
គឺដហងាើមហចញទាំងអ ់ឱ្រលោ ដ ហទើបដ ដហងាើមហចញ ។ 
 សរេកាយរបដ្សិុំដវទី     រសសសសិាំីរ     សិក្ខរ    

         ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប ដឹងចា ់នូវកាយ 
គឺដហងាើមចូលទាំងអ ់ឱ្រលោ ដ ហទើបដ ដហងាើមចូល ។ 
 រសស ភំយុំ    កាយសអខ រ ំ  អសសសសិាំីរ    សិក្ខរ   

         ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប រមាង បនូ់វកាយ
 ងាខ រ គឺដហងាើមហចញទាំងអ ់ឱ្រលោ ដ ហទើបដ ដហងាើមហចញ ។ 
        រសស ភំយុំ   កាយសអខ រ ំ  រសសសសិាំីរ   សិក្ខរ   

         ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប រមាង បនូ់វកាយ
 ងាខ រ គឺដហងាើមចូលទាំងអ ់ឱ្រលោ ដ ហទើបដ ដហងាើមចូល ។ 
 រីររបដ្ិសុំដវទី     អសសសសិាំីរ      សិក្ខរ    

       ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប ដឹងចា ់នូវបីតិ 
ហទើបដ ដហងាើមហចញ ។ 
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 រីររបដ្ិសុំដវទី    រសសសសិាំីរ     សិក្ខរ     

      ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប ដឹងចា ់នូវបីតិ 
ហទើបដ ដហងាើមចូល ។ 
 ស ខរបដ្សិុំដវទ ី    អសសសសិាំីរ    សកិ្ខរ    

       ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប ដឹងចា ់នូវហ ច ថី 
 ុខហទើបដ ដហងាើមហចញ ។ 
 ស ខរបដ្សិុំដវទី     រសសសសិាំីរ      សិក្ខរ    

       ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប ដឹងចា ់នូវហ ច ថី
 ុខ ហទើបដ ដហងាើមចូល ។ 
  ចិរតសអខ ររបដ្ិសុំដវទ ី   អសសសសិាំីរ    សកិ្ខរ   

 ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប ដឹងចា ់នូវចិតថ
 ងាខ រ ហទើបដ ដហងាើមហចញ ។ 
  ចិរតសអខ ររបដ្ិសុំដវទី    រសសសសិាំីរ    សិក្ខរ    

  ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប ដឹងចា ់នូវចិតថ
 ងាខ រ ហទើបដ ដហងាើមចូល ។ 
  រសស ភំយុំ   ចិរតសអខ រំ    អសសសសិាំីរ   សិក្ខរ    

     ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប រមាង បនូ់វចិតថ ងាខ រ 
ហទើបដ ដហងាើមហចញ ។ 
  រសស ភំយុំ  ចិរតសអខ រំ  រសសសសិាំីរ  សិក្ខរ    
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   ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប រមាង បនូ់វចិតថ ងាខ រ 
ហទើបដ ដហងាើមចូល ។ 
 ចិរតរបដ្ិសុំដវទី     អសសសសិាំីរ     សិក្ខរ     

    ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប ដឹងចា ់នូវចិតថ
ហទើបដ ដហងាើមហចញ ។ 
 ចិរតរបដ្ិសុំដវទី   រសសសសិាំីរ     សិក្ខរ  

    ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប ដឹងចា ់នូវចិតថ 
ហទើបដ ដហងាើមចូល ។ 
  អភិរបដមទយុំ   ចិរតុំ   អសសសសិាំីរ   សិក្ខរ    

      ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងហធឝើ ចិតថឱ្ររ ីរាយ ហទើប
ដ ដហងាើមហចញ ។ 
  អភិរបដមទយុំ  ចិរតុំ  រសសសិសាំីរ   សិក្ខរ   

      ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងហធឝើ ចិតថឱ្ររ ីរាយ ហទើប
ដ ដហងាើមចូល ។ 
 សមទហុំ    ចិរតុំ   អសសសសិាំីរ    សកិ្ខរ     

 ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងដាំ ល់ ចិតថឱ្រហ យើ បុង 
អារមយណ៍ ហទើបដ ដហងាើមហចញ ។ 
 សមទហុំ    ចិរតុំ    រសសសសិាំីរ    សិក្ខរ     

 ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា    អាតាយ អញនឹងដាំ ល់     ចិតថឱ្រហ យើ បុង 
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អារមយណ៍ ហទើបដ ដហងាើមចូល ។ 
 វដមចយុំ  ចិរតុំ   អសសសសិាំីរ   សិក្ខរ   

 ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងហោេះ ចិតថឱ្ររចួចា 
នីវរណធមជ៌ាហដើម ហទើបដ ដហងាើមហចញ ។ 
 វដមចយុំ  ចិរតុំ    រសសសសិាំីរ      សកិ្ខរ    

 ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងហោេះ ចិតថឱ្ររចួចា 
នីវរណធមជ៌ាហដើម ហទើបដ ដហងាើមចូល ។ 
   អនចិច ន រសសី      អសសសសិាំីរ       សិក្ខរ    

 ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប ហឃើញហរឿយៗ នូវ
បញ្ច ខននថាមនិហទៀង ហទើបដ ដហងាើមហចញ ។ 
 អនចិច ន រសសី       រសសសសិាំីរ     សិក្ខរ     

 ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប ហឃើញហរឿយៗ នូវ
បញ្ច ខននថាមនិហទៀង  ហទើបដ ដហងាើមចូល ។ 
  វរាគន រសសី    អសសសសិាំីរ     សិក្ខរ     

 ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប ហឃើញហរឿយៗ នូវ
ធមដ៌ដលលោ ចា រាគ   ហទើបដ ដហងាើមហចញ ។ 
  វរាគន រសសី     រសសសសិាំីរ    សិក្ខរ    

 ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹង ជាអប ហឃើញហរឿយៗ នូវ
ធមដ៌ដលលោ ចា រាគ   ហទើបដ ដហងាើមចូល ។ 
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ិ ិិ ិ

  និដរាធាន រសសី    អសសសសិាំីរ   សិក្ខរ     

 ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប ហឃើញហរឿយៗ នូវ
ធមដ៌ដលរ ាំលតប់ងនូ់វ ងទុ ខ  ហទើបដ ដហងាើមហចញ ។ 
  និដរាធាន រសសី    រសសសសិាំីរ     សិក្ខរ     

 ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប ហឃើញហរឿយៗ នូវ 
ធមដ៌ដលរ ាំលតប់ងនូ់វ ងទុ ខ  ហទើបដ ដហងាើមចូល ។ 
  រដ្ិនិសសគគ ន រសសី   អសសសិសាំីរ  សិក្ខរ   

 ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប ហឃើញហរឿយៗ នូវ
ធមជ៌ាហលគឿងលេះបងហ់ចាលនូវ ិហល   ហទើបដ ដហងាើមហចញ។ 
  រដ្ិនិសសគគ ន រសសី  រសសសសិាំីរ   សិក្ខរ   

 ភ ិខុ ិ ាដូហចបេះថា អាតាយ អញនឹងជាអប ហឃើញហរឿយៗនូវ
ធមជ៌ាហលគឿងលេះបងហ់ចាលនូវ ិហល   ហទើបដ ដហងាើមចូល។ 
អយុំ  វ ចចត្មននា    អានាបានសសរ   មាប លអាននធ ហនេះហេើយ ដដល
តថាគត ហៅថាអានោន សតិ  ។ 
 សដច   ដខា  រេុំ   អាននា  គិ រមីននាសស   ភិក្ខុដនា     

 ឧរសងាំិត្មេ   ឥម   ទស  សញ្ញញ    ោដសយោស ិ    

 មាប លអាននធ ហបើអប ចូលហៅ កាន ់ាំណា  ់  ថ្នគិរមីាននធ
ភ ិខុហេើយ  គបផ ីដមថងនូវ ញ្ជដ ទាំងឡាយ ១០  លបការហនេះ។ 
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ិ ិិ ិ

 ឋានុំ   ដខា   រដនរុំ   វជារ   យុំ   គិ រមីននាសស   ភិក្ខុដនា    

ឥម  ទស   សញ្ញញ   ស ត្មេ   ដសា   អាោដធា   ឋានដសា   រដ្ិរប 

សសដ ភំយោរ    ដាំហណើ រហនេះជាហេតុនាំ ឱ្រអាោធរប ់គិរមីាននធ
ភ ិខុហនេះ  រមាង ប ់េះហ ផើយ ហៅហោយមយួរ ាំហោចហលោេះគិរមីាននធ
ភ ិខុោនសាថ បនូ់វ ញ្ជដ ទាំងឡាយ ១០លបការហនេះ ។ 
 អងដខា អាយសាះ    អានដនាា   ភគវដត្ម  សនតិដក្   ឥម   

ទស    សញ្ញញ    ឧគគដហត្មេ   ដយនាយសាះ    គ ិរមីនដនាា ដរន រសងាំ ិ 

ឧរសងាំិត្មេ   អាយសះដត្ម  គិ រមីននាសស  ឥមទស  សញ្ញញ   អោស ិ      
 លាំោបហ់នេះ  លពេះអាននធហតទរ:ដម៏ានអាយុ   ហ៏រៀននូវ ញ្ជដ
ទាំងឡាយ ១០ លបការហនេះ  បុង មាប  ថ់្នលពេះដម៏ានលពេះភាគ 
ហេើយចូល ហៅលតង ់ដនវងដដលគិរមីាននធហោ គងហ់ៅ លុេះចូល
ហៅដល់ហេើយ ហទើប ាំដដងនូវ ញ្ជដ ទាំងឡាយ ១០ លបការ ដល់
លពេះគិរមីាននធដម៏ាអាយុ ។ 
 អងដខា    អាយសះដត្ម     គិ រមីននាសស    ឥម  ទស     

 សញ្ញញ   ស ត្មេ   ដសា  អាោដធា   ឋានដសា  រដ្រិសស ភំិ     

 លាំោបហ់នេះឯង អាោធរប ់ លពេះគិរមីាននធដម៏ានអាយុ
ហនេះ រ៏មាង ប ់េះហ ផើយហៅ ហោយមយួរ ាំហពច ហលោេះោនសាថ បនូ់វ
 ញ្ជដ ទាំងឡាយ ១០ លបការហនេះ   ។ 
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ិ ិិ ិ

    វ ដ្ឋហិ   ចយសាះ     គ ិរមីនដនាា    រមហ    អាោធា    

 ឯលពេះគិរមីាននធដម៏ានអាយុ ោ៏នជា េះហ ផើយចា អាោធហនេះ  
 រថា   រហីដនា   ច   រនាយសះដត្ម    គ ិរមីននាសស   ដសា   

អាោដធា   អដហាសីរ    អាោធហនេះ  គឺលពេះគិរមីាននធដម៏ានអាយុ  
លេះបងោ់នហេើយ  ហោយ ិរោិោនសាថ បនូ់វ ញ្ជដ ទាំង ១០ 
លបការដដលលពេះអាននធហតទរ ដមថងហេើយដូហចាប េះហោយលបការដូហចបេះ
ហហាង ។           ( គិរីមននាសូប្រផ្ប្របាលី  ចរ់ដោយររិរណូ្ ៌) 

        

            បារំី ៣០  ប្រការ 

 ទី១  ឥររិ   ទានបារំី       សំបដនាន   ដសា  ភគវា 

 ឥររិ   ទានឧរបារំី    សំបដនាន   ដសា  ភគវា                                         

 ឥររិ   ទានររំរាបារំី   សំបដនាន   ដសា  ភគវា  

 លពេះដម៏ានលពេះភាគអងាហនេះ       លពេះអងាបរបូិណ៌ហោយ 
ទនោរម ី  ទនឧបោរម ី  ទនបរមតទោរម ី  ដូហចបេះផង  ។    
 ទី២  ឥររិ  សីលបារំ ី     សំបដនាន   ដសា  ភគវា 

 ឥររិ  សីលឧរបារំ ី    សំបដនាន   ដសា  ភគវា 

 ឥររិ  សីលររំរាបារំី   សំបដនាន   ដសា  ភគវា  

 លពេះដម៏ានលពេះភាគអងាហនេះ       លពេះអងាបរបូិណ៌ហោយ 
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ិ ិិ ិ

  ីលោរម ី   ីលឧបោរម ី  ីលបរមតទោរម ី ដូហចបេះផង  ។    
ទី៣     ឥររិ   ដនក្ខ ះំបារំី     សំបដនាន   ដសា ភគវា

 ឥររិ   ដនក្ខ ះំឧរបារំី      សំបដនាន   ដសា ភគវា     

 ឥររិ   ដនក្ខ ះំររំរាបារំី   សំបដនាន   ដសា ភគវា   

 លពេះដម៏ានលពេះភាគអងាហនេះ       លពេះអងាបរបូិណ៌ហោយ 
ហន ខមយោរម ី ហន ខមយឧបោរម ី ហន ខមយបរមតទោរម ី ដូហចបេះផង ។    
ទី៤   ឥររិ   រញ្ញញ បារំ ី   សំបដនាន   ដសា  ភគវា 

  ឥររិ   រញ្ញញ ឧរបារំ ី  សំបដនាន   ដសា  ភគវា                                     

 ឥររិ   រញ្ញញ ររំរាបារំី    សំបដនាន   ដសា  ភគវា  

 លពេះដម៏ានលពេះភាគអងាហនេះ       លពេះអងាបរបូិណ៌ហោយ 
 បញ្ជដ ោរម ី  បញ្ជដ ឧបោរម ី បញ្ជដ បរមតទោរម ី ដូហចបេះផង  ។   
ទី៥  ឥររិ    វ ីរយិបារំី      សំបដនាន    ដសា   ភគវា 

 ឥររិ    វីរិយឧរបារំី       សំបដនាន    ដសា   ភគវា

 ឥររិ    វ ីរយិររំរាបារំ ី  សំបដនាន    ដសា   ភគវា 

 លពេះដម៏ានលពេះភាគអងាហនេះ     លពេះអងាបរបូិណ៌ហោយ 
វរីយិោរម ី   វរីយិឧបោរម ី  វរីយិបរមតទោរម ី   ដូហចបេះផង  ។    
ទី៦   ឥររិ    ខនតីបារំ ី      សំបដនាន   ដសា  ភគវា 

 ឥររិ    ខនតីឧរបារំ ី  សំបដនាន   ដសា  ភគវា    
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ិ ិ
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 ឥររិ    ខនតីររំរាបារំី    សំបដនាន   ដសា  ភគវា  

 លពេះដម៏ានលពេះភាគអងាហនេះ      លពេះអងាបរបូិណ៌ហោយ  
ខនថិោរម ី  ខនថិឧបោរម ី   ខនថិបរមតទោរម ី   ដូហចបេះផង  ។    
ទី៧   ឥររិ សចចបារំី     សំបដនាន   ដសា  ភគវា 

 ឥររិ សចចឧរបារំ ី      សំបដនាន   ដសា  ភគវា 

 ឥររិ  សចចររំរាបារំី     សំបដនាន   ដសា  ភគវា  

 លពេះដម៏ានលពេះភាគអងាហនេះ      លពេះអងាបរបូិណ៌ហោយ  
 ចចោរម ី   ចចឧបោរម ី    ចចបរមតទោរម ី   ដូហចបេះផង  ។    
 ទ៨ី    ឥររិ អធិោឋ នបារំី           សំបដនាន   ដសា  ភគវា 

 ឥររិ  អធិោឋ នឧរបារំ ី  សំបដនាន   ដសា  ភគវា  

 ឥររិ  អធិោឋ នររំរាបារំី    សំបដនាន   ដសា  ភគវា  

       លពេះដម៏ានលពេះភាគអងាហនេះ លពេះអងាបរបូិណ៌ហោយ អធិោឌ ន
ោរម ីអធិោឌ នឧបោរម ី  អធោិឌ នបរមតទោរម ី  ដូហចបេះផង  ។                                                                                                                                                

ទី៩ ឥររិ ដំត្មត បារំី       សំបដនាន   ដសា  ភគវា                                             

 ឥររិ ដំត្មត ឧរបារំី    សំបដនាន   ដសា  ភគវា  

 ឥររិ  ដំត្មត ររំរាបារំី    សំបដនាន   ដសា  ភគវា  

 លពេះដម៏ានលពេះភាគអងាហនេះ     លពេះអងាបរបូិណ៌ហោយ 
ហមតាថ ោរម ី  ហមតាថ ឧបោរម ី  ហមតាថ បរមតទោរម ី  ដូហចបេះផង ។                                                                                                                                             
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 ទ១ី០  ឥររិ ឧដរកាខ បារំី            សំបដនាន   ដសា  ភគវា   

 ឥររិ ឧដរកាខ ររំរាបារំ ី  សំបដនាន   ដសា  ភគវា                                                                                                                                           

 ឥររិ ឧដរកាខ ររំរាបារំ ី  សំបដនាន   ដសា  ភគវា   

      លពេះដម៏ានលពេះភាគអងាហនេះ   លពេះអងាបរបូិណ៌ហោយ   
ឧហបកាខ ោរម ី ឧហបកាខ ឧបោរម ី  ឧហបកាខ បរមតទោរម ី ដូហចបេះផង។  
 ឥររ ិ សំរឹសបារំ ី       សំបដនាន   ដសា   ភគវារ   ។   

 លពេះដម៏ានលពេះភាគអងាហនេះ       លពេះអងាបរបូិណ៌ហោយ    
ោរមទីាំង  ៣០  ដូហចបេះផង  ។  
 

              ទសំុំ  ដោជឈងគររិរតុំ  

 ដោជឈដអគ    សរសអខ ដត្ម  ធមះ នុំ  វចដយា  រថា  វ រិយំបីរ  

រសសទធិ ដោជឈអគ  ច រថារដរ សមធ ដរក្ខ ដោជឈអគ   សដរតដរ  សរេទសសិ

នា   ំនិនា ស ះំទកាខ ត្ម  ោវត្ម   រហ លីក្ត្ម   សុំវរតនតិ   អភិញ្ញញ យ   

និោេ នាយ ច  ដោធិយា ឯដរន សចចវដជាន  ដសារាិ ដរ  ដហារ  សរេទា ។

 ឯក្សះឹ  សំដយ  នាដថា  ដមគគោល នោច   ក្សសរុំ   គិោដន  ទ ក្ខិ

ដរ   ទិសាេ    ដោជឈដងគ  ដទសយិ  ដរ  ច  រុំ  អភិននាិត្មេ    ដរាគ   ំញ្ច ឹស   

រុំខដណ្  ឯដរន  សចចវដជាន  ដសារាិ   ដរ    ដហារ    សរេទា ។   

 ឯក្ទា  ធ ះំរាជារិ  ដគលដញ្ញនាភិរីេិដត្ម  ច នាដរាដរន  រដញ្ញវ  
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ភណាដរត្មេ ន   សាទរំ  សដមះ ទិត្មេ   ច  អាោធា  រមហ   វ ោឋ សិ  ឋាន

ដសា  ឯដរន  សចចវដជាន  ដសារាិ    ដរ    ដហារ    សរេទា ។ 

 រហីនា  ដរ  អាោធា  រណ្ណននំបិ  ំដហសិនុំ  ំគគ ហរក្ាិដលសា  

វ  រត្មត ន របរតិធ ះំរុំ  ឯដរន  សចចវដជាន  ដសារាិ  ដរ  ដហារ   សរេទា  ។ 
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  `    ដសាេសំងគល    
 ដសាេសំងគលដញ្ចវ     នវដោក្ រតរធមះ     ចត្មត ដរា    ច  

ំហាទីបា រញ្ច  រ ទាធ  ំហាំ ន ី ដររិដ្ក្ធ ះំក្ខនាធ  េកាមវចរារថា 

រញ្ចទសរោនិច  សីលទសំហរេលុំ ដររសធ គអគ និច  ទាេ ទសបាដ្ិ

ហារយិុំ   ឯក្ដំ  រ សរា  អដ្ឋដទេ  ចនាស រិយា  រថា សរតដោជឈងគញ្ច    

ដសដ្ឋុំ   ចរ ទាសចក្ាវរតិ   ឯកាទសរសិន ូ  ដចវ  ឯដរនំងគល     

ដរដជន  សរេសរត ូ វនសសនតុ  សរេោោ  ភចនតុ  ដរ  ។ 

          ជាដោ               

      ធម ៌លមាបហ់លសាចទឹ  ហលោេះ ឬោចទឹ  ឬ ាំរាបព់ទ័ន ីមា 
ជាដោំហាជាដោ           ជាលុំំហាជាលុំ       ជាលិរំហាជាលិរ   

ជាលិរុំំហាជាលិរុំ          ំ រតិំ រតិសំបរតិ       ំ រតិំ រតុំសំបរតុំ     

ស រតុំគំិរតិ ស រតុំគំិរតិ     ំិរតយីរ  ំិរតយីរ   ទិដ្ឋោរនតោ  

ំនតោដរាគរ              ោក្រោទ រេោ    រិរតិរិរតិ  លិរតិលិរតិ     

ក្ិរតិក្ិរតិ  ំិរតិំិរតិ  ំ រតិំ រតិ ចិរតិចិរតិ  ច រតិច រតិ ធារណ្ីធារណ្ ីឥំ សស ុំ  

រាជសីមយុំ  ដខដរត  សំនាត    សដ្ឋីដយាជនសរសហសាន ិ   រ ទាធ   

ធមះ  សងោ ជាលរ   រិដក្ខដរត រ ក្ខនតុ  ស រក្ខនតុ  ជាលបាដឋា  និដ្ឋិដត្ម ។ 
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            រាជដត្ម     

 រាជដត្ម   វា   ដចរដត្ម   វា   ំន សសដត្ម   វា  

អំន សសដត្ម   វា  អគគិដត្ម វា  ឧទក្ដត្ម  វា   រីសាចដត្ម   វា  

ខាណ្ ក្ដត្ម   វា   ក្ណ្ឋ ក្ដត្ម  វា  នក្ខរតដត្ម   វា  ជនរទដរាគដត្ម   

វា   អសទធ ះំដត្ម   វា   អសទាដិ្ឋិដត្ម  វា  អសរបុរិសដត្ម   វា  

ចណ្ឌ ហរាិអសសំិគដគណ្ក្ ក្ាុរ   អហិ    វចឆិក្ំណ្ិសំបទីំ ិ  អចឆរ

រចឆសូក្រំហិស   យក្ខរក្ខសាទីហិ  នានាភយដត្ម  វា  នានាដរាគដត្ម   

វា   នានាឧរទាវដត្ម   វា   អារក្ខុំ   គហណ្ហ នតុ   ។ 

      

           ំហាដមគគោល នសូប្រ  

 ឯវហមយ    ុតាំ   ឯ ាំ   មយាំ  ភគវា  រាជគាហេ  វេិរតិ  
ហវ ុហន លនធ និវាហប ។  
១ ហតន ហខា បន  មហយន អាយសាយ   មហាហមាគាោវ ហន    
គិជឈ ូហដ  បពឝហត  វេិរតិ  អាោធិហកា  ទុ ខិហតា  ោ ាគិោហន ។   
២ អថហខា  ភគវាសាយណា    មយាំ  បដិ ោវ ន  វុដឌិហតា  
ហយន  យសាយ   មហាហមាគាោវ ហន ហតនុប ងាម ិ  ឧប ងាមតិាឝ    
បញ្ដ ហតថ   អា ហន   និ ីទិ  ។ 
  និ ជជ  ហខា ភគវា  អាយ យនថាំ  មហាហមាគាោវ នាំ  ឯតទហវា 

ិ ិ



                ប្រជ ុំធំ៌  សូប្រប្ររររតិ  ក្នុងជីវរប្រចុំថ្ងៃ         

    
 

ដោយខុ្ុំប្រះក្រ ណាអាត្មះ  ភិក្ខុវជរិធដមះ  ដសងហាក្់ ដរៀរដរៀងសប្មរ់ជា ធ ះំទាន ទុំរ័រទី 232 

ិ ិិ ិ

ច   ចច ិ ហត   ហមាគាោវ ន   ខមនីយាំ    ចចិ  ោបនីយាំ    ចចិ  ទុកាខ
ហវទន  បដិ ាមនថ ិ  ហនអភ ិាមនថិ បដិ ាហមាសានាំ  បញ្ជដ យតិ  ហន  
អភ ិាហមាតិ  ។ 
 នហមភហនថ  ខមនីយាំ  ន  ោបនីយាំ  ោឡាា  ហម ទុកាខ  ហវទន   
អភ ិាមនថ ិបដិ ាមនថិ អភ ិាហមាសានាំ បញ្ជដ យតិ ហន  បដិ ាហមាតិ ។   
  តថិហម   ហមាគាោវ ន  ហោជឈងាា មោ  មយទកាខ តា  ភាវតិា  
ពេុលី តា    អភញិ្ជដ យ      ហមាភ ធាយ     និោឝ នយ     ាំវតថនថ ិ 
 តហម  តថ  ។   
  តិហោជឈហងាា  ហខាហមាគាោវ ន មោ  មយទកាខ ហតា ភាវហិតា 
ពេុលី ហតា  អភញិ្ជដ យ   ហមាភ ធាយ   និោឝ នយ    ាំវតថតិ  ។ 
 ធមយវចិយ ហមាភ ជឈហងាា  ហខា ហមាគាោវ ន មោ  មយទកាខ ហតា  
ភាវហិតាពេុលី ហតា អភញិ្ជដ យ  ហមាភ ធាយ និោឝ នយ  ាំវតថត ិ     
 វរិយិ ហមាភ ជឈហងាា   ហខា   ហមាគាោវ ន   មោ   មយទកាខ ហតា 
ភាវហិតា ពេុលី ហតា  អភញិ្ជដ យ  ហមាភ ធាយ និោឝ នយ  ាំវតថត ិ
 បីតិ ហមាភ ជឈហងាា  ហខា  ហមាគាោវ ន  មោ   មយទកាខ ហតា  
ភាវហិតា ពេុលី ហតា អភញិ្ជដ យ  ហមាភ ធាយ និោឝ នយ   ាំវតថត ិ 
 ប សទនិ   ហមាភ ជឈហងាា  ហខា ហមាគាោវ ន មោ  មយទកាខ ហតា  
ភាវហិតា ពេុលី ហតា  អភញិ្ជដ យ   ហមាភ ធាយ និោឝ នយ  ាំវតថតិ  
  មាធិ ហមាភ ជឈហងាា  ហខា ហមាគាោវ ន មោ  មយទកាខ ហតា         
ភាវហិតា  ពេុលី ហតា  អភញិ្ជដ យ  ហមាភ ធាយ និោឝ នយ  ាំវតថត ិ    
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 ឧហបកាខ  ហមាភ ជឈហងាា   ហខា ហមាគាោវ ន មោ   មយទកាខ ហតា  
ភាវហិតា ពេុលី ហតា អភញិ្ជដ យ  ហមាភ ធាយ  និោឝ នយ   ាំវតថត ិ
 ឥហម ហខា ហមាគាោវ ន  តថ  ហមាភ ជឈងាា  មោ  មយទកាខ តា   
ភាវតិា ពេុលី ហតា អភញិ្ជដ យ   ហមាភ ធាយ និោឝ នយ  ាំវតថនថីតិ 
 តគឃ  ភគវា   ហោជឈងាា   តគឃ   ុគត  ហោជឈងាា តិ  ។ 
 ឥទមហវាច ភគវា  អតថមហន  អាយសាយ  មហាហមាគាោវ ហន 
ភគវហតា  ភា ិតាំ   អភនិនធិ ។ 
   វុដឌេិ ចាយសាយ  មហាហមាគាោវ ហន តមាា  អាោធា តថា បេីហន 
ចាយ យហតា  មហាហមាគាោវ ន សហសា  អាោហធា  មហហា ីតិ  ។ 
      

     ជីវទានបាដឋា  

 ជីវទិនោហោ  ។  អតទិឧណា  សវជិហោ    ធហមាយ ហោហ     
 អនុតថហរា      ពឝ តថេិ      តាយតាំតឝាំ      តណាា េិហទវហត     
បរវិហជរាជទហណឍ     អនុ សនមហ ពរហគឃន       ហគភុជហគអកាល
មរហណន    ច     ពឝសាយ មរណាមុហតាថ      ថហបតាឝ      កាលមរណាំ           
ត ានុភាហវន   ហហាតុ   ហទហវា   ច ុខី ទ  ។  
 និពុទន ីលាំ   មាទនាំ  ធមយាំ ុចរតិាំ ចហរត ានុហវន   
ហហាតុហទហវា   ច ុខី ទ  ។   
 លិ ខិតាំចិនថិតាំបូជាំ  ធារណាំ វា ចនាំគរុ ាំបហរ ាំ ហទ នាំ ុតាឝ ត
 ាយុបវឌណតិ  ។   

ិ ិ
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   ាតាឝ   ពុទនរតនាំ   ឱ្ ថាំឧតថមាំ    វរ ាំ  េិតាំ  ហទវមនុ ានាំ    
ពុទនហតហជន   ហសាតទិន ន សនថុបទធវា   ហពឝ ទុកាខ វូប ហមនថុហត ។  
   ាតាឝ  ធមយរតនាំ ឱ្ ថាំ ឧតថមាំ  វរ ាំ  បរឡិាេូប មនាំ   ធមយ
ហតហជន  ហសាតទិន  ន សនថុបទធវា   ហពឝ  ភោវូប ហមនថុហត  ។  
   ាតាឝ    ងឃរតនាំ  ឱ្ ថាំ   ឧតថមាំ វរ ាំ  អាេុហនយរាំ  ោេុ  
ហនយរាំ    ងឃហតហជន    ហសាតទិន  ន សនថុបទធវា   ហពឝ  ហរាគ្មវូប 
 ហមនថុហត   ។  
តហតាពុទនរតនាំ  អនុ សរតិាឝ    អតាទ យ   េិតាយ    ុខាយ   ហទវ 
មនុ ានាំ  ឥតិបិ  ហសា  ភគវា  អរេាំ   មាយ  មភុហទន    វជិាជ ចរណ 
 មផហនប   ុគហតា  ហោ វទូិ  អនុតថហរា  បុរ ិទមយសារថិ   តាទ    
ហទវមនុ ានាំ  ពុហទន    ភគវាត ិ ។ 
 ហសា ឥមាំ ហោ ាំ  ហទវ ាំ  មារ ាំ  លពេយ ាំ   សមណ
លោេយណឹ   បជាំ    ហទវមនុ សាំ    យាំ   អភញិ្ជដ      ចឆិ តាឝ    
បហវហទតិ  ហសា ធមយាំ  ហទហ តិ  អាទិ លាណាំ  មហជឈ លាណាំ
បរហិោសាន លាណាំ   សាតទាំ ពរញ្ជនាំ   ហ វលបរបុិណតាំ  បរ ុិទនាំ    
លពេយចរយិាំ   បកាហ តិ  ។   
សាធុ ហខា  បន  តថា   រូោនាំ   អរេតាំ   ទ សនាំ   ហហាតីតិ ។ 
 ឯហតន   ចចវហជជន   ហហាតុ  ហត   ហសាតទ ិ   មងាលាំ  ។  
 តហតា  ធមយរតនាំ   អនុ សរតិាឝ     អតាទ យ  េិតាយ ុខាយ  
ហទវមនុ ានាំ   សាឝ កាខ ហតា   ភគវតា    ធហមាយ     នធិដឌិហកា  អកា
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លិហកា  ឯេិប សហិកា  ឱ្បនយិហកា  បចចតថាំ ហវទតិហញ្ឝ   វញិ្ដូ េីតិ ។ 
 ឯហតន    ចចវហជជន  ហហាតុ  ហត  ហសាតទិ   មងាលាំ  ។  
 តហតា   ងឃរតនាំ   អនុ សរតិាឝ   អតាទ យ េិតាយ  ុខាយ 
ហទវមនុ ានាំ  ។   
  ុបដិបហនប    ភគវហតា   សាវ  ហងោ    ឧជុបដិបហនប     
ភគវហតា សាវ  ហងោ  ញាយបដិបហនប   ភគវហតា  សាវ  ហងោ  
សាមចីបិដិបហនប   ភគវហតា  សាវ  ហងោ  យទិទាំ  ចតាថ រ ិ  បុរិ  
 យុគ្មនិ   អដឌិ   បុរ ិបុគាោ  ឯ    ភគវហតា   សាវ  ហងោ    
អាេុហនហយាោេុហនហយា   ទ ខិហនហយា    អញ្ជ លិ រណីហោ 
អនុតថរ ាំ  បុញ្ដ ហ ខតាំ    ហោ  ាត ិ។   
 ឯហតន     ចចវហជជន   ហហាតុ   ហត   ហសាតទ ិ  មងាលាំ  ។  
 ហភ ជជាំ  ហទវមនុ ានាំ ហោណិ ាំ  តិតថ ាំខារ ិាំ   ដុ ាំអមភិ
លាំរ ាំហ វ  នហញ្ច វ ពឝពាធ ឹ វនិ សនថុ  ។  
ឯ ទឝិតិទិនាំ  ចតុ   បញ្ច    ឆ តថទិនាំ  តថាោវ  ទុកាខ   វនិ សនថុ ។ 
 ជីវទិនាំ    ហរានថុ   ហត  ជីវទិនាំ   ទទនថ ស   អាយុ  វហណាត   
 ុខាំ ពលាំ  ជីវទិននុភាហវន  ហហាតុ ហទហវា ច  ុខី   ទ ។  
ជីវទិនញ្ច   ហោ  ទតាឝ   ឱ្ ថាំ   ឧតថមាំ   វរ ាំ   ររីទុ ខាំ  នហ តិ ។     
 ហភ ជជាំ     ទនមុតថមាំ    តសាយ ហរយរ     លាណាំ     និចយាំ   
 មផរាយិ ាំ បុញ្ជដ និ   បរហោ  ឹយ   បតិោឌ    ហហានថ ិ ោណិនាំ  ។ 
 ឥមនិ   ជីវទិហនន   តុមាា  ាំ     ឹ   ភវ ិសតិ  ។   
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 ទីឃ្លយុកា    ហហានថុ      ុខិតា  ហហានថុ ពឝទ   ។  
 ជីវទិនាំ   ទទនថ ស  អាយុ   វហណាត   ុខាំ  ពលាំ ទីឃ្លយុកា  
ហហានថុ   ុខិតា  ហហានថុ   ពឝទ  ។   
 ជីវទិនាំ   មេបជលាំ ហោ ហសា ទទតិ    ាចចាំ  ីលវហនថ ុ 
តាទិ ុ  នន  ទនាំ  វរ ាំ  ទតាឝ   ។ 
 ជីវទិនាំ មេបជលាំ ឯវ ាំ មេិទនិោ ឯសាយទិទាំ បុញ្ដ មផទ   
តសាយ   ធីរា  ប ាំ នថិ   បណឍិ តា    តបុញ្ដតាំ  ។  
 ហតន  ពុទន នុភាហវន   ហតន   ធមាយ នុភាហវន    ហតន    ងោ
នុភាហវន  ពឝូបទធវា  វនិ សនថុ ហតន ទននុភាហវន ហតន   ីោនុ
ភាហវន  ហតន  ភាវននុភាហវន   ហតន    ចាច នុភាហវន   ពឝូបទធវា   
វនិ សនថុ ។  
 ជីវទិននុភាហវន  ទុ ខហរាគភោ   ហវរាហសាកា  តថូចុបទធវា   
អហនកាអនថ  ោបិ   វនិ សនថុ  អហ  ហតា ។  
 នតទ ិ ហម   រណាំ   អញ្ដ ាំ  ពុហទន   ធហមាយ   ហងោ ហម   រណាំ    
វរ ាំ  ឯហតន   ចចវហជជន  ហហាតុ   ហត  ហសាតទិ  មងាលាំ ។    
 យាំ    ិញ្ច ិ  រតនាំ  ហោហ   វជិជតិ  វវិធិាំ  បុថុរតនាំ  ពុទន មាំ 
នតទិ  តសាយ   ហសាតទី    ភវនថុ   ហត ។  
 យាំ    ិញ្ច ិ   រតនាំ  ហោហ    វជិជត ិ វវិធិាំ   បុថុរតនាំ  ធមយ មាំ  
នតទិ   តសាយ    ហសាតទី   ភវនថុ   ហត ។  
 យាំ  ិញ្ច ិ  រតនាំ  ហោហ    វជិជតិ   វវិធិាំ  បុថុរតនាំ   ងឃ មាំ  
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នតទិ   តសាយ   ហសាតទី   ភវនថុ   ហត ។  
 ភវតុ    ពឝមងាលាំ  រ ខនថុ    ពឝហទវតា   ពឝពុទន នុភាហវន   
 ពឝធមាយ នុភាហវន  ពឝ ងោនុភាហវន   ទ ហសាតទ ី ភវនថុ  ហត ។  
 ន ខតថយ ខភូតានាំ   ោបគាេនិវារណា   ជីវទិននុភាហវន   
េនថឝ   ហត ាំ  ឧបទធហវ ។   
       

     ំហាច នាដោជឈងគស រតបាដឋា  

     ឯវហមយ   ុតាំ  ឯ ាំ   មយាំ   ភគវា   រាជគហេ   វេិរតិ    
ហវ ុវហន    លនធ និវាហប  ។   
 ហតន  ហខា  បន  មហយន  ភគវា  អាោធិហកា  ហហាតិ  
ទុ ខិហតា  ោ ាគិោហន ។  
 អថហខា    អាយសាយ     មហាចុហនធ     សាយណា  មយាំ   
បដិ ោវ ន  វដិឌិហតា  ហយន   ភគវា  ហតនុប ងាម ិ  ឧប ងាមតិាឝ
ភគវនថាំ   អភវិាហទតាឝ    ឯ មនថាំ   និ ីទិ   ។ 
 ឯ មនថាំ  និ ិនបាំ ហខា  អាយ យនថាំ   មហាចុនធាំ  ភគវាឯតទហវា
ច  នដិភនថុ  តាំ  ចុនធហោជឈងាា តិ  ។    
  តថិហម  ភហនថហោជឈងាា   ភគវតា   មយទកាខ តា  ភាវតិា     
ពេុលី តា  អភញិ្ជដ យ   ហមាភ ធាយ  និោឝ នយ    ាំវតថនថិ  ។  
  តហម  តថ  ត ិហមាភ ជឈហងាា  ហខា ភហនថ ភគវតា  មយទកាខ
ហតា  ភាវហិតា  ពេុលី ហតា  អភញិ្ជដ យ   ហមាភ ធាយ   និោឝ នយ    
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  ាំវតថត ិ  ធមយវចិយ ហមាភ ជឈហងាា   ហខា ភហនថ  ភគវតា   មយ
ទកាខ ហតា ភាវហិតា ពេុលី ហតា អភញិ្ជដ យ  ហមាភ ធាយ  និោឝ នយ     
 ាំវតថត ិ។  វរិយិ ហមាភ ជឈហងាា  ហខា ភហនថ  ភគវតា   មយទកាខ ហតា 
ភាវហិតា ពេុលី ហតា  អភញិ្ជដ យ  ហមាភ ធាយ និោឝ នយ   ាំវតថត ិ   
 បីតិ ហមាភ ជឈហងាា  ហខា ភហនថ  ភគវតា   មយទកាខ ហតា ភាវហិតា 
ពេុលី ហតា អភញិ្ជដ យ   ហមាភ ធាយ និោឝ នយ   ាំវតថតិ  ។  
 ប សទន ិ  ហមាភ ជឈហងាា   ហខា  ភហនថ   ភគវតា    មយទកាខ ហតា        
ភាវហិតា ពេុលី ហតា អភញិ្ជដ យ  ហមាភ ធាយ  និោឝ នយ   ាំវតថត ិ 
  មាធិ ហមាភ ជឈហងាា     ហខា   ភហនថ   ភគវតា   មយទកាខ ហតា  
ភាវហិតា   ពេុលី ហតា    អភញិ្ជដ យ     ហមាភ ធាយ      និោឝ នយ     
 ាំវតថត ិ ។   
 ឧហបកាខ    ហមាភ ជឈហងាា   ហខា ភហនថ  ភគវតា  មយទកាខ ហតា   
ភាវហិតា ពេុលី ហតា  អភញិ្ជដ យ  ហមាភ ធាយ និោឝ នយ   ាំវតថតិ  
 ឥហម  ហខា   ភហនថ   តថ  ហោជឈងាា   ភគវតា    មយទកាខ ហតា  
ភាវហិតា ពេុលី ហតា អភញិ្ជដ យ  ហមាភ ធាយ និោឝ នយ  ាំវតថនថីតិ 
 តគឃ  ចុនធហោជឈងាា    តគឃ   ចុនធ   ហោជឈងាា តិ   ។  
 ឥទមហវា ចាយសាយ  មហាចុហនធ   មនុហញ្ជដ   តាទ  អហហា ិ   
វុដឌេិ  ច ភគវាតមាា   អាោធា  តថា បេីហន  ច  ភគវាហតាហសា     
អាោហធា  អហហា ីតិ  ។  
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                     ំហាដំរតិសូប្រ             

 មហាហមតិថ ូលត  ។ ហមតថិ ុតថាំ   រតនញ្ច   ខនន     ោនដិយាំ  
តថាធជគាាំ    អងាុលិមាលញ្ច   ទិសាោលញ្ច      តថមាំ    អដឌវ ីតិ     
ហោជឈងា   ញ្ចបរតិថាំ   អដឌមងាលាំ ។  
 ហ យរថីទាំ  ឯកា  ទ ហមតិវុតថាំ មារវជិញ្ច     ុខញ្ចឥ ិគិ
លិគីរមិាននធាំ  ហមាគាោវ ន  ញ្ច ចុនធញ្ច     សបាំ  ហមារបរតិថាំ   ុរយិាំ
ចនធហញ្ច វ ឆនធនថាំវដថ ជាត ាំរាេុលញ្ច   បរតិាថ និ ិរសាច ហោកានញ្ច   
េិតាយ  អតថហន សាវ  ស  ច  មាតាបិតូនាំ   ោឝ និចតុពឝី    
 តិពុហទនហនវ   បកា ិតានិ   អតាទ យ  េិតាយ   ុខា យ ពឝ ស   
ហោ  ាតឥិហម   មាតាបិតហរា  បរហោ ាំ  គនថឝ   ឥធ  សា ហន   
អហវរា  ហហានថុ   ុខិតា ហហានថុ និទធុកាខ  ហហានថុ  អពាបជា  ហហានថុ   
អនីឃ្ល  ហហានថុ   ទីឃ្លយុកា  ហហានថុ  អហរាគ្ម  ហហានថុ   មផតថីេិ     
 មជិឈនថុ      ុខី    អតាថ នាំ   បរេិរនថុ  ។  
 ឥហម ភាគភគិ  នីញាតិមតិថសា  ហោេិតពទនុ ុល ហាយ  
កាអហវរា ហហានថុ    ុខិតា   ហហានថុ និទធុកាខ   ហហានថុ    អពាបជា  
ហហានថុ    អនីឃ្ល   ហហានថុ    ទីឃ្លយុកា   ហហានថុ  អហរាគ្ម  ហហានថុ   
 មផតថីេិ    មជិឈនថុ   ុខី អតាថ នាំ បរេិរនថុ ។  
 ឥហម  រាជាហនហទវា  ធិបតី បុតថទរា   អមចាច     រាជ
បរវិារា   ហ នបតី   ពលោេន ទ ទ ី   េតទិអ ស
ហគ្មណមេឹសាទហោ   ុខី   អតាថ នាំ   បរេិរនថុ  ។    
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 ឥម យឹ  គ្មហមវា   និគហមវា  ជនបហទវា   អរហញ្ដវា   ហពឝ  
 តាថ   អហវរា  ហហានថុ   ុខិតា  ហហានថុ  និទធុកាខ   ហហានថុ អពាបជា   
ហហានថុ   អនីឃ្ល   ហហានថុ    ទីឃ្លយុកា    ហហានថុ  អហរាគ្ម  ហហានថុ   
 មផតថីេិ   មជិឈនថុ   ុខី  អតាថ នាំ   បរេិរនថុ ។  
 ឥហម   មនុ ា   ច រតិថិនធិវញ្ច    ឥ ទី  វា បុរហិសា  វា   ុមាហរា  
វា   ុមារ ី  វាហយចវុឌា  ហយចទេរា  ហយចោោ  ហយចបណឍិ តា  
អទន ហចវ   ទលិទន   ច   ហពឝ   តាថ   អហវរា   ហហានថុ    ុខិតា   
ហហានថុ   និទធុកាខ   ហហានថុ   អពាបជា   ហហានថុ  អនីឃ្ល     ហហានថុ     
ទីឃ្លយុកា   ហហានថុ  អហរាគ្ម  ហហានថុ   មផតថីេ ិ  មជិឈនថុ   ុខ ី  
អតាថ នាំ បរេិរនថុ ។  
 អយាំ    ុរហិោ ច  អយាំ  ចហនធ   ច  វរុហណា ច នហគ្ម  ច  
ភារទឝ ហជា ច  ុបហណាត  ច  េមផតី  ហទវាមេិទនិកា មហានុភាវា    
ច   ហពឝ   តាថ   អហវរា  ហហានថុ   ុខិតា  ហហានថុ  និទធុកាខ  ហហានថុ   
អពាបជា ហហានថុ អនីឃ្ល ហហានថុ  ទីឃ្លយុកា  ហហានថុ  អហរាគ្ម  
ហហានថុ    មផតថីេិ   មជិឈនថុ    ុខី   អតាថ នាំ  បរេិរនថុ  ។ 
   ឥហម   ចាតុមយហារាជិកាហទវា   តាវតឹសាហទវា    ោមាហទវា    
តុ ិតាហទវា  និមាយ នរតីហទវា បរនិមយតិវ វតថី  ហទវា  ោវលពេយ
ហោកា  លពេយោរ ិជាជ   លពេយបហរាេិតា   មហាលពហាយ    បរតិាថ ភា     
អបផមាណាភា  អាភ សរា  បរតិថ ុភា  អបផមាណ ុភា   ុភ 
 ិណា កា  ហវេបជោ  អ ញ្ដ ិ   តាថ    អវហិា     អតបា ុទ ា 
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 ុទ ស ីអនដិឌកា ។  
 អាកាសានញ្ជច យតនាំ     វញិ្ជដ ណញ្ជច យតនាំ     អា ិញ្ចញ្ជដ  
យតនាំ  ហនវ ញ្ជដ ន   ញ្ជដ យតនាំ  មហាលពេយ   ងាខ រា   បឋវតី
លហតា  ោវភវគា មនថ   ហតាចអវជិជេិតាឝ    ោវច ាវា   ហ  ុបរ ិ
យនថ  ឥតរា   ហពឝ   តាថ   អបផទ វា  ទិបទ  វា  ចតុបផទ  វា  
ពេុបផទ  វា  ប ខីេិ  វា ជហលេិ  វា  ថហលេិ   វា  អនថលិហ ខេិ  
វា  ហពឝ   តាថ អហវរា  ហហានថុ    ុខិតា  ហហានថុ   និទធុកាខ    ហហានថុ     
អពាបជា ហហានថុ  អនីឃ្ល  ហហានថុ ទីឃ្លយុកា  ហហានថុ  អហរាគ្ម  
ហហានថុ    មផតថីេិ   មជិឈនថុ    ុខី   អតាថ នាំ  បរេិរនថុ  ។   
 ឥហម  និរហយ  អដឌនិរហយ ុ    ញ្ជ ីហវ ុ  កា  ហតថ ុ 
 ងោហត ុ  ហរារហវ ុ  មហាហរារហវ ុ តាបហន ុ  មហាតាបហន ុ   
អវចីី ុ     មហាអវចីី ុ      ហោេ ុមា ុី     មហាហោេ ុមម ុី  
 ិមភលិរុហ ខ  វា ខារនទិោវា  អងាា របពឝហត  វា  អយាំ   មហាបវ ី 
ោវ  ហសា   មហានិរ  ហយ ុ  ហពឝ   តាថ   ហោ នថហយ ុ ។ 
  តាថ កាយ ហមយន   វា   ឧហបផហតា   ហបហតា    អហលណហតា  
អ រណហតា  មម បញ្ជដ នុភាហវន  មម  ហមតាថ នុភាហវន   មម  
មហា រុណានុភាហវន  មម  មុទិតានុភាហវន  មម  ឧហបកាខ នុភាហវន  
 ហពឝ ហត  និរយ  តាថ   អហវរា  ហហានថុ    ុខិតា  ហហានថុ  និទធុកាខ   
ហហានថុ   អពា បជា  ហហានថុ អនីឃ្ល  ហហានថុ  ទីឃ្លយុកា  ហហានថុ  
អហរាគ្ម  ហហានថុ   មផតថីេិ  មជិឈនថុ ុខី  អតាថ នាំ  បរេិរនថុ ។ 
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    ំហាសំ័យសូប្រ   
 ឯវហមយ   ុតាំ   ឯ ាំ    មយាំ  ភគវា  ហ ា ុ  វេិរតិ
 បិលវតទុ យឹ  មហាវហន  មេតា  ភ ិខុ ហងឃន   ទន ឹ  បញ្ចមហតថេិ 
ភ ិខុ ហតេិ   ហពឝហេវ   អរេហនថេិ  ។  
 ទ េិ  ច ហោ ធា តូេ ិហទវតា ហយភុហយរន  នបិបតិតា  
ហហានថិ   ភគវនបាំ   ទ សនយ   ភ ិខុ ងឃញ្ច  ។  
 អថហខា  ចតុនបាំ    ុទន   វា កាយិកានាំ   ហទវានាំ   ឯតទ
ហហា ិ   អយាំ  ហខា   ភគវា    ហ ា ុ   វេិរតិ    បិលវតទុ យឹ    
មហាវហន   មេតា  ភ ិខុ ហងឃន   ។   
   ទន ឹ  បញ្ចមហតថេិ ភ ិខុ ហតថេិ  ហពឝហេវ  អរេហនថេិ ។  
 ទ េ ិច ហោ ធាតូេិ ហទវតា  ហយភុហយរន   នបិបតិតា    
ហហានថិ   ភគវនថាំ  ទ សនយ   ភ ិខុ ងឃញ្ច  ។  
 យនបូន មយមផ ិហយន ភគវា ហតនុប ងាហមយាម  ឧប ងា
មតិាឝ   ភគវហតា   នថិហ    បហចច ថា  ភាហ យាមាតិ ។       
 អថហខា   តា  ហទវតា  ហ យរថាបិ   នមពលវា   បុរហិសា   
 មយញិ្ជ ិតាំ  វា  ោេាំ បសាហរយរ  បសារតិាំ  វា  ោេិ មយហិញ្ជយរ    
ឯវហមវ   ុទន វាហ  ុ  ហទហវ ុ  អនថរេិតា ភគវហតា បុរហតា ោតុរ
េាំ ុ។  អថហខា  តា ហទវតា  ភគវនថាំ  អភវិាហទតាឝ   ឯ មនថាំ  អដឌាំ ុ 
 ឯ មនថាំ  ឋតិា ហខា  ឯកា ហទវតា ភគវហតា  នថិហ  ឥមាំ    
គ្មថាំ  ភា ិ   មហា មហោ   បវន យឹ    ហទវកាោ      មាគតា  
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អាគតមា   ឥមាំ   ធមយ មយាំ   ទ ខិតាហយវ    អបរាជិត ងឃនថិ  ។  
 អថាហខា  អបរា  ហទវតា  ភគវហតា   នថិហ    ឥមាំ   គ្មថាំ  
អភា ិ  តលត  ភ ិខហវា   មាទេាំ ុ  ចិតថាំ   អតថហន   ឧជុ ម ាំ ុ  
សារថីវ  ហនតាថ និ    ហេតាឝ    ឥស្តនធិោនិ  រ ខនថ ិបណឍិ តាត ិ ។  
 អថហខា    អបរា   ហទវតា   ភគវហតា   នថិហ    ឥមាំ   គ្មថាំ   
អភា ិ  ហឆតាឝ   ខីលាំ  ហឆតាឝ   បលីឃាំ  ឥនធខីលាំ  ឱ្េចចមហនជា  
ហត  ចរនថ ិ  ុទន   វមិោ   ច ខុមតា    ុទនថ    ុ ូ    នគ្មតិ  ។  
 អថហខា   អបរា   ហទវតា  ភគវហតា    នថិហ     ឥមាំ   គ្មថាំ  
អភា ិ  ហយ   ហ ចិ   ពុទនាំ   រណាំ    គតា  ហ ន  ហត  គម ិសនថិ   
អោយភូម ិ បហាយ  មានុ ាំ ហទេាំ  ហទវកាយាំ  បរបូិហរ សនថីតិ  ។  
អថហខា   ភគវា   ភ ិខូ  អាមហនថ ិ   ហយភុហយរន   ភ ិខហវ    ទ  ុ  
 ហោ ធាតូ ុ    ហទវតា   នបិបតិតា  តថាគតាំ  ទ សនយ 
ភ ិខុ ងឃញ្ច   ហយបិ  ហត ភ ិខហវ  អហេ ុាំ  អតីតមទន នាំ  អរេហនថ   
 មាយ  មភុទន   ហត មផ ិភ វនថ នាំ ឯតបរមាហយវ  ហទវតា   នបិបតិ
តា  អហេ ុាំ    ហរយរថាបិ   មយាាំ    ឯតរេិ  ។  
 ហយប ិ  ហត  ភ ិខហវ  ភវ ិសនថិ   អនគតមទន នាំ  អរេហនថ   
 មាយ  មភុទន  ហត មផ ិភគវនថ នាំ ឯតបរមាហយវ ហទវតា  នបិបតិតា  
ភវ ិសនថិ  ហ យរថាបិ  មយាាំ  ឯតរេិ  ។  
 អាចិ ខិ ាម ិ  ភ ិខហវ  ហទវកាោនាំ  នមានិ   ិតថយិ ាម ិ  
ភ ិខហវ   ហទវកាោនាំ   នមាន ិ  ហទ ិ ាម ិ  ភ ិខហវ  ហទវកាោនាំ  
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នមានិ   តាំ ុណាថ   សាធុ ាំ   មន ិ ហរាថ  ភា ិ ាមតីិ   ។  
 ឯវមមហនថតិ   ហខា    ហត   ភ ិខូ   ភគវហតា    បចចហ ា ុាំ  ។   
ភគវា ឯតទហវាច   ិហោតមនុ  ាម ិយតទ  ភុមាយ  តទ សតិា ។  
    ហយ   ិតា គិរតិពមរ ាំ  បេិតតាថ    មាេិតា  បុថូ   ីហាវ   
 លវីន  ហោ េាំ សាភ ិមមុហន ឱ្ទតមនសា  ុទន  វបិផ នបម  
នវោិ   ភហិយា   បញ្ច    ហត  ញតាឝ    វហន    បិលវតទហវ   តហតា 
អាមនថយិ   តាទ   សាវហ   សា ហន   រហតហទវកាោ   អភ ិានថ ហត 
វផិ្ដនថ  ភ ិខហវា  ហត  ច  អាតបផម រុ ាំ   ុតាឝ    ពុទន ស   សា នាំ  
ហត មាតុរេុ  ញាណាំ    អមនុ ាន   ទ សនាំ   អហបផហ     ត
មទធ ខុ ាំ  េ សាំ  អថ តថរ ឹ តាំ  ឯហត   េ ានាំ   អមនុ ាន
មទធ ុាំ  អហបផហ   ននធមទធ ខុ ាំ  ទិសា   ោឝ   ផុោ អេុាំ តញ្ច   ពឝាំ
អភញិ្ជដ យ  វ   វ ខិតាឝ ន   ច ខុមា   តហតា   អាមនថយិ  តាទ   សាវហ    
សា ហន   រហត    ហទវកាោ   អភ ិានថ    ហត   វជិានថ  ភ ិខហវា  
ហយ  ហវាេាំ   ិតថយិ ាម ិ គិរាេិ  អនុបុពឝហសា   តថ េ ា វ 
យកាខ   ភុមយ  កាបិលវតទវា    ឥទនិមហនថ     ជុតិមហនថ      វណត វហនថ     
យ  សហិន  ហមាទមាន   អភកិាា មុាំ   ភ ិខូនាំ   ម ិ ឹ  វនាំ  ។   
 ឆ េ ា   ហេមវតា  យកាខ    ននតថវណតិ ហន  ឥទនិមហនថ   
ជុតិមហនថ  វណត វហនថ  យ  សហិន  ហមាទមាន   អភកិាា មុាំ   ភ ិខូនាំ    
 មតិឹ  វនាំ  ។    
 សាតាគិរា គិ េ ា  យកាខ   ននតថវណតិ ហន   ឥទនិមហនថ   
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ជុតិមហនថ   វណត វហនថ    យ  សហិន   ហមាទមាន  អភកិាា មុាំ  ភ ិខូនាំ  
 មតិឹ  វនាំ ។   
 ឥហចចហត    ហសា     េ ា    យកាខ    ននតថវណតិ ហន
ឥទនិមហនថ    ជុតិមហនថ    វណត វហនថ    យ  សហិន    ហមាទមាន   
អភកិាា មុាំ    ភ ិខូនាំ     មតិ ឹ  វនាំ   ។    
 ហវ ាមតិាថ    បញ្ច តា យកាខ   ននតថវណតិ ហន  ឥទនិមហនថ    
ជុតិមហនថ   វណត វហនថ    យ  សហិន  ហមាទមាន  អភកិាា មុាំ  ភ ិខូនាំ   
 មតិឹ  វនាំ  ។  
  ុមមហិរា    រាជគេិហកា    ហវបុលវ សនិ   ហវ នាំ    ភហិយានាំ  
 ត េ សាំ យកាខ នាំ បយិរូោ តិ  ុមមហិរា រាជគេិហកា ហសាោគ   
 មតីឹ វនាំ ។  
 បុរមិញ្ច  ទិ ាំ  រាជា  ធតរហោឌ  បសា តិ គននោឝ នាំ អាធិបតិ   
មហារាជា   យ  ស ិ   ហសា  បុតាថ បិ  ត ស ពេហវា  ឥនធនមា   
មេពឝោ ឥទនិមហនថ  ជុតិមហនថ  វណត វហនថ  យ  សហិន ហមាទមាន   
អភកិាា មុាំ   ភ ិខូនាំ   មតិឹ  វនាំ ។  
 ទ ខិណញ្ច   ទិ ាំ  រាជា  វរុិហឡាា    តបផសា តិ    ុមមណាឍ នាំ   
អាធិបតិ មហារាជា  យ  សហិសាបុតាថ បិ ត ស ពេហវា ឥនធនមា     
មេពឝោ ឥទនិមហនថ  ជុតិមហនថ  វណត វហនថ  យ  សហិន ហមាទមាន   
អភកិាា មុាំ ភ ិខូនាំ   មតិឹ  វនាំ ។  
 បចឆិមញ្ច  ទិ ាំ រាជា  វរូិបហកាខ   បសា តិ  នគ្មនាំ  អាធិបតិ 
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មហារាជា  យ  ស ិ  ហសា  បុតាថ បិ  ត ស  ពេហវា ឥនធនមា      
មេពឝោ    ឥទនិមហនថ      ជុតិមហនថ      វណត វហនថ      យ  សហិន 
ហមាទមាន    អភកិាា មុាំ    ភ ិខូនាំ   មតិឹ  វនាំ ។  
 ឧតថរញ្ច  ទិ ាំ រាជា  ុហវរា តបផសា តិ  យកាខ នាំ  អាធិបតិ   
មហារាជា   យ  ស ិ   ហសាបុតាថ បិ  ត ស  ពេហវា  ឥនធនមា   
មេពឝោ ឥទនិមហនថ  ជុតិមហនថ  វណត វហនថ  យ  សហិន ហមាទមាន   
អភកិាា មុាំ   ភ ិខូនាំ    មតិី  វនាំ ។  
 បុរមិទិ ាំ ធតរហោឌ  ទ ខិហណន  វរុិ ាហកា  បចឆិហមន  វរូិបហកាខ   
 ុហវហរា ឧតថរ ាំ  ទិ ាំ ចតាថ ហរា  ហត មហារាជា  មនថ  ចតុហរា  ទិសា    
ទទធលវមាន  អដឌាំ ុ  វហន  កាបិលវតទហវ  ហត ាំ មាោវហិន  ទសា   
អាគូ   វញ្ចនិកា   ោ មាោ   ុហដណឍុ  ហវហដណឍុ   វដូិ  ច  វដុិហតា     
 េ  ចនធហន  កាមហ ហោឌ   ច  ិនបុឃណឍុ   និឃណឍុ   ច  បនហទ   
ឱ្នមហញ្ជដ   ច  ហទវ ូហតា  ច មាតលិ    ចិតថហ ហន   ច  គននហោឝ    
នហឡារាជា ជហន ហភា អាគូ បញ្ច  ិហខា ហចវ  តិមភរូ  ុរយិវចឆសា   
ឯហត  ចហញ្ដ   ច  រាជាហន   គននោឝ     េ   រាជុភ ិ ហមា   ទមាន   
មភកិាា មុាំ    ភ ិខូនាំ   មតិឹ  វនាំ ។  
 អថាគូ នភសា នគ្ម  ហវសាោ   េតចឆកា   មភល ស 
តរា អាគូ ោោគ្ម  េ ញាតិភ ិ ោមូន ធតរោឌ  ច អាគូ    
នគ្ម យ  ស ិ ហន ឯវា វហណាត  មហានហគ្ម ហសាោគ  មតិឹ     
វនាំ  ។    ហយនគរាហជ   េសាេរនថិ   ទិោឝ    ទិជា  ប ខិ   វ ុិទន 
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ច ខូ  ហវហាយសា  ហត   វនមជឈ បតាថ  ចិលតា   ុបណាត   ឥតិ ហត   
នមាំ  អភយនថទ   នគ   រាជានមា ិ   ុបណត ហតា  ហខមមកា ិ  
ពុហទន   ណាា េិវាចាេិ ឧបវ ាយនថ  នគ្ម  ុបណាត   រណម ាំ ុ    
ពុទនាំ   ជិតា  វជិរេ ហតទន  មុទធាំ  អ ុរា  ិតា ភាតហរា  វា វហ ស
ហត ឥទនិមហនថ   យ  សហិន   កាល   ញ្ជជ   មហាគិសាយ   អ ុរា    
ទនហវឃសា  ហវបចិតថិ   ុចិតថិ ច  បហារាហទ  នមុច ី េ តញ្ច   
ពលិបុតាថ នាំ   ហពឝ  ហវហរាចនមកា   នបយាិតាឝ    ពលីហ នាំ   រាេុ
ភទធមុោគមុាំ   ម  ហោទនិ  ភនធហនថ  ភ ិខូនាំ   មតិ ឹ វនាំ ។ 
  អាហោ ច  ហទវា បឋវ ី ច  ហតហជា  វាហោ  តទគមុាំ  វរុណា  
វារុណា  ហទវា  ហសាហមា  ច យ សា   េ   ហមតាថ     រុណា   
កាយិកា   អាគូ  ហទវា   យ  សហិន   ទហ ហត   ទ ធា   កាោ   
 ហពឝ  ននតថវណតិ ហន ឥទនិមហនថ  ជុតិមហនថ  វណត វហនថ  យ  សហិន    
ហមាទមាន   អភកិាា មុាំ   ភ ិខូនាំ    មតិី   វនាំ ។  
 ហវណឍូ   ច  ហទវា   េលីច  អ មា  ច  ទុហវ យមា  ចនធ
 សូបនិសា ហទវា ចនធមាគូ  បុរ ខិតា   ុរយិ សូបនិសា ហទវា   
 ុរយិមាគូ  បុរ ិខិតា  ន ខតាថ និ   បុរ ខិតាឝ    អាគូ   មនធពោេកា  
វ ូនាំ  វា ហវា  ហ ហោឌ    ហកាា  ោគ   បុរនិធហទ  ទហ ហត ទ ធា   
កាោ   ហពឝ  ននតថវណតិ ហន  ឥទនិមហនថ    ជុតិមហនថ     វណត វហនថ    
យ  សហិន   ហមាទមាន  អភកិាា មុាំ   ភ ិខូនាំ   មតិឹ  វនាំ ។  
 អថាគូ   េគូ  ហទវា  ជលមគាិ  ិខារវិ  អរដិឌកា  ច ហរាជា 
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ច  ឧមាយ   បុបជនិភា ិហន វរុណា  េធមាយ   ច អចចុតា ច អហនជកា  
 ុហលយររុចិរា  អាគូ  អាគូ  វា  វា វហន ិហន  ទហ ហត  ទ ធា  
កាោ ោឝ    ននតថវណតិ ហន    ឥទនិមហនថ     ជុតិមហនថ    វណត វហនថ   
យ  សហិន   ហមាទមាន   អភកិាា មុាំ   ភ ិខូនាំ   មតិឹ   វនាំ ។ 
   មាន    មហា មាន    មានុសា   មានុ ុតថមា   ខិឌ្ឌឍ   
បទូ ិកា អាគូ  អាគូ  មហនបទូ ិកា  អថាគូ េូរហោ ហទវាហយច
ហោេិតវា   ិហនោរគ្ម មហាោរគ្ម ហទវា  ហយ  ច  ហោេិត    
វា ិហន   ោរគ្ម   មមាោរគ្ម   អាគូ   ហទវា យ  សហិន ទហ 
ហត ទ ធា កាោ   ហពឝ  ននតថវណតិ ហន  ឥទនិមហនថ   ជុតិមហនថ    
វណត វហនថ   យ  សហិន ហមាទមាន  អភកិាា មុាំ ភ ិខូនាំ  មតិឹ វនាំ ។  
  ុកាា    រុមាា   អរុណា  អាគូ  ហវឃនសា  េ ឱ្ទតគោា   
ោហមាកាខ    អាគូហទវា វចិ ខណា    ទមតាថ  ហារគជា  ម ិសកា ច 
យ  សហិន  ថនយាំ  អាគ្ម  បជុហនប    ហោ   ទិសា    អភវិ សតិ    
ទហ ហត  ទ ធា កាោ  ហពឝ  ននតថវណតិ ហន  ឥទនិមហនថ   
ជុតិមហនថ   វណត វហនថ   យ  សហិន   ហមាទមាន  អភកិាា មុាំ   ភ ិខូនាំ  
 មតិឹ  វនាំ ។  
 ហខមោិ តុ ិតា ោមា  ដឌកា ច យ  សហិន លមភតិកា  
ោមហ ោឌ    ហជាតិនមា  ច  អា វា  និមាយ នរតិហន  អាគូ អថាគូ  
បរនិមយតិា   ទហ ហត   ទ ធា   កាោ    ហពឝ   ននតថ   វណតិ ហន 
ឥទនិមហនថ     ជុតិមហនថ      វណត វហនថ     យ  សហិន     ហមាទមាន  
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អភកិាា មុាំ   ភ ិខូនាំ   មតិ ឹ វនាំ ។  
  ហដឌហត   ហទវនិកាោ  ហពឝ ននតថវណតិ ហន  នមនឝហយន    
អាគញ្ឆុ ាំ  ហយ ចហញ្ដ    ទិសា   េ  បវុតទជាតិម ីខលាំ   ឱ្ឃតិណា
មន វ ាំ     ទហ ខហមាឃតរ ាំ    នគាំ   ចនធាំវ   អ ិតាតិតាំ    ុលពហាយ  
បរមហតាថ   ច បុតាថ   ឥទនិមហតា   េ    នបាំ ុមាហរា   តិហ ា   ច    
ហសាោគ   មតិឹ  វនាំ  ។   
  េ សលពេយហោកានាំ  មហា  លពហាយ ភតិដិឌតិ  ឧបបហនប   
ជុតិមហនថ  ភសិាយ   កាហោ  យ  ស ិ ហសា  ទហ តទ  ឥ សរា  អាគូ 
បហចច វ វតថិហន  ហត ញ្ច   មជឈហតា  អាគ្ម  ហារហិតា   បរវិារហិតា    
ហត  ច   ហពឝ   អភ ិាហនថ    ិហនធ   ហទហវ    លពេយហ     មារហ ន  
អភកិាា ម ិ ប ា   ណា  ស  មនធិយាំ  ឯថ   គណា ថ ពននថ  អាហគន   
ពននមតទុ  ហវា  មនថ   បរវិាហរថមា  ហវា  មុញ្ច ិតទ  ហកាច ិ នាំ  ឥត ិ តតទ   
មហាហ ហន   ណា ហ នាំ  អហប យិ  ោណិន  តលមាេចច   រ ាំ  
 តាឝ ន  ហភរវ ាំ  យថា  ោវុ សហកា  ហមហឃ្ល  ថនយហនថ    វជិជុហកា   
តទ ហសា បចចុទវតថិ   ាំ ុហទន   អ យាំវហ   តញ្ច    ពឝាំ   អភញិ្ជដ
យវ   វ ខិតាឝ ន   ច ខុមា  តហតា  អាមនថយិ   តាទ  សាវហ  សា ហន   
រហតមារហ ន  អភ ិានថ  ហត  វជិានថ   ភ ិខហវា  ហត ច អាតបផម រុ ាំ   
 ុតាឝ  ពុទន ស សា នាំ វតីរាហគេ ិបកាា មុាំ ហន ាំ ហោមមផ ិឥញ្ជ យុាំ  
 ហពឝ  វជិិត ងាា មា   ភោ ីតាយ    សហិន  ហមាទនថិ    េ  
ភូហតេិ  សាវកា   ហត   ជហន ុតាត ិ ។ 
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     សរេរុំបាលីយុំ 

 ពរញ្ជ ហនន     ុភា ិតាំ   ឯហតនចចវចចហនន     ហពឝ   តុហមា     
បមុញ្ចថ   ទិ ោលបរតិញ្ច     ពរញ្ជ ហនន    ុភា ិតាំ  ឯហតន      
 ចចវចចហនន    ហពឝបមុចញ្ចថ    ហពឝឧបផតថវា   ហពឝហរាគ្មា    ហពឝ  
ភោ  បច  ហពឝទុនបិមតិា   ហពឝ  អនថរាោ  បមុញ្ចថ   ហពឝយកាខ   
 ហពឝនគ្មហទវា   មេិទនិកា    ហពឝហត   ហោ ោោ  ច  ឥហនធ   
លពហេយ   មេិទនិកា    វចិរនននថិ     ទន ហោ   ោ លីយនថ   ច   ហត   
ឥមញ្ច រតថ ឹ   អបផរញ្ច  រតថឹ  នគ្មា យកាខ   ទ ស  ឥមញ្ចទិវ ាំរ ខនថុ   
ឥហនធ លពហេយហទយរ   តថិទិ សោលវ  បរតិថ   និដឌិតាំ   ។ 
        

                                  ធំ៌ំហាដំឃ  

 ឯវហមយ     ុតាំ    ឯ ាំ    មយាំ   ភគវា  រាជគហេ   វេិរនថិ  
តិជជ ុហដ  បពឝហត ហតន ហខា ភ ិខូ បន  មហយន មហាហមហឃ្ល  
អហហា ិ អតទហខា ភគវា  ភ ិខូ  អាមហនថ ិ    ភ ិខុហវាត ិ   ភទហនថតិ
ភ ិខុ  ភ វហតា   បចចហសា ុាំ   ភគវ   ឯតទហវាចច    ។  
១, បុរទិនមឹ យឹ   ភ ិខុហវទិ ា  ភហ ចតាថ ហរា   យកាខ   មហាយកាខ     
អធិបតថិហន សាយទិទាំ  ទិហោច   ុរហកាច  បនបហខាច  ការុនបហកាច   
ឯហត ចតាថ ហរា យកាខ    មហាយកាខ    ពុហទនបិ សណា  ធហមយបិ សណា
 ហងឃបិ សណា   ពុហទន គ្មរហវ    ធហមយ គ្មរហវ     ហងឃ គ្មរហវ   
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តមេាំ  វទមយ ិ ទិខាញ្ច    ុគញ្ច    បណត  ញ្ច   ការនិប ញ្ច   យ ខញ្ច    
យ ខហ ណញ្ច    យ ខ មាយ   យ ខមញ្ច    យ ខ នោិតញ្ច    ឥមាំ   
ទុ ខាំ   ុវតថិហហានថ   មាហតហខា  ជវិហោធាតុ  មនុហ ាវា  មនុ សវីា   
អមនុហ ាវា   អមនុ សវីា  យហកាខ វា   យ ខីវា   ភូហតាថ វា  ភូតថីវា  
ហមហតាថ វា   ហមតថីវា  គមាភ ហធាវា    គព   គមាភ ននីវា   អ ុហរាវា  អ ុរវីា   
នហគ្មា វា   នគាីវា  គរហនន វា  គរននីវា   ិណត ហរាវា   ិណត រវីា  ននថាំវា  
ធិតវា  និ នថវា  និបនាំវា    ុតាំវា  ជាតិរតថាំវា   ទន    ទន តាំ  រ ខនថុ   
មហាយ ខនថ ិ ។ 
២, ទ ខិន យឹ   ភ ិខហវទិ ា   ភហ ចតាថ ហរា  យកាខ   មហាយកាខ  
អធិបតិហន  សាយទិទាំ  កាហោច   ឧបផកាហោច     ុ ិហមាយ ច    
 មយហ ហនច  ឯហត  ចតាថ ហរា  យកាខ   មហាយកាខ   ពុហទនបិ សណា    
ធហមយបិ សណា   ហងឃបិ សណា   ពុហទន គ្មរហវ      ធហមយ គ្មរហវ   
 ហងឃ គ្មរហវ   តមេាំ វទម ិ កាលញ្ច ាំ  ឧបកាលញ្ច    ុ ិមញ្ច   
តិមយហ ណញ្ច    យ ខញ្ច     យ ខហ ណញ្ច    យ ខ មាយ      មយញ្ច
យ ខ នថិោតញ្ច  ឥមាំ រុ ខាំ   ុវតថិហហានថុ  មាហតហខា  ជិវហេធាតុ  
មនុហ ាវា  មនុ សវីា  អមនុហ ាវា  អមនុ សវីា  យហកាខ វា យ ខីវា  
ភូហតាថ វា   ភូតថីវា  ហបហតាថ វា  ហបតថីវា   ាំោហនន វា   ាំោននវីា  គននហោវា 
គននពីវា   អ ុហរាវា  អ ុរវីា  នហគ្មា វា   នគាីវា   គរហនន វា   គរននីវា   
 ណត ហរាវា    ណត រវីា   នឆ នថាំវា  និ នថាំវា និ នាំវា និបនាំវា   ុតាំវា
ជាតថិរតថាំវា  បមតថាំវា   អបមតថាំវា    រតីវា  ធិវ ាំវា   ទន     ទន តាំ  រ ខនថុ  
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មហាយ ខិនថ ិ ។            
៣,   បចចមិ យឹ  ភ ិខហវទិ ា   ភហ ចតាថ ហរា  យកាខ   មហាយកាខ  
អធិបតិហន    សាយទិទាំ     េិរហិឃ្លច     េិរហិឃ្លច   បឹងាហោច  
បឹងាហ ហថាច  ឯហត  ចតាថ ហរា  យកាខ   មហាយកាខ   ពុហទនបិ សណា    
ធហមយបិ សណា    ហងឃបិ សណា   ពុហទន គ្មរហវ    ធហមយ គ្មរហវ  
 ហងឃ គ្មរហវ     តមេាំ   វទម ិ    េិរ ិ   េរយិញ្ច     បិងាលញ្ច  
បិងាលហ លញ្ច    យ ខញ្ច     យ ខហ លញ្ច    យ ខ មាយ     តមញ្ច
យ នថិោតញ្ច   ឥមាំ  រុ ខាំ   ាំវតថិហហានថុ  មាហតហខា  ជីវហេធាតុ  
មនុហ ាវា  មនុ សវីា  អមនុហ ាវា  អមនុ សវីា  យហកាខ វា យ ខីវា  
ភូហតាថ វា     ភូតថីវា    ហបហតាថ វា      ហបតថីវា    បិសាហចាច វា    បិសាចចវីា  
គមាភ ហនន វា គមាភ ននីវា គននហោវា គននពីវា  អ ុហរាវា អ ុរវីា នហគ្មា វា  
នគាីវា  គរហនន វា   គរននវីា    ណត ហរាវា    ណត រវីា   នឆ នថាំវា ធិតាំវា 
និ នាំវា នបិនាំវា  ុតាំវា ជាតថិរតថាំវា បមតថាំវា  អបមតថាំវា  រតថឹវា  ធិវ ាំវា  
 ទន    ទន តាំ  រ ខនថិ  មហាយ ខនថិ  ។ 
៤,  ឧតថរមិ យឹ  ភ ិខុហវទិ ា   ភហ ចតាថ ហរា  យ ខ  មហាយ ខ 
អធិបតិហន សាយទិទាំ  ុហវហរាច ធថរហធាច  វរុិលហហាច  រូបផហកាខ ច  
ឯហត  ចតាថ ហរា  យកាខ   មហាយកាខ   ពុហទនបិ សណា  ធហមយបិ សណា  
 ហងឃបិ សណា  ពុហទន គ្មរហវ   ធហមយ គ្មរហវ   ហងឃ គ្មរហវ   
តមេាំ  វទម ិ ុហវរាញ្ច  ធថរធញ្ច   វរុិលា   ញ្ច  វរូិបផខញ្ច   យ ខញ្ច   
យ ខហ ណញ្ច     យ ខ មាយ     តមញ្ច     ឥមាំ    រុ ខាំ     រតថិហហានថុ   
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មាហតហខា    ជិវហេធាតុ    មនុហ ាវា    មនុ សវីា    អមនុហ ាវា   
អមនុ សវីា   យហកាខ វា  យ ខីវា   ភូហតាថ វា  ភូតថីវា  ហបហតាថ វា  ហបតថីវា  
បិសាហចាច វា   បិសាចចីវា  គមាភ ហនន វា  គមាភ ននីវា  គរហនន វា  គរននីវា 
គននហោវា គននពីវា  អ ុហរាវា អ ុរវីា នហគ្មា វា   នគាីវា   ណត ហរាវា   
 ណត រវីា   នឆ នថាំវា  ធិតាំវា  និ នាំវា   និបនាំវា    ុតាំវា    ជាតថិរតថាំវា  
បមតថាំវា អបមតថាំវា រតឹវា ធិវ ាំវា  ទន    ទន តាំ  រ ខនថិ  មហាយ ខនថិ ។                 
៥ , ហេធិម យឹ  ភ ិខុហវទិ ា  ភហ ចតាថ ហរា នហគ្ម  មហានហគ្ម 
អធិបតិហន    សាយទិទាំ    វរុិហណាច   វរុិណហ ណាច  ាំពហោច  
 ាំពលវហ ហថាច   ឯហត   ចតាថ ហរា   នហគ្ម  មហានហគ្មវា  ពុហទនបិ 
 សណា     ធហមយបិ សណា      ហងឃបិ សណា       ពុហទន គ្មរហវ       
ធហមយ គ្មរហវ        ហងឃ គ្មរហវ      តមេាំ     វទម ិ   វរុិណញ្ច  
វរុិណហ ណញ្ច   ាំពលាញ្ច   មភលហ ណញ្ច  នគាញ្ច   នគហ នញ្ច  
នគ មាយ    គមញ្ច     នគ នថិ    ោតញ្ច    ឥមាំ  រុ ខាំ   ាំរតថិហហានថុ  
មាហតហរា    ជិវហេធាតុ     មនុហ ា    មនុ សវីា      អមនុហ ាវា  
អមនុ សវីា  យហកាខ វា   យ ខីវា   ភូហតាថ វា    ភូតថីវា   ហបហតាថ វា ហបតថីវា   
បិសាហចាច វា  បិសាចចីវា  គមាភ ហនន វា   គមាភ ននីវា  គននហោវា  គននពីវា  
អ ុហរាវា អ ុរវីា នហគ្មា វា  នគាីវា គរហនន វា  គរននីវា   ណត ហរាវា  
 ណត រវីា   នឆ នថាំវា   ធិតាំវា  និ នាំវា និប នាំវា  ុតាំវា  ជាតថិរតថាំវា  
បមតថាំវា  អបមតថាំវា រតថឹវា ធិវ ាំវា  ទន    ទន តាំ  រ ខនថុ មហាយ ខនថិ ។  
៦, ឧបផរមិ យឹ    ភ ិខុហវទិ ា   ភហ ចតាថ ហរា   ហទវា  មហាហទវា 
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អធិបតិហន   សាយទិទាំ   ចហនធ ច    ុរហិោច   ឥហនធ ច  លពហេយច   
ឯហត  ចតាថ ហរា  ហទវា  មហាហទវា  ពុហទនបិ សណា  ធហមយបិ សណា  
 ហងឃបិ សណា   ពុហទន គ្មរហវ   ធហមយ គ្មរហវ    ហងឃ គ្មរហវ 
តមេាំ    វទម ិ  ចិនធញ្ច     ុរយិិញ្ច    ឥនធិញ្ច    លពេយិញ្ច     ហទវញិ្ច  
ហទវ ហ ណញ្ច    ហទវ ញ្ច មាយ     មញ្ច   ឥមាំ   រុ ខាំ    ាំរតថិហហានថុ 
មាហតហខា    ជិវហេធាតុ    មនុហ ាវា    មនុ សវីា    អមនុហ ាវា   
អមនុ សវីា  យហកាខ វា   យ ខីវា   ភូហតាថ វា   ភូតថីវា   ហបហតាថ វា  ហបតថីវា  
បិសាហចាច វា  បិសាចចីវា  គមាភ ហនន វា   គមាភ ននីវា  គននហោវា  គននពីវា  
អ ុហរាវា អ ុរវីា នហគ្មា វា  នគាីវា គរហនន វា  គរននីវា   ណត ហរាវា  
 ណត រវីា   នឆ នថាំវា   ធិតាំវា  និ ិនាំវា  និបនាំវា   ុតាំវា  ជាតថិរតថាំវា  
បមតថាំវា អបមតថាំវា រតថឹវា ធិវ ាំវា   ទន   ទន តាំ  រ ខនថុ  មហាយហទវាតិ 
         
      ឥសិគិលិស រតបាដឋា        

 ឯវហមយ  ុតាំ ឯ ាំ  មយាំ ភគវា វេិរតិ  ឥ ិគិលិ យឹ បពឝហត 
តលត  ហខា  ភគវា  ភ ិខូ   អាមហនថ ិ   ភ ិខហវាតិ  ។ 
  ភទហនថត ិ ហត  ភ ិខូ   ភគវហតា   បចចហ ា    ុាំ  ។ 
ភគវា  ឯតទហវាច  ប សថ ហន តុហមា  ភ ិខហវ ឯតាំ ហវភារ ាំ  បពឝតនថិ ។   
 ឯវមមហវាច  ឯត ស ហខា  ភ ិខហវ  ហវភារ ស បពឝត ស អញ្ជដ វ 
 មញ្ជដ   អហហា ិ   អញ្ជដ   បញ្ជដ តថិ ។  
       ប សថ  ហន  តុហមា  ភ ិខហវ  ឯតាំ  បណឍ វ ាំ  បពឝតនថ ិ ឯវមមហនថ។  
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 ឯវមមហនថ ឯត សបិ  ហខា  ភ ិខហវ  បណឍ វ ស  បពឝត ស      
អញ្ជដ វ   មញ្ជដ    អហហា ិ  អញ្ជដ   បញ្ដតថិ  ។   
 ប សថ  ហន    តុហមា   ភ ិខហវ   ឯតាំ   ហវបុលវាំ   បពឝតនថិ  ។  
 ឯត សបិ  ហខា  ភ ិខហវ  ហវបុលវ ស  បពឝត ស  អញ្ជដ  វ   
 មញ្ជដ    អហហា ិ  អញ្ជដ   បញ្ដ ិ   ។  
 ប សថ   ហន   តុហមា   ភ ិខហវ   ឯតាំ   គិជឈ ូដាំ   បពឝតនថិ  ។   
 ឯវមមហនថ   ឯត សបិ   ហខា   ភ ិខហវ   គិជឈ ូដ ស  បពឝត ស  
អញ្ជដ   វ   មញ្ជដ    អហហា ិ   អញ្ជដ     បញតថិ ។  
 ប សថ  ហន  តុហមា    ភ ិខហវ    ឥមាំ   ឥ ិគិលឹ  បពឝតនថិ  ។ 
 ឯវមមហនថ ឥម ស  ហខា បន  ភ ិខហវ   ឥ ិគិលិ ស  បពឝត ស   
ឯសា  វ   មញ្ជដ    អហហា ិ   ឯសា  បញ្ដតថ ិ  ។  
   ភូតបុពឝាំភ ិខហវ បញ្ច   បហចច ពុទន តានិ  ឥម យឹ ឥ ិគិលិ យឹ    
បពឝហត   ចិរនិវា ិហន   មហេ ុាំ ។   
 ហត ឥមាំ  បពឝតាំ បវ ិនថ  ទិ សនថិ  បវោិឌ  ន  ទិ សនថិ  តហមនាំ    
មនុ ា ទិសាឝ   ឯវមាេាំ ុ អយាំ បពឝហតា  ឥហម  ឥ ី  គិលតីតិ    
ឥ ិគិលិ  ឥ ិគិលិហតឝវ   មញ្ជដ   ឧទោទិ ។  
 អាចិ ខិ ាម ិ ភ ិខហវ បហចច ពុទន នាំ នមានិ  ិតថយិ ាម ិ  
ភ ិខហវ  បហចច ពុទន នាំ  នមានិ  ហទ ិ ាម ិ  ភ ិខហវ   បហចច ពុទន នាំ  
នមានិ  តាំ   ុណាថ  សាធុ ាំ  មន ិ ហរាថ  ភា ិ ាមតីិ ។  
 ឯវមមហនថតិ  ហខា   ហត   ភ ិខូ   ភគវហតា  បចចហ ា   ុាំ   ។ 
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   ភគវា ឯតទហវាច អរហិោឌ  នមភ ិខហវ  បហចច  មភុហទន  ឥម យឹ 
ឥ ិគិលិ យឹ បពឝហត ចិរនិវា ីអហហា ិ  ។  
 ឧបរហិោឌ  នម ភ ិខហវ  បហចច  មភុហទន   ឥម យឹ ឥ ិគិលិ យឹ  
បពឝហត  ចិរនិវា ី  អហហា ិ ។  
 តគរ ិខ ី នម ភ ិខហវ  បហចច  មភុហទន  ឥម យឹ ឥ ិគិលិ យឹ 
បពឝហត ចិរនិវា ី  អហហា ិ   ។    
 យ  ស ីនម  ភ ិខហវ បហចច  មភុហទន  ឥម យឹ ឥ ិគិលិ យឹ  
បពឝហត  ចិរន ិវា ី  អហហា ិ  ។ 
  ុទ សហន  នម  ភ ិខហវ  បហចច  មភុហទន   ឥម យឹ  ឥ ិគិ
លិ យឹ  បពឝហត   ចិរនិវា ី   អហហា ិ  ។    
 បិយទ ស ីនម ភ ិខហវ  បហចច  មភុហទន  ឥម យឹ ឥ ិគិលិ យឹ   
បពឝហត   ចិរនិវា ី  អហហា ិ ។  
 គនន ហរា  នមភ ិខហវ  បហចច  មភុហទន   ឥម យឹ  ឥ ិគិលិ យឹ   
បពឝហត  ចិរនិវា ី   អហហា ិ ។  
 បិហណាឍ ហោ  នម  ភ ិខហវ  បហចច  មភុហទន   ឥម យឹ ឥ ិគិ 
លិ យឹ បពឝហត  ចិរនិវា ី អហហា ិ ។  
 ឧោ ហកា នម ភ ិខហវ បហចច  មភុហទន  ឥម យឹ ឥ ិគិលិ យឹ  
បពឝហត  ចិរនិវា ី  អហហា ិ  ។   
 និហថា  នម  ភ ិខហវ  បហចច  មភុហទន   ឥម យឹ  ឥ ិគិលិ យឹ  
បពឝហត   ចិរនិវា ី  អហហា ិ ។   
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 តហថា  នម  ភ ិខហវ  បហចច  មភុហទន   ឥម យឹ  ឥ ិគិលិ យឹ    
បពឝហត  ចិរនិវា ី   អហហា ិ  ។   
  ុតវា នម  ភ ិខហវ  បហចច  មភុហទន   ឥម យឹ  ឥ ិគិលិ យឹ   
បពឝហត   ចិរនិវា ី   អហហា ិ  ។    
 ភាវតិហតាថ   នម  ភ ិខហវ បហចច  មភុហទន  ឥម យឹ ឥ ិគិលិ យឹ 
បពឝហត  ចិរនិវា ី  អហហា ិ យ  ស ី   នម    ភ ិខហវ    បហចច 
 មភុហទន   ឥម យឹ  ឥ ិគិលិ យឹ   បពឝហត  ចិរនិវា ី  អហហា ិ  ។   
 ហយ  តថសារា អនិឃ្ល  និរាសា បហចច ហមវជឈគមុាំ  ុហោធឹ  
ហត ាំ  វ ិោវ ន  នរុតថមានាំ  នមាន ិ ហម   ិតថិយហតា   ុណាថ ។ 
   អរហិោឌ      ឧបរហិោឌ     តគរ ិខី    យ  ស ី    ុទ សហន  
បិយទ ស ី  ច ពុហទន   គនន ហរា បិហណាឍ ហោ  ឧោ ហកា ច  និហថា  
តហថា   ុតវា  ភាវ ិហតាថ    ុហមាម    ុហភា  ហមថុហោ   អដឌហមា ច 
មថ សុហមហឃ្ល អនីហឃ្ល  ុទហោ  បហចច ពុទន   ភវហនតថិ ខីណ។  
 េិងាូ  ច  េិហងាា   ច  មហានុភាវា  ។   
 ហទឝ ជាលិហន  មុនិហន  អដឌហកា ច  អថហកា ហោវ   ពុហទន     
អហថា  ុោេុ   ឧបហនមហិសា  ហនមហិសា  នថចិហតាថ     ហចាច   
តហថា   វរិហជា   បណឍិ ហតា   ច  ។   
 កា ូបកាឡា   វជិិហតា   ជិហតា   ច  អហងាា    ច   បហងាា    ច  
គុតិចឆិហតា  ច  ប ស ី ជេិ  ឧបធឹទុ ខមូលាំ  អបរាជិហតា  មារពលាំ  
អហជ ិ ។  
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  តាទ     បវតាថ     រភហងាា    ហោមេាំហសា    ឧចចងាមាហោ   
អ ិហតា     អន ហវា     មហនមហោ    មានចឆិហទ    ច   ពននុមា  
តទធិមុហតាថ   វមិហោ  ច  ហ តុមា ។   
 ហ តុមភរាហគ្ម  មាតហងាា    អរហិោ  អថចចុហតា  អចចតគ្មមពា 
មហកា   ុមងាហោ   ទពឝិហោ   ុបតិដឌិហតា អ ហោា   ហខមាភរិហតា 
ច  ហសារហតា   ទុរនបហោ    ហងោ   អហថាបិ   ឧជជហោ    អបហរា   
មុនិ ហោា    អហនមនិ ាហមា   អាននធនហនធ   ឧបនហនធ  ទឝ ទ   
ភារទឝ ហជា  អនថិមហទេធារ ី ហោធិ  មហានហមា  អហថាបិ  ឧតថហរា  
ហ  ី   ិខី     ិនធហរា  ភរទឝ ហជា  តិ សូបតិ ា   ភវពនននចឆិទ  
ឧប ីទរ ី តណា ចឆិហទ ច  ីទរ ី។  
 ពុហទន  អេុ មងាហោ វតីរាហគ្ម ឧ ភចឆិទ ជាលិនី ទុ ខមូលាំ  
 នថាំ  បទាំ  អជឈគមូបណីហតា ឧហោ ហថា   ុនធហរា  ចចនហមា ។ 
 ហជហតា ជយហនថ   បទុហមា  ឧបផហោ  ច បទុមុតថហរា រ ខិហតា   
បពឝហតា  ច  មានតទហទន  ហសាភហិតា   វតីរាហគ្ម    ហណាា   ច   ពុហទន   
 ុវមុិតថចិហតាថ   ។   
 ឯហត ច អហញ្ដ  ច មហានុភាវា បហចច ពុទន  ភវហនតថិខីណា   
ហត  ពឝ ងាា ធិគហត  មហេ ី  បរនិិពឝុហត  វនធថ  អបផហមហយរតិ ។ 
        

           អាោនាដ្ិយស រតបាដឋា  

 ឯវហមយ    ុតាំ   ឯ ាំ    មយាំ    ភគវា    រាជគាហេ   វេិរតិ 
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គិជឈ ូហដ   បពឝហត   អថហខា  ចតាថ ហរា  មហារាជា  មេតិោ  ច  
យ ខហ នយ   មេតិោ  ច  គននពឝហ នយ   មេតិោ  ច 
 ុមមណឍ ហ នយ  មេតិោ  ច នគហ នយ   ចតុទធិ ាំ   រ ខាំ   
ឋហបតាឝ   ចតុទធិ ាំ   គុមភាំ   ឋហបតាឝ   ចតុទធិ ាំ  ឱ្វរណាំ   ឋហបតាឝ   អភិ
 ានថ យ  រតថិោ  អភ ិានថវណាត   ហ វល បផាំ   គិជឈ ូដាំ  ឱ្ភាហ តាឝ
ហយន ភគវា  ហតនុប   ងាម ុឹ  ឧប ងាមតិាឝ   ភគវនថាំ  អភវិាហទតាឝ   
ឯ មនថាំនិ ីទឹ ុ ។  
 ហតបិ  ហខា យកាខ   អហបផ ហចច  ភគវនថាំ   អភវិាហទតាឝ   ឯ មនថាំ   
និ ីទឹ ុ  អហបផ ហចច  ភគវតា  ទនឹ   ហមាយ ទឹ ុ  ហមាយ ទនីយាំ  ថាំ  
សារាណីយាំ វតីិសាហរតាឝ  ឯ មនថាំ  និ ីទឹ ុ  អហបផ ហចច ហយន  
ភគវា  ហតនញ្ជ លិមផណាហមតាឝ   ឯ មនថាំ   និ ីទឹ ុ  អហបផ ហចច 
នមហគ្មតថាំ សាហវតាឝ  ឯ មនថាំ     និ ីតឹ ុ  អហបផ ហចច  តុណាី ភូតា  
ឯ មនថាំ   និ ីទឹ ុ ។  
 ឯ មនថាំ   និ ិហនប   ហខា  ហវ សវហណា   មហារាជា   ភគវនថាំ   
ឯតទហវាច  នថ ិ េិ  ភហនថ  ឧឡារា   យកាខ    ភគវហតា   អបផ នប
 នថ ិេិ  ភហនថ   ឧឡារា  យកាខ   ភគវហតា  ប នប    នថិ  េ ិភហនថ  
មជឈមិា   យកាខ   ភគវហតា  អបផ នប    នថិ  េិ   ភហនថ មជឈមិា  
យកាខ  ភគវហតា  ប នប    នថិ េិ ភហនថ នីេិ  យកាខ  ភគវហតា អបផ
 នប    នថ ិ  េិ  ភហនថ  នីចា  យកាខ   ភគវហតា  ប នប  ។  
   ហយភុហយរន   ហខា   បន   ភហនថ   យកាខ    អបផ នប    ហយវ   
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ភគវហតា  តាំ ិ ស   ហេតុ   ។   
 ភគវា  េិ ភហនថ ោណាតិោតា ហវរ មណិោ ធមយាំ ហទហ តិ    
អទិនប ទន   ហវរមណិោ  ធមយាំ   ហទហ តិ    កាហម ុ    មចិាឆ ចារា  
ហវរមណិោ  ធមយាំ ហទហ តិ  មសិាវាទ  ហវរមណិោ ធមយាំ  ហទហ ត ិ  
 ុរាហមរយមជជបផមា ទោឌ ន  ហវរមណិោ  ធមយាំ  ហទហ តិ  ។ 
 ហយភុហយរន  ហខា  បន   ភហនថ  យកាខ    អបផដិវរិតា   ហយវ 
ោណាតិោតា   អបផដិវរិតា  អទិនប ទន   អបផដិវរិតា   កាហម ុ  
មចិាឆ ចារា អបផដិវរិតា មុសាវាទ មចិាឆ ចារា អបផដិវរិតា  មុសាវាទ  
អបផដិវរិតា   ុរាហមរយមជជបផមាទោឌ ន  ហត នថាំហហាតិ   អបផយិាំ  
អមនបាំ ។  
  នថេិិ  ភហនថ ភគវហតា សាវកា  អរហញ្ដ   វនបតាទ និ  បនថ និ  
ហ ន នន ិ បដិហ វនថិ   អបផ ទធ និ   អបផនិហគោសានិ   វធិន 
វាតានាំ   មនុ សរាេ  ហ យរកានិ   បដិ ោវ នសារុបផនិ   តតទ 
 នថ ិ  ឧឡារា  យកាខ និវា ិហន ហយ  ឥម យឹ  ភគវហតា  ោវចហន  
អបផ នប       ហត មផសាទយ      ឧគាណាា តុ      ភហនថ     ភគវា   
អោនដិយាំ  រ ខាំ   ភ ិខូនាំ   ភ ិខុនីនាំ   ឧោ កានាំ    ឧោ ិកានាំ    
គុតថិោ   រកាខ យ  អវេិឹសាយ   ផ្ដ ុវហិារាោតិ ។  
 អធិវាហ  ិ  ភគវា  តុណាី ភាហវន ។  អថហខា  ហវ សវហណា 
មហារាជា  ភគវហតា   អធិវា នាំ   វទិិតាឝ   តាយាំ  ហវោយាំ  ឥមាំ  
អាោនដិយាំ  រ ខាំ  អភា ិ  ។   
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 វបិ ស ិស  នមតទុ  ច ខុមនថ ស   ិរមីហតា  ិខិ សបិ នមតទុ 
 ពឝភូតានុ មផហិន  ហវ សភុ ស  នមតទុ  នា ត  ស  តប សហិន     
នមតទុ    ុ នន ស   មារហ នបផមទធិហន  ហកានគមន ស  នមតទុ   
លោេយណ ស   វុ ីមហតា    សប ស  នមតទុ វបិផមុតថ ស   ពឝធិ  
អងាីរ  ស  នមតទុ    របុតថ ស   ិរមីហតា  ហោ  ឥមាំ  ធមយមហទ
ហ  ិ   ពឝទុកាខ   បនូទនាំ ហយ  ចាបិ  និពឝុតា  ហោហ   យថាភូតាំ  
វបិ ស ុិាំ  ហត  ជន  អបិ ុណា  មេនថ     វតីសាហទ  េិតាំ    
ហទវមនុ ានាំ     យាំ    នម សនថ ិ    ហគ្មតមាំ    វជិាជ ចរណ មផនបាំ 
មេនថាំ  វតីសារទាំ ។  
 យហតា ឧគាចឆតិ    ុរហិោ  អាទិហចាច    មណឍ លី  មហា
យ ស   ចុ ាចឆមាន ស    ាំវរបី ិ  និរុជា  ។   
 យ ស   ចុគាហត    ុរហិយ   នវហិសាតិ  បវុចចតិ  រេហទ   
បិតតទ   គមមហីរា   មុហទន     រហិតាទហកា ។    
 ឥហតា  សា  បុរមិាទិសា  ឥត ិនាំ អាចិ ខត ី ជហន យាំ ទិ ាំ   
អភោិហលត ិ   មហារាជា    យ  ស ិ  ហសា   គននោឝ នាំ   អាធិបតិ   
ធតរហោឌ   ឥតិ នម ហសា  រមតី  នចចគីហតេិ គននហពឝេិ  បុរ ខហតា ។  
 បុតាថ ប ិ  ត ស  ពេហវា  ឯ នមាតិ  ហម   ុតាំ  អ ីតិ   
ទ ឯហកាច  ឥនធនមា  មេពឝោ  ហត  ចាបិ  ពុទនាំ   ទិសាឝ ន  ពុទនាំ   
អាទិចចពននុនាំ  ទូរហតា  វ  នម សនថិ   មេនថាំ    វតីសាទាំ  ។   
 នហមា  ហត  បុរសិាជញ្ដ   នហមា  ហត   បុរ ុិតថម    ុ ហលន 
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 ហម ខ ិ   អមនុ ាបិ  តាំ  វនធនថិ  ។  
  ុតាំ  រតនាំ  អភណិា ហសា តសាយ   ឯវ ាំ   វហទមា ហ  ជិនាំ វនធថ   
ហគ្មតមាំ ជិនាំ វនធ ម  ហគ្មតមាំ វជិាជ ចរណ មផនបាំ ពុទនាំ វនធ ម ហគ្មតមាំ  
 ហយន  ហបតា  បវុចចនថិ បិ ុណា  បិដឌិមាំ ិកា ោណាតិោតិ
ហន  លុទធ   ហចារា  ហន តិកា   ជន  ឥហតា  សា  ទ ខិណា  ទិសា  
ឥតិ នាំ អាចិ ខត ីជហន យាំ ទិ ាំ  អភោិហលតិ  មហារាជា យ  ស ិ 
ហសា   ុមមណាឍ នាំ  អាធិបតិ   វរុិហឡាា   ឥតិនម  ហសា  រមតី    នចច    
គីហតេិ   ុមមហណឍ េិ   បុរ ខហតា  ។  
 បុតាថ ប ិ   ត ស  ពេហវា  ឯ នមាតិ  ហម   ុតាំ  អ ីតិ    
ទ ឯហកា ច ឥនធនមា  មេពឝោ ហត  ចាបិ ពុទនាំ ទសិាឝ ន  ពុទនាំ    
អាទិចចពននុនាំ  ទូរហតា  វ  នម សនថិ  មេនថាំ  វតិសារទាំ  ។   
 នហមា  ហត  បុរសិាជញ្ដ   នហមា  ហត បុរ ុិតថម    ុ ហលន  
 មហ ខ ិ  អមនុ ាបិ  តាំ  វនធនថិ  ។   
  ុតាំ  ហនតាំ  អភណិា ហសា  តសាយ   ឯវ ាំ វហទមា  ហ ជិនាំ  វនធថ   
ហគ្មតមាំ  ជិនាំ វនធ ម  ហគ្មតមាំ  វជិាជ ចរណ មផនបាំ ពុទនាំ វនធ ម ហគ្មតមាំ  
 យតទ   ហចាគាចឆតិ   ុរហិោ  អាទិហចាច  មណឍ លី  មហាយ ស     
ហចា ាចឆមាន ស   ទិវហសាបិ   និរុជាត ិយ ស   ហចាគាហត   ុរហិយ  
 ាំវរតីិ  បវុចចតិ ។  
 រេហទបិ  តតទ តមមហីរា   មុហទធ    រហិតាទហកា  ឯវនថាំ  តតទ   
ជាននថិ មុហទធ     ិហតាទហកា   ឥហតា   សា  បចឆិមា  ទិសា  ឥត ិនាំ 
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អាចិ ខតី  ជហន  យាំ ទិ ាំ អភោិហលតិ  មហារាជាយ  ស ិ ហសា  
នគ្មនាំ  អាធិបតិ វរូិបហកាខ   ឥតិ  នម  ហសា  រមតី   ចចគីហតេិ  
នហគេិ  បុរ ខហតា ។   
 បុតាថ បិ ត ស  ពេហវា ឯ នមាតិ  ហម  ុតាំ  អ ីតិ  ទ    
ឯហកា  ច   ឥនធនមា   មេពឝោ   ហត  ចាបិ   ពុទនាំ   ទិសាឝ ន  ពុទនាំ
អាទិចចពននុនាំ  ទូរហតា  វ  នម សនថិ   មេនថាំ   វតីសារទាំ  ។  
 នហមា   ហត   បុរសិាជញ្ដ   នហមា  ហត  បុរ ុិតថម   ុ ហលន 
 មហ ខ ិ អមនុ ាបិ  តាំ   វនធនថិ  ។  
  ុតាំ   ហនតាំ   អភណិា ហសា តសាយ   ឯវ ាំ  វហទមា  ហ ជិនាំ វនធថ  
ហគ្មតមាំ  ជិនាំ  វនធ ម  ហគ្មតមាំ  ។  
 វជិាជ ចរណ មផនបាំ  ពុទនាំ  វនធ ម  ហគ្មតមាំ ។  ហយន   ឧតថរ ុរូ  
រមាយ   មហាហនរុ   ុទ សហន  មនុ ា   តតទ   ជាននថិ   អមមា    
អបរគិាហា  ន ហត  ពីជាំ  បវបផនថិនប ិ នីយនថិ  នងាោ  អ ដឌោ ិមាំ  
សាលឹ  បរភុិញ្ជនថិ  មានុសា  ។   
 អ ណិ  អថុ ាំ   ុទនាំ    ុគននាំ   តណឍុ លបជលាំ    តុណឍិ  ិហរ  
បចិតាឝ ន  តហតា  ភុញ្ជនថិ   ហភាជនាំ  ។  
 គ្មវ ឹ ឯ ខុរ ាំ   តាឝ   អនុយនថ ិទិហសាទិ ាំ ប ុាំ ឯ ខុរ ាំ  តាឝ      
អនុយនថ ិ  ទិហសាទិ ាំ  ឥតទឹ   វាេនាំ   តាឝ   អនុយនថិ  ទិហសាទិ ាំ  
បុរ ិាំ  វាេនាំ   តាឝ   អនុយនថិ   ទហិសាទិ ាំ    ុមារ ឹ  វាេនាំ   តាឝ    
អនុយនថិ   ទិហសាទិ ាំ   ុមារ ាំ  វាេនាំ  តាឝ   អនុយនថិ  ទិហសាទិ ាំ  
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 ហត   ោហនអភរូិេិតាឝ    ោឝ   ទិសា   អនុបរយិនថិ   បចារា 
ត ស រាជិហន ។  
 េតទិោនាំ អ សោនាំ ទិពឝាំ ោនាំ ឧបដឌិតាំ ោសាទ   
 ិវកិា  ហចវ  មហារាជ ស  យ  សហិន ។  
 ត ស  ច  នគរា   អេុអនថលិហ ខ ុ   មាបិតា   អាោនោ 
 ុ ិនោ    បរ ុ ិនោ    នដបរោិ  បត ុ ិតនោ ។   
 ឧតថហរន  បីវហនថ  ជហនឃមបហរន  ច  នវនវតិហោ   អមភរ 
អមភរវតិហោ  អា  មនធ  នម  រាជធានី  ុហវរ ស ហខា បន មារ ិ  
មហារាជ ស  វសិាណា នម  រាជធានី តសាយ   ុហវហរា  មហារាជា  
ហវ សវហណាត ិ បវុចចតិ ។   
 បហចច ហនថ   បកាហ នថិ  តហតាោ  តតថោ  តហតាតោ    
ឱ្ជ ី   ហតជ ី   តហតាជ ី    ុហរា   រាជា   មរហិោឌ   ហនម ិ។ 
    រេហទប ិ  តតទ  ធរណី  នម   យហតា  ហមឃ្ល  បវ សនថិ    
វ ាយហតា  បតាយនថិ  ។   
      ភាបិ   តតទ  ភគលវតី   នម  យតទ  យកាខ  បយិរុោ នថិ  ។   
 តតទ និចចផោ  រុកាខ  ននទិ  ជគណា  យុតា  មយុរហកាញ្ជច
ភរុិទ  ហកា ិោភេិិ  វគាុភ ិ ។ 
 ជីវញ្ជ ីវ  ហទធតទ   អហថា   ឱ្ដឌវចិតថកា    ុ ាុដឌកា    ុ ីរកា   
វហន   ហោ ខរសាតកា   ។    
  ុ សាលិ  ហទធតទ ទណឍ មាណ វកានិ ច ហសាភតិ  ពឝ 
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កាលាំ  សា ុហវរន ិនី  ទ ។  
 ឥហតា សា ឧតថរា  ទិសា  ឥតិ  នាំ អាចិ ខតី  ជហន យាំ  ទិ ាំ  
អភោិហល  ិ មហារាជា  យ  ស ិ ហសា យកាខ នាំ អាធិបតិ   ុហវហរា     
ឥតិ   នម   ហសា   រមតី  នចចគីហតេិ   យហ ខេិ   បុរ ខហតា  ។ 
  បុតាថ បិ  ត ស  ពេហវា   ឯ នមាតិ   ហម    ុតាំ   អ ីត ិ  ទ  
ឯហកា  ច   ឥនធនមា  មេពឝោ   ។    
 ហតចាប ិ ពុទនាំ  ទិសាឝ ន  ពុទនាំ អាទិចចពននុនាំ ទូរហតា វ នម សនថិ   
មេនថាំ   វតីសារទាំ  ។  
 នហមា   ហត  បុរសិាជញ្ដ   នហមា  ហត បុរ ុិតថម    ុ ហលន  
 មហ ខ ិ  អមនុ ាបិ  តាំ  វនធនថិ  ។  
  ុតាំ  ហនតាំ  អភណិា ហសា  តសាយ   ឯវ ាំ  វហទមា  ហ ជិនាំ វនធថ  
ហគ្មតមាំ ជិនាំ វនធ ម ហគ្មតមាំ វជិាជ ចរណ មផនបាំ ពុទនាំ វនធ ម ហគ្មតមនថិ  
 អយាំ ហខា សា  មារ ិ  អាោនដិោ  រកាខ   ភ ិខូនាំ  ភ ិខនីនាំ  
ឧោ កានាំ ឧោ ិកានាំ  គុតថិោ  រកាខ យ  អវេិឹសាយ  ផ្ដ ុវ ិ  
ហារាោតិ ។   
 យ ស   សចិ  មារ ិ  ភ ិខុ ស  វា  ភ ិខុនិោ  វា  ឧោ  
  ស វា ឧោ ិកាយ វា  អយាំ   អាោនដិោ   រកាខ     ុគាេិតា  
ភវ ិសតិ   មតាថ   បរោបុតា   តហញ្ច   អមនុហ ា   យហកាខ    វា  
យ ខិនី  វា  យ ខហោតហកា វា  យ ខហោតិកា  យ ខ  មហាមហតាថ   វា  
យ ខោរ ិហជាជ    វា   យ ខបចាហរា  វា   គននហញ្ឝ   វា   គននពឝី   វា   
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គននពឝហោតហកា  វា  គននពឝហោតិកា  វា  គននពឝមហាមហតាថ  វា គននពឝ
ោរ ិហជាជ   វា  គននពឝបចាហរា  វា  ុមមហណាឍ  វា   ុមមណឍី   វា   ុមមណឍ
ហោតហកា វា  ុមមណឍ ហោតកិា វា   ុមមណឍ មហាមហតាថ   វា   ុមមណឍ ោ 
រ ិហជាជ   វា   ុមមណឍ បចាហរា  វា នហគ្ម វា នគិន ី វា នគហោតហកា    
វា   នគហោតិកា    វា   នគមហាមហតាថ     វា  នគោរ ិហជាជ    វា    
នគបចាហរា  វា  បទុដឌចិហតាថ  ភ ិខុ ាំ វា ភ ិខុនី  វា  ឧោ  ាំ  វា  ឧោ
 ិ ាំ  វា  គចចនថាំ  វា  អនុគហចឆយរ  ឋតិាំ  វា  ឧបតិហដឌយរ   និ ិនបាំ    
ឧបនិ ីហទយរ   និបនបាំ  វា ឧបនិបហជជយរ   ។ 
 ន  ហម  ហសា  មារ ិ   អមនុហ ា   លហភយរ    គ្មហម ុ  
វា  និ ហម ុ  វា   កាា រ ាំ  វា គរុការ ាំ  វា   ។    
 ន ហម ហសា មារ ិ អមនុហ ា  លហភយរ  អ  មនធ យ  
នម  រាជធានិោ  វតទុ ាំវា   វា ាំ   វា  ។    
ន  ហម  ហសា  មារ ិ អមនុ ា លហភយរ យកាខ នាំ  មតិឹ គនថុ ាំ ។   
អបិ  សុ នាំ  មារ ិ  អមនុ ា  អនវយាមផ ិ   ហរយរាំ អវវិយាាំ  ។     
 អបិ  សុ    នាំ     មារ ិ     អមនុហ ា    អតាថ េិបិ      
បរបុិណាត េិ    បរភិាសាេិ បរភិាហ យរុាំ  ។    
អបិ  សុ  នាំ មារ ិ អមនុហ ា  រតិថមផបិតថាំ   ីហ   និ ាុហជជយរុាំ ។  
 អបិ  សុ   នាំ  មារ ិ  អមនុ ា     តថធាបិ ស    មុទនាំ 
ផ្ដហលយរុាំ  នថិ េិ មារ ិ អមនុ ា  ចណាឍ   រុទន   រភសា ហតហនវ  
មហារាជានាំ   អាទិយនថិ  ន   មហារាជានាំ   បុរ ិកានាំ   អាទិយនថិ  
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នមហារាជានាំ  បុរ ិកានាំ  បុរ ិកានាំ  អាទិយនថិ ។  
  ហត ហខា ហត មារ ិ អមនុ ា មហារាជានាំ  អវរុទន  នម  វុចចនថិ ។   
 ហ យរថាបិ  មារ ិ  រហញ្ជដ  មាគធ ស  វជិិហត ហចារា ហត    
ហនវ  រហញ្ជដ   មាគធ ស  អាទិយនថ ិ ន  រហញ្ជដ  មាគធ ស បុរ ិកានាំ     
អាទិយនថិ ន រហញ្ជដ   មាគធ ស  បុរ ិកានាំ   អាទិយនថ ិ ហតហខា  ហត 
មារ ិ  មហាហចារា  រហញ្ជដ   មាគធ ស   អវរុទន   វុចចនថិនម  ឯវហមវ   
ហខា  មារ ិ   នថិ េិ  អមនុ ាចណាឍ   រុទន   រភសា  ហត ហនវ  
មហារាជនាំ  អាទិយនថិ   ន  មហារាជនាំ  បុរ ិកានាំ  អាទិយនថិ  ន 
មហារាជនាំ  បុរ ិកានាំ   អាទិយនថិ ហត ហខា ហត មារ ិ  អមនុ ា   
មហារាជានាំ    អវរុទន នម    វុចចនថិ    ។     
 ហោ  េិ ហកាចិ  មារ ិ  អមនុហ ា  យហកាខ   វា  យ ខិនី   
វា   យ ខហោតហកា  វា  យ ខហោតិកា  វា យ ខ  មហាមហតាថ   វា  
យ ខោរ ិហជាជ   វា យ ខបចាហរា  វា គននហោឝ   វា  គននពនី  វា គននពឝ
ហោតហកា  វា   គននពឝហោតិកា  វា  គននពឝមហាមហតាថ   វា   គននពឝោរ ិ
 ហជាជ   វា  គននពឝបចាហរា  វា   ុមមហណាឍ  វា  ុមមណឍី   វា   ុមមណឍ ហោ
តហកា   វា  ុមមណឍ ហោតិកា  វា   ុមមណឍ មហាមហតាថ   វា   ុមមណឍ ោរ ិ
 ហជាជ   វា  ុមមណឍ បចាហរា  វា នហគ្ម  វា នគិនី វា នគហោតហកា     
វា  នគហោតិកា  វា នគហោតិកា  វា នគមហាមហតាថ   វា នគោរ ិ
 ហជាជ   វា នគបចាហរា វា បទុដឌចិហតាថ   ភ ិខុ ាំ  វា  ភ ិខុនី វា ឧោ  ាំ  
វា  ឧោ ិ ាំ   វា   គចឆតថាំ   វា  អនុគហចឆយរ  ឋតិាំ  វា   ឧបតិហដឌយរ 
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និ ិនបាំ  វា  ឧបនិ ីហទយរ  និបនបាំ  វា  ឧបនិបហជជយរ  ។     
 ឥហម ាំ  យកាខ នាំ  មហាយកាខ នាំ  ហ នបតីនាំ  មហាហ ន
បតីនាំ  ឧជាហបតពឝាំ   វ ិានធិតពឝាំ   វរិវតិពឝាំ   អយាំ   យហកាខ   គណាា ត ិ 
អយាំ  យហកាខ   អាវ ិីតិ   អយាំ    តហកាខ     ហេហឋត ិ  អយាំ   យហកាខ   
វហិេហឋតិ  អយាំ  យហកាខ    េឹ តិ    អយាំ   យហកាខ   វ ីិ តិ  អយាំ 
យហកាខ   ន  មុញ្ចតីតិ  ។      
 តហម ាំ យកាខ នាំ មហាយកាខ នាំ  នបតីនាំ មហា  ហ នបតីនាំ ។     
 ឥហនធ   ហសាហមា  វរុហណា ច  ភារទឝ ហជា  បជាបតិ  ចនធហន   
កាមហ ហោឌ   ច   ិនបុ  ឃណឍុ   និឃណឍុ   ច  បនហទ  ឱ្បមហញ្ជដ   
ច  ហទវ ូហតា  ច  មាតលិ  ចិតថហ ហន  ច  គននហោឝ   នហឡា   រាជា  
ជហន ហភា  ។  
 សាតាគិហរា ហេមវហតា  បុណត ហកា  រតិហោ គុហឡា  ិវហកា  
មុចច ិហនធ   ច  ហវ ា   មហិតាថ    យុគននហរា   ។  
 ហគ្មោហោ   ុបផហគហធា ច េិរហិនតថិ ច មនថិហោ  បញ្ជច ល
ចហនធ   អា វហកា  បជុហនប    ុមហន   ុមុហខា  ទធិមុហខា  មណិ 
មានិចហរា  ទីហឃ្ល  អហថា   ហ រ ិហកា   េ ។  
 ឥហម ាំ យកាខ នាំ  មហាយកាខ នាំ  ហ នបតីនាំ មហាហ ន
 បតីនាំ  ឧជាហបតពឝាំ   វ ិានធិតពឝាំ វ ិរវតិពឝាំ  អយាំ  យហកាខ    គណាា ត ិ  
អយាំ   យហកាខ    អាវ ីតិ   អយាំ  យហកាខ    ហេហឋតិ  អយាំ  យហកាខ    
វហិេហឋតិ  អយាំ យហកាខ   េឹ ត ិ  អយាំ  យហកាខ   វេិឹ តិ   អយាំ 
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យហកាខ   មុញ្ចតីត ិ  ។   
 អយាំ  ហខា សាមារ ិ  អាោនដិោ  រកាខ   ភ ិខូនាំ  ភ ិខុនីនាំ      
ឧោ កានាំ ឧោ ិកានាំ  គុតថិោ  រកាខ យ  អវេិឹសាយ  ផ្ដ ុវ ិ
ហារាោត ិ  ។   
 េនធ   ចទនិ  មយាំ  មារ ិ គចាឆ ម  ពេុ ិចាច   មយាំ  ពេុ 
 រណីោតិ ។ យ សទនិ  តុហមា  មហារាជាហន កាលាំ  មញ្ដថាតិ    
 អថហខា    ចតាថ ហរា   មហារាជា     ឧោឌ ោ ន     ភគវនថាំ 
អភវិាហទតាឝ    បទ ខិណាំ    តាឝ   តហតទវនថរធាយឹ ុ  ។   
 ហតបិ   ហខា   យកាខ   ឧោឌ ោ ន     អហបផ ហចច     ភគវនថាំ 
អភវិាហទតាឝ   បទ ខិណាំ    តាឝ   តហតទវនថរធាយឹ ុ  អហបផ ហចច ភគវតា  
 ទន ឹ ហមាយ ទឹ ុ   ហមាយ ទនីយាំ   ថាំ  សារាណីយាំ   វតីិសាហរតាឝ    
តហតទវនថរធាយឹ ុ  អហបផ ហចច  ហយន ភគវា ហតនញ្ជ លិបផណាហមតាឝ      
តហតទវនថរធាយឹ ុ    អហបផ ហចច    នមហគ្មតថាំ     សាហវតាឝ    តហតទវនថរ 
ធាយឹ ុ   អហបផ ហចច   តុណាី ភូតា   តហតទវនថរធាយឹ ុ  ។ 
        
        ធជគគររិរតុំរសូប្រ  
 ឯវហមយ     ុតាំ   ឯ ាំ    យមាំ    ភគវា   សាវតទិយាំ  វេិរតិ   
ហជតវហន    អនថបិណឍិ   សអារាហម  ។   
 តលត    ភគវា    ភ ិខូ    អាមហនថ ិ    ភ ិខហវាតិ   ។   
 ភទហនថតិ    ហត   ភ ិខូ    ភគវហតា   បចចហ ា ុាំ  ។   

ិ ិ
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ភគវា   ឯតទហវាច    ភូតបុពឝាំ   ភ ិខហវ    ហទវា ុរ ងាា ហមា   មុ  
បពរុហឡាា អហហា ិ  ។   
 អថហខា   ភគិខហវ    ហកាា   ហទវានមហិនធ   ហទហវ  តាវតឹហ    
អាមហនថ ិ ហច   មារសិា  ហទវានាំ    ងាា មគតានាំ  ឧបផហជជយរ 
ភយាំ  វា  ឆមមតិតថាំ  វា ហោមេាំហសា   វា   មហមវ    ត យឹ    មហយ  
ធជគាាំ    ឧហោវ ហ យាថ   មមាំ    េិ    ហវា   ធជគាាំ     ឧហលវ យតាំ   
យមមវ ិសតម   ភយាំ   វា   ឆមមតិតថាំ    វា  ហោមេាំហសា    វា  ហសា  
បេិយរ ិសត ិហន ហច ហម ធជគាាំ ឧហោវ ហ យាថ អថ បជាបតិ ស  
ហទវរាជ ស ធជគាាំ  ឧហោវ ហ យាថ បជាបតិ ស េិ ហវា ហទរាជ ស  
ធជគាាំ   ឧហោវ  យតាំ    យមមវ ិសតិ    ភយាំ  វា  ឆមមតិតថាំ វា  ហោម 
េាំហសា  វា  ហសា  បេិយរ ិសតិ ហន ហច  បជាបតិ ស ហទវរាជ ស  
ធជគាាំ ឧហោវ ហ យាថ   អថ   វរុណ សហទរាជ ស   ធជគាាំ  ឧហោវ
ហ យាថ   វរុណ ស   េិ  ហវា   ហទរាជ ស   ធជគាាំ   ឧហោវ  យតាំ   
យមមវ ិសតិ    ភយាំ    វា   ឆមមតិតថាំ   វា    ហោមេាំហសា   វា   ហសា  
បេិយរ ិសត ិ ហន  ហច   វរុណ ស   ហទវរាជ ស   ធជគាាំ ឧហោវ  
ហ យាថ   អថ  ឦសាន ស  ហទរាជ ស  ធជគាាំ  ឧហោវ ហ យាថ   
ឦសាន ស  េ ិ ហវា  ហទរាជ ស  ធជគាាំ ឧហោវ  យតាំ  យមមវ ិសតិ  
ភយាំ  វា ឆមមតិតថាំ  វា  ហោមេាំហសា  វា  ហសា  បេិយរ ិសតីតិ  ។ 
 តាំ   ហខា   បន  ភ ិខហវ    ា ស   វា  ហទវានមនិធ ស   ធជគាាំ 
ឧហោវ  យតិ   បជាបតិ ស  វា   ហទវ  រាជ ស   ធជគាាំ  ឧហោវ   
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យតាំ  វរុណ ស  វា ហទវរាជ ស  ធជគាាំ  ឧហោវ  យតាំ  ឦសាន ស  
វា ហទវរាជ ស   ធជគាាំ  ឧហោវ  យតាំ  យមមវ ិសតិ ភយាំ  វា ឆមមតិតថាំ   
វា  ហោមេាំហសា  វា  ហសា    បេិហយរថាបិ    ហនបិ   បេិហយរថ  
តាំ ិ ស  ហេតុ   ហកាា    ភ ិខហវ  ហទវន  មហិនធ  អវតីរាហគ្ម  អវតីហទ  
ហសា  អវតីហមាហហាភរុិ   ឆមម ី ឧលតា ីបោយីតិ ។  
 អេញ្ច    ហខា  ភ ិខហវ    ឯវ ាំ  វទម ិ   ហច   តុមាា  ាំ   ភ ិខហវ   
អរញ្ដគតានាំ   វា   រុកាខ មូលគតានាំ  វា   ុញ្ជដ គ្មរគតានាំ   វា ឧបផ
ហជជយរ    ភយាំ  វា ឆមមតិតថាំ   វា  ហោមេាំហសា  វា  មហមវ  ត យឹ  
 មហយ   អនុ សហរយាថ   ឥតិប ិ   ហសា   ភគវា     អរេាំ     
 មាយ  មភុហទន   វជិាជ ចរណ មផហនប   ុគហតា  ហោ វទូិ  អនុតថហរា 
បុរ ិទមយសារថិ    តាទ  ហទវមនុ ានាំ  ពុហទន  ភគវាតិ មមាំ េ ិហវា  
ភ ិខហវ  អនុ សរតាំ  យមមវ ិសតិ    ភយាំ    វា   ឆមមតិតថាំ   វា    
ហោមេាំហសា   វា   ហសា  បេិយរ ិសតិ   ហន   ហច   មាំ   អនុ ស
ហរយាថ  អថ  ធមយាំ  អនុ សហរយាថ  សាឝ កាខ ហតា   ភគវតា  ធហមាយ   
 នបដិឌិហកា    អកាលិហកា     ឯេិប សហិកា    ឱ្បនយិហកា    បចចតថាំ  
ហវទិតហោឝ   វញិ្ដូ េីតិ ។  
 ធមយាំ  េិ  ហវា ភ ិខ  អនុ សរតាំ  យមមវ ិសតិ  ភយាំ វា ឆមមតិតថាំ  
វា  ហោមេាំហសា វា  ហសា  បេិយរ ិសតិ  ហន  ហច  ធមាំយ   អនុ ស
ហរយាថ  អថ   ងឃាំ  អនុ សហរយាថ   ុបដិបហនប    ភគវហតា   
 សាវ  ហងោ      ឧជុបដិបហនប       ភគវហតា      សាវ  ហងោ 
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ញាយបដិបហនប     ភគវហតា     សាវ  ហងោ   សាមចីិបដិបនហនប   
ភគវហតា   សាវ  ហងោ    យទិទាំ   ចតាថ រ ិ   បុរ ិយុគ្មនិ     អដឌ   
បុរ ិបុគាោ ឯសា  ភគវហតា  សាវ  ហងោ   អាេុហនហយា    
ោេុហនហយា    ទ ខិហណហយា     អញ្ជ លិ រណីហោ     អនុតថរ ាំ  
បុញ្ដ ហ ខតាំថ   ហោ  ាតិ   ។   
  ងឃាំ េិ   ហវា  ភ ិខហវ   អនុ សរតាំ   យមមវ ិសតិ   ភយាំ   វា 
ឆមមតិតថាំ វា  ហោមេាំហសា  វា  ហសា    បេិយរ ិសតិ   តាំ    ិ ស  
ហេតុ   តថា ហតា   េិ  ភ ិខហវ   អរេាំ    មាយ  មភុហទន    វតីរាហគ្ម 
វតីហទហសា  វតីហមាហហា  អភរុិ  អចឆមម ី អនុលតា   ីអបោយីតិ ។   
 ឥទមហវាច  ភគវា ឥទាំ  វតាឝ ន  ុគហតា  អថាបរ ិ ឯតទហវាច    
 តាទ    អរហញ្ដ   រុ ខមូហល  វា   ុញ្ជដ គ្មហរ  វ  ភគិខហវា   អនុ សហរថ  
 មភុទនាំ    ភយាំ     តុមាា  ាំ   ហន   ិោ  ហន  ហច ពុទនាំ   ហរយាថ  
ហោ ហជដឌាំ  នរា ភាំ  អថ  ធមាំយ  ហរយាថ និយានិ ាំ   ុហទ ិតាំ  
ហន  ហច  ធមយាំ     ហរយាថ  និយានិ ាំ   ុហទ ិតាំ  អថ   ងឃាំ     
 ហរយាថ   បុញ្ដ ហ ខតថាំ   អនុតថរ ាំ  ឯវមភុទនាំ    រនថ នាំ  ធមយាំ   ងឃញ្ច   
ភ ិខហវា  ភយាំ  វា  ឆមមតិតថាំ   វា  ហោមេាំហសា   ន ហេ សតីតិ  ។ 
         

            អភិណ្ហ របចចដវក្ខណ្បាដឋ  

 អតទិ   ហខា    ហតន    ភគវតា   ជានតា   ប សតា  អរេតា 
 មាយ  មភុហទនន  បញ្ច    ោនន ិ   មាយ ទកាខ តានិ   ោនិ   អភណិាាំ   
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បចចហវ ខិតញ្ឝនិ ឥតទិោ វា បុរហិ ន វា គេហដឌន វា បពឝជិហតន វា ។ 
  តមានិ   បញ្ច   ជរាធហមាយ មា ិ  ជរ ាំ   អនតីហតាតិ   អភណិាាំ    
បចចហវ ខិតពឝាំ  ឥតទិោ វា បុរហិ ន  វា គេហដឌន វា  បពឝជិហតន  វា ។   
 ពាធិធហមាយ មា ិ   ពាធ ឹ  អនតីហតាតិ   អភណិាាំ    បចចហវ ខិតពឝាំ   
ឥតទិោ  វា បុរហិ ន  វា  គេហដឌន  វា  បពឝជិហតន   វា  ។ 
         មរណធហមាយ មា ិបរណាំ   អនតីហតាតិ  អភណិាាំ  បចចហវ ខិតពឝាំ ឥតទិ 
ោវា   បុរហិ ន  វា  គេហដឌន  វា  បពឝជិហតន  វា   ។    
  ហពឝេ ិ ហម  បិហយេិ  មនហបេិ  ននភាហវាវនិភាហវាតិ  
អភណិាាំ    បចចហវ ខិតពឝាំ    ឥតទិោ   វា   បុរហិ ន  វា   គេហដឌន   វា  
បពឝជិហតន  វា  ។   
  មយ សហកាមា ិ  មយទោហទ   មយហោនិ   មយពននុ  មយបផដិ
 រហណា  យាំ   មយាំ   រ ិាម ិ  លាណាំ  វា   ោប ាំ  វា   ត ស   
ទោហទ  ភវ ិាបីតិ   អភណិាាំ   បចចហវ ខិតពឝាំ  ឥតទិោ វា បុរហិ ន   
វា  គេហដឌន  វា  បពឝជិហតន  វា  ។      
 ឥមានិ  ហខា ហតន  ភគវតា ជានតា ប សតា  អរេតា 
 មាយ  មភុហទនន   បញ្ច    ោនន ិ   មយទកាខ តានិ   ោន ិ អភណិាាំ    
បចចហវ ខិតពឝាំ  ឥតទិោ វា បុរហិ ន  វា  គេហដឌន  វា បពឝជិហតន វា ។     
 តសាយ តិេហមាេិ ឯវ ាំ អភណិាាំ  បចចហវ ខិតពឝាំ  ជរាធហមាយ មា ិ  ជរ ាំ  
អនតីហតា  ពាធិធហមាយ មា ិ ពាធឹ អនតីហតា មរណធហមាយ មា ិ   មរណាំ    
អនតីហតា    ហពឝេិ  ហម បិហយេ ិ  មនហបេិ ននភាហវា វនិភា
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ហវា   មយ សហកាមា ិ    មយទោហទ    មយហោនិ    មយពននុ    មយបផ
ដិ រហណា  យាំ   មយាំ    រ ិាម ិ  លាណាំ    វា  ោប ាំ  វា  ត
 ស  ទោហទ  ភវ ិាមតីិ ។ 
    តហតា  ឧតថរបឹិ  បចចហវ ខិតពឝាំ ន ហខា បនេហមវ  ជរាធហមាយ មា ិ  
ជរ ាំ    អនតីហតា   អថហខា   ោវតា   តាថ នាំ  អាគតិ  គតិ   ចុតិ   
ឧបបតថ ិ ហពឝ   តាថ  ជរាធមាយ  ជរ ាំ អនតីហតា  តាំ   ុហតតទ  លញ្ម   ។      
 ន   ហខា    បនេហមវ    ពាធិធហមាយ មា ិ  ពាធឹ    អនតីហតា  
អថហខា  ោវតា   តាថ នាំ  អាគតិ  គតិ  ចុតិ  ឧបបតថ ិ ហពឝ  តាថ  
ពាធិធមាយ   ពាធឹ  អនតីហតា  តាំ   ុហតតទ   លញ្ម  ។ 
 ន  ហខា  បនេហមវ   មរណធហមាយ មា ិ  មរណាំ   អនតីហតា    
អថហខា  ោវតា   តាថ នាំ  អាគតិ  គតិ  ចុតិ ឧបបតថិ   ហពឝ ាំ  
 តាថ នាំ  មរណធមាយ   មរណាំ   អនតីហតា  តាំ   ុហតតទ   លញ្ម  ។ 
 ន  ហខា បន  មយាហមវ   ពឝេិ  បិហយេិ  មនហបេិ     
ននភាហវា  វនិភាហវា  អថហខា  ោវតា   តាថ នាំ  អាគតិ  គតិ   
ចុតិ ឧបបតថិ   ហពឝ ាំ   តាថ នាំ បិហយេិ  មនហបេិ  ននភាហវា   
វនិភាហវា  តាំ  ុហតតទ  លញ្ម    ។   
 ន    ហខា    បនេហមវ      មយ សហកាមា ិ      មយទោហទ   
 មយហោនិ     មយពននុ     មយបផដិ រហណា    យាំ     មយាំ    រ ិាម ិ 
 លាណាំ   វា  ោប ាំ  វា  ត ស  ទោហទ  ភវ ិាមភិ ិ អថហខា     
ោវតា  តាថ នាំ  អាគតិ   គត ិចុតិ ឧបបតថិ  ហពឝ  តាថ   មយ សកា   
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 មយទោទ   មយហោនី   មយពននូ    មយបផដិ រណា  យាំ   មយាំ   
រ ិសនថិ   លាណាំ  វា ោប ាំ  វា ត ស ទោហទ  ភវ ិានថ ិ  តាំ   
 ុហតតទ  លញ្មត ិ ។ 

ដំត្មត និសុំសស រតបាដឋា 

ឯវហមយ   ុតាំ ឯ ាំ  មយាំ ភគវា សាវតទិយាំ  វេិរតិ  ហជតវហន  
អនថបិណឍិ   ស  អារាហម . តលត  ហខា  ភគវា  ភ ិខូ  អាមហនថ ិ   
ភ ិខហវាតិ . ភទហនថតិ  ហត ភ ិខូ  ភគវហតា  បចចហ ា ុាំ . ភគវា  ឯតទ
ហវាច  ហមតាថ យ  ភ ិខហវ  ហចហតា  វមុិតថិោ  អាហ វតិាយ  ភាវតិាយ  
ពេុលី តាយ  ោនី តាយ  វតទុ តាយ  អនុដឌិតាយ  បរចិិតាយ  
 ុ មារទន យ  ឯកាទសានិ   ាំសាោដិ ងាខ  .  តហម  ឯកាទ   
 ុខាំ  ុបតិ  ុខាំ បដិពុជឈតិ . ន ោបតាំ  ុបិនាំ ប សតិ មនុ ានាំ  
បិហោ ហហាតិ . អមនុ ា នាំ បិហោ  ហហាតិ ហទវតា  រ ខនថិ  ន ស  
អគាិ   វា   វ ិាំ   វា    តទាំ   វា   មតិ .  តុវដាំ   ចិតថាំ    មាធិយតិ   
មុខវហណាត   វបិផ ីទតិ . អ មយុហឡាា   កាលាំ   រាតិ  ឧតថរ ឹអបផដិ
វជិឈហនថ  លពេយហោ ូបហគ្ម ហហាតិ. ហមតាថ យ ភ ិខហវ ហចហតា វមុិតថិោ  
អាហ វតិាយ  ភាវតិាយ ពេុលី តាយ .ោនី តាយ  វតទុ តាយ  
អនុដឌិតាយ  បរចិិតាយ   ុ មារទន យ  ឥហម  ឯកាទសានិ ាំសា  
ោដិ ងាខ ត ិ. ឥទមហវាច  ភគវា  អតថមន ហត  ភ ិខូ ភគហតា ភា ិតាំ  
អភនិនធុនថិ ។   
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    ភត្មត ន ដមទនា 

        ភ ិខុសាមហណរអងាឯណាដដល ោនទទួលនូវបចចយ័អាំពីទយ 
ទយកិាហេើយ គរួហោ ដដលជាហថរ អនុហមាទន ហផថើមជាមុនថា ។  
       យថា    វារិវហា   រូរា   ររិរូដរនត ិ  សាគរំ    

 ផវូវទឹ ទាំងឡាយ  មានទហនវនឹង   ធឹងជាហដើមដហ៏ពញ 
ដដលញុាាំងសាគរ   គឺ មុលទ  ឱ្រហពញហលពៀបដូចហមថចមញិ។ 
     ឯវដំវ   ឥដត្ម   ទិននុំ   ដរត្មនុំ   ឧរក្របរ   

 ទនដដលទយ  ទយិកា ឧទធិ ឱ្រហេើយអាំពីហោ ហនេះ 
រដមង ហលមចផលដល់អប ដដលដច សាទ ន ហៅកានប់រហោ 
ហេើយដូហចាប េះឯង  ។ 
      ឥចឆិរុំ    ររាិរុំ    រ ហំុំ    ខិរបដំវ    សំិជឈនតុ  
  ូមឥដឌផល គឺផល ជាទីគ្មបច់ិតថ ដដលអប លោថាប ហេើយ 
តាាំងចិតថហេើយចូរឱ្រ ហលមចដល់អប ឱ្រោនឆាបរ់ ួរានទ់នច់ិតថ 
សដរេ រូដរនតុ   សងារា        ូមតលមេិះលតូវទាំងពួងចូរហពញ ដល់អប  

ចដនាា   រណ្ណ រដសា  យថា  ដូចលពេះចន័ធ បុងថ្ថង ១៥ ហ ើត 

ំណ្ិដជាររដសា  យថា ពុាំហនេះហសាតដូចដ វមណីមានរ យីដរុ៏ង 
ហរឿងជាដ វ      វហិ  អាចញុាាំង      ហ ច ថីលោថាប ទាំងពួងឱ្រ 
 ហលមចោន ។ 

ិ ិ

ិ ិ
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        សាំញ្ញញ ន ដមទនា    

សរេីរដយា  វវជានតុ    ូមឱ្រចថ្លងទាំងពួងទាំងឡាយ លោ ់
ហចញ គឺថាចូរ ឱ្រហចៀ វាង ហចញឆាង យហៅ ។ 
សរេដរាដគ វនសសរ     ូមឱ្រហរាគទាំងពងួរប ់អប ជា េះហ ផើយហៅ  

ម  ដរ  ភវរេនតរាដយា    អនថរាយ ុាំបីមានដល់អប ហ ើយ 
ស ខី ទឃីាយ ដកា ភវ  ូមឱ្រអប ជាបុគាលមានហ ច ថី ុខមាន
អាយុដវង។ 
 អភិវាទនសីលិសស   និចចុំ  វ ឌ្ារចយិដនា ចត្មត ដរា     

 ធមះ      វឌ្ឍនត ិ   អាយ      វដណាណ    ស ខុំ   រលុំ  ។ 

     ធមគ៌ឺពរទាំងឡាយ ៤ លបការ គឺអាយុ១ ពណ៌ មផុរកាយ
១ ហ ច ថី ុខ១  មាវ ាំង១ រដមងចាំហរ ើនអ ់កាលជានិចចដល់អប  
ដដលមានហ ច ថីឱ្មកាយថាឝ យបងាាំ ដល់លពេះរតនលតយ័ជាលបល តី
និងអប ដដលមានហ ច ថីហគ្មរពហកាតដល ង ដល់បុគាលដដល ជា
អប មាន ហ ច ថីចាំហរ ើនហោយគុណ មាន ីលគុណ ជាហដើម ឬ
ដដលចាំហរ ើនហោយវយ័ គឺចា ់លពឹទន ចាររ ។ 
      

    ំងគលចក្ាវាេ 

សរេរ ទាធ ន ោដវន ហោយអានុភាពថ្នលពេះពុទនលគបល់ពេះអងា 

ិ ិ

ិ ិ ិ ិ
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សរេធមះ ន ោដវន ហោយអានុភាពថ្នលពេះធមទ៌ាំងពួង 
សរេសងោន ោដវន ហោយអានុភាពថ្នលពេះ ងឃទាំងពួង 

រ ទធររនុំ  ធ ះំររនុំ  សងឃររនុំ   រណ្ណ ុំ   ររនានុំ អាន ោដវន   
ហោយអានុភាពថ្នលពេះរតន ទាំង ៣ គឺ ពុទនរតន ១ ធមយរតន  ១ 
 ងឃរតន  ១ ។ 
 ចរ រាសីរ   សហសសធ ះំក្ខនាធ    ន ោដវន   

 ហោយអានុភាពថ្ន  លពេះធមយ ខនន  ៨មុនឺ  ៤ោន ់
រិដ្ក្រតយាន ោដវន ហោយ អានុភាពថ្នលពេះថ្លតបិដ  

ជិនសាវកាន ោដវន ហោយ អានុភាពថ្នសាវ ័លពេះជិនល ី 
សដរេ   ដរ  ដរាគ ហរាគ ទាំងឡាយទាំងពួងថ្នអប  

សដរេ   ដរ  ភយា ភយ័ ទាំងឡាយទាំងពួងថ្នអប  
សដរេ   ដរ  អនតរាយា អនថរាយ ទាំងឡាយទាំងពួងថ្នអប  

សដរេ   ដរ  ឧរទាវា  ឧបលទព ទាំងឡាយទាំងពួងថ្នអប  
សដរេ   ដរ  ទ ននិំិត្មត       និមតិថអាល  ទ់ាំងឡាយទាំងពួងថ្នអប  
សដរេ   ដរ  អវំងគោ   អពមងាល ទាំងឡាយទាំងពួងថ្នអប   
         វនសសនតុ          ូមឱ្រវនិ ោតហ់ៅ  
អាយ វឌ្ឍ   ដកា ហ ច ថីចាំហរ ើនហោយអាយុ 

ិ ិ

ិិ 

ិ ិ
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ធនវឌ្ឍ     ដកា ហ ច ថីចាំហរ ើនហោយលទពរ 
សិរីវឌ្ឍ     ដកា ហ ច ថីចាំហរ ើនហោយ ិរ ួី ថី 
យសវឌ្ឍ   ដកា ហ ច ថីចាំហរ ើនហោយយ បរវិារ 
រលវឌ្ឍ    ដកា ហ ច ថីចាំហរ ើនហោយ ាំោាំង 
វណ្ណវឌ្ឍ   ដកា ហ ច ថីចាំហរ ើនហោយពណ៌ មផុរកាយ 
ស ខវឌ្ឍ  ដកា      ហ ច ថីចាំហរ ើនហោយ ុខ  
ដហារ       សរេទា       ូមឱ្រោនដល់អប ឱ្រោន ពឝៗ កាល 
ទ ក្ខដរាគ  ភយា  ដវរា   ហ ច ថីទុ ខនឹងហរាគនិងភយ័និងហពៀរ 
ទាំងឡាយ ថ ី។ 
ដសាកា សរតូច រទាវា ហ ច ថីហសា ទាំងឡាយ ថី លតូវនឹងឧបលទព
ទាំងឡាយ ថ ី។ 
អដនកា   អនតរាយារ ិ        អនថរាោទាំងឡាយដហ៏លចើន ថី  
វនសសនតុ   ច   ដរជសា     ូមឱ្រវនិ ោតហ់ៅហោយហតជ  
                            ( ថ្នអានុភាពមានពុទធ នភុាពជាសដើមសនាេះ ) 
ជយសិទធ ិធនុំ ោភុំ  ហ ច ថី ហលមចថ្នជយ័ជាំនេះ ថី លទពរ ថីោភ ថី 
ដសារាិោគយុំ ស ខុំ រលុំ    ួ ថី ថីហជាគជយ័លអ ថីហ ច ថី ុខ ថី ាំោាំង ថី 

សិរ ី អាយ   ច  វដណាណ   ច    បុញ្ដ  ិរ ីថី អាយុ ថី ពណ៌ មផុរកាយ ថី 

ិ ិ
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ដោគុំ វ ឌ្ឍី ច យសវា   ហភាគ មផទ ថី ហ ច ថីចាំហរ ើន ថី មានយ  ថី  

សរវសា ច អាយ ូ ច  អាយុលបមាណ ១ រយឆាប ាំ ថ ី 
ជីវសិទធ ី ភវនតុ  ដរ    ហ ច ថី ហលមច ថ្ន ិរោិចិញ្ច ឹមជីវតិជា ុខ ថី 

                                 (ទុំងអស់សនេះសូមឱយមានដល់អនក្) 
ភវរ   សរេ ំងគលុំ     មងាលទាំងពួង ចូរមាន ដល់អប  
រក្ខនតុ  សរេ  ដទវត្ម    ូមហទវតា ទាំងអ ់បីោចរ់ ា នូវអប  
សរេ  រ ទាធ ន ោដវន   ហោយអានុភាពថ្នលពេះពុទនជាមាច  ់រាល់លពេះអង្គ 

សរេ  ធមះ ន ោដវន ហោយអានុភាពថ្នលពេះធមទ៌ាំងពួង 
សរេ  សងោន ោដវន  ហោយអានុភាពថ្នលពេះ ងឃទាំងពួង 
សទា ដសារាី ភវនតុ ដរ  ួ ថីទាំងឡាយ ចូរមានដល់អប  ឱ្រោន
 ពឝកាល ពឝហវោ ។ 
               
   វដសសាន ដមទនា   

អគគិហ រត  ំខា  យញ្ញញ  ហលគឿងបូជាទាំងឡាយ មានការបូជាហភវើង ជា
លបធាន  បុងសា នរប ់លោេយណ៌ ។ 
សាវរត ិ េនាដសា  ំ ខុំ  គមភរីសាវតិថិសាស្ត ថជាលបធានថ្នគមភឆីនធសាស្ត ថ 
រាជា ំ ខុំ ំន សានុំ   ហ ថចលទងរ់ាជជាលបធានរប ់មនុ សទាំងឡាយ 

ិិ 

ិ ិ
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នទីនុំ សាគដរា ំ ខុំ  សាគរ គឺ  មុលទជាលបធានរប ់ទហនវនិង ធឹង
ទាំងឡាយ 
នក្ខត្មត នុំ     ំខុំ    ចដនាា     លពេះចន័ធជាលបធានរប ់ន សលតគឺផ្ដា យ 
ទាំងឡាយពនដអ៏ាកាល 
អាទិដចច   រររុំ  ំ ខុំ   លពេះអាទិតរជាលបធានរប ់ ាំហៅទាំងឡាយ
ដូចហមថចមញិ 
រ ញ្ញមក្ងខមនានុំ   សដងោ  ដវ យជរុំ  ំ ខុំ  លពេះ ងឃជា លបធាន
រប ់ជនទាំងឡាយ អប លោថាប នូវបុណរលបហគនទន  ដូ៏ហចាប េះឯង  
                
    កាលទានស រតគថា       

 កាដល    ទទនតិ    សរបញ្ញញ    វទញ្ញ ូ   វរីំចឆរា   

 ជនអប មានលោជាញ ទាំងឡាយ ជាអប ដឹងនូវោ រហពចនថ៍្ន
អប លោជញ ជាអប មានហ ច ថី ាំណាញ់លោ ហចញហេើយ រដមងឱ្រ
នូវទន បុងកាល  ។ 
 កាដលន   ទិនតុំ   អរិដយស    ឧជ ភូដរស    ត្មទិស    

       ទនដដលបុគាល ឱ្រហេើយដល់លពេះអរយិបុគាលទាំងឡាយ 
ដដលជាបុគាលមានកាយ និងចិតថលតង ់ ជាអប មនិញាបញ័់រហោយ
ហោ ធមទ៌ាំង ៨ លបការ ហោយលតូវតាមកាលហេើយ ។ 



                ប្រជ ុំធំ៌  សូប្រប្ររររតិ  ក្នុងជីវរប្រចុំថ្ងៃ         

    
 

ដោយខុ្ុំប្រះក្រ ណាអាត្មះ  ភិក្ខុវជរិធដមះ  ដសងហាក្់ ដរៀរដរៀងសប្មរ់ជា ធ ះំទាន ទុំរ័រទី 283 

ិ ិិ ិ

 វរបសននំនា   រសស   វរ ោ   ដហារ   ទក្ខិណា  

   ទ ខិណាទន រប ់បុគាលហនេះ ជាទនមានផលហពញ
វហិ   ហលោេះមានចិតថលជេះថាវ  ។ 
 ដយ  ររា   អន ដមទនត ិ  ដវយោវចចុំ  ក្ដរានតិ   វា   

        ជនទាំងឡាយឯណាលគ្មនដ់តអនុហមាទនគឺហលត អរតាម ឬ
លគ្មនដ់តហធឝើនូវការខឝល់ខាឝ យ គឺជួយ ខបេះដខបងហគ បុងទនហនេះ។ 
 ន  ដរន  ទក្ខិណា  ឱនា  ទ ខិណារប ់អប ទាំងឡាយ នឹង
ោនហ យ្ េះ ថាជាទនថយហថា  ហលោេះហេតុលគ្មនដ់តអនុហមាទន 
ឬ ហធឝើនូវការខឝល់ខាឝ យ គឺជួយ ខបេះដខបងហគហនេះ ហ៏ទ ។ 

 ដររិ    រ ញ្ញសស   ោគិដនា  ជនទាំងឡាយ  ដដលជាអប 
លគ្មនដ់ត អនុហមាទនឬ លគ្មនដ់តជួយ ខបេះដខបងហគហនេះ  ជាអប មាន
ចាំដណ   បុណរហោយពិត ។ 
          រសាះ    ទដទ   អរបរវា   នចិដត្មត   យរា  ទិននុំ  ំហរផលុំ   

 ហលោេះហេតុហនេះ ទនដដលបុគាលឱ្រហេើយ ដល់បុគាល
ឯណា ជាទនមានផោនិ ងឃ   ហលចើនជនដដលមានចិតថមនិរញិ
រាគបផឱី្រនូវទនដល់បុគាលហនេះ ។ 
 រ ញ្ញញ ន ិ  ររដោក្សះ ឹ   ររោឋ     ដហានត ិ   បាណ្ិននតិ  ។   

     ហលោេះថាបុណរទាំងឡាយ រដមងដតជាទីពឹង អាល ័យ
រប ់ តឝទាំងឡាយ ។ 

ិ ិ

ិ ិ

ិ ិិ ិ
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                អគគរបសាទស រតគថា   

 អគគដត្ម ដវ       រសនាន នុំ    អគគុំ    ធ ះំុំ      វជានរុំ  

 អដគគ  រ ដទធ    រសនាន នុំ    ទក្ខិដណ្ដយយ   អន រតដរ  

 អដគគ    ធដ ះំ     រសនាន នុំ    វរាគូរសដំ   ស ដខ  

 អដគគ    សដងឃ   រសនាន នុំ     រ ញ្ញដក្ខដរត     អន រតដរ  

    អគគសះឹ   ទានុំ     ទទរុំ         អគគុំ   រ ញ្ញុំ      រវឌ្ឍរ     

   អគគុំ    អាយ    ច  វដណាណ    ច  យដសា  ក្ិរតិ   ស ខុំ  រលុំ  

        បុណរដល៏បហ ើរ រដមងចាំហរ ើន អាយុដល៏បហ ើរផង  មផុរ 
កាយដ៏លបហ ើរផង យ   ថិដ៏លបហ ើរផង ហ រ ថិ៍ហ យ្ េះដ៏លបហ ើរ
ផង ហ ច ថី ុខដល៏បហ ើរផង  ាំោាំងដល៏បហ ើរផង  រដមងចាំហរ ើន
ដល់ជនទាំងឡាយដដលដឹងចា ់នូវធម៌ដ៏លបហ ើរដដលជាអប 
លជេះថាវ   បុងវតទុដ៏លបហ ើរ ហោយពិតដដលលជេះថាវ  បុងលពេះពុទនជា
បុគាល ដល៏បហ ើរហលើ លប ់ជាទ ខិហណយរបុគាល  រ អប ឯណា
មយួឱ្រ ហ យើរនឹងលពេះអងាគ្មយ ន ដដលលជេះថាវ  បុងធមដ៌ល៏បហ ើរ ជាធម៌
រមាង ប់នូវ រាគ្មទិ ិាហល  ជាធម៌នាំម នូវហ ច ថី ុខ ដល់អប 
លបតិបតថិ ដដលលជេះថាវ   បុងលពេះ ងឃដ៏លបហ ើរ ជាដល បុណរ រ 
ដល បុណរឯហទៀត ឱ្រថ្ល ដលងជាង គ្មយ នដដលជាអប ឱ្រនូវទន
ដល់បុគាលដល៏បហ ើរ  ។  

ិ ិ

ិិ 

ិ ិ



                ប្រជ ុំធំ៌  សូប្រប្ររររតិ  ក្នុងជីវរប្រចុំថ្ងៃ         

    
 

ដោយខុ្ុំប្រះក្រ ណាអាត្មះ  ភិក្ខុវជរិធដមះ  ដសងហាក្់ ដរៀរដរៀងសប្មរ់ជា ធ ះំទាន ទុំរ័រទី 285 

ិ ិិ ិ

 អគគសស    ទាត្ម   ដំធាវ ី  អគគធ ះំសមហិដត្ម   

   បុគាលមានលោជាញ ដដលមានចិតថដាំ ល់ទុ  បុងធមដ៌ល៏បហ ើរ
ហេើយ ជាអប ឱ្រនូវទនដល់បុគាលដល៏បហ ើរ ។ 
 ដទវភូដត្ម   ំន ដសា   វា   អគគរបដត្មត   រដមទរីរ ។  

        ដតងនឹងោនហៅហេើយ ជាហទវតា ឬ មនុ ស រ៏ដមងោនដល់
នូវភាវ  ជាអប លបហ ើរហេើយរ ីរាយ បាយ  ។ 
                    
       ដោជនទានាន ដមទនា   

 អាយ ដទា   រលដទា   ធីដរា   វណ្ណ ដទា   រដ្ិោណ្ដទា   

 ជនអប មានបញ្ជដ ជាអប ឱ្រនូវអាយុ ជាអប ឱ្រនូវ មាាំវ ងជា
អប ឱ្រនូវ មផុរកាយ ជាអប ឱ្រនូវលោជាញ  ។ 
 ស ខសស   ទាត្ម   ដំធាវ ី  ស ខុំ   ដសា    អធិគចឆរ   

 អប មានលោជាញ ជាអប ឱ្រនូវហ ច ថី ុខដល់អប ឯហទៀត
ហេើយ រដមងោននូវ ហ ច ថី  ុខហនេះម ខវួនវញិ ។ 
 អាយ ុំ   ទត្មេ    រលុំ   វណ្ណ ុំ   ស ខញ្ច    រដ្ិោណ្ដទា    

  បុគាលឯណាោនឱ្រនូវអាយុផង នូវ ាំោាំងផង នូវ មផុរ
កាយផង នូវ ហ ច ថី ុខផង ដល់អប ឯហទៀត ហេើយហ យ្ េះថា 
ឱ្រនូវលោជាញ   ។ 
 ទីឃាយ    យសវា   ដហារ   យរា   យរាូររជារ   

ិ ិ

ិ ិ
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 បុគាលហនេះលុេះ ោនហ ើត បុងភពណាៗ រដមងមានអាយុ
ដវងមានយ  បរវិារ បុងភពហនេះ ៗ  ។ 
                
     ដទវត្ម ទិសសទក្ខណិាដមទនា 

         យសះ ឹ រដទដស  ក្ដរបរ   វាសុំ   រណ្ឌ ិរ  ជារដយា   

ជនមានជាតិជាបណឍិ ត ហលមចនូវលាំហៅ បុងលបហទ ឯណា ។ 
 សីលវដនតរា  ដោដជត្មេ   សញ្ញដរ  ប្រហះចរិដនា   

 ោនញុាាំង ហោ អប មាន ីលជាលពេយចារបុីគាល ដដល
ជាអប  លងួម  ទាំងឡាយ  ឱ្រឆាន ់បុងទីហនេះ ។ 
 យា   ររា   ដទវត្ម   អាស ុំ   ត្មសុំ   ទក្ខណិ្មទិដស  

 ហទវតាទាំងឡាយឯណា មានហេើយ បុងទីហនេះ ជនមាន
ជាតិបណឍិ តហនេះ គូរឧទធិ ផាយ នូវផលថ្នទ ខិណាទន ដល់
ហទវតាទាំងឡាយហនេះឯង  ។ 
 ត្ម   រូជិត្ម   រូជយនត ិ   មនិត្ម   មនយនត ិ  នុំ   

 ហទវតាទាំងឡាយ ហនេះជាបុគាល គឺបណឍិ តហនេះបូជាហេើយ 
រាបអ់ានហេើយ ហោយផលថ្នទ ខិណាទនហនេះ រដមងបូជា
រាបអ់ាននូវបណឍិ តហនេះវញិ ។ 
 រដត្ម   នុំ   អន ក្ំបនត ិ  មត្ម   រ រតុំវ   ឱរសុំ   

 ហលោេះហេតុ ដដលបណឍិ តហនេះ ោនឧទធិ ផល ថ្នទ ខិណា 
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ទនដល់ខវួន  ហទវតាទាំងឡាយហនេះ រដមងអនុហលគ្មេះ នូវបណឍិ ត
ហនេះ ដូចជាមាតាអនុហលគ្មេះនូវ ូនបហងាើត ។ 
 ដទវាន ក្ំបិដត្ម   ដបាដសា    សទា   ភប្ទានុំ   រសសរីរ ។ 

 បុរ  ស្ត ថី ដដលហទវតាោនអនុហលគ្មេះហេើយ រដមងហឃើញ
នូវ មយដច៏ាំហរ ើន ទាំងឡាយ បុងកាលទាំងពួង  ។ 
        
          រ រេដរររលិទានាន ដមទនា 

 យុំក្ញិ្ញច រ ះំណ្ុំ   ក្ត្មេ    ទជាា    ទានំំចឆរី  រ ដរេ   

 ដរដរ    វ   អាររភ     អង    វា    វរាុដទវត្ម 

  ុលបុតថ ហធឝើនូវហេតុ ឯណា នីមយួឱ្រជាអារមយណ៍គឺលោរពន
នូវ មាតា បិតា    ទាំងឡាយដដល   រ ាំោងខន័នហៅកានប់រហោ 
ហេើយ  បុងកាលមុនបងអ ់ រចួហេើយ គបផលីោរពន នូវហទវតា
ទាំងឡាយ ដដលអាល ័យហៅ បុងទីទាំងឡាយមានទីផធេះជាហដើម
ហេើយលតូវ ុាំ ាំណាញ់ លតូវឱ្រនូវទន ។   
 ចត្មត ដរា    វ    ំហារាដជ    ដោក្បាដល     

 យសសសិដនា  ក្ ដវរញ្ច    ធររដ្ឋុំ  វរូរក្ខុំ  វរ េាក្ុំ  

 គបផលីោរពន  នូវហទវតាជាហោ ោលទាំងឡាយ   ដដលជា
ហ ថចធាំទាំង ៤ គ ឺ លពេះោទ ុហវរ:១ លពេះោទធតរដឌ: ១ លពេះោទ
វរូិប ខ  ១ លពេះោទវរុិ ា    ១   ដដលជាហ ថចថ្នហទវតាមានយ  
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បរវិារ ។ 
 ដរ   ដចវ  រូជិត្ម   ដហានតិ  ទាយកា  ច   អនិរផោ   

 ហ ថចហទវតា ទាំងឡាយហនេះ ហបើហគោនបូជាហេើយ ហោយ
ឧទធិ ផលបុណរជូនហៅ អប ដដលឧទធិ ផលបុណរជូនហៅហនេះ 
មនិដមនជាឥតផលហទ  គឺោនផោនិ ងសជាលោ ដ ។ 
 ន  ហិ រ ណ្ណ ុំ វា  ដសាដកា  វា  យាវញ្ញញ   ររិដទវនា   

  ិរោិយាំ ថី ហសា ហៅ ថី ហ ច ថីខស ឹខសួលណាមយួដថ្ទ
 ថី  ឥ៏តអាំហពើ។ 
 ន   រដំបត្មនំត្មា យ    ឯវ ំ  រដ្ឋនតិ   ញារដយា 

   ិចចមានយាំហសា ជាហដើមហនេះ   មនិដមនជាលបហោជន ៍
ដល់អប ដដលហៅ កានប់រហោ នយ ហេើយទាំងឡាយហ ើយ 
កាលហបើបុគាល យាំហសា ុខស ឹខសួល អាល័យខាងហលកាយដូហចាប េះ 
ញាតិទាំងឡាយ  ដដលហៅកានប់រហោ នយហេើយហនេះ  ឥ៏ត
ោនដឹង ឮហ ើយ ជាការឥតលបហោជន ៍ទហទ ។  
 អយញ្ច    ដខា   ទក្ខណិា   ទិនាន    សងឃ ហំ ិ  ស ររដ្ឋិត្ម   

 ហបើទ ខិណាទន ដដលបុគាលោនឱ្រហេើយហនេះឯង ជាទន
ដាំ ល់ហៅលអហេើយ បុង ងឃ ។ 
 ទីឃររតុំ    ហិត្មយសស    ឋានដសា     ឧរក្របរ  

 ទ ខិណាទនហនេះ    ហទើបអាច ហលមចផល    ហដើមផជីា   
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លបហោជនដ៍ល់ញាតិ ដដលហៅកានហ់ោ  ខាងនយហេើយហនេះ 
អ ់កាលដយូ៏រអដងឝងហៅ ហោយ មតាមហេតុ គឺទីដដលគួរ
 ហលមចោន ហេតុដដលគួរ ហលមចោនហនេះគឺ ខុបផោិលិ វនថ
ហលបត បរទតទុបជីវតិហលបត និជាមតណាិ  ហលបត ជាអាទិ ។ 
                

            យានទានាន ដមទនា     
 អននុំ   បានុំ    វរាុំ    យានុំ  មោគនធុំ  វដលរនុំ   

 ដសយោវសងុំ  រទីររយយុំ  ទាននវរាុ  ឥដំ  ទស  

 ទនវតទុទាំងឡាយ ១០ ោ ងហនេះ គឺោយ ទ ឹ  ាំពត់
ោនជាំនិេះ  ផ្ដា  លមង  ហលគឿងល អូប  ហលគឿងោប  ទីហដ  ទី
 ាំណា អ់ាល ័យ  ហលគឿងលបទបី  គឺចហងាៀងហគ្មម ។ 
អននដទា  រលដទា   ដហារ   អប ឱ្ររប ់ ីុហ យ្ េះថាឱ្រ មាវ ាំង 
វរាដទា  ដហារ  វណ្ណ ដទា អប ឱ្រ ាំពត ់ហ យ្ េះថាឱ្រពណ៌ 

យានដទា  ស ខដទា ដហារ    អប ឱ្រោនហ យ្ េះថាឱ្រហ ច ថី ុខ 
ទីរដទា   ដហារ  ចក្ខុដទា   អប ឱ្រលបទីបហ យ្ េះថាឱ្រច ខុដភប  
ំនារទាយ ី លភដរ  រនារុំ  អប ឱ្ររប ់ដដលគ្មបច់ិតថ រដមងោន
រប ់ដដលគ្មបច់ិតថ។ 
អគគសស  ទាត្ម  លភដរ  រ នគគុំ  អប ឱ្រវតទុដហ៏លើ   រដមងោននូវវតទុ 
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ដហ៏លើ  ។ 
វរសស ទាត្ម វរោភី ច ដហារ អប ឱ្ររប ់លអ  រដមងោនរប ់លអ 
ដសដ្ឋនាដទា ដសដ្ឋំ ដររ ឋានុំ  អប ឱ្រទីសាទ នដល៏បហ ើរ រដមងចូល
ហៅកានទ់ីសាទ នដល៏បហ ើរ ។ 
 អគគទាយ ី  វរទាយ ី  ដសដ្ឋទាយ ី ច  ដយា  នដរា  

នរជនលបុ   ល ីឯណាឱ្ររប ់ដដលហលើ    ឱ្ររប ់ដដលលអ 
និងទីសាទ នដល៏បហ ើរ ។  
 ទីឃាយ    យសវា   ដហារ   យរា   យរាូរំជារ   

 នរជនលបុ  ល ីហនេះ ហ ើត បុងទីណាៗ រដមងជាអប មាន
អាយុយឺនយូរ  មានយ  បុងទីហនេះៗ។ 
 ឯដរន   សចចវដជាន   ហោយភា ិត ចចវាចាហនេះ   
 ស វរា ិ   ដហារ     សរេទា    អដរាគិយស ខដញ្ចវ   

ក្ សលញ្ច     អនាំយុំ    ូមឱ្រហ ច ថី ួ ថី និងហ ច ថី ុខ 
ដដលហ ើតអាំពីហ ច ថីមនិមានហរាគ និងអនមយ័ គឺហ ច ថីលោ 
ចា ទុ ខពាធិ ល ួលងាយ ចូរមានដល់អប ទាំងឡាយឱ្រនមលគប់
កាល  ។ 
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   យាគ អន ដមទនា            

 ដយា     សញ្ញត្មនុំ    ររទរត     ដោជនុំ    កាដល    សក្ាចច 

ទទារ  យាគ ុំ   ទសសស   ឋានានិ អន របដវចឆរ  អាយ ញ្ច   វណ្ណញ្ច  

ស ខុំ  រលញ្ច   រដ្ិោណ្ំសស  ឧរជាយដរ   គដត្ម   ខ ទុំ  រិបាសុំ   

រយរដនរ   វារុំ  ដសាដធរ  វរាុំ   ររិណាដំរ   ភរតិ   ដភសជាដំរុំ   

ស គដរន  វណ្ណ ិរុំ , រសាះ  ហិ  យាគ ុំ  អលដំវ ទារ ុំ និចចុំ ំន ដសសន  

ស ខរាិដក្ន ទិោេ និ  ររាយត្ម  ស ខាន ិំន សសដសា ភរតររិចឆត្ម  វា       

 ជនឯណា ោនឱ្របបរហោយហគ្មរព ដល់ពួ  មណ  
ដដលជាអប  លងួម អប បរហិភាគហភាជនដ៍ដលអប ដថ្ទឱ្រ  បុងកាល
ដគ៏ួរជនហនេះ ហ យ្ េះថា ឱ្រនូវហេតុថ្នអានិ ងឃទាំង១០ ោ ងគឺ 
អាយុ ១ ពណ៌ មផុរ ១ ហ ច ថី ុខ ១  មាវ ាំងកាយ ១ លោជាញ
រប ់បុគាលហនេះដតងហ ើតហ ើង ១ បបរហនេះ ដតង ាំចាតប់ងនូ់វ
ហ ច ថីឃ្លវ ន ១ ហ ច ថីដល  ១ នឹងញុាាំងខរល់ឱ្រោនហដើរល ួល 
១ ញុាាំង ថ្ ឱ្រោនសាអ ត ១  ញុាាំងភតថឱ្ររលួយ១ហនេះហភ ជជ 
ដដលលពេះ ុគតលទង ់រហ ើរហេើយ ហលោេះហេតុហនេះ អប មាន  
ហ ច ថ ី  លតូវការចងោ់នហ ច ថី ុខ   ជារប ់មនុ ស ថី   លោថាប  
ហ ច ថី ុខជារប ់ទិពឝ ថី ចងោ់នហ ច ថីលអរុងហរឿង បុងមនុ ស ថី 
គរួឱ្របបរជានចិចចុេះ  ។ 

ិ ិ ិ ិ

ិ ិ ិ ិ ិ ិ



                ប្រជ ុំធំ៌  សូប្រប្ររររតិ  ក្នុងជីវរប្រចុំថ្ងៃ         

    
 

ដោយខុ្ុំប្រះក្រ ណាអាត្មះ  ភិក្ខុវជរិធដមះ  ដសងហាក្់ ដរៀរដរៀងសប្មរ់ជា ធ ះំទាន ទុំរ័រទី 292 

ិ ិិ ិ

                  រដរាក្ ឌ្ឌក្ណ្ឌ             
 រដរាក្ ដឌ្ឌស        រដ្ឋនតិ      សនតិសងិោដ្ដក្ស    ច   

 ទាេ រោហាស       រដ្ឋនតិ      អាគនាតា ន   សក្ុំ   ឃរំ  

. ពួ ហលបតទាំងឡាយម ហេើយ កានផ់ធេះថ្នញាតិហោយគិត
ថាផធេះរប ់ខវួន រដមងឈរហៅ ជិតខាងហលៅជញ្ជជ ាំងផធេះទាំងឡាយ
ខវេះ នផវូវដប ជា ៤ និងផវូវដប ជា ៣ ទាំងឡាយខវេះ ជិតទឝ រល ុង
និងទឝ រផធេះទាំងឡាយខវេះ ។  
  រហ ដរ    អននបាន ហំិ    ខជាដោដជ   ឧរដ្ឋិដរ   

 នកាលោយ និង ទឹ និងបដងអម និងចាំអាបដល៏យមលគ្មន ់ 
គឺពួ ញាតិចូល ហៅតាាំងទុ ហេើយ ។ 
  ន   ដរសុំ   ដកាចិ   សររ   សត្មត នុំ   ក្ ះំរបចចយា   

 ញាតិណាមយួមនិនឹ ដល់ហលបតទាំងឡាយហនេះ 
 ហលោេះ មយរប ់ តឝ ទាំងឡាយជាបចចយ័ ។ 
 ឯវំ    ទរនតិ    ញារីនុំ   ដយ   ដហានត ិ   អន ក្ំបកា  

 ស ចឹ    រណ្ីរុំ    កាដលន    ក្របិយុំ     បានដោជនុំ   

 ញាតិទាំងឡាយឯណាដតងអនុហលគ្មេះ ញាតិទាំងឡាយ
ហនេះរដមងឧទធិ ឱ្រនូវទឹ  និងហភាជន ដម៏ តច់តដ់ល៏បហ ើ ជារប ់
គួរតាមកាលដល់ ញាតិទាំងឡាយជាអប លេះហោ ហនេះហៅហេើយ 
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 ហនេះោ ងហនេះថា ។ 
       ឥទុំ  ដវា   ញារីនុំ  ដហារ    ស ខតិ្ម   ដហានតុ  ញារដយា   

      ទនហនេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយ  ូមញាតិទាំងឡាយ 
ចូរជាអប ដល់នូវហ ច ថិ ុខ ។ 
 ដរ   ច   ររា   សមគនាតា   ញារដរត្ម   សមគត្ម   

 ហលបតជាញាតិ    ទាំងឡាយហនេះ    ម លបជុាំគ្មប ហេើយ បុង 
សាទ នដដលឱ្រទន   ហនេះជាអប ម ហេើយហោយបាំណងលអ ។ 
 រហ ដរ    អននបាន ហំិ    សក្ាចចុំ    អន ដមទដរ   

 កាលហបើថាឝ យោយនិងទឹ ដល៏យមលគ្មន ់ ៏ គបផអីនុហមាទន
ហោយហគ្មរពថា ។ 
 ចិរំ   ជីវនតុ   ដនា   ញារី   ដយសុំ   ដហរ     លោំ  ដស   

 ហយើងទាំងឡាយ ោន មផតថិហនេះ  ហលោេះហេតុថ្នញាតិ
ទាំងឡាយឯណា ូមញាតិទាំងឡាយហនេះរប ់ហយើងទាំងឡាយ 
ចូររ ់ហៅយឺនយូរ ។ 
អមហ ក្ញ្ច   ក្ត្ម  រូជា  បូ៏ជាគឺញាតិទាំងឡាយហធឝើហេើយដល់ហយើង
ទាំងឡាយ។ 

ទាយកា  ច  អនិរផោ    ឯទយ គអឺប ឱ្រទន ម៏និឥតផល 
ន  ហិ  ររា  ក្សី  អរាិ    ិ មយគឺការភជួរដល ចាំការ ម៏និមាន បុង
ភូមថិ្នហលបតហនេះ។ 
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ដគរដក្ខរា  ន  វជារ  ហគ្មរ ខ មយ គឺការរ ាហគ្ម  ម៏និមាន បុងភូមិ
ថ្នហលបតហនេះ ។ 

វណ្ិជាា   ត្មទសិ ីនរា ិោណិជជ មយគឺការជួញដដលជាហេតុោន មផតថិ
ដូហចាប េះ ម៏និមាន  
ហិរដញ្ញន  ក្យាក្យុំ   មនិមានការល ទិ់ញផ្ដវ  ់បថូរហោយលោ  ់ 

      ឥដត្ម   ទិដននន   យាដរនតិ   ដរត្ម   កាលក្ត្ម   រហឹ   

   បុគាលទាំងឡាយ ហធឝើកាល ិរោិហៅហ ើតជាហលបត រដមង
ញុាាំងអតទភាពឱ្រលបលពឹតថហៅ  បុងហលបតវ ័ិយហនេះ ហោយផលទន 
ដដលញាតិឱ្រហេើយអាំពីហោ ហនេះ ។ 
 ឧណ្ណ ដរ    ឧទក្ុំ    វ ដ្ឋុំ    យថា   និននុំ  រវរតរ   

 ឯវដំវ   ឥដត្ម    ទិននុំ     ដរត្មនុំ    ឧរក្របរ  

 ទឹ ធាវ  ចុ់េះ បុងទីទួល រដមងេូរហៅកាន ់ ទីទាំនបដូចហមថច
មញិទនដដល បុគាលឱ្រហេើយអាំពីហោ ហនេះ  រដមង ហលមចផល 
ដល់ហលបតទាំងឡាយ ដូហចាប េះដដរ ។ 
 យថា      វារិវហា   រូរា   ររិរូដរនត ិ  សាគរំ  

 ឯវដំវ   ឥដត្ម   ទិននុំ   ដរត្មនុំ     ឧរក្របរ  

 លជលងផវូវទឹ ទាំងឡាយ មានទហនវនិង ធឹងជាហដើម រដមង
ញុាាំងសាគរ ឱ្រហពញហលពៀបដូចហមថចមញិ ទនដដលបុគាលឱ្រ
ហេើយអាំពីហោ ហនេះរដមង       ហលមចផលដល់ហលបតទាំងឡាយ 

ិ ិិ ិ

ិ ិ

ិ ិ

ិ ិ



                ប្រជ ុំធំ៌  សូប្រប្ររររតិ  ក្នុងជីវរប្រចុំថ្ងៃ         

    
 

ដោយខុ្ុំប្រះក្រ ណាអាត្មះ  ភិក្ខុវជរិធដមះ  ដសងហាក្់ ដរៀរដរៀងសប្មរ់ជា ធ ះំទាន ទុំរ័រទី 295 

ិ ិិ ិ

ដុហចាប េះដដរ ។ 
 អទាស ិ ដំ  អកាស ិ ដំ  ញារំិត្មត   សខា  ច  ដំ   

 ដរត្មនុំ     ទក្ខណិ្ុំ      ទជាា     រ ដរេ    ក្រំន សសរំ   

 បុគាលកាលរលឹ  ហឃើញនូវឧបការគុណ ដដលហោ ហធឝើ
ទុ ដល់ខវួន  បុងកាលមុនថា អប ហនេះោនឱ្ររប ់ហនេះដល់អញ 
អប ហនេះោនហធឝើគុណហនេះដល់អញ ជនទាំងឡាយហនេះ ជាញាតិ
មតិថ និងជា មាវ ញ់ រប ់អញ  ដូហចាប េះហេើយគួរឱ្រទ ខិណាទន
ហដើមផហីលបតទាំងឡាយ ។ 
 ន  ហិ  រ ណ្ណ ុំ  វា  ដសាដកា   វា  យាវញ្ញញ   ររិដទវនា   

ការយាំឬហសា ហៅឬការខស ឹខសួលដថ្ទៗ មនិមានលបហោជនហ៍ ើយ ។ 
  ន   រុំ   ដរត្មនំត្មា យ      

      ហធឝើដូហចាប េះរ ោនជាលបហោជនដ៍ល់ហលបតទាំងឡាយគ្មយ ន ។ 
  ឯវ ំ   រដ្ឋនតិ   ញារដយា    

      ញាតិទាំងឡាយរដមង ទិតហៅឥតោនដឹងោនឭោ ងហនេះ។ 
  អយញ្ច    ដខា   ទក្ខិណា   ទិនាន   

 ហបើទ ខិណាទន ដដលបុគាលោនឱ្រហេើយហនេះឯង ។ 
           សងឃ ហំិ  ស ររដ្ឋតិ្ម  ជាទនដាំ ល់ហៅលអហេើយ បុង ងឃ 
 ទីឃររតុំ    ហិត្មយសស    ឋានដសា    ឧរក្របរ  

 ទ ខិណាទនហនេះ ហទើបចូលហៅ   ហលមចតាមសាទ ន ហដើមផ ី

ិ ិ

ិ ិ

ិ ិ
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ជាលបហោជនដ៍ល់ហលបតហនេះ អ ់ជាអដងឝង ។ 
 ដសា   ញារធដមះ    ច   អយុំ   និទសសិដត្ម  

  ញ៏ាតិធមហ៌នេះគឺអប ោន ាំដដងជាដបបោ ងហេើយ ។ 
ដរត្មន    រូជា   ច   ក្ត្ម   ឧឡ្ហរា  ការបូជាដថ៏្ថវថាវ  ចាំហោេះ 
ដល់ហលបតទាំងឡាយ គឺអប ោនហធឝើហេើយ ។ 
រលញ្ច  ភិក្ខូនំន របទិននុំ   មាវ ាំងកាយថ្នភ ិខុទាំងឡាយ ហ យ្ េះថា 
គឺអប ោនបាំហពញឱ្រហេើយ ។ 
 រ ដ ហំហិ     រ ញ្ញុំ    រស រុំ    អនរបក្នត ិ ។   

 បុណរគឺអប  នសាំទុ ហេើយមនិដមនតិចដូហចាប េះ  ។ 
       
           ទក្ខិណាអន ដមទនា       

 យទ ិ   ហីដន   គដត្ម    ឋាដន   កាយទ ចចរិដរន  វា  

     ហបើញាតិណាមយួ ហៅហ ើត បុងទី ដហ៏ថា ទបហលោេះកាយ
ទុចចរតិ ថ ី  វចិីទុចចរតិ ថី   មហនទុចចរតិ ថី ។ 
ឥំិនា   រ ញ្ញដរដជន   រមហ    ឋានា  រំ ញ្ចរ     ូ៏មឱ្រ  រចួរ ាំហោេះ
ចា ទី  ដហ៏ថា ទប  ហនេះហោយហតជេះគឺបុណរហនេះ ។ 
 យទ ិ  ដទវរ ដរ   រដ ះំ   វមដន  ររនដសាភិដរ   

 ឬហបើហៅហ ើត បុងហទវបុរ ីជាវមិានគួររ ីរាយ ដដលជាសាទ ន 
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មានលាំអហោយរតន ហផសងៗ  លសាបហ់េើយ ។ 
 ឥំិនា រ ញ្ញដរដជន  ភិដយោ  ភិដយោ  រវឌ្ឍរ  

      ូ៏មឱ្ររងឹរតិដតចាំហរ ើនជាភហិយាភាពហោយហតជ គឺបុណរហនេះ  
 ឯវំ   ំហិទធិយា   ឯសា   យទិទុំ   រ ញ្ញសំបទា   

 បុញ្ដ មផទគឺគុណជាតិ ជាហេតុដល់លពមហោយបុណរ
ឯណា បុញ្ដ   មផទហនេះ មានឫទនិដធ៏ាំ ថ្ល ដលងហោយលបការោ ង
ហនេះ ។ 
 រសាន    ធីរា   រសុំសនត ិ  រណ្ឌ ិត្ម   ក្ររ ញ្ញរុំ   

 ហលោេះហេតុហនេះ បណឍិ តទាំងឡាយ  អប មានលោជាញ  រដមង
 រហ ើរនូវភាព ថ្នបុគាល  អប មានបុណរហធឝើទុ ហេើយ ។ 
ស ដខា   វបាដត្ម   រ ញ្ញញ នុំ  ផលរប ់បុណរទាំងឡាយ  រដមងនាំ
ម នូវហ ច ថី ុខ ។ 
អធិរាដយា  សំជិឈរ   ហ ច ថីលោថាប រដមង ហលមច  
ខិរបញ្ច   ររដិយាសាដន   និោេ នុំ   សមធិគចឆរ  មា ងហទៀត បុង
កាលជាទីបាំផុត បុគាលរដមងោននូវលពេះនិោឝ នដឆ៏ាបរ់េ័   
 ដយា    ោជនសហដសសហិ     រូរណ្ុំ   វរដោជនុំ     

 ទដទយោររិមណានុំ       ឯក្ររតំបិ     នាលដភ    

 រ ទធុរាដទ    សារីរ ដត្មត   ដយ  ចដញ្ញ  អគគសាវកា 
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 បុគាលគបផឱី្រនូវវរហភាជន ដហ៏ពញហោយភាជន មយួោន ់
 ម៏និោនហ យើរ នឹងហភាជនមយួោលត ដដលហគោនឱ្រហេើយដល់
លពេះសារបុីលត  និងពួ អគាសាវ ័   ដថ្ទ បុងពុទនបាទ    ហនេះ ដដល 
មានគុណលបមាណមនិោន ។ 
 ររតរូរាន ោដវន     មត្មរិត្ម     រំ ញ្ច ដរ  ។ 

       ហលោេះហេតុហនេះ ោនជាមាតានិងបិតា រដមងោនរចួ ចា  
ទីដហ៏ថាទប ហោយអានុភាព ថ្នោយដដលហពញ បុងោលត ។ 

            សិទធិយាចនគថា   
 សិទធំរាុ     សិទធំរាុ    សិទធំរាុ   ឥទុំ   ផលុំ     

ឯរសះ ឹ ររនរតយសះឹ      សំបសាទនដចរសា  

          ូមផលថ្នចិតថដដលលជេះថាវ   បុងលពេះរតនលតយ័ហនេះផល
ហនេះចូរជាផល ហលមចចូរជាផល ហលមចចូរជាផល ហលមច ។ 

           អរាលទាធ គថា                     
 ដរ   អរាលទាធ    ស ខិត្ម   វរ ឡ្ហា    រ ទធសាសដន  

 អដរាគ  ស ខិត្ម  ដហាង  សហ  សដរេហិ  ញារភិ 

        អប ទាំងឡាយទាំងបុរ ទាំងល ីថហនេះចូរោននូវលបហោជន ៍
ោននូវហ ច ថី ុខ ចូរចាំហរ ើន  បុងលពេះពុទនសា ន ចូរ ុាំឱ្រមាន
ហរាគឱ្រោននូវហ ច ថី ុខលពមទាំងញាតិទាំងឡាយលគប ់។  
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               ប្រះវន័យ 

  យដនតន    ភគវត្ម    ជានត្ម    រសសត្ម    អរហត្ម 

សមះ ស ពំុដទធន     រឋំុំ    បារាជិក្ុំ  ក្រា  រញ្ញរតនត ិ។   ដវសាលិយុំ  

រញ្ញរតនតិ ។ ក្ុំ  អារោភ រ ស ទិននុំ  ក្លនារ រតុំ  អារោភ រ  កិ្សះឹ វរាុសះនិតិ 

ស ទិដនាន   ក្លនារ ដត្មត   រ រាណ្ទ រយិកាយ   ដំង នុំ  ធ ះំុំ   រដ្ិដសវ 

រសះឹ   វរាុសះិនត ិ  ។ 

 ដរន    សំដយន   រ ដទាធ   ភគវា   ដវរញ្ញា យុំ     វហររ    

នដេរ រ ចិំិនាំូដល  ំហត្ម  ភិក្ខុសដងឃន សទធឹ  រញ្ចំដរតហិ  ភិក្ខុស

ដរហិ  ។  អដសាស ិដខា  ដវរដញ្ញា  ប្រហះដណា  សំដណាខល   ដោ   

ដគរដម   សក្យរ ដត្មត    សក្យក្ ោ  ររេជិដត្ម  ដវរញ្ញញ យុំ  វហររ   

នដេរ រ ចិំនាំូដល  ំហត្ម  ភិគខុសដងឃន   សទធឹ  រញ្ចំដរតហិ   ភិក្ខុ

សដរហិ ។  រុំ   ដខា  រន   ភវនតុំ  ដគរំុំ  ឯវំ  ក្លោដណា  ក្ិរតិ

សដទាា   អរភុគគដត្ម  ឥររិ ដសា  ភគវា  អរហុំ  សមះ ស ពំុដទាធ   វជាា

ចរណ្សំបដនាន   ស គដត្ម ដោក្វទូ  អន រតដរា  រ រិសទ ះំសារងសិត្មា   

ដទវំន សានុំ  រ ដទាធ   ភគវារ  ,  ដសា   ឥំុំ    ដោក្ុំ  សដទវក្ុំ  

សមរក្ុំ  សប្រហះក្ុំ  សសសំណ្ប្ោហះណ្ ឹ រជុំសដទវំន សស ុំ សយុំ  

អភញិ្ញញ   សចឆិក្ត្មេ    រដវដទរ   ដសា  ធ ះំុំ  ដទដសរ  អាទិក្លោណ្ុំ  
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ំដជឈក្លោណ្ុំ  ររិដយា សានក្លោណ្ុំ សារាុំ  សរយញ្ានុំ   ដក្វ

លររិរ ណ្ណ ុំ   ររិស ទធុំ   ប្រហះចរិយុំ រកាដសរ ។ សាធ    ដខា  រន    

ក្ថារូបានុំ   អរហរុំ  ទសសនុំ   ដហារីរ  ។ 

       

       ប្រះសូប្រ 

     ឯវដ ះំ   ស រតុំ   ឯក្ុំ  សំយុំ  ភគវា  អនតរា  ច រាជគគហុំ   

អនតរា  ច  នាលនាុំ  អទាធ នំគគរបដ្ិរដនាន    ដហារ    ំហត្ម    ភិក្ខុ   

សដងឃន   សទធ ឹ   រញ្ចំដរតហិ    ភិក្ខុសដរហិ ។  ស របិដយារិ   ដខា   

ររិោេ ជដកា  អនតរា ច  រាជគហុំ  អនតរា ច នាលនាុំ  អទាធ នំគគរបដ្ិ  

រដនាន    ដហារ   សទធ ឹ  អដនតវាសិនា   ប្រហះទដរតន   មណ្ដវន  ។ 

       រប្រ  ស ទុំ  ស របិដយា  ររិោេ ជដកា  អដនក្ររយិាដយន  

រ ទធសស អវណ្ណ ុំ  ោសរ  ធ ះំសស អវណ្ណ ុំ  ោសរ  សងឃសសអវណ្ណ ុំ  

ោសរ  ស របិយសស   រន ររិោេ ជក្សស    អដនតវាស ី   ប្រហះទដត្មត   

មណ្ដវា  អដនក្ររិយាដយន  រ ទធសស   វណ្ណ ុំ   ោសរ    ធ ះំសស  

វណ្ណ ុំ  ោសរ  សងឃសស  វណ្ណ ុំ  ោសរ ។ ឥរហ  ដរ  ឧដោ  

អាចរិយដនតវាស ី   អញ្ញំ ញ្ញសស  ឧជ រវរចចនិវាទា  ភគវនតុំ រិដ្ឋិ

ដត្ម   រិដ្ឋិដត្ម    អន រនាធ     ដហានិត  ភិក្ខុសងឃញ្ច     
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       ប្រះអភិធ ះំ 

 ក្ សោ    ធមះ     អក្ សោ   ធមះ     អរោក្ត្ម     ធមះ   

ក្រដំ   ធមះ    ក្ សោ   យសះ ឹ សំដយ កាមវចរំ  ក្ សលុំ   ចិរតុំ 

ឧរបននុំ  ដហារ  ដសាំនសសសហគរុំ   ញាណ្សំបយ រតុំ   រូបារ ះំណ្ុំ   

វា សទាា រ ះំណ្ុំ  វា គនាធ រ ះំណ្ុំ   វា  រសារ ះំណ្ុំ  វា ដផាដ្ឋោេ រ ះំណ្ុំ  

វា  ធមះ រ ះំណ្ុំ  វា  យុំ  យុំ  វា  រនាររភ  រសះ ឹ សំដយ   ផដសា   

ដហារ    អវដក្ខដបា    ដហារ ។  ដយ   វា   រន   រសះឹ   សំដយ   

អដញ្ញរិ  អរាិ រដ្ិចចស  ំរបនាន  អរូរិដនា  ធមះ  ឥដំ ធមះ   ក្ សោ ។ 

          
       អភិធ ះំរដិ្ក្  ធ ះំសងគហៈ សុំរារ់ រុំស ក្ូល  
     នដម  រសស   ភគវដត្ម   អរហដត្ម  សមះ ស ពំុទធសស    (សូប្រ  ៣ ដ្ង )  

 ក្ សោ   ធមះ    អក្ សោ    ធមះ    អរោក្ត្ម   ធមះ     

 ស ខាយ    ដវទនាយ    សំបយ ត្មត     ធមះ       

 ទ កាខ យ     ដវទនាយ    សំបយ ត្មត     ធមះ    

 អទ ក្ខំស ខាយ    ដវទនាយ    សំបយ ត្មត    ធមះ     

  វបាកា     ធមះ      វបាក្ធ ះំ   ធមះ    

ដនវ     វបាក្នវបាក្ធ ះំ   ធមះ    ឧបាទិណ្ណ ុបាទានិយា     ធមះ    
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អន បាទណិ្ណ ុបាទានិយា      ធមះ    អន បាទណិាណ ន បាទានិយា   ធមះ   

សងាិលិដ្ឋសងាិដលសកិា   ធមះ   អសងាិលិដ្ឋសងាិដលសកិា  ធមះ  អសងា ិ

លិោឋ សងាិដលសិកា  ធមះ   សវរក្ាសវចរា  ធមះ  អវរក្ាវចរំត្មត

ធមះ    អវរកាា វចរា  ធមះ  រីរសហគត្ម   ធមះ    ស ខសហគត្ម  

ធមះ   ឧដរកាខ សហគត្ម    ធមះ      ទសសដនន     រហារោេ     ធមះ    

ោវនាយ   រហារោេ     ធមះ    ដនវ    ទសសដនន      ោវនាយ   

រហារោេ     ធមះ      ទសសដនន  រហាររេដហរ កា    ធមះ   ោវន

យរហាររេ     ដហរ កា    ធមះ      ដនវ   ទសសដនន    ោវនាយ  

រហាររេដហរ កា  ធមះ   អាចយគំិដនា   ធមះ     អរបចយគំិដនា  

ធមះ   ដនវា ចយគំិដនា  នារបចយ  គំិដនា  ធមះ   ដសកាខ   ធមះ  

អដសកាខ   ធមះ   ដនវ  ដសកាខ នាដសកាខ   ធមះ   ររិត្មត   ធមះ   ំហគគត្ម   

ធមះ    អរបមណា   ធមះ   ររិត្មត រ ះំណា  ធមះ    ំហគគត្មរ ះំណា  

ធមះ   អរបមណារ ះំណា  ធមះ      

       ហីនា   ធមះ   ំជឈិម  ធមះ    រណ្ីត្ម    ធមះ      ំិចឆរតនិយត្ម     

ធមះ    ស ះំរតនយិត្ម   ធមះ    អនយិត្ម   ធមះ    ំគគ រ ះំណា   ធមះ    

ំគគដហរ កា  ធមះ   ំគគ ធរិរដនា   ធមះ    ឧរបនាន   ធមះ   អន របនាន    

ធមះ   ឧរាទិដនា  ធមះ   អរីត្ម   ធមះ   អនាគត្ម   ធមះ   រចចុរបនាន  
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ធមះ   អរីត្មរ ះំណា  ធមះ   អនាគត្មរ ះំណា  ធមះ   រចចុរបនាន រ ះំណា  

ធមះ  អជឈត្មត   ធមះ   រហិទាធ  ធមះ  អជឈរតរហិទាធ  ធមះ  អជឈត្មត រ ះំណា   

ធមះ   រហិទាធ រ ះំណា ធមះ   អជឈរតរហិទាធ រ ះំណា  ធមះ   សនិទសសន

សរបដ្ិឃា  ធមះ    អនិទសសនសរបដ្ិឃា ធមះ   អនិទសសនារបដ្ិឃា 

ធមះ  ោវសររក្មរកា  ធ ះំ សងគណ្ិរបក្រណ្ុំ  នាំ សំរតុំ  ។ 

        

         វភងគ ដំរូច 

             រទននតរំ   វភងគរបក្រណ្ុំ   នាដំរុំ 

ខនធវភដអគ      អាយរនវភដអគ    ធារ វភដអគ      

សចចវភដអគ  ឥន្រនាីយវភដអគ        រចចយាការវភដអគ       

សររបោឋ នវភដអគ  ស ះំរបធានវភដអគ  ឥទធិបាទវភដអគ   

ដោជឈងគវភដអគ       ំគគវភដអគ     ឈានវភដអគ     

អរបំញ្ញញ វភដអគ    សកិាខ រទវភដអគ   រដ្ិស ភំិទាវភដអគ     

ញាណ្វភដអគ     ខ ទាក្វរាុវភដអគ     ធ ះំហទយវភដអគ រ    

អោឋ រសវដធន    វភរតុំ   វភងគរបក្រណ្ុំ    នាំ   សំរតុំ   ។ 
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        សងគដហា ធារ ក្ថា ដំរូច        

               រទននតរំ  ធារ ក្ថារក្រណ្ុំ  នាដំរតុំ 

សងគដហា      អសងគដហា     សងគហិដរន     អសងគហិរុំ      

អសងគហិដរន សងគហិរុំ      សងគហិដរន    សងគហិរុំ          

អសងគហិដរន  អសងគហិរុំ  សំបដយាដគ  វរបដយាដគ 

សំបយ ដរតន  វរបយ រតុំ      វរបយ ដរតន   សំបយ រតុំ  

សំបយ ដរតន    សំបយ រតុំ     វរបយ ដរតន  វរបយ រតុំ 

សងគហិដរន      សំបយ រតុំ    វរបយ រតុំ     សំបយ ដរតន    

សងគហិរុំ     អសងគហិរុំ     អសងគហិដរតន សំបយ រតុំ 

វរបយ រតុំ      វរបយ ដរតន   សងគហិរុំ    អសងគហិរនតិ 

ច ទាសវដធន     វភរតុំ     ធារ ក្ថារក្រណ្ុំ    នាំ    សំរតុំ  ។ 

         

      រោឋ ន ដំរូច  
                    រទននតរំ   ំហារោឋ នរបក្រណ្ុំ   នាដំរតុំ 

ដហរ របចចដយា   អារ ះំណ្របចចដយា អធិរររបចចដយា 

អននតររបចចដយា  សំននតររបចចដយា   សហជាររបចចដយា         

អញ្ញំ ញ្ញរបចចដយា  និសសយរបចចដយា     ឧរនសិសយរបចចដយា  
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រ ដរជាររបចចដយា    រចច ជាររបចចដយា    អាដសវនរបចចដយា   

ក្ ះំរបចចដយា   វបាក្របចចដយា   អាហាររបចចដយា    

ឥន្រនាីយរបចចដយា ឈានរបចចដយា ំគគរបចចដយា                  

សំបយ រតរបចចដយា វរបយ រតរបចចដយា   អរាិរបចចដយា  

នរាិរបចចដយា វគររបចចដយា    អវគររបចចដយារ   

រចចយវដសន   ត្ម  ចរ វីសរវដធន  វភរតុំ     

ំហារោឋ នរបក្រណ្ុំ  នាំ  សំរតុំ  ។ 

   ខនធវភងគ   ដំធុំ   

      រទននតរំ  វភងគរបក្រណ្ុំ  នាដំរុំ 

  រញ្ចក្ខនាធ        រូរក្ខដនាធ         ដវទនាខដនាធ       

  សញ្ញញ ខដនាធ    សអខ រក្ខដនាធ    វញ្ញញ ណ្ក្ខដនាធ  

   ១/ ររា  ក្រដម  រូរក្ខដនាធ   ។   យុំ    ក្ិញ្ច ិ    រូរុំ   អរីត្មនាគ 

ររបចចុរបននុំ  អជឈរតុំ   វា  រហិទាធ    វា  ឱឡ្ហរិក្ុំ   វា  ស ខ ំ ុំ  វា  

ហីនុំ   វា  រណ្ីរុំ   វា   យុំ   ទូដរ   សនតិដក្   វា  រដទក្ជឈុំ   

អភសិញ្ញហិូត្មេ     អភសិងខរិិត្មេ    អយុំ   វ ចចរ   រូរក្ខដនាធ   ។ 

    ២/ ររា  ក្រដម ដវទនា ខដនាធ   ។ យា  កាចិ  ដវទនា  អរីត្ម 

នាគររបចចុរបនាន   អជឈត្មត   វា  រហិទាធ    វា  ឱឡ្ហរកិា  វា  ស ខ ម 
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វា  ហីនា  វា  រណ្ីត្ម  វា  យា   ទូដរ   សនតិដក្  វា  រដទក្ជឈុំ 

អភសិញ្ញហិូត្មេ   អភសិងខិរតិ្មេ   អយុំ  វ ចចរ  ដវទនាខដនាធ   ។ 

    ៣/  ររា  ក្រដម  សញ្ញញ ខដនាធ   ។ យា   កាចិ  សញ្ញញ   អរីត្ម

នាគររបចចុរបនាន    អជឈត្មត   វា  រហិទាធ  វា  ឱឡ្ហ រិកា  វា  ស ខ ម  

វា  ហីនា  វា  រណ្ីត្ម វា យា  ទូដរ  សនតិដក្  វា   រដទក្ជឈុំ  អភិ

សញ្ញហិូត្មេ   អភសិងខិរិត្មេ   អយុំ   វ ចចរ   សញ្ញញ ខដនាធ   ។ 

    ៤/ ររា   ក្រដម  សអខ រក្ខដនាធ   ,  ដយ  ដក្ចិ  សអខ រា   អរីត្ម 

នាគររបចចុរបនាន   អជឈត្មត   វា  រហិទាធ   វា  ឱឡ្ហរិកា  វា  ស ខ ម   

វា ហីនា    វា   រណ្ីត្ម   វា  ដយ   ទូដរ សនតិដក្   វា   រដទក្ជឈុំ   

អភសិញ្ញហិូត្មេ    អភសិងខរិិត្មេ    អយុំ   វ ចចរ   សអខ រក្ខដនាធ   ។ 

   ៥/     ររា   ក្រដម  វញ្ញញ ណ្ក្ខដនាធ  , យុំ  ក្ិញ្ច ិ   វញ្ញញ ណ្ុំអរីរ 

នាគររបចចុរបននុំ  អជឈរុំត  វា  រហិទាធ   វា  ឱឡ្ហរិក្ុំ  វា  ស ខ ំុំ  វា  

ហីនុំ   វា   រណ្ីរុំ   វា  យុំ  ទូដរ  សនតិដក្   វា  រដទក្ជឈុំ    អភិ

សញ្ញហិូត្មេ   អភសិងខិរិត្មេ   អយុំ   វ ចចរ   វញ្ញញ ណ្ក្ខក្ខដនាធ  ។    

អយុំ  ខនធវភដអគ រ   អោឋ រសវដធន  វភរតុំ   វភងគរបក្រណ្ុំ  នាំ   

សំរតុំ   ។ 
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      ធារ ក្ថា ដំធុំ 

   រទននតរំ  ធារ ក្ថារក្រណ្ុំ  នាដំរុំ 

សងគដហា អសងគដហា សងគហិដរន អសងគហិរុំ  

អសងគហិដរន សងគហិរុំ    សងគហិដរន  អសងគហិរុំ        

អសងគហិដរន   អសងគហិរុំ   សំបដយាដគ   វរបដយាដគ  

សំបយ ដរតន   វរបយ រតុំ       វរបយ ដរតន   សំបយ រតុំ  

សំបយ ដរតន   សំបយ រតុំ      វរបយ ដរតន  វរបយ រតុំ   

សងគហិដរន      សំបយ រតុំ      វរបយ រតុំ    សំបយ ដរតន     

សងគហិរុំ   អសងគហិរុំ   អសងគហិដរតន   សំបយ រតុំ    

វរបយ រតុំ    វរបយ ដរតន   សងគហិរុំ         អសងគហិរនតិ ។  

 រញ្ចក្ខនាធ    ទាេ ទសាយរនានិ   អោឋ រស  ធារ ដយា   ចត្មត រ ិ 

សចច ន ិ ោវីសរន្រនាិយានិ  រដ្ិចចស  ំរាដទា  ចត្មត ដរា  សររោឋ នា   

ចត្មត ដរា  ស ះំរបធានា  ចត្មត ដរា  ឥទធិបាទា  ចត្មត រិ ឈានានិ ចរដសោ   

អរបំញ្ញញ ដយា  រញ្ច ិន្រនាិយានិ រញ្ច  រោន ិសរត  ដោជឈអគ   អរិដយា  

អដ្ឋងគិដកា  ំដគគ   ។  

 ផដសា   ដវទនា   សញ្ញញ   ដចរនា   ចិរតុំ   អធិដមដកាខ    

ំនសិកាដរា  ។   រីហិ    សងគដហា    រីហិ     អសងគដហា    ចរូហិ  
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សំបដយាដគ    ចរូហិ    វរបដយាដគ    សោដគ     វសោដគ    

សោេ រ ិ   ធ ះំសងគណ្ ិ ធរ ក្ថាយ  មរកា ។  នយមរការ  រញ្ច

វដធន   វភរតុំ    ធារ ក្ថារក្រណ្ុំ   នាំ  សំរតុំ   ។ 

       

       រោឋ ន ដំធុំ 
        រទននតរំ   ំហារោឋ នរបក្រណ្ុំ   នាដំរុំ 

ដហរ របចចដយា       អារ ះំណ្របចចដយា អធិរររបចចដយា    

អននតររបចចដយា     សំននតររបចចដយា    សហជាររបចចដយា         

អញ្ញំ ញ្ញរបចចដយា   និសសយរបចចដយា  ឧរនសិសយរបចចដយា 

រ ដរជាររបចចដយា    រចច ជាររបចចដយា    អាដសវនរបចចដយា   

ក្ ះំរបចចដយា      វបាក្របចចដយា   អាហាររបចចដយា   

ឥន្រនាីយរបចចដយា      ឈានរបចចដយា    ំគគរបចចដយា 

សំបយ រតរបចចដយា   វរបយ រតរបចចដយា   អរាិរបចចដយា  

នរាិរបចចដយា      វគររបចចដយា       អវគររបចចដយា  ។  

 រក្ញ្ច     រោឋ នវរំ   ទ ក្ រតំុំ    ទ ក្រតិក្ដញ្ចវ    រក្ទាុក្ញ្ច   

រក្រតិក្ដញ្ចវ     ទ ក្ទាុក្ញ្ច    េ   អន ដោ ហំ ិ  នយា    ស គ ភំិរា  ។   

 រក្ញ្ច     រោឋ នវរំ    ទ ក្ រតំុំ   ទ ក្រតិក្ដញ្ចវ     រក្ទាុក្ញ្ច  
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រក្រតិក្ដញ្ចវ    ទ ក្ទាុក្ញ្ច     េ   រចចនីយ ហំ ិ   នយា   ស គ ភំិរា ។ 

 រក្ញ្ច      រោឋ នវរំ    ទ ក្ រតំុំ   ទ ក្រតិក្ដញ្ចវ    រក្ទាុក្ញ្ច  

រក្រតិក្ដញ្ចវ  ទ ក្ទាុក្ញ្ច   េ  អន ដោំរចចនយី ហំ ិ  នយា  ស គ ភំិរា 

    រក្ញ្ច     រោឋ នវរំ   ទ ក្ រតំុំ     ទ ក្រតិក្ដញ្ចវ    រក្ទាុក្ញ្ច   

រក្រតិក្ដញ្ចវ   ទ ក្ទាុក្ញ្ច    េ  រចចនីយានដោ ហំិ  នយា  ស គ ភំិរារ 

ចរ វីសររបចចយវ    ដសន    អយុំ   សំនតំោឋ     នរបក្រណ្  

វណ្ណនានដិ្ឋិត្ម  ។ 

        

                 រ គគលរបញ្ញិរតិ  ដំធុំ 

           រទននតរំ   រ គគលរបញ្ញរតិរបក្រណ្ុំ   នាដំសា 

 ខនធរបញ្ញរតិ     អាយរនរបញ្ញរត ិ   ធារ របញ្ញរតិ     

 សចចរបញ្ញរតិ      ឥន្រនាិយរបញ្ញរតិ     រ គគលរបញ្ញរតីរ    

    ១/ ក្ិត្មត វត្ម ខនាធ នុំ ខនធរបញ្ញរតិ ។ យាវត្ម  រញ្ចក្ខនាធ   រូរក្ខដនាធ    

ដវទនាខដនាធ   សញ្ញញ ខដនាធ   សអខ រក្ខដនាធ  វញ្ញញ ណ្ក្ខដនាធ   ឯត្មត វត្ម  

ខនាធ នុំ  ខនធរបញ្ញរតិ   ។   

   ២/ ក្ិត្មត វត្ម    អាយរនានុំ     អាយរនរបញ្ញរតិ   ។   យាវត្ម   

ទាេ ទសាយ      រនានិ     ចកាខា យនុំ    រូបាយរនុំ      ដសាត្មយរនុំ 
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សទាា យរនុំ ឃានាយរនុំ  គនាធ ធាយរនុំ  ជវីាហ យរនុំ រសាយរនុំ      

កាយាយរនុំ  ដផាដ្ឋោេ យរនុំ  ំនាយរនុំ  ធមះ យរនុំ   ឯត្មត វត្ម     

អាយរយនានុំ   អាយរនរបញ្ញរតិ   ។   

   ៣/ ក្ិត្មត វត្ម     ធារូនុំ   ធារ របញ្ញរតិ  ។  យាវត្ម    អោឋ រ   

សធារ ដយា  ចក្ខុធារ   ររូធារ    ចក្ខុវញ្ញញ ណ្ធារ    ដសារធារ សទា

ធារ   ដសារវញ្ញញ ណ្ធារ   ឃានធារ    គនធធារ   ឃានវញ្ញញ ណ្ធារ   

ជីវាហ ធារ   រសធារ  ជវីាហ វញ្ញញ ណ្ធារ   កាយធារ   ដផាោឋ រេធារ   

កាយវញ្ញញ ណ្ធារ     ំដនាធារ   ធ ះំធារ     ំដនា    វញ្ញញ ណ្ធារ  

ឯត្មត វត្ម   ធារូនុំ   ធារ របញ្ញរតិ ។ 

   ៤/ ក្ិត្មត វត្ម  សចច នុំ  សចចរបញ្ញរតិ  ។  យាវត្ម   ចត្មត  រ ិសចច ន ិ

ទ ក្ខសចចុំ   សំ ទយសចចុំ   និដរាធសចចុំ  ំគគសចចុំ  ឯត្មត វត្ម  សចច នុំ 

សចចរបញ្ញរតិ   ។  

  ៥/ ក្ិត្មត វត្ម    ឥន្រនាិយានុំ    ឥន្រនាិយរបញ្ញរត ិ    ។    យាវត្ម   

ោវីសរន្រនាិយានិ  ចក្ខុន្រនាយិុំ   ដសារន្រនាិយុំ   ឃានិន្រនាិយុំ   ជីវហ ិន្រនាយិុំ  

កាយិន្រនាយិុំ    ំននិ្រនាិយុំ    ឥរាិន្រនាិយុំ     រ  រសិិន្រនាយិុំ      ជីវរន្រនាិយុំ       

ស ខិន្រនាយិុំ  ទ ក្ខិន្រនាយិុំ ដសាំនសសិន្រនាយិុំ ដទាំនសសិន្រនាិយុំ ឧដរក្ខិន្រនាិយុំ   

សទធិន្រនាយិុំ     វ ី រយិិន្រនាយិុំ       សរន្រនាិយុំ      សមធិន្រនាិយុំ    រញ្ញិន្រនាយិុំ 
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អនញ្ញរញ្ញសាំីរន្រនាិយុំ   អញ្ញិន្រនាយិុំ   អញ្ញញ ត្មវន្រនាិយុំ   ឯត្មត វត្ម

ឥន្រនាិយានុំ   ឥន្រនាិយរបញ្ញរតិ  ។     

   ៦/ ក្ិត្មត វត្ម     រ គគោនុំ     រ គគលរបញ្ញរតិ  ,   សំយវំ ដត្មត  

អសំយវំ ដត្មត    ក្ របធដមះ    អក្ របធដមះ    ររហិានធដមះ    អររ ិ

ហានធដមះ     ដចរនាភរដោេ   អន ក្ខនាភដោេ     រ ង ជាដនា    ដគប្រភូ       

ភយូររដត្ម  អភយូររដត្ម   ភោេ គំដនា    អភោេ គំដនា  នយិដត្ម 

អនយិដត្ម  រដ្ិរននដកា ផដល ឋិដត្ម  សំសសី ី  ឋរិក្របី  អរិដយា  

អនរិដយា    ដសដកាខ   អដសដកាខ   ដនវដសដកាខ    នាដសដកាខ    ដរវដជាា    

េេភិដញ្ញញ   សមះ ស ពំុដទាធ  រដចចក្រ ដទាធ   ឧភដត្ម  ោគវ  ំដត្មត   រញ្ញញ

វំ ដត្មត     កាយសក្ខ ី    ទិដ្ឋិរបដត្មត   សទាធ វំ ដត្មត   ធមះ ន សា រ ី  

សទាធ ន សារ ីសរតក្ខរតុុំររដម  ដោលុំដកាដោ  ឯក្រីជី    សក្ទាគំី   

អនាគំ ីអនតរាររិនិោេ យ ី ឧនមចច ររនិិញ្េយ ី  អសអខ រររនិិោេ យ ី 

សសអខ រររិនិោេ យ ី    ឧទធុំដសាដត្ម    អក្និដ្ឋគំ ី    ដសាត្មរដនាន   

ដសាត្មររតិផល   សចឆិក្ិរយិាយ   រដ្ឋិរដនាន សក្ទាគំិ  សក្ទាគ 

ំិផល   សចឆិក្ិរិយាយ  រដ្ិរដនាន   អនាគំ ី អនាគំីផល សចឆិ  

ក្ិរិយាយ រដ្ិរដនាន  អរហា អរហរតផលសចឆិក្ិ រយិាយ រដ្ិរដនាន រ ។ 

អយុំ ខនធរបញ្ញត្មត រ  េវដធន  វភរតុំ  រ គគលរបញ្ញរតិរបក្រណ្ុំ   នាំ 
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សំរតុំ  ។ 

      ក្ថាវរាុ  ដំធុំ  

     រទននតរំ  ក្ថាវរាុរបក្រណ្ុំ  នាដំរុំ 

 រ គគដោ   ឧរលរភរ    សចឆិក្ដ្ឋររំដដ្ឋនារ  ។  អាំនាត  ។ 

    ១/ ដយា  សចឆិលដោឋ   ររំដោឋ   រដត្ម  ដសា  រ គគដោ ឧរលរភរ 

សចឆិក្ដ្ឋររំដដ្ឋនារ ។ ន ដហវំ  វរតដរេ  អាជានាហិ   និគគហុំ  ហញ្ច  ិ   

រ គគដោ ឧរលរភរ  សចឆកិ្ដ្ឋររំដដ្ឋន ដរន  វរដរ  វរតដរេ  ដយា   

សចឆិក្ដោឋ   ររំដោឋ    រដត្ម   ដសា  រ គគដោ  ឧរលរភរ   សចឆិក្ដ្ឋ 

ររំដដ្ឋនារ  ។   

  ២/   យុំ ររា  វដទស ិ វរតដរេ  ដខា  រ គគដោ  ឧរលរភរ   សចឆ ិ 

ក្ដ្ឋររំដដ្ឋន   ដនា   ច  វរតដរេ  ដយា  សចឆិក្ដោឋ   ររំដោឋ  រដត្ម   

ដសា  រ គគដោ  ឧរលរភរ  សចឆិក្ដ្ឋររំដដ្ឋនារ   ំិចឆ   ។ 

   ៣/ ដនា ដច  រន  វរតដរេ  ដយា  សចឆិក្ដោឋ   ររំដោឋ   រដត្មដសា   

រ គគដោ     ឧរលរភរ    សចឆិក្ដ្ឋររំដដ្ឋនារ   ដនា    វរដរវរតដរេ  

រ គគដោ   ឧរលរភរ   សចឆិក្ដ្ឋររំដដ្ឋនារ  ។ 

   ៤/ យុំ    ររា    វដទស ិ   វរតដរេ   ដខា   រ គគដោ   ឧរលរភរ 

សចឆិក្ដ្ឋររំដដ្ឋន   ដនា  ច  វរតដរេ   ដយា   សចឆិក្ដោឋ     ររំដោឋ  
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រដត្ម   ដសា    រ គគដោ   ឧរលរភរ    សចឆិក្ដ្ឋររំដដ្ឋនារ  ំិចឆិ ។ 

( អន ដោំរញ្ចក្ុំ )  សក្វាទិរញ្ច     ស រតសត្មន ិ     ររវាទិរញ្ច  

 ស រតសត្មនីរ   ស រតសហសស ុំ     សដមធាដនត្មេ ន     វភរតុំ 

ក្ថាវរាុរបក្រណ្ុំ  នាំ  សំរតុំ  ។ 

         
                  យំក្   ដំធុំ 
       រទននតរំ  យំក្របក្រណ្ុំ  នាដំរុំ 

 ដយ  ដក្ចិ   ក្ សោ   ធមះ     សដរេ    ដរ     ក្ សលំូោ   

ដយ  វា  រន  ក្ សលំោូ  សដរេ  ដរ    ធមះ    ក្ សោ  ។ 

   ១/ ដយ  ដក្ចិ ក្ សោ ធមះ   សដរេ ដរ ក្ សលំូដលន  ឯក្ំូោ  

ដយ វា រន ក្ សលំូដលន  ឯក្ំូោ  សដរេ  ដរ  ធមះ  ក្ សោ  ។ 

   ២/ ដយ   ដក្ចិ  ក្ សលំូដលន  ឯក្ំូោ   ធមះ     សដរេ   ដរ  

ក្ សលំូដលន   អញ្ញំ ញ្ញំ ូោ   ដយ   វា   រន   ក្ សោំូដលន 

អញ្ញំ ញ្ញំ ូោ   សដរេ   ដរ   ធមះ     ក្ សោ ។ 

    ៣/ ដយ   ដក្ចិ   ក្ សោ   ធមះ   សដរេ   ដរ   ក្ សលំូលំូោ  

ដយ  វា  រន ក្ សលំូលំូោ   សដរេ ដរ   ធមះ     ក្ សោ  ។   

    ៤/ ដយ  ដក្ចិ  ក្ សោ  ធមះ   សដរេ ដរ  ក្ សលំូដលន  ឯក្  
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ំូលំូោ ដយ  វា   រន  ក្ សលំូដលន  ឯក្ំូលំូោ  សដរេ  ដរ  

ធមះ   ក្ សោ  ។  

    ៥/ ដយ   ដក្ចិ  ក្ សលំូដលន  ឯក្ំូលំូោ   ធមះ   សដរេ ដរ    

ក្ សលំូដលន  អញ្ញំ ញ្ញំ ូលំូោ  ដយ  វា  រន  ក្ សលំូដលន   

អញ្ញំ ញ្ញំ ូលំូោ   សដរេ   ដរ   ធមះ    ក្ សោ  ។ 

    ៦/ ដយ  ដក្ចិ  ក្ សោ  ធមះ    សដរេ   ដរ  ក្ សលំលូកា  ដយ  

វា   រន   ក្ សលំូលកា   សដរេ   ដរ   ធមះ    ក្ សោ  ។ 

   ៧/ ដយ  ដក្ចិ   ក្ សោ  ធមះ   សដរេ  ដរ   ក្ សលំូដលន  

ឯក្ំូលកា   ដយ  វា  រន  ក្ សលំូដលន  ឯក្ំូលកា   សដរេ  ដរ  

ធមះ   ក្ សោ  ។  

    ៨/ ដយ ដក្ចិ  ក្ សលំូដលន   ឯក្ំូលកា  ធមះ   សដរេ   ដរ  

ក្ សលំូដលន     អញ្ញំ ញ្ញំ ូលោ   ដយ   វា    រន    ក្ សលំូ

ដលន   អញ្ញំ ញ្ញំ ូលកា    សដរេ   ដរ   ធមះ    ក្ សោ  ។ 

   ៩/  ដយ   ដក្ចិ   ក្ សោ   ធមះ   សដរេ  ដរ  ក្ សលំលូំូលកា 

ដយ  វា  រន ក្ សលំូលំូលកា   សដរេ  ដរ   ធមះ    ក្ សោ ។ 

  ១០/ ដយ ដក្ចិ  ក្ សោ  ធមះ   សដរេ   ដរ   ក្ សលំូដលន  ឯក្ 

ំូលំូលកា    ដយ  វា   រន   ក្ សលំូដលន   ឯក្ំូល   ំូលកា 
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សដរេ  ដរ   ធមះ   ក្ សោ ។ 

   ១១/   ដយ ដក្ចិ  ក្ សលំូដលន ឯក្ំូលំូលកា  ធមះ   សដរេ  ដរ 

ក្ សលំូដលន  អញ្ញំ ញ្ញំ ូលំូលកា   ដយ  វា  រន  ក្ សលំូដលន   

អញ្ញំ ញ្ញំ ូលំូលកា   សដរេ   ដរ   ធមះ    ក្ សោរ ។ 

  ១២/   ំូលុំ  ដហរ និទានញ្ច   ស ភំដវា   រភដវន   ច    សំ ោឋ នា    

ហារា ះំណា   រចចដយា   សំ ទដយន   ចរ   ។     ំូលយំកាទិទ 

សយំក្របដ្ិំណ្ឌ រិុំ    យំក្របក្រណ្ុំ    នាំ    សំរតុំ  ។ 

        

                រដ្ិចចសរ រាទ   

អវជាា រចចយា  សអខ រា  ងាខ រទាំងឡាយ ហ ើតមាន ហលោេះបចចយ័គឺ 
អវជិាជ ហោលគឺហ ច ថីលងង ់។ 
សអខ ររបចចយា  វញ្ញញ ណ្ុំ    វញិ្ជដ ណហ ើតមានហលោេះបចចយ័ គឺ ងាខ រ 
វញ្ញញ ណ្របចចយា នាំរូរុំ នមនឹងរូប ហ ើតមាន ហលោេះបចចយ័ គឺ 
វញិ្ជដ ណ ។ 
នាំរូររបចចយា  សឡ្ហយរនុំ  អាយតន  ៦ ហ ើតមានហលោេះបចចយ័ 
គឺ នមនិងរូប ។ 
សឡ្ហយរនរបចចយា  ផដសា   មព ស ហ ើតមាន ហលោេះបចចយ័ គឺ 

ិ ិ

ិ ិ

ិិ 

ិ ិ

ិ ិ
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អាយតន  ៦ ។ 
ផសសរបចចយា ដវទនា  ហវទន ហ ើតមាន ហលោេះបចចយ័ គឺ  មព ស  
ដវទនារចចយា  រណាហ    តណាា  ហ ើតមានហលោេះបចចយ័ គហឺវទន  
រណាហ រចចយា ឧបាទានុំ  ឧោទន ហ ើតមានហលោេះបចចយ័ គឺតណាា   
ឧបាទានរបចចយា ភដវា  ភពហ ើតមានហលោេះបចចយ័ គឺ ឧោទន  
ភវរបចចយា  ជារ ជាតិ ហ ើតមាន ហលោេះបចចយ័ គឺ ភព ។ 
ជាររបចចយា ជរាំរណ្ុំ ជរានិងមរណ:ហ ើតមានហលោេះបចចយ័ គឺជាតិ  

 ដសាក្ររិដទវទ ក្ខដទា   ំនសសុបាយាសា   ស ភំវនត ិ  

 ហ ច ថីហសា ហ ច ថីខស ឹខសួល ហ ច ថីលពួយ   ហ ច ថីតូច
ចិតថនិងហ ច ថ ីចហងអៀតចងអល់ ទាំងឡាយ រ៏ដមងហ ើតមាន  ហលោេះ 
ជាតិជាបចចយ័ដដរ  ។ 
        ឯវដំរសស  ដក្វលសស  ទ ក្ខនធសស  សំ ទដយា  ដហារ  ។ 

 ិរោិហ ើតមានថ្នទុ ខទាំងអ ់ហនេះ  មានហោយលបការដូហចបេះ ។ 
                   
          អវជាា យដរេវ អដសសវរាគនិដរាធា  សអខ រនិដរាដធា  

        ិរោិរលតថ់្ន ងាខ រ ហលោេះ ិរោិរលតហ់ោយអរយិមគា ឥត
មានហ   ល់   ថ្នអវជិាជ ដមនពិត។ 
  សអខ រនិដរាធា  វញ្ញញ ណ្ុំនដិរាដធា  

ិ ិ

ិ ិ

ិ ិ

ិ ិិ ិ

ិ ិ
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  ិរោិរលតថ់្ន  វញិ្ជដ ណ ហលោេះរលតថ់្ន  ងាខ រ  ។ 
  វញ្ញញ ណ្និដរាធា  នាំរូរុំនិដរាដធា 

  ិរោិរលតថ់្ន នមនិងរូប ហលោេះរលតថ់្ន វញិ្ជដ ណ  ។ 
  នាំរូរនិដរាធា   សឡ្ហយរនុំនិដរាដធា   

  ិរោិរលតថ់្នអាយតន  ៦ហលោេះរលតថ់្ននមនិងរូប ។ 
  សឡ្ហយរននិដរាធា   ផដសានិដរាដធា  

  ិរោិរលតថ់្ន  មព សហលោេះរលតថ់្ន អាយតន  ៦ ។ 
  ផសសនិដរាធា    ដវទនានិដរាដធា       

  ិរោិរលតថ់្ន  ហវទន ហលោេះរលតថ់្ន   មព ស  ។ 
  ដវទនានិដរាធា   រណាហ និដរាដធា       

  ិរោិរលតថ់្ន  តណាា  ហលោេះរលតថ់្ន  ហវទន  ។ 
  រណាហ និដរាធា   ឧបាទានុំនដិរាដធា  

  ិរោិរលតថ់្ន  ឧោទន  ហលោេះរលតថ់្ន  តណាា   ។ 
  ឧបាទាននិដរាធា   ភដវានដិរាដធា   

  ិរោិរលតថ់្ន  ភព  ហលោេះរលតថ់្ន  ឧោទន ។ 
  ភវនិដរាធា    ជារនិដរាដធា       

  ិរោិរលតថ់្ន  ជាតិ ហលោេះរលតថ់្ន  ភព  ។ 
  ជារនិដរាធា    ជរាំរណ្ុំនិដរាដធា  

ិ ិ

ិ ិ

ិិ 
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  ិរោិរលតថ់្នជរានិងមរណ រលតហ់លោេះ ិរោិរលតថ់្ន ជាតិ  
 ដសាក្ររិដទវ   ទ ក្ខដទា   ំសសុបាយាសា   និរ ជឈនតិ  

 ហ ច ថីហសា  ហ ច ថីខស ឹខសួល ហ ច ថីលពយួ ហ ច ថីតូច
ចិតថនិងហ ច ថីចហងអៀតចងអល់ ទាំងឡាយ  រ៏ដមងរលតហ់ៅហលោេះ
 ិរោិរលតហ់ៅថ្នជាតិដដរ  ។  
       ឯវដំរសស   ដក្វលសស   ទ ក្ខនធសស   និដរាដធា   ដហារ   ។ 

 ិរោិរលតហ់ៅ ថ្នទុ ខទាំងអ ់ហនេះ  មានហោយលបការដូហចបេះ។ 

       
        សុំដវជនីយ 

 ន   គំធដមះ    និគំសស   ធដមះ    ន  ចរ ិ  យុំ   

   ឯក្   ក្ លសស     ធដមះ      សរេសស    ដោក្សស      

 សដទវក្សស  ឯដសវ   ធដមះ    យទិទុំ    អនិចចត្ម  ។ 

 ធមឯ៌ណា ដដលមានហ យ្ េះថា អនិចចត្មធំ៌ គឺ ភាពដលប
លបួលមនិហទៀង អនិចចតាធមហ៌នេះ មនិដមនជាធម ៌លមាបអ់ប ល ុ  
ដតមយួៗ ហទ មនិដមនជាធម ៌លមាបអ់ប និគម ដតមយួៗ ហទ ឬ 
នឹងថាជាធម ៌លមាបល់ត ូល ដតមយួៗ  ម៏និដមនហទ អនិចចត្មធំ៌
ដនាះ ជាធម ៌លមាបម់នុ ស តឝ លពមទាំងហទវតា មារ  លពេយទាំង
អ ់លគបរូ់ប ។ 

ិ ិ
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 ន    គំធដមះ    និគំសស   ធដមះ   ន  ចរ ិ យុំ      

 ឯក្    ក្ លសស     ធដមះ     សរេសស    ដោក្សស     

 សដទវក្សស  ឯដសវ    ធដមះ    យទិទុំញ្ច   ទ ក្ខត្ម   ។ 

 ធមឯ៌ណា ដដលមានហ យ្ េះថា ទ ក្ខត្មធំ៌ គឺ ភាពជាទុ ខ 
ទុ ខតាធមហ៌នេះ មនិដមនជាធម ៌លមាបអ់ប ល ុ  ដតមយួៗ ហទ មនិ
ដមនជាធម ៌លមាបអ់ប និគម ដតមយួៗហទ ឬ នឹងថាជាធម ៌លមាប់
លត ូល ដតមយួៗ  ម៏និដមនហទ  ទ ក្ខត្មធំ៌ដនាះ   ជាធម ៌លមាប់
មនុ ស តឝ  លពមទាំងហទវតា  មារ  លពេយ  លគបរូ់បទាំងអ ់ ។ 
 ន   គំធដមះ    និគំសស   ធដមះ   ន   ចរ ិ យុំ  

    ឯក្    ក្ លសស     ធដមះ     សរេសស    ដោក្សស      

 សដទវក្សស  ឯដសវ   ធដមះ   យទិទុំ  អនរតត្ម  ។ 

 ធមឯ៌ណា  ដដលមានហ យ្ េះថា  អនត្មត ធំ៌   គឺ ភាពជា
មនិដមនជារប ់ខវួន  អនតាថ ធមហ៌នេះ   មនិដមនជាធម ៌លមាបអ់ប 
ល ុ ដតមយួៗ ហទ មនិដមនជាធម ៌លមាបអ់ប និគម ដតមយួៗហទ 
ឬ នឹងថាជាធម ៌លមាបល់ត ូល ដតមយួៗ  ម៏និដមនហទ អនត្មត ធំ៌
ដនាះ ជាធម ៌លមាបម់នុ ស តឝ លពមទាំងហទវតា មារ លពេយ ទាំង
អ ់លគបរូ់ប ។ 
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           អនិចច  

 អនចិច      វរ     សងខរា    ឧរាទវយធ ះំិដនា    

 ឧរបជាិត្មេ    និរ ជឈនតិ  ដរសុំ   វូរសដម   ស ដខា 

   ងាខ រធមទ៌ាំងឡាយ មនិហទៀងដមនពិត មាន ិរោិហ ើត
ហ ើង នឹងវនិ ហៅវញិជាធមយតា រដមងហ ើតហ ើងហេើយរលតហ់ៅ
វញិ លុេះដតរលតនូ់វ    ងាខ រទាំងឡាយហនេះហេើយ   ហទើបោននូវ
ហ ច ថី ុខលគបោ់ ង។  
 សដរេ    សត្មត     ំរិសសនត ិ  ំរណ្នតុំ  ហិ ជីវរុំ    

 យថា    ក្ ះំុំ     គំិសសនត ិ   រ ញ្ញបារផលូរគ      

 និរយុំ    បារក្ ះំនាត      រ ញ្ញក្មះ   ច    ស គរឹ  

  តឝទាំងឡាយ  ហទៀងដតនឹងសាវ បល់គប ់ ៗ  គ្មប ហលោេះថា
ជីវតិ រប ់ តឝទាំងឡាយ  ុទនដតមានហ ច ថីសាវ បហ់ៅខាងចុង
បាំផុតលគប់ៗ  លោណ ម ាងហទៀង  តឝទាំងឡាយរដមងកានយ់  
នូវផលបុណរផលោប ហេើយនឹងហៅតាមយថា មយ គឺហៅតាមគួរ
ដល់អាំហពើលអ និងអាល  ដ់ដលខវួនោនហធឝើ អប ដដលោនហធឝើោប
ដតងធាវ  ហ់ៅហសាយទុ ខ បុងនរ  ចាំដណ ខាងអប ហធឝើបុណរ ដតង
ហ ើងហៅកាន ុ់គតិភព ។ 
 រសាះ     ក្ដរយយ    ក្លោណ្ុំ    និចយុំ   សំបរាយកិ្ុំ  

ិិ 
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 រ ញ្ញញ ន ិ   ររដោក្សះ ឹ   ររោឋ     ដហានតិ    បាណ្ិនុំ 

 ហលោេះហេតុដូហចបេះហេើយ សាធុជនអប មានចាំណង ់ចងោ់ន
ហ ច ថី ុខ (ដល់ខវួន) គួរដតលបញាបល់បញាល់ ហធឝើអាំហពើបុណរ
ដដលជាគុណ គឺអប លោជញដតងរាបអ់ានឱ្រោនជានិចច គឺខវួនលតូវការ
សាង នសាំ (លគ្មនជ់ាទីពឹង) ហៅ បុងភពខាងនយ ហលោេះថាបុណរ
ទាំងឡាយដតង ជាទីពឹងពាំន រ់ប ់ តឝទាំងឡាយ បុងហោ  ។ 
           
        ដផណ្ រិដណាឌ  

 ដផណ្ រិដណាឌ រំុំ   រូរុំ   ដវទនា   រ រេុេូរម     

 ំរីចិក្ូរម     សញ្ញញ    សអខ រា   ក្ទលូរម         

 មយូរំញ្ច    វញ្ញញ ណ្ុំ  ដទសិត្ម   និចចរនធុនា  

 រូរ  មានហ ច ថី   ហលបៀបហធៀប   នឹងដុាំថ្នពពុេះទឹ    ដវទនា 

មានហ ច ថីហលបៀបហធៀបនឹងល ហពញ ទឹ ដដលហោ ងហ ើងលពួចៗ  
សញ្ញញ  មានហ ច ថីហលបៀបហធៀបនឹងថ្ថងបហណថើ រ ូន សអខ រ ទាំងឡាយ
មានហ ច ថីហលបៀបហធៀបនឹងហដើមហច  វញ្ញញ ណ្ មានហ ច ថីហលបៀប
ហធៀបនឹង លមាោហ ច ថីហលបៀបហធៀប ថ្ន ខនធ  ទាំង ៥ ហនេះគ ឺ
លពេះ មភុទនមានហៅពងសដខ៏ភងខ់ភ ់ ដូចជាលពេះអាទិតរ លពេះអងាលទង់
 ាំដដងហេើយ  ។ 

ិ ិ

ិ ិ

ិិ 
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 អចិរំ  វរ  យុំ  កាដយា   រឋវ ឹ  អធិដសសសរ  

 េ ដទាធ    អដររ   វញ្ញញ ដណា   និររាុំវ   ក្លិងារំ  

 កាយហនេះ មនិហៅយូរប ុនយ នហ ើយ ដតមានវញិ្ជដ  ហៅលោ 
ហេើយជាកាយ គហឺគហោេះបងហ់ចាល  ន៏ឹងហដ  ងាតហ់ៅហលើដផន
ដីដូចជាអងាតឧ់ រ លបហោជនគ៍្មយ ន  ។ 
 អាយ       ឧសាះ     ច      វញ្ញញ ណ្ុំ  យទា  កាយុំ    

 ជហនតិំុំ  អរវដោឋ   រទា   ដសរ   និររាុំវ  ក្លិងារំ  

 អាយុ ថី ហភើវង ថី វញិ្ជដ ណ ថី ដតលេះបងនូ់វកាយហនេះ ហៅ បុង
កាលណាហេើយ កាយហនេះ  ដ៏ល់នូវហ ច ថីមនិគួរនឹងទុ ោ ឱ់្រ
ហៅហលើផធេះ  ដមផងោនហ ើយ ហគដតងនាំយ ហៅហចាលឱ្រហដ 
ហៅ ហលើដផនដី  បុងកាលហនេះ ឯងដូចជាអងាត ់ឧ រ លបហោជន៍
គ្មយ នហ ើយ ។ 
 យថា  ទដណ្ឌ ន  ដគបាដោ   គដវា  បាដជរ   ដគចរំ  

 ឯវំ    ជរា   ច   ំចចុ    ច  អាយ ុំ   បាដជនត ិ បាណ្ិនុំ  

 គងាឝ លហគ្ម ហ ៀងហគ្មទាំងឡាយ (ហៅកានទី់ហគ្មចរ) ហោយ
អាជាញ  គឺដាំណង ឬរ ាំោតោ់ ងណាមញិ ជរាគឺហ ច ថីលទុឌហលទម
លគ្មាំលគ្ម និងមចចុរាជ គឺហ ច ថីសាវ ប ់ ហ៏ ៀងហៅនូវអាយុរប ់ តឝ 
ទាំងឡាយ  ោ ងហនេះឯង  ។  

    

ិិ 

ិ ិ

ិ ិ

ិ ិិ ិ

ិ ិ
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      ររាភសូប្រ 

                                                          ហទវតាទួល ួរលពេះសាសាថ ថា 

 ររាភវនតុំ  រ រិសុំ  ំយុំ     រ ចឆ ំ     ដគរំុំ   

 ភវនតុំ    រ ដ្ឋុមគ ះំ   កឹ្      ររាភវដត្ម    ំ ខុំ  ។ 

ហយើងខញុ ាំទាំងឡាយ     ម  ូមទូល ួរ          នូវហេតុដដលគរួ  
ចហលមើនវនិ            លបុ ល ី បុងហោ        នបិវា    
ដដលនឹងវនិ   សាប ូនរចា គុណ   ហឆាភ េះលពេះហគ្មតម 
លពេះអងាមានបុណរ ហមតាថ និមនថ   ដមថងឱ្រទន  
ធមយជាតិដូចហមថច  ដដលជាលបធាន  នាំ តឝឱ្រមាន  ហ ច ថីវនិ  ។ 
                       ប្ពេះសាសាត  ស្ាើយរបនឹងស រត ថ្ន 
 ស វជាដនា    ភវ ំ  ដហារ  ស វជាដនា   ំរាភដវា  

 ធ ះំកាដម     ភវ ំ  ដហារ  ធ ះំដទសសី    ររាភដវា  ។ 

អប ដដលចហលមើន     ហគ អ៏ាចសាា ល់ងាយ  អប ដដលអនថរាយ 
ហគ អ៏ាចសាា ល់ពិត   អប លោថាប ធម ៌    លអិតលអ បុងចិតថ       
ហេើយខាំលបលពឹតថ  នឹងោនចហលមើន         អប ដដលលទុ ាធម ៌
 អបធ់មឥ៌តហ ើន     ឥតហ ើនចហលមើន      វនិ ហៅមុខ ។ 
 ឥរ    ដហរុំ    វជានាំ     រឋដម  ដសា  ររាភដវា    

 ទ រយុំ    ភគវា   ប្រូហិ       កឹ្   ររភវដត្ម   ំ ខុំ  ។ 

ហយើងខញុ ាំទាំងឡាយ     ោនដឹងជា ដ់ ថង    វនិ ហនេះឯង 

ិ ិិ ិិ ិ
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ហលោេះហេតុដូហចាប េះ   ថីវនិ ហនេះ   ហបើរាប ់ហស្តងាា េះ      
វនិ ហនេះហ យ្ េះ  ទី ១ ទនេ់ន ់ បពិលតលពេះអងា 
លពេះនមភគវន័ថ       ូមលទងន់ិមនថ    ដមថងឱ្រទន  
វនិ  ទី២     អឝីជាលបធាន   នាំ តឝឱ្រមាន   ហ ច ថីវនិ  ។         
 អសនតសស   រិយា   ដហានតិ     សដនតន   ក្ រ ដរ  រយិុំ  

 អសរុំ      ធ ះំដរាដចរ    រុំ     ររាភវដត្ម   ំ ខុំ   ។ 

អប ដដលល ឡាញ់  ហពញចិតថហ បហា  ដតនឹងមនុ សណា  
អ បផុរ   ដតងមនិល ឡាញ់  ហពញចិតថទាំងអ ់    
នឹងអប  បផុរ     ម ហធឝើជាមតិថ   ហ ច ថីល ឡាញ់   
ហពញចិតថគាំនិត  ហេើយហៅគបម់លិត   អ បផុរ   
គ្មបច់ិតថ បុងធម ៌ឬមយួរប ់  ហេតុហនេះទាំងអ ់ នាំឱ្រវនិ  ។ 

 ឥរ    ដហរុំ   វជានាំ    ទ រដយា  ដសា  ររាភដវា 

 ររយុំ     ភគវា  ប្រូហិ   កឹ្  ររាភវដត្ម    ំ ខុំ   ។ 

ហយើងខញុ ាំទាំងឡាយ   ោនដឹងជា ដ់ ថង   វនិ ហនេះឯង 
ហលោេះហេតុដូហចាប េះ   ថីវនិ ហនេះ    ហបើរាប ់ហស្តងាា េះ      
វនិ ហនេះហ យ្ េះ   ទី២ ទនេ់ន ់ បពិលតលពេះអងា  
លពេះនមភគវន័ថ       ូមលទងន់ិមនថ      ដមថងឱ្រទន  
វនិ  ទី៣    អឝីជាលបធាន     នាំ តឝឱ្រមាន  ហ ច ថីវនិ  ។ 
 និទាា សីលី     សោសីលី    អន ោឋ ត្ម  ច  ដយា     នដរា  

ិ ិ

ិ ិិ ិិ ិ

ិ ិ
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ិ ិិ ិ

 អលដសា   ដកាធរញ្ញញ ដណា   រុំ  ររាភវដត្ម   ំ ខុំ  ។ 

អប ហដ ហលចើន១     និោយហលចើន១     និងអប ឥតលពួយ   
ឥតគិតលបឹងដលបង  អប ខជិលលចអូ     មនិមានខបេះដខបង     
ខឹងហលចើន ដមថង  ឱ្រហគហឃើញោន  ហេតុធមទ៌ាំងហនេះ  
មនិជា លាណ    នាំឱ្រខ ខាន   ខាតខូចលបហោជន ៍ 
មានជាលបធាន     តិចហលចើនហោយហហាច នាំបងល់បហោជន ៍
ហេើយឱ្រវនិ  ។ 
 ឥរ   ដហរុំ   វជានាំ        ររដយា  ដសា  ររាភដវា  

 ចរ រុំា   ភគវា   ប្រូហិ  កឹ្    ររាភវដត្ម   ំ ខុំ   ។ 

ហយើងខញុ ាំទាំងឡាយ   ោនដឹងជា ដ់ ថង    វនិ ហនេះឯង   
ហលោេះហេតុដូហចាប េះ   ថីវនិ ហនេះ  ហបើរាប ់ហស្តងាា េះ       
វនិ ហនេះហ យ្ េះ  ទី៣ ទនេ់ន ់ បពិលតលពេះអងា  
លពេះនមភគវន័ថ       ូមលទងន់ិមនថ    ដមថងឱ្រទន  
វនិ  ទី៤      អឝីជាលបធាន   តឝឱ្រមាន  ហ ច ថីវនិ  ។ 
 ដយា     មររំ   រិររំ    វា    ជិណ្ណក្ុំ     គរដយារេនុំ  

 រហ សដនាត    ន   ភររ    រុំ     ររាភវដត្ម   ំ ខុំ  ។ 

នរជនណា     មានលទពរធនធាន   ហេើយខវួនមនិោន   
ចិញ្ច ឹមរ ា  មាតាបិតា      ដដលចា ់ជរា       
ហេតុហនេះហៅជា  នាំឱ្រវនិ  ។ 

ិ ិិ ិិ ិ

ិ ិ
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ិ ិិ ិ

 ឥរ    ដហរុំ    វជានាំ     ចរ ដត្មា   ដសា ររាភដវា   

 រញ្ចំុំ   ភគវា  ប្រូហិ  កឹ្    ររាភវដត្ម   ំ ខុំ  ។ 

ហយើងខញុ ាំទាំងឡាយ   ោនដឹងជា ដ់ ថង    វនិ ហនេះឯង   
ហលោេះហេតុដូហចាប េះ   ថីវនិ ហនេះ       ហបើរាប ់ហស្តងាា េះ       
វនិ ហនេះហ យ្ េះ   ទី៤ ទនេ់ន ់   បពិលតលពេះអងា    
លពេះនមភគវន័ថ       ូមលទងន់ិមនថ      ដមថងឱ្រទន  
វនិ  ទី៥    អឝីជាលបធាន   នាំ តឝឱ្រមាន  ហ ច ថីវនិ  ។ 
 ដយា    សំណ្ុំ   ប្ោហះណ្ុំ     វា    អញ្ញុំ  វារ ិ វនិរេក្ុំ 

 ំ សាវាដទន       វដញ្ចរ    រុំ   ររាភវដត្ម    ំ ខុំ   ។ 

ជនបហញ្ជឆ តលោេយណ៍  ឬពួ  មណ  ពួ  យូមឬអប ដថ្ទៗ 
ហោយមុសាវាទ  ឃ្លវ តោ រលបថ្ព ហនេះលបធានថ្ន  ហ ច ថីវនិ   
 ឥរ    ដហរុំ   វជានាំ     រញ្ច ដម ដសា  ររាភដវា   

 េដ្ឋ ុំំ    ភគវា    ប្រូហិ     កឹ្   ររាភវដត្ម   ំ ខុំ   ។ 

ហយើងខញុ ាំទាំងឡាយ   ោនដឹងជា ដ់ ថង    វនិ ហនេះឯង 
ហលោេះហេតុដូហចាប េះ   ថីវនិ ហនេះ   ហបើរាប ់ហស្តងាា េះ      
វនិ ហនេះហ យ្ េះ   ទី៥ ទនេ់ន ់ បពិលតលពេះអងា  
លពេះនមភគវន័ថ       ូមលទងន់ិមនថ    ដមថងឱ្រទន  
វនិ  ទី ៦   អឝីជាលបធាន   នាំ តឝឱ្រមាន  ហ ច ថីវនិ ។ 
 រហ រវដត្មត      រ រិដសា       សហិរដញ្ញញ   សដោជដនា  

ិ ិ ិ ិ

ិ ិ

ិ ិិ ិ

ិ ិ



                ប្រជ ុំធំ៌  សូប្រប្ររររតិ  ក្នុងជីវរប្រចុំថ្ងៃ         
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ិ ិិ ិ

 ឯដកា    ភ ញ្ចរ  សាទូនិ     រុំ   ររាភវដត្ម   ំ ខុំ  ។ 

បុរ អប មាន    លទពរធនធានហលចើន    មា លោ ច់ហលមើន   
និងហលគឿងអាហារ  លបោ រ់ប ់   ដដលឆាង ញ់ពិសារ     
 ីុមាប  ឯ់ងជា     លបធានវនិ  ។ 
 ឥរ   ដហរុំ    វជានាំ     េដ្ឋដម  ដសា  ររាភដវា  

 សរតំុំ    ភគវា   ប្រូហិ     កឹ្   ររាភវដត្ម   ំ ខុំ  ។ 

ហយើងខញុ ាំទាំងឡាយ   ោនដឹងជា ដ់ ថង    វនិ ហនេះឯង 
ហលោេះហេតុដូហចាប េះ    ថីវនិ ហនេះ       ហបើរាប ់ហស្តងាា េះ     
វនិ ហនេះហ យ្ េះ  ទី៦ ទនេ់ន ់ បពិលតលពេះអងា    
លពេះនមភគវន័ថ       ូមលទងន់ិមនថ     ដមថងឱ្រទន  
វនិ  ទី៧    អឝីជាលបធាន    នាំ តឝឱ្រមាន  ហ ច ថីវនិ ។ 
 ជាររាដទាធ     ធនរាដទាធ     ដគរតរាដទាធ   ច  ដយា   នដរា 

 សញ្ញញ រឹ     អរំដញ្ញរ      រុំ   ររាភវដត្ម    ំ ខុំ  ។ 

អប ដដលលបកាន ់  ជាតិលទពរលត ូល   ហេើយមនិលបមូល 
សាចញ់ាត ិនថ ន ហមើលងាយញាតិខវួន  ហោយអាងខវួនមាន     
ហនេះជាលបធាន    ហ ច ថីវនិ  ។ 
 ឥរ   ដហរុំ   វជានាំ    សរតំ  ដសា  ររាភដវា    

 អដ្ឋ ុំំ    ភគវា   ប្រូហិ      កឹ្  ររាភវដត្ម   ំ ខុំ   ។ 

ហយើងខញុ ាំទាំងឡាយ    ោនដឹងជា ដ់ ថង   វនិ ហនេះឯង 

ិ ិ

ិ ិិ ិ
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ិ ិិ ិ

ហលោេះហេតុដូហចាប េះ   ថីវនិ ហនេះ        ហបើរាប ់ហស្តងាា េះ     
វនិ ហនេះហ យ្ េះ    ទី៧ ទនេ់ន ់  បពិលតលពេះអងា 
លពេះនមភគវន័ថ      ូមលទងន់ិមនថ       ដមថងឱ្រទន  
វនិ  ទី៨   អឝីជាលបធាន   នាំ តឝឱ្រមាន  ហ ច ថីវនិ  ។ 
 ឥរាីធ ដត្មត        ស រាធ ដត្មត        អក្ខធ ដត្មត  ច  ដយា   នដរា  

 លទធុំ   លទធុំ   វនាដសរ      រុំ  ររាភវដត្ម   ំ ខុំ  ។ 

ជនអប លបលពឹតថ    ដលផងបីលបការ   ដលផងល ីដលផងលសា 
ដលផងភាប ល់ទាំងឡាយ ហធឝើលទពរខវួនមាន ឱ្រអនថរាយ      
ការដលផងទាំងឡាយ    ហនេះនាំវនិ  ។ 
  ឥរ   ដហរុំ  វជានាំ   អដ្ឋដម  ដសា  ររាភដវា  

 នវំុំ    ភគវា   ប្រូហិ     កឹ្   ររាភវដត្ម  ំ ខុំ   ។ 

ហយើងខញុ ាំទាំងឡាយ     ោនដឹងជា ដ់ ថង    វនិ ហនេះឯង 
ហលោេះហេតុដូហចាប េះ   ថីវនិ ហនេះ         ហបើរាប ់ហស្តងាា េះ      
វនិ ហនេះហ យ្ េះ   ទី ៨ ទនេ់ន ់ បពិលតលពេះអងា       
លពេះនមភគវន័ថ       ូមលទងន់ិមនថ       ដមថងឱ្រទន  
វនិ  ទី៩    អឝីជាលបធាន    នាំ តឝឱ្រមាន    ហ ច ថីវនិ ។ 
 ដសហិ    ទាដរហិ  អសនតុដោឋ    ដវសិយាស    រទ សសរ    

 ទ សសរ     ររទាដរស      រុំ     ររាភវដត្ម      ំ ខុំ  ។     

លបុ មនិហលត អរ   នឹងលបពននខវួន   ហេើយហៅជាបជ់ួន 

ិ ិ

ិ ិិ ិ
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នឹងល ីហព ា    លទុ ថនឹងលបពនន     ូនជននន    
ហេតុហនេះហៅជា    នាំឱ្រវនិ ។ 
 ឥរ   ដហរុំ   វជានាំ      នវដម  ដសា  ររាភដវា  

 ទសំុំ   ភគវា   ប្រូហិ        កឹ្  ររាភវដត្ម  ំ ខុំ  ។ 

ហយើងខញុ ាំទាំងឡាយ    ោនដឹងជា ដ់ ថង    វនិ ហនេះឯង 
ហលោេះហេតុដូហចាប េះ   ថីវនិ ហនេះ       ហបើរាប ់ហស្តងាា េះ       
វនិ ហនេះហ យ្ េះ  ទី៩ ទនេ់ន ់ បពិលតលពេះអងា      
លពេះនមភគវន័ថ        ូមលទងន់ិមនថ     ដមថងឱ្រទន  
វនិ  ទី១០  អឝីជាលបធាន    នាំ តឝឱ្រមាន   ហ ច ថីវនិ ។ 
 អរីរដយារេដនា   ដបាដសា     អាដនរ     រ ពំរ រានី  

 រសា   ឥសា   ន   ស ររ    រុំ   ររាភវដត្ម   ំ ខុំ  ។ 

បុរ មានវយ័    ដដលចា ់េួ ហព     ហេើយមានតហលម  
ហោយ ថីតណាា   នាំយ ល ីហ យង   ម ហធឝើភរោិ         
ហេតុហនេះហៅជា     នាំឱ្រវនិ  ។ 
 ឥរ   ដហរុំ  វជានាំ    ទសដម  ដសា ររាភដវា   

 ឯកាទសំុំ  ភគវា   ប្រូហិ    កឹ្  ររាភវដត្ម  ំ ខុំ  ។ 

ហយើងខញុ ាំទាំងឡាយ   ោនដឹងជា ដ់ ថង   វនិ ហនេះឯង  
ហលោេះហេតុដូហចាប េះ   ថីវនិ ហនេះ      ហបើរាប ់ហស្តងាា េះ     
វនិ ហនេះហ យ្ េះ   ទី១០ ទនេ់ន ់    បពិលតលពេះអងា  

ិ ិ ិ ិ
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លពេះនមភគវន័ថ      ូមលទងន់ិមនថ      ដមថងឱ្រទន  
វនិ  ទី១១   អឝីជាលបធាន   នាំ តឝឱ្រមាន   ហ ច ថីវនិ ។ 
 ឥរាី  ដសាណ្ឌ ឹវក្ិរណ្ឹ       រ រិសុំ   វារ ិ  ត្មទសិុំ  

 ឥសសរយិសះឹ    ឋដររ        រុំ   ររាភវដត្ម   ំ ខុំ  ។ 

បុរ តាាំងល ី      អប ហលងខជេះខាជ យ    ឬល ីទាំងឡាយ    
តាាំងបុរ ហនេះ  ដដលជាអប ហលង   ខជេះខាជ យដូហចាប េះ     
អាំហពើទាំងហនេះ     នាំឱ្រវនិ  ។ 
 ឥរ   ដហរុំ  វជានាំ  ឯកាទសដម  សា  ររាភដវា  

 ទាេ ទសំុំ  ភគវា  ប្រូហិ    កឹ្   ររាភវដត្ម  ំ ខុំ   ។ 

ហយើងខញុ ាំទាំងឡាយ    ោនដឹងជា ដ់ ថង   វនិ ហនេះឯង 
ហលោេះហេតុដូហចាប េះ   ថីវនិ ហនេះ        ហបើរាប ់ហស្តងាា េះ      
វនិ ហនេះហ យ្ េះ   ទី១១ ទនេ់ន ់ បពិលតលពេះអងា       
លពេះនមភគវន័ថ      ូមលទងន់ិមនថ       ដមថងឱ្រទន  
វនិ  ទី១២   អឝីជាលបធាន  នាំ តឝឱ្រមាន    ហ ច ថីវនិ ។ 
 អរបដោដគ   ំហារដណាហ   ខរតិដយ  ជាយដរ  ក្ ដល 

 ដសា    ច    រជាុំ   ររាយរ    យុំ  ររាភវដត្ម     ំ ខុំ  ។ 

ជនណាហ ើត បុង     លត ូលជា សលត   អប ខសត ់មផតិថ 
ហេើយលោថាប ធាំ  ចងោ់នជាហ ថច     ហសាយរាជរ ថុ  ថមម   
ហេតុហនេះនឹងនាំ    ឱ្រដល់វនិ  ។ 
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 ឯដរ    ររាភដវ   ដោដក្ រណ្ឌ ិដត្ម   សំដវក្ខយិ  

 អរយិទសសនសំបដនាន    ស  ដោក្ុំ  ភជដរ  លិវំ ។ 

ជនជាបណឍិ ត    គាំនិតលបហ ើរ    ោនហឃើញដាំហណើ រ   
ថ្នហេតុវនិ     ដល់ តឝ បុងហោ      នបិវា     
រចួពីវនិ    គបរ់ ចហលមើន ។ 
                    ររាភវសូប្រ   ចរ់ដោយររិរូណ្៌   

         សះូប្ររទថាេ យផាា  

 បទុមល ពុាំរ ី    មានចិតថហលត កាចម់ ថាឝ យ   បទុមល ពុាំថាឝ យ  

បងាា ចក់ាយ បហ  រ  លុតហលើទាំងទ  រ  លបណមរោ ហលើ ិរសា  
 ូមលកាបហលកាមលពេះោទ      អភវិាទរវនធ     ហមថចលពេះភគវា លទងឈ់បេះ
មារលគ្មហនេះហហាង  ។ 
                   ដសខក្តីលោ អនក្ដចះគិរ ជាគថា      

ស សសូសុំ   លភដរ  រ ញ្ញុំ     សាថ បហ់ោយហគ្មរពរដមងោននូវបញ្ជដ  
រណ្ហ ក្ខដយា  សរេទ ក្ខុំ  ជិនារ    ការអ ់ហៅថ្នតណាា  ឈបេះអ ់
ទុ ខទាំងពួង 

និោេ នុំ  ររ ុំំ  ស ខុំ     លពេះនិោឝ នមាន ហ ច ថី ុខ ោ ងថ្ល ដលង 

 ក្ិដចឆ   ំន សសរដ្ិោដោ      ោនហ ើតម ជាមនុ ស មានោភធាំ
ថ្ល ដលង   
ក្ិចឆុំ   ំចច ន   ជីវរុំ    ជីវតិ តឝហោ    ដលបលបួលមនិហទៀង 

ិ ិ

ិិ 
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មានទុ ខលបចាាំថ្ថង 
ខនតិ  រលុំ  វ  យរីនុំ  ខនតិ ហ ច ថីអតធ់ន ់ជា មាវ ាំងងរប ់អប  
លបលពឹតថនូវធម ៌

ខនតី   ររ ុំំ   រដបា   រីក្កិាខ     ហ ច ថីអតធ់ន ់ ជាលបចាាំខវួនលោណ  
លពេះពុទនលតា ់ថានិោឝ នមនិឆាង យហទ 

ខនតិ   រដបា   ររសសិដនា      ហ ច ថីអតធ់ន ់ ជាហលគឿងដុ  ខាត ់ 
នូវោបទាំងពួង រប ់អប ដដលមានធម ៌

ឧកាស     អារាធនុំ    ក្ដរាំ ិ   ខញុ ាំ ូមហគ្មរព   នូវលពេះពុទន លពេះធម ៌ 
លពេះ ងឃ  ហោយហ ច ថីហគ្មរពហោយហ ច ថលីជេះថាវ  ។ 
       ពាក្យកាប 
 

 ម ដល់ហេើយនូវ លពេះធម ូ៌លតមនថជាមងាលដល៏អ  បុង
ជីវតិហយើងអប មានចិតថហេើយឬនូវ ហពលមានធម ៌បុងខវួនហេើយ
ហទើបលបហ ើរជាង តឝហោ   តឝទាំងឡាយ ុាំហភវចខវួនថាជីវតិ
មានតិច ុាំបិចហធឝើោប ថាប  ថ់បម ុខភាព លមាបស់ាងលអ  នសាំ
ហរឿងសាអ ត ងាឝ តធម ៌ ឱ្រដូចជា ាររ ារ ដផអម ទឹ  អុយទឹ 
លជាាំផសាំោនជាជី លគ្មបស់ាឝ យចនធីលីងទទួលហភញៀវ លតី អុយលតីហេើម
ផសាំហធឝើជាលបេុ  ធមហ៌ៅនឹងមុខ ាំ ុ ដល់ណា ហ ើតម ជាមនុ ស
ហទេះល ឬមាន   ុាំហធឝើបាំោនហោយឥតហអៀនខាយ   ហធឝើការរ  ីុគិត
គួរឱ្រចា ់    ុាំហធឝើហផថ ផ្ដថ  តាមចិតថហោភលន ់  
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         អាយ    វដណាណ     ស ខុំ    រលុំ     អប មាន មាវ ាំងចាាំងនិង 
 ិហល  អ ់មារទាំងឡាយជា លតូវកាវ យម មតិថ ោន ុខ ុាំ
ហភវចទុ ខ ញាតហិញាមទាំងឡាយ   ុាំហភវចសាថ បហ់ទ នលពេះសាសាថ   
ទូនយ នោននូវបញ្ជដ     ហ ៀវហៅ ិ ាជួយ ដល់អាតាយ    ហបើធមម៌និ
សាថ បច់ាបម់និអាន ហចេះចាាំនិងមានម ពីណាខវួនឯង មនិដ ឝងរ 
ហជាគវា ន ងឃមឹហទវតាហគអាណិត  អ ់ហោ អប ទាំងឡាយ  
សាថ បធ់មហ៌ោយលអជួយ ដល់បញ្ជដ    ាំនិតលជេះថាវ   ជួយ ដល់លគួសារ
មានធមដ៌ដរ ហៅវតថហៅវា សាថ បល់ពេះ ងឃហទ ន  ដមថងហរឿងរា វ  
ជាហរឿងជីវតិ តឝហោ ហលចើនណា ់ ចាញ់ហោ  ិហល  ( គួរឱ្រ
លជេះថាវ  បុងធមហ៌នេះណា មានចិតថឆនធ:ចិតថខវួនហលត អរ ហដើមផជីាំរេះនូវ
ហៅេយងទាំងឡាយ ុាំហភវច ីលទនជាំរេះនូវមនធិលចហលមើនហមតាថ  
ហ ច ថី រុណាោន ុខហហាង ) ល    
       ឯរុំ     ររ ុំំ   ស ខុំ   ហ ច ថី ុខមានតិចតួចណា ់ហញាម  
ខាំហរៀន  ខាំសាថ បប់ដិបតថិតាមធម ៌ចា ់ហឃើញ នូវធមហ៌នេះណាោន 
ដល់និញ្ឝន ។  
           ំន សសប្រូវមនធំ៌ទាុំងដនះដទើរប្រដសើរ 

         ស ចិរ លិ 

        ជាគថាលោ ៗ 
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    ឥងឃ  រេុំ គហចរ  សដងឃ  ទានុំ  

 ដទហិ   សដងឃ  ដរ  ទានុំ ទទដត្ម     

 ចិរតុំ   រសីទិសសរ   ដសា    រេុំ  

 រសននចិដត្មត  កាយសស ដភទា        

 ររ ះំរណា  ស គរុំ  សគគុំ ដោក្ុំ 

 ឧររជាិសសសីរ  មាប លគេបតី 
អហញ្ជ ើញអប ឱ្រទន ចាំហោេះ ងឃវញិ  ចិតថរដមងលជេះថាវ  លេះម ហនេះ 
មានចិតថលជេះថាវ ហេើយ  លគ្មដប ធាវ យរាងកាយ   សាវ បហ់ៅនឹងហៅហ ើត
 បុង ុគតិ    ួគហ៌ទវហោ   ។     ( ុ. អងា.៤៦.៥៩.២២៣) 

 ស គរុំ រន និសាយ គហោឋ   

 ឃរដរសិដនាសទាហានា   អរហ 

 រុំ អរិយរបញ្ញញ យ ឈាយិដនា     

 ឥធ   ធ ះំុំ  ចរិត្មេ ន  ំគគុំ   ស គរ  

 គំិនុំ   ននាិដនា     ដទវដោក្សះឹ

 ដមទនតិ   កាំ កាំិដនារ      
          ឯពួ លគេ ទ  អប ដ ឝងរ 
លបហោជន ៍   បុងផធេះោនអាល ័យ   ងឃជាសាវ ័ថ្នលពេះ ុគតហេើយ   
ហជឿ   (ហ ច ថីលបតិបតថិ   និងោ រ)រប ់អរេនថ ទាំងឡាយហោយលោជាញ
ដល៏បហ ើរ  ជាអប ពិនិតរ ោនលបលពឹតថធម ៌  បុងសា នហនេះដដលជាផវូវ 

ិិ 

ិិ 

ិិ 

ិិ 

ិិ 
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លបលពឹតថហៅកាន ុ់គតិ រដមងជាអប មានអាំណរ  រ ីរាយ បុងហទវហោ  
ោន ហលមចតាមហ ច ថីលោថាប  ។   ( ុ.ឥតិ.៥៣.១០៩.១៤៣ ) 
           ឯវំិទុំ ភិក្ខុដវ អញ្ញំ ញ្ញុំ   

 និសាយ    ប្រហះចរិយុំ   វ សសរ  

        ឱឃសស   និរារណ្ត្មា យ   សមះ   

 ទ ក្ខសស    អនតកិ្រិយាយារ  ។ 

   មាប លភ ិខុទាំងឡាយលពេយចរយិ
 ធមហ៌នេះដដលបុគាលលបលពឹតថ ហដើមផី
លបហោជន ៍  ហរ ើហចញចា  ឱ្ឃ: និងហធឝើឱ្រ ផុតទុ ខ ហោយលបថ្ពោន  
ហលោេះដតអាល ័យគ្មប  ហៅវញិហៅម ោ ងហនេះឯង ។ 
         រ ដ ហំរិ  ភិក្ខដវ រហ ការា   

 ប្ោហះណ្ គហររកានុំ យុំ   ដ នសុំ    

 ធ ះំុំ     ដទដសង    អាទិក្លោណ្ុំ          

 ំដជឈក្លោណ្ុំ   ររិដយា    សាន  

 ក្លោណ្ុំ  សារាុំ ររិរ ណ្ណ ុំ  ររិស ទធុំ        

 ប្រហះ   ចរិយុំរកាសាង   មាប លភ ិខុ
ទាំងឡាយឯណា អប ទាំងឡាយ ហ៏ យ្ េះថាមានឧបការ:ហលចើនដល់ព ួ
លោេយណ៍ និងគេបតីដដរហលោេះអប ទាំងឡាយ  ាំដដងធមម៌ានលាំអ
បទហដើមលាំអបទ ណាថ ល  លាំអបទចុង   លបកា នូវលពេយចរយិធម៌
លពមទាំងអតទនិងពរោជ ន: ដប៏របូិណ៌បរ ុិទនិទាំងអ ់ ។  

ិិ 

ិិ 

ិិ 
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សាគរា  អនាគរា   ច  ឧដោ 

អដញ្ញញ ញ្ញនិសសិត្ម   អារាេយនតិ 

សទធ ះំុំ    ដយាគដក្ខ ុំំ    អន រតរំ 

ព ួលគេ ទ  និងបពឝជិតទាំងពីរ 
ព ួ អាល ័យគ្មប  ហៅវញិហៅម    
ហទើបញុាាំងលពេះ ទនមយ  ដដលជាទី 
ហ សមចា ហោគ: ដ ៏   លបហ ើរឱ្រ ហលមចោន ។ 

សាគដរស   ច  ចីវរំ  រចចយុំ     

សយនាសនុំ     អនាគរា      

រដ្ិចឆនតិ  ររិសសយ  វដនាទនុំ        
     ឯព ួបពឝជិត  ដតងទទួល  
ចីវរបផចចយ័  បិណឍ ោតបផចចយ័  
ហ ន នបផចចយ័ និងហភ ជជ: 
បផចចយ័    ជាហលគឿងបហនធ បង ់ 
ហ ច ថីអនថរាយ  អាំពីព ួលគេ ទ ។ 
 

 

 

 

ិិ 
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 មាគម  មណនិ សតិដខយរ លបចាាំហខតថ ឧប ុនរាជធានី  ហៅលបហទ ថ្ថដដលមានចិតថ
លជេះថាវ  បុងការបរចិាច គលោ ់ហធើឝជាធមយទន ហដើមផ ីបទុ់ ោ ងហលៅ បុងលពេះពុទនសា ន 
ភ ិខុ,  ុវណត ហតទហរា យន ់ ុធា  ១០០០ ោត  ភ ិខុ, ហសាបហញ្ជដ     ផោវ    ១០០  ោត  
ភ ិខុ, បញ្ជដ បរហមា     ីុណា ២០០   ោត ភ ិខុ, ច ខុ ាំវហរា  សាងរុងហរឿង   ២០០  ោត 
និ សតិវទិាល័យ  ិ មយ ីុ ហ ត .ម.រាជផ្ដតឧ់ប ុន. ីុ ហ ត រមួោន ១៧០០ ោត 

ល ុមលគួសារ ហៅផវរោី  
សាយ ភាព លពមទាំងល ុមលគួសារ ហៅ  

อาจารย์นครชัย พิมศร  จากวิทยาลัยเกษต และเทกโนโลยีศรีสะเกษ    ๕๐๐     ทาบ 
លោ ពុ់ទនរ ័ិទចូលរមួ បុង មយវធីិបុណរទ ខិណានុបផទន  រប ់ហោ  ោយ    ូ   ១៣    មុនឺ 
       ភិ ខុសាមហណរដដលមានចិតថលជេះថាវ  បុ ងការបរចិាច គលោ ់ហធើ ឝជាធមយទនហៅដខយរ  
ភ ិខុ, ភទធរ ខហិតា ហភាគ  សារា ត ់        ៥មុនឺ សាមហណរ   ុខគ្ម  ហៅវតថភូមអូិរ   ១៥០០០៛ 
សាមហណរ ទិតរ       ហៅវតថភូមអូិរ    ២មុនឺ  សាមហណរ   ុខ វន័ ហៅវតថភូមអូិរ   ១៥០០០៛ 
សាមហណរ   ុភល័   ហៅវតថភូមអូិរ    ១មុនឺ សាមហណរ  ចាន     ហៅវតថភូមអូិរ  ២០០០០៛ 
សាមហណរ   ញ ុញ    ហៅវតថភូមអូិរ   ២មុនឺ  .ណ.សា ង ុខអាត ហៅច  វតថភូមអូិរ  ២មុនឺ 
សាមហណរ   ដដន     ហៅវតថភូមអូិរ   ២មុនឺ        
        
        រាយនម   ពុទនបរ ័ិទដដលមាន ទន លជេះថាវ  បុងការ  បរចិាច គលោ ់   ហោេះពុមភ
ហ ៀវហៅហធើឝជាធមយទនហនេះ   មានហ យ្ េះ ឧោ   . ឧោ ិកា   ដូចខាងហលកាមហនេះ 
១ .ឧ.ស. ជ ៀង្ នឹង្ ំរិយា ក្រុមក្រួសារ  ជៅំូមិអូរ  ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់  ៦៥០០០៛ 

២. ឧ.ស.  ហ ៊ីម  នឹង្ ំរិយា  ក្រុមក្រួសារ   ជៅំូមិអូរ  ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់  ៥០០០០៛ 

៣. ឧ.ស. លឹម  ង្ិម      ក្រុមក្រួសារ  ជៅផ្សារប៊ីង្ឈរូ ជៅជេតតបាត់ដំបង្  ៤០០០០៛  

៤. ឧ.ស. េូយ នឹង្  ំរិយា ក្រុមក្រួសារ ជៅំូមិអូរ  ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់ ៣០០០០៛ 

៥. ឧ.ស. គាប រឹម សូយ     ក្រុមក្រួសារ  ជៅវតតសាា យក្្ំុ  ជៅជេតតបាត់ដំបង្  ២៥០០០៛ 

៦. ឧ.ស.ថា នឹង្ យាយ    ក្រុមក្រួសារ  ជៅំូមិអូរ  ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់ ១៥០០០៛ 

៧. ឧ.ស.ហំ នឹង្ ំរិយា      ក្រុមក្រួសារ   ជៅំូមិអូរ  ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់ ១៥០០០៛ 

៨. ឧ.ស. ជៅ  និង្ ំរិយា   ក្រុមក្រួសារ   ជៅំូមិអូរ  ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់ ១៥០០០៛ 
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៩. ឧ.ស.ជហៀង្ និង្ ំរិយា ក្រុមក្រួសារ   ជៅំូមិអូរ  ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់ ១៥០០០៛ 

១០. ឧ.ស.  រញ្ញា   រ៉ម         ក្រមទំង្បង្បអូន  ជៅំូមិអូរ    ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់  ១៥០០០៛ 

១១. តា   ជសៀង្                ក្រមទំង្ជៅ   ជៅវតតំ ូមិអូរ ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់  ២៥០០០៛ 

១២. ឧ.ស.  ល ហ  យ    ក្រុមក្រួសារ     ជៅំូមិកាត ត  ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់  ២០០០០៛ 

១៣. យាយ  ឆន                 ក្រមទំង្ជៅ   ជៅវតតំ ូមិអូរ ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់ ២០០០០៛ 

១៤. យាយ ជវច     ក្រមទំង្ជៅ    ជៅវតតំ ូមិអូរ  ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់  ២០០០០៛ 

១៥. យាយ  ណន ក្រមទំង្ជៅ    ជៅវតតំ ូមិអូរ ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់  ១០០០០៛ 

១៦.យាយ  ស ូ  ក្រមទំង្ជៅ    ជៅវតតំ ូមិអូរ ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់  ១០០០០៛ 

១៧.យាយ អ  រ       ក្រមទំង្រូនជៅ    ជៅំូមិឬសស៊ីតាម៉ា ន់   ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់  ១០០០០៛ 

១៨. យាយ ជយឿន     ក្រមទំង្រូនជៅ    ជៅំូមិឬសស៊ីតាម៉ា ន់   ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់  ១០០០០៛ 

១៩. យាយ ផាន      ក្រមទំង្រូនជៅ    ជៅំូមិឬសស៊ីតាម៉ា ន់   ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់  ១០០០០៛ 

២០.យាយ  ន ន          ក្រមទំង្រូនជៅ ជៅំូមិក្តោំង្្ង្   ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់  ១០០០០៛ 

២១.តា ញា យាយស ឹម ក្រមទំង្រូនជៅ  ជៅំូមិអូរ  ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់  ១០០០០៛ 

២២.តា ជង្ឿន និង្យាយ ក្រមទំង្រូនជៅ ជៅំូមិឬសស៊ីតាម៉ា ន់  ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់  ១០០០០៛ 

២៣.តា ប ន និង្យាយ  ក្រមទំង្រូនជៅ ជៅំូមិឬសស៊ីតាម៉ា ន់  ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់  ១០០០០៛ 

២៤.ចាយ ផ្សល ន        ក្រមទំង្រូនជៅ ជៅំូមិកាត ត  ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់  ១០០០០៛ 

២៥.តា លន់ យាយ លន ក្រមទំង្រូនជៅ ជៅំូមិបត់ក្តាច  ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់  ១០០០០៛ 

២៦.តាសំ និង្ យាយ    ក្រមទំង្រូនជៅ  ជៅំូមិំូមិរ ន ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់  ១០០០០៛ 

២៧.ឧ.ស.  រ៉ ន ម៉ាូរ     ក្រុមក្រួសារ      ជៅំូមិអូរ  ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់ ១០០០០៛ 

២៨.ឧ.ស. ទរ ំរិយា ក្រុមក្រួសារ      ជៅំូមិអូរ  ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់ ១០០០០៛ 

២៩.ឧ.ស.ជហន អ ិត     ក្រុមក្រួសារ     ជៅំូមិបត់ក្តាច  ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់  ១០០០០៛ 

៣០.ឧ.ស. ធាវី ជចវ      ក្រុមក្រួសារ     ជៅំូមិអូរ  ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់ ១០០០០៛ 

៣១.ឧ.ស. ចាន នឹង្ ំរិយា ក្រុមក្រួសារ  ជៅំូមិអូរ  ជៅជេតតជោ ិ៍សាត់  ៥០០០៛ 
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 ូមអ ់ហោ អប  បផុរ ជនទាំងអ ់ដដលោនចូលរមួវភិាគទន 
 ស៏ាងនូវធមយទនហនេះ   ចូលហលត អរអនុហមាទន   នូវចាំដណ បណុរ ុ ល 
ហោយហ ច ថីលជេះថាវ ហរៀងៗ  ខវួនផង !!! 

      ឧទាិសដ្ល់រ រេរ ី

 ឥទុំ  ដវា  ញារីនុំ  ដហារ       ស ខិត្ម  ដហានតុ  ញារដយា 

       ទនហនេះ ចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយ   ូមញាតិទាំងឡាយ 
ោនដល់នូវហ ច ថី ុខ !        
           ក្ សលផលរ ណ្យ  ដដលហ ើតហ ើងអាំពី  ធ ះំទាន  ហនេះហយើងខញុ ាំ 
 ូមឧទធិ ជូនចាំហោេះ ហោ អប   ដម៏ានគុណទាំងឡាយមានមាតានិង 
បិតា ជីដូនជូតា បុពឝរជីន  និងលពេះលគូឧបជាោចាររលពមទាំងញាតិកា
 បុង ងារវដថទាំងអ ់  ូមហោ អប អនុហមាទន ហលត អរចាំហោេះ 
 ុ លហចតននិងបុញ្ដ  ិរោិហនេះលុេះោនអនុហមាទនហលត អររចួហេើយ
 ូមោនលប បហោយ មាយ ទិដឌិ មានបញ្ជដ យល់ហឃើញលតូវ  ហលមចនូវ
ហ ច ថី ុខ  តាមគនវងមាគ៌្មថ្ន ប្រះធំ៌  ប្រះសមះ ស ពំុទធ ហៅហហាង ។ 

          ធំ៌ឧទាសិទាន 

រ ុី លទន ីល  ខញុ ាំ ូមផ្ដថ ចផ់ថិល  មនធិលហទសា 
ថាឝ យទនថយី ៗ  ហោយ ថីលជេះថាវ   ហោយកាយវាចា 
ចិតថឥតេយងហៅ  ុ លទាំងហនេះ ខញុ ាំ ូមឧទធិ  
ដល់មាច  ់ហដើមទន មាតាបិតា  លគូអាចាររផងហៅ 
ហទេះសាវ បរ់ ់ហៅ ោនដូចបាំណង   ុ លទាំងហនេះ 
ទុ ជាជាំនិេះ  ជិេះកាតច់មវង  ឱ្ររចួផុតទុ ខ 
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ទាំងដបពី់រ ង        ហសាយ ុខ នវង        ដល់ោនលពេះនិោឝ ន។ 
           ធំ៌សប្មរស់បូ្រឧទាិស 

 ូមឱ្រអប ទាំងឡាយ   ុខ បាយទាំងអ ់គ្មប  
 ុាំឱ្រមានហរាគ្ម   លពមទាំងញាតិមតិថ នថ ន ។ 
ចូរខាំលបឹងលបលពឹតថ  សាង ុចរតិធមឱ៌្រោន 
 ពឝថ្ថងសា នមាន  ខាំហធឝើទន ីលភាវន ។ 
ហ ើតម  បុងហោ ិយ  ទាំងលបុ ល ីមានវា ន 
ខាំលបឹងហរៀនធមអ៌ាថ ៌  ទនស់ា នលពេះលទងញ់ាណ ។ 
ដផតិហយើងមនិដឹងផវូវ  នឹងហដើរហៅកាននិ់ោឝ ន  
ជាទី ុខហ សម ានថ  លេះបងោ់នចា មនធិល  ។ 
ជាធមល៌បថ្ពពិត   វហិ  ពិតហនេះឯងណា 
កាតប់ងនូ់វអវជិាជ   គឺបនថ ញតិហល ហហាង ។ 
       សរេមនសុំណាងបានជួរមច ស ់

ហ ើតជា តឝដឆាដតមានបណុរចា ់       នាំឱ្រដឆាហនេះមានមាច  ់ល ឡាញ់ 
 ដនវងហៅសាអ តចាំណីឆាង ញ់ៗ        មផូរសាចខ់ាវ ញ់ ុខជាងមនុ សខវេះ  
ហ ើតម ជាមនុ សបណុរហ ធើរដតគ្មយ ន    ល ខសតអ់តឃ់្លវ នលាំោ ថ្ល ណា ់   
រងទុ ខជាង តឝដដលមានបណុរខវេះ      ហ ើតម ជបួមាច  ់អប មានចតិថធម ៌។ 
ដតហទេះោ ងណាជាតិមនុ សឧតថម      ហលោេះអាច នសាំ ីលទនបនថ   
តិរចាឆ នពុាំអាចសាងអាំហពើលអ              ហបើមនុ សឥតធមអ៌នជ់ាង តឝហេើយ ។        
            (ហោយឧោ   គុយ  ុធន)   
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សូំអន ដមទនា  នូវរ ណ្យក្ សលដរៀង ៗ ខលនួ   ដសៀវដៅ  ប្រជ ុំធំ៌  

សូប្រប្ររររតិ  ក្នុងជីវរប្រចុំថ្ងៃ ផ្ដ្លខ្ុុំបានចងប្ក្ងំក្រ៉ ដណាណ ះ  (ចរ់)           

                   ដោយររិរូណ្៌   ! ! !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ិិ ិិ 

ចរ់ដោយររិរូណ្៌ 
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បុគាលណា កាលដ ឝងរ ហ ច ថី ុខ ហដើមផខីវួន មនិហបៀតហបៀនពួ 
 តឝ អប លោថាប ហ ច ថី ុខ ហោយដមផង បុគាលហនេះ លុេះលេះហោ ហនេះហៅ 
ដតងោនហ ច ថី ុខ  ។    
  ិហល ហលគឿងខាឝ ល់ខាឝ យណាមយួ មនិមានដល់បគុាលអប មានធម៌
ពិចារណាហេើយ ជាពេូ ូលត ហនេះឯងជា ុខ  អប ចូរហមើលបុគាលអប លប ប 
ហោយ ងឝល់  ាំពុងដតលាំោ ចាំហោេះអប ផង ហលចើនដតមាន ភាពជាបច់ាំោ ់
ចាំហោេះអប ផង ។ 
 ហ ច ថីហលកាធ មនិមាន បុងចតិថរប ់បុគាលណា បគុាលហនេះហ យ្ េះថា 
 នវងផុតនូវហ ច ថីចាំហរ ើននងឹហ ច ថីវនិ     ហទវតាទាំងឡាយ   លមនឹងោន
ហឃើញបុគាលដដលលោ ចា ភយ័   ោនលប បហោយហ ច ថី ុខ  ឥតហសា 
ហនេះហ ើយ ។ 

ហទវតាទាំងឡាយ ដតងល ឡាញ់ភ ិខុអប លបលពឹតថបិណឍ ោត អប ចិញ្ច ឹម
ដតខវួន មនិចិញ្ច ឹមបគុាលដថ្ទ ជាអប ដល់ហៅហ ច ថីចាំហរ ើន ដល់ តឝហោ ផង  
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 មយ័អងារជា មយ័រុងហរឿងបាំផុតថ្នលបវតថិសាស្ត ថដខយរ   លបជា
រាស្ត ថរ ់ហៅ ុខដុមរមរន    លពេះមហា សលតលគបល់ពេះអងាជាពិហ  
លពេះោទជយ័វរ យន័ទី៧ បញ្ជដ ញាណដឧ៏តថម ។លពេះោទជយ័វរ យន័ទី៧ មាន
សារ   ាំខានជ់ាខាវ ាំង បុងលបវតថិសាស្ត ថ មយ័អងារ ហ៏ោយមនិមានការ
 តច់ាំណាាំណាមយួអាំពីលពេះអងាលតូវោនហគរ ារទុ   បុង ាំនតហ់េតុរាជ
វងស មភុជាហ ើយបនធ បពី់រាជលពេះអងា ។ ហបើហទេះជាបាំណងពិតលោ ដ
រប ់លពេះអងាោ ងណា ហ៏ោយ លពេះអងាោនមានហជាគជយ័ោ ងធាំហធង
 បុងជីវតិរប ់លពេះអងា បុងការបហងាើតនូវសាប ថ្ដ ដដលមានរាជា បុងលបវតថិ
សាស្ត ថហលចើនណា ់ ហទេះដខយរ ថ ី ឬ ហៅបរហទ  ថី អាចយ ម ហលបៀប
ហធៀបោន ។ លពេះអងាហសាយទីវងាតហៅលពេះជនយជាង ៩០ វ ារ ល 






