


 

 
ភិក្ខឋុិតបបញ្ញោ  គង ់សភុាព 

វត្តរាជបណូ ៌កុ្រងសសៀមរាប សេត្តសសៀមរាប 
ថ្ងៃពធុ ១៥ សើត្  ខេកុាពណ ៍ ព.ស.២៥៥៧ / គ.ស.២០១៤ 

 

 



 

នាមអ្នក្មានឧបការៈក្នងុក្ិច្ចការងារធមមទាន 
 

 ភិក្ខឋុានចាញ្ោ វ៉ា ត្ ប នុរដ្ឋ      ( វត្តរាជបណូ៌ ) 

 ព្រះមហា សអៀន អុ៊ីន          ( វត្តរាជបណូ៌ ) 

សោ្ម្ចា សក់ុគសូមងធសរា អុ៊ិត្ សជុាតិ                 ( វត្តរាជបូណ៌ ) 

 ញ្ោក្មាច ស់្ លាណធសម្ចោ  ម៉ាន ាសមៀន              ( វត្តរាជបណូ៌ ) 

 ភិក្ខអុ្គ្គធញ្មាម  ល៊ិត្ សោង          សមណៈសិសសពុទ្ធកិវិទ្ាលយ័រាជបូណ ៌  

 ភិក្ខ ុសាសនវិញ្ោ សំ ារិទ្ធ        សមណៈសិសសពុទ្ធិកវិទ្ាលយ័រាជបូណ ៌ 
ភិក្ខសុកុពឿង កុព៊ីម             សមណៈសិសសពុទ្ធិកវិទ្ាលយ័រាជបូណ ៌

 ភិក្ខសុកូុត្ សសៀង                  សមណៈសិសសពុទ្ធិកវិទ្ាលយ័រាជបូណ ៌

 ញ្ោក្មាច សព់្គ្ូ ោំង សេង          សមណៈសិសសពុទ្ធិកវិទ្ាលយ័រាជបូណ ៌ 
 សាមញ្េរ ឧបសញ្នាោ  ណាង រា៉ា  ម៉ា ូ   សមណៈសិសសពុទ្ធិកវិទ្ាល័យរាជបណូ ៌ 

 សាមញ្េរ អ្ធិបបញ្ញោ  យនុ បារាងំ  សមណៈសិសសពុទ្ធិកវទិ្ាល័យរាជបណូ ៌
 សាមញ្េរ វិវលធញ្មាម  យ៉ា ត្ កុររស សមណៈសិសសពុទ្ធិកវិទ្ាលយ័រាជបូណ ៌ 
 សាមញ្េរ នរមិញ្តោ   ខ្ន កុររស      សមណៈសិសសពុទ្ធិកវិទ្ាល័យរាជបូណ៌                

 សាមញ្េរ ញ្ោតបបញ្ញោ   សំ ោស ់សមណៈសិសសពុទ្ធិកវិទ្ាល័យរាជបូណ៌            

 
 



 

អារមភក្ថា 

 បុពវហេតុដដលន ាំឲ្យ  ខ្ុ ាំរពះករុណា  អាត្មម ភាព ហរៀបហរៀងហ ៀវហៅព្ពះពុទ្ធគាថា ហនះ 
ហររះដត  ខ្ុ ាំរពះករុណា  អាត្មម ភាព បហរងៀនរពះធម៌គឺរពះពុទធគាថា     ត្មមរយៈស្ថា នីយវទិយុ
ផាយ ាំហេងរពះពុទធស្ថ នកមពុជរដឋ ១០៦.២៥    ដដលផាយហចញអាំពីអតីតៈរាជ
ធានីយហស្ថធរៈបុរៈរកុងអងគរ ដដលមានទីត្ម ាំង ាិតហៅកនុងបរហវនវតតរាជបូណ៌ហខតតហ ៀមរាប។ 
ការហរៀបហរៀងហ ៀវហៅព្ពះពុទ្ធគាថា  ហនះ ហដើមបឲី្យមានភាពងាយរ ួលដល់ពុទធបរ ិទទ និងអនក
 ិកាទ ាំងឡាយ ។ 

 ខ្ុ ាំរពះករុណា  អាត្មម ភាព     ហរៀបចាំហ ៀវហៅព្ពះពុទ្ធគាថា ហនះហេើង    បានជាហមហរៀន
 រមាប់ ិកា      ហដើមបឲី្យរ ួលដល់ពុទធបរ ិទទ នឹងអនក ិកាទ ាំងឡាយ  កុាំឲ្យលាំបាក រ
ហ រភាស្ថបាលីកនុងហពល ិកា   រតឹមដតហបើកហ ៀវហៅហនះហមើល ហេើយហផទៀងផ្ទទ ត់ត្មមការ
បហរងៀននឹងស្ថត ប់ហ ចកតីអធិបាយ  ពនយល់នូវហ ចកតីននរពះពុទធគាថាហនះ ជាការហរ ច ។ 
 ត្មមពិតហៅហ ៀវហៅគាថាធមមបទ   មានហេើយ   ដដលអនករបាជទ្ ាំងឡាយបានហរៀប
ចាំកនលងមកហនះ   ក៏បុ៉ដនតដដល ខ្ុ ាំរពះករុណា  អាត្មម ភាព   ហរៀបហរៀងហ ៀវហៅហនះហេើងហោយ
 ហងេបខលី ៗ ោក់ហ ម្ ះថា ហ ៀងហៅរពះពុទធគាថា   គឺហដើមបឲី្យងាយរ ួលដល់ការបហរងៀន
ផង    នឹងហដើមបរី ួលដល់ពុទធបរ ិទទ រពមទ ាំងអនក ិកាទ ាំងឡាយផង ។ 
 ហររះហេតុដូហចនះ  បានជាខ្ុ ាំរពះករុណា  អាត្មម ភាព     ហរៀបចាំដករ ង់រពះគាថា
ហចញពីគមពរីរពះនរតបិដក និងហផទៀងផ្ទទ ត់ជាមួយនឹងអតាកថា   យកមកហរៀបជាហ ៀវហៅមួយ
កាល នឹងបានជាហមហរៀន រមាប់ ិកានូវរពះគាថា ជាពុទធវចនៈរប ់រពះ មាម  មពុទធ         
ហដើមបបីានជាមាគ៌ា រមាប់របតិបតតិន ាំមកនូវរបហោជន៍   ហ ចកតី ុខ  ហ ចកតីចហរមើនដល់
ពុទធបរ ិទទ   និងអនក ិកាទ ាំងឡាយ  ។ ហេើយហ ៀវហៅហនះ ខ្ុ ាំរពះករុណាអាត្មម ភាព បាន
យកត្មមគមពីររពះនរតបិដកទ ាំងអ ់ ហររះថាជាគមពីរធាំកនុងរពះពុទធស្ថ ន  ។ 

 



 

ឧទ្ទ៊ិស្ោ  
 ហោយអានុភាពននវរិយិភាព  ដដលបានរបឹងដរបងពាោម   ហរៀបហរៀងហ ៀវហៅរពះពុទធគាថា
ហនះ   ខ្ុ ាំរពះករុណា  អាត្មម ភាព    ូមថាវ យរបហគននូវរពះរាជមហាកុ លនឹងឧទទិ ថាវ យនូវរពះរាជ
កុ លហនះ   ដល់អតីត ហមតចរពះ ងឃរាជ    ហមតច ងឃនយក  រពះរាជាគណៈ  រគប់ឋាននុរកម  
រពមទ ាំងវរី មណៈរគបរ់ពះអងគ       និងអតីតរពះមហាកសរត      រពះមហាវរីៈកសរត       ជាពិហ      
 ូមឧទទិ ថាវ យ     រពះរាជកុ លហនះ  ដល់អតីតរពះមហាកសរត      រពះករុណា     រពះបាទ ហមតច
រពះ នញ្ោតោម សហីនុ រពះមហាវរីៈកសរត   រពះវររាជបតិ្ម ឯករាជយជាតបូិរណភាពទឹកដ ី និងឯកភាព
ជាតដិខមរ  រពមទ ាំងជារពះអគគពុទធស្ថ នូបតាមភ  រពះបរមរតនហកាដឋ  ដដលរទងប់ានហស្ថយទិវងគតហៅ
ហេើយ    ហៅកនុងនថង ១៥ ហរាច   ដខភរទបទ    ឆ្ន ាំហរាង ចត្មវ  ទក ព. .២៥៥៦    ហវលាហម៉ាង១:២០ 
នទី      រ ាំលងអារធារតហនះ       ូមឲ្យរពះអងគបានោងហៅហស្ថយ ុខ កនុង ុគតិភពចុះ  ។ 

មាង៉ហទៀត ូមថាវ យរពះរាជកុ លហនះ   ចាំហរះ ហមតចរពះ ងឃរាជ     ហមតច ងឃនយក 
រពះរាជាគណៈរគបឋ់ាននុរកម  ជាពិហ  ហៅហទៀត      ូមថាវ យរពះរាជកុ លហនះដល់រពះមហា
កសរតននរពះរាជាណាចរកកមពុជា ព្រះករុណា ព្រះបរមនាថ  នញ្ោតោម សហី  មុន ី  ព្រះមហា
កសព្រនៃព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា ូមរទងម់ានរពះកាយពលមាាំមួនរពះ ុខភាពលអរពះរបាជ្ា
ញាណ ល្  នវ  រពះជនមយឺនយូហដើមបគីងរ់បថាប់ហៅជាមលប់ដ៏រតជាកដ់ល់របជានុរាស្ត តទ ាំងឡាយ ។ 

 មាង៉ហទៀត   ូមឲ្យអនកហៅកនុងដដនកមពុជរដឋ   និងហលាកអនកដដលបានអាន និង ិកានូវហ ៀវ
ហៅហនះ   ូមបានហ ចកត ុីខ ដល់នូវការលូតលា ់ចហរមើន និង នតិភាព  ហេើយជាពិហ     ូម
បានជាឧបនិ ស ទយ មានបញ្ញា រួចផុតចាកទុកេកុាំបឃី្លល ងឃ្លល តហេើយ ។ 
 

 

 



 

មាតិកា 

ស ោ្ ោះសរឿង                ទ្ំពរ័
១.យមគ្វគ្គៈ វគ្គទី ១ មាន ១៤  គាថា / រ ឿង  ( បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ ២១-២៥ ).............១-១០ 

១.ហរឿងរពះចកេុបាលហតារ  
២.ហរឿងមដឋកុណឌ លី 
៣.ហរឿងរពះហថរហ ម្ ះតិ ស 
៤.ហរឿងនងកុលធីត្ម និងយកិេនី  
៥.ហរឿងពួកភិកេុ ហកា មពី 
៦.ហរឿង ចុលលកាល  
៧.ហរឿងការបាន ាំពតក់ាស្ថវៈដដលបុគគលន ាំមកពីដដនគនធ រៈរប ់ភិកេុ ហទវទតតកនុងរកុងរាជរគឹះ  
៨.ហរឿងការមិនមកនន ញ្ជទយ( បររិវ ជក) ដដលរពះអគគស្ថវកទ ាំងពីររូប  
៩.ហរឿងរពះននទហតារ 
១០.ហរឿងបុរ ហ ម្ ះចុនទ ូករកិ 
១១.ហរឿងធមមិកៈឧបា ក 
១២.ហរឿងភិកេុ ហទវទតត 
១៣.ហរឿងនង ុមនហទវ ី
១៤.ហរឿង ភិកេុ ដដលជា មាល ញ់ នឹងគាន ពីររូប  

២.អ្បបមាទវគ្គៈ វគ្គទី២ មាន ៩  គាថា / រ ឿង ( បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ ២៥-២៨  )........១១-១៦ 

១.ហរឿងនងស្ថមាវតី 
២.ហរឿងកុមភហឃ្ល កៈ 
៣.ហរឿងរពះហថរៈហ ម្ ះចុេបនាកៈ  



 

៤.ហរឿងនកេតតឫកសរប ់ជនរល 
៥.ហរឿងមហាក សបហតារ 
៦.ហរឿងភិកេុជា មាល ញ់នឹងគនពីររូប  
៧.ហរឿង កកហទវរាជ 
៨.ហរឿងភិកេុ មួយរូប 
៩.ហរឿងរពះនិគមវា ីតិ សហតារ  

៣.ច្ិតោវគ្គៈ វគ្គទី ៣  មាន ៩ គាថា  / រ ឿង   ( បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ ២៨-៣០ )........១៧-២១ 

១.ហរឿងរពះហមឃិយហតារ  
២.ភិកេុ មួយរូប  
៣.រពះឧកកណឋិ តភិកេុ  
៤.រពះភាគិហនយយ 
៥.រពះចិតតគេហតារ 
៦.ហរឿងភិកេុអនករបារពធវប សន 
៧.រពះភិកេុ បូតិគតតិតិ សហតារ  
៨.ហរឿងននទហគាបាល  
៩.ហរឿងរពះហស្ថហរយយហតារ  

៤.បុបផវគ្គៈ វគ្គទី ៤  មាន ១២ គាថា / រ ឿង ( បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ ៣០-៣៣ ).......២១-២៨ 

១.ហរឿងភិកេុ  ៥០០ រូប 
២.ហរឿងរពះហថរៈដដលចហរមើនមរចិីកោឋ ន  
៣.ហរឿងរពះបាទវឌូិឌភៈ 
៤.ហរឿងនងបតិបូជិកា 
៥.ហកា ិយហ ដឋីអនកមាន 



 

៦.ហរឿងបាដិកាជីវក 
៧.ហរឿងឆតតបាណិឧបា ក 
៨.ហរឿងនងវសិ្ថខា 
៩.ហរឿងបញ្ញា រប ់រពះអាននទហតារ  
១០.ហរឿងរបហគនបិណឌ បាតដល់រពះមហាក សបៈ  
១១.ហរឿងបរនិិញ្ញវ នរប ់រពះហគាធិកហតារ  
១២.ហរឿងគរេទិនន 

៥.ពាលវគ្គៈ វគ្គទី ៥ មាន ១៥ គាថា  / រ ឿង  ( បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ ៣៤-៣៧ )....២៨-៣៦ 

១.ហរឿងបុរ មាន ក់ 
២.ហរឿង ទធិវាហារកិរពះមហាក សបៈ  
៣.ហរឿងអាននទហ ដឋី 
៤.ហរឿងហចារអនកទមាល យបងវិចរទពយ  
៥.ហរឿងរពះឧទយិហតារ 
៦.ហរឿងភិកេុអនករកុងបាវា 
៧.ហរឿង ុបបពុទធកុដឋិ 
៨.ហរឿងបុរ អនកភជួ រដរ  
៩.ហរឿងនយ ុមនមាលាការ 
១០.ហរឿងរពះឧបបលវណាា ហថរ ី
១១.ហរឿងជមពុកាជិវក 
១២.ហរឿងអេិហរបត 
១៣.ហរឿងហ ដឋីកូដហរបត 
១៤.ហរឿងរពះ ុធមមហតារ 
១៥.ហរឿងរពះវនវា ីតិ សៈ 



 

៦.បេឌិ តវគ្គៈ វគ្គទី ៦ មាន១១ គាថា / រ ឿង ( បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ ៣៧-៤០ )....៣៧-៤២ 

១.ហរឿងរពះរាធហតារ 
២.ហរឿងអ សជិនិងបុនពវ ុកៈ 
៣.ហរឿងរពះហថរហ ន្ ះឆននៈ 
៤.ហរឿងរពះមហាកបបនិ 
៥.ហរឿងបណឌិ តស្ថមហណរ 
៦.ហរឿងលកុណឌ កភទទិយហតា 
៧.ហរឿងមាត្មរប ់នងកាណា  
៨.ហរឿងភិកេុ  ៥០០ រូប 
៩.ហរឿងរពះធមមិកហតារ 
១០.ហរឿងការស្ថត ប់ធម៌ 
១១.ហរឿងភិកេុអាគនតុកៈ 

៧.អ្រហនោវគ្គៈ វគ្គទ ី៧ មាន  ១០ គាថា / រ ឿង ( បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ ៤០-៤៣ )...៤៤-៤៩ 

១.ហរឿងហពទយហ ម្ ះជីវក 
២.ហរឿងរពះមហាក សបៈ 
៣.ហរឿងហពេដឋ ី ហតារ 
៤.ហរឿងរពះអនុរទធហតារ 
៥.ហរឿងរពះមហាកចាច យនហតារ 
៦.ហរឿងរពះស្ថរបុីតតហតារ 
៧.ហរឿងរពះតិ សៈអនករកុង 
៨.ហរឿងរពះស្ថរបុីរហតារ 
៩.ហរឿងខទីរវនិយហរវតហតារ 
១០.ហរឿងស្ត តីមាន ក់ 



 

៨.សហសសវគ្គៈ វគ្គទ ី៨ មាន ១៤ គាថា / រ ឿង ( បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ៤៣-៤៦ )...៥០-៥៧ 

១.ហរឿងបុរ អនក មាល ប់ហ់ចារហ ម្ ះតមពទឋិក  
២.ហរឿងទរុចីរយិហតារ 
៣.ហរឿងនងកុណឌ ហក ី 
៤.ហរឿងអនតាបុចឆកររេមណ៍ 
៥.ហរឿងឪពុកមាររប ់ 
៦.ហរឿងកមួយរប ់ 
៧.ហរឿងររេមណ៍ជា 
៨.ហរឿងកុមារដដលមាន 
៩.ហរឿង ងកិចចស្ថមហណរ 
១០.ហរឿងរពះខានុហកាណឌ ញ្ាហតារ 
១១.ហរឿងរពះ បបទ ហតារ 
 ១២.ហរឿងរពះនងបោចារាហថរ ី
១៣.ហរឿងរពះនងកិស្ថហគាតមី 
១៤.ហរឿងរពះនងពេុបុតតិកាហថរ ី

៩.បាបវគ្គៈ វគ្គទី ៩ មាន ១២ គាថា / រ ឿង ( បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ៤៦-៤៩ )..........៥៨-៦៤ 

១.ហរឿងររេមណ៍ចូហេក 
២.ហរឿងរពះហ យយកហតារ  
៣.ហរឿងនងលាជហទវធីត្ម 
៤.ហរឿងអនថបិណឌិ កហ ដឋី 
៥.ហរឿង ភិកេុ មួយរូបដដលមិន 
៦.ហរឿងហ ដឋីពិឡាលបទកៈ  
៧.ហរឿងមហាធនរណិជ  



 

៨.ហរឿង ររនមាន ក់ហ ម្ ះកុកកុដ 
៩.ហរឿងនយររន ុនខ 
១០.ហរឿងរពះហថរហ ម្ ះតិ សៈ 
១១.ហរឿងជន ៣ ពួក 
១២.ហរឿងរពះបាទ ុបបពុទធ   

១០.ទេឌ វគ្គៈ វគ្គទី ១០ មាន ១១ គាថា/រ ឿង( បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ៤៩-៥២ ).....៦៥-៧២ 

១.ហរឿងឆពវគគិយភិកេុ    
២.ហរឿងឆពវគគិយភិកេុ    
៣.ហរឿងហកមងហរចើននក់   
៤.ហរឿងរពះហកាណឌ ធាន  
៥.ហរឿងឧហបា ថកមម  
៦.ហរឿងរពះអជរហរបត   
៧.ហរឿងរពះមហាហមាគគលាល ន   
៨.ហរឿងភិកេុអនកមានភណឌ   
៩.ហរឿង នតតិមហាមាតយ 
១០.ហរឿងបិហលាតិកៈ   
១១.ហរឿង ុខស្ថមហណរ   

១១.ជោវគ្គ  វគ្គទី ១១ មាន ៩ គាថា / ញ្រឿង ( បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ ៥២-៥៤ ).......៧៣-៧៨ 
១.ហរឿងស្ត តីជា ហមលញរប ់នងវសិ្ថខា 
២. ហរឿងនង ិរមិា   
៣. ហរឿងរពះនងឧតតរាហថ រ ី
៤. .ហរឿងរពះអធិមានិកភិកេុ   
៥.ហរឿងរពះនងរូបននទ ហថរ ី  



 

៦.ហរឿងរពះនងមលលិកាហទវ ី  
៧.ហរឿងរពះហលាេុទយិហតារ   
៨.ហរឿងរពះបឋមហរធិកាល  
៩.ហរឿង មហាធនហ ដឋីបុរត 

១២.អ្តោវគ្គៈ វគ្គទី ១២ មាន ៩ គាថា /ញ្រឿង ( បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ ៥៥-៥៧ )......៧៩-៨៣ 
១.ហរឿងហរធិរាជកុមារ 
២.ហរឿងរពះឧបននទ 
៣.ហរឿងបធានិកតិ សហតារ 
៤.ហរឿងមាត្មរប ់រពះកុមារក សបហតារ  
៥.ហរឿងឧបា កជាហស្ថត្ម 
៦.ហរឿងរពះហទវទតត 
៧.ហរឿងការពាោមហដើមបនឹីងបាំដបកនូវ ងឃ  
៨.ហរឿងរពះកាលហតារ 
៩.ហរឿងឧបា កហ ម្ ះចុលលកាល  

១៣.ញ្ោក្វគ្គៈ វគ្គទី ១៣ មាន១១ គាថា/ញ្រឿង ( បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ ៥៧-៥៩ )....៨៤-៨៩ 
១.ហរឿងភិកេុកាំហឡាះមួយរូប  
២.ហរឿងរពះពុទធបិត្ម 
៣.ហរឿងភិកេុអនកចហរមើនវបិ សនរបមាណ ៥០០រូប  
៤.ហរឿងអភយរាជកុមារ 
៥.ហរឿងអងគុលិមាលហតារ  
៦.ហរឿងរពះ មមជជនហតារ 
៧.ហរឿងធីត្មរប ់ជាង 
៨.ហរឿងភិកេុ  ៣០ រូប  



 

៩.ហរឿងនងចិញ្ចមាណវកិា 
១០.ហរឿងអ ទិ ទន 
១១.ហរឿងបុរតរប ់អនថបិណឌិ កហ ដឋី ហ ម្ ះកាេ 

១៤.រុទធវគ្គៈ វគ្គទី ១៤ មាន ៩ គាថា / ញ្រឿង ( បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ ៥៩-៦២ ).......៩០-៩៦ 

១.ហរឿងធីត្មរប ់មារ 
២.ហទវត្ម និងពួកមនុ សជាហរចើនហទៀបទវ នគរ ងក សៈ  
៣.ហរឿងហ តចនគហ ម្ ះឯរកបតត 
៤.ហរឿងបញ្ញា រពះអាននទ 
៥.ហរឿងភិកេុ មួយរូបដដលមិនហរតកអរកនុងរពេមចារយ 
៦.ហរឿងបុហរាេិតរប ់រពះបាទហកា លហ ម្ ះអគគិទតត 
៧.ហរឿងបញ្ញា រប ់រពះអាននទហតារ  
៨.ការ នទនរប ់ពួកភិកេុ  
៩.រពះហចតិយមា រប ់រពះក សបទ ពល 

១៥.សខុវគ្គៈ វគ្គទី១៥ មាន ៨ គាថា/ញ្រឿង ( បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ ៦៣-៦៥ ).......៩៧-១០២ 

១.ហរឿងពួករពះញាតិហដើមបរីមាង ប់នូវជហមាល ះ 
២.ហរឿងកាលរពះស្ថស្ថត  រទង់គង់នូវកនុងរ ុកររេមណ៍ហ ម្ ះបញ្ចស្ថលា រទង់របារឰមារ 
៣.ការបរាជទយរប ់រពះបាទបហ នទិហកា ល 
៤.ហរឿងកុមារកិាមាន ក់ 
៥.ហរឿងឧបា កមួយរូប  រទង់គង់ហៅកនុងរកុងអាឡាវ ី
៦.ហរឿងរពះបាទបហ នទិហកា ល 
៧.ហរឿង ភិកេុ មួយរូប កាលរពះស្ថស្ថត  រទង់គង់ហៅកនុងរកុងហវស្ថលី 
៨.ហរឿង កកហទវរាជ 

 



 

១៦.បិយវគ្គៈ វគ្គទី១៦ មាន ៩ គាថា/ញ្រឿង ( បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ ៦៥-៦៧ ).....១០៣-១០៨ 

១.ហរឿងបពវជិត ៣ រូប  
២.ហរឿងកុដុមពីមាន ក់ 
៣.ហរឿងនងវសិ្ថខា 
៤.ហរឿងរពះបាទលិចឆវ ី
៥.ហរឿងអនិតាិគនធកុមារ 
៦.ហរឿងររេមណ៌មាន ក់ 
៧.ហរឿងហកមង ៥០០ រូប 
៨.ហរឿងរពះហថរៈដដលជាអនគាមីមួយអងគ 
៩.ហរឿងនយននទិយៈ 

១៧.ញ្កាធវគ្គៈវគ្គទី ១៧ មាន ៨ គាថា/ញ្រឿង( បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ ៦៧-៧០ )....១០៩-១១៤ 

១.ហរឿងខតតិយកញ្ញា ហ ម្ ះហរាេិណី  
២.ហរឿងភិកេុ មួយរូប 
៣.ហរឿងឧតតរាឧបា ិកា 
៤.ហរឿងបញ្ញា រប ់រពះមហាហមាគគលាល ន  
៥.ហរឿងបញ្ញា ភិកេុ  ដដលភិកេុ ទូល ួរ  
៦.ហរឿងនងបុណាា ទ ី 
៧.ហរឿងអតុលឧបា ក 
៨.ហរឿងឆពវគគិយភិកេុ  

១៨.មលវគ្គៈ វគ្គទី ១៨ មាន១២ គាថា/ញ្រឿង( បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ ៧០-៧៤ )...១១៥-១២៣ 

១.ហរឿងបុរតរប ់បុរ អនក មាល ប់ហគា 
២.ហរឿងររេមណ៍មាន ក់ 
៣.ហរឿងរពះតិ សហតារ 



 

៤.ហរឿងហលាេុទយីភិកេុ  
៥.ហរឿងអញ្ារតកុលបុរត 
៦.ហរឿងចូេស្ថរភិីកេុ  
៧.ហរឿងឧបា ក ៥ នក់ 
៨.ហរឿងភិកេុកាំហលាះហ ម្ ះតិ សៈ 
៩.ហរឿងឧបា ក ៥ នក់ 
១០.ហរឿងហមណឌ កហ ដឋី 
១១.ហរឿងឧជាន ញ្ាិ ហតារ 
១២.ហរឿង ុភទទបររិវ ជក 

១៩.ធមមដ្ឋវគ្គៈ វគ្គទ១ី៩ មាន ១០គាថា/ញ្រឿង( បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ ៧៤-៧៨ )..១២៤-១៣០ 

១.ហរឿងមហាអាមាតយអនកវនិិចឆទយ  
២.ហរឿងឆពវគគិយភិកេុ  
៣.ហរឿងឯកុទនហតារ 
៤.ហរឿងរពះលកុណដ កភទទិយហតារ  
៥.ហរឿងភិកេុ ហរចើនរូប 
៦.ហរឿងភិកេុ ហ ម្ ះេតាកៈ 
៧.ហរឿងររេមណ៍មាន ក់ 
៨.ហរឿងតិរ ិ ាយ 
៩.ហរឿងររន នទូចហ ម្ ះអរយិៈ  
១០.ហរឿងភិកេុ ហរចើនរូប 

២០.មគ្គវគ្គៈ វគ្គទី ២០ មាន ១០គាថា/ញ្រឿង( បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ ៧៨-៨១ )..១៣១-១៣៨ 
១.ហរឿងភិកេុ៥០០ រូប 
២.ហរឿងភិកេុ៥០០ រូបដនទហទៀត 



 

៣.ហរឿងរពះធានកមមិកតិ សហតារ 
៤.ហរឿង ូករហរបត 
៥.ហរឿងហបាឋិលហតារ 
៦.ហរឿងរពះហថរៈចា ់ 
៧.ហរឿង នធិវហិារកិរប ់រពះស្ថរបុីរត 
៨.ហរឿងឈមួញហ ម្ ះមហាធនរណិជ  
៩.ហរឿងកិស្ថហគាតមី 
១០.ហរឿងនងបោចារា 

២១.បក្ិេណ ក្វគ្គៈវគ្គទី២១ មាន៩ គាថា/ញ្រឿង(បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ៨១-៨៤)..១៣៩-១៤៥ 

១.ហរឿងបុពវកមមរប ់រពះអងគ 
២.ហរឿងកុមារកិាអនក ីុ ុ៊តមាន 
៣.ហរឿងភិកេុអនកនគរភទទយៈ 
៤.ហរឿងលកុណត កភទទិយហតារ 
៥.ហរឿងនយទរុស្ថកដិកៈ 
៦.ហរឿងភិកេុ វជជីបុតត 
៧.ហរឿងចិតតគេបតី 
៨.ហរឿងនងចូេ ភទទ  
 ៩.ហរឿងរពះហថរហ ម្ ះឯកវហិារ ី

២២.និរយវគ្គ  វគ្គទី ២២  មាន ៩ គាថា/ញ្រឿង(បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ៨៤-៨៨)..១៤៦-១៥២ 

១.ហរឿងនងបររិវ ជិកាហ ម្ ះ ុនទរ ី
២.ហរឿងរពះហថរហ ម្ ះឯកវហិារ ី
៣.ហរឿង តវដដលរតូវទុកេហបៀតហបៀន 
៤. ហរឿងហ ដឋីបុរតហ ម្ ះហខមកៈ 



 

៥.ហរឿងភិកេុអនករបហៅរក 
៦.ហរឿងស្ត តីដដលរតូវហ ចកតីរបចណឌ រគប ងកត់ 
៧.ហរឿង អាគនតុកភិកេុ  
៨.ហរឿងនិរគនា 
៩.ហរឿងស្ថវកតាិរយិ 

២៣.នាគ្វគ្គៈ វគ្គទ២ី៣ មាន៨ គាថា / ញ្រឿង(បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ៨៨-៩១)......១៥៣-១៥៩ 

១.ហរឿងរប ់រពះអងគ 
២.ហរឿងភិកេុ ដដលធាល ប់ជាេមដាំរ ី
៣.ហរឿងបុរតរប ់ររេមណ៍ចា ់ទុរន់ 
៤.ហរឿងរពះបាទបហ នទិហកា ល  
៥.ហរឿងស្ថនុស្ថមហណរ 
៦.ហរឿងដាំរហីឈមើបាហវរកៈ 
៧.ហរឿងភិកេុ ហរចើនរូប 
៨.ហរឿងមារ 

២៤.តណ្ហា វគ្គៈ វគ្គទ២ី៤ មាន១២ គាថា/ញ្រឿង(បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ៩១-៩៧)..១៦០-១៧២ 
១.ហរឿងរតីហ ម្ ះកបិលៈ 
២.ហរឿងកូនរជូកញី 
៣.ហរឿងភិកេុអនក ឹក 
៤.ហរឿងពនធនគារ 
៥.ហរឿងរពះនងហខមា 
៦.ហរឿងបុតតហ ដឋីហ ម្ ះឧគគហ ន 
៧.ហរឿងចូេធនុគគេបណឌិ ត 
៨.ហរឿងមារ 



 

៩.ហរឿងឧបកាជីវក 
១០.ហរឿង កកហទវរាជ 
១១.ហរឿងអបុតតកហ ដឋី 
១២.ហរឿងអងកុ រហទវបុរត 

២៥.ភកិ្ខវុគ្គៈ វគ្គទ២ី៥ មាន១២ គាថា/ញ្រឿង(បិដកភាគ៥២ /ទាំពទរ៩៨-១០១)....១៧៣-១៨១ 

១.ហរឿងភិកេុ៥ អងគ 
២.ហរឿងភកេុ មាល ប់េងស 
៣.ហរឿងហកាកាលិកភិកេុ  
៤.ហរឿងធមមរាមហតារ 
៥.ហរឿងភិកេុអនកហ ពគប់ពួកខុ មួយរូប 
៦.ហរឿងបញ្ចគគទយកររេមណ៍ 
៧.ហរឿង មពេុលភិកេុ  
៨.ហរឿងភិកេុ៥០០  រូប 
៩.ហរឿង នតកាយហតារ 
១០.ហរឿងរពះនងគលកូដហតារ 
១១.ហរឿងវកកលិកហតារ 
១២.ហរឿង ុមនស្ថមហណរ 

២៦.ព្ពាហមេវគ្គៈ វគ្គទី២៦ មាន៣៩ គាថា/ញ្រឿង(បដិកភាគ៥២ /ទាំពទរ១០២-១១០).....១៨២-២០២ 

១.ហរឿងបស្ថទពេុលររេមណ៍ 
២.ហរឿង មពេុលភិកេុ  
៣.ហរឿងមារ 
៤.ហរឿងអញ្ារតររេមណ៍ 
៥.ហរឿងរពះអាននទហតា 



 

៦.ហរឿងអញ្ារតបពវជិត 
៧.ហរឿងរពះស្ថរបុីតតហតារ 
៨.ហរឿងរពះនងបជាបតិហគាតតមី 
៩.ហរឿងរពះស្ថរបុីតតហតារ  
១០.ហរឿងជដិលររេមណ៍  
១១.ហរឿងររេមណ៍កុេក  
១២.ហរឿងនងកិស្ថហគាតតមី 
១៣.ហរឿងររេមណ៍  
១៤.ហរឿងឧគគហ ន 
១៥.ហរឿងររេមណ៍ពីរនក់ 
១៦.ហរឿងអហកាក  កការទវ  
១៧.ហរឿងរពះស្ថរបុីតតហតារ 
១៨.ហរឿងនងឧបបលវណាា ហថរ ី
១៩.ហរឿងអញ្ារតររេមណ៍ 
២០.ហរឿងនងហខមាភិកេុ នី 
២១.ហរឿងរពះបរភ រវា ីតិ សហតារ 
២២.ហរឿងអញ្ារតភិកេុ  
២៣.ហរឿងស្ថមហណរ៤ រូប 
២៤.ហរឿងរពះមហាបនាកៈ 
២៥.ហរឿងរពះបិលិនទវចឆហតារ 
២៦.ហរឿងអញ្ារតភិកេុ  
២៧.ហរឿងរពះស្ថរបុីតតហតារ 
២៨.ហរឿងរពះមហាហមាគគលាន 



 

២៩.ហរឿងរពះហរវតហតារ 
៣០.ហរឿងរពះចនទ ភហតារ 
៣១.ហរឿងរពះ ីវលី 
៣២.ហរឿង នទរ មុទទ 
៣៣.ហរឿងហជាដិកហតារ 
៣៤.ហរឿងរពះបឋមនបុពវកហតារ 
៣៥.ហរឿងរពះទុតិយនដបុពវកហតារ 
៣៦.ហរឿងរពះវងគី ហតារ 
៣៧.ហរឿងនងធមមទិនន ហថរ ី
៣៨.ហរឿងរពះអងគុលិមាលហតារ 
៣៩.ហរឿងហទវេិតររេមណ៍ 

នាមសបបុ សជន..............................................................................២០២..... 

 
 

 
 

  

 

 

 

 



 

ព្រះរុទធសាសនាមានអ្ងគ ៩  
 

 

រពះពុទធវចនៈ គឺធមមវនិទយដដលរពះមានរពះភាគ រទង់ ដមតងរបកបហោយអងគ៩ គឺៈ 
 សតុ្ៈ គឺរពះ ូរតទ ាំងឡាយ មាន មងគល ូរតជាហដើម រួមទ ាំងវនិទយបិដក នឹង
និហទទ ផង ។ 
 សគយយៈ គឺ រពះ ូរតដដលរបកបហោយគាថាទាំងអ ់ ។ 
 សវយា្រណៈ  គឺរពះអភិធមមបិដក   មានរពះ ូរតដដលមិនមានគាថា
លាយ និងរពះពុទធវចនៈដដលមិនចាត់ចូលកនុងអងគ ៨  ។ 
 គាោៈ គឺរពះគាថាធមមបទ ហថរគាថា ហថរគីាថា និងគាថា ុទធ ៗ ដដលមិន
ហ ម្ ះថា  ូរត កនុង ុតតនិបាត ។ 
 ឧទានៈ គឺរពះ ូរត ៨២  ូរត  ដដលរពះមានរពះភាគរទង់បនលឺ     ហោយ
ហស្ថមន សញ្ញា ណ ។ 

ឥតិវតុ្ត្ ៈ គឺរពះ ូរត ១១០   ូរត  ដដលលហផតើមហោយរកយថា  វតុ្តំ សេត្ ំ

(ហ ចកតីហនះ  មដូចរកយដដលរពះមានរពះភាគរត្ម ់ទុកហេើយ ) ។ 
ជាត្្ៈ គឺហរឿងអតីតជាតិ រប ់រពះមានរពះភាគ  និងស្ថវ ទកមានអបណាជាត 

កជាហដើម រួមមាន៥៥០ ជាតក ។ 
អពភូត្ធម ៌ គឺរពះ ូរត ដដលរបកបហោយអចឆរយិអពភូតធម៌   ( ធម៌ដ៏នរកដលង

ហោយគុណវហិ   ដ៏គួរអស្ថច រយ  ) ។ 
សវទ្លលៈ គឺរពះ ូរតដដល ួ៊រហេើយៗ បានការរត្ម ់ដឹង  និងហ ចកតីហរតកអរ

ដ៏នរកដលងហេើង ៗ មានចូេហវទលល ូរតជាហដើម ។ 
 

ថ្ងៃ ពធុ ១៥ សើត្ ខេកុាពាណ ៍ឆ្ន ំមាញ់ បញ្ាស័្  .ព.ស.២៥៥៧ 
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សតុតនតបដិក្ 
ខុទទក្និកាយ គាថាធមមបទ 

យមគវគគៈ វគគទី ១  មាន ១៤ គាថា 
 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះច ខុ  
ាលកតេរ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

          ១.មញ្ោបុពវងគមា ធមាម    មញ្ោញ្សដ្ឋា    មញ្ោមយា   
មនសា    ញ្ច   បទុញ្ដាន   ភាសតិ    វា   ក្ញ្ោតិវា  
តញ្ោ   នំ    ទុក្ខមញ្នវតិ    ចក្កំវ   វហញ្ោ   បទំ ។ 

 

ធម៌ទាំងឡាយ      មានចិត្តជារបធាន     មានចិត្តរបស ើរបាំផុត្ 
( មានចិត្តជាធាំ )    សរមចអាំពីចិត្ត         សបើបុគ្គលមានចិត្តរត្ូវសទ  
របទូ ដស ើយ  សោលក្ដី សធវើក្ដី  ( នូវទុចចរតិ្ត )  សរោោះទុចចរតិ្តទាំងស ោះ  
ទុក្ខរមមងជាប់តាមបុគ្គលស ោះសៅ   ដូចក្ង់រសទោះវលិតាមដានសជើង
សោមដលក្ាំពុងអូ សៅ ។ 
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         រពះគាថាកនះ  រពះដ៏មានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿង មដឋ ុណឌ លី 

កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

 

២.មញ្ោបុពវងគមា  ធមាម        មញ្ោញ្សដ្ឋា  មញ្ោមយា 
មនសា     ញ្ច   បសញ្ននន     ភាសតិ      វាក្ញ្ោតិ  វា   
តញ្ោ  នំ   សខុមញ្នវត ិ         ឆាយាវ    អនុបាយនិី ។ 
 

ធម៌ទាំងឡាយ    មានចិត្តជារបធាន  មានចិត្តរបស ើរបាំផុត្
 សរមចអាំពីចិត្ត    សបើបុគ្គលមានចិត្តរជោះថ្លល ស ើយ  សោលក្ដី  សធវើក្ដី  
( នូវ ុចរតិ្ )  សរោោះ ុចរតិ្ទាំងស ោះ     ុខរមមងជាប់តាមបុគ្គល
ស ោះសៅ       ដូចស្ សមាលអស ទ លតាមរាណ ។ 
 

 
 
 

រពះគាថាកនះ   រពះដ៏មានរពះភាគ     រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះកថរាៈ 
ក ម្ ះតិសសាៈ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

   

៣.អញ្កាចឆិ  មំ អវធិ  មំ   អជិនិ មំ   អញ្ោស ិ  ញ្ម 

ញ្យ  ច  តំ  ឧបនយហនតិ  ញ្វរ ំ ញ្តស ំ ន  សមមតិ ។  
អញ្កាចឆិ    មំ  អវធិ    ម ំ   អជិនិ  មំ  អញ្ោស ិ ញ្ម   

ញ្យ   ច   តំ   នូបនយហនតិ     ញ្វរ ំ  ញ្តសបូសមមតិ   ។ 
 
 

អនក្ឯស ោះ   ានសជរអញ     អនក្ឯស ោះ ានវាយអញ
អនក្ឯស ោះ    ានផ្ចច ញ់អញ              អនក្ឯស ោះ    ានលួចយក្
រទពយរប ់អញសៅស ើយ សបើអនក្     ចងស ចក្ដីសរោធមបប
ស ោះទុក្ ( ដូសចនោះ )  សពៀររប ់អនក្ស ោះ  មិនរមាា ប់ស ើយ ។ 
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អនក្ឯស ោះ    ានសជរអញ     អនក្ឯស ោះ ានវាយអញ
អនក្ឯស ោះ  ានផ្ចច ញ់អញ     អនក្ឯស ោះ  ានលួចយក្រទពយ
រប ់អញសៅស ើយ សបើអនក្  មិនចងស ចក្ដីសរោធមបបស ោះ
ទុក្ ( ដូសចនោះ ) សពៀររប ់អនក្ស ោះ សទើបរមាា ប់ាន ។ 

 
 

 
 

 

រពះគាថាកនះ  រពះដ៏មានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនាង ុលធីា  
និងយ ិខនី កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ៤.ន  ហ ិ  ញ្វញ្រន   ញ្វោនិ     សមមនតីធ ក្ទុាចនំ
  អញ្វញ្រន    ច   សមមនតិ      ឯស ធញ្មាម  សននតញ្ោ ។ 

 

ពិត្មមន    តាាំងពីោល មក្   ក្នុងសោក្សនោះ  សពៀរទាំង-

ឡាយ មិនរមាា ប់ សដាយសពៀរស ើយ  សពៀរទាំងឡាយមត្ងរមាា ប់
សដាយមិនមានសពៀរ សនោះជាបសវណីធម៌ ។ 
 

 

 
 
 

រពះគាថាកនះ   រពះដ៏មានរពះភាគ   រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងពួ ភិ ខុកោសមព ី
កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

៥.បញ្រ   ច   ន  វិជាននតិ       មយញ្មតថ យមាមហញ្ស
 ញ្យ  ច  តតថ  វិជាននតិ តញ្ោ   សមមនតិ ញ្មធគា ។ 
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ជនទាំងឡាយដទទ   ( សរៅពីបណឌិ ត្ )    មត្ងមិនដឹងខលួនថ្ល
សយើងទាំងឡាយនឹងវ ិ ក្នុងក្ ដ លទនពួក្សនោះ    ដូសចនោះស ើយ
ចាំមណក្ជនទាំងឡាយ     ក្នុងសោក្សនោះ   ដឹងខលួនថ្ល    សយើង- 

ទាំងឡាយ  នឹងវ ិ ក្នុងក្ ដ លទនពួក្សនោះ     ដូសចនោះ ោរស ល្ ោះ
របមក្ក្ទាំងឡាយ   រមមងរមាា ប់អាំពីជនទាំងឡាយស ោះ ។ 

 

 
 
 

រពះគាថាកនះ  រពះដ៏មានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿង ចុលលោល  
និងមហាោល កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 
 
 

៦.សភុានុបសស ឹ  វិហរនតំ    ឥន្រនទិញ្យស ុ  អសវំុតំ
 ញ្ភាជនមហិ អមតតញោុ  ំ  ក្សុតីំ        ហនីវិរយិំ
 តំ  ញ្វ  បសហត ី  មាញ្ោ        វាញ្ោ  រកុ្ខំវ ទុពវល ំ។ 

 
 

បុគ្គលមដលយល់ស ើញនូវអារមមណ៍ថ្លលអ    មិន រងួមក្នុង
ឥន្រនទិយទាំងឡាយ         មិនរបមាណក្នុងសោជន      ខជិលរចអូ 
មានពាយាមធូរថយ  កិ្សល មារ  រមមងរគ្ប ងកត់្បុគ្គលស ោះ
ឯង     ដូចខយល់មដលរគ្ប ងកត់្សដើមសឈើទុពវលដូស ន្ ោះ ។ 

 
 

អសភុានុបសស ឹ  វិហរនតំ ឥន្រនទិញ្យស ុ សសុវំុតំ
 ញ្ភាជនមហិ  ច  មតតញោុ  ំ សទធំ អារទធវីរយិ ំ តំ
 ញ្វ   នបបសហត ី មាញ្ោ វាញ្ោ   ញ្សលវំ  បពវតំ ។ 
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ឯបុគ្គល  មដលយល់ស ើញនូវអារមមណ៍ថ្លមិនលអ    រងួម
របទពក្នុងឥន្រនទិយទាំងឡាយ    ដឹងរបមាណក្នុងសោជន  មាន ទធ  
រារពធពាយាម   កិ្សល មារមត្ងរគ្ប ងកត់្បុគ្គ ស ោះមិនាន
ដូចខយល់រគ្ប ងកត់្ភនាំថមតាន់មិនានដូស ន្ ោះ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ    រពះដ៏មានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿង ោរានសាំពត ់

ោាវាៈខដលបុគគលនា ាំម ពីខដនគនាធ រាៈរបស់ភិ ខុ កទវទតត 
  នុងរ ងុរាជរគឹះ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

៧.អនិក្កសាញ្វា កាសាវំ    ញ្យា  វតថំ   បរទិញ្ហសសត ិ

 អញ្បញ្ោ    ទមសញ្ចេន    ន ញ្សា  កាសាវមរហតិ ។ 

ញ្យា ច   វនតក្សាវសស សញី្លស ុ  សសុមាហញិ្ោ    
ឧញ្បញ្ោ     ទមសញ្ចេន       សញ្វ  កាសាវមរហតិ ។ 

  

អនក្  សៅមានទឹក្ចត់្គឺ្រាោទិក្កិសល  ( ក្នុង  ដ ន ) ជា
អនក្សាោះបង់ោរទូ ម ន  នូវឥន្រនទិយនឹង ចចៈ   ស ើយស លៀក្
ដណដ ប់ ាំពត់្ោសាវៈ  អនក្ស ោះមិនគួ្រនឹងស លៀក្ដណដ ប់ ាំពត់្ោ-

សាវៈស ើយ ។      

ល ុះមត្អនក្  មានទឹក្ចត់្គឺ្រាោទិក្កិសល  ខ្ជជ ក្ស្ល
អ ់ស ើយ   ជាអនក្មានចិត្តត្មកល់មាាំ ក្នុងចតុ្បារ ុិទធិ ីល
របក្បសដាយោរទូ ម ននូវឥន្រនទិយនឹង ចចៈ អនក្ស ោះឯង សទើបគួ្រ
នឹងស លៀក្ដណដ ប់ោសាវៈាន ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

រពះគាថាកនះ   រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងោរមិនម គន
សញ្ជ័យ( បរ ិវ ជ ) ខដលរពះអគគាវ ទ ាំងពីររូប  
រោបទូលក ើយ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៨.អសាញ្រ  សារមតិញ្ោ        សាញ្រ     ចាសារទសសញិ្ោ 

ញ្ត      សារ ំ      ោធិគចឆនតិ មិចាឆ សងកបបញ្គាចោ ។ 

សារញេ    សារញ្ោ ញោវ         អសារញេ     អសារញ្ោ 

ញ្ត     សារ ំ       អធិគចឆនតិ        សមាម សងកបបញ្គាចោ ។ 
 
 

ជនទាំងឡាយ   មដលយល់ស ើញ ក្នុងធម៌មានខលឹមថ្លជា
ធម៌មិនមានខលឹមផង ជាអនក្មានត្រមិោះខុ ជាអារមមណ៍  រមមង
មិនាននូវធម៌មដលមានខលឹមស ើយ ។ 

ជនទាំងឡាយ មដលយល់ស ើញនូវធម៌មានខលឹមថ្លជាធម៌
មានខលឹមផង      យល់ស ើញនូវធម៌ោម នខលឹមថ្លជាធម៌ោម នខលឹមផងជា
អនក្មានត្រមិោះរត្វូជាអារមមណ៍   រមមងាននូវធម៌មដលមានខលឹម ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ    រពះដ៏មានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះននទកតេរ 
កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថា 

 

  ៩.យថា អគារ ំទុចឆននំ    វុដាី     សមតិវិជឈតិ 
  ឯវំ  អភាវិតំ   ចិតតំ      ោញ្គា     សមតិវិជឈត ិ ។ 

យថា  អគារ ំសឆុននំ វុដាី  ន  សមតិវិជឈត ិ

ឯវំ សភុាវិតំ  ចិតតំ   ោញ្គា   ន    សមតិវិជឈតិ  ។ 
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ផទោះមដលរបក់្ខជីខ្ជជ យស ើយ ដាំណក់្ទឹក្សភលៀង រមមងសលច
រ ូត្យា៉ាង មិញ ចិត្តមដលបុគ្គលមិនានអប់រ ាំទុក្ស ើយ  រាគ្ៈ
រមមង្ក់្សដាត្យា៉ាងស ោះឯង ។ 

 

ផទោះមដលរបក់្លអស ើយ        ដាំណក់្ទឹក្សភលៀង រមមងមិនសលច
រ ូត្យា៉ាង មិញ  ចិត្តមដលបុគ្គលានអប់រ ាំទុក្លអស ើយ  រាគ្ៈ
រមមងមិន្ក់្សដាត្ានយា៉ាងស ោះឯង ។ 

 
 

 
 

 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបុរសក ម្ ះ 

ចុនទសូ រ ិ កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

     ១០.ឥធ  ញ្សាចតិ ញ្បចេ ញ្សាចតិ   បាបការ ី  
     ឧភយតថ     ញ្សាចត ិ  ញ្សា   ញ្សាចតិ     ញ្សា   

       វិហញោតិ     ទិសាវ      ក្មមក្ិលដិាមតតញ្ោ ។ 

 
 

បុគ្គលអនក្សធវើាប  មត្ងសសាក្សាដ យ  ក្នុងសោក្ទាំងពីរគឺ្ 
សសាក្សាដ យក្នុងសោក្សនោះ ១  ក្នុងសោក្ខ្ជងមុខ ១ បុគ្គលស ោះ     
រមមងសសាក្សាដ យ     សៅដ រក្ហាយ      សរោោះស ើញអាំសពើសៅ មង
រប ់ខលួន ។ 
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រពះគាថាកនះ   រពះដ៏មានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងធមមិ ាៈឧាស  

កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

 

១១.ឥធ ញ្មាទតិ ញ្បចេ ញ្មាទតិ ក្តបុញ្ញោ         
ឧភយតថ ញ្មាទតិ       ញ្សា   ញ្មាទតិ  

ញ្សា បញ្មាទតិ ទិសាវ  ក្មមវិសទុធិមតតញ្ោ ។  
 

បុគ្គលអនក្សធវើបុណយទុក្ រមមងរកី្រាយ ក្នុងសោក្ទាំងពីរគឺ្ 

រកី្រាយក្នុងសោក្សនោះ១ ក្នុងសោក្ខ្ជងមុខ ១  បុគ្គលស ោះ   រមមង
រកី្រាយស្  ់ស្សាយ    សរោោះស ើញអាំសពើបរ ុិទធរប ់ខលួន ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុ កទវទតត 
កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១២.ឥធ  តបបតិ   ញ្បចេ  តបបតិ  បាបការ ី

 ឧភយតថ     តបបតិ    បាបំ        ញ្ម      ក្តនតិ 
 តបបតិ   ភិញ្យោ   តបបតិ  ទុគគតឹ  គញ្ោ ។ 

 

បុគ្គលអនក្សធវើអាំសពើាប មត្ងសៅដ រក្ហាយ ក្នុងសោក្ទាំងពីរ
គឺ្សៅដ រក្ហាយក្នុងសោក្សនោះ១ សៅដ រក្ហាយក្នុងសោក្ខ្ជងមុខ១
បុគ្គលស ោះ  រមមងសៅដ រក្ហាយសដាយគិ្ត្ស ើញថ្ល  ាបអញាន
សធវើស ើយ  លុោះមរណោលសៅោន់ទុគ្គតិ្ ក៏្រងឹរតឹ្មត្សៅដ រក្ហាយ
ដ៏ទរក្មលង ។ 
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រពះគាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនាងសុមនាកទវ ី 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ  

 

           ១៣.ឥធ   ននទតិ  ញ្បចេ  ននទតិ   ក្តបុញ្ញោ  

     ឧភយតថ     ននទតិ      បុញោ  ំ ញ្ម     ក្តនតិ  

     ននទតិ   ភិញ្យោ    ននទតិ   សគុតឹ   គញ្ោ  ។ 
 

បុគ្គលអនក្សធវើបុណយទុក្ រមមងសរត្ក្អរក្នុងសោក្ទាំងពីរគឺ្ 
សរត្ក្អរក្នុងសោក្សនោះ ១    សរត្ក្អរក្នុងសោក្ខ្ជងមុខ ១ បុគ្គល
ស ោះ  រមមងសរត្ក្អរ សដាយគិ្ត្ស ើញថ្ល  បុណយអញានសធវើ
ស ើយ  លុោះសធវើមរណោលសៅោន់ ុគ្តិ្   ក៏្រងឹរតឹ្មត្សរត្ក្អរដ៏
ទរក្មលង ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿង ភិ ខុខដលជា
សមាល ញ់ នឹងគាន ពីររូប  កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
១៤.ពហុមប ិ   ញ្ច   សហតិំ   ភាសមាញ្ោ  

ន      តក្កញ្ោ   ញ្ោតិ       នញ្ោ    បមញ្ោត   

ញ្គាញ្បាវ    គាញ្វា     គណយ ំ   បញ្រស ំ  

ន     ភាគវា    សាមញោសស    ញ្ោតិ  ។ 

អបបមប ិ    ញ្ច     សហតិំ    ភាសមាញ្ោ  
ធមមសស   ញ្ោតិ  អនុធមមចារ ី    ោគព្ចេ  
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  ញ្ទាសញេ      បោយ      ញ្មាហ ំ         
សមបបជាញ្ោ      សវុិមុតតចិញ្ោត          

អនុបាទិយាញ្ោ ឥធ វា  ហុរ ំ វា   

ស ភាគវា សាមញោសស ញ្ោតិ ។ 
 

សបើនរជនសោលោក្យរបក្បសដាយរបសយាជន៍ ូមបីសរចើន មត្
ជាអនក្របមាទមិនសធវើតាមោក្យស ោះ រមមងជាអនក្មិនមានចាំមណក្
សាមញ្ញផលស ើយ  ដូចអនក្រក្ាសោោលរាប់សោរបគ្ល់ឲយអនក្
ដទទស ើយ (ជាអនក្មិនានបរសិោគ្នូវបញ្ច សោរ  ) ដូស ន្ ោះឯង ។  
សបើនរជនសោលោក្យរបក្បសដាយរបសយាជន៍ ូមបីបនតិចបនតួច មត្
ជាអនក្របរពឹត្តនូវធម៌ មគួ្រដល់ធម៌  ានលោះបង់រាគ្ៈសទ ៈ 
និងសមា ៈ  ជាអនក្ដឹងនូវធម៌  មដលគួ្រក្ាំណត់្តាមស តុ្   មាន
ចិត្តដក្ផុត្អាំពីស ចក្ដីសៅ មង  មិនមានស ចក្ដីរបោន់មាាំ ក្នុង
សោក្សនោះ  និងសោក្ខ្ជងមុខ នរជនស ោះ  រមមងជាអនក្ាន
ចាំមណក្សាមញ្ញផល ។ 

 

( យមក្វញ្គាគ មឋញ្មាៈ យមកវគ្គ វគ្គទ្ី១ ចប ់) 
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សតុតនតបិដក្  
ខុទទក្និកាយ គាថាធមមបទ 

អបបមាទវគគ (វគគទី២)មាន៩ គាថា 
                 អប្បមាទ្វគ្គវណ្ណ នា 

 
 

រពះគាថាកនះរពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនាងាមាវតី 

កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

១.អបបមាញ្ទា  អមតំបទំ  បមាញ្ទា  មចេុញ្ោ  បទំ      
អបបមោត   ន  មីយនតិ   ញ្យ  បមោត   យថា មោ 

ឯតំ     វិញ្សសញ្ោ    ញោវ     អបបមាទមហិ បណឌិ ោ    
អបបមាញ្ទ    បញ្មាទនតិ    អរយិានំ   ញ្គាចញ្រ រោ  
ញ្ត   ឈាយញិ្ោ   សាតតិកា   និចេំ  ទឡហបរក្កមា    

 ផុសនត ិ  ធីោ   និព្ចវ នំ        ញ្យាគ ញ្ក្ខមំ   អនុតតរ ំ។ 

 

ស ចក្តីមិនរបមាទ ជាផលូវទនស ចក្តីមិនសាល ប់ ស ចក្តីរបមាទ
ជាផលូវទនស ចក្តីសាល ប់ ជនទាំងឡាយ មដលមិនរបមាទស ើយ
ស ម្ ោះថ្ល  មិនសាល ប់ ជនទាំងឡាយ មដលរបមាទស ើយ ទុក្ដូច
ជាមនុ សសាល ប់សៅស ើយ ។  
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

ពួក្បណឌិ ត្ រជាបនូវដាំសណើ រសនោះ សដាយមបលក្ោន (សទើបឋិនសៅ) 
ក្នុងស ចក្តីមិនរបមាទ រកី្រាយ ក្នុងស ចក្តីមិនរបមាទ  បណឌិ ត្
ទាំងស ោះ   ជាអនក្សរត្ក្អរ ក្នុងធម៌ជាសោចរ ទនអរយិបុគ្គល
ទាំងឡាយ មានោរពិនិត្យ ជារបរក្តី្ មានពាយាមជាប់ត្ោន
មានស ចក្ដីរបឹងមរបងមាាំមួនជានិចច  ជាអនក្មានរាជាា    មត្ងប៉ាោះ
ោល់នូវរពោះនិោវ នជាទីសក្សមក្ានត្ក្សយាគ្ៈ ជាគុ្ណជាតិ្ដ៏
របស ើរបាំផុត្ ។ 

 
 
 

រពះគាថាកនះរពះដ៏មានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងកសដឋកី ម្ ះ 

 ុមភកោស ាៈ កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

    ២.ឧដ្ឋា នវញ្ោ   សតីមញ្ោ   សចុិក្មមសស  និសមមការញិ្ោ        
    សញោតសស ច ធមមជីវិញ្ោ អបបមតតសស យញ្សាភិវឌឍតិ។ 

 
 យ មត្ងចសរមើនកុ្ោះក្រ ដល់បុគ្គលអនក្មានស ចក្ដីរបឹង

មរបង មានសាម រតី្ មានោរងារសាអ ត្ (ឥត្សទ ) ជាអនក្ពិ្រ 
រចួស ើយសទើបសធវើ ជាអនក្ រងមួ រ ់សៅសដាយធម៌ មិនមាន
ស ចក្ដីរបមាទ ។ 
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រពះគាថាកនះ  រពះដ៏មានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះកថរាៈក ម្ ះ 

ចុឡបនេ ាៈ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

៣.ឧដ្ឋា ញ្ននបបមាញ្ទន   សញោញ្មន    ទញ្មន    ច   
ទីបំ  ក្យោិថ ញ្មធាវី    យ ំ ឱញ្ោ   ោភិក្ីរតិ ។ 

 

អនក្រាជា គ្បបីសាងសោោះ គឺ្អរ ត្តផល ជាសោោះមដលជាំនន់
គឺ្កិ្សល ជន់ពនលិចមិនាន សដាយស ចក្តីរបឹងមរបងផង  សដាយ
ស ចក្តីមិនរបមាទផង សដាយោរ រងួមក្នុងចតុ្បារ ិិទធិ ីល
ផង  សដាយោរទូ ម ននូវឥន្រនទិយផង ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះរពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងន ខតតឫ សរបស់ 

ជន លកទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថា 
 

៤. បមាទមនុយញុជនតិ     ព្ចលា    ទុញ្មមធិញ្ោ   ជោ 

អបបមាទញេ    ញ្មធាវី   ធនំ    ញ្សដាំវ      រក្ខតិ  ។ 

មា  បមាទបនុយញុ្ញជថ     មា        កាមរតិសនថវំ 
អបបមញ្ោត  ហ ិឈាយញ្ោត   បញ្បោតិ វិបុល ំសខុំ ។ 
 

 

ពួក្ជនោលអបបឥត្រាជាា   មត្ងរបក្បរសរឿយៗ នូវស ចក្តី
របមាទ  ចាំមណក្អនក្រាជា រមមងរក្ាទុក្នូវស ចក្តីមិនរបមាទ
ដូចរទពយយា៉ាងរបស ើរ ។ អនក្ទាំងឡាយ ចូរកុ្ាំរបក្បសរឿយៗ នូវ
ស ចក្តីរបមាទ ចូរកុ្ាំរបក្បសរឿយៗ នូវស ចក្តីរកី្រាយ សរត្ចអរក្នុង
ោមស ើយ  ដបិត្បុគ្គលមិនរបមាទ  ខាំ សងកត្ពិនិត្យ    រមមងាន 
ស ចក្តី ុខដ៏ទូោយ ។ 
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រពះគាថាកនះរពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងមហា សសបកតេរ 
កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ៥.បមាទំ    អបបមាញ្ទន យទា នុទតិ   បណឌិ ញ្ោ
 បញោ បាសាទមារយុហ          អញ្សាញ្កា ញ្សាក្ិនឹ បដំ
 បពវតញ្ដ្ឋា វ ភុមមញ្ដា ធីញ្ោ ព្ចញ្ល អញ្វក្ខតិ ។ 
 

 ោល  បណឌិ ត្ បស ទ បង់នូវស ចក្តីមិនរបមាទ  សដាយ
ស ចក្តីមិនរបមាទ ោលស ោះ សោក្នឹងស ើងោន់រាសាទ
គឺ្បញ្ញញ ជាបុគ្គលមិនសសាក្ រមមងស ើញនូវ ត្វមដលមានសសាក្ 

ធីរជនមត្ងស ើញពួក្ជនោល ដូចបុគ្គលមដលឈរសលើក្ាំពូលភនាំ
ស ើយរក្ស ក្សមើលពួក្ជនមដលសៅសលើមផនដី  ដូសចនោះឯង ។ 
 

 
 
 

រពះគាថាកនះ   រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុជាសមាល ញ់ 

និងគាន ពីររូប កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

 ៦.អបបមញ្ោ  បមញ្តតស ុ    សញុ្តតស ុ     ពហុជាគញ្ោ 

 អពលសសវំ  សឃីញ្សោ   ហោិវ  យាតិ សញុ្មធញ្សា ។ 
 

 

បណឌិ ត្មានរាជាា សមាោះមុត្      ោលពួក្បុគ្គលក្ាំពុងរបមាទ
សោក្មិនរបមាទ ោលពួក្បុគ្គលក្ាំពុងសដក្លក់្ សោក្ោា ក់្រឭក្
សរចើន     សោក្រមមងលោះបង់ស្លនូវបុគ្គលមបបស ោះ    ដូចស ោះ
សលឿន  មដលសៅស្លនូវស ោះ មានក្ាំឡាាំងទន់ទប ដូស ន្ ោះឯង។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងស កកទវរាជ 
កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៧.អបបមាញ្ទន  មឃវា   ញ្ទវានំ   ញ្សដាតំ    គញ្ោ 

អបបមាទំ    បសសំនតិ     បមាញ្ទា គរហញិ្ោ សទា ។ 
 

ម មាណព ដល់នូវោពជាបុគ្គលរបស ើរបាំផុត្ ជាងសទវតា
ទាំងឡាយ សរោោះមត្ស ចក្តីមិនរបមាទ  អនក្រាជាទាំងឡាយ 
មត្ង រស ើរស ចក្តីមិនរបមាទ ត្មិោះតិ្ោះសដៀលនូវស ចក្តីរបមាទ
 ពវៗ  ោល ។ 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុ មួយរូប 
កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៨.អបបមាទរញ្ោ ភិក្ខ ុ បមាញ្ទ   ភយទសស ិ   វា 

សញំ្ញោ ជន ំ អណំុ   ថូល ំ  ឌហ ំ  អគគីវ     គចឆតិ  ។ 
 

ភិក្ខុអនក្សរត្ក្អរ   ក្នុងស ចក្តីមិនរបមាទ   ឬស ើញភ័យ  
ក្នុងស ចក្តីរបមាទ  មត្ងដុត្ស្ល ាំសយាជនៈ ទាំងតូ្ច ទាំងធាំ
ដូចសភលើងសឆោះ( រាលនូវក្ាំសទចទាំងតូ្ចទាំងធាំ ) ដូស ន្ ោះឯង ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

រពះគាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះនិគមវាសី 

តិសសកតេរ កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

៩.អបបមាទរញ្ោ   ភិក្ខ ុ បមាញ្ទ  ភយទសស ិ វា 

អភញ្ព្ចវ   បរោិោយ   និព្ចវ នញ្សសវ សនតិញ្ក្ ។ 

 

ភិក្ខុអនក្សរត្ក្អរ ក្នុងស ចក្តីមិនរបមាទ  ឬស ើញភ័យក្នុង
ស ចក្តីរបមាទ  ជាអនក្មិនគួ្រនឹងសាប ូនយ្ក្គុ្ណធម៌ ស ម្ ោះ
ថ្ល  ឋិត្សៅក្នុងទីជិត្ទនរពោះនិោវ ន ។ 

 

 ( អបបមាទវគគវណណ ោ វគ្គទ្ី ២ ចប ់) 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

សតុនតបិដក្  
ខុទទក្និកាយ គាថាធមមបទ 
ចិតតវគគៈ វគគទី ៣  មាន ៩ គាថា 

ចិតតវគគវណណ ោ 
 

 
 

រពះគាថាកនះរពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះកមឃិយកតេរ  
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

    ១.ផនទនំ    ចបល ំ   ចិតតំ   ទុរក្ខំ     ទុននិវារយ ំ 
    ឧជុំ   ក្ញ្ោតិ ញ្មធាវី  ឧសកុាញ្ោវ ញ្តជនំ ។  
    វារញិ្ជាវ  ថញ្ល  ខិញ្ោត    ឱក្ញ្មាក្តឧពភញ្ោ 

    បរផិនទតិទំ   ចិតតំ     មារញ្ធយយ ំ បោតញ្វ ។ 

 

 អនក្រាជា មត្ងសធវើចិត្តមដលញាប់ញ័រ ស លងសលល ង រក្ាាន
សដាយក្រម ហាមលត់្ានសដាយលាំាក្ ឲយជាចិត្តរត្ង់ាន ដូច
អនក្សធវើរពួញ ពត់្រពួញឲយរត្ង់ ។ ចិត្តសនោះមដលបុគ្គលសលើក្ស ើង
្ក្អាល័យគឺ្ោមគុ្ណ ៥ សាោះសៅក្នុងវបិ ស ក្មមដាឋ ន សដើមបី
លោះបង់នូវវដតៈជាទីសៅទនមារ រមមងញាប់ញ័រ ដូចរតី្មដលមគ្សលើក្
ស ើង្ក្ទីសៅគឺ្ទឹក្ សាោះសៅសលើសោក្ ដូស ន្ ោះឯង ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

រពះគាថាកនះ  រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុ មួយរូប  
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

    ២.ទុននិគគហសស  លហុញ្ោ  យតថ   កាមនិបាតិញ្ោ  
    ចិតតសស ទមញ្ថា  សាធុ     ចិតតំ   ទនតំ សខុាវហ ំ។ 

 
 ោរទូ ម នចិត្ត មដល ងកត់្ ងកិន ានសដាយលាំាក្ ជា

ធមមជាត្រ ័  មានរបរក្តី្ធាល ក់្ចុោះសៅតាមស ចក្ដីរាថ្លន  ក្នុង
អារមមណ៍ មួយ រមមងជាគុ្ណញុាាំងរបសយាជន៍ឲយ សរមច 
(សរោោះថ្ល) ចិត្តមដល វឹក្ វឺនានស ើយ  រមមង ាំមក្នូវស ចក្ដី
 ុខ ។ 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះឧ កណឋិ តភិ ខុ   
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

      ៣.សទុុទទស ំសនុិបណំុ    យតថ    កាមនិបាតិនំ  
        ចិតតំ   រញ្ក្ខថ    ញ្មធាវី    ចិតតំ គុតតំ សខុាវហ ំ។ 
 

 អនក្មានរាជាា  គួ្ររក្ាចិត្តមដលស ើញានសដាយក្រម
ទរក្សពក្ មដលលអិត្សពក្  ់ មានរបរក្តី្ធាល ក់្ចុោះសៅតាម
ស ចក្ដីរាថ្លន  ក្នុងអារមមណ៍ មួយ (សរោោះថ្ល) ចិត្តមដលសគ្រក្ា
ានស ើយ  រមមង ាំមក្នូវស ចក្ដី ុខ ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះភាគិកនយយ
សងឃរ ខតិកតេរ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

    ៤.ទូរងគមំ    ឯក្ចរ ំ         អសររី ំ   គុោសយ ំ 
    ញ្យ ចិតតំ សញោញ្មសសនតិ  ញ្មាក្ខនតិ មារពនធោ ។ 
 

 អនក្ទាំងឡាយ  នឹង រងួមចិត្តមដលសៅឆ្ងា យ ជាចិត្ត
រតាច់សៅមត្ឯង មិនមាន ររីៈ មានគុ្ហាគឺ្មហាភូត្រូប ៤ ជាទី
អាស្ ័យសៅ  អនក្ទាំងស ោះឯង  រមមងរចួ្ក្ចាំណងទនមារ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះរពះចិតតគ កតេរ 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

    ៥.អនវដាិតចិតតសស     សទធមមំ  អវិជានញ្ោ  
     បរបិលវបបសាទសស      បញោ     ន បរបិូរតិ ។  
     អនវសសតុចិតតសស    អនោវ ហតញ្ចតញ្សា  
     បុញោបាបបបហនីសស នតថិ ជាគរញ្ោ ភយ ំ។ 
 

រាជាា  រមមងមិនបរបូិណ៌ដល់បុគ្គលមដលមានចិត្តមិនខ្ជជ ប់
ខជួន មិនដឹងចា ់នូវរពោះ ទធមម មានស ចក្ដីរជោះថ្លល អមណដ ត្សៅ ។ 

ភ័យរមមងមិនមាន ដល់បុគ្គលអនក្មានចិត្តមិនទទឹក្សដាយរាគ្ៈ 
មានចិត្តមដលសទ ខ្ជទ ាំងខទប់មិនាន   មានបុណយនឹងាបលោះ
ស្លស ើយ ោា ក់្រឭក្ជានិចច ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

រពះគាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុអន រារពធ 
វបិសសនា កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

      ៦.ក្មុភូបមំ   កាយមិមំ   វិទិោវ   
     នគរបូមំ     ចិតតមិទំ     ថញ្ក្ោវ    

     ញ្យាញ្ធថ   មារ ំ    បញោ វុញ្ធន  
        ជិតញេ     រញ្ក្ខ  អនិញ្វសញ្ោ   សយិា ។ 

 

 បុគ្គលគ្បបីដឹងចា ់នូវោយសនោះថ្ល ដូចជាឆ្ងន ាំង គ្បបីបិទ
នូវចិត្តសនោះឲយដូចជាបិទទវ រនគ្រ គ្បបចីាាំងនូវមារសដាយអាវធុ គឺ្
បញ្ញញ  គ្បបីរក្ាទុក្នូវធម៌ មដលខលូនឈនោះស ើយ មិនគ្បបជីាអនក្
ដាំអក់្សៅ (ក្នុងធម៌ស ោះ) ស ើយ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ  រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះរពះភិ ខុ បូតិគតតិតិសសកតេរ 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

   ៧ .អចិរ ំ វតយ ំ កាញ្យា  បឋវឹ  អធិញ្សសសត ិ

    ឆុញ្ទាធ   អញ្បតវិញោ ញ្ោ   និរតថំវ   ក្លងិគរ ំ។ 
 

ឱ ន៎ មិនយូរប៉ាុ ម នសទសត្ើ ោយសនោះ មានវញិ្ញញ ណសៅរា  
សគ្យក្សៅស្លផុត្ស ើយ មុខជានឹងសដក្ ដូក្ ដឹងសលើមផនដី 
ដូចជាអងកត់្ឧ  រក្របសយាជន៍ោម ន ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងននទកគាាល  
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ៨. ទិញ្សា  ទិស ំ យនតំ  ក្យោិ ញ្វរ ី វា  បន  ញ្វរនិំ 
  មិចាឆ បណិហតិំ   ចិតតំ   បាបិញ្យា  នំ  តញ្ោ  ក្ញ្រ ។ 

 

ស្ររក្ស ក្ស ើញស្រផងោន  ឬក៏្ បុគ្គលមានសពៀររក្ស ក្
ស ើញបុគ្គលមានសពៀផងោន       គ្បបីសធវើនូវស ចក្ដីវ ិ  មួយ
ដល់ោន    ចិត្តមដលបុគ្គលតាាំងទុក្ ុខស ើយ  រមមងសធវើបុគ្គលស ោះ   
អារក្ក់្ទរក្មលងជាងស ចក្ដីវ ិ ស ោះសៅសទៀត្ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះកាករយយកតេរ  
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៩.ន តំ មាោ បិោ  ក្យោិ  អញ្ញោ   វាបិច  ញាតកា  
សមាម បណិហតិំ  ចិតតំ    ញ្សយយញ្សា  នំ  តញ្ោ ក្ញ្រ ។ 
 

 មាតាបិតា មិនគ្បបីសធវើនូវស តុ្ស ោះាន ឬជនទាំងឡាយ
ដទទជាញាតិ្មិនគ្បបីសធវើនូវស តុ្ស ោះាន ចាំមណក្ខ្ជងចិត្ត មដល
បុគ្គលតាាំងទុក្រត្ូវស ើយ រមមងសធវើបុគ្គលស ោះ ឲយរបស ើរជាង
ស តុ្ស ោះាន ។ 

 ( ចិតតវគគវណណ ោ  វគគទី ៣ ចប់ )  
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រពះសតុតនតបិដក្ 
ខុទទក្និកាយ   គាថាធមមបទ 

បុបផវគគៈ វគគទី ៤  មាន ១២ គាថា    
 

 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុ  ៥០០ រូប  
ែវល់ខ្វវ យ នុងបឋវ ីសិណ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១.ញ្កា ឥមំ បឋវឹ វិញ្ជសសតិ យមញ្លាក្ញេ ឥមំ សញ្ទវក្ំ  
ញ្កា  ធមមបទំ  សញុ្ទសតិំ  ក្សុញ្លា  បុបផមិវ   បញ្ចសសត ិ ។          

ញ្សញ្កាខ  បឋវ ឹ វិញ្ជសសត ិ យមញ្លាក្ញេ    ឥមំ   សញ្ទវក្ំ
ញ្សញ្កាខ  ធមមបទំ សញុ្ទសតិំ ក្សុញ្លា បុបផមិវ បញ្ចសសតិ ។ 

 

អនក្ នឹងដឹងចា ់នូវមផនដី គឺ្អត្តោពសនោះ និងយម
សោក្ គឺ្អាយភូមិ៤ និងមនុ សសោក្សនោះ រពមទាំងសទវសោក្  
ាន អនក្  នឹងសរជើ សរ ើ នូវចាំមណក្ទនធម៌ មដលរពោះត្ថ្លគ្ត្ 
 មមតងរបទពស ើយ  ដូចមាោោរមដល ល្  ទវ សរជើ សរ ើ នូវ
ផ្ចក  ដូសចនោះឯង ។ រពោះស ក្ខបុគ្គល   នឹងដឹងចា ់នូវមផនដី  គឺ្អត្ត-
ោពសនោះ  និងយមសោក្  គឺ្អាយភូមិ៤  និង មនុ សសោក្សនោះ   
រពមទាំងសទវសោក្ាន រពោះស ក្ខបុគ្គល នឹងសរជើ សរ ើ នូវ
ចាំមណក្ទនធម៌ មដលរពោះត្ថ្លគ្ត្ មមតងរបទពស ើយ   ដូចមាោ-

ោរ  មដល ល្  ទវ   សរជើ សរ ើ នូវផ្ចក ដូស ន្ ោះ ។ 
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រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះកថរាៈខដល
ចករមើនមរចិី មមដ្ឋឋ ន កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២.ញ្ផណូបមំ កាយមិមំ  វិទិោវ  

មរចីិធមមំ    អភិសមពុទាធ ញ្ោ    
ញ្ឆោវ ន    មារសស     បបុបផកានិ    

   អទសសនំ  មចេុោជសស   គញ្ចឆ ។ 
 

ភិក្ខុ  ោលដឹងចា ់នូវោយសនោះថ្ល ដូចជាដុាំពពុោះទឹក្ ដឹង
ចា ់នូវោយសនោះថ្ល មាន ោពដូចសរពញទថា គ្បបីោត់្នូវផ្ចក ជា
របធានទនមារគឺ្វដតៈ ៣  សៅោន់សាថ នជាទីមិនស ើញទនមចចុរាជ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ  រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះាទវឌូិឌភាៈ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៣.បុបាផ និ  ញ្ហវ បចិននតំ ពោសតតមនស ំ     នរ ំ

សតុតំ  គាមំ  មញ្ោញ្ោវ    មចេុ អាទាយ គចឆតិ ។ 
 

 មចចុគឺ្ស ចក្តីសាល ប់ មត្ងសក្ៀរយក្សៅនូវនរជន អនក្មាន
ចិត្តជាប់ជាំោក់្   ក្នុងអារមមណ៍សផសង ៗ   ក្ាំពុងសរជើ សរ ើ នូវផ្ចក  គឺ្ 

ោមគុ្ណ ៥ ន៎ុោះឯង ដូចទឹក្ជាំនន់ធាំ  មដលកួ្ចយក្អនក្ស្ ុក្ក្ាំពុង
សដក្លក់្សៅ  ដូស ន្ ោះឯង ។ 
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រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនាងបតិបូជិោ 

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
៤.បុបាផ និ  ញ្ហវ  បចិននតំ    ពោសតតមនស ំ  នរ ំ    
 អតិតតំញ្យវ   កាញ្មស ុ  អនតញ្កា  ក្រុញុ្ត  វស ំ។ 
 

អនក្សធវើទីបាំផុត្គឺ្មរណៈ មត្ងរក្ងុ ត្វ មដលមានចិត្តជាប់
ជាំោក់្ក្នុងអារមមណ៍សផសង ៗ  ក្ាំពុងសរជើ សរ ើ នូវផ្ចក  គឺ្ោមគុ្ណ 
៥ មិនមឆអត្ឆអន់ក្នុងោមទាំងឡាយន៎ុោះឯង   ឲយសៅក្នុងអាំ ច
រប ់ខលួន ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងកោសិយកសដឋអីន 
មានកសច តី ាំណាញ កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៥.យថាបិ  ភមញ្ោ បុបផំ  វណណ គនធំ  អញ្ហឋយ ំ

        បញ្លតិ    រសមាទាយ     ឯវំ គាញ្ម មុនី  ចញ្រ ។ 
 

 ភមរជាតិ្ មិនសធវើផ្ចក សឈើមដលមានពណ៌នឹងក្លិនឲយវ ិ 
សទ សរក្បយក្មត្រ  ស ើរសៅ យា៉ាង មិញ  អនក្រាជា គ្បបី
រតាច់សៅក្នុងស្ ុក្ ក៏្យា៉ាងស ោះឯង ។ 

 

 



25                         ព្រះរទុ្ធគាថា
  

ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងាដិោជីវ  

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

៦.ន  បញ្រស ំ  វិញ្លាមានិ ន   បញ្រស ំ ក្ោក្តំ 
 អតតញ្ោ  វ  អញ្វញ្ក្ខយយ    ក្ោនិ  អក្ោនិ   ច  ។ 
 

ោក្យ្ក់្សដាត្ទាំងឡាយរប ់ជនដទទ បុគ្គលមិនគួ្រសធវើ
ទុក្ក្នុងចិត្តសទ   កិ្ចចមដលសធវើស ើយនឹងមិនទន់សធវើស ើយរប ់ជន
ដទទ ( មដលមិនមមនជាមុខោររប ់ខលួន )  បុគ្គលមិនគួ្រពិនិត្យ
សមើលសទ បុគ្គលគួ្រពិនិត្យពិ្រ  មត្កិ្ចចោរទាំងឡាយ  មដល
សធវើស ើយ  និងមិនទន់សធវើស ើយ  រប ់ខលួនឯងមត្មា៉ាង។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងឆតតាណិឧាស  

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ៧. យថាបិ    រចុិរ ំ   បុបផំ    វណណ វនតំ      អគនធក្ំ     
ឯវំ សភុាសោិ វាចា  អផលា ញ្ោតិ  អក្ពុវញ្ោ ។ 

យថាបិ     រចុិរ ំ     បុបផំ      វណណ វនតំ     សគនធក្ំ  
ឯវំ សភុាសោិ វាចា សផលា ញ្ោតិ សកុ្ពុវញ្ោ ។ 
 

ផ្ចក សឈើមានរទងុរទយលអ   មានពណ៌(លអ )   មត្ោម នក្លិន  
(រក្អូប)(រមមងមិនរក្អូបដល់អនក្មដលរទរទង់)ដូចសមតចមិញ វា្
ជា ុោ ិត្    រមមងោម នផលដល់អនក្មដលមិនសធវើតាមដូស ច្ ោះ ។ 
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 ផ្ចក មដលមានរទង់រទយលអ  មានពណ៌  មានក្លិន  ( រមមង
រក្អូបដល់អនក្មដលរទរទង់) ដូចសមតចមិញ វា្ជា ុោ ិត្   
រមមងមានផលដល់អនក្មដលសធវើតាមសដាយសោរព ដូស ន្ ោះឯង ។ 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនាងវាិខ្វ 

កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

៨.យថាបិ   បុបផោសមិាហ       ក្យោិ  មាលាគុញ្ឡ  ពហូ  
ឯវំ     ជាញ្តន     មញ្ចេន     ក្តតពវំ     ក្សុល ំ  ពហុ ំ ។ 
 

មាោោរ   សចោះសធវើ ាំណុាំ ទនក្រមងផ្ចក          អាំពីគ្ាំនរទនផ្ចក   
(   សផសងៗ ោន  )  ឲយសរចើនាន  យា៉ាង មិញ    កុ្ លមដល ត្វ
សក្ើត្មក្ស ើយ  គួ្រសធវើឲយចសរមើន យា៉ាងស ោះ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបញ្ហា របស់ 

រពះអាននទកតេរ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

៩. ន បុបផគញ្ោធ  បដិវាតញ្មតិ   
ន  ចនទនំ តគរមលលកិា  វា 

សតតញេ     គញ្ោធ  បដិវាតញ្មតិ  
សព្ចវ     ទិសា         សបបរុញិ្សា       បវាយតិ ។ 

ចនទនំ   តគរ ំ   វាបិ    ឧបបល ំ   អថ    វសសកិ្ី 
ឯញ្តស ំ គនធជាោនំ    សលីគញ្ោធ    អនុតតញ្ោ ។ 
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ក្លិនផ្ចក សឈើ  ផាយសៅរ្ ខយល់  មិនាន ក្លិនខលឹមច័នទន៍ក្តី 
ក្លិនខលឹមរក្សាន ក្តី ក្លិនផ្ចក មលិោះរតួ្ក្តី ក៏្ផាយសៅរ្ ខយល់ មិនាន  
ចាំមណក្ក្លិនរប ់ បបុរ ទាំងឡាយ រមមងផាយសៅរ្ 
ខយល់ាន  សរោោះ បបុរ   រមមងផាយសៅានរគ្ប់ទិ  ។ 

 

ក្លិនទន ីលជាគុ្ណជាត្របស ើរបាំផុត្ជាងគ្នធជាតិ្ទាំងសនោះ  
គឺ្ខលឹមចនទន៍ ខលឹមរក្សាន  ផ្ចក ឧបបល ផ្ចក មលិោះោ ។ ក្លិនរក្សាន  និង ក្លិន
ចនទន៍  ក្លិនសនោះ រក្អូបមានរបមាណតិ្ចសទ ចាំមណក្ក្លិន ទន
បុគ្គលមាន ីលទាំងឡាយ  ក្លិនស ោះ សទើបរក្អូបសលើ លប់   
ផាយសៅក្នុងសទវសោក្ និងមនុ សសោក្ាន ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរបកគនបិណឌ ាតដល់ 

រពះមហា សសបាៈ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១០.អបបមញ្ោត  អយ ំ គញ្ោធ    យាវ យ ំ  តគរចនទនី 
ញ្យា ច សលីវតំ គញ្ោធ  វាតិ ញ្ទញ្វស ុឧតតញ្មា ។ 
 

ក្លិនរក្សាន  នឹងក្លិនចនទន៍   ក្លិនសនោះ  រក្អូបមានរបមាណ
តិ្ចសទ ចាំមណក្ក្លិនទនបុគ្គលអនក្មាន ីលទាំងឡាយ ក្លិនស ោះ 
សទើបរក្អូបសលើ លប់ ផាយសៅក្នុងសទវសោក្នឹងមនុ សសោក្ 
ាន ។ 
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រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះ ករឿងបរនិិញ្ហវ នរបស់ 

រពះកគាធិ កតេរ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

 

១១.ញ្តស ំ  សមបននសលីានំ    អបបមាទវិោរនិំ 
សមមទញោ   វិមុោត នំ    មាញ្ោ  មគគំ  ន   វិនទតិ ។ 
 
 

មារាធិរាជ ( ទុក្ជាខាំម វងរក្ ) ក៏្មិនជួបនូវផលូវរប ់សោក្ 
អនក្មាន ីលបរបូិណ៌ អនក្សៅសដាយស ចក្តីមិនរបមាទ អនក្រចួ
ស្  ោះ (្ក្ធម៌ជាសរគ្ឿងសៅ មង) សរោោះដឹងចា ់តាមស តុ្។ 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងគរ ទិនន 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១២.យថា សង្កក រធានសម ឹ   ឧជឈតិសម ឹ មោបញ្ថ  
បទុមំ    តតថ   ជាញ្យថ        សចុិគនធំ        មញ្ោរមំ
ឯវំ     សង្កក រភូញ្តស ុ          អនធភូញ្ត       បុថុជជញ្ន     
អតិញ្ោចតិ    បញោ យ        សមាម សមពុទធសាវញ្កា ។ 
 

 ផ្ចក ឈូក្ ទុក្ជាសក្ើត្ក្នុងទីគ្ាំនរ ាំរាម  មដលសគ្្ក់្ស្ល
មក្បរផលូវធាំស ោះ  ក៏្គ្ង់មានក្លិនរក្អូប ជាទីរកី្រាយទនចិត្តាន ដូច
សមតចមិញ  ប ត ជន មដលដូចជាគ្ាំនរ ាំរាម សាវក័្រប ់រពោះ-
 មាម  មពុទធ រមមងរងុសរឿងក្នលងផុត្បុថុជជនទាំងឡាយ មដលលាិ
ត្លាង់  សដាយរាជាា  ( រប ់ខលួន ) ដូស ន្ ោះឯង  ។ 

 

( បុបផវគគ វគ្គទ្ី៤ ចប ់) 
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រពះសតុតនតបិដក្ 
ខុទទក្និកាយ   គាថាធមមបទ 

ព្ចលវគគៈ វគគទី ៥ មាន ១៥ គាថា 
 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបុរសមាន   ់

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

១.ទីោ  ជាគរញ្ោ   រតតិ    ទីឃ ំ  សនតសស   ញ្យាជនំ 
ទីញ្ោ   ព្ចលាន   សសំាញ្ោ   សទធមមំ   អវិជានតំ ។ 
 

រារតី្មវង ចាំសោោះមត្អនក្ោា ក់្រឭក្ (អនក្សដក្មិនលក់្) សយាជន៍
មវង  ចាំសោោះមត្អនក្សនឿយ ត់្  ងារវដដមវង ចាំសោោះមត្បុគ្គល
ោលមិនដឹងចា ់នូវរពោះ ទធមម ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងសទធិវាហារ ិរពះមហា 

 សសបាៈ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

២.ចរញ្ញេ    ោធិគញ្ចឆយយ      ញ្សយយ ំ   សទិសមតតញ្ោ  
ឯក្ចរយិ ំ  ទឡហ ំ   ក្យោិ  នតថិ  ព្ចញ្ល សោយោ ។ 
 

 បុគ្គលោល វោះម វងរក្ក្លាណមិត្ត សបើមិនានមិត្តដ៏
របស ើរជាងខលូន ឬមិត្តមដលស មើនឹងខលូនសទ គ្បបរីបរពឹត្តសៅមត្ឯង
ឲយខ្ជជ ប់ខជួនវញិ សរោោះថ្ល  ហាយតាគុ្ណរមមងមិនមានក្នុង
បុគ្គលោលស ើយ ។ 
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គាថាកនះ រពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងអាននទកសដឋ ី
  កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ  

 

៣.បុោត មតថិ   ធនមតថិ       ឥតិ   ព្ចញ្លា   វិហញោតិ  
អោត   ហ ិ អតតញ្ោ  នតថិ  ក្ញុ្ោ  បុោត   ក្ញុ្ោ ធនំ ។ 
 

 ជនោលមត្ងរពួយលាំាក្( ក្នទក់្ក្សនទញ )  សដាយស ចក្ដី
 មាគ ល់ថ្ល កូ្នទាំងឡាយរប ់អញមាន រទពយរប ់អញមាន 
តាមមដលពិត្  ូមបីខលូនរប ់ខលួនក៏្មិនមាន  ចាំណង់សបើកូ្ន
ទាំងឡាយ  នឹងរាប់ថ្លមានអាំពី ាន   រទពយនឹងរាប់ថ្ល  មាន
អាំពី ាន ។ 

 
 

គាថាកនះ រពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងកោរអន ទមាល យ 

បងវចិរទពយ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

៤.ញ្យា ព្ចញ្លា មញោតី ព្ចលយ ំបណឌិ ញ្ោ វាបិ ញ្តន ញ្សា    
ព្ចញ្លា  ច  បណឌិ តមានី    ស  ញ្វ    ព្ចញ្លាតិ   វុចេតិ ។ 
 

អនក្     ជាមនុ សោល     ស ើយដឹងនូវោពទនខលូនថ្លជា
ោល   អនក្ស ោះនឹងសៅជាបណឌិ ត្ានខលោះ    សដាយស តុ្មដលដឹង
ខលូន    ថ្លជាោលស ោះ    មា៉ាងសទៀត្   អនក្     ជាមនុ សោល
មានស ចក្ដីរបោន់ថ្លខលូនជាបណឌិ ត្ អនក្ស ោះ ស ម្ ោះថ្លជាមនុ ស
ោល សដាយពិត្ ។ 
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គាថាកនះ រពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះឧទយកិតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៥. យាវជីវមប ិ  ញ្ច  ព្ចញ្លា  បណឌិ តំ  បយរិបុាសតិ  
ន  ញ្សា   ធមមំ  វិជាោតិ     ទពវី    សបូរស ំ យថា ។ 
 

 មនុ សោល សបើចូលសៅអងគុយជិត្អនក្រាជា  ូមបីអ ់
មួយជីវតិ្  ក៏្ឥត្ានដឹងរ ធម៌អវី  ឲយចា ់ោ ់ស ើយ  ដូច
មវក្  មដលមិនដឹងរ ់ មល  ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុអន រ ងុាវា 

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៦.មុហុតតមប ិ ញ្ច  វិញោូ     បណឌិ តំ  បយរិបុាសតិ  
ខិបប ំ ធមមំ   វិជាោតិ    ជិវាហ   សបូរស ំយថា ។ 

 

     វញិ្ញូជន សបើចូលសៅអងគុយជិត្អនក្រាជា  ូមបីមត្មួយរ ាំសពច 
រមមងយល់រ ធម៌  សដាយឆ្ងប់រ ័   ដូចអ ត ត្  ដឹងនូវរ 
 មល ។ 

 
គាថាកនះ រពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងសុបបពុទធ ុដឋ ិ

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៧.ចរនតិ  ព្ចលា  ទុញ្មមធា    អមិញ្តតញ្នវ   អតតោ  
ក្ញ្ោោត   បាបក្ំ   ក្មមំ   យញំ្ោតិ  ក្ដុក្បផល ំ។ 
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 ពួក្ជនោលមិនមានរាជាា   មានខលូនដូចជា រត្ូវ   មត្ង
សធវើក្មមដ៏ោមក្   មដលជាអាំសពើមានផលសៅដ រក្ហាយ ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបុរសអន ភជួរខរស 

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

៨.ន  តំ  ក្មមំ  ក្តំ  សាធុ   យ ំ   ក្ោវ   អនុតបបតិ  
យសស  អសសមុុញ្ខា  ញ្ោទំ    វិបាក្ំ  បដិញ្សវតិ ។ 
 

 បុគ្គលសធវើក្មម ស ើយ រមមងសៅដ រក្ហាយ ឬមានមុខ
របឡាក់្សដាយទឹក្មភនក្  មស្ ក្យាំ  ទទួលផលទនក្មម    មដល
សគ្សធវើស ើយស ោះ   ស ម្ ោះថ្លជាក្មមមិនលអស ើយ ។ 

 

 
 
 

គាថាកនះ រពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនាយសុមនមាលាោរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៩.តញេ   ក្មមំ  ក្ំ  សាធុ    យ ំ   ក្ោវ    ោនុតបបតិ  
យសស  បតីញ្ោ   សមុញ្ោ  វិបាក្ំ  បដិញ្សវតិ ។ 
 

 បុគ្គលសធវើក្មម ស ើយ រមមងមិនសៅដ រក្ហាយ ឬដល់នូវ
ស ចក្ដីសពញចិត្ត មានចិត្តសរត្ក្អរ ទទួលផលទនក្មម  ក្មម
មដលសគ្សធវើស ើយស ោះឯង  ស ម្ ោះថ្លជាក្មមលអ ។ 
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គាថាកនះ រពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះឧបបលវណាា កថរ ី
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១០.មធុវា  មញោតី  ព្ចញ្លា   យាវ បាបំ   ន   បចេតិ  
យទា  ច  បចេតី  បាបំ  អថ(ព្ចញ្លា) ទុក្ខំ និគចឆតិ ។ 
 

 ាបមិនទន់ឲយផលរតឹ្ម  ជនោល មត្ង មាគ ល់នូវ
ាបស ោះថ្ល ដូចទឹក្ មុាំ  លុោះមត្ោល ាបឲយផល  ជនោល
សទើបរបទោះនូវស ចក្ដីទុក្ខ ក្នុងោលស ោះ ។ 

 

   
 

គាថាកនះ រពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងជមពុោជិវ  

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១១.មាញ្ស មាញ្ស ក្សុញ្គគន  ព្ចញ្លា ភុញ្ញជថ  ញ្ភាជនំ  
ន  ញ្សា  សង្កខ តធមាម នំ    ក្លល ំ  អគឃតិ   ញ្សាឡស ឹ ។ 

 
ជនោលទុក្ជាបរសិោគ្សោជនសដាយចុង បូវ  រាល់ៗ មខ

ជនោលស ោះ ក៏្មិនដល់មួយចាំណិត្ទនចាំមណក្ទី១៦ ៗ សលើក្ 
រប ់បុគ្គលទាំងឡាយ មដលមានធម៌ានដឹង ឬានពិ្រ 
ស ើយស ើយ  ។ 
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គាថាកនះ រពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងអ ិករបត 

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

១២.ន  ហ ិ បាបំ  ក្តំ  ក្មមំ      សជជុខីរវំ   មុចេតិ 
 ឌហនតំ  ព្ចលមញ្នវតិ   ភសាម ចេញ្ោន វ  បាវញ្កា ។ 
 

ក្មមោមក្  មដលជនោលសធវើស ើយ  មិនទន់ឲយផលស ោះ
ក៏្មាន ដូចទឹក្សដាោះស្  ់ មដលមិនទន់មរបោល យ( ក្នុង ១ រ ាំសពច ) 
ដូសចនោះ ាបក្មមស ោះ  តាមដុត្បុគ្គលោល  ដូចរសងើក្សភលើងមដល
បិទាាំងទុក្ សដាយសផោះដូស ន្ ោះ ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងកសដឋី ូដករបត 

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១៣.យាវញ្ទវ អនោត យ   ញតតំ  ព្ចលសស  ជាយតិ  
ហនតិ   ព្ចលសស   សកុ្កំស ំ   មុទធំ  អសស  វិបាតយ ំ។ 
 

  ោរសចោះដឹង សក្ើត្ស ើយដល់បុគ្គលោល រោន់មត្សដើមបី
ស ចក្ដីវ ិ ប៉ាុស ណ ោះ  រមមងញុាាំងបញ្ញញ ឲយធាល ក់្ចុោះ បាំសផលច 
បាំផ្ចល ញចាំមណក្ធម៌  គឺ្កុ្ លរប ់បុគ្គលោលស ោះ ។ 
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គាថាកនះ រពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះសុធមមកតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១៤.អសនតំ   ភាវបិញ្ចឆយយ      បុញ្រកាខ រញេ     ភិក្ខសូ ុ 
អាវាញ្សស  ច  ឥសសរយិ ំបូជា  បរក្ញុ្លស ុ ច  ។ 

មញ្មវ   ក្ត   មញោនតុ      គិហបិបពវជិញ្ោ     ឧញ្ភា  
មញ្មវ  អតិវសា   អសស ុ    ក្ិចាេ ក្ិញ្ចេស ុ    ក្ិសមចិិ 
ឥតិ ព្ចលសស សងកញ្បោ ឥសោ មាញ្ោ ច វឌឍតិ ។ 

 

 ភិក្ខុោល  រមមងរាថ្លន នូវស ចក្ដី រស ើរ   មដលមិនមាន 
( ក្នុងខលូន ) ផង នូវោរសធវើក្នុងខ្ជងមុខ គឺ្ជារបមុខ ក្នុងពួក្ភិក្ខុផង 
នូវោពជាឥ សរៈ ក្នុងអាវា ទាំងឡាយផង នូវោរបូជា
ទាំងឡាយ ក្នុងរត្កូ្លទនជនទាំងឡាយ ដ៏ទទផង ។  

 

ភិក្ខុោល មត្ងមានស ចក្ដីរាថ្លន រតិ្ោះរោិះថ្ល រគ្  ថ និង 
បពវជិត្ទាំង ២ ពួក្ ចូរ មាគ ល់នូវកិ្ចចមដលមនុ សដទទសធវើស ើយ
ថ្លជាកិ្ចចរប ់អញវញិ  អាំ ចដ៏ទរក្មលងរប ់អញ ចូរមាន
ក្នុងកិ្ចច តូ្ច ធាំ   ៗ មួយ (ោលសបើយា៉ាងសនោះ ) ឫ ា នឹង
មានោះ រមមងចសរមើន ។ 
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គាថាកនះ រពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះវនវាសីតិសសាៈ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ១៥.អញោ  ហ ិលាភូបនិសា    អញោ   និព្ចវ នគាមិនី 
 ឯវញ្មតំ  អភិញោ យ  ភិក្ខ ុ     ពុទធសស      សាវញ្កា 

 សកាក រ ំ    ោក្ិនញ្នទយយ     វិញ្វក្មនុរពូហញ្យ  ។ 

 

 បដិបទ អាស្ ័យនូវោភសផសងៗ បដិបទ ជាដាំសណើ រសៅ
ោន់រពោះនិោវ នសផសង ភិក្ខុសាវក័្រប ់រពោះពុទធ  ដឹងចា ់នូវស តុ្
ន៎ុោះយា៉ាងសនោះស ើយ   មិនគួ្រសរត្ក្អរចាំសោោះ ោក រ:ស ើយ  គ្បបី
ញុាាំងវសិវក្ឲយចសរមើនជាលាំដាប់ ។ 

 

 ( ព្ចលវគគ វគគទី ៥ ចប់ ) 
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រពះសតុតនតបដិក្ 
ខុទទក្និកាយ គាថាធមមបទ 

បណឌិ តវគគ វគគទី ៦ មាន១១ គាថា 
 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះរាធកតេរ 
 កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១.និធីនំវ      បវោត រ ំ       យ ំ  បញ្សស   វជជទសសនិ ំ

និគគយហវាទឹ  ញ្មធាវ ី        ោទិស ំ  បណឌិ តំ     ភញ្ជ 

ោទិស ំភជមានសស  ញ្សញ្យោ ញ្ោត ិន បាបិញ្យា ។ 
 

បុគ្គលគួ្រស ើញនូវអនក្រាជា  មដលជាអនក្សោល
 ងកត់្ ងកិន   ចងអុលរាប់សទ    ថ្លដូចជាបុគ្គលអនក្រាប់
ក្ាំណពយរទពយឲយដូស ន្ ោះ គួ្រគ្ប់អនក្រាជាមបបសនោះ ( សរោោះថ្ល ) 
ោលបុគ្គលគ្ប់អនក្រាជាមបបស ោះស ើយ រមមងមានស ចក្តីោប់
របស ើរ  ឥត្មានសទ ដ៏ោមក្ស ើយ ។ 

 

 
 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងអសសជិនិងបុនពវសុ ាៈ 
 កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

      ២.ឱវញ្ទយោនសុាញ្សយយ      អសព្ចភ    ច    និវារញ្យ  
      សតំ ហ ិញ្សា បិញ្យា ញ្ោតិ  អសតំ ញ្ោតិ អបបញិ្យា ។ 
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បណឌិ ត្គួ្រទូ ម នសរបៀនរបសៅ គួ្រហាមលត់្នូវជនទាំង
ឡាយ   ្ក្អាំសពើអ បបុរ    បណឌិ ត្ស ោះ   រមមងជាទីស្ ោញ់
រប ់ បបុរ មត្មា៉ាង  មិនជាទីស្ ោញ់ទនអ បបុរ ស ើយ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះកថរក ន្ ះឆននាៈ 
 កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៣.ន  ភញ្ជ  បាបញ្ក្  មិញ្តត   ន   ភញ្ជ  បុរសិាធញ្ម  
ភញ្ជថ   មិញ្តត   ក្លោញ្ណ   ភញ្ជថ   បុរសិតុតញ្ម ។ 
 

បុគ្គល  មិនគួ្រគ្ប់មិត្តអារក្ក់្    មិនគួ្រគ្ប់បុរ សថ្លក្ទប 
គួ្រគ្ប់  មត្មិត្តមដលលអ   គួ្រគ្ប់មត្បុរ ជាន់ខព ់ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះមហា បបនិ 
 កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៤.ធមមបបតីិ    សខុំ  ញ្សតិ    វិបបសញ្ននន  ញ្ចតសា  
 អរយិបបញ្វទិញ្ត   ធញ្មម    សទា រញ្មតិ បណឌិ ញ្ោ ។ 
 

បណឌិ ត្ មដលមានស ចក្តីមឆអត្ក្នុងធម៌  មានចិត្តរជោះថ្លល
ស ើយ  រមមងសដក្ជា ុខ  រមមងសរត្ក្អរ  ក្នុងធម៌មដលរពោះអរយិៈ
របោ ទុក្ស ើយ រគ្ប់សពល ។ 
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រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបណឌិ តាមកណរ 
 កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៥.ឧទក្ញហ  ិ  នយនតិ   ញ្នតតិកា  
ឧសកុាោ  នមយនតិ ញ្តជនំ 
ទារ ុ ំ  នមយនតិ តចឆកា  
អោត នំ     ទមយនតិ      បណឌិ ោ ។ 

 

ធមមតាអនក្បងហូរទឹក្ មត្ងបងហូរទឹក្សៅ អនក្សធវើរពញួ មត្ងពត់្
រពួញ (ឲយរត្ង់) អនក្ ា្ំងសឈើ មត្ង្ាំងសឈើ ឯបណឌិ ត្ទាំងឡាយ
មត្ងទូ ម នខលួន ( ដូស ន្ ោះមដរ ) ។ 

 

 
 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងល ុណឌ  ភទទិយកតេរ 
 កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៦.ញ្សញ្លា យថា ឯក្ឃញ្ោ វាញ្តន ន សមីរតិ  
ឯវំ  និោទ បសសំាស ុ  ន សមមិព្ចជ នតិ បណឌ ោ ។ 
 

ភនាំថមតាន់ មិនរ ាំសភើបសរោោះខយល់   ដូចសមដចមិញ  បណឌិ ត្ទាំង
ឡាយ  ក៏្មិនរ ាំសភើបសរោោះោក្យតិ្ោះសដៀល  និង ោក្យ រស ើរ   (ជា
សដើម) ដូស ន្ ោះមដរ ។ 
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រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងមាារបស់នាង 

ោណា កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

៧.យថាបិ រហញ្ទា គមភីញ្ោ  វិបបសញ្ោន  អោវិញ្លា  
ឯវំ   ធមាម និ    សោុវ ន       វបបសទីនតិ  បណឌិ ោ ។  
 

អនលងទឹក្មដលសរៅ  រមមងថ្លល មិនលអក់្យា៉ាង   បណឌិ ត្
ទាំងឡាយ សបើានសាត ប់ធម៌សទ  ស ើយ រមមងរជោះថ្លល  ៊ប់ ួន
យា៉ាងសនោះ ។ 

 
 

 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុ  ៥០០ រូប 
 កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៨.សពវតថ   ញ្វ   សបបរុសិា  វជនតិ   
ន កាមកាមា   លបយនតិ   សញ្ោត   
សញុ្ខន   ផុដ្ឋា   អថ   វា   ទុញ្ខន  
ន ឧចាេ វចំ បណឌិ ោ ទសសយនតិ ។ 

 

ពួក្ បបុរ  មត្ងលោះ (ឆនទរាគ្ៈ)  ក្នុងធម៌ទាំងពួង   ពួក្
សោក្អនក្ ាប់    រមមងមិនរមអរអូវ    សរោោះស ចក្តីរាថ្លន ក្នុងោម 
ពួក្បណឌិ ត្សបើស ចក្តី ុខ ឬទុក្ខោល់រត្ូវស ើយ រមមងមិន មមតង
អាោរៈស ើងចុោះស ើយ ។ 
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រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះធមមិ កតេរ 
 កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៩.ន អតតញ្ហតុ  ន  បរសស   ញ្ហតុ  
ន    បុតតមិញ្ចឆ  ន    ធនំ   ន    រដាំ  
ន   ឥញ្ចឆយយ   អធញ្មមន  សមិទធិមតតញ្ោ  
ស  សលីវា  បញោវា  ធមមិញ្កា សយិា ។ 

 

 បណឌិ ត្មិនគួ្រសធើអារក្ក់្     សរោោះស តុ្ទនខលួន    មិនគួ្រសធវើ
អារក្ក់្   សរោោះស តុ្ទនអនក្ដ៏ទទ   មិនគួ្ររាថ្លន កូ្ន  មិនគួ្ររាថ្លន
រទពយ មិនគួ្ររាថ្លន រដឋ   មិនគួ្ររាថ្លន  ិទធិ សដើមបខីលួន   សដាយស តុ្
មិនមមនជាធម៌ស ើយ  សោក្គួ្រជាអនក្មាន ីល  មានរាជាា
របក្បសដាយធម៌ ។ 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងោរាត បធ់ម ៌
 កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១០.អបបកា ញ្ត មនុញ្សសស ុ ញ្យ  ជោ  បារគាមិ 
ញ្ោ  អថាយ ំ  ឥតោ  បជា  តីរញ្មវានុធាវតិ ។ 

ញ្យ  ច  ញ្ខា  សមមទកាខ ញ្ត   ធញ្មម  ធមាម នុវតតិញ្ោ  
ញ្ត   ជោ  បារញ្មសសនតិ    មចេុញ្ធយយ ំ  សទុុតតរ ំ។ 
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ប ត លមនុ សទាំងឡាយ    ពូក្ជន      មដលឆលងដល់
សរត្ើយគឺ្រពោះនិោវ ន  ពួក្ជនស ោះ   មានរបមាណតិ្ច  ចាំមណក្ពួក្ 
 ត្វសរៅសនោះ  រមមង ទុោះសៅោន់សរត្ើយ ( គឺ្ ោក យទិដឋិ ) ។ 

ជនទាំងឡាយ    របរពឹត្តតាមធម៌   មដលត្ថ្លគ្ត្រទង់
 មមតងទុក្ស ើយសដាយរបទព ជនទាំងស ោះនឹងឆលងនូវលាំសៅទន
មចចុ   មដលមិនងាយឆលងាន   ស ើយដល់នូវរពោះនិោវ ន ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុអាគនតុ ាៈ 
កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

  ១១.ក្ណហំ  ធមមំ វបបោយ  សកុ្កំ ភាញ្វថ បណឌិ ញ្ោ  
ឱកា     អញ្ោក្មាគមម     វិញ្វញ្ក្     យតថ      ទូរមំ  
តរោភិរតិមិញ្ចឆយយ    ហោិវ      កាញ្ម     អក្ិញេញ្ោ 

បរញិ្យាទញ្បយយ អោត នំ  ចិតតញ្ក្លញ្សហ ិបណឌិ ញ្ោ ។ 

ញ្យស ំ   សញ្មាព ធិយញ្ងគស ុ   សមាម    ចិតតំ   សភុាវិតំ  
អាទានបបដិនិសសញ្គគ     អនុបាទាយ    ញ្យ     រោ  
ខីោសវា  ជុតិមញ្ោត     ញ្ត  ញ្លាញ្ក្  បរនិិពវុញ្ត ។ 
 

បណឌិ ត្គួ្រលោះបង់ធម៌សមម សចញ       ញុាាំងធម៌ ឲយចសរមើន
ស ើង (សដាយវធីិ) សចញ្ក្អាល័យគឺ្ោមគុ្ណ  ស ើយឈមសៅ
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រក្រពោះនិោវ នជាធមមជាត្មិនមានអាល័យ    គ្បបីលោះបង់ោមទាំង
ឡាយសចញ    ជាអនក្មិនមានក្ងវល់      រាថ្លន នូវស ចក្តីសរត្ក្អរ 
ក្នុងវសិវក្មដលពួក្ ត្វសរត្ក្អរានសដាយរក្ស ោះ បណឌិ ត្គួ្រញុាាំង
ខលួនឲយផូរផង់  ្ក់្សរគ្ឿងសៅ មងចិត្ត។ 

 

ចិត្តមដលបណឌិ ត្ទាំងឡាយ     ានអប់រ ាំលអស ើយ ក្នុង
អងគទនធម៌   ជាសរគ្ឿងរតា ់ដឹងទាំងឡាយ  ឬ បណឌិ ត្ទាំងឡាយ 
មិនរបោន់មាាំ       សរត្ក្អរមត្ក្នុងោរលោះបង់នូវស ចក្តីរបោន់មាាំ 
បណឌិ ត្ទាំងឡាយស ោះ ៗ  រមមងជាអនក្អ ់អា វៈ   មានស ចក្តី
រងុសរឿង បរនិិោវ នក្នុងសោក្។ 

 

(បណឌិ តវគគ  វគគទី ៦ ចប់) 
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សតុតនតបិដក្  
ខុទទក្និកាយ គាថាធមមបទ 

អរហនតវគគ វគគទី ៧ មាន  ១០ គាថា 
 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងកពទយក ម្ ះជីវ  
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

១.គតទធិញ្ោ   វិញ្សាក្សស    វបបមុតតសស  សពវធិ   
  សពវគនថបបហនីសស      បរលិាញ្ោ   ន   វិជជតិ ។ 

 
ស ចក្តីសៅត រក្ហាយ   រមមងមិនមានដល់សោក្អនក្   មានផលូវ

ឆ្ងា យសដើរដល់ស ើយ     មិនមានស ចក្តីសសាក្   រចួស្  ោះ្ក្ធម៌
ទាំងពួង (មានខនធជាសដើម)     មានកិ្សល ជាសរគ្ឿង្ក់្សស្ ោះទាំង
ពួងលោះបង់ស ើយ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះមហា សសបាៈ 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២.ឧយយញុជនតិ  សតីមញ្ោត      ន  និញ្ក្ញ្ត  រមនតិ   ញ្ត  
ហសំាវ    បលលល ំហោវ     ឱក្ញ្មាក្ំ  ជហនតិ  ញ្ត ។ 
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រពោះខី ស្ ពទាំងឡាយ       មានសាម រតី្   រមមងខវល់ខ្ជវ យ 
រមមងមិនសរត្ក្អរ ក្នុងទីសៅអាស្ ័យ សោក្លោះបង់ស្លស្  ោះ
នូវអាល័យទាំងអ ់   ដូច ងសលោះបង់ភក់្ស ើរសៅ   ដូស ន្ ោះ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងកពឡដឋសីសកតេរ 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៣.ញ្យស ំ សននិចេញ្យា  នតថិ  ញ្យ បរញិោ តញ្ភាជោ  
សញុោញ្ោ អនិមិញ្ោត  ច វិញ្មាញ្កាខ   ញ្យស ញ្គាចញ្ោ  
អាកាញ្សវ   សក្ោុត នំ   គតិ   ញ្តស ំ  ទុរននញ្យា ។ 
 

ពួក្ជន   មិនមានស ចក្តី នសាំ  ពួក្ជន   ក្ាំណត់្
ដឹង សោជនស ើយ  ជន  មាន ុញ្ញត្វសិមាក្ខ  អនិមិត្តវសិមាក្ខ
និងអបបណិ ិត្វសិមាក្ខ  ជាសោចរ  គ្តិ្គឺ្ដាំសណើ រ   រប ់ពួក្ជន
ស ោះ ៗ  សគ្ក្រមដឹងាន   ដូចដាំសណើ រទនពួក្ ត្វសាល បឰដ៏អាោ    
ដូស ន្ ោះ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះអនុរទធកតេរ 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៤.យសោសវា   បរកិ្ខោី   អាោញ្រ  ច  អនិសសញិ្ោ  
សញុោញ្ោ អនិមិញ្ោត    ច   វិញ្មាញ្កាខ   យសស ញ្គាចញ្ោ  
អាកាញ្សវ   សក្ោុត នំ   បទនតសស   ទញ្ននយ ំ ។ 
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ជន     អ ់អា វៈស ើយ   ទាំងមិនអាស្ ័យ (ត្ ហ នឹង 
ទិដឋិ ) ក្នុងអាហារ ជន   មាន ុញ្ញត្វសិមាក្ខ អនិមិត្តវសិមាក្ខ   នឹង 
អបបណិ ិត្វសិមាក្ខ  ជាសោចរ ដាំសណើ ររប ់ជនស ោះ     សគ្ក្រមដឹង
ាន ដូចដាំសណើ រទនពួក្ ត្វសាល បឰដ៏អាោ   ដូស ន្ ោះ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះមហា ោច យនកតេរ 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៥.យសសនិ្រនទិយានិ   សមថងគោនិ  
អសោ  យថា   សារថិោ សទុោត   
បហនីមានសស       អោសវសស  
ញ្ទវាបិ   តសស  បិហយនតិ   ោទិញ្ោ ។ 

 

ឥន្រនទីយទាំងឡាយរប ់អនក្   ដល់នូវោរ ាប់រមាា ប់  ដូច
ស ោះមដល យសារថី  វឹក្ វឺនរាបស ើយ   ូមបីសទវតានឹង មនុ
 សទាំងឡាយ   ក៏្ស្ ោញ់អនក្ស ោះឯង មដលមានមានោះលោះបង់
ស ើយ  មិនមានអា វៈ  ជាបុគ្គលមានចិត្តនឹងធឹងមិនញាប់ញ័រ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះារបុីតតកតេរ 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៦.បឋវីសញ្មា     ញ្ោ     វិរជុឈតិ  
ឥនទខីលបូញ្មា     ោទិ    សពុវញ្ោ  
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រហញ្ទាវ         អញ្បតក្ទទញ្មា  
សសំាោ  ន  ភវនតិ  ោទិញ្ោ ។ 
 

ភិក្ខុមានចិត្តដូចមផនដី   មិនសរោធ  មានវត្តលអ     មានចិត្តនឹង
ធឹងដូច  រសោល       មានចិត្តថ្លល      ដូចអនលង់ទឹក្រា ្ក្ភក់្ 
គឺ្ ងារទាំងឡាយរប ់ភិក្ខុមបបស ោះ  រមមងមិនមាន ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះតិសសាៈអន រ ងុ 
កោសមពី កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៧.សនតំ តសស មន ំញ្ោតិ  
សោត   វាចា  ច  ក្មម   ច  
សមមទញោ         វិមុតតសស  
ឧមសនតសស   ោទិញ្ោ ។ 

 

ចិត្ត ាប់   វា្ ាប់   និងោយក្មម ាប់   រមមងមាន     ដល់
សោក្មដលដឹងសដាយរបទព    ផុត្ស្  ោះ  ( ្ក្រាោទិក្កិសល  )   
ជាអនក្ ាប់រមាា ប់  ដូស ន្ ោះ ។ 
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រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះារបុីរកតេរ 
កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៨.អសសញ្ទាធ       អក្តញោូ     ច  
សនធិញ្ចឆញ្ទា   ច   ញ្យា   នញ្ោ 

ហោវកាញ្សា       វោត ញ្សា  
ស    ញ្វ    ឧតតមញ្បារញិ្សា  ។ 

 

នរជន  មិនសជឿអនក្ដទទផង     សាគ ល់រពោះនិោវ នផង ោត់្
នូវសរគ្ឿងត្គឺ្វដតៈផង       មានឱោ ក្ាំ្ត់្បង់ស ើយផង         មាន
ស ចក្តីរាថ្លន ខ្ជជ ក់្ស្លស ើយផង   នរជនស ោះ ជាឧត្តមបុរ   ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងែទីរវនិយករវតកតេរ 
កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៩.គាញ្ម  វា   យទិ   វារញ្ញោ   
និញ្នន   វា   យទិ   វា   ថញ្ល  
យតថ     អរហញ្ោត      វិហរនតិ   
តំ    ភូមិវាមញ្ណយយក្ំ   ។ 

 

រពោះអរ នតទាំងឡាយ សៅក្នុងទី   សទោះជាស្ ុក្ក្តី ទរពក្តី 
ទីទបក្តី  ទីទួលក្តី   ទីស ោះឯង  ជាភូមិ  គួ្រសរត្ក្អរ ។ 
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រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងស្រសតីមាន   ់
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១០.រមណី  យានិ   អរញ្ញោនិ  
យតថ     ន      រមតី        ជញ្ោ  
វីតោគា          រញ្មសសនត ិ  
ន   ញ្ត   កាមគញ្វសញិ្ោ ។ 

 

ជន ( អនក្ម វងរក្ោម )   រមមងមិនសរត្ក្អរ   ក្នុងទរពមដលគួ្រ
រកី្រាយសទ រពោះខី ស្ ពមដលមានរាគ្ៈ   សៅរា ស ើយ សទើប
សរត្ក្អរក្នុងទរពស ោះ    សរោោះសោក្ជាអនក្មិនម វងរក្ោម ។ 

 

 

   ( អរហន្តវគ្គ វគ្គទ្ី៧ ចប ់) 
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សតុតនតបិដក្  
ខុទទក្និកាយ គាថាធមមបទ  

សហសសវគគ វគគទ ី៨ មាន ១៤ គាថា 
 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបុរសអន សមាល បក់ោរ
ក ម្ ះតមពទឋិ   កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

       ១.សហសសមបិ   ញ្ច  វាចា អនតថបទសញហោិ  
          ឯក្ំ  អតថបទំ  ញ្សញ្យោ   យសំោុវ   ឧបសមមតិ  ។ 

          សហសសមបិ    ញ្ច    គាថា        អនតថបទសញហោិ  
          ឯក្ំ  គាថាបទំ ញ្សញ្យោ  យសំោុវ  ឧបសមមតិ ។ 

 

សបើោថ្ល        ូមបី ១ ោន់មា៉ា ត់្   ជាវា្របក្បសដាយបទឥត្
របសយាជន៍  វា្ស ោះ   ពុាំរបស ើរស ើយ   អនក្    សាត ប់បទមាន
របសយាជន៍ ស ើយ   រមមង ាប់រមាា ប់ាន  បទមានរបសយាជន៍
ស ោះ   ូមបីមត្១ បទ  ក៏្ស ម្ ោះថ្ល របស ើរជាង។ 

 

 សបើោថ្ល        ូមបី ១ោន់មា៉ា ត់្     ជាោថ្ល  របក្បសដាយ
បទឥត្របសយាជន៍    ោថ្លស ោះ   ពុាំរបស ើរស ើយ   អនក្ សាត ប់
បទទនោថ្ល ស ើយ      រមមង ាប់រមាា ប់ាន      បទទនោថ្ល
ស ោះ   ូមបីមត្១បទ  ក៏្ស ម្ ោះថ្ល របស ើរជាង។ 
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រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងទរុចីរយិកតេរ 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

        ២.ញ្យា  ច  គាថា សតំ  ភាញ្ស    អនតថបទសញហោិ  
ឯក្ំ  ធមមបទំ  ញ្សញ្យោ      យ ំ សោុវ    ឧបសមមតិ ។ 
 

អនក្   គ្បបីសោលោថ្លមួយរយ   ជាោថ្ល  របក្បសដាយ
បទឥត្របសយាជន៍       ោថ្លមដលអនក្ស ោះសោលស ើយស ោះ   ពុាំ-
របស ើរស ើយ   អនក្ សាដ ប់បទទនធម៌ស ើយ      រមមង ាប់រមាា ប់
ាន បទទនធម៌ស ោះ   ូមបីមត្មួយបទ ក៏្ស ម្ ោះថ្ល របស ើរជាង។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះ ករឿងនាង ុណឌ ក សី 
កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

ញ្យា សហសស ំសហញ្សសន  សង្កគ ញ្ម  មានុញ្ស  ជិញ្ន  
ឯក្ញេ    ញ្ជយយនោត នំ     ស  ញ្វ  សង្កគ មជុតតញ្មា ។ 

 

អនក្    គ្បបីឈនោះពួក្មនុ សក្នុង ន្រងាគ មអ ់មួយោន់ ៗ
ដង គឺ្មួយោន     ចាំមណក្អនក្      ឈនោះខលួនឯងមាន ក់្ឯងាន 
អនក្ស ោះស ម្ ោះថ្ល       ជាមនុ សខពង់ខព ់       ជាងអនក្មដលឈនោះ
ក្នុង ន្រងាគ មស ោះ ។ 
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រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងអនតេបុចឆ រ  មណ៍  
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

       ៤.អោត  ហញ្វ ជិតំ ញ្សញ្យោ    យា  ចាយ ំឥតោ បជា 

       អតតទនតសស    ញ្បាសសស          និចេំ     សញោតចារញិ្ោ  
       ញ្នវ ញ្ទញ្វា  ន  គនធញ្ព្ចវ    ន  មាញ្ោ  សហ   រពហនុោ 

ជិតំ    អបជិតំ   ក្យោិ       តថារបូសស    ជនតុញ្ោ ។ 
 

ខលួនឯងមដលឈនោះស ើយ    របស ើរជាង     ចាំមណក្ពួក្ ត្វ
សរៅពីសនោះ មដលសគ្ឈនោះស ើយ  មិនរបស ើរស ើយ  ោលសបើបុរ 
មានខលួនទូ ម នស ើយ   ជាអនក្របរពឹត្តិជានិចច   សទវតា   គ្នធពវ   មារ 
រពមទាំងរព ម  មិនគ្បបសីធវើនូវជាំនោះ  រប ់ ត្វមាន ោពដូស ន្ ោះ 
ឲយរត្ ប់្ញ់វញិានស ើយ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងឪពុ មារបស់ 

រពះារបុីតតកតេរកទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

       ៥.មាញ្ស មាញ្ស សហញ្សសន   ញ្យា យញ្ជថ សតំ សមំ 
       ឯក្ញេ      ភាវិតោត នំ          មុហុតតមបិ     បូជញ្យស 

សាញ្យវ បូជោ ញ្សញ្យោ យញ្ញេ  វសសសត ំហុតំ ។ 
 

អនក្    បូជា (សោកិ្យមហាជន)  សដាយរទពយមួយោន់
រាល់ៗ មខ អ ់ ១ រយឆ្ងន ាំគ្ត់្   ចាំមណក្អនក្   គ្បបីបូជាចាំសោោះ
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បុគ្គលមដលមានខលួនអប់រ ាំស ើយមត្មាន ក់្    ូមបីមត្មូយរ ាំសពច   ោរ
បូជាស ោះឯង    របស ើរជាងោរបូជា  រប ់អនក្មដលបូជា អ ់ ១
រយឆ្ងន ាំស ោះ  ោរបូជាអ ់១០០ ឆ្ងន ាំ  មិនរបស ើរស ើយ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿង មួយរបស់ 

រពះារបុីតតកតេរ  កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

          ៦.ញ្យា   ច  វសសសតំ    ជនតុ    អគគឹ    បរចិញ្រ   វញ្ន  
ឯក្ញេ     ភាវិតោត នំ           មុហុតតមបិ       បូជញ្យ  
សាញ្យវ បូជោ ញ្សញ្យោ យញ្ញេ  វសសសត ំហុតំ ។ 
 

ជន     បសរមើសភលើងក្នុងទរពអ ់១០០ឆ្ងន ាំ  ចាំមណក្អនក្  
បូជាសោក្មដលមានខលួនអប់រ ាំស ើយ  មត្១ ក់្     ូមបីមួយរ ាំសពច 
ោរបូជាស ោះឯង   របស ើរជាងោរបូជារប ់ជនស ោះ     ោរបូជា
អ ់១០០ ឆ្ងន ាំ  មិនរបស ើរស ើយ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរ  មណ៍ជា 

  សមាល ញ់របស់រពះារបុីតតកតេរ កទើបរាស់ នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

  ៧.យងកិញេ  ិ   យដិាំ   វ  ហុតំ   វ  ញ្លាញ្ក្   
សវំចឆរ ំ      យញ្ជថ      បុញោញ្បញ្កាខ   
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សពវំបិ    តំ     ន     ចតុភាគញ្មតិ  
អភិវាទោ     ឧជុគញ្តស ុ   ញ្សញ្យោ ។ 
 
 

 បុគ្គលអនក្រាថ្លន បុណយ   គ្បបីបូជាសរគ្ឿង ោក របូជា  ធាំតូ្ច
 មួយ ក្នុងសោក្អ ់មួយឆ្ងន ាំ ោរបូជាទាំងអ ់ស ោះឯង រមមង
មិនដល់នូវចាំមណក្ទី៤  ទនោរអភិវាទន៍ ចាំសោោះសោក្ទាំងឡាយ   
មដលរបរពឹត្តិរត្ង់ស ើយ  របស ើរជាង ។ 

 
 

 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះ ករឿង ុមារខដលមាន 

អាយុខវង កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

       ៨. អភិវាទនសលីសិស          និចេំ       វុឌាបចាយញិ្ោ 

 ចាោញ្ោ   ធមាម   វឌឍនតិ  អាយ ុ វញ្ោណ   សខុំ  ពល ំ។ 

  

 ធម៌ ៤របោរគឺ្ អាយុ១  វណណៈ១   ុខ១ ពល១ រមមងចសរមើន
ដល់អនក្មដលមានស ចក្ដីឱនោយថ្លវ យបងគាំ (ដល់រត្នទរត្) ជា
របរក្តី្      មានស ចក្ដីសោត្មរក្ង   ដល់បុគ្គលមដលចសរមើនជាង
ខលួន    អ ់ោលជានិចច ។ 
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រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះ ករឿងសងកិចចាមកណរ 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

        ៩.ញ្យា  ច  វសសសតំ  ជីញ្វ   ទុសសញី្លា អសមាហញិ្ោ 

ឯកាហ ិ ជីវិតំ  ញ្សញ្យោ   សលីវនតសស ឈាយញិ្ោ ។ 
 

 បុគ្គល      រ ់សៅមួយរយឆ្ងន ាំ       ជាមនុ សរទូ ដ ីល   
មានចិត្តមិនដមកល់ខ្ជជ ប់  ោររ ់សៅមត្មួយទថា   រប ់សោក្មដល
មាន ីលមានោរពិនិត្យពិ្រ     ជារបរក្តី្   របស ើរជាង  ។ 

 
 

 
រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះខ្វនុកោណឌ ញ្ញកតេរ 

កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

      ១០.ញ្យា  ច  វសសសតំ  ជីញ្វ  ទុបបញ្ញោ   អសមាហញិ្ោ 

      ឯកាហ ំ  ជីវិតំ   ញ្សញ្យោ    បញោវនតសស ឈាយញិ្ោ ។ 

 
 បុគ្គល    រ ់សៅមួយរយឆ្ងន ាំ    ជាមនុ សមិនមានរាជាា   
មានចិត្តមិនានដមកល់ខ្ជជ ប់     ោររ ់សៅរតឹ្មមត្មួយទថា    រប ់
សោក្មដលមានរាជាា      មានោរពិនិត្យពិ្រ      ជារបរក្តី្ 
របស ើរជាង ។ 
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រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះសបបទសកតេរ 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១១.ញ្យា  ច  វសសសតំ  ជីញ្វ   ក្សុញី្ោ ហនីវីរញិ្យា  
ឯកាហ ំ  ជីវិតំ   ញ្សញ្យោ   វីរយិ ំអារភញ្ោ  ទឡហ ំ។ 
 

 បុគ្គល   រ ់សៅមួយរយឆ្ងន ាំ   ជាមនុ សមានចិត្តងុលងប់   
ក្នុងអកុ្ លវតិ្ក្កៈ   មានពាយាមសថ្លក្ថយ     ោររ ់សៅ ូមបី
មត្មួយទថា   រប ់សោក្មដលរារពធស ចក្តីពាយាមមាាំមួន  
របស ើរជាង ។ 
 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះ ករឿងរពះនាងបដ្ឋោរាកថរ ី
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

        ១២.ញ្យា  ច  វសសសតំ  ជីញ្វ    អបសស ំ ឧទយពវយ ំ

ឯកាហ ំ  ជីវិតំ  ញ្សញ្យោ  បសសញ្ោ  ឧទយពវយ ំ។ 
 

បុគ្គល    រ ់សៅមួយរយឆ្ងន ាំ    មិនស ើញោរសក្ើត្ស ើង
នឹងោរវ ិ សៅ  ោររ ់សៅ   ូមបមីត្មួយទថា    រប ់សោក្អនក្
មដលស ើញោរសក្ើត្ស ើង  នឹងោរវ ិ សៅ   របស ើរជាង ។ 
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រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះ ករឿងរពះនាង ិាកគាតមី 

កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

       ១៣.ញ្យា  ច  វសសសតំ  ជីញ្វ    អបសស ំ   អមតំ   បទំ 
 ឯកាហ ំ ជីវិតំ  ញ្សញ្យោ    បសសញ្ោ  អមតំ   បទំ  ។ 
 

បុគ្គល     រ ់សៅមួយរយឆ្ងន ាំ  មិនស ើញផលូវរពោះនិោវ ន ោររ ់
សៅ  ូមបីមត្មួយទថា   រប ់សោក្អនក្ស ើញផលូវរពោះនិោវ ន របស ើរ
ជាង។ 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះនាងព ុបុតតិោកថរ ី
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ១៤.ញ្យា  ច  វសសសតំ  ជីញ្វ  អបសស ំ ធមមបុតតមំ 
 ឯកាហ ំ ជីវិតំ  ញ្សញ្យោ  បសសញ្ោ  ធមមមុតតមំ ។ 

 
 

  បុគ្គល   រ ់សៅមួយរយឆ្ងន ាំ    មិនស ើញធម៌ដ៏ខពងខព ់ 
ោររ ់សៅ ូមបីមត្មួយទថា      រប ់សោក្អនក្ស ើញធម៌ខពងខព ់ 
របស ើរជាង ។ 
 

(  សហសសវគ្គ  វគ្គទ្ី ៨ ចប ់) 
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សតុតនតបិដក្  
ខុទទក្និកាយ គាថាធមមបទ  

បាបវគគ វគគទ ី៩ មាន ១១ គាថា 
 

 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរ  មណ៍ចូកឡ  

ាដ  កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

១.អភិតថញ្រថ ក្លយសញ្ណ  បាបា ចិតតំ និវារញ្យ 

 ទនធំ  ហ ិ  ក្រញ្ោ បុញោ  ំ បាបសម ឹរមតី   មញ្ោ  ។ 
 

 បុគ្គលគួ្ររបញាប់របញាល់សធវើអាំសពើលអ  គួ្រលត់្ចិត្ត្ក្ាប 
សរោោះថ្ល   ោលសបើបុគ្គលសធវើបុណយយឺត្យូរ  ចិត្តរមមងសរត្ក្អរក្នុង
ាប ។ 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះកសយយ កតេរ  
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២.បាបញ្ញេ  បុរញិ្សា ក្យោិ ន នំ ក្យោិ បុនបបនុំ  
  ន តមហិ ឆនទំ ក្យោិថ ទុញ្កាខ  បាបសស ឧចេញ្យា  ។  

 

 សបើបុរ សធវើាប   កុ្ាំសធវើាបស ោះសរឿយ ៗ ស ើយ    កុ្ាំគ្បបីសធវើ
ស ចក្ដីសពញចិត្ត  ក្នុងាបស ោះ ( សរោោះថ្ល ) ោរ នសាំាប    មត្ង
 ាំស ចក្ដីទុក្ខមក្ឲយ ។ 
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រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនាងលាជកទវធីា 

កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

៣.បុញោញ្ញេ   បុរញិ្សា ក្យោិ  ក្យោិញ្ថនំ  បុនបបនុំ  
តមហិ  ឆនទំ  ក្យោិថ   សញុ្ខា  បញោសស  ឧចេញ្យា  ។ 
 

 សបើបុរ សធវើបុណយ       គួ្រសធវើបុណយស ោះឲយសរឿយ ៗ     គួ្រសធវើ
ស ចក្ដីសពញចិត្តក្នុងបុណយស ោះ (សរោោះថ្ល) ោរ នសាំបុណយ  មត្ង
 ាំស ចក្ដី ុខមក្ឲយ ។ 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងអនាថបិណឌិ  កសដឋ ី
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ៤. បាញ្បាបិ   បសសតី   ភរទំ   យាវ  បាបំ  ន  បចេតិ  
យទា ច បចេតី បាបំ អថ(បាញ្បា)បាបានិ បសសតិ ។ 

 ភញ្រទាបិ   បសសតី  បាបំ    យាវ    ភរទំ    ន  បចេតិ  
យទា ច បចេតិ ភរទំ អថ(ភញ្រទា)ភរទានិ បសសតិ ។ 
 

       ាប មិនទន់ឲយផលរតឹ្ម  មនុ សាប   ក៏្សៅស ើញមត្ 

ស ចក្ដីចសរមើនដរាបស ោះ លុោះោល  ាបឲយផល មនុ សាប 

សទើបស ើញាប ក្នុងោលស ោះ  ។   
      អាំសពើលអ  មិនទន់ផលរតឹ្ម   មនុ សលអ សៅស ើញមត្ាប

រតឹ្មស ោះ លុុះកាលណា អំពពើលអឲ្យផល មនុស្សលអ ព ើបព ើញ
លអក្នុងកាលព ុះ ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿង ភិ ខុ មួយរូបខដលមិន
កចះទុ ដ្ឋ ប់រោិខ រ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៥.មាវមញ្ញោថ   បាបសស  ន   មតតំ   អាគមិសសត ិ

 ឧទពិនទុនិបាញ្តន      ឧទក្ញុ្មាភ បិ         បូរតិ    
អាបូរតិ ព្ចញ្លា បាបសស  ញ្ថាក្ំ ញ្ថាក្ំបិ អាចិនំ ។ 
 

  បុគ្គល  មិនគួ្រសមើលងាយាបថ្ល  មានរបមាណតិ្ច និង
មិនឲយផលដូសចនោះស ើយ សរបៀបដូចក្អមទឹក្ រមមងសពញានសដាយ
ដាំណក់្មដលធាល ក់្ចុោះមក្  យា៉ាង   បុគ្គលោល  ោល នសាំ
ាប   ូមបីបនដិចមដងៗ គ្ង់សពញានសដាយាប យា៉ាងស ោះមដរ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងកសដឋីពិឡាលបទ ាៈ 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៦.មាវមញ្ញោថ   បុញោសស   ន   មតតំ    អាគមិសសត ិ

 ឧទពិនទុនិបាញ្តន      ឧទក្ញុ្មាភ បិ         បូរតិ    
អាបូរតិ ធីញ្ោ បុញោសស   ញ្ថាក្ំ  ញ្ថាក្ំបិ  អាចិនំ ។ 
 

បុគ្គល  មិនគួ្រសមើលងាយបុណយថ្ល   មានរបមាណតិ្ចនឹង
មិនឲយផលដូសចនោះស ើយ សរបៀបដូចក្អមទឹក្  រមមងសពញានសដាយ
ដាំណក់្មដលធាល ក់្ចុោះមក្  យា៉ាង   អនក្មានរាជាា    ោល នសាំ 
បុណយ បនដិចមដងៗ  គ្ង់សពញានសដាយបុណយ  យា៉ាងស ោះ ។ 
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រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងមហាធន ណិជ  
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៧.វាណិញ្ជាវ  ភយ ំ មគគំ  អបបសញ្ោថ   មហទធញ្ោ  
 វិស ំ   ជីវិតុកាញ្មាវ  បាបានិ    បរវិជជញ្យ ។ 
 

បុគ្គលគួ្រព ៀស្វាងបាបទំងឡាយ  ឲ្យដូ ពាណិជ  ដដល 
មានរ ពយពរ ើន  ដែមានគ្នន ែិ    ព ៀស្វាងផលូវគួ្រខ្លល   ឬដូ បុរស្ 
របាថ្នន រស់្ពៅ   ព ៀស្វាងថ្នន ំពិស្ដូព ន្ ុះដដរ ។ 
 

 
 
រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿង រ នមាន  ក់ ម្ ះ ុ កុដ

មិតតកទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

     ៨.បាណិមហិ  ញ្ច  វញ្ោ  ោសស ហញ្រយយ បាណិោ វិស ំ

     ោពវណំ    វិសមញ្នវតិ       នតថិ     បាបំ     អក្ពុវញ្ោ  ។ 
 

ពបើដំពៅមិនមានក្នុងបាែដដព      បុគ្គលគ្បប ំីយក្ថ្នន ំពិស្ 
ពោយបាែដដ    ថ្នន ំពិស្  ដែងមិនរាប ូលពៅកាន់បាែដដដដល
គ្នម នដំពៅ  យ៉ាងណា   បាប   រដមងមិនមានដល់បុគ្គលអនក្មិនព្វើ 
យ៉ាងព ុះដដរ ។ 
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រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនាយរ នសុនែ
ក ម្ ះកោ ាៈ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៩.ញ្យា អបបទុដាសស   នរសស  ទុសសតិ   
សទុធសស   ញ្បាសសស      អនងគណសស 

តញ្មវ    ព្ចល ំ      បញ្ចេតិ        បាបំ  
សខុុញ្មា រញ្ដ្ឋ    បដិវាតំវ  ខិញ្ោត  ។ 

 

បុគ្គលណា    រប ូស្ត ំពពាុះបុគ្គលមិនរប ូស្តែប  ាស្ែវ
ស្អអ ែ    មិនមានកិ្ពលស្ដូ ា ី ួល     បាបរដមងរែឡប់មក្រក្
បុគ្គលពាលព ុះវញិដូ ្ូលីលអិែ        ដដលបុគ្គលបា ស្អ ពៅ
កាន់ ីរ្ស្ខ្យល់  ។   

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះកថរក ម្ ះតិសសាៈ 
អន ចូលកៅោនរ់ត ូលជាងខ វមណី កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៩.គពភញ្មញ្ក្    ឧបបជជនតិ  និរយ ំ   បាបក្មមិញ្ោ  
 សគគំ   សគុតិញ្ោ  យនតិ  បរនិិពវនតិ   អោសវា ។ 
 

ជនពួក្ខ្លុះ    ពក្ើែក្នុងគ្ភ៌មនុស្ស     ពួក្អនក្ព្វើអំពពើអារក្ក់្  
ពៅកាន់នរក្   ពួក្អនក្មានគ្ែិលអ    ពៅកាន់ស្អថ នសួ្គ៌្     ពួក្អនក្
មិនមានអាស្វ:បរនិិពាវ ន ។ 

 



63                         ព្រះរទុ្ធគាថា
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រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងជន ៣ ពួ  

កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
  ១០.ន អនតលញិ្ក្ខ  ន  សមុទទមញ្ជឈ   

ន    បពវោន ំ      វិវរ ំ     បវីស ំ 
ន   វិជជតី  ញ្សា   ជគតិបបញ្ទញ្សា  
យរតដាិញ្ោ មុញ្ចេយយ បាបក្មាម  ។ 

 

 បុគ្គលអនក្ព្វើបាបក្មមព ើយ     ពទុះបី ូលពៅពធដ៏អាកាស្    
ក្នុងក្ណាា លស្មុរ    កាន់ ព ល ុះភនំទំងឡាយ  ក៏្មិនគ្បបីរ ួ្ក្
បាបក្មម     ពរពាុះរបព ស្ពលើដផនដី     ដដលបុគ្គលឋិែពៅព ើយ  
គ្បបីរ ួ្ក្បាបក្មមបាន   ព ុះមិនដដលមានពឡើយ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះាទសុបបពុទធ   
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១១. ន អនតលញិ្ក្ខ  ន  សមុទទមញ្ជឈ  
ន     បពវោនំ      វិវរ ំ    បវិសស    
ន   វិជជតី  ញ្សា   ជគតិបបញ្ទញ្សា  
យរតដាិតំ  នបបសញ្ហយយ  មចេុ ។ 
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 បុគ្គលពៅពធដ៏អាកាស្ ក្នុងក្ណាា លស្មុរ  កាន់ ព ល ុះដន
ភនំទំងឡាយ   ក៏្មិនរ ួ្ក្ពស្ ក្ាីស្អល ប់បាន   ពរពាុះរបព ស្ពៅ
ពលើដផនដី ដដលបុគ្គលស្ថិែពៅព ើយ     ពស្ ែតីស្អល ប់រគ្បស្ងកែ់
មិនបានព ុះ មិនមានពឡើយ។ 

 
( បាបវគគវណណ ោ វគគទី ៩ ចប់ ) 
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សតុតនតបិដក្  
ខុទទក្និកាយ គាថាធមមបទ  

ទណឌ វគគ  វគគទី ១០ មាន ១១ គាថា 
 

 
 
 

រពះគាថាកនះ រពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងឆពវគគិយភិ ខុ    
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

១.សញ្ពវ តសនតិ ទណឌ សស  សញ្ពវ ភាយនិត មចេុញ្ោ 

អោត នំ ឧបមំ ក្ោវ    ន ហញ្នយយ ន  ោតញ្យ ។ 
 
 

 

ស្ែវទំងឡាយរគ្ប់របាណ  ដែងែក់្ស្លុែនឹងអាាា    ស្ែវ
ទំងឡាយ   ដែងខ្លល  ពស្ ក្ាីស្អល ប់រគ្ប់  ៗ  របូ   បុគ្គលគួ្រព្វើខ្លួន
ឲ្យាឧបមា    ព ើយមិនគួ្ររបហារពោយខ្លួនឯង     មិនគួ្រពរបើពគ្
ឲ្យរបហាពឡើយ  ។ 

 
 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងឆពវគគិយភិ ខុ    
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 

២.សញ្ពវ តសនដិ ទណឌ សស   សញ្ពវស ំ  ជីវិតំ  បិយ ំ

អោត នំ ឧបមំ ក្ោវ    ន ហញ្នយយ  ន  ោតញ្យ ។   
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

ស្ែវទំងឡាយរគ្ប់របាណ              ដែងែក់្ស្លុែនឹងអាាា  
( ពរពាុះថ្ន )    ជីវែិា ីស្ស្លាញ់របស់្ស្ែវទំងពួង     បុគ្គលគួ្រ
ព្វើខ្លួនឲ្យាឧបមា   ព ើយមិនគួ្ររបហារ   ពោយខ្លួនឯង   មិនគួ្រ
ពរបើពគ្ឲ្យរបហារពឡើយ ។  

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងក មងករចើននា  ់  
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៣.សខុកាហនិ ភូោនិ     ញ្យា   ទញ្ណឌ ន   វិហសឹតិ 
អតតញ្ោ សខុញ្មសាញ្ោ ញ្បចេ ញ្សា ន លភញ្ត សខុំ ។ 

 សខុកាមានិ   ភូោនិ      ញ្យា   ទញ្ណឌ ន  ន  ហសឹតិ 
 អតដញ្ោ សខុញ្មសាញ្ោ  ញ្បចេ  ញ្សា  លភញ្ត  សខុំ ។ 
 

ជនណា    ដស្វងរក្ពស្ ក្ាីសុ្ខ្    ពដើមបីខ្លួន   ដែពបៀែពបៀន
ស្ែវទំងឡាយ   ដដលរបាថ្នន ពស្ ក្តីសុ្ខ្   ពោយអាាា  ជនព ុះ
លុះពលាក្ពនុះពៅព ើយ   និងមិនបានពស្ ក្ាីសុ្ខ្ពឡើយ  ។ 

ជនណា  ដស្វងរក្ពស្ ក្ាីសុ្ខ្  ពដើមបខី្លួន  ដែមិនពបៀែពបៀន 
ស្ែវទំងឡាយ    អនក្ដដលរបាថ្នន ពស្ ក្ាីសុ្ខ្  ពោយអាាា    ជន 
ព ុះ     លុះពលាក្ពនុះពៅព ើយ   រដមងបានពស្ ក្ាីសុ្ខ្  ។
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះកោណឌ ធាន  
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
៤.មាញ្វាច  ផរសុ ំ ក្ញេ  ិ      វុោត    បដិវញ្ទយយ ុ តំ 
 ទុកាខ   ហ ិ សារមភក្ថា      បដិទោឌ  ផុញ្សយយ ុ តំ ។ 

 សញ្ច  ញ្នញ្រស ិ អោត នំ     ក្ំញ្សា   ឧបហញ្ោ  យថា 

 ឯស  បញ្ោត ស ិ និព្ចវ នំ    សារញ្មាភ    ញ្ត  ន  វិជជតិ  ។ 

 
អនក្កំុ្និយយពាក្យអារក្ក់្នឹងអនក្ណាមួយពឡើយ       ជន

ទំងឡាយ    ដដលអនក្ស្ាីថ្នឲ្យព ើយ     ពគ្គ្បបីស្ាីថ្នែបមក្អនក្
វញិ    ពរពាុះថ្ន  ការពពាលពាក្យរបណំាងរបដជង    ាព ែុ ំឲ្យ
ពក្ើែ ុក្ខ   ការែស្ ូទំងឡាយ  គ្បបីប៉ាុះពាល់នូវអនក្ ។  ពបើអនក្ព្វើ
ខ្លួនមិនឲ្យញាប់ញ័រ   ដូ រគំ្នងដដលព ៀរមាែ់ព ញព ើយ  (រដមង
មិនឮសូ្រ )  ដូព ន្ ុះ      អនក្ន៎ុុះាបុគ្គលដល់នូវរពុះនិពាវ ន      ការ
របណំាងរបដជង  មិនមានដល់អនក្ ។ 

 

  
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងឧកាសថ មម  
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៥.យថា ទញ្ណឌ ន ញ្គាបាញ្លា  គាញ្វា បាញ្ជតិ ញ្គាចរ ំ  
ឯវំ   ជោ  ច  មចេុ  ច      អាយុ ំ    បាញ្ជនតិបាណិនំ ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គ្ង្វវ លពគ្ន      រដមងពក្ៀងពគ្នរពៅកាន់ ីពគ្ន រពោយអាាា  
(គឺ្ដំបង ឬរពំាែ់) ដូ ពមា មិញជននឹងម ចុ    ដែងពក្ៀងអាយុ
របស់្ស្ែវទំងឡាយ ដូព ន្ ុះឯង  ។ 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះអជរករបត   
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៦.អថ  បាបានិ  ក្មាម និ    ក្រ ំ  ព្ចញ្លា   ន   ពុជឃត ិ

 ញ្សហ ិ ក្ញ្មមហ ិ  ទុមមញ្ធា  អគគិទញ្ឌាវ តបបតិ ។ 
 

 បុគ្គលមិនមានរបាាា  កាលព្វើអំពពើអារក្ក់្   រដមងមិនភ្ញា ក់្
ខ្លួន  លុុះកាលាខ្លងពរកាយ   ព ើបពដា រក្ហាយ  ពោយស្អរក្មម
របស់្ខ្លួន  ដូ រែូវពភលើងព ុះ  ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះមហាកមាគគលាល ន   
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

៧ .ញ្យា  ទញ្ណឌ ន អទញ្ណឌ ស ុ អបបទុញ្ដាស ុ ទុសសត ិ

 ទសននមញោតរ ំ  ឋានំ             ខិបបញ្មវ      និគចឆតិ   
ញ្វទនំ ផរសុ ំជានឹ        សររីសស   វ    ញ្ភទនំ   
គរកុ្ំ  វាបិ  អាព្ចធំ          ចិតតញ្ក្ខបំ   វ    បាបុញ្ណ   
ោជញ្ោ   វា ឧបសគគំ         អពភកាខ នំ    វ    ទារណំុ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

បរកិ្ខយ ំ   វ   ញាតីនំ    ញ្ភាគានំ    វ    បភងគុណំ    
អថវសស   អគាោនិ      អគគិ      ឌហតិ    បាវញ្កា    
កាយសស  ញ្ភទា ទុបបញ្ញោ  និរយ ំញ្សា ឧបបជជតិ ។ 
 

បុគ្គលណា   រប ូស្ាពោយអាាា      ំពពាុះបុគ្គលទំងឡាយ  
ដដលមិនមានអាាា   មិនរប ូស្ា  បុគ្គលព ុះ   រដមងដល់នូវព ែុ 
ដនពស្ ក្ាី ុក្ខណាមួយ  ក្នុងព ែុ១០ យ៉ាង     ពោយទន់ ន់ គឺ្
គ្បបីដល់នូវពវ  ដ៏អារក្ក់្ ១ ពស្ ក្ាីវ ិស្រ ពយ ១   ដបក្ធ្លល យ
ស្ររីៈ ១ អាពា្ា មងន់ ១ រក្ឡក្ ិែត (  កួែ )១ របឹាន់អំពីពស្ា 
១ ពពាលពាក្យបង្វក  ់ដ៏អារក្ក់្ ១  អស់្ពួក្ញាែិរលីង ១ ពុក្ផុយ
ពភ្ញគ្ស្មបែាិទំងឡាយ ១  ទំងពភលើងនឹងព ុះបំផ្លល ញនូវផទុះ  របស់្
បុគ្គលព ុះ ១ បុគ្គលមិនមានរបាាា ព ុះ  លុុះដបក្ធ្លល យនងកាយ 
រដមងពៅពក្ើែ ក្នុងនរក្ ។ 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុអន មានភណឌ   
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

  ៨.ន នគគចរយិា  ន  ជដ្ឋ  ន  បង្កក    
ោោសកា  តណឌិ លសាយកិា  វា    
រញ្ជាជលល ំ      ឧក្កដុិក្បបធានំ 

  ញ្សាញ្ធនដិ    មចេំ    អវិតិណណ ក្ងខំ ។  
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

ការរបរពឹែាអារកាែកាយ     ុក្ស្ក់្     ពដក្ពលើភក់្      មិន 
បរពិភ្ញគ្បាយ  ពដក្ពលើដផនដី  របឡាក់្ខ្លួនពោយ្ូលី  ពាយម
អងគុយរ ពហាង         មិនជរមុះស្ែវដដលមិនទន់ លងផុែពស្ ក្ាី
ស្ងស័យបានព  ។ 

  
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងសនតតិមហាមាតយ   
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៩. អលងកញ្ោ   ញ្ចបិ   សមំ  ចញ្រយយ 

  សញ្ោដ   ទញ្ោដ   និយញ្ោ    រពហមចារ ី

  សញ្ពវស ុ  ភូញ្តស ុ   និធាយ   ទណឌំ   
ញ្សា រព្ចហមញ្ោ ញ្សា សមញ្ោ ស ភិក្ខ ុ។ 

 

 ពបើបុគ្គលណា   មានខ្លួនរបោប់ស្អិែស្អអ ងព ើយ   ( ពោយ
ពរគ្ឿងលមពរ ) ដែគ្បបរីបរពឹែតពស្មើ អនក្ស្ងប់រមាង ប់  ូ ម ន ( ឥន្រនទិយ ) 
ាបុគ្គលព ៀង(  ំពពាុះមគ្គផល )អនក្របរពឹែត្ ម៌ដ៏របពស្ើរ    មាល ក់្
ព្លនូវអាាា ក្នុងស្ែវទំងពួងព ញព ើយ   បុគ្គលព ុះ  ពៅថ្ន 
រពា មណ៍ក៏្បាន ថ្នស្មណៈក៏្បាន  ថ្នភិក្ខុក៏្បាន ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបិកលាតិ ាៈ   
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១០.ហរិនិិញ្សញ្ធា បុរញិ្សា   ញ្កាចិ  ញ្លាក្សម ិ  វិជជតិ 
ញ្យា ទិននំ អបញ្ព្ចញ្ធតិ  អញ្សោ ភញ្រទា ក្សាមិវ ។ 

អញ្សោ យថា    ភញ្រទា   ក្សានិវញ្ដ្ឋា     
អាោបិញ្ោ       សញំ្វគិញ្ោ       ភវថ  
សទាធ យ    សញី្លន   ច     វីរញិ្យន  ច   
សមាធិោ         ធមមវិនិចឆញ្យន       ច     
សមបននវិជាជ ចរោ           បតិសសញ្ោ  
បហសសថ      ទុក្ខមិទំ     អនបបក្ំ   ។ 

 

បុរស្អនក្កំ្្ែ់បង់នូវអកុ្ស្លវែិក្កៈ     ពោយពស្ ក្តីខ្លម ស់្
បាប    មានែិ ក្នុងពលាក្     បុគ្គលណាបព ទ បង់នូវការពដក្លក់្ 
ដូ ពស្ុះលអខ្លល  ពរពាុះរពំាែ់    បុរស្ព ុះ      រក្បានពោយរក្ក្នុង
ពលាក្  ។   

ពស្ុះលអ     ដដល យស្អរថី ូ ម ន   ពោយរពំាែ់   ែក់្ស្លុែ
យ៉ាងណា    អនក្ទំងឡាយ      ូរាបុគ្គលមានពាយម     មាន
ពស្ ក្ាីែក់្ស្លុែយ៉ាងព ុះឯង     ពបើអនក្ទំងឡាយ     របក្បរពម
ពោយស្ទធ ផង សី្លផង  ពាយមផង   ស្មា្ិផង  ្មមវនិិ ឆ័យ
ផង  ាអនក្មានវាិជ នឹង រណៈដ៏បរបូិណ៌      មានស្អម រែីែមតល់មំា     
រដមងលុះបង់ ុក្ខ   មានរបមាណពរ ើនពនុះ  មិនខ្លន  ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងសុែាមកណរ   
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ១១.ឧទក្ំ ហ ិនយនដិ ញ្នតដិកា  ឧសកុាោ  នមយនដិ  ញ្តជនំ      
ទារ ុ ំ   នមយនតិ     តចឆកា    អោត នំ      ទមយនតិ    សពុវោ ។ 

 

 ្មមតាអនក្បងហូរ ឹក្    ដែងបងហូរ     អនក្ព្វើរពញួ     ដែងពែ់
រពួញ  ( ឲ្យរែង់ )  អនក្្ំង   ដែង្ំងព ើ  អនក្មានវែតលអ   ដែង
 ូ ម នខ្លួន ។ 
 

(ទណឌ វគគៈ  វគគទី ១០ ចប់) 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

សតុតនតបដិក្  
ខុទទក្និកាយ  គាថាធមមបទ 

ជោវគគៈ  វគគទី ១១ មាន ៩ គាថា 
 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងស្រសតីជាសកមលញរបស់ 

នាងវាិខ្វ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
      ១.ញ្កា  នុ  ោញ្សា  ក្ិមានញ្ោទ   និចេំ  បជជលញិ្ត សតិ   
      អនធកាញ្រន     ឱនទាធ          បទីបំ     ន    គញ្វសថ ។ 

  កាលពបើពលាក្ស្នតិវាស្  រែូវពភលើងមាននគ្ៈ ាពដើម ព ុះរ -
ពលាមានិ ច  ពមា ក៏្ពស្ើ    ពមា ក៏្ពរែក្រែអាល   អនក្ទំងឡាយ
រែូវងងឹែគឺ្អវាិជ របួរែឹព ើយ ( ពមា ពឡើយ ) ក៏្មិនដស្វងរក្រប ីប  
គឺ្របាាា  ។ 

  
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនាងសិរមិា   
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២.បសស  ចិតតក្តំ   ពមិពំ     អរកុាយ ំ សមុសសតិ ំ

 អាតុរ ំ ពហុសងកបប ំ     យសស   នតថិ ធុវំ ឋិតិ ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

អែតភ្ញពណា  មិនព ៀងទែ់ ឋិែពថរ  អនក្ ូរពមើលអែតភ្ញព (ព ុះ)  
ដដលកុ្ស្លាកុ្ស្លក្មម     ព្វើវ ិិរែព ើយ    ាកាយពាស្ពពញ
ពោយដំពៅ   ដដល អឹងបីរយកំ្ណាែ់    ផាុំគ្នន ព ើយ     ាអែតភ្ញព
ពដា រក្ហាយានិ ច   ា ីរពឹំងរែិុះរុិះរបស់្ជនពរ ើនគ្នន  ។ 
 
 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះនាងឧតតរាកថរ ី 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

  ៣.បរជិិណណ មិទំ    របូំ     ញ្ោគនិទធំ    បភងគុណំ 

 ភិជជតិ បូតិ សញ្នទញ្ោ  មរណនដំ  ហ ិ ជីវិតំ ។ 

 
 របូពនុះរគំ្នរគ្នព ើយ     ាសំ្ណាក់្ដនពនគ្    ារបស់្ពុក្
ផុយ  នងកាយារបស់្ស្អុយ (ពនុះ) ដែងដបក្ធ្លល យពៅវញិ  ពរពាុះ
ថ្ន ជីវែិមានពស្ ក្ាីស្អល ប់ា ីបំផុែ ។ 
 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះអធិមានិ ភិ ខុ   
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៤.យានីមានិ  អបោថ និ     អលាពូញ្នវ  សារញ្ទ 

 កាញ្បាតកានិ     អដាីនិ  ោនិ  ទិសាវ ន កា រតិ ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

 អឹងទំងឡាយណា     មានស្មបុរដូ ស្ែវរពាប   ដដលពគ្
ព្លព ើយ   ដូ ដផលពលល ក្ក្នុងស្រ កាល   ពស្ ក្ាីពរែក្អរអវី ន៎ 
( របស់្អនក្ទំងឡាយ ) ពរពាុះដែព ើញ អឹងទំងឡាយព ុះ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះនាងរូបននាទ កថរ ី  
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

  ៥. អដាីនំ     នគរ ំ    ក្តំ       មំសញ្លាហតិញ្លបនំ 
 យតថ  ជោ ច មចេុ  ច  មាញ្ោ  មញ្កាខ  ច ឱហញិ្ោ ។ 
 

 ពស្ ក្ាីរគំ្នរគ្ន  ពស្ ក្ាីស្អល ប់    ពស្ ក្ាីរបកាន់ខ្លួន  នឹង
ពស្ ក្ាីលុបគុ្ណ  ជំុ ុុះក្នុងស្ររីៈណា (ស្ររីៈព ុះ) ដដលកុ្ស្លា
កុ្ស្លក្មមព្វើព ើយ   ឲ្យានគ្ររបស់្ អឹងទំងឡាយ   ាពរគ្ឿង
របលាក់្ពោយស្អ ់នឹងឈាម  ។ 
 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះនាងមលលិោកទវ ី  
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

   ៦. ជីរនដិ   ញ្វ   ោជរថា   សចុិោត  

  អញ្ថា    សររីមប ិ    ជរ ំ    ឧញ្បតិ 
  សតញេ   ធញ្មាម    ន   ជរ ំ ឧញ្បតិ 
  សញ្ោត  ហញ្វ សពភិ បញ្វទយនតិ ។ 
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នជរថទំងឡាយ  ដ៏វ ិិរែលអ  រដមងរគំ្នរគ្ន   សូ្មបីស្ររីៈ
ក៏្ដល់នូវពស្ ក្ាីរគំ្នរគ្នដូ គ្នន  ព ើបឯ្ម៌ របស់្ស្បបុរស្
ទំងឡាយ   មិនដល់នូវពស្ ក្ាីរគំ្នរគ្ន (ដូព ន្ ុះ) ព   ស្បបុរស្
ទំងឡាយ    ដែងនិយយឲ្យពួក្ស្បបុរស្ផងគ្នន ដឹងបាន ។ 

 
 

 
 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះកលាឡុទយកិតេរ   
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៧.អបបសសោុយ ំ បុរញិ្សា      ពលពិញ្ទាទ វ    ជីរតិ 
       មំសានិ  តសស  វឌឍនតិ     បញោ  តសស ន វឌឍតិ ។ 

 

  បុរ អនក្មិនមានោរសចោះដឹងសនោះ   មត្ង្ ់  ( ឥត្អាំសពើ ) 
ដូចសោបសរមើ សាច់រប ់វា   មត្ងចសរមើនស ើង    មត្រាជាា រប ់វា 
មិនចសរមើនស ើយ ។ 

 
 

 

រពះគាថាកនះរពះមានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះបឋមក ធិោល 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៨.អញ្នក្ជាតិសសំារ ំ     សោធ វិសស ំ     អនិពវិស ំ

 គហការ ំ  គញ្វសញ្ោត     ទុកាខ    ជាតិ  បុនបបនុំ។ 

 គហការក្   ទិញ្ដ្ឋា ស ិ    បុន  ញ្គហ ំ ន  កាហស ិ

 សព្ចវ   ញ្ត ផាសកុា    ភគាគ   គហក្ដូំ     វិសងខតំ 
វិសង្កខ រគតំ   ចិតត       តោហ នំ   ខយមជឍគា ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

 កាលែថ្នគ្ែមិនទន់បានជួបរប ុះ  (ពពា្ិញាណរវល់ដែ) 
ស្វុះដស្វងរក្ាងផទុះគឺ្ែណាហ   អនក្ព្វើផទុះគឺ្អែតភ្ញព ក៏្អព ទ លពៅ
កាន់ស្ងារវដា  មានាែិដ៏ពរ ើន ពស្ ក្ាីពក្ើែ  ា ុក្ខពរឿយ ៗ ។ 
   ដនាងផទុះ  អនក្ឯងព្វើផទុះគឺ្អែតភ្ញព  ែថ្នគ្ែព ើញព ើយ  
អនក្នឹងព្វើផទុះ( របស់្ែថ្នគ្ែ ) ព ៀែមិនបានពឡើយ  អឹងជំនីរគឺ្
កិ្ពលស្របស់្អនក្ទំងអស់្ែថ្នគ្ែកា ់បំបាក់្អស់្ព ើយ ដមបូល
ផទុះគឺ្អវាិជ     ែថ្នគ្ែកំ្្ែ់ព្លព ើយ   ិែតរបស់្ែថ្នគ្ែ  
ដល់រពុះនិពាវ ន  ដដលមានស្ង្វខ ររបាស្ព ើយ  ែថ្នគ្ែបានដល់
្ម៌ាពរគ្ឿងក្ស័យែណាហ ទំងឡាយព ើយ  ។ 
 
 

 
 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងមហាធនកសដឋ ី 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៩.អចរោិវ    រពហមចរយិ ំ   អលទាធ   ញ្យាពវញ្ន  ធនំ 
 ជិណណ ញ្កាញេ វ  ឈាយនដិ  ខីណមញ្ចឆវ  បលលញ្ល ។ 

 អចរោិវ    រពហមចរយិ ំ     អលទាធ    ញ្យាពវញ្ន   ធនំ 
 ញ្សនដិ   ចាបាតិខីោវ     បុោោនិ    អនុតថុនំ ។ 
 

 ជនពាលទំងឡាយ  មិនរបរពឹែតរព ម រយិ្ម៌  មិនបាន
រ ពយ  ក្នុងកាលខ្លួនពៅាកំ្ពឡាុះរក្មំុ  រដមងស្ញ្ជ ប់ស្ញ្ច ឹង       
ដូ ស្ែវពរក្ៀល្ស់្  សំ្កុ្ក្ពៅ ក្នុងភក់្ដដលអស់្រែីព ើយ ។ 
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   ជនពាលទំងឡាយ  មិនរបរពឹែតរព ម រយិ្ម៌   មិនបាន
រ ពយ   ក្នុងកាលខ្លួនពៅាកំ្ពលាុះរក្មំុ   រដមងពដក្ថងូរ  ពស្អក្
ស្អត យរ ពយ្ស់្ទំងឡាយ     ដូ រពួញដដលផុែ្ក់្ដខ្សបព ល ុះ
ដូព ន្ ុះ ។ 
 

    (ជោវគគ  វគគទី ១១ ចប់) 
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សតុតនតបិដក្  
ខុទទក្និកាយ គាថាធមមបទ 
អតតវគគៈ វគគទី ១២ មាន 

 

   

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងក ធិរាជ ុមារ 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ   

១.អោត នញ្ញេ   បិយ ំ  ជញោ      រញ្ក្ខយយ   នំ  សរុក្ខិតំ  
តិណណំ    អញោតរ ំ យាមំ   បដិជញ្គគយយ   បណឌិ ញ្ោ ។ 
 

ពបើបណឌិ ែដឹងថ្ន ខ្លួនា ីស្ស្លាញ់ គួ្ររក្ាខ្លួនព ុះឲ្យលអ  
គួ្រស្ងួនរគ្ងខ្លួន ុក្ក្នុងវយ័ទំង ៣  វយ័ណាមួយ ។ 

 
 

 
 
 

រពះគាថាកនះ  រពះដ៏មានរពះភាគ   រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះឧបននទ 
ស យបុរត កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ២.អោត នញ្មវ     បឋមំ     បដិរញូ្ប      និញ្វសញ្យ  
 អថញោមនុសាញ្សយយ ន ក្ិលញិ្សសយយ បណឌិ ញ្ោ ។ 
 

  បណឌិ ែគួ្រែមកល់ខ្លួន ុក្  ក្នុងគុ្ណដ៏ស្មគួ្រាមុនសិ្ន 
ព ើយសឹ្មពរបៀនរបពៅអនក្ដដ  ាខ្លងពរកាយ (ព្វើយ៉ាងពនុះ) 
នឹងមិនលំបាក្ ។    
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រពះគាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបធានិ តិសសកតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ៣.អោត នញ្ញេ   តថា    ក្យោិ  យថញោមនុសាសតិ 
 សទុញ្ោដ   វត  ទញ្មថ     អោត   ហ ិ ក្ិរ ទុទទញ្មា ។ 
 

 បុគ្គលពរបៀនរបពៅអនក្ដដ  យ៉ាងណា  រែូវព្វើខ្លួនឯង
ឲ្យបាន   យ៉ាងព ុះដដរ   អនក្ដដល ូ ម នខ្លួនលអព ើយ     ព ើបគួ្រ
 ូ ម នអនក្ដដ បាន  ពរពាុះថ្ន  ខ្លួនក្រម ូ ម នបានពពក្ណាស់្ ។ 
 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងមាារបស់ 

រពះ ុមារ សសបកតេរ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

    ៤.អោត  ហ ិអតតញ្ោ  ោញ្ថា  ញ្កា ហ ិោញ្ថា បញ្ោ សយិា  
     អតតោ    ហ ិ   សទុញ្នដន     ោថំ       លភតិ   ទលលភំ  ។ 

 
  ខ្លួនា ីពឹងរបស់្ខ្លួន  អនក្ដដ ា ីពឹងដូ ពមា បាន 
ពរពាុះបុគ្គល អនក្មានខ្លួន វឹក្ វឺនលអព ើយ រដមងបាននូវ ីពឹង 
ដដលពគ្បានពោយក្រម ។ 
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រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងឧាស ជាកាា 

បននមាន  ក់ ម្ ះមហាោល កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

  ៥.អតតោ  វ ក្តំ  បាបំ    អតតជំ   អតតសមភវំ  
  អភិមតថតិ   ទញ្មមធំ     វជិរវំមហយ ំ  មណឹ  ។ 
 

 បាប  ពក្ើែអំពីខ្លួន  មានខ្លួនាដដនពក្ើែ ដដលខ្លួនព្វើ
ព ើយ ដែងញាញីំមនុស្សឥែរបាាា  ដូ ពពរជស្រមាប់កាែ់ដក្វ
មណី  ដដលពក្ើែអំពីថម  ដូព ន្ ុះឯង ។ 
 
 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះកទវទតត 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
          ៦.យសស  អចេនតទុសសលីយ ំ  មាលវុា  សាលមិញ្វាតថតំ 

ក្ញ្ោតិ  ញ្សា   តថោត នំ     យថា  នំ ឥចឆតី  ទិញ្សា ។ 
 

ភ្ញពាអនក្រ សុ្ាសី្ល ួស្ព ែុ រគ្បស្ងកែ់ (នូវអែតភ្ញព) 
របស់្បុគ្គលណា ដូ វលលិ៍ដដលរបួរែឹពដើមព ើ បុគ្គលព ុះពឈាម ុះ
ថ្ន ព្វើខ្លួនឯងឲ្យវ ិស្  ដូ ាព្ររបាថ្នន ព្វើបុគ្គលព ុះ ឲ្យ
វ ិស្ដូព ន្ ុះ ។ 
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រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងោរពាយាមកដើមប ី
នឹងបាំខប នូវសងឃ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
៧.សកុ្ោនិ   អសាធូនិ      អតតញ្ោ   អហោិនិ   ច 

 យ ំ ញ្វ  ហតិញេ     សាធុញេ    តំ   ញ្វ  បរមទុក្ករ ំ។ 

 
ក្មមទំងឡាយណា មិនលអផង  មិនារបពយជន៍ដល់ខ្លួន

ផង ក្មមទំងព ុះជនពាលព្វើបានពោយង្វយ ក្មមណាារប-
ពយជន៍ផង  លអផងក្មមនុុះឯង ជនពាលព្វើបាន  ពោយលំបាក្ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះោលកតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 ៨.ញ្យា   សាសនំ   អរហតំ    អរយិានំ  ធមមជីវិនំ 
 បដិញ្កាក សតិ    ទុញ្មមញ្ធា    ទិដាឹ  និសោយ  បាបិក្ំ 
 ផលានិ   ក្ណត ក្ញ្សសវ   អតតឃញោ យ ផលលតិ  ។ 
 

បុគ្កលណាអ័បបរបាាា   អាស្ស័្យ ិដឋិដ៏លាមក្  ហាមលែ់
ស្អស្ របស់្រពុះអរ នតទំងឡាយដ៏របពស្ើរ រស់្ពៅពោយ្ម៌ 
ការហាមលែ់របស់្បុគ្គលព ុះ  រដមងព ញផល ពដើមបសី្មាល ប់
ខ្លួន  ដូ ដផលឫស្សីដូព ន្ ុះ។  
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រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងឧាស ក ម្ ះ 

ចុលលោល កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

 ៩.អតតោ  វ  ក្តតំ  បាបំ      អតតោ  សងកិលសិសតិ  
 អតតោ   អក្តំ  បាបំ         អតតោ   វ   វិសជុឈត ិ

 សទុធិ  អសទុធិ បចេតតំ ោញ្ញោ   អញ ំ វិញ្សាធញ្យ ។ 

 

អនក្ព្វើបាបខ្លួនឯងនឹងពៅ មងខ្លួនឯង អនក្បានមិនព្វើខ្លួន
ឯង  ដែងបរសុិ្ ធខ្លួនឯង ពស្ ក្ាីបរសុិ្ ធនឹងមិនបរសុិ្ ធ មាន
 ំពពាុះខ្លួន អនក្ដដ នឹងព្វើអនក្ដដ   ឲ្យបរសុិ្ ធពំុបានព  ។ 

 
 (អតតវគគ វគគទី១២ ចប់) 
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សតុតនតបដិក្  
ខុទទក្និកាយ គាថាធមមបទ 

ញ្លាក្វគគ វគគទី ១៣ 
 

 
 

 រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុ ាំកឡាះមួយ
រូប កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១.ហនីំ  ធមមំ  ន ញ្សញ្វយយ    បមាញ្ទន  ន  សវំញ្ស 

 មិចាឆ ទិដាឹ  ន  ញ្សញ្វយយ  នសយិា ញ្លាក្វឌឍញ្ោ ។ 
 

បុគ្គល មិនគួ្រពស្ព្ម៌ពថ្នក្ទប មិនគួ្រពៅពោយពស្ ក្ាី
របមា    មិនគួ្រពស្ពមិ ឆ្  ិដឋិ   មិនគួ្រាមនុស្ស ពងអៀែពលាក្ ។ 

 
 

 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគរទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះពុទធបិា 

កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ២. ឧតតិញ្ដា  នបបមញ្ជជយយ      ធមមំ  សចុរតិំ   ចញ្រ 
ធមមចារ ី   សខុំ  ញ្សតិ      អសម ឹ ញ្លាញ្ក្  បរមហិ  ច 

ធមមំ    ចញ្រ    សចុរតិំ          ន   តំ   ទុចេរតិំ   ចញ្រ 

ធមមចារ ី  សខុំ   ញ្សតិ   អសម ឹ ញ្លាញ្ក្ បរមហិ  ច ។ 
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បុគ្គលមិនគួ្ររបមា  ក្នុងដំុបាយ ដដលខ្លួនគ្បបីពរកាក្
ពឡើង  ួល  គ្បបីរបរពឹែត្ម៌ឲ្យសុ្ រែិ បុគ្គលាអនក្របរពឹែត្ម៌
ារបរក្ែី រដមងពដក្ាសុ្ខ្ ក្នុងពលាក្ពនុះផង ក្នុងពលាក្ខ្លង
មុខ្ផង។  

បុគ្គលគួ្ររបរពឹែត្ម៌ឲ្យសុ្ រែិ មិនគួ្ររបរពឹែត្ម៌ព ុះឲ្យ
 ុ ចរែិពឡើយ   បុគ្គលរបរពឹែត្ម៌ារបរក្ែី  រដមងពដក្ាសុ្ខ្ 
ក្នុងពលាក្ពនុះផង  ក្នុងពលាក្ខ្លងមុខ្ផង ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគរទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុអន ចករមើន
វបិសសនារបមាណ ៥០០រូប កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ៣.យថា  បុពវុឡក្ំ  បញ្សស   យថា  បញ្សស  មរចីិក្ំ  
 ឯវំ   ញ្លាក្ំ  អញ្វក្ខនដំ     មចេុោជា   ន  បសសតិ ។ 
 

បុគ្គលព ើញពពុុះ ឹក្យ៉ាងណា  ព ើញពរព ដថងយ៉ាងណា 
ពស្ា ម ចុ  មិនព ើញអនក្ពិ្រណាខ្នធពលាក្ាពដើម    យ៉ាងព ុះ
ព  ។ 

 
 
រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគរទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងអភយរាជ ុមារ 

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
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 ៤. ឯថ  បសសថិមំ  ញ្លាក្ំ     ចិតតំ   ោជារថូបមំ   
 យតថ ព្ចលា  វិសទីនដិ  នតថិ  សញ្ង្កគ  វិជានតំ ។ 

 

អនក្ទំងឡាយ   ូលមក្ពមើលពលាក្ពនុះ  ដ៏រែកាល ដូ 
នជរថ ជនពាលទំងឡាយ  រដមងលិ លង់  ក្នុងពលាក្ណា 
ពស្ ក្ាីាប់ជំពាក់្ ក្នុងពលាក្ព ុះ ដមងមិនមាន ដល់ជនា
បណឌិ ែទំងឡាយដដលដឹង ាស់្ព  ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគរទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងអងគុលិមាលកតេរ  
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ៥. ញ្យា  ច  បុញ្ពវ បមជជិោវ    បចាឆ   ញ្សា  នបបមជជត ិ

 ញ្សាមំ   ញ្លាក្ំ  បភាញ្សតិ   អព្ចភ  មុញ្ោត វ ចនទិមា ។ 
 

បុគ្គលណាមួយ  កាលពីមុនរបមា ព ើយ  លុុះកាលា
ខ្លងពរកាយ   ពគ្មិនរបមា វញិ  បុគ្គលព ុះ ពឈាម ុះថ្ន ញុាងំខ្ ធ
 ិពលាក្ពនុះឲ្យភលឺ ាស់្  ដូ រពុះ ន្រនទរុះផុែ្ក្ពពក្ ។ 
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រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគរទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះសមមជជនកតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 

 ៦.យសស  បាបំ  ក្មមំ  ក្តំ     ក្សុញ្លន  បិថីយតិ 
 ញ្សាមំ  ញ្លាក្ំ  បភាញ្សតិ  អព្ចភ  មុញ្ោត វ ចនទិមា ។ 
 

បុគ្គលណា  ព្វើអំពពើបាបព ើយ  បិ ខ្ទប់អំពពើបាបព ុះ
ពោយកុ្ស្លគឺ្  អរ ែតមគ្គបាន  បុគ្គលព ុះ   ពឈាម ុះថ្ន  ញុាងំ
ខ្ ធ  ិពលាក្ពនុះ  ឲ្យភលឺ ាស់្  ដូ ដួង ន្រនទរុះផុែ្ក្ពពក្ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគរទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងធីារបស់ជាង
តមាញមាន   ់កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ៧.អនធភូញ្ោ  អយ ំ ញ្លាញ្កា     តនុញ្ក្តថ   វិបសសតិ  
 សក្ញុ្ោត   ជាលមុញ្ោត វ    អញ្បោ  សគាគ យ  គចឆតិ ។ 
 

ពលាកិ្យមហាជនពនុះ ាមនុស្សងងឹែ បណាា ជនទំងពនុះ
ជនែិ គ្នន ដដលព ើញ ាស់្(នូវខ្ ធ  ិពលាក្ពនុះពោយអំណា 
អនិ ចលក្ខណៈាពដើម ) ជនែិ គ្នន  ដដលពៅកាន់ឋានសួ្គ៌្ ដូ 
ស្ែវស្អល ប ( ដដលាប់សំ្ណាញ់របស់្រពានព ើយ ) ែិ ណាស់្
ដដលរ ួ្ក្អំពីសំ្ណាញ់ ដូព ន្ ុះ ។ 
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រពះគាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុ  ៣០ រូប  
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៨.ហសំាអាទិចេបញ្ថ  យនតិ   អកាញ្ស  យនតិ  ឥទធិយា 

 នីយនតិ  ធីោ   ញ្លាក្មាហ     ញ្ជោវ   មារ ំ  សវាហនំ ។ 
 

ពួក្ ងស  ដែងព ើរពៅក្នុងក្នលងផលូវរពុះអា ិែយ  អនក្មាន
ឫ ធិ  ដែងពហាុះពៅកាន់អាកាស្ ពោយឫ ធិ អនក្របាជា ផ្លច ញ់
កិ្ពលស្មារ រពមទំងវា នៈគឺ្ែណាហ បានព ើយ រដមងរលាស់្
ខ្លួនព ញ្ក្  កិ្ពលស្បាន ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនាងចិញ្ចមាណវោិ
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៩ .ឯក្ំ  ធមមំ   អតីតសស    មុសាវាទិសស   ជនតុញ្ោ 

 វិតិណណ បរញ្លាក្សស       នតថិ    បាបំ   អកាក រយិ ំ។ 
 

បុគ្គលរបរពឹែាក្នលង (ពាក្យស្ ចៈ) ដដលា្ម៌ឯក្ និយយ
ដែពាក្យកុ្ ក្ មានបរពលាក្  លុះព្លព ើយ ពឈាម ុះថ្ន  មិន
ព្វើអំពពើបាបមិនមានពឡើយ ។ 
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រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងអសទិសទន 

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

 ១០. ន ញ្វ  ក្ទរយិា   ញ្ទវញ្លាក្ំ  វជនតិ 
 ព្ចលា      ហញ្វ        នបបសសំនតិ   ទានំ 
 ធីញ្ោ    ច      ទានំ         អនុញ្មាទមាញ្ោ  
ញ្តញ្នវ   ញ្សា     ញ្ោតិ     សខុី   បរតថ ។ 
 

បុគ្គលកំ្ណាញ់ស្វិែស្អវ ញ មិនបានពៅកាន់ព វពលាក្ព  
ជនពាលទំងឡាយ មិនស្រពស្ើរទនពឡើយ  ំដណក្អនក្របាជា 
ដែងអនុពមា  ទន ពរពាុះព ែុព ុះ ពលាក្ដែងបានពស្ ក្ាី
សុ្ខ្  ក្នុងពលាក្ខ្លងមុខ្។ 

   

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបុរតរបស់អនាថ
បិណឌិ  កសដឋ ីក ម្ ះោឡ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ១១.បឋពោ   ឯក្រញ្ជជន   សគគសស   គមញ្នន   វា 

 សពវញ្លាកាធិបញ្ចេន      ញ្សាញ្ោបតតិផល ំ   វរ ំ។ 
 

ពស្អតាបែតិផល  ាគុ្ណាែដ៏របពស្ើរ ាងភ្ញពដនឯក្
នជយពលើដផនដីផង  ាងដំពណើ រពៅកាន់ឋានសួ្គ៌្ផង ាងភ្ញព
ា្ំ   ក្នុងពលាក្ទំងមូលផង ។ 

( ចប់ញ្លាក្វគគ វគគទី ១៣) 
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សតុតនតបដិក្  
ខុទទក្និកាយ គាថាធមមបទ 
ពុទធវគគ វគគទី ១៤ មាន ៩ គាថា 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងធីារបស់មារ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១. យសស    ជិតំ    ោវជិយតិ     
  ជិតមសស    ញ្ោយាតិ     ញ្កាចិ   

ញ្លាញ្ក្     តំ    ពុទធំ   មននតញ្គាចរ ំ  
  អបទំ   ញ្ក្ន    បញ្ទន  ញ្នសសថ ។     

យសស      ជាលនិី    វិសតតិកា  
តោហ     នតថិ     ក្ហុញិេ  ិ  ញ្នតញ្វ    
តំ    ពុទធំ    អននតញ្គារចំ     អបទំ    
ញ្ក្ន    បញ្ទន   ញ្នសសថ  ។ 

 

ជ័យជំនុះរបស់្រពុះពុ ធអងគណា មិនរែឡប់្ញ់វញិ
កិ្ពលស្ណាមួយក្នុងពលាក្ រដមងមិនាប់តាមជ័យជំនុះរបស់្
រពុះអងគព ុះ  ងទំងឡាយនឹងរបពលាមរពុះពុ ធអងគព ុះ ដដល
មានពគ្ន រ រក្ ីបំផុែគ្នម ន  មិនមានកិ្ពលស្ដូ ស្អន មពជើង ពោយ
កិ្ពលស្ដូ ស្អន មពជើង  ពមត ពក្ើែ ។ ែណាហ ដដលមានបណាត ញ
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ផាយពៅ ក្នុងអារមមណ៍ពផសងៗ មិនមានដល់រពុះពុ ធអងគណា 
ពដើមបីនឹង ំពៅ ក្នុងភពណាមួយ  ងទំងឡាយ នឹងរបពលាម
រពុះពុ ធអងគព ុះ  ដដលមានពគ្ន រ  រក្ ីបំផុែគ្នម ន មិនមាន
កិ្ពលស្ដូ ស្អន មពជើង  ពោយកិ្ពលស្ដូ ស្អន មពជើង  ពមត ពក្ើែ។ 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះកទវា និងពួ មនុសស 
ជាករចើនកទៀបទវ នគរសងកសសាៈ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២.ញ្យ  ឈានបបសោុ  ធីោ  ញ្នក្ខមមូបសញ្ម  រោ  
 ញ្ទវាបិ  ញ្តស ំ បិហយនតិ  សមពុទាធ នំ  សតីមតំ ។ 
 

អនក្របាជាទំងឡាយណា ាអនក្ខ្វល់ខ្លវ យក្នុងឈាន 
ពរែក្អរក្នុងពនក្ខមមៈ ាស្អថ នស្ងប់រមាង ប់កិ្ពលស្ សូ្មបីព វតា និង
មនុស្សទំងឡាយ ដែងនប់រក្   ំពពាុះអនក្របាជាទំងឡាយព ុះ 
ដដលាអនក្រតាស់្ដឹងខ្លួនឯង  ទំងមានស្អម រែី ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងកសតចនាគក ម្ ះ 

ឯរ បតត កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៣.ក្ិញ្ចាឆ   មនុសសបដិលាញ្ភា   ក្ិចឆំ មចាេ ន  ជីវិតំ 
ក្ិចឆំ   សទធមមសសវនំ     ក្ិញ្ចាឆ    ពុទាធ នមុបបញ្ទា ។ 



92                         ព្រះរទុ្ធគាថា
  

ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

ការរែឡប់បានអែតភ្ញពាមនុស្ស បានពោយក្រម ការ
រស់្របស់្ស្ែវទំងឡាយ បានពោយក្រម ការស្អត ប់្ម៌របស់្
ស្បបុរស្ បានពោយក្រម ការពក្ើែពឡើងដនរពុះពុ ធទំងឡាយ 
បានពោយក្រម ។ 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបញ្ហា រពះអាននទ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

៤.សពវបាបសស   អក្រណំ  ក្សុលសសបូសមបទា  
សចិតតបរញិ្យាទបនំ     ឯតំ   ពុទាធ ន  សាសនំ ។ 

ខនតិ   បរមំ     តញ្បា     តីតិកាខ      និព្ចវ នំ    បរមំ  
វទនតិ  ពុទាធ    ន    ហ ិ    បពវជិញ្ោ    បរបូោតី 
សមញ្ោ     ញ្ោតិ       បរ ំ     វិញ្ហឋយញ្ោត   ។ 

អនូបវាញ្ទា អនូបោញ្ោ បាតិញ្មាញ្ក្ខ ច សវំញ្ោ     
មតតញោុោ      ច        ភតតសម ឹ         បនតញេ          សយោសនំ      
អធិចិញ្តត      ច       អាញ្យាញ្គា    ឯតំ     ពុទាធ ន  សាសនំ  ។ 
 

ការមិនព្វើបាបទំងពួង ការញុាងំកុ្ស្លឲ្យពក្ើែពឡើង ការ
ព្វើ ិែតរបស់្ខ្លួនឲ្យផូរផង់ ពនុះាពាក្យរបពៅរបស់្រពុះពុ ធទំង-
ឡាយ ។ 

ខ្នតី គឺ្ពស្ ក្តីអែ់្ន់  ាែប្ម៌ដ៏ឧែតម រពុះពុ ធទំងឡាយ
ដែងពពាលថ្ន រពុះនិពាវ ន  ា្មមាែិដ៏ឧែតម បុគ្គលដដលស្មាល ប់
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ស្ែវដដ   មិនពឈាម ុះថ្ន  បពវជិែព    បុគ្គលដដលពបៀែពបៀនស្ែវ
ដដ  មិនពឈាម ុះថ្ន  ស្មណៈពឡើយ ។  

ការមិនែិុះពដៀល ១ ការមិនពបៀែពបៀន ១ ការស្រងួមក្នុង
បាែិពមាក្ខ ១ ភ្ញពាអនក្ដឹងរបមាណក្នុងភែត ១ ការពដក្ និង
អងគុយក្នុង ីស្អង ែ់ ១ ការពាយមក្នុងអ្ិ ិែត ១ ន៎ុុះាពាក្យ
របពៅ  របស់្រពុះពុ ធទំងឡាយ ។ 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុ មួយរូបខដលមិន
ករត អរ នុងរព មោរយ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៥. ន  ក្ោបណវញ្សសន   តិតតិ  កាញ្មស ុ   វិជជតិ  
អបបសសទា  ទុកាខ   កាមា  ឥតិ វញោ យ   បណឌិ ញ្ោ  
អបិ   ទិញ្ពវស ុ   កាញ្មស ុ   រតឹ   ញ្សា    ោធិគចឆតិ  
តណហ ក្ខយរញ្ោ    ញ្ោតិ    សមាម សមពុទធសាវញ្កា ។ 
 

ការស្កប់ស្កល់    ក្នុងកាមទំងឡាយ      រដមងមិនមាន
ពរពាុះក្ហាបណៈ ( ដដលធ្លល ក់្ ុុះ ) ដូ  ឹក្ពភលៀងព  កាម
ទំងឡាយ មានសុ្ខ្ែិ   មាន ុក្ខពរ ើន អនក្របាជាដឹង ាស់្ 
យ៉ាងពនុះព ើយ  ពលាក្មិនបានពរែក្អរ    ក្នុងកាមទំងឡាយ 
សូ្មបីា ិពវពឡើយ ស្អវក័្របស់្រពុះស្មាម ស្មពុ ធ រដមងាអនក្ពរែក្
អរក្នុង្ម៌  ាពរគ្ឿងអស់្ែណាហ  ។ 
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រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបុករា ិតរបស់
រពះាទកោសលក ម្ ះអគគិទតត កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៦.ពហុ ំ ញ្វ    សរណំ  យនតិ  បពវោនិ    វោនិ   ច  
អាោមរកុ្ខញ្ចតោនិ     មនុសោ         ភយតជជិោ 

 ញ្នតំ   ញ្ខា  សរណំ   ញ្ខមំ   ញ្នតំ   សរណមុតតមំ     
ញ្នតំ   សរណមាគមម     សពវទុកាខ      បមុចេតិ   ។ 

ញ្យា   ច   ពុទធញេ      ធមមញេ            សងឃញេ    សរណំ    គញ្ោ  
ចោត រ ិ       អរយិសចាេ និ               សមមបបញោ យ       បសសត ិ  
ទុក្ខំ          ទុក្ខសមុបោទំ              ទុក្ខសស      ច       អតិក្កមំ   

អរយិញេដាងគិក្ំ      មគគំ             ទុក្ខបូសមគាមិនំ       
  ឯតំ  ញ្ខា  សរណំ    ញ្ខមំ        ឯតំ   សរណមុតតមំ  
  ឯតំ        សរណមាគមម       សពវទុកាខ   បមុចេតិ ។  

 

មនុស្សទំងឡាយ ពរ ើន ក់្ រែវូភ័យគ្រមាមព ើយ ដែង
យក្ភនំ អានម និងរុក្ខព ែិយ  ា ីពឹង  ីពឹងដបបពនុះ មិនដមនា
 ីពឹងដ៏ពក្សមព    ីពឹងដបបពនុះ  មិនដមនា ីពឹងដ៏ឧែតមព  
បុគ្គលអាស្ស័្យនូវ ីពឹងពនុះព ើយ រដមងមិនរ ួស្ស្ឡុះ្ក្ ុក្ខ
ទំងពួងពឡើយ ។ 

លុុះដែបុគ្គលណា យក្រពុះពុ ធ រពុះ្ម៌ រពុះស្ងឃ ា ី
ពឹង ព ើញ ាស់្នូវអរយិស្ ចទំង ៤ គឺ្  ុក្ខស្ ច១  ុក្ខស្មុ ទ
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យស្ ច ១ និពន្ស្ ច ១ ក្នលង ុក្ខ ១ អរយិមគ្គរបក្បពោយអងគ៨ 
ាដំពណើ រពៅកាន់រពុះនិពាវ ន ដដលា ីរមាង ប់ ុក្ខ ១ ពោយរបាាា
ដ៏របដព ពនុះឯងា ីពឹងដ៏ពក្សម ពនុះឯង ា ីពឹងដ៏ឧែតម បុគ្គល
អាស្ស័្យ ីពឹងពនុះ  រដមងរ ួស្ស្ឡុះ្ក្ ុក្ខទំងពួងបាន ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបញ្ហា របស់រពះ
អាននទកតេរ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៧.ទុលលញ្ភា  បុរសិាជញ្ញោ     ន ញ្សា សពវតថ  ជាយតិ  
យតថ   ញ្សា  ជាយតី  ធីញ្ោ   តំ  ក្លុ ំ សខុញ្មធតិ ។ 
 

បុរស្អាាពនយយ រក្បានពោយក្រម ពលាក្មិនពក្ើែក្នុង
ស្ពវស្អថ នពឡើយ ពលាក្ាអនក្មានរបាាា ពក្ើែក្នុងរែកូ្លណា 
រែកូ្លព ុះ  ដែងដល់នូវពស្ ក្តីសុ្ខ្ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះ ោរសនទនារបស់ភិ ខុ
ករចើនរូប កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៨. សញុ្ខា  ពុទាធ នមុបោញ្ទា   សខុា  សទធមមញ្ទសោ  
សខុា  សងឃសស  សាមគគី  សមគាគ នំ តញ្បា សញុ្ខា ។ 
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ការពក្ើែពឡើងដនរពុះពុ ធ ាសុ្ខ្  ការស្ដមាងរពុះស្ ធមម 
ាសុ្ខ្ ពស្ ក្តីរពមពរពៀងគ្នន ដនពួក្ ាសុ្ខ្ ែប្ម៌ របស់្បុគ្គល
អនក្រពមពរពៀងគ្នន ទំងឡាយ ាសុ្ខ្។ 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះ រពះកចតិយមាសរបស់
រពះ សសបទសពល កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៩. បូជារញ្ហ បូជយញ្ោ  ពុញ្ទធ  យទិ  ច  សាវញ្ក្  
បបញេសមតិក្កញ្នត        តិណណ ញ្សាក្បរទទញ្វ  
ញ្តោទិញ្ស    បូជយញ្ោ    និពវុញ្ត  អក្ញុ្ោភញ្យ 

ន សកាក   បុញោ  ំ  សង្កខ តុំ   ឥញ្មតតមបិ    ញ្ក្នចិ ។ 
 

កាលបុគ្គលបូា ដល់បូារ បុគ្គលគឺ្រពុះពុ ធ ឬស្អវក័្
របស់្រពុះពុ ធ ដដលក្នលងផុែបបញ្ច ្ម៌ ដដលក្នលងផុែពស្ ក្តី
ពស្អក្នឹងខ្សឹមខ្សួល ឬ កាលបូាដល់បូារ បុគ្គលទំងព ុះ 
ដដលរបក្ប     ពោយតា ិគុ្ណ  ពលាក្មិនមានភ័យអំពី ីណា 
សូ្មបីនិពាវ នពៅព ើយ បុគ្គលណាមួយ មិនអា នប់បុណយថ្ន 
បុណយពនុះមានរបមាណប៉ាុពណណុះ  បានពឡើយ ។ 

 

(ពុទធវគគ វគគទី ១៤ ចប់) 
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សតុតនតបិដក្  
ខុទទក្និកាយ   គាថាធមមបទ 

សខុវគគ វគគទី ១៥ មាន ៨ គាថា 
 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងពួ រពះញាតិ 

កដើមបរីមាង បនូ់វជកមាល ះ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

១.សសុខុំ  វត  ជីវាម    ញ្វរញិ្នស ុ   អញ្វរញិ្ោ  
ញ្វរញិ្នស ុ មនុញ្សសស ុ   វិហោម    អញ្វរញិ្ោ ។  
សសុខុំ   វត    ជីវាម     អាតុញ្រស ុ   អោតុោ  
អាតុញ្រស ុ  មនុញ្សសស ុ  វិហោម   អោតុោ  ។ 

សសុខុំ   វត   ជីវាម   ឧសសញុ្ក្ស ុ  អនុសសកុា  
ឧសសញុ្ក្ស ុ មនុញ្សសស ុ  វិហោម  អនុសសកុា ។ 
 

ពយើងាអនក្មិនមានពពៀរ រស់្ពៅាសុ្ខ្ពិែ ក្នុងពួក្ 
មនុស្សមានពពៀរ  កាលពួក្មនុស្សមានពពៀរ ពយើងាអនក្មិនមាន
ពពៀរ ។ 

ពយើងាអនក្មិនមានពស្ ក្តីពដត  (ពោយកិ្ពលស្) រស់្ពៅ
ាសុ្ខ្ពិែ ក្នុងពូក្មនុស្សមានពស្ ក្តីពដត រក្ហាយ កាលពួក្
មនុស្សមានពស្ ក្តីពដត រក្ហាយ ពយើងាអនក្មិនមានពស្ ក្តីពដត
រក្ហាយ ។ 
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ពយើងាអនក្មិនមានពស្ ក្តីខ្វល់ខ្លវ យ ក្នុងការដស្វងរក្ 
រស់្ពៅាសុ្ខ្ពិែ  ក្នុងពួក្មនុស្សដដលមានពស្ ក្តីខ្វល់ខ្លវ យ 
កាលមនុស្សមានពស្ ក្តីខ្វល់ខ្លវ យ ពយើងាអនក្មិនមានពស្ ក្តី
ខ្វល់ខ្លវ យ ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះ ករឿងោលរពះាាត  
រទងគ់ងនូ់វ នុងរសុ រ  មណ៍ក ម្ ះបញ្ចាលា រទងរ់ារឰមារ 

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២.សសុខុំ  វត   ជីវាម    ញ្យសញ្ោន   នតថិ  ក្ិញេនំ  
បីតិភកាខ    ភវិសោម   ញ្ទវា   អាភសសោ  យថា ។ 
 
 

ពយើងមិនមានក្ងវល់ ដែងរស់្ពៅាសុ្ខ្ពិែ  (ពរពាុះ) 
ពយើងមានបីែិាអាហារ   ដូ ពួក្ព វតាាន់អាភ្ញស្សរៈ ។ 

 

 
 
 

 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះ ោរបរាជយ័របស់
រពះាទបកសនទិកោសលកទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 

៣.ជយ ំ ញ្វរ ំ  បសវតិ     ទុក្ខំ   ញ្សតិ  បោជិញ្ោ  
ឧបសញ្ោត    សខុំ   ញ្សតិ   ហោិវ   ជយបោជយ ំ។ 
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បុគ្គលអនក្ នុះ ដែងរងនូវពពៀរ បុគ្គលអនក្្ញ់ ដែងពដក្
ា ុក្ខ  ំដណក្បុគ្គល លុះបង់ការ នុះនឹងការ្ញ់ព ញព ើយ 
ាអនក្ស្ងប់រមាង ប់ ព ើបពដក្ាសុ្ខ្ ។ 

 
 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះ ករឿង ុមារោិមាន   ់

កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

៤. នតថិ   ោគសញ្មា   អគគិ   នតថិ    ញ្ទាសសញ្មា  ក្ល ិ

នតថិ    ខនធសមា     ទុកាខ      នតថិ    សនតិបរ ំ   សខុំ  ។ 
 

ពភលើងពស្មើពោយនគ្ៈ     មិនមាន    ពទស្កំ្ ុស្ពស្មើពោយ  
ពទស្ៈ  មិនមាន   ុក្ខទំងឡាយពស្មើពោយខ្នធ  មិនមាន សុ្ខ្
ពរដពីពស្ ក្តីស្ងប់ មិនមាន ។ 
 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះ ករឿងឧាស មួយរូប   

រទងគ់ងក់ៅ នុងរ ងុអាឡាវ ីកទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
៥.ជិឃចាឆ   បរមា  ញ្ោគា     សង្កខ ោ  បរមា   ទុកាខ   
ឯតំ  ញោវ   យថាភូត     និព្ចវ នំ  បរមំ  សខុំ ។ 
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ពស្ ក្តីពស្ស្ក្លល ន ាពនគ្យ៉ាងដរក្ដលង ស្ង្វខ រ
ទំងឡាយ ា ុក្ខយ៉ាងដរក្ដលង ( អនក្របាជា ) ដឹង ាស់្ពស្ ក្តី
ន៎ុុះ តាមពិែព ើយ ( រដមងព្វើឲ្យ ាស់្ ) នូវរពុះនិពាវ ន ាសុ្ខ្
យ៉ាងដរក្ដលង ។ 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះ ករឿងរពះាទបកសន 

ទិកោសលកទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

៦.អាញ្ោគយបរមា    លាភា     សនតុដាិបរមំ     ធនំ  
វិសោសបរមា       ញាតី   និព្ចវ នំ  បរមំ សខុំ ។ 

 

លាភមានការមិនមានពនគ្ ាយ៉ាងដរក្ដលង រ ពយមាន
ពស្ ក្តីស្ព ត ស្   ាដរក្ដលង   ញាែិមានពស្ ក្តីស្និ ធស្អន ល   
ាយ៉ាងដរក្ដលង   រពុះនិពាវ ន   ាសុ្ខ្យ៉ាងដរក្ដលង ។ 

 

 
 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះ ករឿង ភិ ខុមួយរូប   

ោលរពះាាត  រទងគ់ងក់ៅ នុងរ ងុកវាលី កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៧.បវិញ្វក្រស ំ   បិោវ      រស ំ   ឧបសមសស    ច  
និទទញ្ោ    ញ្ោតិ   និបោញ្បា     ធមមបីតិរស ំបិវំ ។ 
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ភិក្ខុផឹក្រស្ ( ១ ) វពិវក្ផង រស្ដនរពុះនិពាវ ន ា ីរមាង ប់
កិ្ពលស្ផង  ផឹក្រស្បីែិដដលពក្ើែអំពី្ម៌ផង ព ើបាអនក្មិន
មានពស្ ក្តីរក្វល់រក្វាយ   មិនមានពស្ ក្តីពៅ មងពឡើយ ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះ ករឿងស កកទវរាជ 

កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៨.សាធុ  ទសសនមរយិានំ   សននិវាញ្សា  សទា  សញុ្ខា 

អទសសញ្នន    ព្ចលានំ    និចេញ្មវ   សខុី   សយិា  ។ 

ព្ចលសងគតចារ ី     ហ ិ     ទីឃមទាធ នំ     ញ្សាចតិ 
ទុញ្កាខ   ព្ចញ្លហ ិ  សវំាញ្សា  អមិញ្តតញ្នវ  សពវទា ។ 

ធីញ្ោ  ច   សខុសវំាញ្សា   ញាតីនំវ   សមាគញ្មា តសាម ហ ិ

ធីរញវ      បញោញេ    ពហុសសតុញេ     
ញ្ធារយហសលី ំ       វតវនតមរយិ ំ  
តំ   ោទិស ំ  សបបរុសិ ំ  សញុ្មធំ 
ភញ្ជថ   នក្ខតតបថំវ   ចនទិមា ។ 

 

ការជួបរប ុះរពុះអរយិបុគ្គលទំងឡាយ  ាការលអ ការ
ពៅរមួាមួយរពុះអរយិបុគ្គលទំងឡាយ  ាព ែុឲ្យពក្ើែពស្ ក្តី
សុ្ខ្   ស្ពវកាល    បុគ្គលគ្បបីមានពស្ ក្តីសុ្ខ្អស់្កាលានិ ច
បាន  ពរពាុះមិនជួបរប ុះបុគ្គលពាលទំងឡាយ ។ 



102                         ព្រះរទុ្ធគាថា
  

ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

បុគ្គលអនក្របរពឹែតពស្ពគ្ប់ពោយជនពាល រដមងពស្អក្
ស្អត យអស់្កាលយូរអដងវង ការពៅរមួាមួយនឹងជនពាល រដមង
ា ុក្ខស្ពវកាល។ 

ដូ ការពៅរមួាមួយនឹងស្រែូវ  ំដណក្ខ្លងការពៅរមួ
នឹង្ីរជន រដមងាសុ្ខ្ដូ ការជួបជំុញាែិទំងឡាយ ពរពាុះព ែុ
ព ុះឯង បុគ្គលគួ្រពស្ពគ្ប់ស្បបុរស្ ាអនក្មំាមួនផង មានបញ្ញា
ផង មានពស្ ក្តីព ុះដឹងពរ ើនផង ការមានកិ្រយិ ំពៅនូវ្ុរៈា
របរក្ែីផង មានសី្លវែ័នឹង្ុែងគវែតផង ាអនក្ឆ្ងង យ្ក្
កិ្ពលស្ផង របាក្ដដូព ន្ ុះៗ ឲ្យដូ រពុះ នទគ្ប់នូវផលូវនក្ខែតឫក្ស ។ 

 

(សខុវគគ វគគទី ១៥ ចប់) 
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សតុតនតបិដក្  
ខុទទក្និកាយ គាថាធមមបទ 

បិយវគគ វគគទី ១៦ មាន ៩ គាថា 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបពវជិត ៣ រូប  

កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១.អញ្យាញ្គ   យញុជមោត នំ  ញ្យាគសនញិេ   អញ្យាជយ ំ

អតថំ    ហោិវ      បិយគាគ ហ ី   បិញ្ហតោត នុញ្យាគិនំ ។  
 

មា   បិញ្យហ ិ   សមាគញផ  ិ   អបបញិ្យហ ិ   ក្ទុាចនំ 
បិយានំ   អទសោនំ   ទុក្ខំ   អបបយិានញេ ទសសនំ ។ 
 

តសាម   បិយ ំ ន  ក្យោិថ  បិយាបាញ្យា  ហ ិ បាបញ្កា 

គោថ    ញ្តស ំ ន   វិជជនតិ   ញ្យស ំ  នតថិ   បិយាបបយិ ំ។ 
 

បុគ្គលកាលរបក្បខ្លួន ុក្   ក្នុងអំពពើដដលមិនគួ្ររបក្ប 
មិនរបក្បខ្លួន ក្នុងអំពពើដដលគួ្ររបក្ប លុះបង់របពយជន៍ព ញ
ព ើយ កាន់យក្តាមគ្នប់ ិែត រដមងស្ស្លាញ់ បុគ្គលអនក្របក្ប
តាមខ្លួន។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

កំុ្គ្ប់រក្ស្ែវនឹងស្ង្វខ រទំងឡាយ ដដលា ីស្ស្ឡាញ់ 
នឹងមិនា ីស្ស្ឡាញ់ ក្នុងកាលណា ៗ ពឡើយ ពរពាុះថ្ន ការមិន
ជួបរបស្ពវស្ែវនឹងស្ង្វខ រា ីស្ស្ឡាញ់ក្តី ការជួបរបស្ពវស្ែវ 
នឹងស្ង្វខ រ ដដលមិនា ីស្ស្ឡាញ់ក្តី  ាព ែុ ំមក្នូវ ុក្ខ ។ 

ពរពាុះព ែុព ុះ  បុគ្គលមិនគួ្រព្វើស្ែវនឹងស្ង្វខ រ     ឲ្យា
 ីស្ស្ឡាញ់ ពរពាុះការរពាែ់របាស់្្ក្ស្ែវនឹងស្ង្វខ រា ី
ស្ស្ឡាញ់  ាស្ភ្ញពអារក្ក់្  ការស្ស្ឡាញ់ និងការស្អប់ មិន
មានដល់ពួក្ជនណា កិ្ពលស្ពរគ្ឿង្ក់្ដស្ស្ុះទំងឡាយ ដែង
មិនមានដល់  ពួក្ជនព ុះ ។ 

 

      
 

 
គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿង ុដុមពមីាន   ់

កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២.បិយញ្ោ ជាយតី ញ្សាញ្កា  បិយញ្ោ ជាយតី  ភយ ំ

បិយញ្ោ  វិបបមុតសស   នតថិ ញ្សាញ្កា  ក្ញុ្ោ   ភយ ំ។ 

 

ពស្ ក្តីពស្អក្   ពក្ើែអំពីពស្ ក្តីស្ស្ឡាញ់  ភ័យពក្ើែអំពី
ពស្ ក្តីស្ស្ឡាញ់ កាលពបើរ ួស្ស្ឡុះ្ក្ពស្ ក្តីស្ស្លាញ់ព ើយ 
ពស្ ក្តីពស្អក្  ក៏្ដលងមាន  ភ័យនឹងមានមក្ពីណា ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនាងវាិខ្វ 

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៣.ញ្បមញ្ោ ជាយញ្ត ញ្សាញ្កា ញ្បមញ្ោជាយញ្ត ភយ ំ

ញ្បមញ្ោ  វិបបមុតតសស  នតថិ  ញ្សាញ្កា  ក្ញុ្ោ  ភយ ំ។ 
 

ពស្ ក្តីពស្អក្ ពក្ើែអំពីពស្ ក្តីស្ស្ឡាញ់   ភ័យពក្ើែអំពី
ពស្ ក្តីស្ស្ឡាញ់  កាលពបើរ ួស្ស្ឡុះ្ក់្ពស្ ក្តីស្ស្ឡាញ់
ព ើយ   ពស្ ក្តីពស្អក្ក៏្ដលងមាន  ភយ័នឹងមានមក្ពីណា ។ 

 
 

 
 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះាទលិចឆវ ី 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៤.រតិយា  ជាយតី  ញ្សាញ្កា    រតិយា  ជាយតី  ភយ ំ 
រតិយា វិបបមុតតសស  នតថិ    ញ្សាញ្កា   ក្ញុ្ោ  ភយ ំ។ 

 

ពស្ ក្តីពស្អក្ពក្ើែអំពីែពរមក្ ភ័យពក្ើែអំពីែពរមក្ កាល
ពបើរ ួស្ស្ឡុះ្ក្ែពរមក្ព ើយ ពស្ ក្តីពស្អក្ ក៏្ដលងមាន ភ័យ
នឹងមានមក្អំពីណា។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងអនិតេគិនធ ុមារ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៥.កាមញ្ោ ជាយតិ ញ្សាញ្កា កាមញ្ោ  ជាយតិ ភយ ំ
កាមញ្ោ   វិបបមុតតសស  នតថិ   ញ្សាញ្កា  ក្ញុ្ោ ភយ ំ។ 

 

ពស្ ក្តីពស្អក្ពក្ើែអំពីកាម ភ័យពក្ើែអំពីកាម កាលពបើរ ួ
ស្ស្ឡុះ្ក្កាមព ើយ ពស្ ក្តីពស្អក្ ក៏្ដលងមាន ភ័យនឹងមាន
មក្អំពីណា។ 

 
 

 
គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរ  មណ៌មាន   ់

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៦.តោហ យ ជាយតិ ញ្សាញ្កា តោហ យ ជាយតិ ភយ ំ
តោហ យ  វិបបមុតតសស  នតថិ   ញ្សាញ្កា ក្ញុ្ោ  ភយ ំ។ 

 

ពស្ ក្តីពស្អក្ពក្ើែអំពីែណាហ  ភ័យពក្ើែអំពីែណាហ  កាលពបើ
រ ួស្ស្ឡុះ្ក្ែណាហ ព ើយ ពស្ ក្តីពស្អក្ ក៏្ដលងមាន ភ័យនឹង
មានមក្ពីណា។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងក មង ៥០០ រូប 

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៧.សសីទសសនសមបនន ំ    ធមមដាំ     សចេវាទិនំ  
អតតញ្ោ   ក្មមក្ពុ្ចវ នំ   តញជញ្ោ  ក្រុញុ្ត  បិយ ំ។ 
 

ជនដែងព្វើបុគ្គលដដលបរបូិណ៌ ពោយសី្លនឹងការព ើញ
រែូវ ឋិែពៅក្នុង្ម៌ ពពាលស្ ច្ ម៌ារបរក្ែី ព្វើក្មមារបស់្ខ្លួន
ព ុះឲ្យា ីស្ស្ឡាញ់ ។ 

 
 

 
គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះកថរាៈខដលជា

អនាគាមីមួយអងគ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
៨.ឆនទជាញ្ោ   អនកាខ ញ្ត   មនសា  ច  ផុញ្ឋា សយិា  
កាញ្ម  ច  អបបដិពទធចិញ្ោត   ឧទធញ្សាញ្ោតិ វុចេតិ ។ 
 

បុគ្គល អនក្មានពស្ ក្តីរបាថ្នន   ំពពាុះរពុះនិពាវ ន ដដលពគ្
និយយរបាប់គ្នន មិនបានផង         ាអនក្មានមគ្គ ិែតនឹងផល ិែត 
( ខ្លងពរកាម ) ប៉ាុះពាល់ព ើយផង មាន ិែតមិនរបែិព័នធក្នុងកាម
ផង ែថ្នគ្ែពៅថ្ន ាអនក្មានដខ្សមគ្គរបរពឹែតពៅ  ក្នុងខ្លងពលើ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនាយននទិយាៈ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៩.ចិរបបវាស ឹ  បុរសិ ំ   ទូរញ្ោ    ញ្សាតថិមាគតំ  
ញាតី   មិោត   សហុជាជ   ច  អភិននទនតិ អាគតំ ។ 

តញ្ថវ    ក្តបុញោមប ិ  អសាម    ញ្លាកា បរ ំគតំ  
បុញោ និ  បដិគគណហ នតិ  បិយ ំ ញាតិវ  អាគតំ ។ 

 

ពួក្ញាែិក្តី មិែតក្តី សំ្ឡាញ់ក្តី រដមងពរែក្អរនឹងបុរស្ដដល
លល ែគ្នន អស់្កាលយូរ មក្អំពី មាង យពោយសួ្ស្តី មក្ដល់ព ើយ 
យ៉ាងណាមិញ បុណយទំងឡាយ ដែង  ួលបុគ្គល  ដដលបាន
ព ើ្វបុណយ  យុែអំពីមនុស្សពលាក្ពនុះ ពៅកាន់ពលាក្ខ្លងមុខ្ ដូ 
ញាែិទំងឡាយ   ួលបុរស្ា ីស្ស្ឡាញ់ ព ើបមក្ដល់ ដូព ន្ ុះ
ឯង។  

 

(បិយវគគ វគគទ ី១៦ ចប់) 
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សតុតនតបដិក្  
ខុទទក្និកាយ   គាថាធមមបទ 

ញ្កាធវគគ វគគទី ១៧ មាន ៨ គាថា 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងែតតិយ ញ្ហញ  
ក ម្ ះករា ិណី កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

      ១. ញ្កាធំ  ជញ្ហ  វិបបជញ្ហយយ  មាន ំ

សញ្ញោ ជនំ     សពវមតិក្កញ្មយយ   
តោន មរបូសម ិ  មសជជមានំ 

  អក្ិញេនំ   ោនុបតនតិ   ទុកាខ   ។ 

 

បុគ្គលគួ្រលុះបង់ពស្ ក្ាីពរកា្ព ញ  គួ្រលុះបង់មានុះ
ព ញ  គួ្រក្នលងស្ពញ្ញា ជន្ម៌ទំងអស់្ព្លព ញ  ុក្ខទំង
ឡាយ ដែងមិនាប់តាមបុគ្គលដដលមិនាប់ជំពាក់្ក្នុង មនឹង
របូ  មិនមានកិ្ពលស្ាពរគ្ឿងក្ងវល់ព ុះពឡើយ ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុ មួយរូប 

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២. ញ្យា  ញ្វ  ឧបបតិតំ  ញ្កាធំ  រថំ  ភនតំវ  ធារញ្យ 

តមហ ំ សារថឹ  រពូមិ  រសមគិាគ ញ្ោ  ឥតញ្ោ  ជញ្ោ ។ 
 

 បុគ្គលណា   លែ់ពស្ ក្តីពរកា្  ដដលពក្ើែពឡើងព ើយ  
ដូ ស្អរថី ប់រថដដលកំ្ពុងពលឿនបាន     ែថ្នគ្ែ     ពៅបុគ្គល
ព ុះថ្នាស្អរថី  ជនពរដពីពនុះ  រគ្នន់ដែាអនក្កាន់ដខ្សបរ ( មិន
ដមនស្អរថីពឡើយ ) ។  

 
 
រពះគាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងឧតតរាឧាសិោ 

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៣. អញ្កាក ញ្ធន  ជិញ្ន  ញ្កាធំ    អសាធុំ  សាធុោ  ជិញ្ន 

ជិញ្ន    ក្ទរយិ ំ   ទាញ្នន        សញ្ចេោលកិ្វាទិនំ ។ 
 

បុគ្គលគ្បបីផ្លច ញ់មនុស្សពរកា្     ពោយពស្ ក្ាីមិនពរកា្ 
គ្បបីផ្លច ញ់មនុស្សអស្បបុរស្   ពោយស្បបុរស្  គ្បបីផ្លច ញ់មនុស្ស 
កំ្ណាញ់  ពោយការឲ្យ  គ្បបីផ្លច ញ់មនុស្សនិយយពាក្យមិនពិែ 
ពោយពាក្យពិែ។ 
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រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបញ្ហា របស់ 

រពះមហាកមាគគលាល ន កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៤.សចេំ ភញ្ណ ន ក្ញុ្ជឈយយ   ទជាជ   អបបសម ិ យាចិញ្ោ 

ឯញ្តហ ិ តីហ ិ ឋាញ្នហ ិ   គញ្ចឆ  ញ្ទវាន   សនតិញ្ក្ ។
  
បុគ្គលគួ្រពពាលពាក្យពិែ ១ មិនគួ្រពរកា្ ១ កាលពគ្សូ្ម

វែថុសូ្មបមីានែិ   ក៏្គួ្រឲ្យ ( តាមែិ  ) ១ បុគ្គលគ្បបីពៅពក្ើែក្នុង
សំ្ណាក់្ព វតាទំងឡាយ   បានពោយព ែុទំង ៣ ពនុះឯង ។ 

 
 

 
រពះគាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបញ្ហា ភិ ខុ   

ខដលភិ ខុទូលសួរ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

  

៥.អហសឹកា  ញ្យ  មុនញ្យា   និចេំ   កាញ្យន  សវំុោ 

ញ្ត  យនដិ  អចេុតំ  ឋានំ   យតថ    គោតវ   ន   ញ្សាចញ្រ ។ 

 

 ជនទំងឡាយណា  ាអនក្របាជា  មិនពបៀែពបៀនស្ែវដដ   
ស្រងួមព ើយពោយកាយទវ រ  ( ាពដើម ) ានិ ច ជនទំងឡាយ
ព ុះ  រដមងពៅកាន់ស្អថ នសួ្គ៌្ដ៏មិនដរបរបួល ាស្អថ នដដលពគ្
ពៅដល់ព ើយ  ដែងមិនពស្អក្ស្អា យ  ។ 
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គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនាងបុណាា ទសី 

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

   

៦.សទា   ជាគរមាោនំ          អញ្ោរោត នុសកិ្ខិនំ 
និព្ចវ នំ     អធិមុោត នំ      អតថំ  គចឆនដិ  អាសវា  ។ 
 

 អាស្វៈទំងឡាយរបស់្បុគ្គល      អនក្ភ្ញា ក់្រឭក្ស្ពវកាល 
ាអនក្សិ្ក្ាដរែសិ្កាខ   ទំងដថងទំងយប់  មាន ិែត ុុះស្ ប់កាន់
រពុះនិពាវ ន    ដែងដល់នូវការតំាងពៅមិនបានពឡើយ ។ 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងអតុលឧាស  

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

៧. ញ្បាោណញ្មតំ    អតុល      ញ្នតំ     អជជតោមិវ 

និនទនតិ     តុណហិ មាសនីំ            និនទនតិ    ពហុភាណិនំ 
មិតភាណិមប ិ  និនទនដិ   នតថិ    ញ្លាញ្ក្    អនិនទិញ្ោ ។ 

ន ចាហុ   ន   ច   ភវិសសតិ    ន   ញ្ចតរហ ិ   វិជជតិ 
ឯក្នតំ  និនទិញ្ោ  ញ្បាញ្សា    ឯក្នដំ  វា  បសសំញិ្ោ ។ 

 

មាន លអែុលៈ  ការែិុះពដៀលនឹងការស្រពស្ើរពនុះ   ារបស់្ 
បូនណ  ការែិុះពដៀលនឹងការស្រពស្ើរពនុះ មិនដមនព ើបនឹងពក្ើែ
ពឡើងក្នុងដថងពនុះព   (ពរពាុះថ្ន ) ជនទំងឡាយ    ដែងនិ ទ បុគ្គល 
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អនក្អងគុយពស្ងៀមក៏្មាន  និ ទ បុគ្គលអនក្និយយពរ ើន        ក៏្មាន 
និ ទ បុគ្គលអនក្និយយលមមរបមាណ ក៏្មាន (អនក្ណាៗ ក៏្ពោយ)
ក្នុងពលាក្  ដដលមិនរែូវពគ្និ ទ គ្នម នពឡើយ  បុគ្គលដដលរែវូពគ្
និ ទ ដែមា៉ាង  ឬរែូវពគ្ស្រពស្ើរដែមា៉ាង  មិនដមនមានមក្ព ើយ
ដែក្នុងអែីែព  នឹងមានពៅក្នុងអ គ្ែក៏្ព  មានដែក្នុងប ចុបបនន
ពនុះក៏្ព  ។ 
 

យញ្ញេ    វិញោូ   បសសំនតិ     អនុវិចេ   សញុ្វ    សញុ្វ 

អចឆិនទវុតតឹ      ញ្មធាវឹ              បញោ សលីសមាហតិំ   
ញ្នក្ខំ   ជញ្មាព នទញ្សសវ  ញ្កា      តំ      និនទិតុមរហតិ   
ញ្ទវាបិ   នំ   បសសំនតិ    រពហមុោប ិ  បសសំញិ្ោ ។ 

 

ពបើអនក្របាជាទំងឡាយ  ស្ពងកែពមើលនល់ ៗ ដថង  ព ើយ
ស្រពស្ើរបុគ្គលណា  ដដលាអនក្របរពឹែតមិនោ ់  មានរបាាា  
មាន ិែតដមកល់ខ្លជ ប់ក្នុងបញ្ញា នឹងសី្ល  អនក្ណាគួ្រនឹងនិ ទ បុគ្គល
ដដលដូ ាពឆ្ងត រដនមាស្ជពមាព ន ព ុះបាន សូ្មបីព វតានឹង
មនុស្សទំងឡាយ ក៏្ស្រពស្ើរបុគ្គលព ុះ ទំងរព មក៏្ស្រពស្ើរ
(ដូ គ្នន )  ។ 
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គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងឆពវគគិយភិ ខុ  
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ៨.កាយបបញ្កាបំ  រញ្ក្ខយយ  កាញ្យន  សវំុញ្ោ សយិា 

 កាយទុចេរតិំ    ហោិវ  កាញ្យន   សចុរតិំ     ចញ្រ 

 វចីបញ្កាបំ     រញ្ក្ខយយ     វាចាយ   សវំុញ្ោ  សយិា 

 មញ្ោបញ្កាបំ   រញ្ក្ខយយ    មនសា    សវំុញ្ោ   សយិា 

 មញ្ោទុចេរតិំ    ហោិវ         មនសា    សចុរតិំ       ចញ្រ 

 កាញ្យន  សវំុោ   ធីោ    អញ្ថា  វាចាយ    សវំុញ្ោ 

 មនសា   សវំុញ្ោ  ធីោ  ញ្ត   ញ្វ   សបុរសិវំុោ ។ 
 

 បុគ្គលគ្បបីរក្ានូវការក្ពរមើក្កាយ   គ្បបីស្រងួមកាយ    
គ្បបីលុះបង់កាយ ុ ចរែិ   គ្បបីរបរពឹែតកាយសុ្ រែិ    គ្បបីរក្ា
នូវការក្ពរមើក្វា្   គ្បបីស្រងមួវា្   គ្បបីលុះបង់វ ី ុ ចរែិ  
គ្បបីរបរពឹែតវ ីសុ្ រែិ គ្បបីរក្ានូវការក្ពរមើក្ ិែត   គ្បបីស្រងមួ
 ិែត   គ្បបីលុះបងមព  ុ ចរែិ    គ្បបីរបរពឹែតមព សុ្ ចរែិ     អនក្ 
អនក្របាជាទំងឡាយ  បានស្រងមួ ិែតព ើយ  ពលាក្ទំងព ុះឯង  
ពឈាម ុះថ្ន  ស្រងួមព ើយពោយរបដព  ។ 
 

(ញ្កាធវគគ វគគទី ១៧ ចប់) 
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សតុតនតបដិក្  
ខុទទក្និកាយ   គាថាធមមបទ 

មលវគគ វគគទី ១៨ មាន  ១២ គាថា 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបុរតរបស់បុរស 

អន សមាល បក់គា កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

  ១. បណឌុ បលាញ្សាវទានិស ិ

  យមបុរសិាបិ  ច  ញ្ត  ឧបដាិោ 

  ឧញ្យោគមុញ្ខ   ច   តិដាស ិ

  បាញ្ថយយមប ិ ច  ញ្ត  ន  វិជជតិ ។ 
 

  ញ្សា     ក្ញ្ោហ ិ   ទីបមតតញ្ោ 

  ខិបប ំ វាយម  បណឌិ ញ្ោ  ភវ 

  និទធនតញ្លា            អនងគញ្ោ 

  ទិពវំ      អរយិភូមិញ្មហសិ ិ  ។ 
 

  ឧបនីតវញ្យា       វទានិស ិ 
  សមបយាញ្ោស ិ យមសស  សនដិក្ ំ

  វាញ្សាបិ   ច   ញ្ត   នតថិ    អនដោ 

  បាញ្ថយយមប ិ  ច  ញ្ត  ន វិជជតិ ។ 
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  ញ្សា     ក្ញ្ោហ ិ      ទីបមតតញ្ោ 

  ខិបប ំ វាយាម   បណឌិ ញ្ោ   ភវ 

  និទធនតមញ្លា            អនងគញ្ោ 

  ន   បុន  ជាតិជរ ំ  ឧញ្បហសិ ិ។ 
 

 ឥឡូវពនុះ  ខ្លួនអនក្ដូ ស្លឹក្ព ើ ំុព ើយ  ទំងពួក្បុរស្
របស់្យមនជរបាក្ដ  ដល់អនក្ព ើយ   ខ្លួនអនក្តំាងពៅក្នុងមាែ់
ដនពស្ ក្ាីវ ិស្   សូ្មបីពស្បៀងគឺ្កុ្ស្លរបស់្អនក្  ក៏្មិនទន់
មានពឡើយ   ។ 

អនក្ ូលព្វើកុ្ស្លា ីពឹងស្រមាប់ខ្លួនពៅ   ូលពាយម
ឲ្យឆ្ងប់ពៅ  ូរាអនក្របាជាពៅ ពបើអនក្( ព្វើយ៉ាងពនុះព ើយ  )  នឹង
ពៅាអនក្ក្មាច ែ់បង់មនទិលបាន   មិនមាន ី ួលគឺ្កិ្ពលស្   និង
ដល់នូវភូមិរបស់្រពុះអរយិៈ  ដូ ា ិពវបាន ។ 

 ឥឡូវពនុះ  ខ្លួនអនក្រែូវជន ូលដល់ព ើយ  ាអនក្ពរៀប
ដំពណើ រពៅកាន់ស្មាន ក់្យមនជ   មួយព ៀែ    ីសំ្ ែ ព ល ុះ  មិន
មានដល់អនក្ព      សូ្មបីពស្បៀង  ក៏្មិនមានដល់អនក្  ។ 

 អនក្ ូរព្វើ ីពឹងស្រមាប់ខ្លួនពៅ   ូរពាយមឲ្យឆ្ងប់ពៅ  
 ូរាអនក្របាជាពៅ  ពបើអនក្  ( ព្វើយ៉ាងពនុះព ើយ )  នឹងពៅាអនក្
ក្មាច ែ់បង់មនទិលបាន    មិនមាន ី ួលគឺ្កិ្ពលស្    នឹងមិនរែូវ
 ូលពៅកាន់ាែិ  ជន  ពា្ិ  មរណៈ  ព ៀែពឡើយ  ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរ  មណ៍មាន   ់
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ២.អនុញ្ពវន ញ្មធាវី  ញ្ថាក្ំ  ញ្ថាក្ំ ខញ្ណ  ខញ្ណ 

 ក្មាម ញ្ោ    រជតញ្សសវ    និទធញ្ម   មលមតតញ្ោ   ។ 
 

 អនក្មានរបាាា  គួ្រក្មាច ែ់បង់មនទិលរបស់្ខ្លួនបនាិ មាង ៗ  
នល់ ៗ  ខ្ណៈ ពោយលំោប់  ដូ ាងមាស្  ជំរុះស្នឹម ឬដរ ុះ
របស់្មាស្ដូព ន្ ុះ  ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះតិសសកតេរ 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

  ៣. អយសា   វ   មល ំ សមុដាិត ំ

  តទុដ្ឋា យ     តញ្មវ       ខាទតិ 
  ឯវំ     អតិញ្ធានចារនិំ     សានិ   

ក្មាម និ      នយនដិ       ទុគគតឹ  ។ 
 

ដរ ុះពក្ើែអំពីដដក្  លុុះពក្ើែអំពីដដក្ព ុះព ើយ  ដែងសីុ្
ដដក្ព ុះវញិ  យ៉ាងណាមិញ     ក្មមទំងឡាយរបស់្ខ្លួន   ដែង
 ំបុគ្គលអនក្របរពឹែតក្នលងបញ្ញា ាពរគ្ឿងជរមុះ ិែត  ឲ្យពៅកាន់
 ុគ្គែិ ក៏្យ៉ាងព ុះដដរ  ។ 
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គាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងកលាឡុទយភិី ខុ 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ៤. អសជាយមញ្លា   មោត         អនុដ្ឋា នមលា   ឃោ 

មល ំ  វណណ សស   ញ្កាសជជំ    បមាញ្ទា  រក្ខញ្ោ  មល ំ។ 

 
 

មនតទំងឡាយ មានការមិនស្អវ ្ាយន៍ ាមនទិល ផទុះទំង
ឡាយមានការមិនដថទំ  ាមនទិល ពស្ ក្តីខ្ជិល ាមនទិលរបស់្
ពណ៌ស្មបុរ ពស្ ក្ាីរបមា  ាមនទិលរបស់្បុគ្គលអនក្រក្ា  ។ 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងអញ្ញរត ុលបុរត 

កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៥.មលតិថិយា     ទុចេរតិំ           មញ្ចឆរ ំ ទទញ្ោ      មល ំ

 មលា   ញ្វ  បាបកា  ធមាម       អសម ឹ ញ្លាញ្ក្   បរមហិ   ច 

 តញ្ោ    មលា    មលតរ ំ         អវិជាជ     បរមំ      មល ំ

 ឯតំ   មល ំ  បហោតវ ន     និមមលា   ញ្ោថ  ភិក្ខញ្វា  ។ 
 

 ការរបរពឹែាអារក្ក់្  ាមនទិលរបស់្ស្តស្តី  ពស្ ក្ាីកំ្ណាញ់
ាមនទិលរបស់្អនក្ឲ្យ  ្ម៌អារក្ក់្ទំងឡាយ  ាមនទិល ក្នុង
ពលាក្ពនុះនឹងពលាក្ខ្លងមុខ្  ្មមាែាមនទិលដ៏ពលើស្លុប  
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

ាងមនទិលទំងពនុះ គឺ្អវាិជ ាមនទិលដ៏ដរក្ដលង  មាន លភិក្ខុ
ទំងឡាយ  អនក្ទំងឡាយ   ូរលុះមនទិលទំងពនុះព ញ   ូរកំុ្ា
អនក្មានពឡើយ ។ 

 
 

 
 

 គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងចូឡារភិី ខុ 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៦.សជុីវំ    អហរិញិ្ក្ន      កាក្សញូ្រន   ធំសោិ 

 បក្ខនទិោ   បគញ្ពភន      សងកិលញិ្ដាន   ជីវិតំ  ។ 

 ហរិមីោ   ច  ទុជជីវំ       និចេំ      សចុិគញ្វសោិ 

 អលញី្នោបគញ្ពភន   សទុាធ ជីញ្វន  បសសញ្ោ ។ 

 

បុគ្គលអនក្មិនមានពស្ ក្ាីពអៀនខ្លម ស្  ពក្លៀវកាល ដូ ស្ែវដក្អក្    
ក្មាច ែ់បង់គុ្ណរបស់្អនក្ដដ   ាអនក្ឈាល នពាន ( យក្មុខ្ ) 
ាអនក្ព នើស្ នង   ាមនុស្សពៅ មង      រស់្ពៅពោយង្វយ ។  
   ំដណក្បុគ្គលអនក្មានពស្ ក្ាីពអៀនខ្លម ស្ ដស្វងរក្អំពពើលអ
ានិ ច  មិនពឡុះពឡាុះមិនព នើស្ នង   រស់្ពៅពោយក្មមដ៍
បរសុិ្ ធ  អនក្ព ើញរែូវ  រស់្ពៅពោយលំបាក្  ។ 
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គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងឧាស  ៥ នា  ់
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 

 ៧.ញ្យា  បាណមតិមាញ្បតិ     មុសាវាទញេ  ភាសតិ  
 ញ្លាញ្ក្     អទិននំ     អាទិយតិ     បរទារញេ       គចឆតិ 
 សោុញ្មរយបានញេ      ញ្យា      នញ្ោ     អនុយញុជតិ 
 ឥញ្ធវញ្មញ្សា   ញ្លាក្សម ឹ    មូល ំខណតិ  អតតញ្ោ ។ 

 ឯវំ  ញ្ភា  បុរសិ  ជាោហ ិ     បាបធមាម    អសញោោ 

 មា  នំ  ញ្លាញ្ភា  អធញ្មាម   ច     ចិរ ំ ទុកាខ យ  រនធយុ ំ ។ 

   
ជនណាស្មាល ប់ស្ែវផង  និយយពាក្យកុ្ ក្ផង  កាន់

យក្វែថុដដលពគ្មិនបានឲ្យ ក្នុងពលាក្ផង  ពស្ពរបពនធរបស់្អនក្
ដដ ផង   ជនណាផឹក្ ឹក្សុ្ន និងពមរយ័ផង   ជនព ុះឯង
ពឈាម ុះថ្ន គ្នស់្រពំលើងឫស្គ្ល់ខ្លួន  ក្នុងពលាក្ពនុះ ពោយពិែ ។ 
 មាន លបុរស្ដ៏ ពរមើន  អនក្ ូរដឹងយ៉ាងពនុះថ្ន ជនទំង-
ឡាយមាន្ម៌ដ៏លាមក្  រដមងមិនាអនក្ស្រងមួដូព នុះ  ពលាភៈ 
នឹងស្ភ្ញពមិនដមន្ម៌ គឺ្ ពទស្ៈ  ូរកំុ្ពបៀែពបៀនអនក្ ឲ្យបាន
ពស្ ក្ាី ុក្ខអស់្កាលយូរពឡើយ  ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុ ាំកលាះក ម្ ះតិសសាៈ 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ៨.ទទាតិ  ញ្វ  យថាសទធំ      យថាបសាទនំ     ជញ្ោ 

 តតថ   ញ្យា  មងកុញ្ោ  ញ្ោតិ    បញ្រស ំ    បានញ្ភាជញ្ន 

 ន  ញ្សា  ទិវា  វា  រតតឹ  វា      សមាធឹ    អធិគចឆតិ  ។ 

 យសស   ញ្ចតំ   សមុចឆិននំ         មូលឃចឆំ        សមូហតំ 
 ស  ញ្វ   ទិវា   វា  រតតឹ  វា     សមាធឹ    អធិគចឆតិ  ។ 
 

ជន រមមងឲយតាម ទធ   តាមស ចក្ដីរជោះថ្លល   បុគ្គល    
ជាអនក្សអៀនខ្ជម  ក្នុងទឹក្នឹងសោជនទាំងឡាយដទទ  ជនស ោះ  
រមមងមិនាន មាធិចិត្ត  ក្នុងសវោទថា  ឬក្នុងសវោយប់ស ើយ  ។ 
 លុោះមត្ស ចក្ដីសអៀនខ្ជម  ស ោះ    បុគ្គល   ានផ្ចដ ច់ផដិល
ដក្ស ើង  សធវើឲយមានឫ គ្ល់ដាច់ស ើយ  បុគ្គលស ោះឯង  សទើប
ាន មាធិចិត្ត   ក្នុងសវោទថា ឬ ក្នុងសវោយប់   ។ 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងឧាស  ៥ នា  ់
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៩.នតថិ   ោគសញ្មា  អគគិ     នតថិ  ញ្ទាសសញ្មា   គញ្ោ 

នតថិ   ញ្មាហសមំ   ជាល ំ   នតថិ   តោហ សមា   នទី  ។ 

 ពភលើងពស្មើពោយនគ្ៈ មិនមាន  ការ្ប់ពស្មើពោយពទស្ៈ
មិនមាន  បណាា ញពស្មើពោពមា ៈ មិនមាន ស្ទឹងពស្មើពោយែណាហ   
មិនមាន  ។ 
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គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងកមណឌ  កសដឋ ី
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១០.សទុសស ំ   វជជមញ្ញោស ំ   អតតញ្ោ    បន    ទុទទស ំ

បញ្រស ំ  ហ ិ   ញ្សា  វជាជ និ     ឱបុោតិ       យថាភុស ំ

អតតញ្ោ   បន   ធាញ្ទតិ      ក្លវឹ   ក្ិតវា   សញ្ឋា ។ 
 

 ពទស្របស់្ពួក្ជនដដ   ព ើញបានពោយង្វយ   ំដណក្
ពទស្របស់្ខ្លួន   ព ើញបានពោយលំបាក្    ពរពាុះថ្ន    បុគ្គល
ព ុះ  ពនយពទស្ទំងឡាយ   ំពពាុះពួក្ជនដដ     ដូ បុគ្គល
ពនយអង្វក មដូព ន្ ុះ ដែថ្ន រដមងបិ បំាងពទស្របស់្ខ្លួន ុក្     
ដូ រពានបក្សបិី បាំងអែថភ្ញព  ពោយវែថុស្រមាប់បិ បំាង( មាន
ដមក្ព ើាពដើម )  ដូព ន្ ុះ  ។ 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងឧជានសញ្ញិ កតេរ 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

១១.បរវជាជ នុបសសសិស       និចេំ     ឧជានសញោ ញិ្ោ 

 អាសវា  តសស  វឌឍនដិ  អាោ  ញ្សា  អាសវក្ខយា ។ 
 

 កាលបុគ្គល  គ្យលល ពំមើលពទស្របស់្អនក្ដដ    ារបរក្ែី 
មានការស្មាគ ល់ព ែុក្នុងការពពាលពទស្  ( អនក្ដដ  )    ានិ ច 
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ារបរក្ែី  អាស្វៈ  ទំងឡាយ    របស់្បុគ្គលព ុះ   ដែង ពរមើន 
បុគ្គលព ុះពឈាម ុះថ្ន ឋិែពៅឆ្ងង យអំពី្ម៌ាពរគ្ឿងអស់្អាស្វៈ។ 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងសុភទទបរ ិវ ជ  
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១២.អាកាញ្សវ   បទំ  នតថិ   សមញ្ោ នតថិ  ព្ចហញិ្ោ 

 បបញេ ភិរញ្ោ   បជា        និបបបញេ      តថាគោ  ។ 

 អាកាញ្សវ  បទំ   នតថិ   សមញ្ោ  នតថិ    ព្ចហហញិ្ោ 

 សង្កខ ោ    សសសោ   នតថិ       នតថិ     ពុទាធ នមិញជតិំ  ។ 
 

 ស្អន មពជើង  ក្នុងអាកាស្   មិនមាន     ស្មណៈខ្លងពរដ 
មិនមាន  ពួក្ស្ែវពរែក្អរព ើយ    ក្នុង្ម៌ាពរគ្ឿងយឺែយូរ  
រពុះែថ្នគ្ែទំងឡាយ   មិនមាន្ម៌ាពរគ្ឿងយឺែយូរពឡើយ ។ 
ស្អន មពជើង  ក្នុងអាកាស្   មិនមាន  ស្មណៈខ្លងពរដ  មិនមាន 
ស្ង្វខ រទំងឡាយារបស់្ព ៀង  មិនមាន រពុះពុ ធទំងឡាយ  មិន
មាន កិ្ពលស្ាពរគ្ឿងញាប់ញ័រព   ។ 
 

(មលវគគ វគគទី ១៨ ចប់) 
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សតុតនតបដិក្  
ខុទទក្និកាយ   គាថាធមមបទ 

  ធមមដាវគគ វគគទី ១៩ មាន ១០គាថា 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងមហាអាមាតយ 
អន វនិិចឆយ័ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ១.ន ញ្តន  ញ្ោតិ  ធមមញ្ដ្ឋា   ញ្យនតថំ  សហសា  នញ្យ 

 ញ្យា  ច  អតថំ  អនតថញេ   ឧញ្ភា  និញ្ចឆយយ  បិណឌ ញ្ោ ។ 

 អសាហញ្សន     ធញ្មមន       សញ្មន     នយតី     បញ្រ  
 ធមមសស     គុញ្ោត    ញ្មធាវី     ធមមញ្ដ្ឋា តិ    បវុចេតិ  ។ 
 

 បុគ្គលកាែ់ពស្ ក្ាីពោយអារក្ក់្  ពោយស្អរព ែុណា  
ពឈាម ុះថ្ន  ាអនក្តំាងពៅក្នុង្ម៌  ពោយព ែុព ុះ  មិនទន់
បានព  លុុះរតាដែបុគ្គលណា ាបណឌិ ែកាែ់ពស្ ក្ាីទំងពីរ គឺ្
ពស្ ក្ាីពិែ  នឹងពស្ ក្ាីមិនពិែ  ដណ ំជនទំងឡាយដដ  
ពោយមិនអារក្ក់្  ពោយស្អរ្ម៌តាមស្មគួ្រ  ( ដល់ពទស្ )    
បុគ្គលព ុះ  ពឈាម ុះថ្ន  ាអនក្មានរបាាា រក្ា្ម៌ ព ើបពៅថ្ន  
អនក្តំាងពៅក្នុង្ម៌  ។ 
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គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងឆពវគគិយភិ ខុ  
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២. ន  ញ្តន  បណឌិ ញ្ោ  ញ្ោតិ  យាវោ ពហុ ភាសតិ 
 ញ្ខមី     អញ្វរ    អភញ្យា      បណឌ ញ្ោតិ   បវុចេតិ  ។ 
 

 បុគ្គលនិយយពរ ើន ពោយព ែុមានរបមាណប៉ាុណាណ
ពឈាម ុះថ្នាបណឌិ ែ  ពោយព ែុមានរបមាណប៉ាុពណាណ ុះ មិនទន់
បានព    លុុះរតាដែបុគ្គលដដលមានពស្ ក្ាីពក្សម   មិនមានពពៀរ   
មិនមានភ័យ  ព ើបពៅថ្ន  បណឌិ ែបាន ។ 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងឯ ុទនកតេរ 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

 ៣. ន  ោវោ  ធមមធញ្ោ       យាវោ  ពហុ   ភាសតិ 
 ញ្យា   ច  អបបមប ិ  សោុវ ន      ធមមំ  កាញ្យន  បសសតិ 
 ស  ញ្វ  ធមមធញ្ោ    ញ្ោតិ     ញ្យា  ធមមំ នបបមជជតិ ។ 
 
 

 បុគ្គលនិយយពរ ើន  ពោយព ែុមានរបមាណប៉ាុណាណ   
ពឈាម ុះថ្នាអនក្រ រ ង់្ម៌   ពោយព ែុមានរបមាណប៉ាុពណាណ ុះ  
មិនទន់បានព    លុុះរតាដែបុគ្គលណា   ស្អា ប់ពុ ធវ នៈ   សូ្មបី
មានរបមាណែិ ព ើយ      ព ើញ្ម៌ពោយ មកាយគឺ្ ិែតបាន 
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បុគ្គលព ុះព ើបពឈាម ុះថ្នាអនក្រ រ ង់្ម៌ បុគ្គលណា មិន
ពមើលង្វយ្ម៌    បុគ្គលព ុះឯង   ពឈាម ុះថ្នាអនក្រ រ ង់្ម៌  ។ 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះល ុណែ   

ភទទិយកតេរ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

 ៤. ន  ញ្តន  ញ្ថញ្ោ  ញ្ោតិ     ញ្យនសស  បលតិំ  សញិ្ោ 

 បរបិញ្កា   វញ្យា  តសស     ញ្មាឃជិញ្ោហ តិ  វុចេតិ  ។ 

 យមហិ  សចេញេ   ធញ្មាម    ច  អហងឹសា សញោញ្មា ទញ្មា 

 ស ញ្វ  វនតមញ្លា   ធីញ្ោ     ញ្សា  ញ្ថញ្ោតិ  បវុចេតិ ។ 

 

 បុគ្គលមានក្ាលស្កូវព ើយ   ពោយព ែុណា  ពឈាម ុះថ្ន
ាពថរៈ  ពោយព ែុព ុះមិនទន់បានព   វយ័របស់្បុគ្គលព ុះ
្ស់្រជលុព ើយ  ពៅថ្ន ្ស់្ាពមា ៈ ។ លុុះរតាដែ  ស្ ចៈ
ផង  ្ម៌ផង ការមិនពបៀែពបៀនផង ការស្រងមួផង  ការ ូ ម ន
ខ្លួនផង មានក្នុងបុគ្គលណា  បុគ្គលព ុះឯងាអនក្មានមនទិល
ខ្លជ ក់្ព្លព ើយ      ាអនក្មានរបាាា    ព ើបពៅថ្ន ពថរៈ  ។ 
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គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុ ករចើនរូប 

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

 ៥. ន   វាក្ករណមញ្តតន      វណណ ញ្បាក្ខរោយ    វា 

 សាធុរញូ្បា  នញ្ោ ញ្ោតិ    ឥសសកុ្ី  មចឆរ ី សញ្ឋា ។ 

 យសស   ញ្ចតំ   សមុចឆិននំ        មូលឃចឆំ    សមូហតំ 
 ស  វនតញ្ទាញ្សា  ញ្មធាវី    សាធុរញូ្បាតិ  វុចេតិ  ។ 
 

 បុគ្គលមានពស្ ក្ាីឫស្ា    មានពស្ ក្ាីកំ្ណាញ់  ាអនក្
អួែអាង  ពឈាម ុះថ្នាមនុស្សលអ   ពោយព ែុរែឹមដែព្វើការ
និយយពាក្យ (លអ)  ឬ ពោយភ្ញពាអនក្មានស្មបុរា ីគ្នប់ ិែត   
ក៏្មិនទន់បានព  ។  លុុះរតាដែពទស្ាែិ    មានឫស្ាាពដើម-
ពនុះ  បុគ្គលណាបានផ្លា  ់ផាិលដក្ពឡើង     ព្វើឲ្យមានឫស្គ្ល់
ោ ់ព ើយ      បុគ្គលព ុះ    ាអនក្មានពទស្ៈខ្លជ ក់្ព្លព ើយ  
ាអនក្មានរបាាា    ព ើបពៅថ្នមនុស្សលអបាន  ។ 
 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុ ក ម្ ះ តេ ាៈ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៦.ន មុណឌ ញ្ក្ន   សមញ្ោ    អពវញ្ោ  អលកិ្ំ  ភណំ 

 ឥចាឆ ញ្លាភសមាបញ្ោន     សមញ្ោ   ក្ឹ  ភវិសសតិ ។ 

 ញ្យា  ច  សញ្មតិ  បាបានិ    អណំុថូលានិ   សពវញ្សា 

 សមិតោត    ហ ិ  បាបានំ       សមញ្ោតិ   បវុចេតិ  ។ 
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 បុគ្គល មិនបានពឈាម ុះថ្នាស្មណៈ  ពោយភ្ញពាអនក្
មានក្ាលរែពង្វលព    បុគ្គលអនក្មិនមានសី្លវែត និង្ុែងគវែត  
ពពាលដែពាក្យពឡុះពឡាុះ របក្បពោយពស្ ក្ាីរបាថ្នន នឹងពលាភៈ    
ពឈាម ុះថ្ន  ាស្មណៈដូ ពមា បាន   ។    

លុុះរតាដែបុគ្គលណា រមាង ប់បាបទំងឡាយទំងែូ ទំង្ំ     
ពោយរបការទំងពួងបាន  ព ើបពៅថ្នស្មណៈ     ពរពាុះបាប
ទំងឡាយ  ដដលបុគ្គលព ុះរមាង ប់បានព ើយ  ។ 

 
 

 
 
 

គាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរ  មណ៍មាន   ់

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

 

 ៧.ន  ញ្តន  ភិក្ខ ុ ញ្សា ញ្ោតិ    យាវោ  ភិក្ខញ្ត  បញ្រ 

 វិស ំ ធមមំ  សមាទាយ       ភិក្ខ ុ ញ្ោតិ  ន  ោវោ ។ 

 ញ្យាធ បុញោញេ   បាបញេ    ព្ចញ្ហោវ    រពហមចរយិាវា 

 សង្កខ យ   ញ្លាញ្ក្  ចរតិ     ស  ញ្វ   ភិក្ខតូិ    វុចេតិ  ។ 
 

បុគ្គលណា  ពដើរសូ្មជនទំងឡាយដដ     ពោយព ែុ
រែឹមណា  បុគ្គលព ុះ មិនបានពឈាម ុះថ្នាភិក្ខុ  ពោយព ែុរែឹម
ព ុះព   បុគ្គលស្មាទន្ម៌ាពិស្  ពឈាម ុះថ្នាភិក្ខុ ពោយ
ព ែុរែឹមដែការពដើរសូ្មប៉ាុពណាណ ុះ  មិនទន់បានព   ។    
 លុុះរតាដែបុគ្គលណា  ក្នុងពលាក្ពនុះ បនាែ់បុណយនឹង
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បាបព ញព ើយ ាអនក្មានការរបរពឹែតដ៏របពស្ើររតា ់ពៅក្នុង
ពលាក្ពោយពស្ ក្ាីព ុះដឹង បុគ្គលព ុះឯង ព ើបពៅថ្ន ាភិក្ខុ។ 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងតិរ ិ េយ 

កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

 

៨.ន ញ្មាញ្នន  មុនិ ញ្ោតិ      មូឡហរញូ្បា     អវិទទស ុ

 ញ្យា  ច  តុលវំ  បគគយហ       វរមាទាយ   បណឌិ ញ្ោ 

 បាបានិ   បរវញ្ជជតិ      ស    មុនិ ញ្តន   ញ្សា    មុនិ 
 ញ្យា   មុោតិ   ឧញ្ភា ញ្លាញ្ក្   មុនិ ញ្តន បវុចេតិ ។ 
 

បុគ្គលមានស ចក្ដីវសងវង ជាធមមតា មិនមានោរសចោះដឹង  
មិនានស ម្ ោះថ្លជាមុនី   សដាយោពជាអនក្ស ាៀមសទ   លុោះរតា
មត្បុគ្គល   ជាបណឌិ ត្ោន់យក្ធម៌ដ៏របស ើរ  សវៀវ្ក្ាប
ទាំងឡាយ  ដូចបុគ្គលោន់ជញ្ជ ីងស ើយថលឹងដូស ន្ ោះ   បុគ្គលស ោះ
សទើបស ម្ ោះថ្លជាមុនី  សដាយោពជាអនក្ស ាៀមស ោះាន  បុគ្គល
   ដឹងរបសយាជន៍ទាំងពីរ  ក្នុងសោក្  បុគ្គលស ោះសៅថ្ល  មុនី 
សដាយស តុ្ស ោះ ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរ នសនទូច 

ក ម្ ះអរយិាៈ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

៩.ន ញ្តន  អរញិ្យា  ញ្ោតិ   ញ្យន  បាោនិ  ហសឹតិ 
 អហសឹា    សពវបាោនំ      អរញិ្យាតិ     បវុចេតិ   ។ 



130                         ព្រះរទុ្ធគាថា
  

ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

 

បុគ្គលពបៀែពបៀនស្ែវទំងឡាយ ពោយព ែុណា  មិន
បានពឈាម ុះថ្ន      ាអរយិៈពោយព ែុព ុះព      បុគ្គលដដល
ែថ្នគ្ែពៅថ្ន  អរយិៈ  ពរពាុះមិនពបៀែពបៀនស្ែវទំងពួង ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុ ករចើនរូប 

កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 
 

 ១០. ន  សលីពវតមញ្តតន        ពហុសញ្ចេន  វា  បន 

 អថ   វា  សមាធិលាញ្ភន      វិវិតតសយញ្នន   វា 

 ផុសាមិ          ញ្នក្ខមមសខុំ            អបុថុជជនញ្សវិតំ 
 ភិក្ខ ុ   វិសោសមាបាទិ    អបបញ្ោត    អាសវក្ខយ ំ។ 
 
 

មាន លភិក្ខុ    ពបើភិក្ខុមិនទន់ដល់នូវការអស់្អាស្វៈព     កំុ្-
អាល ុក្ ិែតពោយគុ្ណរែឹមដែសី្លនឹងវែត ឬពោយភ្ញពាអនក្
ព ុះដឹងពរ ើនពឡើយ  មួយព ៀែ  ពោយការបានស្មា្ិ   ឬពោយ
ការពដក្ក្នុង ីស្អង ែ់      ឬក៏្ពោយគុ្ណមានរបមាណប៉ាុពណណុះថ្ន 
អាតាម អញ  ពាល់រែវូពនក្ខមមសុ្ខ្  ដដលបុថុជជនមិនដដលជួប
របស្ពវ    ដូព នុះពឡើយ  ។ 

 

(ធមមដាវគគ វគគទី ១៩ ចប់) 
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សតុតនតបដិក្  
ខុទទក្និកាយ   គាថាធមមបទ 

មគគវគគណណ ោ វគគទី ២០ មាន ១០គាថា 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុ៥០០ រូប 

កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ១.មគាគ នដាងគិញ្កា  ញ្សញ្ដ្ឋា         សចាេ នំ  ចតុញ្ោ  បទា 

 វិោញ្គាគ   ញ្សញ្ដ្ឋា   ធមាម នំ       ទិបទានញេ      ចក្ខមុា 

 ឯញ្សវ  មញ្គាគ   នតថញ្ញា     ទសសនសស  វិសទុធិយា ។ 

 ឯតញហ  ិ តុញ្មហ  បដិបជជថ      មារញ្សសតំ   បញ្មាហនំ 
 ឯតញហ  ិ តុញ្មហ   បដិបោន      ទុក្ខសសនដំ    ក្រសិសថ  ។ 

 អកាខ ញ្ោ  ញ្វា  មយា  មញ្គាគ    អញោ យ    សលលសតថន ំ

 តុញ្មហហ ិ ក្ិចេំ   អាតបប ំ         អកាខ ោញ្ោ    តថាគោ 

 បដិបោន    បញ្មាក្ខនដិ         ឈាយញិ្ោ    មារពនធោ ។ 
   

ផលូវមានអងគ ៨  របពស្ើរាងផលូវទំងឡាយ   ប ៤ គឺ្ អរយិ 
ស្ ចៈ   របពស្ើរាងស្ ចៈទំងឡាយ  វនិគ្្ម៌របពស្ើរាង្ម៌
ទំងឡាយ   មួយព ៀែរពុះែថ្នគ្ែមាន ក្ខុ  របពស្ើរាងស្ែវ
ព វបា ទំងឡាយ      ផលូវពនុះឯងរបរពឹែតពៅពដើមបីពស្ ក្ាីបរសុិ្ ធ 
ដន ស្សនៈ  ផលូវដដ មិនមានព  ។  
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ពរពាុះព ែុព ុះ  អនក្ទំងឡាយ    ូរពដើរពៅកាន់ផលូវព ុះ    
ផលូវព ុះាផលូវញុាងំមារឲ្យវពងវង     អនក្ទំងឡាយពដើរពៅកាន់ផលូវ
ព ុះព ើយ  អា នឹងព្វើឲ្យផុែ ុក្ខបាន ។ ផលូវពនុះព ើយ  ដដល
ែថ្នគ្ែដឹងថ្ន  ាផលូវក្មាច ែ់បង់នូវស្រ   របាប់ដល់អនក្ទំងឡាយ     
ពស្ ក្ាីពាយម   ញុាំងកិ្ពលស្ឲ្យពដា ស្ពវ     អនក្ទំងឡាយ
គ្បបីព្វើ  រពុះែថ្នគ្ែទំងឡាយ   រគ្នន់ដែាអនក្របាប់   ជន
ទំងឡាយមានការពិនិែយ     ពបើបានពដើរពៅព ើយនឹងរ ួ្ក្
 ំណងរបស់្មារបាន ។  

 
 
គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុ៥០០ រូបដគទកទៀត 

កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
២.សញ្ពវសង្កខ ោ អនចិាេ តិ  យទា បញោ យ  បសសត ិ

 អថ   និពវិនទតិ ទុញ្ក្ខ         ឯស មញ្គាគ  វិសទុធិយា  ។ 
 

កាលណា បុគ្គលយល់ព ើញពោយរបាាា ថ្ន ស្ង្វខ រ
ទំងពួងមិនព ៀងដូព នុះ  កាលពណាុះ រដមងពនឿយណាយ ក្នុង
ពស្ ក្ាី ុក្ខ  ពនុះាផលូវដនពស្ ក្ាីបរសុិ្ ធ  ។ 

 

សញ្ពវ   សង្កខ ោ  ទុកាខ តិ     យទា  បញោ យ   បសសត ិ

អថ  និពវិនទតិ  ទុញ្ក្ខ        ឯស   មញ្គាគ    វិសទុធិយា ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

កាលណា បុគ្គលយល់ព ើញពោយរបាាា ថ្ន ស្ង្វខ រទំង
ពួង ំមក្នូវពស្ ក្ាី ុក្ខដូព នុះ  កាលពណាុះ  រដមងពនឿយណាយ   
ក្នុងពស្ ក្ាី ុក្ខ   ពនុះាផលូវដនពស្ ក្ាីបរសុិ្ ធ  ។ 

 

សញ្ពវ   ធមាម    អនោត តិ       យទា  បញោ យ   បសសតិ 
អថ   និពវិនទតិ   ទុញ្ក្ខ          ឯស  មញ្គាគ   វិសទុធិយា ។     

កាលណា បុគ្គលយល់ព ើញពោយរបាាា ថ្ន ្ម៌ទំង
ឡាយ មិនដមនារបស់្ខ្លួនដូព នុះ កាលពណាុះ  រដមងពនឿយ
ណាយ   ក្នុងពស្ ក្ាី ុក្ខ   ពនុះាផលូវដនពស្ ក្ាីបរសុិ្ ធ  ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះធាន មម ិតិសសកតេរ 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៣ ឧដ្ឋា នកាលមហិ         អនុដាោញ្ោ 

យវុា    ពល ី  អាលសយិ ំ  ឧញ្បញ្ោ 

 សសំននសងកបបមញ្ោ           ក្សុញី្ោ 

 បញោ យ  មគគំ  អលញ្សា ន  វិនទតិ ។ 
 
 

បុគ្គលពៅកំ្ពឡាុះមានក្មាល ំង ទស់្ដែរបក្បពោយពស្ ក្ាី
ខ្ចិលរ អូស្  មិនរបឹងដរបង  ក្នុងកាលដដលគួ្ររបឹងដរបង មាន
ពស្ ក្ាីរែិុះរុិះក្នុង ិែត លិ  ុុះ  ក្នុងអកុ្ស្លវែិក្កៈ ាមនុស្សខ្ចិល   
បុគ្គលខ្ចិល ( ព ុះ )   រដមងមិនបានផលូវបញ្ញា ពឡើយ  ។ 
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គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងសូ រករបត 

កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

៤.  វាចានុរក្ខី    មនសា    សសុវំុញ្ោ 

កាញ្យន    ច   អក្សុល ំ  ន    ក្យោិ 

ឯញ្ត   តញ្យា   ក្មមបញ្ថ   វិញ្សាធញ្យ 

អាោធញ្យ       មគគមិសបិបញ្វទិតំ    ។ 
 
 

បុគ្គលគ្បបីាអនក្រក្ាវា្   ស្រងមួឲ្យលអ  ពោយ ិែត  
ទំងមិនគ្បបីព្វើអកុ្ស្លពោយកាយ បុគ្គលគ្បបីជរមុះក្មមប 
ទំង៣ ពនុះ  នឹងគ្បបីពរែក្អរ ំពពាុះមគ្គ      ដដលពលាក្អនក្ដស្វង
រក្គុ្ណដ៏លអ  ស្ដមាង ុក្ព ើយ  ។ 

 

 
 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងកាឋិលកតេរ 
កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 

 ៥. ញ្យាគា ញ្វ ជាយតី ភូរ ិ     អញ្យាគា  ភូរសិង្កខ ញ្យា 

ឯតំ  ញ្ទវធា   បថំ ញោវ     ភវាយ    វិភវាយ   ច 

 តថោត នំ    និញ្វញ្សយយ យថា    ភូរ ិ   បវឌឍតិ  ។ 
 

 

របាាា   រដមងពក្ើែអំពីការរបក្ប   ពស្ ក្ាីវ ិស្របាាា
រដមងពក្ើែអំពីការមិនរបក្ប    អនក្មានរបាាា    ដឹងការរបក្ប និង
មិនរបក្ប ទំងពីរពនុះថ្ន   ាគ្នលងដនពស្ ក្ាី ពរមើននឹងពស្ ក្ាី



135                         ព្រះរទុ្ធគាថា
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វ ិស្ព ើយ   របាាា  ពរមើនពឡើងពោយរបការណា  គួ្រែមកល់
ខ្លួន ុក្   ពោយរបការព ុះ  ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះកថរាៈោស់ 

កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

៦ វនំ ឆិនទថ   មា រកុ្ខំ វនញ្ោ    ជាយតី     ភយ ំ

ញ្ឆោវ   វនំ វនថញេ  និពវោ  ញ្ោថ  ភិក្ខញ្វា ។ 

 យាវញហ  ិ   វនញ្ថា    ន   ឆិជជតិ 
អណុមញ្ោត បិ    នរសស    ោរសិ ុ

 បដិពនធមញ្ោ    វ ោវ     ញ្សា 

 វញ្ចាឆ      ខីរបញ្កាវ    មាតរ ិ ។   

អនក្ទំឡាយ  ូរកាែ់កិ្ពលស្ដូ ាដរពព ញ   ូរកំុ្កាែ់
ពដើមព ើ   ( ពរពាុះ )    ភ័យពក្ើែអំពីកិ្ពលស្ដូ ាដរព  មាន លភិក្ខុ
ទំងឡាយ  អនក្ទំងឡាយ   ូរកាែ់កិ្ពលស្ដូ ាដរពផង  
កិ្ពលស្ដូ ពដើមព ើដុុះក្នុងដរពផង          ព ើយ ូរាអនក្កំុ្មាន 
កិ្ពលស្    ដូ ាដរពពឡើយ   ពរពាុះថ្នកិ្ពលស្ដូ ពដើមព ើដុុះ
ក្នុងដរពរបស់្នរជន សូ្មបីមានរបមាណែិ ក៏្ពោយ   ពបើកាែ់មិន
ោ ់ក្នុងពួក្ រដីនបណា  នរជនព ុះឯង  ដែងមាន ិែតាប់
 ំពពាុះក្នុងពួក្ រ ី ដូ កូ្នពគ្នពៅកំ្ពុងពៅពោុះ ដដលមាន ិែា
ាប់ពៅនឹងពម   ដនបព ុះ  ។ 
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គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងសនធិវហិារ ិ 

របស់រពះារបុីរត កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៧. ឧចឆិន   សញិ្នហមនតតញ្ោ 

 ក្មុុទំ    សារទិក្ំវ    បាណិោ 

 សនតិមគគញ្មវ           រពូហយ 

 និព្ចវ នំ    សគុញ្តន   ញ្ទសតិំ ។ 
 

អនក្ ូរដក្ពស្ ក្ាីស្ស្ឡាញ់របស់្ខ្លួនព ញ   ដូ បុគ្គល 
ដក្ផ្លក កុ្មុ (១)ដដលពក្ើែក្នុងស្រ កាលពោយដដ អនក្ ូរបណាុ ុះនូវ
ផលូវស្នតិភ្ញពដែមា៉ាង   រពុះនិពាវ ន  រពុះសុ្គ្ែស្ដមាង ុក្ព ើយ ។ 

 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងឈមួញក ម្ ះមហា- 
ធន ណិជ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៨.ឥធ   វសស ំ  វសសិោមិ       ឥធ   ញ្ហមនតគិមហិស ុ

ឥតិ    ព្ចញ្លា    វិចិញ្នតតិ       អនតោយ ំន ពុជឈតិ ។ 
 

អញនឹងពៅ ីពនុះអស់្វស្ានរដូវ  អញនឹងពៅ ីពនុះអស់្
ព មនតរដូវនឹងគិ្មហរដូវ  ជនពាល   រដមងគិ្ែខុ្ស្ដូព នុះ ដែងមិន
ដឹង ាស់្ពស្ ក្ាីអនតនយដនជីវែិពឡើយ  ។ 

 

 
១.ក្មុុទៈ ឈូ រ  ម 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿង ិាកគាតមី 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៩. តំ   បុតតបសសុមមតតំ            ពោសតតមនស ំ    នរ ំ

សតុតំ   គាមំ   មញ្ោញ្ោវ    មចេុ អាទាយ គចឆតិ ។ 
 

ម ចុ គឺ្ពស្ ក្ាីស្អល ប់  ដែង ំយក្នរជន    អនក្ស្ស្វងឹរជប់
ក្នុងកូ្ននឹងស្ែវ ិញ្ច ឹម  មាន ិែតាប់ជំពាក់្   ក្នុងអារមមណ៍ពផសងៗ
ព ុះ   ដូ ជំនន់ ឹក្្ំ    ំយក្អនក្ស្ស្កុ្កំុ្ពុងពដក្លក់្  ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនាងបដ្ឋោរា 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១០ ន  សនតិ  បុោត  ោោយ     ន បិោ នបិ ពនធវា 

អនតញ្ក្ោធិបននសស         នតថិ   ញាតីស ុ    ោណោ 

ឯតមតថវស ំ   ញោវ        បណឌិ ញ្ោ     សលីសវំុញ្ោ 

និព្ចវ នគមនំ    មគគំ         ខិបបញ្មវ   វិញ្សាធញ្យ ។ 
 

កាលបុគ្គល  រែវូម ចុរគ្បស្ងគែ់ព ើយ  កូ្នទំងឡាយ  មិន
មាន  ពដើមបីា ីពឹង  បិតា  ក៏្មិនមាន  ទំងពៅពងស  ក៏្មិនមាន  ពដើមបី
ា ីពឹងពឡើយ    ពស្ ក្ាី ីពឹងក្នុងញាែិទំងឡាយ   ក៏្មិនមាន បណឌិ ែ
ដឹងអំណា របពយជន៍ពនុះព ើយ គួ្រាអនក្ស្រងមួក្នុងសី្ល គួ្រ
របញាប់របញាល់ជរមុះផលូវ  ា ីពៅកាន់រពុះនិពាវ នឲ្យបាន   ។ 

 

(មគគវគគវណណ ោ វគគទី ២០ ចប់) 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

សតុតនតបដិក្  
ខុទទក្និកាយ   គាថាធមមបទ 

បក្ិណណ ក្វគគ វគគទី ២១  មាន ៩ គាថា 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបុពវ មមរបស់រពះអងគ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១.មោត សខុបរចិាេ គា  បញ្សស   ញ្ច  វិបុល ំ សខុំ 
ចញ្ជ មោត សខុំ ធីញ្ោ  សមបសស ំ វិបុលសំខុំ ។  
 

ពបើព ើញពស្ ក្ាីសុ្ខ្ដ៏្ំ ូលាយ  ពរពាុះលុះបង់សុ្ខ្លមម
របមាណ  អនក្មានរបាាា   កាលព ើញសុ្ខ្្ំ ូលាយ  គ្បបីលុះ
សុ្ខ្លមមរបមាណព ញ។ 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿង ុមារោិអន សីុស ុតមាន ់
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២.បរទុក្ខបូធាញ្នន   ញ្យា     អតតញ្ោ    សខុមិចឆតិ 
ញ្វរសសំគគសសំញ្ដ្ឋា     ញ្វោ  ញ្សា  ន    បរមិុចេតិ ។ 
 

ជនរបាថ្នន ពស្ ក្ាីសុ្ខ្ ពដើមបីខ្លួន  ពោយបងក ុក្ខឲ្យអនក្ដដ    
ជនព ុះពឈាម ុះថ្ន   រ បូក្រ បល់ព ើយ   ពោយការាប់ជំពាក់្   
គឺ្ពពៀរ  រដមងមិនរ ួ្ក្ពពៀរព  ។ 
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គាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុអន នគរភទទយាៈ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៣.យព្ចហ ិ   ក្ិចេំ   តទបវិទធំ     អក្ិចេំ  បន   ក្យរីតិ 
ឧននលានំ   បមោត នំ    ញ្តស ំ  វឌឍនតិ    អាសវា ។ 

ញ្យសញេ   សសុមារទាធ      និចេំ   កាយគោ    សតិ 
អក្ិចេញ្នត   ន    ញ្សវនតិ      ក្ិញ្ចេ     សាតចេការញី្ោ     
សោនំ   សមបជាោនំ   អតថំ    គចឆនតិ   អាសវា ។ 

 

របស់្ណាដដលខ្លួនគួ្រព្វើ  របស់្ព ុះពួក្ភិក្ខុណា  លុះបង់
ព្លព ើយ ដែរបស់្មិនគួ្រព្វើ រែឡប់ាព្វើវញិ អាស្វៈទំង-
ឡាយ ដែង ពរមើនពឡើងដល់ពួក្ភិក្ខុព ុះ  ាអនក្មានពស្ ក្ាី
របមា មានមានុះដូ ាពដើមបបុស្ពលើក្ពឡើងព ើយ។ 

លុុះដែស្ែិរបរពឹែតពៅ  ក្នុងកាយានិ ច  ដដលពួក្ភិក្ខុ
ណាបានរបារពធរបដពព ើយ ភិក្ខុទំងព ុះ រដមងាអនក្ព្វើការ
ដដលគួ្រព្វើពរឿយ ៗ  មិនព្វើការដដលមិនគួ្រព្វើ  អាស្វៈទំងឡាយ
របស់្ពួក្ភិក្ខុព ុះ ដដលាអនក្មានស្ែិ  មានស្មបជញ្ាៈ រដមង
ដល់នូវការអស់្ពៅ ។ 
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គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងល ុណត  ភទទិយកតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

៤.មាតរ ំ   បិតរ ំ   ហោតវ      ោជាញ្ោ      ញ្ទវ    ចខតតិញ្យ 

រដាំ  សានុចរ ំ   ហោតវ    អនីញ្ោ    យាតិ រព្ចហមញ្ោ ។ 

មាតរ ំ   បិតរ ំ ហោតវ      ោជាញ្ោ     ញ្ទវ  ច   ញ្សាតថិញ្យ 

ញ្វយយគឃបញេមំ ហោតវ  អនីញ្ោ  យាតិ  រព្ចហមញ្ោ ។ 
 

បុគ្គលស្មាល ប់ែណាហ ដូ មាតាផង   ស្មាល ប់អស្មិមានុះ  ដូ 
ស្មាល ប់ស្ស្សែ ិដឋិនឹងឧព ឆ  ិដឋិ  ដូ ពស្ា ាក្សរែពីររពុះអងគ
ផង ស្មាល ប់អាយែន:ដូ ដដន  របរពឹែតពៅមួយអពនលើ   ពោយ
បុរស្អនក្ពដើរតាមគឺ្ពស្មៀនផង រដមងបានពៅាខី្ណាវរពា មណ៍
ាអនក្មិនមាន ុក្ខ។ 

បុគ្គលស្មាល ប់ែណាហ ដូ មាតាផង  ស្មាល ប់អស្មិមានុះដូ 
បិតាផង ស្មាល ប់ស្ស្សែ ិដឋិនឹងឧព ឆ  ិដឋិដូ ាពស្ា  ា
រពា មណ៍ទំងពីរផង   ស្មាល ប់វ ិិកិ្ ឆ្ ដូ ាខ្លល ្ំ  ាគ្រមប់របំា
ផង ( ដដលពៅស្អក ែ់ផលូវ ) បានព ើយ  រដមងបានពៅាខី្ណាស្វ- 
រពា មណ៍ ាអនក្មិនមាន ុក្ខ ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនាយទរុា ដិ ាៈ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៥.សបុបពុទធ ំ បពុជឈនដ ិ សទា ញ្គាតមសាវកា 

ញ្យស ំទិវា    ច  រញ្ោត   ច  និចេំពុទធគោ   សតិ ។ 

សបបពុទធំ   បពុជឈនតិ    សទា      ញ្គាតមសាវកា 

ញ្យស ំទិវា ច  រញ្ោត    ច  និចេំ  ធមមគោ  សតិ  ។ 

សបុបពុទធ ំ បពុជឈនតិ  សទា     ញ្គាតមសាវកា 

ញ្យស ំទិវា ច  រញ្ោត   ច  និចេំ    សងឃគោសតិ ។ 

សបុបពុទធ ំ បពុជឈនត ិ សទា ញ្គាតមសាវកា 
ញ្យស ំទិវា ច  រញ្ោត   ច  និចេំ  កាយគោ  សតិ  ។ 

សបុបពុទធ ំ បពុជឈនតិ    យទា   ញ្គាតមសវកា 

ញ្យស ំទិវា ច រញ្ោត  ច អហសឹាយ រញ្ោ  មញ្ោ  ។ 

សបបពុទធ ំ បពុជឈនតិ   យទា     ញ្គាតមសវកា 

ញ្យស ំទិវា ច រញ្ោត  ច ភាវោយ  រញ្ោ  មញ្ោ  ។ 
 

ស្ែិរបស់្ជនពួក្ណា  ដដលឋិែពៅ  ក្នុងរពុះពុ ធគុ្ណ  
អស់្កាលានិ ច ទំងដថងទំងយប់  ជនពួក្ព ុះពឈាម ុះថ្ន ស្អវក័្
របស់្រពុះពគ្នែម រដមងភ្ញា ក់្រឭក្  ៗ ពោយរបដព ស្ពវកាល ។ 

ស្ែិរបស់្ជនពួក្ណា    ដដលឋិែពៅ   ក្នុងរពុះ្មមគុ្ណ   
អស់្កាលានិ ច  ទំងដថងទំងយប់  ជនពួក្ព ុះពឈាម ុះថ្ន ស្អវក័្
របស់្រពុះពគ្នែម រដមងភ្ញា ក់្រឭក្ ៗ ពោយរបដព ស្ពវកាល ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

ស្ែិរបស់្ពួក្ជនណា ដដលឋិែពៅ ក្នុងរពុះស្ងឃគុ្ណ   
អស់្កាលានិ ច ទំងដថងទំងយប់ ជនពួក្ព ុះពឈាម ុះថ្ន  ស្អវក័្
របស់្រពុះពគ្នែម រដមងភ្ញា ក់្រឭក្ ៗ ពោយរបដព ស្ពវកាល។ 

ស្ែិរបស់្ពួក្ជនណា  ដដលឋិែពៅក្នុងកាយ  អស់្កាល
ានិ ច  ទំងដថងទំងយប់    ជនពួក្ព ុះពឈាម ុះថ្ន  ស្អវក័្របស់្
រពុះពគ្នែម  រដមងភ្ញា ក់្រឭក្ ៗ   ពោយរបដពស្ពវកាល ។ 

 
 ិែតរបស់្ជនពួក្ណា    ពរែក្អរព ើយ   ក្នុងការមិនពបៀែ 

ពបៀនពគ្  ទំងដថងទំងយប់  ជនពួក្ព ុះពឈាម ុះថ្ន     ស្អវក័្របស់្
រពុះពគ្នែម រដមងភ្ញា ក់្រឭក្ ៗ  ពោយរបដព  ស្ពវកាល ។ 

 ិែតរបស់្ជនពួក្ណា  ពរែក្អរព ើយ  ក្នុងពមតាត ភ្ញវ 
ទំងដថងទំងយប់ ជនពួក្ព ុះពឈាម ុះថ្ន ស្អវក័្របស់្រពុះពគ្នែម   
រដមងភ្ញា ក់្រឭក្ ៗ ពោយរបដព  ស្ពវកាល ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុ វជជបុីតត 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៦.ទុបបពវជជំ  ទុរភិរមំ   ទុរវាសា  ឃោ    ទុខា 

ទុញ្កាខ សមានសវំាញ្សា    ទុកាខ នុបតិតទធគូ   
តសាម  ន ចទធគូ សយិា ន ច ទុកាខ នុបតិញ្ោ សយិា ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

ការព ញបួស្បានពោយរក្  ការពរែក្អររែូវបានពោយ
រក្ ផទុះទំងឡាយ  មានការពៅរគ្ប់រគ្ងពោយលំបាក្   ាការរក្  
ការពៅរមួពោយជនពស្មើគ្នន   (  ដដលមិនមានពស្ ក្ាីពកាែដរក្ង  ) 
ាការរក្  ជនអនក្ពដើរផលូវឆ្ងង យគឺ្វដា:  ដែងរែូវពស្ ក្ាី ុក្ខធ្លល ក់្ាប់
តាមផង ។ 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងចិតតគ បតី 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៧.សញ្ទាធ  សញី្លន សមបញ្ោន   យញ្សាញ្ភាគសមបបញិ្ោ 
យ ំ យ ំ បញ្ទស ំ   ភជតិ    តតថ   តញ្តថវ    បូជិញ្ោ  ។ 
 

បុគ្គលអនក្មានស្ទធ   បរបូិរណ៌ពោយសី្ល  ស្កប់ស្កល់
ពោយយស្នឹងពភ្ញគ្ស្មបែតិ  គ្ប់រក្របព ស្ណា ៗ ពគ្ដែងបូា
ក្នុងរបព ស្ព ុះៗ ។ 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះ ករឿងនាងចូឡសភទទ  
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
៨.ទូញ្រ សញ្ោត    បកាញ្សនតិ   ហមិវញ្ោត វ បពវញ្ោ 

អសញ្នតតថ  ន  ទិសសនតិ  រតតឹ  ខិោត   យថា   សោ ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

ពួក្ស្បបុរស្   រដមងរបាក្ដ  ក្នុង ីឆ្ងង យ  ដូ ភនំ ិមពានត
ដូព ន្ ុះ  ពួក្អស្បបុរស្  (  ុក្ាឋិែពៅ ) ក្នុង ីជិែ  ក៏្រដមងមិន
របាក្ដ  ដូ រពួញដដលបុគ្គលបាញ់ក្នុង  ពវលាយប់ ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះ ករឿងរពះកថរក ម្ ះឯ វហិារ ី
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៩.ឯកាសនំ  ឯក្ញ្សយយ ំ  ឯញ្កា ចរមតនទិញ្ោ 

ឯញ្កា  ទមយមោត នំ វនញ្នត  រមិញ្ោ  សយិា ។  
 

បុគ្គល គួ្រគ្ប់រក្ ីអងគុយមាន ក់្ឯង  ីពដក្មាន ក់្ឯង  ាអនក្
រតា ់ពៅមាន ក់្ឯង មិនាអនក្ខ្ជិលរ អូស្ ាអនក្មាន ក់្ឯង ូ ម ន
ខ្លួន  គួ្រាអនក្ពរែក្អរក្នុងដរពស្អង ែ់ ។ 

 

(ចប់បក្ិណណ ក្វគគ  វគគទី ២១) 
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សតុតនតបដិក្  
ខុទទក្និកាយ   គាថាធមមបទ 

និរយវគគ  វគគទី ២២  មាន ៩ គាថា 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនាងបរ ិវ ជិោ 
ក ម្ ះសុនទរ ីកទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
១. អភូតវាទី    និរយ ំ   ឧញ្បតិ 
ញ្យា  វាបិ   ក្ោវ    ន  ក្ញ្ោមីតិ ចាហ 

ឧញ្ភាប ិ  ញ្ត    ញ្បចេ    សមា      ភវនតិ 
និហនីក្មាម    មនុជា    បរតថ ។ 

 
អនក្ពពាលពាក្យមិនពិែ   ឬបុគ្គលណាព្វើ ( អំពពើអារក្ក់្ )  

ព ើយ  និយយថ្ន អញមិនព្វើព ( បុគ្គលព ុះ  ) រដមងពៅកាន់
នរក្ ជនទំងពីរ ក់្ ដដលមានអំពពើទបពថ្នក្  ( ពស្មើគ្នន  ) ព ុះ
លុុះលុះពលាក្ពនុះពៅព ើយ  រដមងាអនក្ពស្មើគ្នន  ( ពោយគិ្ែ )  
ក្នុងពលាក្ខ្លងមុខ្ព ៀែ ។ 
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គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះកថរក ម្ ះឯ វហិារ ី
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២.កាសាវក្ោា    ពហញ្វា    បាបធញ្មាម   អសញោ ោ 

បាបា  បាញ្បហ ិ  ក្ញ្មមហ ិ      និរយញ្នត   ឧបបជជញ្រ ។ 
 

ពួក្ជនពរ ើន ក់្ ដដលមានក្ព័នធព័ ធ   ពោយសំ្ពែ់
កាស្អវ:  ដែ  (  របរពឹែត  )  ្ម៌ដ៏លាមក្  មិនបានស្រងួមពួក្
ជនលាមក្ទំងព ុះ    រដមងពៅពក្ើែក្នុងនរក្  ពោយស្អរក្មម
ទំងឡាយដ៏លាមក្ព ុះ ។ 

 

 
 
គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងសតវខដលរតវូទុ ខ

កបៀតកបៀន កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

៣.ញ្សញ្យោ អញ្យាគុញ្ោ  ភុញ្ោត  តញ្ោត អគគិសខិូបញ្មា
យញ្ញេ  ភុញ្ញេយយ  ទុសសញី្លា  រដាបិណឌំ   អសញោញ្ោ ។ 

 

បពវជិែរ ុស្តសី្ល     សូ្វបរពិភ្ញគ្ដំុដដក្ ដដលកំ្ពុង
ពដា មានពណ៌ដូ អណាា ែពភលើង   របពស្ើរាង   បពវជិែរ ុស្តសី្ល
មិនស្រងួម បរពិភ្ញគ្ដំុបាយអនក្ដដន  នឹងរបពស្ើរ   ដូ ពមា បាន។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងកសដឋីបុរតក ម្ ះកែម ាៈ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៤. ចោត រ ិ  ឋាោនិ   នញ្ោ   បមញ្ោត     
អាបជជតី      បរទារបូញ្សវី    
អបុញោលាភំ   ន    និកាម  ញ្សយយ ំ 

          និនទំ    តតិយ ំ   នរយ ំ    ចតុតថំ  ។ 

    អបុញោលាញ្ភា    ច   គតី    ច      បាបិកា 

    ភីតសស  ភីោយ  រតី      ច      ញ្ថាក្ិកា 

    ោជា   ច     ទណឌំ        គរកុ្ំ        បញ្ណតិ 
    តសាម      នញ្ោ      បរទារ ំ    ន    ញ្សញ្វ  ។ 
 

នរជន   អនក្របមា ព ើយ ពស្ពរបពនធរបស់្បុគ្គលដដ 
រដមងដល់នូវព ែុដនពស្ ក្ាី ុក្ខ៤ គឺ្  ី១  បានរបស់្មិនដមនា
បុណយ ,      ី២ ពដក្មិនបានតាមរបាថ្នន   ,      ី៣ ការែិុះពដៀល , 
 ី៤ ការធ្លល ក់្នរក្។ ( ព ែុដនពស្ ក្ាី ុក្ខ៤ យ៉ាងផងព ៀែ ) គឺ្
បានរបស់្មិនាបុណយ ១  មានគ្ែិអារក្ក់្ ១ ែពរមក្របស់្
បុរស្អនក្ខ្លល   ាមួយនឹងស្តស្តីដដលខ្លល  ដដរ   មានរបមាណែិ  ១ 
រពុះនានឹងោក់្អាាា យ៉ាង្ងន់ ១ ពរពាុះព ែុព ុះ បុរស្មិនគួ្រ
ពស្ពរបពនធ   របស់្អនក្ដដ ពឡើយ ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុអន របកៅរ  
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៥. ក្ញុ្សា  យថា   ទុគគហញិ្ោ    ហតថញ្មវានុក្នតតិ 
សាមញោ  ំ  ទុបបោមដា ំ   និរយាយបូក្ឌឍតិ   ។ 

យ ំ ក្ិញេ  ិ សថិិល ំ  ក្មមំ   សងកិលដិាញេ     យ ំ វតំ 
សងកសសរ ំរពហមចរយិ ំ ន   តំ   ញ្ោតិ  មហបឆល ំ។ 

ក្យោិ ញ្ច ក្យោិញ្ថនំ    ទឡហញ្មនំ      បរក្កញ្ម 

សថិិញ្លា   ហ ិ  បរពិ្ចវ ញ្ជា  ភិញ្យោ  អាក្ិរញ្ត រជជំ  ។ 
 

ស្បូវភ្ញល ំង  ដដលបុគ្គលកាន់មិន ំណាប់ រដមងលុះដដ 
យ៉ាងណាមិញ ភ្ញពាស្មណៈដដលបពវជិែកាន់មិនស្ ប់សួ្ន
ព ើយ រដមងទញបពវជិែព ុះពៅនរក្ យ៉ាងព ុះឯង។ 

ក្មមណាមួយ  ដដល្ូរថយក្ាី  វែតណាមួយដដលពៅ មង
ក្ាី រព ម រយិៈដដលបុគ្គលរឭក្ពោយពស្ ក្តីរពងកៀស្ក្តី ក្មមទំង 
ឡាយ ៣ ព ុះ ារបស់្មិនមានផលពរ ើនពឡើយ ។  

 

ពបើបុគ្គលព្វើ គ្បបីព្វើកិ្ ចព ុះឲ្យដមនដ ន គ្បបីរបឹងដរបង
ព្វើកិ្ ចព ុះឲ្យមំាមួន ពរពាុះថ្ន ស្មណ្ម៌ាពរគ្ឿងពវៀ្ក្
កិ្ពលស្្ូរថយ រដមងពនយ្ូលីគឺ្នគ្ន ិក្កិពលស្ដល់បុគ្គល
ពោយដរក្ដលង ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងស្រសតីខដលរតវូកសច តី
របចណឌ រគបសងកត ់កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៦.អក្តំ   ទុក្កតំ   ញ្សយោ     បចាឆ    តបតិ   ទុក្កតំ 
ក្តញេ   សកុ្តំ  ញ្សយោ  យ ំ ក្ោវ   ោនុតបបតិ ។ 
 

អំពពើអារក្ក់្ ដដលបុគ្គលមិនព្វើ របពស្ើរាង (ពរពាុះថ្ន) 
អំពពើអារក្ក់្ រដមងព្វើឲ្យពដា រក្ហាយ ក្នុងកាលខ្លងពរកាយ 
បុគ្គលព្វើអំពពើណាព ើយ  រដមងមិនពដា រក្ហាយពរកាយ អំពពើ
ព ុះ  ាអំពពើលអ  ពបើបុគ្គលព្វើព ើយ  ពឈាម ុះថ្ន  បុគ្គលរបពស្ើរ ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿង អាគនតុ ភិ ខុ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៧. នគំរ   យថា    បចេនដំ      គុតតំ        សនដរព្ចហរិ ំ

ឯវំ ញ្គាញ្បថ  អោដ នំ  ខញ្ោ   មា  ញ្វា  ឧបចេគា 

ខោតីោ   ហ ិ  ញ្សាចនដិ   និរយមហិ   សមបបោ ។ 
 

នគ្រពៅ ីបំផុែដដន ដដលពគ្រគ្ប់រគ្ងព ើយ ទំងខ្លង
ក្នុង ទំងខ្លងពរដយ៉ាងណា    អនក្ទំងឡាយ   គួ្ររក្ាខ្លូនយ៉ាង
ព ុះ  កំុ្ឲ្យខ្ណៈក្នលងអនក្ទំងឡាយបានពឡើយ   ពរពាុះថ្ន ជន
ទំងឡាយ ដដលឲ្យខ្ណៈក្នលងព ើយ រដមងពស្អក្ស្អា យក្នុង
នរក្មីរពដរោស្ ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនិរគនេ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៨.អលជជិោញ្យ   លជជនដិ      លជជិោញ្យ   ន    លជជញ្រ 

មិចាេ ទិដាិសមាទាោ      សោដ         គចឆនដិ       ទុគគតឹ  ។ 

អភញ្យ  ភយទសសញិ្ោ   ភញ្យ ច អភយទសសញិ្ោ 

មិចាឆ ទិដាិសមាទាោ     សោដ        គចឆនដិ        ទុគគតឹ  ។ 
 

ស្ែវទំងឡាយ  ដដលរបកាន់មិ ឆ្  ិដឋិ រដមងខ្លម ស្ ក្នុង
ព ែុដដលពគ្មិនរែវូខ្លម ស្ រដមងមិនខ្លម ស្ ក្នុងព ែុដដលពគ្រែូវ
ខ្លម ស្  ស្ែវទំងព ុះ   ដែងពៅកាន់ ុគ្គែិ  ។ 

ស្ែវទំងឡាយ ដដលរបកាន់មិ ឆ្  ិដឋិ រដមងយល់ព ើញ
ក្នុងព ែុដដលពគ្មិនរែូវខ្លល   ថ្នាព ែុដដលពគ្រែវូខ្លល  ផង 
យល់ព ើញព ែុដដលពគ្រែូវខ្លល   ថ្នាព ែុដដលមិនរែូវខ្លល  
ផង  ស្ែវទំងឡាយព ុះ  ដែងពៅកាន់ ុគ្គែិ ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងាវ តេរិយិ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៩.អវជជ   វជជមតិញ្ោ  វញ្ជជ  ច   អវជជទសសញិ្ោ 

មិចាឆ ទិដាិសមាទាោ      សោដ       គចឆនដិ    ទុគគតឹ  ។ 

វជជញេ    វជជញ្ោ    ញោវ     អវជជញេ      អវជជញ្ោ 

សមាម ទិដាិសមាទាោ    សោដ      គចឆនដិ    សគុគតឹ  ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

ស្ែវទំងឡាយ ដដលរបកាន់មិ ឆ្  ិដឋិ រដមងយល់ព ើញ  
ក្នុងព ែុដដលឥែពទស្ ថ្នាព ែុមានពទស្ផង យល់ព ើញ
ក្នុងព ែុដដលមានពទស្  ថ្នាព ែុឥែពទស្ផង  ស្ែវទំង
ព ុះ  ដែងពៅកាន់ ុគ្គែិ ។ 

 

ស្ែវទំងឡាយ  ដដលរបកាន់ស្អមាម  ិដឋិ  ដឹងរបស់្មាន
ពទស្  ថ្នារបស់្មានពទស្ផង  ដឹងរបស់្មិនមានពទស្ ថ្ន  
ា របស់្មិនមានពទស្ផង  ស្ែវទំងព ុះ ដែងពៅកាន់សុ្គ្ែិ ។ 

 

(និរយវគគ វគគទ ី២២ ចប់) 
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សតុតនតបដិក្  
ខុទទក្និកាយ   គាថាធមមបទ 
ោគវគគទី ២៣  មាន ៨  គាថា 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរបស់រពះអងគ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១.អហ ំ ោញ្គាវ   សង្កគ ញ្ម     ចាបាញ្ោ   បតិតំ  សរ ំ

អតិវាក្យនតិតិក្ខិសស ំ    ទុសសញី្លា    ហ ិ   ពហុជជញ្ោ  ។ 

ទនតំ    នយនតិ    សមិតឹ      ទនតំ      ោជាភិរហូតិ    
ទញ្ោត   ញ្សញ្ដ្ឋា     មនុញ្សសស ុ   ញ្យាតិវាក្យនតិតិក្ខិតិ ។ 

វរមសសតោ     ទោត        អាជានីយា    វ       សនិធវា 

ក្ញុជោ   វ    មោោគា     អតតទញ្ោត    តញ្ោ  វរ ំ ។ 
 

ែថ្នគ្ែនឹងអែ់រទំពាក្យពលមើស្  ដូ ដំរកីាលអែ់រទំ
 ំពពាុះរពញួដដលរបូែព ញអំពី្នូ  ក្នុងស្ន្រង្វគ មដូព ន្ ុះ ពរពាុះថ្ន  
ជនរ សុ្តសី្លមានពរ ើន ក់្ ។   

ពួក្ជនដែង ំវា ន:  ដដល ូ ម នព ើយពៅកាន់ ីរបជំុ  
រពុះនាដែងពស្ា ពឡើងកាន់វា ន:  ដដល ូ ម នព ើយ  បណាា
មនុស្សទំងឡាយ  មនុស្សណា  អែ់ស្ងកែ់នឹងពាក្យពលមើស្បាន  
មនុស្សព ុះ  ាអនក្មានខ្លួន ូ ម នព ើយ  ពឈាម ុះថ្ន   ាបុគ្គល
របពស្ើរបំផុែ ។  
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

ពួក្ពស្ុះអស្សែរក្ាី ពស្ុះអាាពនយយក្ាី  ពស្ុះសិ្នធពក្ាី  
ដំរកុី្ញ្ជ រដ៏របពស្ើរក្ាី   ដដលបុគ្គលពរបៀនរបពៅបានប ព ើយ  
នប់ថ្ន   ាស្ែវរបពស្ើរ    បុគ្គលដដលមានខ្លួន ូ ម នបានប 
ព ើយ   របពស្ើរាងស្ែវទំងអស់្ព ុះ ។ 
 

 
 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុ ខដលធាល បជ់ា មដាំរ ី
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២. ន  ហ ិ ឯញ្តហ ិ យាញ្នហ ិគញ្ចឆយយ អគតំ   ទិស ំ

យថាតតោ    សទុញ្នតន    ទញ្ោត    ទញ្នតន    គចឆតិ  ។ 
 

បុគ្គល ូ ម នខ្លួនឯងបានព ើយ   ូ ម នខ្លួនលអព ើយ
ពឈាម ុះថ្ន ូ ម នព ើយ  ព ើបពៅកាន់ ិស្ដដលខ្លួនមិនធ្លល ប់ពៅគឺ្
រពុះនិពាវ នបាន  ពំុដមនដូ បុគ្គលពៅ   កាន់ ិស្ដដលខ្លួនមិនធ្លល ប់
ពៅ ពោយស្អរយនទំងឡាយព ុះពឡើយ ។ 

 

 
 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបុរតរបស់រ  មណ៍
ោស់ទុរន ់កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៣. ធនបាលញ្កា ោម  ក្ញុេ ញ្ោ  
ក្ដុក្បបញ្ភទញ្ោ   ទុននិវារញ្យា 

ពញ្ទាធ        ក្ពឡ ំ    ន      ក្ញុជតិ 
សមុរតិ   ោគវនសស   ក្ញុជ ញ្ោ ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

ដំរពីឈាម ុះ្នបាល ាស្ែវ ុុះពរបង  ពក្លៀវកាល    យ
 តាថ ្រយលែ់បានពោយលំបាក្  ពបើ យ តាថ ្រយ   ងភ្ញជ ប់
មិនសីុ្ពៅម ព    ពរពាុះរឭលដល់ដរពខ្ចឹង   ដដលដំរពី ុះធ្លល ប់ពៅ ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះាទបកសនទិ 
កោសល កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៤. មិទធី  យទា   ញ្ោតិ   មហគឃញ្សា  ច 

    និទាទ យោិ      សមបរវិតតសាយ ី

    មោវោញ្ោវ    និវាបបុញ្ដ្ឋា  

    បុនបបនុំ     គពភមុញ្បតិ   មញ្ោទ      ។ 

 

កាលណា បុគ្គលអនក្មានពស្ ក្ាីពង្វក្ងុយផង អនក្
បរពិភ្ញគ្ពភ្ញជន   មានរបមាណពរ ើនផង អនក្ពដក្លក់្ផង អនក្
ពដក្បរមុះនពនៀលផង  ដូ រជូក្ស្ស្ុក្  ដដលបុគ្គល ិញ្ច ឹមពោយ
សូ្ក្រភែត  កាលព ុះបុគ្គលព ុះ  ាមនុស្សពលល   រដមង ូលពៅ
កាន់គ្ក៌្ពរឿយ ៗ ។ 
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គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងានុាមកណរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៥. ឥទំ   បុញ្រ      ចិតតមចារ ិ     ចារកិ្ំ 
ញ្យនិចឆក្ំ យតថកាម ំ យថាសខុំ 
តទជជហ ំ  និគគញ្ហសោមិ  ញ្យានិញ្សា 

ហតថិបបភិនន ំ  វិយ  អំក្សុគគញ្ោ  ។ 
 

ក្នុងកាលមុនអំពីកាលពនុះ      ិែតពនុះបានរតា ់ពៅកាន់
្រកិ្   តាមអាការៈដដលខ្លួនរបាថ្នន   តាមអារមមណ៍ដដលខ្លួន
របាថ្នន តាមពស្ ក្ាីស្បាយក្នុងដថងពនុះ អញនឹងស្ងកែ់ស្ងកិន ិែត
ព ុះ   ពោយឧបាយ   ដូ  មដំរកីាន់ក្ពងវរស្ងកែ់ស្ងកិនដំរ ុីុះ
ពរបង   ដូព ន្ ុះដដរ  ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងដាំរកីឈមើាកវរ ាៈ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៦.អបបមាទរោ   ញ្ោថ    សចិតតមនុសសរក្ខថ 

ទុគាគ   ឧទធរថោត នំ   បញ្ងក  សញ្ោន វ ក្ញុជ ញ្ោ ។ 
 

អនក្ទំងឡាយ   ូរពរែក្អរក្នុង   ពស្ ក្ាីមិនរបមា    ូរ
រក្ា ិែតរបស់្ខ្លួន   ូរពរ ើខ្លួនព ញ្ក្ភក់្គឺ្កិ្ពលស្ ដដល លង
បានពោយក្រម   ដូ ដំរដីដលាប់ពៅក្នុងភក់្  ពរ ើខ្លួនឲ្យ រ ួបាន ។ 
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គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុ ករចើនរូប 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

៧. សញ្ច  លញ្ភថ   និបក្ំ  សោយ ំ

សទធឹ  ចរ ំ   សាធុវិោរ ិ         ធីរ ំ

អភិភុយយ សព្ចវ និ     បរសិសយានិ 
ចញ្រយយ     ញ្តនតតមញ្ោ    សតីមា ។ 

ញ្ោ ញ្ច  លញ្ភថ  និបក្ំ  សោយ ំ

សទធឹ    ចរ ំ    សាធុវិោរ ិ ធីរ ំ

ោជាវ   រដាំ      វិជិតំ   បោយ 

ឯញ្កា   ចញ្រ  មាតងគរញ្ញោវ ោញ្គា ។ 

ឯក្សស    ចរតិំ ញ្សញ្យោ      នតថិ ព្ចញ្ល   សោយោ     
ឯញ្កា      ចញ្រ  ន    ច    បាបានិក្យោិ   
អញ្បោសសញុ្កាក   មាតងគរញ្ញោវ  ោញ្គា ។ 
 
 

ពបើបុគ្គលបានស្មាល ញ់ ដដលមានរបាាា ាពរគ្ឿរក្ាខ្លួន
មានរបាាា  ង្ំ  មានគុ្ណ្ម៌ាពរគ្ឿងញុាងំរបពយជន៍ឲ្យ
ស្ពរម    ាអនក្រតា ់ពៅាមួយ   គួ្រាអនក្មាន ិែតពរែក្អរ
មានស្អម រែី     រគ្បស្ងកែ់ពស្ ក្ាីអនតនយទំងពួង     ព ើយរតា ់ 
ពៅាមួយនឹងស្មាល ញ់ព ុះឯង ។  
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ពបើដស្វងរក្មិនបានស្មាល ញ់     ដដលមានរបាាា ាពរគ្ឿង
រក្ាខ្លួន  មានរបាាា  ង្ំ  មានគុ្ណ្ម៌ាពរគ្ឿងញុាងំ
របពយជន៍ឲ្យស្ពរម   ាអនក្រតា ់ពៅាមួយព    គួ្ររតា ់ពៅ
ដែឯក្ឯងវញិ     ដូ រពុះនាលុះបង់រដឋ ដដលរ ង់ នុះព ើយ
ពស្ា ពៅដែឯក្អងគ   ពំុព ុះពស្អែ  ដូ ដំរពីឈាម ុះមាែងគ:ដដល
លុះ វូងរតា ់ពៅដែឯក្ឯងក្នុងដរព   ដូព ន្ ុះដដរ ។ 

ការរតា ់ពៅ   របស់្បុគ្គលឯក្ឯង   ាគុ្ណាែិរបពស្ើរ
បំផុែ ( ពរពាុះថ្ន ) ស្ហាយតាគុ្ណ  រដមងមិនមាន  ក្នុងជន
ពាលពឡើយ  បុគ្គលព ុះ គ្បបាីអនក្មិនមានពស្ ក្ាីខ្វល់ខ្លវ យ
រតា ់ពៅដែមាន ក់្ឯងផង មិនគ្បបពី្វើអំពពើបាបទំងឡាយផង
ដូ ដំរពីឈាម ុះមាែងគ:   ាស្ែវមិនមានពស្ ក្ាីខ្វល់ខ្លវ យ  លុះបង់
 វូង   រតា ់ពៅដែឯក្ឯងក្នុងដរព  ដូព ន្ ុះដដរ  ។ 

 

 
 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងមារ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

៨. អតថមហិ    ជាតមហិ    សខុា   សោយា        
តុដាី      សខុា     យា     ឥតរតិញ្រន 

បុញោ  ំ    សខុំ       ជីវិតសងខយមហ ិ
សពវសស    ទុក្ខសស    សខុំ    បោនំ ។ 
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សខុា  មញ្តតយយោ    ញ្លាញ្ក្   អញ្ថា   ញ្បញ្តតយយោ  សខុា        
សខុា    សាមញោោ  ញ្លាញ្ក្       អញ្ថា   រពហមញោោ  សខុា   

សខុំ     យាវ  ជោ សលី ំ     សខុាសទាធ        បតិដាិោ   

សញុ្ខា     បញោ បដិលាញ្ភា       បាបានំ     អក្រណំ   សខុំ  ។ 
 

កាលពបើពស្ ក្ាីរែូវការ  ពក្ើែពឡើងព ើយ  ស្មាល ញ់ទំង- 
ឡាយ ំពស្ ក្ាីសុ្ខ្មក្ឲ្យ    ពស្ ក្ាីពរែក្អរពោយប ច័យ តាម
មានតាមបាន  ាព ែុជន ំពស្ ក្ាីសុ្ខ្មក្ឲ្យ   បុណយ ំ
ពស្ ក្ាីសុ្ខ្មក្ឲ្យ     ក្នុងកាលព ៀបក្ស័យជីវែិ   ការលុះបង់
 ុក្ខទំងអស់្បាន   ាព ែុ ំពស្ ក្ាីសុ្ខ្មក្ឲ្យ  ។ 

 

ពស្ ក្តីរបែិបែតិលអក្នុងមាតា   ំពស្ ក្ាីសុ្ខ្មក្ឲ្យក្នុង
ពលាក្   មួយព ៀែ   ពស្ ក្តីរបែិបែតិលអក្នុងបិតា  ំពស្ ក្ាីសុ្ខ្
មក្ឲ្យ  ពស្ ក្តីរបែិបែតិលអក្នុងស្មណ:    ំពស្ ក្ាីសុ្ខ្មក្ឲ្យ
ក្នុងពលាក្ មួយព ៀែ ពស្ ក្តីរបែិបែតិលអក្នុងរពា មណ៍  ំ
ពស្ ក្ាីសុ្ខ្មក្ឲ្យ  សី្ល ំពស្ ក្ាីសុ្ខ្មក្ឲ្យ   ដនបដល់
្ស់្   ស្ទធ ដដលបុគ្គលែមកល់ស្ ប់ព ើយ   ំពស្ ក្ាីសុ្ខ្មក្ឲ្យ 
ការបានរបាាា    ំពស្ ក្ាីសុ្ខ្មក្ឲ្យ  ការមិនព្វើបាបទំងឡាយ
 ំពស្ ក្ាីសុ្ខ្មក្ឲ្យ   ។ 

 

 ( ោគវគគ  វគគទី ២៣ ចប់ ) 
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សតុតនតបដិក្  
ខុទទក្និកាយ   គាថាធមមបទ 

តោហ វគគ វគគទី ២៤  មាន ១២ គាថា 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរតីក ម្ ះ បិលាៈ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

  

១.  មនុជសស      បមតតចារញិ្ោ       
តោហ   វឌឈតិ  មាលវុា   វិយ         
ញ្សា    បលវតី         ហុោហុរ ំ  
ផលមិចឆំវ  វនសម ឹ  វានញ្ោ ។ 
 

យ ំឯសា   សហតី ជមមី  តោហ ញ្លាញ្ក្   វិសតតិកា 

ញ្សាកា  តសស    បវឌឈនតិ     អភិវឌឈវំ   វីរណំ ។ 
 

ញ្យា ញ្វ តំ  សហតី  ជមមឹ តណហំ  ញ្លាញ្ក្  ទុរចេយ ំ

ញ្សាកា   តមាហ     បបតនតិ    ឧទពិនទុវ    ញ្បាក្ខោ  ។ 
 

តំ  ញ្វា   វទាមិ ភទទំ  ញ្វា យាវញ្នតតថ សមាគោ 

តោហ យ   មូល ំ   ខណថ   ឧសរីញ្ោថ វ   វីរណំ ។ 
 

មា ញ្វា នឡ ំវ  ញ្សា ញ្ោវ  មាញ្ោភញជ  ិបុនបបនុំ។ 
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ែណាហ   ដែង ំពរ ើនដល់មនុស្សអនក្មានការរបរពឹែត ពោយ
ពស្ ក្ាីរបមា ារបរក្ែី    ដូ វលលិ៍   របួរែឹពដើមព ើព ើយ   ំពរ ើន 
ពឡើង   បុគ្គលព ុះ ដែងស្ទុុះពៅ   កាន់ភពែូ ភព្ំ  ដូ ស្អវ
កាលរបាថ្នន ដផលព ើពលាែពៅក្នុងដរព  ដូព ន្ ុះដដរ ។ 
ែណាហ ន៎ុុះ ាពទស្ាែិដ៏លាមក្  ផាយពៅក្នុងអារមមណ៍ពផសងៗ  
ក្នុងពលាក្  រគ្បស្ងកែ់បុគ្គលណា ដូ ស្បូវរណាា ស្ដដលរែូវ
ពភលៀងធ្លល ក់្    ុុះជន្រញ្ជ ំព ើយពនលក្   លូែពល ពឡើង  ដូព ន្ ុះដដរ ។ 
   ំដណក្ជនណា  រគ្បស្ងកែ់ែណាហ ដ៏លាមក្  ក្នុងពលាក្
ដដលពគ្ លងបានពោយក្រមព ុះ    ពស្ ក្ាីពស្អក្ស្អា យ  ដែង
ធ្លល ក់្ព ញ្ក្ជនព ុះឯង   ដូ ដំណក់្ ឹក្ដដលធ្លល ក់្ ុុះ្ក្
ស្លឹក្ ូក្ ដូព ន្ ុះដដរ។ 
    ពរពាុះព ែុព ុះ បានាែថ្នគ្ែ   របាប់អនក្ទំងឡាយ
អនក្ទំងឡាយមានប៉ាុ ម នរបូ  ដដលមក្របជំុគ្នន ក្នុង ីពនុះ   ពស្ ក្ាី
 ពរមើន ូរមានដល់អនក្ទំងឡាយទំងប៉ាុពណាណ ុះ ុុះ     អនក្ទំង-
ឡាយ       ូររពំលើងឫស្ែណាហ ព្លព ញ   ដូ បុគ្គលរែូវការ  
ស្បូវភ្ញល ំង គ្នស់្ស្បូវរណាា ស្ព្លព ញដូព ន្ ុះ ។ 

មារកំុ្រកុ្ននអនក្ទំងឡាយពរឿយ ៗ    ដូ ដខ្ស ឹក្  កា ់
បំបាក់្ពដើមបបុស្  ដូព ន្ ុះពឡើយ ។ 
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គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿង ូនរជ ូញី 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២.យថាបិ  មូញ្ល អនុបទទញ្វ  ទញ្ឡហ 
ឆិញ្ោន បិ    រញុ្កាខ       បុនញ្រវ       រហូតិ 
ឯវមប ិ    តោហ នុសញ្យ      អនូហញ្ត 

និពវតតតី  ទុក្ខមិទំ  បុនបបនុំ ។ 

យសស   ឆតតឹសតី  ញ្សាោ    មោបសសវោ  ភុសា 

មោ  វហនតិ  ទុទទិដាឹ  សងកបោ  ោគនិសសោិ   ។ 

សវនតិ សពវធី     ញ្សាោ  លោ   ឧពភិជជ   តិដាតិ 
តញេ  ទិសាវ  លតំ ជាតំ មូល ំ បញោ យ  ឆិនទថ ។ 

សរោិនិ សញិ្នហោិនិ      ច 

ញ្សាមនសោនិ  ភវនដិ   ជនដុញ្ោ 

ញ្ត សាតសោិ សញុ្ខសញិ្ោ 

ញ្ត   ញ្វ   ជាតិជរបូគា    នោ ។         
តសោិយ     បុរក្ខោ       បជា 

បរសបបនដិ   សញ្សាវ   ព្ចធិញ្ោ 

សញ្ញោ ជនសងគសោត            
ទុក្ខមុញ្បនដិ  បុនបបនុំ  ចិោយ  ។     
តសោិយ     បុរក្ខោ     បជា 
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បរសិបបនតិ    សញ្សាវ   ព្ចធិញ្ោ 

តសាម      តសណំិ      វិញ្ោទញ្យ    
ភិក្ខ ុ   អាក្ងខំ     វិោគមតតញ្ោ ។ 

កាលពបើឫស្ព ើ មិនមានពស្ ក្ាីអនតនយ ពៅមំា 
មួនព     ពដើមព ើ ុក្ាកាប់ព្លព ើយ ក៏្ដែងដុុះពឡើងព ៀង
បាន មានឧបមាដូ ពមា មិញ   កាលពបើែណាហ នុស័្យ  បុគ្គល
កំ្្ែ់មិនទន់បានព ើយ    ុក្ខ (មានាែិ ុក្ខាពដើម) ពនុះក៏្ដែង
ពក្ើែពរឿយ ៗ  មានឧបពមយយដូព ន្ ុះដដរ ។ 

ដខ្សែណាហ  ៣៦  ា្មមាែិ ូរពៅ  ក្នុងអារមមណ៍ា ី
គ្នប់ ិែត ា្មមាែិពក្លៀវកាល   មានដល់បុគ្គលណា  ែរមិុះ
ទំងឡាយដ៏្ំ ដដលអាស្ស័្យនូវនគ្: ដែង ំនូវ ិដឋិអារក្ក់្      
របស់្បុគ្គលព ុះ ។ 

ដខ្សែណាហ ទំងឡាយ    ដែង ូរពៅ   ក្នុងអារមមណ៍ទំង
ពួក្ដូ ាវលលិដដលដបក្ដខ្នងពឡើង តំាងពៅដូព ន្ ុះ ពបើអនក្
ទំងឡាយ    ព ើញែណាហ ដូ ាវលលិព ុះ   ពក្ើែពឡើងព ើយ    
 ូរកាែ់ឫស្ព្លព ញ ពោយកំាបិែគឺ្បញ្ញា  ។ 

ពស្អមនស្សទំងឡា ដដលផាយពៅព ើយផង ដដល
របរពឹែតពៅពោយពស្ ក្ាីស្ស្ឡាញ់ផង    រដមងមានដល់ស្ែវ  
ពួក្ស្ែវព ុះ   ាអនក្អាស្ស័្យនូវពស្ ក្ាីរកី្នយ    អនក្ដស្វងរក្
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ពស្ ក្ាីសុ្ខ្  នរជនទំងឡាយព ុះឯង  ដែង មពៅរក្ាែិ  
នឹងជន ។ 

ពួក្ស្ែវដដលែណាហ     ា ីញ្ញាុ ងំស្ែវឲ្យែក់្ស្លុែ  រក្ុង
 ុក្ព ើយ ដែងរនធែ់ដូ  នាយដដលរពានទក់្បានព ើយដូព ន្ ុះ   
ពួក្ស្ែវ   ដដលាប់ក្នុងសំ្ពយជន:នឹងស្ងគ្ ម៌    ( ្ម៌ាពរគ្ឿង 
ជំពាក់្ )  ដែងដល់នូវពស្ ក្ាី ុក្ខពរឿយ ៗ  អស់្កាលអដងវង  ។ 

ពួក្ស្ែវដដលែណាហ    ា ីញ្ញាុ ងំស្ែវឲ្យែក់្ស្លុែរក្ងុ ុក្
ព ើយ ដែងរនធែ់ដូ  នាយ  ដដល យរពាន  ទក់្បានព ើយ
ដូព ន្ ុះ     ពរពាុះព ែុព ុះ ភិក្ខុកាលរបាថ្នន ្ម៌  ាពរគ្ឿរបាស្
្ក្នគ្:     ពដើមបីខ្លួន   គ្បបីបព ទ បង់ែណាហ   ដដលាពរគ្ឿងែក់្
ស្លុែ   ព្លព ញ  ។ 

 
 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុអន សឹ  
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

៣.ញ្យា  និពវនញ្ដ្ឋា   វោធិមុញ្ោត  

វនមុញ្ោត   វនញ្មវ    ធាវតិ 
តំ បុគគលញ្មវ      បសសថ 

មុញ្ោត     ពនធនញ្មវ     ធាវតិ  ។ 
 

បុគ្គលណា     មិនអាល័យ ក្នុងគិ្ ិភ្ញព ដូ ពដើមព ើ
តំាងពៅក្នុងដរព  មាន ិែត ុុះស្ ប់ក្នុងដរពគឺ្ែប្ម៌  ាអនក្រ ួ
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ស្ស្ឡុះ្ក្ដរពគឺ្ែណាហ    ព ើយស្ទុុះពៅរក្ដរពគឺ្ែណាហ វញិ    អនក្
ទំងឡាយ   ូរពមើលបុគ្គលព ុះឯង    បុគ្គលព ុះរ ួ្ក្ ំណង
គឺ្ នវាស្ព ើយ    ស្ទុុះពៅរក្ ំណងគឺ្ នវាស្វញិ ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងពនធនាគារ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៤. ន  តំ  ទឡហ ំ ពនធនមាហុ  ធីោ 

   យទាយស ំ   ទារជុំ     បពវជញេ  ។ 

    សារតតរោត         មណិក្ណុឌ ញ្លស ុ

បុញ្តតស ុ ទាញ្រស ុ ច  យា អញ្បកាខ  

   ឯតំ    ទឡហ ំ  ពនធនមាហុ      ធីោ  

ឱោរនិំ      សថិិល ំ     ទុបបមុញេ  ំ
ឯតំបិ        ញ្ឆោវ ន        បរពិវជនតិ   
អនញ្បក្ខិញ្ោ  កាមសខុំ  បោយ ។ 

 

 ំណងណា ដដលពក្ើែអំពីដដក្ក្ាី   ពក្ើែអំពីព ើក្ាីពក្ើែ
អំពីពៅម យបលងក្ាី  អនក្របាជាមិនពៅ ំណងព ុះ  ថ្នា ំណង
មំាមួនពឡើយ ។  

ពួក្ជនណា  ពរែក្អរដរក្ពពក្  ក្នុងដក្វមណី  និងកុ្ណឌ ល 
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ទំងឡាយក្ាី  ពស្ ក្ាីអាពឡាុះអាល័យកូ្ននឹងរបពនធទំងឡាយក្ាី
អនក្របាជាទំងឡាយ   ពៅពស្ ក្ាីពរែក្អរនឹងពស្ ក្ាីអាពឡាុះ
អាល័យព ុះ  ថ្នា ំណងមាំមួន  ា ំណង ំ ុុះ ( ទញស្ែវ
 មាល ក់្ពៅក្នុងអបាយ ) ា ំណង្ូរព    ប៉ាុដនតស្ែវស្ស្អយបាន
ពោយក្រម   អនក្របាជាទំងឡាយកាែ់ ំណងព ុះព ញ  ាអនក្
មិនមានពស្ ក្ាីអាពឡាុះអាល័យ   លុះបង់កាមសុ្ខ្  ព ើយ
ព ញបួស្ ។ 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះនាងកែមា 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៥. ញ្យ   ោគរោត នុបតនតិ   ញ្សាតំ   
សយ ំ  ក្តំ  មក្កដញ្កាវ   ជាល ំ   
ឯតមប ិ  ញ្ឆោវ ន    វជនតិ    ធីោ        
អនញ្បក្ខិញ្ោ   សពវទុក្ខំ   បោយ  ។ 
 
 

ពួក្ជនណា  ពរែក្អរពោយអំណា នគ្:    ពួក្ជនព ុះ
ដែងធ្លល ក់្ ុុះកាន់ដខ្សែណាហ  ដូ ពីងពាង មាល ក់្ខ្លួន ុុះកាន់
សំ្ណាញ់ ដដលព្វើព ើយពោយខ្លួនឯង  អនក្របាជាទំងឡាយ
ដែងកាែ់ដខ្សែណាហ ព ុះ ាអនក្មិនមានពស្ ក្ាីអាពឡាុះអាល័យ
លុះបង់ ុក្ខទំងពួងព ញពៅ ។ 
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គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបុតតកសដឋកី ម្ ះឧគគកសន 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

៦ .មុញេ     បុញ្រ    មុញេ     បចឆញ្ោ   
មញ្ជឈ   មុញេ      ភវសស    បារគូ 
សពវតថ      វិមុតតមានញ្សា   
ន   បុន   ជាតិជរ ំ  ឧញ្បហសិ ិ។ 

 

 

អនក្ ូរពោុះ (ពស្ ក្ាីអាល័យ) ក្នុងកាលមុនព ញ  ូរពោុះ   
( ពស្ ក្ាីអាល័យ ) ក្នុងកាលខ្លងពរកាយព ញ   ូរពោុះ (  ពស្ ក្ាី
អាល័យ )   ក្នុងកាលាក្ណាា លព ញ   ( កាលពបើព្វើយ៉ាងពនុះ ) 
អនក្នឹងដល់ពរែើយដនភព នឹងមាន ិែតរ ួស្ស្ឡុះ ្ក្ស្ងខែ
្ម៌ទំងពួង មិនរែូវពៅកាន់ាែិនឹងជនព ៀែពឡើយ ។ 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងចូឡធនុគគ បណឌិ ត 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៧.វិតតក្មថិតសស      ជនតុញ្ោ   
តិពវិោគសស   សភុានុបសសញិ្ោ    
ភិញ្យោ      តោហ      បវឌឍត ិ

ឯស   ញ្ខា   ទឡហ ំ  ក្ញ្ោតិ   ពនធនំ ។ 
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 វិតក្កបូសញ្ម  ច   ញ្យា    រញ្ោ   
 អសភុំ  ភាវយតី  សទា  សញ្ោ    
 ឯស    ញ្ខា   វយនតិកាហតិ    
 ឯសញ្ចឆចឆតិ    មារពនធនំ ។ 
 

ែណាហ    រដមង ពរមើនដរក្ដលង  ដល់ជនដដលវែិក្ៈញាញីំ 
មានែពរមក្ពក្លៀវកាល  យល់ព ើញអារមមណ៍ថ្នលអ  បុគ្គលព ុះឯង
ពឈាម ុះថ្ន ព្វើ ំណងឲ្យមំាមួន ។  លុុះដែបុគ្គលណា   ពរែក្អរក្នុង 
 

អាសុ្ភជាន  ដដលាព ែុឲ្យស្ងប់រមាង ប់នូវវែិក្ៈ មានស្អម រែី
ស្ពវកាល  ដែង ពរមើនអសុ្ភជាន   បុគ្គលព ុះឯង នឹងព្វើ
ែណាហ ឲ្យអស់្ពៅបាន  បុគ្គលព ុះឯង  ព ើបពឈាម ុះថ្នកាែ់
 ំណងមារបាន ។ 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងមារ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 ៨.និដាងគញ្ោ   អសោត ស ី    វីតតោហ    អនងគញ្ោ 

 អចឆិនទិ    ភវសលាល និ           អនតិញ្មាយ ំ   សមុសសញ្យា  ។ 

 វីតតញ្ោហ         អោទាោ           និរតុតិបទញ្កាវិញ្ទា 

 អក្ខោនំ    សននិបាតំ          ជញោ       បុព្ចវ បោនិ      ច   
    ស ញ្វ អនតិមសារញី្ោ មោបញោ  មោបុរញិ្សាតិ វុចេតិ ។ 
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បុគ្គលណា  ដល់ពស្ ក្តីស្ពរម គឺ្អរ ែត ាអនក្មិន
ែក់្ស្លុែ មិនមានែណាហ  មិនមានកិ្ពលស្ដូ  ី ួល  បានកាែ់
កូ្នស្រគឺ្កិ្ពលស្ ាព ែុញុាសំ្ែវឲ្យពៅកាន់ភពបានព ើយ 
កាយដដល អឹង ៣០០ កំ្ណាែ់ ផគុំគ្នន ព ើយពនុះ របស់្បុគ្គលព ុះ 
ពឈាម ុះថ្ន តំាងពៅក្នុង ីបំផុែ ។ 

បុគ្គលណា  មិនមានែណាហ   មិនមានពស្ ក្តីរបកាន់មំា  
ាអនក្ឈាល ស្  ក្នុងនិរែុតិ  ( វា្ាពរគ្ឿងស្ដមតងព ញ ) នឹងប ដ៏
ពិពស្ស្ ដឹង ាស់្  នូវរបជំុដនអក្ខរៈទំងឡាយផង នូវខ្លងពដើម 
និងខ្លង ុង  ដនអក្ខរៈទំងឡាយផង  បុគ្គលព ុះឯង  ែថ្នគ្ែ
ពៅថ្ន    អនក្មានស្ររីៈស្ថិែពៅក្នុង ីបំផុែ   មានបញ្ញា ពរ ើន
ាមហាបុរស្ ។ 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងឧបោជីវ  
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

៩. សព្ចវ ភិក្ ូ    សពវវិទូហមសម ិ 
សញ្ពវស ុ  ធញ្មមស ុ អនូបលញិ្ោត         
សពវញជញ្ោ      តណហ ក្ខញ្យ   វិមុញ្ោត  

សយ ំ    អភិញោ យ       ក្មុទទិញ្សយយ ំ ។ 
 

ែថ្នគ្ែាអនក្រគ្បស្ងកែ់ពែភូមិក្្ម៌ទំងអស់្ ដឹង ាស់្
 ែុពភូមិក្្ម៌ទំងអស់្ មាន ិែតមិនបានាប់ពៅ ក្នុងពែមិក្
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

្ម៌ទំងអស់្ លុះបង់ពែភូមិក្្ម៌ទំងអស់្     មាន ិែតរ ួស្ស្ឡុះ
ពរពាុះអស់្ែណាហ  ពបើែថ្នគ្ែរតាស់្ដឹង្ម៌   ពោយខ្លួនឯងព ើយ 
្ំបា ់យក្អនក្ណាារគ្ូអា្រយព ៀែ ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងស កកទវរាជ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 
 

      ១០.សពវទានំ    ធមមទានំ     ជិោតិ 
      សពវរស ំ      ធមមរញ្សា         ជោតិ   
      សពវរតតឹ         ធមមរតិ           ជិោតិ   
      តោហ ក្ខញ្យា    សពវទុក្ខំ      ជិោតិ  ។ 

 
 

្មមទន នុះអាមិស្ទនទំងពួង ្មមរស្ នុះរស្ទំង-
ពួង     ពស្ ក្ាីពរែក្អរក្នុង្ម៌         នុះពស្ ក្ាីពរែក្អរទំងពួង 
ការអស់្ែណាហ  នុះ ុក្ខទំងពួង ។ 

 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងអបុតត កសដឋ ី
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១១.ហននតិ  ញ្ភាគា  ទុញ្មមធំ    ញ្ោ  ច បារគញ្វសញិ្ោ 

ញ្ភាគតោហ យ  ទុញ្មមញ្ធា    ហនតិ  អញ្ញោវ  អតតនំ ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

ពភ្ញគ្:ទំងឡាយ រដមងស្មាល ប់បុគ្គលអ័បបរបាាា  ប៉ាុដនត
មិនស្មាល ប់បុគ្គលអនក្ដស្វងរក្ពរែើយគឺ្រពុះនិពាវ នព        ឯបុគ្គល
អ័បបរបាាា  រដមងស្មាល ប់ខ្លួនឯង  ដូ ាស្មាល ប់បុគ្គលដ៏ដ  
ពរពាុះ ំណង់ក្នុងពភ្ញគ្: ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងអងកុ រកទវបុរត 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

១២.តិណញ្ទាសានិ  ញ្ខោត និ  ោគញ្ទាសា  អយ ំ បជា 

តសាម    ហ ិ    វីតោញ្គស ុ    ទិននំ     ញ្ោត ិ   មហបជល ំ។ 
 

តិណញ្ទាសានិ    ញ្ខោត និ     ញ្ទាសញ្ទាសា  អយ ំ បជា 

តសាម  ហ ិ  វីតញ្ទាញ្សស ុ   ទិននំ   ញ្ោតិ   មហបជល ំ ។ 
 

តិណញ្ទាសានិ    ញ្ខោត និ       មហញ្ទាសា   អយ ំ   បជា 

តសាម  ហ ិ វីតញ្មាហស ុ    ទិននំ    ញ្ោតិ    មហបជល ំ  ។ 
 

តិណញ្ទាសានិ  ញ្ខោត និ     ឥចាឆ ញ្ទាសា      អយ ំ   បជា 

តសាម  ហ ិ    វិគតិញ្ចឆស ុ     ទិននំ    ញ្ោត ិ   មហបជល ំ។ 
 

ដស្ស្ទំងឡាយមានពៅម ាពទស្  ពួក្ស្ែវពលាក្ពនុះ
មាននគ្:ាពទស្ ពរពាុះព ែុព ុះ ទនដដលបុគ្គលឲ្យព ើយ
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

ដល់អនក្មាននគ្:អស់្ព ើយ   រដមងាទនមានផលពរ ើន  ។
 ដស្ស្ទំងឡាយមានពៅម ាពទស្     ពួក្ស្ែវពលាក្ពនុះ  
មានពទស្:ាពទស្  ពរពាុះព ែុព ុះ ទនដដលបុគ្គលឲ្យព ើយ 
ដល់អនក្មានពទស្អស់្ព ើយរដមងាទនមានផលពរ ើន ។
 ដស្ស្ទំងឡាយ  មានពៅម ាពទស្  ពួក្ស្ែវពលាក្ពនុះ
មានពមា :ាពទស្ ពរពាុះព ែុព ុះ ទនដដលបុគ្គលឲ្យព ើយ 
ដល់អនក្មានពមា :អស់្ព ើយ      រដមងាទនមានផលពរ ើន។  

ដស្ស្ទំងឡាយមានពៅម ាពទស្   ពួក្ស្ែវពលាក្ពនុះ   
មានពស្ ក្ាីរ ដណនាពទស្   ពរពាុះព ែុព ុះ   ទនដដល
បុគ្គលឲ្យព ើយដល់អនក្មានពស្ ក្ាីរ ដណនអស់្ព ើយ     រដមង
ាទនមានផលពរ ើន  ។ 
 

(តោហ វគគ  វគគទី ២៤ ចប់) 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

សតុតនតបដិក្  
ខុទទក្និកាយ   គាថាធមមបទ 

ភក្ខវុគគ  វគគទី២៥   មាន  គាថា 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុ៥ អងគ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

          ១.ចក្ខោុ  សវំញ្ោ   សាធុ   សាធុ   ញ្សាញ្តន    សវំញ្ោ 

ោញ្នន   សវំញ្ោ  សាធុ   សាធុ  ជិវាហ យ     សវំញ្ោ 

កាញ្យន   សវំញ្ោ   សាធុ   សាធុ   វាចាយ សវំញ្ោ    
មនសា     សវំញ្ោ   សាធុ    សាធុ   សពវតថ     សវំញ្ោ 

សពវតថ    សវំុញ្ោ     ភិក្ខ ុ     សពវទុកាខ      បមុចេតិ   ។ 

 

ការស្រងួមដភនក្របដព     ការស្រងួមរែព ៀក្របដព      ការ
ស្រងួមរ មុុះរបដព ការស្រងួមអណាា ែរបដព ការស្រងួមកាយ
របដព ការស្រងួមវា្របដព ការស្រងួម ិែតរបដព   ការស្រងមួ
ទំងអស់្របដព    ភិក្ខុស្រងួមព ើយក្នុងទវ រទំងអស់្  ដែងរ ួ
ស្ស្ឡុះ្ក្ ុក្ខទំងពួងបាន ។ 
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គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភ ខុសមាល ប ់ងស 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២.ហតថសញោញ្ោ បាទសញោញ្ោ 

វាចាយ  សញោញ្ោ  សញោតតតញ្មា 

អជឈតតរញ្ោត      សមាហញិ្ោ     
ឯញ្កា  សនតុសញិ្ោ  តមាហុ  ភិក្ខ ុ។ 

 

ជនណា   ស្រងួមដដ  ស្រងួមពជើង ស្រងួមវា្ ស្រងមួ
អែតភ្ញព ាអនក្ពរែក្អរក្នុងការ ពរមើនក្មមោឋ ន ដដលមាន
ក្នុងខ្លួន  ាអនក្មាន ិែតែមកល់មំា    ាអនក្ពៅឯក្ឯង ដែងមាន
 ិែតពរែក្អរក្នុង្ម៌ បណឌិ ែទំងឡាយពៅជនព ុះថ្ន   ភិក្ខុ  ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងកោោលិ ភិ ខុ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៣.ញ្យា  មុខសញោញ្ោ   ភិក្ខ ុ   មនតភាណី   អនុទធញ្ោ 

អតថំ ធមមញេ      ទីញ្បតិ     មធុរ ំ   តសស   ភាសតិំ  ។ 
 

ភិក្ខុណា  ស្រងមួមាែ់  ាអនក្ពពាលពោយបញ្ញា   មាន ិែត
មិននយមាយ   ស្ដមាងអែថផង   ្ម៌ផងបាន  ភ្ញសិ្ែរបស់្ភិក្ខុ
ព ុះព ើបពឈាម ុះថ្ន ពិពនុះ ។ 
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គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងធមមរាមកតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៤.ធមាម ោញ្មា   ធមមរញ្ោ       ធមមំ    អនុវិចិនតយ ំ  
ធមមំ   អនុសសរ ំ ភិក្ខ ុ   សទធមាម   ន  បរោិយតិ ។ 
 

ភិក្ខុមាន្ម៌ា ីពរែក្អរ ពរែក្អរព ើយក្នុង្ម៌ ពិ្រ-
ណា្ម៌ រឭក្្ម៌ពរឿយ ៗ រដមងមិនស្អបសូ្នយ្ក្រពុះស្ ធមម
ពឡើយ ។ 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុអន កសពគប ់
ពួ ែុសមួយរូប កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៥. សលាភំ   ោតិមញ្ញោយយ    ោញ្ញោស ំ  បិហយញេញ្រ 

អញ្ញោស ំ     បិហយ ំ      ភិក្ខ ុ       សមាធឹ    ោធិគចឆតិ  ។ 

អបបលាញ្ភាប ិ    ញ្ច     ភិក្ខ ុ      សលាភំ       ោតិមញោតិ 
តំ    ញ្វ      ញ្ទវា     បសសំនតិ         សទុាធ ជីវមតនេិតំ     ។ 
 

ភិក្ខុមិនគ្បបីពមើលង្វយលាភរបស់្ខ្លួន ( ដដលពក្ើែពឡើង
ពោយ្ម៌ ) មិនគ្បបរីបរពឹែត ង់បានលាភភិក្ខុដដ  ពបើ ង់បាន
លាភរបស់្ភិក្ខុដដ  រដមងមិនបានស្មា្ិពឡើយ ។ 

ពបើភិក្ខុសូ្មបីមានលាភែិ  មិនពមើលង្វយលាភរបស់្ខ្លួន 
ព វតានឹងមនុស្សទំងឡាយ    ដែងស្រពស្ើរភិក្ខុព ុះឯង    ដដល
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ាអនក្ពាយមាពរគ្ឿងអាស្ស័្យរស់្ពៅ   ពោយបរសុិ្ ធាអនក្
មិនខ្ជិលរ អូស្ ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបញ្ចគគទយ រ  មណ៍ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៦.សពវញ្សា មានរបូសម ឹ      យសស    នតថិ    មមាយតិំ 
អសោ  ច   ន     ញ្សាចតិ   សញ្វ  ភិក្ខតូិ   វុចេតិ ។ 
 

បុគ្គលណា មិនមានពស្ ក្ាីរបកាន់ក្នុង មនឹងរបូថ្នា
របស់្អញ  ពោយរបការទំងពួង  មួយព ៀែ  បុគ្គលណា  មិន
ពស្អក្ស្អា យពរពាុះ មនឹងរបូដដលមិនមាន         បុគ្គលព ុះឯង 
ែថ្នគ្ែពៅថ្ន  ភិក្ខុ ។ 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងសមព ុលភិ ខុ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៧.ញ្មោត វិោរ ី   ញ្យា   ភិក្ខ ុ   បសញ្ោន    ពុទធសាសញ្ន 

អធិគញ្ចជ      បទំ      សនត ំ          សង្កខ របូសមំ       សខុំ   ។ 

សញិេ   ភិក្ខ ុ   ឥមំ    ោវំ       សោិត    ញ្ត    លហុញ្មសសត ិ 

ញ្ឆោវ    ោគញេ   ញ្ទាសញេ     តញ្ោ   និព្ចវ នញ្មហសិ ិ។ 
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បញេ    ឆិញ្នទ  បញេ    ជញ្ហ     បញេ  ឧតតរ ិ   ភាវញ្យ
 បញេសង្កគ តិញ្គា      ភិក្ខ ុ        ឱឃតិញ្ោណ ត ិ    វុចេតិ ។ 

ឈាយ    ភិក្ខ ុ    មា   ច    បមាញ្ទា 

មា  ញ្ត  កាមគុញ្ណ  ភមសស ុ ចិតតំ 
មា  ក្នទិ   ទុក្ខមិទនតិ    ឌយហមាញ្ោ ។ 

នតថិ  ឈានំ   អបញោសស  នតថិ  បញោ   អឈាយញិ្ោ 

យមហិ  ឈានញេ  បញោ   ច   ស  ញ្វ  និព្ចវ នសនតិញ្ក្ ។ 

សញុោ គារ ំ    បវិដាសស   សនតចិតតសស    ភិក្ខញុ្ោ 

អមានុស ី  រតី  ញ្ោតិ      សមាម   ធមមំ  វិបសសញ្ោ ។ 

យញ្ោ  យញ្ោ   សមមសតិ     ខោធ នំ    ឧទយពវយ ំ

លភតិ       បីតិបាញ្មាជជំ         អមតំ  តំ     វិជានតំ  ។ 

តរោយមាទិ     ភវតិ       ឥធ  បញោសស   ភិក្ខញុ្ោ 

ឥន្រនទិយគុតត ិ    សនតុដាិ      បាតិញ្មាញ្ក្ខ   ច  សវំញ្ោ 

មិញ្តត   ភជសស ុ   ក្លោញ្ណ  សទុាធ ជីញ្វ  អតនទិញ្ត  ។ 

បដិសោថ រវុតយសស          អាចារក្សុញ្លា   សយិា 

តញ្ោ   បាញ្មាជជពហុញ្លា     ទុក្ខសសនតំ    ក្រសិសស ិ។ 
 

ភក្ខុណា   ពៅពោយអំណា ពមតាត      រជុះថ្នល ក្នុងរពុះពុ ធ
ស្អស្    ភិក្ខុព ុះ រដមងបានប ដ៏ស្ងប់   ា ីរមាង ប់នូវស្ង្វខ រ
 ំមក្នូវពស្ ក្ាីសុ្ខ្ ។  មាន លភិក្ខុ អនក្ ូរស្អា រ ូក្គឺ្អែតភ្ញពពនុះ
 ូក្ដដលអនក្ស្អា រព ើយ  និងដល់ពរែើយឆ្ងប់   អនក្កាែ់នគ្ៈ
នឹងពទស្ៈបានព ើយ  អំពីព ុះនឹងអា ដល់នូវរពុះនិពាវ ។  
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

ភិក្ខុគ្បបកីាែ់  ឱរមាភ គិ្យសំ្ពយជនៈ  ៥  ផង គ្បបីលុះបង់ 
ឧ ធមាភ គិ្យសំ្ពយជនៈ៥ ផង  គ្បបី ពរមើនឥន្រនទិយ ៥ ែពៅ ភិក្ខុ
ក្នលងកិ្ពលស្ាពរគ្ឿងជំពាក់្ ៥   ( នគ្ៈ ពទស្ៈ ពមា ៈ មានៈ 
 ិដឋិ  ) 
បានព ើយ ព ើបែថ្នគ្ែពៅថ្ន   អនក្ លងអនលង់បាន ។ 

មាន លភិក្ខុ  អនក្ ូរពិនិែយផង  ូរាអនក្កំុ្របមា ផង  ូរកំុ្
វលិពៅរក្កាមគុ្ណពឡើយ    អនក្ ូរកំុ្របមា       ំពារសីុ្នូវដំុ
ពលា ៈ  កំុ្ឲ្យាអនក្កាលពភលើងព ុះព ើយ   ក្នទក់្ក្ពនទញថ្ន    
ពនុះ ុក្ខ  ដូព នុះពឡើយ  ។  

ការពិនិែយមិនមានដល់បុគ្គលអនក្មិនមានរបាាា  របាាា
មិនមានដល់បុគ្គលអនក្មិនពិនិែយ    ការពិនិែយនឹងរបាាា   មាន
ក្នុងបុគ្គលណា  បុគ្គលព ុះឯង  ពឈាម ុះថ្ន  ស្ថិែពៅក្នុង ីជិែដន
រពុះនិពាវ ន ។  

ពស្ ក្ាីពរែក្អរ  ដដលមិនដមនារបស់្មនុស្ស   រដមង
មានដល់ភិក្ខុអនក្ ូលពៅកាន់ផទុះស្អង ែ់ អនក្មាន ិែតរមាង ប់  អនក្
ព ើញ្ម៌ពោយរបដព ។ ភិក្ខុពិ្រណាការពក្ើែពឡើងនឹងការ
វ ិស្ខ្នធទំងឡាយ   ក្នុងកាលណា   ក្នុងកាលព ុះ   ភិក្ខុព ុះ
រដមងបានបីែិនឹងបាពមាជជៈ   បីែិនឹងបាពមាជជៈព ុះ  ពឈាម ុះថ្ន ា
អមែ្ម៌    របស់្បណឌិ ែអនក្ដឹង្ម៌ទំងឡាយ ។  
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គុ្ណ ៣ របការពនុះ  គឺ្ការរក្ាឥន្រនទិយ ១   ពស្ ក្ាី
ស្ព ា ស្ ១  ការស្រងមួក្នុងបាែិពមាក្ខ ១  ាខ្លងពដើមដនរពុះ-
និពាវ នព ុះ  ដែងមានភិក្ខុអនក្មានបញ្ញា ក្នុងស្អស្ ពនុះ ( មាន ល
ភិក្ខុ ) អនក្ ូរគ្ប់រក្ក្លាណមិែត   អនក្មានពាយមាពរគ្ឿងរស់្
ពោយបរសុិ្ ធ  ាអនក្មិនខ្ជិលរ អូស្  ។    

ភិក្ខុគ្បបាីអនក្របរពឹែតព្វើបដិស្ណាឋ រៈ គ្បបីាអនក្ឈាល ស្
ក្នុងអា្រៈ  ពរពាុះព ែុទំងពីរព ុះ  អនក្នឹងបានបាពមាជជៈពរ ើន
នឹងព្វើ ីបំផុែ ុក្ខបាន ។ 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងភិ ខុ៥០០  រូប 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៨. វសសកិា   វិយ បុបាជ និ     មទទវានិ    បមុញេតិ 
ឯវំ ោគញេ  ញ្ទាសញេ  វិបបមុញ្ញេថ    ភិក្ខញុ្វា ។ 

 

មាន លភិក្ខុទំងឡាយ    អនក្ទំងឡាយ  គ្បបីជរមុុះនគ្ៈ 
នឹងពទស្ៈព ញ  ដូ មលិុះជរមុុះផ្លក មលិុះទំងឡាយ   ដដលស្វិែ
ព ើយ ដូព ន្ ុះ   ។ 
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គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងសនតោយកតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

     ៩. សនតកាញ្យា  សនតវាញ្ចា   សនតមញ្ោ សសុមាហញិ្ោ 

      វនតញ្លាកាមិញ្សា     ភិក្ខ ុ   ឧបសញ្ោត តិ    វុចេតិ ។ 
 

ភិក្ខុអនក្មានកាយស្ងប់រមាង ប់ព ើយ មានវា្រមាង ប់ព ើយ
មាន ិែតរមាង ប់ព ើយ  មាន ិែតែមកល់មំាព ើយ   មានអាមិស្ៈក្នុង
ពលាក្ ខ្លជ ក់្ព្លព ើយ  ព ើបែថ្នគ្ែពៅថ្ន  អនក្ស្ងប់រមាង ប់ ។ 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះនងគល ូដកតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១០.អតតោ     ញ្ចាទយោត នំ     បដិមំញ្សតមតតោ 

 ញ្សា  អតតគុញ្ោត   សតិមា     សខុំ  ភិក្ខ ុ  វិោហសិ ិ។ 

អោត ហ ិ អតតញ្ោ  ោញ្ថា  អតតោហ ិ អតតញ្ោ  គតិ  
តសាម    សញោម  អោត នំ    អសស ំ  ភរទំវ  វណិញ្ជា ។ 
 

អនក្ ូរោស់្ពែឿនខ្លួនពោយខ្លួនឯង   ូរពិនិែយខ្លួន  ពោយ
ខ្លួនឯង    មាន លភិក្ខុ   អនក្ព ុះពបើមានស្អម រែី    រក្ាខ្លួន ុក្ព ើយ
នឹងពៅាសុ្ខ្ ។  ដមនពិែ ខ្លួនា ីពឹងរបស់្ខ្លួន  ខ្លួនឯងាគ្ែិ
របស់្ខ្លួន  ពរពាុះព ែុព ុះ    អនក្ ូររវាងំខ្លួន    ដូ ពាណិជរវាងំ
ពស្ុះដ៏លអ  ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងវ កលិ កតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១១.បាញ្មាជជពហុញ្លា   ភិក្ខ ុ  បសញ្ោន    ពុទធសាសញ្ន 

អធិគញ្ចឆ  បទំ    សនតំ    សង្កខ របូសមំ     សខុំ   ។ 
 

ភិក្ខុអនក្រកាស់្ពោយពស្ ក្ាីរកី្នយ      រជុះថ្នល ក្នុងរពុះពុ ធ
ស្អស្  រដមងបាននូវប ដ៏ស្ងប់ា ីរមាង ប់នូវស្ង្វខ រ   ំមក្
នូវពស្ ក្ាីសុ្ខ្ ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងសុមនាមកណរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១២.ញ្យា  ហញ្វ  ទហញ្ោ  ភិក្ខ ុ យញុជតិ  ពុទធសាសញ្ន 

ញ្សាមំ   ញ្លាក្ំ   បភាញ្សតិ    អព្ចភ   មុញ្ោត វ  ចនទិមា ។ 
 

ភិក្ខុណាពៅក្ពមាល ុះ  របឹងដរបង    ក្នុងរពុះពុ ធស្អស្  
ភិក្ខុព ុះ   រដមងញុាងំពលាក្ឲ្យភលឺបាន   ដូ រពុះ នទដដលរុះផុែ
អំពីពពក្ ។ 

 
( ភិក្ខវុគគវណណ ោ  វគគទី ២៥ ចប់ ) 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

សតុតនតបិដក្  
ខុទទក្និកាយ   គាថាធមមបទ 

  រព្ចហមណវគគ វគគទី ២៦ មាន ៣៩ គាថា 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងបាទព ុលរ  មណ៍ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១.ឆិនទ ញ្សាតំ  បរក្កមម     កាញ្ម    បនូទ  រព្ចហមណ 

សង្កខ ោនំ   ខយ ំ  ញោវ    អក្តញោូស ិ  រព្ចហមញ្ោ ។ 
 

មាន លរពា មណ៍  អនក្ ូរខំ្របឹងកាែ់ែណាហ ដូ ដខ្ស ឹក្
 ូរបព ទ បង់កាមទំងឡាយព ញ  មាន លរពា មណ៍  អនក្ស្អគ ល់
 ាស់្នូវការអស់្ស្ង្វខ រទំងឡាយព ើយ   ពឈាម ុះថ្ន ាអនក្ដឹង
នូវរពុះនិពាវ នដដលប ច័យតាក់្ដែងមិនបាន ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងសមព ុលភិ ខុ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២.យទា  ទវញ្យស ុធញ្មមស ុបារគូ  ញ្ោតិ រព្ចហមញ្ោ 

អថសស   សញ្ពវ  សញំ្យាគា   អដាំ  គចឆនតិ    ជានញ្ោ ។ 
 

កាលណា រពា មណ៍អនក្ដល់ពរែើយ  ក្នុង្ម៌ពីររបការ
គឺ្ស្មថ្ម៌នឹងវបិស្ស ្ម៌ ក្នុងកាលពណាុះ កិ្ពលស្ ពរគ្ឿង
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

របក្បស្ែវ ុក្ទំងអស់្របស់្រពា មណ៍  អនក្ដឹងព ុះ   រដមងដល់
នូវការតំាងពៅមិនបាន ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងមារ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៣.យសស  បារ ំ អបារ ំវា    បាោបារ ំ   ន   វជជតិ 
វីតនទរ ំ   វិសញោុតតំ     តមហ ំ   រពួមិ    រព្ចហមណំ ។ 
 

ពរែើយក្ាី  ីមិនមានពរែើយក្ាី ពរែើយនឹង ីមិនដមនពរែើយក្ាី
មិនមានដល់បុគ្គលណា ( ពស្ ក្តីរបកាន់អាយែនៈមិនមានដល់
បុគ្គលណា  ) ែថ្នគ្ែពៅបុគ្គលព ុះ  ដដលាអនក្មានពស្ ក្ាី
រក្វល់រក្វាយអស់្ព ើយ  ាអនក្របាស្្ក្កិ្ពលស្ថ្នា
រពា មណ៍ ។ 

 
 

គាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងអញ្ញរតរ  មណ៍ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

៤. ឈាយ ឹ វិរជមាសនី ំ    ក្តក្ិចេំ អោសវំ 
ឧតតមតថំ    អនុបបតតំ   តមហ ំ  រពូមិ    រព្ចហមណំ  ។ 

ែថ្នគ្ែពៅបុគ្គលអនក្ ពរមើនឈាន  មាន្ូលីគឺ្កាម
អស់្ព ើយ     អនក្អងគុយពៅឯក្ឯង អនក្មានពស្អឡស្កិ្ ចព្វើ
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ពស្ស្ ព ើយ     មិនមានអាស្វ: ដល់នូវរបពយជន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់្
ពោយលំោប់ព ើយព ុះ ថ្នារពា មណ៍ ។ 
    

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះអាននទកតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៥.ទិវា  តបតិ    អាទិញ្ចាេ       រតតិមាភាតិ  ចនទិមា 

សននញ្ទាធ  ខតតិញ្យា តបតិ  ឈាយ ី តបតិ  រព្ចហមញ្ោ     
    អថ    សពវមញ្ោរតតឹ      ពុញ្ទាធ     តបតិ   ញ្តជសា  ។ 

 

រពុះអា ិែយរងុពរឿង  ក្នុងពវលាដថង  រពុះ នទរងុពរឿងក្នុងពវលា
យប់ ក្សរែរ ង់របោប់ពពញយស្ព ើយ រដមងរងុពរឿ ស្មណ
រពា មណ៍អនក្មានឈាន រដមងរងុពរឿង ឯរពុះស្មពុ ធ  រដមង
រងុពរឿងពោយពែជុះ រ ូែដថងនឹងយប់ទំងអស់្ ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងអញ្ញរតបពវជិត 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៦.ព្ចហតិបាញ្បា    ហ ិ   រព្ចហមញ្ោ  
សមចរយិា  សមញ្ោតិ    វុចេតិ  
បញ្ព្ចវ ជយមតតញ្ោ   មល ំ 
តសាម    បពវជិញ្ោតិ     វុចេតិ ។ 
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អនក្ដដលមានបាបបនាែ់ព ើយ ពឈាម ុះថ្ន រពា មណ៍
អនក្ដដលែថ្នគ្ែ   ពៅថ្នស្មណៈ ពរពាុះការរបរពឹែតរមាង ប់ អនក្
ដដលបពណា ញមនទិលដនខ្លួន    ព ែុព ុះ     ព ើបែថ្នគ្ែពៅថ្ន
បពវជិែ ។ 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះារបុីតតកតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៧.ន រព្ចហមណសស  បហញ្រយយ ោសស   មុញ្ញេថរព្ចហមញ្ោ 

ធិ រព្ចហមណសស   ហោត រ ំ តញ្ោ    ធិ  យសស      មុញេតិ ។ 

ន   រព្ចហមណញ្សសតទក្ិញេ  ិ      ញ្សញ្យោ 

យទានិញ្សញ្ធា  មនញ្សា      បិញ្យហ ិ

យញ្ោ  យញ្ោ  ហសឹមញ្ោ        និវតតតិ 
តញ្ោ      តញ្ោ   សមមតិញ្មវ    ទុក្ខំ  ។ 

រពា មណ៍ មិនគ្បបីរបហាររពា មណ៍ព  (  ំដណក្ )  
រពា មណ៍ ( ដដលរែូវពគ្របហារព ើយ ) មិនគ្បបី ងពពៀរ ំពពាុះ
រពា មណ៍ព ុះ      ែថ្នគ្ែែិុះពដៀលរពា មណ៍    ដដលរបហារ
រពា មណ៍ រពា មណ៍ណា  ង់ពពៀរ ំពពាុះរពា មណ៍ព ុះ   
ែថ្នគ្ែែិុះពដៀលរពា មណ៍ព ុះ   ដរក្ដលងាព ុះពៅព ៀែ  ។ 

ការហាមលែ់ ិែត្ ក្អារមមណ៍ា ីស្ស្ឡាញ់   របស់្
រពា មណ៍ព ុះ      មិនដមនរបពស្ើរបនតិ បនតួ ព     ិែតដដលគិ្ែ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

ពបៀែពបៀនពគ្    ង្វក្ព ញ្ក្វែថុណា ៗ    ពស្ ក្ាី ុក្ខពរពាុះវែថុ
ព ុះៗ   ក៏្រមាង ប់ពៅបាន ។ 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះនាងបជាបតិកគាតតមី 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៨.យសស កាញ្យន វាចាយ   មនសា  នតថិ  ទុក្កតំ 
សវំុតំ   តីហ ិ ឋាញ្នហ ិ  តមហ ំ រពូមិ រព្ចហមណំ ។ 
 

អំពីអារក្ក់្ ពោយទវ រកាយ  ទវ រវា្ ទវ រ ិែត របស់្បុគ្គល
ណាមិនមានព   ែថ្នគ្ែពៅបុគ្គល   ដដលបានស្រងួមពោយ
ឋានទំង ៣ ព ុះ ថ្នារពា មណ៍ ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះារបុីតតកតេរ  
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៩. យមាហ   ធមមំ   វិជាញ្នយយ សមាម សមពុទធញ្ទសតិ ំ

សក្កចេំ   តំ  នមញ្សសយយ    អគគិហុតតំវ  រព្ចហមញ្ោ ។ 
 

បុគ្គលព ុះ្ម៌អាថ៌     ដដលរពុះស្មាម ស្មពុ ធ រ ង់
ស្ដមាងព ើយ អំពីសំ្ណាក់្រគ្ូណា គ្បបីនមស្អក ររគ្ូព ុះ  ពោយ
ពគ្នរព  ដូ រពា មណ៍ដដលពគ្នរពការបូាពភលើង ដូព ន្ ុះដដរ ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងជដិលរ  មណ៍  
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១០.ន  ជជាហ ិ ន  ញ្គាញ្តតហ ិ  ន ជចាេ  ញ្ោតិ រព្ចហមញ្ោ
យមហិ សចេព្ចេ  ធញ្មាម   ច    ញ្សា   សចុី  ញ្សា ច រព្ចហមញ្ោ ។ 

 

បុគ្គលដដលពឈាម ុះថ្នរពា មណ៍   ពរពាុះផនួងស្ក់្      ក៏្មិន
ដមន  ពរពាុះពគ្នរែ  ក៏្មិនដមន   ពរពាុះាែិ ក៏្មិនដមន  ស្ ច:ផង
្ម៌ផង   មានក្នុងបុគ្គលណា  បុគ្គលព ុះពឈាម ុះថ្ន  អនក្ស្អអ ែផង
បុគ្គលព ុះពឈាម ុះថ្ន រពា មណ៍ផង ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរ  មណ៍ ុ    
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១១.ក្ិញ្នត  ជដ្ឋហ ិ ទុញ្មមធ   ក្ិញ្នត    អជិនសាដិយា 

អពភនតរញ្នត      គហនំ ព្ចហរិ ំ     បរមិជជស ិ ។ 

 

ដនអនក្អបប័របាាា ពអើយ អនក្មានរបពយជន៍អវី ពោយការ
 ុក្ផនួងស្ក់្ អនក្មានរបពយជន៍អវី ពោយការរ រ ង់សំ្ពែ់ដស្បក្
ខ្លល  ពបើស្ ត នខ្លងក្នុងរបស់្អនក្ សឹ្ងស្អញំ្ញាុ ពំោយនគ្ន ិក្កិពលស្ 
អនក្ពឈាម ុះថ្ន ដុស្ខ្លែ់ដែកាយខ្លងពរដព  ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនាង ិាកគាតតមី 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១២. បំសកុ្លូធរ ំ   ជនតុំ   ក្ិសនធមនិសនថតំ 
ឯក្ំ  វនសម ឹ    ឈាយនតំ  តមហ ំ រពូមិ   រព្ចហមណំ។ 
 

ែថ្នគ្ែពៅ   បុគ្គលអនក្រ រ ង់សំ្ពែ់បងសុកូ្ល    មាន
កាយស្គម  មានខ្លួនរវាងពោយស្រដស្  ាបុគ្គលឯក្ឯង   ពរមើន
ឈានក្នុងដរពព ុះ  ថ្នារពា មណ៍ ។ 

 

 
 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរ  មណ៍  
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

១៣. ន   ចាហ ំ រព្ចហមណំ  រពូមិ  ញ្យានិជំ  មតតិសមភវ 

ញ្ភាវាទី ោម ញ្សា ញ្ោតិ  ស ញ្វ ញ្ោតិ  សក្ិញេញ្ោ 

អក្ិញេនំ     អោទានំ  តមហ ំ   រពូមិ     រព្ចហមណំ  ។ 
 

ែថ្នគ្ែនឹងពៅអនក្ពក្ើែ អំពីកំ្ពណើ ែ    អនក្ពក្ើែក្នុង
ដផទដនរពា មណីាមាតា ថ្នារពា មណ៍  ក៏្ព   បុគ្គលព ុះរគ្នន់
ដែបាន មថ្ន ពភ្ញវា ី( អនក្ពពាលថ្ន ពរមើន )ពរពាុះបុគ្គលព ុះ
ឯង  ាអនក្មានកិ្ពលស្ពរគ្ឿងក្ងវល់ពៅពឡើយ ែថ្នគ្ែពៅ
បុគ្គលអនក្មិនមានកិ្ពលស្ពរគ្ឿងក្ងវល់    អនក្មិនមានពស្ ក្ាី
របកាន់មំាព ុះឯង  ថ្នារពា មណ៍ ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងឧគគកសន 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 

១៤ .សពវសញំ្យាជនំ  ញ្ឆោវ   ញ្យា  ញ្វ  ន  បរតិសសត ិ

សង្កគ តិគំ   វិសយំតុតំ   តមហ ំ    រពូមិ    រព្ចហមណំ ។ 
 

បុគ្គលណា កាែ់សំ្ពយជនៈទំងអស់្បាន មិនែក់្ស្លុែ
ែថ្នគ្ពៅបុគ្គលព ុះ  ដដលគ្នម នកិ្ពលស្ាពរគ្ឿងបំពាក់្  អនក្រ ួ
ស្ស្ឡុះ្ក្កិ្ពលស្ ថ្នារពា មណ៍ ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរ  មណ៍ពីរនា  ់
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១៥.ញ្ឆោវ   នទធឹ  វរតញេ    សោទ នំ   សហនុក្កមំ 
ឧក្ខិតតបលយិ ំ ពុទធំ តមហ ំ រពូមិ  រព្ចហមណំ ។ 
 

ែថ្នគ្ែពៅបុគ្គលដដលកាែ់ពស្ ក្ាីពរកា្       ដូ ពួរផង
កាែ់ែណាហ  ដូ រព័រែផង កាែ់ ិដឋិ ៦២ ដូ  ីែ រពមទំងអនុស័្យ
ដូ អនក្ពដើរតាមផង  អនក្មានអវាិជ      ដូ ស្ស្រពខ្ឿនដក្ព្ល
ព ើយ  អនក្រតាស់្ដឹងស្ ចៈ៤ ព ុះឯង  ថ្នារពា មណ៍  ។ 
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គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងអកោក ស ភារទវ
ជរ  មណ៍ កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១៦.អញ្កាក ស ំ វធពនធញេ    អទុញ្ដ្ឋា    ញ្យា   តិតិក្ខតិ 
ខនតីពល ំ  ពលានីក្ំ      តមហ ំ  រពូមិ     រព្ចហមណំ ។ 
 

បុគ្គលណា  មិនរប ូស្ត   អែ់ស្ងកែ់ពាក្យពជរផង   ការ
ពបៀែពបៀននឹងការ ងផងបាន ព ើបែថ្នគ្ែពៅបុគ្គលដដលមាន
ខ្នតិាពលៈ មានខ្នតិាពរ ៍ពលព ុះឯង  ថ្នារពា មណ៍ ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះារបុីតតកតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
១៧.អញ្កាក ធនំ   វតវនតំ         សលីវនតំ    អនុសសទ ំ

ទនតំ   អនតិមសាររី ំ តមហ ំ     រពូមិ    រព្ចហមណំ ។ 
 

ែថ្នគ្ែពៅបុគ្គល ដដលមិនមានពស្ ក្ាីពរកា្      មាន
្ុែងគវែត  មាន ែុបារសុិ្ ធិសី្ល  មិនមានែណាហ ពរគ្ឿងពបា៉ាង ិែត
មានឥន្រនទិយ ូ ម នព ើយ  មានស្ររី:ឋិែពៅ ក្នុង ីបំផុែព ុះ ថ្ន
ារពា មណ៍ ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនាងឧបបលវណាា កថរ ី
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
១៨. វារ ិ  ញ្បាក្ខរបញ្តតវ       អារញ្គគរវិ    សាសញ្បា  
ញ្យា ញ្វ នលមិបតិ កាញ្មស ុតមហ ំរពូមិ រព្ចហមណំ ។ 
 

បុគ្គលណា មាន ិែតមិនបានាប់ពៅ  ក្នុងកាមទំងឡាយ
ដូ  ឹក្ពលើស្លឹក្ ូក្ ឬដូ រគ្នប់ដស្ពពលើ ុងដដលស្ស្ួ  ែថ្នគ្ែ
ពៅបុគ្គលព ុះ  ថ្នារពា មណ៍ ។ 

 

 
 

គាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងអញ្ញរតរ  មណ៍ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

១៩.ញ្យា   ទុក្ខសស បជាោតិ    ឥញ្ធវ  ខយមតតញ្ោ 

បននភារ ំ   វិសញោុតតំ      តមហ ំ   រពូមិ     រព្ចហមណំ ។ 

 

បុគ្គលណា ក្នុងស្អស្ ពនុះឯង ដឹង ាស់្នូវការអស់្ ុក្ខ
របស់្ខ្លួន  ែថ្នគ្ែពៅបុគ្គលព ុះ  ដដលមានខ្នធភ្ញរៈោក់្ ុុះ
ព ើយ ដដលរ ួស្ស្ឡុះ្ក្កិ្ពលស្ទំងឡាយ ថ្នារពា មណ៍។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនាងកែមាភិ ខុនី 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២០.គមភីរបញោ  ំ  ញ្មធាវី  មគាគ មគគសស     ញ្កាវិទំ 
ឧតតមតថំ    អនុបបតតំ     តមហ ំ   រពូមិ   រព្ចហមណំ ។ 

 

ែថ្នគ្ែពៅ បុគ្គលអនក្មានរបាាា ពរៅ មានរបាាា ា
ពរគ្ឿង ំលាយកិ្ពលស្ អនក្ឈាល ស្ ក្នុងផលូវនឹងមិនដមនផលូវ បាន
ស្ពរម របពយជន៍ ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់្ព ុះ  ថ្នារពា មណ៍។ 

 
 

 
គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះប ភ រវាសីតិសសកតេរ 

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២១.អសសំដាំ  គហញ្ដាហ ិ   អោគាញ្រហ ិ  ចូភយ ំ

អញ្ោក្សារ ឹ  អបបចិឆំ   តមហ ំ រពូមិ  រព្ចហមណំ ។ 
 

ែថ្នគ្ែពៅបុគ្គល ដដលមិនរ ឡំ ពោយជនទំង
ឡាយ  ពីរពួក្  គឺ្រគ្ ស្ថ  ១  បពវជិែ  ១  ាអនក្រតា ់ពៅពោយ
មិនមានពស្ ក្ាីអាល័យ     មានពស្ ក្ាីរបាថ្នន ែិ ព ុះ   ថ្នា
រពា មណ៍ ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងអញ្ញរតភិ ខុ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២២.និធាយ  ទណឌំ   ភូញ្តស ុ   តញ្សស ុ  ថាវញ្រស ុ ច 

ញ្យា  ន  ហនតិ ន ោញ្តតិ  តមហ ំរពូមិ  រព្ចហមណំ ។ 
 

បុគ្គលណា ោក់្ ុុះនូវអាាា  ក្នុងស្ែវទំងឡាយ   ដដល 
ពៅែក់្ស្លុែក្ាី    ដដលមំាមួន   គឺ្មិនែក់្ស្លុែក្តី  មិនពបៀែពបៀន
ពោយខ្លួនឯង មិនពរបើពគ្ឲ្យពបៀែពបៀន ែថ្នគ្ែពៅបុគ្គលព ុះ 
ថ្នារពា មណ៍ ។ 

 
 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងាមកណរ៤ រូប 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២៣. អវិរទុធំ    ជវិរញុ្ទធស ុ       អតតទញ្ណឌ ស ុ    និពទុតំ 
សាទាញ្នស ុ អោទានំ   តមហ ំ   រពូមិ  រព្ចហមណំ ។ 

 

ែថ្នគ្ែពៅ បុគ្គល អនក្ដដលមិនខឹ្ង  ំពពាុះពួក្ជនដដល
ខឹ្ងព ើយ អនក្រលំែ់ ំពពាុះពួក្ជនដដលមានអាាា ខ្លួន អនក្មិន
មានពស្ ក្តីរបកាន់ ំពពាុះពួក្ជន ដដលមានពស្ ក្តីរបកាន់ព ុះ
ថ្ន ារពា មណ៍ ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះមហាបនេ ាៈ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

  យសស  ោញ្គា  ច  ញ្ទាញ្សា  ច  មាញ្ោ  មញ្កាខ   ច  បាតិញ្ោ 
សាសញ្បារវិិ    អារគាគ     តមហ ំ      រពូមិ    រព្ចហមណំ  ។ 

នគ្ៈ ពទស្ៈ   មានៈ និងមក្ខៈ ដដលបុគ្គលណា  បាន
ជរមុុះព ញព ើយ ដូ រគ្នប់ដស្ពដដលរជុុះ ុុះ អំពី ុងដដលស្ស្ ួ 
ែថ្នគ្ែពៅបុគ្គលព ុះ    ថ្នារពា មណ៍ ។ 

 
 

 
គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះបិលិនទវចឆកតេរ 

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២៥.អក្កក្ស ំ   វិញោ បនឹ          គិរ ំ  សចេំ    ឧទីរញ្យ 

យាយ    ោភិសញ្ជ   ក្ញេ  ិ តមហ ំរពូមិ រព្ចហមណំ ។ 

 

បុគ្គលណា ពពាលពាក្យមិនអារក្ក់្ ពាក្យាព ែុឲ្យ
ដឹងពស្ ក្ាីបាន ាពាក្យពិែ ាពាក្យដដលមិនព្វើអនក្ណា ឲ្យ
ទស់្ ិែត ែថ្នគ្ែពៅបុគ្គលព ុះ  ថ្នារពា មណ៍ ។ 

 
 

 
 



194                         ព្រះរទុ្ធគាថា
  

ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងអញ្ញរតភិ ខុ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
២៦ .ញ្យាធ ទីឃ ំ វ  រសស ំវា អណំុ ថូល ំ សភុាសកុ្ំ 
ញ្លាញ្ក្  អទិននំ  ោទិយតិ  តមហ ំ រពូមិ  រព្ចហមណំ ។ 

 

បុគ្គលណា មិនកាន់យក្របស់្ដវងឬខ្លី  ែូ ឬ្ំ លអ
ឬអារក្ក់្  ដដលពគ្មិនបានឲ្យព ើយក្នុងពលាក្ពនុះ  ែថ្នគ្ែពៅ
បុគ្គលព ុះ  ថ្នារពា មណ៍ ។ 

 
 

 
 
 
 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះារបុីតតកតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២៧.អាសា យសស  ន  វិជជនតិ     អសម ឹ ញ្លាញ្ក្ បរមហិ  ច 

និោសយ ំ  វិសយំតុតំ    តមហ ំ    រពូមិ    រព្ចហមណំ ។ 
 

អនក្ណា មិនមានពស្ ក្ាីរបាថ្នន ក្នុងពលាក្ពនុះផង ក្នុង
ពលាក្ខ្លងមុខ្ផង       ែថ្នគ្ែពៅបុគ្គលព ុះ ដដលមិនមាន
ពស្ ក្ាីរបាថ្នន    ដដលផុែស្ស្ឡុះ្លកិ្ពលស្ ថ្នារពា មណ៍។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះមហាកមាគគលាន 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

 

២៨.យសោលយា  ន  វិជជនតិ       អញោ យ   អក្ថងកថ ី

អមញ្ោគធំ   អនុបបតតំ   តមហ ំ  រពូមិ    រព្ចហមណំ  ។ 
 

អនក្ណា  មិនមានពស្ ក្ាីអាល័យគឺ្ែណាហ   មិនមាន
ពស្ ក្ាីស្ងសយ័ក្នុងអវីពស្អុះ  ពរពាុះដឹង ាស់្្ម៌   ែថ្នគ្ែពៅ
បុគ្គលព ុះ    ដដលមាន ិែត ុុះស្ ប់កាន់រពុះនិពាវ ន  ដដលមាន
រពុះអរ ែតផលដល់ព ើយ    ពោយលំោប់   ថ្នារពា មណ៍ ។ 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះករវតកតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

២៩. ញ្យាធ   បុញោញេ    បាបញេ   ឧញ្ភា សងគំ ឧបចេគា 

អញ្សាក្ំ     វិរជំ   សទុធំ   តមហ ំ  រពូមិ    រព្ចហមណំ ។ 
 

បុគ្គលណា ក្នុងពលាក្ពនុះ លុះបង់បុណយនឹងបាបទំង២ 
និង កិ្ពលស្ាពរគ្ឿង ំពាក់្ ( មាននគ្ៈាពដើម ) ព ញព ើយ
ែថ្នគ្ែពៅបុគ្គលព ុះ   ដដលាអនក្មិនមានពស្ ក្ាីពស្អក្ 
មាន្ូលីគឺ្កិ្ពលស្អស់្ព ើយ  ាអនក្បរសុិ្ ធ ថ្នារពា មណ៍ ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដម៏ានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះចនាទ ភកតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

៣០. ចនទំវ វិមល ំ  សទុធំ       វបបសននមោវិល ំ

ននទិភវបរកិ្ខីណំ តមហ ំ  រពូមិ     រព្ចហមណំ ។ 

 
ែថ្នគ្ែពៅបុគ្គល ដដលមិនមានពស្ ក្ាីពៅ មង ដូ 

រពុះ នទរបាស្្ក្មនទិល     ាអនក្បរសុិ្ ធ      មាន ិែតរជុះថ្នល  
មិនក្ក្រលអក់្     អស់្ពស្ ក្ាីពរែក្អរក្នុងភពព ើយព ុះ   ថ្នា
រពា មណ៍។ 

 
 

 
គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះសីវលី 

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 
 

 

៣១.ញ្យាមំ   បលបិថំ ទុគគំ    សសំារ ំ   ញ្មាហមចេគា 

តិញ្ោណ    បារគញ្ោ   ឈាយ ី   អញ្នញ្ជា   អក្ថងកថ ី

អនុបាទាយ   និពវុញ្ោ   តមហ ំ រពូមិ   រព្ចហមណំ ។ 

 

បុគ្គលណា ក្នលងផលូវវាងគឺ្នគ្ៈ នឹងភក់្ដដលពគ្ លងបាន
ពោយក្រម គឺ្កិ្ពលស្    និងស្ងារវដា  នឹងពមា ៈទំងពនុះបាន 
ាអនក្ លងអនលង់ទំង  ៤  បានដល់ពរែើយគឺ្រពុះនិពាវ ន  ាអនក្មាន
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

ឈាន  មិនញាប់ញ័រពោយែណាហ  មិនមានពស្ ក្ាីស្ងស័យ
របកាន់មំា ាអនក្រលែ់កិ្ពលស្ព ើយ  ែថ្នគ្ែពៅបុគ្គលព ុះ
ថ្នារពា មណ៍ ។ 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងសនទរសមុទទ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

៣២.ញ្យាធ  កាញ្ម  បហោតវ ន    អោគាញ្ោ   បរពិវញ្ជ 

កាមភវបរកិ្ខីណំ  តមហ ំ      រពូមិ    រព្ចហមណំ  ។ 
 
 

បុគ្គលណា ក្នុងពលាក្ពនុះ  បានលុះបង់កាមទំងឡាយ
ាអនក្មិនមានផទុះ  ពគ្ ព ញ្ក្កាមបាន    ែថ្នគ្ែពៅបុគ្គល
ព ុះ ដដលអស់្កាមភពព ើយ ថ្នារពា មណ៍ ។ 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងកជាដិ កតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

       ៣៣. ញ្យាធ   តណហំ    បហោតវ ន    អោគាញ្ោ   បរពិវញ្ជ 

       តោហ ភវបរកិ្ខីណំ     តមហ ំ     រពូមិ      រព្ចហមណំ ។ 
 

បុគ្គលណា ក្នុងពលាក្ពនុះ      បានលុះបង់ែណាហ ព ើយ 
ាអនក្មិនមានផទុះ   ពគ្ ព ញ្ក្ែណាហ បាន  ែថ្នគ្ែពៅ
បុគ្គលដដលអស់្ែណាហ  នឹងភពព ើយព ុះ    ថ្នារពា មណ៍ ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះបឋមនបុពវ កតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

៣៤.ហោិវ   មានុសក្ំ  ញ្យាគំ   ទិពវំ  ញ្យាគំ    ឧបចេគា 

សពវញ្យាគវិសយំតុតំ    តមហ ំ   រពូមិ     រព្ចហមណំ  ។ 
 
 

បុគ្គលណា  លុះកិ្ពលស្ាពរគ្ឿងរបក្ប  ដដលារបស់្
មនុស្ស ក្នលងកិ្ពលស្ាពរគ្ឿងរបក្ប ដដលារបស់្ ិពវបាន
ព ើយ  ែថ្នគ្ែពៅបុគ្គល ដដលផុែស្ស្ឡុះ ្ក្កិ្ពលស្ា
ពរគ្ឿងរបក្បទំងពួងព ុះ  ថ្នារពា មណ៍ ។ 

 
 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះទុតិយនដបុពវ កតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៣៥ . ហោិវ      រតតឹ      អរតិញេ         សតីិភូតំ        និរបូធឹ 
សពវញ្លាកាភិភុំ  វីរ ំ   តមហ ំ  រពូមិ     រព្ចហមណំ  ។ 
 

ែថ្នគ្ែពៅបុគ្គល     ដដលលុះបង់ពស្ ក្ាីពរែក្អរក្នុង
កាមគុ្ណនឹងមិនពរែក្អរក្នុងកិ្រយិពៅក្នុងដរព ាអនក្មាន ិែត
រែាក់្មិនមានឧបក្កិពលស្      រគ្បស្ងកែ់ពលាក្ទំងពួង មាន
ពស្ ក្ាីពាយមព ុះ    ថ្នារពា មណ៍ ។ 

 

 



199                         ព្រះរទុ្ធគាថា
  

ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះវងគីសកតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
៣៦.ចុតឹ   ញ្យា   ញ្វទិ   សោត នំ    ឧបបតតិញេ   សពវញ្សា 

អសតតំ   សគុតឹ    ពុទធំ      តមហ ំ   រពូមិ      រព្ចហមណំ ។ 

យសស     គតឹ    ន   ជាននតិ        ញ្ទវា    គនធពវមានុសា 

ខីោ    សវំ     អរហនតំ    តមហ ំ   រពូម ិ រព្ចហមណំ  ។ 
 

បុគ្គលណា  ដឹង ាស់្ ុែិនិងបដិស្នធិរបស់្ពួក្ស្ែវ
ពោយអាការទំងពួងបាន  ែថ្នគ្ែពៅបុគ្គល   ដដលាអនក្មិន
ាប់ពៅក្នុងកាម  អនក្មានដំពណើ រលអ  ពោយពស្ ក្ាីរបែិបែតិ   
អនក្រតាស់្ដឹងនូវស្ ច: ៤  ព ុះថ្នារពា មណ៍ ។ 

ព វតា  គ្នធពវ   និងពួក្មនុស្សទំងឡាយ     មិនដឹងគ្ែិ
របស់្បុគ្គលណា ែថ្នគ្ែពៅបុគ្គល ដដលាអនក្មានអាស្វ:អស់្
ព ើយ    ារពុះអរ នតព ុះ ថ្នារពា មណ៍ ។ 

 
 

 
គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងនាងធមមទិនាន កថរ ី

 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 
 

៣៧. យសស បុញ្រ  ច  បចាឆ  ច   មញ្ជឈ  ច  នតថិ  ក្ិញេនំ 
អក្ិញេនំ      អោទានំ     តមហ ំ    រពូមិ    រព្ចហមណំ  ។ 
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បុគ្គលណា មិនមានពស្ ក្ាីក្ងវល់ ក្នុងកាលមុនផង 
ក្នុងកាលាខ្លងពរកាយផង ក្នុងកាលាក្ណាា លផង ែថ្នគ្ែ
ពៅបុគ្គល   ដដលាអនក្មិនមានក្ងវល់   មិនមានពស្ ក្ាីរបកាន់
ព ុះ ថ្នារពា មណ៍ ។ 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងរពះអងគុលិមាលកតេរ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៣៨.  ឧសភ ំ    បវរ ំ   វីរ ំ       មញ្ហស ឹ      វិជិោវិនំ 
អញ្នជំ   ោហ តក្ំ  ពុទធ ំ តមហ ំ  រពូមិ  រព្ចហមណំ។ 
 

ែថ្នគ្ែពៅវរីបុរស្    អនក្អង់អា   អនក្របពស្ើរ  អនក្
ដស្វងរក្គុ្ណដ៏្ំ  នុះមារ  មិនមានកិ្ពលស្ាពរគ្ឿងញាប់
ញ័រ  ងូែលាងកិ្ពលស្  រតាស់្ដឹងស្ ច:ព ុះ  ថ្នារពា មណ៍ ។ 

 
 

 
 

គាថាកនះ រពះដ៏មានរពះភាគ  រទង់សខមែងរារពធចាំក ះករឿងកទវ ិតរ  មណ៍ 
 កទើបរាស់នូវរពះគាថាកនះថាាៈ 

 

៣៩.បុពវនិវាស ំ  ញ្យា   ញ្វទិ  សគាគ បាយញេ  បសសត ិ

អញ្ថា  ជាតិក្ខយ ំ  បញ្ោត     អភិញោ    ញ្វាសញិ្ោ   មុនិ 
សពវញ្វាសតិញ្វាសានំ   តមហ ំ   រពូមិ    រព្ចហមណំ ។ 
 



201                         ព្រះរទុ្ធគាថា
  

ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 

 

 

បុគ្គលណា ដឹង ាស់្ខ្នធបញ្ច ក្:   ដដលខ្លួនធ្លល ប់ពៅ
អាស្ស័្យ ក្នុងកាលមុនផង ព ើញ ាស់្ឋានសួ្គ៌្ និងអបាយ
ភូមិផង  មួយព ៀែ បានស្ពរម ្ម៌ាពរគ្ឿងអស់្ាែិ ាអនក្- 
របាជា ពស្ស្ កិ្ ចព ើយ   ពរពាុះអភិញ្ញា    ែថ្នគ្ែពៅបុគ្គល 
ដដលាអនក្របរពឹែតរព ម រយិ្ម៌ ប់   ស្ពវរគ្ប់ព ើយព ុះ    
ថ្នារពា មណ៍ ។ 
 

( រព្ចហមណវគគ វគគទី ២៦ ចប ់) 

 
 
កសៀវកៅរពះពុទធគាថាកនះ ចប់កដ្ឋយបរបូិណ៌ សូមអភ័យកទស 

រាល់ ុ ស កដ្ឋយអកចតនា កៅកលើបកចច កទស ឬ អ ខរាៈ ពយញ្ជនាៈ ាលី 
យា៉ា ងណា  សូមរពះកតជគុណ និងវញិ្ញូ ជនទ ាំងឡាយ     កមាត អភ័យកទស 
សកនាត សឲ្យទនផង ។  ករ ះថា ាំ ុសខតងខតមានដល់អន កធវើជាធមមា ។  
ដូច ុោ ិត្បូរាណសោក្ានសោលមក្ថ្លៈ 
    
 

 

 

 ាំ ុសខតងខតមានដល់អន កធវើ   អន កៅឥតអាំកពើមានអវី នឹងែុស  ។ 
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ភិក្ខុឋតិបបញ្ញោ  គង់ សុភាព ,  គថងពុធ  ១៥ ក ើត  ខែរាពណ៍ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចស័  .ព.ស.២៥៥៧ 
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នាមពុទ្ធបរសិទ័្អ្នកមានឧបការៈកនងុការងារធមមទាន 
 

 
ភិក្ខុអគ្គញ្ញា ណោ មុត សបំូរ     ភិក្ខុសីលធណោ សទិ្ធិ ប ៉  
ភិក្ខុមតិវណោ យមឹ សាមុត    ភិក្ខុឋានចាណោ វ៉ត ប៊ុនរដ្ឋ 
ព្ពះណេជគ្ណុ ស ំលស ់    ព្ពះបតជគុណ ហមឹ អាន 
ព្ពះបតជគុណ ផលល ី     ព្ពះបតជគុណ ឃន ខន 

 ឧបាសិកា ណភឿន យ៉ន    ឧបាសិកា លឹម ចនថន 
ឧបាសក្ មមន៉ ណសឿន    ឧបាសិកា អុីវ ឈីវ ហ៊នុ 

 ឧបាសិកា ទីវ សារនុ    ឧបាសិកា សំរិទធ ថ ូ
 ឧបាសក្ ឃេុ ណសង     ឧបាសក្ មម៉ ហេ៊ 

ឧបាសក្ រស ់ជា     ឧបាសិកា ឈឹម ឡាង  
 ឧបាសិកា តាន ់គឹម ព្ពម    ឧបាសិកា ឱម សារនូ 
 ឧបាសក្ ភងួ មផន      ឧបាសិកា ឈិេ មប៉ ់
 ឧបាសិកា សពូ្េ គឹម សាេ    ឧបាសិកា ឃឹម សខុំ  
 ឧបាសិកា លី រីដា     ឧបាសិកា លី គាន លាន 
 ឧបាសិកា សឹម សុីមោេ    ឧបាសិកា ណអង សជុាតា 
 ឧបាសិកា លឹម សារឹម    ឧបាសិកា សុិន គឹមសាេ 
 ឧបាសិកា មក្វ លាេ    ឧបាសិកា គ្ង ់ណអឿម   
 ឧបាសិកា គ្ង ់ណៅ     ឧបាសិកា នាង ព្សីណៅ 

ឧបាសិកា មញ៉ម រដាា      ឧបាសិកា ព្ាក្ ់ទី 
 ឧបាសិកា មាន ម៉ារី     អនក្ព្គ្ូណសង ោរី 
 ឧបាសិកា វណណ ៈភាព    ឧបាសិកា ប៊ ូចាន ់ោ 

ឧបាសក្ វ៉ន ់វនុ     ឧបាសិកា ក្តបឹ កាោោ៉ន ់
ព្ពមទំងពទុធបរិសទ័មដលបានចលូរមួឧបេថមភទំងអស់ ៕ 
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នាមពុទ្ធបរសិទ័្ចូលរមួប ះពុមពបសៀវបៅជាធមមទាន 
 

ឧបាសិកា ទឹម សារុ ុំ    និង ឧបាសក អុី អអឿម រពមទ ុំងកូនអៅ   ( USA )    ១៥០ដុលល រ 
ឧបាសិកា អភឿន យ៉ន   និងកូនអៅ     ១០០ដុលល រ 
ឯកឧត្តមគង់   បុ៊នលី       និងអលកជុំទវ  ធមី  គមិលី  រពមទ ុំងបុរត្    ១០០ ដុលល រ 
ឧបាសក  គង់  ជា             និងឧបាសិកា សន រន៉ (សារុន)    ១០០ដុលរ 
អលក តាន់  ពិសសល    និងភរយិ បុរត្     ១០០កាល 
ឧបាសិកា គ ីហួយ រពមបុរត្អៅ     ៨០កាល 
អោម ទីម សារមឹ     ៨០កាល 
ទយកម៉ន ពិក និងទយកិា វ៉ន់ នី រពមទ ុំងបុរត្    ៥០កាល 
អលកអវជជៈបណ្ឌិ ត្            អ ៉  សុខ រពមទ ុំងមតាបតិា    ៥០ដុលល រ 
អលកសកវ  សីុមួង      និង អលករសី តា ុំង ហុ៊យ អឆង     ៥០ដុលល រ 
ឧបាសិកា ពឹង វណ្ណា  (ត្បិ)និងអលក អ៊ម ជា  រពមទ ុំងបុរត្    ៥០ដុលល រ 
សុំ សីុបុ៉ក ប្បលសាអរឿង និង នាង សាគរ    ៤២កាល 
អលក គង់ ប៊បី និង ឧបាសិកា ដុំ រស់        ៤០ដុលល រ 
ទយកិា អហង យូ ថរ និងសាវ មបុីរត្     ៤០កាល 
ឧបាសិកា ទីវ សារុន និងដនលង រពមទ ុំងបុរត្អៅ     ៤០កាល 
ឧបាសក រស់ ជា និងភរយិ រពមទ ុំងបុរត្     ៤០កាល 
ឧបាសិកា អុ៊ច សារុន     ៤០កាល 
អលកជុុំទវ គមឹ សុ៊ននិង អលក រសី សុ៊ត្ សុគនាា  រពមទ ុំងកូនអៅ      ៤០កាល 
អលក អម៉ញ ចាន់ និង អោង គមឹ  នី រពមទ ុំងបុរត្   ៤០កាល 
អោម    បង ឆុន     ៣០ដុលល រ 
ឧបាសក ច័នទ ឈី និង ឧបាសិកា វទិា សីុផាន់ រពមទ ុំងកូនអៅ      ២៥កាល 
ឧបាសិកា សូ រឡីា រពមទ ុំងកូនអៅ     ២៥ដុលល  
ភកិខុសីលធអរ សិទាិអប៉ា    វត្តរតា ុំនាគ     ២០កាល 
ឧបាសិកា សូរត្ គមឹសាយ  រពមទ ុំងបុរត្    ២០កាល 
ឧបាសិកា មុុំសូ៊  និង រសី សារន៉         ២០កាល 
ឧបាសិកា អម៉ង រវី      ២០កាល 
ឧបាសិកា មស ចុំអរ ើន និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូន                                             ២០ដុលល  
ឧបាសិកា ឈឹម ឡាង  រពមទ ុំងបុរត្អៅ    ២០កាល 
ឧបាសិកា បូ៊ ចាន់ណ្ណ និងសាវ មរីពមទ ុំងបុរត្    ២០ ដុលល រ 
ឧបាសិកា   អុីវ ឈីវហុ៊ន     ២០កាល 
ឧបាសិកា សូភ ី និង បរស័ិទា វត្ត ចក រពមទ ុំងកូនអៅ   ២៣កាល 
ឧបាសក ហុង និង អនករសី កវី គមិ អអង រពមទ ុំងបុរត្   ២០កាល 
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អោមសុំ សីុបុ៉ក ប្បលសាអរឿង និង នាង សាគរ   ៤២កាល  
អលក គង់ ប៊បី និង ឧបាសិកា ដុំ រស់    ២៦កាល 
អោម បុ៉ក សុំអត់្ និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្  ២០កាល 
រពះអត្ជគុណ្ ជ ីអៅ  អៅអធកិារ វត្តរពះគនាកុដ ិ   ២០កាល 
ឧបាសិកា លី សដត្ និងបុរត្    ២០កាល 
ឧបាសិកា អុុំ សុនលន់    ២០កាល 
ឧបាសក ហុង និង អនករសី កវី គមិ អអង រពមទ ុំងបុរត្  ២០កាល 
ឧបាសិកា អអង សុជាតា    ១៩កាល 
ឧបាសិកា ដាង ឈុុំ អសាភ័ណ្ឌ  រសមី  រពមទ ុំងបុរត្  ១៨កបល 
អលក យយ ឡាយ អបន រពមទ ុំងកូន   ១៧ដុលល  
ឧបាសក អុំង បុ៊នសុ៊យ ឧបាសិកា  ដុះ ចុំណ្ណន   ១៦កាល 
ឧបាសិកា ម៉ គមឹ ដាង  រពមទ ុំងបុរត្អៅ   ១៦កាល 
ឧបាសក ម៉ម ហ៊ត្ និងភរយិ រពមទ ុំងបុរត្    ១៦កាល 
ឧបាសក ឃុត្ អសង និងភរយិ រពមទ ុំងបុរត្    ១៦កាល 
ឧបាសិកា អតា ផអិអងរសី    ១៦កាល 
ឧបាសិកា អតា ផអិអងរសី    ១៦កាល 
ឧបាសិកា សដត្ និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្  ១៦កាល 
ឧបាសក អុឹម បុ៊ន ហួ និងឧបាសិកា ហូរ ចាន់ធ ីរពមទ ុំងបុរត្   ១៦កាល 
អោម លីនាា     ១៦កាល 
អលក បាន សុខ ចាន់    ១៥ដុលល  
អលកមច ស សីលសុំវអរ  អុ៊ន សមផស           ១២កាល 
អលករសី លី  អុ៊៊ុំស៊ន់ និង សាវ ម ីរពមទ ុំងបងបអូន   ១២កាល 
ឧបាសិកា ដួង អ៊ន    ១២កាល 
ឧបាសកា សម៉ង អសឿន រពមទ ុំងបុរត្   ១០កាល 
ឧបាសិកា ឱម សារ ៉ូន ព រពមទ ុំងបុរត្អៅ   ១០កាល 
ឧបាសិកា គង់ សុខុំ រពមទ ុំងបុរត្   ១០កាល 
ឧបាសិកា គង់ អៅ និងឧបាសក ប៊តិ្ អបឿន រពមទ ុំងបុរត្   ១០កាល 
ឧបាសក ទូច ត្កិ និងឧបាសិកា គង់ អអឿម  រពមទ ុំងបុរត្   ១០កាល 
ឧបាសិកា គង់ អុី  រពមទ ុំងបុរត្   ១០កាល 
ឧបាសិកា គង់ អ៊ន់ រពមទ ុំងបុរត្   ១០កាល 
ឧបាសកា គង់ សម និងភរយិ រពមទ ុំងបុរត្   ១០កាល 
កុមរ អុឹង ប្ឡហ៊ត្     ១០កាល 
កុមរ ីអុឹង ប្ឡ សីុម    ១០កាល 
កុមរអុឹង ប្ឡអម៉ង    ១០កាល 
ឧបាសិកា ស ង៉ និងឧបាសិកា វញិ ពូន  រពមទ ុំងបុរត្    ១០កាល 
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ឧបាសិកា សិុន គមឹសាត្ រពមទ ុំងបុរត្អៅ   ១០កាល 
ឧបាសិកា គមឹ ដាង  រពមទ ុំងបុរត្   ១០កាល 
ឧបាសិកា សិុន សុផាត្  រពមទ ុំងបុរត្អៅ   ១០កាល 
ឧបាសក អោ សផន និងភរយិ រពមទ ុំងបុរត្   ១០កាល 
ឧបាសិកា សឹុម  ញឺ រពមទ ុំងកូនអៅ      ១០ដុលល  
អលក អខៀន  ប្ថ និង ភរយិ រពមទ ុំងកូន                                       ១០កាល 
អលក សាត្ វន និង ឡាត្ ចនាា    ១០កាល 
ឧបាសិកា ឈិត្ ម៉ប់ និងសាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្   ១០កាល 
អលក អុំង បានោគ និង អនករសី ណ្ង ចនិាា  រពមទ ុំងបុរត្  ១០កាល 
អលក តាុំង ត្ចិ  និង  អនករសី អុំង ស៊ាងគាវ រពមទ ុំងបុរត្  ១០កាល 
ឧបាសិកា មុុំ  ម៉រ ី    ១០ដុលល  
ឧបាសិកា អហង យួថរ និង សាវ ម ី   ១០កាល 
ឧបាសិកា គមឹ សូនី  រពមទ ុំងងកូន  ១០កាល 
ឧបាសិកា សកវ លត្ និង សាវ មរីពមទ ុំងងកូនអៅ   ១០កាល 
អលក ហុង បុ៊នធវ ី និង ឧបាសិកា ខ្ល ុំសមបត្ត ិ   ១០កាល 
ឧបាសិកា ហុ៊ន  សូភ ី    ១០កាល 
ឧបាសិកា មួង សាមួន    ១០កាល 
ឧបាសិកា សប៉ន អុីម    ១០កាល 
អលក ជងឹ អប៉ងោ និង ភរយិ រពមទ ុំងកូន   ១០កាល 
ឧបាសិកា  កតបិ កាណ្ណ រ៉ន់ រពមទ ុំងបុរត្   ១០កាល 
ឧបាសិកា  សួន មុុំ និងសាវ មរីពមទ ុំងបុរត្   ១០ កាល 
ឧបាសិកា  នាង ហ៊ង និងសាវ មរីពមទ ុំងបុរត្   ១០កបល 
ភកិខុ  ត្ ិ អុិន    ១០កាល 
ឧបាសក មុ៉ម  អសង ឧបាសិកា  អ ៉ ម៉ច   ១០កាល 
ឧបាសិកា មន ម៉រ ី រពមទ ុំងកូន   ១០កាល 
អលក ផាត់្ បូលីន អនករសី ដួង សិរ ីរពមទ ុំងកូន   ១០កាល 
អោម ឈុន រសីប៉ាច និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូន   ១០កាល 
អលក ហុង បុ៊ន ធវ ឺខ្ល ុំ សមបត្ត ិ    ១០កាល 
អអឿន គងគ   និង ឧាបាសិកា ហួយ   ១០កាល 
ឧបាសិកា សូ៊ ម៉លិស    ១០កាល 
ឧបាសិកា អៅ អខម  រពមទ ុំងកូនអៅ  ១០កាល 
ឧបាសក អមឿន អៅ និង ភរយិ   ១០កាល 
ឧបាសិកា អុ៊ង សុោព    ១០កាល 
ឧបាសិកា កុក អសង    ១០កាល 
សិុប ម៉ន និង មស បុ៊ណ្ណា រ ី    ១០កាល 
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ឧបាសិកា សុ៊ត្ ជវ៉ី  រពមទ ុំងបុរត្  ១០កាល 
ឧបាសក លឹម សុផាន និង ភរយិ សាត្ដារ៉ រពមទ ុំងកូនអៅ  ១០កាល 
សុ៊ត្ ចនាា  និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្   ១០កាល 
អលក ចាវ ចរិត្ និង អនករសី ប្ឡ គពី រពមទ ុំងបុរត្  ១០កាល 
អលក អុំង សិរពិីសិទា និង អនករសី សប៉ន សុខនីន រពមទ ុំងបុរត្  ១០កាល 
ឧបាសិកា តាន់ គមឹរពម និងទយក សអទវ ីរពមទ ុំងបុរត្   ១០កាល 
ឧបាសិកា មុុំ  ម៉វ ី    ១០ដុលល  
អលក អខៀន  ប្ថ និង ភរយិ រពមទ ុំងកូន   ១០កាល 
ឧបាសិកា អឆើយ  ប៉ាត់្ និង  ឧបាសិកា  សុំ  ប្ម៉   ១០ដុលល   
ឧបាសិកា សឹុម  ញឺ រពមទ ុំងកូនអៅ   ១០ដុលល  
ឧបាសិកា អឆើយ  ប៉ាត់្ និង  ឧបាសិកា  សុំ  ប្ម៉   ១០ដុលល   
ញឹម អសឿត្ រពមទ ុំងកូន    ១០ដុលល  
ឧបាសក ោ ពុទា នុោព (រគូោព)    ១០កាល 
អលក អខៀន  ប្ថ និង ភរយិ រពមទ ុំងកូន   ១០កាល 
អលក យយ ឡាយ អបន រពមទ ុំងកូន   ១៧ដុលល  
អលក ចាវ ចរិត្ និង អនករសី ប្ឡ គពី រពមទ ុំងបុរត្  ១០កាល 
ឧបាសិកា អហង យួថរ និង សាវ ម ី   ១០កាល 
ឧបាសិកា សុ៊ត្ ជវ៉ី  រពមទ ុំងបុរត្  ១០កាល 
 សិុប ម៉ន និង មស បុ៊ណ្ណា រ ី   ១០កាល 
 សុ៊ត្ ចនាា  និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្   ១០កាល 
ឧបាសក លឹម សុផាន និង ភរយិ សាត្ដារ៉ រពមទ ុំងកូនអៅ  ១០កាល 
អលក អុំង សិរពិីសិទា និង អនករសី សប៉ន សុខនីន រពមទ ុំងបុរត្  ១០កាល 
ឧបាសក ប្ឡ  សុ៊យ ហ៊រ និង ឧបាសិកាលី គានលន រពមទ ុំងបុរត្  ១០កាល 
អលក សាត្ វន និង ឡាត្ ចានា   ១០កាល 
អលក អុំង បានោគ និង អនករសី ណ្ង ចនិាា  រពមទ ុំងបុរត្  ១០កាល 
អលក តាុំង ត្ចិ  និង  អនករសី អុំង ស៊ាងគាវ រពមទ ុំងបុរត្  ១០កាល 
ឧបាសិកា អៅ អខម  រពមទ ុំងកូនអៅ  ១០កាល 
ឧបាសក អមឿន អៅ និង ភរយិ   ១០កាល 
ឧបាសិកា ប៊ ីសីុវន    ១០កាល 
ឧបាសិកា អខៀវ មុុំ និងសាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្   ១០កាល 
ឧបាសិកា អុ៊ង សុោព    ១០កាល 
ឧបាសិកា ភួង សផន    ១០កាល 
អលក ហុង បុ៊ន ធវ ឺនិងឧបាសិកាខ្ល ុំ សមបត្ត ិ   ១០កាល 
ឧបាសិកា លី សុជាត្ ិ    ១០កាល 
ឧបាសិកា ជា សុោព    ៨កាល 
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ឧបាសិកា លឹម សារមឹ  និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្  ៨កាល 
អប គមឹ ហ៊ន់  រពមទ ុំងកូនអៅ    ៨កាល 
យុន នី      ៨កាល 
ឧបាសិកា ចាន់ កញ្ញា  រពមទ ុំងបអូន និង កមួយ    ៨កាល 
ឧបាសិកា អប មុយ ហ៊ង និង សាវ ម ីជា សីុ អណ្ត្   ៨កាល 
អៅរបុស អរសង លីសឌល និង  អរសង សាន់ ហាណ្ណ   ៨កាល 
ឧបាសិកា សុខ អខង    ៨កាល 
ឧបាសិកា មុុំ ម៉រ ី    ៨កាល 
ឧបាសិកា សួស យ៉ត្    ៨កាល 
 សយ វជិាជ  និងភរយិ រពមទ ុំងកូនអៅ  ៨កាល 
ឧបាសិកា វ៉ន់ អ៊ន់    ៨កាល 
ឧបាសិកា តា ុំង សូង ង ីរពមទ ុំងបុរត្    ៨កាល 
 ចាន់ សុំ បូរ    ៨កាល 
 មុំ នី និង ពយ សាសអម   ៨កាល 
អលក ហូ៊ វណ្ាៈ និង ភរយិ រពមទ ុំអបុរត្  ៨កាល 
ឧបាសិកា ទី ភុត់្    ៨កាល 
ឧបាសិកា ទីភត់្    ៨កាល 
អោង គង់ និង ភរយិ     ៨កាល 
អនករសី សុ៊ អឆន    ៨កាល 
ឧបាសិកា ហួត្ ផល  រពមទ ុំងបុរត្  ៨កាល 
ឧបាសិកា សុខ អខង    ៨កាល 
ឧបាសិកា មុុំ ម៉រ ី    ៨កាល 
ឧបាសិកា សុំ រទឹាថូ  រពមទ ុំងកូនអៅ  ៨កាល 
ឧបាសិកា ជា ប៉ាត្  រពមទ ុំងបុរត្  ៨កាល 
បាសិកា អហឿន គាង  រពមទ ុំងបុរត្  ៨កាល 
ឧបាកស ឈិន សវង និង ឧបាសិកា អ៊ប សាអអឿន   ៨កាល 

អោង សុផលនិង អចង ោររីពមទ ុំងបុរត្  ៨កាល 
ឧបាសិកា វ៉ន់ អ៊ន់    ៨កាល 
ឧបាសក ពង និង ឧបាសិកា អរន៉ និង រ៉ត្ រពមទ ុំងបុរត្  ៨កាល 
ឧបាសិកា សីុ ណ្ណត្ និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្  ៨កាល 
ឧបាសិកា សឹុម សីុណ្ណត្ និង សាវ ម ី   ៨កាល 
ឧបាសិកា សរ សាអរត៉្    ៨កាល 
អលក វណ្ាអដន និង នាង សុង រ៉សីុ   ៨កាល 
ឧបាសិកា ហួត្ ផល  រពមទ ុំងបុរត្  ៨កាល 
 ងូ៉វ ឈងថុង និង អផៀប ងួនហួ៊យ   ៨កាល 
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ឧបាសិកា លូម រណី្ណ    ៧កាល 
អលក អទព ឈយ និង រពុំទូច រពមទ ុំងបុរត្  ៧កាល 
 អទពឈយ និង រពុំ ទួច រពមទ ុំងបុរត្  ៧កាល 
អលករសី យឹម ផលលី និង សាវ ម ី   ៨កាល 
ឧបាសិកា លូម រណី្ណ      ៧កាល  
ឧបាសិកា អវឿន  រពមទ ុំងកូនអៅ  ៦កាល 
ឧបាសិកា ដួង អ៊ន    ១២កាល 
 ចាន់ សុខអហង និង អនករសី កូសុផល   ៥កាល 
 ឆូ អឆង លន់    ៦កាល 
 សុ៊ន ងតិ្ និង មុ៉យម៉ន និង រសី ណ្ណង   ៦កាល 
ឧបាសិកា ជា យុ៉ន    ៦កាល 
ឧបាសិកា សអ ចនាូ និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូន   ៦កាល 
ឆូ អឆង លន់     ៦កាល 
ឧបាសិកា អុ៊៊ុំ សុទួច និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្   ៥កាល 
អនករសី ឈីវ ហុ៊នលី    ៥កាល 
ឧបាសិកា សុភព  រពមទ ុំងបុរត្  ៥កាល 
 អនករសី ឈីវ ហុ៊នលី   ៥កាល 
 គង់ អូន និង អយឿនោ នង ិអយឿន អចក និង  សិុមសូន   ៥កាល 
អលក សកវ សុំណ្ណង និង អនករសីត្ចិ សុផា រពមទ ុំងបុរត្  ៥កាល 
ម៉ក់ ស៊ាន  ៥កាល 
ឧបាសក ឈនះ សុផល និង ឧបាសិកាច័នទឌ ី   ៥កាល 
ឧបាសិកា ឈនះ សុោព  រពមទ ុំងបុរត្  ៥កាល 
ឧបាសក សូ ឆន់ ពរងង    ៥កាល 
ទយកិា ទិត្ឡាយ    ៥កាល 
អលក អឡើង បុ៊ន  អហ និង អនករសី ប្ឡ សុភរក រពមទ ុំងបុរត្  ៥កាល 
ចកិ ចូច ឧបាសក ប្ប  រពមទ ុំងរពះសងឃ  ៥កាល 
ឧបាសិកា អុ៊៊ុំ សុទួច និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្   ៥កាល 
ឧបាសិកា ខ្ត់្ យុ៉ម និង ទយក ជុុំយន់ កូនអៅ       ៦កាល 
ឧបាសិកា គួច  ហុ៊ន     ៦កាល 
ឧបាសិកា បូ  អឆង លី និង បូ ប្ណ្គ ី   ៦កាល 
សាមអណ្រ លី ហួ៊    ៦កាល 
ពុទាបរស័ិទ វត្តបញ្ច អគាល ភកិខុសាមអណ្រ ពុទាបរស័ិទ              ៦កាល 
ឧបាសិកា ផុន រពមទ ុំងអៅៗ   ៦កាល 
ឧបាសិកា បូ  អឆង លី និង បូ ប្ណ្គ ី   ៦កាល 
អលក រត័្ន  រ៉ឌ ី និង អនករសី ឈរ ច័នទធតីា      ៦កាល 
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ឆូ អឆង លន់     ៦កាល 
 សុ៊ន ងតិ្ និង មុ៉យម៉ន និង រសី ណ្ណង   ៦កាល 
 អនករសី ឈីវ ហុ៊នលី   ៥កាល 
 គង់ អូន  និង អយឿនោ នង ិអយឿន អចក និង  សិុមសូន  ៥កាល 
ឧបាសិកា អុ៊៊ុំ សុទួច និង សាវ មរីពមទ ុំងបុរត្    ៥កាល 
អលកមច ស់ អគគធអរ ហឹុម អន    ៥កាល 
អោម ជុុំ អអឿន  រពមទ ុំងបុរត្   ៥កាល 
អោម ចកិ ចូចឧបាសក ប្ប រពមទ ុំងរពះសងឃ   ៥កាល 
ឧបាសិកា សក់  ខលី    ៥ដុលល  
ភកិខុ  ហូរ    ៥កាល 
ភកិខុ  បុ៉ន សុខឌណី្ណរ ៉ុងឌរ៉ី    ៥កាល 
អលក អៅ  សីុចាន់ និង ភរយិ រពមទ ុំងកូន   ៥កាល 
ឧបាសក ទីវ  អវ៉ន និង ឧបាសិកា អៅ សារនិ   ៥កាល 
អោម មនិមនអ ម្ ះ               ៥កាល 
ឧបាសិកា ឈីវ ហុ៊នលី    ៥កាល 
ឧបាសក គុយ សុភ ី    ៥កាល 
គុយ សុខផាន់ណ្ណ    ៥កាល 
 សកវ ចនាី  និង សាវ ម ី  ៥កាល 
ឧបាសិកា ហូរ ចាន់ធ ី    ៥កាល 
ឧបាសក សកវ ឡូក និង ឧបាសិកា ឈុុំអយឿង គូន     ៥កាល 
ឧបាសិកា អជត្   កាននីយ៉ អៅ អខន         ៥កាល 
អន  ឧត្ាម     ៥ដុលល  
អលក ចាន់ សុខអហង និង អនករសី កូសុផល   ៥កាល 
ទយក   ទវ ឈុន ប្ណ្    ៥កាល 
សអម គមឹ អអឿត្     ៥កាល 
អលក យ៊ន និង ភរយិ រុ ុំ   ៥ដុលល  
ឧបាសិកា សួល  យ៉ត្    ៥ដុលល  
ឧបាសិកា ឆូ  អឆង  លន់    ៥ដុលល  
ឧបាសក ផាវ  ោយ និង ឧបាសិកា លឹម ត្កិ   ៥ដុលល  
ក រសី សិុន  អហឿន រពមទ ុំងកូនអៅ   ៥ដុលល  
អនក រសី អលៀង ដាវ ី រពមទ ុំងកូនអៅ   ៥ដុលល  
ទូច  សាវុន   និង សាវ ម ី រ ី ចក់    ៥ដុលល  
 
រពះអត្ជៈគុណ្ អជាត្តបបអញ្ញា      សុំ  លស់   ៤កាល 
អលក អៅ  កុល               និង  ភរយិ  សឹម  សុខុម  ៤កាល  
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ឧបាសក អឈៀង   និង ឧបាសិកា  ឡាន  ៤កាល 
ឧបាសិកា លឹម រ ុំ   ៤កាល 
ឧបាសិកា អធឿង ច័នទ អជដាា    ៤កាល 
ឧបាសិកា ហួត្ យក់ហូនិង  បអូនរពមទ ុំងបរត្  ៤កាល 
ឧបាសិកា អោង ដូន  រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
អលក អមង សុំណ្ណង និង ឆាយ សុភ័រក  ៤កាល 
អលក គមឹ បុន ណ្ណង និង បូ វននី រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
ឧបាសិកា ឃឹម ផាត់្  រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
អនករគួអពទយ វងស រដាា  និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
 ម៉ម ចនាា    ៤កាល 
ឧបាសិកា តាន់ គមឹរពម   ៤កាល 
ឧបាសិកា ទុយអ៊ន   ៤កាល 
ឧបាសក លឹម  ហុក អម៉ង និង  ម៉ក់  គមឹ  លីន  ៤កាល 
ឧបាសិកា ឆូ  អឆង  លន់   ៥ដុលល  
អលក វ៉ន សត្ម និង  អនក រសី ភុម  សូរយិ  ៤កាល 
អនក រសី សិុន  អហឿន រពមទ ុំងកូនអៅ  ៥ដុលល  
អនក រសី អលៀង ដាវ ី រពមទ ុំងកូនអៅ  ៥ដុលល  
ឧបាសក ផាវ  ោយ និង ឧបាសិកា លឹម ត្កិ  ៥ដុលល  
អសាម  លី និង  គង់  សុខរ ី   ៥កាល 
អៅអធកិាវត្ត បាគង   ៤កាល 
អលកមច ស់ ឆាន និងអលក មច ស់ សុំ អត្  ៤កាល 
ឧបាសិកា សូររុន   ៤កាល 
តុ្ង អសង អ៊ង និង ភរយិភកា ី                ៤កាល 

ឧបាសិកា ណ្ណត្  រពមទ ុំងកូនអៅ ៤កាល 
ឧបាសក លឹម ហុកម៉ង និង ឧបាសិកា ម៉ក់គមឹលីន  ៤កាល 
ឧបាសិកា អសង ប្ហ  រពមទ ុំងបុរត្អៅ ៤កាល 
អលក អោង គយអហង និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
បាសិកា លឹម ហុក និង ម៉ង និង ម៉ក លីន រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
បាសិកា ណ្ណត្  រពមទ ុំងកូនអៅ ៤កាល 
ឧបាសក ជុច ប៉ា និង ឧបាសិកា របាក់ អសងឈន  ៤កាល 
ឧបាសិកា អហង ដានី   ៤កាល 
អនករសី ឃួន ម៉លិស និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូនអៅ ៤កាល 
ឧបាសិកា ឃឹម សុខុម  រពមទ ុំងកូនអៅ ៤កាល 
ទយក អនទយ កាសគា   ៤កាល 
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អលក អៅ  កុល               និង  ភរយិ  សឹម  សុខុម  ៤កាល  
អត្ជៈគុណ្ អជាត្តបបអញ្ញា      សុំ  លស់   ៤កាល 
ឧបាសក អឈៀង   និង ឧបាសិកា  ឡាន  ៤កាល 
ឧបាសិកា ឆូ  អឆង  លន់   ៥ដុលល  
អលក វ៉ន សត្ម និង  អនក រសី ភុម  សូរយិ  ៤កាល 
អនក រសី សិុន  អហឿន រពមទ ុំងកូនអៅ  ៥ដុលល  
អនក រសី អលៀង ដាវ ី រពមទ ុំងកូនអៅ  ៥ដុលល  
ឧបាសក ផាវ  ោយ និង ឧបាសិកា លឹម ត្កិ  ៥ដុលល  
 អសាម  លី និង  គង់  សុខរ ី  ៥កាល 
ឧបាសិកា អសៀង អុ៊ត្ រពមទ ុំងកូនអៅ  ៤កាល 
ឧបាសក អុំង គ ី នឹង ឧបាសិកា កុយ ប្ណ្ជ ី  ៤កាល 
ឧបាសិកា អសង ប្ហ រពមទ ុំងកូនអៅ  ៤កាល 
ឧបាសិកា វនិ ចនាា    ៤កាល  
អលក ឈ វ ី សម័រគ និង លី  សកវ មុនី  ៤កាល 
ឧបាសក ប្ឡ សុ៊យ ហ៊រ និង ឧបាសិកា លី គាន លន  ៤កាល 
ទូច  សាវុន   និង សាវ ម ី រ ី ចក់   ៥ដុលល  
ឧបាសិកា សួល  យ៉ត្   ៥ដុលល  
 ឈូក  លកល ិ ណ្ណ អៅ រសី ស   ៤កាល 
អលក យ៊ន និង ភរយិ រុ ុំ  ៥ដុលល  
ឧបាសិកា ពុល  ផាន់នី   ៤កាល 
កូនរសី ឈុន  វសនា និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូន  ៤កាល 
ឧបាសក លី ហុកទន និង ឧបាសិកា អុំង យុហ៊ក  ៤កាល 
ទវ ឈុន ប្ណ្    ៥កាល 
សអម គមឹ អអឿត្    ៥កាល 
នូវ សស សិុរ សីុផល រពមទ ុំងកូន   ៤កាល 
ឧបាសក ហវ រពមទ ុំងកូន  ៤កាល 
ល ឈុន នី    ៤កាល  
អលក រត័្ន  រ៉ឌ ី និង អនករសី ឈរ ច័នទធតីា  ៦កាល 
អលក យុត្ យ៉ត្ និង ភរយិ រពមទ ុំងកូន  ៤កាល 
អលក អង៉  អម៉ង ឆាយ និង ភរយិ  ៤កាល 
 សឆ លងហីុ  រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
ឧបាសិកា ខឹមសីុវ វន និង ឧបាសក ចាន់វរ រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
 ឆន ភរុិណ្   ៤កាល 
 ទួត្ ដារ៉ ឆន ឆវន័   ៤កាល 
អលកមច ស់ អគគធអរ ហឹុម អន   ៥កាល 
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អលក សថ ឆាយ   និង អនករសី តូ្ គាង រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
ឧបាសក គង់របន    ៤កាល 
អនក ត្ញ     ៤កាល 
អនករសី  ប៊ងឹ មករ    ៤កាល 
ឧបាសិកា ថនិ វណ្ាោ  រពមទ ុំងបុរត្និងអៅ  ៤កាល 
 ជមឹ អុីង និង ប៉ាន អគា   ៤កាល 
អលក សុចាន់ និង មា យ  ៤កាល 
ពុទាបរស័ិទ វត្តបាគង   ៤កាល 
 សរ សឹុមរ៉ និង ភរយិ គង់ ម៉ស់ រពមទ ុំងបុរត្  ៤កាល 
 អហង គមឹ រសង   ៤កាល 
ឧបាសិកា អខង សុខ គង់   ៤កាល 
ឧបាសិកា អហឿន   ៤កាល 
អនករសី ទុយ បុចិ   ៤កាល 
ឧបាសិកា ោវ ិ   ៤កាល 
អនករសី លី សត្ា និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
អនករសី តាន់ ប្ឆ មូ៉នី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូនអៅ ៤កាល 
អលក អប៉ា សុផា   ៤កាល 
ឧបាសិកា អង៉ង និមល និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
ឧបាសិកា ធុន សសន   ៤កាល 
ឧបាសិកា ម៉ក់ ម៉ន  រពមទ ុំងបុរត្  ៤កាល 
ឧបាសិកា អរម៉    ៤កាល 
 គង់នួម    ៤កាល 
អលកអចារយ ម ិ និង ឧបាសិកា បូ   ៤កាល 
ឧបាសិកា ជាគមីអអង    ៤កាល 
ឧបាសិកា អសឿន   ៤កាល 
ឧបាសិកា អៅ ឡាង    ៤កាល 
ទយក់ វ ុំងគ វសនា និង ឡាយរសី អ ៉  ៤កាល 
ឧបាសិកា អហង រពីន   ៤កាល 
អលក តាុំង បូ៉ច និង ភរយិ  ៤កាល 
ឧបាសិកា ម៉ក់ កូឡាប  រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
ឧបាសិកា សុយ សុខណ្ណវ ី  រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
អលក អ៊ប ហង និង ភររយិ រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
អលក អឃឿន ម៉ញ់ និង អឡងសាអអឿន រពមទ ុំងកូនអៅ ៤កាល 
ឧបាសិកា ឆូយ រ៉ម និង បុ៊នថង  ៤កាល 
ឧបាសិកា អ៊ប សាអរឿន និង ឧបាសិកា អ៊ប សារ ៉ុន  ៤កាល 
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ឧបាសក មុត្ អុ៊ត្ និង ឧបាសិកា មុត្ រុន  ៤កាល 
 អអន និងគណី្ល់ រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
 ឈអអត្ លីត្ និង ភរយិ  រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
អលក អោង សុធ ី និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
 អម៉ញ សីុវ ងនឹ   ៤កាល 
ឧបាសក គាន់សាន និង សាវ ម ី  ៤កាល 
អលក គង់ អម៉ងរ ី និង អនករសី ប្ឡដាវ ី រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
 ខូត្ របមិ   ៤កាល 
ឧបាសិកា សខលង ណ្ណត្   ៤កាល 
អលក ឡឹក លងរគមឹ និង អនករសី លីស៊ានទង រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
 ជវីតិ្   ៤កាល 
 ស ពុន   ៤កាល 
អលកមច ស់ សុទាធអមម  របាក់ បុ៊ន ឡង   ៤កាល 
 ជា ផលលិត្ និង បុ៊ន អថង  ៤កាល 
ឧបាសិកា តា គនាា    ៤កាល 
 តុ្ង អសង អ៊ង និង ភរយិភកា ី  ៤កាល 
ឧបាសិកា សឹុម សីុណ្ណត្ និង សាវ ម ី  ៤កាល 
ឧបាសិកា បុចិ   ៤កាល 
អនករសី អុឹង សូោ Mme.MALOT  ៤កាល 
ឧបាសិកា អសង ប្ហ  រពមទ ុំងបុរត្អៅ ៤កាល 
ឧបាសិកា ណ្ណត្  រពមទ ុំងកូនអៅ ៤កាល 
អលក អោង គយអហង និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
ឧបាសិកា លឹម ហុក និង ម៉ង និង ម៉ក លីន រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
អលកមច ស់ ឆាន និងអលក មច ស់ សុំ អត្  ៤កាល 
ឧបាសិកា សូររុន   ៤កាល 
អលក រគូសន ពារ៉ និង លឹមអហគចប្ណ្ រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
ឧបាសិកា ឃឹម សុខុម  រពមទ ុំងកូនអៅ ៦កាល 
ឧបាសិកា ណ្ណត្  រពមទ ុំងកូនអៅ ៤កាល 
ឧបាសក លឹម ហុក ម៉ង និង ឧបាសិកា ម៉ក់គមឹលីន  ៤កាល 
ឧបាសក ជុច ប៉ា និង ឧបាសិកា របាក់ អសងឈន  ៤កាល 
ឧបាសិកា អហង ដានី   ៤កាល 
អនករសី ឃួន ម៉លិស និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូនអៅ ៤កាល 
ទយក អនទយ កាសគា   ៤កាល 
ឧបាសិកា ធមឹ ថន   ៤កាល 
អៅអធកិាវត្ត បាគង   ៤កាល 
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ឧបាសិកា មុត្ មុន   ៤កាល 
 ហុ៊ន ណ្ណត្ និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
ឧបាសិកា សូវ សន  រពនទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
 អៅ ចាន់អដត្ និង អៅចាន់ ភកា ី  ៤កាល 
 ឧបាសិកា ហុ៊ល ោន់  ៤កាល 
ឧបាសិកា ឈីន អៅ   ៤កាល 
ឧបាសិកា ឡូយហ៊ន់   ៤កាល 
ឧបាសក លង សាអរត៉្ និង ឧបាសិកា រងស រដាា  រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
 សូរ ម ី រពមទ ុំងកូនអៅ ៤កាល 
 ឧបាសិកា អរត៉្ ឆាយ រន៉  រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
 អនកជុុំ អអឿន  រពមទ ុំងបុរត្ ៥កាល 
 អលក ភនឺ ប្ផនិង សុក ចនាា រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
 រសី លឹម ឈួរ  ៤កាល 
 ឈយ សាអរឿន និង នាង អខម៉  ៤កាល 
 មន សាមន និង មន សារទ  ៤កាល 
 អហឿន និង កូន រសី  ៤កាល 
អលក យុត្ យ៉ត្ និង ភរយិ រពមទ ុំងកូន  ៤កាល 
អលក អង៉  អម៉ង ឆាយ និង ភរយិ  ៤កាល 
អឡង  ស៊ាង ៣កាលអលក រត័្ន  រ៉ឌ ី និង អនករសី ឈរ ច័នទធតីា ៦កាល 
 ល ឈុន នី   ៤កាល 
ឧបាសក ហវ រពមទ ុំងកូន  ៤កាល 
 នូវ សស  សិុរ សីុផល រពមទ ុំងកូន   ៤កាល 
សអម គមឹ អអឿត្     ៥កាល 
កូនរសី ឈុន  វសនា និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូន  ៤កាល 
ឧបាសក លី ហុកទន និង ឧបាសិកា អុំង យុហ៊ក  ៤កាល 
ឧបាសិកា ពុល  ផាន់នី   ៤កាល 
អលក យ៊ន និង ភរយិ រុ ុំ  ៥ដុលល  
ឈូក  លកល ិ ណ្ណ អៅ រសី ស    ៤កាល 
ឧបាសិកា សួល  យ៉ត្   ៥ដុលល  
ឧបាសិកា អឡា សុខ្ និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូន  ៤កាល 
ឧបាសិកា អ ៉ គមឹ យីម រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
អលក ឈ វ ី សម័រគ និង លី  សកវ មុនី  ៤កាល 
ឧបាសក ប្ឡ សុ៊យ ហ៊រ និង ឧបាសិកា លី គាន លន  ៤កាល 
ឧបាសិកា វនិ ចនាា    ៤កាល  
ឧបាសិកា អសង ប្ហ រពមទ ុំងកូនអៅ  ៤កាល 
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ឧបាសក អុំង គនឹីង ឧបាសិកា កុយ ប្ណ្ជ ី  ៤កាល 
ឧបាសិកា អសៀង អុ៊ត្ រពមទ ុំងកូនអៅ  ៤កាល 
ទូច  សាវុន   និង សាវ ម ី រ ី ចក់   ៥ដុលល  
អលករគួ ចក់   និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
ឧបាសិកា ជា វណ្ា  និង ឧបាសិកា ជា គមឹជនី ៤កាល 
ឧបាសិកា ពិន គមឹសួរ   ៤កាល 
ឧបាសក តុ្ង អសងអអៀង និងអនករសី ផាត់្ អរខ្ កូនអៅ  ៤កាល 
ឧបាសិកា លី សុខអខង  រពមទ ុំងកូនអៅ ៤កាល 
ឧបាសិកា ភូ អូន   ៤កាល 
ឧបាសិកា វណ្ាឌ ី   ៤កាល 
ឧបាសិកា ចន    ៤កាល 
ឧបាសិកា មុយ មុ៉ច  និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូនអៅ ៤កាល 
ឧបាសិកា អ ៉សុជា   ៤កាល 
ឧបាសក ឈួឈត់្ និងភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
ឧបាសិកា នាង  សឺុ   ៤កាល 
អន  ឧត្ាម    ៤កាល 
សីុ ផលល  និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូនអៅ  ៤កាល 
ឧបាសិកា ោច់  ធសីុីម និង អនករសី រពមទ ុំងកូន  ៤កាល 
តាុំង គមី អហៀក និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូនអៅ   ៤កាល 
អនករសី រុ ុំ អលក វ លភ  ៤កាល 
ឧបាសិកា សក់  ខលី   ៤កាល 
ឧបាសិកា អ ៉ គមឹ សឺន  រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
 ខូត្ របមិ   ៤កាល 
ឧបាសិកា សខលង ណ្ណត្   ៤កាល 
ឧបាសក គាន់សាន និង សាវ ម ី  ៤កាល 
ឧបាសិកា សង៉ត្ សុវណ្ណា រ៉   ៣កាល 
ឧបាសក សូ ឆន់ ពរងង   ៥កាល 
អលក តាុំង បូ៉ច និង ភរយិ  ៤កាល 
ឧបាសិកា ជា ខ្ត់្   ៤កាល 
អលក សុចាន់ និង មា យ  ៤កាល 
ឧបាសិកា ធុន សសន   ៤កាល 
ទយក់ វ ុំងគ វសនា និង ឡាយរសី អ ៉  ៤កាល 
ឧបាសិកា អហ មួយ   ២កាល 
 សាុំង ោ៉ និង ភរយិ វណ្ណា   ១កាល 
ឧបាសិកា នឹង អៅ   ២កាល 
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ពុទាបរស័ិទ វត្តបាគង   ៤កាល 
តាមរយៈឧបាសិកាអូ៊រ អ៊ន់   ១កាល 
យុវជន មស ម៉ចអឡាត្ លង   ២លាល 
អលកមច ស់ សុទាធអមម  របាក់ បុ៊ន ឡង   ៤កាល 
 ជា ផលលិត្ និង បុ៊ន អថង  ៤កាល 
ឧបាសិកា ត់ា គនាា    ៤កាល 
 តុ្ង អសង អ៊ង និង ភរយិភកា ី  ៤កាល 
ទយកិា ទិត្ឡាយ   ៥កាល 
 អុ ីសុខុម និង អុ ីវ ី រពមទ ុំងកូនអៅ ៣កាល 
 សាយ លី   ៣កាល 
ឧបាសក សមនិង ឧបាសិកា ខុនរពមទ ុំងបុរត្  ៣កាល 
ឧបាសិកា មតិ្ត អលឿម  រពមទ ុំងបុរត្ ៣កាល  
 ផាននី និង ចនាា   ៣កាល 
 សុន និង សូល  ៣កាល 
អលក វ៉ន អ ៉ និង ភរយិ ណ្យរសី នី រពមទ ុំងបុរត្ ៣កាល 
 អគឿន ឆវន័ត   ៣កាល 
អលក ឡាត់្ សុខុំ និង អនករសី អខឿន សុោព  ៣កាល 
 ប្ណ្ ណ្ង   ៣កាល 
អលក អរពឿង ផលល ី និង អលក រសី ជនី ង៉ន  ៣កាល 
 អ៊ត្ បុផា និង ឧបាសិកា ភន់  ៣កាល 
 ្គក់  និង នារត្ ី រពមទ ុំងបុរត្ ៣កាល 
អលកមច ស់ បអជាជ អតាា  អវឿន សុង   ៣កាល 
ឧបាសិកា ចាន់ ផា និង ឧបាសិកា វងឹ និង ឧបសិកា រពនួ ៣កាល 
 សុ៊ន សុាុំ និង គជីាត្ ិនិង ដា  ៣កាល 
ឧបាសិកា ងួន បូរ ី   ៣កាល 
ឧបាសិកា យុ៊ន  និង ម៉ ហ៊ក់  ៣កាល 
ឧបាសិកា យន  រពមទ ុំងបុរត្ ៣កាល 
ទយកិា សូ៊ន  អអង សីុម  រពមទ ុំងបុរត្ ៣កាល 
 ឧបាសិកា សាុំ  និង ឧបាសក  ឡត្  ៣កាល 
ឧបាសិកា សង៉ត្ សុវណ្ណា រ៉   ៣កាល 
ឧបាសិកា សា រូ និង ភរយិ វងស អៅធតីា រពមទ ុំងបុរត្ ៣កាល 
ឧបាសិកា លឹម សារមឹ និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូនអៅ ៣កាល 
ឧបាសិកា ញឹក អឆងលន់  រពមទ ុំងកូនអៅ ៣កាល 
 ភ ីប្ណ្   ៣ដុលល រ 
បអូនរបុស ហុង រ៉ឌ ី   ៣ដុលល រ 
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អនករសី យន់  ភុុំ និង បុរត្  ៣ដុលល រ 
កញ្ញា  ឈយ   ៣ដុលល រ 
អលក អសៀ អវុ ើន និង មូ៉សីុ ធូ រពមទ ុំងបុរត្ ៣ដុលល រ 
អលក ទក សុវណ្ាតារ   ៣កាល 
ឧបាសិកា អសាម  អហឿន រពមទ ុំងកូន   ៣កាល 
អនករគូ ទូច  សាវន័ា   និង អៅ លី លីណូ្   ៣កាល 
ឧបាសក សុខ  នាង និង ឧបាសិកា នូរ ស៊ង់  ៣កាល 
ឧបាសិកា សុខ  អសឿម និង រតា  សិរ ី រទិា  ៣កាល 
ឧបាសិកា សុខ  សសនណ្ណវ ី និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូន  ៣កាល 
ឧបាសិកា សុខ  សសនសុផល និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូនអៅ  ៣កាល 
អលក ទក សុវណ្ាតារ   ៣កាល 
ឧបាសក សុខ  នាង និង ឧបាសិកា នូរ ស៊ង់  ៣កាល 
ឧបាសិកា សុខ  អសឿម និង រតា  សិរ ី រទិា  ៣កាល 
ឧបាសិកា សុខ  សសនណ្ណវ ី និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូន  ៣កាល 
ឧបាសិកា សុខ  សសនសុផល និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូនអៅ  ៣កាល 
អនករគូ ទូច  សាវន័ា   និង អៅ លី លីណូ្   ៣កាល 
ខង សារកិា    ៣កាល 
ឧបាសិកា សាត់្ អឡញ           និង    អៅ សន សុំណ្ណង  ២កាល 
ឧបាសិកា ចាប  ម៉ន រពមទ ុំងអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា តាន់  រ៉ប រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា អន រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
ឧបាសិកា សាត់្  អលៀង         និង ឧបាសិកា សាត់្ អឡ  ២កាល 
ឧបាសក មងឹ លី   និង ឧបាសិកា  រសី  ប៊ ី  ២កាល 
ឧបាសក អឌឿន   និង  នាង ខុុំ   រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
ឧបាសិកា វ៉ន  អលឿន  និង  ឆុង ោ  និង ខ្ រុ ុំ  ៣កាល 
អុុំ  សឹម   និង យយ  ងតិ្   ២កាល 
ជា  ដូង និកា និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូន   ២កាល  
ហម ចាន់ណ្ណ    ២កាល 
ឧបាសក លឹម  ហុក អម៉ង និង  ម៉ក់  គមឹ  លីន  ៤កាល 
ឧបាសិកា ទុយអ៊ន   ៤កាល 
ឧបាសិកា សប៉ង  អ ៉   ២កាល 
ឧបាសិកា អអង  ឡាយ   ២កាល 
អលក អសាមសុច និង អនក រសី  អភឿន សារ៉ត់្  ២កាល 
អនក រសី ឡង សារនី   និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
អលក ឡង  តុ្ល រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
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អនក រសី សថន រសីលកខណ៌្  និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
ឧបាសិកា ចាន់ សារុន រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា ឡង  សារនិ   ២កាល 
ឧបាសក សាម បចិ និង ភរយិ រពមទ ុំងកូន  ២ដុលល  
ឧបាសិកា លឹម អប៉ាសួ ឧបាសិកា   ជនិ អឡង  ២កាល 
ឧបាសក បាន  រនិ ឧបាសិកា   ងមឹ សុឃាន  ២កាល 
អលក ជមឹ  តា ុំងកាយ ឧបាសិកា  អសៀប ធាងប្ឡ  ២កាល 
ឧបាសក ជុុំ  អគឿន ឧបាសិកា  អោគ រ ៉ុន  ២កាល 
ឧបាសិកា អសាម  អហឿន រពមទ ុំងកូន   ៣កាល 
តា   ថន    ២កាល 
ឧបាសក់ សកវរសស់ និង ឧបាសិកា  សយ៉ម នី  ២កាល 
ឧបាសិកា លី   គមឹ  ហ៊   ២កាល 
ឧបាសក ្ន អសឿន និង ឧបាសិកា អុឹម ឡុត្  ២កាល 
អលក អអៀម  អអង អឈៀង ឧបាសិកា  ចាន់ នី  ២កាល 
ឧបាសិកា អឡង  គមឹ អផង   ២កាល 
ឧបាសិកា តាុំង  អឡង សីុម   ២កាល 
រសីទីរតូ្ចសាអរឿន រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
ទិក  អសាភ័ណ្ និង  សាវ ម ី   ២កាល 
ឧបាសិកា វ៉ន់  ហូយ រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា ធន់  វណ្ានី   ២កាល  
អសឿម សុោន និង ភរយិ   ២កាល 
ឧបាសិកា ប្វ  ភន់ និង ឧបាសិកា អរឿន  វនិ  ២កាល 
សវន៉  វជិជរ៉ និង សាវ ម ីនិង  សវន៉ ពីសី   ២កាល 
ឧបាសិកា ងុន យ៉ម   ២កាល 
 បង សត្ន  រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា អភឿគ  គមឹ យ៉ន  ២កាល 
យឹម រពួន    ២កាល 
ង អបឿយ    ២កាល 
ឧបាសិកា អុឹម រនិ   ២កាល 
ខង សារកិា    ៣កាល 
អលក រពួន រពុំ និង លួង វសនា  ២កាល 
ឧបាសិកា ភួង ហល់   ២ដុលល  
ឧបាសិកា បុ៊ក ឧបាសិកា ពិន  ២កាល 
ឧបាសក ជួប មត្ ឧបាសិកា គង់ ម៉ន  ២កាល 
ឧបាសិកា សវន៉ ដន   ២កបល 
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សវន៉ ដាន់    ២កាល 
អោម  អុ៊ន ចាន់ោរ ី និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូន  ២កាល 
ឧបាសិកា សឡូត្   ២កាល 
ឧបាសិកា សឡាវ   ២កាល 
ឧបាសក រ៉ន ឧបាសិកា  ជូ  ២កាល 
ឧបាសិកា អឆង លី   ២កាល 
អលក អត្ង រតា នឹង អឡង អសាោ រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
 អរត៉្ ម៉រ៉ រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
អលក ធួន ធន់ សុភ័ណ្ឌ   រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
ឧបាសិកា ោ៉ម  រចនា   ២កាល 
ឧបាសិកា នុន  រនិ   ២កាល 
ឧបាសិកា អ ៉  លី   ២កាល 
ឧបាសិកា សុខ ឡុុំ   ២កាល 
អលកមច ស់ អុន  សមផស   ២កាល 
ឧបាសិកា រមឹ រដាា    ២កាល 
ចាវ ចរិត្ និង គមឹ ពុុំរត្នា និង វទូិរយ និងសុជាតា   ២កាល 
អលក អអង  និង គមឹ អឡង រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
អនករសី ស អខង និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
អលក ោរមយ និង សុឃី  រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
អនករគូ ទូច  សាវន័ា   និង អៅ លី លីណូ្   ៣កាល 
អលក ពូន វសិាល អនករសី តុ្ន ចាន់ោច  ២កាល 
ឧបាសិកា ហស់  សីុវណ្ា   ២កាល 
ឧបាសិកា អឃឿន  ម៉ក់   ២កាល 
ឧបាសិកា ហូ  គនី និង សាវ ម ី  ២កាល 
ឧបាសិកា ចរ  ច័នទណ្ណរ ី   ២កាល 
ឧបាសក សុខ  នាង និង ឧបាសិកា នូរ ស៊ង់  ៣កាល 
ឧបាសិកា សុខ  អសឿម និង រតា  សិរ ី រទិា  ៣កាល 
ឧបាសិកា សុខ  សសនណ្ណវ ី និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូន  ៣កាល 
ឧបាសិកា សុខ  សសនសុផល និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូនអៅ  ៣កាល 
ឧបាសក នម  អូ៊   ២កាល 
ឧបាសក នម  ប ិ នម បុ៉ល   ២កាល 
ទយកិា រស់  ោច   ២កាល 
ឧបាសិកា រសី ណ្ណរនីទ រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា នឹង សាវ ម ី   ២កាល 
ចាប សុវរ ី រពមទ ុំងកូន   ២កាល 



19 
 

មស  ផាង រពមទ ុំងកូន   ២កាល 
ប្វង សូ និង ភរយិ រពមទ ុំងកូន   ២កាល 
 អពរជ រដាា  និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
ឧបាសិកា អឡា សុខ្ និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូន  ៤កាល 
ឧបាសិកា អ ៉ គមឹ យីម រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា ធូន សាលួត្ រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា សាន  ប្ណ្ រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
 ឆាុំ  ភរិសស ភូមថិម ី  ២កាល 
អលករសី ដូង  រសីអៅ   ២កាល 
អលក គង់ អម៉ង រ ី និង អនករសី ប្ឡ ដាវ ី  ២កាល 
អនករសី ឌាន  គមឹរសីុ កូន ប្ថ វណ្ណា រ ីប្ថ ប្ឆអុីម  ២កាល 
អនករគួ អ៊ន  យូងអ៊ង និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
អនករគូ ចាប បូសីតា និង សាវ ម ី  ២កាល 
អនករគូ ថន អធឿង   ២កាល 
អនករគូ គ ី ណ្ណរនិ   ២កាល 
 ឡាុំ  សុអឡង   ២កាល 
ឧបាសក ឌុក យ   ២កាល 
 អប៉ា  ប្ឡស៊ា   ២កាល 
ឧបាសិកា ឡាង  ហូ   ២កាល 
ឧបាសក ឈុន យ៉ន និង ឧបាសិកា លឹម វួចជា  ៣កាល 
ឧបាសក អរសង ទយកិា អន  ២កាល 
ម៉ រ ៉ូ កុង ចង រពមទ ុំងកូនអៅ   ២កាល 
ពូ សុខ  និង ភរយិ   ២កាល  
សាន់ មូ៉វ    ២កាល  
អឡង  ស៊ាង    ៣កាល 
ឧបាសក សុត្  ស៊ង់   ២កាល 
អនករសី ណ្ណ រនិ   ២កាល 
ឧបាសិកា ហីុងរសី   ២កាល 
ឧបាសិកា សាត់្ អឡញ           និង    អៅ សន សុំណ្ណង  ២កាល 
ឧបាសិកា ចាប  ម៉ន រពមទ ុំងអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា តាន់  រ៉ប រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា អន រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
ឧបាសិកា សាត់្  អលៀង         និង ឧបាសិកា សាត់្ អឡ  ២កាល 
ឧបាសក មងឹ លី   និង ឧបាសិកា  រសី  ប៊ ី  ២កាល 
ឧបាសក អឌឿន   និង  នាង ខុុំ   រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
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ឧបាសិកា វ៉ន  អលឿន  និង  ឆុង ោ  និង ខ្ រុ ុំ  ៣កាល 
អុុំ  សឹម   និង យយ  ងតិ្   ២កាល 
ជា  ដូង និកា និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូន   ២កាល  
ហម ចាន់ណ្ណ    ២កាល 
ឧបាសក លឹម  ហុក អម៉ង និង  ម៉ក់  គមឹ  លីន  ៤កាល 
ឧបាសិកា ទុយអ៊ន   ៤កាល 
ឧបាសិកា សប៉ង  អ ៉   ២កាល 
ឧបាសិកា អអង  ឡាយ   ២កាល 
អលក អសាមសុច និង អនក រសី  អភឿន សារ៉ត់្  ២កាល 
អនក រសី ឡង សារនី   និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
អលក ឡង  តុ្ល រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
អនក រសី សថន រសីលកខណ៌្  និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
ឧបាសិកា ចាន់ សារុន រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា ឡង  សារនិ   ២កាល 
ឧបាសក សាម បចិ និង ភរយិ រពមទ ុំងកូន  ២ដុលល  
ឧបាសិកា លឹម អប៉ាសួ ឧបាសិកា   ជនិ អឡង  ២កាល 
ឧបាសក បាន  រនិ ឧបាសិកា   ងមឹ សុឃាន  ២កាល 
អលក ជមឹ  តា ុំងកាយ ឧបាសិកា  អសៀប ធាងប្ឡ  ២កាល 
ឧបាសក ជុុំ  អគឿន ឧបាសិកា  អោគ រ ៉ុន  ២កាល 
ឧបាសិកា អសាម  អហឿន រពមទ ុំងកូន   ៣កាល 
តា   ថន    ២កាល 
ឧបាសក់ សកវរសស់ និង ឧបាសិកា  សយ៉ម នី  ២កាល 
ឧបាសិកា លី   គមឹ  ហ៊   ២កាល 
ឧបាសក ្ន អសឿន និង ឧបាសិកា អុឹម ឡុត្  ២កាល 
អលក អអៀម  អអង អឈៀង ឧបាសិកា  ចាន់ នី  ២កាល 
ឧបាសិកា អឡង  គមឹ អផង   ២កាល 
ឧបាសិកា តាុំង  អឡង សីុម   ២កាល 
រសីទីរតូ្ចសាអរឿន រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
ទិក  អសាភ័ណ្ និង  សាវ ម ី   ២កាល 
ឧបាសិកា វ៉ន់  ហូយ រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា ធន់  វណ្ានី   ២កាល  
អសឿម សុោន និង ភរយិ   ២កាល 
ឧបាសិកា ប្វ  ភន់ និង ឧបាសិកា អរឿន  វនិ  ២កាល 
សវន៉  វជិជរ៉ និង សាវ ម ីនិង  សវន៉ ពីសី   ២កាល 
ឧបាសិកា ងុន យ៉ម   ២កាល 
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 បង សត្ន  រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា អភឿគ  គមឹ យ៉ន  ២កាល 
យឹម រពួន    ២កាល 
ង អបឿយ    ២កាល 
ឧបាសិកា អុឹម រនិ   ២កាល 
អលក រពួន រពុំ និង លួង វសនា  ២កាល 
ឧបាសិកា ភួង ហល់   ២ដុលល  
ឧបាសិកា បុ៊ក ឧបាសិកា ពិន  ២កាល 
ឧបាសក ជួប មត្ ឧបាសិកា គង់ ម៉ន  ២កាល 
ឧបាសិកា សវន៉ ដន   ២កបល 
សវន៉ ដាន់    ២កាល 
អុ៊ន ចាន់ោរ ី និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូន   ២កាល 
ឧបាសិកា សឡូត្   ២កាល 
ឧបាសិកា សឡាវ   ២កាល 
ឧបាសក រ៉ន ឧបាសិកា  ជូ  ២កាល 
ឧបាសិកា អឆង លី   ២កាល 
អលក អត្ង រតា នឹង អឡង អសាោ រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
 អរត៉្ ម៉រ៉ រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
អលក ធួន ធន់ សុភ័ណ្ឌ   រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
ឧបាសិកា ោ៉ម  រចនា   ២កាល 
ឧបាសិកា នុន  រនិ   ២កាល 
ឧបាសិកា អ ៉  លី   ២កាល 
ឧបាសិកា សុខ ឡុុំ   ២កាល 
អលកមច ស់ អុន  សមផស   ២កាល 
ឧបាសិកា រមឹ រដាា    ២កាល 
ចាវ ចរិត្ និង គមឹ ពុុំរត្នា និង វទូិរយ និងសុជាតា   ២កាល 
អលក អអង  និង គមឹ អឡង រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
អនករសី ស អខង និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
អលក ោរមយ និង សុឃី  រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
អុិត្  សុង    ១កាល 
អលក ពូន វសិាល អនករសី តុ្ន ចាន់ោច  ២កាល 
ឧបាសិកា ហស់  សីុវណ្ា   ២កាល 
ឧបាសិកា អឃឿន  ម៉ក់   ២កាល 
ឧបាសិកា ហូ  គនី និង សាវ ម ី  ២កាល 
ឧបាសិកា ចរ  ច័នទណ្ណរ ី   ២កាល 



22 
 

ឧបាសក នម  អូ៊   ២កាល 
ឧបាសក នម  ប ិ នម បុ៉ល   ២កាល 
ទយកិា រស់  ោច   ២កាល 
ឧបាសិកា រសី ណ្ណរនីទ រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា នឹង សាវ ម ី   ២កាល 
ឧបាសក់    ២កាល 
ចាប សុវរ ី រពមទ ុំងកូន   ២កាល 
មស  ផាង រពមទ ុំងកូន   ២កាល 
ប្វង សូ និង ភរយិ រពមទ ុំងកូន   ២កាល 
 អពរជ រដាា  និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
ឧបាសិកា អឡា សុខ្ និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូន  ៤កាល 
ឧបាសិកា អ ៉ គមឹ យីម រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា ធូន សាលួត្ រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា សាន  ប្ណ្ រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
 ឆាុំ  ភរិសស ភូមថិម ី  ២កាល 
អលករសី ដូង  រសីអៅ   ២កាល 
អលក គង់ អម៉ង រ ី និង អនករសី ប្ឡ ដាវ ី  ២កាល 
អនករសី ឌាន  គមឹរសីុ កូន ប្ថ វណ្ណា រ ីប្ថ ប្ឆអុីម  ២កាល 
អនករគួ អ៊ន  យូងអ៊ង និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
អនករគូ ចាប បូសីតា និង សាវ ម ី  ២កាល 
អនករគូ ថន អធឿង   ២កាល 
អនករគូ គ ី ណ្ណរនិ   ២កាល 
 ឡាុំ  សុអឡង   ២កាល 
ឧបាសក ឌុក យ   ២កាល 
 អប៉ា  ប្ឡស៊ា   ២កាល 
ឧបាសិកា ឡាង  ហូ   ២កាល 
ឧបាសក ឈុន យ៉ន និង ឧបាសិកា លឹម វួចជា  ៣កាល 
ឧបាសក អរសង ទយកិា អន  ២កាល 
ម៉ រ ៉ូ កុង ចង រពមទ ុំងកូនអៅ   ២កាល 
ពូ សុខ  និង ភរយិ   ២កាល  
សាន់ មូ៉វ    ២កាល  
អឡង  ស៊ាង    ៣កាល 
ឧបាសក សុត្  ស៊ង់   ២កាល 
អនករសី ណ្ណ រនិ   ២កាល 
ឧបាសិកា ហីុងរសី   ២កាល 
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ឧបាសិកា ឡង  សារនិ   ២កាល 
ឧបាសក សាម បចិ និង ភរយិ រពមទ ុំងកូន  ២ដុលល  
ឧបាសិកា លឹម អប៉ាសួ ឧបាសិកា   ជនិ អឡង  ២កាល 
អនក រសី ឡង សារនី   និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
អលក ឡង  តុ្ល រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
អនក រសី សថន រសីលកខណ៌្  និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
ឧបាសិកា ចាន់ សារុន រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
ឧបាសក បាន  រនិ ឧបាសិកា   ងមឹ សុឃាន  ២កាល 
អលក ជមឹ  តា ុំងកាយ ឧបាសិកា  អសៀប ធាងប្ឡ  ២កាល 
ឧបាសក ជុុំ  អគឿន ឧបាសិកា  អោគ រ ៉ុន  ២កាល 
ឧបាសិកា អសាម  អហឿន រពមទ ុំងកូន   ៣កាល 
តា   ថន    ២កាល 
នាស  សាុំង    ២កាល 
ឧបាសក់ សកវរសស់ និង ឧបាសិកា  សយ៉ម នី  ២កាល 
ឧបាសិកា លី   គមឹ  ហ៊   ២កាល 
ឧបាសក ្ន អសឿន និង ឧបាសិកា អុឹម ឡុត្  ២កាល 
អលក អអៀម  អអង អឈៀង ឧបាសិកា  ចាន់ នី  ២កាល 
ឧបាសិកា អឡង  គមឹ អផង   ២កាល 
ឧបាសិកា តាុំង  អឡង សីុម   ២កាល 
ឧបាសិកា វ៉ន់  ហូយ រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា ធន់  វណ្ានី   ២កាល 
អសឿម សុោន និង ភរយិ   ២កាល  
ឧបាសិកា ប្វ  ភន់ និង ឧបាសិកា អរឿន  វនិ  ២កាល 
សវន៉  វជិជរ៉ និង សាវ ម ីនិង  សវន៉ ពីសី   ២កាល 
ឧបាសិកា ងុន យ៉ម   ២កាល 
 បង សត្ន  រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា អភឿគ  គមឹ យ៉ន  ២កាល 
យឹម រពួន    ២កាល 
ឧបាសក ជួប មត្ ឧបាសិកា គង់ ម៉ន  ២កាល 
អនករសី ឌាន  គមឹរសីុ កូន ប្ថ វណ្ណា រ ីប្ថ ប្ឆអុីម  ២កាល 
អនករគួ អ៊ន  យូងអ៊ង និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
 ទវ ឈុន ប្ណ្   ៥កាល 
អនករគូ ចាប បូសីតា និង សាវ ម ី  ២កាល 
អនករគូ ថន អធឿង   ២កាល 
អនករគូ គ ី ណ្ណរនិ   ២កាល 
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 ឡាុំ  សុអឡង   ២កាល 
ឧបាសិកា ងួន  អអៀង លី   ១កាល 
ឧបាសក ឌុក យ   ២កាល 
 អប៉ា  ប្ឡស៊ា   ២កាល 
ឧបាសិកា ឡាង  ហូ   ២កាល 
ឧបាសក ឈុន យ៉ន និង ឧបាសិកា លឹម វួចជា  ៣កាល 
ឧបាសក អរសង ទយកិា អន  ២កាល 
ម៉ រ ៉ូ កុង ចង រពមទ ុំងកូនអៅ   ២កាល 
 ពូ សុខ  និង ភរយិ  ២កាល  
  សាន់ មូ៉វ  ២កាល  
ឧបាសក សុត្  ស៊ង់   ២កាល 
អនករសី ណ្ណ រនិ   ២កាល 
ឧបាសិកា ហីុងរសី   ២កាល 
ឧបាសិកា    សវន៉ ដន  ២កបល 
ឧបាសិកា បុ៊ក ឧបាសិកា ពិន  ២កាល 
ឧបាសិកា ភួង ហល់   ២ដុលល  
អលក រពួន រពុំ និង លួង វសនា  ២កាល 
ខង សារកិា    ៣កាល  
ឧបាសិកា អុឹម រនិ   ២កាល 
ហុង អបឿយ    ២កាល 
  សវន៉ ដាន់  ២កាល 
អុ៊ន ចាន់ោរ ី និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូន   ២កាល 
ឧបាសិកា សឡូត្   ២កាល 
ឧបាសិកា សឡាវ   ២កាល 
ឧបាសក រ៉ន ឧបាសិកា  ជូ  ២កាល 
ឧបាសិកា អឆង លី   ២កាល 
អលក អត្ង រតា នឹង អឡង អសាោ រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
 អរត៉្ ម៉រ៉ រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
អលក ធួន ធន់ សុភ័ណ្ឌ   រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
ឧបាសក សុ នាង នឹង ឧបាសិកា ធួន ផាត្  ២កាល  
ឧបាសិកា ោ៉ម  រចនា   ២កាល 
ឧបាសិកា នុន  រនិ   ២កាល 
ឧបាសិកា អ ៉  លី   ២កាល 
ឧបាសិកា សុខ ឡុុំ   ២កាល 
អលកមច ស់ អុន  សមផស   ២កាល 
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ឧបាសិកា រមឹ រដាា    ២កាល 
ចាវ ចរិត្ និង គមឹ ពុុំរត្នា និង វទូិរយ និងសុជាតា   ២កាល 
ទូច  សាវុន   និង សាវ ម ី រ ី ចក់   ៥ដុលល  
ជតិ្  បូរ ៉ុម    ២កាល 
អលក ពូន វសិាល អនករសី តុ្ន ចាន់ោច  ២កាល 
ឧបាសិកា ហស់  សីុវណ្ា   ២កាល 
ឧបាសិកា អឃឿន  ម៉ក់   ២កាល 
ឧបាសិកា ហូ  គនី និង សាវ ម ី  ២កាល 
ឧបាសិកា ចរ  ច័នទណ្ណរ ី   ២កាល 
ឧបាសក សុខ  នាង និង ឧបាសិកា នូរ ស៊ង់  ៣កាល 
ឧបាសិកា សុខ  អសឿម និង រតា  សិរ ី រទិា  ៣កាល 
ឧបាសិកា សុខ  សសនណ្ណវ ី និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូន  ៣កាល 
ឧបាសក នម  អូ៊   ២កាល 
ឧបាសក នម  ប ិ នម បុ៉ល   ២កាល 
ទយកិា រស់  ោច   ២កាល 
ឧបាសិកា រសី ណ្ណរនីទ រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា នឹង សាវ ម ី   ២កាល 
ឧបាសក់    ២កាល 
 ចាប សុវរ ី រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
មស  ផាង រពមទ ុំងកូន   ២កាល 
 ប្វង សូ និង ភរយិ រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
 អពរជ រដាា  និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
ឧបាសិកា ធូន សាលួត្ រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា សាន  ប្ណ្ រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
 ឆាុំ  ភរិសស ភូមថិម ី  ២កាល 
 ឧបាសិកា ធូ សាអរឿ  ១កាល 
អលក គង់ អម៉ង រ ី និង អនករសី ប្ឡ ដាវ ី  ២កាល 
អលករសី ដូង  រសីអៅ   ២កាល 
អលក ណ្ណសរន៉ និង ផលល  រពមទ ុំងបុរត្ ២ដុលល រ 
 សីន ឌ ី     ២ដុលល រ 
អោម អសងកញ្ញា      ២ដុលល រ 
ឧបាសិកា ចាប  ម៉ន រពមទ ុំងអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា សាត់្ អឡញ           និង    អៅ សន សុំណ្ណង  ២កាល 
ឧបាសិកា អន រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
ឧបាសិកា តាន់  រ៉ប រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
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ឧបាសិកា សាត់្  អលៀង         និង ឧបាសិកា សាត់្ អឡ  ២កាល 
ឧបាសិកា សឹង  យយ   ជន   អឃង  រ៉ន  ១កាល 
ឧបាសក មងឹ លី   និង ឧបាសិកា  រសី  ប៊ ី  ២កាល 
ឧបាសក លន់   និង  ឧបាសិកា  អ ៉  ១កាល 
ឧបាសក អឌឿន   និង  នាង ខុុំ   រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
អលក អរត្   និង ភរយិ  ្ត្  ២កាល 
អុុំ  សឹម   និង យយ  ងតិ្   ២កាល 
អលក អសាមសុច និង អនក រសី  អភឿន សារ៉ត់្  ២កាល 
ជា  ដូង និកា និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូន   ២កាល  
ហម ចាន់ណ្ណ    ២កាល 
ឧបាសិកា សប៉ង  អ ៉   ២កាល 
ឧបាសិកា អអង  ឡាយ   ២កាល 
ឧបាសិកា ញឹក សាយ អត្ឿន រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
 សកវ ណ្ណន់   ២កាល 
អនករសី គតិ្ វណ្ានី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា នី    ២កាល 
ឧបាសិកា អចងលងឆាយ   ២កាល 
ឧបាសិកា រពះសិុប  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា ឆួនរួន  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា គមឹ សក់ និង បង មុុំអរកាយ  ២កាល 
ឧបាសិកា ធមឹ   ២កាល 
ទយកិា ចាន់ ថន  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា មលះិ វ៉ន  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ទយកិា ចាន ធា និង សាវ ម ី  ២កាល 
អលក ឡាយ ឃុន និង គចីុំ ណ្ណន រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា អហៀប សុទា  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
 អុឹង មុយ បបូ៉ច និង យក់ មួយអឡង  ២កាល 
អមឿន សមបត្ត ិ  រពមទ ុំងបុរត្  ២កាល 
 ណ្ណន  និង ចាវ  ២កាល 
ឧបាសិកា ខ្ន   ២កាល 
 ស៊ន សួរ   ២កាល 
ឧបាសិកា ធមិ  និង នាង ចា  ២កាល 
ឧបាសិកា រុន ញឹប   ២កាល 
អលករគូ រទឹាិ និង អនករសី អៅនី  ២កាល 
អលក លួង ចាន់ និង ញឹមគមឹឡាយ រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
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អលក ភូ សុំអត្ និង អលករសី ទូច រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
 កលាណ្   ២កាល 
អលក ថន អម៉ន និង ភរយិ រសីសុ ផុន រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អលករសី អសាម ភ័ណ្ឌ  និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អលក ចាន់ សុ ជាត្ ិ និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អលក គមឹ សុគា និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា អបាល អអងរសី និង សាវ ម ី  ២កាល 
អនករសី ទីសុអខន   ២កាល 
អលក ្ន ញឹប បុចិ  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អលក អយ គា និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា ភួង  និង ភរយិ រពមតាុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា បាវ ប្ឆ ហ៊ត្  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អៅរបុស ផង បុ៊ន ម៉ និង អៅ រសីឡាយគមឹ ជូ  ២កាល 
អលក ជនិ នាង និង ភរយិឡាយ សុខុម រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា ជបិ វ៉ត្  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អលក អប៊ត្ និង នាង ឡប្ឡ  ២កាល 
ឧបាសិកា ជបិ វ៉ត្  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា វូ អសាោ   ២កាល 
ឧបាសិកា គមឹលក់ និង បង មុុំ  ២កាល 
 អឈឿង ឡាដា   ២កាល 
ឧបាសិកា មតិ្ សាវ ី   ២កាល 
ឧបាសិកា យ គមឹអឡង  រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
ឧបាសិកា សកវ សិុនលី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
ឧបាសិកា ឈន គមឹអអង   ២កាល 
ឧបាសិកា ទវ គមឹអន   ២កាល 
ឧបាសិកា សកវ ជុនលី  រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
 រពុុំ អឆងយន  រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
ឧបាសិកា ធួន សួ   ២កាល 
 អុិន អសងលីម   ២កាល 
ឧបាសក ឌុច លន់ និង ឧបាសិកា បុកិ មុ៉ត្  ២កាល 
 ហុង លី និង ឧបាសិកា អរសង ហ៊ង  ២កាល 
 អឹម ឌន   ២កាល 
ឧបាសក សកវ សាវនិ និង ឧបាសិកា ហម អខង  ២កាល 
ឧបាសិកា គង់ ចាន់ និង ឧបាសិកា ហុ៊ន បុ៊នោ  ២កាល 
អលក សប៉ន សុអឃឿន និង ឯកសាមួយ  ២កាល 
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ឧបាសិកា សុទា គមឹអហង និងឧបាសិកា មនិ រន៉ ឧបាសិកា ហ៊ន គមឹ ប្ថ ២កាល 
ទយកិា នី   ២កាល 
អលក រុន  និង រសី អរន៉  ២កាល 
ឧបាសិកា ឡាង   ២កាល 
ឧបាសិកា អុិន សុំអូន  រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
ឧបាសិកា ម៉ង់  រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
អនករសី អៅ ធាវ ី  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អលក បុ៊ន តារ និង ភរយិ  ២ដុលល រ 
អលក សយ ចនាា  និង អនករសី ឡាុំសកវ អសរ ី  ២កាល 
 អសង ប្ថ  និង នាង សអប អអឿន  ២កាល 
អលក នី គមឹសស និង អនករសី ឡាុំវ៉ន់ធ ី  ២កាល 
អលក ឡាុំ អនត្ និង អនករសី លភ អឆង លង  ២កាល 
 សុ៊៊ុំ បុ៊នោន និង សង សុគនាា  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
 បូ៊ វណ្ណា  និង អនករសី ឡាុំ សូនី  ២កាល 
 លង គមីស៊ត់្   ២កាល 
ឧបាសិកា ឆាវ អយ៉ន   ២កាល 
ឧបាសិកា អឹម សាអវឿន   ២កាល 
ឧបាសិកា ទិញ បងឹដក់   ២កាល 
អនករសី សូអវៀត្ និង អដវតិ្  ២កាល 
ទយកិា អមៀន ជន់   ២កាល 
ទយកិា ប៊តិ្ បុ៊ន  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អនករសី សុ៊ត្ មថុិនា និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អនករសី សុ៊ន សុោព និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
 គង់ រសី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
 ទុច សារ ី និង សម៉ន ផល រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា មុុំ កុយ   ២កាល 
ឧបាសិកា ប្ណ្ ហួន   ២កាល 
ឧបាសិកា មុុំ  និង សាវ ម ី  ២កាល 
អលករគួ ឡាយ និង អ៊ក   ២កាល 
ឧបាសិកា មុុំ និង ោព  ២កាល 
 និង ឧបាសិកា បូ    ២កាល 
 ធុន និង ម៉ន់ ២កាល 
អលក អ៊ន អទៀងផនឺ    ២កាល 
ឧបាសក អសងលឹមភូ និង ងួន វ៉ននី រពមទ ុំងបុរត្  ២កាល 
ឧបាសិកា មុុំ    ២កាល 
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 អឈឿន សុធ ី និង អឈឿន សុច់ ២កាល 
ឧបាសិកា គង់ អុ៊ន    ២កាល 
អលអ  ក អរឿន រ ី សញ៉ត្ សាអរត៉្ រពមទ ុំងបុរត្  ២កាល 
ឧបាសិកា ហូរ រសី ម៉ច និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្  ២កាល 
  បាក បូ៊នផុង និង ឧបាសិកា ហង  ២កាល 
ឧបាសក ទូច ត្និ និង ឧបាសិកា គង់ អអឿម  រពមទ ុំងកូនអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា បុ៊៊ុំច   រពមទ ុំងបុរត្  ២កាល 
 សសម សុខ  រពមទ ុំងបុរត្   ២កាល 
 សុខ ណ្ម    ២កាល 
 អូ៊និង ឆូ    ២កាល 
ឧបាសិកា ពាញ អុ៊ស    ២កាល 
ឧបាសិកា របមិ    ២កាល 
ឧបាសក អត្ង និង ឧបាសិកា ហូន   ២កាល 
ឧបាសិកា ោន អបៀន    ២កាល 
 អៅ ចាន់លី  រពមទ ុំងបុរត្  ២កាល 
 ធ ីគមឹណ្យ    ២កាល 
ឧបាសិកា គាន    ២កាល 
 សា អវ ើន    ២កាល 
 អងើយ ណ្ណុំ    ២កាល 
អលក វ៉ត្    និង ឧបាសិកា អធៀម  ឧបាសិកា កូ   ២កាល 
ឧបាសិកា ផល់    ២កាល 
អលក អហង អវឿន   ២កាល 
អលកតា អហង  និង អលកយយ អសៀម  ២កាល 
ឧបាសិកា អហង ហុល   ២កាល 
ឧបាសិកា បូសាន់   ២កាល 
ឧបាសិកា  ផល   ២កាល 
ឧបាសិកា ហុង សាវុន   ២កាល 
 សព អរត្ ផុន   ២កាល 
ឧបាសិកា សុត្ និង អកៀន ោល ត្  ២កាល 
ឧបាសិកា សយ៉ម និង ឧបាសក រល័  ២កាល 
ឧបាសិកា ទវ   ២កាល 
ឧបាសក វ៉ន   ២កាល 
ឧបាសិកា សូង សីុរ ៉ូន   ២កាល 
យុវត្ ី អុឹង ប្ឡសីុម   ២កាល 
ឧបាសិកា សុអខង   ២កាល 
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ឧបាសក គាុំ និង សួរ រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អលក ហច និង នាង សុ៊ន  ២កាល 
 របាក់ ហតាា វុធ និង អហង សីុោ  ២កាល 
ឧបាសក សកវ សុជាត្ ិ   ២កាល 
 អមៀន ចម   ២កាល 
 ឡាច មនាា    ២កាល 
 អលៀង វ៉នី   ២កាល 
ឧបាសក លិនិង ឧបាសិកា ថន   ២កាល 
 សាយ អភន   ២កាល 
 ផាង មករ និងភរយិ អុំ គមឹោវ និង សាវ ម ី  ២កាល 
ទយកិា ផាង របូី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា អហ មួយ   ២កាល 
ឧបាសិកា នឹង អៅ   ២កាល 
យុវជន មស ម៉ចអឡាត្ លង   ២កាល 
ឧបាសិកា អុិនអូន   ២កាល 
ឧបាសិកា ទូច សារុន  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អលកមច ស់ សងឃ មមអកា ណ្ន ហ   ២កាល 
ឧបាសិកា ទូច សារ ី នង ិសាវ ម ី រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
 ភន់ ផលល ី  រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
អលកមច ស់ រត្នវអរ អសក អសឿន   ២កាល 
ឧបាសិកា ចាន់ សាវ៉ង   ២កាល 
 សុខ សអខើរ   ២កាល 
អលកមច ស់ អហង បុ ី និង អលកមច ស់ ណូ្ បារ ុំង  ២កាល 
 ប្វ ៉ឈន   ២កាល 
 អលកមច ស់ អសឿន អរ ើន  ២កាល 
 លភ ធន   ២កាល 
ឧបាសិកា ប៊ន ពនធូ   ២កាល 
អៅ សុខន និង សុម៉លី  ២កាល 

ឧបាសក អៅ ណ្ណបកយ និង ឧបាសិកា ជា មូលី  ២កាល 
ឧបាសិកា សចម សីុម  រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
អលករគួ អយត្  និងឧបាសិកា រ៉ន់ រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អលកតា តូ្ និង យយ អយ៉ន  ២កាល 
 ឡុក ឡន និងភរយិ  ២កាល 
 អោង គមិ អង   ២ដុលល រ 
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ឧបាសិកា ឆន់វណ្ានី   ២កាល 
ឧបាសក ផន   អទវរីពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា សាន រសីមុ៉ត្   ២កាល 
ឧបាសិកា សាន ឡម   ២កាល 
ឧបាសិកា ោត់្ អយឿន  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អលក អុំង បូ៉ រ ៉ូ និងអនករសី សុម៉លឹ  ២កាល 
អលក អុំងបុ៊នពពី និង អនករសី អសង សុខោ  ២កាល 
ឧបាសក ឈួនោ៉វ   ២កាល 
អលក ឡាក់ឡា និង ភរយិ  ២កាល 
ឧបាសិកា ស៊រ បុចិ   ២កាល 
ឧបាសក អ៊ត្ សយ  និង ឧបាសិកា ខូយ គង់  ២កាល 
ឧបាសិកា ឃាន ហូ៊រ   ២កាល 
 ឈនះ សុធារ៉ និង ឈនះ រសី រត័្ន  ២កាល 
 តាន់ បុ៊ន ហវ និង ងួន ចាន់ថន  ២កាល 
ឧបាសក អ៊ន អុីវស៊ង់ និង ឧបាសិកា លីយកឃន់  ២កាល 
ឧបាសិកា គង់ អៅ   ២កាល 
 ្វ អឆងអូ៊ និង សារុន  ២កាល 
អលក ងួន ចនាូ    ២កាល 
ឧបាសក អុ៊ប   ២កាល 
ឧបាសិកា កន អជឿ   ២កាល 
ឧបាសិកា អពញ ចនិ   ២កាល 
ឧបាសិកា យិន អយឿន   ២កាល 
ឧបាសិកា គមឹ សុោ   រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា កាបឹ កាណ្ណរ៉ន់ និង កមមួយអៅ  ២កាល 
ឧបាសិកា គមី អឡង និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា សុក ផា   ២កាល 
ឧបាសិកា អៅសុខ្   ២កាល 
ឧបាសិកា ទិម ហួន   ២កាល 
អលករ សុំ   ២កាល 
 វរិអឹហង តាម   ២កាល 
អហង  តាមគាន  រពមទ ុំងបុរត្  ២កាល 
ឧបាសិកា អុំង វុនឡាយ និង កមួយ រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
ឧបាសក តាម អគឿន និង ទយិកា អុំងដា រ៉ រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អលកក គបីញ្ញា  និង អនករសី អឈឿន សុជា  ២កាល 
ឧបាសិកា ក ឺចាន់  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
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យុវនិសសតិ្ គង់ វយ័រដា និង យុវត្ត ីគង់ ស៊ាក់ មុ ី  ២កាល 
អនករគូ គណិ្ណរនី និង កមួយរសី  ២កាល 
 ទវ អហង   ២កាល 
  ហច  ២កាល 
អលក ម៉ក់ វណ្ាោ បងិ អនករសី អអឿន សុផុននី  ២កាល 
ឧបាសក អន ទត្ និង ឧបាសិកា អសៀវលុំ  ២កាល 
ឧបាសិកា អរឿន និង អីវ ី  ២កាល 
ឧបាសិកា ឆាុំ ទួច  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា ថង សុនហក់ ២កាល 
ឧបាសិកា សួរ និង អសឿង  ២កាល 

 ោត្នា   ២កាល 
អៅ  យីនរសមី និង សុំអលឿត្ រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ទយក ឡាុំយ៉ត់្ និង ឧបាសិកា សិត្សាអរឿម  ២កាល 
អនករសី គណី្ណវ ី  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា ផាន់ សុំអន   ២កាល 
ឧបាសិកា ជបី វ៉ត្   ២កាល 
ឧបាសិកា ឡាុំ   ២កាល 
អលក យន និង នាង ប៊កឹ  ២កាល 
លអលក សយ៉ន  និង អនករគួ ប្ជ រគសីាន   ២កាល 
ឧបាសិកា លឹម ហុក ហីុ   ២កាល 
ឧបាសិកា នូ ណ្ណអរត៉្   ២កាល 
ឧបាសិកា អសង ឡង   ២កាល 
 ង៉ម ឈិន និង គង់ អី  ២កាល 
 ទយកិា ជុុំ អហង និង បុរត្  ២កាល 
 អនឿម មុ៉ន និង ចូច ចមឹ  ២កាល 
 ម៉ន អរៀន និង ប៉ាត្ ងុកិ  ២កាល 
 នា លីម  រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
 ទុុំ សុផាន់   ២កាល 
 ឆាយហម   ២កាល 
 អរពឿង សាលី និង វ៉ត្ វណ្ណា   ២កាល 
ឧបាសិកា លឹមសីុ យ៉ន  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសក ឌនិ សុំឡី និង អឃាល ក អហៀក  ២កាល 
អនករសី អៅសិញ  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អលក ម៉ចមុយហ័រ និង អនករសី  ប្ឡ សុោព រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា ហួ៊រ ោញ់   ២កាល 
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អនកអលករគួ អខង អហង និង ឧបាសិកា ស៊ាត្  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
រសី អសង សុផុន និង សាវ ម ី រពមុំទងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា សកវ នី   ២កាល 
ឧបាសិកា យយ និង ឧបាសក គង់ រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា ផល លត្ និង អសាម សុខ្ រពមទ ុំងបុរត្ ៣កាល 
 អង៉ង និមល និង សាវ ម ី រពមទ ុំអបុរត្ ២កាល 
អនករសី គមឹ ប្ន និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
កញ្ញា  អហៀម ចរយិ និង អហៀម មរណី្ណ អហៀម សកខណ្ណ អហៀម ផា និត្ ២កាល 
ឧបាសិកា ជុុំ សសន និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
ឧបាសិកា ហងស ចុំប៉ា និង ឧបាសិកា ផាន់ គមិងន់  ២កាល 
អលក ោព និង នាង វ៉ន់ រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
អលក គក់ និង នាង យិន  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា ហូត្ លឹម និង ឧបាសិកា សារអមឿន  ២កាល 
ឧបាសិកា មុតិ្ អលឿម   ២កាល 
ឧបាសិកា សីុប  និង អនករគួ អពាញ់ និង ភរក័  ៣កាល 
ឧបាសក លឹប សមបត្ត ិ និង ឧបាសិកា អខ្ គមឹ ឡុង  ២កាល 
ឧបាសិកា សងួន សារន់៉  រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
ទន់ សូលប និង ទន់ សូ៊លង រពមទ ុំង អ៊ង់ មុននីតា  ៣កាល 
អលក សុំប្ថ និង អនករសី ផាត់្ សុោ  ២កាល 
ឧបាសក អសាម ឌន់ និង ឧបាសិកា សកវ នី  ២កាល 
ឧបាសិកា ឪម បូអរន៉ និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា លឹម ស៊ាន   ២កាល 
ឧបាសិកា អរៀម អសាភ័ណ្  រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
ឧបាសិកា តាន់ គមឹអហៀក និង សាវ ម ី  ២កាល 
ឧបាសិកា អឆង សុំអង   ២កាល 
guide china  bayon  ២កាល 
 អុី ចាន់   ២កាល 
 ឈូក សាម៉ន និង បូ៊ចក  ២កាល 
 យ៉ត្ យុ៉ង់   ២កាល 
 លង ប្ផ និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
 ងូ៉វ ប្ឡអឆង និង កុង លី ហ៊ ភ័រក  ២កាល 
 លី លឹមអហង   ២កាល 
អលករគូ ឧក វណូ្ និង ភរយិ  ២កាល 
 សកវ មរកដា  រពមទ ុំងបុរត្អៅ ២កាល 
ឧបាសិកា រនី   ២កាល 
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 កភ គមឹ អសង   ២កាល 
ឧបាសិកា អភម ោវ  រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
ឧបាសិកា តាន់ ប្ឆវណ្ណា   រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
ឧបាសិកា រនិ  និង ឧបាសិកា អសើ សារន៉  ២កាល 
ឧបាសិកា ហុ៊ល ផម   ២កាល 
ឧបាសិកា ឆួនរួន  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា មស សាអរឿន  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកាអនករសី អហៀម រសីរត្នា និង សាវ ម ីរពមទ ុំងបុរត្              ១កាល 

ឧបាសិកា អួន អអៀលី   ១កាល 
ឧបាសិកា ងួន  អអៀង លី   ១កាល 
ឧបាសិកា ចាប  ខន   ១កាល 
ឧបាសក អូ៊  ឡី   ១កាល 
អនករសី អហៀម ផាលិកា និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ផល លន និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
អនករសី អនរត្ ធតីា និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
អលក អុឹង សុភ័ក្រកា និង ភរយិ រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកា ប្វ រ៉ន់  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសក និត្ និង ឧបាសិកា អអង រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកា គង់    ១កាល 
ឧបាសិកា អសើន   ១កាល 
ឧបាសិកា ប្វ ៉សិវ ី   ១កាល 
ឧបាសិកា ឃឹន ោនី   ១កាល 
ឧបាសិកា អឡង    ១កាល 
ឧបាសក ហួត្ ជនិលី និង ឧបាសិកា អសង ហ៊ន រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកា នួន ចនទនារ ី  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកា ណុ្ក   ១កាល 
ឧបាសិកា អចាង ទ៉ន់   ១កាល 
ឧបាសិកា អរម៉   ១កាល 
ឧបាសិកា អៅ វងឹ   ១កាល 
ឧបាសិកា អហង អលឿន   ១កាល 
ឧបាសិកា អ៊ន   ១កាល 
ឧបាសិកា រន៉  និង ឧបាសក លត្  ១កាល 
ឧបាសិកា អៅ អ៊ន   ១កាល 
ឧបាសិកា អ ៉ ហង   ១កាល 



35 
 

ឧបាសក ឈន់ ប្ហ   ១កាល 
ឧបាសិកា សួន ផុន   ១កាល 
ឧបាសិកា អខៀន ហុ៊ង លីុ   ១កាល 
ឧបាសិកា សហម ងនិ   ១កាល 
ឧបាសិកា យ៉ន ផុន   ១កាល 
ឧបាសិកា ឈិត្ ង៉វ   ១កាល 
ឧបាសិកា បនិ ោជ   ១កាល 
អលក ្ក សុគនា   ១កាល 
អលក អុឹង បុ៊នសុខ និង ឧបាសិកា ចាប គមឹហន  ១កាល 
 សន និង ពត្ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
អលក រ ី និង ភរយិ  ១កាល 
អលក សុ៊យ ងួន និង អនករសី ហុ៊ល ពិសី  ១កាល 
ឧបាសក ចាប ហុ៊ល និង ឧបាសិកា រពះ ហប់សីគាក  ១កាល 
ឧបាសិកា ឃឹម អពញ  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 អហឿម រុ ុំ   ១កាល 
ឧបាសិកា អធឿន ជគីាក  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកា អអឿន វ ៉ុន និង ឧបាសិកា សុខ  ១កាល 
ឧបាសក រទិា និង ឧបាសិកា ចមឹ  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសក រតួ្ច  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកា អដឿប    ១កាល 
ឧបាសក រពាប ឡាញ់   ១កាល 
ឧបាសិកា ម៉ល់   ១កាល 
ទយកិា កាន់   ១កាល 
ឧបាសិកា រម៉   ១កាល 
ឧបាសិកា អយឿម   ១កាល 
ឧបាសក អពទ ត្ ី និង ឧបាសិកា លី  ១កាល 
 អុំង សាធួន   ១កាល 
 អទស ណ្ណរ ី   ១កាល 
ឧបាសិកា អរឿម និង ឧបាសិកា រ ៉ូន  ១កាល 
ឧបាសិកា លប គមឹ ឆន  និង ទយិកា ហង ឡាត់្  ១កាល 
ឧបាសក ឃីះ សារុ ិ និង ឧបាសិកា នឹង អហឿន  ១កាល 
ឧបាសិកា អៅ អសាទ ង   ១កាល 
ឧបាសក អោគ ជន់ និង ឧបាសិកា លប គមឹឈត្  ១កាល 
ឧបាសិកា ទី វ៉នឌ ី   ១កាល 
 អហង តាម   ១កាល 
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ឧបាសក អសឿម  និង ឧបាសិកា អរៀ៉ត្  ១កាល 
ឧបាសិកា ជា យុន   ១កាល 
ឧបាសិកា អ ៉   ១កាល 
ឧបាសិកា គង់ អៅ   ១កាល 
ឧបាសិកា អទស ណ្ណរុ ុំ   ១កាល 
អលក ជាបូ៉សាយ និង អនករសី រពាប សុផា  ១កាល 
ឧបាសិកា អនត្  និង ឧបាសិកា លង  ១កាល 
អលក អូ៊ អ៊ន់ ់ និងឧបាសិកា សុង ពប្ឆ  ១កាល 
អលក អុឹង យូ៊ហូត្ អនករសីអៅហួកគ ី  ១កាល 
អនករសី អៅ ហួរ អខង   ១កាល 
ឧបាសិកា ដួង ច័នទគុណ្   ១កាល 
ឧបាសិកា លី ឡាត្រសី  រពមទ ុំងកូនៗ ១កាល 
ឧបាសក ឆន  និង ឧបាសិកា រុ ុំ  ១កាល 
អលឧបាសិកា អឆង លី   ១កាល 
ទយកិា ហ៊ន់ ជាត្វិសនា   ១កាល 
កញ្ញា  អឡា   ១កាល 
ឧបាសិកា ជា   ១កាល 
កញ្ញា  ប្វ ៉ធូយ   ១កាល 
ឧបាសិកា សុំ រទឹា ថន និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកា វល់ សាមនិ   ១កាល 
ឧបាសិកា សុខ អអឿន   ១ដុលល រ 
ឧបាសិកា ណ្ណប់ សាវុន   ១ដុលល រ 
 មស ធួន   ១កាល 
ឧបាសិកា លីឡាវុន  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
អលក កងជា ដា រនិ និង អនករសី ហ៊រ តូ្ច ត្ន់  ១កាល 
ទយក់ កាន់   ១កាល 
ឧបាសិកា អសឿត្   ១កាល 
ឧបាសក ឃិត្ យ  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 សឆ ោ   ១កាល 
អលកមច ស់ សស អសង   ១កាល 
ឧបាសក ោណ្ អពៀត្  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសក ទឹម ខលី  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 ន បុចិ   ១កាល 
 អមៀត្ ណ្ុំ    ១កាល 
 ឧបាសិកា ជងី គ ី  ១កាល 
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ឧបាសិកា អៅ  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា គង់ ឃួ   ១កាល 
ឧបាសិកា សឹុង លង   ១កាល 
 មងី អម៉ល   ១កាល 
 យយ ផន   ១កាល 
 ស៊ន់ ហ៊ន   ១កាល 
ឧបាសិកា ណ្យ   ១កាល 
ឧាបាសិកា សី រនិ   ១កាល 
ឧបាសិកា វន ណ្ណវ ី   ១កាល 
ឧបាសិកា គមឺ យ៉ន   ១កាល 
 យួន ណ្ណ អរន៉   ១កាល 
ឧបាសិកា អទព សុកាខ    ១កាល 
 អៅ សី វនិ   ១កាល 
ឧបាសិកា ផាក ភ ីយួន   ១កាល 
ឧបាសិកា ហឹុង ហត្  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
 អវឿង   ១កាល 
 ម៉ ពួន  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 ឡយ លុផល   ១កាល 
ឧបាសិកា យ៉ត្ ឃាង   ១កាល 
 សុំ អត្ និង សុោព  ១កាល 
 សុ៊យ សូអភឿយ   ១កាល 
 ឡុច អសររ ី និង ភរយិ រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
 លវ វសនា   ១កាល 
 ឧបាសិកា អសង បូ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 សពក រសី   ១កាល 
ឧបាសិកា មស រនី  រពមទ ុំងកូនអៅ ១ដុលល រ 
ឧបាសិកា ដួង សុំរុតិ្   ១កាល 
 អសា គមឹ   ១កាល 
 គង់ វ៉ង និង ឧបាសិកា លឹម គមឹឃន់ រពមទ ុំងកូបអៅ ១កាល 
ឧបាសក សឺ និង ឧបាសិកា ឃាក់ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសក ហម គមី សួន និង ឧបាសិកា ញិុប  ១កាល 
 សុ៊ត្ រ ៉ុណ្   ១កាល 
 ភនិ លត្ និង រកុមោត្ ិ  ១កាល 
អលកមច ស់ អរត្ រនិ   ១កាល 
 ខុង ឡស់   ១កាល 
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venerable TON PISETH   ១កាល 
អលកមច ស់ លួត្ មញិ   ១កាល 
អលកមច ស់ អពរជ សិល   ១កាល 
អលកមច ស់ ប៊និ ចុំអរ ើន   ១កាល 
 អុុំ នឹម   ១កាល 
 មស សាទី   ១កាល 
 ធង់ ម៉   ១កាល 
 សងវ ត្   ១កាល 
ឧបាសក សុក និង ឧបាសិកា ប្ល  ១កាល 
ឧបាសិកា ដាវ និង ឧបាសក នូន  ១កាល 
ឧបាសិកា ណ្ណវ   ១កាល 
 អរតា ោ   ១កាល 
អលកយយ អសឿម   ១កាល 
ឧបាសក អុ៊ម សាវ៉ត្   ១កាល 
 គង់ ទុុំ   ១កាល 
 សុទា សុំ អ៊ន   ១កាល 
 ធាវ៉ និង ធារ ី  ១កាល 
 រនី មុំ   ១កាល 
 គមឹ ចកិ និង អមើ អសរ ី  ១កាល 
អលក ភនឺ  និង បូរ ឈយន រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
អលក អរៀមចានាា  និង សុជាតា រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសក អធឿន បុ៊នថន និង ភរយិ  ១កាល 
ឧបាសិកា របក់ គនាា    ១កាល 
ឧបាសិកា អុិត្  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ហប់ ម៉និល   ១កាល 
 អុន អៅ   ១កាល 
 អនៀម រុណ្   ១កាល 
ឧបាសិកា បូ៉ យុ៉ន   ១កាល 
ឧបាសិកា សាត់្  សឡម រពមទ ុំងកូនអៅ  ១កាល 
ឧបាសក អុ៊ក  អខង រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
កញ្ញា  សុំ  អលង   ១កាល 
អលក សុំ  អឃឿម            និង  ភរយិ   ប៊ន  ១កាល 
អលក សុំ  អលឿម             និង  ភរយិ   ឡា  ១កាល 
អលក សុំ  លីម                និង  ភរយិ   អហន  ១កាល 
អលក ឃាុំង                     និង  ភរយិ   សុំ លក់  ១កាល 
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ឧបាសិកា យ៉ង  ហ៊ត្ រពមទ ុំងអៅ  ១កាល 
ឧបាសិកា សុក  អរៀម រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសក ត្បិ ទឹម                  និង ឧបាសិកា  សាន់  អសឿន  ១កាល 
ឧបាសក ម៉ន  ប្ម                  និង ឧបាសិកា  យូ  ហូយ  ១កាល 
ឧបាសិកា ត្បិ  ឡាយ             និង  តា  អលៀម  ១កាល 
ឧបាសិកា ចាប  ម៉ន រពមទ ុំងកូនអៅ  ១កាល 
ឧបាសិកា ចាប  អអឿន             និង ឧបាសិកា   ឃន  ១កាល 
ឧបាសិកា យ៉ន់ រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា អោ រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា សម៉ន  អឃឿន រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា អមត្                     និង យយ សា វុន  រពមទ ុំងអៅ  ១កាល 
ឧបាសក សប៉ន  សាអរៀន   និង ឧបាសិកា  ម៉ង  គា  ១កាល 
សាមអណ្រ ហង  ពិសី   ១កាល 
ឧបាសក អណ្ត្   និង  ឧបាសិកា  វ៉ន  ១កាល 
ឧបាសិកា អុិន  អូន រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសក ខ្ុំ លប   និង  ឧបាសិកា  ម៉ម  ចាន  ១កាល 
ឧបាសក សម៉ន នី   និង ឧបាសិកា  អអក  ធ ី  ១កាល 
ឧបាសិកា វ៉ន  អលឿន  និង  ឆុង ោ  និង ខ្ រុ ុំ  ៣កាល 
ឧបាសក អឆើត្   និង  ឧបាសិកា  ន្ ុំង  ១កាល 
ឧបាសក យូ  ហ៊ង រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសក ហ៊ន់   និង ឧបាសិកា  តាត្  ១កាល 
 ឧបាសក ធ ី  និង ឧបាសិកា  ប្ឆ  លី ១កាល 
 ឧបាសក  វ៉ន  ណ្ណ  និង ឧបាសិកា  សា វន ១កាល 
 អលក លុន  ឡុង  និង ភរយិ សន សុំណ្ណង ១កាល 
 ឧបាសក ហឹុន  ឡិត្   និង ឧបាសិកា អលឿម អឡង ១កាល 
ឧបាសក ផន  និង ឧបាសិកា  តា ុំង ហ៊ន់  ១កាល 
ឧបាសក អលៀម  និង ឧបាសិកា  ឡាយ  ១កាល 
អលក អៅ សុំអត់្   និង ភរយិ  ជា  ១កាល 
ឧបាសក អលង  និង ឧបាសិកា  អហឿន អយន  ១កាល 
ឧបាសក អៅ  និង ឧបាសិកា វត្  ១កាល 
 យឹម  ហ៊  និង ហន់  តាត់្  ១កាល 
ឧបាសិកា រ៉  ឡាច រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
 ប៉ម  អសឿម   ១កាល 
 បូ  ណ្ណ  សាុំ   ១កាល 
ឧបាសក ទឹង   និង ឧបាសិកា ខន  រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
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 វន់  រ ី   ១កាល 
ឧបាសក នួន  ឃូន   និង  ឧបាសិកា  សឹម  ជ ី  ១កាល 
ឧបាសិកា សិន  សាក់ រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា ម៉ន  រ៉ប រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា អឆៀវ  អនឿន រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា លឹម  ឃិត្ រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា អឃៀម  ណ្ណន រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា អៅ  អគង រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
 នាង  អ ៉ និង  សាវ ម ី រពមទ ុំងកូន    ១កាល 
ឧបាសិកា សាត់្  សឡម រពមទ ុំងកូនអៅ  ១កាល  
ឧបាសក អុ៊ក  អខង រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
កញ្ញា  សុំ  អលង   ១កាល 
អលក សុំ  អឃឿម            និង  ភរយិ   ប៊ន  ១កាល 
អលក សុំ  អលឿម             និង  ភរយិ   ឡា  ១កាល 
អលក សុំ  លីម                និង  ភរយិ   អហន  ១កាល 
អលក ឃាុំង                     និង  ភរយិ   សុំ លក់  ១កាល 
ឧបាសិកា យ៉ង  ហ៊ត្ រពមទ ុំងអៅ  ១កាល 
ឧបាសិកា សុក  អរៀម រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសក ត្បិ ទឹម                  និង ឧបាសិកា  សាន់  អសឿន  ១កាល 
ឧបាសក ម៉ន  ប្ម                  និង ឧបាសិកា  យូ  ហូយ  ១កាល 
ឧបាសិកា ត្បិ  ឡាយ             និង  តា  អលៀម  ១កាល 
ឧបាសិកា ចាប  ម៉ន រពមទ ុំងកូនអៅ  ១កាល 
ឧបាសិកា ចាប  អអឿន             និង ឧបាសិកា   ឃន  ១កាល 
ឧបាសិកា យ៉ន់ រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា អោ រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា សម៉ន  អឃឿន រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា អមត្                     និង យយ សា វុន  រពមទ ុំងអៅ  ១កាល 
ឧបាសិកា សឹង  យយ   ជន   អឃង  រ៉ន  ១កាល 
ឧបាសក សប៉ន  សាអរៀន   និង ឧបាសិកា  ម៉ង  គា  ១កាល 
សាមអណ្រ ហង  ពិសី   ១កាល 
ឧបាសក អណ្ត្   និង  ឧបាសិកា  វ៉ន  ១កាល 
ឧបាសិកា អុិន  អូន រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសក ខ្ុំ លប   និង  ឧបាសិកា  ម៉ម  ចាន  ១កាល 
ឧបាសក សម៉ន នី   និង ឧបាសិកា  អអក  ធ ី  ១កាល 
ឧបាសក លន់   និង  ឧបាសិកា  អ ៉  ១កាល 
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ឧបាសក អឆើត្   និង  ឧបាសិកា  ន្ ុំង  ១កាល 
ឧបាសក យូ  ហ៊ង រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
អលក អរត្   និង ភរយិ  ្ត្  ២កាល 
ឧបាសក ហ៊ន់   និង ឧបាសិកា  តាត្  ១កាល 
ឧបាសក ធ ី  និង ឧបាសិកា  ប្ឆ  លី  ១កាល 
ឧបាសក  វ៉ន  ណ្ណ  និង ឧបាសិកា  សា វន  ១កាល 
អលក លុន  ឡុង  និង ភរយិ សន សុំណ្ណង  ១កាល 
ឧបាសក ហឹុន  ឡិត្   និង ឧបាសិកា អលឿម អឡង  ១កាល 
ឧបាសក ផន  និង ឧបាសិកា  តា ុំង ហ៊ន់  ១កាល 
ឧបាសក អលៀម  និង ឧបាសិកា  ឡាយ  ១កាល 
អលក អៅ សុំអត់្   និង ភរយិ  ជា  ១កាល 
ឧបាសក អលង  និង ឧបាសិកា  អហឿន អយន  ១កាល 
ឧបាសក អៅ  និង ឧបាសិកា វត្  ១កាល 
  យឹម  ហ៊  និង ហន់  តាត់្ ១កាល 
ឧបាសិកា រ៉  ឡាច រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
 ប៉ម  អសឿម   ១កាល 
 បូ  ណ្ណ  សាុំ   ១កាល 
ឧបាសក ទឹង   និង ឧបាសិកា ខន  រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
 វន់  រ ី   ១កាល 
ឧបាសក នួន  ឃូន   និង  ឧបាសិកា  សឹម  ជ ី  ១កាល 
ឧបាសិកា សិន  សាក់ រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា ម៉ន  រ៉ប រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា អឆៀវ  អនឿន រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា លឹម  ឃិត្ រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា អឃៀម  ណ្ណន រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
នាង  អ ៉ និង  សាវ ម ី រពមទ ុំងកូន           ១កាល 
ឧបាសិកា មស ង៉ រសី មុុំ រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
អលក ច័នទ  សុវណ្ និង  ភរយិ  រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
 អម៉ញ  របាក់ និង  ភរយិ  រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
 សប៉ន  សិរ ី និង  មនិ  ម៉លកខ ័  ១កាល 
អលក គាង  មុុំ   ១កាល 
អលក ទក សុវណ្ាតារ   ៣កាល 
អនក រសី អអៀង ចនាី និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូន  ១កាល 
អនក រសី សិត្  ចាន់មុននី និង ពុធ ធគុិណ្  ១កាល 
កញ្ញា  ោប់   សុោព   ១កាល 
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ឧបាសិកា ឈិន  អពឿន   ១កាល 
ឧបាសិកា ជ័យ   ផាត់្   ១កាល 
ឧបាសិកា អធឿន  ហុប   ១ដុលល  
ឧបាសិកា លឹម វួន ជា រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា អសង  អន   ១កាល 
ឧបាសក ចាប  បុ៉រ ឧបាសិកា   អកវ អអង  ១កាល 
ឧបាសក ចាន់  អមៀច ឧបាសិកា   ឃឹម អហង  ១កាល 
ឧបាសក គង់  គួរ ឧបាសិកា   ហងស រ៉  ១កាល 
ឧបាសិកា សាុំង  យ៉   ១កាល 
ឧបាសិកា លឹម   ប្ណ្   ១កាល 
ឧបាសិកា នុត្   អរពឿន   ១កាល 
 អគាក  ផលក   ១កាល 
អគាក  ផលក    ១កាល 
 ដាក់  រួម   ១កាល 
 ដាក់  រួម   ១កាល 
 ឧបាសក ងុ៉ង  ១កាល 
 សយ រពមទ ុំងកូនអៅ  ១កាល 
អលក អខៀវលន់ និង សកវ  អៅ  ១កាល 
យយ  យក់    ១កាល 
ឧបាសក ខ្ុំ  ពីង  និង  ឧបាសិកា  គ ីរពមទ ុំងកូន  ១កាល 
អលក ចក់ និង  បុ៉ក  ១កាល 
ឧបាសក យឹម  វន់   ១កាល 
នាស  សាុំង    ២កាល 
 យយ  សូត្  តា នាត្  ១កាល 
ឧបាសក ជត់្  និង  ធ ី   ១កាល 
ឧបាសិកា លីស   ១កាល 
 សិុន  សីុវគយ   ១កាល 
ឧបាសក ឈិត្  ពាង ឧបាសិកា  ហុន ចាន់  ១កាល 
អលក រត្ ិ   ១កាល 
ឧបាសិកា សូត្    វត្   ១កាល 
ឧបាសិកា តាន់  ហុងគា   ១កាល 
អត់្ អ ម្ ះ    ១កាល 
ឧបាសក អខៀវ  ហុំ ឧបាសិកា នុត្  ហ៊ម  ១កាល 
ឧបាសក អពជ ចន ឧបាសិកា  ឧិម  ផល់  ១កាល 
ឧបាសិកា លឹម  ណ្យ   ១កាល 
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ឧបាសិកា រពុុំ  អ៊ន   ១កាល 
ឧបាសិកា រសី  ភ ី   ១កាល 
 ឧបាសិកា សផន  ហឺុ  ១កាល 
 អុ៊៊ុំ  កញ្ញា    ១កាល 
 អុ៊៊ុំ  សុំណ្ណង និង  ភរយិ  ១កាល 
  អ៊ ុំ  សមជសស  ១កាល 
ពុទាបរស័ិទា  វត្តអពាធមិសទឹកអជារ  ៩៥០០០អរៀ  ១ដុលល  
 អុ៊៊ុំ  បុបាជ    ១កាល 
នួន  មុននី    ១កាល 
ឧបាសិកា សីុន  សាោន់   ១កាល 
អលឿង  អមឿន ឡាយ វ៉ន រពមទ ុំងកូន    ១៥០០០អរៀលឧបាសិកា សុង  អ ៉ ១កាល 
 អពរជ  សុផល អៅ សាអនឿន រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
 ឧបាសិកា អមៀន រួន  ១កាល 
ឧបាសិកា ជួប  អៅ   ១កាល  
 សវន៉  សុោ និង  សាវ ម ីរពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា ងុន យុុំ រពមទ ុំងកូនអៅ  ១កាល 
អលក ពិន និង អនករសី សាអរឿន  ១កាល 
 វ ៉ុន  និង យឹម យ៉ន  ១កាល 
ឧបាសិកា អរឿន និង ឧបាសិកា អនឿម  ១កាល 
 សណ្ម រស់  អុ៊ត្ សអម រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា អុុំ លិញ និង ឧបាសិកា អវញ  ១កាល 
ឧបាសិកា អុំង អឆ នឹងកូនអៅ  ១កាល 
  ឡូញ បុ៊ន ថន  ១កាល 
 ឧបាសិកា រមឹ  ១កាល 
ឧបាសិកា នឹម ផុះ   ១កាល 
 ហុឧបាសិកា សដម ម៉  ១កាល 
ឧបាសិកា អមៀន អរៀម   ១កាល 
ឧបាសិកា ស៊ន អសឿម   ១កាល 
ឧបាសិកា ជួន អរពឿន   ១កាល  
ឧបាសិកា សណ្ម   ១កាល 
ឧបាសិកា ប្ម អជឿម   ១កាល 
ឧបាសិកា ដបឹ ស   ១កាល 
ឧបាសិកា អខើ   ១កាល 
ឧបាសិកា សុ៊យ ប្ណ្   ១កាល 
 អនកនាងសូលីណ្ណ   ១កាល 
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ឧបាសិកា សាម លយ   ១កាល 
ឧបាសិកា តុ្   ១កាល 
ឧបាសិកា ជួប ឃិត្   ១កាល 
 យឹម លប   ១កាល 
ឧបាសិកា ងកិ ចន   ១កាល 
 យឹម ឡា   ១កាល 
 ចាន់ រសីនាង   ១កបល 
ឧបាសិកា សាម លួស   ១កបល 
 ផុន សុោព   ១កាល 
ឧបាសិកា ហុង គុណ្   ១កាល 
  ជមឹ សរម៉  ១កាល 
 យយ អហឿន   ១កាល 
ឡាក់ ឃីម    ១ដុលល  
ឧបាសិកា នង ធត្   ១ដុលល  
ឧបាសិកា រ៉នី ឧបាសក សា អម៉ត្  ១កាល 
ឧបាសិកា អសឿម តូ្ន រពមទ ុំងកូនអៅ  ១កាល 
ឧបាសិកា លី វណ្ាៈ   ១កាល 
ជវី គមឹសុង និង អលកយយ ថន   ១កាល 
ឧបាសក យឹម ហូល និង ឧបាសិកា អអង  ១កាល 
ញឹក សុវណ្ណា រ ី    ១កាល 
ឧបាសិកា សឹុង វសនា រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
 អត្ងផូ រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសក ធួន ប្ថ   ១កាល 
 អគង ផា រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសក សុ នាង នឹង ឧបាសិកា ធួន ផាត្  ២កាល  
ធួន សុភ័ក្រកា រពមទ ុំងកូន   ១កាល 
ឧបាសិកា អអង បូ៉គុណ្ រពមទ ុំងកូនអៅ  ១កាល 
 ភុក  ខ្ត្ ប្វ ៉ ផុន  រពទ ុំងកូន  ១កាល 
អលក ប្ម៉ន  សុំណ្ណង និង លឹម សីុម  ១កាល 
ឧបាសិកា មនិ យ ី   ១កាល 
ឧបាសិកា អសឿម ភូមអិគាកមន  ១កាល 
ឧបាសិកា នូ  ពួត្   ១កាល 
ឧបាសិកា សួន  ជវី ី   ១កាល 
ឧបាសិកា អុុំ  ចាន់   ១កាល 
ឧបាសិកា ហួត្ ធ ី   ១កាល 
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 អលន  អសៀង   ១កាល 
អនករសី ធួន  ចននី   ១កាល 
កុមរ ធ ី សុភ័ក្រតាត    ១កាល 
កុមរ ី ធ ី សុភ ី   ១កាល 
ឧបាសក ធួន ធ ី   ១កាល 
កុមរ ី ធួន  ដាលិន   ១កាល 
ឧបាសិកា កូ  ថន   ១កាល 
យុវនារ ី ធួន  សាមឌ ី   ១កាល 
យុវជន  ធួន  សុធា   ១កាល 
អលក ធួន  ធាន   ១កាល 
អនករសី អឡន  ផលល ី   ១កាល 
អលក សអម  គមិ សុង   ១កាល 
កុមរ ី សុង  រសី សណ្ត្   ១កាល 
កុមរ ី សុង  រសី សឡន   ១កាល 
អនករសី ធួន  សថន   ១កាល 
យុវជន ជា  ឆា ុំង   ១កាល 
អនករសី ធួន ចនាា    ១កាល 
អលក យុន សុជា   ១កាល 
យុវជន ជា   ប្ហ   ១កាល 
យុវនារ ី ជា  សីុអអង   ១កាល 
កុមរ ី ជា  សុ៊យ  អឆង   ១កាល 
 ធុន  បុ៊ណ្ណរត័្ន   ១កាល 
 ្ន  រដាា    ១កាល 
 រត័្ន  ជូលី   ១កាល 
 រត័្ន  ជូឌ ី   ១កាល 
ជតិ្  បូរ ៉ុម    ២កាល 
ឧបាសិកា បចិ      ភូមដិុំសដកផារ                         ១កាល 

ទយក ផាត្  និង ទយកា  វ៉ន់  ១កាល 
ទយក ឃុន  និង ឧបាសិកា  សិ  ១កាល 
ទយក អសឿម  និង ទយកា  អសន  ១កាល 
អលក ោ៉ញ    អនករសី  ផុស  ១កាល 
ទយក ខន និង ឧបាសិកា  ឌ ី  ១កាល 
ឧបាសិកា អសៀវ ភូមដូិន ហុង  ១កាល 
ឧបាសិកា អសៀវ   ១កាល 
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អនករសី ហុ៊ល  ឡាដា   ១កាល 
កញ្ញា  ឌនិ  លីហីុម   ១កាល 
អលក លឹម  គមឹ  ហ៊ន   ១កាល 
 ោន់  រសីអណ្ត្   ១កាល 
 រពុុំ ថូ និង សាវ ម ី  ១កាល 
ឧបាសក សកវ អណ្ និង កូន អសាទ ង  ១កាល 
ឧបាសិកា សកវ ណ្ណញ់ និង សាវ ម ី  ១កាល 
ទយកិា នូវត្ និង សាវ ម ី  ១កាល 
 ឆលក គមឹយ៉ត្   ១កាល 
ឧបាសិកា រន៉ អសាទ ង  ១កាល 
ទយកិា សឹុម ចនិាា  អសាទ ង  ១កាល 
ឧបាសិកា លឹម ខ្ត់្   ១កាល 
អលក សាយអសឿ និង អៅ សុវ ី  ១កាល 
អលក ឡាយសីុលី   ១កាល 
 ឧបាសិកា លឹម គមឹឃន់ រពមទ ុំងកូន ១កាល  
ឧបាសិកា អពរជ សុំបូរ   ១កាល 
វ៉ត់្  រសី    ១កាល 
អនករសី ឈួន  ជា រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
 អពរជ ឡាត់្   ១កាល 
ឧបាសិកា ធូ សាអរឿ   ១កាល 
អនករសី បាន សុោ និង អលក ហក់ ហន  ១កាល 
 យយ ជា លង   ១កាល 
អនករសី ដូង វជិជរៈ   ១កាល 
កញ្ញា  ទក សូ អវៀត្   ១កាល 
ឧបាសិកា ជវី គមឹ ហ៊ង   ១កាល 
អនករសី ជុុំ អិន អៅ នី   ១កាល 
ឧបាសិកា លី ឡាវុន រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
 តា រស់   ១កាល  
សុខ  អឃឿន  គមឹ ឈន   ១កាល 
 ទូច  ឆាយ   ១កាល 
ឧបាសិកា មុត្ អគាករសុក  ១កាល 
ឧបាសិកា សកវ  ប្ម វត្តអងគអពាធោិណ្  ១កាល 
ឧបាសិកា ល ចាន់ ថុល   ១កាល 
ឧបាសិកា សីុន  សូផាត្   ១កាល 
គុុំ វណ្ាដន ភូមកិុំពងចនិ   ១កាល 



47 
 

អលក ហុក យុ៉ង សន ផលលី រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
អលក តាុំង ប៉ក់ និង ភរយិ រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
អលក រស់  រ៉ និង ឧបាសិកា សកវ ចាន់ មូ៉លី  ១កាល 
អលក ជួន ោល  និង ឧបាសិកា សកវ សុភ ី  ១កាល 
ឧបាសិកា សកវ សុផា អៅ មុុំ   ១កាល 
យុង  អៅ    ១កាល 
  នាង នួម និង សាវ ម ី ផាររលួស ១កាល 
ឧបាសិកា ស ជូ រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា អសៀវ រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា សុំ រនិ រពមទ ុំងទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា មស ផលល  ឧបាសិកា អតា នី ដា  ១កាល 
 អុិត្  សុង   ១កាល 
ឧបាសិកា មស ង៉ រសី មុុំ រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
អលក ច័នទ  សុវណ្ និង  ភរយិ  រពមទ ុំងកូន  ១កាល  
អម៉ញ  របាក់ និង  ភរយិ  រពមទ ុំងកូន   ១កាល  
សប៉ន  សិរ ី និង  មនិ  ម៉លកខ ័   ១កាល  
អលក គាង  មុុំ   ១កាល 
អនក រសី អអៀង ចនាី និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូន  ១កាល 
អនក រសី សិត្  ចាន់មុននី និង ពុធ ធគុិណ្  ១កាល 
កញ្ញា  ោប់   សុោព   ១កាល 
ឧបាសិកា ឈិន  អពឿន   ១កាល 
ឧបាសិកា ជ័យ   ផាត់្   ១កាល 
ឧបាសិកា អធឿន  ហុប   ១ដុលល  
ឧបាសិកា លឹម វួន ជា រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា អសង  អន   ១កាល 
ឧបាសក ចាប  បុ៉រ ឧបាសិកា   អកវ អអង  ១កាល 
ឧបាសក ចាន់  អមៀច ឧបាសិកា   ឃឹម អហង  ១កាល 
ឧបាសក គង់  គួរ ឧបាសិកា   ហងស រ៉  ១កាល 
ឧបាសិកា សាុំង  យ៉   ១កាល 
ឧបាសិកា លឹម   ប្ណ្   ១កាល 
ឧបាសិកា នុត្   អរពឿន   ១កាល 
 អគាក  ផលក   ១កាល 
 អគាក  ផលក   ១កាល 
 ដាក់  រួម   ១កាល 
 ដាក់  រួម   ១កាល 
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 ឧបាសក ងុ៉ង  ១កាល 
 សយ រពមទ ុំងកូនអៅ  ១កាល 
អលក អខៀវលន់ និង សកវ  អៅ  ១កាល 
         យយ  យក់   ១កាល 
ឧបាសក ខ្ុំ  ពីង  និង  ឧបាសិកា  គ ីរពមទ ុំងកូន  ១កាល 
អលក ចក់ និង  បុ៉ក  ១កាល 
 ឧបាសក យឹម  វន់  ១កាល 
 យយ  សូត្  តា នាត្  ១កាល 
ឧបាសក ជត់្  និង  ធ ី   ១កាល 
ឧបាសិកា លីស   ១កាល 
 សិុន  សីុវគយ   ១កាល 
ឧបាសក ឈិត្  ពាង ឧបាសិកា  ហុន ចាន់  ១កាល 
អលក រត្ ិ   ១កាល 
ឧបាសិកា សូត្    វត្   ១កាល 
ឧបាសិកា តាន់  ហុងគា   ១កាល 
 អត់្ អ ម្ ះ   ១កាល 
ឧបាសក អខៀវ  ហុំ ឧបាសិកា នុត្  ហ៊ម  ១កាល 
ឧបាសក អពជ ចន ឧបាសិកា  ឧិម  ផល់  ១កាល 
ឧបាសិកា លឹម  ណ្យ   ១កាល 
ឧបាសិកា រពុុំ  អ៊ន   ១កាល 
ឧបាសិកា រសី  ភ ី   ១កាល 
 រសីទីរតូ្ចសាអរឿន រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
ឧបាសិកា សផន  ហឺុ   ១កាល 
  អុ៊៊ុំ  កញ្ញា   ១កាល 
 អុ៊៊ុំ  សុំណ្ណង និង  ភរយិ  ១កាល 
 ទិក  អសាភ័ណ្ និង  សាវ ម ី  ២កាល 
 អ៊ ុំ  សមជសស   ១កាល 
ពុទាបរស័ិទា  វត្តអពាធមិសទឹកអជារ  ៩៥០០០អរៀល ១ដុលល  
 អុ៊៊ុំ  បុបាជ    ១កាល 
នួន  មុននី    ១កាល 
ឧបាសិកា សីុន  សាោន់   ១កាល 
អលឿង  ឧបាសិកា សុង  អ ៉  ១កាល 
 អពរជ  សុផល អៅ សាអនឿន រពមទ ុំងកូន  ១កាល  
ឧបាសិកា អមៀន រួន   ១កាល 
ឧបាសិកា ជួប  អៅ   ១កាល  
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 សវន៉  សុោ និង  សាវ ម ីរពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា ងុន យុុំ រពមទ ុំងកូនអៅ  ១កាល 
អលក ពិន និង អនករសី សាអរឿន  ១កាល 
 វ ៉ុន  និង យឹម យ៉ន  ១កាល 
ឧបាសិកា អរឿន និង ឧបាសិកា អនឿម  ១កាល 
 សណ្ម រស់  អុ៊ត្ សអម រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា អុុំ លិញ និង ឧបាសិកា អវញ  ១កាល 
ឧបាសិកា អុំង អឆ នឹងកូនអៅ  ១កាល 
  ឡូញ បុ៊ន ថន  ១កាល 
ឧបាសិកា រមឹ   ១កាល 
ឧបាសិកា នឹម ផុះ   ១កាល 
 ឧបាសិកា សដម ម៉  ១កាល 
ឧបាសិកា អមៀន អរៀម   ១កាល 
ឧបាសិកា ស៊ន អសឿម   ១កាល 
ឧបាសិកា ជួន អរពឿន   ១កាល  
ឧបាសិកា សណ្ម   ១កាល 
ឧបាសិកា ប្ម អជឿម   ១កាល 
ឧបាសិកា ដបឹ ស   ១កាល 
ឧបាសិកា អខើ   ១កាល 
ឧបាសិកា សុ៊យ ប្ណ្   ១កាល 
 អនកនាងសូលីណ្ណ   ១កាល 
ឧបាសិកា សាម លយ   ១កាល 
ឧបាសិកា តុ្   ១កាល 
ឧបាសិកា ជួប ឃិត្   ១កាល 
 យឹម លប   ១កាល 
ឧបាសិកា ងកិ ចន   ១កាល 
 យឹម ឡា   ១កាល 
 ចាន់ រសីនាង   ១កបល 
ឧបាសិកា សាម លួស   ១កបល 
 ផុន សុោព   ១កាល 
ឧបាសិកា ហុង គុណ្   ១កាល 
  ជមឹ សរម៉  ១កាល 
 យយ អហឿន   ១កាល 
 ឡាក់ ឃីម   ១ដុលល  
ឧបាសិកា នង ធត្   ១ដុលល  
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ឧបាសិកា រ៉នី ឧបាសក សា អម៉ត្  ១កាល 
ឧបាសិកា អសឿម តូ្ន រពមទ ុំងកូនអៅ  ១កាល 
ឧបាសិកា លី វណ្ាៈ   ១កាល 
 ជវី គមឹសុង និង អលកយយ ថន  ១កាល 
ឧបាសក យឹម ហូល និង ឧបាសិកា អអង  ១កាល 
 ញឹក សុវណ្ណា រ ី   ១កាល 
ឧបាសិកា សឹុង វសនា រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
 អត្ងផូ រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសក ធួន ប្ថ   ១កាល 
 អគង ផា រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ធួន សុភ័ក្រកា រពមទ ុំងកូន   ១កាល  
ឧបាសិកា អអង បូ៉គុណ្ រពមទ ុំងកូនអៅ  ១កាល 
 ភុក  ខ្ត្ ប្វ ៉ ផុន  រពទ ុំងកូន  ១កាល 
អលក ប្ម៉ន  សុំណ្ណង និង លឹម សីុម  ១កាល 
ឧបាសិកា មនិ យ ី   ១កាល 
ឧបាសិកា អសឿម ភូមអិគាកមន  ១កាល 
ឧបាសិកា នូ  ពួត្   ១កាល 
ឧបាសិកា សួន  ជវី ី   ១កាល 
ឧបាសិកា អុុំ  ចាន់   ១កាល 
ឧបាសិកា សួង យន   ១កាល 
ឧបាសិកា ហួត្ ធ ី   ១កាល 
 អលន  អសៀង   ១កាល 
អលក អអង  និង គមឹ អឡង រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
អនករសី ស អខង និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
អលក ោរមយ និង សុឃី  រពមទ ុំងកូន  ២កាល 
អនករសី ធួន  ចននី   ១កាល 
កុមរ ធ ី សុភ័ក្រតាត    ១កាល 
កុមរ ី ធ ី សុភ ី   ១កាល 
ឧបាសក ធួន ធ ី   ១កាល 
កុមរ ី ធួន  ដាលិន   ១កាល 
ឧបាសិកា កូ  ថន   ១កាល 
យុវនារ ី ធួន  សាមឌ ី   ១កាល 
យុវជន  ធួន  សុធា   ១កាល 
អលក ធួន  ធាន   ១កាល 
អនករសី អឡន  ផលល ី   ១កាល 
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អលក សអម  គមិ សុង   ១កាល 
កុមរ ី សុង  រសី សណ្ត្   ១កាល 
កុមរ ី សុង  រសី សឡន   ១កាល 
អនករសី ធួន  សថន   ១កាល 
យុវជន ជា  ឆា ុំង   ១កាល 
អនករសី ធួន ចនាា    ១កាល 
អលក យុន សុជា   ១កាល 
យុវជន ជា   ប្ហ   ១កាល 
យុវនារ ី ជា  សីុអអង   ១កាល 
កុមរ ី ជា  សុ៊យ  អឆង   ១កាល  
ធុន  បុ៊ណ្ណរត័្ន    ១កាល 
 ្ន  រដាា    ១កាល 
 រត័្ន  ជូលី   ១កាល 
 រត័្ន  ជូឌ ី   ១កាល 
  អុិត្  សុង  ១កាល 
អនករគូ ទូច  សាវន័ា   និង អៅ លី លីណូ្   ៣កាល 
 ឧបាសិកា បចិ      ភូមដិុំសដកផារ ១កាល 
ទយក ផាត្  និង ទយកា  វ៉ន់  ១កាល 
ទយក ឃុន  និង ឧបាសិកា  សិ  ១កាល 
ទយក អសឿម  និង ទយកា  អសន  ១កាល 
អលក ោ៉ញ    អនករសី  ផុស  ១កាល 
ទយក ខន និង ឧបាសិកា  ឌ ី  ១កាល 
ឧបាសិកា អសៀវ ភូមដូិន ហុង  ១កាល 
ឧបាសិកា អសៀវ   ១កាល 
អនករសី ហុ៊ល  ឡាដា   ១កាល 
កញ្ញា  ឌនិ  លីហីុម   ១កាល 
ឧបាសិកា សុខ  សសនសុផល និង សាវ ម ីរពមទ ុំងកូនអៅ  ៣កាល 
អលក លឹម  គមឹ  ហ៊ន   ១កាល 
 ោន់  រសីអណ្ត្   ១កាល 
 រពុុំ ថូ និង សាវ ម ី  ១កាល 
ឧបាសក សកវ អណ្ និង កូន អសាទ ង  ១កាល 
ឧបាសិកា សកវ ណ្ណញ់ និង សាវ ម ី  ១កាល 
ទយកិា នូវត្ និង សាវ ម ី  ១កាល 
 ឆលក គមឹយ៉ត្   ១កាល 
ឧបាសិកា រន៉ អសាទ ង  ១កាល 
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ទយកិា សឹុម ចនិាា  អសាទ ង  ១កាល 
ឧបាសិកា លឹម ខ្ត់្   ១កាល 
អលក សាយអសឿ និង អៅ សុវ ី  ១កាល 
អលក ឡាយសីុលី   ១កាល 
ឧបាសិកា លឹម គមឹឃន់ រពមទ ុំងកូន  ១កាល  
ឧបាសិកា អពរជ សុំបូរ   ១កាល 
 វ៉ត់្  រសី   ១កាល 
អនករសី ឈួន  ជា រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
 អពរជ ឡាត់្   ១កាល 
អនករសី បាន សុោ និង អលក ហក់ ហន   ១កាល 
យយ ជា លង    ១កាល 
អនករសី ដូង វជិជរៈ   ១កាល 
កញ្ញា  ទក សូ អវៀត្   ១កាល 
ឧបាសិកា ជវី គមឹ ហ៊ង   ១កាល 
អនករសី ជុុំ អិន អៅ នី   ១កាល 
ឧបាសិកា លី ឡាវុន រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
 តា រស់   ១កាល  
សុខ  អឃឿន  គមឹ ឈន   ១កាល 
 ទូច  ឆាយ   ១កាល 
ឧបាសិកា មុត្ អគាករសុក  ១កាល 
ឧបាសិកា សកវ  ប្ម វត្តអងគអពាធោិណ្  ១កាល 
ឧបាសិកា ល ចាន់ ថុល   ១កាល 
ឧបាសិកា សីុន  សូផាត្   ១កាល 
 គុុំ វណ្ាដន ភូមកិុំពងចនិ  ១កាល 
អលក ហុក យុ៉ង សន ផលលី រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
អលក តាុំង ប៉ក់ និង ភរយិ រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
អលក រស់  រ៉ និង ឧបាសិកា សកវ ចាន់ មូ៉លី  ១កាល 
អលក ជួន ោល  និង ឧបាសិកា សកវ សុភ ី  ១កាល 
ឧបាសិកា សកវ សុផា អៅ មុុំ   ១កាល 
ឧបាសិកា អួន អអៀលី   ១កាល 
ឧបាសិកា ចាប  ខន   ១កាល 
ឧបាសក អូ៊  ឡី   ១កាល 
 យុង  អៅ   ១កាល 
 នាង នួម និង សាវ ម ី ផាររលួស  ១កាល 
ឧបាសិកា ស ជូ រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
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ឧបាសិកា អសៀវ រពមទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា សុំ រនិ រពមទ ុំងទ ុំងកូន  ១កាល 
ឧបាសិកា មស ផលល  ឧបាសិកា អតា នី ដា  ១កាល 
ឧបាសិកា ឃាន ហួរ   ១កាល 
 អៅ ហួគ ី   ១កាល 
អលក អភម តូ្ និង ឧបាសិកា  ជុុំ ល័កខ  ១កាល 
 អុំង ភន់   ១កាល 
 លនណូ្   ១កាល 
ឧបាសិកា ផលុង ឈិះ   ១កាល 
ឧបាសិកា អថង   ១កាល 
 សា ឃឹន   ១កាល 
ឧបាសិកា ស ជូ  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ឈួន សុង និង អលក ហុង អសង  ១កាល 
ឧបាសិកា  អមឿន លុំ   ១កាល 
ឧបាសក ទន់ ចន   ១កាល 

សានតារ ហន់ណ្ណ                  ១កាល 
ឧបាសក អពលឿន ភលូន និង ឧបាសិកា  ត្ ិវុកឹ  ១កាល 
ឧបាសក ដាក ឃុន និង ឧបាសិកា អុ៊ង ផល  ១កាល 
ឧបាសិកា អរពឿន លី និង សាវ ម ី  ១កាល 
ឧបាសិកា អ ៉ សន់   ១កាល 
ឧបាសិកា ប្ឆន សាអលឿន   ១កាល 
ឧបាសិកា អសៀកអទៀង   ១កាល 
 ប្ហ សុខហង   ១កាល 
ឧបាសក ហីុង ឡាញ់ និង ភរយិ  ១កាល 
 សុខ គមឹលង   ១កាល 
 នុយ ហុ៊ន និង ភរយិ  ១កាល 
 យួ សាវ ៉ុន និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 លង តារ៉ និង ហ មួយហួរ  ១កាល 
ឧបាសិកា អភឿន   ១កាល 
ឧបាសិកា ហ៊ត្   ១កាល 
ឧបាសិកា រន៉   ១កាល 
ឧបាសិកា យុំ ចាន់ធូ   ១កាល 
ឧបាសិកា ឈនះ ណ្ណអរទឿង   ១កាល 
ឧបាសិកា លីសាអរត្   ១កាល 
ឧបាកស អូក អពងត្ ឺ និង ឧបាសិកា សឹង ត្មិលឹ  ១កាល 
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ឧបាសិកា សជូ   ១កាល 
ឧបាសិកា ចាន់ថង   ១កាល 
ឧបាសិកា សឹុម សីុណ្ណ និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 រ ុំដូល និង មា យ  ១កាល 
ឧបាសិកា អសង យ៉ន   ១កាល 
ទយកិា ហ៊ង និង សាវ ម ី  ១កាល 
ឧបាសិកា វួន   ១កាល 
ឧបាសិកា ជងឹ   ១កាល 
ឧបាសក រ៉ន់   ១កាល 
ឧបាសិកា អយឿម   ១កាល 
 ឆម និង រ៉ត់្  ១កាល 
អលក ទី និង ភរយិ  ១កាល 
 អុុំសាស   ១កាល 
ឧបាសក អហឿន  និង ភរយិ  ១កាល 
ខលុយ  និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្               ១កាល 
ឧបាសិកា ត្មឹ   ១កាល 
 ម៉ក់ សូរត្ និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 អៅ អូន  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 ខ្ លិន   ១កាល 
 វន និង មួ៉យ  ១កាល 
 យក អ ៉   ១កាល 
 ផា រត័្ន   ១កាល 
 ណ្ណក ប្ឡ   ១កាល 
 កុនលអោ៉ប   ១កាល 

វន័ ភរក័    ១កាល 
 អុុំ យ៉ប់   ១កាល 

ឧបាសក និត្ និងឧបាសិកា ស៊ាង  ១កាល 
ឧបាសក ណ្ណត្ និងឧបាសិកា រចបិ  ១កាល 
អលក អរគន និង អនករសី សីុន  ១កាល 
អ  វរុិណ្អពជញ    ១កាល 
 បុចិ សារនិ   ១កាល 
 ទួន សសង   ១កាល 
 ដ ឺសុខលី   ១កាល 
ឧបាសិកា ជាយ៉ន  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 សុង យ៉វ   ១កាល 
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ឧបាសិកា អចង លងឆាយ  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 គង់ សុោន   ១កាល 
 សាត្ ចាន់ ោ   ១កាល 
 ឡុង រដាា    ១កាល 
 ចនិ បុ៊ន ណ្ណរ ី   ១កាល 
ឧបាសិកា យន  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ជា យ៉ន  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 សាយហូយ   ១កាល 
ឧបាសិកា អចង លងឆាយ  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសក ឡាុំ បុ៊នសកវ និង ឧបាសិកា គមឹ ចនាា   ១កាល 
ឧបាសក ហូ សុនប្ហ និង ឧបាសិកា  ចនទ  ១កាល 
 យួត្ ឃី   ១កាល 
ឧបាសិកា យន  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 របាក់ សុវណ្ា   ១កាល 
ឧបាសក ហួន និង ឧបាសិកា ខ្ន   ១កាល 
ឧបាសិកា ជវី ហួយ និង ឧបាសិកា ជវី ហួរ  ១កាល 
 ចាន់ សុខុន   ១កាល 
 អទព វងស   ១កាល 
អលក មស បុរតា ចនិាា  និង ភរយិ  ១កាល 
ឧបាសិកា ខ្ត់្ សាអរត្   ១កាល 

កញ្ញា  ឡាុំ រសមី  ១កាល 
 ោច់ សាអរឿន និង មូវ អប៉ាអលៀង  ១កាល 
 អវៀង ចាម   ១កាល 
ឧបាសក អផង និងឧបាសិកា អូត្  ១កាល 
 អមៀន លក និង សរធារត័្ន រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 អឈឿម ប៉ាក់   ១កាល 
 តាត្ គមឹហុង់ និង លភ គមឹ លន  ១កាល 
ឧបាសិកា សុង អ ៉   ១កាល 
ឧបាសក កមឹ ឆួន   ១កាល 
ឧបាសិកា វ ី   ១កាល 
ឧបាសិកា សួន សីុនីន   រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកា តា បុចិ   ១កាល 
ឧបាសិកា វន៉ ចុំបុ ី  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកា រពុុំ យុុំ និង ឧបាសក អុីវ ហុុំ  ១កាល 
ឧបាសិកា ជុុំនន   រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
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ឧបាសិកា ប្អល ហន   ១កាល 
 ភនិ សារួន   ១កាល 
ទយក លម និង ទយិកា លី  ១កាល 
ឧបាសិកា កា ប្ម៉   ១កាល 
ឧបាសក អដាម  និង ឧបាសិកា អយ៉ន  ១កាល 
ឧបាសិកា យឹម អយត្   ១កាល 
ឧបាសិកា អមង គមឹ ធន់   ១កាល 
ឧបាសិកា អគឿម   ១កាល 
ឧបាសិកា វនី   ១កាល 
ឧបាសិកា អុឹម   ១កាល 
ឧបាសិកា អអ៊ឿន   ១កាល 
ឧបាសិកា អវឿន   ១កាល 
ទយកិា អទឿង   ១កាល 
ឧបាសក ពទ និង ទយិកា ឈ  ១កាល 
ឧបាសក អហឿន  និង ឧបាសិកា ចាប  ១កាល 
ទយកិា  វន៉   ១កាល 
ទយក មុ៉ត្ និង ទយិកា រ ី  ១កាល 
ទយកិា យឹម   ១កាល 
អលក សិទា អនក រសីសិន  ១កាល 
ឧបាសិកា កា វ៉ន   ១កាល 
ទយក អសត្ និង ទយិកា អវត្  ១កាល 
កុមរ ឃុន យសស័កាតា   ១កាល 
ឧបាសិកា នូន មុននី   ១កាល 
ឧបាសិកា វ ី   ១កាល 
ឧបាសិកា លី ហុ៊យ ជូ  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 ជូន ចបិ   ១កាល 
 ហ៊ត្ កាយ និង ជវី ខ្ន់ និង សស របុស  ១កាល 
ឧបាសក លឹម គន និង ឧបាសិកា អលឿន អឆងអន់  ១កាល 
ឧបាសិកា ឈ សីុវ ក ី  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកា លុក សុវណ្ាោ   ១កាល 
ឧបាសិកា ញឹក អឆងលង   ១កាល 
ឧបាសិកា ទវ គមឹអ៊ន   ១កាល 
ឧបាសក់ អខៀវ ឡាច និង ឧបាសិកា សាងលឺ  ១កាល 
ឧបាសក់ សុ៊ន រ៉ន់ និង ឧបាសិកា ហ៊ន រ ៉ូយ  ១កាល 
ទយកិា ងួន សុខ្ និង សាវ ម ី  ១កាល 
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ឧបាសិកា អចង ខិត្  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសក់ ធ ីណ្ណន និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ម៉ អសៀក   ១កាល 
ឧបាសិកា លឹម លន   ១កាល 
ទយកិា សកវ ចនិាា  និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសក ប៊ ីឡុក និង ឧបាសិកា រសី ហ៊ង  ១កាល 
ឧបាសក អប៉ា រទី និង ឧបាសិកា ញឹក គមឹយន់ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសក សាុំង ហីុ និង ឧបាសិកា សុំផាវ ី  ១កាល 
ឧបាសិកា សុំ គមឹលី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា សុំ គមឹ លន និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ប៉ាល់ វ ី   ១កាល 
ឧបាសិកា សាវ យ អសាភួង  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកា ដា និង ឧបាសិកា ឈួនសារុន  ១កាល 
 ខ្ុំ ភួង បុ៉ណ្ាៈ   ១កាល 
ឧបាសិកា គង់ ងុកិ   ១កាល 
ឧបាសិកា ចាន់ ោវ ី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
កញ្ញា  អលញ សុោរដ័ន   ១កាល 
ឧបាសិកា ប្អ សុម៉លី   ១កាល 
ឧបាសិកា វ ី   ១កាល 
ឧបាសិកា សុំ ផាន  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា សុំផាន និង រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសក ឡាុំង សួ៊ត្ និង ឧបាសិកា ហុ៊ន រ ៉ួន  ១កាល 
 ចាុំង គមីធូន   ១កាល 
 ឃុត្ គមឹអហៀង   ១កាល 
ឧបាសក ភនិ និង ឧបាសិកា អឌឿន រពមទ ុំងបុរត្  ១កាល 
ឧបាសិកា វត្ត រសីរូល    ១កាល 
ឧបាសិកា ហង មូ៉នី    ១កាល 
ឧបាសិកា ផុន     ១កាល 
ឧបាសិកា នួន    ១កាល 
ឧបាសិកា អដឿន ដាវ ី  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា យ៉ន់សាយុុំ   ១កាល 
 ឡាច សុដា   ១កាល 
ឧបាសិកា ោជ សិ   ១កាល 
ឧបាសិកា ផាន សាខន   ១កាល 
ឧបាសិកា ឈឹម សុខុម   ១កាល 
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ឧបាសិកា សុំ ផាន  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
អលក ធមឹដ៉ារអៅ និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា វ៉ផលលី និងសាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា អភលញ រសីពុជ   ១កាល 
កញ្ញា  អភលញ រសីបុ៉ច   ១កាល 
ឧបាសិកា គង់ ងុកិ   ១កាល 
 ខ្ុំ ភូង បុ៉ណ្ាះ   ១កាល 
ឧបាសិកា ដា និង ឧបាសិកា ឈូនសារុន រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា សាវ យ អសាភួង  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
អលក ឌ ីអ និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
អលក អៅគង់  និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 អនក គួច ប្ណ្  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
អលក អុ៊ក កុសល និង ភរយិ  ១កាល 
ឧបាសិកា លី មុជឹ ី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា អបាល ក សុខុន   ១កាល 
ឧបាសិកា រសីដា   ១កាល 
អលក ខុម សុខណ្ណល់ និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
អលក បូ៊ ចុផល និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
អលករសី វណ្ាម៉ នី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
អលក អោប សុខ្   ១កាល 
 ចាន់ ពនលឺ និង ឧបាសិកា អអង សុជាតា រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា មន គាវ   រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកា ផុន   រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា រសី រនី   ១កាល 
 អម៉ល និង វ ី រពមទ ុំង ម៉ង់  ១កាល 
ឧបាសិកា អសៀប    ១កាល 
ឧបាសិកា ប្ម៉    ១កាល 
 ឆុច សុុំ   ១កាល 
ឧបាសិកា រ ី   ១កាល 
ឧបាសិកា អគើន   ១កាល 
ឧបាសិកា សូត្    ១កាល 
ឧបាសិកា សូង   ១កាល 
 ឆាន លី   ១កាល 
ឧបាសិកា អសៀប    ១កាល 
 ឧបាសិកា លី សុណ្ណង   ១កាល 
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អនករគូ សូរ សុវណ្ា   ១កាល 
អលក សុ៊ន អអង និង អុឹង មុយគាវ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ធនិ ធន់  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា សុ៊ម រ៉   រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 កាន់ យុ៉ម និង អឆង ឡន  ១កាល 
ឧបាសិកា ប្ប៉ ផលល ី  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 ឧបាសិកា អោង នូន  ១កាល 
ឧបាសិកា ឃឹម ផាត់្   ១កាល 
 យ៉ត្ អរឿម   ១កាល 
ឧបាសិកា វុន វ៉ន អដឿង  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា អឃៀង  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ទយកិា ចាន់ ទន  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ទយកិា ចាន់ ោ និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ទយកិា ចាន់ ធ ី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ទយកិា រ៉ត់្ និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ទយកិា អសឿន មុុំ និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា រួម  និង ឧបាសិកា អួម  ១កាល 
ឧបាសិកា ឡិក   ១កាល 
ឧបាសិកា រួម  និង ឧបាសិកា អួម  ១កាល 
ឧបាសិកា ឡិក   ១កាល 
ទយកិា រគ ី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា អទឿន និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ទយកិា ខលី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ម៉ក់ សុខប្អ   ១កាល 
 ហ៊ន់ សីុោង   ១កាល 
ឧបាសក សយ និងឧបាសិកា អងឿន  ១កាល 
ឧបាសិកា លន់   ១កាល 
ឧបាសិកា អគាក   ១កាល 
ឧបាសិកា អអឿន សា រូម   ១កាល 
ឧបាសិកា គមឹ និង ឧបាសិកា ហ៊ក់  ១កាល 
ឧបាសក អធឿង គង់   ១កាល 
 ខុម ផុស   ១កាល 
ឧបាសិកា ញិប   ១កាល 
ឧបាសិកា ម៉ន សុខ   ១កាល 
ឧបាសិកា អចៀម ឧបាសិកា ណ្ណុំ  និង ឧបាសិកា ថុក  ១កាល 
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ឧបាសិកា មួន   ១កាល 
ឧបាសិកា ប្វ ៉   ១កាល 
ឧបាសិកា យុន និង ឧបាសិកា អប៉ា  ១កាល 
ឧបាសិកា ញិប និង ឧបាសិកា ណី្  ១កាល 
ឧបាសិកា ងុមឹ   ១កាល 
ឧបាសិកា ញឹប និង ឧបាសិកា  ណុ្ុំ  រពមទ ុំងយ៉ន ១កាល 
អលករគួ អៅ៊ និង អនករសី ញឹមគមឹ ឡី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា អគង សុខហន និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 អុ៊៊ុំ រន៉ និង អរ ើម អហៀក  ១កាល 
ឧបាសិកា ណ្ុំ    ១កាល 
ឧបាសិកា រសី   ១កាល 
អលក ញូស និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា មុ៉ន   ១កបល 
អលក តាន់គមឹ អហៀរ   ១កាល 
ឧបាសិកា អអង   ១កាល 
 សូ សុនាង   ១កាល 
កញ្ញា  គង់ រសីនុច   ១កាល 
 ប៉ាវសុផល   ១កាល 
 ឡាុំង សុខុម  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ប្ឡ   ១កាល 
ឧបាសក ឡឹកអឃឿន និង សុអឃឿន រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា មតិ្ត   ១កាល 
ឧបាសិកា រពុំ សីុណ្ម  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
អលក ហុង អម៉ងហ៊យ និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧាបាសិកា សុខ ឌណី្ណ  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសក វងស សាវុធ និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កបល 
ឧបាសិកា រពិន រសី ទូច   ១កាល 
កញ្ញា  អោងម៉ ប្ឡ   ១កាល 
អលករសី សូញិប   ១កាល 
អលក លីលត្ និង ភរយិ អរត៉្ណ្ណ រដា រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ប្ថ ប្ណ្គ ី និង លី បុ៉ន ឡុង រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 អធឿន បុ៊ន ថុន និង សារ ិសុោវ ី  ១កាល 
ឧបាសិកា ទឹម ងុកិ   ១កាល 
ទយកិា ពាញ ឌន់  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ឡយ សខន   ១កាល 
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ឧបាសក សួ ឌូក និង ឧបាសិកា អុីង វ ៉ុន  ១កាល 
ឧបាសិកា ឡាយ សាអរន៉   ១កាល 
 ឡុង ហួ   ១កាល 
ទយកិា ផាង រហុីង និង សាវ ម ី  ១កាល 
ទយក ផាង រកា   ១កាល 
ទយកិា ផាង ជុុំ រត័្ន និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
អលក គង់ច័នទ  និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
អលក អរត៉្ ភរុិណ្ និង ភរយិ  ១កាល 
ឧបាសិកា រសី   ១កាល 
ឧបាសិកា បារុំង   ១កាល 
ឧបាសិកា ជា    ១កាល 
ឧបាសិកា អរពឿន អសៀន    ១កាល 
ឧបសិកា លន់   រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា វ ុំង ចុងអសៀក  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកា អៅ យក់ មនាន   រពមទ ុំបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា អអត្ អសើន   ១កាល 
ឧបាសក ផន់ វ៉ន់   ១កាល 
ឧបាសិកា ហ៊ត្ អ៊ន់   ១កាល 
ឧបាសិកា ង៉ត់្ នារ ី   ១កាល 
 មុុំ ឈូក   ១កាល 
 អប៉ា បសណ្ា ត្   ១កាល 
ឧបាសិកា លឹម វ៉នី   ១កាល 
ឧបាសិកា ទីវ ចាន់ ថន និង សាវ ម ី  ១កាល 
ឧបាសិកា ជា គមិ លទ   ១កាល 
ឧបាសក ទីវ អរ៉ន   ១កាល 
ឧបាសិកា អលៀប វុន និង ឧបាសក សុក ស៊ាន  ១កាល 
ឧបាសក ត្កឹ គមិ អរសង  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសក លី សុផុន និង ឧបាសិកា សុំ ផលល   ១កាល 
 មជន    ១កាល 
ឧបាសិកា វន   ១កាល 
ឧបាសិកា អ ៉ សាលីន   ១កាល 
ឧបាសិកា ម៉ អង់   ១កាល 
ឧបាសិកា ណ្ណវ ណ្ណវ ី   ១កាល 
ឧបាសិកា វ ីគុយ រវវ   ១កាល 
ឧបាសិកា ឈួន រសីមុុំ   ១កាល 
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ឧបាសិកា លន ឆរ   ១កាល 
 មស វណ្ណា    ១កាល 
 ស៊ង ណ្ណរនិ   ១កាល 
 ស៊ង ណ្ណអរន៉   ១កាល 
ឧបាសិកា ចាន់ យ៉ន   ១កាល 
ទយកា រកង និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
អលក បូអបឿន   ១កាល 
 ផល យ៉ត់្   ១កាល 
 គង់លី   ១កាល 
 ឧបាសិកា អញៀប  ១កាល 
ឧបាសិកា ស និង ឧបាសក ហូយ  ១កាល 
ឧបាសិកា បាត់្ ១កាល 

 តារ៉យ ១កាល 
 អរង   ១កាល 
ឧបាសិកា សឆម វ៉ន់   ១កាល 
 សាុំង ោ៉ និង ភរយិ វណ្ណា   ១កាល 
តាមរយៈឧបាសិកាអូ៊រ អ៊ន់   ១កាល 
ឧបាសិកា ផលុង លិស   ១កាល 
ឧបាសក ឆាន់ និងអិត្  ១កាល 
 ហឹុង    ១កាល 
ឧបាសិកា សរន   ១កាល 
ឧបាសិកា សូង   ១កាល 
ឧបាសិ អមៀន   ១កាល 
ឧបាសិកា ហល់ ឧន   ១កាល 
ឧបាសិកា អឈប សឡន   ១កាល 
ឧបាសិកា ឃន់   ១កាល 
ឧបាសិកា លន   ១កាល 
ឧបាសិកា អវឿនព៉ន   ១កាល 
ឧបាសិកា អរបឿនសិ   ១កាល 
ឧបាសិកា ឡូត្    ១កាល 
ឧបាសិកា អសឿន    ១កាល 
ឧបាសិកា មុន    ១កាល 
ឧបាសិកា អវឿន    ១កាល 
ឧបាសក អហង និង ឧបាសិកា អ    ១កាល 
ឧបាសក ឆាុំ និង ឧបាសិកា ប្ហ   ១កាល 
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ឧបាសក ដា និង ឧបាសិកា អត្ឿន   ១កាល 
 សា អសឿន ផល    ១កាល 
ឧបាសិកា ឈឹម ឡាយ    ១កាល 
 អរឿន និង នី   ១កាល 
ឧបាសិកា សម៉ ជា    ១កាល 
 គរី ី    ១កាល 
 អ ៉    ១កាល 
 ឡិញ ធា    ១កាល 
ឧបាសិកា អ ៉     ១កាល 
 បុចិ    ១កាល 
ឧបាសិកា នី    ១កាល 
ឧបាសិកា អសៀន    ១កាល 
ឧបាសិកា អៅ សីុវគមី    ១កាល 
 សុខ និង សុ ភ ី   ១កាល 
 លឹម គនាា  និង សកវ   ១កាល 
 ចាន់ ធ ឺ    ១កាល 
 ផាន់ អផង និង វ៉យ សរត៉្   ១កាល 
ឧបាសិកា អមឿយ    ១កាល 
 ហម ហវ  រពមទ ុំងបុរត្  ១កាល 
 គមី វុនាី    ១កាល 
 ចរិតា ដានី    ១កាល 
 សសម អឆង រពមទ ុំងកូនអៅ   ១កាល 
ឧបាសិកា រនិ  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 អសៀន ចាន់ ឌ ី   ១កាល 
ឧបាសិកា អរឿន សុំបូរ  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ញ៉ញ់   ១កាល 
ឧបាសិកា ឆាន សុខ  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ជនិ   ១កាល 
ឧបាសក អបឿន ភរិមយ និង ភរយិ  ១កាល 
 ទិន អូន   ១កាល 
ឧបាសិកា អឃង អលន អអង  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសក ផាន និង ឧបាសិកា គត្  ១កាល 
ហឹុម ហត្ សាុំងសុខ  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 ជូន ឆន  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកា ហ៊ត្ ដាលីស  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
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ឧបាឧបាសិកា ថង   ១កាល 
ឧបាសិកា យ៉ន   ១កាល 
ឧបាសិកា វ៉ន់ណ្ណ   ១កាល 
ឧបាសិកា ឆន បុងី ជុុំ   ១កាល 
សក អន និង ឧបាសិកា រន៉  ១កាល 
ឧបាសិកា មន  រពមទ ុំបុរត្ ១កាល 
ឧបាសក សាន និង ឧបាសិកា លម  ១កាល 
ឧបាសិកា សយម   ១កាល 
ឧបាសិកា ហឹុម   ១កាល 
ឧបាសិកា សយ   ១កាល 
 ស៊ាប ហួ៊   ១កាល 
ឧបាសិកា ឡាត់្   ១កាល 
ឧបាសិកា ឈន់   ១កាល 
ឧបាសិកា អរន   ១កាល 
ឧបាសិកា លក់   ១កាល 
ឧបាសិកា ប្ប៉   ១កាល 
ឧបាសិកា យន់   ១កាល 
ឧបាសិកា លី ដម   ១កាល 
ឧបាសិកា ផន   ១កាល 
ឧឧបាសិកា យិម រ៉  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកា អឡាង   ១កាល 
បាសិកា អហង អទៀង   ១កាល 
ឧបាសិកា អសឿង   ១កាល 
 ឧបាសិកា សបបុស រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសក រូ និង ឧបាសិកា ឡាយ  ១កាល 
បាសក ហន និង អសឿន  ១កាល 
ឧបាសិកា សុាុំ   ១កាល 
ឧបាសក ហឹម ណ្ង និង សាវ ម ី  ១កាល 
 ឆន វុន  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ហ៊ន  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា នាង   ១កាល 
 សុខ វ៉ត្   ១កាល 
ឧបាសិកា អអៀង ប្ឡ   ១កាល 
 ដូន អដៀរ   ១កាល 
ឧបាសិកា ដូន ខន  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
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 អធៀម ប្ហ   ១កាល 
ឧបាសក បុ៊ន លី និង ឧបាសិកា សណ្ម រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 ផាន់ អភឿន   ១កាល 
 អបឿន សមបត្ត ិ   ១កាល 
 ផន   ១កាល 
ឧបាសិកា យន  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 ហូ៊ ចាវ ី   ១កាល 
 អអង អជឿយ   ១កាល 
 វនិ សីុ ណ្ណ   ១កាល 
 អសៀប អៅ យុង រចបិ 
ឧបាសិកា ភ ី   ១កាល 
ឧបាសិកា ឆួមកង   ១កាល 
ឧបាសិកា ធួក 
 ថន វ ី   ១កាល 
 សវន៉ ចាន់   ១កាល 
 សួម សាវុន   ១កាល 
 អរត៉្  ល័យ   ១កាល 
 អហង អ ៉   ១កាល 
 គ ីោ៉ង   ១កាល 
 សាងហួយ   ១កាល 
ឧបាសិកា អបឿ   ១កាល 
ឧបាសិកា ផល់          ១កាល 
       យន ហវ៊ ន                                           ១កាល 
ឧបាសិកា បូន   ១កាល 
ឧបាសិកា ធនិ   ១កាល 
ឧបាសិកា ឌតិ្ ទូត្ និងឧបាសិកា បាត់្  ១កាល 
ឧបាសក រូន និង ឧបាសិកាអរត៉្  ១កាល 
ឧបាសក មញិ សត្ង និង ឧបាសិកា ហូន រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 ជា នាង ជាត្ ិ   ១កាល 
ទយក ទិញ  និង ទយិកា អហឿ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ទយក រតុ្ុំ និង ទយិកា អូ៊ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 បុ៉ល គយ ណ្ណក់   ១កាល 
ឧបាសិកា ភ ឹ  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសក ម៉ន   ១កាល 
អលក ចុំ រ ៉ុង  និង អនករគូ ណ្ណនួ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
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ឧបាសិកា ហច   ១កាល 
ឧបាសិកា ឈួម   ១កាល 
ឧបាសិកា អង៉   ១កាល 
ទយក រតុ្ុំ  និង ទយិកា អូរ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 នាង ប៉ក  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា រ៉ត្   ១កាល 
ឧបាសិកា វ៉ន   ១កាល 
អនករសី រ៉   ១កាល 
ឧបាសិកា អធឿន   ១កាល 
ឧបាសិកា ោច់ ផង និង សាវ ម ី  ១ដុលល រ 
 ចាន់ នាន   ១ដុលល រ 
 រសី នាង   ១ដុលល រ 
អលកចាច ស់ ស៊ាត្ សាញ់   ១ដុលល រ 
អលកមច ស់ ឡូ លក់   ១ដុលល រ 
ឧបាសិកា ោល ង សុអខន   ១ដុលល រ 
 ឯក សុផល   ១ដុលល រ 
ឧបាសិកា ជវី ធមឹ  រពមទ ុំងកូនអៅ ១ដុលល រ 
ឧបាសិកា ពិញ អជឿន   ១ដុលល រ 
 អអៀង គមឹហុ៊ន   ១ដុលល រ 
ទយកិា ចាន់ ថន  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ទយកិា ចាន់ ទន  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ទយកិា ចាន់ ោ និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ទយកិា ចាន់ ធ ី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ទយកិា ចាន ធា និង សាវ ម ី  ២កាល 
ទយកិា រ៉ត់្ និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ទយកិា អសឿន មុុំ និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ទយកិា រគ ី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា អទឿន និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ទយកិា ខលី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ទយកា រកង និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា អអឿន សា រូម   ១កាល 
ឧបាសិកា គមឹ និង ឧបាសិកា ហ៊ក់  ១កាល 
ឧបាសិកា ប្វ ៉   ១កាល 
ឧបាសក សយ និងឧបាសិកា អងឿន  ១កាល 
ឧបាសិកា អគាក   ១កាល 
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ឧបាសិកា យុន និង ឧបាសិកា អប៉ា  ១កាល 
ឧបាសិកា រួម  និង ឧបាសិកា អួម  ១កាល 
ឧបាសិកា ឡិក   ១កាល 
ឧបាសិកា លន់   ១កាល 
ឧបាសក អធឿង គង់   ១កាល 
 ខុម ផុស   ១កាល 
ឧបាសិកា ញិប   ១កាល 
ឧបាសិកា អចៀម ឧបាសិកា ណ្ណុំ  និង ឧបាសិកា ថុក  ១កាល 
ឧបាសិកា មួន   ១កាល 
ឧបាសិកា ញិប និង ឧបាសិកា ណី្  ១កាល 
ឧបាសិកា ងុមឹ   ១កាល 
ឧបាសិកា ញឹប និង ឧបាសិកា  ណុ្ុំ  រពមទ ុំងយ៉ន ១កាល 
ឧបាសិកា មតិ្ត   ១កាល 
អលករគួ អៅ៊ និង អនករសី ញឹមគមឹ ឡី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា អគង សុខហន និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 អុ៊៊ុំ រន៉ និង អរ ើម អហៀក  ១កាល 
ឧបាសិកា ណ្ុំ    ១កាល 
ឧបាសិកា រសី   ១កាល 
អលក ញូស និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា មុ៉ន   ១កបល 
អលក តាន់គមឹ អហៀរ   ១កាល 
ឧបាសិកា អអង   ១កាល 
 ឡាុំង សុខុម  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ប្ឡ   ១កាល 
ឧបាសក ឡឹកអឃឿន និង សុអឃឿន រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧាបាសិកា សុខ ឌណី្ណ  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសក វងស សាវុធ និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កបល 
 
អលក ណ្ណសរន៉ និង ផលល  រពមទ ុំងបុរត្ ២ដុលល រ 
ឧបាសិកា រពុំ សីុណ្ម  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
អលក ហុង អម៉ងហ៊យ និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
អលក អសៀ អវុ ើន និង មូ៉សីុ ធូ រពមទ ុំងបុរត្ ៣ដុលល រ 
ឧបាសិកា ធមឹ   ២កាល 
 អសងកញ្ញា  និង ឧបាសិកា អខៀវ មុុំ សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ២ដុលល រ 
ឧបាសិកា ម៉ក់ សុខប្អ   ១កាល 
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 ហ៊ន់ សីុោង   ១កាល 
 សូ សុនាង   ១កាល 
កញ្ញា  គង់ រសីនុច   ១កាល 
 ប៉ាវសុផល   ១កាល 
ឧបាសិកា សុខ វ៉ន់ដា និង កញ្ញា  ហឹុម គមឹសានត រពមទ ុំងបុរត្  
ឧបាសិកា ម៉ន សុខ   ១កាល 
ឧបាសិកា អហៀប សុទា  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អនករគូ សូរ សុវណ្ា   ១កាល 
 អុឹង មុយ បបូ៉ច និង យក់ មួយអឡង  ២កាល 
អលក សុ៊ន អអង និង អុឹង មុយគាវ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា លី សុណ្ណង   ១កាល 
ឧបាសិកា រុន ញឹប   ២កាល 
អលករគូ រទឹាិ និង អនករសី អៅនី  ២កាល 
អលក លួង ចាន់ និង ញឹមគមឹឡាយ រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អលក ភូ សុំអត្ និង អលករសី ទូច រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
 កលាណ្   ២កាល 
ឧបាសិកា ផុន   រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា រសី រនី   ១កាល 
    ១កាល 
ឧបាសិកា មលះិ វ៉ន  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
 ឧបាសិកា ធនិ ធន់ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា សុ៊ម រ៉   រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 យ៉ត្ អរឿម   ១កាល 
ឧបាសិកា វុន វ៉ន អដឿង  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា អឃៀង  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 កាន់ យុ៉ម និង អឆង ឡន  ១កាល 
ឧបាសិកា ប្ប៉ ផលល ី  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា អោង នូន   ១កាល 
ឧបាសិកា ឃឹម ផាត់្   ១កាល 
 ចាន់ ពនលឺ និង ឧបាសិកា អអង សុជាតា រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា មន គាវ   រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកា សា រូ និង ភរយិ វងស អៅធតីា រពមទ ុំងបុរត្ ៣កាល 
អលក ឡាយ ឃុន និង គចីុំ ណ្ណន រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា ោច់ ផង និង សាវ ម ី  ១ដុលល រ 
អលក អោប សុខ្   ១កាល 
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អនករសី យន់  ភុុំ និង បុរត្  ៣ដុលល រ 
អលក វ៉ន អ ៉ និង ភរយិ ណ្យរសី នី រពមទ ុំងបុរត្ ៣កាល 
អលក ថន អម៉ន និង ភរយិ រសីសុ ផុន រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អនករសី សហម យូ៉ន  រពមទ ុំងបុរត្ ២ដុលល រ 
អលករសី ចាន់ ធ ី  រពមទ ុំងបុរត្ ២ដុលល រ 
ឧបាសិកា រពិន រសី ទូច   ១កាល 
កញ្ញា  អោងម៉ ប្ឡ   ១កាល 
អលករសី សូញិប   ១កាល 
អលក លីលត្ និង ភរយិ អរត៉្ណ្ណ រដា រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ប្ថ ប្ណ្គ ី និង លី បុ៉ន ឡុង រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 អធឿន បុ៊ន ថុន និង សារ ិសុោវ ី  ១កាល 
អលក គង់ច័នទ  និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
អលករសី អសាម ភ័ណ្ឌ  និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អលករសី វណ្ាម៉ នី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
អលក ចាន់ សុ ជាត្ ិ និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អលក អរត៉្ ភរុិណ្ និង ភរយិ  ១កាល 
ឧបាសិកា រសី   ១កាល 
ឧបាសិកា បារុំង   ១កាល 
អនករសី ទីសុអខន   ២កាល 
ឧបាសិកា រសីដា   ១កាល 
 ចាន់ នាន   ១ដុលល រ 
 រសី នាង   ១ដុលល រ 
អលក ខុម សុខណ្ណល់ និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា អបាល អអងរសី និង សាវ ម ី  ២កាល 
អលក បូ៊ ចុផល និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
អលក គមឹ សុគា និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អលក ធមឹដ៉ារអៅ និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា វ៉ផលលី និងសាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា អភលញ រសីពុជ   ១កាល 
កញ្ញា  អភលញ រសីបុ៉ច   ១កាល 
អលក ឌ ីអ និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
អលក ជនិ នាង និង ភរយិឡាយ សុខុម រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អលក អៅគង់  និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 អនក គួច ប្ណ្  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
អលក អុ៊ក កុសល និង ភរយិ  ១កាល 
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អលក ្ន ញឹប បុចិ  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អលក អយ គា និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា លី មុជឹ ី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា អបាល ក សុខុន   ១កាល 
ឧបាសិកា ភួង  និង ភរយិ រពមតាុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា បុ៊ន  និង ឧបាសិកា យ ី  ២ដុលល រ 
ឧបាសិកា បាវ ប្ឆ ហ៊ត្  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
អៅរបុស ផង បុ៊ន ម៉ និង អៅ រសីឡាយគមឹ ជូ  ២កាល 
ឧបាសិកា គង់ ងុកិ   ១កាល 
ឧបាសិកា គមឹ សក់ និង បង មុុំអរកាយ  ២កាល 
 ខ្ុំ ភូង បុ៉ណ្ាះ   ១កាល 
ឧបាសិកា ដា និង ឧបាសិកា ឈូនសារុន រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា សាវ យ អសាភួង  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ជបិ វ៉ត្  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា សុំផាន និង រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា សុំ ផាន  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា សុំ ផាន  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ជបិ វ៉ត្  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧឧបាសិកា សាវ យ អសាភួង  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកា ដា និង ឧបាសិកា ឈួនសារុន  ១កាល 
 ខ្ុំ ភួង បុ៉ណ្ាៈ   ១កាល 
ឧបាសិកា គមឹលក់ និង បង មុុំ  ២កាល 
ឧបាសិកា គង់ ងុកិ   ១កាល 
ឧឧបាសិកា ចាន់ ោវ ី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា វ ី   ១កាល 
អលក អប៊ត្ និង នាង ឡប្ឡ  ២កាល 
កញ្ញា  អលញ សុោរដ័ន   ១កាល 
ឧបាសិកា ប្អ សុម៉លី   ១កាល 
ឧបាសិកា វូ អសាោ   ២កាល 
ឧបាសិកា លុក សុវណ្ាោ           ១កាល 
ឧបាសិកា មតិ្ សាវ ី   ២កាល 
ឧបាសិកា ធមឹ ថន   ៤កាល 
 អឈឿង ឡាដា   ២កាល 
ឧបាសិកា សកវ ជុនលី  រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
 រពុុំ អឆងយន  រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
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ឧបាសិកា ញឹក អឆងលង   ១កាល 
ឧបាសិកា ប៉ាល់ វ ី   ១កាល 
ឧបាសិកា យ គមឹអឡង  រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
ឧបាសិកា សកវ សិុនលី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
ឧបាសិកា ទវ គមឹអ៊ន   ១កាល 
ឧបាសិកា ញឹក អឆងលន់  រពមទ ុំងកូនអៅ ៣កាល 
ឧបាសក់ អខៀវ ឡាច និង ឧបាសិកា សាងលឺ  ១កាល 
ឧបាសក់ សុ៊ន រ៉ន់ និង ឧបាសិកា ហ៊ន រ ៉ូយ  ១កាល 
ឧបាសិកា ឈន គមឹអអង   ២កាល 
ទយកិា ងួន សុខ្ និង សាវ ម ី  ១កាល 
ឧបាសិកា អចង ខិត្  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសក់ ធ ីណ្ណន និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ម៉ អសៀក   ១កាល 
ឧបាសិកា លឹម លន   ១កាល 
ទយកិា សកវ ចនិាា  និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសក ប៊ ីឡុក និង ឧបាសិកា រសី ហ៊ង  ១កាល 
ឧបាសក អប៉ា រទី និង ឧបាសិកា ញឹក គមឹយន់ រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសក សាុំង ហីុ និង ឧបាសិកា សុំផាវ ី  ១កាល 
ឧបាសិកា សុំ គមឹលី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា សុំ គមឹ លន និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ទវ គមឹអន   ២កាល 
អលក រគូសន ពារ៉ និង លឹមអហគចប្ណ្ រពមទ ុំងបុរត្ ៤កាល 
ឧបាសិកា ធួន សួ   ២កាល 
ឧបាសិកា សុទា គមឹអហង និងឧបាសិកា មនិ រន៉ ឧបាសិកា ហ៊ន គមឹ ប្ថ ២កាល 
ឧបាសិកា រពុុំ យុុំ និង ឧបាសក អុីវ ហុុំ  ១កាល 
ឧបាសិកា ជុុំនន   រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកា ប្អល ហន   ១កាល 
 ភនិ សារួន   ១កាល 
ឧបាសិកា លី ហុ៊យ ជូ  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 ជូន ចបិ   ១កាល 
 ហ៊ត្ កាយ និង ជវី ខ្ន់ និង សស របុស  ១កាល 
 អឹម ឌន   ២កាល 
ឧបាសក សកវ សាវនិ និង ឧបាសិកា ហម អខង  ២កាល 
 អុិន អសងលីម   ២កាល 
ឧបាសក ឌុច លន់ និង ឧបាសិកា បុកិ មុ៉ត្  ២កាល 
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 ហុង លី និង ឧបាសិកា អរសង ហ៊ង  ២កាល 
ឧបាសិកា ឈ សីុវ ក ី  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
អលក សប៉ន សុអឃឿន និង ឯកសាមួយ  ២កាល 
ឧបាសក លឹម គន និង ឧបាសិកា អលឿន អឆងអន់  ១កាល 
ឧបាសិកា គង់ ចាន់ និង ឧបាសិកា ហុ៊ន បុ៊នោ  ២កាល 
ឧបាសក ឡាុំង សួ៊ត្ និង ឧបាសិកា ហុ៊ន រ ៉ួន  ១កាល 
 ចាុំង គមីធូន   ១កាល 
 ឃុត្ គមឹអហៀង   ១កាល 
ឧបាសិកា យ៉ន់សាយុុំ   ១កាល 
ឧបាសិកា អដឿន ដាវ ី  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧា ឡាច សុដា   ១កាល 
ឧបាសិកា ោជ សិ   ១កាល 
ឧបាសិកា ឈឹម សុខុម   ១កាល 
ឧបាសិកា ដាង ឈុុំ អសាភ័ណ្ឌ  រសមី  រពមទ ុំងបុរត្ ២០ដុលល រ 
ឧបាសិកា អឹម សាអវឿន   ២កាល 
ឧបាសិកា ទិញ បងឹដក់   ២កាល 
ឧបាសិកា សុង អ ៉   ១កាល 
ឧបាសិកា អុ៊ង សុោព   ១០កាល 
ឧបាសក កមឹ ឆួន   ១កាល 
ឧបាសិកា វ ី   ១កាល 
ឧបាសិកា វន៉ ចុំបុ ី  រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកា ម៉ង់  រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
ឧបាសិកា លឹម សារមឹ និង សាវ ម ី រពមទ ុំងកូនអៅ ៣កាល 
ឧបាសិកា អៅ អខម  រពមទ ុំងកូនអៅ ១០កាល 
ឧបាសិកា សួន សីុនីន   រពមទ ុំងកូនអៅ ១កាល 
ឧបាសិកា អុិន សុំអូន  រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
ឧបាសិកា តា បុចិ   ១កាល 
ទយក លម និង ទយិកា លី  ១កាល 
ឧបាសិកា កា ប្ម៉   ១កាល 
ឧបាសក អដាម  និង ឧបាសិកា អយ៉ន  ១កាល 
ឧបាសិកា យឹម អយត្   ១កាល 
អលក រុន  និង រសី អរន៉  ២កាល 
ឧបាសិកា អមង គមឹ ធន់   ១កាល 
ឧបាសិកា អគឿម   ១កាល 
ឧបាសិកា វនី   ១កាល 
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ឧបាសិកា អុឹម   ១កាល 
ឧបាសិកា អអ៊ឿន   ១កាល 
ឧបាសិកា អវឿន   ១កាល 
ទយកិា អទឿង   ១កាល 
ឧបាសក ពទ និង ទយិកា ឈ  ១កាល 
ឧបាសក អហឿន  និង ឧបាសិកា ចាប  ១កាល 
ឧបាសិកា វ ី   ១កាល 
ទយកិា  វន៉   ១កាល 
ទយកិា យឹម   ១កាល 
ឧបាសិកា ឡាង   ២កាល 
ទយក អសត្ និង ទយិកា អវត្  ១កាល 
អលក សិទា អនក រសីសិន  ១កាល 
ឧបាសិកា បុចិ   ៤កាល 
ឧបាសិកា កា វ៉ន   ១កាល 
ទយកិា នី   ២កាល 
ទយក មុ៉ត្ និង ទយិកា រ ី  ១កាល 
កុមរ ឃុន យសស័កាតា   ១កាល 
ឧបាសិកា នូន មុននី   ១កាល 
ឧបាសិកា ទឹម ងុកិ   ១កាល 
ឧបាសិកា ោល ង សុអខន   ១ដុលល រ 
 ឯក សុផល   ១ដុលល រ 
ឧបាសិកា ជវី ធមឹ  រពមទ ុំងកូនអៅ ១ដុលល រ 
ទយកិា ពាញ ឌន់  រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
ឧបាសិកា ឡយ សខន   ១កាល 
ឧបាសក សួ ឌូក និង ឧបាសិកា អុីង វ ៉ុន  ១កាល 
ឧបាសិកា ឡាយ សាអរន៉   ១កាល 
 ឡុង ហួ   ១កាល 
ទយកិា ផាង រហុីង និង សាវ ម ី  ១កាល 
ទយក ផាង រកា   ១កាល 
ទយកិា ផាង ជុុំ រត័្ន និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ១កាល 
 ផាង មករ និងភរយិ អុំ គមឹោវ និង សាវ ម ី  ២កាល 
ទយកិា ផាង របូី និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា អុិនអូន   ២កាល 
ឧបាសិកា ទូច សារុន  រពមទ ុំងបុរត្ ២កាល 
ឧបាសិកា ទូច សារ ី នង ិសាវ ម ី រពមទ ុំងកូនអៅ ២កាល 
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អលកមច ស់ វទិាី ស៊រ័ បុ៉ន សាអមឿន និង អោម  ២១០០០អរៀល 
ឧបាសក រន៉ និង ឧបាសិកា អរត៉្  ២២០០០អរៀល 
 អទព សាន និង ភរយិ  ១៦០០០អរៀល 
 ភកិខុ  ធមមបាអល សុខ សាន  ១២០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ជូ និង ឧបាសក សូរត្  ១៣០០០អរៀល 
 អុ៊៊ុំ សូវ និង យយ ឡាន  ១០៥០០អរៀ 
កុមរ ី ងួន រសីរត័្ន និង កុមរ ងួន សុំណ្ណង  ១១០០០អរៀល 
កញ្ញា  ច័នទ វណ្ណា រ ី និងកញ្ញា  សិុមសិុវយ ីនិងកញ្ញា  លិញសាវ៉ត្ ដូងគមឹហ៊ង ១៥៥០០អរៀល 
ឧបាសិកា ហូនិង អតូ្   ១២០០០អរៀល 
ឧបាសក អ ៉ និង ឧបាសិកា ច័នទ ឧបាសិកាសយម ១៨០០០អរៀល 
ឧបាសិកា លុយ អសង  រពមទ ុំងបុរត្ ៨០០០ដុលល រ 
ឧបាសិកា ទួន រសូវ និង អសាម ោ  ៩០០០អរៀល 
 ជួន អព និង យយ អលម  ៨០០០អរៀល 
 អឆើត្ ពីរ និងសាវ ម ី រពមទ ុំងកូនអៅ ៨០០០អរៀល 
ឧបាសិកា អឈៀក ចាន់រទិា  រពមទ ុំងបុរត្ ៨០០០អរៀល 
ឧបាសិកា សាល នសកអក   ៨០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ចាន ចាង ផុន   ៨០០០អរៀល 
 សិសសោន ក់ទី ៩ គ ប្នវទិាល័យ បាគង  ៨៦០០អរៀល 
ឧបាសិកា ឃួន គមឹឡាុំង   ៨០០០អរៀល 
អនករសី សហម យូ៉ន  រពមទ ុំងបុរត្ ៨០០០អរៀល 
អលករសី ចាន់ ធ ី  រពមទ ុំងបុរត្ ៨០០០អរៀល 
ឧបាសិកា បុ៊ន  និង ឧបាសិកា យ ី  ៨០០០រល 
ឧបាសិកា តាុំង គមឹ របម   ៨០០០អរៀល 
 ឧបាសិកា ថុត្   ៨០០០អរៀល 
អលក សុ៊ន សុរកសីហ និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ៨០០០អរៀល 
ឧបាសក នុត្ ហូយ និង ឧបាសិកា ោល ន់ ណ្ណត្  ៧០០០អរៀល 
ឧបាសិកាសាននិង ឧបាសិកា ជុុំ   ៧០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ឃិន និង យយ តា  ៧៥០០អរៀល 
ឧបាសិកា សកវ   ៧០០០អរៀល 
ឧបាសិកា អតា លុំ  និង  មស  ៧០០០អរៀល 
ឧបាសិកា អតា លុំ និង ឧបាសិកា មស  ៧០០០អរៀល 
 អយ៉ក សសម និង សុខ្  ៧០០០អរៀល 
 អយ៉ត្ ឌនី និង ណ្ណង ោ  ៧០០០អរៀល 
 ម៉ក់ ឥនទ   ៧០០០អរៀល 
 លី សុោព និង លី សុផានណ្ណ  ៦១០០អរៀល 
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 វួច សុំ   ជូ ជន់ និង ឧបាសិកា រួន  ៦០០០អរៀល 
ឧបាសិកា វនិ និង ឧបាសិកា រតិ្  ៦០០០អរៀល 
អលក រុន  និង អនក រសី ភល  ៦០០០អរៀល 
ោន ក់ទី ១២ (I) វទិាល័យ អងគរ   ៦០០០អរៀល 
ឧបាសិកា សប៉ន ដនិ   ៦០០០អរៀល 
ទយកិា ោង ផាល អទើ និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ៦០០០អរៀល 
ឧបាសិកា  រមិ   ៦០០០អរៀល 
ឧបាសិកា យ៉ន់ ង៉ និង ឧបាសិកា កាា ម  ៥៥០០អរៀល 
ឧបាសិកា សួម   ៥២០០អរៀល 
ឧបាសិកា សឆម ឡាុំ   ៥៥០០អរៀល 
ឧបាសិកា អន និង ឧបាសិកា ឡាន   ៥៨០០អរៀល 
ឧបាសិកា អូន   ៥០០អរៀល 
ឧបាសិកា សុអវ ើ   ៥០០អរៀល 
កញ្ញា  វសុ៊ីន ណ្ណវ ីអធឿន រ ៉ុង និង គាង ផាន់  ៥៥០០អរៀល  
ឧបាសិកា អ ៉   ៥២០០អរៀល 
 តារពុុំ   ១១១០០អរៀល 
ឧបាសិកា សិកសនសងអរកាម   ៥៥០០អរៀល 
ឧបាសិកា សឡម    ៥៤០០អរៀល 
បាសិកា អសាម អធឿន   ៤០០០អរៀល 
អលក ញ៉ង  និង អនក រសី អធៀម  ៤០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ផាន   រពមទ ុំងកូនអៅ ៤០០០អរៀល 
                សា អរម៉   ៤០០០អរៀល 
ឧបាសិកាត្ចិនិង ឧបាសិកា របាង   ៤០០០អរៀល 
ឧបាសិកា លិញ រពីង   ៤០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ធូរ   ៤០០០អរៀល 
អលកមច ស់ អឌឿន យ៉ប់   ៤០០០អរៀល 
អលកមច ស់ ស៊ន់ រពុំសដន   ៤០០០អរៀល 
ឧបាសិកា វងឹ    ៤០០០អរៀល 
ឧបាសិកា បងឹ និង ឧបាសិកា អៅ  ៤០០០អរៀល 
ឧបាសិកា មន   ៤០០០អរៀល 
ឧបាសិកា សួន សុខ   ៤០០០អរៀល 
អលក សសម   ៤០០០អរៀល 
ឧបាសក នុល និង ឧបាសិកា អុន  ៤០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ត្មឹ សិសសទី”៩” B អនុវទិាល័យកុំពងចនិ  (អសាទ ង)  ១៧០០០អរៀល 
 រុន ម៉ផផ   ៤០០០អរៀ 
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 ឧបាសិកា មស អ ៉  ៤០០០អរៀល 
 អបៀន លឹម   ៤០០០អរៀល  
ឧបាសិកា អឡា សារុ ុំ   ៤០០០អរៀល 
ឧបាសិកា  ផាន   ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា អុិត្   ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា វន   ២០០០អរៀល 
 អុំ ប្រ   ៣០០០អរៀល 
               រន និង ោព   ៣០០០អរៀល 
 ពាយ ប្ខ   ៣០០០អរៀល 
 សួដ និង យុ៉ម  ៣០០០អរៀល 
 ចន និង ថូត្  ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា វ៉ត្ និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ៣០០០អរៀល 
ឧបាសក លី  និង ឧបាសិកា អញ៉ប  ៣៥០០អរៀល 
ឧបាសក សយ ហុរត្   ៣០០០អរៀល 
 ឧបាសិកា អគឿម ឧបាសិកា សួន ឧបាសិកា អូន និង ឧបាសិកា អត្ឿន ៣៣០០អរៀល 
ឧបាសក គួខ បុ៊នលី និង ឧបាសិកា វ៉ត្  ៣០០០អរៀល 
 អៅ បុ៊ន អសង និង ឈិត្ សាវនិ  ៣០០០អរៀល 
 ឃន មុត្   ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា លន់  រពមទ ុំងបុរត្ ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ឡួត្   រពមទ ុំងបុរត្ ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា អ     ៣០០០អរៀល 
ឧបសិកា ទន  រពមទ ុំងបុរត្ ៣០០០អរៀល 
 អលង បុ៊ន អអៀង   ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ខុន    ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា អភឿន   ៣០០០អរៀល 
ឃុត្ ឃី    ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ោណ្ អលឿន   ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា រចបិ   ៣០០០អរៀល 
 តា សយ   ៣០០០អរៀល 
  តា ចន់ិ  ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា អន   ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ឡូយ   ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ប្ណ្ និង ឧបាសិកា ណុ្ុំ   ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា វ៉ត្ និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា អអឿន   ៣០០០អរៀល 
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អុី មួយ    ៣០០០អរៀល 
 តា អនឿម   ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ជា ខ្ត់្   ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា អយឿម  រពមទ ុំងកូនអៅ ៦០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ម៉ អកឿន   ៦០០០អរៀល 
 សម៉ ឈឹម    ៣០០០អរៀល 
 កូន សុខ   ២០០០អរៀល 
 ភុះ ជកឺ   ៧០០០អរៀល 
 សី សាអរឿន   ៦០០០អរៀល 
ជូ ជន់ និង ឧបាសិកា រួន   ៦០០០អរៀល 
ឧបាសក នុត្ ហូយ និង ឧបាសិកា ោល ន់ ណ្ណត្  ៧០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ត្ចិ និង ឧបាសិកា របាង  ៤០០០អរៀល 
ឧបាសិកា សាល នសកអក   ៨០០០អរៀល 
ឧបាសិកា អន និង ឧបាសិកា ឡាន  ៥៨០០អរៀល 
ឧបាសិកា ចាន ចាង ផុន   ៨០០០អរៀល 
ឧបាសិកា បងឹ និង ឧបាសិកា អៅ  ៤០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ពួន   ២៥០០អរៀល 
ឧបាសិកា សាន និង ឧបាសិកា ជុុំ  ៧០០០អរៀល 
ឧបាសិកា អូយ   ២៥០០អរៀល 
ឧបាសិកា ឃិន និង យយ តា  ៧៥០០អរៀល 
ឧបាសិកា យូ៉ក   ២៥០០អរៀល 
ឧបាសិកា សកវ   ៧០០០អរៀល 
ឧបាសិកា អភឿន   ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ធូរ   ៤០០០អរៀល 
 កុមរ ី ងួន រសីរត័្ន  និង កុមរ ងួន សុំណ្ណង  ១១០០០អរៀល 
ោន ក់ទី ១២ (I) វទិាល័យ អងគរ   ៦០០០អរៀល 
កញ្ញា  វសុ៊ីន ណ្ណវ ីអធឿន រ ៉ុង និង គាង ផាន់  ៥៥០០អរៀល  
កញ្ញា  ច័នទ វណ្ណា រ ី និងកញ្ញា  សិុមសិុវយ ីនិង កញ្ញា  លិញសាវ៉ត្  ដូងគមឹហ៊ង ១៥៥០០អរៀល 
ឧបាសិកា សួន សុខ   ៤០០០អរៀល 
សិសសោន ក់ទី ៩ គ ប្នវទិាល័យ បាគង   ៨៦០០អរៀល 
ឧបាសិកា ឃួន គមឹឡាុំង   ៨០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ឈុន វ ី  រពមទ ុំងបុរត្ ២០០០អរៀល 
ឧបាសិកា អតា លុំ  និង  មស  ៧០០០អរៀល 
ឧបាសិកា អតា លុំ និង ឧបាសិកា មស  ៧០០០អរៀល 
អយ៉ក សសម និង សុខ្   ៧០០០អរៀល 
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ឧបាសិកា សប៉ន ដនិ   ៦០០០អរៀល 
ឃុត្ ឃី    ៣០០០អរៀល 
ហុ៊ន គមឹសាន    ១០០០អរៀល 
បាសក អមឿន   រពមទ ុំងបុរត្ ២០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ោណ្ អលឿន   ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា រចបិ   ៣០០០អរៀល 
ទយកិា ោង ផាល អទើ និង សាវ ម ី រពមទ ុំងបុរត្ ៦០០០អរៀល 
ឧបាសិកា សាត់្ អលឿន រពមទ ុំងកូន   ១៥០០០អរៀល 
ឧបាសិកា រសី  ឆាត្ រពមទ ុំងកូនអៅ  ១២០០០អរៀល 
ឧបាសិកា វន និង ឧបាសិកា    សហ និង អរ៉ តាហន  ៥៥០០អរៀល 
សាមអណ្រ ធ ីវតិ្ ប្ឆ               និង ឧបាសិកា  កន  សុខ     ១៥០០០អរៀល 
ភកិខុ  រមបបអញ្ញា    ផាន  ោន    ២៥០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ម៉ន  សុខ   ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា រួម  អៅសិរវីងសអៅសណ្ណា ន់   ១១៥០០អរៀល 
ដាក់  រួម    ២៦០០អរៀល 
រុ ុំ    យយ ពាយ និង យ រម៉   ៥៤០០អរៀល 
តា  ចាន់  តារ ី និង តានាត្  ឡយ ោន   ៤៥០០អរៀល 
ឧបាសិកា ត្តិ្ នាង ណ្ន   ៦០០០អរៀល 
អមឿន ឡាយ វ៉ន រពមទ ុំងកូន       ១៥០០០អរៀល 
ឧបាសិកា មស  ភន    ២៥០០អរៀល 
ឧបាសិកា យក់ អខៀន   ១៥០០អរៀល 
ឧបាសិកា ឌុត្ សារុន   ៧០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ង៉ម យ៉វ   ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា អខង សារួន   ៤០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ង៉ម យ៉ង់   ៣០០០អរៀល 
តាមរយៈ ឧបាសិកា ធួន សួ អៅរសុកអសាទ ង   ១០០០០០អរៀល 
ឧបាសក ផាន់ និង ឧបាសិកា  រម៉  ៣០០០អរៀល 
កញ្ញា  អលឿត្ រសី ទូច   ៦០០០អរៀល 
ឧបាសិកា បុ៉ក ត្ង  ធូ សរម៉ លួង ពល  ១៦០០០អរៀល 
  លម  ឡា  ៦០០០អរៀល 
សិសសទី”៩” B អនុវទិាល័យកុំពងចនិ  (អសាទ ង)   ១៧០០០អរៀល 
សិសសទី”៨” A    ២១០០០អរៀល 
សិសសទី”៧” A អនុវទិាលល័យកុំពងចនិ   ១១៧០០អរៀល 
សិសសទី”៨” B  អនុវទិាល័យកុំពងចនិ   ១៧៦០០អរៀល 
 សិសសទី«៧» B   អនុវទិាល័យកុំពងចនិ(អសាទ ង)  ១៧៥០០អរៀល 
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ឧបាសក ផាន់ និង ឧបាសិកា  រម៉  ៣០០០អរៀល 
កញ្ញា  អលឿត្ រសី ទូច   ៦០០០អរៀល 
ធបិ  អសដា     ៤០០០អរៀល 
ធបិ  អសដា     ៤០០០អរៀល 
ឧបាសិកា បុ៉ក ត្ង  ធូ សរម៉ លួង ពល   ១៦០០០អរៀល 
លម  ឡា     ៦០០០អរៀល 
សិសសទី”៨” A     ២១០០០អរៀល 
សិសសទី”៧” A អនុវទិាលល័យកុំពងចនិ    ១១៧០០អរៀល 
សិសសទី”៨” B  អនុវទិាល័យកុំពងចនិ    ១៧៦០០អរៀល 
ឧបាសិកា ម៉ន  សុខ    ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា រសី  ឆាត្ រពមទ ុំងកូនអៅ   ១២០០០អរៀល 
ឧបាសិកា សាត់្ អលឿន រពមទ ុំងកូន   ១៥០០០អរៀល 
សាមអណ្រ ធ ីវតិ្ ប្ឆ               និង ឧបាសិកា  កន  សុខ      ១៥០០០អរៀល 
ភកិខុ  រមបបអញ្ញា    ផាន  ោន    ២៥០០០អរៀល 
ឧបាសិកា អៅ  អគង រពមទ ុំងកូន   ១កាល 
ឧបាសិការួម  អៅសិរវីងសអៅសណ្ណា ន់     ១១៥០០អរៀល 
  រុ ុំ    យយ ពាយ និង យ រម៉  ៥៤០០អរៀល 
 តា  ចាន់  តារ ី និង តានាត្  ឡយ ោន   ៤៥០០អរៀល 
 ឧបាសិកា ត្តិ្ នាង ណ្ន   ៦០០០អរៀល 
 ឧបាសិកា ឌុត្ សារុន   ៧០០០អរៀល 
 ឧបាសិកា ង៉ម យ៉វ   ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា អខង សារួន    ៤០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ង៉ម យ៉ង់    ៣០០០អរៀល 
 តាមរយៈ ឧបាសិកា ធួន សួ អៅរសុកអសាទ ង   ១០០០០០អរៀល 
ឧបាសិកា សួង យន    ៤០០០អរៀល 
សិសសទី«៧» B   អនុវទិាល័យកុំពងចនិ(អសាទ ង)    ១៧៥០០អរៀល 
ឧបាសិកា វន និង ឧបាសិកា    សហ និង អរ៉ តាហន  ៥៥០០អរៀល 

នាមសបបរុសជនចូលរមួប ះពុមពបសៀវបៅព្ពះពុទ្ធគាថា 
តាមរយៈខ្ុំព្ពះក្រោុ មតិវណោ យឹម សាមេុ វេពឹ្សះឈកូ្ភនំណលៀប (ណខេបឹនាា យមានជយ័) 

១ ឧបាសិកា អៅ សុខ្ រពមទ ុំងកូនអៅ  ភូមិភនុំអលៀប     ២០០០០៛ 
២ ឧបាសិកា អអម ប្រ ៉និង ឧបាសក អណ្ណង ជុុំ រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិភនុំអលៀប   ១០០០០៛ 
៣ ឧបាសិកា សាង អហឿង រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិភនុំអលៀប      ២០០០០៛ 
៤ ឧបាសិកា មស អ ៉ និង ឧបាសិកា សយ អៅអកង ភូមិភនុំអលៀប    ១០០( បាត្) ៥០០០៛ 
៥ ឧបាសិកា អ៊ូ ឡាត្់ រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិរទអយង       ១០០០០៛ 
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៦ ឧបាសិកា រកូច អឈឿត្ រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិភនុំអលៀប       ១០០ (បាត្) 
៧ ឧបាសិកា តូ្ច ត្ន់ រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិភនុំអលៀប     ១០០០០៛ 
៨ ឧបាសិកា ដុុំ អសឿត្ រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិភនុំអលៀប    ១០០ (បាត្) 
៩ ឧបាសិកា សឹុម សាលី ភូមិភនុំអលៀប       ១០០០០៛ 
១០ ឧបាសិកា និន ឡាន រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិភនុំអលៀប     ១០០០០៛ 
១១ ឧបាសិកា សុខ ផា រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិភនុំអលៀប    ១៥០០០៛ 
១២ ឧបាសក ប៊ុន អមៀន និង ឧបាសិកា អយឿត្ រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិភនុំអលៀប   ១០០ (បាត្) 
១៣ ទយក អហង សុំ និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ភូមិភនុំអលៀប    ១០០០០៛ 
១៤ ឧបាសក សម៉ត្ ដូង និង ឧបាសិកា យ៉ន រពមទ ុំងកូនអៅ  ភូមិរទអយង   ១០០០០៛ 
១៥ សាមអណ្រ តុ្ប ទូច រសុកបនាទ យរសី      ១០០០០៛ 
១៦ សាមអណ្រ ណ្ណុំ សឹុម វត្តរសះឈូកភនុំអលៀប     ១០០០០៛ 
១៧ ឧបាសិកា សួ សួង រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិភនុំអលៀប     ៥ $ 
១៨ ឧបាសិកា និត្ អសៀវ រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិភនុំអលៀប     ១០០០០៛ 
១៩ ឧបាសិកា នី រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិទឹកោល  រសុកពួក     ១០$ 
២០ អលកតា ជិម និល និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ (ភូមិរតា ុំកង់)     ៣០០០០៛ 
២១ អលករគូ សសស តុ្ល និងអនករគូ សួន សារង៉ រពមទ ុំងបុរត្ (ភនុំអលៀប)    ៤ $ 
២២ ឧបាសក គុជ អហឿង និង ឧបាសិកា អហង អគៀត្    
       ឧបាសក អ៊ុយ អឌឿន និង ឧបាសិកា មឃ ហីុង 

សរុប ៣៩ ដុលល រ ៤០០បាត្ ១៩០០០០៛ 
ពទុធបរិសទ័ចលូរមួណៅវេណឹកាះព្ាសាទរនុ ព្សុក្ព្ក្ឡាញ់ 

២៣ រពះអត្ជគុណ្ អវឿ ធូ រពះអៅអធិការ វត្តអកាះរបាសាទរុន (រកឡាញ់)    ៥០០០០៛ 
២៤ ឧបាសិកា ចាយ ភូមិអពអជាជ រ (រកឡាញ់)       ១០០០០៛ 
២៥ ឧបាសក រ៉ន់ ោវ          ១០០០០៛ 
២៦ ឧបាសក ឡាត្់ គល់ ភូមិតាសរចង        ៥០០០៛ 
២៧ ឧបាសក សឆម ម៉ន់ ភូមិតាសរចង         ១០០០០៛ 
២៨ ឧបាសក សុខ ប៉ន  ភូមិរុន         ៥០០០៛ 
២៩ ឧបាសក យង់ សថន ភូមិរតា ុំកង ់         ៥០០០៛ 
៣០ ឧបាសក អ៊ន់ វន់ ភូមិរុន         ៥០០០៛ 
៣១ ឧបាសក មុត្ តាន់ ភូមិរុន         ១០០បាត្ 
៣២ ឧបាសក តូ្ច ត្ង ភូមិរុន         ៥០០០៛ 
៣៣ អលក វង ់រសួច និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ អមភូមិឈូករត័្ន      ១០០០០៛ 

(ស ៀមរាប) ២០$ 
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៣៤ ឧបាសក ឃន់ អយឿត្ ភូមិរុន         ៥៥០០៛ 
៣៥ ឧបាសក ជិម រដាា  អខត្តតាសកវ         ១០០០០៛ 
៣៦ ឧបាសក អសង ឡាញ់ ភូមិឈូករត័្ន        ៥០០០៛ 
៣៧ ឧបាសក ម៉ ហ ភូមិតាសរចង         ៥០០០៛ 
៣៨ ឧបាសក សអម គង់ ភូមិតាសរចង         ៥០០០៛ 
៣៩ ឧបាសក ឡី ហួយ ភូមិតាសរចង         ១០០០០៛ 
៤០ ឧបាសក ឌី កុប ភូមិតាសរចង         ១០០០០៛ 
៤១ ឧបាសក របាង បលង់ ភូមិឈូករត័្ន         ៤០០០៛ 
៤២ ឧបាសក រពឹម សាអលឿម ភូមិរុន         ៥០០០៛ 
៤៣ អលក សិុញ ឌុក ភូមិកុំពងថ់កូ វ         ១០០០០៛ 
៤៤ អលក ឆិម ផល អមភូមិរង ភូមិឈូករត័្ន        ៥០០០៛ 
៤៥ ឧបាសិកា ហុ៊ល វទ រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិអគាកអតាន ត្      ៥០០០៛ 
៤៦ ឧបាសិកា អនរត្ វចិ រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិអគាកអតាន ត្      ៥០០០៛ 
៤៧ ឧបាសិកា អម៉ល តូ្ រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិអគាកអតាន ត្      ៥០០០៛ 
៤៨ ឧបាសក ស៊ន់ មឹុក រពមទ ុំងកូនអៅ រុន        ១០០០០៛ 
៤៩ ឧបាសិកា ឡុង អឈឿត្ ភូមិឈូករត័្ន        ៥០០០៛ 
៥០ ឧបាសិកា រកូច ធីប រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិអគាកអតាន ត្      ២០០០៛ 
៥១ ឧបាសិកា យឹង គិវ រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិអគាកអតាន ត្       ៥០០០៛ 
៥២ ឧបាសក អទព សាម៉ន រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិឈូករត័្ន      ៤០០០៛ 
៥៣ ឧបាសិកា ភឹង ឈួរ ភូមិអគាកអតាន ត្        ១៥០០៛ 
៥៤ ឧបាសិកា មិន អិុម          ៥០០០៛ 
៥៥ ឧបាសិកា ហល់ អវៀត្          ៥០០០៛ 
៥៦ ឧបាសិកា ញូង អរៀន          ៥០០០៛ 
៥៧ ឧបាសិកា មលិះ កាន          ៥០០០៛ 
៥៨ ឧបាសិកា ឡម សាយ          ៥០០០៛ 
៥៩ ឧបាសិកា អិវ ខ្ន់          ៥០០០៛ 
៦០ ឧបាសិកា ស អបៀន          ៥០០០៛ 
៦១ ឧបាសិកា សុ៊ន សុំឡូត្          ៥០០០៛ 
៦២ ឧបាសិកា សុ៊ន ឈុុំ          ៥០០០៛ 
៦៣ ឧបាសិកា ណ្ណុំ អ ៉          ៥០០០៛ 
៦៤ ឧបាសិកា អបង ង៉ត្់          ៥០០០៛ 
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៦៥ ឧបាសិកា អផាល យ អរបង          ៥០០០៛ 
៦៦ ឧបាសិកា  អពក ប៉ុត្          ៥០០០៛ 
៦៧ ឧបាសិកា ចក់ អភឿត្          ៥០០០៛ 
៦៨ ឧបាសិកា ភុុំ អសឿន          ១០០០០៛ 
៦៩ ឧបាសិកា ឈួន ប្ប៉          ៥០០០៛ 
៧០ ឧបាសិកា សហម អុំ          ៥០០០៛ 
៧១ ឧបាសិកា ហម ដី          ៣០០០៛ 
៧២ ឧបាសិកា រស់ អឆង          ៥០០០៛ 
៧៣ ឧបាសិកា អឹុង និល          ៥០០០៛ 
៧៤ ឧបាសិកា ឡុង អភឿត្          ៥០០០៛ 
៧៥ ឧបាសិកា អវឿន អ ៉           ៥០០០៛ 
សរុប ពុទាបរស័ិទវត្តអកាះរបាសាទរុន       ៣៣៥៥០០៛  ១០០បាត្ 
ពុទ្ធបរិស័ទ្ចូលរួមនៅ វត្តបូណ៌ខ្នា រនត្នោនត្ជៈរង្សី ស្សុកស្កឡាញ់ 

៧៦ ទយក អ៊ម គួន និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ភូមិរតា ុំកង់      ៥០០០៛ 
៧៧ ទយិកា ជួន ស៊ាប ភូមិចនាល សប្ដ        ៦០០០៛ 
៧៨ នាង អគៀត្ ភូមិកុំអបារ          ៥០០០៛ 
៧៩ ឧបាសិកា លង និង ឧបាសិកា គាត្់ ភូមិដុំរសីាល ប ់       ៥០០០៛ 
៨០ មីង ខុុំ ភូមិដុំរសីាល ប ់          ៥០០០៛ 
៨១ ឧបាសិកា ម៉ ហវ ភូមិដុំរសីាល ប់         ៥០០០៛ 
៨២ ឧបាសិកា ញិុប ហីុង ភូមិដុំរសីាល ប់        ៥០០០៛ 
៨៣ អសៀន សុំប៉ាត្់ ភូមិរពះលន         ៥០០០៛ 
៨៤ សច ប្គ ភូមិអគាកអពាច          ៥៥០០៛ 
៨៥ ឧបាសិកា វន់ ភូមិចនាល សប្ដ         ១០០០០៛ 
៨៦ ឧបាសិកា វ៉ញ ភូមិដុំរសីាល ប់         ៥៥០០៛ 
៨៧ ឧបាសិកា ឈិន ឆយ រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិដុំរសីាល ប ់      ៦០០០៛ 
៨៨ ឧបាសិកា គា ុំ ភូមិខ្ន អជា         ៥០០០៛ 
៨៩ សច ឈួប ភូមិដុំរសីាល ប់          ៥០០០៛ 
៩០ អលករគូ អហង ហុក និង ភរយិ រពមទ ុំងបុរត្ ភូមិកុំពង់ថកូ វ      ១០០០០៛ 
៩១ អលកអចារយវត្ត ឧបាសក ថង និង យយ ប៉ុន ភូមិដុំរសីាល ប ់     ៥៥០០៛ 
៩២ ឧបាសក ពិន ធត្់ និង ឧបាសិកា សមន ប៉ុក ភូមិកាលដុំរ ី     ៥០០០៛ 
៩៣ យយ សិុត្+ រុ ុំ+ អខង+ ងិុក  ភូមិកុំអបារ        ៥២០០៛  
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៩៤ ឧបាសក ញឹម បុង រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិខ្ន អជា       ១០០០០៛ 
៩៥ អលកតា សត្           ៥០០០៛ 
៩៦ ឧបាសក ឆាយ សីុន          ១៥០០៛ 
៩៧ ឧបាសក ឆាម ឆាយ រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិខ្ន អជា       ៥០០០៛ 
៩៨ ឧបាសិកា ស៊ន់ លួត្ រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិខ្ន អជា       ៥០០០៛ 
៩៩ ឧបាសិកា អបឿន ភូមិអគាកតាមឃ        ៥០០០៛ 
១០០ ឧបាសក ោុំង របុញ និង ឧបាសិកា កាន អកើយ ភូមិអគាកតាមឃ     ៧០០០៛ 
១០១ ឧបាសក ផន អភឿត្ និង ឧបាសិកា ម៉ុយ អលន ភូមិរសណ្ណល     ៥០០០៛ 
១០២ ឧបាសិកា អន រ ៉ូ និង សាវ មី រពមទ ុំងកូនអៅ       ៥០០០៛ 
១០៣ នាង អប៉ាត្ សាអវឿត្ រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិដុំរសីាល ប់      ៥០០០៛ 
១០៤ ឧបាសក ចិ ភូមិអគាកតាមឃ         ៥០០០៛ 
១០៥ នាង មុត្ ឡាត្់ និង សាវ មី រពមទ ុំងបុរត្ ភូមិអគាកតាមឃ      ៥០០០៛ 
១០៦ ឧបាសិកា ខន និង ឧបាសក អឈឿម រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិខ្ន អជា     ៥០០០៛ 
១០៧ ឧបាសក របាង ចិក និងភរយិរពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិខ្ន អជា      ៥០០០៛ 
១០៨ ឧបាសក អខៀវ អវឿន និង ភរយិរពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិខ្ន អជា      ៥០០០៛ 
១០៩ ទយិកា ឆាន់ ធន់ ភូមិអុំពិល         ៥០០០៛ 
១១០ អលក នូ អបឿន និង ភរយិរពមទ ុំងបុរត្ ភូមិខ្ន អជា      ១៦០០០៛ 
១១១ នាង មុត្ សុោព និង សាវ មី រពមទ ុំងបុរត្ រសុកអងគរជុុំ      ១០០០០៛ 
១១២ ឧបាសក ឈីន សាយ រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិខ្ន អជា      ៥០០០៛ 
១១៣ អលក ញឹម អមម  និង ភរយិរពមទ ុំងបុរត្ ភូមិខ្ន អជា      ៥០០០៛ 
១១៤ ឧបាសិកា ហម អរឿង ភូមិចនាល សប្ដ        ៥០០០៛ 
១១៥ ឧបាសិកា ធិម ហូន ភូមិចនាល សប្ដ        ១០០០០៛ 
១១៦ ឧបាសិកា ញូង អហឿង និង សាវ មី រពមទ ុំងបុរត្ ភូមិចនាល សប្ដ     ៥០០០៛ 
១១៧ ឧបាសិកា រសិល អលឿត្ រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិចនាល សប្ដ      ៥៥០០៛ 
១១៨ ឧបាសិកា ហូន ប៉ុក រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិចនាល ស់ប្ដ      ១០៥០០៛ 
១១៩ អលក ផន លួន (ខ ប ប)         ៥០០០៛ 
១២០ ឧបាសិកា អទព វុង ភូមិដូនកាយថមី        ៥០០០៛ 
១២១ ឧបាសិកា ហ៊ន មុន ភូមិចនាល សប្ដ        ៥៥០០៛ 
១២២ អលក ងឹន ភន់ និង អនករសី ធរ ម៉ន ភូមិចនាល សប្ដ      ៥០០០៛ 
១២៣ ឧបាសិកា អរៀម ឡា រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិចនាល សប្ដ      ៦០០០៛ 
១២៤ អលកតា ហុង ហុ៊ប និង ភរយិ ភូមិខ្ន អជា       ៥០០០៛ 
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១២៥ វបុិល +យយ យន់ +ចាន់រ ី+ចាន់រួត្ ភូមិខ្ន អជា       ២០០០០៛ 
១២៦ ឧបាសិកា រុ ុំ ភូមិខ្ន អជា         ៥០០០៛ 
១២៧ ឧបាសិកា ប្ម៉ ភូមិអគាកអពាច         ៥០០០៛ 
១២៨ ឧបាសិកា ឈិន ោង ភូមិដុំរសីាល ប់        ៥០០០៛ 
១២៩ ឧបាសិកា ហិុន អៅ ភូមិខ្ន អជា         ៥០០០៛ 
១៣០ ឧបាសិកា ញឹម ណ្ណុំ ភូមិខ្ន អជា        ៥០០០៛ 
១៣១ ឧបាសិកា យន ប៉ាត្ ភូមិអគាកអពាច        ៥០០០៛ 
១៣២ ឧបាសិកា អឈឿត្ ឆិច ភូមិអគាកអពាច        ៥០០០៛ 
១៣៣ ឧបាសិកា អវរ ភូមិអគាកអពាច         ៥០០០៛ 
១៣៤ ឧបាសិកា ប៊និ ភូមិអគាកតាមឃ        ៣០០០៛ 
១៣៥  ឧបាសិកា បិុ ភូមិអគាកតាមឃ        ៥០០០៛ 
១៣៦ ឧបាសិកា មន់ ភូមិចនាល សប្ដ         ៥០០០៛ 
១៣៧ ឧបាសិកា អៅ ភូមិចនាល សប្ដ         ៥០០០៛ 
១៣៨ សច លួត្ ភូមិអគាកអពាច         ៨០០០៛ 
១៣៩ សច អជឿន ភូមិអគាកអពាច         ៥០០០៛ 
១៤០ សច អលឿន ភូមិខ្ន អជា          ៥០០០៛ 
១៤១ ឧបាសិកា ឆយ សួម ភូមិអគាកតាមឃ        ៥០០០៛ 
១៤៣ ទយិកា ប្ហ ថន ភូមិខ្ន អជា         ៥០០០៛ 
១៤៤ ឧបាសក អណ្ម សាន់ ភូមិអគាកោង ស        ៥០០០៛ 
១៤៥ ឧបាសិកា អដៀង អឃឿន រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិខ្ន អជា      ៥៥០០៛ 
១៤៦ ឧបាសក អៅ ោង ភូមិដុំរសីាល ប់        ៥០០០៛ 
១៤៧ ឧបាសិកា ញឹម អៅ ភូមិខ្ន អជា         ៥០០០៛ 
១៤៨ ឧបាសិកា ហួន អយឿន ភូមិខ្ន អជា        ៥០០០៛ 
១៤៩ ឧបាសិកា អរពឿង សាលី ភូមិខ្ន អជា        ៥០០០៛ 
១៥០ ឧបាសិកា ហ៊ន រ ៉ូ ភូមិខ្ន អជា         ៥០០០៛ 
១៥១ ឧបាសក ហប់ ញ៉ក់ ភូមិខ្ន អជា        ៥០០០៛ 
១៥២ ឧបាសិកា ប្ណ្ ភូមិចនាល សប្ដ         ៥០០០៛ 
១៥៣ ឧបាសិកា ងិុក ភូមិចនាល សប្ដ         ១០០០០៛ 
១៥៤ ឧបាសិកា ឡាប ភូមិចនាល សប្ដ         ៥០០០៛ 
១៥៥ ឧបាសិកា ហន ហូន ភូមិខ្ន អជា        ៥០០០៛ 
១៥៦ឧបាសិកា លន់ អលឿ ភូមិដុំរសីាល ប់        ៥០០០៛ 
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១៥៧ ឧបាសិកា ឡាន់ អណ្ម ភូមិដុំរសីាល ប់        ៥០០០៛ 
១៥៨ ឧបាសិកា ឈួន អ ៉ ភូមិអគាកអពាច        ៥០០០៛ 
១៥៩ ឧបាសិកា ទុុំ ប៊ុន ភូមិអគាកតាមឃ        ៥០០០៛ 
១៦០ ឧបាសិកា រសិប អរឿង ភូមិអគាកតាមឃ        ៥០០០៛ 
១៦១ ឧបាសិកា អហឿក រ ិភូមិអគាកតាមឃ        ៥០០០៛ 
១៦២ ឧបាសិកា អ៊ូច សាក់ ភូមិអគាកតាមឃ        ៥០០០៛ 
១៦៣ ទយក អឆាម ្វ ភូមិដុំរសីាល ប់        ៥០០០៛ 
១៦៤ ទយក ខ្ សុអឃឿន ភូមិខ្ន អជា        ១០០០០៛ 
១៦៥ ឧបាសក វុន អង ភូមិខ្ន អជា         ៥០០០៛ 
១៦៦ ឧបាសិកា លុំ ហច ភូមិចនាល សប្ដ        ១០០០០៛ 
១៦៧ ឧបាសក ឈុត្ អឈឿម ភូមិដុំរសីាល ប ់        ៥០០០៛ 
១៦៨ ទយក អមៀន អសឿ ភូមិដុំរសីាល ប់        ៥០០០៛ 
១៦៩ឧបាសិកា រពិញ អយឿម រពមទ ុំងកូនអៅ ភូមិកាលដុំរ ី     ៥០០០៛ 
១៧០អលកតា រពុំ ឌ ីនិង អលកយយ យ៉ន់ ហច រពមទ ុំងអលកអៅ យឹម សាមុត្ ភូមរិ ុំអដង រសុករកឡាញ់   ៣១៨០០៛ 
សរុបពុទាបរស័ិទវត្តបូណ៌្ខ្ន អជា         ៥៧៤៥០០៛ 
សរុបទ ុំងអស់ ១.១០០.០០០( មួយលនមួយសសនអរៀល )    ៣៩ ដុលល  +៥០០បាត្ 
តាមរយៈសាា នីយវទិយុរពះពុទាសាសនា 
 អលក អសាវសិិដា និងអនករសី អៅ រសីអៅ        ១០០ដុលល  
ឧបាសិកា រសី អឆង និងឧបាសក គង់ អផង        ៤កាល 
តាមរយៈឧបាសក ឃុត្ អសង          ១១កាល 
បរស័ិទខ្ន            ២កាល 
ឧបាសក សវន៉ ដាន់           ៤កាល 
ឧបាសិកា ហងស ចុំប៉ា និងឧបាសិកា ផាន់ គមឹ ងន់       ១កាល 
ឧបាសក គយ គមឹ ឡន          ១០កាល 
ឧបាសិកា អឹង ឆប          ៤កាល 
តាមរយៈឧបាសិកា សង៉ត្ សុវណ្ណា រ៉         ៥កាល 
តាមរយៈឧបាសិកា សុំរទិា ថូ         ៧កាល 
តាមរយៈឧបាសិកា ឧបាសិកា ចុំប៉ា        ៥កាល 
ឧបាសិកា សាង សារនិ          ១កាល 
តាមរយៈឧបាសិកា ឧបាសិកា សរ សាអរន៉        ១កាល 
ឧបាសិកា លិញ មក់          ១កាល 
ឧបាសិកា គង់ យ៉ន           ៤កាល 
ឧបាសិកា អមឿន រុ ី          ២កាល 
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តាមរយៈវទិយុUSEA           ២កាល 
ឧបាសក សិង ឈុន និង ហីុង ថន         ១កាល 
ឧបាសិកា អលៀង          ១កាល 
ឧបាសិកា អលង មន          ១កាល 
ឧបាសិកា លួស អុន          ២កាល 
ភកខុវតិ្សីិអល  ១កាល 
អភៀប ១កាល 
តាមរយៈវទីយុ ២៥កាល 
ឧបាសិកា អឃឿន សីុ សណ្ត្ និងរកុមរគួសារ ៨កាល 
ឧបាសិកា មអម អពាធិ៍សាត់្ ២កាល 
ឧបាសិកា សុខ ពូន ២កាល 
ឧបាសិកា សូ អ៊ន ២កាល 
ឧបាសិកា លីម អអៀង  និងកមួយលីម រកា ៤កាល 
ឧបាសិកា ណុ្ប សុ៊ន  ២កាល 
ឧបាសក សន ប៊ន់          ១៥កាល 
ឧបាសិក ចាន់ ោ៉          ៨កាល 
ឧបាសិកា តូ្ច អត្ឿន         ៨កាល 
អលក ឪម ច័នទ វសនា និង អនករសី លឹម ម៉ច រពមទ ុំងបុរត្    ៨កាល 
អនករសី ហរ និង សាវ មី រពមទ ុំងបុរត្      ៤កាល 
អនករគួ អសង ណ្ណរ ី និង សាវ មី រពមទ ុំងបុរត្     ៤កាល 
ឧបាសិក សាវ យ លួន         ៤កាល 
ឧបាសិកា អីុ ហួន         ៤កាល 
ឧបាសិកា ញ្ញា៉ ញ         ៤កាល 
ឧបាសិកា ណ្ណរនិ  និង សាវ មី       ៤កាល 
ឧបាសិកា ឃុត្ អសង        ៤កាល 
ឧបាសិកា ឃិមឡន និង សាវ មី រពមទ ុំងបុរត្     ៤កាល 
ឧបាសិក ឌិង ឡុក          ៣កាល 
ឧបាសិកា ងួន អអៀង        ២កាល 
ឧបាសិកា វ៉ន ណ្ណរ ី និង សាវ មី      ២កាល 
កញ្ញា  តី្ មួយ          ២កាល 
អលក ទុុំ          ២កាល 
បង រ ី និង សាវ មី        ២កាល 
ឧបាសិកា ទូច អនឿន        ២កាល 
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ឧបាសិកា តាន់ សាតុ្ល        ២កាល 
 ឪម ចាន ថន         ២កាល 
ឧបាសក សត្ វលីិន          ២កាល 
ឧបាសិកា ទុយ  អ៊ន        ២កាល 
អលក អៅ តា ុំង និង ឧបាសិកា លឹម ម៉ច      ២កាល 
ឧបាសិកា បូអឆង លី        ២កាល 
ឧបាសិកា លន សារួន        ២កាល 
ឧបាសិកា អវ ើ និង  ភរយិ       ២កាល 
ឧបាសិកា លន សារ៉ន់        ២កាល 
អលក សូ ឡី  និង មង សម៉ន សុភី       ២កាល 
អលករគួ ស៊ាវ កុសល         ២កាល 
ភិកខុ   ឈុន ប៊ុនអហង         ២កាល 
ឧបាសិកា នួន ដាវ ី  រពមទ ុំងបុរត្      ២កាល 
កុមរ ី ម៉ត្់ ណ្ណអរត៉្         ២កាល 
ឧបាសិកា អសាម សុោន់        ២កាល 
កុមរ ម៉ត្់ ណ្ណរ៉         ២កាល 
 អអង ខ្ត្់  និង សាវ មី       ២កាល 
 រនិ អិច  និង សាវ មី        ២កាល 
ឧបាសិកា ស គង់         ១កាល  
 ក ស៊ាង រសីអន         ១កាល 
ឧបាសិកា រុ ុំ  និង សាវ មី       ១កាល 
 ជុន សុម៉នីន         ១កាល 
អនករសី សុខ និង សាវ មី        ១កាល 
អនករសី ហ៊ត្  រពមទ ុំងបុរត្       ១កាល 
ឧបាសិកា ផាក និង សាវ មី       ១កាល 
អលក ោព          ១កាល 
កញ្ញា  គឹម ហង         ១កាល 
ឧបាសក ឆាន ឆុុំ          ១កាល 
ឧបាសិកា ជា រះ         ១កាល 
អនករសី ឪម មលីន         ១កាល 
ឧាបាសិកា អគឿន         ១កាល 
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 ចាន់កកកដា         ១កាល 
កុមរ ី យនរសី អពរជ         ១កាល 
កុមរ ី សុំលីសា          ១កាល 
កុមរ ី រុ ុំ វ៉ននី          ១កាល 
ឧបាសិកា ហង   រពមទ ុំងកូនអៅ      ១កាល 
កុមរ ី អអៀម ធីរ         ១កាល 
 អសង សារង៉         ១កាល 
ឧបាសិកា អលឿប         ១កាល 
ឧបាសិកា សុខ  និង អលក ណ្ណក ជុន      ១កាល 
អនករគួ សុំ សាលី         ១កាល 
ឧបាសិកា ប្អ         ១កាល 
អនករគួ អវឿន ចនាា          ១កាល 
អនករគួ ្ង នាងនិង សិសសោន ក់ទី ៤ (ក)  ប្នសាលបឋមសិកា បិត្ មស   ២៦០០០អរៀល 
ឧបាសិក មស អឡង  និង ោតិ្       ២៤០០០អរៀល 
កុមរ ី ហួន តុ្ល         ៨០០០អរៀល 
ឧបាសិកា ឈុន អសន        ៦០០០អរៀល 
ឧបាសិកា អយឿម         ៣០០០អរៀល 
ឧបាសិកា វ៉ត្         ៣០០០អរៀល ។ 
 

ពុទាបរស័ិទ ចូលចុំនួន ២០០០៛ មន ចុំនួន៦០ នាក់   ,ចុំនួន ១៥០០៛  ៥០ នាក់,    ចុំនួន ១០០០៛   ៥០នាក់  ,  ចុំនួន 
៥០០៛  ៣០នាក់ ។   នឹងពុទាបរស័ិទទ ុំងឡាយសដលបានចូលរួមអដាយសទា រជះោល អហើយមិនអអយដាក់អ ម្ ះ  រពមទ ុំង
សបបុរសជនកនុងនឹងអរៅរបអទស ។ 
 

  សូមអភ័យអទសទុកជាមុនផងសដររបសិនអបើមនបាត្់អ ម្ ះពុទាបរស័ិទ  សដលបានចូលរួមអនាះសូមអភ័យអទស 
អដាយសាបអចចកអទស និងបញ្ញា កុុំពយូទរ័  សត្អទះជាយ៉ងណ្ណ  ក៏សូមឲ្យពុទារស័ិទតា ុំងចិត្តយកកុសលសត្មាង៉អដើមបជីា
ឧបនិសសយ័ ប្នការរតាស់ដឹងនូវធម៌នាអនាគត្អៅឯមុខអនាះអហង ។ សូមអនុអមទនា!!!   
         សូមអររពះគុណ្ និងអរគុណ្ !!! 
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