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្រពះ្រគូញណធជៈ (េលឌីសយេ រ) 
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ឧបសក ឈនុ ឈង ឧបសិក ហន៊ ់ ៃរ ៉
បជូរហបគុគល របសខ់ញុ ំ

 

 

 

 

 
 

  

ករពយយមរបសខ់ញុំ 
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ម សរណគមន ៍
រចនេ យ 

្រពះញណធជម េថរ (េលឌីសយេ រ) 

បរវិត្តេ យ 

ម ធមមភ ្ឌ គរកិៈ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ 

 

 

 

 
 

ករផ យរបស់ពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
ៃន កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ 

ព.ស.២៥៥៨ 
ច.ស.១៣៧៦ 
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រមភកថ 
 េសៀវេភេនះមនេឈម ះថ ម សរណគមន ៍ ជភ បលីភូម ែដលបន 

រចនេ យ្រពះញណធជម េថរ ឬេ ថ ្រពះេលឌីសយេ រ ែដលជ្រពះម េថរ 

មួយអងគែដលជអនក្រទ្រទង់្រពះៃ្រតបិដកទងំ ៣ និងជអនកែបកធ្ល យកនុងបលីនិរុត្តិ ។  

 ខញុសូំមេលើកយក្របវត្តិដ៏សេងខបៃន្រពះញណធជម េថរ ដូចតេទេនះ ៖ 

 ១.ជ ភមិូ ្រពះញណធជៈ (េលឌីសយេ រ) នមេដើម ែតកខង) ្របសូតៃថង អងគ រ 
១៣ េកើត ែខ មគិសិរ ព.ស.២៣៨៩ កនុង្រសុក ៃសបៈយិន េខត្តទីបៈយិន ្របេទសភូម ។ 
េញម្របុស នយថួន  េញម្រសី នងេចង មនបងប្អូនចនួំន ៦ នក់ គឺ 
  ១.(មិន្របកដេឈម ះ អស់ជីវតិ ងំពីេកមង) 
  ២.្រពះញណធជេតថរ  
  ៣.នយែតកជ្វ  
  ៤.្រពះកុមរៈ 
  ៥.្រពះកិត្តិ 
  ៦.នងមយៈេល 
 កល្រពះេថរៈចុះចប់កេំណើ តមនបុព្វនិមតិ្តគួរអ ច រយ ស់ េពលគឺ មនពន្លឺ 
េកើតេឡើងអពីំេដើមអមពិលខងកនុងភូមិ ជះេឡើងេទកន់ កស េហើយធ្ល កចុ់ះមកចផំទះ 
េញមរបស់េ ក េហើយមនពន្លឺភ្លឺេ្រពង្រពតជះេចញពីផទះេទកន់ កស ។ ពួក 
ញតិបនេឃើញពន្លឺេនះេហើយ ក៏សនមតេឈម ះកុមរេនះថ ែតកខង មននយ័ថ េឡើង 
ខពស់   សេំ ដល់ មនកិត្តិស័ពទលបរឺនទឺកនុងករផ ព្វផ យ្រពះពុទធ សន ឲយចេ្រមើនរុង 
េរឿងតេទ ។  
 កល យុ្រគប ់១០ ឆន  ំេញមបននយំកេទេផញើជសិស របស់្រពះននទេតថរ ែដល 
មនកនុងភូមិេនះ ។ បនទ ប់មកបនសិក អកខរវធិី ករ ន សរេសរ ្រពមទងំបទសូធយមន្ត 
េផ ងៗ កនុងគមពរីនមកក រៈ និងគមពីរេ កនីតិជេដើម ។ 

ខ 



១ 

 ២.បព្វជជ  ព.ស.២៤០៤ បព្វជជ ជ មេណរ កល យុ ១៥ ឆន  ំកនុងវត្ត្របចភូំមិ 
មន្រពះននទេតថរជ្រពះឧបជឈយ៍ េ យមននមឆយថ ញណធជៈ ែ្របថ អនកមន 
បញញ ដ្៏របេសើរ១។  កលេនជ មេណរ ក៏បនសិក គមពរី មនកចច យនពយករណ៍ 
អភិធមមតថសងគហៈ មតិក ធតុកថ យមកៈ និងប ្ឋ ន ជត្រមេរៀនែដលបន្តមក ងំពី 
បុព្វ ចរយ ។  
 កល យុ ១៨ ឆន  ំបន ចកសិកខ បទ មកជឃ សចនួំន ៦ ែខ េ្រពះមិនចង ់
េរៀនសូធយ ។ តមក្រពះននទេតថរ និង្រពះធមម រេតថរបនពយយមអូសទញឲយមកបួសវញិ 
េ្រពះេឃើញថ េ កមនបញញ  ឈ្ល ស ងៃវ ពូែកច ំ និងឆប់យល់ ស់ ។ ែតេ ក 
បដិេសធមិនចង់បួសវញិេ ះ ។ េទើបបន្រពះេថរៈទងំពីរលួងេ មឲយបួសវញិ េដើមប ី
សិក េរៀនវជិជ េ ្រស្ត និងឆនទលកខណៈភូមជមួយនឹង្រពះគនធមេថរ េហើយកផ៏្ល ស់ 
ប្តូ រចិត្តលះឃ សេដើមបបួីសេរៀនវជិជ េ ្រស្ត ។ កលបួសម្តងេនះ មនឱកសសិក  
្រពះពុទធ សន មនសទធ  រកី យកនុងករសិក ្រពះបរយិត្ត ិនិងករបដិបត្តិ្រពះធម៌ រហូត 
ដ បដល់អស់ជីវតិ ។  
 ៣.ឧបសមប័ទ  សិក បរយិត្តិធម៌ ងំែតេនជ មេណរ រហូតដល់ព.ស.២៤១២ 
េទើបនិមន្តេទសិក ្រពះៃ្រតបិដក អដ្ឋកថ និងដកី កនុងវត្តម េជតិក ម ្រកុងមនទេល 
ែដល ជធនី របស់្របេទសភូម កនុងសម័យេនះ ។ វត្តេនះមនកិត្តិស័ពទលបរឺនទឺែផនកករ 
សិក គមពរី្រពះអភិធមម មន្រពះ្រគូេច សនមថ ្រពះសុទស នេតថរ ែដលជ ជ្រគូ 
របស់ក ្រតមិនដុង ែដលជក ្រត ថ បនទី្រកុងមនទេល (ព.ស.២៣៩៥-២៤២១) និង្រទ្រទង់ 
សមណស័ក្តពីិរតែំណង គឺ សុទស នវរធមម មិម ធមម ជធិ ជគុរុ និងសុទស នធជ-
អតុលធិបតិសិរបិវរម ធមម ជធិ ជគុរុ ។  
 ៤.ករសិក   ខណៈ ន ក់េនទីេនះ ្រពះញណធជៈបនសិក សូធយេរៀន 
្រពះវនិយបិដក និង្រពះអភិធមមបិដក ្រពមជមួយនឹងអដ្ឋកថអពីំ្រពះ្រគូេច ស និង 

                                                            

១ទេំនៀមជនជតិភូម កល បួសមិន្រតូវយកេឈម ះេនជ្រគហសថមកេ្របើេទៀតេទ ្រតូវកណំត់ 

េឈម ះជភ បលីមកេ្របើជនួំសវញិ ។  

គ 
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អពីំ្រពះបណ្ឌិ ចចេតថរ  ។ ្រពះេថរៈគងេ់នអស់ ១៦ ឆន  ំ ងំពីវស ដបូំងរហូតដល់វស ទី 
១៦ ជអនកសិក  ៩ ឆន  ំ និងជ្រគូបេ្រង ន ៧ ឆន  ំ និងបនទទួលតែំណងជ្រគូបេ្រង ន 
្រពះបរយិត្តិធមជ៌ន់ខពស់អពីំ ជសំ ក់កនុង ព.ស.២៤២០ ។  
 កល្រពះបទមិនដុង េរៀបចសំងគ យនជ្រមះ្រពះៃ្រតបិដក ជ្រគទី ៥ េ ថ 
បញចមសងគ យន េ យមន្រពះភិកខុចនួំន ២,៤០០ អងគ កនុង្រពះ ជ ងំ ទី្រកុងមនទេល 
ព.ស.២៤១៤ ។ ្រពះញណធជៈចូលរួមសងគ យនកនុងនមជអនកជនួំសវត្តម េជតិក- 
ម ែដលទទួលភរៈជអនក ្វ ធយយ្រពះអភិធមមបិដក និងជអនក ្វ ធយយគមពរីកថវតថុ  ។  

 េវ  ១៦ ឆន  ំ ែដល ន ក់េនកនុងវត្តម េជតិក ម   ខបដិបត្តិ្របចៃំថងែដលជ 
កិចចវត្ត គឺ្រពឹកេឡើងសំ តបនទប់ទឹក េបសបរេិវណវត្ត និងតមកល់ទឹកឆន់ស្រមប់្រពះភិកខុ  
សងឃ ។ ចរយិវត្តេនះ គួរជទីេគរព ប់ នដ៏ៃ្រកែលង ក្រមរកបន ស់ ។  
 ៥.តំែណងតនួទី  
  ក.ករ្រគប្់រគង      
 ្រពះញណធជៈបននិមន្តេទស្រមកេ់នេខត្តេមងយ្វ  កនុងៃថង ១៤ េកើត ែខមឃ 
ព.ស. ២៤២៥ ។ និមន្តេទគង់ទិសខងេកើតសទឹងស ្ល វតី ព.ស.២៤២៩ ខណៈែដលមន 
្រពះជនមបន ៤០ ឆន  ំ បនចត់ ងវត្តៃ្រពធឲំយេឈម ះថ ៃ្រពេលឌី ែដលឆង យពីេខត្ត 
េមងយ្វ េទទិសឦ ន ។ វត្តេលឌ ី មនន័យថ អនកែ្រស ង (េល=ែ្រស, ឌ=ី ង) 
េ្រពះអនក្រសុកនគំន េទ នៃ្រពេធ្វើែ្រសកនុងៃ្រពេនះេហើយនគំន ងវត្តេឡើង ។  
 ្រពះេថរៈេចញបណិ្ឌ បតចិញចឹ មភិកខុ មេណរកនុងវត្តជង ៥០ អងគ ្រតឹមែតមួយអងគ 
ឯង រហូតដល់ ១២ ឆន  ំ ។ េ្រកយនិមន្តមកពីបិណ្ឌ បត ែតងនិមន្តេទេបសសំ ត ន 
្រពះេចតិយសុតងបយិ និង្រពះេចតិយជេវសីេខង បនទ ប់មកេទតមកល់ទឹកឆន់ និង ង 
បនទបទឹ់កកនុងវត្តរបស់េ ក និងវត្តដៃទេទៀត ែដលមនេនកនុង្រកុងេមងយ្វ  ។ កលមន 
្រពះភិកខុដៃទមកជួប និងសូមអង្វរ្រពះេថរៈឲយឈប់កិចចវត្តេនះ ្រពះេថរៈតបថ ខញុំ្រពះ
ករ ុ  ជទសៈរបស្់របពនធកនូមក ប់ជតិមិនអស ់ ជតិេនះសមូជទសៈរបស ់
សងឃ ។  
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 ខ.គនថធរុៈ 
 ្រពះេថរៈបេ្រង នេវយយករណ៍បលី េ យចេំពះបទរូបសិទធិបករណ៍ ែដលរចន 
េ យ្រពះពុទធបបយិ ្របេទស្រសីលងក  កនុងវត្តរបស់េ កជ្របចឆំន  ំ និងបេ្រង នគមពរី្រពះ 
អភិធមម េ យចេំពះអភិធមមតថសងគហៈ ែដលសរុបេសចក្តីពីសុត្តន្តបិដក និងអភិធមមបិដក 
្រពមេ យ្រពះៃ្រតបិដក អដ្ឋកថ និងដកី ។   
 គ. បស នធរុៈ 
 ្រពះេថរៈចេ្រមើនកមម ្ឋ នជនិចច ងំែតផ្ល ស់មកគង់កនុងវត្តៃ្រពេលឌី តមកកល 
ព.ស.២៤៣៧ បននិមន្តេទនម ក រ ថ នទី្រពះពុទធ្រ ស់ដឹង្រតង់ម េពធិ៍ និង ថ នទី 
សខំន់ៗ ដៃទេទៀត កនុង្របេទសឥ ្ឌ  ។ កលនិមន្ត្រតឡប់មកវញិ មនចិត្តរកី យកនុង 
ភវន ងំពី ព.ស.២៤៣៨ជេដើមមក េ កែស្វងរកទីសងប់ ង ត់វេិវកស្រមក់កនុងៃ្រព 
េ្រចើនកែន្លងកនុង្របេទសភូម និងបេ្រង នកមម ្ឋ នដល់អនកេពញចិត្ត រហូតដល់ទីបផុំតៃន 
ជីវតិ ។ ្រគខ្លះ សែម្តងធមេ៌្របសពុទធបរស័ិទ កនុងេខត្តេផ ងៗ ទូទងំ្របេទស និងថ្វ យ្រទពយ 
ែដលេទសន៍ទងំអស់ដល់វត្តែដលបននិមន្តេទសែម្តងធម ៌ ។ ករសែម្តងធម៌េទៀតេ ត 
េ យចេំពះ្រពះអភិធមម និងករចេ្រមើនវបិស នជេគល ។  
 សននិ ្ឋ នថ ្រពះេថរៈជអនកសន បំរមីេដើមប្ីរ ស់ដងឹនូវអនុត្តរសមម សេមព ធិញញ ណ 
ជ្រពះពុទធបញញ ធិក ម្របកដកនុងគមពីរសទទនីតិសេងខប (ពកយចុង ខទី ៧ ) ែដលេ ក 
បនែតងទុក មនេសចក្តីថ សូមបនចក់ធ្លុះនូវភពជបញញ ធិក ជទីពឹងដល់ពួកជន ។  
 ឃ. ជជ ករ 
 ្រពះេថរៈបនែតងគមពីរ្រពះពុទធ សនជង ១០០ មុខ េ យមនេឈម ះខងចុង 
ថ ទីបនី (គមពីរអធិបបយ) មនទងំភ បលី និងភ ភូម ។ គមពីរបលី មន ៨ មុខគឺ 
 ព.ស. ២៤៤០ បរមតថទីបនី (គមពីរអធិបបយបរមតថធម៌ ) 
 ព.ស.២៤៤៦ និរុ ្តទីបនី (គមពីរអធិបបយេវយយករណ៍ ) 
 ព.ស.២៤៤៨ សមម ទិដ្ឋិទីបនី (គមពីរអធិបបយសមម ទិដ្ឋិ ែតងេដើមបឲីយពួកឱរ ៉ុប 
ែដល នបលីបន ចយល់េគលធម៌ែដលជពកយបេ្រង នកនុង្រពះពុទធ សន េ យ 
បញជូ នេទឲយសមគមបលីបករណ៍ ្របេទសអង់េគ្លស ។   
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  ព.ស.២៤៥៨ សនសមប ្តទីបនី (គមពីរអធិបបយវបុិលភពរបស់្រពះ សន 
្របគល់ឲយសមគមបលីបករណ៍ ្របេទសអង់េគ្លស) ។ 
 ព.ស.២៤៥៩ អនបុទីបនី (គមពីរអធិបបយបរមតថទីបនី) ។ 
 មិន្របកដឆន ែំតង ប ្ឋ នេុទទសទិបនី (គមពីរអធិបបយឧេទទសរបស់ប ្ឋ ន) ។ 
 មិន្របកដឆន ែំតង គរវ និចឆយ័ (គមពីរវនិិចឆ័យេរឿងេសចក្តីេគរព) ។ 
 មិន្របកដឆន ែំតង បញចងគទីបនី (គមពីរសែម្តងេរឿងអងគគុណ ៥ ្របករ) ។ 
 គមពីរទីបនី និងបទេសចក្តីវនិិចឆ័យដៃទៗ ែដលែតងជភ ភូមចតេ់បះពុមពេហើយ 
កនុងបចចុបបនន មន យេឈម ះនិងទីបនីែដលែតង ដូេចនះ ៖ 
  ព.ស.២៤២៣  បរមីទីបនី 
  ព.ស.២៤៣៤  បធនសតុ្តនិស យៈ 
  ព.ស.២៤៣៧  បេុ ្ណ ទកមម ្ឋ ន 
  ព.ស.២៤៣៧  លកខណទីបនី 
  ព.ស.២៤៣៧  ឧេបសថសីល និចឆយទីបនី 
  ព.ស.២៤៣៧  កមម ចទីបនី 
  ព.ស.២៤៣៨  កពយបដិចចសមបុបទ 
  ព.ស.២៤៤១  ជជ មគគទីបនី 
  ព.ស.២៤៤១  រេបៀបសិក របសវ់ត្តេលឌី 
  ព.ស.២៤៤១  ម សយនទីបនី 
  ព.ស.២៤៤២  និព្វ នទីបនី 
  ព.ស.២៤៤៣  ឧត្តមបរិុសទីបនី 
  ព.ស.២៤៤៤  បដិចចសមបុបទទីបនី 
  ព.ស.២៤៤៤  ធមមទីបនី 
  ព.ស.២៤៤៤  រទីបនី 
  ព.ស.២៤៤៤  អនត្តទីបនី 
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  ព.ស.២៤៤៦  បរមតថសេងខប (ែ្របគមពីរអភិធមមតថសងគៈជកពយភូម 
េដើមប ីឲយមនុស ទូេទងយទេនទញច្ំរពះអភិធមមបនងយ មនខេសចក្តី ៦៩០បទ) ។  
  ព.ស.២៤៤៦  នបនទីបនី 
  ព.ស.២៤៤៦  ចតសុចចទីបនី 
  ព.ស.២៤៤៦  កមម ្ឋ នទីបនី 
  ព.ស.២៤៤៧  ភវនទីបនី 
  ព.ស.២៤៤៧  េពធិបកិខយទីបនី 
  ព.ស.២៤៤៧  េ មនស ុេបកខ ទីបនី 
  ព.ស.២៤៤៧  និរុ ្តទីបនីនិស យៈ 
  ព.ស.២៤៤៧  សទទសេងខប 
  ព.ស.២៤៥០  សនទយជជទីបនី 
  ព.ស.២៤៥៣  ពន្លឺៃនបញញ  
  ព.ស.២៤៥៣  និយមទីបនី 
  ព.ស.២៤៥៧  បស នទីបនី 
  មិន្របកដឆន ែំតង  ធតកុមម ្ឋ នចបបថ់មី 
  មិន្របកដឆន ែំតង  អនត្តទីបនី 
  មិន្របកដឆន ែំតង  សចចតថទីបនី 
  មិន្របកដឆន ែំតង  មគគងគទីបនី 
  មិន្របកដឆន ែំតង  ទនទិទីបនី 
  មិន្របកដឆន ែំតង  សីល និចឆយ័ 
  មិន្របកដឆន ែំតង  េ គន្តរទីបនី (បភំ្លឺចេន្ល ះៃនេ គ) 
  មិន្របកដឆន ែំតង  ម សរណគមន ៍
 េ្រកពីេនះ ្រពះេថរៈេនសរេសរបទវនិិចឆ័យ និងបទតបបញ្ហ ចនួំនេ្រចើនជប់ទក ់
ទងជមួយេគលធម៌ ែដលជពកយបេ្រង នែដលសួរេ យជនជតិភូម និងជនបរេទស 
ដូច Rhys Davids ្របធនសមគមបលីបករណ៍ែដលបនបញជូ នេសចក្តីភ បលី 
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សួរេរឿង សញញ  និយម យមកៈ និងប ្ឋ ន ។ េ កបនតបពកយសួរទងំេនះ ជភ  
បលីេ យមនេឈម ះថ សញញ វសិ ជជន និយមវសិ ជជន យមកវសិ ជជន និងប ្ឋ ន-
វសិ ជជន ។ គមពីរទងំេនះ បនទទួលករេបះពុមពកនុង រ ររបស់សមគមបលីបករណ៍ 
(J.P.T.S.)កនុងរ ង គ.ស. ១៩១១-១៤ ។  
 គមពីរែដល្រពះ្រគូញណធជៈបនរចនេឡើង ្រតូវបនកត់្រ ជសិ ចរកឹនឹង 
ផទ ងំថម កនុងវត្តេលឌី ែដលមន្របកដចនួំនរហូតដល់េទ ១០១គមពីរ ។  
  ៦.សមណសក័ិ្ត 
 ព.ស.២៤៥៧   បនទទួលតែំណងអគគម បណ្ឌិ ត ។ 
 ព.ស.២៤៦៤   បនទទួលតែំណងបណ្ឌិ ត ខវណ្ណកមមពីម វទិយល័យ 
រងគួន ។  
  ៧.អនិចចធមម 
 ខងចុងជីវតិៃន្រពះ្រគូញណធជៈ េកើតេ គ ពធ្រពះេន្រតទងំពីរ េធ្វើឲយេ ក 
ងងឹតសូនយសុង (ខូចចកខុប ទ) កនុង្រពះជនម ៧៣ ឆន  ំ ។ កនុង្រពះជនម ៧៧ ឆន  ំ មុននឹង 
មរណភព ២ េម៉ង េ ក្រតូវករ ្ត ប់គមពីរម ប ្ឋ ន បញ្ហ រៈ ្របប់ឲយកូនសិស  

្វ ធយយ េទើបអនិចចធមមកនុងេខត្តបយនិមន កនុងៃថង អងគ រ ១៥ េកើត ែខ ឍ 
ព.ស.២៤៦៦ និងេវ  ១៤.៣០ នទី ។  
 មុនេវ អនិចចធមម និងេ្រកយេវ អនិចចធមម ែផនដីកេ្រមើកញប់ញ័រហូតដល់ ៣ 
ដង គួរជទីអ ច រយបផុំត េពលគឺ មុននឹងអនិចចធមម ១ ែខ េកើតែផនដីកេ្រមើកកេ្រកើកញប់ 
ញ័រ កនុងខណៈែដលេ កកពុំងឆន់ែត ។ ្រពះេថរៈបនេពលេទកូនសិស ថ េយើង 
សែម្តងធម៌កនុងមនុស េ ក លមមសមគួរេហើយ ដល់េវ នឹងេទសែម្តងធមដ៌ល់េទវ  
និង្រពហមទងំ យ ។ សូមបជីតិអនិចចធមមរបស់េ ក ក៏មនែផនដីរញជួ យញប់ញ័រកេ្រមើក 
ជ្រគទី ២ បនទ ប់ពី្រពះេថរៈបនអនិចចធមមចនួំន ៧ ៃថង ខណៈដែង្ហសពរបស់េ កេចញ 
ពីផទះនយល័ន ែដលជ ថ នទីរក េ គរបស់េ ក ដែង្ហេទកន់វត្តេលឌីស័នចង េខត្ត 
បយនិមន  ែផនដីរញជួ យញប់ញ័រកេ្រមើកជ្រគទី ៣ ។  
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 ខញុ ្ំរពះករុ  ខញុបំនសិក កនុងគមពរីេ គន្តរទីបនី និងម សរណគមន៍ ែដលជ 
ន ្រពះហស្តដ៏វចិិ្រតរបស់្រពះញណធជៈ េឃើញថ មន្របេយជន៍ដ៏ធេំធងបផុំតកនុង 

បចចុបបននេនះ និងបរេ ក ។ បចចុបបននេនះ ចជួយបេញច សភយន្ត យ ឧប្រទព ឧតបត 
ជងឺំេផ ងៗ និងនមំកនូវសិរសួីស្តី ។ បរេ កនឲំយបនបដិសនធិកនុងសួគ៌េទវេ ក និងជ 
ឧបនិស យ័រ ស់ខ្លួនេចញចកវដ្តទុកខ ។ មយង៉េទៀត ្រពះៃ្រតសរណគមនេ៍នះ ជអរយិ-

វតិ្តគិថ និងជបរមតថេវទ ែដលជខងេដើម ៃន្រពះៃ្រតបិដក ។ ដូចកនុង្រពះសុត្តន្ត- 
បិដក សុត្តនិបត ៥៤/១៤៥-៦ ្រពះពុទធជអមច ស់ ្រ ស់ជមួយនឹងសុនទរកិ្រពហមណ៍ថ 

្រពហមេ  ហិ េច ត្វំ ្រពូសិ  មញច  ្រពូសិ អ្រពហមណំ 
តំ តំ វតិ្តិ ំបុចឆ មិ   តិបទំ ចតុវសីតកខ រ ំ។ 

  េបើអនកនិយយថ ខ្លួនអនកជ្រពហមណ៍ េហើយនិយយថ  
  តថគត មិនែមនជ្រពហមណ៍េទ េ្រពះេហតុេនះ តថគត 
  សូមសួរ វតិ្តិគថ ែដលមនបទ ៣ និងពយងគ ២៤ នឹងអនក ។ 
 អដ្ឋកថ បរមតថេជតិក ៃនសុត្តនិបត ២៤/៣៧៧ បនពនយល់ថ ៖ 
 វតិ្តិគថែដល្រពះពុទធជអមច ស់ ្រទង់សំេ ដល់ គឺ អរយិ វតិ្តិគថែដលមន 
៣ បទ ។ កនុងបទនីមួយ ៗ មន ៨ ពយងគ រួមជ ២៤ ពយងគ ដូចគន  បនដល់ពកយថ  
  ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ 
   ធមមំ សរណំ គចឆ មិ  
  សងឃ ំសរណំ គចឆ ម ិ។ 
 ដូចមន ធកៈេពលទុកថ ៖  

ឯតថ ច ភគ  បរមតថេវទនំ តិណ្ណំ  បិដកនំ ទិភតំូ បរមតថ្រពហមេណហិ 
សព្វពុេទធហិ បកសិតំ អតថសមបននំ ពយញជនសមបននញច  ‘‘ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ, ធមមំ 
សរណំ គចឆ មិ, សងឃ ំសរណំ គចឆ មី’’តិ ឥមំ អរយិ វតិ្តិ ំសនធ យ បុចឆត ិ។  

កនុងទីេនះ ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រ ស់សួរដល់ វតិ្តិគថរបស់្រពះអរយិៈ គឺ ពុទធំ 
សរណំ គចឆ មិ, ធមមំ សរណំ គចឆ មិ, សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ែដលដល់្រពមេ យ 
អតថ និងពយញជនៈ ជចែំណកដបូំងរបស់្រពះៃ្រតបិដក ែដលជ្រពះេវទេ យបរមតថ ជ 
ចណុំចែដល្រពះពុទធ្រគប់អងគ ្រទង់ជ្រពហមណ៍បរមតថ បន្រ ស់ទុកដូេចនះ ។ 

ឈ 



12                                           

 សរុបេសចក្តីមក ្រពះៃ្រតសរណគមន៍េនះ ជគថែដលមនេឈម ះថ អរយិ- 
វតិ្តគិថ មន ៣ បទ និង ២៤ ពយងគ ។ ដូច្រពះសមម សមពុទធ ្រ ស់េរឿង វតិ្តិគថ 

ដល់េកណិយជដិលថ ៖   

អគគហុិត្តមុខ យញញ    វតិ្តី ឆនទេ  មុខំ 
ជ មុខំ មនុស នំ   នទីនំ គេ  មុខំ ។ 

នកខ ្ត នំ មុខំ ចេនទ    ទិេចច  តបតំ មុខំ 
បុញញំ  កងខមននំ   សេងឃ េវ យជតំ មុខំ១ ។ 

  យញញទងំ យមនករបូជេភ្លើងជ្របធន វតិ្តគិថជខងេដើម 
  ៃនេវទ ្រពះ ជជ្របធនៃនមនុស ទងំ យ គរជ្របធន 
   ៃនទេនទទងំ យ ។ ្រពះចនទជ្របធន ៃនផក យទងំ យ ្រពះ ទិតយ 
  ជ្របធន ៃនកេម្ដ ទងំ យ (យ៉ង មិញ) ្រពះសងឃជ្របធន 
   ៃនជនទងំ យ កលបូជ ្របថន នូវបុណយក៏យ៉ងេនះែដរ ។ 
 េ្រពះេហតុេនះ បនជគមពីរអភិធនបបទីបិក (គថទី ៤១៧ ) បនេពល 
កនុងេរឿងេនះថ ៖ 

 គយត្តិបបមុខំ ឆនទំ  ចតុវសីកខ រ ំតុ យ ំ 
 េវទនមទិភតំូ   វតិ្តី តិបទំ សិយ ។ 

   គយត្តជី្របមុខ (ជេដើម) េឈម ះថ ឆនទ ចែំណកគថ   
   ែដលមន ២៤ ពយងគ ែដលជខងេដើមរបស់្រពះេវទ គថេនះ 
    េឈម ះថ វតិ្ត ីែដលមន ៣ បទ ។ 
 េ យគុ នុភពៃនអរយិ វតិ្តិគថ ែដលជខងេដើមៃនបរមតថេវទេនះ ជ 
គថដស័៏ក្តិសិទធិ ចចម្លងសត្វឲយបនឆ្លងចកេ គគឺ គៈ េទសៈ និងេមហៈ ។ មនិែត 
ប៉ុេ ្ណ ះេទ ្រពះញណធជម េថរបនពិេ ធេឃើញ នុភពៃនគថេនះ ចមន 

                                                            

១ ខទុទក. សុត្ត. ៥៤/២០០ ។   

ញ 



១ 

នុភពដ៏ស័ក្តិសិទធិ ចកមច ត់នូវជងំឺេផ ងៗ មនជងំឺេកើតពីអេំពើធមប់ ប្រចប ថន់ 
ជេដើម េ យ្រគន់ែតចរនូវមន្តេនះ ក់កនុងទឹក េហើយយកមកពិ  ។ ខ្លួនខញុផំទ ល់ 
(ធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉) បនពិេ ធេឃើញជកែ់ស្តងចបស់នឹងែភនក េ យបនចរ 

ក់នឹង្រក សេហើយេសកគថេនះ ្រ ប់ែតបេនទ បង់មកធ្ល ក់សុទធែតខ្ល ញ់ ។ 
អរយិ វតិ្តិគថេនះ ពិតជអ ច រយ ស់ ។ អនក្របជញែខមរបុ ណបននគំន រកពិធីែក 
កុនេ គជងំឺ និងបេញច សឧតបតចៃ្រងេផ ងៗ បននគំន យកគថេនះេធ្វើជយ័ន្ត្រពះ 
ៃ្រតសរណគមន៍ខ្លះ ជយ័ន្តទងជ័យខ្លះ ជយ័ន្តបេញច សអន្ត យខ្លះ ។  
 យ័ន្ត្រពះៃ្រតសរណគមន៍ េ យ្រពះញណធជម េថរ 
   
  
  
 យក្រក សសសុទធ ឬបនទះសណំ េហើយទញចរជ ងកបួនទក  ពី ្ត មំកេឆ្វង 
បនទ ប់មកចរអរយិ វត្តគិថបញចុ ះ មលំ ប់គថ មនិែមន មលំ ប់ ងេនះ 
េទ ។ សូមបេីមធម៌ េមសងឃក៏ចរដូចគន  ។ រួចេហើយយកេទ្រ កំនុងផ្តឹលទឹកល្អ សូធយេសក 
អរយិ វតិ្តិគថេនះឲយបនេ្រចើនដង ឬដល់ ១០៨ ចប់កន់ែត្របេសើរ ។ កល ចប់ 
េ្រសចយកទឹកេនះពិ ចុះ ។ េទះជអេំពើធមប់ ថន់ភូតបិ ចយ៉ង ក៏បនជ 
សះេសប ើយ ។ ែត្រតូវេធ្វើ មលំ ប់ េបើមិន្រតឹម្រតូវេនះេទ មិនមន នុភពអ្វីេទ ។ 
 ករចុះយ័ន្តេនះ មនេមសូ្រតែដលេ្របើ្រគប់យ័ន្ត ។ ខ្លះក៏មនសូ្រត ពិេសសចេំពះ 
យ័ន្តេនះ ៗ មេកចិ ចរយនីមួយៗ ។ ដូេចន ះ ករចុះយ័ន្ត េទើប្រតូវពិចរ ឲយល្អិតថ 
គួរេ្របើសូ្រតមួយ  េទើបនឹងសមគួរដល់យ័ន្តេនះ ដូច យ័ន្ត ៤ ្រជុង ឬយ័ន្ត ៨ ្រជុង 
នឹងមនមុមទងំ ៤ និងមុមទងំ ៨ កលេវ ចុះសរៃសយ័ន្ត ្រតូវេពលសូ្រតថ  

៙ចតុេកណច ម យន្តំ សន្តំ វ្ិរកិងគេរ ។ ៚ 
ភវនចរសរៃសយ័ន្ត រហូតដល់មុមទីបញចប់ េហើយេទើបទញបន្ត ដល់េទចប់ 

មុមទងំ ៤ ឬទងំ ៨ ។ ែតកល  ក់ ច់ចេន្ល ះ ក ្ត ល ្រតូវសូធយេមសូ្រត 
បន្តេទៀតថ  
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៙សនធិយន្តំ សន្តំ វ្ិរកិងគេរ ។ ៚  
េនកនុងយ័ន្តខ្លះ មនសរៃសយ័ន្តឆ្លងេទមក េ ថ ឆ្អឹងយន័្ត ។ កលនឹងចុះ 

ឆ្អឹងយ័ន្តេនះ ្រតូវមនេមសូ្រតថ ៙ អដ្ឋយិន្តំ សន្តំ វ្ិរកិងគេរ ។ ៚  
ស្រមប់យ័ន្ត ៣ ្រជុង េវ ចុះ្រតូវេពលេមសូ្រតថ  
៙្រតីនិយន្តំ សន្តំ វ្ិរកិងគេរ ។ ៚ ឬ 
៙តិយន្តំ សន្តំ វ្ិរកិងគេរ ។៚  
យ័ន្តខ្លះ មនអកខរៈកនុងយ័ន្ត េវ ចុះអកខរៈេនះ េពលេមសូ្រតថ 
៙អកខ រយន្តំ ឧបបជជតិ ។ ចុះេហើយេពលេមសូ្រតថ ៙អកខ រយន្តំ សន្តំ 

វ្ិរកិងគេរ ។ ៚  
េបើជតួេលខ ឲយចុះថ  
៙េលខយន្តំ ឧបបជជតិ ។ ចុះេហើយេពលេមសូ្រតថ 
៙េលខយន្តំ សន្តំ វ្ិរកិងគេរ ។ ៚ 

  កល ចរចប ់ ្រតូវសូធយេមសូ្រតថ អនុបទិ ្ឋ ន ំ វុត្តេយគេ  សូ្រតឯ  
មិនបនសេ្រមចេហើយ ចរយគបបឲីយសេ្រមចេហើយ េ យសូ្រតេនះ ។  
 េហើយកណំតេ់ឈម ះយ័ន្តថ នមនំ សមេ  យុត្តេ ថ  រយុីត្តតថៈៃនយ័ន្តេនះ 
គបប ីឲយេឈម ះថ  (…) ។  

យន័្ត្រពះៃ្រតសរណគមនរ៍បសែ់ខមរបុ ណ 
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យន័្ត្រពះៃ្រតសរណគមនក៍រពរភយន្ត យ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 យ័ន្ត្រពះៃ្រតសរណគមន៍េនះ ចរ ក់កនុងផទះទុកេគរពបូជ នឹងមននូវសិរសួីស្តី 
បេញច សឧប្រទពចៃ្រង ឧតបតជងំឺេផ ងៗ នឹងមននឲំយបននូវេសចក្តីសុខ ម្របថន  ។ 
កលចរចប់ គបបសូីធយេសក្រពះៃ្រតសរណគមនឲ៍យបន ១០៨ ចប់ មនសទធ និងបញញ  
កនុង្រពះរតន្រត័យជបទ ្ឋ ន ។  

យន័្តេពធិបកខិយធម៌ 
 
 
 
 
 ច ្ត េ  សតបិប ្ឋ ន, ច ្ត េ  សមមបប ្ឋ ន, ច ្ត េ  ឥទធិបទ, 
បញចិ ្រនទិយនិ, បញច  ព និ, សត្ត េពជឈងគ និ, អដ្ឋ មគគងគ និ, នវ េ កុត្ត និ, 
ឯេក សមម សមពុ េទធ  ។ 
 េគលចរនិងអតថនយ័ 
 ្រតូវចរជែបបទកខិ វដ្ត មេគលបទសូ្រត មិនែមនចរ មលំ ប់ ងៃន 
ម ទក េនះេទ ។  
    -េលខ ៤ បនដល់  សតិបប ្ឋ ន ៤ 
 -េលខ ៤ បនដល់  សមមបប ្ឋ ន ៤ 

៤ ៥ ៨ 
 ៧ ១ ៤ 
៤ ៩ ៥ 

ពុ ទធំ ស រ ណំ គ ចឆ មិ
ទធំ ស រ ណំ គ ចឆ មិ  
ស រ ណំ គ ចឆ  មិ   
រ ណំ គ ចឆ  មិ    
ណំ គ ចឆ  មិ     
គ ចឆ  មិ      
ចឆ  មិ       
មិ        

មិ ចឆ គ ណំ រ ស ទធំ ពុ 
 មិ ចឆ គ ណំ រ ស ទធំ 
  មិ ចឆ  គ ណំ រ ស 
   មិ ចឆ  គ ណំ រ 
    មិ ចឆ  គ ណំ 
     មិ ចឆ  គ 
      មិ ចឆ  
       មិ 
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 -េលខ ៤ បនដល់ ឥទធិបទ ៤ 
 -េលខ ៥ បនដល់  ឥ្រនទិយ ៥ 
 -េលខ ៥ បនដល់ ពលៈ ៥ 
 -េលខ ៧ បនដល់ េពជឈងគៈ ៧ 
 -េលខ ៨ បនដល់ មគគ្របកបេ យអងគ ៨ 
 -េលខ ៩ បនដល់  េ កុត្តរធម ៌៩ 
 -េលខ ១ បនដល់  ្រពះសមម សមពុទធជបុគគលឯក ។  
 យ័ន្តេពធិបកខយិធម៌េនះ ជយ័ន្តពិេសស ស់ នឹងនមំកនូវភព្រតជក់្រតជុ ំ
សុខដុមរមយននិងសុភមងគល េធ្វើឲយធតុេដើរេសមើល្អ ចេ្របើបន្រគប់ជពូំក ម្របថន  ។  
 ខញុ ្ំរពះករុ  ខញុ  ំ ម ធមមភ ្ឌ គរិកៈ ៉ ន ់ ចន់ ែរន៉ សូមេពលពកយ 
េប្តជញ  ដូចតេទេនះ ៖ 

 बुदं्ध शरण ंग छािम।   ពទុធំ សរណំ គចឆ មិ ។ 

 धमर्ं शरणं ग छािम।   ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ 

 सघं ंशरणं ग छािम।    សងឃំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
 Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.  I take refuge in the Buddha. 
 Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. I take refuge in the Dharma. 
 Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.  I take refuge in the Sangha. 
 

  បុេញញនេនន បេបបមិ និព្វុ តឹ យវ វហំ 
  ឧបេជជយយ ំកុេល សុេទធ សេទធ អេឌ  មហទធេន ។ 
  េ យបុណយេនះ រហូតដល់ករបននូវ្រពះនិព្វ ន សូម 
  ឲយខញុ េំយនយកកេំណើ តកនុង្រតកូលដ៏បរសុិទធ មនសទធ  
  មន្រទពយសមបត្តិស្តុកស្តមភ ។  
  អេសសេទសភ សុ    ក សុ សក សុ ច 
  កុសេ  េ កបណ្ឌិ េចច ចណ្ឌ និមមទទេនសុ ច ។ 

 ចូរជអនកឈ្ល ស ងៃវកនុងភ ទងំអស់ កនុងសិលប ៍ ្រស្ត 
 ទងំអស់កនុង កលេ ក និងករញញីំនូវមនុស ពល ។ 
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  បិដេកសុ ច េវេទសុ  េនកពយករេណសុ ច 
  តកក ទសុី បនេញញសុ សេតថសុ ច វ ិ រេទ ។ 

 ជអនកែបកធ្ល យកនុង្រពះៃ្រតបដិក ្រពះេវទ គមពីរេវយយករណ៍ 
 ដ៏េ្រចើន តកក ្រស្តជេដើម និងគមពីរដៃទេទៀត ។ 

  កវ ីចគមេកវេិទ បរ ទបបមទទេន 
  ឯកស ុតិធេ  េនក- សហស នមប ិគនថេ  ។ 

 ជកវ្ីរទ្រទងប់រយិត្តិ សងកត់សងកិន ទៈអនកដៃទបន ច 
 ្រទ្រទង់ចគំមពីរេ្រចើនពន់កបល េ យករ ្ត ប់្រតឹមមួយដង ។ 

  គនថសតសហស មប ិ សុតមេត្តន ធរេយ 
  អតថពយញជនេ  ចបិ សហស នយេ បិ ច ។ 

 មួយេទៀត ជអនក្រទ្រទងគ់មពីរ ប់ែសនកបលេ យស័ពទនិង 
 អតថ  ច្រទ្រទង់ចគំមពីរេ្រចើនពនក់បល េ យករ ្ត ប់្រតឹម  
 មួយដង ។ 

  វ  សីហស  បកខិ ត្តំ យថ កញចនបតិយ 
  សិ េលេខវ េម និចចំ សព្វំ សុតំ ន នសេយ ។ 

 វតថុ ែដលខញុបំន ្ត ប់េហើយ កុវំនិស ដូចេ្របង ជសីហ៍ែដល 
 ក់ទុកកនុងថសមស ឬដូចវតថុ ែដលចរកឹទុកេលើផទ ងំសិ  ។ 

  មហិទធេិក ម េតេជ  កតញញូ  កុសេ  ពលី 
  ធិតមិ ជតិសមបេនន  ភេវយយ ំជតិជតិយ ំ។ 

 សូមឲយខញុមំនបញទធិេ្រចើន មនេតជះេ្រចើន ជមនុស កតញញូ  
 ឈ្ល សឆ្ល ត ងៃវ មនករបូជ មនចិត្តធងន់ បរបូិណ៌េ យ  
 ជតិ្រតកូល្រគប់ៗជតិ ។ 

  បេ បិ មំ ន ហឹេសយយ ន ហឹេសយយ ំបរមប ិ  
  អទេណ្ឌ ន អសេតថន ទេមយយ ំសព្វបណិេន ។ 

 សូមបអីនកដៃទ ចូរកុេំបៀតេបៀនខញុបំន ឬខញុ ចូំរកុេំបៀតេបៀនអនកដៃទ 
 សូមទូនម នសត្វទងំពួង េ យមិនមនដបំង និង ជញ  ។  
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  កុទិដ្ឋឹ បបមិត្តំ ច  ន េសេវយយ ំកុទចនំ 
  ហិតចេិត្តន ស ្ត នំ ភេណយយ ំមធុរ ំគិរ ំ។ 
  ខញុ ចូំរជអនកមនិេសពគប់មិ្រត ្រកក់ ែដលមនករេឃើញខុស 
  កនុងកល នីមួយេឡើយ ចូរេពលពកយដ៏ពីេ ះដល់ពួកសត្វ 
  េ យ្របថន នូវ្របេយជន៍ ។ 
  និបុណំ ទុទទសំ បញ្ហំ  េយន េកនចិ បុចឆិេ  
  មុហុេត្តន បកេសយយ ំ េ េសេន្ត  សកលំ បជ ំ។ 
  កលខញុមំនអនក សួរបញ្ហ ដ៏ល្អិតយល់បនេ យលបំក 
  គបបតីបបញ្ហ េនះវញិ្រតឹមែតមួយែភ្លត ញុងំជនេនះឲយរកី យ។ 
  អេតកិចឆ បិ េយ េ គ េត មយ េបកខិ តកខ េណ 
  និេស  ពយបគចឆន្តុ  ឧទពិនទូវ េបកខ េរ ។ 
  សូមបេី គ  ពយបលមិនជ េ គទងំេនះចូរវនិសេទ 
  ដូចតណំក់ទឹកេលើផក ឈូក កនុងខណៈែដលខញុសំម្លងឹ 
  េមើលប៉ុេ ្ណ ះ ។ 
  ទសិកសុត្តមត្តមប ិ យ ំកិញចិ  មម សន្តកំ 
  ជេចរបបយិ ស ្ត  អគគនិ ឧទេកន  ។ 
  សមបត្តិ មួយរបស់ខញុ  ំសូមប្ីរតឹមអេមបះជយសពំត់ 
  ចូរកុវំនិសេ យអនក្រគប់្រគង្របេទស េចរ ពួកសត្វមនិ 
  ជទី្រស ញ់ េភ្លើង ឬទឹក ។  
  ន វនិស ន្តុ  េម េភគ ម គយ្ហ ទុយ្ហ វុយ្ហន្តុ  
  េ គពយធន្ត យ តុ ន បេបបន្តុ  កទចិ មំ ។ 
   ្រទពយរបស់ខញុ  ំចូរកុវំបិត្តិ កុឲំយអនក្រគប្់រគង្របេទស េចរ ពួក 
  សត្វមិនជទី្រស ញ់ដេណ្តើ មយកេទ កុ្ំរតូវេភ្លើងេឆះ កុ្ំរតូវ 
  ទឹករ ត់យកេទ ចែំណកេ គពយធិ ចូរកុមំកដល់ខញុកំនុងកល 
  នីមួយេឡើយ ។  
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  េទ  មនុស  អសុ  គនធព្វ  យកខ រកខ  
  េតបិ មំ អនុរកខន្តុ   ភេវ សំសរេ  មម ។ 
  កលខញុ ្ំរ ច់កនុងភព េទវ  មនុស  អសុរ គនធព្វ យកខ 
  និង រកខទឹក ចូររក នូវខញុ  ំ។ 
  អទនិនំ បរទរ ំច   សុ បនំ វហឹិសនំ 
  អសចចំ សុបេិននបិ ន ភេណយយ ំកុទចនំ ។ 
  សូមឲយខញុ េំជៀសឲយផុតពីវតថុ ែដលេគមិនបនឲយ ភរយិរបស់អនក 
  ដៃទ ករផឹកសុ  ករេបៀតេបៀន ចូរកុនិំយយកុហកកនុងកល 
  នីមួយ សូមបេី យករយល់សប្តិ ។  

   បញច នន្តរយិ ំកមមំ  បញច ទុចចរតិមប ិច 
   មន បិ  ន ចិេន្តយយ ំ សព្វកលំ ឥេ  បរ ំ។ 
   ងំែតពីេនះេទ ខញុមំនិគបបគិីតេធ្វើអនន្តរយិកមម ៥ និង ទុចចរតិ ៥ 
   សូមបេី យចិត្តជនិចច ។  
   ន កេរយយ ំន កេរយយ ំ ន ចិេន្តយយ ំកុទចនំ 
   បបកំ អណុមត្តមប ិ តថ ទុកខំ  ច បណិន ំ។ 
   ខញុ មិំនគបបេីធ្វើ ឲយេធ្វើ ឬ្រតិះរះិនូវអេំពើ ្រកក់ សូមបតីិចតួចកនុង 
   កល នីមួយៗ និងមិនគបបេីធ្វើ ឲយេធ្វើ ឬ្រតិះរះិទុកខដល់ពួក 
   សត្វដូចគន  ។  
   និរេយ ច តិរចឆ េន  េបេត អសុរេយនិយ ំ
   យ ំច ទុកខំ  ច ត ំសព្វំ ន ផុេសយយ កុទចនំ ។ 
   ខញុ មិំនគបបបីនទទួលទុកខទងំពួងកនុងនរក តិរចឆ ន េ្របត និង 
   កេំណើ តអសុរកយកនុងកល នីមួយេឡើយ ។  
   យនិ សិបបនិ េ កសមឹ អណំុថូ និ វជិជេរ 
   និ សព្វ និ សបិបនិ សយ ំសិទធ  ភវន្តុ  េម ។ 
   សិលប ៍ ្រស្តតូចធំ មួយមនកនុងេ ក សិលប ៍ ្រស្តទងំេនះ 
   ចូរសេ្រមចដល់ខញុ  ំ។  

ថ 
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  បេូរ ្វ  េពធិសមភ េរ ពុេទធ  េហស  ំអនគេត 
  េទេស ្វ  ជន្តុ នំ ធមមំ បរូយិស  ំសិវ ំបទំ ។ 
  ខញុបំេំពញបរមីេពធិសមភ រេហើយ នឹង្រ ស់ដឹងជ្រពះពុទធកនុងអនគត 
  ្រគសែម្តងធម៌េ្របសសត្វេហើយ នឹងញុងំ្រពះនិព្វ នឲយេពញ ។ 
  បដិសនធិមនុសី េភគ សន បិដកត្តេយ 
  ទនសីលមយ បញញ  មម េ តុ ភ ភេវ ។ 
  ្រទពយរបស់មនុស ែដល្របកដកនុងខណៈបដិសនធិ សនកនុង្រពះៃ្រតបិដក 
  បញញ ែដលេកើតពីទននិងសីល ចូរមនដល់ខញុ ្ំរគប់ៗជតិ ។  
    អេនន េម សព្វភ ភេវសុ 
    ជតិស េ  សព្វគុណូបបេនន  
    ធេនន បុេញញន កុេលន ចេថ 
    ពុេទធ  ភវសិ មិ អនគេតសុ ។  
  េ យបុណយរបស់ខញុ  ំសូមឲយខញុជំអនករលឹកជតិបនកនុងភពតូចនិងភព 
  ធទំងំពួង បរបូិណ៌េ យគុណធម៌ទងំពួង និងបរបូិណ៌េ យ្រទពយ 
  បុណយ និងជត្ិរតកូល នឹង្រ ស់ដឹងជ្រពះពុទធកនុងអនគតកល ។ 
  សទធ សី ទិបញញ សិរធិិតិសតិម ចគេម ្ត ទយល 
  សេន្ត  ទេន្ត  សុចេិ ្ត  សកលវគិមេក ទស េនយយភិរេូប 
  េតជសិទធិ ច ជតសិ រមត ិសុវេច សុស េ នន្តេភេគ 
  សទធេមម េយវ េ  ភវតុ ភ ភេវ បបុេណ យវ េពធ ឹ។  
  ខញុសូំមមនសទធ  សីល ជេដើម បញញ  សិរ ីមនចិត្តធងន់ និងសត ិមនករ 
  បរចិច គ េម ្ត  និងេពញេ យករុ  ជអនកសងប់ ទូនម នខ្លួន មនចតិ្ត 
  ្អ ត ្របសចកអេំពើ ្រកក់ទងំពួង មនរូប្រសស់ ្អ ត ជអនកសេ្រមច 
  េតជះ មនបញញ រលឹកជតិបន ្របេ ងយ មនសេំឡងពីេ ះ មន 
  េភគ្រទពយបរបូិណ៌្រគប់្រគន់ ចូរមននូវ្រពះសទធមមជទីពឹង្រគប់ៗ ជតិ 
  រហូតដល់បនសេ្រមចនូវេពធិញញ ណ ។  

ម ធមមភ ្ឌ គរិកៈ ធមម ននទ ៉ ន ់ចន់ ែរន៉ 
 

ទ 
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ម សរណគមន ៍

នេម តស  ភគវេ  អរហេ  សមម សមពុទធស  ។ 
ម សរណគមនបលិ-ែ្រប 

 ក.  អជជតេគគ បណុេបតំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជេដើមេរៀងេទ ។ 
  អជជតេគគ បណុេបតំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជេដើមេរៀងេទ ។ 
  អជជតេគគ បណុេបតំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជេដើមេរៀងេទ ។ 
 ខ. ទុតិយមប ិអជជតេគគ បណុេបតំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជេដើមេរៀងេទ 
ជគ្រមប់ពីរដងផង ។ 
  ទុតិយមប ិអជជតេគគ បណុេបតំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជេដើមេរៀងេទ 
ជគ្រមប់ពីរដងផង ។ 
  ទុតិយមប ិអជជតេគគ បណុេបតំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជេដើមេរៀង 
េទ ជគ្រមប់ពីរដងផង ។ 
 គ. តតិយមប ិអជជតេគគ បណុេបតំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជេដើមេរៀងេទ 
ជគ្រមប់បីដងផង ។ 
  តតិយមប ិអជជតេគគ បណុេបតំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជេដើមេរៀងេទ 
ជគ្រមប់បីដងផង ។ 
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  តតិយមប ិអជជតេគគ បណុេបតំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជេដើមេរៀង 
េទ ជគ្រមប់បីដងផង ។ 
 ឃ. ភវបរយិន្តំ អជជតេគគ បណុេបតំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជេដើមេរៀងេទ 
អស់ទីបផុំតៃនភព ។ 
  ភវបរយិន្តំ អជជតេគគ បណុេបតំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជេដើមេរៀងេទ 
អស់ទីបផុំតៃនភព ។ 
  ភវបរយិន្តំ អជជតេគគ បណុេបតំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជេដើមេរៀង 
េទ អស់ទីបផុំតៃនភព ។ 
 ង. អត្តភវបរយិន្តំ អជជតេគគ បណុេបត ំ ពុទធ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះ 
ករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជេដើម 
េរៀងេទ អស់ទីបផុំតៃនអត្តភព ។  
  អត្តភវបរយិន្តំ អជជតេគគ បណុេបត ំធមម ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះ 
ករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជេដើម 
េរៀងេទ អស់ទីបផុំតៃនអត្តភព ។  
  អត្តភវបរយិន្តំ អជជតេគគ បណុេបត ំសងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះ 
ករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះ 
ជេដើមេរៀងេទ អស់ទីបផុំតៃនអត្តភព ។ 
 ច. កយបរយិន្តំ អជជតេគគ បណុេបតំ ពុទធំ សរណំ គចឆ ម ិ ។ ខញុ ្ំរពះ 
ករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជេដើម 
េរៀងេទ អស់ទីបផុំតៃនកយ ។ 
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  កយបរយិន្តំ អជជតេគគ បណុេបតំ ធមមំ សរណំ គចឆ ម ិ ។ ខញុ ្ំរពះ 
ករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជេដើម 
េរៀងេទ អស់ទីបផុំតៃនកយ ។ 
  កយបរយិន្តំ អជជតេគគ បណុេបតំ សងឃ ំសរណំ គចឆ ម ិ។ ខញុ ្ំរពះ 
ករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះ 
ជេដើម េរៀងេទ អស់ទីបផុំតៃនកយ ។ 
 ឆ. អងគបរយិន្តំ អជជតេគគ បណុេបត ំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះ 
ករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជេដើម 
េរៀងេទ អស់ទីបផុំតៃនអវយវៈ ។ 
  អងគបរយិន្តំ អជជតេគគ បណុេបត ំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះ 
ករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជេដើម 
េរៀងេទ អស់ទីបផុំតៃនអវយវៈ ។ 
  អងគបរយិន្តំ អជជតេគគ បណុេបតំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះ 
ករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជ 
េដើមេរៀងេទ អស់ទីបផុំតៃនអវយវៈ ។ 
 ជ. ជីវតិបរយិន្តំ អជជតេគគ បណុេបត ំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះ 
ករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជេដើម 
េរៀងេទ អស់ទីបផុំតៃនជីវតិ ។ 
  ជីវតិបរយិន្តំ អជជតេគគ បណុេបត ំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះ 
ករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជេដើម 
េរៀងេទ អស់ទីបផុំតៃនជីវតិ ។ 
  ជីវតិបរយិន្តំ អជជតេគគ បណុេបត ំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះ 
ករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក េសមើេ យជីវតិកនុងកលមនៃថងេនះជ 
េដើមេរៀងេទ អស់ទីបផុំតៃនជីវតិ ។ 
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សចចវណ្ណនប ម 
ក.សចចបដេិវធ 

 ១. ចតុសចចបដិេវធបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករចក់ធ្លុះនូវសចចៈ ៤  ។ 
 ២. ចតុសចចបដិេវធបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករចក់ធ្លុះនូវសចចៈ ៤  ។ 
 ៣. ចតុសចចបដិេវធបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករចក់ធ្លុះនូវសចចៈ ៤  ។ 

១.ទុកខសចចបដិេវធ 
 ៤. ទុកខសចចបដិេវធបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករចក់ធ្លុះនូវទុកខសចចៈ ។ 
 ៥. ទុកខសចចបដិេវធបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករចក់ធ្លុះនូវទុកខសចចៈ ។ 
 ៦. ទុកខសចចបដិេវធបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករចកធ់្លុះនូវទុកខសចចៈ ។ 

២.សមុទយសចចបដិេវធ 
 ៧. សមុទយសចចបដិេវធបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករចក់ធ្លុះនូវសមុទយសចចៈ ។ 
 ៨. សមុទយសចចបដិេវធបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករចក់ធ្លុះនូវសមុទយសចចៈ ។ 
 ៩. សមុទយសចចបដិេវធបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករចក់ធ្លុះនូវសមុទយសចចៈ ។ 

៣.និេ ធសចចបដិេវធ 
 ១០. និេ ធសចចបដិេវធបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករចក់ធ្លុះនូវនិេ ធសចចៈ ។ 
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 ១១. និេ ធសចចបដិេវធបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករចក់ធ្លុះនូវនិេ ធសចចៈ ។ 
 ១២. និេ ធសចចបដិេវធបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករចក់ធ្លុះនូវនិេ ធសចចៈ ។ 

៤.មគគសចចបដិេវធ 
 ១៣. មគគសចចបដិេវធបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករចក់ធ្លុះនូវមគគសចចៈ ។ 
 ១៤. មគគសចចបដិេវធបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករចក់ធ្លុះនូវមគគសចចៈ ។ 
 ១៥. មគគសចចបដិេវធបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករចក់ធ្លុះនូវមគគសចចៈ ។ 

សចចវណ្ណន និដ្ឋិ  
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ទុកខសចចវណ្ណន  
ខនធវណ្ណនប ម 
ខ.ទុកខសចចបរញិញ  

 ១. ទុកខសចចបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខសចចៈ ។ 
 ២. ទុកខសចចបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខសចចៈ ។ 
 ៣. ទុកខសចចបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ ម ិ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់ វ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខសចចៈ ។ 

បញចកខនធទុកខបរញិញ  
 ៤. បញចកខនធទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងបញចកខនធ ។ 
 ៥. បញចកខនធទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងបញចកខនធ ។ 
 ៦. បញចកខនធទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងបញចកខនធ ។ 

១.របូកខនធទុកខបរញិញ  
 ៧. របូកខនធទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងរូបកខនធ ។ 
 ៨. របូកខនធទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងរូបកខនធ ។ 
 ៩. របូកខនធទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងរូបកខនធ ។ 

២.េវទនកខនធទុកខបរញិញ  
 ១០. េវទនកខនធទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងេវទនកខនធ ។ 
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 ១១. េវទនកខនធទុកខបរញិញ បរយិន្ត ំធមម ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងេវទនកខនធ ។ 
 ១២. េវទនកខនធទុកខបរញិញ បរយិន្ត ំសងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងេវទនកខនធ ។ 

៣.សញញ កខនធទុកខបរញិញ  
 ១៣. សញញ កខនធទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ ម ិ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងសញញ កខនធ ។ 
 ១៤. សញញ កខនធទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមម ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងសញញ កខនធ ។ 
 ១៥. សញញ កខនធទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងសញញ កខនធ ។ 

៤.សងខ រកខនធទុកខបរញិញ  
 ១៦. សងខ រកខនធទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងសងខ រកខនធ ។ 
 ១៧. សងខ រកខនធទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមម ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងសងខ រកខនធ ។ 
 ១៨. សងខ រកខនធទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងសងខ រកខនធ ។ 

៥.វញិញ ណកខនធទុកខបរញិញ  
 ១៩. វញិញ ណកខនធទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងវញិញ ណកខនធ។ 
 ២០. វញិញ ណកខនធទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងវញិញ ណកខនធ។ 
 ២១. វញិញ ណកខនធទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងវញិញ ណកខនធ។ 

ខនធវណ្ណន និដ្ឋិ  



8                                          ម សរណគមនបលិ-ែ្រប 

យតនវណ្ណនប ម 
គ. យតនទុកខបរញិញ  

 ១. ទ្វ ទ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុង យតនៈ១២។ 
 ២. ទ្វ ទ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ ម ិ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុង យតនៈ១២។ 
 ៣. ទ្វ ទ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុង យតនៈ១២។ 

១.ចកខ យតនទុកខបរញិញ  
 ៤. ចកខ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងចកខ យតនៈ។ 
 ៥. ចកខ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងចកខ យតនៈ។ 
 ៦. ចកខ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងចកខ យតនៈ។ 

២.េ យតនទុកខបរញិញ  
 ៧. េ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងេ យតនៈ។ 
 ៨. េ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងេ យតនៈ។ 
 ៩. េ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងេ យតនៈ។ 

៣.ឃនយតនទុកខបរញិញ  
 ១០. ឃនយតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងឃនយតនៈ។ 
 ១១. ឃនយតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងឃនយតនៈ។ 
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 ១២. ឃនយតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងឃនយតនៈ។ 

៤.ជិ ្ហ យតនទុកខបរញិញ  
 ១៣. ជិ ្ហ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងជិ ្ហយតនៈ។ 
 ១៤. ជិ ្ហ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងជិ ្ហយតនៈ។ 
 ១៥. ជិ ្ហ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងជិ ្ហយតនៈ។ 

៥.កយយតនទុកខបរញិញ  
 ១៦. កយយតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងកយយតនៈ។ 
 ១៧. កយយតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងកយយតនៈ។ 
 ១៨. កយយតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដងឹនូវទុកខកនុងកយយតនៈ។ 

៦.មនយតនទុកខបរញិញ  
 ១៩. មនយតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងមនយតនៈ។ 
 ២០. មនយតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមម ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងមនយតនៈ។ 
 ២១. មនយតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងមនយតនៈ។ 

៧.របូយតនទុកខបរញិញ  
 ២២. របូយតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងរូបយតនៈ។ 
 ២៣. របូយតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមម ំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងរូបយតនៈ។ 
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 ២៤. របូយតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងរូបយតនៈ។ 

៨.សទទ យតនទុកខបរញិញ  
 ២៤. សទទ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងសទទ យតនៈ។ 
 ២៥. សទទ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងសទទ យតនៈ។ 
 ២៦. សទទ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងសទទ យតនៈ។ 

៩.គនធ យតនទុកខបរញិញ  
 ២៧. គនធ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងគនធ យតនៈ។ 
 ២៨. គនធ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងគនធ យតនៈ។ 
 ២៩. គនធ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងគនធ យតនៈ។ 

១០.រ យតនទុកខបរញិញ  
 ៣០. រ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្ត ំ ពុទធ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងរ យតនៈ។ 
 ៣១. រ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្ត ំ ធមម ំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងរ យតនៈ។ 
 ៣២. រ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្ត ំសងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងរ យតនៈ។ 

១១.េផដ្ឋព្វ យតនទុកខបរញិញ  
 ៣៣. េផដ្ឋព្វ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងេផដ្ឋព្វ យតនៈ។ 
 ៣៤. េផដ្ឋព្វ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងេផដ្ឋព្វ យតនៈ។ 
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 ៣៥. េផដ្ឋព្វ យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងេផដ្ឋព្វ យតនៈ។ 

១២.ធមម យតនទុកខបរញិញ  
 ៣៦. ធមម យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងធមម យតនៈ។ 
 ៣៧. ធមម យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងធមម យតនៈ។ 
 ៣៨. ធមម យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងធមម យតនៈ។ 

យតនវណ្ណន និដ្ឋិ  ។ 
ធតុវណ្ណនប ម 
ឃ.ធតុទុកខបរញិញ  

 ១. អ ្ឋ រសធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងធតុ ១៨ ។ 
 ២. អ ្ឋ រសធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងធតុ ១៨ ។ 
 ៣. អ ្ឋ រសធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងធតុ ១៨ ។ 

១.ចកខុ ធតុទុកខបរញិញ  
 ៤. ចកខុ ធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងចកខុធតុ។ 
 ៥. ចកខុ ធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំតដឹ់ងនូវទុកខកនុងចកខុធតុ។ 
 ៦. ចកខុ ធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូម ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងចកខុធតុ។ 

២.េ តធតុទុកខបរញិញ  
 ៧. េ តធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូម ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងេ តធតុ។ 
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 ៨. េ តធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូម ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងេ តធតុ។ 
 ៩. េ តធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូម ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងេ តធតុ។ 

៣.ឃនធតុទុកខបរញិញ  
 ១០. ឃនធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូម ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងឃនធតុ។ 
 ១១. ឃនធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូម ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងឃនធតុ។ 
 ១២. ឃនធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូម ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងឃនធតុ។ 

៤.ជិ ្ហ ធតុទុកខបរញិញ  
 ១៣. ជិ ្ហ ធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងជិ ្ហធតុ។ 
 ១៤. ជិ ្ហ ធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមម ំសរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំតដឹ់ងនូវទុកខកនុងជិ ្ហធតុ។ 
 ១៥. ជិ ្ហ ធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូម ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងជិ ្ហធតុ។ 

៥.កយធតុទុកខបរញិញ  
 ១៦. កយធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូម ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងកយធតុ។ 
 ១៧. កយធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងកយធតុ។ 
 ១៨. កយធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ ម ិ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូម ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងកយធតុ។ 

៦.របូធតុទុកខបរញិញ  
 ១៩. របូធតុទុកខបរញិញ បរយិន្ត ំ ពុទធ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងរូបធតុ។ 
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 ២០. របូធតុទុកខបរញិញ បរយិន្ត ំធមម ំសរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំតដឹ់ងនូវទុកខកនុងរូបធតុ។ 
 ២១. របូធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងរូបធតុ។ 

៧.សទទធតុទុកខបរញិញ  
 ២២. សទទធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងសទទធតុ។ 
 ២៣. សទទធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំតដឹ់ងនូវទុកខកនុងសទទធតុ។ 
 ២៤. សទទធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូម ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងសទទធតុ។ 

៨.គនធធតុទុកខបរញិញ  
 ២៥. គនធធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងគនធធតុ។ 
 ២៦. គនធធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំតដឹ់ងនូវទុកខកនុងគនធធតុ។ 
 ២៧. គនធធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូម ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងគនធធតុ។ 

៩.រសធតុទុកខបរញិញ  
 ២៨. រសធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងរសធតុ។ 
 ២៩. រសធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមម ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំតដឹ់ងនូវទុកខកនុងរសធតុ។ 
 ៣០. រសធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូម ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំតដ់ឹងនូវទុកខកនុងរសធតុ។ 

១០.េផដ្ឋព្វធតុទុកខបរញិញ  
 ៣១. េផដ្ឋព្វធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូម ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងេផដ្ឋព្វធតុ។ 
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 ៣២. េផដ្ឋព្វធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូម ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងេផដ្ឋព្វធតុ។ 
 ៣៣. េផដ្ឋព្វធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូម ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងេផដ្ឋព្វធតុ។ 

១១.ចកខុ វញិញ ណធតុទុកខបរញិញ  
 ៣៤. ចកខុ វញិញ ណធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ ម។ិ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូម ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងចកខុ វញិញ ណធតុ។ 
 ៣៥. ចកខុ វញិញ ណធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូម ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងចកខុ វញិញ ណធតុ។ 
 ៣៦. ចកខុ វញិញ ណធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ ម។ិ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងចកខុ វញិញ ណធតុ។ 

១២.េ តវញិញ ណធតុទុកខបរញិញ  
 ៣៧. េ តវញិញ ណធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ ម ិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុង 
េ តវញិញ ណធតុ។ 
 ៣៨. េ តវញិញ ណធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុង 
េ តវញិញ ណធតុ។ 
 ៣៩. េ តវញិញ ណធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងេ តវញិញ ណធតុ។ 

១៣.ឃនវញិញ ណធតុទុកខបរញិញ  
 ៤០. ឃនវញិញ ណធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុង 
ឃនវញិញ ណធតុ។ 
 ៤១. ឃនវញិញ ណធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមម ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុង 
ឃនវញិញ ណធតុ។ 
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 ៤២. ឃនវញិញ ណធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងឃនវញិញ ណធតុ ។ 

១៤.ជិ ្ហ វញិញ ណធតុទុកខបរញិញ  
 ៤៣. ជិ ្ហ វញិញ ណធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុង 
ជិ ្ហ វញិញ ណធតុ។ 
 ៤៤. ជិ ្ហ វញិញ ណធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុង 
ជិ ្ហ វញិញ ណធតុ ។ 
 ៤៥. ជិ ្ហ វញិញ ណធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងជិ ្ហ វញិញ ណធតុ ។ 

១៥.កយវញិញ ណធតុទុកខបរញិញ  
 ៤៦. កយវញិញ ណធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុង 
កយវញិញ ណធតុ ។ 
 ៤៧. កយវញិញ ណធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុង 
កយវញិញ ណធតុ ។ 
 ៤៨. កយវញិញ ណធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងកយវញិញ ណធតុ ។ 

១៦.មេនធតុទុកខបរញិញ  
 ៤៩. មេនធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងមេនធតុ។ 
 ៥០. មេនធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងមេនធតុ ។ 
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 ៥១. មេនធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងមេនធតុ ។ 

១៧.មេនវញិញ ណធតុទុកខបរញិញ  
 ៥២. មេនវញិញ ណធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ ម ិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងមេនវញិញ ណធតុ ។ 
 ៥៣. មេនវញិញ ណធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមម ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងមេនវញិញ ណធតុ ។ 
 ៥៤. មេនវញិញ ណធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងមេនវញិញ ណធតុ ។ 

១៨.ធមមធតុទុកខបរញិញ  
 ៥៥. ធមមធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងធមមធតុ ។ 
 ៥៦. ធមមធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមម ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងធមមធតុ ។ 
 ៥៧. ធមមធតុទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងធមមធតុ ។ 

ធតុវណ្ណន និដ្ឋិ  ។ 
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បដិចចសមុបបទវណ្ណនប ម 
ង.បដិចចសមុបបទទុកខបរញិញ  

 ១. បដិចចសមុបបទទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងបដិចចសមុបបទ ។ 
 ២. បដិចចសមុបបទទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងបដិចចសមុបបទ ។ 
 ៣. បដិចចសមុបបទទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងបដិចចសមុបបទ ។ 

១.អវជិជ ទុកខបរញិញ  
 ៤. អវជិជ ទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងអវជិជ  ។ 
 ៥. អវជិជ ទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមម ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងអវជិជ  ។ 
 ៦. អវជិជ ទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងអវជិជ  ។ 

២.សងខ រទុកខបរញិញ  
 ៧. អវជិជ បចចយ សងខ រទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងសងខ រ េ្រពះអវជិជ ជបចច័យ ។ 
 ៨. អវជិជ បចចយ សងខ រទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមម ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងសងខ រ េ្រពះអវជិជ ជបចច័យ ។ 
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 ៩. អវជិជ បចចយ សងខ រទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងសងខ រ េ្រពះអវជិជ ជបចច័យ ។ 

៣.វញិញ ណទុកខបរញិញ  
 ១០. សងខ របបចចយ វញិញ ណទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងវញិញ ណ េ្រពះសងខ រជបចច័យ ។ 
 ១១. សងខ របបចចយ វញិញ ណទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងវញិញ ណ េ្រពះសងខ រជបចច័យ ។ 
 ១២. សងខ របបចចយ វញិញ ណទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងវញិញ ណ េ្រពះសងខ រជបចច័យ ។ 

៤.នមរបូទុកខបរញិញ  
 ១៣. វញិញ ណបបចចយ នមរបូទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធ ំសរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងនមរូប េ្រពះវញិញ ណជបចច័យ ។ 
 ១៤. វញិញ ណបបចចយ នមរបូទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមម ំសរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងនមរូប េ្រពះវញិញ ណជបចច័យ ។ 
 ១៥. វញិញ ណបបចចយ នមរបូទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងនមរូប េ្រពះវញិញ ណជបចច័យ ។ 

៥.ស យតនទុកខបរញិញ  
 ១៦. នមរបូបបចចយ ស យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករ 
កណំត់ដឹងនូវទុកខ កនុងស យតនៈ េ្រពះនមរូបជបចច័យ ។ 
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 ១៧. នមរបូបបចចយ ស យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករ 
កណំត់ដឹងនូវទុកខ កនុងស យតនៈ េ្រពះនមរូបជបចច័យ ។ 
 ១៨. នមរបូបបចចយ ស យតនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករ 
កណំត់ដឹងនូវទុកខ កនុងស យតនៈ េ្រពះនមរូបជបចច័យ ។ 

៦.ផស ទុកខបរញិញ  
 ១៩. ស យតនបបចចយ ផស ទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងផស ៈ េ្រពះស យតនៈជបចច័យ ។ 
 ២០. ស យតនបបចចយ ផស ទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងផស ៈ េ្រពះស យតនៈជបចច័យ ។ 
 ២១. ស យតនបបចចយ ផស ទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងផស ៈ េ្រពះស យតនៈជបចច័យ ។  

៧.េវទនទុកខបរញិញ  
 ២២. ផស បបចចយ េវទនទុកខបរញិញ បរយិន្ត ំ ពុទធ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងេវទន េ្រពះផស ៈជបចចយ័ ។ 
 ២៣. ផស បបចចយ េវទនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមម ំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងេវទន េ្រពះផស ៈជបចចយ័ ។ 
 ២៤. ផស បបចចយ េវទនទុកខបរញិញ បរយិន្ត ំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងេវទន េ្រពះផស ៈជបចចយ័ ។ 
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៨.ត ្ហ ទុកខបរញិញ  

 ២៥. េវទនបចចយ ត ្ហ ទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងត ្ហ  េ្រពះេវទនជបចច័យ ។ 
 ២៦. េវទនបចចយ ត ្ហ ទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងត ្ហ  េ្រពះេវទនជបចច័យ ។ 
 ២៧. េវទនបចចយ ត ្ហ ទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងត ្ហ  េ្រពះេវទនជបចច័យ ។ 

៩.ឧបទនទុកខបរញិញ  
 ២៨. ត ្ហ បចចយ ឧបទនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងឧបទន េ្រពះត ្ហ ជបចច័យ ។ 
 ២៩. ត ្ហ បចចយ ឧបទនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងឧបទន េ្រពះត ្ហ ជបចច័យ ។ 
 ៣០. ត ្ហ បចចយ ឧបទនទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងឧបទន េ្រពះត ្ហ ជបចច័យ ។ 

១០.ភវទុកខបរញិញ  
 ៣១. ឧបទនបបចចយ ភវទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងភព េ្រពះឧបទនជបចច័យ ។ 
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 ៣២. ឧបទនបបចចយ ភវទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមម ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងភព េ្រពះឧបទនជបចច័យ ។ 
 ៣៣. ឧបទនបបចចយ ភវទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងភព េ្រពះឧបទនជបចច័យ ។ 

១១.ជតិទុកខបរញិញ  
 ៣៤. ភវបបចចយ ជតិទុកខបរញិញ បរយិន្ត ំ ពុទធ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងជតិ េ្រពះភពជបចច័យ ។ 
 ៣៥. ភវបបចចយ ជតិទុកខបរញិញ បរយិន្ត ំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងជតិ េ្រពះភពជបចច័យ ។ 
 ៣៦. ភវបបចចយ ជតិទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងជតិ េ្រពះភពជបចច័យ ។ 

១២.ជ មរណទុកខបរញិញ  
 ៣៧. ជតិបបចចយ ជ មរណទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងជ និងមរណៈ េ្រពះជតិជបចចយ័ ។ 
 ៣៨. ជតិបបចចយ ជ មរណទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងជ និងមរណៈ េ្រពះជតិជបចចយ័ ។ 
 ៣៩. ជតិបបចចយ ជ មរណទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខ 
កនុងជ និងមរណៈ េ្រពះជតិជបចចយ័ ។ 

១៣.េ កទិទុកខបរញិញ  
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 ៤០. េ កបរេិទវទុកខ េទមនស ឧបយសទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ 
សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំត 
ៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងេសចក្តីេ ក ខ កឹខ ួល ្រពួច តូចចិត្ត និងចេង្អ តចង្អល់ចិត្ត 
(េ្រពះជតិជបចច័យែដរ) ។ 
 
 ៤១. េ កបរេិទវទុកខ េទមនស ឧបយសទុកខបរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ 
សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំត 
ៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងេសចក្តីេ ក ខ កឹខ ួល ្រពួច តូចចិត្ត និងចេង្អ តចង្អល់ចិត្ត 
(េ្រពះជតិជបចច័យែដរ) ។ 
 ៤២. េ កបរេិទវទុកខ េទមនស ឧបយសទុកខបរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំ
សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំត 
ៃនករកណំត់ដឹងនូវទុកខកនុងេសចក្តីេ ក ខ កឹខ ួល ្រពួច តូចចិត្ត និងចេង្អ តចង្អល់ចិត្ត 
(េ្រពះជតិជបចច័យែដរ) ។ 

១៤.ទុកខកខនធបរញិញ  
 ៤៣. ឯវេមតស  េកវលស  ទុកខកខនធស   បរញិញ បរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំត ៃនករកណំត់ 
ដឹងនូវកងទុកខទងំអស់េនះ មនេ យ្របករដូេចនះ ។   
 ៤៤. ឯវេមតស  េកវលស  ទុកខកខនធស  បរញិញ បរយិន្តំ ធមមំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំត ៃនករកណំត់ 
ដឹងនូវកងទុកខទងំអស់េនះ មនេ យ្របករដូេចនះ ។   
 ៤៤. ឯវេមតស  េកវលស  ទុកខកខនធស  បរញិញ បរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ 
គចឆ ម ិ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករកណំត់ 
ដឹងនូវកងទុកខទងំអស់េនះ មនេ យ្របករដូេចនះ ។   

បដចិចសមុបបទវណ្ណន និដ្ឋិ  ។ 
ទុកខសចចវណ្ណន និដ្ឋិ  ។ 
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សមុទយសចចវណ្ណន  
១.សមុទយសចចប ន 

 ១.សមុទយសចចប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវសមុទយសចច ។ 
 ២.សមុទយសចចប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវសមុទយសចច ។ 
 ៣.សមុទយសចចប នបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវសមុទយសចច ។ 

 
២.កមត ្ហ ប ន 

 ៤.កមត ្ហ ប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវកមត ្ហ ។ 
 ៥.កមត ្ហ ប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវកមត ្ហ ។ 
 ៦.កមត ្ហ ប នបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវកមត ្ហ ។ 

៣.ភវត ្ហ ប ន 
 ៧.ភវត ្ហ ប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវភវត ្ហ  ។ 
 ៨.ភវត ្ហ ប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវភវត ្ហ  ។ 
 ៩.ភវត ្ហ ប នបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវភវត ្ហ  ។ 

៤.វភិវត ្ហ ប ន 
 ១០.វភិវត ្ហ ប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ ម ិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវវភិវត ្ហ  ។ 
 ១១.វភិវត ្ហ ប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ ម ិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវវភិវត ្ហ  ។ 
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 ១២.វភិវត ្ហ ប នបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ ម ិ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវវភិវត ្ហ  ។ 

៥.កមត ្ហ ប ន 
 ១៣.កមត ្ហ ប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវកមត ្ហ  ។ 
 ១៤.កមត ្ហ ប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវកមត ្ហ  ។ 
 ១៥.កមត ្ហ ប នបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវកមត ្ហ  ។ 

៦.របូត ្ហ ប ន 
 ១៦.របូត ្ហ ប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវរូបត ្ហ  ។ 
 ១៧.របូត ្ហ ប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវរូបត ្ហ  ។ 
 ១៨.របូត ្ហ ប នបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវរូបត ្ហ  ។ 

៧.អរបូត ្ហ ប ន 
 ១៩.អរបូត ្ហ ប នបរយិន្តំ ពុទធ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវអរូបត ្ហ  ។ 
 ២០.អរបូត ្ហ ប នបរយិន្តំ ធមម ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវអរូបត ្ហ  ។ 
 ២១.អរបូត ្ហ ប នបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវអរូបត ្ហ  ។ 

៨.េ បត្តិមគគប ន 
 ២២.េ បត្តិមគគំ ប ្វ  សកក យទិដ្ឋិ វចិិកិចឆ  សីលព្វតប ម ន ំ
អនវេសសប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ ម ិ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ 
ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយេ យមិនមនេសសសល់ៃនសកក យទិដ្ឋ ិ
វចិិកិចឆ  និងសីលព្វតប មសៈ េ្រពះដល់េហើយនូវេ បត្តិមគគ ។ 
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 ២៣.េ បត្តិមគគំ ប ្វ  សកក យទិដ្ឋិ វចិិកិចឆ  សីលព្វតប ម ន ំ
អនវេសសប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ ម ិ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ 
ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយេ យមិនមនេសសសល់ៃនសកក យទិដ្ឋ ិ
វចិិកិចឆ  និងសីលព្វតប មសៈ េ្រពះដល់េហើយនូវេ បត្តិមគគ ។ 
 ២៤.េ បត្តិមគគំ ប ្វ  សកក យទិដ្ឋិ វចិិកិចឆ  សីលព្វតប ម ន ំ
អនវេសសប នបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ 
ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយេ យមិនមនេសសសល់ៃនសកក យទិដ្ឋ ិ
វចិិកិចឆ  និងសីលព្វតប មសៈ េ្រពះដល់េហើយនូវេ បត្តិមគគ ។ 

៩.សព្វទិដ្ឋិគតប ន 
 ២៥.សេព្វសំ ទិដ្ឋិគ នំ ប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវទិដ្ឋិ 
ទងំពួង ។ 
 ២៦.សេព្វសំ ទិដ្ឋិគ នំ ប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ ម ិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវទិដ្ឋ ិ
ទងំពួង ។ 
 ២៧.សេព្វសំ ទិដ្ឋិគ នំ ប នបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវទិដ្ឋិ 
ទងំពួង ។ 

១០.សព្វអបយភវគមិកមមប ន 
 ២៨.សេព្វសំ អបយភវគមិកមម នំ អនវេសសប នបរយិន្តំ ពុទធ ំ
សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករ 
លះបង់េហើយ េ យមិនមនេសសសល់ៃនកមមែដល្រប្រពឹត្តេទកន់អបយភពទងំពួង ។ 
 ២៩.សេព្វសំ អបយភវគមិកមម នំ អនវេសសប នបរយិន្តំ ធមម ំ
សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករ 
លះបង់េហើយ េ យមិនមនេសសសល់ៃនកមមែដល្រប្រពឹត្តេទកន់អបយភពទងំពួង ។ 
 ៣០.សេព្វសំ អបយភវគមិកមម នំ អនវេសសប នបរយិន្តំ សងឃ ំ
សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករ 
លះបង់េហើយ េ យមិនមនេសសសល់ៃនកមមែដល្រប្រពឹត្តេទកន់អបយភពទងំពួង ។ 
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១១. អបយភវប ន 

 ៣១.សេព្វសំ អបយភ នំ អនវេសសប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយ 
េ យមិនមនេសសសល់ៃនអបយភពទងំពួង ។ 
 ៣២.សេព្វសំ អបយភ នំ អនវេសសប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយ 
េ យមិនមនេសសសល់ៃនអបយភពទងំពួង ។ 
 ៣៣.សេព្វសំ អបយភ នំ អនវេសសប នបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយ 
េ យមិនមនេសសសល់ៃនអបយភពទងំពួង ។ 

១២. សកទគមិមគគប ន 
 ៣៤.សកទគមិមគគំ ប ្វ  ឱ រកិនំ កម គពយបទនំ អនវេសស- 
ប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹង 
ទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយេ យមិនមនេសសសល់ៃនកម គៈ និងពយបទៈ 
ទងំ យដ៏េ្រគត្រគត េ្រពះដល់េហើយនូវសកទគមិមគគ ។ 
 ៣៥.សកទគមិមគគំ ប ្វ  ឱ រកិនំ កម គពយបទនំ អនវេសស- 
ប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹង 
ទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយេ យមិនមនេសសសល់ៃនកម គៈ និងពយបទៈ 
ទងំ យដ៏េ្រគត្រគត េ្រពះដល់េហើយនូវសកទគមិមគគ ។ 
 ៣៦.សកទគមិមគគំ ប ្វ  ឱ រកិនំ កម គពយបទនំ អនវេសស- 
ប នបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹង 
ទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយេ យមិនមនេសសសល់ៃនកម គៈ និងពយបទៈ 
ទងំ យដ៏េ្រគត្រគត េ្រពះដល់េហើយនូវសកទគមិមគគ ។ 

១៣. អនគមិមគគប ន 
 ៣៧.អនគមិមគគំ ប ្វ  អនុសហគ នំ កម គពយបទនំ អនវេសស- 
ប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹង 
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ទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយេ យមិនមនេសសសល់ៃនកម គៈ និងពយបទៈ 
ទងំ យែដលេកើតរួម្រពម េ្រពះដល់េហើយនូវអនគមិមគគ ។ 
 ៣៨.អនគមិមគគំ ប ្វ  អនុសហគ នំ កម គពយបទនំ អនវេសស- 
ប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹង 
ទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយេ យមិនមនេសសសល់ៃនកម គៈ និងពយបទៈ 
ទងំ យែដលេកើតរួម្រពម េ្រពះដល់េហើយនូវអនគមិមគគ ។ 
 ៣៩.អនគមិមគគំ ប ្វ  អនុសហគ នំ កម គពយបទនំ អនវេសស- 
ប នបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹង 
ទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយេ យមិនមនេសសសល់ៃនកម គៈ និងពយបទៈ 
ទងំ យែដលេកើតរួម្រពម េ្រពះដល់េហើយនូវអនគមិមគគ ។ 

១៤. កមសុគតិគមិកមមប ន 
 ៤០.សេព្វសំ កមសុគតិភវគមិកមម ន ំ អនវេសសប នបរយិន្តំ ពុទធ ំ
សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះ 
បង់េហើយ េ យមិនមនេសសសល់ៃនកមមែដល្រប្រពឹត្តេទកនក់មសុគតិភពទងំពួង ។ 
 ៤១.សេព្វសំ កមសុគតិភវគមិកមម នំ អនវេសសប នបរយិន្តំ ធមមំ 
សរណំ គចឆ មិ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះ 
បង់េហើយ េ យមិនមនេសសសល់ៃនកមមែដល្រប្រពឹត្តេទកនក់មសុគតិភពទងំពួង ។ 
 ៤២.សេព្វសំ កមសុគតិភវគមិកមម នំ អនវេសសប នបរយិន្តំ សងឃ ំ
សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះ 
បង់េហើយ េ យមិនមនេសសសល់ៃនកមមែដល្រប្រពឹត្តេទកនក់មសុគតិភពទងំពួង ។ 

១៥. កមសុគតិភវប ន 
 ៤៣.សេព្វសំ កមសុគតិភ នំ អនវេសសប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់ 
េហើយ េ យមិនមនេសសសល់ៃនកមសុគតិភពទងំពួង ។ 
 ៤៤.សេព្វសំ កមសុគតិភ នំ អនវេសសប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់ 
េហើយ េ យមិនមនេសសសល់ៃនកមសុគតិភពទងំពួង ។ 
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 ៤៥.សេព្វសំ កមសុគតិភ នំ អនវេសសប នបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់ 
េហើយ េ យមិនមនេសសសល់ៃនកមសុគតិភពទងំពួង ។ 

១៦. អរហត្តមគគប ន 
 ៤៦.អរហត្តមគគំ ប ្វ  ភវ គមនឧទធចចអវជិជ នំ អនវេសសប នបរយិន្តំ 
ពុទធ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទី 
បផុំតៃនករលះបង់េហើយេ យមិនមនេសសសល់ៃនភវ គៈ មនៈ ឧទធចចៈ និងអវជិជ ទងំ

យ េ្រពះដល់េហើយនូវអរហត្តមគគ ។ 
 ៤៧.អរហត្តមគគំ ប ្វ  ភវ គមនឧទធចចអវជិជ នំ អនវេសសប នបរយិន្តំ 
ធមម ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទី 
បផុំតៃនករលះបង់េហើយេ យមិនមនេសសសល់ៃនភវ គៈ មនៈ ឧទធចចៈ និងអវជិជ ទងំ

យ េ្រពះដល់េហើយនូវអរហត្តមគគ ។ 
 ៤៨.អរហត្តមគគំ ប ្វ  ភវ គមនឧទធចចអវជិជ នំ អនវេសសប នបរយិន្តំ 
សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទី 
បផុំតៃនករលះបង់េហើយេ យមិនមនេសសសល់ៃនភវ គៈ មនៈ ឧទធចចៈ និងអវជិជ ទងំ

យ េ្រពះដល់េហើយនូវអរហត្តមគគ ។ 
១៧. របូរបូភវគមិកមមប ន 

 ៤៩.សេព្វសំ របូរបូភវគមិកមម នំ អនវេសសប នបរយិន្តំ ពុទធ ំសរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់ 
េហើយេ យមិនមនេសសសល់ៃនកមមែដល្រប្រពឹត្តេទកនរូ់បភព និងអរូបភពទងំពួង ។ 
 ៥០.សេព្វសំ របូរបូភវគមិកមម នំ អនវេសសប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់ 
េហើយេ យមិនមនេសសសល់ៃនកមមែដល្រប្រពឹត្តេទកនរូ់បភព និងអរូបភពទងំពួង ។ 
 ៥១.សេព្វសំ របូរបូភវគមិកមម នំ អនវេសសប នបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់ 
េហើយេ យមិនមនេសសសល់ៃនកមមែដល្រប្រពឹត្តេទកនរូ់បភព និងអរូបភពទងំពួង ។ 
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១៨. របូរបូភវប ន 
 ៥២.សេព្វសំ របូរបូភ ន ំអនវេសសប នបរយិន្តំ ពុទធ ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់ េហើយេ យ 
មិនមនេសសសល់ៃនរូបភព និងអរូបភពទងំពួង ។ 
 ៥៣.សេព្វសំ របូរបូភ នំ អនវេសសប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់ េហើយេ យ 
មិនមនេសសសល់ៃនរូបភព និងអរូបភពទងំពួង ។ 
 ៥៤.សេព្វសំ របូរបូភ នំ អនវេសសប នបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយ 
េ យមនិមនេសសសល់ៃនរូបភព និងអរូបភពទងំពួង ។ 

១៩. សវប ន 
 ៥៥. ចតសុូ មេគគសុ យថរហំ ចតុននំ ស នំ ប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់ 
េហើយនូវ សវៈទងំ យបួន ែដលសមគួរកនុងមគគទងំ យបួន ។  
 ៥៦. ចតសុូ មេគគសុ យថរហំ ចតុននំ ស នំ ប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់ 
េហើយនូវ សវៈទងំ យបួន ែដលសមគួរកនុងមគគទងំ យបួន ។ 
 ៥៧. ចតសុូ មេគគសុ យថរហំ ចតុននំ ស ន ំប នបរយិន្ត ំសងឃ ំសរណំ 
គចឆ ម។ិ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់ 
េហើយនូវ សវៈទងំ យបួន ែដលសមគួរកនុងមគគទងំ យបួន ។ 

២០. ឱឃប ន 
 ៥៨. ចតុននំ ឱឃនំ ប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់ េហើយនូវឱឃៈទងំ យ 
បួន ។ 
 ៥៩. ចតុននំ ឱឃនំ ប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់ េហើយនូវឱឃៈទងំ យ 
បួន ។ 
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 ៦០. ចតុននំ ឱឃនំ ប នបរយិន្ត ំសងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់ េហើយនូវឱឃៈទងំ យ 
បួន ។ 

២១. េយគប ន 
 ៦១. ចតុននំ េយគនំ ប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវេយគៈទងំ យ 
បួន ។ 
 ៦២. ចតុននំ េយគនំ ប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវេយគៈទងំ យ 
បួន ។  
 ៦៣. ចតុននំ េយគនំ ប នបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវេយគៈទងំ 

យបួន ។ 
២២. គនថប ន 

 ៦៤. ចតុននំ គនថ នំ ប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវគនថៈទងំ យ 
បួន ។ 
 ៦៥. ចតុននំ គនថ នំ ប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវគនថៈទងំ យ 
បួន ។ 
 ៦៦. ចតុននំ គនថ នំ ប នបរយិន្ត ំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវគនថៈទងំ យ 
បួន ។ 

២៣. ឧបទនប ន 
 ៦៧. ចតុននំ ឧបទនំ ប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវឧបទនទងំ 

យបួន ។ 
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 ៦៨. ចតុននំ ឧបទនំ ប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវឧបទនទងំ 

យបួន ។ 
 ៦៩. ចតុននំ ឧបទនំ ប នបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវឧបទនទងំ 

យបួន ។ 
២៤. នីវរណប ន 

 ៧០. ឆនទំ នីវរ នំ ប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវឆនទនីវរណៈទងំ 

យ  ។ 
 ៧១. ឆនទំ នីវរ នំ ប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវឆនទនីវរណៈទងំ 

យ  ។ 
 ៧២. ឆនទំ នីវរ នំ ប នបរយិន្ត ំសងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវឆនទនីវរណៈទងំ 

យ  ។ 
២៥. អនុសយប ន 

 ៧៣. សត្តនន ំ អនុសយនំ ប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវ 
អនុស័យទងំ យ្របពីំរ  ។ 
 ៧៤. សត្តនន ំ អនុសយនំ ប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវ 
អនុស័យទងំ យ្របពីំរ  ។ 
 ៧៥. សត្តននំ អនុសយនំ ប នបរយិន្ត ំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវ 
អនុស័យទងំ យ្របពីំរ  ។ 
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២៦. សំេយជនប ន 
 ៧៦. ទសនន ំ សំេយជននំ ប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវ 
សេំយជនៈទងំ យដប់  ។ 
 ៧៧. ទសនន ំ សំេយជននំ ប នបរយិន្តំ ធមម ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវ 
សេំយជនៈទងំ យដប់  ។ 
 ៧៨. ទសននំ សំេយជននំ ប នបរយិន្ត ំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវ 
សេំយជនៈទងំ យដប់  ។ 

២៧. កិេលសប ន 
 ៧៩. ទសននំ កិេល នំ ប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវកេិលសទងំ 

យដប់  ។ 
 ៨០. ទសនន ំកិេល នំ ប នបរយិន្តំ ធមម ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវកេិលសទងំ 

យដប់  ។ 
 ៨១. ទសននំ កិេល នំ ប នបរយិន្ត ំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវ 
កិេលសទងំ យដប់  ។ 

២៨. ត ្ហ វចិរតិប ន 
 ៨២. អដ្ឋសត ត ្ហ វចិរ ិ នំ ប នបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវ 
ត ្ហ វចិរតិទងំ យ១០៨  ។ 
 ៨៣. អដ្ឋសត ត ្ហ វចិរ ិ នំ ប នបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវ 
ត ្ហ វចិរតិទងំ យ១០៨  ។ 
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 ៨៤. អដ្ឋសត ត ្ហ វចិរ ិ ន ំ ប នបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវ 
ត ្ហ វចិរតិទងំ យ១០៨  ។ 

២៩. ទិយឌ កិេលសសហស ប ន 
 ៨៥. ទិយឌ កិេលសសហស នំ ប នបរយិន្តំ ពុទធ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវ 
កិេលសទងំ យ ១៥០០  ។ 
 ៨៦. ទិយឌ កិេលសសហស នំ ប នបរយិន្តំ ធមម ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវ 
កិេលសទងំ យ ១៥០០  ។ 
 ៨៧. ទិយឌ កិេលសសហស នំ ប នបរយិន្ត ំសងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ  ំ ្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនករលះបង់េហើយនូវ 
កិេលសទងំ យ ១៥០០  ។ 
 

សមុទយសចចវណ្ណន និដ្ឋិ  ។ 
និេ ធសចចវណ្ណន 

១.និេ ធសចច សចឆិករណ 
 ១. និេ ធសចចសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវនិេ ធសចច ។ 
 ២. និេ ធសចចសចឆិករណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវនិេ ធសចច ។ 
 ៣. និេ ធសចចសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវនិេ ធសចច ។ 

២.បដិចចសមុបបទនិេ ធសចឆិករណ 
 ៤. បដិចចសមុបបទនិេ ធសចឆកិរណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវកររលត់េទៃនបដិចចសមុបបទ ។ 
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 ៥. បដិចចសមុបបទនិេ ធសចឆកិរណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវកររលត់េទៃនបដិចចសមុបបទ ។ 
 ៦. បដិចចសមុបបទនិេ ធសចឆកិរណបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវកររលត់េទៃនបដិចចសមុបបទ ។ 

៣.អវជិជ និេ ធសចឆិករណ 
 ៧. អវជិជ និេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវកររលត់ 
េទៃនអវជិជ  ។ 
 ៨. អវជិជ និេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវកររលត់ 
េទៃនអវជិជ  ។ 
 ៩. អវជិជ និេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវកររលត់ 
េទៃនអវជិជ  ។ 

៤.សងខ រនិេ ធសចឆិករណ 
 ១០. អវជិជ យេត្វវ អេសសវ ិ គនិេ ធ សងខ រនិេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ 
ពុទធ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក 
អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវកររលត់េទៃនសងខ រ  េ្រពះវនិសនិងរលត់មិន 
មនេសសសល់ៃនអវជិជ   ។ 
 ១១. អវជិជ យេត្វវ អេសសវ ិ គនិេ ធ សងខ រនិេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ 
ធមម ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក 
អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវកររលត់េទៃនសងខ រ  េ្រពះវនិសនិងរលត់មិន 
មនេសសសល់ៃនអវជិជ   ។ 
 ១២. អវជិជ យេត្វវ អេសសវ ិ គនិេ ធ សងខ រនិេ ធសចឆកិរណបរយិន្តំ 
សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក 
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អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវកររលត់េទៃនសងខ រ  េ្រពះវនិសនិងរលត់មិន 
មនេសសសល់ៃនអវជិជ   ។ 

៥.វញិញ ណនិេ ធសចឆិករណ 
 ១៣. សងខ រនិេ ធ វញិញ ណនិេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់នូវកររលត់េទៃនវញិញ ណ េ្រពះរលត់សងខ រ  ។ 
 ១៤. សងខ រនិេ ធ វញិញ ណនេិ ធសចឆិករណបរយិន្តំ ធមម ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវកររលត់េទៃនវញិញ ណ េ្រពះរលត់សងខ រ  ។ 
 ១៥. សងខ រនេិ ធ វញិញ ណនិេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ 
គចឆ ម ិ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយ 
ជក់ចបស់នូវកររលត់េទៃនវញិញ ណ េ្រពះរលត់សងខ រ  ។ 
 

៦.នមរបូនិេ ធសចឆិករណ 
 ១៦. វញិញ ណនេិ ធ នមរបូនេិ ធសចឆិករណបរយិន្ត ំ ពុទធ ំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់នូវកររលត់េទៃននមរូប េ្រពះរលត់វញិញ ណ ។ 
 ១៧. វញិញ ណនិេ ធ នមរបូនិេ ធសចឆកិរណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់នូវកររលត់េទៃននមរូប េ្រពះរលត់វញិញ ណ ។ 
 ១៨. វញិញ ណនិេ ធ នមរបូនិេ ធសចឆកិរណបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ 
គចឆ ម ិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់នូវកររលត់េទៃននមរូប េ្រពះរលត់វញិញ ណ ។ 

៧.ស យតននិេ ធសចឆិករណ 
 ១៩. នមរបូនិេ ធ ស យតននិេ ធសចឆកិរណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់នូវកររលត់េទៃនស យតនៈ េ្រពះរលត់នមរូប ។ 
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 ២០. នមរបូនិេ ធ ស យតននិេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ ធមម ំសរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់នូវកររលត់េទៃនស យតនៈ េ្រពះរលត់នមរូប ។ 
 ២១. នមរបូនិេ ធ ស យតននិេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ 
គចឆ ម ិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់នូវកររលត់េទៃនស យតនៈ េ្រពះរលត់នមរូប ។ 

៨.ផស និេ ធសចឆិករណ 
 ២២. ស យតននិេ ធ ផស នេិ ធសចឆកិរណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់នូវកររលត់េទៃនផស ៈ េ្រពះរលត់ស យតនៈ។ 
 ២៣. ស យតននិេ ធ ផស និេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ ធមម ំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់នូវកររលត់េទៃនផស ៈ េ្រពះរលត់ស យតនៈ។ 
 ២៤. ស យតននិេ ធ ផស និេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ 
គចឆ ម ិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់នូវកររលត់េទៃនផស ៈ េ្រពះរលត់ស យតនៈ។ 

៩.េវទននិេ ធសចឆិករណ 
 ២៥. ផស និេ ធ េវទននេិ ធសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ េធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវកររលត់េទៃនេវទន  េ្រពះរលត់ផស ៈ ។ 
 ២៦. ផស និេ ធ េវទននិេ ធសចឆកិរណបរយិន្តំ ធមម ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ េធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវកររលត់េទៃនេវទន  េ្រពះរលត់ផស ៈ ។ 
 ២៧. ផស និេ ធ េវទននិេ ធសចឆកិរណបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ េធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវកររលត់េទៃនេវទន  េ្រពះរលត់ផស ៈ ។ 
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១០.ត ្ហ និេ ធសចឆិករណ 
 ២៨. េវទននិេ ធ ត ្ហ និេ ធសចឆកិរណបរយិន្តំ ពុទធ ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ េធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវកររលត់េទៃនត ្ហ  េ្រពះរលត់េវទន ។ 
 ២៩. េវទននិេ ធ ត ្ហ និេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ េធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវកររលត់េទៃនត ្ហ  េ្រពះរលត់េវទន ។ 
 ៣០.េវទននិេ ធ ត ្ហ និេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ េធ្វើឲយជក់ 
ចបស់នូវកររលតេ់ទៃនត ្ហ  េ្រពះរលត់េវទន ។ 

១១.ឧបទននេិ ធសចឆិករណ 
 ៣១. ត ្ហ និេ ធ ឧបទននិេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវកររលត់េទៃនឧបទន  េ្រពះរលត់ត ្ហ  ។ 
 ៣២. ត ្ហ និេ ធ ឧបទននិេ ធសចឆិករណបរយិន្ត ំ ធមម ំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវកររលត់េទៃនឧបទន  េ្រពះរលត់ត ្ហ  ។ 
 ៣៣.ត ្ហ និេ ធ ឧបទននិេ ធសចឆកិរណបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់ នូវកររលត់េទៃនឧបទន  េ្រពះរលត់ត ្ហ  ។  

១២.ភវនិេ ធសចឆិករណ 
 ៣៤. ឧបទននិេ ធ ភវនិេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធ ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវកររលត់េទៃនភព  េ្រពះរលត់ឧបទន ។ 
 ៣៥. ឧបទននេិ ធ ភវនេិ ធសចឆិករណបរយិន្តំ ធមម ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវកររលត់េទៃនភព  េ្រពះរលត់ឧបទន។ 
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 ៣៦.ឧបទននេិ ធ ភវនិេ ធសចឆកិរណបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ ម។ិ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវកររលត់េទៃនភព  េ្រពះរលត់ឧបទន ។ 

១៣.ជតិនិេ ធសចឆកិរណ 
 ៣៧. ភវនិេ ធ ជតិនិេ ធសចឆិករណបរយិន្ត ំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវកររលត់េទៃនជតិ  េ្រពះរលត់ភព ។ 
 ៣៨. ភវនិេ ធ ជតិនិេ ធសចឆកិរណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវកររលត់េទៃនជតិ  េ្រពះរលត់ភព ។ 
 ៣៩.ភវនេិ ធ ជតិនិេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវកររលត់េទៃនជតិ  េ្រពះរលត់ភព ។ 

១៤.ជ មរណនិេ ធសចឆិករណ 
 ៤០. ជតិនិេ ធ ជ មរណនិេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធ ំ សរណំ 
គចឆ ម។ិ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយ 
ជក់ចបស់នូវកររលត់េទៃនជ និងមរណៈ េ្រពះរលត់ជតិ ។ 
 ៤១. ជតិនិេ ធ ជ មរណនិេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ ម។ិ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយ 
ជក់ចបស់នូវកររលត់េទៃនជ និងមរណៈ េ្រពះរលត់ជតិ ។ 
 ៤២.ជតិនិេ ធ ជ មរណនិេ ធសចឆិករណបរយិន្ត ំ សងឃ ំ សរណំ 
គចឆ ម។ិ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយ 
ជក់ចបស់នូវកររលត់េទៃនជ និងមរណៈ េ្រពះរលត់ជតិ ។ 

១៥.េ កទិនិេ ធសចឆកិរណ 
 ៤៣. េ កបរេិទវទុកខ េទមនស ឧបយសនេិ ធសចឆិករណបរយិន្តំ 
ពុទធ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក 
អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយ ជក់ចបស់នូវកររលត់េទៃនេ ក ខ កឹខ ួល លបំកកយ 
លបំកចតិ្ត និងចេង្អ តចង្អល់ចតិ្ត េ្រពះរលត់ជតិ ។ 
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 ៤៤. េ កបរេិទវទុកខ េទមនស ឧបយសនិេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ 
ធមម ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក 
អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយ ជក់ចបស់នូវកររលត់េទៃនេ ក ខ កឹខ ួល លបំកកយ 
លបំកចតិ្ត និងចេង្អ តចង្អល់ចតិ្ត េ្រពះរលត់ជតិ ។ 
 ៤៥.េ កបរេិទវទុកខ េទមនស ឧបយសនិេ ធសចឆិករណបរយិន្ត ំ
សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក 
អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយ ជក់ចបស់នូវកររលត់េទៃនេ ក ខ កឹខ ួល លបំកកយ 
លបំកចតិ្ត និងចេង្អ តចង្អល់ចតិ្ត េ្រពះរលត់ជតិ ។ 
 

១៦.ទុកខកខនធនិេ ធសចឆកិរណ 
 ៤៦. ឯវេមតស  េកវលស  ទុកខកខនធស  និេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធំ 
សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន 
កិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវកររលត់ៃនកងទុកខទងំអស់េនះ មនេ យ្របករដូេចនះ ។ 
 ៤៧. ឯវេមតស  េកវលស  ទុកខកខនធស  នេិ ធសចឆិករណបរយិន្ត ំធមម ំ
សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន 
កិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវកររលត់ៃនកងទុកខទងំអស់េនះ មនេ យ្របករដូេចនះ ។ 
 ៤៨.ឯវេមតស  េកវលស  ទុកខកខនធស  និេ ធសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំ
សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន 
កិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវកររលត់ៃនកងទុកខទងំអស់េនះ មនេ យ្របករដូេចនះ ។ 

និេ ធសចចវណ្ណន និដ្ឋិ  ។ 
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មគគសចចវណន 
១.មគគសចចភវន 

 ១.មគគសចចភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនមគគសចចភវន ។ 
 ២.មគគសចចភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនមគគសចចភវន ។ 
 ៣.មគគសចចភវនបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនមគគសចចភវន ។ 

២.សីលវសុិទធិ 
 ៤.សីលវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនសីលវសុិទធិភវន ។ 
 ៥.សីលវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនសីលវសុិទធិភវន ។ 
 ៦.សីលវសុិទធិភវនបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនសីលវសុិទធិភវន ។ 

៣.ចិត្តវសុិទធិ 
 ៧.ចិត្តវសុិទធភិវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនចិត្តវសុិទធិភវន ។ 
 ៨.ចិត្តវសុិទធភិវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនចិត្តវសុិទធិភវន ។ 
 ៩.ចិត្តវសុិទធភិវនបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនចិត្តវសុិទធិភវន ។ 

៤.ទិដ្ឋវិសុិទធិ 
 ១០.ទិដ្ឋវិសុិទធភិវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនទិដ្ឋិវសុិទធិភវន ។ 
 ១១.ទិដ្ឋវិសុិទធភិវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនទិដ្ឋិវសុិទធិភវន ។ 
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 ១២.ទិដ្ឋវិសុិទធភិវនបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនទិដ្ឋិវសុិទធិភវន ។ 

៥.កងខ វតិរណវសុិទធិ 
 ១៣.កងខ វតិរណវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់ នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកងខ វតិរណវសុិទធិភវន ។ 
 ១៤.កងខ វតិរណវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមម ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកងខ វតិរណវសុិទធិភវន ។ 
 ១៥.កងខ វតិរណវសុិទធិភវនបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកងខ វតិរណវសុិទធិភវន ។ 

៦.មគគ មគគញញ ណទស នវសុិទធិ 
 ១៦.មគគ មគគញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្ត ំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនមគគ មគគញញ ណទស ន-
វសុិទធិភវន ។ 
 ១៧.មគគ មគគញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្ត ំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនមគគ មគគញញ ណទស ន-
វសុិទធិភវន ។ 
 ១៨.មគគ មគគញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនមគគ មគគញញ ណទស ន-
វសុិទធិភវន ។ 

៧.បដិបទញណទស នវសុិទធិ 
 ១៩.បដិបទញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្ត ំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនបដិបទញណទស ន-
វសុិទធិភវន ។ 
 ២០.បដិបទញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនបដិបទញណទស ន-
វសុិទធិភវន ។ 
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 ២១.បដិបទញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនបដិបទញណទស ន-
វសុិទធិភវន ។ 

៨.អនិចច នុបសនញណទស នវសុិទធិ 
 ២២.អនិចច នុបសនញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធ ំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន 
អនិចច នុបស នញណទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ២៣.អនិចច នុបសនញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមម ំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន 
អនិចច នុបស នញណទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ២៤.អនិចច នុបសនញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ 
គចឆ ម ិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន 
អនិចច នុបស នញណទស នវសុិទធិភវន ។ 

៩.ទុកខ នុបសនញណទស នវសុិទធិ 
 ២៥.ទុកខ នុបសនញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ ម។ិ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន ទុកខ នុបស នញណ-
ទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ២៦.ទុកខ នុបសនញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ ម។ិ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន ទុកខ នុបស នញណ-
ទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ២៧.ទុកខ នុបសនញណទសនវសុិទធិភវនបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន ទុកខ នុបស នញណ-
ទស នវសុិទធិភវន ។ 

១០.អន ្ត នុបសនញណទស នវសុិទធិ 
 ២៨.អន ្ត នុបសនញណទសនវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនអន ្ត នុបស នញណ-
ទស នវសុិទធិភវន ។ 
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 ២៩.អន ្ត នុបសនញណទសនវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនអន ្ត នុបស នញណ-
ទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ៣០.អន ្ត នុបសនញណទសនវសុិទធិភវនបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនអន ្ត នុបស នញណ-
ទស នវសុិទធិភវន ។ 

១១.សមមសនញញ ណទស នវសុិទធិ 
 ៣១.សមមសនញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនសមមសនញញ ណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 
 ៣២.សមមសនញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមម ំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនសមមសនញញ ណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 
 ៣៣.សមមសនញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនសមមសនញញ ណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 

១២.ឧទយព្វយញញ ណទស នវសុិទធិ 
 ៣៤.ឧទយព្វយញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធ ំ សរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនឧទយព្វយញញ ណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 
 ៣៥.ឧទយព្វយញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនឧទយព្វយញញ ណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 
 ៣៦.ឧទយព្វយញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនឧទយព្វយញញ ណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 



44                                          ម សរណគមនបលិ-ែ្រប 

១៣.ភងគញញ ណទស នវសុិទធិ 
 ៣៧.ភងគញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនភងគញញ ណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 
 ៣៨.ភងគញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនភងគញញ ណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 
 ៣៩.ភងគញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនភងគញញ ណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 

១៤.ភយញញ ណទស នវសុិទធិ 
 ៤០.ភយញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនភយញញ ណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 
 ៤១.ភយញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនភយញញ ណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 
 ៤២.ភយញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនភយញញ ណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 

១៥. ទីនវញញ ណទស នវសុិទធិ 
 ៤៣. ទីនវញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន ទីនវញញ ណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 
 ៤៤. ទីនវញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន ទីនវញញ ណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 
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 ៤៥. ទីនវញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន ទីនវញញ ណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 

១៦.និព្វិទញណទស នវសុិទធិ 
 ៤៦.និព្វិទញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃននិព្វិទញណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 
 ៤៧.និព្វិទញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃននិព្វិទញណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 
 ៤៨.និព្វិទញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃននិព្វិទញណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 
 

១៧.មុញចិ តុកមយ ញណទស នវសុិទធិ 
 ៤៩.មុញចិ តុកមយ ញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនមុញចិ តុកមយ ញណ-
ទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ៥០.មុញចិ តុកមយ ញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្ត ំធមម ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនមុញចិ តុកមយ ញណ-
ទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ៥១.មុញចិ តុកមយ ញណទសនវសុិទធិភវនបរយិន្ត ំសងឃ ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនមុញចិ តុកមយ ញណ-
ទស នវសុិទធិភវន ។ 

១៨.បដសិងខ ញណទស នវសុិទធិ 
 ៥២.បដិសងខ ញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនបដិសងខ ញណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 
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 ៥៣.បដិសងខ ញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនបដិសងខ ញណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 
 ៥៤.បដិសងខ ញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនបដិសងខ ញណទស ន- 
វសុិទធិភវន ។ 

១៩.សងខ រុេបកខ ញណទស នវសុិទធិ 
 ៥៥.សងខ រុេបកខ ញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធ ំសរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនសងខ រុេបកខ ញណ-
ទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ៥៦.សងខ រុេបកខ ញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនសងខ រុេបកខ ញណ-
ទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ៥៧.សងខ រុេបកខ ញណទស នវសុិទធភិវនបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនសងខ រុេបកខ ញណ-
ទស នវសុិទធិភវន ។ 

២០.អនុេ មញញ ណទស នវសុិទធិ 
 ៥៨.អនុេ មញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនអនុេ មញញ ណ-
ទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ៥៩.អនុេ មញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមម ំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនអនុេ មញញ ណ-
ទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ៦០.អនុេ មញញ ណទស នវសុិទធភិវនបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនអនុេ មញញ ណ-
ទស នវសុិទធិភវន ។ 
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២១.សុញញ នុបសនញណទស នវសុិទធិ 
 ៦១.សុញញ នុបសនញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធ ំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន 
សុញញ នុបស នញណទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ៦២.សុញញ នុបសនញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ 
គចឆ ម ិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន 
សុញញ នុបស នញណទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ៦៣.សុញញ នុបសនញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន 
សុញញ នុបស នញណទស នវសុិទធិភវន ។ 

២២.អនិមិ ្ត នុបស នញណទស នវសុិទធិ 
 ៦៤.អនិមិ ្ត នុបសនញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធ ំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន 
អនិមិ ្ត នុបស នញណទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ៦៥.អនិមិ ្ត នុបសនញណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមម ំ សរណំ 
គចឆ ម។ិ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន 
អនិមិ ្ត នុបស នញណទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ៦៦.អនិមិ ្ត នុបសនញណទស នវសុិទធភិវនបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ 
គចឆ ម។ិ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន 
អនិមិ ្ត នុបស នញណទស នវសុិទធិភវន ។ 

២៣.អបបណិហិ នុបសនញណទស នវសុិទធិ 
 ៦៧.អបបណិហិ នុបសនញណទសនវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន 
អបបណិហិ នុបស នញណទស នវសុិទធិភវន ។  
 ៦៨.អបបណិហិ នុបសនញណទសនវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ 
គចឆ ម ិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន 
អបបណិហិ នុបស នញណទស នវសុិទធិភវន ។ 
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 ៦៩.អបបណិហិ នុបសនញណទសនវសុិទធិភវនបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន 
អបបណិហិ នុបស នញណទស នវសុិទធិភវន ។ 

េពធិបកខិ យធមម-៣៧ 
២៤.សតិបប ្ឋ នភវន 

 ៧០.ចតុសតិបប ្ឋ នភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនចតុសតិបប ្ឋ នភវន ។ 
 ៧១.ចតុសតិបប ្ឋ នភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។  ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនចតុសតិបប ្ឋ នភវន ។ 
 ៧២.ចតុសតិបប ្ឋ នភវនបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។  ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនចតុសតិបប ្ឋ នភវន ។ 

២៥.សមមបបធនភវន 
 ៧៣.ចតុសមមបបធនភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនចតុសមមបបធនភវន ។ 
 ៧៤.ចតុសមមបបធនភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនចតុសមមបបធនភវន ។ 
 ៧៥.ចតុសមមបបធនភវនបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនចតុសមមបបធនភវន ។ 

២៦.ឥទធិបទភវន 
 ៧៦.ចតុឥទធិបទភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនចតុឥទធិបទភវន ។ 
 ៧៧.ចតុឥទធិបទភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនចតុឥទធិបទភវន ។  
 ៧៨.ចតុឥទធិបទភវនបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនចតុឥទធិបទភវន ។ 

២៧.ឥ្រនទិយភវន 
 ៧៩.បញចិ ្រនទិយភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនបញចិ ្រនទិយភវន ។ 
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 ៨០.បញចិ ្រនទិយភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនបញចិ ្រនទិយភវន ។ 
 ៨១.បញចិ ្រនទិយភវនបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនបញចិ ្រនទិយភវន ។ 

២៨.ពលភវន 
 ៨២.បញចពលភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនបញចពលភវន ។ 
 ៨៣.បញចពលភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនបញចពលភវន ។ 
 ៨៤.បញចពលភវនបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។  ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនបញចពលភវន ។ 

២៩.េពជឈងគភវន 
 ៨៥.សត្តេពជឈងគភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនសត្តេពជឈងគភវន ។ 
 ៨៦.សត្តេពជឈងគភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនសត្តេពជឈងគភវន ។ 
 ៨៧.សត្តេពជឈងគភវនបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនសត្តេពជឈងគភវន ។ 

៣០.មគគងគភវន 
 ៨៨.អដ្ឋមគគងគភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនអដ្ឋមគគងគភវន ។ 
 ៨៩.អដ្ឋមគគងគភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនអដ្ឋមគគងគភវន ។ 
 ៩០.អដ្ឋមគគងគភវនបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់ 
នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនអដ្ឋមគគងគភវន ។ 

៣១.េ កុត្តរញញ ណទស នវសុិទធិ 
 ៩១.េ កុត្តរញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនេ កុត្តរញញ ណទស ន-
វសុិទធិភវន ។ 
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 ៩២.េ កុត្តរញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនេ កុត្តរញញ ណទស ន-
វសុិទធិភវន ។ 
 ៩៣.េ កុត្តរញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនេ កុត្តរញញ ណទស ន-
វសុិទធិភវន ។ 

៣២.េ បត្តិមគគញញ ណទស នវសុិទធិ 
 ៩៤.េ បត្តិមគគញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនេ បត្តិមគគញញ ណ-
ទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ៩៥.េ បត្តិមគគញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនេ បត្តិមគគញញ ណ-
ទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ៩៦.េ បត្តិមគគញញ ណទសនវសុិទធភិវនបរយិន្ត ំសងឃ ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនេ បត្តិមគគញញ ណ-
ទស នវសុិទធិភវន ។ 

៣៣.សកទគមិមគគញញ ណទស នវសុិទធិ 
 ៩៧.សកទគមិមគគញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន 
សកទគមិមគគញញ ណទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ៩៨.សកទគមិមគគញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ 
គចឆ ម។ិ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន 
សកទគមិមគគញញ ណទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ៩៩.សកទគមិមគគញញ ណទសនវសុិទធិភវនបរយិន្ត ំ សងឃ ំ សរណំ 
គចឆ មិ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន 
សកទគមិមគគញញ ណទស នវសុិទធិភវន ។ 
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៣៤.អនគមិមគគញញ ណទស នវសុិទធិ 
 ១០០.អនគមិមគគញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនអនគមិ-
មគគញញ ណទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ១០១.អនគមិមគគញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនអនគមិ-
មគគញញ ណទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ១០២.អនគមិមគគញញ ណទសនវសុិទធិភវនបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនអនគមិ-
មគគញញ ណទស នវសុិទធិភវន ។ 

៣៥.អរហត្តមគគញញ ណទស នវសុិទធិ 
 ១០៣.អរហត្តមគគញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនអរហត្ត-
មគគញញ ណទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ១០៤.អរហត្តមគគញញ ណទស នវសុិទធិភវនបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនអរហត្ត-
មគគញញ ណទស នវសុិទធិភវន ។ 
 ១០៥.អរហត្តមគគញញ ណទសនវសុិទធិភវនបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនអរហត្ត-
មគគញញ ណទស នវសុិទធិភវន ។ 
 

មគគសចចវណ្ណន និដ្ឋិ  ។
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និព្វ នវណ្ណន 
ផលសមបត្តិ 

១.េ បត្តិផលសចឆិករណ 
 ១.េ បត្តិផលសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវេ បត្តិ-
ផល  ។ 
 ២.េ បត្តិផលសចឆិករណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវេ បត្តិ-
ផល  ។ 
 ៣.េ បត្តិផលសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវេ បត្តិ-
ផល  ។ 

២.សកទគមិផលសចឆកិរណ 
 ៤.សកទគមិផលសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវសកទគម-ិ
ផល  ។ 
 ៥.សកទគមិផលសចឆិករណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម ៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវសកទគម-ិ
ផល  ។ 
 ៦.សកទគមផិលសចឆកិរណបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវសកទគមិ-
ផល  ។ 

៣.អនគមិផលសចឆិករណ 
 ៧.អនគមិផលសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវអនគមផិល ។ 
 ៨.អនគមិផលសចឆិករណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវអនគមផិល ។ 
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 ៩.អនគមិផលសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវអនគមផិល។ 

៥.អរហត្តផលសចឆិករណ 
 ១០.អរហត្តផលសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវអរហត្តផល ។ 
 ១១.អរហត្តផលសចឆិករណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវអរហត្តផល ។ 
 ១២.អរហត្តផលសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវអរហត្តផល ។ 

៦.អមតធតុសចឆិករណ 
 ១៣.អមតធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវអមតធតុ។ 
 ១៤.អមតធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវអមតធតុ។ 
 ១៥.អមតធតុសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវអមតធតុ។ 

៧.និព្វ នធតុសចឆិករណ 
 ១៦.និព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវនិព្វ នធតុ។ 
 ១៧.និព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវនិព្វ នធតុ។ 
 ១៨.និព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូម 
ដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវនិព្វ នធតុ។ 

៨.សឧបទិេសសនិព្វ នធតុសចឆកិរណ 
 ១៩.សឧបទិេសសនិព្វ នធតុសចឆកិរណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវសឧបទិេសសនិព្វ នធតុ ។ 
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 ២០.សឧបទិេសសនិព្វ នធតុសចឆកិរណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវសឧបទិេសសនិព្វ នធតុ ។ 
 ២១.សឧបទិេសសនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ 
ចបស់នូវសឧបទិេសសនិព្វ នធតុ ។ 

៩.អនុបទិេសសនិព្វ នធតុសចឆកិរណ 
 ២២.អនុបទិេសសនិព្វ នធតុសចឆកិរណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវអនុបទិេសសនិព្វ នធតុ ។ 
 ២៣.អនុបទិេសសនិព្វ នធតុសចឆកិរណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវអនុបទិេសសនិព្វ នធតុ ។ 
 ២៤.អនុបទិេសសនិព្វ នធតុសចឆកិរណបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ 
ចបស់នូវអនុបទិេសសនិព្វ នធតុ ។ 

១០.សុញញតនិព្វ នធតុសចឆិករណ 
 ២៥.សុញញតនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវសុញញតនិព្វ នធតុ ។ 
 ២៦.សុញញតនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវសុញញតនិព្វ នធតុ ។ 
 ២៧.សុញញតនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវសុញញតនិព្វ នធតុ ។ 
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១១.អនិមិត្តនិព្វ នធតុសចឆិករណ 
 ២៨.អនិមិត្តនពិ្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវអនិមិត្តនិព្វ នធតុ ។ 
 ២៩.អនិមិត្តនពិ្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវអនិមិត្តនិព្វ នធតុ ។ 
 ៣០.អនមិិត្តនពិ្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវអនិមិត្តនិព្វ នធតុ ។ 

១២.អបបណិហិតនិព្វ នធតុសចឆកិរណ 
 ៣១.អបបណិហិតនិព្វ នធតុសចឆកិរណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវអបបណិហិតនិព្វ នធតុ ។ 
 ៣២.អបបណិហិតនិព្វ នធតុសចឆកិរណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវអបបណិហិតនិព្វ នធតុ ។ 
 ៣៣.អបបណិហិតនិព្វ នធតុសចឆកិរណបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ  ំ
្រពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវអបបណិហិតនិព្វ នធតុ ។ 

១៣.សងខ រសមថនិព្វ នធតុសចឆិករណ 
 ៣៤.សព្វសងខ រសមថនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវសព្វសងខ រសមថនិព្វ នធតុ ។ 
 ៣៥.សព្វសងខ រសមថនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវសព្វសងខ រសមថនិព្វ នធតុ ។ 
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 ៣៦.សព្វសងខ រសមថនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ 
ចបស់នូវសព្វសងខ រសមថនិព្វ នធតុ ។ 

១៤.ឧបធិនិស គគនិព្វ នធតុសចឆកិរណ 
 ៣៧.សព្វឧបធិនិស គគនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវសព្វឧបធិនិស គគនិព្វ នធតុ ។ 
 ៣៨.សព្វឧបធិនិស គគនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវសព្វឧបធិនិស គគនិព្វ នធតុ ។ 
 ៣៩.សព្វឧបធិនិស គគនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ 
ចបស់នូវសព្វឧបធិនិស គគនិព្វ នធតុ ។ 

១៥.តណ្ហ កខយនិព្វ នធតុសចឆិករណ 
 ៤០.តណ្ហ កខយនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធ ំ សរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវតណ្ហ កខយនិព្វ នធតុ ។ 
 ៤១.តណ្ហ កខយនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់ 
នូវតណ្ហ កខយនិព្វ នធតុ ។ 
 ៤២.តណ្ហ កខយនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ 
ចបស់នូវតណ្ហ កខយនិព្វ នធតុ ។ 

១៦.វ ិ គនិព្វ នធតុសចឆិករណ 
 ៤៣.វ ិ គនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវវ ិ គ-
និព្វ នធតុ ។ 
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 ៤៤.វ ិ គនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវវ ិ គ-
និព្វ នធតុ ។ 
 ៤៥.វ ិ គនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  
សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវវ ិ គ-
និព្វ នធតុ ។ 

១៧.និេ ធនិព្វ នធតុសចឆិករណ 
 ៤៦.និេ ធនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ 
ចបស់នូវនិេ ធនិព្វ នធតុ ។ 
 ៤៧.និេ ធនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ 
ចបស់នូវនិេ ធនិព្វ នធតុ ។ 
 ៤៨.និេ ធនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ គចឆ មិ ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ 
ចបស់នូវនិេ ធនិព្វ នធតុ ។ 

១៨.វដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុសចឆិករណ 
 ៤៩.សព្វវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធ ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ 
ចបស់នូវសព្វវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុ ។ 
 ៥០.សព្វវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ 
ចបស់នូវសព្វវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុ ។ 
 ៥១.សព្វវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ គចឆ មិ។ 
ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិេធ្វើឲយជក់ 
ចបស់នូវសព្វវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុ ។ 
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១៩.កិេលសវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុសចឆិករណ 
 ៥២.សព្វកិេលសវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ 
គចឆ ម។ិ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់នូវសព្វកិេលសវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុ ។ 
 ៥៣.សព្វកិេលសវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ 
គចឆ ម។ិ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់នូវសព្វកិេលសវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុ ។ 
 ៥៤.សព្វកិេលសវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំសរណំ 
គចឆ មិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃន 
កិរយិេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវសព្វកិេលសវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុ ។ 

១៩.កមមវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុសចឆិករណ 
 ៥៥.សព្វកមមវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុសចឆកិរណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ 
គចឆ ម ិ ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់នូវសព្វកមមវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុ ។ 
 ៥៦.សព្វកមមវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ 
គចឆ ម។ិ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់នូវសព្វកមមវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុ ។ 
 ៥៧.សព្វកមមវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុសចឆិករណបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ 
គចឆ មិ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់នូវសព្វកមមវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុ ។ 

២០.វបិកវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុសចឆិករណ 
 ៥៨.សព្វវបិកវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុសចឆកិរណបរយិន្តំ ពុទធំ សរណំ 
គចឆ ម។ិ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះពុទធ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់នូវសព្វវបិកវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុ ។ 
 ៥៩.សព្វវបិកវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុសចឆកិរណបរយិន្តំ ធមមំ សរណំ 
គចឆ ម។ិ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះធម៌ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់នូវសព្វវបិកវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុ ។ 
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 ៦០.សព្វវបិកវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុសចឆកិរណបរយិន្តំ សងឃ ំ សរណំ 
គចឆ មិ។ ខញុ ្ំរពះករុ  សូមដល់នូវ្រពះសងឃ ជទីពឹងទីរលឹក អស់ទីបផុំតៃនកិរយិ 
េធ្វើឲយជក់ចបស់នូវសព្វវបិកវដ្តទុកខកខយនិព្វ នធតុ ។ 

និព្វ នវណ្ណន និដ្ឋិ  ។ 
ម សរណគមន និដ្ឋិ  ។ 



60                                          ម សរណគមនបលិ-ែ្រប 

 
 

្រពះពទុធដីក 
   
  ភេវហិ ពុទធ នុស ត ឹ ភវននមនុត្តរ ំ
  ឥម ំសត ឹភវយិ ្វ   បរូយិស សិ មនសំ ។ 
  អនកចូរចេ្រមើននូវពុទធ នុស តិ ែដលជគុណដ្៏របេសើរ 
  ជងករចេ្រមើនអនុស តិទងំ យដៃទ លុះអនកចេ្រមើន 
  នូវពុទធ នុស តិ នឹងបនញុងំចិត្តឲយេពញ គឺនឹងបន 
  សេ្រមច មបណំងផ្លូ វចិត្ត ។  
    (ខុទទក.អបទន ៧២/១៥៦-១៥៧) 



 
 

នដិយបរតិ្ត 
(ធម៌សូធយេដើមបកីរពរខ្លួនពីយក បិ ច) 

 
េរៀបេរៀងេ យ 

ម ធមមភ ្ឌ គរកិៈ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ 
 
 
 
 
 
 

ករផ យរបស់ពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
ៃន កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ 

ព.ស.២៥៥៨ 
ច.ស.១៣៧៦ 
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េឈម ះេសៀវេភ នដិយបរតិ្ត 
េរៀបេរៀងេ យ ម ធមមភ ្ឌ គរកិៈ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ 
ករផ យ  របស់ពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
   ៃន កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ 
កលបរចិឆទ  ែខ អស ុជ ព.ស.២៥៥៨ ច.ស.១៣៧៦ / ២០១៤ 
េបះពុមពផ យ ជធមមទន 
ឧបតថមភេ យ ពុទធបរស័ិទជទូេទ 
 
 



១ 

ទំេនៀមសធូយ្រពះបរិត្ត 
ទេំនៀមសូធយ្រពះបរតិ្តរបស់ពុទធ សនិក មន ងំពីសម័យពុទធកល 

ែដល្រពះសមម សមពុទធ្រទង់្រ ស់អនុញញ ត ។ ករសូធយ្រពះបរតិ្តេនះ េដើមប ី
បននូវសិរសួីស្តី ជយមងគល វបុិលសុខ េជៀសពីភ័យ អន្ត យ ឧតបតចៃ្រង 
េផ ងៗ និងជមន្តករពរដ៏ស័ក្តិសិទធិបផុំត ។ ដូចរតនបរតិ្ត ្រពះពុទធជអមច ស់ 
្រ ស់សែម្តងេដើមបបីនសិរសួីស្តីកនុងទី្រកុងេវ លី មនកនុងបិដកេលខ ៥២ 
ទពំរ័ ៦ ។ េមត្តបរតិ្ត ្រពះពុទធជអមច ស់ ្រ ស់សែម្តងេដើមបឲីយផ យេម ្ត  
ដល់ពួកអមនុស  មនកនុងបិដកេលខ ៥៤ ទពំ័រ ៥០ ។ ខនធបរតិ្ត ្រពះពុទធ 
ជអមច ស់្រ ស់សែម្តង េដើមបឲីយផ យេម ្ត ដល់ពួកនគ និងសត្វពស់ កុឲំយ 
មកេបៀតេបៀនខ្លួនបន មនកនុងបិដកេលខ ១០ ទពំរ័ ១៣៩-១៤០ បិដក 
េលខ ៤២ ទពំរ័ ១៧៩-១៨០ និងបិដកេលខ ៥៨ ទពំរ័ ១០២ ។ េមរបរតិ្ត 
្រពះពុទធជអមច ស់្រ ស់សែម្តង េដើមបកីរពរពីករប៉ង ្រកក់របស់បុគគល 
ដៃទ មនកនុងបិដកេលខ ៥៨ ទពំរ័ ៧៣ ។ វដ្តកបរតិ្ត ្រពះពុទធជអមច ស់ 
្រ ស់សែម្តង េដើមបបីេញច សភ័យពីអគគិភ័យជេដើម មនកនុងបិដកេលខ ៥៨ 
ទពំរ័ ១៦ និងបិដកេលខ ៧៧ ទពំរ័ ២៩៨ ។ ធជគគបរតិ្ត ្រពះពុទធជអមច ស់ 
្រ ស់សែម្តង េដើមបជួីប្របសព្វនូវជ័យមងគល និងសិរសួីស្តី មនកនុងបិដក 
េលខ ៣០ ទពំរ័ ២៤៣ ។ នដិយបរតិ្ត ្រពះពុទធជអមច ស់្រ ស់សែម្តង 
េដើមបកីរពរ ងំពីពួកអមនុស កចៗ ែដលេបៀតេបៀន មនកនុងបិដក 
េលខ ១៩ ចប់ពីទពំរ័ ៩៤ ដល់ទព័ំរ ១២២ ។ អងគុលិមលបរតិ្ត សែម្តងជប់ 
ទក់ទងនឹងជងឺំេផ ងៗ ជពិេសសជមួយនឹង្រស្តីមនគភ៌ មនកនុងបិដក 
េលខ ២៤ ទពំរ័ ៤៣១-៤៣២ ។ េពជឈងគបរតិ្ត សែម្តងជប់ទក់ទងនឹងជងឺំ 
េផ ងៗ មនកនុងបិដកេលខ ៣៧ ទពំរ័ ២០៥-២១១ ។  

ក
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លុះមកដល់ ព.ស.៩០០ មន្រពះសងឃ្រសីលងក បនរួបរួម្រពះបរតិ្ត និង 
្រពះសូ្រតដៃទៗ េ ថ គមពីរភណ រៈ មនបទសូធយ ២២ បទ គឺ 

  ១.នេមនិងៃ្រតសរណគមន៍ ២.ទសសិកខ  
  ៣. មេណរបញ្ហ   ៤.ទ្វត្តឹ ករៈ 
  ៥.ចតុបចចកខេវកខណៈ  ៦.ទសធមមសូ្រត 
  ៧.មងគលសូ្រត   ៨.រតនសូ្រត 
  ៩.ករណីយេមត្តសូ្រត  ១០.អហិ ជសូ្រត 
  ១១.េម ្ត និសសំសូ្រត  ១២.េម ្ត និសសំគថ 
  ១៣.េមរបរតិ្ត   ១៤.ចនទបរតិ្ត 
  ១៥.សុរយិបរតិ្ត   ១៦.ធជគគបរតិ្ត 
  ១៧.េពជឈងគបរតិ្ត   ១៨.គិរមិននទសូ្រត 
  ១៩.ឥសិគិរសូិ្រត   ២០. នដិយសូ្រត 
  ២១.ធមមចកកបបវត្តនសូ្រត ២២.ម សមយសូ្រត ។ 
មន្របវត្តិកនុងគមពីរម វង ថ កនុងសម័យ្រពះបទឧបតិស ៈ (ព.ស. 

៩១១-៩៥៣) េកើតទុពភិកខភ័យ  េកើតមនជងំឺេផ ងៗ ។ ្រពះបទឧបតិស ៈ 
សូម្របឹក ជមួយ្រពះសងឃរកឧបយកមច ត់ភ័យ ។ េទើប្រពះសងឃែណន ំ
ករ ្វ ធយយ្រពះបរតិ្តមន រតនបរតិ្តជេដើម ។ សម័យេនះ ក៏បនរួបរួម 
្រពះបរតិ្តពី្រពះៃ្រតបិដក និង្រពះសូ្រតេផ ងៗ េធ្វើជគមពីរបរតិ្តភណ រៈ ឬ 
េ ថ ភណ របលី ជបេវណីៃនករសូ្រត្រពះបរតិ្តរហូតមកដល់ 
បចចុបបននេនះ ។ កររចនគមពីរេនះេឡើង េទើបបន្របពន័ធគថជខងេដើមៃន 
បទសូធយ្រពះបរតិ្តនីមួយៗ េ យឲយេឈម ះថ ភ យចនកថ ករ 
្របកសនូវករ ្វ ធយយ្រគប់ ៗ្រពះបរតិ្ត ។   

ខ 
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លុះមកដល់ ព.ស.២១៥៣ មន្រពះេថរៈមួយអងគ ជជនជតិភូម 
មន្រពះនមថ េតេជទីបេតថរ បនរចននូវគមពីរដីក ៃខពនយល់អធិបបយ 
េលើគមពីរ្រពះបរតិ្ត េ យសនមតេឈម ះថ បរិត្តដីក ។ ខ្លួនខញុធំ្ល ប់បនេរៀន 
និង្រតួតេមើលបរតិ្តដីកេនះ ពិតជមន្របេយជន៍េ្រចើន ស់ ។  

ឯ នដិយបរតិ្ត កនុងេសៀវេភេនះ ខញុបំនននូំវគថបែនថមែដលមន 
កនុងគមពីរបរតិ្តភណ រៈ ឬភណ របលី ែដលបនរចនេឡើង ងំពី ព.ស. 
៩០០ ជង មក ក់កនុងន័យ មលំ ប់ េហើយបន្រសង់យកគថពិ ្ត រ 
កនុង នដិយសូ្រត មកបេំពញឲយ្រគប់ ម្រពះសូ្រតែដលមនកនុង្រពះ 
ៃ្រតបិដក ។   

េហតនំុឲយមននវូ នដិយបរិត្ត 
 សម័យមួយ ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទង់គង់េលើភនគិំជឈកូដ ជិត្រកុង 
ជ្រគឹះ ។ លំ ប់េនះឯង េស្តចធទំងំ ៤ អងគ ងំកររក ទុកកនុងទិសទងំ 

៤ ងំកងពលទុកកនុងទិសទងំ ៤ ងំបុគគលជអនក្រតួត្រ ទុកកនុងទិស 
ទងំ ៤ េ យេសនយកខដ៏េ្រចើន េ យេសនគនធព្វដ៏េ្រចើន េ យេសន
កុមភណ្ឌ ដ៏េ្រចើន េ យេសននគដ៏េ្រចើន កលេវ ្រតី (បឋមយម) កន្លង 
េទេហើយ (េស្តចទងំេនះ) មនពន្លឺដ៏រុងេរឿង ញុងំភនគិំជឈកូដទងំមូលឲយ 
ភ្លឺេហើយ ក៏ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគកនុងទីេនះ លុះចូលេទដល់េហើយ 
េទើប្រកបថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគេ យេគរព េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សម 
គួរ ។ ឯយកខទងំ យេនះ ពួកខ្លះថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគេ យេគរព 
េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ពួកខ្លះ្រគន់ែតេពលពកយ ក់ទក់សេំណះ 
សំ ល ជមួយនឹង្រពះមន្រពះភគ លុះបញច ប់ពកយែដលគួររកី យ 
នឹងពកយែដលគួររលឹកេហើយ ក៏អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ពួកខ្លះ្រគន់ែតអងគុយ
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្របណមយអញជលី ចេំពះ្រពះមន្រពះភគកនុងទីដ៏សមគួរ ពួកខ្លះ្រគន់ែត 
្របកសនមនិងេគ្រត េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ពួកខ្លះ្រគន់ែតអងគុយ 
េសង មកនុងទីដ៏សមគួរ ។  
 េស្តចជធេំឈម ះ េវស វណ័ គង់េនកនុងទីដ៏សមគួរ េហើយ្រកបបងគ ំ
ទូល្រពះមន្រពះភគដូេចនះថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ពួកយកខជន់ខពស់ 
មិន្រជះថ្ល ចេំពះ្រពះមន្រពះភគក៏មន បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ពួកយកខ 
ជន់ខពស់ ្រជះថ្ល ចេំពះ្រពះមន្រពះភគក៏មន បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 
ពួកយកខជន់ក ្ត ល មិន្រជះថ្ល ចេំពះ្រពះមន្រពះភគក៏មន បពិ្រត 
្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ពួកយកខជន់ក ្ត ល្រជះថ្ល ចេំពះ ្រពះមន្រពះភគ 
ក៏មន បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ពួកយកខជន់ទបមិន្រជះថ្ល ចេំពះ ្រពះមន 
្រពះភគក៏មន បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ពួកយកខជន់ទប ្រជះថ្ល ចេំពះ 
្រពះមន្រពះភគក៏មន ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ឯយកខែដលមិន្រជះថ្ល  
ចេំពះ្រពះមន្រពះភគេ្រចើន ស់ ករណ៍េនះេ្រពះេហតុអ្វី បពិ្រត 
្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន េ្រពះថ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់សែម្តងធម៌ េដើមបឲីយេវៀរ 
ចកប តិបត ្រទង់សែម្តងធម៌ េដើមបឲីយេវៀរចកអទិនន ទន ្រទង់សែម្តង 
ធម៌ េដើមបឲីយេវៀរចកកេមសុមិចឆ ចរ ្រទង់សែម្តងធម ៌ េដើមបឲីយេវៀរចក 
មុ ទ ្រទង់សែម្តងធម៌េដើមបឲីេវៀរចកទឹក្រសវងឹ គឺសុ និងេមរយ័ ែដល 
ជេហតុ ជទី ងំៃនេសចក្តី្របមទ ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ចែំណកពួក 
ខងយកខទងំ យ េ្រចើនែតមិនេវៀរចកប តិបតេ ះ មិនេវៀរចក 
អទិនន ទនេ ះ មិនេវៀរចកកេមសុមិចឆ ចរេ ះ មិនេវៀរចក 
មុ ទេ ះ មិនេវៀរចកទឹក្រសវងឹគឺសុ និងេមរយ័ ែដលជេហតុជទី 

ងំៃនេសចក្តី្របមទេ ះ បនជពួកយកខទងំេនះមិនគប់ចិត្ត មិនេពញ 
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ចិត្តនឹងករេវៀរេនះ ។ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ពួក វក័របស់្រពះមន 
្រពះភគ ្រស័យេនេសនសនៈ ង ត់ ែដល ងំេនកនុងៃ្រព មន 
សូរស័ពទគឹកកងរពំងតិច ្របសចកសម្តីរបស់មនុស អនកេដើរេទមក សមគួរ 
ដល់ករកបំងំអពីំពួកមនុស  ជទីគួរដល់ករ ក់ខ្លួនពួន ម បន ពួក 
យកខជន់ខពស់ ែតងេនជនិចចកនុងៃ្រពេនះ (េគ) មិន្រជះថ្ល កនុង សន 
របស់្រពះមន្រពះភគេនះក៏មន បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន េ្រពះេហតុេនះ 
សូម្រពះមន្រពះភគេ្រប ន្របេ នូវ្រពះបរតិ្តស្រមប់រក កនុងនគរ េឈម ះ 

ន  ដល់ភិកខុ  ភិកខុ នី ឧបសក ឧបសិក េដើមបឲីយយកខទងំេនះ 
្រជះថ្ល  េដើមបកីរ្រគប់្រគងរក  េដើមបមិីនេបៀតេបៀនគន  េដើមបេីនសបបយ ។  
 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ទទួលនិមន្តេ យតុណ្ហី ភព ។  
 លំ ប់េនះ េស្តចជធេំឈម ះ េវស វណ័ ្រជបនូវករទទួលនិមន្ត 
្រពះមន្រពះភគ េហើយេទើបសែម្តងនូវ្រពះបរតិ្តស្រមប់រក ែដលជប់ទក់ 
ទងកនុង ន នគរេនះ កនុងេវ េនះ ។  
 លុះកន្លង ្រតីេនះេទេហើយ េទើប្រពះមន្រពះភគ្រ ស់េ ភិកខុ
ទងំ យមកេហើយ្រ ស់នូវ នដិយបរតិ្តេនះ នឹង្រទង់្រ ស់ថ ៖ 
 ឧគគ ្ហ ថ ភិកខ េវ នដិយ ំ រកខំ  ។ បរយិបុ ថ ភិកខ េវ 

នដិយ ំរកខំ  ។ ធេរថ ភិកខ េវ នដិយ ំរកខំ  ។ អតថសំហិ  
ភិកខ េវ នដិយ រកខ  ភិកខូ នំ ភិកខុ នីនំ ឧបសកនំ 
ឧបសិកនំ គុត្តិយ រកខ យ អវហិិ ំ យ ផសុវ ិ យ ។  
 មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យ ចូរេរៀន្រពះបរតិ្តស្រមប់រក កនុង 

ន នគរ ។ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យ ចូរទេនទញឲយច ំ ទ ត់ 
នូវ្រពះបរតិ្តស្រមប់រក កនុង ន នគរ ។ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ 
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យ ចូរចទុំកនូវ្រពះបរតិ្ត ស្រមប់រក កនុង ន នគរ ។ មន លភិកខុ
ទងំ យ កររក កនុង ន នគរេនះ ្របកបេ យ្របេយជន៍ 
្រប្រពឹត្តេទេដើមប្ីរគប់្រគងរក  េដើមបមិីនេបៀតេបៀន េដើមបេីនជសុខដល់ពួក 
ភិកខុ  ភិកខុ នី ឧបសក និងឧបសិក ។  

្រពះ ជពិធីស្ូរត នដិយបរិត្ត្របចំ្រពះ ជ ំង 
ជេរៀង លឆ់ន ំ ឬេ ថ ស្ូរតធមភ៌ណយក  
( ្រសងច់ក្រពះ ជពិធីទ្វ ទសមស ភគទី ៣ ទព័ំរ ១៥៧ ) 

 ្រពះម ក ្រតែខមរ និងម្រន្តី ជករែតងមនពិធីមួយជេរៀង ល់ឆន  ំ
កនុង្រពះបរម ជ ងំ េនៃថងឆ្លងឆន នំក ្រត គឺឆន  ំជូត ឆ្លូ វ...កុរ ែដលកនុងឆន ំ  
មិនមនអធិកមសេទ កលឆ្លងឆន េំនៃថង ១ េកើត ែខេច្រត េបើមនអធិកមស 
ឆ្លងឆន េំនៃថង ១ េកើត ែខពិ ខ មដេំណើ រចនទគតិ ។ ឯពិធីស្រងក ន្ត េនៃថង 
១៣-១៤-១៥ េម  េនះ មដេំណើ រសុរយិគតិ ។   
 េនៃថង ១២ - ១៣ -១៤-១៥ េ ច ែខផលគុន េរៀង ល់ឆន  ំកនុង្រពះបរម-
ជ ងំៃន្របេទសកមពុជ ែតងេធ្វើ្រពះ ជពិធីមួយដ៏ឱ រកិ េ ថ ្រពះ 
ជពិធី្រតស្តិស្រងក ន្ត ។ ្រពះ ជពិធីេនះ ែតងេធ្វើេនកនុង្រពះទីនងំ 

េទ វនិិចឆ័យ និងកនុងេ ងមណ្ឌ លទងំ ៥ ខង េ្រកកែំពង្រពះបរម ជ ងំ 
ជកិចចជូនដេំណើ រឆន ចំស់ែដល្រតូវេចញេទ ទទួលឆន ថំមីែដល្រតូវចូលមក 
នឹងបបំត់ឧប្រទពយចៃ្រងកនុងឆន ចំស់ឲយអស់េទ អេញជើញេទវ ឆន ថំមីឲយចូល 
មកចេ្រមើន សិរសួីស្តីជ័យមងគលម ្របេសើរ ចេំពះ្រពះ ជបល្ល័ងក និងដល់ 
្របជពលរដ្ឋទូទងំ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 
 ្រពះ ជពិធីេនះ មនេឈម ះេ េ្រចើនយ៉ង គឺេ ថ ្រពះ ជពិធី
្រតស្តិស្រងក ន្តក៏បន ថ្រពះ ជពិធីបញជ ន្់រតស្តិក៏បន ថ្រពះ ជពិធី 
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សមពចឆរចឆិនទក៏បន ថ្រពះ ជពិធីស្ូរតភណយក ក៏បន, ែតកនុងផ្លូ វករ 
េ ថ ្រពះ ជពិធី្រតស្តិស្រងក ន្ត ។ 
 ពកយថ ្រតសិ្ត ឬ ្រតុដិ ែ្របថ ករកត់ ករផ្ត ច់ ពកយថ សមពចឆរចឆិនទ 
ែ្របថ ករផ្ត ច់ឆន  ំ គឺករជូនដេំណើ រឆន ចំស់ ទទួលដេំណើ រឆន ថំមី, ឯពកយថ 
ស្ូរតភណយក  គឺសូ្រត នដិយបរតិ្តបេណ្ត ញយក  េខម ចបិ ច 
េហើយនឹងពកយថ បញជ ន់្រតស្តិ គឺបញជ ន់បេណ្ត ញេខម ចបិ ចឆន ចំស់ឲយ 
បរេវៀសេជៀសឆង យេទ ។ រួមពកយទងំអស់េនះ បនេសចក្តីថ ្រពះ ជពិធី 
ែដលេធ្វើេនៃថង ១២ - ១៣ - ១៤ - ១៥ េ ច ែខផលគុន ជ្រពះ ជពិធីជូន 
ដេំណើ រឆន ចំស់ ែដល្រតូវផុតេទេនៃថង ១៥ េ ចែខផលគុន ទទួលដេំណើ រ 
ឆន ថីំម ែដល្រតូវេធ្វើដេំណើ រចូលមកេនៃថង ១ េកើត ែខេច្រត េ្រពះថ ងំពីៃថង 
១ េកើត ែខេច្រតេទ េ ក ប់ថជឆន ថំមីេហើយ ្រគន់ែតមិនទន់េឡើងស័ក  
បុ៉េ ្ណ ះ ។ 
 ឯ្រពះ ជពិធី្រតស្តិស្រងក ន្ត មនេ្រគ ងបរកិខ រ នឹងវធិនករដូច
េរៀប ប់ខងមុខេនះ ៖ 
 ខងេ្រកកែំពង្រពះបរម ជ ងំ មនេ ងមណ្ឌ ល ៥ ខនង គឺេន 
ចមង យ្របែហល ៥០ ែម៉្រតអពីំកែំពង ខងទិសបូព ៌ ២ ខនង េន្របបកែំពង 
ខងទិសទក ណិ ១ ខនង ខងទិសបសចឹម ១ ខនង ខងទិសឧត្តរ ១ ខនង ។ 
េ ងទងំ ៥ ខនងេនះ សុទធែត្របក់ស្លឹកេ ន តទងំអស់ សសរ ៥ ហតថ ធនឹម ៤ 
ហតថ មនហប់មុខ មនទព័ទយព័ទធជុវំញិ មនែ្រគមួយ ៗ ្រគប់េ ង កនុង ១ 
េ ងស្រមប់្រពះសងឃ ៨ អងគ គង់សូ្រតភណយក  មន នេទវ  ១ ្រគប់ 
េ ងទងំ ៥ មនឆ្រតរួត ១ គូ ៗ ្រគប់ ន ។ 
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 ខងកនុងកែំពង្រពះបរម ជ ងំ េន្រពះទីនងំេទ វនិិចឆ័យ មនែ្រគ 
្រពះ ជពិធី ២ កពំស់ ៥០ ហតថ សងទីែម៉្រត ស ្ឋ ន ៤ ្រជុង ដបូំលខពស់ 
ពសសពំត់ស តមកល់ខង្រជុង េគនយ៍្រពះម េស្វតឆ្រត ១ ្រជុងឦ ន្ត១ 
ែ្រគ្រជុង េគនយ៍ស្រមប់្រពះសងឃ ៤ អងគ គង់សូ្រតធមមច្រក ម សម័យ 
ែ្រគ្រជុងឦ ន្តស្រមប់្រពះសងឃ ៤ អងគ សូ្រតភណយក  ។ ចមុំខ 
្រពះម េសត្វឆ្រត មនែ្រគតូច ១ កពំស់ ៥០ សងទីែម៉្រត ស ្ឋ ន ៤ ្រជុង 
ឥតដបូំល ស្រមប់្រពះសងឃ ១ អងគ ឈរសូ្រត្របកសេទវ កនុង្រពះ ជពិធី 
េនះ ។ 
 ខងេកើតែ្រគសូ្រត្របកសេទវ  មនសុ៊ំ ១ កពូំល្រសួច ថន ក់េ្រកម 
កពំស់ ១ ែម៉្រត ពីេជើងេ្រកមដល់ចុងកពូំល កពំស់ ១ ទទូង ជញជ ងំកញច ក់ 
ជុវំញិ ជសុ៊ំតមកល់េទៀនជ័យ ១ េដើមធ ំស្រមប់្រពះ ជ្រទង់្របរពធ ( អុជ ) 
ជមួយសេម្តច្រពះសងឃនយក ងំពីៃថងចូល្រពះ ជពិធីដបូំង រហូតដល់ 
ៃថងបេង្ហើយ្រពះ ជពិធី្រទង់លត់ជមួយ្រពះសងឃនយកេទៀត ។ 
 ែកបរជញជ ងំខងតបូងៃន្រពះទីនងំេទ វនិិចឆ័យ មន សនៈ ១ ធែំវង 
កពំស់ ៥០ សងទីែម៉្រត ស្រមប់្រពះសងឃ ១០ អងគ គង់សូ្រត្រពះបរតិ្ត ។ 
 មនែខ សីមសបូវភ្ល ងំ នឹងែខ សីមអេំបះព័ទធជុវំញិកែំពង្រពះបរម-
ជ ងំ នឹងព័ទធេទ្រគប់េ ងមណ្ឌ លទងំ ៥ ែដលេនខងេ្រកកែំពងេហើយ 

បញចូ លែខ អេំបះេទកនុងកែំពង មទ្វ រខងទិសបូព៌និងទិសទក ណិៃន្រពះ 
បរម ជ ងំ បញចូ លេទភជ ប់្រគប់ែ្រគពិធី នឹងសុ៊ំេទៀនជ័យខងកនុង្រពះទីនងំ 
េទ វនិិចឆ័យ, ចុងអេំបះេនះ ស្រមប់្របេគន្រពះសងឃកន់សូ្រត្រពះបរតិ្ត 
ទងំ ៣ ៃថង ។ 
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 េ្រកអពីំេនះមនអេំបះក្លុក ២ ែបប ែបបទី ១ យកអេំបះេឆេ្រចើន
សរៃសរុពំ័ទធជរង្វង់មូលស្រមប់្រពះ ជ្រទង់េន្រពះសិរ  នឹងស្រមប់ន-
ហមឺនសព្វមុខម្រន្តីពក់េនសិរ , ែបបទី ២ េវញអេំបះេឆ ៨សរៃសចូលគន  
េហើយេចៀរស្លឹកកពូំលេ ន តបុ៉ន្រមមៃដបត់ជ ៤ ្រជុងចងជ ៥ អេន្លើ 
សរេសរអក ថ អភិសមរ ៗ េ ថ ែខ អភិសមរ ជែខ ស្រមប់្រពះ ជ 
្រទង់េឈៀង្រពះអង មខ ង និងស្រមប់នហមឹនសព្វមុខម្រន្តីពក់េឈៀង ម  
មខ ងបងក រេខម ចបិ ច េហើយមនដបំងេព្រជែដលយកស្លឹកកពូំលេ ន ត ១ 
្រទនុង មនសន្លឹក ២ មកកួចចុងសន្លឹកមនស ្ឋ នដូចចពុំះែក្អក សន្លឹក 
មខ ងសរេសរថ សេព្វ យកខ  បិ េចវ ឡវកទេយបិ ច ខគគំ 
លបត្តំ ទិ ្វ  សេព្វ យកខ  ប យន្តិ សន្លឹកមខ ងេទៀតសរេសរថ 

េនកបបេ ្ត  េនកបប ្ត  សេព្វ យកខ  ប យសឹ ុ ស្រមប់្រពះ ជ្រទង់ 
និងស្រមប់នហមឹនសព្វមុខម្រន្តីកន់ េនេវ ្រពះសងឃសូ្រតភណយកយ 
ចប់េលើកទី ១ បេណ្ត ញយកយេខម ចបិ ចឲយបរេវៀសេចៀសឆង យេទ ។ 
អេំបះក្លុកែខ អភិសមរ និងដបំងេព្រជ តមកល់េលើតុតូចែវង ១ ខងមុខ 

សនៈ្រពះសងឃសូ្រត្រពះបរតិ្ត ។   
ពកយ្របកសេទវ កនុង្រពះ ជពិធី្រតស្តិស្រងក ន្ត 

ពកយ្របកសេវ ្រពឹក 
្រពះេថរៈមួយអងគឈរ្របកសថ 
េភេន្ត  េទវសងឃេយ មន លេទពយុ េចេទពនិករអមរេមឃតិេរក 

េ យ េទពគនធព្វកុមភណ្ឌ សុប ្ណ  សុ្រកី ែដលឋិតេលើទីៃក សអភិកស
សត្តបរភិណ្ឌ  សិទធន្តរបរេិវណៃ្រព េខត្តែខមេហមពន្ត មន្រពះចតុេ ក
បលទងំបួន ជអធិបតី គឺ្រពះបទធតរដ្ឋ ជ នូវ្រពះបទវរុិឡ្ហកៈ 
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្រពះបទវរូិបកខៈ ្រពះបទេវស វណ័កុេវេ ជ ដ៏្រទង់នូវមហិទធិបញទធិសិទធិស័ក្តិ 
នូវអស់ទងំយកយេទពរក អនកដ៏មននូវបញទធិអំ ច ចេឈ្វងយល់េ យ
នូវទិព្វចកខុញណ ទិព្វេ តញណដ៏្របេសើរ ងំ្របតិ ្ឋ នសថិតេលើវមិន
េទេ យ ថ នភូមិ្រពឹក  អជជ កសទភសពណ្ណ យ េ យកពូំលរតន-
មណីទិព្វវេិ ចរង  ី សថិតេទកនុងែដនដី្រគប់្របេទស កនុងទីចង្វ ត់េខត្តខណ្ឌ
ជនបទ ជធនីបូររីមយឧត្តម្រពះ ជនិេវសន៍ ្រកុងកមពុជម ឥនទបតថកុរុរត័ន៍
ជរមយដ៏្របេសើរ ។  

យន្តុ ក៏ចូល ងំចិត្តេ ម ះស បបួលគន មូលមក្របជុ្ំរពមសថិតេន 
ថ ននឹងបនទទូលសមទននឹងរក សីល ចំ ្ត ប់នូវស័ពទ្រពះធម៌ៃនេយើង 

ពធដ៏កលេព ្រតីេនះេហើយ ក៏សូមអស់េទវ ទងំពួង ចេ្រមើនសិរវីឌ ន
ករជ័យមងគលដល់្រពះអងគ (្រពះបទសេម្តច... ) បរមបពិ្រត្រពះេច្រកុង 
កមពុជធិបតីជអមច ស់ជីវតិេលើតបូង ដ៏្រទង់នូវ្រពះគុណវេិសសម ្របេសើរ 
នូវ្រពះ ជវង នុវង  អងគ្រពះ ជបុ្រ បុ្រតី្រពះ ជនេ ្ត ន ្ត  ្រពះមន ង 
្រពះសន្ំរកមក រ្រសឹងគ រ ជេសវកអគគេសនបតី កវបុីេ ហិត េ ចរេិយ នូវ 
អស់ ្របជនុ ្រស្ត ទសកមមករ េគមហិង ហតថី ជេនយយពីជ័យ
ន យនពហនៈទងំ យ កុឲំយមន ភ័យអន្ត យជងឺំេ គពយធិចៃ្រង 
មកេបៀតេបៀនបន ជួយ្រគប់្រគងរក ករពរវបិត្តិ កចំត់េចញបេណ្ត ញ 
េចលអស់េខម ចបិ ច ជភូតអសុរកយអស់ភូមិេ្របត្រពយ យក  
េម តិរចឆ នមិចឆ ទិដ្ឋិ ចិត្ត មក ្រកក់ចង់ពយបទ ចូរកចំត់បង់បត់ 
អងគខច ត់ខច យ េចញេទ្រជកដល់ក ្ត ប់ច្រក ឡេ្រកអស់េទព ែដលមក 
សមទនសីលសុទធចិត្តជសមម ទិដ្ឋិ ក៏ចូលមកជិតជុវំញិកនុងបរមនិេវសន-
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ថ នេនះ នឹងបនសវនករ ្ត ប់រស្រពះធមមសញញ  ៃន ម ភព ម 
ពុទធ នុញញ តកនុងេវ ្រពឹកេនះេ ង ។ 

ពកយ្របកសេទវ កនុង្រពះ ជពិធី្រតស្តស្រងក ន្ត 
ពកយ្របកសេវ ង ច 

្រពះេថរៈមួយអងគឈរ្របកសថ 
 េភេន្ត  េទវសងឃេយ មន លេទវ នូវេទពនិករគនធពធទងំ យេអើយ! 
េបើេទវ ឯ ែដលមនចិត្តេ ម ះសេធ្វើគរវៈ បនសមទនទទួលរក  
សីលកនុងមងគលករឰដ៏ទីេនះ ក៏ចូលមកជអធិបតី គឺ្រពះបទធតរដ្ឋ ជ 
បរមបពិ្រត េស្តចសថិតេនបូព៌ទិស ១ ្រពះបទវរុិឡ្ហកៈបរមបពិ្រត េស្តចសថិត 
េនទក ណិទិស ១ ្រពះបទវរូិបកខៈបរមបពិ្រត េស្តចសថិតេនបសចឹមទិស ១  
្រពះបទេវស វណ័កុេវេ ជបរមបពិ្រត េស្តចសថិតេនឧត្តរទិស ១ សូម 
សេម្តច្រពះម បពិ្រត ្រពះចតុេ កបលទងំ ៤ ្រពះអងគផចង់ចិត្តចេំពះ 
េ ះមកកន់ ថ នេនះ េហើយបនសមទនសីលៃន្រពះសេព៌ជញ ញណ 
ជអមច ស់េឈម ះបញចងគិកសីល អដ្ឋងគិកសីលបរសុិទធេហើយឬដូចេម្តច ? 
 សងឃករ ី៤ នក់តំ ង្រពះចតុេ កបលេឆ្លើយថ 
 ឧកស ខញុ ្ំរពះករុ ជេស្តចទងំ ៤ ទិសចូលមកកន់ទី ថ នេនះ 
េហើយ ខញុ ្ំរពះករុ បនសមទនសីល ៃនសេម្តច្រពះសេព៌ជញ ញណ 
ជ អមច ស់ ដ៏្របកបេ យអងគ ៥-៨ េស្តចេហើយ ។ 
 េ កអនក្របកសថ 
 េបើម បពិ្រតទងំ ៤ អងគបន្រទង់ទទួលសមទនសីលៃនសេម្តច 
្រពះជិន្រសីរួចេហើយ ចូរ ងំេ ត្រប ទទងំសង្រតង់្រ ប់ ្ត ប់្រពះធម៌ 
េយើងេនះ នឹងបេនទ បង់នូវទុកខេ កេ គភ័យចៃ្រងឧប្រទពវនិស ន្តុ  ចូរចេំរ ើន 
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យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ វឌ នករសិរសួីស្តីជ័យមងគលដល់ម បពិ្រត្រគប់ 
្របករ ។ មួយេ តេបើេទវ អងគឯ  មនចិត្ត្របកបេ យសមទិដ្ឋិ ម 
ឱ ទដ៏មនបញទធិ ចផចង់នូវេ ត្រប ទទងំសង្រ ប់ ្ត ប់្រពះធម៌ គឺ្រពះ 
ធមមចកកបបវត្តនសូ្រត នូវ្រពះម សមយសូ្រតកនុង ្រតីេនះ េហើយជួយពិភ័ក្តិ- 
រក  នូវ (្រពះបទសេម្តច្រពះម បពិ្រត្រពះ ជឱងក រ ... ) ្រពះេច្រកុង 
កមពុជធិបតី នូវ្រពះមន ង ្រពះសន្ំរកមក រ ្រពះ ជបុ្រ -បុ្រតី ្រពះ ជនេ ្ត -
ន ្ត  ្រពះបរម ជវង នុវង អងគអគគេសវក េសនបតីមុខម្រន្តីជតិវង  
ជបុេ ហិ េ ពិទយមតយ សមណជី្រពហមណ៍ភ ចរយ អស់ 

្របជនុ ្រស្តផងទងំ យ ឲយរលត់រ យអស់ ទុកខេ កេ គ 
ភ័យពយធិចៃ្រងឧប្រទព្រគប់្របករេផ ងៗ ចូរចេំរ ើននូវ យុៈ វណ្ណៈ សុខៈ 
ពលៈ សិរសួីស្តីវុឌ បីវរមងគល ឲយសកលនូវ្រទពយឧបេភគ បរេិភគ គឺថ 
េគ្រកបីដរំេីសះរេទះយនន ទសីទ  សមបត្តិសមបូណ៌ បរមី បេងកើត 
ភជន៍ លី ឲយបូរបូិណ៌្រគប់ ថ នេខត្តខណ័្ឌ  សូមឲយ្រពះវស ព ហកៈ 
ចូរបេង្អ រនូវទឹកេភ្ល ងធ្ល ក់ចុះជួប ឧតូវកលវស នៈ អស់ភជន រផ  
្រពឹក  បេងកើតមនែផ្លផក ឱជរសែផ្អមឆង ញ់ពី ព ករ អស់ សព្វសត្វ 
េទ្វបទចតុបបទ កុឲំយប៉ង្របមថបន ឲយសុខសបបយេក មក ន្ត ចូរមន 
្របតិព័ទធេ្រសើប្រសួលទទួលរកី យ អស់ភូតេ្របត្រពយបិ ចអសុរកយ 
កុឲំយចូលមកប៉ង្របមថពយបទអស់ ្រស្ត្របជបនេឡើយ ។ េបើពួក េទវ  
ជពូំកឯ  ែដលមនចិត្តជមិចឆ ទិដ្ឋិ្រទុស្តសីលសិកខ  ជ មក ្រកក់ 
េ្រក្រពះពុទធ សន ពុំ្រប្រពឹត្ត មពុទធឱ ទ មិនបនជួយពិភ័ក្តិរក  
្រពះអងគ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថម បពិ្រតធមមិកម ជ ្រពះ ជ 
សមភ រ មធិបតិននទរ្រនទ ធិេបត ្រតឹភូវេន្រតមងគលដ៏េ ភ អស់េទវ ទងំ 
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េនះសូមឲយបរេវៀសេចៀសេចញបេណ្ត ញឆង យេទេ្រក ក ្ត ប់ច្រក ឡឲយ 
ឆប់ៗ រួស ន់កុឲំយទន់្រពះសងឃ្រទង់សូ្រត្រពះ នដិយសូ្រតដ៏វេិសស 
្របេសើរ មពុទធ នុញញ តទុកេនះេឡើយ ។ 

្របភពៃន្រពះ ជពិធី្រតស្តិស្រងក ន្ត 
 ្រពះ ជពិធី្រតស្តិស្រងក ន្ត ជ្រពះ ជពិធីសូ្រតមន្ត បេណ្ត ញេខម ច 
រេំ ះ្រពះេ្រគះចេ្រមើន្រពះសិរសួីស្តីរបស់្រពះ ជបល្ល័ងក ដូចពិធីសូ្រតមន្ត ឬ 
ចេ្រមើន្រពះបរតិ្តធមម របស់ពុទធបរស័ិទទូេទ    កនុងពុទធ សនមណ្ឌ លែដរ 
្រគន់ែត្រពះ ជពិធី្រតស្តិស្រងក ន្ត មនរេបៀបេរៀបចធំដុំ ំ ជងពិធីសូ្រតមន្ត 
ធមម បុ៉េ ្ណ ះ េ្រពះថ្រពះ ជពិធី្រពះម ក ្រតេហើយ ១ ឆន  ំ ្រតូវេធ្វើែត 
ម្តងេនេវ ច់ឆន  ំ ។ ្រពះ ជពិធីេនះ មទម្ល ប់អនក្រសុកេគចូលចិត្ត 
េ ថ ្រពះ ជពិធីស្ូរតភណយក  បនជេ ដូេចនះ េ្រពះពិធី្រតូវ 
សូ្រត នដិយបរតិ្ត ឬ នដិយសូ្រត ែដលែចកពីេរឿងពួក 
យក ចូលេទគល់្រពះសមម សមពុទធ ជសូ្រតែដលមនកនុង្រពះសុត្តន្តបិដក 
ទីឃនិកយ ឆដ្ឋភគ បដិកវគគ (្រពះៃ្រតបិដកែខមរេលខ ១៩) ។   
 ្រពះ នដិយបរតិ្តេនះេហើយែដលេ ថ ធមភ៌ណយក  េ្រពះ 
ជធម៌ែដល្រពះសមម សមពុទធ្រទង់សែម្តង្របេ ពួកយក  កុឲំយមនចិត្តកច 
េឃរេឃេបៀតេបៀនយក ផងគន  និងកុឲំយេបៀតេបៀនមនុស ទងំពួង ។ 
 េ យេហតុមនគមពីរជ្របភពដូេចនះ បនជ ងំពីសម័យបុ ណ 
េរៀងមកដល់សម័យបចចុបបនន ្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិេលើតបូង ្រពះ
ម ក ្រត្របេទសកមពុជ ែតង្រទង់េធ្វើេរៀង ល់ឆន  ំ នូវ្រពះ ជពិធី្រតស្តិ-
ស្រងក ន្ត និមន្ត្រពះសងឃសូ្រតភណយក បេណ្ត ញយក េខម ច បិ ចកនុងឆន ំ
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ចស់ រេំ ះ្រពះេ្រគះកនុងឆន ថំមី ចេ្រមើន្រពះសិរសួីស្តី េជគជ័យមងគល ចេំពះ
្រពះ ជបល្ល័ងក និង្របេទសជតិ  ។ 

បពុ្វកិចចខងេដីមៃនករសធូយ 
(ពកយពនយលក់នងុអដ្ឋកថ សមុងគលវិ សនីិ) 

កលេបើមនអមនុស ្របេភទ មួយេបៀតេបៀន មនពួកវនិិបតិកសុរ 
ជេដើម មិន្រតូវសូធយ នដិយបរតិ្តែតម្តងេនះេទ ។ អនក ្វ ធយយ្រតូវ 
សូធយ្រពះបរតិ្តដៃទៗ មនេមត្តបរតិ្ត (ធម៌ករណីយ) ធជគគបរតិ្ត រតនបរតិ្ត 
ជេដើមជមុនសិន រហូតដល់េទ ៧ ៃថង ។ េបើអមនុស េនះេចញេទ ឈប់ 
េបៀតេបៀនេទៀត ជករល្អ ស់ ។ េបើមិនេចញេទ ្រតូវសូធយ នដិយ-
បរតិ្ត ។ ែតអនកសូធយមិន្រតូវបរេិភគ ច់េនះេទ ។ មិន្រតូវេទៃ្រពសម ន ។ 
េ្រពះពួកអមនុស នឹងបនឱកសេបៀតេបៀនអនកសូធយេនះ ។  ឯទីកែន្លង 
ស្រមប់ ្វ ធយយ្រតូវេរៀបចឲំយ ្អ ត ក់ែតងេ្រគ ងលម្អ នឹងេរៀប សនៈអនក 

្វ ធយយឲយ ្អ ត្រតឹម្រតូវ ។ េបើនិមន្ត្រពះភិកខុ ពីវត្ត ្រតូវមនពួកមនុស កន់ 
វ លែំពងនិង វុធេផ ងៗ និមន្តេ កមកកន់ទី ្វ ធយយ ។ មិន្រតូវគង់ ឬ 

អងគុយកនុងទី ល ្វ ធយយ្រពះបរតិ្តេនះ ។ ្រតូវបិទទ្វ រ បិទបង្អួច េហើយមន 
មនុស កន់ វុធេ មព័ទធជុវំញិ ។ េមត្តចិត្តំ បេុរចរិកំ ក ្វ  វត្តព្វំ ្រតូវ 
មនេម ្ត ចិត្តឲយ្រប្រពឹត្តេទខងមុខសិន េទើបគួរ ្វ ធយយ ។ ្រតូវឲយមនុស  
ទងំេនះ ងំេនកនុងសីលជខងេដើមសិន េទើបគួរ ្វ ធយយ្រពះបរតិ្តេនះ ។ 
កលេបើ ្វ ធយយ នដិយបរតិ្តេនះេហើយ អមនុស េនមិនេចញេទ គបប ី
នមំនុស េនះេទវត្ត ឲយស្រមកកនុងទី ន្រពះេចតិយ េរៀបចេំ្រគ ងសកក រៈ 
បូជ្រពះេចតិយ អុជ្របទីប េពលនូវមងគលកថ េហើយេធ្វើករ្របកស្របជុ ំ។ 
េបើកនុងវត្តមនេជដ្ឋក្រពឹក  ភិកខុសងឃ្រតូវញុងំភិកខុ មួយអងគឲយេទេ េទវ  
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ែដលេនេដើមេឈើធកំនុងវត្តេនះមក ។ េបើេទវ េនះមិនមកកន់ទី្របជុេំទ ។ 
េពលេនះ ្រតូវសួរអមនុស ែដលចូលមកេនះថ អនកេឈម ះអ្វី ? ។ េបើ 
អមនុស ្របប់េឈម ះ ្រតូវេ រកេ យេឈម ះេនះ ។ បនទ ប់មក ្រតូវេរៀប 
េ្រគ ងសកក រៈមនផក ក្រមងេ្រគ ង្រកអូបជេដើម បូជដល់អមនុស េនះ ។ 
អមនុស េនះេចញេទ េ យេសចក្តីេគរពចេំពះសងឃ ។ េបើមិនេចញេទ 
្រតូវប្តឹងដល់េសនបតីទងំ ២៨ និងម យកខែដលមនអំ ចដៃទេទៀត 
រហូតដល់េទ ៤២ ម យកខ េ យពកយថ  

អយ ំ យេកខ  គ ្ហ តិ, អយ ំ យេកខ  វសិតិ, អយ ំ យេកខ  
េហេឋតិ, អយ ំយេកខ  វេិហេឋតិ, អយ ំយេកខ  ហិសំតិ, អយ ំយេកខ  
វហិិសំតិ, អយ ំយេកខ  ន មុញច តិ ។ 

យកខេនះចប់េគ យកខេនះចូលេគ យកខេនះេបៀតេបៀនេគ យកខេនះេបៀត 
េបៀនេផ ង ៗ យកខេនះេធ្វើទុកខេគ យកខេនះេធ្វើឲយេគលបំក យកខេនះមិន 
ែលងេគ ។  

ប្តឹងដលម់ យកខទំង ៤២ នក ់
  ឥេនទ  េ េម វរុេ  ច ភរទ្វ េជ បជបតិ 
  ចនទេន កមេសេ ្ឋ  ច កិននុឃណ្ឌុ  និឃណ្ឌុ  ច ។ 

 យកខេឈម ះឥនទៈ ១ េ មៈ ១ វរុណៈ ១ ភរទ្វ ជៈ ១ បជបតិ ១  
 ចនទនៈ ១ កមេសដ្ឋៈ ១ កនិនុឃណ្ឌុ  ១ និឃណ្ឌុ  ១ ។ 

  បនេទ ឱបមេញញ  ច  េទវសេូ  ច មតលិ 
  ចិត្តេសេន ច គនធេព្វ   នេ  ជ ជេនសេភ ។ 

 បនទៈ ១ ឱបមញញៈ ១ េទវសូតៈ ១ មតលិ ១ ចិត្តៈ ១ េសនៈ ១  
 ចិត្តេសនគនធព្វ ១ នេ ជៈ ១ ជវនសភៈ ១ ។  

ណ



១ 

  គិេ  េហមវេ  បុណ្ណេក ករតិេយ គុេ  
  សិវេក មុចលិេនទ  ច  េវស មិេ ្ត  យុគនធេ ។ 

  គិរៈ ១ េហមវតៈ ១ បុណ្ណកៈ ១ ករតិយៈ ១  
  គុឡៈ ១ សិវកៈ ១ មុចលិនទៈ ១ េវស មិត្តៈ ១ យុគនធរៈ ១ ។  

    េគបេ  សុបបេ េធ ច     
    ហិរ ិេនត្តិ ច មនទិេយ 
    បញច លចេ ្ឌ  ឡវេក   
    បជជុ េនន  សុមេន សុមុេខ 
    ទធិមុេខ មណិ មណិវេ  ទីេឃ 
    អេថ េសរសីេក សហ។ 

 េគបលៈ ១ សុបបេ ធៈ ១ ហិរ ិ១ េនត្តិ ១ មនទិយៈ ១ បញច លចនទៈ ១  
 ឡវកៈ ១ បជុននៈ ១ សុមនៈ ១ សុមុខៈ ១ ទធិមុខៈ ១ មណិ ១  
 មណិវរៈ ១ ទីឃៈ ១ េសរសីកៈ ១ ។ 
  
 បនទ បម់កចបពិ់ធី ្វ ធយយ្រពះៃ្រតសរណគមន ៍ ឥ បិេ  

្វ កខ េ  សបុដិបេនន   និង នដិយបរិត្ត ដចូតេទេនះ ៖ 
   
 

ត 
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ភ យចនកថ 
(ពកយ្របកសនូវករ ្វ ធយយ) 

អបបសេននហិ នថស  សេន ធុសមមេត 
អមនុេស ហិ ចេណ្ឌ ហិ សទ កិព្វិសករភិិ ។ 
បរ ិ នំ ចតស ននំ  អហឹ យ ច គុត្តិយ 
យ ំេទេសសិ ម វេី  បរតិ្តំ តំ ភ ម េហ ។ 

  (្រពះពុទធជមច ស់) ្រពះអងគមនេសចក្តីពយយមធ ំ្រទង់  
  ្រ ស់សែម្តងេហើយនូវ្រពះបរតិ្តឯ  េដើមបកិីរយិមិនេបៀត  
  េបៀនផង េដើមប្ីរគប់្រគងរក ផង ដល់បរស័ិទទងំ យ ៤  
  អពីំពួកអមនុស កចៗ ែដលេធ្វើែតកមមដ៏ មកសព្វកល  
  ជអនកមិន្រជះថ្ល កនុង សន ៃន្រពះេ កនថ ែដលសបបុរស  
  សនមតេហើយថ ជ សនដ៏ល្អ េយើងទងំ យ សូធយឥឡូវ  
  េនះនូវ្រពះបរតិ្តេនះ ។ 

នដិយបរិត្ត 
  វបិស សិ  ច១  នមតថុ   ចកខុ មន្តស  សិរមីេ  

 សិខិស បិ ច នមតថុ   សព្វភូ នុកមបេិន ។ 
  សូមនម ក រ ចេំពះ្រពះសមម សមពុទធ ្រទង់្រពះនមវបិស  ី 
  ្រពះអងគមនចកខុ  ្រពះអងគមនសិរ ីសូមនម ក រចេំពះ 
  ្រពះសមម សមពុទធ ្រទង្់រពះនមសិខី ្រពះអងគមនេសចក្តីអនុេ្រគះ  
  ដល់សត្វទងំពួងជ្រប្រកតី ។ 
                                           
១ ឥេម ចក  េប ណេបតថេកសុ នតថ ិចអក រទងំ យេនះ មនិមនកនុងេសៀវេភបុ ណេនះ 
េទ ែតមនកនុងេពលសងគ យនទី ៦ េដើមបបី្រងគប់បទៃន្រពះគថ ។  
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 េវស ភុស  ច នមតថុ   ន្ហ តកស  តបស េិន 
 នមតថុ  កកុសនធស   មរេសនបមទទិេន ។ 

  សូមនម ក រ ចេំពះ្រពះសមម សមពុទធ ្រទង់្រពះនមេវស ភូ  
  ្រពះអងគជ្រមះកិេលសេចញេហើយ ្រពះអងគមនតបធម៌  
  សូមនម ក រ ចេំពះ្រពះសមម សមពុទធ ្រទង់្រពះនមកកុសនធៈ  
  ្រពះអងគញញីំនូវមរ្រពមទងំេសនៃនមរ ។    
  េក គមនស  នមតថុ  ្រពហមណស  វុសីមេ  

 កស បស  ច នមតថុ   វបិបមុត្តស  សព្វធិ។ 
  សូមនម ក រ ចេំពះ្រពះសមម សមពុទធ ្រទង់្រពះនមេក គមនៈ  
  ្រពះអងគមនបបបន ត់បង់េហើយ មន្រពហមចរយិធម៌េនរួច  
  េហើយ សូមនម ក រចេំពះ្រពះសមម សមពុទធ ្រទង់្រពះនមកស ប  
  ្រពះអងគរួចផុត្រសឡះចកកិេលសទងំពួងេហើយ ។ 

  អងគី រសស  នមតថុ  សកយបុត្តស  សិរមីេ  
       េយ ឥមំ ធមមំ េទេសសិ សព្វទុកខ បនទូនំ។ 

   សូមនម ក រ ចេំពះ្រពះសមម សមពុទធជសកយបុ្រត ្រទង់  
   មន្រពះកយផ យេចញនូវ្រពះរសមី ្រទង់មនសិរ ីែដល  
   សែម្តងធម៌េនះ ជេ្រគ ងបេនទ បង់េសចក្តីទុកខទងំពួង ។ 

  េយ ចបិ និព្វុ  េ េក យថភតំូ វបិស សំុិ 
  េត ជន អបិសុ ថ  មហន្ត  វតី រទ។ 

   មួយេទៀត ្រពះសមម សមពុទធទងំ យអងគ  ្រពះអងគ  
   រលត់កិេលសេហើយ ្រទង់េឃើញចបស់នូវធម៌ មេសចក្តី  
   ពិតកនុងេ ក ្រពះសមម សមពុទធទងំេនះ ជ្រពះខី ្រសព  
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   ្រពះអងគមិនមនេសចក្តីញុះញង់ស៊កេសៀត ( ្រទង់្របេសើរ  
   េ យគុណ ) មិនេក្ល វក្ល  (េ យកិេលស) ។  
   ហិតំ េទវមនុស នំ យ ំនមស ន្តិ េគតមំ 

  វជិជ ចរណសមបននំ មហន្តំ វតី រទំ។ 
   េទវ និងមនុស ទងំ យ ែតងនម ក រ្រពះសមម សមពុទធ  
   ជេគតមេគ្រត ្រពះអងគជ្របេយជន៍ដល់េទវ និង 
   មនុស ទងំ យ ្រទង់បរបូិណ៌េ យវជិជ  និងចរណៈ  
   ្រទង់្របេសើរេ យគុណ ្រពះអងគឥតមនេសចក្តី្រពឺេសញើច។ 

 ឯេត ចេញញ ច សមពុទធ   អេនកសតេកដិេយ  
 សេព្វ ពុទធ  សមសម  សេព្វ ពុទធ  មហិទធិក១ ។ 

  ្រពះសមពុទធទងំន៎ុះផង ្រពះសមពុទធទងំ យអងគឯេទៀតផង  
  េ្រចើនជងរយេកដិ ្រពះសមពុទធទងំ យ្រគប់្រពះអងគេនះ  
  សុទធែតេសមើេ យ្រពះពុទធដូចគន  ្រពះសមពុទធទងំ យ្រគប់  
  ្រពះអងគេនះ សុទធែតមនឫទធិេ្រចើនដូចគន  ។  

 សេព្វ ទសពលេូប   េវ រេជជហុបគ  
 សេព្វ េត បដិជនន្តិ  សភំ នមុត្តមំ ។ 

  ្រពះសមពុទធទងំ យ្រគប់្រពះអងគេនះ សុទធែត្របកបេ យ  
  ទសពលញណ និង្របកបេ យេវ រជជញញ ណទងំ យ 
  ្រពះសមពុទធទងំ យ្រគប់្រពះអងគេនះ សុទធែត្រ ស់ដឹង 
  នូវធម៌ជទី ងំដ៏ខពង់ខពស់ គឺ្រពះសព្វញញុ តញញ ណដ៏ឧត្តម ។ 

                                           
១ចបពី់គថ ឯេត ចេញញ ច សមពុទធ  ។ល។ េនះេទ ជគថែដល្រពះេថរៈជនជតិ្រសីលងក  បន 
្របព័នធេឡើង កនុងព.ស. ៩០០ តមកល់កនុងគមពរីបរតិ្តភណ រៈ ។   
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 សីហនទំ នទេន្តេត  បរ ិ សុ វ ិ រទ 
 ្រពហមចកកំ  បវេត្តន្តិ  េ េក អបបដិវត្តិយ ំ។ 

  ្រពះសមពុទធទងំ យេនះ ្រពះអងគេក្ល វក្ល  បន្លឺនូវសីហនទ  
  គឺ្រពះសូរសេំឡងដ៏្របេសើរ កនុងពពួកៃនបរស័ិទ ្រពះអងគ  
  ្រទង់្រ ស់សែម្តងនូវ្រពះធម៌ដូចជច្រកដ៏្របេសើរ ែដលឥតមន  
  អនក មួយ ឲយ្រប្រពឹត្តេទកនុងេ កបនេឡើយ ។ 

 ឧេប  ពុទធធេមមហិ  អ ្ឋ រសហិ នយក  
 ពត្តឹសលកខណូេប - សីតយនុពយញជន ធ ។ 

  ្រពះអងគ្របកបេ យពុទធធម៌ទងំ យ ១៨    
  ្រពះអងគជនយកដឹកនសំត្វេចញចកសង រវដ្ដ   
  ្រពះអងគ្របកបេ យម បុរសិលកខណៈ ៣២ ្របករ   
  ្រពមទងំ្រទ្រទង់នូវអនុពយញជនៈ ៨០ គត់ ។ 

 ពយមបបភយ សុបបភ សេព្វ េត មុនិកុញជ  
 ពុទធ  សព្វញញុ េន ឯេត  សេព្វ ខី ស  ជិន ។ 

  ្រពះសមពុទធទងំ យ្រគប់្រពះអងគេនះ សុទធែតជអនក្របជញដ៏  
  ្របេសើរ ្រទង់មនរសមីដ៏ល្អ េ យរសមីមនមណ្ឌ ល ១ ពយម  
  ្រពះសមពុទធទងំ យ្រគប់្រពះអងគេនះ សុទធែតជ  
  ្រពះសព្វញញូ អស់ សវៈេហើយ ឈនះេហើយ (នូវបញច ពិធមរ)។ 

 ម បភ ម េតជ ម បញញ  មហព្វ   
 ម ករុណិក ធី   សេព្វ នំ សុខវ  ។ 

  ្រពះអងគមនរសមីេ្រចើន មនេតជះេ្រចើន មន្របជញ ្រេចើន  
  មនកម្ល ងំេ្រចើន ្រពះអងគជអនក្របជញ មនេសចក្តីករុ េ្រចើន 
  នមំកនូវេសចក្តីសុខ េដើមបសីព្វសត្វទងំ យ ។  
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 ទីប នថ បតិ ្ឋ  ច    េល  ច បណិនំ 
 គតី ពនធូ មហស   សរ  ច ហិេតសិេន ។ 

  ្រពះអងគជទីពឹង ជទី ្រស័យ ដូចជេកះជទី្រជកេកន  
  ជទីពួនរបស់សត្វ ទងំ យ ្រពះសមពុទធទងំ យ្រគប់  
  ្រពះអងគេនះ ដូចជផ្លូ វ ជេផពង  ជទីេ្រតកអរេ្រចើន និងជទី  
  ពឹងទីរឭក ្រពះអងគែស្វងរក្របេយជន៍ ជទី្រប្រពឹតេទខងមុខ។  

 សេទវកស  េ កស    សេព្វ ឯេត ប យ   
 េត ហំ សរិ  បេទ   វនទ មិ បុរសុិត្តេម ។ 

  ្រពះពុទធ្រគប់្រពះអងគ ្រទង់ជទីពឹងរបស់សត្វេ ក និងេទវ  
  ខញុ ្ំរពះករុ  សូម្រកបថ្វ យបងគេំ យតបូង ចេំពះ្រពះបទ  
  ទងំ យ ៃន្រពះសមពុទធទងំេនះ។  

 វច  មន  េចវ    វនទ េមេត តថគេត  
 សយេន សេន េន  គមេន ចបិ សព្វទ។ 

  កនុងឥរយិបថេដកក្ដី អងគុយក្ដី ឈរក្ដី សូមបកីនុងឥរយិបថេដើរក្ដី 
  ខញុ ្ំរពះករុ  សូម្រកបថ្វ យបងគេំ យ ចនិងចិត្តសព្វៗកល 
  ចេំពះ្រពះតថគតទងំ យេនះ ។  

 សទ សុេខន រកខន្តុ   ពុទធ  សន្តិក  តុវ ំ 
 េតហិ ត្វំ រកខិ េ  សេន្ត  មុេ ្ត  សព្វភេយហិ ច ។ 

  ្រពះសមពុទធទងំ យ្រពះអងគជអនកេធ្វើនូវេសចក្ដីរមង ប់   
  សូមរក នូវអនកេ យេសចក្ដីសុខសព្វៗកល ខ្លួនអនកកលេបើ 
  ្រពះសមពុទធទងំ យេនះ្រទង់រក េហើយ ចូរជអនកសងប់រមង ប់  
  ផង ចូររួចចកភ័យទងំពួងផង ។  
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 សព្វេ គ វនីិមុេ ្ត   សព្វសន្ត បវជជិ េ   
 សព្វេវរមតិកកេន្ត    និព្វុ េ  ច តុវ ំភវ ។ 

  សូមឲយអនកជបុគគលផុតចកេ គទងំពួងផង ជអនកេចៀសចក 
  េសចក្ដីេក្ដ ្រក យទងំពួងផង ជអនកកន្លងបង់នូវ  
  េពៀរទងំពួងផង ជអនករលត់ទុកខ្រពួយផង ។  
  េតសំ  សេចចន សេីលន  ខន្តិេម ្ត ពេលន ច  

 េតបិ អេម្ហនុរកខន្តុ    អេ េគន សុេខន ច ។ 
  េ សចចៈផង េ យសីលផង េ យកម្ល ងំៃនខន្តីនិងេម ្ត ផង 
  ៃន្រពះសមពុទធទងំ យេនះ ្រពះសមពុទធទងំ យេនះ  
  សូមបបីច់រក នូវខញុទំងំ យ េ យមិនឲយមនេ គផង  
  ឲយមនេសចក្ដីសុខផង ។  

េទវ េនទិសបពូ ៌
 បុរតថិមសមឹ ទិ ភេគ   សន្តិ ភូ  មហិទធិក  
 េតបិ អេម្ហនុរកខន្តុ    អេ េគន សុេខន ច ។ 

  ភូតគឺគនធព្វទងំ យ មនឫទធិេ្រចើន មនកនុងទិ ភគខងេកើត 
  គនធព្វទងំ យេនះ ចូរបីបច់រក នូវខញុទំងំ យ េ យមិន  
  ឲយមនេ គផង ឲយមនេសចក្ដីសុខផង ។  

  យេ  ឧគគចឆតិ សរូេិយ   ទិេចច  មណ្ឌ លី ម  
 យស  ចុគគចឆមនស   សំវរបិី និរុជឈតិ 
 យស  ចុគគេត សរូេិយ  ទិវេ តិ បវុចចតិ។ 

  ្រពះ ទិតយមនរសមីដ៏េក្ល វក្ល រះេឡើងអពីំទី     
  មនមណ្ឌ លធ ំ(កនុងទីេនះ ) កល្រពះ ទិតយរះេឡើង  
  េហើយ ្រតីក៏បត់េទ ។ 
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  រហេទបិ តតថ គមភីេ   សមុេទទ  សរេិ ទេក 
 ឯវ ំតំ តតថ ជនន្តិ  សមុេទទ  សរេិ ទេក។ 

  មួយេទៀត កល្រពះ ទិតយរះេឡើងេហើយ ម ជននគំន  
  េ ថៃថង សូមបអីន្លង់ទឹកកនុងទីែដល្រពះ ទិតយរះេឡើង  
  េនះ ជសមុ្រទដ៏េ្រជមនទឹកហូរេទ ( ពីទីេផ ងៗ )  
  ជនទងំ យែតងសមគ ល់នូវអន្លង់ទឹកេនះ ្រតង់កែន្លង  
  ែដល្រពះ ទិតយរះេឡើងេនះថ ជសមុ្រទមនទឹកហូរ  
  េទយ៉ងេនះ ។ 

 ឥេ   បុរមិ ទិ  ឥតិ នំ ចិកខ តី ជេន 
 យ ំទិសំ អភិបេលតិ  ម ជ យសស  ិេ ។ 
 គនធព្វ នំ អធិបតិ   ធតរេ ្ឋ ’តិ នមេ  
 រមតី នចចគីេតហិ  គនធេព្វហិ បុរកខ េ  ។ 

  េស្តចជធដ៏ំ្រទង់យស ្រទង់រក ទិស  ម ជនែតងេ   
  ទិសេនះថ បុរមិទិស អពីំភនសិំេនរុេនះ ្រទង់ជអធិបតីេលើ  
  គនធព្វទងំ យ មន្រពះនមថ ធតរដ្ឋ មនពួកគនធព្វែហហម  
  ្រទង់េ្រតក្រត លេ យរបងំនិងចេ្រម ង ។ 

 បុ ្ត បិ តស  ពហេ   ឯកនមតិ េម សុតំ 
 អសីតិ ទស ឯេក ច  ឥនទនម មហព្វ ។ 
 េត ចបិ ពុទធំ ទិ ្វ ន  ពុទធំ ទិចចពនធុ នំ 
 ទរូេ វ នមស ន្តិ  មហន្តំ វតី រទំ។ 

  ្រពះ ជបុ្រតរបស់េស្តចជធេំនះមនេ្រចើនដល់េម៉្ល ះ ខញុ ្ំរពះអងគ  
  បន ្ត ប់មកថ មននមដូចៗគន  ្រពះ ជ្រតទងំ ៩១ ្រពះអងគ  



8                               នដិយបរតិ្ត 

  សឹងមននមថ ឥនទៈ មនកម្ល ងំេ្រចើន ឯ្រពះ ជបុ្រតទងំេនះ 
  េឃើញ្រពះពុទធជ ទិចចវង  ្រទង់ភញ ក់ចកករេដកលក់គឺអវជិជ  
  ្រទង់សរេសើរ ( េ យគុណ ) ឥតមនេសចក្តី្រពឺេសញើច ក៏នម ក រ 
  អពីំចមង យ ។ 

  នេម េត បុរ ិ ជញញ  នេម េត បុរសុិត្តម 
 កុសេលន សេមកខសិ អមនុស បិ តំ វនទន្តិ 
 សុតំ េនតំ អភិណ្ហ េ  ត ម  ឯវ ំវេទមេស។ 
 បពិ្រត្រពះអងគជបុរសដ៏្របេសើរ ខញុ ្ំរពះអងគសូមនម ក ចេំពះ 

  ្រពះអងគ បពិ្រត្រពះអងគជបុរសខពង់ខពស់ ខញុ ្ំរពះអងគសូមនម ក រ 
  ចេំពះ្រពះអងគ សូមបអីមនុស ទងំ យ ក៏រែមងថ្វ យបងគ ំ
  ្រពះអងគថ ្រពះអងគទត្រពះេន្រតេមើលម ជនេ យ 
  សព្វញញុ តញញ ណដ៏ផូរផង់ ។ ពួកខញុ ្ំរពះអងគបន ្ត ប់មក 
  យ៉ងេនះេរឿយៗ េ្រពះេហតុេនះ ពួកខញុ ្ំរពះអងគ ែតងនិយយ  
  យ៉ងេនះថ 

 ជិនំ វនទថ េគតមំ  ជិនំ វនទ ម េគតមំ 
 វជិជ ចរណសមបននំ  ពុទធំ វនទ ម េគតមំ ។ 

  អនកទងំ យថ្វ យបងគ្ំរពះជិន្រសី ែដលជេគតមេគ្រតឬ 
   ( ្រពះ ជបុ្រតទងំេនះតបថ ) េយើងខញុទំងំ យថ្វ យបងគ ំ 
  ្រពះជិន្រសី ជេគតមេគ្រត េយើងខញុទំងំ យថ្វ យបងគ ំ 
  ្រពះពុទធេគតមេគ្រត ្រទង់បរបូិណ៌េ យវជិជ  និងចរណៈ ។ 
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េទវ េនទិសទក ិណ 
 ទកខិណសម ឹទិ ភគ  សន្ដិ េទ  មហិទធិក  
 េតបិ អេម្ហនុរកខន្តុ    អេ េគន សុេខន ច ។ 

  េទវ ទងំ យ មនឫទធិេ្រចើន មនកនុងទិ ភគខងតបូង  
  េទវ ទងំ យេនះ ចូរបីបច់រក នូវខញុទំងំ យ   
  េ យមិនឲយមនេ គផង ឲយមនេសចក្ដីសុខផង ។  

  េយន េប  បវុចចន្តិ  បិសុ  បិដ្ឋិមំសិក 
 ប តិបតិេន លុទទ   េច  េនកតិក ជន។ 

  ជនជអនកមនពកយញុះញង់ស៊កេសៀត ជអនកតិះេដៀលេគ  
  កនុងទីកបំងំមុខ ដូចជជនអនកសីុ ច់ខនង ជអនកសម្ល ប់សត្វ  
  ជអនកេធ្វើអេំពើ ្រកក់ ជេចរ ជមនុស មនកលលលួង  
  ជនទងំេនះលុះេធ្វើកលកិរយិេទេហើយ េគែតងថ (ឲយនេំទ)  
  មទិស  ។ 

 ឥេ   ទកខិ  ទិ  ឥតិ នំ ចិកខ តី ជេន 
 យ ំទិសំ អភិបេលតិ  ម ជ យសស  ិេ ។ 
 កុមភ ្ឌ នំ អធិបតិ  វរិេូ ្ហ  ឥតិ នមេ  
 រមតី នចចគីេតហិ  កុមភេណ្ឌ ហិ បុរកខ េ ។ 

  េស្តចជធ្ំរទង់យស ្រទង់រក នូវទិស   ម ជនែតងចគំន   
  េ ទិសេនះថ ទកខណិទិស ( ប់) អពីំភនសិំេនរុមក េស្តចេនះ  
  ជអធិបតីេលើកុមភណ្ឌ ទងំ យ ្រទង់្រពះនមវរុិឡ្ហៈ ែដលមន  
  ពួកកុមភណ្ឌ េចមេ មេហើយ ្រទង់េ្រតកអរេ យរប ំនិង  
  ចេ្រម ងទងំ យ ។ 
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 បុ ្ត បិ តស  ពហេ   ឯកនមតិ េម សុតំ 
 អសីតិ ទស ឯេក ច  ឥនទនម មហព្វ  ។ 
 េត ចបិ ពុទធំ ទិ ្វ ន  ពុទធំ ទិចចពនធុ នំ 
 ទរូេ វ នមស ន្តិ  មហន្តំ វតី រទំ។ 

  ្រពះ ជបុ្រតរបស់េស្តចេនះ មនេ្រចើនក៏ពិតែមន ែតខញុ ្ំរពះអងគ  
  បន ្ត ប់មកថ មន្រពះនមដូចៗគន  ្រពះ ជបុ្រតទងំ ៩១ 
  ្រពះអងគសុទធែតមន្រពះនមថ ឥនទៈ ្រទង់មនកម្ល ងំេ្រចើន  
  ក៏ឯ្រពះ ជបុ្រតទងំេនះេឃើញ្រពះ ទិចចវង  ្រពះអងគភញ ក់  
  េហើយចកករេដកលក់គឺអវជិជ  ្រទង់្របេសើរ (េ យគុណ)  
  ឥតមនេសចក្តី្រពឺេសញើច ក៏នម ក រអពីំចមង យ ។ 

 នេម េត បុរ ិ ជញញ  នេម េត បុរសុិត្តម 
 កុសេលន សេមកខសិ អមនុស បិ តំ វនទន្តិ 
 សុតំ េនតំ អភិណ្ហ េ  ត ម  ឯវ ំវេទមេស។ 
 បពិ្រត្រពះអងគជបុរសដ៏្របេសើរ ខញុ ្ំរពះអងគសូមនម ក ចេំពះ 

  ្រពះអងគ បពិ្រត្រពះអងគជបុរសខពង់ខពស់ ខញុ ្ំរពះអងគសូមនម ក រ 
  ចេំពះ្រពះអងគ សូមបអីមនុស ទងំ យ ក៏រែមងថ្វ យបងគ ំ
  ្រពះអងគថ ្រពះអងគទត្រពះេន្រតេមើលម ជនេ យ 
  សព្វញញុ តញញ ណដ៏ផូរផង់ ។ ពួកខញុ ្ំរពះអងគបន ្ត ប់មក 
  យ៉ងេនះេរឿយៗ េ្រពះេហតុេនះ ពួកខញុ ្ំរពះអងគ ែតងនិយយ  
  យ៉ងេនះថ 

 ជិនំ វនទថ េគតមំ  ជិនំ វនទ ម េគតមំ 
 វជិជ ចរណសមបននំ  ពុទធំ វនទ ម េគតមំ ។ 
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  អនកទងំ យថ្វ យបងគ្ំរពះជិន្រសី ែដលជេគតមេគ្រតឬ 
   ( ្រពះ ជបុ្រតទងំេនះតបថ ) េយើងខញុទំងំ យថ្វ យបងគ ំ 
  ្រពះជិន្រសី ជេគតមេគ្រត េយើងខញុទំងំ យថ្វ យបងគ ំ 
  ្រពះពុទធេគតមេគ្រត ្រទង់បរបូិណ៌េ យវជិជ  និងចរណៈ ។ 

េទវ េនទិសបសចឹម 
 បចឆិមសមឹ ទិ ភេគ  សន្តិ នគ មហិទធិក  
 េតបិ អេម្ហនុរកខន្ដិ   អេ េគន សុេខន ច ។ 

  នគទងំ យ មនឫទធិេ្រចើន មនកនុងទិ ភគខងលិច 
  នគទងំ យេនះ ចូរបីបច់រក នូវខញុទំងំ យ   
  េ យមិនឲយមនេ គផង ឲយមនេសចក្ដីសុខផង ។  

 យតថ េចគគចឆតិ សរូេិយ ទិេចច  មណ្ឌ លី ម  
 យស  េចគគចឆមនស  ទិវេ បិ និរុជឈតិ 
 យស  េចគគេត សរូេិយ សំវរ’ីតិ បវុចចតិ។ 

  ្រពះ ទិតយមនរសមីដ៏េក្ល វក្ល  អស្តងគតេទកនុងទី   
  មនមណ្ឌ លដ៏ធកំនុងទីេនះ កលែដល្រពះ ទិតយអស្តងគត 
  េទេហើយ េពលៃថងក៏អស់េទ កលេបើ្រពះ ទិតយអស្តងគត 
  េទេហើយ ម ជននគំន េ ថ យប់ ។ 

 រហេទបិ តតថ គមភីេ   សមុេទទ  សរេិ ទេក 
 ឯវ ំតំ តតថ ជនន្តិ  សមុេទទ  សរេិ ទេក ។ 

  សូមបអីន្លង់ទឹកកែន្លងែដល្រពះ ទិតយអស្តងគតេនះ   
  សមុ្រទដ៏េ្រជមនទឹកហូរេទ  ជនទងំ យ ែតងសមគ ល់ 
  នូវអន្លង់ទឹកេនះ ្រតង់កែន្លងែដល្រពះ ទិតយអស្តងគតេនះថ  
  ជសមុ្រទមនទឹកហូរេទយ៉ងេនះ ។ 
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 ឥេ   បចឆិម ទិ  ឥតិ នំ ចិកខ តី ជេន 
 យ ំទិសំ អភិបេលតិ  ម ជ យសស  ិេ ។ 
 នគនញច  អធិបតិ  វរិបូេកខ តិ នមេ  
 រមតី នចចគីេតហិ  នេគេហវ បុរកខ េ ។ 

  េស្តចជធ្ំរទង់យស ្រទង់រក ទិស  ម ជនែតងេ  
  ទិសេនះថ បចចិមទិស អពីំភនសិំេនរុមក េស្តចជធេំនះជ 
  អធិបតីេលើនគទងំ យ ្រទង់្រពះនមថវរូិបបកខៈ ែដលមន  
  ពួកនគេចមេ មេហើយ្រទង់េ្រតកអរេ យពួករបនិំងចេ្រម ង។ 

 បុ ្ត បិ តស  ពហេ   ឯកនមតិ េម សុតំ 
 អសីតិ ទស ឯេក ច  ឥនទនម មហព្វ ។ 
 េត ចបិ ពុទធំ ទិ ្វ ន  ពុទធំ ទិចចពនធុ នំ 
 ទរូេ វ នមស ន្តិ  មហន្តំ វតី រទំ។ 

  ្រពះ ជបុ្រតទងំ យ របស់េស្តចវរូិបកខៈេនះមនេ្រចើន 
  ក៏ពិតែមន ែតខញុ ្ំរពះអងគបន ្ត បម់កថ មនេឈម ះដូចៗ គន   
  ្រពះ ជបុ្រតទងំ ៩១ ្រពះអងគក៏្រពះនមថ ឥនទៈ សុទធែតមន 
  កម្ល ងំេ្រចើន ឯ្រពះ ជបុ្រតទងំេនះ លុះេឃើញ្រពះសមពុទធ 
  ជ ទិចចវង ្រទង់ភញ ក់េហើញចកករេដកលក់ គឺអវជិជ   
  ្រទង់្របេសើរ (េ យគុណ) ឥតមនេសចក្តី្រពឺេសញើច ក៏នគំន  

 នម ក រអពីំចមង យ ។ 
 នេម េត បុរ ិ ជញញ  នេម េត បុរសុិត្តម 
 កុសេលន សេមកខសិ អមនុស បិ តំ វនទន្តិ 
 សុតំ េនតំ អភិណ្ហ េ  ត ម  ឯវ ំវេទមេស។ 
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 បពិ្រត្រពះអងគជបុរសដ៏្របេសើរ ខញុ ្ំរពះអងគសូមនម ក ចេំពះ 
  ្រពះអងគ បពិ្រត្រពះអងគជបុរសខពង់ខពស់ ខញុ ្ំរពះអងគសូមនម ក រ 
  ចេំពះ្រពះអងគ សូមបអីមនុស ទងំ យ ក៏រែមងថ្វ យបងគ ំ
  ្រពះអងគថ ្រពះអងគទត្រពះេន្រតេមើលម ជនេ យ 
  សព្វញញុ តញញ ណដ៏ផូរផង់ ។ ពួកខញុ ្ំរពះអងគបន ្ត ប់មក 
  យ៉ងេនះេរឿយៗ េ្រពះេហតុេនះ ពួកខញុ ្ំរពះអងគ ែតងនិយយ  
  យ៉ងេនះថ 

 ជិនំ វនទថ េគតមំ  ជិនំ វនទ ម េគតមំ 
 វជិជ ចរណសមបននំ  ពុទធំ វនទ ម េគតមំ ។ 

  អនកទងំ យថ្វ យបងគ្ំរពះជិន្រសី ែដលជេគតមេគ្រតឬ 
   ( ្រពះ ជបុ្រតទងំេនះតបថ ) េយើងខញុទំងំ យថ្វ យបងគ ំ 
  ្រពះជិន្រសី ជេគតមេគ្រត េយើងខញុទំងំ យថ្វ យបងគ ំ 
  ្រពះពុទធេគតមេគ្រត ្រទង់បរបូិណ៌េ យវជិជ  និងចរណៈ ។ 

េទវ េនទិសឧត្តរ 
 ឧត្តរសមឹ ទិ ភេគ   សន្តិ យកខ  មហិទធិក  
 េតបិ អេម្ហនុរកខន្តុ    អេ េគន សុេខន ច ។ 

 យកខទងំ យមនឫទធិេ្រចើន មនកនុងទិ ភគខងេជើង យកខ  
 ទងំ យេនះ ចូរបីបច់រក នូវខញុទំងំ យ េ យមិនឲយមន  
 េ គផង ឲយមនេសចក្ដីសុខផង ។  
 េយន ឧត្តរកុរុេ ្ហ ១    ម េនរុ សុទស េន 
 មនុស  តតថ ជយន្តិ  អមម អបរគិគ  ។ 

                                           
១ ចបប់ខ្លះថ ឧត្តរកុរូ រមម  ។ 
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 ឧត្តរកុរុទ្វីប ជទីរកី យ មនភនសិំេនរុដ៏ធគួំរជទីេមើល  
 ងំេនកនុងទី  ពួកមនុស េកើតកនុងឧត្តរកុរុទ្វីបេនះ  
 ឥតមន្របកន់របស់អ្វី ថជរបស់ខ្លួនេឡើយ ។ 
 ន េត ពីជំ បវបន្តិ  នបិ នីយន្តិ នងគ  
 អកដ្ឋបកិមំ លិ ំ បរភុិញជន្តិ មនុ  ។ 
 អកណំ អថុសំ សុទធំ  សុគនធំ តណ្ឌុ លបផលំ 
 តុណ្ឌិ កីេរ បចិ ្វ ន  តេ  ភុញជន្តិ េភជនំ។ 
 មនុស ទងំអមបលេនះ មិនចបំច់េ្រពះពូជ មិនចបំច់ន ំ 
 នងគ័លេចញេទ(េ យគិតថ  ម អញនឹងភជួ រកនុងទីេនះៗ) 
 បរេិភគែត្រសូវ លី ែដលេកើតឯងកនុងៃ្រព ជ្រសូវមិនមន  
 កុណ្ឌ ក មិនមនអងក ម ្អ តមនក្លិន្រកអូប ែផ្លេចញជអងករ 
 មនុស ទងំ យ ក់អងករេនះកនុងឆន ងំចម្អិនេ យេភ្លើងឥត 
 ែផ ង មិនមនរេងើក េទើបនគំន បរេិភគេភជនអពីំឆន ងំេនះ ។ 
 គវ ិ ំ ឯកខុរ ំក ្វ   អនុយន្តិ ទិេ ទិសំ 
 បសំុ ឯកខុរ ំក ្វ   អនុយន្តិ ទិេ ទិសំ ។ 
 មនុស ទងំេនះ ទឹមនូវេមេគមន្រកចកែតមួយ (ដូច្រកចក  
 េសះ) បរេទសព្វទិស ទឹមបសុសត្វ(សត្វេជើងបួនេ្រកពីេមេគ)  
 មន្រកចកែតមួយ បរេទសព្វទិស ។ 
 ឥតថិ ំ  ហនំ១ ក ្វ   អនុយន្តិ ទិេ ទិសំ 
 បុរសំិ ហនំ ក ្វ   អនុយន្តិ ទិេ ទិសំ ។ 
 យក្រសីេធ្វើជ ហនៈ្រ ច់េទសព្វទិស យកបុរសេធ្វើជ ហនៈ  
 ្រ ច់េទសព្វទិស  ។ 

                                           
១ ចបប់ខ្លះថ ឥតថី- ហនំ ។ ឬចបប់ខ្លះថ ឥតថី ំ ហនំ ។  
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 កុមរ ិ ំ ហនំ ក ្វ   អនុយន្តិ ទិេ ទិសំ 
 កុមរ ំ ហនំ ក ្វ   អនុយន្តិ ទិេ ទិសំ ។ 
 យកកុមរេីធ្វើជ ហនៈ្រ ច់េទសព្វទិស យកកុម េធ្វើជ  
 ហនៈ េហើយ្រ ច់េទសព្វទិស ។ 
 េត យេន អភិរុហិ ្វ    សព្វ  ទិ  អនុបរយិយន្តិ  
 ..............................  បច  តស  ជិេន ។ 
 មនុស ទងំអមបលេនះនគំន េឡើងយន ្រ ច់េទកនុងទិស  
 ទងំពួង ពួក្រសីទងំ យ ជអនកបេ្រមើេស្តចេនះ ។ 
 ហតថិយនំ អស យនំ ទិព្វំ យនំ ឧបដ្ឋិតំ 
 ប ទ សវិកិ េចវ  ម ជស  យសស េិន។ 
 យនដរំ ីយនេសះ យនជទិព្វ ្រប ទនឹងវហ៍ ក៏មន  
 ស្រមប់េស្តចជធដ៏ំ្រទង់យស ។ 
 តស  ច នគ  អហុ   អន្តលិេកខ  សុមបិ  
 ន  កុសិន   បរកុសិន  
 នដសុរយិ១    បរកុសិដន ។ 
 មួយេទៀត េស្តចេនះ្រទង់ក ងនគរទុកកនុង កស គឺ  
 ន នគរ កុសិន នគរ បរកុសិន នគរ  
 នដសុរយិនគរ បរកុសិដន នគរ ។ 
  ឧត្តេរន កសិវេន្ត ២ ជេនឃមបេរន ច 
  នវនវុតិេយ អមពរអមពរវតិេយ  
  ឡកមនទ  នម ជធនី ។ 

                                           
១ ចបប់ខ្លះថ នដបុរយិ កម៏ន, ថ នដបរយិ កម៏ន ។ ២ ចបប់ខ្លះថ កបិវេន្ត  ។ 
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  ងនគរេឈម ះកសិវន្ត កនុងទិសខងេកើត កនុងចែំណក  
  ទិសដៃទេទៀត បន ងនគរ េឈម ះជេនឃៈ េឈម ះ 
  នវនវុតិយៈ េឈម ះអមពរអមពរវតិយៈ និង ជធនី  
  េឈម ះ ឡកមនទ  ។  
  កុេវរស  េខ បន មរសិ  
  ម ជស  វ ិ  នម ជធនី 
  ត ម  កុេវេ  ម ជ 
   េវស វេ តិ បវុចចតិ ។ 
  បពិ្រត្រពះអងគ អនកនិទ៌ុកខ េស្តចជធេំឈម ះកុេវរៈ 
  មន ជធនីេឈម ះវ ិ  េ្រពះេហតុេនះ េស្តចជធ ំ 
  ្រទង់្រពះនម កុេវរៈ ម ជននគំន េ ថ េវស វណ័ ។ 
  បេចចសេន្ត  បកេសន្តិ 
  តេ  តត្ត  តេ ត  
  ឱជសិ េតជសិ តេ ជសី  
  សេូ  ជ អរេិ ្ឋ  េនមិ ។ 
  ពួកយកខ េឈម ះតេ  តត្ត  តេ ត  ឱជសី  
  េតជសិ តេ ជសី សូេ  ជ សូេ ជ អរដិ្ឋ េនមិ  
  អរដិ្ឋេនមិ ែតង្រតួត្រ  ្របកសនូវ្របេយជន៍េផ ងៗ ។ 
 រហេទបិ តតថ ធរណី នម យេ  េមឃ បវស ន្តិ 
 វស  យេ  ប យន្តិ សភបិ តតថ លវតី១ នម។ 

                                           
១ ចបប់ខ្លះថ ភគលវតី ។  
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 មួយេទៀត េភ្ល ងនទឹំកអពីំ្រសះេបកខរណី  េហើយបង្អុ រចុះ  
 េភ្ល ងហូរេចញអពីំទី  ្រតង់ទីេនះឯង មនអន្លង់ទឹកេឈម ះ  
 ធរណី ពួកយកខែតងអងគុយ្របជុគំន កនុងទី  ្រតង់ទីេនះឯង  
 មនសភេឈម ះ លវតី ។  
   យតថ យកខ  បយិរុបសន្តិ   
   តតថ និចចផ  រុកខ  
   នន ទិជគ  យុ     
   មយរូេកញច ភិរុទ 
   េកកិ ទីហិ វគគុ ហិ។ 
   ្រតង់ទីេនះ មនេដើមេឈើែផ្លជនិចច េដរ សេ យ  
   ហ្វូងបក េីផ ងៗ កងរពំងេ យសេំឡងសត្វេកង ក 
   សត្វេ្រក ល (្រពមទងំ)ពួក េ ម៉នសេំឡងពីេ ះ ។ 
   ជីវញជី វកសេទទតថ  
   អេថ ឱដ្ឋវចិត្តក 
   កុកកុដក១ កុឡរីក  
   វេន េបកខ រ តក ។ 
   សេំឡងបក េីឈម ះជីវញជី វកៈ ក៏មនកនុងទីន៎ុះ  
   មួយេទៀត ពួកបក េីឈម ះឱដ្ឋវចិត្តកៈ ហ្វូងមន់ៃ្រព 
   ក្ត ម មឹងហ្វូង សត្វេបកខរ តកៈ ក៏ ្រស័យេនកនុង 
   ្រតពងំឈូក ។ 

                                           
១ ចបប់ខ្លះថ កុកុតថក ។ 
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 សុក ឡកិសេទទតថ ទណ្ឌ មណវកនិ ច 
 េ ភតិ សព្វកលំ  កុេវរនឡនីិ សទ។ 
 ម៉យងេទៀត  សេំឡងសត្វេសកនិង រកិក៏មនកនុងទីេនះ មន  
 ទងំពួកបក េីឈម ះ ទណ្ឌ មណវកៈ ្រសះឈូករបស់េស្តច  
 កុេវរៈេនះ ជ្រសះល្អសព្វកលឥតចេន្ល ះ ។ 
 ឥេ   ឧត្ត  ទិ  ឥតិ នំ ចិកខ តី ជេន 
 យ ំទិសំ អភិបេលតិ  ម ជ យសស  ិេ ។ 
 យកខ នញច  អធិបតិ  កុេវេ  ឥតិ នមេ  
 រមតី នចចគីេតហិ  យេកខ េហវ បុរកខ េ ។ 
 េស្តចជធ្ំរទង់យស ្រទង់អភិបលទិស  ម ជនែតនគំន   
 េ ទិសេនះថ ឧត្តរទិស ប់អពីំភនសិំេនរុមក ។ ្រពះអងគជ  
 អធិបតីេលើពួកយកខ ្រទង់្រពះនមថ កុេវរ ែដលមនពួកយកខ  
 េចមេ មេហើយ ្រទង់េ្រតក្រត លេ យពួរបនិំងចេ្រម ង ។ 
 បុ ្ត បិ តស  ពហេ   ឯកនមតិ េម សុតំ 
 អសីតិ ទស ឯេក ច  ឥនទនម មហព្វ ។ 
 េត ចបិ ពុទធំ ទិ ្វ ន  ពុទធំ ទិចចពនធុ នំ 
 ទរូេ វ នមស ន្តិ  មហន្តំ វតី រទំ។ 
 ពួក្រពះ ជបុ្រតរបស់្រពះអងគ ក៏មនេ្រចើន ែតខញុ ្ំរពះអងគបន ្ត ប់  
 មកថ មន្រពះនមដូចៗគន  ្រពះ ជបុ្រតទងំ ៩១ ្រពះអងគ 
 មន្រពះនមថ ឥនទៈ ្រទង់មនកម្ល ងំេ្រចើន ។ ឯ្រពះ ជបុ្រត  
 ទងំេនះ លុះបនេឃើញ្រពះពុទធជ ទិចចវង  ្រទង់ភញ ក់  
 េហើយចកករេដកលក់ គឺអវជិជ  ្រទង់្របេសើរ (េ យគុណ) 
 ឥតមនេសចក្តី្រពឺេសញើច កន៏គំន នម ក រអពីំចមង យ ។ 
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 នេម េត បុរ ិ ជញញ  នេម េត បុរសុិត្តម 
 កុសេលន សេមកខសិ អមនុស បិ តំ វនទន្តិ 
 សុតំ េនតំ អភិណ្ហ េ  ត ម  ឯវ ំវេទមេស។ 
 បពិ្រត្រពះអងគជបុរសដ៏្របេសើរ ខញុ ្ំរពះអងគសូមនម ក ចេំពះ 

  ្រពះអងគ បពិ្រត្រពះអងគជបុរសខពង់ខពស់ ខញុ ្ំរពះអងគសូមនម ក រ 
  ចេំពះ្រពះអងគ សូមបអីមនុស ទងំ យ ក៏រែមងថ្វ យបងគ ំ
  ្រពះអងគថ ្រពះអងគទត្រពះេន្រតេមើលម ជនេ យ 
  សព្វញញុ តញញ ណដ៏ផូរផង់ ។ ពួកខញុ ្ំរពះអងគបន ្ត ប់មក 
  យ៉ងេនះេរឿយៗ េ្រពះេហតុេនះ ពួកខញុ ្ំរពះអងគ ែតងនិយយ  
  យ៉ងេនះថ 

 ជិនំ វនទថ េគតមំ  ជិនំ វនទ ម េគតមំ 
 វជិជ ចរណសមបននំ  ពុទធំ វនទ ម េគតមំ ។ 

  អនកទងំ យថ្វ យបងគ្ំរពះជិន្រសី ែដលជេគតមេគ្រតឬ 
   ( ្រពះ ជបុ្រតទងំេនះតបថ ) េយើងខញុទំងំ យថ្វ យបងគ ំ 
  ្រពះជិន្រសី ជេគតមេគ្រត េយើងខញុទំងំ យថ្វ យបងគ ំ 
  ្រពះពុទធេគតមេគ្រត ្រទង់បរបូិណ៌េ យវជិជ  និងចរណៈ ។ 
  បុរតថិេមន ធតរេ ្ឋ   ទកខិ េណន វរិឡូ្ហេក  

 បចឆិេមន វរិបូេកខ    កុេវេ  ឧត្តរ ំទិសំ ។ 
  េស្ដចធតរដ្ឋៈ (េនរក ) ខងបុរមិទិស េស្ដចវរុិឡ្ហកៈ (េនរក ) 
  ខងទកខិណទិស េស្ដចវរូិបកខៈ (េនរក ) ខងបចឆិមទិស  
  េស្ដចកុេវរៈ (េនរក ) ខងឧត្តរទិស ។ 
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 ច ្ត េ  េត ម ជ  េ កប  យស សិេន  
 េតបិ អេម្ហនុរកខន្តុ    អេ េគន សុេខន ច ។ 

  ម ជទងំ យ ៤ េនះ សុទធែតមនយស ជអនករក   
  នូវេ ក ម ជទងំ យេនះ ចូរបីបច់រក នូវខញុ  ំ  
  ទងំ យ េ យមិនឲយមនេ គផង ឲយមនេសចក្ដីសុខផង ។  

 កស ្ឋ  ច ភមូ ្ឋ  េទ  នគ មហិទធិក  
 េតបិ អេម្ហនុរកខន្តុ    អេ េគន សុេខន ច ។  

  េទវ និងនគទងំ យ មនឫទធិេ្រចើន ែដលសថិតេនកនុង  
  កសក្ដី សថិតេនេលើែផនដីក្ដី េទវ និងនគទងំ យេនះ 
  ចូរបីបច់រក នូវខញុទំងំ យ េ យមិនឲយមនេ គផង  
  ឲយមនេសចក្ដីសុខផង ។  

 ឥទធិមេន្ត  ច េយ េទ   វសន្ត  ឥធ សេន  
 េតបិ អេម្ហនុរកខន្តុ    អេ េគន សុេខន ច ។ 

  េទវ ទងំ យឯ  មនឫទធិេ្រចើន ែដលសថិតេនកនុង  
  សនេនះ េទវ ទងំ យេនះ ចូរបីបច់រក នូវខញុ  ំ 
  ទងំ យ េ យមិនឲយមនេ គផង ឲយមនេសចក្ដីសុខផង ។  

 សព្វីតិេយ វវិជជន្តុ    សព្វេ េគ វនិស តុ  
 ម េត ភវត្វន្ត េយ   សុខី ទីឃយុេក ភវ ។ 

  សូមឲយចៃ្រងទងំពួងទងំ យ្របសេចញ គឺថចូរឲយេចៀស  
  ងេចញឆង យេទ សូមឲយេ គទងំពួង (របស់អនក) ជសះ  
  េសប ើយេទ អន្ត យកុបំីមនដល់អនកេឡើយ សូមឲយអនកជ  
  បុគគលមនេសចក្ដីសុខ មន យុែវង ។  
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 អភិ ទនសលីិស    និចចំ វុឌ បចយិេន  
 ច ្ត េ  ធមម  វឌ ន្តិ   យុ វេ ្ណ  សុខំ ពលំ ។ 

ធម៌គឺពរទងំ យ ៤ ្របករ គឺ យុ ១ ពណ៌សមបុរកយ ១ េសចក្ដីសុខ ១ 
កម្ល ងំ ១ រែមងចេ្រមើនអស់កលជនិចច ដល់អនកែដលមនេសចក្ដីឱនកយ 
ថ្វ យបងគដំល់្រពះរតន្រត័យជ្រប្រកតី និងអនកែដលមនេសចក្ដីេគរពេកត 
ែ្រកងដល់បុគគលែដលជអនកចេ្រមើនេ យគុណ មនសីលគុណជេដើម 
ឬែដលចេ្រមើនេ យវយ័ គឺចស់្រពឹទធ ចរយ ។ 

បរិេយ នកថ 
 អយ ំ េខ  មរសិ នដិយ រកខ  ភិកខូ នំ ភិកខុ នីនំ 
ឧបសកនំ ឧបសិកនំ គុត្តិយ រកខ យ អវហិិ ំ យ 
ផសុវ ិ យ ។ 
 បពិ្រត្រពះអងគអនកនិទ៌ុកខ កររក ជប់ទក់ទងកនុង ន នគរេនះ 
ឯង រែមង្រប្រពឹត្តេទ េដើមប្ីរគប់្រគងរក  េដើមបមិីនេបៀតេបៀន េដើមបេីន 
សបបយរបស់ពួកភិកខុ  ភិកខុ នី ឧបសក និងឧបសិក ។ 
 យស  កស ចិ មរសិ ភិកខុ ស   ភិកខុ និយ  ឧបសកស  

 ឧបសិកយ  អយ ំ នដិយ រកខ  សុគគហិ  ភវសិ តិ 
សម ្ត  បរយិបុ ១ ។  
 កររក ជប់ទក់ទងកនុង ន នគរេនះ ែដលបុគគល មួយ 
េទះបីជភិកខុ  ភិកខុ នី ឧបសក និងឧបសិក េរៀនេ យ្របៃព េរៀនេ យសព្វ
្រគប់ ជ្រមះអតថនិងពយញជនៈឲយបរបូិណ៌ ។ 

                                           
១ ចបប់ខ្លះថ បរយិបុ  ។  
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 តំ េច អមនុេស  យេកខ   យកខិ នី  យកខ េបតេក  
យកខ េបតិក  យកខម មេ ្ត   យកខបរសិេជជ   
យកខបចេ  , គនធេព្វ   គនធព្វី  គនធព្វេបតេក  
គនធព្វេបតិក  គនធព្វម មេ ្ត   គនធព្វបរសិេជជ   
គនធព្វបចេ  , កុមភេ ្ឌ   កុមភណ្ឌី   កុមភណ្ឌ េបតេក  
កុមភណ្ឌ េបតិក  កុមភណ្ឌ ម មេ ្ត   កុមភណ្ឌ បរសិេជជ   
កុមភណ្ឌ បចេ  , នេគ  នគី  នគេបតេក  
នគេបតិក  នគម មេ ្ត   នគបរសិេជជ   នគបចេ  

, បទុដ្ឋចិេ ្ត  ភិកខុ ំ   ភិកខុ និ ំ  ឧបសកំ  ឧបសិកំ  គចឆន្តំ  
អនុគេចឆយយ, ឋិតំ  ឧបតិេដ្ឋយយ, និសិននំ  ឧបនិសីេទយយ, និបននំ  
ឧបនិបេជជយយ។ 
 េបើអមនុស  េទះបីជយកខក្តី យកខិនីក្តី កូន្រសីរបស់យកខក្តី មតយធ ំ
របស់យកខក្តី បរស័ិទរបស់យកខក្តី អនកបេ្រមើរបស់យកខក្តី គនធព្វ្របុសក្តី គនធព្វ្រសី 
ក្តី កូន្របុសរបស់គនធព្វក្តី កូន្រសីរបស់គនធព្វក្តី មតយធរំបស់គនធព្វក្តី បរស័ិទ
របស់គនធព្វក្តី អនកបេ្រមើរបស់គនធព្វក្តី កុមភណ្ឌ ្របុសក្តី កុមភណ្ឌ ្រសីក្តី កូន 
្របុសរបស់កុមភណ្ឌ ក្តី កូន្រសីរបស់កុមភណ្ឌ ក្តី មតយធរំបស់កុមភណ្ឌ ក្តី បរស័ិទ
របស់កុមភណ្ឌ ក្តី អនកបេ្រមើរបស់កុមភណ្ឌ ក្តី នគ្របុសក្តី នគ្រសីក្តី កូន្របុស
របស់នគក្តី កូន្រសីរបស់នគក្តី មតយធរំបស់នគក្តី បរស័ិទរបស់នគក្តី 
នគជអនកបេ្រមើក្តី ែដលជអនកមនចិត្ត្របទូស្តនូវបុគគលេនះ េហើយេដើរ 

មភិកខុ  ភិកខុ នី ឧបសក និងឧបសិក ែដលកពុំងេដើរឬឈរជិតភិកខុ  ភិកខុ នី 
ឧបសក និងឧបសិក ែដលកពុំងឈរឬអងគុយ ជិតភិកខុ  ភិកខុ នី ឧបសក និង 
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ឧបសិក ែដលកពុំងអងគុយ ឬេដកជិតភិកខុ  ភិកខុ នី ឧបសក និងឧបសិក 
ែដលកពុំងេដក ។  
 ន េម េ  មរសិ អមនុេស  លេភយយ គេមសុ  និគេមសុ  
សកក រ ំ  គរុករ ំ  ។  
 បពិ្រត្រពះអងគអនកនិទ៌ុកខ អមនុស េនះមិនគបបបីនសកក រៈនិងេសចក្តី 
េគរពកនុង្រសុក ឬនិគមទងំ យៃនខញុ េំឡើយ ។ 
 ន េម េ  មរសិ អមនុេស  លេភយយ ឡកមនទ យ នម 
ជធនិយ វតថុ ំ  សំ  ។  

 បពិ្រត្រពះអងគអនកនិទ៌ុកខ អមនុស េនះមិនគបបបីនទីផទះ ឬករេនជ 
និចច កនុង ជធនីេឈម ះ ឡកមនទ របស់ខញុ េំឡើយ ។ 
 ន េម េ  មរសិ អមនុេស  លេភយយ យកខ នំ សមិតិ ំគន្តុ ំ។ 
 បពិ្រត្រពះអងគអនកនិទ៌ុកខ អមនុស េនះមិនគបបបីនចូលកន់ទី្របជុ ំ
របស់ពួកយកខទងំ យៃនខញុ េំឡើយ ។  
 អបិស ុ នំ មរសិ អមនុស  អនវយ្ហមប ិនំ កេរយយុ ំអវវិយ្ហ ំ។  
 បពិ្រត្រពះអងគអនកនិទ៌ុកខ មួយេទៀត អមនុស ទងំ យមិនគបបេីធ្វើ 

ហមងគល ឬវ ិ ហមងគលនឹងអមនុស េនះេទ ។  
 អបិស ុ នំ មរសិ អមនុស  អ ្ត ហិបិ បរបុិ ្ណ ហិ 
បរភិ ហិ បរភិេសយយុ ំ។  
 បពិ្រត្រពះអងគអនកនិទ៌ុកខ អមនុស ទងំ យ គបបផី្ត អមនុស េនះ 
េ យពកយផ្ត ទងំ យ េពញបនទុកេ្រប បេធៀបេ យខ្លួន ( ្រកក់) ។ 
 អបិស ុ នំ មរសិ អមនុស  រតិ្តំបិស  បត្តំ សីេស និកកុ េជជយយុ។ំ 
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 បពិ្រត្រពះអងគអនកនិទ៌ុកខ អមនុស ទងំ យ គបបផីក ប់ប្រតទេទេលើ 
កបលៃនអមនុស េនះ ។ 
  អបិស ុ នំ មរសិ អមនុស  សត្តធបិស  មុទធំ ផេលយយុ ំ។ 
 មួយេទៀត អមនុស ទងំ យ គបបបីែំបកកបល អមនុស េនះជ ៧ 
ភគ ។  
 សន្តិ ហិ មរសិ អមនុស  ច ្ឌ  រុទធ  រភ , េត េនវ 
ម ជនំ ទិយន្តិ, ន ម ជនំ បុរសិកនំ ទិយន្តិ, ន 
ម ជនំ បុរសិកនំ បុរសិកនំ ទិយន្តិ ។ េត េខ េត មរសិ 
អមនុស  ម ជនំ អវរុទធ  នម វុចចន្តិ ។ 
 បពិ្រត្រពះអងគអនកនិទ៌ុកខ មនអមនុស ទងំ យេ្រកធពិេ ធ ៃ្រក 
ែលងជងេហតុ អមនុស ទងំ យេនះ មិនេធ្វើ ម ជញ ៃនេស្តចជធ ំ មិន 
េធ្វើ ម ជញ ៃនយកខ ជេសនបតី ២៨ នក់របស់េស្តចជធេំនះ ។ បពិ្រត 
្រពះអងគអនកនិទ៌ុកខ អមនុស ទងំ យរបស់េស្តចជធេំនះ ៗ ឯង េគែតង 
េ អមនុស េនះថ ជស្រតូវនឹងេស្តចជធ ំ។ 

នដិយបរិត្តំ និដ្ឋិតំ ។ 
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េសចកី្តអធិបបយពីេទវ  
 េទវ មន ៣ ជពូំក គឺ 
  ១.សមមតិេទព បនដល់ ្រពះ ជ ្រពះ ជិនី ្រពះឱរស ្រពះធី  
និងញតិវង នុវង   
  ២.ឧបបត្តិេទព បនដល់ េទវ ជន់ចតុមម ជិកេឡើងេទ 
  ៣.វិសទុធិេទព បនដល់ ្រពះអរហន្តខី ្រសព ។ 
 ឧបបត្តិេទព ជកេំណើ តេទវ  ែដលបនេយនយកកេំណើ តេកើតកនុង 

ថ នសួគ៌ទងំ ៦ ជន់ និង ប់សេ្រងគ ះពួក្រពហមជមួយផង ។  
 កនុងទីេនះ សូមពនយល់ពីកេំណើ តេទវ  ែដល ្រស័យេននឹង ថ ន 
ចតុមម ជិក ។ កនុង ថ នេនះ មនេស្តចធចំនួំន ៤ អងគជអនក្រគប់្រគងរក  
ពួកេទវ ទងំេនះ ឬេ មយង៉េទៀតថ ពួកអមនុស  គឺ្រពះបទធតរដ្ឋ ១ 
្រពះបទវរុិឡ្ហកៈ ១ ្រពះបទវរូិបកខៈ ១ ្រពះបទកុេវរៈ ឬ្រពះបទេវស វណ័ ១។ 
ម ជទងំ ៤ េនះ មនតួនទី្រគប់្រគងរក នូវេទវ ទងំេនះ ។ ពួកេទវ  
ទងំេនះ មន្រតកូលកេំណើ ត ៨ ជពូំក គឺ 
 ១.សិទធៈ ពួក្រតកូលសិទធេទវ  ។ ពួកេទវ េនះ ្របថន អ្វីនឹងបន 
សេ្រមច មបណំង្រគប់យ៉ង េទះបីមិនមនមន្តដូចពួកពួកបិ ច េឈម ះ 
ថ សិទធ ដូចបទបលីថ  អណិមទិគុេ េប ្ត  សិជឈន្ត ិ ឯតស  
យថិចឆិ  អ ថ តិ សិេទធ  ។  
 ២.ភតូៈ ពួក្រតកូលភូតេទវ  ។ េទវ យមន្ត ជពួកអមនុស មួយ 
្របេភទ ែដលជមិចឆ ទិដ្ឋិេទវ  ។ ដូចបទបលីថ ភវន្តិ ្រពូហន្តិ កថ 
ឯត ម តិ ភេូ , េ  ភេូ  បិ ចបបេភេទ អេធមុខទិ េទវ អនកជ 
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េហតុឲយេពលពកយនិយយ េឈម ះថ ភូតៈ, អេធមុខភូតជេដើម េ កចត់ 
ទុក ប់បញចូ លកនុងពួកបិ ច ។ 
  ៣.គនធព្វ ពួក្រតកូលគនធព្វេទវ  ។ ជ្របេភទេទវ អនកបរេិភគក្លិន, 
េទវ អនក េំ្រច ង ដូចបទបលីថ គនធំ អព្វតិ បរភុិញជ តីតិ គនធេព្វ  ។ 
េទវគយន  ហហូ ូបភុតេយ េទវ អនកបរេិភគក្លិន េឈម ះថ 
គនធព្វ សេំ ដល់ េទវ ែដលែ្រសកេ្រច ងថ  ហូហូ ជេដើម ។  
 ៤.គយុ្ហកៈ ពួក្រតកូលគុយ្ហកេទវ  ។ ពួកេទវ ែថរក រេ ្ត ្រទពយ 
ដូចបទបលីថ និធេយ គុយ្ហតីតិ គុយ្ហេក, មណិភ្រទទិេក កុេវ - 
នុចេ  េទវ អនករក រេ ្ត ្រទពយ េឈម ះថ គុយ្ហកៈ បនដល់ មណិភ្រទ- 
េទវ  ជេដើម ែដលជប់ មេស្តចកុេវរៈ ។  
  ៥.យកខ ពួក្រតកូលយកខេទវ  ។ េទវ ែដលមនុស េ កេគរពបូជ 
េ យសែំណននិងពលីជេដើម េឈម ះថ យកខ ។ ដូចបទបលីថ យកខីយេត 
បជីូយេត យេកខ , កុេវ ទិេក េទវ ែដលមនុស េ កែសនេ្រពន មន 
េស្តចកុេវរៈជេដើម េឈម ះថ យកខ ។  
 ៦.រកខសៈ ពួក្រតកូលរកខសេទវ  ។ េទវ ែដលេនកនុងទឹក ឬេ ថ 

រក ទឹក ។ ដូចបទបលីថ រកខន្តិ អ ្ត នំ ឯត ម តិ រកខ េ , 
វភីិស ទិ សត្វទងំ យរក ខ្លួនឲយផុតចកេទវ េនះ េ្រពះេហតុេនះ 
េទវ េនះ េឈម ះថ រកខសៈ មន រក ទឹក េឈម ះ វភីិសណៈជេដើម ។  
 ៧.កមុភណ្ឌ  ពួក្រតកូលកុមភណ្ឌ េទវ  ។ កុមភណ្ឌ  ឬេ ថ យកខក៏បន ។ 
ដូចបទបលីថ កុមភ ្ឌ នន្តិ េត កិរ េទ  មេ ទ  េ ន្តិ 
សហស ងគមប ិ ច េនសំ កុេមភ  វយិ មហន្តំ េ តិ ។ ត ម  
កុមភេ ្ឌ តិ វុចចន្តិ បទថ កុមភ ្ឌ នំ អធិបបយថ េទវ េនះមនៃផទេពះ 
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យ៉ងធ ំ សូមបអីវយវៈទងំពន់ចែំណកក៏ធដូំចគន  ដូេចន ះេទើបេ ថ ពួក 
កុមភណ្ឌ  ។ កុមភបបមណណ្ឌ យ កុមភេ ្ឌ  េឈម ះថ កុមភណ្ឌ  េ្រពះ 
មនអណ្ឌ ៈ (ពង)ធបុ៉ំនឆន ងំ ។  
  ៨.បិ ច ពួក្រតកូលបិ ចេទវ  ។ ែខមរេ ថ បិ ច មភ  
បលី េបើភ ែខមរសុទធ េ ថ ពីង ។ ខងេ្រកយមកក៏េ ជប់ថ បិ ចៗ 
រហូតមក េសទើរបត់ភ េដើមែខមរេ ថ ពីងេទេហើយ ។ ដូចបទបលីថ 
បិសិតំ មំសំ អសតិ ភកខ តីតិ បិ េច, សកុនិ សកុន្តិ ទិេក 
កុេវ នុចេ  េទវ សីុ ច់ េឈម ះថ បិ ច, សកុនិ និងសកុន្តិជេដើម ជ 
េទវ ែដលជប់ មេស្តចកុេវរៈ ។ ទិសេទទន វជិជ ធរអបសរកិននេរ ច 
សងគ ្ហ តិ ទិស័ពទ រួមយកទងំវជិជ ធរ ែដលមនមន្តេខម  ពួកអបស ដ៏ 
េ្រគត្រគត កិននរ ដូចមនុស ែដលមនកបលជេសះជេដើម ប់ថ ជបិ ច 
កនុងទីេនះ ។ មនពួកវជិជ ធរមួយចនួំនបនេសកមន្តវជិជ េ យកពួកបិ ច 
េនះ មកេធ្វើជអេំពើធមប់ ថន់េដើមបសីម្ល ប់អនកដៃទ េបៀតេបៀនអនកដៃទ 
េ យេសកនឹងវតថុ េផ ងៗ មនេគបជេដើម ។ កនុង្រសុកែខមរនសម័យបុ ណ 
មនពួក្រគូវជិជ ធរខងមន្តេខម  បនស្លេ ហធតុបេងកើតជរូប្រសី្របុសែបប 

សភស េធ្វើជមន្ត ថន់្រក ប់ផក ប់ផង  េ យសូធយមន្តេ ពួកបិ ច 
្របេភទេនះមកសណ្ឋិ តេនកនុងរូបេ ហធតុេនះ េ ថ បិ ចដូចគន  ។ 
រូប្រក ប់ផក ប់ផង  ែដលមនពួកបិ ចេនះសណ្ឋិ ត និយមផឹកឈមជ 
្រប្រកតី ឬមួយឆន ្ំរតូវយកឈមមកឲយបរេិភគម្តង ។  
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ទីកំេណីតរបសព់កួអមនសុ  
 មេសចក្តីអធិបបយកនុង្រពះពុទធ សន ជពិេសសអដ្ឋកថ ដីក 
បនពនយល់យ៉ងល្អិតៃនកេំណើ តទងំេនះ ដូចកនុងគមពីរបរមតថទីបនី ៃនអភិ-
ធមមតថសងគហៈ្រតង់បរេិចឆទទី ៥ វថិីមុត្តសងគហៈ បនពនយល់ថ ៖ 
 កេំណើ តពួកអមនុស ទងំេនះ មនលេំនកនុងទី ង ត់ៗ ឬេនជិតកនុងភូមិ 
្រសុក ឬេនខងកនុងភូមិ្រសុកក៏មន មនជីវតិែស្វងរក រមកចិញចឹ មជិវតិ 
េ យេរ ើស្រតី ច់ នំជេដើម ែដលពួកមនុស េបះេចល ឬ្រជុះេធ្វើជ រ 
ដូចមនបលីបន្របប់ថ េត បន គមសមីេប  អេន្ត គេម  
វវិតិ្ត ្ឋ េនសុ វសិ ្វ  គម សីហិ ឆឌ្ឌិ និ ភត្តសិតថបវូខជជមចឆមំ ទីនិ 
បរេិយសិ ្វ   និ អលភិ ្វ  ទរេក  គិ េន  បីេឡ ្វ   
សេកក ន្ត  បន អេញញបិ មនុេស  េស ្វ  បីេឡ ្វ   ជីវតំិ កេបបន្តិ ។ 
ក៏ពួកអមនុស ទងំេនះ សថិតេនកនុងទី ង ត់ៗ កនុងទីជិត្រសុកភូមិ ឬេនខង 
កនុង្រសុកភូមិ ែស្វងរកវតថុទងំ យមន្រគប់បយ នំ បែង្អម ្រតី និង ច់ 
ជេដើម ែដលអនក្រសុកភូមិេបះេចល ឬេបើមិនបន រទងំេនះេទ រែមង 
េបៀតេបៀននូវេកមងទងំ យ ឬអនកមនជងំឺ ឬេបើ ចបន្ល ចលង ឬេបៀត 
េបៀនមនុស ដៃទ េដើមបចិីញចឹ មជីវតិ ។ 
 (្រតង់េនះ េទើបេប ចរយែខមរបនែស្វងរកវធីិែកៃខដល់េកមងែដល 
មនជងឺំ ឬមនុស ឈឺ េ យពិធីែសនេ្រពនេផ ងៗ ដល់ពួកអមនុស ទងំ 
េនះ េ យភ ែខមរេ  េខម ចេធ្វើ ។ មគមពីរ្រពះពុទធ សនដូចន័យខង 
េលើេនះ េឈម ះថ ករេធ្វើេនះមិនខុសេទ ។)  
 កេំណើ តអមនុស ទងំេនះ មនេឈម ះថ ភុមមេទវ េ យ្រតង់ ។ ពួក 
េនះរស់េន ្រស័យែផនដី ដូចដីកចរយបនបញជ ក់េទៀតថ ភមិូសមពេនធសុ 
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រុកខដ្ឋកបព្វតដ្ឋកវមិេនសុ និព្វ ្ត  ឡវក គិរេហមវ -
ទេយ មហិទធិក ភុមម េទ  ។ ភុមម េទវ ែដលមនបញទធិេ្រចើន មន 

ឡវកយកខ គិរយិកខ និងេហមវតយកខជេដើម ែដលេកើតកនុងវមិនែដល 
្រទ្រទង់េនកនុងេដើមេឈើ និងភនទំងំ យ ែដលជប់សម័ពនធជមួយែផនដី ។ 
េយ េ េក ពលិហរណវេសន បជូនីយេដ្ឋន យកខ តិបិ វុចចន្តិ។ 
មនេឈម ះេ ថ យកខខ្លះក៏មន េ្រពះេ យអតថថ គួរដល់ករបូជ 
េ យអំ ចៃនករនមំកពលី ។ េយ បន ភុមមេទវជតិកបិ សមន 
អត្តេន បុញញនិព្វត្តស  កស ចិ េភគសុខស  អភ  កិចឆជីវ ិ
កបប ្ត  វចិរន្តិ ។ ចែំណកពួកវនិិបតិកសូរ ែដលមនជតិជភុមមេទវ  
ែតងចិញចឹ មជីវតិេ យេសចក្តីលបំក ្រ ច់េទ េ្រពះមិនមនេសចក្តីសុខកនុង 
េភគសមបត្តិ ែដលេកើតពីបុណយរបស់ខ្លួន ។ េត េតសំ មហិទធិកនំ 
ភុមមេទ នំ បរបំរបរសិេជជសុ បរយិបនន ្ត  ភុេមម េទេវសិ  
និស ិ តិ អេតថន ភុមមស ិ  នម េ ន្តិ ។  េទើបេពលបនថ ្រស័យ 
ភុមមេទវ  េ្រពះមនសភពជអនកពឹង ្រស័យភុមមេទវ  ជប់ទក់ទង ប់ 
ចូលកនុងេទវ បរ ិ រតៗគន  របស់ពួកភុមមេទវ ែដលមនបញទធិ ។ ភុមមិស ិ តិបិ 
បេ  ។ បុញញនិព្វត្តស  និ ស ្ឋ នស  អភ  រុកខ គុមពេលណគុ -
សុ នទីសុ វវិេិត្តសុ ភមិូបេទេសសុ និស យ វសន្តីតិ អេ ថ  ។ មន 
បឋៈថ ភុមិមស ិ  ក៏មន ។ អធិបបយថ ្រស័យកនុងទីែផនដី ែដលសងប់ 

ង ត់ មនេដើមេឈើ គុមពេឈើ ្អ ង គុ  និងៃ្រពសម នជេដើម  ែដលជអនក 
មិនមនទីលេំនែដលេកើតពីបុណយរបស់ខ្លួនឯង ។  
 កេំណើ តពួកេនះឯង ែដល្រពះពុទធជអមច ស់្រ ស់កនុង្រពះៃ្រតបិដកថ 
និប កសត្វ ។  
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 េត េទ  ចតុម ជិក ។ តតថ ធតរេ ្ឋ  គនធព្វ នំ ជ 
េ តិ ។ វរុិឡ្ហេក កុមភ ្ឌ នំ ។ វរិបូេកខ  នគនំ ។ កុេវេ  
យកខ នំ ។ 
 េស្តចម ជទងំ ៤ គឺ្រពះបទធតរដ្ឋ ជេស្តចៃនពួកគនធព្វ ។ ្រពះបទ 
វរុិឡ្ហកៈ  ជេស្តចៃនពួកកុមភណ្ឌ  ។ ្រពះបទវរូិបកខៈ ជេស្តចៃនពួកនគ ។ ្រពះ 
បទកុេវរៈ ជេស្តចៃនពួកយកខ ។  

ពកួគនធព្វ 
 ពួកគនធព្វបដិសនធិកនុងេដើមេឈើ្រកអូប ទងំ ១០ ្របេភទ េ ថ គនធព្វ ឬ 
េ ថ គនធរុកខ ធិវតថេទវ  ក៏បន ។  ពួកេទវ ្របេភទេនះ េកើតកនុងចេន្ល ះៃន 
េដើមេឈើែតម្តង េទើបេ ថ គនធព្វ ដូចបលីថ រុកខស  អពភន្តេរ ជេ  
គនធេព្វ  នម ។ េបើេកើតខងេលើេដើមេឈើេ ថ រុកខេទវ  ដូចបលីថ 
រុកខដ្ឋកវមិេន ជេ  រុកខ េទវ  នម  ។  
 មនពួកគនធព្វខ្លះ េកើតកនុងសររីៈ ងកយៃនមនុស ្រសីក៏មន ដូចបលី 
ថ បុេព្វ និហីនកមមក  កចិ គនធព្វិេយ មនុស តិថីនំ សររីពភន្តេរសុបិ 
ជយន្តិ ។ យ េវទគេនថសុ េយគិនីតិ ច េ េក េជគិនីតិ ច វុចចន្តិ ។ 
អភិលកខិ តរត្តីសុ េគចរបសុតកេល ជុតិអេតថន ជុ ្ហ តិ ច វុចចន្តិ ។ 
គនធព្វខ្លះេធ្វើអេំពើ ្រកក់ទុកពីមុន រែមងេកើតេឡើងកនុងសររីៈរបស់្រស្តី ែដលកនុង 
គមពីរេវទេ ថ េយគិនី កនុងេ កេ ថ េជគិនី និង េ ថ ជុ ្ហ  ( ប) 
េ្រពះមនពន្លឺកនុងេវ ្រ ច់ែស្វងរក រកនុង ្រតីដ៏ភ្លឺ ្វ ង គឺកនុងៃថង ១៥ 
េកើត ឬកនុងអភិលកខិត ្រតី ។    
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ពកួកមុភណ្ឌ  
 កុមភ ្ឌ  នម មេ ទ  វ ិ លកខ  រកខ  ឯវ ។ េយ 
េ េក ធនរកខកតិ វុចចន្តិ ។ កុមភណ្ឌ ជ រក ៃផទេពះធ ំ ែដលេ កនុង 
េ កថ ធនរកខក អនករក ្រទពយ ។ េត ហិ េវបុល្លបព្វេត មណិរតនំ 
រកខន្តិ ។ អេន្ត ហិមវេន្ត អពភន្តរ អមពរុេកខ  រកខន្តិ ។ ឯវ ំ រតន ្ឋ ននិ  
វនបបតិរុេកខ   ទិេព្វ សធរុេកខ   ទិព្វគនធរុេកខ   ឧទកសេរ  
រកខិ ្វ  អសន្តិ ភកខន្តិ ។ ត ម  រកខ តិ វុចចន្តិ ។ ែមនពិត ពួកកុមភណ្ឌ  
ទងំ យេនះ ែតងរក ែកវមណី ្រតង់ភនេំវបុល្ល ។ រក េដើម ្វ យខងកនុង 
ៃ្រពហិមពន្តែផនកខងកនុង ។ ែតងរក រតនសមបត្តិមនែកវមណី េដើមេឈើ 
មច ស់ៃ្រព េដើមេឈើឱសថទិព្វ េដើមេឈើក្លិនទិព្វ និង្រសះទឹក រែមងបរេិភគ 
របស់្រកអូបមនបញសេឈើជេដើម ដូេចន ះ េទើបេ ថ រក  ។     

ពកួនគ 
 នគេនះជេឈម ះពួកេទវ មួយ្របេភទ មិនែមននគជកេំណើ តសត្វ 
តិរចឆ នេនះេទ ។ ដូចបទបលីថ នេគ នគីតិ ឯតថ អេន្ត បព្វេត  
អេន្ត បថវយិ ំ  និព្វ ្ត  វសុនធរេទវយកខជតិេយបិ ឥធ នគេត្វវ 
វុចចន្តិ ។ ពកយថ នគ នគី េនះមនេសចក្តីថ សូមបយីកខជអនករក ែផនដី 
ែដលេកើតខងកនុងភន ំ ឬខងកនុងែផនដី ក៏េ ថ នគែដរ កនុងទីេនះ ។ យ 
ម បរនិិព្វ នសុេត្ត ភមិូចលសុត្តបេទ បថវេីទវ តិ វុ ្ត  ។ យសំ 
កី បសុតវេសន កទចិ ភមិូចេ  េ តិ ។ យសញច  
មន្តបទនិ វតថុ វជិជ តិ ច ភមិូវជិជ តិ ច ្រពហមជលសុេត្ត វុ ្ត និ ។ េ ថ 
េទវ រក ធរណី កនុង្រពះពុទធដីកថ ភូមិចលៈ ករកេ្រមើកញប់ញ័ររបស់ 
ែផនដី កនុងម បរនិិព្វ នសូ្រត ។ ករកេ្រមើកញប់ញ័ររបស់ែផនដីេកើតពី 
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ករេលងកី របស់ពួកេទវ នគេនះ ។ ពកយែដលជមន្តរបស់ពួកេទវ  
នគ េពលទុកកនុង្រពហមជលសូ្រតថ វតថុ ជជ  (វជិជ េមើលៃផទទី) ភមិូ ជជ  
(វជិជ េមើលែផនដី ឬេមើលជ័យភូមិ ) ។  
 ពួកអមនុស ទងំេនះ ជ្របេភទវនិិបតិកសត្វជេដើមក្តី ែតងេបៀត 
េបៀនពួកមនុស  េធ្វើឲយឈឺក៏មន ចូលកនុងខ្លួនក៏មន ែខមរេ ថ េខម ចចូល 
ក៏មន េបៀតេបៀនក៏មន ។ ករេបៀតេបៀនពីពួកអមនុស េនះ មនកនុង្រពះ 
សូ្រត ជតក ែផនកសុត្តន្តបិដក ឬមនកនុងគមពីរេវទជេ្រចើនកែន្លង ។ ដូចកនុង 
គមពីរដីក្របប់ថ េតសុ ច ននឥទធិមន្ត  អវរុទធក បបតិរ  
កិព្វិសកមមករេិន កី េ ណ្ឌ វេសន  ឃសេ ណ្ឌ វេសន 

 េបេតសុ ច និរេយសុ ច បកតិវេណ្ណន  េ ណគិជឈកកទិ*-
វេណ្ណន  សេត្ត វេិហឋយន្ត  វចិរន្តិ ។ ប ្ត អមនុស ទងំេនះ  
អមនុស អនកមនបញទធិ ចូលកយមនុស បន ជអនករកី យកនុងបប េធ្វើកមមដ៏ 

្រកក់ រែមង្រ ច់េទេបៀតេបៀនសត្វេ យរូបកយរបស់ខ្លួនផទ ល់ ឬនិមិត្ត 
ខ្លួនជរូបែឆក ម ត និងែក្អកជេដើម េដើមបេីទេដញខ ំ ចឹកពួកសត្វេ្របត 
និងសត្វនរក េ យេសចក្តី្រសវងឹកនុងករេលង ឬេ យេសចក្តីេ្រសកឃ្ល ន ។  

េសចកី្តបញចប ់  
 សេព្វ េត េយភុេយយន បបជឈសយ កុរុរកមមករេិន ច 
េ ន្តិ ។ ត ម  ច ្ត េ  ម ជេន អញញមញញំ   មនុស នំ  
អវេិហឋន ថ យ េតសុ នន ជនំ  ននេសនបតិ ំ  ឋេបសំុ ។ 

នដិយសុត្តំ េចតថ វត្តព្វំ ។ ពួកអមនុស ទងំេនះ មនអធយ្រស័យ 
្រប្រពឹត្តបប មនអធយ្រស័យេធ្វើអេំពើ ្រកក់ ។ េ្រពះេហតុេនះ េស្តចម ជ 
ទងំ ៤ េទើបែតង ងំក ្រតខ្លះ េសនបតីខ្លះ េដើមបមិីនឲយេបៀតេបៀនគន នឹងគន   
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និងេដើមបមិីនឲយេបៀតេបៀនមនុស ទងំ យ ។ េទើបេពលនូវ នដិយ- 
បរតិ្ត ។  

មន្តកំែពង្រពះរតន្រត័យ 

 មន្តេនះបនដក្រសង់គថធម៌សមពុ េទធ មកបញចូ លគន បេងកើតជមន្ត 

កែំពង្រពះរតន្រត័យ ។ ខញុសូំមជូនមន្តេនះមួយដល់ពុទធបរស័ិទែដលមន 

សទធ ចេំពះ្រពះរតន្រត័យ េដើមបសូីធយ ្វ ធយយនមំកនូវសិរសួីស្តី បេញច ស 

ភយន្ត យ ឧប្រទពេផ ងៗ ដូចមនកែំពង ៧ ជន់ករពរខ្លួនេយើងជនិចច។ 

មន្តេនះជមន្តបុព្វបុរសែដលរក បន្តគន មក ។ ជពិេសសមន្តេនះ សូធយ 

ករពរពួកអមនុស  កុឲំយេបៀតេបៀនេយើងបន ក់ដូចជមនកែំពងែកវ 

៧ ជន់ ចកំរពរខ្លួនេយើងជនិចច ។  

 សមពុ េទធ អដ្ឋវសីញច  ពុេទធ  េម អម្ហ កំ បករ ំ ។ ទ្វ ទសញច  
សហស េក ធេមម  េម អម្ហ កំ បករ ំ ។ បញចសតសហស និ 
សេងឃ េម អម្ហ កំ បករ ំ ។ នមមិ សិរ  អហំ ។ សេព្វ ពុទធ  
ជនចិត្តំ, េតសំ ធមមញច  សងឃញច  សេព្វ ធមម  ជនចិត្តំ, ទេរន 
នមមិហំ សេព្វ សងឃ ជនចិត្តំ ។ នមកក នុភេវន មអឧ, ហន្ត្វ  
សេព្វ ឧបទទេវ ឧអម, អេនក អន្ត យបិ នេម ពុទធ យ, វនិស ន្តុ  
អេសសេ  យទធ ពុេមន ។  
 សមពុ េទធ បញចបញញ សញច  ពុេទធ  េម អម្ហ កំ បករ ំ ។ 
ចតុវសីតិ-សហស េក ធេមម  េម អម្ហ កំ បករ ំ ។ 
ទសសតសហស និ  សេងឃ េម អម្ហ កំ បករ ំ។ នមមិ សិរ  
អហំ សេព្វ ពុទធ  ជនចិត្តំ ។ េតសំ ធមមញច  សងឃញច  សេព្វ ធមម  
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ជនចិត្តំ ។ ទេរន នមមិហំ សេព្វ សងឃ ជនចិត្តំ ។ 
នមកក នុភេវន មអឧ, ហន្ត្វ  សេព្វ ឧបទទេវ ឧអម, អេនក 
អន្ត យបិ នេម ពុទធ យ, វនិស ន្តុ  អេសសេ  យទធ ពុេមន ។ 
 សមពុ េទធ នវុត្តរសេត ពុេទធ  េម អម្ហ កំ បករ ំ ។ 
អដ្ឋច ្ត ឡសីសហស េក ធេមម  េម អម្ហ កំ បករ ំ ។ 
វសិតិសតសហស និ សេងឃ េម អម្ហ កំ បករ ំ។ នមមិ សិរ  
អហំ សេព្វ ពុទធ  ជនចិត្តំ ។ េតសំ ធមមញច  សងឃញច  សេព្វ ធមម  
ជនចិត្តំ ។ ទេរន នមមិហំ សេព្វ សងឃ ជនចិត្តំ ។ 
នមកក នុភេវន មអឧ, ហន្ត្វ  សេព្វ ឧបទទេវ ឧអម, អេនក 
អន្ត យបិ នេមពុទធ យ, វនិស ន្តុ  អេសសេ  យទធ ពុេមន ។ 
 
  




