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បទថ្វា យផ្កា  
 ១- បុទុមររពុុំររី មានចិតតត្រតរ កាច់មរថ្វវ យ 
 ២- បុទុមររពុុំថ្វវ យ បង់កាច់ផ្កា  របត្រសរ 
 ៣- លុតត្លរីទុំងទសររ របណមយដារ់ ត្លីសិរសា 
 ៤- សូមរកាបត្រកាមរពះបាទ អភិវាទ វរវន្ទទ  
 ៥- សូមថ្វវ យត្ៅរពះរស ី រតនត្រត រសីសាសាត  
 ៦- របូររាច់រចន្ទ បបួនដណត ប់ ហត្ថថ  
 ៧- រពះអងគរពះភគវា ត្សតចគង់ត្ល ី បលល័ងាត្ពរជ 
 ៨- រត្ថស់យល់រុំត្ណីត សតវតតងត្រីត រគប់ៗជាត ិ
 ៩- ខញុ ុំសូមរបាថ្វន  ឱយបានសមបតត ិ និពានវត្ោង។ 
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បទសតូ្រគោរពមាតាបតិា 
 អហុំ នត្មា សតិ្ោោជ ឱនកាយបន្ទទ បរកាបវន្ទទ  

 សូមត្ពាលសតមតងតថលងពណ៌ន្ទ វន្ទទ ត្ោរពរពះគុណត្ថល។ 

 មានមាត្ថបតិ្ថបត្ងាតីកាយ មានគុណត្រៅឆ្ងង យហួសជលស័យ 

 ធងន់ត្លសីរបថពតីតបបត្មយយ ពរផុតវស័ិយសុត្មោ។ 

 កាលរូនបានត្ៅរនុងបទរ មាត្ថថនមរទរគប់តរយិា 

 របសូរតត្ចញរមួពីកាលណា មាត្ថរបទនទឹរររត្សរ។ 

 បីបមថនមរទខុំពរលាង បត្ចចញសូរត្សៀងត្រចៀងបុំត្ពរ 

 បត្បាសអតងែលអស់កាយ រពះត្មមានគុណធងន់ត្រៅឆ្ងង យ។ 

 បពិរតមាត្ថនិងបតិ្ថ រូននឹរត្លល ចផារត្ពរអបាយ 

 ត្ថុំងពីរូនត្រីតមានរូបកាយ ត្លារតតងខវល់លវ យតថររា។ 

 ឱត្លារមាច ស់ត្ថលវតិ្សសលន់ ត្លារមានគុណធងន់ត្ពរណាស់ណា 
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 ត្លារតតងបីបាច់តថររា មិនអាចពណ៌ន្ទឱយអស់បាន។ 

 ដូត្ចនះរូនសូមផគងអចជល ី ត្លីរហតថទុំងពីរបនទន់របាណ 

 បងគុំបាទរពះត្រេមរានត ត្ទះខុសបុ៉ន្ទម នសូមរបណី។ 

 មាច ស់ត្អីយកាលរូនរទត្ោយុំ ត្លារសទុះមរថនមរតរងប ី  

 ត្រចៀងបុំត្ពររូនត្ដាយរបិមរបយិ ត្ដាយចិតតត្មរតីត្ផតររូនោ៉។ 

 ទឹរមាត់ទឹរមូរតលាមរផង និងត្រគឿងត្ៅហមងផងន្ទន្ទ 

 ត្លារចាប់ត្លារកាន់ត្លាររសវ៉ា លាងត្ដាយហត្ថថ តតជិតឆែន់។ 

 បពិរតមាត្ថមានររុណា បិត្ថមានគុណវតិ្សសលន់ 

 រូនសូមត្ោរពរពះគុណធងន់ សូមរពះត្សាភ័ណបានត្រេមរានត។ 

 ដូត្ចនះរូនសូមបទទសិផល តមាល់ត្ចតន្ទត្ដាយកាល ោន 

 ទនសលីភាវន្ទតដលរូនបាន សាងមរបុ៉ន្ទម នជូនត្ៅត្លារ។ 

 សូមត្លារទទលួត្ដាយត្សាមនសេ ចិតតរូនរតង់ត្សាម ះចុំត្ពាះជារ់ 

 ដូចរូនបានត្ពាលពារយសចចៈ សូមជូនត្ៅត្លាររោត្នះត្ោង ។ 
(បទត្នះជាសាន រពះហសឋផ្កទ លរ់បសស់ត្មតចរពះសងឃោជ ជួន ណាត ត្ជាតិញ្ញដ ណត្ណា ជ.ណ.) 
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ត្ពះរាជាសនទនានឹងត្ពះមគេស ី

 មាន លន្ទងសុភទទ គួរណាចរត្ណ ខលួនរបាណត្ជីងត្ដបីដូចជាមាស 

 សមបុរត្លឿងខចីរសីវត្ោភាស ត្នរត្ថលែលែះវតិ្សសវសិាល។ 

 ត្តីន្ទងត្រីតអវីត្ទីបរសីត្សាកា ភក្រ្កាត រសត្ពានទុរខអូនពុុំរសាល 

 បីដូចបុទុមត្ទលញ ុំត្ហយីោល អមាលមាលារនុងរោរសពាប់។ 

 បពិរតមោោជអុំណាចបវរ ខញុ ុំមាច ស់ចាញ់គភ៌រ៏ត្រពាះតតយល់សបត ិ

 ចុំណងចតមលរតររងតបលរអភ័ពវ មិនអាចបានរទពយរបសពវទុររពួយ។ 

 កាមគុណទុំងអស់ជារបស់មនុសា រនុងត្លារត្នះោ៉ឯណានីមួយ 

 សុទធតតរបស់ត្យងីមាច ស់អូនរុុំរពួយ ោមបងនឹងជួយត្ថមចិតតអូនចង់។ 

 បពិរតរពះអងគសូមរទង់ឱយរពាន តដលមានបុ៉ន្ទម នរនុងតផនដីរទង់ 

 មររបជុុំោន រុុំបីោរង់ និងរបាប់ចុំណង់ដល់ពួររពានត្រព។ 

 សូមរពះត្ទវទីតរពះត្នរត្ថ ពួររពានត្នះណាសុទធមានថវីត្ដ 

 ជាអនត្រលៀវកាល សាគ ល់រមិគសាគ ល់ត្រព ត្ដីមបរីេរតត្ថលសូ៊រេយ័នងឹជួយ។ 
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ត្ពះនាងសភុទ្ទទ គោលគៅរកពួកត្ោន 

 លុទទបុរតទុំងអស់តដលត្កាះរបជុុំ ចូលសាត ប់ពារយខញុ ុំត្រៀបោប់ទុររពួយ 

 ខញុ ុំសុបិនត្ឃញីដុំរសីមួយ ចិតតញ័ររចជួ យត្រពាះចង់បានភលុរ។ 

 រពះភលុរទុំងគូតចងចាុំងរសម ី ឆពវណណរងេហីតថីរបមុខ 

 ភាញ រ់ត្ឡងីកាលណាចិន្ទត ត្រីតទុរខ ត្បីមិនបានភលុរខញុ ុំមុខជារេយ័។ 

ពួកត្ោនទទលួសរួគសចកតីនងិត្ពះនាងគទវ ី

 ពួររូនត្ៅរពានមានោប់ពាន់ន្ទរ់ បានសាត ប់ឮជារ់ភាញ រ់ត្ផែីលត្ពរត្ររ 

 រនុងចិតតរគប់ោន មានការសងេយ័ ថ្វឱមាច ស់ត្ថលដុំរអីវីហនងឹ។ 

 បិត្ថជីត្ថញាតិសាត្លាហតិ ត្នត្យងីខញុ ុំពតិគឺតតតដលដឹង 

 ត្សតចដុំរសីារអសាច រយមលុ ឹង  ៗ មិនតដលបានដងឹបានត្ឃញីឮត្ឡយី។ 

 គឺភលុរឆទទនតឆពវណណរងេ ី រពះោជបុរតសូីមរទង់រត្ថស់ត្ឆលយី 

 សុបិនត្មតចខលះរទង់រត្ថស់ត្ហយី រុុំបីរត្នតីយរុុំត្ឡយីលារ់ការណ៍។ 

 ទិសតូចមានបនួជួននឹងទសិធុំ ត្លីត្រកាមជួបជុុំរគប់ដប់ទសិា  

 ត្តីត្សតចដុំរឋីតិត្ៅទសិណា សូមរពះវាចាត្ថមការយល់សបតិ។ 

 ត្សតចដុំរសីភលុរឆរងេ ី ឈរត្ដីរត្ដរដីរបររតីទុំងសពវ 

 ងូតទឹរយ៉ាងណាបរវិាត្ថមជាប់ រពះន្ទងត្រៀបោប់សពវរគប់ត្ទីបលែ។ 
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ត្ពះនាងសភុទ្ទទ គឆលើយត្ាប់គសចកតដីលត់្ោនគោណុរតរ 

 អនរត្ចញអុំពីទីត្ថុំងត្នះត្ៅ រតូវត្ដីរសុំត្ៅត្ៅទសិបតតរ 

 ឆលងភនុំធុំៗត្ឡងីខពស់តៗ ខពស់ត្ររបវរភនុំទីរបាុំពីរ។ 

 ភនុំត្ន្ទះមានត្ ម្ ះសុវណណបសេៈ អនរត្ឃញីរបតយរេបុបាផ គិរ ី

 រពមទុំងរនិនរអូ៊អរមូលមីរ សុវណណគិរសីពវសតវរទហងឹ។ 

 អនរចូរត្ឡងីភនុំជុុំរុ ុំរនិនរ រចួត្ហយីឱយ រ ត្នរត្ថសមលឹង 

 ត្មីលចុះមត្រកាមដល់ត្ជងីភនុំហនងឹ រោត្ន្ទះអនរដងឹត្ហតុការណ៍របារដ។ 

 គឺអនរបានត្ឃញីត្សតចត្រជមួយត្ដីម មានពួរសត្មបមីរបាុំបីពាន់គត់ 

 និត្រោធោជាពណ៌របារដ បាលីរុំណត់ត្មឃវត្ណាណ ។ 

 ត្សតចដុំរសីភលុរឆរងេ ី ត្ៅត្រកាមត្ដមីត្រជត្ជាគជ័យត្ពញត្ពារ 

 ោម នអវីផ្កច ញ់បានសន្ទត នទន់ត្ទរ ត្សតចរញ្ញជ ត្ោបរវិារញីត្ ម្ ល។ 

 ដុំររីរាមានរបាុំបពីាន់ អងគររេឆទទនតភលុរដូចចត្ន្ទទ ល 

 សនទុះដូចខយល់របោរលម ុំងត្ចាល មិនងាយនងឹចូលដល់សតវជាមាច ស់។ 

 បរវិារទុំងត្ន្ទះតរសររសរះគួរសលុត ត្ររវត្រកាធបុំផុតសូមបខីយល់ប៉ះ 

 ឈរតអបឯរអងគដត្ងហីមលល ុំងណាស់ សូរខយល់ឮចាស់រត្ររីរធរណី។ 

 ត្បីបានត្ឃញីមនុសេរនុងទីត្ន្ទះឯង  ោម នលល ចរតអងចាប់ត្បារជាន់ឈល ី

 ត្ធវីឱយជាត្ផះជាផង់ធូល ី បាត់បង់ជីវតី្ខទចខទសូីនយលែង។ 
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 ជិតជីលុំត្ៅត្នត្សតចដុំរ ី មានត្បារខរណីសាែ តត្រររនលង  

 មត្ោទកាទរឹថ្វល ត្រចីនផង ផ្កា មានលមែងររីោយត្រពាងរពាត។ 

 រុំពង់ោបត្សមីតសនមត្ន្ទរមយ ត្ដរដាសត្ដាយឃមុ ុំភូមរជាត ិ

 ឯត្សតចដុំរតីតងត្ៅមនិឃ្លល ត ពីរសះជលជាតិរសប់កាយបវរ។ 

 ត្សតចដុំរសីបវរអងគកាយ តសបរសសុសសាយដូចផ្កា ឈូរស 

 ជរមះសីសៈររីោយត្រតរអរ រទង់ផ្កា បវរបបបលមាលា។ 

 ឱយត្មដុំរមីត្ហសីសតវ មានន្ទមបចដតតសិពវភទទ  

 ន្ទុំមុខត្ៅកាន់និត្រោធោជា ឬរ៏គុោលុំត្ៅអាត្ថម ។ 

ត្ោនគោណុរតរសរួបញ្ជា ក់ត្ពះនាងគទវី 

 បពិរតសត្មតចរពះោជត្ទវ ី ត្រគឿងតរវមណីភញីអលងាា រ  

 មាសរបារ់តរវរងមានតរងមុកាត  ត្វឡុរយិាគឺតរវពិទូរយ។ 

 រតនៈរគប់យ៉ាងរនុងោជរតរូល ត្បីរមួរបមូលចាត់ចូលពហូ 

 បុ៉តនតរពះន្ទងរទង់ត្ៅគិតគូរ ឱយរពានតសូ៊សមាល ប់មោសតវ។ 

 ត្ដីមបយីរភលុរត្សតចដុំរសី ត្រពភនុំត្រចីនតត្ហយីឆ្ងង យត្ពរកាត ត់ 

 បបសគគត្ពររូវតដលរតូវឆលងកាត់ គឺមិនតមនសតវតដលងាយរបោរ។ 

 បពិរតសត្មតចរពះជនន ី ត្តីរពះត្ទវពីតិជារតូវការ 

 ត្ដីមបយីរភលុរឬរ៏របាថ្វន  របោររូនត្ៅត្ៅពងេរពានពតិ។ 
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ត្ពះគទវីត្ទង់គឆលើយោរភាព 

តនមាន លន្ទយរពានរុុំមានរងាខ រ ត្យងីមានតសាទុំងការអន់ចតិត 

នឹរត្ឃញីត្រឿងត្ដមីត្យងីរងីត្រពិត ត្ទីបត្យងីរះិគតិត្ថមត្ពៀរតដលចង។ 

មាន លន្ទយរពានត្រពចូរត្លលរចុះ របសិនការត្ន្ទះសមត្ថមបុំណង 

របាុំរសររយរសួយបានមួយតសនមតង ត្យងីនឹងតបសនងសងគុណដល់រពាន។ 

តនសមាល ញ់រពានរុុំមានបារមភ ជាតិមុនត្យងីនឹងខុំសនេុំត្ធវីទន 

ដល់រពះបត្ចចរត្ពាធិញ្ញដ ណ រចួត្ហយីត្យងីមានត្សចរតីរបាថ្វន ។ 

ថ្វសូមឱយត្យងីបានត្ឡងីឋាន មានសិទធមិានស័រតិសត្រមចរិចចការ 

អាចត្របីន្ទយរពានមរបាញ់របោរ យរភលុរគជសារជាការសត្រមច។ 

ចូររពានត្ៅចុះឱយលុះការងារ រុុំលល ចរុុំោត្ថុំងចិតតបតូរផ្កត ច់ 

ត្យងីបានចងត្ពៀរមុខតតសត្រមច កាត់ភលុរថ្វវ យត្សតចរងាវ ន់បានរពាន។ 

ដំរឆីទទរតទូនាា នត្ោណគោណុរតរ 

អនរណាមិនទន់បងែន់ទឹរចតិត រិត្លសសងាត់ចិតតរបត់បុំពាន 

របាសចារបញ្ញដ ោម នការទូន្ទម ន ត្ថមចិតតត្រសរឃ្លល នមិនមានសចចៈ។ 

ជាជនរទរសតសលីរលិដូចសារសព នឹងត្សលៀរដណត ប់ត្ដាយកាសាវៈ 

អនរត្ន្ទះមិនគួរន្ទុំឱយរបឡារ់ នូវកាសាវៈទង់ជ័យអរហនត។ 

ចុំតណរអនរណាលជ រ់ត្ចាលទរឹចត់ សងាត់រិត្លសត្ចះរគប់ត្ចះរោន់ 
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ទូន្ទម នតក្រ្នទយីស៍តិដឹងទន់ មិនភ័នតសាម រតីវចសីចចៈ។ 

ជាអនរត្ថុំងមាុំរនុងសីលរគប់សពវ នឹងត្សលៀរដណត ប់ត្ដាយកាសាវៈ 

អនរត្ន្ទះត្ទីបគួរមាននូវសទិធិស័រតិ រទរទង់ទុរដារ់កាសាវពក្រ្សត។ 

តនសមាល ញ់រពានអនរមានការអវ ី ត្ទីបបាញ់ដុំរតី្រពាះរតីត្ទមសេ 

ឬត្រពាះរតូវត្ដាយរទពយរបស់ ឬរិចចទុំងអស់ត្រពាះត្គត្របមីរ។ 

សមាល ញ់រពានត្អីយត្យងីមិនរបទូសត រតូវសរបាញ់ឆលុះរ៏ត្យងីមិនសារ 

អុំត្ពីអនរត្ធវជីារមមទបត្ថ្វរ សូមអនររបាប់មរត្តីត្រពាះត្ហតុអវី។ 

ត្ោនគោណុរតគោលនងឹដំរឆីនទរត 

បពិរតដុំរដ៏ីចត្រមីនត្អីយ មិនតមនខញុ ុំត្ឡយីគឺរពះរេរត ី

រសីរសស់រសឹងាគ ន្ទតដនកាស ី មានរពះសវណីត្ដាយរតីរបាថ្វន ។ 

រពះន្ទងត្ទវនី្ទមសុភទទ  តដលត្គបូជារនុងោជវងា 

សុបិនត្ឃញីអនរត្ហយីរបាប់ថ្វ ត្យងីត្នះរតូវការភលុរគូរងេ។ី 

ដំរឆីនទនតបរចិ្ចា គភលុកបំគពញារម ី

រពះោជបុរតីរបារដដឹងថ្វ គូត្នភលុរណាត្ន្ទះោ៉ត្រចនីត្ររ 

របស់បិត្ថជីត្ថត្យងីត្ន តតត្នះរសីត្ថលមានរតីវតិ្ោធ។ 

ជាមួយនឹងត្យងីន្ទងចងត្វោ បុំណងពាធាជាប់ជារហូត 

ន្ទងជារសលីងង់លង់រនុងរតីត្រកាធ ត្ទីបឱយអនររសូតមរសមាល ប់ត្យងី។ 
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អនរលបបាញ់ត្យងីដុំត្ឡងីរពសួពិស បាញ់រតូវចុំទសិពសិត្តត ដូចត្ភលងី 

ត្យងីអាចជាន់អនររត្មចចនឹងត្ជីង ចូរអនរត្រការត្ឡងីត្យងីមិនរបោរ។ 

ឱសមាល ញ់រពានត្យងីរទុំនឹងទុរខ ត្យងីឱយទនភលុរមុនរេយ័ជីវា 

មិនតមនត្យងីសែប់នូវភលុរត្នះណា រ៏មិនរបាថ្វន ត្ទវត្ថតនទរពហម។ 

តតត្យងីរបាថ្វន សត្មាព ធិញ្ញដ ណ ន្ទុំសតវត្កាដិលាននិពាវ នសុខធុំ 

ត្យងីសាងបារមីខនតអីប់រ ុំ ន្ទុំមនុសេតនទរពហមឱយឆលងចារទុរខ។ 

ត្នរពានត្រពត្អីយអនរចូលមរោ៉ ត្ហយីចាប់រណាអារកាត់នូវភលុរ 

ទុំងគូត្នះចុះត្យងីរទុំនងឹទុរខ ត្យងីលះបង់ភលុរមុននឹងមរណា។ 

អនរគបបតី្ៅទូលរពះោជបុរត ី តដលមានត្សចរតខីឹងត្រកាធត្ន្ទះថ្វ 

ត្សតចដុំរសីបានសាល ប់ត្ហយីណា ត្នះគូទន្ទត ត្នគជសារត្ន្ទះ។ 

បពិរតរពះន្ទងសូមយាងទទលួ ដុំរមុីនដលួរសរះរសួលសត្ន្ទត ស 

បរចិាច គនូវភលុរតតមានរបទូសត របាថ្វន ឱយលុះត្ពាធិញ្ញដ ណត្ថលថ្វល ។ 

ត្ពះគោធសិរាអធដិ្ឋា នឱ្យត្ោនានសខុតាមផលវូ 

ត្យងីរតូវរពួញពសិទមលុះោងកាយ មិនរបទូសតោយដល់ជនឫសា 

និងត្រពាះរពានជាប់ដណត ប់កាយា សុំពត់ត្ថលថ្វល ទង់ជ័យ៦ត្ពាធញិាណ។ 

ត្បីត្សចរតីត្នះជាការតមនពតិ ត្យងីសូមត្ថុំងចតិតសចាច អធិដាឌ ន 

រនុងត្រពតដលមានត្ពាលរមឹគសាមានយ សូមរុុំរ ុំលនដល់រពានត្ឡយីណា។ 
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កាលតដលមោសតវជាពុទធងាូរ លុះភលុរទុំងគូបតូរយរសមាម  

សត្មាព ធិញ្ញដ ណមានត្រឿងត្សាកា ដល់ពួរគជសាមោសុភទទ ។ 

រពះត្ពាធសិតវពតិជាអសាច រយ មុននឹងមរណារទុំទុរខត្វទន្ទ 

ខនតីត្មត្ថត តបនឹងត្វោ រពួញពិសកាល យជាមាលាថ្វវ យរពះ។ 

 

 

 

 

 

 
 

វិគោគគសតចដំរ ី

សពវរទត្អីយគូត្សនោ ត្មតចចងត្វោពុុំរសាររសានត 

ត្របីរពានរុំណាចកាចសាមានយ បាញ់បង់ធលុះរបាណបានត្វទន្ទ។ 

ត្បីចង់បានភលុរតតថ្វថវ ី បាច់អីត្របីរពានមររបោរ 

ឱយបងចុរចាប់ឈតឺ្លល ចផា ត្វទន្ទចិតតណាស់សពវរទត្អយី។ 

ត្មតចន្ទងមនិនឹរកាលរមេត់ កាលដុំររីតន៍មរត្រៀរត្រីយ 

បងតតត្ឃ្លរត្ៅនឹងន្ទងត្ឡយី ញុះរពានរពត្ងីយឱយបាញ់បង ។ 
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ត្ណហី យចុះបងផ្កត ុំត្ៅន្ទយរពាន ត្បីបែូនរសបីានភលុរបងត្ហយី 

ត្ៅឱយសុខសានតរពលឹងត្អីយ បងលាសិនត្ហយីសាល ប់តឡូវ។ 

ឱរពានត្សាណុតតរ...ចរលីលាត្អីយ របាុំពីរត្ថងណាឱយដល់ត្ៅ 

ត្ហយីរបាប់បណាត ុំការណ៍ោរ់ត្រៅ ទុរខត្ទសអារសូវត្យងីោម នត្ទ។ 

ថ្វត្បីបងឱយភលុរដល់រស ី សូមកាត់អាល័យណាមាសត្សនហ៍ 

ខលួនបងសាល ប់ចុះតតសាត យត្ទ ឱយតតបានរត្ថស់ជារពះពុទធត្ោង។ 

វិគោគនាងសពាត្ទ្ទ 

សពវរទរោត្ឃញីភលុរកាលណា ឱោចុរតណនតសនអួលត្តត  

ឱោតសនទុរខមុខត្សារត្ៅ ឱអនររបរសត្ៅត្អីយបតីសមាល ញ់ត្អីយ។ 

បែូននឹរអនរណាស់មាច ស់បតីត្អយី បែូនមនិដឹងត្ឡយីត្អយីត្ទមាច ស់បងត្អីយ 

មររបាប់ដុំណឹងត្អីយឱយនួនលែង បែូនសូមត្ទសផងត្អីយមាច ស់បងត្អីយ។ 

បែូនបានត្ឃញីភលុរត្អីយ ទុរខតតត្សបយីឱមាច ស់បតីត្អយី 

បែូនសូមត្ទសមនិដឹងបតី ពតិដូត្ចាន ះត្អីយ ខលួនបែូនសូមត្ទសលាបងត្ហយី។ 

ត្ពលត្នះបែូនសូមត្ៅជាមួយត្អីយ លុំបារទុរខរពួយជាមួយោន  

សូមផេងសចាច ជាតិន្ទន្ទ បែូនបានជួបោន រោអវសាន។ 

ន្ទងអត់ត្អយីដត្ងហមីរេយ័ជន្ទម ត្អីយ ឱយបានជួបោន ជានិរនតរ ៍

ជួបអងគសាសាត ត្អយីរពះភគវនត         ឱយទន់សាសន្ទត្អយីរពះពុទធត្ោង។ 
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មាត យសវុណណ ោមវិគោគ 

ឱុះឱ!រូនសងួនមាសមាត យត្អយី រូនត្អីយមរជួយមាត យផងោ៉ 

សតវពស់រពួសពិសលវ រ់ត្នរត្ថ ឱុះឱ!អនិចាច ខលួនអញត្អយី។ 

ណាមួយរពចួិតតរូនត្ៅត្រមង            រូនត្អីយមាត យតលងត្មលីត្ឃញីត្ហយី 

រូនត្ៅត្រមងណាស់រូនត្អយី មាត យលវ រ់អស់ត្ហយីត្មលីពុុំត្ឃញី។ 

ណាមួយរពយួចិតតអាណិតរបរស ឱរូនរមេត់សមាល ញ់មាត យ 

រូនត្ៅត្រមណាស់ណារូនត្អយី         សុវណណសាមរូនត្អយីជួយមាត យផង។ 

ន្ទងយុំន្ទងតរសរត្លដីុំបូរ ន្ទងតរសរបត្ងាា រត្ៅរររូន 

ឱសាមរូនមាត យអនរឆ្ងប់មរ មាត យត្ៅមិនរចួត្ទរូនត្អីយ។ 
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ឱរបរសមាត យត្អីយអនរឆ្ងប់មរ ឮមាត យបត្ងាា រត្ៅរូនត្ទ 

មាត យរងាលល ុំងតភនរឈផឺា រូនត្ៅឯណាជួយមាត យផង 

 

 

 

 

 

 

 

វិគោគសវុណណ ោម 

ត្តីអនរណាមួយមរបាញ់ខញុ ុំ ខញុ ុំត្ដីរតរមង់ត្ៅដងទឹរ 

ត្ដរត្ណត ៀតរែមនិងសតវរមឹគ លាន់ឮគរគឹរត្ថមមាោ៌។ 

ត្រឿងត្ហតុត្ពៀរអវីមរបាញ់ខញុ ុំ ត្លារត្អីយត្ធវរីមមអវីត្មលះណា 

មរបាញ់ខលួនរបាណអងគអាត្ថម  ្មដាបកាយាអស់ត្ៅត្ហយី។ 

ត្បីសាល ប់ខញុ ុំត្ហយីោម ននរណា បត្រមីមាត្ថបតិ្ថខញុ ុំត្ឡយី 

សាល ប់ដល់បីន្ទរ់រពះគុណត្អយី ត្ពលត្នះឯងត្ហយីរតូវមរណា។ 

ឱុះឱ!រពះត្មមានគុណធងន់ រូនបានរតីទុរខយ៉ាងត្នះត្ហយី 
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មរជួយរូនផងរពះត្មត្អីយ         សាល ប់តឡូវត្នះត្ហយីណារពះត្មត្អីយ។ 

ត្ធវីត្មតចបានត្ឃញីនូវមុខតម៉ រូនសូមលាអនរតម៉ត្ថងត្នះត្ហយី 

រូនពិតជាសាល ប់ណាមាច ស់ត្អយី រនុងត្ថងត្នះត្ហយីណាអនរតម៉។ 

ខញុ ុំសូមបទទិសដល់ត្ទវត្ថត្អីយ សូមរបាប់មាត្ថបិត្ថខញុ ុំផង 

របិលយរេបាញ់ខញុ ុំឈរឺនលង សូមត្ទវត្ថផងរបាប់ដុំណឹង។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទំនួញគរមិយកមុារ 

សាត យត្អីយតសនសាត យរូនរុំរពា បាត់មាត យពុុំងារតសនចុំតបងត្អយី 

ឱយរូនត្រីតទុរខតម៉ត្អីយត្ៅមាន រ់ឯង រតីត្សារសត្រងងតតងជាប់ត្ៅ។ 
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រូនសាត យគុណមាត យត្អីយតតបបមា ទឹរត្ដាះមាត្ថរូនបុំត្ៅ 

បីបាច់ររារូនតតហមងត្ៅ              តឡូវត្អយីតម៉សាល ប់ត្ចាលរូនត្ហយី។ 

ត្ហតុតតរមមរូនពបុីត្ពវ រពាត់ពីអនរតម៉រពះគុណត្ថល 

មចចុមរផ្កត ច់តតសុំត្ច តម៉ត្អីយសពវត្ថងរូនរុំរពា។ 

ត្ៅមុខផនូរត្លារត្ឃញីត្ភលងីត្ឆះ រូនសាត យតម៉ណាស់តវងត្លល ចផា 

ត្ដីមរទូងចុរតណនតសនត្វទន្ទ ត្ហតុតតរមមត្ពៀរពីត្រពងន្ទយ។ 

តម៉ត្អីយរូបរូនត្សទីររត្លះ រូននឹរតម៉ណាស់តតមានត្សបយី 

សពវត្ថងទុរខរូនពុុំតលហត្លហយី បាត់តម៉ត្ៅត្ហយីត្ឃញីតតឆែងឹ។ 

ត្ពលត្នះអនរមាត យត្អយីឃ្លល តឆ្ងង យត្ហយី ទុររូនោម នត្សបយីតម៉ត្អីយត្រតីទុរខធុំ 

បាត់ទុំងរតសុីខរតីភារមយ                  បាត់សាង ត់សូនឈងឹតលងត្ឃញីមុខ។ 

ឱជីវតិខញុ ុំត្អយីតសនរុំរពា តតមាត យត្ៅតថរូនត្ទៀតត្ទ 

ទុរខធុំចុំតបងោល់ត្វលា ខញុ ុំតសនត្អយីរុំរពាោល់តតត្ថង។ 

យប់ត្អីយយប់យន់កាន់តតត្រៅ កាលតម៉រស់ត្ៅថនមបុំត្ពរ 

មិនោ៊នត្ៅឆ្ងង យត្ចាលរូនត្ទ លល ចរូនភាញ រ់ត្ឡងីតរសរររមាត យ។ 

អនរមាត យមានគុណរូននឹរណាស់ត្អយី ទុរខលល ុំងអវីត្មលះតបលរខុសត្គត្អីយ 

មិនដឹងឆ្ងន ុំណាតខណាជបួតម៉ត្ទត្អីយ រូនតសនត្អីយត្វទន្ទន្ទោល់តតឆ្ងន ុំ។ 

យប់ត្អីយយប់សាង ត់កាន់តតត្រៅ សមលឹងត្មលីត្ៅសុទធតតឆែងឹ 
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ត្បីរូនដារ់តម៉ត្ៅត្លីហងឹ អស់រតីរ ុំពងឹត្អីយរតមឹហនងឹត្ហយី។ 

វិគោគមាត យគរមិយ 

ឱុះឱ!រូនរបរសមាសមាត យត្អយី ត្មតចត្ធវីរត្នតយីមិនរពមសត ី

តសែរត្នះត្គន្ទុំរូនត្ៅត្រព ត្តមិយត្ថលីមត្ថលត្អីយនយិាយមរ។ 

ត្ហតុអវីបានរូនត្ធវមីិនដងឹ អងគុយត្ធវីធមងឹមិនសតីររមាត យ 

រសលាញ់រូនណាស់ពនលរមាត យត្អីយ និយាយររមាត យមរណាមាត យត្មីល។ 

មុខរូនគួរឱយរសលាញ់ណាស់ ចុះត្ហតុរមមរកាស់មរត្សៀតស៊រ 

ត្តមិយរូនត្អីយនិយាយមរ មាត យត្សទីរនឹងឆាួតខូចសាម រតីត្អយី។ 

រូនរបរសសមាល ញ់រូនសាែ តណាស់ មុខមាត់លែលែះគួរភរត ី

រទង់រទយត្ឆ្ងមឆ្ងយភ័ក្រ្រតរបមឹរបិយ តតមិនត្ចះសតីររអនរណា។ 

រូនត្អីយមនុសេមរត្រចីនត្ពរណាស់ មរបតូរមរផ្កល ស់មរររា 

គួរណាស់តតរូនសតីតវ៉ា ចរចានឹងត្គមួយម៉ាត់ត្សាះ។ 

តសែររពឹររូនរបរសត្ចញចរលតី្អីយ ត្នះគឺបញ្ញជ ចូលត្រពរសស់ 

បិត្ថឱយត្គយររូនរបរស រប់រូនទុំងរស់ត្ៅរនុងត្រព។ 

តសែរត្នះរូនសាល ប់ត្ចាលមាត យត្ហយី ឱរបរសមាត យត្អីយលុំបារត្ររ 

មាត យតសនត្លល ចចិតតអាណិតត្ថល       មាត យត្សទីរតតរេយ័ត្អយីត្ថងត្នះត្ហយី។ 
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គមា ចយោំត យគត្ោយ 

ត្លម ចយុំសាត យត្រកាយដត្ងាហ យត្ៅថ្វ ឱុះឱ!អនិចាច ខលួនអញត្អយី 

កាលពីត្ៅរស់ត្ធវីរពត្ងយី ទនរ៏មនិឱយសលីរ៏មនិត្ធវ។ី 

ត្ឆ្ងតត្អីយខញុ ុំត្ឆ្ងតអវីត្មល៉ះ ត្បីបានជាត្ចះតតអុំត្ព ី

ទនសលីជាយានោម នគិតត្ធវ ី ត្នះមរពីត្ភលីត្ភលចរូបកាយ។ 

នឹរសាម នថ្វខលួនមិនទន់សាល ប់ ខុំរបឹងោស់កាប់ត្រតរសបាយ 

មិនដឹងថ្វរូបត្នះអនតោយ               ចិតតត្ចញត្ចាលកាយ កាយសតូងសតឹង។ 

សូមបតី្លអាវរូនត្ៅដារ់ របាប់ឱយត្សលៀរពារ់អនរមិនដឹង 

ត្ហតុត្នះបានអវជីាទីពឹង ត្នះមលឹងឯងត្ហយីត្ៅថ្វរបរស។ 
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ត្លារអនរទុំងឡាយត្ៅឯត្រកាយ ខញុ ុំរបាប់ឱយត្ហយីទុំងរសីរបរស 

រុុំត្ធវីដូចខញុ ុំយុំសាត យខុស ទនសលីត្ធវីចុះមិនខុសត្ឡយី។ 

ពីត្រពាះទនសីលជាយានថនល់ ន្ទុំឱយបានដល់ទីតដលត្សបយី 

ចារទុរខផុតត្ទសតដលមានត្ហយី គឺសួគ៌របាុំមួយជាន់ជាត្ដីម។ 

ត្ហយីន្ទុំឱយបានរពះនពិាវ ន ទីត្ន្ទះតតទុរខសុខោម នត្សបយី 

រពះពុទធរយពាន់ពជីាន់ត្ដមី តតងតតដឹរន្ទុំសាវរត្ៅ។ 

ទុរតតសាសន្ទពារយឱវាទ ជាចាប់របួនលន តពារយខុសរតវូ 

ទុរខឱយពរួសតវតដលជាប់ត្ៅ សងាររជាលត្រៅត្ៅមិនដល់។ 

សងារតត្រមរត្រតរសបាយ រទពយមិនចុំណាយសាងមគគផល 

លែសវិតរុំណាញ់កាត់ឫសគល់ រុសលសីលទនោម នគិតត្ធវ។ី 

កាលពីត្ៅរស់មិនត្សលៀរពារ់ ខុំអុ៊តបត់ដារ់រនុងហបិទូ 

ត្នឿយរពួយលុំបារោម នគិតគូរ ត្ចះតតត្ដររទុំសមងុំអត់ ។ 

ត្ៅផទះត្សលៀរពារ់តតចាស់ៗ សុទធតតបុំណាស់តបបរររេត់ 

ថមីៗខុំរបឹងអុ៊តទុរបត់ ឱយសាែ តមានផនត់តតរបត្យាជន៍។ 

ត្នះគឺរសវងឹនឹងខលួនរបាណ មិនសាម នថ្វរូបត្នះនឹងត្ោច 

មិនដឹងរូបត្នះនឹងអាត្សាចិ៍              សាល ប់ត្ៅជាត្លម ចត្ពញអបបលរខណ៍។ 

ត្លម ចត្អីយៗត្លម ងអនរសាល ប់ត្ៅ ត្លអាវអនរត្ៅរូនត្ៅដារ់ 
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ពីត្លីខលួនរបាណរូបត្លម ចអនរ សាល ប់ឱយត្សលៀរពារ់ត្មតចនឹងត្រតី។ 

ត្បីខលួនអនរឯងដូចខយូងអុស ខុំរបឹងអុំពល់ត្សលៀរដូចត្មតច? 

រតី្លនិងអាវត្ទីត្រចនីតិច អនររតូវត្ធវីរចិចត្ថមខញុ ុំរបាប់។ 

គឺត្លនិងអាវទុំងបុ៉ន្ទម ន យរត្ៅមិនបានរតូវត្វរដារ់ 

ពីត្លីខលួនរបាណរូបត្លម ចអនរ ខញុ ុំសូមបញ្ញជ រ់របាប់ឱយដឹង។ 

កាលត្លាររស់ត្ៅត្មតចមិនផ្កគ ប់ លុះោត់សាល ប់បាត់បានត្វរដារ 

មានត្ភលងត្លងលាយធម៌មាតកិា តហត្លម ចតហកាត រយរត្ៅដុត។ 

ត្លម ចត្អីយអនរដឹងតដរឬត្ទ? ញាតិរូនត្ៅតហយ៉ាងតរ់សលុត 

ពុទធដីការបាប់ថ្វរូបរលត់ រពលឹងត្ចញផុតតតទពីឹង។ 

ត្បីអនរមានទនសីលភាវន្ទ ត្សាយសុខសួោ៌សូររទហងឹ 

ត្បីអនរត្ធវីបាបនររឈងឹ ត្សាយទុរខយ៉ាងហនងឹតតខលួនមយួ ។ 

ត្សចរតីសាល ប់ត្នះមិនត្រសីមុខ ជីវតិផុយពុររូបរលយួ 

ត្រពាះោម នសីលធម៌រុំដរជួយ ទុរខរពួយមានជាប់ោប់មិនអស់។ 

រតូវខុំភាវន្ទររាសលី ឱយរជះមនទិលរនុងសន្ទត ន 

ត្ត្ថងោត់ឱយសាទ ត់រពះរមមដាឌ ន        ត្ទីបនងឹសាគ ល់ឋានរពះនិពាវ នត្ោង។ 
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សគងាគ 

 រូបុំ ទុរខុំ ទុរខត្អីយទុរលល ុំង លល ុំងពន់របមាណ 
 ពីតូចដល់ធុំ ទុរខងុំរនុងរបាណ ទុរខតតរសាររសានត 
  ទុរខដល់ខលួនរេយ័។ 
 អនិចចុំពុុំឋតិ ពុុំត្សថរនូវនតិយ យនឺយូរត្ឡយីត្ន 
 សាល ប់ត្ៅជាត្លម ច អត្សាចិ៍ត្ពរត្ររ ឆែឹងសាច់សរត្ស 
  ជារពះធរណី។ 
 អនត្ថត សូនយត្សាះ សូនយរូបសូនយត្ ម្ ះ សូនយសពវសចដី 
 សូនយយសសកាត  ធិការត្សាភ ី សូនយសពវតក្រ្នទីយ ៍
  មាសរបារ់អនតោយ។ 
 ដូត្ចនះគួរគិត គួរររាចិតត ខឹងឆ្ងប់រសាយ 
 ចិតតសលូតទន់ត្ទរ ដូចរូននឹងមាត យ ខឹងឆ្ងប់រសាយ 
  ខឹងបាត់ត្ៅត្ោង។ 
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បទពចិ្ចរណាបញ្ាកខនធ 

វាចាត្លារិយត្ៅថ្វសតវ វាចាបរមតថត្ៅថ្វខនធ 
ថ្វធាតុតក្រ្នទយីត៍្ជៀងជារ់សាន់ ឯខនធទុំង៥ដូចបានសត ី។ 
ទី១គឺរូបទុំងតូចធុំ របជុុំធាតុ៤គឺបឋវ ី
អត្បាត្តត្ជាវាត្យារត ី ទឹរដីត្ភលងីខយល់ត្ដាយសងាត់។ 
ធាតុ៤របជុុំជារូបកាយ សពវសតវទុំងឡាយត្ថមបរមតថ 
ជាទីរបជុុំត្នតមាា ត់ អងគរពះភគវាត្ៅរូបខនធ។ 
ទី២គឺត្វទន្ទលងរនុង តដលផគងអារមមណ៍ត្ថមថ្វន រ់ជាន់ 
ន្ទុំចូលឱយចិតតគតិគួរកាន់ ជាត្រគឿងរុំណាន់ទុំងបីមុខ។ 
គឺទុំងសុខទុរខទុំងរណាត ល រតអាលចូលរជរមរលុយលុរ 
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ន្ទុំចិតតឱយត្សារត្ៅសុខទុរខ មិនសុខមិនទុរខបត្បកាខ  ។ 
ធមមជាតិត្រគឿងត្សាយអារមមណ៍ផង បីយ៉ាងត្នះត្ោងរនុងរូបា 
អងគរពះត្លារន្ទថជាសាក្រ្សាត  ត្ៅថ្វត្វទន្ទខនធត្ន្ទះឯង។ 
ទី៣សញ្ញដ ការចងចាុំ ចុំណាុំអារមមណ៍ត្ថមតុំតណង 
សត្មម ត្លឿងររហមតសង ខលីតវងតូចធុំរ៏ចាុំជារ់។ 
តភនរចាុំលងរបូោងរគប់យ៉ាង រតត្ចៀរចាុំលងតប៉រសូរសពទ 
រចមុះចាុំលងរលនិគួរោប់ មិនោប់រ៏ចាុំតតរចឡុំ។ 
អណាត តចាុំលងរសឱជា ន្ទន្ទអាចចាុំត្ថមត្រគឿងផេុំ 
កាយចាុំសមផសេចាស់ចុំៗ ចិតតចាុំអារមមណ៍ផងន្ទន្ទ។ 
មនុសេសតវតតងគួររត់ចុំណាុំ ចងចាុំអារមមណ៍ត្ថមទវ ោ 
ទវ រ៣ត្នះឯងរពះភគវា ឱយត្ ម្ ះត្ៅថ្វសញ្ញដ ខនធ។ 
ទី៤សងាខ រការចាត់តចង ត្ថរ់តតងនូវត្ហតុទុំងបីជាន់ 
គឺបាបនងិបុណយត្ហយីគចួកាន់ ចាុ្ំ នត្សាភ័ណរ៏ត្ថរ់តតង។ 
ខនធត្នះត្ ម្ ះថ្វសងាខ រខនធ ត្ថរ់តតងបជីាន់ដូត្ចនះឯង 
ត្ៅត្ថមគុំនតិគិតចាត់តចង ដូចបានសតមតងមរត្នះណា។ 
ទី៥វញិ្ញដ ណ៦តផនរ តចងដាច់ចុំតណរត្ថមទវ ោ 
ចរខុត្សាត្ថនិងឃ្លន្ទ ជីវាហកាយាមត្ន្ទរមមណ៍។ 
ដឹងរូបសុំត្ឡងដងឹរលិនរស សមផសេតដលប៉ះមរចុំៗ 
ទវ រ៦ត្នះរពះអភិធមម ត្ៅចុំត្ ម្ ះថ្វវញិ្ញដ ខនធ។ 
ខនធ៥ត្នះជាអនិចចុំ ទុរខុំអនត្ថត ត្ជៀងជារ់សាន់ 
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តតមនុសេនិងសតវតតងគួចកាន់ ឱយរូបរខនធត្ទៀងរគប់ោន ។ 

តតរូបមិនឋតិត្ឋរត្ទៀងទត់ មិនសុខរបារដដូចរបាថ្វន  

មានតតនិពាវ នត្ទីបសុល តតជាតជិោមរណៈត្ឡយី។ 
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អាោរវរតសតូ្រ 
នត្មា តសេ ភគវត្ត្ថ អរហត្ត្ថ សមាម សមពុទធសេ។ ៣ ចប់ 

 ត្សយយថីទុំ តុំ ត្ល បន ភគវនតុំ ត្ោតមុំ ឯវ ុំ រលាត្ណា រិតតិសត្ទទ   អភភុគគត្ត្ថ 
តតិបិ ត្សា ភគវា អរហុំ សមាម សមពុទធត្ទធ  វជិាជ ចរណសមបត្ន្ទន   សុគត្ត្ថ ត្លារវទូិ អនុ
តតត្ោ បុរសិ ទមមសារថី សត្ថថ  ត្ទវមនុសានុំ ពុត្ទធ   ភគវាតិ។ 
 ត្សា តមុំ ត្លារុំ សត្ទវរុំ សមាររុំ សរពហមរុំ សសេមណុំ  រពាហមណិយុំ បជុំ   
សត្ទវមនុសេុំ សយុំ អភិញ្ញដ យ សចឆិរត្ថវ  បត្វត្ទសិ។ ត្សា ភគវា   ចរខុភូត្ត្ថ ញាណ
ភូត្ត្ថ ធមមភូត្ត្ថ រពហមភូត្ត្ថ វត្ថត បវត្ត្ថត  អតថសេទិត្ន្ទន    អមតសេ ទត្ថ ធមមសាមី 
ធមមោជា ធមមុំ ត្ទត្សសិ អាទិរលាណុំ   មត្ជឈរលាណុំ ។ 
 បរតិ្យាសានរលាណុំ  សាតថុំ សពវពយចជនុំ ត្រវលុំ បរបុិណណុំ  បរសុិទធុំ   រពហមចរយិុំ 
បកាត្សតិ។ សាថុ ត្ល បន រថ្វរូបានុំ អរហតតុំ ទសេនុំ ត្ោតិ។ តតិបិ ត្សា ភគវា 
អរហុំ តតិបិ ត្សា ភគវា សមាម សមពុត្ទធ  តតិបិ ត្សា ភគវា   វជិាជ ចរណសមបត្ន្ទន  តតិបិ 
ត្សា ភគវា សុគត្ត្ថ តតិបិ ត្សា ភគវា ត្លារវទូិ  តតិបិ ត្សា ភគវា ពុត្ទធ  តតិបិ 
ត្សា ភគវា ភគវាតិ។ អរោទិគុណវត្ោគ   បឋត្មា។ 
 ១- -ភភិនីោរ 
  -បបចារជឈសយ 
  -បធាន 
  -មោររុណិរ -បារមីសមបត្ន្ទន  ។ 
 តតិបិ ត្សា ភគវា -ញាណ -គពពឋតិិបារមីសមបត្ន្ទន តិ ។  
  -បិត្យាគ -អភិនីោរវត្ោគ  ទុតិត្យា ។ 
  -យុតតិ 
  -ជុតិ 
  -ឱរានតិ 
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 ២- -គពភវុដាឌ ន 

  -គពភមូលវហិរតិ 

  -បតតមចាតិ 

  -គតថ -បារមីសមបត្ន្ទន  ។ 

 តតិបិ ត្សា ភគវា -អភិរូប -សុទិដឌិបារមីសមបត្ន្ទន តិ។ 

  -សុវណណវណណ -គពភវដិាឌ នវត្ោគ  ទុតិត្យា។ 

  -សិរ ី

  -អាត្ោហ 

  -បរណិាចា 

 

 

 

 ៣- -អភិសត្មាព ធិ 

  -សីលរខនធ 

  -សមាធិរខនធ 

  -ញាណរខនធ   -បារសីមបត្ន្ទន  ។ 

 តតិបិ ត្សា ភគវា -បញ្ញដ ខនធ   -ភាគយបារមីសមបត្ន្ទន តិ។ 

  -វមុិតតិរខនធ  -អភិសត្មាព ធិ វរោគ  ចតុត្ត្ថថ ។ 

  -វមុិតតិញ្ញដ ណទសេនរខនធ 

  -ទវតតឹសមោបុរសិលរខណ 
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 ៤- -មោបញ្ញដ  

  -បថុបបញ្ញដ  

  -គមពិរបបញ្ញដ  

  -ោសនបបញ្ញដ  -បារមីសមបត្ន្ទន  ។ 

 តតិបិ ត្សា ភគវា -ជវនបបញ្ញដ  -អដាឌ រសពុទធររណធមមបារមី 

  -តិរខនធបបញ្ញដ   សមបត្ន្ទន តិ ។ 

  -និត្ពវធិរបបត្ញ្ញដ  

  -ចរខុបញ្ញដ  

 

 

 ៥- -ទន 

  -សីល 

  -ត្នរខម 

  -បញ្ញដ  -បារមីសមបត្ន្ទន  ។ 

 តតិបិ ត្សា ភគវា -វរិយិ -បត្មកាខ បារមីសមបត្ន្ទន តិ ។ 

  -ខនតិ -បារមីវត្ោគ  ឆត្ដាឌ  ។ 

  -សចចៈ 

  -អធិដាឌ ន 

  -ត្មត្ថត  
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 ៦-  

  -ទស 

  -ទសបប 

  -ទសបរមតថ 

  -សមតតឹស -បារមីសមបត្ន្ទន  ។ 

 តតិបិ ត្សា ភគវា -ចតុតថជាន -វមុិតតិញ្ញដ ណទសេនបារមី 

  -អភិញ្ញដ ណ   សមបត្ន្ទន តិ។ 

  -សតិ -ទសបារមីត្ោគ  សតតត្មា ។ 

  -សមាតិ 

  -វមុិតតិ 

 

 ៧- 

  -វបិសេន្ទវជិាជ  

  -មត្ន្ទមយទិធិវជិាជ  

  -តទធិវធិីវជិាជ   

 តតិបិ ត្សា ភគវា -ទិពវត្សាតវជិាជ        បារមីសមបត្ន្ទន  ។ 

  -បរចិតតវជិាជ  

  -បុត្ពវនិវាសានុសេតិវជិាជ  

  -ទិពវចរខុវជិាជ  
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 ៨- 

  -ចុតូបបាតវជិាជ  

  -អាសវរខយវជិាជ  បារមីសមបត្ន្ទន  ។ 

 តតិបិ ត្សា ភគវា -ចរណវជិាជ  វជិាជ វត្ោគ  អដឌត្មា ។ 

  -ចរណធមមវជិាជ  អនុបុពវវោិរបារមីសមបត្ន្ទន តិ ។ 

 ៩- 

  -បរញិ្ញដ  

  -បោន 

  -សចឆិរិរយិា 

  -ភាវន្ទ 

  តតិបិ ត្សា ភគវា -បរញិ្ញដ បោនសចឆិរិរយិាភាវន -បារមីសមបត្ន្ទន ។ 

  -ចតុសេចចធមម                      បដិភាណបបដិសេមភិទញណ 

  -ធមមបបដិសមពិទញាណ -បារមីសមបត្ន្ទន ។ 

  -អតថបបដិសមពិទញាណ បរចិដវត្ោ នវត្មា 

  -និរុតតិបបសមពិទញាណ 

 

  -ចុតូបាតវជិាជ  

  -អាសវរខយវជិជ -បារមីសមបត្ន្ទន  ។ 

 តតិបិ ត្សា ភគវា -ចរណវជិាជ  -អនុបុពវវោិរបារមីសមបត្ន្ទន តិ។ 

  -ចរណធមមវជិាជ  -វជិាជ វត្ោគ  អដឌត្មា។ 
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 ១០- -បរញិ្ញដ  

  -បោន 

  -សចឆិរិរយិា 

  -ភាវន្ទ -បារមីសមបត្ន្ទន  ។ 

 តតិបិ ត្សា ភគវា -បរញិ្ញដ បោនសចឆិរិរយិាភាវន្ទ -បដិភាណបបដិសេមពិទ 

  -ចតុសេចចធមម  ញាណ បរមីសមបត្ន្ទន តិ 

  -ធមមបបដិសមពិទញាណ 

  -អតថបបដិសមពិទញាណ 

  -និរុតតិបបសមពិទញាណ 

 

 ១១- -សតតតឹសត្ពាធិបរខិយធមម 

  -ចតុសេតិបដាឌ ន 

 តតិបិ ត្សា ភគវា -ចតុសេរមមបបធាន បារមីសមបត្ន្ទន  ។ 

  -បចច ិក្រ្នទិយ 

  -បចចពល 

 

  -សតតត្ពាជឈងគ -បារមីសមបត្ន្ទន  ។ 

  -អរយិដឌងគិរមគគ -អរហតពលវមុិតតិបារមី 

 តតិបិ ត្សា ភគវា -មោបរសិរិរយិា  សមបត្ន្ទន តិ ។ 

  -អន្ទវរណវតិ្មារខ -ត្ពាធិបរខិយ វត្ោគ  ទសត្មា។ 
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១២- -ទសពលញ្ញដ ណ 

  -ឋាន្ទឋានញ្ញដ ណ 

  -រមមវបិារវជិាជ ញាណ 

 តតិបិ ត្សា ភគវា -សពវតថោមិនីបដិបទញាណ -បារមីសមបត្ន្ទន  ។ 

  -អត្នរធាតុញ្ញដ ណ 

  -ន្ទន្ទធាតុញ្ញដ ណ 

  -សត្ថត នុំន្ទន្ទវមុិតតិញ្ញដ ណ 

 

  -សត្ថត នុំ តក្រ្នទិយបត្ោបរយិញ្ញដ ណ -បារមីសមបត្ន្ទន  ។ 

  -និត្ោធវុដាឌ នញ្ញដ ណ -អាសវរខយញ្ញដ ណ 

 តតិបិ ត្សា ភគវា -ចតូបបាតញ្ញដ ណ បារមីសមបត្ន្ទន តិ ។ 

  -បុត្ពវនិវាសានុសេតិញ្ញដ ណ -ទសពលញ្ញដ ណវត្ោគ  

   ឯកាទសត្មា ។ 

១៣- -ត្កាដិសហសានុំបរតិហតថិនុំ ពលធរ 

  -ទសត្កាដិសហសានុំ បុរសិានុំ ពលធរ  

  -ចតុត្វសារជជញ្ញដ ណ -បារមីសមបត្ន្ទន  ។  

តតិបិ ត្សា ភគវា -យមរមាដិោរយិញ្ញដ ណ -អត្នរគុណសមាបតតិ 

  -អាទិគុណ  បារមីសមបត្ន្ទន តិ ។ 

  -មត្ជឈនគូណ -កាយពលវគគ  

  -បរយិាសានគុណ  ទវ នសត្មា ។ 

  -ចតុវសិតិ ត្កាដិ សតសហសាសមាបតតិ 
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 ១៤- -ថ្វម 

  -ថ្វមញ្ញដ ណ 

  -ពល 

  -ពលញ្ញដ ណ -បារមីសមបត្ន្ទន ។ 

 តតិបិ ត្សា ភគវា -មោបរសិ -គត្វសិញ្ញដ ណបារមីសមបត្ន្ទន តិ។ 

  -មោបរសិញ្ញដ ណ -ថ្វមវត្ោគ  ត្តរសត្មា ។ 

  -អតុលយ 

  -អតុលយញ្ញដ ណ 

  -គត្វសិ 

 

 ១៥- -ចរយិា 

  -ចរយិាញាណ 

  -ត្លាររតថចរយិា 

 តតិបិ ត្សា ភគវា -ត្លាររថចរយិា -បារមីសមបត្ន្ទន  ។ 

  -ញាតិរថចរយិា 

  -ញាតិរថចរយិាញាណ 

 

  -ពុទធតថចរយិា -បារមីសមបត្ន្ទន  ។ 

 តតិបិ ត្សា ភគវា -ពុទធតថចរយិាញាណ -តិវធិចរយិាមរតថបារមី 

  -តិវធិចរយិា  សមបត្ន្ទន តិ ។ 

  -តិវចិរយិាបប -ចរយិាត្ោគ  ចតុទទសត្មា ។ 
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 ១៦- -បចចបាទនរខត្នធសុ អនិចចលរខណ 

  -បចចបាទនរខត្នធសុ ទុរខលរខណ 

  -បចចបាទនរខត្នធសុ អនតតលរខណ 

  -ទវ នសាយតត្នសុ អនិចចលរខណ -បារមីសមបត្ន្ទន  ។ 

តតិបិ ត្សា ភគវា -ទវ នសាយតត្នសុ ទុរខលរខណ -ត្តសុត្យវធត្មមសុវបិរ ិ

  -ទវ នសាយតត្នសុអនតត លរខណ ណាមលរខណបារមី 

  -អដាឌ នរសធាតុសុអនិចច លរខណ សមបត្ន្ទន តិ ។ 

  -អដាឌ នរសធាតូសុ ទុរខលរខណ 

  -អដាឌ នរសធាតូសុ អនតតលរខណ 

 

 ១៧- -គតដាឌ ន 

  -គតដាឌ នញ្ញដ ណ 

  -សតត 

  -សតតញ្ញដ ណ -បារមីសមបត្ន្ទន  ។ 

តតិបិ ត្សា ភគវា -សុំវរ -ត្តសុត្យវធត្មមសុវបិរណិាមលរខណ 

  -វសតតញ្ញដ ណ  បារមីសមបត្ន្ទន តិ ។ 

  -សិកាខ  -លរខណវត្ោគ បណាណ រសត្មា ។ 

  -សិកាខ ញាណ 

  -វសតត 
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 ១៨- -ពុទធបបត្វណិ 

  -ពុទធបបត្វណិញ្ញដ ណ 

  -យមរមាដិោរយិ 

 តតិបិ ត្សា ភគវា -ត្មត្ថត សមាបតតិ -បារមីសមបត្ន្ទន  ។ 

  -ររុណាសមាបតតិ 

  -មុទិត្ថសមាបតតិ 

  -បត្បកាខ សមាបតតិ 

 

  -អន្ទរណ 

  -អន្ទវរណញ្ញដ ណ 

  -អបរយិនត 

 តតិបិ ត្សា ភគវា -អបរយិនតញ្ញដ ណ -បារមីសមបត្ន្ទន  ។ 

  -សពវចដុត 

  -សពវចដុតញ្ញដ ណ 

  -ចតុវសិតិត្កាដិសតសហសានិ 

ចតុវសិតិត្កាដិសតសហសានិ វជីរញ្ញដ ណ បារមីសមបត្ន្ទន តិ។  

បត្វណិវត្ោគ  សតតរសត្មា។ 

(អាការវតត សុតតុំ និដឌិតុំ) 
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ោធារណធម ៌

 ធម៌ណាត្ធវសីតវឱយឃ្លល ងត្ឃលៀត មិនឱយមានត្ទៀងយូរលង់ត្ៅ 

 ឱយត្រីតត្ឡងីត្ហយីរោុំរោត្ៅ ធម៌ត្ន្ទះត្លារត្ៅថ្វអនិចចុំ ។ 

 ធម៌ណាត្ធវសីតវឱយលុំបារ លុំបិនតតរសារត្ត្ថរយ៉ាងលល ុំង 

 ធម៌ត្ន្ទះមានត្ ម្ ះថ្វទុរខុំ ទុរខលល ុំងពិបាររទុំទប់ទល់។ 

 មិនសាត ប់បងាគ ប់របាប់ពនយល់ ត្នចិតតសពវសតវត្លារសារល 

 មិនសាត ប់បងាគ ប់របាប់ពនយល់ សមាគ ល់ត្ ម្ ះថ្វអនត្ថត ។ 

 និងថ្វជាធម៌សរមាប់រសររ មួយត្ដាយដារ់ទុររនុងត្លារ 

 ឬធម៌សរមាប់រតរូលណា ត្បតជាញ ដាច់មុខត្ន្ទះោម នត្ឡយី។ 

 ជាធម៌សាធារណៈរគប់រសររ តតមានត្រសីមុខត្ទត្លារត្អយី 

 មិនតមនរុំណត់ត្យងីត្គត្ឡយី ររត្កាះររត្រតីយត្គពុុំបាន។ 

 ត្ហតុត្នះគួរតតពួរពុទធជន គិតគន់ពិចារណារគប់របាណ 

 ចត្រមីនសមថរមមដាឌ ន វបិសេន្ទឱយបានត្រីតរបាជាញ ។ 

 ត្រីតមគគត្រតីផលរបត្ពពតិ ត្រីតចិតតគុំនិតពិតត្ឃញីថ្វ 

 កាយសតវមានត្ៅរតនលងណា អនិចាច មានត្ៅរតនលងត្ន្ទះ។ 

 ទុរខុំអនត្ថត រ៏មានត្ៅ ជាមួយោន ត្ៅតតរ ុំត្ដាះ 

 ពីកាយត្នសតវបនតិចត្សាះ សតវតតដឹងត្សាម ះសាម នថ្វជា។ 

 ថ្វបានត្ទៀងទត់ជាសុខរសលួ ថ្វបានទទលួរតបីញ្ញជ  

 បុ៉តនតោម នត្ទៀងោម នជាន្ទ ោម នសាត ប់បញ្ញជ សតវណាត្សាះ។ 
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 ត្សចរតីនងឹសាម នរបស់សតវ បីយ៉ាងត្ន្ទះភាល ត់តតរសលួត្សាះ 

 ត្រពាះសតវមានអវជិាជ ត្ន្ទះ             បទិបាុំងរគប់ត្ ម្ ះោម នសល់មាន រ់។ 

 អវជិាជ គឺតួត្មាហៈធុំ រពះបរមត្លារន្ទថរទង់បញ្ញជ រ់ 

 របាប់ពុទធបរស័ិទរគប់ជាន់ថ្វន រ់ ឱយបានភលឺជារ់ត្ដាយវជិាជ ។ 

 របាជាញ ជាញាណដ៏នមិល ដឹងដូចពនយល់មរត្ន្ទះណា 

 សូមអស់ត្លារអនរមានរបាជាញ  ពិចារណាដូត្ចនះរគប់ោន ត្ោង។ 
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បទតាជូជកបំគពអាមិរតធីតា 

 ត្ពាល 

 រទ្ទោគល ឰដ៏កាលត្ន្ទះ ត្ថជូជររ៏ររត្លរត្ឃញីន្ទងអាមិតតធីត្ថ 

សដូចទឯរតហរអុំពរីី រ៏ត្លាតត្ទទប់ខលួនមិនទន់លាន់ត្ៅត្លចត្ផ្កមម៉ា 

ទិចៗទូតៗថ្វត្អី អាត្ផះឯងត្ធវីយ៉ាងត្នះឱយអញលម ស់ត្គ កាលអញត្ៅទុំត្នរ 

ត្មតចរ៏ឯងមិនត្ចញ ដល់ត្ៅមនុសេត្គមរពាសត្ពញត្ទីបឯងត្ចញបត្ចច ី   

ឱ...តមនត្ហយី មរពងីសុីរតីត្ឆែីរ និងមជូរររូច បានជាសត្សវាខូច ត្ហយីវារ៏ 

ទប់មិនទន់។ ពួរអនររសររដឹងត្ហយីត្គរ៏ន្ទុំោន ត្សចីលាន់ៗ រឯីត្ថជូជរ់ 

ដារ់មុខរសងូតថ្វបានជារបូតឱយខញុ ុំត្ធវីត្មតច ត្ហយីត្បីបានជាត្លចឱយវាត្ចញ 
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ទិចៗត្ៅចុះ។ ត្ហយីត្ថជូជរោត់រ៏ចុះត្ៅដី ន្ទងរពាហមណ៍រ៏ត្ពាលលងួ 

លាមន្ទងអាមិតតធីត្ថថ្វ... 

 សូរត 

 ឱ... រូនរសសីមាល ញ់ត្អីយ មាត យរូនត្អីយរូន មាត យឱយរូនត្ៅត្ថជូជរ 

ត្ហយី ត្ហយីត្ពលត្ន្ទះន្ទងអាមិតតធីត្ថរ៏ត្ឆលីយថ្វ ត្ទតម៉ត្អយីរូនមនិយរត្ទ 

ត្មីលត្ៅត្ថជូជរ ត្ពាះរុំត្ប៉ាងៗដូចត្រតីទច ពីឆ្ងន ុំរកាមុខឆ្ងា  អងគុយដូចសាវ  

ររិះរលិនឆែឹះៗ តម៉ត្អីយដូចជាត្ថម តសុីគរមង់ឆែងឹជុំនីត្ពនពង់ដូចជារុងទូរតថវរ 

តភនរត្លៀនតសលដូចជាតភនរកាត ម ពុមមាត់រសម៉ាមដូចជាសតវររមររ ខលួនរុំបលុះ 

ដូចគីងគរ់តខរបាុំងអចច ឹងតម៉ត្អយីតម៉រូនមនិយរត្ទ។ 

 ត្ពាល 

 ឱ... រូនត្អយីជួយត្ដាះទុរមាត យផង តបតិមាត យជុំពារ់មាសជុំពារ់

របារ់ោត់ណារូន ឱតម៉ត្អយីត្បីពិតដូត្ចាន ះ តមនត្រសចតតត្លារឪពុរអនរ  

មាត យត្ៅចុះ ត្ទះបីជាត្លារឪពុរ អនរមាត យទុរដារ់ឱយរូនត្ៅតឆា ត្ៅជាឆ្ងម  

រ៏រូនមនិថ្វតដរ...។ 

ត្ពលត្ន្ទះន្ទងរពាហមណ៍រ៏ត្ពាលតផតផ្កត ុំត្ៅន្ទងអាមតិតធតី្ថថ្វ 

 សូរត 

 ឱ... រូនរសីត្អីយ ត្បីរូនត្ធវីរជរ់សតណត រ រូនត្អីយរុុំដារ់ត្មទសលម ុំង 

តររងោត់ហរឹលល ុំង ត្ដៀលមរដល់មាត យចាស់។ 

ត្ហយីពលត្ន្ទះន្ទងអាមិតតធតី្ថ រ៏ត្ពាលត្ដាយនូវពារយត្រសាះរសត្ណារថ្វ 
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 សូរត 
 ឱ... តម៉ត្អីយរូនសាត យរសររ តម៉ត្អីយរូនសាត យតរស សាត យតតសនទូង 
លាស់ខច ីសាត យសុំពតហូលថម ីសាត យនងឹរពហមចារ ី មិនគួរឱយរូនត្ៅត្ថជូជរ 
ត្ឡយី។ 
 ត្ពលត្ន្ទះត្ថជូជរ ោត់រ៏បត្ណតី រន្ទងអាមិតតធីត្ថ កាត់ត្រពត្ហយីោត់ 
រ៏ត្ថុំងបទបុំត្ពរ សតមឋងសតវឱយសាត ប់ថ្វ... 
 សូរត 
 ឱ... ទន់ត្ទពត្អីយ ត្រពណាៗ ទន់ត្ទពយុំ ត្ ៉ខលនៗ រក្រ្នតបរក្រ្នតន 
តរែរត្ ៉ខលិត សលឹររតត្ចៀរតវង ចាយណីាខុងឃុយត្ោយ ឱអាមិតតធីត្ថរុុំយុំ 
អីណាត្ៅត្ថត្អីយ។ 
 សូរត 

 រគលីងរគត្លាងត្អីយត្រពណាៗ រគលីងរគត្លាងយុំ ជារ៏ត្លៀង មនិ 

ជារត្លៀង អារុរតចវត្ទយ ចបជីបៗ ម៉ាត្រៀលពីរត្រៀលរ៏ត្លង អាមតិតធតី្ថ 

ត្អីយរុុំយុំអីៗណាត្ៅត្ថត្អីយ។ 

 សូរត 

 ឱ... រតត្ដរវចិត្អយី ត្រពណាៗ រតត្ដរវចិយុំ អញចាញ់អស់ពីរបីការ     

វចិៗ សល់ម៉ាការវចិ អាមិតតធតី្ថត្អីយរុុំយុំអីណាត្ៅត្ថត្អយី។ 

 សូរត 

 ឱ... ទីទុយត្អីយត្រពណាៗ ទទុីយយុំ ពូៗ ដារ់រទូរតូវត្ទៗ ម៉ារទពីររទ ូ

ត្ពីតត្ពីងអាមិតតធតី្ថ ត្អីយរុុំយុំអីណាត្ៅត្អីយ។ 
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 សូរត 

 ឱ... ហុងីត្អីយ ថលុរណាៗ តដលហុងីយុំ យុំខងនៗ ងនៗ ថ្វត្ម៉ច    

ត្ោងៗ អាមតិតធីត្ថ រុុំយុំអណីាត្ៅត្ថត្អីយ។ 

 សូរត 

 ឱ... តរែរត្អយី ត្រពណាៗ តដលតរែរយុំ ខវរៗអញសុីផែរចចរតឡូវៗ 

អាមិតតធីត្ថត្អីយ រុុំយុំអណីាត្ៅត្ថត្អីយ...។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កមុារពិលាប 

(កាលរពះបាទរសតី្វសេនតរបរចិាច គជាលរីរសឹាន ឱយជូជររពាហមណ៍) 

 ឱុះឱ! រុមារគួរសត្ងវគ កាលត្ន្ទះបិត្ថឱយទនរពាហមណ៍ 

 ជូជរគុំោមត្ររត្ពរ  ត្ដាយលល ចរពាហមណ៍វាយឈតឺ្លល ចផា។ 
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 រុមារយុំថងូរអាសូរត្ពរ ទឹរតភនរហូរតលហងតរងត្លល ចផា 

 រទង់រពះរតនេងពលិាបថ្វ ឱុះឱ! បិត្ថមាច ស់រូនត្អយី ។ 

 ត្សតចពុុំរបណីត្សាះត្ឡយី រមមត្អីយឱយរងទុរខត្វទន្ទ 

 ឃ្លត់រពាហមណ៍រុុំទន់អាលយារត្ថ  ឱយត្សបយីរនុងរបាណបានសុល។ 

 រោន់យល់រពះភក្រ្រតរពះមាត្ថ លុះរត្ថតតបានឱយជបួជុុំ   

 ឱ រពះគុណអមាច ស់ខញុ ុំត្អីយ ត្សតចត្ឡយីពុុំរទង់ត្របាសមាត្ថ។ 

 ឱុះឱ! ររសាន បាជាល ី ឃ្លត់រពាហមណ៍ទរមាុំរពះមាត្ថ 

 រត្សៀលសូរយិាមាត យមរដល់ រោន់រូនបានយល់មុខមាត្ថ។ 

 ឱ ន្ទងរណាហ ត្ៅបងត្អីយ ទុរខធុំពុុំត្សបយីត្តត រនុងកាយ 

 ត្សទីរត្របះឱោតរងោយមាយ ររោយររហល់ឆងល់រនុងចតិត។ 
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គទវតាបំគពជាលតី្កោឹន  

 ត្នះនឹងថ្វល តថលងសតមឋងអុំពីត្ទវត្ថ តដលតថររាត្ៅភនុំគិរវីងគត ត្ហយីរ៏ 

មរនិមតិតត្ធវីជាន្ទងត្មរទី មរបុំត្ពលួងត្លាមដល់បាជាលីររឹសាន តដលត្ថ

ជូជរ អនុរពាហមណ៍ចាប់ចងត្ៅត្រកាមត្ដីមត្ឈ ី ត្ហយីរ៏មរបនលឺនូវបទបុំត្ព 

ដូត្ចនះថ្វ៖ 

 ណ៎ណាត្រពណា ររត្ហយុំ ឱររឹសាន មាសមុុំ ត្ដរត្ៅរុុំយុំអីណារូន

ណា ជតិលងអារសមបរមសាលា ជតី្ថត្យងីត្ទណារូនណា មុុំមាត យរ៏អនរ 

ត្ដរ អញថ្វ មុុំមាត យរ៏អនរត្ដរ ឱណ៎រូន រុុំយុំត្ពរ រូនណាយអនរសាត ប់ 
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មាត់មាត យនងឹបុំត្ព អាបុីរ៏អាពាធ អញថ្វអាបុីរ៏អាពាធ ឱណ៎កាច់ផ្កា រត  

ត្គៀត រូនណាយមាត យត្សៀត ត្សៀតរាលអរងឹង។ 

 

 

 

 

 

 
 

បំគពជាល ី

 មាសមុុំ... យុំពាសត្រព ររសឹាន មាសត្ថល អនរត្ៅមាត យត្ៅណារូនណា 

មាសមុុំ... យុំពាសត្រព ជាលីររឹសាន មាសត្ថល អនរត្គងត្ៅណារូនណា។ 

ត្បាលត្ត្ថរររ ត្កាង រយុំតរបរឋានអារសមបរមសាលា រូនណាយអនរត្គង

ត្ៅ។ ត្រពត្នះតសនត្រៅ តររងមានសតវទុំងឡាយ មរត្ធវទុីរមាត យណារូន 

ណា។ សុំត្ឡងសតវោរតចីរសតវយុំលទ រខទររណតុំ ោរតី សតវតូច ឱសតវធុំនូវត្ថម 

ដងភនុំ មិនតដលត្ធវទុីរដល់មាត យត្ឡយី។ ជុំត្ន្ទរបរ់ផ្កត់មរឱរសស់ពនលរ 

អនរទុំងពីរត្គងលរ់ោ៉។ ត្ថងតសែរជាត្ថងថមី ខលួនមាត យត្ៅត្រពតសវងររត្បះតផល  

ផលាឱយរូនោ៉។ 
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បំគពជាល ី

 ោត្អៗ... ឱសតវរគលងីរគត្លាងពាុំតផលររឡាញ់ ោរ់ដូចកាលអញ 
រត់រររូនពុុំត្ឃញីត្ឡយី ត្ឃញីតតសុំននួត្ដាយត្ដមាត យសូនត្ៅត្ពញ ដូច 
តដលមាត យចងទុរឱយរូនរបរសរសី អនរទុរត្ធវីអវ.ី.. ឱយមាត យតរងត្លល ចផា។ 
 សារកិាតរវណា... ត្មតចត្ឡយីអនររមួរស់នឹងមាត យអនរ តតអញនិងសងួន 
រូនវរល័រខណរពាត់របាស់ពុុំត្ឃញីត្ឡយី ជាលីរណាហ  អនរមរត្ៅមាត យណា 
រូណា។ 
 ជាលីជាចបង... ររីពះបិត្ថត្ន្ទះត្ោង ត្លារត្របីឱយត្ៅនគរន្ទយោ៉ បាន 
ជាមិនត្ឃញីមរ អនរររចុំណីបរតិ្ភាគកាត ។ 
 ជាលីរណាហ ោ៉... អនរត្រយីរូនណាយ មរត្ៅមាត យ ទុរខត្មរទីត្ថុំងព ី
រពលឹមទល់រពលប់ ន្ទងត្អីយពុុំមានឈរឈប់ ខុំត្បះរបត្ឡះតផលត្ឈ ីន្ទងខុំ 
ត្បះបានយរមរត្ផញី តឡូវត្នះត្តីោអ.ឺ.. បាត់រូនអញសមាល ញ់ទុំងត្ទវរោ 
ត្ៅណាបាត់។ 
 ន្ទងចុះអុំពីអារសមបរមរុដី ន្ទងត្លីរដងតររត្ន្ទះខមី ដារ់ត្លីរពះអងគ 

សាម យារត្ថ... ត្ៅទូលរពះសាវ មីថ្វវ យបងគុំរពះចររី រេរតីរទង់រត្ថស់សួររររូ

ន។ ន្ទងទូលរពះសាវ ម ី ពុុំមានសមតីដល់ត្ៅមយួម៉ាត់ ន្ទងខុំរត្ថច់ររ ន្ទងខុំ 

រត្ថច់សាា ត់ ឮតតសពវសតវដត្ងហយីតរសរត្ៅរររូន ថ្វរូនណាយ... រូនអនរ 

មរអាយោ៉ រុុំឱយមាត យតរងត្លល ចផាត្ពររនលង មាត យតសវងរររូនអស់ទុំង 

រមាល ុំងផង សងួនរគងន្ទងមរត្ៅមាត យ ណារូនណា ណារូនណារូន... 

អាសូរតតរទូងមាត យត្ៅណាសងួនណាសងួន។ 



 

ររៀបររៀងរោយៈ ភិក្ខុ អក្ខ ររោវទិរោសលមុនី យិន-រតនសុធាវ ី           45 
 

នាងគមត្ទីររ់រកកនូ 

 មាន់ត្រពរងាវរនុងត្រពត្រៅ ោរ់ដូចមាត់ត្ៅនូវឯអាយ 

 ត្ឆលីងឆលងតបមរនឹងអនរមាត យ បានត្សបយីរនុងកាយដូចត្ឃញីមុខ។ 

 នឹរសាម នថ្វមាត់រូនរពលឹង មាត យតរងរតឹរងឹតតងត្រីតទុរខ 

 តណនតងឹរនុងរទូងដូចត្គចុរ មាត យមិនសុខត្ទណារូនណា។ 

 រពះពាយផ្កយផ្កត់រសាត់ពពរ បរ់ត្បារពីលងទិសនិរត ី

 ធុំរលិនររអូបផ្កា ននួរស ី រសត្មោរ់ដូចជារលនិត្ៅ។ 

 សពវដងមាត យមរអុំពីត្រព ត្ឃញីមុខមាសត្ថលទុំងបងបែូន 

 រត់ទទួលផលូវមាត យតតរតនលង តដលរូនធាល ប់ត្លងត្ៅត្នះរូវ  

 ត្ឃញីតតសាន មត្ជីងតដលរូនត្ៅ  ត្ៅរណាត លផលូវណារូនណា។ 
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កមុារវិគោគ 
កាលរពះបាទរសតី្វសេនតរដារ់ទនជាលរីរសឹាន ដល់ជូជរ ឫសាបាន 

វាយត្ធវបីានត្ៅមុខរពះបាទរសតី្វសេនតរ។ 
 ោត្ហ! ឱុះឱ! អាសូរត្រមងទុំងពីរ ត្សាយត្សារតសនឈលឺឹតលីង
ឡង់ ជូជរចាប់ចងទុំងពីរអងគ ដឹរត្ៅរហង់ត្អីយមតងត្ទៀតត្អីយ ត្ហយីវាយ 
ដុំបងខុំមនិមានអារ់ ្មហូររសរសារ់តរសរវាលត្វលីត្អយី ឈណឺាស់ៗ  
អមាច ស់ត្អយី ឱះុឱ! គុណត្អយី ជួយរូនផងត្អីយ ្មត្ចញពីមាត់បាត់ 
សាម រតី តសបរដាច់សាច់ខចី្ មពាសខនង រពាហមណ៍វាយទុំងបែូនវាយទុំង
បង រពាហមណ៍ទញចុំណងត្អយីដឹរត្ដីរត្ៅ។ 
 អាសូររឹសាន បាជាលីយាងផុតតក្រ្នទីយត៍សនចុរត្តត  ជូជរ់ឫសាត្អីយ

ចិតតត្ឃ្លរត្ៅ ដឹរត្ដត្រមងត្ៅត្អីយ ោម នត្មត្ថត ។ 
(រណ័ឍ ត្នះជូជរ វាយត្ធវីបានជាលីររឹសាន ត្ៅមុខរពះបាទត្វសេនតរោជា) 



 

ររៀបររៀងរោយៈ ភិក្ខុ អក្ខ ររោវទិរោសលមុនី យិន-រតនសុធាវ ី           47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វិគោគនាងគមត្ទ ី

 ឱុះឱ! រពះសូរយិាត្អីយរពះសូរយិាត្ថងណារពះសូរយិារ៏កាន់តតទន់ទប 

ត្ៅត្ហយី 

 ជាលីរណាហ មាសមាត យត្អីយ ត្មលះត្ហយីសមអនរត្មីលផលូវមាត យ។ 

 សពវត្ថងមាត យត្បះតផលផលាផល តរបរលងមណឍ លមិនតដលឆ្ងង យ 

 លល ចតររងរគឹនរសីត្ៅមាត យ ត្រសរទឹរឃ្លល យបាយររត្ដាះត្ៅ។ 

 ត្ថងត្នះបត្ងាីតជាអសាច រយ មាត យររផលារនុងត្រពត្រៅ 

 ពុុំសូងមានតផលណាត្ឆ្ងមត្លល  រតួលត្តត រនុងរទូងពុុំមានត្សបយី។ 
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 ឱ ត្សតចលល ឱយអនរឋតិត្ៅ ត្រពភនុំររុំថ្វម ត្រជាះរជាលត្រៅ 

 មាច ស់ត្អីយត្បរីផលូវឱយខញុ ុំត្ៅ គឺខញុ ុំមរត្នះត្ចាលរពះសាវ មី ។ 

 បុរត្ថបុរតីទុំងត្ទវោ មានតតខលួនខញុ ុំោម នអនរណា 

 សូមាច ស់ទុំងអស់ោន ត្បីរផលូវោ៉   ឱយខញុ ុំបានត្ៅយល់ភ័ក្រ្រតរពះអងគត្ោង។ 
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ត្ទង់ត្បសរូ 

 កាលរពះសិទធ ថ៌អមាច ស់ត្ថល ត្សតចចុះចាប់ត្ផទត្នរពះមោ 

 មាយាត្ទវពុីទធមាត្ថ ត្ៅឆ្ងន ុំរកាត្ពញបូណ៌មី។ 

 ត្នតខពិសាខត្ថងរពហសបតិ៍ ជាោជឱរសត្នរពះរស ី

 សុត្ទធ ទនោជមាច ស់តផនដ ី របិលភសតុបូរោីជសីមា។ 

 ត្សតចរទង់របសូរតត្ចញចារត្ផទ មាត្ថត្នត្ថងសុររត្ថលថ្វល  

 ន្ទត្ពញបូណ៌មី វសិាល ឆ្ងន ុំច ត្ន្ទះណាមានសួសត។ី 

 ត្ៅត្ពលតដលរពះវរមាត្ថ យារត្ថត្ចញពីោជបូរ ី

 របិលភសតុត្ៅត្ដមីប ី បងគុំរពះបិត្ថមាត្ថ។ 

 ឯត្ទវទហៈោជធាន ី ដល់លុមពិនីវន័ត្ថលថ្វល  

 រទង់រជរត្រកាមមលប់សាលរពរឹា ទិវារតង់ជារ់រទង់ឈតឺ្ផទ។ 

 រទង់ឈរត្ត្ថងតមររពឹរាសាល អយយបុរតរតកាលត្ឆ្ងមរបត្ព 

 របសូតចារគភ៌រចួោល់ត្វ វស័ិយអនរត្ទសចារធមាម ។ 

 របសូរតភាល មឈរត្ដីរ្ង្ន របាុំពីរជុំោនរពះបាទ 

 រទង់បានបនលឺរពះវាចា ថ្វត្យងីត្នះណាជាចមបង។ 

 ត្លីត្លារទុំងបីតតនរណា ផទឹមត្សមីអាត្ថម ត្យងីជាមតង 

 ជាតិត្នះជាជាតិបុំផុតត្ោង ត្យងីនឹងចមលងសតវទុំងឡាយ។ 

 ឱយឆលងដល់ទីដ៏ត្រេមរានត ត្ដាយធមមទនអតថបរយិាយ 

 ឱយបានដល់ត្រតីយនពិាវ នន្ទយ សូនយឆ្ងង យចារទុរខសុខមហមិា។ 
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 ទីរទង់របសូរតត្ន្ទះរពះបាទ អត្សារនរន្ទថត្នតណាឍ  

 ត្សតចសាងត្ោលថមលែត្សាភា មួយជាអនុសាវរយី។៍ 

 សមាគ ល់ថ្វរពះត្រតត្លារន្ទថ ន្ទមរពះសិទធ ថ៌ពងេត្ពាធ ី

 សតវរទង់របសូរតត្ៅរតង់ទ ី ត្ន្ទះទុរជាទីពុទធបូជា ។ 

 ត្ៅបូជនីយដាឌ នលែលន់ ទី១ឱយជនត្ៅវន្ទទ  

 រ ុំឭរដល់ត្ពលរពះភគវា ត្ចញចារបទោរពះជនន។ី 

 ខញុ ុំសូមរកាបថ្វវ យបងគុំត្សាម ះ ចុំត្ពាះអងគរពះមោមុន ី

 ន្ទត្ពលរបសូរតត្ៅរតង់ទ ី សួនលុមពិនីត្ដាយសទធ ។ 

 សូមសុខសសួតីជ័យមងគល មានដល់ខញុ ុំនិងត្លារោល់ោន  

 តដលបានសូរតសាត ប់សពទណ៌ន្ទ ពុទធរបវតតិត្នះណារុុំឃ្លល តត្ឡយី។ 

បណាត នំាងសរិមិហាគទវីចំគោះនាងគោរតម ី

 ត្ហន្ទងត្ោតតមីរសីបែូនត្អីយ បែូនត្អីយចូរចាុំបណាត ុំណា 

 បងសូមតផតផ្កត ុំត្លរីននិដាឌ  ចូរបែូនត្មត្ថត រត្ថរបណី ។ 

 បងអាចចមលងរពះអយយបុរត រុំណត់បានរតមឹ៧ត្ថងចនទ  

 របាុំពីរទិវាណាបែូនរស ី រតូវរតីមរណាមរសាទ រ់កាត់។ 

 រសីត្អីយរូនត្នះអសាច រយណាស់ ពួរត្ោោសាក្រ្សតបានថ្វវ យថ្វវ ត់ 

 ន្ទមថ្វសទិធតថត្ថមបចដតត ិ អនរញុាុំងពរួសតវឱយចត្រមនី។ 

 អយយបុរតត្យងីត្នះនឹងបានរត្ថស់ ដឹងសពវរគប់សាសន៍ត្ដាយររត្វនី 

 បានជាទីពងឹដល់ត្គត្រចីន ចត្រមីនសុខសពវមនុសេត្ទវត្ថ។ 
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 បែូនត្អីយសូមបែូនន្ទងត្ថុំងចិតត អាណិតរមួយត្នះត្ដាយររុណា 

 បុំត្ៅបីពរសពវរបការ ត្ធវីត្ដាយហត្ថថ របស់ខលួន។ 

 រសីរុុំបត្ណាត យឱយទសា ទសីត្ ម្ ះណាត្រតពសីងួន 

 ត្ធវីត្ដាយត្ដឯងយ៉ាងមាុំមួន ត្ទីបត្ ម្ ះថ្វសងួនត្មរទីពិត។ 

 ផ្កត ុំត្រសចន្ទងមោមាយា ន្ទងរ៏មរណាអស់ជីវតិ 

 ត្ៅកាន់ត្ទវត្លារឋានតុសិត វចិិរតត្ដាយរទិធិអត្នកា ។ 

 ន័យខលះថ្វន្ទងមោមាយា ត្ៅត្រីតត្ៅន្ទត្រតរតងឹា 

 បានឮដុំណឹងត្ដាយត្ទវត្ថ របាប់ថ្វអយយបុរតលែត្ពរត្ររ។ 

 បានជារនុងត្ពលរពះមោរេរត រទង់រត្ថច់រងគត់រនុងដងត្រព 

 ត្ថុំងមោបធានមាន៤ន័យ រនុងត្រពបរុត្វលរររងគយា។ 

 រពះកាយសគមណាស់ត្ៅតតឆែងឹ រពះត្នរតលែរ់សលងឹហួសពណ៌ន្ទ 

 រទង់ដួលរកាបចុះត្លីពសុធា      ត្សាយទុរខត្វទន្ទត្សទីររេយ័រពះជនម។ 

 ត្ពលត្ន្ទះសិរមិោមាយា ចុះចារសួោ៌មរគយគន់ 

 ទតសពវរបូកាយរពះភគវន័ត ដូចខញុ ុំនពិនធរចួមរត្ហយី។ 
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បពាជាា  

(បទត្នះកាលរពះត្ពាធសិតវយាងទតសនួ) 

 តថលងកាលសត្មតចរពះត្លារន្ទថ ន្ទមរពះសិទធ ថ៌ពងេពុត្ទធ  

 ជាមាច ស់ត្នត្យងីទុំងអស់ោន  ត្ៅរររងពាោរបលិភសតុ។ 

 ត្សាយសុខសមបតតនិឹងមត្ហសី ពិមាព ក្រ្សតីរូបលែរសស់ 

 របត្សីរត្លីសរសីសនុំទុំងអស់ របរបត្ដាយយសត្ថាងីរបត្ព។ 

 ត្ថុំងពីរបសូរតរហូតត្ដាយោជយ សឹងមានអុំណាចរទិធិត្ជាគជ័យ 

 ោម នត្ហតុអវនី្ទុំឱយភ័យ រត្ររីររពះទ័យត្នរេរត្ថ។ 

 លុះដល់រពះជនម២៩ រទង់យាងទតសនួត្រពរពឹរា 

 ទតត្ឃញីនមិមិតត្ដាយត្ទវត្ថ តុំណាងកាយាជាមនុសេចាស់។ 

 មនុសេឈមឺនុសេសាល ប់ត្ភទបពវជិត ទតត្ហយីរទង់គិតសត្ងវគណាស់ 

 រទង់សួរសារថីឆ្ងប់រហ័ស បញ្ញជ រ់ឱយចាស់រគប់ន្ទទី។ 
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 សារថីរកាបទូលរពះត្ចាមភព ត្ថមពិតសពវរគប់ៗន្ទទ ី

 ថ្វមនុសេជោមនុសេពាធ ី ដោបដល់ទីត្ភទរពះសងឃ។ 

 រពះត្ពាធិវងេរទង់សណាត ប់ សារថីោ៉យោ៉ប់ត្ថមពិតរតង់ 

 រទង់ភនររពះកាយចុំត្ពាះរតង់ ដល់កាយរពះអងគនឹងសពវសតវ ។ 

 រទង់មានពនលឺត្នអងគកាយ ថ្វឱសងាខ រតតងវបិតត ិ

 ថ្វមនុសេជោចត្រងកាត ត់ ត្ធវីឱយសពវសតវលុំបារកាយ។ 

 រឯីមរណៈរ៏កាចពិត ត្ធវីឱយជីវតិសតវអនតោយ 

 អនរផងនឹងសាម នថ្វសបាយ ោល់រូបោងកាយរនុងត្លារត្នះ។ 

 ឱុះឱ! រូបរបាណពុុំបានសុខ ទុរខអវីរ៏ទុរខដល់ត្មលះ 

 តនសារថីត្អីយត្បីដូត្ចនះ ត្យងីរតូវត្គចត្វៀសរុុំអាល័យ។ 

 កាលរពះមោរេរតត្ថលរបត្សីរ រទង់យាងដុំត្ណីរទតរពឹរេត្រព 

 រទង់វលិរតលប់ចូលវា ុំងជ័យ រទង់នឹរមត្មត្ឆ្ងព ះបពវជាជ ។ 

 ត្ពលពារ់រណាត លអរធារតសាង ត់ រពះអងគលះកាត់បុរតភរយិា 

 ត្ចាលអគគមោសីរសីពិមាព  ត្ចញសាងបពវជាជ ជានិសេយ័។ 
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បពាជាា  

 ន្ទកាលអរធារត ត្សតចនឹរនរន្ទថ អាណិតតតត្សបយី 

 រទង់តរសរផ្កត ុំថ្វ រុមាររូនត្អយី  ឪពុរលាត្ហយី 

  យារត្ថត្ៅបួស។ 
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 អនរត្ៅនឹងមាត យ ឱយសុខសបាយ រុុំបីមានត្មាះ 

 ត្ោោពាធ ិ អវីបនតិចត្សាះ រុុំឱយមានត្មាះ 

  ដល់រូនពុុំងារ។ 

 រទង់បរត្សះត្ៅ ត្ហយីកាត់សុំត្ៅ ត្ៅឯត្លល ងទវ រ 

 ត្ទវត្ថត្បីររសាប់ សរមាប់ោជា ត្សតចដល់ត្លល ងទវ រ 

  តរសរផ្កត ុំរូនថ្វ។ 

 ោហុលរូនរបរស ត្ៅនឹងមាត យចុះ ឱយបានសុល 

 រុុំឱយមានត្ោគ អវីមរពាធា បិត្ថសូមលា 

  ត្ៅបពវជាជ ត្ហយី។ 

 ឱរបរសពនលរ អនរត្ទីបត្រតីមរ ត្ថងត្នះរូនត្អីយ 

 មិនសមបិត្ថ យារត្ថត្ចាលត្ឡយី គួរនូវត្រៀរត្រីយ 

  ររាបុរតភាង  ។ 

 តឡូវបិត្ថ មរត្នះរបាថ្វន  នឹងបុរតពុុំងារ 

 ររត្សាបឱបប ី បត្បាសអងាគ រ រចួត្ហយីនឹងលា 

  ត្ៅបពវជាជ ណា។ 

 តឡូវមាត យអនរ ត្លីរហតថមាខ ងដារ់ ពារ់ត្លីឱោ 

 ហតថមាខ ងត្ធវីត្ខនីយ ឱយអនរត្រីយណា រោត្ន្ទះបិត្ថ 

  ខុសអាជាញ ត្ហយី។ 
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ពិមាា វិគោគ 

 ដុំណាលកាអងគរពះអយយបុរត ត្សតចរទង់យាងផុតចារដុំណារ់ 

 ត្រកាយត្ន្ទះពិមាព ជាឯរអគគ មត្ហសីរទង់ភាញ រ់ចារតទនទី។ 

 បុំរពាងរសមភីលឺរសាងៗ រពះន្ទងរទង់យាងត្ចញចរល ី

 រទង់រសប់រពះភ័ក្រ្រតត្ដាយវារ ី ត្រសចត្ហយីត្ទវចូីលត្ៅគង់។ 

 រពះន្ទងរទង់ពរោជរុមារ ត្ដាយការរបាថ្វន នងិផចិតផចង់ 

 ត្លីរត្ឡងីផងូតទរឹជរមះអងគ និងរទង់របដាប់សរមាប់បុរត។ 

 រសាប់តតទសីរសីបត្រម ី មររត្ថប់ទូលត្សនញ័ីរផុតៗ 

 បរយិាយោ៉យោប់ត្ដាយតរ់សលុត ភិតភ័យរសយ៉ុតត្ហយីតថលងថ្វ។ 

 បពិរតរពះន្ទងសូមរទង់រជាប នូវភាពដុំត្ណីរោជភសាត  

 មិនដឹងជាត្សតចរត្ថច់យារត្ថ បាត់ត្ៅឯណាពុុំត្ឃញីត្ឡយី។ 

 រពះន្ទងបានឮទសីតថលង រពះទ័យចុំតបងតតមានត្សបយី 

 គិតថ្វឱរពះសាវ មីត្អីយ  ត្មតចត្ឡយីរទង់កាត់រតីត្សនោ។ 

 រពះន្ទងរទង់ត្សារត្បាររពះកាយ ត្ដាយសាត យពន់ត្ពរតតបបមា 

 រទង់ត្សាយវតិ្យាគពិលាបថ្វ ឱរពះភសាត មាច ស់បែូនត្អយី។ 

 រទង់មានត្បអីារ់រពះទ័យ  និងអវីបានជាមិនរបាប់ត្ឡយី  

 ត្បីរទង់ជិនណាយពិមាព ត្ហយី មាច ស់ត្អីយពិមាព អត់ត្បីថ្វ។ 
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 បុ៉តនតគួររទង់ជូនបែូនត្ៅ លុំត្ៅរពះវរោជបិត្ថ 

 ត្ធវីត្មតចរពះទ័យអស់ត្សនោ ពិមាព តតថ្វត្ទរពះគុណ។ 

 ត្នះមតងត្មតចត្ឡយីត្ធវីដូត្ចនះ រទង់ត្ធវីយ៉ាងត្នះឱយស៊យសុ៊ន 

 ឱយពិមាព មានទុរខទរណុ ត្រពាះតតរពះគុណពិតរបារដ។ 

 ត្មាល ះត្ហយីពមិាព អស់បានសុខ មានតតរតីទុរខជារុំណត់ 

 ឱខលួនអញត្អីយត្នះត្ៅរពាត់ ចាររពះចររពតតិបុរតរេរត្ថ។ 

 ឱុះឱ! ោហុលមាសមាត យត្អីយ រូនត្អីយរូនត្ៅតូចណាស់ណា 

 មិនទន់ដឹងយល់រល់រិចចការ បិត្ថចារត្ចាលតតអាល័យ។ 

 ឱរពះអយយបុរតចមរុដត្ពរជ ត្បីត្សតចត្ៅត្ហយីបានអារស័យ 

 តតភ័យត្ន្ទះខញុ ុំអរណាស់ណា ត្បីសិនជារទង់ទីវងគត។ 

 ខញុ ុំបែូនសូមអត់ផ្កត ច់ជីវា ជីវតិត្ៅត្ថមរពះត្ជដាឌ  

 យ៉ាងណារ៏ត្ដាយចុះមិនសាត យ    សាត យត្អីយតសនសាត យត្សតចយាងបាត់។ 

 មិនសមត្បីរពាត់រេរតត្ឆ្ងមឆ្ងយ កាយត្អីយកាយរមមពបុីពវជាត ិ

 សបបុរសទុំងឡាយចូរសាត ប់ចុះ ត្រឿងត្ន្ទះរតូវណាស់តតរវាត។ 

 ដល់រូបរសីរបរសមនិខុសឃ្លល ត ដល់ញាតិត្រពៀងលានរគប់ៗោន  

 មានខលះសាល ប់បតីរបពនធរូន សាល ប់បងសាល ប់បែូនសាល ប់មីងមា។ 

 រគប់ភូមិរគប់រសររទុរខត្វទន្ទ រគប់ោន ទុំងអស់តតមានសល់ 

 រពាត់របាស់និោសោល់ភូមិឋាន តតលនដល់មាន រ់សពវសរល 
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 សឹងត្រីតទុត្កាខ រត្ោោផតល់ ជាផលត្នជាតិរគប់ៗរូប។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ត្ពះគោធសិរាោងោងផនសួ 

 ដុំណាលកាលអងគរពះសារត្ពជញ រទង់ត្សតចត្ចៀសត្ចញចរលលីា 

 ចាររររងរបិលពសតុភាោ ត្ចាលន្ទងពិមាព តតអាល័យ។ 

 រទង់នឹររលឹរត្ឆ្ងព ះត្នរខមាម  ត្ដាយរទង់រជះថ្វល អសាច រយត្ររ 

 តដលរទង់បានទតត្ឃញីពីត្ថល រពះទ័យអាល័យនឹរមនិបាត់។ 

 ត្បីដូត្ចាន ះគួរត្ហយីត្ចញបពវជាជ  ត្វលារណាត លអរធារតសាង ត់ 

 មិនឈប់បងែង់តររងវបិតត ិ មរសាា ត់ដុំត្ណីរត្នរពះអងគ។ 

 ត្សតចរទង់រត្ថស់ត្ៅឆនទអាមាតយ ឱយខុំសងាខ តទន់បុំណង 

 តតងត្រគឿងអសេតរ លែរតចង់ ន្ទុំមរថ្វវ យរទង់គង់របថ្វប់។ 



 

ររៀបររៀងរោយៈ ភិក្ខុ អក្ខ ររោវទិរោសលមុនី យិន-រតនសុធាវ ី           60 
 

 តបតិរទង់នងឹយាងរនុងោរត ី តតបីបងែង់ត្រពាះចង់ឆ្ងប់ 

 ទន់សាង ត់បាត់មនុសេនងិសូរសពទ របញាប់រសួោន់ទន់ត្វលា។ 

 ត្ហយីរទង់យាងត្ៅឯរបាសាទ សាែ ងសាែ តរបស់ឯពិមាព  

 ត្ដាយចង់បពីរបុរតពុុំងារ ន្ទមាោហុលដ៏និមល។ 

 លុះត្ឃញីន្ទងន្ទថត្ផតរបុរត្ថ គងត្លីហត្ថថ រទង់តសនខវល់ 

 គិតថ្វត្បីអញចូលត្ៅដល់ តររងពាល់ន្ទងភាញ រ់ចារនិក្រ្ទទ ។ 

 អាត្ថម នឹងដាច់ចារបុំណង តដលប៉ងនឹងត្ចញចារភាោ 

 ត្ណហី យចុះរូនរបរសឪពុរលា អនរត្ៅបពវជាជ ណារូនត្អីយ។ 

 ត្បីត្យងីបានរត្ថស់ជារពះពុទធ ចុំហុតរនុងត្លារបានដល់ត្រតយី 

 ត្នរពះត្ពាធញិាណកាលណាត្ហយី បាត្អីយបិត្ថរទង់រតឡប់។ 

 មរឱយបានជួបបានត្ឃញីមុខបា ត្ដាយរតីត្សនោបាសុំណប់ 
 រសឡាញ់បាណាស់តតមានសែប់ មុខជារតឡប់ពុុំលនត្ឡយី។ 
 ត្ហយីរទង់រ៏យាងចារដុំណារ់ រសត្ពានរពះភក្រ្រតតតមានត្សបយី 
 រទង់រត្ថស់ថ្វឱោហុលត្អីយ រូនត្អីយបារត្ៅឱយសុល។ 
 ត្ហយីរទង់រ៏ត្ចញទុំងអរធារត មានឆនទអាមាតយជាត្សន្ទ 
 ជូនរពះមោរេរតចាររដាឌ  ត្ឆ្ងព ះអត្ន្ទមាមោនទ។ី 
 ដល់ត្ហយីរទង់កាត់រពះត្រសា បពវជាជ តរបរសទងឹមោវារ ី
 របទនអស់ត្រគឿងលែត្សាភ ី ឱយឆនទចរលីរតឡប់ចុះ។ 
 រទង់ត្សាយវមុិតតិអស់៧ត្ថង រនុងត្រពអមពរវន័ត្ឆនរសទងឹត្ន្ទះ 
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 រទង់តតមានត្សាយអាោរត្សាះ ត្រពាះអរចុំត្ពាះតតត្នរខមាម ។ 
 ចាប់ត្ដីមត្ថុំងតតពីត្ថងត្ន្ទះ រទងត្ឆ្ងព ះតរមង់ត្រពរពរឹា 
 តលងមានអាល័យដល់សីមា រនុងអរចដតតឯរឯង។ 
 រទង់ត្ថុំងមោបធានធុំ ត្ដាយរទង់នយិមគតិត្ថរ់តតង 
 តតមានរនធត់តរ់សលុតតររង រទង់តតងខុំរបឹងទុំងយប់ត្ថង។ 
 ដុំបូងរទង់ត្របីខយល់ត្ចញចូល ឱយមូលរបមូលត្ៅត្ថមត្ផទ 
 លុះដល់ខយល់រសួលរ ុំជួលត្ររ រេរតត្ថលត្សទីររេយ័រពះជន្ទម ។ 
 ត្ទីបរទង់បតងវរអសាសៈ រពមទុំងបសាសៈវាត្ថ 
 ឱយបត់ត្ៅត្ថមរពះសិរសា ត្ដាយរទង់របាថ្វន ចង់បានរត្ថស់។ 
 ដុំត្ណីរខយល់ត្ចញនិងខយល់ចូល ត្ដីរមូលរតរូលមនិវបិបលាប 
 ត្ៅត្ថមទុំនងដុំត្ណីរចាស់ ត្ទីបមិនត្របីរបាស់ខុសធមាម ។ 
 តតរនុងត្ពលត្ន្ទះរពះអយយបុរត ចមរុដធុំផុតត្ររត្លាកា 
 រទង់តមាល់ខុសបញ្ញដ  ត្ទីបរពះសាសាត ររបានរត្ថស់។ 
 ដោបដល់អត់មនិត្សាយភតត រពះកាយធុំធាត់តរបររឡាស់ 
 សគមសាគ ុំងត្សលរសាល ុំងដូចរូបចាស់ គួរណាស់សត្ងវគពន់ត្ពរកាត ត់។ 
 ត្ពលមួយរទង់យាងត្ៅបងគន់ ត្ទរទន់រសពន់អងគមោសតវ 
 រពះបាទទុំងពីររពះភគវនត រទង់ភាល ត់ដលួដាបដល់តផនដ។ី 
 តទ រោត្ន្ទះរពះចមរុដ រទង់សលុតរសយុតភាល ត់សាម រត ី
 ត្ទវបុរតយរពណិមានតខេប ី ត្ដញថ្វវ យជនិរសីជារបសាន ។ 
 រពះអងគរ៏មានសតិត្ថុំង សុំកាុំងគង់គិតរនុងចនិ្ទត  
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 ត្ហយីរទង់រ៏យល់រល់រិចចការ សាសាត រុំណត់រត់ត្ហតុបាន។ 
 ភិរខុទុំងរបាុំចាុំបត្រមី មានចិតតត្សាម ះត្សមទីុំងរបាុំរបាណ 
 ត្ពលត្ន្ទះន្ទុំោន រោហ៍រទង់ញាណ ន្ទុំត្ៅទីឋានសមាត នរមយ។ 
 ត្រៀបោប់ចាប់ត្ថុំងអុំព ី រពះមុនមុីនិនទពិនត្ោតតម 
 រពះអងគត្ថុំងមោបធានធុំ ខុំរបឹងអស់របាុំមួយវសា។ 
 រិចចតដលរទង់ផគងនូវអុំត្ព ី គឺត្ធវីត្ដាយមានរពះបសាហ៍ 
 ត្ ម្ ះថ្វត្ធវីទុរាររិរយិា ជាមោវរីយិៈតតផទឹមបី។ 
 តរបថ្វអុំត្ពីររមកាត ត់ សពវសតវត្គត្យងីរនុងត្លារិយ 
 រត្ថប់ត្ថមតអួងគរពះជិនរស ី ររររីនឹងត្ធវពុីុំបានត្ឡយី។ 
 ឆ្ងន ុំវរចូលមររគប់ជា របាុំមួយវសាបរបូិរណ៍ត្ហយី 
 បានរត្ថស់របារដដល់ត្លារត្រតីយ និពាវ នលុំត្ហយីត្សបយីទុកាខ ។ 
 រត្ថស់ត្ហយីរទង់ត្ធវីរិចចទុំងរបាុំ ោល់ឆ្ងន ុំថីត្នមាសា 
 តតមានបងែន់រតង់ត្ពលណា សពវទិនទិវាោរតីសាង ត់ ។ 
 ទី១.រពះអងគយាងបណិឍ បាត សងាវ តសត្ន្ទត សត្របាសមនុសេសតវ 
 រនុងលងត្ដមីត្ថងមនិតដលបាត់ ត្ដីមបតី្របាសសតវចុំតណរមួយ។ 
 ទី២.រពះអងគរទង់ត្ទសន្ទ ត្របាសសតវោល់ោន ត្ដាយតតរពួយ 
 សូរត្សៀងសុំត្ឡងពីត្ោះរសួយ ត្ថងមួយតតត្ពលរត្សៀលពិត។ 
 ទី៣.រទង់រត្ថស់ត្របៀនរបត្ៅ ភិរខុលងង់ត្មល ត្ពាលបណឍិ ត 
 រនុងត្ពលរពលប់យប់ងងឹត ត្ថមពិតដូចបានត្ពាលពណ៌ន្ទ។ 
 ទី៤.រណាត លអរធារតសាង ត់ អងគរពះភគវនតជាសាសាត  
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 រទង់ត្ដាះរបសាន ត្នត្ទវត្ថ តដលមរបុចាឆ រនុងត្ពលត្ន្ទះ។ 
 ទី៥.សត្មតចអាទិចចវងេ ត្សតចរទង់របត្មីលត្មលីសពវសុស 
 តតមានត្ទសីទល់សល់ត្រៀនត្កាះ ត្ឃញីឆលុះនិសេយ័ត្នសត្ថត ។ 
 រនុងត្ពលបុំត្រពៀងសាវ ងរងេ ី រសមីអរុណភលឺរជះថ្វល  
 គឺត្ពលតដលត្យងីធាល ប់ត្ៅថ្វ តបបបចចូសៈណាអនរត្អយី។ 
 អស់ត្លារអនរន្ទងទន់សាសន្ទ គួរតតរជះថ្វល រុុំរត្នតយី 
 ត្បីបានដឹងឮដូត្ចនះត្ហយី ត្លារអនរន្ទងត្អីយរុុំសងេយ័។ 
 គួរគិតថ្វឱរពះសុគត ត្សតចរទង់រ ុំលត់ខ័នធរបល័យ 
 យាងចូលនិពាវ នោម នទុរខភ័យ យូរត្ថងយូរតខយូរឆ្ងន ុំសល់។ 
 តតរទង់បានផ្កត ុំនឹងអាននទ បែូនរពះភគវនតដ៏និមល 
 ថ្វតន!អាននទអនរុុំឆងល់ មគគផលត្ថុំងត្ៅជាធមមត្ថ។ 
 អនរថប់តររងថ្វនងឹោម នចាប់ វន័ិយបចដតតនិិងធមាម  
 តថ្វគតបានត្ពាលពណ៌ន្ទ រនុងរោមុនៗរចួមរត្ហយី។ 
 អាននទចូលអនរត្ថុំងចតិតទុរ ឱយសុខសបាយណាអនរត្អយី 
 អនររុុំធុញថប់បារមភត្ឡយី ចូរត្សបយីទុរខត្ៅរុុំត្សាកា។ 
 សបបុរសទុំងអស់ត្ទះរបរសរសី គបបគីិតចុះរគប់រូបា 
 ត្យងីត្រីតមនិទន់រពះសាសាត  ទន់តតសាសន្ទត្នរពះអងគ។ 
 តតទុរដូចជាត្យងីបានទន់ ជួបរពះភគវនតកាលត្ៅគង់ 
 ត្រពាះត្យងីត្រៀនធម៌ត្ដាយផចតិផចង់ តតបីលះបង់ចារសទធ ។ 
 រុុំត្ធវីចិតតរទរសតដូចតិរ ិថយ មិនត្ជឿត្សចរតីរពះសមាម  
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 ត្ចះមួយតតត្តមះនិងនិទទ  ដល់ោន អនរត្រៀនផងទុំងឡាយ។ 
 ថ្វោម នអនរណាទន់រពះរត្ថស់ រុុំអួតថ្វចាស់មរបរយិាយ 
 ពួរត្យងីមនិត្ជឿត្លងងាយៗ ដូចអនរអធិបាយត្ទណាអនរ។ 
 ឱអនរសបបុរសសាធុជន ត្នះជាពារយធងន់របារដជារ់ 
 សបបុរតដលគិតត្ឃញីត្រៅោរ់ រុុំដារ់ពារយតបត្ៅនឹងត្គ។ 
 គិតតតខុំន្ទុំោន បសាហ៍ ត្ពលណាឱកាសគួររះិត្រ 
 ររត្រៀនសូរតត្ៅរុុំដូចត្គ រុុំត្ៅទុំត្នរន្ទុំឱយលងង់។ 
 លងង់ត្នះឯងត្ហយីគឺពរួសតវ ឱយបានវបិតតលិជ ប់ពូជពងេ 
 សតវតដលវលិវល់រនុងអនលង់ ត្រពាះតតរតលីងង់គអឺវជិាជ ។ 
 សត្ងខបត្សចរតីតតបុ៉ត្ណាណ ះ ទុរត្សលះបចឈប់រគប់ត្ឃ្លល ងឃ្លល  
 ពារយទុំងបុ៉ន្ទម នតដលពណ៌ន្ទ បរបុិណាណ បរបូិរណ៍ត្ោង។ 
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ទុការកិរោិ 
 ដុំណាលកាលអងគរពះន្ទយរ ត្សតចត្ធវីទុរាររនុងរពរឹា 
 រនុងត្រពបរលុត្វលរសររគយា ត្នរចជោមោនទ។ី 
 ជាសទឹងជាន់ចាស់ពីបុោណ តដលបានលបតី្ ម្ ះសុសធរណី 
 ត្ពលត្ន្ទះសត្មតចរពះមុន ី តសវវររពិធីត្ពាធិញ្ញដ ណ។ 
 រទង់ចូលត្ៅត្រៀនរនុងសុំណារ់ ត្ថបសពីរន្ទត្រីតដលបាន្ន 
 រទង់ត្ឃញីថ្វររសារៈោម ន រទង់ឈប់សាម ទននឹងរគូត្ន្ទះ។ 
 ត្ហយីត្ទីបរទង់ត្ថុំងបធានធុំ ត្ដាយរទង់នយិមត្រសីរុះ 
 រទង់ត្ថុំងពាយាមរនុងទីត្ន្ទះ មិនបាច់ពិត្រោះអនរដត្ទ។ 
 ដុំបូងរទង់ត្របីខយល់ត្ចញចូល ឱយមូលរតរូលនូវត្ថមត្ផទ 
 លុះខយល់ត្ន្ទះរសួលរ ុំជលួត្ររ រេតេត្ថលត្សទីររេយ័រពះជន្ទម ។ 
 ត្ទីបរទង់បតងវរអសាស រពមទុំងបសាសវាត្ថ 
 ឱយបរ់ត្ៅត្ថមរពះសិរសា ត្ដាយរទង់របាថ្វន ឆ្ងប់បានរត្ថស់។ 
 ខយល់តខលរទង់ត្របីខុសទុំនង ដុំត្ណីរត្ដមីទងខុសរសឡះ 
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 ត្រពាះខុសដុំត្ណីរទរមង់ចាស់ ខយល់របាស់ទទឹងរងឹកាយា។ 
 រទង់បានជាត្របីខយល់ដូត្ចនះ ត្ដាយរទង់គតិរះិរជសួតរមា 
 ត្រពាះចង់បានរត្ថស់ឆ្ងប់ៗណា ជារពះសាសាត ដ៏ត្រេមរានត។ 
 ត្រកាយត្ន្ទះរទង់គិតថ្វអាត្ថម  ឆ្ងន់ត្ភាជន៍ភត្ថត ត្លសីរបមាណ 
 មានធម៌របមាថរនុងសន្ទត ន ត្ទីបបានអាត្ថម ររបានរត្ថស់។ 
 រ៏រទង់បនថយនូវត្ភាជន                ត្ដាយត្ហតុរទង់គន់គតិរជាបចាស់ 
 ថ្វត្ហតុអាោររបារដណាស់ បានជារររត្ថស់ជាសត្មាព ធី។ 
 រពះត្លាររន្ទថរទង់ឆត្ឈវងយល់ វលិវល់រពះទ័យត្គវរ់វ ី
 គិតចុះដូត្ចនះសពវន្ទទ ី សមតីបនថយដោបអស់។ 
 លុះអត់អាោរតលងត្សាយត្ហយី   ត្លារត្អីយត្ពលត្ន្ទះត្រពាះរទង់យល់ 
 សគមសាគ ុំងត្សលរសាល ុំងអងគទុំងអស់ រទង់យសល់ដលួចុះត្លីតផនដ។ី 
 រូបរទង់តដលដួលត្លីពសុធា តតញាតិន្ទន្ទរបរសឬរស ី
 ណាមួយមរថ្វន រ់ឬថនមប ី អងគរពះជិនរសីរោត្ន្ទះត្ឡយី។ 
 ត្ទវត្ថជាពួរត្សតចមាោ ដឹងថ្វរទង់ដួលដូត្ចាន ះត្ហយី 
 មរត្ពាលចុំអរឱយរពត្ងីយ ថ្វសិទធតថត្អីយអនររត្ថស់ចុះ។ 
 ត្ហយីត្ោះត្ៅទូលរពះបិត្ថ សុត្ទធ ទន៍ោជារនុងរោត្ន្ទះ 
 ត្សតចបានរជាបត្ហតុថ្វដូត្ចាន ះ តតរជាបត្ហតុថ្វមិនពតិ។ 
 ចុំតណរសិរមីោមាយា គង់ត្ៅរបាងគរបាសាទវចិិរត 
 ន្ទងជាមាត្ថរពះរទង់ឫទធ ិ រទង់សថិតត្ៅឋានត្រតរតងឹា។ 
 ន្ទងថ្វរពះឱរសត្ថល ដួលត្ដររនុងត្រពបរុត្វលា 
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 មាន រ់ឯងរតណត ងតតគនីោន  ត្វទន្ទលុំបារតតរសារត្ឡយី។ 
 ន្ទងត្ោះចុះចារត្រតរតឹងា ត្នរត្ថន្ទងទតយល់ចាស់ត្ហយី 
 ឱបបាទត្ចាមរុដបុរតរត្ថណត្រតីយ ត្ហយីរទង់វតិ្យាគត្សារទួញថ្វ។ 

ទំនួញនាងសរិមិហាមាោ 
 ឱរបរសពនលរមាសមាត យត្អយី រូនត្អីយអនរសគមអវីត្មលះណា 
 មាត យសាត យអនរត្ពរតតបបមា បបត្មយយយ៉ាងណារ៏ពុុំបាន។ 
 រូនត្អីយរូនត្រីត៧ត្ថង               ខលួនមាត យរេណិរេយ័ចារត្ចាលឋាន 
 ត្ៅត្រីតត្រតរតឹងសួគ៌ពិមាន ន្ទឋានត្ទវត្លារលុះតឡូវ។ 
 មាត យដឹងដុំណឹងត្ដាយត្ទវត្ថ របាប់ថ្វរូបរូនលែត្ពររូវ 
 រទង់រទយត្ឆ្ងមឆ្ងយតតអារសូវ តឡូវត្មតចសគមតតដល់ត្មលះ។ 
 មាត យត្មីលត្ៅអនរសពវោងកាយ រូនត្អីយមាត យសាត យត្សទីររត្លះ 
 រលួយចិតតត្ថលីមរនុងទីត្នះ ត្បីត្មលះត្ៅត្ហយីយ៉ាងណាត្ៅ ។ 
 ឱរបរសមាត យត្អីយត្មតចអភពវ ពីត្ដីមអនរធាល ប់មានលុំត្ៅ 
 មានរសីជុំទង់ចាុំោល់ត្ៅ ោម នត្ៅទុំត្នរយប់ត្ថងណា។ 
 មិនសមត្បីរូនមររេណិរេយ័ រនុងត្រពមាន រ់ឯងណារបរសណា 
 គួរណាស់តតរេយ័រនុងរបាងគរបា សាទរពះបិត្ថណារូនត្អយី។ 
 សគមត្អីយសគមណាស់ត្ឃញីតតឆែឹង តភនរសលរ់លែរ់សលឹងអស់ត្ៅត្ហយី 
 អនរត្ឃញីមាត យត្ទរបរសមាត យត្អីយ រូនត្អីយត្មតចត្ឡយីមនិចរចា។ 
 មាត យមរជបួមុខរូនពសិ ី ត្ហតុអវីមិនសតីនងឹមាត្ថ 
 រូនត្អីយត្រការត្ឡងីណារបរសណា រុុំត្ៅនិក្រ្ន្ទទ ណារបរសត្អយី។ 
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 ន្ទកាលសត្មតចរពះសក្រ្សាត  ឮរពះវាចាមាត្ថត្ហយី 
 ត្សតចតរបរពះអងគពុុំលង់ត្ឡយី រទង់ត្ឆលីយតបត្ៅដូត្ចនះថ្វ។ 
 បពិរតរពះត្មមានគុណធងន់ ត្លីសលន់តតបីនឹងបបមា 
 ទូលបងគុំសូមឃ្លត់រពះមាត្ថ រុុំត្សាយត្សាកាណាមាច ស់ត្អយី។ 
 ទូលបងគុំមិនសាល ប់ត្ទមាច ស់ត្ថល ថវីត្បីោុ ុំត្រយ៉៉ាងត្នះត្ហយី 
 ត្ហតុត្នះសូមអនររសារទុរខត្សបយី មាច ស់ត្អីយសូមវលិត្ៅត្ទវត្លារ។ 
 និទនរពះរបវតតិរពះសាសាត  ទុរាររិរយិាត្រចីនរបត្យាគ 
 ត្រឿងមោមាយារទង់ត្សាយត្សារ អាត្មារខដល់បុរតរត័នពិស។ី 
 ត្រឿងត្នះអនរតតងបានរសង់យរ ត្ចញមរអុំពីរពះបាល ី
 រពមទុំងសុំក្រ្សាឹតសពវត្សចរត ី សបបុរសរបររសីសាត ប់ឱយបាន។ 
 បចច ប់ត្សចរតីខលបុ៉ីត្ណណះ ឈប់ត្សលះបងែង់ត្រឿងនិទន 
 សបបុរសអនរសាត ប់ទុំងបុ៉ន្ទម ន   សូមបានអានសិងេត្រចីនណាស់ត្ោង។ 
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ថ្វា យមធុាោស 
 អណាត ប់ត្ន្ទះណា ន្ទងសុជាត្ថ ថ្វវ យមធុបាយាស 
 សឹងចងាហ ន់ទិពវ ត្ពញទុំងភាជន៍មាស ត្ទីបន្ទងអងាគ រស 
  ថ្វវ យរពះទសពល។ 
 អណាត ប់ត្ន្ទះណា ន្ទងវសិាល ថ្វវ យបទរវារ ី
 សឹងត្រគឿងររអូប អប់ទុំងគនធ ី ន្ទងន្ទថត្សាភ ី
  ថ្វវ យរពះទសពល។ 
 អណាត ប់ត្ន្ទះត្ន ន្ទងឱមាទ័យ ថ្វវ យមធុសារ 
 អប់ត្រគឿងររអូប ពិត្ដារត្ថលថ្វល  ន្ទងន្ទថត្សាភា 
  ថ្វវ យរពះទសពល។ 
 រពះបាទរងចររ មោបុរសលរខណ៍ លែលមមអស់រល 
 ត្សាយមធុបាយាស តតមានសុំណប់ ត្ទីបត្សតចតមាល់ 
  ត្លីរត្ឡងីអធិដាឌ ន។ 
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 ត្បាះរណាត លសទងឹ ភាជន៍មាសវលិវងឹ ទរេណិវមិាន 
 បានបីជុុំត្រសច លិចចុះដល់សាថ ន របាសាទវមិាន 
  ន្ទគោជរឭរ។ 
 ត្ហយីត្សតចន្ទគោជ ត្ររវត្រកាធអុំណាច សត្មបមីពនលឹរ 
 រពះរត្ថស់លជ ន់ៗ ឱយអញរឭរ អស់ន្ទគភាល ុំងភលរឹ 
  ត្ៅទូលរររងមារ។ 
 បពិរតរកាបទូល រពះបាទតសូរ តឡូវមានការ 
 អងគរពះសិទធតថ លះតលងសងារ បួសត្ទៀបត្ឆនរមោ 
  អត្ន្ទតតនទ។ី 
 របដាប់រគប់ត្រគឿង សរមាប់រុងត្រឿង រទង់ចីវរថម ី
 មានរតន៍បលល័ងា ផុលផុសពីដ ី គួរដល់ចររ ី
  ត្សតចជាគតមតង។ 
 ត្ទីបរររងមារដឹង រពះសទិធតថហនងឹ រុុំឱយបួសត្លង 
 ជាអាងអញផ្កច ញ់ ត្ដាយត្ថមរបតសតង ត្ភលចភាល ុំងពុុំតររង 
  បងសលីររឹតា។ 
 ត្ហយីត្ៅរូនរស ី មួយត្ ម្ ះអារត ី តណាហ ោោ 
 របដាប់ត្រគឿងរគប់ ដូចត្ទពរញ្ញដ  ត្ទះទុំងត្ទវត្ថ 
  យល់ទប់ពុុំបាន។ 
 ន្ទងន្ទថត្ចញត្ៅ រូបលែរសត្ៅ ចុះចារបទាន 
 រទង់ត្រគឿងរចន្ទ ដូចត្ទពវមិាន យារត្ថដល់សាព ន 
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  រពះអងគទតយល់។ 
 រូនមារទុំងប ី លួងត្លាមចររ ី បត្ចច ីអស់កាល 
 ត្យងីខញុ ុំតតប ី មរកាន់ទសពល ត្យងីខញុ ុំមរដល់ 
  យរអនរជាបតី ។ 
 តហមារយា ត្មតចមឹងចរចា លួងអញរសដ ី
 អញពុុំឃ្លល តមឹង អបលរខណ៍អរបិយ អញសាងបារម ី
  ចូលមឹងត្ចញត្ៅ ។ 
 ត្តជៈបារម ី រូនមារទុំងប ី តរបរូបហមងត្ៅ 
 រេណិតរបជាចាស់ សមបុរត្រោតត្រៅ សរ់រចាញសាា ញសាូវ 
  ខនងត្កាងគមោរ់។ 
 ត្ដាះបារ់សណាត យ រយរីរយារ រត់ត្ៅពុំន្ទរ់ 
 រេណិរររងមារយល់ រូនទុំងបីន្ទរ់ ត្មតចត្ឡយីតរបភ័ក្រ្រត 
  បង់រូបបង់ត្ឆ្ងម។ 
 រេណិត្ន្ទះមាោ ត្ររវត្រកាធមហមិា រពឺរបរងរងឹត្ោម 
 ត្រសៀវតរសរញាប់ញ័រ ខទ័រលទ ល់ត្ផទត្រកាម ពលផងជុុំត្ចាម 
  ត្ដៀលរពះសារត្ពជញ។ 
 រសមណ៍ត្នះរុំណាច ត្មតចត្ឡងីពុុំលល ច អងគអញដល់តចិ 
 រូនអញមរកាន់ តតមួយរ ុំត្ពច ត្មតចត្ឡយីត្ធវរីិចច 
  បងត្ដាយររតឹា។ 
 រេណិមារជុំនុុំ ពលមាររុះរុុំ រត្ររីរពសុធា 
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 ឱយរតួតបរពល ទុំងឆកាមា អស់ទុំងត្ទវត្ថ 
  សថិតត្ៅពមិាន។ 
 ទុំងយរខគនធរ ទុំងត្ទពនរិរ មូលមរសពវឋាន 
 ត្ទះទុំងវជិាជ ធរ ត្ៅហមិពានត គង់សីហ៍សឹងមាន 
  ោជសីហ៍សងឹលល ។ 
 រគរឌោជតក្រ្នទ ី នូវសតវត្មៀមរ ី ដុំរតី្សះលា 
 ទត្នាងត្ោត្រព ររបីមាសសាវ  ចចររបមា 
  រមាុំឈលូសរទយ។ 
 អស់ទុំងមចាឆ  ត្ៅរនុងគងាគ  ឆ្ងល មមារទុំងឡាយ 
 ររត្ពីអត្ណតី រ បតបលរន្ទធ យ រតីោជរបារបាយ 
  ពស់តវរពស់យង់។ 
 ន្ទគោជទុំងឡាយ ថ្វល ន់ថលុងពស់ត្រកាយ ត្ឆ្ងត ោហូសតង់ 
 ត្សតចឱយបរពល ពស់តវរពស់យង់ ត្ទីបមារមរគង់ 
  រតួតពលទុំងឡាយ។ 
 ឱយពស់នមិមិត សុំតញងនូវឫទធ ិ ត្ដាយរលបបាយ 
 មុខសឹងហោជសីហ៍ មុខសាវ មុខរទយ រង់ត្ៅរបញាយ 
  ត្ថមរររងមារថ្វវ ត់។ 
 សឹងមានរគឹសពារ់ ខលួនធុំរសមារ់ រសមូវត្ោមមាត់ 
 ពារ់អាវត្រកាះត្រកាយ មរុដររវាត់ កាុំទន់កាត្ថត់ 
  សិរពសផ្កត ញ់តផតង។ 
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 ត្ថមីរត្ជីងជះិត្ោ ជិះលល ជះិត្ត្ថ កាុំត្ភលីងត្ឆះឯង 
 រត្ររីរសលិា រពឹរាវាត់តវង រត់ត្ៅជាយតជង 
  ត្ថមរររងមាោ។ 
 រទីសមុខឯង អងគធុំចិតចចង ជិះត្មខលា 
 របដាប់រទង់ត្រគឿង ដូចត្ទពតក្រ្ន្ទទ  សតង់ត្សតចលីលា 
  ត្ៅត្ដាយរមាល ុំង។ 
 មារតរសរសន្ទធ ប់ វុយឺរពះតសតងឆ្ងប់ ត្ចញមរតត្ថុំង 
 ត្រសៀវតរសរខទរលទ ល់ ញប់ញ័រភ័នតភាុំង ោរ់ដូចតបបទុំង 
  គិរវីងគត។ 
 រត្ររីរសូោ៌ ទុំងឆកាមា សុត្មរុរនធត់ 
 ភនុំសតតបរភិណឍ  ត្រលាសបព៌ត ទុំងមោសមុរទ 
  លាន់ឮគត្រគង។ 
 ត្សតចរទង់សងាវ រ មរុដរចន្ទ របួនរាច់ទពិវតទង 
 ដាុំតបូងសងឹរតន៍ ពិទូរយយល់ត្ឈវង លែលែះចិតចចង 
  គង់ត្លីគុជសារ។ 
 ត្សតចរទង់ត្តទណឍ  រទង់ររិសរពះខ័ន របារដមុតថ្វល  
 រទង់នូវលុំតពង ត្ពរជរចន្ទ ត្ទីបត្សតចរបោរ 
  បាញ់វាយឱយអស់។ 
 ត្មីលឯអភិរមយ ឆ័រតត្បីរត្ថុំងបាុំង ទង់ជ័យសឹងមាស 
 តហរពមចូលត្ៅ ពលផងត្ដរដាស ពុុំបានដល់អាសន៍ 
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  សារត្ពជញរទង់ញាណ។ 
 មានដល់ត្ថងពុធ ត្ទវត្ថផងរត់ វលិត្ៅវមិាន 
 ទុំងចតុទទិស អ័ពទអស់ទុំងសាថ ន ោម នអនរណាោ៊ន 
  រុំដសារត្ពជញ។ 
 ត្តជៈបារម ី ឆពវណណរងេ ី ត្ចញពីអងគត្សតច 
 ត្ឆវៀលឆ្ងវ ត់ត្ៅមរ វលិវល់ពុុំដាច់ តួអងគសារត្ពជញ 
  ងារខញុ ុំអាសារ។ 
 តនវុយឺបារម ី របតសតងត្ៅថវ ី ត្ចញត្ៅចាុំងោ៉ 
 របតសតងជញួអញ ណាឯងឯកា ពលត្គត្រតៀបរត្ថ 
  ត្ពញទុំងមណឍ ល។ 
 ទសបារមទូីល រពះអងគរតរូល សារត្ពជញទសពល 
 ជាងារត្យងីខញុ ុំ ផ្កច ញ់ឱយអស់រល រពះអងគទសពល 
  ត្សតចគង់ឱយរានត។ 
 ត្តជៈបារម ី តបរត្ៅសពវទិស សពវទសីឹងបាន 
 ទូលថ្វត្យងីខញុ ុំ ផ្កច ញ់មាររទរសតោន រុុំឱយត្ៅបាន 
  បារ់តបរលច ត់លច យ។ 
 មារឈប់ចូលត្ៅ បុ៉នប៉ងសុំត្ៅ ដត្ណតី មបលល័ងារតន៍ 
 បាញ់បាចសាចសរ តបរជាភញីរតន៍ កាល យជាភញីថ្វវ ត់ 
  សារត្ពជញត្សតចគង់។ 
 ត្ទីបរររងមារត្រកាធ របរងរបាសរបងឹត្លាត ត្ដខទប់ខ័នកាន់ 
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 របតសតងចមចាប់ រសមណ៍ត្នះឱយបាន យរមររុុំលន 
  ត្ធវីត្ទសឱយត្ចាល។ 
 រុុំរបតសតងកាប់ រុុំអាលសមាល ប់ ត្បាះត្ៅរណាត ល 
 សមុរទរជាលត្រៅ រណាត លចររវាឡ ឱយធាល រ់រណាត ល 
  សមុរទធុំឆ្ងង យ។ 
 ពលមារធុំៗ ត្លីរថមត្លរីភនុំ ដររពឹរាវាយ 
 ត្លីរភនុំត្បាះត្ៅ ថមតបរតរបកាល យ ត្រីតជាផ្កា ថ្វវ យ 
  បាុំងរពះនរបត។ី 
 តបរជាចុំប៉ា មលិះរតួមលះិលា កាតរសចុំបុ ី
 តបរផ្កា ទទមឹ រ ុំដួលនួនរស ី ផ្កា ចងគុលណី 
  យុផ្កា កាត ុំងងា។ 
 ឈូរសឈូររបាល ឈូរត្លឿងរតកាល រពលិតផ្កា ចារ 
 លតនតមោហងេ លុំចង់ផ្កា ចារ របដាប់មាលា 
  លែលែះថ្វវ ត់ថ្វវ យ។ 
 រររងមាររងឹខងឹ គជសាររទហងឹ សុំត្ឡងឮឆ្ងង យ 
 លុំមាត់សងាួត ពួតត្ដនងឹោយ ន្ទគោជពស់រកាយ 
  ព័នធអងគសត្មបមី។ 
 លល ធុំរសមារ់ តភនររបាលតភនររបារ់ មុខធុំររត្មមី 
 ត្ធមញសសុំត្ញញ សុំញាញគត្រគមី គរោតគួរត្ខពមី 
  ររទចូលត្ៅ។ 



 

ររៀបររៀងរោយៈ ភិក្ខុ អក្ខ ររោវទិរោសលមុនី យិន-រតនសុធាវ ី           76 
 

 ខលះបាញ់ខលះត្ោះ ខលះកាន់កាុំត្ភាល ះ កាុំត្ភលីងសុំត្ៅ 
 ខលះកាន់ពិសយង់ បុ៉នប៉ងត្បាះត្ៅ តរមង់សុំត្ៅ 
  តបបារ់ទត់ត្ទៀង។ 
 សឹងកាន់អាវុធ រចូងរចាងត្មាះមុត ររីត្ោយដុះត្រៀង 
  ថ្វវ យរពះទសពល។ 
 ត្ទីបរររងមារគិត អនរត្នះមានរទិធ ិ មានបុណយត្ថាីនថាល់ 
 ត្យងីចាុំងអស់ត្ដ អស់បរពិារពល សឹងរត់រចល់ 
  ោម នសល់ដល់មាន រ់។ 
 វុយឺរសមណ៍ត្រមងត្នះ ខលួនឯងតតងត្ចះ មនតអវីត្ទៀងជារ់ 
 ឯងរបាយរបាប់មរ មឹងឯងរុុំលារ់ ត្បីលារ់ឯងធាល ប់ 
  ពីត្នះអញផ្កច ញ់។ 
 ត្មតចត្ឡយីឯងរងឹ ោនអួតពុុំដឹង រតន៍បលល័ងាអញ 
 អញនឹងមរយរ គួរតតឱយវញិ ត្មតចត្ឡយីរសឡាញ់ 
  ទុរជារទពយឯង។ 
 វុយឺរសមណ៍បសួថម ី បន្ទទ ល់សារេ ី ឯណាចូរតថលង 
 ត្មតចត្ឡយីដត្ណតី ម បលល័ងាអញឯង បន្ទទ ល់របតសតង 
  ត្តីឯណាមាន។ 
 ត្តជៈសមាភ រ បុណយបារមីត្ថ រត្ររីរដល់សាថ ន 
 គងហីងរពះធរណី ត្លបរីពីពមិាន ត្ទីបន្ទងសរមានត 
  គង់ត្លសីយន្ទ។ 
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 រកាបថ្វវ យបងគុំ សមណត្ោតតម គង់ត្លីឈូរមាស 
 ខញុ ុំសូមអាសា រពះអងគជាមាច ស់ ឱយមារវមិាស 
  រុុំឱយត្បៀតបាន។ 
 វុយឺមារអរបិយ ត្មតចត្ឡយីរសដ ី ឱយត្សតចពុុំរានត 
 ត្មតចមរដត្ណតី ម បលល័ងាបុំពាន មឹងយរពុុំបាន 
  រុុំមឹងរសដី។ 
 មលឹងររបន្ទទ ល់ អញឯងអញសាគ ល់ ជាត្ដីមសារេ ី
 កាលត្សតចឱយទន ត្សតចសាងបារម ី រចូចទឹរគនធ ី
  ដល់សាថ នអញត្ោង។ 
 សត្មតចត្ពាធ ី ត្សតចសាងបារម ី ត្លីសត្លាកាផង 
 ជាអស់អសត្ងខយយ រត្រមតសនត្ោង ត្ទីបត្សតចឆ្ងល សឆលង 
  បានរត្ថស់សារត្ពជញ។ 
 ត្មតចមឹងត្ធវសីត្មបមី បរពលដត្ណតី ម រតន៍បលល័ងាត្សតច 
 មរត្រីតទីត្នះ សរមាប់សារត្ពជញ ត្មតចមឹងោ៊នរត្ថច់ 
  មរដត្ណតី មងាយ។ 
 គងហីងរពះធរណី ខឹងណាសត្រការឈរ រចត់ត្រសារបាយ 
 បាចត្ៅត្រីតជា សាគរត្រៅឆ្ងង យ ធារធុំទូលាយ 
  ពលមារបាត់បង់។ 
 ឆ្ងល មមារពិនទង មចាឆ រតសង ធីត្ថមភាគភាព 
 ពលមារទុំងឡាយ ដាច់ជារុំណាត់ រេណិរេយ័ជីវតិ 
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  វនិ្ទសអនតោយ។ 
 តរសរយុំរ ុំពង រទត្ោយុំផង តហបតហលរបញាយ
 តភនរសសលរ់សាល ុំង តរសរត្ៅររមាត យ អស់មារទុំងឡាយ 
  អស់ត្ដសាល ប់ត្ោង។ 
 អស់ទុំងគជសារ ទុំងរររងមាោ អងគធុំចិតចចង 
 ត្ភលចភាល ុំងសាម រត ី ដុំរជីតចចង រត់ត្ចញជុំតទង 
  ចាញ់រពះសមាភ រ ។ 
 របកាន់ោន ឯង ្មរចាលហូរតលែង ត្ពញទុំងភាោ 
 ដុំរតី្សះជាន់ សលុតសាល ប់ត្លីោន  លច ត់រររមមាោ 
  ដល់ត្រតចររវាឡ ។ 
 ត្ទីបរពះមារគិត អនរត្នះមានឫទធ ិ មានបុណយរតកាល  
 អស់ទុំងចតុទវបី សឹងតតបណាត ល អនរត្នះរតកាល 
  បុណយសមាភ រអវី ។ 
 ត្ទីបមារសងប់តសងង អាត្ណាចមាន រ់ឯង លល ចរពះបារម ី
 រររងមាររសាប់ត្រសច ចូលថ្វវ យនរបត ី ត្ទីបរររងយរខ ី
  បងគុំទសពល ។ 
 បពិរតរពះអងគ នរន្ទថត្សតចគង់ បលល័ងាត្ថានីថាល់ 
 អស់ទុំងត្សាឡស សួោ៌ខញុ ុំយល់ ពុុំអាចផទមឹដល់ 
  រពះអងគមាច ស់ត្ឡយី ។ 
 សត្មតចភគវា យល់មារមាយា ថ្វវ យបងគុំត្ហយី 



 

ររៀបររៀងរោយៈ ភិក្ខុ អក្ខ ររោវទិរោសលមុនី យិន-រតនសុធាវ ី           79 
 

 រពះអងគទយទុរ មានចូលសាសន៍ ចុំត្ណរត្ៅត្ឡយី 
  ជាពុទធតសូរ ។ 
 រពះអងគឈនះមារ ត្រទីសរទង់សមាភ រ បារមីមរចូល 
 រនុងអងគសារត្ពជញ ជាតិជារុំពូល ត្ទវត្ថមរមូល 
  ថ្វវ យបងគុំត្សតច ។ 
 រេណិត្ន្ទះជុំនុុំ ត្ទវត្ថផងជុុំ មនុសេសតវផងត្រសច 
 សឹងថ្វវ យបងគុំ របណមយសារត្ពជញ នមសាា រត្ហយីត្រសច 
  អភិត្សររពះអងគ ។ 
 ត្រគឿងចនទន៍ររឹសាន  ររត្ចះគន្ទធ  ទឹរអប់ត្រសចរសង់ 
 ត្ទៀនធូបមាលា បូជារពះអងគ អាោរទិពវផចង់ 
  ថ្វវ យរពះអងគឆ្ងន់ ។ 
 រពះមោត្ពាធ ី ផុសត្ឡងីអុំព ី ធរណីត្ថាងីថ្វា ន 
 រតសាយរតសុុំ បាុំងរពះរទង់ញាណ សាលត្យាងយាន 
  លុំពង់លាស់ខចី ។ 
 រពះអងគបតតម ត្សាយសុខភិរមយ បត្ចចញរសម ី
 ឆ្ងវ ត់ត្ឆវៀលត្ៅមរ ត្ពញទុំងតផនដ ី ឆពវណណរងេ ី
  រុងត្រឿងត្ថលថ្វល  ។ 
 ត្យងីខញុ ុំសរត្សីរ តុំណាងដុំត្ណីរ រពះសាងសមាភ រ 
 លុះបានរត្ថស់ត្រសច សារត្ពជញសាសាត  ត្សតចផ្កច ត្ញ់ៀរររងមារ 
  ចប់ត្រសចបរបូិរណ៍ត្ោង ។ 
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ោលត្ពះអងគត្ទង់ផ្កា ញម់ារ 
 តថលងកាលសត្មតចរពះត្ោតតម ខិតខុំបុំត្ពញរពះបារម ី
 ទុរាររិរយិាត្ដាយឃ្លម តខម ី ត្ដីមបបីានរត្ថស់ត្ពាធិញ្ញដ ណ ។ 
 អស់ត្ពលត្វលារបាុំមួយឆ្ងន ុំ អត់ធមត់សូ៊រទុំត្ដាយកាល ោន 
 រ៏មិនសត្រមចត្ពាធញិ្ញដ ណ ត្ទីបបានពនិិតយគតិជាថម ី ។ 
 រទង់យល់ថ្វការត្ថនតឹងហួស រជលួសហួសផលជារបររត ី
 មិនអាចសត្រមចរបត្យាជន៍អវ ី ឱយតតបានរតទុីរខត្វទន្ទ  ។ 
 ដូចជាចាបុីរតឹតខេតងឹ ន្ទុំឱយដាច់ភងឹមិនបានការ 
 តតត្បីធូរត្ពរហួសធមមត្ថ រ៏មិនបានការដូចោន ត្ន  ។ 
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 ផលូវលែគឺផលូវជារណាត ល មិនធងន់មិនរសាលគលឺមមត្ល 
 អាត្ថម គួរផ្កល ស់ផលូវដត្ទ គឺផលូវលមត្លរបត្ពពតិ  ។ 
 ទុរារិរយិាតងឹតតងណាស់ មិនត្ឃញីបានរត្ថស់ធម៌ពសិដិឌ 
 យល់យ៉ាងត្នះត្ហយីរពះវចិិរត រ៏ឈប់របរពឹតតទុរាររមម  ។ 
 រទង់យាងបណិឍ បាតដូចសពវកាល កាន់ផលូវរណាត លយ៉ាងមធយម 
 មានរពះពលកាយលែបតតម សមងុំោត់ចិតតពនិិតយធម៌ ។ 
 ត្រកាយពីឆ្ងន់មធុបាយាស ចងាហ ន់វតិ្សសវសិិដឌលែ 
 ន្ទងសុជាត្ថត្ថថ្វវ យភូរធរ ត្សតចចរមរត្ដីមត្ពាធិរពឹរេ ។ 
 ត្ថង១៥ត្រីតត្ខនតីបុណណម ី វសិាខមាសនីរខតតឫរេ 
 ត្ថងពុធឆ្ងន ុំរការពះធមមិរ សនឹងសាម ធិ៍រ ុំឭររមមដាឌ ន  ។ 
 ត្លីរពះរតនបលល័ងា រ ុំត្លចរាច់ចាុំងលែចុំណាន 
 ផុសត្ឡងីទទួលរពះរទង់ញ្ញដ ណ ឱយបានគង់រត្ថស់រពះធម៌ត្ថល ។ 
 រទង់ត្ថុំងអធិដាឌ នដាច់ត្រសច ត្បីមិនសត្រមចរពះញ្ញដ ណត្ញយយ 
 និងមិនដរតភនរតពនត្នះត្ន ត្ហយីរទង់រ ុំត្ពរ ុំពងឹធម៌  ។ 
 ពួរត្ទពនិររមរត៍្មឃ ត្រចីនត្ររអត្នរសឹងត្រតងអរ 
 បាចសាចផ្កា ភញីថ្វវ យភូរធរ តរសរថ្វវ យជ័យពររគប់ៗោន  ។ 
 កាលត្ន្ទះរររងមាោធិោជ គុំនិតរុំណាចកាចមហមិា 
 ដឹងចាស់ថ្វអងគរពះធមាម  ត្ទីបភជុ ុំត្សន្ទពលទោន ។ 
 សុទធតតរបដាប់ត្ដាយអាវធុ ចិតតមុតអងគអាចនិងកាល ោន 
 មរជួបជុុំោន ោប់ត្កាដិលាន និមិតតតរលងរបាណរគប់ៗោន  ។ 
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 ឯអងគមាោជាចមពល យង់យល់សរលពលត្យាធា 
 មរជុុំោន ត្ហយីត្ទីបអាត្ថម  លីលាគង់ត្លីគត្ជក្រ្នទជ័យ ។ 
 រមពស់មយួរយោសបឹត្យាជន៍ ចត្ន្ទល ះដល់ន្ទនភាល័យ 
 ត្ ម្ ះរគីត្មខលសាល់សាមឹត្សា ធុំត្ររសត្មបមីត្ធនីមរុចជ រ ។ 
 ហត្ថថ មួយពាន់កាន់អាវធុ ត្រគឿងយុទធត្តទណឍ និងធនូសរ 
 សន្ទធ ប់របាមរបាប់ពលនិររ ចូលត្យងីត្ចញចររបញាប់ត្វ ។ 
 តតត្យងីរុុំត្ៅចុំពីមុខ រតូវលុរពីត្រកាយរសួលវញិត្វ 
 ត្រពាះរពះសិទធតថមានបុណយត្ររ ត្យងីរតូវលរត្លចាប់ឱយបាន ។ 
 ពលមារកាលត្លីរត្ៅត្ទៀបជតិ តបរជាភ័យភតិមិនកាល ោន 
 ត្ទះមារបងខុំអមាលមាណ រ៏ត្ៅមិនោនចិតតរញួោ  ។ 
 មាោធិោជខឹងត្ពរណាស់ សតមឋងត្តជៈឫទធនិ្ទន្ទ 
 បណាត លឱយត្ភលៀងអាវុធា ជាខយល់ជាត្ភលៀងរនទះ  ។ 
 តតមិនអាចត្ធវីត្ពាធសិតវ ឱយជួបវបិតតិវបិបលាប 
 អាវុធទុំងត្ន្ទះតរបររឡាស់ កាល យផ្កល ស់ជាផ្កា ភញីន្ទន្ទ  ។ 
 ត្វទមនតយនតយុទធអាវុធសពវ ររឡាស់តរបជាត្រគឿងបូជា 
 យរេអស់ចុំត្ណះចង់រុញោ ត្រកាយវាមួរត្ ៉ត្តត ររោយ ។ 
 ត្ទីបតរសគុំត្ោះរទត្ោះសត ី ត្នត្វយីសិទធតថត្ចញឱយឆ្ងង យ 
 ត្បីរងឹទទឹងនឹងអនតោយ ជីវតិរូបកាយវនិ្ទសពតិ  ។ 
 ចុះពីបលល័ងារតន៍ឆ្ងប់ៗ បលល័ងាជារទពយត្យងីសរតសិិទធ ិ
 ត្មតចរ៏ត្ចាររបត់អត់គុំនិត មិនគិតត្អៀនលម ស់បនតចិត្សាះ ។ 
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 ធមមិររទង់ត្ឆលីយត្ដាយត្មរត ី វចីវាចាមិនខមួរត្លម ះ 
 បនទូលភិរមយសមពីត្ោះ ចុំត្ពាះរររងមារអាសុរ ី  ។ 
 ខលួនត្យងីរសាងសាែ ងចរយិា អាសន្ទត្រតីត្ឡងីត្ដាយបារម ី
 អនរត្ពាលដូត្ចាន ះខុសត្សចរត ី ណាសារេដីឹងឮផង  ។ 
 ត្ទីបមារត្ឆលីយតបមរវាទ ី ត្នះតនត្យាធីត្រចនីរនលង 
 សុទធសងឹដឹងឮចាស់ម៉ត់ហមង ពលមារោ៉ប់រងោល់កាយា ។ 
 ត្យងីខញុ ុំដឹងពិតសពវត្សចរត ី វសវតីបារមីកាល  
 បលល័ងាត្រតីត្ឡងីដល់រេរត្ថ សរមាប់ត្ចសាត រទង់សួសត ី ។ 
 មារមានឱកាសឆ្ងល ស់ឆលងត្ឆលយី អនរត្អីយមនិឮសារេ ី
 ត្គត្ឆលីយរតូវោន ទុំងតផនដ ី ខលួនអនរបានអវីជាបន្ទទ ល់ ។ 
 ឯអងគពងាជាតិរពះមុន ី យររបឹថពជីាសមាគ ល់ 
 បុណយតដលត្យងីសាងសមាែ ង ផ្កទ ល់តផនដីដឹងសាគ ល់ោល់ៗោន  ។ 
 កាលត្ន្ទះតផនដីញ័ររត្ររីរ ត្សទីរោរ់ត្បីរទុំងត្មឃ្ល 
 ទូលទស់តបសនងវាចា ធាន្ទសម័រគតបត្សចរត ី  ។ 
 ខញុ ុំបានចាុំចាស់រពះចររពងេ កាលរទង់រសាងសាែ ងបារម ី
 បលល័ងាត្ទបីត្រីតត្ឡងីថមីៗ សរមាប់ចរតីគង់រត្ថស់ដឹង ។ 
 ពលមារភាង ភាញ រ់ធាល រ់ហឫទ័យ ភិតភ័យត្ឆ្ងត្ឡាតភនរត្សាល សលឹង 
 មិនអាចទទឹងរងឹរបឹង សមលឹងត្មលីរចរបរត្ដាះត្ដ ។ 
 មុខចុំលងណាត្ៅលងត្ន្ទះ សរមររដូចពយុះសូរលល ុំងត្ររ 
 រមាល ុំងបុ៉ន្ទម នោម នសុំត្ច អាល័យរូបកាយសាត យជីវតិ ។ 
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 ខលះរត់ផុតធាល ពារត្រពធុំ រ ុំលុំរលិត្រចបារ់ត្ខទចខទ ី
 វត្ងវងរពាយរពាត់បាត់គនីោន  ររទីពឹងពួនសងួនអាត្ថម   ។ 
 មាោរងឹតឹងចតិតរុំហល់ លុះដល់បារ់ទ័ពអសុោ 
 ភ័យលល ចអុំណាចរពះត្ចសាត  ហត្ថថ លុំត្ទនឱនសិរស ី ។ 
 បងគុំសូមត្ទសទូលសរត្សីរ ដុំត្ណីរោ៉យោ៉ប់ត្របៀបត្សចរត ី
 រពះអងគជាមលប់ភពទុំងប ី ររអវីត្របៀបផទមឹរតឹមត្សមីោម ន ។ 
 ជាវងេពងេពុទធផុតភពភារ ផ្កច ញ់មារបារ់បបរបត្ញយយញាណ 
 ន្ទុំសតវសរលដល់នពិាវ ន តលងមានត្ទសទុរខតសនសុល ។ 
 លុះត្ពាលបចច ប់សពវត្សចរត ី អសុរលុីតលាត្ហយីយារត្ថ 
 ត្ឆ្ងព ះត្ៅលុំត្ៅត្នអាត្ថម  ចិន្ទត ត្រីតទុរខមុខមួរហមង ។ 
 ឯហវូងត្ទវត្ថត្កាឡាហល រចបល់ភលូរភលឹររត់គឹររង 
 ត្ចាលរពះមុនិនទពិនចាស់ចបង រតសងឈរត្មីលពចីមាង យ ។ 
 បានយល់ពលមារមនីមាន រត់ ភ័យញ័ររនធត់រត់លច ត់លច យ 
 ត្រតរអរត្រេមរានតបានសបាយ លុំឱនកាយថ្វវ យសាធុការ ។ 
 ត្រឿងមារវជ័ិយខលីសត្ងខប ខញុ ុំសូរតជាតបបបទធមមត្ថ 
 តចរជូនត្លារអនរសាវន្ទ ន្ទុំត្រីតរជះថ្វល រនុងសន្ទត ន ។ 
 បចច ប់បុ៉ត្ណណះត្សលះត្សចរត ី សូមសុខសិរចូីរត្រតីមាន 
 ដល់ត្លារអនរសាត ប់រគប់ៗរបាណ សូមសុខត្រេមរានតនិពាវ នត្ោង។ 
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ត្ទង់ត្តាសដ់ងឹ 
 កាលរពះសិទធតថដ៏មានបុណយ រពះជនមដប់របាុំមួយវសា 
 រទង់ត្សាយោជយជសួរពះបិត្ថ រគប់រគងរដាឌ ភិបាលបិលពសតុ ។ 
 ជាមួយរពះន្ទងយត្សាធោ ពិមាព រេរតីរសលីែរសស់ 
 របត្សីរត្លីរសសីនុំទុំងអស់           របត្ដាយរពះយសត្ថាីនណាស់ណា។ 
 លុះដល់រពះជន្ទម រគប់ធួន ត្មភរបាុំបួនរពះវសា 
 រទង់បានឱរសមួយត្ថលថ្វល  ន្ទមថ្វោហុលលែរបិមរបិយ ។ 
 រនុងត្ថងោហុលត្រីតត្ន្ទះមិញ រទង់ត្ចញបពវជាជ ត្ហយីឃ្លម តខម ី
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 របរពឹតតិទុរារៈតឹងតតប ី ត្ដីមបឱីយឆ្ងប់បានរត្ថស់ដឹង ។ 
 ត្រកាយត្ពលរទង់លះរពះរិរយិា ទុរារៈត្ន្ទះណារទង់រ ុំពឹង 
 មជឈមិរបតបិតតិបានរត្ថស់ដឹង ធម៌ត្ថលតតថលឹងដ៏ត្រេមរានត ។ 
 ត្ៅន្ទត្ថងពុធត្ពញបូណ៌ម ី ពិសាខរងេឆី្ងន ុំរកាបាន 
 ជាសពវចដូពុទធត្ថាងីថ្វា ន រពះញាណរបាជញរបរះឆលុះត្លាកា ។ 
 ត្រកាមត្ពាធិរពឹរេមានមងគល ត្ៅរតង់មណឍ លត្ ម្ ះគយា 
 តរបរត្ឆនរនទីត្នរចចោ បានជារគូរគប់សពវភពប ី ។ 
 ទីរទង់រត្ថស់ដឹងត្ន្ទះរពះបាទ អត្សារនរន្ទថមាច ស់តផនដ ី
 តណាឍ ត្សតចសាងរពះត្ចតិយ មួយធុំពសិីន្ទមត្ ម្ ះថ្វ ។ 
 ត្ចតិយពុទធគយាតសតង ខពស់រសចួចិតចចងលែណាស់ណា 
 ជាបូជនីយដាឌ នដ៏ត្ថលថ្វល  ទុរជាទពីឹងឱយបរស័ិទ  ។ 
 តដលរត្ថច់ត្ៅថ្វវ យបងគុំគិត រ ុំពឹងពិតត្ដាយមធយត័ 
 ដល់ត្ពលរត្ថស់ដងឹធម៌បរមតថ ត្នរពះភគវន័តសាសាត   ។ 
 ខញុ ុំសូមបងគុំរពះពុទធអងគ កាលរទង់រត្ថស់ដងឹធម៌ត្ន្ទះណា 
 សូមមានសួសតសីិរសុីល ដល់ខញុ ុំរពះររុណាតដលឃ្លម តខម ី ។ 
 បានសូរតសតមឋងត្ថលងពណ៌ន្ទ ត្រឿងរពះភគវារគភូពប ី
 រពមទុំងត្លារអនរទុំងរបរសរសី តដលសាត ប់ត្សចរតីត្នះឯងត្ោ ។ 
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ត្ទងស់ម្មែងធមាចត្ក 
(ត្របាសបចច វគគយីទ៍ុំងរបាុំត្ៅតសបិនមគិទយវន័) 

 បន្ទទ ប់ពរីទង់បានរត្ថស់មរ រពះពុទធពនលរជាសាសាត  
 រពះអងគរ ុំពឹងពចិារណា ត្ៅសតតមោឋានសមងឹសាម ធិ៍ ។ 
 គឺទីធុំៗជារបារដ មានរតន៍បលល័ងាជាត្ដីមអាទិ៍ 
 រទង់គិតពិនិតយតតរបមាថ សងាវ តចត្រមីរពះធម៌ត្ថល  ។ 
 រទង់គិតរ ុំពងឹធម៌ត្ន្ទះឯង ទីមួយរតនលងរបាុំពីរត្ថងច័នទ  
 របត្មីលត្មលីសពវបបនសិេយ័ សតវយរភពត្រតមនុសេត្ទវត្ថ ។ 
 សតវណាជាសតវនិសេយ័ខពស់ តដលរពះរទង់យសគួរត្ទសន្ទ 
 ត្ឃញីបចច វគគីយម៍ានបញ្ញដ  ភ័ពវត្រពងវាសន្ទនិសេយ័រកាស់ ។ 
 រតូវត្របាសបានមុនត្គទុំងឡាយ ត្ហយីរទង់ខវល់លវ យពន់ត្ពរណាស់ 
 រត្ថច់ត្ៅសតមឋងធមមចររចាស់ ត្ដីមបឱីយរត្ថស់ដឹងរគប់អងគ ។ 
 ត្ៅត្រពតសីបតនៈ មិនទយវន័រតចង់ 
 ជាទីតដលភិរខុរបាុំអងគ ត្លារគង់តសវងររមគគនងិផល ។ 
 ភិរខុរបាុំអងគបានរបរងសាត ប់ រតង់រត្ថប់ធម៌ពិតតតត្សសសល់ 
 បានលុះសត្រមចមគគនងិផល ដឹងដល់ធម៌ត្រៅត្ៅអរហតត ។ 
 រពះធមមចររត្ន្ទះរទង់សតមឋង ចាស់តទងអុំពីផលូវរបតិបតត ិ
 ជាមជឈមិាត្សាភាកាត ត់ ត្បីសតវត្ដីរត្ថមបានសុខសានត ។ 
 សត្រមចលទធៈដ៏របត្សីរ សមត្ថមដុំត្ណីរតដលខលួនបាន 
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 របតិបតតតិិចត្រចីនទុំងបុ៉ន្ទម ន រគប់របាណត្ដាយរតខីុំសងាវ ត ។ 
 សពវត្ថងត្រពតដលរទង់សតមឋង ធមមចររត្ន្ទះឯងត្ ម្ ះសារន្ទថ 
 ត្សតចធមាម ត្សាររទង់ឱោត សងាវ តសាងរពះសតូបមួយលែ ។ 
 ត្ ម្ ះថ្វធត្មមឃដ៏ត្ឆតីឆ្ងយ ពុុំឆ្ងង យពីត្ន្ទះសាងត្ោលថម 
 មានរូបោជសហ៍ីជាលមែ សសមាគ ល់ថ្វទុរជាទ ី  ។ 
 រ ុំឭរដល់កាលរពះសមពុទធ ជាមរុដត្លាកាមោមុន ី
 សតមឋងធមមចររដ៏ត្លាភ ី ត្របាសបចច វគគយីរ៍បាុំត្ន្ទះណា ។ 
 ជាបូជនីយដាឌ នទបី ី ដ៏លែពសិីសរមាប់មោ 
 ជនពុទធបរស័ិទតដលរជះថ្វល  បានចរយារត្ថត្ៅបងគុំ  ។ 
 ខញុ ុំសូមរកាបថ្វវ យបងគុំផចង់ ចុំត្ពាះតអួងគរពះបរម 
 សាសាត ជាមាច ស់កាលរទង់ សតមឋងធម៌បតតមត្ ម្ ះធមមចររ ។ 
 សូមសុខសសួតីជ័យមងគល មានដល់ខលួនខញុ ុំនិងត្លារអនរ 
 បានសូរតបានសាត ប់រពះធមមចររ ត្នះរុុំបអីារ់លនត្សាះត្ឡយី ។ 
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ពិមាា ពលិាប 
 ន្ទកាលរពះពុទធអមាច ស់               បានរត្ថស់ដងឹត្ហយីត្សតចមរសតមឋង 
 រពះធម៌ត្ទសន្ទត្ៅន្ទតលវង របាសាទរតនលងរពះបិត្ថ ។ 
 រពះបាទសុត្ទធ ទន៍ទតបរស័ិទ ត្ឃញីបាត់តតន្ទងរត័នពមិាព  
 មិនត្ឃញីន្ទងមរសាត ប់ត្ទសន្ទ ោជារទង់រត្ថស់ត្របទីស ី ។ 
 ឱយត្ៅអត្ចជ ីញរពះពិមាព  ឱយរទង់ត្លលីាមរឆ្ងប់ខម ី
 ថ្វតបតិភសាត ជាសាវ ម ី ចររីមរគង់ត្លីរបាសាទ ។ 
 របស់រពះបិត្ថឯត្ណាះ សូមន្ទងយាងចុះត្ដាយខមឃី្លម ត 
 របញាប់របញាល់ណាន្ទងន្ទថ តបតិញាតិជបួជុុំចាុំតតន្ទង ។ 
 ទសីត្ៅដល់រ៏ត្ពាលតថលង សតមឋងត្រៀបោប់រកាបទូលភាល ម 
 ត្ៅត្ថមទុំនងតតមានត្ឃវៀង រពះន្ទងរ៏រជាបសពវត្សចរត ី ។ 
 ទងគឹះត្ថនតឹងរងឹចត្ងែៀត ខុំត្ឆលៀតមានរពះសវណី 
 ចុំត្ពាះត្ៅររន្ទងទស ី ថ្វសូមរបណីខញុ ុំផងោ៉  ។ 
 ន្ទុំពារយត្ៅររន្ទងទស ី ត្ៅរកាបបងគុំទូលបតិ្ថ 
 ឱយត្សតចបានរជាបសពវរិចចការ រុុំឱយសាសាត ត្សតចរង់ចាុំ  ។ 
 ត្រពាះពិមាព ខញុ ុំមិនសមស័រត ិ ជារសីអបបល័រេណ៍អនររងរមម 
 ត្រីតត្ររ ឋ ិ៍អរបយិអតងវងឆ្ងន ុំ រង់ចាុំតតត្ពលរេយ័ជីវតិ  ។ 
 ត្បីរពះអយយបុរតរទង់រជាបថ្វ ពិមាព ខតតិយាជាមត្ហស ី
 រមេត់ត្ៅរនុងរបាសាទប ី ត្ហតុអវីរ៏ត្សតចមនិយាងមរ ។ 
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 ឬរទង់ត្ភលចទីរតនលងត្ហយី មាច ស់ត្អីយត្មតចត្ឡយីមនិត្លលរ 
 របសិនត្បីរទង់គតិរះិររ គួរតតយាងមរដល់រតនលង ។ 
 ត្បីដូត្ចនះពិមាព សូមរកាបលា រពះវរបិត្ថមានគុណតសតង 
 រពមទុំងសាសាត ជាគតមតង សាល ប់ចាររតនលងត្ថងត្នះជារ់ ។ 
 តនន្ទងទសីរសីបត្រម ី ចូររុុំត្សីត្រតី្ធវីអល់អារ់ 
 ចូលទូលឱយរគប់រុុំបីលារ់ ត្ថមថ្វន រ់ដូចត្យងីបានពណ៌ន្ទ ។ 
 ទសីរ៏ត្រការចារអាសនៈ ន្ទុំពារយសចចៈន្ទងពិមាព  
 ត្ៅដល់ត្ហយីទូលរពះោជា ត្ថមលុំដាប់ឃ្លល អនរធុំតូច ។ 
 រពះបាទសុត្ទធ ទន៍រជាបត្ថមពិត ខុំចូលត្ៅជិតរពះបរម 
 ត្លីរហតថទុំងពីរថ្វវ យបងគុំ ទូលត្សចរតីផេុំដូត្ចនះថ្វ  ។ 
 គួរណាស់ត្ពលត្នះរពះភគវនត ត្សតចរទង់និមនតត្ៅរបាងគរបា 
 សាទន្ទងពិមាព រោត្ន្ទះណា តបតិន្ទងត្សាកាអស់កាលតវង ។ 
 ដូចកាលរទង់យាងចរយារត្ថ ត្ៅរររបាជាញ ញាណត្ន្ទះឯង 
 ពិមាព មានចតិតគិតចុំតបង យុំត្សារតរតងៗោល់ត្វលា ។ 
 បានដឹងដុំណឹងត្ដាយត្ទវបុរត របាប់ថ្វត្ចាមរុដអត់ត្ភាជន្ទ 
 សាគ ុំងសគមត្សលរសាល ុំងមហមិា ដួលត្លពីសុធាមោរបឹថព ី ។ 
 របាប់ថ្វរទង់រងទុរខត្ពរត្ររ រពះជនមត្សទីររេយ័សូនយសចដី 
 ត្ហយីរបាប់ពនយល់ដល់ត្ទវ ី រុុំឱយន្ទរតី្សារឡឡឺង់  ។ 
 ត្ពលត្ន្ទះពិមាព ន្ទររីត័ន សាម រតីត្សទីរភាល ត់រសីវរវងេ 
 ន្ទងអត់អាោរត្ថមរពះអងគ ចិតតរតង់នឹងរទង់ត្ពរណាស់ណា។ 
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 ជួនកាលផទុំផ្កទ ល់ត្លីតផនដ ី ឱយដូចសាវ មីមិនរុញោ 
 ត្ហតុត្នះគួរត្ហយីរពះភគវា ត្មត្ថត ពិមាព រោត្នះឯង  ។ 
 ឯរពះបរមពុទធងាូរ មានរពះបនទូលសរមលួតថលង 
 ថ្វពិតតមនត្ហយីរពះគតមតង ពិមាព ចុំតបងសត្រងងណាស់ ។ 
 ពិមាព មានចតិតត្ទៀងរតង់ជារ់ តតត្លែៀងត្សាម ះសម័រគចុំត្ពាះណាស់ 
 មិនរតឹមតតរនុងជាតិត្នះចាស់ ចិតតរតង់យូរណាស់រគប់ៗជាត ិ ។ 
 ត្ទីបរទង់ត្សតចយាងចារដុំណារ់ រពមទុំងសាវរ័រ៏សីហន្ទថ 
 លុះដល់ត្ៅជតិរបាងគរបាសាទ ជាទីសាែ ងសាែ តត្នពិមាព   ។ 
 ត្ហយីផ្កត ុំសារបុីរតនិងត្មាគគលាន ថ្វតររងត្លាមានត្ហតុន្ទន្ទ 
 ត្បីន្ទងពិមាព មរវន្ទទ  ឱបរពះបាទតថ្វគត  ។ 
 ត្ន្ទះអនររុុំឃ្លត់ពមិាព ត្ឡយី កាលត្ន្ទះត្រសចត្ហយីតតបរសុិទធ 
 ត្បីអនរឃ្លត់ឃ្លុំងន្ទងរសយុត និងផុតរលត់ជីវតិបង់  ។ 
 និងខូចរបត្យាជន៍ត្រចនីណាស់ណា តដលត្យងីរបាថ្វន នឹងត្រសាចរសង់ 
 ពិមាព ជារសីមានចិតតរតង់ រុុំឱយន្ទងបាត់បាត់និសេយ័ ។ 
 ត្ហយីរពះរទង់ញាណ្នរពះបាទ ត្ឡងីកាន់របាសាទរបត្សីរត្ររ 
 រពមទុំងបតិ្ថសាវរ័ត្ថល រពះចមភពត្ររឋតិលងត្រត ។ 
 បិត្ថឱយត្ៅន្ទងពិមាព  ឱយយាងយារត្ថទុំងសុ៊បត្ៅ 
 ថ្វដបតិត្សតចគង់ចាុំលងត្រត ពិមាព ន្ទងត្ៅត្ធវីអវីត្អីយ  ។ 
 ន្ទងន្ទថរ៏សទុះត្ចញរបញាប់ ដល់ត្ហយីឱនចាប់រពះរត្ថណត្រតីយ 
 ឱបបាទទុំងពីរពុុំបានត្សបយី ទុរខតតរត្ហយីរទង់ទួញថ្វ ។ 
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 បពិរតត្ចាមរុដបុំផុតត្លារ ពិមាព ខញុ ុំត្សារយូរណាស់ណា 
 ត្ថុំងតតពីកាលរពះត្ចសាត  ត្សតចត្ចញបពវជាជ ត្ចាលខញុ ុំត្ៅ ។ 
 ខញុ ុំតតងទនទឹងរងឹទត្នទញ ទុរខត្មាន ត្ទត្មនញត្ពញត្ពារត្តត  
 តតងត្តត រ ុំជួលអួលមួរត្ ត  គិតរពះចមត្ៅពុុំមានត្សបយី ។ 
 ខញុ ុំឮដុំណឹងដឹងមរថ្វ សាសាត ត្សតចរទង់មនិត្សាយត្ឡយី 
 សាគ ុំងសគមដួលត្ដររេយ័ត្ៅត្ហយី មាច ស់ត្អីយត្ពលត្ន្ទះខញុ ុំភ័នតភាុំង ។ 
 ខលួនខញុ ុំរ៏មិនបានបរតិ្ភាគ ត្សាយតតរតីត្សារជានចិចុំ 
 ខញុ ុំនឹររលរឹរទង់យ៉ាងលល ុំង សគមសាគ ុំងត្សលរសាល ុំងទុំងោយកាយ។ 
 ត្ទីបរទង់រត្ថស់តបត្ៅន្ទងថ្វ ត្អីន្ទងពិមាព ន្ទងអធិបាយ 
 រតូវពិតតមនត្ហយីដូចបរយិាយ ន្ទងត្សារន្ទងសាត យលល ុំងណាស់ណា។ 
 តតចូរន្ទងសាត ប់តថ្វគត និងត្ពាលរ ុំលត់អស់ទុកាខ  
 ឱយខរឱយលនតលងត្សាកា ត្ដាយធម៌ត្ទសន្ទណារេរត ី ។ 
 កាលរពះពិមាព រានតត្យាបុំ រកាបថ្វវ យបងគុំត្ដាយត្សរ ី
 សមងុំសមាង ត់របរងសាម រត ី អងគរពះជិនរសរ៏ីរត្ថស់ថ្វ ។ 
 ធម៌ណាត្ធវសីតវឱយវនិ្ទស វបិបលាបរបាសរពាត់សងាខ ោ 
 ត្រីតត្ហយីវនិ្ទសជាធមមត្ថ ធម៌ត្ន្ទះត្ ម្ ះថ្វអនិចចុំ  ។ 
 ធម៌ណាតដលត្ធវឱីយសតវលុំបារ តតរសានតបានរសារបានទុរលល ុំង 
 ធម៌ត្ន្ទះត្ ម្ ះថ្វជាទុរខុំ រមាល ុំងកាល លល ុំងតតផទឹមដល់ ។ 
 ធម៌ណាមិនលុះអុំណាចចតិត សពវសតវសងាខ រត្ថមថ្វន រ់ថនល់ 
 មិនសាត ប់បងាគ ប់របាប់ពនយល់ សមាគ ល់ត្ ម្ ះថ្វអនត្ថត   ។ 
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 នឹងថ្វជាធម៌សរមាប់រសររ មួយៗត្ដាយមុខរនុងត្លាកា 
 ឬធម៌សរមាប់រតរូលណា ត្បតជាញ ដាច់មុខត្ន្ទះោម នត្ឡយី ។ 
 ជាធម៌ទូត្ៅរគប់ភូមិរសររ តតមានត្រសីមុខត្ទអនរត្អយី 
 មិនតមនរុំនត់ត្យងីត្គត្ឡយី ររត្រតីយត្គចត្វសររមបាន ។ 
 សតវតដលត្រីតរនុងជលាត្លារ មានទុរខមានត្ោគត្រចីនសណាឌ ន 
 ធម៌ទុំងបីបទរុំណត់បាន សថិតត្លអីងគរបាណសន្ទត នសតវ ។ 
 ត្ហតុត្នះគួរត្ហយីជាតបិណឍិ ត របរសរសីយរចិតតខុំរបតបិតត ិ
 ខុំរបឹងត្រៀនសូរតសូរតរមាច ត់ បុំបាត់ត្ ម្ ះសតវត្ទីបសុល ។ 
 ត្រីតត្ឡងីមានធាតុមានតក្រ្នទយី ៍ អងគរពះមុនីរទង់រត្ថស់ 
 ត្ ម្ ះសតវត្ន្ទះមានរតនលងណា អនិចាច តតមានរតនលងត្ន្ទះ ។ 
 ទុរខុំអនត្ថត រ៏ត្ថមត្ៅ ោរ់ដូចសូមត្ៅមនិពិត្រោះ 
 ខុសរតូវឱយសតវតតមានត្មាះ សតវតតដឹងត្សាះសាម នថ្វជា ។ 
 ចប់រពះធម៌ត្ទសន្ទរពះមុន ី ពិមាព ត្ទវលុីះត្សាត្ថ 
 ន្ទងថ្វវ យបងគុំរពះសាសាត  រជះថ្វល រនុងចិតតតតផទមឹប ី ។ 
 សត្ងខបត្សចរតីត្ននិទន តដលមានមរត្ហយីរនុងបាល ី
 ខលួនខញុ ុំត្ថរ់តតងជាពារយសត ី ត្ដីមបអីនរសាត ប់ត្រីតរជះថ្វល  ។ 
 យនិ វន់ សូមបទទសិចុំតណរផល ជូនដល់មាត្ថនងិបិត្ថ 
 និងត្លារសបបុរសទុំងអស់ោន  ឱយបានសុលតត្ៅ   ។ 
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ដ្ឋក់អាយសុង្ខខ រ 
 កាលរពះរទង់ញាណមានត្តជៈ សតមតងរបាប់រពះអាននទថ្វ 
 រត្ទះតដលចាស់បរត្ៅណា ត្ៅបានត្ដាយសារអបឫសេ ី ។ 
 តថ្វគតចាស់រោុំរោត្ហយី មាន លអាននទត្អីយមានមាុំអ ី
 ដូចរត្ទះចាស់អបឫសេ ី វសាឆ្ងន ុំថមីតប៉តសិបត្ហយី ។ 
 ត្រកាយរពះអាននទរទង់ត្ចញផុត ពីរពះសមពុទធមិនយូរត្ឡយី 
 ត្រកាយភត្ថត ោរត្ថងរតង់ត្ហយី មារមិនរត្នតយីោល់សាសាត  ។ 
 ឆ្ងន ុំមាញ់តខមាឃត្ថងអាទិតយ ត្ពញបូណ៌មីពតិត្ថងត្ន្ទះណា 
 រពះអងគរទង់ដារ់អាយុសងាខ រ ចុំត្ពាះមុខមាររោត្ន្ទះឯង ។ 
 ត្ៅន្ទបាវាលត្ចតយិ តរបរត្វសាលីត្រតរុំតផង 
 រត្ររីរធរណីរគប់រតនលង ផគរលាន់លវ ត់តខវងខទរអាកាស ។ 
 ត្រកាយមរភរិខុជួបជុុំោន  អងគរពះភគវារទង់បានរត្ថស់ 
 សតមតងោថ្វអសាច រយណាស់ រ ុំលឹងយ៉ាងចាស់រត្ថស់ឱវាទ ។ 
 រទង់បានរត្ថស់ថ្វសងាខ រទុំងឡាយ តតងតតអនតោយវនិ្ទសខូចលត  
 ចូលអនរទុំងឡាយរុុំបីរបមាថ របឹងតរបងសងាខ តឱយសត្រមចការ។ 
 ភាជន៍តដលសមូនឆ្ងន ុំដុំដុតត្ដាយដ ី តូចរតីធុំរតីត្លឆែិនយ៉ាងណា 
 ចុងត្រកាយរតមងតតងតតមានររិយិា តបរធាល យជាធមមត្ថត្នះជាការពិត។ 
 យ៉ាងណាជីវតិសពវសតវនិររ ត្រមងចាស់មានររពាលឬបណឍិ ត 
 ចុងត្រកាយរតមងតតងសាល ប់ពិត បាត់បង់ជីវតិរ៏យ៉ាងត្ន្ទះតដរ ។ 
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 ជីវតិតថ្វគមានរបមាណតិច ត្ោរពពារយត្ពចន៍តតតរតរប 
 ពីត្ថងត្នះត្ៅត្ៅរតឹមបីតខ តថ្វគតរតូវតតបរនិិពាវ ន ។ 
 បីតខរនលងយ៉ាងរហ័ស           តសនត្សារសាត យណាស់រពះរទង់ញាណ 
 ត្វលាជិតភលឺរទង់ចូល្ន ត្ហយីចូលនិពាវ នរណាត លត្រព ។ 
 រនុងតខពសិាខត្ថងអងាគ ររ ឆ្ងន ុំមាញ់ត្វលាចុងោរត ី
 ត្ថងដប់របាុំត្រតីត្ពញបូណ៌ម ី បរស័ិទរបរសរសីជុុំត្រតៀបរត្ថ ។ 
 ទីរទង់និពាវ នត្ន្ទះត្ថុំងត្ៅ តរបរផលូវត្ៅរររងរុសិន្ទោ 
 ោ ុំងភនុំមួយគូរសាលរពរឹា មានផ្កទ ុំងសិលាត្ៅចត្ន្ទល ះ ។ 
 រុុំថ្វត្ឡយីមនុសេត្សាយត្សាកា សូមបតី្ទវត្ថសាថ នទុំងអស់ 
 យុំត្សារត្បាររបាណសាត យរសត្ណាះ លន់រត្ររីរអស់ភពតផនដ ី ។ 
 ទីរទង់និពាវ នត្ន្ទះតឡូវ មានសតូបត្ថុំងត្ៅលែរបិមរបយិ 
 សមាគ ល់ទីតដលរពះជនិរស ី និពាវ នត្លដីីរុសនិ្ទោ  ។ 
 រនុងសតូបមានរពះបដមិាថម រសាងយ៉ាងលែគួររជះថ្វល  
 តុំណាងរពះសពរពះសាសាត  សតូរសតងឹកាយាតសនអាសូ ។ 
 អនរត្ៅដល់ពិតចិតតដតិជាប់ ត្ឃញីដូចរពះសពត្ៅរជត្ងា 
 មានសបង់ចីវរថ្វវ យផ្កល ស់បតូរ ទឹរត្នរត្ថហូរនឹងរពះអងគ ។ 
 នឹងោរ់ដូចជាត្ៅថមីៗ នឹររពះជិនរសីត្របាសត្រសាចរសង់ 
 នឹរដល់រពះធម៌ដ៏លែផូរផង់ នឹរទុំងរពះសងឃអងគសាវរ័ ។ 
 ចាប់ត្ថុំងអុំពីត្ថងត្នះត្ៅ សូមត្ដីរត្ថមផលូវរពះអរយិៈ 
 ត្រកាមមលប់រពះធម៌ដ៏រតជារ់ ផុតពីអន្ទទ រ់ត្នពរួមារ  ។ 
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 សូមឱយត្លារអនរបានសូធយសាត ប់ របវតតិសារសពទរពះភគវា 
 បានសុខចត្រមីនរគប់ៗោន  រុុំបីឃ្លល តឃ្លល រោណាត្ឡយី ។ 

បចឆិមវចនៈ 
 ត្យាត្វា!អាននទត្អីយ តនបាត្រយីមរឱយោ៉ 
 តថ្វគតនឹងមរណា ចារត្ចាលបាមិនលនត្ឡយី ។ 
 ចូរបាត្ៅឱយសុខ រុុំជាទុរខណាបាត្រយី 
 តថ្វគតលាអនរត្ហយី រុុំត្សារត្ឡយីណាអាននទ ។ 
 អងគអញតថ្វគត នឹងរលត់អស់បចចខនធ 
 ត្ៅចុះណាអាននទ ខុំត្គនរោន ន់រនុងអងគរបាណ ។ 
 ខលួនអនរត្ៅសពវត្ថង មានបបត្មយយដូចជាចាន 
 មិនសថិតត្សថរបុ៉ន្ទម ន គង់នឹងបានវនិ្ទសត្ៅ  ។ 
 ត្ហតុត្ន្ទះបាអាននទ ចូរត្គនរោន ន់គតិឱយត្រៅ 
 អត់ពីតថ្វគតត្ៅ អនរឯងត្ៅតថសាសន្ទ  ។ 
 សាសន្ទតថ្វគត សថិតរបារដនឹងអនរណា 
 តដលមានចិតតរជះថ្វល  របរពឹតតរតូវត្ថមលុំអាន  ។ 
 រោត្នះតថ្វគត នឹងរលត់ខនធនពិាវ ន 
 ត្ដាយជោចូលររុោន ទក្រ្ន្ទទ នមរផ្កត ច់សងាខ រ  ។ 
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បចឆិមពុទធវចនៈ 
 កាលរពះពុទធអងគដ៏រទង់ញាណ ត្រៀបចូលនិពាវ នរទង់ត្មត្ថត  
 រត្ថត្ស់ៀត្ៅអាននទអានុជា មរតផតផ្កត ុំថ្វអាននទត្អីយ ។ 
 តថ្វគតសូមតផតផ្កត ុំអនរ ចូរអនរចងចាុំធម៌ជាត្រតីយ 
 តដលតថ្វគតសតមតងត្ហយី ឱយសតវបានត្សបយីទុរខត្ន្ទះរត ី ។ 
 និងចាប់វន័ិយរបត្ពកាត ត់ តដលបានបចដតតិត្ហយីត្ន្ទះរត ី
 ចូរអនរចងចាុំរបរងសាម រត ី រុុំបីត្ភលចភាល ុំងត្ឡយីណាអនរ ។ 
 អត្ណះពីត្ពលតថ្វគត រ ុំលត់ខនធចូលនិពាវ នជារ់ 
 ធម៌និងវន័ិយរបត្ៅអនរ បរស័ិទរគប់ថ្វន រ់រ៏ដូចោន  ។ 
 គឺធម៌វន័ិយជារគូជសួ ជុំនួសតថ្វគតត្នះណា 
 រុុំបីអនរយល់ថ្វអាត្ថម  ោម នរពះសាសាត ត្ៅត្ឡយី ។ 
 ធម៌ទុំងរបាុំបីមុឺនបួនពាន់ រពះធមមរខ័នធត្ន្ទះឯងត្ហយី 
 ជារគូរគប់ខ័នធណាននទត្អីយ ជួយអនរឱយត្សបយីចារទុកាខ  ។ 
 ត្បីពុទធបរស័ិទផងទុំងឡាយ ខវល់លវ យរបតិបតតិធម៌បទណា 
 ធម៌ត្ន្ទះនឹងឱយអនរសុល រគប់ោន ត្ថមថ្វន រ់តដលរបតបិតត ិ ។ 
 មួយត្ទៀតអនរណាចិតតត្សាម ះសរ កាន់ធម៌វន័ិយយ៉ាងមុឺងម៉ាត់ 
 អនរត្ន្ទះបានន្ទមបចដត ិ ថ្វត្ធវីបដិបតតិបូជា  ។ 
 ថ្វបានោប់អានតថ្វគត ជាពិតរបារដលែមហមិា 
 ផលត្លសីអាមសីបូជា អស់អនររគប់ោន និងត្រេមរានត ។ 
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 ត្ហយីពុទធសាសន្ទតថ្វគត ឋតិត្ឋរគត់មតយូរត្ៅបាន 
 ត្ដាយពុទធបរស័ិទរគប់អងគរបាណ ត្គបានរបតបិតតលិែត្ន្ទះឯង ។ 
 ត្ៅទីបុំផុតជិតនពិាវ ន ត្ន្ទះរពះរទង់ញាណរទង់របឹងតរបង 
 មានរពះបនទូលផ្កត ុំចាស់តទង យ៉ាងខលីត្ររតលងដូត្ចនះថ្វ ។ 
 សងាខ រទុំងឡាយមិនត្ទៀងទត់ ត្រីតមានត្ហយីបាត់ជាធមមត្ថ 
 ចូរអនរទុំងឡាយរគប់កាយា ពិចារណាត្រឿងៗរុុំត្ភលចត្ឡយី ។ 
 ចូរញុាុំងត្សចរតីមិនរបមាទ ឱយបរបូិណ៌សាែ តរុុំរត្នតយី 
 រុុំត្ធវសរបតហសណាអនរត្អយី ត្យងីនិពាវ នត្ហយីតឡូវណា ។ 
 រទង់រត្ថស់បុ៉ត្ណណះរពះរទង់ញាណ តលងមានរពះពុទធដីកា 
 រទង់រ ុំពឹង្នដ៏ត្ថលថ្វល  ចូលមោនិពាវ នរោត្ន្ទះត្ោង ។ 
 ខញុ ុំសូមរកាបថ្វវ យបងគុំត្សាម ះ ចុំត្ពាះរពះមានបុណយរនលង 
 រពមទុំងពារយត្ៅបុំផុតផង តដលរពះជាចបងផ្កត ុំត្ន្ទះណា ។ 
 សូមអានសិងេតដលត្រីតព ី ការខុំសុំភីតថលងពណ៌ន្ទ 
 ពីរពះបចឆិមវាចា ជាបាវចន្ទត្ៅបតតម  ។ 
 សូមសុខសសួតីសនតភិាព ត្រីតមានត្រៀងោបដល់ខលួនខញុ ុំ 
 និងអស់ត្លារអនរតដលបានខុំ សូរតសាត ប់ត្នះរុុំអារ់លនត្ឡយី។ 
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ដ្ឋក់អាយសុង្ខខ រ-បរនិោិា ន 

 អាកាសរតជារ់ធាល រ់ជុំត្ន្ទរ ត្ថមតរពរទរឹហូរសូររងុំ 
 រសត្ណាះវាលតរសតខកាែ ត់យុំ តម៉ឪត្ៅជុុំសុខសបាយ  ។ 
 ត្ថងត្ហយីនិងយប់រនលងត្ៅ បនេល់ទុរត្ៅត្រឿងទុំងឡាយ 
 អនរសាត ប់បាត់បង់ទុំងរូបកាយ អនររស់ខវល់លវ យជាធមមត្ថ ។ 
 អងគរពះរទង់ញាណមានត្តជៈ សតមតងរបាប់រពះអាននទថ្វ 
 រត្ទះតដលចាស់បរត្ៅណា ត្ៅបានត្ដាយសារអបឫសេ ី ។ 
 តថ្វគតចាស់រោុំរោត្ហយី មាន លអាននទត្អីយមានមាុំអ ី
 ដូចរត្ទះចាស់អបឫសេ ី វសាឆ្ងន ុំថមីតប៉តសិបត្ហយី ។ 
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 ត្រកាយរពះអាននទរទង់ត្ចញផុត ពីរពះសមពុទធមិនយូរត្ឡយី 
 ត្រកាយភតតោរត្ថងរតង់ត្ហយី មារមិនរត្នតយីោល់រពះសាសាត  ។ 
 ឆ្ងន ុំមាញ់តខមាឃត្ថងអាទិតយ ត្ពញបូណ៌មីពតិត្ថងត្ន្ទះណា 
 រពះអងគរទង់ដារ់អាយុសងាខ រ ចុំត្ពាះមុខមាររោត្ន្ទះឯង ។ 
 ត្ៅន្ទបាវាត្ចតិយ តរបរត្វលាលីត្រតត្ន្ទះឯង 
 រត្ររីរធរណីរគប់រតនលង ផគរលាន់លវ ន់តខវងខទរអាកាស ។ 
 ត្រកាយមរភរិខុជួបជុុំោន  អងគរពះភគវារទង់បានរត្ថស់ 
 សតមតងោថ្វអសាច រយណាស់ រ ុំឭរយ៉ាងចាស់រត្ថស់ឱវាទ ។ 
 រទង់បានរត្ថស់ថ្វសងាខ រទុំងឡាយ តតងតតអនតោយវនិ្ទសខូចលត  
 ចូលអនរទុំងឡាយរុុំបីរបមាទ របឹងតរបងសងាខ តឱយសត្រមចការ។ 
 ភាជន៍តដលសមូនឆ្ងន ុំដុំដុតត្ដាយដ ី តូចរតីធុំរតីត្លឆែិនយ៉ាងណា 
 ចុងត្រកាយរតមងតតងតតមានររិយិា តបរធាល យជាធមមត្ថត្នះជាការពិត។ 
 យ៉ាងណាជីវតិសពវសតវនិររ ត្រមងចាស់មានររពាលឬបណឍិ ត 
 ចុងត្រកាយរតមងតតសាល ប់ពិត បាត់បង់ជីវតិរ៏យ៉ាងត្ន្ទះតដរ ។ 
 ជីវតិតថ្វគតមានរបមាណតិច ត្ោរពពារយត្ពចន៍តតត្គចតរតរប 
 ពីត្ថងត្នះត្ៅត្ៅរតឹមបីតខ តថ្វគតរតូវតតបរនិិពាវ ន ។ 
 បីតខរនលងយ៉ាងរហ័ស         តសនត្សារសាត យណាស់រពះរទង់ញាណ 
 ត្វលាជិនភលឺរទង់ចូល្ន ត្ហយីចូលនិពាវ នរណាត លត្រព ។ 
 រនុងតខពសិាខត្ថងអងាគ ររ ឆ្ងន ុំមាញ់ត្វលាចុងោរត ី
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 ត្ថងដប់របាុំបីត្រីតត្ពញបូណ៌ម ី បរស័ិទរបរសរសីជុុំត្រតៀបរត្ថ ។ 
 ទីរទង់និពាវ នត្ន្ទះត្ថុំងត្ៅ តរបរផលូវត្ៅរររងរុសិន្ទោ 
 ោ ុំងភនុំមួយគួរសាលរពរឹា មានផ្កទ ុំងសិលាត្ៅចត្ន្ទល ះ ។ 
 រុុំថ្វត្ឡយីមនុត្សាយត្សាកា សូមបតី្ទវត្ថសាថ នទុំងអស់ 
 យុំត្សារត្បាររបាណសាត យរសត្ណាះ លាន់រត្ររីរអស់ភពតផនដី ។ 
 ទីរទង់និពាវ នត្ន្ទះតឡូវ មានសតូបត្ថុំងត្ៅលែរបិមរបយិ 
 សមាគ ល់ទីតដលរពះជនិរស ី និពាវ នត្លដីីរុសនិ្ទោ  ។ 
 រនុងសតូបមានរពះបដមិាថម រសាងយ៉ាងលែគួររជះថ្វល  
 តុំណាងរពះសពរពះសាសាត  សតូរសតងឹកាយាតសនអាសូរ ។ 
 អនរត្ៅដល់ពិតចិតតដតិជាប់ ត្ឃញីដូចរពះសពត្ៅរជត្ងា 
 មានសបង់ចីវរថ្វវ យផ្កល ស់បតូរ ទឹរត្នរត្ថហូរនឹងរពះអងគ ។ 
 នឹរោរ់ដូចជាត្ៅថមីៗ នឹររពះជិនរសីត្របាសត្រសាចរសង់ 
 នឹរដល់រពះធម៌ដ៏លែផូរផង់ នឹរទុំងពញរះសងគសាវរ័ ។ 
 ចាប់ត្ថុំងអុំពីត្ថងត្នះត្ៅ សូមត្ដីរត្ថមផលូវរពះអរយិៈ 
 ត្រកាមមលប់រពះធម៌ដ៏រតជារ់ ផុតពីអន្ទទ រ់ត្នពរួមារ  ។ 
 សូមឱយត្លារអនរបានសូធយសាត ប់ របវតតិសារសពទរពះភគវា 
 បានសុខចត្រមីនរគប់ៗោន  រុុំបីឃ្លល តឃ្លល រោណាត្ឡយី ។ 

សូមអនុត្មាទន្ទ!!! 
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បទគនះោលត្ពះអងគបរនិិោា ន 
 ដុំណលកាលអងគរពះរទង់ញាណ យាងចូលនិពាវ នមានររមតិ 
 ត្រកាមត្ដីមោ ុំងភនុំត្រពជុុំជតិ បរស័ិទមូលមតិតត្ពញត្រតៀបរត្ថ ។ 
 ត្ៅត្ថងអងាគ ររ១៥ត្រតី រនុងត្ខនីតវសិាខតខត្មសា 
 ឆ្ងន ុំមាញ់បចចស័រយាមអងាគ ររ ត្វលារពឹររពាងសាវ ងរសម ី ។ 
 ត្ថោត្ថរៈទុំងចាស់ត្រមង ត្លីរតលងតតអងគអរហនតត្ថល 
 ត្ពលត្ន្ទះវាត្យាយប់ត្ពរត្ររ សាត យរពះជិនរសីរគប់ោន  ។ 
 ខលះសាត យធាល ប់សាត ប់ចាប់ឱវាទ ខលះសាត បបណិឍ បាតត្ថមធមមត្ថ 
 ខលះសាត យធាល ប់សាង ប់ធម៌ត្ទសន្ទ រគប់ោន ទុំងអស់ោម នត្សសសល់។ 
 រនុងត្រពសាលវន័លន់រ ុំពង គឹររងទុំងអស់សពវសរល 
 ផ្កា ោ ុំងជរមរះរជរះជាផល ថ្វវ យដល់រពះមុនិនទពនិត្លាកា ។ 
 លុះដល់រោត្រកាយរពះអាននទ និមនតបណិឍ បាតត្ថមធមមត្ថ 
 អនររសរររសីរបរសទុំងអស់ោន  វន្ទទ បងគុំយុំសួរសពវ  ។ 
 បពិរតត្លារមាច ស់ត្ ម្ ះអាននទ ចុះអងគអរហនតរពះចមភព 
 បាត់អងគសាសាត ទុំងត្ថងយប់ ចមភពត្តីត្សតចយាងត្ៅណា? ។ 
 ត្យងីខញុ ុំធាល ប់ត្ឃញីត្លារមាច ស់ ជាមួយនឹងរពះសពវត្វលា 
 ត្ថងត្នះបាត់អងគរពះឈនះមារ មិនត្ឃញីសាសាត ត្សតចយាងមរ ។ 
 អាននទមនិទន់ទន់រពះទ័យ ឮអស់របរសរសសីតីសួរររ 
 អងគរពះសាសាត មនិត្ឃញីមរ អាននទយរហតថខទប់ភរត្ថ ។ 
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 ត្រពាះអីសត្មតចរពះរទង់ញាណ ត្សតចចូលនិពាវ នត្ៅត្ហយីណា 
 បានជាបាត់អងគរពះសាសាត  ត្ឃញីតតអាត្ថម ត្ៅមាន រ់ឯង ។ 
 ត្ញាមត្អីយរមមកាចរបស់ត្យងី ឱយត្យងីរពាត់របាស់រពះត្ចាមត្ៅ 
 ចាប់ត្ដីមពីត្ថងត្នះតត្ៅ ត្យងីរតូវត្រីតទុរខរគប់ៗោន  ។ 

សគំណាកត្ពះអាននទ 
 កាលអងគសត្មតចរពះមានបុណយ រទង់មានរពះជនម៨០គត់ 
 រពះអងគរទង់យាងត្ៅរុំណត់ រ ុំលត់ខនធចូលរពះនិពាវ ន ។ 
 ត្ៅឯនគររុសិន្ទោ ដ៏លែត្សាភារនុងបទាន 
 ត្រកាមគូសាលរពឹរេសលឹរត្យានយាន ជារពះបទានមលលរេរត ។ 
 ខណៈត្ន្ទះឯងរពះអាននទ អនុជភគវនតបានរបណិប័តន៍ 
 អងគរពះសមពុទធត្ដាយមធយត័ រទង់ត្សាកាកាត ត់ដូត្ចនះថ្វ ។ 
 អស់ឱរពះត្រៀមចមត្រតភព ត្មតចត្សតចរបារពធរពះចិន្ទត  
 ថ្វនឹងនិពាវ នត្ថងត្នះណា ឱយសាវការុំរពារបាណ  ។ 
 ឱយខញុ ុំអាននទអាន្ទថ្វ លនត្ឃញីភក្រ្ត្ថត រពះរទង់ញាណ 
 លនសាត ប់រពះធម៌ជាធមមយាន ដ៏មានរសពិតតតផទឹមប ី ។ 
 លនបានរតងរត្ថប់សាត ប់ឱវាទ ពីត្ោះត្លីសលន តដូចរបររត ី
 លនរត្ថច់បណិឍ បាតត្ថមជិនរសី លនសតីរកាបទូលរពះសាសាត  ។ 
 អាននទខញុ ុំមិនទន់បានសត្រមច អស់រិចចបពវជតិពុទធសាសន្ទ 
 តឡូវត្ថងត្នះរពះសាសាត  ត្សតចរទង់រត្ថស់ថ្វចូលនពិាវ ន ។ 
 បពិរតចមមរុដវសុិទធិវងេ គួរតតរទង់គង់រពះធរមាន 
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 យូរត្ៅត្ទៀតណារពះរទង់ញាណ ឱយអាននទបានសត្រមចសិនោ៉ ។ 
 ត្ពលត្ន្ទះសត្មតចរពះភគវនត រទង់ត្លារអាននទត្ដាយពុទធដកីា 
 ថ្វចូលអនរគិតពិចារណា ពីសងាខ ោត្យងីត្នះឯង  ។ 
 អាននទត្អីយកាលរពះោជា ជារពះបតិ្ថត្ជៀងជារ់តសតង 
 អាពាធត្ន្ទះខលួនអាននទឯង      បានត្ឃញីចាស់តទងត្រសចត្ហយីណា។ 
 ត្ពលត្ន្ទះសាវរ័មររុះរុុំ រនុងទីរបជុុំត្រចីនណាស់ណា 
 ត្ៅមុខបរស័ិទទុំងអស់ោន  ឱយរពះោជានពិាវ នត្ៅ  ។ 
 អស់ពួរញាតិវងេ រេរតីរេរត្ថយុំត្សារត្ៅ 
 ត្ដាយសាត យរពះអងគត្ពរណាស់ត្ៅ ចង់ឱយគង់ត្ៅរុុំនិពាវ ន ។ 
 តថ្វគតតថលងរបាប់ញាតកា និងន្ទងពិមាព ឱយបានយល់បាន 
 ត្ដាយធម៌ត្រតលរខណញាណ រ៏បានរបាសចារទុរត្សារត្ហយី។ 
 ឯធម៌ត្រតលរខណ៍គអឺនិចចុំ ទុរខុំអនត្ថត ណាននទត្អីយ 
 ត្បីអនរបានគិតជតិដល់ត្ហយី អនរនិងបានត្សបយីត្សាររសួោន់។ 
 ត្ថមបបនិសេយ័ដ៏រលាណ តដលខលួនអនរបានសាងរគប់រោន់ 
 ត្រកាយត្យងីនិពាវ នជាបន្ទទ ន់ មុខជាអាននទអនរនឹងបាន ។ 
 សត្រមចមគគផលត្ៅត្វលា សងឃសងាគ យន្ទធម៌រលាណ 
 ជាពិតរបារដពុុំខរលន ចូរអនររសាររសានតត្សារចុះណា។ 
 បន្ទទ ប់ពីត្ន្ទះរពះសមពុទធ ជាមរុដរទង់ផ្កែ ររពះវាចា 
 រទង់ត្បីរឱវាទឱយសាវកា រចាឆ ធម៌អាថ៌ជាមយួរទង់ ។ 
 តតត្ពលត្ន្ទះភិរខុបរស័ិទ សមងុំត្សងៀមសាង ត់រគប់រពះអងគ 
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 ត្ភលចសាម រតអីស់ត្រពាះសាត យរទង់ ត្ទីបរទង់មានរពះបនទូលលា ។ 
 ថ្វត្ហភរិខុទុំងឡាយត្អីយ ត្យងីលាអនរត្ហយីទុំងអស់ោន  
 ចូលកាន់និពាវ នឋានត្សាភា ត្វលាត្នះពតិជាពុុំលន  ។ 
 សងាខ រទុំងឡាយពុុំត្ទៀងត្ឡយី ត្រីតត្ហយីវនិ្ទសរគប់ភពឋាន 
 តតមានសងាខ រណាត្ជៀសបាន ខុសចារចិតតសាម នរបស់សតវ ។ 
 ចូរអនរញុាុំងរតីមិនរបមាទ ឱយបរបូិរណ៌សាែ តយ៉ាងមុឺងម៉ាត់ 
 ចិតតណាជាបាបចូររមាច ត់ ចិតតបុណយលែកាត ត់ចូរសមាែ ត ។ 
 រពះវាចាត្នះត្ៅបុំផុត ត្ថលថ្វល បរសុិទធពិតត្លីសលន ត 
 រពះអងគផ្កត ុំទុរជាឱវាទ យ៉ាងខលីលែសាែ តត្ហយីនិពាវ ន ។ 
 ខញុ ុំសូមរកាបថ្វវ យបងគុំត្សាម ះ ចុំត្ពាះរពះវាចាដ៏មាន 
 ខលឹមសារតដលរពះដ៏រទង់ញាណ ផ្កត ុំត្ហយីនិពាវ នត្ន្ទះឯងណា ។ 
 ត្ដាយអនុភាពបុណយរុសល តដលខញុ ុំតមាល់ចិតតបសាហ៍ 
 សូរតតថលងនឹងត្លារអនរសវន្ទ បានរតីសុលចត្រមីនត្ោង ។ 
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បញ្ាពទុធកចិា 
 កាលរពះសមពុទធជាសាសាត  បានរត្ថស់ត្ហយីណារទង់របរពឹតត 
 នូវរិចចធមមត្ថជាពុទធររឹតយ មួយត្ថងត្ទៀងពិតរបាុំត្វលា ។ 
 ១.ត្ពលរពឹរ!រទង់ឱោត រត្ថច់បណិឍ បាតភតតត្ភាជន្ទ 
 ត្របាសត្ថមនសិេយ័ជនរគប់ោន  តដលមានសទធ ថ្វវ យភតតទន ។ 
 ២.ត្ពលរត្សៀលរពះសមពុទធ ជាមរុដត្រតត្លារដ៏រទង់ញាណ 
 សតមតងរពះធម៌ជាធមមយាន របទនដល់ពួរពុទធបរស័ិទ ។ 
 ៣.ត្ពលរពលប់រពះពុទធអងគ របជុុំរពះសងឃរទង់បងាហ ត់ 
 បងាហ ញតណន្ទុំឱយរបតិបតត ិ ត្ថមររឹតយបន្ទទ ត់ធម៌វន័ិយ ។ 
 ៤.ត្ពលអរធារតត្ដាះរបសាន  ត្នពពួរត្ទវត្ថតដលសងេយ័ 
 ចូលមរសារសួររពះចមត្រត រពះអងគតរត្ខឱយយល់បាន ។ 
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 ៥.ត្ពលជតិភលឺរទង់រះិគិត ពិនិតយវាសន្ទសតវរគប់របាណ 
 ត្មីលថ្វសតវណាគួរត្របាសបាន សតវណាគួរលនត្ថមនសិេយ័ ។ 
 រពះពុទធរិចចរបាុំត្នះណា បរមសាត មរុដភពត្ររ 
 ត្សតចរទង់បុំត្ពញោល់យប់ត្ថង ត្ៅត្ថមរពះទ័យដ៏និមល ។ 
 អស់៤៥វសាគត់ តតលល ចត្នឿយហត់រពះកាយពល 
 ឱយតតសពវសតវទុំងសារល បានលុះមគគផលនពិាវ នពតិ ។ 
 ដោបដល់ត្ពលចូលនិពាវ ន ត្ទីបរពះរទង់ញាណលនរបរពឹតត 
 ខញុ ុំសូមត្ោរពរិចចពិសិដឌ តដលរទង់របរពឹតត៥ធមមត្ថ ។ 
 សូមសុខសសួតីជ័យមងគល មានដល់ខលួនខញុ ុំតដលបសាហ៍ 
 សូរតពុទធរិចច៥ត្នះណា និងអនរសវន្ទរគប់ោន ត្នះត្ោង ។ 
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ត្ទងស់រគសើរបដបិរតិបជូា 
 កាលរពះដ៏មានត្ជាគ ផទុ ុំតលងត្រការរនុងបទាន 
 សាលរពឹរេនិងនពិាវ ន ត្ដាយត្សងៀមសងប់ឈប់ត្ររុីះ ។ 
 ត្ពលត្ន្ទះសាលរពរឹេ ផ្កា សនធឹរររីសាគ យសគុះ 
 ត្ោយោយបាចសាចចុះ រជរះបូជារពះភគវនត  ។ 
 ទុំងផ្កា មន្ទទ រវៈ ពីសួគ៌ធាល រ់មររុះោន់ 
 រពមទុំងត្មៅខលឹមចនទន៍ ររសាន ត្ោយពាសត្ពញត្មឃ ។ 
 ត្ទវត្ថរបគុំថ្វវ យ ត្ភលងឮសាយគួរសត្ងវគ 
 សកាា រៈត្រចីនត្ពរ គួរោប់ចិតតជនត្លារិយ  ។ 
 រទង់យល់ត្រគឿងត្ដរដាស ន្ទអាកាសពាសតផនដ ី
 ដូត្ចាន ះរពះជិនរស ី រទង់រត្ថស់របាប់ពុទធបរស័ិទ ។ 
 ថ្វត្ហអាននទត្អីយ ត្ទពទុំងឡាយបានរបណិបតន៍ 
 ត្ដាយគញត្រឿងលែត្រចីនកាត ត់ ត្ឃញីជារ់តសតងរនុងត្ពលត្នះ ។ 
 ជាការដ៏បវរ គួរត្រតរអរមនិគួររះិ 
 តតការបូជាត្នះ ត្ៅអាមីសបូជា  ។ 
 មានផលត្រចីនរោន់ត្ប ី តតមិនត្សមនីឹងន្ទុំោន  
 របរពឹតតធម៌ត្សាភា ត្ៅបូជាត្ដាយរបតបិតត ិ ។ 
 គឺពុទធបរស័ិទណា បានសិរាត្ដាយមធយត័ 
 របរពឹតតយ៉ាងមុឺងម៉ាត់ សីលសមាធិបញ្ញដ   ។ 
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 បានត្រៀនធម៌វន័ិយ លែរបត្ពត្ដាយរជះថ្វល  
 ត្ហយីបានកាន់ររា ធម៌វន័ិយត្ន្ទះរតឹមរតង់  ។ 
 ត្ថមពុទធសាសន្ទ លែណាស់ណាមនិត្បាះបង់ 
 ត្ៅបូជាខពស់ខពង់ ត្ោរពអងគតថ្វគត  ។ 
 តបតិត្យងីបានត្ថុំងចិតត របារដពិតជារុំណត់ 
 ត្ថុំងត្ដីមទបីុំផុត ត្ពាធិសតវសាងបារម ី  ។ 
 បុ៉នប៉ងចមលងសតវ ឱយឆលងកាត់ភពទុំងប ី
 ត្ៅអរមឹតបូរ ី ផុតទុរខភ័យត្សារសងារ ។ 
 មិនសាងត្ដីមបបីាន ត្គថ្វវ យទនត្រគឿងសកាា រៈ 
 បូជាយ៉ាងពសិាត រ ត្ដាយអាមិសត្ទអនរត្អីយ ។ 
 អាមិសសបូជា បានផលាត្រចនីតដរត្ហយី 
 បុ៉តនតផលត្ន្ទះត្សបយី មិនត្សមីផលការរបរពតឹត  ។ 
 រពះពុទធសាសន្ទ ត្នតថ្វគតត្នះឋតិ 
 ត្ថរត្ៅបានយូរពតិ ត្ដាយបដិបតតិបូជា  ។ 
 ត្ហតុត្នះពុទធបរស័ិទ អនររបតបិតតិពុទធសាសន្ទ  
 គួរខុំរបឹងបសាហ៍ ត្ធវីបដិបតតិបូជាត្ោង  ។ 
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ចរសុសគំវជនីយដ្ឋា ន 
 រោតដលសត្មតចរពះពុទធអងគ ជិតរទង់និពាវ នឆលងភពត្ររ 
 ត្ន្ទះរពះអាននទបានត្ោរព ទូលរពះចមភពដូត្ចនះថ្វ ។ 
 បពិរតសត្មតចរពះចមត្រត សពវត្ថងរពះអងគរទង់គង់ធរមាន 
 ពួរភិរខុសងឃផងន្ទន្ទ ត្ៅរនុងរោមានត្រចីនរតនលង ។ 
 តតដល់រដូវត្ចញវសា តតងតតយារត្ថរត្ថច់សវះតសវង 
 មរោល់រពះអងគជាគតមតង រគប់ទីរតនលងទុំងឆ្ងង យជតិ ។ 
 តដលជាឱកាសដ៏បវរ ឱយសងឃត្សាម ះសរបានមូលមិតត 
 បានជួបជុុំោន យ៉ាងជិតដតិ និងបានរបរពឹតតធម៌រតូវោន  ។ 
 លុះត្ពលរពះអងគនពិាវ នត្ៅ សងឃត្ៅឯត្រកាយនិងឃ្លល តឃ្លល  
 មិនបានជួបចូលមូលជុុំោន  ដូចជាត្ពលគង់ធរមាត្ៅ ។ 
 ឯអងគសត្មតចរពះមានបុណយ រទង់ឮអាននទទទលួដូត្ចាន ះរូវ 
 ធម៌រទង់សតមតងតថលងរបាប់ផលូវ ឱយបរស័ិទត្ៅត្ធវីទសេន្ទ ។ 
 ថ្វត្រកាយតថ្វគតនិពាវ ន បរស័ិទអនរមានត្សាមនសា 
 គង់តតមានផលូវគួរយារត្ថ ត្ៅត្ធវីទសេន្ទ៤រុំណត់ ។ 
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 ១.គបឺទានលុមពិន ី ជាទីរបសូរតតថ្វគត 
 ២.គឺត្ដីមត្ពាធិ៍ពិតរបារដ ទីតថ្វគតរត្ថស់ដឹងញាណ ។ 
 ៣.គឺជាឋានលែត្ររតលង សតមតងធមមចររជាធមមយាន 
 ៤.គទឺីចូលរពះនិពាវ ន ត្ៅរនុងបទានមលលរេរត ។ 
 ទីសុំត្វជជនយីដាឌ ន ៤ត្ន្ទះន្ទុំបានចតិតសងប់សាត ត់ 
 រជះថ្វល សត្ងវគពន់ត្ពរកាត ត់ ដល់ពុទធបរស័ិទតដលត្ៅដល់ ។ 
 ត្បីពុទធបរស័ិទទុំងឡាយណា មិនបានយារត្ថត្ៅឱយសាគ ល់ 
 មិនបានត្ៅថ្វវ យបងគុំផ្កទ ល់ ត្រពាះរតីទុញទ័លឬយ៉ាងណា ។ 
 រោន់តតសទធ រជះថ្វល ពិត បានបចជូ នចិតតត្សាមនសា 
 ឱយត្ៅត្ោរពយ៉ាងត្ថលថ្វល  ពីឆ្ងង យត្ៅណាយ៉ាងចុំៗ ។ 
 ត្ឆ្ងព ះសុំត្វជជនីយដាឌ ន ទុំង៤ជាឋានដ៏បតតម 
 ត្ន្ទះអាចត្រតីផលរបត្សីរសម ត្ថមចិតតនឹងចុំពុទធគុណត្ោង ។ 

ត្ពះាទ៥ឋាន 
តដលរពះសមាម សមពុទធរទង់របតសិាឌ នទុរ 

 រពះទសពលញាណ ជិតចូលនិពាវ ន រទង់មានត្មត្ថត  
 ររុណាសាយសពវ គនធពវអសុោ រគរឌន្ទគត្ទវត្ថ 
  សតវមនុសេរបរសរសី ។ 
 រទង់ត្របាសរបទន រពះបាទរបាុំឋាន ទុរឱយវនទីយ ៍
 
 រពះបាទមួយរនុង ចមចុងគិរ ី សុវណណមាល ី
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  ជាទីរុំណត់ ។ 
 រពះបាទត្សាភា មួយឋតិត្ៅន្ទ សុវណណបព៌ត 
 មួយឋតិត្ៅន្ទ លងាា របារដ ត្លីភនុំសនមត ិ
  សុមនរូដោប់ ។ 
 រពះបាទសួសត ី មួយត្ៅបូរ ី ត្យានរត្រសចរសាប់ 
 អនរនគររសររ យរទុរសរមាប់ ររត្រឿងរបដាប់ 
  ត្ធវីពុទធបូជា ។ 
 រពះបាទត្សាភ ី មួយឋតិត្ៅទ ី សទឹងនមមទ 
 រពះអងគជាន់ទុរ ត្លីផុតពសុធា ទុរឱយមចាឆ  
  ររួញរកាបអភិវនទ ។ 
 រពះត្រតត្លារន្ទថ ទុរសាន មរពះបាទ របាុំឋានត្សាភ័ណ 
 តុំណាងរពះអងគ ឱយគង់របាុំពាន់ វសារគប់រោន់ 
  ត្ទីបត្សតចនិពាវ ន ។ 
 ឱយអស់ត្យងីខញុ ុំ អភ័ពវត្ពរពុុំ ទន់រពះរទង់ញាណ 
 ទន់តតសាសន្ទ បាទរបាុំឋាន ត្ន្ទះត្សាតពុុំបាន 
  ត្ៅត្ទៀតឱយយល់ ។ 
 សូមររួញរកាបថ្វវ យ បងគុំពីឆ្ងង យ តរមង់ត្ឆ្ងព ះដល់ 
 រពះបាទរបាុំឋាន រលាណនិមល សូមមានមងគល 
  ត្តជៈត្ជាគជ័យ ។ 
 សូមឈនះត្លាត្ភា ត្ទត្សាត្មាត្ោ បបរទពចត្រង 
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 ត្រោះថ្វន រ់ទុរខត្សារ ទុំងត្ោគត្ពៀរភ័យ សូមសុខសពវត្ថងចនទ
  ត្រៀងោប់ត្ៅត្ោង ។ 

នឹងត្សុកត្ពះណាស ់
 នឹររសរររពះណាស់មាច ស់ត្ថលត្អីយ នឹងមិនត្ភលចត្ឡយីត្រកាយពីបាន 
 ត្ៅថ្វវ យបងគុំទីត្ថាីនថ្វា ន សុំត្វជជយនីយដាឌ នបនួរតនលង ។ 
 ទុំងត្ពលត្បីរតភនរទុំងត្ពលត្ធមច នឹងត្ឃញីជានិចចតតមាន រ់ឯង  
 នឹរអស់សពវឋានរពះអងគតតង និមនតលវ ត់តខវងគង់ត្របីរបាស់ ។ 
 នឹរលល ុំងជាងត្គពុទធគយា តដលរពះភគវាធាល ប់បានរត្ថស់ 
 មោត្ពាធិ៍ភសតុត្ថងបញ្ញជ រ់ចាស់ ឱយនឹរលល ុំងណាស់ត្រៀងោល់ត្ថង ។ 
 រចួត្ទីបនឹរដល់្បនដាឌ ន និងទីនពិាវ នរពះចមត្ថល 
 ត្សតចយាងត្ៅត្ពលបចចូសសម័យ រសររត្ពញបរមីតខពសិាខ ។ 
 រចួត្ហយីចិតតនឹងត្ៅរតនលង រពះអងគសតមតងរពះធមមចរា 
 រុំត្ណីតរពះធម៌រពះសងឃជារ់ ត្របាសអងគសាវរ័បចច វគគីយ ៍ ។ 
 ឯទីរបសូរតដ៏អសាច រយ តនទរពហមត្ទវត្ថមនុសេមូលមីរ 
 ចាុំថ្វវ យបងគុំរពះមុន ី ទុំងមោរបថឹពីរ៏រចជួយ ។ 
 ត្រតរអរទទលួរពះមានបុណយ ត្របាសសតវរគប់ជាន់បាត់ទុររពួយ 
 រនុងត្លារមានតតរពះអងគមួយ ជាទីពឹងជួយលុះអមតៈ ។ 
 រចួបានអនុត្មាទន្ទនឹរដល់ មោបុណយរុសលរពះរសេបៈ 
 ទូលពុទធបាទត្ថលត្លីសិរសៈ ត្ោរពត្សាម ះសម័រគតតគណន្ទ ។ 
 រចួនឹងដល់គុណរពះអរយិសងឃ ត្លារបានចងររងសងាគ យន្ទ 
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 រពះធម៌វន័ិយត្ថលមហមិា ឱយត្យងីោល់ោន របតិបតតតិ្ថម ។ 
 ខុំកាត់ពីឆ្ងង យថ្វវ យបងគុំ តតសាង ត់រជងុំត្ឃញីតតសាន ម 
 សល់តតទីត្រពវតតអាោម ចិតតរតិដតិដាមនរឹរពះពុទធ ។ 
 អនរខលះរទុំបានត្ៅត្ថមធមមត្ថ អនរខលះត្សាកាយុំរនធត់ 
 សាត យមនិបានជបួរពះសុគត រពះទ័យបរសុិទធសាែ តផូរផង់ ។ 
 តតត្ទះមនិទន់បានជួបរត ី រ៏ពុទធវន័ិយត្ៅរតចង់ 
 ត្បីពាយាមត្រៀងត្ដាយផចិតផចង់ អរយិមគគន្ទុំរតង់ត្ៅជបួរពះ ។ 
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ទំនួញអនកមានគណុ 
 មាត យឪពុររងទុរខរនុងនររត្របត ត្ដីមត្ហតុចចិច ឹមរូនរបរសរស ី
 បីបមថ្វន រ់ថនមមហូបចុំណី ត្ដាយចិតតត្មរតីរតីររុណា ។ 
 ដឹងបាបត្វោមានត្ពៀរពិត តតចិតតគុំនិតតតត្មត្ថត  
 សមាល ប់សពវសតវត្ធវីអាោរ ចិចច ឹមបុរតភាញ សងួនពិស ី។ 
 ត្ហតុតតត្មាហ៍បាុំងជញ្ញជ ុំងបិទ បុណយបាបតលងគិតតលងភិតភ័យ 
 សនេុំតតរទពយរនុងត្លារិយ ផតល់រូនរបរសរសីសុខត្រេមរានត។ 
 ខលួនចាស់ជោជិតមរណៈ ចិតតជាប់ជុំពារ់រូនធនធាន 
 ចាត់តចងតចរត្ៅរូនឱយមាន មចចុរុរោនផ្កត ច់សងាខ រ  ។ 
 រមមចងជីវន័បន្ទទ ន់ត្ៅ ធាល រ់រនុងរត្តត រងទុកាខ  
 ត្រសរឃ្លល នោប់លានតសនជាត្ថ ោម នរូនត្ៅណានងឹជួយបាន ។ 
 ឱុះឱ!អនិចាច ខលួនអញត្អយី រងទុរខតតត្សបយីោល់ោរត ី
 ទនទឹងផលូវត្ៅរូនរបរសរស ី តររងត្ធវីបុណយអវបីទទិសឱយ ។ 
 ត្ថងតខឆ្ងន ុំចាស់ផ្កល ស់ផុតត្ៅ សល់ត្ៅតខត្ថងត្ពលឆ្ងន ុំត្រកាយ 
 តររងត្គនឹរត្ឃញីបទទសិឱយ ត្សាយត្សារលុះខលួនសូនយជន្ទម  ។ 
 រ៏ោម នរូនណាត្ៅណាគតិ ត្គោម នគុំនតិគិតោល់ោន  
 ត្គសុខសបាយឯងទុកាខ  តខណាឆ្ងន ុំណារចួទុរខបាន ។ 
(ដូត្ចនះរូនត្ៅទុំងអស់គរួខុំរបងឹ គតិរ ុំត្ពត្ធវបុីណយភជុ ុំបណិឍ ឱយបានរគប់ៗោន ) 
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ទំនួញគត្បរ 
ត្ពាល 
 បពិរតអស់ត្លារសបបុរស ត្រមងចាស់ទុំងអស់ត្ទះរបរសរសី 
 តខភជុ ុំដារ់បណិឍ រនុងឆ្ងន ុំថម ី គួរគិតលរត្លត្ៅវតតវ៉ា  ។ 
 រុុំពួនសុំងុំត្ៅតតផទះ រុុំត្ដីរត្ផតសផ្កត សត្រពលីហុោឺ  
 បុណយទនមិនត្ធវីត្ដីរតតផរឹរសា តរសរត្ជរឡូឡាត្ផែលីដល់ត្គ ។ 
 ត្ហតុត្នះខញុ ុំសូមជូនដុំណឹង គួរតតខុំរបឹងគិតរះិត្រ 
 ត្ៅវតតោប់បារតជាមួយត្គ រុុំត្ៅទុំត្នរតតបានការ  ។ 
សូរត 
 តម៉រស់ត្ៅរបឹងត្រពាះរូន ដល់ជីវតិសូនយរេយ័សងាខ រ 
 មិនដឹងថ្វត្ៅត្រីតត្ៅទីណា ជាមនុសេត្ទវត្ថឬជាត្របត ។ 
 ត្បីត្រីតជាមនុសេឬត្ទវត្ថ របត្សីរត្ថលថ្វល ត្រពាះសាគ ល់ត្ហតុ 
 លល ចណាស់តតធាល រ់ត្ៅឋានត្របត បារ់ត្ពាះររតហតអត់អាោរ ។ 
 សុីតតខទុះ្មនងិលាមរ រូបោងអារររ់គួរអនិចាច  
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 ត្សាយទុរខវរឹវរងត្លល ចផា មិនដឹងត្ថងណាបានរសាររសានត។ 
 ត្នះត្ហយីគរឺមមចចិច ឹមរូន ត្វទន្ទន្ទុំខលួនឱយរ ុំលន 
 រងទុរខមនិសុខសន្ទត ន រូនត្ៅបុ៉ន្ទម នរតូវដងឹខលួន ។ 
 តឡូវភរទបទតខភជុ ុំបណិឍ  ត្របតត្ដីរទួញយុំត្រពាះនរឹរូន 
 យមបាលត្ដាះតលងឱយរចួខលួន ត្ៅររត្ថដូចរូនរបពនធ  ។ 
 អនិចាច គួរឱយអាសូរត្ពរ តរបហូរទឹរតភនររងទុរខធងន់ 
 ត្ដីររររគប់វតតរគប់តុំបន់ មិនត្ឃញីមានរូនរបពនធណា ។ 
 ត្ឃញីពួរញាតិត្គត្របតដត្ទ ត្គបានលរត្លត្សបៀងអាោរ 
 នុំតនរបាយទឹរជូនដូនត្ថ បរតិ្ភាគរគប់ោន តឆែតសាប់សាល់ ។ 
 អនេមនុំទនដារ់តមាល់ សុំពះជូនដល់ត្ដាយរជះថ្វល  
 ឈប់ត្សលះរតឹមត្នះពីត្ដមីត្ហតុ សតីពីពួរត្របតតដលរុំរពា 
 យុំត្សារត្បារខលួនតរបរវោិរ រងទុរខត្លល ចផាជាអត្នរ ។ 
 យរត្ដគរ់រទងយុំរទត្ោរ គួរឱយអាសូរជាពន់ត្ពរ 
 កាលត្ៅជាមនុសេខុំទូលតររ យប់ត្ថងោម នត្ដរត្រពាះបុរតភាង  ។ 
 តឡូវធាល រ់ខលួនត្ៅជាត្របត រូនបានសុីតឆែតតតនរឹន្ទ  
 ឱខលួនខញុ ុំត្អីយរមមត្វទន្ទ រុំរពាត្លល ចផាឈចុឺរចាប់ ។ 
ត្ពាល 
 ត្ហតុត្នះគួរតតនឹងសត្ងវគ អាសូរត្របតត្ពរត្ដរផ្កង ផ្កា ប់ 
 តរសរឃ្លល នលល ុំងណាស់ត្សទីរតតសាល ប់ ត្រៀបោប់សាសពវយុំទញួថ្វ ។ 
 ឱរូនសមាល ញ់មាសឪពុរ រូបឪរងទុរខត្រពាះបុរតភាង  
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 តឡូវបាត់រូនត្តីត្ៅណា មិនត្ឃញីបុរត្ថមរត្ធវបុីណយ ។ 
 អនរដឹងឬត្ទថ្វឪពុរសាល ប់ត្ៅ ត្សាយទុរខត្រពាះរូបរូន 
 ោ៊នសមាល ប់សតវឱយបាត់សូនយ ឱយតតរូបរូនបានសុខសានត ។ 
 តឡូវផលរមមត្ថមមរផតល់ ត្រីតអរុសលពុុំតដលរានត 
 ោប់មិនអស់ទុរខត្ពញរបាណ ឪមិនតដលបានសុខមតងណា ។ 
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អារាធនាមាកថិកសម្មែងធម៌គទសនាសគងខបទី១ 
 បកាស តមុំ ត្យងីខញុ ុំត្ថុំងចិតតរជះថ្វល  
 សរងួមកាយវាចា ត្ផទៀងត្សាត្ថចាុំសាត ប់ធម៌ ។ 
 ត្ោរពថ្វវ យវន្ទទ  ត្រតរតន្ទតរវបវរ 
 គឺរពះពុទធរពះធម៌ និងរពះសងឃអគគសាវរ័ ។ 
 ត្ហយីសូមអាោធន្ទ ធម៌ត្ទសន្ទត្ដាយចតិតសម័រគ 
 ត្សាម ះត្ឆ្ងព ះអរយិមគគ អរយិផលរពះនពិាវ ន  ។ 
 បពិរតរពះររុណា សូមត្មត្ថត ត្របាសរបទន 
 ធម៌ត្ទសន្ទទូន្ទម ន ដល់ត្យងីខញុ ុំទុំងអស់ោន  ។ 
 ឱយបានជាពូជបុណយ និងជាគុណត្រតីបញ្ញដ  
 ត្រពាះសាត ប់ធម៌ត្ទសន្ទ រពះររណុារោត្ន្ទះត្ោង ។ 

អារាធនាធមាកថកិសម្មែងត្ពះធម៌គទសនាទី២ 
 អស់ត្លារទុំងរបរសរស ី គួរគបបសីាត ប់ត្ទសន្ទ 
 សាត ប់ត្ហយីត្រតីបញ្ញដ  ត្ទីបរជះថ្វល ភលឺរនុងចិតត  ។ 
 ចូរត្លាររុុំនិយាយ រុុំោយមាយត្ធាល យគុំនិត 
 ត្ធវីឱយអនរត្ៅជិត សាត ប់ធម៌ពិតត្រតីត្ៅហមង ។ 
 ត្បីត្ោយចុរត្ជីងត្ដ គួរលរត្លតរមង់ខនង 
 រុុំជតជរត្ឆលយីឆលង ឱយអនរផងលនសាត ប់ធម៌ ។ 
 ធមមត្ថមនុសេគរថលង់ លវ រ់ខវិនខវង់ោម នបានលែ 
 ត្រពាះតតរបមាថធម៌ ជាតិត្នះររត្ទីបឮចាស់ ។ 
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 អនរត្រីតរនុងអបាយ ត្រពាះោយមាយរនុងធម៌រពះ 
 មិនយល់សាគ ល់ធម៌ចាស់ ត្ទីបត្រីតចាស់រនុងភពឋាន ។ 
 អនរសាត ប់របរងរបយត័ន ត្មាហៈលច ត់ពសីន្ទត ន 
 អានិសងឃនិងត្រតីមាន ដល់អនរបានសាត ប់ធម៌ត្ោង ។ 

ោកយត្បោសមនសុសអារាធនាធមាកថិកគទសនា 
 អហុំ រមីាច ស់ សូមឱកាសរកាបរបណិបតន៍ 
 ដល់អស់ពុទធបរស័ិទ តដលលះបង់កាត់រតរីងវល់ ។ 
 ត្ហយីមររបជុុំោន  ត្រពាះរបាថ្វន យល់រុសល 
 ត្ហតុត្នះសូមតមាល់ ត្ថុំងចិតតសាត ប់ធម៌ត្ទសន្ទ ។ 
 ត្ដីមបជីាការបុណយ និងជាគុណត្រចនីណាស់ណា 
 អុំណាចសាត ប់ត្ទសន្ទ ត្ទីបរជះថ្វល រនុងសន្ទត ន ។ 
 សូមត្ថុំងចិតតឱយសាែ ត ខញុ ុំអាោធន្ទថ្វា ន 
 និមនតត្លារនិទន ត្ទសន្ទទូន្ទម នត្យងីោល់ោន  ។ 
 ត្ហតុត្នះសូមបរស័ិទ តដលរបណិបតន៍ោល់ត្រតៀបរត្ថ 
 រុុំត្ពាលរុុំចរចា និយាយោន តបរមុខត្រកាយ ។ 
 សូមត្ថុំងត្ៅសញ្ញដ  ត្ផទៀងត្សាត្ថរុុំបីត្ធាល យ 
 ត្ទីបនឹងបានផលត្សាយ អានិសងេរបាុំរបការ ។ 

អារាធនាគទសនា 
 ត្ហសាធុជនទុំងរបរសរស ី គបបរីតង់រត្ថប់សាត ប់ធម៌ត្ទសន្ទ 
 ត្បីបានសាត ប់ត្ហយីត្រីតបញ្ញដ  រងឹរតិរជះថ្វល ភលឺរនុងចិតត  ។ 
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 ចូរអនរសរងួមរុុំនិយាយ ត្ធវីឱយោយមាយត្ធាល យគុំនិត 
 ពិបាររតត្ចៀរអនរត្ៅជិត ត្គសាត ប់ធម៌ពិតត្រីតត្ៅហមង ។ 
 ត្បីត្ោយរសពន់ចុរត្ដត្ជងី គួរត្យងីថយត្ៅតរមង់ខនង 
 រុុំនិយាយោន ឮត្ឆលីយឆលង អនរផងត្នឿយណាយអនតោយធម៌។ 
 ត្រីតត្ៅជាតមុិខមនុសេគថលង់ តភនរលវ រ់ខវនិខវង់លងិតលងង់ត្មម  
 គួរត្យងីត្កាតលល ចតត្រៀងត្ៅ រុុំឱយហមងត្ៅដល់អនរសាត ប់ ។ 
 សាត យត្អីយតសនសាត យជាតិរុំត្ណីត មិនគួរមរត្រីតត្ហយីមានសាល ប់ 
 សាម នថ្វរស់យូរត្ៅជាឆ្ងប់ ត្កាតមិនរបញាប់សាត ប់ត្ទសន្ទ ។ 
 មិនសាត ប់មិនសនិទធសាន រ់រនុងធម៌ ររត្អីយតសនររត្ពញអសាច រយ 
 មិនសាត ប់រសជាតធិម៌ត្ថលថ្វល  រូបត្រីតមរណាមោអភ័ពវ ។ 
 ត្រីតត្ៅជាតមុិខទុរខតតឃ្លល ត របាុំពីររយជាតិតតឃ្លល តអវ ី
 រតត្ចៀរតណនសលុងដូចតផនដ ី ោម នដឹងអវីៗតតចត្ន្ទល ះត្ោង ។ 

សរគសើរគទសនាម្បបថាទីី១ 
 កាលរពះសាសាត រទង់គង់ត្ៅ តតងបងាហ ញផលូវសតវន្ទន្ទ 
 សតមតងរពះធម៌ោល់ត្វលា ឱសថធមាម ពូតរពិត  ។ 
 ពាបាលអនរឈជឺុំងឺត្របត ផឹរត្លបជាត្ភលតយ៉ាងសរតសិទិធិ 
 ត្នះត្ហយីឱវាទរពះជីវតិ ដូចទឹរអរមិតត្របាសឱយជា ។ 
 តឡូវរពះពុទធនិពាវ នត្ហយី មិនគង់ត្ៅត្ឡយីអងគភគវា 
 បានផ្កត ច់ផតលិអស់នូវខន្ទធ  ត្ចាលវដឋសងារឈប់វលិមរ ។ 
 ដូត្ចនះពរួសតវរតូវងងងឹ អវជិាជ រមួរងឹផតល់ត្សាយត្សារ 
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 អងគុយត្ហយីត្ដរមនិចង់ត្រការ ត្ងីបត្ៅត្ដីរររត្តពីឹងអវ ី ។ 
 បុ៉តនតសុំណាងបានគុណមាច ស់ ជាសាវរ័រពះពុទធជិនរស ី
 ត្ទសន្ទចាស់ៗចុំនសិេយ័ សាគ ល់កាលសម័យត្ចនធមាម  ។ 
 ដាស់ត្តឿនត្យងីខញុ ុំទុំងរបរសរសី ធាល ប់វត្ងវងត្រពគឺត្មាត្ោ 
 ត្ពលបានគុណរពះររុណា បនតសាសន្ទដ៏របត្ព  ។ 
 ពិតជារពះអងគផចង់បសាហ៍ របឹងតរបងសិរាទុំងយប់ត្ថង 
 បួសខុំរសាវរជាវធម៌វន័ិយ រូនរពះចត្ចាមត្រតលែត្មលះត្ទ ។ 
 ពីត្ោះៗណាស់ត្លារត្អីយ លុះត្ពលសាត ប់ត្ហយីោម នងារត្រ 
 ការពារជាត្រចីនទុរទុំត្នរ បានសាត ប់មួយតរគចង់ជួបត្ទៀត ។ 
 ឱុះឱ!រពះគុណរពះររណុា ត្ទះបីពសិាត រតតចត្ងែៀត 
 លុំន្ទុំរពះធម៌មនិត្ឃលៀងឃ្លល ត សូមជួបរគប់ជាតិរពះធម៌ត្ថល ។ 
 សាត យណាស់ៗរស់ធមាម  ញាតិត្ញាមោល់ោន ររីោយត្ររ 
 សូមថ្វវ យបងគុំគុណទុំងប ី សុុំរចួទុរខភ័យឆ្ងប់ដល់ត្រតយី ។ 

សរគសើរគទសនាម្បបថាទីី២ 
 រោន់តតបានឮធម៌ត្ទសន្ទ ខញុ ុំរពះររុណាររីោយត្ររ 
 បុ៉តនតរពះអងគសត្ងខបខល ី តតមានអតថន័យខលមឹសារណាស់ ។ 
 គិតចង់អងវររពះគុណត្ណហី យ តតពុុំោ៊នត្ឡយីណាអងគមាច ស់ 
 ពីត្ោះៗចុំដារ់ចាស់ ត្ថមដីការរពះពុទធតមនពតិ ។ 
 ឱុះឱ!រពះគុណរពះររណុា សាវរ័សាសាត ដ៏របណិត 
 តវរតញររពះធម៌លែវចិិរត បញ្ញហ ជីវតិរបស់សតវ  ។ 



 

ររៀបររៀងរោយៈ ភិក្ខុ អក្ខ ររោវទិរោសលមុនី យិន-រតនសុធាវ ី           128 
 

 រពះធម៌ត្របៀនដូចជាអាជាញ  រតមងកាប់ឆ្ងា រវាយរមាច ត់ 
 រិត្លសតណាហ វនិ្ទសបាត់ រសាយរសាត់រពាត់ពីចតិត ។ 
 សាធុៗរពះគុណត្ណហី យ តឡូវចប់ត្ហយីត្សារសាត យពតិ 
 ឱវាទរពះពុទធញុាុំងសុចរតិ ឱយត្ចះអាណិតគិតត្មត្ថត  ។ 
 មានចិតតអភ័យនងិសត្ន្ទត ស បានត្លីរតលងត្ទសតវន្ទន្ទ 
 ត្នះត្ហយីអុំណាចត្នសទធ  យល់រពះធមាម ពីត្ោះណាស់ ។ 
 ខញុ ុំសូមសមាទនរតនត្រត ទីពឹងោល់ត្ថងយ៉ាងចបងចាស់ 
 រសមីត្ដាយជីវតិគិតរបកាស ជារូនត្ៅរពះលុះអវសាន ។ 

សរគសើរធម ៌
 បពិរតរពះគុណរពះររុណា គង់អាសន្ទដ៏ត្ថានីថ្វា ន 
 សរតិសមរមយទមត្មត្ថត បាន ន្ទុំត្រឿងនិទនតតមានខវះ ។ 
 ឱុះឱ!រពះគុណត្ថលបរសុិទធ ជាសាវរ័ពុទធរពះជាមាច ស់ 
 រទង់ត្របាសរបទនធម៌ចបងចាស់ ត្ថមពុទធដីការពះត្ទសន្ទ ។ 
 ញុាុំងចិតតសន្ទត នសតវន្ទន្ទ តដលមានអវជិាជ និងតណាហ  
 រិត្លសរមួរងឹតតបបមា បានភលឺរជះថ្វល ទុំងរបរសរស ី ។ 
 គឺគុណអានុភាពរពះររុណា រទង់រត្ថស់ត្ទសន្ទត្របាសរបណី 
 ត្ថមពុទធភាសិតបទបាល ី បានជាត្សចរតីត្ដាយបរមតថ ។ 
 តញរត្ដាយសណាឌ នត្ថមថ្វន រ់ធម៌ ធម៌ណាតដលលែមានសងាា ត់ 
 តវរតញរត្ដាយតឡរោម នវបិតត ិ ពីត្ោះត្ពរពតិតតសងេយ័ ។ 
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សរគសើរធម៌គទសនា 
 ត្ហតុតតរពះគុណត្ចះឆ្ងល ស់ត្ឆលៀត ធម៌ណាចត្ងែៀតត្ចះតរត្ខ 
 តញរតចរបានចាស់អស់សងេយ័ បញ្ញដ ទន់ខចគីង់សាត ប់បាន ។ 
 ពីត្ោះសាច់ធម៌ដ៏តបលរៗ ពីត្ោះពន់ត្ពររគប់សន្ទត ន 
 ត្ទះបីអនរលងង់គង់ភាញ រ់របាណ បានរសសាច់ធម៌តផែមត្របៀបោម ន។ 
 ន្ទកាលសត្មតចរពះភគវា ត្សតចគង់ធមាម ត្របាសរបទន 
 រពះធម៌ន្ទុំសតវត្ៅនិពាវ ន ោប់មុឺនតសនលានត្សទីរោម នសល់។ 
 រពះអងគត្របាសសតវសពវសរល បានលុះមគគផលសល់តចិោន  
 ត្មលះកាលសត្មតចរពះភគវនត រនលងរយពាន់ឆ្ងន ុំន្ទន្ទ  ។ 
 ត្ៅតតសាវរ័រពះឈនះមារ ត្ទសន្ទធមាម ពីត្ោះត្ររ 
 មិនតមនសាវរ័អងគឯណា គឺរពះររុណាត្ទសន៍ថមីៗ ។ 
 បចច ប់ឯវ ុំសត្ងខបខល ី ត្យងីខញុ ុំរបរសរសីសាត យណាស់ណា 
 មិនទន់អស់ចតិតនឹងសាច់ធម៌ ចង់ឃ្លត់អងវរមិនោ៊នថ្វ ។ 
 ត្ឃញីត្នឿយរពះកាយរពះររុណា សូមសាធុការចប់ត្សចរត ី
 ហតថខញុ ុំទុំងគូរផចង់របណមយ ត្លីរត្ឡងីបងគុំគុណតរវទុំងប ី ។ 
 រពះពុទធរពះធម៌រពះសងឃត្ថល សូមបានត្សរដូីចរបាថ្វន  
 ខញុ ុំសូមខមាត្ទសទុំងឡាយ តររងឆគងត្ដាយកាយឬវាចា ។ 
 ត្ៅមានត្រោតរោតរនុងធម៌ណា ដូចមានោថ្វចប់ត្ហយីត្ោង 
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ខ្ុំសមូជូនបុណយ 
 ត្ដីមបជីាទុន ទុរត្ៅលងមុន ចូរបានដល់ត្រតីយ 
 បរមសុខ រចួផុតពទុីរខ សាម ញសមុគចិន្ទត  
  តតរនុងជាតិត្នះ ។ 
 សូមមានតរមិះ ដូចន្ទងអមោ បញ្ញដ មុះមុត 
 ដូចសារបុីរតណា ចិតតបរសុិទធថ្វល  ដូចរចច រ់ពិត 
  សូមមានអុំណាច ។ 
 ត្តជៈអង់អាច ដូចរពះជីវតិ ឱយត្គរសឡាញ់ 
 រពមទុំងអាណិត នឹរមួយជីវតិ ជាលីររឹសាន  
  រុុំឱយអស់ឃ្លល ន ។ 
 ឱយសាគ ល់តតមាន ធនធានបរវិារ ដូចជាត្លារយាយ 
 ត្ ម្ ះវសិាល បបដាឌ រសាសន្ទ រពះពុទធត្ោតតម 
  សូមមានរបូោង ។ 
 ត្មីលចុំត្ហៀង ពីត្រកាយរ៏សម មិនទបមិនខពស់ 
 មិនតូចមិនធុំ ត្គសមលឹងចុំ គិតសុុំោប់អាន 
  ត្ៅជិតឬឆ្ងង យ ។ 
 មានរមាល ុំងកាយ ដូចហនុមាន សរតូវទុំងឡាយ 
 ប៉ងរបល័យរបាណ កាល យជារលាណ មិតតចិតតតតមួយ 
  របុីណយរុសល ។ 
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 ចូរត្រីតមានដល់ បងបែូនរូនរមួយ ជាអានិសងេ 
 បបតថមភជុំនួញ ផលលែតតងជួយ           ទុររពួយបាត់ត្ៅត្ោង 
  សូមអនុត្មាទន្ទ ។ 

រមលឹកកគណុត្ពះពទុធ 
 ខញុ ុំសូមរ ុំឭរគុណ សរត្សីរបុណយរពះជិនរស ី

 កាលត្សតចចាប់បដ ិ សនធិត្ផទរពះមាត្ថ  ។ 

 បវររពះរត្ន្ទល ង មាត្ថត្ោងឆ្ងន ុំរកា 

 ន្ទតខអាសាឍណា ត្ថងរពហសបតិ៍ត្ពញបូណ៌ម ី ។ 

 ន្ទកាលត្ពាធសិតវ របសូរតថ្វវ ត់ត្ចញចារខម ី

 ត្ៅរនុងឆ្ងន ុំចត្ន តខវសិាខត្ពញបូណ៌រជះ ។` 

 ត្ថងសុររឯត្ថងរតង់ ខុំតរមង់ចិតតឱយណាស់ 

 ទត្នទញឱយចាុំចាស់ ថ្វវ យបងគុំយរបុណយត្ៅ ។ 

 ន្ទកាលត្ពាធសិតវ ត្សតចរទង់កាត់រពះទ័យគតិ 

 រទង់ត្ចញរពះផនួសពិត ឆ្ងន ុំត្ថ្វះតខអាសាឍត្ោង ។ 

 ត្ថងរពហសបតិ៍សមឋ ី ត្ពញបូណ៌មីជារ់ជាមតង 
 ឱយអស់ទុំងអនរផង ដឹងរុំត្ណីតរពះត្ពាធ ី  ។ 
 ន្ទកាលត្ពាធសិតវ រទង់បានរត្ថស់ឆ្ងន ុំរកា 
 ត្ថងពុធរបារដណា តខវសិាខត្ពញបូណ៌ម ី  ។ 
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 ន្ទកាលត្ពាធញិាណ ចូលនិពាវ នឆ្ងន ុំមាញ់ 
 ន្ទតខវសិាខត្ពញ បូណ៌មីត្ថងអងាគ ររ  ។ 
 រតូវទុំងយាមអងាគ ររ ខុំបសាហ៍សូរតត្រៀនររ 
 ទត្នទញឱយចាុំយរ ថ្វវ យបងគុំបានបុណយណាស់ ។ 
 ត្រពាះត្ហតុដងឹរុំត្ណីត រពះអងគត្រីតត្ន្ទះជារ់ចាស់ 
 ទុំងបួសទុំងបានរត្ថស់ ទុំងចូលរពះនពិាវ នត្ោង ។ 
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កំគណើ រឆពាណណ រងស ី
 ពួរត្យអីនរកាន់សាសន្ទ រតូវដឹងចាស់ថ្វរពះពុទធជនិរសី 

 រទង់មានឆពវណណរងេ ី គឺរពះរសមទីុំងរបាុំមយួពណ៌ ។ 

 ផាយត្ចញពីរពះកាយរទង់ រុងត្រឿងឫទធិរុងរបត្សីរបវរ 

 ត្ឆវៀលឆ្ងវ ត់ត្ឆយីឆ្ងយលែ ទុំងរបាុំមួយពណ៌រសស់ត្សាភា។ 

 រុំត្ណីតត្នរពះរសម ី ត្រីតត្ដាយបារមីត្នរពះភគវា 

 រពះអងគត្ធវីទនតតរុញោ កាលតដលត្ៅជារពះត្ពាធិសតវ ។ 

 រសមីពណ៌ត្ខៀវត្ន្ទះណា              កាលត្ឆាៀលត្នរត្ថត្ដាយរទង់ចិតតកាត់ 

 ឱយទន់ដល់តនទរពាហមណ៍ពិត កាលត្ៅជារេរតន្ទមរសីភិោក្រ្សត។ 

 រសមីពណ៌ត្លឿងភលឺថ្វល  កាលតដលរទង់អារសាច់តផត្ធវមីាស 

 បិទពុទធរូបភលឺឱកាស រពះតនទជាងមាសរទង់វយ័បណឍិ ត។ 

 រសមីពណ៌ររហមត្ន្ទះណា កាលរពះមាត្ថពស់លុំសាល ប់ពតិ 

 បទុមសូ៊បតូរជីវតិ អារត្បះដូងពិតត្ធវថី្វន ុំមាត្ថ ។ 

 រសមីពណ៌សសុទធសាធ កាលរពះបាទត្វសេសនតររេរត្ថ 

 ឱយដុំរសីលែត្សាភា                  ដល់រពាហមណ៍របាថ្វន យរត្ពាធិញាណ។ 

 រសមីពណ៌ដូចត្ជីងហងេ កាលមាត្ថរទង់យរេចាប់យរបាន 

 វទិាធរអារសាច់របាណ ឱយយរេសាមានយសុីបតូរជីវតិ ។ 

 រសមីពណ៌ត្ផលរពណណោយ ត្រីតជាទនាយរទង់ត្សាមបណឍិ ត 

 ឱយទនសាច់្មជីវតិ              ដល់តនទរពាហមណ៍ពិតថ្វអត់អាោរ។ 
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 សរុបរសមីពណ៌ត្ខៀវត្លឿងររហម សហងេបាទរពះចាុំងត្ផលរអសាច រយ 

 រតូវជារបាុំមួយរបការ ទុំងចាស់រុមារចូរចាុំទុរត្អហីយ ។ 

បទសតូ្រគលើកទង់ជយ័ត្ពះពទុធោសនា 

 សូមត្មលីទង់ជ័យឆពវណណរងេ ី តដលមានរសមីភលឺរសស់លែ 

 ត្ខៀវត្លឿងររហមរពមទុំងពណ៌ស ហងេបាទនងិពណ៌ដ៏ភលឺត្ផលរ ។ 

 របត្ទសតូចធុំបានសម័រគសាវ គមន៍ ជុំនុុំោន ត្រចីនអត្នរ 

 រពមយររសមីរពះពុទធគួរត្រតរ របត្សីរពន់ត្ពត្រររនលង  ។ 

 ត្ធវីជាសញ្ញដ ទង់ជ័យសាសន្ទ ត្នរពះសមពុទធធុំចមបង 

 ចូរត្យងីោល់ោន យរចិតតចាុំចង នឹរដល់រពះអងគជាអមាច ស់ ។ 

 ត្ទះជាតិត្ផេងោន រ៏រតូវដឹងថ្វ សុទធសងឹតតជារពះពុទធសាសន៍ 

 រតូវមានសាមគគីទុំងត្រមងទុំងចាស់ របឹងតរបងឱយណាស់រគប់ៗោន  ។ 

 សូមសាសន្ទពុទធថាុ ុំត្ថាីនខពស់ផុត រុងត្រឿងវសុិទធត្ថលថ្វល  

 ត្ហយីមានជ័យត្ជាគផាយត្ពញត្លាកា ត្ដាយជនរជះថ្វល ោប់តសនលាន។ 
 មានចិតតត្សនោត្ោរពបូជា ចុំត្ពាះរពះធម៌ដ៏រលាណ 

 ទុំងមនុសេត្ទពាត ត្សនោរគប់របាណ  របាថ្វន ចង់បានត្សចរតសុីខ ។ 

 ត្យងីត្ខមរជាតិន្ទុំោន ខមីឃ្លម ត កាន់ធម៌នឹងបានផុតទុរខ 

 របួរមួសាមគគីពីត្នះត្ៅមុខ         ត្យងីនងឹបានសុខត្រេមរានតរត្ថណ។ 

 រពមត្រពៀងរបរពតឹតកាន់ធម៌សុចរតិ ត្ឆ្ងព ះត្ៅកាន់ឋាននិពាវ ន 

 ជាទីផុតទុរខបានសុខត្រេមរានត ជាតិត្យងីនងឹបានត្សាយសុល។ 
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ធមានោិម៣០របសត់្ពះពុទធត្គប់ត្ពះអងគ 

សូមរកាបបងគុំ របណមយវន្ទទ  ត្ឆ្ងព ះរពះភគវា ពុទធ បានរត្ថស់ 

ធមមនិយាម ទុំត្នៀមលែលែះ សាមសបិមុខចាស់ ខញុ ុំសូមពណ៌ន្ទ ។ 

មួយរចជួ យភព ជាតិរគប់ចុងត្រកាយ បារមីន្ទុំឱយ ដងត្ពលត្វលា 

រទង់យាងកាន់ត្ផទ សាម រតីលែជា ដឹងខលួនរគប់រោ រនុងគភ៌មាត្ថ   ។ 

ពីរគឺរពះភក្រ្រត វរលរខណ៍រនុងគភ៌ សមងឹសាម ធិ៍រនុងធម៌ បវរកាយា 

រពះភក្រ្រតតបរផទុយ ពីខនងមាត្ថ ត្ឆ្ងព ះត្ផទភលឺថ្វល  មាត្ថរ ុំត្ព ។ 

បីតរយិាបថ ត្នរពះមាត្ថ ត្ពលរគប់មាសា សាសាត ចារត្ផទ 

មាត្ថរទង់ឈរ ខុសរសដីត្ទ របសូតត្ថល ហឫទ័យរជះថ្វល   ។ 

បួនសួនបទាន ទីឋានរបសូរត រនុងត្រពរហូត ត្ឈរីសូតត្ចញផ្កា  

ត្ទវត្ថនឹងមនុសេ  ថ្វវ យសាធុការ ចររវាឡបពវត្ថ ខទ័រលទ រអូ៊អរ ។ 

របាុំរពះរបសូរត ចុះរសតូយាង្ន របាុំពីរជុំោន  ត្ឆ្ងព ះទសិបតតរ 

រតួតរគប់ទសិឋាន កាល ោនបវរ ត្ទីបបានបនត បនលឺសីហន្ទទ ។ 

របាុំមួយរបត្មលី ទតត្មីលនិមិតត ត្ទវទូតបួនពិត ចិតតគិតលះញាត ិ

បុរតត្រីតត្ថងណា ត្ថងត្ន្ទះរទង់ឃ្លល ត  ចិតតតតរវាត យារត្ថសាងផនួស ។ 

របាុំពីរធីត្ោ ផ្កត ច់បតូរពាយាម តតមានទរ់ទម រនុងន្ទមអនរបួស 

រុំណត់ត្វលា មិនអាចតិចហួស របាុំពីរត្ថងត្ន្ទះ នឹងបានរត្ថស់ដងឹ ។ 

របាុំបីមត្ហស ី គង់ត្សាយបាយាស រនុងត្ថងបានរត្ថស់ រទង់ចាស់ទីពឹង 
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បាយាសថ្វសមាស ថ្វវ យរពះត្ថងហនងឹ  កាល យជាបលល័ងា   គង់ត្ថុំងភាវន្ទ  

ត្ៅគល់ត្ពាធិរពឹរេ ន្ទទិសបូព៌ា ត្ទពធីត្ថមារ មររោសាយណ័ហ ៈ។ 

ដប់ោប់ហឫទ័យ អន្ទបាណៈ បររិមមរបចរេ សតិដឹងទន់ 

ខយល់ត្ចញខយល់ចូល ចតិតមូលមិនភ័នត ដុំត្ណីរជវន័ ជាន់ឆលងកាមា ។ 

ដប់មួយ ជុំនួយពីរពះបារម ីផ្កច ញ់មារអរបិយ ៍ រពមទុំងត្សន្ទ 

ពុទធរបវតត ិ រតង់ត្នះអសាច រយ បរស័ិទរជះថ្វល  បាចផ្កា អភិត្សរ ។ 

ដប់ពីរមុនីអងគ រទង់សត្រមចញ្ញដ ណ ត្រតវជិជមាន រទង់ញាណអត្នរ 

ពិសាខបុណណម ី ត្រីតញ្ញដ ណតបលរៗ ត្ពាធិញ្ញដ ណខពស់ឯង រត្ររីរធរណី។ 

ដប់បីរេរតត្ថល គង់រនុងមោឋាន វមុិតតត្រេមរានត អស់ឋានរបាុំពីរ 

សបាត ហ៍ឋានមួយ ត្លីរសទួយឋានទី ត្ចតិយរពះមុន ី របាុំពីររតនលង ។ 

ដប់បួនជួនរពហម ជុុំអាោធន្ទ សូមរពះភគវា យាងរត្ថស់សតមឋង 

រពះធម៌របត្ព វស័ិយសូរយតសង រទង់រពមសតមឋង ត្ដាយរពហមវោិរ ។ 

ដប់របាុំចាុំចាស់ រទង់រត្ថស់ធមមចររ តសបិតនៈ ត្រពមិគទយា 

ឋានត្រតរតនៈ អាសាឡបូជា ត្ថងរពះភគវា សាថ បន្ទរពះសងឃ ។ 

ដប់របាុំមួយរទង់ គង់រត្ថស់ឱវាទ បាដិត្មារខសាែ ងសាែ តឱវាទផូរផង់  

ត្បះដូងរពះធម៌ ពនលឺចតុរងគ ត្ថងត្ន្ទះរតូវចង់ មាឃបុណណម ី ។ 

ដប់របាុំពីររទង់ គង់វតតត្ជតពន ត្របាសដល់មោជននិរនតររ៍បររត ី  
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រទង់យរអរុណ ត្ជតពនសួសត ី ត្ជតពនជិនរស ីអារស័យជានចិច ។ 

ដប់របាុំបីរទង់ សតមតងបដិោរយ យមរៈអសាច រយ និរគនថរត់ត្គច 

ត្ៅរនុងសាវតថ ី របរសរសីមនិតិច ត្នះគឺពុទធរិចច សត្ក្រ្ងាគ ះត្លាកា ។ 

ដប់របាុំបួនរទង់ គង់ឋានត្រតរតឹងេ   រតិះរះិរ ុំពឹង ថលឹងគុណមាត្ថ 

សតមឋងអភិធមម ស័រតិសមអសាច រយ ថ្វវ យរពះមាត្ថ សុលអមតៈ 

ត្មភគឺរពះអងគ រទង់ចារត្ទវត្លារ  ត្សតចយាងចុះមរ  តដនសងាសេៈ 

មោជនត្រចនីពិត  យរចិតតទុរដារ់  បូជាោរវៈ អចលត្ចតិយ ។ 

ត្មភមួយគឺរទង់ គង់រនុងសមាបតត ិ រពះញាណសងប់សាត ត់ លះកាត់ត្លារិយ ៍

អរហតតផល តមាល់របររត ី ឆ្ងប់រតីយូររត ី វស័ិយពុទធញ្ញដ ណ ។ 

ត្មភពីររបត្មីល ត្មីលរគប់ត្វត្នយយ បបនិសេយ័ សពវសតវតដលមាន 

ត្ដាយរពះររណុា សមាបតតញិ្ញដ ណ រតួតសតវត្កាដិលាន  មានពីរវារៈ ។ 

ត្មភបីរទង់ត្ល វន័ិយអាជាញ  បចដតតិសកិាខ  ត្ថមការរជាប់ជារ់ 

មានត្រឿងត្រីតមុន ខូចគុណសាវរ័ មានត្ហតុជារ់លារ់ ត្ទីបដារ់វន័ិយ ។ 

ត្មភបួនអរងនួ ហឫទ័យររណុា ជាតរត្ទសន្ទ សាសាត លរត្ល 

ត្ដីមត្រឿងត្ហតុ បត្ងាីតអតថន័យ ជាតររបត្ព      ត្លត្ថមត្ហតុការណ៍។ 

ត្មភរបាុំរទង់ត្របាស ដល់ពួររពះញាតិ អងគរពះត្លារន្ទថ សតមឋងបាដិោរយ 

រមាច ត់មានៈ រពះញាតិវងា ត្ទីបរត្ថស់ត្ទសន្ទ គមពីរពុទធវងេ ។ 
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ត្មភរបាុំមួយ រទង់គង់ធងន់រនុងធម៌ បរស័ិទណាលែ មានធម៌រទរទង់ 

ត្សតចយាងទទួល រសរះរសលួត្ដាយអងគ ោរវៈផូរផង់ ត្ឆ្ងព ះរតង់រពះធម៌ ។ 

ត្មភរបាុំពីរ រទង់គង់ចាុំវសា ត្ទីបមាននរណា និមនតត្ដាយលែ 

ត្ពលត្ចញវសា មុនយាងត្ចញចរ  រទង់ចត្រមនីពរ រត្ថស់លាអនរត្ន្ទះ ។ 

ត្មភរបាុំបី   រទង់គង់យ៉ាងហមត់ចត់  មុនភតតត្រកាយភតត  ោម នភាល ត់ត្ភលចត្សាះ 

បុំត្ពញពុទធរិចច រគប់យាមទុំងអស់  ពុទធរិចចសត្ក្រ្ងាគ ះ មនុសេនិងត្ទវត្ថ។ 

ត្មភរបាុំបួន រទង់ត្សាយមុំសៈ  រនុងត្ថងរទង់ដថ្វរ់  អនុដាឌ នកាយា 

បិណឍ បាតចុងត្រកាយ  ជាទនត្ថលថ្វល   ត្សាយរសមុំសា  ហឫទ័យបរសុិទធ ។ 

សាមសបិអវសានត រទង់បានចូល្ន មុននឹងនពិាវ ន  ្នត្រចីនបុំផុត 

ត្មភបួនតសនត្កាដ ិសមាបតតបិរសុិទធ រចួត្ហយីរទង់ផុត  រលត់សងាខ រ ។ 

អហុំរខីញុ ុំ បងគុំវន្ទទ  ត្ឆ្ងព ះរពះភគវា រពះធម៌ត្ថលថ្វល  

រពមទុំងរពះសងឃ ផូរផង់សលីា ចិន្ទត លុំអុត រពះពុទធនិយាម ។ 

សូមឱយសពវសតវ បដិបតតតិ្ថមធម៌ សាសន្ទបវរ លែដូចរពះន្ទម 

អរហុំសមាម  ោម នការទរ់ទម រិត្លសរវាម រវាត់សូនយបង់។ 

សូមឱយសាសន្ទ សមាម សមពុទធ បរស័ិទត្មាះមុត រមួចិតតរទរទង់ 

សថិតត្ថរចិរកាល អភិបាលត្ដាយសងឃ រពមត្រពៀងត្សាម ះរតង់ ផចិតផចង់សិកាខ ។ 

សូមមនុសេត្ទវត្ថ មានការត្ោរព ទុំងត្ថងទុំងយប់ រនុងរពះពុទធសាសន្ទ 
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សូមបានសត្រមច ដូចរតីរបាថ្វន  អស់នូវតណាហ  ទុកាខ ចប់ត្ោង ។ 

សរិឱ្ន 

 សិរឱិនលុំត្ទនកាយ ហតថខញុ ុំថ្វវ យបងគុំផចង់ 

 ចិតតត្សាម ះចុំត្ពាះរតង់ អងគរពះមុនិនទពិនត្លាកា ។ 

 កាលរទង់គង់ត្ៅត្ឡយី រពះគុណត្អីយតតងត្មត្ថត  

 ត្របាសសតវមនុសេត្ទវត្ថ ោល់ត្វលាពុុំតដលលន ។ 

 តឡូវរពះពុទធអងគ នឹងរទុំគង់យូរពុុំបាន 

 យាងចូលរពះនពិាវ ន លនទូន្ទម មត្យងីោល់ោន  ។ 

 សាវរ័រពះជាមាច ស់ គង់ត្រចីនណាស់ត្ៅត្រតៀបរត្ថ 

 បាត់តតអងគរពះសាសាត  ពីរោត្ន្ទះលុះតឡូវ  ។ 

 ត្រឿងត្នះតសនវតិ្វគ គួរសត្ងវគត្ពរណាស់រូវ 

 រពះរូបតដលគង់ត្ៅ សតវរតូវពងឹយរនិសេយ័ ។ 

 ត្ពញបូណ៌វសិាល ត្ថងត្នះណារពះមាច ស់ត្ថល 

 របសូរតត្ចញចារខម ី ត្ហយីរេរតត្ថលរទង់បពវជាជ  ។ 

 បានរត្ថស់ត្ពាធិញ្ញដ ណ ចូលនិពាវ នឋានត្សាភា 

 ត្ពញបូណ៌វសិាល មានចរតិ៤ត្ន្ទះឯង  ។ 

 កាលអងគនិពាវ នត្ៅ សាវរ័ត្ៅគិតត្កាតតររង 
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 ត្រៀបត្ធវីត្រគឿងត្ថុំងតតង ោល់ត្វលាពុុំតដលលន ។ 

 មរដល់តឡូវត្នះ ត្យងីខញុ ុំត្នះវន្ទទ រកាប 

 នឹរដល់រពះរទង់ភាព ជាបុចដលាភទន់សាសន្ទ ។ 

 ខញុ ុំបានត្ោរពត្ហយី រពះគុណមាច ស់ត្អីយសូមសចាច  

 ទន់រពះត្មត្តយា រត្ថស់ឯត្រកាយត្ដាយរបត្ព ។ 

 ពារយប៉ងបុំណងណាត់ ពុុំបីភាល ត់ណាមាច ស់ត្ថល 

 សូមទន់រពះត្មត្តយយ រោន់អារស័យត្ៅនិពាវ ន ។ 

បទសរភញ្ញ  

 សូមថ្វវ យបងគុំរពះសមពុទធ របត្សីរបុំផុតរនុងត្លាកា 

 ជារគូត្នមនុសេនិងត្ទពាត  រទង់រត្ថស់ត្ទសន្ទរបត្ៅសតវ ។ 

 ចងែុលឱយត្ដីរផលូវរណាត ល មាោ៌រតកាលអាចរមាច ត់ 

 ទុរខភ័យចត្រងឱយលច យបាត់ អាចកាត់សងាខ រៈទុរខបាន ។ 

 សាសន្ទរពះអងគត្ៅសពវត្ថង សតវមាននិសេយ័ពីបុោណ 

 របឹងត្រៀនរបឹងសាត ប់ត្ចះចាុំបាន កាន់ត្ថមលុំអានបានរតសុីខ ។ 

 តតមានសុខណាត្សមីរតសីងប់ បចច ប់រតឹមសុខឃ្លល តចារទុរខ 

 ត្ថុំងពីត្លារត្នះតត្ៅមុខ រតីសុខនងឹមានត្រពាះធម៌សងប់ ។ 

 ខញុ ុំសូមបងគុំត្ឆ្ងព ះរពះធម៌ រពះសងឃបវរទុំងរគប់សពវ 
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 រមួជាត្រតរត័នគួរត្ោរព ជាមលប់រតជារ់ត្នត្លាកា ។ 

 រពះរូបរពះធាតុត្នរពះពុទធ វសុិទធត្ថងអងគរពះសាសាត  

 សូមគុណត្រតរត័នជួយត្ខមោ ឱយបានសុលតត្រៀងត្ៅ ។ 

នគមា ៨ បទ 

(ធម៌ត្នះសរមាប់សូរតរនុងពធិតី្ធវរីចិចមាឃបូជា នងិវសិាខបូជា) 

 នត្មាអរ ហត្ត្ថសមាម  សមពុទធសេ មត្ហសតិ្ន្ទ 

 សូមថ្វវ យបងគុំត្ឆ្ងព ះរពះអរហនត សមពុទធភគវនតកាលតសវងររធម៌ 

 គឺត្ពាធិញ្ញដ ណរបត្សីរបវរ             បានរត្ថស់ដឹងធម៌ត្ដាយអរយិមគគ។ 

 នត្មាបតត មធមមសេ សាវ កាខ តត្សេ វត្តនធិ 

 សូមថ្វវ យបងគុំរពះធម៌បតតម តដលរពះបរមសមពុទធរទង់សតមតង 

 ត្ដាយរបត្ពពតិរបារដជារ់តសតង រពះធម៌ត្ន្ទះឯងទុររនុងសាសន្ទ។ 

 នត្មាមោ សងឃសាថ ប ិ វសុិទធសិ ីលទដិឌតិ្ន្ទ 

 សូមថ្វវ យបងគុំរពះសងឃរបត្សីរ តដលត្លារបានត្ធវីទដិឌិនិងសលី 

 ឱយបានបរសុិទធផុតចារមនទិល         គទឺិដឌសិីលត្លារសាែ តអស់ត្ហយី។ 

 នត្មា ឱមា តារទធសេ រតតនយ សេសាធុរុំ 

 សូមថ្វវ យបងគុំរបជុុំត្រតរត័ន របារពធត្ដាយបទមានបីរបការ 

 រពះពុទធរពះធម៌រពះសងឃឈនះមារ របត្សីរអសាច រយថលងឹតថលងពុុំបាន ។ 
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 នត្មាឱម កាតសីតេ តសេវតថុ តតយសេប ិ

 សូមថ្វវ យបងគុំភជុ ុំវតថុប ី ពិត្សសពិសីរបត្សីរត្ថាីងថ្វា ន  

 រពះពុទធរពះធម៌រពះសងឃសពវថ្វន ចាត់ជារលាណត្ដាយគុណគួរោប។់ 

 នត្មាការ បបភាត្វន វគិចឆនតុ បបទទវា 

 សូមថ្វវ យបងគុំត្រតរត័នត្សាភា បបរទពន្ទន្ទចូរវនិ្ទសបាត់ 

 ត្ដាយអានុភាពបុណយជួយរមាច ត់ ត្ធវីរតីវបិតតិឱយសាង ត់សូនយត្ៅ ។ 

 នត្មាកាោ នុភាត្វន សុវតថតិ្ោ តុសពវទ 

 សូមថ្វវ យបងគុំត្រតរត័នទុំងប ី សូមសុខសសួតីត្រីតសពវត្វលា 

 ត្ដាយអានុភាពត្ធវីការវន្ទទ  ត្ោរពបូជាត្ឆ្ងព ះរពះត្រតរត័ន ។ 

 នត្មាការសេ ត្តត្ជន វធិមិហតិ្ោ មតិ្តជវា 

 សូមថ្វវ យបងគុំត្រតរត័នត្សាភា ត្តជៈត្ចសាត ចូរមានដល់ខញុ ុំ 

 រនុងពិធរីិចចថ្វវ ត់ថ្វវ យបងគុំ              ត្តជៈបុណយធុំសូមត្រតីមានត្ឡងី។ 
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វិោខបូជា 

  ១. វសិាខបុ ណណមាយុំត្យា ជាត្ត្ថអនត ិមជាតយិា ។ 

  ២. បត្ត្ថត  ច អភសិត្មាព ធ ឹអត្ថ្វបបិ រនិពិវុត្ត្ថ ។ 

  ៣. ត្លាត្រនុ តតត្ោសត្ថថ  ទយាញ្ញដណ នវាសត្យា ។ 

  ៤. ន្ទយត្កាត្មា រខមគគសម ឹតវិធិតថូ បត្ទសត្កា ។ 

  ៥. មោការុ ណិរុំន្ទថុំ មយនតុំស រណុំ គត្ថ ។ 

  ៦. អាមតិ្សហ ិច បូត្ជន្ទត  ធត្មមហបិ ដបិតតយិា ។ 

  ៧. តមន្ទទ ន ិសុនរខតតុំ អភមិងគ លសមមត ិ។ 

តរបថ្វ 

 រអីងគសមពុទធជាមាច ស់ឯណា របត្ពត្ថលថ្វល អសាច រយរនុងត្លារ 

 រនុងជាតិជាតីបុំផុតតតររ អនរណាមានត្ជាគរសមីនឹងរពះអងគ។ 

 តដលរទង់របសូតត្ៅត្រកាមត្ដមីោ ុំង ជាអសាច រយលល ុំងរនុងភពទុំងប ី

 រនុងត្ថងសុររជាពារត្ពញបូណ៌មី តខវសិាខត្នរវាងឆ្ងន ុំច  ។ 

 លុះរពះជនមត្មភរបាុំបួនត្ហយីរ៏ រទង់យាងត្ចញចរត្ៅបពវជាជ  

 រណាត លអរធារតត្ថងត្ពញបុណណមា  តខអាសាធន្ទរវាងឆ្ងន ុំត្ថ្វះ ។ 

 លុះរពះជនមសាមសិបរបាុំរទង់រត្ថស់ ដឹងសពវោម នខវះជាសពវចដូ 

 រនុងត្ថងពុទធពិតជាត្ថងត្ពញបូណ៌ តខពិសាត្លន្ទឆ្ងន ុំរកា  ។ 
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 ត្ហយីជារគូធុំត្លីមនុសេត្ទវត្ថ តតមានសាសាត ដត្ទផទឹមបាន 

 រទង់មានររុណានងិបញ្ញដ ញាណ រជាលត្រៅដូចសាថ នមោសមុរទ។ 

 និងអធារស័យមិនត្រសីមុខមាត់ រទង់យាងន្ទុំសតវរនុងផលូវនពិាវ ន 

 ត្ហយីរទង់សតមតងត្សចរតីទូន្ទម ន បីរបការបានរគប់ពរួបរស័ិទ ។ 

 លុះដល់រពះអងគរពះជនមរុំណត់ តប៉តសិបឆ្ងន ុំគត់រទង់ចូលនិពាវ ន 

 ត្លីតផនថមធុំបតតមត្រេមរានត ត្រកាមត្ដីមោ ុំងតដនរុសនិ្ទោ ។ 

 រនុងត្ថងអងាគ ររត្ពារត្ពញបុណណមា ត្នវសិាលរវាងឆ្ងន ុំមាញ់ 

 ត្យងីខញុ ុំទុំងឡាយមិនមានរុំណាញ់ ត្ជឿត្សាម ះអស់អញរនុងការរុសល។ 

 សូមដល់រពះពុទធរពះអងគតមាល់ រពះទ័យលវ យខវល់ររុណាដល់សតវ 

 អងគត្ន្ទះថ្វជាទីពងឹរបារដ ត្សមីត្ដាយជីវតិតតពងឹដត្ទ ។ 

 ត្ហយីសូមបូជាត្ដាយត្រគឿងរបត្ព ត្ថមពារយបាលីត្ៅថ្វអាមិស 

 នឹងត្ដាយនូវធមមបូជាត្នះ             របតិបតតមិិនខុសរនុងរពះធម៌ត្ឡយី។ 

 ត្យងីខញុ ុំទុំងឡាយឱនកាយថ្វវ យត្ហយី ចិតតពុុំរត្នតីយត្ររបយររបត្យាជន៍ 

 ចុំត្ពាះមគគផលដល់ត្ៅបរត្លារ  សូមឱយមានត្ជាគរគប់ជាតតិ្ៅត្ោង។ 
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ឱ្វាទ១០ោ៉ងរបសធ់នញ្ាយ័ផ្កត នំាងវោិម 

(រនុងត្ថងតដលន្ទងត្ៅត្ៅរសររបត ីរនុងរររងសាវតថ)ី 

 ត្ហរូនសងួនពិស ី ចូររូនរសសីាត ប់ឱយចាុំ 

 ឪពុរនងឹតផតផ្កត ុំ ឱវាទ១០ដូត្ចនះថ្វ  ។ 

 ទី១.ត្ភលីងលងរនុង ចូររូនរបរងណាធតី្ថ 

 រុុំន្ទុំត្ៅត្រតណា ត្រីតបរលិាត្តត ររត្ោយ ។ 

 ត្ភលីងត្ន្ទះគឺរុំហុស ត្សចរតីខុសផងទុំងឡាយ 

 ត្នជនបនីិយាយ មាត យឪពុរត្រមរនងិបត ី ។ 

 រុុំន្ទុំត្ចញត្ៅត្រត មុខជាត្តត ដល់រូនរស ី

 ត្ហរូនសងួនពិស ី រសីចូរចាុំបណាត ុំណា  ។ 

 ទី២.ត្ភលីងលងត្រត ចូររសីត្ពាលរុុំន្ទុំត្ពៀរ 

 ន្ទុំចូលមរត្គោ ត្គីតបរលិាជាពុុំលន  ។ 

 ត្ភលីងត្ន្ទះគឺត្ទសទស់ រតីទុំន្ទស់ត្រចីនសណាឌ ន 

 អនរត្រតទុំងបុ៉ន្ទម ន បានត្ពាលត្ទសចុំត្ពាះជន ។ 

 មាត យត្រមងឪពុរត្រមរ រពមទុំងបតីរសីតូចតន់ 

 ឮត្ហយីរុុំជនិឆែន់ រោន់តតដឹងត្ហយីត្សងៀមត្ៅ ។ 
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 រុុំន្ទុំមររនុងផទះ ត្តត ត្ពរណាស់ណារសីត្ៅ 

 ត្នះត្ហយីត្ភលងីលងត្រត ត្តត រលារមរលងរនុង  ។ 

 រូនត្អីយត្ភលងីទុំងត្ទវ តតតផេងត្ទតតរសីរបរង 

 ត្ភលីងពីរទុំងត្រតរនុង របរងរបយត័នណារូនរស ី ។ 

 ត្ភលីងរនុងឬត្ភលីងត្រត សុទធតតត្តត ដូចត្ភលីងត្រព 

 តតមានត្ភលងីដត្ទ ត្ភលីងអវីផទមឹពុុំបាន  ។ 

 ទី៣.រសីវរលរខណ៍ ចាុំឱយជារ់រុុំសនធះិ 

 ចុំត្ពាះជនណាត្នះ ត្ចះខចសីងមនិត្កាងកាច ។ 

 ខចីអវីត្ៅមិនបាត់ មានពារយសតយរបយត័នលល ច 

 សងវញិមនិត្កាងកាច លល ចចិតតមាច ស់មនិមុសា ។ 

 ជនត្ន្ទះរូនឱយចុះ ឱយខចីចុះណាធតី្ថ 

 ត្រពាះត្គមានសតា សចចវាចាមនិធលុះធាល យ  ។ 

 ទ៤.សងួនឪពុរ ចូរចាុំមុខទុរត្ៅន្ទយ 

 ចុំត្ពាះជនោយមាយ ត្ចះតតខចីត្ហយីមិនសង ។ 

 ខចីត្ោខចីររប ី ត្សះដុំរខីចីតរវរង 

 រតង់សងវញិមិនសង ផងត្ន្ទះត្ោងរូនរុុំឱយ ។ 

 ទី៥.ចាុំឱយតសតង សាច់្មឯងតររងខេត់ត្ខាយ 

 រូនរសីរតូវតតឱយ ជាអុំត្ណាយឱយត្ៅចុះ ។ 
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 រូនត្អីយសាច់សន្ទត ន ត្យងីឱយបានមិនលតខុស 

 ញាតិត្យងីត្ទះរសីរបរស ឱយត្ៅចុះអាណិតោន   ។ 

 សងរតីមនិសងរត ី រតូវរូនរសរុីុំត្ថមទ 

 ឱយចុះអាណិតោន  ណាសងួនភាង ឪពុរត្អីយ ។ 

 ឱវាទទ៦ី តតមានរពយួអវីត្សាះត្ឡយី 

 រតូវរូនរុុំត្ត្ថះត្តីយ ត្ធវីឱយត្ហយីបានសុល  ។ 

 សុខត្នះត្បីរូនរស ី ន្ទងអងគុយរនុងទណីា 

 ររត្ឡរត្ឃញីមាត្ថ បិត្ថត្រមរនងិសាវ ម ី  ។ 

 ត្ដីរមរររន្ទងឯង ចូរន្ទងតររងដល់ជនប ី

 ត្រការត្ឡងីទទួលខម ី ត្នះត្ៅរសីត្ចះគួរសម ។ 

 ឱវាទទ៧ី រតូវរមិលត្ដាយមត្ន្ទរមយ 

 បរតិ្ភាគអស់បាយនុំ រតូវរូនរុុំរបតហសការណ៍ ។ 

 រតូវន្ទងត្រៀបចាត់តចង ត្ដាយត្ដឯងណាធីត្ថ 

 ឱយជនទុំងបីណា បរតិ្ភាគកាត រឱយត្ហយីត្រសច ។ 

 រូនរសីរតូវបត្រម ី យ៉ាងញុាុំត្ញីរុុំឱយដាច់ 

 ជនបីបរតិ្ភាគត្រសច ដាច់រសឡះរនុងកាលណា ។ 

 កាលត្ន្ទះចាុំន្ទងឯង ត្រៀបចាត់តចងបរតិ្ភាគកាត  

 ត្រកាយជនទុំងត្ន្ទះណា ត្នះត្ៅសុខបរតិ្ភាគ  ។ 
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 ឱវាទទ៨ី រតូវរូនរសីត្លរបត្យាគ 

 របយត័នចុំត្ពាះត្លារ អនរទុំងបីណារូនណា ។ 

 រតូវន្ទងត្រៀបដុំត្ណរ សត្រមចត្ដរឱយមាត្ថ 

 បិត្ថត្រមរន្ទងណា និងសាវ មីរសីរុុំលន  ។ 

 ឱយជនទុំងបីន្ទរ់ ចូលសរមារគសឺរមានត 

 ត្រសចត្ហយីចាុំរលាណ ចូលទសីាថ នគឺត្សយា  ។ 

 ចូលត្ដរជាលងត្រកាយ ចាុំរុុំត្ធាល យណារសីណា 

 រូននឹងបានសុល ត្ ម្ ះថ្វនបិបជជិត្ថសុខ ។ 

 ឱវាទទ៩ី រតូវរសីសងួនរុុំត្រីតទុរខ 

 ជនបីជារតមុីខ ទុរដូចត្ភលីងរនុងរគឹះោរ ។ 

 រតូវន្ទងបត្រមីត្ភលងី ឱយរុងត្រឿងត្ដាយអាភា 

 ឱយមានពនលថឺ្វល  លែអសាច រយណារូនរស ី ។ 

 សមាគ ល់ជនទុំងត្ន្ទះ ថ្វដូចពស់មានពិសត្ររ 

 តតចិរត្ហយីបានរេយ័ របល័យជនអស់ជីវា  ។ 

 ទី១០.ចប់ឱវាទ រតូវន្ទងន្ទថវសិាល 

 បត្ងាែ នកាយវាចា ថ្វវ យបងគុំត្ទពាត រនុង  ។ 

 មាត យត្រមរឪពុរត្រមរ ន្ទងរតូវត្រតររបយត័នរបរង 

 ត្ ម្ ះត្ទពាត រនុង របរងរបយត័នរុុំរបមាថ  ។ 
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 ឱវាទ១០របការ ត្យងីចរចាមយ៉ាងសាែ ត 

 តថលងត្ថមតតបទបាឋ ឱវាទដប់ត្សចរត ី  ។ 

 សរមាប់ទុរទូន្ទម ន ត្របៀនរបត្ៅរូនរសីៗ 

 ដល់ត្ពលន្ទងមានបត ី រូនរសីៗរតូវត្ោរព  ។ 

 នឹងបានរានតសុល រគប់រូបាត្ទះត្ថងយប់ 

 រសីៗរតូវត្ោរព ឱយសពវរគប់ទុំង១០យ៉ាង ។ 

 គួរនឹរថ្វធនចជ ័យ ជាត្សដឌីត្លារសាង 

 ឱវាទទុំង១០យ៉ាង សាងទុរឱយវសិាល  ។ 

 ឱយន្ទងត្ោរពប ី គឺសាវ មីត្នន្ទងណា 

 ត្រពាះត្លារយល់ត្ឃញីថ្វ វសិាលនិងបានសុខ  ។ 

 លះតលងជាតិត្នះត្ៅ ត្ៅត្រីតត្ទៀតរនុងជាតមុិខ 

 ត្រីតរនុងរតនលងសុខ សុខគតគិឺសោ៌ួ  ។ 

 ដូត្ចនះសាធុជន របាថ្វន គុណរគប់ៗោន  

 គួរត្រៀនគួរភាវន្ទ គួរត្ទសន្ទថ្វពនយល់  ។ 

 របាប់អស់បុរតធីត្ថ ឱយបសាហ៍ខុំលវ យខវល់ 

 ត្រៀនសូរតរុុំត្ងឿងឆងល់ ផលរតូវសុខសសួតីត្ោង ។ 
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សោិខ បិដក 

 សរិាបិដរមត៌ររពះ មានន័យជមនះឈនះត្មាត្ោ 

 គឺជារុលផតល់បញ្ញដ  ឆលងវដតសងាត្ឆ្ងព ះនពិាវ ន ។ 

 ដូត្ចនះត្យងីរតូវតថររា បិដរត្ថលថ្វល ជាធមមទន 

 រពះធមមត្ចតិយរបាជាញ ញាណ សាសាត ត្ៅមានត្យងីរតូវរបងឹ ។ 

 សិរាបិដរមានគុណត្ររ លរត្លតបងតចរតញរឱយដងឹ 

 របាុំពីររបការគិតសចជ ឹង លែមលឹងរបងឹតថតខមរមានធម៌ ។ 

 មួយគឺររារពះសាសន្ទ មត៌រអសាច រយជាពុទធពរ 

 ពារយពិតពារយពុទធសុទធបវរ ត្ចតិយរពះធម៌ វ ិសុ អ ។ 

 ពីរគឺររារពះសាសាត  វន័ិយធម៌អាថ៌ចារទុរដារ់ 

 សថិតត្ៅជារគដ៏ូសមសរត ិ របចរេធមាម ជាសាសាត   ។ 

 បីគឺររាការងារសងឃ រទរទង់តរមង់រពះសាសន្ទ 

 សងាគ យន្ទធម៌វន័ិយណា រត្ថស់អស់វសា៤៥  ។ 

 បួនគឺររាគុណសមបតត ិ ត្នពុទធបរស័ិទចាត់ជាឆ្ងម ុំ 

 រពះធម៌វន័ិយរពះអងគផ្កត ុំ សថិតត្រចីនពាន់ឆ្ងន ុំត្រពាះបរស័ិទ ។ 

 របាុំគរឺរាត្រតសទធមម បរយិតតិន្ទុំចុំបដិបតត ិ

 បដិត្វធៈដារ់រមាច ត់ រិត្លសបង់បាត់សាង ត់សន្ទត ន ។ 
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 របាុំមួយររាត្រតរតនៈ សថិតត្ៅរបចរេសរណឋាន 

 រពះពុទធរពះធម៌ន្ទុំសុខសានត រពះសងឃរលាណមានវន័ិយ ។ 

 របាុំពីរររាត្រតសិកាខ  សាសន្ទចារចប់ដងួហឬទ័យ 

 សីលសមាធិធម៌របត្ព ផុតភ័យអារស័យត្ដាយបញ្ញដ  ។ 

 រពះត្រតបដិរមានរបវតត ិ ត្រឿងោ៉វបានរត់ចារអរខោ 

 អរយិធម៌វបបធម៌មនុសេត្ទវត្ថ បុត្ពវយ៉ាងអាណាចារឱយដឹង ។ 

 បិដរជាចាប់របាប់ភពត្រត អនរមាននិសេយ័តលលររបឹង 

 សិរាបដបិតតិរមាច ត់ខងឹ សចជ ឹងសមលឹងដឹងត្រតលរខណ៍ ។ 

 បិដរចាប់ត្ដីមរពះសាសន្ទ បាលីអរខោសាសាត ជារ់ 

 បដិបតតបូិជាធន្ទមគគ រុំណត់ត្រតលរខណ៍លាត្រតត្លារ។ 

 រសាងត្ចតិយបដិរតខមរ ត្យងីន្ទុំោន តហរពះមានត្ជាគ 

 សាធុ!សាធុ!ផុតចារត្ោគ សាធុ!ផុតត្លារសូមអនុត្មាទន្ទ។ 
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វិគោគកថ្វ 

ត្ពាលត្ពលតហសពមាត យត្ៅបូជា 

កាលរូនត្ៅត្រមង 

 អនរមាត យខនះតខនង បត្រមីត្ថងយប់ លុះត្ពលចូលត្ដរ 

 ត្វលារពលប់ យរភួយដណត ប់ អតងែលរាលរូន ។ 

  ត្ដាយត្ថថនមៗ 

 ពារយត្ពចន៍លួងត្លាម បុំត្ពតរវសងួន សុំត្នៀងរសទន់ 

 ត្រសីបរសាលសមសួន រពឺរពួចត្ពញខលួន រូនត្គងលង់លរ់ ។ 

  កាលត្ណាះរូនឈ ឺ

 រគរនត្តត ទល់ភល ឺ តម៉រចបាច់គរ់ ត្កាសខយល់ចាប់ជប់ 

 ខញុ ុំតរសរដងហរ់ ត្ហយីតថមទុំងរែរ រែួតត្លីតរគមាត យ ។ 

  ជុះត្ន្ទមោគរសួ 

 មិនដឹងកាលត្ន្ទះ របឡារ់ត្ពញកាយ សុំពត់ត្លអាវ 

 ភួយត្ខនីយទុំងឡាយ មាត យមិនជនិណាយ ត្លីរលាងត្បារឱយ ។ 

  ជុំងឺត្រចីនត្ថង 

 សគមត្ចញសរត្ស តម៉ពុុំបត្ណាត យ ទិញថ្វន ុំសងាូវ 

 បូ៉វតតបត្ណាត យ លល ចតររងត្ថ្វល ះត្ធាល យ រូនត្អយីភ័យរពាត់ ។ 

  ដាុំបបរត្តត  

 ត្លីរត្ហយីមនិត្ៅ រតូវដួសញុរមាត់ តតថ្វរលារ 



 

ររៀបររៀងរោយៈ ភិក្ខុ អក្ខ ររោវទិរោសលមុនី យិន-រតនសុធាវ ី           153 
 

 អណាត តរ៏អត់ គិតដឹងត្តត បាត់ ត្ទីបបចចុ រខញុ ុំ ។ 
  ត្ថងតខបតូរផ្កល ស់ 
 មាត យពិបារណាស់ ត្រពាះតតរូនធុំ ត្ធវីបាបអនរមាត យ 
 ឱយទុរខត្ររៀមររុំ កាលត្ណាះតម៉យុំ បងហូរទឹរតភនរ ។ 
  ត្ដាយត្ហតុតតរូន 
 របរពឹតតខុសរបួន តមាត់របតររ សុំត្ឡងលល ុំងៗ 
 របឆ្ងុំងខុំតរសរ អនរមាត យយុំតយរ មិនសូវលុះត្ថង ។ 
  ពារយមាត យទូន្ទម ន  
 ចងែុលបត្រងៀន សុទធមានតត្មល រូនពុុំតដលត្ថម 
 ត្វឫ៉រត្ឆមីងត្ឆម តតត្ចះលរត្ល ត្ចនសមតីតម៉  ។ 
  តឡូវមាត យសាល ប់ 
 ត្ទីបរូនរបញាប់ ត្ចះគិតបុំតប នឹងចង់សងគុណ 
 ោម នបានការត្ទ ត្ទះបីតរតរប រ៏ោត់តលងដឹង 
  ត្នះមិនសមត្សាះ 
 កាលតម៉ត្ៅរស់ រូនអត់ខុំរបឹង ពួយតតត្ដីរត្លង 
 សបាយបុ៉ណណឹ ង លុះដល់អចច ឹង យល់ចាស់ថ្វតបរ ។ 
  ត្រៀបរបួនតហសព 
 តម៉ត្អីយរូនសាត ប់ ឮត្ភលងខលងតខរ ត្បះដូងរតុររតួល 
 ដូចត្គចាប់តហរ ត្ពលត្នះត្ថងតសែរ ត្មឃរពាត់តផនដ ី ។ 
  ឱរពះអគគ ី
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 រុុំត្ឆះវរ់វ ី ដុតមាត យខញុ ុំអ ី សូមអនរត្មត្ថត  
 សត្ន្ទត សរបណី ពួរត្យងីោម នអវ ី ជុំនួសតម៉ត្ឡយី ។ 
  ត្បីបាត់តបូងត្ពរជ 
 ខញុ ុំអាចបុំត្ភលច រពមត្ធវីរត្នតយី ត្បីសិនឃ្លល តតម៉ 
 ទុរធុំតតត្សបយី មិនរតូវរពត្ងយី មាត យមានតតមួយ ។ 
  យរត្ពរជត្ៅដូរ 
 លរ់ឡានមូ៉តូ ត្រតៀមតូបចាប់ហួយ លុយត្រចីនត្ដីរទិញ 
 រ៏ពុុំអាចជួយ មានតតររីរពយួ សាត យត្រកាយបុ៉ត្ណាណ ះ។ 
  ត្ទះខុំយុំតរសរ 
 សរមរ់ទរឹតភនរ អាណិតរសត្ណាះ រ៏តម៉មិនត្ឃញី 
 តលងឮសូនយត្សាះ ឈប់ដឹងទុំងអស់ គឺោម នបានការ ។ 
  លនឮលនសាត ប់ 
 លនរតង់លនរត្ថប់ សូរស័ពទវាចា លនត្ឃញីមុខមាត់ 
 រពាត់ពីកាយា ឃ្លល យឆ្ងង យត្នរត្ថ តលងវលិរតឡប់ 
  មររររូនត្ហយី 
 ឱុះឱ!តម៉ត្អីយ ជាត្ពលបចច ប់ រូនយុំអងវរ 
 ត្សទីរដួលសនលប់ ឬរ៏តម៉សែប់ រូបខញុ ុំត្នះណា ។ 
  ត្ឆលីយនឹងរូនមរ 
 ខញុ ុំតរសរត្ការៗ ឱយតម៉វាចា សូមរបាប់ភាល មត្ៅ 
 ត្ៅត្ផទៀងត្សាត្ថ ត្តីខុសរតង់ណា ត្ទីបសាល ប់ត្ចាលរូន ។ 
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  ពីត្ពលត្នះត្ៅ 
 ត្រីតទុរខហមងត្ៅ បីដូចជារបួន តតមានត្កាះត្រតីយ 
 អតណត តលារូន ោម នត្ថងជួបជួន ជុុំជិតអនរតម៉ ។ 
  ត្ភលីងត្ឆះសពអស់ 
 រូនតសនរសត្ណាះ អាល័យត្មល៉ះត្ទ គុណមាត យធងន់ណាស់ 
 ខញុ ុំសាត យតតតលហ មិនទន់បានថ្វ តម៉លាត្លាកា ។ 

វិគោគកថ្វ 
(ត្ពាលត្ពលតហសពឪពុរត្ៅបូជារពះអគគ)ី 

  នឹរត្ឡងីរសត្ណាះ 
 កាលពុរត្ៅរស់ តតងរសឡាញ់រូន ខុំរបឹងត្ធវីការ 
 លុំបារផទួនៗ មិនតដលគិតខលួន ពុុំោ៊នសបាយ ។ 
  ភ័យរូនសមាល ញ់ 
 អត់ខវល់ត្រឿងឆ្ងង ញ់ ត្ធវីដូចជនិណាយ បបរគុយទវ 
 គឺរត់ត្ចញឆ្ងង យ ត្រពាះតតគិតសាត យ នឹរបាយឯផទះ ។ 
  ពុរខុំកាប់ោស់ 
 ោត់ត្ធវីទុំងអស់ ត្ដាយភាពអនទះ ចិតតចង់បាលុយ 
 តសូ៊ជមនះ របដូចត្ថងរះ ពីភពតផនដ ី ។ 
  ការងារតូចធុំ 
 ពុរពួនសុំងុំ ខុំអស់ត្ជងីត្ដ ត្ដីមបរីគួសារ 
 រទុំត្សទីររេណិរេយ័ ោម នគិតលរត្ល ដល់រមាល ុំងត្ឡយី ។ 
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  ត្ទះត្តត រងារ 
 រ៏ត្លារពុះពារ មិនត្ៅរត្នតយី ចង់ឱយរូនត្ចះ 
 ពុរត្វទន្ទត្ហយី ទុរខរពួយតតត្សបយី ររត្រតីយមិនយល់ ។ 
  គិតរគប់ត្វលា 
 ត្លីរូនោល់ោន  តតងត្រីតអុំពល់ គិតត្រឿងហូបចុរ 
 ត្ធវីឱយខវល់លវ យ ចូលផទះរងវល់ សាគ ល់តតសាម ញសមុគ ។ 
  ភាពជាត្មបា 
 គិតសពវរិចចការ ខលួនឃ្លល ុំងដារ់ទុរខ រសឡាញ់អាណិត 
 រតូវបានបនទុរ ត្នះចិតតឪពុរ មានចុំត្ពាះខញុ ុំ ។ 
  តតដល់តឡូវ 
 រូបរូនហមងត្ៅ សភាពត្ររៀមររុំ ពុរសាល ប់ត្ចាលត្ហយី 
 ទុរខត្អីយទុរខធុំ រូនរុំពុងយុំ ទួញត្សារសត្រងង ។ 
  ពីត្ថងត្នះត្ៅ 
 ោម នត្ទររ់ត្តត  រងារមាន រ់ឯង សុំឡងឹត្មលីពុរ 
 ចិតតតសនចុំតបង រត្ណាត ចរតណត ង ចង់តថលងតវ៉ា ។ 
  អស់ឪពុរត្អីយ 
 ត្ហតុត្ធវីរពត្ងីយ មិនសតីវាចា រូនសូមអងវរ 
 រុុំលាត្លាកា ន្ទុំឱយត្លល ចផា មរដល់របូរូន 
  រូនខុំសុំឡងឹ 
 ត្មតចត្ធវីមិនដឹង ឈងឹត្សងៀមសាង ត់សូនយ កាលមុនត្លារពុរ 
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 បារមភតថធួន តតឃ្លល តពខីលួន ជួបជូនសងួនភាង រ ។ 
  ត្តីពុរដងឹត្ទ 
 រូនរពួតតតលហ ោម នលស់ត្វលា ដឹងថ្វពុរសាល ប់ 
 សាគ ល់ពតិត្វទន្ទ សងឃមឹនរណា ឱយលែដូចពុរ ។ 
  សុំត្ឡងខលងតខរ 
 ោរ់ដូចត្គតហរ បុំតបរវាយលុរ ចាញ់ត្ដាយដាវរពួញ 
 មុតតោម នមុខ ត្ពលត្នះជួបទុរខ ត្រៀងរហូតត្ហយី ។ 
  ឱរពះអគគ ី
 រុុំត្ឆះវរ់វ ី រុុំយ៉ាងត្នះត្ឡយី ពុរមានតតមួយ 
 ធាល ប់ជួយឆលងត្រតីយ រូបខញុ ុំបានត្សបយី តលហត្លហីយសុល ។ 
  ត្ទះរូនខុំអងវរ 
 ត្ៅមិនឈប់ឈរ រតឹត្ឆះកាយា រូបពុរសូនយសុស 
 ចារអស់សងាខ រ ត្តីរនុងត្លាកា អនរណាជួយខញុ ុំ ។ 
  មានតតការរពាត់ 
 មនុសេអនរសនមត ិ ចិតតតតងរចឡុំ ត្ពលបានររីោយ 
 លុះតបរតរសរយុំ សតវត្លារទុរខធុំ រុ ុំត្ដាយអនិចាច រ ។ 
  តឡូវត្ពលត្នះ 
 ត្ដីមរទូងត្សទីរត្របះ ទន់អស់កាយា ត្លងជួបត្លារពុរ 
 រគប់ត្ពលត្វលា យល់តតទុកាខ  ត្សាកាហមងត្ៅ ។ 
  តបរត្ហយីឃ្លល តត្ហយី 
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 ោម នជួបវញិត្ឡយី តលងបានត្ឆលីយឆលង រូនដឹងថ្វខុស 
 រុំហុសរនលង តដលធាល ប់ឆ្ងគ ុំងឆគង ត្រចីនដងត្លីពុរ ។ 
  ត្ពរត្នះរូនសូម 
 ត្លីរត្ដរបណមយ បងគុំរបមុខ ទរខិណានុបបទន 
 ត្ធវីបុណយឱយពុរ ត្ដីមបផុីតទុរខ សូមអនុត្មាទន្ទ ។ 

វិគោគកថ្វ 
(ត្ពាលត្ពលតហសពរូនត្ៅបូជាត្ភលងី) 

  នឹរត្ឡងីតសនសាត យ 
 កាលរូនមាសមាត យ ត្ៅមានជីវតិ រនុងរគួសារត្យងី 
 មិនមានវបិតត ិ សុខសានតតមនពតិ ជុុំជិតញាតិត្ៅ ។ 
  កាលត្ណាះញុាុំបាយ 
 ររីោយសបាយ បងបែូនរូនត្ៅ ត្ចះរបួរមួោន  
 ពុរតម៉ររ់ត្តត  ពុុំមានអារសូវ រស់ត្ៅត្រចីនឆ្ងន ុំ ។ 
  រូនលែតតត្លច ះ 
 ពុរតម៉មុខរសស់ ចិតតមិនរសាុំ រូនសាត ប់ទូន្ទម ន 
 តម៉ឪតផតផ្កត ុំ តតងរត់ចុំណាុំ យរត្ៅបដបិតត ិ ។ 
  ការងាររនុងផទះ 
 ត្ធវីតសនរហ័ស បានគុណសមបតត ិ រូនមិនរុញោ 
 បសាហ៍ត្ពរកាត ត់ ចិតតភ័យរតូវកាត់ រសាត់ទុរខរពួយ ។ 
  ពុរតម៉មនិត្ៅ 
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 ពឹងតផែរត្ឆ្ងមត្ល សសរជុំនួយ រិចចការលុំបារ 
 គឺរូនតតងជួយ មានតតរូនមួយ ជារតួយរគួសារ ។ 
  តតដល់តឡូវ 
 ពុរតម៉ហមងត្ៅ ចិតតត្ឆះត្លល ចផា ត្រពាះតតរូបរូន 
 លាចារត្លាកា ទុរខត្រចីនរបការ មរត្លីពុរតម៉ ។ 
  ត្ពលត្នះត្ហយីរូន 
 លុំបារផទួនៗ ជីវភាពងារត្រ ពិតជាតម៉ឪ 
 ោម នត្សាះទុំត្នរ ត្ធវីការតតតលហ ោល់តខោល់ឆ្ងន ុំ ។ 
  ត្បីបាត់តបូងត្ពរជ 
 ពុរតម៉អាចត្ភលច មិនសូវត្ចះចាុំ ត្បីរពាត់រូនសងួន 
 គឺចិតតរសាុំ ត្នះត្ហយីជារមម រទុំមិនបានត្ឡយី ។ 
  ចូររូនត្ងីបត្រការ 
 រចួត្ៅត្ដីរមរ រុុំត្ៅរត្នតីយ និយាយនឹងតម៉ 
 និងពុរឱយត្ហយី រុុំត្ធវីរពត្ងីយ គួរតបវាចា  ។ 
  ត្តីរូនដងឹត្ទ 
 ពុរត្ហយីនងិតម៉ រុំពុងត្សាកា រសត្ណាះរូនណាស់ 
 ធាល ប់ត្ឃញីត្នរត្ថ ត្មីលរគប់ត្វលា កាយាចរត្ណ ។ 

  តតដល់តឡូវ 

 អនរមាត យនងិពុរ ជិតតតរេណិរេយ័ ដត្ងហីមចង់សទះ 
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 រស់ត្ៅតតន័យ បាត់បង់ពិស ី អាល័យរសត្ណាះ ។ 

  ឮត្ភលងខលងតខរ 

 រទូងត្សទីររតហរ មុខរតូវត្ររៀមត្រកាះ ពីត្ពលត្នះត្ៅ 

 ខលឹមសារសូនយសុស អវីៗឃ្លល តអស់ ត្រពាះត្គតហរូន ។ 

  ត្ៅទីប៉ាឆ្ង 

 ដុតរូបសងួនភាញ  ឱយរលីងសូនយ ត្តីសងឃមឹអវ ី

 បីដូនជារបូន អតណត តលាលូន មិនសាគ ល់ត្កាះត្រតយី។ 

  ឱរពះអគគ ី

 រុុំត្ឆះញុាុំញី ទីពឹងខញុ ុំត្ឡយី រូនរតចដូត្ថ 

 តតងន្ទុំឆលងត្រតីយ រូនខញុ ុំត្នះត្ហយី ត្លារត្អីយរុុំដុត ។ 

  ត្ភលីងត្ឆះសត្ៅធ  

 ត្ដីមរទូងផាត្តត  កាយទន់រសយុត អារមមណ៍ត្ថនតងឹ 

 ជីវតិត្សទីរផុត វាសន្ទរុំណត់ ឱយផ្កត ច់នសិេយ័ ។ 

  សមលឹងត្មលីត្ភលីង 

 រុុំពុងត្ឆះត្ឡងី ដុតសាច់សរត្ស ពុរតម៉គតិថ្វ 

 សគមខលួនរងីត្រ ត្រពាះតបរពសិ ី ចរត្ណពនលរ ។ 

  យល់តតឆែងឹត្សាះ 

 ឯណាភ័ក្រ្រតរសស់ ត្មតចមិនត្ឃញីមរ អនិចាច ជីវតិ 
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 ជួបតតទួញត្សារ ពុុំអាចត្ងីបត្រការ ត្គចពីរតសីាល ប់ ។ 

  សតវរគប់របូា 

 តតងតតមរណា មចចុដារ់ចាប់ រុំណត់បញ្ញជ  

 ត្ៅមិនបាច់របាប់ ោម នត្គបងាែ ប់ ត្រពាះមានោល់ោន  ។ 

សនុទរកថ្វ 
(ត្ពាលរនុងពធិបុីណយចត្រមនីរពះជនម បុណយខបួ បុណយបចចយ័បនួរត ី

ទរខណិានុបបទនរត)ី 
 បុណយតដលត្រីតត្ឡងីរនុងឱកាសត្នះ ជាទរឹចិតតរបស់ត្ញាម បបាសរ
...........បបាសិកា............នងិតថលងសតមតងពដីួងហឬទ័យដ៏ត្ថលបរសុិទធផុតពី 
ការសាម នរបស់ោត់ រពមទុំងរគួសារ។ សូមត្លរីហត្ថថ  កាយវាចាចិតត គតិ 
សុំពះវន្ទទ  រពះររុណារគប់ៗរពះអងគ និងផចង់តរមង់ភាជ ប់រមាមត្ដទុំងដប់ 
សូមជរមាបសួរដល់ត្លារ ត្លាររសី បងបែូន ត្លារត្ថ ត្លារយាយ ពូមីង
មា ោ៊ តចរចិរ យុវជន យុវន្ទរ ី ជាទីត្ោរពោប់អាន និងការសនទិធសាន ល 
តថម ទុំងការរសឡាញ់ដ៏យ៉ាងត្ររតលងខពង់ខពស់អុំពីត្យងីខញុ ុំ។ ខញុ ុំបាទ
................ មួយអត្នលីត្ៅ រនុងសម័យកាលដ៏តសនមត្ន្ទរមយ ត្សាមនសេតត
ទស់ចិតត តបតិត្ថងត្នះគជឺានរខតតឫរេលែ ជាមងគលលែ ជាយាមលែ ជាអរុណរះ
លែ ជាត្ពលត្វលាលែមួយ តដលសមរមយត្ៅត្ថមតបបបុណយរុសល ផតល់នូវ
ភាពត្ថល ថ្វល មោសុខុមផេុំនឹងត្សាភណឍ ភាព ត្រៀបរបួនរាច់រចន្ទផ្កា ភញគីួរជា
ទីពិល រមលិត្មលី។ ទិដឌភាពតដលជាចុំណីចរខុទុំងឡាយ លាយឡុំនងឹការ
ជួបជុុំបងបែូនញាតិមិតតជិតឆ្ងង យ ខញុ ុំសបាយតតបីបបមា ដូចជាហវូងបុបាផ រតូវ
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ទឹរ សត្នេមី ត្ផតីមនូវការររីសគុះសាគ យរសាយរលិនររអូបត្ៅទុំងទិសា។ 
យ៉ាងណារ៏ត្ដាយត្មាទនភាពទុំងត្នះរ៏ អារស័យត្ដាយសារត្លារត្ថ 
ត្លារយាយ ម៉ារុង មីងមា ោ៊តចរចិរ បងបែូន រូនរមួយ ជួយបបតថមភោុំរទ
រុំដរ ត្ដាយកាយវាចាចតិត និងរទពយធនធាន ោម នការត្សារសាត យបនតិច
ត្សាះត្ឡយី តដលត្ធវឱីយខញុ ុំមានការររីោយលល ុំងណាស់ណា។ ត្ដាយសាររូន
របរស រសីដងឹគុណមុន ឪពុរមាត យសាល ប់ត្ៅ ត្ចះតរមូវផលូវទុំនងផគងគុំនតិ 
គិតរតឹម រតូវនូវរតចដូត្ថធម៌ន្ទុំោន ទុំងបុ៉ន្ទម ន បានគិតគូរដល់ត្យងីខញុ ុំទុំងពីរ
ន្ទរ់។ ន្ទទតី្នះ ត្ថងត្នះ ន្ទឡកិាត្ចះតតត្ធវដីុំត្ណីរបុឹរៗ សលរឹត្ឈតី្ចះតតរជរះ
ចារពី តមរ ចុំតណរឯត្ពលត្វលារ៏វាមិនអុំត្ណាយផលដល់ត្យងីខញុ ុំ និង
សាធុជន ត្ឡយី។ ត្ណហី យចុះ បងបែូនរសីរបរស ត្លារត្ថ ត្លារយាយ ម៉ា
រុង ពូមីង តចចរិោ៊... ត្យងីខញុ ុំ នងិរររមរគួសារទុំងអស់ោន  តតមានអវតីប
សនងឆលង សទធ  គឺមានតតជូនពរឱយអស់ត្លារអនរ ពុទធបរស័ិទទុំងឡាយ ជួប
របទះតត ត្សចរតីសុខ សរតូវមរពមុីខរ៏សូមឱយរ ុំលង សរតូវមរពីខនងសុុំ
ឱយរលាយ សរតូវត្ៅជិតកាយ សូមឱយកាល យមរជាមិតត សូមឱយជីវតិជិតដិត
តតមនុសេ ចតិតស មនុសេចតិតលែ ចិតតបុណយ ចតិតធងន់ ចតិតអាសូរ ចិតតត្ថលថនូរ 
ចិតតរពះ ចិតតរពហម ចិតតខនតី ចតិតសចចៈ ចិតតត្លារុតតរៈ ចិតតមោនិពាវ ន ចិតតត្ទវ
ត្ថ ចិតតត្មត្ថត  ចតិតររុណា ចតិតមុទិត្ថ ចិតតបត្បកាខ  ចិតតសត្ន្ទត ស ចតិតអភ័យ 
ចិតតរត្ថរបណី អត្ចជ ីញត្ៅវញិ ត្បីត្ធវីដុំត្ណីរត្ថមផលូវដ ី សូមឱយមានមូ៉តូឡាន 
ត្បីត្ធវីដុំត្ណីរ ត្ថមផលូវទរឹ សូមឱយមានសុំត្ៅសុំប៉ាន ត្បតី្ធវីដុំត្ណីរត្ថមផលូវ
អាកាស សូមឱយ មានចររយាន សមបូរធនធាន មានបរវិាសមបតតិ និងត្ភាគ
សមបតតិរុុំបីខវះលត ត្ឡយី។ 
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  លុះអន្ទគតជាត ិ
 សូមឱយជបួត្ទៀត រុុំបីឃ្លល តត្ឡយី និងបានត្ធវបុីណយ 
 ជុុំោន អនរឱយ ត្ដីមបជីាត្រតីយ ឆលងសងារទុរខ ។ 
  តតតឡូវត្នះ 
 
 ជាត្ថងពិត្សស ោម នភាពសាម ញសមុគ សូមរ ុំតលរបុណយ 
 គឺទុនរតសុីខ ចូរបានរសណុរ សងប់សាង ត់ចិន្ទត  ។ 
  ត្ៅជិតឬឆ្ងង យ 
 ជួបតតសបាយ រចួផុតទុកាខ  សមបតតសិមបូរ 
 ធនធានរទពា មិនខវះត្ឡយីណា ត្ដាយត្សចរតលីែ ។ 
  ជាតិត្នះជាតិណា 
 សូមមានបញ្ញដ  ភលឺថ្វល បវរ សូមឱយជបួអនរ 
 តដលមានចិតតស សមបូរគុណធម៌ ោប់អានជាោន  ។ 
  ត្មីលឆ្ងង យតនបនិតយ 
 ត្បីសមលឹងជិត សដូចត្ទវត្ថ ត្បីចូលត្រៀរត្រីយ 
 ររអូបដូចផ្កា  គន់យូរកាលណា ដូចផ្កា យត្លីត្មឃ ។ 
សូមអនុត្មាទន្ទ! សូមអនុត្មាទន្ទបុណយ! សូមអនុត្មាទន្ទរុសល! 
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សនុទរកថ្វ 
(សរមាប់រគអូាចារយ គណរមមការតថលងត្ពលរឋនិ) 

 ខញុ ុំរពះររុណា សូមត្លីរហត្ថថ រមាមទុំងដប់ ភាជ ប់គុំនិតគតិរកាប
ថ្វវ យបងគុំរបជុុំបីត្រតរតនៈ ត្ដាយយល់ថ្វ ោម នអវីជាទីពងឹពុំន្ទរ់របស់ខលួន 
ត្ឡយី ត្ហយីសូមត្ោរពត្លារ ត្លាររសី បងបែូនញាតិមតិត តដលជាពុទធ 
សាសនរិជនតដលមានសទធ ធងន់រនុងរពះពុទធសាសន្ទ។ សាធុជនទុំងឡាយ 
មានចិតតខវល់លវ យជួយបបតថមភោុំរទ ត្ដីមបរីសាងសមិទធផល រពមទុំងដាុំ
ពូជគឺបុណយ តដលជាត្សចរតលីែ ន្ទុំឱយចិតតបរសុិទធ ត្រពាះបានតហអងគរឋនិ 
មរកាន់វតត.................ត្នះ ត្យងីខញុ ុំជាគណៈរមមការជុំនួសមុខឱយរគូត្ៅ 
អធិការវតត គមឺានចតិតររីោយ ត្រតរអរចុំត្ពាះសន្ទត នចិតតដ៏ចិតតលែរបស់អស់ 
ត្លារអនរ តដលជាពុទធមាមរិជនទុំងអស់យ៉ាងត្ររតលង រ៏បុ៉តនតកាលមុន 
ពិតជាមានការភិតភ័យលល ុំងណាស់លល ចខវះលតថវកិា រនុងការរសាងនូវ   
ថ្វវរៈវតថុត្ផេងៗ រនុងវតតតតតបរជាតឡូវសុំណាងលែបនតវាសន្ទខពស់ ត្រពាះបាន 
ញាតិត្ញាមពុទធបរស័ិទ ត្លារ ត្លាររសី ត្លារត្ថ ត្លារយាយ ម៉ារុង មីង
មា ោ៊តចរចរិ តដលបានមរត្ធវីបុណយរឋនិទនត្នះ។ ដូត្ចនះត្យងីខញុ ុំសូម 
អរគុណយ៉ាងពន់ត្ពរ។ មាច ស់ត្ថលត្អីយ! ត្ដាយត្ពលត្វលាមនិអុំត្ណាយផល 
ដល់ត្យងីខញុ ុំត្នះត្ទ ត្ហតុត្នះមុននងឹបចច ប់នូវមធុវាចា ត្យងីខញុ ុំោម នអវីតប
សនងឆលងសទធ របស់អស់ត្លារសាធុសបបុរសត្ន្ទះត្ទ គមឺានតតត្លរីហត្ថថ  
បួងសួងគុណតរវទុំងបី និងត្ទវត្ថតដលសថិតអារស័យត្ៅរនុងវមិានអាកាស 
នភាល័យ ភនុំ តូច ធុំ ររុំថម ដងវថិីរពឹរាលត្ថវលល ិ ត្រជាះរជងរជលងដងអូរ 
រតពាុំងបឹងបួរ អណតូ ងសទឹងតរពរសមុរទ ោរ់ត្រៅ ឬត្ៅទីណាៗ” រុដិ 
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សាលា ត្ចតិយ រពះវោិរចូលមរបបីាច់តថររាអស់ត្លារ អស់អនរទុំង
អស់ោន  ឱយបានជួបរបទះតតត្សចរតសុីខ ត្សចរតីចត្រមីនរគប់ត្ពលត្វលា រពម
ទុំងត្រីតមានដល់រររមរគសួារផងតដរ។ 
  របុីណយត្នអនរ 
 ចូរជាពុំន្ទរ់ តត្ៅជាតិមុខ តតរនុងជាតិត្នះ 
 សូមឱយជបួសុខ កាយចិតតរសណុរ វាចាត្សងៀមសាង ត់ ។ 
  ត្ហយីសូមជាតិត្រកាយ 
 ការត្ភលចការត្ភាល យ សូមឱយរសាត់ អនតោយទុំងពួង 
 គឺរតូវរមាច ត់ ទុរខរពួយបង់បាត់ កាត់ផ្កត ច់តត្ៅ ។ 
  ត្បីត្ៅជិតឆ្ងង យ 
 សរតូវទុំងឡាយ លច ត់លច យតចរផលូវ បុំណងអារររ់ 
 រខវរ់ចតិតត្មម  ភាពសមុគហមងត្ៅ អស់ឆ្ងប់រហ័ស ។ 
  ត្ដាយអុំណាចបុណយ 
 ជារទពយជាទុន រប់ទុរចបងចាស់ ត្រពាះត្ធវីឱយចតិត 
 សាែ តសលែណាស់ ត្របៀបដូចត្ថងរះ ត្ចញពីពពរ ។ 
  របសិនជបួទុរខ 
 គុំនិតសាម ញសមុគ សូមបុណយចូលមរ គឺត្ធវីជាមលប់ 
 ត្ដីមបសុីុំរជរ រុសលតតងយរ ត្ៅកាន់ទសុីខ ។ 
សូមអនុត្មាទន្ទ!សូមអនុត្មាទន្ទបុណយ!សូមអនុត្មាទន្ទអងគរឋនិទន! 
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សនុទរកថ្វបណុយកឋិនទ្ទន 
(សរមាប់មាច ស់ទន) 

 ខញុ ុំរពះររុណា ខញុ ុំបាទ-ន្ទងខញុ ុំ សូមរកាបថ្វវ យបងគុំចុំត្ពាះរពះត្ថោនុត្ថរៈ 
រគប់ៗរពះអងគ និងសូមលុំអុតលុំឱនកាយជរមាបសួរ រពមទុំងត្ធវីការត្ោរព
ោប់អាន នងិការសនទិធសាន លយ៉ាងត្ររតលងចុំត្ពាះវតតមាន ឯរបតតម ត្លារ
ជុំទវ ត្លារ ត្លាររសី មក្រ្នតោីជការរគប់សាថ ប័នទុំងអស់ មួយអត្នលី ត្ដាយ
ត្លារយាយ ត្លារត្ថ អុមីីងមា ោ៊តចចិរ បងបែូន រូនរមួយរបរសរសី តដល
ជាសបបុរសជន និងជាពុទធបរស័ិទទុំងអស់ សូមទទលួយរផលចុំត្ពាះ ត្ស
ចរតីរសឡាញ់ពិតៗ ពីខញុ ុំបាទ-ន្ទងខញុ ុំ ត្ៅរនុងឱកាសត្ពលត្នះ។ ត្ៅរនុង 
សម័យកាលដ៏បតតុងគបតតម សមនឹងត្សាភណភាពយ៉ាងរសស់រតកាល រ៏   
បណាត លឱយខញុ ុំរពះររុណា ខញុ ុំបាទ-ន្ទងខញុ ុំ ត្រតីមាននូវត្សាមនសេររីោយ 
សបាយចតិតតតបីបបមា ដូចជាវ ៉ូងបុបាផ តដលរតូវទឹរសត្នេមី អុំពីរពឹរ
រពលឹមដូត្ចាន ះឯង ត្មាទនភាពត្ធវីឱយរ ុំត្ជីបរ ុំជួលរ ុំត្ភីបញាប់ញ័រ តដលផុសឆលុះ 
បញ្ញច ុំងពីជត្រ ដួងហឬទ័យដ៏តសនត្ថលថ្វល ដូចរចច រ់ រ៏ដរចិតតដិតអារមមណ៍ 
របស់ខញុ ុំគតិថ្វវ យបងគុំផតុ ុំរមាមទុំងដប់ ភាជ ប់គុំនតិគិតអុំណររពះគុណចុំត្ពាះ 
អនរទុំងអស់ តដលបានត្បីរឱកាសឱយខញុ ុំបាទ។ ខញុ ុំតហរបួនអងគរឋនិមរដារ់
រនុងវតត................... សូមដូចបុំណងប៉ងរបាថ្វន ត្នខញុ ុំរពះររុណាខញុ ុំបាទ-ន្ទង
ខញុ ុំ ផេងមរយូរត្ហយី។ ត្រគឿងបរកិាខ រទុំងឡាយមានសបង់ចីវរ សងាដី ទុំង
បីថមីៗរសឡាងរត្លីបរត្លាងររហមត្លឿង ោរ់ដូចជាសមបុរត្នមាស ទឹរ
ដប់អចច ឹង មាង៉ត្ទៀតបរកិាខ រទុំងហនងឹ គថឺ្វពឹងត្លីរពះររុណា ខញុ ុំបាទ- ន្ទង
ខញុ ុំ ទុំងរសរងត្ន្ទះ ន៎ុះពុុំតមនត្ទ! ន៎ុះហន៎សុទធសឹងតតជារលាណមិតតជា  
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សបបុរសជនពុទធបរស័ិទ នងិជារបធានធុំត្នអងគរឋនិទនត្នះ ទុំងអស់
ត្ហយីពុត្ទធ ! បុ៉តនតខញុ ុំសូមតរបនតិចចុះតររងខញុ ុំរពះររុណា ខញុ ុំបាទ-ន្ទងខញុ ុំ 
និយាយត្ៅវាខុសត្ទដឹង? តតត្ថមការពិតគិតត្ៅ បងបែូនញាតិត្ញាម តដល 
បានចូលរមួរនុងបុណយរឋនិទនសាមគគីត្នះ គឺសុទធតតមាច ស់បុណយរគប់ៗោន  
ោម ននរណាដឹងថ្វបុណយត្រចីនជាងនរណាត្ន្ទះត្ទ ត្ហយីវាមិនអារស័យ    
បរកិាខ រ ឬត្លីថវកិាត្រចីនត្ន្ទះរ៏ពុុំតមនតដរ ហុចូឺរសត្ងាតត្មលីចិតតរបស់អនរ   
ត្រៀងៗខលួនចុះ! ដូត្ចាន ះត្ៅរនុងឱកាសត្នះ ខញុ ុំរពះររុណា ខញុ ុំបាទ-ន្ទងខញុ ុំ 
សបាយចតិតលល ុំងណាស់ ត្រពាះតតត្ឃញីចាស់ពសីន្ទត នចតិតតតមនទិលរបស់ 
បងបែូន តដលបានចូលរមួរនុងបុណយរឋនិទនសាមគគីត្នះយ៉ាងរុះររ អូ៊អរ 
គរគឹរគតរគង តសតងត្ចញនូវមត្ន្ទសត្ចចតន្ទពិតជាការសាវ គមន៍ទទួលោរ់ 
ទរ់ចុំត្ពាះខញុ ុំរពះររុណា ត្យខីញុ ុំទុំងអស់ោន ពិតៗ។ អចច ឹង ត្ទត្ពលត្នះ       
ខញុ ុំបាទ-ន្ទងខញុ ុំ មិនមានអវីតបសនងឆលងសទធ របស់អស់ត្លារសបបុរសជនទុំង 
ឡយត្ន្ទះត្ទ គមឺានតតសមបតតិបីរបការ សមបតតិមនុសេសូមឱយលែដូចផ្កា  
សមបតតិត្ទវត្ថលែររោម ន សមបតតិរពះនពិាវ ន សូមឱយរចួផុតភ័យ ត្ចនតរតបរជា 
សុខ សុខកាយ សុខចិតត ោម នវបិតតិ ោម នត្ៅហមង ោម នទុរខ ោម នភ័យ ចត្រង 
ត្បៀតត្បៀន អន្ទគតជាត ិ ពារយថ្វមិនត្ចះនងិពារយថ្វោម ន រុុំត្រីតមាន
ត្ឡយីណា របាថ្វន យ៉ាងណាសូមឱយបានសត្រមចយ៉ាងហនងឹចុះ ត្ហយីសូមឱយ 
សត្រមចនូវពុទធពរទុំងបួនរបការគឺ អាយុ វណណៈ សុខៈ ពលៈ រុុំបីត្ឃលៀងឃ្លល ត 
ត្ឡយី។ 

សូមអនុត្មាទន្ទ! 
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ត្ពះពទុធគោោច្ចរយ 
(មយួជវីតិត្ដមីបភីាពររីចត្រមនីត្នរពះពុទធសាសន្ទ) 
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សត្មតចរពះសងឃោជ គណៈមោនិកាយ ជួន ណារ (ត្ជាតញ្ញដ ត្ណា) 
រទង់របសូតត្ៅត្ថងអងាគ ររ ១១ត្ោច តខផលគនុ ឆ្ងន ុំវរ ព.ស. ២៤២៧ 
១១ មិន្ទ គ.ស. ១៨៨៣ រទង់ត្សាយទីវងគត ត្ថង ១៤ត្រីត 
តខភរទបទ (២៥រញ្ញដ ) ឆ្ងន ុំ ១៩៦៩ រនុងរពះជន្ទម យុ ៨៦វសា 

រនុងរពះោជដុំណារ់ រពះអងគវតតបណាណ ត្លាម 
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ត្ពះរាជជវីត្បវរត ិ
ត្ន 

សត្មតចអគគបណឍិ តសត្មតចរពះមោសុត្មធាធបិត ីជនួ ណារ 
រពះសងឃោជថ្វន រ់ទ១ី គណៈមោនកិាយ 

 
 សត្មតចរទង់បានរបសូរតត្ៅត្ថងអងាគ ររ ១១ត្ោជ តខផលគុន ព.ស. 
២៤២៧ គឺត្ថង ១១ មិន្ទ ១៨៨៣ ត្ៅភូមិរុំត្រៀង សងាា ត់រកាត្កាះ រសររ
គងពិសី  ត្ខតតរុំពង់សពឺ បិត្ថន្ទម ជួន មាត្ថន្ទម យក។់ រគួសារត្នះ មាន
បុរតតតពីរ ន្ទរ់គត់ គឺសត្មតច និងត្លារបរញ៉ាត្សាភណឍ មក្រ្នតី ជួន នុរ។ 
 កាលត្ៅរុមារ បានសិរាអរេរនិងត្លខដោបដល់រពះជន្ទម យុ ១៤ ឆ្ងន ុំ 
បានបួសជាសាមត្ណររនុងត្ថង ១៥ត្រីត តខពិសាខ ឆ្ងន ុំច សុំរទិធិស័រ ព.ស. 
២៤៤១ (បសភា ១៨៩៧) ត្ៅវតត គោធិត្ពឹកស ត្ៅវតតត្ពាលយុំ សងាា ត់ 
រលាុំងតរន រសររណាត លសទឹង ត្ខតតរណាត ល។ បសួជាសាមត្ណរបានពីរឆ្ងន ុំ 
រនុងព.ស. ១៤៤៣ គ.ស. ១៨៩៩ សត្មតចបានសរិារពះបរយិតតិធម៌ត្ៅវតត 
ឧណាណ គលាម រររងភនុំត្ពញ។ លុះបានរពះជន្ទម យុរគប់២១ឆ្ងន ុំ បានចូលត្ៅ 
បុំត្ពញបបសមបទជាភិរខុត្ៅត្ថង ១៤ត្រតី តខត្ជសឌ ឆ្ងន ុំត្ោង ឆស័រ ព.ស. 
២៤៤៩ (តខមិថុន្ទ ឆ្ងន ុំ១៩០៤) ត្ៅវតត គោធិត្ពកឹស តដលជាវតតត្ដីម
បាននិមនតរពះត្តជរពះគុណ រពះពុទញធត្ឃ្លសាចារយ ម៉ា គករ សវុណណ
បបគញ្ជញ  កាលត្ៅជាត្ៅអធិការវតតត្ពាធិរពឹរេ ជាបបជាយ។៍ 
រពះត្តជរពះគុណ ម្ក មម៉ មសិសនិគតា ជារគសូូធយធមមវាចារយ និង
រពះត្តជរពះគុណ អិន ខឹម ភិកខបបគញ្ជញ  ជារគសូូរតអនុសាវន្ទចារយ។ 
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សត្មតចរទង់បានទទួលន្ទម  បបញ្ញដ តតិថ្វ គជារគញ្ជញ គណា បានរទង់
បុំត្ពញជាភរិខុត្ហយី សត្មតចនមិនត រតឡប់មរគង់ត្ៅវតតបណាណ ត្លាមវញិ។ 
ចុំត្ណះវជិាជ  នងិរចិចការតដលរទង់បានបុំត្ពញរនុងរពះពុទធសាសន្ទ 

 ត្រតពីភាសាតខមរ តដលសត្មតចរទង់បានរសាវរជាវ យង់យល់ឫសគល់
ពិតរបារដ សត្មតចត្ចះភាសាបាលីអាចអាន ឬសនទន្ទត្ថមសុំត្ឡងជាតិ
បរត្ទសទុំងអស់ គឺសុំត្នៀង លងាា  ភូមា មន ត្សៀម និងលាវ បានតតមាន 
ត្ទីសទស់។ 
 ត្ៅព.ស. ២៤៦៦ នងិ ២៤៦៧ (១៩២២-១៩២៣) កាលត្ៅជារពះ
រគូសងឃសត្ថថ  បានត្ៅបុំត្ពញវជិាជ ភាសាសុំក្រ្សតឹត និងអរេរសិលាចាររិជា
ត្ដីម ត្ៅសាលាបាោុំងត្សសចុងបូព៌ារបត្ទសន្ទរររងោណូយ (ត្វៀតណាម
លងត្ជីង) រនុងសុំណារ់ត្លារ លា ី េា ី ណូរ៍ ជាតិបាោ ុំងតសស ជាចាង 
ោវ ងសាលាត្នះ។ 
 សត្មតចរទង់ត្ចះអរេរ និងភាសាត្សៀម លាវ យ៉ាងជារ់លារ់ និងភាសា 
បាោ ុំងតសស លមមរបារស័យការបានត្ដាយសុំត្នៀងគួរសរត្សីរ ភាសាអង់ 
ត្គលស នងិភាសាត្វៀតណាមផង។ 
 ត្ៅព.ស. ២៤៥៧ គ.ស. ១៩១៣ សត្មតចរទង់បានចូលរបឡងត្ដញ 
របត្យាគរនុងរពះបត្បាសថរតន្ទោម (រពះវោិររពះតរវមររត) ចុំត្ពាះរពះ 
ភក្រ្រតរពះររុណារពះបាទ សគមតចត្ពះសុសីវុរថិ បាន៤របត្យាគ តដលជា 
របត្យាគជាន់ខពស់បុំផុតរនុងសម័យត្ន្ទះ។ 
 ព.ស. ២៤៥៩ គ.ស. ១៩១៥ សត្មតចរទង់បានរបឡងជាប់ត្លខ២ 
បាន 
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 ទទួលការតតងត្ថុំងជាសាក្រ្សតចារយ  ត្ៅសាលាបាលីជាន់ខពស់  តដលសពវត្ថង 
ត្នះមានត្ ម្ ះថ្វ ពុទធិរវទិាល័យរពះសុោរមឹត។ 
 ព.ស. ២៤៥៩ គ.ស. ១៩១៥ សត្មតចរទង់បានត្ធវសីមាជរិត្នរររមជុំនុុំ 
តតងត្ថុំងវចន្ទនុររមតខមរ តដលរទង់ជាត្លលធិការ កាន់រចិចការផ្កទ ល់ លុះ
រត្ថបានចប់ចុងចប់ត្ដីម។ 
 ព.ស. ២៤៧០ គ.ស. ១៩២៦ សត្មតចរទង់បានត្ធវីជាសមាជិរត្នរររម
ជុំនុុំពិនតិយត្សចរតីខុសរតូវ ត្នត្សៀវត្ៅន្ទន្ទ តដលសាលាបាលីជាន់ខពស់
ត្បាះពុមពផាយ។ 
 ព.ស. ២៤៧០ គ.ស. ១៩២៦ តមរជាត្រចីនឆ្ងន ុំ សត្មតចរទង់បាន
ទទួល ការតតងត្ថុំងជាត្មរបត្យាគ រនុងការរបឡងយរវញិ្ញដ បនបរតបឋម
សិរាតខមរ និងការរបឡងយរសញ្ញដ បរត បឋមសិរាជាន់ខពស់បាោ ុំង-តខមរ 
ត្ៅរររង     ភនុំត្ពញ។  
 ព.ស. ២៤៧១ គ.ស. ១៩២៧ សត្មតចរទង់បានទទួលការតតងត្ថុំងជា 
សមាជិរជុំនុុំត្ផទៀងផ្កទ ត់សត្រមចវចន្ទនុររមតខមរត្ហយីសត្មតចរទង់បានទទលួ 
ត្ធវីវចន្ទនុររមតតមួយអងគឯង ដោបដល់បានចប់សពវរគប់ បានត្បាះពុមព 
ផាយទុំងភាគ១ និងភាគ២។ 
 រនុងឆ្ងន ុំដតដលត្ន្ទះ សត្មតចរទង់ទទួលការតតងត្ថុំងជាសមាជិរ ត្នរររម 
អផិបាលជុំនុុំផ្កត ច់ឆ្ងន ុំ សរមាប់រពះោជបណាណ ល័យរមពុជា តដលសពវត្ថងត្ៅថ្វ 
បណាណ ល័យពុទធសាសនបណឍិ តយ។ 
 ព.ស. ២៤៧៤ គ.ស. ១៩៣០ សត្មតចរទង់បានទទួលការតតងត្ថុំង
រនុង មុខងារជាចាងោវ ងរង ត្នសាលាបាលីជាន់ខពស់ភនុំត្ពញ ត្ហយីរនុងឆ្ងន ុំ
ដតដលត្ន្ទះសត្មតចរទង់បានទទួលការតតងត្ថុំងជាសមាជរិជុំនួយ ត្នរររម  
ជុំនុុំរពះត្រតបិដរ ត្ៅពុទធសាសនបណឍិ តយត្ទៀត។ 



 

ររៀបររៀងរោយៈ ភិក្ខុ អក្ខ ររោវទិរោសលមុនី យិន-រតនសុធាវ ី           173 
 

 ព.ស. ២៤៧៦ គ.ស. ១៩៣២ សត្មតចរទង់ទទួលការតតងត្ថុំងជា
សមាជិរត្នរររមជុំនុុំលងការរសាវរជាវត្រជីសត្រសីររពារយត្ពចន៍ រនុងត្ផទរវ ី
និពនធតខមរបុោណ ត្ដីមបរីបមូលបចចូលពារយទុំងត្ន្ទះ ត្ៅរនុងវចន្ទនុររម   
តខមរ។ 
 ព.ស. ២៤៧៨ គ.ស. ១៩៣៣ សត្មតចរទង់បានទទួលការតតងត្ថុំងជា 
សមាជិរត្នរររមជុំនុុំពនិិតយត្សៀវត្ៅ តដលររសួងសិរាធកិារជាតិត្បាះពុមព 
ផាយ។ 
 ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៤ សត្មតចរទង់បានទទួលការតតងត្ថុំងជា 
សមាជិរត្នរររមជុំនុុំត្រជីសត្រសីពារយតខមរត្របៀបត្ធៀបនងឹពារយបាោ ុំងសរមាប់ 
ត្របីរនុងរិចចការោជការ។ 
 ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៥ សត្មតចរទង់បានទទួលការតតងត្ថុំងជា 
សាក្រ្សាត ចារយបត្រងៀនភាសាបាលី សុំក្រ្សាឹតតខមរ និងលាវ របចាុំថ្វន រ់ទីបុំផុតត្ន 
មធយមសរិាត្ៅវទិាល័យរពះសុីសុវតថិ រររងភនុំត្ពញ។ 
 ព.ស. ២៤៨៦ គ.ស. ១៩៤២ សត្មតចរទង់បានទទលួការតតងត្ថុំងជា 
ចាងោវ ងត្នសាលាបាលីជាន់ខពស់ រររងភនុំត្ពញ (ពុទធវទិាល័យរពះសុោ
រមឹត)។ 
 ព.ស. ២៤៨៨ គ.ស. ១៩៤៤ សត្មតចរទង់បានទទលួការតតងត្ថុំងជា 
ត្ៅអធិការវតតបណាណ ត្លាម។   
 ព.ស. ២៤៨៩ គ.ស. ១៩៤៥ សត្មតចរទង់បានទទួលន្ទទីជាអធបិតី
ត្ន ត្ថរសភា គឺរររមជុំនុុំជាន់ខពស់របស់រពះសងឃ។ 
 ព.ស. ២៤៩១ គ.ស. ១៩៤៧ សត្មតចរទង់បានទទលួន្ទទីជាអនុ
របធានគណៈរមមការវបបធម៌តផនរអរេរសាក្រ្សត (រ) គណៈរមមការជាតលិង 
ការសិរា។ 
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 ព.ស. ២៤៩២ គ.ស. ១៩៤៨ សត្មតចរទង់បានទទួលន្ទទីជារបធាន
ត្ន គណៈរមមការធមមវន័ិយពនិិតយការផាយត្សៀវត្ៅ សរមាប់សាលាធមមវ ិ
ន័យ រនុងរពះោជាណាចរររមពុជា។ 
 ព.ស. ២៥០៥ គ.ស. ១៩៦១ រហូតមរសត្មតចរទង់ត្របាសត្មត្ថត

ទទួល និមនតសមាគមអនរនិពនធតខមរ ត្ធវជីារបធានត្នការសមាភ សន៍ អរេរសា

ក្រ្សតផាយសុំត្ឡងវទិយុជាតិោល់ត្ថងសុររ។ 

 គ.ស. ១៩៦៨ រទង់ទទួលរពះឋានៈជា រពះរបធានត្នគណៈរមមការ     

ពិនិតយសាន ត្ដអតថបទផាយជាត្រឿងលងរបវតតសិាក្រ្សតតខមរ។ 

 គ.ស. ១៩៦៨ រពះអងគរទង់ទទួលការតតងត្ថុំងជា របធានគណៈរមាម រ 

ពិនិតយ នងិរុំណត់អុំពីន័យរបស់ទង់ជាតិតខមរ។ 

សមណសកតិ ម្ដលសគមតចានទទលួ 

 ត្ដាយរពះមោវរិយិភាពរនុងរចិចការដ៏ធុំៗសត្មតចបានត្ឡងីសមណសរតិ 

ជាលុំដាប់លុំត្ដាយដូចតត្ៅ៖ 

 ព.ស. ២៤៥៤ គ.ស. ១៩១០ សត្មតចបានទទួលជារពះបាឡាត់សារយ 

បតតីយ(៍បាឡាត់របស់រពះសារេវងេ នុរ វតតបណាណ ត្លាម)។ 

 ព.ស. ២៤៥៦ គ.ស. ១៩១២ សត្មតចបានទទួលសមណសរតិជា     

ត្ពះត្គសូងឃសតាថ  (ោជគណៈរតិតិយស)។ 

 ព.ស. ២៤៨៤ គ.ស. ១៩៤០ សត្មតចបានត្ឡងីសមណសរតិជា      

ត្ពះពទុធគោោច្ចរយ (ោជាគណៈថ្វន រ់ត្ទ)។ 
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 ព.ស. ២៤៨៨ គ.ស. ១៩៤៤ សត្មតចបានត្ឡងីសមណសរតិជា     
ត្ពះគោធវិងស (ោជាគណៈថ្វន រ់ឯរ)។ 
 ព.ស. ២៤៩២ គ.ស. ១៩៤៨ សត្មតចបានត្ឡងីសមណសរតិជាន់ខពស់ 
បុំផុតជា ត្ពះមហាសគុមធាធិបរី សងឃន្ទយរគណៈមោនិកាយ។ 
 ព.ស. ២៩៩៤ គ.ស. ១៩៥០ រពះររុណាជាអមាច ស់ជីវតិរទង់បាន
ត្របាសរពះោជទនរពះឋានៈជា សគមតចត្ពះសគុមធាធិបរី សងឃ
ន្ទយរគណៈមោនិកាយ។ 
 មួយវញិត្ទៀត រដាឌ ភបិាលត្នសហភាពភូមា បនរបត្គនឋានៈសត្មតចជា 
ត្ពះអគគមហាបណឌិ រ ត្នសហភាពភូមាត្ៅ ព.ស. ២៤៥៧ គ.ស. 
១៩៥៤។ 
 លុះមរដល់ ព.ស. ២៥០១ គ.ស. ១៩៥៧ រដាឌ ភិបាលត្នសហភាព
ភូមា បានសូមដុំត្ឡងីរពះឋានៈសត្មតចជា ត្ពះអភធិជមមហារដាគរ ុ
ត្នសហភាពភូមា តដលជាសមណសរតិដ៏ខពង់ខពស់បុំផុតមានតតមួយអងគ រនុង 
សហភាពភូមា។ 
 តខរុមភៈ គ.ស. ១៩៦៤ អនរនិពនធតខមរទុំងអស់បានថ្វវ យឋានៈរពះអងគ
ជា រពះអគគនពិនធអរេរសាក្រ្សតតខមរ និងសមាជរិរិតតិយស ត្នសមាគមអនរនពិ
នធ តខមរផង។ 
 ព.ស. ២៥០៧ គ.ស. ១៩៦៣ សត្មតច ត្ពះនគរារតម សេីន ុរពះ
របមុខរដឌត្នរបត្ទសរមពុជា រទង់បានត្របាសរបោជទន របត្គនរពះឋានៈជា 
សគមតចត្ពះសងឃរាជ ថ្វន រ់ទី១។ 
 សគមតចត្ពះសងឃរាជ ជាមាច ស់ រទង់បានទទលួសញ្ញដ បរតបណឍិ ត
អរេរត្ពញលរខណៈពសីត្មតចរពះរបមុខរដឌ រនុងន្ទមត្នមោវទិាល័យអរេរ 
សាក្រ្សត និងមនុសេសាក្រ្សត ត្នសរលវទិាល័យភូមិនទ ពីត្ថងទី២៨ បសភា 
១៩៦៧។ 
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សត្មតចរពះត្ពាធិវងេ េួរ តារ (សុវណណជិរបបត្ញ្ញដ ) 
អតីតរររមជុំនុុំតរបរពះត្រតបិដរ 

និងជាសាក្រ្សាត ចារយបត្រងៀនភាសាសុំក្រ្សាតឹត្ៅសាលាបាលីជាន់ខពស់ 
១៨៩១-១៩៧៥ រនុងរពះជន្ទម យុ ៦៤រពះវសា 

 
 



 

ររៀបររៀងរោយៈ ភិក្ខុ អក្ខ ររោវទិរោសលមុនី យិន-រតនសុធាវ ី           177 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សគមតចត្ពះមហា គោោននទ 
(មួយជីវតិត្ដីមបសីនតិភាព) 

 
 



 

ររៀបររៀងរោយៈ ភិក្ខុ អក្ខ ររោវទិរោសលមុនី យិន-រតនសុធាវ ី           178 
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 ១. ត្សៀវត្ៅរបជុុំធម៌បទ ត្រៀបត្រៀងត្ដាយៈ ធមមចារយ ត្ពេា ឈុ ំ និង 
រពះមោ យរ៉ សខុគេង ព.ស. ២៥៥៥ 
 ២. សត្មតចរពះសងឃោជ ជនួ ណារ ត្ជាតត្ញ្ញដ ត្ណា (វចន្ទនុររម
តខមរ) ការផារយរបស់ពុទធសាសនបណឍិ តយ ព.ស.២៥១១ គ.ស.១៩៦៧។ 
 ៣. ការផារយរបស់វទិាសាថ នភាសាជាតិ ត្នោជបណឍិ តយសភារមពុជា 
(វចន្ទនុរររមអរខោវរុិទធ) ព.ស.២៥៤៨ គ.ស.២០០៥។ 
 ៤. សត្មតចរពះសងឃោជ ជនួ ណារ ត្ជាតត្ញ្ញដ ត្ណា គណៈមោ
និកាយសាន រពះហតតចុងត្រកាយបងែស់ ព.ស.២៥១៣ គ.ស.១៩៧០។ 
 ៥. ការត្បាះពុមពផាយរបស់ អាត្សម មហាឧរតម (គិហបិបតិបតត ិ
ឃោវាសធម៌) បណាណ ោរយាយត្ថធម៌ ព.ស.២៥៤៥ គ.ស.២០០១។ 
 ៦. ត្លាររគូអគគបណឍិ ត ប៊ុរ ោវងស (រពះត្ពាធសិតវភាគទី១)។ 
 ៧. សិរបីញ្ញដ  ត្លារត្ថអាចារយ ហុ ី(រពះកាវដារ)។ 
 ៨. ត្សៀវត្ៅធមមនិយាម៣០របស់រពះពុទធអងគរគប់រពះអងគ។ 
 ៩. ឯរសារត្ផេងៗមួយចុំនួនត្ទៀតតដលបានមរពីវតតលងាា ។ 
 ១០. ដររសង់ពីកាតសត។ 




