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អារម្ភកថា 
 រសៀវរៅធម៌ និងកក្មងអ្រថបទកំណាពាយអ្ប់ ំ ច េអ្ស់រោកអ្នក
សបាបុ សកំព ងកាន់អានរៅនឹងថ្ រនះជាវណណកមមទីពី  បស់ខ្ុំក្ពះក  ណាអាត្មា
ភាព ខិរខំក្សាវក្ជាវនិពនធ និងរ ៀបរ ៀងសក្មិរសក្ាំងក្សង់យកមកចងក្កង
រ ៀបរ ៀង រ ើមាបីចចកជាធមមទាន  រហើយខ្ុំ នោក់រ មាះរសៀវរៅមួយរនះថា 
“ សណំាងជវីរិ ” ខ្ុំ នពាាយមស រស រោយយកចិរតទ កោក់ និងអចិរអចង់
ជាទីបំអ រ រោយ ន កក្សង់កនុងរសៀវរៅ បស់អ្នកក្ ជ្ និងក្ពះព ទធវចនៈ
ច េានកនុងគមពី ជារក្ចើន ចូជា “គមពី ក្ពះសូក្រនិងក្ពះវិន័យបិ ក” ជារ ើម។
រោយានសទាធារជឿជាក់កនុងក្ពះព ទធសាសនា កា ក្សឡាញ់នូវគរិបណឌិរ និង
ជាកក្មងអ្ន សាាវ ីយ៍ជាពិរសសកនុងន័យរ ើមាបីចូេ ួមចំចណករេើកសទួយ េ់
វិស័យអ្ប់ ំទាំងព ទធចក្ក និងអាណាចក្ករទើបរធវើឱាយខ្ុំសរក្មចចិរត និពនធជា
កំណាពាយអ្ប់ នំិងសក្មងយ់កអ្រថបទក្ពះធម៌ ច េានរៅកនុងក្ពះថ្ក្របិ កចខម  
ក្ពមទាងំរសៀវរៅ បសរ់ោកអ្នកក្ ជ្មយួចំនួន  ួមទាំងគំនិររយបេ់ បស់ខ្ុំ
ក្ពះក  ណាអាត្មាភាព យកមកនិពនធ រ ៀបរ ៀង ឱាយ នង្យយេ់ អ្ំពីខៃឹមសា 
អ្រថបទកំណាពាយនិងក្ពះធមន៌ីមួយៗ អាា ភាជាប់និងសងគមឱាយកាន់ចរស ីជរក្ 
រៅកនុងក្ពះព ទធសាសនា។  
  ូចរនះ អាត្មាភាពពាាយមស រស ឱាយ នេែរ ើមាបីក្បរគនចចកជូន េ់
ព ទធសាសនិកជនទាំងឡាយ ជាធមមទានសម ូចព ទធភាសិរសចមេងថា ៖ 
“ សពវទាន ំធមមទាន ំជិនារិ ” ធមមទានឈនះអ្ស់ទានទំាងពួង ។  
 អាក្ស័យរហរ រនះ រហើយរទើបខ្ុំយករពេរវោច េានទាំងប៉ែ នាមាន
ត្មេទធភាព ច េអាចរធវើរៅ នមកខិរខំក្សាវក្ជាវសនាសំយកនូវព ទធ ីកា 
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និងគរិបណឌិរទំាងឡាយមកស រស ោក់រៅកនុងរសៀវរៅរនះ រោយខ្ុំាន
បំណងចង់ឱាយរោកអ្នកក្សឡាញ់កា អានទាំងឡាយ និងព ទធសាសនិកអ្នក
សិកាាកនុងក្ពះព ទធសាសនាត្ំងពីថា្ាក់ទាប ហូរ េ់ថា្ាក់ឧរតម អាចនឹងង្យ
យេ់នូវអៃូវប បិរតិកនុងក្ពះព ទធសាសនា នរោយេែ នឹងជាពិរសសគ៉ឺសក្ាប់
ជាកា សិកាាក្បចំាថ្ងៃសក្ាប់ខៃួនឯងផ្ទាេ់។រសៀវរៅរនះខ្ុំរទើបរ ៀននិពនធស -
រស ជាសា្ាថ្ ទីពី របើក្បសិនជាានខវះខ្រ បទ ឋ  អ្កខ ៈ ពាយញ្ជនៈ ក្ពះ េី    
រសចកេអី្ត្ថាធបិាាយ ឬានកំហ សឆ្ាឆំ្គង ក្រង់ចំណចុណាមយួរោយអ្រចរនា
រនាះ ខ្ុំសូមខនេីអ្ភ័យអ្រ់រទាស េ់អ្ស់រោកអ្នកសបាបុ ស  មិរតអ្នកអានទាំង
អ្ស់ទ កជាម ននឹងសូមទទួេនូវរាេ់ពាកាយ ិះគន់រ ើមាបីសាថាបនា ក៏ ូចជាកា 
បំរពញបចនថមរទៀរអ្ំពីមិរតអ្នកអានទាំងឡាយរោយរសាមនសាស ីករាយ ។ 
 ខ្ុំក្ពះក  ណាអាត្មាភាពសងាឃឹមថា ព ទធសាសនិកជនទាំងឡាយ អាន
រសៀវរៅរនះចប់រហើយ នឹងទទួេ ននូវចំរណះ ឹងខៃះៗអ្ំពីរសៀវរៅរនះរបើ
មិនរក្ចើន ករ៏ិចច  អាក្ស័យរៅរេើបញ្ញា និងកា ពាាយមយកចិរតទ កោក់
 បស់រយើងរ ៀងៗខៃួន។ 
 ខ្ុំក្ពះក  ណាអាត្មាភាព សូមអាសពវអាាយរមត្តាក្ពហមវិហា ធម៌  េ់រោក
អ្នកទទួេរសៀវរៅធម៌យករៅអានរ ៀនសូធាយ ឱាយ នរចះចំាយេ់ចាាស់នូវ
អ្រថន័យថ្នក្ពះធម៌រហើយខំរធវើអ្ំរពើេែឱាយ នរក្ចើន សនាសទំ កសក្ាប់ខៃួនផ្ទាេ ់
រ ើមាបីជាទីពឹងព ំនាក់អាក្ស័យកនុងភពងមីៗ  ហូរ េ់ក្ពះនិញ្វនជាទីអ្វសានថ្ន
ជីវិរ ។ 
 ជាពិរសសរោយ អានិសងាស ថ្នកា ខិរខំពាាយមក្បឹងចក្បងស រស 
រសៀវរៅរនះរ ើង កាេច េខ្ុំរៅអ្រនាទាេសាច ះសារ ើងរៅកនុងវាេវ េ
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សងាា របើខ្ុំមនិទាន់ េ់ក្ពះនិពាវានរទ សូមក ំឱាយខ្ុំរៅរកើរកនុងអ្ យភូមិ ន
ឱាយរសាះក្គប់ៗជារិ និងសូមឱាយរកើរកនុងក្រកូេជាសាមាទិ ឋកិ្គប់ៗជារ ិ និង
សូមឱាយ នបួសជាសងាឃកនុងសាសានាក្ពះព ទធអ្ងគ ក្ពះនាមសិអា ាយរមក្រីយ៍ 
រហើយ នសរក្មចធម៌ជាន់ខពស ់ ក ំបីខ្នរ ើយ រហើយសូមឱាយចួបចរជនជា
សបាបុ ស សមូក ំឱាយអ្ក សេចិរត ចិរត បទាញចិរត បស់ខ្ុំឱាយរៅក្បក្ពឹរតអ្ំរពើ
អាក្កក់ នឱាយរសាះ រហើយសូមក ំឱាយខ្ុំ េ ះរៅរៅកនុងអ្ំណាច បស់ស្រសេី ន
ឱាយរសាះរទាះបីជាសថិររៅកនុងកាេៈរទសៈណាក៏រោយ ។ មាា ាងវិញរទៀរ សូម
រោកអ្នកអានសិកាារ ៀនសូធាយច េកំព ងកាន់ឬអានរសៀវរៅ“សំណាងជវីរិ ”  
រៅនឹងថ្ រនះសូមានសំណាងេែក្គប់ៗគ្្ា  សូមរមត្តាអាាយរមត្តាធម៌
 េ់ខ្ុំក្ពះក  ណាអាត្មាភាព ក្ពមទំាងសពវសរវទំាងអ្ស់កនុងសកេពិភព
រោកនិងរទវរោកអង សូមឱាយ នស ខសូមក ំឱាយានរពៀ និងគ្្ា ។ 

នពិាវានបចចរយ រហាមិ 
រធវើរៅថ្ងៃអាទិរាយ ៩ររាច ចខទ រិយសាឍ ឆ្ាំច សំ ឹទធិស័ក 
ព.ស.២៥៦២ក្រូវនឹងថ្ងៃទី៥ចខសីហា ឆ្ាំ២០១៨។ 

ក្ពះក្គូរោសាន  ័កខម នី ហូយ សំណាង 
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ឧទ្ទិសកថា 
       ទូេក្ពះបងគំខ្ុំក្ពះក  ណាអាត្មាភាព ហូយ សណំាង និពនធកក្មងអ្រថបទ
កំណាពាយអ្ប់ ំ   និងកា សកិាាក្សាវក្ជាវ ស រស នូវរសៀវរៅធម៌រនះ  ហូរ ន
ក្បសូររចញមកជា ូបរាងរពញេកខណៈរ ើង ន គ៉ឺរោយរសចកតីពាាយម
ខំក្បឹងចក្បង សាកសួ អេេ់រយបេ់ និងរ ៀនសូធាយជាមយួរោកអ្នករចះចាំក្ពះ
ធម៌ពិរ និងអ្នករចះចាំកំណាពាយពិរក្ ក  គ៉ឺ នមកពីកា ជួយបរក្ងៀន និង
ពិនិរាយចកសក្មេួបចនថមពីកេាាណមិរត បស់ខ្ុំ គ៉ឺក្ពះមហាកេាាណធរាមា 
(យ៉ែ ន កេាាណ)    រេើសពីរនះរៅរទៀរ     នមកអ្ំពីកា អាន   កា សាតាប់ 
 កា ពិនិរាយអ្រងេរ និងកា អេេ់រយបេ់អ្ំពីសំណាក់វិញ្ញូជារក្ចើន ច េជាអ្នក
ពូចកខ្ងធមមសាស្រសេ រហើយខិរខំពាាយមក្បចមក្បមូេនវូក្ពះព ទធវចនៈ ច េ
ានរៅកនុងរសៀវរៅ បស់អ្នកក្ ជ្ជារក្ចើន ខ្ុំខំយកមកស រស កនុងចំណង
រជើងរសៀវរៅរនះនឹងរ ើមាបីយកមកចងក្កង និពនធរ ៀបរ ៀងបរងេើរឱាយ នជា
រសៀវរៅ « សណំាងជវីរិ » រនះរ ើង ។ 
 រោយវី ិយភាព ថ្នទូេក្ពះបងគំខ្ុំក្ពះក  ណាអាត្មាភាពសូមឧទទិស
សា្ាថ្ ក្បរគន ថាវាយ ជូនចំរពាះវី ជនចខម រសនហាជារិារ ភូមិទំាងអ្ស់ក្គប់
ជំនាន់ ានអ្រីរក្ពះមហាវី កាសក្រ  ឥសាស ជនបញ្ញវនត  ក្បជាជនចខម ក្គប់ ូប  
ច េ នពេីជីវិរកា ពា ចង កាា នូវបូ ណភាពទឹក ី វបាបធម៌ អ្កាស សាស្រសត 
និងក្ពះព ទធសាសនា ។ ជាពិរសសសូមឧទទិសសា្ាថ្ រនះ ជូនចំរពាះប ពវកា ីជន
ទាំងឡាយ ច េ នបូជានូវកា្ាំងកាយវាចាចិរត ក្ពមទាំងងវិកាកនុងកា ជួយ
រក្ជាមចក្ជង ទនំ កបក្ម ង េជ់ារិារ ភូមិ និងក្ពះព ទធសាសនា ក្ពមទាងំព ទធិក
សិកាាជារិកនុងន័យរ ើមាបីអ្ភិ កាស និងអ្ភវិឌាឍន៍ ត្ំងពីអ្ររី ហូរ េ់បចចុបាបនន



 

v 
 

រនះសូមបរង្អានចិរតរោយក សេរចរនាឧទទិសនូវសា្ាថ្ រនះក្បរគនថាវាយ និង
ជូនអ្រីរក្ពះមហាកាសក្រចខម ក្គប់ក្ពះអ្ងគ  និងក្ពះញារវិងាាន វងាស ច េក្ទង់
 នរសាយទវិងគរ   កនៃងរៅរហើយក្គប់ជំនាន់   អ្ររីសរមតចក្ពះសងាឃរាជ
ទាំងពី គណៈក្ពះរាជាគណៈក្ពះឧបជាាយចា ាយក្ពះរងរាន រង ៈក្គប់ក្ពះអ្ងគ។ 
 សូមឧទទិសនូវមហាក សេទាំងប៉ែ នាមាន  ច េ ូបខ្ុំ នរធវើរហើយ  
ជាពិរសសមហាក សេ ច េរកើរអ្ំពីធមមទានរនះជូន េ់វិ កវិញ្ញាណកខនធ 
រញាមក្ប ស បស់ខ្ុំនាម ចប៉ែន ហយូ សូមឱាយអ្នកានគ ណ គ៉ឺរោកឪព ក បស់
ខ្ុំសូម នរៅកាន់ស គរិភពត្មសមគួ រោយអេធមមទានរនះក ំបីអាក់ខ្ន
រ ើយ ។ 
 សូមគ ណររជះថ្នប ញ្ញសាភា  ច េរកើរអ្ំពីធមមទានទំាងអ្ស់រនះ ជូន
 េ់វិ កវិញ្ញាណ បស់ប ពវកា ីជនទាំងឡាយក្ពមទាំងញារកាទាំងឡាយ ទាំង
ក្ ំពី សនាដាននិងញារិទាំងឡាយរៅកនុងសងាា វ េ បស់ខ្ុំសូមឱាយ ួងវិញ្ញាណ-
កខនធ បស់ប ពវកា ីជន និងញារិទាំងអ្ស់រនាះ  នរៅកាន់ស គរិភពត្មសម
គួ ក ំបីអាក់ខ្នរ ើយ។ 
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បដកិារគណុកថា 
  ទូេក្ពះបងគំ ខ្ុកំ្ពះក  ណា អាត្មាភាព សូមចងៃងនូវកា  ឹងគ ណបូកា ៈ 
យ ាងក្ជាេរក្ៅបំអ រចំរពាះាត្បិត្ច េរោកទាំងរទវ នបរងេើរ ូបកាយ 
រហើយ នចិញ្ចឹមបី ច់ចង កាាកូនក្បកបរោយក្ពហមវិហា ធម៌។ មនិក្រឹមចរ
ប៉ែ រណាណាះរ ើយ រោក នឧបរថមភ រអតើមឱាយកូន នសិកាារ ៀនសូធាយ  ហូរ េ់
កូន នបញ្ចប់ថា្ាក់ប ិញ្ញាបក្រ និងប ិញ្ញាបក្រជាន់ខពស ់ នារពេបចចបុាបននរនះ
រទៀរអង (ក្បសិនរបើគ្មានរោកអ្នកានគ ណទំាងពី រទរនាះ  ូបកូនក៏គ្មានថ្ងៃ
រនះច  )។  
  ជាពិរសសសូមចងៃងនូវក្ពះអ្ំណ ក្ពះក  ណាទិគ ណយ ាងក្ជាេរក្ៅ
ចំរពាះក្ពះឧរទទសាចា ាយ (ស ខ្វហររថ ) សាយ ស ខរហង ក្បសិនរបើគ្មានក្ពះ
ក្គូឧរទទសាចា ាយទំន កបក្ម ងអចងុរអេើមរទរនាះ រមៃ៉ែះសមរបើខ្ុំក្ពះក  ណាអាត្មា
ភាពគ្មានថ្ងៃរនះរទ។ 
 សូមចងៃងនូវអ្ំណ ក្ពះក  ណាទិគ ណយ ាងក្ជាេរក្ៅ ចំរពាះក្ពះបញ្ញា
សំវ  យ ូ ភងួ ក្ពះរាជាគណៈថ្ាាក់កិរតិយស ក្ពះក្គញូាណវិប េ ក្ពះអ្ន គណ 
ខណឌ ចាកា មន និងជាក្ពះក្គូរៅអ្ធិកា វរតនួនមណីរាម (រៅវរតថាន់) ។ 
ក្ពះក្គូធមមវិស ទធិវងាស រអន ស អេ ក្ពះក្គូសូក្រសាដាំ នងិក្ពះក្គូប ិស ទធសីរោ 
ក្ ក ់បរូា ា ក្ពះក្គូសូក្ររឆ្វង ច េានក្ពះទ័យរមត្តា នអ្ន ញ្ញារ ឱាយខ្ុំក្ពះ
ក  ណាអាត្មាភាព សា្ាក់រៅបនតកា សិកាាចាប់តំ្ងពីឆ្ាំ២០១៣ ហូរ េ់
បចចបុាបននរទើបខំុ្ានថ្ងៃរនះ។  
 សូមចងៃងនូវអ្ំណ គ ណ យ ាងក្ជាេរក្ៅចំរពាះសហធមមិកមិរត ហ មី 
រសងហាក ់ច េ នជួយ ចនាក្កបរសៀវរៅយ ាងក្សស់សាអារ ។  
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 សូមចងៃងអ្ណំ គ ណយ ាងក្ជាេរក្ៅចំរពាះ សាកេវទិាាធកិា ក្ពឹទធប  ស 
ក្ពឹទធប  ស ង សាស្រសាតាចា ាយប គគេិកព ទធិកថ្នសាកេវិទាាេ័យក្ពះសីហម នីរាជា 
និងសាកេវិទាាេ័យបញ្ញាសាស្រសេកមពុជា ក៏ ូចជាសូមចងៃងនូវអ្ំណ គ ណ
យ ាងក្ជាេរក្ៅ េ់រោកក្គូ-អ្នកក្គូច េ នបង្ហារ់បរក្ងៀន ូបខ្ុំចាបត់្ំងពី 
បឋមសិកាា  ហូរ េ់ថា្ាកឧ់រតមសិកាា ច េ នខំក្បងឹចក្បងកនុងកា  ឹកនំា
ក្គប់ក្គង នងិបង្ហារ់បរក្ងៀនរោយយកចិរតទ កោក់ និងានកា ទទួេខ ស
ក្រូវខពស់ក្ពមទាងំក្បកបរោយសងគហធម៌និងគរិបណឌិរ ៏េែៗ។ 
 សូមចងៃងអ្ំណ គ ណយ ាងក្ជាេរក្ៅចំរពាះ ញារិរញាមជាព ទធ-
ប ិស័ទចខម  បងបែូនជន ួមជារិទាំងអ្ស់ច េ ូបអាត្មាភាព មិន នរ ៀបរាប់
រ មាះអ្ស់ និងមិន នយកមកស រស រៅកនុងរសៀវរៅរនះ ជាទីក្សឡាញ់
រាប់អាន ច េ នទំន កបក្ម ងនូវបចច័យទាំងឡាយបួន  េ់ខ្ុំក្ពះក  ណា
អាត្មាភាព ាន ូចជាចង្ហាន់បិណឌ រជារ ើម េ់ ូបអាត្មាភាព។ រៅរពេ
ច េអាត្មាភាព  នរៅសា្ាក់រៅសិកាារ ៀនសូធាយធម៌អា ាយ ក្ពះ េីជារ ើម 
ត្មវរតអារាមនីមួយៗ រហើយ នញុំុំាងជីវិរិស្រនទិយឱាយក្បក្ពឹរតរៅ នរោយសា 
ចង្ហាន់បិណឌ រ បស់ញារិរញាមទាំងអ្មាាេរនាះរទើបរធវើឱាយខ្ុំានថ្ងៃរនះ ។ 
 សូមឱាយប ពវកា ីប គគេទាំងអ្ស់ក្បកបរោយព ទធព ទាំងឡាយ៤ ក្បកា 
គ៉ឺ  អាយ   វណណៈ  ស ខៈ  ពេៈ  ក ំបីអាក់ខ្នរ ើយ ។ 
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ប្បវតតិរបូសសងេប 
ក.ព័ត៌មានផ្ទទ លខ់្លួន 
• នាមក្រកូេ-នាមខៃួន :  ហូយ សំណាង សញ្ជារិចខម  ជនជារិចខម  
• រភទ    :   ក្ប ស    
• ថ្ងៃ-ចខ-ឆ្ាំកំរណើរ  : ០១-សីហា-១៩៨៩ 
• ទីកចនៃងកំរណើរ   : ភូមិក្រពាំងចក្ស ឃ ំក្រពាំងចក្ស  
      ក្ស ករមសាង រខរតថ្ក្ពចវង 
• ទីកចនៃងបចចុបាបនន   : វរតនួនមណីរាម (រៅវរតថាន់)  

    សង្ការ់ទរនៃ សាក់ ខណឌចាកា មន 
                      រាជធានីភនំរពញ 

• ទូ សពទទាកទ់ង   : (+៨៥៥)១២ ៩៦៧-៤៨៩  
    (+៨៥៥)១០ ៩៦៧-៤៨៩ 

• អ ៊ីចមេ   : hoysomnang.edu.kh@gmail.com 
• YouTube   :  Somnang Dharma 
• Facebook page  : ក្ពះព ទធសាសនារ ើមាបីសនេិភាពសងគម (BSPP)                

ខ្. ព័ត៌មានអប់រ ំ
• ២០១៧-២០១៩  :  ក្ប ងបញ្ចប់ថ្ាាក់ប ិញ្ញាបក្រជាន់ខពស ់ឯករទស ៖  

      ឋ េសាធា ណៈថ្នព ទធិកសាកេវិទាាេ័យ  
   ក្ពះសីហម នីរាជា (វរតសាវាយពចព) ជំនាន់ទី៦ 

• ២០១៤-២០១៩  :  ប ិញ្ញាបក្រចអនកវិធីសាស្រសេបរក្ងៀន   ភាសាអ្ង់រគៃស   
   ថ្នសាកេវិទាាេ័យបញ្ញាសាស្រសេកមពុជា 

mailto:hoysomnang.edu.kh@gmail.com
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• ២០១២-២០១៦  :   នបញ្ចប់ថា្ាក់មហាវិទាាវិេ័យនីរិសាស្រសេចអនក 
  ឋ េសាធា ណៈរៅថ្ង ៃទ ី២៣ ចខក  ម ភ ៈ  ឆ្ាំ
២០១៦  នបំរពញេកខខណឌរោយរជាគជ័យកនុង
កា ក្ប ង និងកា ពា សា ណាបញ្ចប់ថា្ាក់ប ិញ្ញាបក្រ 
ឯករទសនីរិសាស្រសេថ្នព ទធ ិកសាកេវិទាាេ័យក្ពះ
សីហម នីរាជា(វរតសាវាយពចព) រាជធានីភនំរពញ ។ 

• ២០០៩-២០១១ : ក្ប ងជាប់ ក់ឌ បជាសាថាព  (រៅវិទាាេ័យ ហ  ន 
ចសន ប  ន រា ានី ត្រ្មា) 

• ២០០៦-២០០៩  : រ ៀនរៅសាោព ទធិកអ្ន វិទាាេ័យវរតម នីសាគ  ក្ស ក
រកៀនសាវាយ រខរតកណាដាេ 

• ២០០០-២០០៦  : រ ៀនរៅសាោបឋមសិកាាក្រពាំងចក្ស (ក្ស ក 
 រមសាង រខរតថ្ក្ពចវង) 

គ. ពានរង្វា ន់ជ័យលាភី 
• ២០១៦-២០១៧ : ជាប់ជានិសាសិររឆ្នើម ថា្ាក់ច ិយវិទាា ថ្ន សាកេវិទាា

េ័យបញ្ញាសាស្រសតកមពុជា 

ឃ. បទ្ពិសោធនិងការទ្ទ្ួលខ្ុសប្តូវផ្ទទ លខ់្លួន 
• ២០១៦-២០១៨ : រធវើជាអ្ន ក្បធានទី១ ថ្នកៃឹបក្ពះព ទធសានារ ើមាបីយ វ

ជននិងសងគមថ្នសាកេវិទាាេ័យបញ្ញាសាស្រសេកមពុជា 
ក្គប់ក្គង និងទទួេខ សក្រូវចអនកក្ពះធម៌អ្ប់ ំសងគម
ក្បចាំស ដាហ៍ 
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  : ជាអ្នកក្គប់ក្គង និងោក់រាេ់ក្បធានបទសចមេងក្ពះ
ធម៌អ្ប់ ំ េ់មិរតនិសាសិរ  ថ្នសាកេវិទាាេ័យបញ្ញា 

    សាស្រសេកមពុជា និងក្បជាព ទធប ិស័ទទូរៅ 
ជាអនកសរសសររបាយការណ៍ប្បចខំខ្ 
  : ស រស   យកា ណ ៍ួចរហើយក្បគេ់ឱាយក្បធានសភា

និសាស ិរថ្នសាកេវ ិទ ាាេ័យបញ្ញ ាសាស្រសតកមព ុជា
អាណរតិទី១១ 

២០១៧-២០១៨      : រធវើកិចចកា ង្ សមក្គចិរតបរក្ងៀន  សិសាាន សិសាសត្ម
អ្ងគកា នានា (អ្ងគកា ក្គួសា ងមី និងអ្ងគកា សនេិភាព
ពិភពរោក)  

• ២០១៧-២០១៨  : រធវើជាក្គូបរក្ងៀនសមក្គចិរតរៅក្កសួងអ្ប់ ំយ វជន និង
កីឡា  

• អ្ប់ ំក្បជាព ទធប ិស័ទ និងសិសាាន សិសាសត្មរខរតនានាថ្នក្ពះរាជាចក្កកមពុជា 
• ២០១៨-២០១៩ : កា ង្ សមក្គចិរតរធវើជាអ្ន ក្បធានទី២ ថ្នគណៈកាមា

ធិកា វបាបធម៌ ក្គប់ក្គងកៃឹបសិកាាក្ ំ រៅសាកេវិទាា
េ័យបញ្ញាសាស្រសេកមពុជា 

•  មានទ្ំនួលខ្ុសប្តូវខ្ពសស់ោយសផ្ទត តសៅសលើ 

ពក្ងឹងសមរថភាពសិសាាន សិសាសរ ើមាបីរក្រៀមខៃួនម នក្ប ងថា្ាក់ទី១២ 
ជាក្គូបរក្ងៀនភាសាអ្ង់រគៃស 
រ ៀបចំរមរ ៀនបរក្ងៀនសិសាសសក្ាប់រក្រៀមក្ប ងថា្ាក់ទី១២ 
ោក់េំហារ់ឱាយសិសាសរធវើ 
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ការទ្ទ្ួលខ្ុសប្តូវ 
• រ ៀបចំរមរ ៀន និងឧបក ណ៍បរក្ងៀនសិសាស 
• រ ៀបចំេំហារឱ់ាយសិសាសររសេសមរថភាព ចកកំហ ស នងិោក់កិចចកា 
សាោឱាយសិសាសរធវើ 

• ម នរចញរ ៀបចំសាអារបនទបរ់ ៀនចេូ ួមចំចណកចង កាាប ិសាថាន 
• ជួយរោះក្សាយបញ្ហាសិសាសកនុងថា្ាក់រ ៀន 
• រេើកទឹកចិរតសិសាសច េរ ៀនរខាាយ ឱាយក្ាយជាសិសាសពូចកានសមរថ-
ភាពក្បហាក់ក្បចហេគ្្ា 

• រេើកទឹកចិរតសិសាសឱាយកា្ាហាន ហា ាននយិយហា ានសួ  
• ជាអ្នកអេេ់ឱវាទឱាយរ ើ អៃូវក្រូវ 
• ជាអ្នកានយ រតិធម៌ សចចធមក៌នុងខៃួនមិនេរមែៀង 

សកិាវគគខ្លីៗ  
• ថ្ងៃទី៩ ចខកញ្ញា ២០១៧  : “វិធីសាងារ់រ ើមាបីរជាគជ័យកនុងកា ង្ ”  
• ថ្ងៃទី១ ចខកកេោ ២០១៥ : វគគគ  រកាសេាយវិទាា 

ង. ព័ត៌មានភាោ 
• ភាសាចខម   : ភាសាកំរណើរ 
• ភាសាអ្ង់រគៃស  : ភាសាយន (និយយ ស រស  អាន និងសាតាប់េែ) 

ច. ជំនាញកុំពយទូ្័រ 

• ២០១៨-២០១៩ : Microsoft Word, Excel, and Power Point & 
E-mail ថ្នសាកេ វិទាាេ័យរបៀេក្ យ 
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ជំនាញប្គប់ប្គង 
• រោះក្សាយបញ្ហារអាសងៗ 
• រេើកទឹកចិរតមន សាស 
• ក្គប់ក្គងអ្រតច ិរ កា និយយ រ ក រ ើ ឈ  អ្ងគុយ ឱាយាន របៀបរ ៀប យ 
• ក្គប់ក្គងធនធានមន សាស 
• ជំនាញរេើកទឹកចិរត 

ឆ. អតតចរតិផ្ទទ លខ់្លួន 
• ជាមន សាសរសាមាះក្រង់អាចទ កចិរត ន 
• ក្គប់ក្គងរពេរវោ នេែ 
• ជាមន សាស ឹងាំ ចរមិន ឹង ូស និងជំនាញកនុងកា ទំទាក់ទងេែ  
• ានសមរថភាពរធវើកា ទាំងកា ង្ ក្សួេ និងេំ ក  
អាចបរ់ចបនទាន់កាេៈរទសៈ 

• អាចក្គប់ក្គងខៃួនឯង ន 
• ានចិរតអ្ំណរ់អ្រ់ធន់ ចាាស់ោស់និងកា ង្  
• ជាមន សាសវិជជានរបើកចិរតទូោយកនុងកា  ិះគន់ពីអ្នក ថ្ទកនុងន័យរ ើមាបី
សាថាបនា  

• កំហ សជាបិត្ថ្នកា សិកាា ានកំហ សរចះចកនូវកំហ សរ ើមាបីអ្ភិវឌាឍន៍ខៃួន
ឱាយេែជាងម ន 

• ានទំន កចិរតរេើខៃួនឯងថាអាចរធវើ ន អ្នក ថ្ទរធវើ ន ខ្ុំក៏អាចរធវើ ន  
• ានរមត្តាធម៌ េ់អ្នក ថ្ទ 
• រចះអ្រ់ឱនឱាយអ្នក ថ្ទមិនគ ំកួនឬពាា ទ 
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ជ. បពាជាា  (បួសជាោម្សណរកនងុឆ្ន ២ំ០០៣) 
• រពេបួស នមួយវសាាកនុងឆ្ាំ២០០៣ កនុងជនាមាយ ១៤វសាាគ៉ឺរៅបរក្មើ
ក្ពះររជគ ណ ក្សី សំអ្ េ រៅស ឹម ចនទ (សីេចនទគរនាធា) កនុងព័ទធសីាវរត
ក្កាំងរចរិយសថិររៅភូមិក្រពាំងចក្ស ឃ ំក្រពាំងចក្ស ក្ស ករមសាង រខរតថ្ក្ព
ចវងច េជាវរតក្ស កកំរណើរ ។  

ឈ. ឧបសម្បទា 
• សាមរណ  ហូយ សំណាង េ ះអាយ  ន ២០វសាា នស ំឧបសមាបទាជា
ភិកខុភាវកនុងសំណាក់ ក្ពះររជគ ណ សរមេចក្ពះឧរតមម នី រយឿង យ ារ់ ជា
ក្ពះឧបជាាយ៍ ានក្ពះររជគ ណ ចិនតមរនា អន ចិនាដា ក្ពះក្គូឥនទបាបញ្ញាសិ ី 
ស ឹម យ រត ក្ពះររជគ ណស អេររថររា ថ្ណ ស អេ  ជាឧបសមាបទាចា ាយ 
ក្ពះឧបជាាយ៍ឱាយនាមបញ្ញរតិថា (សំវ សីរោ) ទធសីាវរតរក្ជាយអ្ំពិេនាព័
ថ្ងៃចនទរៅ  ៨ររាច  ចខអេគុន ឆ្ាំឆ្ៃូវ ឯកស័ក ព.ស.២៥៥៣ ក្រូវនឹងថ្ងៃទី៨ 

ចខមីនា ឆ្ាំ២០១០ ។ 

ញ. ចំសពាោះសម្ិទ្ធផលវិញ 
• រៅថ្ងៃ ៨ររាចចខមិគសិ  ឆ្ា ំមចម សបេស័ក ព.ស.   ២៥៥៨  ក្រូវនឹងចងៃ
អាទិរាយទី១៤ ចខធនូ ឆ្ាំ២០១៤  នបំបួសក េប ក្ររ មាះ របឿន ភី នាព័ទធ
សីាវរតអ្ំរៅសាអារ សថិររៅភូមិអ្ំរៅសាអារ ឃ ំអ្ំរៅសាអារ  ក្ស ករមសាង 
  រខរតថ្ក្ពចវង។ 
• រៅថ្ងៃ១៥រកើរចខប សាសឆ្ាំមចមសបេស័កព.ស.២៥៥៨ ក្រូវនឹងថ្ងៃអាទិរាយ- 
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ទី៤ ចខមករា ឆ្ាំ២០១៤  នានគំនិរអេួចរអេើមបរងេើរនិងជាអ្នកសាថាបនិក
កមមវិធីអាសពវអាាយក្ពះធម៌មួយរោយឱាយរ មាះថា  

“ កម ម វ ិធ ី ក្ពះព  ទធសាសនា ន ិងសីេធម៌សង គម ” (The Moral Society         
And Buddhism Program) ច េសថិរនូវកនុងវរតនួនមណីរាម (រៅវរតថាន់) 
សង្ការ់ទរនៃ សាក់ ខណឌចាកា មន រាជធានីភនំរពញ ។ 
• ថ្ងៃអាទិរាយ ២ររាច ចខពិសាខ ឆ្ាំវក អ្ ឋស័ក ព.ស.២៥៦០ ក្រូវនឹងថ្ងៃទី 
២២ចខឧសភា ឆ្ាំ២០១៦  នរអេើមគំនិរកសាងនូវវចចក  ិគ៉ឺបងគន់អ្នាម័យ
សក្ាប់ជាសមាបរត ិ បស់សងាឃនាព័ទធសីាវរតក្កាំងរចរិយ សថិររៅភូមិ
ក្រពាំងចក្ស ឃ ំក្រពាំងចក្ស ក្ស ករមសាង រខរត ថ្ក្ពចវង ច េជាវរតក្ស ក
កំរណើរ បស់ខ្ុំក្ពះក  ណាអាត្មាភាព ។ 

• រៅថ្ងៃចនទ ១៥រកើរ រពញបូណ៌មី ចខាឃ ឆ្ាំវក អ្ ឋស័កព.ស២៥៦០ក្រូវ
នឹងថ្ងៃទី២២ ចខក មភៈ ឆ្ាំ២០១៦   នបរងេើរកមមវិធីអាសពវអាាយក្ពះធម៌ 
ចចកជាធមមទានរោយ ភិកខុ ឧរតមបរញ្ញា ជ ំ វាសនា ភិកខុ បញ្ញាច ិយ រឈៀង 
ថ្ឆ្ ា ាញ ភិកខុ សំវ សីរោ ហូយ សំណាង និងភិកខុ កេាាណធរាមា យ៉ែ ន 
កេាាណ កន ុងវ ិទ ាយ ុសំរ ងក្ពះធម៌ FM 102.70 MHZ វ ិទ ាយ ុ ក្ពះព ទធ
សាសនា ច េសថិររៅវរតនួនមណីរាម រៅវរតថាន់ សង្ការ់ទរនៃ សាក់ 
ខណឌចាកា មន រាជធានី ភនំរពញ រហើយ នោក់រ មាះថា “កមមវិធីព ទធឱវាទ
អាា ភាជាប់និងសងគម ” (The advice of Buddhist and Society Programs) ។ 

• រៅថ្ងៃរៅ ៍៩រកើរចខរជសឋឆ្ាំ កានពវស័កព.ស.២៥៦១ ក្រូវនឹងថ្ងៃទី៣ ចខ
មិង នា ឆ្ា ំ២០១៧ ក្រូវ នបរងេើរកមមវិធីអាសពវអាាយក្ពះធម៌មួយរទៀរ
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រោយឱាយរ មាះថា “កមមវិធីក្ពះព ទធសាសនារ ើមាបីសនេិភាពសងគម” (The 
Buddhism For Social Peace Program) ។ 

• ថ្ងៃអាទិរាយ១៥រកើរចខប សាសឆ្ាំច សំ ឹទធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ក្រូវនឹង ថ្ងៃទី២០ 
ចខមករា ឆ្ា ំ២០១៩ បរងេើរគណៈធមមយក្ត្សក្ាប់ ឹកនាំព ទធប ិស័ទ
បំរពញប ណាយកន ុងក្បរទស និងរក្ៅក្បរទស រោយក្រូវ នក្បសិទធនាម
រ មាះថា ៖ 
“ គណៈធមមយក្ត្ក្ពះថ្ក្រ រន៍ ” បរងេ ើរ ំបូង ក៏ ន ឹកនាំក្បជាព ទធ
ប ិស័ទចខម រៅបរំពញប ណាយរៅក្បរទសភូា កនុងពិធីប ណាយាឃបូជាាន 
 យៈរពេក្ ំបីយប់ ក្ ំបួនថ្ងៃ ។ 

ដ. នគិម្ន៍វចនៈ 
• ជា ួមមកក្ពះភិកខ ុ ហូយ សំណាង ជាក្ពះសងាឃច េានច ិរសៃ ូរបូរ 
ស ភាពរាបសាក្សឡាញ់សាមគគីភាព មិរតភាព ភាពរសាមាះក្រង់ ករញ្ញូ ក្ពម
ទាំងានក្ពះទ័យសរនាដាស េ់ក្ពះសងាឃ និងព ទធប ិស័ទទាំងអ្ស់ឥរក្បកាន់
វណណៈអ្វីរ ើយ ជាក្ពះសងាឃច េគិរគូ  េ់ក្បរយជន៍ ួមជាធំ  ជាពិរសស
អេក្បរយជន៍សាសនា និងក្បរយជន៍ជារិ ។ 

ឋ. ចសំពាោះោន ដដប្ោវប្ជាវនពិនធ និងប្ោវប្ជាវសរៀបសរៀង 
• ២០១៧-២០១៨  ៖ រ ៀបរ ៀងរសៀវរៅមួយកាាេានរ មាះថា  

“កក្មងខៃឹមសា អ្រថបទគួ យេ់ ឹង” 
• ២០១៨-២០២០ ៖ និពនធនិងរ ៀបរ ៀងរសៀវរៅសា្ាថ្ ទីពី ានរ មាះថា 

“សំណាងជីវិរ” 
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• ២០២០-២០២២ ៖ និពនធនិងរ ៀបរ ៀងរសៀវរៅសា្ាថ្ ទីបីានរ មាះថា 
“អ្កខ ក្កមទសាសនៈ” 

ឌ. ចំណាប់អារម្មណ៍ 
• ជារ ៀងរាេ់ថ្ងៃ : ចូេចិរតអានរសៀវរៅ ទាំងចអនកព ទធចក្ក និងអាណា

ចក្ក ក្ពមទាំងក្សាវក្ជាវ អ្រថបទក្ពះធម៌រទសនា និង
រ ៀបរ ៀងអ្រថបទរអាសងៗ 

ឍ. អនកធានា  
• ក្ពះបញ្ញាសំវ  យូ  ភួង ក្ពះរាជាគណៈថា្ាក់កិរតិយសជាក្ពះក្គូរៅអ្ធិកា វរត

នួនមណីរាម រៅវរតថាន ់
• ក្ពះក្គូធមមវិស ទធិវងាស រអន ស អេ ក្ពះក្គូសូក្រសាដាំ 
• ក្ពះក្គូប ិស ទធសីរោ ក្ ក់ បូរា ា ក្ពះក្គូសូក្ររឆ្វង 
• ក្ពះធមមវិបសាសនា ម៉ែ ន សាយ ក្ពះរាជាគណៈថា្ាក់ចត្វា និងជាក្ពះអ្គគនាយក

វិទាយ ុសំរ ងក្ពះធម៌ FM 102.70 Mhz វ ិទាយុក្ពះព ទធ
សាសនាទូទាំងក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា 
ទូ សពទ ៖ ០៩២ ៧៧៦ ៩៧៦ 

• រោកសាស្រសាតាចា ាយ  : ស ខ វា ា ី បរក្ងៀនរៅសាកេ វិទាាេ័យបញ្ញាសាស្រសត
កមពុជា 
ទូ សពទ ៖ ០៩២ ៧១១ ៩៧១ 

• រោកសាស្រសាតាចា ាយ : ឈិន សីហា សាជិកគណៈកមមកា  ភាសាវិទាា ថ្ន
ក្ក មក្បឹកាាជារិភាសាចខម   ជាក្គូនគ  េជារិ     ថ្ន 
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បណឌិរសភានគ  េជារិកមពុជា (ក្កសួងមហាថ្អទ) 
នាយក ងកមមវិធីកិរតិសពទកមពុជាថ្នស.ស.យ.ក. 
រាជធានីភនំរពញ 
ទូ សពទ ៖ ០១០ ៧៨២ ៥៨៩  

• រោកក្បធាន  :  ក្គប់ក្គងចអនកពាណិជជកមម 
          : គង់ ស ភី 

ទូ សពទ ៖ ០១៦ ៣៣៨ ៣៥៥ 
• រោកក្គូ  : ហ  ន សា ី ក្គូបរក្ងៀនក ំពាយូទ័  ថ្នសាកេ វិទាាេ័យ

របៀេក្ យ 
ទូ សពទ ៖ ០៩៣ ៥៥០ ៦៧៨ 
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អនកមានឧបការៈប្តួតពិនតិយបខនែម្ 
- ក្ពះបញ្ញាសវំ  យូ  ភងួ ក្ពះរាជាគណៈថា្ាកក់រិតយិស ក្ពះញាណវបិ េ 
ក្ពះអ្ន គណ ខណឌចាកា មន នងិជាក្ពះក្គរូៅអ្ធកិា វរតននួមណរីាម 
រៅវរតថាន ់
ក្ពះធមមវសិ ទធវិងាស រអន ស អេ ក្ពះក្គសូកូ្រសាដា ំថ្នវរតននួមណរីាម រៅ
វរតថាន ់
ក្ពះប សិ ទធសរីោ ក្ ក ់បរូា ា ក្ពះក្គសូកូ្ររឆ្វង ថ្នវរតននួមណរីាម រៅ
វរតថាន ់

- ក្ពះធមមវបិសាសនា ម៉ែ ន សាយ ក្ពះរាជាគណៈថា្ាក់ចត្វា 
- ក្ពះមហាស វណណបាបរញ្ញា ភាជ សមាប ូណ ៌អ្ន បណឌរិចអនកអ្កាស សាស្រសេចខម  
- រោកសាស្រសាដាចា ាយ ឈនិ សហីា សាជកិគណៈកមមកា  ភាសាវទិាា ថ្ន
ក្ក មក្បកឹាាជារភិាសាចខម  ជាក្គនូគ  េជារ ិ   ថ្នបណឌរិសភា
នគ  េជារកិមពជុា (ក្កសងួមហាថ្អទ) នាយក ងកមមវធិកីរិតសិពទកមពុជា
ថ្នស.ស.យ.ក. រាជធានភីនរំពញ 

- ឧ សក ឆ្ងឹ វា ានង់ូ 
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រោយក្ពះក្គូរោសាន  ័កខម នី  ហូយ សណំាង 

ចំពកូទ្ី១ 
កប្ម្ងអតែបទ្កណំាពយអប់រ ំ

I. កប្ម្ងអតែបទ្កណំាពយអបរ់ ំ
១. កុំបានធំសភលចគណុអនកជយួ 

                  (បទពាកាយក្ បំីបនាទាប់ធមមត្) 
សមូក ំ នធរំភៃចគ ណអ្នកជយួ 
កាេក្គ្ចួបទ កខក្ពួយចសនេំ ក 
ក្កីក្ករវទនាក្គ្ំក្គ្រត្កយ ាក 
ឥរានក្សានេក្សាកររើអ្នកណាជួយ ?  
 េរ់ពេ នធកំ្ទនរំងេើងថាកាន 
រធវើ ឹកហំហានអាងសាពានជំនួយ 
រភៃចកាេក្គ្ក្ក នសំណាងជួយ 
រចញ ឹកបងេួយអាងរក្ពាះានាស។  
វាសនាបងេយួ ចូក្រយួរឈើខចី 
រទើបោស់ងមីៗរមេចមិន រងេៀស 
ច ិរចខងច ៉ែងឫកពាេរពា ពាស 
មិនអាចជាាស នក្រឹមកាថ្ ។ 
 

 ថ្ងៃព ធ ៣ររាច ចខប សាស ឆ្ាំច សំ ឹទធិស័កព.ស.២៥៦២ 
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២. ខខ្មរមានសម្ត្តត  
(បទពាកាយក្ ពំី ) 

  ចខម ានរមត្តាចនិាតាេែ 
   សនាតានរសាមាះស ក្រង់ក្បចកាស 
   ក្សឡាញ់រគ្ ពពាកាយសចចៈ 
   ភកតីរសាមាះសម័ក្គជាចមាបង។ 
  ចខម ានរមត្តាឥរព ររាបរុ 
  ចិនាតាប ិស ទធេែកនៃង 

  គ ណធម៌សីេធម៌ខនតីអង 
  សំណាងហមរហ់មងកងស ខ្។ 
  ចខម ានរមត្តាបញ្ញាម រ 
  បញ្ញាអាវ ធការ់ទ កាខា 
  េំអានក្ពះព ទធ ៏អ្សាចា ាយ 
  ចខម ានរមត្តាចខម ានសំណាង៕ 
 
 ថ្ងៃក្ពហសាបរិ៍១១ររាច ចខប សាស ឆ្ាំច សំ ទឹធិស័កព.ស.២៥៦២ 
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៣. កំហុសជាមាត្តដនការសកិា 
(បទពាកាយក្ ពំី ) 

អ្នកឆ្ារយកក្ ជទ្ កជាក្គ ូ
េៃង់រេៃើមិនយូ គង់ចររចះ 
ឆ្ៃេ់សួ ករ់ក្ត្រផ្តារចំរណះ 
េៃង់នឹង រេះពីចិរតក្ ណ។ 
កហំ សរកើររក្ចើនក៏រកើនជយ័ 
ខ សរធវើជាងមីេ ះក្ត្ ន 
សនាសឹមៗក្សកក់ ំខ្ន 

  គង់ចរនឹង នរពញបំពង់។ 
កហំ សជាបិត្ក្គសូកិាា 
ខ សរហើយរបតជាញាការ់េះកតីេៃង់ 
ខ សជាគនៃឹះថ្នរចះទាំងពួង 
ខ សចកក នគង់នឹងរជាគជ័យ៕ 

 
ថ្ងៃរៅ ៍ ១៣ររាច ចខប សាស ឆ្ាំច សំ ឹទធិស័កព.ស.២៥៦២ 

 (រៅសា មនទី ជារិ)។ 
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៤. កុំសម្ើលង្វយខ្លនួឯង 
(បទពាកាយក្ បំីបនាទាប់ធមមត្) 

ជារជិាមន សាសព អំ រនិនាទា 
ក្ពះភគវាក៏ា រៅខ្ំ 
ក្ពះេែកនៃងព ំានរក្បះក្សាំ 
ក៏ា រៅចាំចង់ចាប់កំហ ស។ 
រ ឿងរគថារយើងជារ ឿងធមមត្ 
រ ឿងច េអ្សាចា ាយចូ ចំាទ កច ះ 
រមើេង្យខៃួនឯងបិត្កហំ ស 
ក្ពះក៏ព ំរក្ សជួយព ំ នរ ើយ។ 
រជឿរេើខៃនួឯងក ចំំចបងចរិត 
គិរគូ េែន់េែរិរក្បៀងក្បិររមើេរក្រើយ 
ខៃួនានរថ្មៃសូមក ំរចាេរ ើយ 
នឹង នស ខរសាបើយចេែរេែើយចិនាតា៕៚ 

 
ថ្ងៃរៅ ៍ ១៣ររាច ចខប សាស ឆ្ាំច សំ ឹទធិស័កព.ស.២៥៦២ 

 (រៅសា មនទី ជារិ)។ 
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៥. កាលវយ័កមុារ 
(បទពាកាយក្ បំីបនាទាប់ធមមត្) 

រមើេរមឃក្សទ ំ ពំពករ្មា 
នឹករឃើញវាេរៅមាកាេរៅោវាេរគ្ 
សបាាយកនៃងមិរតខៃះចក្សករហា ា 
រឃើញក្ពីងទ ំរជា រពាបរ ើងរបះចអៃ។ 
វាេចក្សវាេក្សវូរខៀវក្សង្រ ់
ក ករហើ ចខវងខ្វារ់សាការ់ កគូរសនហ៍ 
កចងេបកាអារ់យំចក្សករក្ចៀងហូ ចហ 
បំរព វាេចក្សក្សូវចខវសាា។ 
 េមឹក្សចិៗសាចរសើមរពញខៃនួ 
ពួករយើងចងងួនអទួនរផ្តារសិកាា 
កង់កញ្ចាស់មួយគ្មានក្ពួយរ ើយណា 
ជិះរៅសាោរោយកតី ីករាយ។ 
រៅ េថ់ា្ាក់រ ៀនានមរិតសាវាគមន៍ 
ចិរតចសនមរនា មាយញញឹមពក្ពាយ 
ក្បច ងរេងរសើចកាអាកកាអាយ ំគ្យ 
មិរតចិរតទូោយង្យរាយចំរណះ។ 
សមូមរិតទាំងអ្ស់ច េខ្ុរំាបអ់ាន 
 នស ខរកាសមកាានតថាកានរងេើងវិរសស 
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វិសាេកនៃងសគុសសា្ាយ ីករចះ 
ចំណូេចំរណះចាក់រក្សះក្សាស់ខៃួន៕ 

ថ្ងៃអាទិរាយ ១៤ររាច ចខប សាស ឆ្ាំច សំ ឹទធសិ័កព.ស.២៥៦២ 
៦. អនកសជាគជ័យពុំខដលសបាោះបង ់

(បទពាកាយក្ បំីបនាទាប់ធមមត្) 
 អី្នករជាគជយ័ព ំច េរ ះបង់ 
កា ង្ អចិរអចងរ់ផ្តារចិរតមិនចេង 
រទាះ ងរវទនាានា ក្បចជង 
ក៏រៅរក្ជាមចក្ជងរក្ជាង េ់សរក្មច។ 
ានភាពចាាស់ោសរ់េើក្គបក់ចិចកា  
ពាាយមឧសាាហ៍ ហូរោច់រក្សច 
រ ៀបចំចារ់ចចង ចនាកាបូ កាាច ់
របើមិនសរក្មចគ៉ឺមិនឈប់រ ើយ។ 
រោយរហរ រស ូរទាះយ ូ រំណើ  
ក៏រៅក្បឹងរ ើ ព ំរៅករនតើយ 
រក់ៗរិចៗគង់ចរ េ់រក្រើយ 
ស ខសានតចេែរេែើយ ាបិរព ំរ ះបង់៕ 
 

រៅសា មនទី ជារិ ថ្ងៃរៅ ៍ ទី១៦ ចខក មភៈ ឆ្ាំ២០១៩។ 
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៧. អនកខដលសបាោះបង់ម្និខដលសជាគជយ័ 
(បទពាកាយក្ បំីបនាទាប់ធមមត្) 

អ្នកច េរ ះបងម់និច េរជាគជ័យ 
រក្ពាះមិនេកថ្េគិរគូ ខនះចខនង 
ខជិេមិនរស ូខវះកា ក្បឹងចក្បង 
ព ំរចះចារ់ចចងរ ៀបចំជីវិរ។ 
អ្នកខៃះចងរ់ ៀន នចរមយួឆវ 
ចំរណះ ឹងអាវរក្ពាះរ ៀនមិនពិរ 
រក្បៀប ូចគំនូ ឥរក្ពាងគំនិរ 
រក្ចើនចរភ័យភិររកើរកា   មភ។ 
ចណំាចំាំរមើេអ្នកព ំរជាគជយ័ 
ចរងក្ព៉ឺក្ពួយភ័យចាកភាពហានហ ំ
ចួបរ ឿង ីងថ្  ងទ កខរក្កៀមក្ក ំ
ចូេចិរតរ ះបង់រទើបព ំរជាគជ័យ៕ 
 

រៅសា មនទី ជារិ ថ្ងៃអាទិរាយ ទី១៧ ចខក មភៈ ឆ្ាំ២០១៩។ 
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៨. ម្នុសេកុំសម្ើលង្វយម្នសុេ 
(បទពាកាយក្ បំីបនាទាប់ធមមត្) 

រទាះខៃនួខពសេ់ែេែះយ ាងណា 
គួ ក ំវាចារមើេង្យ ូបរគ 
 ាបិរវាសនាមន សាសព ំរទៀងទារ់រទ 
ចក្កងថ្ងៃរក្កាយរគក្បរសើ ជាងខៃួន។ 
រពេខៃះរស ឋរីៅខវះអ្ចំបង 
បំចណកមួយចចងក៏ជាក្ទពាយធន 
រវោក្រូវកា ពិ ករពកពន ់
រក្ពាះ ាបិរ ូបខៃួនចង់ឆ្ីអ្ំប ក។ 
បំចណកអ្ចំបងអ្នកក្កសមាប ូ 
េីងក្សូវចហហូ ចំណីចណំុក 
រស ឋីខចីរក្បើ ាបិរចង់អ្ំប ក 
បំរពញកតីស ខក្រូវពឹងអ្នកក្ក៕ 
 

ថ្ងៃព ធ ៥ររាច ចខភក្ទបទ ឆ្ាកំ   ឯកស័កព.ស.២៥៦៣ 
ក្រូវនឹងថ្ងៃទ១ី៨ ចខកញ្ញា ឆ្ាំ២០១៩ 

(រៅសា មនទី ជារិ)។ 
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៩. គាម នអនកណាសកើតម្កសចោះឯង 
               (បទពាកាយក្ ំពី ) 
រកើរមកទរទានចរខៃនួ 
ព ំានក្ទពាយធនអ្វីរ ើយណា 
ចំរណះជំនាញនិងបញ្ញា 
ទាេ់ចរសិកាារទើបចរក្មើន។ 
របើសនិជាខជេិក្ពេិព ចំាាស់ 
ងងឹរថ្ក្កក្កាស់ទ កខនឹងរកើន 
េំ កេំបិនយ ាកយ ាប់ររើន 
េៃង់េៃិររេៃើរក្កើនចររសាករៅ។ 
 ូរចនះានចរភាពឧសាាហ ៍
រ ៀនរេខអ្កខរាកាបួនសំរៅ 
រទើប នរចះ ឹងអ រេៃង់រ្្ា  
សមាបូ ញារិរៅសនិទធរសនហា។ 
 
ថ្ងៃអាទិរាយ ៩ររាច ចខភក្ទបទ ឆ្ាំក   ឯកស័កព.ស.២៥៦៣ 

ក្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ចខកញ្ញា ឆ្ាំ២០១៩ 
(រៅសា មនទី ជារិ)។ 
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១០. បំសពញបុណយសៅប្សលីង្វា  
(បទពាកាយក្ បំីបនាទាប់ធមមត្) 

រៅបរំពញប ណាយរៅក្សេីង្កា 
រកើរចិរតក្ជះថ្ាា រក់េីកងវេ់ 
រក្ពាះសំណាងានរយើង នរៅ េ់ 
កចនៃងរមេេក់្ពះធារ ក្ពះអ្ងគ។ 
ក្ពះធារ ព ីនា ថិ្នប មក្គ ូ
ក្ពះព ទធគំ ូ ៏េែអូ អង ់
ក្ពះចងេូមចកវវនាទាអចិរអចង ់
រចក្មរក្មង់បៃង់រៅនិពាវាន។ 
ក្ពះចងេមូចកវជាទីរគ្ ព 
ទាំងថ្ងៃទាំងយប់រទវត្រាប់ោន 
សរវរោកសបាាយរក្ពាះសំណាងាន 
ក្បរិបរតិធមមយនសាពានរៅអ រទ កខ៕ 
 

ថ្ងៃអាទិរាយ ១២រកើរ ចខអេគុន ឆ្ាំច សំ ឹទធិស័កព.ស.២៥៦៣ 
ក្រូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ចខមីនា ឆ្ាំ២០១៩។ 
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១១. ទ្កឹដីភូមា 
   (បទពាកាយក្ ំបីបនាទាប់ធមមត្) 

        ទកឹ ភីាូក្ពះធា្ាបយ់ងមក  
សពវសរវ នក្ជកយេ់ក្ពះធម៌ថ្ងៃ 
ានសា្ាមក្ពះ រវនាទារាេ់ថ្ងៃ 
ក្ ំបីស ថ្សរកសសាមា។ 
ានសា្ាមក្ពះ រសម ទទរចរយិ 
បងគំានជ័យក្បថ្ពបញ្ញា 
ក្ពះរចរិយាសឱភាសថ្ងៃថា្ា 
បងគំថាវាយផ្កាស ខត្មបំណង។ 
ទ ិឋយិេក់្រវូអៃវូក្ពះជនិក្សី 
  ងររាចន៍ ងាសីបំ រ់រៅហមង 
រធវើេែ នេែក្បចកាសកនៃង 
រឃើញជាក់ចរមតងព ំឆ្ៃងជារិរក្កាយ៕ 
 

ថ្ងៃរៅ ៍ ៥រកើរ ចខាឃ ឆ្ាំច សំ ឹទធិស័កព.ស.២៥៦២ 
ក្រូវនឹងថ្ងៃទី៩ ចខក មភៈ ឆ្ាំ២០១៩។ 
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១២. ម្នសុេសម្យ័ឥឡវូ 
(បទពាកាយក្ បំីបនាទាប់ធមមត្) 

មន សាសសម័យកាថ្ នយិម 
ចូេចិរតចួបជ ំរក្ពាកក្ ជ្អឹកស  ី
រ ើ រេងោច់យប់រា ាងមួយរា ាងពី  
សបាាយវក់វីរភៃចកតីម ណា។ 
សបាាយខ សរ ឿងរញៀនរក្គឿងក្សវងឹ 
វាចាទំាងរឹងខឹងអឹកចរក្សា 
វរងវងរ ្ាះគ្្ារជ  ូចចឆ្េឆមា 
ខ សអាង  ោ្ា ឈនះទំាងបំពាន។ 
មន សាសសម័យកាសយ័មនិខ្្ាច 
ឫកពា រកាងកាចក្ពរហើនហា ាន 
សមាបូ ចិរតរចា សនាតានក្ពាន 
ខ សរៅបំពានឥរានរក តិ៍ខ្មាស។ 
មន សាសឥ វូព សំវូខ្្ាច ប 
រពាេពាកាយរឆ្ែះឆអាបហា ានរមើេង្យចាស់ 
ប ណាយមិនរធវើរទរក្ចើនចររអតសផ្តាស 
ហា ានរមើេង្យចាស់ក្កឡាស់គ ណរគ។ 
មន សាសខៃះឥ វូអៃវូក្រវូមនិរ ើ  
ចិរតកិរេសរក្បើរៅអៃូវរវចរវ  
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ចូេចិរតក ហកអាក្កក់រម៉ែៃះរទ 
បងខូចរ មាះរគរេើកខៃួនឯងេែ។ 
ចំចណកអ្នកខៃះ េរ់ក្រើយរសើយគទូ 
គ ណរគពំនូរមិនយេ់រឃើញស 
ខៃួនឯងអ្ស់ភ័យ េ់កចនៃងេែ 
រភៃចកាេខៃួនក្កអ្ងវ រគជួយ។ 
ឱាយចរខៃនួ នរងេើងថាកានឧរតម 
ាន នហានហំរទាះព ក េួយ 
ក៏រធវើមិនខ្្ាចរ ើមាបីខៃួនមួយ 
ជិះជាន់កតចិក្រួយមិនខ្្ាចប ណាយ ប។ 
ាន នរោយ បអាក្កករ់ពកថ្ក្ក 
ាសរពក្ជរក្សាបថ្ ចរកៃិនរឆ្ែះឆអាប 
រញៀនចេាបងក្សីក្សាក្សវាចរ ប 
ថ្ក្បចក្បជាសាបអាក្កក់រពកថ្ក្ក។ 
ប ណាយចាសរ់ៅអេយេថ់ាខៃនួឆ្ារ 
ចិរតក្ ណមិនសាអារ បមកអាក្ស័យ 
 េ់ប ណាយចាស់អ្ស់ខៃួនវិនាសកាស័យ 
ឈ៉ឺឥរសំថ្ចេ ះកតីម ណា។ 
សមូភាញាកខ់ៃនួរ ើងទាន់ានជវីរិ 
ម នរធវើក្រូវគិរគូ រោយបញ្ញា 
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ប ណាយនឹងមកជួយទប់កតីឈ៉ឺអាា 
ក្បយរនរសាការបើខៃួនជារក្បរ៕ 
 

ថ្ងៃរៅ ៍ ៧រកើរ ចខអ្សាសុជ ឆ្ាំក   ឯកស័កព.ស.២៥៦៣ 
ក្រូវនឹងថ្ងៃទី៥ ចខរ ោ ឆ្ាំ២០១៩ 

(រៅសា មនទី ជារិ)។ 
១៣. ម្នសុេលអ 

      (បទពាកាយក្ បំីបនាទាប់ធមមត្) 
មន សាសេែរសាមាះស ព ីងួចរិត 
ក្សឡាញ់រសនហ៍សនិទធសែិរសា្ាេរសនហា 
ក្សឡាញ់ក្បរោមក ំរ ើយសាវា 
ក្រូវរចះ កាាបង្កា  ហូរ ។  
រសាមាះរសមើគនំរិសនទិធក្គប់រវោ 
របើរបៀររបៀនគ្្ានាំ ំរៅឆ្ូរ 
រសាមាះក្រង់ភកេីក ំបី បូរ 
ស ខសានេ ហូរ រាបរ ៀងរអ្ើយ។  
 

ថ្ងៃស ក្ក ទី១៥ ចខក មភៈ ឆ្ាំ២០១៩។ 
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១៤. ទ្កឹចិតត 
      (បទបកាសីកាងសា្ាបពាកាយក្ ំពី ) 

ទកឹចរិត ទកឹេ យអទុយពគី្្ា 
ជាចិរត ចិរតជាទា ទាមក្រង ់
រសាមាះស  ស រសាមាះក្សស់ ហង ់
អចង់អចិរ អចិរអចង់កាបង់សមគ្្ា។  
រយងយរិ យិររយងរទាងជវីរិ 
សវិរសាវាញ សាវាញសវិរក្កិរព ះពា  
ជួយចូក ចូកជួយសទួយគនីគ្្ា 
ជាមិរត មិរតជាសាទាសទុះជួយ។  
ឈនះចាញ ់ចាញ់ឈនះេះក សំាដាយ 
កាយហរ់ ហរ់កាយចាយកេីក្ពួយ 
 ួប ួម  ួម ួបអគបួធៃុងមួយ 
ក្ពួយឈប ់ឈប់ក្ពួយមួយជីវិរ៕ 
 

ថ្ងៃស ក្ក ១១រកើរ ចខាឃ ឆ្ាចំ សំ ឹទធិស័កព.ស.២៥៦២ 
ក្រូវនឹងថ្ងៃទ១ី៥ ចខក មភៈ ឆ្ាំ២០១៩ 

(ត្មអៃូវរៅ រ់ ំបងជាមួយមហាមិរតកេាាណ)។ 
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១៥. កុលំោះធម្៤៌ 
(បទពាកាយក្ បំីបនាទាប់ធមមត្) 

ស ភាពរាបសាគ ួឱាយក្សឡាញ់ 
ព ំច េច ះចាញ់ចក្បចិរតសាវា 
រក្ពាះចរកនុងខៃួនានធម៌រមត្តា 
រោយកេីក  ណាសា សរស្រង្្ាះសរវ។  
រទាះានវបិរតឈិ៉ឺចាបយ់ ាងណា 
ចិរត ម ទិត្អាក្ស័យហវឹកហារ់ 
បណ្ដះបណាដាេរ ៀនក ំ សារ ់
រទាះានវិបរតិកាដាប់ឧរបកាខា។  
 

ថ្ងៃអាទិរាយ១១ររាច ចខអេគុន ឆ្ាំច សំ ឹទធិស័កព.ស.២៥៦២ 
ក្រូវនឹងថ្ងៃទី៣១ ចខមីនា ឆ្ាំ២០១៩។ 
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១៦. កុំសភលចគុណប្ពោះរស ់
(បទពាកាយក្ ពំី ) 

ក្ពះ សជ់ាក្ពះានជវីរិ 
កូនរអ្ើយគួ គិរពិចា ណ៍ 
ក្ពះក្ពហមានគ ណ ៏ថ្ងៃថា្ា 
ជួយចង កាាឱាយក្បរសើ ។ 
រក្ពាះចរ បូកនូព កចម៉ែក្បងឹ 
រទាះខ សមិនខឹងក្ ប់បៃង់រ ើ  
ចង់ នរនះរនាះត្មសំរណើ 
រក្ពាះចង់ប ក្ររ ើ រេើអៃូវេែ។ 
រពេកនូ នខពស់យស ចូប៉ែង 
សមត្មបំណង ៏បវ  
សូមចរសនាដានចិរតកូនស 
ង្ករក្កាយក្ត្ច់ច របគ ណក្គូ។ 
សចចៈ  ខនត ី   ម ី កាន ់
ោភយសចណនណាន់ក្កមិនយូ  
ជនជាបណឌិរមិនមូទ ូ
កា្ាយជា គំ ូជនក្ប សក្សី។ 
រពេ នក្ ក់ចខសមាប ូក្ទពាយ 
ម ខារ់គួ គ្ប់ានសពវអ្វ ី



សណំាងជវីតិ                   

-18- 

 

រោយក្ពះក្គូរោសាន  ័កខម នី  ហូយ សណំាង 

េ យឡានវីឡាហូ រហៀ កេ ី
ក ំរភៃចគ ណថ្ងៃថ្នក្ពះ ស់។ 

ថ្ងៃព ធ ៣ររាច ចខអ្សាសុជ ឆ្ាកំ   ឯកស័ក ព.ស. ២០៦៣ 
ក្រូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ចខរ ោ ឆ្ាំ២០១៩ 

(រៅសា មនទី ជារិ)។ 
១៧. សណំាង 

   (បទផ្កាឈូក ីកពាកាយក្ ពំី ) 
សណំាងសណំពវកណំបថ់ាកាន 
សំណាងាន នរងេើងពីណា 
សំណាងរកើរានពីឧសាាហ៍ 
សំណាងអ្សាចា ាយមកពីខ។ំ 
សណំាងជារ មាះពីររាះរហើយ 
សំណាងាសរសាបើយវី ិយអាស ំ
សំណាងាសរពក្ជរេចពីសង់ 
សំណាងអចិរអចង់ឫទធិ  មី។ 
សណំាងករញ្ញវូិញ្ញជូន 
សំណាងទន់ភៃន់ធៃន់ខនតី 
សំណាងរពា រពញរោយ សមី 
សំណាងសួសតីន័យឧរតម។ 
សណំាងសំរណើរ ើ ត្មក្ ជ ្
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សំណាងអ្ង់អាចហាក់ហានហ ំ
សំណាងសចចៈានក្កិរាយក្កម 
សំណាងាសហងាសអចង់សាមគគី។ 
សណំាងរសនហាកា ជយួគ្្ា 
សំណាងព ះពា ខំសំភី 
សំណាងជាមិក្រេែគ្មានពី  
សំណាងជីវីទីរជាគជ័យ៕ 
 
 កក្សង់រចញពីរសៀវរៅកេាាណកំណាពាយ  
(និពនធរោយ ភិកខុ យ៉ែ ន  កណាាណ ទំព័ ៨៥)។ 
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១៨. កណំាពយអាង 
អ្នករចះអាងវជិាជា 
ជនពាោអាងកា្ាំង 
រស ឋីអាងធន ំ
អ្នកចមាាំងអាងអាវ ធ។ 
អ្នកបសួអាងសីោ 
រគ្ហិងាាអាងចសនងម រ 
អ្នកកាន់សាសនាក្ពះព ទធ 
អាងអេកមមអាក្កក់េែ។ 
ទា កអាងចក្សកយ ំ 
អ្នករធវើនំចអែមអាងសេ  
រឈើខៃីជាងអាងរ 
ជនក្កីក្កអាងស ំទាន។ 
អ្នកអាសងអាងគមព ី 
រមធាវីអាងចាាប់ចាំ 
រហារាអាងចខឆ្ា ំ
មន សាស ងកមមអាងទឹកចភនក៕ 
 

( កក្សង់រចញពីរសៀវរៅទសាសនាវ េីរេខ៥០ក្គូបរក្ងៀន 
ក្រីាសទី៣ឆ្ាំ២០១៦ ទពំ័ ១០)។ 
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១៩. រវល ់
     (បទពាកាយក្ ំពី ) 

   វេជ់ចជកឥរខៃមឹសា   
 វេ់អឹកក្សាជ មំិរតភកេិ 
 វេ់រោះក្សាយឱាយរាគៈ 
 វេ់ជាប់ធា្ាកន់ ករោកិយ។ 
 វេច់រហបូបបីនួ ង 
 វេ់រ កអងខជេិរធវើអ្វី 
 វេ់ររ ឿងរាេ់រាក្រី 
រធវើេែក្ស ីថាឥររពេ៕ 
 

(រោយឧ សក គ យ ស ធន) 
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២០. សណំាងជីវតិ 
      (បទពាកាយក្ ំពី ) 

សណំាងជវីរិពរិពសីាង 
អចិរអចង់សែិរសាអាងទាំងកាយចិរត 
ខិរខំរ ៀនសធូាយរោយរក្បៀងក្បិរ 
ពាាយមវិចិក្រពីចិនាតា។ 
សណំាងជវីរិគរិចខនងខនះ 
ចាាប់ចាបងសេិាប៍សាស្រសតចាាស់សិកាា 
ស .ចិ.ប .េិ. ភៃ៉ឺបញ្ញា 
រចះ ឹងងៃឹងថា្ាថ្ងៃជីវី។ 
សណំាងជវីរិពេីរ ់ ំ
ថ្ងៃោងាចខិរខំក្គប់នាទ ី
 ំបូងេំ កយ ាប់វក់វ ី
 េ់រចញផ្កាភ្ីេែ ូចឈូក។ 
 

ថ្ងៃអាទិរាយ ៣រកើរ ចខភក្ទបទ ឆ្ាំក   ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ 
ក្រូវនឹង ថ្ងៃទ១ី ចខកញ្ញា ឆ្ាំ២០១៩។ 
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II. សតើអាីសៅនាឱំ្យមានសណំាងកនងុជីវតិ? 
 ១. និយម្ន័យទ្ូសៅដនសណំាងជីវិត 

ក្គប់សំណាងទាំងអ្ស់រៅរេើរោករនះ មិនចមនរកើររចញពីកា ស ំឬ
បន់ក្សន់អ្ងវ ក  ស ំឱាយក្ពះអាទិរទពរោកក្បទានសំណាង េ់រយើង ឱាយកា្ាយ
ជាមហារស ឋី ឬស ំាសរពក្ជ ស ំក្ ក់ ឬស ំេ យរហើយក្ពះអាទិរទព ឬរទវត្  
ក្ពះឥនទ ក្ពះក្ពហម រោកនឹងក្បទាន នូវវរថុានរថ្មៃទំាងអ្ស់រនាះ ឱាយ នត្ម
ចិរតក្ ថា្ា បស់រយើងរនាះរទ ។ ក្បសិនរបើ បស់ទាំងអ្ស់រៅកនុងរោករនះ 
មន សាសរចះចរស ំ នត្មរសចកេីក្ ថ្ាាពិរចមនរនាះ រម៉ែៃះសមគ្មានពាកាយថា 
“សាង” រៅកនុងវចនាន ក្កមចខម រយើងរនាះរទ ពាកាយរនះចង់សងេរ់ធៃន់រៅរេើ
ទរងវើរពាេគ៉ឺកា រធវើកា រចញសកមមភាពកា ពាាយមមនិរ ះបង។់ កនុងនយ័រនះ 
របើរយងត្មវចនាន ក្កមចខម   បស់សរមេចក្ពះសងាឃរាជរជារញ្ញារណា (ជួន 
ណារ) រោកសំរៅ េ់កា រធវើេែ ពាាយមរធវើេែ ហូរអ្ស់មួយជីវិររទើប
ទទួេេទធអេេែទាំងកនុងបចចុបាបនន និងរៅអ្នាគរ។ 

និយយ ួមសំណាងទាំងអ្ស់ គ៉ឺរកើររចញពីកា ខិរខំកសាងសនាសនំូវ
អ្ំរពើេែ នឹងកា រស ូពាាយមមិនអាចខវះមួយណា នរ ើយ រៅកនុងន័យ
រនះរសម សូមរេើកយកសំណាង១០០ (មួយ យសំណាង) ច េជាគំរហើញងមី
អាា ភាជាប់ជាមួយនឹងក្ពះព ទធវចនៈ សណំាងានមួយ យសំណាងរនាះាន
 ូចររៅ ៖ 
១. សំណាងរក្ពាះ នរកើរមកជាមន សាស 
២. សំណាងរក្ពាះ នរកើរមកកនុងក្រកូេជាសាមាទិ ឋិ 
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៣. សំណាងរក្ពាះរចះានចិរតរមត្តា េ់គ្្ានិងគ្្ា 
៤. សំណាងរក្ពាះរចះ កាាសីេ៥ សីេ៨ សីេ១០ 
៥. សំណាងរក្ពាះរចះានចិរតរសាមាះស រទៀងក្រង ់
៦. សំណាងរក្ពាះរចះ កាារសចកេីេែឱាយានរៅកនុងខៃួនជានិចចមិន រ់បង់ 
៧. សំណាងរក្ពាះរចះានសរិ ឭកទាន់រពេ នេែ 
៨. សំណាងរក្ពាះមិនរសពគប់នឹងប គគេពាេ 
៩. សំណាងរក្ពាះរចះគំនិរានស ភវិនិចឆ័យ 
១០. សំណាងរក្ពាះរសពគប់ នឹងប គគេជាបណឌិរ 
១១. សំណាងរក្ពាះានកា បូជា េ់ប គគេច េគួ បូជា (បូជនីយប គគេ 
       ានក្ពះអ្ ិយសងាឃ នងិសមមរិសងាឃ  ាត្បិត្និងក្គូឧបជាាយចា ាយ  
       និងក្រកេូរ ៀមចាបងជារ ើម) 
១២. សំណាងរក្ពាះរកើរមកកនុងក្បរទស  ៏សមគួ រក្ពាះ នរធវើប ណាយទ ក 
       កនុងកាេម ន (ក្បរទស ៏សមគួ សំរៅ េ់ក្បរទសានចាាប់អាណា- 
       ចក្ក នងិព ទធចក្កពិរក្ ក ឬមួយក្បរទសច េាននីរិ  ឋរពាេគ៉ឺ 
       រគ្ ពចាាប់ជាធ)ំ 
១៣. សំណាងរក្ពាះរមេេ់ខៃួន នេែក្បថ្ព (គ៉ឺ នអ្ប់ ំខៃួនឱាយកា្ាយជា 
        មន សាសានចំរណះ ឹង និងសីេធម៌េែ ានមន សាសធម៌ ក្គប់េកខណៈ  
        មិនានអ្ំនួរអ្ួររកែងកាអាង មិនក្បក្ពឹរតអ្ំរពើទ ចច ិរទាំងអៃូវកាយ វាចា  
        និងចិរត) 
១៤. សំណាងរក្ពាះានកា សិកាារ ៀនសូធាយរក្ចើន ានកា រចះ ឹងរក្ចើន  
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      (ានប ញិ្ញាបក្រ ានសញ្ញាបក្រអ្ន បណឌិរ ឬសញ្ញាបក្រថា្ាក់បណឌិរ 
រហើយគួ ានសីេធម៌េែអង ក ំអាងខៃួនានចំរណះ ឹងហា ានរមើេ៍ង្យ
ចាស់ទ ំ ឬអ្នក ថ្ទជារ ើម) 

១៥. សំណាងរក្ពាះានចំរណះរចះ ឹង និងភាពរឆ្ៃៀវ ្ាស កា ង្ ហរថ 
       កមមរអាសងៗ ជារក្ចើនរទៀរត្មចរអាចរធវើរៅ ន 
១៦. សំណាងរក្ពាះរចះរពាេពាកាយសមេីក្រឹមក្រូវនងិពីររាះពិសា សា្ាេ់ឋានៈ  
       និងវ័យទាបខពស ់
១៧. សំណាងរក្ពាះានកិ ិយបរក្មើាត្បិត្ (ចិញ្ចឹមបី ច់ចង កាាកា ពា  
       ក្គប់មរធាា យ) 
១៨. សំណាងរក្ពាះ នឮពាកាយថា (ក្ពះព ទធ ក្ពះធម៌ ក្ពះសងាឃ) 
១៩. សំណាងរក្ពាះរចះសរស្រង្្ាះប ក្រធីត្ និងភ ិយ 
២០. សំណាងរក្ពាះានកា ង្  មិនក្ចបូកក្ចបេ់ (រទាះបីរធវើម ខ ប  ឬរធវើ 
       ជំនួញរក្ចើន ប៉ែ ចនេស ទធចរានចអនកា  និងយ ទធសាស្រសេ និងកមមវិធីកា ង្  
       ចាាសោ់ស់មិនោយ ំគ្្ា ច េអាចឱាយកា ង្  ំរណើ កា មិនេែ)  
២១. សំណាងរក្ពាះរចះរធវើទាន  
២២. សំណាងរក្ពាះានកា ក្បក្ពឹរតធមេ៌ែ (ក្ពហមច យិធម៌ ានទាន សីេ  
       ភាវនាជារ ើម) 
២៣. សំណាងរក្ពាះរចះជួយសរស្រង្្ាះសាច់ញារិសារោហិរ 
២៤.  សំណាងរក្ពាះានកា ង្ ច េគ្មានរទាស 
២៥.  សំណាងរក្ពាះមិនរក្រកក្រអាេនឹងអ្ំរពើ ប រពាេគ៉ឺមិនរធវើអ្ំរពើ 
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        អាក្កក់ក្គប់ចបបយ ាង 
២៦. សំណាងរក្ពាះមិនអឹកទឹកក្សវឹង ឬមិនរសពរក្គឿងរញៀនក្គប់ក្បរភទ    
        ច េជារហរ នាំឱាយ េ់នូវរសចកេីវិនាសខៃួនឯង និងអ្នក ថ្ទ 
២៧. សំណាងរក្ពាះមិនានរសចកេីក្បាទ (ក្ប ងក្បយរន)     កនុងជីវិរមិនក្រូវ   
       ក្បចហសរធវស គ៉ឺយកចិរតទ កោក់កនុងកា ក្បក្ពឹរតធម៌ 
២៨. សំណាងរក្ពាះជាមន សាស ាននូវក្កមសីេធម៌ បស់មន សាសទាំងបីគ៉ឺ   
       សីេធម ៌ស ជីវធម៌ និងគ ណធម ៌
២៩. សំណាងរក្ពាះរចះរគ្ ពឱនេំរទាន ចំរពាះប គគេច េគួ រគ្ ព 
៣០. សំណាងរក្ពាះានរសចកេីរក្រកអ្ ចំរពាះ បស់ច េខៃួនាន ន (មិន    
       ចង់ នរោយរកងក្បវ៍ញ្ចរេើកា្ាំងរញើស មអ្នក ថ្ទ) 
៣១. សំណាងរក្ពាះរចះ ឹងឧបកា គ ណច េអ្នក ថ្ទរធវើចំរពាះខៃួន 
៣២. សំណាងរក្ពាះ នសាដាប់ធម៌ត្មកាេ    (សាដាបរ់ោយយកចិរតទ កោក ់  
       និងរធវើទ កកនុងចិរតរោយរយនិរសាមនសិកា  រទើបានបញ្ញាជាសាមាទិ ឋិ     
       របើសាដាបយ់េ់រហើយយករៅអ្ន វរតរធវើត្មអង រទើបានក្បរយជន៍ និង   
        នប ណាយរក្ចើន) 
៣៣.សំណាងរក្ពាះរចះអ្រ់ធន់ក្គប់ចបបយ ាងក្គប់កាេៈរទសៈ  (មិនចមន

ខនេី ហូរ េឱ់ាយរគជិះជាន់រយើង ំរោភបំពានរេើ ីធៃី ឬសិទធិរស ីភាព
 បស់រយើង នត្មអ្ំរពើចិរតរគរនាះរទ រយើងក្រូវ កវិធីរ ើមាបីរោះក្សាយ
រោយសនេិវិធីក្សបត្មអៃូវចាាប់ ឬមួយអាចរ ីបក្ាស់ឬ កឧ យរ ើមាបី
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ទប់ទេ់ ពីរក្ពាះខនេី បស់រយើងជាមន សាសសាមញ្ញធមមត្រៅានក្ពំច ន   
កំណររ់ៅរ ើយ) 

៣៤. សំណាងរក្ពាះានភាពជាមន សាសច េង្យទូនាមាន (រធវើខៃួនជាមន សាស      
       ច េរគក្បរៅង្យ) 
៣៥. សំណាងរក្ពាះ នចួបនឹងសមណៈក្ពាហមណ៍ទាំងឡាយ 
៣៦. សំណាងរក្ពាះានធមមសាកចាឆា (កា សនទនាធម៌) ត្មកាេ 
៣៧. សំណាងរក្ពាះានរសចកេីពាាយមេះបង់អ្ំរពើ ប 

 ទាំងឡាយទាំងពួង 
៣៨.សំណាងរក្ពាះានកិ ិយក្បក្ពឹរតនូវធម៌ ៏ក្បរសើ (ានទាន សីេ និងរធវើ

សាធិជារ ើម) 
៣៩. សំណាងរក្ពាះានរសចកេីយេ់រឃើញ ឬយេ់ ចាាស់នូវអ្ ិយសចច    
       ទាំងឡាយ៤ 
៤០.សំណាងរក្ពាះរធវើឱាយជាក់ចាាស់ នូវក្ពះនិពាវាន (រពាេគ៉ឺរចះរធវើចិរតឱាយសៃប់ 

រោយមិនានចិរត ក្ចចណននិនាទាអ្នក ថ្ទជារ ើម) 
៤១.សំណាងរក្ពាះប គគេានចិរតមិន ំរភើបញាប់ញ័ រោយរោកធម៌

ទាំងឡាយពាេ់ក្រូវរហើយ 
៤២. សំណាងរក្ពាះប គគេមិនានរសចកេីរសាក 
៤៣. សំណាងរក្ពាះប គគេមិនានធូេីគ៉ឺរាគៈ 
៤៤. សំណាងរក្ពាះប គគេានចិរតរកាសមកាានេ 
៤៥. សំណាងរក្ពាះប គគេរចះានសាមគគីធម៌េែ 
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៤៦. សំណាងរក្ពាះានអ្ធាាក្ស័យេែ េ់គ្្ានឹងគ្្ា 
៤៧. សំណាងរក្ពាះប គគេរចះាននូវភារ ភាព (រពាេគ៉ឺរចះក្សឡាញ់រាប់

 កគ្្ា ូចបងបែនូ)  រោយមិនរ ីសរអ្ើងវណណៈ ឬពូជសាសនអ៍្វីរ ើយ 
៤៨. សំណាងរក្ពាះរកើរមកកនុងក្រកូេ ជាអ្នកានក្ទពាយសមាបរតិសេុកសេមភ 
៤៩. សំណាងរក្ពាះរចះរក្បើក្ ស់ ក្ទពាយសមាបរតិ នក្រឹមក្រូវ (ចាយវាយក្ទពាយ

សមាបរតិ នក្រឹមក្រូវគ៉ឺចំណាយរៅក្ក មក្គួសា កា សិកាាកា រធវើអ្ំរពើេែ 
ជាក សេរអាសងៗ ានកា កសាងអៃូវងនេ ់ សាោរ ៀនមនទី រពទាយជារ ើម
ក្រូវរចៀសវាងឱាយអ រពីកា រក្បើក្ ស់ចាយវាយក្ទពាយរៅកនុងអ្ំរពើអ្ យ
ម ខានចេាបងភា្ាេ់ ក្សី ក្សានិងរក្គឿងរញៀន អារភៀនជារ ើម) 

៥០. សំណាងរក្ពាះមិនចំពាក់បំណុេអ្នក ថ្ទ 
៥១. សំណាងរក្ពាះរកើរមកទាន់ក្ពះព ទធសាសនា 
៥២. សំណាងរក្ពាះរកើរមករហើយានចិរតក្ជះថា្ាចំរពាះក្ពះព ទធ 
៥៣. សំណាងរក្ពាះរកើរមកានចិរតក្ជះថា្ា ចំរពាះក្ពះធម៌ 
៥៤. សំណាងរក្ពាះរកើរមកានចិរតក្ជះថ្ាា ចំរពាះក្ពះសងាឃ 
៥៥. សំណាងរក្ពាះរកើរមករហើយាននិសាស័យ នចូេបួស 

កនុងក្ពះព ទធសាសនា 
៥៦. សំណាងរក្ពាះរកើរមក នចួបជ ំឪព កាដាយ និងបងបែូនមិនចមនជា 
       កូនកំក្ពា (ខៃះរកើរមកកំក្ពាបងបែូន មិន ន ស់រៅជ ំព កចម៉ែ ឪព កាដាយ   
       សា្ាប់រចាេ ឬឪព កាដាយចេងេះគ្្ាជារ ើម     រោករៅថាអ្ភ័ពវខវះ 
       ប ណាយ) 
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៥៧. សំណាងរក្ពាះ នរកើរមកជាមន សាស រហើយានេកខណសមាបរតិក្គប់
ក្គ្ន់មិនពិកា  (ពីរក្ពាះរៅរេើពិភពរោករយើងរនះានមន សាសរក្ចើន
ណាស់ ច េរកើរមករហើយ ជាមន សាសអ្ភព័វ រពាេគ៉ឺរកើរមកជាមន សាស
ពិកា ថ្  ពិកា រជើង ឬខវិនរខវ   ខ្វាក់ចភនកងងរឹ  គងៃង់សាដាបម់ិនឮជារ ើម) 

៥៨.សំណាងរក្ពាះមិនរៅចូេឬកានស់ាសនា ថ្ទ រក្ៅអ្ំពីក្ពះព ទធសាសនា 
៥៩. សំណាងរក្ពាះានកា សិកាារ ៀនសូធាយធម៌រចះចាំនូវព ទធវចនៈរទាះរិចកេី

រក្ចើនកេី ( រ ៀនធម៌ទាន់រៅរកមងក ំចំា េ់រពេខៃួនចាស ់) ចក្កងគ្មាន 
      ឱកាសរចះធម៌ក្ពះព ទធ 
៦០. សំណាងរក្ពាះរចះសូធាយធម៌ស រសើ គ ណ បស់ក្ពះព ទធ 
៦១. សំណាងរក្ពាះរចះសូធាយធម៌ស រសើ គ ណ បស់ក្ពះធម៌ 
៦២. សំណាងរក្ពាះរចះសូធាយធម៌ស រសើ គ ណ បស់ក្ពះសងាឃ 
៦៣. សំណាងរក្ពាះានកា យេ់រឃើញក្រូវ 
៦៤. សំណាងរក្ពាះានកា គិរក្រូវ 
៦៥. សំណាងរក្ពាះរចះានកា និយយក្រូវ 
៦៦.  សំណាងរក្ពាះរកើរមករហើយរចះសា្ាេ់ប ណាយ- ប េែ អាក្កក់ ស រ្មា 

គ ណ រទាស ខពស់ ទាបជារ ើម 
៦៧. សំណាងច េ ឹងខ សរហើយរចះចកខៃួនទាន់រពេ 
៦៨.  សំណាងរក្ពាះរកើរមករហើយានអាយ ចវង (ក្ពះព ទធសចមេងថារបើាន

អាយ  ស់រៅអ្ស់មួយ យឆ្ាំ ចរមិនរធវើេែគ្មានរថ្មៃរទ អ្ន់ជាងប គគេ
ច េ ស់រៅចរមួយថ្ងៃរហើយានសីេនិងរធវើេែ េ់អ្នក ថ្ទ 
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      ឱាយរគចងចាំ ក្បរសើ ជាងសាង បកមម ឱាយអ្នក ថ្ទរៅដាក្កហាយ) ជីវិរមិន
រទៀងរទរទៀងចរនឹងសា្ាប់ក្គប់ៗគ្្ា រហរ រនះរហើយគួ ពាាយមរធវើអ្ំរពើេែ  
ឱាយ នរក្ចើនត្មចរអាចរធវើរៅ ន 

៦៩. សំណាងរក្ពាះមិន នរពាេពាកាយក ហករ កក្ ស់អ្នក ថ្ទ 
៧០. សំណាងរក្ពាះមិននិយយពាកាយររាយរាយឥរក្បរយជន៍ 
៧១. សំណាងរក្ពាះមិននិយយពាកាយ រ កបរញ្ឆារសមណៈ ក្ពាហមណ៍     
        (រោកអ្នកានសីេ របើក ហក ឬបរញ្ឆាររោកអ្នកានសីេរនាះ ប   
        ធៃនណ់ាស់) 
៧២. សំណាងរក្ពាះ នរៅថាវាយបងគំ នូវបូជនីយោឋាននានា ជារក្ចើនច េ 
       ានរមេេ់នូវក្ពះធារ  បស់ក្ពះសាមាសមពុទធ ឬក្ពះអ្ ហរេធារ ជារ ើម 
៧៣. សំណាងរក្ពាះ នរៅថាវាយបងគ ំសា្ាមក្ពះ ទ បស់ក្ពះសាមាសមពុទធ  
  ច េក្បរិសាឋានរៅរេើកំពូេភនំស មនកូ រៅក្បរទសក្សីេង្កា 
៧៤. សំណាងរក្ពាះ នរៅថាវាយបងគ ំនូវសិ ីមហារពាធិក្ពឹកាស  
       រៅក្បរទសក្សីេង្កា 
៧៥. សំណាងរក្ពាះ នរៅថាវាយបងគ ំសា្ាមក្ពះ ទ បស់ក្ពះសាមាសមពុទធរៅ 
       រេើភនំសចចពនធ និងសទឹងរ មាះនមមទា រៅក្បរទសភូា (មីយ ាន់ា ា) ។ 
៧៦. សំណាងរក្ពាះានគំនិរ គិរចររ ឿងវិជជានរក្ចើនជាងអ្វិជជាន (រមើេ  
      អ្នក ថ្ទកនុងអៃូវេែខៃះអង គបាបី ឹងថារគធា្ាប់ក្ ប់េែ េ់រយើងឬធា្ាប់ ន 
      ជួយសរស្រង្្ាះរយើងរ មាះថារគានឧបកា រេើរយើង រហើយ ូចរនះក ំខំ

ពាាយមេ បគ ណរគ ឬោបពណ៌រគអ្ី របើរយើងជាមន សាសេែពិរចមន 
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ខ្្ាចអ្ីមិនហា ានឱាយរគនិយយកា ពិរក ំខ្្ាចរគេែជាងខៃួនអ្ីរ ៀននិយយេែពី
គ ណសមាបរតិ  បស់រគខៃះអងក ំក្ចចណនរគរពក មិនរឃើញ នអ្ីមកវិញអង
នាំចរទ កខោក់ខៃួន) 
៧៧. សំណាងរក្ពាះរចះានចិរតយកឈនះអ្ំណាច បធម៌ទំាងឡាយ 
៧៨. សំណាងរក្ពាះ នរៅថាវាយបងគំក្ពះព ទធ េ់ច ន ីព ទធភូមិ (ជមពទូវីប) 
៧៩. សំណាងរក្ពាះ នរកើរមកជាកូនចខម     ( ូចរនះរយើងគួ នាំគ្្ាចង កាា 
 វបាបធម៌ ទំរនៀមទា្ាប ់ក្បថ្ពណីជារសិាសន៍ បស់ខៃួន     ឱាយ នគង់វងាស

ក ំឱាយ រ់បង់) 
៨០. សំណាងរក្ពាះខៃួនជាមន សាសសា្ាេ់រហរ  និងអេ 
៨១. សំណាងរក្ពាះមិន នរកើរមកជាមន សាសរខទើយ 
៨២. សំណាងរក្ពាះខៃួនមិនចមនជាមន សាសានរភទពី   
        (ជួនជាក្ប ស ជួនជាក្សី) 
៨៣. សំណាងរក្ពាះខៃួនមិនចមនមន សាស ចកៃងរភទបួសជាបពវជិរ (សំរៅ េ់

ប គគេច េានក្បពនធកូន រហើយរកាសក់ពាក់សាបង់ចីវ រ ើ រ កក្ ស់
ជន ថ្ទជារ ើម) 

៨៤. សំណាងរក្ពាះរកើរមកមិន នរជឿកាន់    ឬបួសកនុងសំណាក់េទធិពួក 
 អ្នាយរិ ថិយ 

៨៥. សំណាងរក្ពាះមិន នរកើរកនុងកំរណើរជាសរវរិ ចាឆានមិនសា្ាេ់ប ណាយ-
 ប គ ណ រទាស េែ អាក្កក់ ស រ្មា ចម៉ែឪជារ ើម 

៨៦. សំណាងរក្ពាះខៃួនមិន នរធវើអ្ននត ិយកមមគ៉ឺសា្ាប់ាដាយ 
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៨៧. សំណាងរក្ពាះខៃួនមិន នរធវើអ្ននត ិយកមមគ៉ឺសា្ាប់ឪព ក 
៨៨. សំណាងរក្ពាះខៃួនមិន នរធវើ អ្ននត ិយកមមគ៉ឺ សា្ាប់ក្ពះអ្ ហនេ 
៨៩. សំណាងរក្ពាះខៃួនមិន នរធវើ អ្ននត ិយកមមគ៉ឺរធវើក្ពះរោកហិរ បស់ក្ពះ

ព ទធ ឱាយព ះពងរោយចិរតក្បទូសេនឹងក្ពះអ្ងគ 
៩០. សំណាងរក្ពាះខៃួនមិន នរធវើ អ្ននត ិយកមមគ៉ឺបំចបកសងាឃ 
៩១. សំណាងរក្ពាះខៃួនមិនក្បទូសេនិងនាងភិកខុន ី
៩២. សំណាងរក្ពាះខៃួនានអាយ ក្គប់អាយ  ២០ឆ្ាំរពញប ិបូណ ៌ មិនាន

ខវះរហើយ ន ឧបសមាបទាបួសជាភិកខុ (ប គគេខៃះរហរ ចរខៃួនមិន ឹង ឬ
 ឹងច  ចរបំពានហា ានស ំបួសជាភិកខភុាវៈទាំងច េខៃួនមិនទាន់ក្គប់អាយ 
២០ឆ្ា ំ (រពញប ិបូណ៌អង ប គគេក្បរភទរនះរៅថាអ្ភ័ពវប គគេ មួយ
រទៀរប គគេ ច េក្រូវអាបរត ិរាជិកកាេច េខៃួនរៅរភទជាភិកខុ ប គគេ
ក្បរភទរនះក៏រៅថាប គគេអ្ភ័ពវច  )  

៩៣.  សំណាងរក្ពាះរចះរធវើខៃួន មិនឱាយាននូវអ្គរិធម៌ ទាំងបួនគ៉ឺ 
        ១. ឆ្នាទាគរ ិ(េំរអ្ៀងរក្ពាះក្សឡាញ)់ ២. រទាសាគរិ (េំរអ្ៀងរក្ពាះ 
            សែប)់ ៣. ភយគរិ (េំរអ្ៀងរក្ពាះភ័យខ្្ាច) ៤. រាហាគរិ  
            (េំរអ្ៀងរក្ពាះ វរងវងមិនយេ់ខ សក្រូវេៃង់រ្្ា)  ជារ ើម 
៩៤. សំណាងរក្ពាះរចះអ្ប់ ំខៃួនឱាយកា្ាយជាកូនេែ បស់ាត្បិត្ 
៩៥. សំណាងរក្ពាះរចះអ្ប់ ំខៃួនឱាយកា្ាយជាសិសាសេែ បស់ រោកក្គូអ្នកក្គ ូ
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៩៦. សំណាងរក្ពាះរចះអ្ប់ ំខៃួន ឱាយក្ាាយជាមិរតេែ បស់មិរត (មិនក្បទូសេមិរត
រពាេគ៉ឺមិនរធវើរ ឿងអាក្កក ់ោក់មិរត ឬក្ចចណននិនាទាមិរតឬ មិេគ ណមិរត
ជារ ើម) 

៩៧. សំណាងរក្ពាះរចះអ្ប់ ំខៃួនឱាយកា្យជា ពេ  ឋេែឬពេ  ឋគំ ូ បស់សងគម
(រពាេគ៉ឺរៅឱាយឆងាយពីរក្គឿងក្សវឹង រក្គឿងរញៀន និងអ្ យម ខក្គប់
ក្បរភទ) 

៩៨. សំណាងរក្ពាះរចះអ្ប់ ំខៃួន ឱាយកា្ាយជាព ទធាមកជនេែ (រជឿជាក់ចាាស់
នូវកមមនិងអេ បស់កមមគ៉ឺថារធវើេែទទួេ នអេេែ រធវើអាក្កក់នឹងទទេួ
អេអាក្កក់ជាក់ជាមិនខ្ន) 

៩៩. សំណាងរក្ពាះសរក្មចចិរតរធវើអ្វីមួយ មិនសរក្មចចិរតរធវើទាំងកំហឹង ឬ   
      សបាាយចិរតខ្្ាំងរពក 
១០០. សណំាងរក្ពាះក្បក្ពឹរតអ្ន វរត នូវអ្ប ហិា យិធម៌៧ក្បកា ជាធម៌នាំ

ឱាយសរក្មចក្បរយជន៍ ក្គប់ចបបយ ាងគ៉ឺ (១.ឧសាាហ៍ចបួក្បជ ំគ្្ារ ឿយៗ 
២.ក្ពមរក្ពៀងគ្្ាក្បជ ំ-រេើកកា ក្បជ ំ-រធវើកិចចកា ច េក្រូវរធវើ ៣.មិនរចះ
ចរបញ្ញរតិចាាប់បចនថម ៤.រគ្ ពអ្នកានគ ណធម៌ ៥.មិន ំរោភបំពាន
រេើស្រសេីរភទ មិនរោមាភកាម ៦.រគ្ ពបូជារចរិយោឋាន ៧.ឧបរថមភ 
កា ពា សមណក្ពហមណ៍) ។ 
 ូចរនះសូមបញ្ជាក់ថា របើស ំឱាយកា្ាយអ្នកាន នពិរចមនរនាះ រៅរេើ

រោករនះគ្មានអ្នកក្ករនាះរទ ។ 
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ស  បរសចកេីរោយសរងខបមករបើរយងត្ម (គមព ី ស រតនតបិ ក សំយ រត
និកាយ សគ្ងវគគ បឋមភាគបិ ករេខ២៩ ទំព័ ៨៥) សចមេងរ ើងអាងថា ៖ 

កមម ំ   វជិាជា    ច   ធរាមា     ច     សេី ំ   ជវីរិម រតមំ 
      ឯររន មចាចា ស ជាឈនេ ិ ន រគ្ររតន ធរនន វា ។ 
សរវទំាងឡាយ  ចមងប ិស ទធរោយអ្ ឋងគិកមគគរនះ គ៉ឺកមម  ន េ់មគគរចរនា 
វជិាជា  ន េស់ាមាទិ ឋិ និងសាមាសងេបាប ធមម  ន េស់ាមាវាយម សាមាសរិ 
និងសាមាសាធិ សេី  ន េ់សាមាវាចា សាមាកមមនត និងសាមាអាជីវ រ មាះ
ថាជីវិរ ៏ឧរតមមិនចមនប ិស ទធរោយរគ្ក្រ ឬរោយក្ទពាយរទ។ ជីវិរប ិស ទធ 
និងក្បរសើ ខពង់ខពស់រោយធម៌៤យ ាង។ 

២. ធម្៌នាឱំ្យសកើតសណំាងមាន៤យ៉ា ងគឺ ៖  
១- កមម កា ង្ ស ច ិរ   ឬកា ង្ គ្មានរទាស (អ្នវជជកមម)។ 
២- វជិាជា ចំរណះ (វិជាជាអៃូវរោក និងវជិាជាអៃូវធម៌)។ 
៣- ធម ៌ ក សេធម៌ គ ណធម៌ ច ិយធម៌។ 
៤- សេី សីេ ឬសីេធម៌េែ ។ 

 
 
 
 
 
 

ទុទ្ធោ តិនាតិមទ្ញេយ្យ វជិ្ជំវា សិប្បមថា 
ឯកំ បិ បរិទ្ោធតិ ជ្ីវិតកប្បការណំ។ 

   កុំទ្មើលងាយមន្ដសិល្បសាស្ដ្សាា      គិតថាតិចតួចក្ស្ដ្កងមិន្ទ្ស្ដ្សច 
   វិជ្ជាមួយក្មន្ទ្បើមិន្ទ្លេច       គង់នឹ្ងសទ្ស្ដ្មចស្ដ្បទ្ោជ្ន្៍បាន្។ 
   ខៃទ្ចេះមួយទ្ចេះឱ្យក្តសាាត់      ស្ដ្បកបស្ដ្បាកដអ្នកចំណាន្ 
   ជ្ជទ្េតុចិញចឹមជ្ី វិតបាន្          សនាាន្ដួលពឹងពុំន្ឹងទ្អ្ើយ។ 

ទ្ោយ ស្ដ្ពេះអាចារ្យ ក្េម ទ្ចៀវ 
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៣. ជវីិតនិងនសយបាយ 
 ជីវិរជាវរថុ ៏ានរថ្មៃបំអ រ    ច េមិនអាចការ់ថ្ងៃ នគ៉ឺថ្ងៃ ហូរ េ ់ 
មិនអាចយកអ្វីមួយរៅកនុងរោករនះ មក ូ  នរ ើយរទាះបីរាបូងរពក្ជ ប៉ែ ន
 ូងទ ំ ឬប៉ែ នចអៃឪ ឹកច េានរថ្មៃរាប់ យ រាបព់ាន់ ម ៉ឺន ចសន ោន  ោ្ា  
 ហូរ េ់រាបព់ាន់រកា ិ  ោ្ា  ក៏រៅចរគ្មានរថ្មៃរសមើជីវិររយើង នរ ើយ 
ពីរក្ពាះថាមន សាស ឬសរវ ចរងចរចង់ ស់រៅយូ ឆ្ាំ រហើយភ័យខ្្ាចរសចកេី
សា្ាប់ក្គប់ៗគ្្ា គ្មានន ណាា្ាក់សមក្គចិរតេក់ជីវិរ បសខ់ៃួន ឱាយអ្នក ថ្ទ រ ើមាបី
បេូ យកក្ ក់រនាះរ ើយ។  
 មន សាស សរវ ធមមជារ អ្វីក្គប់យ ាងរាេ់សកមមភាព បស់សងគមគ៉ឺជាបញ្ហា
ជីវិរ រាេ់ ំរណាះក្សាយក៏ជាបញ្ហាជីវិរ ក្បឹងចក្បងបរងេើរអ្វីមួយ ឬរធវើអ្វីក្គប់
ចបបយ ាងក៏រ ើមាបីជីវិរ   ជីវិរានចរក្រឹម “ ស”់  ប៉ែ រណាណាះ។ ច ះរហរ អ្វ ីនជា
រយើងខំរោយឥរគិរពីអ្វីក្គប់យ ាង ច េរកើររ ើងរៅចំរពាះម ខ  រក្ពាះកា 
 ស់រៅរនះានវិសាេភាពណាស់ រហើយកា  ស់ក្រូវពឹងគ្្ា ក្ពះព ទធសាសនា 
រពាេថាមន សាសានអាហា បួនយ ាង សក្ាប់ឱាយជីវិររនះក្បក្ពឹរតរៅ ន ៖ 
    ១. កវ ិងិ្ការាហា  អាហា ចិញ្ចឹមរាងកាយ មន សាសសរវធមមជារ ិ។ 
    ២. អសាាហា  អាហា ប៉ែះក្បទះនូវរហរ កា សពវយ ាង បស់មន សាសសរវ ។ 
 ៣. មរនាសរញ្ចរនាហា  មរនាសរញ្ចរនា ច េជារហរ បងេនូវសកមមភាព 
         ក្គប់យ ាង នំាឱាយរកើររៅជាប ណាយ- ប ក សេ- អ្ក សេ ។       

  ៤. វញិ្ញាណាហា  ជាអាហា បងេឱាយរកើររៅជាប ិសនធិថ្ននាមនិង ូប ។ 
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  រនះជាទំនាក់ទំនងថ្នជីវិរមន សាស សរវ ធមមជារក្រូវពឹងពាក់គ្្ាគ៉ឺថា
មន សាសពឹងមន សាសៗពឹងសរវ ពឹងធមមជារិគ៉ឺរ ើមាបី ស់ច េរយើងនយិយត្ម
ភាសាសងគមថា “ ប សិាថាន” ច េជាកា ក្ ក្ស័យទាក់ទងជីវិរ  បស់រោក
ទាំងមូេគ៉ឺថារយើងមិនអាច ស់រៅរទាេ ចរា្ាក់រោយោច់ខ្រពីរហរ 
កា ណ៍ បស់រោក នរទ។ 
  ររើជីវិរជាអ្វីរៅហន៎ ? ជីវិរគ៉ឺជាសកមមភាពានចេនាក្បក្ពឹរតរៅថ្ន
រោកច ះរបើចបបរនះរមេចចាំ ច់ក្រូវពឹងគ្្ា?  នជាក្រូវពឹងគ្្ាពីរក្ពាះចេនា
ជាទរងវើ  របើជាទរងវើក្រូវចរករក្មើកច ះរ ើងមិនរៅនឹងងេេ់រទ កា ករក្មើកមិន
ចមនរោយឥរពឹងអ្វីក្គប់យ ាងរនាះរទ គ៉ឺក្រូវានជំនួយឧទាហ ណ ៍៖  ូចរ ើម
រឈើវាពឹងធមមជារិ ូចគ្្ាក្រវូពឹង  ី ទឹក អាកាសធារ រៅដាក្រជាក់រ ើមាបី ស់ សរវ
ក្រូវពឹងធមមជារិអង ពឹងអាហា ចំណីរៅត្ម ក្បរភទសរវៗខៃះចចមែររពាះ
រោយចអៃរឈើខៃះ ស់រោយស ីអាហា  បស់មន សាស សរវខៃះស ី ីជាអាហា ខៃះ
រទៀរវារ ញក្បហា សរវអងគ្្ាវារ ើមាបីចចមែររពាះ។ 
  ចំចណកមន សាសរយើងវិញ រេើសពីរនះរៅរទៀរ អាហា ច េមន សាសក្រវូ
កា រក្ចើនជាងធមមជារ  បសស់រវ រក្ពាះមន សាសានជីវិរ ចូសរវ ធមមជារចមន
ប៉ែ ចនេានរាងកាយ រហើយានចិរតវិញ្ញាណច េនាំឱាយានរក្មូវកា រេើសពី
សរវ។ ធមមជារ របើរទាះបីជាានេកខណៈខៃះ ូចសរវានរចះប ិរភាគ  រចះ
ក្សឡាញ់  រចះរសនហា  រហើយរចះភ័យខ្្ាច ូចគ្្ាច   ចរចបៃកក្រង់មន សាសរចះ
គិរនិងសា្ាេ់រហរ អេរេើសពីសរវ គ៉ឺមន សាសរចះចកថ្ចនវរថុពីធមមជារឱាយរៅជា
ឧបក ណ៍រក្បើក្ ស់សក្ាប់ជីវិរ។ ក្រង់រនះរហើយ រកើរមកជាមន សាសក្រូវ
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សិកាាក្សាវក្ជាវ រ ើមាបីចសវងយេ់ពីជីវិរឱាយ នចាាស់។ កា  ស់ មយួា ារ់ជា
ពាកាយខៃីក្សណុកនិយយបំអ រ រទាះមន សាស ក្បរភទណាក៏អាចនិយយពាកាយ
រនះ នច   អ្វីច េពិ កបំអ ររនាះ កា  កាាកា  ស់រៅឱាយ នគង់វងាសយូ 
អ្ចងវងរនាះ។   ក្ពះព ទធអ្ងគក្ទងខ់ំកសាងអ្ភិនីហា  កក៏នងុន័យក្សាវក្ជាវជីវិរ
មួយា ារ់រនះច   ភាសាក្ពះធម៌ សចចធម ៌ច េជារមរ ៀនថ្ន ំរណើ ជីវិរ ច េ
ានក្បភពថ្នជីវិរ សកមមភាពជីវិរ  កាាអ្មរធម៌ នងិរមរ ៀនរៅចាប់យក
អ្មរធម៌ ក្ពះអ្ងគសិកាាក្សាវក្ជាវយេច់ាាស់ជាក់ោក់ រហើយក៏នំាយកអ្វី
ក្គប់យ ាងច េក្ពះអ្ងគ នមកបង្ហារ់បរក្ងៀន  េ់សរតនិក ឱាយរឈវងយេ់ពី
សភាវគរិទាំងអ្ស់រនាះត្មក្ពះអ្ងគច   ។    ំរណើ ជីវិរជារមរ ៀនច េរយើង
ក្រូវចរចសវងយេ់ថារនាះគ៉ឺពិរជា ំរណើ ចវងឆងាយណាស់។ កា សាងជវីិររនះ
ត្ំងពីរកើរ ហូរ េ់សា្ាប់ រធវើ ហូរ រ ៀន ហូរក៏មិន នសា្ាេ់ចាាស់ច  ខៃះ
 នក្រឹមចរ ស់នឹងចចមែរក្កពះ ខៃះកយ៏េ់ នរក្ចើន ខៃះយេរ់ិចរៅត្ម
សកមមភាព នងិឧបនិសាស័យ បស់ ូបប គគេរនាះៗ។ មួយវញិរទៀរ  េកជីវិរ គ៉ឺ
ជាក្ពឹរតិកា ណ៍ថ្ច នាយ បស់ជវីិរក្រូវប៉ែះក្បទះ រោយសា សកមមភាព បស់ជីវិរ
ថ្នមន សាស ។ មន សាស នកសាងរ ើងឱាយានរ មាះថាសស្រង្្ាម-រស ឋកិចច 
នរយ យជារ ើម រ ើមាបីអ្វី? គ៉ឺរ ើមាបីកា ពា ជីវិរ ចងទំាជីវិរ និងភាពថ្ងៃងៃូ ថ្ន
ជីវិរ។  
  សស្រង្្ាមជាអ្វ ី ? សស្រង្្ាមគ៉ឺជាសកមមភាពទប់ទេ់ េកជីវិរក ំឱាយត្ម
យយីកា  ស់រៅ បស់មន សាសគ៉ឺជាកា កា ពា អង រត្ងំអងក្បចជងកា្ាំងគ្្ា
រ ើមាបីឈនះ ច េជា ង្វានស់ក្ាប់មហិចឆត្ បស់មន សាស រហើយក៏ជា ំរណាះ
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ក្សាយ របើ-និយយត្មក្ពះព ទធរោកថា ជា ំរណាះក្សាយរទាសចិរត
ក្បកបរោយហិងាា និងេាបិចកេក្បក្ពឹរតរៅត្មសកមមភាពថ្នសស្រង្្ាមចិរត
សាស្រសេឬអាវ ធ។ រស ឋកិចច ជាោ្ាំងអាហា   បស់មន សាសកនុងរោក ភាសាក្ពះ
ព ទធរោកថា “អាមិស” ានរ មាះថា អាមិសវរថុ ឧបក ណ៍  ូបិយបណណ ។ 
និយយជា ួមក្គប់យ ាងច េ ជារក្មូវកា សក្ាប់ជីវិរ រ ើមាបីរសចកេីថ្ងៃងនូ  
និងអ្ំនួរជីវិរសក្ាប់អា ាយភាពរេើរោក។ នរយ យ ជា ូបមនេចិរតសាស្រសេ
 ឹកនំារៅ កអ្វចី េជារគ្េបំណងថ្នចិរតមន សាស ជាងវីគំនិរ ឹកនាំជាកូន
រសារបើកអាង៌កំ ំងក្គប់យ ាងថ្នសងគម ជាវណណកមមចិរតនិយម ច េមិនចមន
ជា ូបសាស្រសេរនាះរទវាគ៉ឺជាចិរតសាស្រសេសវ័យក្បវរត ិ ខ្ងទសាសនវិស័យសមៃឹង
រគ្េរៅអ្នាគរ ថ្នជីវិរ  ួមមកអ្វីច េងវីគំនិរ  ូបមនេជវីិរទាំងអ្ស់រាប់ទំាង
គំនិរ ឹកនាំជារ ើមរៅថា “ នរយ យ ” នឹងបកក្សាយ ូចររៅ ៖ 
 ១. ចរំណះ ងឹ 
 ជា ូបមនេថ្ន ូបសាស្រសេ និងចិរតសាស្រសេរកើររចញពីកា សិកាាក្សាវក្ជាវ
 បស់ប ពវជនណាមួយ ឬរកើរពីសមូហកមមប ពវកាេ ករឃើញនូវអាង៌កំ ំងថ្ន
រោកបរងេើររៅជា ូបមនេ រ ើមាបីចសវងយេ់និង កាាទ កនូវវណណកមម សា្ាថ្ 
ជាសនេិកមម 
រគ្្ាពីជំនាន់មួយរៅជំនាន់មួយ។ 
  ចំរណះ ងឹជាអ្វ ី?  ូចរេើករ ើងរហើយ បរងេើរកា យេ់ ឹងឱាយក្  ក
និយម ានរហរ អេច េសងគមទទួេសា្ាេ់ អាចយកជារមរ ៀន ជីវិររកើប
យកអេក្បរយជន៍សក្ាប់កសាងអ្នាគរ ន។ រក្មង់រគ្េរៅថ្នរសចកេី
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ក្ ថា្ា ជាងរនះរៅរទៀរចំរណះ ឹងគ៉ឺជាវណណកមម ូបមនេទាំងអ្ស់ សក្ាប់ចក
ចក្បេទធភាពមន សាសឱាយរងេើងថាកានកា្យខៃួនពីហីនភាព ឱាយរៅជាអ្ភិជន ន។ 
ក្ទឹសេីមគគរុទទសក៍កមមទាំងអ្សា់នរៅកនុងប គគេណា ប គគេរនាះជាអ្ ិយប គគេ 
រក្ពាះជាមន សាសច េ ឹងយេ់អ្ស់អាង៌រេើរោក ប គគេរនាះ នរបើក ក
រឃើញរហរ អេក្គប់យ ាង និងាន ូច ខ្ងរក្កាម ៖ 
  ២. ចអនទគីនំរិ 
  ជាទិសរៅគំនិរ បស់មន សាសានគរិក្ត្ច់រៅរៅរេើរោក ក្រង់រនះ
វាអាក្ស័យរោយានចំរណះ ឹង  ូចអទះរបើគ្មានបៃង់ជាចបបចអនរេើក្កោស
ក៏ានបៃង់រៅកនុងចិរតរោយានគំ ូចាស់ សក្ាប់ចងែុេបង្ហាញ រយើងឱាយវាស់
ចវងក្កឡាថ្អទ រីរក្មៀបសស រូចធតំ្មទតី្ងំ នឹងកា ឱាយរ មាះ បស់ជាង ចអនទី
គ៉ឺភូមិសាស្រសេសក្ាប់ចភនករមើេរ ើមាបីអ្ន វរត ចអនកា  បស់ខៃួនររើអ្វីជាចអនទី
គំនិរ ? ចំរណះ ឹងគ៉ឺជាចអនទីគំនិរ  ូចក្ពះព ទធកាេរោកគង់រៅជាក្ពះ
រពាធិសរវ ក្ពះអ្ងគចសវង កធម៌ ក្បឹងកសាងអ្ភិនីហា ជារក្ចើនជារិ សនាសំកា 
យេ់ ឹងពីសូនាយ ហូរ េ់កពំូេមន សាស កនៃងរទវត្ ឥនទ ក្ពហម (អ្គគប គគេ) 
ប គគេ ៏ក្បរសើ រេើរោកទំាងបី កា កសាងគ៉ឺរកើរពីកា សិកាាពីប ពវជន (ក្គូ) 
សក្ាប់ ឹកថ្ ចងែុេបង្ហាញរគ្េរៅចវងខៃីទាបខពស់រៅត្មសមរថកមម បស់
ក្គូ។ ប៉ែ ចនេបំណង បស់ក្ពះអ្ងគព ំ នសរក្មចរទ រក្ពាះកំពូេបំណងគ្មានពី  វា
ជាវណណកមមថ្ាាក់កំពូេ គ្មានប គគេណាអាចក្ ប់ចអនទីរនាះ េ់ក្ពះអ្ងគ ន
រទ រហើយសមរថភាព បស់ក្ពះអ្ងគក៏មិនអាចរមើេចអនទីរនាះរឃើញ នច  ។ 
រមៃ៉ែលះរហើយក្ពះអ្ងគ ក្រូវក្ត្ច់ ង្្ារ់អ្ស់រពេយូ  ចសវង កចអនទីភូមសិាស្រសេមគគ
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អេរោយរក្បើកា្ាំងកសាង“ព ទធកា កធម”៌ទាំង១៨ក្បកា  ច េជាចអនទីវណណ-
កមម  បស់ក្ពះអ្ងគក្ទង់យងត្មរពាធិបកខិយធម៌៣៧ក្បកា  រនះគនៃងសាមា-
សរាពាធិញ្ញាណ ក្រូវយងរេើចអនទីកំណរ់ជាទា្ាប់ក្ពះព ទធរាេ់អ្ងគ។រនះជា
ឧបក ណ៍ចបប ូបនិយម រងកមមថ្នចំរណះរបើនិយយឱាយក្រង់រៅគ៉ឺកំណរ់ថ្អទ
គំនិរមន សាស ឬនិយយម៉ែាាងរទៀរថាគ៉ឺជាចអន កំណរ់រគ្េរៅ បស់ាចាស់
ថ្អទ ី របើគ្មានចអនទីគ៉ឺជា ីច េមិនអាច រឃើញថ្អទក្កឡាទសាសនៈ បស់មន សាស 
របើមិនទាន់ានចំរណះ ឹងរទ គ៉ឺជាទសាសនៈគ្មានរគ្េរៅ។ ចំរណះ ឹងាន
កំរណើររចញ ពីកា ខិរខសំិកាាអ្ប់ ំ ួមអាសំកា សិកាាក្សាវក្ជាវពីប ពវជនផ្ទាេ់ 
ត្មឯកសា រអាសងៗ និងប ិបទសងគមពីអ្រីរកាេ បចចុបាបនន រោយកា សាដាប ់
គិរ ករ ់ រមើេអានទរនទញឱាយសា្ាេ ់ ពីរហរ អេអនរស់ងគម  ហូរ េ់មន សាស
ាន បរ់ត្មកា អ្ប់ ំពពី មពរ ើម គ៉ឺក្គូអាចា ាយ នបង្ហារ់បរក្ងៀន ចបៃកចរមាា ាង
ចំរណះ ឹងទសាសនកមមរេើពិភពរោកខ សក្រង់ “ច យិ” វារ ើ ត្មក្បថ្ពណី
ជារសិាសន៍នីមួយៗ ចំរណះ ឹងវាជារមរ ៀនកសាងអ្នាគរ ចសវងយេ់ពី
ជីវិរកនុងសងគមរោយរ ើ ត្មគនៃងមួយ រ ើមាបីបំរពញសមរថភាពបងែួរសងគម
បង្ហាញអា ាយធម ៌ បស់ខ្ងសាភា  ូបនិយម ឬទសាសននយិមកនុងពិភពរោក  ូច
ពាកាយរសា្ាកខៃះថា“ានចំរណះ ឹងគ៉ឺានអ្វីទាំងអ្ស”់ ។ 
  រហរ អ្វី  នមន សាសក្រូវចរសិកាាអ្ប់ ំអ្ំពីជីវិរ?  នជាក្រូវសកិាា 
ពីរក្ពាះចំរណះ ឹងជាចអនទកីំណប់ ក្ពំច នកំណរ់ថ្នទសាសនៈ រ ើមាបរី ង
ចាប់អ្ចឆ ិយកមមថ្នជីវិរ ចរអទុយរៅវិញរយើងមិនសិកាាចរចំរណះ ឹងរទ 
រហើយក្រូវអ្ប់ ំច ិយធម៌ ជាមន សាសចងមរទៀររទើបរសាភ័ណជីវិររកើររ ើង
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សក្ាប់កសាងអ្នាគរ ក្បកបរោយស ភមងគេ ចំរណះ ឹងរ ៀនរ ើមាបី ស់ 
កនុងភាពថ្ងៃងនូ កនុងសាភា និយមគ ណធម៌ជាភាពថ្ងៃងនូ ថ្នច ិយធម៌ពាកាយរសា្ាក
ប រាណចខម ថា “អ្នកានវិជាជាខវះច ិយ  ចូប  ផាឥរកៃិន” មួយរទៀររោកថា 
“ចខៃងរហើ  ាបិរខាយេ់” សងគមធម៌ ច ិយធម៌ សក្ាប់ជារិជាមន សាសចរង កាា 
ឱាយានកនុងខៃនួរទើបជាមន សាសរពញេកខណ៍ ក្ពះព ទធអ្ងគបញ្ញរតិវិនយ័ក្បកបរោយ
អ្ងគបីគ៉ឺ “ព ទធបាបញ្ញរត ិ ព ទាធាន ញ្ញារ នងិអ្ភសិាចា ” និយយឱាយខៃីឱាយង្យ
សាដាប់ន័យមាា ាងរទៀររ ើមាបីភាពថ្ងៃងនូ   បស់សងគមសាសនា បស់ក្ពះអ្ងគហាម
ោរ់រទាសរូចធំសរនាដាសអ្ន រក្គ្ះរ ៀបចំា យទឱាយ នសម មាយ។សមូង្ក
មករមើេសងគមមន សាសនារពេបចចុបាបននបនេចិ រ ើមាបីបំភៃ៉ឺកនងុនយ័រនះសងគមរយើង
ចូេចិរតានចមៃេ់ថាពួកអ្ស់រោកធរំចូខៃះានសញ្ញាបក្របណឌរិ អ្ន បណឌរិ 
ជារ ើម ចរច ិយា យទ សមេី កាយវិកា មិនសមត្មចំរណះ ឹងច េខៃួន 
ានរសាះ? ចរមៃើយ មកពីច ិររ ើមមិនហារ់ពរ់ មិនទទួេកា អ្ប់  ំ ខវះកា 
អ្ប់ ំរោយគ្មានអាណាពាា េយកចិរតទ កោក់ ូបប គគេរនាះ ចាស់ទ ំចខម ថា 
“រ ៀនបទរ ៀន ឋ”។នយិយឱាយរក្ៅជាងរនះរទៀរចរំណះ ឹងអ្ប់ ខំ្ងទសាសនៈ
ជាចអនកចិរតនិយមសក្ាប់ក្សាវក្ជាវទសាសនកមម ខ្ងបរចចករទសនិងសងគម
ខ្ងរោកិយនិយម ឬជាវធីីសាស្រសេខ្ងធមមនិយម រោយមិនសូវ នគិរពី
រក្មូវចភនកក្ររចៀក  បស់អ្នកសាដាប់ឬរមើេរ ើយ បណាដាជារិសាសន៍ទាំងអ្ស់ 
រគក្រូវានក្បថ្ពណីវបាបធម៌ក្បចំាជារិរគរទៀរ សក្ាប់អ្ប់ ំ ខ្ងគ ណធម ៌
ច ិយធម៌ឱាយក្រូវត្មគនៃងមន សាសជារិក្រងរ់នះរយើងរឃើញក្រង់បរាបភវសូក្រ
ក្រង់គ្ថាទី១២ ក្ពះសាមាសមពុទធសចមេងថា ៖ 
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 អ្បាបរភារគ្ មហាររណាហា ខរតិរយ ជាយររ 
 ក រេ រសាច ជជ ំភជររ រសវ។ំ 
 អ្នករកើរកនុងក្រកូេជាកាសក្រ  រហើយខាសរ់សមាបរតិ ចងក់្ ថា្ាធំ រសាយរាជាយ
ជារសេច សមាបរតិសេុកសេមភ រហរ រនាះនឹងនំាឱាយ េ់វិនាស។ 

❖  ក្កសមាបរត ិ
  ក្កសមាបរតិកនុងទីរនះ  គ៉ឺសំរៅ េ់គ ណធម៌ បស់មន សាសក្ ំយ ាង ច េ
ក្ពះព ទធសចមេងរនាះកនុងគ្ថាសំរៅរេើរសេចរសាយរាជាយនិយយឱាយទូោយ
ជាងរនះរៅរទៀរ ឱាយចរមន សាសានសមរថភាពអាច ឹកនាំក្បរទសទាំងអ្ស់ឬ
ក៏អ្នក ឹកនាំកនុងសាថប័នណាមួយ ឬថាឱាយចរជាមន សាសក្រូវានធមក៌្ ំយ ាង
ច េឱាយរ មាះថា “សមាបរតិ” រទើបរពញេកខណ៍  (ឬអាចរៅ នថាសំណាង
 បស់មន សាស ទាំងក្ ំយ ាងសំរៅ េ់មន សាសានេកខណសមាបរតិក្គប់ទាំងក្ ំ
យ ាងរពញប ិបូណ៌មិនានខវះ) ឯសមាបរតទិាំងក្ ំរនាះគ៉ឺ ៖ 
  ១.  បូសមាបរត ិានកាយសមាបរតិក្គប់ក្គ្ន ់មិនវិកេវិកា  (ពិកា ) សម-
 មាយ អ្នកានកាយសមាបរតិមិនក្គប់ក្គ្ន់រក្ចើនានចិរតមិនក្បក្ករ ីក្ចរឡាររឆ្វ
ឆវ រក្ចើនានបញ្ហា រក្ចើនកសាងគ ណវិបរតិ េ់សងគម។ 
 ២. វជិាជាសមាបរត ិ ានចំរណះរចះ ឹងខពស់ ានចកខុវិស័យចវងឆងាយអាច 
កសាងសមិទធអេរអាសងៗ   រ ើមាបីពក្ងឹងរស ឋកិចចសងគមត្ម យៈកា អ្ប់ ំជា
មូេោឋានក្គឹះ។ 
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  ៣. ច យិសមាបរត ិានច រិថ្ងៃងនូ  ានសណាដាប់ធា្ាប់េែ ានកា អ្ប់  ំ
និងទទួេកា អ្ប់ ំចអនកច យិធម៌ រចះរគ្ ពាត្បិត្ ចាស់ក្ពឹទាធាចា ាយ រោក
ក្គូ អ្នកក្គ ូក្រកូេរ ៀមចាបងញារិមិរតបងបែនូជារ ើម។ 
 ៤. រភាគសមាបរត ិានក្ទពាយសមាបរតិសមេមម  ស់ានម ខានារ់កនុង
សងគម អាច ស់ខៃួនឯង នអង អាចប ិចាចាគចចក ំចេកឱាយជាទាន េ់អ្នកអង
ទាំងឡាយ  េ់មន សាស ថ្ទ នខៃះក ំកំណាញ់សវិរជារ ើម។ 
   ៥. បញ្ញាសមាបរត ិជាមន សាសានភាពវាងថ្វរពា រពញរោយរទពរកាសេាយ 
ានសិេាប៍សាស្រសេកនុងសកមមសងគម រចះានវិធីសាស្រសេរោះក្សាយបញ្ហាសងគម 
ានបញ្ញាជាមន សាសានចំរណះពិរ ក្សាយចំរណាទយ ាងប ិនក្បសប់ រហើយ
ថ្វឆ្ារានបញ្ញាជាមៃប់ក្គប ណ្ប ់េ់ពេ  ឋគ៉ឺបញ្ញាក្បកបរោយក្ពហមវិហា ធម៌ 
មិនចមនក្បជាភិង រក្បកបរោយឧ យកេរ កបរញ្ជាររគរនាះរទ។ បញ្ញា
ជារួក សេត្មក្ពះព ទធសាសនារោករៅថា ថ្វ ្ាសសមាបូ មរធាា យជួយ
សងគម ត្មនាទីខៃួនានរហរ អេ រាេក់ិចចកា សមាបូ គំនិរថ្ចនក្បឌិ ឋប ិវរតន៍
ទាន់ប ិបទសងគមច េានកា អ្ភិវឌាឍ និយយរោយខៃីរៅថាទសាសនវិស័យ
សវ័យក្បវរតិ។ 
 

(រោយក្ពះឧរទទសាចា ាយ ស ខ្វហររថ  សាយ ស ខរហង) 
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៤. អត់ធន់ ធងនច់ិតត ពាយម្ លោះបង ់
 ហរ់រនឿយអៃូវកាយ  ឱាយអ្រ់ធន ់
 ហរ់នឹងន ជន  ឱាយធៃន់ចិរត។ 
 ហរ់នឹងស ច ិរ  ឱាយពាាយម 
 ហរ់នឹងទាក់ទាម  ឱាយេះបង់។ 

- អ្រ់ធន់ 
- ធៃន់ចិរត 
- ពាាយម 
- េះបង់ 

ពនាយេថ់ា ៖ រនឿយកាយឱាយរចះអ្រ់ធន់ (ក្ទំា) 
ហរ់រនឿយជាមួយនឹងន ជនឱាយធៃន់ចិរត 
ហរ់រនឿយជាមួយកា ង្ ស ច ិរក្រូវពាាយម 
ហរ់រនឿយជាមួយនងឹ បស់ជំពាក់ទាក់ទាមក្រូវរចះេះបង់។ 

- ក ំខ្្ាចេំ ក ធមមត្ានជីវិរ គ៉ឺានទ កខជាចាាប់ធមមជារមិនអាច
ក្បចកក ន  ូចរនះានជីវិរក្រូវានកា រស ូ   សម ចូព ទធភាសិរ
សចមេងថា “វី ិរយន ទ កខមរចចរិ” រសចកេពីាាយមនាំមកនូវជ័យជមនះ 
កា ពាាយមមនិរ ះបង់នំាឱាយ ួចចាកទ កខទាំងពួង។ 

- ហរ់រនឿយជាមួយនឹងន ជនឱាយធៃន់ចិរត (ន ជន) គ៉ឺសំរៅ េ់មន សាស
ទាំងឡាយច េរៅជ ំវិញខៃួនរយើង រយើងក្រូវ ឹងថាមន សាសា្ាក់ាន
ចិរតមួយ មន សាស១០០នាក់ក៏ានចិរតមួយ យច   គ៉ឺានន័យថា
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មន សាសរយើងានចិរតរអាសងៗពីគ្្ា ចបៃកក្រង់ថា “មន សាសវជិជាន” ចេូ
ចិរតគិរេែៗ នយិយេែ នងិរធវើេែ ចចំណកឯ “មន សាសអ្វជិជាន” ចូេ
ចិរតគិររ ឿងមិនេែ និយយមិនេែ ទរងវើកម៏ិនេែ ចូេចរិតវាយរថ្មៃ
មន សាសចរសមាបករក្ៅ មន សាសក្បរភទរនះ រយើងមិនង្យរក្មូវចិរតរគ
 នរទ ពីរក្ពាះរគជាមន សាសច េចូេចិរតរទើសរគ រទើសក្គប់រ ឿងជា
មន សាសានរទាសចិរតរក្ចើន រឃើញរគរធវើេែ ក៏រទើស រធវើអាក្កក់ក៏រទើស
ចិរត រហើយទរងវើេែៗ ជារក្ចើនរៅកនុងសងគមរគមិនចូេ ួមគរិ  ួមរធវើ  ួម
ចចក ំចេករទចររបើានរ ឿង ឬព័រ៌ានមិនេែរៅកនុងសងគមគ៉ឺពួករគ
ចូេចិរតវាយក្បហា រោយរបើកចំហរទាះបីជាព័រ៌ានរនាះមិនពិរ
ក៏រោយ ។ រហរ រនះរ ើមាបីរឆ្ៃើយរបរៅនងឹមន សាសក្បរភទរនះ   រយើង
ក្រូវានខនតីធម៌ អ្រ់ធន់ ធៃនច់ិរត អាាយរមត្តាធម៌  យកទន់បស្រង្កាប ឹង 
ក ំរឆ្ៃើយរបទាំងកំហឹងគ៉ឺមិនក្រូវយកកហំឹងរៅទេ់នឹងកំហេ់រទ។ 

- ហរ់រនឿយជាមួយកា ង្ ស ច ិរ ក្រូវពាាយម ពិរណាស់ពីរក្ពាះ
កា ង្ េែ ស ច ិរក្រឹមក្រវូ  ូចជារធវើប ណាយោក់ ក្រនឹងក្ពះសងាឃ រធវើ
រសចកេីេែទូរៅ រត្ងរយើងពាាយមក ំរ ះបង់ រហើយក ំ យកចិរត
ទ កោក់ពាកាយអ្នក ថ្ទមួយចំនួន ច េគ្មានស ទិ ឋិនិយម ជាមន សាស
មិចាឆាទិ ឋ ិមិនរជឿគ ណ រទាស េែ អាក្កក់ សរ្មា មិនរជឿប ណាយ  ប 
រគនិយយថារធវើប ណាយ នក្បរយជន៍អ្វីមិនរឃើញ នអ្ីមកវិញអង 
រធវើប ណាយនាំចរអ្ស់េ យ រធវើ ប នេ យរៅវិញចំណុចរនះ រយើង
ជាអ្នករធវើប ណាយគួ ក ំនិយយរេងអ្ី រក្ពាះរបើរយើងគិរឱាយ នស ី
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ជរក្ ពាកាយរនះជាមិចាឆាទិ ឋិ កាេរបើរយើងនិយយនំាឱាយាន ប គួ 
ក ំនិយយអ្ី  ូចរនះ រាេ់ទរងវើេែចរងចរានកា រពញចិរត ពីជន
សបាបុ ស ូចគ្្ា រហើយចរងចរានកា មនិរពញចិរតពីមន សាសអ្សបាបុ ស 
រហរ រនះសូមក ំ ក់ទឹកចិរត ឬអ្ស់ជំរនឿរេើទរងវើេែ បស់អ្នកអ្ី ក ំឱាយ
ពាកាយសមេមីិនេែ បស់អ្នក ថ្ទ មកប ំកទ់ឹកចិរត បស់អ្នក នឱាយរសាះ 
រក្ពាះថាានចរអ្ំរពើេែរទ រទើបជាទីពឹងព នំាក់ បស់អ្នកទាំងឡាយ
ទាំងពួងរៅកនុងប រោកនាយ។ 

- ហរ់រនឿយជាមួយនងឹ បស់ជំពាក់ទាក់ទាម ក្រូវរចះេះបង់ រៅរេើ
រោករនះគ្មាន បស់អ្វីមួយ រទៀងទារ់រនាះរទានចរ “ ភាពមនិ
រទៀងទាររ់ទ រទើបរទៀង” ក្រូវរចះទទេួសា្ាេ់កា ពិរ  បស់ណា
ច េ រ់បង់រៅរហើយ ឱាយវា រ់រៅច ះរបើរយើងរកើរទ កខពិ កចិរត 
ក៏គ្មាន នអ្វមីកវិញច    នក្រឹមចររសាករៅ។ 

( កក្សង់រចញពីរសៀវរៅបទសិកាាខៃីៗ សាមា រីជីវិរ 
រ ៀបរ ៀងរោយរោកក្គូអ្គគបណឌិរ ប  រ សាវងាស  

ទំព័ ៣២ េ៣់៣)។ 
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ចំពកូទ្ី២ 
បណាម្គាថា 

I. នម្ោា រ (ឧបមា) 
 សីស ំរម បទ ម ំកត្វា ទបីញ្ច នយនទវយំ វចសា ធបូការ ន 
(សីសាំង រម   ាក់ទ ាំង ការ់ត្វា ទី  ាញ់ចាក់, នាក់យកាសនាកទ់ាវាក់យ ំុំាង វគគចាក់សា  

ធូ  ាក់ការ ៉ែនាក់) 
                     មនសា ច ស គនធកំ (ាកន់ាក់សា ចាកស់ គ្ន់ធាកក់ាងំ) ។ 

ចក្បថា ៖ ខ្ុំសមូឱនសិ សាទ កជាផ្កាឈូកឧរតម និងចភនកទាំងពី អាសំទ កជារក្គឿង  
ក្បទីបថ្ងៃ ក្ពមទំាងស វាចាខ្ុំរធវើជាធូបក្បថ្ព ចិរតនឹកក្ពះ រនក្រ័យ ទ កជាកៃិន 
ក្កអ្ូបរហាង។ 

១. ដប្តបណាម្ 
  ថ្ក្របណាមាន៣ក្បរភទគ៉ឺកាយបណាម វចីបណាម និងមរនាប
ណាម។ ឯបណាមរនាះគ៉ឺកា នមសាកា ថាវាយបងគំ ំឭកព ទធគ ណ ធមមគ ណ សងាឃ-
គ ណ ានសូធាយថា ឥរបិ ិរសា ភគវា ជារ ើម រៅថា កាយបណាម ។  កា 
ថាវាយបងគំក្ពះ រនក្រ័យរោយវាចា រៅថា វចបីណាម។ កា ថាវាយបងគំ ក្ពះ
 រនក្រ័យរោយចិរតរៅថា មរនាបណាម។ឯបណាមទាំង២គ៉ឺកាយបណាម 
និងវចីបណាមរនាះ ូច េីកនុងគមពី    ច េៃគណឋីមហាវគគថា   ររស    កាយ- 
បណារា នាម បញ្ចបាបរ ិឋរិរន វនទនា បណាដាបណាមទាំងពី រនាះ កិ ិយ
ថាវាយបងគំរោយអ្វយវៈទាំងក្ ំ  ( គ៉ឺកាាេ១  ថ្ ២  ជងគង់២     ក្កាបច ះក៏
ក្ពមរោយអ្វយវៈទាំង៥ រងើបរ ើង ក៏ក្ពមរោយអ្វយវៈទាំង៥ (គ៉ឺអ្ងគុយ-
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ក្ចរហាង)រ មាះថា កាយបណាម    ចបៃកអ្ំពីកិ យិថាវាយបងគំ បស់អ្នាយរិ ិថយ
ទាំងអ្ស់។ 
  ឯពួកអ្នាយរិ ិថយទំាងអ្ស់ ចរងថាវាយបងគកំ្បកបរោយអ្ងគ៣គ៉ឺកាាេ១ 
ថ្ ២ក្កាបច ះ ក៏ក្បកបរោយអ្ងគ៣ រងើបរ ើងក៏ក្បកបរោយអ្ងគ៣ឬ
ថាវាយបងគំរោយក្កាបក្ទាេសនធឹង ទាំងក្ស ងរ មាះថា សពវកាយវនទនា។ 
  សពវកាយវនទនា ព ទធសាសរន ន រហារិ កិ ិយថាវាយបងគំរោយកាយ 
ទាំងអ្ស់យ ាងរនះកនុងក្ពះព ទធសាសនាមិនានរ ើយ។ 

២. ប្ពោះរតនប្ត័យ 
 ពុទ្ធរតនៈ 
 ពុទ្ធ ចក្បថា “អ្នកក្ត្ស ់ងឹ”។ រោកអ្នកក្ ជ្ទាំងឡាយរៅថា “ព ទធ” 
អ្នកក្ត្ស់ ឹងឬក្ពះព ទធ។ ពាកាយថា ក្ត្ស់ ងឹរនាះ គ៉ឺសំរៅយកកា ក្ត្ស់ ឹង
នូវធម៌ពិរ ធមច៌មនគ៉ឺអ្ ិយសចចៈ៤រនាះឯង។ 
 ប គគេច េរោកថាព ទធាន៤ពកួគ៉ឺ ៖ 
 ១. ពហ សាសរុ រោកថា ស រព ទធ រក្ពាះជាអ្នក ឹងនូវរសចកេីេែ អាក្កក់ជា
រ ើម រោយកា សាដាប់ និង នរ ៀនប ិយរតិរក្ចើន។ 
 ២. អ្ យិសាវក រោករៅថា សាវកព ទធ រក្ពាះរោកសាដាប់ពាកាយទូនាមាន
 បស់ក្ពះព ទធ រហើយក្ជាបចាាស់នូវសង្ខា  ត្ម ំរណើ បស់ក្ពះព ទធ។ 
 ៣. ក្ពះសយមភ ូរោកថា “បរចចកព ទធ” អ្នកក្ត្ស់ ឹងឯង ទូនាមានអ្នក ថ្ទ
មិន ន  ូចជាមន សាសគ យេ់សបេិ រក្ពាះក្ជាបចាាស់នូវសង្ខា  ន ចំរពាះចរ
ក្ពះអ្ងគឯង មិនានធម៌រមេេ់ទ កឱាយសរវក្បរិបរតិរ ើយ។ 



សណំាងជវីតិ                   

-49- 

 

រោយក្ពះក្គូរោសាន  ័កខម នី  ហូយ សណំាង 

 ៤. ក្ពះព ទធ រៅថា “សពវញ្ញូព ទធ” ក្ពះអ្ងគក្ត្ស់ ឹងឯងរហើយទូនាមានឱាយអ្នក
 ថ្ទ ឹងត្ម ន ក្ពះអ្ងគក្ទង់ក្ជាបចាាស់ នូវសង្ខា ធម៌ទាំងពួង ច េរពាេ
មកកនុងពាកាយថាព ទធ រនះសរស្រង្្ាះយកចរក្ពះសពវញ្ញូព ទធ ប៉ែ រណាណាះ។ 
 រហរ រនះក្ពះព ទធជាាចាស់រទើបចារ់ថាជា  រនៈ រៅថា ក្ពះព ទធ រនៈ។ 

ធម្មរតនៈ 
 ពាកាយរក្បៀនក្បរៅ បស់ក្ពះព ទធរនាះ រោកចចករចញជា២ក្បរភទគ៉ឺ ៖ 
 ១. ស បូបាបរបិរតិ រសចកេីប ិបរតិរ ើមាបីឱាយាន របៀបរ ៀប យ ត្ំងទ ក
រោយព ទាធាអាជាញា ជាសិកាខាបទជាអ្ភិសាចា  ជាអៃូវនាឱំាយក្បក្ពឹរតអ្ំរពើេែក្បថ្ព
រសមើគ្្ា និងជាចាាប់សក្ាប់ កាាពួកគណៈចារ់ថាជាក្ពះវិន័យ។ 
 ២. ស ច រិបាបរបិរតិ រសចកេីប ិបរតិជាអៃូវរធវើកាយ វាចា ចិរត ឱាយជាស ច ិរ 
នឹងឱាយានអ្ធាាក្ស័យ េែិរស ខ មខពង់ខពស់រ ើងរៅថាជា ក្ពះធម៌។ 
ក្ពះនពវរោកក រត ធម៌ទាំង៩ក្បកា ានមគគ៤ អេ៤ និងក្ពះនិពាវាន១ រាប់ថា
ជា ក្ពះធមម រនៈ។ 

សងឃរតនៈ 
 ក្ពះសងាឃរនាះ គ៉ឺអ្នកប ិបរតេិែក្បថ្ព ត្មពាកាយរក្បៀនក្បរៅ បស់ក្ពះព ទធ
រោយធាមាន ធមមបាប ិបរតិ គ៉ឺមិនរឹងណាស់មិនធូ ណាស់ប ិបរតិជាកណាដាេៗ 
ច េរៅថា មជាឈិមប ិបទា រ មាះថា ក្ពះសងាឃ គ៉ឺជាសាវ័ក បស់ក្ពះព ទធចារ់
ទ កថាជា រនៈរៅថា ក្ពះសងាឃ រនៈ។ 
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៣. គណុប្ពោះរតនប្ត័យ  
- ក្ពះព ទធក្ទង់ក្ត្ស់ ឹង រោយក្ពះអ្ងគឯងជាម នរហើយ រទើបក្ទង់ ក្បរៅអ្នក

 ថ្ទឱាយ ឹងត្មអង 
- ក្ពះធម៌ចរង កាាអ្នកប ិបរតតិ្ម មិនឱាយធា្ាក់រៅកនុងទីអាក្កក់ 
- ក្ពះសងាឃប ិបរតិក្រូវត្មឱវាទ បស់ក្ពះព ទធរហើយក្បរៅអ្នក ថ្ទឱាយរធវើត្ម ។ 

៤. អាការៈខដលប្ពោះពុទ្ធអងគប្បសៅ៣យ៉ា ង 
 ក្ពះអ្ងគ ក្ទង់ានក្ ជាញារេើសរទវត្ និងមន សាសទាំងឡាយក្ទង់ក្បរៅពួក
សរវរោយឧ យរអាសងៗក្បកបរោយកា អាងរហរ អាងអេចណនាំឱាយសាដាប់ 
ឱាយរឃើញអៃូវជាក់ចាាស់ ក្ទង់ចណនំាឱាយរឃើញអៃូវច េេែ ឱាយរធវើ ំរណើ រៅត្ម
កា ចងែុេអៃូវ ច េអាក្កក់ឱាយរចៀសវាងឆងាយ អ្នកច េទទួេពាកាយក្បរៅ បស់
ក្ពះអ្ងគ  ចមងមិនឥរក្បរយជន៍រ ើយ រក្ពាះក្ពះអ្ងគ ្ាសកនុងកា សចមេង
ធម៌ សមគួ  េ់ឧបនិសាស័យសរវ។ កា សចមេងធម៌ បស់ក្ពះអ្ងគានរក្ចើនយ ាង
ណាស់ចរ ួមច ះកនុងអាកា ៈ៣យ ាង ូរចនះគ៉ឺ ៖ 
 ១. អ្ភញិ្ញាយ ក្ទង់ក្បរៅឱាយអ្នកសាដាប់ ឹងពរិ រឃើញពិរ កនុងធម៌គួ  ឹងគួ 
រឃើញ។ ធម៌ច េគួ  ឹង គួ រឃើញរនាះយ ាងរនះ គ៉ឺអៃូវច េប គគេ  ន
សរក្មច េ់រសចកេីប ិស ទធ  ួចអ រចាកកិរេសាសវៈ គ៉ឺរសចកេី ឹងចាាស់ថា
ានសភាវៈជាយ ាងណាៗ  ឹងរហរ អេជាស ខនិងទ កខក្ពមទាំងយេ់ ឹងកា 
ក្បក្ពឹរតរៅថ្នកមមនិងវិ កថា អ្នកណារធវើេែ នេែ អ្នកណារធវើអាក្កក់ ន
អេអាក្កក់ ឬនឹងនិយយថា អ្ ិយសចចៈ ៤រនាះឯង ជាធម៌ច េប គគេគួ  ឹង 
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គួ រឃើញរោយពិរក្ ក ។ រពាេរោយខៃី  ន េ់ធម៌ច េគួ េះ  និងគួ 
ចរក្មើន  ធម៌គ ួ ឹង  និងគ ួរឃើញ។ 
 ២. សនិទាន ក្ទង់ក្បរៅានរហរ  កាេអ្នកសាដាប់ក្រិះ ិះត្ម  ចមងរឃើញ
ពិរ។ ក្ទង់ក្បរៅានរហរ  ច េអ្នកសាដាប់ក្រិះ ិះត្មរហើយ អាចឱាយរឃើញពិរ
 ន យ ាងរនះគ៉ឺក្ទង់ក្បរៅចងែុេរហរ និងអេ រហើយរេើករួយ ាងទាំង
ចំចណកេែ ទាំងចំចណកអាក្កក់ឱាយរឃើញយ ាងជាក់ចាាស់មិនបិទ ំងទ ក ឱាយ
ជាកា កំ ំងរ ើយ។  ូរចនះ ួមរសចកេីមកថា ក្ពះអ្ងគមិនក្បរៅឱាយោ្ារចាក
រហរ អេ និងរសចកេីពិរក្គប់យ ាងរនាះរ ើយ។ 
 ៣. សបាា ហិា យិ ក្ទង់ក្បរៅជាអ្សាចា ាយ គ៉ឺកាេអ្នកសាដាប់ប ិបរតតិ្ម
 ចមង នសរក្មចគួ  េ់រសចកេីប ិបរតិ។ 
 ក្ទង់ក្បរៅជាអ្សាចា ាយរនាះ គ៉ឺក្ពះអ្ងគមនិក្ត្ស់បង្្ាប់ ឬបងខិរបងខឱំាយរគ
ក្បក្ពឹរតត្មរនាះរ ើយក្ទង់ក្ជាបអ្ធាាក្ស័យ និងឧបនិសាស័យ បស់សរវ ច េ
នឹងទទួេពាកាយក្បរៅជាម នរហើយ ក្គ្ន់ចរក្ទង់ចងែុេឱាយរឃើញអៃូវថាអ្ំរពើេែ
 នអេេែរធវើអ្ំរពើអាក្កក់ នអេអាក្កក ់ រសចកេីេែ និងរសចកេីអាក្កក់ឱាយ
អេមិនរសមើគ្្ារ ើយ។ ក្ពះអ្ងគក្ទង់សចមេងធម៌ជាេំោប់ រ ើមាបីញាដាំងអ្នកទទួេ
ពាកាយក្បរៅឱាយប ិបរតិត្មរហើយ នទទួេអេរោយក្សួេ រវៀ ចេងចរអ្នក
ទទួេពាកាយក្បរៅ  នទទួេឆប់ឬយូ  រក្ពាះរសចកេីប ិបរតិ បសខ់ៃួនឯង
ប៉ែ រណាណាះ មាា ាងរទៀរថា ពាកាយក្បរៅ បសក់្ពះអ្ងគមិនានកា បង្្ាប់បញ្ជា អ្នក
ណារធវើក៏ ន ច េខ សពីសាសនាឯរទៀរ ក្រង់កា បង្្ាប់បញ្ជាគ្្ាឱាយរធវើត្ម
 ូរចនះរទើបរោករពាេថាជាអ្សាចា ាយ។ 
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៥. បទ្សរភញ្ញ  
 

សមូថាវាយបងគកំ្ពះសមពទុធ    ក្បរសើ បអំ រកនងុរោកា 
ជាក្គូថ្នមន សាសនិងរទពាដា    ក្ទង់ក្ត្ស់រទសនាក្បរៅសរវ 
ចងែុេឱាយរ ើ អៃវូកណាដាេ  ាគ្ ាក្រកាេអាចកាចារ ់
ទ កខភ័យចថ្ក្ងឱាយខ្ចាយ រ់     អាចការ់សងាា ទ កខ ន។ 
សាសនាក្ពះអ្ងគរៅសពវថ្ងៃ        សរវាននសិាសយ័ពបី រាណ 
ក្បឹងរ ៀនក្បឹងសាដាប់រចះចាំ ន  កាន់ត្មេំអាន នកេីស ខ 
ឥរានស ខណារសមើកេីសៃប ់    បញ្ចប់ក្រឹមស ខោ្ារចាកទ កខ 
ត្ំងពីរោករនះររៅម ខ    កេីស ខនឹងានរក្ពាះធម៌សៃប់។ 
ខ្ុសំមូបងគំរឆពាះក្ពះធម ៌     ក្ពះសងាឃបវ ទាំងក្គបស់ពវ 
 ួមជាថ្ក្រ រនគួ រគ្ ព     ជាមៃប់ក្រជាក់ថ្នរោកា 
ក្ពះ ូបក្ពះធារ ថ្នក្ពះព ទធ     វិស ទធត្ងអ្ងគក្ពះសាសាដា 
សូមគ ណថ្ក្រ រនជួយរខមរា   ឱាយ នស ខ្ររ ៀងរៅ។ 
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៦. ថាា យបងគំប្ពោះពុទ្ធ៥ប្ពោះអងគ 
ឧកាស! ខ្ុំសូមវនាទា  នូវក្ពះឈនះា  
ទាំងក្ ំក្ពះអ្ងគ  សូមយង  មី 
ាចាស់ថ្ងៃមកគង់  រៅនាអំ្ ុង 

            ទីឋានរនះណា។ 
ក្ពះកកេុសរនាធា   រកានាគមរនា 
ក្ពះកសាសរ    សមណរគ្រម 
ប មព រទាធា   ក្ពះរមររតរយាា 

              រពាធិសរវថ្ងៃ។ 
ក្ពមទាំងក្ពះធម៌  ក្ជាេរក្ៅបវ  
ក្បរសើ រពកថ្ក្ក  ក្ ំបីម ៉ឺនបួនពាន ់
ធមមកខនធរនាះថ្ន   បស់ជិនក្ស ី

             ទីថ្ទរាេ់អ្ងគ។ 
ក្ពមទាំងក្ពះសងាឃ  ក្បរសើ សីេក្ទង ់
ជាប ក្រក្ពះព ទធ  េះការ់រណាហា 
ក្បរសើ បំអ រ   ខ្ុំសូមេំអ្ រ 

             កាយ វាចា ចិរត។ 
រោយររជះខ្ុ ំ  រេើកហរថបងគ ំ
ក្ពះក្រ័យ រនា  សូមកាចារ់បង់ 
សក្រូវនានា   ទ កខរសាកររាគ្ 

            វិនាសរៅរហាង។៚ 
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៧. សមូ្អសញ្ា ើញពពួកសទ្វត្ត 
 សមនាដា ចកេវារ ស  អ្ក្ត្គចឆនេ ុរទវត្ 
(សាក់ម៉ែន់ត្ ចាក់កាក់វា ារ ស  អាក់ក្ត្គ្ច់ឆ្ន់រ  រទវត្) 

 សទធមម ំម និរាជសាស ស ណនេ ុសគគរាកខទំ 
(សារ់ធ័មាំង ម និរាជះសាក់ ស ណាន់រ  សាក់គ្ក់រាកខ្ក់ទាំង)។ 

ចក្បថា ៖ រទវត្ទំាងឡាយ កនុងចក្កវាេទាំងឡាយ រោយជ ំវិញ សូមអ្រញ្ជើញ
មកក្បជ គ្ំ្ាកនុងទីរនះ សូមសាដាប់នូវក្ពះសទធមម ជាធម៌អាចឱាយនូវសួគ៌ និងក្ពះ
និពាវាន ( បស់ក្ពះអ្នាវ ណញ្ញាណ) ជារសេចថ្នអ្នកក្ ជ្។ 
 
 
 
 
II. ដប្តបណាម្ពោិា រ (ធម្ន៌ម្ោា រពោិា រ) 

១. រតនតតយបូជា 
(ថាវាយរក្គឿងសកាកា ៈចំរពាះក្ពះ រនក្រ័យ) 

 ឥរមហ ិទបីធ ូទ ិសកាការ ហ ិព ទធ ំធមម ំសងាឃំ   
(អ ៊ិរមហិ ទី  ាក់ធូ  ាទិ សាក់ការ ៉ែហិ, ព ទធធាំង ធ័មាំង សាំងោំង) 

 អ្ភបិជូយម ិាត្បតិ្ទនី ំគ ណវនាដានញ្ច 
(អាក់ភិប៉ែូជាក់យមិ ាត្បិត្ទីណាំង, គ ណាក់វ័នត្ណាញ់ចាក់) 

 មយែញ្ច ទឃី រត ំអ្ត្ថាយ ហតិ្យ ស ខ្យ។ 
(ថ្ម៉ែហាញ់ចាក់ ទីោក់រា ារ់ត្ំង អារ់ថាយកាស, ហិត្យកាស ស ខ្យកាស)។ 
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ចក្បថា ៖ ខ្ុំក្ពះក  ណា សូមបូជាចំរពាះនូវក្ពះព ទធ ក្ពះធម៌ ក្ពះសងាឃជា-
ាចាសរ់ោយរក្គឿងសកាកា ៈទំាងឡាយ ានរទៀន និងធូបជារ ើមរនះ រ ើមាបី
រសចកេីចរក្មើន រ ើមាបីជាក្បរយជន៍ រ ើមាបីរសចកេីស ខ េ់អ្នក ៏ានគ ណ
ទាំងឡាយ ានាត្បិត្ជារ ើមអង  េ់ខ្ុំក្ពះក  ណាអង អ្ស់កាេជា
អ្ចងវងរៅរហាង។ 

២. ពុទ្ធរតនបបណាម្ (១) 
 នរា រសាស ភគវរត្ អ្ ហរត្ សាមាសមពទុធសាស។ 
(នាក់រា ត្ស់សាក់ ភាក់គ្ក់វគគរត្ អាក់រាក់ហាក់រត្ សំាា ាសំាព ទធធាស់សាក់) 

(សូធាយ៣ចប់ )  
ចក្បថា ៖  ីកិ យិនមសាកា ថាវាយបងគ ំថ្នខ្ុំក្ពះក  ណាចូ ាន េ់ក្ពះ ៏ាន
ក្ពះភាគអ្ងគរនាះ ក្ពះអ្ងគជាក្ពះអ្ ហនេ ៏ក្បរសើ  ក្ទងក់្ត្ស់ ឹងនូវ
រញយាយធមទ៌ាំងពួងរោយក្បថ្ព ចរំពាះក្ពះអ្ងគឥរានក្គូអាចា ាយណា
ក្បរៅក្ពះអ្ងគរ ើយ។                           

ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង  
(សូធាយ េី៣ចប់សក្ាយចរ១ចប់ រទ)។  

៣. ពទុ្ធរតនបបណាម្ (២) 
(ថាវាយបងគំក្ពះព ទធ រនៈ) 

រយ សននសិរិនា្ា វ រពាធមិូរេ 
(រយ សាន់ និសិនរណា វាក់រាក់រពាធិម៉ែូរេ) 
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ា  ំសរសន ំមហរ ឹវរិជរយាា(1) 
 (ា  ំុំាង សាក់រសណាំង,ាក់ហាក់រឹង វិថ្ជរយ)។ 

សរាពាធិាគចឆ ិអ្ននតញារណា  
(ស័មរពាធិាគ្ច់ឆ្ិ អាក់ណាន់ត្ក់ញារណា) 

រោក រតរា រ ំបនាម ិព ទធ។ំ 
(រោក រត្ក់រា ា ត្ំង   ាក់នាក់ា ាមិ ព ទធធាំង)។ 

ចក្បថា ៖ ក្ពះសាមាសមពទុធអ្ងគឯណា ក្ទង់គង់ចរក្មើននូវក្ពះអានា នសាសរិកមម-
ោឋាន រេើ រនបេៃ័ងេ រក្កាមមៃប់រពាធិក្ពឹកាស ៏ក្បរសើ   នផ្ចាញ់នូ វារាធិរាជ 
ក្ពមទាំងរសនា ៏រក្ចើន រហើយក្ទង់ក្ត្ស់ ឹងនូវសាមាសរាពាធិញ្ញាណ ាន
ក្ ជាញា កទីបំអ រគ្មាន ក្ពះអ្ងគក្បរសើ ជាងសរវរោកខ្ុំក្ពះក  ណា សូមក្កាប
ថាវាយបងគំនូវក្ពះសាមាសមពុទធអ្ងគរនាះរោយរគ្ ព។   ( ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង )  

 ៤. ថាា យបងគំប្ពោះពុទ្ធប្គប់កាលទាងំ៣ 
 រយ ច ព ទាធា អ្រតី្ ច រយ ច ព ទាធា អ្នាគត្  
(រយ ចាក់ ព ទធធា អាក់រីត្ ចាក់,រយ ចាក់ព ទធធា អាក់ណាគ្ក់ត្) 
 បចចបុាបនា្ា ច រយ ព ទាធា អ្ហ ំវនាទាម ិសពវទា។ 
(  ាច់ច ប  ាន់ណា ចាក់ រយ ព ទធធា, អាក់ហាំង វ័នទាមិ សាប់ពាក់ទា)។ 

 

(1) ដែលធ្លា ប់សូធ្យរ ៀងមកថា “វ ៊ិជ្ជា រោ” ដែបានព៊ិន៊ិែយរ្ទៀងផ្ទទ ែរ់ៅរ ៊ីញថា “វ ៊ិរេរយោ” រ ៊ីប

ត្ែឹមត្ែវូ ត្ែវូដត្បែូច “វ ៊ិេ៊ិត្វា ” ឬ “វ ៊ិរេត្វា ”។ 
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ចក្បថា ៖ ក្ពះសាមាសមពុទធទាំងឡាយអ្ងគឯណា ច េ នក្ត្ស់ជាក្ពះព ទធ 
និពាវានកនៃង រៅរហើយកេី ក្ពះសាមាសមពុទធទាំងឡាយអ្ងគឯណាច េនឹង ន
ក្ត្ស់ជាក្ពះព ទធ កនុងកាេខ្ងម ខកេី ក្ពះសាមាសមពុទធទាំងឡាយអ្ងគឯណា 
ច េ នក្ត្ស់ជាក្ពះព ទធកនុងភទទកបាបរនះកេី ខ្ុំក្ពះក  ណា សមូក្កាប
ថាវាយបងគំនូវក្ពះសាមាសមពុទធ ទាំងឡាយរនាះ ក្គប់កាេទាំងពួង។  

( ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង ) ។  
៥. ពុទ្ធគុណទាងំ១០  

(ស រតនតបិ ករេខ១៦ ទំព័ ២០១) 
ឥរបិ ិរសា ភគវា អ្ ហំ សាមាសមពរុទាធា វជិាជាច ណសមាបរនា្ា 

(អ ៊ិរិប ិ រសា ភាក់គ្ក់វា អាក់រាក់ហាំង, 
ស័មា ាស័មព ទធរធា វិជាជាចាក់រាក់ណាក់សាំ  ាន់រណា) 
ស គរត្ រោកវទិ ូអ្ន រតររា ប  សិទមមសា ង ិសត្ថា 

(ស គ្ក់រត្ រោកាក់វិទូ អាក់ន រត្ក់ររា ា, ប៉ែ  សិាក់ទ័មាក់សារាក់ងិ សារ់ថា)។ 
រទវមន សាាន ំព រទាធា ភគវារ។ិ 

(រទវាក់ាក់ន សសាណាងំ ព ទធរធា ភាក់គ្ក់វារិ)។ 
ចក្បថា ៖ ឥរបិិរសា ភគវា អ្ ហំ ក្ពះ ៏ានក្ពះភាគអ្ងគរនាះក្ទង់ក្ពះនាមថា 
អ្ ហ ំរក្ពាះក្ពះអ្ងគឆងាយចាកសឹកសក្រូវ រពាេគ៉ឺកិរេស ក្ពមទាំងវាសនា គ៉ឺ
កាយបរយគ និងវចីបរយគ សាមាសមពរុទាធា ក្ទងក់្ពះនាមថា សាមាសមពុរទាធា 
រក្ពាះក្ពះអ្ងគក្ត្ស់ ឹងនូវរញយាយធម៌ទាំងពួង រោយក្បថ្ព ចំរពាះក្ពះអ្ងគ ឥរ
ានក្គូអាចា ាយណាក្បរៅក្ពះអ្ងគរ ើយ វជិាជាច ណសមាបរនា្ា ក្ទង់ក្ពះនាមថា 
វជិាជាច ណសមាបរនា្ា រក្ពាះក្ពះអ្ងគប ិបូណ៌រោយវិជាជា៣និងវិជាជា៨និងច ណៈ១៥ 
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ស គរត្ ក្ទង់ក្ពះនាមថា ស គរត្ រក្ពាះក្ពះអ្ងគ ាន ំរណើ េែយងរៅកាន់
ស នទ សាថាន គ៉ឺអ្មរមហានពិាវាន រោកវទិ ូក្ទង់ក្ពះនាមថា រោកវទិ ូរក្ពាះក្ពះ
អ្ងគក្ជាបចាាស់នូវថ្ក្ររោក អ្ន រតររា ក្ទង់ក្ពះនាមថា អ្ន រតររា  រក្ពាះក្ពះអ្ងគ
ក្បរសើ រោយសីោទិគ ណ  កប គគេណាមួយរសមើគ្មាន ប  សិទមមសា ងិ ក្ទង់
ក្ពះនាមថា ប  សិទមមសា ង ិ  រក្ពាះក្ពះអ្ងគជាអ្នកទូនាមាន នូវប  សច េាន
ឧបនិសាស័យ   គួ នឹងទូនាមាន ន   សត្ថា  រទវមន សាានំ   ក្ទង់ក្ពះនាមថា  
សត្ថា រទវមន សាានំ រក្ពាះក្ពះអ្ងគជាសាសាដាចា ាយថ្នរទវត្ និងមន សាស
ទាំងឡាយ ព រទាធា ក្ទង់ក្ពះនាមថា ព រទាធា រក្ពាះក្ពះអ្ងគក្ត្ស់ ឹងនូវ
ចរ រា ិយសចច រហើយញំុុំាងអ្នក ថ្ទ ឱាយក្ត្ស់ ឹងអង ភគវា ក្ទង់ក្ពះនាមថា 
ភគវា រក្ពាះក្ពះអ្ងគ ាន ំរណើ រៅកាន់ថ្ក្រភព ខ្ជាក់រចាេរហើយគ៉ឺថាក្ពះ
អ្ងគ មិនក្រ ប់រកើររទៀររ ើយ។ 

( ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង )  
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 ឭក េ់ព ទធគ ណ ួចរហើយ គបាបីក្បកាសរបេជាញាខៃួន រោយពាកាយសចចៈថា 
នរថ ិរម ស ណ ំអ្ញ្ញ ំព រទាធា រម ស ណ ំវ  ំ

(ណារ់ងិ រម សាក់រាក់ណាំង អាញ់ញាដាំង, ព ទធរធា រម សាក់រាក់ណាំង វាក់រាុាំង) 
ឯររន សចចវរជជន រហារ  រម ជយមងគេ។ំ 

(រអ្ររនាក់ សាច់ចាក់វា ាច់រជនាក់, រហារ  រម  ជាក់យក់ាំងគ្ក់ោំង)។ 
ចក្បថា ៖ នរថ ិរម ស ណ ំអ្ញ្ញំ វរថុ ថ្ទជាទីពឹងទី ឭក   ថ្នខ្ុំក្ពះក  ណា មិន
ានរ ើយ   ព រទាធា  រម  ស ណ ំវ  ំ   ានចរក្ពះព ទធជាាចាស់ជាទីពឹងទី ឭក
 ៏ក្បរសើ   បស់ខ្ុំក្ពះក  ណា  ឯររន  សចចវរជជន  រហារ  រម ជយមងគេំ សូម 
សិ ីសួសេីជយមងគេចូ ាន េ់ខ្ុំក្ពះក  ណារោយកិ ិយរពាេនូវពាកាយសចចៈ
រនះ។                         ( ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង )  

របេជាញា ូរចនះរហើយ គបាបីសូមខារទាសនឹងក្ពះព ទធ ូរចនះថា 
ឧរតមរងគន វរនទហ ំ ទបសំ  ំវ  រតម ំព រទធ រយ 

(អ្  រត្ក់ាុាំងរគនាក់ វ័នរទហាំង,   ាទាក់ប ័ងស ំង វាក់ ៉ែ រត្ក់ាុាំង ព ទធរធ រយ) 
ខេរិត្ រទារសា ព រទាធា ខមរ  រ ំមម។ំ 

(ខ្ក់េិរត្ រទារសា ព ទធរធា ខ្ក់ាក់រ  ត្ំង ាក់ាុាំង)។ 
ចក្បថា ៖ ឧរតមរងគន វរនទហ ំ ទបំស  ំវ  រតមំ ខ្ុំក្ពះក  ណាសូមថាវាយបងគំ នូវេែង
ធូេីក្ពះ ទថ្នក្ពះសាមាសមពុទធ ៏ក្បរសើ ខពង់ខពស់ រោយអ្វយវៈ  ៏ឧរតមគ៉ឺរាបូង  
ព រទធ   រយ ខេរិត្ រទារសា រទាសឯណាច េខ្ុំក្ពះក  ណា រធវើឱាយភា្ាងំភា្ារ់
រហើយកនុងក្ពះព ទធជាាចាស់ ព រទាធា ខមរ  រ ំមម ំសូមក្ពះព ទធជាាចាស់  អ្រ់នូវ
រទាសរនាះ េ់ខ្ុំក្ពះក  ណា។   ( ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង )  
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៦. ធម្មរតនបបណាម្ 
(ថាវាយបងគំក្ពះធមម រនៈ) 

អ្ ឋងគិកា យិបរថា ជនានំ រាកខបាបរវសាយ ឧជ ូច មរគ្្ា 
(អារ់ថាំងគិកា ិយក់  ាក់រថា ជាក់នាណាំង,  
រាកខ្ប់  ាក់រវសាយក់ អ្  ជូ ចាក់ ាក់រគ្) 

ធរាមា អ្យ ំសនេកិររា បណរីត្ និយាានរិកា រ ំបនាម ិធមម។ំ 
(ធ័មរា អាក់យុាំង សាន់រិកាក់ររា ា   ាក់ណីរត្, 
ថ្នយនិរកា ត្ំង   ាក់នាក់ា ាមិ ធ័មាំង)។ 

ចក្បថា ៖ ក្ពះសទធមមឯណា ជាធម៌ក្បកបរោយអ្ងគ ៨ក្បកា  ជាគនៃង ំរណើ 
ថ្នក្ពះអ្ ិយប គគេជាាចាស់ ជាអៃូវ ៏ក្រង់កនងុកិ ិយញុំុំាងជនច េក្ ថ្ាា នូវក្ពះ
និពាវានឱាយចូេ រៅកាន់ក្ពះនិពាវាន ន ក្ពះធម៌រនះ ជាធម៌រធវើឱាយ ក្រជាក់ ាងាប់
បង់នូវរភៃើងទ កខរភៃើងកិរេស ជាធម៌ ៏ឧរតមជាគ ណញំុុំាងសរវ ឱាយរចញចាក
សងាា ទ កខ ខ្ុកំ្ពះក  ណា សមូក្កាបថាវាយបងគំនូវក្ពះសទធមម រនាះរោយរគ្ ព។   

( ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង )  
៧. ថាា យបងគំប្ពោះធម្៌ប្គប់កាលទាងំ៣ 
រយ ច ធាមា អ្រតី្ ច រយ ច ធាមា អ្នាគត្ 

(រយ ចាក់ ធ័មា អាក់រីត្ ចាក់, 
រយ ចាក់ធ័មា អាក់ណាគ្ក់ត្) 

បចចបុាបនា្ា ច រយ ធាមា អ្ហ ំវនាទាម ិសពវទា។ 
(  ាច់ច ប  ាន់ណា ចាក់ រយធ័មា, 
 អាក់ហាំង វ័នទាមិ សាប់ពាក់ទា)។ 
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ចក្បថា ៖ ក្ពះធម៌ទាំងឡាយឯណា ច េជាធម៌ បសក់្ពះសាមាសមពុទធច េ
និពាវានកនៃងរៅរហើយកេី ក្ពះធម៌ទាំងឡាយឯណា ច េជាធម៌ បស់ក្ពះ
សាមាសមពុទធ នឹងានមកកនុងកាេខ្ងម ខកេី ក្ពះធម៌ទាំងឡាយឯណា ច េ
ជាធម៌ បស់ក្ពះសាមាសមពុទធ ក្ទង់ក្បរិសាឋានទ កកនុងកាេសពវថ្ងៃរនះកេី ខ្ុំក្ពះ
ក  ណា សូមក្កាបថាវាយបងគំនូវក្ពះធម៌ទំាងឡាយរនាះក្គប់កាេទាំងពួង។            
                                (ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង )  

៨. ប្ពោះធម្មគុណទាងំ៦បទ្ 
(ស រតនតបិ ករេខ១៦ ទពំ័ ២០១) 

សាវាកាខារត្ ភគវត្ ធរាមា សនទ ិឋិរកា អ្កាេរិកា 
(សាវាក់ខ្រត្ ភាក់គ្ក់វាក់ត្ ធ័មរា,សាន់ទិរាយឋិរកា អាក់កាេិរកា) 
ឯហបិសាសរិកា ឱបនយរិកា   បចចរត ំរវទិររពាវា វញិ្ញូហរីិ។ 

(រអ្ហិប៉ែះសិរកា រអា ក់នាក់យិរកា   ាច់ចារ់ត្ំង រវទិត្ប់រពា វិញញូហីរិ)។ 
ចក្បថា ៖ សាវាកាខារត្ ភគវត្ ធរាមា ក្ពះប ិយរតិធម៌គ៉ឺក្ពះថ្ក្របិ កជាធម៌ គ៉ឺក្ពះ
 ៏ានក្ពះភាគក្ទង់ក្ត្ស់សចមេងរហើយ រោយេែ  (ធរាមា ក្ពះនពវរោក រត -
ធម៌ាន ៩ក្បកា គ៉ឺមគគ៤ អេ៤ និពាវាន១) សនទ ិឋរិកា ជាធម៌ គ៉ឺក្ពះអ្ ិយ
ប គគេទាំងពួង ឹងពិររឃើញពិររោយ បចចរវកខណញ្ញាណ គ៉ឺថានឹង ន ឹង 
រោយសាដាប់ រោយរជឿប គគេ ថ្ទរនាះៗ ក៏រទ   គ៉ឺរឃើញចាាស់រោយខៃួនឯង  
អ្កាេិរកា ជាធម៌ឱាយនូវអេមិន ង់ចាំកាេ គ៉ឺថាកាេរបើក្ពះអ្ ិយមគគរកើរ
រ ើងរហើយ ក្ពះអ្ ិយអេក៏រកើរកនុងេំោប់គ្្ា      មនិ នយ៉ឺរយូ រ ើយ  
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ឯហបិសាសរិកា ជាធម៌គួ  េ់ ឯហបិសាសវធិ ីគ៉ឺថារបើក្ពះអ្ ិយប គគេ ច េ ន
សរក្មចមគគអេរហើយ     ក៏គួ នឹងរៅប គគេ ថ្ទ       ឱាយចូេមករមើេ ន  
ឱបនយិរកា ជាធម៌ គ៉ឺក្ពះអ្ ិយប គគេ គបាបីបរង្អានចូេមកទ កកនុងខៃួនរោយ
អ្ំណាចថ្នភាវនា បចចរត ំ រវទរិរពាវា វញិ្ញហូិ ជាធម៌គ៉ឺអ្នកក្ ជ្ទំាងឡាយ ាន
ឧគាឃ ិរញ្ញូប គគេ ជារ ើមគបាបី ឹងគបាបីរឃើញចាាស់កនុងចិរតថ្នខៃួន។ 

( ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង )   
ក្រូវក្បកាសរបេជាញាខៃួនចំរពាះក្ពះធម៌ថា 
នរថ ិរម ស ណ ំអ្ញ្ញ ំធរាមា រម ស ណ ំវ ំ 

(ណារ់ងិ រម សាក់រាក់ណាំង អាញ់ញាដាំង ធ័មរា រម សាក់រាក់ណាំងវាក់រាុាំង) 
ឯររន សចចវរជជន រហារ  រម ជយមងគេ។ំ 

(រអ្ររនាក់ សាច់ចាក់វា ាច់រជនាក់ រហារ  រម, ជាក់យក់ាំងគ្ក់ោំង)។ 
ចក្បថា ៖ នរថ ិរម ស ណ ំអ្ញ្ញំ វរថុ ថ្ទជាទីពឹងទី ឭក ថ្នខ្ុំក្ពះក  ណាមិនាន
រ ើយ ធរាមា រម ស ណ ំវ  ំានចរក្ពះធម៌ជាាចាស់ជាទីពឹង ទី ឭក ក៏្បរសើ 
 បស់ខ្ុំក្ពះក  ណា ឯររន សចចវរជជន រហារ  រម ជយមងគេំ សូមសិ សីួសេី ជយ
មងគេចូ ាន េ់ខ្ុំក្ពះក  ណារោយកិ ិយរពាេនូវពាកាយសចចៈរនះ។ 

( ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង )  
របេជាញាខៃួន ូរចនះរហើយគបាបីសូធាយខារទាសនឹងក្ពះធម៌ជាាចាស់ថា 

ឧរតមរងគន វរនទហ ំធមមញ្ច ទ វធិ ំវ  ំធរមម រយ 
(អ្  រត្ក់ាុាំងរគនាក់ វ័នរទហាំង ធ័មា ាញ់ចាក់ ទ វិធាំង វាក់រាុាំង ធ័មរម រយ) 

ខេរិត្ រទារសា ធរាមា ខមរ  រ ំមម។ំ 
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(ខ្ក់េិរត្ រទារសា ធ័មរា ខ្ក់ាក់រ  ត្ំង ាក់ាុាំង)។ 
ចក្បថា ៖ ឧរតមរងគន វរនទហ ំធមមញ្ច ទ វិធ ំវ ំ ខ្ុកំ្ពះក  ណាសូមថាវាយបងគំនូវក្ពះ
ធម៌ ៏ក្បរសើ  ានពី ក្បកា  គ៉ឺក្ពះប ិយរតធិម៌ និងក្ពះនពវរោក រត ធម ៌
រោយអ្វយវៈ ៏ឧរតមគ៉ឺរាបូង ធរមម រយ ខេរិត្ រទារសា រទាសឯណាច េខ្ុំ
ក្ពះក  ណារធវើឱាយភា្ាំងភ្ាារ់រហើយកនុងក្ពះធម៌ជាាចាស់ ធរាមា ខមរ  រ ំមមំ សូម
ក្ពះធម៌ជាាចាស់អ្រ់នូវរទាសរនាះ េ់ខ្ុំក្ពះក  ណា។ ( ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង )  

៩. សងឃរតនបបណាម្ 
(ថាវាយបងគំក្ពះសងាឃ រនៈ) 

សរងាោ វសិ រទាធា វ ទកខរិណរយាា  
(សាំងរោ វិស ទធរធា វាក់រាក់ទាក់ខិថ្ណរយ ា) 

សនេសិ្រនទរិយ សពវមេបាបហរីនា 
សាន់រិនក្ទិរយ សាប់ពាក់ាក់ឡាប់  ាក់ហីរណា) 

គ រណហ ិរនរកហ ិសមទិធបិរត្តា អ្នាសរវា រ ំបនាម ិសងាឃំ។ 
(គ រណហិ រនរកហិ សាក់មិរតធិ  ារ់រត្  

អាក់ណាសាក់រវា ា ត្ំង   ាក់នាក់ា ាមិ សាំងោំង)។ 
ចក្បថា ៖ ក្ពះអ្ ិយសងាឃឯណា  ៏ប ិស ទធវិរសសជាទកខិរណយាយប គគេ  ៏ក្បរសើ  
ានឥស្រនទីយ៍ ាងាប់រហើយ ានមនទិេ គ៉ឺរាគ្ទិកេិរេសទំាងពួង បនាារ់បង់
រហើយជាក្ពះសងាឃ េ់រហើយនូវកិ ិយសរក្មចរោយគ ណទំាងឡាយ ៏រក្ចើន 
ជាក្ពះសងាឃានអាសវធម៌មិនាន គ៉ឺថាជាក្ពះខីណាក្សព ខ្ុំក្ពះក  ណា សូម
ក្កាបថាវាយបងគំនូវក្ពះអ្ ិយសងាឃរនាះ រោយរគ្ ព។ 

( ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង )  
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 ១០. ថាា យបងគំប្ពោះសងឃប្គប់កាលទាងំ៣ 
រយ ច សងាោ អ្រតី្ ច រយ ច សងាោ អ្នាគត្ 

(រយ ចាក់សំាងោ អាក់រីត្ ចាក់ រយ ចាក់ សាំងោ អាក់ណាគ្ក់ត្) 
បចចបុាបនា្ា ច រយ សងាោ អ្ហ ំវនាទាម ិសពវទា។ 

(  ាច់ច ប  ាន់ណា ចាក់ រយ សំាងោ អាក់ហំាង វន័ទាមិ សាប់ពាក់ទា)។ 
ចក្បថា ៖ ក្ពះសងាឃទាំងឡាយឯណាច េជាក្ពះសងាឃ នសរក្មចមគគ និង
អេកនៃងរៅរហើយកេី ក្ពះសងាឃទាំងឡាយឯណា ច េជាក្ពះសងាឃ នងឹ ន
សរក្មចមគគ នងិអេ កនុងកាេខ្ងម ខកេី ក្ពះសងាឃទាំងឡាយ  ឯណាច េជា
ក្ពះសងាឃ នសរក្មចមគគ និងអេកនុងកាេជាបចចុបាបននរនះកីេ ខ្ុំក្ពះក  ណា 
សូមក្កាបថាវាយបងគំនូវក្ពះសងាឃទាំងឡាយរនាះក្គប់កាេទំាងពួង។ 

( ក្កាបថាវាយបងគំ មេង )  
១១. សងឃគុណទាងំ៩បទ្ 
(ស រតនតបិ ករេខ១៦ ទពំ័ ២០១) 

ចក្បថា ៖ ស ប បិរនា្ា ភគវរត្ សាវកសរងាោ ក្ពះសងាឃជាសាវ័ក ថ្នក្ពះ ៏ាន
ក្ពះភាគ រោកក្បរិបរតិរហើយរោយក្បថ្ព គ៉ឺក្បរិបរតិត្ម គនៃងក្ពះនពវ-
រោក រត ធម៌ ឧជ ប បិរនា្ា ភគវរត្ សាវកសរងាោ ក្ពះសងាឃ ជាសាវក័ថ្នក្ពះ
 ៏ានក្ពះភាគរោកក្បរិបរតិរោយក្រង់ គ៉ឺក្បរិបរតិជា មជាឈិមប ិបទា ញាយ-
ប បិរនា្ា ភគវរត្ សាវកសរងាោ ក្ពះសងាឃជាសាវ័កថ្នក្ពះ ៏ានក្ពះភាគ 
រោកក្បរិបរតិរ ើមាបីក្ត្ស់ ឹងនូវក្ពះនិពាវានជាសាថានរកាសមអ រចាកទ កខទាំងពួង   
សាមចីបិ បិរនា្ា ភគវរត្ សាវកសរងាោ ក្ពះសងាឃជាសាវ័កថ្នក្ពះ ា៏នក្ពះ-
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ភាគរោកក្បរិបរតិ ៏សមគួ  េ់សាមីចិកមមគ៉ឺក្បរិបរតិគួ  េ់ សីេ សាធិ 
បញ្ញា យទទិ ំ ចត្តា  ិ ប  សិយ គ្និ ក្ពះសងាឃឯណារបើរាប់ ជាគូថ្នប  ស
ទាំងឡាយាន៤គូ គ៉ឺក្ពះសងាឃច េ នសរក្មច នូវរសាត្បរតិមគគ និង
រសាត្បរតិអេជាគូ១ សកទាគ្មិមគគ និងសកទាគ្មិអេជាគូ១ អ្នាគ្មិ-
មគគ និងអ្នាគ្មិអេជាគូ១ អ្ ហរេមគគ និងអ្ ហរតអេជាគ១ូ អ្ ឋ ប  សិប គគោ 
របើរាប់រ ៀងជាប  សប គគេាន៨គ៉ឺ  ក្ពះសងាឃច េ នសរក្មចនូវរសាត្បរតិ- 
មគគ១ រសាត្បរតិអេ១ សកទាគ្មមិគគ១ សកទាគ្មិអេ១ អ្នាគ្មិមគគ១ 
អ្នាគ្មិអេ១ អ្ ហរតមគគ១ អ្ ហរតអេ១ ឯស ភគវរត្ សាវកសរងាោ ក្ពះ
សងាឃទាំងរនាះ ជាសងាឃសាវ័កថ្នក្ពះ ៏ានក្ពះភាគ អាហ រនរយាា រោកគួ 
ទទួេនូវចរ បាបចច័យច េប គគេឧទទិសចំរពាះអ្នកានសីេ រហើយនំាមកអ្ំពី
ចាងាយបរង្អានចូេមកបូជា  ហ រនរយាា   រោកគួ ទទួេនូវអាគនេកុទានគ៉ឺ
ទានច េប គគេត្ក់ចរងរ ើមាបីញារិនិងមរិត ច េមកអ្ំពីទិសរអាសងៗ រហើយ
បរង្អានចូេមកបូជា ទកខិរណរយាា រោកគួ ទទួេនូវទាន ច េ ប គគេរជឿនូវ
កមមនិងអេថ្នកមមរហើយបូជា អ្ញ្ជេកិ ណរីយ រោកគួ  េ់អ្ញ្ជេិកមម 
ច េសរវរោកគបាបីរធវើ អ្ន រត  ំប ញ្ញរកខរត ំរោកសាស  រោកជាប ញ្ញរកខរត  
គ៉ឺជាទី  ះរ ើងថ្នពូជ គ៉ឺប ណាយថ្នសរវរោក ករខរត ថ្ទថ្ក្កចេងជាងគ្មាន។ 

( ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង )  
គបាបីក្បកាសរបេជាញាខៃួនរោយពាកាយសចចៈចំរពាះក្ពះសងាឃថា 

នរថ ិរម ស ណ ំអ្ញ្ញ ំសរងាោ រម ស ណ ំវ ំ 
(ណារ់ងិ រម សាក់រាក់ណាំង អាញ់ញាដាំង សាំងរោ រម សាក់រាក់ណាំងវាក់រាុាំង) 
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ឯររន សចចវរជជន រហារ  រម ជយមងគេ ំ
(រអ្ររនាក់ សាច់ចាក់វា ាច់រជនាក់ រហារ  រម ជាក់យក់ាំងគ្ក់ោំង)។ 

ចក្បថា ៖ នរថិ រម ស ណ ំអ្ញ្ញំ វរថុ ថ្ទជាទីពឹងទី ឭកថ្នខ្ុំក្ពះក  ណាមិនាន
រ ើយ សរងាោ រម ស ណ ំ វ ំ ានចរក្ពះសងាឃជាាចាស់ ជាទីពឹង ទី ឭក ៏
ក្បរសើ   បសខ់្ុំក្ពះក  ណា ឯររន សចចវរជជន រហារ  រម ជយមងគេំ សូមសិ ី
សួសេីជយមងគេ ចូ ាន េ់ខ្ុំក្ពះក  ណារោយកិ ិយរពាេនូវពាកាយសចចៈ
រនះ។                        ( ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង )  

គបាបីខារទាសនឹងក្ពះសងាឃ ូរចនះថា ៖ 
ឧរតមរងគន វរនទហ ំសងាឃញ្ច ទ វរិធារតមំ 

(អ្  រត្ក់ាំងរគនាក់ វ័នរទហាំង សាំងោញ់ចាក់, ទ វិរធារត្ក់ាុាំង) 
សរងាឃ រយ ខេរិត្ រទារសា សរងាោ ខមរ  រ ំមម។ំ 

(សាំងរឃ រយ ខ្ក់េរិត្ រទារសា, សាំងរោ ខ្ក់ាក់រ  ត្ំងាក់ាុាំង) ។ 
ចក្បថា ៖ ឧរតមរងគន វរនទហ ំសងាឃញ្ច ទ វរិធារតមំ  ខ្ុំក្ពះក  ណាសូមថាវាយបងគំនូវ
ក្ពះសងាឃ ៏ក្បរសើ ានពី ក្បកា គ៉ឺសមមរិសងាឃ និងអ្ ិយសងាឃរោយអ្វយវៈ ៏
ឧរតមគ៉ឺរាបូង    សរងាឃ រយ ខេរិត្ រទារសា   រទាសឯណាច េខ្ុំក្ពះក  ណា
រធវើឱាយភា្ាំងភ្ាារ់រហើយកនុងក្ពះសងាឃជាាចាស់  សរងាោ  ខមរ    រំ   មម ំ  សូម
ក្ពះសងាឃជាាចាស់អ្រ់នូវរទាសរនាះ េ់ខ្ុំក្ពះក  ណា។ 
 

( ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង )  
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១២. បណាម្គាថា (សយកបបសកាដី) 
រយ កបាបរកា ហីបិ ិអ្បាបរមយាយំ កាេ ំកររារនាដា អ្រទិ កេរានិ 

(រយ កាប់  ាក់រកា ីហិប ិ អាប់  ាក់ថ្ម៉ែយុាំង,  
កាោំង កាក់ររា ានរត្ អាក់រិទ កកាក់រា ានិ) 
រខទ ំគរត្ រោកហតិ្យ នារថា 
នរា មហាកា  ណកិសាស រសាស។ 

(រខទាំង គ្ក់រត្ រោកាក់ហិត្យក់ នារថា, 
 នាក់រា ាក់ហាកា  ណិកាស់សាក់ ត្ស់សាក់)។ 

 ចក្ប ៖ ក្ពះព ទធជាទីពឹង  ជាព ំនឹងសពវសត្តា 
 ក្ពះអ្ងគកាេក្ ថ្ាា  រធវើកសាងអ្ស់កាេយូ ។ 
 រាប់រោយរកា ិកបាា  រក្ចើនគណនាហួសគិរគូ  
  នក្ត្ស់ជាសពវញ្ញូ  ក្ត្ស់ជាក្គូរេើភពឋាន។ 
 រធវើកមមជាកក្ម   សរវនិក ក្ត្បព់ ំ ន 
 រត្កយ ាកេំ កក្ ណ  រក្ពាះក្បរយជន៍ េ់សពវសរវ។ 
 ខ្ុំសូមឱនសិ សា   ចិរតក្ ថា្ាបងគំថាវារ់ 
 ក្ពះព ទធក  ណាសរវ  រនាះជាទីពឹងសពវកាេ។ 

អ្សមពធុ ំព ទធនរិសវរិ ំយ ំភវាភវំ 
(អាក់ស័មព ធាំង ព ទធធាក់និរសវិត្ំង, យុាំង ភាក់វាភាក់វំាង) 

គចឆរ ិជវីរោរកា នរា អ្វជិាជាទិកិរេសជាេ ំ
(គ្ច់ឆក់រិ ជីវាក់រោរកា នាក់រា អាក់វិជាជា ទិកិរេសាក់ជាោំង) 

វទិធសំរិនា ធមមវ សាស រសាស។ 
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(វិទធាំងសិរណា ធ័មាក់វាក់រាស់សាក់ ត្ស់សាក់)។ 
 សរវចរងរកើរសា្ាប់បង់  រក្ពាះចំណង់កមមជារគ្េ 
 ឱាយវិេវេ់អ្រនាទាេ   កនុងភពរូចនិងភពធំ។ 
 រហរ ចរមិន ឹងធម៌  ជាាចាស់េែសាអារស ខ ម 
 គ៉ឺក្ពះព ទធរសពសម  ចិរតខ្ុំសូមនមសាកា ។ 
 នូវធម៌ក្បថ្ពពរិ   វិរសសស ទធរនាះឯងណា 
 ការ់បង់នូវអ្វជិាជា   គ៉ឺបណាដាញកិរេសរហើយ។ 

គ រណហិ  រយ  សីេសាធិបញ្ញា 
(គ រណហិ រយ សីោក់សាក់ា ាធិបញ្ញា 
វិម រតិញ្ញាណបាបភូរីហិយ រត្តា  

វិម៉ែ ររិញញាណាប់  ាក់ភូរីហិ យ រតរត្)។ 
រខរតញ្ជនានំ  ក សេរថិកានំ  

 (រខរត្ញ់ជាក់នាណាំង ក សាក់ោរ់ងិកាណាំង 
 រម ិយសងាឃំ  សិ សា  នាមិ។  

ត្ក់ាក់ ិយក់សាំងោំង សិរាក់សា នាក់ាមិ)។ 
 ក្ពះសងាឃអ្ងគសាវ័ក  ានសំវ ៈសទាធាក្ទង់ 
 កបរោយគ ណសីេក្រង់ និងសាធិបញ្ញា។ 
 និងវិម រតិញ្ញាណ   កិរេសគ្មានកនុងអាត្មា 
 ជាប ញ្ញរកខត្តា   ជនក្រូវកា ជាក សេ។ 
 ខ្ុំសូមឱនសិ សី    េ់ក្ពះអ្ ិយប គគេ 
 ជាប រតក្ពះទសពេ  ជាមងគេ េស់ពវសរវ។ 
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១៣. រតនតតយវនទនគាថា 
ឥរចចវមចចនតនមសាសរនយាយំ នមសាសារនា  រនរតយំ យំ 
(អ ៊ិចរចវាក់ា ាច់ចន់ត្ក ់នាក់ា ាស់សាក់ថ្នយុាំង, 

(នាក់ា ាស់សាក់ា ារណា រាក់ត្ក់ណារ់ត្ក់យុាំង យុាំង) 
ប ញ្ញាភសិនទ ំ វបិ េ ំ អ្េរថំ រសាាន ភារវន  ហរនេរារយ។ 

(ប៉ែ ញញាភិសាន់ទាំង វិប ោំង អាក់ឡារ់ថាំង 
ត្ស់សាន ភារវនាក់ ហាក់រន់ត្ក់រា ារយ)។ 

 ចក្បថា ៖ ខ្ុំសមូនមសាកា   រេើកហត្ថាឱនសិ សី 
 បងគំគ ណទំាងបី   ខពស់រេើេប់ថ្ក្ររោកា។ 

សូមប ណាយកងក សេ  ឱាយ ន េ់រយើងខ្ុំណា 
 រពញរពា រសមើធារា    ូចជេសាធំទូោយ។ 
 សូមឱាយកាចារប់ង់   អ្ពមងគេទាំងឡាយ 
 ឱាយរចៀសរចញចាកឆងាយ  កេីអ្នេរាយក ំបីាន។ 
 រោយកា្ាំងអាន ភាព  ប ញ្ញោភជាក្បធាន 
 កងប ញ្ញរាសីាន   សូម នកាានេក ំានរាះ។ 
 រោយគ ណនមសាកា   ថ្ក្រ រនាក្បរសើ ខពស់ 
 សូមអានិសងាសរនាះ  ោក់ េ់ឋាននិពាវានរហាង។ 

១៤. នម្ោា របូជនយីវតែុជាទ្ីសគារព(វនាទ ម្ិ សចតិយ)ំ 
 វនាទាម ិរចរិយំ សពវ ំ សពវោឋារនស  បរ ិឋរិំ 
 សា ី ិកធារ  មហារពាធ ឹព ទធ បូ ំសកេ ំសទា។ 
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(វ័នទាមិ រចរិយុាំង សាប់ពាំង សាប់ពារ់ឋារនស    ាក់រិរឋិត្ំង សា ី ឹកកាក់ ធារ 
ាក់ហារពាធឹង ព ធធាក់ ូ ំង សាក់កាក់ោំង សាក់ទា)។ 

 ខ្ុំសូមថាវាយបងគំ  រឆពាះក្ពះប មរចរិយ 
 ក្ពមទាំងក្ពះសា ី-   ិកធារ ថ្នក្ពះព ទធ។ 
 និងមហារពាធិក្ពឹកាស ច េគួ នឹករោយេំអ្ រ 
 េំឱនចិរតប សិ ទធ  រេើកកមាបង់អ្ញ្ជេី។ 
 និងក្ពះព ទធ ូប  រំណាងអ្ងគក្ពះម នី 
 ច េសថិររៅក្គប់ទី ឋាននានារនាះទំាងអ្ស់។ 
 រោយររជះថ្នគ ណ ក្ពះានប ណាយក្បរសើ ខពស់ 
 ច េចរងចរ ំេស់  ំរោះទ កខភ័យអ្នតរាយ។ 
 សូមឱាយខ្ុំ នស ខ  ោ្ារចាកទ កខអងទាំងឡាយ 
 សក្រូវរទាះជិរឆងាយ សូមឱាយកា្ាយមកជាមិរត។ 
 សូមទាន់ក្ពះអ្ ី(2)- យរមក្រីយ៍ថ្ងៃវិសិ ឋ 
 សូម នរឃើញធម៌ពិរ សម ូចចិរតក្ ថ្ាារហាង។ 
 

( ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង )  
 

 
(2 )  អ  +ណ្យ + ឥ>អ ៊ិយ,  ៊ិ ត្បកបន៊ិង យ កនាះមាត្ត្វ អានថា  ៊ី បានែូចជ្ជ ប មត្រូ 
នាម ូប។ 
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១៥. ពុទ្ធបាទ្នម្ោា រគាថា(វនាទ ម្ិ ពទុ្ធ)ំ 
វនាទាម ិ ព ទធ ំ ភវ  រណិណ ំ ររិោករករ  ំ រភិរវកនាង ំ រយ 

 រោករសរោឋា  សកេ ំ ករិេស ំ រឆ្ត្វាន  រពារធស ិ ជន ំអ្ននេ។ំ 
(វ័នទាមិ ព ធធាំង ភាក់វាក់  ារាក់រិនណាំង រិរោកាក់រករ ង 

រិភាក់ រវកាក់នាថាំង រយ រោកាក់រសររឋា សាក់កាក់ោំង កិរេសាំង រឆ្រត្វា 
នាក់រពារធសិ ជាក់ណាំង អាក់ណាន់ត្ំង)។ 

ចក្បថា ៖ ក្ពះសាមាសមពុទធឯណា ក្ពះអ្ងគក្បរសើ កនុងរោក ក្ទង់ការ់បង់នូវ
កិរេសទំាងអ្ស់ នរហើយញុំុំាងជនជាអ្ននេឱាយក្ត្ស់ ងឹ រហើយខ្ុំសូមក្កាប
ថាវាយបងគំនូវក្ពះសាមាសមពុទធរនាះក្ពះអ្ងគឆ្ៃងអ រអ្ំពីក្ចាំងថ្នភពរហើយក្ពះអ្ងគ
ជាទង់ជ័យថ្នថ្ក្ររោក ានចរក្ពះអ្ងគមយួជាទីពងឹថ្នសពវសរវកនងុថ្ក្រភព។ 
 យំ នមមទាយ នទយិ ប េរិន ច ររី  
 យំ សចចពនធគ ិរិក ស មនា ច េរគគ 
 យំ ររថ រយនកប រ  ម នរិនា ច  ទំ 
 រ ំ ទេញ្ជនមហ ំស ិសា នាម។ិ 
(យុាំងណាំាក់ទាយក់ នាក់ទិយ ប៉ែ េិរន ចាក់រីរ ៉ែ យុាំង សាច់ចាក់ពាន់ ធាក់គិ ិ
រក ស ាក់នា ចាក់ោក់រគ យុាំង ត្រ់ថាក់ រយនាក់កាក់ប រ ៉ែ ម និរនា ចាក់    ាទំាង    
ត្ំង  ាទាក់ោញ់ជាក់នាក ់ាក់ហាំង សិរាក់សា នាក់ាមិ)។ 
 សា្ាមក្ពះ ទឯណា (ច េក្ពះសមពុទធក្ទងក់្បរិសាឋានទ ក) រេើអនូ ខាាច់
រទៀបរឆ្ន ថ្នសទឹងរ មាះនមមទា សា្ាមក្ពះ ទឯណា (ច េក្ពះសមពុទធក្ទង់
ក្បរិសាឋានទ ក) រេើភនំសចចពនធ និងរេើភនំស មនកូ សា្ាមក្ពះ ទឯណា (ច េ
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ក្ពះសមពុទធក្ទងក់្បរិសាឋានទ ក)កនុងរយនកប  ី ខ្ុំសូមក្កាបថាវាយបងគំ រោយរាបូង 
ចំរពាះរៅក្ពះ ទនិងសា្ាមក្ពះ ទទាំងរនាះ ថ្នក្ពះសកាយម នី។ 
 ស វណណាេរិក ស វណណបពវររ ស មនកូរ  
 រយនកប រ  នមមទាយ នទយិ បញ្ច ទវ ំ 
 ឋាន ំអ្ហ ំវនាទាម ិទ ូរត្។ 
(ស វា ាន់ណាក់ាេិរក ស វា ាន់ណាក់  ាប់ពាក់ររ រយ នាក់កាក់ប៉ែ រ ៉ែ ណាំាក់ទា 
យក់ នាក់ទិយ   ាញ់ចាក់  ាទាក់វា ាក់រាុាំង ឋាណាំង អាក់ ហាំងវ័នទាមិ ទូរាក់រត្)។ 
ខ្ុំសូមនមសាកា  អ្ំពីចាងាយ នូវឋានច េានក្ពះ ទ ៏ក្បរសើ  ៥កចនៃង គ៉ឺ
សាថានរេើភនំស វណណាេិក១ រេើភនំស វណណបព៌រ១រេើភនំស មនកូ ១កនុងរយន-
កប  ី១ ចកាប សទងឹនមមទា១។    

( ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង )  
(ចប ់ រនបាបណាម ពសិាដា  ចរប៉ែ រណណះ) 
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ចំពកូទ្ី៣ 
ដប្តបណាម្ ខបបសសងេប 
(ក្ពមទាំងបូជារក្គឿងសកាកា ៈ) 

I. ពុទ្ធបណាម្ (នសមា៣ចប់) 
នរា រសាស ភគវរត្ អ្ ហរត្ សាមាសមពទុធសាស។ 

ចក្បថា ៖  ីកិ ិយនមសាកា ថាវាយបងគំថ្នខ្ុំក្ពះក  ណា ច ូាន េ់ក្ពះ ៏ានក្ពះ
ភាគអ្ងគរនាះ ក្ពះអ្ងគជាក្ពះអ្ ហនេ ៏ក្បរសើ  ក្ទង់ក្ត្ស់ ឹងនូវរញយាយធម៌ 
ទាំងពួងរោយក្បថ្ពចំរពាះក្ពះអ្ងគ ឥរានក្គូអាចា ាយណាក្បរៅក្ពះអ្ងគ
រ ើយ។ 

(សូធាយ េី ៣ចប់ សក្ាយចរមួយចប់ក៏ ន) 
( ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង )  

១. ពុទ្ធរតនបបណាម្ 
ឥរបិិរសា ភគវា អ្ ហ ំសាមាសមពុរទាធា   វជិាជាច ណសមាបរនា្ា ស គរត្ រោកវទិ ូ
អ្ន រតររា  ប  ិសទមមសា ង ិសត្ថារទវមន សាាន ំ ព រទាធា   ភគវារ ិ រ ំ អ្ ហាទ ិ-
គ ណសយំ រត ំ ព ទធ ំស ិសា នាាម ិរញ្ច ព ទធ ំឥរមហ ិសកាការ ហ ិអ្ភបិជូយម។ិ 
(អ ៊ិរិប ិ រសា ភាក់គ្ក់វា អាក់រាក់ហាំង សំាា ាសាពំ ទធរធា វិជាជាចាក់រាក់ណាក់សាំ  ាន់

រណា ស គ្ក់រត្ រោកាក់វិទូ អាក់ន រត្ក់ររា ា ប៉ែ  សិាក់ទ័មាក់សារាក់ងិ 
សារ់ថារទវាក់ាក់ន សសាណាំង ព ទធរធា ភាក់គ្ក់វារិ ត្ំង អាក់រាក់ហាទិគ ណាក់
សាំងយ រតត្ំង ព ធធាំង សិរាក់សា នាក់មិត្ញ់ចាក់ ព ធធាំង អ ៊ិរម ហិសាក់ការ ៉ែ 

ហិ អាក់ភិប៉ែូជាក់យមិ)។ 
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ចក្បថា ៖ ឥរបិិរសា ភគវា អ្ ហំ ក្ពះ ៏ានក្ពះភាគអ្ងគរនាះ ក្ទង់ក្ពះនាមថា 
អ្ ហ ំរក្ពាះក្ពះអ្ងគឆងាយចាកសឹកសក្រូវ រពាេគ៉ឺកិរេស ក្ពមទាំងវាសនា គ៉ឺ
កាយបរយគ និងវចីបរយគ 
  សាមាសមពរុទាធា ក្ទងក់្ពះនាមថា សាមាសមពរុទាធា រក្ពាះក្ពះអ្ងគក្ត្ស់ ឹង
នូវរញយាយធម៌ទាំងពួង រោយក្បថ្ពចំរពាះក្ពះអ្ងគឥរានក្គូអាចា ាយណា
ក្បរៅក្ពះអ្ងគរ ើយ 
 វជិាជាច ណសមាបរនា្ា ក្ទង់ក្ពះនាមថា វជិាជាច ណសមាបរនា្ា រក្ពាះក្ពះអ្ងគ
ប ិបូណ៌ រោយវិជាជា៣ និងវជិាជា៨ និងច ណៈ១៥ 
 ស គរត្ ក្ទង់ក្ពះនាមថា ស គរត្ រក្ពាះក្ពះអ្ងគ ាន ំរណើ េែយង
រៅកាន់ស នទ សាថានគ៉ឺអ្មរមហានិពាវាន 
  រោកវទិូ  ក្ទង់ក្ពះនាមថា  រោកវទិូ    រក្ពាះក្ពះអ្ងគក្ជាបចាាស់នូវ
ថ្ក្ររោក          
     អ្ន រតររា ក្ទង់ក្ពះនាមថា អ្ន រតររា រក្ពាះក្ពះអ្ងគក្បរសើ រោយសីោទិ
គ ណ កប គគេណាមួយរសមើគ្មាន  
     ប  សិទមមសា ងិ  ក្ទង់ក្ពះនាមថា ប  សិទមមសា ងិ    រក្ពាះក្ពះអ្ងគជា
អ្នកទូនាមាននូវប  ស    ច េានឧបនិសាស័យគួ នឹងទូនាមាន ន 
    សត្ថា រទវមន សាានំ ក្ទង់ក្ពះនាមថា សត្ថា រទវមន សាានំ រក្ពាះក្ពះ
អ្ងគជាសាសាដាចា ាយថ្នរទវត្ និងមន សាសទាំងឡាយ  
        ព រទាធា  ក្ទង់ក្ពះនាមថា  ព រទាធា  រក្ពាះក្ពះអ្ងគក្ត្ស់ ឹងនូវចរ រា ិយសចច
រហើយញំុុំាងអ្នក ថ្ទ ឱាយក្ត្ស់ ឹងអង 
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        ភគវា ក្ទង់ក្ពះនាមថា ភគវា រក្ពាះក្ពះអ្ងគ ាន ំរណើ រៅកាន់ថ្ក្រភព 
ខ្ជាក់រចាេរហើយគ៉ឺថាក្ពះអ្ងគ មិនក្រ ប់រកើររទៀររ ើយ។ 
        រ ំអ្ ហាទគិ ណសយំ រត ំព ទធ ំស ិសា នាមិ ខ្ុកំ្ពះក  ណា សមូថាវាយបងគំ
នូវ ក្ពះសាមាសមពុទធជាាចាស់ ក្ពះអ្ងគក្បកបក្ពមរហើយរោយគ ណ ានគ ណ
ថា អ្ ហ ំជារ ើមរនាះ រោយសិ សាគ៉ឺរាបូង 
       រញ្ច ព ទធ ំឥរមហ ិសកាការ ហ ិអ្ភបិជូយមិ ខ្ុំក្ពះក  ណា សូមបូជាចំរពាះ
នូវក្ពះសាមាសមពុទធជាាចាស់រនាះ រោយរក្គឿងសកាកា ៈទាំងឡាយ ាន
ក្បាណប៉ែ រណណះ។           ( ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង )  

២. ប្ពោះធម្មរតនបបណាម្ 
សាវាកាខារត្   ភគវត្ ធរាមា  សនទ ិឋិរកា  អ្កាេិរកា ឯហបិសាសរិកា ឱបនយិរកា    
បចចរត ំ  រវទរិរពាវា  វញិ្ញហូរី ិ   រ ំ    សាវាកាខាត្ទគិ ណសយំ រតំ   ធមម ំ    ស ិសា    
នាម ិ   រញ្ច     ធមម ំ   ឥរមហ ិ     សកាការ ហ ិអ្ភបិជូយម។ិ 

(សាវាក់ខ្រត្ ភាក់វាក់ត្ ធ័មរា សាន់ទិរាយឋិរកា អាក់កាេិរកា    
រអ្ហិប៉ែះសិរកា រអា ក់នាក់យិរកា   ាច់ចារ់តំ្ង រវទិត្ប់រពា វិញញូហីរិ   
តំ្ង    សាវាក់ខ្ត្ទិគ ណាក់សាំងយ រតតំ្ង   ធ័មាំង សិរាក់សា  នាក់ាមិ ត្ញ់
ចាក់ ធ័មាំង អ ៊ិរមហិ សាក់ការ ៉ែហិ អាក់ភិប៉ែូជាក់យមិ) ។ 
ចក្បថា ៖ សាវាកាខារត្ ភគវត្ ធរាមា ក្ពះប យិរតិធម៌គ៉ឺក្ពះថ្ក្របិ កជាធម៌គ៉ឺក្ពះ 
 ៏ានក្ពះភាគក្ទង់ក្ត្ស់សចមេងរហើយ រោយេែ  
        ធរាមា ក្ពះនពវរោក រត ធម៌ ាន ៩ក្បកា  គ៉ឺមគគ៤ អេ៤ និពាវាន១                                                    
 សនទ ិឋិរកា   ជាធម៌គ៉ឺក្ពះ អ្ ិយប គគេទំាងពួង ឹងពិរ រឃើញពិររោយ 
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បចចរវកខណញ្ញាណ គ៉ឺថានឹង ន ឹង រោយសាដាប់ រោយរជឿប គគេ ថ្ទរនាះៗ 
ក៏រទ   គ៉ឺរឃើញចាាស់រោយខៃួនឯង  
 អ្កាេិរកា ជាធម៌ឱាយនូវអេមិន ង់ចាំកាេ  គ៉ឺថាកាេរបើក្ពះអ្ ិយមគគ 
រកើររ ើងរហើយ ក្ពះអ្ ិយអេក៏រកើរកនុងេំោប់គ្្ា មិន នយ៉ឺរយូ រ ើយ 
 ឯហបិសាសរិកា ជាធម៌គួ  េ់ ឯហបិសាសវធិី គ៉ឺថារបើក្ពះអ្ ិយប គគេ 
ច េ នសរក្មចមគគអេរហើយក៏គួ នឹងរៅប គគេ ថ្ទឱាយចូេមករមើេ ន  
 ឱបនយិរកា ជាធម៌ គ៉ឺក្ពះអ្ ិយប គគេ គបាបីបរង្អានចូេមកទ កកនុងខៃួន
រោយអ្ំណាចថ្នភាវនា  
 បចចរតំ រវទរិរពាវា វញិ្ញហូិ ជាធម៌គ៉ឺអ្នកក្ ជ្ទាំងឡាយ ានឧគាឃ ិរញ្ញូ
ប គគេជារ ើម គបាបី ឹង គបាបីរឃើញចាាស់កនុងចិរតថ្នខៃួន។ 
        រ ំ សាវាកាខាត្ទិគ ណសំយ រត ំ ធមម ំ ស ិសា នាមិ ខ្ុកំ្ពះក  ណា សូម
ថាវាយបងគំនូវ ក្ពះធម៌ជាាចាស់  ៏ក្បកបក្ពមរហើយរោយគ ណ ានគ ណថា 
សាវាកាខារត្ ជារ ើមរនាះ រោយសិ សាគ៉ឺរាបូង 
       រញ្ច ធមម ំឥរមហ ិសកាការ ហ ិអ្ភបិជូយមិ ខ្ុំក្ពះក  ណា សូមបូជាចំរពាះ
នូវក្ពះធម៌ជាាចាស់រនាះ រោយរក្គឿងសកាកា ៈទាំងឡាយ ានក្បាណប៉ែ រណណះ។ 
 

( ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង )  
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៣. សងឃរតនបបណាម្ 
       ស ប បិរនា្ា       ភគវរត្    សាវកសរងាោ  
       ឧជ ប បិរនា្ា      ភគវរត្    សាវកសរងាោ 
       ញាយប បិរនា្ា   ភគវរត្    សាវកសរងាោ 
              សាមចីបិ បិរនា្ា  ភគវរត្    សាវកសរងាោ 
យទទិ ំចត្ដា  ិប  សិយ គ្ន ិអ្ ឋប  សិប គគោ ឯស ភគវរត្ សាវកសរងាោ  
អាហ រនរយាា  ហ រនរយាា ទកខិរណរយាា  អ្ញ្ជេកិ ណរីយ      អ្ន រត  ំ    
ប ញ្ញរកខរតំ    រោកសាារ ិ  រ ំ ស ប បិនា្ាទគិ ណសយំ រតំ   សងាឃ ំ  ស ិសា    
នាម ិរញ្ច សងាឃ ំឥរមហ ិសកាការ ហ ិអ្ភបិជូយម។ិ 
(ស   ាក់ ិ  ាន់រណា ភាក់គ្ក់វាក់រត្ សាវាក់កាក់សាំងរោ អ្  ជ   ាក់ ិ  ាន់រណា    
ភាក់គ្ក់វាក់រត្      សាវាក់កាក់សំាងរោ    ញាយក់  ាក់ ិ  ាន់រណា    ភាក់គ្ក់
វាក់រត្     សាវាក់កាក់សំាងរោ សាម ីចិ  ាក់ ិ  ាន់រណា    ភាក់គ្ក់វាក់រត្    សា
វាក់កាក់សាំងរោ    យក់ទិទាំង    ចារ់ត្ ិ ប៉ែ  ិសាក់យ គ្និ អារ់ឋាក់ ប៉ែ  ិសាក់ប៉ែ ក
គ្ក់ោ  រអ្សាក់ ភាក់គ្ក់វាក់រត្       សាវាក់កាក់សំាងរោ  អាហ ថ្ណរយ ា    -
ហ ថ្ណរយ    ទាក់ខិថ្ណរយ  អាញ់ជាក់េិកាក់រាក់ថ្ណរយ ា    អាក់ន រត្ក់រាុាំង    
ប៉ែ ញញា ាក់រខរត្ំង រោកាស់សារិ)។ 
(ត្ំងស   ាក់ ិ  ាន់ណាទិគ ណាក់សាំងយ រតត្ំង    សាំងោំង សិរាក់សា នាក់ាមិ  
ត្ញ់ ចាក់ សាំងោំង អ ៊ិរមហិ សាក់ការ ៉ែហិ អាក់ភិប៉ែូជាក់យមិ)។ 
 ចក្បថា ៖ ស ប បិរនា្ា ភគវរត្ សាវកសរងាោ ក្ពះសងាឃជាសាវ័ក ថ្នក្ពះ ៏ាន
ក្ពះភាគ រោកក្បរិបរតិរហើយរោយក្បថ្ព គ៉ឺក្បរិបរតិត្ម គនៃងក្ពះនពវ-
រោក រត ធម៌  
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 ឧជ ប បិរនា្ា ភគវរត្ សាវកសរងាោ ក្ពះសងាឃជាសាវ័កថ្នក្ពះ ៏ាន
ក្ពះភាគ រោកក្បរិបរតិរោយក្រង់    គ៉ឺក្បរិបរតិជាមជាឈិមប ិបទា 
 ញាយប បិរនា្ា ភគវរត្ សាវកសរងាោ ក្ពះសងាឃ ជាសាវ័កថ្នក្ពះ ៏
ានក្ពះភាគ រោកក្បរិបរតិរ ើមាបីក្ត្ស់ ឹងនូវ  ក្ពះនិពាវាន ជាសាថានរកាសមអ រ
ចាកទ កខទាំងពួង 
  សាមចីបិ បិរនា្ា ភគវរត្ សាវកសរងាោ ក្ពះសងាឃជាសាវ័កថ្នក្ពះ ៏
ានក្ពះភាគ រោកក្បរិបរតិ ៏សមគួ  េស់ាមីចិកមម គ៉ឺក្បរិបរតគិួ  េ ់សីេ 
សាធិ បញ្ញា  
   យទទិ ំ ចត្តា  ិ ប  សិយ គ្និ ក្ពះសងាឃឯណា របើរាប់ ជាគូថ្នប  ស
ទាំងឡាយាន៤គូ គ៉ឺក្ពះសងាឃច េ នសរក្មចនូវរសាត្បរតិមគគ និង
រសាត្បរតិអេជាគូ១ សកទាគ្មិមគគ និងសកទាគ្មិអេជាគូ១ អ្នាគ្មិ
មគគ និងអ្នាគ្មិអេជាគូ១ អ្ ហរេមគគ និងអ្ ហរតអេជាគូ១  
 អ្ ឋ ប  សិប គគោ របើរាប់រ ៀងជាប  សប គគេាន៨គ៉ឺក្ពះសងាឃច េ ន
សរក្មចនូវរសាត្បរតិមគគ១ រសាត្បរតអិេ១ សកទាគ្មិមគគ១ សកទាគ្មិ-
អេ១ អ្នាគ្មិមគគ១ អ្នាគ្មិអេ១ អ្ ហរតមគគ១ អ្ ហរតអេ១  
 ឯស ភគវរត្ សាវកសរងាោ ក្ពះសងាឃទាំងរនាះជាសងាឃសាវ័កថ្នក្ពះ ៏
ានក្ពះភាគ អាហ រនរយាា រោកគួ ទទួេនូ វចរ បាបចច័យ  ច េប គគេ
ឧទទិសចំរពាះអ្នកានសីេ រហើយនំាមកអ្ំពីចាងាយបរង្អានចូេមកបូជា 
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  ហ រនរយាា រោកគួ  ទទួេនូ វអាគនេុកទានគ៉ឺទាន ច េប គគេ
ត្ក់ចរងរ ើមាបីញារិនិងមិរត ច េមកអ្ំពីទិសរអាសងៗ រហើយបរង្អានចូេមក
បូជា 
 ទកខិរណរយាា រោកគួ ទទួេនូវទានច េប គគេរជឿនវូកមម និងអេថ្ន
កមមរហើយបូជា 
 អ្ញ្ជេកិ ណរីយ រោកគួ  េ់អ្ញ្ជេិកមម ច េសរវរោកគបាបីរធវើ                                                                                        
       អ្ន រត  ំប ញ្ញរកខរត ំ រោកសាស  រោកជាប ញ្ញរកខរត គ៉ឺជាទី  ះរ ើងថ្នពូជ 
គ៉ឺប ណាយថ្នសរវរោក ករខរត ថ្ទថ្ក្កចេងជាងគ្មាន។ 
 រ ំស ប បិនា្ាទគិ ណសយំ រត ំសងាឃ ំស ិសា នាមិ ខ្ុកំ្ពះក  ណា សូម
ថាវាយបងគំនូវ ក្ពះសងាឃជាាចាស់ ៏ក្បកបក្ពមរហើយរោយគ ណ ានគ ណថា 
ស ប បិរនា្ា ជារ ើមរនាះ រោយសិ សាគ៉ឺរាបូង 
 រញ្ច សងាឃ ំ ឥរមហ ិសកាការ ហ ិ អ្ភបិូជយម ិ ខ្ុំក្ពះក  ណា សូមបជូា 
ចំរពាះនូវក្ពះសងាឃជាាចាស់រនាះរោយរក្គឿងសកាកា ៈទាងំឡាយានក្បាណ
ប៉ែ រណណះ។ 
 

( ក្កាបថាវាយបងគំ មេ ង )  
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៤. រតនតតយវនទនគាថា 
ឥរចចវមចចនេនមសាសរនយាយ ំនមសាសារនា  រនរតយំ យំ 
(អ ៊ិចរចវាក់ា ាច់ចន់ត្ក់នាក់ា ាស់សាក់ថ្ណយំង, 

នាក់ា ាស់សាក់ា ារណា, រាក់ត្ក់ណារ់ត្ក់យុាំង យុាំង) 
ប ញ្ញាភសិនទ ំវបិ េ ំអ្េរថំ រសាាន ភារវន ហរនេរារយ។ 

(ប៉ែ ញញាភិសាន់ទាំង វិប៉ែ ោំង អាក់ឡារ់ថាំង, 
ត្ស់សាន ភារវនាក ់ហាក់រន់ត្ក់រា ារយ)។ 

 ចក្ប ៖ ខ្ុំសូមនមសាកា   រេើកហត្ថាឱនសិ សី 
 បងគំគ ណទំាងបី   ខពស់រេើសេប់ថ្ក្ររោកា។ 
 សូមប ណាយកងក សេ  ឱាយ ន េ់រយើងខ្ុំណា 
 រពញរពា រសមើធារា    ូចជេសាធំទូោយ។ 
 សូមឱាយកាចារប់ង់   អ្ពមងគេទាំងឡាយ 
 ឱាយរចៀសរចញចាកឆងាយ  កេីអ្នេរាយក ំបីាន។ 
   រោយកា្ាំងអាន ភាព  ប ញ្ញោភជាក្បធាន 
 កងប ញ្ញរាសីាន   សូម នកាានេក ំានរាះ។ 
 រោយគ ណនមសាកា   ថ្ក្រ រនាក្បរសើ ខពស់ 
 សូមអានិសងាសរនាះ  ោក់ េ់ឋាននិពាវានរហាង។ 

៥. ធម្៌ផាយសម្ត្តត ចសំពាោះទ្ិសទាងំ១០ 
    សរពវ ប  រថាិយ ទសិាយ សត្តា អ្រវរា ស ខ ីរហានតុ 
    សរពវ ប  រថាិយ អ្ន ទសិាយ សត្តា អ្រវរា ស ខី រហានត ុ
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សរពវ ទកខណិាយ ទសិាយ សត្តា អ្រវរា ស ខី រហានត ុ
សរពវ ទកខណិាយ អ្ន ទសិាយ សត្តា អ្រវរា ស ខ ីរហានត ុ
សរពវ បចឆាិយ ទសិាយ សត្តា អ្រវរា ស ខ ីរហានតុ 
សរពវ បចឆាិយ អ្ន ទសិាយ សត្តា អ្រវរា ស ខ ីរហានតុ 
សរពវ ឧរតរាយ ទសិាយ សត្តា អ្រវរា ស ខ ីរហានត ុ 
សរពវ ឧរតរាយ អ្ន ទសិាយ សត្តា អ្រវរា ស ខ ីរហានតុ 
សរពវ រហ ឋាិយ ទសិាយ សត្តា អ្រវរា ស ខ ីរហានតុ 
សរពវ ឧប ាិយ ទសិាយ សត្តា អ្រវរា ស ខ ីរហានតុ 
 សរពវ សត្តា អ្រវរា រហានត ុស ខតិ្ រហានត ុនទិទកុាខា 
រហានត ុអ្ពាាបជាា រហានត ុអ្នោី រហានត ុទោីយ កា 
រហានត ុអ្ររាគ្ រហានត ុសមាបរតហី ិសមជិាឈនត ុស ខ ីអ្ត្តាន ំប ហិ នត ុ
ទ កខបាបត្តា ច នទិទកុាខា ភយបាបត្តា ច នពិភយ រសាកបាបត្តា ច នរិសាាកា រហានត ុ 
សរពវប ិ ណរិនា។ 
    ចក្ប ៖ សរពវ ប  រថាិយ ទសិាយ សត្តា អ្រវរា ស ខ ីរហានតុ 
សរវទំាងឡាយទំាងពួង (ច េសថិររៅ) កនុងទិសបូព ៌ សូមក ំឱាយានរពៀ នឹង
គ្្ា ានចររសចកេីស ខ។ 
 សរពវ ប  រថាិយ អ្ន ទសិាយ សត្តា អ្រវរា ស ខី រហានត ុ
សរវទំាងឡាយទំាងពួង (ច េសថិររៅ) កនុងទិសអារគនយ៍ សូមក ំឱាយានរពៀ 
នឹងគ្្ា ានចររសចកេីស ខ។ 
 សរពវ ទកខណិាយ ទសិាយ សត្តា អ្រវរា ស ខី រហានត ុ
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សរវទំាងឡាយទំាងពួង (ច េសថិររៅ) កនុងទិសទកាសណិ សូមក ំឱាយានរពៀ 
នឹងគ្្ា ានចររសចកេីស ខ។ 
 សរពវ ទកខណិាយ អ្ន ទសិាយ សត្តា អ្រវរា ស ខ ីរហានត ុ
សរវទំាងឡាយទំាងពួង (ច េសថិររៅ) កនុងទិសនិ រី សូមក ំឱាយានរពៀ នឹង
គ្្ា ានចររសចកេីស ខ។ 
 សរពវ បចឆាិយ ទសិាយ សត្តា អ្រវរា ស ខ ីរហានតុ 
សរវទំាងឡាយទំាងពួង (ច េសថិររៅ) កនុងទិសបសចិម សូមក ំឱាយានរពៀ នឹង
គ្្ា ានចររសចកេីស ខ។ 
 សរពវ បចឆាិយ អ្ន ទសិាយ សត្តា អ្រវរា ស ខ ីរហានតុ 
សរវទំាងឡាយទំាងពួង (ច េសថិររៅ) កនុងទិសពាយពាយសូមក ំឱាយានរពៀ 
នឹងគ្្ា ានចររសចកេីស ខ។ 
 សរពវ ឧរតរាយ ទសិាយ សត្តា អ្រវរា ស ខ ីរហានត ុ 
សរវទំាងឡាយទំាងពួង (ច េសថិររៅ) កនុងទិសឧរត សូមក ំឱាយានរពៀ នឹង
គ្្ា ានចររសចកេីស ខ។ 
 សរពវ ឧរតរាយ អ្ន ទសិាយ សត្តា អ្រវរា ស ខ ីរហានតុ 
សរវទំាងឡាយទំាងពួង (ច េសថិររៅ) កនុងទិសឦសានសូមក ំឱាយានរពៀ 
នឹងគ្្ា ានចររសចកេីស ខ។ 
 សរពវ រហ ឋាិយ ទសិាយ សត្តា អ្រវរា ស ខ ីរហានតុ 
សរវទំាងឡាយទំាងពួង (ច េសថិររៅ) កនុងទិសខ្ងរក្កាមសូមក ំឱាយាន
រពៀ នឹងគ្្ា ានចររសចកេីស ខ។ 
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 សរពវ ឧប ាិយ ទសិាយ សត្តា អ្រវរា ស ខ ីរហានតុ 
សរវទំាងឡាយទំាងពួង (ច េសថិររៅ) កនុងទិសខ្ងរេើសូមក ំឱាយានរពៀ 
នឹងគ្្ា ានចររសចកេីស ខ។ 
 សរពវ សត្តា អ្រវរា រហានត ុសរវទាំងឡាយទាំងពួង សូមក ំានរពៀ នឹងគ្្ា 
 ស ខិត្ រហានត ុសូមឱាយានចររសចកេីស ខ 
 នទិទកុាខា រហានត ុសូមក ំឱាយានទ កខ 
 អ្ពាាបជាា រហានត ុ សូមក ឱំាយរបៀររបៀន េ់គ្្ានឹងគ្្ា 
  អ្នោី រហានត ុ  សូមក ំឱាយានរសចកេីក្ពួយេំ ក 
 ទោីយ កា រហានត ុ សូមឱាយានអាយ ចវង 
 អ្ររាគ្ រហានត ុ  សូមក ំឱាយានររាគ 
 សមាបរតហី ិសមជិាឈនត ុ សូមឱាយ នសរក្មចរោយសមាបរតិក្គប់យ ាង 
 ស ខ ីអ្ត្តាន ំប ហិ នត ុ សូម កាានូវខៃនួឱាយជាស ខក្សួេច ះ 
ទ កខបាបត្តា ច នទិទកុាខា ភយបាបត្តា ច នពិភយ រសាកបាបត្តា ច នរិសាាកា រហានតុ 
សរពវប ិ ណរិនា។ 
 សរវទំាងឡាយពួង ច េកំព ង េ់រហើយនូវរសចកេីទ កខ សូមឱាយជាសរវ
 រ់រសចកេីទ កខរៅ ច េកំព ង េ់រហើយនូវភ័យសូមឱាយជាសរវ រ់ភ័យរៅ
ច េកំព ង េ់រហើយនវូរសចកេីរសាកសូមឱាយជាសរវ រ់រសចកេី រសាករៅ
រហាង3 ។ 

 
3 យោងគិហិបដិបត្តិ ៖ ព្រះព្គូវលិបបញ្ញា  អ  ៊ុំ សរូ និង ព្រះសងឃសត្ថា  ជួន ណាត្ ទរំរ័២៩ដល៣់៤ ការផ្សាយរបស់ព្រសួងធម្មការ និងសាសនា រ.ស. ២៥៤៧ 
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៦. អនុសមាទ្នារកាេ យចនគាថា (អាកាសោា  ច ភមុ្មោា ) 
សូធាយរៅរពេសាទានសីេ ឬរពេរធវើក សេណាមួយរហើយ 
 អាកាសោឋា ច ភ មមោឋា រទវា នាគ្ មហទិធកិា 
 ប ញ្ញ ំរនា អ្ន រាទនត ុច ិ ំ កខនត ុសាសន។ំ 
ចក្ប ៖  ីរទវត្ និងនាគទំាងឡាយ សថិររៅនាភូមិចអន ី រៅរេើ អាកាសកេី
ានសិ ី ៏ឧរតម សូមអ្ន រាទនានូវប ណាយជា បស់ខ្ុំ រហើយសូមជួយចងទាំនូវ
សាសនា អ្ស់កាេចវង។ 
 អាកាសោឋា ច ភ មមោឋា រទវា នាគ្ មហទិធកិា 
 ប ញ្ញ ំរនា អ្ន រាទនត ុច ិ ំ កខនត ុរាជារនា។ 
  ីរទវត្ និងនាគទាំងឡាយ សថិររៅនាភូមិចអន ី រៅរេើអាកាសកេី
ានសិ ី ៏ឧរតម សូមអ្ន រាទនានូវប ណាយជា បស់ខ្ុំ រហើយសូមជួយចងទាំនូវ
រាជា អ្ស់កាេចវង។ 
 អាកាសោឋា ច ភ មមោឋា រទវា នាគ្ មហទិធកិា 
 ប ញ្ញ ំរនា អ្ន រាទនត ុច ិ ំ កខនត ុញាររយ។ 
  ីរទវត្ និងនាគទាំងឡាយ សថិររៅនាភូមិចអន ី រៅរេើអាកាសកេី
ានសិ ី ៏ឧរតម សូមអ្ន រាទនានូវប ណាយជា បស់ខ្ុំ រហើយសូមជួយចងទាំនូវ
ពួកញារិ អ្សក់ាេចវង។ 
 អាកាសោឋា ច ភ មមោឋា រទវា នាគ្ មហទិធកិា 
 ប ញ្ញ ំរនា អ្ន រាទនត ុច ិ ំ កខនត ុ ណរិនា។ 
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  ីរទវត្ និងនាគទំាងឡាយ សថិររៅនាភូមិចអន ី រៅរេើអាកាសកេី
ានសិ ី ៏ឧរតម សូមអ្ន រាទនានូវប ណាយជា បស់ខ្ុំ រហើយសូមជួយចងទាំនូវ
សពវសរវ អ្ស់កាេចវង។ 
 អាកាសោឋា ច ភ មមោឋា រទវា នាគ្ មហទិធកិា 
 ប ញ្ញ ំរនា អ្ន រាទនត ុច ិ ំ កខនត ុរនា សទា។ 
  ីរទវត្ និងនាគទំាងឡាយ សថិររៅនាភូមិចអន ី រៅរេើអាកាសកេី
ានសិ ី ៏ឧរតម សូមអ្ន រាទនានូវប ណាយជា បស់ខ្ុំ រហើយសូមជួយចងទាំនូវ
រយើងខ្ុំ អ្ស់កាេចវង។ 
 

(ក្រងព់ាកាយថា “ ប ញ្ញ ំរនា ” របើសធូាយា្ាកឯ់ងក្រវូថា “ប ញ្ញ ំរម ”  
 ចក្បថា ប ណាយ បសខ់្ុ)ំ។ 
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៧. សភុម្ងគលគាថា 
ពាកាយរពាេក្បកាសសូមរសចកេីេែ និងរសចកេីចរក្មើនក្គប់យ ាង 

 រហារ  សពវ ំស មងគេ ំ កខនេ ុសពវរទវត្ 
 សពវព ទាធាន ភារវន រសារថ ិរហារ  ន ិនត ។ំ 
(រហារ  សាប់ពាំង ស ាំងគ្ក់ោំង រា ាក់ខ្ន់រ  សាប់ពាក់រទវាក់ត្ សាប់ ពាក់ព ទធ

ធាន ភារវនាក់ រសារងិ រហារ  និ ៉ែន់ត្ក់រាុាំង)។ 
ចក្បថា ៖ រហារ  សពវ ំស មងគេ ំស មងគេ គ៉ឺរសចកេីចរក្មើន ៏េែក្គបយ់ ាង ចូ 
ាន េ់ខ្ុំ 
  កខនត ុសពវរទវត្  រទវត្ទំាងពួងទាំងឡាយ ចូ  កាានូវខ្ុ ំ
 សពវព ទាធាន ភារវន  រោយអាន ភាពថ្នក្ពះព ទធក្គប់ក្ពះអ្ងគ 
        រសារថ ិ រហារ  ន ិនត ំ សូមសិ ីសួសេីចូ ាន េ់ខ្ុំ ឱាយ នក្គប់រពេក ំបី
ានចរនា្ាះរ ើយ។ 
 រហារ  សពវ ំស មងគេ ំ កខនេ ុសពវរទវត្ 
 សពវធាមាន ភារវន រសារថ ិរហារ  ន ិនត ។ំ 
(រហារ  សាប់ពាំង ស ាំងគ្ក់ោំង រា ាក់ខ្ន់រ  សាប់ពាក់រទវាក់ត្ សាប់ ពាក់ធ័មា
ន ភារវនាក់ រសារងិ រហារ  និ ៉ែន់ត្ក់រាុាំង)។ 
 ចក្បថា ៖ រហារ  សពវ ំស មងគេំ ស មងគេ គ៉ឺរសចកេីចរក្មើន ៏េែក្គប់
យ ាង ចូ ាន េ់ខ្ុ ំ
  កខនត ុសពវរទវត្  រទវត្ទំាងពួងទាំងឡាយ ចូ  កាានវូខ្ុំ 
 សពវធាមាន ភារវន  រោយអាន ភាពថ្នក្ពះធម៌ទំាងពួង 
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 រសារថ ិ រហារ  ន ិនត ំ សូមសិ ីសួសេីចូ ាន េ់ខ្ុំ ឱាយ នក្គប់រពេក បំី
ានចរនា្ាះរ ើយ។ 
 រហារ  សពវ ំស មងគេ ំ កខនេ ុសពវរទវត្ 
 សពវសងាោន ភារវន រសារថ ិរហារ  ន ិនត ។ំ 
ចក្បថា ៖ រហារ  សពវ ំស មងគេំ ស មងគេ គ៉ឺរសចកេីចរក្មើន ៏េែក្គប់យ ាង ចូ 
ាន េ់ខ្ុំ 
  កខនត ុសពវរទវត្  រទវត្ទំាងពួងទាំងឡាយ ចូ  កាានូវខ្ុ ំ
 សពវសងាោន ភារវន  រោយអាន ភាពថ្នក្ពះសងាឃទាំងពួង 
 រសារថ ិរហារ  ន ិនត ំ សូមសិ សីួសេីចូ ាន េ់ខ្ុំ ឱាយ នក្គប់ រពេក ំបី
ានចរនា្ាះរ ើយ។ 
 

(ចប់ ថ្ក្របណាម សរងខប ចរប៉ែ រណណះ)  
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II. បសចេកសមាទាន (រសបៀបសុសំលីប្បា)ំ 
១. វិធសីមាទានសលីជាបសចេកសមាទាន 

 ព ទធសាសនិកជនច េ េ់ក្ពះថ្ក្រស ណគមន៍  នរ ើង នាមបាបញ្ញរត ិ
ជាឧ សក ឬឧ សិកា រហើយកាេរបើនឹងសាទាននូវនិចចសីេ គ៉ឺសីេ៥ 
ជាបរចចកសាទានអ្ំពីប គគេ ថ្ទគ៉ឺភិកខុ ឬសាមរណ រនាះ គបាបី សូធាយនមសាកា 
ថាវាយបងគំ ំឭកគ ណក្ពះ រនក្រ័យរោយសរងខបជាម ន  ួចរហើយក្រូវសូមនូវ
និចចសីេក្ពមទំាងក្ពះថ្ក្រស ណគមន៍ ចំរពាះនឹងភិកខុ ឬសាមរណ  ច េនឹង
សាទានសីេរនាះ ូចររៅ ៖ 
 របើា្ាក់ឯងក្រូវសាទានថា ៖ 
    ឧកាស អ្ហ ំភរនេ វសិ  ំ វសិ  ំ  កខនត្ថាយ រសិ រណន សហ បញ្ច  សីោន ិ
យចាម។ិ 
(អ្  កាសាក់ អាក់ហាំង ភាន់ររ វិស ង វិស ង រាក់ខ្ក់ណារ់ថាយកាស  
រិសាក់រាក់រណនាក់ សាក់ហាក់   ាញ់ចាក់ សីឡានិ យចាមិ)។ 
 ទ រយិមាប ិអ្ហ ំភរនេ វសិ  ំវសិ  ំ កខនត្ថាយ រសិ រណន សហ បញ្ច  សោីន ិ
យចាម។ិ 
(ទ រិយុាបំ ិ អាក់ហាំង ភាន់ររ វិស ង វិស ង រាក់ខ្ក់ណារ់ថាយកាស រិសាក់រាក់រណ
នាក់ សាក់ហាក់   ាញ់ចាក់   សីឡានិ យចាមិ)។ 
 ររយិមាប ិអ្ហ ំភរនេ វសិ  ំវសិ  ំ កខនត្ថាយ រសិ រណន សហ បញ្ច  សោីន ិ
យចាម។ិ 
(ត្ក់រិយុាំប ិ អាក់ហាំង ភាន់ររ វិស ង វិស ង រាក់ខ្ក់ណារ់ ថាយកាស រិសាក់រាក់រណ
នាក់  សាក់ហាក់    ាញ់ចាក់  សីឡានិ យចាមិ)។ 
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 ចក្បថា ៖ ខ្ុំសមូរគ្ ព បពិក្រក្ពះក  ណា ៏ចរក្មើន ខ្ុំក្ពះក  ណា សូមនូវសីេ
ទាំងឡាយ ៥ មួយអ្រនៃើរោយក្ពះថ្ក្រស ណគមន៍ រ ើមាបីជាក្បរយជន៍ នឹង
 កាារអាសងៗគ្្ា។ បពិក្រ ក្ពះក  ណា ៏ចរក្មើន ខ្ុំក្ពះក  ណា សូមនូវសីេ
ទាំងឡាយ៥ មួយអ្រនៃើរោយ   ក្ពះថ្ក្រស ណគមន៍ រ ើមាបីជាក្បរយជន៍ នឹង
 កាារអាសងៗគ្្ា ជាគក្មប់ពី  ងអង   ជាគក្មប់បី ងអង។ 
 របើគ្្ារក្ចើនក្រូវសាទានថា ៖ 
  ឧកាស មយ ំភរនេ វសិ  ំវសិ  ំ កខនត្ថាយ រសិ រណន សហ បញ្ច  សោីន ិ
យចាម។ 
(អ្  កាសាក់  ាក់យុាំង  ភាន់ររ  វិស ង  វិស ង  រាក់ខ្ក់ណារថ់ាយកាស  
រិសាក់រាក់រណនាក ់ សាក់ហាក ់   ាញ់ចាក ់ សីឡានិ យចាាក់)។ 
 ទ រយិមាប ិមយ ំភរនេ វសិ  ំវសិ  ំ កខនត្ថាយ រសិ រណន សហ បញ្ច  សោីន ិ
យចាម។ 
(ទ រិយុាំប ិ  ាក់យុាំង  ភាន់ររ     វិស ង  វសិ ង  រាក់ខ្ក់ណារ់ថាយកាស  
រិសាក់រាក់រណនាក់ សាក់ហាក់    ាញ់ចាក់ សីឡានិ យចាាក់)។ 
 ររយិមាប ិមយ ំភរនេ វសិ  ំវសិ  ំ កខនត្ថាយ រសិ រណន សហ បញ្ច  សោីន ិ
យចាម។  
(ត្ក់រិយុាំប ិ ាក់យុាំង ភាន់ររ    វិស ង វិស ង  រាក់ខ្ក់ណារ់ថាយកាស  
រិសាក់រាក់រណនាក់ សាក់ហាក់    ាញ់ចាក់ សីឡានិ យចាាក់)។ 
ចក្បថា ៖ ខ្ុសំូមរគ្ ពបពិក្រក្ពះក  ណា ៏ចរក្មើន ខ្ុំក្ពះក  ណាទាំងឡាយ 
សូមនូវសីេទាំងឡាយ៥ មួយអ្រនៃើរោយក្ពះថ្ក្រស ណគមន៍ រ ើមាបីជា
ក្បរយជន៍ នឹង កាារអាសងៗគ្្ា។ បពិក្រក្ពះក  ណា ៏ចរក្មើន ខ្ុំក្ពះក  ណា
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ទាំងឡាយ សូមនូវសីេទាំងឡាយ៥ មួយអ្រនៃើរោយក្ពះថ្ក្រស ណគមន៍ 
រ ើមាបីជាក្បរយជន៍ នឹង កាារអាសងៗគ្្ាជាគក្មប់ពី  ងអងជាគក្មង់បី ងអង។ 
  េ ះសូម ូរចនះ ួចរហើយ រោកអ្នកឱាយសីេរោកសូធាយ (នរា៣ចប)់ 
រហើយរោកឱាយក្ពះថ្ក្រស ណគមន៍ និងនិចចសីេ អ្នកសាទាន ក្រូវទទួេថា
ត្មរោក រោយបរញ្ចញវចីរភទឱាយឮចាាស់ោស់ ក ំទទួេខាសឹបៗ។ ឯវិធី
សាទានសីេ ៥ជាបរចចកសាទាន ូរចនះ ៖ 

ក្ពះសងាឃ ឬរោកអ្នកក្បទានសីេសូធាយថា 
នរា រសាស ភគវរត្ អ្ ហរត្ សាមាសមពទុធសាស។ (៣ ង) 

 ចក្បថា ៖  ីកិ ិយនមសាកា ថាវាយបងគំថ្នខ្ុំក្ពះក  ណា ចូ ាន េ់ក្ពះ ៏ាន
ក្ពះភាគអ្ងគរនាះក្ពះអ្ងគជាក្ពះអ្ ហនេ  ក៏្បរសើ ក្ទង់ក្ត្ស់ ឹងនូវរញយាយធម៌
ទាំងពួងរោយក្បថ្ពចំរពាះក្ពះអ្ងគ ឥរានក្គូអាចា ាយណាក្បរៅក្ពះអ្ងគ
រ ើយ។ 
  ព ទធ ំស ណ ំគចាឆាមិ ខ្ុកំ្ពះក  ណា សូម េ់នូវក្ពះព ទធជាទីពឹងទី ឭក។ 
  ធមម ំស ណ ំគចាឆាមិ ខ្ុកំ្ពះក  ណា សូម េ់នវូក្ពះធម៌ជាទីពឹងទី ឭក។ 
  សងាឃ ំស ណ ំគចាឆាមិ ខ្ុកំ្ពះក  ណា សូម េ់នូវក្ពះសងាឃជាទីពឹងទី ឭក។ 
  ទ រយិមាប ិព ទធ ំស ណ ំគចាឆាមិ ខ្ុំក្ពះក  ណា សូម េន់ូវក្ពះព ទធជាទីពឹង
ទី ឭក ជាគក្មប់ពី  ងអង។ 
  ទ រយិមាប ិធមម ំស ណ ំគចាឆាម ិខ្ុំក្ពះក  ណា សូម េន់ូវក្ពះធម៌ជាទីពឹង
ទី ឭក ជាគក្មប់ពី  ងអង។ 
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  ទ រយិមាប ិសងាឃ ំស ណ ំគចាឆាមិ ខ្ុកំ្ពះក  ណា សូម េន់ូវក្ពះសងាឃ ជាទី
ពឹងទី ឭក ជាគក្មប់ពី  ងអង។ 
  ររយិមាប ិព ទធ ំស ណ ំគចាឆាមិ ខ្ុំក្ពះក  ណា សូម េ់នូវក្ពះព ទធ ជាទីពឹង
ទី ឭក ជាគក្មប់បី ងអង។ 
  ររយិមាប ិធមម ំស ណ ំគចាឆាមិ ខ្ុំក្ពះក  ណា សូម េ់នូវក្ពះធម៌ ជាទីពឹង
ទី ឭក ជាគក្មប់បី ងអង។ 
  ររយិមាប ិសងាឃ ំស ណ ំគចាឆាមិ ខ្ុកំ្ពះក  ណា សូម េន់ូវក្ពះសងាឃ ជាទី
ពឹងទី ឭក ជាគក្មប់បី ងអង។ 
 ក្ពះសងាឃ ឬ រោកអ្នកក្បទានសីេគបាបីកណំរ់ថា  
រសិ ណគគហណ ំប បិ ណណំ កិ ិយកាន់យកនូវក្ពះថ្ក្រស ណគមន៍ប ិបូណ៌ចរ
ប៉ែ រណណះ។ 
 អ្នកសាទានទទួេថា អាម ភរនេ ក  ណារោកាចាស់ ! ។ 
 រហើយឱាយនិចចសីេបនេរទៀរថា 
  ណារិ ត្ រវ មណសីិកាខាបទ ំ សាទយិមិ ខ្ុំក្ពះក  ណា សមូ
សាទាននូវសិកាខាបទ គ៉ឺរចរនាជារហរ រវៀ ចាកកិ ិយរធវើសរវាន ជីវិរ ឱាយ
ធា្ាក់ច ះកនៃង គ៉ឺសា្ាប់សរវ។ 
 អ្ទនិា្ាទានា រវ មណសីកិាខាបទ ំ សាទយិមិ ខ្ុកំ្ពះក  ណា សូម 
សាទាននូវសិកាខាបទ គ៉ឺរចរនាជារហរ រវៀ ចាកកិ ិយកាន់យកនូវវរថុ ច េ
រគមិន នឱាយរោយកាយឬរោយវាចា។ 
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 ការមស  មិចាឆាចារា រវ មណសីិកាខាបទ ំសាទយិមិ ខ្ុំក្ពះក  ណា សូម
សាទាននូវសិកាខាបទ គ៉ឺរចរនាជារហរ រវៀ ចាកកិ ិយក្បក្ពឹរតខ ស កនុងកាម
ទាំងឡាយ។ 
 ម សាវាទា រវ មណសីកិាខាបទ ំ សាទយិមិ ខ្ុំក្ពះក  ណា សូម
សាទាននូវសិកាខាបទ គ៉ឺរចរនាជារហរ រវៀ ចាកកិ ិយ រពាេនូវពាកាយក ហក។ 
 ស រារម យមជជបាបាទោឋានា រវ មណសីកិាខាបទ ំ សាទយិមិ ខ្ុំក្ពះ
ក  ណា សូមសាទាននូវសកិាខាបទ  គ៉ឺរចរនាជារហរ រវៀ ចាក រហរ ជាទីត្ំងថ្ន
រសចកេីក្បាទគ៉ឺអឹកនូវទកឹក្សវឹង គ៉ឺស រានិងរម ័យ។ 
  ួចរហើយក្ពះសងាឃ  ឬរោកក្បទានសីេគបាបីរពាេោស់ររឿន
រក្កើន ំឭកថា 
 ឥាន ិបញ្ច សិកាខាបទាន ិសាធ ក ំកត្វា អ្បាបារទន នចិចកាេ ំ 
សាមា កខរិពវ។ំ អ្នក / អ្នកទាងំឡាយគបាបីរធវើសិកាខាបទទាំងឡាយ៥រនះឱាយក្បថ្ព 
ក្រូវ កាាឱាយេែអ្ស់កាេជានិចច រោយរសចកេីមិនក្បាទ គ៉ឺថាក ំបីរធវស
ក្បចហសរ ើយ។ 
 របើចរា្ាក់ឯងក្រូវថា “ អ្នក ” របើគ្្ារក្ចើនក្រវូថា “អ្នកទាងំឡាយ” ។ 
 អ្នកសាទានក្រូវទទួេថា អាម ភរនេ (ក  ណារោកាចាស់) រហើយ
ក្ពះសងាឃសចមេងអានិសងាសសីេឱាយសាដាប់រទៀរថា ៖ 
 សីរេន ស គរ ឹយនេ ិសីរេន រភាគសមាបទា  
 សីរេន នពិវរុ ឹយនេ ិរសាមា សេី ំវរិសាធរយ។ 
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 សរវទំាងឡាយ រៅកាន់ឋានសួគ៌ នក៏រក្ពាះសីេ សរវទំាងឡាយ
ប ិបូណ៌រោយរភាគៈ នក៏រក្ពាះសីេ សរវទំាងឡាយ រៅកាន់ទី េរ់ទ កខគ៉ឺ
ក្ពះនិពាវាន នក៏រក្ពាះសីេ រក្ពាះរហរ រនាះ ប គគេ សបាបុ សគបាបជីក្មះនូវ
សីេឱាយប ិស ទធ ក ំឱាយរៅហមងរ ើយ។ 
អ្នកសាទានក្រូវទទួេថា សាធ  ចក្បថា ក្បថ្ពរហើយ។ 
 

(ចប់  វិ ធីសាទាននិចចសីេជាបរចច កសាទាន )។  
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ចំពកូទ្ី៤ 
ធម្៌សធូយសផេងៗ 
១. បរាភវសបូ្ត 

(ស រតនតបិ កចខម រយើងរេខ៥៤ ទំព័ ៣៦-៤១) 
បទបឋាាវ ត 

(រទវត្ទេូស ួក្ពះសាសាតា) 
 ឯវរមម ស រ។ំ ឯក ំសមយ ំភគវា សាវរថយិំ វហិ រ ិរជរវរន  
អ្នាងបណិឌកិសាស អារារម។ អ្ងរខ្    អ្ញ្ញររា  រទវត្    អ្ភកិេនាដាយ    រថយិ    
អ្ភកិេនេវណាណា   រកវេកបាប ំរជរវន ំឱភារសត្វា រយន    ភគវា ររន បសងេមិ 
ឧបសងេមិត្វា ភគវនត ំអ្ភវិារទត្វា ឯកមនេ ំអ្ោឋាសិ ។  ឯកមនេ ំ  ឋតិ្  រខ្  សា 
រទវត្ ភគវនេ ំគ្ថាយ អ្ជាឈភាស។ិ 
ចក្បថា ៖ ខ្ុំ នសាដាប់មកយ ាងរនះ សម័យមួយក្ពះានក្ពះភាគក្ទង់គង់រៅ
កនុងវរតរជរពន  បស់អ្នាងបណិឌិករស ឋី ជិរក្ក ងសាវរថ។ី ក្គ្រនាះឯង រទវត្
មួយអ្ងគ កាេច េរាក្រីបឋមយម កនៃងរៅរហើយ ាន  សមី  ងរ ឿង ញុុំំាងវរត
រជរពនជ វំិញទំាងអ្ស់ឱាយភៃ៉ឺសាវាងរហើយ ចូេរៅគ្េ់ក្ពះានក្ពះភាគ 
េ ះចូេរៅ េ់ក្កាបថាវាយបងគំក្ពះានក្ពះភាគរហើយឋិរកនុងទីសមគួ ។  
េ ះរទវត្រនាះឋិររៅកនុងទីសមគួ រហើយរទើបក្កាបបងគំទូេក្ពះានក្ពះភាគ 
រោយគ្ថា ូរចនះថា។ 
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(រទវត្ទេូស ួក្ពះសាសាតាថា) 
 បរាភវនត ំ     ប  សិ ំ             មយ ំ    ប ចាឆាម      រគ្រមំ 
 ភវនត ំ        ប  ឋាុគមម         កឹ  បរាភវរត្       ម ខ។ំ 

(  ាក់រា ាភាក់វ័នត្ំង ប៉ែ  ិសាំង ាក់យុាំង ប៉ែ ចឆាក់ រគ្ត្ក់ាុាំង 
ភាក់វ័នត្ំង ប៉ែ រង ាគ្ំាក់ កឹង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្ ម ខ្ំង)។ 
រយើងខ្ុំទាំងឡាយ  មកសូមទូេសួ  
នូវរហរ ច េគួ   ចរក្មើនវិនាស 
ក្ប សក្សីកនុងរោ  កសននិវាស    
ច េនឹងវិនាស  សាបសូនាយចាកគ ណ។ 
រឆពាះក្ពះរគ្រម  ក្ពះអ្ងគានប ណាយ  
រមត្តានិមនត   សចមតងឱាយទាន 

             ធមមជារិ ូចរមេច        ច េជាក្បធាន   
   នាំសរវឱាយាន  រសចកតីវិនាស។ 

(ក្ពះសាសាតារឆ្ៃើយរបនងឹរទពាតាថា) 
 ស វជិារនា   ភវ ំ   រហារ ិ         ស វជិារនា    បរាភរវា 
 ធមមការា    ភវ ំ  រហារ ិ          ធមមរទសាស ី     បរាភរវា។ 

(ស វិជារនា ភាក់វាំង រហារិ ស វជិារនា    ាក់រា ាភាក់រវា 
ធ័មាក់ការា ភាក់វំាង រហារិ ធ័មាក់រទសសី   ាក់រា ាភាក់រវា)។ 
អ្នកច េចរក្មើន  រថាគរសា្ាេ់ង្យ      
អ្នកច េអ្នតរាយ  រថាគរសា្ាេ់ពិរ 
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អ្នកក្ ថា្ាធម ៌  េែិរេែកនុងចិរត     
រហើយខំក្បក្ពឹរត  នឹង នចរក្មើន។ 
អ្នកច េក្ទ សតធម៌  សែប់ធម៌ឥររកើន   
 ឥររកើរចរក្មើន  វិនាសរៅម ខ។ 

(រទវត្ទេូស ួក្ពះសាសាតាថា) 
 ឥរ ិ   រហរ ំ   វជិានាម    បឋរា    រសា    បរាភរវា 
 ទ រយិំ    ភគវា    ក្ពហូ ិ    ក ឹ    បរាភវរត្       ម ខ។ំ 

(អ ៊ិរិ រហត្ំង វិជានាាក់   ាក់ថាក់រារសា   ាក់រា ាភាក់រវា 
ទ រិយុាំង ភាក់គ្ក់វា ក្ពូហិ កឹង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្ ម ខ្ំង)។ 

រយើងខ្ុំទាំងឡាយ   ន ឹងជាក់ចសតង  
វិនាសរនះឯង  រក្ពាះរហរ  ូរចា្ាះ 
កតីវិនាសរនះ   របើរាប់សរស្រង្្ាះ    
វិនាសរនាះរ មាះ  ទី១ទាន់ហន់។ 
បពិក្រក្ពះអ្ងគ  ក្ពះនាមភគវនត    
សូមក្ទង់និមនត  សចមតងឱាយទាន 
វិនាសទី២   អ្វីជាក្បធាន    
នាំសរវឱាយាន  រសចកតីវិនាស។ 

(ក្ពះសាសាតារឆ្ៃើយរបនងឹរទពាតាថា) 
 អ្សនតសាស    បយិ    រហានត ិ  សរនតន    ក   ររ    បយិំ 
 អ្សរ ំ   ធមម   ររារចរ ិ     រ ំ   បរាភវរត្      ម ខ។ំ 



សណំាងជវីតិ                   

-97- 

 

រោយក្ពះក្គូរោសាន  ័កខម នី  ហូយ សណំាង 

(អាក់សាន់ត្ស់សាក់ ប ិយ ា រហានរិ សាន់ររនាក់ ក   ររ ប ិយុាំង 
អាក់សាក់ត្ំង ធ័មាក់ររាទរ៍ចរិ ត្ំង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្ ម ខ្ំង)។ 
អ្នកច េក្សឡាញ ់  រពញចិរតរសនហា  
ចរនឹងមន សាសណា  អ្សបាបុ ស 
ចរងមិនក្សឡាញ ់  រពញចិរតទាំងអ្ស់  
នឹងអ្នកសបាបុ ស  មករធវើជាមិរត។ 
រសចកតីក្សឡាញ ់  រពញចិរតគំនិរ    
រហើយរៅគប់មិរត  អ្សបាបុ ស 
គ្ប់ចិរតកនុងធម ៌  ឬមួយ បស់    
រហរ រនាះទំាងអ្ស់  នាំឱាយវិនាស។ 

(រទវត្ទេូស ួក្ពះសាសាតាថា) 
 ឥរ ិ   រហរ ំ   វជិានាម  ទ រិរយ    រសា    បរាភរវា 
 ររយិំ    ភគវា    ក្ពហូ ិ ក ឹ    បរាភវរត្     ម ខ។ំ 

(អ ៊ិរិ រហត្ំង វិជានាាក់ ទ រិរយ ា រសា   ាក់រា ាភាក់រវា 
ត្ក់រិយុាំង ភាក់គ្ក់វា ក្ពូហិ កឹង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្ ម ខ្ំង)។ 

រយើងខ្ុំទាំងឡាយ   ន ឹងជាក់ចសតង  
 វិនាសរនះឯង  រក្ពាះរហរ  ូរចា្ាះ 

កតីវិនាសរនះ   របើរាប់សរស្រង្្ាះ    
វិនាសរនាះរ មាះ  ទី២ទាន់ហន់។ 
បពិក្រក្ពះអ្ងគ  ក្ពះនាមភគវនត    
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សូមក្ទង់និមនត  សចមតងឱាយទាន 
វិនាសទី៣   អ្វីជាក្បធាន   
នាំសរវឱាយាន  រសចកតីវិនាស។ 

(ក្ពះសាសាតារឆ្ៃើយរបនងឹរទពាតាថា) 
 នទិាទាសេី ី   សភាសេី ី  អ្ន ោឋាត្    ច    រយ    នររា 
 អ្េរសា    រកាធបញ្ញារណា   រ ំ  បរាភវរត្     ម ខ។ំ 

(និទទាសី ី សាក់ភាសី ី អាក់ន រឋាត្ ចាក់ រយ នាក់ររា 
អាក់ោក់រសា រកាធាក់  ាញ់ញា ារណា តំ្ង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្  ម ខំ្ង)។ 
អ្នករ ករក្ចើនមួយ  និយយរក្ចើនមួយ  
និងអ្នកឥរក្ពយួ  ឥរគិរក្បឹងចក្បង 
អ្នកខជិេក្ចអ្សូ  មិនានខនះចខនង    
ខឹងរក្ចើនសចមតង  ឱាយរគរឃើញ ន។ 
រហរ ធម៌ទាំងរនាះ  មិនជាកេាាណ   
នាំឱាយខកខ្ន  ខ្រខូចក្បរយជន៍ 
ានជាក្បធាន  រិចរក្ចើនរោយរហាច  
នាំបង់ក្បរយជន ៍  រហើយឱាយវិនាស។ 

(រទវត្ទេូស ួក្ពះសាសាតាថា) 
 ឥរ ិ   រហរ ំ    វជិានាម    រររិយ     រសា     បរាភរវា 
 ចរ រថ ំ   ភគវា    ក្ពហូ ិ   ក ឹ    បរាភវរត្     ម ខ ំ។ 

(អ ៊ិរិ រហត្ំង វិជានាាក់ ត្ក់រិរយ ា រសា   ាក់រា ាភាក់រវា 
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ចាក់រ រថាំង ភាក់គ្ក់វា ក្ពូហិ កឹង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្  ម ខ្ំង)។ 
រយើងខ្ុំទាំងឡាយ            ន ឹងជាកច់សតង    
វិនាសរនះឯង  រក្ពាះរហរ  ូរចា្ាះ 
កតីវិនាសរនះ   របើរាប់សរស្រង្្ាះ    
វិនាសរនាះរ មាះ  ទី៣ទាន់ហន់។ 
បពិក្រក្ពះអ្ងគ  ក្ពះនាមភគវនត    
សូមក្ទង់និមនត  សចមតងឱាយទាន 
វិនាសទី៤   អ្វីជាក្បធាន    
នាំសរវឱាយាន  រសចកតីវិនាស។ 

(ក្ពះសាសាតារឆ្ៃើយរបនងឹរទពាតាថា) 
 រយ   ារ  ំ  វា   បរិ  ំ  វា  ជណិណក ំ   គររយពវនំ 
 បហ សរនាតា   ន    ភ រ ិ   រ ំ          បរាភវរត្     ម ខ។ំ 
(រយាត្រ់រាុាំង វា បិត្រ់រាុាំង វា ជិនណាក់កាំង, គ្ក់ត្រ់រយ ាប ពាក់ណាំង, 

   ាក់ហ សាន់រត្ នាក់ ភាក់រា ាក់រិ ត្ំង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្  ម ខ្ំង)។ 
ន ជនណាាន  ក្ទពាយធនធាន    
រហើយខៃួនមិន ន  ចិញ្ចឹម កាា 
ាត្បិត្                    ច េចាស់ជរា    
រហរ រនាះរៅជា  នាំឱាយវិនាស។ 

(រទវត្ទេូស ួក្ពះសាសាតាថា) 
 ឥរ ិ  រហរ ំ   វជិានាម     ចរ រត្ថា    រសា    បរាភរវា 
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 បញ្ចម ំ  ភគវា    ក្ពហូ ិ ក ឹ   បរាភវរត្      ម ខ។ំ 
(អ ៊ិរិ រហត្ំង វិជានាាក់ ចាក់រ ររថា រសា   ាក់រា ាភាក់រវា 

  ាញ់ចាក់ាុាំង ភាក់គ្ក់វា ក្ពូហិ កឹង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្  ម ខ្ំង)។ 
រយើងខ្ុំទាំងឡាយ   ន ឹងជាក់ចសតង 
 វិនាសរនះឯង  រក្ពាះរហរ  ូរចា្ាះ 
កតីវិនាសរនះ                  របើរាប់សរស្រង្្ាះ    
វិនាសរនាះរ មាះ  ទី៤ទាន់ហន់។ 
បពិក្រក្ពះអ្ងគ  ក្ពះនាមភគវនត    
សូមក្ទង់និមនត  សចមតងឱាយទាន 
វិនាសទី៥   អ្វីជាក្បធាន   
នាំសរវឱាយាន  រសចកតីវិនាស។ 

(ក្ពះសាសាតារឆ្ៃើយរបនងឹរទពាតាថា) 
 រយ   ក្ពាហមណ ំ  វា    សមណ ំវា  អ្ញ្ញ ំ   វាប ិ  វនពិវកំ 
 ម សាវារទន    វរញ្ចរ ិ  រ ំ    បរាភវរត្     ម ខ។ំ 

(រយ ក្ពាហមណ៍ាក់ណាំង វា សាក់ាក់ណាំង វា, 
អាញ់ញុំុំាង វាប ិ វាក់នឹបពាក់កាំង ម សាវារទនាក់ វា ាញ់រចរិ 

ត្ំង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្ ម ខ្ំង)។ 
ជនបរញ្ឆារក្ពាហមណ ៍ ឬពួកសមណៈ  
ពួកសមូមឬអ្នក    ថ្ទៗ 
រោយម សាវាទ  ោ្ារពាកាយក្បថ្ព    
រនាះក្បធានថ្ន  រសចកតីវិនាស។ 
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(រទវត្ទេូស ួក្ពះសាសាតាថា) 
 ឥរ ិ   រហរ ំ   វជិានាម  បញ្ចរា រសា បរាភរវា 
 ឆ្ ឋម ំ   ភគវា     ក្ពហូ ិ  ក ឹ    បរាភវរត្     ម ខ។ំ 

(អ ៊ិរិ រហត្ំង វិជានាាក់   ាញ់ចាក់រា រសា   ាក់រា ាភាក់រវា 
ឆ្ក្រថាក់ាុាំង ភាក់គ្ក់វា ក្ពូហិ កឹង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្  ម ខ្ំង)។ 
រយើងខ្ុំទាំងឡាយ   ន ឹងជាក់ចសតង  

 វិនាសរនះឯង  រក្ពាះរហរ  ូរចា្ាះ 
កតីវិនាសរនះ   របើរាប់សរស្រង្្ាះ  
 វិនាសរនាះរ មាះ  ទី៥ទាន់ហន់។ 
បពិក្រក្ពះអ្ងគ  ក្ពះនាមភគវនត    
សូមក្ទង់និមនត  សចមតងឱាយទាន 
វិនាសទី៦   អ្វីជាក្បធាន    
នាំសរវឱាយាន  រសចកតីវិនាស។ 

(ក្ពះសាសាតារឆ្ៃើយរបនងឹរទពាតាថា) 
 បហ រវរិត្តា     ប  រិសា  សហ ិរញ្ញា     សរភាជរនា 
 ឯរកា     ភ ញ្ជរ ិ    សាទនូ ិរ ំ    បរាភវរត្     ម ខ។ំ 

(  ាក់ហ ត្រ់វិររត្ ប៉ែ  ិរសា សាក់ហរិា ាញ់រញា ា សាក់រភាជាក់រនា 
ឯរកា ភ ញជាក់រិ សាទូនិ ត្ំង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្  ម ខ្ំង)។ 

ប  សអ្នកាន  ក្ទពាយធនធានរក្ចើន   
ាសក្ ក់ចរក្មើន និងរក្គឿងអាហា  
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េបោក់ បស់ ច េឆងាញ់ពិសា  
 ស ីា្ាក់ឯងជា  ក្បធានវិនាស។ 

(រទវត្ទេូស ួក្ពះសាសាតាថា) 
 ឥរ ិ    រហរ ំ   វជិានាម  ឆ្ ឋរា      រសា      បរាភរវា 
 សរតម ំ    ភគវា     ក្ពហូ ិ ក ឹ      បរាភវរត្      ម ខ។ំ 

(អ ៊ិរិ រហត្ំង វិជានាាក់ ឆ្ក្រថាក់រា រសា   ាក់រា ាភាក់រវា 
សារ់ត្ក់ាុាំង ភាក់គ្ក់វា ក្ពូហិ កឹង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្  ម ខ្ំង)។ 
រយើងខ្ុំទាំងឡាយ   ន ឹងជាក់ចសតង  
វិនាសរនះឯង  រក្ពាះរហរ  ូរចា្ាះ 
កតីវិនាសរនះ   របើរាប់សរស្រង្្ាះ    
វិនាសរនាះរ មាះ  ទី៦ទាន់ហន់។ 
បពិក្រក្ពះអ្ងគ  ក្ពះនាមភគវនត    
សូមក្ទង់និមនត  សចមតងឱាយទាន 
វិនាសទី៧   អ្វីជាក្បធាន    
នាំសរវឱាយាន  រសចកតីវិនាស។ 

(ក្ពះសាសាតារឆ្ៃើយរបនងឹរទពាតាថា) 
 ជាររិថរទាធា    ធនរថរទាធា រគ្រតរថរទាធា    ច    រយ    នររា 
 សញ្ញារ ឹ    អ្រមិរញ្ញរ ិ  រ ំ   បរាភវរត្     ម ខ។ំ 

(ជារិរថារ់រធា ធាក់ណារ់ថារ់រធា រគ្រត្រ់ថារ់រធា 
ចាក់ រយ នាក់ររា  សាញ់ញារឹង អាក់រិា ាញ់រញរិ 

ត្ំង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្  ម ខ្ំង)។ 
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អ្នកច េក្បកាន ់  ជារិក្ទពាយក្រកូេ   
រហើយមិនក្បមូេ  សាច់ញារិសនាតាន 
រមើេង្យញារិខៃួន  រោយអាងខៃួនាន   
រនាះជាក្បធាន  រសចកតីវិនាស។ 

(រទវត្ទេូស ួក្ពះសាសាតាថា) 
 ឥរ ិ  រហរ ំ   វជិានាម  សរតរា      រសា       បរាភរវា 
 អ្ ឋម ំ    ភគវា       ក្ពហូ ិ  ក ឹ    បរាភវរត្       ម ខ។ំ 

(អ ៊ិរិ រហត្ំង វិជានាាក់ សារ់ត្ក់រា រសា   ាក់រា ាភាក់រវា 
អារ់ថាក់ាុាំង ភាក់គ្ក់វា ក្ពូហិ កឹង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្  ម ខំ្ង)។ 
រយើងខ្ុំទាំងឡាយ   ន ឹងជាក់ចសតង  
វិនាសរនះឯង  រក្ពាះរហរ  ូរចា្ាះ 
កតីវិនាសរនះ   របើរាប់សរស្រង្្ាះ    
វិនាសរនាះរ មាះ  ទី៧ទាន់ហន់។ 
បពិក្រក្ពះអ្ងគ  ក្ពះនាមភគវនត    
សូមក្ទង់និមនេ  សចមតងឱាយទាន 
វិនាសទី៨   អ្វីជាក្បធាន    
នាំសរវឱាយាន  រសចកតីវិនាស។ 

(ក្ពះសាសាតារឆ្ៃើយរបនងឹរទពាតាថា) 
 ឥរថធី រត្តា     ស រាធ រត្តា     អ្កខធ រត្តា   ច     រយ     នររា 
 េទធ ំ   េទធ ំ   វនិារសរ ិ រ ំ    បរាភវរត្     ម ខ។ំ 
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(អិ្រងីធ ររត្ ស រា ាធ ររត្ អាក់ខ្ក់ធ ររត្ ចាក់ រយ នាក់ររា 
ឡារ់ធាំង ឡារ់ធាំង វិនារសរិ ត្ំង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្  ម ខ្ំង)។ 
ជនអ្នកក្បក្ពឹរត  ចេាបងបីក្បកា     
ចេាបងក្សីចេាបងក្សា         ចេាបងភ្ាាេ់ទាំងឡាយ 
រធវើក្ទពាយខៃួនាន  ឱាយអ្នតរាយ    
កា ចេាបងទាំងឡាយ រនាះនំាវិនាស។ 

(រទវត្ទេូស ួក្ពះសាសាតាថា) 
 ឥរ ិ    រហរ ំ   វជិានាម  អ្ ឋរា    រសា     បរាភរវា 
 នវម ំ   ភគវា     ក្ពហូ ិ ក ឹ    បរាភវរត្     ម ខ។ំ 

(អ ៊ិរិ រហត្ំង វិជានាាក់ អារ់ថាក់រា រសា   ាក់រា ាភាក់រវា 
នាក់វាក់ាុាំង ភាក់គ្ក់វា ក្ពូហិ កឹង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្  ម ខ្ំង)។ 
រយើងខ្ុំទាំងឡាយ   ន ឹងជាក់ចសតង  
វិនាសរនះឯង  រក្ពាះរហរ  ូរចា្ាះ 
កតីវិនាសរនះ   របើរាប់សរស្រង្្ាះ    
វិនាសរនាះរ មាះ  ទី៨ទាន់ហន់។ 
បពិក្រក្ពះអ្ងគ  ក្ពះនាមភគវនត    
សូមក្ទង់និមនេ  សចមតងឱាយទាន 
វិនាសទី៩   អ្វីជាក្បធាន    
នាំសរវឱាយាន  រសចកតីវិនាស។ 
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(ក្ពះសាសាតារឆ្ៃើយរបនងឹរទពាតាថា) 
 រសហ ិ    ទារ ហ ិ    អ្សនតរុោឋា   រវសយិស      បទ សាសរ ិ
 ទ សាសរ ិ   ប ទារ ស       រ ំ     បរាភវរត្      ម ខ។ំ 

(រសហិ ទារ ហិ អាក់សាន់រ ររថា រវសិយស  បទ សសាក់រិ 
ទ សសាក់រិ ត្ំង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្  ម ខ្ំង)។ 

ក្ប សមិនរក្រកអ្   និងក្បពនធខៃួន    
រហើយរៅជាប់ជួន  នឹងក្សីរពសាា 
ក្ទ សតនឹងក្បពនធ  កូនជននានា    
រហរ រនាះរៅជា  នាំឱាយវិនាស។ 

(រទវត្ទេូស ួក្ពះសាសាតាថា) 
 ឥរ ិ  រហរ ំ    វជិានាម  នវរា រសា បរាភរវា 
 ទសម ំ    ភគវា     ក្ពហូ ិ     ក ឹ     បរាភវរត្      ម ខ។ំ 

(អ ៊ិរិ រហត្ំង វិជានាាក់ នាក់វាក់រា រសា   ាក់រា ាភាក់រវា 
ទាក់សាក់ាុាំង ភាក់គ្ក់វា ក្ពូហិ កឹង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្  ម ខ្ំង)។ 
រយើងខ្ុំទាំងឡាយ   ន ឹងជាក់ចសតង   
វិនាសរនះឯង  រក្ពាះរហរ  ូរចា្ាះ 
កតីវិនាសរនះ   របើរាប់សរស្រង្្ាះ    
វិនាសរនាះរ មាះ  ទី៩ទាន់ហន់។ 
បពិក្រក្ពះអ្ងគ  ក្ពះនាមភគវនត    
សូមក្ទង់និមនត  សចមតងឱាយទាន 
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វិនាសទី១០   អ្វីជាក្បធាន   
នាំសរវឱាយាន  រសចកតីវិនាស។ 

(ក្ពះសាសាតារឆ្ៃើយរបនងឹរទពាតាថា) 
 អ្ររីរយពវរនា     រ រសា    អារនរ ិ    រមិព  រថនឹ 
 រសាា     ឥសាា     ន  ស បរ ិ   រ ំ   បរាភវរត្     ម ខ។ំ 

(អាក់រីត្ក់រយ ាបពាក់រនា រ  ារសា អារនរិ  រឹបពាក់ ៉ែ រថាកន់ឹង 
ត្ស់សា អ្ិសសា នាក់ ស   ាក់រិ ត្ំង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្  ម ខ្ំង)។ 
ប  សានវ័យ   ច េចាស់ហួសរពក   
រហើយានររក្មក  រោយកតីរណាហា 
នាំយកក្សីរកមង  មករធវើភ ិយ    
រហរ រនាះរៅជា  នាំឱាយវិនាស។ 

(រទវត្ទេូស ួក្ពះសាសាតាថា) 
 ឥរ ិ   រហរ ំ   វជិានាម  ទសរា    រសា    បរាភរវា 
 ឯកាទសម ំ   ភគវា    ក្ពហូ ិ   ក ឹ   បរាភវរត្     ម ខ។ំ 

(អ ៊ិរិ រហត្ំង   វិជានាាក់  ទាក់សាក់រា  រសា   ាក់រា ាភាក់រវា 
រអ្កាទាក់ សាក់ាុាំង ភាក់គ្ក់វា ក្ពូហិ កឹង,   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្  ម ខ្ំង)។ 
រយើងខ្ុំទាំងឡាយ   ន ឹងជាក់ចសតង  
វិនាសរនះឯង  រក្ពាះរហរ  ូរចា្ាះ 
កតីវិនាសរនះ   របើរាប់សរស្រង្្ាះ   
វិនាសរនាះរ មាះ  ទី១០ទាន់ហន់។ 
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បពិក្រក្ពះអ្ងគ  ក្ពះនាមភគវនត    
សូមក្ទង់និមនេ  សចមតងឱាយទាន 
វិនាសទី១១   អ្វីជាក្បធាន    
នាំសរវឱាយាន  រសចកតីវិនាស។ 

(ក្ពះសាសាតារឆ្ៃើយរបនងឹរទពាតាថា) 
 ឥរថីរសាណឌ ឹ    វកិ ិណ ឹ ប  សិ ំ   វាប ិ   ត្ទសិំ 
 ឥសាស យិសម ឹ   ឋរបរ ិ          រំ     បរាភវរត្     ម ខ។ំ 

(អិ្រងី រសាន ឹង  វិកិរា ាក់ណឹង  ប៉ែ  ិសាំង   វាប ិ  ត្ទិសំាង 
អិ្សសាក់ ិយ ាស់សមឹង  ថាក់រប៉ែរិ ត្ំង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្  ម ខ្ំង)។ 
ប  សត្ំងក្ស ី  អ្នករេងខជះខ្ជាយ  
ឬក្សីទាំងឡាយ  ត្ំងប  សរនាះ 
ច េជាអ្នករេង  ខជះខ្ជាយ ូរច្ាាះ    
អ្ំរពើទំាងរនាះ  នាំឱាយវិនាស។ 

(រទវត្ទេូស ួក្ពះសាសាតាថា) 
 ឥរ ិ   រហរ ំ  វជិានាម  ឯកាទសរា     រសា     បរាភរវា 
 ទាវាទសម ំ    ភគវា     ក្ពហូ ិ   កឹ    បរាភវរត្      ម ខ។ំ 
(អ ៊ិរិ  រហត្ំង  វិជានាាក់ ឯកាទាក់សាក់រា រសា     ាក់រា ាភាក់រវា ទាវាទាក់សាក់

ាុាំង ភាក់គ្ក់វា ក្ពូហិ កឹង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្  ម ខ្ំង)។ 
រយើងខ្ុំទាំងឡាយ   ន ឹងជាក់ចសតង  
វិនាសរនះឯង  រក្ពាះរហរ  ូរចា្ាះ  
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កតីវិនាសរនះ               របើរាប់សរស្រង្្ាះ   
វិនាសរនាះរ មាះ      ទី១១ទាន់ហន់។ 
បពិក្រក្ពះអ្ងគ      ក្ពះនាមភគវនត    
សូមក្ទង់និមនត      សចមតងឱាយទាន 
វិនាសទី១២       អ្វីជាក្បធាន    
នាំសរវឱាយាន      រសចកតីវិនាស។ 

(ក្ពះសាសាតារឆ្ៃើយរបនងឹរទពាតាថា) 
 អ្បាបរភារគ្    មហាររណាហា   ខនតរិយ    ជាយររ    ក រេ 
 រសា    ច     ជជ ំ   បរថយរ ិ រ ំ   បរាភវរត្     ម ខ។ំ 

(អាប់  ាក់រភារគ្ ាក់ហាត្ន់រហា ខ្រ់រិរយ ជាយកាសររ 
ក រេ រសា ចាក់ រា ាច់ជាំង    ារ់ថាក់យកាសរិ ត្ំង   ាក់រា ាភាក់វាក់រត្  ម ខ្ំង)។ 

ជនណារកើរកនុង  ក្រកូេជាកាសក្រ   
អ្នកខាសរ់សមាបរតិ  រហើយក្ ថ្ាាធំ 
ចង់ នជារសតច  រសាយរាជាយសតុកសតមភ  
រហរ រនាះនឹងនាំ  ឱាយ េ់វិនាស។ 

 ឯររ   បរាភរវ      រោរក   បណឌរិត្     សមរវកខយិ 
 អ្ យិទសាសនសមាបរនា្ា   ស  រោក ំ    ភជររ      សវិ។ំ 

ជនជាបណឌិរ  គំនិរក្បរសើ    
 នរឃើញ ំរណើ   ថ្នរហរ វិនាស 
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 េ់សរវកនុងរោ កសននិវាស4    

រគចពីវិនាស   គប់ កចរក្មើន។ 
                    (បរាភវស រត ំន ិឋរិ)ំ។ 
              (  ាក់រា ាភាក់វាក់ស ទធត្ំង និរងិត្ំង)។ 
            ( ចប់ ប រាភ វសូ ក្រ )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4  រោកសននវិាស អានថារោកៈសននវិាស (រយើងស រស ថា រោកសននវិាស រទើបក្រមឹក្រវូរៅត្ម
វចនាន ក្កមចខម រយើង  បសស់រមេចក្ពះសងាឃរាជ រជារញ្ញារណា ជនួ ណារ)  

សមូបញ្ជាក ់ ៖ ពាកាយ េ ី នងិពាកាយស រស ជាសក្ាយចខម  ពាកាយ េថីា ម រោកឱាយអានថា មៈ 
សក្ាយចខម  ាក ់ (ឧទាហ ណថ៍ា ៖ សាពានចក្ពកត្ាក)់ ពាកាយរនះរពេច េស រស សក្ាយមកជា
ភាសាចខម រ ៀងព ិកកនងុកា ស រស  បរញ្ចញសរំ ងក្រវូត្មពាកាយ េ ី បនេិច ចូរនះអ្នកសិកាា
ទាងំឡាយគ ួរឈវងយេរ់ោយខៃនួឯងបចនថមរទៀរត្មកា គ ួ។ 
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២. សតជោះខ្្ុំោង 
 ររជះខ្ុំសាង   សមែិរសាអាង     ឱនកាយវាចា 
 សូមស ខស ភាព    ួចពីទ កាខា   ឆ្ៃង េ់រក្រើយមហា 
       រពាេគ៉ឺនិពាវាន។ 
 ក្គប់ជាន់ក្គបជ់ារិ  ក ំឱាយខ្ុំោ្ារ    ពីសីេនិងទាន 
 គំនិរខ្ុំរកើរ         កំរណើរខ្ុំាន  មគគអេជាសាពាន 
      េ់ឋានថ្ងៃថា្ា។ 

 ខ្ុំជូនក សេ(5)   ចំរពាះរៅ េ់      ាត្បិត្ 

 គ ណក្គូឧ-   បជាាយចា ាយ     គ ណញារកា 
     ក្ ំពី សនាដាន។ 

 
(5) សពទរែ៊ីមថា (ខ្ ុំេូនមរគ្ ល) ចុំណ្ ចរនះឆ្ាងត្វមកា ស៊ិការ ៊ីញថាម៊ិនត្ែឹមត្ែូវរ  រឺថាម៊ិន
អាចេូន មរគ្ល រោលរឺត្ពះន៊ិោា នបានរ រប៊ីបានរមឺានដែខាួនរយ៊ីងរ រ ៊ីបជ្ជពងឹខាួនឯងបាន 
សមែូចព  ធភាស៊ិែថា “អត្វា  ហ៊ិ អែារនា នារថា រកា ហ៊ិ នារថា បរោ ស៊ិោ អែានា ហ៊ិ ស  រនេន 
នាថុំ លភែ៊ិ   លាភុំ” ខាួនជ្ជ ៊ីពងឹ បស់ខាួន អនកែទ ណា នឹងជ្ជ ៊ីពឹង បស់ខាួនរក៊ីែ, រត្ោះប រគល
អនកមានខាួនហាកឹហាែ់លអរហ៊ីយ  ដមងបាននូវ ៊ីពងឹដែលររបានរោយកត្ម។ ត្បស៊ិនរប៊ីេូនមរគ
្លបានដមនរមាលះសមត្ពះព  ធជ្ជមាា ស់ត្ពះអងគម៊ិនសដមេងធ្ម៌ឱ្យសែារោកខុំត្បឹងរធ្ា៊ីប ណ្យជ្ជ ៊ី
ពឹង បស់ខាួនរនាះរ  ែូចរនះេូនមរគ្ លម៊ិនបានរ  រប៊ីេូនប ណ្យក សល រ ៊ីបបាន រហែ រនះអនក
សូធ្យទុំងឡាយរ ួដក។ (ធ្មមប ែឋកថា ភារ ៊ី៦  ុំព ័២៣)។ 

 



សណំាងជវីតិ                   

-111- 

 

រោយក្ពះក្គូរោសាន  ័កខម នី  ហូយ សណំាង 

 ជី ូនជីត្            ស់រៅកេីណា        រោកាចាស់ចចកឋាន 
 ខ្ុំជូនប ណាយអេ   ក សេរងេើងថាកាន   សូមស ខរកាសមកាានេ 
      េ់ឋានអ រទ កខ។ 
 ខ្ុំសូមសចាចា         រកើរជារណិាៗ សូមឱាយ នស ខ 
 សូមានបញ្ញា     ភៃ៉ឺថា្ារាះម រ     ួចអ រពីទ កខ 
                                  េ់នពិាវានរហាង។ 

៣. សតជោះប្បាបំ្បការ 
(ជាក្ពះរាជនិពនធ បស់សរមេចក្ពះធមមេិខ ោស់ ឡាយ សរមេចក្ពះសងាឃ

នាយក ងទី១ ថ្នក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា) 
 រោយសីេររជា  រយើងខ្ុំក្គប់គ្្ា 
  កាាឥរឆ្គង   ក្បក្ពឹរតស ច ិរ 
 ក្កមក្កឹរាយឥរហមង  ពួកា ជួជង 
     ក្ទ សេសីេចាញ់សីេ។ 
  ីគ ណររជះ  ចម៉ែឪឬចាស់ 
 ក ំឱាយមនទិេ   មិនហា ានក្បាង 
 រគ្ ពឥរខចិេ  ពួកា ពួកទមិ  
     ក្ទ សេគ ណចាញ់គ ណ។ 
 បញ្ញាររជា   ឧរតមមហិា 
 ក្បរសើ រេើសេន ់  បញ្ញា  មី 
 រក្ៅថ្ក្កអ្ននេ  ទ បាបញ្ញវនត 
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        ចាញ់ស បរញ្ញា។ 
  ីប ញ្ញររជា   អេប ណាយមហិា 
 ក្បរសើ ឥរងនូ   ច េរយើង នសាង 
 ទ កកនុងមរនា  អ្ករបាបុរញ្ញា 
              ចាញ់ប ញ្ញររជា។ 
  ីធមមររជះ   ក្បរសើ ខ្្ាំងណាស់ 
 ឧរតមថ្ងៃថ្ាា   ក្ ំបីម ៉ឺនបួនពាន ់
 ធមមកខនធរនាះណា  ជនឥរធាមា 
                ចាញ់ររជះធម៌។ 
 ររជះខ្ុំសាង  សមែិរសាអាង 
 ទាំងក្ ំបវ    សូមអ្នកានគ ណ 
 ញារិក្ ំពី រ  អ រចាកកេីក្ក 
  សមាបូ សបាាយ។ 
 ពួកសក្រូវា   កនុងទាវា រក្ៅទាវា  
 ក ំរធវើអ្នេរាយ  ចូ ក្ សរចញរៅ 
 ក ំរៅរ ៀងអាយ  រចៀសរចញឱាយឆងាញ 
  អ្រសសរត្។ 
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៤. ពាកយសមូ្ប្បាថាន  
ខ្ុំសូមក្ ថា្ា         បេឹងអ្ស់រទវត្   រសា សសួគ៌ឋាន 
រោកករ់សា្ាេ់    រោយទិពវវិញ្ញាណ  ខ្ុំក្បរិសាឋាន 
        ចំរពាះក្ពះអ្ងគ។ 
ខ្ុំរធវើប ណាយទាន    រធវើសីេប៉ែ នាមាន      ចិរតខ្ុំរសាមាះក្រង់ 
ចំរពាះក្ពះព ទធ     ក្ពះធម៌ក្ពះសងាឃ    រទវត្ក្គប់អ្ងគ 
                         ជួយជាសាកាសី។ 
ជារិរនះរៅម ខ    ក ំឱាយានទ កខ        សូមស ខសួសេី 
បចចុបាបននទាន់ក្ពះ   សិអា ាយរមក្រយី៍      អ រពីរោកិយ 
            េ់ប រោកនាយ។ 
ក សេរូចធំ         ខ្ុំសាងសនាសំ      អេប ណាយទាំងឡាយ 
សូមនំាវិញ្ញាណ      រៅប រោកនាយ    រចៀសចាកអ្ យ 
                         ន កទាំង៤។ 
ក ំឱាយរឃើញយេ់     កមមអ្ក សេ           ក ំ ិរ េ់ខៃួន 
សូមឱាយ ួចអ រ         េរ់សាបសូនាយ        ប ណាយទានជួយជូន 
                         ឱាយ នសរក្មច។ 
 ូចកេីក្ ថា្ា          ចិរតខ្ុកំ្ជះថា្ា           ចងចាំមិនរភៃច 
កសាងសីេទាន   រទាះរក្ចើនឬរិច       ឱាយ នសរក្មច 
                          េ់នពិាវានរហាង។ 



សណំាងជវីតិ                   

-114- 

 

រោយក្ពះក្គូរោសាន  ័កខម នី  ហូយ សណំាង 

៥. សម្ត្តត ផរណំ 
  រនរតយរររជន     ករាពាជ  ឋវាសរិនា 
 វ ឌាឍឹវិ   ហឹ    បរបាានេ ុ   សនេិភាវញ្ចនាញ្ញថា 

(រាក់ត្ក់ណារ់ត្ក់យក់រររជនាក់ 
កាំរពាជាក់  ឋថាក់វាសិរណាវ ធធឹងវិ   ហឹ   ាប់រ  ានរ  

សាន់រិភាវ័ញ្ញចាក់នាញាញាកថ់ា)។ 
 ចក្បថា ៖ រោយររជះ ថ្នក្ពះ រនក្រ័យ សូមជនាន ជន ទាំងឡាយ
អ្នករៅកនុងកមពុជ  ឋ  េ់នូវកា េូរោស់ចរក្មើន និងសនេិភាពក ំបីោ្ារកា្ាយ
រៅ ជាក្បកា  ថ្ទរ ើយ។ 

៦. ធម្៌ជូនពរ 
 សូមឱាយអ្នកាចាស់ទាន ច េអ្នកានចិរតក្ជះថា្ារធវើប ណាយថ្ងៃរនះណា 
សូមរទពាដារោកឱាយជ័យ ឱាយ នស ខចរក្មើន អាយ រកើនរ ៀងរាេ់ថ្ងៃ រទវត្
ទិសក្ ំបី សូមរោកជួយចង កាា ឱាយ នស ខទាងំបីស ខរោកិយ ស ខរទពាដា 
ស ខមួយយ ាងអ្សាចា ាយ គ៉ឺស ខមហាក្ពះនិពាវាន។ 

៧. ផាយសម្ត្តត ធម្៌ដលស់តាកនងុទ្ិសទាងំដប់ 
 ពួកសរវទំាងអ្ស់ កនុងទិសបូព៌ ទិសអារគនយ៍ និងទកាសិណ ទិសនិ រី ទិស
បសចិម ទិសពាយពាយ ទិសឧរត  ទិសឦសាន ទិសខ្ងរក្កាម ទិសខ្ងរេើ។ 
 សូមឱាយជាសរវមិនានរពៀ នងឹគ្្ាសូមឱាយ នចររសចកេីស ខជានិ នេ ៍រៅ ។ 
ពួកសរវទំាងអ្ស់សូមក ំានរពៀ នឹងគ្្ា សូមឱាយ នចរ រសចកេីស ខ ឱាយក្ ស
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ចាកទ កខ ក ំពាា ទគ្្ាក ំានរសចកេីក្ពួយចំចបង សូមឱាយានអាយ ចវង ក ឱំាយាន
ររាគសូមឱាយសរក្មចរោយសមាបរតទិាំងឡាយ    សមូ កាានូវខៃួន   ឱាយជាស ខ 
ររ ៀងរៅ។ 
 សូមសរវទាំងពួងច េកំព ង េ់រហើយនូវរសចកេីទ កខ សូមឱាយជាសរវ
 រ់រសចកេីទ កខរៅ ច េកំព ង េ់នូវភ័យសូមឱាយជាសរវ រ់ភ័យរៅ ច េ
កំព ង េ់នូវរសចកេីរសាកសូមឱាយជាសរវ រ់រសចកេី រសាករៅរហាង។ 

៨. ធម្៌ឧទ្ទសិទាន 
 ឥទ ំ រនា  (ទាន)ំ ញារនី ំ រហារ  
 ស ខិត្  រហានត ុ ញាររយ។ 
(អ ៊ិទាំងរនា ទាណាំង ញារីណាំង រហារ  ស ខិត្ រហានរ ញាត្ក់រយ)។ 
 អេទានរយើងទាំងឡាយ សូមអាសពវអាាយ េ់ញារិមិរត 
 រៅរកើរទីឆងាយជិរ  ានវិបរតិយ ាងណាកេី។ 
 សូម ន ួច រោះ   ចាកទ កខរទាសរក្គ្ះចថ្ក្ង 
 សូមឱាយ នស ខរ ៀងរាស់ថ្ងៃ     សម ូចកេឧីទទិសរហាង។ 
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៩. អងគរបសស់លី៥ 
 អ្ងគសីេក្ ំ  ក្ពះព ទធក្ទង់ផ្ដាំ 
 រធវើចិរតឱាយសាអារ  ទីមួយរៅថា 
  ណារិ រ  ហាមោរ់ោច់ខ្រ 
           ក ំសា្ាប់សរវ។  
 ទីពី អ្ទិនា្ា   រយើងទាំងអ្ស់គ្្ា 
 ក្រូវរចះអា ការ់  ក ំេួចក្ទពាយរគ 
 ឱាយក្ប ងក្បយរន  ចក្កងានវិបរតិ 
          ិរ េខ់ៃួនរយើង។ 
 ទីបីការម   ទាំងរយើងទំាងរគ 
 ក ំចជងចរចើង  ក្បពនធបេីរគ 
 ទាបរថាកឥររងេើង  ក្រូវេះរវៀ រ ើង 
              ក យំកខៃួនរបៀរ។ 
 ទីបួនម សា   ក្ពះព ទធផ្ដាំថា 
 ធម៌ម សាវាទ  ក ំភូរក ហក 
 ក្បវ័ញ្ចមិរតញារិ  រធវើឱាយរឃៃៀងោ្ារ 
  អ្ស់ក្ទពាយសមាបរតិ។ 
 ទីក្ ំស រា   ច ងរក្កាយហាមថា 
 ឱាយក្ប ងក្បយរន  ក ំរសពស រា 
 រម ័យវិបរតិ   ក្រូវខំ  ះខ្រ ់
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   កាាសីេក្ ំ។ 
 របើរយើង កាា  សីេក្ ំជាប់ណា 
 រនាះក្រូវចងចាំ  ថារយើងសា្ាប់រៅ 
 មិនចមនសាំញុំុំា  អ្នកជាប់សីេក្  ំ
  រៅកាន់ឋានសួគ៌។ 
 របើមិនទាន់សា្ាប់  ទំនាយទាយក្ ប់ 
 ថារយើងនិងចួប  ក្ពះ ទធមមិក 
 ានប ណាយសរនាធា  ក្ជករក្កាមមៃប់រពាធិ 
   ួចអ រចាកទ កខ។ 
  ូរចនះក្រូវចរ  រកមងចាស់ជារិចខម  
 របើចង់ នស ខ   កាាសីេក្  ំ
 នាំរយើងរៅម ខ  សាថានសួគ៌សាថានស ខ 
  របើកទាវា ចាំរយើង។ 
 បិទទាវា អ្ យ  មិនឱាយរយើងរឃើញ 
 រភៃើងអ្វចី   ន ករនាះរហាង។៚ 
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១០. ធម្៌សប្មាប់សធូយឧទ្ទិសផល 
សូមឱាយអ្នកទាងំឡាយ ស ខសបាាយទាំងអ្ស់គ្្ា 
ក ំឱាយានររាគ្  ក្ពមទាំងញារសិាច់សនាដាន។ 
ចូ ខំក្បឹងក្បក្ពរឹត  សាងស ច ិរធម៌ឱាយ ន 
សពវថ្ងៃសាសនាាន ខំរធវើទានសីេភាវនា។  
រកើរមកកនុងរោកិយ ទាំងក្ប សក្សីានវាសនា 
ខំក្បឹងរ ៀនធមអ៌ាង៌        ទាន់សាសនាក្ពះក្ទង់ញាណ 
 ាបិររយើងមិន ឹងអៃូវ  នឹងរ ើ រៅកាន់និពាវាន 
ជាទីស ខរកាសមកាានេ  េះបង់ នចាកមនទិេ។ 
ជាធម៌ក្បថ្ពពិរ  វិរសសពិររនាះឯងណា 
ការ់បង់នូវអ្វជិាជា  គ៉ឺបណាដាញកិរេសរហាង។ 

១១. បតតទិានគាថា (យ ំកិញ្េ )ិ 
 ព ទធសាសនិកជន ច េ នរធវើក សេណាមួយ ួចរហើយរបើានក្ ថា្ា   
នឹងឱាយចរក្មើនអោនិសងាសប ណាយ េ់ខៃួន ៏រក្ចើនរ ើងរទៀររនាះ គបាបីឧទទិស
អាាយអេថ្នក សេរនាះ  េ់សរវទាំងឡាយរោយ ក សេចិរតជាប ញ្ញ
កិ ិយវរថុ១០យ ាងច េរៅថា បរតិទាន គ៉ឺកិ ិយឱាយនូវចំចណកប ណាយ េ់អ្នក
 ថ្ទរោយ បរេិទានគ្ថា ូរចនះថា ៖ 
 យំ កិញ្ច ិក សេកមមំ  ករតពវ ំក ិយិំ មម 
ការយន វាចាមនសា  រទិរស ស គរ ំករ។ំ 
រយ សត្តា សញ្ញិរនា អ្រថ ិ       រយ ច សត្តា អ្សញ្ញរិនា 
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ករ ំប ញ្ញអេ ំមយែំ   សរពវ ភាគ ីភវនេ ុររ។  
រយ រ ំករ ំស វទិរិំ   ទនិន ំប ញ្ញអេ ំមយ 
រយ ច ររថ ន ជាននេ ិ  រទវា គនេវុំា នរិវទយ ។ំ 
សរពវ រោកមែ ិរយ សត្តា  ជវីនាដាហា រហរ កា 
មន ញ្ញ ំរភាជន ំសរពវ        េភនេ ុមម រចរសារ។ិ 
(យុាំង កិញចិ ក សាក់ឡាក់កាំាុាំង ការ់ត្ប់ពាំង កិ ិយុាំង ាក់ាក់ ការយនាក់ 
វាចា ាក់នាក់សា រិទាក់រស ស គ្ក់ត្ំង កាក់ត្ំង រយ សារ់ត្ សាញ់ញិរណា 
អារ់ងិរយ ចាក់សារ់ត្ អាក់សាញ់ញិរណា កាក់ត្ំង ប៉ែ ញញាក់ផ្ក់ឡាំង ថ្ម៉ែហាំង 
សាប់រព ភាគី ភាក់វ័នរ  ររ  រយ  តំ្ង  កាក់ត្ំង ស វិទិត្ំង  ទិនណាំង  ប៉ែ ញញាក់  
ផ្ក់ឡំាង ាក់យ រយ ចាក់ ត្រ់ថាក់ នាក់ជាណន់រិ រទវា គ្ន់ត្វា និរវទាក់យ ង 
សាប់រព រោកាំមែិរយ សារ់ត្ ជីវ័នត្ហារាក់រហ រ កា    ាក់ន ញញុំុំាង   រភាជាក់
ណាំង    សាប់រព ោក់ភាន់រ  ាក់ាក់ រចត្ក់សារិ)។  
ចក្បថា ៖ យំ កញិ្ច ិក សេកមម ំករតពវ ំក ិយិំ មម អ្ំរពើជាក សេឯណាមួយ ច េ
ខ្ុំគបាបីរធវើ 

ការយន វាចាមនសា រោយទាវា ទាំង៣ គ៉ឺកាយ វាចា ចិរត អ្ំរពើជា
ក សេទាំងអ្ស់រនាះ ច េខ្ុំ នរធវើរហើយជាក សេអាចនឹងនាំឱាយរកើរ កនុង
ឋាន ថ្ក្រក្រិងាសសួគ៌ ន 

រយ សត្តា សញ្ញិរនា អ្រថិ សរវទំាងឡាយឯណា គ៉ឺមន សាស ឬរទវត្ 
ឬក្ពហម ច េជាសរវានសញ្ញាកេី 

រយ ច សត្តា អ្សញ្ញរិនា សរវទាំងឡាយឯណាជាអ្សញ្ញីសរវ គ៉ឺសរវ
ច េឥរសញ្ញាកេី 
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ករ ំប ញ្ញអេ ំមយែំ សរពវ ភាគ ីភវនេ ុររ សរវទាំងឡាយទាំងអ្ស់រនាះ 
ចូ ឱាយ ននូវចំចណកអេថ្នប ណាយ រហើយចូ រសាយនូវអេថ្នប ណាយ ច េ
ខ្ុំ នរធវើរហើយ  នឧទទិសអាាយឱាយរៅរនះច ះ 

រយ រ ំករ ំស វទិរិ ំទនិន ំប ញ្ញអេ ំមយ ប ណាយច េខ្ុំ នរធវើរហើយ
រនាះរបើសរវទំាងឡាយឯណា  ន ឹង ចាាស់រហើយ សរវទំាងឡាយរនាះ ចូ 
ឱាយ នរសាយនូវអេថ្នប ណាយ ច េខ្ុំ នឧទទិសឱាយរៅរនាះច ះ 

រយ ច ររថ ន ជាននេិ មាា ាងរទៀរ បណាដាអ្ស់សរវទាំងរនាះ របើសរវ
ទាំងឡាយឯណា មិន ន ឹងនូវអេថ្ន ប ណាយ ច េខ្ុ ំនរធវើរហើយរនាះ 

រទវា គនេវុំា នរិវទ យ ំ សូមរទវត្ទាំងឡាយ អ្រញ្ជើញរៅឱាយ ំណឹង េ់
សរវទំាងឡាយរនាះ ឱាយ ន ឹងអងថា  ជនឯរនាះរគ នរធវើប ណាយរហើយ 
រគឧទទិសអាាយប ណាយរនាះ មក េអ់្នកទាំងឡាយ អ្នកទាំងឡាយចូ  
អ្ន រាទនារក្រកអ្  នឹងប ណាយរគរនាះច ះ 

សរពវ រោកមែ ិរយ សត្តា ជវីនាដាហា រហរ កា សរវទំាងឡាយឯណាកនុង
រោកទាំងអ្ស់ ច េអាក្ស័យនូវ អាហា រហើយ សរ់ៅ 

មន ញ្ញ ំ រភាជន ំសរពវ េភនេ ុមម រចរសារិ សរវទំាងឡាយទំាងអ្ស់
រនាះ ចូ ឱាយ ននូវរភាជនជាទីគ្ប់ចិរតច េសរក្មចរោយប ញ្ញឫទធិ ត្មចិរត
ថ្នខ្ុំឧទទិសអាាយរៅឱាយរនះច ះ។ 

(បញ្ជាក់ ៖ ធម៌ បរតទិានគ្ថា ឬ យ ំ កញិ្ចិ រនះានសចមេងរៅកនងុ 
ស រតនតប ិករេខ៧២ទពំ័ ទី៩ េ់ទពំ័ ទ១ី០ ជាព ទធឱវាទច េក្ពះព ទធអ្ងគ ក្ទង់
សចមេង មិនចមនជាធម៌ បស់រោកអ្នកក្ ជណ្ាមយួចរងឬនិពនធរនាះរទ) ៕ 
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១២. យ ំកិញ្េ  ិខប្បកាពយ 
 កមមជាក សេឯណា  ច េជាកា ឥររៅហមង 
 រយើងខ្ុំ នកសាង  រោយទាវា កាយវាចាចិរតពិរ។ 
 ក សេទាំងអ្ស់រនាះ  អាចជួយរោះជួយបងខិរ 
 នាំសរវឱាយជាប់ចិរត   សថិររៅនាឋានឧរតម។ 
 សរវណាានសញ្ញា  គ៉ឺរទពាដាមន សាសឬក្ពហម 
 ច េានសកេិរូចធ ំ  ក្ពមទាំងសរវឥរសញ្ញា។ 
 សូម នចំចណកប ណាយ  ច េជាគ ណេែថ្ងៃថា្ា 
 រយើងខ្ុំ ន ចនា   ចារ់ចចងកា ក សេហនឹង។ 
 មាា ាងរទៀរសរវឯណា  ឆងាយអ្សាចា ាយព ំ ន ឹង 
 សូមរទពាដារៅបេឹង   ឱាយ ំណឹងយ ាងរនះថា។ 
 ន ជនរៅឯរណាះ  ក្សីឬក្ប ស នក្ជះថា្ា 
 កសាងប ញ្ញកិ ិយ   វរថុជាអៃូវរឆ្ើរឆយ។ 
 រហើយរគឧទទិសអេ  ឱាយ ន េ់អ្នកទាំងឡាយ 
 ចូ ានចិរតក្សស់ក្សាយ  បនទន់កាយទទួេយក។ 
 សរវរោកទំាងអ្ស់រនាះ         ច េ ន ស់ររ ៀងមក 
 សូមឱាយ នប រិភាគ  នូវអាហា រទើប ស់ ន។ 
 សរវទំាងអ្ស់រនាះណា   នស ខ្សពវក្គប់ក្ ណ 
 អាហា យ ាងចំណាន  សូមឱាយ នក ំខ្នរ ើយ។ 
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១៣. យ ំកញិ្េ  ិខប្បកាពយម្ួយខបបសទ្ៀត 
 ប ណាយច េខ្ុំ នរធវើរហើយ ក្ពះគ ណរអ្ើយខ្ុំសចាចា 
 ឧទទិសអេរនះណា  ជូនាត្បិត្ខ្ុំ។ 
 ជី ូននិងជីត្   ក្គូអាចា ាយទាំងរូចធំ 
 ញារិមិក្រក្គបន់ិគម  មកចួបជ ំទទួេអេ។ 
 ច េកូនរៅ នរធវើ  នូវអ្ំរពើជាក សេ 
 សូមទានឱាយ ន េ់  រទាះមណឌេឆងាយយ ាងណា។ 
 ក សេទាំងអ្ស់ហនឹង  សូមទីពឹងរេើរទវត្ 
 សូមានចិរតរមត្តា   នាំអោទាំងអ្ស់រនះ។ 
 រៅជូនឱាយខ្ុំអង    ូចបំណងក ំបីរធវស 
 កូនរៅនូវឯន ៎ះ   មិនក្បចហសបញ្ជូនមក។ 
 សូមានចិរត ីករាយ  រោយសបាាយទទួេយក 
 កូនរៅ នថ្េេក  បញ្ជូនមករោករាេ់គ្្ា។ 
 រ ើមាបីរសាយអេទាន  ទទួេ ននូវស ខជា 
 កូនរៅទាំងអ្ស់គ្្ា  សូមបូជាជូនរៅរហាង។៚ 
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១៤. បតតទិានគាថា (យសទ្វត្ត) 
យ  រទវត្  សនេ ិវហិា វាសនិ ី ងរូប  ឃរ  រពាធិឃរ  រហ ឹ  រហ ឹ ត្ 

 ធមមទារនន  ភវនេ ុ  បជូតិ្   រសារថ ឹ កររារនេធ 
(យរទវាក់ត្ សាន់រិ វិហារាក់វាសិនី  ងូរប៉ែោក់រ   រពាធិោក់រ   ត្ក់ហឹង 
 ត្ក់ហឹង ត្ ធ័មាក់ទារននាក់ ភាក់វ័នរ  ប៉ែូជិត្ រសារងឹង កាក់  ររា ានររធាក់)  

វហិា មណឌរេ រងរា ច មជាា នវកា ច ភកិខរវា សារាមិកា ទានបរ ី 
ឧ សកា គ្ា ច រទសា  នគិា  ច  ឥសាសរា   សបាាណភតូ្  

(វិហារាក់ា ាន់ឌាក់រ    រងរា ា  ចាក់  ា ាច់រឈៀ  នាក់វាក់កា  ចាក់ ភិកខ្ក់រវា សារា ា
មិកាទានាក់  ាក់រី ឧ  ាសាក់កា គ្ា ចាក់  រទសា និគ្ក់ា ចាក់ អ្សិសាក់រា ា សាប់
  ាណាក់ភូត្) 

ស ខិត្   ភវនេ ុ  ររ   ជោព ជា    រយប ិ   ច  អ្ណឌសមភវា សរំស     
ទជាត្  អ្ង រវា  ប រកិា នយិាានកិ ំ ធមមវ  ំ ប ចិច  ររ 

(ស ខិត្ ភាក់វ័នរ  ររ ជាក់ោព ជារយប ិ ចាក់អាន់ឌាក់សាំភាក់វា សាំងរសទាក់ជាត្ 
អាក់ថាក់ រវា   ាក់  ារិកា    ថ្នយនិកាំង ធ័ម  ាក់វាក់រាុាំង   ាក់ ិចចាក់ ររ) 

សរពវប ិ ទ កខសាស  កររានេ ុ  សខំយំ។  ឋារ  ច ិ ំ សរ ំ  ធរាមា  ធមមធរា ច  
ប គគោ  សរងាោ  រហារ   សមរគ្្ា  វ  អ្ត្ថាយ  ច  

(សាប់រពប ិ ទ កខ្ស់សាក់ កាក់ររានរ  សាំងខ្ក់យុាំង ថារ  ចិរាុាំង សាក់ត្ំង ធ័មរា 
ធ័មាក់ធាក់រា ចាក់ ប៉ែ កគ្ក់ោ សាំងរោ រហារ  សាក់ាក់រគ្ វាក់ អារ់ថាយកាស 
ចាក់) 
  ហតិ្យ   ច   អ្រមែ    កខរ    សទធរាមា   សរពវប ិ  ធមមចា រិនា   វ ឌាឍ ឹ 

សមាាប រណយាាម ធាមា យិបាបរវទរិរ។ 
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(ហិត្យកាស ចាក់ អាំាក់រហ  ៈខ្ក់រ  សារ់ធ័មរា សាប់រពប ិ  
ធ័មាក់ចា ិរណា វ ធធឹង សាំ  ាប៉ែ ថ្ណយ ាាក់ ធ័មា ិយ ាប់  ាក់រវទិររ)។ 
     ចក្បថា ៖ យ រទវត្  សនេ ិ វហិា វាសនិ ី ងូរប  ឃរ  រពាធិឃរ  រហ ឹរហឹ  
រទវត្ទាំងឡាយឯណាានក្បក្ករីរៅកនុងទីវរត ជាទីរៅថ្នសងាឃឰ ៏រខឿន
ក្ពះសងូប ឰ រ៏ខឿនក្ពះរពាធិក្ពឹកាសកនងុទរីនាះៗ    ត្  ធមមទារនន   ភវនេ ុ   បជូតិ្  
រទវត្ទំាងឡាយរនាះ ជាប គគេគ៉ឺរយើងទំាងឡាយ បូជារហើយរោយធមម-
ទាន រសារថ ឹកររារនេធ វហិា មណឌរេ ចូ រធវើនូវសួសេីកនុងមណឌេថ្នវរត ជាទីរៅ
ថ្នសងាឃរនះ រងរា ច មជាា នវកា ច ភកិខរវា ភិកខុទាងំឡាយជារង ៈកេីជា
កណាដាេកេី  រទើបនឹងបួសកេី សារាមិកា   ទានបរ ី   ឧ សកា ឧ សក  និង 
ឧ សិកាទំាងឡាយ ច េជាាចាស់ថ្នទាន ក្ពមទាំងអារាមិកជនគ៉ឺរញាមវរតកេ ី
គ្ា ច រទសា នគិា ច ឥសាសរា ជនទាំងឡាយ ច េជាអ្នកក្ស កកេី ជាអ្នក
ក្បរទសកេីជាអ្នកនិគមកេីច េជាឥសាស ៈជាធំកេី សបាាណភតូ្ ស ខតិ្ ភវនេ ុររ    
សរវទំាងឡាយរនាះៗ   ចូ ឱាយ ន េ់នវូរសចកេីស ខ  ជោព ជា  រយប ិ ច  
អ្ណឌសមភវា  សំរសទជាត្  អ្ង រវា  ប រកិា មួយវិញរទៀរ សរវ
ទាំងឡាយឯណាច េជាជោព ជៈកំរណើរកេី ច េជាអ្ណឌជៈកំរណើរកេី 
ច េជាសំរសទជៈកំរណើរកេី ច េជាឧប រិកៈកំរណើរកេី និយាានកិ ំធមមវ  ំ
ប ចិច ររ សរពវប ិទ កខសាស កររានេ ុសខំយំ សរវទំាងឡាយទំាងអ្ស់រនាះកាេ
របើ នអាក្ស័យនូវធម៌ ៏ក្បរសើ ជានិយាានិកធម ៌ រហើយចូ រធវើនូវធម៌ជារក្គឿង
អ្ស់រៅថ្នទ កខច ះ  ឋារ   ច ិ ំ    សរ ំធរាមា សូមឱាយធម៌ បស់សបាបុ សទាងំឡាយ
សថរិរៅអ្ស់កាេយូ អ្ចងវងរៅ ធមមធរា ច ប គគោ ប គគេអ្នកក្ទក្ទង់នូវធម៌
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ទាំងឡាយ (ចូ សថិររៅអ្ស់កាេយូ អ្ចងវងររៅ) សរងាោ រហារ  សមរគ្្ា វ 
សូមក្ពះសងាឃក្ពមរក្ពៀងគ្្ា អ្ត្ថាយ ច ហតិ្យ ច រ ើមាបីរសចកេីចរក្មើនអង
រ ើមាបរីសចកេសីរក្មចអេក្បរយជន៍អង  អ្រមែ  កខរ  សទធរាមា សរពវប ិធមមចា ិរនា  
សូមក្ពះសទធមម កាានូវរយើងទាំងឡាយ  សូម កាានូវអ្នកច េក្បក្ពឹរតធម៌
ទាំងឡាយទាំងអ្ស់អង  វ ឌាឍឹ  សមាាប រណយាាម  ធាមា យិបាបរវទរិរ  សូម
ឱាយរយើងទាំងឡាយ  ន េ់នូវរសចកេីចរក្មើនកនុងធម៌ ច េក្ពះអ្ ិយ
ទាំងឡាយរោកសចមេងរហើយ។ 
 
(ធមខ៌្ងរេើរនះសក្ាបស់ធូាយកនងុកាេចបធ់ម៌រទសនា ឬសធូាយធមណ៌ាមយួ

ចប់រហើយ មនិចមនសក្ាបស់ធូាយចរកនងុវរតរនាះរទសមូក្ជាប) ។ 
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១៥. យសទ្វត្ត  
(ចក្បជាកាពាយ) 

  រយើងខ្ុំទាំងអ្ស់គ្្ា  សូមបូជានូវធមមទាន 
  េ់រទវត្ច េាន  រៅទីឋានវរតរនះកេី។ 
 នារខឿនក្ពះសេូប   ឬរៅនារខឿនរចរិយ 
 សូមានចិរតរមក្រ ី  រធវើទឹក ីទីវរតរនះ។ 
 សូមឱាយស ខសួសេី   ទ កខរសាកអ្វីក ំានរសាះ 
 មាា ាងរទៀរសងាឃទាំងអ្ស់ ច េានអនួសរង ៈ។ 
 ឬក៏ជាមជាឈិម   ឬរៅក្រឹមជានវៈ 
 ឬក៏ឧ សក   ឧ សិកាជាាចាស់ទាន។ 
 ក្ពមទាំងអ្នកនិគម  ឬអ្នកធំអ្មាាេាណ 
 ក្គប់ក្ស កក្បរទសឋាន  សូមឱាយ នស ខឯកអ្គាឃ។ 
 មាា ាងរទៀរសរវឯណា  ច េរកើរជាជេមពុជៈ 
 ឬក៏អ្ណឌជៈ   សំរសទជៈកំរណើរកេី។ 
 ឬក៏ឧប រិកៈ   ក្គប់ៗថា្ាក់ជនរោកិយ 
 រោយអ្ំណាចរសចកេី  ធម៌ េីថ្ងៃបវ ។ 
 ក ំឱាយានទ កខរសាក  កេីវិរយគ សំសា ច  
 មាា ាងរទៀរសូមក្ពះធម៌  ថ្ងៃបវ សថិររៅចវង។ 
 និងអ្នករចះធមមៈ   សូមតំ្ងនូវយូ អ្ចងវង 
 និងសូមអ្ស់គចមេង  សងាឃម ៉ឺនចសនសាមគគីធម៌។ 
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 រ ើមាបីក្បរយជន៍រក្ចើន  និងចរក្មើនក សេធម៌ 
 រហើយសូមក្ពះសទធមម  ជួយគ្ំក្ទរយើងក្គប់គ្្ា។ 
 រហើយសូមអ្ស់រយើងខ្ុំ  រចះចាំក្គប់កងធាមា 
 ច េអ្ងគក្ពះភគវា  ក្ទង់រទសនាទ ករហើយរហាង។ 

១៦. ថាា យបងគំប្ពោះរតនប្ត័យ 
 វរថុគ៉ឺប គគេ            គបាបី េ់ថាវាយបូជា 
    ថ្ក្កចេងវរថុណា   យ ាងក្បរសើ ជាងថ្ក្ករពក 
    ខ្ុំ នត្ក់ចរងកាយ  បងគំថាវាយចិរតក្រង់រក្រក 
     រនក្រ័យបីជាឯក  កនុងទីរនះសូមក សេ 
    អេប ណាយជួយកាចារ់  ឧបទទវក ំ ិរ េ ់
    ចថ្ក្ងសូមក ំយេ់   ចូ ក ំឱាយបរងេើរាន 
     េ់ខៃួនរយើងខ្ុំណា  ត្ំងសចាចាជាក្បធាន 
    ចំចណកអេប ណាយាន សូមសរក្មចនិពាវានរហាង។ 
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១៧. អាីខដលគួរ...គមឺាន៣០ប្បការ 
១. អ្វីច េគួ ពាាយម...  គ៉ឺកា សិកាា 
២. អ្វីច េគួ ក្ ថ្ាា...  គ៉ឺក្ពះនិពាវាន 
៣. អ្វីច េគួ ាន...  គ៉ឺសរិបញ្ញា 
៤. អ្វីច េគួ ក្រូវកា ...  គ៉ឺកេាាណមិរត 
៥. អ្វីច េគួ ក្បក្ពឹរត...  គ៉ឺកា  កាាចិរត 
៦. អ្វីច េគួ បិទ...   គ៉ឺអ្ក សេមូេ 
៧. អ្វីច េគួ រេើកទូេ...  គ៉ឺវិជាជា 
៨. អ្វីច េគួ យកជាគ្្ា...  គ៉ឺប ណាយ 
៩. អ្វីច េគួ អ្រ់ធន់...  គ៉ឺកា រមើេង្យ 
១០. អ្វីច េគួ និយយ...  គ៉ឺពាកាយខៃឹមសា  
១១. អ្វីច េគួ រមត្តា...  គ៉ឺសរវរោក 
១២. អ្វីច េគួ ប ិរភាគ...  គ៉ឺបីរិកនុងធម៌ 
១៣. អ្វីច េគួ  ឹងរោយេែ... គ៉ឺគ ណចម៉ែឪ 
១៤. អ្វីច េគួ ឱាយក្រវូ...  គ៉ឺសាមាប ិបរតិ 
១៥. អ្វីច េគួ កាចារ់...  គ៉ឺអ្វិជាជា 
១៦. អ្វីច េគួ វនាទា...  គ៉ឺគ ណក្ពះព ទធ 
១៧. អ្វីច េគួ េំអ្ រ...  គ៉ឺគ ណក្ពះធម ៌
១៨. អ្វីច េគួ សាទ ...  គ៉ឺគ ណក្ពះសងាឃ 
១៩. អ្វីច េគ ួរក្មង់...  គ៉ឺចិរត បស់ខៃួន 
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២០. អ្វីច េគួ រគចពួន...  គ៉ឺកាមគ ណ 
២១. អ្វីច េគួ ជារ ើមទ ន... គ៉ឺសទាធា 
២២. អ្វីច េគួ គ្ំពា ...  គ៉ឺសីេ 
២៣. អ្វីច េគួ ក ំខជិេ...  គ៉ឺស រៈ 
២៤. អ្វីច េគួ ជាឥសាស ៈ  គ៉ឺចាគៈ 
២៥. អ្វីច េគួ  េ់អ្ ិយមគគៈ.. គ៉ឺបញ្ញា 
២៦. អ្វីច េគួ សិកាា...  គ៉ឺសរិបាបោឋាន 
២៧. អ្វីច េគួ  ន...  គ៉ឺវិម រត ិ
២៨. អ្វីច េគួ  ួចអ រ...  គ៉ឺរសចកេីទ កខ 
២៩. អ្វីច េគួ រៅម ខ...         គ៉ឺពាាយមកនុងក សេ 
៣០. អ្វីច េគួ  េ់...  គ៉ឺក្ពះនិពាវាន។៚ 
 

( កក្សង់រចញពីរសៀវរៅសិកាាក្ពះសូក្រភាគទី១០ 
រ ៀបរ ៀងរោយរោកក្គូអ្គគបណឌិរ ប  រ សាវងាស 

ទំព័ ១១២ េ់១១៣)។ 
 
 
 
 
 



សណំាងជវីតិ                   

-130- 

 

រោយក្ពះក្គូរោសាន  ័កខម នី  ហូយ សណំាង 

១៨. ធម្មនិយម្៣០ របសប់្ពោះពុទ្ធប្គប់ប្ពោះអងគ 
សូមថាវាយបងគកំ្បណមវនាទា     រឆពាះក្ពះភគវាព ទាធា នក្ត្ស់6 
ធមមនិយមទំរនៀមេែេែះ   សាមសិបម ខចាាស់ខ្ុំសូមពណ៌នា។ 
មួយ ញ្ជួយភពជារិក្គប់ច ងរក្កាយ   មីនាំឱាយ ឹងរពេរវោ 
ក្ទង់យងកានថ់្អទសាមា រីេែជា   ឹងខៃួនក្គប់ក្គ្កនុងគភ៌ាត្។ 
ពី  គ៉ឺក្ពះភស្រកេវ េកខណ៍កនុងគភ៌  សមិងសាមាធិ៍កនុងធម៌បវ កាយ 
ក្ពះភស្រកេចប អទុយពីខនងាត្  រឆពាះថ្អទភៃ៉ឺថា្ាាត្ ំថ្ព។ 
បីឥ ិយបងថ្នក្ពះាត្   រពេក្គប់ាសាសាសាដាចាកថ្អទ 
ាត្ក្ទង់ឈ ខ សក្សី ថ្ទ   ក្បសូរប ក្រថ្ងៃហឫទ័យក្ជះថា្ា។ 
បួនសួនឧទាានទីឋានក្បសូរ  កនុងថ្ក្ព ហូររឈើក្សូររចញផ្កា 
រទវត្និងមន សាសថាវាយសាធ កា   ចក្កវាេបពវត្ខទ ខ្ទា អ្ ូអ្ ។ 
ក្ ំ ក្ពះក្បសរូច ះក្សូរយង ន ក្ ំពី  ជំហានរឆពាះទិសឧរត  
ក្រួរក្គប់ទិសឋានក្ាាហានបវ   រទើប នបនតបនៃ៉ឺសីហនាទ។ 
ក្ ំមួយក្បរមើេទររមើេនិមិរត  រទវទូរបួនពិរចិរតគិរេះញារិ 
ប ក្ររកើរថ្ងៃណាថ្ងៃរនាះក្ទង់ោ្ារ ចិរតឥរ វារយក្ត្សាងអនសួ។ 
ក្ ំពី  ធីររាផ្ដាច់បេូ ពាាយម  ឥរានទាក់ទាមកនុងនាមអ្នកបួស 
កំណរ់រវោមិនអាចរិចហសួ  ក្ ំពី ថ្ងៃរនាះនឹង នក្ត្ស់ ឹង។ 
ក្ ំបីមរហសគីង់រសាយ យស កនុងថ្ងៃ នក្ត្ស់ក្ទង់ចាាស់ទីពឹង 

 
6
 យោងយសៀវយៅជំនួយសត្ិភាគទី១៤ ទំរ័រ ៣១៣ ដល់ ៣១៦ យរៀបយរៀងយោយយោរព្គូ អគគបណ្ឌ ិត្ ប  ត្ សាវងស 
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 យសថាសាសថាវាយក្ពះថ្ងៃហនឹង រៅ យក្ត្ស់ ឹង នប ណាយមហិា។ 
ក្ ំបួនជួនភព័វក្ទង់ក្ទាប់សាបូវភា្ាំង កា្យជាបេ័ៃងេគង់ត្ំងភាវនា 
រៅគេ់រពាធិក្ពឹកាសនាទិសបូពា ា  បេៃ័ងេភគវាអ សក្គ្សាយ័ណហ។ 
 ប់គ្ប់ហឫទ័យអានា ណៈ  ប ិកមមក្បចកាសសរិ ឹងទាន់ 
ខាយេ់រចញខាយេ់ចូេចិរតមេូមិនភាន់  ំរណើ ជវ័នជាន់ឆ្ៃងកាា។ 
 ប់មួយជំនយួពីក្ពះ  មី  ផ្ចាញ់ា អ្ក្បិយក្ពមទាំងរសនា 
ព ទធបាបវរតិក្រង់រនះអ្សាចា ាយ   ប ិស័ទក្ជះថ្ាា ចផ្កាអ្ភិរសក។ 
 ប់ពី  ម នីអ្ងគក្ទង់សរក្មចញាណ ថ្ក្រវិជាជាានក្ទង់ញាណអ្រនក 
ពិសាខប ណណមីរកើរញាណចបៃកៗ         រពាធញិាណខពស់ឯកករក្កើកធ ណី។ 
 ប់បីកាសក្រថ្ងៃគង់កនុងមហាឋាន  វិម រតិរកាសមកាានតអ្ស់ឋានក្ ំពី  
ស ដាហ៍សាថានមួយរេើកសទួយសាថានទី រចរិយក្ពះម នីក្ ំពី កចនៃង។ 
 ប់បួនជួនក្ពហមជ ំអារាធនា  សូមក្ពះភគវាយងក្ត្ស់សចមេង 
ក្ពះធម៌ក្បថ្ពវសិ័យសូ ាយចសង  ក្ទង់ក្ពមសចមេងរោយក្ពហមវិហា ។ 
 ប់ ក្ ំចាំចាាស់ក្ទង់ក្ត្ស់ធមមចកេ ឥសិបរនៈថ្ក្ពមិគទាយ 
ឋានថ្ក្រ រនៈអាសា ហបូជា   ថ្ងៃក្ពះភគវាសាថាបនាក្ពះសងាឃ។ 
 ប់ ក្ ំមួយក្ទង់គង់ក្ត្ស់ឱវាទ   រិរាកខសាអាងសាអារឱវាទអូ អង ់
របះ ូងក្ពះធម៌ពនៃ៉ឺចរ  ងគ   ថ្ងៃរនាះក្រូវក្រង់ាឃប ណណមី។ 
 ប់ ក្ ំពី  ក្ទង់គង់វរតរជរពន  រក្ ស េ់មហាជននិ នេ ៍ក្បក្ករ ី
ក្ទង់យកអ្  ណរជរពនសួសេី  រជរពនជិនក្សីអាក្ស័យជានិចច។ 
 ប់ ក្ ំបី ក្ទង់សចមេង  ិហា ាយ  យមកៈអ្សាចា ាយនិក្គនថ រ់រគច 
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រៅក្ក ងសាវរថីក្ប សក្សីមិនរចិ  រនះគ៉ឺព ទធកិចចសរស្រង្្ាះរោកា។ 
 ប់ ក្ ំបួន ក្ទង់គង់ឋានថ្ក្រក្រិងាស ក្រិះ ិះ ំពឹងងៃឹងគ ណាត្ 
សចមេងអ្ភិធមមស័កេិសមអ្សាចា ាយ  ថាវាយក្ពះាត្ស ខ្អ្មរៈ។ 
ថ្មភគ៉ឺក្ពះអ្ងគក្ទង់ចាករទវរោក  រសេចយងច ះមកច នសងេសាសៈ 
មហាជនរក្ចើនពិរយកចិរតទ កោក់ បូជាគ្ វៈអ្ចេរចរិយ។ 
ថ្មភមួយគ៉ឺក្ទង់គង់កនុងសាបរត ិ      ក្ពះញាណសៃប់សាងារ់េះការ់រោកិយ 
អ្ ហរតអេរមេេ់ក្បក្ករី   ឆប់កេីយូ កេីវិស័យព ទធញ្ញាណ។ 
ថ្មភពី  ក្បរមើេរមើេក្គប់រវរនយាយ  ឧបនិសាស័យសពវសរវច េាន 
រោយក្ពះក  ណាសាបរតិញ្ញាណ ក្រួរសរវរកា ិោនានពី វា ៈ។ 
ថ្មភបី ក្ទង់ថ្េវនិ័យអាជាញា   បញ្ញរតសិកាខាត្មកា ក្ជាបជាក់ 
ានរ ឿងរកើរម នខូចគ ណសាវ័ក  ានរហរ ជាក់ោក់រទើបោក់វិន័យ។ 
ថ្មភបួនអ្ក្ងួនហឫទ័យក  ណា  ជារករទសនាសាសាដាេកថ្េ 
រ ើមរ ឿងជារហរ បរងេើរអ្រថន័យ  ជារកក្បថ្ពថ្េត្មរហរ កា ណ៍។ 
ថ្មភ ក្ ំ ក្ទង់រក្ ស េ់ពួកក្ពះញារិ អ្ងគក្ពះរោកនាងសចមេង  ិហា ាយ 
កាចារ់ានះក្ពះញារិវងាា   រទើបក្ត្ស់រទសនាគមពី ព ទធវងាស។ 
ថ្មភ ក្ ំមួយ ក្ទង់គង់ធៃន់កនុងធម៌  ប ិស័ទណាេែានធម៌ក្ទក្ទង់ 
រសេចយងទទួេក្ស ះក្សួេរោយអ្ងគ គ្ វៈអូ អង់រឆពាះក្រង់ក្ពះធម៌។ 
ថ្មភ ក្ ំពី  ក្ទងគ់ង់ចាំវសាា   របើានន ណានិមនេរោយេែ 
រពេរចញវសាាម នយងរចញច   ក្ទង់ចរក្មើនព ក្ត្ស់ោអ្នករនាះ។ 
ថ្មភ ក្ ំបី ក្ទង់គង់យ ាងហមរច់រ់      ម នភរតរក្កាយភរតគ្មានភា្ារ់រភៃចរសាះ 
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បំរពញព ទធកិចចក្គប់យមទាំងអ្ស់  ព ទធកិចចសរស្រង្្ាះមន សាសនិងរទវត្។ 
ថ្មភ ក្ ំបួន ក្ទង់គង់រសាយមំសៈ  កនុងថ្ងៃក្ទង់ោក់អ្ន ោឋានកាយ 
បិណឌ រច ងរក្កាយជាទានថ្ងៃថ្ាា រសាយ សមំសាហឫទ័យប ិស ទធ។ 
សាបសិបអ្វសានក្ទង់ នចូេ ន ម ននឹងនិពាវាន នរក្ចើនបអំ រ 
ថ្មភបួន ចសនរកា ិសាបរតិប ិស ទធ  ួចរហើយក្ទង់អ រ េរ់សង្ខា ។ 
អ្ហំ   ីខ្ុំបងគវំនាទា    រឆពាះក្ពះភគវាក្ពះធម៌ថ្ងៃថ្ាា 
ក្ពមទាំងក្ពះសងាឃអូ អង់សោី  ចិនាដាេំអ្ រក្ពះព ទធនិយម។ 
សូមឱាយសពវសរវប ិបរតិត្មធម ៌  សាសនាបវ េែ ូចក្ពះនាម 
អ្ ហំសាមាគ្មានកា ទាក់ទាម  កិរេស វាម វារសូនាយបង់។ 
សូមឱាយសាសនាសាមាសមពុទធ  ប ិស័ទរាះម រ ួមចិរតក្ទក្ទង់ 
ឋិនរង ចី កាេអ្ភិ េរោយសងាឃ  ក្ពមរក្ពៀងរសាមាះក្រង់អចិរអចង់សិកាខា។ 
សូមមន សាសរទវត្ានកា រគ្ ព  ទាំងថ្ងៃទាំងយប់កនុងក្ពះសាសនា 
សូម នសរក្មច ូចកេីក្ ថ្ាា  អ្ស់នូវរណាហាទ កាខាចប់រហាង៕ 
 

វីរិ យេន ទុក្ខមយចេតិ  រសចកេីពាាយមនាំមកនូវជ័យជមនះ។ 
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១៩. គុណរបសទ់ាន 
ទានចិញ្ចឹមប ក្រប ិស ទធកនុងថ្អទ  
 ហូរ េ់ថ្ងៃប ក្រថ្ងៃចាកគភ៌ 
ទានចិញ្ចឹមរសាមាះទឹករោះបវ  
កូន ស់ នេែរក្ពាះធម៌សបាបុ ស។ 
ទានថាវាយ េ់សងាឃអចង់ឧទទសិទាន 
រក្បរ ួចពីោ្ានរក្ពាះទាន ំរោះ 
ទានជារទវធម៌េមែសបាបុ ស 
ទានានចិរតរសាមាះសរស្រង្្ាះជីវិរ។ 
ទានគ៉ឺជាក្ទពាយជាប់ត្មសនាដាន 
ជាមិរត ួមក្ ណឆ្ៃងភពងងឹរ 
ទានកាច់បំ ក់រាហៈកនុងចិរត 
 នក្ត្ស់ ឹងពិរ ាបិរទាន  មី។ 
ថ្ហកូនក្ប សក្សីគបាបីចាំទ ក 
គ ណាដាយឪព កទានាធិបរី 
កូន ឹងមងគេ៣៨ 
រចៀសកមមអ្ក្បយិអ រភ័យអ្ យ។ 
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២០. សសចកាីប្តិោះរោិះរបសន់ាងវិោខា 
រសចកេីក្រិះ ិះ បស់ខ្ុំថា   ររើរៅរពេណាខ្ុំ នថាវាយទាន 
នូវក្ សាទងមតី្មក្ទពាយច េាន  ជាវិហា ទានថាវាយចំរពាះសងាឃ។ 
រសចកេីក្រិះ ិះ បស់ខ្ុំថា   ររើរៅរពេណាខ្ុំ នឱនអ្ងគ 
ថាវាយចក្គពូករខនើយរោយចិរតអចិរអចង់ ចំរពាះ េ់សងាឃច េគង់កនងុវរត។ 
រសចកេីក្រិះ ិះ បស់ខ្ុំថា   ររើរៅរពេណាខ្ុំ នថាវាយភរត 
អាសំរោយមំសៈរធវើរោយហមរ់ចរ់  សោកភរតជាអាហា ទាន។ 
រសចកេីក្រិះ ិះ បស់ខ្ុំថា   ររើរៅរពេណាចួបក្ពះក្ទង់ញាណ 
ក្ពមទាំងក្ពះសងាឃសទាធាខ្ុំាន  ថាវាយចីវ ទានសំពរ់សាច់េែ។ 
រសចកេីក្រិះ ិះ បស់ខ្ុំថា   ររើរៅរពេណាចួបសងាឃបវ  
ថាវាយរភសជជៈទឹកឃមុំរក្បងសេ   ទឹករោះរគ្េែនិងទឹកអ្ំរៅ។ 
មក េ់ឥ ូវខ្ុំ នសរក្មច  ក្គប់ម ខរក្សច ច់ឥរានសេ់រៅ 
ខ្ុំ នថាវាយទានកប់ទ កយ ាងរក្ៅ  កនុង ំរណើ រៅកាន់ក្ពះនិពាវាន។៚ 
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២១. ធម្មសទ្សនាយចនគាថា 
ពាកាយសូមអារាធនារោកអ្នកសចមេងធម៌ 

ក្គ្រនាះសហមាបរ ី   ក្ពហមជាឥសូ រោកា 
ចូេគ្េ់ក្ពះសាសាដា  រេើកហត្ថាសិររារាប ។ 
រហើយរពាេពាកាយទូេថា  សូមក  ណារសេចក្ទង់ក្ជាប 
 ាបិរសរវអ្ន់ទន់ទាប  ទ ពវេភាព បថ្ក្កក្កាស់ ។ 
ទនទឹងក្ពះធម៌ថ្ងៃ   ជានិសាស័យបចច័យចាាស់ 
ឥ ូវក្ទង់ នក្ត្ស់  រក្រកអ្ ណាស់ព ំករនតើយ ។ 
សរវខៃះក្កាសរ់ោយកាម  មិនយេ់ត្មថ្ក្រេកាសណ៍រ ើយ 
ឥ ូវយេ់ខៃះរហើយ   រោយអ្ំណាចក្ពះានប ណាយ ។ 
របើ នសាដាប់រទសនា  បញ្ញាកា្ាខ្្ាំងរេើសម ន 
សូមក្ពះ ៏ានប ណាយ  ក្ទង់និមនតក្ត្ស់រទសនា ។ 
រក្ សសរវបំ រ់រសាក  ទាំាងរាគររាគ ូបរណាហា 
ងងឹរចក្បក្ជះថា្ា   រកើរបញ្ញាភិរយាាយេ់ ។ 
ថ្ក្ររោករគ្កថ្ក្រេកាសណ៍ សងាា ចក្កវិេមិន េ ់
អ្វិជាជាជាឫសគេ់   ជាបចច័យថ្នសង្ខា  ។ 
នាំសរវឱាយរសាករៅ  េិចេង់រៅកនុងសងាា  
បញ្ចា រាហនធកា     ឹរ  ំហ  មជ ំជាបរ់ៅ ។ 
រហរ រនាះសូមក្ពះអ្ងគ       រក្ សរក្សាចក្សង់ោក់សំរៅ 
ចមៃងសរវរឆពាះរៅ   ោក់រក្រើយក្ត្ណនិពាវាននាយ ។ 
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 ូចកេ់ក្បទីបធំ   សាយក្រស ំភៃ៉ឺរក្ពាងក្ពាយ 
បំភៃ៉ឺសរវទំាងឡាយ   ឱាយសបាាយកាានេភិ មាយ ។ 
ក្ពះសទធមមជាសគ ជ័យ  ក្ពះវិន័យជារាងធ ំ
ក្ពះសូក្រជាចខាស   ំ   ក្ពះអ្ភិធមមជាចសាបកោស ។ 
អ្ ិយសចចជាអ្នៃូង   សក្ាប់ទូងឱាយឮចាាស់ 
សរវរោករង្កង យណាស់   ឮសគ ោស់រក្កាករ ើង ន។ 
ប ិស័ទ ៤ ចំពកូ    ូចផ្កាឈូកកនុងជេោឋាន 
ខៃះ  ះចាំសូ ាយឆន    ះនឹង ីករោយ សមី ។ 
ក្ពះធម៌ជាសូ ាយចសង    ះរ ើងចចងចំាង ងាស ី
បំភៃ៉ឺរោកទាំងបី   ឱាយយេ់អៃូវឋានស ខ្ ។ 
សហមាបរីក្ពហម   ឱនបងគំអារាធនា 
សរមេចក្ពះភគវា   រោយគ្ថាយ ាងរនះឯង ។ 
ក្ពះព ទធក្ទង់អ្ន កូេ   ក្ពមទទួេនឹងសចមេង 
រោយរ ណហីភាពចងៃង  ត្មភាវៈគ ណក  ណា ។ 
រទើបរក្កាកចាកទីរនាះ  ភស្រកាតារឆពាះថ្ក្ពមិគទា 
យងរចញច េីោ   ពីទីរនាះរោយក្ពះ ទ ។ 
ញាដាំងសរវចូេព ទធចក្ក  ានបញ្ចវគគីយ៍ជាអាទិ៍  
ឱាយអឹកអ្ក្មឹរជារិ    សនិពាវានត្មធមមត្ ។ 
ចាប់រ ើមពីរនាះឯង   ក្ទង់សចមេងធម៌រទសនា 
រធវើព ទធក្កឹរាា    អ្ស់វសាាចសសិបក្ ំ ។ 
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ព ំងយព ំបនធូ     ក្បរយជន៍យូ អ្ចងវងឆ្ាំ 
សរក្មចប ញ្ញកមម    េ់សពវសរវទំាងភពក្រ័យ ។ 
រហរ រនាះឥ ូវរនះ   រយើងខ្ុំរនះសាទ ថ្ក្ក 
បពិក្រក្ពះគ ណថ្ងៃ   សូមនិមនតរក្ សរទសនា។ 
អ្ន រក្គ្ះពួកប ិស័ទ   ច េជាប់ខ្រ់រោយរាហា  

ឱាយរកើរានបញ្ញា   ក្ ក នាទីរនះរហាង(7) ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(7)រោងរ៊ិហ៊ិបែ៊ិបែា៊ិ ៖ ត្ពះត្រូវ ៊ិមលបបញ្ញា  អ  ៊ុំ សូ  ន៊ិងត្ពះត្រូសងឃសត្វា  េួន ណាែ ( ុំព័ ៩៦ ែល់៩៨) របាះព មពរ ៊ីងវ ៊ិញ ចុំនួន២០០០០

កាល ព.ស.២៥៤៧ រ.ស.២០០៣ កា ្ាយ បស់ត្កសួងធ្មមកា ន៊ិងសាសនា ោេធ្លន៊ីភនុំរពញ   
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២២. បទ្មុ្ថាា យផ្ទា  
បទ មក្កព ំ ីក   ានចិរតរក្រកកាច់មកថាវាយ 
បទ មក្កព ំថាវាយ  បង្កាច់កាយកបរកស  ។ 
េ ររេើកទាំងទសក       ក្បណមាយរោមោក់សិ សី 
ខ្ុំក្កាបរក្កាមក្ពះ ទ អ្ភិវាទវ វនាទា ។ 
ថាវារ់ថាវាយរៅក្ពះក្ស-ី  ័រន ៏ថ្ងៃក្សីកាឡា 
កាបូ កាាច ់ចនា  ប ិបូណ៌បួន ណ្ប់ហរថ ។ 
ក្ពះអ្ងគភគវា   រសេចគង់នាបេៃ័ងគ ័រន 
ឆ្ៃុះយេ់កំរណើរសរវ សរវអ្ម និក កាយ ។ 
រឆ្ាមសៃឹក-សៃឹកក្រស ំ  ក្រសាយក្ពមនូវចមកាស 
បពិក្រ ីសំណូម  ខ្ុំសាងសូមក្ ថា្ាការ់ 
សូមឆ្ រចំហ រថាវារ ់  សរតរ ៀង េន់ិពាវានរហាង ។ 
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២៣. ពាកយប្បកាសម្នុអារាធនាធម្៌សទ្សនា 
(បទក្ពហមគីរ)  

អ្ហ ំ ីខ្ុំាចាស ់  សូមក្បកាសក្កាបក្បរិបរតិ 
 េ់អ្ស់ពួកប ិស័ទ  ច េេះការ់កេីកងវេ់ ។ 
រហើយមកក្បជ ំគ្្ា  រក្ពាះក្ ថា្ាយកក សេ 
រហរ រនះសូមរមេេ់  ត្ំងចិរតសាដាប់ធម៌រទសនា ។ 
រ ើមាបីជាកា ប ណាយ  នឹងជាគ ណរក្ចើនណាស់ណា  
អ្ំណាចសាដាប់រទសនា រោយក្ជះថ្ាាកនុងសនាដាន ។ 
សូមតំ្ងចិរតឱាយសាអារ ខ្ុំអារាធនាថាកាន  
និមនតរោកនិទាន  រទសន៍ទូនាមានរយើងរាេ់គ្្ា ។ 
រពេរនះសូមប ិស័ទ       ច េក្បណិប័រន៍គ្េ់រក្រៀបក្ត្ 
ក ំរពាេក ំច ចា  និយយគ្្ាចប ម ខរក្កាយ ។ 
សូមអចង់នូវបញ្ញា  រអទៀងរសាត្សាដាប់ក ំរធ្ាាយ 
រទើបនឹង នអេរសាយ អានិសងាសក្ ំក្បកា  ។ 
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២៤. ពាកយអារាធនាធម្៌សទ្សនាម្ួយខបបសទ្ៀត 
        ឧកាស មយំ    រយើងខ្ុំត្ំងចិរតក្ជះថា្ា 

សក្ងួមកាយវាចា  រអទៀងរសាត្ចាំសាដាប់ធម៌ ។ 
រគ្ ពថាវាយវនាទា  ក្រ័យ រនាចកវបវ  
គ៉ឺក្ពះព ទធ ក្ពះធម៌  និងក្ពះសងាឃអ្ងគសាវ័ក ។ 
រហើយសូមអារាធនា  ធម៌រទសនារោយចិរតសម័ក្គ 
រសាមាះរឆពាះក្ពះអ្ ិយមគគ អ្ ិយអេក្ពះនិពាវាន ។ 
បពិក្រក្ពះក  ណា  សូមរមត្តារក្ សក្បទាន 
ធម៌រទសនាទូនាមាន   េ់រយើងខ្ុំទាំងអ្ស់គ្្ា ។ 
ឱាយ នជាពូជប ណាយ  និងជាគ ណរកើរបញ្ញា 
រក្ពាះសាដាប់ធម៌រទសនា ក្ពះក  ណាក្គ្រនះរហាង ។ 

       
  
 
 
 
 
 
 
 

ទុទ្ធោ តិនាតិមទ្ញេយ្យ វិជ្ជំវា សបិ្បមថា 
ឯកំ បិ បរិទ្ោធតិ ជ្ីវិតកប្បការណំ។ 

កុំទ្មើលងាយមន្ដសិល្បសាស្ដ្សាា       គិតថាតិចតួចក្ស្ដ្កងមិន្ទ្ស្ដ្សច 
វិជ្ជាមួយក្មន្ទ្បើមិន្ទ្លេច        គង់នឹ្ងសទ្ស្ដ្មចស្ដ្បទ្ោជ្ន្៍បាន្។ 
ខៃទ្ចេះមួយទ្ចេះឱ្យក្តសាាត់         ស្ដ្បកបស្ដ្បាកដអ្នកចំណាន្ 
ជ្ជទ្េតុចិញចឹមជ្ីវិតបាន្           សនាាន្ដួលពឹងពំុន្ឹងទ្អ្ើយ។ 

ទ្ោយ ស្ដ្ពេះអាចារ្យ ក្េម ទ្ចៀវ 
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២៥. ពាកយអារាធនាម្ុនសទ្សនា 
ឱ ! សាធ ជនទាំងក្ប សក្ស ី     គបាបីក្រងក្ត្ប់សាដាប់រទសនា 
របើ នសាដាប់រហើយរកើរបញ្ញា      ឹង ឹរក្ជះថា្ាភៃ៉ឺកនុងចិរត ។ 
ចូ អ្នកសក្ងួមក ំនិយយ        ក ំឱាយរាយាយធ្ាាយគំនិរ 
ពិ កក្ររចៀកអ្នករៅជិរ   រគសាដាប់ធម៌ពរិរកើររៅហមង។ 
របើររាយក្សពន់ច កថ្ រជើង     គួ រយើងងយរៅរក្មង់ខនង 
ក ំនិយយគ្្ាឮរឆ្ៃើយឆ្ៃង      អ្នកអងរនឿយណាយអ្នេរាយធម៌។ 
រៅរកើរខ្ងម ខមន សាសគងៃង់       ខវិនខ្វាក់ខវង់េៃិរេៃងរ់្្ា 
គួ រយើងរការខ្្ាចររ ៀងរៅ    ក ំឱាយហមងរៅ េ់អ្នកសាដាប់។ 
សាដាយរអ្ើយចសនសាដាយជារិកំរណើរ  មិនគួ មករកើរឱាយានសា្ាប់ 
សាមានថា ស់យូ រៅជាឆប់           រការមនិក្បញាប់សាដាប់រទសនា ។ 
មិនសនិទធចិរតសមក័្គកនុងក្ពះធម ៌       ក្ករអ្ើយចសនក្កជាអ្សាចា ាយ 
ក្កនឹង នសាដាប់ក្ពះព ទធ ីកា          រកើរមករនះណាមហាចសនក្ក ។ 
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២៦. ពាកយសធូយសរសសើរធម្មសទ្សនា 
រហរ ចរក្ពះគ ណរចះ ្ាសរឆ្ៃៀរ  ធម៌ណាចរងែៀររចះចកថ្ខ 
ចវកចញកឱាយចាាស់អ្ស់សងាស័យ បញ្ញាទន់ខចីគង់សាដាប់ ន ។ 
ពីររាះសាច់ធម៌ ៏ចបៃកៗ  ពីររាះពន់រពកកនុងសនាដាន  
សូមាបីអ្នកេៃងគ់ង់សាដាប់ ន         ត្ម សសាច់ធម៌ ករក្បៀបគ្មាន ។ 
នាកាេសរមេចក្ពះភគវា         រទសនាធាមារក្ សក្បទាន 
ក្ពះធម៌នាំសរវរៅនិពាវាន           រាបម់ ៉ឺនចសនោនរសទើ គ្មានសេ់ ។ 
ធម៌រនាះពីររាះចអែមយ ាងណា      គ៉ឺក្ពះក  ណាក្បទានអេ 
ក្ពះធម៌នាំសរវសពវសកេ     េ ះ េ់មគគអេសេ់រិចគ្្ា។ 
សាសនាសរមេចក្ពះភគវនេ         កនៃងរាប់ពាន់ឆ្ាំនានា 
រៅចរសាវ័កក្ពះភគវា         រទសនាធាមាពីររាះថ្ក្ក ។ 
មិនគ៉ឺសាវ័កអ្ងគឯណា         គ៉ឺក្ពះក  ណារទសន៍ងមីៗ 
បញ្ចប់ឯវំសរងខបខៃី            រយើងខ្ុំក្ប សក្សីសាដាយណាស់ណា ។ 
មិនទាន់អ្ស់ចិរតនឹងសាដាប់ធម ៌    នឹងោរអ់្ងវ មិនហា ានថា 
ចក្កងរនឿយក្ពះកាយក្ពះក  ណា     សូមសាធ កា ប៉ែ រណាណាះរហើយ ។ 
ហរថខ្ុំទាំងគូអគងក្បណមាយ         រេើករ ើងបងគំគ ណចកវបី 
ក្ពះព ទធក្ពះធម៌ក្ពះសងាឃថ្ងៃ        សូម នសិ ី ូចក្ ថា្ា ។ 
ខ្ុំសូមខារទាសទាំងឡាយ       ចក្កងភា្ារ់រោយកាយឬវាចា  
ចិរតានរក្គ្រក្គ្រក្រង់ធមណ៌ា    ូចានាក្ត្សូធាយរក្កាយរហាង។ 
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២៧. សរសសើរធម្៌សលាកសទ្សនា 
សាធ !សាធ !ក្គ្ន់ចរ នឮធម៌រទសនា    ខ្ុំក្ពះក  ណា ីករាយថ្ក្ក 
ប៉ែ ចនេក្ពះអ្ងគសរងខបខៃី         ចរានអ្រថន័យខៃឹមសា ណាស់ ។ 
គិរចង់អ្ងវ ក្ពះគ ណរអ្ើយ     ចរព ំហា ានរ ើយណាអ្ងគាចាស ់
ពីររាះអ្វរីមៃ៉ែះចំជាក់ចាាស ់   ត្ម ីកាក្ពះព ទធចមនពិរ ។ 
ឱះ!ឱ!ក្ពះគ ណក្ពះក  ណា    សាវ័កសាសាដា ៏ក្បណីរ 
ចវកចញកសាច់ធម៌េែពិចិក្រ   បញ្ហាជីវិរ បស់សរវ ។ 
ក្ពះធម៌រក្បៀប ូចជាអាជាញា    ចមងកាប់ឆកា វាយកាចារ ់
កិរេសរណាហាវិនាស រ់                សាយ សារ់ក្ពារ់ពីចរិត ។ 
សាធ !សាធ !ក្ពះគ ណរអ្ើយ          ឥ ូវចប់រហើយរសាកសាដាយពិរ 
ឱវាទក្ពះព ទធញុំុំាងស ច ិរ              ឱាយរចះអាណិរគិររមត្តា ។ 
ានចិរតអ្ភ័យនិងសរនាដាស                នរេើកចេងរទាសសរវនានា  
រនះរហើយអ្ំណាចថ្នសទាធា         យេ់ក្ពះធាមាពីររាះណាស់ ។ 
ខ្ុំសូមសាទាន រនក្រ័យ         ទីពឹងរាេ់ថ្ងៃយ ាងចាបងចាាស់ 
រសមើរោយជីវិរគិរក្បកាស                ជាកូនរៅក្ពះេ ះអ្វសាន។  
  

សមូអ្ន រាទនា !!! 
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ចំពកូទ្ី៥ 
ធម្៌សប្មាប់សធូយសពលចសប្ម្ើនប្ពោះបរតិតពទុាធ ភិសសក 
- សរគគ... 
- នរា... 
- ព ទធ ំស ណ ំគចាឆាមិ... 
- ឥរបិ ិទាន  ម.ី.. 
- សមពុរទធ... 
- ពាហ .ំ.. 
- ស ិ.ី.. 

១. វិធីខប្សកជយសោស 
 បនាទាប់ពីចរក្មើនក្ពះប ិរតប៉ែ រណាណាះរហើយ អ្នក ឹកនាំក៏នំាព ទធប ិស័ទ
ថាវាយបងគំ ៣ ង រហើយនាំគ្្ាសូធាយថា ៖ 
- នរា... (៣ ង    េ ី/ ចក្ប) 

រមកចក្សកជយរោសថា ៖ 
- ជរយ ហិ ព ទធសាស សិ ីមរត្ អ្យំ ា សាស ច  
 បិមរត្ បរាជរយ ឧរគាោសយ ំ រពាធិមណឌរេ 

     បរាទិត្ ជយំ រទា នាគគណា ស បណណគណា  មរហសិរនា។ 
ចក្បថា ៖ ក្ពះសាមាសមពុទធ ក្ពះអ្ងគគង់រេើ រនបេ័ៃងេ កនងុមណឌេរពាធិក្ពឹកាស 
រពេរនាះ ពួកនាគទំាងឡាយ ពួកក្គ ឌទាងំឡាយ ានចិរតរក្រកអ្  ថាវាយព 
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សាធ កា  ចំរពាះក្ពះអ្ងគ អ្នកចសវង កគ ណធំ យ ាងរនះថា ក្ពះព ទធ ៏ានសិ ី 
ក្ពះអ្ងគឈនះា រហើយ ា ានចិរត ប ចាញ់ក្ពះអ្ងគរហើយ ! ។ 

- ជរយ ហិ ព ទធសាស សិ ីមរត្ អ្យំ ា សាស ច  
 បិមរត្ បរាជរយ ឧរគាោសយ ំ រពាធិមណឌរេ 
បរាទិត្ ជយំ រទា រទវគណា មរហសិរនា។ 

ចក្បថា ៖ ក្ពះសាមាសមពុទធ ក្ពះអ្ងគគង់រេើ រនបេ័ៃងេ កនងុមណឌេរពាធិក្ពឹកាស 
រពេរនាះ ពួករទវត្ទំាងឡាយ ានចិរតរក្រកអ្  មកជ ំជិរថាវាយទិពវប  ផា 
បូជា េ់ក្ពះអ្ងគ អ្នកចសវង កគ ណធ ំយ ាងរនះថា ក្ពះព ទធ ៏ានសិ ី ក្ពះអ្ងគ
ឈនះា រហើយ ា ានចិរត បចាញ់ក្ពះអ្ងគរហើយ ! ។ 

- ជរយ ហិ ព ទធសាស សិ ីមរត្ អ្យំ ា សាស ច  
 បិមរត្ បរាជរយ ឧរគាោសយ ំ រពាធិមណឌរេ 
បរាទិត្ ជយំ រទា ក្ពហមគណា បិ ត្ទិរនា។ 

ចក្បថា ៖ ក្ពះសាមាសមពុទធ ក្ពះអ្ងគគង់រេើ រនបេ័ៃងេ កនងុមណឌេរពាធិក្ពឹកាស 
រពេរនាះ ពួកក្ពហមទាំងឡាយ ានចិរតរក្រកអ្  ថាវាយព សពទសាធ កា  
ចំរពាះក្ពះអ្ងគជាត្ទិប គគេ គ៉ឺជាអ្នកមិនញាប់ញ័  រោយកិរេស យ ាងរនះ
ថា ក្ពះព ទធ ា៏នសិ ី ក្ពះអ្ងគឈនះា រហើយ ា ានចិរត ប ចាញ់ក្ពះអ្ងគ
រហើយ ! ។ 
 រហើយនំាគ្្ាសូធាយបនេរទៀរថា ៖ 

- រយ សននសិរិនា្ា...  ( េី/ចក្ប) 
- ជយរនាដា...           ( េី/ចក្ប) 
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- យនទនុនិមរិត.ំ..    ( េី/ចក្ប) 
- សូមជូនប ណាយក សេ... 
- យំ កិញ្ច.ិ..       ( េី/ចក្ប) 
- ទ កខបាបត្តា ច...  ( េី/ចក្ប) 

 
( ចប់  របៀ ប ចក្សកជយរោស)  
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២. វាលកុសចតិយឬភនំខ្ាច់ 
 រពេថ្ងៃ ឬរពេក្ពឹកអ្នករ ៀបចំកមមវិធី គបាបីនាំព ទធប ិស័ទសាអារភនំខាាច់ 
និងក្បោប់ត្ក់ចរងេមែឱាយ នសាអារ បនាទាប់មកឱាយោំបរង្្ាេឫសាសី ច េ
ទំហំប៉ែ នរមរជើង កមពស់៣រឹកទាំងកប់កនុង ី រោយោ្ារពីបរង្្ាេមួយរៅ 
បរង្្ាេមួយក្បាណមួយចម៉ែក្រជ ំវិញ (មួយចម៉ែក្រការ ៉ែោំបរង្្ាេ៤)  ហូរ
រពញថ្អទប ិរវណភនំខាាច់។ រពេថ្ងៃ រសៀេ អាកាសធារ ក្រជាក់ នាំគ្្ាបិទ
រទៀន ច េានទំហំប៉ែ នបរង្្ាេឫសាសី ឬរូចជាងន ៎ះក៏ ន រៅរេើបរង្្ាេ
ឫសាសីទាំងអ្ស់ និងរេើរខឿន ភនំខាាច ់ ចរមិនទាន់អ្ ជរទៀនរទនិងយករទៀន
រ ើមធំៗ ៣រ ើមមកបញ្ាឈ ខ្ងម ខភនំខាាច់  េ់រពេក្ពេប់ឬរពេយប់ានកចិច
អ្ធិោឋាន។ 

៣. វធិីអធិោា នភនំខ្ាច់ 
 អ្នក ឹកនាំគបាបីនាំព ទធប ិស័ទសូធាយថា ៖ 

- នរា...(៣ចប់ េី/ចក្ប) 
- រហើយនំាគ្្ាថាត្មថា ៖ 
- ឥមំ វាេ ករចរិយំ  ចូឡាមណិរចរិយំ  អ្ធិោឋាម។ 
 ខ្ុំ ក្ពះក  ណាទាំងឡាយ ាននូវសទាធាក្ជះថ្ាាសូមបរង្អាននូវចិរត

អ្ធិោឋាន ចំរពាះក្ពះរចរិយខាាច់រនះ ឱាយជាក្ពះចូឡាមណីរចរិយ។ 
- ទ រិយមាបិ  ឥមំ វាេ ករចរិយំ  ចូឡាមណិរចរិយំ អ្ធិោឋាម។ 
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 ជាគក្មប់ពី  ងអង ខ្ុំក្ពះក  ណាទាំងឡាយ ាននូវសទាធាក្ជះថា្ា 
សូមបរង្អាននូវចិរតអ្ធិោឋានចំរពាះក្ពះរចរិយខាាច់រនះឱាយជាក្ពះចូឡាមណី
រចរិយ។ 
- ររិយមាបិ  ឥមំ  វាេ ករចរិយំ  ចូឡាមណិរចរិយំ  អ្ធិោឋាម។ 
ជាគក្មប់បី ងអងខ្ុំក្ពះក  ណាទាំងឡាយាននូវសទាធាក្ជះថា្ា សូម

បរង្អាននូវចិរតអ្ធិោឋាន ចំរពាះក្ពះរចរិយខាាច់រនះ ឱាយជាក្ពះចូឡាមណី
រចរិយ។ 

រ ើមាបីជាក្បរយជន ៍េ់កិ ិយរគ្ ពបូជាកនុងក្គ្រនះរហាង។  
សូមអ្ន រាទនា !! 

 បនាទាប់មកថាវាយបងគំបី ងរហើយសូធាយធមន៌មសាកា  
- រយ សននសិរិនា្ា... ( េី/ចក្ប) 
- រយ ច ព ទាធា អ្រតី្ ច...  ( េី/ចក្ប) 
- អ្ ឋងគិកា យិបរថា ជនាន.ំ..  ( េី/ចក្ប) 
- រយ ច ធាមា អ្រតី្ ច...  ( េី/ចក្ប) 
- សរងាោ វសិ រទាធា...  ( េី/ចក្ប) 
- រយ ច សងាោ អ្រតី្ ច...  ( េី/ចក្ប) 
- ឥរចចវមចចនតនមសាសរនយាយ.ំ..  ( េី/ចក្ប) 
- វនាទាម ិរចរិយំ...  ( េី/ចក្ប) 
 ួចរហើយកាន់រទៀន ធូប និងរក្គឿងសកាកា ៈ  ចងែក្បទកាសណិ ៣ជ ំ ក្ពម

រោយសូធាយធម៌ព ទធគ ណ ធមមគ ណ សងាឃគ ណអង។ 
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៤. វិធីសវរសប្គឿងសកាា រៈមានប្បទ្ីបជាសដើម្ 

 រក្កាយរពេ ចងែរហើយ នាំគ្្ាអ្ ជរទៀន ធូប ឬកាំក្ជួច ជារ ើមបូជា។ 
រពេរទៀនកំព ងរឆ្ះ និងកាំក្ជួច នអ្ ជ អ្ស់រហើយ គបាបីនាំគ្្ារពាេរវ 
 ូរចនះថា ៖ 

- នរា... (៣ ង) 
- ឧកាស  មយំ  ភរនត  បទីគនធាោទីនិ  សកាការានិ  

 រនរតយសាស  អ្ភិបូជាម  ាត្បិរ   អាទីនញ្ច  
អ្ាហាកញ្ច  ទីឃ រតំ  អ្ត្ថាយ  ហិត្យ  ស ខ្យ។ 

បពិក្រក្ពះ ា៏នក្ពះភាគ ៏ចរក្មើន រយើងខ្ុំក្ពះអ្ងគទំាងឡាយជា (ភិកខុ 
សាមរណ  ឧ សក ឧ សិកា ទាយក ទាយិកា អាចា ាយគណៈកមមកា  យយ 
ត្ យ វជន យ វនា ី ក ារា ក ា ី ក្ប ស ក្សី) ទាំងអ្ស់ក្គប់ ូប សូមបជូាថាវាយ 
នូវរក្គឿងសកាកា ៈទាំងឡាយ ានរក្គឿងក្បទីបរក្គឿងក្កអ្ូបផ្កាកក្មង (និង
កំាក្ជួច) ជារ ើមរនះ ចំរពាះក្ពះ រនក្រយ័ រ ើមាបីជាក្បរយជន៍ រ ើមាបីរសចកេី
ចរក្មើន រ ើមាបីរសចកេីស ខ េ់ាត្បិត្ (ជី ូន ជីត្ ញារកាទំាងក្ ំពី 
សនាដាន និងញារិកនុងសងាា វ េទាំងឡាយអង េ់រទវត្ទាំងឡាយជារ ើម
អង  េ់សរវកនុងអ្ យភូមិ) ជារ ើមអង េ់ខ្ុំក្ពះក  ណាទាំងឡាយអងអ្ស់
កាេជាយូ អ្ចងវងរៅរហាង ! ។ 

ទ រយិមាបិ... (ជាគក្មប់ពី  ងអង) 
ររយិមាប.ិ.. (ជាគក្មប់បី ងអង)។ 

សូមអ្ន រាទនា !!! 
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៥. វិធីដកអធិោា នសចតិយខ្ាច់ (បចេុទាធ រ) 
រក្កាយពីរវ រហើយគបាបីថាវាយបងគំបី ង និងសូធាយ ខារទាស ូរចនះ 

- ខ្ុំសូមថាវាយបងគំ រឆពាះក្ពះប មរចរិយ... 
- រទាសឯណា ច េខ្ុំក្ពះក  ណា... 
បនាទាប់មករពាេ កអ្ធិោឋានថា ៖ 
- ឥម ំ វាេ ករចរយិ ំ បចចកាខាម។ 

ខ្ុំក្ពះអ្ងគទំាងឡាយសូមបរង្អាននូវក្ពះចឡូាមណីរចរិយ 
រនះឱាយរៅជារចរិយខាាច់ធមមត្។ 

- ទ រយិមាប ិ ឥម ំ វាេ ករចរយិំ  បចចកាខាម 
ជាគក្មប់ពី  ងអងខ្ុំក្ពះក  ណាទាំងឡាយ    សូមបរង្អាន 
នូវក្ពះចូឡាមណរីចរិយរនះឱាយរៅជារចរិយខាាច់ធមមត្។ 
- ររយិមាប ិ ឥម ំ វាេ ករចរយិំ  បចចកាខាម 

ជាគក្មប់បី ងអង ក្ពះក  ណាទាំងឡាយ សូមបរង្អាននូវក្ពះចឡូាមណី
រចរិយរនះ ឱាយរៅជារចរិយខាាច់ធមមត្។ 
- ឥទ ំ រនា  ប ញ្ញ ំ ញារនី ំ រហារ   ស ខតិ្  រហានត ុញាររយ។ 

   ីប ណាយរនះ ចូ ាន េ់ញារិទាំងឡាយ  បស់រយើងទាំងឡាយ សមូ
ញារិទាំងឡាយ េ់នូវរសចកេីស ខច ះ។ 

- យំ កិញ្ចិ..  (ចក្ប) 
- ទ កខបាបត្តា ច នទិទកុាខា... (ចក្ប) 

( ច ប់ វិ ធី  ក អ្ ធិ ោឋា ន រច រិ យ ខាា ច់ )  
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❖ ក្បរយជន៍ថ្នកា បូជាចំរពាះក្ពះរចរិយខាាច់ 
 សួ ថារហរ អ្វីរទើបនំាគ្្ាពូន ីខាាច់ រហើយ អ្ធិោឋានរគ្ ពបូជា ? 
 រឆ្ៃើយថា រ ឿងច េនាំគ្្ាពូន ីខាាច់ រហើយអ្ធិោឋានរគ្ ពបូជារនះ មិន
ចមនរទើបរកើរាននារពេបចចុបាបននរនះរទ ត្មពរិរៅរកើរានយូ យ ណាស់
មករហើយ សូមាបីម នសម័យព ទធកាេក៏ានច   ប៉ែ ចនេសក្ាប់កនុងក្ស កចខម 
រយើងរនះ របើត្ម ឹងរៗគ្្ាមកថា ប រាណបណឌិរចខម រយើងគ្រ់ នសិកាា
គមពី ធម៌ រហើយានរសចកេីក្ជះថា្ា និង នរឃើញរសចកេីមួយកចនៃងថា 
“កាេក្ពះសាមាសមពុទធក្ទង់ប ិនិពាវានរហើយានកា ចចកក្ពះធារ  ជាចំចណកៗ 
រពេរនាះសកេរទវរាជ  នយកក្ពះធារ ានក្ពះចងេូមចកវជារ ើម រៅបញ្ចុះ
កនុងក្ពះរចរិយ រ មាះថាចូឡាមណីកនុងឋានត្វរតិងាសជារ ើម”  ូរចនះ និងមាា ាង
រទៀរ ក្ស ករយើង រពេរនាះមិនានក្ពះប មសា ី ិកធារ រ ើមាបីរគ្ ពបូជារទ 
រទើបគ្រ់នំាគ្្ាពូន  ីខាាចរ់ធវើជាក្ពះសតូប ឬរចរិយ រ ើមាបីអ្ធោិឋានឱាយជា
រំណាងក្ពះចូឡាមណីរចរិយ ច េសថិររៅឋានត្វរតិងាស រហើយនំាគ្្ារគ្ ព
បូជា។ 
 សួ ថា ររើរធវើយ ាងហនឹងក្រឹមក្រូវត្មធម៌វិនយ័ច  ឬរទ ? 
 រឆ្ៃើយថា រធវើយ ាងហនឹងក្រឹមក្រូវត្មធម៌  ចូានសចមេងកនុងគមពី ជារក-
 ឋកថា ថ្នកាេិងគរពាធិជារកថា “សម័យមួយ ក្ពះសមពុទធក្ទងគ់ង់កនុងវរត
រជរពនជិរក្ក ងសាវរថី។ រពេរនាះ ក្ពះអាននទររថ  ទេូសួ ចំរពាះក្ពះរថាគរ
ថា បពិក្រក្ពះអ្ងគ ៏ចរក្មើន រចរិយានប៉ែ នាមានយ ាង ? ” ។ 
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ក្ពះសាសាដាក្ត្ស់របថា “ាន៣យ ាងអាននទ” ។ ក្ពះអាននទររថ  ទូេសួ ថា “ បី
យ ាងអ្វីខៃះរៅក្ពះអ្ងគ ? ក្ពះសាសាដាក្ត្ស់ថា ៖ 
 ធារ រចរយិ១ ប រិភាគរចរយិ១ ឧរទទសករចរយិ១ 

ក្ពះអាននទទូេសួ ថា “ បពិក្រក្ពះអ្ងគ ៏ចរក្មើនកាេក្ពះអ្ងគរសេចចា ិក
រៅខ្ុំក្ពះអ្ងគអាចរធវើរចរិយ នឬរទ?” ។ ក្ពះសាសាដាក្ត្ស់ថា “អាននទ សក្ាប់
ធារ រចរិយមិនអាចរធវើ នរក្ពាះធារ រចរិយរនាះ នឹងាន នកនុងកាេ
ច េក្ពះព ទធជាាចាស់ ប ិនិពាវានរហើយ សក្ាប់ឧរទទសករចរិយ ក៏មិនានវរថុ
ក្ ក  ជាក្រមឹជាប់រោយរថាគរប៉ែ រណាណាះ រ ើមមហារពាធិ៍ ច េក្ពះព ទធជា
ាចាស់អាក្ស័យជាទីក្ត្ស់ ឹង សូមាបកី្ពះព ទធជាាចាស់ ក្ទង់ានក្ពះជនមរៅក៏
រោយជា  (ប រិភាគ) រចរិយ ន ូចគ្្ា” ។ 
  ូរចនះ របើត្មព ទធ ីកាខ្ងរេើរនះ កា ពូន ីខាាច់ រហើយអ្ធិោឋាន 
រ ើមាបីរគ្ ពបូជារយើងអាចសរស្រង្្ាះ នថា ជាឧរទទសករចរិយ (ឬធារ 
រចរិយ)។ 
 សួ ថា កា រគ្ ពបូជាររើ នអេយ ាងណាច   ? 
 រឆ្ៃើយថា របើព ទធប ិស័ទអ្នករធវើរនាះ ានចិរតក្បកបរោយសទាធា  ៏យ ាង
ម រាំចំរពាះគ ណ បស់ក្ពះសាមាសមពុទធពិរក្ ក   ចមងសរក្មចនូវប ណាយ
ក សេរក្ចើន  ូចជាក្ពះព ទធ ីកា ក្ទង់ក្ត្ស់ថា ៖ 
 កាេប គគេបូជា េ់បូជា ហប គគេ (ប គគេច េគួ បជូា) គ៉ឺក្ពះព ទធ ឬ
សាវ័ក បស់ក្ពះព ទធច េកនៃងអ របបញ្ចធម៌ (ធម៌ជារក្គឿងយ៉ឺរយូ  ច េ
កនៃងអ ររសចកេីរសាកនិងរសចកេីខាសឹកខាសួេឬកា បូជា េ់បូជា ហប គគេទាំង
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រនាះ ច េក្បកបរោយត្ទិគ ណរោកមិនានភ័យអ្ំពីទីណា សូមាបីនិពាវាន
រហើយប គគេណាមួយមិនអាចរាប់ប ណាយថា ប ណាយរនះានក្បាណ ប៉ែ រណណះ
ឬប៉ែ រណាណាះ  នរ ើយ។ មយួរទៀរ ប គគេណាកនុងរោករនះ គបាបីក្គប់ក្គងនូវ
ភាពជាធំ ថ្នទវីបទំាងបួនក្ទពាយទាំងអ្ស់ បស់ប គគេរនាះ  ចមងមិន  េ់មួយ
ចំចណកទី១៦ ថ្នកា បូជារនះរ ើយ(8) ។  
រទយាយវរថុសូមាបបីនេិចបនេួច ច េប គគេរធវើរហើយជាប ណាយានអេរក្ចើនកាេ
របើចិរតក្ជះថា្ាចំរពាះក្ពះរថាគរជាសមពទុធឬសាវ័ក បស់ក្ពះរថាគរ រហើយ
ទកខិណាទានរ មាះថាានអេរិច មិនចមនរ ើយ។ កាេក្ពះរថាគរឋិរ
រៅកេី ប ិនិពាវានរៅកេី របើតំ្ងចិរតរសមើអេក៏រសមើ  ាបិរថាសរវទាំងឡាយ ចមង
រៅកាន់សាថានសួគ៌ ន រក្ពាះរធវើកា បូជា ចំរពាះក្ពះរថាគរ ទាំងឡាយណា 
ក្ពះរថាគរទំាងឡាយរនាះ នរកើររហើយកនុងរោក រ ើមាបីជាក្បរយជន៍
 េ់ជនរក្ចើន(9) ។ 
 មាា ាងរទៀរ រ ើមាបីឱាយ ឹរចរយេ់ចាាស់ អាត្មាភាព  នឹងរេើកយកក្ពះ
សូក្រខៃះ មកបញ្ជាក់រោយសរងខប ូចររៅ ៖ 
 
 

 
(8)  ប៊ិែករលខ៥២  ុំព័ ៦២ ន៊ិងប៊ិែករលខ៧២  ុំព័ ២៩៨-២៩៩ 

(9 ) ប៊ិែករលខ៥៥  ុំព័ ១០០-១០១ 
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៦. សរឿងប្ពោះបុឡនិុបាទ្កសតែរ 
(ស រតនតបិ ករេខ៧៥ ទំព័ ១៧៦...) 
(អេថ្នកា ពូនក្ពះរចរិយខាាច់) 

 ក្ពះរង ៈអ្ងគរនះ កាេពីមួយចសនកបាបម នអ្ំពី ភទទកបាបរនះ រោក
រកើរជាត្បសរ មាះ រទវេៈរៅ រទៀបភនំហិមពានត ពួករទវត្ នត្ក់ចរងទី
ចស្រងេមឱាយ រោកកនុងថ្ក្ពហិមពានតរនាះ។  រោក នរធវើក្ពះរចរិយខាាច់ឧទទិស
ចំរពាះក្ពះព ទធ រហើយ នក្បមូេផ្ការអាសងៗ មកបូជាក្ពះរចរិយខាាច់រនាះ
រោយចិរតក្ជះថា្ា។សិសាសទាំងឡាយ បស់រោកក្បាណ៨៤,០០០នាក់ (ក្ ំ
បីម ៉ឺនបួនពាន់នាក់) សួ រោកអ្ំពីកា រធវើក្ពះរចរិយខាាច់រហើយថាវាយបងគំ និង
បូជាផ្ការអាសងៗ បស់រោក។ រោក នក្ ប់ក្បរយជនអ៍្ំពីកា រធវើក្ពះរចរិយ
ខាាច់ឧទទិស េ់ក្ពះព ទធ នងិស រសើ ព ទធគ ណ ជារក្ចើន េ់សិសាសទាំងរនាះ។ 
រពេរោកអ្ស់ជីវិរ នរៅរកើរកនុងរទវរោក  ហូរ េ់អ្ស់ យៈរពេ១៨
កបាប   នរកើរជារសេចចក្កពរតិ ហូរ េ់៥០០ ង  នរកើររហើយរសាយ
សមាបរត ិ ជា បស់រទវត្រក្ចើន យ ងកនុងកបាបរអាសងពីរនះរទៀរ ចរងរកើរកនុង
ស គរិភពមិនច េសា្ាេ់ទ គគរិភពរ ើយ។ កនុងជារិច ងរក្កាយរនះ រោក
 នបួសរហើយ នជាក្ពះអ្ ហនត ក្បកបរោយវិជាជា៣ ប ិសមភិទា៤ វិរាកខ
៨ អ្ភិញ្ញា៦។  

រនះជាអេថ្នកា កសាងក្ពះរចរិយខាាច់។ 
(ចប់អានិសងាស ថ្នកា ពូ ន ក្ពះ រចរិយខាាច់ )  
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៧. សរឿងប្ពោះឯកទ្ីបយិសតែរ 
(ស រតនេបិ ករេខ៧៥ ទំព័ ២៣-២៦) 

(អេថ្នកា បូជាក្បទីប) 
 ក្ពះរង ៈអ្ងគរនះកាេកបាបទី៩៤  ម នកបាបរនះ រោក នរកើរជាអ្នក
ក្ស ក និងជាសម័យថ្នក្ពះព ទធ ក្ទង់ក្ពះនាមថាសិទធរថៈ ក្ទង់ប ិនិពាវាន ។ ពួក
មន សាសនិងរទវត្ទំាងឡាយនាំគ្្ាបូជាក្ពះសិ ី ៈ បស់ក្ពះអ្ងគ។ ក៏កាេច េ
សិ ី ៈ បស់ក្ពះសិទធរថៈច េរគរេើកោក់រេើរជើងងេ រហើយពួកមន សាសក្ពមទាំង
រទវត្នាំគ្្ាបជូារជើងងេ  ថ្នក្ពះសាសាដាត្មសមគួ  េ់កា្ាំងថ្នសទាធា បស់ខៃួន។  
រោក នអ្ ជក្បទីបកនុងទីជិររជើងងេ  ក្បទីប បស់រោក   រឆ្ះ រាប េ់ក្ពះ
អាទិរាយ ះរ ើង។រក្កាយពីរោករធវើកាេកិ ិយ   នរៅរកើរកនុងឋានត្វរតិងាស 
ានវិានក្បកបរោយក្បទីប១ចសនាន សមី អាាយរចញអ្ំពីស ី ៈ  ូចជា
ក្ពះអាទិរាយ ះរ ើង និងានចភនករមើេរឃើញខ្ងរក្ៅជញ្ជំុំាងខ្ងរក្ៅភនរំទាះប ី
 ំេងភនំមួយ យរយជន៍ជ ំវិញក៏រមើេរឃើញ។ 
 រោក នរកើរកនុងរទវរោក៧៧ ង  នជារសេចរទវត្៣១ ង 
 នជារសេចចក្កពរតិ២៨ ង  នជារសេចធមមត្រាប់ជារិមិនអ្ស់។ ជារិច ង
រក្កាយរនះ រោក នបួសរៅអាយ ៤ឆ្ាំ រហើយ នជាក្ពះអ្ ហនេត្ំងពី
អាយ ៤ឆ្ាំបនាទាប់ពីបួសរហើយ និងក្បកបរោយទិពវចកខុ េ់ក្ពមរោយវិជាជា៣ 
ប ិសមភិទា៤ វិរាកខ៨ និងអ្ភិញ្ញា៦។ រនះជាអេថ្នកា បូជាក្បទីបមយួរ ើម។ 
 

(ចប់អានិសងាស ថ្នកា បូជា ក្បទីប )  
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ចំពកូទ្ី៦ 
ប្បជុកំងធម្ស៌ខំាន់ៗនិងអតែបទ្អបរ់ ំ

១. ោសនាោបសនូយមាន៦សលើកគឺ(10) ៖ 

រេើកទ១ី. សាសនាកនៃងរៅ ន ៥០៩ ឆ្ា ំរ់ភិកខុនី។ 
រេើកទី២. សាសនាកនៃងរៅ ន១០០០ឆ្ាំ រ់ក្ពះអ្ ហនត។ 
រេើកទ៣ី. សាសនាកនៃងរៅ ន ២០០០ឆ្ាអំ្ស់ភិកខកុ្ទក្ទង់ក្ពះថ្ក្របិ កចាំ 
             ារ់ទរទទាំងានភិកខុអ្េជជីរកើររក្ចើន     ានរេងចេាបងចក្រងគ   
            (ចេាបងក្កឡាកូនឧក) នឹងចេាបងភា្ាេ់គ្្ាជារ ើម។ 
រេើកទី៤. សាសនាកនៃងរៅ ន៣០០០ឆ្ាំ អ្ស់ភិកខុរធវើឧរ សងកមម។ 
រេើកទ៥ី. សាសនាកនៃងរៅ ន៤០០០ឆ្ាំ អ្ស់ភិកខុក្ទក្ទង់ចីវ មិនក្គប់បី។ 
រេើកទ៦ី. សាសនាកនៃងរៅ ន៥០០០ឆ្ាំ ភិកខុក្ទក្ទងក់ំណារ់ សំពរ់រេឿង 
             ានចងថ្ នឹងរសៀរក្ររចៀក ជាទីបំអ រានក្បពនធកូន រធវើចក្ស 
             ចាកា េក់ ូ  ូចក្គហសថ ច េរៅថា “រគ្ក្រភូសងាឃ”  េ់ក្គប ់
             ៥០០០ឆ្ាំ រភទជាសងាឃក៏អ្ស់មិនក្ ក កនុងជមពូទវីប ។ 
 

 

(
10 ) ត្ពះឧែាមវ ៊ិជ្ជា  ថាច់ ណាុំង រែ៊ិសាសនាទនពល ែឋ ព.ស.២៤៩៤ រ.ស.១៩៥១  ុំព័ ២៩ 
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២. ោសនារងុសរឿងសោយសហតុ ៥ យ៉ា ង(11) 
 ១. សកចច ំធមម ំស ណនេិ ប ិស័ទទាំងបួនសាដាប់ធម៌រោយរគ្ ព 
 ២. សកចច ំធមម ំប យិប ណនេ ិប ិស័ទទាំងបនួរ ៀនធម៌រោយរគ្ ព 
 ៣. សកចច ំ ធមម ំ ធារ នេ ិ ប ិស័ទទាំងបួនក្ទក្ទង់ (ចាំទ ក) នវូធម៌រោយ
រគ្ ព 
 ៤. សកចច ំធត្ន ំធាមាន ំអ្រថំ ឧបប កិខនតិ   ប ិស័ទទាំងបនួពិចា ណា
អ្រថថ្នធម៌ច េខៃួនក្ទក្ទង់រហើយ (រពាេធម៌ ឬសចមេងរោយរគ្ ព)      

 ៥. សកចច ំធាមាន ធមម ំប បិជជនេិ    ប ិស័ទទាំាងបួនក្បរិបរតិធម៌រោយ
រគ្ ព។ 

៣. ោសនាោបសនូយសៅសោយសហតុ ៥ យ៉ា ង(12) 
 ១. ន សកចច ំធមម ំស ណនេ ិ ប ិស័ទទាំងបួនមិនសាដាប់ធម ៌  រោយរគ្ ព 
 ២. ន សកចច ំ ធមម ំ ប យិប ណនេិ ប ិស័ទទាំងបួនមិនរ ៀនធម ៌ រោយ
រគ្ ព 
 ៣. ន សកចច ំធមម ំធារ នេ ិ   ប ិស័ទទាំងបួនមិនក្ទក្ទង ់ (ចាំទ ក) នវូ
ធម៌រោយរគ្ ព 

 

)11(  ស ត្តនតបិដរយលខ៤៥ ទំរ័រ៩៦ 

12(  ) ស ត្តនតបិដរយលខ៤៥ ទំរ័រ៩៥ 
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 ៤. ន សកចច ំធត្ន ំធាមាន ំអ្រថ ំឧបប កិខនតិ   ប ិស័ទទាំងបនួមិន
ពិចា ណាអ្រថថ្នធម៌ច េខៃួនក្ទក្ទង់រហើយ(រពាេធម៌ឬសចមេងរោយរគ្ ព)      

 ៥. ន សកចច ំធាមាន ធមម ំប បិជជនេ ិ    ប ិស័ទទាំាងបួនមិនក្បរិបរតិធម៌
រោយរគ្ ព។ 

៤. ប្បសយជន៍វិន័យ១០យ៉ា ង 
(ស រតនតបិ ករេខ៥០ ទំព័ ១៥៤-១៥៥) 

១. សងាឃស  ឋតុ្យ រ ើមាបីរសចកេីេែ េ់សងាឃ 
២. សងាឃផ្ស ត្យ រ ើមាបីរៅសបាាយ េ់សងាឃ 
៣. ទ មមងេនូ ំប គគោន ំនគិគហាយ រ ើមាបសីងេរ់សងេិននូវប គគេទាំងឡាយច េ 
     ក្ទ សេសីេ 
៤. របសោន ំភកិខនូ ំផ្ស វហិារាយ រ ើមាបរីៅជាស ខក្សួេ េ់ភិកខ ុ
    ទាំងឡាយច េានសីេជាទីក្សឡាញ ់
៥. ទ ិឋធមមកិាន ំអាសវាន ំសវំរាយ រ ើមាបរីារំាងនូវអាសវធម៌ទាំងឡាយកនុង 
    បចចុបាបនន 
៦. សមាបរាយិកាន ំអាសវាន ំប ោិត្យ រ ើមាបីកាចារ់បង់នូវអាសវធម ៌
    ទាំងឡាយកនុងប រោក 
៧. អ្បាបសនា្ាន ំបសាទាយ រ ើមាបីញុំុំាងប គគេទាំងឡាយ ច េមិនក្ជះថ្ាាឱាយ 
     ក្ជះថ្ាារ ើង 
៨ .បសនា្ាន ំភិរយាាភាវាយ រ ើមាបីញុំុំាងប គគេទាំងឡាយច េក្ជះថ្ាា 
    ក្សាប់រហើយ ឱាយ ឹង ឹរចរក្ជះថា្ារ ើង 
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៩. សទធមម ឋរិយិ រ ើមាបីត្ំងរៅាំថ្នក្ពះសទធមម 
១០. វនិយិន គគហាយ រ ើមាបអី្ន រក្គ្ះ េ់ក្ពះវិន័យ។ 

៥. ធម្៌នាឱំ្យសៅសកើតកនងុឋានសគួ៌មាន១០យ៉ា ង 
(ស រតនតបិ ករេខ៥១ ទំព ័២០៥-២០៦) 

 ប គគេក្បកបរោយធម៌១០យ ាង នឹងរៅរកើរសាថានសួគ៌ ូចជារគនាំ
យករៅរមេេ់ទ ក ធម៌១០យ ាងរនាះគ៉ឺ ៖ 
១. មិនសា្ាប់ជីវិរមន សាសសរវ 
២. មិនេួចក្ទពាយ បស់អ្នក ថ្ទ 
៣.មិនក្បក្ពឹរតអ្សីេធម៌ជាមួយក្បពនធកូនអ្នក ថ្ទ 
៤. មិននិយយពាកាយក ហក 
៥. មិននិយយពាកាយញុះញង់ស ករសៀរបំចបកបំ កអ្នក ថ្ទ 
៦. មិននិយយពាកាយអាក្កក់ ានពាកាយក្ទរគ្ះរ ះរ ករជ ក្បរទចអ្នក ថ្ទ        
    ជារ ើម 
៧. មិនរពាេនូវពាកាយររាយរាយ ឥរក្បរយជន៍ 
៨. មិនានចិរតគិរសមៃឹង ំថ្ពចំរពាះក្ទពាយ បស់អ្នក ថ្ទ រោយគិរបក្ម ងនឹង 
    ឱាយ នមកជាក្ទពាយ បសខ់ៃួន 
៩. មិនានចិរតគំន ំគ ំកួនគិរប៉ែងនឹងឱាយអ្នក ថ្ទ េ់នូវរសចកេីវិនាស 
១០. ានគំនរិយេ់ក្រូវក្រង់ ជាសាមាទិ ឋិ យេ់ថារធវើេែ នេែ រធវើអាក្កក ់
      នឹងទទេួអេអាក្កក ់រធវើប ណាយ នប ណាយ រធវើ ប ន បជារ ើម  
      រជឿថាអ្វីទាំងអ្ស់កនុងរោករកើររក្ពាះរហរ  រហរ សំរៅ េ់ទរងវើច េ 
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      រយើងកំព ងរធវើគ៉ឺថារហរ េែទទួេអេេែរហរ អាក្កក់ទទួេអេអាក្កក់។ 
៦. ធម្៌នាឱំ្យធាល ក់នរកមាន១០យ៉ា ង 

(ស រតនេបិ ករេខ៥១ ទំព ័២០៥) 
 ប គគេក្បកបរោយធម៌១០យ ាង នឹងធា្ាក់រៅកនុងន ក ូចជារគនំា
យករៅទា្ាក់ ធម៌១០យ ាងរនាះគ៉ឺ ៖ 
១. សា្ាប់ជីវរិមន សាសសរវ 
២. េួចក្ទពាយ បស់អ្នក ថ្ទ 
៣. ក្បក្ពរឹតអ្សីេធម៌ជាមួយក្បពនធកូនអ្នក ថ្ទ 
៤. និយយពាកាយក ហក 
៥.  និយយពាកាយញុះញង់ស ករសៀរបំចបកបំ ក់អ្នក ថ្ទ 
៦. និយយពាកាយអាក្កក់ ានពាកាយក្ទរគ្ះរ ះរ ករជ ក្បរទចអ្នក ថ្ទជា 
     រ ើម 
៧. រពាេនូវពាកាយររាយរាយ ឥរក្បរយជន៍ 
៨. ានចិរតគិរសមៃឹង ំថ្ពចំរពាះក្ទពាយ បសអ់្នក ថ្ទរោយគិរបក្ម ងនឹងឱាយ 
      នមកជាក្ទពាយ បសខ់ៃួន 
៩. ានចិរតគំន ំគ ំកួនគិរប៉ែងនឹងឱាយអ្នក ថ្ទ េ់នូវរសចកេីវិនាស 
១០. ានគំនរិយេ់ខ សជា មិចាឆាទិ ឋិ យេ់ថារធវើអាក្កក់ នេ យ  រធវើប ណាយ 
      អ្ស់េ យ   រធវើេែ នក្បរយជន៍អ្វីមកវិញកនុងរោករនះគ្មាន ប  គ្មាន 
      ប ណាយ ន ករក្បរអ្ីរទ  រពេសា្ាប់រៅសូនាយរហើយ  មិន ឹងជាខំក្បឹងយក 
       យរៅវរតក្បរគនរោករធវើអ្វី នាំចរខ្ររពេរវោឥរក្បរយជនជ៍ារ ើម។  
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៧. ោច់ខដលម្ិនគួរឆ្ន់មាន១០យ៉ា ង 
 (សាច់១០យ ាងរនះ ក្ពះព ទធអ្ងគក្ទង់មិនចមនហាមចំរពាះចរភិកខុ
សាមរណ ច េបួសកនុងក្ពះព ទធសាសនារនាះរទ សូមាបីចរឧ សក ឧ សិកា 
ទាយក ទាយិកា សីេវ័ន សីេវរីច េរគ្ ពកាន់ក្ពះព ទធសាសនា ក៏មិនគួ 
ប ិរភាគច  ) ។ សាច១់០យ ាងរនាះគ៉ឺ ៖ 
 ១. មន សាសមសំំ   សាច់មន សាស 
 ២. ហរថមិសំំ      សាច់ ំ  ី
 ៣. អ្សាសមសំំ     សាច់រសះ 
 ៤. ស នខមំស ំ    សាច់ចឆ្េក្ស ក 
 ៥. អ្ហមិសំ ំ      សាច់ពស ់
 ៦. សហីមសំ ំ     សាច់សីហៈ 
 ៧. ពាយគាឃមសំំ      សាច់ខ្្ាធ ំ
 ៨. ទបីមិសំំ        សាច់ខ្្ា បំង 
 ៩. អ្ចឆមសំ ំ        សាច់ខ្្ាឃមុ ំ
 ១០. រ ចឆមសំ ំ    សាច់ចឆ្េថ្ក្ព។  

(វិន័យបិ កភាគ៧ ទំព័ ២៧៩  េ់ ២៨៤) 
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៨. សហតនុាឱំ្យោច់ប្បសគនមាន៧យ៉ា ង 
        គ៉ឺអាហា  បស់ភិកខុច េក្បរគនរហើយចររោក ៖ 
១. ក្រ ប់រៅជាស្រសេីរភទវិញ 
២. រោករធវើម ណៈ (ស គរ=សា្ាប់) 
៣. រោកោចាកសិកាខាបទ (សឹក) 
៤. ចូេរៅកាន់សាសនា ថ្ទ (ឈប់កាន់ក្ពះព ទធសាសនា) 
៥. េះបង់ េ់អ្ន បសមាបននគ៉ឺមិនចមនជាភិកខុអងគ្្ា 
៦. រោកេះបង់រចាេ មិនអាេ័យឆន់ររទៀរ  
៧. ក្រូវរចា េួច រណ្ើមយករៅ (មន សាសឬសរវ) (របើក្បរគន េ់ថ្ ភិកខុ 
     រហើយ រោកអាចក្បរគន េ់ភិកខុអងគ្្ា ឬរោកអាចចចក េ់ភិកខុអងគ្្ា 
     ឆន់ នមិនានក្រូវរទាសរនាះរទ)។ 

៩. ម្ចឆរយិ សសចកាីកណំាញម់ាន៥យ៉ា ង 

 ១. អាវាសមចឆ យិ13   រសចកេីកំណាញ់អាវាស 

 ២. ក េមចឆ យិ          រសចកេីកំណាញ់ក្រកូេ 
 ៣. ោភមចឆ យិ         រសចកេីកំណាញ់ោភ 
 ៤. វណណមចឆ យិ      រសចកេកីំណាញ់កនុងវណណៈ ឬកំណាញ់កា ស រសើ  
 ៥. ធមមមចឆ យិ            រសចកេីកំណាញ់កនុងធម៌ឬចំរណះ ឹង 

 

13 ស ត្តនតបិដរយលខ១៩ ទំររ័១៧៤ 
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១០. វតែជុាភសតតុ្តងប្ពោះពុទ្ធោសនាមាន៥យ៉ា ង(14) 

 ១. ក្ពះព ទធប ិា  ូបសនងក្ពះព ទធ 
 ២. រ ើមរពាធិក្ពឹកាស 
 ៣. ក្ពះសតូប ឬក្ពះរចរិយ  
 ៤. ក្ពះជិនធារ   
 ៥. ក្ពះធមមកខនធ៨៤.០០០ (ក្ ំបីម ៉ឺនបួនពាន់ក្ពះធមមកខនធ)។ 

១១. ប្ពោះបរម្សពាធិសតាសពលទ្ទ្លួប្ពោះពុទ្ធពាករណ៍ 
សំណួ  ៖ ររើ ក្ពះប មរពាធិសរវ  រពេច េ នទទួេក្ពះព ទធ

ពាាក ណ៍ពីសំណាក់ ក្ពះសាមាសមពុទធអ្ងគណាមួយរហើយក្ពះអ្ងគក្រូវធា្ាក់
ច ះរៅកាន់អ្ យភូមិរៅរកើរជារក្បរ ជាសរវរិ ចាឆាន ច  ឬក៏អ្រ់ ? 
ចរមៃើយ ៖ ក្ពះប មរពាធិសរវ ច េ នទទួេកា ពាាក ណ៍ពីសំណាក់ 
ក្ពះសាមាសមពុទធអ្ងគណាមួយ ួចរហើយគ៉ឺក្ពះអ្ងគមិនរៅរកើរជា ៖ 

១. មិនរៅរកើរជាមន សាសថ្ក្ព 
 ២. មិនរៅរកើរជារទវប ក្រា  
 ៣. មិនរៅរកើរជាអ្សញ្ញីសរតក្ពហម 
 ៤. មិនរៅរកើរកនុងស រទាធាវាសក្ពហម 
 ៥. មិនរៅរកើរកនុងចក្កវាេ ថ្ទ 
 ៦. មិនរៅរកើរកនុងអ្ ូបក្ពហម 

 
(14

 ) ត្ពះរែេរ ណ្ោល ន ោន ធ្ម៌នមសាា  អកស បាល៊ី ន៊ិងសត្មាយសរងេប  ុំព័ ១៨៩។ 
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 ៧. មិនរៅរកើរជាក្សីេ 
 ៨. មិនរៅរកើរជាមន សាសខ្ុំរគ 
 ៩. មិនរៅរកើរជាមន សាសខ្វាក់ងៃង់ 
 ១០. មិនរៅរកើរជាមន សាសឃៃង់ 
 ១១. មិនផ្្ាស់បេូ រភទ 
 ១២. មិនរធវើអ្ននត ិយកមមទំាង ៥ 
 ១៣. មិនរៅរកើរកនុងរោកនេ ន ក 
 ១៤. មិនរៅរកើរកនុងអ្វិចីមហាន ក 
 ១៥. មិនរៅរកើរកនុងខ បាបិ សិករក្បរ 
 ១៦. មិនរៅរកើរជានិជាាមរណហិករក្បរ 
 ១៧. មិនរៅរកើរជាកាេកញ្ចិករក្បរ 
 ១៨. មិនសរក្មចក្ពះអ្ ិយកនុងចរន្ាាះ៤អ្សរងខយាយនិង១ចសនកបាប ។ 
 
(សូមរមើេកនុងរសៀវរៅាគ្ ាជីវិរថ្នក្ពះរពាធិសរវ   រ ៀបរ ៀងរោយរោកត្
បណឌិរសបាបុ សធម៌ ក េ រអង ព.ស .២៥៥២ ទំព័ ៧១  េ់៧២) ។ 
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១២. បារម្ី១០ 
១. ទាន  ម ីគ ណជារិជារហរ  េន់ូវរក្រើយគ៉ឺក្ពះនិពាវានរក្ពាះកា ឱាយទាន។ 
២. សេី  ម ីគ ណជារិជារហរ  េន់ូវរក្រើយគ៉ឺក្ពះនិពាវន រក្ពាះកា  កាាសីេ។ 
៣. រនកខមម  មី គ ណជារជិារហរ  េ់នូវរក្រើយ គ៉ឺក្ពះនពិាវាន 
     រក្ពាះកា រចញបួស។ 
៤. បញ្ញា  ម ីគ ណជារិជារហរ  េន់ូវរក្រើយ គ៉ឺក្ពះនិពាវាន 
     រក្ពាះកា យេរ់ឃើញជាក់ចាាស។់ 
៥. វ ីយិ  មី គ ណជារិជារហរ  េន់ូវរក្រើយ គ៉ឺក្ពះនិពាវាន 
     រក្ពាះរសចកតីពាាយម។ 
៦. ខនត ិ ម ីគ ណជារិជារហរ  េន់ូវរក្រើយគ៉ឺក្ពះនិពាវាន រក្ពាះរសចកតអី្រ់ធន។់ 
៧. សចច  ម ីគ ណជារិជារហរ  េន់ូវរក្រើយ គ៉ឺក្ពះនិពាវាន 
     រក្ពាះកា រទៀងក្រង់។ 
៨. អ្ធោិឋាន  មី គ ណជារជិារហរ  េ់នូវរក្រើយ គ៉ឺក្ពះនពិាវានរក្ពាះកា ត្ំង     
     ចិរតស ប់កនងុក សេធម៌។ 
៩. រមត្តា  ម ីគ ណជារិជារហរ  េន់ូវរក្រើយ គ៉ឺក្ពះនិពាវានរក្ពាះរសចកត ី
    ក្សឡាញ់រាប់អាន រោយកា ត្ងំចិរតមនិពាា ទ េជ់ន ថ្ទ។ 
១០. ឧរបកាខា  មី គ ណជារិជារហរ  េន់ូវរក្រើយ គ៉ឺក្ពះនិពាវាន រក្ពាះកា  

       ត្ំងចិរតរៅជាកណាដាេកនុងសរវ នងឹសង្ខា ទូរៅ(15)។ 
 

(១៤) ធ្មន៌មសាា  អកស បាល៊ី ន៊ិងសត្មាយសរងេប  ុំព័ ២៧៣ រ ៀបរ ៀងរោយ ត្ពះរែេរ ណ្ 
ោល ន ោន។ 
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១៣. សហតខុដលនាឱំ្យម្នុសេសបុិនមាន៤ យ៉ា ង 
  ១. ធារ រកាខាភរត្        រោយធារ ករក្មើក 
  ២. អ្ន ភរូប ពវរត្        រោយធ្ាាប់ក្បសពវកនុងកាេម ន 
  ៣. រទវរត្ បសហំា រត្   រោយរទវត្បណាដាេចិរត 
  ៤. ប ពវនមិរិតរត្        រោយប ពវនិមិរត ។ 
 ចណំា ំ៖ កា យេ់សបតទិី១ ទី២ មិនចមនជាកា ពិរ ទ៣ីពិរខៃះ មិនពិរ
ខៃះ ចំចណកឯទី៤ ពិរក្ ក   ូចជាស បិន បស់ក្ពះនាងសិ ិមហាាយរទវី 
ជាក្ពះាត្ថ្នក្ពះប មរពាធិសរវ ឬក្ពះ ទបរសនទិរកាសេជារ ើម16។ 

(ចណំា ំ៖ ចំរពាះ ក្ពះអ្ ហនត រោកអ្សក់ិរេស ជារក្គឿងរៅហមងចិរត
រហើយ អ្រ់ានយេ់សបតិ ូចមន សាសប ង ជជនរនាះរទ) ៕ 

 
១៤. វិជាា ៣ 

១. ប រពវនវិាសាន សាសរញិ្ញាណ  ានក្ ជាញា ឭករឃើញចាាស់នូវបញ្ចកខនធ 
ច េខៃួនធា្ាប់អាក្ស័យរៅរហើយកនុងភពម ន ។ 

២. ចរបូ រញ្ញាណ  ក្ ជាញារឃើញនូវច រិនិងប ិសនធិថ្នសរវ ។ 
៣. អាសវកខយញ្ញាណ ក្ ជាញារឃើញចាាស់នូវធម៌ជារក្គឿងរធវើឱាយអ្ស់

រៅថ្នអាសវៈ ( ួមជា៣) ។ 

 
16 ដកស្រងច់េញពីចរៀវចៅ មហាធមមសង្គហៈ រស្ាបស់ាលាធម្មវនិយ័ស្របថ់្នា ក ់ទំពរ័១៧៦ ចរៀបចរៀង

ចោយភកិខុ អរគទចតោ  គល-់សុភាព  ផ្សាយចេញពីវត្ោចោរមសាន ចេត្ោកំពងឆ់្ា ងំ ព.រ.២៥៥៨ រ.២០១៤។ 
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១៥. វិជាា ៨ 
១. ប រពវនវិាសាន សាសរញិ្ញាណ ក្ ជាញា ឭកត្មរឃើញចាាស់នូវបញ្ចកខនធច េ 
     ខៃួនធា្ាបអ់ាក្ស័យរៅកនុងភពម ន 
២. ចរបូ រញ្ញាណ ក្ ជាញារឃើញចាាស់នូវច រិនិងប ិសនធិថ្នសរវ 
៣. អាសវកខយញ្ញាណ ក្ ជាញាពិចា ណារឃើញចាាស់នូវធម៌ ជារក្គឿងរធវើឱាយ 
     អ្ស់រៅថ្នអាសវៈ 
៤. វបិសាសនាញាណ ក្ ជាញាពិចា ណារឃើញចាាស់កនុងសង្ខា  
៥. មរនាមយទិធិ ឫទធិសរក្មចរោយចិរត (គ៉ឺ ឹងចិរតសរវរោកចាាស់) 
៦. ឥទធវិធិ ិឫទធសិរក្មចរោយអ្ធិោឋាន 
៧. ទពិវរសារ ក្ររចៀកទិពវអាចឮសំរ ងកនុងទីឆងាយៗ ន 
៨. រចរត្ប ញិ្ញាណ កំណរ់ ឹងចិរត បសអ់្នក ថ្ទ ន ( ួមជា៨) ។ 

១៦. ចរណៈ១៥ 
១. សេីសវំ    សក្ងួមកាយវាចាឱាយរ ៀប យ 
២. ឥស្រនទយិសវំ   សក្ងួមឥស្រនទិយទាំង៦ 
៣. រភាជនមរតញ្ញតុ្ ភាពជាអ្នក ឹងក្បាណកនុងរភាជន 
៤. ជាគ យិន រយគ  ក្បកបកនុងកា ភាញាក់ ឭកនឹករឃើញរ ឿយៗ 
៥. សទាធា    រជឿរហរ ច េគួ រជឿ 
៦. ហ ិ ិ   ានរសចកេីខ្មាសអ្ំរពើទ ចច ិរ 
៧. ឱរតបាប   រសចកេីសៃុរខ្្ាច បអ្ំរពើទ ចច ិរ 
៨. ពាហ សចច   ភាពថ្នខៃួនជាពហ សាសូរ 
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៩. វី  ិយ   ពាាយម 
១០. សរ ិ  រសចកេី ឭកក្រវូ 
១១. បញ្ញា   រសចកេី ឹងក្រូវ 
១២. បឋមមជាាន  នទី១  េះនូវនីវ ណៈ៥គ៉ឺ (១. កាមចឆនទៈ រសចកេី
ក្ ថា្ាឬកា រពញចិរតចំរពាះកាម ២. ពាា ទៈ គំន ំឬរសចកេីគ ំកួនរធវើឱាយអ្នក
 ថ្ទវិនាស ៣. ងីនមិទធៈ កា ខជិេក្ចអ្សូធ ញក្ទាន់ កា ង យរង្ក និងកា 
ងង យរ ក ៤. ឧទធចចក កេុចចៈ រសចកេីរាយាយនិងរសចកេី សាប់ សេ ់ ឬរៅដា
ក្កហាយកនុងចរិត ៥. វិចិកិចាឆា រសចកេីសនទិះសងាស័យមិនោច់រក្សចកនុងចិរត) 
រហើយក្រូវក្បកបរោយអ្ងគ៥គ៉ឺ ៖ 

១. វិរកេៈ រសចកេីនឹកសំរៅរឆពាះរៅ ក អា មមណ៍ច េកំព ងភាវនា  
២. វិចា ៈ រសចកេី ំពឹងពិចា ណាអា មមណ៍ច េកំព ងភាវនា  
៣. បីរិ រសចកេីចឆ្ែរចិរត 
៤. ស ខៈ រសចកេីសបាាយកនុងចិរត 
៥. ឯកគគត្  រំណើ មូេចិរតសៃុងរៅកនុងអា មមណ៍ចរមួយ។ 

១៣. ទ រយិជាាន  នទ២ី េះ វិរកេៈ និង វិចា ៈ ក្បកបរោយអ្ងគ៣គ៉ឺ បីរ ិ 
        ស ខៈ ឯកគគត្ ។ 
១៤. ររយិជាាន  នទ៣ី េះ វិរកេៈ វិចា ៈ និងបីរិ ក្បកបរោយអ្ងគ២គ៉ឺ 
ស ខៈ និង ឯកគគត្ ។ 
១៥. ចរ រថជាាន  នទី៤ េះ វិរកេៈ វិចា ៈ បីរិ និងស ខៈ ក្បកបរោយអ្ងគ
២គ៉ឺ ឯកគគត្ និង ឧរបកាខា ( ួមទំាងអ្ស់ជា១៥) ។ 
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១៧. ការកោងរបសប់្ពោះសពាញ្ញូពុទ្ធ 
សណំ ួ ៖ ររើក្ពះសពវញ្ញូព ទធកសាង ក្បកបរោយធម៌ប៉ែ នាមានយ ាងគ៉ឺានអ្វីខៃះ ? 
ច េជួយក្ពះអ្ងគ ឱាយ នក្ត្ស់ជាក្ពះព ទធ ? 
ចរមៃើយ ៖ ក្ពះសពវញ្ញូព ទធក្ពះអ្ងគកសាង ក្បកបរោយធម៌ ១៨ យ ាងគ៉ឺ ៖  

១. មន សាសរត ំជារិជាមន សាស  
២. េងិគសមាបរតិ រភទជាប  ស  
៣. រហរ  ានឧបនិសាស័យគួ  ឹងសរក្មចក្ពះអ្ ហរតអង  
៤. សត្ថា ទសាសន ំ នចួបនងឹក្ពះសាសាតាចា ាយ  
៥. បពវជាជា  នបួសកនុងក្ពះព ទធសាសនា ឬបួសជាត្បសឥសីរក្ៅ 
    ក្ពះព ទធសាសនា  
៦. គ ណសមាបរត ិក្បកបរោយ គ ណាន នជារ ើម  
៧. អ្ធកិាររា  នរធវើទាន ៏ឧរតម ានមហាប ិចាចាគ៥ ជារ ើម  
៨. ឆ្នទត្ រពញចិរតក្ ថា្ានូវរពាធិញ្ញាណឥរានចិរត ួញរា ធម៌ទាំង 
    ៨ក្បកា រនះ រ មាះថាធមមសរាធាន អាចឱាយសរក្មច រសចកតី 
    ក្ ថា្ាកនុងរពាធិញ្ញាណ នអាសំនឹង   មី ១០ រទៀរគ៉ឺ ៖  
១. ទាន  កា ឱាយទាន  
២. សេី  កា  កាាសីេ  
៣. រនកខមម  រចញបួស ជាត្បស ឬ បពវជាជា  
៤. បញ្ញា  ក្ ជាញា  
៥. វ ីយិ  ពាាយម  
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៦. ខនត ី អ្រ់ធន់ 
៧. សចចៈ  រសចកតីពិរត្មអ្ ិយសចចធម៌  
៨. អ្ធោិឋាន ត្ំងចិរតកំណរ់ទ កាំរៅកនុងចិរត 
៩. រមត្តា អាាយរមត្តាចិរត អាណិរក្សរណាះចំរពាះសរវទាំងអ្ស់ទូរៅ  
១០. ឧរបកាខា រធវើចិរតរសមើកនុងសរវ ូចជាទំនិញនិងកូនជញ្ជីងងៃឹងរសមើៗគ្្ា

ទូរៅ ឥរានសែប់ ឬក្សឡាញ់សរវណា១  ួមធមមសរាធាន៨ចូេនិង  មី
១០ ក្រូវជា១៨ រៅថា ព ទធកា កធម៌ ជាគ ណជារិរធវើឱាយ នក្ត្ស់ជាក្ពះ
ព ទធកនុងរោក។ 
សណំ ួ ៖ ច ះ  មី១០ រនះចចកជា  មី៣០  ូចរមេច ?  
ចូ ចចកមករមើេ ? 
ចរមៃើយ ៖ រោកយក  មី ១០ មកចចកជា ៖ 
  ១.   មី ២. ឧប  មី ៣. ប មរថ  មី  

- ក្គប់  មីទាំង១០កនុង  មមីួយៗ ចចកកជា៣។ ានទាន  មីជា
រ ើម  េ់រៅឧរបកាខាខ្ងច ងក្រូវជា៣០ ។ 

សណំ ួ ៖ ច ះប ិចាចាគ ៥យ ាង  បស់ប គគេសាងជាក្ពះព ទធរនាះ គ៉ឺអ្វីខៃះ ? 
ចរមៃើយ ៖ កា ប ិចាចាគ ៥រនាះាន ៖ 

១. ប ិចាចាគក្ពទាយ  
២. ប រតធីត្ 
៣. ភ ិយ  
៤. ខៃួនអ្វយវៈរូចធំ  
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       ៥. ជីវិរ ( ួមទាំងអ្ស់ាន៥)។  
សណំ ួ ៖ ច ះររើច ិយ បស់ក្ពះព ទធ ៣យ ាងរនាះគ៉ឺអ្វីខៃះ ? 
ចរមៃើយ ៖ ច ិយ បស់ក្ពះព ទធ ៣យ ាងាន ៖ 

១. រោករថច យិ  ក្បក្ពឹរតរ ើមាបីសរវរោក  
២. ញាររថច យិ  ក្បក្ពឹរតរ ើមាបីញារិ  
៣. ព ទធរថច យិ  ក្បក្ពឹរតរ ើមាបីក្ត្ស់ ឹង។ 
 

១៨. អរយិប្ទ្ពយមាន៧យ៉ា ងគឺ ៖ 
 ១. សទាធាធន ំ  ក្ទពាយគ៉ឺសទាធា  (សទាធា=កា រជឿទ កចិរត) 
 ២. សេីធន ំ     ក្ទពាយគ៉ឺសីេ  (សីេ ឬសីេធម៌េែ) 
 ៣. ហ ិធិនំ      ក្ទពាយគ៉ឺហិ  ិ  (ខ្មាសអ្ំរពើ ប) 
 ៤. ឱរតបាបធន ំ  ក្ទពាយគ៉ឺឱរតបាបៈ  (ខ្្ាចអ្ំរពើ បទ ចច ិរ) 
 ៥. ស រធន ំ    ក្ទពាយគ៉ឺស រៈ  (សាដាប់ឱាយ នរក្ចើន) 
 ៦. ចាគធន ំ   ក្ទពាយគ៉ឺចាគៈ  (រធវើអ្ំរណាយ េ់អ្នក ថ្ទ) 
 ៧. បញ្ញាធន ំ  ក្ទពាយគ៉ឺបញ្ញា  (រចះ ឹង សា្ាេ់ខ សក្រូវ)  

(ស រតនតបិ ករេខ១៩ ទំព ័២១០) 
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១៩. អនកសធាើបុណយបានអានិសងេ១០យ៉ា ងគឺ ៖ 
(អេ បស់ប ណាយ ឬអ្ំរពើេែស ច ិរទូរៅ េែទាំងអៃូវកាយវាចាចិរត) 
១. ស  បូត្          ភាពជាអ្នកាន ូបេែ 
២. ស វណណត្      ភាពជាអ្នកានសមាបុ េែអូ អង់  
៣. ស សណាឋានា  ភាពជាអ្នកានក្ទង់ក្ទាយេែ  
៤. ស ស ត្        ភាពជាអ្នកានសំរ ងពីររាះ  
៥. អាធបិចចំ         ភាពជាអ្នក នជាអ្ធិបរី (ភាពជាធំ) 
៦. ប វិាររា          ភាពជាអ្នកានយសប ិវា   
៧. បរទស ជជំ   ភាព នជារសតចរសាយរាជាយកនុង   បរទសរាជាយ គ៉ឺ
ក្បរទសច េានរសេច 

៨. ឥសាស យិ ំ ភាពជាអ្នកានឥសាស ិយយសខពង់ខពស់  
៩. ចកេវរតសិ ខ ំបយិំ   ភាពជាអ្នកានរសចកតីស ខ បស់រសតចចក្កពរតិ
ជាទីក្សឡាញ់  

១០. រទវ ជជមាប ិភាពជាអ្នក នជារសតចថ្នរទវត្ ៕                                 
          (ស រតនតបិ ក រេខ៥២ ទំព័ ១៥-១៨) 

២០. អានសិងេដនការបូជាផ្ទា ឈកូប្កហម្ដលប់្ពោះពុទ្ធ 
 កា បូជាផ្កាឈូកពណ៌ក្កហមថាវាយ េ់ក្ពះ ៏ានប ណាយច េជារសតច
ថ្នអ្នកក្ ជ្ បស់មន សាស រទវត្ ា  ក្ពហមទទួេ ននូវអានិសងាសចំនួន១៧
ក្បកា គ៉ឺ ៖   
១.  នរៅរកើរកនុងឋានសួគ៌រទវរោកអ្ស់៣០ពានក់បាប  
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២.  នភាពជាធំជាងរទវត្រសាយរទវរាជសមាបរតិអ្ស់៣០ ង ។ 
៣.ានវិានរ មាះមហាវិត្ថា ិក:ានកំពស់៣០០រយជន៍នឹងអ សរ ើង ង់ចាំ  
៤.អទះក្បធានទាំងឡាយានក្បាណ៤ចសន ក្បកបរោយអទះកំពូេ ៏ក្បរសើ   
ច េប ញ្ញកមមនិមមិរេែរហើយ។ 
៥. ានពួកក្សីអ្បាស ក្បាណមួយចសនរកា ិ ជាអ្នក ្ាសកនុងកា រាំរក្ចៀង
អង វាងថ្វកនុងកា ក្បគ ំអង ចមងរចាមររាមរក្រៀបក្ត្ជានចិច។  
៦. ានរភៃៀងជាវិកា :ថ្នផ្កាទិពវានពណ៌ក្កហមក៏បងែុ ធ្ាាក់ច ះមករេើវិាន ៏
ក្បរសើ ក្ ក ច េក ះក រោយពួកនា ី ។ 
 ៧. ានផ្កាឈូកក្កហមប៉ែ នកង់ រទះសំយ៉ែ ងច ះក្រង់សស ជញ្ជាំងអង ក្រង់
បង្កាន់ថ្ ចកវអង ក្រង់រមទាវា អង ក្រង់រក្ាាងទាវា អង ។ 
៨.ផ្កាឈូកទាំងរនាះមកក្កាេបិទ ំង នូវទីេំរៅរនាះជាវិាន ៏ក្បរសើ  
ច េរក្ពាងក្ពាររោយសៃឹករឈើក្គប់ពណ៌វិេវង់កាបូកាាច់ ចនារៅខ្ងកនុង។  
៩. ផ្កាឈូកក្កហមទាំងរនាះ ព័នធនូវទីេំរៅានក្បាណ១០០រយជន៍ជ ំវិញ 
រហើយអាាយរចញរៅនូវកៃិនជាទិពវ។  
១០.  នរកើរជារសតចចក្កពរតិអ្ស់៧៥ ង នឹងរសាយបរទសរាជាយ ៏ធំ
ទូោយរាប់ជារិ។  
១១. ជាអ្នក នប ិរភាគនូវសមាបរតទិាំងពី មិនានចថ្ក្ងឧបក្ទពេ ះ េ់ទី
បំអ រនឹង ន េ់ក្ពះនិពាវាន ។ 
១២. ផ្កាឈូកក្កហម ីកេែ ន ំងរេើកាាេ ច េ ននូវធម៌ ួចក្ស ះ
រោយក្បកា ទាំងពួង។  
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១៣. ជាអ្នកមិន នរៅរកើរកនុងទ គគរិភពរ ើយ។   
១៤. ជាអ្នក ន  របំផ្្ាញកិរេសអ្ស់ ។  
១៥. ជាអ្នក នគ្ស់ ំរេើងអាសវៈអ្ស។់  
១៦. ជាអ្នកមនិរៅរកើរកនុងភពងមីរទៀររ ើយ  
១៧. ជាអ្នក នប ិសមភិទា៤ វិរាកខ៨ អ្ភិញ្ញា៦៕  
 
             (ស រតនតបិ ក រេខ៧២ ទំព័ ២៧៩-២៨៤) 
 

២១. បដសិម្ភិទា៤(17) 

 

១. អ្រថបាប សិមភទិា  បញ្ញាចបកធា្ាយ កនុងអ្រថ។ 
២. ធមមបាប សិមភទិា    បញ្ញាចបកធា្ាយ កនុងធម៌។ 
៣. ន ិ រតបិាប សិមភិទា    បញ្ញាចបកធា្ាយ កនុងនិ  រតិ។ 
     (ន ិ រត ិចក្បថា ៖   វាចាច េបណឌិរនាំរចញរហើយរពាេ) 
៤. ប ិភាណបាប សិមភទិា  បញ្ញាចបកធា្ាយ កនុងប ិភាណ។ 
 
 
 

 
(17

 ) ែកត្សង់រចញព៊ីឃ្ា ុំងប ៊ិយែា៊ិធ្ម៌ ភារ ៊ី១  ុំព័ ១៥០ រ ៀបរ ៀងរោយភ៊ិកេ  ែ លធ្រមាម  ោ ុំង ែ ល  សត្មាប់ដចកជ្ជ

ធ្មមទន ទថៃ៣រក៊ីែ ដខត្សាពណ៍្ ឆ្ន ុំរោង ចត្វា ស័ក ព.ស. ២៥៥៦។ 
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២២. វិសមាកេ៨ 
(ធម៌ជារក្គឿង ួចចាកអាសវៈ) 

(ស រតនតបិ ករេខ១៦ទំព ័២៣៦-២៣៧) 
       ា្ាេអាននទ វិរាកខ (ធម៌ជារក្គឿង ចួចាកអាសវៈ) រនះាន ៨ក្បកា ។ 
វិរាកខ ៨ក្បកា រនាះររើ ូចរមេច ?       

១. ប គគេ នូវ ូបជាាន(18)  ចមងរឃើញនូវ ូបគ៉ឺកសិណទាំងឡាយ 
ាននីេកសិណជារ ើម រនះជាវិរាកខទីមួយ។ 
 ២. ប គគេមិនានរសចកេីសា្ាេ់នូវ ូបខ្ងកនុង  ចមងរឃើញនូវ ូបខ្ង
រក្ៅទំាងឡាយ គ៉ឺកសិណាននីេកសិណ ជារ ើម រនះជាវិរាកខទីពី ។ 
 ៣. ប គគេានចិរតច ះស ប់កាន់ នកនុងវណណកសិណច េប ិស ទធ(19)  

រនះជាវិរាកខទីប។ី 
 ៤. ប គគេ ច េកនៃងនូវ ូបសញ្ញា(20)  េ់នូវរសចកេីវិនាសថ្នប ិ-
ឃសញ្ញា(2 1) មនិ នរធវើទ កកនុងចិរតនូវនានរតសញ្ញា(22) រោយក្បកា ទាងំពងួ

 
(18)  ូបាវច េានដែលរក៊ីែអុំព៊ីកស៊ិណ្មានន៊ីលកស៊ិណ្ជ្ជរែ៊ីម កន ងអាកា ៈទុំង៣២ ត្បកា  មានសក់ជ្ជរែ៊ីមដែលសនមែថាជ្ជវែា 

ខាងកន ង។ 

(19) ប រគលដែលបានឈានរត្ោះអាត្ស័យវណ្ណកស៊ិណ្មាន ន៊ីលកស៊ិណ្ជ្ជរែ៊ីម ដែលប ៊ិស  ធទថាថាា ជ្ជងប រគល ៊ី១  ៊ី២។  
(20) រសចកេ៊ីសមាគ ល់កន ង ូបាវច េាន ន៊ិងអា មមណ៍្ បស់ឈានរនាះ។ 
(21

 ) រសចកេ៊ីសមាគ ល់ដែលរក៊ីែរ ៊ីងរោយវែា មានចកេ ជ្ជរែ៊ីម បលះោល់នឹងអា មមណ៍្មាន ូបជ្ជរែ៊ីម។ 

(22
 ) សញ្ញា ដែលត្បត្ពឹែារៅកន ងអា មមណ៍្រ្សងៗ គ្នន  ឬសញ្ញា ដែលរ្សងគ្នន ។ 
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រហើយ ន េ់អាកាសានញ្ចាយរនជាាន រក្ពាះរធវើទ កកនុងចិរតថា អាកាស 
មិនានទីបំអ រ ូរចនះ រនះជាវិរាកខទីបួន។ 
 ៥. ប គគេច េកនៃង នវូអាកាសានញ្ចាយរនជាាន រោយក្បកា 
ទាំងពួង រហើយ ន េ់នូវវិញ្ញាណញ្ចាយរនជាាន រក្ពាះរធវើទ កកនុងចិរតថា 
វិញ្ញាណមិនានទីបំអ រ ូរចនះ រនះជាវិរាកខទីក្ ំ។ 
 ៦. ប គគេច េកនៃង នូវវញិ្ញាណញ្ចាយរនជាាន រោយក្បកា ទាំងពួង 
រហើយ ន េ់នូវអាកិញ្ចញ្ញាយរនជាាន រក្ពាះរធវើទ កកនុងចិរតថាអ្វីរិចរួចក៏
មិនាន ូរចនះ រនះជាវិរាកខទីក្ ំមួយ។ 

៧. ប គគេច េកនៃង នូវអាកិញ្ចញ្ញាយរនជាាន រោយក្បកា ទាំងពួង 
រហើយ ន េ់នូវរនវសញ្ញានាសញ្ញាយរនជាាន  រនះជាវិរាកខទីក្ ំពី ។ 

៨. ប គគេច េកនៃងនូវ រនវសញ្ញានាសញ្ញាយរនជាាន រោយក្បកា 
ទាំងពួង រហើយ ន េ់នូវ សញ្ញារវទយរិនិររាធ (រសចកេី េរ់ថ្នសញ្ញានិង
រវទនា) រនះជាវិរាកខទីក្ ំបី។ 
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២៣. អភញិ្ញញ ៦យ៉ា ង(23) 
                       (កា  ឹងវរិសស៦យ ាង) 

 ១. ឥទធវិធិ ិ     សចមេងឫទធិ ន 
 ២. ទពិវរសារ    ក្ររចៀកទិពវ 
 ៣. រចរត្ប យិញ្ញាណ   កំណរ ់ឹងចិរតអ្នក ថ្ទ ន 
 ៤. ទពិវចកខុ     ចភនកទិពវ 
 ៥. ប រពវនិវាសាន សាសរ ិ  ឭករឃើញជារិកនុងកាេម ន ន 
 ៦. អាសវកខយញ្ញាណ   រធវើអាសវៈឱាយអ្ស់ ន។ 

២៤. អចិសនាយយវតែុខដលម្ិនគួរគិតមាន៤(24)យ៉ា ង 

 ១. ព ទធវសិយ័  វិស័យថ្នក្ពះព ទធ 
 ២.  នវសិយ័  វិស័យថ្នអ្នក នសរក្មច ន 
 ៣. កមមវ ិក   វិ កថ្នកមម 
 ៤. រោកចនិាដា  កា គិរកនុងរ ឿងរា ាវរៅកនុងរោក។ 

 
(23

 )ែករចញព៊ីរសៀវរៅត្បេ ុំកងធ្ម៌ភារ២  ុំព័ ៣៣ សត្មាប់ធ្មមវ ៊ិន័យថាន ក់រទ ្ាយ បស់ព  ធសាសនបណ្ឌ៊ិ ែយ ភនុំរពញ 

 ព.ស២៥៤២។ 

(24) ែកត្សង់រចញព៊ីឃ្ា ុំងប ៊ិយែា៊ិធ្ម៌ ភារ ៊ី១  ុំព័ ១០០-១០១ រ ៀបរ ៀងរោយភ៊ិកេ  ែ លធ្រមាម  ោ ុំង ែ ល  សត្មាប់ដចក

ជ្ជធ្មមទន ទថៃ៣រក៊ីែ ដខត្សាពណ៍្ ឆ្ន ុំរោង ចត្វា ស័ក ព.ស. ២៥៥៦។ 
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 អ្ចិរនេយាយទាំង៤រនះរោកហាមមិនឱាយគរិ អ្នកណាគិរអ្នករនាះ  ចមង
ានចំចណកថ្នកា ឆ្េួរ នទទួេកា េ ំកទរទៗ (រហរ ច េប គគេសាម-
ញ្ញធមមត្មិនគបាបីគិររ ឿងទាងំបួនរនះ វាហួសវិស័យ បស់មន សាសធមមត្គិរយេ់   
រក្ពាះជាវិស័យ បស់ក្ពះអ្ ិយប គគេ)។ 

២៥. សធូយនសមា៣(25)ចប់សដើម្បអីា?ី 
រយើងរពាេសូធាយនរា៣ចប់រ ើមាបីនមសាកា ចំរពាះក្ពះព ទធ ៣ក្បកា គ៉ឺ ៖ 

១.សធូាយមួយចប់ សក្ាប់នមសាកា ចំរពាះក្ពះព ទធច េសនាសំ  មីជាសទាធាធិក។ 
២. សធូាយព ីចប់ សក្ាប់នមសាកា ចំរពាះក្ពះព ទធច េសនាសំ  មីជាបញ្ញាធិក។ 
៣. សធូាយបចីប់  សក្ាប់នមសាកា ចំរពាះក្ពះព ទធច េសនាសំ  មីជាវី ិយធិក។ 

២៦. សម្បតតិសទ្វត្តមាន១០យ៉ា ងគឺ ៖ 
(រកើររ ើងរោយប ណាយគ៉ឺរសចកេីេែក្គប់ចបបយ ាង) 

១.ទិពាវាយ     អាយ ទិពវ 
២. ទពិវវណណ  សមាបុ ទិពវ 
៣. ទពិវស ខ  រសចកេីស ខទិពវ 
៤. ទពិវយស  យសទិពវ 

 
(25)ែកត្សង់រចញព៊ីឃ្ា ុំងប ៊ិយែា៊ិធ្ម៌ ភារ ៊ី១  ុំព័ ៦៧-៦៨ រ ៀបរ ៀងរោយភ៊ិកេ  ែ លធ្រមាម  ោ ុំង ែ ល  សត្មាប់ដចកជ្ជ

ធ្មមទន ទថៃ៣រក៊ីែ ដខត្សាពណ៍្ ឆ្ន ុំរោង ចត្វា ស័ក ព.ស. ២៥៥៦។ 
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៥. ទពិាវាធបិររយាយ  អ្ធិបរីទិពវ 
៦. ទពិវ បូ    ូបទិពវ 
៧. ទពិវសទទ   សំរ ងទិពវ 
៨. ទពិវគនធ   កៃិនទិពវ 
៩. ទពិវ ស    សទិពវ 
១០. ទពិវរផ្ ឋពវ  សមផសាសទិពវ 

២៧. មានខ្នតីធម្៌ និងមានចិតតវិជាមានសប្ចើនសៅសកើតឋានសគួ៌ 
 ប  សឬស្រសតីពួកខៃះកនុងរោករនះ ជាអ្នកមិនរក្កាធ មិនរក្ចើនរោយ 
រសចកតីចរងែៀរចងែេ់ចិរតទ កជារគសតីថារក្ចើន ក៏មិនថា្ាំងថ្ាាក់ មិនរក្កាធមិន
ពាា ទមិនរបរមិនសចមេងរសចកតីរក្កាធ រសចកតីក្បទូសតនិងរសចកតីមិនរក្រក
អ្ ឱាយក្ ក រ ើង។ រក្ពាះអ្ំរពើរនាះច េខៃួន នបំរពញយ ាងរនះ  នកាន់
ខ្ជាប់យ ាងរនះ ប គគេរនាះ េ ះទា្ាយរាងកាយបនាទាប់អ្ំពីរសចកតីសា្ាប់់រៅ
 ចមងរៅរកើរកនុងស គរិសួគ៌រទវរោក ក្បសិនរបើប គគេរនាះ ទា្ាយរាងកាយ 
បនាទាប់អ្ំពីរសចកតីសា្ាប់រៅ មិន នរៅរកើរកនុងស គរិសួគ៌រទវរោករទ របើ
 នក្រ ប់មកកាន់ភាពជាមន សាសរកើរកនុងទីណាៗ  ចមងជាអ្នកក្បកបរោយ
សមាបុ ក្ជះថា្ាសាអារ៕ 
 

              (ស រតនតបិ ករេខ២៨ ទំព័ ៦០-៦១) 
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២៨. ប្ពោះពទុ្ធដីកា 
ក្ពះរថាគរ មិនរពាេពាកាយឥរក្បរយជន៍ មិនរពាេពាកាយ

រាយាយ ជាអ្នកានគនៃងថ្នពាកាយមិនររាយរាយ ក្ពះរថាគរចរងបរនាទាបង់
នូវពាកាយច េឥរក្បរយជន៍អង រពាេចរពាកាយានក្បរយជន៍ ច េជាពាកាយ 
នាំមកនូវរសចកេីស ខ េ់ជនរក្ចើនអង ។  

(ស រតនតបិ ករេខ១៩ ទំព ័៦០) 
២៩. សមាល ញន់ិងម្ិប្ត 

 សំណួ សួ ថាៈពាកាយថា “ សា្ាញ ់ ” នងិ “មកិ្រ” រនះជាពាកាយ ន 
រសចកេី ូចគ្្ាឬ? 
 ចរមៃើយៈពាកាយថា  “ សា្ាញ ់” និង “ មិក្រ ” រនះមិនចមនជាពាកាយ ន
រសចកេី ូចគ្្ារទ គ៉ឺាន ូបមន សាសរអាសងគ្្ា។ ពាកាយថា “ សា្ាញ់ ” សំគ្េ់យក
ជនច េជារកៃើឬគូកនានកា ង្  ឬ ំរណើ ក្រូវគ្្ានឹងខៃួនគ៉ឺថារបើខៃួនាន
នាទីម ខក្កសួងកិចចធ  ៈ ចបបណាជនណាច េាននាទីម ខក្កសួងកិចចធ  ៈ
ចបបខៃួនរនាះច   ជនរនាះរោកក្គ្ន់ចររៅថា “ សា្ាញ់ៗ ”  ប៉ែ រណាណាះមិន
ទាន់ឱាយរ មាះថា “មិក្រ” រៅរ ើយ គ៉ឺេ ះចរជនណាច េ ួមស ខ  ួមទ កខអាច
ជួយបំ រ់ជួយកា ពា អ្នតរាយច េរកើររ ើងរហើយ ឬច េក្ប ងនឹងរកើរ
រ ើងឱាយវិនាស រ់រៅនិងជាអ្នកានរសចកតីក្សឡាញ់រាប់ កគ្្ា រោយទឹក
ចិរតជាស ច ិរក្ពមទាំងានរសចកេីសនិទធសា្ាេគួ ទ កចិរតគ្្ា ន ឬានរមក្រី
រាប់អានយ ាងរសាមាះ ចំរពាះ កគ្្ាជនរនាះឯង រទើបគួ  ននាមថា “ មិក្រ ” ។ 
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 ក៏ឯជនជា បមិក្ររនាះ ជាកា្ាំងមួយកនុងកា  ឹកនាំអ្នកគប់ កឱាយ េ់
រសចកេីវិនាសរក្ពាះ បមិក្រ គ៉ឺមិក្រអាក្កក់ចរងពនាយេ់ឱាយក្បកបកិចចច េ
មិនគួ ក្បកបចរង ឹកនំា ឱាយរធវើអ្ំរពើអាក្កក់ោមកទ ចច ិររោយអៃូវកាយ អៃូវ
វាចា  ឹកនាំឱាយានគំនិរអាក្កក់ ច េជាអ្ំរពើនាំឱាយវិនាសខៃួន នឹងក្ទពាយសមាបរតិ
ជារហរ ឱាយ នទ កខេំ កកនុងរោករនះក្ពមទាំង ឹកនំាឱាយវិនាសក្បរយជន៍
កនងុប រោកជារ ើម  បមិក្រចណនាំរយើងមិនឱាយានសទាធាក្ជះថា្ាកនុងក្ពះ
 រនក្រ័យ មនិឱាយសាទាន កាាសីេ មនិឱាយប ិចាចាគទាន មិនឱាយសធូាយរ ៀន
ចំរណះវិជាជាសិេាបសាស្រសេច េគួ សិកាារ ើយ។ 
  ឯកេាាណមិក្រ គ៉ឺមិក្រច េបណឌិរគួ រាប់ ក រហើយចរងពនាយេ់ប គគេ 
ច េចូេមករសពគប ់ ឱាយក សេច េជាកិចចក្រូវ នអ្ំរណាយអេជាស ខ 
 ឹកនារំយើងឱាយរ ៀនសូធាយវិជាជាសិេាបសាស្រសេកនងុអៃូវរោក អៃូវធម៌រ ើមាបីឱាយពកួជន
ច េចូេមកសាគម ានរសចកេីចរក្មើនរោយសិ ីសួសេីកនុងឥធរោក
នឹងប រោក ។ 
  ំរណើ រនះ គួ រឃើញ ូចពួកមន សាសកនុងភពមណឌេរនះ ច េក្បសូរ
រចញចាកថ្អទាត្មករេើកចរក្ពះព ទធជាប មក្គូរចញ គ្មានអ្នកណារកើរមក
រហើយជាប់រោយទាំងកា រចះ ឹង ចំរណះវិជាជាសិេាបសាស្រសេរអាសងៗឯងៗ 
ក្សាប់ចរមេងមករទទំាងគ្មានអ្នកណារកើរមករហើយ នសរក្មចគ ណវិរសស
ជាន់ខពស ់គ៉ឺមគគអេ នសាបរតិសរក្មចចរមេងមករ ើយ។ 
 ឯរហរ ច េរគអាចរចះចំរណះវិជាជាសិេាបសាស្រសេរអាសងៗឬ នសរក្មច
មគគអេណាមួយរ ើងរនាះ  ក៏រោយអាក្ស័យកេាាណមិក្រ  គ៉ឺក្គូបរក្ងៀន
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 នចណនំាពនាយេ់បង្ហារ់បង្ហាញរទើបរចះ ឹង ឬសរក្មចគ ណវិរសសទំាង
រនាះរៅ ន។ រ ើមាបីបញ្ជាក់រសចកេីរនះសូមនាំរ ឿងមកសចមេង ៖ 
 ាន ំណាថា     ក្ពះអាននទានរសចកេីរងឿងឆ្ៃេ់ថា  
“ ក្ពហមច ិយធម៌ ច េអ្ ិយប គគេទាំងពួង នសរក្មចរហើយរោយ
អាន ភាពខៃួនពាក់កណាដាេអង រោយអាន ភាពកេាាណមិក្រពាក់កណាដាេ
អង ួមកា្ាងំគ្្ារទើប នសរក្មចឬ ូចរមេច? ” កាេក្ពះអាននទររថ  ាន
រសចកេីរងឿងឆ្ៃេ់យ ាងរនះ រទើបរោកចូេរៅក្កាបទូេសួ ក្ពះប មក្គូៗក៏
ានក្ពះព ទធរក្ាស់ថា ា្ាេអាននទ! មិនចមន ូរចា្ាះរទប គគេច េ ន
សរក្មចក្ពហមច ិយធម៌ ទាំងអ្ស់ រោយអាន ភាព បស់កេាាណមិក្រចរមាា ាង
ា្ាេអាននទ ! កេាាណ មិក្រចរង ឹកនាំពួកជន ច េចេូមករសពគប់ឱាយរ ើ 
រៅត្មអៃូវានអ្ងគ៨ គ៉ឺអ្ ឋងគិកមគគ រពីរនាះមក ក្ទង់សចមេងបញ្ជាក់ក្ ប់
អាននទថា ា្ាេអាននទ! ពួកសរវច េាន ជារិ ជរា ពាាធិ ម ណៈ ានរសចកេី
រសាកខាសឹកខាសួេ ទ កខរទាមនសាសានរសចកេីត្នរឹងចិរតជាធមមត្រហើយរោះ
ខៃួនឱាយ ួចអ រចាក ជារិ ជរា ពាាធិ ម ណៈ ទាំងអ្ស់រនាះ នរក្ពាះអាក្ស័យ
រថាគរជាកេាាណមិក្រ។ 
 រសចកេីច េពណ៌នាមកប៉ែ រណណះេមមសននិោឋាន នចាាស់ថា  បមិក្រ 
នាំឱាយវិនាស កេាាណមិក្រ នាំឱាយានរសចកេីចរក្មើន។ រហរ  ូរចា្ាះ សាធ ជន
ទាំងឡាយកាេរបើ នក្ជាប ំរណើ រនះរហើយគួ រគចរវះរចៀសវាងចាក ប 
មិក្រឱាយឆងាយ ូចជាប គគេអ្នករ ើ អៃូវឆងាយរចៀសវាងអៃូវ ច េក្បកបរោយ
រសចកេីអ្នតរាយ ូរច្ាាះ រហើយគបាបីចូេរៅសាគមគប់ កកេាាណមិក្រ 
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េមមសននិោឋាន នចាាស់ថា  បមិក្រ នាឱំាយវិនាសកណាាណមិក្រ នាឱំាយាន
រសចកេីចរក្មើន។  

៣០. សលីធម្៌ឬតួនាទ្ីរបសអ់នកបួស 
១. ចណនំាប ិស័ទមិនឱាយរធវើអ្ំរពើអាក្កក់រអាសងៗ ។ 
២.  ឹកនាបំ ិស័ទឱាយក្បក្ពឹរតរធវើចរអ្ំរពើេែ ។ 
៣. អ្ន រក្គ្ះប ិស័ទខៃួនរោយចិរតសបាបុ សេែ ។ 
៤. សចមេងឱាយរគសាដាប់នូវធម៌ច េរគមិនទាន់ នសាដាប់  
៥. សចមេងឬពនាយេ់ក្ពះធម ៌ ច េរគធា្ាប់ នសាដាប់រហើយឱាយកាន់ចរយេ់ ឹង
ចាាស់ចងមរទៀរ ។ 

៦. សចមេងក្ ប់នូវក្ពះធម៌ជាអៃូវថ្នសាថានសួគ៌ គ៉ឺក្ពះធម៌ ក្ពះវិន័យ និងក្ពះឱវាទ
ទាំងឡាយ បស់ក្ពះព ទធ     ច េអ្ប់ ំចណនាំឱាយរធវើ ឬកសាងអ្ំរពើេែ (ក សេ-
កមម) ចណនាំឱាយរចៀសវាង ឬេះបង់អ្ំរពើអាក្កក់ (អ្ក សេកមម) ។ 
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៣១. សលីធម្៌ឬតួនាទ្ីរបសប់្គហសែ 
ជាប ិស័ទេែ ឬទាយក ទាយិកាេេែ គបាបីក្បក្ពឹរត ចូររៅ៖ 

១. រមត្តាកាយកមម  រធវើអ្វីៗ ចំរពាះរោកក្បកបរោយកេីរមត្តា រោយនឹក េ់
គ ណធម៌រអាសងៗនិងក្កឹរាយវនិ័យច េរោកកំព ងក្បរិបរតិ ។ 
២. រមត្តាវចកីមម និយយសេី រៅកាន់រោកក្បកបរោយកេីរមត្តាគ៉ឺគិរ េ់
ក្ពហមច ិយៈនងិគ ណធម៌រអាសងៗ បស់រោក ។ 
៣. រមត្តាមរនាកមម គិរគ ូ េ់រោកក្បកបរោយកេីរមត្តា គ៉ឺរគ្ ព េ់ក្ពហម
ច ិយធម៌និងគ ណធម៌រអាសងៗ បស់រោក ។ 
៤. អ្នាវ ទាវា ត្យ ជាអ្នកមិនបិទទាវា អទះគ៉ឺទទួេឱាយសមណក្ពាហមណ៍ចូេ
អទះត្មកា គួ  មិនបងេេកខណៈចរងែៀរចងែេ់ចិរត ។ 
៥. អាមសិាន បាបទារនន ឧបរថមភអាមិសទាន គ៉ឺរទយាយទានរអាសងៗ ត្មេទធ-
ភាពរោយព ំានរសចកេីធ ញក្ទាន់ឬចរងែៀរចងែេ់។ 
របើសមណក្ពាហមណ៍ និងក្គហសថជាទាយកទាយិកា នក្បរិបរតិក្រឹមក្រូវ នូវ
រគ្េសីេធម៌ទាំងរនាះត្មរួនាទី បស់ខៃួនរ ៀងៗ ខៃួនភាព  ងរ ឿង ីកចរក្មើន 
ស ខសនេិភាព បស់ព ទធសាសនានិងប ិស័ទទាំងពី ពួករនាះ ួមទាំងសាមគគីភាព 
និងទំនាក់ទំនងេែកនុងសងគម ពិរជានឹងរកើរានជានិចចនិ នេ ៍  មិនានកា  
 អាក់ អ្ួេរ ើយ។ 
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៣២. ធម្មុសទ្ទស៤យ៉ា ង 
(ស រតនេបិ ករេខ២៤ ទំព័ ២៩៨-២៩៩) 

 រណាហា  បសស់រវរោកធំរធងហួសពីកា សាមាន ហូរ េ់ កចអន ីោក់
ព ំ ន ។ សរវរោក គ៉ឺជាអ្នកបរក្មើោច់ថ្ងៃថ្នកិរេសរណាហាខៃួនឯង ត្ំងពីថ្ងៃ
រកើរ ហូរ េថ់្ងៃសា្ាប់រៅវិញរៅចរមិន នចឆ្ែរក្គប់ក្គ្ន់ ានចរកា ខវះ
ខ្រជានិចច គ៉ឺសា្ាប់រៅវិញទំាងភាពរក្សកោ្ាននិងក្កីក្ក រហម ហាម។   
                     ធមមរុទទស៤យ ាង ៖ 
១- ឧបនីយរ ិរោរកា អ្ទធុរវា សរវរោកមិនរទៀង ចរងក្រូវជរានាំចូេរៅ 
      កម ណៈ ។ សរវរោកចរងជួបក្បទះនឹងជរាពាាធិនិងម ណៈរគចមិន 
    អ ររ ើយ។ 
២- អ្ត្រណា រោរកា អ្នភសិាសររា សរវរោកមិនានរក្គឿងកា ពា  មិន 
     ានទីពឹងរ ើយចរងចរានកា ភិរភ័យជានិចច។ 
៣- អ្សាសរកា រោរកា សពវ ំបហាយ គមនយីំ សរវរោកស ទធចរមិនានអ្វីជា 
       បស់ខៃួន ក្រូវចរេះបង ់បស់ទាំងពួង ។ រពេអ្ស់ជីវរិរៅមិនអាចយក 
     ក្ទពាយអ្វីជាប់ត្មខៃួនរក្ៅពីអេប ណាយនិងអេ បរ ើយ។ 
៤- ឩរនា រោរកា អ្រិរត្តា រណាហាទារសា សរវរោកានចររសចកតីខវះខ្រ  
    មិនរចះចឆ្ែរ ស ទធចរជាខ្ុំ បស់រណាហា ។ សរវរោកក្គប់គ្្ាគ៉ឺជាទាសៈថ្ន 
    រណាហាចរងចរានកា ខវះកនៃះជានិចចមិនច េរពញចំណង់ខៃួនរទ ។េ។ 
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៣៣. គារវបុគគល១០ពួកសឡើងឋានសគួ៌ដចូសគចបយ់ក
សៅោក់(26) 

 ប គគេច េគួ រគ្ ពបូជា មិនក្រូវណាក្បាង រមើេង្យរនាះាន
១០ពួក (ក្បសិនរបើប គគេណាមួយក្បាងរមើេង្យប គគេ១០ពួករនាះនឹង
ធា្ាក់ន ក ូចរគក្ចានទា្ាក់) រ ើមាបីឱាយង្យក្សួេ េ់ កា រចះចាំអង រសម 
សូម កក្សង់ទាំង េីគ្ថាមកទ កកនុងទីរនះ ូចររៅ ៖ 
 ព រទាធា បរចចកព រទាធា ច អ្ ហា អ្គគសាវកា 
 ាត្បិត្ គ   សត្ថា ទាយកា ធមមរទសរកា 
 បណឌិររហិ ឥរម ទស ន ទ ពភនេីរិ ជានិយ។ 
ចក្បថា ៖ ក្ពះព ទធ១ ក្ពះបរចចកព ទធ១ ពួកក្ពះអ្ ហនេ១ អ្គគសាវ័ក១ ាត្១ 
បិត្១ ក្គូ១ សាស្រសាដាចា ាយ១ ទាយកគ៉ឺអេេ់អាមិសឱាយ១ អ្នកសចមេងធម៌១ 
បណឌិរគួ ក្ជាបថាប គគេទាំង១០ពួករនះ គ៉ឺន ណាមួយក្បទូសេមិន ន  (អទុយ
រៅវិញក្បសិនរបើប គគេណាមួយ រចះរគ្ ពថាវាយបងគំបូជា នឹងរចះ ឹងគ ណ 
របគ ណជារ ើមរនាះ នឹងរ ើងឋានសួគ៌ ូចរគចាប់យករៅោក់) ។ 
 
 

 
(26 ) ែកត្សង់ព៊ីរសៀវរៅេ៊ីវ ៊ិែត្រូ ( ុំព័ ៣៧-៣៨)   បស់ភ៊ិកេ  ត្កចូ លួន ន៊ិងភ៊ិកេ  ស ខ សមបែា៊ិ    
ព.ស.២៥០៦ ធ្មមទន១.០០០កាល កន ងឱ្កាសប ណ្យ ុំោយសព រោកអាចា យ រៅសា ន រៅវែា
រគ្នកធ្ាក   ុំ ័ពរសៀម ត្សុកេ៊ីដត្កង រខែារសៀមោប។ 
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៣៤. សសំវជនីយោា ន៤កខនលង 
(ស រតនតបិ ករេខ១៦ ទពំ័ ២៩៥) 

 ឥានិ រខ្ អាននទ ចត្តា ិ សទធសាស ក េប រតសាស 
 ទសាសនីយនិ សំរវជនីយនិ ឋានានិ អាគមិសាសនេិ , 
 រខ្ អាននទ សទាធា ភិកខូ ភិកខុនិរយ ឧ សកា  
 ឧ សិការយ ឥធ រថាគរត្ ជារត្រិបិ,  
 ឥធ រថាគរត្ អ្ន រត ំ សាមាសរាពាធឹ អ្ភិសមពុរទាធារិបិ 
 ឥធ រថាគររន អ្ន រត ំ ធមមចកេំ បវរតិរនេិបិ,  
 ឥធ រថាគរត្ អ្ន  ទិរសសាយ និពាវានធារ យ 
 ប ិនិពវុរត្រិបិ, រយ ហិ រកចិ អាននទ រចរិយចា ិកំ 
 អាហិណឌនាដា បសននចិត្តា កាេំ ក ិសាសនតិ សរពវ ររ 
 កាយសាស រភទា ប មម ណា ស គរឹ សគគំ រោកំ 
 ឧបបជជិសាសនតីរិ។ 
ចក្បថា ៖ ា្ាេអាននទ រនះឯង សំរវជនិយោឋានច េគួ រឃើញ ៤កចនៃង  បស់
ក េប រត អ្នកានសទាធា ា្ាេអាននទ ពួកភិកខុ ភិកខុនី ឧ សក ឧ សិកា អ្នក
ានសទាធា នឹងមក រោយ ឭករឃើញថា ក្ពះរថាគរ   ក្បសូរកនុងទីរនះ ូរចនះ១ 
ក្ពះរថាគរក្ត្ស់ ឹង នវូអ្ន រត សាមាសរាពាធិញ្ញាណ កនុងទីរនះ ូរចនះ១ ក្ពះ
រថាគរ សចមេងនូវអ្ន រត ធមមចកេកនុងទីរនះ  ូរចនះ១ ក្ពះរថាគរ ប ិនិពាវានរោយ
អ្ន  ទិរសសនិពាវានធារ កនុងទីរនះ ូរចនះ១ ា្ាេអាននទ ពួកជនណាមយួ នឹង
 នរ ើ មកកាន់ចា ិកថ្នរចរយិ ក៏ានចិរតក្ជះថា្ា របើក្បសិនជារធវើម ណកាេ
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រៅ ពួកជនទាំងអ្ស់រនាះ េ ះានរាងកាយចបកធា្ាយរៅ ខ្ងម ខបនាទាប់អ្ំពី
រសចកេីសា្ាប់ នឹង ចេូរៅកាន់រោក គ៉ឺមន សាសស គរ ិនិងឋានសួគ៌។ 

៣៥. គាថាគួរចងច ំ
 ព រទាធារ ិវចន ំរស ឋ ំព រទាធារ ិបទម រត ម ំ 
 នរថ ិររន សម ំរោរក អ្ញ្ញ ំរសារ  សាយនំ។ 
  ពាកាយថាក្ពះព ទធ ជាពាកាយ ៏ក្បរសើ  ពាកាយថាក្ពះព ទធ ជាពាកាយ ៏ឧរតម 
ពាកាយនិងបទ ថ្ទច េពីររាះ េ់ក្ររចៀក ក្ ក រសមើរោយពាកាយថាក្ពះព ទធ
រនះមិនានរ ើយ។ 
 ធរាមារ ិវចន ំរស ឋ ំធរាមារ ិបទម រត ម ំ 
 នរថ ិររន សម ំរោរក អ្ញ្ញ ំរសារ  សាយនំ។ 
  ពាកាយថាក្ពះធម៌ ជាពាកាយ ៏ក្បរសើ  ពាកាយថាក្ពះធម៌ ជាពាកាយ ៏ឧរតម 
ពាកាយនិងបទ ថ្ទច េពីររាះ េ់ក្ររចៀក ក្ ក រសមើរោយពាកាយថាក្ពះធម៌
រនះមិនានរ ើយ។ 
 សរងាោរ ិវចន ំរស ឋ ំសរងាោរ ិបទម រត ម ំ 
 នរថ ិររន សម ំរោរក អ្ញ្ញ ំរសារ  សាយនំ។ 
  ពាកាយថាក្ពះសងាឃ ជាពាកាយ ក៏្បរសើ  ពាកាយថាក្ពះសងាឃជាពាកាយ ៏ឧរតម 
ពាកាយនិងបទ ថ្ទច េពីររាះ េ់ក្ររចៀក ក្ ក រសមើរោយពាកាយថាក្ពះសងាឃ
រនះមិនានរ ើយ។ 
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៣៦. គាថាសរសសើរគណុប្ពោះសមាម សម្ពុទ្ធ 
នរា ររ ប  ិសាជញ្ញ នរា ររ ប  ិស រតម 
សពវញ្ញូសិ មហាវី   រោករជជឋ នរាសភ 

បពិក្រក្ពះអ្ងគជាប  សអាជារនយាយ  ខ្ុំសូមនមសាកា ក្ពះអ្ងគ 
បពិក្រក្ពះអ្ងគជាប  សឧរតម  ខ្ុំសូមនមសាកា ក្ពះអ្ងគ 
បពិក្រក្ពះអ្ងគក្ទង់ានពាាយមធំ   ជាប គគេខពង់ខពស់ជាងសរវរោក 
ក្បរសើ ជាងន ជន ក្ពះអ្ងគជាសពវញ្ញូព ទធ ។ (បិ ក៧៤ ទំព័ ១៩) 

នរា ររ ប  ិសាជញ្ញ នរា ររ ប  ិស រតម 
ពហ ជជនំ ត្ យសិ  រទរសរនាដា អ្មរំ បទំ 

បពិក្រក្ពះអ្ងគជាប  សអាជារនយាយ ខ្ុំសូមនមសាកា ក្ពះអ្ងគ 
បពិក្រក្ពះអ្ងគជាប  សឧរតម  ខ្ុំសូមនមសាកា ក្ពះអ្ងគ 
ក្ពះអ្ងគកាេសចមេងនូវអ្មរៈបទគ៉ឺក្ពះនិពាវាន ញុំុំាងជន ៏រក្ចើនឱាយឆ្ៃងវ េទ កខ
 ន ។ (បិ ក៧៣ ទំព័ ១៨៨) 

 ូរប សីរេ សាធិមែិ បញ្ញាយ ច អ្សាទិរសា 
វិម រតិយ អ្សមសរា ធមមចកេបាបវរតរន 

ក្ពះអ្ងគមិនានប គគេរសមើកនុងក្ពះ ូបអង សីេអង និងសាធិបញ្ញាអង ក្ពះ
អ្ងគរសមើរោយក្ពះព ទធទំាងឡាយ ច េមិនានប គគេរសមើ  ចំរពាះវិម រតិធម៌និង
កា ញុំុំាងធមមចកេឱាយក្បក្ពឹរតរៅ ។ (បិ ក៧៧ ទំព័ ១៣) 

ោភាោរភ ន សជជនតិ សាមានរន វិានរន 
បឋវីសទិសា ព ទាធា  រសាមា ររ ន វិររាធិយ 
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ក្ពះព ទធទាំងឡាយ ានក្ពះហឫទ័យរសមើរោយចអន ី មិនជាបជ់ំពាក់កនុង
ោភ និងអ្ោភ កនុងកា រាប់អាន កនុងកា រមើេង្យ រហរ រនាះប គគេមិន
គបាបីឱាយឆ្ាំឆ្គងនឹងក្ពះព ទធទាំងរនាះរ ើយ ។ (បិ ក៧២ ទំព័ ១០៨) 

៣៧. សរសសើរគុណប្ពោះរតនប្ត័យប្បសសើរដប្កខលងកនងុសលាក 
 
 
 
 
 
 បីរិឯណា បស់អ្នកច េរពាេពាកាយថាក្ពះព ទធ/ក្ពះធម៌/ 
ក្ពះសងាឃ បីររិនាះក្បរសើ ជាងភាពជារសេចចក្កពរតិ ច េក្គប់ក្គង ជមពូទវីប
ទាំងអ្ស់។  កក្សង់រចញពីអ្ ឋកថា (ទី.និ.២.ទំព័ ៣៣២សំ.និ.១.ទំព័ ៣៧) 
រយ រកចិ ព ទធំ ធមមំ សងាឃំ  ស ណំ គត្រស ន ររ គមិសាសនេិ  
បហាយ ាន សំ រទហំ រទវកាយំ ប ិបូរ សាសនតីរិ។ 
 ពួកជនណាមយួ  ន េ់នូវក្ពះព ទធ ក្ពះធម៌ ក្ពះសងាឃ ជាទីពឹងទី ឭក
រហើយ ពួកជនរនាះឯង នឹងមិនរៅកាន់អ្ យ ភូមិរ ើយ េ ះេះបង់រាង
កាយជា បស់មន សាសរៅរហើយ នឹង រៅបរំពញពពួកថ្នរទវត្មិនខ្ន។  ក
ក្សង់រចញពីអ្ ឋកថា (ទី.និ.២.ទំព័ ៣៣២ សំ. និ.១.ទំព័ ៣៧)។ 
 
 

ព រទាធារ ិ ករិតយនេសាស 
ធរាមារ ិ ករិតយនេសាស 
សរងាោរ ិករិតយនេសាស 

ការយ ភវរ ិយ បរី,ិ 
វ រមវ ហ ិសា បរី,ិ  
កសិរណនាបរី,ិ ជមពទុបីសាស ។ 
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៣៨. បទ្សធូយសលើកទ្ង់ប្ពោះពទុ្ធោសនា 
សូមរមើេទង់ជ័យឆ្ពវណណ ងាសី        ច េាន សមីភៃ៉ឺក្សស់េែ 
រខៀវរេឿងក្កហមក្ពមទាំងពណ៌ស       ហងាស ទនិងពណ៌ ៏ភៃ៉ឺរអៃក។ 
ក្បរទសរូចធំ នសម័ក្គសាមាគម        ជំន ំគ្្ារក្ចើនអ្រនក 
ក្ពមយក សមីក្ពះព ទធគួ រក្រក        ក្បរសើ ពន់រពកថ្ក្កកនៃង។ 
រធវើជាសញ្ញាទង់ជ័យសាសនា        ថ្នក្ពះសមពុទធធំចមាបង 
ចូ រយើងរាេ់គ្្ាយកចិរតចំាចង        នឹក េ់ក្ពះអ្ងគជាអ្ាចាស់។ 
រទាះជារិរអាសងគ្្ាក៏ក្រូវ ឹងថា        ស ទធសឹងចរជាព ទធសាសន ៍
ក្រូវានសាមគគីទាំងរកមងទាំងចាស់       ក្បឹងចក្បងឱាយណាស់ក្គប់ៗគ្្ា។ 
សូមសាសនាព ទធងេុំរងេើងខពស់អ រ          ងរ ឿងវិស ទធថ្ងៃថ្ាា 
រហើយានជ័យរជាគអាាយរពញរោកា         េ់ជនក្ជះថា្ារាប់រក្ចើនោន។ 
ានចិរតរសនហារគ្ ពបូជា                  ចំរពាះក្ពះធម៌ ក៏េាាណ  
ទាំងមន សាសរទពាដារសនហាក្គប់ក្ ណ            ក្ ថា្ាចង ់នរសចកេីស ខ។ 
រយើងរខម ជារិនាំគ្្ាខមីោមារ        កាន់ធមន៌ិង នអ រទ កខ 
 ួប ួមសាមគគីពរីនះរៅម ខ       រយើងនឹង នស ខរកាសមកាានតក្ត្ណ។ 
ក្ពមរក្ពៀងក្បក្ពឹរតកាន់ធម៌ស ច ិរ       រឆពាះរៅកាន់ឋាននិពាវាន 
ជាទីអ រទ កខ នស ខរកាសមកាានេ      ជារិរយើងនឹង នរសាយស ខ្។ 

ក្ពះរាជនិពនធ បស់សរមេចក្ពះសងាឃរាជ ជួន ណារ 
(រជារញ្ញារណា) ព.ស.២៤៩៥ គ.ស.១៩៥១ 
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៣៩.  បទ្សធូយោកទ់្ង់ប្ពោះពទុ្ធោសនា 
ជារិរយើងអ្នកកាន់សាសនា  ក្រូវ ឹងចាាសថ់ាក្ពះព ទធជិនក្សី 
ក្ទង់ានឆ្ពវណណ ងាសី   គ៉ឺក្ពះ សមីទាំងក្ ំមួយពណ៌។ 
អាាយរចញពីក្ពះកាយក្ទង់   ងរ ឿងឫទធិ  ងក្បរសើ បវ  
រឆ្វៀេឆវារ់កាយរឆ្ើរឆយេែ  ទាំងក្ ំមួយពណ៌ក្សសេ់ែរសាភា។ 
កំរណើរថ្នក្ពះ សមី   រកើររោយ  មីថ្នក្ពះភគវា 
រធវើទានឥរាន ួញរា  កាេច េរៅជាក្ពះរពាធិសរវ។ 
 សមីពណ៌រខៀវរនាះណា           កាេរឆ្េៀេរនក្ត្ក្ទង់រោយចិរតការ់ 
រធវើទាន េ់ឥនទក្ពាហមណ៍ពរិ    កាេរៅជាកាសក្រនាមក្សីភិរាស្រសត។ 
 សមីពណ៌រេឿងភៃ៉ឺថា្ា                 កាេច េក្ទង់អា សាច់ចអរធវើាស 
បិទព ទធ ូបភៃ៉ឺេែឱភាស  ក្ពះឥនទជាងាសក្ទង់ថ្វបណឌិរ។ 
 សមីក្កហមរនាះណា    កាេច េាត្ពស់ខ្ំសា្ាប់ពិរ 
បទ មស ូបេូ ជីវិរ   ការ់របះ ូងបិទរធវើថ្ាាំាត្។ 
 សមីពណ៌សស ទធសាធ  កាេច េក្ពះ ទរវសាសនេ កាសក្ត្ 
ឱាយទាន ំ ីសរសាភា     េក់្ពាហមណ៍ក្ ថា្ាយករពាធិញាណ។ 
 សមីពណ៌ ូចរជើងហងាស            កាេាត្ក្ទង់យកាសចាប់យក ន 
វិជាជាធ អា សាច់ខៃួនក្ ណ  ឱាយយកាសសាានាយស ីបេូ ជីវិរ។  
 សមីពណ៌រអៃកពណណរាយ            កាេជាទនាាយរ មាះរសាមបណឌិរ 
ឱាយទានសាច់ មជីវិរ           េ់ឥនទក្ពាហមណ៍ពិរថាអ្រ់អាហា ។ 
 សមីរខៀវ-រេឿង-ក្កហម  សហងាស ទក្ពមភៃ៉ឺរអៃកអ្សាចា ាយ 
ក្រូវជាក្ ំមួយក្បកា    រកមងចាស់ក ា ចងចាំទ ករអ្ើយ៕ 
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៤០. កំសណើ តឆពាណណ រងេ ី
កំណាពាយពាកាយ ៧ 

ក្ពះរាជនិពនធរោយ សរមេចក្ពះសងាឃរាជ រជារញ្ញារណា (ជួន ណារ) 

ពណ៌រខៀវកាេរឆ្េៀេក្ពះរនក្ត្         ឱាយឥនទក្ពាហមណ៍ណាកាេជារសេច 
នាមក្សីភិរាស្រសេចង់សរក្មច   ឱាយ នសរព៌ជស្ាសាដាចា ាយ ។ 
ពណ៌រេឿងកាេអា សាច់រធវើាស  អ្ងគបិទេន់ ក្ពះព ទធប ិា 
ក្ពះឥនទជាជាងថ្ចន ចនា     ថាវាយព សាធ កា រពញចអន ី ។ 
ក្កហមជាពណ៌ មរបះ ូង  រឆ្េៀេពីរ ើមក្ទូងរោយោមារខមី  
បិទពិសពស់ខ្ំក្ពះជន ី   គង់ ស់ជីវីជារសាបើយរៅ ។ 
ពណ៌សឱាយទាន ំ ីស   មងគេបវ ាសឆ្ែិនរ្អា 
ក្រូវរាស្រសេបរណ្ញមិនឱាយរៅ  ក្ពមទាំងកូនរៅភ ិយណា ។ 
ហងាស ទរោហិរសាច់មំស ំ  អា សាច់ខៃួនត្ំង ូ ាត្ 
កាេយកាសវាចាប់ប ិរភាកាដា   ជីវិរាត្ ស់វងឹខមី ។ 
រអៃកពណណរាយកាេជាទនាាយ  ឱាយទានព ំសាដាយជីវិរអ្ី 
រោរចូេភនក់រភៃើងព ំថាអ្វ ី   ឱាយជាចំណីឥនទក្ពាហមណ៍ណា។ 
កាេច េ នក្ត្ស់ជាក្ពះព ទធ  ជាមក  ថ្ក្រភពកនុងរោកា 
ពណ៌ទំាងក្ ំមួយរនះរសារណា  កា្ាយមករកើរជាឆ្ពវណណ ងាសី ។ 
រពេរនះកនុងរោករគសនមរ  យកពណ៌រនះករ់ជារសចកេី 
រៅទង់សាសនាក្ពះជិនក្សី  ពាសរពញចអន ីថ្អទពស ធា ។ 
រយើងខ្ុំរាេ់គ្្ាសូមរគ្ ព   វនាទាចមភពទង់សាសនា 
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សូមានមងគេឈនះារា   សក្រូវនានាកនុងភពបី ។ 
សូមឱាយរយើងខ្ុំក្បញាប់ េ ់  រ ើ ការ់ត្មងនេ់រៅប  ី 
ជាសាថានប មស ខសួសេ ី   រោយក្ពះ  មីនិពាវានរហាង ៕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







សេម�ច្រពះសុធម� ធិបតី េទព េលឿង សេម�ច្រពះសង្ឃនាយក

ទាងំពីរគណៈ ៃន្រពះរាជាណច្រកកម�ុជា
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និងស�ស� ចរ្យបេ្រង�នេនសលបាលីជាន់ខ�ស់
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ជំនុំែ្រ�្រពះៃ្រតបិដក

ព.ស. ២៤៤៩ គ.ស. ១៩០៥ េខត�កំពងស់�ឺ
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នា�

ព.ស.
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គណៈធម�យា្រត ្រពះៃ្រតរតន៍ដឹកនាេំដយ្រពះ្រគ�េឃសនុរក័�មុនី ហូយ សំណង បានដឹកនាសំមជិកសមជិក

ៃនគណៈធម�យា្រត្រ�ទក្សណិជុំ វិញ្រពះេចតិយមស៧៨េតន (្រពះេចតិយមសែដលតម�ល់្រពះេកសធតុរបស់្រពះសម� សម�ុទ�៨សរៃស) 

្រពះេចតិយេស�ដ័រហ�ន ៃនទី្រក�ងរង៉ហ�ូន ្រ�េទសមីយ៉ាន់ម៉ (ភូម)។ 
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ឯកោរសយង 
 
 

- ក្ពះថ្ក្រប ិកចខម  
- ស រតនតបិ ករេខ ១៦ ទំព ័២៣៦-២៣៧។ 
- ស រតនតបិ ក រេខ៧២ ទំព័ ២៧៩-២៨៤។ 
- ស រតនតបិ ក រេខ៥២ ទំព័ ១៥ -១៨ ។ 
- ស រតនតបិ ករេខ១៩ ទំ២១០។ 
- បិ ករេខ៥១ ទំព័ ២០៥។ 
- បិ ករេខ៥១ ទំព័ ២០៥-២០៦។ 
- បិ ករេខ៥០ ទំព័ ១៥៤-១៥៥។ 
- បិ ករេខ៧៥ ទំព័ ២៣-២៦។ 
- បិ ករេខ៧៥ ទំព័ ១៧៦...។ 
- បិ កចខម រយើងរេខ៥៤ ទំព័ ៣៦-៤១។ 
- បិ ករេខ១៦ ទំព័ ២០១។ 
- វិន័យបិ កភាគ៧ ទំព័ ២៧៩  េ់ ២៨៤។ 
- ស រតនតបិ ក រេខ២៨ ទំព័ ៦០-៦១។ 
- ស រតនតបិ ករេខ១៩ ទំព ័៦០។ 
- ស រតនេបិ ករេខ២៤ ទំព័ ២៩៨-២៩៩។ 
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- ស រតនតបិ ក សំយ រតនិកាយ សគ្ងវគគ បឋមភាគ ប ិករេខ២៩ 
ទំព័ ៨៥។ 

- បិ ករេខ៥៥ ទំព័ ១០០-១០១។ 
- រសៀវរៅាគ្ ាជីវិរ ថ្នក្ពះរពាធិសរវ រ ៀបរ ៀងរោយរោកត្

បណឌិរសបាបុ សធម៌ ក េ រអង ព.ស .២៥៥២ ទំព័  ៧១  េ់ ៧២។ 
- រសៀវរៅកា បរក្មើរភៃើង (ទំព័ ៦៦-៨៥) រ ៀបរ ៀងរោយ  

ភិកខុបវ ធរាមា ក្ទី រ  ាថ្ណ កា រចញអាាយ បស់វិទាាសាថានព ទធសាសន
បណឌិរភនំរពញ ព.ស.២៥៥២។ 

- រសៀវរៅជីវិរក្គូ (ទំព័ ៣៧-៣៨)  បស់ភកិខុ  
ក្កូច េួន និងភិកខុ ស ខ សមាបរតិ ព.ស.២៥០៦  
ធមមទាន១.០០០កាាេ កនុងឱកាសប ណាយ ំោយសព  
រោកអាចា ាយ រៅ  សា ាន រៅវរតរគ្កធៃក ឃ ំទ័ពរសៀម ក្ស កជីចក្កង 
រខរតរសៀមរាប។ 

- រសៀវរៅ  គហិិប ិបរតិ រ ៀបរ ៀងរ ើងវញិរោយ ភិកខុ  
វី ិយបាបិរយ ជនួ ហួរ និង ភកិខុ ស វណណរជារត្ ជា រពជ្ ។ 
 រ ះព មពចចកជាធមមទានរោយព ទធប ិស័ទ វរតរខម ងាារាម  
ទីក្ក ងស ី នយី៍ ក្បរទសអ្ូស្រសាដាេី រ ះព មពរេើកទី៣ចំនួន៣០០០កាាេ
ព.ស. ២៥៥៣ គ.ស. ២០០៩ ។ 
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- រសៀវរៅ គិហិប ិបរតិ  កក្សង់ចងក្កងជារមរ ៀន សក្ាប់ក្បរិបរតិ  
រោយ   ិរ រសា ងាសី សាស្រសាដាចា ាយភាសា េី ថ្នព ទធកិសាកេវិទាាេ័យ
ក្ពះសីហន រាជ រ ះព មពរេើកទី៣ ចំនួន ៥៥០ កាាេ ព.ស. ២៥៥៧ ។ 

- ក្បជ ំកងធម៌ ភាគ២ សក្ាប់សាោធមមវិន័យថ្ាាក់រទា  
កា អាាយ បស់ព ទធសាសនបណឌិរភនំរពញ ព.ស.២៥៤២។ 

- ក្បជ ំកំណាពាយ អ្នកកវីេាបីៗ ក្បមូេចងក្កងរោយភិកខុ  
យង់ ស ផ្រ ព.ស.២៥៥៦។ 

- គរិសាសនាថ្នពេ  ឋ  បស់ក្ពះមហាឧរតមវិជាជា ថាច់ ណាំង  
ធមមបាបរញ្ញា ព.ស.២៨៩៤ គ.ស.១៩៥១។ 

- អានិសងាសសីេ រ ៀបរ ៀងរោយ ក្ពះមងគេរទពាចា ាយសងាឃររថររា 
 (អ្  ម ស  ម) វរតមហាមស្រនតី ព.ស.២៥៤៥ គ.ស.២០០១។ 

- រសៀវរៅសិកាាក្ពះសូក្រភាគទី១០ រ ៀបរ ៀងរោយរោកក្គូអ្គគបណឌិរ
ប  រ សាវងាស (ទំព័ ១១២ េ់១១៣)។ 

- ោ្ាំងប ិយរតិធម៌ ភាគទី១ រ ៀបរ ៀងរោយក្ពះភិកខុ  
រ េធរាមា យុាំង រ េ ព.ស. ២៥៥៦។ 

- រសៀវរៅទសាសនាវ េីរេខ៥០ក្គូបរក្ងៀនក្រីាសទី៣ឆ្ាំ២០១៦ទំព័ ១០។ 
- រសៀវរៅធម៌នមសាសកា ក្ពះ រនក្រ័យ បសអ់្ងគកា ព ទធសាសនារ ើមាបីកា 

អ្ប់ ំថ្នកមពុជា ព.ស.២៥៦១។ 
- រសៀវរៅ ធម៌នមសាកា សរងខប រ ៀបរ ៀង នងិ កក្សង់ រោយក្ពះធមមេិខិរ

បញ្ញា យឹម ចំរ ីន ក្ពះក្គូសកូ្រសាដាំវរតសនាសំក សេ ព.ស.២៥៥៤គ.ស. ២០១០។ 
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- វចនាន ក្កមចខម  បស់សរមេចក្ពះសងាឃរាជ រជារញ្ញារណា ជួន ណារ 
ភាគ១ ភាគ២ (ទំព័ ១៤១៨) អាាយ បស់ព ទធសាសនបណឌិរាយភនំរពញ  
ព.ស.២៥១១ គ.ស.១៩៦៧។ 

- រសៀវរៅធម៌នមសាកា ត្ម ងយនេ រ ៀបរ ៀងរោយភិកខុ  
វ បាបរញ្ញា អ្ ៊ិន ពិសី ព.ស.២៥៦០។  
ក្បជ ំភាណវា  ពិរសស- េី-ចក្ប ក្បមូេរ ៀបរ ៀងរោយ ចសម សូ   
ព.ស.២៥០៨ គ.ស. ១៩៦៦។  

- http://5000-years.org/kh/read/203 
- ក្ពមទាំងឯកសា  ច េជាប់ទាក់ទងមួយចំនួនរទៀរ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

វាយអ្តថបទ កុំព្យូទ័រ 
ទ្ោយៃ្ញំស្ដ្ពេះករណុាអាត្មាភាពស្ដ្ពេះស្ដ្គូទ្ោសានុ្រ័កខមុន្ី 

 េូយ សំណាង ទ្ៅមាស សំណាង 
សូមរង់ចាំអាន្ទ្សៀវទ្ៅ អ្កខរស្ដ្កមទស្សន្ៈភាគ១ 

ន្ឹងទ្ចញឆាប់ៗកនញងទ្ពលខាងមុៃ 






