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 ស ៀសៅ ធម្៌នម្សសការ អកសរបាល ីនិង សរំាយ 
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ពាក្យសេច  ៍តូ្រធមស៌ េះ ។ សេរែុសូចនេះ ខ ្ុកំ្ ៏ ំស ចចង
ត្ក្ងស ៀវសៅស េះស ើងសោយបា ែក្ស្ ងស់ចញេីស ៀវ 
សៅ  ធម្៌នម្សសការ  អកសរបាល ីនិង  សរំាយសង្ងេប 
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បទសរភញ្ញ  និង នមសសការ 

   

 

សមូថ្វា យបង្គពំ្រះសមពុទ្ ធ ព្រសសើរបំផតុក្នុង្សោកា 
ជាព្រូនៃមៃសុសៃិង្សទ្ពា្ត  ព្ទ្ង្ព់្ាសស់ទ្សនាព្រសៅសតា។ 
ចង្អុលឲ្យស ើរផលូវក្ណ្តត ល មាគ៌ា ព្តកាលអាចក្ចំាត ់
ទ្កុ្ខភយ័ចនព្ង្ឲ្យខ្ចា យបាត ់ អាចកាតស់ង្ារៈទ្កុ្ខបាៃ ។ 
សាសនាព្រះអង្គសៅសរានងៃ សតាមាៃៃិសសយ័រីបូរាណ 
ព្រឹង្សរៀៃព្រឹង្សាត បស់ចះចាបំាៃ កាៃា់មលំអាៃបាៃក្តសីខុ ។ 
ឥតមាៃសខុណ្តសសមើក្តសីៃប ់ បញ្ា បព់្តឹមសខុឃ្លល តចាក្ទ្កុ្ខ 
ាងំ្រីសោក្សៃះតសៅមុខ ក្តសីខុៃឹង្មាៃសព្ញ្ះធម៌ាសៃប ់។ 
ខ ្ុសំមូបង្គសំ ព្ ះព្រះធម៌ា ព្រះសង្ឃបវរទងំ្ព្របស់រា 
រមួជានព្តរតនរ័រួសគររ ជាមលបព់្តជាក្ន់ៃសោកា ។ 
ព្រះរបូព្រះធាតនុៃព្រះរទុ្ ធ វសិទុ្ ធាមអង្គព្រះសាសាត  
សមូរណុនព្តរត័ នជយួសខមរា ឲ្យបាៃសខុ្ចតសរៀង្សៅ ។ 
 

(សសមតចព្រះសង្ឃរាជ ជនួ ណាត សជាតញាសណ្ត) 
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បទសតូ្រល ើកទង់ត្រះរុទធសាសនា 
   

១.  សមូសមើលទ្ង្ជ់យ័ ឆរាណណរង្ស ី
 ដ លមាៃរសមី ភលសឺ្សសល់អ 
 សខៀវសលឿង្ព្ក្ហម ព្រមទងំ្រណ៌ា ស 
 ហង្សបាទ្ៃិង្រណ៌ា   ភ៏លសឺផលក្ ។ 
២. ព្រសទ្សតចូធ ំ បាៃសមព័្រសាម រមៃ ៍
 ជំៃុំគន សព្ចើៃ អសៃក្ 
 ព្រមយក្រសមី ព្រះរទុ្ ធររួសព្តក្ 
 ព្រសសើររៃស់រក្ នព្ក្ក្ៃលង្ ។ 
៣. សធាើជាសញ្ញា  ទ្ង្ជ់យ័សាសនា 
 នៃសមពុទ្ ធធចំមបង្ ចរូសយើង្រាលគ់ន  
 យក្ចតិតចាចំង្ ៃឹក្ លព់្រះអង្គជាអមាា ស ់។ 
៤. សទះជាតសិផសង្គន  ក្ព៏្តូវ ងឹ្ថ្វ 
 សទុ្ ធសឹង្ដតជា រទុ្ ធសាសៃ ៍
 ព្តូវមាៃសាមរគ ី ទងំ្សក្មង្ទងំ្ចាស ់
 ព្រឹង្ដព្រង្ឲ្យណ្តស ់ ព្រប់ៗ គន  ។ 
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៥. សមូសាសនារទុ្ ធ ង្ុ ំសង្ើង្ខ ពសផ់តុ 
 រងុ្សរឿង្វសិទុ្ ធ នងលថ្វល  
 សហើយមាៃជយ័សជារ ផាយសរញសោកា 
 សោយជៃព្ជះថ្វល  សព្ចើៃដសៃោៃ ។ 
៦. មាៃចតិតសសេហា សគររបូជា 
 ចសំពា្ះព្រះធម៌ា  ក៏្លាណ 
 ទងំ្មៃសុសសទ្ពា្ត  សសេហាព្របព់្ាណ 
 ព្ាថ្វន ចង្ប់ាៃ សសចក្តសីខុ ។ 
៧. សយើង្សខមរជាត ិ នាគំន ខ មឃី្លម ត 
 កាៃធ់ម៌ាៃឹង្បាៃ ផតុទ្កុ្ខ 
 របួរមួសាមរគ ី រីសៃះសៅមុខ 
 សយើង្ៃឹង្បាៃសខុ សក្សមក្ាៃតព្ាណ ។ 
៨. ព្រមសព្រៀង្ព្រព្រឹតត កាៃធ់ម៌ាសចុរតិ 
 ស ព្ ះសៅកាៃ ់ៃ ៃិពា្ា ៃ 
 ជាទ្ផីតុទ្កុ្ខ បាៃសខុសក្សមក្ាៃត 
 ជាតសិយើង្ៃឹង្បាៃ សសាយសខុ្ច ។ 
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ត្បវរតិននទង់ត្រះរុទធសាសនា 

   

 ការបរៃិិពា្ា ៃ នៃព្រះអរហៃតសមាម សមពុទ្ ធ ក្ៃលង្ផតុសៅ 
២៤៩៣ ន្  ំ មិៃទៃម់ាៃព្រសទ្សរទុ្ ធសាសៃិក្ណ្តមួយ បាៃ 
បសង្្ើតៃវូទ្ង្រ់ទុ្ ធសាសនាឲ្យមាៃរបូរាង្រិតព្ាក្ សៅសទ្ប ើយ ។  

សទ្ើបដតនងៃអង្គគ រ ៦ សរាច ដខសជសឋ ន្ ខំ្ចល សទសក័្ រ.ស 
២៤៩៣ ព្តូវៃឹង្នងៃទ្ ី៦ ដខ មិងនុា ន្ ១ំ៩៥០ រទុ្ ធកិ្ ២៩ព្រសទ្ស  
មាៃព្រសទ្សស្សើលង្្គ ជាស ើម បាៃបសង្្ើតរទុ្ ធកិ្សមារមរិភរ 
សោក្ សធាើសៃនិសីទ្សលើក្ទ្១ី សៅព្រសទ្សស្សើលង្្គ។ រណៈព្រតភិ ូ
ដខ មរមាៃសសមតចព្រះមហាសសុមធាធបិត ីជនួ ណាត ជោតញ្ញា - 
ជណា ជាព្រធាៃសៅចលូរមួព្រជុំផង្ បាៃមូលមតគិន បសង្្ើតជា 
ទ្ង្ស់ាសនាសទ្ប ើង្ ។ ទ្ង្ស់ៃះរមួមាៃ ៦រណ៌ា  ស ើមបតីព្មូវៃឹង្ ឆ
រាណណ-រង្ស ីនៃព្រះសមពុទ្ ធទងំ្ ៦ រណ៌ា  រ ឺសខៀវ សលឿង្ ព្ក្ហម ស 
ហង្សបាទ្ ៃិង្ សផលក្ ។  

១. រសមីរណ៌ា សខៀវ តណំ្តង្ព្រះអង្គ កាលសសាយព្រះជាតិ
ជាព្រះបាទ្ស្សើភរិាស្រសត ។ កាលសនាះព្រះឥៃទ បាៃៃិមមិតខ លៃួជា 
ព្ពា្ហមណ៍ចាសម់ាន ក្ ់ចលូមក្សុំព្រះសៃព្តព្រះអង្គទងំ្រ ូព្រះអង្គ 
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ព្ទ្ង្ស់ឆៀ្លព្រះសៃព្តទងំ្រឲូ្យសៅឥៃទព្ពា្ហមណ៍ ។  
២. រសមីរណ៌ា សលឿង្ តណំ្តង្ព្រះអង្គកាលព្ទ្ង្ស់សាយព្រះ

ជាតជិា វរីយិបណឌិ ត ។ កាលសនាះ ព្រះឥៃទបាៃៃិមមិតខ លៃួជាយក្ស
សធាើជាង្មាស វរីយិបណឌិ តបាៃអារសាចខ់ លៃួ ឲ្យជាង្មាសដផសធាើ
ជាមាសបិទ្ព្រះរទុ្ ធរបូ ។  

៣. រសមីរណ៌ា ព្ក្ហម តណំ្តង្ព្រះអង្គកាលសសាយព្រះ
ជាតជិាបទ្មុមាណរ។ ព្គសនាះមាៃរសម់ួយព្រក្បសោយរិស
 រ៏ៃលឹក្បាៃ ចកឹ្មាាព្រះអង្គៗ  បាៃយក្កាបិតរះុព្ទ្ូង្យក្សបះ
 ងូ្ផសថំ្វន រំាបាលមាាឲ្យជាសះសសប ើយ ។  

៤. រសមីរណ៌ា ស តណំ្តង្ព្រះអង្គ កាលព្ទ្ង្ស់សាយព្រះ
ជាតជិាព្រះសវសសៃតរ បាៃព្រទៃ រំមីង្គលមួយដ លមាៃអវយវៈ
សសទុ្ ធជារបសស់ព្មាបរ់ាជយ លរ់កួ្ព្ពា្ហមណ៍ក្លិង្គរ ឋ រកួ្អនក្
ៃររខងឹ្ក្ប៏ំបរបង្ព់្រះអង្គឲ្យសៅសៅភនវំង្ត្ ់។   

៥. រសមីរណ៌ា ហង្សបាទ្ តណំ្តង្ព្រះអង្គកាលព្ទ្ង្ស់សាយ
ព្រះជាតជិា វជិាា ធរ យក្សចាបម់ាាព្រះអង្គៗ បាៃអារសាចឲ់្យយ
ក្សបរសិោរ ជំៃសួជីវតិមាា ។  

៦.  រសមីរណ៌ា សផលក្  តណំ្តង្ព្រះអង្គកាលសសាយព្រះជាត ិ 
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ជាទ្ៃាយស ម្ ះ សសាមបណិឌ ត មាៃសទធ ចង្ប់ំសរញទៃ 
សរលសនាះ ព្រះឥៃទបាៃៃិមមិតខ លៃួជាព្ពា្ហមណ៍ចាស ់អតអ់ាហារ
ស ើរចលូមក្ទ្ៃាយ សសាមបណឌិ ត បាៃសោតចលូភនក្ស់ភលើង្ 
ស ើមបចីមអិៃសាចព់្រះអង្គឲ្យ លឥ់ៃទព្ពា្ហមណ៍បរសិោរ ។  
 

កំលណ្ើ រឆរវណ្ណ រងស ី

១. ជាតសិយើង្ អនក្កាៃស់ាសនា 
 ព្តូវ ងឹ្ចាសថ់្វ ព្រះ ម៏ាៃព្រះោរ 
 ព្រះរទុ្ ធជិៃស្សើ ព្ទ្ង្ម់ាៃឆរាណណរង្ស ី
 រពឺ្រះរសមី ទងំ្ព្ាមំួយរណ៌ា  ។ 

២. ផាយសចញ រីព្រះកាយព្ទ្ង្ ់
 រងុ្សរឿង្រទ្្ិ ធរងុ្ ព្រសសើរបវរ 
 សឆាៀល ា្ ត ់ កាយសឆើត្យលអ 
 ទងំ្ព្ាមំួយរណ៌ា  ស្សសល់អសសាោ ។ 

៣. ក្សំណើ ត នៃព្រះរសមី 
 សក្ើតសោយបារមី នៃព្រះភរវា 
 សធាើទៃ ឥតមាៃរញុរា 
 កាលដ លសៅជា ព្រះសពា្ធសិតា ។ 
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៤. រសមី រណ៌ា សខៀវសនាះណ្ត 
 កាលសឆៀ្លសៃព្ា ព្ទ្ង្ស់ោយចតិតកាត ់
 សធាើទៃ  លឥ់ៃទព្ពា្ហមណ៍រិត 
 កាលសៅជាក្សព្ត នាមស្សើរិរាស្រសត ។ 
៥. រសមី រណ៌ា សលឿង្សនាះណ្ត 
 កាលដ លព្ទ្ង្អ់ារ សាចផ់ផសធាើមាស 
 បិទ្រទុ្ ធរបូ ភលលឺអឱោស 
 ព្រះឥៃទជាង្មាស ព្ទ្ង្ន់វបណឌិ ត ។ 
៦. រសមី ព្ក្ហមសនាះណ្ត 
 កាលដ លមាា រសខ់្ចសំាល បរិ់ត 
 បទ្មុ ស រូតូរជីវតិ 
 កាតស់បះ ងូ្បិទ្ សធាើថ្វន មំាា ។ 
៧. រសមី រណ៌ា សសទុ្ ធសាធ 
 កាលដ លព្រះបាទ្ សវសសៃតរក្សព្ា 
 ឲ្យទៃ  រំសីសសាោ 
 ដ លព្ពា្ហមណ៍ព្ាថ្វន  យក្សពា្ធញិាណ ។ 
៨. រសមី រណ៌ា  ចូសជើង្ហង្ស 
 កាលមាាព្ទ្ង្ ់ យក្ខចាបយ់ក្បាៃ 
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 វជិាា ធរ អារសាចខ់ លៃួព្ាណ 
 យក្ខសាមាៃយ ស រូតូរជីវតិ ។ 
៩. រសមី ភលសឺផលក្រណណរាយ 
 កាលជាទ្ៃាយ ស ម្ ះសសាមបណឌិ ត 
 ឲ្យទៃ សាច់្ មជីវតិ 
  លឥ់ៃទព្ពា្ហមណ៍រិត ថ្វអតអ់ាហារ ។ 
១០. រសមី សខៀវសលឿង្ព្ក្ហម 
 សហង្សបាទ្ព្រម ភលសឺផលក្អសាា រយ 
 ព្តូវជា ព្ាមំួយព្រការ 
 សក្មង្ចាសក់្មុារ ចរូចាទំ្កុ្សអើយ ។ 
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ធម៌ថ្វវ យបងគំត្រះត្រតំ្រះអងគ 

   

ឧកាសខ ្ុសំមូវនាទ  ៃវូព្រះឈ្េះមារ ទងំ្ព្ាពំ្រះអង្គ 
សមូយាង្ព្រះបារមី មាា សន់ងលមក្រង្ ់ សៅនាក្ឡុំង្ ។ 
ទ្សីាា ៃសៃះណ្ត ព្រះក្កុ្សសនាធ  ព្រះសកានារមសនា 
ព្រះក្សសសបា ព្រះសមណសគតម បរមរសុទធ  ។ 
ព្រះសមសតសយា ព្រះសពា្ធសិតានងល ព្រមទងំ្ព្រះធម៌ា 
ព្ជាលសព្ៅបវរ ព្រសសើរសរក្នព្ក្ ព្ាបំីមុឺៃបួៃពា្ៃ។់ 
ព្រះធមមក្ខៃធសៃះនៃ របសព់្រះជិៃស្សើ ទ្នីទ្រាលអ់ង្គ 
ព្រមទងំ្ព្រះសង្ឃ ព្រសសើរសីលព្ទ្ង្ ់ ជាបុព្តព្រះរទុ្ ធ ។ 
លះកាតត់ណ្តា  ព្រសសើរបំផតុ ខ ្ុសំមូលំអតុ 
កាយវាចាចតិត សោយសតជៈខ ្ុ ំ សលើក្ហតាបង្គ ំ។ 
នព្តរតនា សមូក្ចំាតប់ង្ ់ សព្តូវនានា 
ទ្កុ្ខសសាក្សរាគ វនិាសសៅសហាង្ ។ 
 
 



10 

  

ររនបូជា 

   

ឥលមហ ិទីបធូរទិ សកាា លរហ ិរុទធំ ធមមំ សងឃ ំ             
( អុិសម៉េហិ ទ្បីា៉េ ក្ធ់បូា៉េ ទ្ ិសាក្ក់ាសរហិ រទុ្ ធធាងំ្ ធម័មាងំ្  

សាងំ្ឃ្លងំ្ ) 
អភិបូជយាមិ មាតាបិតាទីនំ គុណ្វនាត នញ្ច   

( អាក្ភ់បិ៉េូជាក្យ់ាមិ មាាបុិាទ្ណី្តងំ្ រណុ្តក្ ់                  
វា៉េ ៃា់ណ្តញ់ចាក្ ់) 

មយហពា្ច  ទីឃររតំ អតាា យ ហតិាយ សខុាយ ។     
( នម៉េហាញ់ចាក្ ់ទ្ឃី្លក្រ់ា៉េ តា់ងំ្ អាតថ់្វយក្ស ហិាយក្ស  

សខុ្ចយក្ស ) 
ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្តសមូបូជាចសំពា្ះៃវូព្រះរទុ្ ធ ព្រះធម៌ា ព្រះ 
សង្ឃជាមាា ស ់ សោយសព្រឿង្សក្ារៈទងំ្ឡាយមាៃសទ្ៀៃ ៃិង្ 
ធបូ ជាស ើមសៃះ ស ើមបសីសចក្តចីសំរៃី ស ើមបជីាព្រសយាជៃ ៍ ស ើមប ី
សសចក្តសីខុ  លអ់នក្ ម៏ាៃរណុទងំ្ឡាយមាៃ មាាបិាជា 
ស ើមផង្  លខ់ ្ុពំ្រះក្រណុ្តទងំ្ឡាយផង្ អសក់ាលជាអដង្ាង្ 
សៅសហាង្ ។ 

នលមា រសស ភគវលតា អរហលតា                                    
( នាក្ស់មា ាសស់ាក្ ់ោក្គ់ក្វ់ាក្ស់ា អាក្រ់ាក្ហ់ាក្ស់ា )  



11 

  

សមាម សមពុទធសស ។ ( សាមំា៉េ សារំទុ្ ធធាសស់ាក្ ់) ( សពូ្តបីចប ់) 
ប្ត្បថ្វាៈ រកី្រិយិាៃមសសការថ្វា យបង្គនំៃខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត ចរូមាៃ 
 លព់្រះ ម៏ាៃព្រះោរអង្គសនាះ ព្រះអង្គជាព្រះអរហៃត ព៏្រសសើរ 
ព្ទ្ង្ព់្ាស ់ងឹ្ៃវូ សញយយធម៌ាទងំ្រងួ្សោយព្រនរចសំពា្ះព្រះអង្គ 
ឥតមាៃព្រូអាចារយណ្តព្រសៅ ព្រះអង្គសឡើយ ។ 
 

នត្រររនបបណាម 
   

ត្រមទងំបូជាលត្គឿងសកាា រាៈ 

លយា សននិសលិនាន   វរលពា្ធិមូល  មារ ំសលសនំ                   
( សយា សៃៃិ់សិៃសណ្ត  វាក្រ់ាក្ស់ពា្ធមិូសល មារុាងំ្         

សាក្ស់សណ្តងំ្ ) 
មហរឹ វិលជលយោ សលមាព ធិមាគច្ឆិ អននតញាលណា  

( មាក្ហ់ាក្ត់ងឹ្ វនិជសយា សាសំពា្ធមិាគចឆ់ិ  
អាក្ៃ់ៃា់ក្ញ់ាសណ្ត ) 

 លោករុតលមា រំ បនមាមិ រុទធំ                       
( សោក្ក្តុាក្ស់មា៉េ  ាងំ្ បា៉េ ក្ន់ាក្ម់ា៉េ មិ រទុ្ធាងំ្ ) 

ប្ត្បថ្វាៈ ព្រះសមាម សមពុទ្ ធអង្គឯណ្ត ព្ទ្ង្រ់ង្ច់សំរៃីៃវូព្រះអានា- 
បាៃសសតកិ្មមោឋ ៃ សលើរតៃបលលង័្ស្ព្កាមមលបស់ពា្ធពិ្រឹក្ស  ព៏្រ- 
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សសើរ បាៃផ្ចា ញ់ៃវូមារាធរិាជ ព្រមទងំ្សសនា ស៏ព្ចើៃសហើយព្ទ្ង្ ់
ព្ាស ់ងឹ្ ៃវូសមាម សសមាព ធញិាណ មាៃព្ាជ្ារក្ទ្បីំផតុគម ៃ 
ព្រះអង្គព្រសសើរជាង្សតាសោក្ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្តសមូព្កាបថ្វា យបង្គ ំ
ៃវូព្រះសមាម សមពុទ្ ធអង្គសនាះសោយសគររ ។ 
 

លយ ច្ រុទធ  អរីតា ច្ លយ ច្ រុទធ  អនាគតា                    
( សយ ចាក្ ់រទុ្ធា អាក្ត់ាី ចាក្ ់សយ ចាក្ ់រទុ្ធា  

អាក្ណ់្តគក្ា់ ) 
បច្ចុបបនាន  ច្ លយ រុទធ  អហ ំវនាា មិ សរវទ   

( បា៉េ ចច់បុបា៉េ ៃណ់្ត ចាក្ ់សយ រទុ្ធា អាក្ហ់ាងំ្ វា៉េ ៃទ់មិ  
សាបព់ា្ក្ទ់ ) 

ប្ត្បថ្វាៈ ព្រះសមាម សមពុទ្ ធទងំ្ឡាយអង្គឯណ្តដ លបាៃព្ាសជ់ា
ព្រះរទុ្ ធៃិពា្ា ៃក្ៃលង្សៅសហើយក្ត ី ព្រះសមាម សមពុទ្ ធទងំ្ឡាយអង្គ 
ឯណ្ត ដ លៃឹង្បាៃព្ាសជ់ាព្រះរទុ្ ធក្នុង្កាលខ្ចង្មុខក្ត ី ព្រះ
សមាម សមពុទ្ ធទងំ្ឡាយអង្គឯណ្ត ដ លបាៃព្ាសជ់ាព្រះរទុ្ ធក្នុង្ 
ភទ្ ទក្លបសៃះក្ត ី   ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្តសមូព្កាបថ្វា យបង្គៃំវូ  ព្រះសមាម
សមពុទ្ ធ ទងំ្ឡាយសនាះព្របក់ាលទងំ្រងួ្ ។ 
 

ឥរិបិលសា ភគវា អរហ ំសមាម សមពុលទធ                      
( អុិតបិុិសសា ោក្គ់ក្វ់ា អាក្រ់ា៉េ ក្ហ់ាងំ្ សាមំា៉េ សារំទុ្ ធសធា ) 
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វិជាា ច្រណ្សមបលនាន  សគុលតា លោកវិទូ  
( វជិាា ចាក្រ់ា៉េ ក្ណ់្តក្ស់ាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សគុក្ស់ា សោកាក្វ់ទិ្ ូ) 

អនុរតលោ បុរសិទមមសារថិ សតាា លទវ                
( អាក្ៃ់តុាក្ស់រា៉េ  ប៉េុរសិាក្ទ់មំាក្ស់ារាក្ងិ់ សាតថ់្វសទ្វាក្ ់) 

មនុសានំ រុលទធ  ភគវារិ ។                       
( មាក្ៃ់សុសាណ្តងំ្ រទុ្ ធសធា ោក្គ់ក្វ់ាត ិ) 

ប្ត្បថ្វាៈ ឥរិបិលសា ភគវា អរហ ំ ព្រះ ម៏ាៃព្រះោរអង្គសនាះ 
ព្ទ្ង្ព់្រះនាមថ្វ អរហំ សព្ពា្ះព្រះអង្គ្ ៃ យចាក្សឹក្សព្តូវសពា្ល 
រ ឺ ក្សិលសព្រមទងំ្វាសនា រកឺាយបសយារ ៃិង្ វចបីសយារ 

សមាម សមពុលទធ  ព្ទ្ង្ព់្រះនាមថ្វ សមាម សមពុសទធ  សព្ពា្ះព្រះអង្គ
ព្ាស ់ងឹ្ៃវូសញយយធម៌ាទងំ្រងួ្ សោយព្រនរចសំពា្ះព្រះអង្គ ឥត
មាៃព្រូអាចារយណ្តព្រសៅព្រះអង្គសឡើយ។ វិជាា ច្រណ្សមបលនាន  
ព្ទ្ង្ព់្រះនាមថ្វ វជិាា ចរណសមបសនាេ  សព្ពា្ះព្រះអង្គបរបិូណ៌ា
សោយ វជិាា ៣ ៃិង្ វជិាា ៨ ៃិង្ ចរណៈ១៥ សគុលតា ព្ទ្ង្ព់្រះនាម
ថ្វ សរុសា សព្ពា្ះព្រះអង្គមាៃ សំណើ រលអយាង្សៅកាៃស់ៃុទរ-
សាា ៃ រអឺមតៈមហាៃិពា្ា ៃ លោកវិទូ ព្ទ្ង្ព់្រះនាមថ្វសោក្វទិ្ ូ
សព្ពា្ះ ព្រះអង្គព្ទ្ង្ព់្ជាបចាស ់ ៃវូនព្តសោក្ អនុរតលោ ព្ទ្ង្ព់្រះ 
នាមថ្វ អៃតុតសរា សព្ពា្ះព្រះអង្គព្រសសើរសោយសីោទ្រិណុ រក្ 
បុរគលណ្តមួយសសមើគម ៃ បុរសិទមមសារថិ ព្ទ្ង្ព់្រះនាមថ្វបុរសិ- 
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ទ្មមសារងិ សព្ពា្ះព្រះអង្គ ជាអនក្ទ្នូាន ៃៃវូបុរសដ លមាៃឧប- 
ៃិសសយ័ររួៃឹង្ទ្នូាម ៃបាៃ សតាា លទវមនុសានំ ព្ទ្ង្ព់្រះនាមថ្វ 
សាា សទ្វមៃសុាៃំ សព្ពា្ះព្រះអង្គជាសាសាត ចារយនៃសទ្វា ៃិង្ 
មៃសុសទងំ្ឡាយ រុលទធ  ព្ទ្ង្ព់្រះនាមថ្វរសុទធ  សព្ពា្ះព្រះអង្គ 
ព្ាស ់ងឹ្ ៃវូចតរុារយិសចា សហើយញុាងំ្អនក្ នទ្ឲ្យព្ាស ់ងឹ្ 
ផង្ ភគវា ព្ទ្ង្ព់្រះនាមថ្វ ភរវា សព្ពា្ះព្រះអង្គមាៃ សំណើ រសៅ 
កាៃន់ព្តភរ ខ្ចា ក្ស់ចាលសហើយ រថឺ្វព្រះអង្គមិៃព្តឡបស់ក្ើត 
សទ្ៀតសឡើយ ។ 
 

នរាិ លម សរណំ្ អញ្ញ  ំរុលទធ                                         
( ណ្តតងិ់ សម សាក្រ់ា៉េ ក្ណ់្តងំ្ អាញ់ញុាងំ្ រទុ្សធា ) 

លម សរណំ្ វរ ំឯលរន សច្ចវលជាន                                       
( សម សាក្រ់ាក្ណ់្តងំ្ វាក្រុ់ាងំ្ សអសតនាក្ស់ាចច់ាក្វ់ាចស់ជនាក្ ់) 

លោរុ លម ជយមងគ  ំ។                                                
( សហាត ុសម ជាក្យ់ក្សមុាងំ្គក្ោ់ងំ្ ) 

ប្ត្បថ្វាៈ  នរាិ  លម  សរណំ្ អញ្ញ  ំ វតាុ នទ្ជាទ្រឹីង្ទ្រីរក្្ នៃខ ្ុពំ្រះ  
ក្រណុ្តមិៃមាៃសឡើយ រុលទធ  លម សរណំ្ វរ ំមាៃដតព្រះរទុ្ ធ ជា
មាា សជ់ាទ្រឹីង្ ទ្រីរក្្  ព៏្រសសើររបសខ់ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត ឯលរន សច្ច
វលជាន លោរុ លម ជយមងគ  ំសមូសិរសីសួតីជយមង្គលចរូ មាៃ
 លខ់ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សោយក្រិយិាសពា្លៃវូពា្ក្យសចាៈសៃះ ។ 
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( រចួហ ើយត្រវូសូមខមាហោសនឹងត្រះរុទ្ធគុណដូហចនះថា ) 
ឧរតមលងគន វលនាហ ំរទបំសុ ំវររុតមំ រុលទធ  

( អ តុាក្ម់ាងំ្សរនាក្ ់វាៃស់ទ្ហាងំ្ បា៉េ ទក្ប់ុង័្ស ងុ្  
វាក្រ់តុាក្ម់ាងំ្រទុ្សធ ) 

លយា ខ លិតា លទលសា រុលទធ  ខមរុ រំ មមំ                      
( សយា ខ្ចក្លិ់សា សទសសា រទុ្សធា ខ្ចក្ម់ាក្ត់ ុាងំ្ មាក្ម់ាងំ្ ) 
ប្ត្បថ្វាៈ ឧរតមលងគន វលនាហ ំ រទបំសុ ំ វររុតមំ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត 
សមូថ្វា យបង្គៃំវូលអង្ធលីូព្រះបាទ្ នៃព្រះសមាម សមពុទ្ ធ ព៏្រសសើរ 
ខ ពង្ខ់ ពសស់ោយ អវយវៈ ឧ៏តតមរ ឺ តបូង្ រុលទធ លយា ខ លិតា លទ-
លសា សទសឯណ្ត ដ លខ ្ុពំ្រះក្រណុ្តសធាើឲ្យោល ងំ្ោល តស់ហើយក្នុង្ 
ព្រះរទុ្ ធជាមាា ស ់ រុលទធ  ខមរុ រំ មមំ សមូព្រះរទុ្ ធជាមាា សអ់ត ់
ៃវូសទសសនាះ លខ់ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត ។ 

(ព្កាបថ្វា យបង្គមំតង្) 
 

ធមមររនបបណាម 

   

អជឋងាិការយីបលថ្វ ជនានំ លមាកខបបលវសាយ  
( អាតថ់្វងំ្រកិារយីក្សបា៉េ ក្ស់ថ្វ ជាក្ន់ាណ្តងំ្  

សមាក្ខ្ចបប់ា៉េ ក្ស់វសាយក្ស ) 
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ឧជូ ច្ មលគគ  ធលមាម  អយ ំសនតិកលោ                                    
( អ ជុ ូចាក្ ់មារស់គ ធម័សមា អាក្យុ់ាងំ្ សៃត់កិាក្ស់រា៉េ  ) 

បណី្លតា និយោនិលកា រំ បនមាមិ ធមមំ                  
( បា៉េ ក្ណី់សា ៃិយាៃិសកា ាងំ្ បា៉េ ក្ន់ាក្ម់ា៉េ មិ ធម័មាងំ្ ) 

 

ប្ត្បថ្វាៈ ព្រះសទ្ ធមមឯណ្ត ជាធម៌ាព្រក្បសោយអង្គ៨ព្រការ ជា 
រៃលង្ សំណើ រនៃព្រះអរយិបុរគលជាមាា ស ់ ជាផលូវ ព៏្តង្ក់្នុង្ក្រិយិា 
ញុាងំ្ជៃដ លព្ាថ្វន ៃវូព្រះៃិពា្ា ៃ ឲ្យចលូសៅកាៃព់្រះៃិពា្ា ៃ 
បាៃ ព្រះធម៌ាសៃះជាធម៌ាសធាើឲ្យព្តជាក្រ់មាៃ បប់ង្ៃ់វូសភលើង្ទ្កុ្ខ សភលើង្
ក្សិលស ជាធម៌ា ឧ៏តតម ជារណុញុាងំ្សតាឲ្យសចញចាក្ សង្ារ
ទ្កុ្ខ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូព្កាបថ្វា យបង្គៃំវូព្រះសទ្ ធមមសនាះសោយ
សគររ ។                  

(ព្កាបថ្វា យបង្គមំតង្) 
 

លយ ច្ ធមាម  អរីតា ច្ លយ ច្ ធមាម  អនាគតា                    
( សយ ចាក្ ់ធម័មា អាក្ត់ាី ចាក្ ់សយ ចាក្ ់ធម័មា  

អាក្ណ់្តគក្ា់ ) 
 

បច្ចុបបនាន  ច្ លយ ធមាម  អហ ំវនាា មិ សរវទ   
( បា៉េ ចច់បុបា៉េ ៃណ់្ត ចាក្ ់សយ ធម័មា អាក្ហ់ាងំ្ វាៃទ់មិ  

សាបព់ា្ក្ទ់ ) 
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ប្ត្បថ្វាៈ ព្រះធម៌ាទងំ្ឡាយឯណ្ត ដ លជាធម៌ារបសព់្រះសមាម - 
សមពុទ្ ធ ដ លៃិពា្ា ៃក្ៃលង្សៅសហើយក្ត ី ព្រះធម៌ាទងំ្ឡាយឯណ្ត 
ដ លជាធម៌ារបសព់្រះ សមាម សមពុទ្ ធ ៃឹង្មាៃមក្ក្នុង្កាលខ្ចង្មុខ 
ក្ត ី ព្រះធម៌ាទងំ្ឡាយឯណ្ត ដ លជាធម៌ារបសព់្រះសមាម សមពុទ្ ធ 
ព្ទ្ង្ព់្រតសិាឋ ៃទ្កុ្ក្នុង្កាលសរានងៃសៃះក្ត ីខ ្ុពំ្រះក្រណុ្តសមូព្កាប 
ថ្វា យបង្គៃំវូព្រះធម៌ាទងំ្ឡាយសនាះព្របក់ាលទងំ្រងួ្ ។ 

(ព្កាបថ្វា យបង្គមំតង្) 
 

សាវ កាខ លតា ភគវតា ធលមាម  សនាិដ្ឋិលកា                     
( សាា ក្ខ្ចសា ោក្គ់ក្វ់ាក្ា់ ធម័សមា សៃទ់្ ិងិសកា ) 

អកា លិកា ឯហបិសសលិកា ឱបនយលិកា               
( អាក្ក់ាឡិសកា សអហិបា៉េ សសិ់សកា សអាបា៉េ ក្ន់ាក្យិ់សកា ) 

បច្ចរតំ លវទិរលពា្វ  វិញ្ញូហរិី ។                             
( បា៉េ ចច់ាតា់ងំ្ សវទ្ាិបស់ពា្ វញិញូហីត ិ) 

ប្ត្បថ្វាៈ សាវ កាខ លតា ភគវតា ធលមាម  ព្រះបរយិតតធិម៌ារពឺ្រះនព្ត 
បិ ក្ ជាធម៌ា រពឺ្រះ ម៏ាៃព្រះោរ ព្ទ្ង្ព់្ាសសំ់ផ ង្សហើយ 
សោយលអ (ធសមាម ព្រះៃរាសោក្តុតរធម៌ាមាៃ៩ព្រការរមឺរគ ៤ ផល 
៤ ៃិពា្ា ៃ ១) សនាិដ្ឋិលកា ជាធម៌ា រពឺ្រះអរយិបុរគលទងំ្រងួ្ ងឹ្ 
រិតស ើញ រិតសោយបចាសវក្ខណញាណ រថឺ្វៃឹង្បាៃ ងឹ្ 
សោយសាត ប ់ សោយសជឿបុរគល នទ្សនាះៗក្ស៏ទ្ រសឺ ើញចាស ់
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សោយខ លៃួឯង្ អកា លិកា ជាធម៌ាឲ្យៃវូផលមិៃរង្ច់ាកំាល រថឺ្វ 
កាលសបើព្រះអរយិមរគសក្ើតសឡើង្សហើយ ព្រះអរយិផលក្ស៏ក្ើតក្នុង្ 
លំោបគ់ន មិៃបាៃយឺតយរូសឡើយ ឯហបិសសលិកា ជាធម៌ាររួ ល ់
ឯហិបសសវធិ ីរថឺ្វ សបើព្រះអរយិបុរគលដ លបាៃសំសរចមរគផល
សហើយ ក្រ៏រួៃឹង្សៅបុរគល នទ្ឲ្យចលូមក្សមើលបាៃ ឱបន-យិ
លកា ជាធម៌ា រពឺ្រះអរយិបុរគលររបបីសង្គអ ៃចលូមក្ទ្កុ្ក្នុង្ខ លៃួ 
សោយអំណ្តចនៃោវនា បច្ចរតំ លវទិរលពា្វ  វិញ្ញូហរិី ជាធម៌ា រ ឺ
អនក្ព្ាជទ្ងំ្ឡាយមាៃឧរឃ តិញ្ាូ បុរគលជាស ើម ររប ីងឹ្ ររប ី
ស ើញចាសក់្នុង្ចតិតនៃខ លៃួ ។ 

(ព្កាបថ្វា យបង្គមំតង្) 
 

នរាិ លម សរណំ្ អញ្ញ  ំធលមាម  លម សរណំ្ វរ ំ                    
( ណ្តតងិ់ សម សាក្រ់ា៉េ ក្ណ់្តងំ្ អាញ់ញុាងំ្ ធម័សមា  

សមសាក្រ់ា៉េ ក្ណ់្តងំ្ វាក្រុ់ាងំ្ ) 
ឯលរន សច្ចវលជាន លោរុ លម ជយមងគ  ំ                  

( សអសតនាក្ ់សាចច់ាក្វ់ាចស់ជនាក្ ់សហាត ុសម  
ជាក្យ់ក្សមាងំ្គក្ោ់ងំ្ ) 

ប្ត្បថ្វាៈ នរាិ លម សរណំ្ អញ្ញ  ំ វតាុ នទ្ជាទ្រឹីង្ទ្រីរក្្នៃខ ្ុពំ្រះ 
ក្រណុ្ត មិៃមាៃសឡើយ ធលមាម  លម សរណំ្ វរ ំមាៃដតព្រះធម៌ាជា 
មាា សជ់ាទ្រឹីង្ ទ្រីរក្្ ព៏្រសសើររបសខ់ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត ឯលរន សច្ច- 
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វលជាន លោរុ លម ជយមងគ  ំសមូសិរសីសួតីជយមង្គលចរូមាៃ 
 លខ់ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សោយក្រិយិាសពា្លៃវូពា្ក្យសចាសៃះ ។ 

(ព្កាបថ្វា យបង្គមំតង្) 
 

ឧរតមលងគន វលនាហ ំធមមញ្ច  ទុវិធំ វរ ំ       
(អ តុាក្មុ់ាងំ្សរនាក្ ់វាៃស់ទ្ហាងំ្ ធម័មា៉េ ញ់ចាក្ ់ 

ទ្វុធិាងំ្ វាក្រុ់ាងំ្) 
ធលមម លយា ខ លិតា លទសា ធលមាម  ខមរុរំ មមំ              

(ធម័សម សយា ខ្ចក្លិ់សា សទសា ធម័សមា  
ខ្ចក្ម់ាក្ត់ាុងំ្ មាក្មុ់ាងំ្) 

ប្ត្បថ្វាៈ ឧរតមលងគន វលនាហ ំ ធមមញ្ច  ទុវិធំ វរ ំ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត 
សមូថ្វា យបង្គៃំវូព្រះធម៌ា ព៏្រសសើរមាៃរីរព្រការ រ ឺ ព្រះបរយិតត-ិ 
ធម៌ា ៃិង្ ព្រះៃរាសោក្តុតរធម៌ាសោយអវយវៈ ឧ៏តតមរតឺបូង្ ធលមម- 
លយា ខ លិតា លទសា សទសឯណ្តដ លខ ្ុពំ្រះក្រណុ្តសធាើឲ្យោល ងំ្ 
ោល តស់ហើយក្នុង្ព្រះធម៌ាជាមាា ស ់ធលមាម  ខមរុរំ មមំ សមូព្រះធម៌ា 
ជាមាា ស ់អតៃ់វូសទសសនាះ លខ់ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត ។ 
 

(ព្កាបថ្វា យបង្គមំតង្) 
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សងឃររនបបណាម 
   

សលងោ វិសលុទធ  វរទកខិលណ្លយោ សនតិល្នាា លយា         
( សាងំ្សឃ្ល វសិទុ្សធា វាក្រ់ាក្ទ់ក្ខនិណសយា៉េ  សៃត់ៃិព្ទ្ិសយា ) 
សរវម បបហលីនា គុលណ្ហ ិលនលកហ ិសមិទធិបលតាត   

( សាបព់ា្ក្ម់ាក្ោ់បប់ា៉េ ក្ហី់សណ្ត រសុណហិ សៃសក្ហិ  
សាក្ម់ិទ្ធបិា៉េ តស់ា ) 

អនាសលវា រំ បនមាមិ សងឃ ំ                       
( អាក្ណ់្តសាក្ស់វា៉េ  ាងំ្ បា៉េ ក្ន់ាក្ម់ា៉េ មិ សាងំ្ឃ្លងំ្ ) 

ប្ត្បថ្វាៈ ព្រះអរយិសង្ឃឯណ្ត  ប៏រសិទុ្ ធវសិសសជា ទ្ក្ខសិណយយ 
បុរគល ព៏្រសសើរ មាៃឥន្រៃតើរមាៃ បស់ហើយមាៃមៃទិលរ ឺ រាគទ្កិ្្-ិ 
សលស ទងំ្រងួ្បៃាតប់ង្ ់ សហើយជាព្រះសង្ឃ លស់ហើយៃវូ  
ក្រិយិា សសព្មចសោយរណុទងំ្ឡាយ ស៏ព្ចើៃ ជាព្រះសង្ឃមាៃ 
អាសវធម៌ាមិៃមាៃ រថឺ្វជាព្រះខណី្តស្សរ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូ 
ព្កាបថ្វា យបង្គៃំវូព្រះអរយិសង្ឃសនាះសោយសគររ ។ 

(ព្កាបថ្វា យបង្គមំតង្) 
 

លយ ច្ សងឃ អរីតា ច្ លយ ច្ សងឃ អនាគតា                  
( សយ ចាក្ ់សាងំ្ឃ្ល អាក្ត់ាី ចាក្ ់សយ ចាក្ ់សាងំ្ឃ្ល  

អាក្ណ់្តគក្ា់ ) 
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បច្ចុបបនាន  ច្ លយ សងោ អហ ំវនាា មិ សរវទ  
( បា៉េ ចច់បុបា៉េ ៃណ់្ត ចាក្ ់សយ សាងំ្ឃ្ល អាក្ហ់ាងំ្  

វាៃទ់ម ិសាបព់ា្ក្ទ់ ) 
ប្ត្បថ្វាៈ ព្រះសង្ឃទងំ្ឡាយឯណ្ត ដ លជាព្រះសង្ឃបាៃសំសរច 
មរគ ៃិង្ ផលក្ៃលង្សៅសហើយក្ត ីព្រះសង្ឃទងំ្ឡាយឯណ្ត ដ ល
ជាព្រះសង្ឃៃឹង្បាៃសសព្មចមរគ ៃិង្ ផលក្ៃលង្កាលខ្ចង្មុខក្ត ី
ព្រះសង្ឃទងំ្ឡាយឯណ្ត ដ លជាព្រះសង្ឃបាៃសសព្មចមរគ 
ៃិង្ ផលក្នុង្កាលជាបចាុរបៃនសៃះក្ត ី ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្តសមូព្កាប
ថ្វា យបង្គៃំវូព្រះសង្ឃទងំ្ឡាយសនាះ ព្របក់ាលទងំ្រងួ្ ។                    

(ព្កាបថ្វា យបង្គមំតង្) 
 

សបុដិ្បលនាន  ភគវលតា សាវកសលងោ         
( សបុា៉េ ក្ ់បិា៉េ ៃស់ណ្ត ោក្គ់ក្វ់ាក្ស់ា សាវា៉េក្ក់ាក្ស់ាងំ្សឃ្ល ) 

ឧជុបដិ្បលនាន  ភគវលតា សាវកសលងោ     
( អ ជុបុា៉េ ក្ ់បិា៉េ ៃស់ណ្ត ោក្គ់ក្វ់ាក្ស់ា សាវា៉េក្ក់ាក្ស់ាងំ្សឃ្ល ) 

ញាយបដិ្បលនាន  ភគវលតា សាវកសលងោ  
( ញាយក្សបា៉េ ក្ ់បិា៉េ ៃស់ណ្ត ោក្គ់ក្វ់ាក្ស់ា  

សាវា៉េក្ក់ាក្ស់ាងំ្សឃ្ល ) 
សាមីចិ្បដិ្បលនាន  ភគវលតា សាវកសលងោ  
( សាមុីចបិា៉េ ក្ ់បិា៉េ ៃស់ណ្ត ោក្គ់ក្វ់ាក្ស់ា  
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សាវា៉េក្ក់ាក្ស់ាងំ្សឃ្ល ) 
យទិទំ ច្តាត រ ិបុរសិយគុនិ អដ្ឋបុរសិបុគគោ          

( យក្សទ្ទិងំ្ ចាតា់រុ ិប៉េុរុសិាក្យ់គុៃិ  
អាតថ់្វប៉េុរុសិាក្ប់៉េុរគក្ោ់ ) 

ឯស ភគវលតា សាវកសលងោ អាហុលនលយោ              
( សអសាក្ ់ោក្គ់ក្វ់ាក្ស់ា សាវាក្ក់ាក្ស់ាងំ្សឃ្ល  

អាហុនណសយា៉េ  ) 
រហុលនលយោ ទកខិលណ្លយោ អញ្ា កិរណី្លយា  

(បា៉េ ហុនណសយា៉េ  ទក្ខ់និណសយា៉េ  អាញ់ជាក្លិ់កាក្រ់ាក្ណី់សយា៉េ ) 
អនុរតរ ំបុញ្ញលកខរំ លោកសារិ ។                    

( អាក្ៃ់តុាក្រុ់ាងំ្ ប៉េុញញាក្ស់ខតាងំ្ សោកាសស់ាត ិ) 
ប្ត្បថ្វាៈ សបុដិ្បលនាន  ភគវលតា សាវកសលងោ ព្រះសង្ឃជាសា
វក័្នៃព្រះ ម៏ាៃព្រះោរ សោក្ព្រតបិតតសិហើយសោយព្រនរ រឺ
ព្រតបិតតាិមរៃលង្ព្រះៃរាសោក្តុតរធម៌ា ឧជុបដិ្បលនាន  ភគវ-
លតា សាវកសលងោ ព្រះសង្ឃជាសាវក័្នៃព្រះ ម៏ាៃព្រះោរ 
សោក្ព្រតបិតតសិោយព្តង្ ់ រពឺ្រតបិតតជិាមជឃមិប បិទ ញាយ 
បដិ្បលនាន  ភគវលតា សាវកសលងោ ព្រះសង្ឃជាសាវក័្នៃព្រះ  ៏
មាៃព្រះោរ សោក្ព្រតបិតតសិ ើមបពី្ាស ់ងឹ្ៃវូព្រះៃិពា្ា ៃ ជា 
សាា ៃសក្សមផតុចាក្ទ្កុ្ខទងំ្រងួ្ សាមីចិ្បដិ្បលនាន  ភគវលតា 
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សាវកសលងោ ព្រះសង្ឃជាសាវក័្នៃព្រះ ម៏ាៃព្រះោរសោក្ 
ព្រតបិតត ិស៏មររួ លស់ាមីចកិ្មម រពឺ្រតបិតតរិរួ លសី់លសមា- 
ធបិញ្ញា  យទិទំ ច្តាត រ ិបុរសិយគុនិ ព្រះសង្ឃឯណ្ត សបើរាប ់ជា
រនូៃបុរសទងំ្ឡាយមាៃ ៤ររូ រពឺ្រះសង្ឃ ដ លបាៃសំសរចៃវូ
សសាាបតតមិរគ ៃិង្ សសាាបតតផិលជារ ូ១ សក្ទគមិមរគ ៃិង្ 
សក្ទគមិផលជារ ូ១ អនាគមិមរគ ៃិង្ អនាគមិផលជារ ូ១ 
អរហតតមរគ ៃិង្ អរហតតផលជារ ូ ១ អដ្ឋបុរសិបុគគោ សបើរាប់
សរៀង្ជាបុរសបុរគលមាៃ ៨ រពឺ្រះសង្ឃ ដ លបាៃសំសរចៃវូ 
សសាាបតតមិរគ១ សសាាបតតផិល១ សក្ទគមិមរគ១ សក្- ទ
គមិផល១ អនាគមិមរគ១ អនាគមិផល១ អរហតតមរគ១ 
អរហតតផល១ ឯស ភគវលតា សាវកសលងោ ព្រះសង្ឃទងំ្ៃះុ 
ជាសង្ឃសាវក័្នៃព្រះ ម៏ាៃព្រះោរ អាហុលនលយោ សោក្ររួ 
ទ្ទ្លួៃវូ ចតរុបចាយ័ ដ លបុរគលឧទ្ ទសិចសំពា្ះអនក្មាៃសីល 
សហើយនា ំ មក្អំរីចងំ្គយ បសង្គអ ៃចលូមក្បូជា រហុលនលយោ 

សោក្ររួទ្ទ្លួៃវូ អារៃតុក្ទៃ រទឺៃដ លបុរគលាក្ផ់តង្ 
ស ើមបញីាត ិ ៃិង្ មិតតដ លមក្អំរីទ្សិសផសង្ៗ សហើយបសង្គអ ៃ 
ចលូមក្បូជា ទកខិលណ្លយោ សោក្ររួទ្ទ្លួៃវូទៃ ដ លបុរគល 
សជឿៃវូក្មម ៃិង្ ផលនៃក្មមសហើយបូជា អញ្ា កិរណី្លយា 
សោក្ររួ លអ់ញ្ា លិក្មមដ លសតាសោក្ររបសីធាើ អនុរតរ ំបុញ្ញ - 
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លកខរំ លោកសស សោក្ជាបុញ្ា សក្ខតត រជឺាទ្ ីះុសឡើង្នៃរជូ រ ឺ
បុណយនៃសតាសោក្រក្សខតត នទ្នព្ក្ដលង្ជាង្គម ៃ ។ 
 

នរាិ លម សរណំ្ អញ្ញ  ំសលងោ លម សរណំ្ វរ ំ                  
(ណ្តតងិ់ សម សាក្រ់ា៉េ ក្ណ់្តងំ្ អាញ់ញុាងំ្ សាងំ្សឃ្ល  

សម សាក្រ់ា៉េ ក្ណ់្តងំ្ វាក្រុ់ាងំ្ ) 
ឯលរន សច្ចវលជាន លោរុ លម ជយមងគ  ំ              

( សអសតនាក្ ់សាចច់ាក្វ់ាចស់ជនាក្ ់សហាត ុសម  
ជាក្យ់ក្សមុាងំ្គក្ោ់ងំ្ ) 

ប្ត្បថ្វាៈ នរាិ លម សរណំ្ អញ្ញ  ំ វតាុ នទ្ជាទ្រឹីង្ទ្រីរក្្នៃខ ្ុពំ្រះ 
ក្រណុ្តមិៃមាៃសឡើយ សលងោ លម សរណំ្ វរ ំមាៃដតព្រះសង្ឃ 
ជាមាា ស ់ ជាទ្រឹីង្ ទ្រីរក្្ ព៏្រសសើររបសខ់ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត ឯលរន 
សច្ចវលជាន លោរុ លម ជយមងគ  ំសមូសិរសីសួតី ជយមង្គលចរូ 
មាៃ លខ់ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សោយក្រិយិាសពា្លៃវូពា្ក្យសចាៈសៃះ ។ 
 

ឧរតមលងគន វលនាហ ំសងឃញ្ច  ទុវិលោរតមំ    
( អ តុាក្មុ់ាងំ្សរនាក្ ់វាៃស់ទ្ហាងំ្ សាងំ្ឃ្លញ់ចាក្ ់ 

ទ្វុសិធាតាក្មុ់ាងំ្ ) 
សលងឃ លយា ខ លិតា លទសា សលងោ ខមរុ រំ មមំ     

( សាងំ្ស  សយា ខ្ចក្លិ់សាសទសសា សាងំ្សឃ្ល  
ខ្ចក្ម់ា៉េ ក្ត់ ុាងំ្ មាក្ម់ាងំ្ ) 
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ប្ត្បថ្វាៈ ឧរតមលងគន វលនាហ ំសងឃញ្ច  ទុវិលោរតមំ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត 
សមូថ្វា យបង្គៃំវូព្រះសង្ឃ ព៏្រសសើរមាៃរីរព្រការ រសឺមមតសិង្ឃ 
ៃិង្ អរយិ សង្ឃ សោយអវយវៈ ឧ៏តតម រតឺបូង្ សលងឃ លយា ខ ិ
លតា លទសា សទសឯណ្តដ លខ ្ុពំ្រះក្រណុ្តសធាើឲ្យោល ងំ្ោល ត ់
សហើយក្នុង្ព្រះសង្ឃជាមាា ស ់ សលងោ ខមរុ រំ មមំ សមូព្រះ 
សង្ឃជាមាា ស ់អតៃ់វូសទសសនាះ លខ់ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត ។ 

(ព្កាបថ្វា យបង្គមំតង្) 
 

លយាកបបលកាដ្ី 

   

លយាកបបលកាដី្ហបិិ អបបលមយយ ំកា  ំកលោលនាត   
( សយាកាបប់ា៉េ ក្ស់កា ហិីបុិ អាបប់ា៉េ ក្ន់ម៉េយុាងំ្ កាឡាងំ្  

កាក្ស់រា៉េ ៃសា ) 
អរិទុកាោនិ លខទំ គលតា លោកហតិាយ នាលថ្វ  

( អាក្ត់ទិ្កុ្កាក្រ់ា៉េ ៃិ សខទងំ្ គក្ស់ា សោកាក្ហិ់ាយក្ស  
នាសថ្វ ) 

នលមា មោការណិុ្កសស រសស                                   
( នាក្ស់មា មាក្ហ់ាការណិុកាសស់ាក្ ់ាសស់ាក្ ់) 

 

ប្ត្បថ្វាៈ ព្រះរទុ្ ធជាទ្រឹីង្ ជារំៃឹង្សរាសាត  ព្រះអង្គកាលព្ាថ្វន   
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សធាើក្សាង្អសក់ាលយរូ រាបស់ោយសកា កិ្រា សព្ចើៃរណនា
ហួសរតិររូ បាៃព្ាសជ់ាសរាញ្ាូ  ព្ាសជ់ាព្រូសលើភរ ៃ ។ សធាើ
ក្មមជាក្ព្ម មៃសុសៃិក្រ ព្ាបរ់ុំបាៃសាក្យា៉េ ក្លំបាក្ព្ាណ 
សព្ពា្ះព្រសយាជៃ ៍លស់រាសតា  ខ ្ុសំមូឱៃសិរសាចតិត ព្ាថ្វន បង្គ ំ
ថ្វា ត ់ព្រះរទុ្ ធក្រណុ្តសតា សនាះជាទ្រឹីង្សរាកាល ។ 
 

អសមពុធំ រុទធនិលសវិរំ យ ំភវាភវំ គច្ឆរិ         
( អាក្ស់ារំធុាងំ្ រទុ្ ធធាក្ៃិ់សសវាិងំ្ យុាងំ្ោក្វ់ា ោក្វ់ាងំ្  

គច់្ ក្ត់ ិ) 
ជីវលោលកា នលមា អវិជាច ទិកិល សជា  ំ          

( ជីវាក្ស់ោសកា នាក្ស់មា អាក្វ់ចិជាទ្កិ្សិឡសាក្ ់ជាោងំ្ ) 
វិទធំសលិនា ធមមវរសស រសស                              

( វទិ្ធាងំ្សិសណ្ត ធម័មាក្វ់ាក្រ់ាសស់ាក្ ់ាសស់ាក្ ់) 
ប្ត្បថ្វាៈ សតាដតង្សក្ើតសាល បប់ង្ ់ សព្ពា្ះចណំង្ក្មមជាសគល ឲ្យ
វលិវលអ់សនាទ លក្នុង្ភរតចូ ៃិង្ ភរធ ំ សហតដុតមិៃ ងឹ្ធម៌ាជា
មាា សល់អសាអ តសខុមុ រពឺ្រះរទុ្ ធសសរសម ចតិតខ ្ុសំមូៃមសសការ 
ៃវូធម៌ាព្រនររិត វសិសសសទុ្ ធសនាះឯណ្តកាតប់ង្ៃ់វូអវជិាា  របឺ
ណ្តត ញក្សិលសសហើយ ។ 
 

គុលណ្ហលិយា ស ីសមាធិបញ្ញញ  វិមុរតិញ្ញញ ណ្បបភូរីហ ិ 
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(រសុណហិសយា សីឡាក្ស់ាក្ម់ា៉េ ធបិា៉េ ញ់ញា៉េ   
វមិុតតញិាណ្តបប់ា៉េ ក្ភ់តូហិី) 

យលុតាត  លខរតញ្ានានំ កសុ រាិកានំ 
(យតុសា សខតាញ់ជាក្ន់ាណ្តងំ្ ក្សុាក្ឡ់ាតងិ់កាណ្តងំ្) 

រមរយិសងឃ ំសរិសា នមាមិ ។         
(ាក្ម់ាក្រ់ុយិក្សសាងំ្ឃ្លងំ្ សិរា៉េ ក្ស់ា នាក្ម់ាមិ) 

ប្ត្បថ្វាៈ ព្រះសង្ឃអង្គសាវក័្ មាៃសំវរៈសទធ ព្ទ្ង្ក់្បសោយរណុ
សីលព្តង្ ់ ៃិង្សមាធបិញ្ញា  ៃិង្វមិុតតញិ្ញា ណ ក្សិលសគម ៃក្នុង្
អាាម  ជាបុញ្ា សក្ខាត  ជៃព្តូវការជាក្សុល ខ ្ុសំមូឱៃសិរសី ល់
ព្រះអរយិបុរគលជាបុព្តព្រះទ្សរលជាមង្គល លស់រាសតា ។ 

 
ថ្វវ យបងគំសុលំសច្កតីសខុ 

 
   

 

ឥលច្ចវមច្ចនត នមសសលនយយ ំ               
( អុិចសចវាក្ម់ា៉េ ចច់ាៃា់ក្ ់នាក្ម់ា៉េ សសាក្ន់ណយុាងំ្ ) 

 

នមសសមាលនា ររនរតយ ំយ ំបុញ្ញភិសនាំ  
( នាក្ម់ា៉េ សសាក្ម់ា៉េ សណ្ត រាតា់ក្ណ់្តតា់ក្យុ់ាងំ្ៗ  

ប៉េុញញា៉េ ភសិៃទ់ងំ្ ) 
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វិបុ  ំអ រាំ រសានុភាលវន ហរនតោលយា ។            
( វបិ៉េុឡាងំ្ អាក្ឡ់ាតថ់្វងំ្ ាសស់ាៃោុសវនាក្ ់ 

ហាក្ត់ៃា់ក្រ់ា៉េ សយា៉េ  ) 
 

ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុសំមូៃមសសការ សលើក្ហាា ឱៃសិរសី បង្គរំណុទងំ្ប ី
ខ ពសស់លើសលបន់ព្តសោកា សមូបុណយក្ង្ក្សុល ឲ្យបាៃ ល ់
សយើង្ខ ្ុណំ្ត សរញសពា្រសសមើធារា  ចូជលសារធទំ្ោូយ សមូឲ្យ 
ក្ចំាតប់ង្ ់ អរមង្គលទងំ្ឡាយ ឲ្យសជៀសសចញចាក្ ៃ្ យ ក្តី
អៃតរាយក្ុបំីមាៃ សោយក្មាល ងំ្អាៃោុរ បុញ្ាោភជាព្រធាៃ 
ក្ង្បុញ្ារាសីមាៃ សមូបាៃក្ាៃតក្ុមំាៃសមាះ សោយរណុៃម-
សសការ នព្តរតនាព្រសសើរខ ពស ់ សមូអាៃិសង្ឃសនាះ ោក្ស់ល់
 ៃៃិពា្ា ៃសហាង្ ។         
 

( ចបធ់ម៌ាសយាក្របសកា  ី) 
 
 

ធលមាម    ហលវ   រកខរិ   ធមមចារ ឹ

ធម៌រមមងរក្សានូវអ្នក្សត្រត្រឹរតិធម៌ 
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នមសាា របូជនីយវរាុជាទីលគររ 
 

វនាា មិ លច្រិយ ំសរវំ សរវដ្ឋឋ លនស ុបរិដ្ឋិរំ                  
( វា៉េ ៃទ់ម ិសចតយុិាងំ្ សាបព់ា្ងំ្ សាបព់ា្ក្ថ់្វសៃស ុ 

បា៉េ ក្ត់ ិងិាងំ្ ) 
សាររីកិោរុ មោលពា្ធិ៍ រុទធរបំូ សក  ំសទ ។   
( សាររីកិាក្ធ់ាត ុមាក្ហ់ាសពា្ធងឹ្ រទុ្ ធធាក្រ់បុូាងំ្       

សាក្ក់ាក្ឡ់ាងំ្ សាក្ទ់ ) 
ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុសំមូថ្វា យបង្គ ំ ស ព្ ះព្រះបរមសចតយិ 

 ព្រមទងំ្ព្រះសារ-ី រកិ្ធាតនុៃព្រះរទុ្ ធ ។ 
 ៃិង្មហាសពា្ធពិ្រឹក្ស ដ លររួៃឹក្សោយលំអតុ 
 លំឱៃចតិតបរសិទុ្ ធ សលើក្ក្បំង្អ់ញ្ា លី ។ 
 ៃិង្ព្រះរទុ្ ធរបូ តណំ្តង្អង្គព្រះមុៃី 
 ដ លឋតិសៅព្របទ់្ ី  ៃនានាសនាះទងំ្អស ់។ 
 សោយសតជៈនៃរណុ ព្រះមាៃបុណយព្រសសើរខ ពស ់
 ដ លដតង្ដតរលំស ់ រសោះទ្កុ្ខភយ័អៃតរាយ ។ 
 សមូឲ្យខ ្ុបំាៃសខុ ឃ្លល តចាក្ទ្កុ្ខផង្ទងំ្ឡាយ 
 សព្តូវសទះជិត ៃ្ យ សមូឲ្យកាល យមក្ជាមតិត ។ 
 សមូទៃព់្រះអរ-ិ យសមសព្តយយនងលវសិិ ឋ 
 សមូបាៃស ើញធម៌ារិត សម ចូចតិតព្ាថ្វន សហាង្ ។ 
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រុទធរទនមសសការគថ្វ 

   

វនាា មិ រុទធំ ភវរររិណ្ណំ  រិលោកលករំុ                       
( វា៉េ ៃទ់ម ិរទុ្ ធធាងំ្ ោក្វ់ាក្ប់ា៉េ រាក្ត់ៃិណ្តងំ្ តសិោកាក្ស់ក្តតុ ំ) 

រិភលវកនាថំ លយាលោកលសលដ្ឋឋ  សក  ំ    
( តោិក្ស់វកាក្ន់ាថ្វងំ្ សយាសោកាក្ស់ស សថ្វ សាក្ក់ាក្ឡ់ាងំ្ ) 

កិល ស ំលឆតាវ ន លពា្លធស ិជនំ អននតំ ។                  
( ក្សិឡសាងំ្ សឆតាា នាក្ ់សពា្សធសិ ជាក្ណ់្តងំ្ អាក្ៃ់ៃា់ងំ្ ) 
ប្ត្បថ្វាៈ ជាពាក្យកាព្យ 
 ព្រះសរាញ្ាូ រទុ្ ធ វសិសសផតុនព្តសោកា 
 គម ៃមៃសុសឬសទ្វា ព្រហមមារណ្តព្រ ចូបាៃ ។ 
 ក្មាា តៃ់វូក្សិលស គម ៃឲ្យសសសសៅសលខ់្ចៃ 
 ញុាងំ្ជៃទងំ្ប៉េុនាម ៃ ជាអៃៃតឲ្យព្ាស ់ងឹ្ ។ 
 ខ ្ុសំមូថ្វា យបង្គ ំ ៃវូព្រះបរមជាទ្រឹីង្ 
 ព្រះអង្គឆលង្ផតុសទឹង្ បាៃ លព់្ចាងំ្នៃភរសហើយ ។ 
 ព្រះអង្គជាទ្ង្ជ់យ័ ធពំ្តនឈ្បង្គា ញសព្តើយ 
 ដតមួយព្រះអង្គសហើយ ជាទ្រឹីង្ក្នុង្នព្តភរ ។ 
 មារព្រហមទងំ្សទ្ពា្ត  ៃិង្មៃសុាដតង្សគររ 
 ចលូព្ជក្សៅសព្កាមមលប ់ សពា្ធញិ្ញា ណបាៃសខុ្ច ។ 
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យ ំនមមទយ នទិយា បុ លិន ច្ រីលរ យ ំ                        
( យុាងំ្ ណ្តមំាក្ទ់យក្ស នាក្ទ់្យិា ប៉េុលិសៃ ចាក្ ់តសីរ ៉េ យុាងំ្ ) 

 

សច្ចរនធគិរលិក សមុនាច្ លគគ យ ំររា  
( សាចច់ាក្ព់ា្ៃធ់ាក្រ់រិសិក្ សមុាក្ន់ាចាក្ោ់រសរ             

យុាងំ្ ាតថ់្វក្ ់) 
 

លយានកបុលរ មុនិលនា ច្ រទំ រំ                             
( សយានាក្ក់ាក្ប់៉េុសរ ៉េ មុៃិសនា ចាក្ ់បា៉េ ទងំ្ ាងំ្ ) 

 

រទ ញ្ានមហ ំសរិសា នមាមិ      
( បា៉េ ទក្ឡ់ាញ់ជាក្ន់ាក្ម់ាក្ហ់ាងំ្ សិរា៉េ ក្ស់ា នាក្ម់ាមិ ) 

  

សមូថ្វា យបង្គ ំ ទ្សក្រព្រណមយ  ស ព្ ះព្តង្ស់ាេ មព្រះបាទ 
ដ លព្រះមាៃសជារ ព្ទ្ង្ព់្រះសមាត   ជាៃទ់្កុ្ឲ្យជាសាា ៃនងល ។ 
ព្រះបាទ្មួយសៅនា សទឹង្ៃមមទ ព្តង្ស់ឆេរខាចព់្រសសើរនព្ក្ 
ព្រះបាទ្មួយព្ទ្ង្ជ់ាៃ ់ ទ្កុ្ខសៅរធ-  ភ៏នរំរិសីចារៃ័ធ ។ 
ព្រះបាទ្មួយសៅភន ំ សមុៃក្ ូ រហូតក្រំលូ ស៏សាភណ័ 
ព្រះបាទ្មួយសទ្ៀត ព្រះព្ទ្ង្ជ់ាៃ ់ ទ្កុ្សៅនាសយាៃក្បុរ ី។ 
ខ ្ុសំមូបៃទៃ ់ កាយវាចា ៃិង្ចតិតព្ជះថ្វល ឱៃសិរសី 
បង្គពំ្រះបាទ្  ព្រះជិៃស្សើ សមូសខុសសួតីព្របស់វោ។ 
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សវុណ្ណ មា លិក សវុណ្ណ បរវលរ សមុនកលូដ្  
( សវុា៉េ ៃណ់្តក្ម់ាលិសក្ សវុា៉េ ៃណ់្តក្ប់ា៉េ បព់ា្ក្ស់ត  

សមុាក្ន់ាក្ក់្សូ  ) 
 

លយានកបុលរ នមមទយ នទិយា                     
( សយានាក្ក់ាក្ប់៉េុសរ ៉េ ណ្តមំាក្ទ់យក្ស នាក្ទ់្យិា ) 

 

បញ្ចរទវរ ំឋានំ អហ ំវនាា មិ ទូរលតា ។  
( បា៉េ ញ់ចាក្ប់ា៉េ ទក្វ់ាក្រុ់ាងំ្  ណ្តងំ្ អាក្ហ់ាងំ្ វាៃទ់មិ  

ទ្រូាក្ស់ា ) 
 

ខ ្ុសំមូៃមសសការ អំរីចមាៃ យ ៃវូ ៃទងំ្ឡាយ  
ដ លមាៃព្រះបាទ្ ទងំ្ព្ាកំ្ដៃលង្ ដ លព្រះមុៃីនាង  
ព្ទ្ង្យ់ាង្ព្រះបាទ្   សលើក្រំលូភន ំ។ 

សវុណណមាលិក្ មួយសនាះជាធ ំ មួយសៅសលើភន ំសវុណណ
បរិត  មួយសៅសលើភន ំ សមុៃក្ ូព្ាក្  
មួយសៅរាជរ ឋ សយាៃក្មបុរ ី។ 

មួយសៅដក្បរសទឹង្ ៃមមទជលធ ី ទងំ្ព្ានំាទ្ ី   
ដ លព្ទ្ង្ព់្រទៃ  ទ្កុ្ឲ្យសរាសតា ព្រតបិតតជិាសាព ៃ 
ដ លព្រះព្ទ្ង្ញ់ាណ  ព្រទៃទ្កុ្ឲ្យ ។ 
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បាលីយកវតតព្រះ 
   

 

ឧកាស វនាា មិ ភលនត (ភគវា) សរវំ អបោធំ ខមថ   
( អ កុាសាក្ ់វាៃទ់មិ ោៃស់ត “ោក្គ់ក្វ់ា” សាបព់ា្ងំ្  

អាក្ប់ាក្រ់ា៉េ ធាងំ្ ខ្ចក្ម់ាក្ថ់្វក្ ់) 
 

លម ភលនត មយា ករំ បុញ្ញ  ំសាមិនា អនុលមាទិររវំ                 
( សម ោៃស់ត មាក្យ់ា កាក្ា់ងំ្ ប៉េុញញុាងំ្ សាមិណ្ត  

អាក្ៃ់សុមាទ្ាិបព់ា្ងំ្ ) 
 

សាមិនា ករំ បុញ្ញ  ំមយហ ំទររវំ សាធុ សាធុ អនុលមាទមិ ។
( សាមិណ្ត កាក្ា់ងំ្ ប៉េុញញុាងំ្ នមហាងំ្ ទាបព់ា្ងំ្         

សាធុៗ  អាក្ៃ់សុមាទមិ ) 
រចួហ ើយអ្ងគុយត្ចហងងត្រណមយអអ្ ជ្ល  ី សូត្រថាាៈ 

សរចំ អបោធំ ខមថ លម ភលនត ។                                 
( សាបព់ា្ងំ្ អាក្ប់ា៉េ ក្រ់ា៉េ ធាងំ្ ខ្ចក្ម់ាក្ថ់្វក្ ់សម ោៃស់ត ) 

 

ត្ារចុះ សូត្រថាាៈ 
ឧកាស ទវ ររតលយន ករំ សរវំ អបោធំ                      

( អ កុាសាក្ ់ទា រាតា់ក្ស់យនាក្ ់កាក្ា់ងំ្ សាបព់ា្ងំ្  
អាក្ប់ា៉េ ក្រ់ា៉េ ធាងំ្ ) 
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ខមថ លម ភលនត ។ (ខ្ចក្ម់ាក្ថ់្វក្ ់សម ោៃស់ត) 
សុុំខមាហោស 

ឧកាស ខមាមិ ភលនត(១) ។  (អ កុាសាក្ ់ខ្ចក្ម់ា៉េ ម ិោៃស់ត ) 
 

ហទ្ើរសូត្រមតងហទ្ៀរថាាៈ 

វនាា មិ ភលនត ។ ។ សាធុ សាធុ អនុលមាទមិ ។            
( វា៉េ ៃទ់ម ិោៃស់ត ។ល។ សាធ ុសាធ ុអាក្ៃ់សុមាទមិ ) 

 
( ចបវ់ធីិយក្វតតព្រះដតប៉េសុណណះ ) 

 
 
 
 

ចិ្រតំ   ទនតំ   សខុាវហ ំ
ចិរតមដីហគទូ្ន្មា នបានីអហ ើយ ន្មុំហសចក្សត សុខមក្សឲ្យអ 

សលុខា   បញ្ញញ បដិ្ោភា 
ារបាននូវរញ្ញា  ន្មុំមក្សនូវហសចក្សត សុខ 
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វិធីសមាទាសីល៥  ( និច្ចសីល ) 
   

 

ឧកាស មយ ំភលនត វិសុ ំវិសុ ំរកខនតាា យ                    
( អ កុាសាក្ ់មាក្យុ់ាងំ្ ោៃស់ត វសិ ងុ្ៗ រាក្ខ់្ចក្ណ់្តតថ់្វយក្ស ) 

 

រិសរលណ្ន សហ បញ្ចសោីនិ យាចាម ។  
( តសិាក្រ់ាក្ស់ណនាក្ ់សាក្ហ់ាក្ ់បា៉េ ញ់ចាក្សី់ឡាៃិ  

យាចាមាក្ ់) 
 

ទុរិយមប ិមយ ំភលនត វិសុ ំវិសុ ំរកខនតាា យ              
( ទ្តុយុិាងំ្បុ ិមាក្យុ់ាងំ្ ោៃស់ត វសិ ងុ្ៗ រាក្ខ់្ចក្ណ់្តតថ់្វយក្ស ) 

 

រិសរលណ្ន សហ បញ្ចសោីនិ យាចាម ។  
( តសិាក្រ់ាក្ស់ណនាក្ ់សាក្ហ់ាក្ ់បា៉េ ញ់ចាក្សី់ឡាៃិ  

យាចាមាក្ ់) 
 

ររិយមប ិមយ ំភលនត វិសុ ំវិសុ ំរកខនតាា យ          
( ាក្ត់យុិាងំ្បុិ មាក្យុ់ាងំ្ ោៃស់ត វសិ ងុ្ៗ  

រាក្ខ់្ចក្ណ់្តតថ់្វយក្ស ) 
 

រិសរលណ្ន សហ បញ្ចសោីនិ យាចាម ។  
( តសិាក្រ់ាក្ស់ណនាក្ ់សាក្ហ់ាក្ ់បា៉េ ញ់ចាក្សី់ឡាៃិ  

យាចាមាក្ ់) 
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                 លម                                        
                             អនុគគហ ំកតាវ  ស ី ំលទថ     (មេ)       ភលនត ។ 
(អាក្ៃ់រុគក្ហ់ាងំ្ កាតា់ា  សីឡាងំ្ សទ្ថ្វក្ ់    លនា     ោៃស់ត    
                                                                          (មោ) 

( ហទ្ើរត្រះសងឃសូត្រថា ) 

នលមា រសស ភគវលតា អរហលតា                                (នាក្់
សមា ាសស់ាក្ ់ោក្គ់ក្វ់ាក្ស់ា អាក្រ់ា៉េ ក្ហ់ាក្ស់ា) 
សមាម សមពុទធសស ។  (សាមំា៉េ សារំទុ្ ធធាសស់ាក្)់ 

( សូត្ររ ដង ) 

រុទធំ សរណំ្ គចាឆ មិ  ( រទុ្ ធធាងំ្ សាក្រ់ា៉េ ក្ណ់្តងំ្ គច់្ មិ )  
ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូ លៃ់វូព្រះរទុ្ ធ ជាទ្រឹីង្ទ្រីរក្្ 

ធមមំ សរណំ្ គចាឆ មិ  ( ធម័មាងំ្ សាក្រ់ា៉េ ក្ណ់្តងំ្ គច់្ មិ )  
ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូ លៃ់វូព្រះធម៌ា ជាទ្រឹីង្ទ្រីរក្្ 

សងឃ ំសរណំ្ គចាឆ មិ  ( សាងំ្ឃ្លងំ្ សាក្រ់ា៉េ ក្ណ់្តងំ្ គច់្ មិ ) 
ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូ លៃ់វូព្រះសង្ឃ ជាទ្រឹីង្ទ្រីរក្្ 

ទុរិយមប ិរុទធំ សរណំ្ គចាឆ មិ (ទ្តុយុិាបំុិ...)                    
ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូ លៃ់វូព្រះរទុ្ ធ ជាទ្រឹីង្ទ្រីរក្្ជារព្មបរី់រ ង្
ផង្ 

ទុរិយមប ិធមមំ សរណំ្ គចាឆ មិ (ទ្តុយុិាបំុិ...)              
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ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូ លៃ់វូព្រះធម៌ា ជាទ្រឹីង្ទ្រីរក្្ជារព្មបរី់រ ង្ 
ផង្ 

ទុរិយមប ិសងឃ ំសរណំ្ គចាឆ មិ (ទ្តុយុិាបំុិ...)            
ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្តសមូ លៃ់វូព្រះសង្ឃ ជាទ្រឹីង្ទ្រីរក្្ជាររំបរី់រ ង្ផង្ 
ររិយមប ិរុទធំ សរណំ្ គចាឆ មិ (ាក្ត់យុិាបំុិ...)         
ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូ លៃ់វូព្រះរទុ្ ធជាទ្រឹីង្ ទ្រីរក្្ជារព្មបបី់ ង្ផង្ 
ររិយមប ិធមមំ សរណំ្ គចាឆ មិ (ាក្ត់យុិាបំុិ...)          
ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូ លៃ់វូព្រះធម៌ា ជាទ្រឹីង្ទ្រីរក្្ជារព្មបបី់ ង្ផង្ 
ររិយមប ិសងឃ ំសរណំ្ គចាឆ មិ (ាក្ត់យុិាបំុិ...)      
ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូ លៃ់វូព្រះសង្ឃ ជាទ្រឹីង្ទ្រីរក្្ជារព្មបប់ី 
 ង្ផង្ ។ 
 

( ចបព់្រះនព្តសរណរមៃ ៍) 
 

- ព្រះសង្ឃសពូ្តថ្វៈ  រិសរណ្គហនំ បរបុិណ្ណំ   
( តសិាក្រ់ា៉េ ក្ណ់្តក្គ់ក្ហ់ាក្ណ់្តងំ្ បា៉េ ក្រ់ុបិ៉េុៃណ្តងំ្ )       
ប្ត្បថ្វាៈ ការកាៃយ់ក្សរណរមៃ ៍៣ សរញបរបិូណ៌ា  ។ 

ឧបាសក្-សិកាថ្វៈ  អាម ភលនត (ប្ត្បថ្វ) ក្រណុ្តជាមាា ស ់។ 
 

១. រណារិរតា លវរមណី្សកិាខ បទំ សមាទិយាមិ  
( បា៉េណ្តតបិា៉េ ា សវរាក្ម់ាក្ៃី់សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្ សាក្ម់ា៉េ ទ្យិាមិ ) 
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ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា 
សហតសុវៀរចាក្ក្រិយិាសធាើសតាមាៃជីវតិឲ្យធាល ក្ច់ះុក្ៃលង្ រសឺមាល ប ់
សតា ។ 
 

២. អទិនាន ទនា លវរមណី្សកិាខ បទំ សមាទីយាមិ  
(អាក្ទ់្ៃិនាទនា សវរាក្ម់ាក្ៃី់សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្ សាក្ម់ា៉េ ទ្យិាមិ ) 
ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា 
សហតសុវៀរចាក្ក្រិយិាកាៃយ់ក្ៃវូវតាុ ដ លសរមិៃបាៃឲ្យសោយ 
កាយ ឬ សោយវាចារ ។ 
 

៣. កាលមសមិុចាឆ ោ លវរមណី្សកិាខ បទំ សមាទីយាមិ  
( កាសម៉េសមុិច្ចារា៉េ  សវរាក្ម់ាក្ៃី់សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្  

សាក្ម់ា៉េ ទ្យីាមិ ) 
ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា 
សហតសុវៀរចាក្ក្រិយិាព្រព្រឹតតខសុក្នុង្កាមទងំ្ឡាយ ។ 
 

៤.មុសាវាទ លវរមណី្សកិាខ បទំ សមាទីយាមិ          
( មុសាវាទ សវរាក្ម់ាក្ៃី់សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្ សាក្ម់ា៉េ ទ្យីាមិ ) 

ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា 
សហតសុវៀរចាក្ក្រិយិាសពា្លៃវូពា្ក្យក្ហុក្ ។ 
 

៥. សោុលមរយមជាបបមាទដ្ឋឋ នា លវរមណី្សកិាខ បទំ  
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សមាទីយាមិ        
( សរុា៉េ សមរាក្យ់ក្សមា៉េ ចជ់ាបប់ា៉េ ក្ម់ា៉េ ទត ់ណ្ត សវរាក្ម់ាក្ៃី់  

សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្ សាក្ម់ា៉េ ទ្យីាមិ ) 
ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា 
សហតសុវៀរចាក្ សហតជុាទ្ាីងំ្នៃសសចក្តពី្រមាទ្ រផឹឺក្ៃវូទ្កឹ្
ស្សវងឹ្ រសឺរុា ៃិង្សមរយ័ ។ 
 

ត្រះសងឃសូត្ររ ុីំ កឹ្សថា 

ឥមានិ បញ្ចសកិាខ បទនិ សាធុកំ កតាវ                            
(អុិមា៉េ ៃិ បា៉េ ញ់ចាក្សិ់ក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ៃិ សាធកុាងំ្ កាតា់ា ) 

អបបមាលទន និច្ចកា  ំសមាម រកខិររវំ ។        
(អាបប់ា៉េ ក្ម់ា៉េ សទ្នាក្ ់ៃិចចាក្ក់ាឡាងំ្ សាមំា៉េ រា៉េ ក្ខ់ាិបព់ា្ងំ្) 
ប្ត្បថ្វាៈ  អនក្ (អនក្ទងំ្ឡាយ) ររបសីធាើៃវូសិកាខ បទ្ទងំ្ឡាយ 
ទងំ្ ៥ សៃះឲ្យព្រនរ ព្តូវរក្ាឲ្យអសក់ាលជាៃិចា សោយសសចក្តី
មិៃព្រមាទ្រថឺ្វក្ុបំីសធាសព្រដហសសឡើយ។ 

 ឧបាសក្-សិកាៈ អាម ភលនត (ក្រណុ្តសោក្មាា ស)់ ។ 
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អានិសង្សសីល 
   

 

សលី ន សគរឹ យនតិ សលី ន លភាគសមបទ            
( សីសឡនាក្ ់សគុក្ត់ងឹ្ យៃ័តត ិសីសឡនាក្ ់សោគក្ស់ាបំា៉េ ក្ទ់ ) 

 

សលី ន និរវុរឹ យនតិ រសាម  ស ី ំវិលសាធលយ ។        
( សីសឡនាក្ ់ៃិររតុងឹ្ យៃ័តត ិាសស់ាម  សីឡាងំ្ វសិសាធាក្ស់យ ) 
ប្ត្បថ្វាៈ សតាទងំ្ឡាយបាៃសៅកាៃ ់ៃសរួ៌ាក្ស៏ព្ពា្ះសីល សតា 
ទងំ្ឡាយបាៃបរបិូណ៌ា សោយសោរៈ ក្ស៏ព្ពា្ះសីល សតាទងំ្ 
ឡាយ បាៃសៅកាៃទ់្រីលំតទ់្កុ្ ខ រពឺ្រះៃិពា្ា ៃក្ស៏ព្ពា្ះសីល សព្ពា្ះ 
សហតសុនាះបុរគលជាសរបុរស ររបជីព្មះៃវូសីលរបសខ់ លៃួសអាយ
បរសិទុ្ ធក្ុ ំឲ្យ សៅហមង្ ។ 

ឧបាសក្-សិកា:  សាធុ សាធុៗ ព្រនរ ព្រនរៗ ។ 
 

( ចបវ់ធីិសមាទៃសីល ៥ ដតប៉េសុណណះ ) 
 
 

សទធ    រនធរិ   រលថយយ ំ

សោធ ហវចខចរ់នូវហសបៀង ( គឺកុ្សសី ) 
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វិធីសមាទានសីល ៨ ឧជបាសថ 
   

 

ឧកាស មយ ំភលនត វិសុ ំវិសុ ំរកខនតាា យ                   
( អ កុាសាក្ ់មាក្យុ់ាងំ្ ោៃស់ត វសិ ងុ្ៗ រាក្ខ់្ចក្ណ់្តតយ់ក្ស ) 

 

រិសរលណ្ន សហ អដ្ឋងគសមនាន គរំ          
( តសិាក្រ់ា៉េ ក្ស់ណនាក្ ់សាក្ហ់ាក្ ់ 

អាតថ់្វងំ្គក្ស់ាក្ម់៉េៃណ់្តគក្ា់ងំ្ ) 
 

ឧលរសថំ យាចាម អនុគគហ ំកតាវ  ស ី ំ         
( អ សុបា៉េសាក្ថ់្វងំ្ យាចាមាក្ ់អាក្ៃ់រុគក្ហ់ាងំ្              

កាតា់ា  សីឡាងំ្ ) 
 

លទថ លនា ភលនត ។ (សទ្ថ្វក្ ់សនា ោៃស់ត) 
 

ទុរិយមប ិ(ទ្តុយុិាបំុិ) 
      មយ ំភលនត វិសុ.ំ.....។ 

ររិយមប ិ(ាក្ត់យុិាបំុិ) 
 

 ចណំ្តថំ្វៈ រន្មា រ់អ្ុំរ ត្រះសងឃឲ្យអត្ត្រសរណគមន៍រចួ ហទ្ើរទ្ទួ្ី
ថាាៈ 

១. រណារិរតា លវរមណី្សកិាខ បទំ សមាទិយាមិ  
( បា៉េណ្តតបិាា សវរាក្ម់ាក្ៃី់សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្ សាក្ម់ាទ្យិាមិ ) 
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ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា
សហតសុវៀរ ចាក្ក្រិយិាសធាើសតាមាៃជីវតិឲ្យធាល ក្ច់ះុក្ៃលង្ រសំឺ-
ោបស់តា ។ 
 

២. អទិនាន ទនា លវរមណី្សកិាខ បទំ សមាទីយាមិ  
(អាក្ទ់្ៃិនាទនា សវរាក្ម់ាក្ៃី់សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្ សាក្ម់ា៉េ ទ្យិាមិ ) 
ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា 
សហតសុវៀរចាក្ក្រិយិាកាៃយ់ក្ៃវូវតាុ ដ លសរមិៃបាៃឲ្យសោយ 
កាយ ឬ សោយវាចារ ។ 
 

៣. អត្រហមច្រយិា លវរមណី្សកិាខ បទំ សមាទីយាមិ 
( អាក្ព់្ាមំាក្ច់ាក្រ់ុយិា សវរាក្ម់ាក្ៃី់សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្  

សាក្ម់ា៉េ ទ្យិាមិ ) 
ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា
សហតសុវៀរចាក្ក្រិយិាៃវូធម៌ាមិៃព្រសសើរ រសឺសរៃវូសមងៃុធមម ។ 
 

៤. មុសាវាទ លវរមណី្សកិាខ បទំ សមាទីយាមិ         
( មុសាវាទ សវរាក្ម់ាក្ៃី់សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្ សាក្ម់ា៉េ ទ្យីាមិ ) 

ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា 
សហតសុវៀរចាក្ក្រិយិាសពា្លៃវូពា្ក្យក្ហុក្ ។ 
 

៥. សោុលមរយមជាបបមាទដ្ឋឋ នា លវរមណី្សកិាខ បទំ  
សមាទីយាមិ        
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( សរុា៉េ សមរាក្យ់ក្សមា៉េ ចជ់ាបប់ា៉េ ក្ម់ា៉េ ទត ់ណ្ត         
សវរាក្ម់ាក្ៃី់ សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្ សាក្ម់ា៉េ ទ្យីាមិ ) 

ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា 
សហតសុវៀរ ចាក្សហតជុាទ្ាីងំ្នៃសសចក្តពី្រមាទ្ រផឹឺក្ៃវូទ្កឹ្
ស្សវងឹ្ រសឺរុា ៃិង្សមរយ័ ។ 
 

៦. វិកា លភាជនា លវរមណី្សកិាខ បទំ សមាទីយាមិ 
( វកិាឡាក្ស់ោជាក្ន់ា សវរាក្ម់ាក្ៃី់សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្  

សាក្ម់ា៉េ ទ្យីាមិ ) 
ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា
សហតសុវៀរចាក្ក្រិយិាបរសិោរៃវូសោជនាហារក្នុង្កាលខសុ ។ 
 

៧. នច្ចគីរវាទិរវិសកូទសសនមាោគនធវិល បនោរ 
ណ្មណ្ឌ នវិភូសនដ្ឋឋ នាលវរមណី្សកិាខ បទំសមាទីយាមិ                
 (នាចច់ាក្រ់ាីក្វ់ាទ្ាិក្វ់សិកូាក្ទ់សស់ាក្ណ់្តក្ម់ាោ
រៃធ់ាក្វ់សិលបា៉េ ក្ន់ាក្ធ់ារាក្ណ់្តក្ម់៉េៃឌ់ាក្ន់ាក្វ់ភិសូាក្ណ់្ត 
សវរាក្ម់ាក្ៃី់ សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្ សាក្ម់ា៉េ ទ្យីាមិ ) 
ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា
សហតសុវៀរចាក្ក្រិយិារាៃិំង្សព្ចៀង្ ៃិង្ព្ររ ំ ៃិង្សមើលៃវូដលបង្ 
ដ លជាសព្តូវ លក់្សុលធម៌ា ៃិង្ ក្រិយិាព្ទ្ព្ទ្ង្ ់ ៃិង្ ព្រោប ់
ាក្ផ់តង្សអិតសាអ ង្រាង្កាយ សោយផ្្ចក្ព្មង្ ៃិង្ សព្រឿង្ព្ក្អបូ  
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ៃិង្ សព្រឿង្ោបសផសង្ៗ ។ 
 

៨. ឧចាច សយនមោសយនា លវរមណី្សកិាខ បទំ សមា
ទីយាមិ               

( អ ចុចាសាក្យ់ក្សនាក្ម់ាក្ហ់ាសាក្យ់ក្សណ្ត                  
សវរាក្ម់ាក្ៃី់សិក្ ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្ សាក្ម់ា៉េ ទ្យីាមិ ) 

ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា
សហតសុវៀរចាក្ ទ្សីសនាសៃៈក្ខ៏ ពសហួ់សព្រមាណ ៃិង្ ទ្សីសនា-
សៃៈ ព៏្រសសើរ ។                
 

ឧបាសក្ស-ឧបាសិាសូត្ររនតហទ្ៀរថាាៈ 

ឥមំ អដ្ឋងគសមនាន គរំ រុទធបបញ្ញរតំ                                 
( អុិមាងំ្ អាត ់ងំ្គក្ស់ាក្ម់៉េៃណ់្តគក្ា់ងំ្  

រទុ្ ធធាបប់ា៉េ ញ់ញាតា់ងំ្ ) 
 

ឧលរសថំ ឥមញ្ចររតឹ ឥមញ្ចទិវស ំ                  
( អ សុបា៉េសាក្ថ់្វងំ្ អុិមា៉េ ញ់ចាក្រ់ាតត់ងឹ្ អុិមា៉េ ញ់ចាក្ទ់្វិាក្ស់ាងំ្ ) 

 

សមមលទវអភិរកខិរំុ សមាទិយាមិ ។  
( សាមំាក្ស់ទ្វាក្អ់ាក្ភ់រិាក្ខ់តិងុ្ សាក្ម់ា៉េ ទ្យិាមិ ) 

ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃ ៃវូឧសបាសងសីល  ព៏្រក្ប 
ព្រមសោយអង្គ៨ ដ លព្រះសមាម សមពុទ្ ធជាមាា សព់្ទ្ង្ព់្ាសប់ញ្ាតត 
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ទ្កុ្សហើយសៃះ ស ើមបរីក្ាឲ្យបរបិូណ៌ា ព្រនរអសក់ាលក្ណំតន់ងៃ 
សៃះ ៃិង្ យបស់ៃះ សមូក្សុលចលូជាឧបៃិសសយ័ សធាើឲ្យចាស ់
ៃវូព្រះៃិពា្ា ៃ  អ៏នារតសៅឯមុខសនាះសហាង្ ។ 
 

ព្រះសង្ឃសពូ្តរលឹំក្ថ្វៈ 

ឥមានិ អជឋសកិាខ បទនិ ឧលរសថស ីវលសន             
( អុិមា៉េ ៃិ អាត ់ក្សិ់ក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ៃិ អ សុបា៉េសាក្ថ់្វក្ ់ 

សីោក្វ់ាក្ស់សនាក្ ់) 
 

ឥមញ្ចររតឹ ឥមញ្ចទិវស ំសាធុកំ កតាវ           
( អុិមា៉េ ញ់ចាក្រ់ាតត់ងឹ្ អុិមា៉េ ញ់ចាក្ទ់្វិាក្ស់ាងំ្                

សាធកុាងំ្ កាតា់ា  ) 
 

អបបមាលទន សមាម រកខិររវំ ។                        
( អាបប់ា៉េ ក្ម់ា៉េ សទ្នាក្ ់សាមំា៉េ រាក្ខ់ាិបព់ា្ងំ្ ) 

ប្ត្បថ្វាៈ អនក្ (អនក្ទងំ្ឡាយ) ររបសីធាើៃវូសិកាខ បទ្ទងំ្៨សៃះឲ្យ
ព្រនរ ព្តូវរក្ាឲ្យលអ សោយអំណ្តចឧសបាសងសីលអសក់ាល 
ក្ណំតព់្តឹម ១នងៃ ១យបស់ោយសសចក្តមីិៃព្រមាទ្ រថឺ្វក្ុបំីសធាស 
ព្រសហសសឡើយ ។ 

         ឧបាសក្ស-សិាទ្ទួ្ីថាាៈ  អាម ភលនត ក្រណុ្តសោក្មាា ស។់ 
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អានិសង្សសីល 
   

 

សលី ន សគុរឹ យនតិ សលី ន លភាគសមបនា            
( សីសលនាក្ ់សគុក្ត់ងឹ្ យៃ័តត ិសីសលនាក្ ់សោគក្ស់ាបំា៉េ ក្ទ់ ) 

 

សលី ន និរវុរឹ យនតិ រសាម  ស ី ំវិលសាធលយ ។        
( សីសលនាក្ ់ៃិររតុងឹ្ យៃ័តត ិាសស់ាម  សីឡាងំ្ វសិសាធាក្ស់យ ) 
ប្ត្បថ្វាៈ សតាទងំ្ឡាយបាៃសៅកាៃ ់ៃសរួ៌ា ក្ស៏ព្ពា្ះសីល សតា
ទងំ្ឡាយបាៃបរបិូណ៌ា សោយសោរៈ ក្ស៏ព្ពា្ះសីល សតាទងំ្
ឡាយបាៃសៅកាៃទ់្រីលំតទ់្កុ្ ខ រពឺ្រះៃិពា្ា ៃ ក្ស៏ព្ពា្ះសីល សព្ពា្ះ
សហតសុនាះបុរគលជាសរបុរស ររបជីព្មះៃវូសីលឲ្យបរសិទុ្ ធក្ុឲំ្យ
សៅហមង្ ។ 

ឧបាសក្ស-សិា:  សាធុ សាធុៗ  ( ព្រនរ ព្រនរៗ ) ។ 
 

( ចបវ់ធីិសមាទៃសីល ៨ ដតប៉េសុណ្តណ ះ ) 
 
 

ទទលតា   បុញ្ញ  ំ  បវឌ្ឍរិ 

រុណយអរមមងចុំហរ ើនដី់អ្នក្សហោយោន 



47 

  

សមាទានសីល ១០ 
   

 

 អនក្សមាទៃសីល ១០ មុៃៃឹង្សុំសីល ព្តូវៃមសសការរ-ំ 
លឹក្រណុព្រះរតៃព្តយ័សិៃសហើយសពូ្តសមូជាោសាបាលីថ្វៈ 

ឧកាស អហ ំភលនត រិសរលណ្ន សហ ទស                
( អ កុាសាក្ ់អាក្ហ់ាងំ្ ោៃស់ត តសិាក្រ់ា៉េ ក្ស់ណនាក្ ់   

សាក្ហ់ាក្ ់ទក្ស់ាក្ ់) 
 

សោីនិ យាចាមិ អនុគគហ ំកតាវ  ស ី ំលទថ លម ភលនត    
( សីឡាៃិ យាចាមិ អាក្ៃ់គុក្ហ់ាងំ្ កាតា់ា  សីឡាងំ្        

សទ្ថ្វក្ ់សម ោៃស់ត ) 
ប្ត្បថ្វាៈ សមូសគររ ទៃសព្ាស ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្តសមូៃវូសីលទងំ្ 
ឡាយ១០ ព្រមទងំ្ព្រះនព្តសរណរមៃផ៍ង្ ទៃសព្ាសសមូព្រះ 
ក្រណុ្ត សធាើៃវូសសចក្តអីៃសុព្គះឲ្យៃវូសីល លខ់ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត ។ 
 

ទុរិយមប ិអហ ំភលនត ។ ។ ស ី ំលទថ លម ភលនត      
( ទ្តុយុិាងំ្បុ ិអាក្ហ់ាងំ្ ោៃស់ត ។ល។ សីឡាងំ្ សទ្ថ្វក្ ់          

សម ោៃស់ត ) 
ប្ត្បថ្វាៈ សមូសគររ ទៃសព្ាស ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្តសមូៃវូសីលទងំ្ 
ឡាយ១០ ព្រមទងំ្ព្រះនព្តសរណរមៃផ៍ង្ ទៃសព្ាស សមូ 
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ព្រះក្រណុ្ត សធាើៃវូសសចក្តអីៃសុព្គះសអាយៃវូសីល លខ់ ្ុពំ្រះក្រ-ុ 
ណ្ត ។ អសវ់ារៈជាររំបរី់រ ង្ផង្ ។ 
 

ររិយមប ិអហ ំភលនត ។ ។ ស ី ំលទថ លម ភលនត   
( ាក្ត់យុិាងំ្បុិ អាក្ហ់ាងំ្ ោៃស់ត ។ល។ សីឡាងំ្              

សទ្ថ្វក្ ់សម ោៃស់ត ) 
ប្ត្បថ្វាៈ សមូសគររ ទៃសព្ាស ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្តសមូៃវូសីលទងំ្ 
ឡាយ ១០ ព្រមទងំ្ព្រះនព្តសរណរមៃផ៍ង្ ទៃសព្ាសសមូ 
ព្រះក្រណុ្ត សធាើៃវូសសចក្តអីៃសុព្គះសអាយៃវូសីល លខ់ ្ុពំ្រះក្រ-ុ 
ណ្ត ។ អសវ់ារៈជាររំបប់ី ង្ផង្ ។ 

 សបើគន សព្ចើៃថ្វ មយំ ភសៃត ថ្វ យាចាម (មយ ំ ដព្រថ្វ 
“ សយើង្ខ ្ុទំងំ្ឡាយ ” )។ ព្តង្ ់លម ភលនត ព្តវូថ្វ លនា ភលនត (នោ ដព្រ
ថ្វ  “  លស់យើង្ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្តទងំ្ឡាយ ” ) ។ 

 កាលសបើ ឧបាសក្ ឧបាសិកា សមូសីលព្រមទងំ្នព្ត
សរណរមៃរ៍ចួសហើយ សោក្អនក្ឲ្យសីលររួសពា្លពា្ក្យថ្វៈ 
 យមហ ំ វទមិ រំ វលទហ ិ (យក្សមាក្ហ់ាងំ្ វាក្ទ់មិ 
ាងំ្ វាក្ស់ទ្ហិ) “អាាម សពា្លៃវូពា្ក្យណ្ត ចរូអនក្សពា្លៃវូ 
ពា្ក្យសនាះ ” ។ សបើឧបាសក្ឧបាសិកាសព្ចើៃ ាងំ្រីរីរនាក្ស់ឡើង្ 
សៅសោក្ឲ្យសីលព្តូវសពា្លថ្វៈ យមហ ំវទមិ រំ វលទថ (យ
ក្សមាក្ហ់ាងំ្ វាក្ទ់មិ ាងំ្វាក្ស់ទ្ថ្វក្)់ “ អាាម សពា្លៃវូ ពា្ក្យ
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ណ្ត អនក្ទងំ្ឡាយចរូសពា្លៃវូពា្ក្យសនាះ ” ។ អនក្ទ្ទ្លួសីល
ព្តវូតបថ្វៈ  អាម ភលនត  “ ព្រះក្រណុ្តទៃសព្ាស ” ។ រចួសោក្
អនក្ឲ្យសីលសពូ្តថ្វៈ 
 នលមា រសស ។ ។ សមាម សមពុទធសស  (សពូ្តបី ង្) ។ 

រចួហោក្សឲ្យអនូវត្ត្រសរណគមន៍ និងសិាា រទ្រហៅហទ្ៀរាៈ 
 

 រុទធំ សរណំ្ គចាឆ មិ ។ ធមមំ សរណំ្ គចាឆ មិ ។ សងឃ ំសរ
ណំ្ គចាឆ មិ ។ ។ ររិយមប ិសងឃ ំសរណំ្ គចាឆ មិ ។ 
 

១. រណារិរតា លវរមណី្សកិាខ បទំ សមាទិយាមិ  
( បា៉េណ្តតបិាា សវរាក្ម់ាក្ៃី់សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្ សាក្ម់ាទ្យិាមិ ) 
ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា 
សហតសុវៀរចាក្ក្រិយិាសធាើសតាមាៃជីវតិឲ្យធាល ក្ច់ះុក្ៃលង្ រសឺមាល ប ់
សតា ។ 

២. អទិនាន ទនា លវរមណី្សកិាខ បទំ សមាទីយាមិ  
( អាក្ទ់្ៃិនាទនា សវរាក្ម់ាក្ៃី់សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្ សាក្ម់ា៉េ ទ្ិ

យាមិ ) 
ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា 
សហតសុវៀរចាក្ក្រិយិាកាៃយ់ក្ៃវូវតាុ ដ លសរមិៃបាៃឲ្យសោយ 
កាយ ឬសោយវាចារ ។ 

៣. អត្រហមច្រយិា លវរមណី្សកិាខ បទំ សមាទីយាមិ  
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( អាក្ព់្ាមំាក្ច់ាក្រ់ុយិា សវរាក្ម់ាក្ៃី់សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្ សាក្ម់ា៉េ
ទ្យិាមិ ) 

ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា 
សហតសុវៀរចាក្ក្រិយិាៃវូធម៌ាមិៃព្រសសើរ រសឺសរៃវូសមងៃុធមម ។ 
 

៤. មុសាវាទ លវរមណី្សកិាខ បទំ សមាទីយាមិ         
( មុសាវាទ សវរាក្ម់ាក្ៃី់សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្ សាក្ម់ា៉េ ទ្យីាមិ ) 

ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា 
សហតសុវៀរចាក្ក្រិយិាសពា្លៃវូពា្ក្យក្ហុក្ ។ 
 

៥. សោុលមរយមជាបបមាទដ្ឋឋ នា លវរមណី្សកិាខ បទំ  
សមាទីយាមិ        

( សរុា៉េ សមរាក្យ់ក្សមា៉េ ចជ់ាបប់ា៉េ ក្ម់ា៉េ ទត ់ណ្ត         
សវរាក្ម់ាក្ៃី់ សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្ សាក្ម់ា៉េ ទ្យីាមិ ) 

ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា 
សហតសុវៀរចាក្សហត ុ ជាទ្ាីងំ្នៃសសចក្តពី្រមាទ្ រផឹឺក្ៃវូទ្កឹ្
ស្សវងឹ្រសឺរុា ៃិង្ សមរយ័ ។ 
 

៦. វិកា លភាជនា លវរមណី្សកិាខ បទំ សមាទីយាមិ 
( វកិាោក្ស់ោជាក្ន់ា សវរាក្ម់ាក្ៃី់សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្  

សាក្ម់ា៉េ ទ្យីាមិ ) 
ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា 
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សហតសុវៀរចាក្ក្រិយិាបរសិោរៃវូសោជនាហារក្នុង្កាលខសុ ។ 
 

     ៧. នច្ចគីរវាទិរវិសកូទសសន លវរមណី្ សកិាខ បទំ 
សមាទីយាមិ         

( នាចច់ាក្រ់ាីក្វ់ាទ្ាិក្វ់សិកូាក្ទ់ក្ស់ាក្ន់ា          
សវរាក្ម់ាក្ៃី់ សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្ សាក្ម់ា៉េ ទ្យីាមិ ) 

ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា
សហតសុវៀរចាក្ក្រិយិារាៃិំង្សព្ចៀង្ ៃិង្ ព្ររ ំ ៃិង្សមើលៃវូដលបង្ 
ដ លជាសព្តូវ លក់្សុលធម៌ា ។ 
 

 ៨. មាោគនធវិល បនោរណ្មណ្ឌ នវិភូសនដ្ឋឋ នា 
លវរមណី្ សកិាខ បទំ សមាទីយាមិ                                                               
( មាោគៃធ់ាក្វ់សិលបា៉េ ក្ន់ាក្ធ់ារាក្ណ់្តក្ម់ា៉េ ៃឌ់ាក្ន់ាក្វ់ភិូ
សាក្ណ់្តតថ់្វណ្ត សវរាក្ម់ាក្ៃី់សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្...) 
ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្តសមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា
សហតសុវៀរចាក្ក្រិយិាព្ទ្ព្ទ្ង្ៃ់វូព្រោប ់ ាក្ផ់តង្សអិតសាអ ង្រាង្
កាយសោយផ្្ចក្រំង្ៃិង្ សព្រឿង្ព្ក្អបូៃិង្ សព្រឿង្ោបសផសង្ៗ ។ 
 

៩. ឧចាច សយនមោសយនា លវរមណី្សកិាខ បទំ             
សមាទីយាមិ                

( អ ចុចាសាក្យ់ក្សនាក្ម់ាក្ហ់ាសាក្យ់ក្សណ្ត  
សវរាក្ម់ាក្ៃី់សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្ សាក្ម់ា៉េ ទ្យីាមិ ) 
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ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា
សហតសុវៀរចាក្ ទ្សីសនាសៃៈក្ខ៏ ពសហួ់សព្រមាណ ៃិង្ ទ្សីសនា
សៃៈ ព៏្រសសើរ ។ 

១០. ជាររបូរជរបបដិ្គគហណា លវរមណី្ សកិាខ បទំ  
សមាទិយាមិ  

( ជាាក្រ់បូា៉េ ក្រ់ាក្ជ់ាក្ា់បប់ា៉េ ក្ ់រិគក្ហ់ាក្ណ់្ត  សវរាក្ម់ាក្់
ៃីសិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ងំ្ សាក្ម់ា៉េ ទ្យីាមិ ) 

ប្ត្បថ្វាៈ ខ ្ុពំ្រះក្រណុ្ត សមូសមាទៃៃវូសិកាខ បទ្ រសឺចតនាជា
សហតសុវៀរចាក្ ក្រិយិាទ្ទ្លួកាៃយ់ក្ៃវូមាស ៃិង្ ព្ាក្ស់ោយ
ខ លៃួឯង្ ឬ សព្រើអនក្ នទ្ឲ្យទ្ទ្លួកាៃយ់ក្ សហើយសព្តក្អរចសំពា្ះ
មាស ៃិង្ ព្ាក្ស់នាះ ។ 

 ល ុះអ្នក្ទទួលសីល ១០ ចប់ហ ើយ  ហោក្អ្នក្ឲ្យសីល
គួរប្រាប់បញ្ជា ក់្ថាៈ 
 

ឥមានិ ទស សកិាខ បទនិ អបបមាលទន សមាម រកខិររវំ 
( អុិមា៉េ ៃិទក្ស់ាក្ ់សិក្ខ្ចបា៉េ ក្ទ់ៃិ អាបប់ា៉េ ក្ម់ា៉េ សទ្នាក្ ់ 

សាមំា៉េ រាក្ខ់ាិបព់ា្ងំ្ ) 
“ អនក្ព្តវូរក្ាសោយព្រនរៃវូសិកាខ បទ្ទងំ្ឡាយ ១០ សៃះ 

ក្ុបំសីធាសព្រដហសសឡើយ ” 
អ្នក្សមាទានប្ររូវទទួលថ  អាម ភលនត “  ព្រះក្រណុ្ត ទៃ  
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សព្ាស ”  ។ លដំាប់មក្ហទៀរ ហោក្អ្នក្ឲ្យសីលសដំែងអានិសងស 
សីលហដាយសហងេប ឬ ហដាយពិ្ស្តា រឲ្យអ្នក្សមាទានស្តា ប់តាមកាល
ែ៏គួរ តាមដរសដំែងអានិសងសសីលប្ររង់ណា ក៏្ានតាមសមរថភាព្
របស់ហោក្អ្នក្ឲ្យសីល ។ 

 

អានសិង្សសីល 
   

 

សលី ន សគុរឹ យនតិ សលី ន លភាគសមបនា            
( សីសលនាក្ ់សគុក្ត់ងឹ្ យៃ័តត ិសីសលនាក្ ់    

សោគក្ស់ាបំា៉េ ក្ទ់ ) 
សលី ន និរវុរឹ យនតិ រសាម  ស ី ំវិលសាធលយ ។        
( សិសលនាក្ ់ៃិររតុងឹ្ យៃ័តត ិាសស់ាម  សីឡាងំ្      

វសិសាធាក្ស់យ ) 
ប្ត្បថ្វាៈ សតាទងំ្ឡាយបាៃសៅកាៃ ់ៃសរួ៌ា ក្ស៏ព្ពា្ះសីល សតា
ទងំ្ឡាយបាៃបរបិូណ៌ា សោយសោរៈ ក្ស៏ព្ពា្ះសីល សតាទងំ្
ឡាយបាៃសៅកាៃទ់្រីលំតទ់្កុ្ ខ រពឺ្រះៃិពា្ា ៃ ក្ស៏ព្ពា្ះសីល សព្ពា្ះ
សហតសុនាះបុរគលជាសរបុរស ររបជីព្មះៃវូសីលឲ្យបរសិទុ្ ធក្ុឲំ្យ
សៅហមង្ ។ 

អ្នក្ទទួលសីលថ :  សាធុ សាធុៗ  (ព្រនរ ព្រនរៗ ) ។ 
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បែែអ្នករកាសលី ១០ 

   

 

 ឧបាសក្ឧបាសិកាអនក្រក្ាសីល ១០ ព្តូវសការសក្ ់ សបើ 
មាៃរកុ្មាតរ់កុ្ចង្្គ ក្ព៏្តូវសការផង្ដ រ ព្តូវកាតព់្ក្ចក្ន សជើង្ 
ឲ្យសសមើៃឹង្សាច ់ ព្តូវសសលៀក្ពា្ក្ស់ ឬ ពា្នាសំរតស់ផង្ក្ប៏ាៃ 
ាមររួ លក់ារនលលក្ឲ្យសមរមយាមសោរបុរស ៃិង្ ស្រសតើ ។ 
សីលសក្ើតមាៃសឡើង្សោយសារវរិតសិចតនា រុំផមៃសោយសារ 
សការសក្ស់សលៀក្ពា្ក្ស់សទ្ ក្រិ៏តដមៃសហើយ ប៉េុដៃតការសការសក្ ់
សសលៀក្ពា្ក្ស់សៃះ ជាបវរណីមួយសព្មាបព់្រហសា អនក្កាៃ ់
សីល ១០ ក្នុង្ព្រះរទុ្ ធសាសនា ជាសព្រឿង្សំគលឲ់្យស ើញដរលក្រី 
ព្រហសាទងំ្រងួ្ ទងំ្ជាភសតុាង្ លផ់លូវចតិតរបសព់្រហសាអនក្ 
កាៃសី់ល ១០ សនាះផង្សទ្ៀត ប៉េុដៃតក្ុយំលថ់្វ ចូគន ៃឹង្អនក្ 
ដ លសសលៀក្ពា្ក្ស់ាមធមមា ឬ អនក្ដ លសការសក្ ់ សការរកុ្
មាត ់ រកុ្ចង្្គរាមធមមា ឥតបាៃសមាទៃ កាៃសី់លសសាះ
សនាះសឡើយ ។ អនក្កាៃសី់ល ៃិង្ អនក្មិៃកាៃសី់លមាៃសោរ
សផសង្ផទុយគន សោយផលូវចតិតសោយចរយិា ៃិង្ រណុសមបតត ិសមូប ី
អនក្មាៃសីលផង្គន  ក្រ៏ង្ស់ផសង្ទ្នីទ្រីគន  សោយថ្វន ក្សី់លធម៌ា
ដ រ រភឺកិ្ ខុ មាៃសីលខ ពសជ់ាង្សាមសណរ សាមសណរមាៃសីល
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ខ ពសជ់ាង្ព្រហសាអនក្កាៃសី់ល១០ ព្រហសាអនក្សីល១០ មាៃ
ថ្វន ក្ខ់ ពសជ់ាង្អនក្កាៃសី់ល៨ អនក្កាៃសី់ល៨ មាៃថ្វន ក្ខ់ ពស ់
ជាង្អនក្កាៃសី់ល ៥ ។ 
 អនក្កាៃសី់លទងំ្សៃះ សទុ្ ធដតររួសគររគន  ាមលំោប់
ថ្វន ក្សី់ល ទងំ្ាមលំោបថ់្វន ក្អ់ាយវុសាចាស ់ សក្មង្ សហើយ 
ៃឹង្រណុសមបតតផិង្សទ្ៀត សទ្ើបសមររួាមលំអាៃរៃលង្គរវ- 
ធម៌ាក្នុង្ព្រះរទុ្ ធសាសនា ៃិង្ សបារាណក្ធម៌ា ក្នុង្កាលសព្រង្ 
នាយ សមូបសីតាតរិចាា ៃធតំចូ ចូយា៉េ ង្សតា ទ្ទ សាា   រំ ី ដ ល 
សចះសគររគន ាមលំោបថ់្វន ក្ ់ អាយចុាស ់ សក្មង្ ក្អ៏ាចបាៃ 
សរុតភិរជាទ្ោិឋ ៃរុត ិឲ្យមៃសុសយក្តព្មាបប់ាៃដ រ ។ 
 

   
 

 
 
 

បណ្ឌិ លតា  ស ីសមបលនាន   ជ  ំ អគីគវ  ភាសរិ 

រណឌិ ររររូិណ៍ហោយស ី រមមងរងុហរឿងដូចហ្លើង្លឺ 
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អ្ង្គនននិច្ចសីល 
   

 

ទី ១  រណារិររ មានអងគ ៥ 
១. រណា (បា៉េណ្ត) សតាមាៃជីវតិ 

២. រណ្សញ្ញតិា (បា៉េណ្តក្ស់ាញ់ញិា) សសចក្ត ីងឹ្ថ្វសតា 
មាៃជីវតិ 

៣. វធកចិ្រតំ (វាក្ធ់ាក្ក់ាក្ច់តិាងំ្) រតិៃឹង្សមាល ប ់

៤. ឧបកាលមា (អ បុា៉េ ក្ក់ាក្ស់មា៉េ ) រាយាមៃឹង្សមាល ប ់

៥. លរន មរណំ្ (សតនាក្ម់ាក្រ់ាក្ណ់្តងំ្) សតាសាល បស់ោយការ 
រាយាមសនាះ ។ 
 

ទី ២  អទិនាន ទន មានអងគ ៥ 

១. បរបរគិគហរំិ  ( បា៉េ ក្រ់ាក្ប់ា៉េ ក្រ់រិគក្ហិ់ាងំ្ ) ព្ទ្រយដ ល
មាា ស ់របសស់រហួង្ដហង្រក្ា 

២. បរបរគិគហរិសញ្ញតិា  ( បា៉េ ក្រ់ាក្ប់ា៉េ ក្រ់រិគក្ហិ់ាក្ស់ាញ់ 
ញិា ) សសចក្ត ីងឹ្ថ្វព្ទ្រយមាៃមាា សរ់បសស់រហួង្ដហង្រក្ា 

៣. លថយយចិ្រតំ  ( នងយក្សចតិាងំ្ ) រតិៃឹង្លចួ 

៤. ឧបកាលមា  ( អ បុា៉េ ក្ក់ាក្ស់មា៉េ  ) រាយាមៃឹង្លចួ 
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៥. លរនហរណំ្  ( សតនាក្ហ់ាក្រ់ាក្ណ់្តងំ្ ) លចួបាៃមក្សោយ 
រាយាមសនាះ ។ 
 

ទី ៣  កាលមសមុិចាឆ ចារ មានអងគ ៤ 

១. អគមនីយដ្ឋឋ នំ  ( អាក្គ់ក្ម់ាក្ណី់យា៉េ តថ្វណ្តងំ្ ) ស្រសតើ
ដ លមិៃររួៃឹង្របរ់ក្ រសឺ្រសតើផ លមាៃសរហួង្ដហង្រក្ា។ 

២. រសមលឹសវនចិ្រតំ  ( ាសស់មឹង្សសវាក្ន់ាក្ច់តិាងំ្ ) រតិៃឹង្ 
សសរៃវូសមងៃុធមម ៃឹង្ស្រសតើសនាះ 
៣. ឧបកាលមា (អ បុា៉េ ក្ក់ាក្ស់មា៉េ ) រាយាមៃឹង្សសរៃវូសមងៃុធមម 
៤. មលគគនមគគបដិ្រទនំ  ( មារស់រនាក្ម់ារគ់ក្ប់ា៉េ ក្ ់បិា៉េ ទក្ ់
ណ្តងំ្ ) ញុាងំ្មរគ ៃិង្ មរគឲ្យ លគ់ន  ។ 
 

ទី ៤  មុសាវាទ មានអងគ ៤ 

១. អរថំវរាុ  ( អាក្ា់ក្ថ់្វងំ្វា៉េ តង ុ) វតាុមិៃរិត 

២. វិសវំាទនចិ្រតំ  ( វសិាងំ្វាទក្ន់ាក្ច់តិាងំ្ ) រតិៃឹង្សពា្ល 
ឲ្យខសុ 

៣. រលជាា វាយាមា  ( ាចស់ជាវាសយាសមា ) រាយាមៃឹង្សពា្ល
ឲ្យ ខសុ 
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៤.បរសសរទរតវិជាននំ  ( បា៉េ ក្រ់ា៉េ សស់ាក្ា់ក្ទ់តា់ក្វ់ជិានាក្ ់
ណ្តងំ្ ) ញុាងំ្អនក្ នទ្ឲ្យ ងឹ្ចាសៃ់វូសសចក្តសីនាះ ។ 
 

ទី ៥  សោុលមរយ មានអងគ ៤ 

១. មជានីយវរាុ ( មា៉េ ចជ់ាក្ណី់យក្សវា៉េ តង់ ុ) វតាុជាទ្ាីងំ្នៃ  
សសចក្តសី្សវងឹ្ រសឺរុា ៃិង្ សមរយ័ ។ 

២. ររុកមយតាច្ិរត ំ(បា៉េ តកុាយំក្សាចតិតាងំ្ ) រតិបំរងុ្ៃឹង្ផឹក្ 

៣. រលជាា  វាយាលមា ( ាចស់ជា វាសយាសមា ) រាយាមៃឹង្ផឹក្ៃវូ 
ទ្កឹ្ស្សវងឹ្សនាះ ។ 

៤. រសស រនំ  ( ាសស់ាក្ប់ា៉េណ្តងំ្ ) បាៃផឹក្ៃវូទ្កឹ្ស្សវងឹ្
សនាះ សអាយក្ៃលង្បំរង្ក់្ចលូសៅ ។ 

 កាលសបើឧបាសក្ ឧបាសិកា ព្រព្រឹតតឲ្យក្ៃលង្ៃវូសិកាខ បទ្ 
ណ្តៗ លះុព្ាដតព្រមសោយអង្គក្នុង្សិកាខ បទ្សនាះៗ សទ្ើបបាៃ 
ស ម្ ះថ្វក្ៃលង្ សបើមិៃទៃព់្រមសោយអង្គសនាះ ក្ម៏ិៃបាៃ 
ស ម្ ះថ្វក្ៃលង្ៃវូសិកាខ បទ្សនាះៗសទ្។ ព្គៃផ់តសីលសនាះ រព្ររះ 
រពា្ល  ចូសរព្ាយោច ។ 
 

ភារស្អា តរែសស់លីគឺមាន ៣យ៉ា ង្គឺឺៈ 
១. កាយលសាច្យយ  ( កាយក្សសសាចយីក្ស ) ោរសាអ តកាយ 
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២. វចី្លសាច្យយ  ( វាក្ច់សីសាចយីក្ស ) ោរសាអ តវាចា 

៣. មលនាលសាច្យយ  ( មាក្ន់ាក្ស់សាចយីក្ស ) ោរសាអ តចតិត ។ 
 

សលីមានធម ៌២យ៉ា ង្ោែទដ្ឋា ន (ហ រុជិរ) 

១. ហរិ ិសសចក្តខី្ចម សប់ាប 

២. ឱរតបប សសចក្តតីក្ស់លុត ៃឹង្អំសរើបាៃ ឬដព្ក្ង្ខ្ចល ចបាប 

 ាមសសចក្តរិីតថ្វកាលដ ល ហិរ ិៃិង្ ឱតតរប មាៃសីល 
រដមង្សក្ើតសឡើង្ផង្ សាិតសៅផង្ ដតសបើ ហិរ ិ ៃិង្ ឱតតរប មិៃ 
មាៃសទ្សនាះ សីលក្ម៏ិៃសក្ើតសឡើង្មិៃសាិតសៅ ។ 
 

អានិសង្សរែសស់ីល 
   

 

 សីលរបសប់ុរគល ដ លបាៃសមាទៃសហើយ  ះុខ្ចតឲ់្យ 
សាអ តផរូផង្ប់រសិទុ្ ធ ៃឹង្មាៃអាៃិសង្សសព្ចើៃក្នុង្រមពីរ វសិទុ្ ធមិរគ 
មាៃសសចក្តថី្វ កាលសបើសីលបរសិទុ្ ធសហើយ ជាបចាយ័ឲ្យសក្ើត អ
វរិប សិារៈ សសចក្តមីិៃសតត ព្ក្ហាយសាត យសព្កាយ ។ 
 កាលសបើអវរិប សិារៈសក្ើតសឡើង្សហើយ ជាបចាយ័ឲ្យសក្ើត 
បាសមាជាៈរ ឺ សសចក្តរីកី្រាយទ្ៃ ់ កាលសបើបាសមាជាៈសក្ើតសឡើង្ 
សហើយ ជាបចាយ័ឲ្យសក្ើត បីត ិ សសចក្តផីឆអតចតិត កាលសបើបាបីតិ
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សក្ើតសឡើង្សហើយ ជាបចាយ័ឲ្យសក្ើត បសសទ្ ធ ិសសចក្តសីៃបក់ាយចតិត 
កាលសបើបសសទ្ ធ ិ សក្ើតសឡើង្សហើយ ជាបចាយ័ឲ្យសក្ើតសខុសសចក្ត ី
ស្សួលកាយ ចតិត កាលសបើ សខុសក្ើតសឡើង្សហើយ ជាបចាយ័ឲ្យសក្ើត 
សមាធ ិការតមល្ច់តិ តហេឹ ង្ កាលសបើសមាធសិក្ើតសឡើង្សហើយ ជា 
បចាយ័ឲ្យសក្ើត យថ្វភតូញ្ញា ណទ្សសៃព្ាជ្ា ដ ល ងឹ្ចាស ់
ស ើញចាសៃ់វូធម៌ាាមរិត កាលសបើយថ្វភតូញ្ញា ណទ្សសៃៈ 
សក្ើតសឡើង្សហើយ ជាបចាយ័ឲ្យសក្ើត ៃិរាិទ សសចក្តសីៃឿយណ្តយ 
កាលសបើៃិរាិទ សក្ើតសឡើង្សហើយ ជាបចាយ័ឲ្យសក្ើត វរិារ ការ 
ព្ាសចាក្តសព្មក្ កាលសបើវរិារ សក្ើតសឡើង្សហើយ ជាបចាយ័ឲ្យ 
សក្ើត វមិុតត ិ ការរចួផតុស្សឡៈចាក្ក្សិលស កាលសបើវមិុតត ិ សក្ើត 
សឡើង្សហើយ ជាបចាយ័ឲ្យសក្ើត វមិុតតញិ្ញា ណទ្សសៃៈ ព្ាជ្ា ងឹ្
ចាសស់ ើញចាសរ់ចួផតុស្សឡះចាក្ក្សិលស ។ 
 
 

 
កមមំ   សលរត   វិភជារិ 

ក្សមារមមងមរងមចក្សសរវហោយីអ រ ឺ 
ោត្ក្សក់្សហៅតាមសរវបានហធវើ 
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ធមស៌ពូ្តសុុំជសច្ក្តតសខុ 
   

 

អាកាសដ្ឋឋ  ច្ ភុមមដ្ឋឋ  លទវា នាគ មហទិធិកា       
( អាកាសាតថ់្វ ចាក្ ់ភមុមា៉េ តថ់្វ សទ្វា នាគ មាក្ហិ់ទ្ធកិា ) 

បុញ្ញ  ំលនា អនុលមាទនតុ ចិ្រ ំរកខនតុ សាសនំ ។                 
( ប៉េុញញុាងំ្ សនា អាក្ៃ់សុមាទៃត់ ុចរុិាងំ្ រាក្ខ់្ចៃត់ ុ 

សាសាក្ណ់្តងំ្ ) 
ប្ត្បថ្វាៈ សទ្វាទងំ្ឡាយ ដ លឋតិរធ អ៏ាកាសក្ត ី ដ លឋតិសលើ
ដផៃ កី្ត ីនារទងំ្ឡាយដ លមាៃរទ្្ី ធសព្ចើៃក្ត ីសមូអៃសុមាទ្នា
ៃវូបុណយរបសស់យើង្ទងំ្ឡាយ សមូរក្ាៃវូ ព្រះរទុ្ ធសាសនា 
( ឲ្យឋតិសងរ ៃិង្ ឲ្យរងុ្សរឿង្ )  អសក់ាលជាយរូអដង្ាង្សៅ ។ 
 

អាកាសដ្ឋឋ  ច្ ភុមមដ្ឋឋ  លទវា នាគ មហទិធិកា       
( អាកាសាតថ់្វ ចាក្ ់ភមុមា៉េ តថ់្វ សទ្វា នាគ មាក្ហិ់ទ្ធកិា ) 

បុញ្ញ  ំលនា អនុលមាទនតុ ចិ្រ ំរកខនតុ ោជាលនា ។                
( ប៉េុញញុាងំ្ សនា អាក្ៃ់សុមាទៃត់ ុចរុិាងំ្ រាក្ខ់្ចៃត់ ុរាជាសនា ) 
ប្ត្បថ្វាៈ សទ្វាទងំ្ឡាយ ដ លឋតិរធ អ៏ាកាសក្ត ី ដ លឋតិសលើ 
ដផៃ កី្ត ីនារទងំ្ឡាយដ លមាៃរទ្្ ធសីព្ចើៃក្ត ីសមូអៃសុមាទ្នា 
ៃវូបុណយរបសស់យើង្ទងំ្ឡាយ សមូរក្ាៃវូព្រះរាជាទងំ្ឡាយ 
(ឲ្យបាៃសខុចសព្មើៃ) អសក់ាលជាយរូអដង្ាង្សៅ ។ 
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អាកាសដ្ឋឋ  ច្ ភុមមដ្ឋឋ  លទវា នាគ មហទិធិកា           
( អាកាសាតថ់្វ ចាក្ ់ភមុមា៉េ តថ់្វ សទ្វា នាគ មាក្ហិ់ទ្ធកិា ) 

បុញ្ញ  ំលនា អនុលមាទនតុ ចិ្រ ំរកខនតុ ញារលយា ។            
( ប៉េុញញុាងំ្ សនា អាក្ៃ់សុមាទៃត់ ុចរុិាងំ្ រាក្ខ់្ចៃត់ ុ 

ញាាក្ស់យា៉េ  ) 
ប្ត្បថ្វាៈ សទ្វាទងំ្ឡាយ ដ លឋតិរធ អ៏ាកាសក្ត ី ដ លឋតិសលើ 
ដផៃ កី្ត ីនារទងំ្ឡាយដ លមាៃរទ្្ ធសីព្ចើៃក្ត ីសមូអៃសុមាទ្នា 
ៃវូបុណយរបសស់យើង្ទងំ្ឡាយ សមូរក្ាៃវូសាចញ់ាតទិងំ្ 
ឡាយ (ឲ្យចព្មរង្ចសព្មើៃ ៃិង្ សខុសាៃត ) អសក់ាលជាយរូអដង្ាង្ 
សៅ ។ 

អាកាសដ្ឋឋ  ច្ ភុមមដ្ឋឋ  លទវា នាគ មហទិធិកា      
( អាកាសាតថ់្វ ចាក្ ់ភមុមា៉េ តថ់្វ សទ្វា នាគ មាក្ហិ់ទ្ធកិា ) 

បុញ្ញ  ំលនា អនុលមាទនតុ ចិ្រ ំរកខនតុ រណិ្លនា ។             
( ប៉េុញញុាងំ្ សនា អាក្ៃ់សុមាទៃត់ ុចរុិាងំ្ រាក្ខ់្ចៃត់ ុបា៉េ ណិសនា ) 
ប្ត្បថ្វាៈ សទ្វាទងំ្ឡាយ ដ លឋតិរធ អ៏ាកាសក្ត ី ដ លឋតិសលើ 
ដផៃ កី្ត ីនារទងំ្ឡាយដ លមាៃរទ្្ ធសីព្ចើៃក្ត ីសមូអៃសុមាទ្នា 
ៃវូបុណយរបសស់យើង្ទងំ្ឡាយ សមូរក្ាៃវូសតាទងំ្ឡាយ (ឲ្យ 
ចព្មរង្ចសព្មើៃ ៃិង្ សខុសាៃត) អសក់ាលជាយរូអដង្ាង្សៅ ។ 

អាកាសដ្ឋឋ  ច្ ភុមមដ្ឋឋ  លទវា នាគ មហទិធិកា       
( អាកាសាតថ់្វ ចាក្ ់ភមុមា៉េ តថ់្វ សទ្វា នាគ មាក្ហិ់ទ្ធកិា ) 
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បុញ្ញ  ំលនា អនុលមាទនតុ ចិ្រ ំរកខនតុ លនា សទ ។              
( ប៉េុញញុាងំ្ សនា អាក្ៃ់សុមាទៃត់ ុចរុិាងំ្                       

រាក្ខ់្ចៃត់ ុសនា សាក្ទ់ ) 
ប្ត្បថ្វាៈ សទ្វាទងំ្ឡាយ ដ លឋតិរធ អ៏ាកាសក្ត ី ដ លឋតិសលើ 
ដផៃ កី្តនីារទងំ្ឡាយដ លមាៃរទ្្ ធសីព្ចើៃក្ត ី សមូអៃសុមាទ្នា 
ៃវូបុណយរបសស់យើង្ទងំ្ឡាយ សមូរក្ាៃវូសយើង្ទងំ្ឡាយ (ឲ្យ 
បាៃចព្មរង្ចសព្មើៃ ៃិង្ សខុសាៃត) អសក់ាលជាយរូព្របក់ាល 
ទងំ្រងួ្ ។ 
 
 
 
 
 

លកាលោ  ទុលមមធលគច្ោ 

ហសចក្សត ហត្ាធ ជាហោចរររស់មនុសសីងង់ 

សលុខា  បុញ្ញសស  ឧច្ចលយា 

ារសនសុំរុណយអ  ន្មុំមក្សនូវហសចក្សត សុខ 
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ែត្តតទានថា 
   

 

យា លទវតា សនតិ វិោរវាសនីិ ថូលប ឃលរ                        
( យា សទ្វាក្ា់ សៃត់ ិវហិារាក្វ់ាសិណី ងសូប៉េ ឃ្លក្ស់រ ) 
លពា្ធិឃលរ រហ ឹរហ ឹតា ធមមទលនន ភវនតុ         

( សពា្ធឃិ្លក្ស់រ ាក្ហឹ់ង្ៗ ា ធម័មាក្ទ់សៃនាក្ ់ោក្វ់ា៉េ ៃត់ ុ) 
បូជិតា លសារាឹ កលោលនតធ វិោរមណ្ឌ ល  លថោ                

( ប៉េូជិា សសាតងឹង្ កាក្ស់រា៉េ ៃសតធាក្ ់          
វហិារាក្ម់ា៉េ ៃឌ់ាក្ស់ល សងរា៉េ  ) 

ច្ មជា នវកា ច្ ភិកខលវា សាោមិកា ទនបរី   
( ចាក្ម់ា៉េ ច់្  នាក្វ់ាក្ក់ាចាក្ ់ភកិ្ខ្ចក្ស់វា៉េ  សារា៉េ មិកា  

ទនាក្ប់ា៉េ ក្ត់ ី) 
ឧរសកា គមា ច្ លទសា និគគមា ច្ ឥសសោ         
(អ បុា៉េ សាក្ក់ា គមា ចាក្ ់សទ្សា ៃិរគក្ម់ា                       

ចាក្ ់អុិសសាក្រ់ា៉េ  ) 
សបាណ្ភូតា សខិុតា ភវនតុ លរ ជោរុជា លយបិ  

( សាបបា៉េណ្តក្ភ់ាូ សខុាិ ោក្វ់ា៉េ ៃត់ ុសត               
ជាក្ោ់រជុា សយបុិ ) 

ច្ អណ្ឌ  សមភវា សលំសទជាតា អថលវាបររិកា           
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( ចាក្ ់អៃឌ់ាក្ស់ាោំក្វ់ា សាងំ្សសទក្ជ់ាា  
អាក្ថ់្វក្ស់វា៉េបា៉េ ក្ប់ា៉េ តកិា ) 

និយោនិកំ ធមមវរ ំបដិ្ច្ច លរ សលរវបិ                       

( ៃិយាៃិកាងំ្ ធម័មាក្វ់ាក្រុ់ាងំ្ បា៉េ ក្ ់ចិចាក្ស់ត សាបស់របុិ ) 
ទុកខសស កលោនតុ សខំយ ំឋារុ ចិ្រ ំសរំ                  

( ទ្កុ្ខ្ចសស់ាក្ ់កាក្ស់រ ៉េៃត ុសាងំ្ខ្ចក្យុ់ាងំ្  ត ុ 
ចរុិាងំ្ សាក្ា់ងំ្ ) 

ធលមាម  ធមមធោ ច្ បុគគោ សលងោ លោរុ                        

( ធម័សមា ធម័មាក្ធ់ាក្រ់ា ចាក្ ់ប៉េុរគក្ោ់ សាងំ្សឃ្ល សហាត ុ) 
សមលគគ វ អតាា យ ច្ ហតិាយ ច្ អលមហ          

(សាក្ម់ារស់គវាក្ ់អាតថ់្វយក្ស ចាក្ ់ហិាយក្ស ចាក្ ់ 
អាមំាក្ស់ហ ) 

រកខរុ សទធលមាម  សលរវបិ ធមមចារលិនា វុឌឹ្ឈ                    

( រាក្ខ់្ចក្ត់ ុសាតធ់ម័សមា សាបស់របុិ ធម័មាក្ច់ារុសិណ្ត វឌុធងឹ្ ) 
សមាបុលណ្យោម ធមាម រយិបបលវទិលរ ។   

( សាបំា៉េ ប៉េុណីយា៉េ មាក្ ់ធម័មារយិា៉េ បប់ា៉េ ក្ស់វទ្សិត ) 
ប្ត្បថ្វាៈ យា  លទវតា  សនត ិ វិោរវាសនីិ  ថូលប  ឃលរ  លពា្ធិ- 
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ឃលរ រហ ឹរហ ឹសទ្វាទងំ្ឡាយ ឯណ្តមាៃព្រព្ក្តសីៅក្នុង្វតត 
ជាទ្នីៃសង្ឃ រធ ស៏ខឿៃព្រះសងបូ រធ ស៏ខឿៃព្រះសពា្ធពិ្រឹក្សក្នុង្ទ្ ី
សនាះៗ តា ធមមទលនន ភវនតុ បូជិតា សទ្វាទងំ្ឡាយសនាះ ជា 
បុរគល រសឺយើង្បូជាសហើយ សោយធមមទៃ លសារាឹ កលោលនតធ 

វិោរមណ្ឌ ល  ចរូសធាើៃវូ សសួតីក្នុង្មណឌ លនៃវតតជាទ្សីៅសង្ឃ 
សៃះ លថោ ច្ មជា នវកា ច្ ភិកខលវា ភកិ្ខុទងំ្ឡាយជាសងរៈក្ត ី
ជាក្ណ្តត លក្ត ី សទ្ើបៃឹង្បួសងមីក្ត ីសាោមិកា ទនបរី ឧរសកា 

ឧបាសក្ ៃិង្ ឧបាសិកាទងំ្ឡាយ ដ លជាមាា សន់ៃទៃព្រម 
ទងំ្អារាមិក្ជៃរ ឺ សញាមវតតក្ត ី គមា ច្ លទសា និគគមា ច្ 

ឥសសោ ជៃទងំ្ឡាយ ដ លជាអនក្ស្សរក្ក្ត ីជាអនក្ ព្រសទ្សក្ត ីជា 
អនក្ៃិរមក្ត ី ដ លជាឥសសរៈជាធកំ្ត ីសបាណ្ភូតា សខិុតា ភវ

នតុ លរ សតាទងំ្ឡាយសនាះៗ ចរូឲ្យបាៃៃវូសសចក្តសីខុ  ជោរុ

ជា លយបិ ច្ អណ្ឌ  សមភវា សលំសទជាតា អថលវា- បររិកា 

មួយវញិសទ្ៀតសតាទងំ្ឡាយឯណ្ត ដ លជាជោ- រជុៈ
ក្សំណើ តក្ត ី ដ លជាអណឌ ជៈក្សំណើ តក្ត ី ដ លជាសំសសទ្ជៈ 
ក្សំណើ តក្ត ី ដ លជាឧបបាតកិ្ៈ ក្សំណើ តក្ត ីនិយោនិកំ ធមមវរ ំប

ដិ្ច្ច លរ សលរវបិ ទុកខសស កលោនតុ សខំយ ំសតាទងំ្ឡាយ ទងំ្
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អសស់នាះ កាលសបើបាៃអាស្សយ័ៃវូធម៌ា ព៏្រសសើរ ជាៃិយាៃិក្-
ធម៌ាសហើយ ចរូសធាើៃវូធម៌ាជាសព្រឿង្អសស់ៅនៃទ្កុ្ខចះុ ឋារុ ចិ្រ ំស

រំ ធលមាម  សមូឲ្យធម៌ារបសស់របុរសទងំ្ឡាយ ឋតិសៅអសក់ាល
យរូអដង្ាង្សៅ ធមមធោ ច្ បុគគោ បុរគលអនក្ព្ទ្ព្ទ្ង្ៃ់វូធម៌ាទងំ្ 
ឡាយ ( ចរូឋតិសៅ អសក់ាលយរូអដង្ាង្តសៅ  ) សលងោ លោរុ 

សមលគគ វ សមូព្រះសង្ឃព្រមសព្រៀង្គន  អតាា យ ច្ ហតិាយ ច្ 

ស ើមបសីសចក្តចីសព្មើៃផង្ ស ើមបសីសចក្តសីសព្មចផល ព្រសយាជៃ៍
ផង្ អលមហ រកខរុ សទធលមាម  សលរវបិ ធមមចារលិនា សមូព្រះសទ្ ធមម
រក្ាៃវូសយើង្ទងំ្ឡាយ សមូរក្ាៃវូអនក្ដ លព្រព្រឹតត ធម៌ាទងំ្ 
ឡាយទងំ្អសផ់ង្ វុឌឹ្ឈ សមាបុលណ្យោម ធមាម រយិបបលវទិ-

លរ សមូឲ្យសយើង្ទងំ្ឡាយបាៃ ល ់ ៃវូសសចក្តចីសព្មើៃ ក្នុង្ធម៌ា
ដ លព្រះអរយិៈទងំ្ឡាយសោក្សដមតង្សហើយ ។ 
 
 

ខនតិ  បរមំ  រលរ  រីរិកាខ  

ហសចក្សត អ្រ់ធន ជាររាៈធម៌ដ៏ត្ត្ក្សមីង 
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ធមស៌ព្មាែស់ពូ្តឧទទិស 

   
 

សមូឲ្យអនក្ទងំ្ឡាយ សខុសរាយទងំ្អសគ់ន  

ក្ុសំអាយមាៃសរាគ ព្រមទងំ្ញាតមិិតតសនាត ៃ ។ 

ចរូខពំ្រឹង្ព្រព្រឹតត សាង្សចុរតិធម៌ាឲ្យបាៃ 

សរានងៃសាសនាមាៃ ខសំធាើទៃ សីល ោវនា ។ 

សក្ើតមក្ក្នុង្សោក្យី ៍ ទងំ្ព្ររសស្សើមាៃវាសនា 

ខពំ្រឹង្សរៀៃធម៌ាអាទ្ ៍ ទៃស់ាសនាព្រះព្ទ្ង្ញ់ាណ ។ 

តបតិសយើង្មិៃ ងឹ្ផលូវ ៃឹង្ស ើរសៅកាៃៃិ់ពា្ា ៃ 

ជាទ្សីខុសក្សមក្ាៃត លះបង្ប់ាៃចាក្មៃទិល ។ 

ជាធម៌ាព្រនររិត វសិសសសិ ឋសនាះឯង្ណ្ត 

កាតប់ង្ៃ់វូអវជិាា  របឺណ្តត ញក្សិលសសហាង្ ។ 
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ជតជឺៈខ្ុុំស្អង្ 

   

 

សតជៈខ ្ុសំាង្ សំអិតសំអាង្ ឱៃកាយវាចា 
សមូសខុសសាោ រចួរីទ្កុាខ  ឆលង្ លស់ព្តើយមហា 
 សពា្លរៃិឺពា្ា ៃ ។ 
ព្របជ់ាៃព់្របជ់ាត ិ ក្ុឲំ្យខ ្ុឃំ្លល ត រីសីលៃិង្ទៃ 
រៃិំតខ ្ុសំក្ើត ក្សំណើ តខ ្ុមំាៃ មរគផលជាសាព ៃ 
  ល ់ៃនងលថ្វល  ។ 
ខ ្ុជំៃូមរគផល ចសំពា្ះសៅ ល ់ មាាបិា 
រណុព្រូឧប- ជាយាចារយ រណុញាតកិា 
 ព្ារីំរសនាត ៃ ។ 
ជី ៃូជីា រសស់ៅក្តណី្ត សោក្មាា សផ់ចក្សាា ៃ 
ខ ្ុជំៃូមរគផល ក្សុលសង្ើង្ថ្្វៃ សមូសខុសក្សមក្ាៃត 
  លស់ាា ៃផតុទ្កុ្ខ ។ 
ខ ្ុសំមូសចាា  សក្ើតជាតណិ្តៗ សមូឲ្យបាៃសខុ 
សមូមាៃបញ្ញា  ភលថឺ្វល មុះមុត រចួផតុរីទ្កុ្ខ 
  លៃិ់ពា្ា ៃសហាង្ ។ 
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អ្នសុសត្ត ១០ យ៉ា ង្ 
   

 

១. រុទធ នុសសរិ (រទុ្ធាៃសុសាក្ត់)ិ ររក្្ លរ់ណុព្រះរទុ្ ធ 
២. ធមាម នុសសរិ (ធម័មាៃសុសាក្ត់)ិ ររក្្ លរ់ណុព្រះធម៌ា 
៣. សងោនុសសរិ (សាងំ្ឃ្លៃសុសាក្ត់)ិ ររក្្ លរ់ណុព្រះសង្ឃ 
៤. សោីនុសសរិ (សីឡាៃសុសាក្ត់)ិ ររក្្ លសី់លរបសខ់ លៃួ 

៥. ចាគនុសសរិ (ចាគៃសុសាក្ត់)ិ ររក្្ លទ់ៃដ លខ លៃួ 
បរចិាា រសហើយ 

៦. លទវានុសសរិ (សទ្វាៃសុសាក្ត់)ិ ររក្្ លរ់ណុព្រះធម៌ាសធាើឲ្យ 
សក្ើតជាសទ្វា 

៧. មរណានុសសរ ិ(មាក្រ់ាក្ណ់្តៃសុសាក្ត់)ិ  ររក្្ លស់សចក្តី
សាល ប ់

៨. កាយគតានុសសរិ (កាយក្សគក្ា់ៃសុសាក្ត់)ិ  ររក្្ ល ់
កាយឲ្យស ើញថ្វមិៃសាអ តមិៃលអ 
៩. អានារនុសសរិ (អាណ្តបា៉េ ៃសុសាក្ត់)ិ  ររក្្ លខ់យល ់ក្
 សង្ាើមសចញចលូ 

១០. ឧបសមានុសសរ ិ(អ បុា៉េ ក្ស់ាក្ម់ា៉េ ៃសុសាក្ត់)ិ ររក្្ លធ់ម៌ា
ជាទ្សីៃបរ់មាៃ ប ់រពឺ្រះៃិពា្ា ៃ ។ 
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ធមស៌ព្មាែព់្ច្ូច្ទឹកជស្អន ទក ់

   

 

ឥមិនា បុញ្ញកលមមន ឧបជាយា គុណុ្រតោ                       
( អុិមិណ្ត ប៉េុញញាក្ក់ាសំមនាក្ ់អ បុា៉េ ច់្ យា រណុុតាក្រ់ា៉េ  ) 

 

អាច្រយិបូកាោ ច្ មាតាបិតា (ច្ ញារិកា)  
( អាចាក្រ់ុយិបូា៉េ ក្ក់ារា៉េ  ចាក្ ់មាាបុិា (ចាក្ ់ញាតកិា) ) 

 

បិយាមមំ សរុលិយា ច្នាិមា ោជា គុណ្វនាត          
( បុិយា៉េ មាក្ម់ាងំ្ សរុសិយា៉េ  ចាៃទ់្មិា រាជា រណុ្តក្វ់ាៃា់ ) 

 

នោបិ ច្ ត្រោម  មាោ ច្ ឥ្នាា  ច្ លោករោ             
( នាក្រ់ាបុិ ចាក្ ់ព្ាមំា មារា ចាក្ ់អុិៃព្ទ ចាក្ ់សោកាក្ប់ា៉េ ឡា ) 

 

ច្ លទវតា យលមា មិតាត  មនុសា ច្ មជឈតាត                          
( ចាក្ ់សទ្វាក្ា់យក្សសមា មិតា មាក្ៃ់សុសា  

ចាក្ម់ា៉េ ច់្ តា់ ) 
 

លវរកិាបិ ច្ សលរវ សតាត  សខីុ លោនតុ បុញ្ញញ និ                 
( សវរកិាបុិ ចាក្ ់សាបស់រ សាតា់ សខុ ីសហាៃត ុប៉េុញញា៉េ ៃិ ) 

 

បកតានិ លម សខុពា្ច  រិវិធំ លទនតុ ខិបប ំ                
( បា៉េ ក្ក់ាក្ា់ៃិ សម សខុ្ចញ់ចាក្ ់តវិធិាងំ្ សទ្ៃត ុខបិបុាងំ្ ) 
រលបថ លវាមរំ ។  ( បា៉េ សប៉េថ្វក្ ់សវាមាក្ា់ងំ្ ) ។ 
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ប្ត្បថ្វាៈ សោយបុញ្ាក្មមសៃះ ឧបជាយទ៍ងំ្ឡាយ មាៃរណុ  ៏
ខ ពង្ខ់ ពសអ់ាចារយទងំ្ឡាយមាៃឧបការៈមាាបិាជាទ្សី្សឡាញ់ 
នៃខ ្ុ ំ ព្រះអាទ្តិយ ព្រះចៃទ រាជការ ៃរជៃអនក្មាៃរណុទងំ្ 
ឡាយ ព្រះព្រហម មារាធរិាជ ព្រះឥៃទទងំ្ឡាយ សោក្បាល 
មហារាជ ៃិង្សទ្វាទងំ្ឡាយ ព្រះយមរាជ ៃិង្មៃសុសទងំ្ 
ឡាយ ជាមិតតៃឹង្គន ក្ត ីមាៃចតិតជាក្ណ្តត លក្ត ីមាៃសរៀរជាមួយ 
គន ក្ត ី (របូរមួសសចក្តថី្វ) សមូឲ្យសរាសតាទងំ្ឡាយ មាៃសសចក្តី
សខុរាលគ់ន  បុណយទងំ្ឡាយ ដ លខ ្ុបំាៃសាង្សៃសសំហើយ ចរូ 
ឲ្យៃវូសសចក្តសីខុទងំ្ ៣ ព្រការ សមូឲ្យអនក្ទងំ្ឡាយបាៃ ល ់
ៃវូអមតមហាៃិពា្ា ៃ សអាយបាៃ្បរ់សួរាៃទ់ៃស់សចក្តពី្ាថ្វន
សហាង្ ។ 
 

ឥមិនា បុញ្ញកលមមន ឥមិនា ឧទាិលសន ច្                           
( អុិមិណ្ត ប៉េុញញាក្ក់ាសំមនាក្ ់អុិមិណ្ត អ ទុ្ទ្សិសនាក្ ់ចាក្ ់) 

 

ខិបាហ ំស ុលភលច្វ រណ្ហុ បបទន~                     
( ខបិបា៉េហាងំ្ សឡុាក្ស់ភសចវាក្ត់ៃន់ាក្ហុ់បបា៉េ ទនាក្ ់) 

 

លឆទនំ លយ សនាត លន ហនីាធមាម  យាវ និពា្វ នលតា  
( សឆទក្ណ់្តងំ្ សយ សៃា់សៃ ហីណ្តធម័មា យាវាក្ ់ 

ៃឹរពា្នាក្ស់ា ) 
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មមំ នសសនតុ សរវទលយវ យរា ជាលតា                       

( មាក្ម់ាងំ្ នាសស់ៃត់ ុសាបព់ា្ក្ទ់សយវាក្ ់យា៉េ តថ់្វក្ជ់ាសា ) 
ភវាភលវ ឧជុចិ្លតាត  សរិបបលញ្ញញ  សល េលខា         

( ោក្វ់ាោក្ស់វ អ ជុចុតិ តសា សាក្ត់បិបា៉េ ញ់សញា៉េ  សាលស់ឡសខ្ច ) 
វីរលិយាមហិ វា មាោ  ភនតុ លនា កាស ំការុញ្ច            

( វរីសិយាមហិ វា មារា ោក្ោ់ៃត់ ុសនា កាសាងំ្ កាតញុចាក្ ់) 
វីរលិយ សលុម រុលទធ  ទីបវលោ នាលថ្វ ធលមាម  នាលថ្វ  

( វរីសិយសសុម រទុ្ ធសធា ទ្បីា៉េ ក្វ់ាក្ស់រា នាសថ្វ ធម័សមានាសថ្វ ) 
វររុតលមា នាលថ្វ បលច្ចករុលទធ  ច្ សលងោ  

( វាក្រ់តុាក្ស់មា៉េ នាសថ្វ បា៉េ ចស់ចកាក្រ់ទុ្ ធសធា ចាក្ ់សាងំ្សឃ្ល ) 
នាលថ្វរតលោ មមំ លរ លសារតមានុភាលវន           

( នាសថ្វតាក្ស់រា៉េ  មាក្ម់ាងំ្ សត សសាតាក្ម់ា៉េ ៃោុសវនាក្ ់) 
មាលោ កាស ំ ភនតុ មា ។                                                    

( មាសរា កាសាងំ្ ោក្ោ់ៃត់ ុមា ) 
ប្ត្បថ្វាៈ សោយបុញ្ាក្មមសៃះផង្ សោយការឧទ្ ទសិសៃះផង្ សមូឲ្យ 
ខ ្ុបំាៃសោយង្គយ យា៉េ ង្រសួរាៃទ់ៃច់តិត ៃវូមរគផលជាសព្រឿង្ 
ផ្ចត ចប់ង្ៃ់វូតណ្តា  ៃិង្ ឧបាទៃធម័ទងំ្ឡាយណ្តជាធម៌ាសថ្វក្ 
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ទប រជឺាអក្សុលធម៌ាសៅក្នុង្សនាត ៃចតិតខ ្ុ ំសមូឲ្យ (ហីៃធម៌ាជា 
ធម៌ាអក្សុលទងំ្សនាះ) វនិាសបាតស់រៀង្រាលក់ាលសៅរហូត ល ់
ខ ្ុបំាៃសសព្មចព្រះៃិពា្ា ៃ (ក្នុង្បចាមិជាត)ិ (សបើ) ខ ្ុអំសនាទ លសៅ 
ចាបក់្សំណើ តក្នុង្ភរតចូ ៃិង្ ភរធណំ្តៗ សមូឲ្យខ ្ុជំាបុរគល 
មាៃចតិតព្តង្ម់ាៃសត ិៃិង្ បញ្ញា  មាៃចតិតសាអ តផរូផង្ ់ទងំ្សមូ 
សអាយរាយាមផង្ ( ក្នុង្ភរសនាះៗ ) មារទងំ្ឡាយចរូក្ុបំាៃ
ៃវូឱកាសស ើមបឲី្យខចូរាយាមខ ្ុ ំ ព្រះរទុ្ ធ ចូជាព្រទ្បី ឬសកាះ  ៏
ព្រសសើរ ជាទ្រឹីង្នៃខ ្ុ ំព្រះធម៌ាជាទ្រឹីង្ ព៏្រសសើរខ ពង្ខ់ ពសន់ៃខ ្ុ ំទងំ្ 
ព្រះបសចាក្រទុ្ ធ ក្ជ៏ាទ្រឹីង្នៃខ ្ុផំង្ដ រ ព្រះសង្ឃក្ជ៏ាទ្រឹីង្នៃខ ្ុ ំ
ផង្ដ រ សោយឧតតមមាៃោុរនៃព្រះរទុ្ ធ ព្រះធម៌ា ព្រះបសចាក្រទុ្ ធ 
ៃិង្ ព្រះសង្ឃសនាះ មារចរូក្ុបំាៃៃវូឱកាសចលូមក្សព្ជៀតដព្ជក្
សឡើយ។ 
 
 

ខនតិ  ធីរសស ង្កា លោ 

ហសចក្សត អ្រ់ធន ជាហត្គឿងអ្ីង្កា រររស់អ្នក្សត្បាជ  
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ខមាែនថា 
   

 

លយលកចិ្ ខុទាកា រណា មហនាត បិ មយា                    

( សយសក្ច ិខទុ្ទក្ក់ា បា៉េណ្ត មាក្ហ់ៃា់បុិ មាក្យ់ា ) 
ហតា លយ រណ្លក បមាលទន កាយវាចាមលនហ ិ     

( ហាក្ា់ សយ បា៉េណ្តក្ស់ក្ បា៉េ ក្ម់ា៉េ សទ្នាក្ ់ 
កាយក្សវាចាមាក្ស់ៃហិ ) 

វា បុញ្ញ  ំលម អនុលមាទនតុ គណ្ហ នតុ                                          

( វា ប៉េុញញុាងំ្ សម អាក្ៃ់សុមាទ្ៃត់ ុគៃហ់ៃត់ ុ) 
ផ មុរតមំ លវរលិនា លច្ បមុញ្ចនតុ            

 ( ផ្ចក្ឡ់ាក្ម់ុតាក្ម់ាងំ្ សវវសិនា សច បា៉េ ក្ម់៉េុញចាៃត់ ុ) 
សរវលទស ំខមនតុ លម។                                  

( សាបព់ា្ក្ស់ទសាងំ្ ខ្ចក្ម់៉េៃត់ ុសម ) ។ 

ប្ត្បថ្វាៈ សតាទងំ្ឡាយណ្តមួយ សទះបីតចូក្តធីកំ្ ត ី ដ លខ ្ុបំាៃ 
សបៀតសបៀៃសហើយ មួយសទ្ៀតសតាទងំ្ឡាយរកួ្ខ លះ (ដ លខ ្ុបំាៃ 
សធាើទ្កុ្ ខបុក្សមេញសហើយ) សព្ពា្ះសសចក្តពី្រមាទ្ោល ងំ្ោល ត ់ សោយ 
កាយវាចាចតិត (សតាទងំ្ឡាយសនាះ) ចរូអៃសុមាទ្នាៃវូបុណយ 
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របសខ់ ្ុចំះុ ចរូទ្ទ្លួយក្ៃវូផលបុណយ ឧ៏តតមចះុ សបើ ( សតាទងំ្ 
ឡាយឯណ្ត ) មាៃសរៀរៃឹង្គន  ( សតាទងំ្ឡាយ ) សនាះចរូរចួ
រសំោះចាក្សរៀរសនាះសៅ “ សមូសតាទងំ្ឡាយអតស់ទសទងំ្រងួ្
 លខ់ ្ុផំង្ ” ។ 

 

ែត្តតទានថា 
   

 

យ ំកិញ្ច  ិកសុ កមមំ ករតរវំ កិរយិ ំមម                             
( យុាងំ្ ក្ញិច ិក្សុាក្ឡ់ាក្ក់ាមុំាងំ្ កាតា់បព់ា្ងំ្            

ក្រិយុិាងំ្ មាក្ម់ាក្ ់) 
កាលយន វាចា មនសា រិទលស សគុរំ ករំ លយ      

( កាសយនាក្ ់វាចា មាក្ន់ាក្ស់ា តទិក្ស់ស សគុក្ា់ងំ្  
កាក្ា់ងំ្ សយ ) 

សតាត  សញ្ញលិនា អរាិ លយ ច្ សតាត  អសញ្ញ លិនា               
( សាតា់ សាញ់ញិសណ្ត អាតងិ់ សយ ចាក្ ់សាតា់  

អាក្ស់ាញ់ញិសណ្ត ) 
ករំ បុញ្ញផ  ំមយហ ំសលរវ ភាគី ភវនតុ លរ                   

( កាក្ា់ងំ្ ប៉េុញញាក្ផ់្ចក្ឡ់ាងំ្ នម៉េហាងំ្ សាបស់រ  
ោរ ីោក្វ់ាៃត់ ុសត ) 
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លយ រំ ករំ សវិុទិរំ ទិននំ បុញ្ញផ  ំមយា                           
( សយ ាងំ្ កាក្ា់ងំ្ សវុទិ្ាិងំ្ ទ្ៃិណ្តងំ្      

ប៉េុញញាក្ផ់្ចក្ឡ់ាងំ្ មាក្យ់ា ) 
លយ ច្ ររា ន ជាននតិ លទវា គនាតវ  និលវទយុ ំសលរវ              
( សយ ចាក្ ់ាតថ់្វក្ ់នាក្ ់ជាណៃត់ ិសទ្វា គៃា់ា     

ៃិសវទក្យ់ងុ្ សាបស់រ ) 
លោកមហិ លយ សតាត  ជីវនាត ោរលហរុកា មនុញ្ញ  ំ       

( សោកាហិំ សយ សាតា់ ជីវាៃា់ហារាក្ស់ហតកុា  
មាក្ៃ់ញុញុាងំ្ ) 

លភាជនំ សលរវ  ភនតុ មម លច្រសារិ ។              
( សោជាក្ណ់្តងំ្ សាបស់រ ោក្ោ់ៃត់ ុមាក្ម់ាក្ ់សចាក្ស់ាត ិ) 
ប្ត្បថ្វាៈ  យ ំកិញ្ច  ិកសុ កមមំ ករតរវំ កិរយិ ំមម អំសរើជាក្សុល
ឯណ្តមួយដ លខ ្ុរំរបសីធាើ កាលយន វាចា មនសា សោយទា រ 
ទងំ្៣ រកឺាយ វាចា ចតិត រិទលស សគុរំ ករំ អំសរើជាក្សុល 
ទងំ្អសស់នាះ ដ លខ ្ុបំាៃសធាើសហើយ ជាក្សុលអាចៃឹង្នាឲំ្យ 
សក្ើតក្នុង្ ៃនព្តព្តិង្សសរួ៌ាបាៃ លយ សតាត  សញ្ញលិនា អរាិ សតា 
ទងំ្ឡាយឯណ្ត រមឺៃសុស ឬ សទ្វា ឬ ព្រហម ដ លជាសតា 
មាៃសញ្ញា ក្ត ី លយ ច្ សតាត  អសញ្ញ លិនា សតាទងំ្ឡាយឯណ្ត 
ជាអសញ្ាិសតា រសឺតាដ លឥតសញ្ញា ក្ត ីករំ បុញ្ញផ  ំមយហ ំស
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លរវ ភាគី ភវនតុ លរ សតាទងំ្ឡាយទងំ្អសស់នាះចរូឲ្យបាៃ ៃវូ
ចផំណក្ផលនៃបុណយ ដ លខ ្ុបំាៃសធាើសហើយ បាៃឧទ្ ទសិផាយ
ឲ្យសៅសៃះចះុ លយ រំ ករំ សវិុទិរំ ទិននំ បុញ្ញផ  ំមយា បុណយ
ដ លខ ្ុបំាៃសធាើសហើយសនាះ សបើសតាទងំ្ឡាយឯណ្តបាៃ  ងឹ្
ចាសស់ហើយ សតាទងំ្ឡាយសនាះ ចរូឲ្យបាៃសសាយៃវូផល នៃ
បុណយដ លខ ្ុបំាៃឧទ្ ទសិឲ្យសៅសៃះចះុ លយ ច្ ររា ន ជាននតិ 

ម៉េាង្សទ្ៀតបណ្តត អសស់តាទងំ្សនាះ សបើសតាទងំ្ឡាយឯណ្ត 
មិៃបាៃ ងឹ្ៃវូបុណយ ដ លខ ្ុបំាៃសធាើសហើយសនាះ លទវា គនាតវ  

និលវទយុ ំសមូសទ្វាទងំ្ឡាយ អសញ្ា ើញសៅឲ្យ ណឹំង្ លស់តា 
ទងំ្ឡាយសនាះឲ្យបាៃ ងឹ្ផង្ថ្វ ជៃឯសណ្តះសរបាៃសធាើបុណយ 
សហើយឧទ្ ទសិផាយផលបុណយសនាះ មក្ លអ់នក្ទងំ្ឡាយៗ ចរូ 
អៃសុមាទ្នាសព្តក្អរៃឹង្បុណយសរសនាះចះុ សលរវ លោកមហិ លយ 

សតាត  ជីវនាត ោរលហរុកា សតាទងំ្ឡាយឯណ្តក្នុង្សោក្ទងំ្
អសផ់ លអាស្សយ័ៃវូអាហារសហើយរសស់ៅ មនុញ្ញ  ំ លភាជនំ 

សលរវ  ភនតុ មម លច្រសារិ សតាទងំ្ឡាយទងំ្អសស់នាះ ចរូ 
ឲ្យបាៃៃវូសោជៃជាទ្គីបច់តិតដ លសសព្មចសោយ បុញ្ា រទិ្ ធាិម 
ចតិតនៃខ ្ុផំ លឧទ្ ទសិផាយសៅឲ្យសៃះចះុ ។ 
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យុំកិញ្ច ិបព្ែោពាកយការយ 
   

 

ក្មមជាក្សុលឯណ្ត ដ លជាការឥតសៅហមង្ 
សយើង្ខ ្ុបំាៃក្សាង្ សោយទា រកាយ វាចា ចតិត ។ 
ក្សុលទងំ្អសស់នាះ អាចជយួសោះជយួបង្ខតិ 
នាសំតាឲ្យជាបច់តិត សាិតសៅនាសាា ៃឧតតម ។ 
សតាណ្តមាៃសញ្ញា  មៃសុសសសទ្វាឬឥៃទព្រហម 
ដ លមាៃសតាតចូធ ំ ព្រមទងំ្សតាឥតសញ្ញា  ។ 
សមូបាៃចផំណក្បុណយ ដ លជារំណុលអនងលថ្វល  
សយើង្ខ ្ុបំាៃរចនា ចាតផ់ចង្ការក្សុលហេឹ ង្ ។ 
ម៉េាង្សទ្ៀតសតាឯណ្ត ៃ្ យអសាា រយរុំបាៃ ងឹ្ 
សមូសទ្វាសៅរតឹង្ ឲ្យ ណឹំង្យា៉េ ង្សៃះថ្វ ។ 
ៃរជៃសៅឯៃះុ ស្សើឬព្ររសបាៃព្ជះថ្វល  
ក្សាង្បុញ្ាក្រិយិា វតាុជាផលូវសឆើត្យ ។ 
សហើយសរឧទ្ ទសិផល ឲ្យបាៃ លអ់នក្ទងំ្ឡាយ 
ចរូមាៃចតិតស្សសស់្សាយ បៃទៃក់ាយទ្ទ្លួយក្ ។ 
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សតាសោក្ទងំ្អសស់នាះ ដ លបាៃរសត់សរៀង្មក្ 
សោយបាៃបរសិោរ ៃវូអាហារសទ្ើបរសប់ាៃ ។ 
សតាទងំ្អសស់នាះណ្ត បាៃសខុ្ចសរាព្របព់្ាណ 
អាហារយា៉េ ង្ចណំ្តៃ សមូឲ្យបាៃក្ុខំ្ចៃសឡើយ ។ 

 
ធមឧ៌ទទិសផល 
   

 

ទៃសីលដ លខ ្ុបំាៃសធាើសហើយ ព្រះរណុសអើយខ ្ុសំចាា  
ឧទ្ ទសិផលសៃះណ្ត ជៃូមាាបិាខ ្ុ ំ។ 
ជី ៃូ ៃិង្ ជីា ព្រូអាចារយទងំ្តចូធ ំ
ញាតមិិតតព្របៃិ់រម មក្ជបួជុំទ្ទ្លួផល ។ 
ដ លក្ៃូសៅបាៃសធាើ ៃវូអំសរើជាក្សុល 
សមូទៃសអាយបាៃ ល ់ សទះមណឌ ល ៃ្ យយា៉េ ង្ណ្ត។ 
ក្សុលទងំ្អសហ់េឹ ង្ សមូទ្រឹីង្សលើសទ្វា 
ដ លមាៃចតិតសមាត  នាផំោទងំ្អសស់ៃះ ។ 
សៅជៃូសអាយខ ្ុផំង្  ចូបំណង្ក្ុបំីសធាស 
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ក្ៃូសៅសៅឯសណះ មិៃព្រដហសបញ្ាូ ៃមក្ ។ 
សមូមាៃចតិតរកី្រាយ សោយសរាយទ្ទ្លួយក្ 
ក្ៃូសៅបាៃនលលក្ បញ្ាូ ៃមក្សោក្ព្របគ់ន  ។ 
ស ើមបសីសាយផលទៃ សមូសអាយបាៃសៅសខុជា 
ក្ៃូសៅទងំ្អសគ់ន   បាៃបូជាជៃូសៅសហាង្ ។ 
 

ធមឧ៌ទទិសសជង្េែ 
   

ទៃសីលសយើង្ទងំ្ឡាយ សមូផសរាផាយ លញ់ាតមិិតត 
សៅកាៃទ់្ី្ ៃ យជិត មាៃវបិតតយិា៉េ ង្ណ្តក្ត ី។ 
សមូឲ្យរចួរសោះ ចាក្ទ្កុ្ខសទសសព្គះចនព្ង្ 
បាៃសខុសរៀង្រាលន់ងៃ  រាប លៃិ់ពា្ា ៃសហាង្ ។ 

 
 

អបបមាទញ្ច   លមោវី  ធនំ  លសដ្ឋំ  រកខរិ 
អ្នក្សត្បាជ មរងរក្សាារមិនត្រមាទ្  
ដូចជាាររក្សានូវត្ទ្រយអដ៏ត្រហសើរ 
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ផាយជមត្តត ច្ុំជពាះទិសទាុំង្ ១០ 
   

ប្ត្បថ្វាៈ  
១. សលរវ បុររាិមាយ ទិសាយ សតាត  អលវោ សខីុ លោនតុ សតា
ទងំ្ឡាយទងំ្រងួ្ “ ដ លសាិតសៅ ” ក្នុង្ទ្សិបូរ៌ា សមូក្ុឲំ្យ មាៃ
សរៀរៃឹង្គន  មាៃដតសសចក្តសីខុ ។ 
២. សលរវ បុររាិមាយ អនុទិសាយ សតាត  អលវោ សខីុ លោនតុ 
សតាទងំ្ឡាយទងំ្រងួ្ “ ដ លសាិតសៅ ” ក្នុង្ទ្សិអាសរេយ ៍សមូ
ក្ុឲំ្យមាៃសរៀរៃឹង្គន  មាៃដតសសចក្តសីខុ ។ 

៣. សលរវ ទកខិណាយ ទិសាយ សតាត  អលវោ សខីុ លោនតុ សតា
ទងំ្ឡាយទងំ្រងួ្ “ ដ លសាិតសៅ ” ក្នុង្ទ្សិទ្ក្សណិ សមូក្ុ ំឲ្យ
មាៃសរៀរៃឹង្គន  មាៃដតសសចក្តសីខុ ។ 
៤. សលរវ ទកខិណាយ អនុទិសាយ សតាត  អលវោ សខីុ លោនតុ 
សតាទងំ្ឡាយទងំ្រងួ្ “ ដ លសាិតសៅ ” ក្នុង្ទ្សិៃិរត ីសមូក្ុឲំ្យ 
មាៃសរៀរៃឹង្គន  មាៃដតសសចក្តសីខុ ។ 

៥. សលរវ បច្ឆិមាយ ទិសាយ សតាត  អលវោ សខីុ លោនតុ សតា
ទងំ្ឡាយទងំ្រងួ្ “ ដ លសាិតសៅ ” ក្នុង្ទ្សិបសាឹម សមូក្ុឲំ្យ 
មាៃសរៀរៃឹង្គន  មាៃដតសសចក្តសីខុ ។ 
៦. សលរវ បច្ឆិមាយ អនុទិសាយ សតាត  អលវោ សខីុ លោនតុ  
សតាទងំ្ឡាយទងំ្រងួ្ “ ដ លសាិតសៅ ” ក្នុង្ទ្សិពា្យរ័យ សមូ 
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ក្ុឲំ្យមាៃសរៀរៃឹង្គន  មាៃដតសសចក្តសីខុ ។ 

៧. សលរវ ឧរតោយ ទិសាយ សតាត  អលវោ សខីុ លោនតុ សតា
ទងំ្ឡាយទងំ្រងួ្ “ ដ លសាិតសៅ ” ក្នុង្ទ្សិឧតតរ សមូក្ុឲំ្យ មាៃ
សរៀរៃឹង្គន  មាៃដតសសចក្តសីខុ ។ 

៨. សលរវ ឧរតោយ អនុទិសាយ សតាត  អលវោ សខីុ លោនតុ សតា
ទងំ្ឡាយទងំ្រងួ្ “ ដ លសាិតសៅ ” ក្នុង្ទ្សិឦសាៃ សមូក្ុ ំឲ្យ
មាៃសរៀរៃឹង្គន  មាៃដតសសចក្តសីខុ ។ 

៩. សលរវ លហដ្ឋិមាយ ទិសាយ សតាត  អលវោ សខីុ លោនតុ សតា
ទងំ្ឡាយទងំ្រងួ្ “ ដ លសាិតសៅ ” ក្នុង្ទ្សិខ្ចង្សព្កាម សមូ ក្ុំ
ឲ្យមាៃសរៀរៃឹង្គន  មាៃដតសសចក្តសីខុ ។ 

១០. សលរវ ឧបរមិាយ ទិសាយ សតាត  អលវោ សខីុ លោនតុ សតា
ទងំ្ឡាយទងំ្រងួ្ “ ដ លសាិតសៅ ” ក្នុង្ទ្សិខ្ចង្សលើ សមូក្ុ ំឲ្យ
មាៃសរៀរៃឹង្គន  មាៃដតសសចក្តសីខុ ។ 
 

សលរវ សតាត  អលវោ លោនតុ សខិុតា លោនតុ និទាុកាខ         
( សាបស់រ សាតា់ អាក្ស់វរា សហាៃត ុសខុាិ សហាៃត ុ 

ៃិទ្ទ្កុ្ខខ្ច ) 
លោនតុ អរោបជា លោនតុ អនីឃា លោនតុ ទីឃាយកុា  

( សហាៃត ុអាបរ់ាបា៉េ ច់្  សហាៃត ុអាក្ៃី់ឃ្ល            
សហាៃត ុទ្ឃី្លយកុា ) 
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លោនតុ អលោគ លោនតុ សមបរតីហ ិសមិជឈនតុ សខីុ         
( សហាៃត ុអាក្ស់រាគ សហាៃត ុសាបំា៉េ តត់ហិី          

សាក្ម់ិជឆៃត់ ុសខុ ី) 
អតាត នំ បរហិរនតុ ។ ( អាតា់ណ្តងំ្ បា៉េ ក្រ់ុហិាក្រ់ ៉េៃត់ ុ) 

 សមូឲ្យសតាទងំ្ឡាយទងំ្រងួ្ក្ុមំាៃសរៀរៃឹង្គន  សមូឲ្យ 
បាៃៃវូ សសចក្តសីខុ ឲ្យព្ាសចាក្ទ្កុ្ខ ក្ុរំាបាទ្គន  សមូឲ្យមាៃ 
អាយដុវង្ ក្ុឲំ្យមាៃសរារ សមូឲ្យបាៃសសព្មចសោយសមបតតទិងំ្ 
ឡាយ សមូរក្ាៃវូខ លៃួឲ្យជាសខុតសរៀង្សៅ ។ 

ទុកខបបតាត  ច្ និទាុកាខ  ភយបបតាត  ច្ និរភយា         
( ទ្កុ្ខ្ចបប់ា៉េ តា់ ចាក្ ់ៃិតទ្កុ្ខ្ច ោក្យ់ា៉េ បប់ា៉េ តា់              

ចាក្ ់ៃិបោក្យ់ា ) 
លសាកបបតាត  ច្ និលសាកា លោនតុ សលរវបិ រណិ្លនា ។  

(សសាកាបប់ា៉េ តា់ ចាក្ ់ៃិសសសាកា សហាៃត ុ 
សាបស់របុិ បា៉េ ណិសណ្ត ) 

 សតាទងំ្ឡាយទងំ្រងួ្ ដ ល លស់ហើយៃវូសសចក្តទី្កុ្ ខ 
សមូឲ្យជាសតាបាតស់សចក្តទី្កុ្ ខសៅ ដ ល លស់ហើយៃវូភយ័ សមូ 
ឲ្យជាសតាបាតភ់យ័សៅ ដ ល លស់ហើយៃវូសសចក្តសីសាក្ សមូ
ឲ្យជាសតាបាតស់សចក្តសីសាក្សៅសហាង្ ។ 
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សភុមង្គលកា 
   

 

លោរុ សរវំ សមុងគ  ំរកខនតុ សរវលទវតា                          

( សហាត ុសាបព់ា្ងំ្ សមុាងំ្គក្ោ់ងំ្ រាក្ខ់្ចៃត ុ 
សាបព់ា្ក្ស់ទ្វាក្ា់ ) 

សរវរុទធ នុភាលវន សរវធមាម នុភាលវន  

( សាបព់ា្ក្រ់ធុធាៃោុសវនាក្ ់សាបព់ា្ក្ធ់ម័មាៃោុសវនាក្ ់) 
សរវសងោនុភាលវន លសារាិ លោរុ និរនតរ ំ។  

( សាបព់ា្ក្ស់ាងំ្ឃ្លៃោុសវនាក្ ់សសាតងិ សហាត ុៃិរ ៉េៃា់ក្រុ់ាងំ្ ) 
ប្ត្បថ្វាៈ លោរុ សរវំ សមុងគ  ំសមុង្គលរសឺសចក្តចីសំរៃី ល៏អព្រប ់
យា៉េ ង្ ចរូមាៃ លខ់ ្ុ ំ រកខនតុ សរវលទវតា សទ្វាទងំ្រងួ្ទងំ្ 
ឡាយ ចរូរក្ាៃវូខ ្ុ ំសរវរុទធ នុភាលវន សោយអៃោុរនៃព្រះ 
រទុ្ ធព្របព់្រះអង្គ សរវធមាម នុភាលវន សោយអាៃោុរនៃព្រះធម៌ា 
ទងំ្រងួ្ សរវសងោនុភាលវន សោយអៃោុរនៃព្រះសង្ឃទងំ្ 
រងួ្ លសារាិ លោរុ និរនតរ ំ សមូសិរសីសួតីចរូមាៃ លខ់ ្ុឲំ្យបាៃ 
ព្របស់រលក្ុបំីមាៃចសនាល ះសឡើយ ។ 
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បារមីធម ៌៣០ យ៉ា ង្                                                 
   

 

១. ឥរិបិ ទនររមី សមបលនាន  លសាភគវា                      
( អុិតបិុិ ទនាក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
ឥរិបិ ទនឧបររមី សមបលនាន  លសាភគវា                      
( អុិតបិុិ ទនាក្អ់ បុា៉េ ក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
ឥរិបិ ទនបរមរាររមី សមបលនាន  លសាភគវា ។             
( អុិតបិុិ ទនាក្ប់ា៉េ ក្រ់ាក្ម់ា៉េ តថ់្វក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត 
សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
២. ឥរិបិ ស ីររមី សមបលនាន  លសាភគវា                      
( អុិតបិុិ សីោក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
ឥរិបិ ស ីឧបររមី សមបលនាន  លសាភគវា                     
( អុិតបិុិ សីោក្អ់ បុា៉េ ក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
ឥរិបិ ស ីបរមរាររមី សមបលនាន  លសាភគវា ។             
( អុិតបិុិ សីោក្ប់ា៉េ ក្រ់ាក្ម់ា៉េ តថ់្វក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត 
សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
៣. ឥរិបិ លនកខមររមី សមបលនាន  លសាភគវា                   
( អុិតបិុិ សៃក្ខ្ចៃម់ាក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
ឥរិបិ លនកខមឧបររមី សមបលនាន  លសាភគវា                  
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( អុិតបិុិ សៃក្ខ្ចៃម់ាក្អ់ បុា៉េ ក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោក្់
គក្វ់ា ) 
ឥរិបិ លនកខមបរមរាររមី សមបលនាន  លសាភគវា ។          
( អុិតបិុិ សៃក្ខ្ចៃម់ាក្ប់ា៉េ ក្រ់ាក្ម់ា៉េ តថ់្វក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត 
សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
៤. ឥរិបិ បញ្ញញ ររមី សមបលនាន  លសាភគវា                      
( អុិតបិុិ បា៉េ ញ់ញា៉េ បា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
ឥរិបិ បញ្ញញ ឧបររមី សមបលនាន  លសាភគវា                    
(អុិតបិុិ បា៉េ ញ់ញា៉េ អ បុា៉េ ក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
ឥរិបិ បញ្ញញ បរមរាររមី សមបលនាន  លសាភគវា ។            
( អុិតបិុិ បា៉េ ញ់ញា៉េ បា៉េ ក្រ់ាក្ម់ា៉េ តថ់្វក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត 
សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
៥. ឥរិបិ វីរយិររមី សមបលនាន  លសាភគវា                     
( អុិតបិុិ វរីយិក្សបា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
ឥរិបិ វីរយិឧបររមី សមបលនាន  លសាភគវា                    
( អុិតបិុិ វរីយិក្សអ បុា៉េ ក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
ឥរិបិ វីរយិបរមរាររមី សមបលនាន  លសាភគវា ។            
( អុិតបិុិ វរីយិក្សបា៉េ ក្រ់ាក្ម់ា៉េ តថ់្វក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត 
សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
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៦. ឥរិបិ ខនតរិរមី សមបលនាន  លសាភគវា                         
( អុិតបិុិ ខ្ចៃត់បិា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
ឥរិបិ ខនតិឧបររមី សមបលនាន  លសាភគវា                       
( អុិតបិុិ ខ្ចៃត់អិ បុា៉េ ក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
ឥរិបិ ខនតិបរមរាររមី សមបលនាន  លសាភគវា ។               
( អុិតបិុិ ខ្ចៃត់បិា៉េ ក្រ់ាក្ម់ា៉េ តថ់្វក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោ
ក្គ់ក្វ់ា ) 
៧. ឥរិបិ សច្ចររមី សមបលនាន  លសាភគវា                       
( អុិតបិុិ សាចច់ាក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
ឥរិបិ សច្ចឧបររមី សមបលនាន  លសាភគវា                      
(អុិតបិុិ សាចច់ាក្អ់ បុា៉េ ក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោក្គ់ក្វ់ា) 
ឥរិបិ សច្ចបរមរាររមី សមបលនាន  លសាភគវា ។              
( អុិតបិុិ សាចច់ាក្ប់ា៉េ ក្រ់ាក្ម់ា៉េ តថ់្វក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត 
សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
៨. ឥរិបិ អធិដ្ឋឋ នររមី សមបលនាន  លសាភគវា                 
(អុិតបិុិ អាក្ធ់តិ នាក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
ឥរិបិ អធិដ្ឋឋ នឧបររមី សមបលនាន  លសាភគវា                
( អុិតបិុិ អាក្ធ់តិ នាក្អ់ បុា៉េ ក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត  
សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
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ឥរិបិ អធិដ្ឋឋ នបរមរាររមី សមបលនាន  លសាភគវា ។       
( អុិតបិុិ អាក្ធ់តិ នាក្ប់ា៉េ ក្រ់ាក្ម់ា៉េ តថ់្វក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃ់
សណ្ត សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
៩. ឥរិបិ លមតាត ររមី សមបលនាន  លសាភគវា                     
( អុិតបិុិ សមតាបា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
ឥរិបិ លមតាត ឧបររមី សមបលនាន  លសាភគវា                    
( អុិតបិុិ សមតាអ បុា៉េ ក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
ឥរិបិ លមតាត បរមរាររមី សមបលនាន  លសាភគវា ។            
( អុិតបិុិ សមតាបា៉េ ក្រ់ាក្ម់ា៉េ តថ់្វក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត 
សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
១០. ឥរិបិ ឧលបកាខ ររមី សមបលនាន  លសាភគវា                
( អុិតបិុិ អ សុបក្ខ្ចបា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
ឥរិបិ ឧលបកាខ ឧបររមី សមបលនាន  លសាភគវា                 
(អុិតបិុិ អ សុបក្ខ្ចអ បុា៉េ ក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
ឥរិបិ ឧលបកាខ បរមរាររមី សមបលនាន  លសាភគវា ។         
( អុិតបិុិ អ សុបក្ខ្ចបា៉េ ក្រ់ាក្ម់ា៉េ តថ់្វក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត 
សសាោក្គ់ក្វ់ា ) 
ឥរិបិ សមរឹសររមី សមបលនាន  លសាភគវារិ ។              
( អុិតបិុិ សាក្ម់ាក្ត់ងិ្សាក្ប់ា៉េ រាក្ម់ុី សាបំា៉េ ៃស់ណ្ត សសាោក្់
គក្វ់ាត ិ) 
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កសុលកមមែថ ១០ យ៉ា ង្ 
   

 

កាយកមម ៣ យា៉ា ង 
១. រណារិរតា លវរមណី្ (បា៉េណ្តតបិាា សវរាក្ម់ាក្ ់

ៃី) សចតនាជាសហតសុវៀរចាក្ក្រិយិា សធាើសតាមាៃជីវតិឲ្យធាល ក្ច់ះុ 
ក្ៃលង្ រសឺមាល បស់តា ។ 

២. អទិនាន ទនា លវរមណី្ (អាក្ទ់្ៃិនាទនា សវរាក្ម់ាក្ ់
ៃី) សចតនាជាសហតសុវៀរចាក្ក្រិយិាកាៃយ់ក្ៃវូវតាុ ដ លសរមិៃ 
បាៃឲ្យសោយកាយ ឬ សោយវាចា ។ 

៣. កាលមសមិុចាឆ ោ លវរមណី្ (កាសម៉េសមុចិ្ចារា៉េ  សវរាក្់
មាក្ៃី់) សចតនាជាសហតសុវៀរចាក្ក្រិយិាព្រព្រឹតតខសុ ក្នុង្កាម 
ទងំ្ឡាយ ។ 

វិចី្កមម ៤ យា៉ា ង 
១. មុសាវាទ លវរមណី្ (មុសាវាទ សវរាក្ម់ាក្ៃី់) 

សចតនាជាសហតសុវៀរចាក្ក្រិយិាសពា្លៃវូពា្ក្យក្ហុក្ ។ 

២. បិសណុាវាចា លវរមណី្ (បុិសណុ្តវាចា សវរាក្ម់ាក្ ់
ៃី) សចតនាជាសហតសុវៀរចាក្ ក្រិយិាសពា្លៃវូពា្ក្យញុះញង្ ់
ស ក្សសៀតបំផបក្បំបាក្អ់នក្ នទ្ ។ 
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៣. ផរសុវាចា លវរមណី្ (ផ្ចក្រ់សុាក្វ់ាចា សវរាក្ម់ាក្ៃី់) 
សចតនាជាសហតសុវៀរ ចាក្ក្រិយិាសពា្លៃវូពា្ក្យអាព្ក្ក្ ់ មាៃ 
ពា្ក្យព្ទ្សគះសបាះសបាក្សជរព្រសទ្ចអនក្ នទ្ជាស ើម ។ 

៤. សមផបបោរ លវរមណី្ (សាផំ្ចបប់ា៉េ ក្ឡ់ាបា៉េ  សវរាក្ ់
មាក្ៃី់) សចតនាជាសហតសុវៀរចាក្ក្រិយិា សពា្លៃវូពា្ក្យសរាយ 
រាយឥតព្រសយាជៃ ៍។ 

មលនាកមម ៣ យា៉ា ង 
១. អនភិជា (អាក្ន់ាក្ភ់ចិ្) មិៃមាៃចតិតរតិសំឡឹង្ 

រនំរចសំពា្ះព្ទ្រយរបសអ់នក្ នទ្ សោយរតិបំរងុ្ៃឹង្ឲ្យបាៃមក្ជា 
ព្ទ្រយរបសខ់ លៃួសឡើយ ។ 

២. អរោរលទ (អាក្រ់ាបា៉េ សទ) មិៃមាៃចតិតចង្រៃំុំរ ំ
រៃួ រតិប៉េង្ៃឹង្ឲ្យអនក្ នទ្ លៃ់វូសសចក្តវីនិាសសឡើយ ។ 

៣.សមាម ទិដ្ឋិ (សាមំា៉េ ទ្ ិងិ) រៃិំតយលស់ ើញព្តូវរិត 
សហើយ ព្រកាៃស់ឡើង្ថ្វរិតជាព្តូវដមៃ ។ 

អនក្ណ្តបាៃព្រព្រឹតតព្តូវាមក្សុលក្មមបងទងំ្ ១០ ព្រ- 
ការ  ចូបាៃសពា្លមក្សហើយសៃះ អនក្សនាះៃឹង្មាៃសសចក្ត ីចសំរ ី
ៃក្នុង្សោក្ទងំ្ ២ រកឺ្នុង្សោក្សៃះ ៃិង្ បរសោក្នាយជា 
ព្ាក្  ។ 
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អ្កសុលកមមែថ ១០ យ៉ា ង្ 
-, 

 

កាយកមម ៣ យា៉ា ង 
 

១. រណារិរតា (បា៉េណ្តតបិាា) ក្រិយិាសមាល បស់តា 
សោយកាយរបសខ់ លៃួ ឬ សព្រើសរសមាល បស់ោយវាចារ ។ 

២. អទិនាន ទនា (អាក្ទ់្ៃិនាទនា) ក្រិយិាលចួោក្ ់ឆក្់
 សណតើ មព្ទ្រយសរសោយកាយរបសខ់ លៃួ ឬ សព្រើសរឲ្យលចួោក្ឆ់ក្់
 សណតើ មសោយវាចារ ។ 

៣. កាលមសមិុចាឆ ោ (កាសម៉េសមុិច្ចារា៉េ ) ក្រិយិាព្រព្រឹតត
ខសុក្នុង្កាមទងំ្ឡាយ រសឺធាើៃវូសមងៃុសសវៃៃឹង្ស្រសតើ ដ លមាៃ
សរហួង្ដហង្រក្ា ។ 

 

វិចី្កមម ៤ យា៉ា ង 
 

១. មុសាវាទ (មុសាវាទ) ក្រិយិាសពា្លៃវូពា្ក្យក្ហុក្។ 

២. បិសណុាវាចា (បុិសណុ្តវាចា) ក្រិយិាសពា្លៃវូពា្ក្យ
ញុះញង្ ់ស ក្សសៀតបំផបក្បំបាក្អ់នក្ នទ្ ។ 

៣. ផរសុវាចា (ផ្ចក្រ់សុាក្វ់ាចា) ក្រិយិាសពា្លៃវូពា្ក្យ
អាព្ក្ក្ ់  មាៃពា្ក្យព្ទ្សគះ  សបាះសបាក្  សជរព្រសទ្ចអនក្ នទ្ ជា 
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ស ើម ។ 

៤. សមផបបោរ (សាផំ្ចបប់ា៉េ ក្ឡ់ាបា៉េ ) ក្រិយិាសពា្លៃវូ
ពា្ក្យសរាយរាយឥតព្រសយាជៃ ៍។ 
 

មលនាកមម ៣ យា៉ា ង 
 

១. អភិជា (អាក្ភ់ចិ្) ចតិតរតិសំឡឹង្ រនំរចសំពា្ះ
ព្ទ្រយរបសអ់នក្ នទ្ សោយរតិបំរងុ្ៃឹង្ឲ្យបាៃមក្ជាព្ទ្រយរបស់
ខ លៃួសឡើយ ។ 

២. រោរលទ (រាបា៉េ សទ) ចតិតចង្រៃំុំររំៃួ រតិប៉េង្ៃឹង្
ឲ្យអនក្ នទ្ លៃ់វូសសចក្តវីនិាសសឡើយ ។ 

៣. មិចាឆ ទិដ្ឋិ (មិច្ទ្ ិងិ) រៃិំតយលស់ ើញថ្វខសុ
សហើយ ព្រកាៃស់ឡើង្ថ្វជាព្តូវ ។ 

 
 

   

( ច្ប់លដ្ឋយសលងខបប្រប៉ាុលណ្ណ ះ ) 
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