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រមភកថ 
េ យយល់េឃើញថ ្របៃពណីជតិែខមរ មនពិធីមួយែដលមិន ចេចលបន្រគប់ 

កមមវធីិបុណយទន គឺពិធី្រកុងពលី េទះជបុណយ មងគលករ ឬ ងសង់សណំង់តូចធក៏ំ 
េ យ សុទធែត្រតូវ្របរពធពិធី្រកុងពលីេនះ ជ ច់ខត ។ េបើមិនបនេធ្វើពលីេទ េ្រចើនយល់ 
េឃើញថ នឹងមិនបនទទួលេសចក្តីសុខសបបយេក មក ន្តេឡើយ ។ ដូេចនះ មច ស់ពិធីែតងែត 
រកេ ក ចរយមកេរៀបចពិំធី្រកុងពលី្រគប់ពិធីនីមួយៗ ។  

មវចននុ្រកម សេម្តច្រពះម សុេមធធិបតី េជតញញ េ  ជួន ត ្រតង់ទពំ័រ 
៧៣៩ ថ ពលី (ព:-) ន. (ស.ំប. ពលិ ) ករបូជ; សួយ, ករ, ពនធ រ; តង្វ យ; សែំណន, 
ករសេ្រងគ ះ, ចែំណកបុណយ ។ ដូេចនះ េទវពលី គឺករបូជដល់ពួកេទវ  ឬជតិែខមរធ្ល ប់ 
េ ថ ្រកុងពលី ។  

មនេកចិ ចរយខ្លះ េលើកេឡើងថ ពិធី្រកុងពលីេនះ ជ្របៃពណីជតិែខមរតមកពី 
្រពហមញញ សន ឬ សន មួយ ។ មនេកចិ ចរយខ្លះថ ជ្របៃពណីជតិែខមរតមក 
ពី្រពះពុទធ សន ។ 

កនុងអតថបទដ៏តូចេនះ ខញុ ្ំរពះករុ  ខញុសូំមេលើកជេ្រគ ង ងែដលមនកនុង្រពះពុទធ 
សន ពីេទវពលី ឬេទវ ពលី ែដលមន្របកដចបស់កនុង្រពះៃ្រតបិដក និងអដ្ឋកថ 

្របេគន្រពះេតជគុណ ជូនេ កេកចិ ចរយ ្រគន់សិក េមើលថ េតើ្រពះពុទធ សនមន 
បេ្រង នពីករបូជដល់េទវ ទងំ យ ជេទវពលីែដរឬេទ ឬយ៉ង េទវញិ ? 

អតថបទដ៏តូចេនះ ជបទសិក មួយ ែដល ចជួយបង្ហ ញដល់ករសិក ្រ វ្រជវ 
ពីបញ្ហ េនះបន ។   

ពុទធិកបណ្ឌិ តសភៃន កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ 
១ ᧪៨ ឆន មំមី ចុល្លសក ជ ១៣៧៦ ព.ស.២៥៥៨ 

គ.ស.២០១៤  
ម ធមមភ ្ឌ គរកិៈ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ 
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េទវពល ីឬ្រកុងពល ី
ពិធីេទវពលី ជពិធីមួយែដលេប ចរយែខមរ បនដឹកនពុំទធបរស័ិទ្របរពធ ងំពី

យូរលង់ ស់មកេហើយ ។ ខងេ្រកយមក ក៏ក្ល យជពកយថ ្រកុងពលី េទវញិ ។  េតើពិធី
េនះ មនករចង្អុលបង្ហ ញពី្រពះសមម សមពុទធយ៉ង ខ្លះ ? 

េបើេយើងសិក ្រ វ្រជវកនុង្រពះៃ្រតបិដក នឹងេឃើញថ ជពលីែដល ្រពះពុទធជ
មច ស់ ្រទង់្រ ស់បេ្រង នដល់ពុទធបរស័ិទ ឲយ្រប្រពឹត្តិេធ្វើ េដើមបសីេ្រមច ជបុណយកុសលផង 
នឹងនមំកនូវេសចក្តីសុខ កនុងបចចុបបននផង ។   

ដូច្រពះអងគ្រ ស់ថ 
យកិំញច រមមណំ ក ្វ  ទជជ  ទនមមចឆរ ី

   បុេព្វ េបេតវ រពភ  អថ  វតថុ េទវ   
ច ្ត េ វ ម េជ េ កបេល យសស េិន 

   កុេវរ ំធតរដ្ឋញច   វរិបូកខំ  វរុិឡ្ហកំ 
   េត េចវ បជិូ  េ ន្តិ ទយក ច អនិបផ  ។ 
  បុគគលមិនមនេសចក្តីកំ ញ់ គួរេធ្វើវតថុ មួយឲយជ រមមណ៍ 
  េហើយគបបឲីយទន គឺ្របរពធនូវបុព្វបុរសទងំ យ មនម បិ  
  ជេដើម ែដលរ ំ ងខនធេទកន់បរេ កេហើយ ឬនូវេទវ ទងំ យ 
  ែដល ្រស័យេនកនុងទីទងំ យ មនផទះជេដើម នូវេស្តចធទំងំ ៤ 
  ែដលជអនករក េ ក ជអនកមនយសបរ ិ រ គឺ្រពះបទកុេវរៈ ១  
  ធតរដ្ឋៈ ១ វរូិបកខៈ ១ វរុិឡ្ហកៈ ១ េហើយឲយនូវទនចុះ ជនទងំ យ 
  មនេស្តចធជំេដើមេនះ េឈម ះថ ជបុគគលគឺទយកេនះបនបូជ 

េហើយ ឯអនកឲយមិនែមនជមិនមនផលេឡើយ១ ។ 

                                                            
១
 ្រពះសុត្តន្តបកិដ េលខ ៥៦ ទពំ័រ ៣ ។  
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 ្រពះពុទធដីកេនះសបញជ ក់ឲយេឃើញថ ្រពះពុទធ្រទង់បេ្រង នឲយេយើងបូជដល់េទវ  
ទងំ យ េ យករឧទទិសបុណយ និងេ យករេរៀបពលីបូជដល់េទវ ទងំ យ េដើមប ី
បននូវេសចក្តីសុខ ចេ្រមើនទងំបចចុបបនននិងបរេ ក ។  
 ្រពះអដ្ឋកថ ខុទទកនិកយ េបតវតថុភ បលី េលខ២៦ ្រតង់ទពំ័រ ៣៤-៣៥ ៃខ
ពនយល់្រតង់ ្រពះគថេនះ ដូេចនះថ  

vtßúeTvtati XrvtßúGaTIsu   GFivtßa eTvta   GarBÖati   eyaCna   .   Gf   vati   
Ýmina   GeÊØbi   eTvmnusSaTiek   ey   ekci   GarBÖ   TanM   TeTyûati   TesSti   . ្រតង់ 

ពកយថ វតថុ េទវ  បនដល់ េទវ ទងំ យែដល ្រស័យេនកនុងទីទងំ យ មនទីផទះ
ជេដើម (គឺជនំងផទះ) ជេដើម គបប្ីរបរពធេឡើង (េ យករឲយឧទទិសបុណយឲយ និងេធ្វើេទវពលី
បូជ ) ។ 

ttß   eTevsu   tav   Ékec©   âked   eTev   TesSenþa   “ctþaera   v   mharaeC”ti   
vtVa   bun   et   nameta   KËðenþa   “kuevr”nþiGaTimah   . ttß   kuevrnþi   evsSvËM   . 
FtrdænþiGaTIni   essanM   tiËÑM   elakâlanM   namani   .  កល្រពះពុទធជមច ស់្រទង់

្រ ស់សែម្តងនូវេទវ ទងំ យពួកខ្លះ ែដល្របកដកនុងេទវ ទងំ យមុន េទើប្រទង់ 
្រ ស់ថ នូវេស្តចធទំងំ ៤ ែដលជអនករក េ ក  េហើយកន់យកេឈម ះមនេឈម ះថ 
្រពះបទ  កុេវរៈជេដើម ។ េឈម ះថ កុេវរៈ េនះ គឺជ្រពះបទេវស វណ័ (ែដលជេស្តចយកខ) ។ 
េឈម ះៃនេ កបលទងំ យដ៏េសស មន្រពះបទធតរដ្ឋៈជេដើម ។    
     et   ecv   bUCita   ehanþIti   et   c   mharaCaena   buBVebtvtßúeTvtaeya   c   
¸TÞisnkiriyay   bdimanika   ehanþi   . ្រតង់ពកយថ ជនទងំ យមនេស្តចធជំេដើម 

េនះ េឈម ះថ ជបុគគលគឺទយកេនះបនបូជេហើយ ក៏ម ជទងំ យេនះផង បុព្វ
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បុរសនិងវតថុ េទវ ទងំ យេនះផង ជបុគគលគឺទយកេនះបនបូជេ យករេធ្វើនូវករ 
ឧទទិសបុណយឲយនិងករបូជេ យេទវពលី ។   

 Tayka   c   Gnibölati   ey   TanM   eTnþi,   et   Tayka   c   bersM   
¸TÞisnmetþn   n   niböla,   Gtþena   TanplsS   PaKiena   Év   ehanþi   . ្រតង់ពកយថ 

ឯអនកឲយមិនែមនជមិនមនផលេឡើយ េសចក្តីថ ទយកទងំ យឯ  ឲយនូវទន 
ទយកទងំ យេនះ នឹងមិនែមនជមិនមនផលេ យ្រតឹមែតករឧទទិសឲយអនកដៃទេនះ 
េទ, រែមងជអនកបននូវចែំណកៃនផលរបស់ខ្លួនយ៉ងពិត្របកដ ។   

សូមពិនិតយេមើលែថមេទៀត ចេំពះ្រពះពុទធដីកែដល្រពះអងគ្រទង់្រ ស់សែម្តងែដល 
មនកនុងសុត្តន្តបិដក ទីឃនិកយ ម វគគ១ថ  

យសមិ ំបេទេស កេបបតិ សំ បណ្ឌិ តជតេិយ 
សីលវេន្តតថ េភេជ ្វ  សញញេត ្រពហមចរេយ ។ 
យ តតថ េទវ  សំុ សំ ទកខិណមទិេស 

 បជិូ  បជូយន្ត ិ មនិ  មនយន្ត ិនំ ។ 
តេ  នំ អនុកមបន្ត ិ ម  បុត្តវំ ឱរសំ 

        េទវ នុកមបេិ  េបេ  សទ ភ្រទនិ បស តិ ។ 
បុគគលជបណ្ឌិ តសេ្រមចទីេនកនុង្របេទស  បន 
ញុងំបុគគលអនកមនសីលទងំ យ អនកស្រងួម អនក្រប្រពឹត្ត 
ធម៌ដ៏្របេសើរ ឲយបរេិភគេភជន រកនុង្របេទសនុ៎ះ ។ បនឧទទិស 
ទកខិ ទនដល់ពួកេទវ ែដលសថិតេនកនុង្របេទសេនះ ពួកេទវ  
ទងំេនះ ែដលបណ្ឌិ តបនបូជេហើយ ក៏ែតងបូជតបវញិ ែដលបណ្ឌិ ត 
បនបូជេហើយ ក៏ែតងបូជតបវញិ ែដលបណ្ឌិ ត ប់ នេហើយ ក៏ែតង 

                                                            

១្រពះសុត្តន្តបកិដ េលខ ១៦ ទពំ័រ ១៩១ ។  
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ប់ នបណ្ឌិ តេនះវញិ ។ ែតងអនុេ្រគះបណ្ឌិ តេនះ េ្រពះ 
ទកខិ នុបបទនេនះ ដូចជម អនុេ្រគះកូន ែដលេកើតអពីំ្រទូង 
បុរសែដលេទវ អនុេ្រគះេហើយ រែមងជួប្របទះនូវេសចក្តីចេំរ ើនសព្វកល ។ 

្រពះអដ្ឋកថ ទីឃនិកយ ម វគគ ភ បលី េលខ ៥ ្រតង់ទពំ័រ ៣៣៧ ៃខពនយល់
្រតង់្រពះគថេនះ ដូេចនះថ 

tasM   TkçiËmaTieyti   sgÇsS   Tienñ   ctþaera   bc©ey   tasM   XreTvtanM   
GaTiesyû,   btþiM   TeTyû   .  ្រតង់ពកយថ បនឧទទិសទកខិ ទនដល់ពួកេទវ  េសចក្តី 

ថ បចច័យទងំ យបួនែដលទយកថ្វ យចេំពះ្រពះសងឃេហើយ គបបសីែម្តងដល់េទវ  
ទងំ យេនះ េហើយគបបឲីយនូវចែំណកបុណយដល់េទវ ទងំ យ ។  

bUCita   bUCynþIti   “Ýem   mnusSa   GmðakM   jatkabi   n   ehanþi,   Évmºi   ena   
btþiM   eTnþI”ti   GarkçM   susMvihitM   kerafati   sudæú   GarkçM   keranþi   . ពកយថ 

ពួកេទវ ទងំេនះ ែដលបណ្ឌិ តបនបូជេហើយ ក៏ែតងបូជតបវញិ ែដលបណ្ឌិ តបនបូជ 
េហើយ ក៏ែតងបូជតបវញិ េសចក្តីថ  មនុស ទងំ យេនះ មិនែមនជញតិរបស់ ម
អញេ ះ, មនុស ទងំ យេនះ ែតងែតឲយចែំណកបុណយដល់ពួកេយើងយ៉ងេនះ ។ 
ដូេចនះ សូមអនកទងំ យ ចូរេធ្វើកររក  នូវករចត់ែចងដ៏ល្អដល់មនុស ទងំេនះ, េទវ  
ទងំ យ ែតងែតេធ្វើនូវកររក េ យ្របៃពយ៉ងេនះឯង ។   

manita   manynþIti   kalanukalM   BlikmμkreËn   manita   “Éet   mnusSa   
GmðakM   jatkabi   n   ehanþi,   ctumasqmasnþer   ena   BlikmμM   keranþI”ti   maennþi,   
maennþieya   ¸bºnñM   brisSyM   hrnþi   . ្រតង់ពកយថ ែដលបណ្ឌិ ត ប់ នេហើយ ក៏ែតង 

ប់ នបណ្ឌិ តេនះវញិ េសចក្តីថ បណ្ឌិ តទងំ យ ែតង ប់ ន េ្រពះេធ្វើពលី គឺេទវ
ពលី មកលតូចនិងកលធ ំ េទវ ទងំ យេនះ ក៏ ប់ នវញិថ មនុស ទងំ យ 
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េនះ មិនែមនជញតិរបស់ ម អញេ ះ, ែតមនុស ទងំេនះ ែតងេធ្វើនូវពលីដល់ពួក
េយើងអស់ ៤ែខ ឬ៦ែខ េហើយក៏េធើ្វករ ប់ នវញិ និងនេំចញនូវអន្ត យែដលេកើតេឡើង 
េហើយ ។   

teta   nnþi   teta   nM   bËÐitCatikM   mnusSM   . ្រតង់ពកយថ ែតងអនុេ្រគះ 

បណ្ឌិ តេនះ េសចក្តីថ ែតងអនុេ្រគះមនុស ែដលជជតិបណ្ឌិ តេនះ ។  
   »rsnþi   ¸er   zebtVa   sMvDÆitM,   yfa   mata   »rsM   butþM   Gnukmºti,   

¸bºnñbrisSyhrËtßemv   tsS   vaymti,   ÉvM   GnukmºnþIti   Getßa   .   PRTani   
bsStIti   sunÞrani   bsSti   . ្រតង់ពកយថ ដូចជម អនុេ្រគះកូន មនេសចក្តី 

អធិបបយថ ដូចជម ែតងអនុេ្រគះកូនែដលេកើតពី្រទូង ែតងពយយមនេំចញនូវ
អន្ត យែដលេកើតមនេឡើងេហើយ ែតងអនុេ្រគះយ៉ងេនះឯង ។ ្រតង់ពកយថ បុរសែដល 
េទវ អនុេ្រគះេហើយ រែមងជួប្របទះនូវេសចក្តីចេំរ ើនសព្វកល េសចក្តីថ ែតងជួប្របទះ 
នូវេសចក្តីចេ្រមើនសព្វកល ។     

មនចណុំចមួយគួរដល់ករសិក បែនថមេទៀត ែដល្រពះពុទធ្រពះអងគ្រទង់ចង្អុលបង្ហ ញ 
ពីករ្របរពធពិធីេទវពលីរបស់ពួកេស្តចវជជីក ្រតរបស់អនកែដនវជជីរដ្ឋ១ ដូចតេទេនះ   

កិន្ត ិ េត ននទ សុតំ, ‘វជជី  យនិ និ វជជីន ំ វជជិ េចតិយនិ អពភន្ត និ េចវ 
ពហិ ន ិច, ន ិសកកេ ន្ត ិគរុ ំកេ ន្តិ មេនន្តិ បេូជន្ត,ិ េតសញច  ទិននបុព្វំ កតបុព្វំ 
ធមមិកំ ពលិ ំេន បរ ិ េបន្តី’’’តិ?  

មន ល ននទ អនកបនឮថ ពួកវជជីក ្រតិយ៍ ែតងេធ្វើសកក រៈ េគរព ប់ ន បូជេចតិយ 
កនុងែដនវជជីរបស់ពួកអនកែដនវជជី ែដលេនខងនគរក្តី ខងេ្រកនគរក្តី និងមិនេធ្វើេ្រគ ងបូជ 
្របកបេ យធម៌ ែដលេគធ្ល ប់ថ្វ យធ្ល ប់េធ្វើដល់េចតិយទងំេនះ ឲយ បសូនយេទដូេចនះ 
ែដរឬ ។  
                                                            

១
 ្រពះសុត្តន្តបកិដ េលខ ១៦ ទពំ័រ ១៥៩-១៦០ ។ 
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សុត ំេមតំ ភេន្ត វជជី  យនិ និ វជជីនំ វជជិ េចតិយនិ អពភន្ត ន ិេចវ ពហិ និ ច, 
ន ិសកកេ ន្ត ិគរុ ំកេ ន្ត ិមេនន្ត ិបេូជន្តិ េតសញច  ទិននបុព្វំ កតបុព្វំ ធមមិកំ ពលិ ំ

េន បរ ិ េបន្តីតិ។  
បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេំរ ើន ខញុ ្ំរពះអងគបនឮដណឹំងេនះថ ពួកវជជីក ្រតិយ៍ែតងេធ្វើសកក រៈ 

េគរព ប់ ន បូជេចតិយកនុងែដនវជជី របស់ពួកអនកែដនវជជីែដលេនខងកនុងនគរក្តី ខង 
េ្រកនគរក្តី និងមិនេធ្វើេ្រគ ងបូជ្របកបេ យធម៌ ែដលេគធ្ល ប់ថ្វ យធ្ល ប់េធ្វើដល់េចតិយ 
ទងំ េនះឲយ បសូនយេទដូេចនះែដរ ។ 

យវកីវញច  ននទ វជជី  យនិ និ វជជីនំ វជជិ េចតយិនិ អពភន្ត ន ិ េចវ 
ពហិ ន ិ ច, និ សកករសិ ន្តិ គរុ ំ ករសិ ន្ត ិ មេនស ន្តិ បេូជស ន្តិ, េតសញច  
ទិននបុព្វ ំកតបុព្វ ំធមមិកំ ពលិ ំេន បរ ិ េបស ន្តិ, វុទធិេយវ, ននទ, វជជីនំ បដកិងខ , 
េន បរ ិ និ។ 

មន ល ននទ េបើពួកវជជីក ្រតិយ៍ និងេធ្វើសកក រៈ េគរព ប់ ន បូជេចតិយកនុងែដនវជជី 
របស់ពួកអនកែដលវជជី ែដលេនខងកនុងនគរក្តី ខងេ្រកនគរក្តី និងមិនេធ្វើេ្រគ ងបូជ 
្របកបេ យធម៌ ែដលេគធ្ល ប់ថ្វ យធ្ល ប់េធ្វើដល់េចតិយទងំេនះ ឲយ បសូនយេទ អស់ 
កល្រតឹម  មន ល ននទ េសចក្តីចេំរ ើន ែតងមន្របក ដល់ពួកវជជីក ្រតិយ៍េសចក្តី ប 
សូនយ មិនមនេឡើយ (អស់កល្រតឹមេ ះ ) ។ 

្រពះអដ្ឋកថ ទីឃនិកយ ម វគគ ភ បលី េលខ ៥ ្រតង់ទពំ័រ ២៨១ ៃខពនយល់្រតង់
្រពះពុទធដីកេនះ ដូេចនះថ 

vC¢InM   vC¢iectiyanIti   vC¢iraCUnM   vC¢iredæ   citþIktedæn   ectiyanIti   lT§namani   
ykçdæanani   .   GBÖnþranIti   GenþanKer   zitani   .   BahiranIti   BhinKer   zitani  .  
TinñbuBVnþi   bueBV   TinñM   .   ktbuBVnþi   bueBV   ktM   . 

្រតង់ពកយថ បូជេចតិយ កនុងែដនវជជីរបស់ពួកអនកែដនវជជី េសចក្តីថ យកខ ្ឋ ន គឺទី
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ងរូបបដិមរបស់េទវ ទងំ យ ែដលបនេឈម ះថ េចតិយ េ យអតថថ េធ្វើជរូបទី 
េគរពបូជ កនុងវជជិរដ្ឋ របស់េស្តចវជជីក ្រតទងំ យ ។ ្រតង់ពកយថ ខងកនុង បនដល់ សថិត 
េនខងកនុងនគរ គឺ្រកុង ។ ្រតង់ពកយថ ខងេ្រក បនដល់ សថិតេនខងេ្រក្រកុង ។ ្រតង់ 
ពកយថ ធ្ល ប់ថ្វ យ បនដល់ តង្វ យែដលធ្ល ប់ថ្វ យមកពីមុន ។ ពកយថ ធ្ល ប់េធ្វើ បនដល់ 
តង្វ យែដលធ្ល ប់េធ្វើមកពីមុន ។   

 ena   brihaebsSnþIti   GbrihaebtVa   yfabvtþemv   krisSnþi   Fm μikM   BliM   
brihaebnþanÊði   eTvta   GarkçM   susMvihitM   n   keranþi,   GnubºnñM   TukçM   CentuM   
Gsekáanþabi   ¸bºnñM   kassIseraKaTiM   veDÆnþi,   sgÁaem   betþ   shaya   n   ehanþi   .   
GbrihaebnþanM   bn   GarkçM   susMvihitM   keranþi,   GnubºnñM   suxM   ¸bºaeTtuM   
Gsekáanþabi   ¸bºnñM   kassIseraKaTiM   hnnþi,   sgÁamsIes   shaya   ehanþIti   
Évemtß   vuT§ihanieya   evTitBVa   . 

្រតង់ពកយថ នឹងមិនេធ្វើេ្រគ ងបូជ (េទវពលី) ្របកបេ យធម៌ ែដលេគធ្ល ប់ថ្វ យ 
ធ្ល ប់េធ្វើដល់េចតិយទងំេនះ ឲយ បសូនយេទ េសចក្តីថ មិនេធ្វើឲយ បសូនយេទ ែតងេធ្វើ 

មទន្ល ប់ែដលបនេធ្វើមកេហើយ េ យពលី្របកប មធម៌ ។ ែមនពិត កលេបើេទវពលី គឺ 
េគឈប់េធ្វើ ឲយរេបៀបករបូជេនះ បសូនយេទ េទវ ទងំ យ មិនេធ្វើនូវកររក  មិន
ជួយខនះែខនងកិចចករ េសចក្តីទុកខ មិនទន់េកើត ឲយេកើតេឡើង ប ្ត លឲយមនជងឺំមនករឈ ឺ
កបលជេដើម មិនជសម្ល ញ់ កនុងករស្រងគ មេកើតេឡើង ។ ែតេបើេទវពលីេនែតេធ្វើ មិនឲយ 
បត់បង់ បសូនយ េទវ នឹងជួយែថរក រកខ  ជួយចត់ែចងកិចចករ ញុងំេសចក្តីសុខ 
មិនទន់េកើត ឲយេកើតេឡើងបន ជួយមិនឲយមនជងឺំឈឺកបលជេដើម ជសម្ល ញ់េពលមន 
ស្រងគ មេកើតេឡើង ។ គបប្ីរជបេសចក្តីចេ្រមើន និងវនិស ដូច្របករដូេចនះ ។  

េនកនុងសុត្តន្តបិដក អងគុត្តរនិកយ ចតុកកនិបត េលខ ៤២ ទពំ័រ ១៦៧ ្រតង់បត្តកមមវគគ 
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បត្តកមមសូ្រត និងបញចកនិបត េលខ ៤៤ ទពំ័រ ៩០ ្រតង់មុណ្ឌ ជវគគ ទិយសូ្រត ្រពះពុទធ
បរម្រគូជអមច ស់្រ ស់ដល់ពលី ៥ យ៉ង ែដលកុលបុ្រត គួរ្រប្រពឹត្តេធ្វើ ដូេចនះថ  

បុន ចបរ ំគហបត ិអរយិ វេក ឧ ្ឋ នវរីយិធិគេតហិ េភេគហិ ព ពល-
បរចិិេតហិ េសទវកខិ េត្តហិ ធមមិេកហិ ធមមលេទធហិ បញចពលិ ំ ក ្ត  េ តិ ។ 
ញតិពលិ,ំ អតិថិពលិ,ំ បុព្វេបតពលិ,ំ ជពលិ,ំ េទវ ពលិ ំ  អយ ំចតុេ ថ  េភគនំ 
ទិេយ ។ 
មន លគហបតី មួយេទៀត អរយិ វកមនេភគៈទងំ យ ែដលបនមកេ យករ

ខនះែខនង ពយយម សន េំ យកម្ល ងំៃដ មនេញើសហូរេចញ ្របកបេ យធម៌ បនមក
េ យធម៌ េហើយជអនកេធ្វើនូវពលី ៥ ្របករ គឺ ញតិពលី ១ អតិថិពលី ១ បុព្វេបតពលី ១ 
ជពលី ១ េទវ ពលី ១ េនះជករកន់យកនូវេភគៈទងំ យទី ៤ ។ 

្រពះពុទធជមច ស់្រ ស់ជគថបញច ប់្រពះសូ្រតេនះថ  
ភុ ្ត  េភគ ភ  ភចច   វតិិ ្ណ  បទសុ េម 
ឧទធគគ  ទកខិ  ទិនន   អេថ បញចពលីក  
ឧបដ្ឋិ  សីលវេន្ត   សញញ  ្រពហមចរេយ ។ 
យទតថ ំេភគ ំឥេចឆយយ  បណ្ឌិ េ  ឃរមវសំ 
េ  េម អេ ថ  អនុបបេ ្ត   កត ំអននុ បិយ។ំ 
ឯតំ អនុស រ ំមេចច    អរយិធេមម ឋិេ  នេ  
ឥេធវ នំ បសំសន្ត ិ   េបចច សេគគ បេមទត ិ។  

 េភគៈទងំ យ ែដល ម អញបនបរេិភគេហើយ មិ្រត 
 ម្រត ម អញ បនចិញចឹ មេហើយ ម អញបនកន្លង 
 ផុត អពីំេសចក្តីអន្ត យេហើយ ទកខិ ដ៏្របេសើរបផុំត 
 ម អញបនឲយេហើយ មួយេទៀត ពលីទងំ ៥ ម អញ 
 បនេធ្វើេហើយ ពួក្រពហមចរអីនកមនសីលជ  អនកស្រងួម  
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 ម អញបនតមកល់ទនទុកេហើយ  បណ្ឌិ តអនកេន្រគប់្រគង 
 ផទះ ្របថន េភគៈ េដើមប្ីរបេយជន៍ ្របេយជន៍េនះ  
 ម អញបនសេ្រមចេហើយ កមមែដលមិនបនេក្ត ្រក យ  
 មេ្រកយ ម អញ បនេធ្វើេហើយ សត្វគឺនរជន កល 
 រលឹកេឃើញេហតុន៎ុះ េឈម ះថជអនកសថិត  េនកនុងអរយិធម៌  
 ពួកបណ្ឌិ តែតងសរេសើរបុគគលន៎ុះនេ កិយេនះ បុគគលេនះ   

  ដល់េទបរេ ក រែមងរកី យកនុង ថ នសួគ៌ ។ 
 កនុងអដ្ឋកថភ បលី អងគុត្តរនិកយ េលខ ១៥ ទពំ័រ ៦៩៦ ៃខេសចក្តីថ   
jatiBlinþi   jatkanM   BliM   .   GtifiBlinþi   GaKnþúkanM   BliM   .   

buBVebtBlinþi   brelakKtanM   jatkanM   BliM   .   raCBlinþi   reÊØa   ktþBVyutþkM   
raCBliM   .   eTvtaBlinþi   eTvtanM   ktþBVBliM   .    

េធ្វើពលីដល់ញតិទងំ យ េឈម ះថ ញតិពលី ។ េធ្វើនូវពលីដល់ គន្តុកៈគឺេភញ វ
ទងំ យ េឈម ះថ អតិថិពលី ។ េធ្វើនូវពលីដល់ញតិទងំ យែដលេទកន់បរេ ក 
េហើយ េឈម ះថ បុព្វេបតពលី ។ េធ្វើនូវ ជពលី គឺបង់ពនធ ែដលគបបេីធ្វើដល់េស្តច េឈម ះថ 
ជពលី ។ េធ្វើនូវពលីែដលគបបេីធ្វើដល់េទវ ទងំ យ េឈម ះថ េទវ ពលី ។   

មេគលេ្រគ ង ងែដលមនកនុង្រពះៃ្រតបិដក និងអដ្ឋកថ សបញជ ក់ឲយេឃើញថ 
ពិធីពលី ឬ្រកុងពលី ពិតជមនសែម្តងកនុង្រពះពុទធ សនយ៉ងជក់ចបស់ែមន ។ ែតេកចិ 

ចរយមួយចនួំន មិនបនសិក កនុង្រពះៃ្រតបិដក និងអដ្ឋកថ ក៏បនឲយតៃម្លេទកនុងេរឿង 
និទនេផ ងៗ មនេស្តច ្វ ពលីជេដើមេទវញិ ។ ដូេចនះ េនះជគតិមួយែដលកុលបុ្រតែខមរ 
េយើងគួរ្របតិបត្តិ ម្រពះសមម សមពុទធនឹងជួប្របសព្វនូវេសចក្តីសុខកនុងបចចុបបនន និងេទកនុង 
បរេ កនយេទៀតផង ។  
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ខញុបំន នេសៀវេភមួយ១សរេសរថ “េនកនុងគមពីរដីក្រពះពុទធ សនពុំេឃើញពុទធបបញញត្តិ 
ឬពុទធ នុញញ តឲយពុទធបរស័ិទ (ែបបបុ ណនិយម) េធ្វើនូវពិធី្រកុងពលីដូចខងេលើេនះែដរ 
ពិធីេនះ្របែហលជយក មលនំពួំក្រពហមញញ សនេទេមើលេទ )។ ចណុំចពកយេនះគួរ 
ឲយខ្ល ច ស់ េ្រពះ្រពះពុទធដីកក៏មន អដ្ឋកថ ដីកក៏មនបញជ ក់យ៉ងចបស់ ្រ ប់ែត 
អនកនិពនធេនះ ៊ នេពលថ មិនមនកនុង្រពះពុទធ សនេទវញិ ។    

ពិធី្រកុងេទវពល ី
  បទុមុត្តេ  ច បព៌ូយ ំ  គេនេយយ ច េរវេ  
        ទកខិ េណ កស េប ពុេទធ  ហរតិេយ ច សុមងគេ  ។ 
  បចឆិេម ពុទធសិខ ីច   ពយេព្វ ច េមធង កេ  
  ឧត្តេរ សកយមុន ីេចវ  ឦ េន សរណង កេ  ។ 
  កកុសេនធ  បឋវយិ ំ  កេស ច ទីបង កេ  
  ឯេត ទស ទិ  ពុទធ   ជធមមស  បជិូ ។ 
  នតថិ េ គភយ ំេ កំ  េខមំ សមបត្តិទយកំ 
  ទុកខ េ គភយ ំនតថ ិ   សព្វស្រតូ វធិំេសន្តុ ។ 
          េតសំ ញេណន សីេលន សំយេមន ទេមន ច 
  េតបិ មំ អនុរកខន្តុ    េ េគន សុេខន ច។ 
  អនគតស  ពុទធស   េមេត្តយយស  យសស េិន 
  ម េទេ  ម េតេជ  សព្វេ តថី ភវន្តុ  េម ។  
 ឧកស ខញុ ្ំរពះករុ  សូមេគរព ធនគុណែកវទងំបី ្រពះ្រសីរតន្រត័យជ 
អមច ស់  សូម ធន្រពះពុទធជមច ស់ែដល្រ ស់កន្លងរលំងេទ េទះេ្រចើនជងខ ច់កនុង 
សមុ្រទសីទន្តរ និង្រពះពុទធជអមច ស់ែដល្រ ស់កនុងភទទកបបេនះ ។ សូមេគរព ធន 
្រពះធម៌ទងំ ៨៤០០០ ធមមកខនធ និង្រពះអរហន្តខី ្រសព្រគប់្រពះអងគ ។   

                                                            
១
 ខញុសូំមមនិបេញចញេឈម ះេសៀវេភនិងអនកនិពនធេនះេទ ។  
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 េភេន្ត  េទវសងឃេយ បពិ្រតេទវ  គនធព្វ កុមភណ្ឌ  នគ យកខ េទះជ ភូមេទវ  
រុកខេទវ  កសេទវ  េទះទងំេទពធរណី ទងំគីរទីី្រពឹក ៃ្រព ទ្វីបេកះេ្រជះជលស័យ 
សមុ្រទ សទឹងនទី េទវ សថិតេនសព្វ ថ ន សួគ៌វមិន កស នងហីុង្រពះធរណី និង
េទវ កនុងឥនថបតថបុរ្ីរសីកមពុជ េស្តចចតុេ កបល គឺ្រពះបទធតរដ្ឋៈ វរុិឡ្ហកៈ វរូិបកខៈ 
និងកុេវរៈ ែដលជេស្តចេទវ  និងពួលេសនបតី ម មតយៃនេស្តចចតុេ កបល 
ទងំអស់ ទងំពួកវនិិបតិកេទវ   ្រពះឥនទេទ នមិនទនរនិទេទព សថិតេននៃ្រត្រតិង   ្រពម 
ទងំេទវ ទងំអស់កនុងឆកមវចរសួគ៌ ពួក្រពហម សថិតេននេ ឡស ថ ន មនេស្តច 
សហមបតី្រពហមជេដើម សូមេ ះឈនចក នវមិនមកគង់េនកនុងទីេនះ តបតិកនុងៃថងេនះ 
ជៃថង..............េ ក......េ ក្រសី........ បនេរៀបចេំ្រគ ងសកក រៈែផ្លេឈើផ ផល ្រប ប់ 
្រប  សពំត់ផនត់ េ្របងេម  ្រកស់ កញច ក់ េពត សែណ្ត ក លង ្រពមទងំ ភស្តុភរប ្ណ ករ 
្រកយបូជ សូមអេញចើញមកទទួលយក្រកយបូជេនះេ ង ។  
 េភេន្ត  េទវសងឃេយ ឥមនិ សកក និ ច ផ ផ និ ច 
ខទនីយេភជនីយទីនិ ពលេិយ បដិគគណ្ហ ន្ត ុ ្វ យ  ។ 
 េទវ ដ៏ចេ្រមើនទងំ យ  សូមទទួលយក្រកយបូជ រេពើេទៀនធូបជ្វ បុបផ គនធ
ម ែដលជេ្រគ ងសកក រៈទងំ យេនះផង ែផ្លេឈើតូចធេំនះផង ខទនីយៈនិង 
េភជន រទងំ យជេដើមេនះផង ែដលេយើងខញុេំរៀបចបូំជថ្វ យេទអនកកនុង្រគេនះ 
េ ង ។  
 សទិធិកិចច ំ សទិធិកមម ំ សទិធិករយិតថគេ  សទិធិេតេជ ជេយ និចច ំ សទិធិ េភ 
និរន្តរ ំសព្វកមមំ ្របសទិធិ េម ។  
 េ យេតជះែដលេយើងខញុ  ំ បនបូជពលីេនះ សូមឲយមនេជគជយ បបំត់នក្តី 
អន្ត យ េយើងខញុសូំមសុខេសរជ័ីយ វុឌ ទីីសបបយ កនុងអងគវង់រូបកយ ចេ្រមើនយូរ យុផង 
េ យគុណបុណយេតជះ េយើង្របកសេនះឯងេ ង េតជះសីលទនផង ចេ្រមើន រុងេរឿង
កុសល តបតិេយើងខញុមំនេម្រតី ចិត្តេបតី្របតិពល េឃើញ និសង ផល បរយិត្តិធម៌ដល់
បុណយទន សូមឲយសុខសួស្តីជ័យេក មក ន្ត សូមេ កអនកមច ស់.......... បននូវបុញញសមបទ 
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មនសមបត្តិជបុណយ សូមេស្តចចតុេ កបលមន្រពះបទ ធតរដ្ឋៈ កន់ទិសបូព៌ 
្រពះបទវរុិឡ្ហកៈ កន់ទិសទក ណិ ្រពះបទវរូិបកខៈ កន់ទិសបសចិម ្រពះបទ កុេវរៈ 
កន់ទិសឧត្តរ ម ជទងំបួន និងេទវ ទងំ យសូមឲយពរជ័យសិរមី ្របេសើរ 
សុខ ន្តសបបយរុងេរឿងេទេ ង ។ 

ពកយេពល្រកុងពលខី្លះមន ដូេចនះថ  
     ឧកស ខញុសូំមេគរព ធន ្រពះរតន្រត័យ ៃ្រត្រតិង និរន្តេទ  េទព្ត ទងំឆកម ទងំ
អនក ចស់្រសុក ទងំេ្រមញគង្វ ល នងហីុង្រពះធរណី និងេទពធី  កនុងភូមិភពនភល័យ 
ៃ្រតេន្រត េវទមកុដបរសុិទធមុនី អងគអសុរនិទឥនទេកសីយ៏ េទើបយងសេម្តច្រពះ្រសីទី្វប្រពះ្រពហម
េ ក ម សុរង័ឥសីសុទធ ្រពះចិត្តកូដ ្រពះចនទកុមរ ្រពះកុមរ ្រពះវរុិឡ្ហកៈ េសន្រពះ ម 
េទើប្រពះអងគបញជ ្រពះបរមីសូរ ្រពះចតុេ កបល ្រពះបទេស្តចភុជងគនគ ្រពះពិស្ណុករ 
្រពះបទ្រកុងពលី ្រពះេវស វណ័ ្រពះបទឆ័្រតពន់ ្រពះកងជុ ំ ្រពះ្រពហមមុខបួន ្រពះ ម
មុខដប់ មូលមកសព្វ្រគប់ ទងំ្រពះធម៌ ៨៤០០០ ្រពះធមមកខនធ ទ្វីបេ កេ ះឈនចក
វមិនមកគង់កនុងទីេនះ ។ល។ 

អមនុេស   អមនុស  ី  ភេូ   ភតូី  បិ េច  បិ ចី  អសុេ   
អសុរ ី  ភុញជ េន្ត  ្វ យៈ ។ ដូេចនះជេដើម  

ចេំពះពកយ្របកសពិធី្រកុងេទវពលី េពលយ៉ង ក៏បន ឲយែតសម្រតឹម្រតូវ ម 
្រពះធម៌ ម្រពះវន័ិយ បេ ្ត យ មពកយបេ្រង នរបស់្រពះពុទធបរម្រគូជអមច ស់ ។  

មនពកយចង្អុលបង្ហ ញកនុង្រពះ ជពិធីទ្វ ទសមស ភគទី ២ ្រតង់ទពំ័រ ១០៩ 
បញជ ក់ថ ឧកញ៉េទពពិទូរយ ្រកេសម បនេរៀបេរៀងត្រមែសន្រកុងពលីមួយែដរ ។ ែតខ្លួនខញុ  ំ 
មិនធ្ល ប់បនេឃើញត្រមេនះេ ះ ។ ខងេ្រកមេនះ ជរេបៀប្រកុងពលីែដលមនកនុង្រពះ 
ជពិធីទ្វ ទសមស ភគទី ២ ្រតង់ទពំ័រ ១០៩ ្របប់ថ 

ឯរ ្ត ប់ែសន្រកុងពលី មនកណំត់ចនួំនដូេចនះ គឺ ជម ៤, អងករ មួយេសៀនឬ ១ ផ្តិល, 
សែណ្ត កលង ១ កេនទ ង, េទៀនធ ំ១, ្របក់ ១ បទ (សម័យេនះេ្របើ្របក់ ១ េរៀល ) សពំត់
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េស្ល កពក់ ១ ស្រមប់ គឺសពំត់េស្ល ក ១ វ ១, ្រកម ១, ទឹកអប់ ១ គូ, ្ល បរ ី១ គូ ( ពីរ
េជើងពន ) ចំ ប ១ ថស បែង្អម ១ ថស ទឹក ១ផ្តិល កេនទល ១ េខនើយ ១ នឹងមន ែព ១ រួត 
១ ( េគេ ថែព្រកុងពលី  ) ទហំំ ១ ហតថ ៥ធន ប់ ៤ ្រជុងេសមើ េហើយមនែពមូល ១តូច ក់
្រតង់ក ្ត លែពធេំនះជស្រមប់្រកុងពលី , ែព្រចមុះ្រជូក ៤ ក់្រតង់្រជុងទងំ៤ ៃនែពធ ំ
ជស្រមប់្រពះភូមិ នឹងនងគង្ហីង្រពះធរណី ។ 
 េវ ែសនេគយកកេនទល ែដលេពលខងេលើេនះមក្រកល យកេខនើយ ក់នូវ 
កបលរមូរកេនទល េហើយយកេ្រគ ងសែំណនទងំអស់េនះេរៀប ក់េលើកេនទល មនក្លស់
បងំពីេលើ ។ េនខងតបូងទីែសនេនះ មនជីករេ ្ត  ៤ ្រជុង ជេំ  ១ ចំ ម  ទហំំ លមមចុះ
ែព ែដលេពលមក ។ ខណៈេនះ ពួក្រពហមណ៍ជួបជុេំរៀបែសន ្រពហមណ៍ជ អធិបតី យក
េទៀន ៤ អុជបិទេន្រជុងែពទងំ ៤ ងំនេម ៣ បទ េហើយសូ្រតបូជថ ៖ 

បទុមុត្តេ  ច បព៌ូយ ំ  គេនេយយ ច េរវេ  ។ល។ 
 េទើបខញុអំេញជើញ្រកុងពលី ជមច ស់្រពះធរណីមកយក្រកយបូជ សឹងេទៀនធូប ្រកអូប
នូវេ្រគ ងគនធពិេ រឈងុយឈងប់ ្រតឡប់នូវ ជផក ្ល ម្លូ  ្រសូវអងករលងសែណ្ត ក េចកអេំព នូវ
បយទឹក្រ រចំ បដ បនូវចណីំបែង្អម សឹងដ៏្រសស់្រសួល អេញជើញ្រកុងពលីមច ស់
្រពះធរណី មកទទួលេសពេ យ ឲយពរេយើងខញុ  ំសូមឲបន្រតជក់្រសណុកសុខេក មក ន្ត
សបបយ ពណ្ណ យបរបូិណ៌ កុឲំយមនេមះេថ្ល ះករ រេពើែដលេធ្វើ សូមឲយបនសុខ 
សេ្រមចសថិតេសថរចីរកលតេរៀងេទេ ង ។ 

 សូ្រតចប់េហើយ ចប់េ្រគ ងសែំណន្រគប់មុខ ក់េទកនុងែព េហើយេលើកែព ក់េទ

កនុងរេ ្ត  ជករសេ្រមចកិចច ។ 
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ចែំណកពកយបលីសូធយមុន្រកុងពលីេនះ មនន័យែ្របខងេ្រកមេនះថ   
បទុមុត្តេ  ច បព៌ូយ ំ  គេនេយយ ច េរវេ  

        ទកខិ េណ កស េប ពុេទធ  ហរតិេយ ច សុមងគេ  ។ 
  ្រពះពុទធបទុមុត្តរៈគង់ទិសបូព៌ ្រពះពុទធេរវតៈគង់ទិស េគនយ៍  

្រពះពុទធកស បៈគង់ទិសទក ណិ ្រពះពុទធសុមងគលៈគង់ទិសនិរតី ។ 
  បចឆិេម ពុទធសិខ ីច   ពយេព្វ ច េមធង កេ  
  ឧត្តេរ សកយមុន ីេចវ  ឦ េន សរណង កេ  ។ 

្រពះពុទធសិខីគង់ទិសបសចឹម ្រពះពុទធេមធងករ គង់ទិសពយពយ 
្រពះពុទធសកយមុនីេគតមគង់ទិសឧត្តរ ្រពះពុទធសរណងករគង់ទិស 
ឦ ន ។ 
កកុសេនធ  បឋវយិ ំ  កេស ច ទីបង កេ  

  ឯេត ទស ទិ  ពុទធ   ជធមមស  បជិូ ។ 
្រពះពុទធកកុសនធៈគង់ទិសខងេ្រកម ្រពះពុទធទីបងករគង់ទិសខងេលើ 
្រពះពុទធទងំ យគង់កនុងទិសទងំ ១០ េនះ ែដលជនបូជេហើយ 
ៃន ជធម៌ ។ 

  នតថិ េ គភយ ំេ កំ  េខមំ សមបត្តិទយកំ 
  ទុកខ េ គភយ ំនតថ ិ   សព្វស្រតូ វធិំេសន្តុ ។ 

េ គ ភ័យេសចក្តីេ ក រែមងមិនមន ែតងនមំកនូវសមបត្តិដ៏េក ម 
ទុកខេ គនិងភ័យ រែមងមិនមន ស្រតូវទងំ យ ែតងខច ត់ខច យេទ ។ 

          េតសំ ញេណន សីេលន សំយេមន ទេមន ច 
  េតបិ មំ អនុរកខន្តុ    េ េគន សុេខន ច។ 

េ យ្រពះញណផង េ យសីលផង េ យករស្រងួមផង 
េ យករទូនម នផង សូមគុណធម៌ទងំេនះ រក នូវខញុជំអនក 
មិនមនជងឺំផង មននូវេសចក្តីសុខផង ។ 
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  អនគតស  ពុទធស   េមេត្តយយស  យសស េិន 
 ម េទេ  ម េតេជ  សព្វេ តថី ភវន្តុ  េម ។ 

ម េទវៈនិងម េតជៈៃន្រពះពុទធអនគត្រពះអងគ្រទ្រទង់យស  
មននមថ េមត្តយយ សូមសិរសួីស្តីេកើតមនដល់ខញុ  ំ។ 

បលីខងេ្រកមេនះ េប ចរយេ្រចើនសូធយេពលខងចុងៃនពិធីនីមួយៗ េដើមបបួីង 
សួង សូមគុណបុណយ្រពះរតន្រត័យ ្រពហម ឥនទ និងេទវ ជួយែថរក  ឲយបនេសចក្តីសុខ 
េសចក្តីចេ្រមើន ៚ 

សិេ  េម ពុទធវេ  េសេ ្ឋ   ន េដ ធមមមុត្តេម 
តិសំបរមិេយ បិេដ្ឋ  េទ្វ អំេស អគគ វក 
្រពះពុទធគុណំ ្រពះធមមគុណំ ្រពះសងឃគុណំ បុមុតុយុ  
សេព្វ ពុេទធ នមមិហំ ជយេ តថី ភវន្តុ  េម១  ។ 

សិទធិកិចចំ សិទធិកមមំ សិទធិករយិតថគេ  សិទធិេតេជ ជេយ និចច ំ សិទធិ េភ 
និរន្តរ ំសព្វកមមំ ្របសិទធិ េម ។ 
                                                            

១
  មន្តេនះមនេឈម ះថ មន្ត្រពះ្រសីរតន្រត័យ ។ ្រពះ្រពហម សេំ ដល់ សហមបតី្រពហម ។ ្រពះ
ន យណ៍ សេំ ដល់ ្រពះឥ្រនទ ឬសកកេទវ ជ ។ ្រពះពិស្ណុករ សេំ ដល់ វសិ ុកកមមេទវបុ្រត ជ 
ជងរបស់្រពះឥ្រនទ ។ មនពកយសូធយដូចខងេ្រកម :  
   សិេ  េម ពុទធេទវញច  ន េដ ្រពហមេទវ  
   ហទយ ំន យកេញចវ  េទ្វ ហេតថ ច បរេមសុ  
   បេទ វឞិ្ណុ កេញចវ  សព្វកមម ំ្របសិទធ ិេម ។ 
   េយើងខញុសូំមថ្វ យបងគ ំសូម្រពះពុទធមកសថិតេនេលើកបល 

សូម្រពះ្រពហម មកសថិតពធដ៏ថង ស សូម្រពះន យណ៍ មកសថិតពធដ៏ដួងហ្ឬទយ័ 
សូម្រពះបរេមសូរ គឺ្រពះសិវៈ មកសថិតពធដ៏ៃដ សូម្រពះពិស្ណុករ គឺេវស ុក  
កមមេទវបុ្រត មកសថិតពធដ៏េជើង េទើបអញ ្វ ធយយ្រពះទិព្វមន្ត ឲយសេ្រមច 

រេពើទងំពួង ។   
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ឥេមសំ េទវ នំ នុភេវន ឥេមសំ ឥនទ នំ នុភេវន ឥេមសំ ្រព ម នំ 
នុភេវន  ពុទធ នំ នុភេវន ធមម នំ នុភេវន សងឃនំ នុភេវន ជយមងគលំ ឥេមសុ 
្វ យ ។ 

ពុទធ យ ធមម យ សងឃយ សហស េកដិេទវ្រពហមេទវ  មមំ រកខន្តុ  សព្វទ ។ 
 

េទវពលី ឬ្រកុងពលីចប់្រតឹមេនះេ ង ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




