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ព្បមូលង្រៀបចំង្ោយ     
-ភិក្ខុចន្ទប្បញ្ញោ  អុ៊ឹប ភារណុ        

 
ផ្សាយចេញពីវត្តសុវណ្ណបារមីស្សីធីតារាម ចៅវត្តស្លា កែត្ 

ថ្ងៃវសិ្លខបជូា ១៥ចែីត្ កខ វសិ្លខ ព.ស. ២៥៥៩ 
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ត្បមូលង្រៀបចំង្ោយ     
-ភិក្ខុចន្ទប្បញ្ញោ  អុ៊ឹប ភារណុ       

 
ផ្សាយចេញពីវត្តសុវណ្ណបារមីស្សីធីតារាម ចៅវត្តស្លា កែត្ 

ែំកណ្ថ្មីចបាោះពុមពច ីែទី២ 
ថ្ថ្ៃវសិ្លខបជូា ១៥ចែីត្  



អារមភកថា 

 ព្រះសម្មា សម្ពុទ្ធ គឺជាអគគបុគគលព្បសសើរបំផុតសៅសលើសោក

គ្មា នបុគគលណាម្យួសសា ើនឹងព្រះអងគ ស ើយព្ទ្ង់បានព្ាស់សម្ម្ែង

ថា សសុោ បញុ្ញសស ឧច្ចសោ ការសនសបំុណ្យម្តងនំម្កនូវសសច្កែី

សខុ ។ ដូសច្នះសូម្សាធុសបបុរសព្រះថាា កនុងការបំសរញបុណ្យសៅ

ាម្សទ្ធធ របសខ់ាួនឲ្យបានសរឿយៗ កុំបមី្មនការសធេសព្បម្ ស

ស ើយ ។ សសៀវសៅធម្ស៌ូព្តបូជាគុណ្ព្រះរតនព្ត័យសសងេបសនះ សធេើ

ស ើងកនុងសគ្មលបំណ្ងសព្ម្មបស់ូព្ត សដើម្បីបានជារុទ្ធធ នុសសតិ

រំលឹកសរឿយៗសៅដល់គុណ្របស់ព្រះសម្មា សម្ពុទ្ធ ក៏ដូច្ជាគុណ្

របស់ព្រះធម្៌ និងគុណ្របស់ព្រះសងឃផងម្ដរ ។ សទ្ធះបីសសៀវសៅ

សនះ ម្ិនម្ម្នជាព្រះរុទ្ធដីកា របស់ព្រះអងគទំ្ធងព្សុងក៏សោយ ប មុ្នែ

សោយយល់ស ើញថាអនកព្បារញម្ខារសយើង ជាអនកស្ាៀវឈ្លា សកនុង

ការម្តងនិរនធជាពាកយការយ សពាលសរៀបរាបអ់ំរីគុណ្របស់ព្រះអងគ 

ម្ដលអាច្ឱ្យសយើងអនកអាន អនកសាែ ប់ស ើយ រកករាយព្រះថាា នឹងការ

បំសរញបុណ្យ សទ្ើបខញុពំ្រះករុណាអាាា ភារបានព្បម្ូលយកច្ងព្កង

ោក់កនុងសសៀវសៅសនះ ទ្ុកសព្ម្មប់សពូ្តកនុងអភលិកេតិកាលសផសងៗ

ដូច្ជា ថ្ងៃវសិាខបជូា ម្ម បជូា អាសា ហបជូា ជាសដើម្ ។ 



 ជាចុ្ងសព្កាយ ខញុ ំព្រះករុណាក៏សូម្ខនែីអធាព្ស័យរាល់

កំ ុស្គងទំ្ធងអសម់្ដលសកើតម្មនស ើង សទ្ធះបីសោយសច្តនកែ ី  

អសច្តនកែី សូម្វញិ្ញូរនទំ្ធងឡាយ សម្ាែ រួយម្កតព្ម្ូវចំ្សពាះ

កំ ុស្គងទំ្ធងសនះសោយអនុសព្គ្មះផងចុ្ះ ស ើយខញុ ំព្រះករុណា

សូម្សលើកនូវម្ហាកុសលផលបុណ្យ សោយអំណាច្ថ្នការខិតខំ

ព្បឹងម្ព្បងសធេើសសៀវសៅសនះ ព្បសគនចំ្សពាះព្រះករុណាគុណ្ម្មច ស់   

ព្គប់ៗអងគ និងរូនចំ្សពាះអនកដ៏ម្មនគុណ្ទំ្ធងឡាយរបសខ់ញុពំ្រះ-

ករុណា ម្មនម្មាបិា ព្គូឧបរាោចារយ ព្រម្ទំ្ធងឧទ្ទិសចំ្សពាះ

ររួកញាតិទំ្ធងអស់ ម្ដលបានម្ច្កឋានសៅស ើយសនះ  សដើម្បីបាន

ជាបច្ច័យរស់សៅជាសខុ និងបានជាឧបនិសស័យបានសសព្ម្ច្   

ព្រះនិពាេ នកុំបីកាា យជាបការៈដ៏ថ្ទ្ស ើយ ។ 

   សូម្អនុសម្មទ្ន !!! 

វតែសាា ម្កត,ថ្ងៃអាសា ហបូជា ១៥សកើត ម្ខ អាសាឍ រ.ស.២៥៥៨ 

ខញុ ំព្រះករុណា អាាា ភារ  

ភកិ្ ខុចន្ ទប្បញ្ញោ  អុ៊ឹប ភារណុ 
  



 

អនកមានឧបការៈគុណកនខុការងារធមមទាន 

- សោកព្គូអគគបបសញញ  ម្កវ និសស័យ សៅអធិការវតែសាា ម្កត 

- សោកព្គូបិណ្ឌ ិតចារិសា សៅ មុ្នី ព្គូសូព្តស េ្ងវតែសាា ម្កត 

- ម្មច ស់ព្គូសជាតិធសម្មា  ភាន់ ភា ី (សៅអធិការវតែព្រះរុទ្ធអម្ណ្ែ ត)  

- ម្មច ស់ព្គូសីលរកេសិា ចិ្ន សុីោំុង (ព្គូសូព្តស េ្ងវតែព្រះរុទ្ធអម្ណ្ែ ត) 

- ភិកេុធម្ាសសរា ហាត សារៈ  

- ភិកេុសិរកបាសោ ម្ី ហាង 

- សាម្សណ្រធម្ាសាសរា អុឹប សៅរិន 

- សាម្សណ្រសីលសាសរា ហាត់ សដត 

- សាម្សណ្រកលាសណា យ ត ម្ម ុង 

- សាម្សណ្រភទ្ទបណ្ឌ ិសា ស ឿន រិទ្ធ ី  

- សាម្សណ្រវរបបសញញ  សត៊់ សុមី្  

- សាម្សណ្រសុម្នី លីម្ សុខជា  

- សាម្សណ្របញញ បាសោ សវឿន សីហា  

- សាម្សណ្រសជាតបិាសោ សយឿត ថ្្ោ  

- សាម្សណ្រច្នទរាសម្ម ខុម្ ចាន់រក  

- យុវរន សយឿន ាក់ និសសិតសាកលវិទ្ាល័យសបៀលព្បាយ 

-  វិញ្ញូសម្ណ្ៈវតែសាា ម្កត 

 



មារិការ 
សឈ្លា ះអតថបទ្ ទ្រំរ័ 

បទ្សារភញ្ញ ..................................................................១ 

រតនតែយបូជា ................................................................២ 

រុទ្ធរតនបបណាម្ ............................................................២ 

រុទ្ធរតនបបណាម្ ............................................................២ 

រុទ្ធគុណ្ .......................................................................៣ 

ពាកយសបែជាញ ចិ្តែពាកយខម្មសទ្ធស ...........................................៤ 

ធម្ារតនបបណាម្ ............................................................៥ 

ធម្ាគុណ្ .......................................................................៦ 

ពាកយសបែជាញ ចិ្តែ និងខម្មសទ្ធស ............................................៧ 

សងឃរតនបបណាម្ ..........................................................៨ 

សងឃគុណ្ ....................................................................៨ 

ពាកយសបែជាញ ចិ្តែ និងខម្មសទ្ធស ............................................៩ 

នម្សាា របូរនីយវតថុ ...................................................... ១០ 

នម្សាា រព្រះរតនព្ត័យ .................................................. ១០ 

នម្សាា ររុទ្ធបាទ្ .......................................................... ១២ 

បតែិទ្ធនគ្មថា .............................................................. ១៤ 



បតែិទ្ធនគ្មថា .............................................................. ១៥ 

បតថនគ្មថា ................................................................ ១៦ 

បតែិទ្ធនគ្មថា .............................................................. ១៧ 

ធម្៌ផាយសម្ាែ  ........................................................... ១៨ 

ឯតទ្គគបុគគលបាល ី....................................................... ២១ 

បទ្សលើកទ្ងព់្រះរុទ្ធសាសន .......................................... ២៦ 

បទ្សូព្តោក់ទ្ងព់្រះរុទ្ធសាសន .................................... ២៧ 

រងាវារម្ខារ ............................................................. ២៩ 

បទ្នគររារ................................................................ ៣០ 

ម្ម បុណ្ណ ម្ ី.............................................................. ៣១ 

 វិសាខបុណ្ណម្ ី............................................................. ៣២ 

 វិសាខបុណ្ណម្ ី............................................................. ៣៣ 

អាសា ហបូជា ............................................................. ៣៤ 

សគ្មតម្ព្បវតែិងាី ............................................................ ៣៦ 

សគ្មតម្ព្បវតែ(ិបុរាណ្) ................................................... ៣៩ 

ខញុ ំនឹកព្រះណាស ់........................................................... ៤០ 

ព្រះអងគព្ទ្ង់ព្បសូត...................................................... ៤១ 

ព្រះអងគព្ទ្ង់ព្ាស់ដឹង .................................................. ៤២ 

ព្រះរុទ្ធោក់អាយុសង្ខេ រ-បរិនិពាេ ន ................................... ៤៤ 



បារម្ី ៣០ .................................................................. ៤៦ 

រុទ្ធរយម្ងគល ............................................................ ៤៩ 

រុសទ្ធធ  នគល់ព្រះសពាធិព្រឹកស ........................................... ៥៥ 

ធម្ានិោម្ ៣០ ........................................................... ៥៨ 

របស់ព្រះសម្មា សម្ពុទ្ធព្គប់ៗព្រះអងគ ................................. ៥៨ 

ឧបម្មគុណ្ព្រះរតនថ្ព្ត ២២ ព្បការ .................................. ៦២ 

រុទ្ធកិច្ច ៥ ោ ង .......................................................... ៧០ 

រកាព្រះថ្ព្តបិដក ........................................................ ៧២ 

ការព្កាបថាេ យបងគពំ្រះរុទ្ធសច្តិយ ..................................... ៧៣ 

បណាម្គ្មថា .............................................................. ៧៤ 

សុោភិោច្នគ្មថា ...................................................... ៧៥ 

សសច្កដីព្តិះរិះរបស់នងវិសាោ ....................................... ៧៧ 

គុណ្របស់ទ្ធន ............................................................ ៧៧ 

នម្សាា រព្រះរតនថ្ព្ត ..................................................... ៧៨ 

រាយនម្អនកម្មនសទ្ធធ ចូ្លរួម្ធម្ាទ្ធន ............................. ៧៩ 

  

 

 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  1  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

បទសារភញ្ញ  
១.សូមថ្វា យប្បងគាំព្ពះសមពុទ្ា ព្ប្បខសើរប្បាំផុតកនុងខោកា 
ជាព្រូននមនុសសនិងខទ្ព្តត  ព្ទ្ងព់្ាស់ខទ្សនព្ប្បខៅសតា ។ 
ចងអុលឲ្យខ ើរផាូវកណ្តត ល មាគ៌ព្តកាលអាចកាំចាត ់
ទុ្កេភយ័ចនព្ងឲ្យោា យបាត ់ អាចកាតស់ងារទុ្កេបាន ។ 
២.ស្លសនព្ពះអងគខៅសពានងៃ សតាមាននិសសយ័ពីបុ្បរាណ 
ព្បឹ្បងខរបនព្បឹ្បងស្លត ប្បខ់ចះចាាំបាន កានា់មលាំអានបានកតសុីខ ។ 
ឥតមានសុខណ្តខសើមកតសីៃប្ប ់ ប្បញ្ាប្បព់្តឹមសុខឃ្លា តចាកទុ្កេ 
ាាំងពីខោកខនះតខៅមុខ កតីសុខនឹងមានខព្ព្តះធមស៌ៃប្ប ់។ 
៣.ខុ្ាំសូមប្បងគាំខ ព្ ះព្ពះធម ៌ ព្ពះសងឃប្បវរទ្ធាំងព្រប្បស់ពា 
រមួជានព្តរត័នររួខគរព  ជាមាប្បព់្តជាកន់នខោកា ។ 
ព្ពះរូប្បព្ពះធាតុននព្ពះពុទ្ា វសុិទ្ាាងអងគព្ពះស្លស្លត  
សូមរុណនព្តរត័នជួយ ខខមរា ឲ្យបានសុោតខរបងខៅ ៕ 

 ព្រះរាជនិរនធដោយសដតេចព្រះសង្ឃរាជ ដោតញ្ញា ដោ ជួន ោត 

FFFFFFFF 

HHHH 

[ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
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រតនតតយបូជា 

 ឥមេហិ ទីបធូបាទិសក្កា មេហិ ពុទធំ ធេ ំ សឃំ  ំិបិបាូមិេិ តាបិាទីនំ 

គុណវន្តា នញ្ច  េយ្ហញ្ច  ទីរេ្ាំ ិាថាយ យ្ ហិាយ្ សុាយយ្   

 ខុ្ាំព្ពះករុណ្តសូមបូ្បជាចាំខព្តះនូវព្ពះពុទ្ា ព្ពះធម ៌ ព្ពះសងឃជា 
មាា ស់ ខោយខព្រឿងសកាា រៈទ្ធាំងឡាយ មានខទ្បន និងធូប្បជាខ ើមខនះ 
ខ ើមបខីសចកតីចខព្មើន ខ ើមបជីាព្ប្បខោជន ៍ ខ ើមបខីសចកតសុីខ ល់អនក     
 ម៏ានរុណទ្ធាំងឡាយ មានមាាបិ្បាជាខ ើមផង  ល់ខុ្ាំព្ពះករុណ្ត 
ផង អស់កាលជាអកងាងខៅខោង ។  

ពុទធរតនបបណាម 

 នមត ្សស បគវមា ិេហមា សត សេពុទធសស   ៣ ចប្ប ់។ 

 រកិីរោិនមស្លា រថ្វា យប្បងគាំននខុ្ាំព្ពះករុណ្ត ចូរមាន ល់ព្ពះ ម៏ាន 
ព្ពះភារអងគខនះ ព្ពះអងគជាព្ពះអរហនត ព៏្ប្បខសើរ ព្ទ្ងព់្ាស់ ឹងនូវ 
ខេយយធមទ៌្ធាំងពួង ខោយព្ប្បនព ចាំខព្តះព្ពះអងគ ឥតមានព្រូអាចារយណ្ត 
ព្ប្បខៅព្ពះអងគខ ើយ ។   

ពុទធរតនបបណាម 

 មមិ សននិសិមន្តន  វេមោធិេូមេ តេំ សមសនំ េហ្ឹ វិមាមយ្ោ សមតព -

ធិតគច្ឆិ ិននាញ្ញា មោ មោកុ្ាមត ្ំ បនតេិ ពទុធំ   

 ព្ពះសមាម សមពុទ្ាអងគឯណ្ត ព្ទ្ងរ់ងច់ខព្មើននូវព្ពះអានបាន- 
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សសតិកមមោា ន ខលើរតនប្បលា័ងា ខព្កាមមាប្បខ់ព្តធិព្ពឹកស ព៏្ប្បខសើរបានចាញា េ់ 
នូវមារាធិរាជ ព្ពមទ្ធាំងខសន ខ៏ព្ចើន ខហើយព្ទ្ងព់្ាស់ ឹងនូវ សមាម -
សខមាព ធិញ្ញា ណ មានព្បាជ្ារកទី្ប្បាំផុតគម ន ព្ពះអងគព្ប្បខសើរជាង សតា
ខោក ខុ្ាំព្ពះករុណ្ត សូមព្កាប្បថ្វា យប្បងគាំនូវព្ពះសមាម សមពុទ្ា អងគខនះ 
ខោយខគរព ។    
 

មយ្ ច្ ពុទ្ធធ  ិ្ីា ច្  មយ្ ច្ ពុទ្ធធ  ិន្តគា 

 បច្ចុបបន្តន  ច្ មយ្ ពុទ្ធធ   ិហំ វន្តា េិ សពវទ្ធ   

 ព្ពះសមាម សមពុទ្ាទ្ធាំងឡាយអងគឯណ្ត ក លបានព្ាស់ជាព្ពះ
ពុទ្ានិព្តា នកនាងខៅខហើយកដី ព្ពះសមាម សមពុទ្ាទ្ធាំងឡាយអងគឯណ្ត ក ល
នឹងបានព្ាស់ជាព្ពះពុទ្ាកនុងកាលោងមុខកដ ី ព្ពះសមាម សមពុទ្ាទ្ធាំង- 

ឡាយអងគឯណ្ត  ក លបានព្ាស់ជាព្ពះពុទ្ាកនុងភទ្ទកប្បបខនះកដី  ខុ្ាំព្ពះ-
ករុណ្តសូមព្កាប្បថ្វា យប្បងគាំនូវព្ពះសមាម សមពុទ្ាទ្ធាំងឡាយខនះ ព្រប្ប ់
កាលទ្ធាំងពួង ។   

ពុទធគុណ 

 ឥតិបិ្ប ខស្ល ភរវា អរហាំ ព្ពះ ម៏ានព្ពះភារអងគខនះ ព្ទ្ងព់្ពះ
នមថ្វ  អរហាំ  ខព្ព្តះព្ពះអងគ ៃ្ យចាកសឹកសព្តូវ  ខព្តលរឺ កិខលស 
ព្ពមទ្ធាំងវាសន រឺកាយប្បខោរ និងវចីប្បខោរ សមាម សមពុខទ្ធា  ព្ទ្ង់
ព្ពះនមថ្វ សមាម សមពុខទ្ធា  ខព្ព្តះព្ពះអងគព្ាស់ ឹង នូវខេយយធម៌
ទ្ធាំងពួងខោយព្ប្បនពចាំខព្តះព្ពះអងគ ឥតមានព្រូអាចារយណ្តព្ប្បខៅព្ពះ-
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អងគខ ើយ វជិាា ចរណសមបខនន  ព្ទ្ងព់្ពះនមថ្វ វជិាា ចរណសមបខនន  
ខព្ព្តះព្ពះអងគប្បរបូិ្បណ៌ខោយវជិាា  ៣ និងវជិាា  ៨ និង ចរណៈ ១៥         
សុរខា ព្ទ្ងព់្ពះនមថ្វ សុរខា ខព្ព្តះព្ពះអងគមាន  ាំខណើ រលអោង
ខៅកានសុ់នទរស្លា ន រឺអមតមោនិព្តា ន ខោកវទូិ្ ព្ទ្ង ់ ព្ពះនមថ្វ 
ខោកវទូិ្ ខព្ព្តះព្ពះអងគព្ជាប្បចាស់នូវនព្តខោក អនុតតខរា ព្ទ្ងព់្ពះនម
ថ្វ អនុតតខរា ខព្ព្តះព្ពះអងគព្ប្បខសើរខោយសីោទិ្រុណរកប្បុរគលណ្ត
មយួខសមើគម ន បុ្បរសិទ្មមស្លរងិ ព្ទ្ងព់្ពះនមថ្វ បុ្បរសិទ្មមស្លរងិ ខព្ព្តះ
ព្ពះអងគជាអនកទូ្នម ននូវបុ្បរសក លមាន ឧប្បនិសសយ័រួរនឹងទូ្នម នបាន 
សាា  ខទ្វមនុសានាំ ព្ទ្ងព់្ពះនមថ្វ សាា  ខទ្វមនុសានាំ ខព្ព្តះព្ពះអងគ
ជាស្លស្លត ចារយននខទ្វា និងមនុសស ទ្ធាំងឡាយ ពុខទ្ធា  ព្ទ្ងព់្ពះនមថ្វ 
ពុខទ្ធា  ខព្ព្តះព្ពះអងគព្ាស់ ឹងនូវ ចតុរារយិសចាខហើយញុាំងអនក នទ្ឲ្យ
ព្ាស់ ឹងផង ភរវា ព្ទ្ងព់្ពះនម ថ្វ ភរវា ខព្ព្តះព្ពះអងគមាន ាំខណើ រ
ខៅកានន់ព្តភពោា កខ់ចាលខហើយ រឺថ្វ ព្ពះអងគមនិព្ត ប្បខ់កើតខទ្បត
ខ ើយ ។   

ពាក្យប្បតជាា ចិតតពាក្យខមាប្ោស 

នតាិ ខម សរណាំ  អញ្ា ាំ វតាុ នទ្ជាទី្ពឹង ទី្រឭកននខុ្ាំព្ពះករុណ្ត 
មនិមានខ ើយ ពុខទ្ធា  ខម សរណាំ  វរ ាំ មានកតព្ពះពុទ្ាជាមាា ស់ ជាទី្ពឹង   
ទី្រឭក ព៏្ប្បខសើររប្បស់ខុ្ាំព្ពះករុណ្ត ឯខតន សចាវខជាន ខោតុ ខម ជយម-

ងគលាំ សូមសិរសួីសតីជយមងគលចូរមាន ល់ខុ្ាំព្ពះករុណ្តខោយកិរោិ
ខព្តលនូវព្តកយសចាៈខនះ ។ឧតតមខងគន វខនទហាំ បាទ្ប្បាំសុាំ វរុតតមាំ ខុ្ាំព្ពះ-
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ករុណ្តសូមថ្វា យ ប្បងគាំនូវលអងធូលីព្ពះបាទ្ ននព្ពះសមាម សមពុទ្ា ព៏្ប្បខសើរ
ខពងខ់ពស់     ខោយ អវយវៈ ឧ៏តតម រឺតបូង ពុខទ្ា ខោ ខលិខា ខទ្ធខស្ល 
ខទ្ធសឯណ្ត ក លខុ្ាំព្ពះករុណ្តខធាើឲ្យភាា ាំងភាា តខ់ហើយកនុងព្ពះពុទ្ាជា
មាា ស់ ពុខទ្ធា  ខមតុ តាំ មមាំ សូមព្ពះពុទ្ាជាមាា ស់អតនូ់វខទ្ធសខនះ ល់ខុ្ាំ
ព្ពះករុណ្ត ។   

ធមមរតនបបណាម 

ិដ្ឋឃំគ ិក្កេិយ្បមោ ាន្តនំ មតកខបបមវសាយ្ ឧា ូ ច្ េមគគ  ធមត  ិយ្ំ         

សនាិកមោ បណីមា និយ្ោនិមក្ក ្ំ បនតេិ ធេ ំ   

ព្ពះសទ្ាមមឯណ្ត ជាធមព៌្ប្បកប្បខោយអងគ ៨ ព្ប្បការ ជារនាង ាំខណើ រនន 
ព្ពះអរយិបុ្បរគលជាមាា ស់ ជាផាូវ ព៏្តងក់នុងកិរោិញុាំងជនក លព្បាថ្វន នូវ 
ព្ពះនិព្តា ន ឲ្យចូលខៅកានព់្ពះនិព្តា នបាន ព្ពះធមខ៌នះជាធមខ៌ធាើឲ្យ 
ព្តជាក ់រមាៃ ប្បប់្បងនូ់វខភាើងទុ្កេខភាើងកិខលស ជាធម ៌ឧ៏តតម ជារុណ ញុាំង
សតាឲ្យខចេចាកសងារទុ្កេ ខុ្ាំព្ពះករុណ្ត សូមព្កាប្បថ្វា យប្បងគាំ នូវព្ពះ
សទ្ាមមខនះ ខោយខគរព ។ 

មយ្ ច្ ធត  ិ្ីា ច្  មយ្ ច្ ធត  ិន្តគា 

 បច្ចុបបន្តន  ច្ មយ្ ធត   ិហំ វន្តា េិ សពវទ្ធ   

ព្ពះធមទ៌្ធាំងឡាយឯណ្ត ក លជាធមរ៌ប្បស់ព្ពះសមាម សមពុទ្ាក ល 
និព្តា នកនាងខៅខហើយកតី ព្ពះធមទ៌្ធាំងឡាយឯណ្ត ក លជាធមរ៌ប្បស់ 
ព្ពះសមាម សមពុទ្ា នឹងមានមកកនុងកាលោងមុខកតី ព្ពះធមទ៌្ធាំងឡាយ 
ឯណ្ត ក លជាធមរ៌ប្បស់ព្ពះសមាម សមពុទ្ាព្ទ្ងព់្ប្បតិស្លា នទុ្កកនុងកាល 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  6  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

សពានងៃខនះកតី ខុ្ាំព្ពះករុណ្តសូមព្កាប្បថ្វា យប្បងគាំ នូវព្ពះធមទ៌្ធាំងឡាយ 
ខនះ ព្រប្បក់ាលទ្ធាំងពួង ។  

ធមមគុណ 

 ស្លា កាេ ខា ភរវា ធខមាម  ព្ពះប្បរយិតតិធម ៌រឺព្ពះនព្តបិ្ប ក ជាធម៌
រឺព្ពះ ម៏ានព្ពះភារព្ទ្ងព់្ាស់សកមតងខហើយខោយលអ (ធខមាម  ព្ពះនពា-
ខោកុតតរធមម៌ាន ៩ ព្ប្បការរឺ មរគ ៤ ផល ៤ និព្តា ន ១ ) សនទ ិាខិកា ជា
ធមរឺ៌ព្ពះអរយិបុ្បរគលទ្ធាំងពួង  ឹងពិតខ ើេពិត ខោយប្បចាខវកេណ- 
ញ្ញា ណ រឺថ្វ នឹងបាន ឹងខោយស្លត ប្ប ់ខោយខជឿបុ្បរគល នទ្ ខនះៗកខ៏ទ្ 
រឺខ ើេចាស់ខោយខាួនឯង អកាលិខកា ជាធមឲ៌្យនូវផល មនិរងច់ាាំ
កាល រឺថ្វ កាលខប្បើព្ពះអរយិមរគខកើតខ ើងខហើយ ព្ពះអរយិផល កខ៏កើត
កនុងលាំោប្បគ់ន  មនិបានយតឺយូរខ ើយ ឯហបិ្បសសខិកា ជាធមរ៌រួ ល់      

ឯហិប្បសសវធីិ រឺថ្វ ខប្បើព្ពះអរយិបុ្បរគលក លបានសខព្មច មរគផលខហើយ 
ករួ៏រនឹងខៅបុ្បរគល នទ្ ឲ្យចូលមកខមើលបាន ឱប្បនយខិកា ជាធមរឺ៌ 

ព្ពះអរយិបុ្បរគលរប្បបបី្បខអោអ នចូលមកទុ្កកនុងខាួនខោយអាំណ្តចននភាវន   
ប្បចាតតាំ ខវទិ្តខព្តា  វញិ្ាូ ហ ិ ជាធមរឺ៌អនកព្បាជ្ ទ្ធាំងឡាយ មានឧរឃ ិតញ្ាូ
បុ្បរគលជាខ ើម រប្បប ឹីង រប្បបខី ើេចាស់ កនុងចិតតននខាួន ។ 

ពាក្យប្បតជាា ចិតត និងខមាប្ោស 

 នតាិ ខម សរណាំ  អញ្ា ាំ វតាុ នទ្ជាទី្ពឹង ទី្រឭកននខុ្ាំព្ពះករុណ្តមនិ 
មានខ ើយ ធខមាម  ខម សរណាំ  វរ ាំ មានកតព្ពះធមជ៌ាមាា ស់ ជាទី្ពឹងទី្រឭក 
 ព៏្ប្បខសើររប្បស់ខុ្ាំព្ពះករុណ្ត ឯខតន សចាវខជាន ខោតុ ខម ជយម-ងគលាំ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  7  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

សូមសិរសួីសតីជយមងគល ចូរមាន ល់ខុ្ាំព្ពះករុណ្តខោយកិរោិខព្តល 
នូវព្តកយសចាៈខនះ ឧតតមខងគន វខនទហាំ ធមមញ្ា  ទុ្វធិាំ វរ ាំ ខុ្ាំព្ពះករុណ្តសូម 
ថ្វា យប្បងគាំនូវព្ពះធម ៌ព៏្ប្បខសើរមាន ២ ព្ប្បការរឺ ព្ពះប្បរយិតតិធម ៌ និងព្ពះ 
នពាខោកុតតរធមខ៌ោយអវយវៈ ឧ៏តតមរឺតបូង ធខមម ខោ  ខលិខា 
ខទ្ធខស្ល ខទ្ធសឯណ្តក លខុ្ាំព្ពះករុណ្តខធាើឲ្យភាា ាំងភាា តខ់ហើយ កនុងព្ពះ 
ធមជ៌ាមាា ស់ ធខមាម  ខមតុ តាំ មមាំ សូមព្ពះធមជ៌ាមាា ស់អតនូ់វខទ្ធសខនះ 
 ល់ខុ្ាំព្ពះករុណ្ត ។  

សងឃរតនបបណាម 

សមឃំោ វិសុមទ្ធធ  វេទកខិមណមយ្ោ សនាិន្រនាិមមិ សពវេេបបហីមន្ត       

គុមណហិមនមកហិ សេិទធិបមាា  ិន្តសមោ ្ំ បនតេិ សឃំ  ំ  

 ព្ពះអរយិសងឃឯណ្ត  ប៏្បរសុិទ្ាវខិសស ជាទ្កេិខណយយបុ្បរគល   
 ព៏្ប្បខសើរ មានឥន្រនទិយរមាៃ ប្បខ់ហើយ មានមនទលិរឺរាគទិ្កាិខលសទ្ធាំងពួង 
ប្បនាតប់្បងខ់ហើយ ជាព្ពះសងឃ ល់ខហើយ នូវកិរោិសខព្មចខោយ 
រុណទ្ធាំងឡាយ ខ៏ព្ចើន ជាព្ពះសងឃមានអាសវធមម៌និមាន រឺថ្វជា 
ព្ពះខីណ្តព្សព ខុ្ាំព្ពះករុណ្តសូមព្កាប្បថ្វា យប្បងគាំនូវព្ពះអរយិសងឃ 
ខនះ ខោយខគរព ។ 

មយ្ ច្ សឃំោ ិ្ីា ច្  មយ្ ច្ សឃំោ ិន្តគា 

បច្ចុបបន្តន  ច្ មយ្ សឃំោ   ិហំ វន្តា េិ សពវទ្ធ   

ព្ពះសងឃទ្ធាំងឡាយឯណ្ត ក លជាព្ពះសងឃបានសខព្មចមរគ និង 
ផលកនាងខៅខហើយកត ី ព្ពះសងឃទ្ធាំងឡាយឯណ្តក លជាព្ពះសងឃ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  8  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

នឹងបានសខព្មចមរគ និងផលកនុងកាលោងមុខកតី ព្ពះសងឃទ្ធាំង ឡាយ
ឯណ្ត ក លជាព្ពះសងឃបានសខព្មចមរគ និងផលកនុង កាលជាប្បចាុប្បបនន
ខនះកតី ខុ្ាំព្ពះករុណ្តសូមព្កាប្បថ្វា យប្បងគាំនូវព្ពះសងឃ ទ្ធាំងឡាយខនះ
ព្រប្បក់ាលទ្ធាំងពួង ។   

សងឃគុណ 

 សុប្ប ិប្បខនន  ភរវខា ស្លវកសខងោ ព្ពះសងឃជាស្លវក័នន ព្ពះ
 ម៏ានព្ពះភារ ខោកព្ប្បតិប្បតតខិហើយខោយព្ប្បនព រឺព្ប្បតិប្បតតិាមរនាង
ព្ពះនពាខោកុតតរធម ៌ ឧជុប្ប ិប្បខនន  ភរវខា ស្លវកសខងោ  ព្ពះ-សងឃ
ជាស្លវក័ននព្ពះ ម៏ានព្ពះភារ   ខោកព្ប្បតិប្បតតិខោយព្តង ់រឺ ព្ប្បតិប្បតតិ
ជាមជឈមិប្បប ិប្បទ្ធ ញយប្ប ិប្បខនន  ភរវខា ស្លវកសខងោ  ព្ពះសងឃជា
ស្លវក័ននព្ពះ ម៏ានព្ពះភារ ខោកព្ប្បតិប្បតតិខ ើមបពី្ាស់  ឹងនូវព្ពះ
និព្តា ន ជាស្លា នខកសមផុតចាកទុ្កេទ្ធាំងពួង ស្លមចិីប្ប ិប្បខនន   ភរវខា 
ស្លវកសខងោ ព្ពះសងឃជាស្លវក័ននព្ពះ ម៏ានព្ពះភារ ខោកព្ប្បតិប្បតតិ
 ស៏មរួរ ល់ស្លមចិីកមម រឺព្ប្បតិប្បតតិរួរ ល់សីល សមាធិ ប្បញ្ញា  យទិ្ទ្ាំ 
ចាត រ ិបុ្បរសិយុគនិ ព្ពះសងឃឯណ្តខប្បើរាប្បជ់ារូននបុ្បរស ទ្ធាំងឡាយមាន 
៤រូ រឺ ព្ពះសងឃក លបានសខព្មចនូវខស្លាប្បតតិមរគ និងខស្លាប្បតតិ
ផល ជារូ១ សកទ្ធគមមិរគ និងសកទ្ធគមផិល ជារូ១ អនគមមិរគ 
និងអនគមផិល ជារូ១ អរហតតមរគ និងអរហតតផល ជារូ១ អ ា បុ្បរសិ
ប្បុរគោ ខប្បើរាប្បខ់របងជាបុ្បរសបុ្បរគលមាន ៨ រឺ ព្ពះសងឃ ក លបាន
សខព្មចនូវខស្លាប្បតតិមរគ១ ខស្លាប្បតតិផល១ សកទ្ធគម-ិមរគ១ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  9  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

សកទ្ធគមផិល១ អនគមមិរគ១ អនគមផិល១ អរហតតមរគ១ 
អរហតតផល១ ឯស ភរវខា ស្លវកសខងោ ព្ពះសងឃទ្ធាំងខនះ ជា 
សងឃស្លវក័ននព្ពះ ម៏ានព្ពះភារ អាហុខនខយោ ខោករួរទ្ទ្ួលនូវ 
ចតុប្បបចាយ័ ក លបុ្បរគលឧទ្ទិសចាំខព្តះអនកមានសីលខហើយនាំមកអាំពី 
ចមាៃ យប្បខអោអ នចូលមកប្បូជា បាហុខនខយោ ខោករួរទ្ទួ្លនូវ អារនតុក
ទ្ធន រឺទ្ធន ក លបុ្បរគលាកក់តងខ ើមបញីតិ និងមពិ្ត ក លមកអាំពី
ទិ្សខផសងៗ ខហើយប្បខអោអ នចូលមកបូ្បជា ទ្កេខិណខយោ ខោកររួទ្ទ្ួល
នូវទ្ធន ក លបុ្បរគលខជឿនូវកមម និងផលននកមមខហើយ បូ្បជា អញ្ាលិ
ករណីខោ ខោករួរ ល់អញ្ា លិកមម ក លសតាខោក រប្បបខីធាើ អនុតតរ ាំ 
ប្បញុ្ា ខកេតតាំ ខោកសស ខោកជាបុ្បញ្ា ខកេតត រឺជាទី្ ុះខ ើងននពូជ រឺបុ្បណយ
ននសតាខោក រកខខតត នទ្នព្កកលង ជាងគម ន ។  

ពាក្យប្បតជាា ចិតត និងខមាប្ោស 

 នតាិ ខម សរណាំ  អញ្ា ាំ វតាុ នទ្ជាទី្ពឹងទី្រឭកននខុ្ាំព្ពះករុណ្ត មនិ
មានខ ើយ សខងោ ខម សរណាំ  វរ ាំ មានកតព្ពះសងឃជាមាា ស់ជាទី្ពឹង ទី្
រឭក ព៏្ប្បខសើររប្បស់ខុ្ាំព្ពះករុណ្ត ឯខតន សចាវខជាន ខោតុ ខម ជយ-ម
ងគលាំ សូមសិរសួីសតីជយមងគលចូរមាន ល់ខុ្ាំព្ពះករុណ្ត ខោយ កិរោិ
ខព្តលនូវព្តកយសចាៈខនះ ។ 
 ឧតតមខងគន វខនទហាំ សងឃញ្ា  ទុ្វខិធាតតមាំ ខុ្ាំព្ពះកុរណ្តសូម 
ថ្វា យប្បងគាំនូវព្ពះសងឃ ព៏្ប្បខសើរមានពីរព្ប្បការរឺ សមមតិសងឃ និងអរយិ- 
សងឃខោយអវយវៈ ឧ៏តតមរឺតបូង សខងឃ ខោ ខលិខា ខទ្ធខស្ល 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  10  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

ខទ្ធសឯណ្ត ក លខុ្ាំព្ពះករុណ្តខធាើឲ្យភាា ាំងភាា តខ់ហើយកនុងព្ពះសងឃ ជា
មាា ស់ សខងោ ខមតុ តាំ មមាំ សូមព្ពះសងឃជាមាា ស់អតនូ់វខទ្ធស ខនះ
 ល់ខុ្ាំព្ពះករុណ្ត ។   

នមសាា របូជនីយវតថុ 
  វន្តា េិ មច្តិយំ្ សពវំ   សពវដ្ឋឋ មនសុ បតិដ្ឋិ្ ំ

សាេី េិកត្ុេពមោធឹ   ពុទធេូបំ សកេំ សទ្ធ   

 ខុ្ាំសូមថ្វា យប្បងគាំ   ខ ព្ ះព្ពះប្បរមខចតិយ 
 ព្ពមទ្ធាំងព្ពះស្លរ-ី  រកិធាតុននព្ពះពុទ្ា ។ 
 និងមោខព្តធិព្ពឹកស   ក លរួរនឹកខោយលាំអុត 
 លាំឱនចិតតប្បរសុិទ្ា   ខលើកកមបងអ់ញ្ា លី ។ 
 និងព្ពះពុទ្ារូប្ប    តាំណ្តងអងគព្ពះមុនី 
 ក លសាិតខៅព្រប្បទី់្  ឋានននខនះទ្ធាំងអស់។ 
 ខោយខតជះននរុណ  ព្ពះមានបុ្បណយព្ប្បខសើរខពស់ 
 ក លកតងកតរ ាំលស់   រ ាំខោះទុ្កេភយ័អនតរាយ  ។ 
 សូមឲ្យខុ្ាំបានសុខ  ឃ្លា តចាកទុ្កេផងទ្ធាំងឡាយ 
 សព្តូវខទ្ធះជិត ៃ្ យ  សូមឲ្យកាា យមកជាមពិ្ត ។ 
 សូមទ្ធនព់្ពះអរ-ិ   យខមព្តីនងាវសិិ ា 
 សូមបានខ ើេធមពិ៌ត   សម ូចចិតតព្បាថ្វន ខោង ៕ 

នមសាា រព្ពះរតនព្ត័យ 

មមិ កបបមក្កដ្ីហិប ិិបបមេយ្យំ ក្កេំ កមោមន្តា  ិតិទុកាោន ិមេទំ គមា 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  11  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

មោកហិាយ្ ន្តមោ នមត េពក្កេុណិកសស ្សស   

ព្ពះពុទ្ាជាទី្ពឹង   ជាពាំនឹងសពាសាត   
ព្ពះអងគកាលព្បាថ្វន   ខធាើកស្លង អស់កាលយូរ ។  
រាប្បខ់ោយខកា ិកប្បា   ខព្ចើនរណនហួសរិតរូរ  
បានព្ាស់ជាសពាញ្ាូ    ព្ាស់ជាព្រូខលើភពឋាន ។  
ខធាើកមមជាកព្ម    សតតនិករព្ាប្បពុ់ាំបាន  
ខាកោ៉ា កលាំបាកព្បាណ   ខព្ព្តះព្ប្បខោជន ៍ល់សពាសតា។  
ខុ្ាំសូមឱនសិរស្ល   ចិតតព្បាថ្វន ប្បងគាំថ្វា ត ់ 
ព្ពះពុទ្ាករុណ្តសតា   ខនះជាទី្ពឹងសពាកាល ។ 
ិសេពុធំ ពទុធនិមសវិ្ំ យំ្ បោបវំ គច្ឆតិ ាីវមោមក្ក  នមត  ិវិជ្ជា

ទិកិាមេសជ្ជេំ វិទធំសិមន្ត ធេ វេសស ្សស   

សតាកតងខកើតស្លា ប្បប់្បង ់  ខព្ព្តះចាំណងកមមជាខគល  
ឲ្យវលិវល់អខនទ ល   កនុងភពតូច និងភពធាំ ។  
ខហតុកតមនិ ឹងធម ៌  ជាមាា ស់លអស្លអ តសុខុម  
ព្ពះពុទ្ាកតងខសពសម   ចិតតខុ្ាំសូមនមស្លា រ ។  
នូវធមព៌្ប្បនពពិត   វខិសសសុទ្ាខនះឯងណ្ត   
កាតប់្បងអ់វជិាា      រឺប្បណ្តត េកិខលសខហើយ ។ 
គុមណហិ មមិ សីេសតធិបញ្ញា វិេុ្ាញិ្ញា ណបបបុ្ីហិ យុ្មាា          

មេ្ាញ្ាន្តនំ កុសេ្ថាយិក្កនំ ្េេិយ្សឃំ  ំសិេសា នតេិ   

ព្ពះសងឃអងគស្លវក័   មានសាំវរៈសទ្ធា ព្ទ្ង ់ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  12  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

កប្បខោយរុណសីលព្តង ់ និងសមាធិប្បញ្ញា   
និងវមុិតិតញ្ញា ណ   កិខលសគម នកនុងអាាម   
ជាប្បុញ្ា ខកេាត     ជនព្តូវការជាកុសល  
ខុ្ាំសូមឱនសិរសី    ល់ព្ពះអរយិបុ្បរគល  
ជាប្បុព្តព្ពះទ្សពល   ជាមងគល ល់សពាសតា ។ 
ឥមច្ចវេច្ចនានេសសមនយ្យំ នេសសតមន្ត េ្ន្ាយំ្ យំ្ បុញ្ញា បិសនាំ    

វិបុេំ ិេ្ថាយំ ្សានុភាមវន ហ្នាោមមិ   

 ខុ្ាំសូមនមស្លា រ    ខលើកហាា ឱនសិរសី 
 ប្បងគាំរុណទ្ធាំងបី្ប   ខពស់ខលើសលប្បន់ព្តខោកា។ 
 សូមប្បុណយកងកុសល  ឲ្យបាន ល់ខយើងខុ្ាំណ្ត 
 ខពេខព្តរខសមើធារា    ូចជលស្លធាំទូ្ោយ ។ 
 សូមឲ្យកមាា តប់្បង ់  អពមងគលទ្ធាំងឡាយ   

ឲ្យខជបសខចេចាក ៃ្ យ កតីអនតរាយកុាំបី្បមាន។  
ខោយកមាា ាំងអានុភាព  ប្បុញ្ាោភជាព្ប្បធាន   

កងបុ្បញ្ារាសីមាន  សូមបានកានតកុាំមានខមាះ។ 
ខោយរុណនមស្លា រ   នព្តរតនព្ប្បខសើរខពស់  

សូមអានិសងសខនះ   ោក ់ល់ឋាននិព្តា នខោង ។ 
នមសាា រពុទធបាទ 

វន្តា េ ិពុទធ ំបវបាេតិណណ ំ តិមោកមក្ុ ំតិបមវកន្តថ ំមមិ    មោកមសមដ្ឋឋ   

សកេំ កិមេសំ មេាវ ន មោមធសិ ានំ ិននា ំ  



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  13  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

ព្ពះសមាម សមពុទ្ាឯណ្ត ព្ពះអងគព្ប្បខសើរកនុងខោក ព្ទ្ងក់ាតប់្បង់
នូវកិខលសទ្ធាំងអស់បានខហើយ ញុាំងជនជាអននតឲ្យព្ាស់ ឹងខហើយ ខុ្ាំ
សូមព្កាប្បថ្វា យប្បងគាំនូវព្ពះសមាម សមពុទ្ាខនះ ព្ពះអងគឆ្ាងផុតអាំពីព្ចាាំង នន
ភពខហើយ ព្ពះអងគជាទ្ងជ់យ័នននព្តខោក មានកតព្ពះអងគមយួជាទី្ 
ពឹងនន សពាសតាកនុងនព្តភព ។

យ្ំ នេ ទ្ធយ្ នទិមិ បេុិមន ច្ ្មីេ យ្ំ សច្ចពនធគិេិមក សេុន្ត ច្ េមគគ យ្ំ   

្ ថ្ាយ មមិនកបមុេ េុនមិន្ត ច្ បាទ ំ្ំ បាទេញ្ានេហំ សេិសា នតេ ិ  

ស្លន មព្ពះបាទ្ឯណ្ត (ក លព្ពះសមពុទ្ាព្ទ្ងព់្ប្បតិស្លា នទុ្ក) ខលើ
ផនូរខាច ់ ខទ្បប្បខឆ្នរននសទឹងខ ម្ ះនមមទ្ធ ស្លន មព្ពះបាទ្ឯណ្ត (ក លព្ពះ
សមពុទ្ា ព្ទ្ងព់្ប្បតិស្លា នទុ្ក) ខលើភនាំសចាពនា និងខលើភនាំសុមនកូ  ស្លន ម
ព្ពះបាទ្ ឯណ្ត (ក លព្ពះសមពុទ្ាព្ទ្ងព់្ប្បតិស្លា នទុ្ក) កនុងខោនកបុ្បរ ី ខុ្ាំ
សូម ព្កាប្បថ្វា យប្បងគាំខោយតបូង ចាំខព្តះខៅព្ពះបាទ្ និងស្លន មព្ពះបាទ្
ទ្ធាំង អស់ខនះ ននព្ពះសកយមុនី ។ 

សុវណណតេិមក សុវណណបពវម្ សេុនកូមដ្ មមិនកបុមេ នេ ទ្ធយ្ នទិមិ 

បញ្ច  បាទវេំ ឋានំ ិហំ វន្តា េិ ទូេមា   

ខុ្ាំសូមនមស្លា រអាំពីចមាៃ យ នូវស្លា នក លមានព្ពះបាទ្ ព៏្ប្បខសើរ 
៥ កកនាងរឺ ស្លា នខលើភនាំសុវណណ មាលិក១ ខលើភនាំសុវណណ ប្បពត៌១ ខលើភនាំ    
សុមនកូ ១ កនុងខោនកបុ្បរ១ី កកបរសទឹងនមមទ្ធ១ ។ 

 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  14  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

បតតិោនគាថា 

(សូព្តសព្មាប្បក់ចកចាំកណកប្បុណយ) 
 ោ ខទ្វា សនត ិ វោិរវាសិនី ងូខប្ប  ខរ ខព្តធិ ខរ តហ ឹតហ ឹ
ខទ្វាទ្ធាំងឡាយឯណ្ត មានព្ប្បព្កតីខៅកនុងទី្វតត ជាទី្ខៅននសងឃ ពា  ៏
ខខឿនព្ពះសងូប្ប ពា ខ៏ខឿនព្ពះខព្តធិព្ពឹកសកនុងទី្ខនះៗ ា ធមមទ្ធខនន  
ភវនតុ បូ្បជិា ខទ្វាទ្ធាំងឡាយខនះ ជាបុ្បរគលរឺខយើងទ្ធាំងឡាយបូ្បជា 
ខហើយខោយធមមទ្ធន ខស្លតា ឹ កខរាខនតធ វោិរមណ ខល ចូរខធាើនូវសួសដី 
កនុងមណ លននវតតជាទី្ខៅននសងឃខនះ ខងរា ច មជា នវកា ច ភកិេខវា 
ភកិេុទ្ធាំងឡាយជាខងរៈកដ ី ជាកណ្តដ លកដី ខទ្ើប្បនឹងប្បសួងមីកដី ស្លរាមកិា 
ទ្ធនប្បតី ឧបាសកា ឧបាសក និងឧបាសិកាទ្ធាំងឡាយ ក លជាមាា ស់ 
ននទ្ធន ព្ពមទ្ធាំងអារាមកិជន រឺខញមវតតកដ ីគមា ច ខទ្ស្ល និរមា ច 
ឥសសរា   ជនទ្ធាំងឡាយក លជាអនកព្សុកកដ ី ជាអនកព្ប្បខទ្សកដ ី  ជាអនក 
និរមកដី ក លជាឥសសរៈជាធាំកដី សប្បាណភូា សុខិា ភវនតុ  ខត សតា
ទ្ធាំងឡាយខនះ ចូរឲ្យបាននូវខសចកដីសុខ ជោពុជា ខយបិ្ប ច អណ -ស
មភវា សាំខសទ្ជាា អងខវាប្បបាតិកា មយួវេិខទ្បត សតាទ្ធាំងឡាយឯណ្ត
ក លជាជោពុជៈកាំខណើ តកដី ក លជាអណ ជៈ កាំខណើ តកដី ក លជាសាំ
ខសទ្ជៈកាំខណើ តកដី ក លជាឱប្បបាតិកៈកាំខណើ តកដី  និយោនិកាំ ធមមវរ ាំ ប្ប ិ
ចា ខត សខពាបិ្ប ទុ្កេសស កខរានដុ សាំខយាំ សតាទ្ធាំងឡាយទ្ធាំងអស់ខនះ 
កាលខប្បើបានអាព្ស័យនូវធម ៌ព៏្ប្បខសើរ ជានិយោនិកធមខ៌ហើយ ចូរខធាើនូវ
ធមជ៌ាខព្រឿងអស់ខៅននទុ្កេចុះ ឋាតុ ចិរ ាំ សតាំ ធខមាម  សូមឲ្យធមរ៌ប្បស់



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  15  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

សប្បបុរសទ្ធាំងឡាយសាិតខៅអស់កាល យូរអកងាងខៅ ធមមធរា ច ប្បរុគោ 
បុ្បរគលអនកព្ទ្ព្ទ្ងនូ់វធមទ៌្ធាំងឡាយ ចូរសាិតខៅអស់កាលយូរអកងាងខៅ 
សខងោ ខោតុ សមខគគ  វ សូម ព្ពះសងឃព្ពមខព្ពៀងគន  អាា យ ច ហាិ
យ ច ខ ើមបខីសចកដីចខព្មើនផង ខ ើមបខីសចកដសីខព្មចផលព្ប្បខោជនផ៍ង 
អខមេ រកេតុ សទ្ាខមាម  សខពាបិ្ប ធមមចារខិន សូមព្ពះសទ្ាមមរកានូវខយើង
ទ្ធាំងឡាយ សូមរកានូវអនក ក លព្ប្បព្ពឹតតធមទ៌្ធាំងឡាយទ្ធាំងអស់ផង 
វុឌ្ឍ ឹ សមាបុ្បខណយោម ធមាម រយិប្បបខវទិ្ខត សូមឲ្យខយើងទ្ធាំងឡាយ 
បាន ល់នូវខសចកដីចខព្មើន កនុងធមក៌ លព្ពះអរយិៈទ្ធាំង- ឡាយ
ខោកសកមដងខហើយ ។ 

បតតិោនគាថា 

(សូព្តសព្មាប្បក់ចកចាំកណកប្បុណយ) 
 ឥមនិ បុ្បញ្ាកខមមន ខោយប្បុញ្ាកមមខនះ ឧប្បជាោ រុណុតតរា 
ឧប្បជាយទ៍្ធាំងឡាយមានរុណ ខ៏ពងខ់ពស់កដី អាចរយូិប្បការា ច អាចារយ 
ទ្ធាំងឡាយ មានឧប្បការៈកដី មាាបិ្បា បិ្បោ មមាំ មាាបិ្បាជាទី្ 
ព្សឡាេ់ននខុ្ាំកដ ី សុរខិោ ចនទមិា រាជា ព្ពះអាទិ្តយ ព្ពះចនទ និង ព្ពះ-
រាជាកដី រុណវនដ  នរាបិ្ប ច មយួវេិខទ្បត ជនទ្ធាំងឡាយក លជា អនក
មានរុណកដី ព្ពោម  មារា ច ឥន្រនទ  ច ពួកព្ពហមកដី មារកដ ី ព្ពះឥន្រនទ 
ទ្ធាំងឡាយកដី ខោកបាោ ច ខទ្វា ខទ្វាទ្ធាំងឡាយជាអនករកានូវ 
ខោកកដី យខមា មាិត  មនុសា ច យមរាជកដ ីពួកមនុសសជាទី្រាប្បអ់ាន គន
កដី មជឈាត  ខវរកិាបិ្ប ច មយួវេិខទ្បត សតាទ្ធាំងឡាយក លមានចិតត ជា



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  16  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

ឧខប្បកាេ កដី មានខពបរនឹងគន កដី សខពា សាត  សុខី ខោនដុ  សពាសតា 
ទ្ធាំងឡាយ ចូរឲ្យបាននូវខសចកដសុីខ បុ្បញ្ញា និ ប្បកានិ ខម ប្បុណយ 
ទ្ធាំងឡាយក លខុ្ាំបានខធាើខហើយ សុខញ្ា  តិវធិាំ ខទ្នតុ សូមឲ្យបាននូវ 
ខសចកដីសុខទ្ធាំង ៣ ព្ប្បការ (រឺសុខកនុងមនុសស ខទ្វា និងព្ពះនិព្តា ន)  
ខិប្បបាំ បាខប្បង ខវាមតាំ អនកទ្ធាំងឡាយចូរ ល់នូវព្ពះនិព្តា ន ខ ម្ ះអមតៈ 
ខោយ្ប្បរ់សួរានទ់្ធនចិ់តត ។ 

បតថនាគាថា 

(សូព្តសព្មាប្បា់ាំងខសចកតីព្បាថ្វន ) 
 ឥមនិ បុ្បញ្ាកខមមន ខោយប្បុញ្ាកមមខនះផង ឥមនិ ឧទ្ទិខសន ច 
ខោយព្តកយឧទ្ទសិខនះផង ខិប្បាហាំ សុលាខភ ខចវ តណេុ ប្បាទ្ធនខឆ្ទ្នាំ ខុ្ាំ
រប្បបបីានខោយអោយនូវការចាញដ ចត់ណ្តេ  និងឧបាទ្ធនខោយ្ប្បរ់សួ- រាន ់
ខយ សនដ ខន ហនី ធមាម  ធមទ៌្ធាំងឡាយណ្តក លខថ្វកទ្ធប្ប មានកនុង
សនដ ន (ននខុ្ាំ) ោវ និព្តា នខា មមាំ នសសនដុ សពាទ្ធខយវ ធមខ៌ថ្វកទ្ធប្ប 
ទ្ធាំងខនះ ចូរវនិសខៅ (ចាកសនដ ន) ននខុ្ាំសពាកាល  រាប្ប ល់ព្ពះ
និព្តា ន យតា ជាខា ភវាភខវ ខុ្ាំខកើតខហើយកនុងភពតូច និងភពធាំណ្តៗ   
ឧជុចិខាត    សតិប្បបខញ្ញា    សខលាខោ   វរីខិោមេ ិវា សូមឲ្យជាអនកមានចិតត
ព្តង ់ ខោយស្លម រតី និងព្បាជ្ា  ទ្ធាំងសូមឲ្យមាន ចិតតផូរផង ់  និងខសចកដី
ពោោមផង(កនុងភពខនះៗ) មារា លភនតុ ខនកាសាំ  កាតុញ្ា  វរីខិយសុ 
ខម មារទ្ធាំងឡាយចូរកុាំបាននូវឱកាសខ ើមប ីខធាើ(នូវខសចកដ ី អនដរាយ) 
កនុងពោោមទ្ធាំងឡាយននខុ្ាំ ពុខទ្ធា  ទី្ប្បវខរា នខថ្វ ព្ពះពុទ្ា ូចជាព្ប្បទី្ប្ប 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  17  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

 ព៏្ប្បខសើរ ព្ពះអងគជាទី្ពឹង(រប្បស់ខុ្ាំ) ធខមាម  នខថ្វ វរុតតខមា ព្ពះធម ៌៏
ឧតតម ប្បវរជាទី្ពឹង (រប្បស់ខុ្ាំ) នខថ្វ ប្បខចាកពុខទ្ធា  ច ព្ពះ-ប្បខចាកពុទ្ាកជ៏ា
ទី្ពឹង (រប្បស់ខុ្ាំ) សខងោ នខថ្វតតខរា មមាំ ព្ពះសងឃជាទី្ពឹង ព៏្ប្បខសើរ
រប្បស់ខុ្ាំ ខតខស្លតតមានុភាខវន ខោយឧតតមានុភាពននព្ពះពុទ្ា ព្ពះធម ៌ព្ពះ
ប្បខចាកពុទ្ា និងព្ពះសងឃទ្ធាំងឡាយខនះ មាខរាកាសាំ     លភនដុ មា 
មារចូរកុាំបាន នូវឱកាសខ ើយ ។ 

បតតិោនគាថា 

(សូព្តសព្មាប្បក់ចកចាំកណកប្បុណយ) 
  យាំ កិញ្ា ិ កុសលកមមាំ កតតពាាំ កិរយិាំ មម អាំខពើជាកុសលឯណ្តមយួ 
ក លខុ្ាំរប្បបខីធាើ កាខយន វាចាមនស្ល ខោយទ្ធា រទ្ធាំងបី្ប រឺកាយ វាចា ចិតត 
តិទ្ខស សុរតាំ កតាំ អាំខពើជាកុសលទ្ធាំងអស់ខនះ ក លខុ្ាំបានខធាើខហើយ 
ជាកុសលអាចនឹងនាំខៅខកើតកនុងស្លា ននព្តព្តិងសសួរប៌ាន ខយ សាត  ស
ញ្ា ិខន អតាិ សតាទ្ធាំងឡាយឯណ្ត រឺមនុសស ឬខទ្វា ឬព្ពហមក ល ជា
សតាមានសញ្ញា កដ ី ខយ ច សាត  អសញ្ា ិខន សតាទ្ធាំងឡាយ ឯណ្តជា 
អសញ្ា ីសតា រឺសតាក លឥតសញ្ញា កដី កតាំ ប្បញុ្ាផលាំ មយេាំ  សខពា ភារី 
ភវនដុ ខត សតាទ្ធាំងឡាយទ្ធាំងអស់ខនះ ចូរឲ្យបាននូវចាំកណកផលនន
បុ្បណយ ខហើយចូរខស្លយនូវផលននបុ្បណយ ក លខុ្ាំបានខធាើខហើយ បាន
ឧទ្ទិសផាយឲ្យខៅខនះចុះ ខយ តាំ កតាំ សុវទិិ្តាំ ទិ្ននាំ បុ្បញ្ាផលាំ មោ 
បុ្បណយក លខុ្ាំបានខធាើខហើយខនះ ខប្បើសតាទ្ធាំងឡាយឯណ្តបាន ឹង 
ចាស់ខហើយ សតាទ្ធាំងឡាយខនះឲ្យបានខស្លយនូវផលននបុ្បណយ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  18  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

ក លខុ្ាំបានឧទ្ទិសឲ្យខៅខនះចុះ ខយ ច តតា ន ជាននត ិ មោ៉ាងខទ្បត 
ប្បណ្តដ អស់សតាទ្ធាំងខនះ ខប្បើសតាទ្ធាំងឡាយឯណ្តមនិបាន ឹងនូវ 
បុ្បណយ ក លខុ្ាំបានខធាើខហើយខនះ ខទ្វា រនដា  និខវទ្យុាំ សូមខទ្វាទ្ធាំង 
ឡាយអខញ្ា ើេខៅឲ្យ ាំណឹង ល់សតាទ្ធាំងឡាយខនះ  ឲ្យបាន ឹងផង 
ថ្វ ជនឯខណ្តះខរបានខធាើបុ្បណយ ខហើយខរឧទ្ទិសផាយផលបុ្បណយខនះ 
មក ល់អនកទ្ធាំងឡាយ អនកទ្ធាំងឡាយចូរអនុខមាទ្ន ខព្តកអរនឹង 
បុ្បណយខរខនះចុះ សខពា ខោកមេ ិ ខយ សាត  ជីវនដ ោរខហតុកា សតា 
ទ្ធាំងឡាយឯណ្តកនុងខោកទ្ធាំងអស់ ក លអាព្ស័យនូវអាោរខហើយ 
រស់ខៅ មនុញ្ា ាំ ខភាជនាំ សខពា លភនដុ មម ខចតស្លតិ សតាទ្ធាំងឡាយ 
ទ្ធាំងអស់ខនះ ចូរឲ្យបាននូវខភាជនជាទី្គប្បចិ់តត   ក លសខព្មចខោយ 
បុ្បញ្ាឫទ្ាិ ាមចិតតខុ្ាំក លឧទ្ទិសផាយខៅឲ្យខនះចុះ ។ 

ធម៌ផ្សាយប្មត្តត  

សមពវ បុេ្ថាយិតយ្ ទិសាយ្ សាា  ិមវោ សុេី មពនាុ 

សតាទ្ធាំងឡាយទ្ធាំងពួង ក លសាិតខៅកនុងទិ្សបូ្បព ៌ សូមកុាំឲ្យមានខពបរ 
នឹងគន  មានកតខសចកតីសុខ ។ 

សមពវ បុេ្ថាយិតយ្ ិនុទិសាយ្ សាា  ិមវោ សុេី មពនាុ 

សតាទ្ធាំងឡាយទ្ធាំងពួង ក លសាិតខៅកនុងទិ្សអខរនយ ៍ សូមកុាំឲ្យមាន 
ខពបរនឹងគន  មានកតខសចកតសុីខ ។ 

សមពវ ទកខិោយ្ ទិសាយ្ សាា  ិមវោ សុេី មពនាុ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  19  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

សតាទ្ធាំងឡាយទ្ធាំងពួង ក លសាិតខៅកនុងទិ្សទ្កសណិ សូមកុាំឲ្យមាន 
ខពបរនឹងគន  មានកតខសចកតសុីខ ។ 

សមពវ ទកខិោយ្ ិនុទិសាយ្ សាា  ិមវោ សុេី មពនាុ 

សតាទ្ធាំងឡាយទ្ធាំងពួង ក លសាិតខៅកនុងទិ្សនិរតី សូមកុាំឲ្យមាន ខពបរ
នឹងគន  មានកតខសចកតីសុខ ។ 

សមពវ បច្ឆិតយ្ ទិសាយ្ សាា  ិមវោ សុេី មពនាុ 

សតាទ្ធាំងឡាយទ្ធាំងពួង ក លសាិតខៅកនុងទិ្សោងលិច សូមកុាំឲ្យមាន 
ខពបរនឹងគន  មានកតខសចកតសុីខ ។ 

សមពវ បច្ឆិតយ្ ិនទុិសាយ្ សាា  ិមវោ សុេី មពនាុ 

សតាទ្ធាំងឡាយទ្ធាំងពួង ក លសាិតខៅកនុងទិ្សព្តយព័យ សូមកុាំឲ្យមាន 
ខពបរនឹងគន  មានកតខសចកតសុីខ ។ 

សមពវ ឧ្ាោយ្ ទិសាយ្ សាា  ិមវោ សុេី មពនាុ 

សតាទ្ធាំងឡាយទ្ធាំងពួង ក លសាិតខៅកនុងទិ្សោងខជើង សូមកុាំឲ្យមាន 
ខពបរនឹងគន  មានកតខសចកតសុីខ ។ 

សមពវ ឧ្ាោយ្ ិនុទិសាយ្ សាា  ិមវោ សុេី មពនាុ 

សតាទ្ធាំងឡាយទ្ធាំងពួង ក លសាិតខៅកនុងទិ្សឦស្លន សូមកុាំឲ្យមាន 
ខពបរនឹងគន  មានកតខសចកតសុីខ ។ 

សមពវ មហដ្ឋិតយ្ ទិសាយ្ សាា  ិមវោ សុេី មពនាុ 

សតាទ្ធាំងឡាយទ្ធាំងពួង ក លសាិតខៅកនុងទិ្សោងខព្កាម សូមកុាំឲ្យ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  20  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

មានខពបរនឹងគន  មានកតខសចកតីសុខ ។ 
សមពវ ឧបេិតយ្ ទិសាយ្ សាា  ិមវោ សុេី មពនាុ 

សតាទ្ធាំងឡាយទ្ធាំងពួង ក លសាិតខៅកនុងទិ្សោងខលើ សូមកុាំឲ្យមាន 
ខពបរនឹងគន  មានកតខសចកតសុីខ ។ 
 សមពវ សាា  ិមវោ មពនាុ សូមឲ្យសតាទ្ធាំងឡាយទ្ធាំងពួង កុាំមាន
ខពបរនឹងគន  សេុិា មពនាុ សូមឲ្យបាននូវខសចកតីសុខ និទាុក្កខ  មពនាុ សូមកុាំ
ឲ្យមានទុ្កេ ិពោបាា មពនាុ សូមកុាំឲ្យខប្បបតខប្បបន  ល់គន នឹងគន  ិនីឃា 

មពនាុ សូមកុាំឲ្យមានខសចកតពី្ពួយលាំបាក ទឃីាយុ្ក្ក មពនាុ សូមឲ្យមាន
អាយុកវង ិមោគ មពនាុ សូមកុាំឲ្យមានខរារ សេប្ាីហិ សេាិឈនាុ សូមឲ្យ
បានសខព្មចខោយ សមបតិតព្រប្បោ់៉ា ង សេុី ិាា នំ បេិហេនាុ សូមឲ្យរកា
ខាួនខៅ ជាសុខព្សួលចុះ ។ 

ទុកខបបាា  ច្ និទាុក្កខ   បយ្បបាា  ច្ និពភមិ 

មសាកបបាា  ច្ និមសាក្ក  មពនាុ សមពវបិ បាណិមន្ត   

មយួខទ្បត សតាទ្ធាំងឡាយទ្ធាំងពួង ក ល ល់ខហើយនូវខសចកតីទុ្កេ សូម
ឲ្យជាសតាបាតខ់សចកតីទុ្កេខៅ ក ល ល់ខហើយនូវភយ័ សូមឲ្យជា សតា
បាតភ់យ័ខៅ ក ល ល់ខហើនូវខសចកតខីស្លក សូមឲ្យជាសតា បាត ់  
ខសចកតីខស្លកខៅ ។ 
  



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  21  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

ឯតទគគបុគគលបាល ី
(បិដកលេខ ៤០,ទំព័រ ៥៣-៥៨)  

 ឯតទគគំ ភិក្ខប្វ មម សាវកានំ ភិក្ខនំូំៈ 
១-រតតញ្ញូ នំ យទិទំ អញ្ញញ ប្កាណឌ ប្ញ្ញញ  ។ 
២-មហាបញ្ញញ នំ យទិទំ សារបុីប្ត្តត  ។ 
៣-ឥទធិមនាត នំ យទិទំ មហាប្មាគគល្លា ប្នា ។ 
៤-ធូតវាោនំ យទិទំ មហាក្សសប្បា ។  
៥-ទិពវចក្ខកុានំ យទិទំ អនុរបុ្ោធ  ។ 
៦-ឧច្ចា ក្លុកិានំ យទិទំ ភទទិប្ោ កាឡបិ្គាធាយបុប្ត្តត  ។ 
៧-មញ្ជុសសរានំ យទិទំ លក្ណុត ក្ភទទិប្ោ ។ 
៨-សហីនាទិកានំ យទិទំ បិប្ណាឌ លភារោវ ប្ជា ។  
៩-ធមមក្ថិកានំ យទិទំ បុប្ណាោ  មនាា នីបុប្ត្តត  ។ 
១០-សងខិប្តតន ភាសតិសស វិត្តថ ប្រន អតថំ វិភជនាត នំ  យទិទំ  
មហាក្ច្ចា ប្នាតិ ។ 

វប្គាគ  បឋប្មា ។ 

 ឯតទគគំ ភិក្ខប្វ មម សាវកានំ ភិក្ខនំូ  
១-មប្នាមយ ំកាយ ំអភិនិមមិននាត នំ យទិទំ ចុលាបនថប្កា ។  
-ប្ចប្ត្តវិវដ្តក្សុល្លនំ យទិទំ ចុលាបនថប្កា ។ 
២-បញ្ញញ វិវដ្ាក្សុល្លនំ យទិទំ មហាបនថប្កា 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  22  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

៣-អរណវិហារនំី យទិទំ សភូុតិ ។ 
-ទក្ខិប្ណយានំ   យទិទំ សភូុតិ ។ 
៤-អារញ្ញកានំ យទិទំ ប្រវប្ត្តខទិរវនិប្ោ ។  
៥-ឈាយនំី យទិទំ ក្ង្ខខ ប្រវប្ត្ត ។ 
៦-អារទធវិរោិនំ យទិទំ ប្សាប្ណា ប្កាលវិិប្សា ។ 
៧-ក្លាណវាក្ារណានំ យទិទំ ប្សាប្ណា ក្ដិុ្ក្ប្ណាោ  ។      
៨-ល្លភីនំ យទិទំ សវីល ី។ 
៩-សោធ ធិមុត្តត នំ យទិទំ វក្ាលតិី ។    

វប្គាគ  ទុតិប្ោ ។  

 ឯតទគគំ ភិក្ខប្វ មម សាវកានំ ភិក្ខនំូំៈ  
១-សកិាខ កាមានំ យទិទំ រាហុប្ល្ល ។  
២-សោធ បពវជិត្តនំ យទិទំ រដ្ឋបាប្ល្ល។  
៣-បឋមំ សល្លកំ្ គណហ នាត នំ យទិទំ ក្ណុឌ ធាប្នា ។  
៤-បដិ្ភាណវនាត នំ យទិទំ វងគីប្សា ។ 
៥-សមនតបបសាទិកានំ យទិទំ ឧបប្សប្នា វងគនតបុប្ត្តត  ។ 
៦-ប្សនាសនបបញ្ញញ បកានំ យទិទំ ទប្ពាវ  មលាបុប្ត្តត  ។ 
៧-ប្ទវត្តនំ បិយមនាបានំ យទិទំ បិលនិទវប្ច្ចោ  ។  
៨-ខិបាភិញ្ញញ នំ យទិទំ ពាហបិ្ោ ោរចីុរបិ្ោ ។  
៩-ចិតតក្ថិកានំ យទិទំ ក្មុារក្សសប្បា ។  
១០-បដិ្សមភិទបបត្តត នំ យទិទំ មហាប្កាដ្ឋិប្ត្តតិ ។ 

វប្គាគ  តតិប្ោ ។ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  23  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

 ឯតទគគំ ភិក្ខប្វ មម សាវកានំ ភិក្ខនំូ  
១-ពហុសសតុ្តនំ យទិទំ អានប្នាទ  ។ 
-សតិមនាត នំ យទិទំ អានប្នាទ   
-គតិមនាត នំ យទិទំ អានប្នាទ   
-ធិតិមនាត នំ យទិទំ អានប្នាទ   
-ឧបដ្ឋឋ កានំ យទិទំ អានប្នាទ ។ 
២-មហាបរសិានំ យទិទំ ឧរបុ្វលក្សសប្បា ។   
៣-ក្លុបបសាទកានំ យទិទំ កាឡោុយ ិ។  
៤-អបបពាធានំ យទិទំ ពក្ាបុ្ល្ល ។       
៥-បុប្ពវនិវាស ំអនុសសរនាត នំ យទិទំ ប្សាភិប្ត្ត។   
៦-វិនយធរានំ យទិទំ ឧបាល ិ។      
៧-ភិក្ខបុ្នាវាទកានំ យទិទំ ននទប្កា ។ 
៨-ឥន្ទនទិប្យស ុគុតតោវ រានំ យទិទំ នប្នាទ  ។ 
៩-ភិក្ខឱុវាទកានំ យទិទំ មហាក្បបបិ្នា ។ 
១០-ប្តប្ជាធាតុក្សុល្លនំ យទិទំ សាគប្ត្ត ។ 
១១-បដិ្ភាប្ណយយកានំ យទិទំ រាប្ធា ។ 
១២-លខូចីវរធរានំ យទិទំ ប្មាឃរាជាតិ ។ 

វប្គាគ  ចតុប្ត្តថ  ។ 

 ឯតទគគំ     ភិក្ខប្វ    មម    សាវិកានំ  ភិក្ខនីុនំំៈ 
១-រតតញ្ញូ នំ យទិទំ មហាបជាបតី ប្គាតមី ។  
២-មហាបញ្ញញ នំ យទិទំ ប្ខមា ។  
៣-ឥទធិមនតីនំ យទិទំ ឧបបលវណាោ  ។  



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  24  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

៤-វិនយធរានំ យទិទំ បដ្ឋច្ចរា ។  
៥-ធមមក្ថិកានំ យទិទំ ធមមទិនាា   ។ 
៦-ឈាយនីិនំ   យទិទំ     ននាទ  ។   
៧-អារទធវិរោិនំ យទិទំ ប្សាណា ។  
៨-ទិពវចក្ខកុានំ យទិទំ សក្លុ្ល ។  
៩-ខិបាភិញ្ញញ នំ យទិទំ ភោទ  ក្ណុឌ លប្ក្សា ។ 
១០-បុប្ពវនិវាស ំអនុសសរនតីនំ យទិទំ ភោទ  ក្បិល្លនី ។ 
១១-មហាភិញ្ញញ បត្តត នំ យទិទំ ភោទ  ក្ច្ចា នា ។  
១២-លខូចីវរធរានំ យទិទំ កិ្សាប្គាតមី ។  
១៣-សោធ ធិមុត្តត នំ យទិទំ សគិាលមាត្តតិ ។ 

វប្គាគ  បញ្ាប្មា ។ 

 ឯតទគគំ ភិក្ខប្វ មម សាវកានំ ឧបាសកានំំៈ  
១-បឋមំ សរណំ គចោនាត នំ យទិទំ តបុសសភលាកិា វាណិជា ។ 
២-ោយកានំ យទិទំ សទុប្ត្តត  គហបតិ អនាថបិណឌិ ប្កា ។ 
៣-ធមមក្ថិកានំ យទិទំ ចិប្ត្តត  គហបតិ មចោិក្សណឌិ ប្កា ។  
៤-ចតូហ ិ សងគហវតថូហ ិ បរសិ ំ សងគណហ នាត នំ យទិទំ  ហតថប្កា    
អាឡវប្កា ។ 
៥-បណីតោយកិានំ យទិទំ មហានាប្មា សប្កាា  ។  
៦-មនាបោយកានំ យទិទំ ឧប្គាគ  គហបតិ ប្វសាលបិ្កា ។ 
៧-សងឃបុដ្ឋឋ នកានំ យទិទំ ឧគគប្ត្ត គហបតិ ។ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  25  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

៨-អប្វចាបបសនាា នំ យទិទំ សបូ្រា អមពប្ដ្ឋឋ  ។  
៩-បុគគលបបសនាា នំ យទិទំ ជីវប្កា ប្កាមារភប្ច្ចា  ។      
១០-វិសាសកានំ យទិទំ នក្លុបិត្ត គហបតីតិ ។ 

វប្គាគ  ឆប្ដ្ឋឋ  ។ 

 ឯតទគគំ ភិក្ខប្វ  មម សាវិកានំ ឧបាសកិានំំៈ  
១-បឋមំ សរណំ គចោនតីនំ យទិទំ សជុាត្ត ប្សនានិធីត្ត ។ 
២-ោយកិានំ យទិទំ វិសាខា មិគារមាត្ត ។ 
៣-ពហុសសតុ្តនំ យទិទំ ខុជជុតតរា ។ 
៤-ប្មត្តត វិហារនំី យទិទំ សាមាវតី ។  
៥-ឈាយនីិនំ យទិទំ ឧតតរា ននទមាត្ត ។  
៦-បណីតោយកិានំ យទិទំ សបុបវាសា ប្កាលយិធីត្ត ។ 
៧-គិល្លនុបដ្ឋឋ កី្នំ យទិទំ សបុបោិ ឧបាសកិា ។  
៨-អប្វចាបបសនាា នំ យទិទំ កាតិោនី ។  
៩-វិសាសកិានំ យទិទំ នក្លុមាត្ត គហបត្តនី ។  
១០-អនុសសវបបសនាា នំ យទិទំ  កាល ីឧបាសកិា ក្រុរឃរកិាតិ ។ 

វប្គាគ  សតតប្មា ។  
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សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  26  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

បទប្លើក្ទង់ព្ពះពទុធសាសនា 
សូមខមើលទ្ងជ់យ័   ឆ្ពាណណ រងស ី  

ក លមានរសមីភាពឺ្សស់លអ 
ខខបវខលឿងព្កហម   ព្ពមទ្ធាំងពណ៌ស

   ហងសបាទ្និងពណ៌ ភ៏ាខឺផាក ។ 
ព្ប្បខទ្សតូចធាំ    បានសម័ព្រស្លម រម 

ជាំនុាំគន ខព្ចើនអខនក   
ព្ពមយករសមី    ព្ពះពុទ្ារួរខព្តក 

   ព្ប្បខសើរពនខ់ពកនព្កកនាង ។ 
ខធាើជាសញ្ញា     ទ្ងជ់យ័ស្លសន 

ននព្ពះសមពុទ្ាធាំចមបង   
ចូរខយើងរាល់គន     យកចិតតចាាំចង 

   នឹក ល់ព្ពះអងគជាអមាា ស់ ។ 
ខទ្ធះជាតិខផសងគន    កព៏្តូវ ឹងថ្វ 

សុទ្ាសឹងកតជាពុទ្ាស្លសន ៍  
ព្តូវមានស្លមរគ ី   ទ្ធាំងខកមងទ្ធាំងចាស់

   ព្បឹ្បងកព្ប្បងឲ្យណ្តស់ព្រប្ប់ៗ គន  ។ 
សូមស្លសនពុទ្ា   ងាុ ាំខងើាងខពស់ផុត 

រុងខរឿងវសុិទ្ានងាថ្វា    



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  27  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

ខហើយមានជយ័ខជារ   ផាយខពេខោកា
   ខោយជនព្ជះថ្វា ខព្ចើនកសនោន ។ 

មានចិតតខសនោ    ខគរពប្បជូា 
ចាំខព្តះព្ពះធម ៌ក៏លោណ   

ទ្ធាំងមនុសសខទ្វា   ខសនោព្រប្បព់្បាណ
   ព្បាថ្វន ចងប់ានខសចកតីសុខ ។ 

ខយើងខខមរជាតិ    នាំគន ខមីឃ្លម ត 
កានធ់មនឹ៌ងបានផុតទុ្កេ   

របួ្បរមួស្លមរគ ី    ពីខនះខៅមុខ 
   ខទ្ើប្បនឹងបានសុខខកសមកានតព្ាណ។ 

ព្ពមខព្ពៀងព្ប្បព្ពឹតត   ាមធមសុ៌ចរតិ 
ខ ព្ ះខៅកានឋ់ាននិព្តា ន  

 ជាទី្ផុតទុ្កេ    បានសុខខកសមកានត
   ជាតិខយើងនឹងបានខស្លយសុោ ៕ 

និពនធដោយសដតេចព្ពះសង្ឃរាជ ដោតញ្ញា ដោ ជួន.ោត 

7 
បទសពូ្តដ្ឋក្់ទង់ព្ពះពុទធសាសនា 

ជាតិខយើងអនកកានស់្លសន ព្តូវ ឹងចាស់ថ្វព្ពះពុទ្ាជិនព្សី 
ព្ទ្ងម់ានឆ្ពាណណ រងស ី  រឺព្ពះរសមីទ្ធាំងព្បាាំមយួពណ៌ ។ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  28  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

ផាយខចេពីព្ពះកាយព្ទ្ង ់ រុងខរឿងប្្បទ្ាិរងគព្ប្បខសើរប្បវរ 
ខឆ្ាៀល ា្ តក់ាយខឆ្ើត្យលអ ទ្ធាំងព្បាាំមយួពណ៌ព្សស់លអខស្លភា ។ 
កាំខណើ តននព្ពះរសមី  ខកើតខោយបារមនីនព្ពះភរវា 
ខធាើទ្ធនឥតមានរេួរា  កាលក លខៅជាព្ពះខព្តធិសតា ។ 
១.រសមីពណ៌ខខបវខនះណ្ត កាលខឆ្ាៀលខនព្ាព្ទ្ងខ់ោយចិតតកាត ់
ឱយទ្ធន ល់ឥនទព្ព្តហមណ៍ពិត កាលខៅជាកសព្តនមព្សីពិរាន្រសត ។ 
២.រសមីពណ៌ខលឿងភាថឺ្វា   កាលក លព្ទ្ងអ់ារស្លចក់ផខធាើមាស 
បិ្បទ្ពុទ្ារូប្បភាលឺអឱភាស  ព្ពះឥន្រនទជាងមាសព្ទ្ងន់វប្បណ ិ ត ។ 
៣.រសមីព្កហមខនះណ្ត  កាលក លមាាពស់ោាំស្លា ប្បពិ់ត 
ប្បទុ្មស ូប្បតូរជីវតិ   កាតខ់ប្បះ ូងបិ្បទ្ខធើាថ្វន ាំមាា។ 
៤.រសមីពណ៌សសុទ្ាស្លធ កាលក លព្ពះបាទ្ខវសសនតរកសព្ា 
ឱយទ្ធន ាំរសីខស្លភា          ល់ព្ព្តហមណ៍ព្បាថ្វន យកខព្តធិញណ។ 
៥.រសមីពណ៌ ូចខជើងហងស កាលមាាព្ទ្ងយ់កសចាប្បយ់កបាន 
វជិាា ធរអារស្លចខ់ាួនព្បាណ  ឲ្យយកសស្លមានយសីុប្បតូរជីវតិ។ 
៦.រសមីពណ៌ខផាកពណណ រាយ កាលជាទ្នាយខ ម្ ះខស្លមប្បណ ិ ត 
ឲ្យទ្ធនស្លច់្ មជីវតិ   ល់ឥនទព្ព្តហមណ៍ពិតថ្វអតអ់ាោរ ។ 
រសមីខខបវខលឿងព្កហម  សហងសបាទ្ព្ពមភាខឺផាកអស្លា យ 
ព្តូវជាព្បាាំមយួព្ប្បការ  ខកមងចាស់កុមារចងចាាំទុ្កខអើយ ។ 

និពនធដោយសដតេចព្ពះសង្ឃរាជ  ដោតញ្ញា ដោ ជួន.ោត  
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សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  29  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

ពងាវត្តរខ្ខមរ 
 កខមរខអើយចូរចាាំជាកថ់្វ   ាមពងាវារ  

ប្បញ្ញា កព់្បាប្បថ់្វ   ពូជកខមរខងាើង  
ទ្ឹក ីកខមរធាំ   ទូ្លាំទូ្ោយ 
សពាស្លយរុងខរឿង  ខរឯងកតងខលើកតខមាើង  
តមាល់ជាតិខយើង   ចាតទុ់្កខ ើងជាជាតិចបង ។ 

 អារយធមខ៌ពងខ់ពស់ខឆ្ើត្យ បានខចេផសពាផាយ  
ព្រប្បទ់្ិសទ្ធាំងឡាយ  ចុងបូ្បព៌្ត  
ស្លសនសិលបៈ   ចមាា កវ់ចិិព្ត 
រាំនិតសិកា   តន្រនតទី្សសនវជិាា   
អាចយកសិកា   ជាខគលការណ៍កខមរផាយខៅ ។ 

 កខមរខអើយចូរស្លត ប្បស់្លវា  ក លបានចរចារ   
ប្បញ្ញា កព់្បាប្បថ់្វ   ពូជកខមរខងាើង  
ាាំងចិតតឱយធាំ   ខិតខាំព្ប្បឹងខវេ 
ប្បខញ្ាេតខមាើង   តនមាននជាតិកខមរខយើង  
ឱយបានរុងខរឿង   ជាងមីខ ើងាមស្លវារ។ 

ព្ពះរាជនិពនធដោយមសដតេចព្ពះសង្ឃរាជជួនមណាត 
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សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  30  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

បទនគររាជ 
 សូមពួកខទ្ព្តត    រកាមោកសព្តខយើង 

ឱយបានរុងខរឿង   ខោយជយ័មងគលសិរសួីសតី 
ខយើងខ្ុ ាំព្ពះអងគ   សូមព្ជកខព្កាមមាប្បព់្ពះបារម ី
ននព្ពះនរប្បតី   វងសកសព្ាក លស្លងព្បាស្លទ្ងម 
ព្រប្បព់្រងក នកខមរ  បុ្បរាណខងាើងថ្វា ន។ 

 ព្បាស្លទ្សិោ   កាំបាាំងកណ្តត លនព្ព 
រួរឱយព្សនម   នឹក ល់យសស័កតិមោនររ 
ជាតិកខមរ ូចងម  រងវ់ងសខៅលអរងឹបុ្បឹងជាំហរ 
ខយើងសងឃមឹពរ   ភព័ាខព្ពងសាំណ្តងរប្បស់កមពុជា 
មោរ ាខកើតមាន  យូរអកងាងខហើយ។ 

 ព្រប្បវ់តតអារាម   ឮកតសូរស័ពទធម ៌
សូព្តខោយអាំណរ  រ ាំឮករុណពុទ្ាស្លសន 
ចូរខយើងជាអនក   ខជឿជាកខ់ស្លម ះសម័ព្រាមកប្បប្ប ូនា 
រងក់តខទ្ព្តត    នឹងជួយ ខព្ជាមកព្ជង ផគតផ់គងព់្ប្បខោជនឱ៍យ 
 ល់ព្ប្បខទ្សកខមរ   ជាមោនររ។ 

និពនធដ ើងដោយសដតេចសង្ឃរាជមជួនមណាតមដៅថ្ងៃទីម២០មកកកោម១៩៤១ 
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ធម៌នមសសការសខងេប្ប  31  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

មាឃបុណោ មី 
 មា បុ្បណណ ម ីនងៃនកេតតឫកស ខធាើបុ្បណយរ ាំលឹកខហតុពីរព្ប្បការ 

ក លព្ពះសមពុទ្ាវសុិទ្ានងាថ្វា  មានករុណ្តសខន្រអោគ ះសតាខោក ។ 
 មា បុ្បណណ ម ីព្ប្បជុាំស្លវក័ សននិបាតជាក ់ននព្ពះមានខជារ 

ព្ប្បកប្បខោយអងគសងឃខព្ចើនរខគក  ឆ្ាងផុតចាកខោកមនិមានអាល័យ ។ 
 មា បុ្បណណ ម ីនងៃព្ពះស្លស្លត  ព្ទ្ងព់្ាស់វាចាមនិមានទុ្កេភយ័ 

ោកនូ់វអាយុសអោេ រខនះនន កខព្កើកកផន ី មយួមុនឺចព្កវា  ។ 
 មា បុ្បណណ ម ីមានខហតុកប្បាកៗ អស្លា រយចកមាកមានកនុងស្លសន 

ជាប្បខ់ោយព្ពះរុណននព្ពះសមាម -សមពុទ្ាខនះណ្តករុណ្តនព្កកលង ។ 
 មា បុ្បណណ ម ី មានចិតតសទ្ធា  ព្ជះថ្វា ព្រប្បគ់ន ខគរពខកាតកព្កង 

បូ្បជាព្ពះអងគ នងិសងឃរកមតង មានចិតតសប្្បក់សង្បូ្បជា ល់រុណ ។ 
 មា បុ្បណណ ម ីព្កមុពកួសងឃជ ី ប្បរស័ិទ្មូលមរីព្ប្បខសើរខពកពន ់

ព្ប្បព្ពតឹតបូ្បជាឱនកាយប្បនទន ់ ទ្ឹកចតិតទ្នភ់ាន ់ ល៏អព្ប្បនព ។ 
 មា បុ្បណណ ម ីចខព្មើនកុសល លះកាតក់ងាល់ ខាំព្ប្បងឹលកនល 

ខធាើខពលខវោឱយមានតនមា ពីព្ពឹក ល់នងៃ ខោយមនិព្ប្បមាទ្ ។ 
 មា បុ្បណណ ម ីមាននយ័ោា ាំងណ្តស់ ព្ពះអងគព្ទ្ងព់្ាស់នូវព្ពះឱវាទ្ 

ព្បាប្បខ់ប្បះ ូងធមក៌នុងសននិបាត ប្បរសុិទ្ាស្លអ តវខិសសវសិិ ា ។ 
 អាស្លឍ វសិ្លខ មា បុ្បណណ ម ី ស្លវក័ព្ប្បុសព្សី ព្ប្បឹងទូ្នម នចតិត 

ឱយបានថ្វា ស្លអ ត ផុតចាកទុ្ចារតិ មនិមានវបិ្បរតិ នងឹបានសុខសៃប្ប ់៕ 
ដោយភិកខុមសុវណ្ណដោដោមភ.ស.វ. 
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ធម៌នមសសការសខងេប្ប  32  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

វិសាខបុណោ មី 
 វសិ្លខបុ្បណណ ម ីរួរឱយព្ជះថ្វា   នងៃព្ពះស្លស្លត សមាម សមពុទ្ា 
ព្ប្បសូតចាករភ ៌ស្លអ តប្បរសុិទ្ា  វខិសសប្បាំផុតខៅកនុងខោកា។ 
 វសិ្លខបុ្បណណ ម ីនងៃព្ទ្ងព់្ាស់ ឹង ក លព្ទ្ងរ់ ាំពឹងប្បចាោការ
ប្បចាូសសមយ័ព្ពះទ្យ័ព្សស់ថ្វា       ព្ាស់ជាសមាម សមពុទ្ាកនុងខោក។ 
 វសិ្លខបុ្បណណ ម ីនងៃព្ទ្ងនិ់ព្តា ន  សតាកសនខកា ិោនមកខព្ចើនរខគក
ព្កាស់កព្កលខព្តៀប្បព្ាភន្រកតទ្ទឹ្កខជាក នាំគន ខស្លយខស្លកស្លត យព្ពះស្លស្លត ។ 
 វសិ្លខបុ្បណណ ម ីនងៃព្ពះព្ទ្ងព់្ាស់ ប្បញ្ញា កោ់៉ា ងចាស់ ប្បចឆិមវាចា
ថ្វកុាំព្ប្បមាទ្ ខរបលរាល់រូបា  ចខព្មើនប្បញ្ញា  ាមព្ពះមុនី ។ 
 វសិ្លខបុ្បណណ ម ីមាននយ័ោា ាំងណ្តស់ ប្បរស័ិទ្ខកមងចាស់រួរខាំសមភ ី
ព្សូតរូតព្សុះព្សួលស្លត ប្បព់្ពះធមម ី ព្កុមពកួសងឃជីបានខព្តលសកមតង 
 វសិ្លខបុ្បណណ ម ីកមាា តង់ងតឹ  ក លមានកនុងចតិតឱយភាចឺិកញ្ាង 
ខោភៈខទ្ធសៈខមាហៈកសតងៗ  ពនាឺសូរកសងព្ប្បទ្ីប្បប្បញ្ញា  ។ 
 វសិ្លខបុ្បណណ ម ីឋតិកនុងសីលទ្ធន  ឱយបានជាោនឆ្ាងកាតស់ងារ 
កាតអ់បាយភូម ិទុ្កេខព្ចើននព្កណ្ត         ចខព្មើនខមាត  ល់សតាទ្ធាំងឡាយ។ 
 វសិ្លខបុ្បណណ ម ីអប្បរ់ ាំវជិាា       យល់ ឹងព្រប្បគ់ន  មានចិតតខនឿយណ្តយ 
ព្បាជ្ាយល់ព្តូវ ងងឹតោា តោ់ា យ  ផុតអនតរាយកាយចិតតព្សស់ថ្វា ។ 
 ព្ពះអងគព្ប្បសូត និងបានព្ាស់ ឹង និព្តា ននងៃហនឹងររួពិចារណ្ត 
សអោេ រទ្ធាំងឡាយមនិខទ្បងខ ើយណ្ត ព្រប្បរូ់ប្បអាាម ខកើតចាស់ឈសឺ្លា ប្ប ់។ 
 ចូរកុាំព្ប្បមាទ្ខៅកនុងទ្ធនសីល  ខ ើមបចីាញត ចផ់តិលរូតរះព្ប្បញប្ប ់
សមាម ទ្ិ ាិ ក លព្ទ្ងប់ានព្បាប្ប ់        ា្ រគស់កាយកាប្បក់ិខលសតណ្តេ ៕ 
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ធម៌នមសសការសខងេប្ប  33  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

វិសាខបណុោ ម ី
វសិ្លខបុ្បណណ មរឺីនងៃវខិសស  ខយើងបានចាាំខចះនងៃព្ពះភរវា 
ព្បាាំពីរព្ប្បការព្ជះថ្វា វនទ    វសិ្លខបូ្បជាប្្បកសព្តរកសនលអ ។ 
ទី្មយួ រឺនងៃសុខមធប្បណ ិ ត  ខព្តធិសតាពិតមានប្្បទ្ាិប្បវរ 
ចាប្បខ់ផតើមទ្ទួ្លព្ពះពុទ្ាពោករណ៍ ខោកធាតុញប្បេ័់រស្លទ្រខពកនព្ក។ 
ទី្ពីរ រឺនងៃកសព្តនងាព្ប្បសូត  អស្លា រយរហូតសខមាព ធព្ពឹកសនព្ព 
កាំខណើ តចុងខព្កាយជាប្បខ់ោយអតានយ័ ផុតចាកភពនព្តកលងភយ័កលងព្ពួយ។ 
ទី្បី្ប រឺនងៃព្ពះព្សីមោខព្តធិ៍     ុះខចេខលចខធាា ខព្តធិ៍ពិតមានព្តួយ  
នងៃព្ពះព្ប្បសូតព្សូត ុះជាមយួ  ជាំនួយឱយចិតតប្បរស័ិទ្ព្ជះថ្វា  ។ 
ទី្ប្បនួ រឺនងៃចមនព្តព្ាស់ ឹង  នងៃមានទី្ពឹងពាំនឹងខោកា 
ជានងៃព្ពះពុទ្ាប្បរសុិទ្ាអស្លា រយ  ពួកជនព្ជះថ្វា ចិនដ លអស្លអ ត ។ 
ទី្ព្បាាំ រឺនងៃអងគនងានិព្តា ន         នងៃព្ពះព្ទ្ងញ់ណមានពុខទ្ធា វាទ្ 
មចឆិមវាចាថ្វកុាំព្ប្បមាទ្   ឱវាទ្ពិសិ ាឋតិខៅជាព្រូ ។ 
ព្បាាំមយួ រឺនងៃព្ប្បល័យព្ពះធាតុ    ខចតិយខោកនងខៅខទ្បតមនិយូរ 
ព្ពះធាតុទ្ធាំងអស់ខោះមករល់ខព្តធិ៍ ខតខជារ ាំោយរ ាំលតពុ់ទ្ាស្លសន។៍ 
ព្បាាំពីរ រឺនងៃខជារជយ័ពុទ្ធា         ព្រប្បព់្ពះភរវាឈនះមារបានព្ាស់ 
នាំមកនូវសុខវខិសសោា ាំងណ្តស់  ព្រប្បព់្ពះអងគព្ាស់ព្ពះធមខ៌ទ្សន។ 
វសិ្លខបុ្បណណ មនីងៃព្ប្បនពពិត  ខយើងខុ្ាំមានចិតតនឹងធឹងព្ជះថ្វា  
វនទ សាំពះអងគព្ពះស្លស្លត   សូព្តធមថ៌្វា យចាញា បូ្បជាព្ប្បទី្ប្ប ។ 

ដោយដោកព្រូអរគបណ្ឌិ ត  ប ៊ុត សាវង្ស 
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សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  34  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

អាសាឡហបូជា 
អាស្ល េបូ្បជា  ខយើងខុ្ាំព្រប្បគ់ន   ព្ជះថ្វា កនាង 
នងៃខពេបូ្បណ៌ម ី ោយាប្បអូនប្បង នាំគន ព្តសង 

  មកកានអ់ារាម ។ 
នងៃខនះអស្លា រយ  ខហតុព្បាាំព្ប្បការ  នងៃខចេចាកកាម 
ប្បរស័ិទ្ទ្ធាំងអស់ ព្រប្បវ់តតអារាម  នាំគន ពោោម 

  ខគរពប្បជូា ។ 
ទី្មយួជានងៃ  ខព្តធិសតានងា  ចាប្បន់ផទមាា 
ប្ប ិសនាិ  កនុងនងៃខនះណ្ត          ក លនផទពសុធា 

  កខព្កើកញប្បេ័់រ ។ 
ទី្ពីរជានងៃ  ព្ពះចមមាុ នងា  និសសយ័ប្បវរ 
ខចេស្លងព្ពះផនួស ឲ្យបាន ឹងធម ៌  ឆ្ាងកាតន់ររ 

  អស់ចាំនួនបី្ប ។ 
ទី្បី្បខនះណ្ត  នងៃមោអស្លា រយ  អងគមានសិរ ី
ព្ាស់បានពីរកខ ព្ទ្ងោ់ងឃ្លម តខមី     ោងខៅកានន់ព្ព 

  ឥសិមរិទ្ធ ។ 
សកមតងធមមចកា  ធមល៌អឥតអាក ់  ប្បឋមខទ្សន 
ខព្បាសប្បញ្ា វរគិយ នឹងពួកខទ្វា  មានទ្ធាំងព្ពោម  
   ោ៉ា ងខព្ចើនអខនក ។ 
ទី្ប្បនួជានងៃ  សងឃខលើកផន ី  បានខកើតជាឯក 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  35  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

កាំខណើ តព្ពះសងឃ នឹកខ ើេរួរខព្តក អរោ៉ា ងពនខ់ពក 
   ខៅកនុងសនត ន ។ 
ទី្ព្បាាំជានងៃ  អងគព្ពះជិនព្សី  ព្ពះទ្យ័កាា ោន 
សកមតងឫទ្ា ី  គម នអនកាាំងបាន ឫទ្ាិ ខ៏ងាើងថ្វា ន 
   យមកប្បា ិោរយ ។ 
ចាញា េ់ពួកនិព្រនា  ទ្ ាិទ្ព្មន ់  អតួអាងអស្លា រយ 
ជាអនកយល់ខុស មនិមានប្បញ្ញា   ខោយអាងខាួនថ្វ 
   ព្ប្បខសើរខពកនព្ក ។ 
ប្បនទ ប្បពី់ខនះ  ព្ពះភន្រកតព្តងខ់ ព្ ះ រិតកនុងហឫទ្យ័ 
ខព្បាសពុទ្ាមាា ខៅស្លា នព្ប្បនព  ាវតតិងសខនះនន  
   ខោយអភធិមម ។ 
ខយើងខុ្ាំព្រប្បគ់ន   ខគរពវនទ   ខោយចិតតមខនរមយ 
កាយវាចាចិតត  រិតរនឧ់តតម  ចាំខព្តះប្បរម 
   ជាស្លស្លត ចារយ ។ 
ព្ពះពុទ្ាព្ពះធម ៌ ព្ពះសងឃប្បវរ  ខុ្ាំសូមបូ្បជា 
នូវខទ្បននិងធូប្ប  ទ្ធាំងខព្រឿងសកាា រ មានភ្មីានចាញា  

ព្ពមទ្ធាំងទឹ្កអប្ប ់។  
បូ្បជាកាយចិតត  ព្ប្បព្ពឹតតសុចរតិ  ឲ្យបានព្រប្បស់ពា 
បានជាព្ប្បខោជន ៍  ល់ជនរួរគប្ប ់ ខទ្វារនាពា 
   ព្រប្បភ់ពព្រប្បស់្លា ន ។ 
ខោយប្បុណយកុសល ក លបានតមាល់ ខៅកនុងសនត ន 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  36  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

សូមមនុសសព្រប្បគ់ន  បានសុខខកសមកានត ស្លងលអព្រប្បព់្បាណ 
   កុាំបី្បខធាើបាប្ប ។ 
ប្បុណយនាំឲ្យរស់  ប្បុណយនាំឲ្យខពស់ ប្បុណយនាំឲ្យព្ជាប្ប 
ប្បុណយនាំឲ្យលអ  ឲ្យ ឹងខពស់ទ្ធប្ប  ប្បុណយឲ្យសុភាព 
   ប្បុណយឲ្យសុខសៃប្ប ់៕ 

q11111111111111111q 

ប្គាតមព្បវតតិថម ី
 ខុ្ាំសូមថ្វា យវនទ    ព្ពះស្លស្លត  ម៏ានប្បុណយ       

និងសូមខគរពរុណ           ព្គព្ពះអងគចុះចាកឋាន ។ 
 មកចាប្បន់ផទមាា  ព្សីព្សឹអោគ រព្សស់កលោណ    

កាលខនះមោជនបាន     សុខខកសមកានតខព្ព្តះបារម ី។ 
 កនុងនងៃព្ពហសបតិ៍អា-  ស្លឍមាស្លខពេបូ្បណ៌ម ី    

រកាជា ន្ ាំងម ី                 សុខសិរ ីល់ជន ។ 
 កាលបាន១០កខខហើយ  ព្ពះរុណខអើយខកើតអស្លា រយ   

ខៅន ងព្ពឹកា                ខ ម្ ះខៅថ្វនព្ពស្លលវន័ ។ 
 កខព្កើកកផនពសុធា  មានខទ្វារាប្បរ់យព្តន ់        

សាិតខៅកនុងតាំប្បន ់             ននឧទ្ោនលុមពនីិ ។ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  37  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

 ន្ ាំចពិស្លខន   នងៃសុព្កជាខពេបូ្បណ៌ម ី             
នងៃខនះព្ពះជិនព្សី            ព្ទ្ងព់្ប្បសូតឥតមានព្ពួយ ។ 

 កាលសិទ្ាតាកសព្ា  មានវសា ប្បព់្បាាំមយួ          
បិ្បាបានខលើកសទួយ           អភខិសកនឹងព្សឹអោគ រ ។ 

 នរពី្សស់កលោណ  អនកផងបានស្លគ ល់ព្រប្បគ់ន      
ថ្វខ ម្ ះនងពិមាព                 ព្សស់ខស្លភាខលើសកលងនព្ក ។ 

 កាលខនះកនុង ន្ ាំឆ្ាូវ  ព្តូវនងៃខៅរម៍ានសិរ ី            
អាស្លឍខពេបូ្បណ៌ម ី      កសព្ានងាបានសុោ ។ 

 ខសតចមានព្ពះរាជប្បពុ្ត  ប្បរសុិទ្ាភន័្រកតព្សស់នងា           
រួរឲ្យព្ពះរាជា                 ខសតចជាំព្តកចិ់តតខពកនព្ក ។ 

 កតព្ទ្ងប់ានកាតច់ាញត ច ់  ព្ទ្ងស់ខព្មចព្ពះហឬទ្យ័    
ថ្វព្តូវកាតអ់ាល័យ           ពីបុ្បព្តនងាមយួព្គណ្ត ។ 

 ខប្បើបិ្បាបានព្ាស់  វលិរហ័សរកបុ្បព្ា               
មកខព្បាសសៃួនពុាំអោ         ចាកសងារណ្តប្បុព្តនងា ។ 

 កាលខនះនងៃព្ពហសបតិ៍ កនុង ន្ ាំខថ្វះមានសិរ ី             
អាស្លឍខពេបូ្បណ៌ម ី      កសព្ានងាខចេប្បពាជាា  ។ 

 កាលបានប្បពាជាា ខហើយ  មនិព្ពខងើយខាំឧសាហ៍          
ខធាើទុ្ការកិរោិ                  គម ននណ្តខធាើ ូចអី ។ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  38  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

 បានព្ាស់ ន្ ាំរកា  ពិស្លោពុធបុ្បណណ ម ី             
ជានងៃព្ពះជិនព្សី              មានសិរឈីនះព្កុងមារ ។ 

 ព្ាស់ ឹងបានពីរកខ  ព្ទ្ងគ់ន នខ់រនរខព្បាសខទ្សន   
ខព្បាសប្បញ្ា វរគិោ            នកណ្តត ល ងព្ពឹកសនព្ព ។ 

 រឺកនុង ន្ ាំរកា   អាស្លឍមាស្លបុ្បណណ ម ី          
នងៃខៅរព៍្ពះជិនព្សី          ខផតើមខព្តលសតីធមខ៌ទ្សន ។ 

 កជ៏ានងៃកាំខណើ ត   សងឃបានខកើតកនុងខោកា      
ស្លវក័ព្ពះស្លស្លត              មានរហូត ល់សពានងៃ ។ 

 ននងៃមយួខនះណ្ត  រួរខស្លកាណ្តស់មាា ស់នងា       
រឺនងៃព្ពះជិនព្សី               កាតព់្ពះទ្យ័ោកស់អោេ រ ។ 

 រឺកនុងនងៃអាទិ្តយ   ន្ ាំមាេ់ពិតមា មាស្ល        
ខៅចាំខព្តះមុខមារ             នបាវាលខចតិយ ។ 

 បី្បកខកនាងខៅ   មនិឈប្បខ់ៅយនឺយូរអី          
 ល់នងៃព្ពះជិនព្សី           ព្ទ្ងនិ់ព្តា នចាកខោកា ។ 

 រឺកនុង ន្ ាំន ខនះឯង  មានការខផសងកតមាស្ល          
រឺកខពិស្លខន                នងៃអអោគ រខពេបូ្បណ៌ម ី។ 

 ខោយអាំណ្តចអានុភាព  ក លខុ្ាំព្កាប្បថ្វា យវនទីយ ៍        
នឹករុណព្ពះមុនី             សូព្តព្ប្បវតតិព្ពះស្លស្លត  ។ 

 សូមឲ្យសខព្មចប្បុណយ  ក លជារុណលអនងាថ្វា             
អខនទ លកនុងសងារ         សូមព្បាថ្វន ជួប្បប្បណ ិ ត ។ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  39  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

 សូមជួប្បព្ពះសិអារយ  ជាស្លស្លត  ពិ៏សិ ា                 
សូមចាកធ់ាុះធមពិ៌ត         សម ូចចិតតព្បាថ្វន ខោង ៕ 

និរនធដោយ ព្រះភិកខ៊ុ  វិជិរប្បដញ្ញា  សាន ស៊ុោ 
 

ប្គាតមព្បវតត(ិបុរាណ) 
សូមកងាងកាលអងគព្ពះខោកនង នមព្ពះសិទ្ាតាពងសពុទ្ធា   
ជាមាា ស់ននខយើងទ្ធាំងអស់គន   កាលព្រង រាកបិ្បលភសតុ ។ 
ខស្លយសុខសមបតតិនិងមខហសី  ពិមាព កសព្តីរូប្បលអព្សស់  
ព្ប្បខសើរខលើសព្សីសនាំទ្ធាំងអស់  ព្ប្បកប្បខោយយសខងាើងព្ប្បនព ។ 
ាាំងពីព្ប្បសូព្តរហូតខស្លយរាជយ  ព្ទ្ងម់ានអាំណ្តចឫទ្ាខិជារជយ័  
ឥតខហតុអាីមយួនាំឲ្យភយ័  កខព្កើកព្ពះទ្យ័ននកសព្ា ។ 
លុះ ល់ព្ពះជនម២៩   ព្ទ្ងខ់ចេទ្តសួននព្ពព្ពឹកា 
ព្ទ្ងទ់្តនិមមតិក លខទ្វា           តាំកណងកាោជាមនុសសចាស់។ 
មនុសសឈមឺនុសសស្លា ប្បនិ់ងប្បពាជិត    ទ្តខហើយព្ទ្ងរិ់តសខងារណ្តស់ 
ព្ទ្ងសួ់រស្លរងី្ប្បរ់ហ័ស  ប្បញ្ញា កឲ់្យចាស់ព្រប្បន់ទី្ ។ 
ស្លរងីព្កាប្បទូ្លព្ពះចមភព  ាមពិតសពាព្រប្បា់ាំងអាំពី  
រូប្បមនុសសជរាមនុសសពោធិ   រាប្ប ល់ទី្ខភទ្ព្ពះសងឃ ។ 
កាលខព្តធិវងសព្ទ្ងស់ណ្តត ប្ប ់  ស្លរងីស្លសពទាមពិតព្តង ់
ព្ទ្ងភ់នកព្ពះទ្យ័ខ ព្ ះតព្មង ់   ល់កាយព្ពះអងគនងិពួកសតា។ 
ខហើយព្ទ្ងប់្បនាឺព្ពះឱអោា រ  ថ្វឱ! សអោេ រកតងវបិ្បតត ិ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  40  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

ជរាពោធិចនព្ងកាត ត ់   ខធាើឲ្យសពាសតាលាំបាកកាយ។ 
រឯីមរណៈកក៏ាចពិត   ខធាើឲ្យជីវតិសតាអនតរាយ 
អនកផងខរស្លម នថ្វសប្បាយ              រាល់រូប្បរាងកាយកនុងខោកខនះ។ 
ឱសឱ! រូប្បព្បាណមនិបានសុខ  ទុ្កេអាីកទុ៏្កេខព្ចើន ល់ខមា៉ាះ 
កនស្លរងីខអើយខប្បើ ូខចនះ   រួរកតខរចខវះកុាំអាល័យ ។ 
ខ ើេកតអនកប្បសួខទ្ើប្បសុខណ្តស់       ព្ាស់ ឹងធមច៌ាស់ពិតខពកនព្ក  
សមាា ប្បត់ណ្តេ ឲ្យកសណិកសយ័        ល់សឹកមាល័យព្ពះនិព្តា នខោង ៕ 

2222 

ខាុំនឹក្ព្ពះណាស ់

ខុ្ាំឈរកណ្តត លទី្ព្កុងចាស់  ខុ្ាំនឹកព្ពះណ្តស់ខពលព្ពលប្ប ់
ប្បញ្ា រិរខីៅខ ើេព្រប្ប ់   ចិតតខុ្ាំព្បារពាព្ពះស្លស្លត  ។ 
ផលគុនខខនើតចាស់ចនទភាខឺហើយ  ខុ្ាំពុាំខ ើេខ ើយព្ពះបិ្បា 
បាតស់្លៃ តសូ់នយអស់អរហនត   សល់កតសិោនិងនព្ពភនាំ ។ 
ោក ូ់ចងមីៗ ឥ ូវខស្លះ  ព្ស្លប្បក់តបាតអ់ស់ចាកខចាលខុ្ាំ 
ខុ្ាំបានព្តឹមកតថ្វា យប្បងគាំ    ួងចិតតកព្សយាំនឹកស្លស្លត  ។ 
នឹកខអើយកសននឹកអងគព្ពះពុទ្ា  ខុ្ាំសូមលាំអុតឱនសិរស្ល 
សកមតងខរបប្បរាប្បច់ារអកេរា  មរធៈស្លស្លត ធាា ប្បអ់ាព្ស័យ ។ 
ងាី បតិរូប្បកាយខសតចោងបាត ់  ធមមកាយមនិោា តឋ់តិសពានងៃ 
អារាធនអងគព្ពះពុទ្ានងា   រងក់នុងហឫទ្យ័ននខយើងខុ្ាំ ។ 

ដោយដោកព្រូ អរគបណ្ឌិ ត ប ៊ុត សាវង្ស 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  41  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

ព្ពះអងគព្ទង់ព្បសតូ 
កាលព្ពះសិទ្ាតាអមាា ស់នងា  ខសតចចុះចាប្បន់ផទននព្ពះមោ 
មាោខទ្វពុីទ្ាមាា   ខៅ ន្ ាំរកាខពេបូ្បណ៌ម ី។ 
នកខអាស្លឍនងៃព្ពហសបតិ៍  ជារាជឱរសននព្ពះព្សី 
សុខទ្ធា ទ្នៈរាជមាា ស់កផន ី  កបិ្បលពសតុបុ្បររីាជសីមា ។ 
ខសតចព្ទ្ងព់្ប្បសូតខចេចាកនផទ  មាាខៅនងៃសុព្កនងាថ្វា  
នខពេបូ្បណ៌មវីសិ្លោ   ន្ ាំច ខនះណ្តមានសួសតី ។ 
ខៅខពលក លព្ពះវរមាា  ោព្ាខចេពីរាជបុ្បរ ី
កបិ្បលពសតុខៅខ ើមប ី   ប្បងគាំព្ពះបិ្បាមាា ។ 
ខៅឯខទ្វទ្ហៈរាជធានី    ល់លុមពនីិវន័នងាថ្វា  
ព្ទ្ងព់្ជកខព្កាមមាប្បស់្លលព្ពឹកា  ទិ្វាព្តងជ់ាកព់្ទ្ងឈ់នឺផទ ។ 
ព្ទ្ងឈ់រខាងកមកព្ពឹកាស្លល  អយយប្បុតតព្តកាលខ្មព្ប្បនព 
ព្ប្បសូតចាករភរ៌សួរានន់វ  វស័ិយអនកខទ្សនច៍ាកធមាម  ។ 
ព្ប្បសូតភាា មឈរខ ើរ្ង្ន ព្បាាំពីរជាំោនព្ពះបាទ្ធ 
ព្ទ្ងប់ានប្បនាឺព្ពះវាចា   ថ្វខយើងខនះណ្តជាចមបង ។ 
ខលើខោកទ្ធាំងបី្បឥតនរណ្ត  ផទឹមខសមើអាាម ខយើងជាមតង 
ជាតិខនះជាជាតិប្បាំផុតខោង          ខយើងនឹងចមាងសតាទ្ធាំងឡាយ។ 
ឱយឆ្ាង ល់ទី្ ខ៏កសមកានត  ខោយធមមោនអតាប្បរោិយ 
ឱយឆ្ាង ល់ខព្តើយនិព្តា ននយ        សូនយ ៃ្ យចាកទុ្កេសុខមហមិា។ 
ទី្ព្ទ្ងព់្ាស់ ឹងខនះព្ពះបាទ្  អខស្លកនងខសតចឥណ្ត  



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  42  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

ព្ទ្ងស់្លងខគលងមលអខស្លភា  មយួជាអនុសាវរយី ៍។ 
ខុ្ាំសូមព្កាប្បថ្វា យប្បងគាំខស្លម ះ  ចាំខព្តះអងគព្ពះមោមុនី 
ខសតចព្ទ្ងព់្ប្បសូតខៅព្តងទី់្  សួនលុមពនីិខោយសទ្ធា  ។ 
សូមឱយសិរជីយមងគល   ចូល ល់ខុ្ាំនិងអនករាល់គន  
ក លបានសូធយស្លត ប្បស់ពាពណ៌ន ពុទ្ាប្បបវតតិខនះកុាំបី្បោនខ ើយ ៕ 

ចាកជំនួយសតិភារទី ១៤ 

3 

ព្ពះអងគព្ទង់ព្ត្តសដ់្ឹង 
កាលព្ពះសិទ្ាតា ម៏ានបុ្បណយ  ព្ពះជនម ប្បព់្បាាំមយួវសា 
ព្ទ្ងខ់ស្លយរាជយជួសព្ពះបិ្បា  ព្រប្បព់្រងរោា កបិ្បលពសតុ ។ 
ជាមយួព្ពះនងយខស្លធរា  ពិមាព កសព្តីព្សីលអព្សស់ 
ព្ប្បខសើរខលើសព្សីសនាំទ្ធាំងអស់   ព្ប្បកប្បខោយយសខងាើងណ្តស់ណ្ត ។ 
លុះ ល់ព្ពះជនមបានព្រប្បធ់ួន  នមភព្បាាំប្បនួព្ពះវសា 
ព្ទ្ងប់ានឱរសមយួនងាថ្វា   នមថ្វរាហុលលអព្បិ្បមព្បិ្បយ ។ 
កនុងនងៃរាហុលខកើតខនះមេិ  ព្ទ្ងខ់ចេប្បពាជាា ខោយឃ្លម តខមី 
ប្បចឆិមប្ប ិប្បតតិតឹងខពកនព្ក  ខ ើមបឱីយ្ប្បប់ានព្ាស់ ឹង ។ 
ខព្កាយខពលព្ទ្ងល់ះព្ពះកិរោិ  ទុ្ការៈខនះណ្តព្ទ្ងរ់ ាំពឹង 
មជឃមិប្ប ិប្បតតិបានព្ាស់ ឹង  ធមន៌ងាឥតងាឹង ខ៏កសមកានត ។ 
ខៅននងៃពុធខពេបូ្បណ៌ម ី  ពិស្លខរងសរីកាបាន 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
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ជាសពាញ្ាុ ពុទ្ាខងាើងថ្វា ន        ព្ពះញណព្បាជ្ខព្បាសឆ្ាុះខោកា 
ខៅខព្កាមខ ើមខព្តធិ៍មានមងគល          ខៅព្តងម់ណ លខ ម្ ះរោ 
កកបរខឆ្នរនទី្ខនរញ្ារា   បានជាព្រពូ្រប្បស់ពាភពបី្ប ។ 
ទី្ព្ទ្ងព់្ាស់ ឹងខនះព្ពះបាទ្  អខស្លកនងខសតចកផន ី 
ព្ទ្ងស់្លងព្ពះសតូប្បលអព្បិ្បមព្បិ្បយ  សមាគ ល់ទី្ ីព្ទ្ងព់្ាស់ ឹង ។ 
ខុ្ាំសូមព្កាប្បថ្វា យប្បងគាំវនទ   ខ ព្ ះព្ពះភរវាជាទី្ពឹង 
ព្ពះអងគឈនះមារខហើយព្ាស់ ឹង សមាងឹខព្តើយនយនិព្តា នពិត។ 
សូមបុ្បណយក លខយើងរបួ្បរមួគន   ពោោមពុះព្តរទ្ធាំង ៃ្ យជិត 
ខទ្ធះខតត  រអោ យប្បង់ងឹត           ព្បឹ្បងអស់កាយចិតត បតិព្ជះថ្វា ។ 
សូមប្បុណយទ្ធាំងខនះជួយ នាំមុខ  ឱយឆ្ាងផុតទុ្កេ ូចព្បាថ្វន  
សូមឱយបានខកើតជាតិណ្តៗ      ជួប្បទ្ធនស់្លសនព្ពះព្ទ្ងញ់ណ។ 
សូមកុាំឱយជួប្បភយនតរាយ   ខរាគទ្ធាំងឡាយកុាំឱយមាន 
សូមកុាំឱយជួប្បការអតឃ់្លា ន  រហូតនិព្តា នកុាំោនខ ើយ ៕ 

ចាកជំនួយសតិភារទី ១៤ 

2222 
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ព្ពះពុទធដ្ឋក្់អាយសុង្ខខ រ-បរនិពិាវ ន 

អងគព្ពះព្ទ្ងញ់ណមានខតជះ  សកមតងព្បាប្បព់្ពះអាននទថ្វ 
រខទ្ះក លចាស់ប្បរខៅណ្ត  ខៅបានខោយស្លរអប្បឫសស។ី 
តថ្វរតចាស់ព្គាំព្គខហើយ  មាន លអាននទខអើយមានមាាំអី 
 ូចរខទ្ះចាស់អប្បឫសស ី  វសា ន្ ាំងមកីប្ប៉ាតសិប្បខហើយ ។ 
ខព្កាយព្ពះអាននទព្ទ្ងខ់ចេផុត  ពីព្ពះសមពុទ្ាមនិយូរខ ើយ 
ខព្កាយភាត ោរនងៃព្តងខ់ហើយ  មារមនិកខនតើយគល់ស្លស្លត  ។ 
ន្ ាំមាេ់កខមា នងៃអាទិ្តយ  ខពេបូ្បណ៌មពិីតនងៃខនះណ្ត  

ព្ពះអងគព្ទ្ងោ់កអ់ាយុសអោេ រ  ចាំខព្តះមុខមារព្គខនះឯង ។ 
ខៅនបាវាលខចតិយ   កកបរខវស្លលីខព្តកាំកផង 
កខព្កើកធរណីព្រប្បក់កនាង  ផគរោនោ់ា តក់ខាងខទរអាកាស។ 
ខព្កាយមកភកិេុជួប្បជុាំគន    អងគព្ពះភរវាព្ទ្ងប់ានព្ាស់ 
សកមតងគថ្វអស្លា រយណ្តស់  រ ាំលឹកោ៉ា ងចាស់ព្ាស់ឱវាទ្។ 
*ព្ទ្ងប់ានព្ាស់ថ្វសអោេ រទ្ធាំងឡាយ កតងកតអនតរាយវនិសខូតោត 
ចូរអនកទ្ធាំងឡាយកុាំប្បីព្ប្បមាទ្  ព្ប្បឹងកព្ប្បងសអោា តឲ្យសខព្មចការ។ 
ភាជនក៍ លសមូន ន្ ាំង ាំ ុតខោយ  ី តូចកតធីាំកតីខៅឆ្អនិោ៉ា ងណ្ត 
ចុងខព្កាយរកមងកតងមានកិរោិ  កប្បកធាា យធមមាខនះជាការពិត ។ 
ោ៉ា ងណ្តជីវតិសពាសតានិករ          ខកមងចាស់មានព្កព្តលឬប្បណ ិ ត 
ចុងខព្កាយរកមងកតងកតស្លា ប្បព់ិត  បាតប់្បងជ់ីវតិកោ៏៉ា ងខនះក រ ។ 
ជីវតិតថ្វរតមានព្ប្បមាណតចិ  ខគរពព្តកយខពចនឥ៍តខរចកកកព្ប្ប 
ពីនងៃខនះខៅខៅព្តមឹប្បីកខ   តថ្វរតព្តវូកតប្បរនិិព្តនា ។ 
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បី្បកខកនាងោ៉ា ងរហ័ស        កសនខស្លកស្លត យណ្តស់ព្ពះព្ទ្ងញ់ណ 
ខវោជិតភាពឺ្ទ្ងចូ់ល្ន          ខហើយចូលនិព្តា នកណ្តត លនព្ព។ 
កនុងកខពិស្លខនងៃអអោគ រ   ន្ ាំមាេ់ខវោចុងរាព្តី 
នងៃ ប្បព់្បាាំខកើតខពេបូ្បណ៌ម ី  ប្បរស័ិទ្ព្បុ្បសព្សីជុាំខព្តៀប្បព្ា ។ 
ទី្ព្ទ្ងនិ់ព្តា នខនះាាំងខៅ  កកបរផាូវខៅព្កុងកុសិនរា 
រាាំងភនាំមយួរូស្លលព្ពឹកា  មានចាញទ ាំងសិោខៅចខនា ះ ។ 
កុាំថ្វខ ើយមនុសសខស្លយខស្លកា សូមបខីទ្វាស្លា នទ្ធាំងអស់ 
យាំខស្លកខបាកព្បាណស្លត យព្សខណ្តះ   ោនក់ខព្កើកអស់ភពកផន ី ។ 
ទី្ព្ទ្ងនិ់ព្តា នខនះឥ ូវ   មានសតូប្បាាំងខៅលអព្បិ្បមព្បិ្បយ 
សមាគ ល់ទី្ក លព្ពះជិនព្សី  និព្តា នខលើ ីកុសិនរា ។ 
កនុងសតូប្បមានព្ពះប្ប ិមាងម  កស្លងោ៉ា ងលអរួរព្ជះថ្វា  
តាំណ្តងព្ពះសពព្ពះស្លស្លត   សតូកសតឹងកាោកសនអាសូរ ។ 
អនកខៅ ល់ពិតចិតត ិតជាប្ប ់  ខ ើេ ូចព្ពះសពខៅព្ជខអោ 
មានសបងចី់វរថ្វា យចាញា ស់ប្បតូរ  ទឹ្កខនព្ាហូរនឹកព្ពះអងគ ។ 
នឹកោក ូ់ចជាខៅងមីៗ        នឹកព្ពះជិនព្សីខព្បាសខព្ស្លចព្សង ់
នឹក ល់ព្ពះធមល៌អផូរផង ់  នឹកទ្ធាំងព្ពះសងឃអងគស្លវក័ ។ 
ចាប្បា់ាំងអាំពីនងៃខនះខៅ   សូមខ ើរាមផាូវព្ពះអរយិៈ 
ខព្កាមមាប្បព់្ពះធម ៌ព៏្តជាក ់  ផុតពីអនទ កន់នពួកមារ ។ 
សូមឲ្យខោកអនកបានសូធយស្លត ប្ប ់ ព្ប្បវតតិស្លរសពទព្ពះភរវា 
បានសុខចខព្មើនព្រប្ប់ៗ គន   កុាំបី្បឃ្លា តឃ្លា ព្គណ្តខ ើយ ៕ 

ដោយឧបាសក រ៊ុយ ស៊ុធន 
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បារមី ៣០ 
១ ឥតិបិ ោនបារម ីសមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
 ឥតិបិ ោនឧបបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 

ឥតិបិ ោនបរមតថបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
ព្ពះ ម៏ានព្ពះភារអងគខនះ ព្ពះអងគប្បរបូិ្បណ៌ខោយទ្ធនបារម ី

ទ្ធនឧប្បបារម ីទ្ធនប្បរមតាបារម ី ូខចនះផង ។ 
២ ឥតិបិ សលីបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
 ឥតិបិ សលីឧបបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 

ឥតិបិ សលីបរមតថបារម ីសមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
ព្ពះ ម៏ានព្ពះភារអងគខនះ ព្ពះអងគប្បរបូិ្បណ៌ខោយសីលបារម ី

សីលឧប្បបារម ីសីលប្បរមតាបារម ី ូខចនះផង ។ 
៣ ឥតិបិ ប្នក្ខមមបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
 ឥតិបិ ប្នក្ខមមឧបបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 

ឥតិបិ ប្នក្ខមមបរមតថបារម ីសមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
ព្ពះ ម៏ានព្ពះភារអងគខនះ ព្ពះអងគប្បរបូិ្បណ៌ខោយខនកេមមបារម ី

ខនកេមមឧប្បបារម ីខនកេមមប្បរមតាបារម ី ូខចនះផង ។ 
៤ ឥតិបិ បញ្ញញ បារម ីសមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
 ឥតិបិ បញ្ញញ ឧបបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 

ឥតិបិ បញ្ញញ បរមតថបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
ព្ពះ ម៏ានព្ពះភារអងគខនះ ព្ពះអងគប្បរបូិ្បណ៌ខោយប្បញ្ញា បារម ី

ប្បញ្ញា ឧប្បបារម ីប្បញ្ញា ប្បរមតាបារម ី ូខចនះផង ។ 
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ធម៌នមសសការសខងេប្ប  47  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

៥ ឥតិបិ វីរយិបារម ីសមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
 ឥតិបិ វីរយិឧបបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 

ឥតិបិ វីរយិបរមតថបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
ព្ពះ ម៏ានព្ពះភារអងគខនះ ព្ពះអងគប្បរបូិ្បណ៌ខោយវរីយិបារម ី

វរីយិឧប្បបារម ីវរីយិប្បរមតាបារម ី ូខចនះផង ។ 
៦ ឥតិបិ ខនតិបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
 ឥតិបិ ខនតិឧបបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 

ឥតិបិ ខនតិបរមតថបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
ព្ពះ ម៏ានព្ពះភារអងគខនះ   ព្ពះអងគប្បរបូិ្បណ៌ខោយខនតិបារម ី

ខនតិឧប្បបារម ីខនតិប្បរមតាបារម ី ូខចនះផង ។ 
៧ ឥតិបិ សចាបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
 ឥតិបិ សចាឧបបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 

ឥតិបិ សចាបរមតថបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
ព្ពះ ម៏ានព្ពះភារអងគខនះ ព្ពះអងគប្បរបូិ្បណ៌ខោយសចាបារម ី

សចាឧប្បបារម ីសចាប្បរមតាបារម ី ូខចនះផង ។ 
៨ ឥតិបិ អធិដ្ឋឋ នបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
 ឥតិបិ អធិដ្ឋឋ នឧបបារម ីសមបប្នាា  ប្សា ភគវា 

ឥតិបិ អធិដ្ឋឋ នបរមតថបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
ព្ពះ ម៏ានព្ពះភារអងគខនះ ព្ពះអងគប្បរបូិ្បណ៌ខោយអធិោា ន

បារម ីអធិោា នឧប្បបារម ីអធិោា នប្បរមតាបារម ី ូខចនះផង ។ 
៩ ឥតិបិ ប្មត្តត បារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
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 ឥតិបិ ប្មត្តត ឧបបារម ីសមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
ឥតិបិ ប្មត្តត បរមតថបារម ីសមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
ព្ពះ ម៏ានព្ពះភារអងគខនះ ព្ពះអងគប្បរបូិ្បណ៌ខោយខមាត បារម ី

ខមាត ឧប្បបារម ីខមាត ប្បរមតាបារម ី ូខចនះផង ។ 
១០ ឥតិបិ ឧប្បកាខ បារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
 ឥតិបិ ឧប្បកាខ ឧបបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 

ឥតិបិ ឧប្បកាខ បរមតថបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវា 
ព្ពះ ម៏ានព្ពះភារអងគខនះ ព្ពះអងគប្បរបូិ្បណ៌ខោយឧខប្បកាេ  

បារម ីឧខប្បកាេ ឧប្បបារម ីឧខប្បកាេ ប្បរមតាបារម ី ូខចនះផង ។ 
 ឥតិបិ សមតតឹសបារមី សមបប្នាា  ប្សា ភគវាត ិ

ព្ពះ ម៏ានព្ពះភារអងគខនះ ព្ពះអងគប្បរបូិ្បណ៌ខោយបារមទី្ធាំង 
៣០  ូខចនះផង ។ 
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ធម៌នមសសការសខងេប្ប  49  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

ពុទធជយមងគល 
ពាហុ ំសហសសមភិនិមិមតសា វុធនតំ 
ព្គីប្មខល ំឧទិតប្ោរសប្សនមារ ំ
ោនាទិធមមវិធិនា ជិតវា មនុិប្នាទ   
តប្នតជសា ភវតុ ប្ត ជយមងគល្លន ិ។ 

ព្ពះមុនិនទខោកាចារយ  ចាញា េ់ព្កុងមារចិតតខមាហនា  
និមមតិន មយួព្តន ់  កានស់ន្រស្លត វុធនន ។  
ជិះព្រីខមខលជាតិ   ខកាញ្ានទ្ខទរពសុធា  
ព្ពមខោយមារខសន  ពនាឹកលនក់ងស័ពទស្ល ន ។ 
ខោយធមមពិធី   ទ្ធនបារមជីាព្ប្បធាន  
ព្កុងមារចាេ់ព្ទ្ងញ់ណ ព្ប្បណមយកាយថ្វា យវនទ  ។   
រជីយ័មងគល   ចូរមាន ល់អនករាល់គន   
ខោយខតជះជោ  ព្ពះឈនះមារព្គខនះខោង ។ 

មារាតិប្រក្មភិយជុឈតិសពវរតតឹ  
ប្ោរមបនាឡវក្មក្ខមថទធយក្ខ ំ 
ខនតី សទុនតវធិិនា ជិតវា មុនិប្នាទ   
តប្នតជសា ភវតុ ប្ត ជយមងគល្លន ិ។ 

 ព្ពះមុនិនទពិននយកៈ  ចាញា េ់អា វកយកសខឃ្លរខៅ  
រងឹរូសមនិាាំងខៅ  កនុងខនតីរុណសតោ ។  
រហូតអស់រាព្តី   ព្ពះជិនព្សីព្ទ្ងយុ់ទ្ាន  



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  50  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

នព្កកលងព្កុងមារា  កនុងប្បឋមសខមាព ធី ។  
ខោយព្ពះពិធីញណ  ព្ទ្ងទូ់្នម នខោយខនតី  
ញុាំងចិតតអសុរ ី   ឲ្យប្បងព់យុះចុះវនទ  ។  
រជីយ័មងគល   ចូរមាន ល់អនករាល់គន   
ខោយខតជះជោ  ព្ពះឈនះអា វកយកេខោង ។ 

នាឡាគិរ ឺគជវរ ំអតិមតតភតូំ  
ោវគគិចក្ាមសនីវ សោុរណុនត ំ 
ប្មតតមពុប្សក្វិធិនា ជិតវា មុនិប្នាទ   
តប្នតជសា ភវតុ ប្ត ជយមងគល្លន ិ។ 

 ព្ពះមុនិនទពិនជិនព្សី  ចាញា េ់ ាំរខី ម្ ះនឡា  
រីរវីររជា    ោ៏នកាា ចុះខព្ប្បងខព្ពច ។  
ស្លោវ្វខឆ្ះនព្ក   ូចខភាើងនព្ពខឆ្ះកខមទច  
មុត ូចចព្កុតខពព្ជ  ោា ាំង ូចកមមអសនី ។  
ខោយព្ពះពិធីព្សប្ប ់  ខព្ស្លចទឹ្កអប្បរឺ់បារម ី 
ខមាត ព្ពះជិនព្សី  ញុាំង ាំរឲី្យព្ជះថ្វា  ។  
រជីយ័មងគល   ចូរមាន ល់អនករាល់គន   
ខោយខតជះជោ  ព្ពះឈនះនឡារីរ ី។ 

ឧក្ខិតតខគគមតិហតថសោុរណុនតំ  
ធាវនតិ ប្ោជនបថងគុលមិាលវនតំ  
ឥទធីភិសងខតមប្នា ជិតវា មនុិប្នាទ   
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ធម៌នមសសការសខងេប្ប  51  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

តប្នតជសា ភវតុ ប្ត ជយមងគល្លន ិ។ 
ព្ពះមុនិនទពិនខោកនព្ត  មានព្ពះទ្យ័ខធាើបា ិោរយ 
ចាញា េ់ខចារអងគុលីមាល៍  មានកព្មងរឺព្មាមន    
ននមនុសសក លគតក់ាត ់ មកខោតចាកជ់ាមាល័យ 
អងអ់ាចកាំណ្តចនព្ក   ម៏ានន ស្លទ តព់្ប្បោរ ។  
កានោ់វអោព្រវ ី   ខ េព្ពះមុនីស្លស្លត ចារយ 
ចមាៃ យផាូវកនត រ   កណ្តត លនព្ពបី្បខោជន ។  
រជីយ័មងគល   ចូរមាន ល់អនករាល់គន   
ខោយខតជះជោ  ព្ពះឈនះអងគុលីមាល៍ ។ 

ក្ត្តវ ន ក្ដ្ឋមុទរ ំឥវ គពភិនីោ  
ចិញ្ញា យ ទដុ្ឋវចន ំជនកាយមប្ជឈ  
សប្នតន ប្សាមវិធិនា ជិតវា មុនិប្នាទ   
តប្នតជសា ភវតុ ប្ត ជយមងគល្លន ិ។ 

ព្ពះមុនិនទមានព្ពះភារ  ចាញា េ់ព្ទុ្សតព្តកយនងចិញ្ញា  
អាំខពើខធាើ ូចជា   ន្រសតីមានរភច៌ាស់ខចើសខព្តះ ។ 
យកខឈើខធាើជាកូន  ពន័ាខព្តះខាួនខព្តលព្ទ្ខគះ  
ព្ពះពុទ្ាឈនះកាលខនះ  ខោយសមាចារពិធី ។  
រមាៃ ប្បព់្តកយចណ្ត ល  នកណ្តត លជនព្បុ្បសព្សី  
ចិញ្ញា ចាេ់បារម ី  រឺសចាាំព្តកយសតោ ។  
រជីយ័មងគល   ចូរមាន ល់អនករាល់គន   
ខោយខតជះជោ  ព្ពះស្លស្លត ឈនះចិញ្ញា  ។ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
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សចាំ វិហាយមតិសចាក្វាទប្ក្តុំ  
វាោភិប្រាបិតមនំ អតិអនធភូតំ  
បញ្ញញ បទបីជលបិ្ត្ត ជិតវា មុនិប្នាទ  
តប្នតជសា ភវតុ ប្ត ជយមងគល្លន ិ។ 

 ព្ពះមុនិនទពិនអនកព្បាជ្  រុងខរឿងស្លៃ ចខោយប្បញ្ញា   
ចាញា េ់សចាកជា   និព្រនាខព្តពុទ្ាវនិយ័ ។ 
អធោព្ស័យលះប្បង ់  ព្តកយសតយព្តងា់មគប្បន់ច 
សរខសើរខាួនឯងនព្ក  ខលើកកមពស់ ូច ងទ្ង ់។  
ប្បខងាើតមងួងឹត           ខោយខព្តលឥតព្តកយខទ្បងព្តង ់ 
ព្ពះព្ទ្ងក់ាំចាតប់្បង ់  ខោយព្ប្បទី្ប្បរឺប្បញ្ញា  ។  
រជីយ័មងគល   ចូរមាន ល់អនករាល់គន   
ខោយខតជះជោ  ឈនះសចាកៈនិព្រនា ។ 

នប្នាទ បននទភជុគំ វិពុធំ មហទិធឹ  
បុប្តតន ប្ថរភុជប្គន ទមាបយប្នាត   
ឥទធូបប្ទសវិធិនា ជិតវា មនុិប្នាទ   
តប្នតជសា ភវតុ ប្ត ជយមងគល្លន ិ។ 

ព្ពះមុនិនទពិនព្ទ្ងញ់ណ ញុាំងខមារគោនមានអាំណ្តច 
ឲ្យកប្បាងជានររាជ  ខៅទូ្នម នពយុសនភុ៍ជងគ ។ 
 ខ ម្ ះនខនទ ប្បននទ  ចិតតខមាហនាខរឿងឫទ្ាិរុង  
ទិ្ ាិកាចព្ទ្នង ់   ព្ទ្ងច់ាញា េ់ខោយពិធី្ន ។ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  53  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

 រឺឲ្យឧប្បខទ្ស   ឫទ្ាិវខិសស ល់ខមារគោន  
ឫទ្ាិនរអនតរធាន  ឱនចុះចាេ់ព្ពះខចស្លត  ។  
រជីយ័មងគល   ចូរមាន ល់អនករាល់គន   
ខោយខតជះជោ  ព្ពះភរវាឈនះនរខោង ។ 

ទុគាគ ហទិដ្ឋិភុជប្គន សទុដ្ឋហតថំ  
ព្ពហម ំវិសទុធិជុតិមទិធិពកាភិធាន ំ 
ញាណគប្ទន វិធិនា ជិតវា មុនិប្នាទ   
តប្នតជសា ភវតុ ប្ត ជយមងគល្លន ិ។ 

ព្ពះមុនិនទពិនខគតម  ចាញា េ់មោព្ពហមខ ម្ ះពកា 
សាំគល់ថ្វអាាម   រុងខរឿងខោយរុណប្បរសុិទ្ា ។ 
ន កានអ់សិរ ពសិ   រឺចិតតព្ទឹ្សតិ ខ៏មាះមុត  
កានខុ់សផាូវសមពុទ្ា          មនិខលើកោកលះប្បងព់្បាណ។  
ព្ទ្ងឈ់នះខោយពិធី  ឱសងវខិសសសព្មានត  
ផសាំព្តូវគប្បស់នត ន  រឺព្ពះញណខព្បាសខទ្សន។ 
រជីយ័មងគល   ចូរមាន ល់អនករាល់គន   
ខោយខតជះជោ  ឈនះព្ពោម ឥតមានហមង ។ 

ឯត្តបិ ពុទធជយមងគលអដ្ឋគាថា  
ប្ោ វាចប្នា ទិនទិប្ន សរប្ត មតនទី  
ហតិ្តវ ន ប្នក្វិវធិានិ ចុបទទវានិ  
ប្មាក្ខំ សខុំ អធិគប្មយយ នប្រា សបប្ញ្ញញ  ។ 

ប្ោ នប្រា ជនឯណ្ត  កប្បប្បញ្ញា ព្បាសកតីខាិល  
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ឧសាហ៍ស្លងទ្ធនសីល សូព្តរ ាំលឹកព្ពះធមន៌ងា ។  
គថ្វព្បាាំបី្បប្បទ្   ខនះកាំណតខ់ ម្ ះពុទ្ាជយ័  
ខាំសូព្តសពា ៗ នងៃ  ខកើតមងគលជានិរនតរ ៍។ 
ប្សា នប្រា រជីនខនះ  បានរ ាំខោះខរារអាសនន 
ឧប្បព្ទ្ពអខនកលន ់  មានព្ប្បការខផសង ៗ ផង ។  
នឹក ល់ធមខ៌កសមកានត  រឺនិព្តា នសុខកនាង  
កលងទុ្កេទ្ធាំងប្បនួកង  ខោយពុទ្ាជយ័មងគលខនះ ។ 
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ពុប្ោធ  នាគលព់្ពះប្ពាធិព្ពកឹ្ស 
(បិ្ប កខលខ ៦៦, ទ្ាំពរ័ ២៣៧-២៣៩) 

 ពុប្ោធ តិ ប្ោ ប្សា ភគវា សយមភូ អនាចរយិប្កា 
បុប្ពវ អននុសសបុ្តស ុធប្មមស ុសាមំ សច្ចា និ អភិសមពុជឈ ិតតថ 
ច សពវញ្ញុត ំបប្ត្តត  ពប្លស ុច វសភីាវំ បប្ត្តត  ។ 
 ព្តកយថ្វ ពុប្ោធ  រឺព្ពះ ម៏ានព្ពះភារអងគណ្ត ព្ពះ ម៏ានព្ពះ
ភារអងគខនះជាព្ពះសយមភូ ព្ទ្ងព់្ាស់ ឹងខោយព្ពះអងគឯងមនិមាននូវ 
ព្រូអាចារយខ ើយ ព្ទ្ងព់្ាស់ ឹងខោយព្ប្បនពនព្កកលងនូវសចាៈកនុងធម៌
ទ្ធាំងខនះខោយព្ពះអងគឯង ពុាំបានស្លត ប្បពី់មុនមកខ ើយ ព្ពះអងគព្ទ្ង់
 ល់នូវសពាញ្ាុ តញណកនុងធមទ៌្ធាំងឡាយផង ព្ទ្ង ់ល់នូវភាពជាំនេ
កនុងពលៈទ្ធាំងឡាយផង ។ 
 ពុប្ោធ តិ ប្ក្នប្តថន ពុប្ោធ  ព្តកយថ្វ ពបុ្ោធ  ខតើ ពុប្ោធ  
ខោយអតា ូចខមតច ? 
 ១. ពុជឈតិ្ត សច្ចា នីត ិ ពុប្ោធ  ព្ទ្ងព់្ពះនមថ្វ ពុប្ោធ  
ខព្ព្តះព្ពះអងគព្ាស់ ឹងនូវសចាៈទ្ធាំងឡាយ ។ 
 ២. ប្ពាប្ធត្ត បជាោតិ ពុប្ោធ  ព្ទ្ងព់្ពះនមថ្វ ពុប្ោធ  
ខព្ព្តះព្ពះអងគញុាំងពពួកជនឱយព្ាស់ ឹងផង ។ 
 ៣. សពវញ្ញុត្តយ ពុប្ោធ  ព្ទ្ងព់្ពះនមថ្វ ពុប្ោធ  ខព្ព្តះព្ពះ
អងគព្ាស់ ឹងនូវធមទ៌្ធាំងពួង ។ 
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 ៤. សពវទសាវិត្តយ ពុប្ោធ  ព្ទ្ងព់្ពះនមថ្វ ពុប្ោធ  
ខព្ព្តះព្ពះអងគខ ើេនូវធមទ៌្ធាំងពួងខោយញណចកេុ ។ 
 ៥. អភិប្ញ្ញយយត្តយ ពុប្ោធ  ព្ទ្ងព់្ពះនមថ្វ ពុប្ោធ  ខព្ព្តះ
ព្ពះអងគមនិមានអនក នទ្ណ្ត ឹកនាំព្ពះអងគខ ើយ ។ 
 ៦. វិក្សតិ្តយ ពុប្ោធ  ព្ទ្ងព់្ពះនមថ្វ ពុប្ោធ  ខព្ព្តះព្ពះ
អងគមាននូវស្លម រតី វ៏ខិសស ។ 
 ៧. ខីណាសវសង្ខខ ប្តន ពុប្ោធ  ព្ទ្ងព់្ពះនមថ្វ ពុប្ោធ  
ខព្ព្តះព្ពះអងគ ល់នូវការរាប្បថ់្វអស់ខៅនូវអាសវៈ ។ 
 ៨. និរបុក្ាិប្លសសង្ខខ ប្តន ពុប្ោធ  ព្ទ្ងព់្ពះនមថ្វ 
ពុប្ោធ  ខព្ព្តះព្ពះអងគ ល់នូវការរាប្បថ់្វមនិមានឧប្បកាិខលស ។ 
 ៩. ឯក្នតវីតរាប្គាតិ ពុប្ោធ  ព្ទ្ងព់្ពះនមថ្វ ពុប្ោធ  
ខព្ព្តះព្ពះអងគព្បាសចាកនូវរារៈខោយោចោ់ត ។  
 ១០. ឯក្នតវីតប្ោប្សាតិ ពុប្ោធ  ព្ទ្ងព់្ពះនមថ្វ ពុប្ោធ  
ខព្ព្តះព្ពះអងគព្បាសចាកនូវខទ្ធសៈខោយោចោ់ត ។ 
 ១១. ឯក្នតវីតប្មាប្ហាតិ ពុប្ោធ  ព្ទ្ងព់្ពះនមថ្វ ពុប្ោធ  
ខព្ព្តះព្ពះអងគព្បាសចាកនូវខមាហៈខោយោចោ់ត ។ 
 ១២. ឯក្នតនិក្ាិប្លប្សាតិ ពុប្ោធ  ព្ទ្ងព់្ពះនមថ្វ ពុប្ោធ  
ខព្ព្តះព្ពះអងគមនិមាននូវកិខលសខោយោចោ់ត ។  
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១៣. ឯកាយនមគគំ គប្ត្តតិ ពុប្ោធ  ព្ទ្ងព់្ពះនមថ្វ 
ពុប្ោធ  ខព្ព្តះព្ពះអងគោងខៅកនុងផាូវកតមយួ ជាផាូវខៅកានព់្ពះនិព្តា ន 
បាន ល់ សតិប្បបោា ន ៤ ។ 

១៤. ឯប្កា អនុតតរ ំ សមាម ប្មាព ធឹ អភសិមពុប្ោធ តិ ពុប្ោធ  
ព្ទ្ងព់្ពះនមថ្វ ពុប្ោធ  ខព្ព្តះព្ពះអងគព្ាស់ ឹងនូវសមាម សខមាព ធិ-
ញ្ញា ណ ព៏្ប្បខសើរមយួព្ពះអងគឯង ។ 
 ១៥. អពុទធិវិហតត្តត  ពទុធិបបដ្ិល្លភត្តត  ពុប្ោធ  ព្ទ្ងព់្ពះ
នមថ្វ ពុប្ោធ  ខព្ព្តះព្ពះអងគកមាា តប់្បងនូ់វការមនិមានប្បញ្ញា ខោយការ
បាននូវប្បញ្ញា  ។ 
 ពុប្ោធ តិ ប្នតតំ នាម ំ មាតរា ក្តំ ន បិតរា ក្ត ំ ន     
ភាតរា  ក្ត ំន ភគិនិោ ក្ត ំន មិត្តត មប្ចាហ ិក្តំ ន ញាតិ
សាប្ល្លហបិ្តហ ិ ក្តំ ន សមណព្ពាហមប្ណហ ិ ក្តំ ន    
ប្ទវត្តហ ិ ក្ត ំ វិប្មាក្ខនតិក្ប្មត ំ ពុោធ នំ ភគវនាត នំ     
ប្ពាធិោ មូប្ល សហ សពវញ្ញុតញ្ញញ ណសស បដ្ិល្លភា      
សចោិកា បញ្ញតតិ យទិទ ំពុប្ោធ ត ិ។ 
 ព្ពះនម ពុប្ោធ  ខនះ មនិកមនជាព្ពះនមក លព្ពះមាាថ្វា យ
ខទ្ មនិកមនព្ពះបិ្បាថ្វា យខទ្ មនិកមនប្បងប្បអូនព្បុ្បសថ្វា យខទ្ មនិកមនប្បង
ប្បអូនព្សីថ្វា យខទ្ មនិកមនមតិតអាមាតយថ្វា យខទ្ មនិកមនញតិស្លខោ- 
ហិតថ្វា យខទ្ មនិកមនសមណព្ព្តហមណ៍ថ្វា យខទ្  មនិកមនខទ្វាថ្វា យ
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ខទ្ ព្ទ្ងព់្ពះនម ពុប្ោធ  ខនះជាវខិមាកេនតិកនម រឺព្ពះនមក លមាន
កនុងទី្ប្បាំផុត ននអរហតតផល រប្បស់ព្ពះពុទ្ាទ្ធាំងឡាយ ព្ទ្ងម់ានព្ពះភារ 
ជាសចឆិកាប្បញ្ាតត ិ រឺប្បញ្ាតតិខព្ព្តះការជាកច់ាស់កនុងធមទ៌្ធាំងពួង ក ល
បានខកើត ព្ពមជាមយួនឹងសពាញ្ាុ តញ្ញា ណ ខៅរល់ព្ពះខព្តធិព្ពឹកស ។ 

7 
 

ធមមនិោម ៣០ 
របសព់្ពះសមាម សមពទុធព្គប់ៗព្ពះអងគ 

សូមព្កាប្បប្បងគាំព្ប្បណមយវនទ   ខ ព្ ះព្ពះភរវាពុទ្ធា បានព្ាស់ 
ធមមនិោមទ្ាំខនបមលអលអះ    ស្លមសិប្បមុខចាស់ខុ្ាំសូមពណ៌ន។ 
មួយ រញ្ាួ យភពជាតិព្រប្បចុ់ងខព្កាយ បារមនីាំឱយ ឹងខពលខវោ 
ព្ទ្ងោ់ងកានន់ផទស្លម រតីលអជា   ឹងខាួនព្រប្បព់្គកនុងរភម៌ាា ។ 
ពីរ រឺព្ពះភន្រកតវរលកេណ៍កនុងរភ ៌ សមិងស្លម ធិ៍កនុងធមប៌្បវរកាោ 
ព្ពះភន្រកតកប្បរផទុយពីខនងមាា  ខ ព្ ះនផទភាថឺ្វា មាារ ាំនព ។ 
បី ឥរោិប្បងននព្ពះមាា   ខពលព្រប្បម់ាស្លស្លស្លត ចាកនផទ 
មាាព្ទ្ងឈ់រខុសព្សី នទ្         ព្ប្បសូតប្បពុ្តនងាហប្ប្ទ្យ័ព្ជះថ្វា ។ 
បួន សួនឧទ្ោនទី្ឋានព្ប្បសូត  កនុងនព្ពរហូតខឈើព្សូតខចេចាញា  
ខទ្វានិងមនុសសថ្វា យស្លធុការ  ចព្កវា ប្បពាាខទរ័ោទ រអ ូអរ ។ 
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ព្បា ំព្ពះព្ប្បសូត ចុះព្សូតោង្ន ព្បាាំពីរជាំោនខ ព្ ះទិ្សឧតតរ 
ព្តួតព្រប្បទិ់្សឋានកាា ោនប្បវរ  ខទ្ើប្បបានប្បនតប្បនាឺសីហនទ្ ។ 
ព្បាមំួយ ព្ប្បខមើលទ្តខមើលនិមតិត       ខទ្វទូ្តប្បនួពិតចិតតរិតលះញតិ 
បុ្បព្តខកើតនងៃណ្តនងៃខនះព្ទ្ងឃ់្លា ត ចិតតឥតរវាត ោព្ាចាកផនួស។ 
ព្បាពំីរ ធីខរាចាញត ចប់្បតូរពោោម  ឥតមានទ្ធកទ់្ធមនមអនកប្បសួ 
កាំណតខ់វោមនិអាចតិចហួស       ព្បាាំពីរនងៃខនះនឹងបានព្ាស់ ឹង។ 
ព្បាបំ ីមខហសីរងខ់ស្លយបាោស កនុងនងៃបានព្ាស់ខទ្ើប្បចាស់ទី្ពឹង 
បាោសថ្វសមាសថ្វា យព្ពះនងៃហនឹង   ខៅបាយព្ាស់ ឹងបានបុ្បណយមហិមា ។ 

ព្បាបំួន ជួនភព័ាព្ទ្ងព់្ទ្ធប្បស់បូវភាា ាំង កាា យជាប្បលា័ងារងា់ាំងភាវន 
ខៅរល់ខព្តធិព្ពឹកសនទិ្សបូ្បព៌្ត          ខទ្ពធីាមារមកព្គស្លយណ័េ ។ 
ដ្ប ់គប្បហ់ប្ប្ទ្យ័អានបាណៈ ប្បរកិមមព្ប្បចកសសតិ ឹងទ្ធន ់
ខយល់ខចេខយល់ចូលចិតតមូលមនិភាន ់  ាំខណើ រជវន័ជានឆ់្ាងកាមា ។ 
ដ្ប់មួយ ជាំនួយពីព្ពះបារម ី          ចាញា េ់មារអព្បី្បយព៍្ពមទ្ធាំងខសន 
ពុទ្ាប្បបវតតិព្តងខ់នះអស្លា រយ          ប្បរស័ិទ្ព្ជះថ្វា បាចចាញា អភខិសក។ 
ដ្ប់ពីរ មុនីអងគព្ទ្ងស់ខព្មចញណ នព្តវជិាា មានព្ទ្ងញ់ណអខនក 
ពិស្លខបុ្បណណ មខីកើតញណកប្បាកៗ  ខព្តធិញ្ញា ណខពស់ឯកកខព្កើកធរណី។ 
ដ្ប់ប ីកសព្តនងារងក់នុងមោឋាន វមុិតតិខកសមកានតអស់ឋានព្បាាំពីរ 
សបាត ហ៍ឋានមយួខលើកសទួយស្លា នទី្ ខចតិយព្ពះមុនីព្បាាំពីរកកនាង។ 
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ដ្ប់បួន ជួនព្ពហមជុាំអារាធន        សូមព្ពះភរវាោងព្ាស់សកមតង 
ព្ពះធមព៌្ប្បនព វស័ិយសូរយកសង     ព្ទ្ងព់្ពមសកមតងខោយព្ពហមវោិរ។ 
ដ្ប់ព្បា ំចាាំចាស់ព្ទ្ងព់្ាស់ធមមចកា ឥសិប្បតនៈនព្ពមរិទ្ធោ 
ឋាននព្តរតនៈអាស្ល េបូ្បជា           នងៃព្ពះភរវាស្លា ប្បនព្ពះសងឃ។ 
ដ្ប់ព្បាមំួយ ព្ទ្ងរ់ងព់្ាស់ឱវាទ្   បាតិខមាកេស្លអ ងស្លអ តឱវាទ្ផូរផង ់
ខប្បះ ូងព្ពះធមព៌នាឺចតុរងគ   នងៃខនះព្តូវព្តងម់ា បុ្បណណ ម។ី 
ដ្ប់ព្បាពំីរ ព្ទ្ងរ់ងវ់តតខជតពន      ខព្បាស ល់មោជននិរនតរព៍្ប្បព្កតី 
ព្ទ្ងយ់កអរុណខជតពនសួសតី        ខជតពនជិនព្សីអាព្ស័យជានិចា។ 
ដ្ប់ព្បាបំ ីព្ទ្ងស់កមតងបា ិោរយ យមកៈអស្លា រយនិព្រនារតខ់រច 
ខៅព្កុងស្លវតាីព្បុ្បសព្សីមនិតិច  ខនះរឺពុទ្ាកិចាសខន្រអោគ ះខោកា។ 
ដ្ប់ព្បាបំនួ ព្ទ្ងរ់ងឋ់ាននព្តព្តិងស ព្តិះរះិរ ាំពឹងងាឹងរុណមាា 
សកមតងអភធិមមស័កតសិមអស្លា រយ  ថ្វា យព្ពះមាាសុោអមតៈ។ 
ម្មភ រឺព្ពះអងគព្ទ្ងច់ាកខទ្វខោក        ខសតចោងចុះមកក នសងាសសៈ 
មោជនខព្ចើនពិតយកចិតតទុ្កោក ់ ប្បូជាគរវៈអចលខចតិយ។ 
ម្មភមួយ រឺព្ទ្ងរ់ងក់នុងសមាប្បតត ិ     ព្ពះញណសៃប្បស់្លៃ តល់ះកាតខ់ោកិយ 

អរហតតផលតមាល់ព្ប្បព្កតី            ្ប្បក់តីយូរកតីវស័ិយពុទ្ាញ្ញា ណ។ 
ម្មភពីរ ព្ប្បខមើលខមើលព្រប្បខ់វខនយយ ឧប្បនិសសយ័សពាសតាក លមាន 
ខោយព្ពះករុណ្តសមាប្បតតិញ្ញា ណ     ព្តួតសតាខកា ិោនមានពីរវារៈ។ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  61  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

ម្មភបី ព្ទ្ងន់លវនិយ័អាជ្ា   ប្បញ្ាតតិសិកាេ ាមការព្ជាប្បជាក ់
មានខរឿងខកើតមុនខូចរុណស្លវក័  មានខហតុជាកោ់កខ់ទ្ើប្បោកវ់និយ័។ 
ម្មភបួន អព្ងួនហប្ប្ទ្យ័ករុណ្ត  ជាតកខទ្សនស្លស្លត លកនល 
ខ ើមខរឿងជាខហតុប្បខងាើតអតានយ័     ជាតកព្ប្បនពនលាមខហតុការណ៍។ 
ម្មភព្បា ំព្ទ្ងខ់ព្បាស ល់ពួកព្ពះញត ិ    អងគព្ពះខោកនងសកមតងបា ិោរយ 
កមាា តម់ានះព្ពះញតិវងា         ខទ្ើប្បព្ាស់ខទ្សនរមពរីពុទ្ាវងស។ 
ម្មភព្បាមួំយព្ទ្ងរ់ងធ់ៃនក់នុងធម ៌ ប្បរស័ិទ្ណ្តលអមានធមព៌្ទ្ព្ទ្ង ់
ខសតចោងទ្ទួ្លព្សុះព្សួលខោយអងគ គរវៈផូរផងខ់ ព្ ះព្តងព់្ពះធម។៌ 
ម្មភព្បាពីំរ ព្ទ្ងរ់ងច់ាាំវសា   ខប្បើមាននរណ្តនិមនតខោយលអ 
ខពលខចេវសាមុនោងខចេចរ  ព្ទ្ងច់ខព្មើនពរព្ាស់ោអនកខនះ។ 
ម្មភព្បាបីំ ព្ទ្ងរ់ងោ់៉ា ងហមតច់ត ់មុនភតតខព្កាយភតតគម នភាា តខ់ភាចខស្លះ 
ប្បាំខពេពុទ្ាកិចាព្រប្បោ់មទ្ធាំងអស់  ពុទ្ាកិចាសខន្រអោគ ះមនុសសនិងខទ្វា។ 
ម្មភព្បាបួំន ព្ទ្ងរ់ងខ់ស្លយមាំសៈ  កនុងនងៃព្ទ្ងោ់កអ់នុោា នកាោ 
បិ្បណ បាតចុងខព្កាយជាទ្ធននងាថ្វា    ខស្លយរសមាំស្លហប្្បទ្យ័ប្បរសុិទ្ា។ 
សាមសបិ អវស្លនព្ទ្ងប់ានចូល្ន មុននឹងនិព្តា ន្នខព្ចើនប្បាំផុត 
នមភព្បាាំប្បនួកសនខកា ិសមាប្បតតិប្បរសុិទ្ា  រចួខហើយព្ទ្ងផុ់តរលតស់អោេ រ។ 
អហ ំរខុ្ីាំ ប្បងគាំវនទ    ខ ព្ ះព្ពះភរវា ព្ពះធមន៌ងាថ្វា  
ព្ពមទ្ធាំងព្ពះសងឃផូរផងសី់ោ  ចិនត លាំអុតព្ពះពុទ្ានិោម ។ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  62  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

សូមឱយសពាសតាប្ប ិប្បតតិាមធម ៌ ស្លសនប្បវរលអ ូចព្ពះនម 
អរហាំសមាម គម នការទ្ធកទ់្ធម   កិខលសរវាមរវាតសូនយប្បង ់។ 
សូមឱយស្លសនសមាម សមពុទ្ា   ប្បរស័ិទ្ខមាះមុតរមួចិតតព្ទ្ព្ទ្ង ់
ឋតិខងរចិរកាលអភបិាលខោយសងឃ      ព្ពមខព្ពៀងខស្លម ះព្តងផ់ាិតផាងសិ់កាេ ។ 

សូមមនុសសខទ្វាមានការខគរព      ទ្ធាំងនងៃទ្ធាំងយប្បក់នុងព្ពះស្លសន 
សូមបានសខព្មច ូចកតពី្បាថ្វន   អស់នូវតណ្តេ ទុ្កាេ ចប្បខ់ោង៕ 

     ដោយដោកព្រូអរគបណ្ឌិ ត  ប ៊ុត សាវង្ស 

8 

ឧបមាគុណព្ពះរតនម្ព្ត ២២ ព្បការ 
 ររុីណព្ពះនព្តរតន ៍  ប្បរសុិទ្ាព្ប្បខសើរនព្ក 
 ខោកបានឧប្បខមយយ  មាននមភពីរព្ប្បការ ។ 
 ទី្មយួរឺព្ពះពុទ្ា  ព្ប្បខសើរផុតនព្តខោកា 
 ខព្ប្បៀប្បបានព្ពះចន្រនទ   រះននងៃខពេបូ្បណ៌ម ី។ 
 រឯីព្ពះធមាម    ខព្ប្បៀប្ប ូចជាកាាំរសមី 
 នន ងួព្ពះចន័ទនងា  ចាាំងរសមីភាខឺោកា ។ 
 ព្ពះសងឃ ូចខោកហនឹង បានទី្ពឹងខព្ព្តះចន្រនទ  
 កចងចាាំងរសមីថ្វា    ឱយខោកាលអខពកនព្ក ។ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  63  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

 ទី្ពីរព្ពះភរវា  ខព្ប្បៀប្ប ូចជាអាទិ្តយនងា 
 រះខ ើងខៅខពលនងៃ  មានរសមីោា ាំងមហមិា ។ 
 ព្ពះធមន៌នព្ពះអងគ  ផូរផង ូ់ចអាភា 
 ខចេពីអាទិ្តយថ្វា   ខ េអនាការឱយោា តខ់ៅ ។ 
 ព្ពះសងឃអងគស្លវក័  មានសាំវរៈលអខពកកូវ 
  ូចទ្ាីប្បខោកក លព្តូវ  អាទិ្តយខតត ឱយភាថឺ្វា  ។ 
 ទី្បី្បព្ពះមុនី   ឥតមានពីរកនុងខោកា 
 ព្ពះអងគខព្ប្បៀប្ប ូចជា  អនកអុជខភាើងឆ្លួ ុតនព្ព ។ 
 រអីងគព្ពះធមាម    ខព្ប្បៀប្ប ូចជាខភាើងខតត នព្ក 
  ុតនព្ពខៅម ចនព្ង  ជាសព្តូវនឹងព្សូវកព្ស ។ 
 ព្ពះសងឃខនះឯងនន  ឧប្បខមយយ ូច ីកព្ស 
 ក លមាា ស់ខិតខាំកង  កាា យជាកព្ស ឧ៏តតម ។ 
 ទី្ប្បនួព្ពះភរវា  ខព្ប្បៀប្ប ូចជាខភាៀងោ៉ា ងធាំ 
 ព្ប្បខោជន ៍ឧ៏តតម  កតងខកើតមាន ល់ខោកា ។ 
 ព្ពះធមព៌្ពះព្ទ្ងញ់ណ  ក លព្ទ្ងប់ានខព្បាសខទ្សន 
  ូច ាំណកទឹ់្កថ្វា   ខព្ស្លច ណត ប្បខ់លើកផន ី ។ 
 ស្លវក័អនកហមតច់ត ់   ូចជនប្បទ្ពណ៌ខខបវខា ី
 ក លខភាៀងខទ្ើប្បធាា កង់ម ី  រួរព្បុ្បសព្សីទ្ធកខ់នព្ា ។ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  64  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

 ទី្ព្បាាំព្ពះសមពុទ្ា  ព្ប្បខសើរផុតជននន 
 ព្ពះអងគខព្ប្បៀប្ប ូចជា  ស្លរងី ច៏ាំណ្តប្ប ់។ 
 រឯីព្ពះធមន៌ងា   ឧប្បខមយយ ូចជាចាប្ប ់
 ឧបាយជាខព្រឿងចាប្ប ់  ប្បងាឹកខសះអាជាខនយយ ។ 
 ព្ពះសងឃ ខ៏ស្លភា  ខព្ប្បៀប្ប ូចជាអាជាខនយយ 
 ហាឹកោតល់អព្ប្បនព  អាចនលខព្ប្បើទ្ធនចិ់នត  ។ 
 ព្បាាំមយួខនះឯងនន  លអខពកនព្កព្ពះស្លស្លដ  
 ព្ពះអងគខព្ប្បៀប្ប ូចជា  សលយខពទ្យសព្មាប្ប ់កសរ ។ 
 ព្ពះធមន៌នព្ពះអងគ  មានកប្បប្បព្ទ្ងក់សនប្បវរ 
  ូចឧបាយ កសរ  រឺទិ្ ាិសតាព្រប្បគ់ន  ។ 
 សងឃស្លវក័កលោណ  ខោកខព្ប្បៀប្បបាននឹងអនកណ្ត 
 ក លសរមុតកាោ  ព្តូវព្រខូពទ្យ កខចេបាន ។ 
 ព្បាាំពីរព្ពះសមពុទ្ា  ប្បរសុិទ្ាខព្ប្បៀប្បខសមើបាន 
 ចកេុខពទ្យចាំណ្តន  ខចះឧបាយប្បកខនព្ា ។ 
 ព្ពះធមវ៌ខិសសនងា  ឧប្បខមយយឧបាោ 
 ប្បកកភនកជននន  ឱយភាថឺ្វា ផុតជាំងឺ ។ 
 រឯីព្ពះសងោ   ខព្ប្បៀប្ប ូចជាអនកកភនកឈ ឺ
 ព្តូវខពទ្យប្បកឱយភា ឺ  ចាកងងឹតរឺខមាោ ។ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  65  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

 ព្បាាំបី្បព្ពះភរវនត  អរហនតជាស្លស្លត  
 ព្ពះអងគខព្ប្បៀប្ប ូចជា  ខពទ្យមានព្បាជ្ា ា្ តនវ។ 
 ព្ពះធម ៌ក៏លោណ  ខព្ប្បៀប្បខសមើបានឱសងនងា 
 ក លខពទ្យមានស្លន ន   នចនផសាំព្តវូោ៉ា ងចាំណ្តន ។ 
 ព្ពះសងឃរតនន៍ងា   ឧប្បខមយយអនកក លបាន 
 សះខសបើយខរារស្លមានយ រឺកិខលសព្រប្បព់្ប្បការ ។ 
 ព្បាាំប្បនួព្ពះព្ទ្ងញ់ណ ខព្ប្បៀប្បអនកបានស្លគ ល់មាគ៌ 
 ប្បអោេ េសតាព្រប្បគ់ន   ឱយខៅរកទី្ផុតភយ័ ។ 
 រឯីព្ពះធមាម    ក លស្លស្លត ព្ទ្ងល់កនល 
 ព្ាស់ទុ្ក ល់សពានងៃ  ឧប្បខមយយផាូវសុោ ។ 
 ចាំខព្តះព្ពះសងឃរតន ៍  ប្បរសុិទ្ាឥតមាោ 
 ខព្ប្បៀប្ប ូចព្បុ្បសព្សីណ្ត  ខ ើរ ល់ទី្ក លខកសមកានត ។ 
 ទី្ ប្បព់្ពះស្លស្លត   មានប្បញ្ញា រុងខរឿងថ្វា ន 
 ខព្ប្បៀប្ប ូចនព្ពខហមព្តនត  ខពេខៅខោយខ ើមរុកាេ  ។ 
 ព្ពះធម ូ៌ចខ ើមថ្វន ាំ   ុះព្ប្បចាាំព្រប្បខ់វោ 
 រុណភាពលអអស្លា រយ  ខៅកនុងទី្នព្ពខហមព្តនត ។ 
 ព្ពះសងឃលអខស្លភា  ខព្ប្បៀប្ប ូចជាអនកក លបាន 
 ឱសងនព្ពខហមព្តនត  ផឹករចួខហើយខសបើយខរាគ ។ 
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ធម៌នមសសការសខងេប្ប  66  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

  ប្បម់យួព្ពះមានខជារ  ូចនយទូ្កកនុងជលស្ល 
 កតងមានចិតតករុណ្ត   ល់សពាសតាកនុងភពនព្ត ។ 
 ព្ពះធមព៌្តកយទូ្នម ន  ខព្ប្បៀប្បខសមើបានទូ្កចរនណ 
 ចមាងផុតខោកនព្ត  ឱយ ល់ខព្តើយបានសុោ ។ 
 ព្ពះសងឃ និ៏មល   ូចអនក ល់ខព្តើយខហើយណ្ត 
 ខព្តើយខនះមានខ ម្ ះថ្វ ព្ពះនិព្តា នកសនសុខនព្ក ។ 
  ប្បពី់រព្ពះភរវា  ជាស្លស្លត ប្បញ្ញា នវ 
 ព្ពះអងគឧប្បខមយយ  អនកឱយព្ទ្ពយគប្បចិ់នត   
 ព្ពះធមទ៌្ធាំងប្ប៉ានុម ន          ខព្ប្បៀប្បខសមើបានព្ទ្ពយខនះណ្ត។ 
 ក លជនផងនន  កតងព្បាថ្វន ខរបងរាល់នងៃ ។ 
 សងឃស្លវក័កលោណ   ូចអនកបានចាយព្ទ្ពយនងា 
 រុណភាពលអខពកនព្ក  ចាយរចួបានសុខររួគប្ប ់។ 
  ប្បបី់្បព្ពះនិរភយ័  ឧប្បខមយយអនកមានភព័ា 
 ប្បអោេ េរខតត ព្ទ្ពយ  ឱយ ល់អនកក លព្តូវការ ។ 
 ព្ពះធមព៌្តកយព្ប្បខៅ   ូចរខតត ព្ទ្ពយខនះណ្ត 
 ខពេខោយព្ទ្ពយនន  មានតនមាហសួការស្លម ន ។ 
 ព្ពះសងឃអនកស្លត ប្បព់្ទ្ង ់ ផូរផងរុ់ងខរឿងថ្វា ន 
 ខព្ប្បៀប្ប ូចជាអនកបាន  រខតត ព្ទ្ពយរកីរាយនព្ក ។ 
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ធម៌នមសសការសខងេប្ប  67  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

  ប្បប់្បនួព្ពះចមភព  លអសពាព្រប្បគ់ម នខទ្ធសនពរ ៍
 ព្ពះអងគព្ប្បខសើរនព្ក   ូចជាវរីៈបុ្បរស ។ 
 ព្ពះធមព៌្តកយប្បខព្ងៀន  ខព្ប្បៀប្បខសមើបានកតីផុតខព្គះ 
 ខកសមកានតឥតមានខមាះ មានកតសុខព្រប្បព់្ប្បការ ។ 
 ព្ពះសងឃ ស៏មព្ទ្ង ់  វសុិទ្ាិវងសចិកញ្ាងថ្វា  
  ូចអនកបានសុោ  ខោយស្លរវរីៈបុ្បរស ។ 
  ប្បព់្បាាំព្ពះសមពុទ្ា  ប្បរសុិទ្ាសមទ្ធាំងអស់ 
 ខព្ប្បៀប្ប ូចជាសប្បបុរស  អនកលួងខោមឱយបានខសបើយ។ 
 រពី្ពះសទ្ាមាម    ខព្ប្បៀប្ប ូចការលួងខនះខហើយ 
 លួងខោមឱយបានខលេើយ ខសបើយកដីខស្លកខរារចនព្ង ។ 
 ព្ពះសងឃស្លវក័ពុទ្ា   ូចអនកផុតរចួចាកភយ័ 
 ឧប្បព្ទ្ពកាំណ្តចនព្ក  ខព្ព្តះស្លន ន ននព្ពះអងគ ។ 
  ប្បព់្បាាំមយួខនះណ្ត  ព្ពះស្លស្លត វសុិទ្ាិវងស 
 ព្ពះទ្យ័ស្លអ តខស្លះព្តង ់ ខព្ប្បៀប្បព្ប្ប ូចនឹងមតិតលអ ។ 
 រឯីព្តកយខទ្សន  រចនជាប្បទ្ធម ៌
  ូចព្តកយមតិតប្បវរ  ព្បាប្បព់្ប្បខោជន ៍ល់មតិតភ្ា ។ 
 ព្ពះសងឃឧតតមពិត  អនកកនប្បនិតយព្ពះធមាម  
 ខព្ប្បៀប្ប ូចនឹងអនកណ្ត  បានព្ប្បខោជនគ៍ប្បហ់ប្ប្ទ្យ័។ 
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ធម៌នមសសការសខងេប្ប  68  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

  ប្បព់្បាាំពីរព្ពះនិរទុ្កេ  លអព្រប្បមុ់ខហួសវស័ិយ 
 ព្ពះអងគឧប្បខមយយ  បឹ្បងខកើតព្ទ្ពយខព្ចើនព្ប្បការ ។ 
 ព្ពះធមល៌អរួរគប្ប ់   ូចជាព្ទ្ពយមានខាឹមស្លរ 
 ខកើតកនុងបឹ្បងខនះណ្ត  ជនព្តូវការខកើប្បយកបាន ។ 
 ព្ពះសងឃស្លា មភីក័ត ិ  ខព្ប្បៀប្ប ូចអនកសាំណ្តងមាន 
 ជួប្បព្ទ្ពយបឹ្បងកលោណ  រកមងបានកតរីកីរាយ ។ 
  ប្បព់្បាាំបី្បព្ពះសុរត  លអវសុិទ្ាិមនិទ្នព់្ជាយ 
 ខព្ប្បៀប្បខធបប្បអធិប្បាយ  អនកភៃូតទឹ្ករាជកុមារ ។ 
 ប្បណ្តដ ាំននព្ពះអងគ  សមកប្បប្បព្ទ្ងព់្រប្បព់្ប្បការ 
 ខព្ប្បៀប្ប ូចនឹងទឹ្កថ្វា   សព្មាប្បងូ់តជព្មះកាយ ។ 
 ព្ពះសងឃខព្ប្បៀប្ប ូចជា  រាជកុមារបានសប្បាយ 
 ងូតទឹ្កព្តជាកស់្លយ  ព្ជះអស់កកអលពីកាោ ។ 
  ប្បព់្បាាំប្បនួព្ពះជិនព្សី មានសិរឈីនះព្កុងមារ 
 ព្ពះអងគខព្ប្បៀប្ប ូចជា  អនកខធាើខព្រឿងព្ប្បោប្បក់ាយ ។ 
 ព្ពះធមព៌្តកយប្បណ្តដ ាំ  ពីរព្តនព់្បាាំរយ ន្ ាំបាា យ 
  ូចខព្រឿងព្ប្បោប្បក់ាយ  ខពេនិយមព្រប្បខ់វោ ។ 
 ស្លវក័ព្ពះព្ទ្ងញ់ណ  ក លខោកបានស្លត ប្បខ់ទ្សន 
  ូចអនកលអខស្លភា  ខព្ព្តះអលអោា រធមមកេនា ។ 
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ធម៌នមសសការសខងេប្ប  69  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

 ទី្នមភខនះឯងណ្ត  ឧប្បមាព្ពះភរវនត 
  ូចគន នឹងខ ើមចនទន ៍  ព្ប្បកប្បកាិនមានតនមា ។ 
 រឯីព្ពះសទ្ាមម    ឧ៏តតមសមព្ប្បនព 
  ូចកាិនចនទនច៍រនណ  ក លព្បុ្បសព្សីរួចព្បាថ្វន  ។ 
 ស្លវក័អនកខស្លម ះព្តង ់  អនកព្ទ្ព្ទ្ងសី់លសិកាេ  
  ូចជានរណ្ត            ព្សងក់ាិនចនទនឈ៍ៃុយខពកពិត។ 
 នមភមយួព្ពះបិ្បា  ជាស្លស្លត ព្ទ្ងម់ានប្្បទ្ា ិ
  ូចផតល់ទឹ្កអព្មតឹ   ល់កូនសៃួនទ្ធាំងព្បុ្បសព្សី ។ 
 រពី្ពះសទ្ាមមណ្ត   ក លស្លស្លដ ខព្តលព្ស ី 
 ខទ្សនោ៉ា ងឃ្លម តខម ី  ខព្ប្បៀប្ប ូចទឹ្កអព្មតឹហនឹង ។ 
 ព្ពះសងឃខព្ប្បៀប្ប ូចជា  អនកកាំព្ព្តឥតទី្ពឹង 
 បានទឹ្កអព្មតឹហនឹង  មានពាំនឹងរចួមកណ្ត ។ 
 នមភពីរព្ពះខគតម   ូចប្បទុ្មកនុងជលស្ល 
 សូរយកសងរះកាលណ្ត  រកីស្លោព្សស់ខឆ្ើត្យ ។ 
 ព្ពះធមខ៌ព្ប្បៀប្ប ូចជា  ទឹ្ក មចាញា ឈូកទ្ធាំងឡាយ 
 រួរព្សូប្បឥតជិននយ  មានខៅកនុងប្បទុ្មចាញា  ។ 
 ព្ពះសងឃអងគស្លវក័  អនកខជឿជាកន់ព្តសិកាេ  
 ព្ប្ប ូចនឹងភូមរា   បានខព្កប្បចាញា កនុងវារ ី។ 
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ធម៌នមសសការសខងេប្ប  70  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

 ឧប្បមារុណនព្តរតន ៍  មានព្បាក នមភពីរ 
 ក លខុ្ាំខាំសមភ ី   សូព្តវនទីយន៍មស្លា រ ។ 
 សូមឱយសខព្មចប្បុណយ  ក លជារុណលអនងាថ្វា  
 អខនទ លកនុងសងារ  សូមព្បាថ្វន ជួប្បប្បណ ិ ត ។ 
 សូមជួប្បព្ពះសិអារយ  ជាស្លស្លដ  ពិ៏សិ ា 
 សូមចាកធ់ាុះធមពិ៌ត  សម ូចចិតតព្បាថ្វន ខោង ។ 

ដោយភិកខ៊ុ  វជិរប្បដញ្ញា  សាន ស៊ុោ 

7 

ពុទធក្ចិា ៥ ោ៉ា ង 
 ព្គកាលព្ពះសមពុទ្ា  ព្ប្បខសើរប្បាំផុត ឧ៏តតម 
 បានព្ាស់ជាប្បឋម  កសសិប្បព្បាាំព្ពះវសា ។ 
 ប្បាំខពេពុទ្ាកិចា   មនិក លោចខ់វោណ្ត 
 សនមតខ ម្ ះខៅថ្វ  ពុទ្ាព្កឹតោមានព្បាាំោ៉ា ង ។ 
 ទី ១ រឺខពលព្ពឹក   ព៏នាឹកពនាឺស្លា ង 
 ព្ពះអងគខសតចព្ទ្ងោ់ង      ខចេបិ្បណ បាតខព្បាសសពាសតា ។ 
 ទី ២ រខសបលខព្ជ  ព្ពះសុរខិយខពលខទ្បប្បស្លា ត ់
 ខទ្សនខព្បាសសពាសតា មនិកាំណតថ់្វសតាណ្ត ។ 
 ទី ៣ ខពលព្ពលប្ប ់  ព្ពះចមភពនព្តខោកា 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  71  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

 ព្ប្បទ្ធនធមខ៌ទ្សន  ឱយឱវាទ្ភកិេុសងឃ ។ 
 ទី ៤ ខពលអព្ធាព្ត  ព្ពះខោកនងព្ទ្ងផ់ាិតផាង ់
 ព្ពះទ្យ័លអខស្លម ះព្តង ់  ព្ទ្ងខ់ោះព្ស្លយនូវព្ប្បស្លន  ។ 
 ខផសងៗខកើតខ ើងពិត  ខៅកនុងចិតតននខទ្វា 
 ខងឿងឆ្ៃល់ធមព៌្តងណ់្ត  ព្ពះស្លស្លត ព្ទ្ងអ់ារកាត ់។ 
 ទី ៥ ខពលខទ្បប្បភា ឺ  ព្ប្បខមើលខមើលនិសសយ័សតា 
 ខៅកនុងសងារវ ដ  ឱយព្បាក ររួសខនត ស ។ 
 សតាណ្តមានសាំណ្តង  ព្ពះអងគោងខចេខៅខព្បាស 
 ព្ប្បទ្ធនធមទ៌្ធប្បខពស់  ឱយខៅាមឧប្បនិសសយ័ ។ 
 ធមខ៌នះខ ម្ ះខៅថ្វ  ពុទ្ាព្កឹតោព្ប្បខសើរនព្ក 
 វជិាា ទិ្វនងា   ននព្ពះពុទ្ាពីបុ្បរាណ ។ 
 ប្បាំខពេឥតខនឿយណ្តយ ខរបងរាល់នងៃមនិក លោន 
 លុះចូលព្ពះនិព្តា ន  ខទ្ើប្បឈប្បោ់នទ្ធាំងអស់ខោង ។ 
 នហស្លធុជនណ្ត  អនកព្បាថ្វន នឹងប្ប៉ាុនប្ប៉ាង 
 ចងឃ់្លា តពីចាំណង  នព្តខោកខនះពិតព្បាក  ។ 
 ព្តូវខាំខរបនសិកា  នូវធមអ៌ាងក៌ លជាប្បទ្ 
 ពុទ្ាកិចាព្បាាំព្បាក   ខនះកាំណតរួ់រយល់ ឹង ។ 
 ជនខនះនឹងខសមើបាន  នឹងនឋានជាទី្ពឹង 
 ឬខៅនខោកហនឹង  នឹងបានខាួនជាអនកធាំ ។ 
 ខលើសជនផងទ្ធាំងឡាយ សុខសប្បាយ ឧ៏តតម 
 ខកសមកានតសុខមខនរមយ ខរបងរចួ ល់និព្តា នខោង ៕ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  72  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

រក្ាព្ពះម្ព្តបិដ្ក្ 
 សិកាបិ្ប កមតក៌ព្ពះ  មានជយ័ជាំនះឈនះខមាោ 
 រឺជាកុសលផតល់ប្បញ្ញា   ឆ្ាងវ ដសងារខ ព្ ះនិព្តា ន ។ 
  ូខចនះខយើងព្តូវកងរកា  បិ្ប កនងាថ្វា ជាធមមទ្ធន 
 ព្ពះធមមខចតិយព្បាជ្ាញណ ស្លស្លត ព្តូវមានខយើងព្តូវព្ប្បឹង ។ 
 រកាបិ្ប កមានរុណនព្ក  លកនលកប្បងកចកកេកឱយ ឹង 
 ព្បាាំពីរព្ប្បការរិតសញ្ា ឹង  លអមាុងឹព្បឹ្បងកងកខមរមានធម ៌។ 
 មួយ រឺ រកាព្ពះស្លសន មរតកអស្លា រយជាពុទ្ាពរ 
 ព្តកយពិតព្តកយពុទ្ាសុទ្ាប្បវរ ខចតិយព្ពះធម ៌វ.ិសុ.អ.។ 
 ពីរ រឺរកាព្ពះស្លស្លត   វនិយ័ធមអ៌ាងច៌ារទុ្កោក ់
 ឋតិខៅជាព្រូ ស៏មសកត ិ ព្ប្បចកសធមាម ជាស្លស្លត  ។ 
 បី រឺរកាការអោរសងឃ  ព្ទ្ព្ទ្ងត់ព្មងព់្ពះស្លសន 
 សអោគ យនធមវ៌និយ័ណ្ត ព្ាស់អស់វសាកសសិប្បព្បាាំ ។ 
 បួន រឺរការុណសមបតត ិ ននពុទ្ាប្បរស័ិទ្ចាតជ់ា ម្ ាំ 
 ព្ពះធមវ៌និយ័ព្ពះអងគចាញត ាំ         ឋតិខព្ចើនព្តន់្ ន ាំខព្ព្តះប្បរស័ិទ្ ។ 
 ព្បា ំរឺរកានព្តសទ្ាមម  ប្បរយិតតិនាំចាំប្ប ិប្បតតិ 
 ប្ប ិខវធៈជាកក់មាា ត ់         កិខលសប្បងប់ាតខ់ៅស្លៃ តស់នត ន ។ 
 ព្បាមំួយ រកានព្តរតនៈ ឋតិខៅព្ប្បចកសសរណោា ន 
 ព្ពះពុទ្ាព្ពះធមន៌ាំសុខស្លនត    ព្ពះសងឃកលោណមានវនិយ័។ 
 ព្បាពំីរ រកានព្តសិកាេ   ស្លសនចារជាប្ប ់ួងហប្ប្ទ្យ័ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  73  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

 សីលសមាធិធមព៌្ប្បនព          ផុតភយ័អាព្ស័យខោយប្បញ្ញា  ។ 
 ព្ពះនព្តបិ្ប កមានព្ប្បវតត ិ ខរឿងរា៉ា វបានកតច់ារអកេរា 
 អរយិធមវ៌ប្បបធមម៌នុសសខទ្វា     បុ្បខពាោ៉ា ងណ្តចារឱយ ឹង ។ 
 បិ្ប កជាចាប្បព់្បាប្បភ់ពនព្ត អនកមាននិសសយ័នលលកព្បឹ្បង 
 សិកាប្ប ិប្បតតិកមាា តខឹ់ង  ជញ្ា ឹងសមាងឹ ឹងនព្តលកេណ៍ ។ 
 បិ្ប កចាប្បខ់ ើមព្ពះស្លសន បាលីអកេរាស្លស្លត ជាក ់
 ប្ប ិប្បតតិបូ្បជាធានមរគ      កាំណតន់ព្តលកេណ៍ោនព្តខោក។ 
 កស្លងខចតិយបិ្ប កកខមរ  ខយើងនាំគន កហព្ពះមានខជារ 
 ស្លធុ ! ស្លធុ ! ផុតចាកខរារ ស្លធុផុតខោកអនុខមាទ្ន៕ 
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ការព្កាបថាវ យបងគំព្ពះពុទធប្ចតិយ 

 ខុ្ាំព្ពះករុណ្តសូម ល់នូវព្ពះពុទ្ា ព្ពះធម ៌ និងព្ពះអរយិសងឃ 
ជាទី្ពឹងទី្រលឹក ។ ខុ្ាំព្ពះករុណ្តសូមព្កាប្បនមស្លា រប្បូជាព្ពះរុណននអងគ
ព្ពះសមាម សមពុទ្ា ក លព្ទ្ងខ់ពេខព្តរខៅខោយព្ពះខមាត ករុណ្តរក
ព្ប្បមាណមនិបាន ។ ព្ពះអងគព្ទ្ងល់ះប្បងព់្រប្បោ់៉ា ងកនុងការសនសាំព្ពះ-

បារមខី ើមបពី្ាស់ ឹង ខហើយព្ប្បកាសធមន៌ាំខវខនយយសតាខចេចាកពី      

វ តៈ។ ខុ្ាំព្ពះករុណ្តបូ្បជាព្ពះពុទ្ាខចតិយខោយខសចកតីព្ជះថ្វា  ន៏ព្កកលង 
សូមាាំងសចាា ធិោា ន ខោយផោនិសងសននបុ្បណយក លខុ្ាំព្ពះករុណ្ត
បានខធាើកនុងនងៃខនះ សូមជាប្បចាយ័ឱយបានសខព្មច ូចកតីព្បាថ្វន  ។ អងគ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  74  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

ព្ពះសមាម សមពុទ្ាព្ទ្ងព់្ាស់ធមោ៌៉ា ងណ្ត សូមឱយខុ្ាំព្ពះករុណ្តមាន
ចាំកណកននធមរ៌ប្បស់ព្ពះអងគកនុងកាល ស៏មរួរផងចុះ ។ ខទ្ធះបី្បខកើតកនុង
ភពជាតិណ្តៗ សូមខកើតខៅខព្កាមមាប្បន់នប្បវរព្ពះពុទ្ាស្លសនកណ្តត ល
កលោណមតិតបានខសពរប្បនឹ់ងសប្បបុរសក លជាអនក ឹងនូវធម ៌ព៏្ប្បខសើរ 
សូមជាបុ្បរគលសមាម ទិ្ ា ិ មានឱកាសសិកាធម ៌ ស្លត ប្បធ់ម ៌ ព្ប្បព្ពឹតតធម ៌
ក លជាប្បចាយ័ឱយចខព្មើនខៅខោយសតិនឹងប្បញ្ញា  ប្បញ្ាូ នតខៅព្រប្បជ់ាតិ 
រហូត ល់ព្ពះនិព្តា នខោង ៕ 

mmmmmmm 
mmmm 

mm 
m 

បណាមគាថា 
អរហនតតថ្វរត   ព្ជាប្បព្រប្បប់្បទ្កសាងរុណធាំ 
ព្ទ្ងជ់ាខោកុតតម  ចបងជាងសពាព្រូខលើសលន ់។ 
ជាស្លស្លត ននខោក  ខចះឥតខស្លទ កទូ្នម នជន 
ខុ្ាំវនទ ប្បនទន ់   ព្ទ្ងក់ លជនរួរប្បូជា ។ 
ព្ពះធមន៌នស្លស្លត   ឧប្បមា ូចពនាឺ 
កតងខធាើខោកឲ្យភា ឺ  ចាកង់ងឹតឲ្យសូនយផុត ។ 
ក លព្បាជ្សមាគ ល់អាង  ថ្វតាំណ្តងសពាញ្ាូ ពុទ្ា 
ខុ្ាំវនទ លាំអុត   ធមខ៌នះសុទ្ាប្បូជា ។ 
ស្លវក័ព្ពះសុរត  ស្លអ តហមតច់តវ់ខិសសថ្វា  
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ធម៌នមសសការសខងេប្ប  75  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

ព្បាថ្វន នព្តសិកាេ    ខោកសិកាធមឧ៌តតម ។ 
ជាសងឃថ្វន កោ់ងខលើ  មនិខអើខពើខោកធមម 
ខុ្ាំវនទ ព្ប្បណមយ   សងឃឧតតមជនប្បូជា ។ 
ខោយអាំណ្តចវនទ   នព្តរតនជាអមាា ស់ 
សូមឲ្យពុទ្ាស្លសន ៍  លូតោស់ព្កាស់ចខព្មើនផង។ 
សូមឲ្យសងឃព្ពមខព្ពៀង  កុាំឲ្យខលអៀងខុសរនាង 
សូមស្លធុជនផង  កុាំមានហមងបានសុខស្លនត ។ 
ខោយខតជះនព្តរតន ៍  ខុ្ាំព្ប្បតិប្បតតិខោយខគរព 
សូមឲ្យការខរបនព្រប្ប ់  រប្បស់ខុ្ាំបានវឌ្ឍន ។ 
ខោយអាំណ្តចអានុភាព  ក លខុ្ាំព្កាប្បថ្វា យវនទ  
សូមឲ្យការសិកា  រប្បស់ខុ្ាំបានសខព្មច្ប្ប ់។ 
ខោយអាំណ្តចនព្តរតន ៍  មានពុទ្ារតនជ៍ាព្ប្បធាន 
ព្ប្បសិនខប្បើខកើតមាន  អនតធានចនព្ងខរារ ។ 
សូមឲ្យវនិសខោព ក  កុាំសល់ខរារតិចតួចខ ើយ ។ 

8  
សខុាភិោចនគាថា 

ព្ពះពុទ្ា ូចអាទិ្តយ  ឧតតមពិតជាងពួកជន 
កមាា តនូ់វខមាហនា          ខហើយខចេចាកសពាកិខលស។ 
ព្ទ្ងស់ាិតខៅខលើភនាំ   ឧ៏តតមមរគវខិសស 
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ធម៌នមសសការសខងេប្ប  76  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

ោស់សតាជាប្បកិ់ខលស  ឲ្យភាកឺចសកនុងខោកា ។ 
សូមព្ទ្ងខ់ព្បាសព្រប្បព់្រង ខយើងខុ្ាំផងរាល់ខវោ 
ឲ្យបានសុខព្រប្បគ់ន   អស់កាលយូរអកងាងខៅ ។ 
ស្លា កាេ តធមណ៌្ត  ផូរផងថ្វា គម នខៅហមង 
ជាធមក៌ លអនកផង         ខ ើេចាស់ពិតខោយខាួនឯង។ 
ខធាើនូវសនតភិាព   ធុវភាព ចិ៏កញ្ាង 
រួរប្បូជាោ៉ា ងកសដង  ខធាើនិព្តា នឲ្យសុោ ។ 
សូមធមខ៌នះព្រប្បព់្រង  ខយើងខុ្ាំផងរាល់ខវោ 
ឲ្យបានសុខព្រប្បគ់ន   អស់កាលយូរអកងាងខៅ ។ 
រពី្ពះអរយិសងឃ   ជាបុ្បព្តអងគព្ពះសមពុទ្ា 
ខោកស្លអ តប្បរសុិទ្ា  អោយចិញ្ា ឹមខរបងរាល់ផទះ ។ 
ចិញ្ា ឹមខោយអាាម   កិខលស្លលះព្ស ះ 
សន្រអោគ មកខ៏ោកលះ  ព្ជះព្ស ះបានខកសមកានដ ។ 
ជាអនកស្លដ ប្បឱ់វាទ្  ក លខោកនងព្ទ្ងទូ់្នម ន 
ជាស្លវក័កលោណ  កព្សប្បុណយទ្ធនននជនន ។ 
សូមសងឃខនះព្រប្បព់្រង ខយើងខុ្ាំផងរាល់ខវោ 
ឲ្យបានសុខព្រប្បគ់ន   អស់កាលយូរអកងាងខៅ ។ 

iii 
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ធម៌នមសសការសខងេប្ប  77  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

ប្សចក្ាីព្តិះរះិរបសន់ាងវិសាខា 
ខសចកដីព្តិះរះិរប្បស់ខុ្ាំថ្វ          ខតើខៅខពលណ្តខុ្ាំបានថ្វា យទ្ធន 
នូវព្បាស្លទ្ងមាីមព្ទ្ពយក លមាន ជាវោិរទ្ធនចាំខព្តះព្ពះសងឃ។ 
ខសចកដីព្តិះរះិរប្បស់ខុ្ាំថ្វ   ខតើខៅខពលណ្តខុ្ាំបានឱនអងគ 
ថ្វា យកព្រពូកខខនើយខោយចិតតផាិតផាង ់ចាំខព្តះ ល់សងឃក លរងក់នុងវតត។ 
ខសចកដីព្តិះរះិរប្បស់ខុ្ាំថ្វ          ខតើខៅខពលណ្តខុ្ាំបានថ្វា យភតត 
ផសាំខោយមាំសៈខធាើខោយហមតច់ត ់ សោកភតតជាអាោរទ្ធន ។ 
ខសចកដីព្តិះរះិរប្បស់ខុ្ាំថ្វ      ខតើខៅខពលណ្តជួប្បព្ពះព្ទ្ងញ់ណ 
ព្ពមទ្ធាំងព្ពះសងឃសទ្ធា ខុ្ាំមាន  ថ្វា យចីវរទ្ធនសាំពតស់្លចល់អ។ 
ខសចកដីព្តិះរះិរប្បស់ខុ្ាំថ្វ   ខតើខៅខពលណ្តជួប្បសងឃប្បវរ 
ថ្វា យខភសជាៈទឹ្ក មុ ាំខព្ប្បងសារ  ទឹ្កខោះខគលអនិងទឹ្កអាំខៅ។ 
មក ល់ឥ ូវខុ្ាំបានសខព្មច    ព្រប្បម់ុខខព្សចបាចឥ់តមានសល់ខៅ 
ខុ្ាំបានថ្វា យទ្ធនកប្បទុ់្កោ៉ា ងខព្ៅ      កនុង ាំខណើ រខៅកានព់្ពះនិព្តា ន៕ 

; 

គុណរបសោ់ន 
 ទ្ធនចិព្តា ឹ មបុ្បព្តប្បរសុិទ្ាកនុងនផទ  រហូត ល់នងៃប្បុព្តនងាចាករភ ៌
ទ្ធនចិព្តា ឹ មខស្លម ះទឹ្កខោះប្បប្បរ      កូនរស់បានលអខព្ព្តះធមស៌ប្បបុរស។ 

 ទ្ធនថ្វា យ ល់សងឃផាងឧ់ទ្ទិសទ្ធន   ខព្ប្បតរចួពីឃ្លា នខព្ព្តះទ្ធនរ ាំខោះ 
ទ្ធនជាខទ្វធមល៌មអសប្បបុរស        ទ្ធនមានចិតតខស្លម ះសខន្រអោគ ះជីវតិ។ 
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 ទ្ធនរឺជាព្ទ្ពយជាប្បា់មសអោត ន ជាមតិតរមួព្បាណឆ្ាងភពងងឹត 
ទ្ធនកាចប់្បាំបាកខ់មាហៈកនុងចិតត      បានព្ាស់ ឹងពិតតបតិទ្ធនបារម។ី 

 នហកូនព្បុ្បសព្សីរប្បបចីាាំទុ្ក  រុណមាត យឱពុកទ្ធនធិប្បតី 
កូន ឹងមងគលស្លមសិប្បព្បាាំបី្ប      ខចបសកមមអព្បី្បយផុ៍តភយ័អបាយ។ 

លោកគ្រអូរគបណ្ឌ តិ ប ៊ុត សាវង្ស 

mmmmmmm 

នមសាា រព្ពះរតនម្ព្ត 
សូមឱយស្លសនព្ពះសមពុទ្ា  រុងខរឿងប្បាំផុតអស់កាលយូរ 
សូមព្ពះសទ្ាមមព្ពះប្បរមព្រ ូ  សាិតខសារខៅយូរព្រប្បព់្បាាំព្តន ់
សូមឱយព្ពះពុទ្ាស្លសន  រុងខរឿងចខព្មើន  
សូមឱយព្ពះពុទ្ាស្លសន          ផាយទូ្ខៅខពេស្លកលខោក 
សូមឱយខោកទ្ធាំងមូល   បានព្ប្បកប្បខោយសនតិភាព 
ព្ពះសកយមុនីសមពុទ្ាព្ទ្ងព់្ាស់ថ្វ នតថ ិសនតិ បរ ំសខុ ំ
ពុាំមានខសចកតសុីខ នទ្   ខព្តអាំពីខសចកតសីៃប្បខ់ ើយ ៕ 

 
 

mmmmmmm 
mmmm 
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ធម៌នមសសការសខងេប្ប  79  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

រាយនាមអាក្មានសោធ ចលូរមួធមមោន 
- ភិកខុចន្ទបបលញោ  អ៊ុ៊ឹប ភារ៊ុណ្ 

- សា.ធម្មសាលោ អ៊ុ៊ឹប លៅរិន្   ២០កាល 

- លោកឪព៊ុកហាច អ៊ុ៊ឹប ន្ិង្កូន្លៅ 

- សា. អរគធីលោ ល ៉ៅ  វិសាលន្ិង្អនកមាន្រ៊ុណ្............៥កាល 

- សា.ចន្ទបបលញោ  លៅ លេង្...................................៤កាល 

- សា.រតន្ម្៊ុន្ី លរត រិទ្ធ.........................................៣កាល 

- សា.វិស៊ុទ្ធបបលញោ  ឡយ ផលលី............................១០កាល 

- សា.វិរបបលញោ  ជារីម្ វីរៈ....................................៥កាល 

- សា.អរគបបលញោ  ហា ង្ វិតី...................................២កាល 

- សា.រម្ភីរបបលញោ  លរីន្ កកកដា................................៥កាល 

- លោក លេង្ រង់្...........................................៧៥ដ៊ុោល រ 

- អនកគ្សី វ៉ា  ស៊ុីយ៉ៅ ..........................................៧៥ដ៊ុោល រ 

- លោក លេង្ វ៉ា ព៊ុទ្ធិោជ....................................២៥ដ៊ុោល រ 

- កញោ  លេង្ វ៉ា ស៊ុន្ីតា......................................២៥ដ៊ុោល រ 

- ឧ.ស. លេង្ លៅ...........................................២០ដ៊ុោល រ 

- ឧ.សិ. រីម្ ឆេប ៊ី............................................២៥ដ៊ុោល រ 

- លោក អ ៊ុង្ សំណាង្(អូ)..............................១០ម្៊ុ៉ឺន្លរៀល 

- លោក រីម្ សាង្.......................................១០ម្៊ុ៉ឺន្លរៀល 

- ឧ.សិ. ជូ ផ៊ុន្វិជាា ...........................................១០ដ៊ុោល រ 



សុខោ ពុទ្ធា នមុប្បាខទ្ធ  ការខកើតខ ើងននព្ពះពុទ្ានាំមកនូវខសចកតីសុខ  
 

 
 

ធម៌នមសសការសខងេប្ប  80  សមណសកយប្បុព្តវតតស្លា កកត  

- ឧ.សិ. ក្វា ច់ រីម្សាន្......................................១០ដ៊ុោល រ 

- ឧ.សិ. លចង្ ទូ្ច............................................១០ដ៊ុោល រ 

- ឧ.សិ. វ៉ា  សាខន្...........................................១០ដ៊ុោល រ 

- លោក ម្៊ុិល រ៊ុណ្ពិសិដឋ.....................................៥ដ៊ុោល រ 

- អនកគ្សី មាស ស៊ុជាតិ.......................................៥ដ៊ុោល រ 

- អនកគ្សី ញ៊ឹក ស៊ុផាន្ី .....................................១០ដ៊ុោល រ 

- កញោ   រី ស៊ុផាន្................................................៥កាល 

- កញោ  រី ស៊ុភិន្.................................................៥កាល 

 

 

 



 
 ង្ោ បន ធម្មា នុធមាបបដិបង្នោ  វហិរតិ សាមីចិបបដិង្នោ  
អនុធមាចារ ី ង្សា តថាគតំ សក្កង្ោតិ គរកុ្ង្ោតិ ម្មង្នត ិ         
បូង្េតិ បរម្មយ បូជាយ បដិបតតិបូជាយ ។ 
 អ្នកឯណាមួយ ជាអ្នកប្រតិរតតិនូវធមដ៌ស៏មគួរដល់ធម៌ ជាអ្នក 
ប្រតិរតតិដោយប្តឹមប្តូវ ជាអ្នកប្រប្រឹតតតាមធម៌ជាប្រប្កតី អ្នកដ ោះ 
ដ ម្ ោះថាដធវើសក្កា រៈ ដធវើដសចកតីដោរររារ់អាន រូជានូវប្រោះតថាគត 
ដោយរដិរតតិរូជា ជារូជាដ៏ឧតតម ។ 
  សរវបាបសស អក្រណំ ក្សុលសសបូសមបទា 
 សចិតតបរងិ្ោទបន ំ ឯតំ រទុាា ន សាសន ំ។ 
 កិរយិាមិនដធវើនូវបារទ ាំងរួង ករិយិារាំដរញកុសល ករិយិា
ដធវើចិតតររស់ខ្លួនឲ្យផូរផង់ ទ ាំងដនោះជាពាកយដប្រៀនប្រដៅននប្រោះរុទ្ធ
ទ ាំងឡាយ ។ 
 
 អកត ំទកុកត ំសេសយោ បច្ឆា  តប្បត ិទកុ កត ំ
 កតញ្ច  េកុត ំសេសយោ យំ កត្វា  នានបុ្បត ិ ។ 
 អំព ើអាក្ររ់ដែលបុគ្គលមិនព្វើ ក្បព ើរជាងពក្រោះថា អំព ើអាក្ររ់ 
រដមងព្វើឱ្យពតៅក្រហាយ រនុងកាលខាងពក្កាយ ។ បុគ្គលព្វើអំព ើណាព ើយ 
រដមងមិនពតៅក្រហាយស្តៅយពក្កាយ អំព ើព ោះ ជាអំព ើលអ ពបើបុគ្គលព្វើព ើយ 
ព ម្ោះថា បុគ្គលក្បព ើរ ។ 
  


