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អារមភក្ថា 
 ស ៀវសៅសនេះស ម្ េះថា របជុុំធម៌បទ្នមសសការ  ខញុ ុំរពេះករណុា
អាត្មម ភាពរពេះនាម បរសិទុ្ធ សរីោ អន លរីេង បានពិនិត្យសផទៀង
ផ្ទទ ត្ ់ទុំងបាលី ទុំងស ចកតីប្រប សោយយកចិត្តទុកោកប់ុំផុត្ ។ 
ប្ត្សទេះបីជាយ៉ា ងសនេះកស៏ោយខញុ ុំរពេះករុណាអាត្មម ភាព គិត្ថា   ការភាល ុំង
ភាល ត្ ់អកខរា វរិទុធសោយសារប្កសនេះគងស់ៅមាន ។ 
 សេតុ្ដូសចនេះសេើយ   ូមសោកអនករបាជញ   បណ្ឌិ ត្ អត្ថសកាវទិ ជួយ 
ពិនិត្យ គិត្ស ចកតីននត្មមអត្ថ បុំបាត្ក់ុំេុ ឆគង ត្សៅសទៀត្ចុេះ ។ 
សោយពិនិត្យសឃើញថា   ធមទ៌ុំងឡាយប្ដលខញុ ុំរពេះករុណាអត្មម ភាពដក
រ ងប់ាន រស របញ្ចូ លរចួកនុងស ៀវសៅសនេះ    ុទធប្ត្សមសរៀនប្ដលរត្ូវ
ឲយសចេះចុំសាទ ត្រ់ត្ម់ាត្ជ់ារបសយជនរ៍បត្ិបត្តិត្មម  ដល់ឧបា ក      និង
ឧបា ិកាទុំងឡាយ ។ 
 ដូសចនេះឧបា ក  និងឧបា ិកាទុំងឡាយ គួរនាុំគ្នន  ិកាសរៀន ូរត្ 
ទុំងបាលីទុំងប្របឲយសាទ ត្ស់ដើមបបីានអានិ ងសផង បានរបសយជនក៍នុង
របត្ិបត្តិផង ។ 
  របុស ចកតីមកវញិ  ដូចបានរបសគនខាងសលើសនេះ  ខញុ ុំរពេះករណុា
អាត្មម ភាព កប៏ានបសងកើត្ជាស ៀវសៅសនេះស ើង  

- សដើមបបីានជាធមមទន 
- សដើមបជីួយ រពេះពុទធសា នាផង 
- សដើមបជីួយ ដល់ឧបា ក និងឧបា ិកាផង ។ 
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សោយស ចកតីពាយម  រប ់ខញុ ុំរពេះករណុាអត្មម ភាព     ក ូ៏មរបមូលនូវ 
មហាកុ លសនេះរបសគន និងជូនចុំស េះ   រគូរប ់ខញុ ុំរពេះករុណាអាត្មម ភាព 
សៅអធិការវត្តស ធិរពឹកស  (សៅរកូច)   រពេះនាម   ខូវ  ឃាង ( មាន 
វរិសយ)  និងសោមរ ីនាម កក្វ សមបត្តិ   ប្ដលគងម់ានរពេះជនាម យុ
សៅស ើយ  ូមឲយរពេះអងគ និងសោមរ ីរប ់ខញុ ុំរពេះករុណាអាត្មម ភាព   
បានស ចកតី ុខ-ចសរមើន ត្សៅមុខ ូមបាន សរមចនូវពុទធភូមកុិុំបីអាក់
ខានស ើយ ។ 
 មា៉ាងសទៀត្   ូមជូនមហាកុ លសនេះ   ចុំស េះសោមរបុ នាម 
យនិ ផាត្ នងិ រោក្តា     រោក្យាយ    បងរស ីបងរបុស 
បអូនរស ី    រពមទុំងោត្ិកនុង ងារវដតៈទុំងអ ់ប្ដលបានរ ុំោយខនធ   
សៅកានប់រសោកនាយសេើយ  ូមឲយអ ់សោកទុំងអ ់បានរចួចក
ទុកខសេើយបានសៅសកើត្   ឋាន ួគ ុ៌គត្ិកុុំបីឃ្លល ត្កាល យសៅជារបការដនទ
ស ើយ ។ 
សោយអុំណាចននស ចកតីពាយមសនេះ  ក ូ៏មឲយរពេះពុទធសា នាឋតិ្សេរ
រកីចសរមើនរគប ់៥០០០ រពេះវ ាកុុំបីរលត្ប់ាត្ប់ងស់ ើយ ។ 
 ូមឲយអនកកានរ់ពេះពុទធសា នាកនុងរបសទ    និងសរៅរបសទ    ជួយ 
ប្េរការពេះពុទធសា នាឲយរកីចសរមើនត្សៅ ។ 
 ូមឲយរបជាជនកមពុជា  បាន ុខ នតិភាពកុុំបីឃ្លល ត្កាល យសៅជារបការ
ដនទស ើយ ។ 

នេង៨សរាជ ប្ខ មាឃ ឆ្ន ុំ២៥៥៨ 
សធវើសៅវត្តសគ្នកបញ្ជជ ន ់
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មាត្ិកា 
 

រលខររៀង ចុំណងរជើង ទ្ុំព័រ 
១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 
១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 
១៧ 
១៨ 
១៩ 
២០ 

អារមភកថា 
មាតិ្កា 
បទ រភញ្ដ និងនមសាក រ 
កុំសណ្ើ ត្ឆពវណ្ណ រងស ី
បទ ូធយសលើកទងរ់ពេះពុទធសា នា 
ធមថ៌ាវ យបងគុំរពេះ៥អងគ 
រត្នត្តបូជា 
ពុទធរត្នបបណាម 
ធមមរត្នបបណាម 
 ងឃរត្នបបណាម 
បណាមគ្នថា 
រត្នត្តយវនទនគ្នថា 
ស ចកតីប្របបារម៣ី០របការ 
ពុទធបាទនម សការគ្នថា  
នម សការពុទធបាទ 
ទ សនីយ ុំសវជនីយោា ន 
ធមមនិយម៣០រប ់រពេះពុទធរគបរ់ពេះអងគ 
រការពេះនរត្បិដក 
រលឹកគុណ្រពេះពុទធ 
អានិ ងសអងគ ីល 

១ 
៣ 
៧ 
៨ 
៩ 
១០ 
១១ 
១១ 
១៥ 
១៨ 
២១ 
២៣ 
២៤ 
២៧ 
២៩ 
៣០ 
៣០ 
៣៤ 
៣៦ 
៣៧ 
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២១ 
២២ 
២៣ 
២៤ 
២៥ 
២៦ 
២៧ 
២៨ 
២៩ 
៣០ 
៣១ 
៣២ 
៣៣ 
៣៤ 
៣៥ 
៣៦ 
៣៧ 
៣៨ 
៣៩ 
៤០ 
៤១ 
៤២ 
៤៣ 
៤៤ 

ធមឧ៌ទទិ ទន 
វធីិ មាទននិចច ីល 
វធីិ មាទនឧសបា េ ីល 
វធីិកានយ់កនូវ ិកាខ បទ១០ 
សត្ជៈខញុ ុំសាង 
 កយ ូមរបាថាន  
 ុភមងគលកថា 
បត្តទិនគ្នថា 
យុំកិញ្ច ិប្របជា កយកាពយ 
យុំកិញ្ច ិប្របកាពយមយួប្បបសទៀត្ 
បត្តទិនគ្នថា( រមាប ូ់ធយកនុងវត្ត) 
បត្តទិនបត្ថនគ្នថា 
ខមាបនគ្នថា 
អដាងគិមគគ 
អរយិរទពយទុំងរបាុំពីរ 
អងគរប ់ ីល៥ 
អានិ ងស ីល៨ 
សទ ៦របការនន ុរាសមរយ័ 
ថាវ យបងគុំនរត្រត្ន ៍
 ុទធ  ុទធ ិ
បទរពេមអារធនាធមស៌ទ នា 
អារធនាធមមកេិក ប្មតងធមស៌ទ នា 
 រស ើរធមស៌ទ នា 
ធម ៌រមាប ូ់ធយឧទទ ិផល 

៣៧ 
៣៨ 
៤៣ 
៥១ 
៥៤ 
៥៥ 
៥៧ 
៥៨ 
៦០ 
៦១ 
៦២ 
៦៤ 
៦៦ 
៦៦ 
៦៨ 
៧០ 
៧១ 
៧២ 
៧២ 
៧៣ 
៧៤ 
៧៥ 
៧៥ 
៧៧ 
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៤៥ 
៤៦ 
៤៧ 
៤៨ 
៤៩ 
៥០ 
៥១ 
៥២ 
៥៣ 
៥៤ 
៥៥ 
៥៦ 
៥៧ 
៥៨ 
៥៩ 
៦០ 
៦១ 
៦២ 
៦៣ 
៦៤ 
៦៥ 
៦៦ 
៦៧ 
៦៨ 

ទនកថា 
ផាយសមត្មត ធមដ៌ល់ទិ ទុំង១០ 
ផាយសមត្មត ធមដ៌ល់ ត្វ ពវ ត្វ 
 ុខាភយិចនគ្នថា សងខប 
នម សការរពេះពុទធរគបរ់ពេះអងគ(ប្រប មពុទធ) 
ជូនពររពេះពុទធសា នា 
ជាធមមទនដន៏េលថាល រប ់ 

៧៧ 
៧៨ 
៨០ 
៨១ 
៨២ 
៨៣ 
៨៤ 
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៦៩ 
៧០ 
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បទ្សរភញ្ដនិងនមស្កា រ 
 ូមថាវ យបងគុំ រពេះ មពុទធ  របស ើរបុំផុត្ កនុងសោកា 
ជារគូននមនុ ស និងសទ ត   រទងរ់ត្ម ់សទ នា របសៅ ត្វ។ 
ចងអល់ឲយសដើរ  ផលូវកណាត ល  មាគ៌្នរត្កាល អាចកមាច ត្ ់
ទុកភយ័ចនរង ឲយខាច យបាត្ ់  អាចកាត្ ់ងារទុកខបាន ។ 
សា នារពេះអងគ សៅ ពវនេង   ត្វមាននិ សយ័ ពីបរូាណ្ 
របឹងសរៀនរបឹងសាត ប ់សចេះចុំបាន កានត់្មមលុំអាន បានកតី ុខ ។ 
ឥត្មាន ុខណាស មើកតី ងប ់  បញ្ចបរ់ត្ឹម ុខឃ្លល ត្ចកទុកខ 
ត្មុំងពីសោកសនេះ ត្សៅមុខ  កតី ុខនឹងមាន សរ េះធម ៌ងប ់។ 
ខញុ ុំ ូមបងគុំ សឆ្ព េះរពេះធម ៌  រពេះ ងឃបវរ ទុំងរគប ់ពវ 
រមួជានរត្រត័្ន គួរសគ្នរព   ជាមលបរ់ត្ជាក ់ ននសោកា ។ 
រពេះរបូរពេះធាតុ្ ននរពេះពុទធ  វ ុិទធត្មងអងគ    រពេះសាសាត  
 ូមគុណ្នរត្រត័្ន ជួយ សខមរា  ឲយបាន ុខា      ត្សរៀងសៅ ។  
  

(បទនពិនធរប ់ សមតចរពេះ ងឃរាជ សជាត្ញ្ជដ សណា ជនួណាត្) 
 

 
 
 
 

 



 

  

ររៀបររៀងរោយ បរសិទុ្ធ សរីោ ភិក្ខ ុអន លរីេង                      8 

 

  ក្ុំរណើ ត្ឆពវណណ រងស ី
ជាត្សិយើងអនកកានស់ា នា  រត្ូវដឹងចា ់ថារពេះពុទធជិនរ ី 
រទងម់ានឆពវណ្ណ រងស ី   គឺរពេះរ មីទុំងរបាុំមយួពណ៌្ ។ 
ផាយសចញពីរពេះកាយរទង ់  រងុសរឿងឫទធិរងគរបស ើរបវរ ។ 
សឆវៀលឆ្វ ត្ក់ាយសឆើត្ឆ្យលអ  ទុំងរបាុំមយួពណ៌្រ  ់លអសសាភា ។ 
កុំសណ្ើ ត្ននរពេះរ មី   សកើត្សោយបារមនីនរពេះភគវា 
សធវើទនឥត្មានរញួរា   កាលប្ដលសៅជារពេះស ធិ ត្វ ។ 
រ មីពណ៌្សខៀវសនាេះណា     កាលប្ដលសឆកៀលសនរត្មរទងស់ោយចិត្តកាត្ ់

សធវើទនដល់ឥនទរ េមណ៍្ពិត្  កាលសៅជាកសរត្នាមរ ីភរិាស្រ ត។ 
រ មីពណ៌្សលឿងភលថឺាល    កាលប្ដលរទងអ់ារសាចប់្ផសធវើមា  
បិទពុទធរបូភលឱឺភា    រពេះឥស្រនទជាងមា រទងន់វបណ្ឌិ ត្។ 
រ មីពណ៌្រកេមសនាេះណា  កាលប្ដលមាត្មព ់ខាុំសាល បព់ិត្ 
បទុម  ូបតូរជីវតិ្    កាត្ស់បេះដូងបិទសធវើថាន ុំមាត្ម  ។ 
រ មីពណ៌្  ុទធសាធ   កាលប្ដលរពេះបាទសវ សនតរកសរត្ម 
ឲយទនដុំរ ីសសាភា   ដល់រ េមណ៍្របាថាន យកស ធិោណ្ ។ 
រ មីពណ៌្ដូចសជើងេងស   កាលមាត្មរទងយ់កខចបយ់កបាន 
វជិាជ ធរអារសាចខ់លួនរបាណ្  ឲយយកខសាមានយ ីុបតូរជីវតិ្ ។ 
រ មីពណ៌្សផលកពណ្ណ រាយ   កាលជាទនាយស ម្ េះសសាមបណ្ឌិ ត្ 
ឲយទនសាច់្ មជីវតិ្   ដល់ឥនទរ េមណ៍្ពិត្ថាអត្អ់ាហារ ។ 
រ មីសខៀវសលឿងរកេម    េងសបាទរពមភលសឺផលកអ ចរយ 
រត្ូវជារបាុំមយួរបការ   ទុំងច ់កុមារចូរចុំទុកសអើយ ។ 
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បទ្សធូយរលើក្ទ្ង់រពះពុទ្ធស្កសនា 
១.   ូមសមើលទងជ់យ័ឆពវណ្ណ រងស ី ប្ដលមានរ មីភលរឺ  ់លអ 
សខៀវសលឿងរកេមរពមទុំងពណ៌្   េងសបាទនិងពណ៌្ដភ៏លសឺផលក ។ 
២. របសទ តូ្ចធុំបាន ម័រគសាម គម ជុំនុុំគ្នន សរចើនអសនក 
រពមយករ មីរពេះពុទធគួរសរត្ក   របស ើរពនស់ពកនរកកនលង ។ 
៣. សធវើជា ញ្ជដ ទងជ់យ័សា នា  នន មពុទធធុំចមបង 
ចូរសយើងរាល់គ្នន យកចិត្តចុំចង  នឹកដល់រពេះអងគជាអមាច  ់ ។ 
៤. សទេះជាត្ិសផសងគ្នន ករ៏ត្ូវដឹងថា   ុទធ ឹងប្ត្ជាពុទធសា ន ៍
រត្ូវមានសាមគគីទុំងសកមងទុំងច ់  របឹងប្របងឲយណា ់រគប់ៗ គ្នន ។ 
៥.  ូមសា នាពុទធេកុ ុំសេកើងខព ់ផុត្ រងុសរឿងវ ុិទធដន៏េលថាល  
សេើយមានជយ័សជាគផាយសពញសោកា សោយជនរជេះថាល សរចើនប្ នោន ។ 
៦. មានចិត្តស នហាសគ្នរពបូជា  ចុំស េះរពេះធមដ៌ក៏លាណ្ 
ទុំងមនុ សសទ ត ស នហារគបរ់បាណ្  របាថាន ចងប់ានស ចកតី ុខ ។ 
៧. សយើងសខមរជាត្ិនាុំគ្នន ខមីឃ្លម ត្  កានធ់មន៌ឹងបានផុត្ទុកខ 
របួរមួសាមគគីពីសនេះសៅមុខ   សយើងនឹងបាន ុខសកសមកានតរត្មណ្  

៨. រពមសរពៀងរបរពឹត្តកានធ់ម ុ៌ចរតិ្ សឆ្ព េះសៅកានឋ់ាននិ វ ន 
ជាទីផុត្ទុកខបាន ុខសកសមកានត  ជាតិ្សយើងនឹងបានសសាយ ុខា ។ 

(បទនពិនធរប ់ សមតចរពេះ ងឃរាជ សជាត្ញ្ជដ សណា ជនួណាត្) 
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ធម៌ថាវ យបងគុំរពះ ៥អងគ 
ឧកាស ! ខញុ ុំ ូមវនាទ  នូវរពេះឈនេះមារ  ទុំងរបាុំរពេះអងគ 
 ូមយងបារម ី  មាច  ់នេលមកគង ់  សៅនាកុំ ុង 

     ទីឋានសនេះណា ។ 
រពេះកកកុ សនាធ   រពេះសកានាគមសនា  រពេះក សសបា 
រពេះ មណ្សគ្នត្ម បរមពុសទធ    រពេះសមសត្តសយា 

     ស ធិ ត្វនេល ។ 
រពមទុំងរពេះធម ៌  រជាលសរៅបវរ  របស ើរសពកនរក 
របាុំបីមុនឺបនួ ន ់ រពេះធមមកខនធសនាេះនន រប ់រពេះជិនរ ី 

     ទីនទដល៏អ ។ 
រពមទុំងរពេះ ងឃ របស ើរ ីលរទង ់ ជាបុរត្រពេះពុទធ 
លេះកាត្ត់្ណាា   របស ើរបុំផុត្  ខញុ ុំ ូមលុំអុត្ 

     កាយ វាច ចិត្ត ។ 
សោយសត្ជៈខញុ ុំ  សលើកេត្ថបងគុំ  រពេះនរត្រត្នា 
 ូមកមាច ត្ប់ង ់   រត្ូវនានា   ទុកខសសាកសរាគ្ន 

     វនិា សៅសហាង ។ 
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រត្នត្តបូជា 
ថាវ យសរគឿង កាក រៈដល់រពេះរត្នរត្យ័ 

ឥរមេ ិ ទ្ីបធូបាទ្ិសកាា ររេ ិ ពុទ្ធុំ  ធមមុំ   សងឃ ុំ អភិ
បូជយាមិ មាតាបិតាទ្ីនុំ គុណវនាត នញ្ច   មយហញ្ច  ទ្ីឃរត្តុំ 
អតាថ យ េតិាយ សខុាយ ។ 

ប្របថា   ខញុ ុំរពេះករុណា   ូមបូជាចុំស េះនូវ  រពេះពុទធ  រពេះធម ៌ រពេះ
 ងឃ ជាមាច  ់សោយសរគឿង កាក រៈទុំងឡាយមានសទៀននិងធូបជាសដើម
សនេះ  សដើមបសី ចកតីចសរមើន    សដើមបជីារបសយជន ៍    សដើមបសី ចកតី ុខ  
ដល់អនកដម៏ានគុណ្ទុំងឡាយ មានមាត្មបិត្មជាសដើមផង    ដល់ខញុ ុំរពេះ
ករុណាផង    អ ់កាលជាអប្ងវងសៅសហាង ។   

ពុទ្ធរត្នបបណាម 
ថាវ យបងគុំរពេះពុទធរត្នៈ 

នរមា ត្សស ភគវរតា អរេរតា សមាម សមពុទ្ធសស ។ 
ប្របថា  រកីិរយិនមសាក រថាវ យបងគុំននខញុ ុំរពេះករុណាចូរមានដល់រពេះដ៏

មានរពេះភាគអងគសនាេះ រពេះអងគជារពេះអរេរនតដរ៏បស ើរ រទងរ់ត្ម ់ដឹងនូវ
សញយយធមទ៌ុំងពួង សោយរបនពចុំស េះរពេះអងគ    ឥត្មានរគូអាចរយណា

របសៅរពេះអងគស ើយ។                                                                           
 ( ូធយបាលី ៣ ចប ់ រមាយប្ត្ ១ចបក់ប៏ាន) 

រយា សននិសរិនាន  វររោធិមូរល 
មារ ុំ សរសនុំ មេត្ឹ វិរជរយោ 
សរមាព ធិមាគចឆិ អននតញារណា 
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រោក្តុ្តរមា ត្ុំ បនមាមិ ពុទ្ធុំ ។ 
ប្របថា រពេះ មាម  មពុទធអងគឯណា  រទងគ់ងច់ុំសរ ើននូវរពេះអនាបាន សត្ិ- 
កមមកោា នសលើរត្នបលល័ងក      សរកាមមលបស់ ធិរពឹកសដរ៏បស ើរ  បានផ្ទច ញ់
នូវមារាធិរាជ រពមទុំងស នាដស៏រចើន សេើយរទងរ់ត្ម ់ដឹងនូវ មាម
 សមាព ធិោណ្ មានរបាជាញ រកទីបុំផុត្គ្នម ន រពេះអងគរបស ើរជាង ត្វសោ
កខញុ ុំរពេះករុណា ូមរកាបថាវ យបងគុំនូវ រពេះ មាម  មពុទធអងគសនាេះសោយ
សគ្នរព ។               
     (រកាបថាវ យបងគុំមតង) 

រយ ច ពុទ្ធធ  អត្ីតា ច រយ ច ពុទ្ធធ  អនាគតា 
បចចុបបនាន  ច រយ ពុទ្ធធ  អេុំ វនាទ មិ សពវទ្ធ ។ 
ប្របថា រពេះ មាម  មពុទធទុំងឡាយអងគឯណា     ប្ដលបានរត្ម ់ជា

រពេះពុទធនិ វ នកនលងសៅសេើយកតី  រពេះ មាម  មពុទធទុំងឡាយអងគឯណា
ប្ដលនឹងបានរត្ម ់ជារពេះពុទធកនុងកាលខាងមុខកតី   រពេះ មាម  មពុទធទុំង 
ឡាយឯណា ប្ដលបានរត្ម ់ជារពេះពុទធកនុងភទទកបបសនេះកតី ខញុ ុំរពេះករុណា
 ូមរកាបថាវ យបងគុំនូវរពេះ មាម  មពុទធទុំងឡាយសនាេះរគបក់ាលទុំងពួង ។ 

(រកាបថាវ យបងគុំមតង) 
ឥត្ិបិ រស្ក ភគវា អរេុំ សមាម សមពុរទ្ធធ  វិជាជ ចរណសមប

រនាន  សគុរតា  រោក្វិទ្ ូ   អនុត្តរោបុរសិទ្មមស្ករថិ   សតាថ
រទ្វមនុសានុំ ពុរទ្ធធ  ភគវាត្ិ ។ 

ប្របថា ឥត្ិបិ រស្ក ភគវា អរេុំ រពេះដម៏ានរពេះភាគអងគសនាេះ 
រទងរ់ពេះនាមថា  អរេុំ  សរ េះរពេះអងគឆ្ង យចក ឹក រត្ូវ    ស លគឺ
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កិសល    រពមទុំងវា នា  គឺកាយបសយគ និងវចីបសយគ សមាម      
សមពុរទ្ធធ   រទងរ់ពេះនាមថា សមាម សមពុរទ្ធធ សរ េះរពេះអងគរត្ម ់ដឹងនូវ
សញយយធមទ៌ុំងពួងសោយរបនព      ចុំស េះរពេះអងគឥត្មានរគូអាចរយណា 
របសៅអងគស ើយ វិជាជ ចរណសមបរនាន  រទងរ់ពេះនាមថា វិជាជ ចរណ
សមបរនាន    សរ េះរពេះអងគបរបិូរណ៌្សោយវជិាជ  ៣ និងវជិាជ  ៨ និងចរណ្ៈ
១៥ សគុរតា រទងរ់ពេះនាមថា  សគុរតា សរ េះរពេះអងគមានដុំសណ្ើ រលអ    
យងសៅកាន ុ់នទរសាថ ន   គឺអមត្មហានិ វ ន រោក្វិទ្ូ រទងរ់ពេះ
នាមថា រោក្វិទ្ូ សរ េះរពេះអងគរជាបចា ់នូវនរត្សោក អនុត្តរោ   
រទងរ់ពេះនាមថា    អនុត្តរោ   សរ េះរពេះអងគរបស ើរសោយ ីោទិគុណ្ 
រកបុគគលណាមយួស មើគ្នម ន  បុរសិទ្មមស្ករថិ រទងរ់ពេះនាមថាបុរសិទ្
មមស្ករថ ិ សរ េះរពេះអងគជាអនកទូនាម ននូវបុរ  ប្ដលមានឧបនិ សយ័ គួរ
នឹងទូនាម នបាន  សតាថ រទ្វមនុសានុំ រទងរ់ពេះនាមថា    សតាថ រទ្វ
មនុសានុំ សរ េះរពេះអងគជាសាសាត ចរយននសទវត្ម និងមនុ សទុំងឡាយ 
ពុរទ្ធធ  រទងរ់ពេះនាមថាពុរទ្ធធ  សរ េះរពេះអងគរត្ម ់ដឹង  នូវចតុ្រារយិ ចច     
សេើយោុុំងអនកដនទ   ឲយរត្ម ់ដឹងផង  ភគវា  រទងរ់ពេះនាមថា  
ភគវា   សរ េះរពេះអងគមានដុំសណ្ើ រ សៅកានន់រត្ភពខាជ កស់ចលសេើយ គឺ
ថារពេះអងគមនិរត្ បស់កើត្សទៀត្ស ើយ ។ 

(កាបថាវ យបងគុំមតង) 
នត្ថិ រម សរណុំ  អញ្ដ ុំ ពុរទ្ធធ  រម សរណុំ  វរ ុំ 
ឯរត្ន សចចវរជជន រោត្ុ រម ជយមងគលុំ ។ 
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ប្របថា នត្ថិ រម សរណុំ  អញ្ដ ុំ វត្ថុដនទជាទីពឹងទីរឭកននខញុ ុំរពេះ
ករុណាមនិមានស ើយ ពុរទ្ធធ  រម សរណុំ  វរ ុំ មានប្ត្រពេះពុទធ ជាមាច  ់
ជាទីពឹងទីរឭក   ដរ៏បស ើររប ់ខញុ ុំរពេះករុណា   ឯរត្ន   សចចវរជជន  
រោត្ុ រម ជយមងគលុំ      ូម ិរ ួី តីជយមងគលចូរមានដល់ខញុ ុំរពេះ
ករុណាសោយកិរយិស លនូវ កយ ចចៈសនេះ ។ 

ឧត្តមរងគន វរនទេុំ បាទ្បុំសុុំ វរតុ្តមុំ ពុរទ្ធ 
រយា ខលរិតា រទ្ធរស្ក ពុរទ្ធធ  ខមត្ុ ត្ុំ មមុំ ។ 

ប្របថា ឧត្តមរងគន វរនទេុំ  បាទ្បុំសុុំ វរតុ្តមុំ ខញុ ុំរពេះករុណា
 ូមថាវ យបងគុំនូវលអងធូលីរពេះបាទ ននរពេះ មាម  មពុទធដរ៏បស ើរខពងខ់ព ់
សោយអវៈយវៈដឧ៏ត្តមគឺត្បូង ពុរទ្ធ រយា ខលរិតា រទ្ធរស្ក សទ ឯ
ណាប្ដលខញុ ុំរពេះករុណា សធវើឲយភាល ុំងភាល ត្ស់េើយកនុងរពេះពុទធជាមាច  ់  
ពុរទ្ធធ   ខមត្ុ   ត្ុំ មមុំ     ូមរពេះពុទធជាមាច  ់ អត្នូ់វសទ សនាេះដល់ 
ខញុ ុំរពេះករុណា ។ 

(រកាបថាវ យបងគុំមតង) 
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ធមមរត្នបបណាម 
ថាវ យបងគុំរពេះធមមរត្នៈ 

អដ្ឋងគិការយិបរថា ជនានុំ រមាក្ខបបរវស្កយ 
   ឧជូ ច មរគគ  ធរមាម  អយុំ សនតិក្រោ  

បណីរតា និយោនិរកា ត្ុំ បនមាមិ ធមមុំ ។  
ប្របថា រពេះ ទធមមឯណា ជាធមរ៌បកបសោយអងគ ៨ របការ ជាគនលង

ដុំសណ្ើ រននរពេះអរយិបុគគលជាមាច  ់ ជាផលូវដរ៏ត្ងក់នុងកិរយិោុុំងជនប្ដល
របាថាន នូវរពេះនិ វ នឲយចូលសៅកានរ់ពេះនិ វ នបាន រពេះធមស៌នេះជាធមស៌ធវើ
ឲយរត្ជាករ់មាង បប់ងនូ់វសភលើងទុកខសភលើងកិសល  ជាធមដ៌ឧ៏ត្តម ជាគុណ្ោុុំ
ង ត្វ ឲយសចញចក ងារទុកខ ខញុ ុំរពេះករុណា ូមរកាបថាវ យបងគុំនូវរពេះ
 ទធមមសនាេះសោយស ចកតីសគ្នរព ។ 

(រកាបថាវ យបងគុំមតង) 
   រយ ច ធមាម  អត្ីតា ច រយ ច ធមាម  

អនាគតា បចចុបបនាន  ច រយ ធមាម  អេុំ 
    វនាទ មិ សពវទ្ធ ។ 

ប្របថា រពេះធមទ៌ុំងឡាយឯណា  ប្ដលជាធមរ៌ប ់រពេះ មាម  មពុទធ     
ប្ដលនិ វ នកនលងសៅសេើយកតី    រពេះធមទ៌ុំងឡាយឯណា ប្ដលជាធម៌
រប ់រពេះ មាម  មពុទធ នឹងមានមកកនុងកាលខាងមុខកតី រពេះធមទ៌ុំងឡាយ
ឯណា ប្ដលជាធមរ៌ប ់រពេះ មាម  មពុទធ    រទងរ់បត្ិសាថ នទុកកនុងកាល
 ពវនេងសនេះកតី    ខញុ ុំរពេះករុណា ូមរកាបថាវ យបងគុំនូវ រពេះធមទ៌ុំងឡាយ
សនាេះ រគបក់ាលទុំងពួង ។ 
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(រកាបថាវ យបងគុំមតង) 
ស្កវ កាខ រតា ភគវរតា ធរមាម  សនទិដ្ឋិរកា  
អកាលរិកា ឯេបិសសរិកា ឱបនយរិកា 
បចចត្តុំ រវទ្ិត្រោវ  វិញ្ដូេតី្ិ ។ 

ប្របថា ស្កវ កាខ រតា ភគវរតា ធរមាម  រពេះបរយិត្តិធមគ៌ឺរពេះនរត្
បិដក ជាធមគ៌ឺរពេះដម៏ានរពេះភាគ   រទងរ់ត្ម ់ ប្មតងសេើយសោយលអ 
(ធរមាម  រពេះនពវសោកុត្តរធមម៌ាន ៩ របការ គឺមគគ ៤ ផល ៤ និ វ ន ១) 
សនទិដ្ឋិរកា ជាធមគ៌ឺរពេះអរយិបុគគលទុំងពួង  ដឹងពិត្សឃើញ  ពិត្សោយ
បចចសវកខណ្ោណ្ គឺថានឹងបានដឹងសោយសាត ប ់ សោយសជឿបុគគលដនទ
សនាេះៗកស៏ទ  គឺសឃើញចា ់សោយខលួនឯង អកាលរិកា ជាធមឲ៌យនូវផល
មនិរងចុំកាល គឺថាកាលសបើរពេះអរយិមគគសកើត្ស ើងសេើយ   រពេះអរយិ
ផលកស៏កើត្កនុងលុំោបគ់្នន  មនិបានយឺត្យូរស ើយ ជា ឯេបិសសរិកា 
ធមគ៌ួរដល់ឯេិប សវធិីគឺថា សបើរពេះអរយិបុគគលប្ដលបាន សរមចមគគ
ផលសេើយកគ៏ួរនឹងសៅបុគគលដនទ ឲយចូលមកសមើលបាន ឱបនយរិកា 
ជាធមគ៌ឺរពេះអរយិបុគគល គបបបីសអអ នចូលមកទុកកនុងខលួនសោយអុំណាច
ននភាវនា បចចត្តុំ រវទ្ិត្រោវ  វិញ្ដូេ ិ ជាធមគ៌ឺអនករបាជញទុំងឡាយ 
មានឧគឃដិត្ញ្ដូ បុគគលជាសដើម គបបដីឹងគបបសីឃើញចា ់កនុងចិត្តននខលួន ។ 

នត្ថិ រម សរណុំ  អញ្ដ ុំ ធរមាម  រម សរណុំ  
  វរ ុំ   ឯរត្ន   សចចវរជជន  រោត្ុ   រម  
        ជយមងគលុំ ។ 
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ប្របថា នត្ថិ រម សរណុំ  អញ្ដ ុំ វត្ថុដនទជាទីពឹងទីរឭក ននខញុ ុំរពេះ
ករុណាមនិមានស ើយ ធរមាម  រម សរណុំ  វរ ុំ មានប្ត្រពេះធមជ៌ាមាច  ់
ជាទីពឹងទីរឭក ដរ៏បស ើររប ់ខញុ ុំរពេះករុណា ឯរត្ន សចចវរជជន រោ
ត្ុ រម ជយមងគលុំ   ូម ិរ ួី តីជយមងគលចូរមានដល់ខញុ ុំរពេះករុណា
សោយកិរយិស លនូវ កយ ចចៈសនេះ។ 

(រកាបថាវ យបងគុំមតង) 
ឧត្តមរងគន វរនទេុំ ធមមញ្ច  ទ្ុវិធុំ វរ ុំ 
ធរមម រយា ខលរិតា រទ្ធរស្ក ធរមាម  
ខមត្ុ ត្ុំ មមុំ ។ 

 ប្របថា ឧត្តមរងគន វរនទេុំ ធមមញ្ច  ទ្ុវិធុំ វរ ុំ ខញុ ុំរពេះករុណា 
 ូមថាវ យបងគុំនូវ រពេះធមដ៌រ៏បស ើរមានពីររបការ គឺរពេះបរយិត្តិធម ៌ និង
រពេះនពវសោកុត្តរធមស៌ោយអវៈយវៈដឧ៏ត្តមគឺត្បូង ធរមម រយា ខលរិតា 
រទ្ធរស្ក សទ ឯណា ប្ដលខញុ ុំរពេះករុណា សធវើឲយភាល ុំងភាល ត្ស់េើយ កនុង
រពេះធមជ៌ាមាច  ់  ធរមាម   ខមត្ុ  ត្ុំ  មមុំ        ូមរពេះធមជ៌ាមាច  ់អត្ ់
នូវសទ សនាេះ ដល់ខញុ ុំរពេះករុណា ។ 

(រកាបថាវ យបងគុំមតង) 
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សងឃរត្នបបណាម 
ថាវ យបងគុំរពេះ ងឃរត្នៈ 

សរងោ វិសរុទ្ធធ  វរទ្ក្ខិរណរយោ 
សនតិន្ទនទិរយា សពវមលបបេរីនា 
គុរណេរិនរក្េ ិសមិទ្ធិបរតាត  
អនាសរវា ត្ុំ បនមាមិ សងឃ ុំ ។ 

ប្របថា រពេះអរយិ ងឃឯណា ដប៏រ ុិទធវសិ   ជាទកខិសណ្យយបុគគល 
ដរ៏បស ើរ មានឥស្រនទីយរ៍មាង បស់េើយ មានមនទិលគឺរាគ្នទិកកិសល    ទុំងពួង
បនាត្ប់ងស់េើយ   ជារពេះ ងឃដល់សេើយនូវកិរយិ សរមច  សោយ
គុណ្ទុំងឡាយដស៏រចើន ជារពេះ ងឃមានអា វៈធម ៌មនិមានគឺថាជារពេះ
ខីណារ ព  ខញុ ុំរពេះករណុា  ូមរកាបថាវ យបងគុំនូវ រពេះអរយិ ងឃសនាេះ
សោយសគ្នរព ។ 

(រកាបថាវ យបងគុំមតង) 
រយ ច សងោ អត្ីតា ច រយ ច សងោ 

  អនាគតា បចចុបបនាន   ច    រយ   សងោ 
អេុំ វនាទ មិ សពវទ្ធ  ។   

ប្របថា រពេះ ងឃទុំងឡាយឯណា   ប្ដលជារពេះ ងឃបាន សរមច
មគគនិងផលកនលងសៅសេើយកតី   រពេះ ងឃទុំងឡាយឯណា   ប្ដលជារពេះ
 ងឃនឹងបាន សរមចមគគនិងផលកនុងកាលខាងមុខកតី       រពេះ ងឃទុំង 
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ឡាយឯណា ប្ដលជារពេះ ងឃបាន សរមចមគគនិងផលកនុងកាលជា
បចចុបបននសនេះកតី ខញុ ុំរពេះករណុា  ូមរកាបថាវ យបងគុំនូវ  រពេះ ងឃទុំងឡាយ
សនាេះរគបក់ាលទុំងពួង ។ (រកាបថាវ យបងគុំមតង) 

សបុដ្ិបរនាន  ភគវរតា  ស្កវក្សរងោ 
ឧជុបដ្ិបរនាន  ភគវរតា ស្កវក្សរងោ 
ញាយបដ្ិបរនាន  ភគវរតា ស្កវក្សរងោ 
ស្កមីចិបដ្ិបរនាន  ភគវរតា ស្កវក្សរងោ 

យទ្ិទ្ុំ ចតាត រ ិបុរសិយគុនិ អដ្ឋបុរសិបុគគោ ឯស ភគវរតា  
ស្កវក្សរងោ អាេុរនរយោ    បាេុរនរយោ     ទ្ក្ខិរណ
រយោ អញ្ជលកិ្រណីរយា អនុត្តរ ុំ បុញ្ដរក្ខត្តុំ រោក្សាត្ិ ។ 

ប្របថា សបុដ្ិបរនាន    ភគវរតា   ស្កវក្សរងោ រពេះ ងឃ
ជាសាវក័ននរពេះដម៏ានរពេះភាគ សោករបត្ិបត្តិសេើយសោយរបនព គឺ
របត្ិបត្តិត្មមគនលងរពេះនពវសោកុត្តរធម ៌  ឧជុបដ្ិបរនាន  ភគវរតា 
ស្កវក្សរងោ រពេះ ងឃជាសាវក័នន រពេះដម៏ានរពេះភាគ សោក
របត្ិបត្តិសោយរត្ងគ់ឺសោករបត្ិបត្តិជាមជឈមិបដិបទញាយបដ្ិបរនាន     
ភគវរតា  ស្កវក្សរងោ  រពេះ ងឃជាសាវក័ននរពេះដម៏ានរពេះភាគ
សោក  របត្ិបត្តិសដើមបរីត្ម ់ដឹងនូវរពេះនិ វ ន ជាសាថ នសកសមផុត្ចកទុកខ
ទុំងពួងស្កមីចិបដ្ិបរនាន    ភគវរតា ស្កវក្សរងោ   រពេះ ងឃ
ជាសាវក័ននរពេះដម៏ានរពេះភាគ សោករបត្ិបត្តិដ ៏មគួរដល់សាមចីិកមម  
គឺរបត្ិបត្តិគួរដល់    ីល  មាធិ បញ្ជដ  យទ្ិទ្ុំ  ចតាត រ ិ  បុរសិយគុ
និ រពេះ ងឃឯណា សបើរាបជ់ាគូននបុរ ទុំងឡាយមាន៤ គូ  គឺរពេះ ងឃ 
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ប្ដលបាន សរមចនូវសសាត្មបត្តិមគគនិងសសាត្មបត្តិផលជាគូ១ កទគ្ន 
មមិគគ និង កទគ្នមផិលជាគូ ១ អនាគ្នមមិគគ នងិអនាគ្នមផិលជាគូ ១  
អរេត្តមគគ និអរេត្តផលជាគូ ១ អដ្ឋបុរសិបុគគោ  សបើរាបស់រៀងជា
បុរ បុគគលមាន ៨ គឺរពេះ ងឃប្ដលបាន សរមចនូវសសាត្មបត្តិមគគ ១ 
សសាត្មបត្តិផល ១  កទគ្នមមិគគ ១  កទគ្នមផិល ១ អនាគ្នមមិគគ 
១ អនាគ្នមផិល ១ អរេត្តមគគ ១ អរេត្តផល ១   ឯស  ភគវរតា  
ស្កវក្សរងោ  រពេះ ងឃទុំងសនាេះ   ជា ងឃសាវក័ននរពេះដម៏ានរពេះ
ភាគ អាេុរនរយោ សោកគួរទទួលនូវចតុ្បបចចយ័  ប្ដលបុគគលឧទទិល
ចុំស េះអនកមាន ីល    សេើយនាុំមកអុំពីចមាង យបសអអ នចូលមកបូជា បា
េុរនរយោ   សោកគួរទទួលនូវអាគនតុកៈទនគឺទនប្ដលបុគគល
ត្មកប់្ត្ងសដើមបោីត្ិនិងមតិ្ត ប្ដលមកអុំពីទិ សផសងៗ  សេើយបសអអ នចូល 
មកបូជា  ទ្ក្ខិរណរយោ   សោកគួរទទួលនូវទន ប្ដលបុគគលសជឿនូវ
កមមនិងផលននកមមសេើយបូជា អញ្ជលកិ្រណីរយា សោកគួរដល់
អញ្ជ លិកមម ប្ដល ត្វសោកគបបសីធវើ អនុត្តរ ុំ បុញ្ដរក្ខត្តុំ រោក្សស 
សោកជាបុញ្ដ សកខត្ត គឺជាទីដុេះស ើងននពូជគឺបុណ្យនន ត្វសោករកសខត្ត
ដនទ នរកប្លងជាងគ្នម ន ។ 

(រកាបថាវ យបងគុំមតង) 
នត្ថិ រម សរណុំ  អញ្ដ ុំ សរងោ រម សរណុំ  វរ ុំ  

ឯរត្ន សចចវរជជន រោត្ុ រម ជយមងគលុំ ។ 
ប្របថា នត្ថិ រម សរណុំ  អញ្ដ ុំ វត្ថុដនទជាទីពឹងទីរឭក ននខញុ ុំរពេះ

ករុណាមនិមានស ើយ សរងោ រម សរណុំ  វរ ុំ មានប្ត្រពេះ ងឃជា
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មាច  ់ជាទីពឹងទីរឭក ដរ៏បស ើររប ់ខញុ ុំរពេះករណុាឯរត្ន  សចចវរជជន 
រោត្ ុ រមជយមងគលុំ  ូម ិរ ួី តីជយមងគលចូរមានដល់ខញុ ុំរពេះ
ករុណា  សោយកិរយិស លនូវ កយ ចចៈសនេះ ។ 

(រកាបថាវ យបងគុំមតង) 
ឧត្តមរងគន វរនទេុំ សងឃញ្ច  ទ្ុវិរោត្តមុំ សរងឃ 

រយា ខលរិតា រទ្ធរស្ក សរងោ ខមត្ុ ត្ុំ មមុំ ។ 
ប្របថា ឧត្តមរងគន វរនទេុំ សងឃញ្ច  ទ្ុវិរោត្តមុំ   

ខញុ ុំរពេះករុណា ូមថាវ យបងគុំនូវ រពេះ ងឃដរ៏បស ើរមានពីររបការ គឺ មមត្ិ
 ងឃនិងអរយិ ងឃសោយអវៈយវៈដឧ៏ត្តមគឺត្បូង សរងឃ រយា ខលិ
រតា រទ្ធរស្ក   សទ ឯណាប្ដលខញុ ុំរពេះករុណា សធវើឲយភាល ុំងភាល ត្ស់េើយ 
កនុងរពេះ ងឃជាមាច  ់ សរងោ ខមត្ុ ត្ុំ មមុំ  ូមរពេះ ងឃជាមាច  ់
អត្នូ់វសទ សនាេះ ដល់ខញុ ុំរពេះករុណា ។ 

(រកាបថាវ យបងគុំមតង) 
បណាមគថា 

រយា បក្បរកាដ្ីេបិិ អបបរមយយ ុំ  
កាលុំ ក្រោរនាត  អត្ិទ្ុក្ាោនិ 
រខទ្ុំ គរតា រោក្េតិាយ នារថា 
នរមា មោការណិុក្សស ត្សស ។ 

ប្របថា  រពេះពុទធជាទីពឹង   ជាពុុំនឹង ពវ ត្មត     រពេះអងគកាលរបាថាន  
សធវើកសាងអ ់កាលយូរ ។ រាបស់ោយសកាដិកបាសរចើនគណ្នាេួ គិត្
គូរ បានរត្ម ់ជា ពវញ្ដូ  រត្ម ់ជារគូសលើភពឋាន ។  សធវើកមមជាករម  ត្វ
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និកររត្មបពុ់ុំបាន សត្មកយ៉ា កលុំបាករបាណ្ សរ េះរបសយជនដ៍ល់ ពវ
 ត្វ ខញុ ុំ ូមឱន ិរសា  ចិត្តរបាថាន បងគុំថាវ ត្ ់   រពេះពុទធករុណា ត្វសនាេះជា 
ទីពឹង ពវកាល ។ 

អសមពុធុំ ពុទ្ធនិរសវិត្ុំ យុំ ភវាភវុំ គចឆត្ិ 
ជីវរោរកា នរមា អវិជាជ ទ្ិក្ាិរលសជាលុំ 

         វិទ្ធុំសរិនា             ធមមវរសស       ត្សស  ។ 
 ត្វប្ត្ងសកើត្សាល បប់ង ់ សរ េះចុំណ្ងក់ាមជាសគ្នល   ឲយវលិវល់អសនាទ ល 
កនុងភពតូ្ចនិងភពធុំ ។   សេតុ្ប្ត្មនិដឹងធម ៌ជាមាច  ់លអសាអ ត្ ុខុម គឺ
រពេះពុទធស ព ម    ចិត្តខញុ ុំ ូមនម សការ   នូវធមរ៌បនពពិត្ វសិ   ុទធ 
សនាេះឯងណាកាត្ប់ងនូ់វអវជិាជ  គឺបណាត ញកិសល សេើយ ។ 
គុរណេ ិ រយា  សលីសមាធិបញ្ញដ    វិមុត្តិញាណបបភូត្ីេ ិ
យរុតាត  រខត្តញ្ជនានុំ ក្សុលត្ថិកានុំ     ត្មរយិសងឃ ុំ សរិស្ក 
នមាមិ ។ 
រពេះ ងឃអងគសាវក័ មាន ុំវរៈ ទធ រទង ់ កបសោយគុណ្ ីលរត្ង ់ និង
 មាធិបញ្ជដ  ។ និងវមិុត្តិោណ្ កិសល គ្នម នកនុងអាត្មម  ជាបុញ្ដ សកខត្មត  ជន
រត្ូវការជាកុ ល ។ ខញុ ុំ ូមឱន ិរ ី ដល់រពេះអរយិបុគគល ជាបុត្តរពេះ
ទ ពល ជាមងគលដល់ ពវ ត្វ ។ 
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  រត្នត្តយវនទនគថា 
ឥរចចវមចចនត    នមសសរនយយ ុំ 
នមសសមារនា   រត្នត្តយុំ យុំ 
បុញ្ញដ ភិសនទុំ      វិបុលុំ អលត្ថុំ 
ត្សានុភារវន  េត្នតោរយា ។    

ប្របថា ខញុ ុំ ូមនម សការ  សលើកេត្មថ ឱន ិរ ីិ 
បងគុំគុណ្ទុំងបី   ខព ់សលើ លបន់រត្សោកា។ 
 ូមបុណ្យកងកុ ល  ឲយបានដល់សយើងខញុ ុំណា 
សពញស រស មើធារា   ដូចជលសាធុំទូោយ ។ 
 ូមឲយកុំចត្ប់ង ់  អពវមងគលទុំងឡាយ 
ឲយសចៀ សចញចកឆ្ង យ  កតីអនតរាយកុុំបីមាន ។ 
សោយកុំោុំងអានុភាព បុញ្ដោភជារបធាន 
កងបុញ្ដរា ីមាន   ូមបានកានតកុុំមានសមាេះ ។ 
សោយគុណ្នម សការ  នរត្រត្នារបស ើរខព ់ 
 ូមអានិ ងសសនាេះ  ោកដ់ល់ឋាននិ វ នសហាង ។ 
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ស ចកតបី្រប បារម ី៣០ របការ 
 ឥត្ិបិ ទ្ធន បារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា   រពេះដម៏ានរពេះ
ភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយទនបារមដូីសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ ទ្ធន ឧបបារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា   រពេះដម៏ាន
រពេះភាគអងគសនាេះ    រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយទនឧបបារម ីដូសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ ទ្ធន បរមត្ថបារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា រពេះដម៏ាន 
រពេះភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយទនបរមត្ថបារម ីដូសចនេះផង។ 
 ឥត្ិបិ សលី បារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា   រពេះដម៏ានរពេះ
ភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយ ីលបារម ីដូសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ សលី ឧបបារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា  រពេះដម៏ាន
រពេះភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយ ីលឧបបារម ីដូសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ សលី បរមត្ថបារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា រពេះដ៏
មានរពេះភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយ ីលបរមត្ថបារម ី ដូសចនេះ
ផង ។ 
 ឥត្ិបិ រនក្ខមម បារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា រពេះដម៏ានរពេះ
ភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយសនកខមម ដូសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ រនក្ខមម ឧបបារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា  រពេះដម៏ាន
រពេះភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយសនកខមមឧបបារម ីដូសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ រនក្ខមម បរមត្ថបារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា រពេះដ៏
មានរពេះភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយសនកខមមបរមត្ថបារម ី ដូសចនេះ
ផង ។ 
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 ឥត្ិបិ បញ្ញដ  បារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា រពេះដម៏ានរពេះ
ភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយបញ្ជដ បារមដូីសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ បញ្ញដ  ឧបបារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា  រពេះដម៏ាន
រពេះភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយបញ្ជដ ឧបបារម ីដូសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ បញ្ញដ  បរមត្ថបារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា រពេះដ៏
មានរពេះភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយបញ្ជដ បរមត្ថបារម ី ដូសចនេះ
ផង ។ 
 ឥត្ិបិ វិរយិ បារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា រពេះដម៏ានរពេះ
ភាគអងគសនាេះ    រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយវរិយិបារម ីដូសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ វិរយិ ឧបបារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា  រពេះដម៏ាន
រពេះភាគអងគសនាេះ  រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយវរិយិឧបបារម ីដូសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ  វិរយិ បរមត្ថបារមីសមបរនាន   រស្ក ភគវា រពេះដ៏
មានរពេះភាគអងគសនាេះ    រពេះអងគបរបិូណ៌្  សោយវរិយិបរមត្ថបារម ីដូសចនេះ
ផង ។ 
 ឥត្ិបិ ខនតី បារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា រពេះដម៏ានរពេះភាគ
អងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្  សោយខនតីបារម ីដូសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ ខនតី ឧបបារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា រពេះដម៏ានរពេះ
ភាគអងគសនាេះ   រពេះអងគបរបិូណ៌្    សោយខនតីឧបបារមដូីសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ ខនតី បរមត្ថបារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា រពេះដម៏ាន
រពេះភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយខនតីបរមត្ថបារម ីដូសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ សចចៈ បារមីសមបរនាន   រស្ក ភគវា    រពេះដម៏ានរពេះ 



 

  

ររៀបររៀងរោយ បរសិទុ្ធ សរីោ ភិក្ខ ុអន លរីេង                      26 

 

ភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយ ចចៈបារម ីដូសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ សចចៈ  ឧបបារមីសមបរនាន   រស្ក  ភគវា រពេះដម៏ាន
រពេះភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយ ចចៈឧបបារម ីដូសចនេះផង ។ 
ឥត្ិបិ សចចៈ បរមត្ថបារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា រពេះដម៏ានរពេះ 
ភាគអងគសនាេះ    រពេះអងគបរបិូណ៌្   សោយ ចចៈបរមត្ថបារម ីដូសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ អធិោឋ ន បារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា   រពេះដម៏ាន
រពេះភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយអធិោា នបារម ី ដូសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ អធិោឋ ន ឧបបារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា   រពេះដ៏
មានរពេះភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្    សោយអធិោា នឧបបារម ីដូសចនេះ
ផង ។ 
 ឥត្ិបិ អធិោឋ ន បរមត្ថបារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា    
រពេះដម៏ានរពេះភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយអធិោា នបរមត្ថបារម ី
ដូសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ  រមតាត    បារមីសមបរនាន   រស្ក  ភគវា    រពេះដម៏ាន
រពេះភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយសមត្មត បារម ីដូសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ រមតាត  ឧបបារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា  រពេះដម៏ាន
រពេះភាគអងគសនាេះ   រពេះអងគបរបិូណ៌្  សោយសមត្មត ឧបបារម ីដូសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ រមតាត  បរមត្ថបារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា រពេះដ៏
មានរពេះភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយសមត្មត បរមត្ថបារម ី ដូសចនេះ
ផង ។ 
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 ឥត្ិបិ ឧរបកាខ  បារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា រពេះដម៏ានរពេះ
ភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយឧសបកាខ បារម ីដូសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ ឧរបកាខ  ឧបបារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវា រពេះដម៏ាន
រពេះភាគអងគសនាេះ  រពេះអងគបរបិូណ៌្   សោយឧសបកាខ ឧបបារម ីដូសចនេះផង ។ 
 ឥត្ិបិ  ឧរបកាខ   បរមត្ថបារមីសមបរនាន   រស្ក ភគវា   
រពេះដម៏ានរពេះភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយឧសបកាខ បរមត្ថបារម ី
ដូសចនេះផង។ 
 ឥត្ិបិ សមត្តឹ សបារមីសមបរនាន  រស្ក ភគវាត្ិ   រពេះដ៏
មានរពេះភាគអងគសនាេះ រពេះអងគបរបិូណ៌្ សោយបារមទីុំង ៣០ របការ
ដូសចនេះផង ។ 

ពទុ្ធបាទ្នមសសការគថា 
វនាទ មិ ពុទ្ធុំ ភវបារត្ិណុំណ  ត្ិរោក្រក្ត្តុុំ  
ត្ិភរវក្នាថុំ រយា រោក្រសរោឋ  សក្លុំ 
ក្ិរលសុំ រឆតាវ ន រោរធស ិជនុំ អននតុំ ។ 

ប្របថា រពេះ មាម  មពុទធឯណា  រពេះអងគរបស ើរកនុងសោក  រទងក់ាត្់
បងនូ់វកិសល ទុំងអ ់បានសេើយ ោុុំងជនជាអននតឲយរត្ម ់ដឹងសេើយ 
ខញុ ុំ ូមរកាបថាវ យបងគុំនូវរពេះ មាម  មពុទធសនាេះ រពេះអងគឆលងផុត្ អុំពីរចុំងនន
ភពសេើយរពេះអងគជាទងជ់យ័នននរត្សោក មានប្ត្រពេះអងគមយួ ជាទីពឹង
នន ពវ ត្វកនុងនរត្ភព ។ 

យុំ នមមទ្ធយ នទ្ិយា បុលរិន ច ត្ីររ 
                     យុំ សចចពនធគិររិក្ សមុនា ច លរគគ 
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យុំ ត្ត្ថ រយានក្បុររ មុនិរនា ច បាទ្ុំ             
ត្ុំ បាទ្លញ្ជនមេុំ សរិោ នមាមិ ។ 

សាន មរពេះបាទឯណា  (ប្ដលរពេះ មពុទធរទងរ់បត្ិសាា នទុក)     សលើផនូរ 
ខាចស់ទៀបសឆនរនន ទឹងស ម្ េះនមមទ   សាន មរពេះបាទឯណា (ប្ដលរពេះ
 មពុទធរទងរ់បត្ិសាា នទុក) សលើភនុំ ចចពនធនិងសលើភនុំ ុមនកូដ សាន ម
រពេះបាទឯណា (ប្ដលរពេះ មពុទធរទងរ់បត្ិសាា នទុក)   កនុងសយនកបុរ ី ខញុ ុំ
 ូមរកាបថាវ យបងគុំសោយត្បូង ចុំស េះសៅរពេះបាទនិងសាន មរពេះបាទទុំង
សនាេះននរពេះសាកយមុនី ។ 

សវុណណ មាលរិក្ សវុណណ បពវរត្ សមុនក្រូដ្ 
រយានក្បុររ នមមទ្ធយ នទ្ិយា បញ្ចបាទ្វរ ុំ 

     ឋានុំ អេុំ វនាទ មិ ទ្ូររតា ។ 
ខញុ ុំ ូមនម សការ អុំពីចមាង យ  នូវឋានប្ដលមានរពេះបាទដរ៏បស ើរ 

៥ កប្នលង គឺសាថ នសលើភនុំ ុវណ្ណ មាលិក ១ សលើភនុំ ុវណ្ណ បពត៌្ ១ សលើភនុំ ុ
មនកូដ ១ កនុងសយនកបុរ ី១ ប្កបរ ទឹងនមមទ ។ 
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នមសសការបជូនយីវត្ថជុាទ្រីគរព 
វនាទ មិ រចត្ិយុំ សពវុំ សពវោឋ រនស ុបត្ិដ្ឋិត្ុំ 
ស្កររីកិ្ោត្ុ ត្ុមាហ រោធឹ ពុទ្ធរបូុំ សក្លុំ សទ្ធ ។ 
ខញុ ុំ ូមថាវ យបងគុំ សឆ្ព េះរពេះបរមសចត្ិយ រពមទុំងរពេះសាររីកិធាតុ្នន

រពេះពុទធ  និងមហាស ធិរពឹកស     ប្ដលគួរនឹកសោយលុំអុត្  លុំឱនចិត្ត
បរ ុិទធ សលើកកុំបងអ់ញ្ជ លី  និងរពេះពុទធរបូ  ត្ុំណាងអងគរពេះមុនី ប្ដលឋតិ្
សៅរគបទ់ី ឋាននានាសនាេះទុំងអ ់ សោយសត្ជៈននគុណ្  រពេះមានបុណ្យ
របស ើរខព ់  ប្ដលប្ត្ងប្ត្រ ុំល ់   រ ុំសោេះទុកខភយ័អនតរាយ ូមឲយខញុ ុំបាន
 ុខឃ្លល ត្ចកទុកខផងទុំងឡាយ  រត្ូវសទេះជិត្ឆ្ង យ  ូមកាល យមកជា
មរិត្  ូមទនរ់ពេះអរយីសមរត្ីយន៍េលវ ិិដា  ូមបានសឃើញធមព៌ិត្  ម
ដូចចិត្តរបាថាន សហាង ។ 
 

នមសសការពទុ្ធបាទ្ 
រពេះ ពវញ្ដូ ពុទធ វសិ   ុទធនរត្សោកា  គ្នម នមនុ សឬសទវត្ម  រពេម

ណារបដូចបាន  កុំចត្នូ់វកិសល   គ្នម នឲយស  សៅ ល់ខាន  ោុុំង
ជនទុំងប៉ាុនាម ន  ជាអននតឲយរត្ម ់ដឹង  ខញុ ុំ ូមថាវ យបងគុំ  នូវរពេះបរមជាទី
ពឹង រពេះអងគ ឆលងផុត្ ទឹងបានដល់សរត្ើយននភព សេើយ  រពេះអងគជា
ទងជ់យ័  ធុំរត្នឈបអា ញ  សរត្ើយ ប្ត្មយួរពេះអងគ សេើយជាទីពឹងកនុង 
នរត្ភព មាររពេមទុំងសទវត្ម និង មនុ ាប្ត្ង សគ្នរពចូលរជកសៅសរកាម
មលប ់ស ធិញ្ជដ ណ្ បាន ុខា ។ 
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ទ្សសនីយសុំរវជនីយោឋ ន 
រពេះមហា ត្ត  កយមុនី រទងរ់ពេះនាម  ិទធត្ថៈ សគ្នត្មរទងរ់ប ូត្កនុងទី
ណា ទីសនាេះស ម្ េះ លុមពនីី  ជាទ សនីយ ុំសវជនីយោា នទី ១  រពេះមហា
 ត្ត  ិទធត្ថៈ  រទងប់ានរត្ម ់  ដឹងកនុងទីណា ទីសនាេះស ម្ េះពុទធគយ  ជា
ទីផុ ស ើងននស ធិបល័លងកប្ដល រពេះ ពវញ្ដ ពុទធរគបរ់ពេះអងគរទង ់ ចប់
អារមមណ៍្  ជាទ សនីយោា នទី  ២    រពេះធមមចកកបបវត្តន ូរត្    ជាបឋម  
សទ នា   ប្ដលរពេះ មាម  មពុទធរទងរ់បកា សេើយកនុងទីណា    ទីសនាេះ
ស ម្ េះ  ឥ ិបត្នៈ  មគិទយៈ    ជាទ សនីយ ុំសវជនីយោា នទី ៣  
រពេះ មពុទធជាអនករបាជញសឆនើមរប ់ កយ  ទុំងឡាយរទងប់រនិិ វ នសេើយ
កនុងទីណា   ទីសនាេះស ម្ េះកុ ិនារាជាទ សនីយ ុំសវជនីយោា នទី ៤ ។    
ទីទុំង ៤ កប្នលងខាងសលើសនេះ ប្ដលរពេះមសេ ី ពវញ្ដូ ពុទធរទង ់ុំប្ដង
សេើយថា ជាទ សនីយ ុំសវជនីោា ន គឺជាទីប្ដលពុទធបរ ័ិទគួរសៅសមើល
ឲយសឃើញ ទុំងគួរឲយមាន សងវគផង ។ 

ធមមនយិាម ៣០ របសរ់ពះពទុ្ធរគបរ់ពះអងគ 
 ូមរកាបបងគុំ របណ្មយ វនាទ    សឆ្ព េះ រពេះភគវា ពុទធ បានរត្ម ់ 
ធមមនិយម ទុំសនៀម លអ លអេះ  សាម ិបមុខចា ់ ខញុ ុំ ូមពណ៌្នា 
មយួរញ្ជួ យភពជាត្ិរគបចុ់ងសរកាយ បារម ីនាុំ ឲយ ដឹង សពល សវោ 
រទងយ់ង កានន់ផទ សាម រត្ី លអជា ដឹងខលួន រគបរ់គ្ន កនុងគភ ៌មាត្ម។ 
ពីរគ ឺរពេះភស្រកត វរលកខណ៍្ កនុងគភ ៌  មិង សាម ធិ៍ កនុង ធម ៌បវរ កាយ 
រពេះភស្រកត ប្បរ ផទុយ ពី ខនង មាត្ម សឆ្ព េះ នផទ ភលថឺាល  មាត្ម រ ុំនព ។ 
បី ឥរយិបេ នន រពេះ មាត្ម  សពលរគប ់មាសា សាសាត  ចកនផទ 
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មាត្ម រទង ់ឈរ ខុ  រ ីដនទ  រប ូត្ បុរត្នេល េឫទយ័ រជេះថាល  ។ 
បនួ  ួនឧទាន ទីឋាន រប ូត្  កនុងនរព រេូត្ សឈើរ ូត្ សចញផ្ទក  
សទវត្ម និង មនុ ស ថាវ យសាធុការ ចរកវា  បពវត្ម ខទរ័ខាទ រ អ ូអរ ។ 
របាុំរពេះរប ូត្ ចុេះរ ូត្ យង្ន របាុំពីរជុំហាន សឆ្ព េះ ទិ  ឧត្តរ 
រត្ួត្រគប ់ទិ ឋាន កាល ហាន បវរ សទើបបាន បនត បនលឺ  ីេនាទ។ 
របាុំមយួរបសមើល ទត្សមើល និមតិ្ត សទវទូត្ បនួ ពិត្ ចិត្ត គិត្ លេះោត្ិ 
បុរត្សកើត្នេងណា នេងសនាេះ រទងឃ់្លល ត្ ចិត្តឥត្ រវាត្ យរត្ម សាងផនួ  ។ 
របាុំពីរ ធីសរា ផ្ទត ចប់តូរ ពាយម  ឥត្មាន ទកទ់ម កនុងនាមអនកប ួ 
កុំណ្ត្ ់សវោ មនិអាច ត្ិចេួ  របាុំពីរនេងសនាេះ នឹងបានរត្ម ់ ដឹង។ 
របាុំបី មសេ ីគងស់សាយបាយ  កនុងនេង បានរត្ម ់ រទងច់ា ់ទីពឹង 
បាយ ថា មា ថាវ យរពេះនេងេនឹង សៅបាយរត្ម ់ដឹងបានបុណ្យមេិមា 
របាុំបនួ ជួនភព័វរទងរ់ទប ់ បូវភាល ុំង កាល យជាបលល័ងក    គងត់្មុំងភាវនា 
សៅគល់ ស ធិរពឹកស នា ទិ បូ ៌ សទពធីត្មមារ មករគ្ន សាយណ័្ា ។ 
ដបគ់្នប ់េឫទយ័ អានាបាណ្ៈ បរកិមម របចកស  ត្ិ ដឹង ទន ់
ខយល់សចញខយល់ចូលចិត្តមូលមនិភាន ់ ដុំសណ្ើ រ ជវន័ ជាន ់ឆលង កាមា ។ 
ដបម់យួ ជុំនយួ ពី រពេះបារម ី  ផ្ទច ញ់មារ អរបីយ ៍រពមទុំងស នា 
ពុទធបបវត្តិ រត្ង ់សនេះ អសាច រយ   បរ ័ិទ រជេះថាល  បាច ផ្ទក  អភសិ ក ។ 
ដបព់ីរមុនីអងគ រទង ់សរមចោណ្ នរត្វជិាជ មាន រទងោ់ណ្ អសនក 
ពិសាខបុណ្ណ ម ីសកើត្ោណ្ ប្បលកៗ ស ធិញ្ជដ ណ្ខព ់ឯកកសរកើកធរណី្។ 
ដបប់ី កសរត្ នេល គងក់នុងមហាឋាន វមិុត្តិ សកសម កានត អ ់ ឋាន របាុំពីរ 
 បាត េ៍ ឋានមយួ សលើក ទួយសាថ នទី សចត្ិយរពេះមុនី របាុំពីរ កប្នលង ។ 
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ដបប់នួ ជួនរពេម ជុុំ អារាធនា   ូម រពេះភគវា យងរត្ម ់ ប្មតង 
រពេះធម ៌របនព វ ័ិយ  ូរយប្ ង រទងរ់ពម ប្មតងសោយរពេមវហិារ។ 
ដបរ់បាុំចុំចា ់រទងរ់ត្ម ់ធមមចកក ឥ ិបត្នៈ នរព មគិទយ 
ឋាន នរត្រត្នៈ អាសា ា បូជា  នេងរពេះភគវា សាថ បនា រពេះ ងឃ ។ 
ដបរ់បាុំមយួ រទង ់គងរ់ត្ម ់ ឱវាទ បាដិសមាកខ សាអ ងសាអ ត្ ឱវាទផូរផង ់
សបេះដូង រពេះធម ៌ពនលឺ ចតុ្រងគ  នេងសនាេះ រត្ូវរត្ង ់មាឃបុណ្ណ ម ី។ 
ដបរ់បាុំពីរ រទង ់គងវ់ត្ត សជត្ពន សរបា ដល់មហាជននិរនតររ៍បរកត្ី 
រទង ់យកអរណុ្ សជត្ពន  ួ តី សជត្ពន ជិនរ ី អារ ័យ ជានិចច ។ 
ដបរ់បាុំបី រទង ់ ប្មតង បាដិហារយ  យមកៈ អសាច រយ និរគនថ រត្ ់សគច 
សៅរកុង សាវត្ថី របុ រ ី មនិត្ិច សនេះគឺពុទធកិចច  សស្រអគ េះ សោកា ។ 
ដបរ់បាុំបនួ រទងគ់ងឋ់ានរត្យ័រត្ឹងស រត្ិេះ រេិះ រ ុំពឹង េលឹង គុណ្ មាត្ម 
 ប្មតង អភធិមម  ័កតិ ម អសាច រយ  ថាវ យ រពេះ មាត្ម  ុខា អមត្ៈ ។ 
នមភ គឺ រពេះអងគ រទងច់ក សទវសោក ស តចយងចុេះមក ប្ដន  ងក សៈ 
មហាជន សរចើនពិត្ យកចិត្ត ទុកោក ់ បូជា  គ្នរវៈ អចលសចត្ិយ ។ 
នមភមយួ គឺរទង ់គង ់កនុង មាបត្តិ  រពេះោណ្ ងបស់ាង ត្ល់េះកាត្ស់ោកីយ ៍
អរេត្តផល ត្មកល់ របរកីត្ី  ឆ្ប ់កតី យូរ កតី វ ័ិយ ពុទធញ្ជដ ណ្ ។ 
នមភពីរ របសមើល សមើលរគប ់សវសនយយ ឧបនិ សយ័  ពវ  ត្វ ប្ដល មាន 
សោយរពេះករុណា  មាបត្តិញ្ជដ ណ្ រត្ួត្ ត្វ សកាដិោន មានពីរ វារៈ។ 
នមភបី រទង ់នល វនិយ័ អាជាញ   បញ្ដត្ត  ិកាខ  ត្មម ការ រជាប ជាក ់
មានសរឿងសកើត្មុន ខូចគុណ្សាវក័  មានសេតុ្ជាកោ់ក ់សទើបោកវ់និយ័ ។  
នមភបនួ អរងួន េឫទយ័ ករុណា ជាត្ក សទ នា សាសាត  លកនល 
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សដើមសរឿងជាសេតុ្ បសងកើត្អត្ថនយ័ ជាត្ករបនព នលត្មម សេតុ្ការណ៍្ ។ 
នមភរបាុំរទងស់របា ដល់ពួករពេះោតិ្ រពេះសោកនាេ  ប្មតង បាដិហារយ  
កមាច ត្ ់មានេះ រពេះ ោត្ិ វងា  សទើបរត្ម ់ សទ នា គមពរី ពុទធវងស ។ 
នមភរបាុំមយួ រទងគ់ង ់ធងន ់កនុងធម ៌ បរ ័ិទ ណាលអ មានធម ៌រទរទង ់
ស តចយងទទួលរ ុេះរ ួលសោយអងគ  គ្នរវៈ ផូរផង ់សឆ្ព េះរត្ង ់រពេះធម ៌។ 
នមភរបាុំពីរ រទង ់គង ់ចុំ វ ា  សបើមាន នរណា និមនត សោយលអ 
សពលសចញ វ ា មុនយង សចញចរ  រទងច់សរមើនពរ រត្ម ់ោអនកសនាេះ។ 
នមភរបាុំបី រទង ់គងយ់៉ា ង េមត្ច់ត្ ់ មុនភត្តសរកាយភត្តគ្នម នភាល ត្ស់ភលចសសាេះ 
បុំសពញ ពុទធកិចច រគបយ់ម ទុំងអ ់ ពុទធកិចច សស្រអគ េះ មនុ សនិងសទវត្ម ។ 
នមភរបាុំបនួ រទង ់គង ់សសាយ មុំ ៈ កនុងនេង រទងោ់ក ់អនុោា ន កាយ 
បិណ្ឌ បាត្ ចុងសរកាយ ជាទន នេលថាល  សសាយរ មុំសា េឫទយ័បរ ុិទធ។ 
សាម ិប អវសានរទងប់ានចូល្ន មុននឹង និ វ ន ្នសរចើន បុំផុត្ 
នមភបនួប្ នសកាដិ  មាបត្តិ បរ ុិទធ រចួសេើយ រទងផុ់ត្ រលត្ ់ អខ រ ។ 
អេុំ រ ីខញុ ុំ បងគុំ វនាទ     សឆ្ព េះ រពេះ ភគវា រពេះធម ៌នេល ថាល  
រពមទុំង រពេះ ងឃ ផូរផង ់ ីោ  ចិនាត  លុំអុត្ រពេះពុទធ និយម ។ 
 ូមឲយ  ពវ ត្វ បដិបត្តិ ត្មមធម ៌ សា នា បវរ លអដូច រពេះនាម 
អរេុំ  មាម  គ្នម នការ ទកទ់ម កិសល  រវាម រវាត្  ូនយបង ់។ 
 ូមឲយ សា នា  មាម   មពុទធ  បរ ័ិទ សមាេះមុត្ រមួចិត្ត រទរទង ់
ឋតិ្សេរចិរកាលអភបិាលសោយ ងឃ រពមសរពៀងសសាម េះរត្ងផ់ចិត្ផចង ិ់កាខ  ។ 
 ូមមនុ ស សទវត្ម មានការ សគ្នរព ទុំងនេងទុំងយប ់កនុងរពេះសា នា 
 ូមបាន  សរមច ដូចកតី របាថាន  អ ់នូវ ត្ណាា  ទុកាខ  ចបស់ហាង ។ 
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រក្ារពះត្រត្បិដ្ក្ 
 ិកាបិដកមរត្ករពេះ   មានជយ័ជមនេះឈនេះសមាហា 
គឺជាកុ លផតល់ បញ្ជដ    ឆលងវដត ងារសឆ្ព េះនិ វ ន ។ 
ដូសចនេះ សយើង រត្ូវ ប្េ រកា  បិដក នេលថាល  ជា ធមមទន 
រពេះធមមសចត្ិយរបាជាញ ោណ្  សាសាត សៅមានសយើងរតូ្វរបឹង ។ 
រកា បិដក មាន គុណ្នរក  លកនលប្បងប្ចកប្ញកឲយដឹង 
របាុំពីរ របការ គិត្ ជញ្ជ ឹង  លអមលងឹរបឹងប្េ ប្ខមរមានធម ៌។ 
មយួ គឺ រកា រពេះសា នា  មរត្កអសាច រយ ជា ពុទធពរ 
 កយពិត្ កយពុទធ ុទធបវរ  សចត្ិយរពេះធម ៌វ.ិ  ុ. អ.។ 
ពីរគឺ រកា រពេះ សាសាត    វនិយ័ ធមអ៌ាេច៌រទុកោក ់
ឋតិ្សៅ ជារគូ ដ ៏ម កតិ  របចកស ធមាម  ជា សាសាត  ។ 
បី គឺ រកា ការអរ  ងឃ  រទរទង ់ត្រមង ់រពេះសា នា 
 អគ យនា ធម ៌វនិយ័ណា  រត្ម ់អ ់វ ាប្  ិបរបាុំ ។ 
បនួគឺ រកា គុណ្  មបត្តិ   ននពុទធបរ ័ិទ ចត្ជ់ាឆ្ម ុំ  
រពេះធមវ៌និយ័ រពេះអងគ ផ្ទត ុំ   ឋតិ្សរចើន នឆ់្ន ុំសរ េះបរ ័ិទ ។ 
របាុំ គឺ រកា នរត្ ទធមម   បរយិត្តិ នាុំ ចុំ បដិបត្តិ 
បដិសវធៈ ជាក ់កមាច ត្ ់   កិសល  បងប់ាត្ស់ាង ត្ ់នាត ន ។ 
របាុំមយួ រកា នរត្ រត្នៈ  ឋតិ្សៅរបចកស  រណ្ឋាន 
រពេះពុទធ រពេះធម ៌នាុំ ុខសានត  រពេះ ងឃកលាណ្មានវនិយ័ ។ 
របាុំពីរ រកា នរត្ ិកាខ    សា នាចរជាបដ់ួងេឫទយ័ 
 ីល មាធិ ធមរ៌បនព   ផុត្ភយ័អារ ័យសោយបញ្ជដ  ។ 
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រពេះនរត្បិដក មានរបវត្តិ   សរឿងរា៉ា វបានកត្ច់រអកខរា 
អរយិធមវ៌បបធមម៌នុ សសទវត្ម បុសពវយ៉ា ងណា ចរឲយដឹង ។ 
បិដក ជាចាប ់របាបភ់ពនរត្  អនកមាននិ សយ័នលលករបឹង 
 ិកា បដិបត្តិ កមាច ត្ខ់ឹង  ជញ្ជ ឹង  មលងឹ ដឹងនរត្លកខណ៍្ ។ 
បិដក ចាបស់ដើម រពេះសា នា បាលី អកខរា សាសាត  ជាក ់
បដិបត្តិ បូជា ធានាមគគ   កុំណ្ត្ន់រត្លកខណ៍្ោនរត្សោក  
កសាង សចត្ិយ បិដកប្ខមរ  សយើងនាុំគ្នន  ប្េ រពេះមានសជាគ 
សាធុ! សាធុ! ផុត្ចកសរាគ  សាធុផុត្សោក អនុសមាទនា !  
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រ ុំលកឹ្គុណរពះពុទ្ធ 
ខញុ ុំ ូមរ ុំលឹកគុណ្    រស ើរបុណ្យរពេះជិនរ ី 
កាលស តចចបប់ដិ    នធិនផទមាត្ម ។ 
បវររពេះកសនាល ង   មាត្មសហាងឆ្ន ុំរកា 
នាប្ខអាសាធណា   នេងរពេ បត្ិ៍សពញបូណ៌្ម ី។ 
នាកាលស ធិ ត្វ   រប ូត្ថាវ ត្ស់ចញចកខមី 
សៅកនុងឆ្ន ុំចនន   ប្ខវសិាខសពញបូណ៌្រជេះ ។ 
នេង ុរកឯនេងរត្ង ់   ខុំត្រមងច់ិត្តឲយណា ់ 
ទសនទញឲយចុំចា ់   ថាវ យបងគុំយកបុណ្យសៅ ។ 
នាកាលស ធិ ត្វ   ស តចរទងក់ាត្រ់ពេះទយ័គិត្ 
រទងស់ចញរពេះផនួ ពិត្  ឆ្ន ុំសថាេះប្ខអាសាធសហាង ។ 
នេងរពេ បត្ិ៍ ុំដី    សពញបូណ៌្មជីាកជ់ាមតង 
ឲយអ ់ទុំងអនកផង   ដឹងកុំសណ្ើ ត្រពេះស ធិ ។ 
នាកាលស ធិ ត្វ   រទងប់ានរត្ម ់ឆ្ន ុំរកា  
នេងពុធរបាកដណា   ប្ខវសិាខសពញបូណ៌្ម ី។ 
នាកាលស ធិញ្ជដ ណ្  ចូលនិ វ នឆ្ន ុំមាញ់ 
នាប្ខវសិាខសពញ   បូណ៌្មនីេងអអគ រ 
រត្ូវទុំងយមអអគ រ   ខុំឧ ាេ៍ ូរត្សរៀនរក 
ទសនទញឲយចុំយក   ថាវ យបងគុំបានបុណ្យណា ់។ 
សរ េះសេតុ្ដឹងកុំសណ្ើ ត្  រពេះអងគសកើត្សនាេះជាកច់ា ់ 
ទុំងប ួទុំងបានរត្ម ់  ទុំងចូលរពេះនិ វ នសហាង ។ 
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អានិសងសអងគសលី 
ខញុ ុំ ូមឱនកាយ   សលើកេត្ថស ើងថាវ យ  បងគុំវនាទ  
រ ុំឭករពេះគុណ្   សមតចភគវា    ូមជួយ ឈនេះមារ 
     រត្ូវទុំងឡាយ ។ 
គុណ្ ីលទុំង ៥  ូមជួយ ប្េទុំ   បិទបាុំងរាងកាយ 
គុណ្ ីលទុំង ៨ រ មីសរ ងរ យ   ជួយ បាុំងអបាយ 
    ភូមភិយ័នរក ។ 
គុណ្ ីលទុំង ១០ មូលមករប ពវ    ូមជួយ សោេះទុកខ 
កុុំឲយខញុ ុំយល់ ពី  ឋាននរក    ជាងជួយ ឲយ ុខ 
    បរសោកសោកីយ ៍។ 
កុុំឲយមានេមង  អ ់ រត្ូវផង   ខលបខាល ចបារម ី
គុណ្ ីលរទរទង ់ រគបរ់គង ពវនេង   សរៀងរាល់ជាត្ិនន 
    កុុំឃ្លល ត្ស ើយសហាង ។ 

ធម៌ឧទ្ទិសទ្ធន 
រកុី លទន ីល ខញុ ុំ ូមផ្ទត ចផ់តិល   មនទិលសទសា 
ថាវ យទនេមីៗ  សោយកតីរជេះថាល    សោយកាយ វាច 
    ចិត្តឥត្េមងសៅ ។ 
កុ លទុំងសនាេះ  ខញុ ុំ ូមឧទទិ    ចុំស េះជូនសៅ 
មាត្ម បិត្ម   រគូអាចរយពងសសៅ  សទេះសាល បរ់ ់សៅ 
    បានដូចបុំណ្ង ។ 
កុ លទុំងសនេះ  ទុកជាជុំនិេះ    ជិេះកាត្ច់មលង 
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ឲយរចួផុត្ទុកខ  ទុំងដបព់ីរកង   សសាយ ុខកនលង 
    ដល់ឋានរពេះនិ វ ន ។ 
      

វិធីសមាទ្ធននិចចសលី 
 ពុទធសា និកជនប្ដលបានដល់នូវរពេះនរត្ រណ្គមនប៍ានស ើង
នាមបញ្ដត្តិជាឧបា ក ឬ ឧបា ិកាសេើយ កាលសបើនឹង មាទននូវនិចច
 ីល គឺ ីល ៥ ជាបសចចក មាទនអុំពីបុគគលដនទ គឺភកិខុ ឬសាមសណ្រ
សនាេះ គបប ូីធយនម សការថាវ យបងគុំ រឭកដល់គុណ្រពេះរត្នរត្យ័សោយ
 ងខបជាមុន រចួសេើយរត្ូវ ុុំនូវនិចច ីល រពមទុំងរពេះនរត្ រណ្គមន៍
ចុំស េះភកិខុ ឬសាមសណ្រ ប្ដលខលួននឹង មាទនសនាេះថាៈ 
 ឧកាស. អេុំ(១) /  /មយុំ(២) / ភរនត  វិសុុំ    វិសុុំ  

រក្ខនតាថ យ ត្ិសររណន សេ បញ្ច សោីនិ យាចាមិ      
(៣)  / យាចាម(៤) 
ទ្ុត្ិយមប ិ / អេុំ / មយុំ ភរនត វិសុុំ វិសុុំ រក្ខនតាថ យ ត្ិ
សររណន សេ បញ្ច សោីនិ យាចាមិ / យចាមៈ 
ត្ត្ិយមប ិ / អេុំ / មយុំ ភរនត វិសុុំ វិសុុំ រក្ខនតាថ យ ត្ិ
សររណន សេ បញ្ច សោីនិ យាចាមិ / យាចាម ។ 

 ប្របថា  ូមសគ្នរព បពិរត្រពេះករុណាដច៏សរមើន ខញុ ុំរពេះករុណា / ខញុ ុំ
រពេះករុណាទុំងឡាយ /  ុុំនូវ ីលទុំងឡាយ ៥ មយួអសនលើ សោយរពេះ
នរត្ រណ្គមន ៍សដើមបរីបសយជនន៍ឹងរកាសផសង ៗគ្នន  
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 បពិរត្រពេះករុណាដច៏សរមើន ខញុ ុំរពេះករុណា / ខញុ ុំរពេះករុណា
ទុំងឡាយ /  ុុំនូវ ីលទុំងឡាយ ៥     មយួអសនលើសោយរពេះនរត្ រណ្ 
គមន ៍ សដើមបរីបសយជនន៍ឹងរកាសផសងៗ គ្នន ជាគរមបព់ីរដងផង   គរមប់
បីដងផង ។ ឬនឹង ុុំថា 

ឧកាស. / អេុំ / មយុំ ភរនត វិសុុំ វិសុុំ រក្ខនតាថ យ ត្ិសរ
រណន សេ បញ្ចងគសមនាម គត្ុំ    និចចសលីុំ       យាចាមិ 
/ យាចាម  
ទ្ុត្ិយមប ិ / អេុំ / មយុំ ភរនត វិសុុំ វិសុុំ រក្ខនតាថ យ  ត្ិ
សររណន  សេ    បញ្ចងគសមនាម គត្ុំ    និចចសលីុំ    យា
ចាមិ / យាចាម 
ត្ត្ិយមប ិ/ អេុំ  /   មយុំ   ភរនត វិសុុំ វិសុុំ រក្ខនតាថ យ 
ត្ិសររណន សេបញ្ចងគសមនាម គត្ុំ  និចចសលីុំ យាចាមិ 
/ យាចាម អនុគគេុំ ក្តាវ  សលីុំ រទ្ថ / រម(១)/ រនា 
(២) / ភរនត ។ 

 ប្របថា  ូមសគ្នរព  បពិរត្រពេះករុណាដស៏រចើន ខញុ ុំរពេះករុណា  / ខញុ ុំ
រពេះករុណាទុំងឡាយ /  ុុំនូវនិចច ីលរបកបរពមសោយអងគ ៥ មយួអសនលើ
សោយរពេះនរត្ រណ្គមន ៍ សដើមបរីបសយជន ៍ នឹងរកាសផសងៗ គ្នន  បពិរត្
រពេះករុណា ដច៏សរមើន  ុុំរពេះករុណា សមត្មត សធវើនូវស ចកតីអនុសរគ្នេះឲយនូវ
 ីល ដល់ខញុ ុំរពេះករុណា /ដល់ខញុ ុំរពេះករុណាទុំងឡាយ បពិរត្រពេះករុណា
ដច៏សរមើនខញុ ុំរពេះករុណា / ខញុ ុំរពេះករុណាទុំងឡាយ  /     ូមនូវនិចច ីល
របកបរពមសោយអងគ ៥ មយួអសនលើសោយរពេះនរត្ រណ្គមន ៍ សដើមបី
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របសយជនន៍ឹងរកាសផសងៗ គ្នន ជាគរបបព់ីរដងផង ជាគរមបប់ីដងផង 
បពិរត្រពេះករុណាដច៏សរមើន   ូមរពេះករណុាសមត្មត សធវើនូវស ចកតីអនុសរគ្នេះ
ឲយនូវ ីល   ដល់ខញុ ុំរពេះករុណា   / ដល់ខញុ ុំរពេះករុណាទុំងឡាយ ។ 
  ( ូមដូសចនេះកប៏ាន ត្មមស ចកតីសពញចិត្តរប ់អនក ូម) 
 សបើអនក មាទនមានប្ត្មាន ក ់ រត្ូវថា អេុំ ថា យាចាមិ រត្ងប់្រប
រត្ូវថា “ខញុ ុំរពេះករុណា”  ូម ថា រម រត្ងប់្រប រត្ូវថា “ដល់ខញុ ុំរពេះករុណា” 
សបើគ្នន សរចើនត្មុំងពីរនាកស់ ើងសៅ នឹង ូមប្ត្មាន កថ់ា មយុំ ថា យាចាម 
កប៏ាន រត្ងប់្រប រត្ូវថា “ខញុ ុំរពេះករុណាទុំងឡាយ”  , ូម ថា រនា រត្ង់
ប្របរត្ូវថា “ ដល់ខញុ ុំរពេះករុណាទុំងឡាយ ប្ត្ថាសបើគ្នន សរចើន   សេើយ ូម
 ូធយរពមគ្នន សនាេះ   នឹង ធយ ូម ថា អេុំ ថាយាចាមិ ថា រម កប៏ាន 
សរ េះ ូធយ ូមទុំងអ ់គ្នន , លុេះ ូមដូសចនេះរចួសេើយ សោកអនកឲយ ីល 
សោក ូធយ នរមា ៣ ចប ់  សេើយសោកឲយនូវរពេះនរត្ រណ្គមន ៍  
និងនិចច ីល  អនក មាទនរត្ូវទទួលថាត្មមសោក  សោយបសញ្ចញវចី
សភទឲយ   ចា ់ោ ់កុុំទទួលខសបឹៗ ។ 
សោក ូធយថាៈ នរមា ត្សស ភគវរតា អរេរតា សមាម សមពុទ្ធ
សស ។ ( ូធយ ៣ ដង ) 
 ប្របថា រកីិរយិនមសាក រថាវ យបងគុំននខញុ ុំរពេះករុណា ចូរមានដល់រពេះដ៏
មានរពេះភាគអងគសនាេះ រពេះអងគជារពេះអរេនតដរ៏បស ើរ    រទងរ់ត្ម ់ដឹង
នូវសញយយធមទ៌ុំងពួង សោយរបនពចុំស េះរពេះអងគឥត្មានរគូអាចរយណា
របសៅរពេះអងគស ើយ ។ 
ពុទ្ធុំ សរណុំ  គចាឆ ម ិខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះពុទធជាទីពឹងទីរឭក ។ 
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ធមមុំ សរណុំ  គចាឆ ម ិខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះធមជ៌ាទីពឹងទីរឭក។ 
សងឃ ុំ សរណុំ  គចាឆ មិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះ ងឃជាទីពឹងរឭក។ 
ទ្ុត្ិយមប ិពុទ្ធុំ សរណុំ  គចាឆ មិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះពុទធជា
ទីពឹងរឭក ជាគរមបព់ីរដងផង ។ 
ទ្ុត្ិយមប ិធមមុំ សរណុំ  គចាឆ មិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះធម ៌
ជាទីពឹងរឭកជាគរមបព់ីរផង ។ 
ទ្ុត្ិយមប ិសងឃ ុំ សរណុំ  គចាឆ មិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះ ងឃ
ជាទីពឹងរឭក ជាគរមបព់ីរដងផង ។ 
ត្ត្ិយមប ិពុទ្ធុំ សរណុំ  គចាឆ មិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះពុទធជា
ទីពឹងរឭក ជាគរមបប់ីដងផង ។ 
ត្ត្ិយមប ិធមមុំ សរណុំ  គចាឆ មិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះធមជ៌ា
ទីពឹងរឭក ជាគរមបប់ីដងផង ។ 
ត្ត្ិយមប ិសងឃ ុំ សរណុំ  គចាឆ មិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះ ងឃ
ជាទីពឹងរឭក ជាគរមបប់ីដងផង ។ 
សោកអនកឲយរត្ូវស លថា ត្ិសរណគគេណុំ  បរបិុណណុំ  ប្របថា កិរយិ
កានយ់កនូវរពេះនរត្ រណ្គមនប៍របិូណ៍្ប្ត្ប៉ាុសណ្ណ េះ ។ 
អនក មាទនរត្ូវទទួលថា អាម ភរនត ( ប្របថា ) ករុណាសោកមាច  ់ ។         
    សេើយសោកឲយនិចច ីលជាបសចចក មាទនថាៈ 
បាណាត្ិបាតា រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិយាមិ  ខញុ ុំរពេះករុណា 
 ូម មាទននូវ ិកាខ បទ គឺសចត្នាជាសេតុ្សវៀរចកកិរយិ សធវើ ត្វមាន
ជីវតិ្ឲយធាល កចុ់េះកនលង គឺ មាល ប ់ត្វ ។ 
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អទ្ិនាន ទ្ធនា រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិយាមិ  ខញុ ុំរពេះករុណា 
 ូម មាទននូវ ិកាខ បទ គឺសចត្នាជាសេតុ្សវៀរចកកិរយិ កានយ់កនូវ
វត្ថុប្ដលសគមនិបានឲយសោយកាយ ឬ សោយវាច ។ 
ការមសមុិចាឆ ចាោ រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិយាមិ ខញុ ុំរពេះ 
ករុណា          ូម មាទននូវ ិកាខ បទគឺសចត្នាជាសេតុ្សវៀរចកកិរយិ 
របរពឹត្តខុ កនុងកាមទុំងឡាយ ។ 
មុស្កវាទ្ធ រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិយាមិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូម 
 មាទននូវ ិកាខ បទ គឺសចត្នាជាសេតុ្សវៀរចកកិរយិ ស លនូវ កយ
កុេក ។ 
សោុរមរយមជជបបមាទ្ោឋ នា រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិ
យាម ិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូម មាទននូវ ិកាខ បទ គឺសចត្នាជាសវៀរចក 
សេតុ្ជាទីត្មុំងននស ចកតីរបមាទ គឺផឹកនូវទឹករ វងឹ គឺ ុរានិងសមរយ័ ។ 
រចួសេើយសោកអនកឲយ ីល សោកស លោ ់សត្ឿនសរកើនរ ុំឭកថាៈ 
ឥមានិ បញ្ច  សកិាខ បទ្ធនិ ស្កធុក្ុំ ក្តាវ  អបបមារទ្ន និចចកា
លុំ សមាម រក្ខិត្ពវុំ ។ 
 (ប្របថា) អនក/ អនកទុំងឡាយ គបបសីធវើនូវ ិកាខ បទទុំងឡាយ ៥ 
សនេះឲយរបនព រត្ូវរកាឲយលអអ ់កាលជានិចច សោយស ចកតីមនិរបមាទ គឺ
ថាកុុំបីសធវ របប្េ ស ើយ ។ 
 សបើអនក មាទនមានប្ត្មាន ករ់ត្ូវថា “អនក” សបើគ្នន សរចើនរត្ូវថា “អនក
ទុំងឡាយ”។ 
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អនក មាទនរត្ូវទទួលថា អាម   ភរនត (ប្របដូចមុន)   សេើយសោក
 ប្មតងអានិ ងស ីលឲយសាត បត់្សៅសទៀត្ថាៈ 
  សរីលន សគុត្ឹ យនតិ សរីលន រភាគសមបទ្ធ 
  សរីលន និពវុត្ឹ យនតិ ត្ស្កម  សលីុំ វិរស្កធរយ  
 ប្របថា  ត្វទុំងឡាយសៅកានឋ់ាន ួគប៌ានកស៏រ េះ ីល    ត្វ
ទុំងឡាយបានបរបិូណ៌្សោយសភាគៈកស៏រ េះ ីល  ត្វទុំងឡាយសៅ
កានទ់ីរ ុំលត្ទុ់កខ ស លគឺរពេះនិ វ នបានកស៏រ េះ ីល     សរ េះសេតុ្សនាេះ 
 បុគគលជា បបុរ  គបបជីរមេះ នូវ ីលឲយលអបរ ុិទធកុុំឲយសៅេមងស ើយ ។ 
អនក មាទនរត្ូវទទួលថា ស្កធ ុ(ប្របថា) របនព (៣ដង) ។ 
 វធិី មាទននិចច ីលជាបសចចក មាទនចបប់្ត្ប៉ាុសណាណ េះ 
   វិធីសមាទ្ធនឧរបាសថសលី 
 ឧបា ក ឧបា ិកាជាអនករកានូវឧសបា េ ីល     កាលសបើដល់
នេងជិត្នឹងរកានូវឧសបា េ ីល គឺនេងមុន ១ នេងប្ដលកុំណ្ត្ថ់ារពឹក
ស ើង     នឹងរកានូវឧសបា េសនាេះ   គបបចីត្ប់្ចងការអរប្ដលគួរនឹង
ចត្ប់្ចងមានវធិីចត្ប់្ចងនូវអាហារជាសដើម ប្ដលជាការអរគឺខលួននឹងរត្ូវ
សធវើ ឬនឹងរត្ូវសរបើ ឲយសគសធវើកនុងនេងប្ អក គឺកនុងនេងឧសបា េកាលឲយសេើយ
កនុងនេងសនាេះមុន ប្ត្កុុំចត្ប់្ចងការអរ  ប្ដលមនិរបកបសោយធម ៌   ប្ដល 
ជាការអរគឺខលួនជាឧបា កឧបា ិកាមនិគួរនឹង ចត្ប់្ចងសនាេះស ើយ   
លុេះដល់រពឹកស ើងជានេងឧសបា េកាល        សេើយខពុរមាត្ជ់រមេះសធមញ
ឲយសាអ ត្រចួសេើយសបើបាន មាទននូវឧសបា េ ីលកនុងសវោសនាេះ កជ៏ា
ការបនពសបើសឃើញ     ថានឹង មាទនពីរពលឹមសនាេះមនិទនស់ទកគ៏បបី
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កុំណ្ត្នូ់វ ឧសបា េកាល គឺកាលជាទីរកានូវឧសបា េ ីលកនុង ១ នេង 
១ យបស់នាេះ សោយបសញ្ចញវាចអធិោា នថាៈ 

អជជ ឧរបាសរថា ឥមញ្ច  រត្ឹ ឥមញ្ច  ទ្ិវសុំ ឧរបាសថិរកា / 
ឧរបាសថិកា / ភវិសាមិ ។ 

 ប្របថា នេងសនេះជានេងរត្ូវរកានូវឧសបា េ ីល ខលួនអញនឹងជាអនក
រកានូវឧសបា េ ីលអ ់នេងសនេះ និងយបស់នេះ ។ 
 សបើឧបា ក   រត្ូវថា ឧរបាសថិរកា   សបើឧបា ិការត្ូវថា   
ឧរបាសថិកា ។ 
 សបើមនិសចេះបាលី នឹងអធិោា នត្មមភាសារប ់ខលួនកគ៏ួរសោយពិត្  
លុេះអធិោា នកុំណ្ត្ក់ាលដូសចនេះសេើយ រត្ូវត្មុំងវរិត្ិសចត្នាសរៀរចក ីល
សភទ គឺសេតុ្ប្ដលជាទីទមាល យនូវ ីលសនាេះៗឲយរគប ិ់កាខ បទទុំង ៨  
កាលសបើបានអធិោា នដូសចនេះរចួសេើយ ត្អុំពីសពលសនាេះមក   កគ៏បបី
 មាទនឧសបា េ ីល  អុំពីបុគគលដនទមានភកិខុជាសដើម ត្មមកាលគួរ
ចុេះ សបើទុកជាដល់សពលរពេះអាទិត្យរេះខព ់ស ើងរបមាណ្សពញពនលឺធុំ សទើប
បាន មាទនកតី កស៏ ម្ េះថាបាន មាទនសោយរបនព ស ម្ េះថាបាន
រកានូវឧសបា េ ីល សពញកាលកុំណ្ត្ ់១   នេង ១ យបស់ោយបរបិូណ៌្   
សរ េះអនក មាទនបានសធវើនូវឧសបា េកាល មនិឲយខវេះខាត្ទុំងវរិត្ិ
សចត្នាសសាត្ កស៏កើត្ច ់កាល យបរបិូណ៌្កនុង នាត ន នឹងបានផោល និ ងស 
សរចើន ។ 

កាលសបើឧបា ក     ឧបា ិកា  នឹង មាទននូវឧសបា េ ីល  
របកបរពមសោយអងគ ៨ ជាបសចចក មាទន អុំពីបុគគលដនទគឺភកិខុ ឬ 
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សាមសណ្រសនាេះ គបប ូីធយនមសាក រថាវ យបងគុំ រឭកដល់គុណ្រពេះរត្ន
រត្យ័សោយ សងខបជាមុនរចួសេើយរត្ូវ ូមនូវឧសបា េ ីល រពមទុំង
រពេះនរត្ រណ្គមនច៍ុំស េះភកិខុ ឬសាមសណ្រ ប្ដលខលួននឹងមានទនសនាេះ
ថាៈ 
ឧកាស / អេុំ / មយុំ ភរនត វិសុុំ វិសុុំ   រក្ខនតាថ យ   ត្ិសរ
រណន សេ     អដ្ឋ     សោីនិ /    យាចាមិ /   យាចាមៈ 
ទ្ុត្ិយមប ិ/ អេុំ / មយុំ ភរនត វិសុុំ វិសុុំ រក្ខនតាថ យ ត្ិសររណ
ន សេ អដ្ឋ សោីនិ / យាចាមិ / យាចាមៈ 
ត្ត្ិយមប ិ   / អេុំ / មយុំ  ភរនត   វិសុុំ   វិសុុំ   រក្ខនតាថ យ 
ត្ិសររណន សេ អដ្ឋ សោីនិ / យាចាមិ / យាចាម ។ 
ប្របដូចកនុងវធិី ូមនិចច ីលខាងសដើម   ប្បលកគ្នន ប្ត្ កយថា អដ្ឋ សោីនិ 
(ប្របថា) នូវ ីលទុំងឡាយ ៨ ។  
ឬនឹង ូមថា ឧកាស / អេុំ / មយុំ / ភរនត  វិសុុំ វិសុុំ រក្ខតាថ យ 
ត្ិសររណន សេ អដ្ឋងគសមនាន គត្ុំ  ឧរបាសថុំ យាចាមិ / 
យាចាម 
ទ្ុត្ិយមប ិ/ អេុំ / មយុំ / ភរនត វិសុុំ វិសុុំ រក្ខតាថ យ ត្ិសររណ
នសេ អដ្ឋងគសមនាន គត្ុំ   ឧរបាសថុំ   យាចាមិ /   យាចាម / 
ត្ត្ិយមប ិ / អេុំ / មយុំ / ភរនត វិសុុំ វិសុុំ រក្ខនតាថ យ ត្ិសរ
រណន សេ អដ្ឋងគសមនាន គត្ុំ ឧរបាសថុំ យាចាមិ / យាចាម 
 អនុគគេុំ ក្តាវ  សលីុំ រទ្ថ / រម / រនា / ភរនត ។ 
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 ប្របថា  ូមសគ្នរព បពិរត្រពេះករុណាដច៏សរមើន ខញុ ុំរពេះករុណា / ខញុ ុំ
រពេះករុណាទុំងឡាយ /  ូមនូវឧសបា េ ីលរបកបរពមសោយអងគ  ៨    
មយួអសនលើសោយរពេះនរត្ រណ្គមន ៍ សដើមបរីបសយជនន៍ឹងរកាសផសងៗគ្នន  
   បពិរត្រពេះករណុាដច៏សរមើន  ូមរពេះករុណា សមត្មត សធវើនូវស ចកតី
អនុសរគ្នេះ    ឲយនូវ ីលដល់ខញុ ុំរពេះករុណា / ខញុ ុំរពេះករណុាទុំងឡាយ ។ 

បពិរត្រពេះករុណាដច៏សរមើន ខញុ ុំរពេះករុណា /ខញុ ុំរពេះករុណាទុំងឡាយ 
/  ុុំនូវឧសបា េ ីល របកបរពមសោយអងគ ៨មយួអសនលើសោយរពេះនរត្
 រណ្គមន ៍ សដើមបរីបសយជនន៍ឹងរកាសផសងៗគ្នន  ជាគរមបព់ីរដងផង ជា
គរមបប់ីដងផង  បពិរត្រពេះករុណា   ដច៏សរមើន  ូមរពេះករុណា សមត្មត សធវើ
នូវស ចកតីអនុសរគ្នេះ ឲយនូវ ីលដល់ខញុ ុំរពេះករុណា / ខញុ ុំរពេះករុណា
ទុំងឡាយ ។ 
រោក្អនក្ឲ្យគបបរីោលនមសសការចុំរោះរពះរត្នៈថា 

នរមា ត្សស ភគវរតា អរេរតា សមាម សមពុទ្ធសស  
(សរូត្ ៣ដ្ង) 

អនក ុុំគបបថីាត្មម “៣ដង” 
  បនាទ បស់ៅសទៀត្សោកអនកឲយ រត្ូវនូវនរត្ រណ្គមនឲ៍យបានរត្ឹមរត្ូវថា 
ពុទ្ធុំ សរណុំ  គចាឆ មិ      ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះពុទធជាទីពឹងទីរឭក ។ 
ធមមុំ សរណុំ  គចាឆ មិ     ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះធមជ៌ាទីពឹងទីរឭក។ 
សងឃ ុំ សរណុំ  គចាឆ មិ   ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះ ងឃជាទីពឹងរឭក។ 
ទ្ុត្ិយមប ិពុទ្ធុំ សរណុំ  គចាឆ មិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះពុទធជា
ទីពឹងរឭក ជាគរមបព់ីរដងផង ។ 
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ទ្ុត្ិយមប ិធមមុំ សរណុំ  គចាឆ មិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះធមជ៌ា
ទីពឹងរឭក ជាគរមបព់ីរផង ។ 
ទ្ុត្ិយមប ិសងឃ ុំ សរណុំ  គចាឆ មិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះ ងឃ
ជាទីពឹងរឭក ជាគរមបព់ីរដងផង ។ 
ត្ត្ិយមប ិពុទ្ធុំ សរណុំ  គចាឆ មិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះពុទធជា
ទីពឹងរឭក ជាគរមបប់ីដងផង ។ 
ត្ត្ិយមប ិធមមុំ សរណុំ  គចាឆ មិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះធមជ៌ា
ទីពឹងរឭក ជាគរមបប់ីដងផង ។ 
ត្ត្ិយមប ិសងឃ ុំ សរណុំ  គចាឆ មិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះ ងឃ
ជាទីពឹងរឭក ជាគរមបប់ីដងផង ។ 
សោកអនកឲយរត្ូវស លថា ត្ិសរណគគេណុំ  បរបិុណណុំ ប្របថាកិរយិ
កានយ់កនូវរពេះនរត្ រណ្គមនប៍របិូណ៍្ប្ត្ប៉ាុសណ្ណ េះ ។ 
អនក មាទនរត្ូវទទួលថា អាម ភរនត ( ប្របថា ) ករុណាសោកមាច  ់ ។ 
សេើយសោកឲយនិចច ីលជាបសចចក មាទនថាៈ 
បាណាត្ិបាតា រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិយាមិ ខញុ ុំរពេះករុណា 
 ូម មាទននូវ ិកាខ បទ គឺសចត្នាជាសេតុ្សវៀរចកកិរយិ សធវើ ត្វមាន
ជីវតិ្ឲយធាល កចុ់េះកនលង គឺ មាល ប ់ត្វ ។ 
អទ្ិនាន ទ្ធនា រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិយាមិ ខញុ ុំរពេះករុណា 
 ូម មាទននូវ ិកាខ បទ គឺសចត្នាជាសេតុ្សវៀរចកកិរយិ កានយ់កនូវ
វត្ថុប្ដលសគមនិបានឲយសោយកាយ ឬ សោយវាច ។ 
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អរពេមចរយិា រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិយាមិ ខញុ ុំរពេះករុណា
 ូម មាទននូវ ិកាខ បទ គឺសចត្នាជាសេតុ្សវៀរចកកិរយិ របរពឹត្តនូវ
ធមម៌និរបស ើរ គឺស ពនូវសមេុនធមម។ 
មុស្កវាទ្ធ រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិយាមិ ខញុ ុំរពេះករុណា   
 ូម មាទននូវ ិកាខ បទ គឺសចត្នាជាសេតុ្សវៀរចកកិរយិ ស លនូវ
 កយកុេក ។ 
សោុរមរយមជជបបមាទ្ោឋ នា រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ  សមាទ្ិ
យាម ិ  ខញុ ុំរពេះករុណា    ូម មាទននូវ ិកាខ បទគឺសចត្នាជាសវៀរចក 
សេតុ្ជាទីត្មុំងននស ចកតីរបមាទ គឺផឹកនូវទឹករ វងឹ គឺ ុរានិងសមរយ័ ។ 
វិកាលរភាជនា រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិយាមិ ខញុ ុំរពេះ
ករុណា   ូម មាទននូវ ិកាខ បទ  គឺសចត្នាជាសេតុ្សវៀរចកកិរយិ 
បរសិភាគនូវសភាជនាហារកនុងកាលខុ  ។ 
នចចគីត្វាទ្ិត្វិសកូ្ទ្សសន មាោគនធវិរលបនោរណម
ណឌ នវិភូសនោឋ នា រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិយាមិ  ខញុ ុំរពេះ
ករុណា   ូម មាទននូវ ិកាខ បទ  គឺសចត្នាជាសេតុ្សវៀរចកកិរយិ រាុំ
និងសរចៀងនិងរបគុំនិងសមើលនូវប្លបង ប្ដលជា រត្ូវកុ លធម ៌  និង
កិរយិរទរទងនូ់វរបោបត់្មកប់្ត្ង អិត្សាអ ងរាងកាយ សោយផ្ទក ករមងនិង
សរគឿងរកអូប និងសគឿងោបសផសងៗ ។ 
ឧចាច សយនមោសយនា រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិយាមិ 
ខញុ ុំរពេះករុណា  ូម មាទននូវ ិកាខ បទ គឺសចត្នាជាសេតុ្សវៀរចកទី
ស នា នៈ ដខ៏ព ់េួ របមាណ្និងទីស នា នៈដរ៏បស ើរ ។ 
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ឥមុំ  អដ្ឋងគសមនាន គត្ុំ   ពុទ្ធបបញ្ដត្តុំ  ឧរបាសថុំ  ឥមញ្ច   រត្តឹ  
ឥមញ្ច ទ្ិវសុំ សមមរទ្វ អភិរក្ខិត្ុុំ សមាទ្ិយាមិ ។ 
 ប្របថា ខញុ ុំរពេះករុណា  ូម មាទននូវឧសបា េ ីល ដរ៏បកប
រពមសោយអងគ ៨ ប្ដលរពេះ មាម  មពុទធជាមាច  ់រទងប់ញ្ដត្ិតទុកសេើយសនេះ   
សដើមបនីឹងរកា   ឱយបរបិូណ៌្សោយរបនពអ ់កាលកុំណ្ត្ន់េងសនេះនិងយប់
សនេះ      ូមកុ លចូលជាឧបនិ សយ័សធវើឱយចា ់នូវរពេះនិញ្ជវ ន ឰដ៏
អនាគត្សៅឯមុខសនាេះសហាង ។ 
 បាលីសនេះរគ្ននប់្ត្ជា កយ រមាបស់ លកុំណ្ត្ឱ់យដឹងថា   
ឧសបា េ ីលទុំង  ៨  ិកាខ បទសនេះ អនក មាទនរត្ូវរកាប្ត្រត្ឹម ១ 
នេង ១    យបស់នាេះ  ប៉ាុសណាណ េះសេតុ្សនាេះ    សបើអនក មាទនបានសចេះដឹង
ចា ់របាកដកនុងឧសបា េកាល សេើយមនិបាច ូ់ធយកប៏ាន   ប្ត្សបើ
ទុកជាសចេះដឹងចា ់របាកដសេើយ នឹង ូធយបាលីសនេះ រពមទុំងស ចកតី
ប្របសនាេះ កជ៏ាការរបនពណា ់ ជាសេតុ្នាុំឱយរតឹ្ប្ត្សចេះសាទ ត្រ់បាកដទុំង
អ ់គ្នន ស ើង ។ 
 រចួសេើយសោកអនកឱយ ីល សោកស លោ ់សត្ឿនសរកើនរ ុំឭកថា 
 ឥមានិ អដ្ឋ សកិាខ បទ្ធនិ ឧរបាសថសលីវរសន ឥមញ្ច  
រត្តឹ ឥមញ្ច ទ្ិវសុំ ស្កធុក្ុំ ក្តាវ    អបបមារទ្ន សមាម រក្ខិត្ពវុំ ។ 
 ប្របថា  អនកទុំងឡាយ  គបបសីធវើនូវ ិកាខ បទទុំងឡាយ  ៨  សនេះ
ឱយរបនព  រត្ូវរកាឱយលអ សោយអុំណាចននឧសបា េ ីល អ ់កាល
កុំណ្ត្រ់ត្ឹម ១ នេង ១ យបស់នេះ សោយស ចកតីមនិរបមាទ គឺថាកុុំបីសធវ 
របប្េ ស ើយ ។ 
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សបើអនក មាទនមានប្ត្មាន ករ់ត្ូវថា “អនក” សបើគ្នន សរចើនរត្ូវថា “អនក
ទុំងឡាយ” ។ អនក មាទនរត្ូវទទួលថា   អាម ភរនត (ប្របថាដូចមុន) 
សេើយសោក ប្មតងអានិ ងស ីលឱយសាត បត់្សៅសទៀត្ថាៈ 
សរីលន សគុត្ឹ យនតិ សរីលន រភាគសមបទ្ធ 
សរីលន និពវុត្ឹ យនតិ ត្ស្កម  សលីុំ វិរស្កធរយ 
 ប្របថា  ត្វទុំងឡាយសៅកានឋ់ាន ួគប៌ានកស៏រ េះ ីល  ត្វ
ទុំងឡាយបានបរបិូណ៌្សោយសភាគៈកស៏រ េះ ីល  ត្វទុំងឡាយសៅ
កានទ់ីរ ុំលត្ទុ់កខ  ស លគឺរពេះនិញ្ជវ នបានក ៏  សរ េះ ីល   សរ េះសេតុ្
សនាេះ  បុគគលជា បបុរ  គបបជីរមេះ នូវ ីលឱយបរ ុិទធកុុំឱយសៅេមង
ស ើយ ។ 
  អនក មាទនរត្ូវទទួលថា សាធុ (ប្របថា) របនព (៣ដង) 
  វធិី មាទនឧសបា េ ីលជាបសចចក មាទន 

ចប់កត្ប៉ុរណាណ ះ 
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វិធីកាន់យក្នូវសកិាខ បទ្១០ 
 ឧបា ក ឧបា ិកាប្ដលមាន ទធ រជេះថាល ចងក់ានយ់កនូវ ិកាខ បទ
ទុំងឡាយ១០សនាេះគបបសី លយ៉ា ងដូសចនេះថាៈ 
 ឧកាស អេុំ / មយុំ / ភរនត វិសុុំ វិសុុំ រក្ខនតាថ យ ត្ិសរ
រណន សេ ទ្ស   សោីនិ  យាចាមិ / យាចាម  
 ទ្ុត្ិយមប ិអេុំ / មយុំ/ ភរនត វិសុុំ វិសុុំ រក្ខនតាថ យ ត្ិសរ
រណន សេ ទ្ស សោីនិ យាចាមិ / យាចាម 
 ត្ត្ិយមប ិ អេុំ / មយុំ / ភរនត វិសុុំ វិសុុំ រក្ខនតាថ យ ត្ិ
សររណន សេ ទ្ស សោីនិ យាចាមិ/ យាចាម  
នរមា ត្សស ភគវរតា អរេរតា សមាម សមពុទ្ធសស (៣ដ្ង) 
អនក្សុុំរោលតាម (៣ដ្ង)  
រោក្អនក្ឲ្យ ឲ្យត្រត្សរណគមន៍បនត 
ពុទ្ធុំ សរណុំ  គចាឆ មិ   ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះពុទធជាទីពឹងទីរឭក ។ 
ធមមុំ សរណុំ  គចាឆ មិ   ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះធមជ៌ាទីពឹងទីរឭក ។  
សងឃ ុំ សរណុំ  គចាឆ មិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះ ងឃជាទីពឹងរឭក។ 
ទ្ុត្ិយមប ិពុទ្ធុំ សរណុំ  គចាឆ មិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះពុទធជា
ទីពឹងរឭក ជាគរមបព់ីរដងផង ។ 
ទ្ុត្ិយមប ិធមមុំ សរណុំ  គចាឆ មិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះធមជ៌ា
ទីពឹងរឭក ជាគរមបព់ីរផង ។ 
ទ្ុត្ិយមប ិសងឃ ុំ សរណុំ  គចាឆ មិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះ ងឃ
ជាទីពឹងរឭក ជាគរមបព់ីរដងផង ។ 
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ត្ត្ិយមប ិពុទ្ធុំ សរណុំ  គចាឆ មិ ខញុ ុំរពេះករុណា      ូមដល់នូវរពេះពុទធ 
ជាទីពឹងរឭក ជាគរមបប់ីដងផង ។ 
ត្ត្ិយមប ិធមមុំ សរណុំ  គចាឆ មិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះធមជ៌ា
ទីពឹងរឭក ជាគរមបប់ីដងផង ។ 
ត្ត្ិយមប ិសងឃ ុំ សរណុំ  គចាឆ មិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមដល់នូវរពេះ ងឃ
ជាទីពឹងរឭក ជាគរមបប់ីដងផង ។ 
 សោកអនកឲយរត្ូវស លថា ត្ិសរណគគេណុំ  បរបិុណណុំ  ប្របថា 
កិរយិកានយ់កនូវរពេះនរត្ រណ្គមនប៍របិូណ៍្ប្ត្ប៉ាុសណ្ណ េះ ។ 
អនក មាទនរត្ូវទទួលថា អាម ភរនត ( ប្របថា ) ករុណាសោកមាច  ់ ។ 
បាណាត្ិបាតា រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិយាមិ ខញុ ុំរពេះករុណា 
 ូម មាទននូវ ិកាខ បទ គឺសចត្នាជាសេតុ្សវៀរចកកិរយិ សធវើ ត្វមាន
ជីវតិ្ឲយធាល កចុ់េះកនលង គឺ មាល ប ់ត្វ ។ 
អទ្ិនាន ទ្ធនា រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិយាមិ ខញុ ុំរពេះករុណា 
 ូម មាទននូវ ិកាខ បទ គឺសចត្នាជាសេតុ្សវៀរចកកិរយិ កានយ់កនូវ
វត្ថុប្ដលសគមនិបានឲយសោយកាយ ឬ សោយវាច ។ 
អរពេមចរយិា រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិយាមិ   ខញុ ុំរពេះករុណា  
 ូម មាទននូវ ិកាខ បទ គឺសចត្នាជាសេតុ្សវៀរចកកិរយិ របរពឹត្តនូវ
ធមម៌និរបស ើរ គឺស ពនូវសមេុនធមម។ 
មុស្កវាទ្ធ រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិយាមិ  ខញុ ុំរពេះករុណា ូម 
 មាទននូវ ិកាខ បទ គឺសចត្នាជាសេតុ្សវៀរចកកិរយិ ស លនូវ កយ
កុេក ។ 
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សោុរមរយមជជបបមាទ្ោឋ នា រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ  សមាទ្ិ
យាម ិខញុ ុំរពេះករុណា    ូម មាទននូវ ិកាខ បទ គឺសចត្នាជាសវៀរចក 
សេតុ្ជាទីត្មុំងននស ចកតីរបមាទ គឺផឹកនូវទឹករ វងឹ គឺ ុរានិងសមរយ័ ។ 
វិកាលរភាជនា រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិយាមិខញុ ុំរពេះករុណា  
 ូម មាទននូវ ិកាខ បទ  គឺសចត្នាជាសេតុ្សវៀរចកកិរយិ បរសិភាគនូវ
សភាជនាហារកនុងកាលខុ  ។ 
នចចគីត្វាទ្ិត្វិសកូ្ទ្សសនា  រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិ
យាម ិ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូម មាទននូវ ិកាខ បទ គឺសចត្នាជាសេតុ្សវៀរ
ចកកិរយិ រាុំនិងសរចៀង នឹងរបជុុំនឹងសមើល នូវប្លបង ប្ដលជា រត្ូវដល់
កុ លធម ៌។  
មាោគនធវិរលបនោរណមណឌ នវិភូសនោឋ នា រវរមណី 
សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិយាមិ  ខញុ ុំរពេះករុណា   ូម មាទននូវ ិកាខ បទ  
គឺសចត្នាជាសេតុ្សវៀរចកកិរយិ  រទរទងនូ់វរបោបត់្មកប់្ត្ង អិត្សាអ ង
រាងកាយ សោយផ្ទក ករមងនិងសរគឿងរកអូប និងសគឿងោបសផសងៗ ។ 
ឧចាច សយនមោសយនា រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិយាមិ 
ខញុ ុំរពេះករុណា  ូម មាទននូវ ិកាខ បទ គឺសចត្នាជាសេតុ្សវៀរចកទី
ស នា នៈ ដខ៏ព ់េួ របមាណ្និងទីស នា នៈដរ៏បស ើរ ។ 
ជាត្របូរជត្បបដ្ិគគេណា រវរមណី សកិាខ បទ្ុំ សមាទ្ិយាមិ 
ខញុ ុំរពេះករុណា  ូម មាទននូវ ិកាខ បទ  គឺសចត្នាជាសេតុ្សវៀរចក
កិរយិ ទទួលកានយ់កនូវមា នឹង  របាកស់ោយខលួនឯង     ឬសរបើអនកដនទ
ឲយទទួលកានយ់ក សេើយសរត្កអរចុំស េះមា នឹងរបាកស់នាេះ ។ 
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 សោកអនកឲយស លដូសចនេះត្សៅសទៀត្ថាៈ 
 ឥមានិ ទ   ិកាខ  បទនិ  មាទិយម ិ(ថា១ដង) ។ 
  អនក ុុំស លត្មម៣ដងរចួប្រប ១ដងផង ។ 
 ប្របថាៈ ខញុ ុំរពេះករុណា  ូម មាទននូវ ិកាខ បទទុំងឡាយ ១០
សនេះ  ូមកុ លចូលជាឧបនិ សយ័ សធវើឲយចា ់នូវរពេះនិ វ នដអ៏នាគត្
សៅឯមុខសនាេះសហាង ។ 

រត្ជៈខញុុំស្កង 
សត្ជៈខញុ ុំសាង   ុំអិត្ ុំអាង  ឱនកាយវាច 
 ូម ុខសសាភា  រចួពីទុកាខ    ឆលងដល់សរត្ើយ 

    ស លគឺនិ វ ន ។   
រគបជ់ានរ់គបជ់ាត្ិ កុុំឲយខញុ ុំឃ្លល ត្   ពី ីលនឹងទន 
គុំនិត្ខញុ ុំសកើត្   កុំសណ្ើ ត្ខញុ ុំមាន  មគគផលជាសាព ន 

    ដល់សាថ ននេលថាល  ។ 
ខញុ ុំជូនមគគផល  ចុំស េះសៅដល់   មាត្មបិត្ម  
គុណ្រគូរពេះឧ-  បជាយចរយ  គុណ្ោត្ិកា 

    របាុំពីរ នាត ន ។ 
ជីដូនជីត្ម   រ ់សៅកតីណា  សោកមាច  ់ប្ចកឋាន 
ខញុ ុំជូនមគគផល  កុ លសេកើងថាក ន   ូម ុខសកសមកានត 

    ដល់សាថ នផុត្ទុកខ ។ 
ខញុ ុំ ូម ចច    សកើត្ជាត្ិណាៗ    ូមឲយបាន ុខ 
 ូមមានបញ្ជដ   ភលថឺាល សមាេះមុត្  រចួផុត្ពីទុកខ 



 

  

ររៀបររៀងរោយ បរសិទុ្ធ សរីោ ភិក្ខ ុអន លរីេង                      55 

 

    ដល់និ វ នសហាង។ 
  

        ោក្យសមូរបាថាន  
ខញុ ុំ ូម ចច     បតឹងអ ់សទវត្ម  
សសា   ួគឋ៌ាន  សោកកត្ ់ុំគ្នល់ 
សោយទិពវវញិ្ជដ ណ្  ខញុ ុំរបត្ិសាា ន 
   ចុំស េះរពេះអងគ ។   
ខញុ ុំសធវើបុណ្យទន   សធវើ ីលប៉ាុនាម ន 
ចិត្តខញុ ុំសសាម េះរត្ង ់   ចុំស េះរពេះពុទធ 
រពេះធមរ៌ពេះ ងឃ  សទវត្មរគបអ់ងគ 
   ជួយ ជាសាកស ី។ 
ជាត្ិសនេះសៅមុខ   កុុំឲយមានទុកខ 
 ូម ុខ ួ តី   បចចុបបននទនរ់ពេះ 
 ិអារយសមរត្ីយ ៍   ផុត្ពីសោកីយ ៍ 
   ដល់បរសោកនាយ ។ 
កុ លតូ្ចធុំ   ខញុ ុំសាង នសុំ 
មគគផលទុំងឡាយ   ូមនាុំវញិ្ជដ ណ្ 
សៅបរសោកនាយ  សជៀ ចកអបាយ 
   នរកទុំង ៤ ។ 
កុុំឲយសឃើញយល់   កមមអកុ ល 
កុុំដិត្ដល់ខលួន    ូមឲយរចួផុត្ 
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រលត្ស់ាប ូនយ   មគគផលជួយ ជូន  
   ឲយបាន សរមច ។ 
ដូចកតីរបាថាន    ចិត្តខញុ ុំរជេះថាល  
ចងចុំមនិសភលច   កសាង ីលទន 
សទេះសរចើនឬត្ិច   ឲយបាន សរមច 
   ដល់និ វ នសហាង ។ 
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 ុមងគលកថា 
រោត្ុ សពវុំ សមុងគលុំ     រក្ខនតុ សពវរទ្វតា សពវពុទ្ធធ នុ

ភារវន    រស្កត្ថិ    រោត្ ុ   និរនតរ ុំ 
ប្របថា រោត្ុ សពវុំ សមុងគលុំ  ុមងគលគឺស ចកតីចសរមើនដរ៏គប់

យ៉ា ងចូរមានដល់ខញុ ុំ រក្ខនតុ សពវរទ្វតា សទវត្មទុំងឡាយ ចូររកានូវខញុ ុំ 
សពវ ពុទ្ធធ នុភារវន សោយអានុភាពននរពេះពុទធរគបរ់ពេះអងគ រស្កត្ថិ 
រោត្ុ និរនតរ ុំ  ូម ិរ ួី តីចូរមានដល់ខញុ ុំ ឲយបានរគបស់ពលកុុំបីចសនាល េះ
ស ើយ ។ 

រោត្ុ សពវុំ សមុងគលុំ រក្ខនតុ សពវរទ្វតា សពវធមាម នុភា
រវន រស្កត្ថិ រោត្ុ និរនតរ ុំ  

ប្របថា រោត្ុ សពវុំ សមុងគលុំ  ុមងគលគឺស ចកតីចសរមើនដល៏អ
រគបយ់៉ា ងចូរមានដល់ខញុ ុំ រក្ខនតុ សពវរទ្វតា សទវត្មទុំងឡាយ ចូររកា
នូវខញុ ុំ      សពវធមាម នុភានុរវន     សោយអានុភាពននរពេះធមទ៌ុំងពួង  
រស្កត្ថិ រោត្ុ និរនតរ ុំ  ូម ិរ ួី តីចូរមានដល់ខញុ ុំ ឲយបានរគបស់ពលកុុំ
បីមានចសនាល េះស ើយ ។ 

រោត្ុ សពវុំ សមុងគលុំ រក្ខនតុ សពវរទ្វតា សពវសងោនុ
ភានុរវន រស្កត្ថិ រោត្ុ និរនតរ ុំ  

ប្របថា រោត្ុ សពវុំ សមុងគលុំ  ុមងគលគឺស ចកតីចសរមើន 
ដល៏អរគបយ់៉ា ងចូរមានដល់ខញុ ុំ រក្ខនតុ សពវរទ្វតា សទវត្មទុំងពួង
ទុំងឡាយ ចូររកានូវខញុ ុំ សពវសងោនុភារវន      សោយអានុភាពនន
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រពេះ ងឃទុំងពួង   រស្កត្ថិ រោត្ុ និរនតរ ុំ  ូម ិរ ួី តីចូរមានដល់ខញុ ុំ
សពលកុុំបីមានចសនាល េះស ើយ ។ 

បត្តិទ្ធនគថា 
 ពុទធសា និកជន ប្ដលបានសធវើកុ លណាមយួរចួសេើយ សបើមាន
របាថាន នឹងឲយចសរមើនផោល និ ងសដល់ខលួនដស៏រចើនស ើង សទៀត្សនាេះ   គបបី
ឧទទិ ផាយផលននកុ លសនាេះ ដល់ ត្វទុំងឡាយសោយកុ លចិត្ត
ជាបុញ្ដកិរយិវត្ថុ ១០ ប្ដលសៅថាបត្តិទន គឺកិរយិឲយនូវចុំប្ណ្កបុណ្យ
ដល់អនកដនទសោយបត្តិទនគ្នថាសនេះ ដូសចនេះ  
 យុំ  ក្ិញ្ច  ិ  ក្សុលក្មមុំ  ក្ត្តពវុំ  ក្ិរយិុំ  មម  ការយន 
វាចាមនស្ក ត្ិទ្រស សគុត្ុំ ក្ត្ុំ ។ 
រយ សតាត  សញ្ដ រិនា អត្ថិ រយ ច សតាត  អសញ្ដ  ិរនា ក្ត្ុំ បុញ្ដ
ផលុំ មយហុំ សរពវ ភាគី ភវនតុ រត្ ។ 
រយ ត្ុំ ក្ត្ុំ សវុិទ្ិត្ុំ ទ្ិននុំ បុញ្ដផលុំ មយា រយ ច ត្ត្ថ ន ជាន
នតិ រទ្វា គនាតវ  និរវទ្យុុំ ។ 
សរពវ រោក្មហិ រយ សតាត  ជីវនាត ោររេត្ុកា មនុញ្ដ ុំ រភា
ជនុំ សរពវ លភនតុ មម រចត្ស្កត្ិ ។ 
 ប្របថា យុំ ក្ិញ្ច  ិ ក្សុលក្មមុំ ក្ត្តពវុំ ក្ិរយិុំ មម អុំសពើជា
កុ លឯណាមយួប្ដលខញុ ុំគបបសីធវើ ការយន វាចាម នស្ក សោយទវ រ
ទុំង ៣ គឺកាយ វាច ចិត្ត ត្ិទ្រស ស ុគត្ុំ ក្ត្ុំ អុំសពើជាកុ លទុំង
អ ់សនាេះ ប្ដលខញុ ុំបានសធវើ សេើយជាកុ លអាចនឹងនាុំឲយសកើត្កនុងឋាននរត្
រត្ឹង ួគ ៌បាន រយ សតាត  សញ្ដ រិនា អត្ថិ  ត្វទុំងឡាយឯណា គឺ
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មនុ ស ឬសទវត្ម ឬរពេម ប្ដលជា ត្វមាន ញ្ជដ កតី រយ ច សតាត  អស
ញ្ដ រិនា  ត្វទុំងឡាយឯណា ប្ដលជាអ ញ្ដ ី ត្វ គឺ ត្វឥត្មាន
 ញ្ជដ កតី ក្ត្ុំ បុញ្ដផលុំ មយហុំ សរពវ ភាគី ភវនតុ រត្  ត្វ
ទុំងឡាយទុំងអ ់សនាេះចូរ ឲយបាននូវចុំប្ណ្កផលននបុណ្យ សេើយចូរ
សសាយនូវផលនន បុណ្យ ប្ដលខញុ ុំបាន សធវើសេើយ បានឧទទិ ផាយឲយសៅ
សនេះចុេះ រយ ត្ុំ ក្ត្ុំ សវុិទ្ិត្ុំ ទ្ិននុំ បុញ្ដផលុំ មយា បុណ្យប្ដលខញុ ុំ
បានសធវើសេើយសនាេះ សបើ ត្វទុំងឡាយឯណា បានដឹងចា ់សេើយ ត្វ
ទុំងឡាយសនាេះ ចូរបានសសាយនូវ ផលននបុណ្យប្ដលខញុ ុំបានឧទទិ ឲយ
សៅសនេះចុេះ រយ ច ត្ត្ថ ន ជាននតិ មា៉ាងសទៀត្ បណាត អ ់ ត្វទុំង
សនាេះ សបើ ត្វទុំងឡាយ ឯណាមនិបានដឹងនូវផលននបុណ្យប្ដល ខញុ ុំបាន
សធវើសេើយសនាេះ រទ្វា គនាតវ  និរវទ្យុុំ  ូមសទវត្ម ទុំងឡាយអសញ្ជ ើញ
សៅឲយដុំណឹ្ងដល់ ត្វទុំងឡាយសនាេះ ឲយដឹងផងថា ជនឯសណាេះសគបាន
សធវើបុណ្យសេើយ ឧទទិ ផាយផលបុណ្យសនាេះមកដល់អនកទុំងឡាយៗ 
ចូរអនុសមាទនាសរត្កអរនឹងបុណ្យសគសនាេះចុេះ សរពវ រោក្មហិ រយ ស
តាត  ជីវនាត ោររេត្ុកា  ត្វទុំងឡាយឯណាកនុងសោកទុំងអ ់ 
ប្ដលអារ ័យនូវអាហារសេើយរ ់សៅ មនុញ្ដ ុំ រភាជនុំ សរពវ លភ
នតុ មម រចត្ស្កត្ិ  ត្វទុំងឡាយអ ់សនាេះ ចូរឲយបានសភាជនជាទី
គ្នបច់ិត្ត ប្ដល សរមចសោយបុញ្ដឫទធី ត្មមចិត្តននខញុ ុំឧទទិ ផាយសៅឲយ
សនេះចុេះ ។ 
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យុំក្ិញ្ច  ិ
ប្របជា កយកាពយ 

 កុ លកមមត្ិចត្ួចឯណា 
 ប្ដលចិត្តរជេះថាល សេើយខញុ ុំបានសធវើ 
 សោយកាយវាចចិត្តខញុ ុំសអើសពើ 
 គួរនាុំសៅសលើសកើត្ឋាននរត្រត្ឹងស ។ 
  ត្វមាន ញ្ជដ ឯណាបានដឹង 
 បុណ្យប្ដលខញុ ុំរបឹងខុំសធវើសនេះកតី 
  ូមបពីួក ត្វជាអ ញ្ដ ី 
 កខ៏ញុ ុំគបបបី្ចកបុណ្យសនេះឲយ ។ 
 ថាសបើពួក ត្វសនាេះមនិដឹងសេើយ 
 កខ៏ញុ ុំ ូមឲយសទវត្មមានឫទធ ិ
 អសញ្ជ ើញសៅរបាបស់ៅោ ់សត្ឿនចិត្ត 
 សោយកតីអាណិ្ត្ ត្វកនុងសោកា ។ 
 ឲយបានដឹងសេើយសោយចិត្តសមត្មត  
 សរត្កអររគបគ់្នន កនុងសោកទុំងមូល 
  ូមមានអាហាររ ់សៅសោយរ ួល 
 សោយបានទទួលផលបុណ្យសនេះសហាង ។ 
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យុំក្ិញ្ច  ិ
ប្រប កាពយមយួប្បបសទៀត្ 

 បុណ្យប្ដលខញុ ុំបានសធវើសេើយ  រពេះគុណ្សអើយខញុ ុំ ចច  
 ឧទទិ ផលសនេះណា   ជូនមាត្មបិត្មខញុ ុំ ។ 
 ជីដូននឹងជីត្ម    រគូអាចរយទុំងតូ្ចធុំ 
 ោត្ិមតិ្តរគបន់ិគម   មកជួបជុុំទទួលផល ។ 
 ប្ដលកូនសៅបានសធវើ   នូវអុំសពើជាកុ ល 
  ូមទនឲយបានដល់   សទេះមណ្ឌ លឆ្ង យយ៉ា ងណា 
 កុ លទុំងអ ់េនឹង    ូមទីពឹងសលើសទវត្ម 
  ូមមានចិត្តសមត្មត    នាុំផោល ទុំងអ ់សនេះ ។ 
 សៅជូនឲយខញុ ុំផង    ដូចបុំណ្ងកុុំបីសធវ  
 កូនសៅសៅឯសណ្េះ   មនិរបប្េលបញ្ជូ នមក ។ 
  ូមមានចិត្តរកីរាយ   សោយ បាយទទួលយក 
 កូនសៅបាននលលក   បញ្ជូ នមករគប់ៗ គ្នន  ។ 
 សដើមបសីសាយផលទន   ទទួលបាននូវ ុខជា 
 កូនសៅទុំងអ ់គ្នន     ូមបូជាជូនសៅសហាង ។  
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បត្តិទ្ធនគថា 
សរមាប់សធូយក្នងុវត្ត 

   
 យា រទ្វតា សនតិ វិោរវាសនិី ថូរប  ឃររ  រោធិឃររ 
 ត្េ ឹត្េ ឹតា ធមមទ្ធរនន ភវនតុ បូជិតា រស្កត្ថឹ  ក្រោរនតធ  
វិោរមណឌ រល  រថោ  ច  មជា  នវកា  ច  ភិក្ខរវា  ស្កោ
មិកា ទ្ធនបត្ី ឧបាសកា  គមា ច  រទ្ស្ក និគមា ច ឥសសោ 
សបាណភូតា សខុិតា ភវនតុ រត្ ជោពុជា រយ បិ ច អណឌ
សមភវា សុំរសទ្ជាតា អថរវាបបា ត្ិកា និយោនិក្ុំ ធមមវរ ុំ 
បដ្ិចច រត្ សរពវបិ ទ្ុក្ខសស ក្រោនតុ សុំខយុំ ឋាត្ុ ចិរ ុំ សត្ុំ ធ
រមាម  ធមម ធោ ច បុគគោ សរងោ រោត្ុ សមរគគ  វ អតាថ  យ 
ច េតិាយ ច អរមហ រក្ខត្ុ សទ្ធរមាម  សរពវបិ ធមមចាររិនា វុឌ្ឍ ឹ
សបាបុរណយោម ធមាម រយិបបរវទ្ិរត្ ។ 
 ប្របថា យា រទ្វតា សនតិ វិោរវាសនិី ថូរប ឃររ រោធិ
ឃររ ត្េ ឹ ត្េ ឹ សទវត្មទុំងឡាយឯណាមានរបរកត្ីសៅកនុងទីវត្តជាទី
សៅនន ងឃ ឰដស៏ខឿនរពេះ េូប ឰដស៏ខឿនរពេះស ធិរពឹកសកនុងទីសនាេះៗ 
តា ធមមទ្ធរនន ភវនតុ បូជិតា  សទវត្មទុំងឡាយសនាេះ ជាបុគគលគឺ
សយើងទុំងឡាយបូជាសេើយសោយធមមទន   រស្កត្ថឹ           ក្រោរនតធ    
 វិោរមណឌ រល ចូរសធវើនូវ ួ តីកនុងមណ្ឌ លននវត្តជាទីសៅនន ងឃសនេះ 
រថរោ ច មជា នវកា ច ភិក្ខរវា ភកិខុទុំងឡាយជាសេរៈកតី ជាក
ណាត លកតី សទើបនឹងប ួកតី    ស្កមិកា   ទ្ធនបត្ី   ឧបាសកា  
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ឧបា ក និងឧបា ិកាទុំងឡាយ   ប្ដលជាមាច  ់ននទន  រពមទុំង
អារាមកិជន   គឺសោមវត្តកតី   គមា ច រទ្ស្ក  និគមា ច ឥសា ជន
ទុំងឡាយប្ដលជាអនករ ុកកតី ជាអនករបសទ កតី  ជាអនកនិគមកតី    ប្ដល
ជាឥ សរៈជាធុំកតី    សបាណភូតា សខុិតា ភវនត ុ រត្  ត្វ
ទុំងឡាយសនាេះៗ ចូរឲយបាននូវស ចកតី ុខ  ជោពុជា រយ បិ ច
អណឌ សមភវា សុំរសទ្ជាតា អថរវាបបាត្ិកា មយួវញិសទៀត្ 
 ត្វទុំងឡាយឯណា ប្ដលជាជោពុជៈកុំសណ្ើ ត្កតី ប្ដលជាអណ្ឌ ជៈ
កុំសណ្ើ ត្កតី ប្ដលជា ុំស ទជៈកុំសណ្ើ ត្កតី ប្ដលជាឧបបាត្ិកៈកុំសណ្ើ ត្កតី  
និយោនិក្ុំ  ធមមវរ ុំ     បដ្ិចច    រត្  សរពវបិ  ទ្ុក្ខសស ក្រោនតុ 
សុំខឃុំ  ត្វទុំងឡាយទុំងអ ់សនាេះ       កាលសបើបានអារ ័យនូវធម ៌
ដរ៏បស ើរ ជានិយានិកធមស៌េើយ ចូរសធវើនូវធមជ៌ាសរគឿងអ ់សៅននទុកខចុេះ 
ឋាត្ុ ចិរ ុំ សត្ុំធរមាម    ូមឲយធមរ៌ប ់ បបុរ ទុំងឡាយ  ថិត្សៅ
អ ់កាលជាយូរអប្ងវងសៅ ធមមធោ ច បុគគោ បុគគលអនករទរទងនូ់វ
ធមទ៌ុំងឡាយ (ចូរ ថិត្សៅអ ់កាលជាយូរអប្ងវងសៅ) សរងោ រោត្ុ 
សមរគគ  វ  ូមរពេះ ងឃរពមសរពៀងគ្នន  អតាថ យ ច េតិាយ ច   
សដើមបសី ចកតីចសរមើនផង       សដើមបសី ចកតី សរមចផលរបសយជន ៍អរមហ  
រក្ខត្ុ សទ្ធរមាម  សរពវបិ ធមមចាររិនា   ូមរពេះ ទធមមរកានូវសយើង
ទុំងឡាយ   ូមរកានូវអនក   ប្ដលរបរពឹត្តធមទ៌ុំងឡាយផង   វុឌ្ឍ ឹ 
សបាបុរណយោម  ធមាម រយមបរវទ្ិរត្      ូមឲយសយើង
ទុំងឡាយ បានដល់នូវស ចកតីចសរមើន កនុងធមប៌្ដលរពេះអរយិទុំងឡាយ 
សោក ប្មតងសេើយ ។ 
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បត្តទិនបត្ថនគ្នថា 
 ឥមិនា បុញ្ដក្រមមន ឧបជាយា  គុណុត្តោ អាចរយិបូកា
ោ ច មាតាបិតា បិយា មមុំ សរុរិយា ចនទិមា   ោជា គុណវនាត   
នោបិ ច រពោម      មាោ   ច  ឥន្ទនាទ  ច  រោក្បាោ  ច រទ្វ
តា យរមា មិតាត  មនុសា ច មជឈតាត  រវរកិាបិ ច សរពវ សតាត    
សខុី រោនតុ បុញ្ញដ និ បក្តានិ រម សខុញ្ច  ត្ិវិធុំ   រទ្នតុ  ខិបប ុំ 
 បារបថ រវាមត្ុំ។ 
 ប្របថា សោយបុញ្ដកមមសនេះ ឧបជាយទ៍ុំងឡាយ មានគុណ្ដ៏
ខពងខ់ព ់ អាចរយទុំងឡាយមានឧបការៈ មាត្មបិត្មជាទីរ  ញ់ននខញុ ុំ 
រពេះអាទិត្យ រពេះចស្រនទ រាជការ នរជន អនកមានគុណ្ទុំងឡាយ រពេះរពេម 
មារាធិរាជ រពេះឥស្រនទទុំងឡាយ សោកបាលមហារាជ និងសទវត្ម
ទុំងឡាយ រពេះយមរាជ និងមនុ សទុំងឡាយ ជាមតិ្តនិងគ្នន កតី មានចិត្ត
ជាកណាត លកតី មានសពៀរជាគ្នន កតី (របួរមួស ចកតីថា)  ូមឲយ ពវ ត្វ
ទុំងឡាយ មានស ចកតី ុខរាល់គ្នន  បុណ្យទុំងឡាយ ប្ដលខញុ ុំបានក
សាង នសុំសេើយ   ចូរឲយនូវស ចកតី ុខទុំង  ៣   របការ   ូមឲយអនក
ទុំងឡាយ  បានដល់នូវអមត្មហានិ វ ន ឲយបានឆ្បរ់ ួរានទ់នស់ ច
កតីរបាថាន សហាង ។ 
 ឥមិនា  បញ្ដក្រមមន ឥមិនា  ឧទ្ទិរសន  ច ខិបាេុំ 
សលុរភរចវ ត្ណហុ បាទ្ធនរឆទ្នុំ រយ សនាត រនេនីា ធមាម  
យាវ និោវ នរតា មមុំ នសសនតុ សពវទ្ធ រយវ យត្ថ ជរតា ភ
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វាគរវ ឧជុចិរតាត  សត្ិបបរញ្ញដ     សរលលរខា វិររិយាមហិ វា មា
ោ   លភនតុ   រនាកាសុំ  កាត្ុញ្ច    វិររិយស ុរម ពុរទ្ធធ ទ្ីបវរោ   
នារថា   ធរមាម  នារថា  វរតុ្តរមា   នារថា   បរចចក្ពុរទ្ធធ    ច   
សរងោ   នារថា  ត្រោ   មមុំ   រត្ រស្កត្តមានុភារវ ន មារោ
កាសុំ លភនតុ មា ។ 
 សោយបុញ្ដកមមសនេះ  សោយការឧទទិ សនេះផង  ូមឲយខញុ ុំបានសោយ
អយយ៉ា ងរ ួរានច់ិត្ត នូវមគគផលជាសរគឿងផ្ទត ចប់ងនូ់វត្ណាា និងឧបាទន 
ធមទ៌ុំងឡាយណាជាធមស៌ថាកទប គឺអកុ លធម ៌ សៅកនុង នាត នចិត្តខញុ ុំ 
 ូមឲយ (េីនធមជ៌ាអកុ លទុំងសនាេះ) វនិា បាត្ស់រៀងរាល់កាលសៅ 
រេូត្ដល់ខញុ ុំបាន សរមចរពេះនិ វ ន (កនុងបចឆិមជាត្ិ) (សបើ) ខញុ ុំអសនាទ លសៅ
ចបក់ុំសណ្ើ ត្កនុងភពតូ្ចនឹងភពធុំណាៗ  ូមឲយខញុ ុំជាបុគគលមានចិត្តរត្ង ់
មាន ត្ិនិងបញ្ជដ មានចិត្តសាអ ត្ផូរផង ់ទុំង ូមឲយពាយមផង (កនុងភព
សនាេះៗ) មារទុំងឡាយចូលកុុំបាននូវឱកា សដើមបឲីយខូចពាយមខញុ ុំ រពេះ
ពុទធដូចជារបទីប ឬសកាេះដរ៏បស ើរ ជាទីពឹងននខញុ ុំ រពេះធមជ៌ាទីពឹងដរ៏បស ើរ
ខពងខ់ព ់ននខញុ ុំ ទុំងរពេះបសចចកពុទធ កជ៏ាទីពឹងននខញុ ុំផងប្ដរ រពេះ ងឃកជ៏ាទី
ពឹងខពងខ់ព ់ននខញុ ុំនន សោយឧត្តមានុភាពននរពេះពុទធ រពេះធម ៌រពេះបសចចកពុទធ
និងរពេះ ងឃសនាេះ មារចូរកុុំបាននូវឱកា ចូលមកសរជៀត្ប្រជកស ើយ ។ 
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ខមាបនគ្នថា 
 រយ រក្ចិ ខុទ្ទកា បាណា មេនាត បិ មយា េតា រយ បា
រណរក្ បមារទ្ន កាយវាចមរនេ ិវា បុញ្ដ ុំ រម អនុរមាទ្
នតុ គណហ នតុ ផលមុត្តមុំ  រវរ ិ  រនា  រច បមុញ្ចនតុ សពវរទ្ធសុំ 
ខមនតុ រម ។ 
 ប្របថា  ត្វទុំងឡាយណាមយួ សទេះបីតូ្ចកតីធុំកតី ប្ដលខញុ ុំបាន
សបៀត្សបៀនសេើយ មយួសទៀត្ ត្វទុំងឡាយពួកខលេះ (ប្ដលខញុ ុំបានសធវើទុកខ
បុកសមនញសេើយ)   សរ េះស ចកតីរបមាទភាល ុំងភាល ត្ស់ោយកាយវាចចិត្ត 
( ត្វទុំងឡាយសនាេះ) ចូរអនុសមាទនានូវបុណ្យរប ់ខញុ ុំចុេះ  ចូរទទួលយក
នូវផលបុណ្យដឧ៏ត្តមចុេះ សបើ   ( ត្វទុំងឡាយឯណា)  មានសពៀរនឹងគ្នន  
( ត្វទុំងឡាយ) សនាេះចូររចួរ ុំសោេះចកសពៀរសនាេះសៅ “ ូម ត្វ
ទុំងឡាយអត្ស់ទ ទុំងពួងដល់ខញុ ុំផង” ។ 
 

អដ្ឋងគិមគគ 
អដាងគិមគគទុំងរបាុំបី    ជាផលូវរពេះអរយិទុំងឡាយ  
ដុំសណ្ើ រសោយលអប្ត្ងនាុំកាយ  សៅកានរ់បឡាយរពេះនិ វ ន 
 មាម ទិដាិសឃើញរត្ូវសរ ច  គឺរពេះអរយិ ចចទុំងបនួមាន 
សឃើញប្មនសឃើញពិត្រពេះនិ វ ន សឃើញ ុខ ឹងគ្នម នសទ ទុកាខ   
រអីងគ មាម  ងគសបាសនេះ   ត្រមេិះប្ដលរត្ិេះរត្ងឧ់េាេ៍ 
រារញុធុញេបក់តីរបាថាន    ចិនាត ចងស់រចៀកចកកាមគុណ្ 
 មាម វាចស ល កយពិត្   ុចចរតិ្មនិស លមុសា  ន 
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មនិ  កមនិស ៀត្សឆលៀត្ កយធងន ់  កយណាជាគុណ្ប្េលងចចរ 
 មាម កមមសនាត សធវើការរត្ូវ   សចៀ ផលូវសមេុនមនិរបាថាន  
មនិលបមនិលួចរទពយនរណា  បាណាសចៀ មនិ មាល ប ់ត្វ 
 មាម អាជីសវាកាន ុ់ចចរតិ្  ចិញ្ច ឹមជីវតិ្គិត្របយត័្ន 
មនិលកម់និជួញមនុ សនិង ត្វ បុំបាត្ជ់ុំនួញរបាុំរបការ  
 មាម វាយសមាពាយមរត្ូវ  សធវើរត្ូវមនិឲយសធាល យរបាជាញ  
ពាយមរវាុំងរបាុំអកុ ោ  មនិឲយខាល ុំងកាល ស ើងបាន 
ពាយមលេះបាបប្ដលមានសេើយ មនិសធវើកសនតើយឲយរ ុំខាន 
រ ុំលត្ឲ់យផុត្ចក នាត ន   មនិឲយសកើត្មានកតីសវទនា 
ពាយមោុុំងកុ លប្ដលមានពិត្ ឲយរតឹ្ចសរមើនសរចើនមេិមា  
ពាយមបនតកុ លណា  មនិទនរ់ជេះថាល ឲយសកើត្អយ 
 មាម  ត្ិត្មុំង ទធ    ភាវនារ ុំលឹកកនុងរាងកាយ 
បញ្ជដ ពិចរណានឹកសនឿយៗ  កនុងចិត្តគិត្រពួយឥត្សនឿយណាយ 
អនិចចុំទុកខុំទុកខកនុងកាយ   គ្នម នខលឹមនឹងរសាយអងគអនត្មត  
 មាម  មាធិសធវើចិត្តរត្ូវ   សេើយត្មុំងជាបស់ៅកមមោា នណា 
សធវើ្នឲយសកើត្សោយបញ្ជដ   ឲយបានឯកជារបធាន 
រអីងគផលូវមគគទុំងរបាុំបី   ត្ថាគត្រត្ូយទុកឲយសេើយ 
ចូរជនរបុ រ ីកុុំកសនតើយ  ផលូវសនេះឯងសេើយសាអ ត្ 
ឲយចូលសៅកានន់ិ វ ន   បានសទ ទុកខប៉ាុនាម នរគបរ់បការ 
ឥត្មកប៉ាេះ លដល់អាត្មម    ុខសលើ សទវត្មនិងរពហាម  
រត្ូវអនកខុំរបឹងសាង ីលទន  ឲយបានរគបរ់បាណ្ណាអនកណា 
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សេើយអនកខុំសធវើត្មមត្ថាគត្  សនេះរាល់គ្នន កុុំខានស ើយ 
អនកកុុំរបប្េ សធវ សភលចខលួន  ប្រកងជួបភពបី 
ទុកខគ្នម នស បើយគ្នម នខលឹមនិងសារ សទអនកសកើយសទកុុំកសនតើយនិងភពបី 
និងសកើត្វលិសាល បរ់គប់ៗ ជាត្ិ  មនិឃ្លល ត្ពីទុកខសសាកនិងភយ័រតូ្វខុំ នសុំ 
បុណ្យបារមសីទើបរចួស ចកតីទុកខសនេះ បានសបើជនណាសធវ មនិបានគិត្ 
និងភានគ់ុំនិត្ខកខូចរបាណ្  សបើមនិរកគងតិ់្រចឆ នឲយមនិបានរបាកដសហាង  

 
អរយិរទ្ពយទ្ធុំងរបា ុំពីរ 

  ខញុ ុំនឹកដល់គុណ្ធម ៌  របស ើរលអគួររជេះថាល  
  រពេះពុទធជាសាសាត    ឲយស ម្ េះថាអរយិរទពយ 
  មាត្ិកាមានរបាុំពីរ  រពេះមុនី ប្មតងរបាប ់
  ដល់ ត្វប្ដលមានភព័វ  ឲយដឹងរទពយមានខលឹមសារ 
  រទពយទីមយួ  គឺ  ទធ   សយើងរគបគ់្នន គួររជេះថាល  
  រពេះពុទធរទងស់ទ នា  ថាបុណ្យបាបមានរបាកដ 
  រទពយ ទីពីរ គឺត្ួ ីល  សយើងកុុំខជិលរត្ូវកុំណ្ត្ ់
  រកានូវកមមបេ   ឲយម៉ាត្ច់ត្ខ់ាងកុ ល 
  េិររិទពយ ទី បី   រពេះជិនរ ីរទងព់នយល់ 
  ឲយខាល ចបាបអកុ ល  ប្រកងប៉ាេះ ល់វាងឲយផុត្ 
  រទពយ ទី បនួ គឺឱត្តបបៈ  បាបអបបលកខណ៍្គួរត្ក ់លុត្ 
  សខពើមរសអើមវាងឲយផុត្  សទើបបរ ុិទធកាយវាច 
  រទពយទីរបាុំ គឺចគៈ  លេះទុកោកក់នុងសា នា 
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  ជាកុំណ្បស់រពងវា នា  កុុំរញុរា និងបងអង ់
រទពយទី របាុំមយួ  ុត្ៈ  សាត បឲ់យជាកធ់មរ៌ត្ឹមរត្ង ់

  សាក ួរសោយផចិត្ផចង ់  សទើបលេះបងនូ់វកតីលងង ់
រទពយទីរបាុំពីរ គឺបញ្ជដ   រពេះសាសាត អងគសចមពងស 

  រទងព់នយល់មនិឲយលងង ់   ត្វទុំងពួងកនុងនរត្ភព 
  បញ្ជដ ត្ួកុ ល                រត្ិេះរេិះយល់សេតុ្ ពវរគប ់
  ទន ីលសធវើមនិឈប ់  សរៀន ូរត្ ពវធមវ៌និយ័ 
  អរយិរទពយទុំង ៧   រពេះមុនីអងគសចមនរត្ 
   ប្មតងរបាបជ់នរបុ រ ី ថាជាទីពឹង ពវកាល 
  ថាចូរអនកទុំងឡាយ  ខុំខវល់ខាវ យរបឹងរបត្ិបត្តិ 
  ធមទ៌ុំង៧ បទ   សចេះេមត្ច់ត្កុ់ុំនូវកសនតើយ 
  រទពយ មបត្តិកនុងសោកា  គ្នម នខលឹមសារសទសោកសអើយ 
  បនតិចសទៀត្កាល យអ ់សេើយ សៅជាដ ីទឹក សភលើង ខយល់ ។ 
  កាលខលួនមនិសាល ប ់  មនិរបោបស់ធវើកុ ល 
  លុេះមចចុរាជទស្រនាទ នដល់  សទើបខាវ យខវល់សធវើនិងសគ 
  សបើសធវើទនៗ  ុំណ្ល់  សបើសធវើ ីលៗទុំសនរ 
  ជិត្សាល បច់ិត្តអកសរ  គ្នម នបុណ្យសទសៅអបាយ  
  សេតុ្សនេះសោករបុ រ ី គបបដីឹងពីចមាង យ 

មនិនឹងរបូប្បកធាល យ  រត្ូវខវល់ខាវ យប្ វងរកធម ៌
កុ លនាុំខលួនបាន  ដល់ទីសាថ ន ុខបវរ  
ចកទុកខភយ័ោបញ័់រ   ួគ៌្ននាយនិ វ នសហាង ។ 
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អងគរបសស់លី ៥ 
អងគ ីលរបាុំ  រពេះពុទធរទងផ់្ទត ុំ  សធវើចិត្តឲយសាអ ត្ 
ទីមយួសៅថា  បាណាត្ិបាត្  ហាមឃ្លត្ោ់ចខ់ាត្ 
    កុុំ មាល ប ់ត្វ ។ 
ទីពីរអទិនាន       សយើងទុំងអ ់គ្នន   រត្ូវសចេះអារកាត្ ់
កុុំលួចរទពយសគ  ឲយរបុងរបយត័្ន  ប្រកងមានវបិត្តិ 
    ដិត្ដល់ខលួនសយើង ។ 
ទីបីកាសម   ទុំងសយើងទុំងសគ  កុុំប្ជងចសចើង 
របពនធបតីសគ   ទបសថាកឥត្សេកើង រត្ូវសចេះសវៀរស ើង 
    កុុំយកខលួនសបៀត្ ។ 
ទីបនួមុសា   រពេះពុទធផ្ទត ុំថា  ធមម៌ុសាវាទ 
កុុំភូត្កុេក   បប្ញ្ជងមតិ្តោត្ិ  សធវើឲយសឃលៀងឃ្លល ត្ 
    អ ់រទពយ មបត្តិ ។ 
ទីរបាុំ ុរា   ចុងសរកាយហាមថា ឲយរបុងរបយត័្ន 
កុុំស ព ុរា   សមរយ័វបិត្តិ   រត្ូវខុំដុ ខាត្ ់
    រកា ីលរបាុំ ។ 
សបើសយើងរកា   ីលរបាុំជាបណ់ា សនាេះរត្ូវចងចុំ 
ថាសយើងសាល បស់ៅ  មនិប្មនសាុំោុុំ  អនកជាប ី់លរបាុំ 
    សៅកានឋ់ាន ួគ ៌។ 
សបើមនិទនស់ាល ប ់  ទុំនាយទយរបាប ់ ថាសយើងនឹងគួរ 
បានជួបធមមកិ  មានបុណ្យជាបជ់ួរ ជាអនក មគួរ 
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    រចួផុត្ចកទុកខ ។ 
ដូសចនេះរត្ូវប្ត្  សកមងច ់ជាត្ិប្ខមរ សបើចងប់ាន ុខ 
រកា ីលរបាុំ  នាុំសយើងសៅមុខ  ឋាន ួគឋ៌ាន ុខ 
    សបើកផលូវចុំសយើង ។ 
 

    អានិសងសសលី ៨ 
 ីលមានអងគរបាុំបី   ជនរបុ រ ីរកាផចង ់  
 សរមចគុណ្អានិ ងស  បានរគបអ់ងគរាល់យបន់េង ។ 
ទីមយួជួបរប ពវ   គុំនររទពយយ៉ា ងធុំនរក 
េូរចូលទុំងយបន់េង  បានសោយកតីមនិរបមាទ ។ 
ទីពីរសករ ិ៍ស ម្ េះលអ   ប្ត្ងខាច យខចរឥត្ ងបស់ាង ត្ ់
សទេះបីកុំបាុំងបាត្ ់   គងប់កផ់្ទត្ក់លិនសលើ ផ្ទក  ។ 
ទីបីចូលជុំនុុំ    ទីរបជុុំបរ ័ិទណា 
រប្មងប្ត្ងសកលៀវកាល    មនិោកម់ុខ ុំយុងស ើយ ។ 
ទីបនួខលួនច ់ សកមង  មនិវសងវងសភលចមុខសរកាយ  
សោយគុណ្ ីលសនេះសេើយ សធវើអុំសណាយសពលមរណ្ៈ។ 
វត្ថុរបាុំលុេះប្បកធាល យ  របូរាងកាយននសោកអនក 
សៅសកើត្ឋាន ួគជ៌ាក ់         រគបជ់ានថ់ាន ករ់បាកដសហាង។ 
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រទ្ធស៦របការត្នសោុរមរយ័ 
កនុង ងារវដតកុំណ្ត្ពុ់ុំបាន  បាបកមមរញុរចនពុុំមានប្លាសលាើយ 
នរកត្ិរចឆ នធាល បប់ានសកើត្សេើយ ប្ត្ពុុំរាងស ើយគួរឲយអនិចច  ។ 
ជនណាស ពសសាយ ុរាសមរយ័ មានសទ មានភយ័របាុំមយួរបការ 
ទីមយួវនិា រទពយកនុងរគួសារ  ទីពីរេឺុហាបងកជសមាល េះ ។ 
ទីបីនាុំសកើត្សរាគ្នកនុងខលួន   របការទីបនួនាុំឲយខូចស ម្ េះ 
ទីរបាុំបអា ញសករ តិ៍ខាម  ទុំងអ ់ របាុំមយួគឺសរគ្នេះបាត្ប់ងប់ញ្ជដ  ។ 
សទ របាុំមយួយ៉ា ងសនេះសរ េះរ វងឹ ខូចខាត្ខុ ខឹងខាម  សកមងសាោ 
សាម រត្ីចុេះសខាយប្លងយកជាការ សកមងឲយអរថាអនករ វារ ឹង ។ 

(សោយឧបា ក គុយ សធុន ) 
 

ថាវ យបងគុំត្រត្រត្ន៍ 
     វត្ថុ គឺបុគគល    គបបដីល់ថាវ យបូជា 
     នរកប្លងវត្ថុណា   យ៉ា ងរបស ើរជាងនរកសពក 
     ខញុ ុំបានត្មកប់្ត្ងកាយ  បងគុំថាវ យចិត្តរត្ងស់រត្ក 
     រត្នរត្យ័បីជាឯក   កនុងទីសនេះ ូមកុ ល 
     ផលបុណ្យជួយ កមាច ត្ ់  ឧបទទវកុុំដិត្ដល់ 
     ចនរង ូមកុុំយល់   ចូរកុុំឲយបសងកើត្មាន 
     ដល់ខលួនសយើងខញុ ុំណា   ត្មុំង ចច ជារបធាន 
     ចុំប្ណ្កផលបុណ្យមាន   ូម សរមចនិ វ នសហាង ។ 
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សទុ្ធធ សទុ្ធិ 
 របីុណ្យនិងបាប  ប្ត្ងមាន ភាព  សកើត្ពីការសធើវ 
គឺខលួនរាល់ខលួន   សរមចអុំសពើ  សបើជនណាសធវើ 
    ជនសនាេះរងផល ។ 
ផល ុខផលទុកខ  ប្រងប្ត្សចញមុខ  ត្មមសពលរត្ូវផតល់ 
សចញត្មមលុំអាន  កុ ោកុ ល  ឥត្អវីណាផតល់ 
    សរៅពីសនាេះសទ ។ 
សាអ ត្និងមនិសាអ ត្ ជាកច់ា ់សពញខាន ត្ ននកមមបុសពវ 
ឥត្អនកដនទ   សរៅពីខលួនសទ  ជនខលេះសធវ សទវ 
    មនិសជឿកមមផល ។ 
សនាេះកមមសចញមុខ  ឲយ ុខឲយទុកខ  កដ៏ឹងមនិដល់ 
ពុុំដឹងថាកមម   សទសត្ើផតល់ផល  ពុុំគួរសធវ ឆងល់ 
    ពុុំយល់សនាេះស ើយ ។ 
រពេះពុទធរទងរ់បាប ់ គួរត្មុំងចិត្តសាត ប ់  កុុំសធវើសត្មេះសត្ើយ 
រត្ូវសធវើការពិត្  ពិនិត្យសរឿយៗ  ចិត្តស ងៀមរពសងើយ 
    សធវើសមតចនឹងយល់ ។ 
 ( រពេះរាជនិពនធរប ់ សមតចរពេះ ងឃរាជសជាត្ញ្ជដ សណា ជួន ណាត្ )  
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បទ្រពេមអាោធនាធម៌រទ្សនា 
    កយ ូមអារាធនាសោកអនក ប្មតងធម ៌
រពោម  ច រោកាធិបត្ី សេមបត្ី ក្ត្ោជ ល ីអនធិវរ ុំ អាយាច
ថ សនតីធ សតាត បបរជក្ខជាត្ិកា    រទ្រសត្ុ   ធមមុំ    អនុក្មបមិុំ 
បជុំ សទ្ធមមរភរ ឹ   វិនយញ្ច     កាយុំ      សតុ្តញ្ច      ពនធុំ    
អភិធមមចមមុំ អារកាដ្យរនាត  ចត្ុសចចទ្ណឌុំ  បរញ្ញវ ធរនរយយ 
បរសិ្កយ មរជឈ  
      េមបត្ីរពេម   ឱនបងគុំអារាធនា 
      សមតចរពេះភគវា   សោយគ្នថាយ៉ា ងសនេះឯង ។ 
       រពេះពុទធរទងអ់នុកូល  រពមទទួលនឹង ប្មតង  
         សោយតុ្ណ្ាី ភាពប្េលង  ត្មមភាវៈគុណ្ករុណា ។ 
         សទើបសរកាកចកទីសនាេះ  ភស្រកាត សឆ្ព េះនរពមគិទ 
         យងសចញចរលីោ  ពីទីសនាេះសោយរពេះបាទ ។ 
                ោុុំង ត្វចូលពុទធចរក  មានបញ្ច វគគិយជាអាទិ៍ 
         ឲយផឹកអរមតឹ្ជាត្ិ   រ និ វ នត្មមធមមត្ម ។ 
        ចបស់ដើមពីសនាេះឯង  រទង ់ប្មតងធមស៌ទ នា 
         សធវើពុទធៈរកឹត្ា   អ ់វ ាប្  ិបរបាុំ ។ 
         ពុុំេយពុុំបនធូរ   របសយជនយូ៍រអប្ងវងឆ្ន ុំ  
   សរមចបុញ្ដកមម   ដល់ ពវ ត្វទុំងភពនរត្ ។ 
  សេតុ្សនាេះឥ ូវសនេះ  សយើងខញុ ុំសនេះសាទរនរក 
        បពិរត្រពេះគុណ្នេល   ូមនិមនតសរបា សទ នា ។ 
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      អនុសរគ្នេះពួកបរ ័ិទ  ប្ដលជាបខ់ាត្ស់ោយសមាហា  
         ឲយសកើត្មានបញ្ជដ    របាកដនាទីសនាេះសហាង ។ 

អាោធនាធមមក្ថិក្សកមតងធម៌រទ្សនា 
អេុំរខីញុ ុំមាច  ់     ូមឱកា រកាបរបណិ្បត័្ន ៍
ដល់អ ់ពួកបរ ័ិទ          ប្ដលលេះកាត្ក់តីកងវល់ ។ 
សេើយមករបជុុំគ្នន                      សរ េះរបាថាន យកកុ ល 
សេតុ្សនេះ ូមត្មកល់              ត្មុំងចិត្តសាត បធ់មស៌ទ នា ។ 
សដើមបជីាការបុណ្យ                នឹងជាគុណ្សរចើនណា ់ណា 
អុំណាចសាត បស់ទ នា          សោយរជេះថាល កនុង នាត ន ។ 
 ូមត្មុំងចិត្តឲយសាអ ត្       ខញុ ុំអារាធនាថាក ន 
និមនតសោកនិទន         សទ នទូ៍នាម នសយើងរាល់គ្នន  ។ 
សេតុ្សនេះពុទធបរ ័ិទ           ប្ដលរបណិ្បត័្នគ៍្នល់សរត្ៀបរត្ម 
កុុំស លកុុំចរច                       និយយគ្នន ប្បរមុខសរកាយ ។ 
 ូមផចងនូ់វ ញ្ជដ                  សផទៀងសសាត្មសាត បកុ់ុំសធាល យ 
សទើបនឹងបានផលសសាយ       អានិ ងសរបាុំរបការ ។ 
  

សររសើរធម៌រទ្សនា 
សេតុ្ប្ត្រពេះគុណ្សចេះឆ្ល  ់សឆលៀត្    ធមណ៌ាចសងអៀត្សចេះប្កនខ 
ប្វកប្ញកសចញចា ់អ ់ ងសយ័   បញ្ជដ ទនខ់ចីគងស់ាត បប់ាន ។ 
ធមស៌នេះពីសរាេះអវីប្បលកៗ    ពីសរាេះពនស់ពកកនុង នាត ន
សទេះបីអនកលងងគ់ងស់ាត បប់ាន   សោយបានរ ធមដ៌ប៏្បលកៗ ។  
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ធមស៌នាេះពីសរាេះអវីសមល៉ាេះណា   ប្ដលរពេះករុណាសទ នេ៍មីៗ
 សងខបឯវ ុំបញ្ចបខ់លី    សយើងខញុ ុំរបុ រ ីសាត យសពកណា។ 
មនិទនអ់ ់ចិត្តនឹងសាចធ់ម ៌  ប្ត្ទូលអងវរមនិហា នថា 
ខាល ចសនឿយរពេះទយ័រពេះករុណា   ពវសាធុការបញ្ចបខ់លី។ 
នាកាល មយ័រពេះភគវា   ស តចគងធ់មាម សរបា របទន 
រពេះធមន៌ាុំ ត្វសៅនិ វ ន   រាបមុ់នឺប្ នោនស ទើរគ្នម ន ល់ ។ 
េត្មថ ទុំងគូគងរបណ្មយ   សលើកេត្ថបងគុំគុណ្ប្កវបី 
រពេះពុទធ រពេះធម ៌រពេះ ងឃនេល    ូមមាន ិរដីល់សយើងខញុ ុំ ។ 
ខញុ ុំ ូមខមាសទ ទុំងឡាយ   ប្រកងឆគងសោយកាយសោយវាច 
ចិត្តមនិសរគ្នត្រគ្នត្ នាត នណា  ដូចមានគ្នថាចុងសរកាយសនេះសហាង ។ 
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ធម៌សរមាប់សធូយឧទ្ទិសផល 
  ូមឲយអនកទុំងឡាយ   ុខ បាយទុំងអ ់គ្នន  

កុុំឲយមានសរាគ្ន   រពមទុំងោត្ិមតិ្ត នាត ន ។ 
ចូរខុំរបឹងរបរពឹត្ត   សាង ុចរតិ្ធមឲ៌យបាន 
 ពវនេងសា នាមាន  ខុំសធវើទន  ីល ភាវនា ។ 
សកើត្មកកនុងសោកីយ ៍  ទុំងរបុ  រ ីមានវា នា  
ខុំរបឹងសរៀនធមអ៌ាេ ៌  ទនស់ា នារពេះរទងោ់ណ្ ។ 
ត្បតិ្សយើងមនិដឹងផលូវ  នឹងសដើរសៅកានន់ិ វ ន 
ជាទី ុខសកសមកានត  លេះបងប់ានចកមនទិល ។ 

 
   ទ្ធនក្ថា 

ទនចញិ្ច ឹមបតុ្តបរ ុិទធកនុងនផទ  រេូត្ដល់នេងបរុត្នេលចកភគ៌ 
ទនចញិ្ច ឹមសសាម េះទកឹសោេះបបរ  កូនរ ់បានលអសរ េះធម ៌បបុរ ។
ទនថាវ យដល់ ងឃផចងឧ់ទទ ិទន សរបត្រចួពឃី្លល នសរ េះទនរ ុំសោេះ 
ទនជាសទវធមល៌មអ បបុរ   ទនមានចតិ្តសសាម េះ សស្រអគ េះជវីតិ្។ 
ទនគរឺទពយជាបត់្មម នាត ន  ជាមរិត្រមួរបាណ្ឆលងភពងងតឹ្ 
ទនកាចប់ុំបាកស់មាេៈកនុងចតិ្ត  បានរត្ម ់ដងឹពតិ្ដបតិ្ទនបារម ី
នេកូនរប ុរ ីគបបចីុំទុក  គុណ្មាត យឪពុកទនាធបិត្ ី
កូនដងឹមងគលសាម ិបរបាុំប ី  សចៀ កមមអរបយិផុត្ភយ័អបាយ ។ 
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ផាយសមត្មត ធមទ៌ ិទុំង ១០ 
សរពវ បុរត្តិមាយ ទ្ិស្កយ សតាត  អរវោ សខុី រោនតុ  
សរពវ បុរត្តិមាយ អនុទ្ិស្កយ សតាត  អរវោ សខុី រោនតុ  
សរពវ ទ្ក្ខិណាយ ទ្ិស្កយ សតាត  អរវោ សខុី រោនតុ  
សរពវ ទ្ក្ខិណាយ អនទុ្ិស្កយ សតាត  អរវោ សខុី រោនតុ  
សរពវ បចឆិមាយ ទ្ិស្កយ សតាត  អរវោ សខុី  រោនតុ   
សរពវ បចឆិមាយ អនុស្កយ សតាត  អរវោ សខុី រោនតុ  
សរពវ ឧត្តោយ ទ្ិស្កយ សតាត  អរវោ សខុី រោនតុ 
សរពវ ឧត្តោយ អនុទ្ិស្កយ សតាត  អរវោ សខុី រោនតុ  
សរពវ រេដ្ឋិមាយ ទ្ិស្កយ សតាត  អរវោ សខុី រោនតុ  
សរពវ ឧបរមិាយ ទ្ិស្កយ សតាត  អរវោ   សខុី រោនតុ 

ប្របថាៈ សរពវ បុរត្តិមាយ ទ្ិស្កយ សតាត  អរវោ សខុី រោនតុ 
 ត្វទុំងឡាយទុំងពួងប្ដល ថិត្សៅ កនុង ទិ បូព ៌  ូមកុុំឲយមានសពៀរ
នឹងគ្នន  មានប្ត្ស ចកតី ុខ ។ 
សរពវ បុរតាត ិមាយ អនុទ្ិស្កយ សតាត  អរវោ សខុី រោនតុ  ត្វ
ទុំងឡាយទុំងពួង (ប្ដល ថិត្សៅ) កនុងទិ  អាសគនយ ៍ ូមកុុំឲយមានសពៀរ
គ្នន  មានប្ត្ស ចកតី ុខ ។ 
សរពវ ទ្ក្ខិណាយ ទ្ិស្កយ សតាត  អរវោ សខុី រោនតុ  ត្វ
ទុំងឡាយទុំងពួង (ប្ដល ថិត្សៅ) កនុងទិ  ទកសណិ្  ូមកុុំឲយមានសពៀរ
នឹងគ្នន  មានប្ត្ស ចកតី ុខ ។ 
សរពវ ទ្ិណាយ អនុទ្ិស្កយ សតាត  អរវោ សខុី រោនតុ   ត្វ 
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ទុំងឡាយទុំងពួង (ប្ដល ថិត្សៅ) កនុងទិ និរត្ី  ូមកុុំឲយមានសពៀរនឹង
គ្នន  មានប្ត្ស ចកតី ុខ ។ 
សរពវ បចឆិមាយ ទ្ិស្កយ សតាត  អរវោ សខុី រោនតុ  ត្វ
ទុំងឡាយទុំងពួង (ប្ដល ថិត្សៅ) កនុងទិ  បចឆិម  ូមកុុំឲយមានសពៀរ
នឹងគ្នន  មានប្ត្ស ចកតី ុខ ។ 
សរពវ បចឆិមាយ អនុទ្ិស្កយ សតាត  អរវោ សខុី រោនតុ  ត្វ
ទុំងឡាយទុំងពួង (ប្ដល ថិត្សៅ) កនុងទិ   
 យព័យ  ូមកុុំឲយមានសពៀរនឹងគ្នន  មានប្ត្ស ចកតី ុខ ។ 
សរពវ ឧត្តោយ ទ្ិស្កយ សតាត  អរវោ សខុី រោនតុ    ត្វ
ទុំងឡាយទុំងពួង (ប្ដល ថិត្សៅ) កនុងទិ  ឧត្តរ  ូមកុុំឲយមានសពៀរនឹង
គ្នន  មានប្ត្ស ចកតី ុខ ។ 
សរពវ ឧត្តោយ អនុទ្ិស្កយ សតាត  អរវោ សខុី រោនតុ   ត្វ
ទុំងឡាយទុំងពួង (ប្ដល ថិត្សៅ)  កនុងទិ  ឦសាន  ូមកុុំឲយមាន
សពៀរនឹងគ្នន  មានប្ត្ស ចកតី ុខ ។ 
សរពវ រេដ្ឋិមាយ ទ្ិស្កយ សតាត  អរវោ សខុី រោនតុ  ត្វ
ទុំងឡាយទុំពួង (ប្ដល ថិត្សៅ)  កនុងទិ  ខាងសរកាម  ូមកុុំឲយមាន
សពៀរនឹងគ្នន  មានប្ត្ស ចកតី ុខ ។ 
សរពវ ឧបរមិាយ ទ្ិស្កយ សតាត  អរវោ សខុី រោនតុ  ត្វ
ទុំងឡាយទុំងពួង (ប្ដល ថិត្សៅ) កនុងទិ ខាងសលើ  ូមកុុំឲយមានសពៀរ
នឹងគ្នន  មានប្ត្ស ចកតី ុខ ។  
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ផាយសមត្មត ធមដ៌ល់ ត្វ ពវ ត្វ 
    សរពវ សតាត  អរវោ រោនតុ សខុិតា  រោនតុ  និទ្ទុកាខ  រោនតុ  
អពោបជា    រោនតុ អនីឃា រោនតុ ទ្ីឃាយកុា រោនតុ   
អរោគ   រោនតុ  អរោគ រោនតុ   សមបត្តីេ ិសមិជឈនតុ  សខុី   
អតាត នុំ  បរេិរនតុ ទ្ុក្ខបបតាត   ច និទ្ទុកាខ   ភយបបតាត  ច និពភយា  
រស្កក្បបតាត  ច និរសាកា រោនតុ សរពវ បិបាណិរនា ។ 
 ប្របថា សរពវ សតាត  អរវោ រោនតុ  ូមឲយ ត្វ ទុំងឡាយ
ទុំងពួងកុុំឲយមានសពៀរនឹងគ្នន  ។ សខុិតា រោនត ុ ូមឲយបាននូវស ចកតី
 ុខ និទ្ទុកាខ  រោនតុ  ូមកុុំឲយមានទុកខ អពោបជា រោនតុ    ូមកុុំ
ឲយសបៀត្សបៀនដល់គ្នន នឹងគ្នន  អនីឃា រោនតុ   ូមកុុំឲយមានស ចកតី
រពួយលុំបាក   ទ្ីឃាយកុា រោនតុ    ូមឲយមានអាយុប្វង   អរោគ 
រោនត ុ    ូមកុុំឲយមានសរាគ សមបត្តីេ ិ សមិជឈនតុ    ូមឲយបាន
 សរមចនូវ មបត្តិរគបយ់៉ា ង   សខុី អតាត នុំ បរេិរនតុ  ូមឲយរកាខលួន
នូវខលួនជា ុខរ ួលចុេះ    ទ្ុក្ខបបតាត  ចនិទ្ទុកាខ  ភយបបតាត    ច និពភ
យា   រស្ក ក្បបតាត  ច និរសាកា រោនតុ សរពវ បិបាណិរនា  
មយួសទៀត្ ត្វទុំងឡាយទុំងពួង ប្ដលដល់សេើយ នូវស ចកតីទុកខ    ូម
ឲយជា ត្វបាត្ស់ ចកតីទុកខសៅប្ដលដល់សេើយនូវភយ័    ូមឲយជា ត្វ
បាត្ភ់យ័សៅ      ប្ដលដល់សេើយនូវស ចកតីសសាក  ូមឲយជា ត្វបាត្់
ស ចកតីសសាកសៅសហាង ។ 
      
 



 

  

ររៀបររៀងរោយ បរសិទុ្ធ សរីោ ភិក្ខ ុអន លរីេង                      81 

 

សខុាភិយាចនគថាសរងខប 
 បសនាន  រោនតុ សរពវបិ  បាណិរនា ពុទ្ធស្កសរន  សមាម
ោរ ុំ បរវចឆរនាត   ការល  រទ្វា បវសសត្ុ វុឌ្ឍភិាវាយ សតាត
នុំ សមិទ្ធុំរនត្ុ រមទ្នឹ មាតាបិតា  ច អរត្ជុំ និចចុំ រក្ខនតុ បុត្តក្ុំ  
ឯវុំ ធរមមន ោជា រនា បជុំ រក្ខនតុ សពវទ្ធ។ 
 ប្របថា បសនាន  រោនតុ សរពវបិ បាណិរនា  ពុទ្ធស្កសរន  
 ត្វទុំងឡាយទុំងពួង      ចូររជេះថាល កនុងរពេះពុទធសា នា សមាម ោរ ុំ 
បរវចឆរនាត  ការល រទ្វា    បវសសត្ុ វុឌ្ឃភិាវាយ សតាត នុំ 
សមិទ្ធុំ រនត្ុ រមទ្នឹ  ូមឲយសភលៀង បងាូរនូវធាទឹកសោយរបនព ចូរបងាូរ
ចុេះកនុងកាលដគ៏ួរចូរបណាត លឲយប្ផនដី ុំរទិធិ៍ គឺថាឲយមានជីជាត្ិលអស ើង
សដើមបឲីយសកើត្ស ចកតីចសរមើន ដល់ ត្វទុំងឡាយ មាត្មបិត្ម ច អរត្ជុំ 
និចចុំ រក្ខនតុ បុត្តក្ុំ    មាត្មកតី បិត្មកតី បីបាច ់រកាជានិចច នូវកូនជាបសងកើត្
យ៉ា ងណាមញិ ឯវុំ ធរមមន ោជរនា បជុំ រក្ខនតុ សពវទ្ធ    ូមរពេះ
បរមកសរត្ទុំងឡាយ រកានូវរបជាជនត្មមគនលងធម ៌  ដូចជាមាត្មបិត្ម
បីបាចរ់កានូវកូនដូសចន េះឲយបាន ពវកាលសៅសហាង ។ 
 

ធមស៌នេះ រមាប ូ់ធយកនុងកាលធមស៌ទ នា ឬ ចបរ់ពេះបរតិ្ត ។ 
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នមសសការរពះពុទ្ធរគប់រពះអងគ 
ករបសមពុទ្ធ 

 -ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមរកាបថាវ យបងគុំនូវរពេះ មាម  មពុទធទុំងឡាយ 
២៨រពេះអងគផង ១មុនឺ ២ នរ់ពេះអងគផង ៥ប្ នរពេះអងគផង សោយត្បូង 
(រប ់ខញុ ុំរពេះករុណា) ។ 
 -ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមរកាបថាវ យបងគុំនូវរពេះ មាម  មពុទធទុំងឡាយ 
៥៥រពេះអងគផង ២មុនឺ ៤ នរ់ពេះអងគផង ១ោនរពេះអងគផង សោយត្បូង 
(រប ់ខញុ ុំរពេះករុណា)  ។ 
 -ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមរកាបថាវ យបងគុំនូវរពេះ មាម  មពុទធទុំងឡាយ 
១០៩រពេះអងគផង ៤មុនឺ ៨ នរ់ពេះអងគផង ២ោនរពេះអងគផង សោយ
ត្បូង ( រប ់ខញុ ុំរពេះករណុា) ។ 
 -ខញុ ុំរពេះករុណា  ូមរកាបថាវ យបងគុំនូវរពេះធមផ៌ង នូវរពេះ ងឃផង       
រប ់រពេះ មាម  មពុទធទុំងឡាយសនាេះសោយ 
សគ្នរព។ 
 នមកាា ោនុភារវន េនាវ  សរពវ ឧបទ្ទរវ អរនកា អនតោ
យាប ិ  វិនសសនតុ  អរសសរតា សោយអានុភាពននកិរយិនម សការ
ថាវ យបងគុំ     ូមឲយកុំចត្ប់ងនូ់វឧបរទព  ទុំងឡាយ   ទុំងពួង    ទុំង
ស ចកតីអនតរាយទុំងឡាយជាអសនក កចូ៏លឲយវនិា សៅកុុំបីមានស  
 ល់ស ើយ។ 
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ជូនពររពះពុទ្ធស្កសនា 
  ូមឲយរពេះពុទធសា នារងុសរឿងចុំសរ ើន    ូមឲយរពេះពុទធសា នា
ផាយទូសៅសពញ កលសោក   ូមឲយសោកទុំងមូលបានរបកបសោយ
 នតិភាព រពេះ កយមុនី មពុទធរទងរ់ត្ម ់ថា នត្ថិ សនតិ បរ ុំ សខុុំ ពុុំមាន
ស ចកតី ុខដនទសរៅអុំពីស ចកតី ងបស់ ើយ ។ 
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ជាធមមទ្ធនដ្៏ត្ថលថាល របស ់
ឧ.  រ ៉ាង ូត្ នងិភរយិ រពមទុំងបរុត្  ១០,០០០   សរៀល 
 ុ ធារត័្ន     ភូមេិមសគ្នល  ៥,០០០     សរៀល 
ប តុ្ មលលី នងិ សាវ ម ី    ភូមេិមសគ្នល  ១០,០០០    សរៀល 
វា៉ា ន ់វា៉ា ត្    កុំពុងចម   ២,០០០   សរៀល 
ប្ ម     កុំពុងធុំ  ១០,០០   សរៀល
ណាក ់    ស ៀមរាប  ៥,០០            សរៀល 
សខមរា    នរពប្វង  ២,០០០           សរៀល 
ផ្ទន ់រ ីរង ់   នរពប្វង   ៥,០០០          សរៀល 
នណ្ ប នុណូ្   នរពប្វង  ៥,០០០   សរៀល 
សេង ឈុនន ី   រពេះវហិារ  ៥,០០០    សរៀល   
ផ្ទន ់ភនី    នរពប្វង  ៥,០០០   សរៀល
រ ៉ាង នវមនិ    ភូមេិមសគ្នល  ៣,០០០   សរៀល 
រ ៉ាង នវេសុញិ    ភូមេិមសគ្នល  ៣,០០០   សរៀល
សប៉ាង ប នុ ណារ ីនងិ រគសួារ ភូមេិមសគ្នល  ៥,០០០   សរៀល
ឈនិ សចនន ី     ទឹកថាល   ៤,០០០   សរៀល 
ផ្ទន ់ភាន     នរពប្វង  ៣,០០០   សរៀល 
ប្អម មណី្ នងិរគសួារ   ត្មប្កវ  ២,០០០   សរៀល 
ស ង សអង     ភូមេិមសគ្នល  ៥,០០០   សរៀល 
អុ ីចន ់    ភូមេិមសគ្នល  ៥,០០០   សរៀល 
ធ ីរា៉ា      ភូមេិមសគ្នល  ៣,០០០   សរៀល 
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អ ុ៊ុំ ស  នងិ តុ្ន   ភូមេិមសគ្នល  ៥,០០០   សរៀល 
ប្ញ៉ាត្  ញ្ជដ    ភូមេិមសគ្នល  ៥,០០០   សរៀល 
ស ក មុុំ    ភូមេិមសគ្នល  ៥,០០០   សរៀល 
សសាម  ុខគ្ន   ភូមេិមសគ្នល  ៥,០០០   សរៀល 
សៅ េ ុល    ភូមេិមសគ្នល  1     $  
សៅ  ុគនាធ    ភូមេិមសគ្នល  ៥,០០០   សរៀល
 ុ ផល    ភូមេិមសគ្នល  ១០,០០០   សរៀល 
 ុច ប្ផន    ភូមេិមសគ្នល  ៥,០០០   សរៀល 
ឧ. ិ ស ក  ុខាវ  ភូមេិមសគ្នល  ១០,០០០   សរៀល 
ចន សាមទ ីនងិរគសួារ  ភូមេិមសគ្នល  ១០,០០០   សរៀល 
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