
 
រ ៀបរ ៀងរោយ 
ខ្ញុ ពំ្រះក ុណា/អាត្មា ភារ  តាល ់ទ ឿយ 
ពទុ្ធសករាជ ២៥៥៨                        គ្រិសតសករាជ ២០១៤ 

 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [1 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

អារមភកថា 
 ការដដលនំាឲ្យក ើតក ៀវកៅកនះក ើង កោយអាស្ ័យកេតុដូចតកៅកនះ៖ កាលខ្ញុំរពះ រណុា/ អាត្មម  

ភាព មិនទាន់បាន ិ ាភាសាបាលីនឹងកោ ររូ កបឿយ -  មបតតិ ធ្លល ប់ជួបរបទះការជដជ របឆំាងគ្នន ខាង 
វធីិ ូធយឬអានភាសាបាលីរប ់ដខ្មរជាករចើន ដនលង កោយរ ុមជំនំុមានកោបល់កផេងៗគ្នន  របកាន់មានះកៅត្មម 
រទឹ តីករៀងៗខ្លួន ឥតមាននរណាឬដបបដផនអ្វីនឹងវនិិចឆ័យឲ្យោច់កស្ ចជាដបបដតមួយបាន, កមាល ៉ ះកេើយជាកេតុ 
នំាឲ្យការ ូធយឬអានភាសាបាលីរប ់ដខ្មរឮ ំក ងមិនរតូវគ្នន  មិនដូចគ្នន  មិនឯ ភាពគ្នន  ដដលជាកេតុកធវើឲ្យ 
អ្ន សាត ប់អាចនឹងរិតថា៖ 

  / កតើ ំពុង ូធយធម៌ឬ ំពុងទា ់គ្នន េន៎ ? 
 ខ្/ កាលកបើ ូធយឬអានមិនរតូវគ្នន   ៏អាចជាកេតុមួយនំាឲ្យដប បា ់សាមរគីបានដដរ។ 
 រ/ រគ្នន់ដត ូធយឬអានមិនរតូវគ្នន កៅកេើយ  ៏នឹងបាច់កោលកៅថវី ដល់ករឿងដទទករៅពីកនះ។ 
 លុះដល់ខ្ញុំរពះ រុណា/អាត្មម ភាព កៅ ិ ាភាសាបាលីនឹងកោ ររូ កបឿយ -  មបតតិ គ្នត់បានបករងៀន 

ោ៉ងចា ់ោ ់នូវវធីិ ូធយនិងអាន កោយគ្នត់បានយ រមពីរកផេងៗម កធវើជាកគ្នលអាង និងកលើ យ ោ យ 
ោ៉ងករចើនម កធវើជាភ តុត្មងរប បកោយកេតុផលកទៀតផង ។ កោយសារដតការពនយល់រប ់គ្នត់ កធវើឲ្យខ្ញុំរពះ 
 រណុា/អាត្មម ភាពយល់ពីវធីិ ូធយនិងអានបានមួយចំនួនធំ ។  

បនាទ ប់ម  ខ្ញុំរពះ រុណា/អាត្មម ភាព មានចិតតចង់ដច រដំល នូវចំកណះដឹងកនះ ដល់អ្ន ដដលមានបំណង 
របាថាន ចង់កចះ ចង់ដឹង កដើមបីបានកចះដឹងផង។ ករឿងកនះ ជាកេតុនំាឲ្យខ្ញុំរពះ រុណា/អាត្មម ភាព តំ្មងកៅរពកងើយ 
មិនក ើត កោយយល់ក ើញថា កបើមិនករៀបករៀងដបបដផន ដដលជាវធីិអានភាសាបាលីរប ់ដខ្មរឲ្យមាន ំណត់រតឹម 
រតូវកទ ការ ូធយឬអានភាសាបាលីរប ់ដខ្មរនឹងកៅជារកបៀបខ្ជីខាជ ឥតមាន ណាត ប់ធ្លន ប់និងឥតមានចាប់ជា 
កររឿងអាង ។ ក ច តីដូចបានកោលម កោយ កងេបកនះ ជាកេតុនំាឲ្យខ្ញុំរពះ រុណា/អាត្មម ភាព ករៀបករៀង 

ក ៀវកៅកនះក ើង។ កាលខ្ញុំរពះ រុណា/អាត្មម ភាព ករៀបករៀងចប់កេើយ បានយ កៅរបករនរពះកតជរពះរុណ 
ដ វ - អាន រពះររូកធអ្ធិការវតតអ្ងគរតូចខាងតបូង ជូនកោ ររូ កបឿយ -  មបតតិ និងរបករន មណ ិ េដដល 
ធ្លល ប់ ិ ាជាមួយគ្នន   ូមជួយពិនិតយកផទៀងផ្ទទ ត់ផងដដរ ។ 

 ការករៀបករៀងក ៀវកៅកនះ ខ្ញុំរពះ រុណា/អាត្មម ភាពមិនដមនរបកាន់មានះថា ឥតភាល ំងភាល ត់ ឥតឆគងកសាះ 
កនាះកទ រង់មានខ្លះ ករោះការកធវើរកបៀបដបបដផនកនះក ទើរដតេួ វ ័ិយរប ់ខ្ញុំរពះ រុណា /អាត្មម ភាពកៅកេើយ 
កេតុកនះ ខ្ញុំរពះ រុណា/អាត្មម ភាព ូមកផញើក ច តីភាល ំងភាល ត់រតង់បទណានីមួយ កោយដរ ងរំនិតខ្ញុំរពះ រុណា/ 
អាត្មម ភាព កដើរកៅមិនដល់កនាះ ចំកោះកោ ជាកវយា រណបណឌិ ត  នុងបចចុបបននកនះនិងអ្នារត  ូមឲ្យជួយ 
តរមង់កោយ ុទធចិតតផង ដត ំុកមើលរះិរន់កោយអ្ ុទធចិតត ជាកេតុនំាឲ្យរខំានរបកោជន៍ ករោះថា នុងកោ  
ទំាងមូលត្មមដត ិចចការអ្វី ៏កោយ អ្ន កធវើរដមងដតមានការភាល ំងភាល ត់ខុ្ ខ្លះជាធមមត្ម ឯការគ្នម នភាល ត់ខុ្ កសាះ 
កនាះ ចំកោះដតអ្ន ដដលមិនកធវើអ្វីបុ៉កណាោ ះ ។  

 ន័យមួយកទៀត  ូមករៀបរាប់រពះរុណខ្លះៗទនរពះកតជរពះរុណ ដ វ - អាន ដដលរពះអ្ងគជាអ្ន មាន 
ឧបការរុណោ៉ងករចើនចំកោះអ្ន សាន  ់កៅ នុងវតតនិងអ្ន  ថិតកៅករកាមឱវាទរប ់រពះអ្ងគ រឺរពះអ្ងគរប ប 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [2 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

កោយរពេមវហិារធម៌ បានដល់កមត្មត   រណុា មុទិត្ម ឧកបកាេ  ។ ខ្ញុំរពះ រុណា/អាត្មម ភាព បាន កងេតក ើញថា 
រពះអ្ងគមានធម៌ទំាងបួនរបការកនះកពញកលញ នុងរពះអ្ងគដមនៗ ករោះរពះអ្ងគបានររប់ររងភិ េុសាមកណរ 
 នុងវតតអ្ងគរតូចខាងតបូងកនះ រឺពំុដដលមានក ច តីរកំារ ូ ដល់មតងណាកសាះ  នុង ងឃមណឌ លកនះ ។ ក ច តី 
 ុខ្ដ៏ទូលំទូោយដដលក ើតក ើង នុងមហា ងគមោ៉ងកនះ របា ដជាក ើតក ើងកោយរពេមវហិារធម៌ទនរបមុខ្ 
រប ់ ងគម ។ 

 ខ្ កនះកបើនិោយឲ្យចំៗកៅថា រឺរពះអ្ងគដតងអ្នុញ្ញដ តឲ្យពុទធមាម ជនររប់គ្នន កៅ នុងទីអារាមកនះ 
កោយឥតករ ើ មុខ្ថា ូនអ្ន មានឬ ូនអ្ន រ  ថា ូនអ្ន រ ុងឬ ូនអ្ន ដស្ ចមាេ រក ើយ ឲ្យដតអ្ន កនាះជាអ្ន  
មានបំណងរបាថាន ចង់កាល យជាមនុ េលអ ចង់ ិ ាករៀន ូធយ ចង់កចះ ចង់ដឹង កលើ ដលងដតមនុ េដដល 
ជាទីរកងេៀ កចញ ។ រពះអ្ងគដតងដតកឆលៀតឱកា ម បង្ហា ត់បករងៀនធម៌វន័ិយនិងអ្ េរសាស្ត តដខ្មរ រពមទំាង 
របទានឱវាទដល់អ្ន កៅករកាមឱវាទ ។ កលើ ពីកនះកៅកទៀត រពះអ្ងគបាន វះ ដ វងរ ររូបករងៀនមុខ្វជិាជ កផេងៗ 
មានភាសាបាលី ភាសាអ្កងគល ៍ជាកដើម ឲ្យកៅបង្ហា ត់បករងៀន នុងវតតរប ់រពះអ្ងគដថមកទៀតផង ។  ពវៗ 
កាលរពះអ្ងគបានដច រដំល  ងឃោភឲ្យភិ េុ-សាមកណរ ឥតករ ើ មុខ្មិនឲ្យខ្វះ ។  រណីយ ិចចដ៏ទថលថាល ទំាងកនះ 
របា ដជាផុ កចញអំ្ពីរពេមវហិារធម៌ កទើបបំកពញ រណីយ ិចចដ៏របក ើរទំាងកនះបាន ដដលចាត់ជាឧបការ 
រុណដ៏ធងន់ម កលើពុទធមាម ជនររប់គ្នន ដដលសាន  ់កៅ នុងអារាមកនះ  (កនះរគ្នន់ដតកលើ យ ម បង្ហា ញរតឹម 
ដតបនតិចបនតួចបុ៉កណាោ ះ)។ 

  នុងទីបំផុតកនះ ខ្ញុំរពះ រុណា/អាត្មម ភាព ូមឧទទិ ផល ុ លដដលបណាត លកចញពីទឹ កញើ  ទឹ  
 មាល ំង ដដលក ើតអំ្ពីការករៀបករៀងក ៀវកៅកនះ បូជាចំកោះបុពវការជីន មានមាត្មបិត្ម ឧបជាោចារយជាកដើម 
ដដលបានទំនុ បរមុងបីបាច់ដថរ ាបង្ហា ត់បករងៀនខ្ញុំរពះ រុណា/ អាត្មម ភាពឲ្យបានលូតោ ់កចះដឹងធលុះយល់ 
ក ច តីម រចនាករឿងកនះក ើង  ូមឲ្យកោ ទំាងកនាះបានទទួលនូវឥដឋមនុញ្ដផលដដលជះពីចំហាយធមមទាន 
កនះ ឲ្យកោ បានក ច តី ុខ្-ចករមើនអ្ ់កាលជាអ្ដងវងកៅ ៕ 

 
                                                                                            ទថងទី១៥  ដខ្  េោ  ឆាន ំ  
                                                                                                
           
                                                                                            ខ្ញុំរពះ រុណា/អាត្មម ភាព តាល ់ទ ឿយ 
 
 
 
 
 
 

ព. . ២៥៥៨ 
រ. . ២០១៤ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [3 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [4 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [5 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

គណៈកមមការពិនតិយ 
rrr2sss 

 

 ១/ រពះកតជរពះរុណ កកវ អាន ឥនទបាលី ជារពះររូកធអ្ធិការវតតអ្ងគរតូចខាងតបូង 
 ២/  មណ ិ េ  ទ ឿន ឈន ៤/   មណ ិ េ  ឈងឹ ឈន 
 ៣/   មណ ិ េ ទ ៅ៉  សាមៅន ៥/  កោ ររ ូ ទបឿយ សមបតត ិ

7 
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 ចំណងទជើង                                                                                                        ទំព័រ 
 ១ ោ យដណនំា ............................................................................................................................................. ៦ 
 ២ បទ រភញ្ដ ............................................................................................................................................ ១០ 
 ៣ កាពយនមសាេ ររពះទរតបិដ ................................................................................................................ ១១ 
 ៤ ទរតរបណាម ..........................................................................................................................................១២ 
 ៥ បុពវភារបបដិបតតិ .................................................................................................................................. ៦៧ 
 ៦ ឧបា  និកទទ  ................................................................................................................................... ៨៨ 
 ៧ វធីិ មាទាន ីល ................................................................................................................................ ៩៦ 
 ៨ អ្ងគទននិចច ីលនិងឧកបា ថ ីល ............................................................................................ ១១១ 
 ៩ ឧកបា ថកាល កងេប ................................................................................................................... ១១៤ 
 ១០ ភាកវតពវ ិចច ........................................................................................................................................ ១២២ 
 ១១ អ្ ុ ល មមបថនិង ុ ល មមបថ ............................................................................................ ១២៦ 
 ១២ បតតិទានគ្នថា(យំ  ិញ្ច ិ, ោ កទវត្ម) .......................................................................................... ១៣៤ 
 ១៣  ុខាភិោចនគ្នថា កងេប ......................................................................................................... ១៣៨ 
 ១៤ បរតិតភា នាោចនគ្នថានិងកទវត្មបកា នគ្នថា .............................................................. ១៣៩ 
 ១៥ ធមមកទ នាោចនគ្នថា ................................................................................................................ ១៤០ 
 ១៦ វធីិកវរភតតនិងបចច័យកផេងៗ ............................................................................................................ ១៥៤ 
 ១៧ បពវជាជ វធីិ ............................................................................................................................................ ១៧១ 
 ១៨ ឧប មបទាវធីិ ................................................................................................................................... ១៨០ 
 ១៩ បចចកវ េណៈ ....................................................................................................................................... ១៨៧ 
 ២០ បរាភវ ូរតនិងមងគល ូរត .......................................................................................................... ១៩៥ 
 ២១  ំណាពយអ្ប់រ ំ..................................................................................................................................... ២២៥ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [6 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ពាក្យែែនា ំ

សរាប់អនកសិកាតាមសសៀវសៅសនះ 
ក- សិកាពីសសំឡងរបស់រសៈនិងពយញ្ជនៈននភាសាបាលីរបស់ខ្មមរ 
 អ, I អានថា អាក់  ; អា ,ា  អានថា អា  ; ឥ , ា  អានថា អិុ ; 
 ឦ , ា  អានថា   អីុ  ; ឧ ,  ា     អានថា  អុ៊  ; ឩ , ា  អានថា អូ៊ ; 
 ឯ , េា អានថា  សអ  ; ឱ , េា   អានថា សអា     ។  
 (ខាងសលើសនះ សបើរាប់ខ្តរសៈសពញតួ ឬរាប់ខ្តរសៈផស ំាន៨តួ )    

 ក្ក អានថា កាក់  ; ខ្ខ អានថា កាា ក់  ; គ្គ អានថា គាក់ ; 
 ឃ្ឃ អានថា គាា ក់  ; ង្ង អានថា ងាក់  ; ច្ច អានថា ចាក់ ; 
 ឆ្ឆ អានថា ចាា ក់  ; ជ្ជ អានថា ជាក់  ; ឈ្ឈ អានថា ជាា ក់ ; 
 ញ្ញ អានថា ញាក់ ; ដ្ត អានថា ដាក់  ; ឋ្ឋ អានថា ដាា ក់ ; 
 ឌ្ឌ អានថា ឌាក់  ; ឍ្ឍ អានថា ឌាា ក់  ; ែណ អានថា ណាក់ ; 
 ត្ត អានថា តាក់  ; ថ្ថ អានថា តាា ក់  ; ទ្ទ អានថា ទាក់ ; 
 ធ្ធ អានថា ទាា ក់  ; ន្ន អានថា នាក់  ; ប្ប អានថា ប៉ាក់ ; 
 ផ្ផ អានថា ប៉ាា ក់  ; ព្ព អានថា ពាក់  ; ភ្ភ អានថា ពាា ក់(ពសជើងហ); 

 ម្ម អានថា ាក់  ; យ្យ អានថា យាក់ ; រ្រ អានថា រាក់  ; 
 ល្ល អានថា លាក់ ; វ្វ អានថា វាក់    ; ស្ស អានថា សាក់ ; 
 ហ្ហ  អានថា ហាក់  ; ឡ អានថា ឡាក់  ; ាំ អានថា អាង់; 

៣៣ តួសនះ សៅថាពយញ្ជនៈ។ 
ម- សិកាពីការសរសសរវធិអីានកនុងសសៀវសៅសនះ 
១-ពាកយខ្ដលអានរបកប សបើពយញ្ជនៈជាតួរបកបរបស់សេសនាះ ជាពយញ្ជនៈ ក ខ គ ឃ , សៅសពល 
សរសសរពីវធិអីាន ពយញ្ជនៈខ្ដលជាតួរបកបរបស់សេសនាះ រតូវសរបើពយញ្ជនៈតួ ក ខ្តម៉ង៉ឧទាហរណ៍     



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [7 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

សក  សរសសរវធិីអានជា [សក] , សលម សរសសរវធិអីានជា  [សលក], សរាេ  សរសសរវធីីអានជា   [សរាក] , 
ាឃ   សរសសរវធិីអានជា   [ាក] អកសរទាងំ៤សនះ សបើវាមិនបានសធវើជាតួរបកបរបស់សេសទ េឺទុកវា 
ឱយេង់រូបសៅដូចសដើម ។ 
២-ពាកយខ្ដលអានរបកប សបើពយញ្ជនៈជាតួរបកបរបស់សេសនាះ ជាពយញ្ជនៈ ច ឆ ជ ឈ , សៅសពល 
សរសសរពីវធិអីាន ពយញ្ជនៈខ្ដលជាតួរបកបរបស់សេសនាះរតូវសរបើពយញ្ជនៈតួ ច ខ្តម៉ង៉ ឧទាហរណ៍     
សរាច  សរសសរវធិីអានជា  [សរាច] , យុឆ   សរសសរវធិអីានជា   [យុច], រាជ  សរសសរវធិីអានជា   [រាច] ,   
មិឈ   សរសសរវធិីអានជា   [មិច] អកសរទាងំ៤សនះ សបើវាមនិបានសធវើជាតួរបកបរបស់សេសទ េឺទុកវាឱយ 
េង់រូបសៅដូចសដើម ។ 
៣-ពាកយខ្ដលអានរបកប សបើពយញ្ជនៈជាតួរបកបរបស់សេសនាះ ជាពយញ្ជនៈ ដ ឋ ឌ ឍ , សៅសពល 
សរសសរពីវធិអីាន ពយញ្ជនៈខ្ដលជាតួរបកបរបស់សេសនាះរតូវសរបើពយញ្ជនៈតួ ដ ខ្តម៉ង៉ ឧទាហរណ៍     
ពិឃាដ  សរសសរវធិអីានជា   [ពិ ឃាដ] ,   បាឋ   សរសសរវធិអីានជា   [ប៉ាដ], រទុឌ  សរសសរវធិអីានជា   
[រទុដ] , វឍ័  សរសសរវធិអីានជា   [វដ័] អកសរទាងំ៤សនះ សបើវាមនិបានសធវើជាតួរបកបរបស់សេសទ េឺទុកវា 
ឱយេង់រូបសៅដូចសដើម ។ 
៤-ពាកយខ្ដលអានរបកប សបើពយញ្ជនៈជាតួរបកបរបស់សេសនាះ ជាពយញ្ជនៈ ត ថ ទ ធ , សៅសពល 
សរសសរពីវធិអីាន ពយញ្ជនៈខ្ដលជាតួរបកបរបស់សេសនាះរតូវសរបើពយញ្ជនៈតួ ត ខ្តម៉ង៉ ឧទាហរណ៍  
កត ់ សរសសរវធិីអានជា   [កត]់ , សបថ   សរសសរវធិអីានជា   [សបត]់, បទ  សរសសរវធិីអានជា   [បត]់ ,   
ពុធ   សរសសរវធិីអានជា   [ពុត] អកសរទាងំ៤សនះ សបើវាមិនបានសធវើជាតួរបកបរបស់សេសទ េឺទុកវាឱយ 
េង់រូបសៅដូចសដើម ។ 
៥-ពាកយខ្ដលអានរបកប សបើពយញ្ជនៈជាតួរបកបរបស់សេសនាះ ជាពយញ្ជនៈ ប ផ ព ភ , សៅសពល 
សរសសរពីវធិអីាន ពយញ្ជនៈខ្ដលជាតួរបកបរបស់សេសនាះរតូវសរបើពយញ្ជនៈតួ ប ខ្តម៉ង៉ ឧទាហរណ៍     
ខ្បប សរសសរវធិអីានជា   [ខ្បប] ,  ទិផ   សរសសរវធិអីានជា   [ទិប], សព  សរសសរវធិីអានជា   [សប់] ,   
លាភ   សរសសរវធិអីានជា   [លាប] អកសរទាងំ៤សនះ សបើវាមិនបានសធវើជាតួរបកបរបស់សេសទ េឺទុកវា 
ឱយេង់រូបសៅដូចសដើម ។ 
៦-ពាកយខ្ដលអានរបកប សបើពយញ្ជនៈជាតួរបកបរបស់សេសនាះ ជាពយញ្ជនៈ ម , សៅសពលសរសសរពី 
វធិីអាន ពយញ្ជនៈខ្ដលជាតួរបកបរបស់សេសនាះរតូវសរបើពយញ្ជនៈតួ ម ឬ ំ ំឧទាហរណ៍ កមពុជា សរសសរ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [8 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 វធិីអានជា   [ក័ម ពុ ជា] ,  ចខ្មែត   សរសសរវធិអីានជា   [ច ំខ្អត]។ 
៧-ពាកយខ្ដលអានរបកប សបើពយញ្ជនៈជាតួរបកបរបស់សេសនាះ ជាពយញ្ជនៈ   , សៅសពលសរសសរ 
ពីវធិីអាន ពយញ្ជនៈខ្ដលជាតួរបកបរបស់សេសនាះរតូវសរបើវណណយុតត ិ ំ  ឬ   ឧទាហរណ៍   រពហមៈ  
សរសសរវធីអីានជា   [រពះ ហមៈ] ,  រពាហមណៈ   សរសសរវធិីអានជា   [រពាហ់ ហមៈ ណៈ] អកសរ ហ សនះ 
សបើវាមិនបានសធវើជាតួរបកបរបស់សេសទ េឺទុកវាឱយេង់រូបសៅដូចសដើម ។ 
៨-ពាកយខ្ដលអានរបកប សបើពយញ្ជនៈជាតួរបកបរបស់សេសនាះ ជាពយញ្ជនៈ ំ ំ , សៅសពលសរសសរពី 
វធិីអាន ពយញ្ជនៈខ្ដលជាតួរបកបរបស់សេសនាះរតូវសរបើពយញ្ជនៈតួ ង ឬ ម ឬក៏ ំ ំ ឧទាហរណ៍ ពុទធ ំ
សរសសរវធិអីានជា   [ពុត ធ័ង ឬ ពុត ធ័ម] ,  សរំាម   សរសសរវធិអីានជា   [ស ំរ៉ាម]។ 
៩-សបើពយញ្ជនៈជាតួរបកបរបស់សេសនាះ ជាពយញ្ជនៈ ង ញ ណ ន  យ រ ល វ ស ឡ , សៅសពល 
សរសសរពីវធិអីាន ពយញ្ជនៈខ្ដលជាតួរបកបរបស់សេសនាះ េឺទុកវាឱយេង់រូបសៅដូចសដើម សដាយមិន 
បតូ រសៅជាអកសរណាមួយសទ ។ 
េ- សិកាវណណយុតតិមលះៗននភាសាខ្មមរ ខ្ដលបានយកមកសរបើសរាប់វធិអីានកនុងសសៀវសៅសនះ៖ 
១-សសំយាេសញ្ញដ  (័័ ) 
 សសំយាេសញ្ញដ សនះ (័័ ) សបើវាសៅសលើអកសរណា អកសរសនាះឯងខ្តងខ្តានពយញ្ជនៈសៅខាង 
ចុងវាជាដរាបដូច ជ័យ ភ័យ ទល័ បរស័ិទ របព័នធ ភ័ពវ ញ័រ ជាសដើម ពាកយខាងសលើសនះ ជ, ភ, ទ, ស, 
ព, ភ, ញ ជាអកសរខ្ដលាន (័័ )សៅពីសលើ សហើយខាងចុងអកសរខ្ដលាន (័័ )សៅពីសលើសនាះ សុទធខ្ត 
ានពយញ្ជនៈសៅខាងចុងជាដរាប ដូចានភសតុតាងខាងសលើរសាប់។ វណណយុតតិសនះ (័័ ) សបើវាសៅសលើ 
អកសរណា អកសរសនាះរតូវអានរបកបនឹងអកសរខាងចុង សហើយសសំឡងសសមើនឹង ័  ័់ ាននយ័ថា អាន 
ដូចពយញ្ជនៈខាងសដើមានរសៈ ័  សហើយពយញ្ជនៈខាងចុងានបនតកស់ៅពីសលើដូច ជ័យ អានថា 
[ជាយ់] ,ទល័ អានថា [ទាល់] ,បរស័ិទ អានថា [ប រុ ិសាត]់ ,របព័នធ អានថា [រប ពាន]់ ,ភ័ពវ អានថា 
[ភាប]់ , ញ័រ អានថា [ញារ ់] ។ 
២-យុេលពិនទុ ឬ ចុចពីរ (ំៈ )  
      សបើវាសថិតសៅខាងចុងនន អ ឬខាងចុងននពយញ្ជនៈខ្ដលានរសៈ អ អារស័យសៅជាមួយ សសំឡង 
របស់វណណយុតតិសនះេ ឺអាក់ ឬ អាា ក ់ឧទាហរណ៍ អៈ អានថា [អាក]់,  កៈ អានថា [កាក]់ , ទៈ អានថា 
[ទាក់], យៈ អានថា [យាក]់ ,សៈ អានថា [សាក]់ ជាសដើម ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [9 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

៣-មូសិកទនត ឬ សធមញកណតុ រ ( ំៅ ) 
 សរាប់បខំ្បរសសំឡងពយញ្ជនៈ ៩តួេ ឺង ញ ន ប ម យ រ ល វ ឱយានសសំឡងជា ង៉ ញ៉ ន៉ ប ៉
ម៉ យ៉ រ ៉ ល៉ វ ៉ ; ប៉ុខ្នតសធមញកណតុ រសនះ សបើានរសៈឬនិេគហិតឬក៏សសំយាេសញ្ញដ  (័័) សៅពីសលើ រតូវ 
ផ្លល ស់បតូ រសធមញកណតុ រជាយ៉ាងសនះ(័ុ )រួចយកវាមកដាកខ់ាងសរកាមវញិដូច ងុកិងក៉,់ បុនិស៉៉, បុ័ង, 
ញុាសំញុើ  ។ ដូសចនះរូបដូចរសៈ ( ័ុ ) សៅខាងសរកាម ង ប ញ ននពាកយខាងសលើសនះ ធាតុពិតរបស់វា
េឺមិនខ្មនជារសៈ (័ុ) សទ េឺវណណយុតតិសធមញកណតុ រវាបតូ ររូបសទសតើ ។ 
ឃ-វធិីអានភាសាបាលីរបស់ខ្មមរសៅកនុងសសៀវសៅសនះរតង់វធិអីានពាកយមលះ អនកអានអាចនឹងឆងល់ថា 
សហតុដូចសមតចកអ៏ានឮសសំឡងមុសពីអវខី្ដលមញុធំាល បអ់ាននិងធាល បស់រៀនពីមុនមក ? ការសដាះរសាយ 
ចមងល់សនះានដូចតសៅេ ឺ សដាយសារអនកអានកនុងកាលបចចុបបននសនះ អានពាកយជាពីរខ្បបេអឺានតាម 
សវយ៉ករណ៍១ អានតាមទាល ប់រសួលាតថ់ា១ សហើយវធិីអានទាងំពីរសនះពុទធាមកជនខ្តងខ្តអាន
លាយឡរំចបូករចបល់គាន សដាយមិនដងឹមលួន សហើយភាេសរចើនឲយខ្តអានឬសូធយយ៉ាងសម៉ចរសួលាត ់
ក៏នាគំាន របកានយ់កថារតមឹរតូវ សដាយមនិមវល់សសាះសឡើយអពីំសវយ៉ករណ៍ សរបៀបបីដូចជាភាសា 
សនះ ជាភាសាមួយខ្ដលគាម នសវយ៉ករណ៍ គាម នចាប ់ គាម នកបួនខាន ត ខ្ដលសយើងចងអ់ានឬ សូធយ
យ៉ាងសម៉ចកប៏ានខ្ដរ ប៉ុខ្នតសរឿងខ្ដលពិតរបាកដសនាះមនិដូសចាន ះសឡើយ, ភាសាសនះ ជាភាសាខ្ដល
ានកបួនសវយ៉ករណ៍ជាសគាល,ានចាប,់ជាភាសាខ្ដលានរសបៀបខ្បបខ្ផនចាស់លាស់ ខ្ដល 
មិនអនុញ្ញដ តឲយសយើងសធវើអវតីាមខ្តទសំនើងចិតតឬការនឹកសឃើញរបស់មលួនសនាះសទ។ ចខំ្ណកឯ វធិីអាន 
ភាសាបាលីរបស់ខ្មមរកនុងសសៀវសៅសនះ េឺអនុវតតតាមសវយ៉ករណ៍ សដាយពំុបានអនុវតតតាមទាល ប ់
រសួលាត់ថាសនាះសទ សរពាះសហតុដូសចនះសហើយ សទើបសធវើឲយអនកអានសងឿងឆងល់នូវវធិអីានកនុងសសៀវ 
សៅសនះ ។ សណាើ យចុះ ! សទាះបីជាសសៀវសៅសនះ សរសសរវធិអីានតាមសវយ៉ករណ៍ក៏សដាយ ក៏មញុ រំពះ 
ករុណា/អាតាម ភាព មិនបងខិតបងខឲំយអានឬសូធយតាមសទ េឺទុកឱកាសសនះឲយអនកអានសសរមចចិតត 
សរជើសសរ ើសយកសដាយមលួនឯងចុះ ។ ចខំ្ណកឯ វធិអីានពាកយមលះៗ ននភាសាខ្មមរ េឺយកវចនានុរកម 
ខ្មមររបស់សសមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណាត សជាតញ្ញដ សណា ជាសគាល  ខ្ដលរពះអងគជា “រពះជនក 
ននភាសាបាលីខ្មមរ” ,ចខំ្ណកខាងភាសាខ្មមរវញិ រពះអងគជា “រពះរាជាននអកសរសាស្តសតខ្មមរ”។ 
 
 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [10 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ប្ទ្ស្រភ្ញ្ញ (វ នតតិលកា) 

  

១-សូមថាវ យបងគ ំ រពះស-មពុទធ របសសើរបផុំត កនុងសលា-កា 
ជារេូននមនុសស និងសទ-ពាត  រទង់រតាស់សទសាន  របសៅ-សតវ; 
ចងែុលឲយសដើរ ផលូ វក-ណាត ល ាគ៌ារតកាល អាចក-ាច ត់ 
ទុកខភ័យចនរង ឲយខាច យបាត់ អាចកាត់សងា- រទុកខ-បាន   ។ 
២-សាសាន រពះអងគ សៅសពវ-នថង សតវាននិសសយ័ ពីបូ-រាណ 
របឹងសរៀនរបឹងសាត ប់ សចះចា-ំបាន កាន់តាមលអំាន បានកតី-សុម; 
ឥតានសុមណា សសមើកត-ីសងប់ បញ្ច ប់រតឹមសុម ឃាល តចាក-ទុកខ 
តាងំពីសលាកសនះ តសៅ-មុម កតីសុមនឹងាន        សរពាះធម៌-សងប់។ 
៣-មញុសូំមបងគ ំ សពព ះរពះ-ធម៌ រពះសងឃបវរ ទាងំរេប់-សពវ 
រួមជានរតរតន េួរសគា-រព ជាមលប់រតជាក់ ននសលា-កា; 
រពះរូបរពះធាតុ ននរពះ-ពុទធ វសុិទធតាងអងគ រពះសា-សាត  
សូមេុណនរតរតន ជួយសម-មរា ឲយបានសុខា តសរៀង-សៅ ! 
 

រពះរាជនិពនធននសសមតចរពះមហាសុសមធាធិបតី 
ជ្ួន្ -ណាត្ សជាតញ្ញដ សណា រពះសងឃរាជេណៈមហានិកាយ 

(ដករសងស់ចញពីសសៀវសៅបទសរភញ្ដ របស់បណឌិ តមហា ឈមឹ-សុ៊មន)៍ 
 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [11 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

កាព្យន្ម្ស្ក ាររ្ព្ះៃរ្ត្ប្ ដ្ក្ 

 

 ១-សូមថាវ យបងគបិំដករត័យ វន័ិយរពះសូរតរពះអភិធមម 
 ឱវាទសមពុទធនថលឧតតម ខ្ដលបានសបាះពុមពជាខ្មមរសរសច។ 
 ២-ចនួំនមួយរយដប់ភាេចប់ រេប់សពវឥតមវះបានសសរមច 
 ដូចរពះសមពុទធរទង់បានសសតច មកេង់កនុងកមពុជរដឋ។ 
 ៣-រពះសកយមុនីរទង់ផ្លត ថំា សាសនារពះអងគសនះសទៀងទាត់ 
 ជារពះឱវាទពិតរបាកដ កណំត់របាបីំមឺុនបួនពាន់។ 
 ៤-រពះធមមកខនធជាក់សាន់ខ្សតង មួយៗសនាះឯងជាអរហនត 
 សាម សមពុទធវសុិទធន័ត របាបីំមឺុនបួនពាន់អងគរពះពុទធ។ 
 ៥-សូមេុណរពះពុទធជាសាសាត  របាបីំមឺុនបួនពាន់វសិសសផុត 
 ខ្ដលសយើងជាកមពុជបុរត ឱនអងគលអុំតថាវ យវនាទ ។ 
 ៦-សូមេុណសរបាសរបាណឲយបានសុម និរទុកខនិរភ័យទាងំអស់គាន  
 សពញទាងំរបសទសកមពុជា សូមបានសុខាជានិចចសហាង៕ 
 

សសមតចរពះសងឃរាជ ជ្ួន្ -ណាត្ សជាតញ្ញដ សណា 
រទង់និពនធកាលពីនថងទី ២២ កុមភៈ ព.ស. ២៥១២ រតូវនឹង េ.ស. ១៩៦៩ 

(ដករសង់សចញពីកមពុជសុរយិាពន ទីំ៤១ ខ្ម សមសា ) 

 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [12 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

រត្ន្ត្តយ្ប្ ជា 

ថាវ យសរេឿងសកាា រៈដល់រពះរតនរត័យ 
(ធម៌ នុងវរគកនះដ ស្ ង់កចញពីរិេិបដិបតតិ រប ់រពះឧតតមមុនី អុ៊្ម- ូ៊រ និង កមតចរពះ ងឃរាជ ជួន-ណាត) 

 ឥេម្ហ្   ទ្ ប្ធ្ បាទ្ ស្កាក ាេរហ្   ពុទធំ អភ្ ប្ ជ្យាម្   

មាតាប្ តាទ្ ន្ំ  គ្ ែវ្នាត ាន្ញ្ច  ម្យ្ ហញ្ច   ទ្ ឃ្រត្តំ  អតាថ ាយ្  

ហ្ តាយ្  ស្ ខាយ្ ។ 

 ឥេម្ហ្  ទ្ ប្ធ្ បាទ្ ស្កាក ាេរហ្   ធមមំ អភ្ ប្ ជ្យាម្  

មាតាប្ តាទ្ ន្ំ  គ្ ែវ្នាត ាន្ញ្ច  ម្យ្ ហញ្ច  ទ្ ឃ្រត្តំ  អតាថ ាយ្  

ហ្ តាយ្ ស្ ខាយ្ ។ 

 ឥេម្ហ្   ទ្ ប្ធ្ បាទ្ ស្កាក ាេរហ្   សងឃ ំ អភ្ ប្ ជ្យាម្  

មាតាប្ តាទ្ ន្ំ គ្ ែវ្នាត ាន្ញ្ច   ម្យ្ ហញ្ច   ទ្ ឃ្រត្តំ អតាថ ាយ្ 

ហ្ តាយ្ ស្ ខាយ្ ។ 

 ខ្របថាៈ មញុ រំពះករុណា សូមបូជាចសំពាះនូវរពះពុទធ រពះធម៌ រពះ 
សងឃជាាច ស់ សដាយសរេឿងសកាា រៈទាងំឡាយ ានសទៀននិងធូបជា 
សដើមសនះ សដើមបសីសចកតីចសរមើន សដើមបជីារបសយាជន៍ សដើមបសីសចកតីសុម 
ដល់អនកដ៏ានេុណទាងំឡាយ ានាតាបិតាជាសដើមផង ដល់មញុ រំពះ 
ករុណាផង អស់កាលជាអខ្ងវងសៅសហាង ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [13 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ព្ ទ្ធរត្ន្ប្បណាម្ 

ថាវ យបងគរំពះពុទធរតនៈ 
ន្េមា ត្ស្ស ភ្គ្វ្េតា អរហ្េតា ស្មាម ាស្ម្ពទុ្ធស្ស ។ 

 ខ្របថាៈ រកីិរយិានមសាា រថាវ យបងគនំនមញុ រំពះករុណា ចូរានដល់  
រពះដ៏ានរពះភាេអងគសនាះ  រពះអងគជារពះអរហនតដ៏របសសើរ រទង ់
រតាស់ដឹងនូវសញយយធម៌ទាងំពួងសដាយរបនពចសំពាះរពះអងគ ឥតាន 
រេួអាចារយណារបសៅរពះអងគសឡើយ ។ 

 ូធយភាសាបាលី ៣ ចប់  រមាយដត ១ ចប់ ៏បាន 
 

េយា ស្ន្ន ស្ េនាន ា  វ្រេពាធ្ ម្ េល្ 

មារំ ស្េស្ន្ំ ម្ហ្ត្ឹ  វ្ ជេជ្េយ្ោ 

ស្េមាព ាធ្ មាគ្ច្ឆ  អន្ន្តញាេណា 

េោក្ ត្តេមា តំ្ ប្ន្មាម្  ព្ ទ្ធំ ។ 
 ខ្របថាៈ រពះសាម សមពុទធអងគឯណា រទង់េង់ចសរមើននូវរពះអានា- 
បានសសតិកមមដាឋ ន សលើរតនបលល័ងាសរកាមមលប់សពាធិរពឹកសដ៏របសសើរ បាន  
ផ្លច ញ់នូវារាធិរាជ  រពមទាងំសសនាដ៏សរចើន សហើយរទង់រតាស់ដឹងនូវ- 
សាម សសាព ធិញាណ  ានរបាជាញ រកទីបផុំតគាម ន រពះអងគរបសសើរជាង 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [14 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

សតវសលាក មញុ រំពះករុណា សូមរកាបថាវ យបងគនូំវរពះសាម សមពុទធអងគ 
សនាះ សដាយសគារព ។ 

(រកាបថាវ យបងគំមតង) 
 

េយ្  ច្  ព្ ទ្ធ ា  អត្ តា  ច្  េយ្  ច្  ព្ ទ្ធ ា  អនាគ្តា 

ប្ច្ចបុ្បនាន ា  ច្  េយ្  ព្ ទ្ធ ា     អហ្ំ វ្នាទ ាម្   ស្ព្វទ្ ។ 

 ខ្របថាៈ  រពះសាម សមពុទធទាងំឡាយអងគឯណា  ខ្ដលបានរតាស់ 
ជារពះពុទធនិពាវ នកនលងសៅសហើយកតី  រពះសាម សមពុទធទាងំឡាយអងគឯ 
ណា ខ្ដលនឹងបានរតាស់ជារពះពុទធកនុងកាលខាងមុមកតី  រពះសាម -
សមពុទធទាងំឡាយអងគឯណា ខ្ដលបានរតាស់ជារពះពុទធកនុងភរទកលប 
សនះកតី មញុ រំពះករុណាសូមរកាបថាវ យបងគនូំវរពះសាម សមពុទធទាងំឡាយ 
សនាះ   រេប់កាលទាងំពួង ។ 

(រកាបថាវ យបងគំមតង) 
 

រចួកេើយរបបីតំ្មងចិតតរឭ ដល់ពុទធរុណទំាង ១០ រពះនាម 
 កោយបកង្ហអ នកាយវាចាថាៈ 
     ឥត្ ប្   េស្  ភ្គ្វា  អរហ្ំ  ស្មាម ាស្ម្ពេុទ្ធ ា   វ្ ជជាជ ាច្រែស្- 

ម្បេនាន ា ស្ គ្េតា  េោក្វ្ជទ្  អន្ ត្តេោ  ប្ រ ជស្ទ្ម្មស្រថ្  ស្តាថ ា  
េទ្វ្ម្ន្ ស្ាន្ំ  ព្ េទ្ធ ា  ភ្គ្វាត្  ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [15 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ខ្របថាៈ  ឥត្ ប្  េស្  ភ្គ្វា  អរហ្ំ   រពះដ៏ានរពះភាេអងគ 
សនាះ  រទង់រពះនាមថា   អរហំ សរពាះរពះអងគពង យចាកសឹកសរតូវ  
សពាលេឺកិសលស  រពមទាងំវាសនា េឺកាយបសយាេនិងវចីបសយាេ, 
 ស្មាម ាស្ម្ពេុទ្ធ ា រទង់រពះនាមថា សាម សមពុ សទាធ   សរពាះរពះអងគ 
រតាស់ដឹងនូវសញយយធម៌ទាងំពួងសដាយរបនពចសំពាះរពះអងគ  ឥតាន 
រេូអាចារយណារបសៅរពះអងគសឡើយ, 
  វ្ ជជាជ ាច្រែស្ម្បេនាន ា   រទង់រពះនាមថា  វជិាជ ចរណសមបសនាន   
សរពាះរពះអងគបរបូិណ៌សដាយវជិាជ  ៣ និងវជិាជ  ៨ និងចរណៈ ១៥,  
 ស្ គ្េតា  រទង់រពះនាមថា  សុេសតា  សរពាះរពះអងគាន        
ដសំណើ រលែយាងសៅកាន់សុនទរសាថ ន    េឺអមតមហានិពាវ ន, 
 េោក្វ្ជទ្    រទង់រពះនាមថា  សលាកវទូិ  សរពាះរពះអងគរជាប 
ចាស់នូវនរតសលាក, 
 អន្ ត្តេោ  រទង់រពះនាមថា  អនុតតសរា  សរពាះរពះអងគរបសសើរ 
សដាយសីលាទិេុណ  រកបុេគលណាមួយសសមើគាម ន, 
 ប្ រ ជស្ទ្ម្មស្រថ្    រទង់រពះនាមថា  បុរសិទមមសារថិ  សរពាះ 
រពះអងគជាអនកទូនាម ននូវបុរសខ្ដលានឧបនិសសយ័េួរនឹងទូនាម នបាន, 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [16 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ស្តាថ ា េទ្វ្ម្ន្ ស្ាន្ំ  រទង់រពះនាមថា សតាថ   សទវមនុសានំ  
សរពាះរពះអងគជាសាសាត ចារយននសទវតា  និងមនុសសទាងំឡាយ, 
 ព្ េទ្ធ ា  រទង់រពះនាមថា ពុសទាធ   សរពាះរពះអងគរតាស់ដឹងនូវចតុ-
រារយិសចច  សហើយញុាងំអនកដនទឱយរតាស់ដឹងផង, 
 ភ្គ្វា  រទង់រពះនាមថា  ភេវា  សរពាះរពះអងគានដសំណើ រសៅ  
កាន់នរតភពខាជ ក់សចាលសហើយេឺថារពះអងគមិនរតលប់សកើតសទៀតសឡើយ។ 
  

រឭ ដល់ពុទធរុណរចួកេើយ  របបីរបកា កបតជាញ ខ្លួនកោយោ យ ចចៈថាៈ 
ន្ត្ថ  េម្ ស្រែំ  អញ្ញំ   ព្ េទ្ធ ា  េម្  ស្រែំ វ្រំ 

ឯេត្ន្  ស្ច្ចវ្េជ្ជន្  េោត្   េម្  ជ្យ្ម្ង្គល្ំ ។ 

 ខ្របថាៈ  ន្ត្ថ   េម្  ស្រែំ អញ្ញំ  វតថុដនទជាទីពឹងទីរឭកននមញុ  ំ
រពះករុណាមិនានសឡើយ, 
 ព្ េទ្ធ ា  េម្  ស្រែំ  វ្រំ   ានខ្តរពះពុទធជាាច ស់ជាទីពឹងទី  
រឭកដ៏របសសើររបស់មញុ រំពះករុណា, 

ឯេត្ន្  ស្ច្ចវ្េជ្ជន្   េោត្    េម្  ជ្យ្ម្ង្គល្ំ      សូមសិរ ី  
សួសតីជយមងគល ចូរានដល់មញុ រំពះករុណា   សដាយកិរយិាសពាលនូវ 
ពាកយសចចៈសនះ  ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [17 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

កបតជាញ ដូកចនះកេើយ  របបី ូធយ ូមខ្មាកទា នឹងរពះពុទធជាមាច  ់ថាៈ 
ឧត្តម្េង្គន្           វ្េន្ទហ្ំ          បាទ្ប្ំស្ ំ         វ្រុត្តម្ំ 

ព្ េទ្ធ  េយា  ខ្ល្ េតា  េទ្េស្  ព្ េទ្ធ ា  ខ្ម្ត្   តំ្  ម្ម្ំ។ 

    ខ្របថាៈឧត្តម្េង្គន្ វ្េន្ទហ្ំ បាទ្ប្ំស្ ំ វ្រុត្តម្ំ  មញុ រំពះករុណា 
សូមថាវ យបងគនូំវលែងធូលីរពះបាទននរពះសាម សមពុទធដ៏របសសើរមពង់មពស់  
សដាយអវយវៈដ៏ឧតតមេឺតបូង, 
 ព្ េទ្ធ   េយា   ខ្ល្ េតា   េទ្េស្    សទាសឯណាខ្ដលមញុ រំពះ  
ករុណាសធវើឱយភាល ងំភាល ត់សហើយកនុងរពះពុទធជាាច ស់, 
 ព្ េទ្ធ ា  ខ្ម្ត្   តំ្ ម្ម្ំ  សូមរពះពុទធជាាច ស់អត់នូវសទាសសនាះ 
ដល់មញុ រំពះករុណា  ។ 

(រកាបថាវ យបងគំមតង) 
វិធីអានពាកយភាសាបាលទីំព័រទី ៥ ដល ់១២ 

-អតាថ យ [អ័្ត ថា យ៉ៈ ] 
-អតីតា [អ្ៈ តី ត្ម ] 
-អននតញាទោ [អ្ៈ ន័ន តៈ ញា កណា ] 
-អនាគតា [អ្ៈ នា រៈ ត្ម ] 
-អនុតតទោ [អ្ៈ នុត តៈ ករ៉ា ] 
-អភិបូជយាមិ [អ្ៈ ភិ បូ៉ ជៈោ មិ ] 
-អរ ទតា [អ្ៈ រៈ េៈ កត្ម ] 
-អរ  ំ [អ្ៈ រៈ េ័ង ] 
-អ  ំ [អ្ៈ េ័ង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [18 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ឥតិបិ [អិុ្ តិ បិុ ] 
-ឥទម  ិ [អិុ្ កម េិ ] 
-ឧតតមទងេន [អុ៊្ត តៈ ម័ុង ករ នៈ ] 
-ឯទតន [កអ្ កត ន៉ៈ] 
-ខមត ុ [ខ្ៈ ម៉ៈ តុ ] 
-ខលទិតា [ខ្ៈ លិុ កត្ម] 
-គុណវនាត នញ្ច  [រុ ណៈ វន័ ត្ម ន៉ាញ់ ចៈ ] 
-ច [ចៈ ] 
-ជយមងេល ំ [ជៈ យៈ ម័ង រៈ ល័ង ] 
-តសស [ត័   ៈ ]  
-តំ [ត័ង] 
-ទីឃរតតំ [ទី  ៈ រត័ ត័ង ] 
-ទីបធូបាទិសកាា ទរ  ិ [ទី ប៉ៈ ធូ ប៉ា ទិ  ័  កា ករ ៉េិ ] 
-ទទវមនុសាន ំ [កទ វៈ មៈ នុ  សា ន័ុង ] 
-ទោទសា [កទា កសា ] 
-នតថិ [ន័ត ថិ ] 
-នទមា [នៈ កមា ] 
-ធមមំ [ធ័ម ម័ង ] 
-បចចុបបនាន  [ប័ុច ចុប ប័ុន ន៉ា ] 
-បនមាមិ [ប៉ៈ ន៉ៈ ម៉ា មិុ ] 
-បាទបំសុ ំ [ប៉ា ទៈ ប័ុង  ុង ] 
-បុរសិទមមសារថ ិ [បុ៉ រុ ិ ៈ ទ័ម មៈ សា រៈ៉ ថិ ] 
-ពុទធំ [ពុត ធ័ង  ] 
-ពុោធ  [ពុត ធ្ល  ] 
-ពុទទធ [ពុត កធ ] 
-ពុទោធ  [ពុត កធ្ល ] 
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-ភគវទតា [ភៈ រៈ វៈ កត្ម ] 
-ភគវា [ភៈ រៈ វា  ] 
-ភគវាត ិ [ភៈ រៈ វា តិ ] 
-មមំ [មៈ ម័ង ] 
-មយហញ្ច  [ម័យ ោា ញ់ ចៈ  អានជា ំក ង អា] 
-ម តឹ [មៈ េៈ តិង ] 
-មាតាបិតាទីនំ [មា ត្ម បិុ ត្ម ទី ន័ង] 
-មារ ំ [មា រង័ ] 
-ទម [កម] 
-ទយ [កយ ] 
-ទយា [កោ] 
-ទោកវិទូ [កោ  ៈ វ ិទូ ] 
-ទោកតុតទមា [កោ  ុត តៈ កម៉ា ] 
-វនាទ មិ [វន័ ទា មិ] 
-វទនទ  ំ [វន័ កទ េ័ង] 
-វរ ំ [វៈ រង័ ] 
-វរតុតមំ [វៈ រតុ តៈ ម័ុង] 
-វិជ្ជជ ចរណសមបទនាន  [វចិ ជា ចៈ រៈ៉ ណៈ  ័ម ប័ុន កន៉ា] 
-វិទជទយោ [វ ិកជយ កោ ] 
-សងឃ ំ [ ័ង  ័ង ] 
-សចចវទជជន [ ័ច ចៈ វច័ កជ នៈ] 
-សតាថ  [ ័ត ថា] 
-សននិសទិនាន  [ ័ន និុ  ិន កន៉ា ] 
-សពវោ [ ័ប ពៈ ទា ] 
-សទមាព ធិមាគចឆិ [ ័ម កោ ធិ មា រ័ច ឆិ ] 
-សមាម សមពុទធសស [ ័ម ម៉ា  ័ម ពុត ធ័   ៈ ] 
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តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-សម្មម សមពុទធោ  [ ័ម ម៉ា  ័ម ពុត កធ្ល ] 
-សរណំ [ ៈ រៈ៉ ណ័ង] 
-សទសនំ [ ៈ ក  ន័ុង ] 
-សខុាយ [ ុ ខា យ៉ៈ ] 
-សគុទតា [ ុ រៈ កត្ម] 
-ទោ [កសា ] 
- តិាយ [េិ ត្ម យ៉ៈ ] 
-ទោតុ [កហា តុ] 

វិធីអានពាកយភាសាកខមរទំព័រទី៥ ដល ់១២ 
-អមតមោនិពាវ ន [អ្ៈ ម៉ៈ តៈ មៈ ហា និប ោន] 
-អរ នត [អ្ៈ រៈ៉ េន់ ] 
-អានាបានសសតិកមមដ្ឋា ន [អា ន៉ា ប៉ា ន័ុ   ៈ តិ កំា ម័ុត ឋាន ] 
-ឱវាទសមពុទធ [កអា វ៉ាត  ័ម ពុត] 
-កមពុជបុរត [ ័ម ពុ ជៈ បុត] 
-កមពុជរដា [ ័ម ពុ ជៈ រដ័] 
-ករោុ [ ៈ រ ុណា ] 
-កាយបទយាគ [កា យ៉ៈ ប៉ៈ កោ  ] 
-កិទលស [ ិ ដល៉  ] 
-ទេមរា [កខ្ ម៉ៈ រ៉ា] 
-ចតុោរយិសចច [ចៈ តុ រ៉ា រុ ិយៈ  ័ច ] 
-ជយមងេល [ជៈ យៈ ម័ង រល់ ឬ ជៈ យៈ មង់ រល់ ]  
-ទញយយធម៌ [ទញ យៈ ធ័រ ] 
-ត្រៃបិដក [ទរត បិ ដ ់] 
-ទ ព្តា  [កទប ោត  សជើង ដ] 
-ទ ោា  [កទ  សាន ] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [21 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ធមមកខន្ោ [ធ័ម ម័  ខ័្ន] 
-ធាៃ ុ [ធ្លត] 
-នមសាា រ [នៈ ម័ុ  សាេ  ] 
-ន្ិរ កុខន្ិរភយ័ [និ រៈ ទុ  និ រៈ ទភ] 
-ប សរភញ្ញ  [បត់  ៈ រៈ៉ ភ័ញ] 
-បិដករៃយ័ [បិ ដ ់ ទរត] 
-របទយាជន៍ [រប កោ៉ច ] 
-ភរទកលប [ភ័ត រទៈ  ័ល] 
-ម្មគ៌ា  [មារ គ្ន]  
-រតនបលលង័ា [រៈ តៈ ន៉ៈ ប័ុល ល័ុង ] 
-វចីបទយាគ [វៈ ចី ប៉ៈ កោ ] 
-វិសទុធ័នត [វ ិ ុត ធ័ន] 
-សកាា រៈ [ ័  កា រៈ៉ ] 
-សកយមុន ី [ ័   យៈ មុ នី] 
-សងឃបវរ [ ង់ ប វ]៉ 
-សងារទុកខ [ ង់ សា រៈ៉ ទុ ] 
-សតវទោក [ ័ត តវៈ កោ  ] 
-សមាម សមពុទធ [ ័ម ម៉ា  ័ម ពុត] 
-សមាម សទមាព ធិញាណ [ ័ម ម៉ា  ័ម កោ ធិ ញាណ ] 
-សាសាត  [សា សាត  សជើង ដ] 
-សនុទរសាថ ន [ ុន ទៈ រ ័ សាថ ន]  
-ទសចកតី    [សាច់  តី  សជើង ដ] 
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ធ្ម្មរត្ន្ប្បណាម្ 

ថាវ យបងគរំពះធមមរតនៈ 
(ធម៌ នុងវរគកនះដ ស្ ង់កចញពីរិេិបដិបតតិ រប ់រពះឧតតមមុនី អុ៊្ម- ូ៊រ និង កមតចរពះ ងឃរាជ ជួន-ណាត) 

អដ្ឋង្គ ការ ជយ្ប្េោ           ជ្នាន្ំ  

េមាក្ខប្បេវ្ស្យ្ ឧជ្   ច្  ម្េ គ្ ា 

ធ្េមាម ា  អយ្ំ ស្ន្ត ក្េោ  ប្ែ េតា 

ន្ យ្ោន្ េកា  តំ្ ប្ន្មាម្  ធ្ម្មំ  ។ 

 ខ្របថាៈ    រពះសទធមមឯណា  ជាធម៌របកបសដាយអងគ   ៨  របការ 
ជាេនលងដសំណើ រននរពះអរយិបុេគលជាាច ស់     ជាផលូវដ៏រតង់កនុងកិរយិា  
ញុាងំជនខ្ដលរបាថាន នូវរពះនិពាវ នឱយចូលសៅកាន់រពះនិពាវ នបាន  រពះ 
ធម៌សនះជាធម៌សធវើឱយរតជាក់រាង ប់បង់នូវសភលើងទុកខសភលើងកិសលស   ជាធម៌ 
ដ៏ឧតតម ជាេុណញុាងំសតវឱយសចញចាកសងារទុកខ មញុ រំពះករុណាសូម 
រកាបថាវ យបងគនូំវរពះសទធមមសនាះ សដាយសគារព ។ 

(រកាបថាវ យបងគំមតង) 
 

 េយ្   ច្  ធ្មាម ា  អត្ តា  ច្  េយ្   ច្   ធ្មាម ា  អនាគ្តា 

 ប្ច្ចបុ្បនាន ា  ច្  េយ្  ធ្មាម ា    អហ្ំ   វ្នាទ ាម្    ស្ព្វទ្  ។ 

 ខ្របថាៈ  រពះធម៌ទាងំឡាយឯណា  ខ្ដលជាធម៌របស់រពះសាម - 
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តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

សមពុទធខ្ដលនិពាវ នកនលងសៅសហើយកតី  រពះធម៌ទាងំឡាយឯណា  ខ្ដល 
ជាធម៌របស់រពះសាម សមពុទធនឹងានមកកនុងកាលខាងមុមកតី  រពះធម៌ 
ទាងំឡាយឯណា  ខ្ដលជាធម៌របស់រពះសាម សមពុទធរទង់របតិសាឋ ន 
ទុកកនុងកាលសពវនថងសនះកតី  មញុ រំពះករុណា សូមរកាបថាវ យបងគនូំវរពះ 
ធម៌ទាងំឡាយសនាះ  រេប់កាលទាងំពួង  ។ 
 

រចួកេើយ  របបីតំ្មងចិតតរឭ ដល់ធមមរុណកោយបកង្ហអ នកាយវាចាថាៈ 
ស្វ ាកាខ ាេតា    ភ្គ្វ្តា    ធ្េមាម ា    ស្ន្ទ ដ្ឋ េកា    អកាល្ េកា 

ឯហ្ ប្ស្ស េកា  ឱប្ន្យ្ េកា  ប្ច្ចត្តំ  េវ្ទ្ ត្េពាវ ា   វ្ ជញ្ញហហ្ ត្  ។ 

 ខ្របថាៈ   ស្វ ាកាខ ាេតា  ភ្គ្វ្តា  ធ្េមាម ា   រពះបរយិតតិធម៌  
េឺរពះនរតបិដក ជាធម៌េឺរពះដ៏ានរពះភាេ រទង់រតាស់សខ្មតងសហើយ  
សដាយលែ  ( ធ្េមាម ា  រពះនពវសលាកុតតរធម៌ាន ៩ របការ េឺមេគ៤  
ផល៤   និពាវ ន១  ), 
 ស្ន្ទ ដ្ឋ េកា   ជាធម៌េឺរពះអរយិបុេគលទាងំពួងដឹងពិតសឃើញ 
ពិតសដាយបចចសវកខណញ្ញដ ណ េឺថានឹងបានដឹងសដាយសាត ប់ សដាយសជឿ 
បុេគលដនទសនាះៗក៏សទ  េឺសឃើញចាស់សដាយមលួនឯង, 
 អកាល្ េកា    ជាធម៌ឱយនូវផលមិនរង់ចាកំាល  េឺថាកាលសបើ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [24 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 រពះអរយិមេគសកើតសឡើងសហើយ   រពះអរយិផលក៏សកើតកនុងលដំាប់គាន  
មិនបានយឺតយូរសឡើយ, 
 ឯហ្ ប្ស្ស េកា    ជាធម៌េួរដល់ឯហិបសសវធិី   េឺថាសបើរពះ - 
អរយិបុេគលខ្ដលបានសសរមចមេគផលសហើយ ក៏េួរនឹងសៅបុេគលដនទ 
ឱយចូលមកសមើលបាន, 
 ឱប្ន្យ្ េកា ជាធម៌េឺរពះអរយិបុេគលេបបបីសងាែ នចូលមកទុក 
កនុងមលួន   សដាយអណំាចននភាវនា, 
 ប្ច្ចត្តំ   េវ្ទ្ ត្េពាវ ា   វ្ ជញ្ញហហ្   ជាធម៌េឺអនករបាជញទាងំឡាយាន 
ឧេឃដតិញ្ដូ បុេគលជាសដើម េបបដីឹង េបបសីឃើញចាស់កនុងចិតតននមលួន ។ 
 

រឭ ដល់រពះធមមរុណដូកចនះរចួកេើយ 
របបីរបកា កបតជាញ ខ្លួន  កោយោ យ ចចៈថាៈ 

ន្ត្ថ   េម្  ស្រែំ  អញ្ញំ  ធ្េមាម ា  េម្  ស្រែំ  វ្រំ  

ឯេត្ន្  ស្ច្ចវ្េជ្ជន្   េោត្   េម្   ជ្យ្ម្ង្គល្ំ ។ 

 ខ្របថាៈ ន្ត្ថ   េម្  ស្រែំ  អញ្ញំ   វតថុដនទជាទីពឹងទីរឭកននមញុ  ំ
រពះករុណាមិនានសឡើយ, 
 ធ្េមាម ា េម្  ស្រែំ  វ្រំ   ានខ្តរពះធម៌ជាាច ស់  ជាទីពឹងទី 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [25 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

រឭកដ៏របសសើររបស់មញុ រំពះករុណា, 
 ឯេត្ន្  ស្ច្ចវ្េជ្ជន្    េោត្   េម្  ជ្យ្ម្ង្គល្ំ   សូមសិរ ី
សួសតីជយមងគលចូរានដល់មញុ រំពះករុណា សដាយកិរយិាសពាលនូវ  
ពាកយសចចៈសនះ ។ 

កបតជាញ ខ្លួនដូកចនះរចួកេើយរបប ូីធយ ូមខ្មាកទា នឹងរពះធម៌ជាមាច  ់ថាៈ 
ឧត្តម្េង្គន្         វ្េន្ទហ្ំ          ធ្ម្មញ្ច        ទ្ វ្ ជធ្ំ       វ្រំ 

ធ្េម្ម  េយា   ខ្ល្ េតា េទ្េស្  ធ្េមាម ា  ខ្ម្ត្   តំ្ ម្ម្ំ ។ 

 ខ្របថាៈ   ឧត្តម្េង្គន្   វ្េន្ទហ្ំ   ធ្ម្មញ្ច     ទ្ វ្ ជធ្ំ  វ្រំ   

មញុ រំពះករុណា សូមថាវ យបងគនូំវរពះធម៌ដ៏របសសើរានពីររបការ  េរឺពះ 
បរយិតតិធម៌និងរពះនពវសលាកុតតរធម៌  សដាយអវយវៈដ៏ឧតតមេឺតបូង, 
 ធ្េម្ម  េយា  ខ្ល្ េតា េទ្េស្    សទាសឯណាខ្ដលមញុ រំពះ 
ករុណាសធវើឱយភាល ងំភាល ត់សហើយកនុងរពះធម៌ជាាច ស់, 
      ធ្េមាម ា ខ្ម្ត្  តំ្ ម្ម្ំ  សូមរពះធម៌ជាាច ស់អត់នូវសទាសសនាះ  

ដល់មញុ រំពះករុណា ។  
 (រកាបថាវ យបងគំមតង) 

វិធីអានពាកយភាសាបាលទីំព័រទី១៧ ដល ់២០ 
-អកាលទិកា [អ្ៈ កា លិុ កកា] 
-អញ្ដ  ំ [អ័្ញ ញ័ង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [26 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-អដាងេិការយិបទថា [អ័្ដ ឋ័ង រិ កា រ ិយៈ ប៉ៈ កថា ] 
-អតីតា [អ្ៈ តី ត្ម] 
-អនាគតា [អ្ៈ នា រៈ ត្ម] 
-អយ ំ [អ្ៈ យ័ង ] 
-អ  ំ [អ្ៈ េ័ង]  
-ឧជូ [អុ៊្ ជូ ] 
-ឧតតមទងេន [អុ៊្ត តៈ ម័ុង ករ នៈ ] 
-ឯទតន [ កអ្ កត ន៉ៈ] 
-ឯ បិសសទិកា [កអ្ េិ ប័ុ   ិ កកា] 
-ឱបនយទិកា [កអា ប៉ៈ ន៉ៈ យិុ កកា] 
-ខមត ុ [ខ្ៈ ម៉ៈ តុ] 
-ខលទិតា [ខ្ៈ លិុ កត្ម] 
-ច [ចៈ] 
-ជនានំ [ជៈ នា ន័ង ] 
-ជយមងេល ំ [ជៈ យៈ ម័ង រៈ ល័ង] 
-តំ [ត័ង ] 
-ទុវិធំ [ទុ វ ិធ័ង] 
-ទោទសា [កទា កសា ] 
-ធមមំ [ធ័ម ម័ង ] 
-ធមមញ្ច  [ធ័ម ម័ញ ចៈ] 
-ធមាម  [ធ័ម មា] 
-ធទមម [ធ័ម កម] 
-ធទមាម  [ធ័ម កមា] 
-នតថិ [ន័ត ថិ ] 
-និយោនិទកា [និយ ោ និ កកា] 
-បចចតតំ [ប័ុច ច័ត ត័ង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [27 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-បចចុបបនាន  [ប័ុច ចុប ប័ុន ន៉ា] 
-បណីទតា [ប៉ៈ ណី កត្ម ] 
-បនមាមិ [ប៉ៈ ន៉ៈ ម៉ា មិុ ] 
-ភគវតា [ភៈ រៈ វៈ ត្ម] 
-មទគេ  [ម័  កគ្ន] 
-មមំ [មៈ ម័ង] 
-ទម [កម ] 
-ទមាកខបបទវសាយ [កមា  ខ័្ប ប៉ៈ កវ ៉សា យ៉ៈ] 
-ទយ [កយ ]  
-ទយា [កោ] 
-វនាទ មិ [វន័ ទា មិ ] 
-វទនទ  ំ [វន័ កត េ័ង] 
-វរ ំ [វៈ រង័] 
-វិញ្ដូ តី ិ [វញិ ញូ េី តិ] 
-ទវទិតទពាវ  [កវ ទិ ត័ប កោ ] 
-សចចវទជជន [ ័ច ចៈ វច័ កជ នៈ] 
-សនតិកទោ [ ័ន តិ  ៈ ករ៉ា ] 
-សនទិដាិទកា [ ័ន ទិដ ឋិ កកា] 
-សពវោ [ ័ប ពៈ ទា ] 
-សរណំ [ ៈ រៈ៉ ណ័ង] 
-សាវ កាខ ទតា [សាវ  ់ ខា កត្ម ] 
-ទោតុ [កហា តុ ] 

វិធីអានពាកយភាសាកខមរទំព័រទី១៧ ដល ់២០ 
-អរយិបុគេល [អ្ៈ រុ ិយ៉ៈ បុ  រល់] 
-អរយិមគេ [អ្ៈ រុ ិយ៉ៈ ម័ ] 
-ឧគឃដិតញ្ដូបុគេល [អុ៊្   ៈ ដិ ត័ញ ញូ បុ  រល់] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [28 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ត្រតបិដក [ទរត បិ ដ ់] 
-នពវទោកតុតរធម ៌ [នប់ ពៈ កោ  ុត តៈ រៈ៉ ធ័រ] 
-បចចទវកខណញ្ញដ ណ [ប័ុច ចៈ កវ ៉ ខ្ៈ ណ័ញ ញាណ]  
-បរយិតតិធម៌ [ប៉ៈ រុ ិយ័ុត តិ ធ័រ] 
-របតិសាា ន [រប ដឹ  សាឋ ន ]  
-សងារទុកខ [ ង់ សា រៈ៉ ទុ ] 
-សទធមម [ ័ត ធ័ម ] 
-សរិសីសួតជីយមងេល [ ិ រុ ី ួ   តី ជៈ យៈ មង់ រល់] 

ស្ង្ឃរត្ន្ប្បណាម្ 

ថាវ យបងគរំពះសងឃរតនៈ 
(ធម៌ នុងវរគកនះដ ស្ ង់កចញពីរិេិបដិបតតិ រប ់រពះឧតតមមុនី អុ៊្ម- ូ៊រ និង កមតចរពះ ងឃរាជ ជួន-ណាត) 

ស្េង្ោ   វ្ ជស្ េទ្ធ ា វ្រទ្ក្ខ  េែេយ្ោ 

ស្ន្ត ន្ទន្ទ េយា   ស្ព្វម្ល្ប្បហ្ េនា 

គ្ េែហ្ េន្េក្ហ្    ស្ម្ ទ្ធ ប្េតាត ា 

  អនាស្េវា  តំ្   ប្ន្មាម្   ស្ង្ឃំ ។ 

 ខ្របថាៈ  រពះអរយិសងឃឯណាដ៏បរសុិទធវសិសស  ជាទកខិសណយយ  
បុេគលដ៏របសសើរ  ានឥស្តនទីយរាង ប់សហើយ  ានមនទិលេឺរាគាទិកាិសល-
សទាងំពួងបនាត់បង់សហើយ   ជារពះសងឃដល់សហើយនូវកិរយិាស-
សរមចសដាយេុណទាងំឡាយដ៏សរចើន  ជារពះសងឃានអាសវធម៌មិន 
ាន  េឺថាជារពះមីណារសព មញុ រំពះករុណា  សូមរកាបថាវ យបងគនូំវ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [29 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

រពះអរយិសងឃសនាះ សដាយសគារព  ។ 
 (  រកាបថាវ យបងគំមតង ) 

 

េយ្ ច្ ស្ង្ោ  អត្ តា  ច្ េយ្ ច្  ស្ង្ោ  អនាគ្តា 

ប្ច្ចបុ្បនាន ា   ច្  េយ្ ស្ង្ោ  អហ្ំ  វ្នាទ ាម្   ស្ព្វទ្ ។ 

 ខ្របថាៈ  រពះសងឃទាងំឡាយឯណា  ខ្ដលជារពះសងឃបាន  
សសរមចមេគនិងផលកនលងសៅសហើយកតី  រពះសងឃទាងំឡាយឯណា  
ខ្ដលជារពះសងឃនឹងបានសសរមចមេគនិងផលកនុងកាលខាងមុមកតី 
រពះសងឃទាងំឡាយឯណា ខ្ដលជារពះសងឃបានសសរមចមេគនិង  
ផល កនុងកាលជាបចចុបបននសនះកតី  មញុ រំពះករុណាសូមរកាបថាវ យបងគនូំវ 
រពះសងឃទាងំឡាយសនាះ  រេប់កាលទាងំពួង  ។ 

( រកាបថាវ យបងគំមតង) 
  

រចួកេើយរបបីតំ្មងចិតតរឭ ដល់ ងឃរុណកោយបកង្ហអ នកាយវាចាថាៈ 
ស្ ប្ដ្ ប្េនាន ា     ភ្គ្វ្េតា    ស្វ្ក្ស្េង្ោ   

ឧជ្ ប្ដ្ ប្េនាន ា    ភ្គ្វ្េតា    ស្វ្ក្ស្េង្ោ 

ញាយ្ប្ដ្ ប្េនាន ា  ភ្គ្វ្េតា  ស្វ្ក្ស្េង្ោ 

ស្ម្ ច្ ប្ដ្ ប្េនាន ា  ភ្គ្វ្េតា  ស្វ្ក្ស្េង្ោ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [30 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

យ្ទ្ ទ្ំ ច្តាត ារ ជ  ប្ រ ជស្យ្ ្ន្   អដ្ឋ ប្ រ ជស្ប្ គ្គោ  ឯស្  ភ្គ្- 

វ្េតា  ស្វ្ក្ស្េង្ោ អាហ្ េន្េយ្ោ  បាហ្ េន្េយ្ោ  ទ្ក្ខ  - 

េែេយ្ោ អញ្ជ ល្ ក្រែ េយា   អន្ ត្តរំ  ប្ ញ្ញេក្ខត្តំ  េោក្-

ស្ាត្  ។ 

 ខ្របថាៈ   ស្ ប្ដ្ ប្េនាន ា   ភ្គ្វ្េតា   ស្វ្ក្ស្េង្ោ     រពះ  
សងឃជាសាវក័ននរពះដ៏ានរពះភាេ  សលាករបតិបតតិសហើយសដាយរប- 
នព េឺរបតិបតតិតាមេនលងរពះនពវសលាកុតតរធម៌, 

ឧជ្ ប្ដ្ ប្េនាន ា   ភ្គ្វ្េតា   ស្វ្ក្ស្េង្ោ    រពះសងឃជា 
សាវក័ននរពះដ៏ានរពះភាេ សលាករបតិបតតិសដាយរតង់ េឺរបតិបតតិជា  
មជឈមិបបដិបទា, 

ញាយ្ប្ដ្ ប្េនាន ា  ភ្គ្វ្េតា   ស្វ្ក្ស្េង្ោ  រពះសងឃជា 
សាវក័ននរពះដ៏ានរពះភាេ   សលាករបតិបតតិសដើមបរីតាស់ដឹងនូវរពះ  
និពាវ នជាសាថ នសកសមផុតចាកទុកខទាងំពួង, 

ស្ម្ ច្ ប្ដ្ ប្េនាន ា   ភ្គ្វ្េតា  ស្វ្ក្ស្េង្ោ   រពះសងឃ 
ជាសាវក័ននរពះដ៏ានរពះភាេ  សលាករបតិបតតិដ៏សមេួរដល់សាមីច-ិ 
កមម  េឺរបតិបតតិេួរដល់សីល  សាធិ  បញ្ញដ , 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [31 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

យ្ទ្ ទ្ំ  ច្តាត ារ ជ  ប្ រ ជស្យ្ ្ន្     រពះសងឃឯណា សបើរាប់ជាេូ 
ននបុរសទាងំឡាយាន ៤េូ េឺរពះសងឃខ្ដលបានសសរមចនូវសសាតា- 
បតតិមេគនិងសសាតាបតតិផលជាេូ  ១  សកទាគាមិមេគ  និងសកទាគាមិ- 
ផលជាេូ  ១  អនាគាមិមេគ និងអនាគាមិផលជាេូ ១  អរហតតមេគ និង 
អរហតតផលជាេូ  ១, 

អដ្ឋ   ប្ រ ជស្ប្ គ្គោ    សបើរាប់សរៀងជាបុរសបុេគលាន ៨  េឺ 
រពះសងឃខ្ដលបានសសរមចនូវសសាតាបតតិមេគ  ១  សសាតាបតតិផល  ១ 
សកទាគាមិមេគ  ១  សកទាគាមិផល  ១  អនាគាមិមេគ  ១  អនាគាមិ-  
ផល  ១ អរហតតមេគ  ១  អរហតតផល  ១, 
 ឯស្   ភ្គ្វ្េតា    ស្វ្ក្ស្េង្ោ    រពះសងឃទាងំសនាះ  ជា  
សងឃសាវក័ននរពះដ៏ានរពះភាេ, 
     អាហ្ េន្េយ្ោ សលាកេួរទទួលនូវចតុបបចច័យ ខ្ដលបុេគលឧទទិស 
ចសំពាះអនកានសីល  សហើយនាមំកអពីំចាង យបសងាែ នចូលមកបូជា, 
 បាហ្ េន្េយ្ោ   សលាកេួរទទួលនូវអាេនតុកទាន  េឺទានខ្ដល 
បុេគលតាក់ខ្តងសដើមបញីាតិ  និងមិរតខ្ដលមកអពីំទិសសផសងៗ  សហើយ  
បសងាែ នចូលមកបូជា, 
 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [32 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ទ្ក្ខ  េែេយ្ោ  សលាកេួរទទួលនូវទានខ្ដលបុេគលសជឿនូវកមម 
និងផលននកមម  សហើយបូជា, 
 អញ្ជ ល្ ក្រែ េយា សលាកេួរដល់អញ្ជលិកមមខ្ដលសតវសលាក 
េបបសីធវើ, 
 អន្ ត្តរំ  ប្ ញ្ញេក្ខត្តំ  េោក្ស្ស   សលាកជាបុញ្ដសកខតត  េឺជាទី 
ដុះសឡើងននពូជេឺបុណយននសតវសលាក រកសមតតដនទនរកខ្លងជាងគាម ន។ 
 

រឭ ដល់ ងឃរុណដូកចនះរចួកេើយ របបីរបកា កបតជាញ ខ្លួន  កោយោ យ ចចៈថាៈ 
ន្ត្ថ   េម្  ស្រែំ  អញ្ញំ  ស្េង្ោ  េម្  ស្រែំ  វ្រំ  

ឯេត្ន្  ស្ច្ចវ្េជ្ជន្  េោត្     េម្    ជ្យ្ម្ង្គល្ំ ។ 

 ខ្របថាៈ   ន្ត្ថ   េម្   ស្រែំ អញ្ញំ   វតថុដនទជាទីពឹងទីរឭកនន 
មញុ រំពះករុណាមិនានសឡើយ, 
 ស្េង្ោ   េម្  ស្រែំ   វ្រំ   ានខ្តរពះសងឃជាាច ស់ជាទីពឹង 
ទីរឭកដ៏របសសើររបស់មញុ រំពះករុណា, 
 ឯេត្ន្  ស្ច្ចវ្េជ្ជន្  េោត្   េម្  ជ្យ្ម្ង្គល្ំ   សូមសិរ ី 
សួសតីជយមងគល   ចូរានដល់មញុ រំពះករុណា  សដាយកិរយិាសពាលនូវ 
ពាកយសចចៈសនះ ។ 
 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [33 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

កបតជាញ ខ្លួនដូកចនះរចួកេើយ របប ូីធយ ូមខ្មាកទា នឹងរពះ ងឃជាមាច  ់ថាៈ 
ឧត្តម្េង្គន្          វ្េន្ទហ្ំ            ស្ង្ឃញ្ច             ទ្ វ្ ជេោត្តម្ំ 

ស្េង្ឃ  េយា  ខ្ល្ េតា  េទ្េស្   ស្េង្ោ  ខ្ម្ត្  តំ្  ម្ម្ំ  ។ 

 ខ្របថាៈ  ឧត្តម្េង្គន្   វ្េន្ទហ្ំ  ស្ង្ឃញ្ច   ទ្ វ្ ជេោត្តម្ំ  មញុ រំពះ 
ករុណា  សូមថាវ យបងគនូំវរពះសងឃដ៏របសសើរានពីររបការេឺ   សមមតិ- 
សងឃ  និងអរយិសងឃ  សដាយអវយវៈដ៏ឧតតមេឺតបូង, 
 ស្េង្ឃ  េយា  ខ្ល្ េតា  េទ្េស្     សទាសឯណាខ្ដលមញុ រំពះ 

 ករុណាសធវើឱយភាល ងំភាល ត់សហើយកនុងរពះសងឃជាាច ស់, 
 ស្េង្ោ  ខ្ម្ត្  តំ្  ម្ម្ ំ សូមរពះសងឃជាាច ស់អត់នូវសទាស 
សនាះដល់មញុ រំពះករុណា ។ 

( រកាបថាវ យបងគំមតង ) 
(កបើពុទធបរ ័ិទចង់រជាបចា ់ពីពុទធរុណ ធមមរុណ និង ងឃរុណ  ូមកមើលក ៀវកៅរបសាន ទរតរុណ) 

វិធីអានពាកយភាសាបាលទីំព័រទី២៣ ដល ់២៨ 
-អដា [អ័្ដ ឋៈ] 
-អញ្ជលកិរណីទយា [អ័្ញ ជៈ លិ  ៈ រៈ៉ ណី កោ៉] 
-អញ្ដ  ំ [អ័្ញ ញ័ង] 
-អតីតា [អ្ៈ តី ត្ម] 
-អនាគតា [អ្ៈ នា រៈ ត្ម] 
-អនាសទវា [អ្ៈ នា  ៈ កវ៉ា] 
-អនុតតរ ំ [អ្ៈ នុត តៈ រុង័] 
-អ  ំ [អ្ៈ េ័ង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [34 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-អា ុទនទយោ [អា េុ កនយ កោ ] 
-ឧជុបដិបទនាន  [អុ៊្ ជុ ប៉ៈ ដិ ប័ុន កន៉ា] 
-ឧតតមទងេន [អុ៊្ត តៈ ម័ុង ករ នៈ ] 
-ឯទតន [ កអ្ កត ន៉ៈ] 
-ឯស [កអ្  ៈ] 
-ខមត ុ [ខ្ៈ ម៉ៈ តុ] 
-ខលទិតា [ខ្ៈ លិុ កត្ម] 
-គុទណ ទិនទក  ិ [រុ កណ េិ កន ក  េិ] 
-ច [ចៈ ] 
-ចតាត រ ិ [ច័ត ត្ម រុ ិ] 
-ជយមងេល ំ [ជៈ យៈ ម័ង រៈ ល័ង] 
-ញាយបដិបទនាន  [ញា យៈ ប៉ៈ ដិ ប័ុន កន៉ា] 
-តំ [ត័ង] 
-ទកខិទណទយោ [ទ័  ខិ្ កណយ កោ៉] 
-ទុវិទោតតមំ [ទុ វ ិកធ្លត តៈ ម័ុង] 
-ទោទសា [កទា កសា ] 
-នតថិ [ន័ត ថិ ] 
-បចចុបបនាន  [ប័ុច ចុប ប័ុន ន៉ា] 
-បនមាមិ [ប៉ៈ ន៉ៈ ម៉ា មិុ] 
-បា ុទនទយោ [ប៉ា េុ កន៉យ កោ៉] 
-បុញ្ដទកខតតំ [បុ៉ញ ញ័ុ  កខ្ត ត័ង] 
-បុរសិបុគេោ [បុ៉ រុ ិ ៈ បុ៉  រៈ ោ] 
-បុរសិយគុនិ [បុ៉ រុ ិ ៈ យុ គ្ន និ] 
-ភគវទតា [ភៈ រៈ វៈ កត្ម] 
-មមំ     [មៈ ម័ង] 
-ទម [កម ] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [35 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-យទិទំ [យៈ ទិ ទ័ង] 
-ទយ     [កយ ] 
-ទយា [កោ] 
-ទោកសាត ិ [កោ  ័  សា តិ] 
-វនាទ មិ [វន័ ទា មិ ]  
-វទនទ  ំ [វន័ កត េ័ង] 
-វរទកខិទណទយោ [វៈ រៈ ទ័  ខិ្ កណយ  កោ៉] 
-វរ ំ [វៈ រង័] 
-វិសទុោធ  [វ ិ ុត កធ្ល] 
-សងឃ ំ [ ័ង  ័ង] 
-សងឃញ្ច  [ ័ង  ័ញ ចៈ] 
-សទងឃ [ ័ង ក ] 
-សទងោ [ ័ង កោ ] 
-សចចវទជជន [ ័ច ចៈ វច័ កជ នៈ] 
-សនតិន្ទនទិទយា [ ័ន តិន រទិ កោ] 
-សពវោ [ ័ប ពៈ ទា ] 
-សពវមលបប ទីនា [ ័ប ពៈ មៈ ល័ប ប៉ៈ េី កន៉ា] 
-សមិទធិបទតាត  [ ៈ មិុត ធិ ប័ុត កត្ម] 
-សរណំ [ ៈ រៈ៉ ណ័ង] 
-សាមីចិបដិបទនាន  [សា មីុ ចិ ប៉ៈ ដិ ប័ុន កន៉ា] 
-សាវកសទងោ [សា វៈ៉  ៈ  ័ង កោ] 
-សបុដិបទនាន  [ ុ ប៉ៈ ដិ ប័ុន  កន៉ា] 
-ទោតុ [កហា តុ ] 

វិធីអានពាកយភាសាកខមរទំព័រទី២៣ ដល ់២៨ 
-អញ្ជលកិមម [អ័្ញ ជៈ លិ កំា] 
-អនាគមិផល [អ្ៈ ន៉ា គ្ន មិ ផល់] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [36 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-អនាគមិមគេ [អ្ៈ ន៉ា គ្ន មិ ម័  ] 
-អរ តតផល [អ្ៈ រៈ៉ េ័ត តៈ ផល ] 
-អរ តតមគេ [អ្ៈ រៈ៉ េ័ត តៈ ម័ ] 
-អរយិសងឃ [អ្ៈ រុ ិយ៉ៈ  ង់] 
-អាគនតុកោន [អា រ័ន តុ  ៈទាន] 
-អាសវធម៌ [អា  ៈ វៈ៉ ធ័រ]  
-ឥន្ទនទីយ ៍ [អិ្ន រទី]  
-ខីោរសព [ខី្ ណា ស្ ប់] 
-ចតុបបចច័យ [ចៈ តុប ប័ុច ច័យ] 
-ទកខិទណយយបុគេល [ទ័  ខិ្ ទណ យ៉ៈ បុ  រល់] 
-បរសិទុធវិទសស [ប រុ ិ ុត វ ិដ  ] 
-របតិបតត ិ [រប តិ ប័ត ] 
-បុញ្ដទកខតត [បុ៉ញ ញ័ុ  ដខ្ត] 
-មជឈមិបបដិបោ [ម័ច ឈិ ម័ប ប៉ៈ ដិ ប៉ៈ ទា]  
-ោគទិកាិទលស [រា គ្ន ទិ   ិ ដល៉ ] 
-សកោគមិផល [ ៈ  ៈ ទា គ្ន មិ ផល់] 
-សកោគមិមគេ [ ៈ  ៈ ទា គ្ន មិ ម័ ] 
-សងឃសាវ័ក [ ង់ សា វុ ័] 
-សាមីចិកមម [សា មីុ ចិ កំា] 
-ទសាតាបតតិផល [កសា ត្ម ប័ុត តិ ផល់] 
-ទសាតាបតតិមគេ [កសា ត្ម ប័ុត តិ ម័  ] 

វធីិនមសាេ រថាវ យបងគំនូវរពះរតនរត័យមិនចំកោះកាល    និងថាវ យ 
បងគំនូវរពះរតនរត័យ នុងកាលទំាង ៣  និងក ច តីរឭ រុណរពះរតន- 
រត័យ  និងោ យកបតជាញ ខ្លួនចំកោះរពះរតនរត័យ និងថាវ យបងគំ ូមខ្មា- 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [37 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

កទា ចំកោះរពះរតនរត័យទំាង  ៥  ន័យ  ដដលបានកោលម កេើយ
 នុងខាងកដើមកនាះ   ៏ចប់ដតបុ៉កណោះកោយពិសាត រ  ។ 
 អ្ន ដដលមាន ទាធ របាថាន នឹងនមសាេ រដល់រពះរតនរត័យកនាះ  កបើ 
មានកពលឱកា លមមនឹង ូធយនមសាេ រទំាង  ៣  បទ ឱយបានចប់ ពវ- 
ររប់កោយក ច តីពិសាត រដូចដបបោ៉ងខាងកដើមកនាះ   ៏ជាការឧតតម 
របទពទរ កព    ដតកបើកពលខ្លី   មិនអាចនឹង ូធយឱយចប់ ពវររប់បាន 
 ៏រគ្នន់ដត ូធយក ច តីរឭ ពុទធរុណ  ធមមរុណ   ងឃរុណ និងថាវ យ 
បងគំ កេើយនិង ូធយថាវ យ កាេ រៈបូជាកោយក ច តី កងេបខ្លីៗដូចន័យ 
 តកៅកនះវញិ ៏បាន  ។ 

រត្ន្ប្បណាម្ 

ដបប កងេប រពមទំាងបូជាកររឿង កាេ រៈ 
(ធម៌ នុងវរគកនះដ ស្ ង់កចញពីរិេិបដិបតតិរប ់រពះឧតតមមុនី អុ៊្ម- ូ៊រ និង កមតចរពះ ងឃរាជ ជួន-ណាត 

កលើ ដលងដតធម៌ កោ  បបកកាដីេិបិ, វនាទ មិ កចតិយំ, ឥមិនា , វនាទ មិ ពុទធំ កចញ) 
ឥត្ ប្   េស្  ភ្គ្វា  អរហ្ំ  ។ល្ ។ ព្ េទ្ធ ា  ភ្គ្វាត្    តំ្  

អរោទ្ គ្ ែស្ំយ្ ត្តំ  ព្ ទ្ធំ  ស្ រស្  ន្មាម្   ត្ញ្ច   ព្ ទ្ធំ  

ឥេម្ហ្   ស្កាក ាេរហ្   អភ្ ប្ ជ្យាម្  ។ 

ខ្របថាៈ  ឥត្ ប្  េស្  ភ្គ្វា  អរហ្ំ   រពះដ៏ានរពះភាេអងគ 
សនាះ  រទង់រពះនាមថា  អរហំ  សរពាះរពះអងគពង យចាកសឹកសរតូវ  
សពាលេឺកិសលស  រពមទាងំវាសនា េឺកាយបសយាេ  និងវចីបសយាេ  



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [38 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

។ល ។, 
   ភ្គ្វា រទង់រពះនាមថា ភេវា  សរពាះរពះអងគានដសំណើ រសៅកាន់   

នរតភពខាជ ក់សចាលសហើយ  េឺថា  រពះអងគមិនរតលប់សកើតសទៀតសឡើយ, 
 តំ្  អរោទ្ គ្ ែស្ំយ្ ត្តំ   ព្ ទ្ធំ   ស្ រស្ ន្មាម្     មញុ រំពះ 

 ករុណា សូមថាវ យបងគនូំវរពះសាម សមពុទធជាាច ស់ រពះអងគរបកបរពម 
សហើយសដាយេុណ  ានេុណថា  អរហំ  ជាសដើមសនាះ  សដាយសិរសា  
េឺតបូង, 
 ត្ញ្ច   ព្ ទ្ធំ  ឥេម្ហ្   ស្កាក ាេរហ្   អភ្ ប្ ជ្យាម្     មញុ រំពះ 
ករុណា   សូមបូជាចសំពាះនូវរពះសាម សមពុទធជាាច ស់សនាះ   សដាយ- 
សរេឿងសកាា រៈទាងំឡាយ  ានរបាណប៉ុសណណះ  ។ 

(  រកាបថាវ យបងគំមតង  ) 
 ស្វ ាកាខ ាេតា  ភ្គ្វ្តា  ធ្េមាម ា  ។ល្ ។  វ្ ជញ្ញហហ្ ត្   តំ្  ស្វ ា- 

កាខ ាតាទ្ គ្ ែស្ំយ្ ត្តំ   ធ្ម្ម ំ  ស្ រស្   ន្មាម្    ត្ញ្ច    ធ្ម្មំ  

ឥេម្ហ្   ស្កាក ាេរហ្  អភ្ ប្ ជ្យាម្   ។ 

ខ្របថាៈ ស្វ ាកាខ ាេតា ភ្គ្វ្តា  ធ្េមាម ា   រពះបរយិតតិធម៌ េឺរពះ 
នរតបិដកជាធម៌េឺរពះដ៏ានរពះភាេរទង់រតាស់សខ្មតងសហើយសដាយ
លែ។ល ។, 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [39 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ប្ច្ចត្តំ  េវ្ទ្ ត្េពាវ ា   វ្ ជញ្ញហហ្    ជាធម៌េឺអនករបាជញទាងំឡាយាន 
ឧេឃដិតញ្ដូ បុេគលជាសដើម   េបបដីឹង  េបបសីឃើញចាស់កនុងចិតតននមលួន,  
 តំ្   ស្វ ាកាខ ាតាទ្ គ្ ែស្ំយ្ ត្តំ  ធ្ម្ម ំ ស្ រស្  ន្មាម្    មញុ  ំ 
រពះករុណា  សូមថាវ យបងគនូំវរពះធម៌ជាាច ស់  ដ៏របកបរពមសហើយ  
សដាយេុណ ានេុណថា   សាវ កាខ សតា  ជាសដើមសនាះ  សដាយសិរសាេឺ 
តបូង, 
 ត្ញ្ច   ធ្ម្មំ   ឥេម្ហ្   ស្កាក ាេរហ្    អភ្ ប្ ជ្យាម្    មញុ រំពះ 
ករុណា  សូមបូជាចសំពាះនូវរពះធម៌ជាាច ស់សនាះសដាយសរេឿងសកាា - 
រៈទាងំឡាយ ានរបាណប៉ុសណណះ ។ 

 (  រកាបថាវ យបងគំមតង  ) 
 

 ស្ ប្ដ្ ប្េនាន ា  ភ្គ្វ្េតា  ស្វ្ក្ស្េង្ោ ។ល្ ។ អន្ ត្តរំ  

ប្ ញ្ញេក្ខត្តំ  េោក្ស្ាត្   តំ្  ស្ ប្ដ្ ប្នាន ាទ្ គ្ ែស្ំយ្ ត្តំ 

ស្ង្ឃំ  ស្ រស្   ន្មាម្    ត្ញ្ច    ស្ង្ឃំ  ឥេម្ហ្   ស្កាក ាេរហ្  

 អភ្ ប្ ជ្យាម្   ។ 

 ខ្របថាៈ   ស្ ប្ដ្ ប្េនាន ា   ភ្គ្វ្េតា   ស្វ្ក្ស្េង្ោ    រពះ 
សងឃជាសាវក័ននរពះដ៏ានរពះភាេ  សលាករបតិបតតិសហើយសដាយរប- 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [40 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

នព េឺរបតិបតតិតាមេនលងរពះនពវសលាកុតតរធម៌  ។ល ។, 
 អន្ ត្តរំ ប្ ញ្ញេក្ខត្តំ េោក្ស្ស    សលាកជាបុញ្ដសកខតត  េឺជាទី 
ដុះសឡើងននពូជេឺបុណយននសតវសលាក រកសមតតដនទនរកខ្លងជាងគាម ន, 
 តំ្   ស្ ប្ដ្ ប្នាន ាទ្ គ្ ែស្ំយ្ ត្តំ  ស្ង្ឃំ ស្ រស្  ន្មាម្   

មញុ រំពះករុណា  សូមថាវ យបងគនូំវរពះសងឃជាាច ស់   ដ៏របកបរពម 
សហើយសដាយេុណ ានេុណថា  សុបដិបសនាន   ជាសដើមសនាះ សដាយ- 
 សិរសាេឺតបូង, 
 ត្ញ្ច    ស្ង្ឃំ  ឥេម្ហ្   ស្កាក ាេរហ្   អភ្ ប្ ជ្យាម្   មញុ រំពះ  
ករុណា  សូមបូជាចសំពាះនូវរពះសងឃជាាច ស់សនាះ  សដាយសរេឿង 
សកាា រៈទាងំឡាយ  ានរបាណប៉ុសណណះ  ។ 

 ( រកាបថាវ យបងគំមតង ) 
 

នមសាា រយាៅ ងសទងខប 
ន្េមា   ត្ស្ារហ្ន្តស្ស  ភ្គ្វ្ន្តស្ស  តាទ្ េនា 

ស្មាម ា  ស្ម្ំ   វ្  ព្ ទ្ធស្ស  ធ្េម្ម   វ្ ជភ្ជ្ជវាទ្ េនា។ 

 ខ្របថាៈ   ន្េមា   ត្ស្ារហ្ន្តស្ស   ភ្គ្វ្ន្តស្ស   តាទ្ េនា  

កិរយិានមសាា រថាវ យបងគនំនមញុ រំពះករុណា ចូរានដល់រពះដ៏ានរពះ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [41 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ភាេជាាច ស់សនាះ   រពះអងគជារពះអរហនតដ៏វសិសស  ជាបុេគលមិន 
ញាប់ញ័រសដាយសលាកធម៌ទាងំ ៨  សឡើយ, 
 ស្មាម ា ស្ម្ំ  វ្   ព្ ទ្ធស្ស  ធ្េម្ម    វ្ ជភ្ជ្ជវាទ្ េនា   រពះអងគ 
រតាស់ដឹងនូវធម៌  េឺបុេគលេបបដីឹងសដាយរបនពចសំពាះរពះអងគពិត 
សហើយរទង់សខ្មតងខ្ញកខ្ចកនូវធម៌ទាងំឡាយសនាះដល់សពវសតវទាងំ
ពួង ។ 

 ( រកាបថាវ យបងគំមតង ) 
 

ន្េមា  ត្េស្សវ្  ធ្ម្មស្ស  ន្ យ្ោន្ ក្ស្ស  វ្ដ្តេតា 

ប្ភាទ្  ន្វ្វ្ធី្ស្ស  ស្វ ាកាខ ាត្េស្សវ្ ស្ច្ចេតា ។ 

ខ្របថាៈ    ន្េមា  ត្េស្សវ្  ធ្ម្មស្ស ន្ យ្ោន្ ក្ស្ស  វ្ដ្តេតា 

កិរយិានមសាា រថាវ យបងគនំនមញុ រំពះករុណា ចូរានដល់រពះធម៌ជាាច ស់ 
សនាះជាធម៌ានេុណជាទីសរសាចរសង់នូវសតវឱយសចញចាកវដតសងារ, 
 ប្េភ្ទ្ ន្វ្វ្ធី្ស្ស   ស្វ ាកាខ ាត្េស្សវ្  ស្ច្ចេតា  ជាធម៌ាន 
របសភទ ៩  របការ  ានសសាតាបតតិមេគជាសដើម     ានរពះនិពាវ នជាទី 
បផុំតខ្ដលរពះសាម សមពុទធ  សខ្មតងទុកមកសហើយ សដាយរបនពខ្មន- 
ពិត  ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [42 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

(  រកាបថាវ យបងគំមតង ) 
ន្េមា   អរ ជយ្ស្ង្ឃស្ស   ស្ញ្ច  ភ្ ត្ស្ស   ស្ត្ថេុនា 

ក្ េល្ស្ន្ ស្េយ្   ស្េព្វ   ប្ោន្ប្បដ្ ប្ត្ត យា។ 

ខ្របថាៈ   ន្េមា  អរ ជយ្ស្ង្ឃស្ស  ស្ញ្ច  ភ្ ត្ស្ស  ស្ត្ថេុនា 

កិរយិានមសាា រថាវ យបងគនំនមញុ រំពះករុណា ចូរានដល់រពះអរយិសងឃ  
ជាាច ស់សនាះ ជារពះសងឃសកើតសហើយកនុងពួកសាវក័ននរពះសាសាត , 
 ក្ េល្ស្ន្ ស្េយ្  ស្េព្វ   ប្ោន្ប្បដ្ ប្ត្ត យា  ជារពះ 
សងឃរបតិបតតិសដើមបលីះបង់នូវលាមកធម៌ទាងំឡាយទាងំពួង ខ្ដលជា 
ធម៌រខ្មងខ្តងសផតកផតួលសៅតាមកិសលស ជាសរេឿងញុាងំចិតតសនាត ននន 
សតវទាងំពួងឱយសៅហមង  ។ 

 (រកាបថាវ យបងគំមតង) 
 
 

នមសាា រយាៅ ងសទងខប 
 វ្ ជស្ ទ្ធក្រុណាញាែំ    ព្ ទ្ធំ    ស្ម្ពទុ្ធប្ ជ្ តំ្ 

ធ្ម្ម ំ  ស្ទ្ធម្មស្ម្ភ ហតំ្  វ្េន្ទ  ស្ង្ឃំ  ន្ រង្គែំ ។ 

ខ្របថាៈ មញុ រំពះករុណា  សូមថាវ យបងគនូំវរពះសាម សមពុទធជាាច ស់   
រពះអងគានរពះហឫទយ័ករុណាដល់សតវដនទ េឺថា  រទង់សបៀតសបៀន 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [43 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

នូវកងទុកខ  ខ្ដលានកនុងសនាត នននសតវដនទសដាយរពះញាណ សពា-
លេឺរពះអរហតតមេគដ៏ហមត់ចត់សាែ តចាកមនទិល  េឺរាគាទិកាិសលស សូម 
ថាវ យបងគនូំវរពះធម៌ជាាច ស់  េឺរពះសមពុទធបូជាសហើយ  េឺថា  រពះ 
អងគសខ្មតងសហើយ  សូមថាវ យបងគនូំវរពះសងឃជាាច ស់ ខ្ដលសកើតសដា-
យអរយិជាតិសរពាះរពះសទធមម  ជាអនកមិនានដសំណើ រសៅកាន់ភាវៈ 
ទាប  េឺកិសលសសឡើយ  ។ 

(  រកាបថាវ យបងគំមតង ) 
 

នមសាា រយាៅ ងសទងខប 
ន្េម្   ព្ ទ្ធំ  ត្ េោក្គ្គំ   េេយ្យស្គ្របារគ្ ំ 

ភ្វាភ្វ្ក្រំ    ធ្ម្ម ំ   គ្ែញ្ច    គ្ ែស្គ្រំ ។ 

    ខ្របថាៈ    មញុ រំពះករុណាសូមថាវ យបងគនូំវរពះសមពុទធជាាច ស់ 
រពះអងគជាបុេគលរបសសើរសលើសសតវកនុងនរតសលាក រពះអងគានញាណ 
េឺេុណសរាប់ដឹងនូវសញយយធម៌ទាងំពួងដ៏រជាលសរៅ បីដូចជាសាេរ 
ធ ំរពះអងគានដសំណើ រសៅដល់សហើយនូវសរតើយសាេរ េឺញាណននរពះ 
អងគផង មញុ រំពះករុណាសូមថាវ យបងគនូំវរពះធម៌ជាាច ស់ េឺេុណ
សរាប់រទរទង់នូវសតវទាងំឡាយខ្ដលជាអនករបតិបតតិដ៏សមេួរតាម 
ពាកយសរបៀនរបសៅរបស់រពះសាសាត ជាាច ស់ មិនឱយធាល ក់ចុះសៅកនុងអ- 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [44 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

បាយភូមិទាងំឡាយផង, 
 ភ្វាភ្វ្ក្រំ   ជាេុណខ្តងសធវើនូវកមមភព  េឺកុសលាកុសលសច-
តនា ២៩  ានកុសលសចតនាជាសដើម  និងឧបបតតិភព េឺភពទាងំ ៩ 
ានកាមភពជាសដើម ខ្ដលសកើតអពីំបចច័យ  េឺកមមភពឱយវនិាសសាប 
សូនយសៅផង មញុ រំពះករុណា សូមថាវ យបងគនូំវរពះអរយិសងឃ   សលាក 
ានេុណដ៏រជាលសរៅបីដូចជាសាេរផង ។ 

(រកាបថាវ យបងគំមតង ) 
ស្ ភ្ម្ង្គល្្ោ 

ោ យកោលរបកា  ូមក ច តីលអ  និងក ច តីចករមើនររប់ោ៉ង 
េោត្   ស្ព្វ ំ  ស្ ម្ង្គល្ំ រក្ខន្ត ុ  ស្ព្វ េទ្វ្តា 

ស្ព្វព្ ទ្ធ ាន្ ភាេវ្ន្  េស្ត្ថ   េោត្   ន្ រន្តរំ ។ 

 ខ្របថាៈ  េោត្  ស្ព្វ ំ  ស្ ម្ង្គល្ំ  សុមងគលេឺសសចកតីចសរមើន 
ដ៏លែរេប់យ៉ាង ចូរានដល់មញុ ,ំ 
 រក្ខន្ត ុ ស្ព្វ េទ្វ្តា  សទវតាទាងំពួងទាងំឡាយ ចូររកានូវមញុ ,ំ 
 ស្ព្វព្ ទ្ធ ាន្ ភាេវ្ន្   សដាយអានុភាពននរពះពុទធរេប់រពះអងគ, 
 េស្ត្ថ   េោត្   ន្ រន្តរំ   សូមសិរសួីសតីចូរានដល់មញុ  ំ ឱយបាន 
រេប់សពល កុបំីានចសនាល ះសឡើយ ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [45 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

េោត្  ស្ព្វ ំ  ស្ ម្ង្គល្ំ  រក្ខន្ត ុ ស្ព្វ េទ្វ្តា 

ស្ព្វធ្មាម ាន្ ភាេវ្ន្  េស្ត្ថ   េោត្  ន្ រន្តរំ  ។ 

 ខ្របថាៈ  េោត្  ស្ព្វ ំ   ស្ ម្ង្គលំ្  សុមងគលេឺសសចកតីចសរមើន  
ដ៏លែរេប់យ៉ាង ចូរានដល់មញុ ,ំ 
 រក្ខន្ត ុ ស្ព្វ េទ្វ្តា  សទវតាទាងំពួងទាងំឡាយ  ចូររកានូវមញុ ,ំ 
  ស្ព្វធ្មាម ាន្ ភាេវ្ន្  សដាយអានុភាពននរពះធម៌ទាងំពួង, 
 េស្ត្ថ   េោត្    ន្ រន្តរំ  សូមសិរសួីសតីចូរានដល់មញុ  ំ ឱយបាន 
រេប់សពល កុបំីានចសនាល ះសឡើយ ។ 

េោត្    ស្ព្វ ំ  ស្ ម្ង្គល្ំ   រក្ខន្ត ុ  ស្ព្វ េទ្វ្តា 

ស្ព្វស្ង្ោន្ ភាេវ្ន្   េស្ត្ថ  េោត្   ន្ រន្តរំ  ។ 

 ខ្របថាៈ  េោត្   ស្ព្វ ំ  ស្ ម្ង្គល្ំ  សុមងគលេឺសសចកតីចសរមើន 
ដ៏លែរេប់យ៉ាង  ចូរានដល់មញុ ,ំ 
 រក្ខន្ត ុ ស្ព្វ េទ្វ្តា  សទវតាទាងំពួងទាងំឡាយ ចូររកានូវមញុ ,ំ 
 ស្ព្វស្ង្ោន្ ភាេវ្ន្  សដាយអានុភាពននរពះសងឃទាងំពួង, 
 េស្ត្ថ   េោត្   ន្ រន្តរំ  សូមសិរសួីសតីចូរានដល់មញុ  ំ ឱយបាន 
រេប់សពល កុបំីានចសនាល ះសឡើយ  ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [46 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ចប់ទរតរបណាមកោយ កងេបដតបុ៉កណោះ 
   ប្ណាម្្ោ 

 េយា ក្ប្បេកាដ្ ហ្ ប្   អប្បេម្យ្យ ំ

  កាល្ ំ     ក្េោេនាត ា     អត្ ទ្ ក្កោន្  

  េខ្ទ្ំ គ្េតា េោក្ហ្ តាយ្ នាេោ 

  ន្េមា ម្ោការុែ ក្ស្ស ត្ស្ស។ 

  អស្ម្ពធុ្ ំ      ព្ ទ្ធន្ េស្វ្ ជត្ ំ        យ្ំ 

  ភ្វាភ្វ្ ំ    គ្ច្ឆត្          ជ្ វ្េោេកា 

  ន្េមា         អវ្ ជជាជ ាទ្ ក្ក េល្ស្ជាល្ ំ

   វ្ ជទ្ធំស្ េនា    ធ្ម្មវ្រស្ស      ត្ស្ស ។ 

  គ្ េែហ្  េយា ស្ ល្ស្មាធ្ ប្ញ្ញ ា 

   វ្ ជម្ ត្ត ញ្ញ ាែប្បភ្ ត្ ហ្         យ្ េតាត ា 

  េខ្ត្តញ្ជ នាន្ ំ         ក្ ស្ល្ត្ថ កាន្ំ 

  ត្ម្រ ជយ្ស្ង្ឃ ំ  ស្ រស្   ន្មាម្  ។ 

                        ខ្របថាៈ   េយា ក្ប្បេកាដ្ ហ្ ប្   អប្បេម្យ្យ ំ

  កាល្ ំ    ក្េោេនាត ា      អត្ ទ្ ក្កោន្  

  េខ្ទ្ំ គ្េតា េោក្ហ្ តាយ្ នាេោ 

  ន្េមា ម្ោការុែ ក្ស្ស ត្ស្ស។ 

  រពះពុទធជាទីពឹង   ជាពំនឹងសពវសតាត  
  រពះអងគកាលរបាថាន   សធវើកសាងអស់កាលយូរ។ 
  រាប់សដាយសកាដិកបា   សរចើនេណនាហួសេិតេូរ  
  បានរតាស់ជាសពវញ្ដូ      ស់ជារេូសលើភពឋាន។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [47 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

  សធវើកមមជាករម   មនុសសនិកររតាប់ពុំបាន 
  សតាកយ៉ាកលបំាករបាណ   សរពាះរបសយាជន៍ដល់សពវសតវ។ 
  មញុសូំមឱនសិរសា   ចិតតរបាថាន បងគថំាវ ត់ 
  រពះពុទធករុណាសតវ   សនាះជាទីពឹងសពវកាល។                                
  អស្ម្ពធុ្ ំ   ព្ ទ្ធន្ េស្វ្ ជត្ ំ  យ្ំ 

  ភ្វាភ្វ្ ំ  គ្ច្ឆត្    ជ្ វ្េោេកា 

  ន្េមា អវ្ ជជាជ ាទ្ ក្ក េល្ស្ជាល្ ំ

   វ្ ជទ្ធំស្ េនា ធ្ម្មវ្រស្ស ត្ស្ស ។ 

  សតវខ្តងសកើតសាល ប់បង់  សរពាះចណំង់កមមជាសគាល 
  ឲយវលិវល់អសនាទ ល  កនុងភពតូចនិងភពធ។ំ 
  សហតុខ្តមិនដឹងធម៌  ជាាច ស់លែសាែ តសុមុម 
  េឺរពះពុទធសសពសម  ចិតតមញុសូំមនមសាា រ។ 
  នូវធម៌របនពពិត  វសិសសសុទធសនាះឯងណា 
  កាត់បង់អវជិាជ   េឺបណាត ញកិសលសសហើយ។ 
  គ្ េែហ្  េយា ស្ ល្ស្មាធ្ ប្ញ្ញ ា 

   វ្ ជម្ ត្ត ញ្ញ ាែប្បភ្ ត្ ហ្         យ្ េតាត ា 

  េខ្ត្តញ្ជ នាន្ ំ         ក្ ស្ល្ត្ថ កាន្ំ 

  ត្ម្រ ជយ្ស្ង្ឃ ំ   ស្ រស្  ន្មាម្  ។ 

  រពះសងឃអងគសាវក័  ានសវំរៈសទាធ រទង់ 
  កបសដាយេុណសីលរតង់  និងសាធិបញ្ញដ ។ 
  និងវមុិតតិញ្ញដ ណ  កិសលសគាម នកនុងអាតាម  
  ជាបុញ្ដសកខតាត   ជនរតូវការជាកុសល។ 
  មញុសូំមឱនសិរសី  ដល់រពះអរយិបុេគល 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [48 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

  ជាបុរតរពះទសពល  ជាមងគលដល់សពវសតវ ។ 
(របជុភំាណវារៈ  បាលី-ខ្រប ពិសសស របស់ខ្សម-សូរ) 

សចចកិរយិា 
ឥេច្ចវ្ម្ច្ចន្តន្ម្ស្សេន្យ្យំ 

ន្ម្ស្សមាេនា  រត្ន្ត្តយ្ំ   យ្ំ 

ប្ ញ្ញ ាភ្ ស្ន្ទ ំ    វ្ ជប្ លំ្    អល្ត្ថំ 

ត្ស្ាន្ ភាេវ្ន្  ហ្ត្ន្តោេយា។ 

  មញុសូំមនមសាា រ   សលើកហតាថ ឱនសិរសី 
   បងគេុំណទាងំបី   មពស់សលើសលប់នរតសលាកា។   

សូមបុណយកងកុសល   ឱយបានដល់សយើងមញុណំា  
សពញសពារសសមើធារា   ដូចជលសាធទូំលាយ។  

  សូមឱយកាច ត់បង់  អពមងគលទាងំឡាយ 
  ឱយសចៀសសចញចាកពង យ  កតអីនតរាយកុបីំាន។  

សដាយកាល ងំអានុភាព  បុញ្ដលាភជារបធាន   
  កងបុញ្ដរាសីាន  សូមបានកានតកុាំនសាះ។ 
   សដាយេុណនមសាា រ   នរតរតនារបសសើរមពស់  
  សូមអានិសងឃសនាះ   ដាក់ដល់ឋាននិពាវ នសហាង។ 

(រកាបថាវ យបងគំមតង) 
ន្ម្ស្ក ារប្ ជ្ន្ យ្វ្ត្ថ ុ

វ្នាទ ាម្  េច្ត្ យ្ំ ស្ព្វ  ំ           ស្ព្វដ្ឋ ាេន្ស្  ប្ត្ ដ្ឋ ត្ ំ 

ស្ររី ជក្ោត្ ម្ោេពាធ្ឹ ព្ ទ្ធរូប្ ំស្ក្ល្ ំស្ទ្ ។ 

  មញុសូំមថាវ យបងគ ំ សពព ះរពះបរមសចតិយ 
  រពមទាងំរពះសារ-ី រកិធាតុននរពះពុទធ ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [49 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

  និងមហាសពាធិរពឹកស ខ្ដលេួរនឹកសដាយលអុំត 
  លឱំនចិតតបរសុិទធ សលើកកមបង់អញ្ជលី ។ 
  និងរពះពុទធរូប តណំាងអងគរពះមុនី 
  ខ្ដលឋិតសៅរេប់ទី ឋាននានាសនាះទាងំអស់ ។ 
  សដាយសតជះននេុណ រពះានបុណយរបសសើរមពស់ 
  ខ្ដលខ្តងខ្តរលំស់ រសំដាះទុកខភ័យអនតរាយ ។ 
  សូមឲយមញុបំានសុម ឃាល តចាកទុកខផងទាងំឡាយ 
  សរតូវសទាះជិតពង យ សូមឲយកាល យមកជាមិរត ។ 
  សូមទាន់រពះអរ-ិ យសមរតីនថលវសិិដឋ 
  សូមបានសឃើញធម៌ពិត សមដូចចិតតរបាថាន សហាង ៕ 

ស្ច្ចក្ រ ជយា្ោ  

គាថាននដសំណើ របួងសួង 
ឥម្ នា ប្ ញ្ញក្េម្មន្ ឧប្ជ្ាយា គ្ ែ ត្តោ 

អាច្រជយ្ ប្កាោ ច្ មាតា ប្ តា ប្ យា ម្ម្ ំ

 ខ្របថាៈ រពះឧបជាយ៍ទាងំឡាយផង ខ្ដលានេុណយ៉ាងសលើសលុប, រពះអាចារយ 
ទាងំឡាយផង ខ្ដលានឧបការេុណ,ាតាផងបិតាផង ខ្ដលជាទីរសលាញ់របស់មញុ  ំ (សូម 
ឲយជាបុេគលានសសចកតីសុម)សដាយសារបុញ្ដកមមសនះ, 

ស្ រ ជេយា  ច្ន្ទ មា  ោជា  គ្ ែវ្នាត ា  ន្ោប្   ច្ 

រ្ព្ហ្ម មាោ ច្ ឥនាទ ា ច្ េោក្បាោ ច្ េទ្វ្តា 

ខ្របថាៈ រពះអាទិតយផង រពះចនទផង រពះរាជាផង ទាងំមនុសសទាងំឡាយខ្ដលានេុណផង 
រពះរពហមនិងសទវបុតតារទាងំឡាយផង រពះឥស្តនទទាងំឡាយផង សទវតាទាងំឡាយខ្ដលខ្ថ 
រកានូវសតវផង (សូមឲយជាបុេគលានសសចកតីសុម សដាយសារបុញ្ដកមមសនះ); 

យ្េមា  ម្ តាត ា  ម្ន្ ស្ា  ច្  ម្ជ្ឈតាត ា េវ្រ ជកាប្  ច្  



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [50 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ស្េព្វ  ស្តាត ា ស្ ខ្  េោន្ត ុប្ ញ្ញ ាន្  ប្ក្តាន្  េម្ 

ស្ ខ្ញ្ច    ត្ វ្ ជធ្ ំ   េទ្ន្ត ុ   ខ្ ប្បំ   បាេប្ថ្   េវាម្ត្ ំ

ខ្របថាៈ រពះយមរាជផង មនុសសទាងំឡាយផង ខ្ដលជាទីរសលាញ់មលះ ខ្ដលានចិតតយ៉ាង
កណាត លមលះ ខ្ដលានសពៀរមលះ សតវទាងំឡាយទាងំអស់ផង សូមឲយជាបុេគលានសសចកតី 
សុម (សដាយសារបុញ្ដកមមសនះ) សូមឲយបុណយទាងំឡាយខ្ដលមញុបំានសាងសហើយ ឲយនូវ 
សសចកតសុីមខ្ដលាន៣យ៉ាងដល់មញុផំង សូមឲយសលាកអនកទាងំឡាយ (ញុាងំមលួន)ឲយដល់ 
នូវរពះនិពាវ នយ៉ាងពប់ផង ។ 

ឥម្ នា  ប្ ញ្ញក្េម្មន្  ឥម្ នា  ឧទ្ទ េស្ន្  ច្ 

ខ្ ប្ាហ្ំ ស្ ល្េភ្ េច្វ្ ត្ែហុ បាទ្ន្េឆ្ទ្ន្ំ 

       ខ្របថាៈ សូមឲយមញុបំានងាយនូវកិរយិាកាត់នូវតណាា និងឧបាទានយ៉ាងពប់ផងកុឲំយខាន 
សដាយសារបុញ្ដកមមសនះ និងសដាយសារកិរយិាផាយនូវផលននបុញ្ដកមមសនះ ។ 

េយ្ ស្នាត ាេន្   នា ធ្មាម ា យាវ្ ន្ ពាវ ាន្េតា ម្ម្ ំ

                                      េតា 

                       ន្ស្សន្ត ុស្ព្វទ្េយ្វ្ យ្ត្ថ  ជា                          ភ្េវ្ ភ្េវ្ 

                                     តា 

ខ្របថាៈ ធម៌េឺចិតតសចតសិកទាងំឡាយណាខ្ដលសថាកថយ (ាន)កនុងសនាត នរបស់មញុ  ំ
 មញុ សំកើតកនុងភពណា កនុងភពណា  សូមឲយ (ធម៌េឺចិតតនិងសចតសិកទាងំឡាយសនាះ) បាត់ (កនុង
ភពសនាះភពសនាះ)ផងកុឲំយខាន រេប់កាលទាងំពួង រហូតអពីំរពះនិពាវ ន (សដាយសារបុញ្ដកមម 
សនះ និងសដាយសារកិរយិាផាយនូវផលននបុញ្ដកមមសនះ) 

ឧជ្ ច្ ត្តំ   ស្ត្ ប្បញ្ញ ា  ស្េល្លេខា   វ្ ីរ ជយ្ម្ ហ   វា 

មាោ ល្ភ្ន្ត ុេនាកាស្ំ កាត្ ញ្ច   វ្រី ជេយ្ស្  េម្ 

ខ្របថាៈ ចិតតរតង់ផងខ្មនពិត សតិនិងបញ្ញដ ទាងំឡាយផងខ្មនពិត សសចកតីហមត់ហមងផង 
ខ្មនពិត សសចកតីព៉យាមផងខ្មនពិត (សូមឲយានដល់មញុផំងកុខំាន), សូមកុឲំយារទាងំ



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [51 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ឡាយបានសសាះនូវឱកាសសដើមបសីធវើ(នូវអនតរាយ) កនុងសសចកតីព៉យាមទាងំឡាយរបស់មញុផំង 
(សដាយសារបុញ្ដកមមសនះ និងសដាយសារកិរយិាផាយនូវផលននបុញ្ដកមមសនះ); 

ព្ េទ្ធ ា  ទ្ ប្វ្េោ  នាេោ  ធ្េមាម ា  នាេោ  វ្រុត្តេមា 

នាេោ ប្េច្ចក្ព្ េទ្ធ ា ច្ ស្េង្ោ នាេោត្តេោ ម្ម្ ំ

េត្េស្ត្តមាន្ ភាេវ្ន្  មាេោកាស្ ំ ល្ភ្ន្ត ុ មា។ 

ខ្របថាៈ រពះពុទធដូចរបទីបដ៏របសសើរជាទីពឹងរបស់មញុផំង រពះធម៌ដ៏របសសើរជាទីពឹងរបស់មញុផំង 
រពះបសចចកពុទធដ៏មពង់មពស់ជាទីពឹងរបស់មញុផំង រពះសងឃដ៏សលើសលុបជាទីពឹងរបស់មញុផំង សូម 
កុឲំយារទាងំឡាយបាននូវឱកាស(សដើមបសីធវើនូវអនតរាយននបុញ្ដកមមរបស់មញុ )ំ សដាយសារអានុ- 
ភាពដ៏មពង់មពស់របស់រពះពុទធនិងរពះធម៌និងរពះបសចចកពុទធនិងរពះសងឃទាងំឡាយសនាះ៕ 

(ធម៌ ឥមិនា កនះរពះមហាវរីយិបណឌិ ត  ទទវទូិ (ោង- ុខ្) អ្តីតរ មុជំនំុរពះទរតបិដ  
បានដរបនិងដ បាលីោ៉ងរតឹមរតូវឥតកខាច ះ ករោះកោ ពូដ ខាងភាសាបាលីកលខ្ ១) 

 (របសាន រិេិរបដិបតតិពិសាត រ រប ់ឈឹម-ទូច) 
 

ព្ ទ្ធបាទ្ន្ម្កាក ារ្ោ 

(សសមតចរពះសពាធិវង័សខ្រប សលាកអឹុង-សមង ខ្តងជាកាពយ) 
 វ្នាទ ាម្  ព្ ទ្ធំ ភ្វ្បារត្ ែណំ 

 ត្ េោក្េក្ត្  ំត្ ភ្េវ្ក្នាថ្ ំ

 េយា េោក្េស្េដ្ឋ ា ស្ក្ល្ំ ក្ េល្ស្ំ 

េឆ្តាវ ាន្ េពាេធ្ស្  ជ្ន្ំ អន្ន្តំ ។ 

  រពះសពវញ្ដូ ពុទធ វសិសសផុតនរតសលាកា 
  គាម នមនុសសឬសទវតា រពហាម ណារបដូចបាន; 
  កាច ត់នូវកិសលស គាម នឱយសសសសៅសល់ខាន 
  ញុាងំជនទាងំបុ៉នាម ន ជាអននតឱយរតាស់ដឹង។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [52 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

  មញុសូំមថាវ យបងគ ំ នូវរពះបរមជាទីពឹង 
  រពះអងគឆលងផុតសទឹង បានដល់រចាងំននភពសហើយ; 
  រពះអងគជាទង់ជ័យ ធរំតនឈបងាា ញសរតើយ 
  ខ្តមួយរពះអងគសហើយ ជាទីពឹងកនុងនរតភព។ 
  ាររពហមទាងំសទពាត  និងមនុសាខ្តងសគារព 
  ចូលរជកសៅសរកាមមលប់ សពាធិញ្ញដ ណបានសុខា។ 
  យ្ំ ន្ម្មទ្យ្ ន្ទ្ យា ប្ ល្ េន្ ច្ ត្ េរ 

  យ្ំ ស្ច្ចព្ន្ធគ្ រ ជេក្ ស្ ម្នាច្ល្េគ្គ 

យ្ំ ត្ត្ថ េយាន្ក្ប្ េរ ម្ ន្ េនា ច្ បាទ្ំ 

ត្ ំបាទ្ល្ញ្ជ ន្ម្ហំ្ ស្ រស្ ន្មាម្ ។ 

  សូមថាវ យបងគ ំ ទសកររបណមយ  
  សពព ះរតង់សាន មរពះបាទា ខ្ដលរពះានសជាេ 
  រទង់រពះសមតាត  ជាន់ទុកឱយជាសាថ ននថល។ 
  បាទមួយសៅនា សទឹងនមមទា 
  រតង់សឆនរកាច់របសសើរនរក បាទមួយរទង់ជាន់ 
  ទុកសៅឰ- ដ៏ភនេិំរសីចចព័នធ។ 
  បាទមួយសៅភន ំ សុមនកូដ 
  រហូតកពូំលដ៏សសាភ័ណ រពះបាទមួយសទៀត 
  រពះរទង់ជាន់ ទុកសៅនាសយានកបូរ។ី 
  មញុសូំមបនទន់ កាយវាចា 
  និងចិតតរជះថាល ឱនសិរសី បងគរំពះបាទ 
  រពះជិនរសី សូមសុមសួសតីរេប់សវលា។ 

ស្ វ្ែណមាល្ េក្ ស្ វ្ែណប្ព្វ េត្ ស្ ម្ន្- 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [53 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ក្ េដ្ េយាន្ក្ប្ េរ ន្ម្មទ្យ្ ន្ទ្ យា 

ប្ញ្ច បាទ្វ្រំ ឋាន្ំ អហំ្ វ្នាទ ាម្  ទ្ រេតា។ 

បទបឋ៉វតត (កុរំចឡសំៅបទពាកយ៨) 
 មញុសូំមនមសាា រអពីំចាង យ នូវឋានទាងំឡាយខ្ដលានរពះបាទ 
 ទាងំរបាកំខ្នលងខ្ដលរពះមុនីនាថ រទង់ឈានរពះបាទសលើកពូំលភន។ំ 
 សុវណណាលិកមួយសនាះជាធ ំ មួយសៅសលើភនសុំវណណបព៌ត 
 មួយសៅសលើភនសុំមនកូដរបាកដ មួយសៅរាជរដឋសយានកបុរ។ី 
 មួយសៅខ្កបរសទឹងនមមទាជលធី ទាងំរបានំាទីខ្ដលរទង់របទាន 
 ទុកឲយសពវសតវរបតិបតតិជាសាព ន ខ្ដលរពះរទង់ញាណរបទានទុកឲយ ៕ 
 

ស្ព្វទ្ ស្ស្   េម្តាត ាផ្រែំ 

ការផាយកមត្មត ររប់ទិ  
    

 ១-  ស្េព្វ   ប្ រត្ថ មាយ្   ទ្ ស្យ្  ស្តាត ា  អេវ្ោ  ស្ ខ្   េោន្ត ុ! 

 ២- ស្េព្វ   ប្ រត្ថ មាយ្  អន្ ទ្ ស្យ្  ស្តាត ា  អេវ្ោ  ស្ ខ្   េោន្ត ុ! 

 ៣- ស្េព្វ   ទ្ក្ខ  ណាយ្  ទ្ ស្យ្  ស្តាត ា   អេវ្ោ  ស្ ខ្  េោន្ត ុ! 

 ៤- ស្េព្វ   ទ្ក្ខ  ណាយ្  អន្ ទ្ ស្យ្  ស្តាត ា  អេវ្ោ  ស្ ខ្  េោន្ត ុ! 

 ៥-  ស្េព្វ   ប្ច្ឆ មាយ្  ទ្ ស្យ្ ស្តាត ា  អេវ្ោ  ស្ ខ្   េោន្ត ុ ! 

 ៦-  ស្េព្វ    ប្ច្ឆ មាយ្  អន្ ទ្ ស្យ្  ស្តាត ា  អេវ្ោ  ស្ ខ្  េោន្ត ុ! 

 ៧- ស្េព្វ    ឧត្តោយ្  ទ្ ស្យ្   ស្តាត ា      អេវ្ោ   ស្ ខ្   េោន្ត ុ! 

 ៨-  ស្េព្វ  ឧត្តោយ្  អន្ ទ្ ស្យ្   ស្តាត ា   អេវ្ោ    ស្ ខ្  េោន្ត ុ! 

 ៩- ស្េព្វ   ឧប្រ ជមាយ្  ទ្ ស្យ្  ស្តាត ា   អេវ្ោ  ស្ ខ្   េោន្ត ុ ! 

 ១០- ស្េព្វ    េហ្ដ្ឋ មាយ្   ទ្ ស្យ្   ស្តាត ា   អេវ្ោ  ស្ ខ្  េោន្ត ុ! 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [54 ] 
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 ស្េព្វ   ស្តាត ា  អេវ្ោ   េោន្ត ុ ! 

 ស្ ខ្ តា   េោន្ត ុ!  ន្ ទ្ទកុាខ ា  េោន្ត ុ! 

 អព្ោប្ជ្ា  េោន្ត ុ!  អន្ ឃា  េោន្ត ុ! 

 ទ្ ឃាយ្ កា  េោន្ត ុ!  អេោ្  េោន្ត ុ! 

 ស្ម្បត្ត ហ្   ស្ម្ ជ្ឈន្ត ុ ! 

ស្ ខ្   អតាត ាន្ ំ ប្រ ជហ្រន្ត ុ

ទ្ ក្ខប្បតាត ា  ច្  ន្ ទ្ទកុាខ ា 

ភ្យ្ប្បតាត ា ច្  ន្ ព្ភយា 

េស្ក្ប្បតាត ា  ច្  ន្ េស្ាកា 

េោន្ត ុ ស្េព្វប្   បាែ េនា ! 

 ១-  សូមពួកសតវទាងំអស់កនុងទិសខាងសកើត  មិនានសពៀរនឹងគាន  ានខ្តសសចកតីសុម ! 
 ២- សូមពួកសតវទាងំអស់កនុងទិសអាសេនយ៍  មិនានសពៀរនឹងគាន  ានខ្តសសចកតីសុម ! 
 ៣- សូមពួកសតវទាងំអស់កនុងទិសខាងតបូង  មិនានសពៀរនឹងគាន  ានខ្តសសចកតីសុម ! 
 ៤- សូមពួកសតវទាងំអស់កនុងទិសនិរត ី មិនានសពៀរនឹងគាន   ានខ្តសសចកតីសុម ! 
 ៥- សូមពួកសតវទាងំអស់កនុងទិសខាងលិច  មិនានសពៀរនឹងគាន  ានខ្តសសចកតីសុម ! 
 ៦- សូមពួកសតវទាងំអស់កនុងទិសពាយពយ មិនានសពៀរនឹងគាន   ានខ្តសសចកតីសុម ! 
 ៧- សូមពួកសតវទាងំអស់កនុងទិសខាងសជើង  មិនានសពៀរនឹងគាន  ានខ្តសសចកតីសុម! 

៨- សូមពួកសតវទាងំអស់កនុងទិសឦសាន  មិនានសពៀរនឹងគាន  ានខ្តសសចកតីសុម! 
 ៩- សូមពួកសតវទាងំអស់កនុងទិសខាងសលើ មិនានសពៀរនឹងគាន  ានខ្តសសចកតសុីម! 
 ១០-សូមពួកសតវទាងំអស់កនុងទិសខាងសរកាម  មិនានសពៀរនឹងគាន   ានខ្តសសចកតីសុម! 
                  សូមពួកសតវទាងំអស់កុាំនសពៀរនឹងគាន  ! 
 សូមឱយបានសុម !  សូមឱយរបាសចាកទុកខ 
 សូមកុឱំយព៉បាទគាន  ! សូមកុឱំយានសសចកតីចសងែៀតចងែល់ចិតត ! 
 សូមឱយានអាយុខ្វង !  សូមកុឱំយានសរាេ! 
 សូមឱយសសរមចសដាយសមបតតិទាងំឡាយ ! 
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 សូមរកានូវមលួន ! ឱយសៅជាសុម  ( តសៅ )  ។ 
   សតវទាងំឡាយទាងំពួងខ្ដលកពុំងដល់នូវសសចកតទុីកខ សូមឱយជាសតវបាតស់សចកតទុីកខ                  
សៅ, ខ្ដលកពុំងដល់នូវភ័យ សូមឱយជាសតវបាតភ់័យសៅ, ខ្ដលកពុំងដល់នូវសសចកត ី
សសាក សូមឱយជាសតវបាតស់សចកតីសសាកសៅ ! 

វិធីអានពាកយភាសាបាលទីំព័រទី៣១ ដល ់៥០ 
-អតាត នំ [អ័្ត ត្ម ន័ុង] 
-អតិទុកាោនិ [អ្ៈ តិ ទុ   ៈ រ៉ា និុ] 
-អននតំ [អ្ៈ ន័ន ត័ង]  
-អនីឃា [អ្ៈ នី ោ] 
-អនុតតរ ំ [អ្ៈ នុត តៈ រុង័] 
-អនុទិសាយ [អ្ៈ នុ ទិ សា យ៉ៈ] 
-អនុទមាទនត ុ [អ្ៈ នុ កមា ទ័ន តុ] 
-អបបទមយយ ំ [អ័្ប ប៉ៈ  កម៉យ យ័ុង] 
-អពោបជា [អ័្ប ពា ប័ុច ឈា] 
-អភិបូជយាមិ [អ្ៈ ភិ បូ៉ ជៈ ោ មិ] 
-អទវោ [អ្ៈ កវ រា] 
-អសមពុធ ំ [អ្ៈ  ័ម ពុ ធ័ង] 
-អរ  ំ [អ្ៈ រៈ េ័ង] 
-អរោទិគុណសយំតុតំ [អ្ៈ រៈ ហា ទិ រុ ណៈ  ័ង យុ៉ត ត័ង ] 
-អរយិសងឃសស [អ្ៈ រ ិយៈ  ័ង  ័   ៈ] 
-អទោគ [អ្ៈ ករា គ្ន] 
-អលតថំ [អ្ៈ ល័ត ថ័ង] 
-អវិជ្ជជ ទិកាិទលសជ្ជល ំ [អ្ៈ វចិ ជា ទិ   ិ កល៉  ៈ ជា ល័ង] 
-អ  ំ [អ្ៈ េ័ង] 
-អាចរយិបូកាោ [អា ចៈ រុ ិយូ៉ ប៉ៈ កា រ៉ា] 
-ឥទចចវមចចនតនមសសទនយយ ំ [អិុ្ច កច វៈ ម័ច ច័ន តៈ នៈ ម័   ៈ កន៉យ យ័ុង] 
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-ឥនាទ  [អិុ្ន ទា]  
-ឥតិបិ [អិុ្ តិ បិុ] 
-ឥមិនា [អិុ្ មិ នា] 
-ឥទម  ិ [អិុ្ កម េិ ] 
-ឧជចុិៃាំ [អុ៊្ ជុ ចិត ត័ង] 
-ឧតតោយ [អុ៊្ត តៈ រ៉ា យ៉ៈ] 
-ឧទទិទសន [អុ៊្ត ទិ ក  ន៉ៈ] 
-ឧបជាយា [អុ៊្ ប័ុច ឈា ោ] 
-ឧបរមិាយ [អុ៊្ ប៉ៈ រុ ិម៉ា យ៉ៈ] 
-កប្បទោដីហិបិ [ ័ប ប៉ៈ កកា ដី េិ បិុ] 
-កទរាទតា  [ ៈ ករ៉ាន កត្ម] 
-ោៃញុ្ច  [កា តុញ ចៈ] 
-ោលំ [កា ល័ុង] 
-កិទលោន្សុទយ [ ិ កល៉ សា នុ  ៈ កយ៉] 
-កិទលសំ [ ិ កល៉  ័ង] 
-កសុលតថិោន្ំ [ ុ  ៈ ល័ុត ថិ កា ន័ុង] 
-ខិបប ំ [ខិ្ប ប័ុង] 
-ខិបា  ំ [ខិ្ប ប៉ា េ័ង] 
-ទេៃាញ្ជតន្ំ [កខ្ត ត័ញ ជៈ នា ន័ង ] 
-ទេ  ំ [កខ្ ទ័ង] 
-គចឆតិ [រ័ច ឆៈ តិ] 
-គណញ្ច  [រៈ ណ័ញ ចៈ] 
-គទតា [រៈ កត្ម] 
-គុណវនាត  [រុ ណៈ វន័ ត្ម] 
-គុណសាគរ ំ [រុ ណៈ សា រៈ រង័] 
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-គុណុតតោ [រុ ណុត តៈ រ៉ា] 
-គទុណហ ិ [រុ កណ េិ] 
-ច [ចៈ] 
-ចនទិមា [ច័ន ទិ មា] 
-ទចតិយ ំ [កច តិ យ័ុង] 
-ទចវ [កច វៈ] 
-ទេតាវ ន្ [កឆត ត្មវ  ន៉ៈ] 
-ជន្ំ [ជៈ ន័ង] 
-ជាតា [ជា ត្ម] 
-ជាទតា [ជា កត្ម] 
-ជីវទោទោ [ជី វៈ កោ កកា] 
-ញាតទយា [ញា តៈ កោ៉] 
-ទេយយោគរបារគុំ [កញយ យៈ សា រៈ រៈ ប៉ា រៈ៉ រុង] 
-ឋាន្ំ [ឋា ន័ុង] 
-ទកខិោយ [ទ័  ខិ្ ណា យ៉ៈ] 
-តញ្ច  [ត័ញ ចៈ] 
-ៃៃថ [ត័ត ថៈ] 
-ៃណហុ បាធន្ទេ ន្ ំ [ត័ណ ណាុ  ប៉ា ទា នៈ កឆ ទៈ ន័ង] 
-ៃមរិយសង្ឃំ [តៈ ម៉ៈ រ ិយៈ  ័ង  ័ង] 
-ៃសស [ត័   ៈ] 
-ៃសាន្ភុាទវន្ [ត័  សា នុ ភា កវ នៈ] 
-ៃសារហន្ាសស [ត័  សា រៈ េ័ន ត័   ៈ] 
-ៃទសសវ [ត័  ក  វៈ] 
-តា ិទត [ត្ម ទិ កនា] 
-តិភទវកតថំ [តិ ភៈ កវ  ៈ នា ថ័ង] 
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-តិទោកគគំ [តិ កោ  ័  រ័ង] 
-តិទោកទកៃុំ [តិ កោ  ៈ ក  តុង] 
-តិវិធំ [តិ វ ិធ័ង] 
-តីទរ [តី ករ]៉ 
-ទៃទោៃាម្មន្ភុាទវន្ [កត កសាត តៈ ម៉ា នុ ភា កវ នៈ] 
-តំ [ត័ង] 
- ិោយ [ទិ សា យ៉ៈ] 
-ទីឃាយកុា [ទី ោ យុ កា] 
- ីបវទរា [ទី ប៉ៈ វៈ ករា] 
-ទុកខបបតាត  [ទុ  ខ័្ប ប័ុត ត្ម] 
- រូទតា [ទូ រៈ កត្ម] 
-ទទវតា [កទ វៈ ត្ម] 
-ទទនត ុ [កទន តុ] 
-ទ វា [កទ វា] 
-ធមមវរសស [ធ័ម មៈ វៈ រ ័  ៈ] 
-ធមមសស [ធ័ម ម័   ៈ] 
-ធមមំ [ធ័ម ម័ង] 
-ធម្មម  [ធ័ម មា] 
-ធទមម [ធ័ម កម] 
-ធទម្មម  [ធ័ម កមា] 
-ន្ ិយា [នៈ ទិ ោ] 
-ន្មសសម្មទត [នៈ ម័   ៈ ម៉ា កន៉ា] 
-ន្មមធយ [ន័ម មៈ ទា យៈ] 
-នមាមិ [នៈ មា មិ] 
-នទមា [នៈ កមា] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [59 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-នោប ិ [នៈ រា បិុ] 
-នវវីធសស [នៈ វៈ វ ីធ័   ៈ] 
-ន្សសន្ា ុ [ន័   ័ន តុ] 
-តទោ [នា កថា] 
-តទោៃាទរា [នា កថាត តៈ ករ៉ា] 
-និទទុកាខ  [និត ទុ  ខា] 
-ន្ិព្តវ ន្ទតា [និប ោ នៈ កត្ម] 
-និពភយា [និប ភៈ ោ] 
-ន្ិយាន្ិកសស [និយ ោ និ  ័   ៈ] 
-និរងេណំ [និ រង័ រៈ ណ័ង ] 
-និរនតរ ំ [និ រន័ តៈ រុង័] 
-និទសាកា [និ  កសា កា] 
-ទត [កនា] 
-ទតោសំ [កនា កា  ័ង] 
-បកតាន ិ [ប៉ៈ  ៈ ត្ម និុ] 
-បទចចកពទុធោ  [ប័ុច កច  ៈ ពុត កធ្ល] 
-បចឆិមាយ [ប័ុច ឆិ ម៉ា យ៉ៈ] 
-បញ្ចបា វរំ [ប័ុញ ចៈ ប៉ា ទៈ វៈ រង័] 
-បតិដឋិៃំ [ប៉ៈ តិដ ឋិ ត័ង] 
-បទភោ [ប៉ៈ កភ ទា] 
-បរ ិរនត ុ [ប៉ៈ រុ ិេៈ រុន័ តុ] 
-បោនបបដិបតតិយា [ប៉ៈ ហា ន័ុប ប៉ៈ ដិ ប័ុត តិ ោ៉] 
-បាណិទនា [ប៉ា ណិ កន៉ា] 
-បា លញ្ជន្មហំ [ប៉ា ទៈ ល័ញ ជៈ នៈ មៈ េ័ង] 
-បា ំ [ប៉ា ទ័ង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [60 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-បាទបថ [ប៉ា កប៉ ថៈ] 
-បិតា [បិុ ត្ម] 
-បិយា [បិុ ោ៉] 
-បុញ្ដកទមមន [បុ៉ញ ញ៉ៈ  ័ម កម៉ ន៉ៈ] 
-បញុ្ញ ទកខៃាំ [បុ៉ញ ញ័ុ  កខ្ត ត័ង] 
-បុញ្ញដ និ [បុ៉ញ ញ៉ា និុ] 
-បុញ្ញដ ភិសនទំ [បុ៉ញ ញ៉ា ភិ  ័ន ទ័ង] 
-បុញ្ដ  ំ [បុ៉ញ ញ័ុង] 
-បុរតថិមាយ [បុ៉ រុត័ ថិ ម៉ា យ៉ៈ] 
-បលុិទន្ [បុ៉ លិុ កន៉] 
-ពុទធនិទសវិត ំ [ពុត ធៈ និ ក  វុ ិត័ង] 
-ព ុោរបូំ [ពុត ធៈ រ ូប័ុង] 
-ពុទធសស [ពុត ធ័   ៈ ] 
-ពុទធំ [ពុត ធ័ង] 
-ពទុធោ  [ពុត កធ្ល] 
-ទព្តទធសិ [កោ កធ  ិ] 
-រព មមាោ [រពះ េមៈ មា រា] 
-ភគវតា [ភៈ រៈ វៈ ត្ម] 
-ភគវទតា [ភៈ រៈ វៈ កត្ម] 
-ភគវន្ាសស [ភៈ រៈ វន័ ត័   ៈ] 
-ភគវា [ភៈ រៈ វា] 
-ភគវាត ិ [ភៈ រៈ វា តិ] 
-ភយបបតាត  [ភៈ យ័ប ប័ុត ត្ម] 
-ភវបារតិណណំ  [ភៈ វៈ ប៉ា រៈ៉ តិណ ណ័ង] 
-ភវាភវករ ំ [ភៈ វា ភៈ វៈ  ៈ រង័] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [61 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ភវាភវំ [ភៈ វា ភៈ វង័] 
-ភទវ [ភៈ កវ] 
-មជឈតាត  [ម័ច ឈ័ត ត្ម] 
-មនុសា [មៈ នុ  សា] 
-មហាោរណុិកសស [មៈ ហា កា រ ៉ ុណិ  ័   ៈ] 
-មមំ [មៈ ម័ង] 
-ម្ម [មា] 
-មាតា [មា ត្ម] 
-ម្មរា [មា រា] 
-ម្មទរាោសំ [មា ករា កា  ័ង] 
-មិតាត  [មិត ត្ម] 
-មនុ្ិទត [មុ និ កនា] 
-ទម [កម ] 
-ទមតាា ផរណំ [កមត ត្ម ផៈ រៈ៉ ណ័ង] 
-យៃថ [យ័ត ថៈ] 
-យទមា [យៈ កមា] 
-យំ [យ័ង] 
-យាវ [ោ វៈ] 
-យទុតាា  [យុត កត្ម] 
-ទយ [កយ] 
-ទយា [កោ] 
-ទយាន្កបទុរ [កោ នៈ  ៈ បុ៉ ករ]៉ 
-រកខន្ា ុ [រ ័ ខ័្ន តុ] 
-រៃន្ៃាយំ  [រៈ តៈ ន័ុត តៈ យ័ុង] 
-ោជ្ជ [រា ជា] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [62 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ោជ្ជទនា [រា ជា កនា ] 
-លភន្ា ុ [លៈ ភ័ន តុ] 
-ទោកបាោ [កោ  ៈ ប៉ា ោ៉] 
-ទោកសាត ិ [កោ  ័  សា តិ] 
-ទោកទសទឋឋ  [កោ  ៈ ក ដ កឋា] 
-ទោកហិតាយ [កោ  ៈ េិ ត្ម យ៉ៈ] 
-វ [វៈ] 
-វដដទតា [វដ័ ដៈ កត្ម] 
-វតា មិ [វន័ ទា មិ] 
-វទនទ [វន័ កត] 
-វរៃុាទម្ម [វៈ រតុ តៈ កម៉ា] 
-វិញ្ដូ តី ិ [វញិ ញូ េី តិ] 
-វិទធំសទិនា [វតិ ធ័ង  ិ កន៉ា] 
-វិបុល ំ [វ ិបុ៉ ល័ុង] 
-វិភជជវាទិទនា [វ ិភ័ច ជៈ វា ទិ កនា] 
-វិមុតតិញ្ញដ ណបបភូត ី ិ [វ ិមុត តិញ ញា ណ័ប ប៉ៈ ភូ តី េិ] 
-វិសទុធករោុញាណំ [វ ិ ុត ធៈ  ៈ រ ៉ ុណា ញា ណ័ង] 
-វា [វា] 
-វីរយិមហិ [វ ីរ ិយ័ម មាិ,រតង់ស្ ៈ ិិ ដដលកៅពីកលើ មា អានជា ំក ង អិ្] 
-វីរទិយស ុ [វ ីរ ិកយ  ុ] 
-ទវរកិាបិ [កវ រ ិកា បិុ] 
-ទវាមតំ [កវា មៈ ត័ង] 
-សកលំ [ ៈ  ៈ ល័ុង] 
-សកាា ទរ  ិ [ ័  កា ករ ៉េិ] 
-សទង្ោ [ ័ង កោ] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [63 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-សងឃ ំ [ ័ង  ័ង] 
-សចចទតា [ ័ច ចៈ កត្ម] 
-សចចពនធគិរទិក [ ័ច ចៈ ព័ន ធៈ រិ រ ិក ] 
-សញ្ច ិភៃូសស [ ័ញ ចិ ភូ ត័   ៈ] 
-សតាត  [ ័ត ត្ម] 
-សតិបបញ្ញដ  [ ៈ តិប ប័ុញ ញ៉ា] 
-សៃថុទត [ ័ត ថុ កន៉ា] 
-ស ោមមសមភូៃ ំ [ ័ត ធ័ម មៈ  ័ម ភូ ត័ង] 
-សោ [ ៈ ទា] 
-សតា ទន្ [ ័ន ត្ម កន៉] 
-សពវឋឋ ទន្ស ុ [ ័ប ព័ដ ឋា កន៉  ុ] 
-សពវធទយវ [ ័ប ពៈ ទា កយ វៈ] 
-សពវទិសាស ុ [ ័ប ពៈ ទិ សា  ុ] 
-សមពុ ោបជូិៃ ំ [ ័ម ពុត ធៈ បូ៉ ជិ ត័ង] 
-សពវសង្ោន្ភុាទវន្ [ ័ប ពៈ  ័ង ោ នុ ភា កវ នៈ] 
-សពវពុោធ នុភាទវន [ ័ប ពៈ ពុត ធ្ល នុ ភា កវ នៈ] 
-សពវទ វតា [ ័ប ពៈ កទ វៈ ត្ម] 
-សពវធមាម នុភាទវន [ ័ប ពៈ ធ័ម មា នុ ភា កវ នៈ] 
-សពវំ [ ័ប ព័ង] 
-សទពវ  [ ័ប កព]  
-សទពវបិ [ ័ប កព បិុ] 
-សមបតតី  ិ [ ័ម ប័ុត តី េិ ] 
-សម្មម  [ ័ម ម៉ា] 
-សទលលទោ [ ័ល កល៉ កខា] 
-សមិជឈនត ុ [ ៈ មិុច ឈ័ន តុ] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [64 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-សាម ំ [សា ម័ុង] 
-ោរីរិកធាៃមុហាទព្តធឹ [សា រុ ីរុ ិ ៈ ធ្ល តុ មៈ ហា កោ ធិង] 
-ោវកសទង្ោ [សា វៈ៉  ៈ  ័ង កោ] 
-សាសនំ [សា  ៈ ន័ុង] 
-សរិសា [ ិ រៈ៉ សា] 
-សីលសម្មធិបញ្ញញ  [ ី ល៉ៈ  ៈ ម៉ា ធិ ប័ុញ ញ៉ា] 
-សខុញ្ច  [ ុ ខ័្ញ ចៈ] 
-សខុិតា [ ុ ខិ្ ត្ម] 
-សេុី [ ុ ខី្] 
-សបុដិបនាន ទិគុណសយំតុតំ [ ុ ប៉ៈ ដិ ប័ុន ន៉ា ទិ រុ ណៈ  ័ង យុ៉ត ត័ង ] 
-សបុដិបទនាន  [ ុ ប៉ៈ ដិ ប័ុន កន៉ា] 
-សមុង្គលំ [ ុ ម័ុង រៈ ល័ង] 
-សមុន្កទូដ [ ុ ម៉ៈ ន៉ៈ  ូ កដ] 
-សមុតចលទគគ [ ុ ម៉ៈ ន៉ា ចៈ ល័ុ  ករ] 
-សរុទិយា [ ុ រុ ិកោ៉] 
-សលុទភ [ ុ  ល៉ៈ កភ] 
-សវុណណ បពវទៃ [ ុ វុណ័ ណៈ ប័ុប ពៈ កត] 
-សវុណណ ម្មលិទក [ ុ វុណ័ ណៈ មា លិ ក ] 
-ទសាកបបតាត  [កសា  ័ប ប័ុត ត្ម] 
-ទោ [កសា] 
-ទសាតថិ [កសាត ថិ] 
-សាវ កាខ តទសសវ [សាវ  ់ ខា ត័  ក  វៈ ] 
-សាវ កាខ តាទិគុណសយំតុតំ [សាវ  ់ ខា ត្ម ទិ រុ ណៈ  ័ង យុ៉ត ត័ង] 
-សាវ កាខ ទតា [សាវ  ់ ខា កត្ម] 
- តនតោទយា [េៈ ត័ន តៈ រ៉ា កោ] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [65 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ហិត [េិ នា]  
-ទ ដាិមាយ [កេដ ឋិ ម៉ា យ៉ៈ] 
-ទោនត ុ [កហាន តុ] 

វិធីអានពាកយភាសាកខមរទំព័រទី៣១ ដល ់៥០ 
-អន្ន្ា [អ្ៈ ន៉ន់] 
-អនុទមាទនា [អ្ៈ នុ កមា ទៈ នា ] 
-អបាយភូមិ [អ្ៈ បា យ៉ៈ ភូម] 
-អពមងេល [អ្ៈ ពៈ មង់ រល់] 
-អរយិជ្ជតិ [អ្ៈ រុ ិយ៉ៈ ជាត] 
-អរិយបគុគល [អ្ៈ រុ ិយ៉ៈ បុ  រល់] 
-អរយិទមរត ី [អ្ៈ រុ ិយ៉ៈ កមត រតី] 
-អាទគនយ ៍ [អា  ករន ] 
-ឦសាន [អីុ្ សាន] 
-ឧគឃដិតញ្ដូបុគេល [អុ៊្   ៈ ដិ ត័ញ ញូ បុ  រល់] 
-ឧបោរគណុ [អុ៊្ ប៉ៈ កា រៈ៉ រុណ] 
-ឧបបតតិភព [អុ៊្ ប៉ៈ ប័ុត តិ ភប់] 
-ឧបាធន្ [អុ៊្ ប៉ា ទាន] 
-កាមភព [កា ម៉ៈ ភប់ ] 
-កសុោកសុលទចតនា [ ុ  ៈ ោ៉  ុ  ៈ ល៉ៈ កច តៈ ន៉ា ] 
-ទោដិកប្ា [កកាដ កាប់ ប៉ា] 
-គណត [រៈ ណៈ នា] 
-គិរសីចចព័នធ [រិ រ ី ័ច ចៈ ព័ន] 
-ចិៃាទចៃសិក [ចិត កច តៈ  ិ ] 
-ជលសា [ជៈ លៈ សា ] 
-ញាត ិ [ញាត ] 
-ត្រតរតនា [ទរត រៈ តៈ ន៉ា] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [66 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

- សកររប្ណមយ [ទៈ  ៈ   រប ណំ] 
- សពល [ទៈ  ៈ ពល់] 
-ទិស [ទឹ ] 
-ទ វបៃុាម្មរ [កទ វៈ បុត តៈ មា] 
-នមសាា រ [នៈ ម័ុ  សាេ  ] 
-ន្មមធ [ន័ម មៈ ទា] 
-និរតី [និ រៈ ដី ] 
-បទចចកព ុោ [ប័ុច កច  ៈ ពុត] 
-បរមទចតិយ [ប រ ៉មុ ម៉ៈ កច ដី] 
-បរយិតតិធម៌ [ប៉ៈ រុ ិយ័ុត តិ ធ័រ ] 
-បញុ្ញកមម [បុញ ញ័ុ   ័ម] 
-បុញ្ដទកខតត [បុញ ញ័ុ  ដខ្ត] 
-បញុ្ញ ទកខតាា  [បុញ ញ័ុ  ដខ្ត ត្ម] 
-បុញ្ដោស ី [បុញ ញ៉ៈ រា  ី] 
-បញុ្ញោភ [បុញ ញ៉ៈ ោប] 
-ពាយពយ [ោ យ័ប] 
-ពុទធសាសនា [ពុត ធៈ សា  ៈ ន៉ា] 
-រពហម [រពំ] 
-រពះសង្ឃអង្គោវក័ [រពះ  ង់ អ្ង់ សា វ៉ា ់] 
-ភពឋាន្ [ភប់ ឋាន] 
-មន្សុសន្ិករ [មៈ នុ   ៈ និ  ] 
-មហាទព្តធិរពឹកស [មៈ ហា កោ ធិ រពឹ ] 
-ទមតាត  [កមត ត្ម ] 
-យមរាជ [យៈ មៈ រាច ឬ យំ មៈ រាច] 
-ទយាន្កបរូ ី [កោ នៈ  ៈ បូ រុ]ី 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [67 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ោគទិកិាទលស [រា គ្ន ទិ   ិ ដល ] 
-ទោកតុតរធម៌ [កោ  ុត តៈ រៈ៉ ធ័រ ] 
-វិមុតតិញ្ញដ ណ [វ ិមុត តិញ ញាណ] 
-វិទសសសទុធ [វ ិដ    ុត] 
-សទធមម [ ័ត ធ័ម] 
-សនាត ន [ ន់ ោន] 
-សពវោល [ ប់ កាល] 
-សពវញ្ញូ  [ ប់ ព័ញ ញូ] 
-សពវសៃវ [ ប់  ័ត] 
-សពវសតាា  [ ប់  ័ត ត្ម] 
-សម្មធិបញ្ញញ  [ ៈ ម៉ា ធិ ប័ុញ ញ៉ា] 
-ោរីរិកធាៃ ុ [សា រុ ីរុ ិ ៈ ធ្លត] 
-សរិសា [ ិ រៈ៉ សា ] 
-សរិស ី [ ិ រៈ៉  ី] 
-សមុន្កដូ [ ុ ម៉ៈ ន៉ៈ  ូដ] 
-សវុណណ បពាៃ [ ុ វ៉ាណ់ ណៈ ប រៈ៉ ពត់] 
-សវុណណ ម្មលិក [ ុ វ៉ាណ់ ណៈ មា លិ ] 
-ទសពសម [ដ ប  ំ] 
-សំវរៈ [ ័ង វៈ៉ រៈ៉] 
- ឫទ័យ [េៈ រ ឹទទ ] 

ប្ ព្វភាគ្ប្បដ្ ប្ត្ត  

( នុងវរគកនះដ ស្ ង់កចញពីរិេិបដិបតតិរប ់រពះឧតតមមុនី អុ៊្ម- ូ៊រ និង កមតចរពះ ងឃរាជ ជួន-ណាត) 
 បុរសស្តសតីខ្ដលានសទាធ រជះថាល កនុងេុណរពះរតនរត័យ  េឺេុណរពះពុទធ  រពះធម៌   
រពះសងឃ    សហើយានរបាថាន នឹងសបតជាញ មលួនជាឧបាសក  ឬជាឧបាសិកា  ជាបុពវភាេបបដិបតតិ  
េឺសសចកតីរបតិបតតិជាចខំ្ណកខាងសដើម ឱយបានសពញស៊ប់ជាអនកកាន់រពះពុទធសាសនា ឬជា



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [68 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

អនកតមាល់សៅកនុងរពះពុទធសាសនាសនាះ, ដបូំងបងែស់រតូវបសញ្ចញវចីសភទសូមមាសទាសនឹង 
រពះរតនរត័យ កនុងទីចសំពាះរពះភស្តកតរពះពុទធរូបក៏បាន  ចសំពាះរពះសតូប  ឬរពះសចតិយខ្ដល
បញ្ចុ ះរពះសាររិកិធាតុរពះសាម សមពុទធក៏បាន ចសំពាះមុមបុេគលេឺភិកខុ  ១ រូបក៏បាន  ចសំពាះមុម 
េណៈ េឺភិកខុ  ២  រូប  ឬ ៣ រូបក៏បាន  ចសំពាះរពះសងឃ  េឺភិកខុទាងំឡាយតាងំពី ៤  រូបសឡើង 
សៅក៏បាន   លុះសូមមាសទាសរួចសហើយ រតូវបសញ្ចញវចីសភទសពាលរបកាសសបតជាញ មលួន  ឱយជា 
អនកបានដល់រពះនរតសរណេមន៍ជាឧបាសក  ឬជាឧបាសិកា  កនុងរពះពុទធសាសនាជាខាង 
សរកាយ  រួចសហើយរតូវសាទាននិចចសីលរកាឱយខាជ ប់តសៅ, សបើានសទាធ រជះថាល   ក៏េបបរីកា
ឧសបាសថសីល តាមកាលកណំត់ខ្ដលរតូវរកាមតងៗ សនាះផង  នឹងានផលានិសងឃសរចើន 
សដាយលដំាប់ៗសឡើង  ។ 

ឯោ យ ូមខ្មាកទា នឹងរពះរតនរត័យកនាះ កបើបុរ ដតមាន  ់  ូមខ្មាកទា  នុងទី 
ចំកោះរពះភក្ត តរពះពុទធរបូ  ឬចំកោះនឹងរពះ តូប  រពះកចតិយ  ដដលបញ្ចុ ះរពះសាររី ិធ្លតុរពះ 
  មាម  មពុទធកនាះ រតូវ ូធយថា: 
 អច្ចេយា   ម្ំ  ភ្េន្ត   អច្ចគ្មា  យ្ោពាលំ្  យ្ោម្ ឡហ ំយ្ោអក្ ស្ល្ ំ  
ទយាហ ំ   ភ្េន្ត   កាេយ្ន្ វា  វាចាយ្  វា  ម្ន្ស្  វា  ភគវទតា  វា  ធ្ម្មស្ស  វា  

ស្ង្ឃស្ស  វា  អ្រវ្ំ   អកាស្ ឹ   ៃសស  េម្  ភ្េន្ត   ភគវា អច្ចយ្ំ   អច្ចយ្េតា    

បដិគគណហ ៃ ុ អាយ្ត្ ឹ ស្ំវ្ោយ្។ 

បពិរតរពះដ៏ានរពះភាេដ៏ចសរមើន សទាសកហុំសខ្ដលរបរពឹតតកនលង  រេបសងាត់ 
សហើយនូវមញុ រំពះករុណា តាមសដាយមញុរំពះករុណា  ជាមនុសសលងង់សលល   ជាមនុសសវសងវង  
ជាមនុសសមិនឈាល ស បពិរតរពះដ៏ានរពះភាេដ៏ចសរមើន ខ្រកងមញុ រំពះករុណាបានសធវើសហើយ 
នូវសសចកតីសលមើស  មិនសគារពដល់រពះដ៏ានរពះភាេកតី  ដល់រពះធម៌កតី  ដល់រពះសងឃកត ី 
សដាយកាយកតី  សដាយវាចាកតី  សដាយចិតតកតី បពិរតរពះដ៏ានរពះភាេដ៏ចសរមើន សូមរពះដ៏ 
ានរពះភាេ អត់នូវសទាសកហុំសសនាះដល់មញុ រំពះករុណា  សរពាះអសំពើននសទាសសនាះ ជាសសច 
 កតីមុសពិត សដើមបនឹីងបានសរងួម េឺថានឹងរបរពឹតតឱយលែតសៅកនុងខាងមុមសនាះសហាង  ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [69 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ោ យ ូមខ្មាកទា នឹងរពះរតនរត័យកនាះ កបើស្ ីដតមាន  ់  ូមខ្មាកទា  នុងទី 
ចំកោះរពះភក្ត តរពះពុទធរបូ ឬចំកោះនឹងរពះ តូប រពះកចតិយដដលបញ្ចុ ះរពះសាររី ិធ្លតុរពះ 
 មាម  មពុទធកនាះ រតូវ ូធយថា  : 

អច្ចេយា    ម្ំ   ភ្េន្ត    អច្ចគ្មា   យ្ោពាលំ្   យ្ោម្ ឡហ ំយ្ោអក្ ស្ល្ំ 

យាហ ំ   ភ្េន្ត   កាេយ្ន្ វា  វាចាយ្  វា  ម្ន្ស្  វា  ភគវទតា  វា  ធ្ម្មស្ស  វា  

ស្ង្ឃស្ស  វា  អ្រវ្ំ   អកាស្ឹ   ៃសា  េម្  ភ្េន្ត   ភគវា អច្ចយ្ំ   អច្ចយ្េតា    

បដិគគណហ ៃ ុ អាយ្ត្ ឹ ស្ំវ្ោយ្។ 

បពិរតរពះដ៏ានរពះភាេដ៏ចសរមើន សទាសកហុំសខ្ដលរបរពឹតតកនលង  រេបសងាត់ 
សហើយនូវមញុ រំពះករុណា តាមសដាយមញុរំពះករុណា  ជាមនុសសលងង់សលល   ជាមនុសសវសងវង  ជា 
មនុសសមិនឈាល ស បពិរតរពះដ៏ានរពះភាេដ៏ចសរមើន ខ្រកងមញុ រំពះករុណាបានសធវើសហើយ
នូវសសចកតីសលមើស  មិនសគារពដល់រពះដ៏ានរពះភាេកតី  ដល់រពះធម៌កតី  ដល់រពះសងឃកត ី 
សដាយកាយកតី  សដាយវាចាកតី  សដាយចិតតកតី បពិរតរពះដ៏ានរពះភាេដ៏ចសរមើន សូមរពះ 
ដ៏ានរពះភាេ  អត់នូវសទាសកហុំសសនាះដល់មញុ រំពះករុណា  សរពាះអសំពើននសទាសសនាះ  ជា 
 សសចកតីមុសពិត សដើមបនឹីងបានសរងួមេឺថានឹងរបរពឹតតឱយលែតសៅកនុងខាងមុមសនាះសហាង  ។ 

 
ឯោ យ ូមខ្មាកទា នឹងរពះរតនរត័យកនាះ កបើបុរ ដតមាន  ់  ូមខ្មាកទា ចំកោះ 

នឹងភិ េុ១របូ រតូវ ូធយថា  : 
 អច្ចេយា   ម្ំ  ភ្េន្ត   អច្ចគ្មា  យ្ោពាលំ្  យ្ោម្ ឡហ ំយ្ោអក្ ស្ល្ ំ  
ទយាហ ំ   ភ្េន្ត   កាេយ្ន្ វា  វាចាយ្  វា  ម្ន្ស្  វា  ព ុោសស  វា  ធ្ម្មស្ស  វា  

ស្ង្ឃស្ស  វា  អ្រវ្ំ   អកាស្ ឹ   ៃសស  េម្  ភ្េន្ត   អទយា អច្ចយ្ំ   អច្ចយ្េតា    

បដិគគណហ ៃ ុ អាយ្ត្ ឹ ស្ំវ្ោយ្។ 

បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន សទាសកហុំសខ្ដលរបរពឹតតកនលង រេបសងាត់សហើយនូវ 
មញុ រំពះករុណា តាមសដាយមញុរំពះករុណា  ជាមនុសសលងង់សលល   ជាមនុសសវសងវង  ជាមនុសស 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [70 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

មិនឈាល ស បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន ខ្រកងមញុ រំពះករុណា  បានសធវើសហើយនូវសសចកតីសលមើស  
មិនសគារពដល់រពះពុទធជាាច ស់កតី  ដល់រពះធម៌កតី  ដល់រពះសងឃកត ី  សដាយកាយកតី  សដាយ 
វាចាកត ី  សដាយចិតតកតី បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន សូមរពះករុណា អត់នូវសទាសកហុំសសនាះ 
ដល់មញុ រំពះករុណា  សរពាះអសំពើននសទាសសនាះ  ជាសសចកតីមុសពិត សដើមបនឹីងបានសរងួម  េឺថា 
  នឹងរបរពឹតតឱយលែតសៅកនុងខាងមុមសនាះសហាង  ។ 

ឯោ យ ូមខ្មាកទា នឹងរពះរតនរត័យកនាះ កបើស្ ីដតមាន  ់  ូមខ្មាកទា នឹងភិ េុ១
របូ រតូវ ូធយថា : 
 អច្ចេយា   ម្ំ  ភ្េន្ត   អច្ចគ្មា   យ្ោពាលំ្   យ្ោម្ ឡហ ំ  យ្ោអក្ ស្ល្ ំ

 យាហ ំ   ភ្េន្ត   កាេយ្ន្ វា  វាចាយ្  វា  ម្ន្ស្  វា  ព ុោសស  វា  ធ្ម្មស្ស  វា  

ស្ង្ឃស្ស  វា  អ្រវ្ំ   អកាស្ ឹ  ៃសា  េម្  ភ្េន្ត   អទយា អច្ចយ្ំ   អច្ចយ្េតា 

បដិគគណហ ៃ ុ អាយ្ត្ ឹ ស្ំវ្ោយ្។ 

បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន  សទាសកហុំសខ្ដលរបរពឹតតកនលង   រេបសងាត់សហើយនូវ  
មញុ រំពះករុណា  តាមសដាយមញុរំពះករុណា    ជាមនុសសលងង់សលល    ជាមនុសសវសងវង   ជាមនុសស 
មិនឈាល ស បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន ខ្រកងមញុ រំពះករុណា  បានសធវើសហើយនូវសសចកតីសលមើស  
មិនសគារពដល់រពះពុទធជាាច ស់កតី  ដល់រពះធម៌កតី  ដល់រពះសងឃកត ី  សដាយកាយកតី  សដាយ 
វាចាកត ី  សដាយចិតតកតី បពិរតរពះរពះករុណាដ៏ចសរមើន សូមរពះករុណាអត់ នូវសទាសកហុំស 
សនាះដល់មញុ រំពះករុណា  សរពាះអសំពើននសទាសសនាះ  ជាសសចកតីមុសពិត សដើមបនឹីងបានសរងួម  
េឺថា  នឹងរបរពឹតតឱយលែតសៅកនុងខាងមុមសនាះសហាង  ។ 

 
ឯោ យ ូមខ្មាកទា នឹងរពះរតនរត័យកនាះ កបើបុរ ដតមាន  ់  ូមខ្មាកទា នឹង 

រណៈរឺភិ េុ២របូឬ៣របូ រតូវ ូធយថា  : 
 អច្ចេយា   ម្ំ  ភ្េន្ត   អច្ចគ្មា  យ្ោពាលំ្  យ្ោម្ ឡហ ំយ្ោអក្ ស្ល្ ំ  
ទយាហ ំ   ភ្េន្ត   កាេយ្ន្ វា  វាចាយ្  វា  ម្ន្ស្  វា  ព ុោសស  វា  ធ្ម្មស្ស  វា  



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [71 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ស្ង្ឃស្ស  វា  អ្រវ្ំ   អកាស្ឹ   ៃសស  េម្  ភ្េន្ត   អយា អច្ចយ្ំ   អច្ចយ្េតា    

បដិគគណហ ន្ា ុ អាយ្ត្ ឹ ស្ំវ្ោយ្។ 

បពិរតរពះករុណាទាងំឡាយដ៏ចសរមើន សទាសកហុំសខ្ដលរបរពឹតតកនលង  រេបសងាត់ 
សហើយនូវមញុ រំពះករុណា តាមសដាយមញុរំពះករុណា  ជាមនុសសលងង់សលល   ជាមនុសសវសងវង  ជា 
មនុសសមិនឈាល ស បពិរតរពះករុណាទាងំឡាយដ៏ចសរមើន ខ្រកងមញុ រំពះករុណា  បានសធវើសហើយ 
នូវសសចកតីសលមើស  មិនសគារពដល់រពះពុទធជាាច ស់កតី  ដល់រពះធម៌កត ី ដល់រពះសងឃកតី  សដាយ 
កាយកត ី  សដាយវាចាកតី  សដាយចិតតកតី បពិរតរពះករុណាទាងំឡាយដ៏ចសរមើន សូមរពះករុណា 
ទាងំឡាយអត់នូវសទាសកហុំសសនាះដល់មញុ រំពះករុណា  សរពាះអសំពើននសទាសសនាះ  ជាសសចកតី 
មុសពិត សដើមបនឹីងបានសរងួម  េឺថា  នឹងរបរពឹតតឱយលែតសៅកនុងខាងមុមសនាះសហាង  ។ 
 

ឯោ យ ូមខ្មាកទា នឹងរពះរតនរត័យកនាះ កបើស្ ីដតមាន  ់  ូមខ្មាកទា នឹងរណៈ
រឺភិ េុ២របូឬ៣របូ រតូវ ូធយថា  : 
 អច្ចេយា   ម្ំ   ភ្េន្ត    អច្ចគ្មា   យ្ោពាលំ្   យ្ោម្ ឡហ ំ យ្ោអក្ ស្ល្ ំ

យាហ ំ   ភ្េន្ត   កាេយ្ន្ វា  វាចាយ្  វា  ម្ន្ស្  វា  ព ុោសស  វា  ធ្ម្មស្ស  វា  

ស្ង្ឃស្ស  វា  អ្រវ្ំ   អកាស្ឹ   ៃសា  េម្  ភ្េន្ត   អយា អច្ចយ្ំ   អច្ចយ្េតា    

បដិគគណហ ន្ា ុ អាយ្ត្ ឹ ស្ំវ្ោយ្។ 

បពិរតរពះករុណាទាងំឡាយដ៏ចសរមើន សទាសកហុំសខ្ដលរបរពឹតតកនលង  រេបសងាត់ 
សហើយនូវមញុ រំពះករុណា តាមសដាយមញុរំពះករុណា  ជាមនុសសលងង់សលល   ជាមនុសសវសងវង  ជា 
មនុសសមិនឈាល ស បពិរតរពះករុណាទាងំឡាយដ៏ចសរមើន ខ្រកងមញុ រំពះករុណា  បានសធវើសហើយ
នូវសសចកតីសលមើស  មិនសគារពដល់រពះពុទធជាាច ស់កតី  ដល់រពះធម៌កត ី ដល់រពះសងឃកតី  សដាយ 
កាយកត ី  សដាយវាចាកតី  សដាយចិតតកតី បពិរតរពះករុណាទាងំឡាយដ៏ចសរមើន សូមរពះករុណា 
ទាងំឡាយអត់នូវសទាសកហុំសសនាះដល់មញុ រំពះករុណា  សរពាះអសំពើននសទាសសនាះ  ជាសសចកតី 
មុសពិត សដើមបនឹីងបានសរងួម  េឺថា  នឹងរបរពឹតតឱយលែតសៅកនុងខាងមុមសនាះសហាង  ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [72 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ឯោ យ ូមខ្មាកទា នឹងរពះរតនរត័យកនាះ កបើបុរ ដតមាន  ់  ូមខ្មាកទា នឹងរពះ 
 ងឃ រតូវ ូធយថា  : 
 អច្ចេយា    ម្ំ   ភ្េន្ត    អច្ចគ្មា    យ្ោពាលំ្  យ្ោម្ ឡហ ំយ្ោអក្ ស្ល្ ំ

 ទយាហ ំ   ភ្េន្ត   កាេយ្ន្ វា  វាចាយ្  វា  ម្ន្ស្  វា  ព ុោសស  វា  ធ្ម្មស្ស  វា  

ស្ង្ឃស្ស  វា  អ្រវ្ំ   អកាស្ ឹ   ៃសស  េម្  ភ្េន្ត   សទង្ោ អច្ចយ្ំ   អច្ចយ្េតា    

បដិគគណហ ៃ ុ អាយ្ត្ ឹ ស្ំវ្ោយ្។ 

បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន   សទាសកហុំសខ្ដលរបរពឹតតកនលង   រេបសងាត់សហើយនូវមញុ  ំ
រពះករុណា តាមសដាយមញុរំពះករុណា  ជាមនុសសលងង់សលល   ជាមនុសសវសងវង  ជាមនុសស 
មិនឈាល ស បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន ខ្រកងមញុ រំពះករុណា  បានសធវើសហើយនូវសសចកតីសលមើស  
មិនសគារពដល់រពះពុទធជាាច ស់កតី  ដល់រពះធម៌កតី  ដល់រពះសងឃកត ី  សដាយកាយកតី  សដាយ 
វាចាកត ី  សដាយចិតតកតី បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន សូមរពះសងឃអត់នូវសទាសកហុំសសនាះដល់
មញុ រំពះករុណា  សរពាះអសំពើននសទាសសនាះ  ជាសសចកតីមុសពិត សដើមបនឹីងបានសរងួម  េឺថា  នឹង 
របរពឹតតឱយលែតសៅកនុងខាងមុមសនាះសហាង  ។ 
 

ឯោ យ ូមខ្មាកទា នឹងរពះរតនរត័យកនាះ កបើស្ ីដតមាន  ់  ូមខ្មាកទា នឹងរពះ
 ងឃ រតូវ ូធយថា  : 
 អច្ចេយា   ម្ំ  ភ្េន្ត   អច្ចគ្មា  យ្ោពាលំ្  យ្ោម្ ឡហ ំយ្ោអក្ ស្ល្ ំ  
យាហ ំ   ភ្េន្ត   កាេយ្ន្ វា  វាចាយ្  វា  ម្ន្ស្  វា  ព ុោសស  វា  ធ្ម្មស្ស  វា  

ស្ង្ឃស្ស  វា  អ្រវ្ំ   អកាស្ឹ   ៃសា  េម្  ភ្េន្ត   សទង្ោ អច្ចយ្ំ   អច្ចយ្េតា    

បដិគគណហ ៃ ុ អាយ្ត្ ឹ ស្ំវ្ោយ្។ 

បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន សទាសកហុំសខ្ដលរបរពឹតតកនលង  រេបសងាត់សហើយនូវមញុ  ំ
រពះករុណា តាមសដាយមញុរំពះករុណា  ជាមនុសសលងង់សលល   ជាមនុសសវសងវង  ជាមនុសសមិន
ឈាល ស បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន ខ្រកងមញុ រំពះករុណា  បានសធវើសហើយនូវសសចកតីសលមើស  មិន



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [73 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

សគារពដល់រពះពុទធជាាច ស់កតី  ដល់រពះធម៌កតី  ដល់រពះសងឃកតី  សដាយកាយកតី  សដាយវាចាកតី  
សដាយចិតតកតី បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន សូមរពះសងឃអត់នូវសទាសកហុំសសនាះដល់មញុ រំពះ
ករុណា  សរពាះអសំពើននសទាសសនាះ  ជាសសចកតីមុសពិត សដើមបនឹីងបានសរងួម េឺថា នឹងរបរពឹតត 
ឱយលែតសៅកនុងខាងមុមសនាះសហាង  ។ 

រួចសបើជាបុេគល ឬេណៈ  ឬសងឃ  ខ្ដលសៅជារបធានសៅទីសនាះ រតូវទទួលថា  ស្ធ្  
  ( ខ្របថា )  របនពសហើយ  ។ 
  

  កបើ ុទធដតបុរ តំ្មងពីពីរនា ់ក ើងកៅកេើយ ូធយ ូមខ្មាកទា រពមគ្នន នឹងរពះពុទធ- 
របូកនាះ រតូវ ូធយថា  : 
 អច្ចេយា  េនា  ភ្េន្ត  អច្ចគ្មា   យោព្តទល យោមទុឡហ  យោអកសុទល 
ទយ   ម្យ្ ំ ភ្េន្ត  កាេយ្ន្ វា  វាចាយ្   វា  ម្ន្ស្  វា  ភគវទតា   វា  ធ្ម្មស្ស  វា   

ស្ង្ឃស្ស  វា   អ្រវ្ំ  អក្ រ ជមាហ ា   ទៃសំ   េនា  ភ្េន្ត   ភគវា  អច្ចយ្ំ  អច្ចយ្េតា 

ប្ដ្ គ្គែហត្   អាយ្ត្ឹ ស្ំវ្ោយ្   ។ 

បពិរតរពះដ៏ានរពះភាេដ៏ចសរមើន សទាសកហុំសខ្ដលរបរពឹតតកនលង  រេបសងាត់ 
សហើយនូវមញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ តាមសដាយមញុរំពះករុណាទាងំឡាយ  ជាមនុសសលងង់សលល   
ជាមនុសសវសងវង  ជាមនុសសមិនឈាល ស បពិរតរពះដ៏ានរពះភាេដ៏ចសរមើន ខ្រកងមញុ រំពះ
ករុណាទាងំឡាយ បានសធវើសហើយនូវសសចកតីសលមើស  មិនសគារពដល់រពះដ៏ានរពះភាេកត ី 
ដល់រពះធម៌កត ី  ដល់រពះសងឃកតី សដាយកាយកតី  សដាយវាចាកតី  សដាយចិតតកតី បពិរតរពះដ៏ 
ានរពះភាេដ៏ចសរមើន សូមរពះដ៏ានរពះភាេ អត់នូវសទាសកហុំសសនាះដល់មញុ រំពះករុណា 
ទាងំឡាយ សរពាះអសំពើននសទាសសនាះជាសសចកតីមុសពិត សដើមបនឹីងបានសរងួមេឺថានឹងរបរពឹតត 
ឱយលែតសៅកនុងខាងមុមសនាះសហាង  ។ 

កបើ ុទធដតស្ត តីតំ្មងពី២នា ់ក ើងកៅ កេើយ ូធយ ូមខ្មាកទា រពមគ្នន នឹងរពះពុទធរបូ 
កនាះ រតូវ ូធយថា  : 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [74 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 អច្ចេយា  េនា  ភ្េន្ត  អច្ចគ្មា   យោព្តោ យោមឡុ្ហហ   យោអកសុោ យា 

  ម្យ្ ំ  ភ្េន្ត  កាេយ្ន្ វា  វាចាយ្   វា  ម្ន្ស្  វា  ភគវទតា   វា  ធ្ម្មស្ស  វា   

ស្ង្ឃស្ស  វា   អ្រវ្ំ  អក្ រ ជមាហ ា   តាសំ   េនា  ភ្េន្ត   ភគវា  អច្ចយ្ំ  អច្ចយ្េតា  

បដិគគណហ ៃ ុ អាយ្ត្ ឹស្ំវ្ោយ្   ។ 

បពិរតរពះដ៏ានរពះភាេដ៏ចសរមើន សទាសកហុំសខ្ដលរបរពឹតតកនលង  រេបសងាត់ 
សហើយនូវមញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ តាមសដាយមញុរំពះករុណាទាងំឡាយ  ជាមនុសសលងង់សលល   
ជាមនុសសវសងវង  ជាមនុសសមិនឈាល ស បពិរតរពះដ៏ានរពះភាេដ៏ចសរមើន ខ្រកងមញុ រំពះ
ករុណាទាងំឡាយ បានសធវើសហើយនូវសសចកតីសលមើស  មិនសគារពដល់រពះដ៏ានរពះភាេកត ី 
ដល់រពះធម៌កត ី  ដល់រពះសងឃកតី សដាយកាយកតី  សដាយវាចាកតី  សដាយចិតតកតី បពិរតរពះដ៏
ានរពះភាេដ៏ចសរមើន សូមរពះដ៏ានរពះភាេ អត់នូវសទាសកហុំសសនាះដល់មញុ រំពះករុណា 
ទាងំឡាយ  សរពាះអសំពើននសទាសសនាះជាសសចកតីមុសពិត   សដើមបនឹីងបានសរងួម   េឺថា នឹង 
 របរពឹតតឱយលែតសៅកនុងខាងមុមសនាះសហាង  ។ 
 

    កបើ ុទធដតបុរ តំ្មងពីពីរនា ់ក ើងកៅ  កេើយ ូធយ ូមខ្មាកទា រពមគ្នន នឹងភិ េុ ១ 
របូកនាះ រតូវ ូធយថា  : 
 អច្ចេយា  េនា  ភ្េន្ត  អច្ចគ្មា   យោព្តទល យោមទុឡហ  យោអកសុទល 
ទយ   ម្យ្ ំ ភ្េន្ត  កាេយ្ន្ វា  វាចាយ្   វា  ម្ន្ស្  វា  ព ុោសស   វា  ធ្ម្មស្ស  វា   

ស្ង្ឃស្ស  វា   អ្រវ្ំ  អក្រ ជមាហ ា   ទៃសំ   េនា  ភ្េន្ត   អទយា  អច្ចយ្ំ  អច្ចយ្េតា  

បដិគគណហ ៃ ុ អាយ្ត្ ឹស្ំវ្ោយ្   ។ 

បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន សទាសកហុំសខ្ដលរបរពឹតតកនលង  រេបសងាត់សហើយនូវ 
មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ តាមសដាយមញុរំពះករុណាទាងំឡាយ  ជាមនុសសលងង់សលល   ជាមនុសស 
វសងវង  ជាមនុសសមិនឈាល ស បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន ខ្រកងមញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ 
បានសធវើសហើយនូវសសចកតីសលមើស  មិនសគារពដល់រពះពុទធជាាច ស់កត ី  ដល់រពះធម៌កតី  ដល់



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [75 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

រពះសងឃកត ីសដាយកាយកតី  សដាយវាចាកតី  សដាយចិតតកតី បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន សូមរពះ
ករុណា អត់នូវសទាសកហុំសសនាះដល់មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ សរពាះអសំពើននសទាសសនាះ ជា 
សសចកតីមុសពិត សដើមបនឹីងបានសរងួម  េឺថា នឹងរបរពឹតតឱយលែតសៅកនុងខាងមុមសនាះសហាង  ។ 
 

       កបើ ុទធដតស្ត តីតំ្មងពីពីរនា ់ក ើងកៅ កេើយ ូធយ ូមខ្មាកទា រពមគ្នន នឹងភិ េុ១របូកនាះ 
រតូវ ូធយថា  : 
 អច្ចេយា  េនា  ភ្េន្ត  អច្ចគ្មា   យោព្តោ យោមឡុ្ហហ   យោអកសុោ យា 

ម្យ្ំ  ភ្េន្ត  កាេយ្ន្ វា  វាចាយ្   វា  ម្ន្ស្  វា  ព ុោសស   វា  ធ្ម្មស្ស  វា   

ស្ង្ឃស្ស  វា   អ្រវ្ំ  អក្រ ជមាហ ា   តាសំ   េនា  ភ្េន្ត   អទយា  អច្ចយ្ំ  អច្ចយ្េតា  

បដិគគណហ ៃ ុ អាយ្ត្ ឹស្ំវ្ោយ្   ។ 

បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន សទាសកហុំសខ្ដលរបរពឹតតកនលង  រេបសងាត់សហើយនូវមញុ  ំ
រពះករុណាទាងំឡាយ តាមសដាយមញុរំពះករុណាទាងំឡាយ  ជាមនុសសលងង់សលល   ជាមនុសស 
វសងវង  ជាមនុសសមិនឈាល ស បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន ខ្រកងមញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ 
បានសធវើសហើយនូវសសចកតីសលមើស  មិនសគារពដល់រពះពុទធជាាច ស់កត ី  ដល់រពះធម៌កតី  ដល់
រពះសងឃកត ីសដាយកាយកតី  សដាយវាចាកតី  សដាយចិតតកតី បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន សូមរពះ 
ករុណា អត់នូវសទាសកហុំសសនាះដល់មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ សរពាះអសំពើននសទាសសនាះ ជា  
សសចកតមុីសពិត សដើមបនឹីងបានសរងួម  េឺថានឹងរបរពឹតតឱយលែតសៅ កនុងខាងមុមសនាះសហាង  ។ 

 កបើ ុទធដតបុរ តំ្មងពីពីរនា ់ក ើងកៅ  កេើយ ូធយ ូមខ្មាកទា រពមគ្នន នឹងរណៈ 
រឺភិ េុ ២ឬ៣របូកនាះ រតូវ ូធយថា  : 
 អច្ចេយា  េនា  ភ្េន្ត  អច្ចគ្មា   យោព្តទល យោមទុឡហ  យោអកសុទល 
ទយ   ម្យ្ ំ ភ្េន្ត  កាេយ្ន្ វា  វាចាយ្   វា  ម្ន្ស្  វា  ព ុោសស   វា  ធ្ម្មស្ស  វា   

ស្ង្ឃស្ស  វា   អ្រវ្ំ  អក្រ ជមាហ ា   ទៃសំ   េនា  ភ្េន្ត   អយា  អច្ចយ្ំ  អច្ចយ្េតា  

បដិគគណហ ន្ា ុ អាយ្ត្ ឹស្ំវ្ោយ្   ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [76 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

បពិរតរពះករុណាទាងំឡាយដ៏ចសរមើន សទាសកហុំសខ្ដលរបរពឹតតកនលង រេបសងាត់ 
 សហើយនូវមញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ តាមសដាយមញុរំពះករុណាទាងំឡាយ  ជាមនុសសលងង់សលល   
ជាមនុសសវសងវង  ជាមនុសសមិនឈាល ស បពិរតរពះករុណាទាងំឡាយដ៏ចសរមើន ខ្រកងមញុ រំពះ
ករុណាទាងំឡាយ  បានសធវើសហើយនូវសសចកតីសលមើស  មិនសគារពដល់រពះពុទធជាាច ស់កត ី  ដល់ 
រពះធម៌កត ី  ដល់រពះសងឃកតី សដាយកាយកតី  សដាយវាចាកតី  សដាយចិតតកត ី បពិរតរពះករុណា 
ទាងំឡាយដ៏ចសរមើន សូមរពះករុណាទាងំឡាយ  អត់នូវសទាសកហុំសសនាះដល់មញុ រំពះករុណា 
ទាងំឡាយ  សរពាះអសំពើននសទាសសនាះ   ជាសសចកតីមុសពិត   សដើមបនឹីងបានសរងួម   េឺថានឹង 
របរពឹតតឱយលែតសៅកនុងខាងមុមសនាះសហាង  ។ 
 
      កបើ ុទធដតស្ត តីតំ្មងពីពីរនា ់ក ើងកៅ  កេើយ ូធយ ូមខ្មាកទា  រពមគ្នន នឹងរណៈ រឺភិ េុ
២ឬ៣កនាះ រតូវ ូធយថា  : 
 អច្ចេយា  េនា  ភ្េន្ត  អច្ចគ្មា   យោព្តោ យោមឡុ្ហហ   យោអកសុោ យា 

ម្យ្ំ  ភ្េន្ត  កាេយ្ន្ វា  វាចាយ្   វា  ម្ន្ស្  វា  ព ុោសស   វា  ធ្ម្មស្ស  វា   

ស្ង្ឃស្ស  វា   អ្រវ្ំ  អក្រ ជមាហ ា   តាសំ   េនា  ភ្េន្ត   អយា  អច្ចយ្ំ  អច្ចយ្េតា  

បដិគគណហ ន្ា ុ អាយ្ត្ ឹស្ំវ្ោយ្   ។ 

បពិរតរពះករុណាទាងំឡាយដ៏ចសរមើន សទាសកហុំសខ្ដលរបរពឹតតកនលង រេបសងាត់
សហើយនូវមញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ តាមសដាយមញុរំពះករុណាទាងំឡាយ  ជាមនុសសលងង់សលល   
ជាមនុសសវសងវង  ជាមនុសសមិនឈាល ស បពិរតរពះករុណាទាងំឡាយដ៏ចសរមើន ខ្រកងមញុ រំពះ
ករុណាទាងំឡាយ  បានសធវើសហើយនូវសសចកតីសលមើស  មិនសគារពដល់រពះពុទធជាាច ស់កត ី  ដល់ 
រពះធម៌កត ី  ដល់រពះសងឃកតី សដាយកាយកតី  សដាយវាចាកតី  សដាយចិតតកត ី បពិរតរពះករុណា 
ទាងំឡាយដ៏ចសរមើន សូមរពះករុណាទាងំឡាយ អត់នូវសទាសកហុំសសនាះដល់មញុ រំពះករុណា 
ទាងំឡាយ សរពាះអសំពើននសទាសសនាះ ជាសសចកតីមុសពិត សដើមបនឹីងបានសរងួម  េឺថានឹង 
របរពឹតតឱយលែតសៅកនុងខាងមុមសនាះសហាង  ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [77 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

        កបើ ុទធដតបុរ តំ្មងពីពីរនា ់ក ើងកៅ កេើយ ូធយ ូមខ្មាកទា រពមគ្នន នឹងរពះ ងឃ 
កនាះ រតូវ ូធយថា  : 
 អច្ចេយា  េនា  ភ្េន្ត  អច្ចគ្មា   យោព្តទល យោមទុឡហ  យោអកសុទល 
ទយ   ម្យ្ ំ ភ្េន្ត  កាេយ្ន្ វា  វាចាយ្   វា  ម្ន្ស្  វា  ព ុោសស   វា  ធ្ម្មស្ស  វា   

ស្ង្ឃស្ស  វា   អ្រវ្ំ  អក្រ ជមាហ ា   ទៃសំ   េនា  ភ្េន្ត   សទង្ោ  អច្ចយ្ំ  អច្ចយ្េតា  

បដិគគណហ ៃ ុ អាយ្ត្ ឹស្ំវ្ោយ្   ។ 

បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន សទាសកហុំសខ្ដលរបរពឹតតកនលង រេបសងាត់សហើយនូវមញុ  ំ
រពះករុណាទាងំឡាយ តាមសដាយមញុរំពះករុណាទាងំឡាយ  ជាមនុសសលងង់សលល   ជាមនុសស 
វសងវង  ជាមនុសសមិនឈាល ស បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន ខ្រកងមញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ បាន 
សធវើសហើយនូវសសចកតីសលមើស  មិនសគារពដល់រពះពុទធជាាច ស់កត ី  ដល់រពះធម៌កតី  ដល់រពះសងឃ 
កតី សដាយកាយកតី  សដាយវាចាកតី  សដាយចិតតកតី បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន សូមរពះសងឃ អត់ 
នូវសទាសកហុំសសនាះដល់មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ សរពាះអសំពើននសទាសសនាះ ជាសសចកតី 
មុសពិត សដើមបនឹីងបានសរងួម  េឺថានឹងរបរពឹតតឱយលែតសៅកនុងខាងមុមសនាះសហាង  ។ 

 
   កបើ ុទធដតស្ត តីតំ្មងពីពីរនា ់ក ើងកៅ  កេើយ ូធយ ូមខ្មាកទា រពមគ្នន នឹងរពះពុទធរបូ 
កនាះ រតូវ ូធយថា  : 
 អច្ចេយា  េនា  ភ្េន្ត  អច្ចគ្មា   យោព្តោ យោមឡុ្ហហ   យោអកសុោ យា 

ម្យ្ំ  ភ្េន្ត  កាេយ្ន្ វា  វាចាយ្   វា  ម្ន្ស្  វា  ព ុោសស   វា  ធ្ម្មស្ស  វា   

ស្ង្ឃស្ស  វា   អ្រវ្ំ  អក្រ ជមាហ ា   តាសំ   េនា  ភ្េន្ត   សទង្ោ  អច្ចយ្ំ  អច្ចយ្េតា  

បដិគគណហ ៃ ុ អាយ្ត្ ឹស្ំវ្ោយ្   ។ 

 បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន សទាសកហុំសខ្ដលរបរពឹតតកនលង រេបសងាត់សហើយនូវមញុ  ំ
រពះករុណាទាងំឡាយ តាមសដាយមញុរំពះករុណាទាងំឡាយ  ជាមនុសសលងង់សលល   ជាមនុសស 
វសងវង  ជាមនុសសមិនឈាល ស បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន ខ្រកងមញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ បាន 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [78 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

សធវើសហើយនូវសសចកតីសលមើស  មិនសគារពដល់រពះពុទធជាាច ស់កត ី  ដល់រពះធម៌កតី  ដល់រពះសងឃ 
កតី សដាយកាយកតី  សដាយវាចាកតី  សដាយចិតតកតី បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន សូមរពះសងឃ អត់ 
នូវសទាសកហុំសសនាះដល់មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ សរពាះអសំពើននសទាសសនាះ ជាសសចកតី 
មុសពិត សដើមបនឹីងបានសរងួម  េឺថានឹងរបរពឹតតឱយលែតសៅកនុងខាងមុមសនាះសហាង  ។  
 លុះបាន ូមខ្មាកទា នឹងរពះរតនរត័យដូកចនះរចួកេើយ របបីបកញ្ច ញវចីកភទកបតជាញ  
ខ្លួនជាអ្ន ដល់រពះទរត រណរមន៍ រឺរពះពុទធ  រពះធម៌  រពះ ងឃជាទីពឹងទីរឭ   កដើមបីនឹងឱយ 
ក ើងនាមបបញ្ដតតិជាឧបា    ឬជាឧបា ិកា នុងរពះពុទធសា នាតកៅ, ឯកបតជាញ ខ្លួនកនាះ នឹង 
កបតជាញ  នុងទីចំកោះរពះភក្ត តរពះពុទធរបូ ៏បាន  ចំកោះរពះ តូប ឬរពះកចតិយ  ដដលបញ្ចុ ះរពះ 
សាររី ិធ្លតុរពះដ៏មានបុណយ ៏បាន ចំកោះមុខ្បុរគល ឬរណៈ ឬ ងឃ ៏បាន ។ 

កបើបុរ ដតមាន  ់  ូធយកបតជាញ ខ្លួនចំកោះមុខ្ភិ េុ១របូ រតូវកបតជាញ កោយោ យថា  : 
 ឯស្ហំ្  ភ្េន្ត   ស្ ច្ រប្រ ជន្ ព្វ តុ្ម្ប    ត្ ំ  ភ្គ្វ្ន្ត ំ ស្រែំ   គ្ចាឆ ាម្   ធ្ម្មញ្ច  

ភ្ ក្ខ ុស្ង្ឃញ្ច   ឧបាសកំ ម្ំ  អទយា  ធាទរៃ ុ អជ្ជត្េគ្គ បាែ េប្ត្ ំ ស្រែ ំ គ្ត្ ំ។ 

  (ខ្របថា)  បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណាសូមដល់នូវរពះដ៏ានរពះភាេ
ខ្ដលរទង់បរនិិពាវ នសៅអស់កាលយូរអខ្ងវងសហើយសនាះផង នូវរពះធម៌ផង  នូវរពះភិកខុសងឃ
ផង ជាទីពឹងទីរឭក សូមរពះករុណា រជាបនូវមញុ រំពះករុណាថាជាឧបាសក បានដល់សហើយ 
នូវរពះរតនរត័យជាទីពឹងទីរឭកសសមើសដាយជីវតិតាងំពីនថងសនះជាសដើមសរៀងសៅ  ។ 

   កបើស្ ីដតមាន  ់  ូធយកបតជាញ ខ្លួនចំកោះមុខ្ភិ េុ១របូ រតូវកបតជាញ កោយោ យថា  : 
 ឯស្ហំ្  ភ្េន្ត   ស្ ច្ រប្រ ជន្ ព្វ តុ្ម្ប    ត្ ំ  ភ្គ្វ្ន្ត ំ ស្រែំ  គ្ចាឆ ាម្   ធ្ម្មញ្ច   

ភ្ ក្ខ ុស្ង្ឃញ្ច   ឧបាសិកំ ម្ំ  អទយា  ធាទរៃ ុ អជ្ជត្េគ្គ បាែ េប្ត្ ំ ស្រែ ំ គ្ត្ ំ។ 

( ខ្របថា  )  បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណាសូមដល់នូវរពះដ៏ានរពះភាេ  
ខ្ដលរទង់បរនិិពាវ នសៅអស់កាលយូរអខ្ងវងសហើយសនាះផង នូវរពះធម៌ផង  នូវរពះភិកខុសងឃ 
ផង ជាទីពឹងទីរឭក  សូមរពះករុណា  រជាបនូវមញុ រំពះករុណាថាជាឧបាសិកា បានដល់សហើយ 
នូវរពះរតនរត័យជាទីពឹងទីរឭកសសមើសដាយជីវតិ  តាងំពីនថងសនះជាសដើមសរៀងសៅ  ។ 

កបើបុរ ដតមាន  ់  ូធយកបតជាញ ខ្លួនចំកោះមុខ្ភិ េុ២របូ រតូវកបតជាញ កោយោ យថា  : 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [79 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ឯស្ហំ្ ភ្េន្ត   ស្ ច្ រប្រ ជន្ ព្វ តុ្ម្ប   ត្ ំ  ភ្គ្វ្ន្ត ំស្រែ ំ  គ្ចាឆ ាម្   ធ្ម្មញ្ច   

ភ្ ក្ខ ុស្ង្ឃញ្ច   ឧបាសកំ   ម្ ំ អយា  ធាទរន្ាុ  អជ្ជត្េគ្គ បាែ េប្ត្ ំ ស្រែ ំ គ្ត្ ំ។ 

(ខ្របថា)  បពិរតរពះករុណាទាងំឡាយដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណាសូមដល់នូវរពះ 
ដ៏ានរពះភាេ  ខ្ដលរទង់បរនិិពាវ នសៅអស់កាលយូរអខ្ងវងសហើយសនាះផង នូវរពះធម៌ផង  
នូវរពះភិកខុសងឃផង ជាទីពឹងទីរឭក  សូមរពះករុណាទាងំឡាយ  រជាបនូវមញុ រំពះករុណាថា 
ជាឧបាសក បានដល់សហើយនូវរពះរតនរត័យជាទីពឹងទីរឭកសសមើសដាយជីវតិ តាងំពីនថងសនះ 
ជាសដើមសរៀងសៅ  ។ 
 

កបើស្ ីដតមាន  ់  ូធយកបតជាញ ខ្លួនចំកោះមុខ្ភិ េុ២របូ រតូវកបតជាញ កោយោ យថា  : 
 ឯស្ហំ្ ភ្េន្ត   ស្ ច្ រប្រ ជន្ ព្វ តុ្ម្ប   ត្ ំ  ភ្គ្វ្ន្ត ំស្រែ ំ  គ្ចាឆ ាម្   ធ្ម្មញ្ច   

ភ្ ក្ខ ុស្ង្ឃញ្ច   ឧបាសិកំ ម្ំ  អយា  ធាទរន្ាុ អជ្ជត្េគ្គ បាែ េប្ត្ំ  ស្រែំ  គ្ត្ ំ។ 

(ខ្របថា)  បពិរតរពះករុណាទាងំឡាយដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណាសូមដល់នូវរពះដ៏
ានរពះភាេ  ខ្ដលរទង់បរនិិពាវ នសៅអស់កាលយូរអខ្ងវងសហើយសនាះផង នូវរពះធម៌ផង  
នូវរពះភិកខុសងឃផង ជាទីពឹងទីរឭក  សូមរពះករុណាទាងំឡាយ    រជាបនូវមញុ រំពះករុណា 
ថាជាឧបាសិកា បានដល់សហើយនូវរពះរតនរត័យជាទីពឹងទីរឭកសសមើសដាយជីវតិ  តាងំពីនថង
សនះជាសដើមសរៀងសៅ  ។ 

 

កបើបុរ ដតមាន  ់ ូធយកបតជាញ ខ្លួនចំកោះ ងឃរតូវកបតជាញ កោយោ យថា: 
 ឯស្ហំ្ ភ្េន្ត   ស្ ច្ រប្រ ជន្ ព្វ តុ្ម្ប   ត្ ំ  ភ្គ្វ្ន្ត ំស្រែ ំ  គ្ចាឆ ាម្   ធ្ម្មញ្ច   

ភ្ ក្ខ ុស្ង្ឃញ្ច   ឧបាសកំ  ម្ំ  សទង្ោ  ធាទរៃ ុអជ្ជត្េគ្គ បាែ េប្ត្ ំ ស្រែ ំ គ្ត្ ំ។ 

  ( ខ្របថា  )  បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណាសូមដល់នូវរពះដ៏ានរពះភាេ  
ខ្ដលរទង់បរនិិពាវ នសៅអស់កាលយូរអខ្ងវងសហើយសនាះផង នូវរពះធម៌ផង  នូវរពះភិកខុសងឃ
ផង ជាទីពឹងទីរឭក  សូមរពះសងឃ  រជាបនូវមញុ រំពះករុណាថាជាឧបាសក បានដល់សហើយ នូវ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [80 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

រពះរតនរត័យជាទីពឹងទីរឭកសសមើសដាយជីវតិ  តាងំពីនថងសនះជាសដើមសរៀងសៅ  ។ 
 

កបើស្ ីដតមាន  ់ ូធយកបតជាញ ខ្លួនចំកោះមុខ្ ងឃរតូវកបតជាញ កោយោ យថា: 
 ឯស្ហំ្   ភ្េន្ត   ស្ ច្ រប្រ ជន្ ព្វ តុ្ម្ប   ត្ំ  ភ្គ្វ្ន្ត ំ ស្រែ ំ គ្ចាឆ ាម្   ធ្ម្មញ្ច  

  ភ្ ក្ខ ុស្ង្ឃញ្ច   ឧបាសិកំ ម្ំ  សទង្ោ  ធាទរៃ ុអជ្ជត្េគ្គ បាែ េប្ត្ ំ ស្រែ ំ គ្ត្។ំ 

  ( ខ្របថា  )  បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណាសូមដល់នូវរពះដ៏ានរពះភាេ 
ខ្ដលរទង់បរនិិពាវ នសៅអស់កាលយូរអខ្ងវងសហើយសនាះផង នូវរពះធម៌ផង  នូវរពះភិកខុសងឃ 
ផង ជាទីពឹងទីរឭក  សូមរពះសងឃ រជាបនូវមញុ រំពះករុណាថាជាឧបាសិកា បានដល់សហើយនូវ 
រពះរតនរត័យជាទីពឹងទីរឭកសសមើសដាយជីវតិ  តាងំពីនថងសនះជាសដើមសរៀងសៅ  ។ 
 រួចបុេគលឬេណៈឬសងឃ រតូវទទួលថាស្ធ្   (ខ្របថាដូចមុន)។ 

កបើរបុ ករចើននា ់នឹងភិ េុ១របូរតូវ ូធយថា : 
 ឯេត្   ម្យ្ ំ  ភ្េន្ត  ស្ ច្ រប្ រ ជន្ ព្វ តុ្ម្ប  ត្ំ  ភ្គ្វ្ន្ត ំស្រែ ំគ្ចាឆ ាម្   ធ្ម្មញ្ច    

ភ្ ក្ខ ុស្ង្ឃញ្ច  ឧបាសទក  េនា   អទយា   ធាទរៃ ុអជ្ជត្េគ្គ  បាែ េប្េត្  ស្រែ ំ

គ្េត្  ។ 

(ខ្របថា)  បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ សូមដល់នូវរពះដ៏ 
ានរពះភាេ  ខ្ដលរទង់បរនិិពាវ នសៅអស់កាលយូរអខ្ងវងសហើយសនាះផង នូវរពះធម៌ផង  
នូវរពះភិកខុសងឃផង ជាទីពឹងទីរឭក  សូមរពះករុណា រជាបនូវមញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ 
ថាជាឧបាសក បានដល់សហើយនូវរពះរតនរត័យជាទីពឹងទីរឭកសសមើសដាយជីវតិ  តាងំពីនថង 
សនះជាសដើមសរៀងសៅ  ។ 

កបើស្ត តីករចើននា ់នឹងភិ េុ១របូរតូវ ូធយថា : 
 ឯតា   ម្យ្ំ  ភ្េន្ត  ស្ ច្ រប្ រ ជន្ ព្វ តុ្ម្ប  ត្ំ  ភ្គ្វ្ន្ត ំស្រែ ំគ្ចាឆ ាម្   ធ្ម្មញ្ច   

ភ្ ក្ខ ុស្ង្ឃញ្ច  ឧបាសិោទយា  េនា   អទយា   ធាទរៃ ុ អជ្ជត្េគ្គ  បាែ េប្តា  

ស្រែ ំគ្តា  ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [81 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

(ខ្របថា)  បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ សូមដល់នូវរពះដ៏ាន 
រពះភាេ  ខ្ដលរទង់បរនិិពាវ នសៅអស់កាលយូរអខ្ងវងសហើយសនាះផង នូវរពះធម៌ផង នូវរពះ 
ភិកខុសងឃផង ជាទីពឹងទីរឭក សូមរពះករុណា រជាបនូវមញុ រំពះករុណាទាងំឡាយថាជាឧបាសិកា 
បានដល់សហើយនូវរពះរតនរត័យជាទីពឹងទីរឭកសសមើសដាយជីវតិ  តាងំពីនថងសនះជាសដើមសរៀង 
សៅ  ។ 

កបើរបុ ករចើននា ់នឹងភិ េុ២របូរតូវ ូធយថា : 
 ឯេត្   ម្យ្ំ  ភ្េន្ត  ស្ ច្ រប្ រ ជន្ ព្វ តុ្ម្ប  ត្ំ  ភ្គ្វ្ន្ត ំស្រែ ំគ្ចាឆ ាម្   ធ្ម្មញ្ច  

ភ្ ក្ខ ុស្ង្ឃញ្ច  ឧបាសទក  េនា   អយា   ធាទរន្ាុ អជ្ជត្េគ្គ  បាែ េប្េត្  ស្រែ ំ

គ្េត្  ។ 

(ខ្របថា) បពិរតរពះករុណាទាងំឡាយដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ សូមដល់ 
នូវរពះដ៏ានរពះភាេ  ខ្ដលរទង់បរនិិពាវ នសៅអស់កាលយូរអខ្ងវងសហើយសនាះផង នូវរពះ 
ធម៌ផង  នូវរពះភិកខុសងឃផង ជាទីពឹងទីរឭក  សូមរពះករុណាទាងំឡាយ រជាបនូវមញុ រំពះ 
ករុណាទាងំឡាយថាជាឧបាសក បានដល់សហើយនូវរពះរតនរត័យជាទីពឹងទីរឭកសសមើសដាយ 
ជីវតិ  តាងំពីនថងសនះជាសដើមសរៀងសៅ  ។ 

កបើស្ត តីករចើននា ់នឹងភិ េុ២របូរតូវ ូធយថា : 
 ឯតា   ម្យ្ំ  ភ្េន្ត  ស្ ច្ រប្ រ ជន្ ព្វ តុ្ម្ប  ត្ំ  ភ្គ្វ្ន្ត ំស្រែ ំគ្ចាឆ ាម្   ធ្ម្មញ្ច  

ភ្ ក្ខ ុស្ង្ឃញ្ច  ឧបាសិោទយា  េនា   អយា   ធាទរន្ាុ អជ្ជត្េគ្គ  បាែ េប្តា  ស្រែ ំ

គ្តា  ។ 
(ខ្របថា) បពិរតរពះករុណាទាងំឡាយដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ សូមដល់នូវ 

រពះដ៏ានរពះភាេ  ខ្ដលរទង់បរនិិពាវ នសៅអស់កាលយូរអខ្ងវងសហើយសនាះផង នូវរពះ 
ធម៌ផង  នូវរពះភិកខុសងឃផង ជាទីពឹងទីរឭក  សូមរពះករុណាទាងំឡាយ រជាបនូវមញុ រំពះ 
ករុណាទាងំឡាយថាជាឧបាសិកា បានដល់សហើយនូវរពះរតនរត័យជាទីពឹងទីរឭកសសមើសដាយ 
ជីវតិ  តាងំពីនថងសនះជាសដើមសរៀងសៅ  ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [82 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

កបើរបុ ករចើននា ់នឹង ងឃរតូវ ូធយថា : 
 ឯេត្   ម្យ្ ំ  ភ្េន្ត  ស្ ច្ រប្ រ ជន្ ព្វ តុ្ម្ប  ត្ំ  ភ្គ្វ្ន្ត ំស្រែ ំគ្ចាឆ ាម្   ធ្ម្មញ្ច    

ភ្ ក្ខ ុស្ង្ឃញ្ច  ឧបាសទក  េនា   សទង្ោ   ធាទរៃ ុអជ្ជត្េគ្គ  បាែ េប្េត្  ស្រែ ំ

គ្េត្  ។ 

(ខ្របថា) បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ សូមដល់នូវរពះដ៏ាន 
 រពះភាេ ខ្ដលរទង់បរនិិពាវ នសៅអស់កាលយូរអខ្ងវងសហើយសនាះផង នូវរពះធម៌ផង  
នូវរពះភិកខុសងឃផង ជាទីពឹងទីរឭក  សូមរពះសងឃ រជាបនូវមញុ រំពះករុណាទាងំឡាយថាជា 
ឧបាសក បានដល់សហើយនូវរពះរតនរត័យជាទីពឹងទីរឭកសសមើសដាយជីវតិ  តាងំពីនថងសនះ 
ជាសដើមសរៀងសៅ  ។ 

កបើស្ត តីករចើននា ់នឹង ងឃរតូវ ូធយថា : 
 ឯតា   ម្យ្ ំ  ភ្េន្ត  ស្ ច្ រប្ រ ជន្ ព្វ តុ្ម្ប  ត្ំ  ភ្គ្វ្ន្ត ំស្រែំ គ្ចាឆ ាម្   ធ្ម្មញ្ច    

ភ្ ក្ខ ុស្ង្ឃញ្ច  ឧបាសិោទយា  េនា   សទង្ោ   ធាទរៃ ុ អជ្ជត្េគ្គ  បាែ េប្តា  

ស្រែ ំគ្តា  ។ 
(ខ្របថា)  បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ សូមដល់នូវរពះដ៏ 

ានរពះភាេ ខ្ដលរទង់បរនិិពាវ នសៅអស់កាលយូរអខ្ងវងសហើយសនាះផង នូវរពះធម៌ផង  
នូវរពះភិកខុសងឃផង ជាទីពឹងទីរឭក  សូមរពះសងឃ រជាបនូវមញុ រំពះករុណាទាងំឡាយថាជា 
ឧបាសិកា បានដល់សហើយនូវរពះរតនរត័យជាទីពឹងទីរឭកសសមើសដាយជីវតិ  តាងំពីនថងសនះ 
ជាសដើមសរៀងសៅ  ។ 

 

    កបើបុរ ដតមាន  ់  កេើយ ូធយកបតជាញ ខ្លួនចំកោះរពះពុទធរបូ  ឬរពះ តូប  រពះកចតិយដដល 
បញ្ចុ ះរពះសាររី ិធ្លតុរពះដ៏មានបុណយកនាះ រតូវកោលកបតជាញ កោយោ យថា  : 
 ឯស្ហំ្  ភ្េន្ត  ភ្គ្វ្ន្តំ  ស្រែំ   គ្ចាឆ ាម្   ធ្ម្មញ្ច   ភ្ ក្ខ ុស្ង្ឃញ្ច   ឧបាសកំ 
ម្ ំ  ភ្គ្វា  ោេរត្   អជ្ជត្េគ្គ  បាណុទបៃំ  សរណ ំ គៃំ  ។ 

  ( ខ្របថា ) បពិរតរពះដ៏ានរពះភាេដ៏ចសរមើន  មញុ រំពះករុណាសូមដល់នូវរពះដ៏ាន 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [83 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

រពះភាេផង នូវរពះធម៌ផង  នូវរពះភិកខុសងឃផង  ជាទីពឹងទីរឭក  សូមរពះដ៏ានរពះភាេ 
រទង់រជាបនូវមញុ រំពះករុណាថាជាឧបាសក បានដល់សហើយនូវរពះរតនរត័យជាទីពឹងទីរឭក
សសមើសដាយជីវតិ តាងំពីនថងសនះជាសដើមសរៀងសៅ ។ 
 
      កបើស្ ីដតមាន  ់  កេើយ ូធយកបតជាញ ខ្លួនចំកោះរពះពុទធរបូ  ឬរពះ តូប រពះកចតិយដដលបញ្ចុ ះ
រពះសាររី ិធ្លតុរពះដ៏មានបុណយកនាះ រតូវកោលកបតជាញ កោយោ យថា  : 
 ឯស្ហំ្  ភ្េន្ត  ភ្គ្វ្ន្តំ  ស្រែ ំ  គ្ចាឆ ាម្   ធ្ម្មញ្ច   ភ្ ក្ខ ុស្ង្ឃញ្ច   ឧបាសិកំ  
ម្ ំ  ភ្គ្វា  ោេរត្   អជ្ជត្េគ្គ  បាណុទបៃំ  សរណ ំ គៃំ  ។ 
  (ខ្របថា)   បពិរតរពះដ៏ានរពះភាេដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណា សូមដល់នូវរពះដ៏ាន
រពះភាេផង នូវរពះធម៌ផង  នូវរពះភិកខុសងឃផង  ជាទីពឹងទីរឭក  សូមរពះដ៏ានរពះភាេ
រទង់រជាបនូវមញុ រំពះករុណាថាជាឧបាសិកា  បានដល់សហើយនូវរពះរតនរត័យជាទីពឹងទីរឭក 
សសមើសដាយជីវតិ តាងំពីនថងសនះជាសដើមសរៀងសៅ ។ 
 

   កបើរបុ ករចើននា ់កេើយ ូធយកបតជាញ ខ្លួនចំកោះរពះពុទធរបូ ឬរពះ តូប រពះកចតិយដដលបញ្ចុ ះ 
រពះសាររី ិធ្លតុរពះដ៏មានបុណយកនាះ រតូវកោលកបតជាញ កោយោ យថា  : 
 ឯេត្  ម្យ្ ំ  ភ្េន្ត   ភ្គ្វ្ន្ត ំ  ស្រែ ំ   គ្ចាឆ ាម្    ធ្ម្មញ្ច     ភ្ ក្ខ ុស្ង្ឃញ្ច  

  ឧបាសទក  ទត   ភ្គ្វា  ោេរត្   អជ្ជត្េគ្គ  បាណុទបទៃ  សរណំ  គទៃ  ។ 
  ( ខ្របថា ) បពិរតរពះដ៏ានរពះភាេដ៏ចសរមើន  មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ សូមដល់នូវ 
រពះដ៏ានរពះភាេផង នូវរពះធម៌ផង  នូវរពះភិកខុសងឃផង  ជាទីពឹងទីរឭក  សូមរពះដ៏ាន 
រពះភាេរទង់រជាបនូវមញុ រំពះករុណាទាងំឡាយថាជាឧបាសក  បានដល់សហើយនូវរពះរតន 
រត័យជាទីពឹងទីរឭកសសមើសដាយជីវតិ តាងំពីនថងសនះជាសដើមសរៀងសៅ ។ 
 

    កបើស្ ីករចើននា ់  កេើយ ូធយកបតជាញ ខ្លួនចំកោះរពះពុទធរបូ  ឬរពះ តូប រពះកចតិយដដល 
បញ្ចុ ះរពះសាររី ិធ្លតុរពះដ៏មានបុណយកនាះ   រតូវកោលកបតជាញ កោយោ យថា  : 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [84 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ឯតា  ម្យ្ំ   ភ្េន្ត   ភ្គ្វ្ន្ត ំ  ស្រែ ំ  គ្ចាឆ ាម្    ធ្ម្មញ្ច    ភ្ ក្ខ ុស្ង្ឃញ្ច  

ឧបាសោិទយា  ទត   ភ្គ្វា  ោេរត្   អជ្ជត្េគ្គ  បាណុទបតា  សរណំ  គតា  ។ 
(ខ្របថា)   បពិរតរពះដ៏ានរពះភាេដ៏ចសរមើន  មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ សូមដល់នូវ

រពះដ៏ានរពះភាេផង នូវរពះធម៌ផង  នូវរពះភិកខុសងឃផង  ជាទីពឹងទីរឭក  សូមរពះដ៏ាន
រពះភាេរទង់រជាបនូវមញុ រំពះករុណាទាងំឡាយថាជាឧបាសិកា បានដល់សហើយនូវរពះរតន 
រត័យជាទីពឹងទីរឭកសសមើសដាយជីវតិ តាងំពីនថងសនះជាសដើមសរៀងសៅ ។ 
 បុរ ឬស្ត តី កាលកបើបានកោលោ យកបតជាញ ខ្លួនជាអ្ន បានដល់រពះទរត រណរមន៍ជាទី 
ពឹងទីរឭ ដូកចនះរចួកេើយ  ៏បាននាមបបញ្ដតតិថា“ឧបា  ” ឬ “ឧបា ិកា”  នុងខ្ណៈកនាះឯង ។ 
 វធីិ ូមខ្មាកទា  តី  វធីិកបតជាញ ខ្លួនជាឧបា   ជាឧបា ិកា តី កបើអ្ន ដដលមិនកចះ ូធយ 
ជាបាលី  នឹង ូធយជាក ច តី រមាយត្មមភាសារប ់ខ្លួនកនាះ ៏បាន, កបើកចះ ូធយទំាងបាលី  
ទំាងក ច តីដរប រមាយផង ដូចបានកោលម កេើយកនាះជាការរបទពពិត ដត ំុ ូធយដតបាលី 
ទកទកោយមិនដឹងថាជាអ្វីកនាះក ើយ ករោះ ិចចដដល ូធយខ្មាកទា និងកបតជាញ ខ្លួនកនាះ ចំកោះ 
យ  ទាធ  រឺក ច តីកជឿជា ់ និងបញ្ញដ ជា មាម ទិដឋិដដលដឹងពិត យល់រតូវពិតជារបមាណ ។ 

វិធីអានពាកយភាសាបាលទីំព័រទី៦២ ដល ់៧៩ 
-អករមិាហ  [អ្ៈ  ៈ រុមិ មាា ៉ ] 
-អកាស ឹ [អ្ៈ កា  ិង] 
-អគរវំ [អ្ៈ គ្ន រៈ វង័] 
-អចចគម្ម [អ័្ច ចៈ រៈ មា] 
-អចចយទតា [អ័្ច ចៈ យ៉ៈ កត្ម] 
-អចចយ ំ [អ័្ច ចៈ យ័ុង] 
-អចចទយា [អ័្ច ចៈ កោ៉] 
-អជជតទគេ [អ័្ច ជៈ ត័  ករ ] 
-អយោ [អ័្យ ោ] 
-អទយោ [អ័្យ កោ] 
-អាយតឹ [អា យៈ តិង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [85 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ឧបាសកំ [អុ៊្ ប៉ា  ៈ  ័ង] 
-ឧបាសកិំ [អុ៊្ ប៉ា  ិ  ័ង] 
-ឯសា  ំ [កអ្ សា េ័ង] 
-កាទយន [កា កយ៉ ន៉ៈ] 
-គតំ [រៈ ត័ង] 
-គតា [រៈ ត្ម] 
-គទត [រៈ កត] 
-គច្ឆឆ មិ [រ័ច ឆា មិុ] 
-តសស [ត័   ៈ] 
-តសា [ត័  សា] 
-តំ [ត័ង] 
-តាស ំ [ត្ម  ័ង] 
-ទតស ំ [កត  ័ង] 
-ធមមញ្ច  [ធ័ម ម័ញ ចៈ] 
-ធមមសស [ធ័ម ម័   ៈ] 
-ោទរតុ [ធ្ល ករ តុ] 
-ោទរនត ុ [ធ្ល ករន តុ] 
-ទនា [កនា] 
-បដិគេណហ ត ុ [ប៉ៈ ដិ  រ័ណ ណា ៈ តុ] 
-បដិគេណហ នត ុ [ប៉ៈ ដិ រ័ណ ណា័ ន តុ] 
-បាណុទបតា [ប៉ា ណុ កប៉ ត្ម] 
-បាណុទបទត [ប៉ា ណុ កប៉ កត] 
-បាណុទបតំ [ប៉ា ណុ កប៉ ត័ង] 
-ពុទធសស [ពុត ធ័   ៈ] 
-ភគវនតំ [ភៈ រៈ វន័ ត័ង] 
-ភគវា [ភៈ រៈ វា] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [86 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ភគវទតា [ភៈ រៈ វៈ កត្ម] 
-ភទន្ា  [ភ័ន កត]  
-ភិកខសុងឃញ្ច  [ភិ  ខុ្  ័ង  ័ញ ចៈ] 
-មនសា [មៈ នៈ សា] 
-មយ ំ [មៈ យ័ង] 
-មំ [ម័ង] 
-ទម [កម ] 
-យថាអកសុោ [យៈ ថា អ្ៈ  ុ  ៈ ោ៉] 
-យថាអកសុទល [យៈ ថា អ្ៈ  ុ  ៈ កល៉] 
-យថាអកសុល ំ [យៈ ថា អ្ៈ  ុ  ៈ ល័ុង] 
-យថាពាោ [យៈ ថា ោ ោ] 
-យថាពាទល [យៈ ថា ោ កល] 
-យោព្តលំ [យៈ ថា ោ ល័ង] 
-យថាមុឡ្ហហ  [យៈ ថា មុល ឡ្ហា ] 
-យថាមុទឡហ [យៈ ថា មុល ក ា] 
-យថាមុឡហ ំ [យៈ ថា មុល   ា័ង] 
-យា [ោ] 
-យា  ំ [ោ េ័ង] 
-ទយ [កយ] 
-ទយាហ ំ [កោ េ័ង] 
-វា [វា] 
-វាច្ឆយ [វា ចា យ៉ៈ] 
-សងឃសស [ ័ង  ័   ៈ] 
-សទងោ [ ័ង កោ] 
-សរណំ [ ៈ រៈ៉ ណ័ង] 
-សវំោយ [ ័ង វៈ៉ រ៉ា យ៉ៈ] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [87 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-សាធ ុ [សា ធុ] 
-សចុិរបរនិិពវុតមប ិ [ ុ ចិ រៈ៉ ប៉ៈ រុ ិនិុប ពុ ត័ម បិុ] 

វិធីអានពាកយភាសាកខមរទំព័រទី៦២ ដល ់៧៩ 
-ឧបាសក [អុ៊្ បា   ់] 
-ឧបាសកិា [អុ៊្ បា  ិ កា] 
-ឧទបាសថសលី [អុ៊្ កប៉ា  ៈ ថៈ  ិល] 
-ខមាទោស [ខ្ៈ ម៉ា កទា ] 
-ទចតិយ [កច ដី ឬ ដច ដី] 
-ត្រតសរណគមន ៍ [ទរត  ៈ រៈ៉ ណៈ រំ] 
-បរនិិពាវ ន [ប៉ៈ រុ ិនិុប ោន] 
-បាល ី [បា លីុ] 
-បុពវភាគបបដិបតត ិ [បុប ពៈ ភា រ័ប ប៉ៈ ដិ ប័ត] 
-ទបតជ្ជញ  [បត័ច ញ៉ា, សជើង ដ ] 
-របតិបតត ិ [រប តិ ប័ត] 
-ផោនិសងស [ផៈ ោ៉ និ  ង់] 
-ពុទធរបូ [ពុត ធៈ របូ] 
-ពុទធសាសនា [ពុត ធៈ សា  ៈ ន៉ា] 
-រតនរត័យ [រៈ តៈ ន័ុត រត័យ] 
-វចីទភទ [វៈ ចី កភត] 
-សមាោននិចចសលី [ ៈ ម៉ា ទាន និច ចៈ  ិល] 
-សមាម ទិដា ិ [ ័ម ម៉ា ទិដ ឋិ] 
-សតបូ [អានជាកជើង ត] 
-សោធ  [ ័ត ធ្ល] 
-សាររីកិោតុ [សា រុ ីរុ ិ ៈ ធ្លត] 
-សធូយ [ ូត] 

ចប់បុពវភាេបបដិបតតិខ្តបុ៉សណណះ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [88 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ឧបាស្ក្ន្ េទ្ទស្ 

 ដមតងអំ្ពីនាមថាឧបា    និងធម៌រប ់ឧបា  កផេងៗ មាន ីលជាកដើម 
(ធម៌ នុងវរគកនះដ ស្ ង់កចញពីរិេិបដិបតតិរប ់រពះឧតតមមុនី អុ៊្ម- ូ៊រ និង កមតចរពះ ងឃរាជ ជួន-ណាត) 

 

 ជនខ្ដលាននាមបបញ្ដតតិថា “ឧបាសក” សនាះសដាយសហតុខ្ដលបានចូលសៅជិតដល់ 
នូវរពះរតនរត័យជាទីពឹងទីរឭក ដូចពុទធភាសិតខ្ដលរពះសាម សមពុទធរទង់រតាស់សខ្មតង 
ចសំពាះមហានាមសកយរាជថា   “ាន លមហានាម  រេហសថឯណាមួយបានដល់នូវរពះពុទធ  
រពះធម៌   រពះសងឃជាទីពឹងទីរឭក រេហសថសនាះឯងបានសឈាម ះថា ឧបាសក  ( សបើស្តសតីសៅថា 
ឧបាសិកា )” ។ 
 ម៉ង៉សទៀត  ានបាលីថា  រត្ន្ត្តយ្ ំ  ឧបាស្ត្ ត្  ឧបាស្េកា  ជនឯណាចូល
សៅអងគុយជិតរពះរតនរត័យ ជនសនាះសឈាម ះថា ឧបាសក ។ 
 អធិបាយថា   ជនខ្ដលចូលសៅអងគុយជិតរពះរតនរត័យសនាះ  េឺមិនខ្មនជាចូលសៅ 
អងគុយជិតរពះពុទធ  រពះធម៌  រពះសងឃជានិចចសដាយរូបកាយសនាះសទ  េឺសលាកសសស្តងាគ ះយក 
នាមកាយជារបាណ,សូមបជីនសនាះសថិតសៅកនុងទីពង យបុ៉នាម ន  ខ្តានសនាត នចិតតរបរពឹតត 
ជាប់សៅកនុងេុណរពះរតនរត័យជានិចច,  ចិតតសនាះឱនសៅសតាងយកេុណរពះរតនរត័យជាទី 
ពឹងទីរឭកជានិចចសហើយ  ជនសនាះសឈាម ះថាបានចូលសៅអងគុយជិតរពះរតនរត័យជានិចច,  
សបើរគាន់ខ្តចូលសៅអងគុយជិតរពះពុទធសដាយរូបកាយ ខ្តសនាត នចិតតសនាះសថិតសៅកនុងទីពង យ 
អពីំេុណរពះរតនរត័យ  មិនបសងាែ នចិតតសៅកនុងេុណរពះរតនរត័យសទ  ជនសនាះសឈាម ះថា
សថិតសៅពង យអពីំេុណរពះរតនរត័យ  មិនខ្មនជា  “ឧបាសក,  ឧបាសិកា” សឡើយ ។ 

ស្ ល្ៃន្ឧបាស្ក្ 

 បញ្ច វរិតិសចតនា េឺសចតនាខ្ដលសវៀរចាកសវរា  ៥ សឈាម ះថាជា “សីលននឧបាសក”  ដូច 
ពុទធភាសិតខ្ដលរពះបរមរេូជាាច ស់រទង់រតាស់សខ្មតងចសំពាះមហានាមសកយរាជថា  “ាន ល
មហានាម  ឧបាសកឯណា បានសវៀរចាកបាណាតិបាត េឺមិនសាល ប់សតវ ១ សវៀរចាកអទិនាន
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ទាន  េឺមិនលួចរទពយអនកដនទ ១  សវៀរចាកកាសមសុមិចាឆ ចារ  េឺមិនរបរពឹតតមុសកនុងកាម 
ទាងំឡាយ  ១  សវៀរចាកមុសាវាទ   េឺមិននិយាយកុហក  ១  សវៀរចាកសុរាសមរយៈ  េឺមិនផឹក 
នូវសុរានិងសមរយ័ ១ ឧបាសកសនាះសឈាម ះថា  ឧបាសកានសីល”  ។ 

អាជ្ វ្ៈៃន្ឧបាស្ក្ 

 កិរយិាលះបង់នូវជនួំញមុស ៥ របការ  សហើយរបកបកិចចការចិញ្ចឹ មជីវតិសដាយរតឹម 
រតូវតាមធម៌ សឈាម ះថា “អាជីវៈននឧបាសក” ដូចានពុទធបបញ្ដតត ិ ខ្ដលរពះសាម សមពុទធរទង់ 
ហាមចសំពាះភិកខុទាងំឡាយថា ប្ញ្ច  មា ភ្ ក្ខ េវ្ វ្ែ ជាជ ា ឧបាស្េក្ន្ អក្រែ យា   
ាន លភិកខុទាងំឡាយ ជនួំញមុសទាងំឡាយ ៥ របការ   ឧបាសកមិនេបបសីធវើសឡើយ ។ 
 ជំនួញខុ្   ៥   របការកនាះរឺ : 
 ១-ស្ត្ថវ្ែ ជាជ ា   ជួញសរេឿងសស្តសាត វុធសរាប់របហារ  េឺសធវើសរេឿងសស្តសាត វុធសនាះ
សដាយមលួនឯង ឬឱយអនកដនទសេសធវើឱយ  ឬបានមកសដាយសហតុឯណាមួយ  សហើយលក់នូវសរេឿង 
សស្តសាត វុធសនាះ ។ 
 ២- ស្ត្តវ្ែ ជាជ ា  ជួញមនុសស   ។ 
 ៣-ម្ំស្វ្ែ ជាជ ា  ជួញសាច់  េឺចិញ្ចឹ មនូវសតវទាងំឡាយ  ានសគាជាសដើម  លុះដល់ 
សតវទាងំឡាយសនាះចសរមើនធសំឡើង ក៏សាល ប់យកសាច់លក់ ។ 
 ៤-ម្ជ្ជវ្ែ ជាជ ា  ជួញទឹករសវងឹ   េឺផសសំរេឿងរសវងឹឯណាមួយ ឱយសកើតសឡើងជាទឹក 
រសវងឹសដាយមលួនឯង  ឬទិញសេយកមក សហើយលក់នូវទឹករសវងឹសនាះ ។ 
 ៥- វ្ ជស្វ្ែ ជាជ ា  ជួញថាន ពិំស  េឺចាត់ខ្ចងផសថំាន ពិំសឱយសកើតសឡើងសដាយមលួនឯង   ឬឱយ 
សេផសឱំយ   ឬបានមកសដាយសហតុឯណាមួយ សហើយលក់នូវថាន ពិំសសនាះ ។ 
 ឧបាសក កាលសបើសវៀរចាកជនួំញមុសទាងំ ៥  របការសនះ  សហើយបានរបតិបតតិការ 
ចិញ្ចឹ មជីវតិសដាយធម៌ សឈាម ះថាានអាជីវធម៌សដាយរបនព ។ 
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 វ្ ជប្ត្ត ៃន្ឧបាស្ក្ 
 ធមមជាតិខ្ដលញុាងំសីល  និង   អាជីវធម៌ននឧបាសកឱយវនិាស សឈាម ះថា   វបិតតិ ។  
វបិតតិសនាះាន  ៥ យ៉ាងេឺ  : 
 ១- អស្សេទ្ធ ា  េោត្    ឧបាសកមិនសជឿេុណរពះរតនរត័យ។ 
 ២- ទ្ ស្ស េោ   េោត្   ឧបាសករទុសតសីល ។ 
 ៣- េកាត្ ហ្ល្ម្ង្គល្ េកា  េោត្    ឧបាសករបកបសដាយមងគលភាញ ក់សផែើល ។ 
 ៤- ម្ង្គល្ ំ ប្េច្ចត្   េនា  ក្ម្មំ  ឧបាសករបកាន់សជឿថា មងគលានឫកសពារសវលា 
ជាសដើមឱយផល មិនរបកាន់សជឿថាកមមជាកុសល និងអកុសលឱយផលសឡើយ ។ 
 ៥- ឥេតា  ច្  ព្ហ្ ទ្ធ ា  ទ្ក្ខ  េែយ្យ ំ គ្េវ្ស្ត្    ត្ត្ថ   ច្  ប្ ព្វការំ  ក្េោត្    

ឧបាសកខ្សវងរកខ្តទកខិសណយយបុេគល  េឺបដិគាគ ហកៈអនកទទួលទានខាងសរៅរពះពុទធ 
សាសនា  សហើយសធវើនូវទានដល់ទកខិសណយយបុេគលខាងសរៅរពះពុទធសាសនាសនាះ  ។ 
 ឧបាសកឯណា  របកបសដាយវបិតតិ  ៥  យ៉ាងសនះ  រតង់វបិតតិណាមួយសហើយ,  
ឧបាសកសនាះសឈាម ះថា “ឧបាសកចណាឌ ល”  េឺឧបាសកដូចជាមនុសសចណាឌ លផង សឈាម ះ 
ថា “ឧបាសកមលៈ” េឺឧបាសកានធម៌ជាមនទិលសៅហមងផង  សឈាម ះថា “ឧបាសកបដិកិដឋៈ” 
េឺឧបាសកខ្ដលអនករបាជញទាងំឡាយសលាកតិះសដៀលផង  ។ 

ស្ម្បត្ត ៃន្ឧបាស្ក្ 

 ធមមជាតិខ្ដលញុាងំសីល និងអាជីវធម៌ននឧបាសកឱយបរបូិណ៌ ឱយបរសុិទធរបនព សឈាម ះ 
ថា “សមបតតិ ” ។ សមបតតិសនាះាន ៥ យ៉ាងេឺៈ 
 ១-ស្េទ្ធ ា េោត្    ឧបាសកានសសចកតីសជឿជាក់ចាស់កនុងេុណរពះរតនរត័យ ។ 
 ២-ស្ ល្វា  េោត្   ឧបាសកានសីល  ។ 
 ៣-ន្ េកាត្ ហ្ល្ម្ង្គល្ េកា េោត្   ឧបាសកមិនរបកបសដាយមងគលភាញ ក់សផែើល។ 
 ៤- ក្ម្ម ំ ប្េច្ចត្   េនា  ម្ង្គល្ ំ ឧបាសករបកាន់សជឿថា កមមជាកុសលនិងអកុសល 
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ឲយផល មិនរបកាន់សជឿថាមងគលានឫកសពារសវលាជាសដើមឱយផលសឡើយ ។ 
៥- ន្  ឥេតា  ព្ហ្ ទ្ធ ា   ទ្ក្ខ  េែយ្យ ំ គ្េវ្ស្ត្   ឥធ្   ច្ ប្ ព្វការំ  ក្េោត្    

ឧបាសកមិនខ្សវងរកទកខិសណយយបុេគល     េឺបដិគាគ ហកៈអនកទទួលទានខាងសរៅរពះពុទធ- 
 សាសនាសឡើយ  សហើយសធវើទានខ្តកនុងទកខិសណយយបុេគលកនុងរពះពុទធសាសនាសនះ ។ 
 ឧបាសកឯណា  របកបសដាយសមបតតិ  ៥   យ៉ាងសនះសហើយ  ឧបាសកសនាះសឈាម ះថា  
“ឧបាសករតនៈ”  េឺឧបាសកដូចជារតនវតថុានខ្កវជាសដើមផង  សឈាម ះថា “ឧបាសកបទុមៈ ” 
េឺឧបាសកដូចជាផ្លា ឈូកានពណ៌រកហមផង  សឈាម ះថា  “ឧបាសកបុណឌ រកីៈ” េឺឧបាសក 
ដូចជាផ្លា ឈូកានពណ៌សផង ។ 

គ្ ែៃន្ឧបាស្ក្ 

 ធម៌សរាប់ឧបាសកឧបាសិការបតិបតតិរេប់រូប  សដើមបនឹីងឱយសកើត ឱយចសរមើននូវសមបតតិ 
ទាងំពួង សឈាម ះថា “េុណ” ។  េុណសនះជារបស់ឧបាសកឧបាសិកាសៅថា “ឧបាសកេុណ ”
ាន ១០ យ៉ាងេឺៈ 
 ១- ស្េង្ឃន្   ស្ទ្ធឹ   ស្មាន្ស្ ខ្ទ្ េកាខ ា  េោត្    ឧបាសកអនករួមសសចកតីសុម 
ទុកខមួយអសនលើសដាយភិកខុសងឃ េឺថាសបើភិកខុសងឃានសសចកតីសុម  ក៏សរតកអរ  សបើភិកខុសងឃាន 
សសចកតីទុកខរពួយ  ក៏រពយួជាមួយផង ។ 
 ២-កាយ្ ក្វាច្ស្ ក្ញ្ច   ស្ រក្ខ  ត្ ំ  េោត្   ឧបាសកានកាយកមម  និងវចីកមម 
រកាសហើយសដាយរបនព ។ 
 ៣- ធ្េមាម ា   អធ្ ប្េត្េយ្ោ  េោត្    ឧបាសកានធម៌  ជាអធិបតី  េឺថាសបើ 
របរពឹតតសធវើអវីៗ រខ្មងកាន់យកធម៌ជាធ ំ ជាទីតាងំ ជាទីអាងា ំមិនឱយមុស  មិនឱយសឃលៀងឃាល ត 
អពីំធម៌សឡើយ ។ 
 ៤- យ្ោោេម្ន្   ស្ំវ្ ជភាគ្រេតា  វ្  េោត្    ឧបាសក ជាអនកសរតកអរកនុងការ 
 បរចិាច េទាន តាមសមេួរដល់កាល ងំននមលួន  េឺសធវើទានតាមសមេួរដល់រទពយតិចនិងសរចើន សបើ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [92 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ានតិចក៏សធវើតិច  សបើានសរចើនក៏សធវើសរចើន  មិនានមចឆរយិធម៌រេបសងាត់សនាត នចិតតសឡើយ ។ 
 ៥- ជ្ ន្ស្ស្ន្ ំ  ជាន្ ត្ ញ្ច    វាយ្ម្ត្   ឧបាសកឧសាហ៍ព៉យាមសដើមបនឹីងឱយ 
ដឹងចាស់នូវសាសនៈ  េឺពាកយសរបៀនរបសៅ ពាកយបណាត នំនរពះជិនរសី  ។ 
 ៦-ស្មាម ាទ្ ដ្ឋ េកា  វ្  េោត្   ឧបាសកជាសាម ទិដឋិ  េឺានរបាជាញ សឃើញរតូវតាម
សសចកតីពិត ។ 
 ៧-អប្គ្េតា   េកាត្ ហ្ល្ម្ង្គល្ េកា   វ្  េោត្   ឧបាសករបាសចាកមងគល 
ភាញ ក់សផែើល  សហើយជាអនកមិនរបកាន់សជឿថា  មងគលានឫកសពារសវលាជាសដើមឱយផលសឡើយ    
របកាន់សជឿខ្តកមមជាកុសលនិងអកុសលថាឱយផល  ។ 
 ៨-ជ្ វ្ ជត្េហ្ត្ ប្   អញ្ញំ  ស្តាថ ារំ  ន្  ឧទ្ទ ស្ត្   ឧបាសកសបើទុកជាានសហតុេួរ 
ដល់នូវសសចកតីវនិាសជីវតិកតី  ក៏មិនលះបង់រពះរតនរត័យ   សហើយរតលប់សៅកាន់យកមនុសស 
ដនទជារេូអាចារយ ជាទីពឹងរបស់មលួនថារបសសើរជាងរពះរតនរត័យសនាះសឡើយ  ។ 
 ៩-ស្ម្ គ្ ាោេមា  វ្  េោត្    ឧបាសកានសសចកតីសរតកអរកនុងសាមេគីធម៌   
េឺសសចកតីរពមសរពៀងគាន   ។ 
 ១០- ស្ស្េន្  ច្រត្    ឧបាសករបរពឹតតលែកនុងរពះពុទធសាសនា េឺរបរពឹតតតាមខ្ត 
ធម៌វន័ិយជាពុទធសាសនា   ។ 
 ឧបាសកេុណទាងំ ១០ យ៉ាងសនះ  ឧបាសក  ឧបាសិកាេបបរីបរពឹតតតាមកុឱំយសឃលៀង 
ឃាល តសឡើយ   សរពាះជាធម៌អាចនឹងសធវើចិតតឧបាសក ឧបាសិកាអនករបរពឹតតឱយសុចរតិផូរផង់ 
កនុងរពះពុទធសាសនា សហើយឱយបានជាបចច័យនននិពាវ នសមបតតិផង  ។ 
(កបើពុទធបរ ័ិទចង់រជាបចា ់  ូកមើលក ៀវកៅរបជំុធម៌ឧបា   របសាន  ួរ-កឆលើយ រពះកទព 
  ត្មថ   ិម-តូរ ចនទមងគកោ រ ុមជំនំុរពះទរតបិដ កៅពុទធសា នបណឌិ តយ ករៀបករៀង ដដលមាន 
ចុះផាយ នុង មពុជ ុរោិឆាន ំទី២៨ កលខ្៦ ដខ្មិថុនា ព. .២៤៩៩ រ. .១៩៥៦ និងក ៀវកៅ 
ពុទធបរ ័ិទរឺអ្ន ណា  ុនបណាោ នុរ ័េ បូ៊-បូ៉ កៅពុទធសា នបណឌិ តយ ករៀបករៀង ដដលមានចុះ 
ផាយ នុង មពុជ ុរោិឆាន ំទី២៦ ដខ្ ញ្ញដ  កលខ្ ៩ ព. .២៤៩៧ រ. .១៩៥៤) 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [93 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

វិធីអានពាកយភាសាបាលទីំព័រទី៨៣ ដល ់៨៧ 
-អករណីយា [អ្ៈ  ៈ រៈ៉ ណី ោ៉] 
-អញ្ដ  ំ [អ័្ញ ញ័ង] 
-អធិបទតទយោ [អ្ៈ ធិ ប៉ៈ កតយ កោ៉] 
-អបគទតា [អ្ៈ បៈ រៈ កត្ម] 
-អសសទោធ  [អ័្   ័ត កធ្ល]  
-ឥទតា [អិុ្ កត្ម] 
-ឥធ [អិុ្ ធៈ]  
-ឧទទិសតិ [អុ៊្ត ទិ  ៈ តិ] 
-ឧបាសទកន [អុ៊្ ប៉ា  ៈ ក  ន៉ៈ] 
-ឧបាសទោ  [អុ៊្ ប៉ា  ៈ កកា] 
-ឧបាសតីតិ [អុ៊្ ប៉ា  ៈ តី តិ] 
-កមមំ [ ័ម ម័ុង] 
-កទោត ិ [ ៈ ករ៉ា តិ] 
-កាយកិវាចសកិញ្ច  [កា យិុ  ៈ វា ចៈ  ិ  ័ញ ចៈ] 
-ទកាតុ លមងេលទិកា [កកា តុ េៈ ល៉ៈ ម័ង រៈ លិ កកា] 
-គទវសតិ [រៈ កវ  ៈ តិ] 
-ច [ចៈ] 
-ចរត ិ [ចៈ រៈ៉ តិ] 
-ជ្ជនិតុញ្ច  [ជា និ តុញ ចៈ] 
-ជិនសាសន ំ [ជិ នៈ សា  ៈ ន័ង] 
-ជីវិតទ តុប ិ [ជី វ ិតៈ កេ តុ បិុ] 
-តតថ [ត័ត ថៈ]  
-ទកខិទណយយ ំ [ទ័  ខិ្ កណយ យ័ុង] 
- សុសីទោ  [ទុ   ី កោ៉] 
-ធទមាម  [ធ័ម កមា] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [94 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ន [នៈ] 
-ទនា [កនា] 
-បទចចតិ [ប័ុច កច តិ] 
-បញ្ចមិា [ប័ុញ ចិ ម៉ា]  
-បុពវការ ំ [បុ៉ប ពៈ កា រុង័] 
-ព ោិធ  [ពៈ េិត ធ្ល] 
 -ភិកខទវ [ភិ  ខ្ៈ កវ]៉ 
-មងេល ំ [ម័ង រៈ ល័ង] 
-មជជវណិជ្ជជ  [ម័ច ជៈ វៈ ណិច ជា] 
-មំសវណិជ្ជជ  [ម័ង  ៈ វៈ ណិច ជា] 
-យថាថាទមន [យៈ ថា ថា កម៉ ន៉ៈ] 
-រតនតតយ ំ [រៈ តៈ ន័ុត តៈ យ័ុង] 
-វ [វៈ]  
-វណិជាជ   [វៈ ណិច ជា] 
-វាយមតិ [វា យៈ មៈ តិ]  
-វិសវណិជ្ជជ  [វ ិ ៈ វៈ ណិច ជា] 
-សទងឃន [ ័ង ក  នៈ] 
-សតតវណិជ្ជជ  [ ័ត តៈ វៈ ណិច ជា] 
-សតថវណិជ្ជជ  [ ័ត ថៈ វៈ ណិច ជា] 
-សតាថ រ ំ [ ័ត ថា រុង័] 
-ស ោឹ [ ័ត ធិង] 
-សទោធ  [ ័ត កធ្ល] 
-សមគេ ោទមា [ ៈ ម័ុ  គ្ន រា កមា] 
-សម្មន្សេុ ទុោខ   [ ៈ ម៉ា ន៉ៈ  ុ ខ្ៈ ទុ  កខា] 
-សមាម ទិដាិទកា [ ័ម ម៉ា ទិដ ឋិ កកា] 
-សវំិភាគរទតា [ ័ង វុ ិភា រៈ រៈ កត្ម] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [95 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-សាសទន [សា  ៈ កន៉] 
-សីលវា  [ ី ល៉ៈ វ៉ា] 
-សរុកខិតំ [ ុ រុ ័ ខិ្ ត័ង] 
-ទោតិ [កហា តិ] 

វិធីអានពាកយភាសាកខមរទំព័រទី៨៣ ដល ់៨៧ 
-អទិនាន ោន [អ្ៈ ទិន នា ទាន] 
-អធិបតី [អ្ៈ ធិ ប តី] 
-អាជីវធម ៌ [អា ជី វៈ ធ័រ] 
-ឧបាសកចោា ល [អុ៊្ បា   ់ ច័ណ ឌាល] 
-ឧបាសកបដិកិដាៈ [អុ៊្ បា   ់ ប៉ៈ ដិ  ិដ ឋៈ]  
-ឧបាសកបទុមៈ [អុ៊្ បា   ់ ប៉ៈ ទុ មៈ] 
-ឧបាសកបុណា រកីៈ [អុ៊្ បា   ់ បុណ ឌៈ រ ី ៈ] 
-ឧបាសកមលៈ [អុ៊្ បា   ់ មៈ លៈ] 
-ឧបាសករតនៈ [អុ៊្ បា   ់ រៈ តៈ ន៉ៈ] 
-ឧសា  ៍ [អុ៊្  សា] 
-ឫកសពារ [រ ឹ ោ] 
-កមម [កំា ] 
-កាទមស ុមិច្ឆឆ ច្ឆរ [កា កម៉  ុ មិច ឆា ចា ] 
-កសុល [ ុ  ល់] 
-រគ សថ [ររ ហ៊ា ់] 
-ជន [ជន់] 
-ជិនរស ី [ជិ នៈ ស្ ី] 
-ទកខិទណយយបុគេល [ទ័  ខិ្ ទណ យ៉ៈ បុ  រល់] 
-រទុសតសលី [រទុ   ិល] 
-ធមមជ្ជត ិ [ធ័ម មៈ ជាត] 
-ធម៌វិន័យ [ធ័រ វ ិទន] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [96 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-នាមកាយ [នា មៈ កាយ] 
-នាមបបញ្ដតតិ [នា ម័ប ប័ញ ញ៉ាត់ ] 
-និពាវ នសមបតតិ [និប ោ នៈ  ំ ប័ត] 
-បញ្ចវិរតិទចតនា [ប័ុញ ចៈ វ ិរៈ តិ កច តៈ ន៉ា] 
-បដិគេ  កៈ [ប៉ៈ ដិ  គ្ន េៈ  ៈ]  
-បរមរគ ូ [ប រ ៉មុ ម៉ៈ ររូ] 
-បរចិ្ឆច គោន [ប រុចិ ចា  ទាន] 
-បាោតិបាត [ប៉ា ណា តិ បាត] 
-ពិស [ពឹ  ] 
-ពុទធភាសតិ [ពុត ធៈ ភា  ិត] 
-មចឆរយិធម៌ [ម័ច ឆៈ រុ ិយ៉ៈ ធ័រ] 
-មោនាមសកយោជ [មៈ ហា នាម  ័   យៈ រាច] 
-មុសាវាទ [មុ សា វាត] 
-របូកាយ [រ ូប៉ៈ កាយ] 
-វចីកមម [វៈ ចី កំា] 
-វិបតតិ [វ ិប័ត] 
-សនាត នចិតត [ ន់ ោន ចិត] 
-សន្ទសាត វុធ [ ័  ស្តសាត  វតុ]  
-សខុទុកខ [ ុ  ទុ ] 
-សាមគេីធម៌ [សា ម័ុ  រី ធ័រ] 
-សោុទមរយៈ [ ុ រ៉ា កម រៈ យៈ] 

ចប់ឧបា  និកទទ   កោយ កងេបបុ៉កណោះ 
 វ្ ជធ្ ស្មាទ្ន្ន្ ច្ចស្ ល្ 

( នុងវរគកនះដ ស្ ង់កចញពីរិេិបដិបតតិរប ់រពះររូឧតតមមុនី អុ៊្ម- ូ៊រ និង កមតចរពះ ងឃរាជ ជួន-ណាត ) 
ពុទធសា និ ជនដដលបានដល់រពះទរត រណរមន៍ បានក ើងនាមបបញ្ដតតិជាឧបា    

ឬឧបា ិកាកេើយ  កាលកបើនឹង មាទាននូវនិចចរឺ ីល ៥  ជាបកចច  មាទានអំ្ពីបុរគលដទទ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [97 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

រឺភិ េុ ឬសាមកណរកនាះ របបី ូធយនមសាេ រថាវ យបងគំរឭ ដល់រុណរពះរតនរត័យ កោយ
 កងេបជាមុន រចួកេើយរតូវ ូមនូវនិចច ីល រពមទាំងរពះទរត រណរមន៍ចំកោះនឹងភិ េុ ឬ
សាមកណរ ដដលខ្លួននឹង មាទានកនាះថា : 

ទបីបរុសឬស្រសាីតៃម្មា ក ់
ឧកាស្, អ  ំ  ភ្េន្ត   វ្ ជស្ ំ   វ្ ជស្ ំ  រក្ខ ន្តាថ ាយ្ ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្  ប្ញ្ច    

ស្ ោន្     យាច្ឆមិ ;  

 ទ្ ត្ យ្ម្ប   អ  ំ ភ្េន្ត   វ្ ជស្  ំ   វ្ ជស្  ំ  រក្ខ ន្តាថ ាយ្  ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្ ប្ញ្ច  

ស្ ោន្    យាច្ឆមិ  ។ 

 ត្ត្ យ្ម្ប  អ  ំ ភ្េន្ត   វ្ ជស្  ំ   វ្ ជស្  ំ  រក្ខ ន្តាថ ាយ្ ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្ ប្ញ្ច   

ស្ ោន្    យាច្ឆមិ  ។ 

 ខ្របថាៈ សូមសគារព, បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណា សូមនូវសីលទាងំ 
ឡាយ  ៥   មួយអសនលើសដាយរពះនរតសរណេមន៍  សដើមបរីបសយាជន៍នឹងរកាសផសងៗគាន , បពិរត 
រពះករុណាដ៏ចសរមើន  មញុ រំពះករុណា សូមនូវសីលទាងំឡាយ  ៥  មួយអសនលើសដាយរពះនរត 
សរណេមន៍ សដើមបរីបសយាជន៍នឹងរកាសផសងៗគាន   ជាេរមប់ពីរដងផង  ជាេរមប់បីដងផង។ 
ទបីបរុសឬស្រសាីចាបតំ់ាង្ពី២របូទឡីង្ទៅ 

ឧកាស្, មយ ំ  ភ្េន្ត   វ្ ជស្  ំ   វ្ ជស្  ំ  រក្ខ ន្តាថ ាយ្ ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្  ប្ញ្ច    

ស្ ោន្     យាច្ឆម ;  

 ទ្ ត្ យ្ម្ប   មយ ំ ភ្េន្ត   វ្ ជស្  ំ   វ្ ជស្  ំ  រក្ខ ន្តាថ ាយ្ ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្ ប្ញ្ច   

ស្ ោន្    យាច្ឆម  ។ 

 ត្ត្ យ្ម្ប  មយ ំ ភ្េន្ត   វ្ ជស្  ំ   វ្ ជស្  ំ  រក្ខ ន្តាថ ាយ្ ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្ ប្ញ្ច   

ស្ ោន្    យាច្ឆម  ។ 

 ខ្របថាៈ សូមសគារព, បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ    សូមនូវ 
សីលទាងំឡាយ ៥  មួយអសនលើសដាយរពះនរតសរណេមន៍  សដើមបរីបសយាជន៍នឹងរកាសផសងៗ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [98 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

គាន , បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ សូមនូវសីលទាងំឡាយ  ៥  មួយ 
អសនលើសដាយរពះនរតសរណេមន៍ សដើមបរីបសយាជន៍នឹងរកាសផសងៗ គាន   ជាេរមប់ពីរដងផង  
ជាេរមប់បីដងផង  ។ 
 ឬនឹង ូមថា(របុសឬន្ទសតកីតមាន ក់)  ឧកាស្,  អ  ំ  ភ្េន្ត   វ្ ជស្  ំ  វ្ ជស្ ំ រក្ខ ន្តាថ ាយ្ 

ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្  ប្ញ្ច ង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ  ន្ ច្ចស្ ល្ំ  យាច្ឆមិ  អន្ គ្គហំ្  ក្តាវ ា  

ស្ ល្ ំេទ្ថ្   ទម  ភ្េន្ត ;  

 ទ្ ត្ យ្ម្ប     អ  ំ  ភ្េន្ត     វ្ ជស្  ំ    វ្ ជស្ ំ    រក្ខ ន្តាថ ាយ្    ត្ ស្រេែន្   ស្ហ្ 

ប្ញ្ច ង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ ន្ ច្ចស្ ល្ំ  យាច្ឆមិ អន្ គ្គហំ្  ក្តាវ ា  ស្ ល្ំ  េទ្ថ្  ទម  ភ្េន្ត ។ 

 ត្ត្ យ្ម្ប  អ  ំ ភ្េន្ត    វ្ ជស្  ំ   វ្ ជស្  ំ   រក្ខ ន្តាថ ាយ្ ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្  

ប្ញ្ច ង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ ន្ ច្ចស្ ល្ំ  យាច្ឆមិ អន្ គ្គហំ្  ក្តាវ ា  ស្ ល្ំ  េទ្ថ្  ទម  ភ្េន្ត ។ 

 ខ្របថាៈ  សូមសគារព, បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន  មញុ រំពះករុណា សូមនូវនិចចសីល
របកបរពមសដាយអងគ ៥ មួយអសនលើសដាយរពះនរតសរណេមន៍ សដើមបរីបសយាជន៍នឹងរកា 
សផសងៗ គាន , បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន  សូមរពះករុណា សមតាត សធវើនូវសសចកតីអនុសរគាះឱយនូវ 
សីលដល់មញុ រំពះករុណា, បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណា សូមនូវនិចចសីល  របកប 
រពមសដាយអងគ ៥  មួយអសនលើសដាយរពះនរតសរណេមន៍  សដើមបរីបសយាជន៍នឹងរកាសផសងៗគាន   
ជាេរមប់ពីរដងផង  ជាេរមប់បីដងផង, បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន សូមរពះករុណា សមតាត  
សធវើនូវសសចកតីអនុសរគាះឱយនូវសីលដល់មញុ រំពះករុណា ។ 
ឬនឹង ូមថា(ពីរនាក់ទឡើងទៅ)    ឧកាស្,   មយ ំ ភ្េន្ត     វ្ ជស្ ំ     វ្ ជស្  ំ  រក្ខ ន្តាថ ាយ្ 

 ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្  ប្ញ្ច ង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ  ន្ ច្ចស្ ល្ំ  យាច្ឆម  អន្ គ្គហំ្  ក្តាវ ា  

ស្ ល្ ំេទ្ថ្   ទនា  ភ្េន្ត ;  

 ទ្ ត្ យ្ម្ប    មយ ំ ភ្េន្ត    វ្ ជស្ ំ   វ្ ជស្  ំ   រក្ខ ន្តាថ ាយ្ ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្  

ប្ញ្ច ង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ ន្ ច្ចស្ ល្ំ  យាច្ឆម អន្ គ្គហំ្  ក្តាវ ា  ស្ ល្ំ  េទ្ថ្  ទនា  ភ្េន្ត ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [99 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ត្ត្ យ្ម្ប  មយ ំ ភ្េន្ត    វ្ ជស្  ំ   វ្ ជស្ ំ   រក្ខ ន្តាថ ាយ្ ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្  

ប្ញ្ច ង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ ន្ ច្ចស្ ល្ំ  យាច្ឆម អន្ គ្គហំ្  ក្តាវ ា  ស្ ល្ំ  េទ្ថ្  ទនា  ភ្េន្ត ។ 

 ខ្របថាៈ សូមសគារព,  បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ សូមនូវ 
និចចសីលរបកបរពមសដាយអងគ ៥ មួយអសនលើសដាយរពះនរតសរណេមន៍ សដើមបរីបសយាជន៍
នឹងរកាសផសងៗគាន , បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន  សូមរពះករុណា  សមតាត សធវើនូវសសចកតី
អនុសរគាះឱយនូវសីលដល់មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ, បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុ 
ណាទាងំឡាយ សូមនូវនិចចសីល  របកបរពមសដាយអងគ ៥  មួយអសនលើសដាយរពះនរត-
សរណេមន៍ សដើមបរីបសយាជន៍នឹងរកាសផសងៗ គាន  ជាេរមប់ពីរដងផង  ជាេរមប់បីដងផង, 
បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន សូមរពះករុណា សមតាត សធវើនូវសសចកតីអនុសរគាះឱយនូវសីលដល់មញុ ំ
រពះករុណាទាងំឡាយ  ។ 
 (  ូមដូកចនះ ៏បាន  ត្មមក ច តីកពញចិតតរប ់អ្ន  ូម ) 
 លុះ ូមដូកចនះរចួកេើយ កោ អ្ន ឱយ ីល  កោ  ូធយ ន្េមា  ៣ចប់ កេើយកោ ឱយ
រពះទរត រណរមន៍និងនិចច ីល, អ្ន  មាទានរតូវទទួលថាត្មមកោ កោយបកញ្ច ញវចីកភទ 
ឱយឮចា ់ោ ់,  ំុទទួលខ្េឹបៗ ។ 

កោ  ូធយថា: ន្េមា  ត្ស្ស  ភ្គ្វ្េតា  អរហ្េតា ស្មាម ាស្ម្ពទុ្ធស្ស ។(៣ដង ) 

 ខ្របថាៈ  កិរយិានមសាា រថាវ យបងគនំនមញុ រំពះករុណា ចូរានដល់រពះដ៏ានរពះភាេ 
អងគសនាះ រពះអងគជារពះអរហនតដ៏របសសើរ រទង់រតាស់ដឹងនូវសញយយធម៌ទាងំពួងសដាយរបនព 
ចសំពាះរពះអងគ ឥតានរេូអាចារយណារបសៅរពះអងគសឡើយ  ។ 
 ព្ ទ្ធំ  ស្រែ ំគ្ចាឆ ាម្   មញុ រំពះករុណា សូមដល់នូវរពះពុទធជាទីពឹងទីរឭក  ។ 
 ធ្ម្ម ំ  ស្រែ ំ គ្ចាឆ ាម្   មញុ រំពះករុណា  សូមដល់នូវរពះធម៌ ជាទីពឹងទីរឭក ។ 
 ស្ង្ឃ ំ ស្រែ ំ គ្ចាឆ ាម្    មញុ រំពះករុណា សូមដល់នូវរពះសងឃជាទីពឹងទីរឭក ។ 
 ទ្ ត្ យ្ម្ប    ព្ ទ្ធំ  ស្រែំ  គ្ចាឆ ាម្    មញុ រំពះករុណា  សូមដល់នូវរពះពុទធជាទីពឹងទី  
រឭកជាេរមប់ពីរដងផង ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [100 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប    ធ្ម្ម ំ   ស្រែំ  គ្ចាឆ ាម្    មញុ រំពះករុណា  សូមដល់នូវរពះធម៌ជាទីពឹង
ទីរឭកជាេរមប់ពីរដងផង  ។ 
 ទ្ ត្ យ្ម្ប    ស្ង្ឃ ំ  ស្រែ ំ  គ្ចាឆ ាម្    មញុ រំពះករុណា សូមដល់នូវរពះសងឃជាទី 
ពឹងទីរឭកជាេរមប់ពីរដងផង  ។ 
 ត្ត្ យ្ម្ប    ព្ ទ្ធ ំ ស្រែំ   គ្ចាឆ ាម្    មញុ រំពះករុណា សូមដល់នូវរពះពុទធជាទីពឹងទី 
រឭកជាេរមប់បីដងផង  ។ 
 ត្ត្ យ្ម្ប   ធ្ម្មំ   ស្រែំ   គ្ចាឆ ាម្    មញុ រំពះករុណា សូមដល់នូវរពះធម៌ជាទីពឹង 
ទីរឭកជាេរមប់បីដងផង  ។ 
 ត្ត្ យ្ម្ប   ស្ង្ឃ ំ  ស្រែំ  គ្ចាឆ ាម្   មញុ រំពះករុណា សូមដល់នូវរពះសងឃជាទីពឹង
ទីរឭកជាេរមប់បីដងផង ។ 
កេើយកោ ថា  ត្ ស្រែគ្គហ្ែ ំ  ប្រ ជប្ ែណំ  (ខ្របថា ) កិរយិាកាន់យកនូវរពះនរត 
សរណេមន៍បរបូិណ៌ខ្តបុ៉សណណះ ។រតូវទទួលថា អាម្  ភ្េន្ត  (ខ្របថា) ករុណាសលាកាច ស់ ។  
កេើយកោ ឱយនិចច ីលជាបកចច  មាទានថា  : 
 បាណាត្ បាតា  េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ ំ ស្មាទ្ យាម្   មញុ រំពះករុណា សូមសា- 
ទាននូវសិកាខ បទ េឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិាសធវើសតវានជីវតិឱយធាល ក់ចុះកនលង  េឺសាល ប់ 
សតវ ។ 
 អទ្ នាន ាទ្នា  េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ំ   ស្មាទ្ យាម្  មញុ រំពះករុណា សូមសាទាន 
នូវសិកាខ បទ េឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិាកាន់យកនូវវតថុ ខ្ដលសេមិនបានឱយសដាយកាយ 
 ឬសដាយវាចា។ 

 កាេម្ស្   ម្ ចាឆ ាចាោ  េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ ំ  ស្មាទ្ យាម្  មញុ រំពះករុណា  សូម 
សាទាននូវសិកាខ បទ   េឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិារបរពឹតតមុសកនុងកាមទាងំឡាយ ។ 
 ម្ ស្វាទ្  េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ំ  ស្មាទ្ យាម្   មញុ រំពះករុណា  សូមសាទាន 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [101 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

នូវសិកាខ បទ  េឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិាសពាលនូវពាកយកុហក ។ 
 ស្ ោេម្រយ្ម្ជ្ជប្បមាទ្ដ្ឋ ានា  េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ ំ ស្មាទ្ យាម្   មញុ រំពះ
ករុណា សូមសាទាននូវសិកាខ បទ  េឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាកសហតុជាទីតាងំននសសចកត ី
របាទ  េឺផឹកនូវទឹករសវងឹ េឺសុរានិងសមរយ័ ។ 
 រចួកេើយកោ អ្ន ឱយ ីល  កោ កោលោ ់កតឿនករ ើនរមលឹ ថា   ឥមាន្     ប្ញ្ច  

  ស្ កាខ ាប្ទ្ន្   ស្ធ្ ក្ំ  ក្តាវ ា   អប្បមាេទ្ន្  ន្ ច្ចកាល្ំ   ស្មាម ារក្ខ  ត្ព្វ ំ  (ខ្របថា) 
អនក / អនកទាងំឡាយ េបបសីធវើនូវសិកាខ បទទាងំឡាយ ៥  សនះឱយរបនព រតូវរកាឱយលែអស់កាល 
ជានិចច សដាយសសចកតីមិនរបាទ  េឺថាកុបីំសធវសរបខ្ហសសឡើយ ។ 
កបើអ្ន  មាទានដតមាន  ់រតូវថា  “អ្ន  ” , កបើគ្នន ករចើនរតូវថា “អ្ន ទំាងឡ្ហយ ”  ។ 
 អ្ន  មាទានរតូវទទួលថា អាម្   ភ្េន្ត  (ដរបដូចមុន) កេើយកោ  ដមតងអានិ ងេ 
 ីលឱយសាត ប់តកៅកទៀតថា : 
 ស្ េល្ន្  ស្ គ្ត្ ឹ  យ្ន្ត    ស្ េល្ន្   េភាគ្ស្ម្បទ្ 

 ស្ េល្ន្  ន្ ព្វ តុ្ឹ  យ្ន្ត   ត្ស្ម ា  ស្ ល្ំ    វ្ ជេស្ធ្េយ្  ។ 

 (ខ្របថា)  សតវទាងំឡាយសៅកាន់សាថ នសួេ៌បានក៏សរពាះសីល  សតវទាងំឡាយបាន 
បរបូិណ៌សដាយសភាេៈក៏សរពាះសីល   សតវទាងំឡាយបានសៅកាន់ទីរមលត់ទុកខេឺរពះនិពាវ នក៏ 
សរពាះសីល  សរពាះសហតុសនាះ បុេគលជាសបបុរសេបបជីរមះនូវសីលឱយបរសុិទធ កុឱំយសៅហមង ។ 
 អ្ន  មាទានរតូវទទួលថា  ស្ធ្   (ខ្របថា)  របនពសហើយ  ។ 

វធីិ មាទាននិចច ីលជាបកចច  មាទានចប់ដតបុ៉កណោះ 
 

 វ្ ជធ្ ស្មាទ្ន្ឧេបាស្ថ្ស្ ល្ 

 ឧបា   ឧបា ិកា ជាអ្ន រ ានូវឧកបា ថ ីល  កាលកបើដល់ទថងជិតនឹងរ ានូវ 
ឧកបា ថ ីល  រឺទថងមុន  ១ ទថង ដដល ំណត់ថារពឹ ក ើងនឹងរ ានូវឧកបា ថ ីលកនាះ 
របបីចាត់ដចងការង្ហរដដលរួរនឹងចាត់ដចង  មានវធីិចាត់ដចងនូវអាហារជាកដើម  ដដលជាការ



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [102 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ង្ហររឺខ្លួននឹងរតូវកធវើ   ឬនឹងរតូវករបើឱយករកធវើ នុងទថងដ អ រឺ នុងទថងឧកបា ថកាល   ឱយកេើយ នុង 
ទថងកនាះមុន ដត ំុចាត់ដចងការង្ហរដដលមិនរប បកោយធម៌ ដដលជាការង្ហររឺខ្លួនជាឧបា   
ឧបា ិកា មិនរួរនឹងចាត់ដចងកនាះក ើយ, លុះដល់រពឹ ក ើងជាទថងឧកបា ថកាលរតូវរ ា 
នូវឧកបា ថ ីល របបភីាញ  ់ក ើងអំ្ពីរពលឹម  កេើយខ្ពុរមាត់  ជរមះកធមញឱយសាអ ត  រចួកេើយកបើ 
បាន មាទាននូវឧកបា ថ ីល នុងកវោកនាះ  ៏ជាការរបទព  កបើក ើញថានឹង មាទានពី 
រពលឹមកនាះមិនទាន់កទ  ៏របបី ំណត់នូវឧកបា ថកាល  រឺកាលជាទីរ ានូវឧកបា ថ ីល 
 នុង១ទថង១យប់កនាះ   កោយបកញ្ច ញវាចាអ្ធិោឋ នថា: 
 អជ្ជ  ឧេបាស្េោ ឥម្ញ្ច   រត្តឹ  ឥម្ញ្ច  ទ្ វ្ស្ំ  ឧេបាស្ថ្ េកា /ឧេបាស្ថ្ កា 

/ភ្វ្ ជស្ាម្   ខ្របថាៈ  នថងសនះជានថងរតូវរកានូវឧសបាសថសីល, មលួនអញនឹងជាអនករកា 
នូវឧសបាសថសីលអស់នថងសនះ  និងយប់សនះ  ។ 
កបើឧបា  រតូវថា ឧេបាស្ថ្ េកា, កបើឧបា ិការតូវថា ឧេបាស្ថ្ កា។  
 កបើមិងកចះបាលី  នឹងអ្ធិោឋ នត្មមភាសារប ់ខ្លួនៗ   ៏រួរកោយពិត,  លុះអ្ធិោឋ ន ំណត់ 
កាលដូកចនះរចួកេើយ  រតូវតំ្មងវរិតិកចតនាកវៀរចា  ីលកភទ  រឺកេតុដដលជាទីទមាល យនូវ ីល
កនាះៗ  ឱយររប់ ិកាេ បទទាំង ៨, កាលកបើបានអ្ធិោឋ នដូកចនះរចួកេើយ  តអំ្ពីកពលកនាះម  
 ៏របប ីមាទាននូវឧកបា ថ ីលអំ្ពីបុរគលដទទ  មានភិ េុជាកដើម   ត្មមកាលដ៏រួរចុះ  កបើទុ  
ជាដល់កពលរពះអាទិតយរះខ្ព ់ក ើងរបមាណកពញពនលឺធំ  កទើបបាន មាទាន តី  ៏កឈាម ះថា
បាន មាទានកោយរបទព  កឈាម ះថាបានរ ានូវឧកបា ថ ីលកពញកាល ំណត់  ១ ទថង  ១ 
យប់  កោយបរបូិណ៌  ករោះអ្ន  មាទានបានកធវើនូវឧកបា ថកាលមិនឱយខ្វះខាត  ទំាងវរិតិ 
កចតនាកសាត   ៏ក ើតកាល បរបូិណ៌ នុង នាត ន  នឹងបានផោនិ ងេករចើន  ។ 
 កាលកបើឧបា   ឧបា ិកា   នឹង មាទាននូវឧកបា ថ ីល រប បរពមកោយអ្ងគ  
៨ជាបកចច  មាទានអំ្ពីបុរគលដទទ រឺភិ េុឬសាមកណរកនាះ  របបី ូធយនមសាេ រថាវ យបងគំរឭ  
ដល់រុណរពះរតនរត័យកោយ កងេបជាមុន រចួកេើយរតូវ ូមនូវឧកបា ថ ីល រពមទាំង 
រពះទរត រណរមន៍  ចំកោះភិ េុ  ឬសាមកណរ  ដដលខ្លួននឹង មាទានកនាះថា  :(កតមាន ក)់ 
 ឧកាស្,  អ  ំ  ភ្េន្ត   វ្ ជស្ ំ   វ្ ជស្  ំ  រក្ខ ន្តាថ ាយ្ ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្  អដ្ឋ  

ស្ ោន្    យាច្ឆមិ  ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [103 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប   អ  ំភ្េន្ត   វ្ ជស្  ំ  វ្ ជស្ ំ  រក្ខ ន្តាថ ាយ្ ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្   អដ្ឋ  

ស្ ោន្    យាច្ឆមិ ។ 

 ត្ត្ យ្ម្ប   អ  ំ  ភ្េន្ត   វ្ ជស្  ំ   វ្ ជស្  ំ  រក្ខ ន្តាថ ាយ្ ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្  អដ្ឋ  

ស្ ោន្    យាច្ឆមិ  ។ 

ខ្របថាៈ   សូមសគារព,  បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណា សូមនូវសីលទាងំឡាយ ៨  
មួយអសនលើសដាយរពះនរតសរណេមន៍  សដើមបរីបសយាជន៍នឹងរកាសផសងៗគាន , បពិរតរពះករុណា 
ដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណា សូមនូវសីលទាងំឡាយ  ៨  មួយអសនលើសដាយរពះនរតសរណេមន៍ 
 សដើមបរីបសយាជន៍នឹងរកាសផសងៗ គាន   ជាេរមប់ពីរដងផង ជាេរមប់បីដងផង  ។ 
(ទរចីន្តក)់ 

ឧកាស្,  មយ ំ  ភ្េន្ត   វ្ ជស្ ំ   វ្ ជស្  ំ  រក្ខ ន្តាថ ាយ្ ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្  អដ្ឋ  

ស្ ោន្    យាច្ឆម ។ 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប   មយ ំភ្េន្ត   វ្ ជស្  ំ  វ្ ជស្ ំ  រក្ខ ន្តាថ ាយ្ ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្   អដ្ឋ  

ស្ ោន្    យាច្ឆម ។ 

 ត្ត្ យ្ម្ប    មយ ំ  ភ្េន្ត   វ្ ជស្ ំ    វ្ ជស្  ំ រក្ខ ន្តាថ ាយ្ ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្  អដ្ឋ 

ស្ ោន្    យាច្ឆម ។ 
ខ្របថាៈ  សូមសគារព,  បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ    សូមនូវ 

សីលទាងំឡាយ៨   មួយអសនលើសដាយរពះនរតសរណេមន៍  សដើមបរីបសយាជន៍នឹងរកាសផសងៗ 
គាន , បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ សូមនូវសីលទាងំឡាយ  ៨  មួយ 
អសនលើសដាយរពះនរតសរណេមន៍ សដើមបរីបសយាជន៍នឹងរកាសផសងៗ គាន   ជាេរមប់ពីរដងផង 
 ជាេរមប់បីដងផង  ។ 
 ឬនឹង ូមថា(កតមាន ក់) ឧកាស្, អ  ំ  ភ្េន្ត   វ្ ជស្  ំ   វ្ ជស្  ំ  រក្ខ ន្តាថ ាយ្  

ត្ ស្រេែន្   ស្ហ្   អដ្ឋង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ  ឧេបាស្ថ្ំ  យាច្ឆមិ អន្ គ្គហំ្  ក្តាវ ា 

ស្ ល្ ំ  េទ្ថ្  ទម ភ្េន្ត  ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [104 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប   អ  ំ  ភ្េន្ត   វ្ ជស្  ំ   វ្ ជស្  ំ  រក្ខ ន្តាថ ាយ្  ត្ ស្រេែន្   ស្ហ្   

អដ្ឋង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ ឧេបាស្ថ្ំ  យាច្ឆមិ អន្ គ្គហំ្  ក្តាវ ា ស្ ល្ំ   េទ្ថ្  ទម ភ្េន្ត  ។ 

  ត្ត្ យ្ម្ប  អ  ំ  ភ្េន្ត   វ្ ជស្  ំ   វ្ ជស្  ំ  រក្ខ ន្តាថ ាយ្  ត្ ស្រេែន្   ស្ហ្   

អដ្ឋង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ ឧេបាស្ថ្ំ  យាច្ឆមិ អន្ គ្គហំ្  ក្តាវ ា ស្ ល្ំ   េទ្ថ្  ទម ភ្េន្ត ។  

 ខ្របថាៈ  សូមសគារព, បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន  មញុ រំពះករុណា  សូមនូវឧសបាសថ- 
 សីល  របកបរពមសដាយអងគ  ៨ មួយអសនលើសដាយរពះនរតសរណេមន៍  សដើមបរីបសយាជន៍នឹង
រកាសផសងៗ គាន  បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន សូមរពះករុណា សមតាត សធវើនូវសសចកតីអនុសរគាះឱយ 
នូវសីលដល់មញុ រំពះករុណា, បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន   មញុ រំពះករុណា សូមនូវឧសបាសថ 
សីលរបកបរពមសដាយអងគ ៨ មួយអសនលើសដាយរពះនរតសរណេមន៍  សដើមបរីបសយាជន៍នឹង 
រកាសផសងៗគាន  ជាេរមប់ពីរដងផង  ជាេរមប់បីដងផង  បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន សូម
រពះករុណា  សមតាត សធវើនូវសសចកតីអនុសរគាះឱយនូវសីលដល់មញុ រំពះករុណា   ។ 
(ទរចើននាក)់ ឧកាស្, មយ ំ  ភ្េន្ត   វ្ ជស្ ំ   វ្ ជស្  ំ  រក្ខ ន្តាថ ាយ្  ត្ ស្រេែន្   ស្ហ្   

អដ្ឋង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ ឧេបាស្ថ្ំ  យាច្ឆម អន្ គ្គហំ្  ក្តាវ ា ស្ ល្ំ   េទ្ថ្  ទនា ភ្េន្ត  ។ 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប   មយ ំ  ភ្េន្ត   វ្ ជស្  ំ   វ្ ជស្  ំ  រក្ខ ន្តាថ ាយ្  ត្ ស្រេែន្   ស្ហ្   

អដ្ឋង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ ឧេបាស្ថ្ំ  យាច្ឆម អន្ គ្គហំ្  ក្តាវ ា ស្ ល្ំ   េទ្ថ្  ទនា ភ្េន្ត  ។ 

  ត្ត្ យ្ម្ប  មយ ំ  ភ្េន្ត   វ្ ជស្  ំ   វ្ ជស្  ំ  រក្ខ ន្តាថ ាយ្  ត្ ស្រេែន្   ស្ហ្   

អដ្ឋង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ ឧេបាស្ថ្ំ  យាច្ឆម អន្ គ្គហំ្  ក្តាវ ា ស្ ល្ំ   េទ្ថ្  ទនា ភ្េន្ត ។  

 ខ្របថាៈ សូមសគារព,   បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន  មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ សូមនូវ 
ឧសបាសថសីល  របកបរពមសដាយអងគ  ៨ មួយអសនលើសដាយរពះនរតសរណេមន៍  សដើមប ី
របសយាជន៍នឹងរកាសផសងៗគាន  បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន សូមរពះករុណា សមតាត សធវើនូវ
សសចកតីអនុសរគាះឱយនូវសីលដល់មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ, បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន   
មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ សូមនូវឧសបាសថសីលរបកបរពមសដាយអងគ ៨ មួយអសនលើសដាយ 
រពះនរតសរណេមន៍  សដើមបរីបសយាជន៍នឹងរកាសផសងៗគាន  ជាេរមប់ពីរដងផង  ជាេរមប់បី 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [105 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ដងផង  បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន សូមរពះករុណា  សមតាត សធវើនូវសសចកតីអនុសរគាះឱយនូវ 
សីលដល់មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ   ។ 

 ូមដូកចនះ ៏បាន  ត្មមក ច តីកពញចិតតរប ់អ្ន  ូម ។ 
 រចួកេើយកោ អ្ន ឱយ ីល  កោ តំ្មង ន្េមា  ៣ចប់ កេើយឱយរពះទរត រណរមន៍, 
អ្ន  មាទានរតូវទទួលថាត្មមកោ  ដូចវធីិ មាទាននិចច ីលខាងកដើម, រចួកេើយកោ  
ឱយនូវឧកបា ថ ីល ជាបកចច  មាទានថា : 
 បាណាត្ បាតា  េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ ំ ស្មាទ្ យាម្  ខ្របដូចនិចចសីល ។ 
 អទ្ នាន ាទ្នា   េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ំ  ស្មាទ្ យាម្   ខ្របដូចនិចចសីល ។ 
 អរ្ព្ហ្ម ច្រ ជយា  េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ ំ ស្មាទ្ យាម្  មញុ រំពះករុណា  សូមសា- 
ទាននូវសិកាខ បទ េឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិារបរពឹតតនូវធម៌មិនរបសសើរ  េឺសសពនូវសមថុន 
ធមម ។ 
 ម្ ស្វាទ្  េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ំ  ស្មាទ្ យាម្   ខ្របដូចនិចចសីល ។ 
 ស្ ោេម្រយ្ម្ជ្ជប្បមាទ្ដ្ឋ ានា  េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ ំស្មាទ្ យាម្   ខ្របដូចនិចច 
 សីល ។ 

  វ្ ជកាល្េភាជ្នា  េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ ំ ស្មាទ្ យាម្  មញុ រំពះករុណា សូមសា 
ទាននូវសិកាខ បទ  េឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិាបរសិភាេនូវសភាជនាហារកនុងកាលមុស ។ 
 ន្ច្ចគ្ ត្វាទ្ ត្វ្ ជស្ ក្ទ្ស្សន្មាោគ្ន្ធវ្ ជេល្ប្ន្ោរែម្ែឌ ន្វ្ ជភ្ ស្ន្ដ្ឋ ានា 

 េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ ំស្មាទ្ យាម្  មញុ រំពះករុណា សូមសាទាននូវសិកាខ បទ  េឺសចតនា
ជាសហតុសវៀរចាកកិរយិារានិំងសរចៀងនិងរបេនិំងសមើលនូវខ្លបង ខ្ដលជាសរតូវដល់កុសល 
ធម៌ និងកិរយិារទរទង់និងរបដាប់និងតាក់ខ្តងសែិតសាែ ងរាងកាយ សដាយផ្លា ករមងនិងសរេឿង 
រកអូបនិងសរេឿងលាបសផសងៗ ។ 

 ឧចាច ាស្យ្ន្ម្ោស្យ្នា  េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ ំ ស្មាទ្ យាម្  មញុ រំពះករុណា 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [106 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

សូមសាទាននូវសិកាខ បទ  េឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាកទីសសនាសនៈដ៏មពស់ហួសរបាណ  
និងទីសសនាសនៈដ៏របសសើរ  ។ 
 រចួកេើយអ្ន  មាទាន  ូធយ ំណត់ឧកបា ថកាលថា : 
 ឥម្ំ   អដ្ឋង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ំ  ព្ ទ្ធប្បញ្ញត្តំ  ឧេបាស្ថ្ំ ឥម្ញ្ច  រត្ត ឹ ឥម្ញ្ច   ទ្ វ្ស្ំ  

ស្ម្មេទ្វ្   អភ្ រក្ខ  ត្  ំស្មាទ្ យាម្   ខ្របថាៈ មញុ រំពះករុណា  សូមសាទាននូវឧសបាសថ
សីល  ដ៏របកបរពមសដាយអងគ ៨  ខ្ដលរពះសាម សមពុទធជាាច ស់រទង់រតាស់បញ្ដតតទុកសហើយ
សនះ សដើមបនឹីងរកាឱយបរបូិណ៌របនព អស់កាលកណំត់នថងសនះ និងយប់សនះ សូមកុសល 
ចូរជាឧបនិសសយ័សធវើឱយចាស់នូវរពះនិពាវ នឰដ៏អនាេតសៅឯមុមសនាះសហាង ។ 
 បាលីកនះរគ្នន់ដតជាោ យ រមាប់កោល ំណត់កាលឱយដឹងថា ឧកបា ថ ីលទំាង ៨  
 ិកាេ បទកនះ  អ្ន  មាទានរតូវរ ាដតរតឹម ១ ទថង ១ យប់កនាះបុ៉កណាោ ះ, កេតុកនាះ  កបើអ្ន  
 មាទានបានកចះដឹងចា ់របា ដ នុងឧកបា ថកាលកេើយ  មិនបាច់ ូធយ ៏បាន, ដតកបើ 
ទុ ជាកចះដឹងចា ់របា ដកេើយ  នឹង ូធយបាលីកនះ  រពមទាំងក ច តីដរបផងកនាះ   ៏ជាការ 
របទពណា ់  ជាកេតុនំាឱយរតឹដតកចះសាទ ត់របា ដទំាងអ្ ់គ្នន ក ើង  ។ 
 រចួកេើយ   កោ អ្ន ឱយ ីល   កោ កោលោ ់កតឿនករ ើនរមលឹ ថា : 
 ឥមាន្   អដ្ឋ  ស្ កាខ ាប្ទ្ន្   ឧេបាស្ថ្ស្ ល្វ្េស្ន្ ឥម្ញ្ច   រត្តឹ  ឥម្ញ្ច   

ទ្ វ្ស្ ំ ស្ធ្ ក្ ំ   ក្តាវ ា  អប្បមាេទ្ន្  ស្មាម ារក្ខ  ត្ព្វ ំ   (ខ្របថា)  អនកទាងំឡាយ 
េបបសីធវើនូវសិកាខ បទទាងំឡាយ  ៨ សនះឱយរបនព  រតូវរកាឱយលែសដាយអណំាចននឧសបាសថ 
សីល   អស់កាលកណំត់រតឹម  ១ នថង  ១  យប់សនះ សដាយសសចកតីមិនរបាទ េឺថាកុបីំសធវស 
របខ្ហសសឡើយ ។ 
 អ្ន  មាទាន រតូវទទួលថា អាម្ ភ្េន្ត (ដរបដូចមុន)។ កេើយកោ  ដមតងអានិ ងេ 
 ីលឱយសាត ប់តកៅកទៀតថា : 

ស្ េល្ន្ ស្ គ្ត្ ឹ យ្ន្ត          ស្ េល្ន្ េភាគ្ស្ម្បទ្ 

ស្ េល្ន្ ន្ ព្វ តុ្ ឹ យ្ន្ត   ត្ស្ម ា  ស្ ល្ំ    វ្ ជេស្ធ្េយ្  ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [107 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

(ខ្របដូចមុន) 
អ្ន  មាទានរតូវទទួលថា ស្ធ្   (ដរបដូចមុន)  ។ 

វធីិ មាទានឧកបា ថ ីលជាបកចច  មាទានចប់ដតបុ៉កណោះ 
ឯក្ជ្ឈស្មាទ្ន្ 

 កបើឧបា    ឧបា ិកា  នឹង មាទាននិចច ីល   ជាឯ ជឈ មាទានរពមទំាងរពះទរត
 រណរមន៍ផងកនាះ   រតូវ ូមដូកចនះ (កតមាន ក)់ 
 ឧកាស្, អ  ំ  ភ្េន្ត   ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្  ឯក្ជ្ឈ ំ  ក្តាវ ា  

ប្ញ្ច ង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ  ន្ ច្ចស្ ល្ំ  យាច្ឆមិ  អន្ គ្គហំ្ ក្តាវ ា  ស្ ល្ំ េទ្ថ្   ទម    ភ្េន្ត ; 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប   អ  ំ  ភ្េន្ត   ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្  ឯក្ជ្ឈ ំ  ក្តាវ ា 

ប្ញ្ច ង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ ន្ ច្ចស្ ល្ំ  យាច្ឆមិ   អន្ គ្គហំ្ ក្តាវ ា ស្ ល្ំ  េទ្ថ្   ទម  ភ្េន្ត ; 

 ត្ត្ យ្ម្ប  អ  ំ  ភ្េន្ត   ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្  ឯក្ជ្ឈ ំ  ក្តាវ ា 

ប្ញ្ច ង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ ន្ ច្ចស្ ល្ំ  យាច្ឆមិ   អន្ គ្គហំ្ ក្តាវ ា ស្ ល្ំ  េទ្ថ្   ទម  ភ្េន្ត។ 

 ខ្របថាៈ   សូមសគារព,   បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន  មញុ រំពះករុណា  សូមនូវនិចចសីល 
របកបរពមសដាយអងគ ៥ សធវើឱយជាឯកជឈៈ  េឺសាទានរួបខ្តមតង មួយអសនលើសដាយរពះនរត 
សរណេមន៍,  បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន  សូមរពះករុណា  សមតាត សធវើនូវសសចកតីអនុសរគាះ  
ឱយនូវសីលដល់មញុ រំពះករុណា, បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន  មញុ រំពះករុណា សូមនូវនិចចសីល 
របកបរពមសដាយអងគ៥ សធវើឱយជាឯកជឈៈ េឺសាទានរួបខ្តមតង  មួយអសនលើសដាយរពះនរត 
សរណេមន៍ ជាេរមប់ពីរដងផង  ជាេរមប់បីដងផង, បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន សូមរពះ 
ករុណា សមតាត សធវើនូវសសចកតីអនុសរគាះឱយនូវសីលដល់មញុ រំពះករុណា  ។ 
(ទរចើននាក)់ 
 ឧកាស្, មយ ំ  ភ្េន្ត   ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្  ឯក្ជ្ឈ ំ  ក្តាវ ា  

ប្ញ្ច ង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ  ន្ ច្ចស្ ល្ំ  យាច្ឆម  អន្ គ្គហំ្ ក្តាវ ា  ស្ ល្ំ េទ្ថ្   ទនា    ភ្េន្ត ; 

    ទ្ ត្ យ្ម្ប     មយ ំ   ភ្េន្ត     ត្ ស្រេែន្     ស្ហ្     ឯក្ជ្ឈ ំ    ក្តាវ ា  



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [108 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ប្ញ្ច ង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ ន្ ច្ចស្ ល្ំ  យាច្ឆម   អន្ គ្គហំ្ ក្តាវ ា ស្ ល្ំ  េទ្ថ្   ទនា  ភ្េន្ត ; 

 ត្ត្ យ្ម្ប  មយ ំ  ភ្េន្ត   ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្  ឯក្ជ្ឈ ំ  ក្តាវ ា 

ប្ញ្ច ង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ ន្ ច្ចស្ ល្ំ  យាច្ឆម   អន្ គ្គហំ្ ក្តាវ ា ស្ ល្ំ  េទ្ថ្   ទនា  ភ្េន្ត។ 

 ខ្របថាៈ  សូមសគារព,  បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន  មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ សូមនូវ 
និចចសីល  របកបរពមសដាយអងគ ៥ សធវើឱយជាឯកជឈៈ  េឺសាទានរួបខ្តមតង មួយអសនលើសដាយ 
រពះនរតសរណេមន៍,  បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន  សូមរពះករុណា  សមតាត សធវើនូវសសចកត ី
អនុសរគាះឱយនូវសីលដល់មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ, បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន  មញុ រំពះ 
ករុណាទាងំឡាយ សូមនូវនិចចសីល របកបរពមសដាយអងគ៥ សធវើឱយជាឯកជឈៈ េឺសាទាន 
រួបខ្តមតង  មួយអសនលើសដាយរពះនរតសរណេមន៍ ជាេរមប់ពីរដងផង  ជាេរមប់បីដងផង, 
បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន  សូមរពះករុណា  សមតាត សធវើនូវសសចកតីអនុសរគាះឱយនូវសីលដល់ 
មញុ រំពះករុណាទាងំឡាយ  ។ 
 រចួកោ អ្ន ឱយ ីល កោ តំ្មង   ន្េមា  ៣ ចប់   រចួកេើយកោ ឱយរពះទរត រណ 
 រមន៍,  រចួរបាប់អំ្ពី ិចចកាន់យ នូវរពះទរត រណរមន៍ ដូច នុងវធីិបកចច  មាទានខាងកដើម 
 រចួកេើយកោ ឱយនិចច ីលជាឯ ជឈ មាទានថា : 
 ប្ញ្ច ង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ំ  ន្ ច្ចស្ ល្ំ  ស្មាទ្ យាម្   (ខ្របថា) មញុ រំពះករុណា  សូម 
សាទាននូវនិចចសីល របកបរពមសដាយអងគ ៥ ។ 
        អ្ន  មាទានរតវូទទួលថាត្មមកោ ឬកោ នឹងឱយថា ប្ញ្ច  ស្ ោន្  ស្មាទ្ យាម្   

(ខ្របថា)  មញុ រំពះករុណា  សូមសាទាននូវសីលទាងំឡាយ ៥ ដូសចនះក៏បាន ។  អ្ន  មាទាន 
  រតូវទទួលថាត្មមកោ  រចួកេើយកោ កោលោ ់កតឿនករ ើនរមលឹ ថា : 
 ឥម្ំ   ប្ញ្ច ង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ំ  ន្ ច្ចស្ ល្ំ  ស្ធ្ ក្ ំ    ក្តាវ ា អប្បមាេទ្ន្  

ន្ ច្ចកាល្ ំ ស្មាម ារក្ខ  ត្ព្វ ំ  (ខ្របថា) អនក / អនកទាងំឡាយ  / េបបសីធវើនូវនិចចសីល របកបរពម 
សដាយអងគ ៥  សនះឱយរបនព រតូវរកាឱយលែអស់កាលជានិចច សដាយសសចកតីមិនរបាទ េឺថាកុបីំ 
សធវសរបខ្ហសសឡើយ ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [109 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 អ្ន  មាទាន រតូវទទួលថាអាម្ ភ្េន្ត (ដរបដូចមុន) រចួកេើយកោ  ដមតងអានិ ងេ 
 ីលឱយសាត ប់តកៅកទៀត ដូច នុងវធីិបកចច  មាទានខាងកដើម ។  
  មាទានដតបុ៉កណោះ   ៏ជាការកស្ ច ឥតមាន ូធយដញ កឈាម ះ ិកាេ បទទំាង ៥  រាយ 
មួយមតងៗ  ដូចបកចច  មាទានកនាះក ើយ,  មាទានដតបុ៉កណោះកេើយ រតូវរ ាកោយតំ្មង
វរិតិកចតនាកវៀរឱយររប់ ិកាេ បទ នុងនិចច ីលទំាង៥ ដដលខ្លួនបានកចះចំាសាទ ត់កេើយកនាះកៅ។ 
 កបើឧបា    ឧបា ិកា  នឹង មាទានឧកបា ថ ីលជាឯ ជឈ មាទាន  រពមទាំង
រពះទរត រណរមន៍ផងកនាះ  រតូវ ូមដូកចនះថា:(កតមាន ក់) 
 ឧកាស្,អ  ំភ្េន្ត   ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្ ឯក្ជ្ឈ ំ ក្តាវ ា  អដ្ឋង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ 

ឧេបាស្ថ្ ំ យាច្ឆមិ  អន្ គ្គហំ្  ក្តាវ ា  ស្ ល្ំ   េទ្ថ្  ទម ភ្េន្ត ; 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប  អ  ំភ្េន្ត   ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្ ឯក្ជ្ឈ ំ ក្តាវ ា  អដ្ឋង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ 

ឧេបាស្ថ្ ំ យាច្ឆមិ  អន្ គ្គហំ្  ក្តាវ ា  ស្ ល្ំ   េទ្ថ្  ទម ភ្េន្ត ; 

 ត្ត្ យ្ម្ប  អ  ំភ្េន្ត   ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្ ឯក្ជ្ឈ ំ ក្តាវ ា  អដ្ឋង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ំ  

ឧេបាស្ថ្ ំ យាច្ឆមិ  អន្ គ្គហំ្  ក្តាវ ា  ស្ ល្ំ   េទ្ថ្  ទម ភ្េន្ត ។ 

  (ទរចើននាក)់ 
 ឧកាស្, មយ ំភ្េន្ត   ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្ ឯក្ជ្ឈ ំ ក្តាវ ា  អដ្ឋង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ 

ឧេបាស្ថ្ ំ យាច្ឆម  អន្ គ្គហំ្  ក្តាវ ា  ស្ ល្ំ   េទ្ថ្  ទនា ភ្េន្ត ; 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប  មយ ំភ្េន្ត   ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្ ឯក្ជ្ឈ ំ ក្តាវ ា  អដ្ឋង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ 

ឧេបាស្ថ្ ំ យាច្ឆម  អន្ គ្គហំ្  ក្តាវ ា  ស្ ល្ំ   េទ្ថ្  ទនា ភ្េន្ត ; 

 ត្ត្ យ្ម្ប  មយ ំភ្េន្ត   ត្ ស្រេែន្  ស្ហ្ ឯក្ជ្ឈ ំ ក្តាវ ា  អដ្ឋង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ំ  

ឧេបាស្ថ្ ំ យាច្ឆម  អន្ គ្គហំ្  ក្តាវ ា  ស្ ល្ំ   េទ្ថ្  ទនា ភ្េន្ត ។ 

  ដរបដូចវធីិដរប ូមនិចច ីលជាឯ ជឈ មាទានខាងកដើម ដបល គ្នន ដតរតង់បទថា  
អដ្ឋង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ  ឧេបាស្ថ្ំ  (ខ្របថា)  នូវឧសបាសថសីល  របកបរពមសដាយអងគ  ៨ 
បុ៉កណាោ ះ  ករៅពីកនាះដូចគ្នន ទំាងអ្ ់ ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [110 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 រចួកោ អ្ន ឱយ ីល កោ តំ្មងន្េមា ៣ចប់  កេើយឱយរពះទរត រណរមន៍, រចួរបាប់ 
អំ្ពី ិចចកាន់យ នូវរពះទរត រណរមន៍ ដូចន័យមុន រចួកេើយកោ ឱយឧកបា ថ ីលជា 
ឯ ជឈ មាទានថា: 
 អដ្ឋង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ ំ ឧេបាស្ថ្ំ ស្មាទ្ យាម្  (ខ្របថា) មញុ រំពះករុណា សូមសា 
ទាននូវឧសបាសថសីល  របកបរពមសដាយអងគ៨ ។ 
អនកសាទាន  រតូវទទួលថាតាមសលាកឬសលាកនឹងឱយថា អដ្ឋ  ស្ ោន្  ស្មាទ្ យាម្  

(ខ្របថា)  មញុ រំពះករុណា សូមសាទាននូវសីលទាងំឡាយ  ៨  ដូកចនះ ៏បាន, អ្ន  មាទាន  
រតូវទទួលថាត្មមកោ  រចួកេើយអ្ន  មាទាន ូធយ ំណត់ឧកបា ថកាលថា : 

ឥម្ំ  អដ្ឋង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ំ  ព្ ទ្ធប្បញ្ញត្ត ំ ឧេបាស្ថ្ំ ឥម្ញ្ច  រត្តឹ    ឥម្ញ្ច    ទ្ វ្ស្ ំ

 ស្ម្មេទ្វ្   អភ្ រក្ខ  ត្  ំស្មាទ្ យាម្   (ខ្របដូចមុន) ។ 

រចួកេើយកោ កោលោ ់កតឿនករ ើនរមលឹ ថា : 
ឥម្ំ អដ្ឋង្គស្ម្នាន ាគ្ត្ំ  ឧេបាស្ថ្ ំ  ឥម្ញ្ច   រត្តឹ  ឥម្ញ្ច   ទ្ វ្ស្ំ  ស្ធ្ ក្ ំ 

ក្តាវ ា  អប្បមាេទ្ន្  ស្មាម ារក្ខ  ត្ព្វ ំ  (ខ្របថា) អនក/អនកទាងំឡាយ  /  េបបសីធវើនូវឧសបាសថ 
សីល  របកបរពមសដាយអងគ ៨  សនះសដាយរបនព  រតូវរកាឱយលែអស់កាលកណំត់រតឹម ១ខ្ថង 
១ យប់សនះ  សដាយសសចកតីមិនរបាទ េឺថាកុបីំសធវសរបខ្ហសសឡើយ។ 

អ្ន  មាទាន រតូវទទួលថាអាម្ ភ្េន្ត (ដរបដូចមុន) ។  កេើយកោ  ដមតងអានិ ងេ 
 ីលឱយសាត ប់តកៅកទៀត  ដូចន័យមុន។ 

 មាទានដតបុ៉កណោះ  ៏ជាការកស្ ច ឥតមាន ូធយដញ កឈាម ះ ិកាេ បទទំាង  ៨ រាយ 
មួយមតងៗ ដូចបកចច  មាទានកនាះក ើយ,  មាទានដតបុ៉កណោះកេើយ រតូវរ ាកោយតំ្មង 
វរិតិកចតនាកវៀរឱយររប់ ិកាេ បទទំាង ៨   នុងឧកបា ថ ីល  ដដលខ្លួនបានកចះចំាសាទ ត់កេើយ
កនាះកៅ  ។ 

វធីិ មាទាន ីលជាឯ ជឈ មាទាន  ចប់ដតបុ៉កណោះ  
 ូមបីឧបា   ឧបា ិកា  នឹងអ្ធិោឋ ននិចច ីល ឬឧកបា ថ ីល  កោយខ្លួនឯង តី   ៏ 

របបីបកញ្ច ញវចីកភទអ្ធិោឋ នត្មមដបបជាបកចច ៈឬជាឯ ជឈៈដូចបានកោលម កេើយកនាះចុះ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [111 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 រតង់វធីិដដលកោ  ដមតងអានិ ងេ ីលឱយអ្ន  មាទានសាត ប់កនាះ កបើកោ អ្ន ឱយ 
 ីល  កោ ឈាល    កចះចំាករចើន  កេើយអាចនឹង ដមតង នុងកពលកនាះបាន   ៏រួរនឹង ដមតង 
ត្មមន័យដបល ៗ កោយអាងកលើរពះពុទធភា ិតឱយអ្ន  មាទានសាត ប់កនាះ  ៏ជាការរបទពទរ  
កព , អ្ន  មាទានបានសាត ប់កេើយ   ៏នឹងក ើតមានក ច តីរជះថាល  រពមទំាងចករមើន តិបញ្ញដ  
កោយទរ ដលងក ើងកទៀត កេើយនឹងមានផោនិ ងេករចើនដល់កោ អ្ន ឱយ ីល  និងអ្ន  
 មាទាន ។ 

ចប់វធីិសាទានសីលខ្តបុ៉សណណះ 
អង្គៃន្ន្ ច្ចស្ ល្ 

បាណាត្ បាត្  មាន្អង្គ  ៥ 

១- បាេណា  សតវានជីវតិ  ។ 
២- បាែស្ញ្ញ តា  សសចកតីដឹងថាសតវានជីវតិ ។ 
៣-វ្ធ្ក្ច្ ត្តំ   េិតនឹងសាល ប់ ។ 
៤- ឧប្ក្កេមា  ព៉យាមនឹងសាល ប់ ។ 
៥- េត្ន្  ម្រែ ំ សតវសាល ប់សដាយព៉យាមសនាះ ។ 

អទ្ នាន ាទ្ន្  មាន្អង្គ  ៥ 

១- ប្រប្រ ជគ្គហ្ ត្ំ  រទពយខ្ដលានាច ស់របស់សេហួងខ្ហងរកា។ 
២-ប្រប្រ ជគ្គហ្ ត្ស្ញ្ញ តា  សសចកតីដឹងថារទពយានាច ស់របស់សេហួងខ្ហងរកា  ។ 
៣- េថ្យ្យច្ ត្តំ  េិតនឹងលួច  ។ 
៤- ឧប្ក្កេមា  ព៉យាមនឹងលួច  ។ 
៥- េត្ន្  ហ្រែំ  លួចបានមកសដាយព៉យាមសនាះ  ។ 

កាេម្ស្ ម្ ចាឆ ាចារ  មាន្អង្គ ៤ 

១-អគ្ម្ន្ យ្ដ្ឋ ាន្ ំស្តសតីខ្ដលមិនេួរនឹងេប់រក េឺស្តសតីខ្ដលានសេហួងខ្ហងរកា  ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [112 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

២- ត្ស្ម ឹ េស្វ្ន្ច្ ត្ត ំ េនិំតនឹងសសពនូវសមថុនធមមនឹងស្តសតីសនាះ ។ 
៣- ឧប្ក្កេមា  ព៉យាមនឹងសសពនូវសមថុនធមមសនាះ  ។ 
៤- ម្េគ្គន្  ម្គ្គប្បដ្ បាទ្ន្ំ  ញុាងំមេគនិងមេគឱយដល់គាន  ។ 

ម្ ស្វាទ្   មាន្អង្គ  ៤ 

១- អត្ថ្ ំ វ្ត្ថ ុ វតថុ មិនពិត  ។ 
២-  វ្ ជស្ំវាទ្ន្ច្ ត្ត ំ េិតនឹងសពាលឱយមុស  ។ 
៣- ត្េជាជ ា  វាយាេមា  ព៉យាមនឹងសពាលឱយមុស ។ 
៤- ប្រស្ស  ត្ទ្ត្ថវ្ ជជាន្ន្ំ  ញុាងំអនកដនទឱយដឹងចាស់នូវសសចកតីសនាះ ។ 

ស្ ោេម្រយ្ៈ  មាន្អង្គ  ៤ 

១- ម្ជ្ជន្ យ្វ្ត្ថ ុ  វតថុជាទីតាងំននសសចកតីរសវងឹ េឺសុរានិងសមរយ័  ។ 
២- បាត្ ក្ម្យតាច្ ត្ត ំ េិតបរមុងនឹងផឹក  ។ 
៣- ត្េជាជ ា  វាយាេមា  ព៉យាមនឹងផឹកនូវទឹករសវងឹសនាះ ។ 
៤- ត្ស្ស  បាន្ ំ  បានផឹកនូវទឹករសវងឹសនាះឱយកនលងបពំង់កចូលសៅ  ។ 

អង្គៃន្ឧេបាស្ថ្ស្ ល្ 

អងគននបាណាត្ បាត្   និង  អទ្ នាន ាទ្នា  ដូចនិចចសីលខាងសដើម 
អរ្ព្ហ្ម ច្រ ជយ្ៈ   មាន្អង្គ  ៤ 

១-េភ្ទ្ន្វ្ត្ថ ុ វតថុជាទីទាល យនូវសីល  េឺទាវ រទាងំ  ៣០ ចសំពាះរតង់ទាវ រណាមួយ ។ 
 ២- េស្វ្ន្ច្ ត្ត ំ េិតនឹងសសព ។ 
 ៣- ត្េជាជ ា  វាយាេមា  ព៉យាមនឹងសសពនូវសមថុនធមមសនាះ ។ 
 ៤- ម្េគ្គន្  ម្គ្គប្បដ្ បាទ្ន្ំ  ញុាងំមេគនិងមេគឱយដល់គាន  ។ 

អងគនន  ម្ ស្វាទ្  និង  ស្ ោេម្រយ្ៈ  ដូចនិចចសីលខាងសដើម 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [113 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 វ្ ជកាល្េភាជ្ន្ៈ  មាន្អង្គ  ៣ 

១-  វ្ ជកាេោ   កាលមុស  េឺរពះអាទិតយសរជសៅសហើយ ដរាបទល់នឹងអរុណរះ ។ 
២-យាវ្កាល្ ក្ំ      របស់ខ្ដលេួរបរសិភាេបានកនុងកាល េឺតាងំពីអរុណរះសឡើង  
ដរាបដល់នថងរតង់  ។ 

 ៣- អេជ្ាហ្រែ ំ បានសលបចូលសៅកនុងបពំង់ក ។ 
ន្ច្ចគ្ ត្ៈ រពមទាងំ  មាោ 

រមួគ្នន ជា ិកាេ បទ ១   មានអ្ងគ  ៦ 
 ១- ន្ច្ចគ្ តាទ្   ការខ្លបងានរានិំងសរចៀងជាសដើម ។ 
 ២- ក្ត្តកុ្ម្យតាច្ ត្ត ំ េិតបរមុងនឹងសធវើ  ។ 
 ៣-ស្ ត្ទ្ស្សន្តាថ ាយ្គ្ម្ន្ ំ សៅសដើមបនឹីងសាត ប់ឬសមើល សហើយបានសាត ប់ឬសមើល  ។ 
 ៤-មាោទ្    វតថុសរាប់របដាប់កាយ  ានផ្លា ករមងជាសដើម។ 
 ៥- ោរែច្ឆន្ទតា  សសចកតីរបាថាន នឹងរបដាប់តាក់ខ្តង  ។ 

៦-ត្ស្ស  ោរែំ   បានរបដាប់តាក់ខ្តងនូវវតថុសរាប់របដាប់កាយ ានផ្លា ករមង 
ជាសដើមសនាះ ។ 

ឧចាច ាស្យ្ន្ៈ មាន្អង្គ  ៣ 

១-ឧចាច ាស្យ្ន្ម្ោស្យ្ន្ ំ ទីសដកទីអងគុយដ៏មពស់ ដ៏របសសើរហួសរបាណ ។ 
២-ប្រ ជេភាគ្ច្ ត្តំ  េិតនឹងសដក  ឬអងគុយ  ។ 
៣-ប្រ ជេភាគ្ក្រែ ំ បានសដក ឬអងគុយ ។ 

 កាលកបើឧបា    ឧបា ិកា  របរពឹតតឱយ នលងនូវ ិកាេ បទណាៗ   លុះដតរពមកោយ 
អ្ងគ នុង ិកាេ បទកនាះៗ  កទើបបានកឈាម ះថា នលង, កបើមិនទាន់រពមកោយអ្ងគកនាះ   ៏មិនបាន 
កឈាម ះថា នលងនូវ ិកាេ បទកនាះៗក ើយ ។ 

អ្ងគទននិចច ីលនិងឧកបា ថ ីល ចប់ដតបុ៉កណោះ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [114 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

(កបើចង់ស្សាវរជាវបដនថម, ូមកមើលក ៀវកៅរបសាន រិេិរបតិបតតិពិសាត ររប ់ឈឹម-ទូច) 
ឧេបាស្ថ្កាល្ស្េង្ខប្ 

 ឧកបា ថ មមរប ់ឧបា    ឧបា ិកា  កបើកោលកោយកាលដដលជាទីរ ានូវ 
ឧកបា ថ ីលកនាះមានពីររបការរឺ  ប តិឧកបា ថ១ បដិជាររឧកបា ថ១ ។ ឧកបា ថ មម 
ដដលរបរពឹតតកៅកោយរបរ តី  រឺឧកបា ថ មមដដលអ្ន របាជញទំាងឡ្ហយ កោ កធវើម កេើយ 
អំ្ពីកដើមកឈាម ះថា “ប តិឧកបា ថ” ,ឧកបា ថ មមទនបុរគលភាញ  ់រឭ ករឿយៗ  រឺរឭ ដល់ 
ឧកបា ថ ីល  ដដលជា ុ ល រឺខ្លួនរតូវ នេំ កឈាម ះថា “ បដិជាររឧកបា ថ ” ។ 
 ឯកាលទនប តិឧកបា ថកនាះ   នុង១ដខ្ មាន ៨ ទថង រឺទថងចំដណ ខាង ុ េប េ  (កខ្នើត)  
៤ទថង  ខាងកា ប េ  (រកនាច)៤ទថង រឺរតង់ទថង ៥ក ើត  ៨ក ើត,  ១៤ក ើត  ១៥ក ើត, ៥ករាច  ៨ករាច  
១៤ករាច ១៥ករាច  កបើដខ្ខ្វះរតង់ទថង ១៤ករាច ថយម  ១៣ករាចវញិ, រតង់ទថង១៥ករាច ថយម  
១៤ករាចវញិ,   នុង ១ដខ្  មានកាលទនប តិឧកបា ថ ៨ ទថងដូកចនះ  ។ 
 កាលទនបដិជាររឧកបា ថកនាះ   នុង១ដខ្  មាន១១ទថង  រឺរតង់ទថង៤ក ើត  ៦ក ើត  ៧ 
ក ើត ៩ក ើត  ១៣ក ើត  ១ករាច  ៤ករាច ៦ករាច ៧ករាច  ៩ករាច  ១៣ករាច  កបើដខ្ខ្វះ រតង់ទថង 
១៣ករាច   ថយម ១២ ករាចវញិ,  ទថងទំាង ១១  នុងដខ្មួយៗកនះ   ជាទថងខាងកដើម  និងខាងចុង 
ទនប តិឧកបា ថ ឬថាជាទថងអ្មទនប តិឧកបា ថ រឺជាកាលទនបដិជាររឧកបា ថ  ។ 
ទថងឯកទៀត  ករៅអំ្ពីប តិឧកបា ថ និងបដិជាររឧកបា ថកនាះមាន ១១ ទថង រឺរតង់ទថង១ក ើត   
២ក ើត ៣ក ើត ១០ក ើត  ១១ក ើត ១២ក ើត, ២ករាច ៣ករាច ១០ករាច  ១១ករាច ១២ករាច, 
កបើដខ្ខ្វះ  មានដត១០ទថង ករោះរតង់ទថង១២ករាច  ទុ ជាទថងបដិជាររឧកបា ថ, ទថងទំាង១១ ឬ១០ 
កនះ  មិនដមនជាកាលទនឧកបា ថណាមួយក ើយ  ររប់ៗដខ្ទំាងអ្ ់ ។ 
 នឹងអ្ធិបាយពី ិចចដដលនឹងកធវើនូវឧកបា ថ មម  រឺប តិឧកបា ថ និងបដិជាររ 
ឧកបា ថ ជាក ច តីខ្លីៗបនតិច  រគ្នន់ជាទីចំណំា មាគ ល់រប ់ឧបា   ឧបា ិកាទំាងឡ្ហយ 
 នុងរពះពុទធសា នា, ឯប តិឧកបា ថ មមកនាះ រឺឧកបា ថ ីល ដដលឧបា   ឧបា ិកា 
រតូវទទួល មាទានកាន់រ ានូវ ិកាេ បទទាំង ៨  នុងទថងប តិឧកបា ថកាល   ំណត់រតឹមដត 
១ទថង ១យប់ត្មមលំោប់កាលទនប តិឧកបា ថកនាះ,ឯបដិជាររឧកបា ថកនាះ  រឺឧកបា ថ 
 ីលដដលឧបា   ឧបា ិកា  រតូវដុ ខាត់ មាអ តចិតត នឹ រឭ ដល់ ិកាេ បទទាំង ៨  ដដល 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [115 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ជាអ្ងគទនឧកបា ថ ីល  ដតឧបា    ឧបា ិកា មិនរតូវ មាទានក ើយ  រគ្នន់ដតបកណាត ះ 
ចិតតឱយោល តឆាង យអំ្ពីកាមរុណ ៥  កេើយបរមងុចំាដំកណើ រទនប តិឧកបា ថ ីល រឺរគ្នន់ដត
តំ្មងចិតតកវៀរររប់ ិកាេ បទទាំង ៨  មានបាណាតិបាតជាកដើម  ដូចជារ ានូវឧកបា ថ ីល 
 នុងទថងប តិឧកបា ថកាលកនាះដដរ, ដបល គ្នន ដតមិន មាទាន និង មាទានបុ៉កណាោ ះ រឺថា 
បដិជាររឧកបា ថកនាះ មិនមាន មាទានកទ រគ្នន់ដតតំ្មងចិតតកវៀរររប់ ិកាេ បទដដលរតូវកវៀរ 
អ្ ់ទថង១  យប់១  ជា ំណត់, ឯប តិឧកបា ថ ីលកនាះ  រតូវ មាទានទទួលកាន់យ នូវ
 ិកាេ បទទាំង ៨ រ ាអ្ ់ទថង១ យប់១ កនាះដដរ, កវោដល់ររប់ ំណត់កាលប តិឧកបា ថ
 ីលថយកៅកេើយ រតវូតំ្មងចិតតកៅជូនដំកណើ រទនឧកបា ថ ីលកនាះអ្ ់ទថង១ យប់១កទៀត 
រឺតំ្មងចិតតកវៀរររប់ ិកាេ បទទំាង ៨  ដតមិនបាច់ទទួល មាទានកទ រឺរគ្នន់ដតញុាងំចិតតឱយ 
របរពឹតតកៅត្មមប តិឧកបា ថ ីល ដដលខ្លួនទទួល មាទានអំ្ពីទថងមេលិបុ៉កណាោ ះឯង  ។ 
 ឯប តិឧកបា ថកាលកនាះ កាលរពះ មាម  មពុទធរង់ធរមានកៅក ើយ រពះអ្ងគ ដមតង 
ទុ ថា   នុង១ដខ្មាន ៦ ទថង : ខាងកខ្នើត ៣ ទថង  ខាងរកនាច  ៣ ទថង  រឺរតង់ទថង ៨ក ើត  ៨ករាច  
កៅថា “ អ្ដឋមីឧកបា ថ ”, ១៤ក ើត ១៤ករាច កៅថា “ចាតុទទ ីឧកបា ថ ” , ១៥ ក ើត  
១៥ករាច  កៅថា “បណោរ ីឧកបា ថ” , កបើដខ្ខ្វះ រតង់ទថង១៥ករាច  រតូវថយចុះម ទថង១៤ ករាច 
វញិ, លុះដល់រពះអ្ងគចូលបរនិិោវ នកៅបាន  ៣ ដខ្  រពះអ្រេនតទំាងឡ្ហយ   ៥០០ រពះអ្ងគ  
មានរពះមហា  េបកតថរជាកដើម កោ របជំុគ្នន កធវើបឋម ង្ហគ យនាកផទៀងផ្ទទ ត់ធម៌វន័ិយ  កោ  
យល់ក ើញថាកៅរោលទថងខាងកដើមកនាះកព ណា ់, កទើបកោ កលើ យ ទថង ៥ក ើត ៥ករាច  
ម  ំណត់ទុ ជាទថងប តិឧកបា ថផង រមួគ្នន ជាឧកបា ថកាល   នុង១ដខ្ៗ មាន ៨ទថងៗ ករោះ 
រតង់ទថង ៥ក ើត ៥ករាច  ជាទថងឧកបា ថកាលដដរ  កៅថា “បញ្ច មីឧកបា ថ ”  ។ 

វិធីអានពាកយភាសាបាលទីំព័រទី៩១ ដល ់១១០ 
-អគមនីយដ្ឋា នំ [អ្ៈ រៈ មៈ នី យ័ដ ឋា ន័ុង] 
-អជជ [អ័្ច ជៈ] 
-អទជា រណំ [អ័្ច កឈា េៈ រៈ ណ័ង] 
-អដា [អ័្ដ ឋៈ] 
- អដា សោីន ិ [អ័្ដ ឋៈ  ី ោ៉ និុ] 
-អដាងេសមនាន គតំ [អ័្ដ ឋ័ង រៈ  ៈ ម័ុន ន៉ា រៈ ត័ង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [116 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-អតថ ំ [អ្ៈ តៈ ថ័ង] 
-អទិនាន ោនា [អ្ៈ ទិន នា ទា នា] 
-អនុគេ  ំ [អ្ៈ នុ  រៈ េ័ង] 
-អបបមាទទន [អ័្ប ប៉ៈ ម៉ា កទ នៈ] 
-អរព មចរយិា [អ័្ប រពះ េមៈ ចៈ រុ ិោ៉ ] 
-អភិរកខិតុំ [អ្ៈ ភិ រ ័ ខិ្ តុង] 
-អហំ [អ្ៈ េ័ង] 
-អាម  [អា មៈ ] 
-ឥមញ្ច  [អិុ្ ម័ញ ចៈ] 
-ឥមំ [អិុ្ ម័ង] 
-ឥមានិ [អិុ្ មា និ] 
-ឧកាស [អុ៊្ កា  ៈ] 
-ឧច្ឆច សយនមោសយនា [អុ៊្ច ចា  ៈ យ៉ៈ ន៉ៈ មៈ ហា  ៈ យ៉ៈ ន៉ា] 
-ឧច្ឆច សយនមោសយនំ [អុ៊្ច ចា  ៈ យ៉ៈ ន៉ៈ មៈ ហា  ៈ យ៉ៈ ន័ុង] 
-ឧបកាទមា [អុ៊្ ប័ុ   ៈ កម៉ា] 
-ឧទបាសថសលីវទសន [អុ៊្ កប៉ា  ៈ ថៈ  ី ល៉ៈ វៈ ក  ន៉ៈ] 
-ឧទបាសថិោ [អុ៊្ កប៉ា  ៈ ថិ កា] 
-ឧទបាសថិទកា [អុ៊្ កប៉ា  ៈ ថិ កកា] 
-ឧទបាសទថា [អុ៊្ កប៉ា  ៈ កថា]  
-ឧទបាសថ ំ [អុ៊្ កប៉ា  ៈ ថ័ង] 
-ឯកជឈ ំ [កអ្  ័ច ឈ័ង] 
-កតតុកមយតាចិតត ំ [ ័ត តុ  ័ម ម៉យៈ ត្ម ចិត ត័ង ] 
-កតាវ  [ ័ត ត្មវ ] 
-កាទមស ុ [កា កម៉  ុ ] 
-គចាា មិ [រ័ច ឆា មិុ] 
-តតិយមប ិ [តៈ តិ យ័ុម បិុ] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [117 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-តទជ្ជជ  [ត័ច កជា]  
-តទតថវិជ្ជននំ [តៈ ទ័ត ថៈ វ ិជា នៈ ន័ង] 
-តសាម  [ត័  សាម ] 
-តសម ឹ [ត័   មិង] 
-តសស [ត័   ៈ] 
-តិសរណគេ ណំ [តិ  ៈ រៈ៉ ណ័  រៈ េៈ ណ័ង] 
-តិសរទណន [តិ  ៈ រៈ៉ កណ ន៉ៈ] 
-ទតន  [កត ន៉ៈ] 
-ទថយយចិតត ំ [កថយ យ៉ៈ ចិត ត័ង] 
-ទិវស ំ [ទិ វៈ  ័ង] 
-ទុតិយមប ិ [ទុ តិ យ័ុម បិុ] 
-ទទថ [កទ ថៈ] 
-ធមមំ [ធ័ម ម័ង] 
-ោរណចឆនទតា [ធ្ល រៈ ណ័ច ឆ័ន ទៈ ត្ម] 
-ោរណំ [ធ្ល រៈ ណ័ង] 
-នចចគីតវាទិតវិសកូ- [ន័ច ចៈ រី តៈ វា ទិ តៈ វ ិ ូ  ៈ 
ទសសនមាោគនធវិទលបន- ទ័   ៈ ន៉ៈ មា ោ រ័ន ធៈ វ ិកល ប៉ៈ ន៉ៈ  
ោរណមណា នវិភូសនដ្ឋា នា ធ្ល រៈ ណៈ ម័ណ ឌៈ នៈ វ ិភូ  ៈ ន័ុដ ឋា ន៉ា] 
-នចចគីតាទ ិ [ន័ច ចៈ រី ត្ម ទិ] 
-និចចកាល ំ [និច ចៈ កា ល័ុង] 
-និចចសលី ំ [និច ចៈ  ី ល័ុង] 
-និពវុត ឹ [និប ពុ តិង] 
-ទនា [កនា] 
-បញ្ច  [ប័ុញ ចៈ] 
-បញ្ចសោីនិ [ប័ុញ ចៈ  ី ោ៉ និុ] 
-បញ្ចងេសមនាន គតំ [ប័ុញ ច័ង រៈ  ៈ ម័ុន ន៉ា រៈ ត័ង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [118 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-បរបរគិេ តិសញ្ដតិា [ប៉ៈ រៈ៉ ប៉ៈ រុ ិ រៈ េិ តៈ  ័ញ ញិុ ត្ម] 
-បរបរគិេ តិំ [ប៉ៈ រៈ៉ ប៉ៈ រុ ិ រៈ េិ ត័ង] 
-បរសស [ប៉ៈ រុ ័  ៈ] 
-បរបិុណណំ  [ប៉ៈ រុ ិបុ៉ណ ណ័ង] 
-បរទិភាគករណំ [ប៉ៈ រុ ិកភា រៈ  ៈ រៈ៉ ណ័ង] 
-បរទិភាគចិតតំ [ប៉ៈ រុ ិកភា រៈ ចិត ត័ង] 
-បាណសញ្ញ ិតា [ប៉ា ណៈ  ័ញ ញិុ ត្ម] 
-បាោតិបាតា [ប៉ា ណា តិ ប៉ា ត្ម] 
-បាទោ [ប៉ា កណា]  
-បាតុកមយតាចិតតំ [ប៉ា តុ  ័ម ម៉យៈ ត្ម ចិត ត័ង] 
-បានំ [ប៉ា ន័ុង] 
-ពុទធបបញ្ដតតំ [ពុត ធ័ប ប័ុញ ញ័ុត ត័ង] 
-ពុទធំ [ពុត ធ័ង] 
-ភទនត [ភ័ន កត] 
-ភវិសាម ិ [ភៈ វ ិ សា មិុ] 
-ទភទនវតថ ុ [កភ ទៈ នៈ វត័ ថុ] 
-ទភាគសមបោ [កភា រៈ  ័ម ប៉ៈ ទា] 
-មជជនីយវតថ ុ [ម័ច ជៈ នី យៈ វត័ ថុ] 
-មគេបបដិបាទន ំ [ម័  រ័ប ប៉ៈ ដិ ប៉ា ទៈ ន័ង] 
-មទគេន [ម័  ករ នៈ] 
-មយំ  [មៈ យ័ង] 
-មរណំ [មៈ រៈ ណ័ង] 
-មាោទិ [មា ោ ទិ] 
-មិច្ឆឆ ច្ឆោ [មិច ឆា ចា រ៉ា] 
-មុសាវាោ [មុ សា វា ទា] 
-ទម [កម] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [119 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-យនតិ [យ័ន តិ] 
-យាច្ឆម [ោ ចា ម៉ៈ] 
-យាច្ឆមិ [ោ ចា មិុ]  
-យាវកាលកិំ [ោ វៈ កា លិុ  ័ង]  
-រកខនតាថ យ [រ ័ ខ្ៈ ន័ុត ថា យ៉ៈ] 
-រតតឹ [រត័ តិង] 
-វតថុ [វត័ ថុ] 
-វធកចិៃាំ [វៈ ធៈ  ៈ ចិត ត័ង] 
-វាយាទមា [វា ោ កមា] 
-វិកាលទភាជនា [វ ិកា ល៉ៈ កភា ជៈ នា] 
-វិកាទោ [វ ិកា កោ៉] 
-វិសវំាទនចិតតំ [វ ិ ័ង វ៉ា ទៈ នៈ ចិត ត័ង] 
-វិសុ ំ [វ ិ ុង] 
-វិទសាធទយ [វ ិកសា ធៈ កយ] 
-ទវរមណីសកិាខ បទំ [កវ រៈ មៈ ណី  ិ  ខា ប៉ៈ ទ័ង] 
-សងឃ ំ [ ័ង  ័ង] 
-សមាទិយាមិ [ ៈ ម៉ា ទិ ោ មិ]  
-សមមទទវ [ ័ម ម៉ៈ កទ វៈ] 
-សមាម រកខិតពវំ [ ័ម ម៉ា រ ័ ខិ្ ត័ប ព័ង] 
-សរណំ [ ៈ រៈ៉ ណ័ង] 
-ស  [ ៈ េៈ] 
-សាធ ុ [សា ធុ] 
-សាធុកំ [សា ធុ  ័ង] 
-សកិាខ បោនិ [ ិ  ខា ប៉ៈ ទា និ] 
-សលីទភទ [ ី ល៉ៈ កភ ទៈ] 
-សលី ំ [ ី ល័ុង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [120 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-សោីនិ [ ី ោ៉ និុ] 
-សទីលន [ ី កល៉ ន៉ៈ] 
-សគុតឹ [ ុ រៈ តិង] 
-សតុទសសនតាថ យគមនំ [ ុ តៈ ទ័   ៈ ន័ុត ថា យ៉ៈ រៈ មៈ ន័ង] 
-សោុទមរយមជជបបមាទដ្ឋា នា [ ុ រ៉ា កម រៈ យៈ ម័ច ជ័ប ប៉ៈ ម៉ា ទ័ដ ឋា ន៉ា] 
-ទសវនចិតតំ [ក  វៈ៉ ន៉ៈ ចិត ត័ង] 
- រណំ [េៈ រៈ ណ័ង]  

វិធីអានពាកយភាសាកខមរទំព័រទី៩១ ដល ់១១០ 
-អងេ [អ្ង់] 
-អដាមីឧទបាសថ [អ័្ដ ឋៈ មីុ អុ៊្ កបា  ត់] 
-ឧទបាសថកាល [អុ៊្ កប៉ា ៈ ថៈ កាល] 
-អទិនាន ោន [អ្ៈ ទិន នា ទាន] 
-អធិដ្ឋា ន [អ្ៈ ធិដ ឋាន] 
-អធិដ្ឋា ននិចចសលី [ អ្ៈ ធិដ ឋាន និច ចៈ  ិល] 
-អនាគត [អ្ៈ ន៉ា រត់] 
-អនុទរគ  [អ្ៈ នុ ករគ្នះ] 
-អរព មចរយិៈ [អ្ៈ រពះ េមៈ ចៈ រុ ិយ៉ៈ] 
-អរណុ [អ្ៈ រណុ] 
-អានិសងសសលី [អា និ  ង់  ិល] 
-ឧច្ឆច សយនៈ [អុ៊្ច ចា  ៈ យ៉ៈ ន៉ៈ] 
-ឧបនិសសយ័ [អុ៊្ ប៉ៈ និ  ទ ] 
-ឧទបាសថកមម [អុ៊្ កប៉ា  ៈ ថៈ កំា] 
-ឧទបាសថកាល   [អុ៊្ កប៉ា  ៈ ថៈ កាល 
-ឧទបាសថសលី [អុ៊្ កប៉ា  ៈ ថៈ  ិល] 
-ឯកជឈៈ [កអ្  ័ច ឈៈ] 
-ឯកជឈសមាោន [កអ្  ័ច ឈៈ  ៈ ម៉ា ទាន] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [121 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-កាទមស ុមិច្ឆឆ ច្ឆរ [កា កម៉  ុ មិច ឆា ចា] 
-កសុលធម៌ [ ុ  ៈ ល៉ៈ ធ័រ] 
-ទគរព [កគ្ន រប់] 
-ក ុក [ ុ េ ់] 
-ច្ឆតុទទសឧីទបាសថ [ចា តុត ទៈ  ី អុ៊្ កបា  ត់] 
-ឧទបាសថកាល [អុ៊្ កប៉ា ៈ ថៈ កាល] 
-ដូទចន  [ដូច កចនះ] 
-ត្រតសរណគមន ៍ [ទរត  ៈ រៈ៉ ណៈ រំ] 
-នចចគីតៈ [ន័ច ចៈ រី តៈ] 
-នាមបបញ្ដតតិ [នា ម័ប ប័ញ ញ៉ាត់] 
-និចចសលី [និច ចៈ  ិល] 
-បកតិឧទបាសថ [ប៉ៈ  ៈ តិ អុ៊្ កបា  ត់] 
-បដិជ្ជគរឧទបាសថ [ប៉ៈ ដិ ជា រៈ រៈ អុ៊្ កបា  ត់] 
-បទចចកសមាោន [ប័ុច កច  ៈ  ៈ ម៉ា ទាន] 
-បញ្ដតត [ប័ញ ញ៉ាត់] 
-បពិរត [ប ពិត ឬ ប៏ ពិត] 
-បាោតិបាត [ ប៉ា ណា តិ បាត] 
-របមាទ [រប ម៉ាត] 
-ពុទធសាសនិកជន [ពុត ធៈ សា  ៈ និុ  ៈ ជន់] 
-ភិកខ ុ [ភិ  ខុ្] 
-ទភាជនាោរ [កភា ជៈ នា ហា] 
-មគេ [ម័ ] 
-មោកសសបទតថរ [មៈ ហា  ័   ៈ ប័ុត កថ] 
-មុសាវាទ [មុ សា វាត] 
-ទមថុនធមម [កម ថុ ន៉ៈ ធ័ម] 
-វិកាលទភាជនៈ [វ ិកា ល៉ៈ កភា ជៈ នៈ] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [122 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-វិរតិទចតនា [វ ិរៈ តិ កច តៈ ន៉ា] 
-សទងខប [ ង់ ដខ្ប] 
-សរតូវ [ ័ត រតូវ] 
-សតវ [ ័ត] 
-សបបរុស [ ័ប ឬ  ប់ បុ រ ់៉] 
-សមាោន [ ៈ ម៉ា ទាន] 
-សាមទណរ [សា ម៉ៈ កណ ឬ សា ម៉ៈ ដណ] 
-សកិាខ បទ [ ិ  ខា បត់] 
-សោុទមរយៈ [ ុ រ៉ា កម រៈ យៈ] 
-សធូយនមសាា រ [ ូត នៈ ម័ុ  សាេ ] 
-ទសនាសនៈ [ក  ន៉ា  ៈ ន៉ៈ] 
-ទសព [ដ ប] 
-សាថ នសគួ៌ [សាថ ន  ួ] 
-ទ តុ [ដេត] 

ចប់ឧសបាសថកាលសដាយសសងខបខ្តបុ៉សណណះ 
ភាេវ្ត្ព្វក្ ច្ច 

( នុងវរគកនះដ ស្ ង់កចញពីរិេិបដិបតតិរប ់រពះឧតតមមុនី អុ៊្ម- ូ៊រ និង កមតចរពះ ងឃរាជ ជួន-ណាត) 
 ឧបា    ឧបា ិកា បានទទួលនូវ មាទានឧកបា ថ ីល នុងទថងឧកបា ថកាល
កនាះរចួកេើយ កេើយចង់ឱយបានផោនិ ងេករចើន នុងទថងកនាះ  នុងយប់កនាះ រតូវ រងមួកាយ 
វាចាឱយបាន មរួរករៀបរយត្មមពុទាធ នុញ្ញដ តទុ ម   ។ 
 ឯការដដល រងួមកាយឱយបាន មរួរកនាះ  រឺរតូវលះបង់នូវកររឿងកៅេមងដល់រពេម 
ចារ ីីល  ដដលខ្លួនបាន មាទានកេើយ នុងទថងកនាះ យប់កនាះ  ។  រងួមវាចាឱយបាន មរួរ
កនាះ  រឺរតូវលះបង់នូវតិរចាឆ ន ថាទំាង  ៣២ ោ៉ង  មាននិោយអំ្ពីបាយថាអារ  ់លអជាកដើម  
កេើយរួររប បកោលនូវោ យជាទី បាយ  ១៣   របការ មានកោលអំ្ពី ីល   ៥  ីល  ៨ 
 និងអានិ ងេទន ីល៥  ីល៨, អំ្ពី មាធិ មមោឋ នទាំង៤០, អំ្ពីវបិ េនាបញ្ញដ ជាកដើម ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [123 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 កបើបាន រងួមកាយវាចា មរួរកេើយ,  នុងទថងកនាះ  យប់កនាះ រតូវសាត ប់ធម៌កទ នា  ឬ 
កធវើនូវធមមសា ចាឆ   រឺសា  ួរអំ្ពីធម៌, កបើមិនបានសាត ប់ធម៌កនាះកទ រតូវ រងួមចិតត រឺតំ្មង 
ចករមើននូវ មមោឋ ន នុង មថ មមោឋ នទាំង៤០របការ រតង់ មមោឋ នណាមួយ ៏បាន  ។ឯ មមោឋ ន 
ទំាង៤០ កនាះ  មានក ច តីពិសាត រ នុងរមពីរវ ុិទធិមរគបាលីឬ រមាយ  រតង់ មាធិនិកទទ   ជា 
និកទទ ទី២,  នុងទីកនះមិនបាន ដមតងអំ្ពី មមោឋ នទាំងកនាះកោយ ពវររប់កទ រគ្នន់ដតរបាប់ 
រកបៀបនិងធម៌ដដលរតូវចករមើនកនាះខ្លះបុ៉កណាោ ះ ។  រពះពុទធភា ិត ដមតងថា  “ អ្ន ដដលនឹង
ចករមើននូវ មមោឋ នទំាង  ៤០ របការ រតង់ មមោឋ នណាមួយ តី  កនាះរតូវចករមើននូវមូល មមោឋ ន  
រឺពុទាធ នុ េតិ មមោឋ នជាមុន ិន កេើយកទើបឱយចករមើននូវ មមោឋ នឯកទៀតតកៅ ត្មមរួរដល់ 
អ្ធាស្ ័យ ”  ។ 
 វធីិដដលនឹងចករមើនកនាះ  ដូកចនះ : 

ឧបា   ឧបា ិកា មុននឹងចករមើន មមោឋ នកនាះ  រតូវពិចារណានូវកទា ទនកាមរុណ
ឱយក ើញចា ់ថា  របូ  ំក ង   លិន  រ   កផ្ទដឋពវៈ ទំាង ៥ កនះ រដមងឱយក ើតកទា ទុ េ 
កផេងៗ ឬនឹងពិចារណានូវខ្នធ  ៥ ឱយក ើញថាជាអ្និចចំ ទុ េំ អ្នត្មត   រឺឱយក ើញថា  របូ េនធកនះ
មិនកទៀង  មិនត្មំងកៅ ដតងវនិា កៅកោយកេតុដផេងៗ មានវនិា កោយចំហាយកៅត  និង
រតជា ់ជាកដើម របូកនះរដមងនំាម នូវក ច តីទុ េរពួយ, របូកនះរដមងដប ធ្លល យជាធមមត្ម រ ខ្លឹម
សារគ្នម នកសាះក ើយ ឯកវទនាខ្នធ   ញ្ញដ ខ្នធ   ង្ហេ រ េនធ វញិ្ញដ ណ េនធកសាត   ៏ជាអ្និចចំ ទុ េំ 
 អ្នត្មត  ដូចគ្នន នឹងរបូ េនធកនាះដដរ ។ 

មា៉ងកទៀត របបពិីចារណាធម៌ដដលជាទី កងវរកនាះថា ជនទំាងឡ្ហយដដលក ើតម 
 នុងកោ កនះ  រ ទីពឹងពំនា ់ឱយមំាមួនកនាះពំុមាន  ុទធដតជាអ្ន  ំរោមាន  ់ឯង  មានមាត្ម 
បិត្ម  សាវ មីភរោិ   ូនរបុ -ស្ ី  មិតត មាល ញ់ មានរទពយ មបតតិ  ៏ទុ ដូចជាគ្នម ន ករោះថា 
ជនទំាងឡ្ហយ  មានមាត្មបិត្មជាកដើមកនាះ  មិនអាចនឹងដបងដច នូវក ច តី ុខ្ទុ េឱយដល់គ្នន
នឹងគ្នន បានក ើយ, មិនអាចនឹងជួយការោរ ឬជូនដំកណើ រគ្នន កៅ នុងកាលដដលមរណ ក្តង្ហគ ម
ម ដល់ចំកោះរបូនីមួយៗកនាះបានក ើយ  កពលដដលមរណ ក្តង្ហគ មម ដល់ខ្លួន   តវទាំង 
អ្ ់ ៏ជាអ្ន ឥតមានរនីគ្នន ក ើយ,កបើរបទះបានក ច តីទុ េ  ដដលក ើតអំ្ពីអ្ ុ ល មមដដលខ្លួន 
កធវើកេើយ នុងកាលមុនសាល ប់កនាះ  ៏រតូវដតទទួលយ នូវក ច តីទុ េកនាះកោយឆាប់រេ័   ឬកបើ 
របទះបានក ច តី ុខ្ដដលជាផលទន ុ ល មម ដដលខ្លួនបាន សាងលអម កេើយ  នុងកពល



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [124 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

មុនសាល ប់កនាះ  ៏រតូវទទួលរងនូវក ច តី ុខ្កនាះកោយបរបូិណ៌ ចំកោះដតខ្លួនមួយបុ៉កណាោ ះ 
កទាះខ្លួនមានរទពយ មបតតិ នុងកោ កនះតិចករចើនបុ៉នាម នៗ តី ៏មិនអាចយ កៅផងបានក ើយ។  

កាលកបើឧបា   ឧបា ិកា  បានពិចារណាដូកចនះកេើយ  ៏នឹងក ើញថា មនុ េ  តវ  
របុ ស្ ីទំាងអ្ ់ នឹងរ រនីគ្នន ម ជាទីពឹងពំនា ់ឱយបានមំាមួនកនាះ  ពំុមានក ើយ, ក ើញដត 
រុណទំាងឡ្ហយ  មានរុណរពះពុទធ រពះធម៌  រពះ ងឃ  និងទាន   ីល ភាវនា ជាកដើមកនះឯង  
កទើបជាទីពឹងដ៏វកិ    អាចនឹងជួយឧបតថមភគំ្នោរទំនុ បរមងុ នុងកាលដដលមចចុ ក្តង្ហគ មម 
ដល់ផ្ទត ច់ផតិលនូវជីវតិិក្តនទីយ៍ រប ់ តវទាំងពួងកនាះ  ឱយបាន ុខ្ស្ លួករៀងរាបដរាបកៅដល់ 
កោ ខាងមុខ្កទៀតបាន ។ 

ឧបា    ឧបា ិកា  កាលកបើបានពិចារណាក ើញក ច តីោ៉ងកនះកេើយ    ៏នឹងមាន 
ចិតតឱនកៅកាន់ពុទធរុណ  ធមមរុណ  ងឃរុណ, កបើក ើញថាចិតតរប ់ខ្លួនឱនកៅកាន់រុណ 
រពះរតនរត័យកេើយ របបីពិចារណានូវរពះនាមរប ់រពះ មាម  មពុទធជាមាច  ់ទំាង១០ រពះនាម 
មាន “ អ្រេំ ”  ជាកដើមឱយបានក ើតក ច តីរជះថាល  នុងនាមទំាងកនាះកេើយ របបីកលើ ក ើងនូវ 
រពះនាមទំាងកនាះម ភាវនា   រឺថា   យ រុណទំាងកនាះម នឹ រពឹំងដត នុងចិតតមា៉ង មិនបាន 
បកញ្ច ញវាចាឱយោន់ឮក ើយ  ។ 

ឯ ិចចដដលនឹងអ្ងគុយចករមើនភាវនាកនាះ  នុងបាលីដដលជាពុទធភា ិត  បង្ហគ ប់ថាអ្ងគុយ 
 ដពនកជើង កេើយកធវើកាយឱយរតង់លមមស្ លួ កេើយដបរមុខ្ឱយចំកៅខាងមុខ្  តមេល់សាម រតីឱយ 
 នឹងកៅ នុងអារមមណ៍ដដលខ្លួនបរមុងនឹងកលើ ក ើងម កាន់វធីិភាវនាកនាះ  ។ 

វធីិដដលនឹងភាវនាធម៌កនាះ  មាន  ៣  ោ៉ងរឺ : 
១-ឱយរពឹំងថា  ឥត្ ប្   េស្  ភ្គ្វា  អរហំ្  ស្មាម ាស្ម្ពេុទ្ធ ា ។ល្ ។ ព្ េទ្ធ ា 

ភ្គ្វាត្    សហើយរតលប់មកតាងំនឹករពឹំងខាងសដើមសៅសទៀត, រពឹំងយ៉ាងសនះ  សទាះ១រយចប់  
ឬ១ពាន់ចប់ក៏បាន តាមកាល ងំសទាធ   ។ 

២-នឹងនឹករពឹំងថា  េស្  ភ្គ្វា  ឥត្ ប្   អរហំ្  េស្  ភ្គ្វា  ឥត្ ប្   

ស្មាម ាស្ម្ពេុទ្ធ ា  េស្  ភ្គ្វា  ឥត្ ប្    វ្ ជជាជ ាច្រែស្ម្បេនាន ា  ។ល្  ។  េស្ ភ្គ្វា  

ឥត្ ប្   ភ្គ្វា  សហើយរតលប់មកតាងំនឹករពឹំងពីខាងសដើមសៅសទៀត នឹករពឹំងយ៉ាងសនះបាន  



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [125 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ១រយចប់ ឬ១ពាន់ចប់  ក៏បាន ។ 
៣-នឹងនឹករពឹំងខ្ត១បទៗ  ដូចរពឹំងថា  អរហំ្ៗ  ឬថា  ស្មាម ាស្ម្ពេុទ្ធ ាៗ ។ល្ ។ 

ព្ េទ្ធ ា ៗ   ឬថា ភ្គ្វាៗ  ដូសចនះក៏បាន  នឹករពឹំងយ៉ាងសនះកនុង១បទៗ  សទាះបាន១ រយចប់ 
កតី  ១ពាន់ចប់កតីក៏បាន តាមសពញចិតតរបស់មលួន, រតូវនឹករពឹំងសដាយដឹងសសចកតីផង  ដូចាន 
ខ្បបខ្របកនុងនរតរបណាមខាងសដើមសនាះរសាប់សហើយ ។ 

ឯទីសសនាសនៈខ្ដលឧបាសក ឧបាសិកា នឹងអងគុយចសរមើនសនាះ  
េបបរីកទីឱយសាង ត់ ទាងំសពលសសាត ក៏រតូវរកឱយសាង ត់ចាកសូរសពទសសំឡងទាងំពួង  កុឱំយលាន់ 
ឮេឹកកង សដើមបនឹីងសធវើឱយអារមមណ៍តាងំសៅនឹងលែ ។ 
 កាលសបើឧបាសក    ឧបាសិកា    បានតាងំភាវនារពឹំងដល់ពុទធេុណដូសចនះរួចសហើយ 
 ក៏នឹងអាចឱយសកើតបានខ្តរតឹមបីតិ ៥ យ៉ាង : 
 ១- ខ្ ទ្ទកា ប្ ត្    សសចកតីសរតកអររពឺសរាមរពឺខ្សបក, 
 ២- ខ្ែ កា  ប្ ត្   សសចកតីសរតកអររបាកដដូចជាសផលកបសនាទ រ, 
 ៣-ឱក្កន្ត កា ប្ ត្  សសចកតីសរតកអរានអាការរបាកដ ដូចជារលកទឹកសបាកមទប់មករតូវ, 

៤- ឧេព្វង្គ ា ប្ ត្   សសចកតីសរតកអរខាល ងំ អាចញុាងំកាយឱយអខ្ណត តសឡើង, 
៥- ផ្រណា ប្ ត្   សសចកតីសរតកអរសធវើឱយរតជាក់រជួតរជាបទូសៅកនុងកាយ  ។ 
បីតិទាងំ ៥ យ៉ាងសនះ  រតង់បីតិណាមួយ រខ្មងសកើតសឡើងសដាយអណំាចភាវនារពឹំង 

ដល់ពុទធេុណខ្ដលជាមូលកមមដាឋ ន សហើយនិងបានផលានិសងសអាចឱយសសរមចខ្តរតឹម
ឧបចារជានបុ៉សណាណ ះ  មិនអាចនឹងឱយសសរមចដល់អបបនាឈាន  េឺបឋមជានសនាះបាន 
សឡើយ សរពាះពុទធេុណសនះជាេុណរជាលសរៅអសនកអននតពន់សពកណាស់ អនកខ្ដលចសរមើន 
សនាះ  មិនអាចនឹងពិចារណាឱយយល់សពវរេប់សៅបាន ។ 

ចប់ភាសវតពវកិចចសដាយសសងខបខ្តបុ៉សណណះ 
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តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

អក្ ស្ល្ក្ម្មប្ថ្ 

 េនលង  ឬផលូវននអសំពើជាអកុសល សៅថាអកុសលកមមបថ ាន១០ យ៉ាងេឺ កាយកមម  
អសំពើខ្ដលសសរមចសដាយកាយ ាន  ៣  យ៉ាង, វចីកមម  អសំពើខ្ដលសសរមចសដាយវាចា ាន 
៤ យ៉ាង, មសនាកមម អសំពើខ្ដលសសរមចសដាយចិតត ាន ៣ យ៉ាង, រួមរតូវជា  ១០  យ៉ាង ។ 

កាយ្ក្ម្ម  ៣ យ៉ាាង្ 

 ១-បាណាត្ បាេតា   កិរយិាសាល ប់សតវសដាយកាយរបស់មលួន ឬសរបើឱយសេសាល ប់
សដាយវាចា ។ 
 ២-អទ្ នាន ាទ្ន្ ំ  កិរយិាលួចលាក់ឆក់ដសណតើ មរទពយសេសដាយកាយរបស់មលួន ឬសរបើសេ 
ឱយលួចលាក់ឆក់ដសណតើ មសដាយវាចា ។ 
 ៣-កាេម្ស្  ម្ ចាឆ ាចាេោ  កិរយិារបរពឹតតមុសកនុងកាមទាងំឡាយ  េឺសធវើនូវសមថុន- 
 សសវនៈនឹងស្តសតីខ្ដលានសេហួងខ្ហងរកា  ។ 

វ្ច្ ក្ម្ម  ៤ យ៉ាាង្ 

 ១- ម្ ស្វាេទ្  កិរយិាសពាលនូវពាកយកុហក  ។ 
 ២- ប្ ស្ ណាវាចា  កិរយិាសពាលនូវពាកយញុះញង់បខំ្បកបបំាក់អនកដនទ ។ 
 ៣- ផ្រុស្វាចា  កិរយិាសពាលនូវពាកយអារកក់  ានពាកយរទសគាះសបាះសបាក  សជរ- 
 របសទចអនកដនទជាសដើម  ។ 
 ៤- ស្ម្ផប្បោេបា  កិរយិាសពាលនូវពាកយសរាយរាយ ឥតរបសយាជន៍ ។ 

ម្េនាក្ម្ម  ៣  យ៉ាាង្ 

 ១-  អភ្ ជ្ា  ចិតតសមលឹងរនំពចសំពាះរទពយរបស់អនកដនទ សដាយេិតបរមុងនឹងឱយបាន 
មកជារទពយរបស់មលួន  ។ 
 ២- ព្ោបាេទ្  ចិតតចងេនំុំេុកួំនេិតប៉ងនឹងឱយអនកដនទដល់នូវសសចកតីវនិាស  ។ 
 ៣- ម្ ចាឆ ាទ្ ដ្ឋ    េនិំតយល់មុសសហើយរបកាន់សឡើងថាជារតូវ ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [127 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

អង្គៃន្អក្ ស្ល្ក្ម្មប្ថ្ 

 អងគននបាណាទិបាត, អទិនាន ទាន, កាសមសុ មិចាឆ ចារ, និង មុសាវាទ ដូចបានសពាល 
មកកនុងនិចចសីលខាងសដើមរួចសហើយ   

ប្ ស្ ណាវាចា  មាន្អង្គ  ៤  

 ១- ភ្ ន្ទ ត្េពាវ ា  ប្េោ  អនកដនទខ្ដលានរូប  េឺមលួនេបបញុីះញង់បខំ្បក  ។ 
 ២- េភ្ទ្ន្ប្ េរកាខ ារតា  េិតនឹងញុះញង់បខំ្បកអនកដនទ ។ 
 ៣- ត្េជាជ ា  វាយាេមា  ព៉យាមនឹងញុះញង់បខំ្បកអនកដនទសនាះ  ។ 
 ៤- ត្ស្ស ត្ទ្ត្ថវ្ ជជាន្ន្ ំ  ញុាងំអនកសនាះឱយដឹងចាស់នូវដសំណើ រខ្ដលមលួនញុះ 
ញង់បខំ្បកសនាះ  ។ 

ផ្រុស្វាចា មាន្អង្គ  ៣   

 ១- អេកាក ាស្ ត្េពាវ ា  ប្េោ  អនកដនទខ្ដលានរូប េឺមលួនេបបសីជររបសទច  ។ 
 ២- ក្ ប្ប ត្ច្ ត្ត ំ ចិតតមឹងរនធត់ ។ 

៣- អេកាក ាស្នា  បានសជររបសទចសេ ។ 
ស្ម្ផប្បោប្ៈ  មាន្អង្គ ២ 

 ១- ភារត្យ្ ទ្ធស្ តាហ្រណាទ្ ន្ រត្ថក្ោ  ពាកយឥតរបសយាជន៍  ានសរឿង 
ចមាំងននមហាភារតៈ  និងសរឿងរាពណ៍លួចនានំាងសិតាយកសៅជាសដើម ។ 
 ២- ត្ោរូប្ ក្ោក្ថ្ន្ំ  បានសពាលនូវពាកយឥតរបសយាជន៍ ានសភាពដូសចាន ះ ។ 

អភ្ ជ្ា  មាន្អង្គ  ២ 

 ១- ប្រភ្ែឌ  ំ រទពយជារបស់អនកដនទ ។ 
 ២- អត្តេនា ប្រ ជណាម្ន្ ំ  េិតចង់បសងាែ នរទពយរបស់អនកដនទសនាះឱយបានមកជា 
រទពយរបស់មលួនសដាយកលឧបាយសផសងៗ  ។ 

ព្ោបាទ្  មាន្អង្គ  ២ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [128 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ១- ប្រស្េតាត ា អនកដនទសរៅពីមលួន ។ 
 ២- ត្ស្ស ត្ំ  ត្ ំ   វ្ ជនាស្ច្ នាត ា  េិតេុកួំនរបុងនឹងឱយអនកសនាះ ដល់នូវសសចកតី 
វនិាសសដាយសហតុសនាះៗ ។ 

ម្ ចាឆ ាទ្ ដ្ឋ  មាន្អង្គ ២ 

 ១- វ្ត្ថេុនា  ច្  គ្ហ្ តាការវ្ ជប្រតី្តា  ចិតតខ្របរបួលសដាយអាការៈមុសអពីំរពះ 
រតនរត័យជាសដើម ។ 
 ២-យ្ោ  ច្ ន្ំ  គ្ណាហ ាត្   ត្ោភាេវ្ន្  ត្ស្សហប្ដ្ឋ ាន្ ំ េនិំតខ្ដលយល់មុសសនាះ 
សឃើញមុសយ៉ាងណា  ក៏របកាន់សសចកតីមុសសនាះ  ថាជារតូវវញិ  ។ 
 អកុសលកមមបថទាងំ ១០ របការ ដូចបានសពាលមកសហើយសនះ សទាះរតង់បទណាកតី 
សបើលុះខ្តរពមសដាយអងគសនាះៗ  សទើបរតូវសទាសដល់អនកខ្ដលរបរពឹតតមុស, អនកសនាះនឹង
បាននូវសសចកតីទុកខ  សសចកតីវនិាសកនុងសលាកសនះ និងបរសលាកនាយ, សបើទុកជាមិនទាន់ 
ឱយផលឱយសឃើញចាស់កនុងសលាកសនះ លុះដល់សៅកនុងបរសលាកនាយ ក៏េង់នឹងឱយផលដល់ 
អនកសនាះពុំខានសឡើយ, សបើមិនទាន់រពមសដាយអងគសនាះៗ េឺថាសបើសៅមវះអងគណាមួយសនាះ ក៏ 
មិនទាន់បានសឈាម ះថាានសទាសកនុងអកុសលកមមបថដល់អនកខ្ដលរបរពឹតតមុសសនាះសឡើយ ។ 

អកុសលកមមបថ ១០ របការ រពមទាងំអងគ 
ចប់សដាយសសងខបខ្តបុ៉សណណះ 

ក្ ស្ល្ក្ម្មប្ថ្ 

 េនលង  ឬផលូវននអសំពើជាកុសល សៅថាកុសលកមមបថ ាន ១០ យ៉ាងេឺ  កាយកមម 
អសំពើខ្ដលសសរមចសដាយកាយាន ៣ យ៉ាង, វចីកមម  អសំពើខ្ដលសសរមចសដាយវាចាាន  ៤ 
យ៉ាង,  មសនាកមម  អសំពើខ្ដលសសរមចសដាយចិតតាន  ៣  យ៉ាង, រួមរតូវជា  ១០  យ៉ាង ។ 

កាយ្ក្ម្ម  មាន្ ៣  យ៉ាាង្ 

 ១-បាណាត្ បាតា    េវ្រម្ែ     សចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិាសធវើសតវានជីវតិ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [129 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ឱយធាល ក់ចុះកនលងេឺសាល ប់សតវ  ។ 
 ២-អទ្ នាន ាទ្នា  េវ្រម្ែ   សចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិាកាន់យកនូវវតថុ ខ្ដល
សេមិនបានឱយសដាយកាយ  ឬសដាយវាចា ។ 
 ៣-កាេម្ស្   ម្ ចាឆ ាចាោ  េវ្រម្ែ   សចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិារបរពឹតតមុស
កនុងកាមទាងំឡាយ ។ 

វ្ច្ ក្ម្ម  មាន្  ៤ យ៉ាាង្ 
 ១-ម្ ស្វាទ្   េវ្រម្ែ   សចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិាសពាលនូវពាកយកុហក ។ 
 ២-ប្ ស្ ណាយ្  វាចាយ្  េវ្រម្ែ   សចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិាសពាលនូវពាកយ 
ញុះញង់បខំ្បកបបំាក់អនកដនទ ។ 
 ៣- ផ្រុស្យ្   វាចាយ្  េវ្រម្ែ   សចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិាសពាលនូវពាកយ 
 អារកក់ានពាកយរទសគាះសបាះសបាក សជររបសទចអនកដនទជាសដើម  ។ 

៤-ស្ម្ផប្បោបា  េវ្រម្ែ   សចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិាសពាលនូវពាកយសរាយ 
រាយឥតរបសយាជន៍  ។ 

ម្េនាក្ម្ម   មាន្  ៣  អង្គ 

១- អន្ភ្ ជ្ា  មិនានចិតតេិតសមលឹងរនំពចសំពាះរទពយរបស់អនកដនទ  សដាយេិត 
បរមុងនឹងឱយបានមកជារទពយរបស់មលួនសឡើយ  ។ 

២-អព្ោបាេទ្  មិនានចិតតចងេនំុំេុកួំនេិតប៉ងនឹងឱយអនកដនទដល់នូវសសចកតី
វនិាសសឡើយ  ។ 

៣-ស្មាម ាទ្ ដ្ឋ   េនិំតយល់សឃើញរតូវពិត សដាយរបកាន់សឡើងថាជារតូវខ្មន ។ 
អនកឯណាបានរបរពឹតតរតូវតាមកុសលកមមបថទាងំ  ១០ របការ ដូចបានសពាលមក 

សហើយសនះ,  អនកសនាះនឹងបានសសចកតីសុម សសចកតីចសរមើនកនុងសលាកទាងំពីរ េឺកនុងសលាក
សនះនិងកនុងបរសលាកជារបាកដ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [130 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

កុសលកមមបថ ១០  របការ ចប់សដាយសសងខបខ្តបុ៉សណណះ 
វិធីអានពាកយភាសាបាលទីំព័រទី១១៧ ដល ់១២៤ 

-អទកាា សនា [អ័្  កកា  ៈ ន៉ា] 
-អទកាា សតិទពាវ  [អ័្  កកា  ិ ត័ប កោ] 
-អតតទនា [អ័្ត តៈ កន៉ា] 
-អទិនាន ោនា [អ្ៈ ទិន នា ទា នា] 
-អ ិតា ធន្ំ [អ្ៈ ទិន នា ទា ន័ង] 
-អនភិជា [អ្ៈ នៈ ភិច ឈា] 
-អពោបាទោ [អ័្ប ពា ប៉ា កទា] 
-អភិជា [អ្ៈ ភិច ឈា] 
-អរ  ំ [អ្ៈ រៈ េ័ង] 
-ឥតិបិ [អិុ្ តិ បិុ] 
-ឱកានតិកា [កអា   ័ន តិ កា] 
-ឧពវង្គេ  [អុ៊្ប ព័ង គ្ន] 
-ោទមស ុមិចាា ចាទរា [កា កម៉  ុ មិច ឆា ចា ករ៉ា] 
-កបុបតិចិតត ំ [ ុប បិុ តៈ ចិត ត័ង] 
-ខណិកា [ខ្ៈ ណិ កា] 
-ខុទទកា [ខុ្ត ទៈ កា] 
-គ តិាការវិបរតីតា [រៈ េិ ត្ម កា រៈ៉ វ ិប៉ៈ រុ ីតៈ ត្ម] 
-គោហ តិ [រ័ណ ណាា  តិ] 
-ច [ចៈ]  
-តទជ្ជជ  [ត័ច កជា] 
-តថាភាទវន [តៈ ថា ភា កវ នៈ] 
-តថារបូីកថាកថនំ [តៈ ថា រ ូបីុ  ៈ ថា  ៈ ថៈ ន័ុង] 
-តទតថវិជ្ជននំ [តៈ ទ័ត ថៈ វ ិជា នៈ ន័ង]  
-តសស [ត័   ៈ] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [131 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-តសសបូដ្ឋា ន ំ [ត័   ូ ប័ុដ ឋា ន័ុង] 
-តំ [ត័ង] 
-នំ [ន័ង] 
-បរភណាំ  [ប៉ៈ រៈ៉ ភ័ណ ឌ័ង]  
-បរសទតាត  [ប៉ៈ រៈ៉  ័ត កត្ម] 
-បរោិមនំ [ប៉ៈ រុ ិណា ម៉ៈ ន័ុង] 
-បទោ [ប៉ៈ ករ៉ា] 
-បាោតិបាតា [ប៉ា ណា តិ ប៉ា ត្ម]  
-បាោតិបាទតា [ប៉ា ណា តិ ប៉ា កត្ម] 
-បិសោុវាច្ឆ  [បិុ  ុ ណា វា ចា]  
-ពុទោធ  [ពុត កធ្ល] 
-ពោបាទោ [ពា ប៉ា កទា] 
-បីតិ [បីុ តិ]  
-ផរោ [ផៈ រៈ៉ ណា] 
-ផរសុវាច្ឆ [ផៈ រ ៉ ុ ៈ វា ចា] 
-ផរសុាយ [ផៈ រ ៉ ុសា យ៉ៈ]  
-បិសោុយ [បិុ  ុ ណា យ៉ៈ] 
-ភគវា [ភៈ រៈ វា] 
-ភគវាត ិ [ភៈ រៈ វា តិ] 
-ភារតយទុធសតិា រោទិ-  
និរតថកថា [ភា រៈ តៈ យុត ធៈ  ិ ត្ម េៈរៈ ណា ទិ និ រត័ ថៈ  ៈ ថា] 
-ភិនទិតទពាវ  [ភិន ទិ ត័ប កោ] 
-ទភទនបុទរកាខ រតា [កភ ទៈ នៈ បុ៉ ករ ៉ ខា រៈ៉ ត្ម] 
-មិច្ឆឆ ច្ឆោ [មិច ឆា ចា រ៉ា] 
-មិច្ឆឆ ទិដា ិ [មិច ឆា ទិដ ឋិ]  
-មុសាវាោ [មុ សា វា ទា] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [132 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-មុសាវាទោ [មុ សា វា កទា] 
-យថា [យៈ ថា] 
-វតថុទនា [វត័ ថុ កន៉ា] 
-វាច្ឆយ [វា ចា យ៉ៈ] 
-វាយាទមា [វា ោ កមា] 
-សមផបបោបា [ ័ម ផ័ប ប៉ៈ ោ៉ ប៉ា] 
-វិជ្ជជ ចរណសមបទនាន  [វចិ ជា ចៈ រៈ៉ ណៈ  ័ម ប័ុន កន៉ា] 
-វិនាសចិតាត  [វ ិនា  ៈ ចិត ត្ម] 
-ទវរមណី [កវ រៈ មៈ ណី] 
-សមផបបោទបា [ ័ម ផ័ប ប៉ៈ ោ៉ កប៉ា] 
-សមាម ទិដា ិ [ ័ម ម៉ា ទិដ ឋិ] 
-សមាម សមពុទោធ   [ ័ម ម៉ា  ័ម ពុត កធ្ល] 
-ទោ [កសា] 

វិធីអានពាកយភាសាកខមរទំព័រទី១១៧ ដល ់១២៤ 
-អកសុលកមមបថ [អ្ៈ  ុ  ៈ ល៉ៈ  ័ម ម៉ៈ បត់] 
-អនតាត  [អ្ៈ ន័ុត ត្ម] 
-អនិចចំ [អ្ៈ និច ច័ង] 
-អទនកអននត [អ្ៈ ដន៉  អ្ៈ ន៉ន់] 
-អបបនាឈាន [អ័្ប ប៉ៈ ន៉ា ឈាន] 
-អារមមណ៍ [អា រម់៉] 
-ឧបច្ឆរជាន [អុ៊្ ប៉ៈ ចា រុច័ ឈាន] 
-ឧបតថមភ    [អុ៊្ ប័ុត ថ័ម] 
-កាមគុណ [កា ម៉ៈ រុណ] 
-កាយកមម [ កា យ៉ៈ កំា] 
-កសុលកមម [ ុ  ៈ ល៉ៈ  ័ម] 
-កសុលកមមបថ [ ុ  ៈ ល៉ៈ  ័ម ម៉ៈ បត់] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [133 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ជីវិតិន្ទនទីយ ៍ [ជី វ ិតិន រទី] 
-តិរច្ឆឆ នកថា [ តិ រុច័ ឆា ន៉ៈ  ៈ ថា] 
-ទុកខំ [ទុ  ខ័្ង] 
-ធមមគុណ [ ធ័ម មៈ រុណ] 
-ធមមសាកច្ឆឆ  [ធ័ម មៈ សា  ័ច ឆា] 
-បឋមជាន [បៈ ឋៈ ម័ុច ឈាន] 
-បរទោក [ប កោ៉  ឬ ប៉ៈ រៈ៉ កោ ] 
-បីតិ [បីុ តិ] 
-ទោដាពវៈ [កផ្ទដ ឋ័ប ពៈ] 
-ពុទធគុណ [ពុត ធៈ រុណ] 
-ពុោធ នុសសតិកមមដ្ឋា ន [ ពុត ធ្ល នុ   ៈ តិ  ័ម ម័ុដ ឋាន] 
-រព មច្ឆរសីលី [រពះ េមៈ ចា រុ ី ិល ត្មមទមាល ប់ រពំ មៈចា រុ ីីល] 
-មទនាកមម [មៈ កនា កំា] 
-មរណសន្ទង្គេ ម [មៈ រៈ ណៈ  ង់ រគ្នម] 
-មោភារតៈ [មៈ ហា ភា រៈ តៈ] 
-មូលកមមដ្ឋា ន [មូ លៈ  ័ម ម័ុដ ឋាន] 
-ទមថុនទសវនៈ [កម ថុ ន៉ៈ ក  វៈ៉ ន៉ៈ] 
-របូកខនធ [រ ូប័ុ  ខ័្ន] 
-វចីកមម [វៈ ចី កំា] 
-វិញ្ញដ ណកខនធ [វញិ ញា ណ័  ខ័្ន] 
-វិបសសនា [វ ិប័ុ   ៈ ន៉ា] 
-វិសទុធិមគេបាល ី [ វ ិ ុត ធិ ម័  បា លីុ] 
-ទវទនាខនធ [កវ ទៈ នា ខ័្ន] 
-សង្គខ រខនធ [ ង់ ខា រៈ៉ ខ័្ន] 
-សងឃគុណ [ ង់  ៈ រុណ] 
-សញ្ញដ ខនធ [  ័ញ ញ៉ា ខ័្ន] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [134 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-សមថកមមដ្ឋា ន [ ៈ ម៉ៈ ថៈ  ័ម ម័ុដ ឋាន] 
-សមាធិកមមដ្ឋា ន [ ៈ ម៉ា ធិ  ័ម ម័ុដ ឋាន] 
-សមាធិនិទទទស [ ៈ ម៉ា ធិ និត កទ ] 
-សតិា [  ី ោ] 
 

ប្ត្ត ទ្ន្្ោ 

( នុងវរគកនះដ ស្ ង់កចញពីរិេិបដិបតតិរប ់រពះឧតតមមុនី អុ៊្ម- ូ៊រ និង កមតចរពះ ងឃរាជ ជួន-ណាត) 
 ពុទធសា និ ជនដដលបានកធវើ ុ លឯណាមួយរចួកេើយ កបើមានរបាថាន នឹងឱយចករមើន
ផោនិ ងេដល់ខ្លួនដ៏ករចើនក ើងកទៀតកនាះ របបីឧទទិ ផាយផលទន ុ លកនាះដល់ តវ
ទំាងឡ្ហយកោយ ុ លចិតត ជាបុញ្ដ ិរោិវតថុ  ១០  ោ៉ង  ដដលកៅថាបតតិទាន រឺ ិរោិឱយ 
នូវចំដណ បុណយដល់អ្ន ដទទ កោយបតតិទានគ្នថាកនះ ដូកចនះថា : 
 យ្ំ  ក្ ញ្ច    ក្ ស្ល្ក្ម្មំ     ក្ត្តព្វ ំ  ក្ រ ជយ្ំ  ម្ម្   

 កាេយ្ន្ វាចាម្ន្ស្   ត្ ទ្េស្  ស្ គ្ត្ ំ ក្ត្ំ   

 េយ្  ស្តាត ា ស្ញ្ញ េនា   អត្ថ    េយ្   ច្  ស្តាត ា  អស្ញ្ញ េនា 

 ក្ត្ំ  ប្ ញ្ញផ្ល្ំ ម្យ្ ហំ   ស្េព្វ   ភាគ្   ភ្វ្ន្ត ុ េត្  

  េយ្  ត្ំ  ក្ត្ំ  ស្ វ្ ជទ្ ត្ំ   ទ្ ន្នំ   ប្ ញ្ញផ្ល្ំ   ម្យា 

   េយ្  ច្   ត្ត្ថ ន្  ជាន្ន្ត    េទ្វា គ្នាតវ ា  ន្ េវ្ទ្យ្  ំ

   ស្េព្វ    េោក្ម្ ហ   េយ្  ស្តាត ា  ជ្ វ្នាត ាោរេហ្ត្ កា     

 ម្ន្ ញ្ញំ  េភាជ្ន្ំ  ស្េព្វ   ល្ភ្ន្ត ុ ម្ម្  េច្ត្ស្ត្  ។ 

 ខ្របថាៈ យ្ំ  ក្ ញ្ច    ក្ ស្ល្ក្ម្ម ំ  ក្ត្តព្វ ំ  ក្ រ ជយ្ ំម្ម្   អសំពើជាកុសលឯណា
មួយខ្ដលមញុេំបបសីធវើ, 
 កាេយ្ន្  វាចាម្ន្ស្  សដាយទាវ រទាងំ ៣ េឺកាយវាចាចិតត, 
 ត្ ទ្េស្    ស្ គ្ត្ ំ   ក្ត្ំ     អសំពើជាកុសលទាងំអស់សនាះ   ខ្ដលមញុបំានសធវើសហើយ  
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ជាកុសលអាចនឹងនាឱំយសៅសកើតកនុងឋានរត័យរតិងសសួេ៌បាន, 
 េយ្  ស្តាត ា  ស្ញ្ញ េនា  អត្ថ    សតវទាងំឡាយឯណា  េឺមនុសសឬសទវតា  ឬរពហម  
ខ្ដលជាសតវានសញ្ញដ កតី, 
 េយ្  ច្ ស្តាត ា  អស្ញ្ញ េនា សតវទាងំឡាយឯណា ជាអសញ្ដីសតវ  េឺសតវខ្ដល
ឥតសញ្ញដ កតី, 
 ក្ត្ំ ប្ ញ្ញផ្ល្ំ   ម្យ្ ហំ  ស្េព្វ   ភាគ្  ភ្វ្ន្ត ុ   េត្   សតវទាងំឡាយទាងំអស់សនាះ 
ចូរឱយបាននូវចខំ្ណកផលននបុណយ សហើយចូរសសាយផលននបុណយខ្ដលមញុបំានសធវើ សហើយ 
បានឧទទិសផាយឱយសៅសនះចុះ, 
 េយ្  ត្ ំ  ក្ត្ំ  ស្  វ្ ជទ្ ត្ ំ  ទ្ ន្នំ  ប្ ញ្ញផ្ល្ំ  ម្យា  បុណយខ្ដលមញុបំានសធវើ 
សហើយសនាះ  សបើសតវទាងំឡាយឯណាបានដឹងចាស់សហើយ  សតវទាងំឡាយសនាះ  ចូរឱយបាន 
សសាយនូវផលននបុណយ  ខ្ដលមញុបំានឧទទិសឱយសៅសនាះចុះ, 
 េយ្  ច្  ត្ត្ថ ន្  ជាន្ន្ត   ម៉ង៉សទៀត  បណាត អស់សតវទាងំសនាះ  សបើសតវទាងំឡាយ 
 ឯណាមិនបានដឹងនូវបុណយខ្ដលមញុបំានសធវើសហើយសនាះ, 
  េទ្វា    គ្នាតវ ា    ន្ េវ្ទ្យ្ ំ    សូមសទវតាទាងំឡាយអសញ្ជើញសៅឱយដណឹំងដល់សតវ 
 ទាងំឡាយសនាះឱយបានដឹងផង  ថាជនឯសណាះសេបានសធវើបុណយ សហើយសេឧទទិសផាយ
ផលបុណយសនាះមកដល់អនកទាងំឡាយ អនកទាងំឡាយ  ចូរអនុសាទនាសរតកអរនឹងបុណយ
សេសនាះចុះ, 
 ស្េព្វ  េោក្ម្ ហ   េយ្ ស្តាត ា  ជ្ វ្នាត ាោរេហ្ត្ កា  សតវទាងំឡាយឯណា 
កនុងសលាកទាងំអស់  ខ្ដលអារស័យនូវអាហារ សហើយរស់សៅ, 
 ម្ន្ ញ្ញំ  េភាជ្ន្ំ  ស្េព្វ  ល្ភ្ន្ត ុ  ម្ម្ េច្ត្ស្ត្   សតវទាងំឡាយទាងំអស់សនាះ  
ចូរឱយបាននូវសភាជនជាទីគាប់ចិតតខ្ដលសសរមចសដាយបុញ្ដឫទធិ តាមចិតតខ្ដលមញុឧំទទិសផាយ
សៅឱយសនះចុះ  ។ 
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ប្ត្ត ទ្ន្្ោ 

  យា  េទ្វ្តា  ស្ន្ត    វ្ ជោរវាស្ ន្  

  ថ្ េប្  ឃ្េរ  េពាធ្ ឃ្េរ  ត្ហឹ្  ត្ហឹ្ 

  តា  ធ្ម្មទ្េន្ន្  ភ្វ្ន្ត ុ ប្ ជ្ តា 

  េស្ត្ថ ឹ ក្េោេន្តធ្  វ្ ជោរម្ែឌ េល្ 

  េថ្ោ ច្  ម្ជ្ា  ន្វ្កា  ច្ ភ្ ក្ខ េវា   

  ស្ោម្ កា  ទ្ន្ប្ត្   ឧបាស្កា 

 ្មា ច្  េទ្ស្  ន្ គ្មា  ច្  ឥស្សោ 

  ស្ប្ាែភ្ តា  ស្ ខ្ តា ភ្វ្ន្ត ុ េត្  

  ជ្ោព្ ជា  េយ្ប្  ច្  អែឌ ស្ម្ភវា 

  ស្ំេស្ទ្ជាតា អថ្េវាប្បាត្ កា 

  ន្ យ្ោន្ ក្ ំ ធ្ម្មវ្រ ំ ប្ដ្ ច្ច េត្  

  ស្េព្វប្   ទ្ ក្ខស្ស  ក្េោន្ត ុ ស្ំខ្យ្ំ ។ 

 ឋាត្  ច្ រំ ស្ត្ំ  ធ្េមាម ា  ធ្ម្មធ្ោ  ច្  ប្ គ្គោ 

 ស្េង្ោ  េោត្   ស្ម្េ គ្ ា  វ្  អតាថ ាយ្ ច្ ហ្ តាយ្ ច្ 

 អេម្ ហ  រក្ខត្  ស្ទ្ធេមាម ា  ស្េព្វប្   ធ្ម្មចារ ជេនា 

 វ្ុឌ្ឍឹ  ស្ម្ាប្ េែយ្ោម្  ធ្មាម ា រ ជយ្ប្បេវ្ទ្ េត្  ។ 

 ខ្របថាៈ យា  េទ្វ្តា ស្ន្ត    វ្ ជោរវាស្ ន្   ថ្ េប្  ឃ្េរ េពាធ្ ឃ្េរ  ត្ហឹ្  ត្ហឹ្  

សទវតាទាងំឡាយឯណា ានរបរកតីសៅកនុងទីវតតជាទីសៅននសងឃ  ឰដ៏សមឿនរពះសតូប  ឰដ៏ 
សមឿនរពះសពាធិរពឹកសកនុងទីសនាះៗ , 
 តា ធ្ម្មទ្េន្ន្  ភ្វ្ន្ត ុ  ប្ ជ្ តា   សទវតាទាងំឡាយសនាះ ជាបុេគលេឺសយើងទាងំ 
ឡាយបូជាសហើយសដាយធមមទាន, 
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 េស្ត្ថ ឹ  ក្េោេន្តធ្  វ្ ជោរម្ែឌ េល្  ចូរសធវើនូវសួសតីកនុងមណឌ លននវតតជាទីសៅ 
ននសងឃសនះ, 
 េថ្ោ  ច្ ម្ជ្ា  ន្វ្កា  ច្  ភ្ ក្ខ េវា ភិកខុទាងំឡាយជាសថរៈកតី ជាកណាត លកតី  សទើប 
នឹងបួសកត,ី 
 ស្ោម្ កា  ទ្ន្ប្ត្   ឧបាស្កា   ឧបាសកនិងឧបាសិកាទាងំឡាយខ្ដល 
ជាាច ស់ននទាន  រពមទាងំអារាមិកជន  េឺសញាមវតតកតី  
 ្មា  ច្  េទ្ស្  ន្ គ្មា ច្ ឥស្សោ  ជនទាងំឡាយខ្ដលជាអនករសុកកតី ជាអនក 
របសទសកត ីជាអនកនិេមកតី ខ្ដលជាឥសសរៈជាធកំតី, 
 ស្ប្ាែភ្ តា  ស្ ខ្ តា  ភ្វ្ន្ត ុ េត្  សតវទាងំឡាយសនាះៗ ចូរឱយបានដល់នូវ 
សសចកតីសុម, 
 ជ្ោព្ ជា  េយ្ប្  ច្ អែឌ ស្ម្ភវា  ស្េំស្ទ្ជាតា អថ្េវាប្បាត្ កា មួយ 
វញិសទៀត  សតវទាងំឡាយឯណាខ្ដលជាជលាពុជៈកសំណើ តកតី   ខ្ដលជាអណឌ ជៈកសំណើ តកតី 
ខ្ដលជាសសំសទជៈកសំណើ តកតី ខ្ដលជាឧបបាតិកៈកសំណើ តកតី, 
 ន្ យ្ោន្ ក្ ំ ធ្ម្មវ្រ ំ ប្ដ្ ច្ច េត្ ស្េព្វប្   ទ្ ក្ខស្ស  ក្េោន្ត ុ ស្ំខ្យ្ំ  សតវទាងំ 

ឡាយទាងំអស់សនាះ កាលសបើបានអារស័យនូវធម៌ដ៏របសសើរ  ជានិយ៉និកធម៌សហើយ  ចូរសធវើ 
នូវធម៌ជាសរេឿងអស់សៅននទុកខចុះ, 
 ឋាត្   ច្ រំ  ស្ត្ំ  ធ្េមាម ា  សូមឱយធម៌របស់សបបុរសទាងំឡាយ សថិតសៅអស់កាល 
យូរអខ្ងវងសៅ, 
 ធ្ម្មធ្ោ  ច្ ប្ គ្គោ  បុេគលអនករទរទង់នូវធម៌ទាងំឡាយ (ចូរសថិតសៅអស់កាលយូរ 
អខ្ងវងសៅ), 
 ស្េង្ោ  េោត្   ស្ម្េ គ្ ា  វ្  សូមរពះសងឃរពមសរពៀងគាន , 
 អតាថ ាយ្    ច្   ហ្ តាយ្    ច្   សដើមបសីសចកតីចសរមើនផង សដើមបសីសចកតីសសរមចផល 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [138 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

របសយាជន៍ផង, 
 អេម្ ហ  រក្ខត្   ស្ទ្ធេមាម ា  ស្េព្វប្   ធ្ម្មចារ ជេនា  សូមរពះសទធមមរកានូវសយើង 
ទាងំឡាយ  សូមរកានូវអនកខ្ដលរបរពឹតតធម៌ទាងំឡាយទាងំអស់ផង, 
 វ្ុឌ្ឍឹ  ស្ម្ាប្ េែយ្ោម្  ធ្មាម ារ ជយ្ប្បេវ្ទ្ េត្  សូមឱយសយើងទាងំឡាយបាន 
ដល់នូវសសចកតីចសរមើនកនុងធម៌ ខ្ដលរពះអរយិៈទាងំឡាយសលាកសខ្មតងសហើយ  ។ 

គ្នថាកនះ រមាប់ ូធយ នុងកាលចប់ធម៌កទ នា ឬ ូធយធម៌ណាចប់កេើយ 
ស្ ខាភ្ យាច្ន្្ោស្េង្ខប្ 

 ប្ស្នាន ា  េោន្ត ុ ស្េព្វប្   បាែ េនា  ព្ ទ្ធស្ស្េន្ 

 ស្មាម ា  ោរ ំ ប្េវ្ច្ឆេនាត ា  កាេល្  េទ្េវា  ប្វ្ស្សត្  

 វ្ុឌ្ឍ ភាវាយ្  ស្តាត ាន្ំ  ស្ម្ ទ្ធ ំ េន្ត្   េម្ទ្ន្ ឹ

 មាតា  ប្ តា ច្ អរ្ត្ជ្ំ  ន្ ច្ចំ  រក្ខ ន្ត   ប្ ត្តក្ំ 

 ឯវ្ ំ ធ្េម្មន្ ោជាេនា  ប្ជ្ំ  រក្ខ ន្ត ុ ស្ព្វទ្ ។ 

 ខ្របថាៈ  ប្ស្នាន ា  េោន្ត ុស្េព្វប្   បាែ េនា  ព្ ទ្ធស្ស្េន្   សតវទាងំឡាយ 
ទាងំពួង  ចូររជះថាល កនុងរពះពុទធសាសនា, 
 ស្មាម ា  ោរ ំ  ប្េវ្ច្ឆេនាត ា  កាេល្  េទ្េវា  ប្វ្ស្សត្   វ្ុឌ្ឍ ភាវាយ្   ស្តាត ាន្ំ  

ស្ម្ ទ្ធ ំ  េន្ត្  េម្ទ្ន្ឹ  សូមឱយសភលៀងបងាូ រនូវធារទឹកសដាយរបនព ចូរបងាូ រចុះកនុងកាលដ៏េួរ  
ចូរបណាត លឱយខ្ផនដីសឫំទធី េឺថា ឱយានជីជាតិលែសឡើងសដើមបឱីយសកើតសសចកតីចសរមើនដល់ 
សតវទាងំឡាយ , 
 មាតា ប្ តា ច្  អរ្ត្ជ្ំ  ន្ ច្ចំ រក្ខ ន្ត   ប្ ត្តក្ំ  ាតាកត ី បិតាកតី បីបាច់រកាជានិចច
នូវកូនតូចជាកូនបសងាើត យ៉ាងណាមិញ, 
 ឯវ្ ំ  ធ្េម្មន្ ោជាេនា ប្ជ្ំ រក្ខ ន្ត ុ  ស្ព្វទ្  សូមរពះបរមកសរតទាងំឡាយ
រកានូវរបជាជនតាមេនលងធម៌ ដូចជាាតាបិតាបីបាច់រកានូវកូនដូសចាន ះ  ឱយបានសពវកាល 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [139 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

សៅសហាង ។ 
ធម៌កនះ រមាប់ ូធយ នុងកាលចប់ធម៌កទ នា ឬចប់រពះបរតិត 

 

ប្រ ជត្តភាស្នាយាច្ន្្ោ 

ពាកយអារាធនារពះភិកខុសងឃសូមឱយចសរមើនរពះបរតិត 
  វ្ ជប្ត្ត ប្បដ្ ពាោយ្  ស្ព្វស្ម្បត្ត ស្ ទ្ធ យា 

 ស្ព្វទ្ ក្ខ វ្ ជនាស្យ្  ប្រ ជត្ត ំ  រ្ព្ ហថ្   ម្ង្គល្ំ ។ 

  វ្ ជប្ត្ត ប្បដ្ ពាោយ្  ស្ព្វស្ម្បត្ត ស្ ទ្ធ យា 

 ស្ព្វភ្យ្វ្ ជនាស្យ្  ប្រ ជត្ត ំ រ្ព្ ហថ្  ម្ង្គល្ ំ ។ 

  វ្ ជប្ត្ត ប្បដ្ ពាោយ្   ស្ព្វស្ម្បត្ត ស្ ទ្ធ យា 

 ស្ព្វ េោគ្វ្ ជនាស្យ្  ប្រ ជត្ត ំ រ្ព្ ហថ្  ម្ង្គល្ ំ។ 

 ខ្របថាៈសូមរពះករុណាទាងំឡាយ ចសរមើននូវរពះបរតិតជាជយមងគលសដើមបនឹីងការពារ 
បសញ្ច ៀសនូវវបិតតិ  េឺសសចកតីអនតរាយទាងំពួង សដើមបនឹីងឱយបានសសរមចនូវសមបតតិរេប់យ៉ាង 
 សដើមបនឹីងញុាងំទុកខ ញុាងំភ័យ ញុាងំសរាេទាងំអស់  ឱយវនិាសបាត់សៅ ។ 
 លុះកោ អាចារយអារាធនានិមនតដូកចនះកេើយ   រពះ ងឃ   អ្ន ចករមើនរពះបរតិតកនាះ 
រតូវ ូធយធម៌  ស្េគ្គ កាេម្ ។ល្។អយ្ម្ភទ្នាត ា   របកា អ្កញ្ជ ើញពពួ កទវត្មរចួកេើយ  
កទើបចករមើនរពះបរតិតជាពុទធមនត ត្មមរួរដល់ពុទាធ នុញ្ញដ ត នុងខុ្ទទ វតថុ េនធ ៈ នុងរពះវន័ិយ។ 
 

 

េទ្វ្តាប្កាស្ន្្ោ 

ពាកយរបកាសអសញ្ជើញពពួកសទវតា 

 ស្េគ្គ  កាេម្  ច្ រូេប្  គ្ រ ជស្ ខ្រត្េដ្  ច្ន្តល្ េក្ខ    វ្ ជមាេន្ ទ្ េប្  រេដ្ឋ  ច្ 

្េម្  ត្រុវ្ន្គ្ហ្េន្  េគ្ហ្វ្ត្ថមុ្ ហ   េខ្េត្ត  ភ្ មាម ា ចាយ្ន្ត ុ  េទ្វា ជ្ល្ថ្ល្វ្ ជស្េម្  

យ្ក្ខគ្ន្ធព្វនា្ ត្ ដ្ឋនាត ា  ស្ន្ត េក្  យ្ំ  ម្ ន្ វ្រវ្ច្ន្ ំ ស្ធ្េវា   េម្  ស្ ែន្ត ុ ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [140 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ធ្ម្មស្សវ្ន្កាេោ  អយ្ម្ភទ្នាត ា 

 ធ្ម្មស្សវ្ន្កាេោ  អយ្ម្ភទ្នាត ា 

 ធ្ម្មស្សវ្ន្កាេោ  អយ្ម្ភទ្នាត ា។ 

 ខ្របថាៈ  សទវតាទាងំឡាយខ្ដលសថិតសៅកនុងសាថ នសួេ៌ ខ្ដលជាកាមភពនិងរូបភពកតី  
ភុមមសទវតាទាងំឡាយខ្ដលសថិតសៅកនុងទិពវវាិន  េឺសលើកពូំលភន ំ   ឬភនខំ្ដលដាច់កតី  ឰដ៏ 
អាកាសកត ី  សៅនាសកាះនិងខ្ដននិងរសុកកតី  សៅនាសដើមរពឹកានិងនរពសញៀតសាត  ឬទីខ្រស
ចាា រកតី  យកខនិងេនធពវនិងនាេទាងំឡាយ  ខ្ដលសថិតសៅនាទីទឹកទីសគាក ឬទីមិនរាបសសមើ  
ខ្ដលសៅកនុងទីជិតសនះកតី  សូមអសញ្ជើញមករបជុគំាន  (កនុងទីសនះ) ពាកយឯណាខ្ដលជាពាកយ
រពះសកយមុនីដ៏របសសើរ (ខ្ដលសយើងនឹងសូធយឥឡូវសនះ) សលាកអនកសបបុរសទាងំឡាយ 
ចូរសាត ប់នូវពាកយសនាះ  (សដាយសគារព) ។ 
 ធ្ម្មស្សវ្ន្កាេោ  អយ្ម្ភទ្នាត ា  បពិរតសលាកអនកដ៏ចសរមើនទាងំឡាយ សពលសនះ 
 ជាសវលាេួរនឹងសាត ប់នូវរពះធម៌ ។(៣ដង)   
 

ធ្ម្មេទ្ស្នាយាច្ន្្ោ 

ពាកយសូមអារាធនាសលាកអនកសខ្មតងធម៌ 
(ឧកញ៉ាសុតតនតរបីជា ឥន្ា ខ្របជាកាពយ) 

 រ្ព្ោម ា  ច្  េោកាធ្ ប្ត្   ស្ហ្ម្បត្  

 ក្ត្ញ្ជ ល្   អន្ធ វ្រំ  អាយាច្ថ្ 

 ស្ន្ត ធ្  ស្តាត ាប្បរជ្ក្ខជាត្ កា 

 េទ្េស្ត្   ធ្ម្មំ  អន្ ក្ម្ប ម្ ំ ប្ជ្ ំ។ 

 ស្ទ្ធម្មេភ្រ ឹ  វ្ ជន្យ្ញ្ច   កាយ្ំ 

 ស្ ត្តញ្ច   ព្ន្ធំ  អភ្ ធ្ម្មច្ម្មំ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [141 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 អាេកាដ្យ្េនាត ា  ច្ត្ ស្ច្ចទ្ែឌ  ំ

 ប្េពាវ ាធ្ េន្េយ្យ  ប្រ ជស្យ្  ម្េជ្ឈ ។ 

 ឯវ្ ំ ស្ហ្ម្បត្   រ្ព្ោម ា   ភ្គ្វ្ន្ត ំ អាយាច្ថ្ 

   ត្ ែហ  ភាេវ្ន្  ត្ ំព្ េទ្ធ ា   ការុេញ្ញនាធ្ វាស្យ្ 

   ត្មាហ ា  វ្ុដ្ឋ ាយ្  បាេទ្ន្  ម្ ្ទ្យ្ ំ ត្េតា  គ្េតា   

 ប្ញ្ច វ្គ្ោទ្េយា  េន្េយ្យ   អម្ ំបាេយ្ស្  ធ្ម្មេតា 

   ត្េតា  ប្ភ្ ត្   ស្ម្ពេុទ្ធ ា    អន្ នា  ធ្ម្មេទ្ស្ន្ ំ

   មាឃ្វ្ស្ាន្   េទ្េស្ស្    ស្តាត ាន្ំ  អត្ថស្ ទ្ធក្ ំ។ 

 េត្ន្  ស្ធ្   អេយ្ោ ភ្េន្ត    េទ្េស្ត្  ធ្ម្មេទ្ស្ន្ ំ

   ស្ពាវ ាយ្ ធ្ ប្រ ជស្យ្   អន្ ក្ម្បម្ប    កាត្េវ្ ។ 

      រគាសនាះសហមបតី-  រពហមជាឥសូរសលាកា 
  ចូលគាល់រពះសាសាត   សលើកហតាថ សិសរារាប  ។ 
  សហើយសពាលពាកយទូលថា  សូមករុណាសសតចរទង់រជាប 
  ដបតិសតវអន់ទន់ទាប  ទុពវលភាពបាបនរករកាស់  ។ 
  ទនទឹងរពះធម៌នថល  ជានិសសយ័បចច័យចាស់ 
  ឥឡូវរទង់បានរតាស់  សរតកអរណាស់ពុំកសនតើយ ។ 
  សតវមលះរកាស់សដាយកាម  មិនយល់តាមនរតលកសណ៍សឡើយ 
  ឥឡូវយល់មលះសហើយ  សដាយអណំាចរពះានបុណយ  ។ 
  សបើបានសាត ប់សទសនា  បញ្ញដ កាល ខាល ងំសលើសមុន 
  សូមរពះដ៏ានបុណយ  រទង់និមនតរតាស់សទសនា  ។ 
  សរបាសសតវបបំាត់សសាក  ទាងំរាេសរាេរូបតណាា  
  ងងឹតខ្របរជះថាល   សកើតបញ្ញដ ភិសយ៉យល់  ។ 
  នរតសលាកសគាកនរតលកសណ៍ សងារចរកវលិមិនដល់ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [142 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

  អវជិាជ កឫសេល់  ជាបចច័យននសងាខ រ  ។ 
  នាសំតវឱយសសាកសៅ  លិចលង់សៅកនុងសងារ 
  បញ្ចារសាហនធការ  រតឹរុហុ៊ំមជុជំាប់សៅ ។ 
  សហតុសនាះសូមរពះអងគ  សរបាសសរសាចរសង់ដាក់សសំៅ 
  ចមលងសតវសពព ះសៅ  ដាក់សរតើយរតាណនិពាវ ននាយ ។ 
  ដូចកល់របទីបធ ំ  សាយរតសុភំលឺសរពាងរពាយ 
  បភំលឺសតវទាងំឡាយ  ឱយសបាយកានតភិរមយ ។ 
  រពះសទធមមជាសគរជ័យ  រពះវន័ិយជារាងធ ំ
  រពះសូរតជាខ្មសរុ ំ  រពះអភិធមមជាខ្សបកដាស  ។ 
  អរយិសចចជាអនលូង  សរាប់ទូងឱយឮចាស់ 
  សតវសលាកសងាកងុយណាស់ ឮសគរដាស់សរកាកសឡើងបាន ។ 
  បរស័ិទ ៤ ជពូំក  ដូចផ្លា ឈូកកនុងជលដាឋ ន 
  មលះចុះចាសូំរយពន  រះនឹងរកីសដាយរសមី  ។ 
  រពះធម៌ជាសូរយខ្សង  រះសឡើងខ្ចងចាងំរងស ី
  បភំលឺសលាកទាងំបី  ឱយយល់ផលូវឋានសុខា ។ 
   សហមបតីរពហម  ឱនបងគអំារាធនា 
  សសមតចរពះភេវា  សដាយគាថាយ៉ាងសនះឯង  ។ 
  រពះពុទធរទង់អនុកូល  រពមទទួលនឹងសខ្មតង 
  សដាយតុណាី ភាពខ្ថលង  តាមភាវៈេុណករុណា  ។ 
  សទើបសរកាកចាកទីសនាះ  ភស្តកាត សពព ះនរពមិេទាយ៍ 
  យាងសចញចរលីលា  ពីទីសនាះសដាយរពះបាទ  ។ 
  ញុាងំសតវចូលពុទធចរក  ានបញ្ច វេគីយ៍ជាអាទិ 
  ឱយផឹកអរមឹតជាតិ  រសនិពាវ នតាមធមមតា ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [143 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

  ចាប់សដើមពីសនាះឯង  រទង់សខ្មតងធម៌សទសនា 
  សធវើពុទធរកឹត៉  អស់វសាខ្សសិបរបា ំ ។ 
  ពំុថយពំុបនធូ រ  របសយាជន៍យូរអខ្ងវងពន  ំ
  សសរមចបុញ្ដកមម  ដល់សពវសតវទាងំភពរត័យ ។ 
  សហតុសនាះឥឡូវសនះ  សយើងមញុ សំនះសាទរនរក 
  បពិរតរពះេុណនថល  សូមនិមនតសរបាសសទសនា ។ 
  អនុសរគាះពួកបរស័ិទ  ខ្ដលជាប់ខាត់សដាយសាហា 
  ឱយសកើតានបញ្ញដ   របាកដនាទីសនះសហាង  ។  

វិធីអានពាកយភាសាបាលទីំព័រទី១២៩ ដល ់១៣៨ 
-អណា សមភវា [អ័្ណ ឌៈ  ័ម ភៈ វា] 
-អតថសទិធកំ [អ័្ត ថៈ  ិត ធៈ  ័ង] 
-អតាថ យ [អ័្ត ថា យ៉ៈ] 
-អតថិ [អ័្ត ថិ] 
-អរតជ ំ [អ័្ត រតៈ ជ័ង] 
-អថទវាបបាតិកា [អ្ៈ ថៈ កវ៉ា ប៉ៈ ប៉ា តិ កា]  
-អនុកមបមិ ំ [អ្ៈ នុ  ័ម បិុ ម័ង] 
-អនូនា [អ្ៈ នូ នា] 
-អនធិវរ ំ [អ័្ន ធិ វៈ រង័] 
-អភិធមមចមមំ [អ្ៈ ភិ ធ័ម មៈ ច័ម ម័ុង] 
-អមំ [អ្ៈ ម័ង] 
-អទមហ [អ័្ម កមា ]  
-អទយោ [អ័្យ កោ] 
-អយមភទនាត                                 [អ្ៈ យ័ម ភៈ ទ័ន ត្ម] 
-អសញ្ដទិនា [អ្ៈ  ័ញ ញិុ កន៉ា] 
-អាទកាដយទនាត  [អា កកា ដៈ យ័ុន កត្ម] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [144 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-អាយាចថ [អា ោ ចៈ ថៈ] 
-ឥសសោ [អិុ្   ៈ រ៉ា] 
-ឧបាសកា [អុ៊្ ប៉ា  ៈ កា]  
-ឯវំ [កអ្ វង័] 
-កតតពវំ [ ័ត ត័ប ព័ង] 
-កតញ្ជល ី [ ៈ ត័ញ ជៈ លី] 
-កតំ [ ៈ ត័ង] 
-កទោនត ុ [ ៈ ករ៉ាន តុ] 
-កទោទនតធ [ ៈ ករ៉ាន កត ធៈ] 
-កាតទវ [កា តៈ កវ]៉ 
-ោទម [កា កម៉] 
-កាយ ំ [កា យ័ុង] 
-កាទយន [កា កយ៉ ន៉ៈ]  
-ការទុញ្ដនាធិវាសទយ [កា រ ៉ញុ កញ៉ ន៉ា ធិ វា  ៈ កយ៉] 
-កាទល [កា កល៉] 
-កិញ្ច ិ [ ិញ ចិ] 
-កិរយិ ំ [ ិ រុ ិយ័ុង] 
-កសុលកមម ំ [ ុ  ៈ ល៉ៈ  ័ម ម័ុង] 
-ទខទតត [កខ្ត កត] 
-គទតា [រៈ កត្ម] 
-គនាតវ  [រ័ន ត្មវ ] 
-គមា [គ្ន មា] 
-គទម [គ្ន កម]  
-គិរសិខិរតទដ  [រិ រ ិ ិ ខ្ៈ រៈ៉ តៈ កដ] 
-ទគ វតថុមហ ិ [ករ េៈ វត័ ថុម ម្ាិ] 
-ឃទរ [ ៈ ករ] 
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-ច [ចៈ] 
-ចតុសចចទណាំ  [ចៈ តុ  ័ច ចៈ ទ័ណ ឌ័ង] 
-ចនតលទិកខ [ច័ន តៈ លិុ  កខ្] 
-ច្ឆយនតុ [ចា យ័ន តុ] 
-ចិរ ំ [ចិ រុង័] 
-ទចតសាត ិ [កច តៈ សា តិ] 
-ជលថលវិសទម [ជៈ លៈ ថៈ ល៉ៈ វ ិ ៈ កម៉]  
-ជោពុជ្ជ [ជៈ ោ ពុ ជា] 
-ជ្ជននតិ [ជា ន័ន តិ] 
-ជីវនាត ោរទ តុកា [ជី វន័ ត្ម ហា រៈ កេ តុ កា]  
-ឋាតុ [ឋា តុ] 
-តទតា [តៈ កត្ម]  
-តតថ [ត័ត ថៈ] 
-តមាហ  [ត័ម ម៉ាា ] 
-តរវុនគ ទន [តៈ រ ៉ ុវៈ នៈ រៈ េៈ កន] 
-ត  ឹ [តៈ េិង] 
-តា [ត្ម] 
-តិដានាត  [តិដ ឋ័ន ត្ម] 
-តិទទស [តិ ទៈ ក ] 
-តុណហីភាទវន [តុណ ណាី  ភា កវ នៈ] 
-ទត [កត] 
-ទតន [កត ន៉ៈ]  
-ទទវា [កទ វា] 
-តំ [ត័ង] 
-ថូទប  [ថូ កប៉] 
-ទថោ [កថ រ៉ា] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [146 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ោនបតី [ទា នៈ ប៉ៈ តី] 
-ទិននំ [ទិន ន័ង] 
-ទីទប [ទី កប៉] 
-ទុកខសស [ទុ  ខ័្   ៈ]  
-ទ វតា [កទ វៈ ត្ម] 
-ទទវា [កទ វា] 
-ទទទវា [កទ កវា]  
-ទទសា [កទ សា] 
-ទទទសតុ [កទ ក  តុ] 
-ទទទសស ិ [កទ ក   ិ] 
-ធមមទតា [ធ័ម មៈ កត្ម]  
-ធមមច្ឆរទិនា [ធ័ម មៈ ចា រុ ិកន៉ា] 
-ធមមោទនន [ធ័ម មៈ ទា កន នៈ]  
-ធមមទទសនំ [ធ័ម មៈ កទ  ៈ ន័ុង]  
-ធមមធោ [ធ័ម មៈ ធៈ រា] 
-ធមមវរ ំ [ធ័ម មៈ វៈ រង័] 
-ធមមសសវនកាទោ [ធ័ម ម័   ៈ វៈ៉ ន៉ៈ កា កោ៉] 
-ធមមំ [ធ័ម ម័ង] 
-ធមាម រយិបបទវទិទត [ធ័ម មា រ ិយ័ប ប៉ៈ កវ ទិ កត] 
-ធទមមន [ធ័ម កម នៈ] 
-ធទមាម  [ធ័ម កមា] 
-ោរ ំ [ធ្ល រង័] 
-ន [នៈ]  
-នវកា [នៈ វៈ កា] 
-និគមា [និ រៈ មា] 
-និចចំ [និច ច័ង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [147 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-និយោនិកំ [និយ ោ និ  ័ង] 
-និទវទយុ ំ [និ កវ ទៈ យុង] 
-ទនត ុ [កន តុ] 
-ទនទយយ [កនយ កយ]  
-បជំ [ប៉ៈ ជ័ង] 
-បទពាវ ធ [ប័ុប កោ ធៈ] 
-បរតិតំ [ប៉ៈ រុតិ ត័ង] 
-បវសសត ុ [ប៉ៈ វុ ័  ៈ តុ] 
-បទវចឆទនាត  [ប៉ៈ កវច៉ ឆ័ន កត្ម] 
-បញ្ចវគោទទយា [ប័ុញ ចៈ វ ័ រា ទៈ កោ] 
-បដិចច [ប៉ៈ ដិច ចៈ] 
-បភូតិ [ប៉ៈ ភូ តិ] 
-បរសិាយ [ប៉ៈ រុ ិសា យ៉ៈ] 
-បសនាន  [ប៉ៈ  ័ន ន៉ា]  
-បាណិទនា [ប៉ា ណិ កន៉ា] 
-បាទទន [ប៉ា កទ នៈ] 
-បាទយស ិ [បា កយ៉  ិ] 
-បិតា [បិុ ត្ម] 
-បុគេោ [បុ៉  រៈ ោ] 
-បុញ្ដផល ំ [បុ៉ញ ញ៉ៈ ផៈ ល័ុង] 
-បុតតកំ [បុ៉ត តៈ  ័ង]  
-បូជិតា [បូ៉ ជិ ត្ម] 
-ពនធំ [ព័ន ធ័ង] 
-ពុទធសាសទន  [ពុត ធៈ សា  ៈ កន៉] 
-ពុទោធ  [ពុត កធ្ល]  
-ទពាធិឃទរ [កោ ធិ  ៈ ករ] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [148 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-រពោម  [រពះ ហាម  , ដនលងកនះ ិ  អានសចញសសំឡង អ៊ា]  
-រពូថ  [រព ូថៈ] 
-ភទនត [ភ័ន កត] 
-ភវនត ុ [ភៈ វន័ តុ]  
-ភគវនតំ [ភៈ រៈ វន័ ត័ង] 
-ភាគី [ភា រី] 
-ភិកខទវា [ភិ  ខ្ៈ កវ៉ា] 
-ភុមាម  [ភុម មា] 
-ទភាជនំ [កភា ជៈ ន័ង] 
-មងេល ំ [ម័ង រៈ ល័ង] 
-មជា [ម័ច ឈា] 
-មទជឈ [ម័ច កឈ] 
-មនុញ្ដ  ំ [មៈ នុញ ញ័ង] 
-មម [មៈ មៈ] 
-មយា [មៈ ោ] 
-មយហ ំ [ម័យ យា័ង] 
-មាឃវសាន ិ [មា  ៈ វ ័ សា និុ] 
-មាតា [មា ត្ម] 
-មិគោយ ំ [មិ រៈ ទា យ័ង] 
-មុនិវរវចនំ [មុ និ វៈ រៈ វៈ ចៈ ន័ុង] 
-ទមទន ឹ [កម ទៈ និង] 
-ធមមំ [ធ័ម ម័ង] 
-ទម [កម] 
-យកខគនធពវនាគ [យ័  ខ្ៈ រ័ន ធ័ប ពៈ នា គ្ន] 
-យា [ោ] 
-ទយ [កយ] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [149 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ទយបិ [កយ បិុ] 
-លភនត ុ [លៈ ភ័ន តុ] 
-រកខនតិ [រ ័ ខ័្ន តិ] 
-រកខតុ [រ ័ ខ្ៈ តុ] 
-រកខនត ុ [រ ័ ខ័្ន តុ] 
-រទដា [រដ័ កឋ] 
-ោជ្ជទនា [រា ជា កនា] 
-រទូប [រ ូកប៉] 
-ទោកមហិ [កោ  ័ម ម្ាិ] 
-ទោោធិបតី [កោ កា ធិ ប៉ៈ តី] 
-វ [វៈ] 
-វាច្ឆមនសា [វា ចា មៈ នៈ សា] 
-វិនយញ្ច  [វ ិនៈ យ័ញ ចៈ] 
-វិបតតិបបដពិាោយ [វ ិប័ុត តិប ប៉ៈ ដិ ោ ហា យៈ] 
-វិមាទន [វ ិមា កន]  
-វិោរមណា ទល [វ ិហា រៈ ម័ណ ឌៈ កល] 
-វិោរវាសនិី [វ ិហា រៈ វា  ិ នីុ] 
-វុឌឍភិាវាយ [វដុ ឍិ ភា វា យៈ] 
-វុឌឍ ឹ [វដុ ឍិង] 
-វុដ្ឋា យ [វដុ ឋា យ៉ៈ] 
-ស មបត ី [ ៈ េ័ម ប៉ៈ តី] 
-សខំយ ំ [ ័ង ខ្ៈ យ័ុង] 
-សទគេ [ ័  ករ]  
-សទងោ [ ័ង កោ] 
-សញ្ដទិនា [ ័ញ ញិុ កន៉ា] 
-សតំ [ ៈ ត័ង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [150 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-សតាត  [ ័ត ត្ម] 
-សតាត បបរជកខជ្ជតិកា [ ័ត ត្មប់ ប៉ៈ រៈ៉ ជ័  ខ្ៈ ជា តិ កា] 
-សតាត នំ [ ័ត ត្ម ន័ុង] 
-សទធមមទភរ ឹ [ ័ត ធ័ម មៈ កភ រងិ] 
-សទធទមាម  [ ័ត ធ័ម កមា] 
-សន្ាិ [ ័ន តិ] 
-សនតិទក [ ័ន តិ ក ] 
-សនតីធ [ ័ន តី ធៈ] 
-សបាណភូតា [ ័ប ប៉ា ណៈ ភូ ត្ម] 
-សពវោ [ ័ប ពៈ ទា] 
-សពវ កុខវិនាោយ [ ័ប ពៈ ទុ  ខ្ៈ វ ិនា សា យ៉ៈ] 
-សពវសមបតតិសិ ោិយា [ ័ប ពៈ  ័ម ប័ុត តិ  ិត ធិ ោ] 
-សពាវ យធិ [ ័ប ោ យិ ធៈ]  
-សទពវ [ ័ប កព] 
-សទពវបិ [ ័ប កព បិុ] 
-សមទគេ  [ ៈ ម័ុ  កគ្ន] 
-សមិទធំ [ ៈ មិុត ធ័ង] 
-សមាបុទណយោម [ ័ម ប៉ា បុ៉ កណយ ោ៉ ម៉ៈ]  
-សមពុទោធ  [ ័ម ពុត កធ្ល] 
-សទំសទជ្ជតា [ ័ង ក  ទៈ ជា ត្ម] 
-សាធទវា [សា ធៈ កវា]  
-សាធ ុ [សា ធុ] 
-សមាម  [ ័ម ម៉ា] 
-សាោមិកា [សា រា មិ កា] 
-សខុិតា [ ុ ខិ្ ត្ម] 
-សគុតំ [ ុ រៈ ត័ង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [151 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-សណុនត ុ [ ុ ណ័ន តុ] 
-សតុតញ្ច  [ ុត ត័ច ចៈ]  
-សវុិទិតំ [ ុ វុ ិទិ ត័ង] 
-ទសាតថឹ [កសាត ថិង] 
- តិាយ [េិ ត្ម យ៉ៈ] 
-ទោតុ [កហា តុ]  
-ទហាន្ា ុ [កហាន តុ] 

វិធីអានពាកយភាសាកខមរទំព័រទី១២៩ ដល ់១៣៨ 
-អណា ជៈ [អ្ណ់ ឌៈ ជៈ] 
-អនុកលូ [អ្ៈ នុ  ូល] 
-អនុទមាទនា [អ្ៈ នុ កមា ទៈ នា] 
-អរមឹតជ្ជត ិ [អំ្ រ ឹតៈ ជាត] 
-អរយិៈ [អ្ៈ រុ ិយ៉ៈ] 
-អរយិសចច [អ្ៈ រុ ិយ៉ៈ  ័ច] 
-អវិជ្ជជ  [អ្ៈ វចិ ជា] 
-អសញ្ដសិតវ [អ្ៈ  ័ញ ញិុ  ័ត] 
-អាទិ [អាត] 
-អាោធនានិមនត [អា រ៉ា ធៈ នា និ មន់] 
-អាោមិកជន [អា រ៉ា មិ  ៈ ជន់] 
-ឥស ូ [ អិុ្  ូ] 
-ឧទទិស [អុ៊្ត ទឹ ] 
-ឧបបាតិកៈ [អុ៊្ ប៉ៈ ប៉ា តិ  ៈ] 
-ឰដ៏ [ទអ្ ដ៏] 
-កាមភព [ កា ម៉ៈ ភប់] 
-ខុទទកវតថុកខនធកៈ [ខុ្ត ទៈ  ៈ វត័ ថុ  ខ័្ន ធៈ  ៈ] 
-គនធពវ [រន់ ធ្លប់ ឬ រន់ ធប់] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [152 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-គុណករោុ [រុណ  ៈ រ ៉ ុណា] 
-ចរលោី [ច លី ោ] 
-ជយមងេល [ ជៈ យៈ ម័ង រល់ ឬ ជៈ យៈ មង់ រល់] 
-ជលដ្ឋា ន [ជៈ ល័ដ ឋាន] 
-ជោពុជៈ [ជៈ ោ ពុ ជៈ] 
-តុណហីភាព [តុណ េី ភាព] 
-រត័យរតិងសសគួ ៌ [រត័យ រតឹង  ួ] 
-ត្រតលកសណ៍ [ទរត ល័ ] 
-ទិពវវិមាន [ទិប ពៈ វ ិមាន] 
-ទុពវលភាព [ទុប ពៈ លៈ ភាប] 
-ធមមោន [ ធ័ម មៈ ទាន] 
-និគម [និ រំ] 
-និយោនិកធម ៌ [និយ ោ និ  ៈ ធ័រ] 
-បញ្ចមារទមា ទធការ [ប័ុញ ចៈ មា កមា េន់ ធៈ កា] 
-បញ្ចវគេីយ ៍ [ប័ុញ ចៈ វ ័ រី] 
-បតតិោនគថា [ប័ុត តិ ទា នៈ គ្ន ថា] 
-បរមកសរត [ ប រ ៉មុ ម៉ៈ  េ័ត] 
-បរតិត [ប៉ៈ រុតិ] 
-បរតិតភាសនាយាចនគថា [ ប៉ៈ រុតិ តៈ ភា  ៈ ន៉ា ោ៉ ចៈ ន៉ៈ គ្ន ថា] 
-បុញ្ដកមម [ បុញ ញ៉ៈ កំា] 
-បុញ្ដកិរយិាវតថ ុ [បុញ ញ៉ៈ  ិ រុ ិោ៉ វុត័ ថុ] 
-បុញ្ដឫទធិ [បុញ ញ៉ៈ រតឹ] 
-ផោនិសងស [ផៈ ោ៉ និ  ង់] 
-ពុទធចរក [ពុត ធៈ ច័ ] 
-ពុទធមនត [ពុត ធៈ មន់] 
-ពុទធសាសនិកជន [ ពុត ធៈ សា  ៈ និ  ៈ ជន់] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [153 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ពុោធ នុញ្ញដ ត [ពុត ធ្ល នុញ ញ៉ាត] 
-ទពាធិរពឹកស [កោ ធិ រពឹ ] 
-រព ម [ រពំ] 
-រព អភិធមម [រពះ អ្ៈ ភិ ធំ្ល] 
-រព សាសាត  [រពះ សា សាត   កជើង ដ] 
-រព សរូត [រពះ  ូត] 
-ភន្ទកាត  [ភ័  រត្ម] 
-ភពរត័យ [ភប់ រត័យ] 
-ភគវា [ភៈ រៈ វា] 
-ភុមមទទវតា [ភុម មៈ កទ វៈ ោ] 
-ទភាជន [កភា ជន់] 
-មិគោយ ៍ [ មិ រៈ ទា] 
-ទមាោ [កមា ហា] 
-យកខ [ យ័ ] 
-រងស ី [ រង័  ី] 
-ោគទោគរបូតោហ  [ រា  ករា  របូ តណ់ ហា] 
-របូភព [រ ូប៉ៈ ភប់] 
-សកយមុន ី [ ័   យៈ មុ នី] 
-សងារចរក [ ង់ សា រៈ៉ច័ ] 
-សទធមម [ ័ត ធ័ម] 
-សបាយកានតភិរមយ [ ័ប បាយ  ាន ភិ រ]ំ 
-ស មបបតីរព ម [ ៈ េ័ម ប៉ៈ តី រពំ] 
-សាទរ [សា ទ] 
-សទិោោប [ ិ ករ៉ា រាប] 
-សរូយឆាន [ ូរ យ៉ៈ ឆាន ឬ  ូ រៈ៉ ឆាន ឬ ៏  ូ ឆាន] 
-សរូយកសង [ ូរ យ៉ៈ ដ ង ឬ  ូ រៈ៉ ដ ង ឬ ៏  ូ ដ ង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [154 ] 
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-សទំសទជៈ [  ័ង ក  ទៈ ជៈ] 
-សឫំទធី [ ំ រុតឹ ធី] 
-សាថ នសគួ៌ [សាថ ន  ួ] 
 

 វ្ ជធ្ េវ្រភ្ត្ត  ន្ ង្   ប្ច្ច័យ្េផ្សង្ៗ 

( នុងវរគកនះដ ស្ ង់កចញពីរិេិបដិបតតិរប ់រពះឧតតមមុនី អុ៊្ម- ូ៊រ និង កមតចរពះ ងឃរាជ ជួន-ណាត) 
 កបើឧបា   ឧបា ិកា មានបសាទ េទាធ  រឺជំកនឿរប បកោយក ច តីរជះថាល ក ើត 
ក ើង នុង នាត ន មានរបាថាន នឹងកវរនូវភតតទំាង ១៤ របការ ភតតណាមួយ ៏បាន ត្មមរបាថាន  ។  
ឯភតតទាំង  ១៤ កនាះរឺ ៖  
១- ស្ង្ឃភ្ត្ត ំ នូវភតតដល់សងឃ ។ 
២-ឧេទ្ទស្ភ្ត្ត ំនូវភតតដល់ភិកខុ១អងគឬ២អងគ ឬ៣អងគជាសដើម តាមពាកយខ្ដលសងឃសខ្មតងឱយ ។ 
៣- ន្ ម្ន្តន្ភ្ត្ត ំ នូវភតតដល់ភិកខុ ខ្ដលមលួននិមនតមក  សហើយរបសេន ។ 
៤- ស្ោក្ភ្ត្ត ំ នូវភតតដល់ភិកខុទាងំឡាយខ្ដលមលួនសរសសរសឈាម ះកនុងសាល ក សហើយចាប់ ។ 
៥- ប្ក្ខ  ក្ភ្ត្ត ំ  នូវភតតដល់ភិកខុសងឃកនុងសុកាបកខ     េឺចខំ្ណកខាងសមនើត  ឬកាឡបកខ  េឺ 
ចខំ្ណកខាងរសនាច  ខ្តកនុងមួយបកខរបសេនខ្តមួយនថង  មិនានកណំត់នថងណា ។ 
៦-ឧេបាស្ថ្ ក្ភ្ត្ត ំ នូវភតតដល់ភិកខុសងឃកនុងនថងឧសបាសថកាល ។ 
៧- បាដ្ ប្ទ្ ក្ភ្ត្ត ំ នូវភតតដល់ភិកខុសងឃកនុងនថង១សកើត ឬ ១សរាច ។ 
៨-អាគ្ន្តកុ្ភ្ត្ត ំ នូវភតតដល់ភិកខុសងឃខ្ដលសទើបមកដល់ថមី ។ 
៩- គ្ម្ ក្ភ្ត្ត ំ    នូវភតតដល់ភិកខុសងឃខ្ដលានដសំណើ រនឹងសៅកាន់ទីណាមួយ ។ 
១០-គ្ ោន្ភ្ត្ត ំ  នូវភតតដល់ភិកខុសងឃខ្ដលានជងឺំ ។ 
១១-គ្ ោន្ ប្ដ្ឋ ាក្ភ្ត្តំ     នូវភតតដល់ភិកខុសងឃជាអនករកាជងឺំភិកខុសាមសណរផងគាន  ។ 
១២-ន្ ច្ចភ្ត្ត ំ នូវភតតខ្ដលរតូវរបសេនជានិចចដល់ភិកខុសងឃ ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [155 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

១៣-ក្ ដ្ ក្ភ្ត្តំ    នូវភតតដល់ភិកខុសងឃសៅទីលសំៅ   ានកុដិជាសដើម  (ភតតសនះ  សៅបាន  
តាមសឈាម ះទីកខ្នលងខ្ដលសងឃសៅ )  ។ 
១៤- វារក្ភ្ត្ត ំ នូវភតតដល់ភិកខុសងឃសដាយចាត់ខ្ចងជាសវន ។ 
 ភតតទំាង ១៤  របការកនះ កបើទាយ របាថាន នឹងកវរភតតណាមួយ រតូវោ ់កឈាម ះភតតកនាះ 
រតង់បាលីដដលវង់រ ច ោ៉ងកនះ (   )  ទុ កនាះចុះ ។ 

ន្េមា ត្ស្ស ភ្គ្វ្េតា  អរហ្េតា  ស្មាម ាស្ម្ពទុ្ធស្ស  ។ (បីចប់) 
 អយ្ំ  េនា  ភ្េន្ត  ប្ ែឌ បាេតា  ធ្ម្ម េកា  ធ្ម្មល្េទ្ធ ា ធ្េម្មេន្វ្  ឧប្ាទ្ េតា  

មាតាប្ ត្ អាទ្ េក្ គ្ ែវ្េន្ត ឧទ្ទ ស្ស ឥម្ ំ ( ឥត្ថនាន ាម្ ំ)  ស្ប្រជកាខ ារំ  ព្ ទ្ធប្បម្ ខ្ស្ស   

ស្ង្ឃស្ស េទ្ម្ េត្ គ្ ែវ្នាត ាទ្េយា  ឥម្ំ  (ឥត្ថនាន ាម្ ំ )  អត្តេនា  ស្ន្តក្ ំ  វ្ ជយ្ 

ម្ញ្ញមានា  អន្ េមាទ្ន្ត ុ  អន្ េមាទ្ តាវ ាន្  យ្ថ្ ច្ឆ ត្ស្ម្បត្ត ហ្  ស្ម្ ជ្ឃន្ត ុ 

ស្ព្វទ្ កាខ ា  ប្ម្ ញ្ច ន្ត ុ ឥម្ នា  ន្ ស្សេន្ទន្  ។ 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប .....។  ត្ត្ យ្ម្ប .....។ 

 ខ្របថាៈ   បពិរតរពះេខ្មតងសងឃដ៏ចសរមើនសអើយ     រចីងាា ន់បិណឌ បាតននសយើងមញុទំាងំ 
ឡាយសនះ របកបសដាយធម៌  បានមកសដាយធម៌  សកើតសឡើងសដាយធម៌ សយើងមញុទំាងំឡាយ 
សូមឧទទិសចសំពាះដល់សលាកអនកដ៏ានេុណទាងំឡាយ ានាតាបិតាជាសដើម សយើង
មញុទំាងំឡាយ សូមសវរ ( នូវភតតានរបការសនះជាសឈាម ះ ) សនះ រពមទាងំបរកិាខ រ របសេនដល់
រពះសងឃ ានរពះពុទធជារបធាន សូមសលាកអនកដ៏ានេុណទាងំឡាយ ានាតាបិតា
ជាសដើមសនាះ សាគ ល់ (នូវភតតានរបការសនះជាសឈាម ះ) សនះ ថាដូចជារបស់ននមលួន សហើយ 
សូមអនុសាទនាយកចុះ  លុះអនុសាទនារួចសហើយ សូមឱយរួចរសាត ះចាកទុកខទាងំពួង  
ឱយបានសសរមចសដាយសមបតតិទាងំឡាយ ៣ របការ េឺសមបតតិមនុសស១  សមបតតិសទវតា១ 
សមបតតិរពះនិពាវ ន១ សដាយសមេួរតាមសសចកតីរបាថាន  របស់សលាកអនកដ៏ានេុណទាងំឡាយ 
សនាះចុះ សដាយអណំាចផលានិសងស ខ្ដលហូរជូនមក មិនដាច់សនះសហាង  ។ 
 .....អស់វារៈពីរដងផង ។......អស់វារៈបីដងផង ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [156 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 រតង់បទថា “ឥតថនាន មំ”កនាះ រតូវបញ្ចូ លកឈាម ះភតតត្មមរបាថាន ោ៉ងដូចជា   “ ងឃភតត ”  
បញ្ចូ លថា “  ងឃភតតំ (នូវ ងឃភតត) ” ។ 
 រតង់បទថា “ពុទធបបមុខ្ េ”  កបើមានករៀបកភាជនាហារកោយដ  កផេងជាតង្ហវ យរពះ 
ពុទធរបូ នុងទីកនាះ កទើបរតូវោ ់បាលីថា “ពុទធបបមុខ្ េ”កនះ កបើមិនមានតង្ហវ យរពះពុទធរបូ កទ 
 ំុោ ់បាលីកនះ ។ ដប៉ ខាងក ច តីដរប  ៏ដូចគ្នន ដដរ។ 
 

េវ្រច្ត្ ប្បច្ចយ័្ជាស្ង្ឃទ្ន្ 

 ម្យ្ំ  ភ្េន្ត  ឥេម្  ច្តាត ាេោ ប្ច្ចេយ្ ឥោេន្តាវ ា ស្ង្ឃស្ស  េទ្ម្ ស្ធ្   ភ្េន្ត  

ស្េង្ោ ឥេម្ ច្តាត ាេោ ប្ច្ចេយ្ ប្ដ្ គ្គែហត្   អមាហ ាក្ំ ទ្ ឃ្រត្តំ អតាថ ាយ្ ហ្ តាយ្ 

ស្ ខាយ្ ។ 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប .....។ ត្ត្ យ្ម្ប .....។ 

 ខ្របថាៈបពិរតរពះេខ្មតងសងឃដ៏ចសរមើនសអើយ សយើងមញុទំាងំឡាយ បាននានូំវបចច័យ
ទាងំឡាយ ៤ សនះ មកតមាល់ទុកកនុងទីសនះ សហើយសវររបសេនដល់រពះសងឃ បពិរតរពះសងឃដ៏
ចសរមើន សូមរពះសងឃទទួលយកនូវបចច័យទាងំឡាយ ៤  សនះ សដើមបសីសចកតីចសរមើន សដើមប ី
ជារបសយាជន៍ សដើមបសីសចកតីសុម ដល់សយើងមញុទំាងំឡាយ អស់កាលជាអខ្ងវងសៅសហាង  ។ 
 ....អស់វារៈពីរដងផង ។ .....អស់វារៈបីដងផង  ។ 
 

េវ្រច្ត្ ប្បច្ចយ័្ដ្ល្ភ់្ ក្ខ ុម្យួ្របូ្ 

 ម្យ្ំ  ភ្េន្ត  ឥេម្  ច្តាត ាេោ ប្ច្ចេយ្ ឥោេន្តាវ ា អាយ្ស្មេតា  េទ្ម្ ស្ធ្   

ភ្េន្ត  អាយ្ស្ម ា ឥេម្ ច្តាត ាេោ ប្ច្ចេយ្ ប្ដ្ គ្គែហត្   ទ្ ឃ្រត្តំ អតាថ ាយ្ ហ្ តាយ្ 

ស្ ខាយ្ ។ 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប .....។ ត្ត្ យ្ម្ប .....។ 

 ខ្របថាៈ  បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើនសអើយ  សយើងមញុទំាងំឡាយ បាននាមំកនូវបចច័យ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [157 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ទាងំឡាយ ៤ សនះ មកតមាល់ទុកកនុងទីសនះ សូមសវររបសេនដល់រពះករុណាដ៏ានអាយុ 
បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន សូមរពះករុណាទទួលយកនូវបចច័យទាងំឡាយ ៤  សនះ សដើមប ី
សសចកតីចសរមើន សដើមបជីារបសយាជន៍ សដើមបសីសចកតីសុម ដល់សយើងមញុទំាងំឡាយ អស់កាល
ជាអខ្ងវងសៅសហាង  ។ 
 ....អស់វារៈពីរដងផង ។ .....អស់វារៈបីដងផង  ។ 
 

េវ្រក្ឋ្ ន្ទ្ន្ដ្ល្រ់្ព្ះស្ង្ឃ 

ឥម្ំ  ទ្ ស្ស ំ ក្ឋ្ ន្ច្ វ្រំ ស្ង្ឃស្ស  េទ្ម្ ។ 

ទ្ ត្ យ្ម្ប .....។ត្ត្ យ្ម្ប ....។ 

 ខ្របថាៈ បពិរតរពះេខ្មតងសងឃដ៏ចសរមើនសអើយ សយើងមញុទំាងំឡាយ សូមសវរនូវសពំត់
សនះ ជាសពំត់សដើមបកីឋិនចីវរ របសេនដល់រពះសងឃ។ 
 .....អស់វារៈពីរដងផង ។ .....អស់វារៈបីដងផង ។ 
      ឬនឹងសវរថា ឥម្ ំ វ្ត្ថំ  ក្ឋ្ ន្ច្ វ្រំ  ស្ង្ឃស្ស េទ្ម្  ដូសចនះក៏បាន, សសចកតីខ្របដូចគាន  ។ 

េវ្រេរ្គ្ឿង្ប្រ ជកាខ ារជាប្រ ជវារក្ឋ្ ន្ 

 េយ្ន្មាហ ាក្ំ ក្ឋ្ ន្ំ  គ្ហ្ ត្ំ ក្ឋ្ នាន្ ស្ង្ាន្  ត្េស្សវ្ េទ្ម្ ។ 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប .....។ត្ត្ យ្ម្ប   .....។ 

ខ្របថាៈ បពិរតរពះេខ្មតងសងឃដ៏ចសរមើនសអើយ  រកីឋិនននសយើងមញុទំាងំឡាយ  េឺសលាក 

ាច ស់អងគណាបានទទួលកាន់យកសហើយ សយើងមញុទំាងំឡាយ សូមសវរនូវសរេឿងបរកិាខ រជាបរវិារ 
ននកឋិនទាងំឡាយ របសេនដល់សលាកាច ស់អងគសនាះ  ។ 
 .....អស់វារៈពីរដងផង  ។  .....អស់វារៈបីដងផង ។ 
  ំពត់ ៧  របការ  ដដលរពះ មាម  មពុទធរទង់អ្នុញ្ញដ តទុ ឱយជា ំពត់ មណបរកិាេ រ
កនាះ រឺ ំពត់ទរតចីវរ១  ំពត់ រមាប់ងូតទឹ កភលៀង១  ំពត់ រមាប់រទាប់អ្ងគុយ១  ំពត់
 រមាប់រកាលជា រមាល ១  ំពត់ រមាប់ររបបូ   ឬររបដំកៅ១  ំពត់ រមាប់ជូតមុខ្រឺ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [158 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ដនេង១  ំពត់តូចឬធំជាងរបមាណ កៅថា ំពត់បរកិាេ រកចា ៈ១ បញ្ចូ ល ំពត់ រមាប់ 
រតងទឹ ១  ំពត់ចំណំាវ ា១ និង ំពត់អ្កចច ចីវរ១ ដថមកទៀតជា១០ ។ 
  ំពត់ទំាង ១០ របការកនះ កបើទាយ មានរបាថាន នឹងកវរ ំពត់ណាមួយដល់ ងឃ  
ដត ំពត់កនាះមានដត១ទរត ឬ១ ផនត់ រតូវឱយោ ់កឈាម ះ ំពត់កនាះជាបាលីឯ វចនៈ បញ្ចូ លកវរ 
ដូចមាន ំកៅទុ ជាដបបខាងមុខ្កនះ ។  ទំាង ១០ របការកនះរឹ ៖ 
 ១-ឥម្ំ ត្ ច្ វ្រំ  នូវនរតចីវរសនះ 
 ២-ឥម្ំ  វ្ស្ស ក្ស្ដ្ក្ំ  នូវសពំត់សរាប់ងូតទឹកសភលៀងសនះ 
 ៣-ឥម្ំ ន្ ស្ ទ្ន្ ំ នូវសពំត់សរាប់រទាប់អងគុយសនះ 
 ៤-ឥម្ ំប្ច្ចត្ថរែំ  នូវសពំត់សរាប់រកាលសនះ 

៥-ឥម្ ំក្ែឌុ ប្បដ្ ចាឆ ាទ្ឹ   នូវសពំត់សរាប់រេបបូស ឬរេបដសំ៉សនះ 
៦-ឥម្ ំ ម្ ខ្ប្ ញ្ឆ ន្េចាឡ ំ នូវសពំត់សរាប់ជូតមុមេឺកខ្នសងសនះ 
៧-ឥម្ ំ ប្រ ជកាខ ារេចាឡំ  នូវសពំត់តូច ឬធជំាងរបាណជាបរកិាខ រសនះ 
៨-ឥម្ំ  ប្រ ជស្វ្ន្ ំ នូវសពំត់សរាប់រតងទឹកសនះ 
៩- ឥម្ ំវ្ស្ាវាស្ ក្ ំ នូវសពំត់ចណំាវំសាសនះ 
១០-ឥម្ំ អេច្ចក្ច្ វ្រំ  នូវសពំត់អសចចកចីវរសនះ 

  ំពត់ទំាង១០ របការកនះ កបើរតវូការនឹងកវររបករន ំពត់ណាមួយឱយយ កឈាម ះ  ំពត់ 
ដដលមាន ំកៅជាដបបទុ កនាះ ម ោ ់ជាបាលីដដល រមាប់ ូធយកវររតង់ ដនលងដដល 
មានវង់រ ច ទុ ស្សាប់កេើយកនាះចុះ ។ 

េវ្រៃរ្ត្ច្ វ្រ 

 ម្យ្ំ ភ្េន្ត ឥម្ ំ ( ត្ ច្ វ្រំ ) ឥោេន្តាវ ា  ស្ង្ឃស្ស  េទ្ម្ ស្ធ្  ភ្េន្ត ស្េង្ោ  

ឥម្ំ ( ត្ ច្ វ្រំ ) ប្ដ្ គ្គែហត្   អមាហ ាក្ំ ទ្ ឃ្រត្តំ  អតាថ ាយ្  ហ្ តាយ្ ស្ ខាយ្  ។ 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប  ....  ត្ត្ យ្ម្ប   ..... ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [159 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ខ្របថាៈ បពិរតរពះេខ្មតងសងឃដ៏ចសរមើនសអើយ សយើងមញុទំាងំឡាយ បាននា(ំនូវនរតចីវរ ) 
សនះ មកតមាល់ទុកកនុងទីសនះ សូមសវររបសេនដល់រពះសងឃ  បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន  
សូមរពះសងឃទទួលយក (នូវនរតចីវរ) សនះ សដើមបសីសចកតីចសរមើន សដើមបជីារបសយាជន៍ សដើមប ី
សសចកតីសុមដល់សយើងមញុទំាងំឡាយ អស់កាលជាអខ្ងវងសៅសហាង  ។ 
 ......អស់វារៈពីរដងផង  ។ ...អស់វារៈបីដងផង  ។ 
  ំពត់ទំាង ១០ របការកនះ កបើរបាថាន នឹងកវរ ំពត់ណាមួយដល់រពះ ងឃ ដត ំពត់
កនាះមានករចើនទរត ឬករចើនផនត់ រតូវឱយយ កឈាម ះ ំពត់កនាះជាបាលីពេុវចនៈម ោ ់
បញ្ចូ លកវរ  ដូចមាន ំកៅជាដបបទុ កៅខាងករកាមកនះស្សាប់ : 
 ១- ឥមាន្  ត្ ច្ វ្ោន្   នូវសពំត់នរតចីវរទាងំឡាយសនះ, 
 ២- ឥមា វ្ស្ស ក្ស្ដ្ កាេយា  នូវសពំត់សរាប់ងូតទឹកសភលៀងទាងំឡាយសនះ, 
 ៣- ឥមាន្  ន្ ស្ ទ្នាន្  នូវសពំត់សរាប់រទាប់អងគុយទាងំឡាយសនះ, 
 ៤- ឥមាន្  ប្ច្ចត្ថរណាន្  នូវសពំត់ករាលទាងំសនះ, 

៥- ឥមាន្  ក្ែឌុ ប្បដ្ ចាឆ ាទ្ ន្   នូវសពំត់សរាប់រេបបូស ឬ រេបដសំ៉ទាងំឡាយសនះ, 
៦- ឥមាន្  ម្ ខ្ប្ ញ្ឆ ន្េចាឡាន្   នូវសពំត់សរាប់ជូតមុមទាងំឡាយសនះ, 
៧- ឥមាន្  ប្រ ជកាខ ារេចាឡាន្   នូវសពំត់បរកិាខ រសចាឡៈទាងំឡាយសនះ, 
៨- ឥមាន្  ប្រ ជស្វ្នាន្   នូវសពំត់សរាប់រតងទឹកទាងំឡាយសនះ, 
៩-ឥមា វ្ស្ាវាស្ កាេយា នូវសពំត់ចណំាវំសាទាងំឡាយសនះ, 
១០-ឥមាន្   អេច្ចក្ច្ វ្ោន្  នូវសពំត់អសចចកចីវរទាងំឡាយសនះ, 

 ឯ ំពត់ទំាង១០របការកនះ  កបើរតូវការកវរ ំពត់ណាមួយ ឱយយ កឈាម ះ ំពត់កនាះ 
ម ោ ់ជាបាលី   រមាប់ ូធយកវរខាងមុខ្កនាះចុះរតង់ ដនលងដដលមានវង់រ ច កនះស្សាប់ ។ 
ចំណំាៈ រតង់បទថា ឥមំ ឬ ឥមា, ឥមានិ ដដលកៅខាងកដើមទនកឈាម ះ ំពត់ចាប់ពី១ ដល់១០ 

រឺដរបថា “កនះ” ជាោ យចងអុលរប ់ដដលកៅ នុងេតថបា ទនទាយ អ្ន កវរ, កបើរប ់កៅករៅ 
េតថបា ទាយ អ្ន កវរ រតូវថា ឯតំ,ឯត្ម ,ឯត្មនិ ដរបថា “ន៎ុះ” ។  



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [160 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

េវ្រសំ្ព្ត្ស់្រ្មាប្ង់្ ត្ទ្កឹ្េភ្លៀង្ 

 ម្យ្ំ  ភ្េន្ត ឥមា ( វ្ស្ស ក្ស្ដ្ កាេយា ) ឥោេន្តាវ ា ស្ង្ឃស្ស េទ្ម្  ស្ធ្  

ភ្េន្ត ស្េង្ោ ឥមា ( វ្ស្ស ក្ស្ដ្ កាេយា ) ប្ដ្ គ្គែហត្  អមាហ ាក្ំ  ទ្ ឃ្រត្តំ អតាថ ាយ្ 

ហ្ តាយ្ ស្ ខាយ្ ។ 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប  ....។ ត្ត្ យ្ម្ប  ....។ 

 ខ្របថាៈ បពិរតរពះេខ្មតងសងឃដ៏ចសរមើនសអើយ សយើងមញុទំាងំឡាយ បាននា ំ ( នូវសពំត់
សរាប់ងូតទឹកសភលៀងទាងំឡាយ ) សនះ មកតមាល់ទុកកនុងទីសនះ សូមសវររបសេនដល់រពះសងឃ 
បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន សូមរពះសងឃទទួលយក (នូវសពំត់សរាប់ងូតទឹកសភលៀងទាងំ
ឡាយ) សនះ សដើមបសីសចកតីចសរមើន សដើមបជីារបសយាជន៍ សដើមបសីសចកតីសុម ដល់សយើងមញុទំាងំ
ឡាយ អស់កាលជាអខ្ងវងសៅសហាង ។ 
 ..... អស់វារៈពីរដងផង ។ ..... អស់វារៈបីដងផង ។ 

េវ្រស្ង្ឃទ្ន្ 

ម្យ្ំ ភ្េន្ត ឥមាន្  ខាទ្ន្ យ្េភាជ្ន្ យាទ្ ន្  ស្េជ្ជតាវ ា ស្ង្ឃស្ស េទ្ម្,  ស្ធ្  ភ្េន្ត 

ស្េង្ោ ឥមាន្   ខាទ្ន្ យ្េភាជ្ន្ យាទ្ ន្  ប្ដ្ គ្គែហត្   អមាហ ាក្ំ  ទ្ ឃ្រត្តំ អតាថ ាយ្ 

 ហ្ តាយ្ ស្ ខាយ្ ។ 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប  ... ។ត្ត្ យ្ម្ប  ...។ 

 ខ្របថាៈ បពិរតរពះេខ្មតងសងឃដ៏ចសរមើនសអើយ សយើងមញុទំាងំឡាយ បានតាក់ខ្តងនូវវតថុ  
ទាងំឡាយ ានខាទនីយសភាជនីយាហារ េឺបខ្ងែមនិងចាែ បជាសដើមសនះ សហើយសវររបសេន
ដល់រពះសងឃ, បពិរតរពះេខ្មតងសងឃដ៏ចសរមើន សូមរពះសងឃទទួលយកនូវវតថុទាងំឡាយ 
ានបខ្ងែមនិងចាែ បជាសដើមសនះ សដើមបសីសចកតីចសរមើន សដើមបជីារបសយាជន៍ សដើមបសីសចកតី
សុមដល់សយើងមញុទំាងំឡាយ អស់កាលជាអខ្ងវងសៅសហាង ។ 
 ....អស់វារៈពីរដងផង ។ ....អស់វារៈបីដងផង ។ 
 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [161 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

េវ្រគ្ែទ្ន្ 

 ម្យ្ំ ភ្េន្ត ឥមាន្  ខាទ្ន្ យ្េភាជ្ន្ យាទ្ ន្  ស្េជ្ជតាវ ា ស្ ល្វ្នាត ាន្ ំ  េទ្ម្, 

ស្ធ្   ភ្េន្ត ស្ ល្វ្នាត ា ឥមាន្   ខាទ្ន្ យ្េភាជ្ន្ យាទ្ ន្  ប្ដ្ គ្គែហន្ត ុ អមាហ ាក្ំ  

ទ្ ឃ្រត្តំ អតាថ ាយ្ ហ្ តាយ្  ស្ ខាយ្ ។ 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប  .....។ ត្ត្ យ្ម្ប  ....។ 

 ខ្របថាៈ បពិរតរពះករុណាទាងំឡាយដ៏ចសរមើនសអើយ សយើងមញុទំាងំឡាយ បានតាក់
ខ្តងនូវវតថុទាងំឡាយ ានខាទនីយសភាជនីយាហារ េឺបខ្ងែមនិងចាែ បជាសដើមសនះ សហើយសវរ 
របសេនដល់សលាកាច ស់អនកានសីលទាងំឡាយ, បពិរតរពះករុណាទាងំឡាយដ៏ចសរមើន 
សូមសលាកាច ស់អនកានសីលទាងំឡាយ ទទួលយកនូវវតថុទាងំឡាយ ានបខ្ងែមនិងចាែ ប  
ជាសដើមសនះ សដើមបសីសចកតីចសរមើន សដើមបជីារបសយាជន៍ សដើមបសីសចកតីសុម ដល់សយើងមញុ  ំ
ទាងំឡាយ អស់កាលជាអខ្ងវងសៅសហាង ។ 
 ....អស់វារៈពីរដងផង ។ .....អស់វារៈបីដងផង  ។ 

េវ្របាដ្ ប្ គ្គល្ ក្ទ្ន្ 

 ម្យ្ំ  ភ្េន្ត  ឥមាន្   ខាទ្ន្ យ្េភាជ្ន្ យាទ្ ន្   ស្េជ្ជតាវ ា  ស្ ល្វ្េតា  េទ្ម្, 

 ស្ធ្   ភ្េន្ត   ស្ ល្វា   ឥមាន្   ខាទ្ន្ យ្េភាជ្ន្ យាទ្ ន្   ប្ដ្ គ្គែហត្   អមាហ ាក្ំ 

 ទ្ ឃ្រត្តំ អតាថ ាយ្  ហ្ តាយ្ ស្ ខាយ្ ។ 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប  .... ។....ត្ត្ យ្ម្ប  ....។ 

 ខ្របថាៈ បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើនសអើយ សយើងមញុទំាងំឡាយ បានតាក់ខ្តងនូវវតថុទាងំ 
 ឡាយ ានខាទនីយសភាជនីយាហារ េឺបខ្ងែមនិងចាែ បជាសដើមសនះ  សហើយសវររបសេនដល់
រពះករុណា, បពិរតរពះករុណាដ៏ចសរមើន សូមសលាកអនកានសីលទទួលយកនូវវតថុទាងំ
ឡាយ ានបខ្ងែមនិងចាែ បជាសដើមសនះ សដើមបសីសចកតីចសរមើន សដើមបជីារបសយាជន៍ សដើមប ី
សសចកតសុីម ដល់សយើងមញុទំាងំឡាយ អស់កាលជាអខ្ងវងសៅសហាង ។ 
 .....អស់វារៈពីរដងផង ។ .....អស់វារៈបីដងផង ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [162 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

េវ្រអង្ ករដ្ល្់ស្ង្ឃ 

 ម្យ្ំ  ភ្េន្ត ឥមាន្  ត្ែឌុ ោន្   ឥោេន្តាវ ា ស្ង្ឃស្ស េទ្ម្, ស្ធ្  ភ្េន្ត 

ស្េង្ោ ឥមាន្   ត្ែឌុ ោន្  ប្ដ្ គ្គែហត្  អមាហ ាក្ំ  អតាថ ាយ្ ហ្ តាយ្  ស្ ខាយ្។ 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប  ....។ ត្ត្ យ្ម្ប  ....។ 

 ខ្របថាៈបពិរតរពះេខ្មតងសងឃដ៏ចសរមើនសអើយ សយើងមញុទំាងំឡាយ បាននានូំវអងារទាងំ 
ឡាយសនះ  មកតមាល់ទុកកនុងទីសនះ សហើយសូមសវររបសេនដល់រពះសងឃ, បពិរតរពះេខ្មតង 
សងឃដ៏ចសរមើន សូមរពះសងឃទទួលយកនូវអងារទាងំឡាយសនះ សដើមបសីសចកតីចសរមើន សដើមប ី
ជារបសយាជន៍ សដើមបសីសចកតីសុម ដល់សយើងមញុទំាងំឡាយ អស់កាលជាអខ្ងវងសៅសហាង ។ 
 .....អស់វារៈពីរដងផង ។ ....អស់វារៈបីដងផង ។ 

េវ្រែផ្លេឈ្ើេផ្សង្ៗ 

 ម្យ្ំ ភ្េន្ត ឥមាន្  នានាផ្ោន្  ឥោេន្តាវ ា  ស្ង្ឃស្ស េទ្ម្, ស្ធ្   ភ្េន្ត  

ស្េង្ោ ឥមាន្   នានាផ្ោន្  ប្ដ្ គ្គែហត្  អមាហ ាក្ំ ទ្ ឃ្រត្ត ំ អតាថ ាយ្  ហ្ តាយ្  

ស្ ខាយ្  ។ 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប .....។ត្ត្ យ្ម្ប .....។ 

 ខ្របថាៈ   បពិរតរពះេខ្មតងសងឃដ៏ចសរមើនសអើយ សយើងមញុទំាងំឡាយ បាននានូំវខ្ផលសឈើ 
សផសងៗទាងំឡាយសនះ មកតមាល់ទុកកនុងទីសនះ សូមសវររបសេនដល់រពះសងឃ, បពិរតរពះ 
េខ្មតងសងឃដ៏ចសរមើន សូមរពះសងឃទទួលយកនូវខ្ផលសឈើសផសងៗទាងំឡាយសនះ សដើមប ី
សសចកតីចសរមើន សដើមបជីារបសយាជន៍ សដើមបសីសចកតីសុម ដល់សយើងមញុទំាងំឡាយ អស់កាលជា 
អខ្ងវងសៅសហាង ។ 
 .....អស់វារៈពីរដងផង ។ ....អស់វារៈបីដងផង ។ 
 

ទវរទរគឿងទសនាសនៈ  តទៅ 
េវ្រេោង្ឧេបាស្ថ្ គ្ឺវ្ ជោរ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [163 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

         ម្យ្ំ ភ្េន្ត ឥម្ ំ (ឧេបាស្ោ្រ)ំ  កាេរតាវ ា ឧេបាស្ថ្ប្វារណាទ្ ស្ង្ឃក្ម្ម 

ក្រែតាថ ាយ្ ចាត្ ទ្ទ ស្ស្ស  ភ្ ក្ខ ុស្ង្ឃស្ស េទ្ម្, ស្ធ្  ភ្េន្ត ភ្ ក្ខ ុស្េង្ោ ឥម្ ំ     

( ឧេបាស្ោ្រ ំ) ប្ដ្ គ្គែហត្   អមាហ ាក្ំ  ទ្ ឃ្រត្តំ អតាថ ាយ្ ហ្ តាយ្  ស្ ខាយ្ ។ 

ទ្ ត្ យ្ម្ប .....។ត្ត្ យ្ម្ប .....។ 

ខ្របថាៈ បពិរតរពះេខ្មតងសងឃដ៏ចសរមើនសអើយ សយើងមញុទំាងំឡាយ បានចាត់ខ្ចងសធវើ(នូវ
សរាងសរាប់សធវើឧសបាសថ)សនះ  សហើយសូមសវររបសេនដល់រពះភិកខុសងឃខ្ដលមកអពីំទិស
ទាងំ ៤  សដើមបរីបសយាជន៍ដល់កិរយិាសធវើនូវសងឃកមម  ានឧសបាសថកមម និងបវារណាកមមជា 
សដើម បពិរតរពះេខ្មតងសងឃដ៏ចសរមើន សូមរពះភិកខុសងឃទទួលយក (នូវសរាងសរាប់សធវើ 
ឧសបាសថ)សនះ សដើមបសីសចកតីចសរមើន សដើមបជីារបសយាជន៍ សដើមបសីសចកតីសុម ដល់សយើងមញុ ំ
ទាងំឡាយ អស់កាលជាអខ្ងវងសៅសហាង  ។ 

.....អស់វារៈពីរដងផង ។ ......អស់វារៈបីដងផង ។ 
ទវរសាោ 

ឥម្ំ ស្ល្ ំ នូវសាលាសនះ ។ 
ទវរកបបយិកដុ ិ

ឥម្ំ  ក្ប្ប យ្ក្ ដឹ្ នូវកបបយិកុដិសនះ  ។ 
ទវរកដុិតូច ឬតូប 

ឥម្ំ ក្ ដឹ្  នូវកុដិតូច ឬនូវតូបសនះ ។ 
ទវរកដុិធ ំ

ឥម្ំ   វ្ ជោរ ំ នូវកុដិធសំនះ  ។ 
ទវរបងេន ់

ឥម្ំ វ្ច្ចក្ ដឹ្ នូវបងគន់សនះ ។ 
កបើរបាថាន នឹងកវរសាោ តី  បបយិ ុដិ តី  ុដិតូច ឬតូប តី  ុដិធំ តី បងគន់ តី ទំាង ៥ 

ោ៉ងកនះនឹងកវររប ់ណាមួយ  ឱយយ កឈាម ះរប ់កនាះទំាងបាលីទំាង រមាយ ម ោ ់
រតង់ ដនលងដដលវង់រ ច កនាះ កេើយ ូធយកវរចុះ ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [164 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ទវរគរភុណឌ  
ម្យ្ំ  ភ្េន្ត  ឥម្ំ  គ្រុភ្ែឌ  ំ  ឥោេន្តាវ ា  ភ្ ក្ខ ុស្ង្ឃស្ស េទ្ម្, ស្ធ្  ភ្េន្ត  

ភ្ ក្ខ ុស្េង្ោ  ឥម្ំ គ្រុភ្ែឌ  ំ  ប្ដ្ គ្គែហត្  អមាហ ាក្ំ ទ្ ឃ្រត្តំ  អតាថ ាយ្  ហ្ តាយ្  

ស្ ខាយ្ ។ 

ទ្ ត្ យ្ម្ប  ....។ ត្ត្ យ្ម្ប ....។ 

ខ្របថាៈ បពិរតរពះេខ្មតងសងឃដ៏ចសរមើនសអើយ សយើងមញុទំាងំឡាយ បាននានូំវេរុភណឌ  
សនះ មកតមាល់ទុកកនុងទីសនះ  សូមសវររបសេនដល់រពះភិកខុសងឃ បពិរតរពះេខ្មតងសងឃដ៏
ចសរមើន សូមរពះភិកខុសងឃទទួលយកនូវេរុភណឌ សនះ សដើមបសីសចកតីចសរមើន សដើមបជីារបសយា- 
ជន៍ សដើមបសីសចកតីសុម  ដល់សយើងមញុទំាងំឡាយ  អស់កាលជាអខ្ងវងសៅសហាង ។ 

.....អស់វារៈពីរដងផង ។  ......អស់វារៈបីដងផង  ។ 
វិធីទវរទរគឿងទភសជជៈ 

េវ្រទ្ឹក្ឃ្ម ុំ 

ម្យ្ំ   ភ្េន្ត  ឥម្ំ   (ម្ធ្  ំ)   ឥោេន្តាវ ា   ភ្ ក្ខ ុស្ង្ឃស្ស  េទ្ម្,  ស្ធ្  ភ្េន្ត 

 ភ្ ក្ខ ុស្េង្ោ  ឥម្ំ (ម្ធ្  ំ ) ប្ដ្ គ្គែហត្   អមាហ ាក្ំ  ទ្ ឃ្រត្តំ អតាថ ាយ្  ហ្ តាយ្ 

ស្ ខាយ្  ។ 

ទ្ ត្ យ្ម្ប  ....។ត្ត្ យ្ម្ប ....។ 

ខ្របថាៈ បពិរតរពះេខ្មតងសងឃដ៏ចសរមើនសអើយ សយើងមញុទំាងំឡាយ បាននា(ំនូវទឹកឃមុ )ំ 
សនះ  មកតមាល់ទុកកនុងទីសនះ សូមសវររបសេនដល់រពះភិកខុសងឃ  បពិរតរពះេខ្មតងសងឃដ៏ 
ចសរមើន     សូមរពះភិកខុសងឃទទួលយក   (នូវទឹកឃមុ )ំសនះ     សដើមបសីសចកតីចសរមើន    សដើមបជីា 
របសយាជន៍ សដើមបសីសចកតីសុម ដល់សយើងមញុទំាងំឡាយ  អស់កាលជាអខ្ងវងសៅសហាង  ។ 
 ....អស់វារៈពីរដងផង ។  ....អស់វារៈបីដងផង ។ 

ទវរទរបង 
ឥម្ំ េត្ល្ំ  នូវសរបងសនះ  ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [165 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ទវរទឹកអំទៅ 
ឥម្ំ ផាែ ក្ ំ នូវទឹកអសំៅសនះ ។ 

ទវរទឹកទតាន ត 
ឥម្ំ  តាេោទ្ក្ំ  នូវទឹកសតាន តសនះ។ 

ទវរថាន រំមាា ប់ទោគ 
 ឥម្ំ  គ្ ោន្េភ្ស្ជ្ជ ំ  នូវថាន សំរាប់រកានូវមនុសសឈឺសនះ ។ 
 កបើរបាថាន នឹងកវរករបង តី  ទឹ អំ្កៅ តី  ទឹ កត្មន ត តី  ថាន ំរ ានូវជំងឺ តី ទំាង ៤ កនះ  រប ់
ណាមួយ  ឱយយ កឈាម ះរប ់កនាះ ទំាងបាលីទំាង រមាយម ោ ់រតង់ ដនលងដដលវង់រ ច  
កនាះ  កេើយ ូធយកវរចុះ  ។ 

វិធីអានពាកយភាសាបាលទីំព័រទី១៤៩ ដល ់១៦០ 
-អទចចកចីវរ ំ [អ័្ច កច  ៈ ចី វៈ៉ រុង័] 
 -អទចចកកចីវោន ិ [អ័្ច កច  ៈ ចី វៈ៉ រ៉ា និុ] 
-អតតទនា [អ័្ត តៈ កន៉ា] 
-អតាថ យ [អ័្ត ថា យ៉ៈ] 
-អនុទមាទនត ុ [អ្ៈ នុ កមា ទ័ន តុ] 
-អនុទមាទិតាវ ន [អ្ៈ នុ កមា ទិត ត្មវ  ន៉ៈ] 
-អមាហ កំ [អ័្ម មាា   ័ង] 
-អយ ំ [អ្ៈ យ័ង] 
-អរ ទតា [អ្ៈ រៈ េៈ កត្ម] 
-អាគនតុកភតត ំ [អា រ័ន តុ  ៈ ភ័ត ត័ង] 
-អាយសមទតា [អា យ័   មៈ កត្ម] 
-អាយសាម  [អា យ័  សាម ] 
-ឥតថនាន មំ [ អិុ្ត ថ័ន នា ម័ង]  
-ឥោទនតាវ  [អិុ្ ធ្ល កនត ត្មវ ] 
-ឥមំ [អិុ្ ម័ង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [166 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ឥមា [អិុ្ មា] 
-ឥមានិ [អិុ្ មា និ] 
-ឥមិនា [អិុ្ មិ នា] 
-ឥទម [អិុ្ កម] 
-ឧទទិសស [អុ៊្ត ទិ   ៈ] 
-ឧទ ាសភៃាំ [អុ៊្ត កទ  ៈ ភ័ត ត័ង] 
-ឧបាទិទតា [អុ៊្ប ប៉ា ទិ កត្ម] 
-ឧទបាសថបវារោទិសងឃ- [អុ៊្ កប៉ា  ៈ ថៈ ប៉ៈ វ៉ា រៈ៉ ណា ទិ  ័ង  ៈ - 
កមមករណតាថ យ  ័ម ម៉ៈ  ៈ រៈ៉ ណ័ត ថា យ៉ៈ] 
-ឧទបាសថិកភតត ំ [អុ៊្ កប៉ា  ៈ ថិ  ៈ ភ័ត ត័ង] 
-ឧទបាសថាគរ ំ [អុ៊្ កប៉ា  ៈ ថា គ្ន រង័] 
-កឋិន្ចីវរំ [ ៈ ឋិ ន៉ៈ ចី វៈ៉ រុង័] 
-កឋិនានិសងាន ិ [ ៈ ឋិ ន៉ា និ  ័ង សា និុ] 
-កឋិន ំ [ ៈ ឋិ ន័ុង]  
-កណាុ បបដិច្ឆឆ ទ ឹ [ ័ណ ឌុប ប៉ៈ ដិច ឆា ទិង] 
-កណាុ បបដិច្ឆឆ ទីន ិ [ ័ណ ឌុប ប៉ៈ ដិច ឆា ទី និ] 
-កបបយិកដុ ឹ [ ័ប បិុ យ៉ៈ  ុ ដិង]  
-កាទរតាវ  [កា ករត៉ ត្មវ ] 
-កដុិកភតត ំ [ ុ ដិ  ៈ ភ័ត ត័ង] 
-ោ ន្ីយទភាជន្ីយា ីន្ិ [ខា ទៈ នី យៈ កភា ជៈ នី ោ ទី និ] 
-គមិកភតតំ [រៈ មិ  ៈ ភ័ត ត័ង] 
-គរភុណាំ  [រៈ រ ុភ័ណ ឌ័ង] 
-គ តិំ [រៈ េិ ត័ង] 
-គិោនភតតំ [រិ ោ នៈ ភ័ត ត័ង]  
-គិោនទភសជជ ំ [រិ ោ នៈ កភ  ័ច ជ័ង] 
-គិោនុបដ្ឋា កភតតំ [រិ ោ នុ ប័ុដ ឋា  ៈ ភ័ត ត័ង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [167 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-គុណវនាត ទទយា [រុ ណៈ វន័ ត្ម ទៈ កោ] 
-គុណវទនត [រុ ណៈ វន័ កត] 
-ចតាត ទោ [ច័ត ត្ម ករ៉ា] 
-ច្ឆតុទទិសសស [ចា តុត ទិ  ័   ៈ] 
-តតិយមប ិ [តៈ តិ យ័ុម បិុ] 
-តណាុ ោន ិ [ត័ណ ឌុ ោ និ] 
-តសស [ត័   ៈ] 
-តិចីវរាន្ ិ [តិ ចី វៈ៉ រ៉ា និុ] 
-ទត [កត] 
-ទតល ំ [កត ល័ុង] 
-ទុតិយមប ិ [ទុ តិ យ័ុម បិុ] 
-តតិយមប ិ [តៈ តិ យ័ុម បិុ] 
-តទសសវ [ត័  ក  វៈ] 
-តាទោទកំ [ត្ម កោ៉ ទៈ  ័ង] 
-តិចីវរ ំ [តិ ចី វៈ៉ រុង័] 
-ទីឃរតតំ [ទី  ៈ រត័ ត័ង] 
- សុស ំ [ទុ   ័ង] 
-ទទម [កទ មៈ] 
-ធមមិទកា [ធ័ម មិ កកា] 
-ធមមលទោធ  [ធ័ម មៈ ល័ត កធ្ល] 
-ធទមមទនវ [ធ័ម កម កន វៈ] 
-នទមា [នៈ កមា] 
-នានាផោនិ [នា នា ផៈ ោ៉ និុ] 
-និចចភតតំ [និច ចៈ ភ័ត ត័ង] 
-ន្ិមន្ាន្ភៃាំ [និ ម័ន តៈ ន៉ៈ ភ័ត ត័ង] 
-និសសទនទន [និ   ័ន កទ នៈ]  



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [168 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-និសទីនំ [និ  ី ទៈ ន័ង] 
-និសទីនានិ [និ  ី ទៈ នា និ] 
-ទនា [កនា] 
-បកខិកភតតំ [ប័ុ  ខិ្  ៈ ភ័ត ត័ង] 
-បចចតថរណំ [ប័ុច ច័ត ថៈ រៈ៉ ណ័ង]  
-បចចតថរោនិ [ប័ុច ច័ត ថៈ រៈ៉ ណា និុ] 
-បចចទយ [ប័ុច ចៈ កយ៉] 
-បមុញ្ចនត ុ [ប៉ៈ មុ៉ញ ច័ន តុ] 
-បដិគេណហ ត ុ [ប៉ៈ ដិ  រ័ណ ណា ៈ តុ] 
-បរកិាខ រទច្ឆឡ ំ [ប៉ៈ រុ ិ ខា រៈ៉ កចា  ័ង] 
-បរកិាខ រទច្ឆឡ្ហនិ [ប៉ៈ រុ ិ ខា កចា ឡ្ហ និុ] 
-បរសិាវនំ [ប៉ៈ រុ ិសា វ ៉ន័ុង] 
-បរសិាវនាន ិ [ប៉ៈ រុ ិសា វៈ៉ ន៉ា និុ] 
-បាដិបទិកភតត ំ [ប៉ា ដិ ប៉ៈ ទិ  ៈ ភ័ត ត័ង] 
-បិណា បាទតា [បិុណ ឌៈ ប៉ា កត្ម] 
-ោណិតំ [ផ្ទ ណិ ត័ង]  
-ពុទធបបមុខសស [ពុត ធ័ប ប៉ៈ មុ៉ ខ័្   ៈ] 
-ភគវទតា [ភៈ រៈ វៈ កត្ម] 
-ភទនត [ភ័ន កត] 
-ភិកខសុងឃសស [ភិ  ខុ្  ័ង  ័   ៈ] 
-ភិកខសុទងោ [ភិ  ខុ្  ័ង កោ] 
-មញ្ដមានា [ម័ញ ញៈ មា នា] 
-មធុំ [មៈ ធុង] 
-មយ ំ [មៈ យ័ង]  
-មាតាបិតុអាទិទក [មា ត្ម បិុ តុ អា ទិ ក ] 
-មុខបុញ្ឆនទច្ឆឡ ំ [មុ ខ្ៈ បុ៉ញ ឆៈ ន៉ៈ កចា  ័ង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [169 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-មុខបុញ្ឆនទច្ឆឡ្ហនិ [មុ ខ្ៈ បុ៉ញ ឆៈ ន៉ៈ កចា ឡ្ហ និុ] 
-យថិចឆិតសមបតតី  ិ [យៈ ថិច ឆិ តៈ  ័ម ប័ុត តី េិ] 
-ទយនមាហ កំ [កយ ន័ម មាា   ័ង អានជា ំក ង អា] 
-វចចកដុ ឹ [វច័ ចៈ  ុ ដិង] 
-វតថំ [វត័ ថ័ង] 
-វសាវាសកិំ [វ ័ សា វា  ិ  ័ង] 
-វសាវាសកិាទយា [វ ័ សា វា  ិ កា កោ៉]  
-វសសកិសាដក ំ [វ ័  ិ  ៈ សា ដៈ  ័ង] 
-វសសិកោដិោទយា [វ ័  ិ  ៈ សា ដិ កា កោ៉] 
-វារកភតតំ [វា រៈ  ៈ ភ័ត ត័ង] 
-វិយ [វ ិយៈ]  
-វិោរ ំ [វ ិហា រង័] 
-សងឃភតត ំ [ ័ង  ៈ ភ័ត ត័ង] 
-សងឃសស [ ័ង  ័   ៈ] 
-សទជជតាវ  [ ័ច កជត ត្មវ ] 
-សទងោ [ ័ង កោ]  
-សនតកំ [ ័ន តៈ  ័ង] 
-សបរកិាខ រ ំ [ ៈ ប៉ៈ រុ ិ ខា រុង័] 
-សមាម សមពុទធសស [ ័ម ម៉ា  ័ម ពុត ធ័   ៈ]  
-សមិជឈនត ុ [ ៈ មិុច ឈ័ន តុ] 
-សពវទុកាខ  [ ័ប ពៈ ទុ  ខា] 
-សោកភតតំ [ ៈ ោ៉  ៈ ភ័ត ត័ង] 
-សាធ ុ [សា ធុ] 
-សាល ំ [សា ល័ុង] 
-សលីវទតា [ ី ល៉ៈ វៈ៉ កត្ម] 
 -សលីវនាត  [ ី ល៉ៈ វុន័ ត្ម] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [170 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-សលីវនាត នំ [ ី ល៉ៈ វុន័ ត្ម ន័ុង] 
-សលីវា [ ី ល៉ៈ វ៉ា] 
-សខុាយ [ ុ ខា យ៉ៈ] 
- តិាយ [េិ ត្ម យ៉ៈ] 

វិធីអានពាកយភាសាកខមរទំព័រទី១៤៩ ដល ់១៦០ 
-អទចចកចីវរ [អ័្ច កច  ៈ ចី វ]៉ 
-ឧទបាសថកមម [អុ៊្ កប៉ា  ៈ ថៈ កំា] 
-ឧទបាសថកាល [អុ៊្ កប៉ា  ៈ ថៈ កាល] 
-កឋិនចីវរ [  ៈ ឋិ ន៉ៈ ចី វ]៉ 
-កាឡបកខ [កា  ៈ ប័ុ ] 
-កដុិ [  ុដ] 
-ខាទនីយទភាជនីយាោរ [ខា ទៈ នី យៈ កភា ជៈ នី ោ ហា] 
-គកមតង [រំ ដមតង កជើង ដ,ឬ រំ មៈ ដដង] 
-ចតុបបចច័យ [ ចៈ តុប ប័ុច  ទច] 
-ចទរមើនទអើយ [ចំ ករុ ើន កនុើយ] 
-បរកិាខ រទច្ឆឡៈ [ប រុ ិ ខា រៈ៉ កចា  ៈ]  
-បរវិារ [ប រុ ិវ៉ា] 
-បវារោកមម [ប៉ៈ វ៉ា រៈ៉ ណា កំា] 
-បសាទសសោធ  [ប៉ៈ សា ទ័   ័ត ធ្ល] 
-បិណា បាត [បិណ ឌៈ បាត] 
-ភតត [ ភ័ត] 
-ទវរកបបយិកដុ ិ [កវ  ័ប បិុ យ៉ៈ  ុដ]  
-ទវរគណោន [កវ រៈ ណៈ ទាន] 
-ទវរគរភុណា  [កវ រៈ រ ុភ័ណ] 
-ទវរបាដិបុគេលកិោន [ កវ ប៉ា ដិ បុ  រៈ លិ  ៈ ទាន] 
-សងឃោន [ ង់  ៈ ទាន]  



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [171 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-សមណបរកិាខ រ [ ៈ ម៉ៈ ណៈ ប រុ ិ ខា] 
-សកុាបកខ [ ុ   ៈ ប័ុ ] 
-សខុាយ [ ុ ខា យ៉ៈ] 
- តិាយ [េិ ត្ម យ៉ៈ] 

វធីិសវរភតត  និងបចច័យសផសងៗ ចប់សដាយសសងខបខ្តបុ៉សណណះ 
 

បពវជ្ជជ វិធី  
 វ្ ជធ្ ែដ្ល្ន្ឹង្ប្បំ្ួស្ក្ ល្ប្ រ្ត្ជាស្ម្េែរ  

វធីិខ្ដលនឹងបបួំសកុលបុរតជាសាមសណរសនាះេបបឱីយសការសក់ និងពុកាត់ពុកចងាា  
កាត់រកចក ឱយរតឹមរតូវតាមវនិយបបញ្ដតត ិ  សហើយសសលៀកដណត ប់តាមខ្បបបទឃរាវាស សហើយ
កាន់យកនូវសរេឿងសកាា របូជាានសទៀនធូបជាសដើម ខ្ដលជារបស់េួរបូជាកនុងសវលាសនាះ ចូល 
សៅបូជារពះពុទធរូបកនុងមណឌ សីា សធវើកាយបណាម វចីបណាម សដាយសគារព រួចសហើយ
កាន់យកនូវសពំត់កាសាវៈបីរទចូលសៅកាន់សាន ក់រពះឧបជាយ៍, លុះដល់សហើយបសងាែ ន 
សរេឿងសកាា រៈានសទៀនធូបជាសដើមខ្ដលជារបស់េួររពះឧបជាយ៍សលាកទទួលកនុងសវលាសនាះ 
បាន របសេនសៅរពះឧបជាយ៍ឬបពវជាជ ចារយសនាះសហើយ ដាក់សពំត់កាសាវៈចុះសទៀបទីខ្ដល 
មលួនអងគុយសនាះ   សហើយថាវ យបងគសំដាយបញ្ចងគរបតិសាឋ ន   សហើយសរកាកឈរសឡើង របណមយ 
អញ្ជលីសធវើវចីបណាមសដាយវចីសភទថាៈ 
 ឧកាស្ វ្នាទ ាម្   ភ្េន្ត , ស្ព្វ ំ អប្ោធ្ ំខ្ម្ថ្  េម្  ភ្េន្ត , ម្យា ក្ត្ំ ប្ ញ្ញំ  

ស្ម្ នា  អន្ េមាទ្ ត្ព្វ ំ , ស្ម្ នា ក្ត្ំ ប្ ញ្ញំ ម្យ្ ហំ  ទ្ត្ព្វ ំ , ស្ធ្   ស្ធ្   

អន្ េមាទ្ម្   ។ 

(ខ្របថា)  សូមទានសគារព បពិរតសលាកាច ស់ដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណា សូមរកាបថាវ យបងគំ
សលាកាច ស់, បពិរតសលាកាច ស់ដ៏ចសរមើន សូមសលាកាច ស់អត់នូវសទាស េឺសសចកតីមុសទាងំ
ពួងដល់មញុ រំពះករុណា, បុណយ ខ្ដលមញុ រំពះករុណាបានសធវើសហើយ សូមសលាកាច ស់អនុសាទនា 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [172 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

(សរតកអរតាម)ចុះ, បុណយខ្ដលសលាកាច ស់បានសធវើសហើយ សូមសលាកាច ស់ខ្ចករខ្លកឱយដល់
មញុ រំពះករុណាផង នឹងបានជាសសចកតីលែ ញុាងំរបសយាជន៍ឱយសសរមច មញុ រំពះករុណាសូម
ទទួលអនុសាទនា (សរតកអរតាម) ។ កេើយកោលដូកចនះតកៅកទៀតថាៈ 
 ឧកាស្ ការុញ្ញំ ក្តាវ ា  ប្ព្វជ្ជំ េទ្ថ្  េម្ ភ្េន្ត  ។ 

(ខ្របថា)  សូមទានសគារព បពិរតសលាកាច ស់ដ៏ចសរមើន សូមសលាកាច ស់ សមតាត សរបាសសធវើនូវ- 
សសចកតីករុណា សហើយឱយនូវបពវជាជ ដល់មញុ រំពះករុណា  ។     រចួកេើយអ្ងគុយរចកហាងកលើ ទដ 
ក ើងរបណមយកោល ដូកចនះថាៈ 
 អហំ្  ភ្េន្ត ប្ព្វជ្ជ ំយាចាម្  ។ល្ ។ ត្ត្ យ្ម្ប  អហំ្ ភ្េន្ត ប្ព្វជ្ជ ំ  យាចាម្   

“បពិរតសលាកាច ស់ដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណាសូមនូវបពវជាជ  ។ ល។ បពិរតសលាកាច ស់ដ៏ចសរមើន 
មញុ រំពះករុណាសូមនូវបពវជាជ   ជាេរមប់ ៣ ដងផង ” ។   កេើយកោលដូកចនះតកៅកទៀតថាៈ 
 ស្ព្វទ្ ក្ខ ន្ ស្សរែន្ ពាវ ាន្ស្ច្ឆ ក្រែតាថ ាយ្ ឥម្ំ កាស្វ្ ំ  គ្េហ្តាវ ា 

ប្ពាវ ាេជ្ថ្  ម្ំ  ភ្េន្ត អន្ ក្ម្ប ំឧបាទ្យ្ “បពិរតសលាកាច ស់ដ៏ចសរមើន សូមសលាកាច ស់ 
សមតាត សរបាស  ទទួលយកនូវសពំត់កាសាវៈសនះ  សហើយសធវើនូវសសចកតីអនុសរគាះបបួំសមញុ រំពះ 
ករុណា សដើមបរីបសយាជន៍នឹងសធវើឱយជាក់ចាស់នូវរពះនិពាវ ន ខ្ដលជាធម៌រលាស់នូវមលួនសចញ 
 ចាកទុកខទាងំពួង ”  ។ 
 លុះបពវជាជ កប េៈកោលដូកចនះ៣ដងរចួកេើយ  រពះឧបជាយ៍  រតូវទទួលយ នូវ ំពត់ 
កាសាវៈកនាះអំ្ពីទដបពវជាជ កប េៈ កេើយកទើបបពវជាជ កប េៈកោលដូកចនះ ៣ ដងតកៅកទៀតថាៈ 
 ស្ព្វទ្ ក្ខ ន្ ស្សរែន្ ពាវ ាន្ស្ច្ឆ ក្រែតាថ ាយ្  ឯត្ំ កាស្វ្ ំទ្តាវ ា ប្ពាវ ាេជ្ថ្  

ម្ ំ  ភ្េន្ត  អន្ ក្ម្ប ំ  ឧបាទ្យ្ “ បពិរតសលាកាច ស់ដ៏ចសរមើន  សូមសលាកាច ស់សមតាត  
សរបាសឱយនូវសពំត់កាសាវៈន៎ុះដល់មញុ រំពះករុណា សហើយសធវើនូវសសចកតីអនុសរគាះបបួំសមញុ រំពះ 
ករុណា សដើមបរីបសយាជន៍នឹងសធវើឱយជាក់ចាស់នូវរពះនិពាវ ន ខ្ដលជាធម៌រលាស់នូវមលួនសចញ 
ចាកទុកខទាងំពួង”។ លុះបពវជាជ កប េៈកោលដូកចនះ៣  ដងរចួកេើយ កទើបរពះឧបជាយ៍ របរល់ 
នូវ ំពត់កាសាវៈកនាះឱយម វញិ   កេើយរបាប់តចបញ្ច   មមោឋ ន  ជាអ្នុកោមបដិកោម 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [173 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 (បកណាត យរចា ) កោយបាលីថាៈ 
េក្ស្  េោមា  ន្ខា  ទ្នាត ា ត្េចា , ត្េចា ទ្នាត ា  ន្ខា េោមា  េក្ស្   

(ខ្របថា) សក់ សរាម  រកចក  សធមញ ខ្សបក, ខ្សបក សធមញ រកចក សរាម សក់  ។ 

  ិចចកនះ រតូវរពះឧបជាយ៍របាប់ក ច តីអ្ធិបាយ  នុងកាយរត្ម តិ មមោឋ ន ឱយក ើញ 
ថាជារប ់បដិ ូលកោយលអិតឱយបពវជាជ កប េៈសាត ប់បានចូលចិតតត្មមពុទាធ នុញ្ញដ ត  ។ 
 កាលកបើរពះឧបជាយ៍ របាប់តចបញ្ច   មមោឋ ន រចួកេើយ រតូវឱយបពវជាជ កប េៈករកា 
ក ើង  កដើររតលប់កចញម កេើយឱយផ្ទល  ់កររឿងក លៀ ដណត ប់ជា រាវា កចញ   នុងទីដ៏ ម 
រួរមួយ កេើយឱយក លៀ  បង់ររងចីពរជាបរមិណឌ លត្មមក  េិយវតត។ 

ឯ ិចចដដលក លៀ  បង់កនាះ រតូវក លៀ ឱយមានបរមិណឌ ល ៣ រឺខាងកលើបិទបាំងមណឌ -
លផចិត១,ខាងករកាមឱយស្ ុងចុះករកាមជងគង់៨ធ្លន ប់១, ឱយក មើមុខ្ក មើករកាយកេើយរ វាត់វតថពនធ 
ចកងេះឱយខាជ ប់ ១ , ។ 
 ររងចីពររតូវរកំាញ់ឱយមានផនត់ ររងឱយស្ ងុចុះខាងករកាម ំុឱយក មើនឹង បង់  ទុ ឱយ
 ល់ រមុង បង់ ៤ ធ្លន ប់,  រមុងចីពរខាងករកាមកនាះឱយរតឹមក មើមុខ្ក មើករកាយឱយមានជាយ 
ខាងមុខ្ព័ទធកៅឱយជួបនឹងផនត់ខាងករកាយ រចួយ  ងាដីម ោ ់កលើសាម ខាងកឆវង កេើយ 
រ វាត់វតថពនធរទូងឱយចុះខាងករកាមកោះ ១ធ្លន ប់ ២ធ្លន ប់ ៣ធ្លន ប់ ៤ ធ្លន ប់ ៏បាន កដើមបីនឹងរ ា
បរមិណឌ លចីពរ ំុឱយរយី រោ , លុះររងចីពរកស្ ចកេើយ រតូវកាន់យ កររឿង កាេ រៈមាន 
កទៀនធូបជាកដើម ចូលកៅកាន់ មាន  ់រពះឧបជាយ៍ ឬបពវជាជ ចារយ របករនកររឿង កាេ រៈកនាះ 
កៅកោ  កេើយថាវ យបងគំរចួករកា ឈរក ើង របណមយអ្ញ្ជ លីកោលថាៈ 
 ឧកាស្ វ្នាទ ាម្  ភ្េន្ត ។ល្។ ស្ធ្  ស្ធ្  អន្ េមាទ្ម្  ។ 

 (ក ច តីដរបដូចមុន) រចួកេើយកោលដូកចនះតកៅកទៀតថាៈ 
 ឧកាស្ ការុញ្ញំ  ក្តាវ ា ត្ ស្រេែន្ ស្ហ្ ស្ ោន្   េទ្ថ្  េម្  ភ្េន្ត         

“សូមទានសគារព បពិរតសលាកាច ស់ដ៏ចសរមើន សូមសលាកាច ស់សមតាត សរបាស សធវើនូវសសចកតី
ករុណាឱយនូវសីលទាងំឡាយ រពមទាងំរពះនរតសរណេមន៍ដល់មញុ រំពះករុណា ” ។ កេើយ
អ្ងគុយរចកហាងផគងអ្ញ្ជ លីក ើងកោលដូកចនះតកៅកទៀតថាៈ 
 អហំ្   ភ្េន្ត   ស្រែស្ ល្ំ    យាចាម្     “បពិរតសលាកាច ស់ដ៏ចសរមើន  មញុ រំពះ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [174 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ករុណាសូមនូវរពះនរតសរណេមន៍និងសីល”  
ទ្ ត្ យ្ម្ប   អហំ្  ភ្េន្ត  ស្រែស្ ល្ ំ យាចាម្    “បពិរតសលាកាច ស់ដ៏ចសរមើន  មញុ រំពះ
ករុណាសូមនូវរពះនរតសរណេមន៍និងសីល ជាេរមប់ពីរដងផង ” 
ត្ត្ យ្ម្ប   អហំ្  ភ្េន្ត  ស្រែស្ ល្ ំ យាចាម្    “បពិរតសលាកាច ស់ដ៏ចសរមើន  មញុ រំពះ
ករុណាសូមនូវរពះនរតសរណេមន៍និងសីល ជាេរមប់បីដងផង ”។ 
 កេើយតំ្មងនកមា ៣ ដងថាៈ ន្េមា ត្ស្ស  ភ្គ្វ្េតា  អរហ្េតា  ស្មាម ាស្ម្ពទុ្ធស្ស  

“រកិីរយិានមសាា រថាវ យបងគ ំ ននមញុ រំពះករុណា សូមានដល់រពះានរពះភាេអងគសនាះ រទង់ 
ពង យចាកសសចកតីសៅហមងសហើយ រពះអងគរតាស់ដឹងនូវសញយយធម៌ ទាងំពួងសដាយរពះអងគឯង 
សដាយរបនព ”  ។ 

កទើបរពះឧបជាយ៍ ឬបពវជាជ ចារយ កោ តំ្មងនកមា  ៣  ដងរចួកេើយកោលថាៈ 
       យ្ម្ហំ្ វ្ទ្ម្  ត្ំ វ្េទ្ហ្  “សយើងសពាលនូវពាកយឯណា អនកចូរសពាលនូវពាកយសនាះ”។  
បពវជាជ កប េៈរតូវទទួលថាៈ 
 អាម្ ភ្េន្ត  “ករុណាសលាកាច ស់ (មញុ រំពះករុណានឹងសពាលតាម)”។ 

កេើយកោ ឱយរពះទរត រណរមន៍ថាៈ 
ព្ ទ្ធំ     ស្រែ ំ     គ្ចាឆ ាម្     “មញុ រំពះករុណា  សូមដល់នូវរពះពុទធជាទីពឹងទីរឭក”  
(ពុត ធ័ង សៈ រៈ៉ ណ័ង េ័ច ព មុិ) 
ធ្ម្ម ំ    ស្រែ ំ    គ្ចាឆ ាម្   “មញុ រំពះករុណា សូមដល់នូវរពះធម៌ជាទីពឹងទីរឭក” 

(ធ័ម មង័ សៈ រៈ៉ ណ័ង េច័ ព មុ)ិ  
ស្ង្ឃ ំ   ស្រែ ំ    គ្ចាឆ ាម្    “មញុ រំពះករុណា សូមដល់នូវរពះសងឃជាទីពឹងទីរឭក ” 
(ស័ង ឃ័ង សៈ រៈ៉ ណ័ង េ័ច ព មុ)ិ  
ទ្ ត្ យ្ម្ប     ព្ ទ្ធំ    ស្រែំ    គ្ចាឆ ាម្     “មញុ រំពះករុណា  សូមដល់នូវរពះពុទធជាទីពឹងទី 
 (ទុ ត ិយ័ុម បុិ ពុត ធ័ង សៈ រៈ៉ ណ័ង េ័ច ព មុ)ិ         រឭកជាេរមប់២ ដងផង ” 
 ទ្ ត្ យ្ម្ប     ធ្ម្មំ     ស្រែ ំ   គ្ចាឆ ាម្    “មញុ រំពះករុណា  សូមដល់នូវរពះធម៌ជាទីពឹង 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [175 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 (ទុ ត ិយ័ុម បុិ ធ័ម មង័ សៈ រៈ៉ ណ័ង េ័ច ព មុិ)         ទីរឭកជាេរមប់ ២ ដងផង” 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប   ស្ង្ឃំ   ស្រែ ំ  គ្ចាឆ ាម្     “មញុ រំពះករុណា  សូមដល់នូវរពះសងឃជាទីពឹង                                                                     
(ទុ តិ យ័ុម បុិ ស័ង ឃ័ង សៈ រៈ៉ ណ័ង  េ័ច ព មុិ)       ទីរឭកជាេរមប់ ២ ដងផង ” 
 ត្ត្ យ្ម្ប     ព្ ទ្ធំ    ស្រែ ំ   គ្ចាឆ ាម្     “មញុ រំពះករុណា  សូមដល់នូវរពះពុទធជាទីពឹងទី 
 (តៈ ត ិយ័ុម បុិ ពុត ធ័ង សៈ រៈ៉ ណ័ង េ័ច ព មុ)ិ       រឭកជាេរមប់៣ដងផង  ” 
 ត្ត្ យ្ម្ប   ធ្ម្ម ំ  ស្រែំ   គ្ចាឆ ាម្          “មញុ រំពះករុណា សូមដល់នូវរពះធម៌ជាទីពឹងទី 
 (តៈ ត ិយ័ុម បុិ ធ័ម ម័ង សៈ រៈ៉ ណ័ង េ័ច ព មុិ)        រឭកជាេរមប់ ៣ ដងផង”  
ត្ត្ យ្ម្ប    ស្ង្ឃ ំ  ស្រែ ំ គ្ចាឆ ាម្        “មញុ រំពះករុណា សូមដល់នូវរពះសងឃជាទីពឹងទី 
 (តៈ ត ិយ័ុម បុិ ស័ង ឃ័ង សៈ រៈ៉ ណ័ង េ័ច ព មុ)ិ      រឭកជាេរមប់៣ដងផង” ។ 

 ឯវធីិដដលនឹងឱយរពះទរត រណរមន៍កនះ ឱយជាអនុនាសិកនតៈ ជាឯ  មពនធដូកចនះ ៏បាន 
នឹងឱយជាម-ការនតៈ ៏បាន ឬនឹងឱយទំាងអ្នុនា ិ នតៈ និងម-ការនតៈទំាង ២ ោ៉ង ៏បាន កដើមប ី
ឱយមំាមួន ។ 
 វធីិដដលនឹងឱយជាម-ការនតៈកនាះ រតូវឱយមួយបទមតងៗដូកចនះថាៈ 
 ព្ ទ្ធម្ ៑      ស្រែម្ ៑   គ្ចាឆ ាម្  

(ពុត ធ័ម        សៈ រៈ៉ ណ័ម      េច័ ព មុិ) 
ធ្ម្មម្ ៑ ស្រែម្ ៑ គ្ចាឆ ាម្   

 (ធ័ម ម័ម  សៈ រៈ៉ ណ័ម  េ័ច ព មុិ)  
ស្ង្ឃម្ ៑  ស្រែម្ ៑  គ្ចាឆ ាម្   ។  

(ស័ង ឃ័ម  សៈ រៈ៉ ណ័ម  េ័ច ព មុិ) 
ទ្ ត្ យ្ម្ប     ព្ ទ្ធម្ ៑ ស្រែម្ ៑ គ្ចាឆ ាម្  

(ទុ តិ យ័ុម បុិ  ពុត ធ័ម  សៈ រៈ៉ ណ័ម  េ័ច ព មុ)ិ 
ទ្ ត្ យ្ម្ប    ធ្ម្មម្ ៑  ស្រែម្ ៑ គ្ចាឆ ាម្   

(ទុ តិ យ័ុម បុិ  ធ័ម ម័ម  សៈ រៈ៉ ណ័ម  េ័ច ព មុ)ិ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [176 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ទ្ ត្ យ្ម្ប    ស្ង្ឃម្ ៑  ស្រែម្ ៑  គ្ចាឆ ាម្   ។ 

 (ទុ តិ យ័ុម បុិ  ស័ង ឃ័ម  សៈ រៈ៉ ណ័ម  េ័ច ព មុ)ិ 
ត្ត្ យ្ម្ប    ព្ ទ្ធម្ ៑  ស្រែម្ ៑ គ្ចាឆ ាម្   

(តៈ តិ យ័ុម បុិ  ពុត ធ័ម  សៈ រៈ៉ ណ័ម  េ័ច ព មុ)ិ  
ត្ត្ យ្ម្ប    ធ្ម្មម្ ៑  ស្រែម្ ៑  គ្ចាឆ ាម្  

(តៈ តិ យ័ុម បុិ  ធ័ម ម័ម  សៈ រៈ៉ ណ័ម  េ័ច ព មុ)ិ   
ត្ត្ យ្ម្ប    ស្ង្ឃម្ ៑ ស្រែម្ ៑ គ្ចាឆ ាម្  ។ 

(តៈ តិ យ័ុម បុិ  ស័ង ឃ័ម  សៈ រៈ៉ ណ័ម  េ័ច ព មុ)ិ 
(ក ច តីដរបដូចមុន)កេើយកោលថាៈ 
 ត្ ស្រែគ្គហ្ន្ ំ  “សនះជាកិចចដល់នូវរពះនរតសរណេមន៍ ”(ឬថា) ត្ ស្រែ- 

គ្គហ្ន្ំ  ប្រ ជប្ ែណ ំ “កិរយិាកាន់យកេឺទទួលនូវរពះនរតសរណេមន៍  បរបូិណ៌សហើយ ”  ។  
សាមកណររតូវទទួលថាៈ 
 អាម្  ភ្េន្ត  “ករុណាសលាកាច ស់” ។ (កេើយរកាបចុះមតង) រចួកេើយទទួល ិកាេ បទ 
 ១០ តកៅកទៀតថាៈ 
 បាណាត្ បាតា  េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ ំ ស្មាទ្ យាម្   មញុ រំពះករុណា សូមសា- 
ទាននូវសិកាខ បទ េឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិាសធវើសតវានជីវតិឱយធាល ក់ចុះកនលង  េឺសាល ប់ 
សតវ ។ 
 អទ្ នាន ាទ្នា  េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ំ   ស្មាទ្ យាម្  មញុ រំពះករុណា សូមសាទាន 
នូវសិកាខ បទ េឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិាកាន់យកនូវវតថុ ខ្ដលសេមិនបានឱយសដាយកាយ  
ឬសដាយវាចា។ 

 អរ្ព្ហ្ម ច្រ ជយា  េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ ំ ស្មាទ្ យាម្  មញុ រំពះករុណា  សូមសា- 
 ទាននូវសិកាខ បទ   េឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិារបរពឹតតនូវធម៌មិនរបសសើរ េឺសសពនូវសម- 
ថុនធមម ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [177 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ម្ ស្វាទ្  េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ំ  ស្មាទ្ យាម្   មញុ រំពះករុណា  សូមសាទាន 
នូវសិកាខ បទ  េឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិាសពាលនូវពាកយកុហក ។ 
 ស្ ោេម្រយ្ម្ជ្ជប្បមាទ្ដ្ឋ ានា  េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ ំ ស្មាទ្ យាម្   មញុ រំពះ
ករុណា សូមសាទាននូវសិកាខ បទ  េឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាកសហតុជាទីតាងំននសសចកត ី
របាទ  េឺផឹកនូវទឹករសវងឹ េឺសុរានិងសមរយ័ ។ 
  វ្ ជកាល្េភាជ្នា  េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ ំ ស្មាទ្ យាម្  មញុ រំពះករុណា សូមសា 
ទាននូវសិកាខ បទ  េឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិាបរសិភាេនូវសភាជនាហារកនុងកាលមុស ។ 
 ន្ច្ចគ្ ត្វាទ្ ត្វ្ ជស្ ក្ទ្ស្សនា  េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ ំ ស្មាទ្ យាម្  មញុ រំពះ
ករុណា សូមសាទាននូវសិកាខ បទ  េឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិារានិំងសរចៀងនិងរបេំ
និងសមើលនូវខ្លបង ខ្ដលជាសរតូវដល់កុសលធម៌ ។ 

មាោគ្ន្ធវ្ ជេល្ប្ន្ោរែម្ែឌ ន្វ្ ជភ្ ស្ន្ដ្ឋ ានា េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ំ 

ស្មាទ្ យាម្  មញុ រំពះករុណា សូមសាទាននូវសិកាខ បទ  េឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិា 
រទរទង់និងរបដាប់និងតាក់ខ្តងសែិតសាែ ងរាងកាយ សដាយផ្លា ករមងនិងសរេឿងរកអូប និង 
សរេឿងលាបសផសងៗ ។ 

 ឧចាច ាស្យ្ន្ម្ោស្យ្នា  េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ ំ ស្មាទ្ យាម្  មញុ រំពះករុណា 
សូមសាទាននូវសិកាខ បទ     េឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាកទីសសនាសនៈដ៏មពស់ហួសរបាណ 
និងទីសសនាសនៈដ៏របសសើរ  ។ 

ជាត្រូប្រជ្ត្ប្បដ្ គ្គហ្ណា េវ្រម្ែ ស្ កាខ ាប្ទ្ ំស្មាទ្ យាម្   មញុ រំពះករុណា  
សូមសាទាននូវសិកាខ បទ េឺសចតនាជាសហតុសវៀរចាកកិរយិាទទួលយកនូវាសនិងរបាក់ 
សដាយមលួនឯង ឬសរបើអនកដនទឲយទទួលកាន់យក សហើយសរតកអរចសំពាះាសនិងរបាក់សនាះ ។ 

កេើយកោ កោលដូកចនះថាៈ 
ឥមាន្    ទ្ស្   ស្ កាខ ាប្ទ្ន្    ស្មាទ្ យាម្    “មញុ រំពះករុណា សូមសាទាន 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [178 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

នូវសិកាខ បទទាងំ  ១០ សនះ ” ។  សាមកណររតូវទទួលត្មម ៣ ដង (កេើយរកាបចុះមតង) 
ករកា ឈរក ើងរបណមយអ្ញ្ជ លីកោលថាៈ 

វ្នាទ ាម្   ភ្េន្ត  ។ល្។ ស្ធ្   ស្ធ្  អន្ េមាទ្ម្  ។ 

(ក ច តីដរបដូចមុន)  កេើយរកាបថាវ យបងគំ  ៣ ដង។  
ចប់បពវជាជ វធីិដតបុ៉កណោះ   

ឧបជាយគេ ណវិធ ី
 វ្ ជធ្ ៃន្ការកាន្់យ្ក្ន្ វ្រ្ព្ះឧប្ជ្ាយ្ ៍ 

          វធីិទនបពវជាជ កប េៈដដលបានទទួលនូវរពះទរត រណរមន៍រតឹមរតូវត្មមពុទាធ នុញ្ញដ ត បាន 
ក ើងបពវជាជ  កពញបរបូិណ៌ជាសាមកណររចួកេើយ រតូវឱយកាន់យ នូវរពះឧបជាយ៍(រឺ ូម 
និ េ័យ ) ។ 
 ឯ ិចចដដលនឹងកាន់យ នូវរពះឧបជាយ៍កនាះ រឺរតូវឱយសាមកណរកាន់យ នូវកររឿង 
 កាេ រៈមានកទៀនធូបជាកដើម ចូលកៅកាន់ មាន  ់រពះឧបជាយ៍ កេើយរបករននូវកររឿង 
 កាេ រៈកនាះកៅកោ  រចួកធវើអ្ភិវាទន មមថាវ យបងគំកោយកគ្នរព កេើយករកា ឈរក ើង 
របណមយអ្ញ្ជ លីកោលដូកចនះថាៈ 
 ឧកាស្ វ្នាទ ាម្  ភ្េន្ត ។ល្។ ស្ធ្  ស្ធ្  អន្ េមាទ្ម្ ។ (សសចកតីខ្របដូចមុន) 
 កេើយកោលដូកចនះថាៈ 
 ឧកាស្ ការុញ្ញំ  ក្តាវ ា ន្ ស្សយ្ំ េទ្ថ្  េម្  ភ្េន្ត      “សូមទានសគារព បពិរត 
សលាកាច ស់ដ៏ចសរមើន សូមសលាកាច ស់សមតាត សរបាស សធវើនូវសសចកតីករុណាឱយនូវនិសសយ័ 
េឺទីសៅអារស័យដល់មញុ រំពះករុណា” ។ 

កេើយអ្ងគុយរចកហាងផគងអ្ញ្ជ លីក ើងកោលដូកចនះថាៈ 
អហំ្ ភ្េន្ត  ន្ ស្សយ្ំ  យាចាម្   “បពិរតសលាកាច ស់ដ៏ចសរមើនមញុ រំពះករុណា  សូមនូវ 
និសសយ័ ” ,    
ទ្ ត្ យ្ម្ប   អហំ្  ភ្េន្ត ន្ ស្សយ្ំ  យាចាម្  “បពិរតសលាកាច ស់ដ៏ចសរមើន  មញុ រំពះករុណា 
សូមនូវនិសសយ័ជាេរមប់ពីរដងផង”, 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [179 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ត្ត្ យ្ម្ប   អហំ្  ភ្េន្ត ន្ ស្សយ្ំ  យាចាម្  “បពិរតសលាកាច ស់ដ៏ចសរមើន  មញុ រំពះករុណា 
សូមនូវនិសសយ័ជាេរមប់បីដងផង”  ។ 

 រកាបចុះមតង  រចួអ្ងគុយរចកហាងក ើងវញិកោលដូកចនះ៣ដងតកៅកទៀតថាៈ 
 ឧប្ជ្ាេយា េម្ ភ្េន្ត េោហ្   “បពិរតសលាកាច ស់ដ៏ចសរមើនសូមសលាកាច ស់ 
ជារពះឧបជាយ៍ននមញុ រំពះករុណា ” ។ 
  កេើយរពះឧបជាយ៍កោ កោលតបដូកចនះថាៈ 
 ស្ធ្  “អនករបរពឹតតសនះ ជាការសសរមចរបសយាជន៍លែកនុងរពះពុទធសាសនាសហើយ ” 

(ឬសលាកថា) ល្ហ្  “អនករបរពឹតតសនះ ជាកិចចរសាលេឺថាជាការចិញ្ចឹ មជីវតិងាយកនុងរពះ 
ពុទធសាសនាសហើយ” (ឬសលាកថា) ឱបាយ្ ក្ំ  “អនករបរពឹតតសនះរបកបសដាយឧបាយជាទី
រលាស់នូវមលួនសចញចាកសសំារទុកខសហើយ” (ឬសលាថា)  ប្ដ្ រូប្ំ  “អនកសូមនូវរពះឧបជាយ៍ 
សនះ ជាកិចចដ៏សមេួរដល់សសចកតីសកាតខ្រកងតាមបសវណីធម៌សហើយ” (ឬសលាកថា)  បាស្ទ្ - 

េក្ន្ ស្ម្ាេទ្ហ្   “អនកចូរញុាងំរបជុ ំ៣ ននសិកាខ  ានអធិសីលសិកាខ ជាសដើមឱយសសរមច 
 លែសដាយសសចកតីរជះថាល ចុះ ” ។ 

  នុងបទទំាង ៥ កនះ រពះឧបជាយ៍នឹងកោលតបកោយបទណាមួយ ៏បាន ដតរតូវ 
កោលឱយររប់ ៣ ដង  ។ រតងបទទី ១ សាមកណររតូវទទួលថាៈ 
 ឧកាស្ ស្ម្បដ្ ចាឆ ាម្   “សូមទានសគារព មញុ រំពះករុណា សូមទទួលរពមតាមសដាយ 
សគារព” ។ រតង់បទពីរដងបនាទ ប់រតូវថាដតរតឹម ស្ម្បដ្ ចាឆ ាម្   ។ កេើយសាមកណររតូវ
កោលដូកចនះ  ៣ ដងតកៅកទៀតថាៈ 
 អជ្ជត្េគ្គទ្ន្  េថ្េោ ម្យ្ ហំ  ភាេោ , អហំ្ប្  េថ្រស្ស  ភាេោ “តាងំពីនថងសនះ ជា 
សដើមសៅ រពះសថរៈជាភារៈននមញុ រំពះករុណា  េឺភារៈកនុងកិចចខ្ដលមញុ រំពះករុណាេបបសីធវើវតតរបតិ 
បតតិសកាតខ្រកងជានិចច, ចខំ្ណកខាងមញុ រំពះករុណាក៏ជាភារៈននរពះសថរៈ េឺភារៈកនុងកិចចខ្ដល 
សលាកាច ស់េបបរីមលកឹដាស់សតឿនសរបៀនរបសៅមញុ រំពះករុណាជានិចច”។ រចួថាវ យបងគំចុះ ៣ដង ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [180 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ចប់ឧបជាយរគេណវធីិដតបុ៉កណោះ   
   ឧបសមបោវធិ ី

 វ្ ជធ្ ឱយឧប្ស្ម្បទ្ 
(បពវជាជ វធីិនិងឧប មបទាវធីិ ដ ស្ ង់កចញពីក ៀវកៅបពវជាជ ខ្នធ  កងេប) 

 សាមកណរដដល មលឹងយ នូវឧប មបទាកនាះ រឺរតូវសាព យបារតករកា ឈរក ើង, 
កេើយចូលម ដល់ ណាត លការ  ងឃ  ថិតរតង់ទីចំកោះមុខ្រពះឧបជាយ៍ កទើបរពះឧប មប 
ទាចារយ  រឺររូ ូរតផ្ទល  ់ប តិនាមដដលមិន មរួរត្មមភាសាបាលី  កេើយ នមតឱយកឈាម ះជា  
តំខ្ណិ នាម វញិថា៖ 
 ត្វ ំ នាេ្  នាម្  “អនកសឈាម ះនាេ ”  ។ 
 ឧប មបទាកប េៈរតូវទទួលថាៈ  
 ឧកាស្ អាម្  ភ្េន្ត   “ សូមទានសគារព ករុណាសលាកាច ស់ ” ។ 
 កេើយរពះឧប មបទាចារយ  នមតនាមរពះឧបជាយ៍ជា តំខ្ណិ នាម ថាៈ 
 ត្ យ្ ហំ  ឧប្ជ្ាេយា អាយ្ស្ម ា ត្ ស្សេត្ថេោ  នាម្ រពះឧបជាយ៍របស់អនកសឈាម ះ
តិសសសតថរដ៏ានអាយុ ”  ។ 
 ឧប មបទាកប េៈរតូវទទួលថាៈ 
 ឧកាស្ អាម្ ភ្េន្ត  (ខ្របដូចមុន) ។ 
  ិចចដដល នមតកឈាម ះ  “នារ, តិ េ ” ដដលកៅថា  តំខ្ណិ នាមកនះ  ឧប មបទាចារយ 
រតូវបកញ្ច ញវចីកភទឱយរពះឧបជាយ៍ និងការ  ងឃឮចា ់របា ដ  កេើយរបបអី្ធិបាយអំ្ពី 
កឈាម ះទំាង ២ រឺនារនាម និង តិ េនាម  ពនយល់ឱយឧប មបទាកប េៈចូលចិតត  កោយក ច តី 
លអិតរជាលករៅ ត្មមបាលីនិងអ្ដឋ ថា  ដីកា កេើយឧប មបទាចារយ ូរតនមសាេ រ  ៣ ដងថាៈ 

ន្េមា  ត្ស្ស ភ្គ្វ្េតា អរហ្េតា  ស្មាម ាស្ម្ពទុ្ធស្ស ។ 

រចួកេើយ ូរតដូកចនះថាៈ 
 ប្ឋ្ម្ ំឧប្ជ្ឈ ំ  ្ោេប្ត្េពាវ ា, ឧប្ជ្ឈ ំ្ោេប្តាវ ា ប្ត្តច្ វ្រំ   អាច្ ក្ខ  ត្ព្វ ំ   

(ខ្របថា)  អាចារយេបបឱីយឧបសមបទាសបកខៈ េឺសាមសណរអនកសមលឹងយកនូវឧបសមបទា ទទួល 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [181 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

កាន់យកនូវរពះឧបជាយ៍  ជាមុន, លុះឱយទទួលកាន់យក នូវរពះឧបជាយ៍សរសចសហើយ 
េបបរីបាប់នូវបារតនិងចីវរថាៈ 
 អយ្េន្ត  ប្េតាត ា  “សនះបារតរបស់អនក” ។ ឧបសមបទាសបកខៈរតូវទទួលថា  អាម្  ភ្េន្ត  

“ករុណាសលាកាច ស់ ”។ អយ្ ំស្ង្ោដ្  “សនះសងាដីរបស់អនក ” ។  ទទួលថាៈ  អាម្  ភ្េន្ត  

“ករុណាសលាកាច ស់ ” ។ អយ្ំ ឧត្តោស្េង្គ ា  “សនះចីពររបស់អនក ” ។ ទទួលថាៈអាម្  ភ្េន្ត   

“ករុណាសលាកាច ស់ ” ។អយ្ំ  អន្តរវាស្េកា “សនះសបង់របស់អនក”។ ទទួលថាៈ អាម្ 

ភ្េន្ត “ករុណាសលាកាច ស់”។ គ្ច្ឆ អម្ ម្ ហ   ឱកាេស្  ត្ ដ្ឋ ាហ្  “ អនកចូរសចញសៅឈរកនុងទី 
ឱកាសឯសណាះសៅ ” ។  ឧបសមបទាសបកខៈ  រតូវថយសចញសៅ ឱយផុតហតថបាសការកសងឃ 
សហើយឈររបណមយអញ្ជលី, សទើបឧបសមបទាចារយសូរត របកាសសងឃថាៈ 
 ស្ ណាត្  េម្ ភ្េន្ត ស្េង្ោ នាេ្ អាយ្ស្មេតា ត្ ស្សស្ស  

ឧប្ស្ម្បទ្េប្េកាខ ា  យ្ទ្   ស្ង្ឃស្ស  ប្ត្តក្ល្ល ំ អហំ្ នាគ្ំ  អន្ ស្េស្យ្យ ំ  

បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន សូមរពះសងឃសាត ប់មញុ  ំ  ដបតិសាមសណរសឈាម ះនាេ  (ជាសទធិ
វហិារកិ) ននរពះសថរៈសឈាម ះតិសសៈដ៏ានអាយុ  ជាអនករបាថាន យកនូវឧបសមបទា, សបើ 
ឧបសមបទាកមមសនះ ជាបតតកលលៈ  េឺានកាលដ៏សមេួរដល់ការកសងឃសហើយ មញុេំបបសីរបៀន 
របសៅនូវសាមសណរសឈាម ះនាេ (ឱយដឹងជាមុន)។ 
 លុះ ូរតរបកា  ងឃកស្ ចកេើយ  កទើបកោ កចញកៅឈរចំកោះមុខ្ជិតគ្នន នឹងនារ 
កេើយ ,  កោ  ូរតករបៀនរបកៅថាៈ 
 ស្ ែស្  នាគ្ អយ្េន្ត  ស្ច្ចកាេោ ភ្ ត្កាេោ “ខ្នអនកនាេ អនកចូរសាត ប់  
កាលសនះ ជាកាលពិត  ជាកាលេួរដល់អនកសហើយ ” យ្ ំ  ជាត្ ំ  ត្ំ ស្ង្ឃម្េជ្ឈ  ប្ ច្ឆេន្ត     

“របស់ឯណា ខ្ដលសកើតានសហើយ  កាលសបើសយើងសួរចសំពាះរតង់របស់សនាះ  កនុងកណាត ល 
ការកសងឃ” ស្ន្តំ  អត្ត ត្  វ្ត្តព្វ ំ  អស្ន្តំ  ន្ត្ថ ត្   វ្ត្តព្វ ំ  “របស់ខ្ដលាន  អនកេបបរីបាប់ថា 
ាន របស់ខ្ដលមិនាន អនកេបបរីបាប់ថាមិនាន ”  មា  េខា   វ្ ជតាថ ាស្  មា េខា  ម្ង្ ក ុ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [182 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

អេោស្   “អនកកុអឹំមសអៀនសឡើយ, កុសំអៀនខាម សសឡើយ ” ឯវ្ន្តំ  ប្ ច្ឆ ស្សន្ត  ស្ន្ត  េត្ 

ឯវ្រូបា  អាពាោ  “សយើងនឹងសួរអនកដូសចនះថា ” : 
 អាពាធទាងំឡាយានសភាពយ៉ាងសនះ អនកានខ្ដលឬ ក្ ដ្ឋំ “សរាេឃលង់ ” ។ 
ទទួលថាៈ ន្ត្ថ   ភ្េន្ត “ មិនានសទសលាកាច ស់ ”។ គ្េណាឌ ា  “ពកឬបូស ” ។  ទទួលថាៈ 
ន្ត្ថ   ភ្េន្ត “មិនានសទសលាកាច ស់ ” ។ ក្ ោេស្  “សរាេខ្រសង ”។ ទទួលថាៈ ន្ត្ថ   ភ្េន្ត  

“មិនានសទសលាកាច ស់ ” ។  េស្េស្   “សរាេហឺត ” ។ ទទួលថាៈ ន្ត្ថ   ភ្េន្ត  

“មិនានសទសលាកាច ស់ ” ។  អប្មាេោ  “សរាេឆាួតរជូក” ។ ទទួលថាៈ ន្ត្ថ   ភ្េន្ត 

“មិនានសទសលាកាច ស់ ” ។ ម្ន្ េស្ាស្   “អនកជាមនុសសឬ ” ។  ទទួលថាៈ អាម្  ភ្េន្ត  

“ករុណាសលាកាច ស់ ”។ប្ រ ជេស្ស្   “អនកជារបុសឬ ” ។ ទទួលថាៈ អាម្ ភ្េន្ត  “ករុណា 
សលាកាច ស់ ” ។  ភ្ ជ្ េស្ាស្   “អនកជាអនកជាសទឬ ”  ។  ទទួលថាៈ អាម្ ភ្េន្ត  “ ករុណា 
សលាកាច ស់ ” ។ អន្េណាស្  “អនកមិនចពំាក់បណុំលសេសទឬ ”។ ទទួលថាៈ អាម្ ភ្េន្ត 

“ករុណាសលាកាច ស់ ” ។ ន្ស្  ោជាភ្េដ្  “អនកមិនខ្មនជាមញុរំាជការសទឬ ”  ។ ទទួលថាៈ 
អាម្ ភ្េន្ត   “ករុណាសលាកាច ស់ ”  ។  អន្ ញ្ញ ាេតាស្  មាតាប្ ត្ ហ្   “អនកេឺាតាបិតា 
បានអនុញ្ញដ តសហើយឬ ”។ទទួលថា អាម្  ភ្េន្ត  “ករុណាសលាកាច ស់ ” ។  ប្រ ជប្ ែណវ្សី្ត្ - 

វ្េស្ាស្  “អនកានអាយុរេប់២០ពន សំហើយឬ ”  ។ ទទួលថាៈ អាម្ ភ្េន្ត  “ករុណាសលាក 
ាច ស់ ” ។ ប្រ ជប្ ែណេន្ត  ប្ត្តច្ វ្រ ំ“បារតនិងចីវររបស់អនករេប់រគាន់សហើយឬ ” ។ ទទួលថាៈ 
អាម្  ភ្េន្ត  “ករុណាសលាកាច ស់ ” ។   ក្ នាន ាេមាស្   “អនកសឈាម ះអវី ” ។ ទទួលថាៈ អហំ្ 

ភ្េន្ត នាេ្  នាម្   “បពិរតសលាកាច ស់ដ៏ចសរមើនមញុ រំពះករុណាសឈាម ះនាេ ”  ។ េកា 

នាេមា េត្ ឧប្ជ្ាេយា  “រពះឧបជាយ៍របស់អនកសឈាម ះអវី ” ។  ទទួលថាៈ ឧប្ជ្ាេយា  

េម្  ភ្េន្ត  អាយ្ស្ម ា  ត្ ស្សេត្ថេោ  នាម្    “បពិរតសលាកាច ស់ដ៏ចសរមើន រពះឧបជាយ៍ 
 របស់មញុ រំពះករុណាសឈាម ះតិសសសតថរដ៏ានអាយុ ”។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [183 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

     លុះ ូរតករបៀនរបកៅនាររចួកេើយកទើបរពះឧប មបទាចារយ រតលប់ចូលម  នុង ណាត ល 
ការ  ងឃវញិ កេើយ ូរតរបកា  ងឃ និងកៅនារឱយចូលម ថាៈ 
 ស្ ណាត្   េម្  ភ្េន្ត  ស្េង្ោ , នាេ្ អាយ្ស្មេតា  ត្ ស្សស្ស ឧប្ស្ម្បទ្- 

េប្េកាខ ា , អន្ ស្ េដ្ឋ ា េស្ ម្យា , យ្ទ្  ស្ង្ឃស្ស ប្ត្តក្ល្លំ ,  នាេ្  អាគ្េច្ឆយ្យ , 

អាគ្ចាឆ ាហ្ ត្  វ្ត្តេពាវ ា ,  អាគ្ចាឆ ាហ្  “បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន  រពះសងឃចូរសាត ប់មញុ  ំ , 
ដបតិសាមសណរសឈាម ះនាេ (ជាសទធិវហិារកិ)  ននរពះសថរៈសឈាម ះតិសសៈដ៏ានអាយុ ជាអនក 
សមលឹងយកនូវឧបសមបទា, សាមសណរសឈាម ះនាេសនាះ មញុ រំពះករុណាបានសរបៀនរបសៅ 
សហើយ, សបើ (ឧបសមបទាកមមសនះ) ជាបតតកលលៈ ានកាលដ៏សមេួរដល់ការកសងឃសហើយ,
សាមសណរសឈាម ះនាេ េបបចូីលមក, សាមសណរសឈាម ះនាេសនាះ មញុ រំពះករុណាេបបសីពាល  
ថាឱយចូរមក, អនកចូរមកចុះ”។ សាមកណរកឈាម ះនាររតូវកដើរចូលម អ្ងគុយ នុង ណាត ល 
ការ  ងឃ រតង់ទីចំកោះមុខ្រពះឧបជាយ៍ កធវើអ្ភិវាទន មមថាវ យបងគំរពះឧបជាយ៍ ឧប មប- 
ទាចារយ និងការ  ងឃ រចួកេើយរតូវអ្ងគុយរចកហាងរបណមយអ្ញ្ជ លី  ូមឧប មបទាចំកោះ 
នឹងការ  ងឃកោយបកញ្ច ញវចីកភទថាៈ 
 ស្ង្ឃម្ភេន្ត ឧប្ស្ម្បទ្ំ យាចាម្  , ឧល្លមុ្បត្  ម្ ំ ភ្េន្ត ស្េង្ោ  អន្ ក្ម្ប ំ 

ឧបាទ្យ្  “បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណា សូមនូវឧបសមបទានឹងរពះសងឃ, 
បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន សូមរពះសងឃអារស័យនូវសសចកតីអនុសរគាះ សលើកនូវមញុ រំពះករុណា 
សឡើង ឱយផុតចាកសភទជាសាមសណរ សហើយតមាល់សៅកនុងសភទជាភិកខុភាវៈ ”។ 

 ទ្ ត្ យ្ម្ប   ភ្េន្ត  ស្ង្ឃ ំឧប្ស្ម្បទ្ ំយាចាម្  ,  ឧល្លមុ្បត្  ម្ំ ភ្េន្ត ស្េង្ោ 

អន្ ក្ម្ប ំឧបាទ្យ្ “បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណា សូមនូវឧបសមបទានឹងរពះ 
សងឃ ជាេរមប់២ដងផង, បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន សូមរពះសងឃ ។ល។ ជាភិកខុភាវៈ ” ។ 
 ត្ត្ យ្ម្ប   ភ្េន្ត  ស្ង្ឃ ំឧប្ស្ម្បទ្ ំយាចាម្  , ឧល្លមុ្បត្  ម្ ំភ្េន្ត ស្េង្ោ 

អន្ ក្ម្ប ំឧបាទ្យ្ “បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន មញុ រំពះករុណា សូមនូវឧបសមបទានឹងរពះ 
 សងឃ  ជាេរមប់ ៣ ដងផង, បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន សូមរពះសងឃ ។ល។ ជាភិកខុភាវៈ ” ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [184 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 កាលកបើ ឧប មបទាកប េៈ ូមឧប មបទានឹងរពះ ងឃកស្ ចកេើយ  ការ  ងឃរតូវ 
អ្ងគុយព័ទធចូលឱយជាប់េតថបា គ្នន  កេើយកទើបឧប មបទាចារយកោ  ូរត ួរអ្នតរាយិ ធម៌ 
 នុង ណាត លការ  ងឃដូកចនះថាៈ 
 ស្ ណាត្  េម្ ភ្េន្ត  ស្េង្ោ , អយ្ ំ នាេ្ អាយ្ស្មេតា ត្ ស្សស្ស 

ឧប្ស្ម្បទ្េប្េកាខ ា , យ្ទ្   ស្ង្ឃស្ស ប្ត្តក្ល្លំ , អហំ្  នាគ្ ំ អន្តោយ្ េក្  ធ្េម្ម  

ប្ េច្ឆយ្យំ  “បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន សូមរពះសងឃសាត ប់មញុ  ំ, ដបតិសាមសណរសឈាម ះនាេសនះ 
(ជាសទធិវហិារកិ) ននរពះសថរៈសឈាម ះតិសសៈដ៏ានអាយុ ជាអនកសមលឹងយកនូវឧបសមបទា,  សបើ  
(ឧបសមបទាកមមសនះ) ជាបតតកលលៈ េឺានកាលដ៏សមេួរដល់រពះសងឃសហើយ, មញុ រំពះករុណា 
េបបសួីរនូវអនតរាយិកធម៌ទាងំឡាយ  ចសំពាះសាមសណរសឈាម ះនាេសនះ ” ។ 
 កេើយ ូរតដូកចនះតកៅកទៀតថាៈ 
 ស្ ែស្   នាគ្ , អយ្េន្ត ស្ច្ចកាេោ ភ្ ត្កាេោ (សសចកតីខ្របដូចមុន)  យ្ ំ

ជាត្ ំ ត្ ំ ប្ ចាឆ ាម្   “របស់ឯណាខ្ដលសកើតានសហើយ សយើងសួរចសំពាះរតង់របស់សនាះ ”  
ស្ន្តំ  អត្ថ ត្   វ្ត្តព្វ  ំ , អស្ន្ត ំ  ន្ត្ថ ត្   វ្ត្តព្វ  ំ  (សសចកតីខ្របដូចមុន) ,  ស្ន្ត  េត្  ឯវ្រូបា  

អាពាោ “ អាពាធទាងំឡាយានសភាពយ៉ាងសនះ អនកានខ្ដរឬក្ ដ្ឋំ “សរាេឃលង់ ”។  ន្ត្ថ   

ភ្េន្ត  “មិនានសទសលាកាច ស់ ” ។ល។  ឧប្ជ្ាេយា  េម្ ភ្េន្ត អាយ្ស្ម ា ត្ ស្សេត្ថេោ 

 នាម្  (សសចកតីខ្របដូចមុន)   ។ 
 លុះ ូរត ួរអ្នតរាយិ ធម៌ នុង ណាត លការ  ងឃកស្ ចកេើយ កទើបកោ  ូរតញតតិ 
ចតុតថ មមវាចាតកៅកទៀតថាៈ 
 ស្ ណាត្   េម្  ភ្េន្ត  ស្េង្ោ ,  អយ្ ំ  នាេ្  អាយ្ស្មេតា  ត្ ស្សស្ស 

ឧប្ស្ម្បទ្េប្េកាខ ា  ប្រ ជស្ េទ្ធ ា អន្តោយ្ េក្ហ្   ធ្េម្មហ្  , ប្រ ជប្ ែណស្ស  ប្ត្តច្ វ្រំ , 

នាេ្  ស្ង្ឃ ំ  ឧប្ស្ម្បទ្ ំយាច្ត្   អាយ្ស្មតា ត្ េស្សន្  ឧប្ជ្ាេយ្ន្ ,  យ្ទ្  

ស្ង្ឃស្ស ប្ត្តក្ល្ល ំ , ស្េង្ោ  នាគ្ំ ឧប្ស្ម្ាេទ្យ្យ អាយ្ស្មតា ត្ េស្សន្ 

ឧប្ជ្ាេយ្ន្ , ឯស្  េត្ត  ។ (ខ្របថា) បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន សូមរពះសងឃសាត ប់មញុ  ំ,



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [185 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ដបតិសាមសណរសឈាម ះនាេសនះ (ជាសទធិវហិារកិ)ននរពះសថរៈសឈាម ះតិសសៈដ៏ានអាយុ ជាអនក 
សមលឹងយកនូវឧបសមបទា បរសុិទធផុតចាកអនតរាយិកធម៌ទាងំឡាយសហើយ,  បារតនិងចីវរ 
របស់(សាមសណរសឈាម ះនាេ)  ានរេប់រគាន់សហើយ,  សាមសណរសឈាម ះនាេ ានរពះសថរៈ 
សឈាម ះតិសសៈដ៏ានអាយុ ជារពះឧបជាយ៍ មកសូមនូវឧបសមបទានឹងរពះសងឃ,សបើ (ឧបស- 
មបទាកមមសនះ)ជាបតតកលលៈ េឺានកាលដ៏សមេួរដល់រពះសងឃសហើយ, រពះសងឃេបបញុីាងំ 
សាមសណរសឈាម ះនាេ ានសថរៈសឈាម ះតិសសៈដ៏ានអាយុ ជារពះឧបជាយ៍  ឱយបាននូវ
ឧបសមបទា, វាចាសនះ ជាវាចាសរាប់ញុាងំសងឃឱយដឹង ។ 
 ស្ ណាត្   េម្  ភ្េន្ត  ស្េង្ោ , អយ្ ំ នាេ្  អាយ្ស្មេតា ត្ ស្សស្ស  

ឧប្ស្ម្បទ្េប្េកាខ ា  ប្រ ជស្ េទ្ធ ា  អន្តោយ្ េក្ហ្  ធ្េម្មហ្  , ប្រ ជប្ ែណស្ស  ប្ត្តច្ វ្រ ំ 

នាេ្  ស្ង្ឃ ំឧប្ស្ម្បទ្ ំ  យាច្ត្  អាយ្ស្មតា  ត្ េស្សន្ ឧប្ជ្ាេយ្ន្ , ស្េង្ោ  

នាគ្ ំឧប្ស្ម្ាេទ្ត្  អាយ្ស្មតា  ត្ េស្សន្ ឧប្ជ្ាេយ្ន្ ,យ្ស្ាយ្ស្មេតា  ខ្ម្ត្  

នាគ្ស្ស ឧប្ស្ម្បទ្ អាយ្ស្មតា  ត្ េស្សន្  ឧប្ជ្ាេយ្ន្,  េស្  ត្ ែហស្ស, 

យ្ស្ស ន្ក្ខម្ត្  , េស្  ភាេស្យ្យ ,  ទ្ ត្ យ្ម្ប   ឯត្ម្ត្ថំ វ្ទ្ម្  ។ (ខ្របថា) 
បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន សូមរពះសងឃសាត ប់មញុ ,ំ ដបតិសាមសណរសឈាម ះនាេសនះ (ជាសទធិ 
វហិារកិ) ននរពះសថរៈសឈាម ះតិសសៈដ៏ានអាយុ ជាអនកសមលឹងយកនូវឧបសមបទា បរសុិទធផុត 
ចាកអនតរាយិកធម៌ទាងំឡាយសហើយ , បារតនិងចីវររបស់(សាមសណរសឈាម ះនាេសនះ) ាន 
រេប់រគាន់សហើយ, សាមសណរសឈាម ះនាេ ានរពះសថរៈសឈាម ះតិសសៈដ៏ានអាយុជារពះ
ឧបជាយ៍ មកសូមនូវឧបសមបទានឹងរពះសងឃ, រពះសងឃក៏បានញុាងំសាមសណរសឈាម ះ 
នាេ ានរពះសថរៈសឈាម ះតិសសៈដ៏ានអាយុ ជារពះឧបជាយ៍ ឱយបាននូវឧបសមបទា, 
ការខ្ដលឱយនូវឧបសមបទា ដល់សាមសណរសឈាម ះនាេ ានរពះសថរៈសឈាម ះតិសសៈដ៏ាន 
អាយុ ជារពះឧបជាយ៍(សនះ) េួរដល់សលាកដ៏ានអាយុអងគណា, សលាកដ៏ានអាយុអងគសនាះ 
េបបសីសងៀម,   សបើមិនេួរដល់សលាកដ៏ានអាយុអងគណា,   សលាកដ៏ានអាយុអងគសនាះ  េបប ី
 សពាលសឡើង , មញុ រំពះករុណា សពាលនូវសសចកតីសនះ ជាេរមប់ ២ ដងផង ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [186 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ស្ ណាត្  េម្ ភ្េន្ត ស្េង្ោ , អយ្ំ នាេ្ អាយ្ស្មេតា ត្ ស្សស្ស 

ឧប្ស្ម្បទ្េប្េកាខ ា ប្រ ជស្ េទ្ធ ា អន្តោយ្ េក្ហ្  ធ្េម្មហ្  , ប្រ ជប្ ែណស្ស ប្ត្តច្ វ្រ ំ , 

នាេ្ ស្ង្ឃ ំ ឧប្ស្ម្បទ្ ំ យាច្ត្  អាយ្ស្មតា ត្ េស្សន្ ឧប្ជ្ាេយ្ន្ , ស្េង្ោ 

នាគ្ ំឧប្ស្ម្ាេទ្ត្  អាយ្ស្មតា ត្ េស្សន្ ឧប្ជ្ាេយ្ន្ , យ្ស្ាយ្ស្មេតា ខ្ម្ត្  

នាគ្ស្ស ឧប្ស្ម្បទ្ អាយ្ស្មតា ត្ េស្សន្ ឧប្ជ្ាេយ្ន្ េស្ ត្ ែហស្ស , យ្ស្ស 

ន្ក្ខម្ត្  , េស្ ភាេស្យ្យ , ត្ត្ យ្ម្ប  ឯត្ម្ត្ថ ំវ្ទ្ម្  ។ (ខ្របថា) បពិរតរពះសងឃដ៏ 
ចសរមើន ។ ល ។ មញុ រំពះករុណា សពាលនូវសសចកតីសនះជាេរមប់ ៣ ដងផង ។ 
 ស្ ណាត្  េម្ ភ្េន្ត ស្េង្ោ , អយ្ំ នាេ្ អាយ្ស្មេតា ត្ ស្សស្ស 

ឧប្ស្ម្បទ្េប្េកាខ ា ប្រ ជស្ េទ្ធ ា អន្តោយ្ េក្ហ្  ធ្េម្មហ្  , ប្រ ជប្ ែណស្ស ប្ត្តច្ វ្រ ំ , 

នាេ្ ស្ង្ឃ ំ ឧប្ស្ម្បទ្ ំ យាច្ត្  អាយ្ស្មតា ត្ េស្សន្ ឧប្ជ្ាេយ្ន្ , ស្េង្ោ 

នាគ្ ំឧប្ស្ម្ាេទ្ត្  អាយ្ស្មតា ត្ េស្សន្ ឧប្ជ្ាេយ្ន្ , យ្ស្ាយ្ស្មេតា ខ្ម្ត្  

នាគ្ស្ស ឧប្ស្ម្បទ្ អាយ្ស្មតា ត្ េស្សន្ ឧប្ជ្ាេយ្ន្ , េស្ ត្ ែហស្ស , យ្ស្ស 

ន្ក្ខម្ត្  , េស្ ភាេស្យ្យ ។ (ខ្របថា) បពិរតរពះសងឃដ៏ចសរមើន ។ ល ។ សលាកដ៏ 
ានអាយុអងគសនាះ េបបសីពាលសឡើង ។ 

 ឧប្ស្ម្បេនាន ា ស្េង្ឃន្ នាេ្ អាយ្ស្មតា ត្ េស្សន្ ឧប្ជ្ាេយ្ន្  ខ្ម្ត្  

 ស្ង្ឃស្ស , ត្ស្ម ា ត្ ែហ   , ឯវ្េម្ត្ ំោរយាម្  ។ (ខ្របថា) សាមសណរសឈាម ះនាេ (សនះ) 
ានរពះសថរៈសឈាម ះតិសសៈដ៏ានអាយុជារពះឧបជាយ៍ េឺការកសងឃឱយបានឧបសមបទា 
សហើយ, (ការខ្ដលឱយនូវឧបសមបទាដល់សាមសណរសឈាម ះនាេសនះ) ជាការេួរដល់រពះសងឃ, 
សរពាះសហតុសនាះបានជារពះសងឃសសងៀម, មញុ រំពះករុណា សូមចាទុំកនូវសសចកតីសនះ សដាយ 
អាការៈសសងៀម ដូសចនះឯង ។ 

 លុះចប់ញតតិចតុតថ មមវាចាកស្ ច នុងខ្ណៈណា ឧប មបទាកប េៈកនាះ  ៏បាន ថិតកៅ 
 នុងភិ េុភាវៈ រឺកភទជាភិ េុ កពញបរបូិណ៌ នុងខ្ណៈកនាះ ត្មមពុទាធ នុញ្ញដ ត ។ 
 កាលកបើចប់ញតតិចតុតថ មមវាចាកស្ ចកេើយ វន័ិយធរ រឺរពះឧបជាយ៍ឬ មមវាចាចារយ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [187 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 របបីរបាប់រពមទំាងករបៀនរបកៅនវ ភិ េុរឺភិ េុថមី  នុងលំោប់បនាទ ប់អំ្ពីឧប មបទា មមកនាះ 
កោយវចីកភទថាៈ 
 តាវ្េទ្វ្ ឆាយា េម្ត្ពាវ ា , ឧត្ ប្បមាែំ អាច្ ក្ខ  ត្ព្វ ំ, ទ្ វ្ស្ភាេ្ អាច្ ក្ខ  - 

ត្េពាវ ា, ស្ង្គ ត្  អាច្ ក្ខ  ត្ពាវ ា, ច្តាត ាេោ ន្ ស្សយា អាច្ ក្ខ  ត្ពាវ ា, ច្តាត ារ ជ ច្ អក្រែ - 

យាន្  អាច្ ក្ខ  ត្ពាវ ាន្ “កិរយិារាប់នូវរសសាល (ននសររីៈននសតវសដាយបាទសជើងទាងំឡាយ), 
វន័ិយធរ េបបរីបាប់របាណននរដូវ, វន័ិយធរ េបបរីបាប់ចខំ្ណកនននថង, វន័ិយធរ េបបរីបាប់ 
សសចកតីសរបៀនរបសៅរួបរួមនូវកិចចទាងំ ៣យ៉ាង េឺរសសាលននសររីៈ១ របាណននរដូវ១ 
ចខំ្ណកនននថង១, វន័ិយធរ េបបរីបាប់និសសយ័ េឺបចច័យខ្ដលជាទីអារស័យរបស់សមណៈ 
៤យ៉ាង វន័ិយធរ េបបរីបាប់, ម៉ង៉សទៀត អករណីយកិចច េឺកិចចខ្ដលសមណៈមិនរតូវសធវើ ៤ 
យ៉ាង វន័ិយធរ េបបរីបាប់កនុងមណៈសនាះខ្ដរ”។ (ក ច តីពិសាត រ មាន នុងក ៀវកៅបពវជាជ ខ្នធ  កងេប) 

ចប់ឧប មបទាវធីិដតបុ៉កណោះ ។ 
ប្ច្ចេវ្ក្ខែៈ 

 កុលបុរត ខ្ដលបួសកនុងរពះពុទធសាសនា រតូវសិកាកនុងប្ច្ចេវ្ក្ខែៈ េឺលកខណៈ 
សរាប់ពិចារណានូវបចច័យខ្ដលមលួនរតូវអារស័យ ឱយសចះចាសំាទ ត់ទាងំបាលីនិងសសចកតីខ្រប 
ជាសរាយ,  ឯបចច័យខ្ដលបពវជិតរតូវអារស័យសនាះ ាន ៤ េឺ ច្ វ្រប្បច្ច័យ្ សពំត់ខ្ដល 
បពវជិតេួរសសលៀកដណត ប់សរបើរបាស់បាន ាននរតចីវរជាសដើម ១ , ប្ ែឌ បាត្ប្បច្ច័យ្ 

សភាជនាហារខ្ដលបពវជិតរតូវបរសិភាេបាន តាងំអពីំសវលាអរុណរះសឡើងដរាបដល់នថងរតង់ 
ានបាយ នំជាសដើម ១, េស្នាស្ន្ប្បច្ចយ័្ ទីសសនាសនៈខ្ដលបពវជិតរតូវអារស័យសរបើ 
របាស់បាន ានកុដិសាលាជាសដើម ១, គ្ ោន្ប្បច្ច័យ្ ថាន សំរាប់មនុសសានជងឺំខ្ដល 
បពវជិតរតូវបរសិភាេសរបើរបាស់បាន ានសបបជិាសដើម ១, ។ 
 កនុងបចច័យមួយ ៗ សនាះ សពាលសដាយប្ច្ចេវ្ក្ខែៈ េឺ លកខណៈសរាប់ពិចារណា 
 ានបួន ៗ េឺ  ោត្ ប្បច្ចេវ្ក្ខែៈ ១,  ប្ដ្ ក្ ល្ប្បច្ចេវ្ក្ខែៈ ១,  ត្ង្ខែ ក្ប្ប- 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [188 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ច្ចេវ្ក្ខែៈ ១, អត្ ត្ប្បច្ចេវ្ក្ខែៈ ១, ។ 

ោត្ ប្បច្ចេវ្ក្ខែៈ 

ធាតុបបចចសវកខណៈសនាះ េឺឱយពិចារណាកនុងកាលខ្ដលទទួលនូវបចច័យ៤ឱយសឃើញថាជាធាតុ ។ 
កាលខ្ដលទទួលនូវចីវរបបចច័យ ឱយពិចារណាដូសចនះថា 

យ្ោប្ច្ចយ្ ំ ប្វ្ត្តមាន្ំ  ោត្ ម្ត្តេម្េវ្ត្ំ 

យ្ទ្ ទ្ ំ ច្ វ្រំ  ត្ទ្ ប្ភ្ ញ្ជ េកា  ច្ ប្ គ្គេោ 

ោត្ ម្ត្តេកា ន្ ស្សេតាត ា ន្ ជ្ជ េវា ស្ េញ្ញ ា ។ 

 សពំត់ចីវរឯណាសនះ សពំត់ចីវរសនះ រគាន់ខ្តជាធាតុពិត របរពឹតតសៅតាមសមេួរដល់ 
បចច័យ ទុកជាបុេគល េឺអាតាម ខ្ដលជាអនកសរបើរបាស់សពំត់ចីវរសនាះកតី ក៏រគាន់ខ្តជាធាតុ មិន 
ខ្មនសតវ មិនខ្មនមលួនរបាណ ានសភាពសសាះសូនយទសទ ។ 

កាលខ្ដលទទួលនូវបិណឌ បាតបបចច័យ ឱយពិចារណាដូសចនះថា 
យ្ោប្ច្ចយ្ ំប្វ្ត្តមាន្ំ ោត្ ម្ត្តេម្េវ្ត្ ំយ្ទ្ ទ្ ំ

ប្ ែឌ បាេតា    ត្ទ្ ប្ភ្ ញ្ជ េកា   ច្   ប្ គ្គេោ    

ោត្ ម្ត្តេកា     ន្ ស្សេតាត ា  ន្ ជ្ជ េវា ស្ េញ្ញ ា ។ 

 ចងាា ន់បិណឌ បាតឯណាសនះ ចងាា ន់បិណឌ បាតសនះ រគាន់ខ្តជាធាតុពិត របរពឹតតសៅ 
តាមសមេួរដល់បចច័យ   ទុកជាបុេគល    េឺអាតាម ខ្ដលជាអនកបរសិភាេចងាា ន់បិណឌ បាតសនាះកតី 
ក៏រគាន់ខ្តជាធាតុ មិនខ្មនសតវ មិនខ្មនមលួនរបាណ ានសភាពសសាះសូនយទសទ ។ 

កាលខ្ដលទទួលនូវសសនាសនបបចច័យ ឱយពិចារណាដូសចនះថា 
យ្ោប្ច្ចយ្ ំប្វ្ត្តមាន្ំ ោត្ ម្ត្តេម្េវ្ត្ ំ យ្ទ្ ទ្ ំ

េស្នាស្ន្ ំ    ត្ទ្ ប្ភ្ ញ្ជ េកា     ច្     ប្ គ្គេោ  

ោត្ ម្ត្តេកា    ន្ ស្សេតាត ា    ន្ ជ្ជ េវា    ស្ េញ្ញ ា ។ 

 ទីសសនាសនៈឯណាសនះ ទីសសនាសនៈសនះ រគាន់ខ្តជាធាតុពិត របរពឹតតសៅតាមសម 
 េួរដល់បចច័យ ទុកជាបុេគល េឺអាតាម ខ្ដលជាអនកបរសិភាេសរបើរបាស់ទីសសនាសនៈសនាះកតី ក៏ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [189 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

រគាន់ខ្តជាធាតុ មិនខ្មនសតវ មិនខ្មនមលួនរបាណ ានសភាពសសាះសូនយទសទ ។ 
កាលខ្ដលទទួលនូវេិលានបបចច័យ ឱយពិចារណាដូសចនះថា 
យ្ោប្ច្ចយ្ ំ  ប្វ្ត្តមាន្ំ   ោត្ ម្ត្តេម្េវ្ត្ំ  យ្ទ្ ទ្ំ    

គ្ ោន្ប្បច្ចយ្េភ្ស្ជ្ជប្រ ជកាខ ាេោ ត្ទ្ ប្ភ្ ញ្ជ េកា ច្  

ប្ គ្គេោ ោត្ ម្ត្តេកា ន្ ស្សេតាត ា ន្ ជ្ ជេវា ស្ េញ្ញ ា ។ 

 សរេឿងបរកិាខ រជាទីរកានូវជីវតិ េឺថាន ជំាបចច័យដល់អនកជងឺំឯណាសនះ សរេឿងបរកិាខ រ 
ជាទីរកានូវជីវតិ េឺថាន ជំាបចច័យដល់អនកជងឺំសនះ រគាន់ខ្តជាធាតុពិត របរពឹតតសៅតាមសម 
េួរដល់បចច័យ   ទុកជាបុេគល េឺអាតាម ខ្ដលជាអនកបរសិភាេសរេឿងបរកិាខ រជាទីរកានូវជីវតិ េឺថាន  ំ
ជាបចច័យដល់អនកជងឺំសនាះកតី ក៏រគាន់ខ្តជាធាតុ មិនខ្មនសតវ មិនខ្មនមលួនរបាណ ាន 
សភាពសសាះសូនយទសទ ។ 

ប្ដ្ ក្ ល្ប្បច្ចេវ្ក្ខែៈ 

 បដិកូលបបចចសវកខណៈសនាះ េឺឱយពិចារណា កនុងមណៈខ្ដលរបារពធនឹងបរសិភាេនូវ 
បចច័យ ៤ ឱយសឃើញថាជារបស់បដិកូលេួរសមពើមរសអើម ។ 

កាលខ្ដលរបារពធនឹងសរបើរបាស់នូវចីវរបបចច័យ ឱយពិចារណាដូសចនះថា 
ស្ពាវ ាន្   ប្ន្ មាន្   ច្ វ្ោន្   អជ្ គ្ ច្ឆន្ យាន្   ឥម្ ំ

ប្ ត្ កាយ្ ំប្តាវ ា អត្ វ្ ជយ្ ជ្ គ្ ច្ឆន្ យាន្  ជាយ្ន្ត ។ 

 សពំត់ចីវរទាងំឡាយទាងំពួងសនះ  ជារបស់មិនេួរសមពើមរសអើមសឡើយ  លុះពាល់រតូវ 
ដល់កាយសែុយសនះកាលណាសហើយ ក៏សកើតជារបស់េួរសមពើមរសអើមនរកសពក ។ 

កាលខ្ដលរបារពធនឹងបរសិភាេសរបើរបាស់នូវប្ ែឌ បាត្ប្បច្ច័យ្ ឱយពិចារណាដូសចនះថា 
  ស្េពាវ ា ប្នាយ្ ំប្ ែឌ បាេតា អជ្ គ្ ច្ឆន្ េយា  ឥម្ ំ

  ប្ ត្ កាយ្ ំប្តាវ ា អត្ វ្ ជយ្ ជ្ គ្ ច្ឆន្ េយា ជាយ្ត្  ។ 

 ចងាា ន់បិណឌ បាតទាងំពួងសនះ ជារបស់មិនេួរសមពើមរសអើមសឡើយ លុះពាល់រតូវដល់កាយ 
សែុយសនះកាលណាសហើយ ក៏សកើតជារបស់េួរសមពើមរសអើមនរកសពក ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [190 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

កាលខ្ដលរបារពធនឹងបរសិភាេសរបើរបាស់នូវេស្នាស្ន្ប្បច្ច័យ្ ឱយពិចារណាដូសចនះថា 
ស្ពាវ ាន្    ប្ន្ មាន្    េស្នាស្នាន្    អជ្ គ្ ច្ឆន្ យាន្    

ឥម្ំ ប្ ត្ កាយ្ ំប្តាវ ា អត្ វ្ ជយ្ ជ្ គ្ ច្ឆន្ យាន្  ជាយ្ន្ត ។ 

 ទីសសនាសនៈទាងំឡាយទាងំពួងសនះ ជារបស់មិនេួរសមពើមរសអើមសឡើយ លុះពាល់រតូវ 
ដល់កាយសែុយសនះកាលណាសហើយ ក៏សកើតជារបស់េួរសមពើមរសអើមនរកសពក ។ 

កាលខ្ដលរបារពធនឹងបរសិភាេនូវគ្ ោន្ប្បច្ច័យ្ ឱយពិចារណាដូសចនះថា 
ស្េពាវ ា ប្នាយ្ ំ គ្ ោន្ប្បច្ចយ្េភ្ស្ជ្ជ- 

ប្រ ជកាខ ាេោ អជ្ គ្ ច្ឆន្ េយា ឥម្ ំប្ ត្ កាយ្ំ     

ប្តាវ ា  អត្ វ្ ជយ្  ជ្ គ្ ច្ឆន្ េយា   ជាយ្ត្  ។ 

 សរេឿងបរកិាខ រជាទីរកានូវជីវតិ េឺថាន ជំាបចច័យដល់អនកជងឺំទាងំពួងសនះ ជារបស់មិន 
េួរសមពើមរសអើមសឡើយ លុះពាល់រតូវដល់កាយសែុយសនះកាលណាសហើយ ក៏សកើតជារបស់េួរ 
សមពើមរសអើមនរកសពក ។ 

ត្ង្ខែ ក្ប្បច្ចេវ្ក្ខែៈ 

 តងខណិកបបចចសវកខណៈសនាះ េឺឱយពិចារណាកនុងមណៈខ្ដលបរសិភាេនូវបចច័យ ៤  
កាលខ្ដលសរបើរបាស់នូវច្ វ្រប្បច្ច័យ្ ឱយពិចារណាដូសចនះថា 
ប្ដ្ ស្ង្ខ ា  េយាន្ េស្   ច្ វ្រំ   ប្ដ្ េស្វាម្   យាវ្- 

េទ្វ្  ស្ ត្ស្ស  ប្ដ្ ឃាតាយ្  ឧែហស្ស  ប្ដ្ ឃា- 

តាយ្    ឌ្ំស្ម្ក្ស្វាតាត្ប្ស្ រសឹ្ប្ស្ម្ផស្ាន្ំ  

 ប្ដ្ ឃាតាយ្ យាវ្េទ្វ្ ហ្ រ ជេកាប្ ន្ប្បដ្ ចាឆ ាទ្ន្ត្ថំ។ 

 បពវជិតេបបពិីចារណា សដាយឧបាយថា អញអារស័យសសព េឺសរបើរបាស់នូវសពំត់ចីវរ 
កណំត់ទុក សដើមបនឹីងការពារនូវរតជាក់ សដើមបនឹីងការពារនូវកសតត  សដើមបនឹីងការពារ 
នូវសមផសស រសបាម មូស មយល់ កសតត នថង និងពស់តូច ពស់ធទំាងំឡាយ កណំត់ទុក សដើមបនឹីង 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [191 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

បិទបាងំនូវអវយវៈខ្ដលសធវើនូវសសចកតីខាម សសអៀនឱយកសរមើក ។ 
កាលខ្ដលបរសិភាេនូវប្ ែឌ បាត្ប្បច្ច័យ្ ឱយពិចារណាដូសចនះថា 

ប្ដ្ ស្ង្ខ ា េយាន្ េស្ ប្ ែឌ បាត្ ំប្ដ្ េស្វាម្  េន្វ្  

 ទ្វាយ្   ន្   ម្ទ្យ្ ន្ ម្ែឌ នាយ្  ន្   វ្ ជភ្ ស្- 

នាយ្  យាវ្េទ្វ្  ឥម្ស្ស  កាយ្ស្ស   ឋ្ ត្ យា 

  យាប្នាយ្  វ្ ជហឹ្ស្ ប្រត្ យា  រ្ព្ហ្ម ច្រ ជយាន្ គ្គ- 

ោយ្  ឥត្   ប្ ោែញ្ច    េវ្ទ្ន្ ំ   ប្ដ្ ហ្ង្ខ ាម្  

ន្វ្ញ្ច     េវ្ទ្ន្ ំ    ឧប្ាេទ្ស្ាម្     យារ្តា   ច្ 

  េម្ ភ្វ្ ជស្សត្  អន្វ្ជ្ជតា ច្ ផាស្ វ្ ជោេោ ចាត្  ។ 

 បពវជិតេបបពិីចារណាសដាយឧបាយថា អញអារស័យសសព េឺបរសិភាេចងាា ន់បិណឌ
បាត សដើមបនឹីងសលងដូចសកមងអនករសុកក៏សទ សដើមបនឹីងឱយសកើតបុរសិានះរសវងឹ ដូចអនករប-
ដាល់ក៏សទ សដើមបនឹីងរបដាប់តាក់ខ្តងរាងកាយ ដូចស្តសតីកនុងបុរក៏ីសទ សដើមបនឹីងសធវើឱយផូរផង់
សមបុរ ដូចអនកសលងរបាក៏ំសទ បរសិភាេកណំត់ទុក សដើមបនឹីងឱយតាងំសៅននកាយសនះ សដើមប ី
នឹងញុាងំជីវតិិស្តនទិយឱយរបរពឹតតសៅ សដើមបនឹីងបបំាត់បង់នូវសសចកតីលបំាក សដើមបនឹីងអនុសរគាះ
ដល់រពហមចរយិៈ អញនឹងកាច ត់បង់នូវសវទនាចាស់ េឺសសចកតីឃាល នខ្ដលានសហើយផង 
នឹងញុាងំសវទនាថមី េឺខ្ឆែតហួសរបាណ មិនឱយសកើតសឡើងបានផង កិរយិារបរពឹតតសៅនន 
ឥរយិាបថទាងំ ៤ កតី សសចកតីមិនានសទាស ានមិនរចអូសកាយ មិនរចអូសចិតតជាសដើមកតី 
កិរយិាសៅសបាយកនុងឥរយិាបថទាងំ ៤ កត ី នឹងានដល់អញ សដាយបានបរសិភាេនូវចងាា ន់ 
បិណឌ បាតសនះ។ 
 កាលខ្ដលបរសិភាេសរបើរបាស់នូវេស្នាស្ន្ប្បច្ច័យ្ ឱយពិចារណាដូសចនះថា 

ប្ដ្ ស្ង្ខ ា   េយាន្ េស្   េស្នាស្ន្ ំ  ប្ដ្ - 

េស្វាម្   យាវ្េទ្វ្  ស្ ត្ស្ស  ប្ដ្ ឃាតាយ្ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [192 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ឧែហស្ស ប្ដ្ ឃាតាយ្ ឌ្ំស្ម្ក្ស្វាតាត្ប្- 

ស្ រសឹ្ប្ស្ម្ផស្ាន្ំ  ប្ដ្ ឃាតាយ្  យាវ្េទ្វ្ 

ឧត្ ប្រ ជស្សយ្វ្ ជេនាទ្ន្ំ    ប្ដ្ ស្ោល ានាោម្ត្ថ ំ។ 

 បពវជិតេបបពិីចារណាសដាយឧបាយថា អញអារស័យសសព េឺបរសិភាេសរបើរបាស់នូវ
ទីសសនាសនៈ កណំត់ទុក សដើមបនឹីងការពារនូវរតជាក់ សដើមបនឹីងការពារនូវកសតត  សដើមប ី
នឹងការពារនូវសមផសស រសបាម មូស មយល់ កសតត នថង និងពស់តូច ពស់ធទំាងំឡាយ កណំត់ទុក 
សដើមបនឹីងបសនាទ បង់នូវរកវល់រកវាយខ្ដលសកើតអពីំរដូវ សហើយអភិរមយសងំសំៅកនុងកមមដាឋ ន ។ 

កាលខ្ដលបរសិភាេនូវគ្ ោន្ប្បច្ច័យ្ ឱយពិចារណាដូសចនះថា 
ប្ដ្ ស្ង្ខ ា េយាន្ េស្ គ្ ោន្ប្បច្ចយ្េភ្ស្ជ្ជប្រ ជកាខ ារំ 
ប្ដ្ េស្វាម្    យាវ្េទ្វ្ ឧប្បនាន ាន្ ំ   េវ្យ្ោពាធ្ កាន្ំ  
េវ្ទ្នាន្ ំប្ដ្ ឃាតាយ្  អព្ោប្ជ្ឈប្រម្តាយាត្  ។ 

 បពវជិតេបបពិីចារណាសដាយឧបាយថា អញអារស័យសសព េឺបរសិភាេនូវសរេឿង 
បរកិាខ រជាទីរកានូវជីវតិ េឺថាន ជំាបចច័យដល់អនកជងឺំ កណំត់ទុក សដើមបនឹីងការពារនូវសវទនា 
ទាងំឡាយខ្ដលសបៀតសបៀនសផសងៗខ្ដលសកើតសឡើងសហើយ សដើមបរីបាសចាកទុកខខាល ងំជាធមមតា ។ 

អត្ ត្ប្បច្ចេវ្ក្ខែៈ 

 អតីតបបចចសវកខណៈសនាះ េឺឱយពិចារណានូវបចច័យ ៤ កនុងអតីតកាល េឺកាលខ្ដល 
បរសិភាេរួចសហើយ ខ្ដលរតូវពិចារណាបានខ្តកនុងនថងសនាះ េឺកនុងសវលាយប់ ១ នថង ១ កុឱំយ 
អរុណរះសឡើងទាន់, កនុងបចចសវកខណៈមួយ ៗ ពិចារណា ១ ចប់ ឬ ២ ចប់, ៣ ចប់ ក៏បាន ។ 

កាលខ្ដលនឹងពិចារណានូវច្ វ្រប្បច្ច័យ្ ឱយពិចារណាដូសចនះថា 
អជ្ជ   ម្យា   អប្បច្ចេវ្ក្ខ  តាវ ា   យ្ ំ  ច្ វ្រំ   ប្រ ជភ្ ត្ត ំ  ត្ំ 

យាវ្េទ្វ្ ស្ ត្ស្ស ប្ដ្ ឃាតាយ្ ឧែហស្ស ប្ដ្ ឃា- 

តាយ្      ឌ្ំស្ម្ក្ស្វាតាត្ប្ស្ រសឹ្ប្ស្ម្ផស្ាន្ ំ



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [193 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ប្ដ្ ឃាតាយ្ យាវ្េទ្វ្ ហ្ រ ជេកាប្ ន្ប្បដ្ ចាឆ ាទ្ន្ត្ថ ំ។ 

 សពំត់ចីវរឯណា  ខ្ដលអញមិនបានពិចារណាសហើយ   សរបើរបាស់សហើយកនុងនថងសនះ 
 សពំត់ចីវរសនាះ អញសរបើរបាស់ កណំត់ទុក សដើមបនឹីងការពារនូវរតជាក់ សដើមបនឹីងការពារ 
នូវកសតត  សដើមបនឹីងការពារនូវសមផសស រសបាម មូស មយល់ កសតត នថង និងពស់តូច ពស់ធទំាងំ
ឡាយ កណំត់ទុក សដើមបនឹីងបិទបាងំនូវអវយវៈ ខ្ដលសធវើនូវសសចកតីសអៀនខាម សឱយកសរមើក ។ 
 កាលខ្ដលនឹងពិចារណា នូវ ប្ ែឌ បាត្ប្បច្ច័យ្ ឱយពិចារណា ដូសចនះថា 

អជ្ជ ម្យា អប្បច្ចេវ្ក្ខ  តាវ ា េយា ប្ ែឌ បាេតា ប្រ ជ- 

ភ្ េតាត ា េស្ េន្វ្ ទ្វាយ្ ន្ ម្ទ្យ្ ន្ ម្ែឌ នាយ្ 

ន្    វ្ ជភ្ ស្នាយ្   យាវ្េទ្វ្   ឥម្ស្ស   កាយ្ស្ស 

ឋ្ ត្ យា យាប្នាយ្  វ្ ជហឹ្ស្ ប្រត្ យា រ្ព្ហ្ម ច្រ ជយា- 

ន្ គ្គោយ្  ឥត្   ប្ ោែញ្ច    េវ្ទ្ន្ំ   ប្ដ្ ហ្ង្ខ ាម្  

ន្វ្ញ្ច   េវ្ទ្ន្ំ  ន្  ឧប្ាេទ្ស្ាម្   យារ្តា  ច្  េម្ 

ភ្វ្ ជស្សត្   អន្វ្ជ្ជតា   ច្   ផាស្ វ្ ជោេោ   ចាត្  ។ 

 ចងាា ន់បិណឌ បាតឯណា ខ្ដលអញមិនបានពិចារណាសហើយ បរសិភាេសហើយកនុងនថង
សនះ ចងាា ន់បិណឌ បាតសនាះ អញបរសិភាេសដើមបនឹីងសលង ដូចសកមងអនករសុកក៏សទ សដើមបនឹីង
ឱយសកើតបុរសិានះរសវងឹ ដូចអនករបដាល់ក៏សទ សដើមបនឹីងរបដាប់តាក់ខ្តងរាងកាយ ដូច 
ស្តសតីកនុងបុរក៏ីសទ សដើមបនឹីងសធវើឱយផូរផង់សមបុរ ដូចអនកសលងរបាក៏ំសទ បរសិភាេកណំត់ទុក 
សដើមបនឹីងឱយតាងំសៅននកាយសនះ សដើមបនឹីងញុាងំជីវតិិស្តនទិយឱយរបរពឹតតសៅ សដើមបនឹីងបបំាត់
បង់នូវសសចកតីលបំាក សដើមបនឹីងអនុសរគាះដល់រពហមចរយិៈ អញនឹងកាច ត់បង់នូវសវទនាចាស់ 
េឺសសចកតីឃាល នខ្ដលានសហើយផង នឹងញុាងំសវទនាថមី េឺខ្ឆែតហួសរបាណ មិនឱយសកើត
សឡើងបានផង កិរយិារបរពឹតតសៅននឥរយិាបថទាងំ ៤ េឺ សសចកតីមិនានសទាស ានមិន 
រចអូសកាយ មិនរចអូសចិតតជាសដើមកតី កិរយិាសៅសបាយកនុងឥរយិាបថទាងំ ៤ កត ី នឹងាន
ដល់អញ សដាយបានបរសិភាេនូវចងាា ន់បិណឌ បាតសនះ ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [194 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

កាលខ្ដលនឹងពិចារណានូវេស្នាស្ន្ប្បច្ច័យ្ ឱយពិចារណាដូសចនះថា 
អជ្ជ  ម្យា  អប្បច្ចេវ្ក្ខ  តាវ ា យ្ំ  េស្នាស្ន្ំ 

ប្រ ជភ្ ត្ត ំ ត្ំ  យាវ្េទ្វ្ ស្ ត្ស្ស ប្ដ្ ឃាតាយ្ 

ឧែហស្ស  ប្ដ្ ឃាតាយ្  ឌ្ំស្ម្ក្ស្វាតា- 

ត្ប្ស្ រសឹ្ប្ស្ម្ផស្ាន្ំ ប្ដ្ ឃាតាយ្ យាវ្- 

េទ្វ្ ឧត្ ប្រ ជស្សយ្វ្ ជេនាទ្ន្ ំប្ដ្ ស្ោល ានាោម្ត្ថំ។ 

 ទីសសនាសនៈឯណា   ខ្ដលអញមិនបានពិចារណាសហើយ   បរសិភាេសរបើរបាស់សហើយ 
កនុងនថងសនះ ទីសសនាសនៈសនាះ   អញបរសិភាេកណំត់ទុក  សដើមបនឹីងការពារនូវរតជាក់  សដើមប ី
នឹងការពារនូវកសតត   សដើមបនឹីងការពារនូវសមផសស រសបាម  មូស  មយល់  កសតត នថង និង ពស់តូច 
ពស់ធទំាងំឡាយ  កណំត់ទុក  សដើមបនឹីងបសនាទ បង់នូវរកវល់រកវាយខ្ដលសកើតអពីំរដូវ  សហើយ
អភិរមយសងំសំៅកនុងកមមដាឋ ន ។ 

កាលខ្ដលនឹងពិចារណានូវគ្ ោន្ប្បច្ច័យ្ ឱយពិចារណាដូសចនះថា 
អជ្ជ   ម្យា   អប្បច្ចេវ្ក្ខ  តាវ ា    េយា    គ្ ោ- 

ន្ប្បច្ចយ្េភ្ស្ជ្ជប្រ ជកាខ ាេោ    ប្រ ជភ្ េតាត ា   េស្ 

យាវ្េទ្វ្   ឧប្បនាន ាន្ ំ  េវ្យ្ោពាធ្ កាន្ ំ  េវ្ទ្- 

នាន្ំ ប្ដ្ ឃាតាយ្ អព្ោប្ជ្ឈប្រម្តាយាត្ ។ 

 សរេឿងបរកិាខ រជាទីរកានូវជីវតិ  េឺថាន ជំាបចច័យដល់អនកជងឺំឯណា ខ្ដលអញមិនបាន
ពិចារណាសហើយ បរសិភាេសហើយកនុងនថងសនះ  សរេឿងបរកិាខ រជាទីរកានូវជីវតិ េឺថាន ជំាបចច័យ
ដល់អនកជងឺំសនាះ អញបរសិភាេកណំត់ទុក   សដើមបនឹីងការពារនូវសវទនាទាងំឡាយ  ខ្ដល
សបៀតសបៀនសផសង ៗ ខ្ដលសកើតសឡើងសហើយ សដើមបរីបាសចាកទុកខខាល ងំជាធមមតា ។ 
 កាលខ្ដលទទួល និងកាលខ្ដលរបារពធសដើមបបីរសិភាេ និងកាលខ្ដលបរសិភាេសនាះ 
បានពិចារណាសដាយ ោត្ ប្បច្ចេវ្ក្ខែៈ សដាយ ប្ដ្ ក្ ល្ប្បច្ចេវ្ក្ខែៈ សដាយ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [195 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

ត្ង្ខែ ក្ប្បច្ចេវ្ក្ខែៈ រួចសពវរេប់សហើយ នឹងមិនបាច់ពិចារណាកនុង អត្ ត្ប្បច្ចេវ្-

ក្ខែៈ សទៀត ក៏បាន ។ (ដករសង់សចញពីសាមសណរវន័ិយរបស់សសមតចរពះសងឃរាជ ជួន -
ណាត សសមតចរពះសងឃរាជ ហួត -តាត និងរពះឧតតមមុនី អុ៊ម -សូ៊រ) 

បចចសវកខណៈ ចប់ ។ 
ប្ោភ្វ្ស្ រ្ត្  

(រពះវន័ិយធរ ឯម-ញឹម ខ្របជាកាពយ) 
បទបឋ៉វតត 

(សទវតាទូលសួររពះសាសាត ថា) 
 ប្ោភ្វ្ន្ត ំប្ រ ជស្ ំ ម្យ្ំ ប្ ចាឆ ាម្ េ្ត្ម្ំ 

 ភ្វ្ន្ត ំ ប្ ដ្ឋមុាគ្ម្ម ក្ឹ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

 សយើងមញុទំាងំឡាយមកសូមទូលសួរ នូវសហតុខ្ដលេួរចសរមើនវនិាស 
 របុសរសីកនុងសលាកសននិវាស ខ្ដលនឹងវនិាសសាបសូនយចាកេុណ។ 
 សពព ះរពះសគាតមរពះអងគានបុណយ សមតាត និមនតសខ្មតងឲយទាន  
 ធមមជាតិដូចសមតចខ្ដលជារបធាន នាសំតវឲយានសសចកតីវនិាស ។ 

(រពះសាសាត សឆលើយតបនឹងសទពាត ថា) 
 ស្ វ្ ជជាេនា ភ្វ្ ំេោត្  ស្ វ្ ជជាេនា ប្ោភ្េវា 

 ធ្ម្មកាេមា ភ្វ្ ំេោត្  ធ្ម្មេទ្ស្ស  ប្ោភ្េវា ។ 

 អនកខ្ដលចសរមើនសេក៏អាចសាគ ល់ងាយ អនកខ្ដលអនតរាយសេក៏អាចសាគ ល់ពិត 
 អនករបាថាន ធម៌លែិតលែកនុងចិតត សហើយមរំបរពឹតតនឹងបានចសរមើន 
 អនកខ្ដលរទុសតធម៌សែប់ធម៌ឥតសកើន ឥតសកើតចសរមើនវនិាសសៅមុម ។ 
 ឥត្  េហ្ត្ំ  វ្ ជជានាម្ ប្ឋ្េមា េស្ ប្ោភ្េវា 

 ទ្ ត្ យ្ ំភ្គ្វា រ្ព្ ហហ្  ក្ឹ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [196 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 សយើងមញុទំាងំឡាយបានដឹងជាក់ខ្សតង វនិាសសនះឯងសរពាះសហតុដូសចាន ះ 
 កតីវនិាសសនះសបើរាប់សសស្តងាគ ះ វនិាសសនាះសឈាម ះទីមួយទាន់ហន់។ 
 បពិរតរពះអងគរពះនាមភេវនត សូមរទង់និមនតសខ្មតងឲយទាន 
 វនិាសទីពីរអវីជារបធាន នាសំតវឲយានសសចកតីវនិាស ។ 
 អស្ន្តស្ស ប្ យា េោន្ត   ស្េន្ត  ន្ ក្ រុេត្ ប្ យ្ ំ

 អស្ត្ ំធ្ម្ម េោេច្ត្   ត្ំ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

 អនកខ្ដលរសលាញ់សពញចិតតសសនហា ខ្តនឹងមនុសសណាអសបបុរស 
 ខ្តងមិនរសលាញ់សពញចិតតទាងំអស់ នឹងអនកសបបុរសមកសធវើជាមិរត ។ 
 សសចកតីរសលាញ់សពញចិតតេនិំត សហើយសៅេប់មិរតអសបបុរស 
 គាប់ចិតតកនុងធម៌ឬមួយរបស់ សហតុសនាះទាងំអស់នាឲំយវនិាស ។ 
 ឥត្  េហ្ត្ំ  វ្ ជជានាម្  ទ្ ត្ េយា េស្ ប្ោភ្េវា 

 ត្ត្ យ្ ំភ្គ្វា រ្ព្ ហហ្  ក្ឹ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

 សយើងមញុទំាងំឡាយបានដឹងជាក់ខ្សតង វនិាសសនះឯងសរពាះសហតុដូសចាន ះ 
 កតីវនិាសសនះសបើរាប់សសស្តងាគ ះ វនិាសសនាះសឈាម ះទីពីរទាន់ហន់។ 
 បពិរតរពះអងគរពះនាមភេវនត សូមរទង់និមនតសខ្មតងឲយទាន 
 វនិាសទីបីអវីជារបធាន នាសំតវឲយានសសចកតីវនិាស។ 
 ន្ ទ្ទ ាស្ ល្  ស្ភាស្ ល្  អន្ ដ្ឋ ាតា ច្ េយា ន្េោ 

 អល្េស្ េកាធ្ប្ញ្ញ ាេណា ត្ំ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

 អនកសដកសរចើនមួយនិយាយសរចើនមួយ និងអនកឥតរពួយឥតេិតរបឹងខ្របង 
 អនកមជិលរចអូសមិនានមនះខ្មនង មឹងសរចើនសខ្មតងឲយសេសឃើញបាន។ 
 សហតុធម៌ទាងំសនាះមិនជាកល៉ណ នាឲំយមកខានខាតមូចរបសយាជន៍ 
 ានជារបធានតិចសរចើនសដាយសហាច នាបំង់របសយាជន៍សហើយឲយវនិាស ។ 
 ឥត្  េហ្ត្ំ  វ្ ជជានាម្ ត្ត្ េយា េស្ ប្ោភ្េវា 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [197 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ច្ត្ ត្ថំ ភ្គ្វា រ្ព្ ហហ្  ក្ឹ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

 សយើងមញុទំាងំឡាយបានដឹងជាក់ខ្សតង វនិាសសនះឯងសរពាះសហតុដូសចាន ះ 
 កតីវនិាសសនះសបើរាប់សសស្តងាគ ះ វនិាសសនាះសឈាម ះទីបីទាន់ហន់។ 
 បពិរតរពះអងគរពះនាមភេវនត សូមរទង់និមនតសខ្មតងឲយទាន  
 វនិាសទីបួនអវីជារបធាន នាសំតវឲយានសសចកតីវនិាស ។ 
 េយា មាត្រំ វា ប្ ត្រ ំវា  ជ្ ែណក្ ំគ្ត្េយាព្វន្ ំ

 ប្ហ្ ស្េនាត ា ន្ ភ្រត្   ត្ំ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

 នរជនណាានរទពយធនធាន សហើយមលួនមិនបានចិញ្ចឹ មរកា 
 ាតាបិតាខ្ដលចាស់ជរា សហតុសនាះសៅជានាឲំយវនិាស ។ 
 ឥត្  េហ្ត្ំ  វ្ ជជានាម្ ច្ត្ េតាថ ា េស្ ប្ោភ្េវា 

 ប្ញ្ច ម្ ំភ្គ្វា រ្ព្ ហហ្  ក្ឹ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

 សយើងមញុទំាងំឡាយបានដឹងជាក់ខ្សតង វនិាសសនះឯងសរពាះសហតុដូសចាន ះ  
 កតីវនិាសសនះសបើរាប់សសស្តងាគ ះ វនិាសសនាះសឈាម ះទីបួនទាន់ហន់ ។ 
 បពិរតរពះអងគរពះនាមភេវនត សូមរទង់និមនតសខ្មតងឲយទាន  
 វនិាសទីរបាអំវីជារបធាន នាសំតវឲយានសសចកតីវនិាស ។ 
 េយា រ្ពាហ្ម ែំ វា ស្ម្ែ ំវា  អញ្ញំ វាប្  វ្ន្ ព្វក្ំ 

 ម្ ស្វាេទ្ន្ វ្េញ្ច ត្   ត្ំ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

 ជនបសញ្ញឆ តរពាហមណ៍ឬពួកសមណៈ  ពួកសមូមឬអនកដនទៗ 
 សដាយមុសាវាទឃាល តពាកយរបនព សនាះរបធានននសសចកតីវនិាស ។ 
 ឥត្  េហ្ត្ំ  វ្ ជជានាម្  ប្ញ្ច េមា េស្ ប្ោភ្េវា 

 ឆ្ដ្ឋម្ំ ភ្គ្វា រ្ព្ ហហ្  ក្ឹ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

 សយើងមញុទំាងំឡាយបានដឹងជាក់ខ្សតង វនិាសសនះឯងសរពាះសហតុដូសចាន ះ 
 កតីវនិាសសនះសបើរាប់សសស្តងាគ ះ វនិាសសនាះសឈាម ះទីរបាទំាន់ហន់។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [198 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 បពិរតរពះអងគរពះនាមភេវនត សូមរទង់និមនតសខ្មតងឲយទាន 
 វនិាសទីរបាមួំយអវីជារបធាន នាសំតវឲយានសសចកតីវនិាស ។ 
 ប្ហ្ ត្វ្ ជេតាត ា ប្  រ ជេស្  ស្ហ្ រេញ្ញ ា ស្េភាជ្េនា 

 ឯេកា ភ្ ញ្ជ ត្  ស្ទ្ ន្  ត្ំ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

 បុរសអនកានរទពយធនធានសរចើន ាសរបាក់ចសរមើននិងសរេឿងអាហារ 
 លបលាក់របស់ខ្ដលពង ញ់ពិសា សីុាន ក់ឯងជារបធានវនិាស ។ 
 ឥត្  េហ្ត្ំ  វ្ ជជានាម្ ឆ្ដ្ឋេមា េស្ ប្ោភ្េវា 

 ស្ត្តម្ ំភ្គ្វា រ្ព្ ហហ្   ក្ឹ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

          សយើងមញុទំាងំឡាយបានដឹងជាក់ខ្សតង វនិាសសនះឯងសរពាះសហតុដូសចាន ះ 
 កតីវនិាសសនះសបើរាប់សសស្តងាគ ះ វនិាសសនាះសឈាម ះទី៦ទាន់ហន់។ 
 បពិរតរពះអងគរពះនាមភេវនត សូមរទង់និមនតសខ្មតងឲយទាន 
 វនិាសទី៧អវីជារបធាន នាសំតវឲយានសសចកតីវនិាស ។ 
 ជាត្ ត្ថេទ្ធ ា ធ្ន្ត្ថេទ្ធ ា េ្ត្តត្ថេទ្ធ ា ច្ េយា ន្េោ 

 ស្ញ្ញ ាត្ឹ  អត្ ម្េញ្ញត្  ត្ំ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ   ។ 

 អនកខ្ដលរបកាន់ជាតិរទពយរតកូល សហើយមិនរបមូលសាច់ញាតិសនាត ន 
 សមើលងាយញាតិមលួនសដាយអាងមលួនាន សនាះជារបធានសសចកតីវនិាស  ។ 
 ឥត្  េហ្ត្ំ  វ្ ជជានាម្  ស្ត្តេមា េស្ ប្ោភ្េវា 

 អដ្ឋម្ំ ភ្គ្វា រ្ព្ ហហ្  ក្ឹ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

 សយើងមញុទំាងំឡាយបានដឹងជាក់ខ្សតង វនិាសសនះឯងសរពាះសហតុដូសចាន ះ 
 កតីវនិាសសនះសបើរាប់សសស្តងាគ ះ វនិាសសនាះសឈាម ះទី៧ទាន់ហន់។  
 បពិរតរពះអងគរពះនាមភេវនត សូមរទង់និមនតសខ្មតងឲយទាន  
 វនិាសទី៨ អវីជារបធាន នាសំតវឲយានសសចកតីវនិាស ។ 
 ឥត្ថ ធ្ េតាត ា ស្ ោធ្ េតាត ា អក្ខធ្ េតាត ា ច្ េយា ន្េោ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [199 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ល្ទ្ធំ ល្ទ្ធំ  វ្ ជនាេស្ត្  ត្ំ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

 ជនអនករបរពឹតតខ្លបង៣ របការ        ខ្លបងរសីខ្លបងរសាខ្លបងភាន ល់ទាងំឡាយ 
 សធវើរទពយមលួនានឲយអនតរាយ ការខ្លបងទាងំឡាយសនាះនាវំនិាស។ 
 ឥត្  េហ្ត្ំ  វ្ ជជានាម្ អដ្ឋេមា េស្ ប្ោភ្េវា 

 ន្វ្ម្ ំភ្គ្វា រ្ព្ ហហ្  ក្ឹ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

 សយើងមញុទំាងំឡាយបានដឹងជាក់ខ្សតង វនិាសសនះឯងសរពាះសហតុដូសចាន ះ 
 កតីវនិាសសនះសបើរាប់សសស្តងាគ ះ វនិាសសនាះសឈាម ះទី ៨ទាន់ហន់។ 
 បពិរតរពះអងគរពះនាមភេវនត សូមរទង់និមនតសខ្មតងឲយទាន 
 វនិាសទី ៩អវីជារបធាន នាសំតវឲយានសសចកតីវនិាស ។ 
 េស្ហ្  ទ្េរហ្  អស្ន្តេុដ្ឋ ា េវ្ស្ យាស្   ប្ទ្ ស្សត្  

 ទ្ ស្សត្   ប្រទ្េរស្  ត្ំ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

 របុសមិនសរតកអរនឹងរបពនធមលួន សហើយសៅជាប់ជួននឹងរសីសពស៉ 
 រទុសតនឹងរបពនធកូនជននានា សហតុសនាះសៅជានាឲំយវនិាស ។ 
 ឥត្  េហ្ត្ំ  វ្ ជជានាម្ ន្វ្េមា េស្ ប្ោភ្េវា 

 ទ្ស្ម្ ំភ្គ្វា រ្ព្ ហហ្  ក្ឹ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

 សយើងមញុទំាងំឡាយបានដឹងជាក់ខ្សតង វនិាសសនះឯងសរពាះសហតុដូសចាន ះ 
 កតីវនិាសសនះសបើរាប់សសស្តងាគ ះ វនិាសសនាះសឈាម ះទី ៩ទាន់ហន់។ 
 បពិរតរពះអងគរពះនាមភេវនត សូមរទង់និមនតសខ្មតងឲយទាន  
 វនិាសទី១០អវីជារបធាន នាសំតវឲយានសសចកតីវនិាស ។ 
 អត្ ត្េយាព្វ េនា េបាេស្ អាេន្ត្  ត្ ម្ពរុត្ថន្ ឹ

 ត្ស្ា ឥស្ា ន្ ស្ ប្ត្  ត្ំ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

 បុរសានវយ័ខ្ដលចាស់ហួសសពក សហើយានតសរមកសដាយកតីតណាា  
 នាយំករសីសកមងមកសធវើភរយិា សហតុសនាះសៅជានាឲំយវនិាស ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [200 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ឥត្  េហ្ត្ំ  វ្ ជជានាម្  ទ្ស្េមា េស្ ប្ោភ្េវា 

 ឯកាទ្ស្ម្ ំភ្គ្វា រ្ព្ ហហ្  ក្ឹ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

 សយើងមញុទំាងំឡាយបានដឹងជាក់ខ្សតង វនិាសសនះឯងសរពាះសហតុដូសចាន ះ 
 កតីវនិាសសនះសបើរាប់សសស្តងាគ ះ វនិាសសនាះសឈាម ះទី១០ទាន់ហន់។ 
 បពិរតរពះអងគរពះនាមភេវនត សូមរទង់និមនតសខ្មតងឲយទាន  
 វនិាសទី ១១អវីជារបធាន នាសំតវឲយានសសចកតីវនិាស ។ 
 ឥត្ថ េស្ែឌ  ឹ វ្ ជក្ រែ ឹ ប្ រ ជស្ ំវាប្  តាទ្ ស្ំ  

 ឥស្សរ ជយ្ស្ម ឹឋ្េប្ត្  ត្ំ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

 បុរសតាងំរសីអនកសលងមជះខាជ យ ឬរសីទាងំឡាយតាងំបុរសសនាះ 
 ខ្ដលជាអនកខ្លងមជះខាជ យដូសចាន ះ អសំពើទាងំសនាះនាឲំយវនិាស ។ 
 ឥត្  េហ្ត្ំ  វ្ ជជានាម្ ឯកាទ្ស្េមា  េស្ ប្ោភ្េវា 

 ទ្វ ាទ្ស្ម្ ំភ្គ្វា រ្ព្ ហហ្  ក្ឹ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

 សយើងមញុទំាងំឡាយបានដឹងជាក់ខ្សតង វនិាសសនះឯងសរពាះសហតុដូសចាន ះ 
 កតីវនិាសសនះសបើរាប់សសស្តងាគ ះ វនិាសសនាះសឈាម ះទី១១ទាន់ហន់។ 
 បពិរតរពះអងគរពះនាមភេវនត សូមរទង់និមនតសខ្មតងឲយទាន 
 វនិាសទី១២អវីជារបធាន នាសំតវឲយានសសចកតីវនិាស ។ 
 អប្បេភាេ្ ម្ោត្េណាហ ា ខ្ត្ត េយ្ ជាយ្េត្ ក្ េល្ 

 េស្ ច្ រជ្ជំ ប្ត្ថយ្ត្    ត្ំ ប្ោភ្វ្េតា ម្ ខ្ំ ។ 

 ជនណាសកើតកនុងរតកូលជាកសរត អនកមសត់សមបតតិសហើយរបាថាន ធ ំ
 ចង់បានជាសសតចសសាយរាជយសតុកសតមភ សហតុសនាះនឹងនាឲំយដល់វនិាស ។ 
 ឯេត្ ប្ោភ្េវ្  េោេក្   ប្ែឌ  េតា ស្ម្េវ្ក្ខ  យ្ 

 អរ ជយ្ទ្ស្សន្ស្ម្បេនាន ា ស្ េោក្ំ ភ្ជ្េត្ ស្ វ្ំ ។ 

 ជនជាបណឌិ តេនិំតរបសសើរ បានសឃើញដសំណើ រននសហតុវនិាស 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [201 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ដល់សតវកនុងសលាកសននិវាស សេចពីវនិាសេប់រកចសរមើន ៕ 
(បរាភវ ុតតំ និដឋិតំ) 

ដ ស្ ង់កចញពីក ៀវកៅបទ រភញ្ដទនបណឌិ តមហា ឈឹម - ុ៊មន៍ 
(កបើពុទធបរ ័ិទចង់រជាបចា ់  ូមកមើលក ៀវកៅបរាភវ ូរត-អ្ធិបាយ រពះមហារពេមមុនី 
 ុង-ណាវ ចនទកនា និងរពះធមម វវីងេ តុង-ឈួន ចនទវជិករា ករៀបករៀង ដដលមានចុះផាយ នុង 
 មពុជ ុរោិឆាន ំទី៤១ ដខ្មីនា ព. .២៥១២ រ. .១៩៦៩ ចាប់ពីទំព័រ២១៩ ដល់២៥៨) 

ម្ង្គល្ស្ រ្ត្  

(រពះវន័ិយធរ ឯម-ញឹម ខ្របជាកាពយ) 
បទបឋ៉វតត(កុរំចឡសំៅបទពាកយ៨) 

(សទវតាទូលសួររពះសាសាត ថា) 
 ព្ហ្  េទ្វា ម្ន្ ស្ា ច្  ម្ង្គោន្  អច្ ន្តយ្ ំ 

 អាក្ង្ខមានា េស្តាថ ាន្ំ រ្ព្ ហហ្  ម្ង្គល្ម្ ត្តម្ ំ។ 

 សទពាត និងមនុសសទាងំឡាយមិនយល់ េិតរកមងគលអស់កាលអខ្ងវង 
 របាថាន ចង់សាត ប់មងគលសនះឯង សូមរទង់សខ្មតងមងគលឧតតម។ 

(រពះសាសាត សឆលើយតបនឹងសទពាត ថា) 
 អេស្វ្នា ច្ ពាោន្ំ ប្ែឌ  តាន្ញ្ច  េស្វ្នា 

 ប្ ជា ច្ ប្ ជ្ន្ យាន្ំ ឯត្ម្មង្គល្ម្ ត្តម្ ំ។ 

 កិរយិាមិនសសពជនពាលទាងំឡាយ សសពនឹងរបាជញរបាយសពវកាលសវលា 
 បូជាបុេគលខ្ដលេួរបូជា ទាងំ៣របការមងគលឧតតម ។ 
 ប្ដ្ រូប្េទ្ស្វាេស្ ច្ ប្ េព្វ  ច្ ក្ត្ប្ ញ្ញតា 

 អត្តស្មាម ាប្ែ ធ្  ច្ ឯត្ម្មង្គល្ម្ ត្តម្ ំ។ 

 កិរយិាសៅកនុងរបសទសេួរសម ការសធវើបុណយអពីំមុនសរចើននរក 
 កិរយិាតមាល់មលួនទុករបនព អសំពើទាងំ៣មងគលឧតតម។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [202 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ពាហ្ ស្ច្ចញ្ច  ស្ ប្បញ្ច   វ្ ជន្េយា ច្ ស្ ស្ ក្ខ  េតា 

 ស្ ភាស្ តា ច្ យា វាចា ឯត្ម្មង្គល្ម្ ត្តម្ ំ។ 

 បុេគលបានសាត ប់បានសរៀនសចះសរចើន សិលបសាស្តសតចសរមើនសឆលៀវឈាល សវាងនវ 
 វន័ិយសិកាខ វាចារបនព ទាងំ៤សនះននមងគលឧតតម។ 
 មាតាប្ ត្ ឧប្ដ្ឋ ាន្ ំ ប្ ត្តទ្រស្ស ស្ង្គេោ 

 អនាក្ ោ ច្ ក្ម្មនាត ា ឯត្ម្មង្គល្ម្ ត្តម្ ំ។ 

 កិរយិាបសរមើាតាបិតា សសស្តងាគ ះភរយិានិងបុរតអាតាម  
 ការងារមិនភ័នតរចឡបំល់គាន  ទាងំ៤សនះជាមងគលឧតតម។ 
 ទ្ន្ញ្ច  ធ្ម្មច្រ ជយា ច្ ញាត្កាន្ញ្ច  ស្ង្គេោ 

 អន្វ្ជាជ ាន្  ក្មាម ាន្  ឯត្ម្មង្គល្ម្ ត្តម្ ំ។ 

 ការបរចិាច េទានការរបរពឹតតធម៌ ការសសស្តងាគ ះលែដល់ញាតិអាតាម  
 ការងារទាងំឡាយមិនានសទាសា ទាងំ៤សនះជាមងគលឧតតម។ 
 អារត្   វ្ ជរត្  បាបា ម្ជ្ជបានា ច្ ស្ញ្ញេមា 

 អប្បមាេទ្ ច្ ធ្េម្មស្  ឯត្ម្មង្គល្ម្ ត្តម្ ំ។ 

 ការមិនសរតកអរ ការសវៀរចាកបាប សរងួមអតតភាពសវៀរទឹករសវងឹ 
 មិនានរបាទសាម រតីរងឹបឹុង ទាងំ៣សនះហនឹងមងគលឧតតម។ 
 ្រេវា ច្ ន្ វាេតា ច្ ស្ន្តដុ្ឋ  ច្ ក្ត្ញ្ញុតា 

 កាេល្ន្  ធ្ម្មស្សវ្ន្ ំ ឯត្ម្មង្គល្ម្ ត្តម្ ំ។ 

 ការសគារពនិងការបនទន់កាយ សសនាត សរកីរាយដឹងេុណនានា 
 និងការសាត ប់ធម៌តាមកាលសវលា ទាងំ៥សនះជាមងគលឧតតម។ 
 ខ្ន្ត  ច្ េស្វ្ច្ស្សតា ស្ម្ណាន្ញ្ច  ទ្ស្សន្ ំ

 កាេល្ន្ ធ្ម្មស្ក្ចាឆ ា ឯត្ម្មង្គល្ម្ ត្តម្ ំ។ 

 សសចកតីអត់ធន់និងរបសៅរសួល និងការទទួលជួបពួកសមណា 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [203 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 ការសាកសួរធម៌តាមកាលសវលា ទាងំ៤សនះជាមងគលឧតតម។ 
 ត្េបា ច្ រ្ព្ហ្ម ច្រ ជយ្ញ្ច  អរ ជយ្ស្ចាច ាន្ ទ្ស្សន្ ំ

 ន្ ពាវ ាន្ស្ច្ឆ ក្ រ ជយា ច្ ឯត្ម្មង្គល្ម្ ត្តម្ំ។ 

 ព៉យាមដុតបាប ការរបរពឹតតលែ និងការសឃើញធម៌អរយិសចាច  
 សធវើរពះនិពាវ នចាស់កនុងអាតាម  ទាងំ៤សនះជាមងគលឧតតម ។ 
 ផ្ ដ្ឋស្ស េោក្ធ្េម្មហ្  ច្ ត្តំ យ្ស្ស  ន្ ក្ម្បត្  

 អេស្ក្ ំ វ្ ជរជ្ ំេខ្ម្ំ ឯត្ម្មង្គល្ម្ ត្តម្ ំ។ 

 ចិតតននបុេគលកាលសលាកធម៌ ប៉ះមិនញាប់ញ័រមិនានសសាកា 
 របាសចាកតសរមកសកសមកានតចិនាត  ទាងំ៤សនះជាមងគលឧតតម។ 
 ឯតាទ្ ស្ន្  ក្តាវ ាន្ ស្ព្វត្ថម្ប្ោជ្ តា 

 ស្ព្វត្ថ េស្ត្ថ ឹគ្ច្ឆន្ត  ត្េន្តស្ ំម្ង្គល្ម្ ត្តម្ ំ៕ 

 សទពាត និងមនុសសសធវើដូសចនះសហើយ មិនចាលចាញ់សឡើយកនុងទីនានា 
 បានដល់សួសតីសិរសុីខា ទាងំមនុសសសទពាត មងគលឧតតម ៕ 

(មងគលសុតត ំនិដឋិត)ំ 
(កបើចង់រជាបចា ់  ូមកមើលមងគលតថទីបនី ទំាង៤ភារចុះ) 

វិធីអានពាកយភាសាបាលទីំព័រទី១៦៦ ដល ់១៩៨ 
-អកខធុទតាត  [អ័្  ខ្ៈ ធុត កត្ម] 
-អចិនតយុ ំ [អ្ៈ ចិន តៈ យុ៉ង] 
-អជជ [អ័្ច ជៈ] 
-អជជតទគេោន ិ [អ័្ច ជៈ ត័  ករ ទា និ] 
-អជិគុចឆនីយាន ិ [អ្ៈ ជិ រុច ឆៈ នីុ ោ៉ និុ] 
-អជិគុចឆនីទយា [អ្ៈ ជិ រុច ឆៈ នីុ កោ៉] 
-អញ្ដ  ំ [អ័្ញ ញ័ង] 
-អដាមំ [អ័្ដ ឋៈ ម័ុង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [204 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-អដាទមា [អ័្ដ ឋៈ កម៉ា] 
-អតិមទញ្ដតិ [អ្ៈ តិ ម័ុញ កញ៉ តិ] 
-អតិវិយ [អ្ៈ តិ វុ ិយ៉ៈ] 
-អតីតទយាពវទនា [អ្ៈ តី តៈ កោប ពៈ កនា] 
-អតតសមាម បណីធិ [អ័្ត តៈ  ័ម ម៉ា ប៉ៈ ណី ធិ] 
-អតថីតិ [អ័្ត ថី តិ] 
-អទិនាន ោនា [អ្ៈ ទិន នា ទា នា] 
-អនទោស ិ [អ្ៈ នៈ កណា  ិ] 
-អនវជជតា [អ្ៈ នៈ វច័ ជៈ ត្ម] 
-អវជ្ជជ និ [អ្ៈ នៈ វច័ ជា និ] 
-អានាកោុ [អ្ៈ នា  ុ ោ៉] 
-អនុកមប ំ [អ្ៈ នុ  ័ម ប័ុង] 
-អនុញ្ញដ ទតាស ិ [អ្ៈ នុញ ញា កត្ម  ិ] 
-អនុដ្ឋា តា [អ្ៈ នុដ ឋា ត្ម] 
-អនុទមាោមិ [អ្ៈ នុ កមា ទា មិ] 
-អនុទមាទិតពវំ [អ្ៈ នុ កមា ទិ ត័ប ព័ង] 
-អនុសទិដ្ឋា  [អ្ៈ នុ  ិដ កឋា] 
-អនុសាទសយយ ំ [អ្ៈ នុ សា ក យ យ័ុង] 
-អនតរវាសទកា [អ័្ន តៈ រៈ៉ វា  ៈ កកា] 
-អនតោយទិក [អ័្ន តៈ រ៉ា យិ ក ] 
-អនតោយទិក  ិ [អ័្ន តៈ រ៉ា យិ ក  េិ] 
-អបមាទោ [អ្ៈ ប៉ៈ ម៉ា ករ៉ា] 
-អបោធ ំ [អ្ៈ ប៉ៈ រ៉ា ធ័ង] 
-អបបចចទវកខិតាវ  [អ័្ប ប័ុច ចៈ កវ ៉ ខិ្ត ត្មវ ] 
-អបបទភាទគ [អ័្ប ប៉ៈ កភា កគ្ន] 
-អបបមាទោ [អ័្ប ប៉ៈ ម៉ា កទា] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [205 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-អពោបជឈបរមតាយាតិ [អ័្ប ពា ប័ុច ឈៈ ប៉ៈ រៈ៉ ម៉ៈ ត្ម ោ៉ តិ] 
-អរព មចរយិា [អ្ៈ រពះ េមៈ ចៈ រុ ិោ៉] 
-អមុមហិ [អ្ៈ មុម មាិ , ិិ  ដនលងកនះ អានជា ំក ង អិ្] 
-អយទនត [អ្ៈ យ័ន កត] 
-អយ ំ [អ្ៈ យ័ង] 
-អរ ទតា [អ្ៈ រៈ េៈ កត្ម] 
-អរយិទសសនសមបទនាន  [អ្ៈ រ ិយៈ ទ័   ៈ ន៉ៈ  ័ម ប័ុន កន៉ា] 
-អរយិសច្ឆច ន [អ្ៈ រ ិយៈ  ័ច ចា ន៉ៈ] 
-អលទសា [អ្ៈ លៈ កសា] 
-អសតំ [អ្ៈ  ៈ ត័ង] 
-អសនតសស [អ្ៈ  ័ន ត័   ៈ] 
-អសនតំ [អ្ៈ  ័ន ត័ង] 
-អសនតុទដ្ឋា  [អ្ៈ  ័ន តុដ កឋា] 
-អទសវនា [អ្ៈ ក  វៈ៉ ន៉ា] 
-អទសាក ំ [អ្ៈ កសា  ័ង] 
-អ  ំ [អ្ៈ េ័ង] 
-អ បំិ [អ្ៈ េ័ង បិុ] 
-អទោស ិ [អ្ៈ កហា  ិ] 
-អាកងខមានា [អា  ័ង ខ្ៈ ម៉ា ន៉ា] 
-អាគច្ឆឆ   ិ [អា រ័ច ឆា េិ] 
-អាគច្ឆឆ  តីិ [អា រ័ច ឆា េី តិ] 
-អាគទចឆយយ [អា រ័ច កឆយ យ៉ៈ] 
-អាទនតិ [អា កន តិ] 
-អាចិកខិតពវំ [អា ចិ  ខិ្ ត័ប ព័ង] 
-អាពាោ [អា ោ ធ្ល] 
-អាម [អា មៈ] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [206 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-អាយសមតា [អា យ័   មៈ ត្ម] 
-អាយសមទតា [អា យ័   មៈ កត្ម] 
-អាយសាម  [អា យ័  សាម ] 
-អារតី [អា រៈ តី] 
-ឥតថីធុទតាត  [អិុ្ត ថី ធុត កត្ម] 
-ឥតថីទសាណាឹ  [អិុ្ត ថី កសាណ ឌិង] 
-ឥតិ [អិុ្ តិ] 
-ឥមសស [អិុ្ ម័   ៈ] 
-ឥមំ [អិុ្ ម័ង] 
-ឥមានិ [អិុ្ មា និ] 
-ឥសសរយិសម ឹ [អិុ្   ៈ រុ ិយ័ុ   មិង] 
-ឥសា [អិុ្  សា] 
-ឧកាស [អុ៊្ កា  ៈ] 
-ឧច្ឆច សយនមោសយនា [អុ៊្ច ចា  ៈ យ៉ៈ ន៉ៈ មៈ ហា  ៈ យ៉ៈ ន៉ា] 
-ឧណហ សស [អុ៊្ណ ណា័    ៈ] 
-ឧតតោសទង្គេ  [អុ៊្ត តៈ រ៉ា  ័ង កគ្ន] 
-ឧតុបរសិសយវិទនាទនំ [អុ៊្ តុ ប៉ៈ រុ ិ  ៈ យ៉ៈ វ ិកនា ទៈ ន័ង] 
-ឧបជឈ ំ [អុ៊្ ប័ុច ឈ័ង] 
-ឧបជាទយន [អុ៊្ ប័ុច ឈា កយ នៈ] 
-ឧបជាទយា [អុ៊្ ប័ុច ឈា កោ] 
-ឧបសមបទ ំ [អុ៊្ ប៉ៈ  ័ម ប៉ៈ ទ័ង] 
-ឧបសមបោទបទកាខ  [អុ៊្ ប៉ៈ  ័ម ប៉ៈ ទា កប៉  កខា] 
-ឧបសមបទនាន  [អុ៊្ ប៉ៈ  ័ម ប័ុន កន៉ា] 
-ឧបសមាទទត ិ [អុ៊្ ប៉ៈ  ័ម ប៉ា កទ តិ] 
-ឧបសមាទទយយ [អុ៊្ ប៉ៈ  ័ម ប៉ា កទយ យៈ] 
-ឧបាោយ [អុ៊្ ប៉ា ទា យៈ] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [207 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ឧបបនាន នំ [អុ៊្ប ប័ុន ន៉ា ន័ុង] 
-ឧបាទទសាម ិ [អុ៊្ប ប៉ា កទ  សា មិុ] 
-ឧលលមុបត ុ [អុ៊្ល លុម ប៉ៈ តុ] 
-ឯកាទសមំ [កអ្ កា ទៈ  ៈ ម័ុង] 
-ឯកាទសទមា [កអ្ កា ទៈ  ៈ កម៉ា] 
-ឯទកា [កអ្ កកា] 
-ឯតមតថំ [កអ្ តៈ ម័ុត ថ័ង] 
-ឯតមមងេលមុតតម ំ [កអ្ ត័ម ម័ង រៈ លៈ មុត តៈ ម័ុង] 
-ឯតាទិសានិ [កអ្ ត្ម ទិ សា និុ] 
-ឯតំ [កអ្ ត័ង] 
-ឯទត [កអ្ កត] 
-ឯវនតំ [កអ្ វន័ ត័ង] 
-ឯវទមត ំ [កអ្ វៈ កម ត័ង] 
-ឯវរបូា [កអ្ វៈ រ ូប៉ា] 
-ឯសា [កអ្ សា] 
-ឱកាទស [កអា កា ក ] 
-ឱបាយកិំ [កអា ប៉ា យិុ  ័ង] 
-កតញ្ដុតា [ ៈ ត័ញ ញុ ត្ម] 
-កតបុញ្ដតា [ ៈ តៈ បុ៉ញ ញ៉ៈ ត្ម] 
-កតំ [ ៈ ត័ង] 
-កតាវ  [ ័ត ត្មវ ] 
-កតាវ ន [ ័ត ត្មវ  ន៉ៈ] 
-កមបត ិ [ ័ម ប៉ៈ តិ] 
-កមមនាត  [ ័ម ម័ុន ត្ម] 
-កមាម និ [ ័ម ម៉ា និុ] 
-កាយសស [កា យ័ុ   ៈ] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [208 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ការញុ្ដ  ំ [កា រ ៉ញុ ញ័ុង] 
-កាទលន [កា កល៉ ន៉ៈ] 
-កាសាវំ [កា សា វុង័] 
-កិនាន ទមាស ិ [ ិន នា កមា  ិ] 
-កិោទសា [ ិ ោ៉ កសា] 
-កឹ [ ិង] 
-ករុទុត [ ុ រ ៉ ុកត] 
-កដុាំ [ ុដ ឋ័ង] 
-កទុល [ ុ កល៉] 
-ទកសា [ក  សា] 
-ទកា [កកា] 
-ទកាធបញ្ញដ ទោ [កកា ធៈ ប័ុញ ញ៉ា កណា] 
-ខតតិទយ [ខ័្ត តិ កយ៉] 
-ខនតិ [ខ័្ន តិ] 
-ខមត ិ [ខ្ៈ ម៉ៈ តិ] 
-ខមថ [ខ្ៈ ម៉ៈ ថៈ] 
-ទខម ំ [កខ្ ម័ុង] 
-ទខា [កខា] 
-គចឆ [រ័ច ឆៈ] 
-គចឆនតិ [រ័ច ឆ័ន តិ] 
-គទោា  [រ័ណ កឌា] 
-គទ តាវ  [រៈ កេត ត្មវ ] 
-គរទវា [គ្ន រៈ កវា] 
-គោទបតទពាវ  [គ្ន ហា កប ត័ប កោ] 
-គោទបតាវ  [គ្ន ហា កប៉ត ត្មវ ] 
-គិោនបបចចយទភសជជបរកិាខ ទោ [រិ ោ ន័ប ប័ុច ចៈ យ៉ៈ កភ  ័ច ជៈ ប៉ៈ រុ ិ ខា ករ៉ា] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [209 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-គិោនបបចចយទភសជជបរកិាខ រ ំ [រិ ោ ន័ប ប័ុច ចៈ យ៉ៈ កភ  ័ច ជៈ ប៉ៈ រុ ិ ខា រុង័] 
-ទគតតថទោធ  [កគ្ន ត័ត ថ័ត កធ្ល] 
-ទគតមំ [កគ្ន តៈ ម័ុង] 
-គតទយាពវនំ [រៈ តៈ កោប ពៈ ន័ង] 
-ច [ចៈ] 
-ចតុតថំ [ចៈ តុត ថ័ង] 
-ចតុទតាថ  [ចៈ តុត កថា] 
-ច្ឆតិ [ចា តិ] 
-ចិតតំ [ចិត ត័ង] 
-ចីវរ ំ [ចី វៈ៉ រុង័] 
-ចីវោនិ [ចី វៈ៉ រ៉ា និុ] 
-ឆដាមំ [ឆ័ដ ឋៈ ម័ុង] 
-ឆដាទមា [ឆ័ដ ឋៈ កម៉ា] 
-ជ្ជតរបូរជតបបដិគេ ោ [ជា តៈ រ ូប៉ៈ រៈ ជៈ ត័ប ប៉ៈ ដិ  រៈ េៈ ណា] 
-ជ្ជតំ [ជា ត័ង] 
-ជ្ជតិតថទោធ  [ជា តិត ថ័ត កធ្ល] 
-ជ្ជយទត [ជា យៈ កត] 
-ជ្ជយនតិ [ជា យ័ន តិ] 
-ជិគុចឆនីយាន ិ [ជិ រុច ឆៈ នីុ ោ៉ និុ] 
-ជិណណ ក ំ [ជិណ ណៈ  ័ង] 
-ញតតិ [ញ័ត តិ] 
-ញាតកានញ្ច  [ញា តៈ កា ន័ុញ ចៈ] 
-ឋទបត ិ [ឋៈ កប៉ តិ] 
-ឋិតិយា [ឋិ តិ ោ៉] 
-ឌំសមកសវាតាតបសរិសឹប- [ឌ័ង  ៈ មៈ  ៈ  ៈ វា ត្ម តៈ ប៉ៈ  ិ រុងិ  ៈ ប៉ៈ -  
 សមផសាន ំ  ័ម ផ័  សា ន័ុង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [210 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-តទច្ឆ [តៈ កចា] 
-តតិយមប ិ [តៈ តិ យ័ុម បិុ] 
-តទុបភុញ្ជទកា [តៈ ទុ ប៉ៈ ភុញ ជៈ កកា] 
-តទនតស ំ [ត័ន កត  ័ង] 
-តទបា [តៈ កប៉ា] 
-តសាម  [ត័  សាម ] 
-តសស [ត័   ៈ] 
-តសា [ត័  សា] 
-តំ [ត័ង] 
-តាទិស ំ [ត្ម ទិ  ័ង] 
-តិដ្ឋា   ិ [តិដ ឋា េិ] 
-តិសរណគេ នំ [តិ  ៈ រៈ៉ ណ័  រៈ េៈ ន័ង] 
-តិសសទតថទោ [តិ   ័ត កថ ករ៉ា] 
-តិសសសស [តិ   ័   ៈ] 
-តិសរទណន [តិ  ៈ រៈ៉ កណ ន៉ៈ] 
-តិទសសន [តិ  ក  ន៉ៈ] 
-តុយហ ំ [តុយ យាុ័ង] 
-តុណហ សស [តុណ ណា័    ៈ] 
-តុណហី  [តុណ ណាី ] 
-ទត [កត] 
-តវំ [តវ័ង] 
-តិមពរតុថនី [តិម ពៈ រតុ ថៈ នីុ] 
-ទថរសស [កថ រុ ័  ៈ] 
-ទថទោ [កថ ករ៉ា] 
-ទតាវ  [ទ័ត ត្មវ ] 
-ទនាត  [ទ័ន ត្ម] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [211 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ទវាយ [ទៈ វា យៈ] 
-ទស [ទៈ  ៈ] 
-ទសមំ [ទៈ  ៈ ម័ុង] 
-ទសទមា [ទៈ  ៈ កម៉ា] 
-ទសសន ំ [ទ័   ៈ ន័ុង] 
-ោតពវំ [ទា ត័ប ព័ង] 
-ោនញ្ច  [ទា ន័ញ ចៈ] 
-ោទរ  ិ [ទា ករ េិ] 
-ទុតិទយា [ទុ តិ កោ៉] 
-ទុតិយ ំ [ទុ តិ យ័ុង] 
-ទុតិយមប ិ [ទុ តិ យ័ុម បិុ] 
-ទុសសត ិ [ទុ   ៈ តិ] 
-ទទថ [កទ ថៈ] 
-ទទវា [កទ វា] 
-ោវ ទសទមា [ទាវ  ទៈ  ៈ កម៉ា] 
-ធនតថទោធ  [ធៈ ន័ត ថ័ត កធ្ល] 
-ធមម [ធ័ម មៈ] 
-ធមមកាទមា [ធ័ម មៈ កា កម៉ា] 
-ធមមចរយិា [ធ័ម មៈ ចៈ រុ ិោ៉] 
-ធមមទទសស ី [ធ័ម កទ   ី] 
-ធមមសសវន ំ [ធ័ម ម័   ៈ វៈ៉ ន័ុង] 
-ធមមសាកច្ឆឆ  [ធ័ម មៈ សា  ័ច ឆា] 
-ធទមម [ធ័ម កម] 
-ធទមមស ុ [ធ័ម កម  ុ] 
-ធទមម  ិ [ធ័ម កម េិ] 
-ោតុមតតទកា [ធ្ល តុ ម័ត តៈ កកា] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [212 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ោតុមតតទមទវតំ [ធ្ល តុ ម័ត តៈ កម៉ កវ ត័ង] 
-ោរយាមិ [ធ្ល រៈ ោ មិ] 
-ន [នៈ] 
-នកខមតិ [ន័  ខ្ៈ ម៉ៈ តិ] 
-នខា [នៈ ខា] 
-នចចគីតវាទិតវិសកូទសសនា [ន័ច ចៈ រី តៈ វា ទិ តៈ វ ិ ូ  ៈ ទ័   ៈ ន៉ា ] 
-នតថិ [ន័ត ថិ] 
-នតថីតិ [ន័ត ថី តិ] 
-នទមា [នៈ កមា] 
-នទោ [នៈ ករា] 
-នវញ្ច  [នៈ វញ័ ចៈ] 
-នវម ំ [នៈ វៈ ម័ង] 
-នវទមា [នៈ វៈ កមា] 
-នស ិ [នៈ  ិ] 
-នាគ [នា រៈ] 
-នាគសស [នា រ័   ៈ] 
-នាគំ [នា រ័ង] 
-នាទគ [នា កគ្ន] 
-នាម [នា មៈ] 
-នាទមា [នា កមា] 
-និជជីទវា [និច ជី កវា] 
-និោទ សលី ី [និត ទា  ី លីុ] 
-និពាវ នសចឆិកិរយិា [និប ោ នៈ  ័ច ឆិ  ិ រុ ិោ៉] 
-និវាទតា [និ វា កត្ម] 
-និសសទតាត  [និ   ័ត កត្ម] 
-និសសយ ំ [និ   ៈ យ័ុង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [213 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ទនវ [កន វៈ] 
-បញ្ចមំ [ប័ុញ ចៈ ម័ុង] 
-បញ្ចទមា [ប័ុញ ចៈ កម៉ា] 
-បដិឃាតាយ [ប៉ៈ ដិ ោ ត្ម យ៉ៈ] 
-បដិរបូទទសវាទសា [ប៉ៈ ដិ រ ៉ ូប៉ៈ កទ  ៈ វា កសា] 
-បដិរបូ ំ [ប៉ៈ ដិ រ ៉ ូប័ុង] 
-បដិសង្គខ  [ប៉ៈ ដិ  ័ង ខា] 
-បដិសោល នាោមតថ ំ [ប៉ៈ ដិ  ័ល ោ៉ ន៉ា រា ម័ត ថ័ង] 
-បដិទសវាម ិ [ប៉ៈ ដិ ក  វ៉ា មិុ] 
-បដិ ង្គខ ម ិ [ប៉ៈ ដិ េ័ង ខា មិុ] 
-បឋម ំ [ប៉ៈ ឋៈ ម័ុង] 
-បឋទមា [ប៉ៈ ឋៈ កម៉ា] 
-បនាយ ំ [ប៉ៈ ន៉ា យ័ង] 
-បណាិតានញ្ច  [ប័ុណ ឌិ ត្ម ន័ុញ ចៈ] 
-បណាិ ទតា [ប័ុណ ឌិ កត្ម] 
-បតតកលល ំ [ប័ុត តៈ  ័ល ល័ុង] 
-បតតចីវរ ំ [ប័ុត តៈ ចី វៈ៉ រុង័] 
-បទតាត  [ប័ុត កត្ម] 
-បតថយតិ [ប័ុត ឋៈ យ៉ៈ តិ] 
-បតាវ  [ប័ុត ត្មវ ] 
-បទុសសត ិ [ប៉ៈ ទុ   ៈ តិ] 
-បពវជជ ំ [ប័ុប ព័ច ជ័ង] 
-បពាវ ទជថ [ប័ុប ោ កជ ថៈ] 
-បរោទរស ុ [ប៉ៈ រៈ៉ ទា ករ  ុ] 
-បោភវទតា [ប៉ៈ រ៉ា ភៈ វៈ កត្ម] 
-បោភវនតំ [ប៉ៈ រ៉ា ភៈ វន័ ត័ង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [214 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-បោភទវ [ប៉ៈ រ៉ា ភៈ កវ] 
-បោភទវា [ប៉ៈ រ៉ា ភៈ កវា] 
-បរបិុណណ ទនត [ប៉ៈ រុ ិបុ៉ណ ណ័ន កត] 
-បរបិុណណ វីសតិវទសាស ិ [ប៉ៈ រុ ិបុ៉ណ ណៈ វ ី ៈ តិ វ ័ កសា  ិ] 
-បរបិុណណ សស [ប៉ៈ រុ ិបុ៉ណ ណ័   ៈ] 
-បរបិុណណំ  [ប៉ៈ រុ ិបុ៉ណ ណ័ង] 
-បរភិុតតំ [ប៉ៈ រុ ិភុត ត័ង] 
-បរភិុទតាត  [ប៉ៈ រុ ិភុត កត្ម] 
-បរសិទុោធ  [ប៉ៈ រុ ិ ុត កធ្ល] 
-បវតតមានំ [ប៉ៈ វុត័ តៈ ម៉ា ន័ុង] 
-បនិមានិ [ប៉ៈ និុ មា និ] 
-ប ុតវិទតាត  [ប៉ៈ េុ តៈ វតិ កត្ម] 
-ប ុសទនាត  [ប៉ៈ េុ  ័ន កត្ម] 
-បាោតិបាតា [ប៉ា ណា តិ ប៉ា ត្ម] 
-បាបា [ប៉ា ប៉ា] 
-បាសាទិទកន [ប៉ា សា ទិ ក  ន៉ៈ] 
-បិណា បាតំ [បិុណ ឌៈ ប៉ា ត័ង] 
-បិណា បាទតា [បិុណ ឌៈ ប៉ា កត្ម] 
-បិតរ ំ [បិុ តៈ រុង័] 
-បិយ ំ [បិុ យ័ុង] 
-បិយា [បិុ ោ៉] 
-បុគេទោ [បុ៉  រៈ កោ] 
-បុចឆទនត [បុ៉ច ឆ័ន កត] 
-បុច្ឆឆ ម [បុ៉ច ឆា ម៉ៈ] 
-បុច្ឆឆ មិ [បុ៉ច ឆា មិុ] 
-បុចឆិសសនត ិ [បុ៉ច ឆិ   ័ន តិ] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [215 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-បុទចឆយយ ំ [បុ៉ច កឆយ យ័ុង] 
-បុញ្ដ  ំ [បុ៉ញ ញ័ុង] 
-បុដាុមាគមម [បុ៉ដ ឋុ ម៉ា រ័ម មៈ] 
-បុតតោរសស [បុ៉ត តៈ ទា រ ័  ៈ] 
-បុទពវ [បុ៉ប កព] 
-បុោណញ្ច  [បុ៉ រ៉ា ណ័ញ ចៈ] 
-បុរសិ ំ [បុ៉ រុ ិ ័ង] 
-បុរទិសា [បុ៉ រុ ិកសា] 
-បុរទិសាស ិ [បុ៉ រុ ិកសា  ិ] 
-បូជនីយានំ [បូ៉ ជៈ នី ោ ន័ង] 
-បូជ្ជ [បូ៉ ជា] 
-បូតិកាយ ំ [បូ៉ តិ កា យ័ុង] 
-ទបាទសា [កប៉ា កសា] 
-ោសវុិោទោ [ផ្ទ  ុ វ ិហា ករា] 
-ផុដាសស [ផុដ ឋ័   ៈ] 
-ព ូ [ពៈ េូ] 
-ពាោនំ [ោ ោ ន័ង] 
-ពា ុសចចញ្ច  [ោ េុ  ័ច ច័ញ ចៈ] 
-រព មចរយិញ្ច  [រពះ េមៈ ចៈ រុ ិយ័ុញ ចៈ] 
-រព មចរយិានុគេោយ [រពះ េមៈ ចៈ រុ ិោ៉ នុ  រៈ ហា យៈ] 
-រព មណំ [រពះ េមៈ ណ័ង] 
-រពូ  ិ [រព ូេិ] 
-ភគវទតា [ភៈ រៈ វៈ កត្ម] 
-ភវនតំ [ភៈ វន័ ត័ង] 
-ភគវា [ភៈ រៈ វា] 
-ភជទត [ភៈ ជៈ កត] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [216 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ភទនត [ភ័ន កត] 
-ភរត ិ [ភៈ រៈ តិ] 
-ភវំ [ភៈ វង័] 
-ភាទោ [ភា ករា] 
-ភវិសសត ិ [ភៈ វ ិ  ៈ តិ] 
-ភាទសយយ [ភា ក យ យ៉ៈ] 
-ភុជិទសាស ិ [ភុ ជិ  កសា  ិ] 
-ភុញ្ជតិ [ភុញ ជៈ តិ] 
-ភូតកាទោ [ភូ តៈ កា កោ៉] 
-មងាុ [ម័ង  ុ] 
-មងេលមុតតមំ [ម័ង រៈ លៈ មុត តៈ ម័ុង] 
-មងេោនិ [ម័ង រៈ ោ និ] 
-មជជបានា [ម័ច ជៈ ប៉ា ន៉ា] 
-មោយ [មៈ ទា យៈ] 
-មនុសា [មៈ នុ  សា] 
-មនុទសាស ិ [មៈ នុ  កសា  ិ] 
-មណា នាយ [ម័ណ ឌៈ នា យៈ] 
-មយ ំ [មៈ យ័ង] 
-មយា [មៈ ោ] 
-មយហ ំ [ម័យ យា័ង] 
-យសស [យ័   ៈ] 
-មោតទោហ  [មៈ ហា ត័ណ កណាា ] 
-មំ [ម័ង] 
-មា [មា] 
-មាតរ ំ [មា តៈ រុង័] 
-មាតាបិតុឧបដ្ឋា នំ [មា ត្ម បិុ តុ អុ៊្ ប័ុដ ឋា ន័ុង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [217 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-មាតាបិតូ  ិ [មា ត្ម បិុ តូ េិ] 
-មាោគនធវិទលបនោរណ- [មា ោ រ័ន ធៈ វ ិកល ប៉ៈ ន៉ៈ ធ្ល រៈ ណៈ - 
 មណា នវិភូសនដ្ឋា នា ម័ណ ឌៈ នៈ វ ិភូ  ៈ ន័ុដ ឋា ន៉ា] 
-មុខំ [មុ ខ័្ង] 
-មុសាវាោ [មុ សា វា ទា] 
-មុសាវាទទន [មុ សា វា កទ នៈ] 
-ទម [កម] 
-យថាបចចយ ំ [យៈ ថា ប័ុច ចៈ យ័ុង] 
-យទិ [យៈ ទិ] 
-យទិទំ [យៈ ទិ ទ័ង] 
-យម  ំ [យៈ មៈ េ័ង] 
-យសស [យ័   ៈ] 
-យសាយសមទតា [យ័  សា យ័   មៈ កត្ម] 
-យ ំ [យ័ង] 
-យា [ោ] 
-យាចតិ [ោ ចៈ តិ] 
-យាច្ឆមិ [ោ ចា មិុ] 
-យារតា [ោត់ រត្ម] 
-យាបនាយ [ោ ប៉ៈ ន៉ា យ៉ៈ] 
-យាវទទវ [ោ វៈ កទ វៈ] 
-ទយា [កោ] 
-ទយានិទសា [កោ និ កសា] 
-ោជភទដ្ឋ [រា ជៈ ភៈ កោ] 
-រជជំ [រច័ ជ័ង] 
-ទោទចត ិ [ករា កច តិ] 
-លទធំ [ល័ត ធ័ង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [218 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ល ុ [លៈ េុ] 
-ទោកធទមម  ិ [កោ  ៈ ធ័ម កម េិ] 
-ទោក ំ [កោ  ័ង] 
-ទោទក [កោ ក ] 
-ទោមា [កោ មា] 
-វទញ្ចតិ [វញ័ កច តិ] 
-វតតពវំ [វត័ ត័ប ព័ង] 
-វតតទពាវ  [វត័ ត័ប កោ] 
-វោមិ [វៈ ទា មិ] 
-វទទ  ិ [វៈ កទ េិ] 
-វនិពវកំ [វៈ និប ពៈ  ័ង] 
-វនាទ មិ [វន័ ទា មិ] 
-វា [វា] 
-វាច្ឆ [វា ចា] 
-វាបិ [វា បិុ] 
-វិកាលទភាជនា [វ ិកា ល៉ៈ កភា ជៈ នា] 
-វិកីរណឹ [វ ិ ី រៈ៉ ណិង] 
-វិជ្ជនាម [វ ិជា នា មៈ] 
-វិតាថ ស ិ [វតិ ថា  ិ] 
-វិនទយា [វ ិនៈ កោ] 
-វិនាទសតិ [វ ិនា ក  តិ] 
-វិភូសនាយ [វ ិភូ  ៈ ន៉ា យ៉ៈ] 
-វិរតី [វ ិរៈ តី] 
-វិ សឹបុរតិយា [វ ិេិង  ុ ប៉ៈ រៈ៉ តិ ោ៉] 
-ទវទន ំ [កវ ទៈ ន័ង] 
-វិរជ ំ [វ ិរៈ ជ័ង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [219 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ទវយោពាធិកានំ [កវយ ោ ោ ធិ កា ន័ុង] 
-ទវរមណីសកិាខ បទំ [កវ រៈ មៈ ណី  ិ  ខា ប៉ៈ ទ័ង] 
-ទវសយិាស ុ [កវ  ិ ោ៉  ុ] 
-ស [ ៈ] 
-សងេទោ [ ័ង រៈ កហា] 
-សងឃមទជឈ [ ័ង  ៈ ម័ច កឈ] 
-សងឃមភទនត [ ័ង  ័ម ភ័ន កត] 
-សងឃសស [ ័ង  ័   ៈ] 
-សងឃ ំ [ ័ង  ័ង] 
-សទងឃន [ ័ង ក  នៈ] 
-សទងោ [ ័ង កោ] 
-សងោដ ិ [ ័ង ោ ដិ] 
-សចចកាទោ [ ័ច ចៈ កា កោ៉] 
-សញ្ដទមា [ ័ញ ញ៉ៈ កម៉ា] 
-សញ្ញដ តឹ [ ័ញ ញ៉ា តិង] 
-សតតមំ [ ័ត តៈ ម័ុង] 
-សតតទមា [ ័ត តៈ កម៉ា] 
-សនតំ [ ័ន ត័ង] 
-សនតិ [ ័ន តិ] 
-សនតុដា ី [ ័ន តុដ ឋី] 
-សទនត [ ័ន កត] 
-សពវតថ [ ័ប ព័ត ថៈ] 
-សពវតថមបោជិតា [ ័ប ព័ត ថៈ ម៉ៈ ប៉ៈ រ៉ា ជិ ត្ម] 
-សពវទុកខនិសសរណនពិាវ ន- [ ័ប ពៈ ទុ  ខ្ៈ និ   ៈ រៈ៉ ណៈ និប ោ នៈ - 
សចឆិករណតាថ យ  ័ច ឆិ  ៈ រៈ៉ ណ័ត ថា យ៉ៈ] 
-សពវំ [ ័ប ព័ង] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [220 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-សពាវ និ [ ័ប ោ និ] 
-សទពាវ  [ ័ប កោ] 
-សភាសលី ី [ ៈ ភា  ី លីុ] 
-សទភាជទនា [ ៈ កភា ជៈ កនា] 
-សមណំ [ ៈ ម៉ៈ ណ័ង] 
-សមោនញ្ច  [ ៈ ម៉ៈ ណា ន័ុញ ចៈ] 
-សមទវកខិយ [ ៈ ម៉ៈ កវ  ខិ្ យ៉ៈ] 
-សមាទិយាមិ [ ៈ ម៉ា ទិ ោ មិ] 
-សមបដិច្ឆឆ ម ិ [ ័ម ប៉ៈ ដិច ឆា មិុ] 
-សមាទទ  ិ [ ័ម ប៉ា កទ េិ] 
-សមាម សមពុទធសស [ ័ម ម៉ា  ័ម ពុត ធ័   ៈ] 
-សរណសលី ំ [ ៈ រៈ៉ ណៈ  ី ល័ុង] 
-ស  [ ៈ េៈ] 
-ស រិទញ្ញដ  [ ៈ េិ រញ័ កញា] 
-សាទូនិ [សា ទូ និ] 
-សាធ ុ [សា ធុ] 
-សាមិនា [សា មិុ ន៉ា] 
-សកិាខ បោនិ [ ិ  ខា ប៉ៈ ទា និ] 
-សបិបញ្ច  [ ិប ប័ុញ ចៈ] 
-សវិំ [ ិ វុង័] 
-សតីសស [ ី ត័   ៈ] 
-សោីនិ [ ី ោ៉ និុ] 
-សទុញ្ញដ  [ ុញ កញ៉ា] 
-សណុស ិ [ ុ ណៈ  ិ] 
-សោុតុ [ ុ ណា តុ] 
-សបុតិ [ ុ ប៉ៈ តិ] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [221 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-សភុាសតិា [ ុ ភា  ិ ត្ម] 
-សោុធុទតាត  [ ុ រ៉ា ធុត កត្ម] 
-សោុទមរយមជជបបមាទដ្ឋា នា [ ុ រ៉ា កម រៈ យៈ ម័ច ជ័ប ប៉ៈ ម៉ា ទ័ដ ឋា ន៉ា] 
-សវុជ្ជទនា [ ុ វុ ិជា កនា] 
-សសុកិខិទតា [ ុ  ិ  ខិ្ កត្ម] 
-ទសនាសនំ [ក  ន៉ា  ៈ ន័ុង] 
-ទសនាសនាន ិ [ក  ន៉ា  ៈ ន៉ា និុ] 
-ទសវនា [ក  វៈ៉ ន៉ា] 
-ទស  ិ [ក  េិ] 
-ទសា [កសា] 
-ទសាតាថ នំ [កសាត ថា ន័ុង] 
-ទសាតថឹ [កសាត ថិង] 
-ទសាវចសសតា [កសា វៈ៉ ច័   ៈ ត្ម] 
-ទសាទសា [កសា កសា] 
- រិទិកាបិនបបដិច្ឆឆ ទនតថំ [េិ រ ិកកា បិុ ន័ុប ប៉ៈ ដិច ឆា ទៈ ន័ត ថ័ង] 
-ទ តំ [កេ ត័ង] 
-ទោតិ [កហា តិ] 
-ទោ  ិ [កហា េិ] 
-ទោនតិ [កហាន តិ] 

វិធីអានពាកយភាសាកខមរទំព័រទី១៦៦ ដល ់១៩៨ 
-អញ [អាញ់] 
-អដាកថា [អ័្ដ ឋៈ  ៈថា] 
-អតីតបបចចទវកខណៈ [អ្ៈ តី ត័ប ប័ុច ចៈ កវ ៉ ខ្ៈ ណៈ] 
-អតតភាព [អ័្ត តៈ ភាប] 
-អធិសលីសកិាខ  [អ្ៈ ធិ  ី ល៉ៈ  ិ  ខា] 
-អនុញ្ញដ ត [អ្ៈ នុញ ញ៉ាត] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [222 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-អនុនាសកិនតៈ [អ្ៈ នុ នា  ិ  ន់ តៈ] 
-អនុទមាទនា [អ្ៈ នុ កមា ទៈ នា] 
-អនុទោមបដិទោម [អ្ៈ នុ កោ៉ម ប៉ៈ ដិ កោ៉ម] 
-អនតោយ [អ្ន់ តៈ រាយ] 
-អនតោយកិធម៌ [អ្ន់ តៈ រា យិ  ៈ ធ័រ] 
-អភិវាទនកមម [អ្ៈ ភិ វា ទៈ នៈ  ័ម] 
-អសបបរុស [អ្ៈ ័ប បុ រ ់៉ ] 
-ឧបជាយ ៍ [អុ៊្ ប័ុច ឈា] 
-ឧបជោយគេ ណវិធី [អុ៊្ ប័ុច ឈា យ័  រៈ េៈ ណៈ វ ិធី] 
-ឧបសមបោ [អុ៊្ ប៉ៈ  ័ម ប៉ៈ ទា] 
-ឧបសមបោទបកខៈ [អុ៊្ ប៉ៈ  ័ម ប៉ៈ ទា កប៉  ខ្ៈ] 
-ឧបសមបោច្ឆរយ [អុ៊្ ប៉ៈ  ័ម ប៉ៈ ទា ចា] 
-ករោុ [ ៈ រ ៉ ុណា] 
-កាយគតាសតិកមមដ្ឋា ន [កា យ៉ៈ រៈ ត្ម  ៈ តិ  ័ម ម័ុដ ឋាន] 
-កាយបោម [កា យ៉ៈ ប៉ៈ ណាម] 
-ការកសងឃ [កា រៈ៉  ៈ  ង់] 
-កាសាវៈ [កា សា វៈ៉] 
-កសរត [ េ័ត] 
-ខណា សមីា [ខាណ់ ឌៈ  ី ម៉ា] 
-គិោនបបចច័យ [រិ ោ ន័ប ប័ុច ទច] 
-ទគតម [កគ្ន ដំ] 
-ចង្គហ ន់បិណា បាត [ចង់ ហាន់ បិណ ឌៈ បាត] 
-ចីពរ [ចី ព] 
-ចីវរបបចច័យ [ចី វៈ៉ រុប័ ប័ុច ទច] 
-ជីវិតិន្ទនទិយ [ជី វ ិតិន រទី] 
-ញតតិចតុតថកមមវាច្ឆ [ញ័ុត តិ ចៈ តុត ថៈ  ័ម] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [223 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-តចបញ្ចកកមមដ្ឋា ន [តៈ ចៈ ប័ុញ ចៈ  ៈ  ័ម ម័ុដ ឋាន] 
-តងខណិកបបចចទវកខណៈ [ត័ង ខ្ៈ ណិ  ័ប ប័ុច ចៈ កវ ៉ ខ្ៈ ណៈ] 
-តិសសៈ [តិ   ៈ] 
-តិសសទតថរ [តិ   ័ត ដថ] 
-តិសសនាម [តិ   ៈ នាម] 
-តំខណិកនាម [ត័ង ខ្ៈ ណិ  ៈ នាម] 
-ត្រតសរណគមន ៍ [ទរត  ៈ រៈ៉ ណៈ រំ] 
-រទពយធនោន [រទ័ប ធន់ ធ្លន] 
-រទុសតធម ៌ [រទុ  ធ័រ] 
-ោតុបបចចទវកខណៈ [ធ្ល តុប ប័ុច ចៈ កវ ៉ ខ្ៈ ណៈ] 
-នមសាា រ [នៈ ម័ុ  សាេ ] 
-នាគនាម [នា រៈ នាម] 
-បញ្ជងេរបតិសាា ន [ប័ញ ចង់ រៈ រប ដឹ  សាឋ ន] 
-បដិកលូបបចចទវកខណៈ [ប៉ៈ ដិ  ូ ល័ុប ប័ុច ចៈ កវ ៉ ខ្ៈ ណៈ] 
-បតតកលលៈ [ប័ុត តៈ  ័ល ល៉ៈ] 
-បពវជ្ជជ  [ប័ប ព័ច ជា] 
-បពវជ្ជជ ច្ឆរយ [ប័ប ព័ច ជា ចា] 
-បពវជ្ជជ ទបកខៈ [ប័ប ព័ច ជា កប៉  ខ្ៈ] 
-បោភវសរូត [ប៉ៈ រ៉ា ភៈ វៈ  ូត] 
-បរមិណា ល [ប៉ៈ រុ ិមណ់ ឌល់] 
-បារត [បាត] 
-បិណា បាតបបចច័យ [បិណ ឌៈ បា ត័ប ប័ុច ទច ឬ បិុណ ឌៈ ប៉ា ត័ប ប័ុច ទច] 
-បុរសិមាន  [បុ៉ រុ ិ ៈ មា នះ] 
-កបបបទឃោវាស [ដបប បត់  ៈ រា វា ] 
-របណមយអញ្ជល ី [រប ណំ អ័្ញ ជៈ លី] 
-របាជញរបាយសពវកាលទវោ [របាច របាយ  ប់ កាល កវ ោ] 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [224 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

-ពុទធរបូ [ពុត ធៈ របូ] 
-ពុោធ នុញ្ញដ ត [ពុត ធ្ល នុញ ញ៉ាត] 
-ទពសោ [កព   ា] 
-រព មចរយិៈ [រពះ េមៈ ចៈ រុ ិយ៉ៈ  ឬត្មមទមាល ប់ស្ ួលមាត់ថារពំមៈ ចៈ-] 
-រពា មណ៍ [រោម] 
-ភគវនត [ភៈ រៈ វន័] 
-មការនតៈ [មៈ កា រន់៉ តៈ] 
-ទោកសននិវាស [កោ  ៈ  ន់ និ វា ] 
-វចីបោម [វៈ ចី ប៉ៈ ណាម] 
-វតតរបតិបតត ិ [វាត់ រប តិ ប័ត] 
-វតថពនធ [វត័ ថពន់] 
-វិនយបបញ្ដតតិ [វ ិនៈ យ័ប ប័ញ ញ៉ាត់] 
-សងោដ ី [ ង់  តី ,សជើងដ] 
-សទធិវិោរកិ [ ័ទ ធិ វ ិហា រ ិ] 
-សនមត [ ន់ ន៉មត់] 
-សបប ិ [ ័ប បិុ] 
-សមណៈ [ ៈ ម៉ៈ ណៈ] 
-សសំារទុកខ [ ័ង សា រៈ៉ ទុ ] 
-សាបសនូយ [សាប  ូន] 
-សលិបសាន្ទសត [ ិល លបៈ សា ] 
-ទសនាសនបបចច័យ [ក  ន៉ា  ៈ ន័ុប ប័ុច ទច] 
-ទសាយោជយសតកុសតមភ [កសាយ រាច  តុ   តំ សជើង ដ] 
- តថបាស [េ័ត ថា ] 
 
 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [225 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

រ្ព្ះគ្ ែែម្ ៉

     ំណាពយរប ់អ្រគបណឌិ ត បុ៊ត-សាវងេ 
 េុណខ្ម៉តាងំខ្តេភ៌ចាប់សផតើម រទាពំសពាះសផើមរទាលំបំាក 
 សដកសដើរដូចសរាេតាមឥតរសាក ទរាកូំនចាកសចញពីនផទ ។ 
 សពលឆលងទសនលខ្ម៉ឈឺខាល ងំ ចិតតតាងំកាយរបឹងរពមសដាយភ័យ 
 មិនដឹងយ៉ាងណាចិតតមនម នឹកភ័យខ្រកងកូនសូនយសងាខ រ ។ 
 លុះកូនបានសកើតជាទារក ខ្ម៉សថើបជញ្ជ ក់សពវកាយា 
 បីបមថាន ក់ថនមសពញហតាថ  សមតាត ខ្របឈាមជាទឹកសដាះ។ 
 សៅសពលកូនឈឺខ្ម៉រកា បីផទប់ឱរាសដាយចិតតសសាម ះ 
 កូនឈឺខ្ម៉ភ័យមុមសាល ងំអស់ មិនសរានតសសាះវាស់ៗរពឹក។ 
 សៅសពលកូនជាខ្ម៉សបាយ ចិតតខ្ម៉មិនណាយានខ្តនឹក 
 ឃាល តពង យបនតិចចិតតវរវកឹ រឭករកកូនវលិវញិភាល ម ។ 
 អងគុយកកិលសរកាកឈរសដើរ សៅតាមដសំណើ រខ្ម៉ព៉យាម 
 មបំងាា ត់កូនសដាយមិនទាម កនុងនាមជារេូឧតតមនរក ។ 
 ជុះសនាមហូបចុកសសលៀកដណត ប់ ចសំណះសចះសពវរបចានំថង 
 សមតីភាសាារយាទនថល កូនកុសំងសយ័ខ្រកងឥតរេូ ។ 
 កូនសចះមួយមុមខ្ម៉អរមតង អួតរបាប់អនកផងមិនចាយូំរ 
 ខ្ម៉សនឿយយ៉ាងណាមិនេិតេូរ បនធូរកងវល់សដាយថាព ល់កូន។ 
 កូនធបំនតិចខ្បបរាងរងឹ កូនមលះទទឹងអាងជីដូន 
 ខ្ម៉មឹងអន់ចិតតមុមរសសពាន វាយកូនរួចេិតអាណិតសរកាយ។ 
 កូនលែខ្ម៉សុមនរកកនលង បានដូចខ្ម៉ផសងសូមអសំណាយ 
 ដូចបានខ្កវទិពវសទវតាឲយ ឬដូចបានសសាយសុមសួគ៌ា។ 
 សពលកូនបានសុមខ្ម៉សុមផង សពលកូនានហមងខ្ម៉ពុំជា 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [226 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 កូនរកលបំាកខ្ម៉រងា រេប់រគាខ្ម៉េិតកូនរសីរបុស។ 
 កូនមូចអារកក់កនុងភូមិឃុ ំ សេេុសំេសែប់សពវសាយសុស 
 ខ្ម៉ដឹងរបាកដថាកូនមុស ខ្តខ្ម៉សសនាត សសរបាសរបណី។ 
 ខ្ម៉េឺជារពះរបស់កូន ជាកបូនជីវតិមនុសសរបុសរសី 
 ខ្ម៉ានេុណធងន់ហួសសពាលសតី គាម នអវីជនួំសខ្ម៉បានសឡើយ ។ 
                                                      

អាស្ រច្ ត្តមាត ាយ្ 

     ំណាពយរប ់អ្រគបណឌិ ត បុ៊ត-សាវងេ 
 សពលកូនសកើតមកខ្ម៉សបាយ សទាះអត់របាក់ចាយមិនសចញសតី 
 សីុឈនួលសធវើការរបឹងខ្រកដី លបំាកសមតចកតីឥតានថងូ រ ។ 
 ទទូររកាសៅហាលនថង យកនដជូតសញើសខ្ដលវាហូរ 
 សពលនឹកដល់កូនចិតតទន់សទារ សញើសហូរមិនសសមើចិតតរសលាញ់។ 
 ានសេសួរថាមអំវីសមល៉ះ នថងសៅត សឹងសឆះមិនសចះចាញ់ 
 ខ្ម៉សឆលើយថាសរពាះកូនសាល ញ់ េិតកាញ់រករបាក់កុចំង់ខ្លា។ 
 សធវើសមតចកូនមញុកំរំពាឪ តាងំខ្តពីសៅកនុងសពាះខ្ម៉ 
 មញុ រំបឹងចិញ្ចឹ មបីបាច់ខ្ថ រហូតទាល់ខ្តឥឡូវសនះ ។ 
 សពលសនះកូនមញុ សំពញកសំលាះ រូបរាងរសស់បស់មិនសេិំស 
 មញុបំានទិញកង់ឲយកូនជិះ មញុ រំះិកណំាញ់ខ្តាត់ឯង។ 
 មញុឲំយកូនសរៀនដល់ថាន ក់មពស់ សដើមបកូីនរស់មញុ រំបឹងខ្របង 
 សធវើការរាល់នថងមញុ រំខ្អង ខាល ចខ្រកងខ្តកូនរបលងធាល ក់។ 
 ខ្ម៉សឆលើយសរៀបរាប់ពីកូនគាត់ ចិតតខ្ម៉មិនរពាត់ពីកូនជាក់ 
 ចិតតខ្ម៉ដូចទឹកហូរទាល ក់ ហូរឥតានទាក់រកកូនរបុស។ 
 កូនរបលងធាល ក់ខ្ម៉សលុតចិតត អាណិតថាកូនឥតកហុំស 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [227 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 កូនគាត់ពូខ្កឥតានមុស ខ្តសរពាះកូនរបុសអត់របាក់សូក។ 
 តាមពិតកូនគាត់វាមជិលសរៀន រវល់ខ្តសញៀនសរេឿងសសាម កសរគាក 
 ខ្ម៉មសំធវើការខ្បកសញើសសជាក កូនគាត់សកើតសរាេមិនដឹងមលួន ។ 
 កូនរតឹខ្តសគមខ្ម៉សខាល ចចិតត អាណិតថាកូនមសំរៀនផទួន 
 កូនសចញបាត់ៗសដាយបិទពួន កុហកខ្ម៉មលួនថាសរៀនឈនួល។ 
 ខ្ម៉មរំករបាក់ឲយកូនសរៀន របិតសរបៀនដាបំាយសរៀបសរមួល 
 នរកខ្លងជាងមញុ ខំ្ដលសេជួល សឃើញកូនមិនរសួលនាសំៅសពទយ ។ 
 រគាកាលរពាត់បតីខ្ម៉មិនសលុត រគាន់ខ្តរសយុតចិតតរសសលត 
 សលើកសនះដឹងថាកូនសកើតសអដស៍ ខ្ម៉សលុតចូលសពទយឈប់សពាលសតី ។ 

ក្ ន្មាស្ឪព្ ក្រ្ត្ ហវ្ជាម្ន្ ស្សដ្ ច្ត្េៅ 

     ំណាពយរប ់អ្រគបណឌិ ត បុ៊ត-សាវងេ 
 កូនរសីឪ                          រតូវជាមនុសស មិនរងឹតែឹង 
 ខ្តសបើរងឹ រតូវរងឹបឹុង របឹងសិកា 
 កូនរបុសឪ រតូវជាមនុសស ានរបាជាញ  
 រពះផ្លត ថំា កុសំសនហា រសារសីខ្លបង។ 
 កូនរសីឪ រតូវជាមនុសស មិនជាប់នុយ 
 កុសំសនហ៍លុយ សែុយសករ តស៍ឈាម ះ រស់ដូចខ្ផសង 
 កូនរសីឪ រតូវជាមនុសស សចះខាល ចខ្រកង 
 រពះសខ្មតង ឲយទាល ប់ ជាប់សីលវញិ។ 
 កូនរបុសឪ រតូវជាមនុសស សចះសសាម ះរតង់ 
 កុតំាមចង់ ខ្រកងមិនសុម ទុកខសាន សមនញ 
 កូនរបុសឪ រតូវជាមនុសស តាមសចះវញិ 
 របឹងបសំពញ ធម៌សសនាត ស សរបាសសមតាត  ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [228 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 កូនរសីឪ រតូវជាមនុសស មិនរបាទ 
 ជារសីពល ត សចះរបសមើល សមើលកិចចការ 
 កូនរសីឪ រតូវជាមនុសស ទន់ចរយិា 
 ខ្តយ៉ាងណា សូមរសីមុ៉ម កុទំន់សមាយ។ 
 កូនរបុសឪ រតូវជាមនុសស សចះអត់ធន់ 
 ការរសាលធងន់ កុទំរមន់ ទន់បសណាត យ 
 កូនរបុសឪ រតូវជាមនុសស មិនថយសរកាយ 
 កុចំាឲំយ មនុសសរសីរចាន បានសៅមុម ។ 
 កូនរសីឪ រតូវជាមនុសស មិនសឡះសឡាះ 
 ពាកយពីសរាះ ានរសបៀប សរៀបទនុំក 
 កូនរសីឪ រតូវជាមនុសស រកាសុម 
 សបើខាល ចទុកខ កុជំាមនុសស រទុសតសីលធម៌។ 
 កូនរបុសឪ រតូវជាមនុសស សចះសាគ ល់មលួន 
 ចិតតាមួំន មិនអណួំត អួតខាទ រមទរ 
 កូនរបុសឪ រតូវជាមនុសស មិនញាប់ញ័រ 
 ជួបសលាកធម៌ រតូវពិចារណ៍ ថាមិនសទៀង ។ 
 កូនរសីឪ រតូវជាមនុសស សចះដឹងេុណ 
 ជាសដើមទុន ននជីវតិ ពិតជាសសបៀង 
 កូនរសីឪ រតូវជាមនុសស មិនលសមែៀង 
 សមតីសទៀង ពិតរបាកដ ាត់រកអូប ។ 
 កូនរបុសឪ រតូវជាមនុសស សចះចាប់សផតើម 
 កុចំបចិសចប ើម រតវូរបឹងខ្របង ខ្រកងមវះហូប 
 កូនរបុសឪ រតូវជាមនុសស មិនសចះសលាម ភ 
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 ខ្តសបើសរទាប រទាលដល់មជិល រលឹបញ្ញដ  ។ 
 កូនរសីឪ រតូវជាមនុសស មិនរចខ្ណន 
 សរៀបខ្បបខ្ផន ជាមងគល ដល់រេូសារ 
 កូនរសីឪ រតូជាមនុសស ានសមតាត  
 មិនឥសា កនុងជីវតិ ពិតជាសងប់។ 
 កូនរបុសឪ រតូវជាមនុសស ដឹងរបាណ 
 កនុងមលួនរបាណ រាល់យប់នថង នលឲយគាប់ 
 កូនរបុសឪ រតូវជាមនុសស មិនអភ័ពវ 
 មិនរតូវជាប់ សរេឿងសញៀនញ៉ាម កាមេុណរបា ំ។ 
 កូនរបុសរសី កុជំាមនុសស រទុសតមិតតភកតិ 
 កុជំពំាក់ រទពយបណុំល បុលបញ្ញច  ំ
 កុរ៉ំាប់រង ធានារទពយ ជាប់សរគាះកមម 
 ឪសូមផ្លត  ំ កមមសវរា ជាសរគាះកាច ។ 
 កូនរបុសរសី កុជំាមនុសស រទុសតសីលា  
 កុេិំតថា សីលសនះណា ខាល កណំាច 
 តាមពិតសីល ជាសទវតា កាល អង់អាច 
 ានអណំាច អាចរបហារ ខាល កិសលស ។ 
 កូនរបុសរសី កុជំាមនុសស រទុសតាតា 
 រសីសនះណា ជារពះរពហម កុរំបខ្ហស 
 ខ្តរពសហើន ហ៊ានសឃារសៅ រតូវសភលើងសឆះ 
 ជាតិអនកសចះ រតិះរះិដឹង របឹងបូជា ។ 
 កូនរបុសរសី កុជំាមនុសស រទុសតបិតា 
 រតូវដឹងថា របុសសនះណា ជារពហាម  
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 បានសុមសហើយ កនុងជរំ ំ រពហមវហិារ 
 រតូវមនីាន  ភាង ររឭក នឹកតបេុណ ។ 
 កូនរបុសរសី កុជំាមនុសស រទុសតរពះពុទធ 
 រតូវលអុំត កាយវាចា របាថាន បុណយ 
 កូនានទាន សីលភាវនា ជាសដើមទុន 
 ផុតទារុណ ចាកអបាយ ពង យពីទុកខ។ 
 កូនរបុសរសី កុជំាមនុសស រទុសតរពះធម៌ 
 កុជំាប់ជ័រ ននកាមេុណ សុ៊នកនុងេុក 
 របឹងសដើរតាម សាន មរពះបាទ រពះជាន់ទុក 
 កុសំរមុក សធវើដសំណើ រ សដើរផលូ វារ ។ 
 កូនរបុសរសី កុជំាមនុសស រទុសតរពះសងឃ 
 រតូវនឹករតង់ អងគសាវក័ រពះភេវា 
 រទង់សាសនា រពះជិនរសី លបមីទរខាទ រ 
 រកងធាម  ជាបិដក វ.ិសុ.អ. ។  
 

 មាតាប្ តាស្េន្ទង្គ ាះក្ ន្េដ្យ្ធ្ម្៌៥យ៉ាាង្ 

     ំណាពយរប ់អ្រគបណឌិ ត បុ៊ត-សាវងេ 
 មាតាបិតាជារេូសដើម ជារេូដ៏សឆនើមកនុងសលាកា 
 ម៉ង៉សទៀតេឺពិតជាសទវតា រពះពុទធរតាស់ថាជារពហមផង។ 
 ាតាបិតាេឺជារពះ រស់សៅកនុងផទះដ៏ចាស់ចបង 
 សសស្តងាគ ះរបាយ៉ំាងលែហមត់ហមង ចមលងបុរតភាង ឲយដល់សរតើយ ។ 
 សរ្រគ ះទី១ សដាយការឃាត់ មិនឲយកូនភាល ត់សធវើបាបសឡើយ 
 សឃើញកូនសធវើមុសឥតកសនតើយ ហាមសហើយហាមសទៀតសឆលៀតតាមឃាល ។ំ 
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 កសំណើ តជាមនុសសនថលសពកពន់ កូនរតូវអត់ធន់ឲយបានសម 
 កុឲំយចណំង់វាបងខ ំ ចូលរជាធំាល ក់សរជាះរស់អសសាច។ 
 សរ្រគ ះទី២ សដាយការនា ំ ខ្ផសផសសំនសេុំណរបសយាជន៍ 
 សៅរស់ជាមនុសសកុជំាសខាម ច យ៉ាងសហាចរតូវឲយានសីល៥ ។ 
 ខ្ម៉ឪបពំាក់អលងាា រ េឺធម៌សទសនាជារបចា ំ
 កូនរតូវរសលាញ់កល៉ណកមម េុណគាប់រតូវចាកុំបំសំភលច។ 
 សរ្រគ ះទី៣ េឺឲយសរៀន អុជសទៀនវជិាជ ភលឺរសំលច 
 សមបតតិចសំណះនថលជាងសពរជ ដាច់ខាតរតូវសេចពីសរេឿងសញៀន។ 
 ថាន សំញៀនបផំ្លល ញនូវសាម រតី សញៀនខ្លបងអរបីយ៍នាមូំចសរៀន 
 សញៀនរសាសញៀនរសីសរាេសបៀតសបៀន សបើសញៀននឹងសរៀនសុរយិារះ ។ 
 សរ្រគ ះទី៤ េឺសរៀបការ កនុងសរឿងរបាថាន រេប់រេងផទះ 
 មិនរតូវបងខចំង់យកឈនះ ានះនាមូំចរបសយាជន៍ធ ំ។ 
 សសនហាជាផនូរកប់រពលឹង សរឿងនឹងរតូវដឹងឲយរេប់មុ ំ
 កុអំាងថានាឡិធជំាងនំ ានសរឿងទាវទុេំរូំរសាប់ ។ 
 សរ្រគ ះទី៥ េឺខ្ចករទពយ តាមកាលេួរគាប់ជាប់ជាចាប់ 
 មត៌កជារទពយននអនកសាល ប់ មិនរតូវរបញាប់ឲយដាច់សឡើយ។ 
 ឲយតិចឲយសរចើនជារបចា ំ រាល់នថងខ្មពន ឲំយណាស់សហើយ 
 ចខំ្ណកសមបតតិនាដំល់សរតើយ ដូចបានសពាលសហើយេឺឱវាទ។ 
 សសស្តងាគ ះ៥យ៉ាងេឺជាេុណ ជាទុនជីវតិតាមកបួនខាន ត 
 ខ្ម៉ឪជារពះអនកនាអំាទិ កូនកុរំបាទតសៅសហាង ។ 

អក្សរែខ្មរ 

ោ យកាពយរមលឹ អំ្ពីអ្ េរ 
ោ យ៧ 
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 អកសរខ្មមររុងសរឿងសដាយសារខ្មមរ ពុំហ៊ានបខំ្បរឲយភាល ត់មុស 
 ជនខ្មមររេប់គាន ទាងំរសីរបុស ពុំហ៊ានបងខុសឲយមូចបង់។ 
 ជនខ្មមររសុះគាន សលើកតសមាើង ដសំឡើងពាកយសពចន៍សដាយផចិតផចង់ 
 ខ្មមរជារេហសថខ្មមរជាសងឃ មរំបឹងតរមង់អកសរជាតិ។ 
 អកសរវបិតតិជាតិវបិតតិ ខាច យខាច ត់រាត់រាយកាល យសឃលៀងឃាល ត 
 សហតុសនះខ្មមរសយើងកុរំវាត រតូវរកាជាតិឲយរងឹបឹុង។ 
 សបើដឹងមិនដល់កុសំធវើសចះ ចសំណះតិចតួចសតួចសសតើងសតឹង 
 សបើចង់ចាស់លាល់រតូវមរំបឹង កុសំដកសមលឹងឲយសចះឯង។ 
 ចសំណះសកើតានសរពាះការសរៀន កមជិលសអៀនសរបៀនកុសំខ្មតង 
 សធវើឲយសេសសងើចសេសកាតខ្រកង សាល ក់ខ្សលងសទកុរំះិេន់សេ ។ 
 រតូវរះិេន់មលួនឯងជាមុន កុឲំយស៊យសុ៊នមុសទសទ 
 សបើឆងល់ពំុយល់រតូវសួរសេ ឥតសថាកអវីសទនថលសទសតើ។ 
 បុរាណថាសថាកអីនឹងនដ នថលអីនឹងាត់សពាលសសើសវុ ើ 
 សរៀនសៅសួរសៅសទើបរគាន់សបើ សអើសពើចង់សចះរបសសើរណាស់។ 
 ចាស់ថាសបើលងង់កុសំធវើសចះ សបើានចសំណះឲយជាក់ចាស់ 
 សបើសសតើងសហើយចង់ឲយបានរកាស់ រតូវខ្ថមករាស់ផសសំាច់គាន ។ 
 អបសទបប៉ះបុ៉នយកករាស់ កុចំាងំកុរំចាស់ហួសារតា 
 ប៉ះផសផំគុ ភំជិតសទើបសកើតជា សទាល ឬ បនាទ រមួនជាងមុន។ 
 សបើសចះអកសរ និង ភាសា ននជាតិណាៗកុរំជុលសុ៊ន 
 ងាប់សពទខ្របរសាយកាល យជាប់កុន សុនរតុនខ្របរសាយឃាល តកតីពិត។ 
 កាលខ្ដលរបារពធនឹងខ្របរសាយ រតូវេិតនាយអាយសដាយពិនិតយ 
 ឲយសឃើញសសចកតីជាខ្មមរពិត សឹមខ្របកុផំតិតតាមពាកយសេ។ 
 រតូវខ្របឲយមកជាសសចកតី ខ្ដលខ្មមររបុសរសីអាចរះិសរ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [233 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 សាត ប់យល់មិនឆងល់សទើបសៅខ្រប រតឹមរតូវតាមរូបសសចកតីពិត ។ 
 អនកសរៀនភាសាជនបរសទស សទវសធវសសដាយការឥតសបើេិត 
 កាលមលួនកពុំងសរៀនរបឹងរបិត ខ្របផតិតឲយចតំាមរូបសពទ ។ 
 សភលចនឹកេិតមកភាសាមលួន ឲយយល់សនួំនខ្ដលងាយសាត ប់ 
 សមលឹងសសងាតខ្តរូបសពទ ក៏រសាប់ខ្តខ្របមុសទាងំរសុង។ 
 អនកសរៀនសសំ្តសាឹត ឬបាលី ខ្របមុសសសចកតីសរពាះភ័នតផុង 
 យល់មុសទសទទាងំសដើមចុង ចូលកនុងវងិសុ៊ងខាម សអនកផង។ 
 តិដឋៈ បាលីខ្របថាឈរ អនកសរៀនឈលក់វរភ័នតមតងៗ 
 រតង់ានសសចកតីថាសងួនរេង ខ្របឆគងថាឈរសៅងាប់សពទ។ 
 បារាងំពរក៍សតសួរល៉ាខ្តត ខ្មមរខ្ឆែតចិតតជាប់ខ្បរខ្របរបាប់ 
 អនកខ្ដលមិនសចះឲយគាន សាត ប់ បងាគ ប់ថាឲយកាន់សលើកាល។ 
 មិនរបាប់ឲយគាន ដឹងថាទូល សនះសៅរបមូលពុំរតអាល 
 ពាកយខ្មមរថាទូលក៏សលើកាល រតអាលខ្របមុសពីពាកយមលួន។ 
 ខ្តងកាពយឲយរតូវតាមសមផសស តាមពាកយចាស់ៗខ្ដលានចួន 
 កុសំចះខ្តខ្តងតាមចិតតមលួន ឲយកាពយានចួនមុសារតា។ 
 ពាកយអឺយ និង សអើយ សូរសផសងគាន  ដូចជាបែូនសអើយ សមតចសឡើយថា 
 សាត ប់បងមិនឮឬសងួនភាង  សធវើជាមិនឮសរពាះរងឹមលួន? ។ 
 រពះបាទសសមតចរពះហររិកស រទង់បានបញ្ញជ ក់សដាយផទួនៗ 
 កនុងកាពយរពះអងគខ្ដលានចួន សនួំនសមផសសឥតានឆគង។ 
 កវេួីរខ្តយកតរាប់ េួរពុំរបញាប់កាត់រលំង 
 រលុំបខ្បបសនាះមិនរតាប់រតង មុសពីបណំងអនករបាជញចាស់។ 
 ានអនកខ្តងកាពយមលះហ៊ានថា សមតចមិនវាចាឲយជាក់ចាស់ 
 សរបើជាកិរយិាសពទមុសណាស់ េួរផ្លល ស់សមតីសនះសចាលសចញ។ល។ 
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ប្ទ្កាក្គ្ត្  

 ខ្មមរពីសរពងនាយ ចង់ឲយបានងាយ សរបើពាកយរងឹៗ 
 រតង់ពាកយខ្ដលរតូវ សរបើរឝឹងគ ឬ រសឹងគ អនកអានពុំដឹង 
  ពាកយទាងំពីរសនះ។ 
 សតើរឝឹងគ ឬរសឹងគ សដាយពុំបានដឹង សរពាះមលួនពុំសចះ 
 នាឲំយរចឡ ំ ដបតិឥតចសំណះ សសំ្តសាឹតមិនសចះ 
  សធវើសមតចនឹងយល់។ 
 សហតុសនះបានជា ខ្មមរទាងំអស់គាន  កនុងរគាខ្ឆងឆងល់ 
 នាគំាន លុបតួ ឝ មិនឲយសល់ ខ្ថមទាងំលុបដល់ 
  ឞ សនះសៅផង។  
 សរពាះតួទាងំបី អានឮសមតី ដូចគាន ខ្តមតង 
 សតើទុកសធវើអវី នាឲំយខ្តឆគង លុបសចាលរលំង 
  កុឲំយចសងែៀត។ 
 ចខំ្ណកខាងលាវ សម័យរពាវៗ ក៏នាគំាន សឆលៀត 
 លុបតួអកសរ ដប់ពីរបង់សសៀត ករមនឹងសឆលៀត 
  បសងាើតវញិបាន។ 
 លាវលុបតួ -ឃ  និងតួ ឆ -ឈ វេគ -ដ បុ៉នាម ន 
 និងតួ ធ -ភ ឝ -ឞ ពីររបាណ បូករួមសៅបាន 
  ដប់ពីរអកសរ។ 
 សម័យសនះលាវ សរសសររពាវៗ អស់ភាពបវរ 
 រតង់ពាកយសរបើ- ឃ សរបើ- េ អកសរ លាវឃាល តអណំរ 
  រករតូវសៅសហើយ។ 
 សហតុសនាះខ្មមរសយើង កុសំធវើសទើងសមើង យល់ការសឈលើយៗ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [235 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 េិតលុបអកសរ តួមលះសចាលសឡើយ សបើលុបសចាន ះសហើយ 
  សៅជាមនុសសនរព។ 
 របសទសធំៗ  សេរបឹងនិយម រាល់យប់រាល់នថង 
 អកសរភាសា ជាតិសេឲយនថល កុឲំយចនរង 
  រួបរតឹជាតិបាន។ 
 បណឌិ តយសភា សេសលើកឲយជា បណឌិ តយដាឋ ន 
 សរាប់ឲយជាតិ សឡើងមពស់សថាើងថាា ន សទើបជាតិសេបាន 
  ថាុ សំថាើងជានិចច ៕ 
                  វតតឧណាណ សលាម រកុងភនសំពញ នថងទី ២២ មករា   

ស្េម្តច្រ្ព្ះស្ង្ឃោជ្ 

ជួន-ណាត សជាតញ្ញដ សណា (ប.អ.ស. -  អ.ម.រ.) 
េល្បើក្ស្ ល្រ្បា ំ

របស់ឧកញ៉ារពះឃាល ងំ ន្ង្ 

សហជីវនិ ល្  -ោម្េត្ង្ ចមលងសផទៀងផ្លទ ត់ 
 បាណាត្ បាត្ នាអនកសនសាទ ចិតតសចារសចើកចង់ 
 ពិឃាដរមឹគា មចាឆ នូវអងគ មនុសសសតវឲយបង់ 
  ឲយបាត់ជនាម ។ 
 អនកសនាះនឹងសៅ រងបាបកាត ត់សៅត  លបំាកសៅនា 
 សញ្ជី ពនរក ទល់ទុកខឈឺផា ទុរន់ទុរា 
  រូបរងយូរនរក។ 
 យមភូបាលសបាះ សៅកនុងសភលើងសសាម ះ ឆុរសឆះកសណិកសយ័ 
 សហើយរស់រូបវងឹ កដឹំងភិតភ័យ ថាវលិមកឰ 
  ដល់ាត់រសតត ។ 

ព.ស.២៥១២ 
េ.ស. ១៩៦៩ 
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តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 យមភូបាលបរ សចាមចាក់នឹងសន មូលចបូកខ្ដកសៅត  
 ចាក់នឹងលខំ្ពង ស៊កខ្សងសចាលសៅ កនុងទីរសតត  
  សភលើងភលឺពុំកានត។ 
 កណំត់ជនាម  នរកសនាះហា រយពន រំបាណ 
 េិតេណនាពន  ំ រតូវរបាបួំនលាន មនុសសសនះសទើបបាន 
  មួយនថងនរក។ 
 លង់លុះរសដាះ ពីនរកសនាះ មកមិនខ្ដលសុម 
 សកើតជាមចាឆ  ាន់ទារជូករសុក សេកាប់សាច់លក់ 
  របារំយជាតិជាក់។ 
 សទៀងសទើបសកើតជា មនុសសានសទាសា សេបាញ់សេចាក់ 
 សេសដាតសេកាប់ សាល ប់ឥតអាក់ របារំយជាតិជាក់ 
  ពិតពុំសុមអងគ។ 
 សទើបយកជាតិជា មនុសសានសរាគា ដសំ៉ពកឃលង់ 
 ជាមនុសសេមគាក់ ខ្ភនកខាវ ក់មវិនមវង់ ខ្កងងកងង់ 
  កងួរអរបិយ។ 
 សបើបានសកតិបុណយ តបតិផលជាតិមុន បានសាងមកកតី 
 សពៀរកមមអាតាម  ឲយអាយុមលី ពុំយឺនជីវ ី
  ជីវតិដល់ចាស់។ 
 សទាះទុកខសធវសសធវើ កាយកមមបាបសបើ សបាះបង់រកឡាស់ 
 រកឡាប់ខ្លងលះ ខ្របរបះរហ័ស ដឹងសដាយធម៌ចាស់ 
  េន់េិតយង់យល់។ 
 ខាល ចបាបខាម សបាប សចៀសចាកដរាប ជីវតិសតវសល់ 
 ពិតពុំពណ៌នា រកាតមាល់ ចិតតចាសីំលផល 
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តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

  បាណាតិបាត។ 
 បានសៅសកើតនា សួេ៌ចាតុមហា- រាជិកាជាតិ 
 ជាអងគសទវបុរត បរសុិទធសាែ ត សថិតសលើរបាសាទ 
  របាពីំរសយាជន៍េត់។ 
 រសីសទពកញ្ញដ  របារំយអងាគ  បសរមើបាទបត់ 
 ចូលបងគគំាល់ សរៀងរាល់របាកដ របកបកណំត់ 
  កណំាន់សពវនថង។ 
 របារំយពន េំត់ សទើបសទពចយុត មកសកើតសៅឰ 
 រតកូលកសរតិយ៍កានត សនាត នថាល នថង រូបរាងលែនរក 
  ានលកខណាកាត ត់។ 
 ានកាល ងំលន់ ានចិតតសទារទន់ របណីទុកខសតវ 
 ានកូនានសៅ ញាតិសៅពុំរពាត់ ពុំរបាសខាច យខាច ត់ 
  ជាសុមដល់ចាស់។ 
 ពុំខ្ដលកសណិកសយ័ ជីវតិរបល័យ សដាយសរេឿងសហាស 
 បានបរពិារសពក អសនកសរចើនណាស់ ឥតទុកខសទាសទាស់ 
  ឥតព៉ធ៍សរាេ។ 
 ឥតានសរតូវ កណំាចព៉ធពយូវ សបៀតសបៀនបិណាឌ  
 អាយុយឺនយូរ បរបូិណ៌ជនាម  សនះផលបាណា- 
  តិបាតរបធាន។ 
 អទ្ នាន ាទ្នា មនុសសលួចរទព៉ សេេិតចង់បាន 
 បបំាត់បសញ្ញឆ ត បសំពាតបពំាន បពំារអាងាន 
  យសសកតិមូវម។ំ 
 លុះខ្លងជាតិសៅ នរកនាមសៅ កាឡសូរតអស់យ- 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [238 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 មភូបាលចាប់ចង ធាក់ផងដាល់ដ ំ ឈឺផាសពកពុំ 
  សុមសសាយទុកាខ ។ 
 សទើបយកបនាទ ត់ ខ្ដកដុតមកផ្លទ ត់ សុសសពវកាយា 
 មលះយករណារ មកអារអងាគ  ពុះពីសិរសា 
  ទល់ទុកខសទារទន់។ 
 ឈាមហូរសរសាក់ ខ្រសកយឥំតអាក់ ភិតភ័យភាងំភាន់ 
 សៅនានរក រងទុកខកណំាន់ កណំត់មួយពាន់ 
  ពន សំទើបរសដាះ។ 
 មួយពាន់ពន នំរត- រតិងសសទើបមួយនថង នានរកសនាះ 
 យូរពន់របាណ លុះបានរួចសសាម ះ ពីនរកសនាះ 
  មកជាសរបតបាន។ 
 កមពស់សតាន តនល រូបអារកក់នរក រកអវីសីុគាម ន 
 សីុសឹងខ្តលាមក ជាទុកខអត់ឃាល ន របារំយជាតិបាន 
  មកសកើតជាមនុសស។ 
 កមសត់ពិបាក អត់ឃាល នសតាកយ៉ាក ទុេ៌តទុយ៌ស 
 សដើរសូមទានសីុ ឥតសេសបបុរស កសណិកសត់របស់ 
  របារំយជាតិសទៀត។ 
 ានរទពយតិចតួច សចារចាលំបលួច បានបាត់បង់សសៀត 
 សកើតជាមញុ សំេ ាច ស់សជរវាយសទៀត បាបតបតិសបៀនសបៀត 
  រទពយអនកដនទ។ 
 សបើអនកឯណា មួយានរបាជាញ  ជវន័វាងនវ 
 សវៀរចាកអទិនាន - ទានជាបចច័យ មេគផលអារស័យ 
  សានបរសិភាេ។ 
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 សវៀរជនួំញរបា ំ របការចងចា ំ ចិតតសចះអសធ៉េ 
 អធ៉រស័យយល់ សៅដល់បរសលាក ខាល ចកមមទុកខសសាក 
  ដិតដល់អាតាម ។ 
 អនកសនាះនឹងបាន សៅសកើតសៅសាថ ន សួេ៌នរតរតិងា 
 ានសទពអបសរ បវរកញ្ញដ  មួយពាន់សចាមជា 
  បរវិារេង់គាល់។ 
 ឋិតវាិនមពស់ របាណទាវ ទស សយាជន៍យល់សឆើតពយ 
 រតខ្ដតរតដួច េងគួចសរៀងរាល់ សឹងានពិព័រណ៍ 
  ពិពិធរចនា។ 
 សសាយសុមរបាណ មួយពាន់ពន បំាន សទើបយកជាតិជា 
 រតកូលកសរតិយ៍កានត ខ្មនានរបាជាញ  ធនធានសកាត  
  សរចើនពន់សពកនរក។ 
 សទើបយកជាតិជា រតកូលននមហា សសដឋីរបនព 
 ានរទពយរបស់ សកតិយសថាល នថល ឥតអនកដនទ 
  ណានឹងសបៀតបាន។ 
 សទាះសចារមមួញខាម ងំ សរតូវសបៀតទាងំ លាយសលាកធនធាន 
 ចិតតចង់វវិាទ របាទពុំបាន សហតុសនាះអនកាន 
  ផលលះសលាកខ្លង។ 
 កាេម្ស្ ម្ ចាឆ ា សទាះអនកឯណា ចិតតសនាះវសងវង 
 លួចភរយិាសេ ឥតឯានខ្រកង រសីផិតបតីឯង 
  អសំពើសពតឆុត។ 
 អនកសនាះនឹងសៅ ទល់ទុកខនិតយសៅ សឃំាដនរក 
 ទាងំរបុសទាងំរសី ឥតបីានសុម រូបរងសទាសទុកខ 
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  លបំាកមហិា។ 
 យមភូបាលបាន ដាវសដញឲយពាន សឡើងសដើមរកា 
 ខ្ដកដាលជាសភលើង មពស់សឡើងកណាឋ  មួយសយាជន៍បនាល  
  សរចើនរចុះរចាងរចូង។ 
 រសីពានសឡើងមុន មុតមលួនទូរន់ ខ្រសកយរំលូង 
 របុសសឡើងតាមសៅ មុតសៅសដើមរទូង ធលុះសថលើមសបះដូង 
  ឈាមហូរសរសាក់។ 
 ានខ្ឆាសរចាល បុ៉នដរំសីារ មឹងខាកំស្តនាត ក់ 
 សជើងខ្ជងហួរខ្ហក តាម តខ្កែកឆុកពក់ ចឹកសចាះធលុះធាល ក់ 
  មលួនដល់សដកដាល។ 
 ឆុរសឆះជាសភលើង ភលឺសផលកឡប់សឡើង សរពាងរពាយរនាទ ល 
 សឆះមលួនសរកៀមរក ំ សទើបយមភូបាល បរបសណត ញដាល 
  ឲយសឡើងសទៀតសៅ។ 
 សាល ប់មួយនថងពីរពាន់ ដងសដាយកណំាន់ េនិំតអសៅ 
 អសារអសសាច លសនាល ចកាត ត់សៅត  ពីរពាន់ពន សំៅ 
  រស់រងសទាសទុកខ។ 
 អាយុពីរពាន់ ពន ទិំពវសៅជាន់ យាាសួេ៌សុម 
 សទើបបានមួយនថង មួយយប់នរក រងរួចសទាសទុកខ 
  សយានយកជាតិជា។ 
 សតវតិរចាឆ នឆុក សេសរេៀវសធវើទុកខ សទាសតាមសវរា 
 កាយកមមអងគឯង វសងវងសាហា របារំយជាតិជា 
  ទុកខសទៀងអរបិយ។ 
 សកើតជាសមទសមទើយ របារំយជាតិសហើយ ករំពាឥតបតី 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [241 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 សដាយនូវសវៀរវ-ី បាកពីបុរ ី បរមជាតី 
  បាបជាទមងន់។ 
 សទើបសកើតជារបុស អារកក់ទុយ៌ស មកានរបពនធ 
 សចារចិតតជាផិត ពុំេិតបាបបុណយ សហតុសពៀរពីមុន 
  បរទារក៍កមមសេ។ 
 សបើអនកណាាន វញិ្ដូ សញយយញាណ របុងរបាជញរបុះខ្រប 
 ចិតតសចះចាសំចៀស រសវៀសបានខ្បរ សវៀរចាកកាសម 
  សុមិចាឆ រា។ 
 អនកសនាះនឹងសៅ សសាយសមបតតិសៅ សុមសួេ៌យាា 
 សថិតសលើរបាសាទ សាែ ងសាែ តសសាភា កមពស់អដាឋ  
  រយសយាជន៍យល់យង់។ 
 ភលឺសផលកចិញ្ញច ច ចិខ្ញ្ចងរតដាច រតដួចសដាមដុង 
 ានសទពអបសរ បវរគាល់េង់ ពីរពាន់សឹងរទង់ 
  សពមពយវសុិទធ។ 
 អាយុពីរពាន់ ពន សំទើបរេប់រគាន់ ចាកចរចយុត 
 សយានយកកសំណើ ត មកសកើតជាបុរត កសរតិយ៍នថលវសុិទធ 
  វសិសសរបសសើរ។ 
 របកបភរយិា រតឹមរតូវលកខណា គាប់េួរសមៀងសមើល 
 ជារសីរេប់លកខណ៍ ឯកអេគរបសសើរ សទាះសដកសទាះសដើរ 
  សឹងជាសុមសល់។ 
 ម្ ស្វាទ្ សទាះអនកឯណា កុហកកាចកល 
 ានពាកយរងឹរូស របទូសតកហំល់ កហឹំងខ្ករកល 
  ខ្កកាចកិចចសេ។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [242 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 បញ្ឆុ កបសញ្ញឆ ត បសញ្ឆ ៀងបសំពាត បពំានសវៀចសវរ 
 សពាលពាកយភូតភរ បងែររសាលខ្រស ឲយបង់រទពយសេ 
  ឲយសេសកើតទុកខ។ 
 អនកសនះនឹងសៅ ទល់ទុកខនិតយសៅ សរារពនរក 
 បានបួនពាន់ពន  ំ រងកាពុំំសុម សរពាះាត់អារកក់ 
  សពាលពាកយមុសា។ 
 យមភូបាលយក ដងាា ប់ខ្ដកមក ដុតដកជិវាា  
 ឈាមហូរសរសាក់ កស្តនាត ក់អងាគ  សចាលចុះកនុងនា 
  រសតត ធនំរក។ 
 របាពំាន់ពន ណំា សួេ៌តុសិតា សទើបបានមួយនថង 
 សរារពនរក រងទុកខរងភ័យ យឺនយូរកនរម 
  ករមរសដាះ។ 
 លុះរួចមកបាន សកើតជាសរបតរបាណ អសសាចសូនយសសាះ 
 កមមសកើតអេគី សឆះពីាត់សនាះ សីុសឹងឈាមមទុះ 
  ជាតិជាអាហារ។ 
 សទើបសកើតជាមនុសស អារកក់ទុយ៌ស ាត់សវៀចខ្ឆបព 
 សកើតជាមនុសសលងង់ េថលង់ឥតការ ឥតសករ តអ៍សារ 
  អសសាចពីាត់។ 
 សបើអនកឯណា សវៀរពាកយមុសា វាងសវៀរេិតកាត់ 
 កាន់សចចវាទី រសដីពាកយសតយ នឹងបានសមបតតិ 
  សួនសសាយសុខា។ 
 ពិភពតុសិត អាយុយឺនកាត ត់ បួនពាន់វងា 
 ានសទពអបសរ បវរធីតា បួនពាន់ជាតិជា 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [243 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

  បរវិារសពវនថង។ 
 ឋិតសលើរបាសាទ របសសើរសាែ ងសាែ ត សឹងខ្កវរបនព 
 មពស់នមភរបាសំយាជន៍ សរសាងសរសាចរតនឈ សុមសបាយនរក 
  ឥតឯឧបា។ 
 បានបួនពាន់ពន  ំ សទើបផលសសាតចា ំ ចុះមកសកើតនា 
 រតកូលកសរតិយ៍កានត ខ្មនានរបាជាញ  សទើបសៅសកើតជា 
  អនករបាជញសចះធម៌។ 
 ខ្មនានពាកយសតយ ពាកយពីសរាះកាត ត់ សចះចាអំស់អាថ៌ 
 ចសំណាទរបសាន  បញ្ញា សពវសារ- សពើពុំសទើសទាល់ 
  ដល់បុ៉នសកសី។ 
 ស្ ោេម្រយា រមីនុសសផឹករសា សភលចភាល ងំសាម រតី 
 រកសាលជាខ្លបង ពុំខ្រកងសពៀរវ-ី បាកបាបរសដី 
  ពុំសជឿធាម ។ 
 នឹងធាល ក់សៅសៅ នរករជាលសរៅ រូបរងសវទនា 
 ដល់ដាបនរក ទល់ទុកខមហិា យឺនយូរេណនា 
  របាបីំពាន់ពន ។ំ 
 សហតុចិតតវសងវង ផឹកទឹកទង់ខ្ដង សៅត កាត ត់សជាកជា ំ
 រលាករលុះ ពង់ពុះសដាយកមម របាបីំពាន់ពន  ំ
  និាម នរតី។ 
 សទើបបានមួយនថង នរកយូរនរក លង់លុះសឡើងពី 
 បាបបានសកើតជា យកាតិរ ិ ថយ ជាមនុសសអរបិយ 
  សឹងឆាួតពុធ៉។ 
 ានពាកយអសុសរាះ ពាកយរងឹរទសគាះ លសលើលលា 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [244 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 អនកផងតិះសដៀល ដសំណៀលនិនាទ  ជាមនុសសសាហា 
  ជួជាតិមលួនសលល ។ 
 សបើអនកឯណា សវៀរសសពសុរា សនាះនឹងបានសៅ 
 សសាយសុមសថិតសាថ ន ពិានសសៅធ  សឹងខ្កវនិតយសៅ 
  និាម នរតី។ 
 ឋិតឋានរបាសាទ សាមសិបសយាជន៍សាែ ត របកបនឹងរសី 
 សទពអបសរសួេ៌ គាប់េួររបាបីំ ពាន់ពន ទិំពវពីរ 
  សនាះមកសកើតជា។ 
 រតកូលមហាកសរតិយ៍ សសពសសាយសមបតតិ សមមតិសទវា 
 សសតចខ្សតងសថាើងថាា ន ខ្មនានសចសាត  របកបរបាជាញ  
  សចះចាធំម៌គាប់។ 
 ានចិតតខាល ចបាប ខាល ចសពៀរដរាប ានសាម រតីខាជ ប់ 
 ជវន័របាជញរបុះ ពល ស់ឆលុះនវពប់ ពាកយសពាលេនំាប់ 
  េនិំតសសាតធងន់។ 
 អសំពើទាងំរបា ំ របការចូរចា ំ ចិតតសចះេិតេន់ 
 បង់បញ្ច សវរា កមមជាទមងន់ មិនានសាះម- 
  នទិលទាស់សទាសទុកខ។ 
 រកាសីលរបា ំ សនះនននឹងនា ំ រូបរួចបានសុម 
 សទៀងទាល់និពាវ ន មិនានសពតឆុក ផុតពីនរក 
  សសាយសួេ៌សមបតតិ។ 
 សមបូណ៌បចចុបបនន បុណយបានរទពយធន ធួនទាងំមនុសសសតវ 
 សិទធីទីសាថ ន សថិតរបាណដុះខាត់ មឹងមកំាច ត់ 
  កាច យបាបកមម។ 



ររៀបររៀងតាមគំនិតផតួចរផតើ មរបស់ព្ពះរតជព្ពះគុណ កែវ-អាន ជាព្ពះព្គូរៅអធិការវតតអងគរតចចាងងតបចង (រេតតរសៀមរាប)  [245 ] 

តរើខ្ញុ ំត្រូវត្វើដូចតតេចខ្លះ តដើតបីឲ្យក្លល យជាពុទ្ធបរសិ័ទ្?                      ររៀបររៀងរោយេញុំព្ពះែរុណា/អាតាា ភាព តាល ់ទទឿយ 

 

 កមមសពៀរសវៀរសចញ ចិញ្ចឹ មចសំណញ ចសំណះសចះចា ំ
 ចសំណាទសចាទសួរ សមេួរបរកិមម កមមដាឋ នចណំា ំ
  វបិសសនាសហាង៕ 
 អ្តថបទ “កលបើ  ីលរបំា” កនះ ជាសាន ទដរប ់ឧ ញ៉ារពះោល ងំ នង កោ ករៀបករៀង 
ក ើង តំ្មងពី នុងរជជកាលរពះ រណុារពះបាទ កមតចរពះអ្ងគ ឌួង ។ កោយមានបំណងចង់ 
 ិ ា និងផាយនូវសាន ទដ វឯី រប ់ដខ្មររបូកនះ  កោ  ល ី - ោមទតង  ៏បានចមលងកចញពី 
សាស្តសាត  លឹ រតឹ កេើយកផទៀងផ្ទទ ត់តរមូវអ្ េរាវរិទុធ ចុះផាយត្មមរយៈ មពុជ ុរោិ ឆាន ំទី ៤២ ដខ្ 
ម រា ព. .២៥១៣ រតូវនឹង រ. . ១៩៧០ ។ 

 

ចប់រោយសរងេប !.. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

អថខោ    ភគវា    ភិក្ខ ូ    អាមខនេស ិ    ហនទទានិ    ភិក្ខខេ    
STKo        BgvA     VBEKU      SAm®teis     h®ddAin       VBEKve 
អាមនេយាមិ ខវា េយធម្មា  សង្ខខ រា អបបម្មខទន សមាខទថាតិ៕ 

SAm®tyAim    vo   vyDýmA    s±ArA     SFpmAden      sýpAdeTAit || 

 

ប្រែជាភាសាប្មែរ 

រានោះ ររះមានររះភាគ ររង់រាស់នឹងភិក្ខុទំាងឡាយថា មាា លភិក្ខុទំាងឡាយ ន ហ្ើ យចុះ 
ឥឡូវននះ តថាគតរាប់អ្ាក្ទំាងឡាយឲ្យានដឹង សង្ខខ រទំាងឡាយ មាននសចក្តីសាប 
សូនយជាធម្មា អ្ាក្ទំាងឡាយ ចូរញុ៉ងំកិ្ចចទំាងរួងឲ្យសនរម្ច នោយនសចក្តីមិ្នរបមារចុះ៕ 

នេះជាព្រះបណ្តា ចុំងនព្ោយ របស់ព្រះសម្មា សម្ពុរធ។  (បិដកភាគទី១៦ ទំព័រ៣២៤) 


