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បុពវរថា 

 មុននឹងអោយអេវតាជួយអ្នក ត្រូវអ្ នកជយួខ្លួនអ្ នកជាមនុសិន (ពាកយ 

អ្នកបសចិមត្បអេស) 

 ត្រះធម៌ននត្រះសម្មា សមទេ្  ត្ាកដជាត្េត្េង់នូវមនុសសអោក ។ ប៉ុន្នែ 

មុននឹងអោយត្រះធម៌ននត្រះរេុ អ្ងគជួយអ្នក ត្រូវអ្ នកសិកាអ ៀនសូត្រត្រះធម៌វិន័យ 

ជារិអសសគឺកា អោ រត្បរិបរតិតាមត្រះឱវាេជាមុនសិន   ។ 

 ោត្ស័យដូចអនះអ ើយានជា េូលត្រះបងគំ ខ្្្ំត្រះក ុណា ោតាា ភារ 

ានដកត្សង់អ ៀបចំ អាះរុមទអសៀវអៅថ្វា យបងគំត្រះជាថ្ាីអ ើងវិញ អដើមបីន្ចកជា 

ធមាទាន   ។ 

 អសៀវអៅន្ដលត្រះក ុណា អ្ស់អោកអ្នកកំរងុោនអនះ ខ្្្ំានបញ្ចូល 

ធម៌ខ្លះបន្នែមរគីណៈកមាកា អ ៀបចំមុន ដូចជា អបៀបអធាើវិសាខ្ និងម្មឃបូជា 

យរិំញ្ចច  រឹសុ ស អសើ ត្រះ រននត្រសអងេប ត្រះរាជជីវត្បវរតិសអមែចា៉ន និង 
បុរាណភាសិរ    រុេ ភាសិរ    ។ 

 តំាងន្ររី រ.ស. ២៥៣៤ គ.ស. ១៩៩១ ន្ដលត្បអេសជារិ 

ផ្ែល់អោយម្មន និកាយធមាយុរត សអមែចត្រះសងឃរាជ បរួ រគី ាន  

ត្រះរាជានុញ្ញា រអោយអាះរុមទចមលងតាមចាប់អដើម និងបញ្ចូលបន្នែមខ្លះ ៗ រត្មូវ

អៅតាមកា ខ្ាះខារ ចំនួនបអីលើក អលើកេីមួយ ចំនួន ៥០០ ចាប់ អលើកេីរី  

ចំនួន ៥០០ ចាប ់ និងអលើកេីបីអនះចំនួន ៥, ០០០ ចាប ់ ។ 

 កន្ងអោលបំណងៈ 

- សូមអោយត្រះរុេ សាសនាត្បរិសាែ នត្គប់ ៥, ០០០ ត្រះវសា ។ 
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- សូមអោយរុេ ម្មមកជន ានត្ជាបចាស់នូវត្រះឱវាេ ដ៏ប ិសុេ ននត្រះ

ប មសម្មា សមទេ្ ជាអ្ម្មច ស់  ។ 

- សូមអោយអ្នកដឹកនំាន្ខ្ា   ននរុេ ចត្ក  និងោណាចត្ក ត្បកបអោយ

េសរិធរាជធម៌ជាអ្មរៈ អដើមបីអោយេឹកដីសុវណណភូមិ (កមទជ្ា) ាន

សែិរអសែ  និងត្បជារាស្តសតម្មន សាីសនែិភារ  ។ 

- ត្រះរុេ សាសនាម្មនអសែ ភារ ុងអ ឿងោត្ស័យអោយជនូបរែមភត្រះរុេ -

សាសនាានត្ជាបចាស់ ត្រមទំាងបដបិរតិជាសចចធម៌ តាមពាកយអត្បៀន

ត្បអៅននត្រះប មរុអទា វាេ   ។ 

- ត្រះរាជាណាចត្កកមទជ្ា ម្មនវឌ្ឍនភារ ុងអ ឿងអជឿនអលឿនអៅមុខ្ាន

ោត្ស័យអោយរល ដឋត្រមទំាងមស្តនតីរចូធំ និងត្បជារាស្តសែម្មនសមរែភារ 

គឺកា យល់ដឹងទំាងផ្លវូរុេ ចត្ក និងោណាចត្ក អ ើយត្រូវម្មនសចច

យុរតិធម ៌ ។ 

 ឯតេៃ   បុញ្ញតេតជៃ    វុឌឍ ឹ  បតបោៃដុ   សពវទា 
 អោយអរជះ ននបុណយអនះសូមរុេ សាសនូបរែមភក៍ទំាងឡាយ ាននូវ 

  សុភមងគលត្គប់ត្បកា   ។ 

ភនំអរញ នថ្ៃេ ី៤ ᧡ ៣  ឆ្ន  ំច ឆស័ក   រ.ស. ២៥៣៨ 

     នថ្ៃេី ១ កុមភៈ ឆ្ន  ំ១៩៩៥ 

                  ចារ់កា  
       ត្រះធមាត្រយ័អោកាចា យ 

     ពុេ   សុភក្ររដិ    គរិបុិតតត  
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រពះថថរដីកា 
3 

 ស ៀវសៅវធិថី្វវ យបងគរំពះបាលី-ប្របសនះ ស ើតស ើងសោយគណៈ 
 មមការ ងឃ  ុទធប្តជារាជាគណៈ និងឋានានុរ ម  នុងរពះរាជធានី 
ភនសំពញ ។ ខ្ុបំានចាត់តងំគណៈ មមការសនះ សោយមានសោបល់ 
រ បនឹងរពះសថរានុសតថរៈ ទងំឡាយ ប្ដលបាន ននិបាតសរកាមអធបិតភីាព 
ននខ្ុ  ំ ដូចតសៅសនះ ៖ 
 ១- ស ៀវសៅធម៌ប្របស ើតស ើងសរចើន ។ ឯស ៀវសៅទងំសនាះ 
មានស ច តបី្របពំុរ បគ្នន សោយ ប្នលងខលះដូចបាលីថ្វ សម្មម សមពុ តទាធ  
ភគវា ជាសដើម ។ ស ៀវសៅខលះ សម្មម សមពុ តទាធ  ប្របថ្វររីពះ មាម - 
 មពុទធ, ស ៀវសៅខលះប្របថ្វ រពះអងគរត ់ដឹងនូវរពះធមដ៌៏របនពសោយ 
រពះអងគឯង ។ ភគវា ស ៀវសៅខលះប្របថ្វ រពះដ៏មានរពះភាគ, 
ស ៀវសៅខលះប្របថ្វ រពះដ៏មានបុណយ ។ ឯពា យប្របទងំសនះ សបើទុ  
ជាពំុខុ គ្នន សោយស ច ត ី  ៏គង់ជាសេតុនាឲំ្យអន  ិ ាលះបង់ការសរៀន 
 ូធយធម៌ប្របសនះសចាលអ ់ស ទើរប្តរគប់វតត សរពាះសរៀនសេើយ ូធយរួមជា 
មួយគ្នន ពំុស ើត  ។ 

២- ធម៌ថ្វវ យបងគរំពះវតតរពឹ  - ល្ងង ចប្រប អាចស្វវ ធជយជា ិចចវតត 
ោ៉ងលអណា ់   សបើអន ណាបានយល់អតថរ ចា ់   សេើយបាន ូធយ 
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-ខ- 
ធម៌ថ្វវ យបងគរំពះដរាបចប់ចុងវតត អន សនាះស ម្ ះថ្វបានចសរមើនអារ ខ មមោា ន 
( មមោា នប្ដលគួររ ាជាប់ជានិចច) រគប់ទងំ ៤, ទងំអាចញុងំស ច តី 
រជះថ្វល និងស ច តី សងវគប្ដលជាបចច័យនន មាម បដិបតតិឲ្យស ើតមាន សេើយ 
បាន សរមចផល្ងនិ ងសោ៉ងរបស ើរ ប្ដលេូរម អពីំការថ្វវ យបងគ ំ 
រពះសនះផង  ។ 
 ៣- គួរចាត់តងំគណៈ មមការមួយ ប្ដលអាចសរៀបចធំម៌ថ្វវ យ 
បងគរំពះប្របឲ្យបានរតឹមរតូវទងំបាលីទងំ រមាយ រួចសបាះពុមពផាយឲ្យ 
ពួ ពុទធបរ ័ិទសរៀន ូធយរតូវគ្នន ប្តមួយប្បប ។ ឯស ៀវសៅធម៌ប្របសរៅពី 
សនះទងំប៉ុនាម ន ទុ ជា បួន ិ ា រមាប់បដិបតត ិ និងជាសរគឿងបភំលឺឲ្យ 
មានស ច តសីចះដងឹផ្ទទ ល់ខលួន ។ កាលអនុវតតបានដូសចនះ នឹងបាន ុខ 
ស្វមគគ ី  គួរជាទីសគ្នរពនិងគួរជាទីរជះថ្វល ននពួ ជនទូសៅ   ។ 
 សេតុសនះ ខ្ុ ូំមពួ ពុទធបរ ័ិទខយំ ចិតតទុ ោ ់សរៀនតមស ៀវសៅ 
សនះឲ្យបានសចះចាោ៉ំងស្វទ ត់ សេើយអនុវតត ូធយថ្វវ យបងគរំពះប្របរួមគ្នន  
សដើមបសីលើ តសមកើងគុណរពះរតនរតយ័គ ឺរពះពុទធ រពះធម ៌រពះ ងឃផង 
សដើមបសី ច តី ុខចសរមើនដល់សយើងទងំអ ់គ្នន ផង ទងំសដើមបរីបកា គុណ 
បុពាវ ចារយទងំឡាយ មាន សមេចរពះ ុគនាធ  ងឃរាជាធិបតីជាសដើមផង ។ 
 ន័យមួយសទៀត    ការថ្វវ យបងគរំពះសនះ    សល្ង ទុ ជា ិចចវតតមួយ រមាប់  
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-គ- 
សលើ  ទួយសយើងអន សធវើឲ្យរសោះផុតចា ទុ ខបាន ។ ដូសចនះ នុងមួយនថង ៗ  
គួរសធវើឲ្យបានសរចើនសលើ  សបើពំុ ូវមានឱកា  គួរសឆលៀតបសំពញឲ្យបានពីរ 
សលើ ោ៉ងតិច គឺរពឹ មួយសលើ  ល្ងង ចមួយសលើ  សទើប មគួរដល់ឋានៈ 
ននសយើងជាពុទធស្វ និ  ។ សវល្ង រមាប់សធវើវតតរពឹ គឺបចឆិមោម(១) 
និងបុពវណហ  ម័យ(២),  សវល្ង រមាប់សធវើវតតល្ងង ច គឺស្វយណហ  ម័យ(៣) 
និងបឋមោម(៤) ។ សវល្ងស  ពីសនះនឹងទុ ជាសវល្ង រមា  ៏គួរ ។ 
 ទីបផុំតសនះ ខ្ុ ូំមប្ថលងអណំរសោយ ងឃមឹទុ ជាមុនថ្វ ពួ  
ពុទធបរ ័ិទ មុខជានឹងនាគំ្នន យ ស ៀវសៅថ្វវ យបងគរំពះប្របសនះ សៅ  
អនុវតតហាត ូ់ធយឲ្យរ ុះរ បគ្នន  សដើមបសីលើ តសមកើងនូវរពះពុទធស្វ នា 
ឲ្យបានសថកើងរុងសរឿងតមសគ្នលបណំងននគណៈ មមការសនះពំុខានស ើយ   ។ 

 ឯតេៃ       បុញ្ញតេតជៃ  វុឌឍ ឹ បតបោៃដុ  សពវទា 
សោយសតជះននបុណយសនះ  ូមពួ ពុទធបរ ័ិទទងំឡាយដល់នូវស ច តី 
ចសរមើនរគបក់ាល    ។ 

  សធវើសៅនថងទី   ២៧   ប្ខវចិឆកិា        ។ 
      

 សមេចរពះ ុធមាម ធិបតី ងឃនាយ       ឥៃទញាតណា     “ភុល     តេស” 

     ១- បចឆិមយាម កំណត់ថពលពីថ ៉ង ២ ថៅដល់ថ ៉ង ៦ ។ ២- បុពវណហ សម័យ  
កំណត់ថពលពី ថ ៉ង ៦ ថៅដល់ថ ៉ង ១០ ។ ៣- សាយណហ សម័យ កំណត់ថពលពីថ ៉ង ១៤ 
ថៅដល់ថ ៉ង   ១៨   ។   ៤-  បឋមយាម   កំណត់ថពលពីថ ៉ង   ១៨   ថៅដល់ថ ៉ង   ២២   ។ 

ព. . ២៥០២ 
គ. . ១៩៥៩ 
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-ឃ- 
ថសចកតីរារពធ 

 ស ៀវសៅវធិថី្វវ យបងគរំពះបាលី-ប្រប (នមស្វក ររពះរតនរតយ័) 
វតតរពឹ -ល្ងង ចសនះ   ស ើតស ើងសោយសេតុមានសដើមដូចតសៅសនះ ៖ 
 ១- កាលពី នថងអង្គគ រ ទី ១៤  ញ្ញា  គ.  ១៩៥៩ រតវូនឹងនថង ១៣ 
ស ើត ប្ខភរទបទ ឆ្ន  ុំរឯ  ័  ព.  ២៥០២ គណៈ មមការប្ ប្រប ិចច 
របជុអំនុ វំចឆរមហា ននិបាតននមន្តនតី ងឃ ប្ដលមានសល្ង អនុរដាសល- 
ខាធិការរ  ួងធមមការ  ូ-ប្ណម ជារបធាន បានជនុំំពិភា ា សរមចថ្វ 
 នុង ិចចរបជុសំនះ សរៀងរាល់ឆ្ន តំសៅ រតូវនិមនតរពះ ងឃខាងគណៈធមមយុតត 
ជាតណំាងរពះ ងឃ នុងប្ខរតមួយ ៗ ឲ្យបាន នុងមួយប្ខរតមួយរូប តម 
ប្ខរតប្ដលមានរពះ ងឃខាងគណៈសនះ ម របជុសំៅរពះរាជធានីភនសំពញ 
រួមជាមួយស នាបតីរ  ួងធមមការមេង,  នុងទីចសំពាះរពះភន្ត តរពះ រុណា 
ជាមាច  ់ជីវតិ, និងទទួលការអបរ់សំរកាមអធបិតីភាព នន សមេចរពះ 
 ុធមាម ធិបតី  ងឃនាយ  វតតបទុមវត ី ។  នុងការរបជុខំាងសរកាយសនះ 
រពះ ងឃតណំាងប្ខរតនានា រតូវប្ថលងសោបល់សោយល្ងយល័ ខអ សរអពីំ 
រពឹតតិការណ៍សផសង  ៗប្ដលនាឲំ្យចសរមើនរពះពុទធស្វ នា រពមទងំប្ថលងអពីំ 
មសធជបាយោ៉ងណា ប្ដលអាចញុងំរពះពុទធស្វ នាឲ្យរុងសរឿងសោយ 
បរយិតតិនិងសោយ មាម បដិបតតិ      ។       ចបំ្ណ រពះសថរានុសតថរៈសរៅពីសនះ 
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-ង- 
កាលបានទទួលអនុញ្ញា តអពីំ សមេចរពះ ងឃនាយ សេើយ  ៏អាចប្ថលង 
សោបល់ប្បបសនះបាន តម មគួរដល់សេតុការណ៍ ។ សបើមាន 
បញ្ញហ ណាជាការចាបំាច់រតូវសោះរស្វយសរចើន គបបសីៅរបជុតំមកាល 
គួរតសៅ     ។ 
 ២- ដល់ម នថងសៅរ ៍ទី ២៦  ញ្ញា  ឆ្ន ដំប្ដល  សមេចរពះ ងឃ- 
នាយ  បាននិមនតរពះសថរានុសតថរៈ នុងរ ុងភនសំពញម របជុសំៅវតតបទុមវតីរួច 
 សមេចបានស នើដល់ទីរបជុសំនះ អពីំការជនំុំ សរមចននគណៈ មមការប្ ប្រប 
 ិចចរបជុអំនុ វំចឆរមហា ននិបាតននមន្តនតី ងឃសនាះ តមស ច តី ត់សេតុ 
ប្ដលសផ្ើម ពីរ  ួងធមមការ ។ ទីរបជុ ំ៏មានស ច តីសរត អរ រួចពិ- 
ភា ា សរមចសោយឯ ចឆ័នទថ្វរតវូ ូមឲ្យរ  ួងសនះ និមនតរពះ ងឃជា 
តណំាងវតតនានាខាងគណៈធមមយុតត  នុងរពះរាជអាណាចរ  ឲ្យបាន 
មួយវតត មួយរូប ម កាន់មហា ននិបាតសនះតមផលូ វការ សរពាះវតត 
ខាងគណៈធមមយុតតសនះមានចនួំនតចិសទ (ជាងមួយរយវតតប៉ុសណាណ ះ) ។ 
តពីសនះសទើបពិភា ាអពីំស ៀវសៅធម៌អាថ ៌ ប្ដលរតូវសបាះពុមពប្ច ជាទី 
រលឹ  នុងមហា ននិបាត  ៏ សរមចសោយឯ ចឆន័ទសទៀតថ្វ រតូវចាត់តងំ 
គណៈ មមការមួយ ប្ដលមាន រណីយ ិចចរបជុបំ្របធម៌ថ្វវ យបងគរំពះវតត- 
រពឹ   - ល្ងង ច   សរៀបសរៀងឲ្យមានឃ្លល លបះ    លមមរបកា ឲ្យពួ ពុទធបរ ័ិទយ  
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-ច- 
សៅអនុវតតហាត ូ់ធយឲ្យបានរតម់ាតប់ា ់ផនត់ប្តមួយប្បប សដើមប ូីធយ 
រួមគ្នន បានសោយរ ួល    ។ 
 អារ ័យការរបជុពិំភា ា សរមចសនះ សទើប សមេចរពះ ងឃនាយ  
ចាត់តងំគណៈ មមការមួយប្ដលមានរបធាន អនុរបធាន និង មាជិ  
 ុទធប្តជារពះសថរានុសតថរៈ ចនួំន ១៩ រូប សៅទីរ ុងភនសំពញ សដើមប ី
របជុសំរៀបសរៀងធម៌វធិថី្វវ យបងគរំពះបាលី   ប្រប   ។ 
 ៣- សៅនថងអាទិតយ ទី ២៧ ប្ខ ញ្ញា  ឆ្ន ដំប្ដល គណៈ មមការសនះ 
បានចាប់របជុបំ្របសរៀបសរៀងធម៌ សៅមនទីរ ងឃបណាណ ល័យ វតតបទុមវតី 
គឺយ ធមប៌្ដលប្របខលះ មិនទន់ប្របខលះ ម ពិភា ា រួចប្  រមលួខលះ 
ប្ តរមវូខលះ និងប្របជាថមីខលះ សេើយនាគំ្នន អាន ូធយពិសស្វធសមើល កាល 
សឃើញរពមគ្នន ថ្វ លមម ូធយរតវូតមបាលីគ្នថ្វ និងបាលីចុណណិ យបទ 
(សវយជ រណ៍) រពមទងំឃ្លល លបះរ ួលសេើយ សទើបអនុម័តយ ជាបានការ 
សធវើដូសចនះ ទល់ប្តចប់ធមថ៌្វវ យបងគរំពះវតតរពឹ -ល្ងង ច រពមទងំបប្នថមធម៌ 
ចុងវតតខលះ សដើមបបីសំពញឲ្យរគបជ់ាចតុរារ ខ មមោា ន គ ឺ ពុទធ នុ សត ិ
(ការរលឹ នូវរពះពុទធ) ១; សមតត  (ការផាយនូវសមតត ) ១;  អ ុភៈ (ការ 
ពិចារណារាងកាយឲ្យសឃើញថ្វ ជារប ់មិនស្វអ ត) ១; មរណ សត ិ
(ការរលឹ ដល់ស ច តសី្វល ប់)    ១;     រពមទងំធម៌ដនទខលះសទៀត         ប្ដល 
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-ឆ- 
 រមាប់ ូធយជា ចិចបតតទិន,  ិចចតងំរបាថ្វន , និងវធិីឧបា  ឧបា ិកា 
សោយ សងខប ។ គណៈ មមការសធវើ សងខបរតមឹប៉ុសណណះ សដើមបសីបាះពុមព 
ឲ្យទន់សពលសធវើ ិចចអនុ វំចឆរមហា ននិបាត  នុងនថងទី ១៣ ប្ខ ម រា 
គ. .   ១៩៦០   ព. .  ២៥០២   ។ 
 មុននឹងសបាះពុមព  សមេចរពះ ងឃនាយ  បាននិមនត អស ជ្ើញ 
សល្ង អន សចះដងឹទងំខាងប្ខមរ ទងំខាងបាលី គឺរពះរគវូ ុិទធិវងស ស ៉- 
ខាន ់១ ឯ ឧតតម ញឹុ -នូវ ១ អន ឧ ញ៉ អុ៊ត-ម៉ូត ១ អន ឧ ញ៉រពះស េច 
 ឹម-ស្វយ ១ រពះ ុធមមរបីជា ស ត ឆន អាចារយវតតបទុមវត ី១ ឃុនបណាណ - 
នុរ ស ប៊ូ-ប៉ូ ១ សល្ង   ុខ-ស្វប អាចារយវតតពុទធសឃ្លស្វរាម ១ សល្ង  
សៅ-ោ៉ អាចារយវតតរបយូរវងារាម ១ សល្ង  របាជ-្េឹុម អាចារយវតត 
នួនមណីរាម ១ និង មាជ ិគណៈ មមការខលះប្ដលមានធុរៈមិនអាចម  
ជួយប្របសរៀបសរៀងពីសពលមុន ឲ្យម ជួបជុសំៅនថងទី ២៦-២៧ ប្ខវចិឆកិា 
ឆ្ន ដំប្ដល សដើមបជួីយពិនិតយប្  រមួលធម៌ប្របសនះ ប្ដល សមេចចាត ់
ឲ្យអានជូនទីរបជុសំ្វេ ប ់កាលបានទទួលអនុម័តពីទីរបជុសំនះសេើយ សទើប 
ចាត់ការសបាះពុមពចនួំន   ៤, ០០០   ចប់    រមាប់ប្ច ផាយឲ្យបានទូសៅ 
សរចើនគ្នន    ។ 
 ការប្របធម៌សបាះពុមពផាយប្បបសនះ    នាឲំ្យគណៈ មមការនឹ រពះ 
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-ជ- 
គុណដ៏ធងន់នន សមេចរពះ ុគនាធ  ងឃរាជាធិបតីរពះនាម បញ្ចញ សីតោ 
“ប៉ៃ” ជាបុពាវ ចារយនិងជារពះឧបជាយ៍សដើម ប្ដលរទង់បាននាធំមម- 
យុតតិ វងសម របតិស្វា ន នុង មពុជរដាសនះ និងនឹ ស្វេ យជាទីបផុំតនូវ សមេច 
រ ុមរពះ ៃតរាេតម-ភាណុវងស កាលប្ដលរទង់គង់រពះជនមសៅស ើយ 
រទង់បានពជោមស្វថ បនាសរាងពុមពមួយស ើង សេើយសផេើមសរៀបសរៀងវនិយ- 
វណណនា វវិធិធមម ងគេៈ ឧសបា ថ ថ្វ និងស ៀវសៅដនទសទៀតជា 
សរចើន សបាះពុមពផាយដល់ពួ ពុទធបរ ័ិទទូសៅ នុង មពុជរដា សដើមបឧីទទិ  
ចសំពាះរពះពុទធស្វ នាឲ្យបានស្វថ ពរ ទងំនិមនតរពះ ងឃអពីំអារាម 
សផសង  ៗ មានវតតបទុមវតជីាសដើម សៅរបជុឯំធមមមនទីរដណំា ់រទង ់ សដើមប ី
ស្វ ចាឆ ធម ៌ ប្របធម៌  ម ូធយធម ៌ ហាត់វធិអី ខរៈ ឲ្យរតមឹរតូវ 
តមមគធភាស្វ រាល់ បាេ េៈនននថង ិចចវតត ទងំបានបរចិាច គរពះរាជ- 
រទពយឧបតថមភ រណីយ ចិចសនាះជានិរនេរ ៍ សោយមានរពះសោបល់ថ្វ 
ការបសំពញ ុធមមចរោិវតតសនះ ជាឧបាយដឧ៏តតមនាមំ នូវស្វមគគីធម៌និង 
 នេិ ុខរវាងពុទធបរ ័ិទទូសៅរគប់កាល ទងំអាចសធវើរពះពុទធស្វ នាឲ្យ 
រុងសរឿងជាភិសយជភាពតសរៀងសៅ     ។ 
 រពមទងំនឹ ស្វេ យពំុសភលចដល់ សមេចរពះរាជអយយសកា វរចរ រណ- 
រទិធិ     ៃតរាេតម-សុធារស      អធបិតីពុទធស្វ នបណឌិ ត ភា     ប្ដលជា 
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-ឈ- 
រពះវររាជបតិននរពះ រុណាជាមាច  ់ជីវតិ រពះបាទ សមេចរពះ ៃតរាេតម- 
សុរារមិេ សរពាះដសំណើ រសនះរ បតមរពះរាជបណំង ដបតិកាលរទង់ 
គង់រពះជនមសៅស ើយ ប្តងរទង់រះិរ មសធជបាយឲ្យបានទទួលស្វមគគីរ  
រវាងរ ុមនិងរវាងគណៈជាដរាប ទងំមានរពះរាជចុតហាម យម របសគន 
 សមេចរពះមងគលសទពាចារយ រពះនាម បញ្ចញ េីតប៉ “ស៊ុរ” ស នើ ុ ំ
ចាត់រពះ ងឃជាតណំាងមួយរូប  ៗ រគប់រ ុមសៅរបជុសំៅរពះមនទីរធមម ភា 
នារពះដណំា ់វាងំទ ខិណាភិរមយននរពះអងគ រាល់រារតីនថង ៧ ស ើត ៧ សរាចនិង 
រាល់នថងសការសខនើត-រសនាច សដើមបពិីភា ាធម ៌  ម ូធយធម៌ឲ្យបានចុះ 
 រមុងគ្នន ជារសបៀបប្តមួយ ។  សមេចរពះរាជអយយសកា រពមទងំ សមេច 
រពះរាជអយយកិារពះខតតយិ លជរាជ ុតភគវត ី ៃតរាេតម-ផាង៉ង៉ម 
ជារពះជាោ រទង់បានរបកា រពះអងគជាស្វ នូបតថមភ  ៍  នុង ចិចសនះ 
សោយរទង់មានរពះសោបល់ថ្វសធវើដូសចនះ ពិតជានឹងនាមំ នូវស្វមគគីរ  
ោ៉ងរបស ើរ សេើយលូតល្ង ់ចសរមើន នុងរពះពុទធស្វ នាទងំអ ់គ្នន  ។ 
 សោយនឹ រពះគុណធងន់សនះ គណៈ មមការ  ូមឧទទិ ផលអពីំ 
 ុ លរា ីសនះ ថ្វវ យចសំពាះ សមតចរគប់រពះអងគសនាះ ។ មួយសទៀត 
 ូមរទង ់ អ ់សល្ង -អន  ប្ដលបានបរចិាច គធនធានជួយឧបតថមភ នុងការ 
 ុ លសនះ     បានជួបរប ពវប្តនូវ ុភមងគលរាល់ទិវារារត ុីបំឃី្លល ត     ។ 
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-ញ- 
 នុងទីបផុំតសនះ គណៈ មមការ ូមថ្វវ យរពះរាជ ុ លអពីំមហាបុ ា្រា ី 
សនះ ចសំពាះរពះ រុណាជាមាច  ់ជវីតិ រពះបាទ សមេចរពះ ៃតរាេតម 
សុរារមេិ  សមេចរពះមហា សរតិោនី សីុសុវេថមុិៃីវងសរុសុម- 
នាររីេៃសិរវីឌឍនា និង សមេចរពះឧបយុវរាជ ៃតរាេតម 
សីហៃុវរ មៃ័ ប្ដលជារពះអគគស្វ នូបតថមភ  ៍ និងជាទីពឹងោ៉ងខពង់ខព ់ 
ននពុទធស្វ និ ទូសៅ  ូមរទង់គង់សៅជា ុខស សម ានេរពះរាជេឫទយ័ 
 នុងរពះ ិររីាជ មបតត ិសដើមបជីាមលបដ់៏រតជា  ់ននរបជាពលរដា នុងរពះរាជ- 
អាណាចរ អ ់កាលជាអប្ងវងតសៅ    ។ 
ឥតត     តជៃ     សុបុតញ្ញៃ   តោេថ ិ តោេុ សទាប ិ តនា 
ោសៃ ំ      សេថុ        អម្មា រំ        ចិរ ំ      េិបបេុ       តេិតនា 
 សោយបុ ា្រា ី ប្ដលស ើតអពីំស ច តីខវល់ខាវ យននសយើងសនះ 
 ូម ួ េីស ើតមានដល់សយើងរគប់កាល, ទងំស្វ នាននរពះស្វស្វេ  
ប្ដលរប បសោយតទិគុណរប ់សយើង  ៏ ូមរុងសរឿងអ ់កាលជា 
អប្ងវងតសរៀងសៅ      ុបំីខានស ើយ    ។ 
 សធវើសៅនថង ុរ ទី  ២៨  ប្ខវចិឆិកា  គ. .  ១៩៥៩  (នថង  ៦  ᧽  ១២ 
ឆ្ន  ុំរឯ  ័   ព. .  ២៥០២ ) 
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-ដ- 
គណៈកមមការ 
3 

១- រពះពុធាចារយ តេព-តលឿង  វតតនួនមណីរាម ជារបធាន 
២- រពះមងគលសទពាចារយ ករវ-អ៊ចូ  វតតបទុមវត ី ជាអនុរបធាន 
៣- រពះធមមឧតតម ហីុ-ជា វតតបទុមវត ី ជា មាជិ  
៤-  រពះអរយិវងស  ម្មស-សុវណណ វតតស្វវ យពប្ព ជា មាជិ  
៥-  រពះមហាវរីវងាចារយ វ៉ាៃ់-ោឌុម វតតនួនមណីរាម ជា មាជិ  
៦-  រពះញណរងស ី ឡុង-ណាវ វតតបទុមវត ី ជា មាជិ  
៧- រពះធមមនរតសល្ងកាចារយ តរេ-តត វតតបទុមវត ី ជា មាជិ  
៨- រពះអរយិមុនី  ចាៃ់-ស ូ វតតបទុមវត ី ជា មាជិ  
៩-  រពះបទុមវងា សុខ-យឺៃ វតតបទុមវត ី ជា មាជិ  
១០- រពះធមមវសរាតតម េុង-ឈៃួ វតតបទុមវត ី ជា មាជិ  
១១- រពះ ុធមមសតថរ  សំ-តៅ  វតតពុទធសឃ្លស្វរាម ជា មាជិ  
១២- រពះអមរាភរិ ខិត ករវ-ស៊ុម  វតតបទុមវត ី ជា មាជិ  
១៣-រពះវជរិសមធា  ម៉្ម-ឡុង  វតតរបយូរវងារាម ជា មាជិ  
១៤-រពះរគូវជិរបញ្ញា មុនី  ៃ-ូយ៉ៃ  វតតបទុមវត ី ជា មាជិ  
១៥- រពះរគមូហាឧតុល តភាគ-ផៃ វតតបទុមវត ី ជា មាជិ  
១៦- រពះរគសូ្វ នសស្វភ័ណចាៃ់-ោលី វតតបទុមវត ី    ជា មាជ ិ 
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-ឋ- 
១៧- រពះរគូ មាធញិណ ម្មស-េៃ ់ វតតបទុមវត ី ជា មាជិ  
១៨- រពះបាឡាត់ពុធាចារយ  តឡ-ឡុង វតតនួនមណីរាម ជា មាជិ  
១៩- រពះរគញូណមុនី  តឡង-តរៀម វតតស្វវ យពប្ពជាសលខាធិការ 
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បញ្ជ រី ឿង 

ថលខថរៀង ថ ម្ ះ អតថបទ ទំព័រ 

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 
៨ 
៩ 
១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 
១៥ 
១៦ 
១៧ 
១៨ 
១៩ 
២០ 
២១ 
២២ 

កិចចរបកាសខលួន................................................................... 
កិចចថ្វវ យបងគំរពះរតនរត័យ.................................................. 
កិចចថ្វវ យថរគឿងសកាា រៈ ថ្វវ យចំថ ះរពះពុទធ......................... 
កិចចថ្វវ យថរគឿងសកាា រៈ ថ្វវ យចំថ ះរពះរតនរត័យ............... 
កិចចថ្វវ យបងគំរពះរតនរត័យវតតរពឹក....................................... 
កិចចថ្វវ យបងគំរពះរតនរត័យវតតល្ងង ច...................................... 
ថោតមកថចតិយធមមបរយិាយ.............................................. 
សីលុថទទសាឋ................................................................... 
ថមត្តត ភាវនា........................................................................ 
ឧថបកាា ភាវនា...................................................................... 
អសុភភាវនា....................................................................... 
មរណសសតិភាវនា...............................................................
អភិណហ បចចថវកាណៈ............................................................. 
សំថវគវតថុបរកិិតតនោថ្វ........................................................ 
ថខ ថខមសសរណទីបិកាោថ្វ............................................. 
សចចកិរយិោថ្វ................................................................... 
មហាការណិុកោថ្វ............................................................ 
បកាគណនាវធិានោថ្វ........................................................ 
ថទវត្តទិបតតិទានោថ្វ......................................................... 
បតតិទានោថ្វ...................................................................... 
ថទវត្តទិបតតិទានោថ្វ......................................................... 
បណិធានោថ្វ.................................................................. 
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វធីិអារាធនាបរតិត........................................................................... 
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វធីិថវរភតតថ្វវ យសងឃ...................................................................... 
រថបៀបថធវើ ឃបូជា....................................................................... 
វធីិរបកាស ឃបូជា.................................................................... 
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១ 

វធីិថ្វវ យបងគំរពះវតតរពឹក 
ប្រប 

កិចចរបកាសខលួន 

3 
                                   គតត(១) 

 អហំ      ពុេធញ្ច      ធមមញ្ច ,     សងឃញ្ច     សរណំ  
                     គត, 

         ឧបសរេ(ំ២) 
ខ្ុដំល់សេើយនូវរពះពុទធរពះធម៌និងរពះ ងឃជាទីពឹង, 
           ឧបសិរេ ំ
តេតសសឹ, ភិរខុ សងឃសស សមមុខា, សេើយរបកា ខលួនជា 
ឧបា   
             នុងទីចសំពាះរពះភន្ត េននភិ ខុ ងឃ, ឯេំ តម សរណំ តខមំ, 
ឧបា ិកា 
ឯេ ំ សរណមុេតម,ំ សនះជាទីពឹងដ៏ស សមនិងជាទីពឹងដ៏ឧតតមរប ់ខ្ុ ,ំ 
ឯេ ំ សរណម្មគមម, សពវេុក្ខខ  បមុញ្ច តយ, 
អារ ័យនូវទីពឹងសនះសេើយ  គបបរួីចចា ទុ ខទងំពួង, យថាពលំ 
រតរយាហំ, សម្មម សមពុេធោសៃ,ំ ខ្ុគំបបសីធវើតមនូវស្វ នា 
ននរពះ មាម  មពុទធ, ដ៏ មគួរដល់ មាល ងំ, េុរខ ៃសិសរណតសសវ, 
     ១- គតត សរ ប់បុរសថ្វ, គត សរ ប់ស្ដសចីថ្វ ។ ២- ឧបសរេំ សរ ប់ 
បុរសថ្វ,  ឧបសិរេំ  សរ ប់ស្ដសចីថ្វ,  ។                                                                 
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២ 
ភាគ(ី១)  
  តោម ិ អនាគតេ, ខ្ុ ូំមបានចបំ្ណ ននរពះនិពាវ ន, 
ភាគៃិ ី 
ជាទីរល្ង ់ចា ទុ ខ នុងកាលជាអនាគត   ុខំានស ើយ  ។ 

- កិចចថ្វវ យបងគំរពះរតនរត័យ 
 កាលដល់សពលសធវើវតតរពឹ  គបបរីបជុគំ្នន  នុងបូជនីយស្វថ ន មាន 
រពះវហិារជាសដើម សេើយត ់ប្តងសរគឿង កាក របូជា មានសទៀន ធូប 
ជាសដើម ចសំពាះរពះភន្ត តរពះពុទធរូប រួចសេើយសមនាគំបបអីងគុយលុតជងគង ់
សលើ នដរបណមយអពីំមុខបរ ័ិទទងំពួង នា ូំធយធម៌ថ្វវ យបងគរំពះរតនរត័យ 
ដូចន័យតសៅសនះ  ៖ 

កិចចថ្វវ យបងគំរពះរតនរត័យ 
 អរហំ សម្មម សមពុ តទាធ  ភគវា, រពះពុទធជាមាច  ់រពះអងគ 
ឆ្ង យចា  សិល សេើយ, រត ់ដងឹនូវរពះធម៌ដ៏របនពសោយរពះអងគឯង, 
រទង់ប្ច ធម៌ដល់ តវទងំឡាយ, ពុេធ ំ ភគវៃត ំ អភវិាតេម,ិ 
ខ្ុ រំកាបថ្វវ យបងគនូំវរពះពុទធជាមាច  ់ដ៏មានរពះភាគ   ។ 

រកាបថ្វវ យបងគំមចង 

 ឯកិចចរបកាសខលួនថនះ សរ ប់ប្តពួករគហសថប្ដលដល់រពះថ្រតសរណគមន៍ថហើយ 
គបបីសូធយកនុងពិធីថធវើកិចចជាកុសលណាមួយ  នការស ទានសីល ឬ ថ្វវ យបងគំរពះវតតរពឹក 
ល្ងង ចជាថដើម,  ឯពួកបពវជិតគឺភិកាុ-សាមថណរ  មិនរតូវសូធយថទ  ។ 
      ១-  ភាគី  សរ ប់បុរសថ្វ,  ភាគិៃី  សរ ប់ស្ដសចីថ្វ  ។ 
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៣ 
 ោវ ក្ខខ តត ភគវត ធតម្មម , រពះធមប៌្ដលរពះដម៏ាន 
រពះភាគរទង់ ប្មតងរបនពសេើយ, ធមម ំ ៃមសាម,ិ ខ្ុ រំកាបថ្វវ យ 
បងគនូំវរពះធម៌   ។ 

    រកាបថ្វវ យបងគំមចង 

 សុបដបិតនាន  ភគវតត ោវរសតងោ, រពះ ងឃស្វវ ័ 
ននរពះដម៏ានរពះភាគសល្ង បដិបតតិរបនពសេើយ, សងឃ ំ វនាទ ម,ិ 
ខ្ុ រំកាបថ្វវ យបងគនូំវរពះ ងឃ  ។ 

រកាបថ្វវ យបងគំមចង 

-ថ្វវ យថរគឿងសកាា រៈ 
 ថ្វវ យចំថ ះរពះពុទធ 

       អហំ(១)  
 ឥម្មៃ ិ  បដមិ្មរបូៃ,ិ េ ំ ភគវៃត ំ ធរម្ម- 
      មយ ំ
           តនា(២)ខ្ុ  ំ
ៃរំ     វយិ     មញ្ញម្ម    មាគ ល់នូវពិមពរពះពុទធរូប 
           នា,  សយើងខ្ុ  ំ
ទងំឡាយសនះ, ថ្វដូចជារពះដម៏ានរពះភាគរពះអងគគង់រពះជនមសៅ 
  កយថ្វ ឥម្មៃិ និង បដិម្មរបូៃិ សរ ប់រពះពុទធរបូថរចើនអងគ, ថបើ នប្ត 
រពះពុទធរបូមួយអងគរតូវផ្លល ស់ ឥម្មៃិ ជា ឥមំ, បដិម្មរបូៃិ ជា បដិម្មរបូំ ។ ១- អហំ 
សរ ប់បុរសឬស្ដសចី ន ក់ឯងថ្វ, មយ ំសរ ប់ោន ថរចើនថ្វ, ២- ម្មតនា សរ ប់បុរស 
 ន ក់ឯងថ្វ,  ម្មនា  សរ ប់  ស្ដសចី ន ក់  ឬ  ស្ដសចី  បុរសថរចើនថ្វ  ។ 
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៤ 
          មិ 
ស ើយ,   េបីធបូេសិក្ខា តរហិ     អភិបជូយា           សេើយបូជា
           ម, 
                     តម 
សោយ កាក រៈទងំឡាយមានសទៀនធូបជាសដើម, ោធុ ភតៃត 
           តនា 
ភគវា, សុចិរបរៃិពិវុ តតប,ិ ឥម ំ េីបធបូេសិក្ខា រ ំ បដ-ិ 
គគណា េុ, បពិរតរពះដម៏ានរពះភាគដ៏ចសរមើន  ូមបរីពះអងគបរនិិពាវ ន 
 នលងសៅសេើយអ ់កាលយូរ,  ូមរទង់ទទួលយ នូវ កាក រៈមានសទៀន 
     ខ្ុ ,ំ  តម 
ធូបជាសដើមសនះរប ់ ម្មតបិេុគរុអាេីៃតញ្ច វ, 
     សយើងខ្ុ ,ំ តនា 
មយាញ្ច  
   េីឃរេត ំ អតថ យ ហិតយ សុខាយ, សដើមប ី
អម្មា រញ្ច  
ជារបសោជន៍ ជាគុណ និងស ច ត ុីខ, ដល់សល្ង ដម៏ានគុណទងំ- 
                ខ្ុ  ំ
ឡាយ, មានមាតបតិរគូឧបជាោចារយជាសដើមរប ់     ផង, 
                សយើងខ្ុ  ំ
 ខ្ុ  ំ
ដល់                    ផង,     អ ់រារតដី៏ប្វងតសរៀងសៅ     ។ 
 សយើងខ្ុ  ំ

 មិ, តម, មយាញ្ច , សរ ប់ បុរស ឬ ស្ដសចី ន ក់ឯងថ្វ ។ ម, តនា, អម្មា រញ្ច  
សរ ប់ោន ថរចើនថ្វ  ។  
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៥ 
ថ្វវ យចំថ ះរពះរតនរត័យ 

          គតត(១) 
 យមហំ សម្មម សមពុេធ ំ ភគវៃត ំ សរណំ      ខ្ុដំល់ 
           គត, 
សេើយនូវរពះដ៏មានរពះភាគអងគណា, ប្ដលរពះអងគរត ់ដឹងនូវរពះធម៌ 
ដ៏របនពសោយរពះអងគឯងជាទីពឹង, េ ំ ភគវៃត ំ ឥតមហិ សក្ខា តរហិ 
អភិបជូយាម,ិ ខ្ុបូំជានូវរពះដម៏ានរពះភាគអងគសនាះសោយ កាក រៈ 
ទងំឡាយសនះ, េំ ភគវៃតំ អភិវាតេមិ, ខ្ុ ំរកាបថ្វវ យបងគំ 
នូវរពះដម៏ានរពះភាគអងគសនាះ   ។ 

រកាបថ្វវ យបងគំមចង 
                  គតត(២) 
 យមហំ   ោវ ក្ខខ េ ំ   ភគវត    ធមម ំ   សរណំ                ខ្ុ  ំ
                                                                                      គត, 
ដល់សេើយនូវរពះធមណ៌ា, ប្ដលរពះដ៏មានរពះភាគរទង់ ប្មតងរបនព 
សេើយជាទីពឹង, េ ំ ធមម ំ ឥតមហិ សក្ខា តរហិ អភបិជូយាមិ, 
ខ្ុ បូំជានូវរពះធម៌សនាះសោយ កាក រៈទងំឡាយសនះ, េំ ធមមំ ៃមសាមិ, 
ខ្ុ រំកាបថ្វវ យបងគនូំវរពះធម៌សនាះ   ។ 

រកាបថ្វវ យបងគំមចង 

    ១-២-   គតត, សរ ប់បុរសថ្វ,   គត  សរ ប់ស្ដសចីថ្វ  ។ 

21



៦ 

          គតត(១) 
 យមហំ     សុបដបិៃន ំ   សងឃ ំ   សរណំ                   ខ្ុដំល់ 
          គត, 
សេើយនូវរពះ ងឃអងគណា, ប្ដលសល្ង បដិបតតិរបនពសេើយជាទីពឹង, 
េ ំ សងឃ ំ ឥតមហិ សក្ខា តរហិ អភបិជូយាម,ិ ខ្ុបូំជានូវ 
រពះ ងឃអងគសនាះសោយ កាក រៈទងំឡាយសនះ, េ ំ សងឃ ំ វនាទ ម,ិ 
ខ្ុ រំកាបថ្វវ យបងគនូំវរពះ ងឃអងគសនាះ    ។ 

រកាបថ្វវ យបងគំមចង 

-  កិចចថ្វវ យបងគំរពះរតនរត័យវតតរពឹក 

ប្រប 

សមនា ំ   ូធយបណាមវចនៈថ្វ 
 ហៃទ មយ ំ ពុេធសស ភគវតត បុពវភាគៃមក្ខរ ំ
រតរាម តស, មុនដបូំងសយើងទងំឡាយនមស្វក រចសំពាះរពះដម៏ាន 
រពះភាគ   ប្ដលរពះអងគរត ់ដឹងសេើយ    ។ 

 ូធយនមស្វក ររពមគ្នន  
 ៃតម្ម េសស ភគវតត អរហតត សម្មម សមពុេធសស(២) ។ 
     ១-  គតត  សរ ប់បុរសថ្វ,  គត  សរ ប់ស្ដសចីថ្វ  ។  ២- សូធយបីដង  ។ 
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៧ 

 ូមនមស្វក រចសំពាះរពះពុទធជាមាច  ់អងគសនាះ, រពះអងគឆ្ង យចា  ិសល  

សេើយ, រត ់ដឹងនូវរពះធម៌ដ៏របនពសោយរពះអងគឯង, រទង់ប្ច ធម៌ 

ដល់ តវទងំឡាយ    ។ 
 កយសរថសើររពះពុទធគុណ 

សមនា ំ   ូធយថ្វ 

 ហៃទ មយ ំ ពុទាធ ភិថុេ ឹ រតរាម តស, សយើងទងំ- 

ឡាយ រស ើររពះពុទធគុណ    ។ 

 ូធយរពមគ្នន  

 តយា តោ េថាគតត, ររីពះតថ្វគតអងគណា, អរហំ, 

រពះអងគឆ្ង យចា  ិសល សេើយ, សម្មម សមពុ តទាធ , រពះអងគរត ់ដឹង 

នូវរពះធម៌ដរ៏បនពសោយរពះអងគឯង, វជិាជ ចរណសមបតនាន , រពះអងគ 

ដល់រពមសោយវជិាជ និងចរណៈសេើយ, សុគតត, រពះអងគោងសៅ 

របនពសេើយ, តោរវេិ,ូ រពះអងគរទង់រជាបចា ់នូវសល្ង សេើយ, 

អៃុេតតរា បុរសិេមមោរថ,ិ រពះអងគរទងទូ់នាម ននូវបុរ ដ៏គួរទូនាម ន 

ពំុមានអន ណាសលើ , សតថ  តេវមៃុសាៃ,ំ រពះអងគជារគនូន 

សទវតនិងមនុ សទងំឡាយ,   ពុតទាធ ,   រពះអងគមានរពះគុណរ ីសពញ 
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៨ 

សេើយ, ភគវា, រពះអងគរទងប់្ច ធមដ៌ល់ តវទងំឡាយ, តយា 
ឥម ំ តោរំ សតេវរំ សម្មររំ សរពហមរំ, សសស- 
មណរាហមណឹ បជ ំ សតេវមៃុសស ំ សយ ំ អភញិ្ចញ  
សចឆរិតវ  បតវតេសិ, រពះតថ្វគតអងគណារទង់របកា នូវសល្ង  
សនះ រពមទងំសទវតមាររពេម, នូវពពួ  តវរពមទងំ មណរពាេមណ៍ 
និងមនុ សជា មមតិសទព, និងមនុ សដ៏ស  ឲ្យរបា ដសេើយ សរពាះ 
រទង់សធវើឲ្យជា ់ចា ់សោយរបាជ្ាដ៏នរ សព ចសំពាះរពះអងគឯង, តយា 
ធមម ំ តេតសសិ, រពះតថ្វគតអងគណារទង ់ប្មតងសេើយនូវធម,៌ 
អាេិរលាណំ, ជាធមពី៌សរាះខាងសដើម, មតជឈរលាណំ, 
ជាធម៌ពីសរាះរតង់ ណាេ ល បរតិយាោៃរលាណំ, ជាធម៌ 
ពីសរាះ នុងទីបផុំត, ោេថ ំ សពយញ្ជ ៃ ំ តរវលបរបុិណណំ  បរ-ិ 
សុេធ ំ រពហមចរយិ ំ បក្ខតសសិ, រទង់របកា សេើយនូវរពេម- 
ចរយិធម៌រពមទងំអតថនិងពយ ជ្នៈ, ដ៏បរ ុិទធបរបូិណ៌ពំុមានស   ល់ ។ 
េមហំ ភគវៃត ំ អភិបជូយាម,ិ ខ្ុបូំជានូវរពះតថ្វគតដម៏ានរពះ 
ភាគអងគសនាះ, េមហំ ភគវៃត ំ សិរោ ៃម្មម,ិ ខ្ុ រំកាប 
ថ្វវ យបងគនូំវរពះតថ្វគតដ៏មានរពះភាគអងគសនាះសោយ ិរស្វ      ។ 

រកាបថ្វវ យបងគំមចង 
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៩ 

 កយសរថសើររពះធមមគុណ 

សមនា ំ   ូធយថ្វ 

ហៃទ មយ ំ ធម្មម ភិថុេ ឹ រតរាម តស, សយើងទងំ- 
ឡាយ រស ើររពះធមមគុណ   ។ 

 ូធយរពមគ្នន  

 តយា តោ ោវ ក្ខខ តត ភគវត ធតម្មម , រពះធម ៌
ណាប្ដលរពះដម៏ានរពះភាគរទង ់ប្មតងរបនពសេើយ, សៃទដិឋិតក្ខ, 
ជាធម៌ប្ដលអន បដបិតតិសឃើញចា ់សោយខលួនឯង, អក្ខលិតក្ខ, ជាធម៌ 
ឲ្យផលពំុមាន ណំត់កាល, ឯហិបសសតិក្ខ, ជាធមម៌ានអាការៈអាច 
សៅអន ដនទម សមើលបាន, ឱបៃយិតក្ខ, ជាធម៌គួរបសង្គអ នម ោ  ់
 នុងចិតតបាន, បចចេត ំ តវេេិតាវ  វញិ្ញូ ហិ, ជាធម៌ប្ដលអន របាជ ្
ទងំឡាយគបបដីឹងចសំពាះខលួន ។ េមហំ ធមម ំ អភបិជូយាម,ិ 
ខ្ុបូំជានូវរពះធម៌សនាះ, េមហំ ធមម ំ សិរោ ៃម្មម,ិ 
ខ្ុ រំកាបថ្វវ យបងគនូំវរពះធម៌សនាះសោយ ិរស្វ   ។ 

រកាបថ្វវ យបងគំមចង 
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១០ 
 កយសរថសើររពះសងឃគុណ 

សមនា ំ  ូធយថ្វ 
 ហៃទ មយ ំ សងោភិថុេ ឹ រតរាម តស, សយើងទងំ- 
ឡាយ រស ើររពះ ងឃគុណ   ។ 

សូធយរពមោន  

 តយា តោ សុបដបិតនាន  ភគវតត ោវរសតងោ 
រពះ ងឃស្វវ អងគណាននរពះដ៏មានរពះភាគសល្ង បដិបតតិរបនពសេើយ, 
ឧជុបដបិតនាន  ភគវតត ោវរសតងោ, រពះ ងឃស្វវ ័ 
ននរពះដម៏ានរពះភាគសល្ង បដិបតតិរតង់សេើយ, ញាយបដបិតនាន  
ភគវតត ោវរសតងោ, រពះ ងឃស្វវ ័ននរពះដម៏ានរពះភាគ 
សល្ង បដិបតតិសដើមបសីចញចា  ងារទុ ខសេើយ, ោមីចបិដបិតនាន  
ភគវតត ោវរសតងោ, រពះ ងឃស្វវ ័ននរពះដម៏ានរពះភាគ 
សល្ង បដិបតតិ មគួរនឹងរពះនិពាវ នសេើយ, យេិេ,ំ រពះ ងឃស្វវ ័ 
អងគសនាះគឺ, ចតត រ ិ បុរសិយុគាៃ,ិ សបើរាបជ់ាគូននបុរ មានបួនគូ, 
អដឋ បុរសិបុគគោ, សបើរាប់សរៀងបុរ បុគគលមានរបាបំី, 
ឯស ភគវតត ោវរសតងោ, សនះជារពះ ងឃស្វវ ័នន 
រពះដ៏មានរពះភាគ,    អាហុតៃតយា,    សល្ង គួរទទួលរប ់ប្ដលសគ 
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១១ 

នាមំ បូជា, បហុតៃតយា, សល្ង គួរទទួលរប ់ប្ដលសគនាមំ  
ទទួលសភៀ្វ, េរខិ តណតយា សល្ង គួរទទួលទ ខិណាទន, 
អញ្ជ លិររណីតយា, សល្ង គួរទទួលអ ជ្ លីរបណមយ, អៃុេតរ ំ
បុញ្ញតរខ េតំ តោរសស, សល្ង ជាប្រ បុណយដ៏របស ើរសលើ នន 
 តវសល្ង  ។ េមហំ សងឃ ំ អភបិជូយាម,ិ ខ្ុបូំជានូវរពះ 
 ងឃអងគសនាះ, េមហំ សងឃ ំ សិរោ ៃម្មម,ិ ខ្ុ រំកាប 
ថ្វវ យបងគនូំវរពះ ងឃអងគសនាះសោយ ិរស្វ   ។ 

រកាបថ្វវ យបងគំមចង 
ថហើយអងគុយរាប 

 

រតនតតយបបណាមោថ្វ 
សមនា ំ ូធយថ្វ 

 ហៃទ មយ ំ រេៃេតយបបណាមគាថាតយា តចវ 
សំតវគវេថុបររិិេតៃបឋញ្ច  ភណាម តស, សយើងទងំឡាយ 
 ូធយគ្នថ្វនមស្វក ររពះរតនរតយ័និងបាលី ប្មតងនូវស ច តី សងវគ    ។ 

 ូធយរពមគ្នន  
 ពុតទាធ    សុសុតទាធ     ររុណាមហណណតវា,    រពះពុទធជាមាច  ់ 
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១២ 
រទង់មានរពះទយ័ដ៏បរ ុិទធ, មានរពះ រុណាដូចជាអនលង់ដធ៏ ំ តយាចចៃដ- 
សុេធពវរញាណតោចតនា, រទង់មានរពះសនរតគញឺណដ៏បរ ុិទធ 
នរ សព , តោរសស បបបូរិតលសឃាេតក្ខ, រទង់ មាច ត(់១) បង់
នូវស ច តអីារ  ់ជាសរគឿងសៅេមងរប ់ តវសល្ង , វនាទ មិ 
ពុេធ ំ អហម្មេតរៃ េ,ំ ខ្ុ រំកាបថ្វវ យបងគនូំវរពះពុទធជាមាច  ់អងគសនាះ 
សោយសគ្នរព, ធតម្មម  បេីតប វយិ េសស សេថុ តនា, រពះ 
ធម៌ននរពះស្វស្វេ អងគសនាះដូចជារបទីបដ៏រុងសរឿង, តយា មគគបក្ខម- 
េតភេភៃិនតក្ខ, ជាធម៌សផសងសោយរបសភទ គឺមគគផល រពះនិពាវ ន, 
តោរុេតតរា តយា ច េេេថេបីតនា, និងជាធម៌បភំលឺនូវអតថនន 
សល្ង ុតតរធម៌សនាះ, វនាទ ម ិ ធមម ំ អហម្មេតរៃ េំ, ខ្ុ រំកាបថ្វវ យ 
បងគនូំវរពះធម៌សនាះសោយសគ្នរព, សតងោ សុតខតត ភយេតិខេត- 
សញ្ញិ តត, រពះ ងឃជាប្រ បុណយដល៏អនិងស ម្ ះថ្វជាប្រ បុណយដ៏រប- 
ស ើរសលើ , តយា េដិឋសតនាដ  សុគតៃុតាធតក្ខ, បានសឃើញ 
ធម៌ ងប់សេើយរត ់ដងឹតមរពះ ុគត, តោលបបហីតនា អរតិយា 
សុតមធតោ, ជារពះអរយិៈមានរបាជ្ាលអ លះបង់សរគឿងសល្ងម ភអ ់ 
សេើយ, វនាទ ម ិ សងឃ ំ អហម្មេតរៃ េំ, ខ្ុ រំកាបថ្វវ យបងគ ំ
នូវរពះ ងឃអងគសនាះសោយសគ្នរព, ឥតចចវតមរៃតភបិជូតៃយយរំ, 
វេថុេតយ ំ      វៃទយតភសិងខេ ំ,      បុញ្ញំ        មយា      យ ំ       មម 
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១៣ 

សពវុបេទវា, ម្ម តោៃតុ  តវ េសស បភាវសិេធយិា, បុណយ 
ណាប្ដលខ្ុបំានសធវើសេើយសោយ ិរោិថ្វវ យបងគ ំនូវរបជុបំនីនវតថុ គួរបូជា 
សោយពិតោ៉ងសនះ, សោយអានុភាពននបុណយសនាះ ឧបរទពចនរង 
ទងំពួងចូរ ុមំានដល់ខ្ុ សំ ើយ    ។ 
 ឥធ េថាគតត តោតរ ឧបបតនាន , រពះតថ្វគតស ើត 
ស ើងសេើយ នុងសល្ង សនះ, អរហំ, រពះអងគឆ្ង យចា  សិល សេើយ, 
សម្មម សមពុ តទាធ , រពះអងគរត ់ដងឹនូវរពះធម៌ដរ៏បនពសោយរពះអងគឯង, 
ធតម្មម  ច តេសិតត, រពះធម៌ប្ដលរពះអងគរទង់ ប្មតងសេើយ, 
ៃិយាៃិតក្ខ, ជាធម៌នា ំតវសចញចា  ងារទុ ខ, ឧបសមតិក្ខ, 
ជាធម៌របរពឹតតសៅសដើមបសី ច តី ងប,់ បរៃិាិវ ៃិតក្ខ, ជាធម៌ 
របរពឹតតសៅសដើមបរីពះនិពាវ ន, សតម្មព ធគាម,ី ជាធម៌របរពឹតត 
សៅសដើមបសី ច តីរត ់ដងឹ, សុគេបបតវេិតត, រពះ ុគតរទង់ 
របកា សេើយ, មយៃត ំ ធមម ំ សុតវ  ឯវ ំ ជានាម, 
សយើងខ្ុបំានស្វេ ប់ធម៌សនាះសេើយសទើបដឹងោ៉ងសនះថ្វ, ជាេបិ ិ េុក្ខខ , 
ស ច តីស ើត ៏ជាទុ ខ, ជរាប ិ េុក្ខខ , ស ច តីចា ់រគ្នរំគ្ន ៏ជាទុ ខ, 
មរណមប ិ េុរខំ , ស ច តសី្វល ប់ ៏ជាទុ ខ, តោរបរតិេវេុរខ - 
តទាមៃសសុបយាោប ិ    េុក្ខខ ,    ស ច តសីរ ៀមរ  ំ     យសំរៀបរាប ់
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១៤ 

លបំា កាយ លបំា ចិតត និងស ច តីចសងអៀតចងអល់ចិតត ជ៏ាទុ ខ, 
អបបតិយហិ សមបតយាតគា េុតក្ខខ , ការជួបរប ពវសោយ 
 តវនិង ង្គខ រប្ដលមនិជាទីរ ឡាញ់ ៏ជាទុ ខ, បិតយហិ វបិបតយា- 
តគា េុតក្ខខ , ការរពាត់របា ចា  តវនិង ង្គខ រប្ដលជាទីរ ឡាញ់  ៏
ជាទុ ខ, យមបចិឆ ំ ៃ លភេ ិ េមប ិ េុរខំ , កាលរបាថ្វន រប ់ណា 
មិនបាន សនាះ ៏ជាទុ ខ, សងខិ តេតៃ បញ្ចុ បទាៃរខ នាធ  េុក្ខខ , 
សពាលសោយបរំបញួឧបាទន ខនធទងំរបាជំាទុ ខ, តសយយថីេ?ំ 
ឧបាទន ខនធទងំរបាសំនាះដូចសមេចខលះ? របូបូទាៃរខ តនាធ , ឧបាទ- 
ន ខនធគរូឺប ១, តវេៃបូទាៃរខ តនាធ , ឧបាទន ខនធគឺសវទនា ១, 
សញ្ញូបទាៃរខ តនាធ , ឧបាទន ខនធគឺ ញ្ញា  ១, សងខ របូទាៃ- 
រខ តនាធ , ឧបាទន ខនធគឺ ង្គខ រ ១, វញិ្ចញ ណូបទាៃរខ តនាធ , 
ឧបាទន ខនធគឺវញិ្ញា ណ ១, តយសំ បរញិ្ចញ យ, ធរម្មតនា 
តោ ភគវា, ឯវ ំ ពហុលំ ោវតរ វតិៃេ,ិ រពះ 
ដ៏មានរពះភាគអងគសនាះ, កាលគង់រពះជនមសៅស ើយ, រទង់ទូនាម ន 
នូវស្វវ ័ទងំឡាយ សដើមបឲី្យ ណំត់ដឹងនូវឧបាទន ខនធទងំរបាសំោយ 
សរចើន, ឯវ ំ ភាគា ច បៃសស ភគវតត ោវតរសុ 
អៃុោសៃ,ី          ពហុោ           បវេតេ,ិ            ទងំអនុស្វ នី 
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១៥ 

ពា យសរបៀនរបសៅដ៏សរចើនរប ់រពះដ៏មានរពះភាគអងគសនាះ,  ៏របរពឹតត 
សៅ នុងពួ ស្វវ ័ោ៉ងសនះថ្វ, របូ ំ អៃិចច,ំ រូបមិនសទៀង, តវេនា 
អៃចិាច , សវទនាមិនសទៀង, សញ្ចញ  អៃចិាច ,  ញ្ញា មិនសទៀង, 
សងខ រា អៃចិាច ,  ង្គខ រទងំឡាយមិនសទៀង, វញិ្ចញ ណំ 
អៃចិច,ំ វញិ្ញា ណមិនសទៀង, របូ ំ អៃតត , រូបមិនប្មនខលួន, 
តវេនា អៃតត , សវទនាមិនប្មនខលួន, សញ្ចញ  អៃតត , 
 ញ្ញា មិនប្មនខលួន, សងខ រា អៃតត ,  ង្គខ រទងំឡាយមិន 
ប្មនខលួន, វញិ្ចញ ណំ អៃតត , វញិ្ញា ណមិនប្មនខលួន ។ សតពវ 
សងខ រា អៃចិាច ,  ង្គខ រទងំឡាយទងំពួងមិនសទៀង ។ សតពវ 
                តេ(១) 

ធម្មម   អៃតត េ,ិ  ធម៌ទងំឡាយទងំពួងមិនប្មនខលួន  ។             មយ,ំ 
                ត 
ឱេណិាណ មា ជាេិយា ជរាមរតណៃ តោតរហិ 
បរតិេតវហិ េុតរខ ហិ តទាមៃតសសហិ ឧបយាតសហិ, 
សយើងខ្ុទំងំឡាយសនាះគឺស ច តីស ើត ចា ់ ស្វល ប់, និងស ច តីសរ ៀមរ  ំ
យសំរៀបរាប ់ លបំា កាយ លបំា ចិតត, និងស ច តចីសងអៀតចងអល់ 
ចិតត រគប ងកត់សេើយ, េុតក្ខខ េណិាណ , ជាអន គឺទុ ខរគប ងកត់សេើយ 
េុរខ បតរត, ជាអន គឺទុ ខសបៀតសបៀនសេើយ, អតបបវនាមមិសស 
    ១-   តេ   សរ ប់បុរសថ្វ,   ត   សរ ប់ស្ដសចីថ្វ  ។ 
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១៦ 

តរវលសស េុរខ រខ ៃធសស អៃតរិរយិា បញ្ចញ តយថាេ,ិ 
ដូចសមេចនឹងគបបសីធវើនូវទីបផុំតនន ងទុ ខទងំអ ់សនះឲ្យរបា ដបាន, ចិរ- 
បរៃិិពវុេមប ិ េ ំ ភគវៃត ំ ឧេទិសស អរហៃត ំ សម្មម សមពុេធ,ំ 
សទាធ  អគារោម  អៃគារយិ ំ បពវជិត, សយើងខ្ុ  ំ
មាន ទធ សចញចា ផទះ, សេើយបួ ជាអន មនិមានផទះ, ឧទទិ ចសំពាះ 
រពះពុទធជាមាច  ់អងគសនាះ, ប្ដលរពះអងគឆ្ង យចា  ិសល សេើយ, រត ់ 
ដឹងនូវរពះធម៌ដ៏របនពសោយរពះអងគឯង, រទង់ប្ច ធម៌ដល់ តវទងំឡាយ, 
 ូមបរីទង់បរនិិពាវ នសេើយអ ់កាលដ៏យូរ, េសម ឹ ភគវេ ិ រពហម- 
ចរយិ ំ ចរាម, សេើយរបរពឹតតនូវរពេមចរយិធម៌ នុង ណំា ់ននរពះដ ៏
មានរពះភាគអងគសនាះ, ភិរខូ ៃ ំ សិក្ខខ ោជីវសម្មបនាន (១) 
ជាអន ដល់រពមសេើយសោយ ិកាខ និងស្វជវីៈរប ់ភិ ខុទងំឡាយ, េ ំ
តនា រពហមចរយិ,ំ ឥមសស តរវលសស េុរខ រខ ៃធសស 
អៃតរិរយិាយ សំវេតេុ, ររីពេមចរយិធម៌សនាះរប ់សយើងខ្ុ ,ំ 
ចូររបរពឹតតសៅសដើមបសីធវើនូវទីបផុំតនន ងទុ ខទងំអ ់សនះ    ។ 
   ១- ថបើសាមថណរ សូធយមកដល់ រពហមចរយិ ំ ចរាម រតូវឈប់បងអង់កំុសូធយ 
ថ្វ ភិរខូ ៃ ំ សិក្ខខ ោជីវសម្មបនាន  រតូវចាប់សូធយពី េំ តនា រពហមចរយិ ំ ថៅ 
ទល់និងចប់   ។ 
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១៧ 

 ថបើរគហសថ សូធយមកដល់ាលីថ្វ បញ្ចញ តយថាេ ិ ថហើយ រតូវ 
សូធយបនចថៅថទៀតដូថចនះថ្វ  ៖ 

 ចិរបរៃិិពវុេមប ិ េ ំ ភគវៃត ំ សរណំ គត, ធមមញ្ច  
ភិរខុ សងឃញ្ច , សយើងខ្ុដំល់សេើយនូវរពះដ៏មានរពះភាគអងគសនាះ, 
 ូមបរីទង់បរនិិពាវ នសេើយអ ់កាលដ៏យូរ, រពមទងំរពះធម៌និងរពះ ងឃ 
ជាទីពឹង, េសស ភគវតត ោសៃ,ំ យថាសេត ិ យថាពលំ 
មៃសិរតរាម អៃុបដិបជាជ ម, សេើយយ ចតិតទុ ោ ់បដបិតតិ 
តម, នូវស្វ នាននរពះដម៏ានរពះភាគអងគសនាះ តមស ច តីអាចនិង 
 មាល ងំ, ោ ោ តនា បដិបេត,ិ ស ច តីបដបិតតិសនាះៗរប ់ 
សយើងខ្ុ ,ំ ឥមសស តរវលសស េុរខ រខ ៃធសស អៃតរិរយិាយ 
សំវេតេុ,    ចូររបរពឹតតសៅសដើមបសីធវើនូវទីបផុំតនន ងទុ ខទងំអ ់សនះ   ។ 

វតតរពឹ ប្រប   ចប់ប្តប៉ុសណាណ ះ 
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១៨ 

ថ្វវ យបងគំរពះរតនរត័យវតតល្ងង ច 
ប្រប 

 ឯវធិថី្វវ យបងគរំពះវតតល្ងង ច  ម៏ាន ចិចប្ដលរតវូសធវើជាខាងសដើមដូច 

វធិីថ្វវ យបងគរំពះវតតរពឹ ប្ដរ, សបើឧបា  ឧបា ិកា រតូវសធវើ ចិចទី ១ ទី ២ 

ទី ៣ ជាមុន ិន  ឹមសធវើ ិចចទី ៤ គឺថ្វវ យបងគរំពះវតតល្ងង ចតសៅ ។ 

 សបើភិ ខុស្វមសណរ រតវូសធវើ ិចចទី ២ ទី ៣ ជាមុន ិន  ឹមសធវើ ិចចទី ៤ 

តសៅ    ដូចន័យខាងសរកាមសនះ  ៖ 

- កិចចថ្វវ យបងគំរពះរតនរត័យវតតល្ងង ច 

ប្រប 

សមនា ំ   ូធយបណាមវចនៈថ្វ 

 ហៃទ មយ ំ ពុេធសស ភគវតត បុពវភាគៃមក្ខរ ំ

រតរាម តស, មុនដបូំងសយើងទងំឡាយ នមស្វក រចសំពាះរពះដម៏ាន 

រពះភាគប្ដលរពះអងគរត ់ដឹងសេើយ      ។ 

 ូធយនមស្វក ររពមគ្នន  

 ៃតម្ម    េសស    ភគវតត     អរហតត     សម្មម សមពុេធសស      ។ 
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១៩ 

 ូមនមស្វក រចសំពាះរពះពុទធជាមាច  ់អងគសនាះ, រពះអងគឆ្ង យចា  ិសល  
សេើយ, រត ់ដឹងនូវរពះធម៌ដ៏របនពសោយរពះអងគឯង, រទង់ប្ច ធម ៌
ដល់ តវទងំឡាយ(១)   ។ 

ពុទាធ នុសសតិ 
សមនា ំ   ូធយថ្វ 

 ហៃទ មយ ំ ពុទាធ ៃុសសេិៃយ ំ រតរាម តស, សយើង 
ទងំឡាយនឹ រពះពុទធគុណ   ។ 

 ូធយរពមគ្នន  
 េ ំ តខា បៃ ភគវៃត ំ ឯវ ំ រលាតណា រិេត-ិ 
សតទាទ  អពភុគគតត, រ ីិតត ័ិពទ រស ើររពះដម៏ានរពះភាគអងគសនាះ, 
ពីសរាះខចរខាច យសៅោ៉ងសនះថ្វ, ឥេ ិ បិ, ពិតដូសចនះ, តោ ភគវា, 
ររីពះដ៏មានរពះភាគអងគសនាះ, អរហំ, រពះអងគឆ្ង យចា  ិសល  
សេើយ, សម្មម សមពុ តទាធ , រពះអងគរត ់ដឹងនូវរពះធម៌ដ៏របនពសោយ 
រពះអងគឯង, វជិាជ ចរណសមបតនាន , រពះអងគដល់រពមសោយវជិាជ  
និងចរណៈសេើយ, សុគតត, រពះអងគោងសៅរបនពសេើយ, 
តោរវេិ,ូ រពះអងគរទង់រជាបចា ់នូវសល្ង សេើយ, អៃុេតតរា 
   ១-  កិចចនមសាា រថនះ   ថបើាលីនថ គួរសូធយ   ៣  ដង ,   ឯសរ យនឹងសូធយប្តមចងក៏គួរ ។ 

35



២០ 

បុរសិេមមោរថ,ិ រពះអងគរទងទូ់នាម ននូវបុរ ដ៏គួរទូនាម នពំុមានអន  
ណាសលើ , សតថ  តេវមៃុសាៃ,ំ រពះអងគជារគូននសទវត 
និងមនុ សទងំឡាយ, ពុតទាធ , រពះអងគមានរពះគុណរ ីសពញសេើយ, 
ភគវាេ,ិ   រពះអងគរទងប់្ច ធម៌ដល់ តវទងំឡាយ    ។ 

ឈប់រពឹំងរពះពុទធគុណ 

 កយសូធយសរថសើររពះពុទធគុណ 
សមនា ំ   ូធយថ្វ 

 ហៃទ មយ ំ ពុទាធ ភិគេី ឹ រតរាម តស, សយើងទងំ- 
ឡាយ ូធយគ្នថ្វ រស ើររពះពុទធគុណ   ។ 

 ូធយរពមគ្នន  

 ពុទាធវ រហៃតវរតេគុិណាភយុិតតត , រពះពុទធជាមាច  ់រទង់រប ប 
សោយគុណ មានភាពជារពះអរេនតដ៏របស ើរជាសដើម, សុទាធ ភ-ិ 
ញាណររុណាហិ សម្មគេតតត , រទង់មានរពះទយ័រប ប 
សោយរពះវ ុិទធិគុណ បញ្ញា គុណ និង រុណាគុណ, តាតធសិ តយា 
សុជៃេ ំ រមលំវ សតូរា, រទង់ញុងំរបជុជំនឲ្យរត ់ដឹង 
សេើយ,    ដូចរពះអាទិតយញុងំផ្ទក ឈូ ឲ្យរ ី,     វនាទ មហំ     េមរណំ 
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២១ 

សិរោ ជិតៃៃទ,ំ ខ្ុ រំកាបថ្វវ យបងគនូំវរពះពុទធជាមាច  ់អងគសនាះ, រពះ 
អងគជាធជំាងអន ឈនះមារមិនមាន ិសល ជា រតូវសោយ ិរស្វ, ពុតទាធ  
តយា សពវបណីៃ,ំ សរណំ តខមមុេតម,ំ រពះពុទធជាមាច  ់ 
អងគណាជាទីពឹងដ៏ស សមនិងឧតតមរប ់ ពវ តវទងំឡាយ, បឋម្ម- 
ៃុសសេិដ្ឋឋ ៃ,ំ វនាទ ម ិ េ ំ សិតរៃហំ, ខ្ុ រំកាបថ្វវ យបងគនូំវរពះ 
ពុទធជាមាច  ់អងគសនាះ, ប្ដលជាទីតងំននអនុ សតិទីមួយសោយ ិរស្វ, 
         ទាតោ(១)  
ពុេធសាហសមិ      វ, ពុតទាធ  តម ោមរិិសសតរា, 
        ទាសី 
    ទ ៈ 
ខ្ុជំា   ននរពះពុទធជាមាច  ់, រពះពុទធជាមាច  ់ជាធរំប ់ខ្ុ ,ំ 
    ទ ី  
ពុតទាធ  េុរខ សស ឃាត ច, វធិាត ច ហិេសស តម, 
រពះពុទធជាមាច  ់រទង ់មាច ត់បង់នូវទុ ខ សេើយសធវើរបសោជន៍ដល់ខ្ុ ,ំ 
ពុេធសាហំ ៃិយាតេម,ិ សររីញ្ជី វេិញ្ចិ េ,ំ ខ្ុ រំបគល់កាយ 
         វៃទតនាត (១)  
ថ្វវ យជវីតិសនះដល់រពះពុទធជាមាច  ់,    ហំ ចរសិាម,ិ 
         វៃទៃត ី
ពុេធតសសវ សុតាធិេ,ំ ខ្ុនឹំងរបរពឹតតរកាបថ្វវ យបងគ,ំ នូវស ច ត ី
     ១- ទាតោ សរ ប់បុរសថ្វ, ទាសី សរ ប់ស្ដសចីថ្វ ។ ២- វៃទតនាដ  សរ ប់ 
បុរសថ្វ  វៃទៃតី   សរ ប់ស្ដសចីថ្វ  ។ 
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២២ 

រត ់ដឹងសោយរបនពននរពះពុទធជាមាច  ់អងគសនាះ, ៃេថ ិ តម សរណំ 
អញ្ញំ , ពុតទាធ  តម សរណំ វរ,ំ ទីពឹងដនទរប ់ខ្ុ  ំ
មិនមាន, រពះពុទធជាមាច  ់ជាទីពឹងដ៏របស ើររប ់ខ្ុ ,ំ ឯតេៃ សចច- 
វតជជៃ, វតឌឍយយ ំ សេថុ  ោសតៃ, សោយការសពាលនូវ 
ពា យ ចចៈសនះ,  ូមឲ្យខ្ុចំសរមើន នុងស្វ នាននរពះស្វស្វេ , ពុេធ ំ
     តៃៃ(១)  
តម       វៃទម្ម    , យ ំ បុញ្ញំ  បសុេ ំ ឥធ, បុណយណា 
     នាយ 
ប្ដលខ្ុបំានសេើយ, សោយ ិរោិថ្វវ យបងគនូំវរពះពុទធជាមាច  ់ នុងទីសនះ, 
សតពវប ិ អៃតរាយា តម, ម្មតហសំុ េសស តេជោ, 
សោយសតជះននបុណយសនាះ, អនតរាយទងំឡាយទងំពួង ុសំ ើតមានដល់ 
ខ្ុ សំ ើយ     ។ 

គប្បីក្រាប្េ ុះច ើយសូធ្យតិេៗ ថា 
 ក្ខតយៃ វាចាយ វ តចេោ វា, ពុតេធ រុរមមំ 
បរេ ំ មយា យ,ំ អសំពើអារ  ់ណាប្ដលខ្ុ សំធវើសេើយសោយកាយ 
វាចាចិតតចសំពាះរពះពុទធជាមាច  ់, ពុតទាធ  បដិគគណា េុ អចចយៃតំ, 
ក្ខលៃតតរ សំវរេុិ ំ វ ពុតេធ,  ូមរពះពុទធជាមាច  ់រទង់ទទួលអត ់
នូវសទ សនាះ, សដើមបនឹីង រងួម នុងរពះពុទធជាមាច  ់អ ់កាលតសរៀងសៅ ។ 
     ១-  វៃទម្មតៃៃ   សរ ប់បុរសថ្វ,   វៃទម្មនាយ   សរ ប់ស្ដសចីថ្វ   ។ 
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២៣ 

ធ ម នុសសតិ 
សមនា ំ   ូធយថ្វ 

ហៃទ មយ ំ ធម្មម ៃុសសេៃិយ ំ រតរាម តស, សយើង 
ទងំឡាយនឹ រពះធមមគុណ   ។ 

 ូធយរពមគ្នន  
 ោវ ក្ខខ តត ភគវត ធតម្មម , រពះធម៌ប្ដលរពះដ៏មានរពះ 
ភាគរទង់ ប្មតងរបនពសេើយ, សៃទិដឋិតក្ខ, ជាធម៌ប្ដលអន បដិបតតិ 
សឃើញចា ់សោយខលួនឯង, អក្ខលិតក្ខ, ជាធម៌ឲ្យផលពំុមាន 
 ំណត់កាល, ឯហិបសសតិក្ខ, ជាធម៌មានអាការៈអាចសៅអន  
ដនទម សមើលបាន, ឱបៃយិតក្ខ, ជាធម៌គួរបសង្គអ នម ោ ់ នុ ង 
ចិតតបាន, បចចេតំ តវេិេតាវ  វញិ្ញូ ហីេិ, ជាធម៌ប្ដលអន របាជ្ 
ទងំឡាយគបបដីឹងចសំពាះខលួន   ។ 

ឈប់រពឹំងរពះធមមគុណ 

 កយសរថសើររពះធមមគុណ 
សមនា ំ   ូធយថ្វ 

 ហៃទ មយ ំ ធម្មម ភិគេី ឹ រតរាម តស, សយើងទងំឡាយ 
 ូធយគ្នថ្វ រស ើររពះធមមគុណ   ។ 
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២៤ 

 ូធយរពមគ្នន  
 ោវ ក្ខខ េតេគុិណតយាគវតសៃ តសតយា, រពះធម៌ដ ៏
របស ើរសរពាះរប បសោយគុណ, មានភាពជាធមប៌្ដលរពះដ៏មានរពះភាគ 
រទង់ ប្មតងរបនពសេើយជាសដើម, តយា មគគបរបរយិេតិវតិម្មរខ - 
តភតទា, ជាធម៌សផសងគ្នន សោយបរយិតតិមគគផលនិងរពះនិពាវ ន, ធតម្មម  
រុតោរបេនា េេធារធិារ,ី ជាធម៌រទង់ទុ នូវអន រទង់ធម៌មិន 
ឲ្យធាល  ់សៅ នុងសល្ង ដអ៏ារ  ,់ វនាទ មហំ េមហរ ំ វរធមមតមេ ំ
ខ្ុ រំកាបថ្វវ យបងគនូំវរពះធម៌ដ៏របស ើរសនាះ, ប្ដលជាធម៌ មាច តប់ង់នូវងងឹត, 
ធតម្មម  តយា សពវបណីៃ,ំ សរណំ តខមមុេតម,ំ រពះធម ៌
ណាជាទីពឹងដ៏ស សមនិងឧតតមរប ់ ពវ តវទងំឡាយ, េុេយិាៃុសស- 
េិដ្ឋឋ ៃ,ំ វនាទ ម ិ េំ សិតរៃហំ, ខ្ុ រំកាបថ្វវ យបងគនូំវរពះធម៌សនាះ, 
ប្ដលជាទីតងំននអនុ សតិទីពីរសោយ ិរស្វ, ធមមសាហសមិ 
ទាតោ      ទ ៈ 
      វ,  ធតម្មម   តម  ោមិរិសសតរា,  ខ្ុជំា   ននរពះធម,៌ 
ទាសី        ទ ី 
រពះធម៌ជាមាច  ់ជាធរំប ់ខ្ុ ,ំ ធតម្មម  េុរខ សស ឃាត ច, វធិាត 
ច ហិេសស តម, រពះធម៌ មាច ត់បង់នូវទុ ខសេើយសធវើរបសោជន៍ដល់ខ្ុ ,ំ 
ធមមសាហំ       ៃិយាតេម ិ      សររីញ្ជី វេិញ្ចិ េ,ំ      ខ្ុ រំបគល់កាយ 
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២៥ 

       វៃទតនាដ  
ថ្វវ យជវីតិសនះដល់រពះធម,៌         ហំ ចរសិាម,ិ ធមមតសសវ 
       វៃទៃត ី
សុធមមេ,ំ ខ្ុនឹំងរបរពឹតតរកាបថ្វវ យបងគ,ំ នូវស ច តីរទរទង់សោយរបនព 
ននរពះធម៌សនាះ, ៃេថ ិ តម សរណំ អញ្ញំ , ធតម្មម  តម សរណំ 
វរ,ំ ទីពឹងដនទរប ់ខ្ុមំិនមាន, រពះធម៌ជាទីពឹងដ៏របស ើររប ់ខ្ុ ,ំ 
ឯតេៃ សចចវតជជៃ, វតឌឍយយ ំ សេថុ  ោសតៃ, សោយ 
ការសពាលនូវពា យ ចចៈសនះ,  ូមឲ្យខ្ុចំសរមើន នុងស្វ នាននរពះស្វស្វេ , 
   តៃៃ 
ធមម ំ   តម    វៃទម្ម     យ ំ បុញ្ញំ  បសុេ ំ ឥធ, បុណយណា 
   នាយ, 
ប្ដលខ្ុបំានសេើយ, សោយ ិរោិថ្វវ យបងគនូំវរពះធម៌ នុងទីសនះ, សតពវបិ 
អៃតរាយា តម, ម្មតហសំុ េសស តេជោ, សោយសតជះនន 
បុណយសនាះ,   អនតរាយទងំឡាយទងំពួង ុសំ ើតមានដល់ខ្ុ សំ ើយ     ។ 

គបបីរកាបចុះថហើយសូធយតិច  ៗ   ថ្វ 

 ក្ខតយៃ វាចាយ វ តចេោ វា, ធតមម រុរមម ំ
បរេ ំ មយា យ,ំ អសំពើអារ  ់ណាប្ដលខ្ុ សំធវើសេើយសោយកាយ 
វាចាចិតតចសំពាះរពះធម៌, ធតម្មម  បដិគគណា េុ អចចយៃតំ, ក្ខល- 
ៃតតរ សំវរេុិ ំ វ ធតមម,  ូមរពះធម៌ទទួលអត់នូវសទ សនាះ, 
សដើមបនឹីង រងួម នុងរពះធម៌អ ់កាលតសរៀងសៅ    ។ 
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២៦ 

សងានុសសតិ 
សមនា ំ   ូធយថ្វ 

 ហៃទ មយ ំ សងោៃុសសេៃិយ ំ រតរាម តស, 
សយើងទងំឡាយនឹ រពះ ងឃគុណ     ។ 

 ូធយរពមគ្នន  

 សុបដបិតនាន  ភគវតត ោវរសតងោ, រពះ ងឃ 
ស្វវ ័ននរពះដម៏ានរពះភាគសល្ង បដិបតតិរបនពសេើយ, ឧជុបដបិតនាន  
ភគវតត ោវរសតងោ, រពះ ងឃស្វវ ័ននរពះដ៏មានរពះ 
ភាគសល្ង បដិបតតិរតងស់េើយ, ញាយបដបិតនាន  ភគវតត ោវ- 
រសតងោ,  រពះ ងឃស្វវ ័ននរពះដម៏ានរពះភាគសល្ង បដិបតតិសដើមប ី
សចញចា  ងារទុ ខសេើយ, ោមចីិបដបិតនាន  ភគវតត ោវ- 
រសតងោ, រពះ ងឃស្វវ ័ននរពះដម៏ានរពះភាគសល្ង បដិបតតិ ម 
គួរនឹងរពះនិពាវ នសេើយ, យេេិ,ំ រពះ ងឃស្វវ ័អងគសនាះគឺ, ចតត រ ិ
បុរសិយុគាៃ,ិ សបើរាបជ់ាគូននបុរ មានបួនគូ, អដឋ បុរសិបុគគោ, 
សបើរាប់សរៀងបុរ បុគគលមានរបាបំ,ី ឯស ភគវតត ោវរ- 
សតងោ,     សនះជារពះ ងឃស្វវ ័ននរពះដម៏ានរពះភាគ,        អាហុ- 
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២៧ 

តៃតយា, សល្ង គួរទទួលរប ់ប្ដលសគនាមំ បូជា, បហុតៃតយា, 
សល្ង គួរទទួលរប ់ប្ដលសគនាមំ ទទួលសភៀ្វ, េរខិ តណតយា, 
សល្ង គួរទទួលទ ខិណាទន, អញ្ជ លិររណីតយា, សល្ង គួរ 
ទទួលអ ជ្លីរបណមយ, អៃុេតរ ំ បុញ្ញតរខ េត ំ តោរសាេ,ិ 
សល្ង ជាប្រ បុណយដ៏របស ើរសលើ នន តវសល្ង       ។ 

ឈប់រពឹំងរពះសងឃគុណ 

 កយសូធយសរថសើររពះសងឃគុណ 

សមនា ំ   ូធយថ្វ 

 ហៃទ មយ ំ សងោភិគេី ឹ រតរាម តស, សយើង 
ទងំឡាយ ូធយគ្នថ្វ រស ើររពះ ងឃគុណ     ។ 

 ូធយរពមគ្នន  

 សេធមមតជា សុបដិបេតិគុណាេិយុតតត ,  រពះ ងឃស ើត 
អពីំរពះ ទធមម, រប បសោយគុណមានស ច តីបដិបតតិរបនពជាសដើម, 
តយាដឋពវិ តធា អរយិបុគគលសងឃតសតដ្ឋឋ ,  ជាពួ រពះអរយិ- 
បុគគលដ៏របស ើរទងំរបាបំី, សីោេធិមមបវរាសយក្ខយចិតតត , 
មានកាយនិងចិតត ជាទីអារ ័យសៅននរពះធម៌ដរ៏បស ើរមាន ីលជាសដើម, 
វនាទ មហំ      េមរយិាៃគណំ     សុសុេធ,ំ     ខ្ុ រំកាបថ្វវ យបងគនូំវរពះ 
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២៨ 
 ងឃអងគសនាះ, ប្ដលជាពួ ននរពះអរយិៈដ៏បរ ុិទធរបនព, សតងោ 
តយា សពវបណីៃ,ំ សរណំ តខមមុេតម,ំ រពះ ងឃអងគណា 
ជាទីពឹងដ៏ស សមនិងឧតតមរប ់ ពវ តវទងំឡាយ, េេយិាៃុសសេ-ិ 
ដ្ឋឋ ៃ,ំ វនាទ ម ិ េ ំ សិតរៃហំ, ខ្ុ រំកាបថ្វវ យបងគនូំវរពះ ងឃអងគ 
សនាះ, ប្ដលជាទីតងំននអនុ សតទីិបីសោយ ិរស្វ, សងឃសាហសមិ 
ទាតោ                        ទ ៈ 
       វ,      សតងោ      តម      ោមិរិសសតរា,   ខ្ុជំា 
ទាសី                ទ ី 
ននរពះ ងឃ, រពះ ងឃជាមាច  ់ជាធរំប ់ខ្ុ ,ំ សតងោ េុរខ សស 
ឃាត ច, វធិាត ច ហិេសស តម, រពះ ងឃ មាច ត់បង់នូវទុ ខ 
សេើយសធវើរបសោជន៍ដល់ខ្ុ ,ំ សងឃសាហំ ៃិយាតេម,ិ សររីញ្ជី - 
                វៃទតនាត  
វេិញ្ចិ េ,ំ  ខ្ុ រំបគល់កាយថ្វវ យជវីតិសនះដល់រពះ ងឃ,              ហំ 
                វៃទៃត ី
ចរសិាម,ិ សងឃតសាបដិបៃនេ,ំ ខ្ុនឹំងរបរពឹតតរកាបថ្វវ យបងគ ំ
នូវស ច តីបដិបតតិសោយរបនពននរពះ ងឃអងគសនាះ, ៃេថ ិ តម សរណំ 
អញ្ញំ , សតងោ តម សរណំ វរ,ំ ទីពឹងដនទរប ់ខ្ុមំនិមាន, រពះ 
 ងឃជាទីពឹងដ៏របស ើររប ់ខ្ុ ,ំ ឯតេៃ សចចវតជជៃ, វតឌឍយយ ំ
សេថុ   ោសតៃ, សោយការសពាលនូវពា យ ចចៈសនះ,  ូមឲ្យខ្ុចំសរមើន 
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២៩ 
                                                                           តៃៃ 
 នុងស្វ នាននរពះស្វស្វេ ,   សងឃ ំ  តម   វៃទម្ម    យ ំ បុញ្ញំ  
       នាយ, 
បសុេ ំ ឥធ, បុណយណាប្ដលខ្ុបំានសេើយ, សោយ ិរោិថ្វវ យបងគនូំវ 
រពះ ងឃ នុងទីសនះ, សតពវប ិ អៃតរាយា តម, ម្មតហសំុ េសស 
តេជោ, សោយសតជះននបុណយសនាះ, អនតរាយទងំឡាយទងំពួង ុ ំ
ស ើតមានដល់ខ្ុ សំ ើយ    ។ 

គប្បីក្រាប្េ ុះច ើយសូធ្យតិេ  ៗ   ថា 

 ក្ខតយៃ វាចាយ វ តចេោ វា, សតងឃ រុរមមំ 
បរេ ំ មយា យ,ំ អសំពើអារ  ់ណាប្ដលខ្ុ សំធវើសេើយសោយកាយ 
វាចាចិតតចសំពាះរពះ ងឃ សតងោ បដិគគណា េុ អចចយៃត,ំ 
ក្ខលៃតតរ សំវរេុិ ំ វ សតងឃ,  ូមរពះ ងឃទទួលអត់នូវ 
សទ សនាះ,     សដើមបនឹីង រងួម នុងរពះ ងឃអ ់កាលតសរៀងសៅ    ។ 

វតតល្ងង ចប្រប   ចប់ប្តបុ៉សណណះ ។ 

3 
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៣០ 

តគាេមរតចេិយធមមបរយិាយ 

 អភញិ្ចញ យ តខា តោ ភគវា, ធមម ំ តេតសេ ិ
តនា អៃភិញ្ចញ យ, រពះដម៏ានរពះភាគអងគសនាះ, រទង់ ប្មតង 
ធម៌សដើមបឲី្យដឹងចា ់, មិនប្មនសដើមបមីិនឲ្យដឹងចា ់ស ើយ, សៃ-ិ 
ទាៃ ំ ធមម ំ តេតសេ ិ តនា អៃទិាៃ,ំ រទង់ ប្មតងធម៌រប ប 
សោយសេតុ, មិនប្មនជាមិនរប បសោយសេតុស ើយ, សបោដោិ- 
រយិ ំ ធមម ំ តេតសេ ិ តនា អបោដោិរយិ,ំ រទង់ ប្មតងធម៌ 
រប បសោយស ច តអីស្វច រយ, មិនប្មនជាមិនរប បសោយស ច តអីស្វច រយ 
ស ើយ, េសស តខា បៃ ភគវតត, កាលសបើរពះដម៏ានរពះ 
ភាគអងគសនាះ, អភញិ្ចញ យ ធមម ំ តេសយតត តនា អៃ- 
ភិញ្ចញ យ, រទង់ ប្មតងធម៌សដើមបឱីយដឹងចា ់, មិនប្មនសដើមបមីនិឲ្យ 
ដឹងចា ់ស ើយ, សៃទិាៃ ំ ធមម ំ តេសយតត តនា 
អៃទិាៃ,ំ រទង់ ប្មតងធម៌រប បសោយសេតុ, មិនប្មនជាមិនរប ប 
សោយសេតុស ើយ, សបោដោិរយិ ំ ធមម ំ តេសយតត 
តនា អបោដោិរយិ,ំ រទង់ ប្មតងធម៌រប បសោយស ច តី 
អស្វច រយ, មិនប្មនជាមិនរប បសោយស ច តីអស្វច រយស ើយ, ររ- 
ណីតយា      ឱវាតទា,     ឱវាទរប ់រពះអងគគួរសយើងសធវើតម,       ររ- 
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ណីយា អៃុោសៃ,ី អនុស្វ នីរប ់រពះអងគគួរសយើង 
សធវើតម, អលញ្ច  បៃ តនា េុដឋយិា, សយើងទងំឡាយ 
គួរសរត អរ, អលំ អេតមៃតយ, សយើងទងំឡាយគួររ ីរាយ, 
អលំ តោមៃសាយ, សយើងទងំឡាយគួរសស្វមន សថ្វ, 
សម្មម សមពុ តទាធ  ភគវា, រពះដ៏មានរពះភាគរពះអងគរត ់ដឹងនូវ 
រពះធម៌ដ៏របនពសោយរពះអងគឯង, ោវ ក្ខខ តត ភគវត ធតម្មម , 
រពះធម៌គឺរពះដម៏ានរពះភាគរទង់ ប្មតងរបនពសេើយ, សុបដបិតនាន  
សតងោេ,ិ     រពះ ងឃសល្ង បដិបតតិរបនពសេើយ    ។ 

សីលុថទទសាឋ 
 ភាសិេមេិ ំ តេៃ ភគវត, ជាៃត បសសត 
អរហត សម្មម សមពុ តេធៃ, រពះពុទធជាមាច  ់អងគសនាះ រពះអងគឆ្ង យ 
ចា  ិសល សេើយ, រត ់ដឹងនូវរពះធម៌ដ៏របនពសោយរពះអងគឯង, រទង ់
ប្ច ធម៌ដល់ តវទងំឡាយ, កាលរទង់រជាប រទង់សឃើញ បានរត ់ 
ទុ ដូសចនះថ្វ  ៖ 
 សមបៃនសីោ ភិរខ តវ វហិរថ សមបៃនបេិតម្មក្ខខ , 
មាន លភិ ខុទងំឡាយ, អន ទងំឡាយចូរជាអន បរបូិណ៌សោយ ីល បរបូិណ៌ 
សោយបាតិសមា ខ,     បេិតម្មរខ សំវរសំវុត       វហិរថ       អាចារ- 
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តគាចរសមបនាន , ចូរជាអន  រងមួ នុងបាតិសមា ខ វំរៈ បរបូិណ៌សោយ 
អាចារៈនិងសគ្នចរ, អណុមតេតសុ វតជជសុ ភយេសាវ ី សម្ម- 
ទាយ សិរខ ថ សិក្ខខ បតេសេូ,ិ ចូរជាអន សឃើញភយ័ នុង 
សទ ោ៉ងតូចសេើយ មាទន ិ ា នុង ិកាខ បទទងំឡាយ, េោម  
េិហតមាហិ សិរខិ េពវ,ំ សរពាះសេតុសនាះ  នុងស្វ នាសនះសយើង 
ទងំឡាយគបប ិី ាថ្វ៖ 
 សមបៃនសីោ វហិរសិាម សមបៃនបេិតម្មក្ខខ , 
សយើងទងំឡាយនឹងជាអន បរបូិណ៌សោយ ីល បរបូិណ៌ សោយបាតិសមា ខ, 
បេិតម្មរខ សំវរសំវុត វហិរសិាម អាចារតគាចរសមបនាន , 
នឹងជាអន  រងួម នុងបាតសិមា ខ វំរៈ បរបូិណ៌សោយអាចារៈ និងសគ្នចរ, 
អណុមតេតសុ វតជជសុ ភយេសាវ ី សម្មទាយ សិរខិ - 
សាម សិក្ខខ បតេសេូ,ិ នឹងជាអន សឃើញភ័យ នុងសទ ោ៉ង 
តូច សេើយ មាទន ិ ា នុង ិកាខ បទទងំឡាយ, ឯវញ្ាិ  តនា 
សិរខិ េពវ,ំ    សយើងទងំឡាយគបប ិី ាោ៉ងសនះឯង    ។ 

ថមត្តត ភាវនា 

 អហំ     សុខិតត      តោម,ិ     ខ្ុ ូំមជាអន មានស ច ត ុីខ, 
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៣៣ 

ៃិេទុ តក្ខខ  តោម,ិ  ូមជាអន មិនមានទុ ខ, អតវតរា តោម,ិ 
 ូមជាអន មិនមានសពៀរ, អពាបតជោ តោម,ិ  ូមជាអន មិនមាន 
ពជបាទ, អៃីតឃា តោម,ិ  ូមជាអន មិនមានស ច តចីសងអៀតចងអល់ 
ចិតត, សុខី អតត ៃ ំ បរហិរាម,ិ  ូមជាអន មានស ច តី ុខរ ា 
នូវខលួន   ។ 
 សតពវ សតត ,  តវទងំឡាយទងំពួង, សុខតិ តោៃតុ , 
 ូមជាអន មានស ច ត ុីខ, ៃេិទុក្ខខ  តោៃតុ ,  ូមជាអន មិនមានទុ ខ, 
អតវរា តោៃតុ ,  ូមជាអន មិនមានសពៀរ, អពាបជោ 
តោៃតុ ,  ូមជាអន មិនមានពជបាទ, អៃឃីា តោៃតុ ,  ូមជា 
អន មិនមានស ច តីចសងអៀតចងអល់ចតិត, សុខី អតត ៃ ំ បរហិរៃតុ , 
 ូមជាអន មានស ច ត ុីខរ ានូវខលួន     ។ 

ឧថបកាា ភាវនា 

 សតពវ សតត ,  តវទងំឡាយទងំពួង, រមមសសក្ខ, 
មាន មមជារប ់ខលួន, រមមទាយាទា, ជាអន ទទួលនូវផលនន មម, 
រមមតយាៃ,ី មាន មមជា សំណើ ត, រមមពៃធូ, មាន មមជាសៅពងស, 
រមមបដិសសរណា,      មាន មមជាទីពំនា ់អារ ័យ,     យ ំ      រមម ំ
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៣៤ 

ររសិសៃត,ិ នឹងសធវើនូវ មមណា, រលាណំ វា បបរំ វា, 
ជាបុណយ តជីាបាប ត,ី េសស ទាយាទា ភវសិសៃត,ិ នឹងជា 
អន ទទួលនូវផលនន មមសនាះ   ។ 

អសុភភាវនា 

 អយតមវ ក្ខតយា, រកីាយសនះ, ឧេធ ំ បេេោ, 
ខាងសលើអពីំបាតសជើងស ើងសៅ, អតធា តរសមេថក្ខ, ខាង 
សរកាមអពីំចុង  ់ចុះម , េចបរយិតនាត , មានប្ ប ព័ទធជុវំញិ,  
បតូរា នាៃបបក្ខរសស អសុចិតនា, ដ៏សពញសោយអាការៈ 
មិនស្វអ តមានរបការសផសងៗ, អេថ ិ ឥមសម ឹ ក្ខតយ, មាន នុង 
កាយសនះគ,ឺ តរោ តោម្ម ៃខា េនាត  េតចា,    ់
សរាម រ ច  សធមញ ប្ ប , មសំំ ៃោរ ូ អដឋ ី អដឋមិិញ្ជំ  វរាំ , 
ស្វច់  រន  ឆអឹង ខួរ នុងឆអឹង ទច, ហេយ ំ យរៃ ំ រិតោមរំ 
បិហរំ បបផ សំ, សបះដូង សថលើម វាវ រ ពះ  ួត, អៃត ំ អៃតគុណំ 
ឧេរយិ ំ ររសំី, សពាះសវៀនធ ំ សពាះសវៀនតូច អាហារថម ី អាហារ 
ចា ់, បិេត ំ តសមា ំ បុតាវ  តោហិេ ំ តសតទា តមតទា, 
របមាត ់ ស ល ម ខទុះ ្ម  សញើ  ខាល ញ់ខាប,់   អសសុ   វោ   តខតោ 
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សិងោណិក្ខ លសិក្ខ មុេតៃត,ិ ទឹ ប្ភន  ខាល ញ់រាវ ទឹ មាត់ 
ទឹ  សំបារ    ទឹ រអិំល    ទឹ មូរត    ។ 

មរណសសតិភាវនា 

 អធុវ ំ តម ជីវេិ,ំ ស ច តីរ ់សៅននសយើងមិនសទៀង, ធុវ ំ
មរណំ, ស ច តីស្វល បស់ទៀង, អវសស ំ មយា មរេិពវ,ំ សយើង 
គង់ស្វល ប់សោយពិត, មរណបរតិយាោៃ ំ តម ជីវេិ,ំ ស ច តរី ់ 
សៅននសយើងមានស ច តសី្វល ប់ជាទីបផុំត, ជីវេិ ំ អធុវ ំ ធុវ ំ មរ- 
ណៃត,ិ    ស ច តីរ ់សៅមិនសទៀង    ស ច តសី្វល ប់សទៀង   ។ 

អភិណហ បចចថវកាណ 

 ជរាធតម្មម មា ិ ជរ ំ អៃេីតត, សយើងមានស ច តីចា ់ជរា 
ជាធមមត, មិន នលងស ច តីចា ់ជរាសៅបានស ើយ, ពាធិធតម្មម មា ិ
ពាធ ឹ អៃេីតត, សយើងមានស ច តីឈចឺាប់ជាធមមត, មិន នលង 
ស ច តីឈចឺាប់សៅបានស ើយ, មរណធតម្មម មា ិ មរណំ អៃេីតត, 
សយើងមានស ច តីស្វល បជ់ាធមមត, មិន នលងស ច តីស្វល បស់ៅបានស ើយ, 
សតពវហិ តម បិតយហិ មនាតបហិ នានាភាតវា 
វនិាភាតវា,    សយើងមានស ច តីរពាតរ់បា ចា  តវនិង ង្គខ រ,     ជាទី 
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រ ឡាញ់ជាទីគ្នប់ចតិតទងំពួង, រមមសសតក្ខមា,ិ សយើងមាន មមជា 
រប ់ខលួន, រមមទាយាតទា, ជាអន ទទួលនូវផលនន មម, រមម- 
តយាៃ,ិ មាន មមជា សំណើ ត, រមមពៃធុ , មាន មមជាសៅពងស, 
រមមបដិសសរតណា, មាន មមជាទីពំនា អ់ារ ័យ, យ ំ រមមំ 
ររសិាម,ិ សយើងនឹងសធវើនូវ មមណា, រលាណំ វា បបរំ 
វា, ជាបុណយ ត ី ជាបាប ត,ី េសស ទាយាតទា ភវសិាម,ិ 
សយើងនឹងជាអន ទទួលនូវផលនន មមសនាះ   ។ 

សំថវគវតថុបរកិិតតនោថ្វ 
 អចរិ ំ វេយ ំ ក្ខតយា, ឱកាយសនះមនិយូរសស្វះស ើយ, 
បឋវ ឹ អធិតសសសេ,ិ នឹងសដ  ងកត់សលើប្ផនដ,ី ឆុតឌឌ  
អតបេវញិ្ចញ តណា, មានវញិ្ញា ណសៅរបា សេើយបុគគលនឹងសចាលសៅ, 
ៃិរេថ ំ   វ    រលិងគរ,ំ    បីដូចជាអងកត់ឧ រ របសោជនគ៍្នម ន   ។ 
 អៃចិាច  វេ សងខ រា, ឱ ង្គខ រទងំឡាយមិនសទៀងសស្វះ 
ស ើយ, ឧបោេវយធមមិតនា, មានស ច តីស ើតស ើងនិងរលត់ 
សៅជាធមមត, ឧបបជជិតវ  ៃិរុជឈៃត,ិ ប្តងស ើតស ើងសេើយរលតស់ៅ, 
តេសំ វបូសតម្ម, ការរមាង បប់ង់នូវ ង្គខ រទងំឡាយសនាះ, សុតខា 
ជាទីនាមំ នូវស ច ត ុីខ    ។ 
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៣៧ 

 សតពវ សតត ,  តវទងំឡាយទងំពួង, មរៃត ិ ច, ស្វល ប់ 
ឥ ូវសនះផង, មរសុឹ ច, ស្វល ប់សេើយផង, មរសិសតរ, នឹង 
ស្វល ប់ឯមុខផង, េតថវាហំ មរសិាម,ិ សយើងនឹងស្វល ប់ដូច តវ 
ទងំឡាយសនាះប្ដរ, ៃេថ ិ តម ឯេថ សំសតយា, ស ច ត ី
 ងសយ័ននសយើង នុងសរឿងស្វល ប់សនះគ្នម នស ើយ     ។ 

ថខ ថខមសសរណទីបិកាោថ្វ 

 ពហំុ តវ សរណំ យៃត,ិ បពវតៃ ិ វនាៃ ិ ច, 
អារាមរុរខ តចេាៃិ, មៃុសា ភយេជជិត, មនុ សទងំ 
ឡាយដ៏សរចើនប្ដលភ័យរគប ងកត់សេើយ, រប្មងយ ភនទំងំឡាយខលះ 
នរពទងំឡាយខលះ, អារាមនិងរុ ខសចតិយទងំឡាយខលះជាទីពឹង, តៃេំ 
តខា សរណំ តខម,ំ តៃេ ំ សរណមុេតម,ំ សនះ 
មិនប្មនជាទីពឹងដ៏ស សមនិងមិនប្មនជាទីពឹងដឧ៏តតម, តៃេ ំ សរណ- 
ម្មគមម, សពវេុក្ខខ  បមុញ្ច េ,ិ អារ ័យនូវទីពឹងសនះសេើយ 
រប្មងមនិរួចចា ទុ ខទងំពួង     ។ 
 តយា ច ពុេធញ្ច  ធមមញ្ច , សងឃញ្ច  សរណំ គតត, 
លុះប្តជនណាដល់រពះពុទធរពះធម៌ និងរពះ ងឃជាទីពឹង, ចតត រ ិអរយិ- 
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៣៨ 

សចាច ៃ,ិ សមមបបញ្ចញ យ បសសេ,ិ សេើយសឃើញសោយរបាជ្ាដ ៏
របនពនូវអរយិ ចចទងំឡាយបួន, េុរខំ  េុរខ សមុបោេ,ំ េុរខ សស 
ច អេិរាម,ំ គឺទុ ខ ១ តណាហ ជាទីស ើតស ើងននទុ ខ ១, និងរពះនិពាវ ន 
ប្ដល នលងនូវទុ ខ ១, អរយិញ្ច ដឋងគិ រំ មគគ,ំ េុរខូ បសមគា- 
មិៃ,ំ និងមគគមានអងគរបាបំីដ៏របស ើរ, ប្ដលជាផលូវសៅកាន់រពះនិពាវ នជា 
ទីរលំត់ទុ ខ ១, ឯេ ំ តខា សរណំ តខម,ំ ឯេ ំ សរណមុេតម,ំ 
សនះជាទីពឹងដ៏ស សម និងជាទីពឹងដ៏ឧតតម, ឯេ ំ សរណម្មគមម 
សពវេុក្ខខ  បមុញ្ច េេី,ិ អារ ័យនូវទីពឹងសនះសេើយរប្មងរួច 

ចា ទុ ខទងំពួង    ។ 

សចចកិរយិោថ្វ 

 ៃេថ ិ តម សរណំ អញ្ញំ , ទីពឹងដនទរប ់ខ្ុមំិនមាន, ពុតទាធ  
តម សរណំ វរ,ំ រពះពុទធជាមាច  ់ជាទីពឹងដ៏របស ើររប ់ខ្ុ ,ំ ឯតេៃ 
សចចវតជជៃ, សោយការសពាលនូវពា យ ចចៈសនះ, តោេថ ិ តម 
តោេុ    សពវទា,     ូម ួ េីស ើតមានដល់ខ្ុ ំពវកាល    ។ 
 ៃេថ ិ តម   សរណំ  អញ្ញំ ,   ទីពឹងដនទរប ់ខ្ុមំិនមាន,   ធតម្មម  
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៣៩ 

តម សរណំ វរ,ំ រពះធម៌ជាទីពឹងដ៏របស ើររប ់ខ្ុ ,ំ ឯតេៃ សចច- 
វតជជៃ, សោយការសពាលនូវពា យ ចចៈសនះ, តោេថ ិ តម តោេុ 
សពវទា,    ូម ួ េីស ើតមានដល់ខ្ុ ំពវកាល    ។ 
 ៃេថ ិ តម សរណំ អញ្ញំ , ទីពឹងដនទរប ់ខ្ុមំនិមាន, 
សតងោ តម សរណំ វរ,ំ រពះ ងឃជាទីពឹងដ៏របស ើររប ់ខ្ុ ,ំ 
ឯតេៃ សចចវតជជៃ, សោយការសពាលនូវពា យ ចចៈសនះ, តោេថ ិ
តម   តោេុ   សពវទា,     ូម ួ េីស ើតមានដល់ខ្ុ ំពវកាល   ។ 

មហាការណិុកោថ្វ 

 មោក្ខរុណិតក្ខ នាតថា, អតថ យ សពវបណិ- 
ៃ,ំ បតូរតវ  បរម ី សាវ , បតតត  សតម្មព ធមុិេតម,ំ 
រពះសល្ង នាថរទង់រប បសោយ រុណាដ៏ធ,ំ រទង់បសំពញនូវបារមីទងំពួង 
សដើមបរីបសោជន៍ដល់ ពវ តវទងំឡាយ, សេើយរទងប់ាន សរមចនូវ 
 សមាព ធញិ្ញា ណដ៏ឧតតម, ឯតេៃ សចចវតជជៃ, ម្ម តោៃតុ  
សពវុបេទវា, សោយការសពាលនូវពា យ ចចៈសនះ,  ូមឧបរទពចនរង 
ទងំពួង ុសំ ើតមានស ើយ     ។ 
 មោក្ខរុណិតក្ខ នាតថា, ហិតយ សពវបណិ- 
ៃ,ំ      បតូរតវ      បរម ី    សាវ ,     បតតត      សតម្មព ធិមុេតម,ំ    រពះ 
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៤០ 

សល្ង នាថរទង់រប បសោយ រុណាដ៏ធ,ំ រទង់បសំពញនូវបារមីទងំពួងសដើមប ី
គុណដល់ ពវ តវទងំឡាយ, សេើយរទង់បាន សរមចនូវ សមាព ធិញណ 
ដ៏ឧតតម, ឯតេៃ សចចវតជជៃ, ម្ម តោៃតុ  សពវុបេទវា, សោយការ 
សពាលនូវពា យ ចចៈសនះ,  ូមឧបរទពចនរងទងំពួង ុសំ ើតមានស ើយ ។ 
 មោក្ខរុណិតក្ខ នាតថា, សុខាយ សពវបណិៃ,ំ 
បតូរតវ  បរម ី សាវ , បតតត  សតម្មព ធមុិេតម,ំ រពះសល្ង - 
នាថរទង់រប បសោយ រុណាដ៏ធ,ំ រទង់បសំពញនូវបារមទីងំពួងសដើមប ី
ស ច តី ុខដល់ ពវ តវទងំឡាយ, សេើយរទង់បាន សរមចនូវ សមាព ធ-ិ 
ញណដ៏ឧតតម, ឯតេៃ សចចវតជជៃ, ម្ម តោៃតុ  សពវុបេទវា, 
សោយការសពាលនូវពា យ ចចៈសនះ,  ូមឧបរទពចនរងទងំពួង ុសំ ើត 
មានស ើយ   ។ 

បកាគណនាវធិានោថ្វ 

 ឥទាៃ ិ ឆដឋមីភតូេ, មហតៃតតយវ សមពូយតហ, 
ឥ ូវសនះមហាសម្ពូ្យេៈទី ៦, ចេុេថតសសវ ពយហូសស, បញ្ច តម 
សមុតហ អយ,ំ ពយូេៈទី ៤  មុេៈ ទី ៥, បឋមតសសវ 
វគគសស,        បតរខ         បឋមសញ្ញិ តេ,        វគគទី    ១       ប ខបឋម, 
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៤១ 

បវេតេ ិ បចចុបបតនាន , ក្ខតោ រលយបូលរខិ តតេ,ិ(១) 

បចចុបបននកាលប្ដល ណំត់សោយ លិយុគ រប្មងរបរពឹតតសៅោ៉ងសនះ ។ 

 ក្ខតោ ឃសេ ិ ភតូៃ,ិ សាវ តៃវ សហេតនា, 

កាលប្តងទពំា ីុនូវ តវទងំឡាយទងំពួង មួយអសនលើសោយខលួនឯង, 

តយា ច ក្ខលឃតោ ភតូត, សភេូបចៃ ឹ បច,ិ បុគគលណា 

ជារពះអរេនតអន  ីុនូវកាល, បុគគលសនាះបានដុតសេើយនូវតណាហ  

ប្ដលដុតនូវ តវ ។ អតរខ យយសញ្ញិ តនា សតត , អតរខ យយសមឹ 

បេដិឋិត,  តវទងំឡាយមានស ច ត ីមាគ ល់ នុងខនធប្ដលសគ នមត 

សៅ, របតិស្វថ នសេើយ នុងខនធប្ដលសគ នមតសៅ, អតរខ យយម- 

បរញិ្ចញ យ, តយាគម្មយៃត ិ មចចុ តនាេ,ិ សរពាះប្តមិនបាន ណំត ់

ដឹងនូវខនធប្ដលសគ នមតសៅ,  សទើបម កាន់ទីរប បការននមចចុរាជ  ។ 

ចប ់

    ១ វធីិសូធយបកាគណនាវធិានោថ្វថនះ រតូវផ្លល ស់បូរណសំខាថៅត្តមកាលគឺ ថ្ថង-ប្ខ-ឆ្ន ំ 

ប្ដលរបរពឹតតកនលងថៅជាលំដាប់  នផ្លល ស់ប័ការាល់កនលះប្ខជាថដើម ឯថសចកតីខាងថលើថនះ 

គឺតរមូវថៅត្តមកាល គឺថ្ថង   ១   ។   ៣   ឆ្ន ំកុររតីស័ក   ព-ស   ២៥១៥   (១៦-១-១៩៧២)   ។ 
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៤២ 

ថទវត្តទិបតតិទានោថ្វ 

 អាក្ខសដ្ឋឋ  ច ភុមមដ្ឋឋ , តេវា នាគា មហិេធិក្ខ, 
សទវតទងំឡាយប្ដលឋិតសៅ នុងអាកា  តី សលើប្ផនដី តី, នាគទងំឡាយ 
ប្ដលមានឫទធិសរចើន ត,ី បុញ្ញំ  េំ អៃុតម្មេៃតុ , ចិរ ំ ររខ ៃតុ  
ោសៃ,ំ  ូមអនុសមាទនានូវបុណយសនាះ សេើយរ ានូវរពះពុទធ- 
ស្វ នាអ ់កាលដ៏យូរ   ។ 
 អាក្ខសដ្ឋឋ  ច ភុមមដ្ឋឋ , តេវា នាគា មហិេធិក្ខ, 
សទវតទងំឡាយប្ដលឋិតសៅ នុងអាកា  តី សលើប្ផនដី តី, នាគទងំឡាយ 
ប្ដលមានឫទធិសរចើន ត,ី បុញ្ញំ  េំ អៃុតម្មេៃតុ , ចិរ ំ ររខ ៃតុ  
រាជាតនា,(១)  ូមអនុសមាទនានូវបុណយសនាះ សេើយរ ានូវរពះរាជាទងំ- 
ឡាយអ ់កាលដ៏យូរ     ។ 
 អាក្ខសដ្ឋឋ  ច ភុមមដ្ឋឋ , តេវា នាគា មហិេធិក្ខ, 
សទវតទងំឡាយប្ដលឋិតសៅ នុងអាកា  តី សលើប្ផនដី តី, នាគទងំឡាយ 
ប្ដលមានឫទធិសរចើន ត,ី បុញ្ញំ  េំ អៃុតម្មេៃតុ , ចិរ ំ ររខ ៃតុ  
ម ំ បរៃត,ិ  ូមអនុសមាទនានូវបុណយសនាះ សេើយរ ានូវខ្ុ និំង 
ជនដនទអ ់កាលដយូ៏រ   ។ 

     ១- ត្តមសារាចររកសួងធមមការថលខ ១ ក-ធ-ចុះថ្ថងទី ១- ៣- ១៩៧១ ានប្ករាជាថនា 
ថៅជារដឋថកវញិ   ។   ប្ដលប្របថ្វ    (នូវមហាជនកនុងរដឋទំាងឡាយឲ្យានសុខចថរមើន)    ។ 

58



៤៣ 

បតតិទានោថ្វ 

 យង ាិ ញ្ចិ  រុសលរមម,ំ រេតពវ ំ រិរយិ ំ មម, 
ក្ខតយៃ វាចាមៃោ, េិេតស សុគេ ំ រេ,ំ អសំពើ 
ជា ុ លណាមួយប្ដលខ្ុគំបបសីធវើសោយ កាយ វាចា ចិតត, គឺខ្ុ សំធវើឲ្យ 
ជាអសំពើគួរនាសំៅស ើត នុងឋានតវតិងស, តយ សតត  សញ្ញិ តនា 
អេថ,ិ តយ ច សតត  អសញ្ញិ តនា,  តវទងំឡាយណាមាន 
 ញ្ញា  ត ី មិនមាន ញ្ញា  ត,ី រេ ំ បុញ្ញផលំ មយា,ំ សតពវ 
ភាគ ី ភវៃតុ  តេ,  ូម តវទងំឡាយទងំពួងសនាះបាននូវចបំ្ណ  
ផលននបុណយប្ដលខ្ុសំធវើសេើយ, តយ េ ំ រេ ំ សុតវេសុឹ(១), 
េិៃន ំ បុញ្ញផលំ មយា,  តវទងំឡាយណាបានដងឹចា ់នូវអសំពើ 
ជា ុ លសនាះសេើយ,  ូម តវទងំឡាយសនាះបាននូវចបំ្ណ ផលនន 
បុណយប្ដលខ្ុឲំ្យសេើយ, តយ ច េេថ ៃ ជាៃៃត,ិ តេវា គនាដវ  
ៃិតវេយុ,ំ សបើ តវទងំឡាយណាមិនដឹងចា ់សទ,  ូមសទពាត ទងំ- 
ឡាយសៅរបាប់ តវទងំឡាយសនាះផង, សតពវ តោរមា ិ តយ 
សតត , ជីវនាដ ោរតហេុក្ខ,  តវទងំឡាយទងំពួងណា នុង 
សល្ង ប្ដលរ ់សៅសរពាះអាហារ, មៃុញ្ញំ  តភាជៃ ំ សតពវ, លភៃតុ  
      ១-  កនុងាលីថ្វ   សុវទិិតំ  ។ 
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៤៤ 

មម តចេោេ,ិ  ូម តវទងំឡាយទងំពួងសនាះបាននូវសភាជន 
ជាទីគ្នប់ចតិត,   សោយឧទទិ សចតនារប ់ខ្ុ  ំ    ។ 

ថទវត្តទិបតតិទានោថ្វ 

 យា តេវត សៃត ិ វោិរវាសិៃ,ី ថតូប ឃតរ 
តាធឃិតរ េហឹ េហឹ, សទពាេ ទងំឡាយប្ដលសៅ នុងវហិារនាឃ- 
រោា នរពះថូប ត,ី នាឃរោា នរពះសពាធរិពឹ សនិង នុងទីសនាះ  ៗ  ត,ី ត ធមម- 
ទាតៃៃ ភវៃតុ  បជិូត, សទពាេ ទងំឡាយសនាះ  ូមបានទទួលនូវ 
សរគឿងបូជាសោយធមមទន, តោេថ ឹ រតរាតៃដធ វោិរមណឌ តល, 
សេើយ ូមសធវើនូវ ួ េី នុងមណឌ លវហិារសនះ, តថរា ច មជោ 
ៃវក្ខ ច ភិរខ តវា, ភិ ខុទងំឡាយប្ដលជាសថរៈ ត ី  ណាេ ល ត ី
សទើបបួ ថម ីតី, ោរាមិក្ខ ទាៃបេ ី ឧបសក្ខ, ឧបា   
ឧបា ិកាទងំឡាយប្ដលជាមាច  ់ទន រពមទងំអារាម ិជន ត,ី គាម្ម 
ច តេោ ៃិគម្ម ច ឥសសរា, អន រ ុ អន របសទ អន និគម 
និងឥ សរជន ត,ី សបោណភតូ សុខតិ ភវៃតុ  តេ, 
 ូមជនទងំឡាយសនាះរពមទងំ តវឯសទៀតបាននូវស ច តី ុខ, ជោ- 
ពុជា តយប ិ ច អណឌ សមភវា,  ូមប ីតវទងំឡាយណា 
ជាជល្ងពុជៈ តី    អណឌ ជៈ តី,     សំតសេជាត     អថតវាបបេិក្ខ, 
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៤៥ 

ជា សំ ទជៈ តី ឧបបាតិ ៈ ត,ី ៃយិាៃិរំ ធមមវរ ំ បដចិច 
តេ, សតពវប ិ េុរខ សស រតរាៃតុ  សំខយ,ំ  ូម តវទងំ- 
ឡាយសនាះរួចចា ទុ ខទងំអ ់គ្នន , សរពាះអារ ័យនិយជនិ ធមដ៌៏ 
របស ើរ, ឋាេុ ចិរ ំ សេ ំ ធតម្មម , ធមមធរា ច បុគគោ, 
 ូមរពះ ទធមម និងបុគគលអន រទងធ់ម៌ទងំឡាយ ឋិតសៅអ ់កាលយូរ, 
សតងោ តោេុ សមតគាគ  វ, អតថ យ ច ហិតយ ច, 
 ូមរពះ ងឃរពមសរពៀងគ្នន  សដើមបរីបសោជន ៍ សដើមបគុីណ, អតមា 
ររខ េុ សេធតម្មម , សតពវប ិ ធមមចារតិនា,  ូមរពះ ទធមមរ ា 
នូវសយើងទងំឡាយប្ដលរបរពឹតតធម៌ទងំអ ់គ្នន , វុឌឍ ឹ សមោបុតណ- 
យាម, ធតមម អរយិបបតវេតិេេ,ិ  ូមសយើងទងំឡាយដល់នូវ 
ស ច តីចសរមើន,     នុងធម៌ប្ដលរពះអរយិៈ      ប្មតងសេើយ      ។ 

បណិធានោថ្វ 

 ឥមិនា បុញ្ញរតមមៃ ,  សោយអំណាចបុ ា្ មមសនះផង ,  
ឥមនិា ឧេទិតសៃ ច, សោយអណំាចននការឧទទិ ផលសនះផង, 
បញ្ច  តវរាៃិ វតជជយយ ,ំ ខ្ុ ំគបបសីវៀរផុតចា សវរាទងំរបា ,ំ 
រតមយយ ំ   សីលររខ តៃ,     គបបសីរត អរប្ត នុងការរ ា ីល,     បញ្ច  
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៤៦ 

ក្ខតម អលតគាគ ហំ, ខ្ុមំិនគបបជីាប់សៅ នុងកាមគុណទងំរបាសំ ើយ, 
វតជជយយ  ំ ក្ខមបង ាតត, គបបសីវៀរផុតចា ភ ់គឺកាមគុណ, 
េុេទដិឋិយា ៃ យុតជជយយ,ំ ខ្ុមំិនគបបរីប បសោយទិដាិអារ  ់ស ើយ, 
សំយុតជជយយ  ំ សុេិដឋិយា, គបបរីប បប្តសោយទិដាិដ៏លអ, 
បតប មិតេត ៃ តសតវយយ,ំ ខ្ុមំិនគបបសី ពគប់នូវមិតតអារ  ់ស ើយ, 
តសតវយយ ំ បណឌិ តេ សទា, គបបសី ពគបប់្តនឹងបណឌិ ត ពវកាល, 
សទាធ សេិហិតរាេតបោ, េបខៃតិគុណារតរា, ខ្ុ ំគបប  ី
រប បសោយគុណគ ឺ  ទធ  ស្វម រតី, ស ច តខីាម  សខពើមបាប ខាល ចបាប 
ពជោមនិងខនតី, អបបសតយាា  វ សេតូហិ,  រតូវទងំឡាយ 
មិនគបបរីបឹជាន់ខ្ុបំានស ើយ, តហយយ ំ អមៃទមុឡាតក្ខ, ខ្ុមំិន 
គបបជីាបុគគលលងង់វសងវង, សាវ យាបយុបតយសុ, តឆតក្ខ 
ធមមេថតក្ខវតិទា, ខ្ុគំបបជីាបុគគល ល្  នវ នុងសេតុប្ដលនាឲំ្យចសរមើន 
និងសេតុប្ដលនាឲំ្យវនិា , រពមទងំឧបាយនិងសេតុផលទងំពួង,  
ភវាភតវ សំសរតនាត , កាលខ្ុ ំអសនាទ លសៅ នុ ងភពតូចនិងភពធំ, 
តេបដិតរ វោិរតទា, ខ្ុគំបបសីឆលៀវឆ្ល ត នុងរពះបិដ ទងំប,ី ជាេ-ិ 
សសតរា មោបតញ្ចញ , ខ្ុគំបបមីានរបាជ្ាសរចើន អាចរលឹ នូវជាតបិាន, 
យាវ      ៃាិវ ៃមិជឈេេី,ិ      ដរាបលុះ សរមចរពះនិពាវ ន   ។ 
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វធីិឧាសក-ឧាសិកា 

វធីិសូមខ ថទាស 

 អចចតយា មំ(១) ភតៃត, អចចគម្ម, យថាាលំ(២), 
       តយាហំ    (៥) 
យថាមុឡាំ(៣),               យថាអរុសលំ(៤)          ភតៃត 
       យាហំ 
ជាេិតត បដ្ឋឋ យ, បម្មេ ំ វា អាគមម, អតយាៃិតោ, 
មៃសិក្ខរ ំ វា អាគមម, ក្ខតយៃ វា, វាចាយ វា, 
មៃោ វា, ពុតេធ វា, ធតមម វា, សតងឃ វា, អគារវ ំ
       ឯវធីិសូមខ ថទាសនិងវធីិថ្វវ យខលួនថនះ សរ ប់ប្តរគហសថប្ដលចូលមកសំុថធវើជា 
ឧាសក-ឧាសិកា កនុងរពះពុទធសាសនាជាដំបូង គបបីថធវើឲ្យរាកដកនុងទីចំថ ះមុខរពះសងឃ, 
និងឧាសកឧាសិកាណា ប្ដលដាច់រពះថ្រតសរណគមន៍កតី សងស័យថ្វដាច់កតី ថៅហមងកតី 
គបបីថធវើជាថមី ថដើមបីឲ្យានសាអ តបរសុិទធផុតចាកថទាស នឹងានជា ឧាសក ឧាសិកា 
ថពញទីកនុងរពះពុទធសាសនាថឡើងវញិ    ។ 
 ១- មំ សរ ប់មនុសស ន ក់ថ្វ, ថបើមនុសសថរចើនរតូវថ្វ តនា ។ ២- ាលំ សរ ប់មនុសស 
 ន ក់ថ្វ, ថបើបុរសថរចើនរតូវថ្វ ាតល, ថបើស្ដសចីថរចើនរតូវថ្វ ាោ ។ ៣- មុឡាំ  សរ ប់  
មនុសស ន ក់ថ្វ, ថបើបុរសថរចើនរតូវថ្វ មុតឡា, ថបើស្ដសចីថរចើនរតូវថ្វ មុោា  ។ ៤- អរុសលំ 
សរ ប់មនុសស ន ក់ថ្វ, ថបើបុរសថរចើនរតូវថ្វ អរុសតល, ថបើស្ដសចីថរចើនរតូវថ្វ អរុស- 
ោ ។ ៥- តយាហំ សរ ប់បុរស ន ក់ថ្វ, យាហំ សរ ប់ស្ដសចី ន ក់ថ្វ, ថបើបុរសថរចើន 
រតូវថ្វ  តយ     មយ,ំ     ថបើស្ដសចីថរចើនរតូវថ្វ,    យា    មយំ   ។ 
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៤៨ 

អររ(ឹ១), សមមុខាប,ិ បរមមុខាប,ិ ោធុ តម(២) ភតៃត 

សតងោ, អចចយ,ំ អចចយតត, បដគិគណា េុ, អាយេឹ 

សំវរាយ   ។   េុេយិមប ិ .  .  .   ។   េេយិមប ិ.  .  .   ។ 

 បពិរតរពះ ងឃដ៏ចសរមើន, រសីទ ខុ , បានរគប ងកត់សេើយ, នូវ 

ខ្ុ រំពះ រុណា(៣), ប្ដលជាមនុ សពាលោ៉ងណា, ជាមនុ សវសងវងោ៉ង 

ណា, ជាមនុ សមិន ល្  ោ៉ងណា, បពិរតរពះ ងឃដ៏ចសរមើន ខ្ុ រំពះ 

 រុណា, ចាប់សដើមតងំពីស ើតម , អារ ័យសេើយនូវស ច តីរបមាទ 

ខលះ, អារ ័យសេើយនូវការមិនបានសធវើទុ  នុងចិតត សោយឧបាយនន 

របាជ្ាខលះ, បានសធវើសេើយ នូវស ច តីមិនសគ្នរព  នុងរពះពុទធ តី,  នុងរពះ 

ធម៌ ត,ី  នុងរពះ ងឃ ត,ី សោយកាយខលះ, សោយវាចាខលះ, សោយចិតតខលះ, 

ចសំពាះមុខខលះ,  បំាងំមុខខលះ, បពិរតរពះ ងឃដ៏ចសរមើន,  ូមរពះ 

 ងឃ, ទទួលគឺអត់នូវសទ ខុ , តមសទ ខុ ននខ្ុ រំពះ រុណា 

សដើមបនឹីង រងួម   អ ់កាលតសរៀងសៅសហាង    ។ 
        ១- អររ ឹសរ ប់មនុសស ន ក់ថ្វ, ថបើមនុសសថរចើនរតូវថ្វ អររមិ្មា  ។ ២- តម 

សរ ប់មនុសស ន ក់ថ្វ, ថបើមនុសសថរចើនរតូវថ្វ តនា ។ ៣- ថបើប្ត ន ក់រតវូថ្វ ខ្ុំរពះករណុា, 

ថបើថរចើននាក់រតូវថ្វ  ថយើងខំុ្រពះករណុា    ។ 
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៤៩ 

វធីិថ្វវ យខលួន 

 ឯោហំ(១) ភតៃត, សុចិរបរៃិិពវុេមប,ិ េ ំ ភគវៃត,ំ សរណំ 
គចាឆ ម(ិ២), ធមមញ្ច , ភិរខុ សងឃញ្ច , ឧបសរំ(៣), ម(ំ៤) 
សតងោ ធាតរេុ, អជជេតគគ, បណុតបេ(ំ៥), សរណំ 
គេ(ំ៦),   ។    េុេិយមប ិ .  .  .   ។   េេយិមប ិ.  .  .   ។ 
 បពិរតរពះ ងឃដ៏ចសរមើន, ខ្ុ រំពះ រុណាសនះ,  ូមដល់នូវរពះដ៏មាន 
រពះភាគអងគសនាះ,  ូមបរីទង់បរនិិពាវ នសេើយ, អ ់កាលជាអប្ងវង, នូវ 
រពះធម៌ផង, នូវរពះ ងឃផង, ជាទីពឹង,  ូមរពះ ងឃចាទុំ , នូវខ្ុ  ំ
រពះ រុណា, ថ្វជាឧបា  (៧), ដល់សេើយនូវរពះនរត រណគមន,៍ 
ស មើសោយជីវតិ,    ចាប់សដើមអពីំនថងសនះសៅសហាង      ។ 
      ១- ឯោហំ សរ ប់មនុសស ន ក់ថ្វ, ថបើបុរសថរចើនរតូវថ្វ ឯតេ មយ,ំ ថបើ 
ស្ដសចីថរចើនរតូវថ្វ ឯត មយ ំ ។ ២- គចាឆ មិ សរ ប់មនុសស ន ក់ថ្វ, ថបើមនុសស 
ថរចើនរតូវថ្វ គចាឆ ម ។ ៣- ឧបសរំ, សរ ប់បុរស ន ក់ថ្វ, ថបើស្ដសចី ន ក់រតូវថ្វ 
ឧបសិរំ, ថបើបុរសថរចើនរតូវថ្វ ឧបសតរ, ថបើស្ដសចីថរចើនរតូវថ្វ ឧបសិក្ខតយា ។ 
៤- មំ សរ ប់មនុសស ន ក់ថ្វ, ថបើមនុសសថរចើនរតូវថ្វ ថនា ។ ៥- ៦- បណុតបេ,ំ 
គេំ, សរ ប់បុរសឬស្ដសចី ន ក់ថ្វ, ថបើបុរសថរចើនរតូវថ្វ បណុតបតេ, គតេ ថបើស្ដសចី 
ថរចើនរតូវថ្វ បណុតបត, គត ។ ៧- ឧាសកសរ ប់បុរសថ្វ, ថបើស្ដសចីរតូវថ្វ 
ឧាសិកា    ។ 
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វធីិស ទានសីលប្រប 
ការស ទាននិចចសីល   និង  សរណគមន៍ 

 ឯវធីិ មាទននិចច ីលនិងរពះនរត រណគមន៍សនះ អន  មាទន 
គបបសីធវើ ចិចទី ១ ទី ២ ទី ៣ ឬទី ៤ តម មគួរដល់សវល្ង ឲ្យសរ ច 
ជាមុន ិន  ឹម មាទនជាខាងសរកាយ សោយបនលឺវាចានិងតងំសចតនា 
ឲ្យរបា ដផង   ដូចន័យខាងសរកាមសនះ ៖ 
អហំ(១) 
  ភតៃត, េិសរតណៃ សហ, បញ្ច ងគសមនាន គេ,ំ 
មយ ំ
    ម(ិ២) 
ៃិចចសីលំ   យាចា          ។ បពិរតរពះ រុណាដ៏ចសរមើន, 
    ម, 
ខ្ុ រំពះ រុណា(៣) 
    ុនូំវនិចច ីល, ប្ដលរប បសោយអងគរបារំបការ, 
សយើងខ្ុ រំពះ រុណា 
រពមទងំរពះនរត រណគមន(៍៤)   ។ 
 សល្ង អន ឲ្យ រតូវនា ូំធយនមស្វក ររពះរតនរតយ័  មាទន 
 រណគមន៍  មាទន ីល រពមទងំឲ្យឱវាទនិងរបាប់អានិ ងសដូច 
តសៅសនះ៖ 
      ១- អហំ, ២- មិ, ៣- ខំុ្រពះករណុា សរ ប់មនុសស ន ក់ថ្វ, ថបើោន ថរចើន 
រតូវថ្វ មយ,ំ ម, ថយើងខំុ្រពះករណុា ។ ៤- ាលីស ទានសីលនិងសរណគមន៍ 
រតូវសូធយបីដង   ។ 
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៥១ 

នមសាា ររពះរតនរត័យ 

 ៃតម្ម េសស ភគវតត អរហតត សម្មម សមពុេធសស(១) ។ 
  ូមនមស្វក រចសំពាះរពះពុទធជាមាច  ់អងគសនាះ រពះអងគឆ្ង យចា  
 ិសល សេើយ, រត ់ដងឹនូវរពះធមដ៌៏របនពសោយរពះអងគឯង, រទង់ប្ច  
ធម៌ដល់ តវទងំឡាយ     ។ 

ស ទានសរណគមន៍ 

 ពុេធ ំ សរណំ គចាឆ ម,ិ ខ្ុ រំពះ រុណាដល់នូវរពះពុទធជាទីពឹង, 
ធមម ំ សរណំ គចាឆ ម,ិ ខ្ុ រំពះ រុណាដល់នូវរពះធម៌ជាទីពឹង, 
សងឃ ំ សរណំ គចាឆ ម,ិ ខ្ុ រំពះ រុណាដល់នូវរពះ ងឃជាទីពឹង ។ 
 េុេយិមប ិ ពុេធ ំ សរណំ គចាឆ ម,ិ ខ្ុ រំពះ រុណាដល់នូវ 
រពះពុទធជាទីពឹង   អ ់វារៈគរមប់  ២   ដងផង, 
េុេយិមប ិ ធមម ំ សរណំ គចាឆ ម,ិ ខ្ុ រំពះ រុណាដល់នូវរពះធម ៌
ជាទីពឹង     អ ់វារៈគរមប់  ២   ដងផង, 
េុេយិមប ិ សងឃ ំ សរណំ គចាឆ ម,ិ ខ្ុ រំពះ រុណាដល់នូវ 
រពះ ងឃជាទីពឹង    អ ់វារៈគរមប់  ២    ដងផង  ។ 
 េេយិមប ិ ពុេធ ំ សរណំ គចាឆ ម,ិ ខ្ុ រំពះ រុណា 
ដល់នូវរពះពុទធជាទីពឹង   អ ់វារៈគរមប់  ៣   ដងផង, 
      ១-  ាលីនមសាា ររពះរតនរត័យ    រតូវសូធយបីដង     ឯសរ យនឹងសូធយប្តមចងក៏គួរ 
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៥២ 

េេយិមប ិ ធមម ំ សរណំ គចាឆ ម,ិ ខ្ុ រំពះ រុណា ដល់នូវរពះធម៌ 
ជាទីពឹង   អ ់វារៈគរមប់៣   ដងផង, 
េេយិមប ិ សងឃ ំ សរណំ គចាឆ ម,ិ ខ្ុ រំពះ រុណាដល់នូវ 
រពះ ងឃជាទីពឹង   អ ់វារៈគរមប៣់   ដងផង    ។ 
 (ទីបផុំតសនះ សល្ង អន ឲ្យ រតូវថ្វ) “េិសរណគមៃ ំ ៃិដឋេិ,ំ 
រពះនរត រណគមន៍ចប់សេើយ” ។ (អន  មាទនរតូវសឆលើយថ្វ) 
“អាម   ភតៃត   រពះ រុណា”    ។ 

ស ទានសីល 

 ១- បណាេិបត តវរមណីសិក្ខខ បេ ំ សម្មេយិាម,ិ 
ខ្ុ រំពះ រុណា  មាទននូវ ិកាខ បទ, គឺសវៀរចា  មាល ប ់តវសោយខលួនឯង, 
និងសរបើអន ដនទឲ្យ មាល ប ់  ។ 
 ២- អេនិាន ទានា តវរមណីសិក្ខខ បេ ំ សម្មេយិាម,ិ 
ខ្ុ រំពះ រុណា  មាទននូវ ិកាខ បទ, គឺសវៀរចា លួចល្ង ់បបំាតរ់ទពយ 
អន ដនទសោយខលួនឯង,   និងសរបើអន ដនទឲ្យលួចល្ង ់បបំាត ់   ។ 
 ៣- ក្ខតមសុ មិចាឆ ចារា តវរមណីសិក្ខខ បេ ំ
សម្មេយិាម,ិ ខ្ុ រំពះ រុណា  មាទននូវ ិកាខ បទ, គឺសវៀរចា  
របរពឹតតខុ  នុងកាមទងំឡាយ     ។ 
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 ៤- មុោវាទា តវរមណីសិក្ខខ បេ ំ សម្មេយិាម,ិ 
ខ្ុ រំពះ រុណា  មាទននូវ ិកាខ បទ, គឺសវៀរចា និោយ ុេ អន ដនទ ។ 
 ៥- សុរាតមរយមជជបបម្មេដ្ឋឋ នា តវរមណីសិក្ខខ បេំ 
សម្មេយិាម,ិ ខ្ុ រំពះ រុណា  មាទននូវ ិកាខ បទ, គឺសវៀរចា  
សេតុជាទីតងំននស ច តីរបមាទ, គឺផឹ នូវ ុរានិងសមរយ័, ប្ដលជាសរគឿង 
រ វងឹសផសង  ៗ     ។ 

ថល្ងកអនកឲ្យ  រតូវឲ្យឱវាទថ្វ 

 ឥម្មៃ ិ បញ្ច  សិក្ខខ បទាៃ ិ ៃិចចសីលវតសៃ 
ោធុរំ ររខិ េាវ ៃ,ិ សល្ង -អន  គបបរី ានូវ ិកាខ បទទងំរបា ំ
សនះ, ឲ្យបានជានិចច ីលដ៏បរ ុិទធរបនព ។ (អន  មាទនរតូវទទួលថ្វ) 
“អាម   ភតៃត,   រពះ រុណា”    ។ 

ថល្ងកអនកឲ្យ   រតូវរាប់អានិសងសថ្វ 

 សីតលៃ សុគេ ឹ យៃត,ិ ជនទងំឡាយ បាន ុគត ិ
សោយស្វរ ីល, សីតលៃ តភាគសមបទា, ជនទងំឡាយ 
បានសភាគ មបទ័សោយស្វរ ីល, សីតលៃ ៃិពវុេ ឹ យៃត,ិ ជន 
ទងំឡាយបានរពះនិពាវ នសោយស្វរ ីល,    េោម    សីលំ     វតិោ- 
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ធតយ,    សរពាះសេតុសនាះ    គបបញុីងំ ីលឲ្យបរ ុិទធរបនព     ។ 
 (អន  មាទន     រតូវទទួលថ្វ)    “ោធុ,    របនពសេើយ”    ។ 
 លោំប់អពីំសនះ អន  មាទន ីលរតវូ ូធយ ក្ខតយៃ.., ទងំ ៣ 
ចប,់ រួចសេើយសបើពំុមាន ិចចអវីប្ដលរតូវសធវើបនាទ បពី់សនាះសទ សល្ង អន ឲ្យ 
 ីលគបបអីនុសមាទនា គឺ ូធយ យថា, ភវេុ សពវ.., លុះចប ់
អនុសមាទនាសេើយ អន  មាទន រតវូ ូធយបតិតទនគ្នថ្វ គឺ 
អាក្ខសដ្ឋឋ ..., យង ាិ ញ្ចិ .., ឬនឹង ូធយ បណិធានគ្នថ្វ 
គឺ   ឥមនិា  .  .  .  ,   ផង ៏បាន  

ការស ទានឧថាសថសីល  និង   សរណគមន៍ 
 ឯការ មាទនឧសបា ថ ីល និង  រណគមន៍សនះ អន  មាទន 
គបបសីធវើ ចិចទី ១ ទី ២ ទី ៣ ឬ ទី ៤ តម មគួរដល់សវល្ងឲ្យសរ ច 
ជាមុន ិន  ឹម មាទនជាខាងសរកាយ សោយបនលឺវាចានិងតងំសចតនា 
ឲ្យរបា ដផងដូចន័យខាងសរកាមសនះ ៖ 
 អហំ  
   ភតៃត, េិសរតណៃ សហ, អដឋងគសមនាន គេ,ំ 
 មយ ំ
    ម(ិ១) 
ឧតបសថ ំ     យាចា                 ។ បពិរតរពះ រុណាដ៏ចសរមើន, 
    ម 
        ១-   ាលីស ទានសីលនិងសរណគមន៍   រតូវសូធយបីដង   ។ 
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ខ្ុ រំពះ រុណា 
    ុនូំវឧសបា ថ ីល ប្ដលរប បសោយអងគរបាបំ ី
សយើងខ្ុ រំពះ រុណា 
របការ,   រពមទងំរពះរតនរត័យ រណគមន ៍
 សល្ង អន ឲ្យ គបបនីា ូំធយនមស្វក ររពះរតនរតយ័ និង មាទន 
 រណគមន៍ ដូច នុងនិចច ីលដរាបដល់ចប ់សេើយគបបនីា ំមាទននូវ 
ឧសបា ថ ីល     ដូចតសៅសនះ៖ 
 ១- បណាេិបត តវរមណីសិក្ខខ បេ ំ សម្មេយិាម,ិ 
ខ្ុ រំពះ រុណា  មាទននូវ ិកាខ បទ, គឺសវៀរចា  មាល ប ់តវសោយខលួនឯង, 
និងសរបើអន ដនទឲ្យ មាល ប ់  ។ 
 ២- អេនិាន ទានា តវរមណីសិក្ខខ បេ ំ សម្មេយិាម,ិ 
ខ្ុ រំពះ រុណា  មាទននូវ ិកាខ បទ, គឺសវៀរចា លួចល្ង ់បបំាតរ់ទពយ 
អន ដនទសោយខលួនឯង,   និងសរបើអន ដនទឲ្យលួចល្ង ់បបំាត ់   ។ 
 ៣- អរពហមចរយិា តវរមណីសិក្ខខ បេ ំ សម្មេយិាម,ិ 
ខ្ុ រំពះ រុណា  មាទននូវ ិកាខ បទ, គឺសវៀរចា ស ព មនូវ 
សមថុនធម ៌   ។ 
 ៤- មុោវាទា តវរមណីសិក្ខខ បេ ំ សម្មេយិាម,ិ 
ខ្ុ រំពះ រុណា  មាទននូវ ិកាខ បទ, គឺសវៀរចា និោយ ុេ អន ដនទ ។ 
 ៥-     សុរាតមរយមជជបបម្មេដ្ឋឋ នា       តវរមណីសិក្ខខ បេ ំ
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សម្មេយិាម,ិ ខ្ុ រំពះ រុណា  មាទននូវ ិកាខ បទ, គឺសវៀរ 
ចា សេតុជាទីតងំននស ច តីរបមាទ, គឺផឹ នូវ ុរានិងសមរយ័ប្ដលជា 
សរគឿងរ វងឹសផសង  ៗ    ។ 
 ៦- វកិ្ខលតភាជនា តវរមណីសិក្ខខ បេ ំ សម្មេយិាម,ិ 
ខ្ុ រំពះ រុណា  មាទននូវ ិកាខ បទ, គឺសវៀរចា បរសិភាគអាហារ 
 នុងសវល្ងខុ      ។ 
 ៧- ៃចចគីេវាេិេវសិរូេសសៃម្មោគៃធវតិលបៃធារណមណឌ ៃ- 
វភិសូៃដ្ឋឋ នា តវរមណីសិក្ខខ បេ ំ សម្មេយិាម,ិ ខ្ុ រំពះ រុណា 
 មាទននូវ ិកាខ បទ, គឺសវៀរចា សរចៀងរារំបគតូំរយតន្តនេី, រពមទងំសមើល 
ស្វេ ប់ចសរមៀងរបាតូំរយតន្តនេី, ប្ដលជា រតូវ ដល់ ុ លធម,៌ និងសវៀរចា  
របោប់ត ប់្តងរាងកាយ, សោយ រមងផ្ទក  សរគឿងរ អូប សរគឿងល្ងប 
និងសរគឿងអលង្គក រសផសង   ៗ     ។ 
 ៨- ឧចាច សយៃមោសយនា តវរមណីសិក្ខខ បេំ 
សម្មេយិាម,ិ ខ្ុ រំពះ រុណា  មាទននូវ ិកាខ បទ, គឺសវៀរចា ទីសដ  
ទីអងគុយដ៏ខព ់,     និងទីសដ     ទីអងគុយដ៏ធនិំងរបស ើរ     ។ 

ថល្ងកអនកឲ្យ     គបបីនំាឲ្យថធវើកាលបរថិចឆទថ្វ 

 ឥម ំ      អដឋងគសមនាន គេ ំ        ពុេធបបញ្ញេត ំ       ឧតបសថ ំ
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ឥមញ្ច  រេត ឹ ឥមញ្ច  េិវសំ, សមមតេវ អភរិរខិ េុ ំ សម្មេ-ិ 
យាម,ិ ខ្ុ រំពះ រុណា  មាទននូវឧសបា ថ, ដ៏រប បសោយអងគរបាបំ ី
របការ ប្ដលរពះពុទធជាមាច  ់រទងរ់ត ់ប ា្តតទុ ម សនះ, សដើមបរី ាឲ្យ 
បរ ុិទធបរបូិណ៌របនព,     ណំត់អ ់នថងមួយ  យប់មួយមានសវល្ងសនះ
ជាសដើម ។ 

ថល្ងកអនកឲ្យ   រតូវឲ្យឱវាទថ្វ 

 ឥម្មៃ ិ អដឋ សិក្ខខ បទាៃ,ិ អតជជរំ រេតៃិទិវ,ំ ឧតបស- 
ថសីលវតសៃ, េុតមាហិ(១) ឧបសរឧបសិក្ខភតូេហិ(២) 
ោធុរំ អខណឌំ  រតវ  អបបម្មតេៃ ររខិ េាវ ៃ,ិ 
សល្ង -អន ជាឧបា  ឧបា ិកាទងំឡាយ គបបរី ានូវ ិកាខ បទទងំ 
របាបំីសនះ, ឲ្យបានជាឧសបា ថ ីលដ៏បរ ុិទធរបនព, សោយស ច តមីនិ 
របមាទអ ់នថងនិងយប់សនះ  ុឲំ្យោច់និងសៅេមងស ើយ ។ (អន  មា- 
ទនរតូវទទួលថ្វ)    “ អាម   ភតៃត ,   រពះ រុណា “    ។ 

ថល្ងកអនកឲ្យ  គបបីរាប់អានិសងសថ្វ 

 សីតលៃ     សុគេ ឹ   យៃត,ិ    ជនទងំឡាយ    បាន ុគតិសោយ 

     ១- ថបើឧាសក  ឬឧាសិកាប្ត ន ក់  រតូវថ្វ  េយា   ។ 
      ២- ថបើឧាសកប្ត ន ក់ថ្វ  ឧបសរភតូេៃ,  ថបើថរចើននាក់ថ្វ  ឧបសរភតូេហិ 
ថបើឧាសិកាប្ត ន ក់ថ្វ     ឧបសិក្ខភតូយ,     ថបើថរចើននាក់ថ្វ     ឧបសិក្ខភតូហិ   ។ 
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ស្វរ ីល, សីតលៃ តភាគសមបទា, ជនទងំឡាយ បាន 
សភាគ មបទ័ សោយស្វរ ីល, សីតលៃ ៃពិវុេ ឹ យៃត,ិ ជន 
ទងំឡាយ បានរពះនិពាវ ន សោយស្វរ ីល, េោម  សីលំ 
វតិោធតយ, សរពាះសេតុសនាះ គបបញុីងំ ីលឲ្យបរ ុិទធរបនព ។ 
(អន  មាទនរតូវទទួលថ្វ) ោធុ, របនពសេើយ ។ (សបើសល្ង អន  
ឲ្យ ីលនឹងរបាប់អានិ ងស ីល សោយពា យបាលី  រមាយ ឲ្យបាន 
សរចើនសលើ សនះសៅសទៀត      ៏រតឹប្តរបនព)   ។ 
 លោំប់ពីសនះ អន  មាទន ីលរតូវ ូរត ក្ខតយៃ... 
ទងំ ៣ ចប,់ រួចសេើយសបើពំុមាន ចិចអវីប្ដលរតូវសធវើបនាទ ប់ពីសនាះសទ 
សល្ង អន ឲ្យ ីល, គបបអីនុសមាទនា គឺ ូរត យថា... ភវេុ- 
សពវ.., លុះចបអ់នុសមាទនាសេើយ អន  មាទន រតូវ ូធយបតតទិន- 
គ្នថ្វគ ឺ អាក្ខសដ្ឋឋ .., យង ាិ ញ្ចិ .., ឬនឹង ូធយបណិធាន- 
គ្នថ្វគ ឺ   ឥមិនា..,    ផង ៏បាន    ។ 

វធីិអារាធនាបរតិត 
អាចារយគបប ូីធយថ្វ 

 វបិេតិបដិាោយ,      សពវសមបេតិសិេធយិា 
 សពវេុរខ វនិាោយ, បរេិត ំ     រពូថ      មងគលំ      ។ 
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៥៩ 

 វបិេតិបដិាោយ,  សពវសមបេតិសិេធយិា, 
 សពវភយវនិាោយ, បរេិត ំ     រពូថ    មងគលំ     ។ 
 វបិេតិបដិាោយ,  សពវសមបេតិសិេធយិា, 
 សពវតរាគវនិាោយ, បរេិត ំ     រពូថ       មងគលំ      ។ 

វធីិអារាធនាធមមថទសនា 

អាចារយគបប ូីធយថ្វ 

  រពោម       ច      តោក្ខធបិេ ី      សហមបេ ិ
  រេញ្ជ លី      អៃធិវរ ំ        អាយាចថ 
  សៃតីធ        សតត បបរជរខ ជាេិក្ខ, 
  តេតសេុ        ធមម ំ     អៃុរមបមិ ំ     បជ ំ     ។ 
  ឯវញ្ាិ        តោក្ខភមិតេៃ      រពហមុនា, 
  អតជឈសិតត      តោ       ភគវា       អៃុេតតរា, 
  សតេតសុ     ក្ខរុញ្ញេតតម្មរាមៃតតត, 
  តវាតោរយី       តោរមមិ ំ     សុចរខុ នា      ។ 
  អេរខិ        តវតៃយយជតៃ      អៃបបតរ, 
  សតៃតវ          តោរុេតរតាធនារតហ, 
  វញិ្ចញ បតយ      អបបរជរខ ជាេិតរ, 
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៦០ 

  អតថវ              មតជឈសៃម្មធិវាសយិ       ។ 
  អបរុត       តេ       អមេសស     ទាវ រា, 
  តយ        តោេវតនាត         បមុញ្ច ៃតុ        សេធ,ំ 
  វហឹិសសញ្ញី        បគុណំ         ៃ       ភាសឹ 
  ធមម ំ     បណីេ ំ      មៃុតជសុ      រពតហម    ។ 
  េតត    មោក្ខរុណិតក្ខ មតហសី, 
  សមពុេធរិចច ំ              ភគវា អក្ខសិ, 
  សេធមមចរាសស          បវេតនាេ,ឹ 
  ឋតបសិ      តោ      ោសៃធមមតសដឋ ំ ។ 
  េតមម      េម ំ     តម្មចយិ  ភពវសតេត, 
  សំោរេុក្ខខ          ពហុតរប ិ តេៃ, 
  សេធមមេបី ំ             េិវធិមប ិ តោតរ, 
  ហិតយ      សម្មម       វ     បវេតយិតថ េ ិ ។ 
 ចាេុេទសី      បណណរសី,     យា    ច   បរខ សស   អដឋម,ី 
 ក្ខោ      ពុតេធៃ     បញ្ញតត ,      សេធមមសសវៃសសតិម       ។ 
 បណណរសី(១)តខា      អយនាទ ៃ,ិ សមបតត        អភិលរខិ ត, 
     ១- ថបើថ្ថង ៨ ថកើត ៨ ថរាច រតូវថ្វ អដឋមី, ថបើថ្ថង ១៤ ថកើត ១៤ ថរាច រតូវថ្វ 
បេុេទសី,   ថបើថ្ថង   ១៥   ថកើត   ១៥   ថរាច   រតូវថ្វ  បណណរសី   ។ 
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៦១ 

 តេនាយ ំ   បរោិ    ធមម,ំ តោេុ ំ   ឥធ    សម្មគត  ។  
 ោធុ   អតយា    ភិរខុ សតងោ, រតរាេុ      ធមមតេសៃ,ំ 
 អយញ្ច     បរោិ    សាវ , អដឋរិតវ    សុណាេុ   េ ំ  ។ 

វធីិថវរភតតថ្វវ យសងឃ 

 ឯវធិីសវរភតតថ្វវ យ ងឃសនះ មុនដបូំងពុទធបរ ័ិទគបប ូីធយនមស្វក រ 
(ៃតម្ម...) រពមគ្នន  រួចសេើយអាចារយគបបនីា ូំធយសវរ មួយឃ្លល  
ឈប់បងអងម់េង សដើមបឲី្យបរ ័ិទ ូធយតមរគប ់ៗ ឃ្លល  ប្ដលមាន ណេ  - 
 ញ្ញា  (,) និងខណឌ  (។) ជាសរគឿង មាគ ល់ ដូចន័យខាងសរកាមសនះ ៖ 
 អយ ំ តនា ភតៃត, បណិឌ បតភិោតរា, ធមមិតក្ខ 
ធមមលតទាធ , ធតមមតៃវ, ឧបោេិតត, ម្មតបិេុអាេិតរ, 
គុណវតៃត, ឧេទិសស, ឥម,ំ (សងឃភេត)ំ(១), សបបរវិារ,ំ 
ឥធ ពុេធបបមុខសស, សងឃសស តេម, តេ ឥម,ំ អេតតនា 
សៃតរំ វយិ, មញ្ញម្មនា, អៃុតម្មេៃតុ , អៃុតម្ម- 
េិតវ , យថចិឆិេសមបេតហិី, សមិជឈៃតុ , សពវេុក្ខខ , 
បមុញ្ច ៃតុ , ឥមិនា ៃិសសតៃទៃ ។ េុេិយមប ិ . . . ។ 
េេយិមប ិ  .   .    .   ។ 

      ១-   ថបើថ្វវ យភតតអវី   គបបីថចញថ ម្ ះភតតថនាះ    ។ 
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៦២ 

 បពិរតរពះ ងឃដ៏ចសរមើន, រអីាហារបិណឌ បាត, ននខ្ុ រំពះ រុណា 

ទងំឡាយ, ប្ដលនាមំ ចសំពាះសនះ, រប បសោយធម,៌ បានម សោយ 

ធម,៌ បសងកើតស ើងសោយធម,៌ ខ្ុ រំពះ រុណាទងំឡាយ,  ូមឧទទិ  

ចសំពាះ, ដល់សល្ង អន ដ៏មានគុណទងំឡាយ, មានមាតបិតជាសដើម, 

សេើយសវរថ្វវ យ, នូវ ងឃភតត(១) រពមទងំបរវិារសនះ, ដល់រពះ ងឃ 

មានរពះពុទធរូប នងរពះអងគ, ជារបធាន នុងទីសនះ,  ូមសល្ង អន ដម៏ាន 

គុណទងំឡាយសនាះ,  មាគ ល់នូវ ងឃភតត(២), រពមទងំបរវិារសនះ, ថ្វ 

ដូចជារប ់ននសល្ង , សេើយអនុសមាទនា លុះអនុសមាទនារួចសេើយ, 

 ូម សរមច, សោយ មបតតិទងំឡាយ, តមប្ដលរបាថ្វន ចុះ,  ូមរួច 

ចា ទុ ខទងំពួង,    សោយផល្ងនិ ងស,    ប្ដលេូរម មិនោចស់នះ

សហាង    ។ 

ចប់ 

១-២- ថបើថវរភតតអវី គបបីថចញថ ម្ ះភតតថនាះត្តមថ ម្ ះភតត  នសងឃភតត, ឧថទទស- 
ភតត,  បកាិកភតត,  និងសល្ងកភតតជាថដើម  ប្ដល នមកកនុងាលី  ឬ  អដឋកថ្វ  ។ 
 ថសៀវថៅវធីិថ្វវ យបងគំរពះាលី-ប្រប ប្ដលថាះពុមពថលើក ទី១ ទី២ ទី៣ ទី៤ រតូវប្ក 

តរមូវត្តមថសៀវថៅថលើកទី   ៥   ថនះ   ។ 
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៦៣ 

រតបៀបតធវមី្មឃបជូា 
 ទី ១- ថ្ថងពពញបូណ៌ម ីថ្នខែ មាឃ ពុទធសាសនិកគួរពរៀបចំពរគឿងសក្កា រៈ 
  បូជាចំព ោះគុណរពោះរតនរត័យពៅរពោះវហិារ ឬកខនលងខដលរតូវពធវើ  
  ពោយបានព ើយជាពរសចមុនពពលពធវើ      ។ 

 ទី ២- មុននឹងពធវើមាឃបូជា រតូវពុទធបរស័ិទក្កន់ពរគឿងសក្កា រៈ ពដើរ 
  របទកសិណបីជំុរពោះវហិារ ឬកខនលងខដលរតូវពធវើ “ពបើោចពធវើ 
  បាន” ពដើមបីពោរពចំព ោះបូជនីយវតថុ  ខដលមានពៅទីព ោះ ។  

 ទី ៣- របទកសណិរចួព ើយ រតូវចូលពៅកនុងរពោះវហិារ ឬកខនលងខដលរតវូ 
  ពធវើព ោះ ព ើយពោរពពោយក្កយទ្វវ រ និងថ្វវ យពរគឿងសក្កា រៈ 
  មានផ្កា ភញ ី  ពទៀន   ធូបជាពដើម   ។ 

 ទី ៤- រពោះពថរៈមួយអងគ ឬោចារយមួយ ក់ ពធវើពិធីរបក្កសមាឃបូជា 
  ពោយពុទធសាសនិកថ្វតាមផង ប ទ ប់មករពោះពថរៈ ំរពោះសងឃ 
  និងពុទធបរស័ិទ សូរតវធីិនមសសក្ករ រពោះរតនរត័យសពងេប ឬ 
  ពិសាឋ រតាមក្កលពវលា ។ លុោះនមសសក្កររួចព ើយ រតូវពលាក 
  ោចារយ ំឧបាសក ឧបាសិក្ក “អចចពោពទ្វសថ្វវ យែលួន” 
  ចំព ោះមុែរពោះសងឃ មានរពោះពុទធរូបជារបធាន រពោះសងឃរតូវទទួល 
  ថ្វ “សាធុ” កនុងពពលែមាពទ្វស ថ្វវ យែលួនចប ់ ។ ប ទ ប ់
  មកោចារយ សំមាទ្វន   ថ្រតសរណគមន ៍    និងសីលតពៅ     ។ 

 ទី៥- ពលាកោចារយោរាធ រពោះបរតិត រចួរបក្កសពទវតា រពោះសងឃចពរមើន 
  រពោះបរតិតសពងេប   ឬពិសាឋ រតាមក្ករគួរ   ។ 
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៦៤ 

 ពពលចពរមើនរពោះបរតិតចប់ រពោះពថរៈ ំរពោះសងឃ  ឧបាសក 
ឧបាសិក្កសូរត “ៃតម្ម ៨ បេ” និងមាឃបូជា តាមរយៈថ្នថ្ថងព ោះ ឬ 
ធមប៌ទពផសង  ៗ   ពទៀតជាបនឋប ទ ប ់  ពោយបទសរភញ្ដ     ។ 
សូមបញ្ជជ កៈ់ ក្កលពីបុរាណ វធីិបុណយមាឃបូជាគឺ ពធវើពីរពលបរ់ ូតដល់ភល ឺ
ដូចពនោះគួរពុទធមាមកិជន     ពយើងគួរពធវើ   ោ៉ា ងតិចពមា៉ា ង    ១២   យបខ់ដរ   ។ 
 ជាកិចចបញ្ចបរ់ពោះសងឃជូនពរជយ័ និងឧទទិសកុសលផលបុណយ ថ្វវ យ 
របពគនជូនដល់បុពវបុរសខែមរពយើង     ។ 
............................................................................................................ 
 ពោយមានក្ករអនុញ្ជដ ត    អំពីសពមឋចរពោះសងឃរាជ   បរួ   រគី 
  រពះធមមរេ័យតោក្ខចារយ ពុេ សុភ័ក្ររតិ  បានដករសង ់

និងសរមួលែលោះ  ជាថមីព ើងវញិតាមចាប ់ សតមដចរពះសុគនាធ សងឃរាជាធបិេ ី
បញ្ចញ សីតោ ប៉ៃ ខដលបាននិពនធទុកមកងាយចាតពិ់ធីបុណយ មាឃបជូា 
ពោយសមតាមរបថ្ពណីរពោះពុទធសាស ជាតិខែមរពយើង   ។ 

វធិរីបក្ខសម្មឃបជូា 
(នថ  ៣.បទ សូរតរពមោន ) 

 ៃតម្ម     េសស     ភគវតត     អរហតត     សម្មម សមពុេធសស 
 សូមនមសាា រ ចំព ោះរពោះភគវនតមុនី អរ នតសមាម សមពុទធរពោះអងគព ោះ   ។ 
 ថ្ថងពនោះ ជាតិថីពពញបូណ៌ម ី ថ្នខែមាឃ មានរពោះចន័ទពពញវងរ់តូវនឹង 
ថ្ថង    ថ្នសាវកសននបិាតរបស់រពោះសកយមុនី    អរ នតសមាម សមពុទធជាបរមរគថូ្នពយើង 
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៦៥ 

សាវកសននិបាតព ោះ របកបពោយអងគ ៤ គឺ ថ្ថងពពញបណ៌ូម ី ខែមាឃ រពោះចន័ទ 
ចរចូលកនុងមាឃនកេតតឫកស ពនោះជាអងគទី ១ រពោះភកិេុសងឃ មានចំនួន ១ ២៥០ 
ឥតមានអនកណានិមនត ឬណាតព់ពលពវលាោន ពសាោះព ើយ ករ៏សាបខ់តមករបជំុោន  
កនុងសំណាកថ់្នរពោះបរមសាសាឋ   វតតពវ ុវន័ កលនទកនិវាបសាថ ន រកុងរាជរគឹោះ 
មគធរដឌពៅពវលាថ្ថងលាង ច ពនោះជាអងគទី ២ រពោះភកិេុសងឃ ទ្វងំ ១.២៥០ អងគ 
ព ោះ សុទធខតជាឯ ិភកិេុ ដូចោន ទ្វងំអស់ ពនោះជាអងគទី ៣ រពោះភកិេុសងឃ 
ទ្វងំ ១.២៥០ អងគព ោះ សុទធខតជាែីណារសពទ្វងំអស់ ពនោះជាអងគទី ៤ រពោះ 
សពវញ្ដូ ពុទធ រទងរ់តាស់សខមឋង នូវឱវាទបាតិពមាកេកនុងទីរបជំុ ថ្នរពោះភកិេុសងឃ 
ព ោះ ។ ក្កររបជំុសាវក័ខបបពនោះ ពៅថ្វ “ចតុរងគសននិបាត” គឺជាក្ករ 
របជំុរបកបពោយអងគទ្វងំ ៤ កនុងពុទធក្កលថ្នរពោះសកយមុនី បរមរគូរបស់ពយើង 
រទងម់ានរពោះជនម ពបើគិតតាមព ម្ ោះខែ ពៅែវោះ ៤ ខែ ពបើគិតតាមចំនួនថ្ថង ព ោះ 
ែវោះខត ៨៨ ថ្ថងពទៀត នឹងរគប ់៨០ ឆ្ន គំត ់រពោះអងគរទងក់ំណតនូ់វរពោះជ ម យុសងាេ រ 
ថ្វ “មាន លភកិេុទ្វងំឡាយ គិតពីថ្ថងពនោះពៅពៅែវោះខត ៤ ខែពទៀតពទ តថ្វគត 
នឹងរលំតែ់នធ ចូលក្កនប់រនិិ វ ន”  ។ ក្ករកណំតជ់ ម យុពនោះពៅថ្ថង ១៥ ពកើត 
ខែមាឃខដរ ។ តិថីពនោះជាឧបលកេិតសមយ័មយួដឧ៏តតម កនុងរពោះពុទធសាស  គឺ 
ជាថ្ថងសំរាបពុ់ទធមាមកជន ទ្វងំបពវជិត ទ្វងំរគ សថ របជំុោន ពធវើសក្កា របូជា 
ចំព ោះរពោះសមាម សមពុទធអងគព ោះ រពមទ្វងំរពោះធម ៌ជាបរមពុពទ្វធ វាទ និងរពោះអរយិ- 
សងឃ     ជាសាវក័របស់រពោះអងគ     ។ 
 ឥ ូវពនោះ ពយើងទ្វងំអស់ោន  ជាពុទធសាសនិកជន បានមករបជំុោន  
បានពរៀបពរគឿងសក្កា របជូា មានពទៀន ធូប និងផ្កា ភញជីាពដើម កនុងទីពនោះខដលមាន 
រពោះពុទធរូបសនងរពោះអងគ គងជ់ារបធាន ហាកដូ់ចជារពោះបរមសាសាឋ អងគព ោះ រទង ់
ពសឋចមកគង ់ កនុងទីចំព ោះមុែ ថ្នពយើងទ្វងំអស់ោន    ពយើងែញុ ំសូមថ្វវ យនូវពរគឿង 
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៦៦ 

សក្កា របជូាទ្វងំពនោះ ចំព ោះរពោះសមាម សមពុទធ រពោះអងគព ោះ រពមទ្វងំរពោះធម ៌ និង 
រពោះអរយិសងឃ   រតនរតយ័ទ្វងំបី     ពោយពសចកតពីោរព    ។ 
 បពិរតរពោះសកយមុនីបរមរគូ រពោះអងគជាបជូារ បុគគល របស់ពទវតា និង 
មនុសសកនុងពលាកឥតមានបុគគលណាមយួ រតឹមពសមើនឹងរពោះអងគព ើយ ពទ្វោះបីរពោះ 
អងគចូលបរនិិ វ ន បាតរ់ពោះរូបរពោះក្កយអស់ក្កលយូរអខងវងពៅព ើយ កពិ៏តខមន 
ប៉ាុខនឋរទងប់ានរបតិសាឌ ន រពោះវសុិពទ្វធ វាទ គឺរពោះធមវ៌និយ័ដប៏រសុិទធវពិសស ទុកជា 
តំណាងរពោះអងគ រទងរ់ពោះគុណរបស់រពោះអងគ កព៏ៅមានរបាកដ ទ្វងំរពោះសាររី-ិ 
កធាតុ និងរពោះពុទធរូបសនងរពោះអងគ កព៏ៅមានរបាកដខដរ សូមរពោះដម៏ានបណុយ ជា 
បរមសាសាឋ រទងរ់ពោះពមតាត ទទួលនូវពរគឿងសក្កា របជូា របស់ពយើងែញុ ំរពោះអងគ ខដល 
ពរៀបចំថ្វវ យកនុងទីពនោះ ពដើមបជីាផលានិសងស ពោយពយើងែញុ ំរពោះអងគ បានរបកប 
ពោយឥដឌមនុញ្ដផល វបុិលសុែ និងពសចកតីចពរមើន ដធ៏ំទូលាយ អស់ក្កលជា 
អខងវងពៅពហាង   ។ 
............................................................................................................ 
 រពោះសងឃ ឬោចារយ របក្កសមយួសងាា តម់ឋង ៗ ពោយរពោះសងឃ និង 
បរស័ិទថ្វតាមផង (ពធវើកនុងវតត) ពបើពធវើពរៅវតតថ្វតាមខតពុទធបរស័ិទបាន 
ព ើយ    ។ 

រតបៀបតធវីវោិខបជូា 
 ទី ១- ថ្ថងពពញបណ៌ូម ី ថ្នខែវសិាែ ពុទធសាសនិកគួរពរៀបចំពរគឿងសក្កា រៈ 
  បូជាចំព ោះគុណរពោះរតនរតយ័ពៅរពោះវហិារ ឬកខនលងខដលរតូវពធវើ 
  ពោយបានព ើយជាពរសចមុនពពលពធវើ   ។ 
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៦៧ 

 ទី ២- មុននឹងពធវើវសិាែបូជា រតូវពុទធបរស័ិទក្កនព់រគឿងសក្កា រៈ ពដើរ 
  របទកសណិបីជំុរពោះវហិារ ឬកខនលងខដលរតូវពធវើ “ពបើោចពធវើ 
  បាន”    ពដើមបពីោរពចំព ោះបូជនីយវតថុខដលមានពៅទីព ោះ   ។ 
 ទី ៣- របទកសណិរចួព ើយ រតូវចូលពៅកនុងវហិារ ឬកខនលងខដលរតូវពធវើ 
  ព ោះ ព ើយពោរពពោយក្កយទ្វវ រ និងថ្វវ យពរគឿងសក្កា រៈ មាន 
  ផ្កា ភញពីទៀនធូបជាពដើម   ។ 
 ទី ៤- រពោះពថរៈមយួអងគ ឬោចារយមយួ ក ់ ពធវើពិធីរបក្កសវសិាែបូជា 
  ពោយពុទធសាសនិក ថ្វតាមផង ប ទ បម់ករពោះពថរៈ  រំពោះសងឃ 
  និងពុទធបរស័ិទ សូរតវធីិនមសសក្កររពោះរតនរតយ័សពងេប ឬពិសាឋ រ 
  ពៅតាមក្កលពវលា ។ លុោះនមសសក្ករចបព់ ើយរតូវពលាកោចារយ 
   ឧំបាសកឧបាសិក្ក “អចចពោពទ្វសថ្វវ យែលួន” ចំព ោះមុែ 
  រពោះសងឃ មានរពោះពុទធរូបជារបធាន រពោះសងឃរតូវទទលួថ្វ “សាធុ”  
   កនុ ងពពលែមាពទ្វសថ្វវ យែលួ នចប់ ។ ប ទ ប់មកោចារយ 
   សំមាទ្វន   ថ្រតសរណគមន ៍  និងសីលតពៅ   ។ 
 ទី ៥- ពលាកោចារយោរាធ រពោះបរតិត រចួរបក្កសពទវតា រពោះសងឃចពរមើន 
  រពោះបរតិតសពងេប    ឬពិសាឋ រតាមក្ករគួរ    ។ 
    ពពលចពរមើនរពោះបរតិតចប ់ រពោះពថរៈ  រំពោះសងឃ ឧបាសក 
ឧបាសិក្កសូរត “នពមា ៨ បទ” និងវសិាែបជូា តាមរយៈថ្នថ្ថងព ោះៗ ឬ 
ធមប៌ទពផសង ៗ   ពទៀតជាបនឋប ទ ប ់  ពោយបទសរភញ្ដ    ។ 
 ប ទ បម់កពទៀត    ពលាកោចារយ     ោរាធ រពោះធមមកថិក    សខមឋងធម ៌
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៦៨ 

ពទស ខដលរតូវតាមពរឿងវសិាែបូជា និងបឋមសពមាព ធិកថ្វ តាមក្ករគួរពោយ 
មានសូរតបទសរភញ្ដ     តាមកណឍ ថ្នធមមពទស ផង   ។ 
សូមបញ្ជជ កថ់្វៈ ក្កលពីបូរាណ វធីិបុណយវសិាែបូជាគឺ ពធវើពីរពលបរ់ ូតដល់ 
ភល ឺ  ដូចពនោះគួរពុទធមាមកជនពយើងគួរពធវើោ៉ា ងតិចពមា៉ា ង   ១២ យបខ់ដរ   ។ 
 ជាកិចចបញ្ចប ់ រពោះសងឃជូនពរជយ័ និងឧទទិសកុសលផលបុណយ ថ្វវ យ 
របពគន    ជូនដល់បុពវបុរសខែមរពយើង   ។ 
............................................................................................................ 
 ពោយមានក្ករអនុញ្ជដ ត   អំពីសពមឋចសងឃរាជ   បរួ   រគ ី
 រពះធមមរេ័យតោក្ខចារយ ពុេ សុភ័ក្ររតិ  បានដករសង ់

និងសំរលួែលោះ  ៗជាថមីព ើងវញិតាមចាប ់ សតមដចរពះសុគនាធ សងឃរាជាធបិេ ី
បញ្ចញ សីតោ ប៉ៃ ខដលបាននិពនធទុកមកងាយរសលួចាតពិ់ធីបុណយវសិាែ- 
បូជា   ពោយសមតាមរបថ្ពណីរពោះពុទធសាស ជាតិខែមរពយើង   ។ 
........................................................................................................... 
 រកសួងសពមឋចរពោះសងឃរាជអនុញ្ជដ តពោយពធវើខបបពនោះ   ។ 

វធិីរបក្ខសវោិខបជូា 
 “រតូវរពោះសងឃ ឬឧបាសកមាន ក ់ ោនមយួសងាា តម់ឋងៗ ពោយរពោះ 
សងឃ   និងពុទធបរស័ិទថ្វតាមផង” 

ៃតម្ម     េសស     ភគវតត     អរហតត     សម្មម សមពុេធសស 
“នពមារពមោន បីដង” 
“រក្កបថ្វវ យបងគំមឋង“ 
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៦៩ 

 ថ្ថងពនោះ ជាតិថីពពញបូណ៌ម ី ថ្នខែវសិាែ មានរពោះចន័ទពពញវង ់ រតូវ 
នឹងថ្ថងខដលរពោះសកយមុនី សមាម សមពុទធ ជាបរមរគ ូ រទងរ់បសូរត រទងប់ានរតាស់ 
ជារពោះសពវញ្ដូ ពុទធ របាកដព ើងកនុងពលាក និងថ្ថងខដលរលំតែ់នធ ចូលក្កនប់រ-ិ 
និ វ ន តិថីពនោះ ជាឧបលកេិតសមយ័មយួដឧ៏តតម កនុងរពោះពុទធសាស  គឺជាថ្ថង 
សរមាបពុ់ទធមាមកជន ទ្វងំបពវជិត ទ្វងំរគ សថ របជំុោន ពធវើសក្កា របជូាចំព ោះរពោះ 
សមាម សមពុទធរពោះអងគព ោះ រពមទ្វងំរពោះធម ៌ជាបរមពុពទ្វធ វាទ និងរពោះអរយិសងឃ 
ជាសាវក័របស់រពោះអងគ ឥ ូវពនោះ ពយើងទ្វងំអស់ោន  ជាពុទធសាសនិកជន បាន 
មករបជំុោន  បានពរៀបចំពរគឿងសក្កា របជូា មានពទៀនធូប និងផ្កា ជាពដើមកនុងទីពនោះ 
ខដលមានរពោះពុទធរូបសនងរពោះអងគគងជ់ារបធាន ហាកដូ់ចជា រពោះបរមសាសាឋ អងគ 
ព ោះ រទងព់សឋចមកគង ់ កនុងទីចំព ោះមុែថ្នពយើងទ្វងំអស់ោន  ពយើងែញុ ំសូមថ្វវ យ 
នូវពរគឿងសក្កា របូជាទ្វងំពនោះ ចំព ោះរពោះសមាម សមពុទធរពោះអងគព ោះ រពមទ្វងំរពោះ 
ធម ៌   និងរពោះអរយិសងឃ    រតនរតយ័ទ្វងំបី    ពោយពសចកតពីោរព    ។ 
 បពិរតរពោះសកយមុនីបរមរគូ រពោះអងគជាបជូារ បុគគល របស់ពទវតា និង 
មនុសសពលាក ឥតមានបុគគលណាមយួ រតឹមពសមើនឹងរពោះអងគព ើយ ពទ្វោះបីរពោះអងគ 
រទងចូ់លបរនិិ វ ន បាតរ់ពោះរូបរពោះក្កយ អស់ក្កលអខងវងពៅព ើយ កពិ៏តខមន 
ប៉ាុខនឋរទងប់ានរបតិសាថ ន រពោះវសុិពទ្វធ វាទ គឺរពោះធមវ៌និយ័ ដប៏រសុិទធវពិសស ទុក 
ជាតំណាងរពោះអងគ ទ្វងំរពោះគុណរបស់រពោះអងគ កព៏ៅមានរបាកដ ទ្វងំរពោះ 
បរមសាររីកិធាតុ និងរពោះពុទធរូបសនងរពោះអងគ កព៏ៅមានរបាកដខដរ សូមរពោះដម៏ាន 
បុណយ ជាបរមសាសាឋ  រទងរ់ពោះពមតាត ពរបាសទទួល នូវពរគឿងសក្កា របូជា របស់ 
ពយើងែញុ ំរពោះអងគ ខដលបានពរៀបចំថ្វវ យកនុងទីពនោះ ពដើមបជីាផលានិសងស ពោយ 
ពយើងែញុ ំរពោះអងគ បានរបកបពោយឥដឌមនុញ្ដផល វបុិលសុែ និងពសចកតីចពរមើន ដ ៏ 
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៧០ 

ទូលាយ    អស់ក្កលជាអខងវងពៅពហាង    ។ 
  “រក្កបថ្វវ យបងគំបីដង”   ចបវ់ធីិរបក្កសវសិាែបូជា 

ៃតម្ម   ៨   បេ 
 ៃតម្ម   អរហតត   សម្មម  សមពុេធសស   មតហសិតនា 
 សូមថ្វវ យបងគពំឆ្ព ោះរពោះអរ នត សមពុទធភគវនតក្កលខសវងរកធម ៌
 គឺព ធិញាណរបពសើរបវរ បានរតាស់ដឹងធមព៌ោយអរយិមគគ  ។ 

 ៃតម្ម   ឧេតមធមមសស ោវ ក្ខខ េតសសវ   តេៃធិ   ។ 
 សូមថ្វវ យបងគរំពោះធមឧ៌តតម  ខដលរពោះបរមសមពុទធសខមឋង 
 ពោយរបថ្ពពិតរបាកដជាកខ់សឋង រពោះធមព៌ ោះឯងទុកកនុងសាស  ។ 

 ៃតម្ម    មោសងឃសាប ិ វសុិេធសីលេិដឋិតនា 
 សូមថ្វវ យបងគរំពោះសងឃរបពសើរ  ខដលពលាកបានពធវើទិដឌិនិងសីល 
 ពោយបានបរសុិទធផុតចាកមនទិល គឺទិដឌិសីលពលាកសាា តអស់ព ើយ  ។ 

 ៃតម្ម    ឱម្មេារេធសស  រេៃេតយសស    ោធុរំ    ។ 
 សូមថ្វវ យបងគរំបជំុរតយ័រតន  របារពធពោយបទមានបីរបក្ករ 
 រពោះពុទធរពោះធមរ៌ពោះសងឃឈនោះមារ របពសើរអសាច រយថលឹងខថលងពំុបាន   ។ 

 ៃតម្ម   ឱមក្ខេេីសស    េសស   វេថុេតយសសប ិ
 សូមថ្វវ យបងគភំជុ វំតថុបី  ពិពសសពិសីរបពសើរពថាើងថ្វា ន 
 រពោះពុទធរពោះធមរ៌ពោះសងឃសពវឋាន   ថយឬកលាណពោយគុណគួរោប។់ 
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៧១ 

 ៃតម្ម      ក្ខរបបភាតវៃ  វគិចឆៃដុ        ឧបេទវា      ។ 
 សូមថ្វវ យបងគរំតយ័រតនពសាភា  ឧបរទព  ចូរវ ិសបាត ់
 ពោយោនុភាពបុណយជយួ កមាច ត ់ ពធវើកតីវបិតតិពោយសងបសូ់នយពៅ   ។ 

 ៃតម្ម     ក្ខរាៃុភាតវៃ  សុវេថ ិ     តោេុ      សពវទា 
 សូមថ្វវ យបងគរំតយ័រតនទ្វងំបី សូមសុែសួសឋីពកើតសពវពវលា 
 ពោយោនុភាពពធវើក្ករវ ទ  ពោរពបូជាពឆ្ព ោះរពោះរតយ័រតន   ។ 

 ៃតម្ម    ក្ខរសស   តេតជៃ    វធិមិា ិ     តោម ិ    តេជវា      ។ 
 សូមថ្វវ យបងគរំតយ័រតនពសាភា ពតជោះពចសាឋ ចូរមានដល់ែញុ ំ
 កនុងពិធីពធវើកិចចថ្វវ យបងគ ំ ពតជោះបុណយធំសូមពកើតមានព ើង  ។ 

វធិីសរូេវោិខបជូា 

នថងតពញបណ៌ូម ី
 វោិខបុណណម្មយ ំ  តយា ជាតត    អៃតិមជាេយិា 
 បតតត     ច     អភិសតម្មព ធ ឹ អតថាប ិ    បរៃិិពវុ តត      ។ 
 តោតរ   អៃុេតតរា   សតថ  េយាញាណៃវាសតយា 
 នាយតក្ខ    តម្មរខ មគគសម ឹ េិវធិេថូបតេសតក្ខ      ។ 
 មោក្ខរុណិរំ    នាថ ំ មយៃត ំ    សរណំ  គត 
 អាមិតសហិ    ច    បតូជនាដ  ធតមម    ច    បដិបេតយិា    ។ 
 ឥមនាទ ៃ ិ    សុៃរខ េត ំ អភមិងគលសមមេ ំ       ។ 
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៧២ 

វធិីសរូេម្មឃបជូា 
នថងតពញបណ៌ូមី 

 ម្មឃៃរខ េតយុតត យ បុណាណ យ   បុណណម្មយ ំ  តយា 
 អរហំ     សម្មម សមពុ តទាធ  ភគវា    តគាេមវ ាតយា    ។ 
 សុទាធ ៃៃតេតយា  ញាតណា សតថ     តោតរ       អៃុេតតរា 
 វហិរតនាត        រាជគតហ មគធាៃ ំ   គិរពិវតជ    ។ 
 វោិតរ       តវឡុវតៃវ រលៃទរៃិវាបិតយ 
 សងឃសស      សៃនិបេមា ិ ឧេតតម   ចេុរងគិ តរ   ។ 
 អឌឍតេលតសហិ     ភរិខុ  សតេហិ      បរវិារតិត 
 េីហិ     គាថាហិ    សំខិបប សពវ ំ  ពុទាធ ៃោសៃ ំ  ។ 
 សតម្មោតរហិ    ឱវាេ ំ បដិតម្មរខំ       អៃុេតរ ំ
 េតមវមភូេសមពុេធ ំ សខណីាសវោវរំ    ។ 
 ចិរក្ខលមេីេមប ិ បោតេៃ       អៃុសសរ ំ
 អយមប ិ    បរោិ   សាវ  បសនាន     ធមមគាមៃិ ី   ។ 
 សមបតត     តេសំិ   ក្ខលំ សុៃរខ េត ំ     សុមងគលំ 
 េីបធបូេសិក្ខា តរ  អភិសជជ    យថាពលំ    ។ 
 តេហិ    បតូជេតវហដឋ េុដ្ឋឋ     ឥធ    សម្មគត 
 អភវិៃទេ ិ   បតូជេ ិ ភគវៃត ំ   សោវរំ    ។ 
 ក្ខតលៃ    សមមុខភីេូ ំ អេតីរមមណេតនា 
 ឱោតរៃត ំ     បដិតម្មរខំ   វសុិេធេថមុតបសតថ     ។ 
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៧៣ 

 ឥតត   តជៃ    សុបុតញ្ញៃ  តោេថ ិ តោេុ  សទាប ិ  តនា 
 ោសៃ ំ   សេថុ     អម្មា រំ    ចិរ ំ    េិបបេុ     តេិតនាេ ិ   ។ 

ម្មឃៃរខ េតំ   ៃិដឋិេ ំ

ករបតឃាល ង   ៧   ារយ 

 រពោះមានរពោះភាគអងគឯណា រទងរ់ពោះ មថ្វរពោះពោតម 
 កមាច តកិ់ពលសទ្វងំតូចធំ មនិពោយរបួរុសំ ឋ នពៅ  ។ 
 រទងរ់តាស់ដឹងឯងពោយរបថ្ព ឥតរគូដថ្ទពរបៀនរបពៅ 
 រទងម់ានចរោិឥត មងពៅ ករុណាពឆ្ព ោះពៅសតវរគបោ់ន  ។ 
 និងបញ្ជដ គុណចាកធ់លុោះធាល យ ពរៅឆ្ង យទូលាយអនតាត  
 រពោះអងគជារគូកនុងពលាក្ក ឥតមានរគណូាពរបៀបផទមឹបាន ។ 
 រទងគ់ងក់នុងវតតពវ ុវន័ ជាទីកលនទនិវាសាថ ន 
 ជិតរកុងរាជរគឹោះខដនបូរាណ ខដលរបាកដមានកនុងមគធា ។ 
 ភកិេុអរ នតដព៏ណណ រាយ  នពី់ររយបាល យហាសិបណា 
 ចូលពៅគងោ់ល់ពៅពរតៀបរតា  កបពោយ ថ្វដឧ៏តតម ។ 
 ព ើយពទើបរពោះអងគរទងស់ននបិាត  សខមតងឱវាទបាតិពមាកេសម 
 ចំព ោះភកិេុសងឃដឧ៏តតម ខដលមកជួបជំុពៅពពលព ោះ ។ 
 ជាសាស ថ្នរពោះពុទធមាច ស់ រគបអ់ងគខតងរតាស់ឥតមានពមាោះ 
 ោ៉ា ងែលីសពងេបលមមពិពរាោះ ពោយោថ្វព ោះខតបីបទ  ។ 
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៧៤ 

 កនុងថ្ថងពពញបូណ៌មមីាឃា កបនកេតាត លារបាកដ 
 ព ើយរបជំុភកិេុកំណត ់ រទងស់ខមតងបទវនិោ ។ 

 ជាចាបស់រមាបភ់កិេុែចី ព លគឺបាលីបាតិពមាក្កេ  
 មានអតថបរសុិទធដថ៏្ថលថ្វល  សូរតថ្ថងឧពបាសថ្វតាមពវណី ។ 

 មយួពទៀតក្កលអងគរពោះសុគត សពរមចឥរោិបថរកុងពវសាលី 
 មានភកិេុពចាមពរាមជារបរកតី រទងរ់បាបព់សចកតីពោយដឹងោន ។ 

 ថ្វពៅខតបីខែពទៀតពទ រទងនឹ់ងខបរពរចូលនិ វ ន 
 បរស័ិទទ្វងំពួងពយើងែញុ ំមាន កឋីរបាថ្វន បានទ្វនធ់មរ៌គប ់ ។ 

 ពយើងែញុ ំសូមពលើករពោះសមពុទធ និងសងឃជាបុរតែីណារសព 
 និ វ នកនលងយូរថ្ថងយប ់ នឹកមនិមានឈបព់ោយរជោះថ្វល  ។ 

 ពយើងែញុ ំបានដល់នកេតតឫកស មងគលអឹុកៈធឹកធំណាស់សា 
 បាន ោំន ពធវើសក្កា រា  ពទៀនធូបជាោទិ៍តាមរបឹងខរបង ។ 

 ពយើងែញុ ំមានចិតតពរតករកីរាយ  ជួបជំុែវល់ខ្វវ យទីពនោះឯង 
 ពដើមបសីក្កា រៈតាកខ់តង បូជាពក្កតខរកងពោយផចិតផចង ់ ។ 

 សូមថ្វវ យបងគសូំមបូជា ពឆ្ព ោះរពោះភគវាសាវក័សងឃ 
 តាមក្កលពឆ្ព ោះភក្តកតថ្នរពោះអងគ និ វ នយូរលងព់ ោះព ើយកតី  ។ 

 ក្កលខដលសខមតងរពោះបាតិពមាកេ ខែមាឃមានពជាគបុណណ ម ី
 រពោះចនទចាងំខចងពរឿងរងស ី ឧពបាសថពិសីបរសុិទ្វធ  ។ 
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៧៥ 

 ពោយបណុយបូជាតាមសទ្វធ  សួសឋីពសាភាមានរគបរ់ោ 
 សាស សាសាឋ ពយើងរាល់ោន  ថាុ ំពថាើងថិរាយូរអវខងវង ។ ។ 

(  បុរាណភាសិត   ចប់  ) 

ារយសរូេថាវ យសក្ខា រៈរនុ ង 
នថងវោិខបជូា 

 យមមា តខា មយ ំ ភគវៃត ំ សរណំ គត តយា តនា ភគវា 
សតថ  យសស ច មយ ំ ភគវតត ធមម ំ តរាតចម ។ អតោសិ 
តខា តោ ភគវា មជឈតិមសុ ជៃបតេសុ អរយិតរសុ មៃុតសសសុ 
ឧបបតនាន  ខេតិតយា ជាេយិា តគាេតម្ម តគាតេៃ សរយបុតតត  
សរយរុោ បពវជិតត សតេវតរ តោតរ សម្មរតរ 
សរពហមតរ សសសមណរាហមណិយា បជាយ សតេវមៃុសាយ 
អៃុេតរ ំ សម្មម សតម្មព ធ ឹ អភិសមពុ តទាធ  ៃិសសសំយ ំ តខា តោ ភគវា 
អរហំ សម្មម សមពុ តទាធ  វជិាជ ចរណសមបតនាន  សុគតត តោរវេិ ូ
អៃុេតតរា បុរសិេមមោរថ ិ សតថ  តេវមៃុសាៃ ំ ពុតទាធ  
ភគវា ។ ោវ ក្ខខ តត តខា បៃ តេៃ ភគវត ធតម្មម  សៃទិដឋតិក្ខ 
អក្ខលិតក្ខ ឯហិបសសតិក្ខ ឱបៃយិតក្ខ បចចេត ំ តវេេិតាវ  
វញិ្ញូ ហិ ។ សុបដបិតនាន  តខា បៃសស ភគវតត ោវរសតងោ 
ឧជុបដបិតនាន  ញាយបដបិតនាន  ោមចីិបដបិតនាន  យេិេ ំ ចតត រ ិ
បុរសិយុគាៃ ិ     អដឋ      បុរសិបុគគោ     ។ 

ចប់ 
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៧៦ 

      ថតូប 
 អយ ំ       តខា         បៃ      េំ          ភគវៃត ំ
      បដមិ្ម 
   រតត 
 ឧេទិសស          យាវតេវ            េសសតៃៃ 
   រត 
េ ំ ភគវៃត ំ អៃុសសរតិវ  បោេសតងវគបដិោភាយ មយ ំ តខា 
ឯេរហិ ឥម ំ វោិខបុណណមកី្ខលំ េសស ភគវតត ជាេ-ិ 
សតម្មព ធិៃាិវ ៃក្ខលសមមេ ំ បតវ  ឥម ំ ឋាៃ ំ សមបតត  ឥតម 
េណឌ េីបធបូបុបផ េិសក្ខា តរ គតហតវ  អេតតនា ក្ខយ ំសក្ខា របូធាៃំ 
ររតិវ         េសស      ភគវតត      យថាភតចច     គុតណ 
        ថបូ ំ
អៃុសសរនាដ          ឥម ំ        េិរខ េតុ  ំ    បេរខិ ណំ 
        បដមិ ំ
 ររសិាម យថា គហិតេហិ សក្ខា តរហិ បជូ ំ រុរុម្មនា 
ោធុ តនា ភតៃត ភគវា សុចិរបរៃិពិវុ តតប ិ ញាេតពវហិ គុតណហិ 
អេីតរមមណតយ បញ្ចញ យម្មតនា ឥតម អតមាហិ គហិតេ សក្ខា តរ 
បដគិគណាា េុ      អម្មា រំ    េីឃរេត ំ     ហិតយ      សុខាយ      ។ 
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៧៧ 

ពសចកតីខរប 

 ពយើងែញុ ំទ្វងំឡាយ ដល់ព ើយនូវរពោះដម៏ាន រពោះភាគឯណា ជាទីពឹង 
ទីរលឹក រពោះដម៏ានរពោះភាគឯណាជារគូថ្នពយើងែញុទំ្វងំឡាយ ពយើងែញុ ំទ្វងំឡាយ 
ោបចិ់តតធមរ៌បស់រពោះដម៏ានរពោះភាគឯណា ។ រពោះដម៏ានរពោះភាគព ោះ រពោះអងគ 
ពកើតព ើយកនុងមនុសសពួកអរយិកៈ  កនុងមជឈមិជនបទ  រពោះអងគជាកសរតិយព៍ោយជាតិ 
ជាវងសែពស់ពោយពោរត ជាសកយបរុត ពសឋចពចញចាកសកយរតកូល រទងប់សួ 
ព ើយ  រពោះអងគរតាស់ដឹងឯងថ្រកពពកព ើយនូវសមាម សពមាព ធញិាណ មនិមានពសចកត ី
រតាស់ដឹងដថ្ទរបពសើរជាងព ើយ មនិមានពសចកតីសងសយ័ព ើយ ។ ររីពោះដម៏ាន 
រពោះភាគព ោះ រពោះអងគឆ្ង យចាកកិពលស រតាស់ដឹងឯងរបថ្ពព ើយ ដល់រពម 
ពោយវជិាជ  បញ្ជដ រតាស់ដឹងចាស់ និងចរណៈផលូវបដិបតតិពរគឿងដំពណើ រដល់នូវវជិាជ  
ព ោះបរបូិណ៌ ពសឋចោងពៅរបថ្ពព ើយ រទងរ់ជាបចាស់នូវពលាករបាកដព ើយ 
ជាសារថីទូ ម ននូវបុរសដគួ៏រទូ ម នមនិមានអនកឯណាពលើសបានព ើយ ជារគថូ្ន 
ពទវតានិងមនុសសទ្វងំឡាយ      រទងបំ់ពពញពុទធកិចចពពញបរបូិណ៌ព ើយ     ។ 
 រពោះធមខ៌ដលរពោះដម៏ានរពោះភាគព ោះ រទងស់ខមតងទុករបថ្ពព ើយ ជា 
ធមខ៌ដលអនកបដិបតតិោចពឃើញឯង ជាធមព៌ោយផលមនិមានកំណតក់្កលពវលា 
ជាធមម៌ានោក្ករបីដូចជានឹងពៅអនកដថ្ទមកពមើលផងបាន ជាធមគ៌ួរបពងាា នមក 
ទុកោកក់នុងចិតតបាន     ជាធមខ៌ដលវញិ្ដូ ជនគបបដឹីងចំព ោះែលួនបាន    ។ 
 រពោះសងឃសាវក័ថ្នរពោះដ៏មានរពោះភាគព ោះ ពលាកបដិបតតិលាព ើយ 
បដិបតតិរតងព់ ើយ បដិបតតិពដើមបពីចញចាកវដឋទុកេព ើយ បដិបតតិសមគួរនឹងរពោះ 
និ វ នព ើយ   រពោះសងឃសាវក័ព ោះមាន  ៤  គូ  ពបើរាបព់រៀងបុរសបុគគលបាន  ៨ 
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៧៨ 

    សឋូប 
រឯីរពោះ        ពនោះអនករបាជញបានសាងព ើងឧទទិសចំព ោះរពោះដ៏មាន 
    បដិមា 
រពោះភាគព ោះ ពដើមបជីាទីរលឹកនូវរពោះដម៏ានរពោះភាគពោយពកើតពសចកតីរជោះថ្វល  និង 
ពសចកតីសពងវគកឥ៏ ូវពនោះពយើងែញុ ំទ្វងំឡាយ មកដល់ថ្ថងពពញបូណ៌មខីែវសិាែ 
ខដលសនមតថ្វជាថ្ថងរបសូត ថ្ថងរតាស់ដឹង និងថ្ថងបរនិិ វ នថ្នរពោះដម៏ានរពោះភាគ 
ព ោះ ពទើបរពមោន ក្កនយ់កនូវពរគឿងសក្កា រៈទ្វងំឡាយ មានរបទីបពទៀនធូបនិងផ្កា  
ពឈើជាពដើម ព ើយពធវើនូវក្កយថ្នែលួនពោយបីដូចជាពរគឿងរងសក្កា រៈ រលឹកនូវ 
រពោះគុណខដលរបាកដសល់ពៅទ្វងំឡាយ  របស់រពោះដម៏ានរពោះភាគព ោះ  នឹងពធវើ
     
                                សឋូប 
របទកសណិនូវរពោះ  ពនោះអស់វារៈ ៣ ជំុ ។ បពិរតរពោះអងគដ ៏
       បដិមា 
ចពរមើនពអើយពិតខមនជារពោះអងគបរនិិ វ នកនលងពៅយូរអខងវងព ើយ របាកដសល់ពៅខត 
រពោះគុណទ្វំងឡាយ ខដលនឹងគបបីដឹងពោយអតីតារមមណ៍ សូមរពោះអងគ 
រទងទ់ទលួយកនូវពរគឿងសក្កា រៈទ្វងំឡាយពនោះ ខដលពយើងែញុទំ្វងំឡាយក្កនយ់ក 
ព ើយ ពដើមបពីោយសពរមចរបពោជន ៍ និងពសចកតសុីែ ដល់ពយើងែញុ ំទ្វងំឡាយ 
អស់ក្កលខវងឆ្ង យពៅពហាង     ។ 

ចប់ 
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៧៩ 

ារយសរូេថាវ យសក្ខា រៈរនុ ងនថងម្មឃបជូា 
 អជាជ យ ំ ម្មឃបុណណមី សមបតត  ម្មឃៃរខ តេតៃ 
បុណណចតនាទ  យុតតត  យេថ េថាគតត អរហំ សម្មម សមពុ តទាធ  
ចាេុរងគិ តរ ោវរសៃនិបតេ ឱវាេបេិតម្មរខំ  ឧេទិសិ េទា ហិ 
អឌឍតេឡោៃិ ភិរខុ សតៃិ សតពវសំតយវ ខីណាសវាៃំ សតពវ 
តេ ឯហិភិរខុ ក្ខ សតពវបិ តេ អនាមៃតិតវ ភគវតត សៃដិរំ 
អាគត តវឡុវតៃ រលៃទរៃិវាតប ម្មឃបុណណមិយ ំ
វឌឍម្មៃរចាឆ យាយ េសមិញ្ចិ  សៃនិបតេ ភគវា វសុិេធុ តបសថំ 
អក្ខសិ ។ អយ ំ អម្មា រំ ភគវតត ឯតក្ខតយវ 
ោវរសៃនិបតត អតោសិ ចាេុរងគិ តក្ខ ។ មយនាទ ៃិ ឥមំ 
ម្មឃបុណណមីៃរខ េតសមយ ំ េក្ខា លសេិសំ សមបតត  ចិរបរៃិិពវុ េមប ិ
េ ំ ភគវៃតំ អៃុសសរម្មនា ឥមសមឹ េសស ភគវតត សរខី  
ភតូេ តចេិតយ ឥតមហិ េីបធបូបុបផ េិសក្ខា តរហិ េ ំ ភគវៃតំ 
តៃិ ច អឌឍតេឡោៃិ ភិរខុ សតៃិ អភិបជូយាម ោធុ 
តនា ភតៃត ភគវា សោវរសតងោ សុចិរបរៃិិពវុ តតបិ 
គុតណហិ ធរម្មតនា ឥតម សក្ខា តរ បដិគគណា េុ អម្មា រំ 
េីឃរេតំ    ហិតយ     សុខាយ     ។ 

ពសចកតីខរប 
 រឯីថ្ថងពនោះជាតិថីថ្ថងពពញបូណ៌មខីែមាឃ មកដល់រពមកនុងថ្ថងពនោះព ើយ 
រពោះចនទពពញវងរ់បកបព ើយពោយមាឃឫកស  កនុងតិថីថ្ថងដូពចនោះរពោះតថ្វគតអរ ំ 
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៨០ 

សមាម សមពុទធ បានរទងស់ខមតងព ើយនូវឱវាទបាតិពមាកេ កនុងទីរបជំុថ្នរពោះសងឃ 
សាវក័រពមពោយអងគ ៤ របក្ករកនុងក្កលរោព ោះភកិេុ ១.២៥០ អងគជារពោះែីណា- 
រសពទ្វងំអស់ ឧបសមបទ័ព ើយពោយឯ ិភកិេុឧបសមបទ្វ រពោះែីណារសពទ្វងំ- 
ឡាយព ោះមនិមានអនកឯណានិមនតមក   ពលាកមកក្កនសំ់ណាករ់ពោះដម៏ានរពោះភាគ 
ឯវតតពវ ុវនកលនទកនិវាបសាថ ន ពោយែលួនឯងទ្វំងអស់ កនុងពវលារពសៀលថ្ថង 
ពពញបូណ៌មខីែមាឃ សពមឋចរពោះដម៏ានរពោះភាគ បានរទងព់ធវើព ើយនូវវសុិទធឧ- 
ពបាសថ គឺរទងស់ខមតងឱវាទបាតិពមាកេ កនុងទីរបជំុរពោះសងឃសាវក័ព ោះ ។ ក្ករ 
របជំុរពោះសងឃសាវក័ថ្នរពោះដម៏ានរពោះភាគរបស់ពយើងែញុទំ្វងំឡាយ របកបពោយ 
អងគ ៤ ពនោះ បានមានព ើយខតមតងប៉ាុពណាណ ោះកឥ៏ ូវពនោះ បណាត ពកួពយើងរាល់ោន  
មកដល់នកេតតសមយ័ថ្ថងពពញបូណ៌មខីែមាឃពនោះ របាកដបីដូចជាថ្ថងចតុរងគសនន-ិ 
បាតព ើយ មករលឹកដល់រពោះដម៏ានរពោះភាគ ពិតខមនជារពោះអងគបរនិិ វ នពៅយូរ 
អខងវងព ើយ សូមពោរពបូជាដល់រពោះដម៏ានរពោះភាគព ោះ និងរពោះភកិេុសងឃអងគ 
រពោះែីណារសព ១.២៥០ អងគព ោះ ពោយពរគឿងសក្កា រៈទ្វងំឡាយមានរបទីប 
ពទៀនធូប និង ផ្កា ពឈើជាពដើមពនោះឰដព៏ចតិយ គឺរពោះសឋូបនិងរពោះពុទធរូបពនោះ ខដល 
ជាពរគឿងតណំាងថ្នរពោះដម៏ានរពោះភាគព ោះ បពិរតរពោះអងគដច៏ពរមើន សូមរពោះអងគ 
រពមទ្វងំរពោះសងឃសាវក័សូមបបីរនិិ វ នពៅយូរអខងវងព ើយកត ី រទងស់ល់ពៅខត 
រពោះគុណទ្វងំឡាយ សូមរទងអ់នុពរោោះទទួលយកនូវពរគឿងសក្កា រៈរបស់ពយើងែញុ  ំ
ទ្វងំឡាយពនោះ ពដើមបជីារបពោជន ៍ និងពសចកតីសុែដល់ពយើងែញុទំ្វងំឡាយ អស់ 
ក្កលខវងឆ្ង យពៅពហាង     ។ 

ចប់ 
េតត      សក្ខា រ ំ     អភិវាេៃ ំ     ររមិ្មា      (សាធុ) 
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៨១ 

តេវតេិបេតិទាៃគាថា 
 (យ(ំ១) រិញ្ចច រមមណំ រតវ  េជាជ  ទាៃមមចឆរ)ី បគុគលមនិមាន 

ពសចកតីកំណាញ់ គរួពធវើនូវព តុណាមយួពោយជាោរមមណ៍ព ើយ គបបពីោយនូវ 

ទ្វន (បុតពវ តបតេវ អារមភ អថ វា វេថុ តេវត) គឺរបារពធ 

នូវបពុវបរុសទ្វងំឡាយខដលលោះពលាកពនោះពៅព ើយ ឬវតថុពទវតាទ្វងំឡាយ 

(ចតត តរា វ មោរាជា តោរបោ យសសសតិនា) នូវពសឋចធំទ្វងំបនួ 

ខដលរកាពលាក អនកមានយស (រុតវរញ្ច  ធេរដឋញ្ច  វរិបូរខំ  
វរុិឡារំ) គឺរពោះបាទ រុតវរៈ ១ ធេរដឋ ១ វរិបូរខ  ១ វរុិឡារៈ ១ 
(តេតចវ បជិូត តោៃត ិ ទាយក្ខ ច អៃបិផោ) 
ជនទ្វងំឡាយពនោះ ព ម្ ោះថ្វជាបគុគល គឺទ្វយកព ោះបានបជូាព ើយ ឯទ្វយក 
មនិខមនជាមនិមានផលព ើយ     ។ 

 (ហិរឱិេតបបសមបនាន  សុរាធមមសម្មហិត សតនាដ  សបបុ- 
រោិ តោតរ តេវធម្មម េ ិ វុចចតរ) សបបុរសទ្វងំឡាយអនកមានចិតតសងប ់

រមាង ប ់ បរបិណ៌ូពោយ ហិរ ិ និង ឱេតបបៈ ជាអនកមានចិតតតមាល់ពៅកនុងធមស៌ 

ពលាកព លថ្វ    តេវធម៌    កនុងពលាក    ។ 

............................................................................................................................ 
 ១- ពនោះតាមឧពបាសថកថ្វ ។ ពបើតាមែុទទកនិក្កយ ពបតវតថុថ្វ 

  យរិំញ្ចច រមមណំ រតវ  ។ល។ ឋាៃតោ ឧបរបបេ ិ ។ 
  ពមើលអនុពមាទ វធីិ 

- ចមលងចាកឧបាសកវណណ   
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៨២ 

សរតសីររពះរេៃនរេសតងខប(១) 

ោធុ     ពុេធសស     សុតាធិត ពសចកតីរតាស់ដឹងថ្នរពោះពុទធរបថ្ពព ើយ 

ពោយសពរមចរបពោជន ៍ ដល់សតវទ្វងំឡាយ 

ោធុ      ធមមសស       សុធមមត ពសចកតីរទរទងថ់្នរពោះធមរ៌បថ្ពព ើយ 

ពោយសពរមចរបពោជន ៍ ដល់សតវទ្វងំឡាយ 

ោធុ       សងឃសស      សុបដិបេតិ ពសចកតីបដិបតតិថ្នរពោះសងឃរបថ្ពព ើយ 

ពោយសពរមចរបពោជន ៍ ដល់សតវទ្វងំឡាយ 

អតោ       ពុតទាធ  រពោះពុទធរពោះអងគមានរពោះគុណជាអសាច រយ 

 គួររជោះថ្វល ខមនព ើយ 

អតោ       ធតម្មម  រពោះធមម៌ានគុណជាអសាច រយ 

 គួររជោះថ្វល ខមនព ើយ 

អតោ      សតងោ រពោះសងឃមានគុណជាអសាច រយ 

 គួររជោះថ្វល ខមនព ើយ    ។ 

      (១).     ស្សង់យកាលី   រពមទំាងថសចកតីប្របពីចាប់    ពុេធម្មមរវធិី    ។ 
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៨៣ 

រពះរាជរបវេតិនៃសតមដចរពះសុគនាធ សងឃរាជាធិបេ ី

បញ្ចញ សីតោ    ប៉ៃ 
 លំោបព់នោះ នឹងពណ៌ គុណសមបតតិ ថ្នរពោះសុគ ធ សងឃរាជា- 

ធិបតី រពោះ ម បញ្ចញ សីតោ ប៉ៃ ខដលរទងប់ានទទួលចាបព់រឿងពនោះ មកខរប 

ពរៀបពរៀងជាពែមរភាសា ព ើយផាយវនិយ័វងសធមមយុតត ពោយពថាើងរុងពរឿងកនុង 

កមពុជារដឌតពៅ    ។ 

 សពមឋចរពោះសុគ ធ សងឃរាជាធិបតីអងគ ពនោះ  រទង់សមភពពៅថ្ថង  

រព សបតិ៍ ១ ពរាច ខែ កតតិក ឆ្ន  ំ ច អដឌស័ក ច.ស. ១១៨៨ ព.ស. ២៣៦៩ 

ពវលាពទៀបរពឹក ជាមហាឫកសមងគលពិពសស រសុកកំពណើ តពៅឃុំ ខរពករពោះពសតច 

ពែតតបាតដំ់បង ឯរសុកកំពនើតមាតាបិតាពលាក ពៅភូមពិសាទ ង រសុកពសាទ ង ពែតត 

កំពងធ់ំ    ឃាល តពៅពៅបាតដំ់បងពោយចលាចលពតពជាខទន   ។ 

 លុោះរពោះជនម ១២ ឆ្ន  ំ បានរទងប់ពវជាជ ជាសាមពណរ ពៅវតតព ធិ 

ឃុំសខងា ពែតតបាតដំ់បង បានមយួវសា កម៏ានសតិនឹកខ្វម សពសចកតីពលល លងង ់

ព ើយកចូ៏លពៅរកុងពទព សំណាកព់ៅវតតសៈពកត សងាវ តពរៀនរពោះថ្រតបិដក 

តាងំពីរពោះជនម ១៣ លុោះដល់រពោះជនម ២១ ព ើយបានបសួតាមលទធិមហានិក្កយ 

បានបនួវសា បានរទងរ់ពោះបរយិតតិ និងរពោះកមមោឌ ន កប៏ានពចោះចបច់ំពណោះោចារយ 

បានពរៀនខ្វងផលូវសមូតសូរតបទករ៏បាកដតាមខបបមហានិក្កយរគបោ់៉ា ង លុោះពឃើញ 

ោចារវបិតតិ ថ្នសងឃកនុងវតតសៈពកតព ោះ មនិជាទី មំកនូវពសចកតីរជោះថ្វល  កស៏លុត 

រពោះទយ័ភយ័ខ្វល ចចតុរាបាយ     ពទើបរបឹកានិងរកុមមុនឺកូវឌិន    ជាឧបោឌ ក    ពគក ៏
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យល់រពម ព ើយបាន ពំៅថ្វវ យសពមឋចរពោះចមក្កល វ សពមឋចរពោះចមក្កល វពោយ 
ពៅសិកាសិក្កេ វនិយ័កនុងសំណាកព់ៅឃុន រពោះញាណរកេិត ពៅវតតបរមនិវាស ក ៏
បានពឃើញចាស់ថ្វ វនិយ័វងសធមមយុតតិកៈពនោះបរសុិទធរតឹមរតូវតាមផលូវធមមវនិយ័ពិត 
ខមន     ។ 
 លុោះថ្ថង ១ ពរាច ខែ ោសាធ ឆ្ន រំក្ក ឯកស័ក ព.ស. ២៣៩២ ក ៏
បានចូលបពវជាជ  ឧបសមបទ័កនុងសំណាក ់ ថ្នសពមឋចរពោះចមក្កល វ សពមឋចរពោះ 
ចមក្កល វជារពោះឧបជាយ ៍ ពៅឃុនរពោះញាណរកេិតសុត និងរពោះអមរាភរិកេិត 
ពកើត ជាឧបសមបទ្វចារយ បានញតតិចតុតថកមមរតឹមរតូវតាមអកេរុចាច រណវធីិជាធមម- 
យុតតិកៈ បាន មកនុងសាស ថ្វ បញ្ជដ សីពលា ព ើយពចញពៅគងវ់តតបរមនិ- 
វាសវញិ បានសំុនិសសយ័កនុងសំណាកព់ៅឃុនរពោះញាណរកេិត ជាោចារយ 
សិកាសិក្កេ វនិយ័ពសចកតីរបតិបតតិ ពចោះចាតំាមខបបបទសាទ តរ់បាកដព ើយ រទងរ់ពោះ 
មហាវរីយិៈ ពិនិតយពផទៀងផ្កទ តផ់លូវរបតិបតតិមនិពោយពលាៀង អំពីរពោះវនិយ័ទ្វងំ ៥ 
គមពរី និងរពោះសូរត ៥ គមពរី រពោះអភធិមម ៧ គមពរី ញំាញីលទធិែុសពចញអស់ ជាទី 
ញំុាងរព មចរយិធម ៌ ពោយលាបរសុិទធព ើង លុោះពចញរពោះវសា បានចូលពៅខរប 
របពោគ កនុងវតតរពោះខកវ លួង កនុងរកុងពទពបាន ៤ របពោគ បានព ើងសមណ- 
ស័កតិជាមហា     រទងព់រគឿង    មានពបៀវតសរ ៍   ៤៨   បាទ    កនុងមយួឆ្ន  ំ  ។ 
 លុោះ ព.ស. ២៣៩៧ ឆ្ន  ំ ខ្វល ឆស័ក មានរពោះសុភអកសររពោះបាទ 
សពមឋចរពោះ ររិកសរាមាឥសសរាធិបតី រពោះពៅរបពទសកមពុជា ពោយពៅសំុវនិយ័ 
វងសធមមយុតតិកៈ មករបពៅបរស័ិទកនុងកមពុជរដឌ ពទើបសពមឋចរពោះចមក្កល វ ថ្វវ យ 
គមពរី ៨០ គមពរី ព ើយោរាធ ពោយពៅឃុន រពោះអមរាភរិកេិត ជូនរពោះ 
មហាបា៉ា ន និងរពោះសងឃ ៦ អងគ មកតាងំវនិយ័វងសធមមយុតតិកៈ កនុងរកុងឧតតុងគ 
មានជយ័        ព ោះសពមឋចរពោះសុគ ធ សងឃរាជាធិបតី       បានចមលងយករតនកថ្វ 
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និងបុពវសិក្កេ សពងេប បុពវសិក្កេ វណណ   អកសរនីតិ ជារបស់ថ្នពៅឃុនអម- 
រាភរិកេិត ជាអកសររកពសៀន ពរៀនទ្វងំអកសរបុរាណ បានពចោះសាទ តទ់្វងំគតិ 
ពលាក គតិធម ៌ ពរសចព ើយ ពសឋចពចញពីរកុងបាងកក មកតាមផលូវកំពត រពម 
ពោយរពោះសងឃបរស័ិទ ៦ អងគ មានរពោះព ធិវងស ចនទន ៍ ជាពដើម ឧបាសកបនួ 
 ក ់ មានរពោះទិពវអកសរ មៈផ្កល ប ់ ជាពដើម ព ោះរពោះបាទសពមឋច រពោះ រ-ិ 
រកសរាមាឥសសរាធិបតី រទងរ់ពោះអំណរណាស់ រតាស់ពោយពៅគងព់ៅវតត 
សាលាគូ ព ើយថ្វវ យចតុបបចចយ័ ឧបតថមភជានិចច រោព ោះសពមឋចរពោះ 
សុគ ធ សងឃរាជាធិបតី រពោះអងគរទងរ់ពោះមហាវរីយិៈ របក្កសរព មចរយិៈ 
វនិយ័វងសធមមយុតតិកៈ ពោយបពវជាជ ឧបបសមបទ័ ដល់កុលបុរតខដលមានសទ្វធ  
អនុពរោោះ រគឹហាវាសពោយធមមសសវព ក្កស ព ើយញំុាងកុលបុរតពោយ 
រទរទងរ់ពោះបរយិតតិជាពរចើន ោស់ពតឿនពោយរបរពឹតតឧរកិដឌកនុងធមមវនិយ័ជានិចច 
ពទើបវនិយ័វងសធមមយុតតិកៈ ផាយពពញកនុងកមពុជរដឌ ពោយគុណសមបតតិ ថ្នសពមឋច 
ដរាបពរៀងមក    ។ 
 ឯពៅឃុន រពោះអមរាភរិកេិត បានពរៀបចំពឃើញថ្វមាមំនួព ើយ លុោះដល់ 
រពោះសិរសិមមតិវងស ពជត ក្កលពៅជាបរស័ិទ ពលើកធុតងគមកដល់ពរក្កយ រគប ់
ជាអដឌភកិេុព ើយ    កថ៏្វវ យរពោះពររត បព់ៅរកុងបាងកកវញិ    ។ 
 ក្កលរពោះសុគ ធ សងឃរាជាធិបតី រទងគ់ងជ់ាគណាចារយថ្នធមមយុតតិក- 
វងស របពៅសាស ពោយឧរកិដឌព ោះ កនុងវសាជាបឋមបានព ើងសមណសកតិ 
ជារពោះអរយិវងស គរមបពី់រជារពោះវមិលធមម គរមបបី់ជារពោះមហាវមិលធមម គរមបប់នួបាន 
អភពិសកជាពសឋចសងឃ រទងរ់ពោះ ម សពមឋចរពោះសុគ ធ សងឃរាជាធិបតី រពោះអងគ 
ជារពោះឧបជាយ ៍    ដំបូងថ្នវនិយ័វងសធមមយុតតិកថ្នរបពទសកមពុជា    ពោយអំណាច 
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ខដលរទងចំ់ពណោះ ល្ សថ្វទ្វងំគតិពលាក គតិធម ៌ ពចោះអកសរភាសា សំក្តសាឹត 
មគធៈ ពសៀម លាវ ភូមា មន លងាា  ពែមរៈបុរាណ ព ើយបានពរៀបពរៀងខរប 
ពរឿង អភធិានបបទីបិក្ក អកេរាភធិានស័ពទ រពោះរាជស័ពទ បុពវសិក្កេ  បុពវ- 
សិក្កេ វណណ   ោោរយិវនិយ័ ជារបពោជនដ៍ល់កុលបុរតទ្វងំឡាយ បានសិកា 
ជាផលូវបដិបតតិមក    ។ 
 លុោះព.ស. ២៤០៨ ឆ្ន  ំ ឆលូវ សបឋស័ក រពោះបាទសពមឋចរពោះ- 
នពរាតតមបរមពទវាវតារ រពោះពៅកមពុជាពសឋចមកតាងំរកុងពៅភនពំពញ ក ៏
រទងព់សឋច មកសាងវតតបទុមវតីរាជវរាម មានមហាសីមាទំ ំទទឹង ៤ សិន 
(គឺ ១៦០ ខម៉ារត) បពណាឋ យ ៥ សិន (គឺ ២០០ខម៉ាត) រពោះព ធិវងស គង ់
វតតសាវ យពខព ។ ឯបំណាចក់នុងកិចចរាជក្ករព ោះ រទងប់ានពៅរកុងពទព ជាមយួ 
នឹងឧកញា៉ា  របពសើរសូរយវងស ក្កលអពញ្ជ ើញពសឋច រពោះអងគ ថ្យ៉ា រពោះអងគ 
ណយ បានរទងព់នយល់អកសរភាសាពែមរៈបុរាណ ពោយពលាកពអម៉ាូនីពញ៉ារ ពលាក 
ពអម៉ាូនីពញ៉ារ បានកតរ់តាចុោះពសៀវពៅ ពៅពបាោះពុមពឯរកុងបារសី ពៅដល់សពវថ្ថង 
ពនោះផង ព ើយរទងប់ានសូមរពោះរាជានុញ្ជដ តពោយរពោះសិរកិពជនធមម ចាប និង 
រពោះសងឃ ៤ អងគ  សំក្កា រៈពៅពផទៀងសាស ឯលងាា ទវីប ក្កលព ោះរពោះសុភូតិ 
មហាពថររាមញ្ដ វងស បានពោយរពោះរតនសារពតថរសងឃលងាា  អពញ្ជ ើញសក្កា រៈតប 
វញិ គឺរពោះបរមសាររីកិធាតុ ១ រពោះអងគ រពោះអរ នតធាតុមយួរពោះអងគ កូនរពោះ 
ព ធិរពឹកស ១ ពដើមរទងប់ានពោយោទុំកពៅមុែវតតបទុមវតី ពៅថ្ថង អងាគ រ ៍
១០ ពរាច ខែ មាឃ ឆ្ន  ំ កុរ នពស័ក. ព.ស. ២៤៣០ គ.ស. ១៨៨៧ ជា 
ចារកិរពោះពុទធសាស តមក ឯរពោះបរមសាររីកិធាតុព ោះរទងកំ់ពុងរបារពធពោយ 
សាងរពោះពចតិយធំ ១ រសាបខ់តរទងរ់ពោះឈួនចុកពសៀតរពោះឧទរពសាយរពោះទីវងគត 
ពៅពៅថ្ថងពៅរ ៍ ៤ ពរាច ខែមាឃ ឆ្ន មំាញ់បញ្ច ស័ក ព.ស. ២៤៣៦ 
គ.ស.  ១៨៩៣   កនុងរវាងរពោះជនម   ៦៨  ឆ្ន  ំ រទងរ់ពោះផនួសបាន ៤៨  រពោះវសា  ។ 
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៨៧ 

 ឯរពោះពចតិយធំព ោះ បានសពមឋចរពោះមងគលពទ ចារយ ពអៀម ជាសិសស 

ផ្កទ ល់ ខដលបានព ើងឋាននតរស័កតិ ជាសពមឋចរពោះសងឃ យកទី ២ រគបរ់គងវតត 

បទុមវតី បានពឃាស ពធវើក្ករព ោះព ើយពរសច បានសពមាព ធតមាល់រពោះបរមសារ-ី 

រកិធាតុ រពោះអរ នត និងរពោះធាតុសពមឋចរពោះសុគ ធ សងឃរាជាធិបតី ពៅថ្ថងពុធ 

១ពរាជ ខែវសិាែ ឆ្ន រំក្ក ឯកស័ក ព.ស. ២៤៥២ រតូវនឹងថ្ថង ៨ ខែ ឧសភា 

ឆ្ន  ំ   ១៩០៩   ជាចារកិរពោះពុទធសាស តមកពទៀត   ។ 

 ព តុពនោះ ពទើបពលាកសខមឋងទុកថ្វ ជីវតិថ្នសតវទ្វងំឡាយ ខតង 

ខតរលតរ់លាយជាធមមតា ពបើមនិបានពធវើក្ករអវីមយួជារបពោជនទុ៍កពោយដល់អនក 

ដថ្ទព ើយ ជីវតិព ោះករ៏កែលឹមសារោម ន លុោះខតបានពធវើកិចចក្ករជា 

របពោជនរ៍បាកដ ដូពចនោះព ើយពទើបព ម្ ោះថ្វ បានពធវើជីវតិពោយមានសារៈ ដូពចនោះ 

សពមឋចរពោះសុគ ធ សងឃរាជាធិបតី បញ្ចញ សីតោ ប៉ៃ រពោះអងគរទងម់ានរពោះ 

ជ ម យុខតរតឹម ៦៨ ឆ្ន បំ៉ាុពណាណ ោះ កព៏ ម្ ោះថ្វរស់ពៅពដើមបរីបពោជនដ៍ល់មហាជន 

ជាពរចើន ទ្វងំបពវជិត ទ្វងំរគ សថ គួរជាទិោឌ នុគតិ ថ្នរព មចារតីពៅមុែនិង 

មានគុណូបក្ករៈ  ដល់សិសានុសិសស  សាធុសបបុរសទ្វងំពួងជាអពនកបបក្ករ    ។ 

ចប់ 
............................................................................................................... 

 ពរឿងវនិយ័វងសរបវតតិពនោះ ពរៀបពរៀងតាមរពោះរាជពងាវតារពសៀម រពោះរាជ- 

របវតតិមហាសាសនវងស    និងដំណឹង     ។ 

 រពោះទិពវអកសរ  មៈផ្កល ប ់ ជាសិសសពដើមពរៀបពរៀងទុកជាទីសណាឋ បត់ពៅ   ។ 
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៨៨ 

រពះឱវាេ 

  ថ្នសពមឋចរពោះសុគ ធ សងឃរាជាធិបតី    បញ្ចញ សីតោ    ប៉ៃ 

 ១-  តោរសងឃ  ពលាកសងឃរតូវរកាពូជពងសែលួនជាអនកបសួ ។ 

 ២- តោរសងឃ ពលាកសងឃកំុពធវើែលួនពោយដូចរុយ ខដលចូល 

  ចិតតលាមក    ។ 

 ៣-  តោរសងឃ ពលាកសងឃ   កំុពធវើែលួនពោយដូចជាសាព ន   ។ 

ពសចកតីអធិបាយ 

១- ពលាកសងឃ រតូវបដិបតតិពោយលាតាមធមវ៌និយ័ ពទើបពៅជាអនកបសួ 

រកាពូជពងសរបស់ែលួនជាបាន ពបើមនិបដិបតតិ តាមធមវ៌និយ័ មនិ 

ព ម្ ោះថ្វអនកបសួពទ    ជាអនកបំផ្កល ញពូជអនកបសួពចាល     ។ 

២-  ពលាកសងឃ កំុជាប់ជំ ក់នឹងលាភសក្កា រៈ ពបើជាបជំ់ កព់ ើយ នឹង

សាល បែ់លួនដូចជារុយ ខដលចូលចិតតលាមក ខតក្កលណាពគបព ទ  

បងខ់ថមមកពទៀត     នឹងសងាតស់ាល បម់និខ្វន     ។ 

៣- សាព ន សរមាបច់មលងពីមាេ ងពៅមាេ ង ប៉ាុខនឋសាព នពៅនឹងកខនលងដខដល 

មនិពៅមុែពទ ពលាកសងឃមនិខមនខតជាកខនលងសរមាបព់ោយ 

ឧបាសក   ឧបាសិក្ក   ឆលងពៅក្កនស់ាថ នសួគ ៌  និងនិ វ នពទ   កំុនឹង

ពៅកខនលងដខដល   រតូវរបឹងរកសាថ នសួគ ៌  និងនិ វ នែលួនឯងផង   ។ 
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៨៩ 

ពុេធភាសេិ 
 ពបើបងាងថ់្វចាខំសាកសិន នឹងវ ិស ិនែូចទពទ 
 ពបើចាថំ្ថងមុែសឹមរោិះពរ ពជាគលាភបានពគអសារបង ់   ។ 
............................................................................................................................ 

ឧបតេសម្មោ 
 ៃ    នេវមបសំិចិៃតយ េយតជេុតេាគម្មេមៃៈ 
 អៃុតេាតគៃ    នេោៃ ិ េិតលតភា      នាៃដុមហ៌េ ិ      ។ 
 ទុកជាគិតពឃើញវាស ពសាម ោះ មនិរតូវបងព់បាោះពសចកតីរបឹង 
 រតូវែំែនោះខែនងពពញទំ ឹង  ពរ ោះរបឹងនិងបុណយជាគូោន      ។ 
 រោបល់ងពបើពគមនិគិតក្កញ់ យកពៅចរមាញ់    ឬសលវា 
 ពៅជារោបសុ់ទធតាមធមមតា ពធវើដូចពមឋចរា៉ា នឹងបានពរបង       ។ 
............................................................................................................................ 

ពុេធភាសេិ 
ៃេថ ិ          បញ្ចញ សម្ម          អាភា 
ោម នពនលឺអវីពសមើនឹងពនលឺបញ្ជដ ពទ   ។ 

....................................................................................................... 
ពុេធភាសេិ 

ៃេថ ិ        តោតរ          អៃៃិទិតត 
មនិមានអនកខដលពគមនិនិ ទ ពទកនុងពលាកពនោះ     ។ 
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៩០ 

ពុេធភាសេិ 

 វាយតមតថវ          បុរតិោ            យាវ    អេថសស         ៃិបបទា 

 ជនជាតិជារបុសរតូវខតរបឹង   ពាោមពោយតឹងកំុបនធូរ 

 របោះរបាណពដកពៅកុំពដកយូរ ពរក្កកព ើងគិតគូររករបពោជន ៍   ។ 

............................................................................................................................ 

សុភាសិេ 

 ជាតិែលឹមចនទនព៍ទ្វោះបីសវិតពរកៀមរកញ៉ាង ់ មនិលោះបងក់លិនខកលបសុគ ធ  

 ដំរសីារពទ្វោះបីចូលសឹកយុទធ  មនិលោះបងលី់លាលគងរក្កយ   ។ 

ជាតិអំពៅពទ្វោះបីពៅកនុងយនឋឃាន ប មនិលោះបងស់ភាពរសខផាមសាយ 

 ជាតិបណឍិ តពទ្វោះមានទុកេពៅកនុងក្កយ មនិជិនណាយលោះបងរ់ពោះធមថ៌្ថល  ។ 

............................................................................................................................ 

ពុេធភាសេិ 

 អនករបាជញបិុនមនិរតូវ្នបានមយួព ើយ 

 ពធវើពតាោះពតើយពសបើយឈបព់រកៀមនឹងថាល់ 

 រតូវខត្នពរៀនពៅមុែលុកពោយដល់ 

 ពចោះោម នសល់កលកិចចលបចិតិចតួចព ើយ     ។ 
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៩១ 

សុភាសិេ 

ោថ្វកនុងនិទ្វនគណឍិ ពភទកពចារ 

‹‹  ធមមបទកថ្វភាគ  ទី  ៣  ទពំរ័  ២០៨  ›› 

 តយា   ាតោ   មញ្ញេិ   ាលយ ំ  បណឌិ តត     វាបិ     តេៃ   តោ 

 ាតោ      ច    បណឌិ េម្មៃី ស  តវ    ាតោេិ   វុចចេីេិ   ។    

 ខរបថ្វៈ អនកណាជាមនុសស ល ព ើយដឹងនូវភាពថ្នែលួនជា ល 

អនកព ោះនឹងពៅថ្វបណឍិ តបានែលោះ ពោយព តុខដលដឹងែលួនថ្វជា លព ោះ 

មា៉ាងពទៀត អនកណាជាមនុសស ល មានពសចកតីរបក្កនែ់លួនថ្វជាបណឍិ ត អនក 

ព ោះព ម្ ោះថ្វជាមនុសស លពោយពិត     ។ 

............................................................................................................................ 

សុភាសិេ 

 កំុពមើលងាយថ្វបញ្ជដ តិច ពរៀនពៅខរកងពភលចមនិចពរមើន 

សុតមយ័បញ្ជដ រកពវ ើន 

 យូរពៅគងព់រចើនពពញ ឫទយ័ ដូចកាមតមាល់ពលើដំបូក 

ពភលៀងអុរពជាក  ៗ   អចិថ្ក្តនតយ ៍

 តំណកត់ក ់ ៗ    ខតរាល់ថ្ថង  ោរស័យយូរពៅគងព់ពញបាន     ។ 
............................................................................................................................ 
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៩២ 

សុភាសិេ 
ជាតិបណឍិ តពិតពពញរបាជញរបតយកស ោម នពគសាកស់ាកសួរក្ករ   

ដូចសគរធំឥតពគដំពោោះវាយវា ពបើពគសួរក្កលណាដូចពភលៀងធាល ក ់ ។ 

ជាតិ លពិតឥតពគសួរឬសួរសង កល៏ានក់ងរពំងព លឥតោក ់

និោយពរចើនពកើន ួសរជួសដំណាក ់ ចុោះកនុងកបួន ីនលកេណ៍ធាល កស់ពវក្កល  ។ 

............................................................................................................................ 

សុភាសិេ 
ពលល ពរបៀនពរៀនរតាបស់ាឋ បតិ់ចតួច សមាគ ល់ថ្វែលួនរសួចមនិពចោះទ្វល់ 

មនិដឹងពុទធពពចនព៍ៅពសសសល់ ដូចកល់កខងាបខបបកព ល    ។ 

ពៅកនុងអណឋូ ងរពដឋ ទ្វល់ មនិខដលពៅសាគ ល់សមុរទពរៅ 

សមាគ ល់អណឋូ ងខដលែលួនពៅ ថ្វពរៅថ្វធំពលើស      ។ 

............................................................................................................................ 

សុភាសិេ 
ខតណា       ម្ម     តវា     ឧបចចគា 

កំុពោយក្កលពវលាពដើរពៅពចាលអនកបាតឥ់តអំពពើ   ។ 

វាសិេ ំ     េេវៃ ំ     សវ      សុបុតរេណ     រុលំ       យថា 

កូនលាអបវ់ងសរតកូលពោយរកអូប ដូចផ្កា មានកលិន អបថ់្រពទ្វងំពួង 

ពោយរកអូបឈងុយ    ។ 
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៩៣ 

សុភាសិេ 

 សម្មម បណិហិេំ ចិេតំ តសយយតោ ៃ ំ េតត រតរ ។ 

 ចិតតតមាល់រតូវ       របពសើរជាងអវីទ្វងំអស់      ។ 

 មិចាឆ បណិហិេំ     ចិេតំ     បបិតយា      ៃំ     េតត     រតរ     ។ 

 ចិតតតមាល់ែុស      ោរកកថ់្រកខលងោរកក ់   ។ 

........................................................................................................................... 

តោរៃីេិបររណ៍ 

 អលសសស    រុតត     សិបប ំ អសិបបសស     រុតត     ធៃ ំ

 អធៃសស      រុតត     មិេតំ អមិេតសស     រុតត     សុខំ 

 អសុខសស      រុតត      បុញ្ញំ  អបុញ្ញសស   រុតត    សិវ ំ  ។ 

សិលបសាក្តសឋមានពីណាដល់អនកែជិល រទពយធនមានពីណាអនកឥតសិលប ៍

មរិតឯណាមានអនកមនទិលឥតធនធាន សុែឯណាមានដល់អនករបាសមរិត 

បុញ្ដឫទធិឯណាមានដល់អនកឥតកានឋ  សិវពមាកេពោគខករពោះនិ វ ន 

មានពីណាដល់អនកោម នបុណយកសាង   ។ 
............................................................................................................................ 
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៩៤ 

តោរៃីេិបររណ៍ 

 សិបបសមំ       ធៃ ំ   ៃេថិ  សិបប ំ   តចារា    ៃ    គណា ៃតិ 

 ឥធ    តោតរ    សិបប ំ  មិេតំ បរតោតរ     សុខាវហំ   ។ 
 មានរទពយមនិពសមើមានវជិាជ  វជិាជ ពចារលួចយកមនិបាន 

 វជិាជ ទុកជាមតិតស ឋ ន កានឋកនុងឥធពលាកពោគបរពលាក  ។ 

............................................................................................................................ 

តោរៃីេិបររណ៍ 

 បណឌិ តត     សុេសមបតនាន  យេថ     អេថីេិ    តច     សុតត 

 មហុសាតហៃ     េ ំ    ឋាៃំ     គៃដតាវ វ      សុតេសិនា    ។ 
 ពបើឮថ្វមានអនករបាជញចាស់  កបសូរតសិលបសាក្តសឋកនុងទីណា  

 អនកខសវងពរៀនសូរតែំឧសា ៍ ោរតាចូលពៅទីព ោះពហាង     ។ 

............................................................................................................................ 

តោរៃីេិបររណ៍ 

 ខុតទាធ េិ      នាេិមតញ្ញយយ វជិជំ       វា      សិបបមថវា 

 ឯរំបិ     បរតិយាទាេំ        ជីវេិរបបក្ខរណំ       ។ 
 កំុពមើលងាយមនឋសិលបសាក្តសឋ  គិតថ្វតិចតួចខរកងមនិពរសច 

 វជិាជ មយួខមនពបើមនិពភលច គងនឹ់ងសពរមចរបពោជនប៍ាន  ។ 
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៩៥ 

ពុទាធ ភាសេិ 

 អតត    ហិ     អេតតនា    នាតថា តក្ខ  ហិ  នាតថា  បតរា  សិយា 

 អេតនា      ហិ       សុេតៃតៃ នាថ ំ  លភេិ    េុលលភំ    ។ 
 ែលួនទីពឹងែលួន         អនកដថ្ទនឹងបានជាទីពឹងដូចពមឋចពៅ ន៎ 

 ពរ ោះថ្វពគមានែលួនទូ ម នលា         បានទីពឹងរកខដលពគរកបាន        ។ 

............................................................................................................................ 

ពុេធភាសេិ 

 តយា    ច    វសសសេំ      ជីតវ េុសសតីោ      អសម្មហិតត 

 ឯក្ខហំ     ជីវេិំ      តសតយា សីលវៃដសស    ឈាយិតនា ។ 
 បុគគលរទុសឋសីល      មនិតាងំចិតតខ្វជ ប ់     គបបរីស់រាបអ់ស់រយឆ្ន ថំ្រក 

 ពំុរបពសើរពសមើក្កររស់មយួថ្ថង            ថ្នអនកសីលថ្ថលជាអនកមាន្ន     ។ 

............................................................................................................................ 

ពុេធភាសេិ 

 តយា      ច      វសសសេំ     ជីតវ រុសីតត       ហីៃវរីតិយា 

 ឯក្ខហំ       ជីវេិំ      តសតយា  វរីយិ ំ   អារភតត    េឡាំ   ។ 
 អនកែជិលមានពាោម ីនមនិោប ់      គបបរីស់រាបអ់ស់រយឆ្ន ថំ្រក 

 ពំុរបពសើរពសមើក្កររស់មយួថ្ថង      ថ្នអនកពតជថ្ដពផឋើមពាោមមា ំ  ។ 
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៩៦ 

សុភាសិេ 

 សូវសាឋ យបាន របពសើរជាងសាឋ យបង ់

 សូវសាល បអ់ងគ របពសើរជាងែូចព ម្ ោះ       ។ 

 សូវពមើលពសៀវពៅ របពសើរជាងពមើលរបា ំ

 សូវសាឋ បធ់មច៌ា ំ របពសើរជាងសាឋ បច់ពរមៀង     ។ 

 សូវនិោយពីធម ៌ របពសើរជាងនិោយពដៀង 

 សូវគិតធមម៌និពទៀង របពសើរជាងគិតពាបាទ      ។ 

............................................................................................................................ 

សុភាសិេ 

 ពបើពមើលពឃើញចំពណញ កំុពភលចពរឿងខ្វត 

 ពបើពមើលពឃើញសាា ត សូមកំុពភលចពរឿងសាប ់   ។ 

 ពបើពឃើញកំ ុស កំុពភលចគុណោប ់

 ធមមតាថ្ថង       និងយប ់ ជាគូនឹងោន     ។ 

............................................................................................................................ 
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៩៧ 

បុរាណសុភាសិេ 
 និ ទ សរពសើរជាធមមតា ចំព ោះកិចចក្ករអនកែិតែំ 

 កំ ុសខតងសថិតពៅនិតយ ពនោះជាធមពិ៌តថ្នអនកពធវើ   ។ 

............................................................................................................................ 

 ពបើទុកជាគិតពឃើញវាស ពសាម ោះ មនិរតូវបងព់បាោះពសចកតីរបឹង 

 រតូវែំែនោះខែនងពោយពពញទំ ឹង ពរ ោះរបឹងនិងបុណយជាគូោន   ។ 

............................................................................................................................ 

  រកកិចច       រកកល់!      រកដឹង     រកយល់      រកថ្លថ្ចនទ្វស់ 

  រកបានជាធំពលើសពគទ្វងំអស់ រកចិតតសបបុរស   នឹងមនុសសផងោន   ។ 

........................................................................................................................... 

  រតូវនឹករបមូលក្កររគបម់ុែ មកពិនិតយទុកមុន   នឹងពធវើ 

  ក្ករណាយល់ថ្វោបរ់បពសើរ រតូវពរបើពាោម      និងមានោះ។ 

............................................................................................................................ 

  រទពយពសមើពោយវជិាជ ព ោះពំុមាន សរតូវរបាណមនិពសមើពោយពាធិ 

  រសឡាញ់ពរៅមនិពសមើពោយក្កយកិ្តនទីយ ៍ កមាល ងំអវីមនិពសមើកមមបុរាណ   ។ 

........................................................................................................................... 

  ព ល្ ោះោន កនុងរគួសារ  ដូចរសាតក្កោបងាា ញញាតិ 

  ព ល្ ោះោន កនុងសងគមជាតិ  ដូចលាតកំណបប់ងាា ញពចារ  ។ 
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៩៨ 
           រពះរាជាណាចរររមពុជា 
រកសួងសពមឋចរពោះសងឃរាជ   ជាេ ិ  ោសនា    រពះមោរសរេ 

គណធមមយុតត   ថ្នកមពុជា 

សិេធីក្ខរយ 
គណៈធមមយុេតិរៃកិ្ខយ 

សតមដចរពះសុគនាធ ធិបេ ី   បរួ   រគ ី
សតមដចរពះសងឃរាជ     នៃរពះរាជាណាចរររមពុជា 

 ពោងតាមបនទូល កនុងឱក្កសមហាសននិបាតមក្តនតីសងឃពលើកទី ៣  ថ្ថង 
ទី ៦ ខែឧសភា ឆ្ន  ំ ១៩៩៤ ខថលងរបពគនរពោះសងឃរគបវ់តត ថ្នគណៈធមមយុតត 
ទូទ្វងំរបពទសកមពុជា ។ សូមពោយមានក្ករឯកភាព ចំព ោះគណៈសងឃទ្វងំ- 
ឡាយរគបព់ពល    និងរាល់ពិធីក្ករថ្នរពោះពុទធសាស    ដូចជា   ៖ 
 ១- ពពលសាវ ធាយធម ៌ ពោយសីលដល់រកុមពុទធបរស័ិទ រតូវពលើកថ្ដ 
របណមយ (រតឹមឱរា៉ា ) ពដើមបពីោយមានភាពសមរមយ និងបញ្ជជ កព់ោយពឃើញនូវ 
ក្ករពោរពរពោះធម ៌  ថ្នរពោះសមាម សមពុទធ     ។ 
 ២- ភកិេុសងឃរគបអ់ងគ រតូវពរបើចីវរពណ៌រសោ ំ (ោចមព៍សោះ) រពម 
ទ្វងំមានពោយ កស់ងាដីជាបជ់ាមយួផង រាល់ពិធីកមម និងកិចចក្កររពោះពុទធ- 
សាស       ។ 
 ៣-    សាមពណររតូវពរបើចីវរពណ៌ពលឿង    ‹‹ កំុពរបើពណ៌ចីវរដូចភកិេុ ›› 
 ៤-     ទ្វងំភកិេុសាមពណរ       រតូវមានសុទធិបរ័ត        ‹‹ បណ័ណ សមាគ ល់ែលួន ›› 
ពោយមានរបថ្វប់រតា          និង       រពោះ សឋពលខ្វអំពីសពមឋចរពោះសងឃរាជ 
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៩៩ 
គណៈធមមយុតត    ។ 
 ៥- រាល់កិចចក្កររពោះពុទធសាស ទ្វងំឡាយណា ខដលទ្វកទិ់ន នឹង 
គណៈសងឃកតី ចាបរ់ដឌកតី ពំុទ្វនម់ានរពោះរាជានុញ្ជដ តកតី សូមរពោះពៅអធិក្ករ 
ោចារយ    មកទំ កទ់ំនង    នឹងរកសួងសពមឋចផ្កទ ល់    ។ 
 ៦- កិចចថ្វវ យបងគំរតូវលុតជងគង ់ ពលើកថ្ដរបណមយរតឹមឱរា៉ា ពោយរតង ់
ែលួន រចួឱនសិរសាដល់របអបថ់្ដទ្វងំពីរ គួយថ្ដទល់កាលជងគង ់ ពទើបជាក្ករគួរ 
(រក្កប   ៣   ដង)     ។ 
 ៧- កិចចនមសាា រ រពមទ្វងំពិធីក្ករពផសង ៗ ពដើមបពីោយមានក្ករឯក 
ភាព និងងាយរសួលដល់ពុទធសាសនូបតថមភកនុងក្ករពរៀនសូរត សូមពមតាត យកតាម 
ពសៀវពៅថ្វវ យបងគំរពោះ សងឃបណាណ ល័យវតតបទុមវតីរាជវរារាមទ្វងំអស់ ព ើយ 
ជាក្ករចាបំាច ់   គួរសិកាពសចកតីខរបផង    ។  
 ៨- ភកិេុ សាមពណរ រគបវ់តត ខដលរតូវផ្កល ស់បឋូរទីលំពៅ សូមមានសុទធិ 
បរ័ត និងលិែិតបញ្ជជ កពី់ពៅោវាសពរៀង ៗ ែលួន ។ ពជៀសវាងភាពរព តរ ូត 
ពំុមានសណាឋ បធ់ាន ប ់ ខដលជាព តុបងាលកេណៈ ពោយែូចគណៈសងឃ និងរបាស 
ចាករពោះធមវ៌និយ័      រពោះសមាម សមពុទធ     ។ 
 ៩- ភកិេុ សាមពណរ ឧបាសក ឧបាសិក្ក ហាមឆ្ន ់
ពិសាបារ ី កនុងពពលរបារពធពិធីបុណយទ្វនពផសង ៗ ដូចជាពពលចពរមើនរពោះបរតិត 
សមាទ្វនសីល សាឋ បធ់មមពទស  ឬកនុងពិធីក្ករ និងពពលរតាចច់រតាមលខងវក 
ភូម ិ   ។  ល  ។ 
 រពោះរាជរកឹតយ ដូចបានរបពគន និងជរមាបខ្វងពលើ សូមរពោះពៅអធិក្ករ 
ោចារយ    ពមតាត ទទួលចាតក់្ករពោយបានលារបពសើរ   និងជាក្ករបញ្ជជ កព់ោយពឃើញ 
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១០០ 

នូវសមានចឆនទៈ គឺក្ករឯកភាព សាមគគីភាព គណៈសងឃរពោះពុទធសាស តពរៀង 
ពៅ    ។ 
 សូមរបពគននូវរពោះពុទធពរទ្វងំ ៥ របក្ករ ោយុ វណណ ៈ សុែៈ ពលៈ 
និងបដិភាណៈ    កំុបីឃាល ងឃាល តព ើយ    ។ 

                                                  ថ្ថងទី   ២៧    ខែ    ធនូ    ឆ្ន  ំ   ១៩៩១ 

                                                          ចាតក់្ករ 

                                                            ពុេ   សុភ័ក្ររតិ  

............................................................................................................................ 

គាថាអាឡវរយរខ  
 ១- រឹសុធវេិតំ បុរសិសស តសដឋំ អវីជារទពយរបពសើរថ្រកខលងជាង 

  រទពយទ្វងំពួងកនុងពលាកពនោះ 

  សេធីធវេិតំ         បុរសិសស         តសដឋំ          សទ្វធ ជារទពយរបពសើរថ្រក 

                    ខលង       ជាងរទពយទ្វងំពងួកនុងពលាកពនោះ      ។ 

 ២- រឹសុ សុចិតណាណ  សុខម្មវោេិ សនសអំវី មំកនូវពសចកតីសុែ 

  កនុងពលាកពនោះ 

  ធតម្មម  សុចិតណាណ  សុខម្មវោេិ សនសធំម ៌មំកនូវ 

  ពសចកតីសុែកនុងពលាកពនោះ           ។ 

 ៣- រឹសុហតវ ោធុេរ ំ រោៃំ អវីជារសពិសាថ្រកខលង ជាងរស 

  ទ្វងំពួងកនុងពលាកពនោះ 
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១០១ 
  សចចំហតវ  ោធុេរ ំ រោៃំ    សចចៈជារសពិសាថ្រកខលង ជាងរស 
  ទ្វងំពួងកនុងពលាកពនោះ          ។ 
 ៤-  រឹសុជីវ ី   ជីវេិម្មហុ   តសដឋំ  អវីជាជីវតិរបពសើរថ្រកខលងជាង 
  ជីវតិទ្វងំពួងកនុងពលាកពនោះ 
  បញ្ចញ ជីវ ី    ជីវេិម្មហុ     តសដឋ ំ បញ្ជដ ជាជីវតិរបពសើរថ្រកខលងជាង 
  ជីវតិទ្វងំពួងកនុងពលាកពនោះ         ។ 
 ៥-  រថំសុ    េរេិ   ឱឃ ំ នឹងឆលងអនលងឱ់ឃៈបានពោយ 
  ព តុអវី 
  សទាធ យ     េរេិ      ឱឃ ំ នឹងឆលងអនលងឱ់ឃៈបានពោយ 
  សទ្វធ       ។ 
 ៦- រថំសុ      េរេិ       អណណវ ំ នឹងឆលងអនលង ់  គឺវដឋសងារបាន 
   ពោយព តុអវី 
  អបបម្មតេៃ    េរេិ   អណណវ ំ នឹងឆលងអនលង ់  គឺវដឋសងារបាន 
   ពោយអបបមាទ       ។ 
 ៧-  រថំសុ      េុរខំ       អតចចេិ នឹងឆលងទុកេបានពោយព តុអវី 

  វរីតិយៃ     េុរខំ      អតចចេិ          នឹងឆលងទុកេបានពោយពាោម ។ 

 ៨-  រថំសុ      បរសុិជឈេិ នឹងបរសុិទធបានពោយព តុអវី 

  បញ្ចញ យ     បរសុិជឈេិ នឹងបរសុិទធបានពោយបញ្ជដ   ។ 

 ៩- រឹសុ   យាវ   ជរា   ោធុ អវីគួររកាដរាបដល់ជរា 
  ញំុាងរបពោជនព៍ោយសពរមច       ។ 
  សីលំ    យាវ    ជរា    ោធុ  សីលគួររកាដរាបដល់ជរា 
   ញំុាងរបពោជនព៍ោយសពរមច     ។ 
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១០២ 
 ១០-  រឹសុ       ោធុ     បេិដឋិេំ អវីគួរតមាល់ទុកកនុងចិតត      ញំុាង 

  របពោជនព៍ោយសពរមច 

  សទាធ      ោធុ     បេិដឋិេំ  សទ្វធ គួរតមាល់ទុកកនុងចិតត 

  ញំុាងរបពោជនព៍ោយសពរមច    ។ 

 ១១-  រឹសុ      ៃរាៃ ំ     រេៃំ អវីជាខកវដរ៏បពសើរថ្ននរជនទ្វងំឡាយ 

  បញ្ចញ        ៃរាៃ ំ     រេៃំ បញ្ជដ ជាខកវដរ៏បពសើរ  ថ្ននរជន 

   ទ្វងំឡាយ       ។ 

 ១២- រឹសុ       តចាតរហិ    េហូរៃតិ អវីគឺពចារទ្វងំឡាយ  ពំៅ 

  បានពោយរក 

  បុញ្ញំ        តចាតរហិ      េហូរៃតិ បុណយ គឺពចារទ្វងំឡាយ   ំ

  ពៅបានពោយរក       ។ 

 ១៣-  រថំសុ       លភតេ      បញ្ញំ    នឹងបាននូវបញ្ជដ  បានពោយ 

  ព តុអវី 

  សុសសុសំ លភតេ បញ្ញំ  អបបមតតត  វចិរខ តណា ឧសា ៍ 

  សាឋ ប់ៗ  ព ើយមនិពធវសរបខ ស យកពៅពិចារណា នឹងបាននូវ 
  បញ្ជដ         ។ 

 ១៤- រថំសុ       វៃិទតេ      ធៃំ នឹងបាននូវរទពយ បានពោយ 

  ព តុអវី 

  បដិរបូក្ខរធុិរវា ឧដ្ឋឋ ត វៃិទតេ ធៃ ំ មានពីពាោម មនិ 

  លោះធុរៈបង ់  រខមងបាននូវពលាកិយរទពយ  និងពលាកកុតតររទពយ    ។ 
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១០៣ 
 ១៥- រថំ      មិតត       ៃិគៃថេិ នឹងចងអនកដថ្ទមកជាមតិតបាន 

  ពរ ោះព តុអវី 

  េេ ំ    មិតត       ៃិគៃថេិ នឹងចងអនកដថ្ទមកជាមតិតបាន 

  ពរ ោះពោយ គួរពោយធមក៌ព៏ោយធម ៌ គួរពោយវតថុ 
  កព៏ោយវតថុ      ពទើបនឹងចងអនកដថ្ទមកជាមតិតបាន       ។ 

 ១៦- រថំសុ     រិេតឹ      បតបោេិ នឹងបាននូវកិតតិស័ពទ បានពោយ 

  ព តុអវី 

  សតចចៃ        រិេតឹ      បតបោេិ  នឹងបាននូវកិតតិស័ពទ បានពោយ 

   កយសតយ                  ។ 

 ១៧- អោម  តោក្ខ បរ ំ តោរំ រថំ តបចច ៃ តោចេិ បុគគលពៅ 

  ចាកពលាកពនោះ នឹងពៅក្កនព់លាកខ្វងមុែ នឹងមនិពសាយពសាក 
  ពរ ោះោរស័យធមប៌៉ាុ ម នរបក្ករ 

  យតសសតេ ចេុតរា ធម្មម  សេធសស ឃរតមសិតនា  
  សចចំ  ធតម្មម  បរចិាច តគា សតវ តបចច ៃ តោចេិ បុគគលពៅចាក 

  ពលាកពនោះ នឹងពៅក្កនព់លាកខ្វងមុែ នឹងមនិពសាយពសាក 
  ពរ ោះោរស័យធម ៌ ៤ របក្ករគឺ សចចៈ ១ សុចរតិធម ៌ ១ 
  បញ្ជដ      ១     បរចិាច គ      ១     ពទើបនឹងមនិពសាយពសាក      ។ 

‹‹ គាថាអាឡវរយរខំ       ៃិដិឋេ ំ›› 

ចប់ 
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១០៤ 

តបមតត 
តបមតត   ជាយតេ  តោតក្ខ  តបមតត    ជាយតេ     ភយ ំ

តបមតត     វបិបមុេតសស  ៃេថិ  តោតក្ខ  រុតត  ភយ ំ
ពសចកតីទុកេពសាកមកពីរសឡាញ់ ពសចកតីែឹងខ្វន ញ់មកពីពសនហា 

នឹងផុតទុកេពសាកពរាគភយ័ពនោះណា រតូវលោះពសនហាពចាលពចញពោយផុត  ។ 

រេិយា   ជាយតេ  តោតក្ខ រេិយា     ជាយតេ     ភយ ំ

រេិយា     វបិបមុេតសស ៃេថិ  តោតក្ខ  រុតត    ភយ ំ
ពសចកតីទុកេពសាកមកពីតពរមក អស់ភយ័បាតព់រតកពរ ោះោម នពសនហា 

នឹងផុតទុកេពសាកពរាគភយ័ពនោះណា  រតូវលោះពសនហាពរគឿងរតាពំចាលពចញ ។ 

ក្ខមតត  ជាយតេ  តោតក្ខ ក្ខមតត    ជាយតេ   ភយ ំ

ក្ខមតត       វបិបមុេតសស  ៃេថិ   តោតក្ខ   រុតត    ភយ ំ
ពសចកតីទុកេពសាកមកពីតួក្កម ភយ័សាបជ់ាបត់ាមមកពីពសនហា 

នឹងផុតទុកេពសាកពរាគភយ័ពនោះណា  រតូវលោះក្កមាសាវពចាលពចញ     ។ 

េណាា យ  ជាយតេ តោតក្ខ េណាា យ    ជាយតេ     ភយ ំ

េណាា យ      វបិបមុេតសស  ៃេថិ   តោតក្ខ   រុតត   ភយ ំ
ពសចកតីទុកេពសាកមកពីតណាា  ភយ័សលុតឫសាមកពីចិតតចង ់

នឹងផុតទុកេពសាកពរាគភយ័ឃាល តបង ់ រតូវលោះចំណងត់ណាា ពចាលពចញ   ។ 

ចប់ 
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