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បទសរភញ្ដ  
 សមូថ្វវ យបងគរំពះសមពុទ ន  ររសសើរបំផតុិកបុងសោកា 
 ជារគូថ្នមនសុសនិងសទព្តថ  រទងរ់ាសស់ទសនាររសៅសតិវ 

ចងអុលឲ្យសដើរផលូវកណ្តថ ល មាគ៌៌រតិកាលអាចកចំាតិ ់
ទកុខភយ័ចថ្រងឲ្យខ្ចច យបាតិ ់       អាចកាតិស់ងារៈទកុខបាន។ 
សាសនារពះអងគសៅសពវថ្ងង សតិវមាននិសសយ័ពីបូរាណ 
ររឹងសរៀនររឹងសាថ បស់ចះចាបំាន កានា់មលំអានបានកថសីខុ 
ឥតិមានសខុណ្តសសមើកថសីងប ់ បញ្ច បរ់តិឹមសខុឃ្លល តិចាកទកុខ 
ាងំពីសោកសនះតិសៅមុខ កថសីខុនឹងមានសរព្តះធមស៌ងប។់ 
ខ ញុសំមូបងគសំពព ះរពះធម ៌ រពះសងឃបវរទាងំរគបស់ពវ 
រមួជាថ្រតិរត័ិបគរួសគ៌រព  ជាមលបរ់តិជាកថ់្នសោកា 
រពះរបូរពះធាតិថុ្នរពះពទុ ន វសិទុ នាងអងគរពះសាសាថ  
សមូគណុថ្រតិរត័ិបជយួសខមរា ឲ្យបានសខុ្ចតិសរៀងសៅ ។ 

( សសមថចរពះសងឃរាជ  ជនួ ណ្តតិ  សជាតិញ្ញដ សណ្ត ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



រតិនតិថយបូជា 
( ថ្វវ យសរគឿងសកាា រដលរ់ពះរតិនរតិយ័ ) 

ឥមមហិ ទីបធូបាទិសក្កា មរហិ ពុទន ំធមយ ំសងឃ ំអភិបូជយាមិ  មាតាបិតាទីនំ គុណវន្តថ នញ្ច  មយហ
ញ្ច  ទីឃរត្ថ ំអតាទ យ ហិតាយ សុខាយ 

  (ផ្ររថ្វ)  ខ ញុរំពះករណុ្តសមូបូជាចសំព្តះនវូ រពះពទុ ន រពះធម ៌រពះសងឃ ជាមាច សស់ោយសរគឿងសកាា រៈ
ទាងំឡាយមានសទៀននិងធបូជាសដើមសនះសដើមផសីសចកាចីសរមើន សដើមផ  ីជាររសោជន ៍សដើមផសីសចកថសីខុ ដលអ់បកដម៏ាន
គណុទាងំឡាយ មានមាាបិាជាសដើមផង ដលខ់ ញុរំពះករណុ្តផងអសក់ាលជាអផ្ងវងសៅសោង  ៕ 

  
ពុទនរត្នបផណាម 

 នមមា ត្សស ភគវមតា អរហមតា សមាយ សមភុទនសស 
 នមមា ត្សស ភគវមតា អរហមតា សមាយ សមភុទនសស 

     នមមា ត្សស ភគវមតា អរហមតា សមាយ សមភុទនសស។ 
 (ផ្ររថ្វ) ករិោិនមសសការថ្វវ យបងគថំ្នខ ញុរំពះករណុ្តចរូមានដលរ់ពះដម៏ានររភាគអងគសនាះរពះអងគជារពះ
អរហនថដរ៏រសសើរ រទងរ់ាសដ់ងឹនវូសេយយធម ៌ទាងំពងួសោយររថ្ពចសំព្តះរពះអងគឥតិមានរគូអាចារយណ្តររសៅ
រពះអងគសឡើយ ៕ 

( ថ្វវ យបងគមំថង ) 
មយា   សនបិសមន្តប  វរមោធិមូមល  
មារ ំ សមសនំ  មហិត្ឹ  មជមយោ 
សមមាភ ធិមាគចឆិ     អននថញ្ញដ មណា  
មោកុត្ថមមា   ត្ ំ បណមាមិ  ពុទនំ  

 (ផ្ររថ្វ) រពះសមាម សមពុទ នអងគឯណ្ត រទងគ់ងច់សរមើននវូរពះអនាបានសសតិកិមមោឌ នសលើរតិនបលង័ាសរកាមមលប់
សព្តធរ៍ពឹកសដរ៏រសសើរ បានផ្ចច េ់នវូមារាធរិាជរពមទាងំសសនាដស៏រចើន  សហើ យរទងរ់ាសដ់ងឹនវូសមាម សសមាព ធញិ្ញដ ណ  
មានរាជាញ រកទបីំផតុិគ៌ម ន រពះអងគររសសើរជាងសតិវសោក  ខ ញុរំពះករណុ្ត សមូរកាបថ្វវ យបងគនំវូរពះសមាម សមពុទ នអងគ
សនាះសោយសគ៌រព ។ 

( ថ្វវ យបងគមំថង ) 
                                      យេ ច ពុទ្ធា  អតីតា ច យេ  ច ពុទ្ធា  អនាគតា 
                                         បចចុបបនាា  ច  យេ ពុទ្ធា  អហំ វនាា មិ សពវទ្ធ។ 
 (ផ្ររថ្វ) រពះសមាម សមពុទ នទាងំឡាយអងគឯណ្ត ផ្ដលបានរាសជ់ារពះពទុ ន និព្តវ នកនលងសៅសហើ យកថរីពះសមាម សមពុទ ន
ទាងំឡាយអងគឯណ្តផ្ដលនឹងបានរាសជ់ារពះពទុ នកបុងកាលខ្ចងមុខកថ ីរពះសមាម សមពុទ នទាងំឡាយអងគឯណ្ត ផ្ដល



បាន រាសជ់ារពះពទុ នកបុងភរទកល័ផសនះកថខី ញុរំពះករណុ្តសមូរកាបថ្វវ យបងគនំវូរពះសមាម សមពុទ នទាងំឡាយសនាះរគប់
កាលទាងំពងួ ៕( ថ្វវ យបងគមំថង ) 
 
               ឥត្ិបិ  មោ   ភគវា    អរហំ      សមាយ សមភុ មធន      
                វជិ្ជជ ចរណសមផមន្តប  សុគមតា មោកវទូិ អនុត្ថមោ  
               បុរសិទមយោរថិ សតាទ មទវមនុសានំ ពុមធន  ភគវាត្ិ។  
(ផ្ររ ថ្វ)  ឥតិបិិ សសា ភគវា អរហំ រពះដម៏ានររភាគអងគសនាះរទងន់ាមថ្វ អរហំ សរព្តះរពះអងគពង យចាកសឹកសរតូិវ
សព្តលគកឺសិលស រពមទាងំវាសនាគកឺាយ បសោគ និងវចបីសោគ   សមាម សមពុសទាន      រទងរ់ពះនាមថ្វ សមាម សមពុសទាន     
សរព្តះរពះអងគ រាសដ់ងឹនវូសេយយធមទ៌ាងំពងួ      សោយររថ្ពចសំព្តះរពះអងគ   ឥតិមាន រគូអាចារយ ណ្ត ររសៅរពះ
អងគសឡើយ វជិាា ចរណសមផសនាែ  រទងរ់ពះនាមថ្វវជិាា ចរណសមផសនាែ   សរព្តះរពះអងគបរបិូណ៌សោយវជិាា  ៣ និង វជិាច  ៨  
និងចរណៈ១៥ សគុសា រទងរ់ពះនាមថ្វ សគុសា សរព្តះរពះអងគមានដសំណើ រលអ ោងសៅកានស់នុធរសាទ ន គអឺមតិៈ 
មោនិព្តវ ន សោកវទិ ូរទងរ់ពះនាមថ្វ សោកវទិ ូសរព្តះរពះអងគរជាបចាស ់នវូថ្រតិសោក អនតុិថសរា រទងរ់ពះនាមថ្វ 
អនតុិថសរា សរព្តះរពះអងគររសសើរ សោយសីោទគិណុ រកបុគគលណ្តមួយសសមើគ៌ម ន បុរសិទមមសារងិ រទងរ់ពះ នាមថ្វ បុរ ិ
សទមមសារងិ សរព្តះរពះអងគជាអបកទនូាម ន នវូបុរសផ្ដលគរួទនូាម នបាន សាទ   សទវមនសុានំ រទងរ់ពះនាមថ្វ សាទ
សទវមនសុានំ សរព្តះរពះអងគជាសាស្រ្សាថ ចារយថ្នសទវានិង មនសុសទាងំឡាយ ពសុទាន  រទងរ់ពះនាមថ្វ ពសុទាន  សរព្តះរពះ
អងគរាស ់ដងឹនវូចតិរុារយិសចច សហើ យញុ៉ងំអបកដថ៏្ទឲ្យរាសដ់ងឹផង ភគវា រទងរ់ពះនាមថ្វ ភគវា សរព្តះរពះអងគ
មានដសំណើ រសៅកានថ់្រតិភពខ្ចា កស់ចាលសហើ យ គថឺ្វរពះអងគមិនរតិឡបស់កើតិសទៀតិ សឡើយ ៕ 

  រលឹកដលព់ទុ នគណុរចួសហើ យ គរួររកាសសរថជាា ខ លនួសោយព្តកយសចចៈថ្វ 
  នត្ទិ មម សរណំ អញ្ញដ  ំពុមធន  មម សរណំ វរ ំ
  ឯមត្ន សចចវមជជន មោតុ្ មម ជយមងគល ំ 

(ផ្ររថ្វ) នតិទ ិសម សរណំ អញ្ញដ  ំវតិទុដថ្ទជាទពឹីងទរីលឹក ថ្នខ ញុរំពះករណុ្ត មិនមានសឡើយ ពសុទាន  សម សរណំ វរ ំ 
មានផ្តិរពះពទុ ន ជាមាច សជ់ាទពឹីងទរីលឹកដរ៏រសសើររបសខ់ ញុរំពះករណុ្ត ឯសតិន សចចវសជ ាន  សោតិ ុសម  ជយមងគលំ សមូ
សិរសីសួថីជយ័មងគលចរូមានដលខ់ ញុរំពះករណុ្តសោយករិោិសព្តលនវូព្តកយសចចៈសនះ។ 

  
សរថជាា ដសូចែះសហើ យគរផសីរូតិខមាសទាសនឹងរពះពទុ នជាមាច សថ់្វ 

  ឧត្ថមមងគន   វមនធហំ     បាទបសុំ ំ   វរុត្ថម ំពុមទន  
  មយា ខលិមតា មធមោ  ពុមធន  ខមតុ្ ត្ ំមមំ   
 (ផ្ររថ្វ) ឧតិថមសងគន វសនធហំ បាទបំសុំ  វរតុិ ថមំ  ខ ញុរំពះករណុ្ត សមូថ្វវ យបងគ ំនវូលអងធលីូរពះបាទថ្នរពះ
សមាម សមពុទ នដរ៏រសសើរខ ពងខ់ ពសស់ោយអវយវៈដឧ៏តិថមគតឺិផូង ពសុទ ន សោ ខលិសា សទាសសា  សទាសឯណ្ត ផ្ដលខ ញុរំពះ
ករណុ្តសធវើ សអាយភាល ងំភាល តិស់ហើ យកបុងរពះពទុ នជាមាច ស ់ ពសុទាន  ខមតិ ុ តិ ំមមំ  សមូរពះពទុ នជាមាច សអ់តិន់វូសទាសសនាះ



ដលខ់ ញុរំពះករណុ្ត។ 
រកាបថ្វវ យបងគមំថង 
ធមយរត្នបផណាម 

 
  អដ្ឌងគិក្ករយីមមោ   ជន្តនំ មមាកខបផមវោយ  
  ឧជូ ច  មមគគ  ធមមាយ  អយ ំសនថិកមោ បណីមតា 
  និយោនិមក្ក  ត្ ំ  បនមាមិ   ធមយ ំ
 (ផ្ររថ្វ)  រពះសទ នមមឯណ្ត ជាធមរ៌រកបសោយអងគ៨ររការ ជាគនលង ដសំណើ រថ្នរពះអរយិបុគគលជាមាច ស ់ជា
ផលូវដរ៏តិងក់បុងករិោិញុ៉ងំជនផ្ដលរាថ្វប  នវូរពះនិព្តវ នសអាយចលូសៅកានរ់ពះនិព្តវ នបាន រពះធមស៌នះជាធមស៌ធវើសអា
យ រតិជាករ់ងំាបប់ងន់វូសភលើងទកុ ខ សភលើងកសិលស ជាធមដ៌ឧ៏តិថម ជាគណុញុ៉ងំសតិវ សអាយសចេចាកសងារទកុខ ខ ញុរំពះ
ករណុ្តសមូរកាបថ្វវ យបងគនំវូរពះសទ នមម សនាះសោយសគ៌រព។ 
                                            (រកាបថ្វវ យបងគមំថង) 
  មយ ច ធមាយ  អត្ីតា ច មយ ច ធមាយ  អន្តគតា 
  បចចុបផន្តប   ច  មយ  ធមាយ   អហំ  វន្តធ មិ សពឝធ  
 (ផ្ររថ្វ)     រពះធមទ៌ាងំឡាយឯណ្ត  ផ្ដលជាធមរ៌បសរ់ពះសមាម សមពុទ ននិព្តវ នកនលងសៅសហើ យកថរីពះធម៌
ទាងំឡាយឯណ្ត ផ្ដលជាធមរ៌បសរ់ពះសមាម  សមពុទ ន   នឹងមានមកកបុងកាលខ្ចងមុខសនះកថ ីរពះធមទ៌ាងំឡាយឯណ្ត  

ផ្ដលជាធមរ៌បសរ់ពះសមាម សមពុទ ន រទងរ់រតិសិាឌ នទកុកបុងកាលសពវថ្ងងសនះកថី  ខ ញុរំពះករណុ្តសមូរកាបថ្វវ យបងគនំវូរពះ
ធមទ៌ាងំឡាយសនាះរគបក់ាលទាងំពងួ។ 
         

រចួសហើ យគរផាីងំចតិិថរលឹកដលធ់មមគណុសោយបសងាអ នវាចាថ្វ 
 ោឝ ក្កខ មតា  ភគវតា  ធមមាយ   សនធិដ្ឌិមក្ក   អក្កលិមក្ក 
 ឯហិ បសសមិក្ក ឱបនយិមក្ក បចចត្ថ ំមវទិត្មោឝ  វញិ្ដូ ហីត្ិ។  

 (ផ្ររថ្វ) សាវ កាខ សា ភគវា ធសមាម  រពះបរយិតិថធិមគ៌រឺពះថ្រតិបីដក ជាធមគ៌រឺពះដម៏ានរពះភាគ រទងរ់ាស់
សំុដងសហើ យសោយលអ ធសមាម  រពះនពវសោកតុិថរធមម៌ាន ៩ររការ គមឺគគ ៤ ផល ៤ និព្តវ ន ១ សនធិដ ឌសិកា ជាធម ៌គរឺពះ
អរយិបុគគលទាងំពងួដងឹពិតិ សឃើេពិតិសោយបចចសវកខណញ៉ណ គថឺ្វនឹងបានដងឹសោយសាថ បស់ោយសជឿបុគគលដថ្ទ
សនាះៗកស៏ទ គសឺឃើេចាស ់សោយខ លនួឯង  អកាលិសកា ជាធមស៌អាយនវូផលមិន រងច់ាកំាល គថឺ្វកាលសបើ រពះអរយិ
មគគសកើតិសឡើងសហើ យរពះអរយិផលកស៏កើតិកបុងលំោបគ់៌ប មិនបានយឺនយរូសឡើយ ឯហិបសសសិកា ជាធមគ៌រួដលឯ់ហិប
សសវធិ ីគថឺ្វកាលសបើរពះអរយិបុគគលផ្ដលបានសំសរចមគគផលសហើ យកគ៏រួនិងសៅបុគគលដថ្ទសអាយចលូមកសមើល
បាន ឱបនយិសកា ជាធមគ៌រឺពះអរយិបុគគលគរផបីសងាអ នចលូមក ទកុកបុងខ លនួសោយ អំណ្តចថ្នភាវនា បចចតិថ ំសវទតិិ
សព្តវ  វញិ្ដូ ហី ជាធមគ៌រឺាជញទាងំឡាយ មានឧគឃដតិិញ្ដូ បុគគលជាសដើម គរផដីងឹគរផសីឃើេចាសក់បុងចតិិថថ្នខ លនួ។ 



រលឹកដលធ់មមគណុរចួសហើ យគរួររកាសសរថជាា ខ លួនសោយព្តកយសចចៈថ្វ 
   

នត្ទិ មម សរណំ អញ្ញដ  ំធមមាយ  មម សរណំ វរ ំ
  ឯមត្ន សចចវមជជន  មោតុ្ មម ជយមងគលំ  

 ផ្ររថ្វ  នតិទ ិសម សរណំ អញ្ញដ  ំវតិទុដថ្ទជាទពឹីងទរីលឹកថ្នខ ញុរំពះករណុ្ត មិនមានសឡើយ ធសមាម  សម សរណំ វរ ំ
មានផ្តិរពះធមជ៌ាមាច ស ់ជាទពឹីង ទរីលឹកដរ៏រសសើររបសខ់ ញុ ំរពះករណុ្ត ឯសតិន សចចវសជ ាន សោតិ ុសម ជយមងគលំ សមូ
សិរសីសួថី  ជយ័មងគលចរូ មានដលខ់ ញុរំពះករណុ្តសោយករិោិសព្តលនវូព្តកយសចចៈសនះ។ 

  
សរថជាា ដសូចែះសហើ យគរផសីរូតិខមាសទាសនឹងរពះធមជ៌ាមាច សថ់្វ 

  ឧត្ថមមងគន វមនធហំ ធមយោច   ទុវធិ ំ វរ ំធមមយ 
  មយា ខលិមតា មធមោ ធមមាយ  ខមតុ្ ត្ ំមមំ  
 ផ្ររថ្វ ឧតិថមសងគន វសនធហំ ធមមព្តច  ទវុធិ ំវរ ំ   ខ ញុរំពះករណុ្តសមូថ្វវ យបងគ ំនវូរពះធមដ៌រ៏រសសើរមានពីរររការ គឺ
រពះបរយិតិថធិម ៌និងរពះនពវសោតិតុិថរធម ៌សោយអវយវៈដឧ៏តិថមគតឺិផូង ធសមម សោ ខលិសា សទាសសា   សទាសឯណ្ត
ផ្ដលខ ញុរំពះករណុ្តសធវើសអាយភាល ងំភាល តិ ់សហើ យកបុងរពះធមជ៌ាមាច ស ់ ធសមាម  ខមតិ ុតិ ំមមំ  សមូរពះធមជ៌ាមាច សអ់តិន់វូ
សទាសសនាះដលខ់ ញុរំពះករណុ្ត។ 

(រកាបថ្វវ យបងគមំថង) 
  

សងឃរត្នបផណាម 
   សមងោ  វសុិមធន    វរទកខិមណមយោ  
   សនឋិន្រនធិមយា សពឝមលបផហីមន្ត 
   គុមណហិមនមកហិ សមិទនិបមតាថ   
   អន្តសមវា ត្ ំបនមាមិ សងឃ ំ។ 
 (ផ្ររថ្វ)   រពះអរយិសងឃឯណ្តដប៏រសិទុ នវសិសស ជាទកខសិណយយបុគគល   ដរ៏រសសើរ មានឥន្រនធើរងំាបប់ង ់
សហើ យមានមនធិលគរឺាគ៌ទកិសិលសទាងំពងួ បនាតិប់ងស់ហើ យ ជារពះសងឃដលស់ហើ យនវូករិោិសំសរចសោយគណុ
ទាងំឡាយដស៏រចើន ជារពះសងឃមានអាសវធមម៌ិនមាន គថឺ្វជារពះខណី្តស្សព ខ ញុរំពះករណុ្ត សមូរកាបថ្វវ យបងគ ំនវូ
រពះអរយិសងឃសនាះសោយសគ៌រព។ 

  

  មយ ច សងោ អត្ីតា ច មយ ច សងោ អន្តគតា   
  បចចុបផន្តប   ច  មយ  សងោ  អហំ  វន្តធ មិ  សពឝធ    
 ផ្ររថ្វ រពះសងឃទាងំឡាយឯណ្ត ផ្ដលជាសងឃបានសំសរចមគគផលនិព្តវ នកនលង សៅសហើ យកថ ីរពះសងឃ



ទាងំឡាយឯណ្ត ផ្ដលជាសងឃនឹងបានសំសរចមគគផលកបុងកាលខ្ចងមុខសនះកថ ីរពះសងឃទាងំឡាយឯណ្ត ផ្ដលជា
សងឃបានសំសរចមគគផល កបុងកាលជាបចចុរផនបសនះកថខី ញុរំពះករណុ្តសមូរកាបថ្វវ យបងគនំវូរពះសងឃទាងំឡាយសនាះ
រគបក់ាលទាងំពងួ។ 

  

រចួសហើ យគរផាីងំចិតិថរលឹកដលស់ងឃគណុសោយបសងាអ នវាចាថ្វ 
  សុបដ្ិបមន្តប  ភគវមតា ោវកសមងោ    
  ឧជុបដ្ិបមន្តប    ភគវមតា  ោវកសមងោ                           
  ញាយបដ្ិមន្តប  ភគវមតា   ោវកសមងោ 
  ោមីចិបដ្ិបមន្តប  ភគវមតា   ោវកសមងោ      
  យទិទ ំចតាថ រ ិ បុរសិយុគនិ  អដ្ឌបុរសិ 
  ឯស ភគវមតា  ោវកសមងោ   អាហុមនមយោ 
  បាហុមនមយោ  ទកខិមណមយោ  អោជ លិករណីមយា 
  អនុត្ថរ ំ  បុញ្ដមកខត្ថ ំ     មោកសាត្ិ ។ 
 ផ្ររថ្វ សបុដបិសនាែ  ភគវសា សាវកសសងោ រពះសងឃជាសាវក័ ថ្នរពះដម៏ានរពះភាគសោកររតិបិតិថសិហើ យ
សោយររថ្ព គរឺរតិបិតិថាិមគនលងរពះនពវសោកកតុិថរធម ៌ ឧជបុដបិសនាែ  ភគវសា សាវកសសងោ  រពះសងឃជាសាវក័ 
ថ្នរពះដម៏ានរពះភាគ សោកររតិបិតិថសិោយរតិង ់  គរឺរតិបិតិថជិាមជឈមិបដបិទា ញ៉យបដបិសនាែ  ភគវសា សាវកស
សងោ រពះសងឃជាសាវក័ថ្នរពះដម៏ានរពះភាគ សោកររតិបិតិថសិដើមផរីាសដ់ងឹនវូរពះនិព្តវ នជាសាទ នសកសមផតុិចាក
ទកុខទាងំពងួ សាមីចបិដបិសនាែ  ភគវសា សាវកសសងោ រពះសងឃជាសាវក័ថ្នរពះដម៏ានរពះភាគ សោកររតិបិតិថដិស៏ម
គរួដលស់ាមីចកិមម គរឺរតិបិតិថគិរួដលសី់ល សមាធ ិបញ្ញដ  យទទិ ំចាថ រ ិបុរសិយគុ៌និ រពះសងឃឯណ្ត សបើរាបជ់ាគថូ្ន
បុរសទាងំឡាយមាន ៤គ ូគរឺពះសងឃផ្ដលបានសំសរចនវូសសាាបតិថមិគគនិងសសាាបតិថផិលជាគ១ូ សកទាគ៌មិមគគ 
និងសកទាគ៌មិផលជាគ១ូ អនាគ៌មិមគគ និងអនាគ៌មិផល ជាគ១ូ អរហតិថមគគ និងអរហតិថផលជាគ១ូ អដឌបុរសិ
បុគគោ សបើរាបជ់ាគថូ្នបុរស បុគគលមាន ៨ គ ឺរពះសងឃផ្ដលបានសំសរចនវូសសាាបតិថមិគគ១ សសាាបតិថផិល១ 
សកទាគ៌មិមគគ១ សកទាគ៌មិផល១ អនាគ៌មិមគគ១ អនាគ៌មិផល១ អរហតិថមគគ១ អរហតិថផល១ ឯស  ភគវសា 
សាវក សសងោ រពះសងឃទាងំសនាះ ជាសងឃសាវក័ថ្នរពះដម៏ានររភាគ  អាហុសនសយោ សោកគរួទទលួនវូចតិរុផចចយ័ 
ផ្ដលបុគគលឧទិ ធសចសំព្តះអបកមានសីល សហើ យនាមំកអំពីចមាង យចលូមកបូជា បាហុសនសយោ សោកគរួទទលួនវូ
អាគនថុកទាន គទឺានផ្ដលបុគគលាក់ុ តិង សដើមផញី៉តិនិិងមិរតិ ផ្ដលមកអំពីទសិសផសងៗ សហើ យចលូមកបូជា ទកខិ
សណសយោ សោកគរួទទលួនវូទានផ្ដលបុគគលសជឿនវូកមម និងផលថ្នកមម សហើ យចលូមកបូជា អព្តា លិករណីសោ 
សោកគរួដលអ់ព្តា លិកមមផ្ដលសតិវសោកគរផសីធវើ អនតុិថរ ំ   បុញ្ដ សកខតិថំ  សោកសាតិសិោកជាបុញ្ដ សខតិថ គជឺាទដីះុ
សឡើងថ្ន ពជូគបឺុណយ រកសខតិថដថ៏្ទថ្រកផ្លងជាងគ៌ម ន។  

រលឹកដលស់ងឃគណុដសូចែះសហើ យគរផរីរកាសសរថជាា ខ លនួសោយព្តកយសចចៈថ្វ 



   
 

ន ត្ទិ ម សរណំ អញ្ញដ  ំសមងោ ម សរណំ វរ ំ
  ឯមត្ន សចចវមជជន មោតុ្  មម ជយមងគលំ   
  

 (ផ្ររថ្វ) នតិទ ិសម  សរណំ អញ្ញដ ំ  វតិទុដថ្ទជាទពឹីងទរីលឹកថ្ន ខ ញុរំពះករណុ្ត មិនមានសឡើយ សសងោ សម   សរ
ណំ វរ ំ មានផ្តិរពះសងឃជាមាច សជ់ាទពឹីងទរីលឹក ដរ៏រសសើររបសខ់ ញុរំពះករណុ្ត ឯសតិន សចចវសជ ាន សោតិ ុសម ជយម
ងគលំ សមូសិរសីសួថីជយ័មងគលចរូមាន ដលខ់ ញុរំពះករណុ្ត សោយករិោិសព្តលនវូព្តកយសចចៈសនះ។ 
   
  ឧត្ថមមងគន វមនធហំ សងឃោច  ទុវមិោត្ថម ំវរ ំសមងឃ 
  មយា ខលិមតា មធមោ សមងោ ខមតុ្ ត្ ំមម ំ
 (ផ្ររថ្វ) ឧតិថមសងគន វសនធហំ សងឃព្តា  ទវុសិធាតិថមំ វរ ំ  ខ ញុរំពះករណុ្ត សមូថ្វវ យបងគនំវូរពះសងឃដរ៏រសសើរមានពីរ
ររការគសឺមមតិសិងឃ១ និងអរយិសងឃ១ សោយអវយវៈដឧ៏តិថម គតឺិផូង សសងឃ សោ ខលិសា សទាសសា  សទាសឯណ្ត 
ផ្ដលខ ញុរំពះករណុ្តសធវើសអាយ ភាល ងំភាល តិស់ហើ យកបុងរពះសងឃជាមាច ស ់ សសងោ ខមតិ ុតិ ំមមំ  សមូរពះសងឃជាមាច សអ់តិ់
នវូសទាសសនាះដលខ់ ញុរំពះករណុ្ត។ 

(រកាបថ្វវ យបងគមំថង) 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

រត្នបផណាបបបបសមងខប 
លពមធងំបូជ្ជមលគឿងសក្កា រៈ 

ពុទនរត្នបផណាម 
  ឥត្ិបិ មោ   ភគវា   អរហំ   សមាយ សមភុ មធន   វជិ្ជជ ចរណសមផមន្តប   
  សុគមតា  មោកវទូិ អនុត្ថមោ បុរសិទមយោរថិ សតាទ មទវមនុសានំ  
  ពុមធន  ភគវាត្ិ។  ត្ ំ អរោទិគុណសយុំត្ថ ំ  ពុទន ំ សិរោ   នមាមិ 
  ត្ោច  ពុទន ំ ឯមមហិ  សក្កា មរហិ  អភិបូជយាមិ ។                            
 ( ផ្ររថ្វ)  ឥតិបិិ សសា ភគវា អរហំ  រពះដម៏ានរពះភាគអងគសនាះ រទងរ់ពះនាមថ្វ អរហំ សរព្តះរពះអងគពង យ
ចាកសឹកសរតូិវសព្តលគ ឺកសិលស រពមទាងំវាសនាគកឺាយបសោគ និងវចិយីបសោគ  សមាម សមពុសទាន  រទងរ់ពះនាមថ្វ 
សមាម សមពុសទាន  សរព្តះរពះអងគរាសដ់ងឹនវូសេយយធមទ៌ាងំពងួ សោយររថ្ពចសំព្តះ រពះអងគ ឥតិមានរគូអាចារយណ្ត
ររសៅ រពះអងគសឡើយ  វជិាា ចរណសមផសនាែ  ទងរ់ពះនាមថ្វ វជិាា ចរណសមផសនាែ  សរព្តះរពះអងគបរបិូណ៌សោយវជិាា ៣ 
និងវជិាា ៨ និងចរណ១៥ សគុសា រទងរ់ពះនាមថ្វ សគុសា សរព្តះរពះអងគមានដសំណើ រ លអោងសៅកានស់នុធរឋាន គឺ
អមតិមោនិព្តវ ន សោកវទិូ រទងរ់ពះនាមថ្វ សោកវទិ ូ សរព្តះរពះអងគរជាប ចាសន់វូថ្រតិសោក  អនតុិថសរា រទងរ់ពះ
នាមថ្វ អនតុិថសរា សរព្តះរពះអងគររសសើរសោយសីោទគិណុ រកបុគគលណ្តមួយសសមើគ៌ម ន  បុរសិទមមសារងិ រទងរ់ពះ
នាមថ្វបុរសិទមមសារងិ សរព្តះរពះអងគជាអបកទនូាម ន នវូបុរសបុគគល ផ្ដលមានឧបនិសសយ័គរួនិងទនូាម នបាន សាទ    
សទវមនសុានំ រទងរ់ពះនាមថ្វ  សាទ សទវ មនសុានំ  សរព្តះរពះអងគជាសាសាថ ចារយថ្នសទវានិងមនសុសទាងំឡាយ 
ពសុទាន  រពះនាមថ្វពសុទាន  សរព្តះរពះរាសដ់ងឹនវូចតិរុារយិសចចសហើ យញុ៉ងំអបកដថ្ទសអាយរាសដ់ងឹផង ភគវា រទង ់
រពះនាមថ្វភគវា សរព្តះ រពះអងគមាន  ដសំណើ រសៅកានថ់្រតិភពខ្ចា កស់ចាលសហើ យគថឺ្វរពះអងគមិនរតិលបស់កើតិសទៀតិ
សឡើយ  តិ ំ អរោទ ិ គណុសំយតុិថ ំ ពទុ ន ំ សិរសា  នមាមិ   ខ ញុរំពះករណុ្តសមូថ្វវ យបងគ ំនវូរពះសមាម សមពុទ នជាមាច ស ់រពះ
អងគររកបរពមសហើ យសោយគណុ មានគណុថ្វ អរហំ ជាសដើមសនាះសោយសិរសាគតឺិផូង តិព្តច  ពទុ នឥំសមហិសកាា សរ
ហិ អភបិូជោមិ   ខ ញុរំពះករណុ្ត សមូបូជាចសំព្តះនវូរពះសមាម សមពុទ នជាមាច សស់នាះ សោយសរគឿងសកាា រៈទាងំឡាយ
មានររមាណប៉ុសណតះ។ 

(ថ្វវ យបងគមំថង) 
  

ធមយរត្នបផណាម 
  ោឝ ក្កខ មតា  ភគវតា ធមមាយ  សនធិដ្ឌិមក្ក   អក្កលិមក្ក  ឯហិបសសមិក្ក   

ឱបនយិមក្ក បចចត្ថមំវទិត្មោឝ   វញិ្ដូ ហីត្ិ ត្ ំ  ោឝ ក្កខ តាទិគុណសយុំត្ថំ 



ធមយសិំរោ   នមាមិ  ត្ោច   ធមយ ំ ឥមមហិ សក្កថ មរហិ អភិបូជយាមិ ។ 
 ផ្ររថ្វ  សាវ កាខ សា ភគវា ធសមាម  រពះបរយិតិថធិមគ៌រឺពះថ្រតិបីដក ជាធមគ៌រឺពះដម៏ានរពះភាគ  រទងរ់ាស់
សំុដងសហើ យសោយលអ ធសមាម  រពះនពវសោកតុិថរធមម៌ាន៩ររការ គមឺគគ៤ផល៤និព្តវ ន១ សនធិដ ឌសិកា ជាធមគ៌រឺពះ
អរយិបុគគលទាងំពងួដងឹពិតិសឃើេពិតិសោយបចចសវកខណញ៉ណ គថឺ្វនឹងបាន  ដងឹសោយសាថ បស់ោយសជឿបុគគលដថ្ទ
សនាះៗកស៏ទ គសឺឃើេចាសស់ោយខ លនួឯង  អកាលិសកា ជាធមស៌អាយនវូផល មិនរងច់ាកំាល  គថឺ្វកាលសបើរពះអរយិ
មគគសកើតិសឡើងសហើ យរពះអរយិផល កស៏កើតិកបុងលំោបគ់៌ប    មិនបាន  យឺនយរូសឡើយ  ឯហិបសសសិកា      ជាធមគ៌រួដល ់
ឥហិបសសវធិ ីគថឺ្វកាលសបើរពះអរយិបុគគលផ្ដលបានសំសរចមគគផលសហើ យកគ៏រួ និងសៅបុគគលដថ៏្ទ សអាយចលូ
មក សមើលបាន ឱបនយិសកា ជាធមគ៌រឺពះអរយិបុគគលគរផបីសងាអ នចលូមក ទកុកបុងខ លនួ សោយអំណ្តចថ្នភាវនា បចច
តិថ ំសវទតិិសព្តវ វញិ្ដូ ហិ  ជាធមគ៌រឺាជញទាងំឡាយ មានឧតិឃដតិិញ្ដូ បុគគលជាសដើម គរផដីងឹគរផសីឃើេចាសក់បុងចតិិថថ្នខ លួ
ន។ តិ ំសាវ កាខ ាទគិណុ សំយតុិថ ំធមមំ សិរសា នមាមិ  ខ ញុរំពះករណុ្តសមូថ្វវ យបងគនំវូរពះធម ៌ជាមាច ស ់ដរ៏រកបរពម
សហើ យសោយគណុ មានគណុថ្វសាវ កាខ ាជាសដើមសនាះ សោយសិរសាគតឺិផូង តិព្តច  ធមមំ អិសមហិ សកាា សរហិ អភបិូជ
ោមិ  ខ ញុរំពះករណុ្តសមូ បូជាចសំព្តះនវូរពះធមជ៌ាមាច សស់នាះ សោយសរគឿងសកាា រៈ ទាងំឡាយមានររមាណ
ប៉ុសណតះ។ 

(ថ្វវ យបងគមំថង) 
  

សងឃរត្នបផណាម 
  សុបដ្ិបមន្តប    ភគវមតា    ោវកសមងោ       

ឧជុបដ្ិបមន្តប  ភគវមតា ោវកសមងោ       
ញាយបដ្ិមន្តប  ភគវមតា  ោវកសមងោ   

              ោមីចិបដ្ិបមន្តប  ភគវមតា  ោវកសមងោ             
  យទិទ ំចតាថ រ ិ បុរសិយុគនិ អដ្ឌបុរសិបុគគោ    
          ឯស   ភគវមតា  ោវកសមងោ  អានុមនមយោ  
  បានុមនមយោ ទកខិមណមយោ  អោជ លិករណីមយា   
          អនុត្ថរ ំ   បុញ្ដមកខត្ថ ំមោកសាត្ិ ។  ត្ ំសុបដ្ិបន្តប ទិ           
  គុណសយុំត្ថ ំសងឃ ំ សិរោ  នមាមិ   ត្ោច   

សងឃ ំឥមមហិ សក្កា មរហិ អភិបូជយាមិ ។   
 (ផ្ររថ្វ) សបុដបិសនាែ  ភគវសា សាវកសសងោ  រពះសងឃជាសាវក័ ថ្នរពះដម៏ានរពះភាគសោកររតិបិតិថិ
សហើ យសោយររថ្ព គរឺរតិបិតិថាិមគនលងរពះនពវសោកកតុិថរធម ៌ ឧជបុដសិបនាប  ភគវសា សាវកសសងោ  រពះសងឃជា
សាវក័ ថ្នរពះដម៏ានរពះភាគ សោកររតិបិតិថសិោយរតិង ់  គរឺរតិបិតិថជិាមជឈមិបដបិទា ញ៉យបដបិសនាែ  ភគវសា 



សាវកសសងោ  រពះសងឃជាសាវក័ថ្នរពះដម៏ានរពះភាគ សោកររតិបិតិថសិដើមផរីាសដ់ងឹនវូរពះនិព្តវ នជា សាទ នសកសម
ផតុិចាកទកុខទាងំពងួ  សាមីច ិបដបិសនាែ  ភគវសា សាវកសសងោ  រពះសងឃជាសាវក័ថ្នរពះដម៏ានរពះភាគ  សោក
ររតិបិតិថដិស៏មគរួដលស់ាមីចកិមម គរឺរតិបិតិថគិរួដលសី់ល សមាធ ិបញ្ញដ  យទទិ ំចាថ របិុរសិយគុ៌និ រពះសងឃឯណ្ត 
សបើរាបជ់ាគថូ្នបុរសទាងំឡាយ មាន៤គគូឺ  រពះសងឃផ្ដលបានសំសរចនវូសសាាបតិថមិគគ និងសសាាបតិថផិលជាគ១ូ 
សកទាគ៌មិមគគ និងសកទាគ៌មិផលជាគ១ូ អនាគ៌មិមគគ និងអនាគ៌មិផល ជាគ១ូ អរហតិថមគគ  និងអរហតិថផលជា
គ១ូ អដឌបុរសិបុគគោ សបើរាបជ់ាគ ូថ្នបុរសបុគគលមាន៨គឺ រពះសងឃ ផ្ដលបានសំសរចនវូសាាបតិថមិគគ១ សសាាបតិថិ
ផល១ សកទាគ៌មិមគគ១  សកទាគ៌មិផល១អនាគ៌មិមគគ១ អនាគ៌មិផល១ អរហតិថមគគ១ អរហតិថផល១ ឯស ភគ
វសា សាវកសសងោ  រពះសងឃទាងំសនាះជាសងឃសាវក័ថ្នរពះដម៏ានររភាគ អានសុនសយោ  សោកគរួ ទទលួនវូ
ចតិរុផចចយ័ ផ្ដលបុគគលឧទិ ធសចសំព្តះអបកមានសីល  សហើ យនាមំកអំពីចមាង យចលូមកបូជា បានសុនសយោ សោកគរួ
ទទលួនវូអាគនថុកទាន  គទឺានផ្ដល បុគគលាក់ុ តិងសដើមផញី៉តិនិិងមិរតិ ផ្ដលមកអំពីទសិសផសងៗ សហើ យចលូមក
បូជា ទកខសិណសយោ សោកគរួទទលួនវូទានផ្ដលបុគគលសជឿនវូកមម និងផលថ្នកមម សហើ យចលូមកបូជា  អព្តា លិករ
ណីសោ សោកគរួដលអ់ព្តា លិកមមផ្ដលសតិវសោកគរផសីធវើ អនតុិថរ ំបុព្តញ សកខតិថ ំសោកសាតិ ិសោកជាបុញ្ដ សខតិថគជឺាទី
ដះុសឡើងថ្នពជូគបឺុណយរកសខតិថដថ៏្ទថ្រកផ្លងជាងគ៌ម ន តិ ំ   សបុដបិនាប ទគិណុសំយតុិថ ំសងឃ ំសិរសា នមាមិ   ខ ញុរំពះ
ករណុ្តសមូថ្វវ យបងគ ំនវូរពះសងឃជាមាច ស ់ដរ៏រកបរពមសហើ យ សោយគណុ មានគណុថ្វសបុដបិសនាែ ជាសដើមសនាះ 
សោយសិរសាគតឺិផូង       តិព្តច    សងឃ ំ   ឥសមហិ    សកាា សរហិ   អភបិូជោមិ  ខ ញុរំពះករណុ្តសមូបូជាចសំព្តះនវូរពះ
សងឃ ជាមាច សស់នាះ សោយសរគឿងសកាា រៈទាងំឡាយមានររមាណប៉ុសណ្តត ះ។ 

(រកាបថ្វវ យបងគមំឋង) 
  

 

ឧទិ្ទសកុសល 
មត្ជ:ខញុោំង 

 សតិជៈខ ញុសំាង  សំអិតិសំអាង ឱនកាយវាចា  
សមូសខុសសាភា  រចួពីទកុាខ  ឆលងដ់លម់ោ      

សព្តលគនិឺព្តវ ន ។  
 រគបជ់ានរ់គបជ់ាតិ ិកុឲំ្យខ ាុឃំ្លល តិ ពីសីលនិងទាន  
 គនិំតិខ ញុសំកើតិ  កសំណើ តិមាន មគគផលជាសាព ន      
    ដលស់ាទ នថ្ងលថ្វល  ។    
 ខ ញុជំនូមគគផល  ចសំព្តះសៅដល ់មាាបិា  
 គណុរគូឧប-  ជាោចារយ គណុញ៉តិកិា      
    រាពីំរសនាថ ន៕  

  



បត្ថិធនគោ 
 យំ   កិញ្ចិ  កុសលកមយ ំកត្ឝពឝំ   កិរយិ ំ មម  ក្កមយន  វាចា មនោ    តិ្ទមស សុគត្ ំកត្ំ   មយ សតាថ  សញ្ដិ មន្ត អត្ទិ 
មយ  ច  សតាថ   អសញ្ដិ មន្ត កត្ ំ បុញ្ដផល ំមយហ ំសមពឝ  ភាគី ភវនថុ មត្ មយ ត្ ំកត្ ំសុវទិិត្ ំទិនបំ បុញ្ដផល ំមយា មយ ច ត្ត្ទ ន ជ្ជ
ននថិ មទវា គន្តថឝ និ មវទយុ ំសមពឝ មោកមហិ មយ  សតាថ   ជីវន្តថ  ោរមហតុ្ក្ក  មនុញ្ដំ  មភាជនំ    សមពឝ លភនថុ  មម មចត្ោតិ្  ។ 
 ផ្ររថ្វ : យំ កញិ្ច ិ  កសុលកមមំ កតិវពវំ ករិយំិ មម អំសពើជាកសុលឯណ្តមួយផ្ដលខ ញុំ គរផសីធវើ កាសយន វាចា មន
សា សោយទាវ រទាងំបី គកឺាយ វាចាចតិិថ តិទិសស សគុតិ ំកតិ ំ  អំសពើជាកសុលទាងំអសស់នាះផ្ដលខ ញុបំានសធវើសហើ យ ជា
កសុលអាចនឹងនាសំអាយសៅសកើតិកបុងសាទ នថ្រតិរតឹិងសសគួប៌ាន សយ  សាថ  សញ្ដិ សនា      សតិវទាងំ ឡាយឯណ្តគ ឺ
មនសុស ឬសទវា ឬរពហម ផ្ដលជាសតិវមានសញ្ញដ កថ ី អតិទសិយ ច សាថ  អសញ្ដិ សនា   សតិវទាងំឡាយឯណ្តជាអសញ្ដិ
សតិវ គសឺតិវឥតិសញ្ញដ កថ ី  កតិ ំបុញ្ដផលំ      មយហំ    សសពវ   ភាគ ីភវនថុ   សតិ  សតិវទាងំឡាយទាងំអសស់នាះចរូបាន
ចំុ ណកផលថ្នបុណយសហើ យ  ចរូសសាយផលថ្នបុណយ ផ្ដលខ ញុបំានសធវើសហើ យ បានឧទ ធសិផាយសអាយសៅសនះចះុ 
សយ ច តិតិទ  ន ជាននថិ មោ៉ងសទៀតិបណ្តថ សតិវទាងំសនាះ សបើសតិវទាងំឡាយឯណ្តមិនបានដងឹនវូបុណយផ្ដលខ ញុបំានសធវើ
សហើ យសនាះ សទវា គនាថវ  និសវទយុំ សមូសទវាទាងំឡាយអសញ្ា ើ េសៅសអាយដណឹំងដលស់តិវទាងំឡាយសនាះ សអាយ
បានដងឹថ្វជនឯសណ្តះសគ  បានសធវើបុណយ សហើ យសគឧទ ធសិផាយផលបុណយសនាះមកដលអ់បកទាងំឡាយអបក
ទាងំឡាយចរូអនសុមាទនាសរតិកអរនិងបុណយសគសនាះចះុ សសពវសោកមហិសយ សាថ ជីវនាថ  ោរសហតិកុា សតិវទាងំឡាយ
ឯណ្តកបុងសោកទាងំអស ់ផ្ដលអាស្សយ័ នវូអាោរ សហើ យរសស់ៅ  មនញុ្ដំ  សភាជនំ  សសពវ លភនថុ មម សចតិសាតិិ  
សតិវទាងំឡាយទាងំអ សស់នាះចរូសអាយបាននវូសភាជនជាទគី៌បច់តិិ ថ  ផ្ដលសំសរចសោយបុញ្ដ រទិ ន ាមចតិិថ ផ្ដលខ ញុំ
ឧទ ធសិ ផាយសៅសអាយសនះចះុ។  

  
 

  

បត្ថិធនគោ  
  យាមទវតា      សនថិ   វោិរវាសនី ថូមប  ឃមរ   
  មោធិឃមរ  ត្ហឹ   ត្ហឹ តា   ធមយធមនន    ភវនថុ     
  បូជិតា   មោត្ទឹ  កមោមនថធ វោិរមណឍ មល មថោ ច      
  មជា   នវក្ក ច ភិកខមវា  ោោមិក្ក   ធនត្ី       
  ឧបាសក្ក  គមា  ច មទោ និគមា ច   ឥសសោ 
  សបាណភូតា    សុខិតា   ភវនថុ  មត្   ជោពុជ្ជ  
  មយបិ  ច  អណឍ សមមវា  សមំសទជ្ជតា   អថមវាបបាត្ិក្ក  
  និយោនិក ំ  ធមយវរ ំ   បដ្ិចច    មត្ សមពឝបិ ទុកខសស   
  កមោនថុ   សខំយ ំ ឋាតុ្  ចិរ ំសត្ ំ ធមមាយ  ធមយធោ ច បុគគោ   
  សមងោ  មោតុ្ សមមគគ  វ អតាទ យ ច  ហិតាយ ច   



  អមមហ   រកខតុ្  សទនមមាយ  សមពឝប ិ ធមយចារមិន្ត 
  វុឌ្ណ ី   សមាបុមណយោម ធមាយ រយិមផមវទិមត្  

(ផ្ររថ្វ)  ោ សទវា សនថិ  វោិរវាសនី ងសូប ឃសរ សព្តធឃិសរ  តិហឹ  តិហឹ  សទវាទាងំឡាយឯណ្ត មានរររកតិសីៅ
កបុងទវីតិថជាទសីៅថ្នសងឃ ឯដស៏ខឿន រពះសងបូ  ឯដស៏ខឿនរពះសព្តធរិពឹកស កបុងទសីនាះៗ  ា     ធមមទាសនន ភវនថុ បូជិា 

សទវាទាងំឡាយសនាះជាបុគគលគសឺយើងទាងំឡាយបូជាសហើ យ សោយធមមទាន សសាតិទ ឹកសរាសនថធ វោិរមណឍ សល  ចរូ
សធវើនវូសសរសីសួថីក បុងមណឍ លថ្នវតិថ ជាទសីៅថ្នសងឃសនះ សងរា ច មជា នវកា ច ភកិខសវា ភកិខុទាងំឡាយជាសងរៈកថ ីជាក
ណ្តថ លកថ ីសទើបនឹងបួសងមីកថ ី សារាមិកា  ទានបតិ ីឧបាសកា ឧបាសក និងឧបាសិកាទាងំឡាយផ្ដលជាមាច សថ់្នទាន 
រពមទាងំអារាមិកជន គសឺញ៉មវតិថកថ ីគ៌មា ច សទសា និគមា ច ឥសសរា ជនទាងំឡាយផ្ដលជាអបកស្សុកកថី ជាអបកណ 
ររសទសកថ ីជាអបកនិគមកថ ីផ្ដលជាឥសសរជនធកំថ ី សរាណភាូ សខុាិ ភវនថុ  សតិ សតិវទាងំឡាយសនាះៗ ចរូសអាយ
បានដលន់វូសសចកថសីខុ ជោពជុា សយបិ ច អណឍ សមភវា សំសសទជាា  អងសវាបបាតិកិា  មួយវេិសទៀតិ សតិវ
ទាងំឡាយឯណ្ត ផ្ដលជាជោពជុៈកសំណើ តិកថ ីផ្ដលជាអណឍ ជៈកសំណើ តិកថ ីផ្ដលជាសំសសទជៈ កសំណើ តិកថ ីនិយោនិក ំ

ធមមវរ ំបដចិច សតិ សសពវបិ ទកុ ខសស កសរានថុ សំខយំ  សតិវទាងំឡាយទាងំអសស់នាះកាលសបើបានអាស្សយ័នវូធមដ៌រ៏រសសើរ
ជានិយយនិកធមស៌ហើ យ  ចរូសធវើនវូធម ៌ជាសរគឿងអសស់ៅថ្នសសចកថទីកុ ខចះុ ថ្វតិ ុចរិ ំសតិ ំធសមាម   សមូសអាយធមរ៌បស់
សរផុរសទាងំឡាយសទិតិសៅអសក់ាលយរូអផ្ងវងសៅ ធមមធរា ច បុគគោ បុគគលអបករទរទងន់វូធមទ៌ាងំឡាយ (ចរូសទិតិ
សៅអសក់ាលយរូ អផ្ងវងសៅ) សសងោ សោតិ ុសមសគ៌គ  វ សមូរពះសងឃរពមសរពៀងគ៌ប  អាទ យ  ច ហិាយ  ច  សដើមផ ី
សសចកថចីសំរនីផង  សដើមផសីសចកថសំីសរចផលររសោជនផ៍ង អសមហ រកខតិ ុសទ នសមាម  សសពវបិ ធមមចារសិនា  សមូរពះសទ នមម
រកានវូសយើងទាងំឡាយ  សមូរកានវូអបកផ្ដលរររពឹតិថធមទ៌ាងំឡាយទាងំអសផ់ង វឌុ្ណ ឹ សមាបុសណយោម ធមាម រយិ
មផសវទសិតិ សមូសយើងទាងំឡាយ បានដលន់វូសសចកថចីសំរនីកបុងធម៌ុ ដលរពះអរយិទាងំឡាយសោកសំុដងសហើ យ។ 

 

នមសសការព្តកយកាពយ 
ខញុសូំមនមសសក្ករ  មលើកហតាទ មអានសិរសី 
បងគគុំណធងំ៣  មពភ ះមលើសលុបត្លត្មោក្ក 
សូមបុណរកងកុសល  ចូរមានដ្ល់មយើងខញុណំា 
មពញបូរណ៌ោយ ោោ ដូ្ចជលោធទូំោយ 
សូមមអាយកចំាត្់បង ់ អពមងគលធងំឡាយ 
មអាយមជៀសមចញចាកពង យ កថីអនថោយកុបីំមាន 
មោយកោំងំអានុភាព បុញ្ដោភជ្ជលបោន 
កងបុញ្ដោសីមាន  សូមបានកានឋកុមំានមមាះ 
មោយគុណនមសសក្កា  ត្លត្រត្ន្តលបមសើខភស់ 
សូមអានិសងសមន្តះ ោក់ដ្ល់ោទ ននិោឝ នមោង។ 

 



សរូតិបួងសងួសរកាយសពលថ្វវ យបងគំ 
សមូឲ្យរពះពទុ នសាសនារងុសរឿងចសរមើន  
សមូឲ្យរពះពទុ នសាសនាផាយទសូៅសពេសាកលសោក 
សមូឲ្យសោកទាងំមូលបានររកបសោយសខុសនថិភាព 
រពះសកយមុនីសមាម សមពុទ នរទងរ់ាសថ់្វ  នតិទ ិ សនថិ  បរ ំ សខុ ំ
ពុំមានសសចកថសីខុដថ្ទសសមើនឹងសសចកថសីងបស់ឡើយ    ។ 

 

 
បចចមវកខណវធីិ 

 កុលបុលត្បដ្លបួសកបុងលពះពុទនោសន្តលត្ូវសិកាកបុងបចចមវកខណៈលកខណៈសលមាប់ពិចារណានូវ
បចច័យ បដ្លខវួនលត្ូវសិកាមអាយ មចះចាោំធ ត្់ធងំ បាលី និងមសចកថីបលបជ្ជសលមាយ។  

ឯបចច័យបដ្លបពឝជិត្លត្ូវពិចារណាមន្តះមាន៤គឺ៖  
 ចីវរបផចច័យ៖ សពំត្់ដ្បដ្លបពឝជិត្មសវៀកមលបើលបាស់បាន មានសពំត្់ចីវរ  ជ្ជមដ្ើម១ 
 បិណឍ បាត្បផចច័យ៖ មភាជន្តោរបដ្លបពឝជិត្  លត្ូវបរមិភាគបានតាងំពី អរុណរះមឡើងដ្ោបដ្ល់ត្ថងលត្ង់ 
មានបាយ នំ ចណីំជ្ជមដ្ើម១ 
 មសន្តសនបផចច័យ៖ ទីមសន្តសនះបដ្លបពឝជិត្លត្ូវអាលស័យមលបើលបាស់បាន មានកុដ្ិ ោោ ជ្ជមដ្ើម១  
 គិោនបផចច័យ៖ោប សំោំប់មនុសសមានជងំឺបដ្លបពឝជិត្លត្ូវបរមិភាគមលបើលបាស់ បានមានមភសជជះ និងោប ំ
បកមោគជ្ជមដ្ើម។ 
 កបុងបចច័យនិមួយៗមន្តះមោលមោយបចចមវកខណៈគឺលកខណៈសោំប់  ពិចារណាមាន៤ គឺោតុ្បផចចមវកខ
ណ១ បដ្ិកូលបផចចយមវកខណៈ១ ត្ងខណិកបផចច មវកខណៈ១  អត្ីត្បផចចមវកខណៈ១។ 
 

ោតុ្បផចចមវកខណៈ 
 ោតុ្បផចចមវកខណះមន្តះគឺមអាយពិចារណាកបុងក្ករទទួលនូវបចច័យ៤មឃើញោជ្ជោតុ្។  
ក្កលបដ្លទទួលនូវចីវរបផចច័យ លត្ូវពិចារណាដូ្មចបះោ៖ 
  យោ បចចយ ំបវត្ថមានំ  ោតុ្មត្ថមមមវត្ំ 
  យទិទ ំចីវរ ំ ត្ទុបភុញ្ជ មក្ក ច បុគគមោ 
  ោតុ្មត្ថមក្ក និសសមតាថ  និជជីមវា សុមញ្ញដ ។ 



បលបោ៖ សពំត្់ចីវរឯណាមនះសពំត្់ចីវរមនះលគន់បត្ជ្ជោតុ្ពិត្លបលពឹត្ថមៅ  តាមសមគួរ ដ្ល់បចច័យ 
ទុកជ្ជបុគគលគឺអាតាយ អញជ្ជអបកមលបើលបាស់សពំត្់ចីវរមន្តះកថី ក៏លគន់បត្ជ្ជោតុ្ មិនបមនសត្ឝ មិនបមនខវួនលបាណ 
មានសភាពមោះសូនរទមទ។ 
ក្កលបដ្លទទួលនូវបិណឍ បាត្បផចច័យ មអាយពិចារណាោ៖ 
  យោ បចចយ ំបវត្ថមានំ  ោតុ្មត្ថមមមវត្ំ 
  យទិទ ំបិណឍ បាមតា  ត្ទុបភុញ្ជ មក្ក ច បុគគមោ 
  ោតុ្មត្ថមក្ក និសសមតាថ  និជជីមវា សុមញ្ញដ ។ 

បលបោ៖ ចង្ហហ ន់បិណឍ បាត្ឯណាមនះចង្ហហ ន់បិណឍ បាត្មនះលគន់បត្ជ្ជោតុ្ ពិត្លបលពឹត្ថមៅតាមសមគួរ 
ដ្ល់បចច័យទុកជ្ជបុគគល គឺអាតាយ អញជ្ជអបកបរមិភាគ ចង្ហហ ន់បិណឍ បាត្មន្តះកថី ក៏លគន់បត្ជ្ជោតុ្ មិនបមនសត្ឝ 
មិនបមនខវួនលបាណ មាន សភាពមោះសូនរទមទ។ 
ក្កលបដ្លទទួលមសន្តសនបផចច័យ មអាយពិចារណាោ៖ 
  យោ បចចយ ំបវត្ថមានំ  ោតុ្មត្ថមមមវត្ំ 
  យទិទ ំមសន្តសនំ  ត្ទុបភុញ្ជ មក្ក ច បុគគមោ 
  ោតុ្មត្ថមក្ក និសសមតាថ  និជជីមវា សុមញ្ញដ ។ 

បលបោ៖ ទីមសន្តសនះឯណាមនះ ទីមសន្តសនះមនះលគន់បត្ជ្ជោតុ្ពិត្ លបលពឹត្ថមៅតាមសមគួរ ដ្ល់
បចច័យទុកជ្ជបុគគល គឺអាតាយ អញជ្ជអបកមលបើលបាស់ទី ណមសន្តសនះមន្តះកថី ក៏លគន់បត្ជ្ជោតុ្ មិនបមនសត្ឝ មិន
បមនខវួនលបាណ មានសភាពមោះសូនរទមទ។  
ក្កលបដ្លទទួលនូវគិោនបផចច័យ មអាយពិចារណាោ៖ 
  យោ បចចយ ំបវត្ថមានំ  ោតុ្មត្ថមមមវត្ំ 
  យទិទ ំគិោនបផចចយមភសជជបរកិ្កខ មោ 
   ត្ទុបភុញ្ជ មក្ក ច បុគគមោ 
  ោតុ្មត្ថមក្ក និសសមតាថ  និជជីមវា សុមញ្ញដ ។ 

បលបោ៖  មលគឿងបរកិ្កខ រជ្ជទីរកានូវជីវតិ្ គឺជ្ជោប ជំ្ជបចច័យដ្ល់អបកជងំឺ  ឯណា មនះលគន់បត្ជ្ជោតុ្ពិត្ 
លបលពឹត្ថមៅតាមសមគួរដ្ល់បចច័យ ទុកជ្ជបុគគល  គឺអាតាយ អញជ្ជអបកបរមិភាគមលគឿងបរកិ្កខ រ  ជ្ជទីរកានូវជីវតិ្គឺោប ំ
ជ្ជបចច័យដ្ល់អបកជងំឺ មន្តះកថីក៏លគន់បត្ជ្ជោតុ្ មិនបមនសត្ឝ មិនបមនខវួនលបាណ មានសភាពមោះ  សូនរទមទ។ 
 

បដ្ិកូលបផចចមវកខណៈ 
 បដ្ិកូលបផចចមវកខណមន្តះគឺមអាយពិចារណាកបុងខណៈបដ្លលបារពននឹងបរមិភាគនូវបចច័យ៤មអាយ
មឃើញោជ្ជរបស់បដ្ិកូលគួរមខភើមរមអើម។  



ក្កលបដ្លលបារពននឹងមលបើលបាស់នូវចីវរបផចច័យមអាយពិចារណាដូ្មចបះោៈ 
សោឝ និ បនិមានិ ចីវោនិ អជិគុចឆនីយានិ ឥមំ 
បូត្ិក្កយ ំបតាឝ  អត្ិវយិ ជិគុចឆនីយា  និជ្ជយនថិ។ 

បលបោៈ សពំត្់ចីវរធងំឡាយធងំពួងមនះ ជ្ជរបស់មិនគួរមខើ ភមរមអើមមឡើយ លុះោល់លត្ូវដ្ល់ក្កយ 
សអុយមនះក្ករណាមហើយ ក៏មកើត្ជ្ជរបស់មខភើមរមអើមត្លកមពក។  
ក្កលបដ្លលបារពននឹងបរមិភាគនូវបិណឍ បាត្បផចច័យមអាយពិចារណាដូ្មចបះោៈ 
  សមោឝ  បន្តយ ំបិណឍ បាមតា អជិគុចឆនីយា ឥមំ 
  បូត្ិក្កយ ំបតាឝ  អត្ិវយិ ជិគុចឆនីមយា ជ្ជយត្ិ។ 

បលបោៈ ចង្ហហ ន់បិណឍ បាត្ធងំពួងមនះ ជ្ជរបស់មិនគួរមខភើមរមអើមមឡើយ លុះោល់លត្ូវដ្ល់ក្កយ សអុយ
មនះក្កលណាមហើយ ក៏ជ្ជរបស់គួរមខភើមរមអើមត្លកមពក។  
ក្កលបដ្លលបារពននឹងមលបើលបាស់នូវមសន្តសនបផចច័យមអាយពិចារណាដូ្មចបះោៈ 
  សោឝ និ បនិមានិ មសន្តសន្តនិ អជិចឆនីយានិ 
  ឥម ំបូត្ិក្កយ ំបតាឝ  អត្ិវយិ ជិគុចឆនីយានិ ជ្ជយនថិ។ 

បលបោៈទីមសន្តសនៈធងំឡាយធងំពួងមនះជ្ជរបស់មិនគួរមខភើមរមអើមមឡើយ លុះោល់លត្ូវដ្ល់ក្កយ
សអុះមនះក្កលណាមហើយ      ក៏មកើត្ជ្ជរបស់គួរមខភើមរមអើមត្លក  
មពក។ 
ក្កលបដ្លលបារពននឹងបរមិភាគនូវគិោនបផចច័យមអាយពិចារណាដូ្មចបះោៈ 
  សមោឝ  បន្តយ ំគិោនបផចចយមភសជជបរកិ្កខ មោ អជិគុចឆនីមយា 

ឥម ំបូត្ិក្កយ ំបតាឝ   អត្ិវយិ ជិគុចឆនីមយា ជ្ជយត្ិ។ 
បលបោៈមលគឿងបរកិ្កខ រជ្ជទីរកានូវជីវតិ្គឺោប ជំ្ជបចច័យដ្ល់អបកជងំឺធងំពួងមនះ ជ្ជរបស់មិនគួរមខភើមរមអើម

មឡើយ លុះោល់លត្ូវក្កយសអុយមនះក្កលណាមហើយ ក៏មកើត្  ជ្ជរបស់មខភើមរមអើមត្លកមពក។ 
 

 
ត្ងខណិកបផចចមវកខណៈ 

ត្ងខណិកបផចចមវកខណៈមន្តះ គឺមអាយពិចារណាកបុងខណៈបដ្លបរមិភាគនូវបចច័យ៤  
ក្កលបដ្លមលបើលបាស់នូវចីវរបផចច័យ មអាយពិចារណាោៈ 
  បដ្ិសង្ហខ  មយានិមោ ចីវរ ំបដ្ិមសវាមិ យាវមទវ 
  សីត្សស បដ្ិឃាតាយ ឧណហ សស បដ្ិឃាតាយ 
  ឌ្សំមកសវាតាត្បសិរសឹបសមពសានំ បដ្ិឃាតាយ 



  យាវមទវ ហិរមិក្កបិនបផដ្ិចាឆ ទនត្ទ។ំ 
បលបោៈបពឝជិត្គបផពិីចារណាមោយឧបាយោអាតាយ អញអាលស័យមសព  គឺគបផមីលបើលបាស់នូវសពំត្់ចីវរ

កណំត្់មដ្ើមផពិីចារណាទុក មដ្ើមផនឹីងក្ករោរនូវលត្ជ្ជក់ មដ្ើមផនឹីងក្ករោរនូវកមំៅ មដ្ើមផនឹីងក្ករោរនូវសមពសស 
រមបាម មូស ខរល់ កមំៅត្ថង ពស់តូ្ចពស់ធធំងំឡាយ  កណំត្់ទុកមដ្ើមផ ីបិត្បាងំនូវអវយវៈបដ្លមធើឝនូវមសចកថី  
ខាយ ស់មអាយកមំរ ើក។ 
ក្កលបដ្លបរមិភាគនូវបិណឍ បាត្បផចច័យ មអាយពិចារណាដូ្មចបះោៈ 
  បដ្ិសង្ហខ  មយានិមោ បិណឍ បាត្ ំបដ្ិមសវាមិ មនវ  
  ទវាយ ន មធយ ន មណឍ ន្តយ ន វភូិសន្តយ 
  យាវមទវ ឥមសស ក្កយសស ឋិត្ិយា យាបន្តយ  
  វហឹិសុបរត្ិយា លពហយចរយិានុគគោយ ឥត្ិ 
  បុោណញ្ច  មវទនំ បដ្ិហង្ហខ មិ នវញ្ច  មវទនំ 
  ន ឧបាមទសាមិ យាលតា ច មម ភវសិសត្ិ  
  អនវជជតា ច ផាសុវោិមោ ចាត្ិ។ 

បលបោៈបពឝជិត្គបផពិីចារណាោ អាតាយ អញអាលស័យមសព គឺបរមិភាគចង្ហហ ន់ បិណឍ បាត្មដ្ើមផនឹីងមលង
ដូ្ចមកយងអបកលសុកក៏មទមដ្ើមផនឹីងមអាយមកើត្បុរសិមានៈ  លសវងឹដូ្ចអបកលបោល់ក៏មទ មដ្ើមផនឹីងលបោប់តាក់បត្ងោង
ក្កយ ដូ្ចន្រសថីកបុងបុរកី៏មទ មដ្ើមផនឹីងមធឝើមអាយផូរផង់ដូ្ចអបកមលងរបាកំ៏មទ បរមិភាគកណំត្់ទុកមដ្ើមផនឹីងមអាយ  
តាងំមៅត្នក្កយមនះ មដ្ើមផនឹីងញាងំជីវតិ្ិន្រនធីយ៍ មអាយលបលពឹត្ថមៅ មដ្ើមផនឹីងបបំាត្់  បង់នូវមសចកថីលបំាក មដ្ើមផ ី
នឹងអនុមលគះដ្ល់លពហយចារ ីអញនឹងកចំាត្់បង់នូវមវទន្ត ចាស់គឺមសចកថីឃាវ នបដ្លមានមកមហើយផងនឹងញុាងំ
មវទន្តថយីគឺមសចកថីបឆអត្ហួស លបមាណមិនមអាយមកើត្មឡើងផងកិរយិាលបលពឹត្ថមៅត្នឥរយិាបថធងំ៤កថី មសចកថី
មិន មានមធសមិនមានលចអូសក្កយ មិនលចអូសចិត្ថជ្ជមដ្ើមកថី កិរយិាមៅសបាយកបុង  ឥរយិាបថធងំ៤កថី នឹង
មានដ្ល់អាតាយ អញមោយបានបរមិភាគ នូវចង្ហហ ន់បិណឍ បាត្  មនះ។ 
ក្កលបដ្លមលបើលបាស់នូវមសន្តសនបផចច័យ មអាយពិចារណាោៈ 
  បដ្ិសង្ហខ  មយានិមោ មសន្តសនំ បដ្ិមសវាមិ  

យាវមទវ សីត្សស បដ្ិឃាតាយ ឧណហ សស  
បដ្ិឃាតាយឌ្សំមកសវាតាត្បសិរសឹបសមពសានំ  
បដ្ិឃាតាយ យាវមទវ ឧតុ្បរសិសយវមិន្តទនំ បដ្ិសោវ ន្តោមត្ទ។ំ 

បលបោៈ បពឝជិត្គបផពិីចារណាមោយឧបាយោ អាតាយ អញអាលស័យមសពគឺ  បរមិភាគមលបើលបាស់ នូវ
មសសន្តសនៈ កណំត្់ទុកមដ្ើមផកី្ករោរនូវលត្ជ្ជក់ មដ្ើមផនឹីងក្ករោរនូវកមំៅ មដ្ើមផនឹីងក្ករោរនូវសមពសស រមបាម 



មូស ខរល់ កមំៅត្ថង ពស់តូ្ច  ពស់ធធំងំឡាយ កណំត្់ទុកមដ្ើមផ ីបមន្តធ របង់លកវល់លកវាយបដ្លមកើត្អពីំរដូ្
វមហើយ អភិរមរសមងមំៅកបុងកមយោឌ ន។ 
ក្កលបដ្លបរមិភាគនូវគិោនបផចច័យ មអាយពិចារណាដូ្មចបះោៈ 
  បដ្ិសង្ហខ  មយានិមោ គិោនបផចចយមភសជជបរកិ្កខ រ ំ 

បដ្ិមសវាមិ  យាវមទវ ឧបផន្តប នំ មវយោោធិក្កនំ 
មវទន្តនំ បដ្ិឃាតាយ អពោបជឈបរមតាយាត្ិ។ 

បលបោៈ បពឝជិត្គបផពិីចារណាោ អាតាយ អញអាលស័យមសព គឺបរមិភាគនូវមលគឿងបរកិ្កខ រ ជ្ជទីរកានូវ
ជីវតិ្ គឺោប ជំ្ជបចច័យដ្ល់អបកជមងឺកណំត្់ទុកមដ្ើមផនឹីងក្ករោរ នូវមវទន្តធងំឡាយ បដ្លមបៀត្មបៀនមផសងៗបដ្ល
មកើត្មឡើងមហើយ មដ្ើមផលីបាសចាកទុកខខាវ ងំជ្ជធមយតា។  

អត្ីត្បផចចយមវកខណៈ 
 អត្ីត្បផចចយមវកខណៈមន្តះ គឺពិចារណានូវបចច័យ៤ កបុងអត្ីត្ក្កលគឺក្កល  បដ្លបរមិភាគរួចមហើយ 
បដ្លលត្ូវពិចារណាបានបត្កបុងត្ថងមនះ គឺកបុងមវោយប់១ ត្ថង១ កុមំអាយអរុណរះមឡើងធន់ មហើយកបុងបចចយ        

មវកខណៈមួយៗពិចារណា មួយចប់ ឬ២ចប់ ៣ចប់ក៏បាន។  
ចីវរបផចច័យ មអាយពិចារណាដូ្មចបះោៈ 

អជជ មយា អបចចមវកខិតាឝ  យ ំចីវរ ំបរភុិត្ថ ំត្ំ  យាវមទវ  
សីត្សស បដ្ិឃាតាយ ឧណហ សស បដ្ិឃាតាយ 

  ឌ្សំមកសវាតាត្បសិរសឹបសមពសានំ បដ្ិឃាតាយ 
  យាវមទវ ហិរមិក្កបិនបផដ្ិចាឆ ទនត្ទ។ំ 

បលបោៈសពំត្់ចីវរឯណាបដ្លអាតាយ អញមិនបានពិចារណាមហើយ មលបើលបាស់  មហើយកបុងត្ថងមនះ សពំត្់
ចីវរមន្តះ អាតាយ អញមលបើលបាស់ កណំត្់ទុកមដ្ើមផកី្ករោរ  នូវលត្ជ្ជក់ មដ្ើមផនឹីងក្ករោរនូវកមំៅ មដ្ើមផនឹីងក្ករោរ
នូវសមពសស រមបាម មូស ខរល់ កមំៅត្ថង ពស់តូ្ចពស់ធធំងំឡាយ កណំត្់ទុកមដ្ើមផ ីបិត្បាងំនូវអវយវៈបដ្លមធើឝ
នូវមសចកថីខាយ ស់មអាយកមំរ ើក។ 
បិណឍ បាត្បផចច័យ មអាយពិចារណាដូ្មចបះោៈ 
  អជជ មយា អបចចមវកខិតាឝ  មយា បិណឍ បាមតា បរភុិមតាថ 

មោ មនវ ទវាយ ន មធយ ន មណឍ ន្តយ ន  
វភូិសន្តយ យាវមទវ ឥមសស ក្កយសស ឋិត្ិយា 
យាបន្តយ វហឹិសុបរត្ិយា លពហយចរយិានុគគោយ  
ឥត្ិ បុោណញ្ច  មវទនំ បដ្ិហង្ហខ មិ នវញ្ច  មវទនំ 



  ន ឧបាមទសាមិ យាលតា ច មម ភវសិសត្ិ  
  អនវជជតា ច ផាសុវោិមោ ចាត្ិ។ 

បលបោៈ ចង្ហហ ន់បិណឍ បាត្ឯណាបដ្លអាតាយ អញមិនបានពិចារណាមហើយ បរមិភាគមហើយកនបុងត្ថងមនះ 
ចង្ហហ ន់បិណឍ បាត្មន្តះអាតាយ អញមិនបរមិភាគមដ្ើមផនឹីង  មលងដូ្ចមកយងអបកលសុកក៏មទ មដ្ើមផនឹីងមអាយមកើត្បុរសិមា
នៈលសវងឹ ដូ្ចអបកលបោល់  ក៏មទមដ្ើមផនឹីងលបោប់តាក់បត្ងោងក្កយដូ្ចន្រសថីកបុងបុរកី៏មទ មដ្ើមផនឹីងមធឝើមអាយផូរផង់  
ដូ្ចអបកមលងរបាកំ៏មទ បរមិភាគកណំត្់ទុកមដ្ើមផ ីនឹងមអាយតាងំមៅត្នក្កយមនះមដ្ើមផនឹីងញាងំជីវតិ្ិន្រនធីយ៍         

មអាយលបលពឹត្ថមៅ មដ្ើមផនឹីងបបំាត្់បង់នូវមសចកថីលបំាក មដ្ើមផនឹីងអនុមលគះដ្ល់លពហយចារ ីអញនឹងកចំាត្់បង់នូវ
មវទន្តចាស់ គឺមសចកថីឃាវ ន  បដ្លមានមកមហើយផង នឹងញុាងំមវទន្តថយីគឺមសចកថីបឆអត្ហួសលបមាណ  មិនមអាយ 
មកើត្មឡើងផង កិរយិាលបលពឹត្ថមៅត្នឥរយិាបថធងំ៤កថី មសចកថីមិនមានមធសមិនមាន  លចអូសក្កយ មិនលចអូស
ចិត្ថ ជ្ជមដ្ើមកថី កិរយិាមៅសបាយកបុងឥរយិាបថធងំ៤កថី នឹងមានដ្ល់អាតាយ អញមោយបានបរមិភាគ នូវចង្ហហ ន់
បិណឍ បាត្មនះ។ 
 
មសន្តសនបផចច័យ មអាយពិចារណាោៈ 
  អជជ មយា អបចចមវកខិតាឝ  យ ំមសន្តសនំ   

បរភុិត្ថ ំត្ ំយាវមទវ សីត្សស បដ្ិឃាតាយ 
ឧណហ សស បដ្ិឃាតាយ ឌ្សំមកសវាតាត្ប- 
សិរសឹបសមពសានំ ដ្ិឃាតាយ យាវមទវ  
ឧតុ្បរសិសយវមិន្តទនំ បដ្ិសោវ ន្តោមត្ទ។ំ 

បលបោៈ ទីមសសន្តសនៈឯណា បដ្លអាតាយ អញមិនបានពិចារណាមហើយ  កបុងត្ថងមនះ ទីមសន្តសនៈ
មន្តះអាតាយ អញមលបើលបាស់កណំត្់ទុក មដ្ើមផនឹីងក្ករោរ  នូវលត្ជ្ជក់ មដ្ើមផនឹីងក្ករោរនូវ កមំៅ មដ្ើមផនឹីងក្ករោរ 
នូវសមពសស រមបាម មូស ខរល់ កមំៅត្ថង ពស់តូ្ចពស់ធធំងំឡាយ កណំត្់ទុកមដ្ើមផ ីបមន្តធ របង់លកវល់លកវាយ
បដ្ល មកើត្អពីំរដូ្វ មហើយអភិរមរសមងមំៅកបុងកមយោឌ ន។  
គិោនបផចច័យ មអាយពិចារណាដូ្មចបះោៈ 
  អជជ មយា អបចចមវកខិតាឝ  មយា គិោនបផចចយមភសជជបរកិ្កខ មោ  

បរភុិមតាថ  មោ  យាវមទវ ឧបផន្តប នំ មវយោោធិក្កនំ 
មវទន្តនំ បដ្ិឃាតាយ អពោបជឈបរមតាយាត្ិ។ 

បលបោៈ មលគឿងបរកិ្កខ រជ្ជទីរកានូវជីវតិ្ គឺោប ជំ្ជបចច័យដ្ល់អបកជងំឺឯណា បដ្លអាតាយ អញមិនបាន
ពិចារណាមហើយ បរមិភាគមហើយកបុងត្ថងមនះ មលគឿងបរកិ្កខ រជ្ជ  ទីរកានូវជីវតិ្ គឺោប ជំ្ជបចច័យដ្ល់អបកជមងឺមន្តះ 



អាតាយ អញបរមិភាគកណំត្់ទុក មដ្ើមផកី្ករោរ នូវមវទន្តធងំឡាយ បដ្លមបៀត្មបៀនមផសងៗបដ្លមកើត្មឡើងមហើយ 
មដ្ើមផលីបាសចាកទុកខខាវ ងំជ្ជធមយតា។ 
 ចាណំា៖ំ មបើក្កលបដ្លទទួល និងក្ករបដ្លលបារពនមដ្ើមផបីរមិភាគ និងក្កល  កពុំងបរមិភាគ មលបើលបាស់ 
បានពិចារណាលគប់លគន់ សពឝលគប់មហើយ មិនចាបំាច់  ពិចារណា កបុងអត្ីត្បផចចមវកខណ មទៀត្ក៏បានបដ្រ។  

 
បោភវសូលត្ 

(បទបឋោវត្ថ) 
(មទវតាទូលសួរលពះោោថ ោ) 

(លពះោោថ  មឆវើយត្បនឹងមទោថ ោ) 
បោភវនថំ បុរសិ ំ  មយ ំបុចាឆ ម មគត្ម ំ
ភវនថ ំ បុដ្ឌុមាគមយ   កឹ បោភវមតា មុខ។ំ  

មយើងខញុធំងំឡាយមកសូមទូលសួរ  នូវមហតុ្បដ្លគួរ ចមលមើនវនិ្តស  
លបុសលសីកបុងមោ កសនបិវាស   បដ្លនឹងវនិ្តស ោបសូនរចាកគុណ។ 
 មពភ ះលពះមគត្ម លពះអងគមានបុណរ  មមតាថ និមនថ សបមថងឲ្រធន  
ធមយជ្ជត្ដូ្ចមមថច បដ្លជ្ជលបោន   ន្តសំត្ឝឲ្រមាន មសចកថីវនិ្តស។ 

សុវជិ្ជមន្ត ភវ ំមោត្ ិ សុវជិ្ជមន្ត បោភមវា  
ធមយក្កមមា ភវ ំមោត្ ិ ធមយមទសស ីបោភមវា។ 

អបកបដ្លចមលមើន មគក៏អាចោគ ល់ង្ហយ  អបកបដ្លអនថោយ មគក៏អាចោគ ល់ពិត្  
អបកលបាោប ធម៌ លអិត្លអកបុងចិត្ថ   មហើយខលំបលពឹត្ថ នឹងបានចមលមើន។  
អបកបដ្លលទុសថធម៌ សអប់ធម៌ឥត្មកើន  ឥត្មកើនចមលមើន វនិ្តសមៅមុខ។ 

ឥត្ិ មហត្ ំវជិ្ជន្តម  បឋមមា មោ បោភមវា  
ទុត្ិយ ំភគវា លពូហិ  កឹ បោភវមតា មុខ។ំ 

មយើងខញុធំងំឡាយ បានដ្ឹងជ្ជក់បសថង  វនិ្តសមនះឯងមលោះមហតុ្ដូ្មចាប ះ   
កថីវនិ្តសមនះ មបើោប់សមន្រង្ហគ ះ   វនិ្តសមន្តះមមយ ះ ទី១ធន់ហន់។  
បពិលត្លពះអងគ លពះន្តមភគវន័ថ   សូមលទង់និមនថ សបមថងឲ្រធន  
វនិ្តសទី២ អឝីជ្ជលបោន    ន្តសំត្ឝឲ្រមាន មសចកថីវនិ្តស។ 

 



អសនថសស បិយា មោនថ ិ សមនថន កុរុមត្ បិយ ំ 
អសត្ ំធមយមោមចត្ ិ ត្ ំបោភវមតា មុខ។ំ  

អបកបដ្លលសឡាញ់ មពញចិត្ថមសបោ  បត្នឹងមនុសសណាអសបផុរស  
បត្ងមិនលសឡាញ់ មពញចិត្ថធងំអស់  នឹងអបកសបផរសមកមធឝើជ្ជមិលត្។  
មសចកថីលសឡាញ់ មពញចិត្ថគនិំត្   មហើយមៅគប់ពិត្ អសបផុរស  
គប់ចិត្ថកបុងធម៌ ឬមួយរបស់   មហតុ្មៅធងំអស់ ន្តឲំ្រវនិ្តស។ 

ឥត្ិ មហត្ ំវជិ្ជន្តម  ទុត្ិមយា មោ បោភមវា  
ត្ត្ិយ ំភគវា លពូហិ  កឹ បោភវមតា មុខ។ំ 

 មយើងខញុធំងំឡាយ បានដ្ឹងជ្ជក់បសថង  វនិ្តសមនះឯង មលោះមហតុ្ដូ្មចាប ះ  
កថីវនិ្តសមនះ មបើោប់សមន្រង្ហគ ះ   វនិ្តសមន្តះមមយ ះ ទី២ធន់ហន់។  
បពិលត្លពះអងគ លពះន្តមភគវន័ថ   សូមលទង់និមនថ សបមថងឲ្រធន  
វនិ្តសទី៣ អឝីជ្ជលបោន    ន្តសំត្ឝឲ្រមាន មសចកថីវនិ្តស។ 

និធធ សីលី សភាសីលី       អនុោឌ តា ច មយា នមោ  
អលមោ មក្កធបញ្ញដ មណា    ត្ ំបោភវមតា មុខ។ំ 

 អបកមដ្កចមលមើន១ និយាយចមលមើន១  និងអបកឥត្លពួយ ឥត្គិត្លបឹងបលបង  
អបកខជិលលបអូស មិនមានខបះបខបង   ខឹងមលចើនសបមថង ឲ្រមគមឃើញបាន។ 
មហតុ្ធម៌ធងំមន្តះ មិនជ្ជកលោណ  ន្តឲំ្រខកខាន ខាត្ខូចលបមយាជន៍  
មានជ្ជលបោន ត្ិចមលចើនមោយមោច  ន្តបំង់លបមយាជន៍ មហើយឲ្រវនិ្តស។ 

ឥត្ិ មហត្ ំវជិ្ជន្តម  ត្ត្ិមយា មោ បោភមវា  
ចតុ្ត្ទ ំភគវា លពូហិ  កឹ បោភវមតា មុខ។ំ  

មយើងខញុធំងំឡាយ បានដ្ឹងជ្ជក់បសថង  វនិ្តសមនះឯង មលោះមហតុ្ដូ្មចាប ះ 
កថីវនិ្តសមនះ មបើោប់សមន្រង្ហគ ះ   វនិ្តសមន្តះមមយ ះ ទី៣ធន់ហន់។  
បពិលត្លពះអងគ លពះន្តមភគវន័ថ   សូមលទង់និមនថ សបមថងឲ្រធន  
វនិ្តសទី៤ អឝីជ្ជលបោន    ន្តសំត្ឝឲ្រមាន មសចកថីវនិ្តស។ 

មយា មាត្រ ំបិត្រ ំវា  ជិណតត្ ំគត្មយាពឝន ំ 
បហុសមន្តថ  ន ភរត្ ិ ត្ ំបោភវមតា មុខ។ំ  

នរជនណា មានលទពរធនោន   មហើយខវួនមិនបានចិញ្ចឹ មរកា  
មាតាបិតា បដ្លចាស់ជោ   មហតុ្មន្តះមៅជ្ជ ន្តឲំ្រវនិ្តស។ 



 ឥត្ិ មហត្ ំវជិ្ជន្តម  ចតុ្មតាទ  មោ បោភមវា  
បញ្ចម ំភគវា លពូហិ  កឹ បោភវមតា មុខ។ំ 

 មយើងខញុធំងំឡាយ បានដ្ឹងជ្ជក់បសថង  វនិ្តសមនះឯង មលោះមហតុ្ដូ្មចាប ះ  
កថីវនិ្តសមនះ មបើោប់សមន្រង្ហគ ះ   វនិ្តសមន្តះមមយ ះ ទី៤ធន់ហន់។  
បពិលត្លពះអងគ លពះន្តមភគវន័ថ   សូមលទង់និមនថ សបមថងឲ្រធន 
វនិ្តសទី៥ អឝីជ្ជលបោន    ន្តសំត្ឝឲ្រមាន មសចកថីវនិ្តស។ 

មយា លោហយណំ សមណំ វា    អញ្ដំ  វាបិ វនិពឝត្ ំ 
មុោវាមទន វមញ្ចត្ ិ      ត្ ំបោភវមតា មុខ។ំ 

 ជនបមញ្ញឆ ត្លោហយណ៍ ឬពួកសមណៈ       ពួកសយូមជជក ឬអបកដ្ត្ទៗ 
មោយមុោវាទ ឃាវ ត្ោករលបត្ព      មន្តះលបោនត្ន មសចកថីវនិ្តស។  

ឥត្ិ មហត្ ំវជិ្ជន្តម  បញ្ច មមា មោ បោភមវា  
ឆដ្ឌម ំភគវា លពូហិ  កឹ បោភវមតា មុខ។ំ 

 មយើងខញុធំងំឡាយ បានដ្ឹងជ្ជក់បសថង  វនិ្តសមនះឯង មលោះមហតុ្ដូ្មចាប ះ  
កថីវនិ្តសមនះ មបើោប់សមន្រង្ហគ ះ   វនិ្តសមន្តះមមយ ះ ទី៥ធន់ហន់។  
បពិលត្លពះអងគ លពះន្តមភគវន័ថ   សូមលទង់និមនថ សបមថងឲ្រធន  
វនិ្តសទី៦ អឝីជ្ជលបោន    ន្តសំត្ឝឲ្រមាន មសចកថីវនិ្តស។ 

បហុត្វមិតាថ  បុរមិោ  សហិរមញ្ញដ  សមភាជមន្ត 
ឯមក្ក ភុញ្ជត្ិ ោទូនិ  ត្ ំបោភវមតា មុខ។ំ  

បុរសអបកមាន លទពរធនោនមលចើន  មាសលបាក់ចមលមើន និងមលគឿងអាោរ  
លបោក់របស់ បដ្លពង ញ់ពិោ   សីុមាប ក់ឯងជ្ជ មសចកថីវនិ្តស។  

ឥត្ិ មហត្ ំវជិ្ជន្តម  ឆដ្ឌមមា មោ បោភមវា  
សត្ថម ំភគវា លពូហិ  កឹ បោភវមតា មុខ។ំ  

មយើងខញុធំងំឡាយ បានដ្ឹងជ្ជក់បសថង  វនិ្តសមនះឯង មលោះមហតុ្ដូ្មចាប ះ  
កថីវនិ្តសមនះ មបើោប់សមន្រង្ហគ ះ   វនិ្តសមន្តះមមយ ះ ទី៦ធន់ហន់។  
បពិលត្លពះអងគ លពះន្តមភគវន័ថ   សូមលទង់និមនថ សបមថងឲ្រធន  
វនិ្តសទី៧ អឝីជ្ជលបោន    ន្តសំត្ឝឲ្រមាន មសចកថីវនិ្តស។ 

ជ្ជត្ិត្ទមធន  ធនត្ទមធន   មគត្ថត្ទមធន  ច មយា នមោ  
សញ្ញដ ត្ឹ អត្ិមមញ្ដត្ ិ ត្ ំបោភវមតា មុខ។ំ  



អបកបដ្លលបក្កន់ ជ្ជត្ិលទពរលត្កូល  មហើយមិនលបមូល ោច់ញាត្ិសន្តថ ន 
មមើលង្ហយញត្ិខវួន មោយអាងខវួនមាន  មន្តះជ្ជលបោន មសចកថីវនិ្តស។ 
   ឥត្ិ មហត្ ំវជិ្ជន្តម  សត្ថមមា មោ បោភមវា  

អដ្ឌម ំភគវា លពូហិ  កឹ បោភវមតា មុខ។ំ 
 មយើងខញុធំងំឡាយ បានដ្ឹងជ្ជក់បសថង  វនិ្តសមនះឯង មលោះមហតុ្ដូ្មចាប ះ  
កថីវនិ្តសមនះ មបើោប់សមន្រង្ហគ ះ   វនិ្តសមន្តះមមយ ះ ទី៧ធន់ហន់។  
បពិលត្លពះអងគ លពះន្តមភគវន័ថ   សូមលទង់និមនថ សបមថងឲ្រធន 
វនិ្តសទី៨ អឝីជ្ជលបោន    ន្តសំត្ឝឲ្រមាន មសចកថីវនិ្តស។ 

ឥត្ទីធុមតាថ  សុោធុមតាថ   អកខធុមតាថ  ច មយា នមោ  
លទន ំលទន ំវនិ្តមសត្ ិ ត្ ំបោភវមតា មុខ។ំ  

ជនអបកលបលពឹត្ថ បលផងបីលបក្ករ   បលផងលសីបលផងលោ 
 បលផងភាប ល់ធងំឡាយ    មធឝើលទពរខវួនមានឲ្រអនថោយ   
ក្ករបលផងធងំឡាយ    មន្តះន្តវំនិ្តស។  

ឥត្ិ មហត្ ំវជិ្ជន្តម  អដ្ឌមមា មោ បោភមវា  
នវម ំភគវា លពូហិ  កឹ បោភវមតា មុខ។ំ  

មយើងខញុធំងំឡាយ បានដ្ឹងជ្ជក់បសថង  វនិ្តសមនះឯង មលោះមហតុ្ដូ្មចាប ះ  
កថីវនិ្តសមនះ មបើោប់សមន្រង្ហគ ះ   វនិ្តសមន្តះមមយ ះ ទី៨ធន់ហន់។  
បពិលត្លពះអងគ លពះន្តមភគវន័ថ   សូមលទង់និមនថ សបមថងឲ្រធន  
វនិ្តសទី៩ អឝីជ្ជលបោន    ន្តសំត្ឝឲ្រមាន មសចកថីវនិ្តស។ 

មសហិ ធមរហិ អសនថុ មោឌ   មវសិយាសុ បទុសសត្ ិ 
ទុសសត្ ិបរធមរសុ ត្ ំបោភវមតា មុខ។ំ  

លបុសមិនមលត្កអរ នឹងលបពននខវួន   មហើយមៅជ្ជប់ជួន នឹងលសីមពសោ  
លទុសថនឹងលបពនន កូនជនន្តន្ត   មហតុ្មន្តះមៅជ្ជ ន្តឲំ្រវនិ្តស។ 
   ឥត្ិ មហត្ ំវជិ្ជន្តម  នវមមា មោ បោភមវា  

ទសម ំភគវា លពូហិ  កឹ បោភវមតា មុខ។ំ  
មយើងខញុធំងំឡាយ បានដ្ឹងជ្ជក់បសថង  វនិ្តសមនះឯង មលោះមហតុ្ដូ្មចាប ះ  
កថីវនិ្តសមនះ មបើោប់សមន្រង្ហគ ះ   វនិ្តសមន្តះមមយ ះ ទី៩ធន់ហន់។  
បពិលត្លពះអងគ លពះន្តមភគវន័ថ   សូមលទង់និមនថ សបមថងឲ្រធន  



វនិ្តសទី១០ អឝីជ្ជលបោន    ន្តសំត្ឝឲ្រមាន មសចកថីវនិ្តស។ 
អត្ីត្មយាពឝមន្ត មបាមោ  អាមនត្ិ ត្ិមភរុត្ទនឹ  
ត្សា ឥសា ន សុបត្ ិ ត្ ំបោភវមតា មុខ។ំ  

បុរសមានវយ័ បដ្លចាស់ហួសមពក  មហើយមានត្មលមក មោយកថីត្ណាហ   
ន្តយំកលសីមកយង មកមធឝើភរយិា   មហតុ្មន្តះមៅជ្ជ ន្តឲំ្រវនិ្តស។  

ឥត្ិ មហត្ ំវជិ្ជន្តម  ទសមមា មោ បោភមវា  
ឯក្កទសម ំភគវា លពូហិ  កឹ បោភវមតា មុខ។ំ 

 មយើងខញុធំងំឡាយ បានដ្ឹងជ្ជក់បសថង  វនិ្តសមនះឯង មលោះមហតុ្ដូ្មចាប ះ  
កថីវនិ្តសមនះ មបើោប់សមន្រង្ហគ ះ   វនិ្តសមន្តះមមយ ះ ទី១០ធន់ហន់។  
បពិលត្លពះអងគ លពះន្តមភគវន័ថ   សូមលទង់និមនថ សបមថងឲ្រធន  
វនិ្តសទី១១ អឝីជ្ជលបោន    ន្តសំត្ឝឲ្រមាន មសចកថីវនិ្តស។ 

ឥត្ទឹ មោណឍឹ  វកិិរណឹ  បុរសិ ំវាបិ តាទិស ំ 
ឥសសរយិសយឹ ឋមបត្ ិ ត្ ំបោភវមតា មុខ។ំ  

បុរសតាងំលសី អបកមលងខជះខាជ យ   ឬលសីធងំឡាយ តាងំបុរសមន្តះ  
បដ្លជ្ជអបកមលង ខជះខាជ យដូ្មចាប ះ  អមំពើធងំមន្តះ ន្តឲំ្រវនិ្តស។  

ឥត្ិ មហត្ ំវជិ្ជន្តម  ឯក្កទសមមា មោ បោភមវា 
ធឝ ទសម ំភគវា លពូហិ  កឹ បោភវមតា មុខ។ំ 

 មយើងខញុធំងំឡាយ បានដ្ឹងជ្ជក់បសថង  វនិ្តសមនះឯង មលោះមហតុ្ដូ្មចាប ះ  
កថីវនិ្តសមនះ មបើោប់សមន្រង្ហគ ះ   វនិ្តសមន្តះមមយ ះ ទី១១ធន់ហន់។  
បពិលត្លពះអងគ លពះន្តមភគវន័ថ   សូមលទង់និមនថ សបមថងឲ្រធន  
វនិ្តសទី១២ អឝីជ្ជលបោន    ន្តសំត្ឝឲ្រមាន មសចកថីវនិ្តស។ 

អបផមភាមគ មោត្មណាហ    ខត្ថិមយ ជ្ជយមត្ កុមល  
មោ ច រជជ ំបត្ទយត្ ិ ត្ ំបោភវមតា មុខ។ំ  

ជនណាមកើត្កបុង លត្កូលជ្ជកសលត្   អបកកសត្់សមផត្ិ មហើយលបាោប ធ ំ 
ចង់បានជ្ជមសថច មោយោជរសថុកសថមម  មហតុ្មន្តះនឹងន្ត ំឲ្រដ្ល់វនិ្តស។  

ឯមត្ បោភមវ មោមក  បណឍិ មតា សមមវកខិយ  
អរយិទសសនសមផមន្តប   ស មោក ំភជមត្ សិវ៕ំ 

ជនជ្ជបណឍិ ត្ គនិំត្លបមសើរ   បានមឃើញដ្មំណើ រ ត្នមហតុ្វនិ្តស 



 ដ្ល់សត្ឝកបុងមោកសនបិវាស  មគចពីវនិ្តស គប់រកចមលមើន៕ 
បោភវសុត្ថ ំនិដ្ឌិត្ ំ
(បោភវសូលត្ ចប់) 

 

 



ជំពកូទ២ី 
បុពវភាគរផដបិតិថ ិ

 បុរសស្រ្សឋើុដលមានសទាន រជះថ្វល កបុងគណុរពះរតិនថ្រតិ  គគឺណុរពះពទុ ន រពះធម ៌រពះសងឃ សហើ យរាថ្វប សរថជាា
ខ លនួជាឧបាសក ឬជាឧបាសិកា ជាបុពវភាគបដបិតិថគិសឺសចកថ ីររតិបិតិថជិាចំុ ណកខ្ចងសដើម  សអាយបានសពេសប៊ ់ជា
អបកកានរ់ពះពទុ នសាសនាឬជាអបកតិមាលស់ៅ កបុងរពះពទុ នសាសនាសនាះ  ដបំូងបងអសរ់តូិវ បសញ្ច េវចសីភទ សមូ
ខមាសទាស និងរពះរតិនថ្រតិកបុងទចីសំព្តះរពះភន្រកថ រពះពទុ នរបូ កប៏ាន  ចសំព្តះនិងរពះសងបូ ឬសចតិយី៍ុ ដលបញ្ចុ ះ រពះ
សាររីកិធាតិ ុរពះសមាម សមពុទ នកប៏ាន  ចសំព្តះមុខបុគគល គភឺកិ ខុទាងំឡាយាងំពី៤ របូសឡើង សៅកប៏ាន  លះុសមូ
ខមាសទាសរចួសហើ យ រតូិវបសព្តច េវចសីភទសព្តលររកាស សរថជាា ខ លនួសអាយជាអបកបានដលរ់ពះថ្រតិសរណគមន៍  ជា
ឧបាសក ឬឧបាសិកា កបុងរពះពទុ នសាសនាជាខ្ចងសរកាយ  រចួសហើ យ រតូិវសមាទាននិចចសីលរកាសអាយ ខ្ចា បត់ិសៅ 
សបើមានសទាន រជះថ្វល  កគ៏រផរីកាឬសបាសងសីលាម កាលកណំតិ ់ផ្ដលរតូិវរកាមថងៗសនាះផង  និងមានផលនិសងស
សរចើនសោយលំោប់ៗ សឡើង។  

ឯព្តកយសមូខមាសទាសនិងរពះរតិនថ្រតិសនាះ  សបើបុរសផ្តិមាប ក ់ ឬ ស្រ្សថើ ផ្តិមាប ករ់តិូវសរូតិថ្វ  អចចមយា   ម ំ   
ភមនថ    អចចគមា   យោោល ំ
      មយា 
យោមុឡហ ំ  យោ អកុសល ំ            ហំ ភមនថ ក្កមយន វា វាចាយ វា  

យា 
ភគវតា 
ពុទនសស 

មនោវា   ធមយសស វា សងឃសស វា អគរវ ំអក្កសឹ 
ត្សស 
ត្សា 

        ភគវា        តុ្ 

  អមយោ       តុ្ 
ភមនថ      អចចយ ំអចចយមតា បដ្ិគគណហ      អាយត្ឹ សវំោយ 
  អមយោ       នថុ 
  សមងោ        តុ្ 



 
 
   រពះដម៏ានរពះភាគ 
   រពះករណុ្ត 
ផ្ររថ្វ  បពិតិដ ៏      ចសរមើនសទាសកហុំសផ្ដល 

រពះករណុ្តទាងំឡាយ 
រពះសងឃ 

រររពឹតិឋកនលងរគបសងាតិស់ហើ យនវូខ ញុរំពះករណុ្តាមសោយខ ញុរំពះករណុ្ត ជាមនសុស លងងស់លល  ជាមនសុសវសងវង ជា
មនសុសមិនឈ្លល ស 

   រពះដម៏ានរពះភាគ 
   រពះករណុ្ត 
  បពិតិដ ៏      ដច៏សរមើនផ្រកងខ ញុរំពះករណុ្ត  

រពះករណុ្តទាងំឡាយ 
រពះសងឃ 

បានសធវើសហើ យនវូសសចកឋសីលមើសមិនសគ៌រពដលរ់ពះដម៏ានរពះភាគ (រពះពទុ នជាមាច ស)់ កឋ ីដលរ់ពះធមក៌ឋដីលរ់ពះសងឃកឋ ី
សោយកាយកឋ ីសោយវាចាកឋ ីសោយចតិិឋកឋ ី
 

       រពះដម៏ានរពះភាគ       រពះដម៏ានរពះភាគ 
       រពះករណុ្ត        រពះករណុ្ត 
 បពិតិដ ៏       ដច៏សរមើនសមូ 

      រពះករណុ្តទាងំឡាយ        រពះករណុ្តទាងំឡាយ 
      រពះសងឃ         រពះសងឃ 

អតិន់វូសទាសកហុំសសនាះ ដលខ់ ញុរំពះករណុ្ត សរព្តះអំសពើថ្នសទាសសនាះជា សសចកឋខីសុពិតិ សដើមផនឹីងបានសរងួម គថឺ្វ
នឹងរររពឹតិឋសអាយលអ តិសៅកបុងខ្ចងមុខសនាះសោង។ 
 សសចកថីបព្តា ក៖់  
 រចួររសិនសបើជាបុគគល ឬគណៈឬសងឃផ្ដលសៅជាររធានសៅទីសនាះរតូិវទទលួថ្វ សាធ ុផ្ររថ្វ ររថ្ព
សហើ យ 

 សបើបុរសរតូិវសតូិថ្វ សោ ហំ  ថ្វ  តិសស សម  សបើស្រ្សឋើរតូិវសរូតិថ្វ      ោ ហំ ថ្វ  តិសា សម ាមគរួដលប់ាលី
ផ្ដលរតូិវផ្ចល ស ់ាមបុរសស្រ្សឋើសទាះបុរសកឋី ស្រ្សឋើកឋ ីសបើសមូខមាសទាសកបុងទចីសំព្តះរពះភន្រកឋរពះពទុ នរបូផ្ចល សឬ់ចសំព្តះនឹង
រពះសងបូរពះសចតិយី ផ្ដលបញ្ចុ ះរពះសាររីកិធាតិរុពះសមាម សមពុទ នសនាះរតូិវសរូតិថ្វ    ភគវាវា ថ្វ ភសនឋ ភគវា ថ្វ ប



ដគិគណហ តិ ុសបើចសំព្តះភកិខុ១របូរតិូវសរូតិថ្វ    ពទុ នសស   វា ថ្វ ភសនឋ អសយោ ថ្វ បដគិគណហ តិ ុ 

 សបើចសំព្តះគណៈភកិខុ២របូ រ៣ឺរបូ រតិូវសរូតិថ្វ ពទុ នសស វា  ថ្វ ភសនថ សសងោ ថ្វ បដគិគណហ តិ ុ  រតិងស់សចកឋីុ ររ 

កម៏ានរសបៀបាមជរួបាលីុដលគ៌បស់នាះផ្ដរ។  

ចបប់ុពវភាគរផដបិតិឋិុ តិបស៉ណត 
  

 



វធីសីមាទាននិចចសីល 

 ពទុ នសាសនិកជន ផ្ដលបានដលរ់ពះថ្រតិសរណគមន ៍បានសឡើងនាម បញ្ញដ តិថជិាឧបាសក ឬឧបាសិកា 
សហើ យកាលសបើនឹងសមាទាននិចចសីលគសីឺល៥ជាបសចចកសមា ទាន អំពីបុគគលដថ្ទ គភឺកិ ខុ ឬសាមសណរសនាះគរផ ី
សរូតិ នមសសការថ្វវ បងគរំលឹកដលរ់ពះ រតិនថ្រតិសោយសសងខបជាមុន រចួសហើ យរតូិវសមូនវូនិចចសីល រពមទាងំរពះថ្រតិ
សរណគមន ៍ចសំព្តះភកិខុ ឬសាមសណរ ផ្ដលខ លនួនឹងសមូសមាទានសនាះថ្វ៖ 
 ឧក្កស មយ ំភមនថ វសុិ ំវសុិ ំរកខនតាទ យ ត្ិសរមណន សហ  បោច  សីលនិ យាចាម  ។  ទុត្ិយមផ ិ 
មយ ំ ភមនថ  វសុិវំសុិ ំរកខនតាទ យ   ត្ិសរមណន សហ បោច  សីោនិ យាចាម  ។ ត្ត្ិយមផ ិ មយ ំ ភមនថ វសុិ ំ
វសុិ ំ 
រកខនតាទ យ ត្ិសរមណន សហបោច  សីោនិ យាចាម ។ 

(សបើមាប កឯ់ងសមូរថូរ មយំ, ោចាម ថ្វ អហំ, ោចាមិ វេិ) 
  

ផ្ររថ្វ សមូសគ៌រព បពិតិរពះករណុ្តដច៏សំរនី ខ ញុរំពះករណុ្តទាងំឡាយ សមូនិចចសីលទាងំឡាយ៥មួយអសនលើ
សោយរពះថ្រតិសរណគមនស៍ដើមផរីរសោជនរ៍កាសផសងៗគ៌ប  បពិតិរពះករណុ្តដច៏សំរនី សមូរពះករណុ្តសមាថ  សធវើនវូ
សសចកថអីនសុរគ៌ះ សអាយនវូសីលដលខ់ ញុរំពះករណុ្តទាងំឡាយ បពិតិ រពះករណុ្ត ដច៏សំរនីខ ញុរំពះករណុ្តទាងំឡាយ 
សមូនិចចសីលទាងំឡាយ៥មួយអសនលើ សោយរពះថ្រតិសរណគមន ៍សដើមផរីរសោជនរ៍កាសផសងៗ គ៌ប បពិតិរពះករណុ្ត 
ដច៏សំរនីសមូរពះករណុ្តសមាថ  សធវើនវូសសចកថអីនសុរគ៌ះ សអាយនវូសីលដលខ់ ញុរំពះករណុ្តទាងំឡាយជាគរំបពី់រដងផ
ង។ បពិតិរពះករណុ្តដច៏សំរនី ខ ញុរំពះករណុ្តទាងំឡាយ សមូនិចចសីល ទាងំឡាយ៥មួយអសនលើសោយរពះថ្រតិសរណគម
ន ៍សដើមផរីរសោជនរ៍កាសផសងៗគ៌ប  បពិតិរពះករណុ្តដច៏សំរនី សមូរពះករណុ្ត សមាថ សធវើនវូសសចកថអីនសុរគ៌ះ សអាយ
នវូសីលដលខ់ ញុរំពះករណុ្តទាងំឡាយជាគរំបប់ីដងផង ។  
(សបើមាប កឯ់ងរថូររតិងខ់ ញុរំពះករណុ្តទាងំឡាយថ្វខញុរំពះករណុ្តវេិសោកសរូតិ) 
  
មោកមអាយសីលសូលត្ោ៖ 

នមមា ត្សស ភគវមតា អរហមតា សមាយ សមភុទនសស (៣ចប)់ 
 ផ្ររថ្វ រកីរិោិថ្វវ យបងគថំ្ន ខ ញុរំពះករណុ្ត ចរូមានដលរ់ពះដម៏ានរពះភាគអងគសនាះរពះអងគជារពះអរហនថដ ៏
ររសសើររទងរ់ាសដ់ងឹនវូសេយយធម ៌ទាងំពងួសោយររថ្ពចសំព្តះរពះអងគឥតិមានរគូអាចារយណ្តររសៅរពះអងគសឡើ
យ។ 

ពុទនសំរណំគចាឆ មខិ ញុរំពះករណុ្តសមូដលន់វូរពះពទុ នជាទពឹីងទរីលឹក 
ធមយសំរណំគចាឆ មខិ ញុរំពះករណុ្តសមូដលន់វូរពះធមជ៌ាទពឹីងទរីលឹក 



សងឃ ំសរណំ  គចាឆ មិ  ខ ញុរំពះករណុ្តសមូដលន់វូរពះសងឃជាទពឹីងទរីលឹក  
ទុត្ិយមផ ិ ពុទនសំរណំ  គចាឆ មិ  ខ ញុរំពះករណុ្តសមូដលន់វូរពះពទុ នជាទពឹីងទរីលឹកជាគរំបពី់រដងផង 
ទុត្ិយមផ ិ  ធមយ ំ សរណំ  គចាឆ មិ ខ ញុរំពះករណុ្តសមូដលន់វូរពះធមជ៌ាទពឹីង ទរីលឹកជាគរំបពី់រដងផង  
ទុត្ិយមផ ិ  សងឃ ំ សរណំ  គចាឆ មិ  ខ ញុរំពះករណុ្តសមូដលន់វូរពះសងឃជា ទពឹីងទរីលឹកជាគរំបពី់រដផង 

ត្ត្ិយមផ ិពុទន ំសរណំ គចាឆ មខិ ញុរំពះករណុ្តសមូដលន់វូរពះពទុ នជាទពឹីងទជីារលឹក គរំបប់ ីដងផង                                                                                            
ត្ត្ិយមផ ិធមយ ំ សរណំ គចាឆ មិ ខ ញុរំពះករណុ្តសមូដលន់វូរពះធម ៌ជាទពឹីងទរីលឹកជាគរំបប់ីដងផង   
ត្ត្ិយមផ ិ សងឃ ំ សរណំ  គចាឆ មិ  ខ ញុរំពះករណុ្តសមូដលន់វូរពះសងឃជាទពឹីងទរីលឹកជាគរំបប់ីដងផង  

 ត្ិសរណគគហណំ បរបុិណតំ  ករិោិកានយ់កនវូរពះថ្រតិសរណគមន ៍បរបិូណ៌ ផ្តិប៉ុសណតះ 
  
អបកសមាទានរតិូវទទលួថ្វ 

អាម ភសនថ  ករណុ្តសោកមាច ស ់
  
សហើ យសោកសអាយនិចចសីលជាបសចចកសមាទានថ្វ 
១) បាណាត្ិបាតា មវរមណី សិក្កខ បទ ំសមាទិយាមិ   ខ ញុរំពះករណុ្ត សមូសមាទាននវូសិកាខ បទ គសឺចតិនាជា
សហតិសុវៀរចាកករិោិសធវើសតិវមានជីវតិិ សអាយធាល កច់ះុកបុងគនលង គសំឺោបស់តិវ។    
២)អទិន្តប ធន្ត មវរមណី សិក្កខ បទសំមាទិយាម ិ   ខ ញុរំពះករណុ្ត សមូសមាទាននវូសិកាខ បទ គសឺចតិនាជាសហតិុ
សវៀរចាកករិោិកានយ់កនវូវតិទុ ផ្ដលសគមិនបានសអាយសោយ កាយឬសោយវាចា។  
៣)ក្កមមសុ មិចាឆ ចាោ មវរមណី សិក្កខ បទ ំសមាទិយាម ិខ ញុរំពះករណុ្តសមូសមា ទាននវូសិកាខ បទគសឺចតិនាជា
សហតិសុវៀរចាកករិោិរររពឹតិថខសុកបុងកាមទាងំឡាយ។ 
 ៤)មុោវាធ មវរមណី សិក្កខ បទ ំសមាទិយាមិ ខ ញុរំពះករណុ្តសមូ សមាទាននវូសិកាខ បទ គសឺចតិនាជាសហតិសុវៀរ
ចាកករិោិសព្តលនវូព្តកយកហុក។ 
៥)សុោមមរយមជជបផមាទោឌ ន្ត មវរមណី សិក្កខ បទ ំសមាទិយាម ិ ខ ញុរំពះករណុ្តសមូសមាទាននវូសិកាខ បទ គឺ
សចតិនាជាសហតិសុវៀរចាកសហតិជុាាងំ ថ្ន សសចកថរីរមាទគផឹឺក នវូទកឹស្សវងឹគសឺរុានិងសមរយ័។ 
   

រចួសហើ យសោកអបកសអាយសីលសោកសព្តលោសស់តិឿនសរកើនរលឹំកថ្វ 
ឥមានិ បោច  សិក្កខ បធនិ ោធុក ំកតាឝ  អបផមាមទន និចចក្កល ំសមាយ  រកខិត្ពឝំ 
  ផ្ររថ្វ អបក(ទាងំឡាយ)គរផសីធវើនវូសិកាខ បទទាឡំាយ៥សនះសអាយររថ្ព  
រតូិវរកាសអាយលអអសក់ាលជានិចចសោយសសចកថមីិនររមាទគថឺ្វកុសំធវើ ររផ្ហសសឡើយ។     



អបកសមាទានរតិូវទទលួថ្វ អាមភសនថ  ផ្ររថ្វករណុ្តសោកមាច ស។់ 
  
សហើ យសោកសំុដងអានិសងសសីលសអាយសាថ បត់ិសៅសទៀតិថ្វ៖ 
  សីមលន សុគត្ឹ យនថិ សីមលន មភាគសមផធ  
                       សីមលន និពឝុ ត្ឹ យនថិ ត្ោយ  សីលវំមិោធមយ។ 

ផ្ររថ្វ សតិវទាងំឡាយសៅកានស់ាទ នសគួប៌ាន កស៏រព្តះសីលសតិវទាងំឡាយ បានបរបិូណ៌សោយសភាគៈ ក ៏
សរព្តះសីល សតិវទាងំឡាយ បានសៅកានទ់រីលំតិទ់កុ ខគរឺពះនិព្តវ ន កស៏រព្តះសីល សរព្តះសហតិសុនាះ បុគគលជាសរផុរស
គរផជីំរះនវូសីលសអាយបរសិទុ នកុសំអាយសៅហមង។  

 អបកសមាទានរតិូវទទលួថ្វ  សាធ ុ ររថ្ពសហើ យ ។ 
វធីិសមាទានសីលជាបសចចកសមាទានចប់ុ តិប៉ុសណតះ 



វធិសីមាទានឧសបាសងសីល 

 ឧបាសក ឧបាសិកា ជាអបករកានវូឧសបាសងសីល កាលសបើដលថ់្ងង ជិតិនឹងរកាឧសបាសងសីល គថឺ្ងងមុន១
ថ្ងង ផ្ដលកណំតិថ់្វ រពឹកសឡើយនឹងរកា នវូឧសបាសងសីលសនាះ គរផចីាតិ់ុ ចងការងារ ផ្ដលគរួនឹងចាតិ់ុ ចងមាន
វធិ ីចាតិ់ុ ចងនវូអាោរជាសដើមផ្ដល ជាការងារ គខឺ លនួនឹងរតូិវសធវើឬនឹងរតូិវសររើសអាយ សគសធវើក បុងថ្ងងផ្សអក គកឺបុងថ្ងង
ឧសបាសងកាល សអាយសហើ យកបុងថ្ងងសនាះមុន ផ្តិកុ ំចាតិ់ុ ចងការងារផ្ដលមិនររកបសោយធម ៌ផ្ដលជាការងារ គឺ
ខ លនួជាឧបាសក ឧបាសិកាមិនគរួនឹងចាតិ់ុ ចងសនាះសឡើយ លះុដលរ់ពឹកសឡើងជាថ្ងងឧសបាសងកាល រតូិវរកានវូ
ឧសបាសងសីល គរផភីាញ កស់ឡើងអំពីរពលឹម សហើ យខ ពរុមាតិជ់ំរះសធមេ សអាយសាអ តិរចួសហើ យសបើបានសមាទាននវូ
ឧសបាសងកបុងសវោសនាះកជ៏ាការររថ្ព សបើសឃើេថ្វនឹងសមាទានពីរពលឹម សនាះមិនទានស់ទ កគ៏រផកីណំតិ ់នវូ
ឧសបាសងកាល គកឺាលជាទរីកានវូឧសបាសងសីល កបុង១ថ្ងង១យបស់នាះ សោយបសព្តច េវាចាអធោិឌ នថ្វ៖      
អជជ ឧមបាសមោ ឥមោច  រត្ថឹ ឥមោច  ទិវស ំឧមបាសថិមក្ក ភវសិាមិ (សបើ ស្រ្សថើថ្វឧសបាសងិកា)  
 ផ្ររថ្វ ថ្ងងសនះជាថ្ងងរតូិវរកានវូឧសបាសងសីល ខ លនួខ ញុនឹំងជាអបករកា   
នវូឧសបា សងសីលអសថ់្ងងសនះ និងយបស់នះ ។  
 សបើមិនសចះបាលី នឹងអធោិឌ នាមភាសារបសខ់ លនួ កគ៏រួសចាច សោយពិតិ លះុអធោិឌ នកណំតិក់ាលដសូចែះរចួ
សហើ យ រតូិវាងំវរិតិសិចតិនាសវៀរចាកសីលសភទ គសឺហតិផុលជាទទីោំយនវូសីលសនាះៗ សអាយរគបសិ់កាខ បទទាងំ៨ 
កាលសបើអធោិឌ នដសូចែះសហើ យ តិអំពីសពលសនាះមក កគ៏រផសីមាទាននវូឧសបាសងសីលអំពីបុគគលដថ្ទមានភកិខុជា
សដើម ាមកាលដគ៏រួចះុ សបើទកុជាដលស់ពលរពះអាទតិិយរះខ ពសស់ឡើងររមាណសពេពនលឺធ ំសទើបសមាទានកថ ីកស៏ឈ្លម ះ
ថ្វបានសមាទានសោយររថ្ព សឈ្លម ះថ្វបានរកានវូឧសបាសងសីល សពេកាលកណំតិ១់ថ្ងង១យប ់សោយបរបិូរណ៌ 
សរព្តះអបកសមាទានបាន សធើវនវូឧសបាសងកាលមិនសអាយខ វះខ្ចតិ ទាងំវរិតិសិចតិនាសសាតិកស៏កើតិភាល មបរបិូណ៌ កបុងស
នាថ ន នឹងបានផោនិសងស សរចើន។ 
 កាលសបើឧបាសកឧបាសិកា នឹងសមាទាននវូឧសបាសងសីល ររកបរពម សោយអងគ៨ ជាបសចចកសមាទាន
អំពីបុគគលដថ្ទគ ឺភកិខុឬសាមសណរសនាះ គរផសីរូតិនមសសការ ថ្វវ យរលឹកដលគ់ណុរពះរតិនថ្រតិ សោយសសងខបជា
មុន រចួសហើ យ រតូិវសមូឧសបាសង សីលរពមទាងំរពះថ្រតិសរណគមនពី៍ភកិខុ ឬសាមសណរផ្ដលខ លនូនឹងសមាទាន
សនាះថ្វ៖  
 ឧក្កស  មយ ំភមនថ វសុិ ំវសុិ ំរកខនតាទ យ ត្ិសរមណន សហ អដ្ឌ សីោនិ យាចាម ។  ទុត្ិយមផ ិ
មយ ំភមនថ វសុិ ំវសុិ ំរកខនតាទ យ ត្ិសរមណន សហ អដ្ឌ សីោនិ យាចាម ។ ត្ត្ិយមផ ិមយ ំភមនថ វសុិ ំ វសុិ ំ
រកខនតាទ យ ត្ិសរមណន សហ អដ្ឌ សីោនិ យាចាម ។  

( សបើមាប កឯ់ងសមូរថូរ មយំ,ោចាម ថ្វ អហំ, ោចាម ិវេិ )   
 ផ្ររថ្វ សមូសគ៌រព បពិតិរពះករណុ្តដច៏សំរនីខ ញុរំពះករណុ្តទាងំឡាយ សមូសីលទាងំឡាយ៨មួយអសនលើ
សោយរពះថ្រតិសរណគមន ៍ សដើមផរីរសោជនរ៍កាសផសងៗគ៌ប បពិតិរពះករណុ្តដច៏សំរនី      សមូរពះករណុ្តសមាថ សធវើ
នវូ សសចកថអីនសុរគ៌ះ  



សអាយ នវូសីលដល ់ខ ញុរំពះករណុ្តទាងំឡាយ។ 
 បពិតិរពះករណុ្តដច៏សំរនីខ ញុរំពះករណុ្តទាងំឡាយ សមូសីលទាងំឡាយ៨មួយអសនលើ សោយរពះថ្រតិសរណគមន ៍    
សដើមផរីរសោជនរ៍កាសផសងៗគ៌ប     បពិតិរពះករណុ្ត ដច៏សំរនីសមូរពះករណុ្តសមាថ សធវើនវូសសចកថអីនសុរគ៌ះសអាយនវូ
សីលដលខ់ ញុរំពះករណុ្តទាងំឡាយជាគរំបពី់រដងផង។ បពិតិរពះករណុ្តដច៏សំរនី ខ ញុរំពះករណុ្ត ទាងំឡាយសមូ សីល
ទាងំឡាយ ៨មួយអសនលើ សោយរពះថ្រតិសរណគមន ៍សដើមផ ីររសោជនរ៍កាសផសងៗគ៌ប  បពិតិរពះករណុ្តដច៏សំរនី សមូ
រពះករណុ្តសមាថ  សធវើនវូសសចកថអីនសុរគ៌ះ សអាយនវូសីលដល ់ខ ញុរំពះករណុ្តទាងំឡាយ ជាគរំបប់ីដងផង ។  
 

សបើមាប កឯ់ងរថូររតិងខ់ ញុរំពះករណុ្តទាងំឡាយថ្វខញុរំពះករណុ្តវេិរនឹឺងសមូថ្វ៖ 
 ឧក្កស អហំ ភមនថ វសុិ ំវសុិ ំរកខនថ តាទ យ ត្ិសរមណន សហ អដ្ឌងគសមន្តប គត្ ំឧមបាសថ ំយាចាមិ  
។ទុត្ិយមផ ិ  អហំ  ភមនថ   វសុិ ំ  វសុិ ំរកខនតាទ យ ត្ិសរមណន  សហ អដ្ឌងគសមន្តគ ំឧមបាសថ ំយាចាមិ។
ត្ត្ិយមផ ិ អហំ   ភមនថ   វសុិ ំ វសុិ ំរកខនតាទ យ ត្ិសរមណន សហ អដ្ឌងគសមន្តគ ំឧមបាសថ ំយាចាមិ ។ 
 ផ្ររថ្វ សមូសគ៌រពបពិតិរពះករណុ្តដច៏សំរនី ខ ញុរំពះករណុ្ត សមូនវូឧសបាសងសីលររកបរពមសោយអងគ៨
មួយអសនលើសោយរពះថ្រតិសរណគមនស៍ដើមផ ីររសោជននឹ៍ងរកាសផសងៗគ៌ប  បពិតិរពះករណុ្តដច៏សំរនី សមូរពះករណុ្ត
សមាថ សធវើ នវូសសចកថអីនសុរគ៌ះសអាយនវូសីលដលខ់ ញុរំពះករណុ្ត។ បពិតិរពះករណុ្តដច៏សំរនី ខ ញុរំពះករណុ្តសមូនវូ
ឧសបាសងសីលររកបរពមសោយអងគ៨មួយអសនលើសោយរពះថ្រតិសរណគមនស៍ដើមផរីរសោជន ៍រកាសផសងៗគ៌ប  បពិតិ
រពះករណុ្តដច៏សំរនី សមូរពះករណុ្តសមាថ សធវើនវូសសចកថអីនសុរគ៌ះសអាយនវូសីល ដលខ់ ញុរំពះករណុ្តជាគរំបប់ីដង         

ផង។បពិតិរពះករណុ្តដច៏សំរនី សមូ រពះករណុ្តសមាឋ សធវើនវូសសចកឋអីនសុរគ៌ះសអាយនវូសីលដលខ់ ញុរំពះ(ករណុ្ត។ 
សមូដសូចែះកប៏ានាមសសចកឋសីពេចតិិឋរបសអ់បកសមូសសចកឋអីធរិាយអំពីអបកសមូផ្តិមាប ក ់   និងសរចើន

នាកស់នាះ ដចូគ៌ប នឹងវធិសីមូនិចចសីលដចូខ្ចងសដើម ។  
 រចួសហើ យសោកអបកសអាយសីលសោកាងំ នសមា ៣ចប ់សហើ យសោក សអាយរពះថ្រតិសរណគមនអ៍បក
សមាទានរតូិវទទលួថ្វាមសោកដចូវធិសីមាទាននិចចសីលខ្ចងសដើម។ 
 រចួសហើ យសោកសអាយនវូឧសបាសងសីលជាបសចចកសមាទានថ្វ៖ 
១) បាណាត្ិបាតា មវរមណី សិក្កខ បទ ំសមាទិយាមិ   ខ ញុរំពះករណុ្តសមូសមា ទាននវូសិកាខ បទ គសឺចតិនាជា
សហតិសុវៀរចាកករិោិសធវើសតិវ មានជីវតិិ សអាយធាល កច់ះុកបុងគនលង គសំឺោបស់តិវ។     
២) អទិន្តប ធន្ត មវរមណី សិក្កខ បទ ំសមាទិយាម ិ ខ ញុរំពះករណុ្ត សមូសមាទាននវូសិកាខ បទ គសឺចតិនាជាសហតិុ
សវៀរចាកករិោិ កានយ់កនវូវតិទុ ផ្ដលសគមិនបាន សអាយសោយ កាយឬសោយវាចា។     
៣) អលពហយចរយិា មវរមណី សិក្កខ បទ ំសមាទិយាមិ  ខ ញុរំពះករណុ្តសមូសមទាននវូសិកាខ បទគសឺចតិនាជាសហតិុ
សវៀរចាកករិោិរររពិតិថធមម៌ិនររសសើរគសឺសពនវូសមងនុធមម។ 

៤)មុោវាធ មវរមណី សិក្កខ បទ ំសមាទិយាម ិខ ញុរំពះករណុ្តសមូសមាទាន នវូសិកាខ បទ គសឺចតិនាជាសហតិសុវៀរ
ចាកករិោិសព្តលនវូព្តកយកហុក។ 



៥) សុោមមរយមជជបផមាទោឌ ន្ត មវរមណី សិក្កខ បទ ំសមាទិយាម ិ ខ ញុរំពះករណុ្តសមូសមាទាននវូសិកាខ បទគឺ
សចតិនា ជាសហតិសុវៀរចាកសហតិជុាទាីងំថ្នសសចកថរីរមាទគ ឺផឹកនវូទកឹស្សវងឹគសឺរុា និងសមរយ័។  
៦) វកិ្កលមភាជន្ត មវរមណី សិក្កខ បទ ំសមាទិយាមិ  ខ ញុរំពះករណុ្តសសូមាទានវូសិកាខ បទ គសឺចតិនាជាសហតិុ
សវៀរចាកករិោិ បរសិភាគនវូ សភាជនាោរកបុងកាលខសុ។ 
៧) នចចគីត្វាទិ ត្វសូិកទសសន មាោគននវមិលបន ោរណមណឍ ន វភូិសនោឌ ន្ត មវរមណី សិក្កខ បទ ំស
មាទិយាម ិខ ញុរំពះករណុ្តសមូសមាទាន នវូសិកាខ បទ គសឺចតិនាជាសហតិ ុសវៀរចាកករិោិរា ំនិងសរចៀង និងសមើល នវូ
ផ្លផងផ្ដលជាសរតូិវដលក់សុលធមនិ៌ងករិោិរទរទងនិ់ងររោបនិ់ងាក់ុ តិងសអិតិសាអ ងរាងកាយសោយផ្ចា ករំង និង  
សរគឿងរកអបូ និងសរគឿងោបសផសងៗ ។ 
៨) ឧចាច សយន មោសយន្ត មវរមណី សិក្កខ បទ ំសមាទិយាមិ  ខ ញុរំពះករណុ្តសមូសមាទាននវូសិកាខ បទគឺ
សចតិនាជាសហតិសុវៀរចាកទសីសនាសនៈដខ៏ ពសហួ់ររមាណ  និងទសីសនាសនៈដរ៏រសសើរ។  
រចួអបកសមាទានសរូតិកណំតិឧ់សបាសងកាលថ្វ៖ 
         ឥម ំអដ្ឌងគសមន្តប គត្ ំពុទនបផញ្ញដ ត្ថ ំឧមបាថ ំឥមោច រត្ថឹ   ឥមោជ         ទិវសិ ំសមយមទវ អភិរកខិតុ្ ំសមា
ទិយាម ិ  ។  

 ផ្ររថ្វ ខ ញុរំពះករណុ្ត សមូសមាទាននវូឧសបាសងសីល ដរ៏រកបរពម សោយអងគ៨ ផ្ដលរពះ សមាម សមពុទ នជា
មាច សរ់ទងរ់ាសប់ញ្ដ តិថទិកុសហើ យសនះ សដើមផនឹីងរកាសអាយបរបិូរណ៌ររថ្ព អសក់ាលកណំតិថ់្ងងសនះ និងយបស់នះ 
សមូកសុល ចរូជាឧបនិសសយ័សធវើសអាយ ចាសន់វូរពះនិព្តវ ន ពJដអ៏ានាគតិ សៅមុខសនាះសោង ។ 
 
(រចួសហើ យសោកអបកសអាយសីលសោកសព្តលោសស់តិឿនសរកើនរលឹំកថ្វ) 
 ឥមានិ   អដ្ឌ  សិក្កខ បធនិ  ោធុក ំ ឧមបាសថសីលវមសន   
ឥមោច ត្ថឹ ឥមោច ទិវស ំ ោធុក ំកតាឝ  អបផមាមទន សមាយ រកខិត្ពឝំ  ។  
 ផ្ររថ្វ អបកទាងំឡាយ គរផសីធវើនវូសិកាខ បទទាឡំាយ៨សនះ សអាយររថ្ព រតិូវរកាសអាយលអ អសក់ាលរតិឹម១
យប១់ថ្ងងសនះ សោយសសចកថមីិនររមាទ គថឺ្វកុសំធវើររផ្ហសសឡើយ។  
 អបកសមាទានរតិូវទទលួថ្វ  

 អាម  ភមនថ  ផ្ររថ្វ  ករណុ្តសោកមាច ស។់ 
  

សហើ យសោក សំុដងអានិសងសសីលសអាយសាថ បត់ិសៅសទៀតិថ្វ៖ 
  សីមលន សុគត្ឹ យនថិ  សីមលន មភាគសមផធ 
  សីមលន និពឝុ ត្ឹ យនថិ  ត្ោយ  សីលវំមិោធមយ    
 ផ្ររថ្វ សតិវទាងំឡាយ សៅកានស់ាទ នសគួ ៌បានកស៏រព្តះសីល សតិវទាងំឡាយ បានបរបិូណ៌សោយសភាគៈ ក ៏



សរព្តះសីល សតិវទាងំឡាយ បានសៅកានទ់រីលំតិទ់កុ ខគរឺពះនិព្តវ ន កស៏រព្តះសីល សរព្តះសហតិសុនាះ បុគគលជា សរផុរស 
គរផជីំរះនវូសីលសអាយបរសិទុ ន កុសំអាយសៅហមង ។ 
អបកសមាទានរតិូវទទលួថ្វ  

សាធ ុររថ្ពសហើ យ។ 
        វធីិសមាទានឧសបាសងសីលជាបសចចកសមាទានចប់ុ តិប៉ុសណតះ។ 


