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្របវត្តិរបូសេងខប 

្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ  
 

 

   ្របសូត ៃថង១០មនី១៩៤០ េនឃុំៃ្រពកបបស ្រសុក 

ៃ្រពកបបស េខត្ត ែកវ ្របេទសកមពុជ, ្រពះេតជ្រពះ 

គុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ  ជបុ្រតទី៣កនុងប ្ត  

បុ្រតទងំ៥នក ់ បិ នម ហុក ៃហ ម នម 

សខុ យមឹ។ ្រពះជនម១៥ឆន  ំ បនបសួជ មេណរ 

លុះ្រពះជនម២១ឆន  ំ បនបំេពញឧបសមបទជភកិខុ។ 

កល្រប្រពឹត្តករណ៍ឆន ១ំ៩៧៥ ្រពះអងគបនេភៀសខ្លួន 

េទ្របេទសៃថ បនទ បម់កបនេទរស់េនទី្រកុងម៉ុងេរ- 

ល់ ្របេទសក  េនៃថង២៣េម ១៩៨១។ 

   កលពីកុមរភព ្រពះអងគបនសិក អក រ ្រស្ត 

ជតិចបប់ឋមសិក ។ េពលចូលកនផ់នួស ្រពះអងគ 

បនសិក ធមមវនិយ័ទងំ៣ថន ក្់រតីេទឯក បនសិក  

េនពុទធិកសិក  ជបពុ់ទធិកបឋមសិក  ពុទធិកមធយម 
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សិក បឋមភូមនិិងទុតិយភូម ិ និងពុទធិកម វទិយល័យ 

្រពះសីហនុ ជ។ េឆ្ល តេទេរៀនអក រ ្រស្តនិងមនុស  

្រស្តេន កលវទិយល័យភនេំពញ។ េ្រកពីសិក  

គនថធុរៈ ្រពះអងគបន្របតិបត្តិវបិស នធុរៈអស់ជេ្រចើន 

ឆន ។ំ េនបរេទស ្រពះអងគបនសិក បន្តជបអ់នុ 

បណ្ឌិ ត (Master’s degree) ទីបំផុត ជបប់ណ្ឌិ ត 

ទស នវជិជ ែផនក្រពះពុទធ សន (Doctor of Philo- 

sophy on Buddhism) េន កលវទិយល័យ

ញួែដល្លី ៃន្របេទសឥ ្ឌ  េនៃថង២៨កុមភៈ២០០៤។ 

   េនកនុង្របេទសកដូ៏ចជេនេ្រក្របេទស ្រពះអងគ 

បនជួយ  សងគមែខមរយ៉ងេ្រចើនែផនកបញញ ម រតី េ យ 

វធីិេទសនពនយល់ មមគ៌្រពះពុទធ សន។ 
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មតកិអតថបទ 
 

នម ក រសេងខប 
១. នម ក រសេងខប ១ 

២. រេបៀបសមទននិចចសីល (សីល៥) ៧ 

៣. វធីិសមទនឧេបសថសីល (សីល៨) ១៤ 

៤. ករសំុខមេទស្រពះរតន្រតយ័ ២០ 

៥. ពកយសូមខមេទស ២០ 

៦. ពកយថ្វ យខ្លួន ២២ 

៧. ធន្រពះសងឃចំេរ ើន្រពះបរតិ្ត ២៣ 

៨. ធន្រពះធមេ៌ទសន ២៤ 

៩. ពកយ ធនេទសនមយួែបបេទៀត ២៦ 

១០. នម ក របូជនីយវតថុ ២៧ 

១១. អនុេមទនរកខ យចនគថ ២៨ 

១២. ពិធីេវរភត្ត្របេគន្រពះសងឃ ២៩ 

១៣. ពិធីេវរបចចយ័៤្របេគន្រពះសងឃ ៣១ 

១៤. េវរផក ហិរញញ វតថុ ៣២ 
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១៥. ឧទទិសទន ៣៣ 

១៦. េវរកឋនិទនដល់្រពះសងឃ ៣៤ 

១៧. េវរេ្រគ ងបរកិខ រជបរ ិ រកឋនិ ៣៤ 

១៨. េវរកឋនិទនមយួែបបេទៀត ៣៥ 

១៩. េតជៈខញុ ំ ង ៣៦ 

២០. បត្តិទនគថ ៣៧ 

២១.ករ្របកសពុទធ ភេិសក ៣៧ 

២២.ករ្របកសមឃបូជ ៣៨ 

២៣.ករ្របកសពិ ខបូជ ៣៩ 

២៤.ករ ងំចិត្តេពលេធ្វើកុសល ៤០ 
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នម ក រសេងខប 

Brief Homage to Triple Gem 
 

 

                  នេម    តស      ភគវេ       អរហេ  
namo    tassa    bhagavato    arahato 

            សមម សមពុទធស ។            (សូ្រត៣ដង) 
           sammāsambudhassa.    (3times) 

ថ្វ យបងគំម្តង។ 
‐ Homage to the Exalted One, the Worthy One, 

the Perfectly Enlightened One. 
 

 ឥតិបិ   េ    ភគ        អរហ ំ     សមម សមពុេទធ  
Itipi     so  bhagavā   arahaṇ    samāsambuddho 

   វជិជ ចរណសមបេនន     សុគេ    េ កវទូិ   អនុត្តេ  
vijjācaranasampanno   sugato   lokavidū   anuttaro 
     បុរសិទមម រថិ       ស ថ       េទវមនុស នំ 

purisadammasarathi   satthā    devamanussānaṇ 
  ពុេទធ      ភគ តិ      តំ       អរ ទិគុណសំយុត្តំ 
buddho   bhagavāti   taṇ    arahatikunasamyutaṇ 
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  ពុទធំ     សិរ    នមមិ     តញច      ពុទធំ      ឥេមហ ិ
buddaṇ   sirisā   namāmi   tañca   buddaṇ   imehi  
 សកក េរហ ិ    អភិបូជយមិ។ 
 sakkārehi   abhipūjayāmi. 

‐  Such,  indeed,  is  the  Exalted  One, 
worthy,  perfectly  enlightened,  endowed  with 
knowledge  and  conduct,  well‐gone,  knower  of 
worlds,  incomparable  (with  excellent  qualities, 
such as virtue, etc.) trainer of persons capable of 
training,  teacher of gods and men, enlightened, 
exalted.  With  my  head  I  do  homage  to  the 
Buddha,  who  is  endowed  with  such  excellent 
qualities  as  arahantship,  etc.  and  I  honor  the 
Buddha with these offerings. 

 

    ្វ កខ េ      ភគវ         ធេមម      សនទិដ្ឋិេក 
Svākhāto   bhagavatā   dhammo  sanditthiko 

អកលិេក   ឯហបិស េិក   ឱបនយេិក     បចចត្តំ 
akāliko      ehipassiko      opanayiko     paccattaṇ 
េវទិតេព្វ        វញិញូហតិី   តំ     ្វ កខ ទិ   គុណសំ 
veditabbo    viññūhīti   taṇ   svākhātāti   kunasaṇ 

 យុត្តំ      ធមមំ      សិរ   នមមិ    តញច       ធមមំ 
yutaṇ  dhamman  sirisā  namāmi  tañca  dhamman 



េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ                         3 

          ឥេមហ ិ  សកក េរហ ិ    អភិបូជយមិ។ 
imehi    sakkārehi    abhipūjayāmi. 

ថ្វ យបងគំម្តង។ 
‐ Well expounded by  the Exalted One  is 

the Dhamma, visible here and now,  immediately 
effective,  inviting  investigation,  leading onward, 
to be realized by the wise, each for himself. With 
my head  I do homage  to  the Dhamma, which  is 
endowed with  such  excellent  qualities  as  being 
ell  expounded,  etc.  and  I  honor  the Dhamma 
ith these offerings. 

w
w
 
       សុបដិបេនន       ភគវេ       វកសេងឃ 

Supatipanno    bhagavato    sāvakasaṇgho 
      ឧជុបដិបេនន       ភគវេ       វកសេងឃ 

ujupatipanno    bhagavato    sāvakasaṇgho 
   ញយបដិបេនន        ភគវេ         វកសេងឃ 

ñāyapatipanno     bhagavato     sāvakasaṇgho 
   មីចិបដិបេនន        ភគវេ        វកសេងឃ 

sāmīcipatipanno    bhagavato    sāvakasaṇgho 
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 យទិទំ    ច ្ត រ ិ   បុរសិយុគនិ   អដ្ឋ   បុរសិបុគគ  
yatidaṇ  cattāri  purisayugāni  attha purisapuggalā 
    ឯស    ភគវេ      វកសេងឃ   ហុេនេយយ 

esa   bhagavato   sāvakasaṇgho   āhuneyyo 
    បហុេនេយយ   ទកខិេនេយយ    អញជលិករណីេយ 

pāhuneyyo    dakkhineyyo    añjalikaranīyo 
       អនុត្តរ ំ        បុញញេកខត្តំ       េ កស តិ    តំ 

anuttanraṇ    puññakkhettaṇ    lokassāti     taṇ 
     សុបដិបនន ទិគុណសំយុត្តំ         សងឃ ំ     សិរ    

supatipannātikunasamyutaṇ     sanghaṇ     sirisā 
 នមមិ       តញច         សងឃ ំ      ឥេមហ ិ  សកក េរហ ិ  
namāmi     tañca     sanghaṇ     imehi     sakkārehi 

អភិបូជយមិ។ 
abhipūjayāmi. 
ថ្វ យបងគំម្តង។ 

 

‐  Of  good  practice  is  the  Order  or 
Disciples of the Exalted One; of straight practice 
is  the Order of Disciples of  the  Exalted One; of 
right  practice  is  the  Order  of  Disciples  of  the 
Exalted One;  of  proper  practice  is  the Order  of 
Disciples  of  the  Exalted  One;  thus,  these  four 
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pairs  of  persons,  the  eight  kinds  of  individuals, 
this  Order  of  Disciples  of  the  Exalted  One  is 
worthy of offering, worthy of hospitality, worthy 
of  gifts,  worthy  of  reverential  salutation,  is  an 
incomparable  field of merit  for  the world. With 
my  head  I  do  homage  to  the  Sangha, which  is 
endowed with  such  excellent  qualities  as  being 
of  good  practice,  etc.  and  I  honor  the  Sangha 
with these offerings. 
 

      ឥេចចវមចចន្ត        នមស េនយយ ំ    នមស មេន  
 Iccevamaccanta   namassaneyyaṇ   namasamāno  
   រតនត្តយ ំ   យ ំ     បុញញ ភិសនទំ      វបុិលំ    អលតថំ 
ratanattayaṇ yaṇ  puññābhisantaṇ vipulaṇ alatthaṇ 
                 តស នុភេវន  ហតន្ត េយ។ 

tassānubhāvena hatantarāyo. 
ថ្វ យបងគំ៣ដង។ 

(bow three times) 
‐  I  have  gained  an  abundant  flood  of 

merit thus honoring the Triple Gem most hightly 
worthy of respect; by the spiritual power of that 
(merit) may (my) obstacles be destroyed. 
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េសចក្តីែ្រប 
 

ខញុ ំសូមនម ក រ  េលើកហ ថ ឱនសិរសី 

បងគំគុណទងំបី            ខពស់េលើសលបៃ់្រតេ ក។ 

សូមបុណយកងកុសល ឲយបនដល់េយើងខញុ ំ  

េពញេពរេសមើធ  ដូចជល រធំទូ យ។ 

សូមឲយកំចតប់ង ់ អព្វមងគលទងំ យ 

ឲយេចៀសេចញចកឆង យ ក្តីអន្ត យកំុបីមន។ 

េ យកម្ល ងំ នុភព បុញញ ភជ្របធន 

កងបុណយ សីមន សូមបនក ន្តកំុមនេមះ។ 

េ យគុណនម ក រ ៃ្រតរតន្របេសើរខពស់ 

សូម និសង េនះ        កដ់ល់ ននិព្វ នេ ង។ 
ថ្វ យបងគំម្តង 
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រេបៀបសមទននចិចសលី (សលី៥) 
The Method of asking for the five 

precepts (Niccasila) 
 
 ឧកស  មយ ំ    ភេន្ត    វសុិំ    វសុិំ    រកខន ថ យ 
Ukāsa mayaṇ bhante visuṇ visuṇ rakkhanatthāya 
    តិសរេណន  សហ    បញច     សី និ  យចម។ 

tisaranena    saha    pañca    sīlāni    yācāma.  
 ទុតិយមប ិ  មយ ំ   ភេន្ត   វសុិំ    វសុិំ     រកខន ថ យ 

Dutiyampi mayaṇ bhante visuṇ visuṇ rakkhanatthāya 
   តិសរេណន  សហ     បញច     សី និ   យចម។ 

tisaranena    saha    pañca     sīlāni     yācāma. 

  តតិយមប ិ  មយ ំ   ភេន្ត   វសុិំ    វសុិំ     រកខន ថ យ 
Tatiyampi mayaṇ bhante visuṇ visuṇ rakkhanattāya 
    តិសរេណន  សហ    បញច     សី និ  យចម។ 

tisaranena    saha    pañca    sīlāni    yācāma. 
  



8                         េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

‐ Permit us, venerable sir, we ask for the 
Five Precepts with the Three Refuges in order to 
observe  them  separately.  Venerable  sir,  kindly 
minister the Precepts to us. For the second time, 
venerable  sir, we ask  for  the Five Precepts with 
the  Three  Refuges  in  order  to  observe  them 
separately.  Venerable  sir,  kindly  minister  the 
Precepts to us. For the third time, venerable sir, 
we  ask  for  the  Five  Precepts  with  the  Three 
Refuges  in  order  to  observe  them  separately. 
Venerable sir, kindly minister the Precepts to us. 

 

អនកសមទន្រតូវទទួល ម្រពះសងឃថៈ 
The lay people repeat after the monk: 

          នេម    តស      ភគវេ       អរហេ  
Namo    tassa    bhagavato    arahato  

               សមម សមពុទធស              (បីចប)់ 
sammāsambuddhassa.     (3times) 

‐ Homage to the Exalted One, the Worthy One, 
the Perfectly Enlightened One. 
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    ពុទធំ        សរណំ      គចឆ មិ ។ 
Buddhaṇ    saranaṇ    gacchāmi. 
    ធមមំ         សរណំ       គចឆ មិ ។ 
Dhammaṇ    saranaṇ    gacchāmi. 
  សងឃ ំ      សរណំ      គចឆ មិ ។ 
Sanghaṇ    saranaṇ    gacchāmi. 
I go to the Buddha as my refuge. 
I go to the Dhamma as my refuge. 
I go to the Sangha as my refuge. 

 

     ទុតិយមប ិ       ពុទធំ         សរណំ      គចឆ មិ។ 
Tutiyampi    Buddhaṇ    saranaṇ    gacchāmi. 

    ទុតិយមប ិ         ធមមំ         សរណំ      គចឆ មិ។ 
Tutiyamipi    Dhammaṇ    saranaṇ    gacchāmi. 

     ទុតិយមប ិ       សងឃ ំ      សរណំ      គចឆ មិ។ 
Tutiyamipi    Sanghaṇ    saranaṇ    gacchāmi. 

‐ For the second time, 
I go to the Buddha as my refuge. 

For the second time, 
I go to the Dhamma as my refuge. 

For the second time, 
I go to the Sangha as my refuge. 
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    តតិយមប ិ       ពុទធំ         សរណំ       គចឆ មិ។ 
Tatiyampi    Buddhaṇ    saranaṇ    gacchhāmi. 

    តតិយមប ិ       ធមមំ         សរណំ       គចឆ មិ។ 
Tatiyampi    Dhammaṇ    saranaṇ    gacchhāmi. 

    តតិយមប ិ       សងឃ ំ     សរណំ        គចឆ មិ។ 
Tatiyampi    Sanghaṇ    saranaṇ    gacchhāmi. 

‐For the third time, 
I go to the Buddha as my refuge. 

For the third time, 
I go to the Dhamma as my refuge. 

For the third time, 
I go to the Sangha as my refuge. 
 

ភកិខុអនក្របទនសីលរលឹំកថ 
The monk then says: 

             តិសរណគគហណំ       បរបុិណ្ណំ  
Tisaranaggahanaṇ    Baribunnam. 
This ends the going for refuge. 

                                   ទទួលថៈ      ភេន្ត។  ម
The lay people respond:   Āma   Bhante. 

(yes, venerable, sir) 
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អនកទទួល្រតូវថ មតេទេទៀត 
The monk then recites the precepts line 

by, with the lay people reciting them line by line 
after him. 

 

ប តិប  េវរមណី    សិកខ បទំ      សមទិយមិ 
Pānātipātā  veramanī   sikkhāpadaṇ   samādiyāmi. 

I accept the precept to abstain from the 
taking of any living being. 

 

  អទិនន ទន   េវរមណី      សិកខ បទំ    សមទិយមិ 
Adinnādānā  veramanī  sikkhāpadaṇ  samādiyāmi 

I accept the precept to abstain from the 
taking of what is not given. 

 

 កេមសុ      មិចឆ ច         េវរមណី       សិកខ បទំ  
Kāmesu    micchācārā    veramanī    sikkhāpadaṇ  

សមទិយមិ 
samādiyāmi 

I accept the precept to abstain from 
sexual misconduct. 

 

 មុ ទ     េវរមណី      សិកខ បទំ      សមទិយមិ 
Musāvādā   veramanī   sikkhāpādaṇ   samādiyāmi 
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I accept the precept to abstain from 
telling lies. 

 

         សុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ ន        េវរមណី 
Surāmerayamajjapamātatthānā    veramanī 

                  សិកខ បទំ        សមទិយមិ 
sikkhāpādaṇ     samādiyāmi 

I accept the precept to abstain from 
drinking that cause intoxication. 

 

ភកិខុអនក្របទនសីលេពលរលឹំកថៈ 
The monk then concludes with the following: 

ឥមនិ    បញច       សិកខ បទនិ       ធុកំ       ក ្វ  
Imāni    pañca    sikkhāpadāni    sādhukaṇ    katvā 
  អបបមេទន     និចចកលំ           សមម រភខិតព្វំ។ 
appamātena     niccalālaṇ     sammārakkhitappan. 

These are the five training rules. 
អនកសមទន្រតូវទទួលថ ម ភេន្ត។ 

The lay people respond: Āma Bhante. 
Yes, Venerable Sir. 
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េ កសំែដង និសង សីលថ 

                 សីេលន   សុគតឹ      យន្តិ 

Sīlena    sugatiṇ    yanti. 
Through virtue they go to a good birth. 

                 សីេលន     េភគសមបទ 
Sīlena    phogasampadā. 

Through virtue is wealth attained. 

                 សីេលន     និព្វុតឹ      យន្តិ 
Sīlena    nipputiṇ    yanti. 

Through virtue they go to liberation. 

                 ត ម     សីលំ    វេិ ធេយ។ 
Tasmā    sīlaṇ    visodhaye. 

Therefore we should purify our virtue. 

 អនកសមទនទទួលថៈ ធុ (បីដង) 
The lay people respond: Sādhu (three times) 

(ថ្វ យបងគំបីដង) 

(BOW THREE TIMES) 

ចបស់មទននិចចសីលែតប៉ុេ ្ណ ះ 
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វិធីសមទនឧេបសថសលី (សលី៨) 
The Eight Precepts 

 

(េបើសមទនគន េ្រចើនថ) 
     ឧកស មយ ំភេន្ត វសុិំ វសុិំ រកខន ថ យ តិសរេណន 
សហ អដ្ឋងគសមនន គតំ ឧេបសថំ យចម អនុគគហ ំ
ក ្វ  សីលំ េទថ េន ភេន្ត។ 
     ទុតិយមប ិ មយ ំ ភេន្ត វសុិំ វសុិំ រកខន ថ យ 
តិសរេណន សហ អដ្ឋងគសមនន គតំ ឧេបសថំ 
យចម អនុគគហ ំក ្វ  សីលំ េទថ េន ភេន្ត។ 
      តតិយមប ិ មយ ំ ភេន្ត វសុិំ វសុិ ំ រកខន ថ យ 
តិសរេណន សហ អដ្ឋងគសមនន គតំ ឧេបសថំ 
យចម អនុគគហ ំក ្វ  សីលំ េទថ េន ភេន្ត។ 
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(េបើសមទនែតមន កឯ់ងថ) 
     ឧកស អយ ំភេន្ត វសុិំ វសុិំ រកខន ថ យ តិសរេណន 
សហ អដ្ឋងគសមនន គតំ ឧេបសថំ យចមិ អនុគគហ ំ
ក ្វ  សីលំ េទថ េម ភេន្ត។ 
     ទុតិយមប ិ អហ ំ ភេន្ត វសុិំ វសុិំ រកខន ថ យ 
តិសរេណន សហ អដ្ឋងគសមនន គតំ ឧេបសថំ 
យចមិ អនុគគហ ំក ្វ  សីលំ េទថ េម ភេន្ត។ 
     តតិយមប ិ អហ ំ ភេន្ត វសុិំ វសុិំ រកខន ថ យ 
តិសរេណន សហ អដ្ឋងគសមនន គតំ ឧេបសថំ 
យចមិ អនុគគហ ំក ្វ  សីលំ េទថ េម ភេន្ត។ 

អនកសមទន្រតូវទទួល ម្រពះភកិខុថៈ 

នេម តស  ភគវេ  អរហេ  សមម សមពុទធស ។ 
(៣ចប)់ 
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ពុទធំ សរណំ គចឆ ម។ិ 

ធមម ំសរណំ គចឆ ម។ិ 

សងឃ ំសរណំ គចឆ ម។ិ 

ទុតិយមប ិពុទធំ សរណំ គចឆ ម។ិ 

ទុតិយមប ិធមម ំសរណំ គចឆ ម។ិ 

ទុតិយមប ិសងឃ ំសរណំ គចឆ ម។ិ 

តតិយមប ិពុទធំ សរណំ គចឆ ម។ិ 

តតិយមប ិធមម ំសរណំ គចឆ ម។ិ 

តតិយមប ិសងឃ ំសរណំ គចឆ ម។ិ 

(ចបៃ់្រតសរណគមនែ៍តប៉េុ ្ណ ះ។) 

 
 

ភកិខុអនក្របទនសីលថៈ 

តិសរណគគហណំ បរបុិណ្ណំ ។ 

អនកសមទនទទួលថៈ 

ម ភេន្ត។ 
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អនកទទួល្រតូវថ មដូចតេទៈ 
ប តិប  េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ។ 

អទិនន ទន េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ។ 

អ្រពហមចរយិ េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ។ 

មុ ទ េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ។ 

សុ េមរយមជជបបមទ ្ឋ ន េវរមណី សិកខ បទំ 

សមទិយមិ។ 

វកិលេភជន េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ។ 

នចច គីត ទិត វសូិកទស ន ម  គនធ 

វេិលបន ធរណ មណ្ឌ ន វភូិសន ្ឋ ន 

េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយមិ។ 

ឧចច សយន ម សយន េវរមណី 

សិកខ បទំ សមទិយមិ។ 
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អនកសមទនសូ្រតកំណតឧ់េបសថកលថៈ 
ឥមំ អដ្ឋងគសមនន គតំ ពុទធបបញញត្តំ 
ឧេបសថំ ឥមញច រត្តឹ ឥមញចទិវសំ 
សមមេទវអភិរកខិតំុ សមទិយមិ។ 

- ខញុ ំ្រពះករុ  សូមសមទននូវឧេបសថ 

សីលដ្៏របកប្រពមេ យអងគ៨ ែដល្រពះសមម សមពុទធ 

ជមច ស់្រទង្់រ ស់បញញត្តិទុកេហើយេនះ េដើមបនឹីង 

រក ឲយបរបូិរណ៍្របៃព អស់កលកំណតៃ់ថងេនះ និង 

យបេ់នះ សូមកុសលចូរជឧបនិស យ័ េធ្វើឲយចបស់ 

នូវ្រពះនិព្វ ន ឰដអ៏នគតកលេទឯមុខេនះេ ង។ 
 

្រពះសងឃរលឹំកថៈ 
           ឥមនិ អដ្ឋ សិកខ បទនិ ឧេបសថសីលវេសន 
ឥមញច រត្តឹ ឥមញចទិវសំ ធុកំ ក ្វ  អបបមេទន 
សមម រកខិតព្វំ។ 
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    អនកសមទនទទួលថៈ ម ភេន្ត។ 
 

ភកិខុអនក្របទនសីលសំែដង និសង សីលថៈ 
សីេលន សុគតឹ យន្តិ សីេលន េភគសមបទ 

សីេលន និព្វុតឹ យន្តិ ត ម  សីលំ វេិ ធេយ។ 
 

អនកសមទន្រតូវទទួលថ ធុ (៣ដង) ។ 
(ចបក់រសមទនឧេបសថសីលែតប៉េុ ្ណ ះ។) 
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ករសុខំមេទស្រពះរតន្រត័យ 
 

ឧត្តមេងគន វេនទហ ំបទបំសុំ វរុត្តមំ ពុេទធ េយ 
ខលិេ  េទេ  ពុេទធ  ខមតុ តំ មមំ។ 

ឧត្តមេងគន វេនទហ ំធមមញច  ទុវធំិ វរ ំធេមម េយ 
ខលិេ  េទេ  ធេមម  ខមតុ តំ មមំ។ 

ឧត្តមេងគន វេនទហ ំសងឃញច  ទុវេិធត្តមំ សេងឃ 
េយ ខលិេ  េទេ  សេងឃ ខមតុ តំ មមំ។ 

(្រកបថ្វ យបងគមំ្តង។) 
 

 
 

ពកយសមូខមេទស 
 

អចចេយ េន ភេន្ត អចចគម យថពេល 
យថមុេឡ្ហ យថអកុសេល េយ មយ ំភេន្ត កេយន  
ចយ  មន   ពុទធស   ធមមស   សងឃស   
អគរវ ំអករមិ្ហ  េតសំ េន ភេន្ត ភគ  អចចយ ំអចចយេ  
បដិគណ្ហ ន្តុ យតឹ សំវ យ។ 
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បពិ្រត្រពះករុ ទងំ យដចំ៏េរ ើន េទស 

កំហុសែដល្រប្រពឹត្តកន្លង្រគបស់ងកតេ់ហើយនូវខញុ ំ្រពះ 

ករុ ទងំ យ មេ យខញុ ំ្រពះករុ ទងំ 

យ ជមនុស លងងេ់ខ្ល  ជមនុស វេង្វង ជមនុស  

មនិឈ្ល ស បពិ្រត្រពះករុ ទងំ យដចំ៏េរ ើន 

ែ្រកងខញុ ំ្រពះករុ ទងំ យបនេធ្វើេហើយ នូវេសច

ក្តីេលមើស មនិេគរពដល់្រពះពុទធជមច ស់ក្តី ដល់្រពះ

ធមក៌្តី ដល់្រពះសងឃក្តី េ យកយក្តី េ យ ចក្តី 

េ យចិត្តក្តី បពិ្រត្រពះករុ ទងំ យដចំ៏េរ ើន 

សូម្រពះករុ ទងំ យ អតេ់ទសកំហុសេនះ 

ដល់ខញុ ំ្រពះករុ ទងំ យ េ្រពះអំេពើៃនេទស

េនះជេសចក្តីខុសពិត េដើមបនឹីងបនស្រងួម គឺថ

នឹង្រប្រពឹត្តឲយល្អេទខងមុខេនះេ ង។ 
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ពកយថ្វ យខ្លួន 

មយ ំភេន្ត សុចិរបរនិិពធុតមប ិតំ ភតវន្តំ សរណំ 
គចឆ ម ធមមញច  ភិកខុសងឃញច  ឧបសេក ឧបសិកេយ 
េន ភគ  ធេរន្តុ អជជតេគគ បណុេបេត បណុេប  
សរណំ គេត សរណំ គ ។ 

បពិ្រត្រពះករុ ទងំ យដចំ៏េរ ើន ខញុ ំ្រពះ 

ករុ ទងំ យ សូមដល់នូវ្រពះដម៏ន្រពះភគ 

ែដលបរនិិព្វ នេទអស់កលយូរអែង្វងេហើយេនះផង 

នូវ្រពះធមផ៌ង នូវ្រពះភកិខុសងឃផង ជទីពឹងទីរឭក 

សូម្រពះករុ ទងំ យ ្រជបនូវខញុ ំ្រពះករុ ទងំ 

យថ ជឧបសកឧបសិក បនដល់េហើយនូវ 

្រពះរតន្រតយ័ ជទីពឹងទីរឭក េសមើេ យជីវតិ ងំពី 

ៃថងេនះជេដើមេរៀងេទេ ង។ 
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ធន្រពះសងឃចំេរ ើន្រពះបរតិ្ត 
 

វបិត្តិបបដិព យ សព្វសមបត្តិសិទធិយ 
សព្វទុកខវនិ យ បរតិ្តំ ្រពូថ មងគលំ។ 
វបិត្តិបបដិព យ សព្វសមបត្តិសិទធិយ 
សព្វភយវនិ យ បរតិ្តំ ្រពូថ មងគលំ។ 
វបិត្តិបបដិព យ សព្វសមបត្តិសិទធិយ 
សព្វេ គវនិ យ បរតិ្តំ ្រពូថ មងគលំ។ 

ែ្របថៈ សូម្រពះករុ ទងំ យចំេរ ើននូវ 

្រពះបរតិ្តជជយមងគល េដើមបកីរពរបេញច សនូវវបិត្តិ 

គឺេសចក្តីអន្ត យទងំពួង េដើមបនឹីងបនសេ្រមចនូវ 

សមបត្តិ្រគបយ៉់ង េដើមបនឹីងញំុងទុកខ ភយ័ េ គទងំ 

អស់ឲយវនិសបតេ់ទេ ង។ 
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ធន្រពះធម៌េទសន 
 

្រព ម   ច  េ កធិបតី  សហមបតី 
កតញជលី  អនធិវរ ំ យចថ។ 
សន្តីធ  ស ្ត បបរជកខជតិក 

េទេសតុ  ធមមំ  អនុកមបមំិ  បជំ។ 
សទធមមេភរ ី វនិយញច   កយ ំ
សុត្តញច   ពនធំ  អភិធមម  ចមមំ។ 
េកដយេន្ត   ចតុសចចទណ្ឌំ  

បេព្វ ធេនេយយ  បរ ិ យ  មេជឈ។ 
 

សហមបតី្រពហម    ឱនបងគំ ធន 

សេម្តច្រពះភគ   េ យគថយ៉ងេនះឯង។ 

្រពះពុទធ្រទងអ់នុកូល ្រពមទទួលនឹងសំែដង 

េ យតុណ្ហី ភពែថ្លង មភវៈគុណករុ ។ 

េទើបេ្រកកចកទីេនះ ភ្រក្ត េឆព ះៃ្រពមគិទ 

យងេចញចរលី  ពីទីេនះេ យ្រពះបទ។ 
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ញុំងសត្វចូលពុទធច្រក មនបញច វគគីយជ៍ ទិ៍ 

ឲយផឹកអ្រមតឹជតិ  រសនិព្វ ន មធមម ។ 

ចបេ់ដើមពីេនះឯង ្រទងសំ់ែដងធមេ៌ទសន 

េធ្វើពុទធ្រកឹតយ  អស់វស ែសសិប្រប។ំ 

ពំុថយពំុបនធូរ  ្របេយជនយូ៍រអែង្វងឆន  ំ

សេ្រមចបុញញកមម         ដល់សព្វសត្វទងំភព្រតយ័។ 

េហតុេនះឥឡូវេនះ េយើងខញុ ំេនះ ទរៃ្រក 

បពិ្រត្រពះគុណៃថ្ល         សូមនិមន្តេ្របសេទសន។ 

អនុេ្រគះពួកបរស័ិទ      ែដលជបខ់តេ់ យេម  

ឲយេកើតមនបញញ   ្របកដនទីេនះេ ង។ 
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ពកយ ធនេទសនមួយែបបេទៀត 
 

អហំរខីញុ ំមច ស់ សូមឱកស្រកប្របណិបត័ន ៍

ដល់អស់ពួកបរស័ិទ ែដលលះកតក់្តីកង្វល់។ 

េហើយមក្របជំុគន  េ្រពះ្របថន យកកុសល 

េហតុេនះសូមដំកល់ ងំចិត្ត ្ត បធ់មេ៌ទសន។ 

េដើមបជីករបុណយ និងជគុណេ្រចើន ស់  

អំ ច ្ត បេ់ទសន េ យ្រជះថ្ល កនុងសន្ត ន។ 

សូម ងំចិត្តឲយ ្អ ត ខញុ ំ ធនថក ន 

និមន្តេ កនិទន        េទសនទូ៍នម នេយើង ល់គន ។ 

េពលេនះសូមបរស័ិទ ែដល្របណិបត័នគ៍ល់ 

              េ្រត ប្រ  

កំុេពលកំុចរច និយយគន ែបរមុខេ្រកយ។ 

សូមផចងនូ់វសញញ  េផទ ងេ ្ត បកំុ់េធ្ល យ 

េទើបនឹងបនផលេ យ     និសង ៥្របករ។ 
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នម ក របជូនីយវតថ ុ
 

វនទ មិ េចតិយ ំសពទំ សព្វ ្ឋ េនសុ បតិដ្ឋិតំ 
ររីកិធតុ ម េពធឹ ពុទធរូបំ សកលំ សទ។ 

ខញុ ំសូមថ្វ យបងគំ  េឆព ះ្រពះបរមេចតីយ ៍

្រពមទងំ្រពះ រ-ី រកិធតុៃន្រពះពុទធ។ 

និងម េពធិ្រពឹក  ែដលគួរនឹកេ យលំអុត 

លំឱនចិត្តបរសុិទធ  េលើកកំបងអ់ញជ លី។ 

និង្រពះពុទធរូប  តំ ងអងគ្រពះមុនី 

ែដលឋតិេន្រគបទី់ នននេនះទងំអស់។ 

េ យេតជៈៃនគុណ ្រពះមនបុណយ្របេសើរខពស់ 

ែដលែតងែតរលំស់ រេំ ះទុកខភយ័អន្ត យ។ 

សូមឲយខញុ ំបនសុខ         ឃ្ល តចកទុកខផងទងំ យ 

ស្រតូវេទះជិតឆង យ សូមឲយក្ល យមកជម្ិរត។ 

សូមទន្់រពះអរ-ិ  យេម្រតីៃថ្លវសិិដ្ឋ 

សូមបនេឃើញធមពិ៌ត សមដូចចិត្ត្របថន េ ង។ 
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អនុេមទនរកខ យចនគថ 
 

 កស ្ឋ  ច ភុមម ្ឋ  េទ  នគ មហទិធិក 
 បុញញំ េន អនុេមទន្តុ ចិរ ំរកខន្តុ សនំ។ 
 កស ្ឋ  ច ភុមម ្ឋ  េទ  នគ មហទិធិក 
 បុញញំ េន អនុេមទន្តុ ចិរ ំរកខន្តុ ជេន។ 
 កស ្ឋ  ច ភុមម ្ឋ  េទ  នគ មហទិធិក 
 បុញញំ េន អនុេមទន្តុ ចិរ ំរកខន្តុ ញតេយ។ 
 កស ្ឋ  ច ភុមម ្ឋ  េទ  នគ មហទិធិក 
 បុញញំ េន អនុេមទន្តុ ចិរ ំរកខន្តុ បណិេន។ 
 កស ្ឋ  ច ភុមម ្ឋ  េទ  នគ មហទិធិក 
 បុញញំ េន អនុេមទន្តុ ចិរ ំរកខន្តុ េន សទ។ 
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ពិធីេវរភត្ត្របេគន្រពះសងឃ 
 

          អយ ំេន ភេន្ត បិណ្ឌ បេ  ធមមិេក ធមមលេទធ  
ធេមមេនវ ឧបបទិេ  ម បិតុ ទិេក គុណវេន្ត ឧទទិស 
ឥមំ សងឃភត្តំ សបរកិខ រ ំ ពុទធបបមុខស  សងឃស  េទម 
េត គុណវន្ត ទេយ ឥមំ សងឃភត្តំ អត្តេន សន្តកំ វយិ 
មញញមន អនុេមទន្តុ អនុេមទិ ្វ ន 
យថិចឆិតសមបត្តីហ ិសមិជឈន្តុ សព្វទុកខ  បមុញចន្តុ ឥមិន 
និស េនទន។ 

ទុតិយមប…ិ។ តតយមប…ិ។ 
 

បពិ្រត្រពះសងឃដចំ៏េរ ើន រចីង្ហ នបិ់ណ្ឌ បតៃន 

េយើងខញុ ំទងំ យេនះ ្របកបេ យធម ៌ បនមក 

េ យធម ៌ េកើតេឡើងេ យធម ៌ េយើងខញុ ំទងំ យ 

សូមឧទទិសចំេពះេ កអនកដម៏នគុណទងំ យ 

មនម និងបិ ជេដើម េហើយសូមេវរនូវសងឃភត្ត

េនះ ្រពមទងំបរកិខ រ្របេគនដល់្រពះសងឃ មន្រពះ

ពុទធរូបសនង្រពះអងគជ្របធន សូមេ កអនកដម៏ន
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គុណទងំ យមនម និងបិ ជេដើមេនះ សំ

គល់នូវសងឃភត្តេនះ ថដូចជរបស់ៃនខ្លួន េហើយ

សូមអនុេមទនយកចុះ លុះអនុេមទនរចួេហើយ 

សូមឲយរចួរេ ះ ចកទុកខទងំពួង ឲយបនសេ្រមច 

េ យសមបត្តិទងំ យ៣្របករ គឺសមបត្តិមនុស ១ 

សមបត្តិេទវ ១ សមបត្តិ្រពះនិព្វ ន១ េ យសមគួរ 

មេសចក្តី្របថន  របស់េ កអនកដម៏នគុណទងំ 

យេនះចុះ េ យអំ ចផ ្ល និសង ែដលហូរ 

ជូនមកមនិ ចេ់នះេ ង។ 

អស់ រៈ២ដងផង។ អស់ រៈ៣ដងផង។ 
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ពិធីេវរបចច័យ៤្របេគន្រពះសងឃ 
 

មយ ំ ភេន្ត ឥេម ច ្ត េ  បចចេយ ឥធេន ្វ  
សងឃស  េទម ធុ ភេន្ត សេងឃ ឥេម ច ្ត េ  
បចចេយ បដិគគណ្ហ តុ ម បិតុ ទីនំ គុណវន្ត នញច  
អម្ហ កញច  ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ យ សុខយ។ 

ទុតិយមប…ិ តតិយមប…ិ។ 
 

បពិត្រពះសងឃដចំ៏េរ ើន េយើងខញុ ំទងំ យ 

បនននូំវបចចយ័ទងំ យ៤េនះ មកតមកល់ទុកកនុង 

ទីេនះ េហើយេវរ្របេគន ដល់្រពះសងឃ បពិ្រត្រពះ 

សងឃដចំ៏េរ ើន សូម្រពះសងឃទទួលយក នូវបចចយ័ 

ទងំ យ៤េនះ េដើមបេីសចក្តីចំេរ ើន េដើមបជី្រប- 

េយជន ៍េដើមបេីសចក្តីសុខ ដល់េ កអនកដម៏នគុណ 

ទងំ យ មនម និងបិ ជេដើមផង ដល់េយើង 

ខញុ ំទងំ យផង អស់កលជអែង្វងេទេ ង។ 

អស់ រៈ២ដងផង។ អស់ រៈ៣ដងផង។ 
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េវរផក ហរិញញវតថ ុ
 

មយ ំ ភេន្ត សទធ បសនន  ឥធ េម 
(េសនសនករណ ថ យ) ឥមនិ ហរិញញបុបផ និ 
ឥធេន ្វ  សងឃស  ប េរម។ 

ធុ ភេន្ត សេងឃ វនិយនុរូបំ 
កបបយិករកស  ហេតថ ឋបិ និ ឥមនិ ហរិញញបុបផ និ 
បដិជនតុ ម បិ ទីនំ គុណវន្ត នញច  អម្ហ កញច  
ទីយរត្តំ អ ថ យ ហិ យ សុខយ។ 

ទុតិយមប…ិ។ តតិយមប…ិ។ 
 

          បពិ្រត្រពះសងឃ្រពះសងឃដចំ៏េរ ើន េយើងខញុ ំទងំ

យមនសទធ ្រជះថ្ល  បននមំកនូវផក ហិរញញ វតថុ
ទងំ យេនះ សូមប រ ចំេពះ្រពះសងឃ (េដើមបី
ក ងេសនសនៈ) កនុងវត្តេនះ។ 
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បពិ្រត្រពះសងឃដចំ៏េរ ើន សូម្រពះសងឃទទួល 

ដឹងនូវផក  ហិរញញ វតថុទងំ យេនះ ែដលេយើងខញុ ំទងំ 

យ បនទុក កេ់ហើយ កនុងៃដៃនកបបយិករកៈ 

ដស៏មគួរដល់វនិយ័ េដើមបេីសចក្តីចំេរ ើន េដើមបជី្រប- 

េយជន ៍េដើមបេីសចក្តីសុខ ដល់េ កអនកដម៏នគុណ

ទងំ យ មនម បិ ជេដើមផង ដល់េយើងខញុ ំ

ទងំ យផង អស់កលជអែង្វងេទេ ង។ 

អស់ រៈ២ដងផង។ អស់ រៈ៣ដងផង។ 

 

ឧទទិសទន 
ឥនំ េ  ទនំ ញតីនំ េ តុ 
សុខិ  េ ន្តុ ញតេយ។ 

      ទនេនះ ចូរមនដល់ញតិទងំ យ សូមញតិ

ទងំ យដល់នូវេសចក្តីសុខ។ 
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េវរកឋិនទន ដល្់រពះសងឃ 
ឥមំ ទុស  ំកឋនិចីវរ ំសងឃស  េទម។ 

ទុតិយមប…ិ។ តតិយមប…ិ។ 

បពិ្រត្រពះសងឃដចំ៏េរ ើន េយើងខញុ ំទងំ យ

សូមេវរនូវសំពតេ់នះ ជសំពតេ់ដើមបកិឋនិចីវរ ្របេគន

ចំេពះ្រពះសងឃ។ 

អស់ រៈ២ដងផង។ អស់ រៈ៣ដងផង។ 

្រតង ់ទុស  ំ ច កថ់ វតថំ កប៏ន។ 
 

េវរេ្រគឿងបរកិខ រជបរ ិ រកឋនិ 
េយនម្ហ កំ គហតំិ កឋនំិ កឋនិនិសំ និ តេស វ 

េទម។ ទុតិយមប…ិ។ តតិយមប…ិ។ 

បពិត្រពះសងឃដចំ៏េរ ើន រកីឋនិទនៃនេយើងខញុ ំ

ទងំ យ គឺេ កមច ស់អងគ បនទទួលកន់

យកេហើយ េយើងខញុ ំទងំ យសូមេវរនូវេ្រគ ងបរកិខ រ 

ជបរ ិ រៃនកឋនិទងំ យ ្របេគនដល់េ កមច ស់

អងគេនះ។ អស់ រៈ២ដងផង។ អស់ រៈ៣ដងផង។ 
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េវរកឋិនទនមួយែបបេទៀត 
ឥមំ ភេន្ត កឋនិចីវរ ំ និសង  ំសងឃស  េទម 
ធុ េន ភេន្ត សេងឃ ឥមំ កឋនិចីវរ ំ និសង  ំ
បដិគគណ្ហ តុ កឋនំិ អតថរតំុិ ម បិតុ ទីនញច  
គុណវន្ត នំ អម្ហ កញច  ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ យ 
សុខយ។ ទុតិយមប…ិ។ តតិយមប…ិ។ 

បពិ្រត្រពះសងឃដចំ៏េរ ើន េយើងខញុ ំទងំ យ 

សូមេវរ្របេគននូវកឋនិចីវរេនះ ្រពមទងំ និសង

ភដល់្រពះសងឃ។ បពិ្រត្រពះសងឃដចំ៏េរ ើន សូម

្រពះសងឃេម ្ត ទទួលយក នូវកឋនិចីវរបស់េយើងខញុ ំ

ទងំ យេនះ ្រពមទងំ និសង ភេដើមប្ីរកល

កឋនិ េដើមបេីសចក្តីចំេរ ើន, េដើមបជី្របេយជន,៍ េដើមបី
េសចក្តីសុខ, ដល់អនកដម៏នគុណទងំ យមន

ម បិ ជេដើមផង, ដល់េយើងខញុ ំទងំ យផង 

អស់កលជយូរអែង្វងេទេ ង។ 

អស់ រៈ២ដងផង។ អស់ រៈ៣ដងផង។ 
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េតជៈខញុំ ង 
 

េតជៈខញុ ំ ង សំអិតសំ ង ឱនកយ ច 

សូមសុខសុភព រចួពីទុកខ   ឆ្លងដល់េ្រតើយម  

េពលគឺនិព្វ ន។ 

្រគបជ់ន្់រគបជ់តិ កំុឲយខញុ ំឃ្ល ត ពីសីលនិងទន 

គំនិតយល់្រតូវ មផ្លូវនិព្វ ន មគគផលជ ព ន 

ដល់ នៃថ្លថ្ល ។ 

សូមជូនមគគផល ចំេពះេទដល់ ម បិ  

គុណឧបជឈយ ៍ គុណ្រគូ ចរយ គុណញតិក 

្របពីំរសន្ត ន។ 

ជីដូនជី  រស់េនក្តី       េ កមច ស់ែចក ន 

សូមជូនមគគផល កុសលេថកើងថក ន សូមសុខេក មក ន្ត 

ដល់ នផុតទុកខ។ 

ខញុ ំសូម្របថន   សចច ច  តេទខងមខុ 

សូមមន្របជញ  ភ្លថឺ្ល មះុមតុ សូមឆ្លងផុតទុកខ 

ដល់និព្វ នេ ង។ 
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បត្តិទនគថ 
 

យ ំកិញច ិ កុសលកមមំ កត្តព្វំ កិរយិ ំមម 
កេយន   ច   មន    តិទេស   សុគតំ   កតំ 
េយ  ស ្ត    សញញិេន  អតថិ  េយ  ច  ស ក  អសញញិេន 
កតំ បុញញផលំ មយ្ហ ំ សេព្វ ភគី ភវន្តុ េត 
េយ តំ កតំ សុវទិិតំ ទិននំ បុញញផលំ មយ 
េយ ច តតថ ន ជនន្តិ េទ  គន្ត្វ  និេវទយុ ំ
សេព្វ េ កម្ហិ េយ ស ក  ជីវន្ត រេហតុក 
មនុញញំ េភជនំ សេព្វ លភន្តុ មម េចត តិ។ 

 

ករ្របកសពុទធ ភិេសក 
ជេយ ហ ិពុទធស  សិរមីេ  អយ ំ! 
្រពះពុទធមនសិរ្ីរទងឈ់នះេអីយ ! 
មរស  ច បបិមេ  ប ជេយ ! 
មរមនបបចញ់្រពះអងគេហយី ! 

     េពលមយួឃ្ល ម្តងៗ េ យថ ្រពមៗគន បីដង។ 

េពលបេណ្តើ របច ចសុគនធបូជបេណ្តើ រ។ 
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ករ្របកសមឃបជូ 
 

បពិត្រពះដម៏ន្រពះភគ ៃថងេនះ ជៃថងេពញបណ៌ូ

ម ី១៥េកើតែខមឃ ខញុ ំ្រពះអងគទងំ យជកូនេច្រពះអងគ

បនមកជបួជំុគន កនុងេពលេនះ េដើមបេីធ្វើពិធីរលឹំកដល់បពុ្វ

េហតុពីរ្របករែដលេកើតេឡើងកនុងសមយ័ពុទធកល៖ 

            បពុ្វេហតុទីមយួ រលឹំកដល់ៃថងែដល្រពះអងគសំែដង

ឱ ទបតិេមកខដល់ម សនិនបត្រពះសងឃែដលជករ

្របជំុ្របកបេ យអងគបនួ គឺៃថងេនះ ជៃថងេពញបណ៌ូម ី១៥

េកើតែខមឃ ជអងគទី១, ្រពះសងឃចំននួ១២៥០អងគ 

េ យមនិបន តគ់ន ជមនុេ ះ ្រ បែ់តមកជបួជំុគន

េនវត្តេវឡុវន័ ្រកុង ជ្រគឹះ ជអងគទី២, ្រពះសងឃទងំអស់

ជឯហិភកិខុ គឺបនបសួកនុងសំ ក្់រពះពុទធេ យផទ ល់ ជ

អងគទី៣, ្រពះសងឃទងំេនះជ្រពះអរហន្តបនសេ្រមច

អភញិញ  ជអងគទី៤។ 

 បពុ្វេហតុទីពីរ រលឹំកដល់ៃថងែដល្រពះអងគ ក់

ជនម យុសងខ រថ េនែត៣ែខេទៀតេទ ្រពះអងគនឹងរលំតខ់នធ
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បរនិិព្វ នេហើយ។ េហតុពីរ្របករេនះ េកើតេឡើងកនុងៃថង១៥

េកើតែខមឃដូចគន ។ 

 បពិត្រពះពុទធឈនះមរ កនុងៃថងមឃបជូេនះ ខញុ ំ្រពះ

អងគទងំ យ សូមសំែដងនូវករេគរពដ្៏រជលេ្រជចំ

េពះ្រពះពុទធជមច ស់ េ យេ្រគ ងសកក រៈបជូទងំ យ

មន្របទីបនិងផក ជេដើមេនះ និងសូម ងំចិត្តជថមីនឹង្របតិ

បត្តិ មឱ ទរបស់្រពះអងគជនិចច ចបពី់េពលេនះតេទ

េ ង។ 

 

ករ្របកសពិ ខបូជ 
 

 បពិត្រពះដម៏ន្រពះភគ ៃថងេនះ ជៃថងេពញបណ៌ូ

ម ី ១៥េកើតែខពិ ខ ខញុ ំ្រពះអងគទងំ យជកូនេច្រពះ

អងគបនមកជបួជំុគន កនុងេពលេនះ េដើមបរីលឹំកដល់េហតុ

អ ច រយបី្របករ ែដលេកើតេឡើងកនុងសមយ័ពុទធកល គឺៃថង

ែដល្រពះអងគ្របសូត ្រ ស់ដឹង និងរលំតខ់នធបរនិិព្វ ន។ 

េហតុបី្របករេនះ េកើតេឡើងកនុងៃថង១៥េកើតែខពិ ខដូច

គន ។ 
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              បពិត្រពះពុទធជ្រគូៃនមនុស និងេទវ ទងំ យ 

ពិតែមនែត្រពះអងគរលំតខ់នធបរនិិព្វ នបតេ់ទេហើយ ប៉ែុន្ត 

េនធមវ៌និយ័ទុកសំ បឲ់យសត្វ្របតិបត្តិ មជេ្រកយ។ 

កនុងៃថងពិ ខបជូេនះ ខញុ ំ្រពះអងគទងំ យ សូមសំែដងនូវ

ករេគរពដខ៏ពស់ខពងចំ់េពះ្រពះពុទធជមច ស់ េ យេ្រគ ង

សកក រៈបជូ មន្របទីប និងបបុភ ជេដើមេនះេហើយសូម

ងំចិត្តជថមីនឹង្របតិបត្តិ មពកយេ្រប ន្របេ របស់្រពះ

អងគ រហូតអវ នៃនជីវតិេទេ ង។ 
 

ករ ងំចតិ្តេពលេធ្វើកសុល 
 

ឥទំ វត េន បុញញំ សវកខយវហ ំេ តុ 

អនគេត កេល។ 

របីណុយរបស់េយើងខញុ ំទងំ យេនះ សូមឲយបន

ជបចចយ័នមំកនូវធមជ៌ទីអស់េទៃន សវកខិេលស គឺ

្រពះនិព្វ ន ឰដអ៏នគតកលេទមខុេនះេ ង។ 
 



i 

កំ ពយ 
សំ ប់សសិ  និងនសិ តិ 

វគគ១ 
(បន្រតូវយកេទេធ្វើជបទចេំរៀងបូ ណែខមរ) 

 

១. នម ក រ្រពះរតន្រតយ័ ៤១ 

២. បទេលើកទង្់រពះពុទធ សន ៤២ 

៣. បទ កទ់ង្់រពះពុទធ សន ៤២ 

៤. ថ្វ យបងគំ្រពះពុទធ ៤៣ 

៥. េធ្វើ មប ្ត ំអនកមនគុណ ៤៤ 

៦. វ រែខមរ ៤៥ 

៧. នម ក រ្រពះរតន្រតយ័ ៤៦ 

៨. មគ៌្រពះពុទធ សន ៤៧ 

៩. ប ្ត ំម្ត យ ៤៨ 

១០. អរយិធមែ៌ខមរ ៤៨ 

១១. វ រែខមរ ៤៩ 

១២. ជូនពរៃថងកំេណើ ត ៥០ 



ii 

១៣. យុវជននិងយុវតីែខមរ ៥០ 

១៤. នម ក រ្រពះរតន្រតយ័ ៥១ 

១៥. ករ ងំចិត្តេនេពលេធ្វើទន ៥២ 

១៦. ្រពះនម្រពះពុទធ «ពុេទធ » ៥៣ 

១៧. នម ក រ្រពះរតន្រតយ័ ៥៤ 

១៨. ពកយខមេទស ៥៥ 

១៩. ពកយថ្វ យខ្លួន ៥៥ 

២០. ករ ងំចិត្តេពលេធ្វើកុសល ៥៦ 

២១. អនុេមទនបុណយ ៥៦ 

២២. ពកយរបស់កូនេពលេពលេធ្វើបុណយ 

  ជូនឪពុកម្ត យ ៥៧ 

២៣. ពកយឪពុកម្ត យេពលតបេទកូនវញិ ៥៨ 

២៤. ្រពលឹងែខមរ ៥៩ 
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អតថបទទ១ី 

នម ក រ្រពះរតន្រត័យ 
បទពកយ៧ 

េធ្វី មលំនបំទសរភ័ញញ 
 

 េយើងខញុ ំ្រពះអងគ សូមថ្វ យបងគ ំ េឆព ះ្រពះបរម ្រពះសមពុទធ 

 ្រទង្់រ ស់ដឹងធម ៌េ្រជបំផុត ្រពះទយ័បរសុិទធ គុណករុ ។ 

 បងគំ្រពះធម ៌ផ្លូវ្របតិបត្ត ិ សំ បក់ំចត ់កិេលសត ្ហ  

 សេ្រមចនិព្វ ន បនសុខ ឆ្លងវដ្តសង រ គម នទុកខភយ័។ 

 បងគំ្រពះសងឃ តំ ង្រពះពុទធ មនសីលបរសុិទធ កនវ់និយ័ 

 េទសនទូនម ន ជន្របុស្រសី ឲយយល់អតថនយ័ ្រពះធមម ។ 

 េ យ នុភព គុណែកវបី សូមសុខសួស្តី ដល់េខម  

 សូមមនជយ័េជគ រចួទុកខ  សូមកមពុជ បនសុខ ន្ត។ 
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អតថបទទី២ 

បទេលើកទង់្រពះពុទធ សន 
បទពកយ៨ 

 

េយើងខញុ ំ្រពះអងគ សូមថ្វ យបងគ ំ ្រពះពុទធឧត្តម ខពងខ់ពស់មនេជគ 

្រពះអងគជម្លប ់សត្វកនុងៃ្រតេ ក បំបតទុ់កខេ ក េ យ្រពះបរម។ី 

ទងជ់យ័ សន តំ ង្រពះអងគ  ពន្លឺផូរផង ់ឆព្វណ្ណ រង  ី

កូនេច្រគប្់របណ េលើកេ្រជងទងជ់យ័ ្របតិបត្តិឃម តខម ី

              ម្រពះធមម ។ 

សូម្រពះសមពុទធ េ្របស្របទនពរ េជគជយ័បវរ ដល់ជនេខម  

្រពមទងំមនុស សត្វ េនកនុងេ ក ឲយបនសុខ តេរៀងេទេ ង។ 
 

អតថបទទ៣ី 

បទ ក់ទង់្រពះពុទធ សន 
បទពកយ៧ 

 

សូម្រជកេ្រកមទង ់្រពះបរម ី  ្រពះពុទធជនិ្រសី ឈនះេ ក 

្រពះអងគជ្រគូ មនុស េទព្ត   េយើងខញុ ំ្រគបគ់ន  េដើរ ម្រពះអងគ។ 

សូមរក ទុក ទង់ សន  គឺ្រពះធមម  ចតិ្តេ ម ះ្រតង ់

្របតិបត្តិ មធម ៌ ្អ តផូរផង ់  មគ៌ដ្៏រតង ់និព្វ នសុខ។ 

្រពះពុទធ សន គឺ្រពលឹងែខមរ  មនមកហូរែហ ពីដូន  

សថិតកនុងដួងចិត្ត ែខមរ្រគបគ់ន   ដឹកនកំមពុជ បនសុខ ន្ត។ 
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អតថបទទ៤ី 

ថ្វ យបងគំ្រពះពុទធ 
បទពកយ៤ 

 

េយើងខញុ ំ្រពះអងគ បងគំវនទ  

្រពះពុទធឈនះមរ ្រគូមនុស េទព្ត ។ 

្រពះអងគជម្លប ់ បង្ហ ញធមម  

ឲយរចួទុកខ  កដ់ល់និព្វ ន។ 

ពួកសត្វអស់ទុកខ បនសុខេក មក ន្ត 

េយើងខញុ ំ្រគប្់របណ យកជទពីឹង។ 
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អតថបទទ៥ី 

េធ្វើ មប ្ត អំនកមនគុណ 
បទពកយ៨  

 

្រពះេមទងំពីរ មនគុណដធ៏ងន ់ កូនសូមបនទន ់កយេគរព 

ម បិ  ទងំពីរជម្លប ់ សូមម្ត យឪពុក សុខភពរងឹម។ំ 

ែមច៉ិញច ឹមកូន េ យចិត្តករុ  លំបកយ៉ង  កែ៏មសូ៊៉្រទ ំ

ងម៉ូ្រត មក បីពែថទ ំ មនគុណដធ៏ងន ់ធងនខ់្ល ងំអ ច រយ។ 

ភន្ំរពះសុេមរុ ៍ែសនធងនប់ផុំត ជេ្រមសមុ្រទ មនិ ចឧបម 

គុណេ កទងំពរី ែដលមន្រពហមវ ិ រ េម ្ត ករុ  

    ដល់កូន្រសី្របុស។ 

េយើងខញុ ំជកូន េធ្វើ មប ្ត  ំ ពកយេ កបនផ្ត  ំមនិេធ្វើឲយខុស 

ខំ្របតិបត្តិ ម រក េករ ្តិ៍េឈម ះ ពូជពង ដខ៏ពស់ ៃនជនេខម ។ 
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អតថបទទ៦ី 

វ រែខមរ 
បទកកគត ិ

 

 ពង វ រែខមរ ចរមកហូរែហ កមពុជបូរ ី

 មន រយធម ៌ ខពងខ់ពស់្របៃព សុស យឮលប ី

  សមយ័អងគរ។ 

 ដីែខមរធំេធង តសនធងឹែវង ស្រមស់បវរ 

 សមបត្តិធមមជត ិ មនេទៀតមនិ្រក េខម េ្រតកអរ 

  េបត្តិកភណ្ឌ ជតិ។ 

 សូមែខមរ្របុស្រសី មគគីជថម ី កុំបីរ ត 

 នគំន គិតគូរ កនុង្របេយជនជ៍តិ ម្រពះឱ ទ 

  ្រពះពុទធជនិ្រសី។ 

 បងប្អូនេខម  រស់េនទី  សូមសុខសួស្តី 

 ជួបជុំ្រគួ រ ញតិក្របុស្រសី ងកមពុជថម ី

  បនសុខេក មក ន្ត។ 
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អតថបទទី៧ 

នម ក រ្រពះរតន្រត័យ 
បទកកគត ិ

 សូមថ្វ យបងគ ំ េឆព ះ្រពះបរម អងគ្រពះសមពុទធ 

 មនបញញ ញណ ភ្លថឺ្ល មុះមតុ ្រពះទយ័បរសុិទធ 

  ណិតសព្វសត្វ។ 

 បងគំ្រពះធម ៌ ឧត្តមបវរ ្រជលេ្រជបរមតថ 

 អងគមគគ៨ សំ ប្់របតិបត្ត ិ េដើមបកីតផ់្ត ច ់

  ពីវដ្តសង រ។ 

 បងគំ្រពះសងឃ ្របេសើរសីល្រទង ់ បរសុិទធៃថ្លថ្ល  

 ទុកជតំ ង ្រពះបរម ្ត  បន្ត សន 

  ៃន្រពះជិន្រសី។ 

 េ យ នុភព ៃនករ្រកួញ្រកប ្រពះរតន្រតយ័ 

 េ យចិត្ត្រជះថ្ល  គុណែកវទងំប ី សូមផុតទុកខភយ័ 

  ដល់និព្វ នេ ង។ 
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អតថបទទ៨ី 

មគ៌្រពះពុទធ សន 
បទពកយ៨ 

 

្រពះធមជ៌ចបប ់ែដល្រពះពុទធជមច ស់ 

 បន្រ ស់ដងឹចបស់ ជផ្លូវបរសុិទធ 

ដឹកនមំនុស សត្វ ឲយេចញចកទុកខ 

 ្របេសើរបំផុត េលើសអស់មគ៌។ 

ធមអ៌ហឹង  ករសងបផ់្លូវចតិ្ត 

 មនិមនគនំិត េធ្វើបបនន 

េនះជឱ ទ ្រពះពុទធឈនះមរ 

 សត្វបនសុខ េ យចិត្ត ្អ តល្អ។ 

ែខមរ្រជកម្លបេ់ពធិ៍ គឺពុទធ សន 

 បនរចួទុកខ  េ យម្លប្់រពះធម ៌

ពកយថធមមកិ ែ្របថមនុស ល្អ 

 ជអនកមនធម ៌សថិតេនកនុងខ្លួន។ 
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អតថបទទ៩ី 

ប ្ត មំ្ត យ 
បទពកយ៧ 

 

ឱកូនពន្លក បុ្រតមសម្ត យ ចូរកូនមក យ ម្ត យផ្ត បំ 

្រពលឹងែខមរេយើង គឺពុទធ សន មនមកយូរយ កនុងឈមេខម ។ 

្រពះធម្៌រពះពុទធ មនតៃម្ល ចូរកូនមសៃថ្ល ្រតវូរក  

្របតិបត្តិ ម ជមគ៌ របស់កមពុជ អនុវត្ត្រគប្់របណ។ 

ពុទធ សនិកែខមរ កនធ់មម  គម នកម្ល ងំ  បែំបកបន 

សថិតកនុងដួងចិត្ត ែខមរ្រគប្់របណ បនសុខេក មក ន្ត 

ចូរកូនចងច។ំ 
 

អតថបទទ១ី០ 

អរយិធម៌ែខមរ 
បទពកយ៧ 

 

 ជតិែខមរមនឈម ជរ័ៃថ្លថនូរ តពូជអមបរូ ពីដូន  

 មន រយធម ៌ខពស់អ ច រយ េនចុងបូព៌ សមយ័អងគរ។ 

 េនះេ យេដើរ ម ធម្៌រពះពុទធ មគ៌បរសុិទធ ៃថ្លបវរ 

 គឺជមូល ្ឋ ន ៃនវបបធម ៌ សមបត្តិដល៏្អ ៃនកមពុជ។ 

 សងគមធមែ៌ខមរ ករ៏ងុេរឿង ជីវភពថកុ ំេថកើង ម វ រ 

 សូមែខមរ្រគបរ់បូ ងកមពុជ ឲយមនវឌ ន ដូចេដើមវញិ។ 
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អតថបទទ១ី១ 

វ រែខមរ 
 

ែខមរេអើយចូរចងចថំ     ម វ រ     ជតិេខម     

ពូជពណ្ណ យ     ជម អំ ច     អង់ ចលបលីបញ    

កលពីេ្រពងនយ    មនទកឹដធីំទូ យ   លបេីឈម ះសុស យ    

ទិសទងំ យទ្វបី សីុ។ 

កនុងសមយ័ម នគរ    ថកុ ំេថកើងបវរ    េដើរ ម្រពះធម ៌   

្រពហមវ ិ រ     េម ្ត ករុ     ្រពះធម្៌រពះពុទធ    ែខមរ ប់ នគន     

មន មគគី មគគ      ធម្៌រពហមវ ិ រ    ទឹកបន របួរមួែខមរ។ 

ែខមរេអើយចូរចំ វ រ    ែដលបនែចងចរ    

បញជ ក្់របបថ់    ពូជែខមរេថកើង     នគំន ្របឹងែ្របង    រក រយធម ៌   

ឲយរកីវញិេឡើង    និងេលើកតេមកើង     សីលធមជ៌តិេយើង    

ឲយថកុ ំេថកើង ម វ រ។ 
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អតថបទទ១ី២ 

ជូនពរៃថងកំេណើ ត 
បទពកយ៧ 

 សូមជូនពុទធពរ ៤្របករ េ យ ប់ នគន  ដេ៏ ម ះសម័្រគ 

 កនុងៃថងកំេណើ ត របស់អនក ជួបជុមំតិ្តភ្័រក្ត សនិទធេម្រតី។ 

 យុ វណ្ណ ៈ សុខៈ ពលៈ សូមមនដល់អនក រចួទុកខភយ័ 

 ជួបជុំ្រគួ រ ញតិ្របុស្រសី បនសុខសួស្តី តេទេអើយ។ 

 

 
អតថបទទ១ី៣ 

យវុជននិងយវុតីែខមរ 
បទពកយ៨ 

 

េយើងជយុវជន នងិយុវត ី កូនែខមរ្របុស្រសី អនកពុទធ សន 

េដើរ ម្រពះពុទធ េធ្វើ មធមម  បនក្ល យេទជ កូនេចែខមរល្អ។ 

េគរពម  និង្រពះបិ  ចស់្រពឹទធ ចរយ អនកមនសីលធម ៌

លះបងអ់បយមខុ ែតងែតេធ្វើល្អ    េធ្វើ ម្រពះធម ៌ពកយពុទធដីក។ 

ចរយិសមបត្តិ ជែផនកគុណធម ៌ វជិជ បវរ ជែផនកបញញ  

រមួែផនកទងំពីរ េទើបេពញលកខ  ជមនុស ៃថ្លថ្ល  

      េនកនុងសងគម។ 
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អតថបទទ១ី៤ 

នម ក រ្រពះរតន្រត័យ 
បទពកយ៨ 

 

េយើងខញុ ំ្រពះអងគ សូមថ្វ យបងគ ំ    េឆព ះ្រពះបរម អងគ្រពះសមពុទធ 

្រទង្់រ ស់ដឹងធម ៌្រជលេ្រជបំផុត     ដឹកនសំព្វសត្វ 

              ឆ្លងកតទុ់កខ ។ 

បងគំ្រពះធម ៌ជឱសថទពិ្វ    សត្វ បនផកឹ រចួវដ្តសង រ 

ជទឹកអ្រមតឹ គឺធមព៌ិតថ្ល     ផ្លូវមជឈមិ សំ ប្់របតិបត្តិ។ 

បងគំ្រពះសងឃ តំ ង្រពះពុទធ    មនសីលបរសុិទធ ឥតមនវបិត្ត ិ

ទុកជែ្រសបុណយ ៃនពុទធបរស័ិទ    សំ បក់មច ត ់កេិលសត ្ហ ។ 

េ យ នុភព គុណែកវទងំប ី   សូមសុខសួស្តី ដល់ជនេខម  

សូមមនជយ័េជគ រចួពីទុកខ     សូមពុទធ សន 

            ែខមរបនរងុេរឿង។ 
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អតថបទទ១ី៥ 

ករ ងំចិត្តេនេពលេធ្វើទន 
បទពកយ៧ 

 

ទនៃនេយើងខញុ ំ ទងំអស់គន  ែដលបនបជូ បរសុិទធល្អ 

េ យចិត្ត្រជះថ្ល  ្រតងេ់ ម ះសរ រកី យេ្រតកអរ ឥតថន ងំថន ក។់ 

េ យេតជៈផល និសង  មកជួយ េ្រ ច្រសង ់កុបំី ក ់

នេំចញឲយអស់ នូវ សវៈ ជេ្រគ ងជំពក ់កនុងសន្ត ន។ 

េយើងខញុ ំឧទទិស កុសលបុណយ    ដល់អនកមនគុណ ែដលែចក ថ ន 

្រពមទងំញតិមតិ្ត ទងំប៉ុនម ន សូមទទួលបន ផលបុណយេនះ។ 
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អតថបទទ១ី៦ 

្រពះនម្រពះពុទធ «ពុេទធ » 
បទពកយ៨ 

 

ពកយថពុេទធ  ្រពះនម្រពះពុទធ បញញ មុះមតុ ករ្រ ស់ដឹងធម ៌

គឺអរយិសចច៤ ្របេសើរបវរ       េទើបមននមធម ៌្រពះពុទធឈនះមរ។ 

សចចៈទី១ គឺេសចក្តីទុកខ សត្វមនិបនសុខ កនុងវដ្តសង រ 

េ្រពះមនខនធ៥ ជតួទុកខ  គបបពីិចរ  េធ្វើទុកកនុងចតិ្ត។ 

សចចៈទី២ េហតុនឲំយទុកខ ត ្ហ ដឹកមុខ នឲំយភយ័ភតិ 

វលិេកើតវលិ ្ល ប ់កនុងសង រពិត        ធមេ៌នះកំរតិ ឲយលះ្រប រ។ 

សចចៈទី៣ គនឺិេ ធសចច ត ្ហ លះផ្ត ច ់នពិ្វ នសុខ 

េដើរ មមគគ៨ ្រតូវបនួ្របករ របស់អរយិ ផ្លូវរេំ ះទុកខ។ 
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អតថបទទ១ី៧ 

នម ក រ្រពះរតន្រត័យ 
បទ្រពហមគតី ិ

 

 សូមផគងអញជ លី េឆព ះ្រពះមុនី ្ត ចរយ 

 ជ្រគូមនុស េទព្ត  ទងំ្រព ម កនុងភពបី។ 

 មនញណថ្ល មុះមុត ្អ តបរសុិទធកនុង្រពះទយ័ 

េ្របសសត្វកនុងេ កីយ ៍ ឆ្លងភពបីេ យេទសន។ 

 បង្ហ ញនូវធមម  សីលសមធបិញញ  

 ទុកដូចជន  នសំ ្ត ដល់និព្វ ន។ 

 ្រពះសងឃអងគពិេសស សងបក់ិេលសកនុងសន្ត ន 

 វក្រពះ្រទងញ់ណ គងធ់រមន ត សន។ 

 េ យគុណរតនៃ្រត ែកវទងំបីថ្វ យវនទ  

 សូមសេ្រមចផ ្ល  រចួទុកខ  និព្វ នេ ង។ 
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អតថបទទ១ី៨ 

ពកយខមេទស 
បទពកយ៤ 

 

បពិ្រត្រពះសងឃ េទសកំហុស  

ែដលខញុ ំ្រពះករុ  េធ្វើកន្លងេទ។ 

េ យខញុ ំ្រពះករុ  ជមនុស លងងេ់ខ្ល   

មនិេគរពេឆព ះេទ ្រពះៃ្រតរតន។ 

បពិ្រត្រពះសងឃ សូមអតេ់ទ  

ដល់ខញុ ំ្រពះករុ  នឹងស្រងមួតេទ។ 

 
អតថបទទ១ី៩ 

ពកយថ្វ យខ្លួន 
បទពកយ៤ 

ខញុ ំ្រពះករុ  សូមយក្រពះពុទធ 

ែដលនិព្វ នផុត ទីពឹង ្រស័យ។ 

្រពះធម្៌រពះសងឃ ជបជ់នសិ យ័ 

បនជបចចយ័ និព្វ នសុខ។ 

ជឧបសក ឧបសិក 

េឆព ះៃ្រតរតន េសមើេ យជីវតិ។ 
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អតថបទទី២០ 

ករ ងំចិត្តេពលេធ្វើកសុល 
បទពកយ៤ 

បុណយខញុ ំេធ្វើេហើយ សូមឲយអស់េទ 

កុំឲយសល់េន សវៈត ្ហ ។ 

េដើមបនីិព្វ ន រចួពីទុកខ  

ឆ្លងវដ្ដសង រ ជបរមសុខពិត។ 

កុសល្រគបយ៉់ង  ដុសខតផ់្លូវចិត្ត 

ឲយ ្អ ត្របណីត េទើបរចួទុកខ ។ 

 
អតថបទទី២១ 

អនុេមទនបុណយ 
បទពកយ៤ 

េយើងខញុ ំ្របុស្រសី សូមអនុេមទន 

កុសលផ ្ល  េ យចិត្តេ ម ះសរ។ 

ធុ ធុ  ទទួលេ្រតកអរ 

េ យក្តីអំណរ  ្រជះថ្ល កនុងចតិ្ត។ 

បុណយឆ្លងពទុីកខ  បនក្តីសុខពតិ 

ពីភពងងតឹ  ដល់និព្វ នេ ង។ 
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អតថបទទី២២ 

ពកយរបសក់នូេពល 
េពលេធ្វើបុណយជូនឪពុកម្ត យ 

បទពកយ៤ 
 

 បពិ្រតពុកែម ៉ អនកមនគុណធងន ់

 គុណមនទមងន ់ េលើកូន្របុស្រសី។ 

 សូមអនកមនគុណ  អនុេ្រគះ្របណី 

 អតនូ់វេទសៃពរ ៍ នូវកំហុសកូន។ 

 បុណយកុសលេនះ  កូនសូមេលើកជូន 

 ផលបុណយជកបនូ  ជូនេ កផុតទុកខ។ 

 ជីវតិបចចុបបនន  សូមេ កបនសុខ 

 ្រពះជនមេទមុខ  ជម្លបដ់ល់កូន។ 
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អតថបទទី២៣ 

ពកយឪពុកម្ត យ 
េពលតបេទកនូវិញ 

បទពកយ៤ 
 

ឱកូនពិសី ពុកែមអ៉តេ់ទស 

េ យក្តីអនុេ្រគះ  េ យកូន្រគបគ់ន ។ 

ពុកែមទ៉ទួលបុណយ  កតញញូ  

ែដលកូន្រជះថ្ល  េលើកជូនេពលេនះ។ 

ករងរេ យធម ៌ ែស្វងរកចំេណះ 

េរៀនេ យបនេចះ ផ្លូវេ កផ្លូវធម។៌ 

េនះជប ្ត  ំ ដល់កូនបវរ 

គបបេី្រតកអរ យកេទអនុវត្ត។ 
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អតថបទទី២៤ 

្រពលងឹែខមរ 
បទពកយ៧ 

 កមពុជជដួង ្រពលឹងខញុ  ំ  ធ្ល បម់នមេនរមយ ពីបូ ណ 

 មន រយធម ៌រងុេរឿងថក ន  ជទីសុខ ន្ត មកហូរែហ។ 

 បងប្អូនជតិែខមរ េនទី   គបបគីិតថ េយើងជែខមរ 

 នគំន ្របឹងែ្របង រក ែថ  ្រពលឹងជតិែខមរ ពីដូន ។ 

 កនធ់ម៌ មគគ ីរបួរមួគន   ្រសប មមគ៌ ពុទធ សន 

 សុខពីករសងប ់កនុងចិន្ត   វបបធមេ៌ខម  ្រពលឹងជតិេយើង។ 

 



i 

កំ ពយ 
សំ ប់សសិ  និងនសិ តិ 

វគគ២ 
(បន្រតូវយកេទេធ្វើជបទចេំរៀងបូ ណែខមរ) 

 

០១. កំុេសពថន យ៉ំម៉យ៉បយ៉អីុ ៦១ 

០២. ភរកិចចកូនេចកនុងបឋមវយ័ ៦២ 

០៣. ្រកមសីលធមរ៌បស់កូន្របុស្រសី ៦៣ 

០៤. តៃម្លៃនវជិជ  ៦៤ 

០៥. ្រតូវមនអនមយ័េដើមបសុីខភព ៦៥ 

០៦. សុជីវធមស៌្រមបកូ់ន្របុស្រសី ៦៦ 

០៧. េពលកូនេនផទះ ៦៧ 

០៨. សីល៥ ជពូជមនុស  ៦៨ 

០៩. ជូនពរម បិ  ៦៩ 

១០. កបនួេរៀនឆបេ់ចះ ៧០ 

១១. ធមន៌ឲំយសេ្រមចកិចចករ ៧១ 

១២. ្រតូវតសូ៊កនុងករសិក  ៧២ 



ii 

១៣. ្រតូវរក វបបធមែ៌ខមរ ៧៣ 

១៤. ឈ្លកនឹ់ងេសន នខំ្លីវជិជ  ៧៤ 

១៥. សិទធិមនុស កនុង្រពះពុទធ សន ៧៥ 
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អតថបទទី១ 

កុំេសពថន យ៉ំម៉យ៉បយ៉អុ ី

បទពកយ៧ 
ឱកូនមសម្ត យ ៃថ្លេសមើជីវតិ កូន្រតូវែតគិត ពិចរ  

កំុេសពេ្រគ ងេញ ន ថន យ៉ំម៉ ទងំថន យ៉ំប ថន យ៉ំអីុ។ 

ថន ទំងំអស់េនះ កំុ កលបង នឲំយេ ហមង េ គយយី 

នខូំចសុខភព ជតិគីម ី        បុរសនរ ីេជៀសឲយឆង យ។ 

ថន េំនះខុសចបប ់រដ្ឋបន ម  េបើមនិេធ្វើ ម នអំន្ត យ 

្រតូវរដ្ឋ កេ់ទស ដល់របូកយ មនិគិតែវងឆង យ  

           អន្ត យជីវតិ។ 

សុខែតមយួភ្ល ត ទុកខយឺនយូរ ចូរកូនកំុប្តូរ កំុ្រប្រពឹត្ត 

ខុសទងំចបបរ់ដ្ឋ ខូចទងំជីវតិ   មនិ្រតូវេទជិត 

             ្រប្រពឹត្ត េឡើយ។ 
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អតថបទទី២ 

ភរកចិចកនូេចកនងុបឋមវយ័ 

បទពកយ៤ 

 កូនេចកមពុជ កនុងបឋមវយ័ 

 ភរកិចច្របៃព គឺករសិក ។ 

 វជិជ ផ្លូវេ ក អបរ់ចំរយិ 

 េកើតមនបញញ  ចរយិ្របៃព។ 

 េនកនុង  េគរពវនិយ័ 

 កូនមនេជគជយ័ កនុងករសិក ។ 

 យកចិត្តទុក ក ់ បំេពញកិចចករ 

 ្រគូ ្រ ្ត ចរយ កឲ់យកូនេធ្វើ។ 
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អតថបទទី៣ 

្រកមសលីធម៌របសក់នូ្របុស្រស ី

បទពកយ៤ 

 ែលបង្រសីែលបង្រ  និងែលបងសីុសង 

 ជែលបងខុសឆគង កូនេជៀស្រគបគ់ន ។ 

 កំុជកេ់្រគ ងេញ ន េភៀនកញឆ  

 អំេពើហឹង  កូនេជៀសឲយឆង យ។ 

 កំុេសពគបព់ល នឲំយអន្ត យ 

 ្រតូវ ្ត បព់កយម្ត យ ្រគូ ្រ ្ត ចរយ។ 

 េនះ្រកមសីលធម ៌ នកូំន្រគបគ់ន  

 ឲយបនសុខ ផុតេទសកនុងេ ក។ 
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អតថបទទី៤ 

តៃម្លៃនវជិជ  

បទពកយ៤ 

 វជិជ ជ្រទពយ ដម៏នតៃម្ល 

 ចូរកូន្របុស្រសី ែស្វងរកឲយបន។ 

 ជ្រទពយមរតក សថិតកនុងខ្លួន្របណ 

 េចរលួចមនិបន េកើតមន្រទពយធរ។ 

 ពន្លឺវជិជ  ចេ ះបញ្ហ  

 ្រជលេ្រជយ៉ង  េនកនុងជីវតិ។ 

 ពន្លឺ្រពះចនទ ភ្លយឺបង់ងឹត 

 ៃថង្រពះ ទិតយ វជិជ ភ្លសឺព្វ។ 
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អតថបទទី៥ 

្រតូវមនអនម័យេដើមបសីខុភព 

បទពកយ៤ 

 កយមនសុខភព ជ ភៃនមនុស  

 កូនេច្រសី្របុស ្រតូវែថរក ។ 

 សំ តខ្លួន្របណ េជៀស ងេ គ 

 េ្រកយេធ្វើករងរ ងៃដឲយ ្អ ត។ 

 េនជំុវញិផទះ ្រតូវេបសសំ ត 

 បរេិភគ មខន ត ឲយេទៀង ល់ៃថង។ 

 កំុឲយមនេ គ ្រតូវមនអនមយ័ 

 េមេ គចៃ្រង េបៀតេបៀនមនិបន។ 
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អតថបទទី៦ 

សជុវីធមស៌្រមបក់នូ្របសុ្រស ី

បទពកយ៤ 

 សុជីវធម ៌ រស់េនសមរមយ 

 ្រសប មសងគម កូនេចកមពុជ។ 

 គបបេីគរព ម បិ  

 ្រគូ ្រ ្ត ចរយ េ កផ្តល់វជិជ ។ 

 បងគំ្រពះសងឃ ្របទនធមម  

 ចស់មនសី  មនធមស៌េន្ត ស។ 

 េបើកូនខុសឆគង ្រតូវែតសំុេទស 

 េបើេគេធ្វើខុស កូនគួរអតឱ់ន។ 
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អតថបទទី៧ 

េពលកនូេនផទះ 

បទពកយ៤ 

 កូនេចញពីេរៀន រតួរះមកផទះ 

 មនិ្រតូវេគចែវះ េទទីនន។ 

 ្រតូវជួយ ករងរ ម បិ  

 េ យគរវ  កិចចករកនុងផទះ។ 

 េពលេទ  េលើកៃដសំពះ 

 ្រតឡបម់ករតួរះ កេ៏គរពដូចគន ។ 

 មនបញ្ហ អ្វ ី មនិ្រតូវ កក់រ 

 ្រតូវ្របបម់  បិ េ ះ្រ យ។ 
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អតថបទទី៨ 

សលី៥ជពូជមនសុ  

បទពកយ៤ 

សីល៥ជពូជ  ធមម៌នុស ្រគបវ់យ័ 

េកមងចស់្របុស្រសី គបប្ីរបតិបត្តិ។ 

មនិ្រតូវសម្ល ប ់ ជីវតិមនុស សត្វ 

មនិលួចសមបត្តិ ្រទពយអនកដៃទ។ 

មនិលួច្របពនធ  កូន្រសីនិងប្តី 

ជសីលទីបី  បនួេពលពកយពិត។ 

េ្រគ ង្រសវងឹេ្រគ ងេញ ន   មនិ្រតូវ្រប្រពឹត្ត 

េនះធមសុ៌ចរតិ  ពូជពង មនុស ធម។៌ 
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អតថបទទី៩ 

ជូនពរម បិ  

បទពកយ៤ 

 កូនសូមជូនពរ ម បិ  

 សូមមនជនម  ជីវតិយឺនយូរ។ 

 មនសុខភពល្អ កម្ល ងំបរបូិរណ៍ 

 ្រពះជនមយឺនយូរ បនកូនតបគុណ។ 

 េ យ នុភព កុសលផលបុណយ 

 ែដលអនកមនគុណ បនបំេពញេហើយ។ 

 សូមឆបស់េ្រមច ជូនេ កដល់េ្រតើយ 

 ផុតទុកខបនេសប ើយ ដល់និព្វ នេ ង។ 
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អតថបទទី១០ 

កបនួេរៀនឆប់េចះ 

បទពកយ៤ 

 អងគ៤្របករ ទីមយួ្របុង ្ត ប ់

 ្រគូពនយល់្របប ់ មមុខវជិជ ។ 

 ទីពីរខំគិត េធ្វើមនសិករ 

 មនិយល់្រតង់  កសួរទីបី។ 

 ទីបនួកតទុ់ក នូវពកយសំដី 

 ៃថងេ្រកយេភ្លចនយ័ ចេមើលបញជ ក។់ 

 េនះកបនួសិក  ចូរសិស ្រគបថ់ន ក ់

 អនុវត្តពិតជក ់ កបនួេរៀនឆបេ់ចះ។ 
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អតថបទទី១១ 

ធមន៌ឲំយសេ្រមចកិចចករ 

បទពកយ៤ 

 ឥទធិបទ៤ ទីមយួឆនទៈ 

 បំណងជក់ ក ់ េទេលើកិចចករ។ 

 ទីពីរវរីយិៈ អនុវត្តែផនករ 

 ចិត្តៈេប្តជញ  ងំមកំនុងចិត្ត។ 

 បនួវមិំ  ពិចរ រះិគិត 

 ្រតួតករ្រប្រពឹត្ត ្រតូវ មមគ៌។ 

 េនះឥទធិបទ មន៤ម្រ  

 នឲំយកិចចករ អ្វីមយួសេ្រមច។ 
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អតថបទទី១២ 

្រតូវតស៊កូនងុករសកិ  

បទពកយ៤ 

 េបើខញុ ំ្របឡង មនិបនេជគជយ័ 

 ងំចិត្តជថមី បន្តសិក ។ 

 េបើករពយយម ឲយបនខ្ល ងំក្ល  

 ខញុ ំេជឿជកថ់ ្របឡងនឹងជប។់ 

 េ្រពងនិង្របឹង ជៃដគូរគប ់

 ខំ្របឹងមនភព័្វ បនេជគជយ។ 

 មនិអស់សងឃមឹ រតេ់ចល  

 កូនេចេខម  ្រតូវែតតសូ៊។ 
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អតថបទទី១៣ 

្រតូវរក វបបធម៌ែខមរ 

បទពកយ៤ 

លកខណៈពិេសស    ៃនវបបធមែ៌ខមរ 

មនមក ងំែត    េ្រពងនយដូន ។ 

សនអក រ ្រស្ត    សិលបៈរចន 

្របៃពណីៃថ្លថ្ល      េជឿនេលឿន្របៃព។ 

នគំន ទបទ់ល់     វបបធមដ៌ៃទ 

ជំេនឿអ្របីយ ៍     ចូលមកកមពុជ។ 

េភ្ល ងធ្ល កស់នធូង ស់   ្រតូវែថទំ  

េ ម ដុះមនមីន      នគំន កតេ់ចល។ 
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អតថបទទី១៤ 

ឈ្លកន់ងឹេសន នខំ្លីវជិជ  

បទពកយ៤ 

 សិស និងនិស តិ ែដលកំពុងសិក  

 េបើឈ្លកេ់សន  នខំ្លីវជិជ ។  

 េបើ ចេរៀនបន កម៏នបញ្ហ  

 េ្រពះរវល់េសន  ខ្វះេពលេវ ។ 

 ទិភពទីមយួ ្រតូវែស្វងវជិជ  

 ្វ មភីរយិ គួរទុកេពលេ្រកយ។ 

 ឲយកមដឹកមុខ នឲំយេថ្ល ះេធ្ល យ 

 កល បេ ្ត យ ខូចករសិក ។ 
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អតថបទទី១៥ 

សទិធមិនសុ កនងុ្រពះពទុធ សន 

បទពកយ៤ 

 ធមអ៌ហឹង   ករមនិេបៀតេបៀន 

 ្រពះពុទធបេ្រង ន ដល់មនុស ្រសី្របុស។ 

 ជធមេ៌គរព  សិទធិៃនមនុស  

 បនសុខខពងខ់ពស់ សងគមេ កីយ។៍ 

 មនិេបៀតេបៀនគន  ជសុខ្របៃព 

 សងគមគម នភយ័ េ យេគរពសិទធគិន ។ 

 អងគករពិភពេ ក យកធមអ៌ហឹង  

 របស់ពុទធ សន ជេគលសិទធិមនុស ។ 
 



i 

កំ ពយ 
សំ ប់សសិ  និងនសិ តិ 

វគគ៣ 
(បន្រតូវយកេទេធ្វើជបទចេំរៀងបូ ណែខមរ) 

 

០១. សិទធិកុមរ ៧៧ 

០២. ករជួញដូរមនុស  ៧៩ 

០៣. េទសចររមួេភទ ៨០ 

០៤. ្របុសចស់េដើរទិញ្រសីេកមង ៨១ 

០៥. កុមរែខមរបំេរ ើ មផទះ ៨២ 

០៦. អនកចំ ក្រសុក ៨៣ 

០៧. ជីវតិអនក្រក ៨៤ 

០៨. កុមរពិករ ៨៥ 

០៩. អនកេកើតេ គេអដ ៨៦ 

១០. ហឹង កនុង្រគួ រ ៨៧ 

១១. េកមងទំេនើង ៨៩ 

១២. បុណយចូលឆម ែំខមរ ៩០ 



ii 

១៣. បុណយភជុបិំណ្ឌ  ៩២ 

១៤. បុណយកឋនិទន ៩៣ 

១៥. បុណយពិ ខបូជ ៩៤ 

១៦. បុណយមឃបូជ ៩៥ 

១៧. បុណយចូលវស  ៩៦ 

១៨. បុណយចំេរ ើន្រពះជនម ៩៧ 

១៩. បុណយទកខិ នុបបទន ៩៨ 
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អតថបទទី១ 

សទិធកិមុរ 

បទពកយ៧ 

អនុសញញ សិទធិ៍កុមរ 

                     ជចបបអ់ងគករសហ្របជជតិ 

អំពវនវឲយមនុស ្រគបជ់នជតិ 

                     េគរពកំុឃ្ល តសិទធិ៍កុមរ។ 

កុមរមនសិទធិ៍្រតូវអបរ់ ំ

                     ្រសប មសងគមជតិនន 

ដូចជកុមរជតិេខម  

                     អបរ់ចំរយិផ្តល់វជិជ ។ 

ែផនកសុខភព្រតូវែថទ ំ

                     ឲយកយរងឹមគំម នេ គ 
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រេំ ភផ្លូវេភទបងខំករងរ 

                     ខុសចបបម់្រ សិទធិកុមរ។ 

្រតូវទុកកុមរដូចជកូន 

                     ឬដូចបងប្អូន្រតូវករពរ 

្រស ញ់ដូចកូននិងម  

                     េទើបសិទធិ៍កុមរ្រតូវេគេគរព។ 
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អតថបទទី២ 

ករជញួដូរមនុស  

បទពកយ៤ 

 របរទុចចរតិ ករជួញដូរមនុស  

 ជជំនួញខុស ្របសចកធមម ។ 

 េបកយកេទលក ់ េធ្វើ្រសីេពសយ 

 បងខំេធ្វើករ កែន្លងមនទុកខ។ 

 េបករកករងរ កនុង្រសុកេ្រក្រសុក 

 ចបបប់នចតទុ់ក អំេពើឧ្រកិដ្ឋ។ 

 ែខមរខ្លះបនេធ្វើ ្រតូវឈប្់រប្រពឹត្ត 

 គួរែត ណិត ដល់ជនជតិខ្លួន។  
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អតថបទទី៣ 

េទសចររមួេភទ 

បទពកយ៤ 

 េទសចរមយួភគ  ចូលមកកមពុជ 

 បំណងពួក   រមួេភទកុមរ។ 

 សូម្របុង្របយត័ន  ម បិ  

 កំុចញ់េបក   នកូំនខូចកយ។ 

 េបករកករងរ  េរៀបករែក្លងក្ល យ 

 ឬឲយ្របកច់យ  ឬសំុជកូន។ 

 កំុេជឿេមខយល់  សូមបបីងប្អូន 

 េបកបនបញចូ ន  លកឲ់យបរេទស។ 
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អតថបទទី៤ 

្របុសចសេ់ដើរទញិ្រសេីកមង 

បទពកយ៤ 

 ្របុសចស់ែខមរខ្លះ  កនុង្រសុកេ្រក្រសុក 

 បរេទស កមុ់ខ  េដើរទិញេកមង្រសី។ 

 យកមករមួេភទ  គម នេអៀនខម ស់អ្វ ី

 អនកធំអ្របីយ ៍ ង្របកដុ់ ្ល ។ 

 េកមង្រសីរងេ្រគះ  ្រតូវអំេពើហឹង  

 ពីនងភរយិ  អនកធំពយបទ។ 

 េ្របើទឹក សីុដ  របសួខូចខត 

 ងកយ ្អ តបត  េទជពិករ។ 
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អតថបទទី៥ 

កមុរែខមរបំេរ ើ មផទះ 

បទពកយ៤ 

 កុមរែីខមរ  បំេរ ើ មផទះ 

 ដូចខញុ ំកញជ ះ  មនិឲយសិក ។ 

 អំេពើខុសចបប ់ ពលកមមកុមរ 

 បំេរ ើករងរ  េកមងមនិ្រគបវ់យ័។ 

 ខ្លះរេំ ភផ្លូវេភទ  គម នេអៀនខម សអ្វ ី

 អំេពើៃ្រពៃផ   ខុសចបបម់្រ ។ 

 អនកេកង្របវញចន ៍ ពលកមមកុមរ 

 ខ្លះេ្របើហឹង   ជអំេពើខុសចបប។់ 
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អតថបទទី៦ 

អនកចំ ក្រសកុ 

បទពកយ៤ 

 បងប្អូន្របុស្រសី  គបបពិីចរ  

 មុនេចញេធ្វើករ  ជចំ ក្រសុក។ 

 កំុេជឿេមខយល់  បងប្អូនមនទុកខ 

 ្រកុមហុ៊នកនុង្រសុក  ក្៏រតូវពិចរ ។ 

 ពួកខ្លះបេញជ ត  ឲយេធ្វើេពសយ 

 ពលកមមខ្ល ងំក្ល   ខុសចបបទ់ម្ល ប។់ 

 កំុចូល្រសុកេគ  េ យករខុសចបប ់

 ខ្លះ្រតូវបញ់ ្ល ប ់ គម នេម ្ត េឡើយ។ 

  



84                         េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

អតថបទទី៧ 

ជីវតិអនក្រក 

បទពកយ៤ 

 ខញុ ំ្រកខ ត្់រទពយ  រក្រពឹកស្រមប្់រពឹក 

 លុះ ង ចខំនឹក  នឹងបនអ្វីចយ។ 

 ដំបូល្របកេ់មឃ  រែហកធ្លុះធ្ល យ 

 កូនយំទរបយ  ខញុ ំ្រសកទឹ់កែភនក។ 

 ដីែ្រសតិចតួច  ដូន បនែចក 

 ដីមយួចំែណក  ្រតូវេគអូសយក។ 

 សូមជនសបបរុស  េម ្ត ៃលលក 

 េធ្វើជជំរក  ឲយខញុ ំរស់ផង។ 
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អតថបទទី៨ 

កមុរពកិរ 

បទពកយ៤ 

 កុមរពិករ ជេកមងរងេ្រគះ 

 ្រតូវជួយ សេ្រងគ ះ ពីទុកខេវទន។ 

 ទងំអងគកររដ្ឋ ទងំជននន 

 បេញចញសទធ  េ យជួយ ឧបតថមភ។ 

 ្រតូវករសុខភព រស់កនុងសងគម 

 ្រតូវករអបរ់ ំ ឲយមនវជិជ ។ 

 ជកតព្វកិចច របស់រ ្ឋ  

 ្រតូវជួយ រក  កុមរកំ្រព។ 
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អតថបទទី៩ 

អនកេកើតេ គេអដ 

បទពកយ៤ 

 ខញុ ំេកើតេ គេអដ  ចម្លងពីប្តី 

 ខញុ ំមនកូនបី  រស់េនេវទន។ 

 េធ្វើករមនិេកើត  ប្តី ្ល បយូ់រយ 

 ទុកកូនកំ្រព  បតអ់នករក ។ 

 សូម្រគប់ ្វ ម ី កំុកបតភ់រយិ 

 ឲយ្របពនធទុកខ   ដូចជរបូខញុ ំ។ 

 បងប្អូន្របុស្រសី  សូមជួយ ឧបតថមភ 

 កំុេរ ើសេអើងខញុ ំ  ជអនករងេ្រគះ។ 
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អតថបទទី១០ 

ហងឹ កនងុ្រគួ រ 

បទពកយ៨ 

មន លកូនសម្ល ញ់បុ្រ បុ្រតី 

                   កូនមន ្វ មនិីងមនភរយិ 

្រតូវែតេ ម ះ្រតងេ់គរពសិទធិគន  

                   េបើមនបញ្ហ កំុេ្របើហងឹ ។ 

ប្តីកំុផឹក្រ កំុជកេ់្រគ ងេញ ន 

                   នឲំយេបៀតេបៀនេធ្វើបបភរយិ 

កំុកបត្់របពនធលួចមនេសន  

                   នឲំយ្រគួ រេកើតករែបកបក។់ 

ចម្លងេ គេអដឲយដល់ភរយិ 

                   េកើតមនេ គែថមេទៀតពីរនក ់
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េធ្វើឲយកូនេចែដលគន ពឹងពក ់

                   អស់ទីពំនកទី់ពឹង ្រស័យ។ 

ប្តី្របពនធេនកនុង្រគួ រ 

                   ្រប្រពឹត្តហឹង ្រតូវមនេទសៃពរ ៍

មចបបកំ់ណតម់និ ចអភយ័ 

                 ភរយិ ្វ មមីនិ្រតូវ្រប្រពឹត្តេឡើយ។ 
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អតថបទទី១១ 

េកមងទំេនើង 

បទពកយ៤ 

 បងប្អូនយុវជន  ចូរពិចរ េឡើង 

 លះភពទំេនើង  បងតូចបងធំ។ 

 ចូរកំុ្រប្រពឹត្ត  ្រតូវ ្ត បច់ស់ទំុ 

 កំុឲយសងគម  េកើតមនទុកខភយ័។ 

 ឈបប់ងកេរឿង  េទះទី ក្តី 

 គួរមនេម្រតី  កំុេ្របើហឹង ។ 

 គួរែតែកខ្លួន  េ យ្របឹងសិក  

 អបរ់ចំរយិ  ឲយល្អវញិេឡើង។ 
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អតថបទទី១២ 

បុណយចលូឆម ែំខមរ 

បទពកយ៧ 

កនុងៃថងចូលឆន ជំនកមពុជ  

                 ែតងកតជួ់បគន ជូនពរជយ័ 

េ យករសនិទធ ន លកនុងឆន ថំម ី

                 ញតិមតិ្ត្របុស្រសីសូមសុខ ន្ត។ 

ម បិ េ កេនរស់ 

                 ឬេ កទងំអស់បនែចក ថ ន 

កូនែតងតបគុណមនិែដលខន 

                 សូមេ កសុខ ន្តរចួទុកខភយ័។ 

ពីឆន ថំមីេនះសិស  

                 ្របឹងែ្របងសិក ឆ្ល ត ងៃវ 
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ករងរេ យធមគ៌ម នេទសៃពរ ៍

                 នឹងបនេជគជយ័ ម្របថន ។ 

សូម្របសិទធពីរកនុងឆន ថំមី 

                 េខម ្របុស្រសីបនសុខ 

សូមឲយទឹកដីៃ្រព្រពឹក  

                 អរយិធមក៌មពុជគងវ់ងេ់អើយ។ 
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អតថបទទី១៣ 

បុណយភជុំបណិ្ឌ  

បទពកយ៤ 

 រដូវភជុបិំណ្ឌ   ខញុ ំនឹកដូន  

 ែដលរលំតជ់នម  េទកនេ់ កនយ។ 

 េបើភ្ល តគ់តិ េទកនអ់បយ 

 សូមេ កែ្របក្ល យ េកើត ថ នសុខ។ 

 កូនឧទទិសកុសល េ យចិត្ត្រជះថ្ល  

 សូមអនុេមទន រចួចកទុកខភយ័។ 

 េបើេកើតសុគតិ បនសុខ្របៃព 

 កូនេច្របុស្រសី មនចិត្តរកី យ។ 
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អតថបទទី១៤ 

បុណយកឋនិទន 

បទពកយ៤ 

 បុណយកឋនិទន មនកនុងវនិយ័ 

 ្រពះពុទធជិន្រសី  ្រទងប់នអនុញញ ត។ 

 េធ្វើ្រតូវ មកល  ចីវរ មខន ត 

 ្រពះសងឃសននិបត  បនចវំស ។ 

 និសង បនដល់  ទយកេដើមករ 

 ្រពះសងឃេធ្វើករ  កល្រគងអនុេមទន។ 

 ជទនក្រម  ខពងខ់ពស់ៃថ្លថ្ល  

 ជងទននន  កនុងពុទធ សន។ 
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អតថបទទី១៥ 

បុណយពិ ខបជូ 

បទពកយ៤ 

 បុណយពិ ខបូជ  រលឹំក្រពឹត្តិករណ៍ 

 មនបី្របករ សមយ័្រពះពុទធ។ 

 គឺករ្របសូត ្រ ស់ដឹងមុះមុត 

 រលំតខ់នធេ្រកយផុត ៃន្រពះជិន្រសី។ 

 េពលបុណយម្តងៗ បរស័ិទ្របុស្រសី 

 ងំចិត្តជថមី ្របតិបត្តិធមម ។ 

 ្របតិបត្តិ មធម ៌ េ ថបូជ 

 េទើបចតទុ់កថ បូជ្រពះពុទធ។ 
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អតថបទទី១៦ 

បុណយមឃបូជ 

បទពកយ៤ 

 បុណយមឃបូជ រលឹំក្រពឹត្តិករណ៍ 

 ្រពះពុទធឈនះមរ ្របទនឱ ទ។ 

 ្រពះសងឃេ្រចើនអងគ ្របជំុសននិបត 

 ្ត ប្់រពះឱ ទ ពី្រពះធមម ។ 

 បុព្វេហតុទី២ ្រទង់ កជ់នម  

 េនបីម  រលំតខ់នធបរនិិព្វ ន។ 

 ទុកធមវ៌និយ័ ស្រមបទូ់នម ន 

 សព្វសត្វឲយបន រចួវដ្តសង រ។ 
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អតថបទទី១៧ 

បុណយចលូវស  

បទពកយ៤ 

 ករចូលវស  ភរកិចច្រពះសងឃ 

 ភកិខុ្រគបអ់ងគ ែតងចូលវស ។ 

 កនុងេពលេភ្ល ងធ្ល ក ់ ្រគបបី់ម  

 េ្រពះពិបកយ្រ  កនទី់នន។ 

 អំឡុងបីែខ ្រពះសងឃភវន

 មផ្លូវវបិស ន ឲយចិត្ត ្អ តថ្ល ។ 

 ពួកពុទធបរស័ិទ ែតងអនុេមទន 

 ករចូលវស  របស់្រពះសងឃ។ 
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អតថបទទី១៨ 

បុណយចំេរ ើន្រពះជនម 

បទពកយ៤ 

 បពិ្រតម  និង្រពះបិ  

 កូនជូនបរកិខ រ ្រប បេ់ធ្វើបុណយ។ 

 ទុក្របេគន្រពះសងឃ ជករតបគុណ 

 ជូនេ កេធ្វើបុណយ េ យកតញញូ ។ 

 េ យផលបុណយេនះ សូម្រពះជនមយឺនយូរ 

 សុខភពបរបូិរណ៍ កម្ល ងំខ្ល ងំក្ល ។ 

 បនេ កេធ្វើទន រក សី  

 ចំេរ ើនវបិស ន បន្តេទេទៀត។ 
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អតថបទទី១៩ 

បុណយទកខិ នបុបទន 

បទពកយ៤ 

 ខញុ ំឧទទិសកុសល បុណយទកខិ  

 នុបបទនៃថ្លថ្ល  ជូនអនកមនគុណ។ 

 ម បិ  អនិចចកមមពីមុន 

េ យអំ ចផលបុណយ   សូមេ កសុខ ន្ត។ 

 បុណយមយួែផនកេទៀត ជូនញតិសន្ត ន 

 ែដលបនែចក ថ ន សូមអនុេមទន។ 

 េកើតចស់ឈឺ ្ល ប ់ និង្រពត្់របសគន  

 ែតងមនធមម  សត្វកនុងភពបី។ 



i 

កំ ពយ 
សំ ប់សសិ  និងនសិ តិ 

វគគ៤ 
(បន្រតូវយកេទេធ្វើជបទចេំរៀងបូ ណែខមរ) 

 

១. បទថ្វ យផក   ៩៩ 

២. ធមន៌េម ១០០ 

៣. ៃ្រតសរណគមន ៍ ១០១ 

៤. ពកយ្រពះពុទធ សន ១០២ 

៥. គុណម បិ  ១០៣ 

៦. គុណ្រពះពុទធ ១០៤ 

៧. ធមទី៌ពឹង ១០៥ 

៨. ខនធ៥ជតួទុកខ ១០៦ 

៩. ពិធីបុណយចូលឆន ែំខមរ ១០៧ 

១០. អតថនយ័ចូលឆន ែំខមរ ១០៨ 

១១. តៃម្ល្រពះពុទធ សន ១០៩ 

១២. កមមផល ១១០ 



ii 

១៣. សីល សមធិ បញញ  ១១១ 

១៤. ្រពហមវ ិ រធម ៌ ១១២ 

១៥. េ គពីរ្របករ ១១៣ 

១៦. តៃម្លមនុស  ១១៤ 

១៧. គុណ្រពះពុទធេ្រប បមកគុណម បិ  ១១៥ 

១៨. ខ្លួនទីពឹងខ្លួន ១១៦ 
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អតថបទទ១ី 

បទថ្វ យផក  

ពកយ៨ 

េយើងខញុ ំ្រពះអងគសូមេលើកហ ថ  បនទនក់យ្រកបថ្វ យបងគ ំ

ចំេពះ្រពះពុទធមនគុណដធ៏ ំ ែតងែតអបរ់សំត្វកនុងេ ក។ 

សត្វែតងេកើត ្ល ប់ មចបបធ់មមជតិ  

                                                                                                                                                            ្រពត្់របស្រកុមញតិឃ្ល ត្រកុម្រគួ រ 

រងទុកខេវទនរនធតេ់ខ្ល ចផ  គួរឲយអនិចច សងខ រពួកសត្វ។ 

្រតូវករ្រពះអងគជួយ បំភ្លផឺ្លូវ ឲយសត្វេដើរេទេ ះ្រ យវបិត្តិ 

ទុកខេ កេ គភយ័ឲយខច តខ់ច យបត ់

 រលំតទុ់កខសត្វប្តូរយកសុខ។ 

សកក របូជថ្វ យ្រពះពុទធអងគ ្រពមទងំចិត្តផចង្់របតិបត្តិធមម  

សូមសុខចំេរ ើនេកើតមន្រគបគ់ន  ឆ្លងវដ្តសង រដល់និព្វ នេ ង។ 
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អតថបទទី២ 

ធមន៌េម 
ពកយ៨ 

នេម តស  ភគវេ      អរហេ  សមម សមពុទធស   

សូមនម ក រេ យគរវៈ                            េ យចិត្តេ ម ះសម័្រគចំេពះ្រពះពុទធ ។ 

នមសមពុេទធ ខងេដើមសមម                បកែ្របនយ័ថ្រ ស់ដឹងេមះមតុ 

ជ្រពះសមពុទធ្រពះទយ័បរសុិទធ            ថ្ល ្អ តបផុំតនមអរហេ ។ 

នមភគវេ ្រទង់ សូរដល់សត្វ                          ្របបធ់មក៌ំចតអ់វជិជ េមេ  

សេងខប្រពះនមកនុងធមន៌េម      មននយ័បរបូិណ៌នមកនុងពុទធគុណ។ 

គ្រមបប់ដីង បងគំវនទ  ្រពះពុទធឈនះមរ្រពះអងគមនបុណយ 

ខញុ ំសូមបនសុខរចួបបពីមុន    រផលបុណយសេ្រមចនិព្វ នេ ង។ 
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អតថបទទ៣ី 

ៃ្រតសរណគមន ៍
ពកយ៧ 

ពុទធំ្រពះនម អនក្រ ស់ដឹង សរណៈទីពឹង ខញុ ំ្រពះករុ  

ជទីជ្រមកសព្វស ្ត   ែដលមន្របថន រេំ ះទុកខ ។ 

ធមម្ំរពះធមជ៌ម៌គ  នសំត្វននកនទ់ីសុខ 

េបើ្របតិបត្តិ មតេទមុខ នឹងបនក្តីសុខផុតទុកខ  ។ 

សងឃេំភទ្របេសើរៃថ្លបរសុិទធ តំ ង្រពះពុទធត សន 

ទុកជទីពងឹ្រគបរ់បូ  បន ្ត បេ់ទសន្រពះធមម  ។ 

្រពះពុទធ្រពះធម ៌នងិ្រពះសងឃ ទងំបី្រពះអងគ ែចងចបស់ថ 

ជបវចន ពុទធ សន ខញុ ំ្រពះអងគ្រគបគ់ន  យកជទពីឹង។ 
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អតថបទទ៤ី 

ពកយ្រពះពទុធ សន 
ពកយ៧ 

មតិ្តរមួ សនឆ្ល ត ងៃវ ខញុ ំសូមអភយ័សួរ្រប ន  

អំពីពកយថពុទធ សន មននយ័យ៉ង ្រតូវបំផុត ។ 

ពកយពុទធ សនជបលី សូមែ្របេសចក្តីជែខមរសុទធ 

ពកយេ្រប ន្របេ របស់្រពះពុទធ ឲយសត្វឆ្លងផុតពីភពបី ។ 

ខញុ ំសូមអរគុណនឹងមតិ្ត ស់ បកែ្របបនចបស់អស់សង យ័ 

ចុះពកយ្រពះពុទធបនដល់អ្វី                             សូមែ្របេសចក្តីឲយជកច់បស់។ 

អនក្រ ស់ដងឹធមអ៌រយិសចច៤ ្រតឹម្រតូវ មកបនួជអនក្រ ស់ 

េទើបេ ្រពះពុទធ្រតូវចបស់ ស់                ្របបផ់្លូវរេំ ះេទនិព្វ ន ។ 
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អតថបទទ៥ី 

គុណម បិ  
ពកយ៤ 

មតិ្តពុទធ សនកិ  មនសន្ត នចិត្តបណុយ 

សូមពនយល់ពកយគុណ មគមពរីដីក ។ 

គុណគឺេសចក្តីល្អ  មនចំេពះមនុស  

ងល្អៃថ្លថ្ល   ម្រពះធមម  ។                      

ចុះគុណម   បិ េទ្វ  

សថិតេន្រតង់   សូម្របបេ់សចក្ត ី។ 

គុណសថិត្រតងេ់ ក  មនចតិ្តេម្រតី 

ចំេពះកូន្របុស្រសី  ចិញច ឹមរក  ។ 
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អតថបទទ៦ី 

គុណ្រពះពទុធ 
ពកយ៤ 

សូមមតិ្តពនយល់ ពីគុណ្រពះពុទធ 

សេងខបបផុំត    មនប៉ុនម ន្របករ ។ 

គុណរបស់្រពះពុទធ    ជេគលខ្លឹម រ 

មនបី្របករ    គមពរីបនែចង ។ 

សូមមតិ្តេរៀប ប ់   ឲយបនជកែ់ស្តង 

គមពរីបនែចង    ទងំបី្របករ ។ 

មយួបញញ គុណ    ពីរ្រពះទយ័ ្អ តថ្ល  

បីគុណករុ     រមួគុណបីយ៉ង ។ 
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អតថបទទី៧ 

ធមទ៌ីពងឹ 
ពកយ៤ 

 ពកយពុទធភសិត    អត្តទបី 

ទីពឹង ម     េធ្វើអំេពើល្អ ។ 

ធមមទបី     េដើរ ម្រពះធម ៌

មគ៌បវរ    ្រពះពុទធសំែដង ។ 

ពឹងទងំពីរេនះ    បនផលជកែ់ស្តង 

េបើបន្របឹងែ្របង    យកជទពីឹង ។ 

អ្វីេ្រកពីេនះ    គបបយីល់ដងឹ 

ពុំែមនទពីឹង    អនក ល់គន េឡើយ ។ 
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អតថបទទ៨ី 

ខនធ៥ជតួទកុខ 
ពកយ៤ 

 ខ្លួនគខឺនធ៥    របូេវទន  

សញញ សងខ រ    វញិញ ណជ្រប ំ។ 

ែតងមនលកខណៈ    ជអនចិច ំ

ទីពីរទុកខំ     បីអន ្ត  ។ 

ពិចរ េឃើញចបស់                មផ្លូវវបិស ន  

ជតួទុកខ     ្រតូវកំណតដ់ឹង ។ 

សត្វេនកនុងេ ក    គួរែតខំ្របឹង  

ពយយមរពំងឹ    េឈងយកនិព្វ ន ។ 
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អតថបទទ៩ី 

ពិធបីុណយចលូឆន ែំខមរ 

កកគត ិ

បុណយចូលឆន ែំខមរ មនមកហូរែហ េ្រពងនយដូន  

េ យែខមរេគរព ្រពះពុទធ សន ពិធីនន  

  េធ្វើ ម្រពះធម ៌។ 

បីយបប់ីៃថង ជតិែខមរ្របុស្រសី រកី យេ្រតកអរ 

នគំន េទវត្ត េពលយប់ ្ត បធ់ម ៌ េពលៃថងបន្ត    

  េធ្វើកិចច សន ។ 

នគំន បប់្រត ងំចតិ្តឲយ ្អ ត រក សី  

ឲយបនកុសល ជូនញតកិ ម បិ  

ែដលែចក ថ នេទ ។ 

បងគំវនទ   ម បិ   ែដលេ ករស់េន 

សូមសុខចំេរ ើន ជម្លបកូ់នេច រក ពង េផ 

  ៃនវង េខម  ។ 
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អតថបទទ១ី០ 

អតថន័យចូលឆន ែំខមរ 

កកគត ិ

ចូលមកឆន ថំម ី ជតិែខមរ្របុស្រសី       គួរពិចរ  

បញ្ហ ជីវតិ  ្រតូវេរៀបែផនករ ្របេសើរៃថ្លថ្ល  

  ល្អជងឆន ចំស់ ។ 

្រតូវសំ តចិត្ត ឲយបន្របណីត មពុទធត្រមស់ 

ែខមរ្រគប់ នៈ ្របុស្រសីេកមងចស់ បនសុខជកច់បស់ 

  កមពុជេ កីយ ៍។ 

េបើមនខុសឆគង មយួឆន កំន្លង មនិយកេទសៃពរ ៍ 

ែខមរេចះអតឱ់ន េម ្ត ្របណី ជូនពរឆន ថំម ី

  សូមសុខថកុ ំេថកើង ។ 

្រពលឹងដូន  ែ្រសកេ េខម  ឲយភញ កេ់្រកកេឡើង 

ម រតីរបួរមួ ករពរជតិេយើង រងុេរឿងថកុ ំេថកើង 

  សថិតេសថរគងវ់ង។់ 
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អតថបទទ១ី១ 

តៃម្ល្រពះពទុធ សន 

ពកយ៧ 
តៃម្លទី១ពុទធ សន  បនដល់មគ៌មគគ៨ 

ជផ្លូវក ្ត លឆ្លងភពបី  ែដល្រពះជិន្រសីបន្រ ស់ដងឹ។ 

តៃម្លទី២្រពះនិព្វ ន  ទុកខេ កប៉នុម នរលតសូ់នយឈងឹ 

មនែតបរមសុខជទីពងឹ គួរែតខំ្របឹងឲយេកើតមន។ 

តៃម្លទីបធីមអ៌ហិង    មនចតិ្តេម ្ត កនុងសន្ត ន 

មនិេបៀតេបៀនគន មនុស ្រគប្់របណ     េទើបសុខេក មក ន្ត្រគបរ់បូ។ 

របួរមួតៃម្លគឺមគគ៨  និព្វ នផុតភយ័ផុតេ ក 

មនិេបៀតេបៀនគន កនអ់ហងិ  េទើបកនុងេ កបនសុខ ន្ត។ 
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អតថបទទ១ី២ 

កមមផល 
ពកយ៤ 

េជឿពុទធ សន គឺេជឿកមមផល

 សុខទុកខបនផ្តល់ មកមមខ្លួនចត។់

 កមមគឺេចតន របស់មនុស សត្វ

 ជអនក រកត ់ សន្រគប្់របណ។

 កមមជមរតក ជេផសន្ត ន

 សុខទុកខប៉ុនម ន សថិតេលើកមមផល។

 ជចបបធ់មមជតិ លកខណៈសកល

 ែតងែតឲយផល ្រតឹម្រតូវ មកមម។
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អតថបទទ១ី៣ 

សលី សមធិ បញញ  
ពកយ៤ 

 សីលសមធិ ្រពមទងំបញញ   

ជមជឈមិ   សេងខបមគគ៨។

 ទីមយួគឺសីល   េវៀរចកេទសៃពរ ៍ 

ម្រពះវនិយ័ ផ្លូវកយ ច។ 

ពីរសមធិ  សងកតេ់ទ  

ធមន៌ីវរ    ងំផ្លូវចិត្ត។ 

ទីបីបញញ    លះកិេលសយ៉ងល្អិត 

េដក្រ កំនុងចិត្ត   របស់មនុស សត្វ។ 
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អតថបទទ១ី៤ 

្រពហមវិ រធម ៌
ពកយ៤ 

 ្រពហមវ ិ រធម ៌  មយួគឺេម ្ត  

ចិត្ត ប់ នគន    េ ម ះអស់ពីចិត្ត។ 

ពីរករុ    មនចតិ្ត ណិត 

អនកមនទុកខពិត   ខំជួយ រេំ ះ។ 

បីមុទិ     មនចតិ្តល្អេ ម ះ 

េ្រតកអរចំេពះ   អនកសុខសបបយ។ 

បនួឧេបកខ    ចិត្តមនិខ្វល់ខ្វ យ 

សុខទុកខទងំ យ   េ្រសចកមមមនុស សត្វ។ 
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អតថបទទ១ី៥ 

េ គពីរ្របករ 
ពកយ៤ 

  េ គពីរ្របករ   េ គកយេ គចិត្ត 

េ គេនះមនពិត   មនុស ្រគបរ់បូ។  

េ គេកើតកនុងកយ   មពុទធ សន 

្រតូវែថរក    ពយបលេ យថន ។ំ 

ឯេ គផ្លូវចិត្ត   ្រគបគ់ន ចងច ំ

្រតូវែកេ យថន  ំ  បនដល់្រពះធម។៌  

្រតូវអបរ់ចំិត្ត   ឲយបរសុិទធល្អ 

ចកធ់្លុះ្រពះធម ៌  េ គចិត្តជេ ង។ 

 

 
  



114                         េ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ 

  អតថបទទី១៦ 

  តៃម្លមនុស  
ពកយ៤ 

      តៃម្លៃនមនុស    សថិតេលើគុណសមបត្តិ 

 ្រពះពុទធបនចត ់  មនពីរ្របករ ។  

 វជិជ សមបត្តិ   អនកមនវជិជ  

 ចំេណះ្របជញ    ផ្លូវេ កផ្លូវធម។៌ 

 ចរយិសមបត្តិ   មនចរយិល្អ 

 អនកមនសីលធម ៌  ្របចកំយ។ 

 គុណសមបត្តិទងំពីរ   មនកនុងមនុស  

 េ កចតទុ់កថ   មនុស មនតៃម្ល។ 
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អតថបទទ១ី៧ 

គុណ្រពះពទុធេ្របៀបមកគណុម បិ  
ពកយ៤ 

 ្រពះពុទធមនគុណ   សេងខបបី្របករ 

គុណករុ    ណិតសត្វបំផុត។ 

វសុិទធិគុណ   ្រពះទយ័បរសុិទធ 

បញញ េមះមុត   េលើេ កចរយ។ 

ឯគុណម    និងគុណបិ  

មន្រពហមវ ិ រ   ែតេទេលើបុ្រត។ 

្រពះពុទធពិេសស   ្រតងក់្តីបរសុិទធ 

មនញណថ្ល មតុ   េ្របសសត្វទូេទ។ 
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 អតថបទទី១៨ 

       ខ្លួនទីពងឹខ្លនួ 

     ពកយ៤ 

 ខ្លួនទពីឹងខ្លួន   ្រពះពុទធសំែដង

 ្រតូវពឹងខ្លួនឯង   េធ្វើអំេពើល្អ ។ 

 ពឹងអនកដៃទ   ្រតឹមជួយ បន្ត 

 មនិ ចេធ្វើល្អ   ជួសគន បនេឡើយ។ 

 េបើចងផុ់តទុកខ   ឆ្លងរចួដល់េ្រតើយ 

 មនិ្រតូវកេន្តើយ   ្របតិបត្តធិមម ។ 

 ឯអនកេធ្វើបប   ្រតូវមនេទ  

 ពុំ ចជន    ទទួលជួសេឡើយ។ 
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