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្របវិត្តរបូសេងខប 

្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 ិ និងពុទធិម 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

ញួេដលល្លី ៃន្របេទសឥ ្ឌ  េនៃថង២៨កុមភៈ២០០៤។ 

   េនកនុង្របេទសកដូ៏ចជេនេ្រក្របេទស ្រពះអងគ 

បនជួយ  សងគមែខមរយ៉ងេ្រចើនែផនកបញញ ម រតី េ យ 

វធីិេទសនពនយល់ មមគ៌្រពះពុទធ សន។ 
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មតកិអតថបទ 
 

- ្របវតិ្តរបូសេងខប្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិ ត ហុក វណ្ណ  
 

នមស ករសេងខប 
១. នមស ករសេងខប ១ 

២. រេបៀបសមទននិចចសីល (សីល៥) ៧ 

៣. វធីិសមទនឧេបសថសីល ១៤ 

៤. ករសំុខមេទស្រពះរតន្រតយ័ ២០ 

៥. ពកយសូមខមេទស ២០ 

៦. ពកយថ្វ យខ្លួន ២២ 

៧. ធន្រពះសងឃចំេរ ើន្រពះបរតិ្ត ២៣ 

៨. ធន្រពះធមេ៌ទសន ២៤ 

៩. ពកយ ធនេទសនមយួែបបេទៀត ២៦ 

១០. នមស ករបូជនីយវតថុ ២៧ 

១១. អនុេមទនរកខ យចនគថ ២៨ 

១២. ពិធីេវរភត្ត្របេគន្រពះសងឃ ២៩ 
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១៣. ពិធីេវរបចចយ័៤្របេគន្រពះសងឃ ៣១ 

១៤. េវរផក ហិរញញ វតថុ ៣២ 

១៥. ឧទទិសទន ៣៣ 

១៦. េវរកឋនិទនដល់្រពះសងឃ ៣៤ 

១៧. េវរេ្រគ ងបរកិខ រជបរ ិ រកឋនិ ៣៤ 

១៨. េវរកឋនិទនមយួែបបេទៀត ៣៥ 

១៩. េតជៈខញុ ំ ង ៣៦ 

២០. បត្តិទនគថ ៣៧ 
 

កំ ពយ្រពះពុទធ សន 

២១. នមស ករ្រពះរតន្រតយ័ ៣៩ 

២២. បទសូ្រតេលើកទង្់រពះពុទធ សន ៤០ 

២៣. បទសូ្រត កទ់ង្់រពះពុទធ សន ៤០ 

២៤. ថ្វ យបងគំ្រពះពុទធ ៤១ 

២៥. េធ្វើ មប ្ត ំអនកមនគុណ ៤២ 

២៦. វ រែខមរ ៤៣ 

២៧. នមស ករ្រពះរតន្រតយ័ ៤៤ 
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២៨. មគ៌្រពះពុទធ សន ៤៥ 

២៩. ប ្ត ំម្ត យ ៤៦ 

៣០. អរយិធមែ៌ខមរ ៤៦ 

៣១. វ រែខមរ ៤៧ 

៣២. ជូនពរៃថងកំេណើ ត ៤៨ 

៣៣. យុវជននិងយុវតីែខមរ ៤៨ 

៣៤. នមស ករ្រពះរតន្រតយ័ ៤៩ 

៣៥. ករ ងំចិត្តេនេពលេធ្វើទន ៥០ 

៣៦. ្រពះនម្រពះពុទធ «ពុេទធ » ៥១ 

៣៧. នមស ករ្រពះរតន្រតយ័ ៥២ 

៣៨. ពកយខមេទស ៥៣ 

៣៩. ពកយថ្វ យខ្លួន ៥៣ 

៤០. ករ ងំចិត្តេពលេធ្វើកុសល ៥៤ 

៤១. អនុេមទនបុណយ ៥៤ 

៤២. ពកយរបស់កូនេពលេពលេធ្វើបុណយ 

  ជូនឪពុកម្ត យ ៥៥ 
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៤៣. ពកយឪពុកម្ត យេពលតបេទកូនវញិ ៥៦ 

៤៤. ្រពលឹងែខមរ ៥៧ 

- នមអនកបរចិច គបចចយ័េបះពុមព 
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នមសសករសេងខប 

Brief Homage to Triple Gem 
������� 

 

                  នេម    តសស     ភគវេត      អរហេត 
namo    tassa    bhagavato    arahato 

            សមម សមពុទធសស។            (សូរត៣ដង) 
           sammāsambudhassa.    (3times) 

ថវ យបងគំមតង។ 
- Homage to the Exalted One, the Worthy One, 

the Perfectly Enlightened One. 

 

 ឥតិប ិ  េស   ភគវ       អរហ ំ     សមម សមពុេទធ  
Itipi     so  bhagavā   arahaṇ    samāsambuddho 

   វជិជ ចរណសមបេនន     សុគេត   េលកវទូិ   អនុតតេរ 
vijjācaranasampanno   sugato   lokavidū   anuttaro 

     បុរសិទមមសរថិ       សតថ       េទវមនុសសន ំ
purisadammasarathi   satthā    devamanussānaṇ 

  ពុេទធ      ភគវតិ      តំ       អរហទិគុណសំយុតត ំ
buddho   bhagavāti   taṇ    arahatikunasamyutaṇ 
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  ពុទធ ំ    សិរស   នមមិ     តញច      ពុទធ ំ     ឥេមហ ិ
buddaṇ   sirisā   namāmi   tañca   buddaṇ   imehi  

 សកក េរហ ិ    អភិបូជយម។ិ 
 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. 

 

    សវ កខ េត     ភគវត        ធេមម      សនទិដឋិេក 
Svākhāto   bhagavatā   dhammo  sanditthiko 

អកលិេក   ឯហបិសសេិក   ឱបនយេិក     បចចតត ំ
akāliko      ehipassiko      opanayiko     paccattaṇ 
េវទិតេពវ        វញិញូហតីិ   តំ     សវ កខ តទ ិ  គុណស ំ
veditabbo    viññūhīti   taṇ   svākhātāti   kunasaṇ 

 យុតត ំ     ធមមំ      សិរស  នមមិ    តញច       ធមមំ 
yutaṇ  dhamman  sirisā  namāmi  tañca  dhamman 
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          ឥេមហ ិ  សកក េរហ ិ    អភិបូជយម។ិ 
imehi    sakkārehi    abhipūjayāmi. 

ថវ យបងគំមតង។ 
- 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 

well expounded, etc. and I honor the Dhamma 

with these offerings. 

 

       សុបដិបេនន       ភគវេត      សវកសេងឃ 
Supatipanno    bhagavato    sāvakasaṇgho 

      ឧជុបដបិេនន       ភគវេត      សវកសេងឃ 
ujupatipanno    bhagavato    sāvakasaṇgho 

   ញយបដបិេនន        ភគវេត        សវកសេងឃ 
ñāyapatipanno     bhagavato     sāvakasaṇgho 

   សមីចបិដិបេនន        ភគវេត       សវកសេងឃ 
sāmīcipatipanno    bhagavato    sāvakasaṇgho 
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 យទិទំ    ចតត រ ិ   បុរសិយុគនិ   អដឋ   បុរសិបុគគល 
yatidaṇ  cattāri  purisayugāni  attha purisapuggalā 

    ឯស    ភគវេត     សវកសេងឃ   អហុេនេយយ 
esa   bhagavato   sāvakasaṇgho   āhuneyyo 

    បហុេនេយយ   ទកខិេនេយយ    អញជលកិរណីេយ 
pāhuneyyo    dakkhineyyo    añjalikaranīyo 

       អនុតតរ ំ        បុញញេកខតតំ       េលកសសតិ    តំ 
anuttanraṇ    puññakkhettaṇ    lokassāti     taṇ 

     សុបដិបនន ទិគុណសយុំតតំ         សងឃ ំ     សិរស   
supatipannātikunasamyutaṇ     sanghaṇ     sirisā 

 នមមិ       តញច         សងឃ ំ      ឥេមហ ិ  សកក េរហ ិ  
namāmi     tañca     sanghaṇ     imehi     sakkārehi 

អភិបូជយមិ។ 

abhipūjayāmi. 

ថវ យបងគំមតង។ 
 

- 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. 

 

      ឥេចចវមចចនត        នមសសេនយយ ំ    នមសសមេន  
 Iccevamaccanta   namassaneyyaṇ   namasamāno  

   រតនតតយ ំ   យ ំ     បុញញ ភសិនទ ំ     វបុិលំ    អលតថ ំ
ratanattayaṇ yaṇ  puññābhisantaṇ vipulaṇ alatthaṇ 

                 តសសនុភេវន  ហតនតរេយ។ 

tassānubhāvena hatantarāyo. 

ថវ 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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េសចកតីែរប 
    

ខញុ ំសូមនមសសករ  េលកហតថ ឱនសិរសី 
បងគំគុណទងំបី            ខពស់េលសលបៃ់រតេលក។ 
សូមបុណយកងកុសល ឲយបនដល់េយងខញុ ំណ 
េពញេពរេសមធរ ដូចជលសរធំទូលយ។ 
សូមឲយកំចតប់ង ់ អពវមងគលទងំឡយ 
ឲយេចៀសេចញចកឆង យ កតីអនតរយកុំបីមន។ 
េដយកមល ងំអនុភព បុញញលភជរបធន 
កងបណុយរសីមន សូមបនកសនតកុំមនេមះ។ 
េដយគុណនមសសករ ៃរតរតនរបេសរខពស់ 
សូមអនិសងសេនះ        ដកដ់ល់ឋននិពវ នេហង។ 

ថវ យបងគំមតង 
 

����� 
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រេបៀបសមទននិចចសលី (សលី៥) 
The Method of asking for the five 

precepts (Niccasila) 
 

 ឧកស  មយ ំ    ភេនត    វសុិំ    វសុិ ំ   រកខនតថ យ 
Ukāsa mayaṇ bhante visuṇ visuṇ rakkhanatthāya 
    តិសរេណន  សហ    បញច     សីលនិ  យចម។ 

tisaranena    saha    pañca    sīlāni    yācāma.  
 ទុតិយមប ិ  មយ ំ   ភេនត   វសុិំ    វសុិំ     រកខនតថ យ 

Dutiyampi mayaṇ bhante visuṇ visuṇ rakkhanatthāya 
   តិសរេណន  សហ     បញច     សីលនិ   យចម។ 

tisaranena    saha    pañca     sīlāni     yācāma. 

  តតិយមប ិ  មយ ំ   ភេនត   វសុិំ    វសុិំ     រកខនតថ យ 
Tatiyampi mayaṇ bhante visuṇ visuṇ rakkhanattāya 
    តិសរេណន  សហ    បញច     សីលន ិ យចម។ 

tisaranena    saha    pañca    sīlāni    yācāma. 
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- 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. 
 

អនកសមទនរតូវទទួលតមរពះសងឃថៈ 
The lay people repeat after the monk: 

          នេម    តសស     ភគវេត      អរហេត 
Namo    tassa    bhagavato    arahato  

               សមម សមពុទធសស             (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 ិ         ធមម ំ        សរណំ      គចឆ មិ។ 
Tutiyamipi    Dhammaṇ    saranaṇ    gacchāmi. 

     ទុតិយមប ិ       សងឃ ំ      សរណំ      គចឆ ម។ិ 

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 ិ       ធមម ំ        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. 
 

ភកិខុអនករបទនសីលរលឹំកថ 
The monk then says: 

             តិសរណគគហណំ       បរបុិណណំ  
Tisaranaggahanaṇ    Baribunnam. 

This ends the going for refuge. 

                                   ទទួលថៈ  អម     ភេនត។ 

The lay people respond:   Āma   Bhante. 
(yes, venerable, sir) 
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អនកទទួលរតូវថតមតេទេទៀត 
The monk then recites the precepts line 

by, with the lay people reciting them line by line 

after him. 
 

បណតិបត េវរមណី    សកិខ បទ ំ     សមទិយម ិ
Pānātipātā  veramanī   sikkhāpadaṇ   samādiyāmi. 

I accept the precept to abstain from the 

taking of any living being. 
 

  អទិនន ទន   េវរមណី      សិកខ បទ ំ   សមទិយម ិ
Adinnādānā  veramanī  sikkhāpadaṇ  samādiyāmi 

I accept the precept to abstain from the 

taking of what is not given. 
 

 កេមសុ      មិចឆ ចរ        េវរមណី       សិកខ បទ ំ 
Kāmesu    micchācārā    veramanī    sikkhāpadaṇ  

សមទិយម ិ

samādiyāmi 
I accept the precept to abstain from 

sexual misconduct. 
 

 មុសវទ     េវរមណី      សកិខ បទំ      សមទិយម ិ
Musāvādā   veramanī   sikkhāpādaṇ   samādiyāmi 
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I accept the precept to abstain from 

telling lies. 
 

         សុរេមរយមជជបបមទដឋ ន        េវរមណី 
Surāmerayamajjapamātatthānā    veramanī 

                  សិកខ បទំ        សមទិយម ិ
sikkhāpādaṇ     samādiyāmi 

I accept the precept to abstain from 

drinking that cause intoxication. 
 

ភកិខុអនករបទនសីលេពលរលឹំកថៈ 
The monk then concludes with the following: 

ឥមនិ    បញច       សិកខ បទនិ       សធុក ំ      កតវ  
Imāni    pañca    sikkhāpadāni    sādhukaṇ    katvā 
  អបបមេទន     និចចកលំ           សមម រភខិតពវំ។ 
appamātena     niccalālaṇ     sammārakkhitappan. 

These are the five training rules. 

អនកសមទនរតូវទទួលថ អម ភេនត។ 
The lay people respond: Āma Bhante. 

Yes, Venerable Sir. 
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េលកសំែដងអនិសងសសីលថ 
                 សីេលន   សុគត ឹ     យនតិ 

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

                 សីេលន     េភគសមបទ 
Sīlena    phogasampadā. 

Through virtue is wealth attained. 

                 សីេលន     និពវុតឹ      យនត ិ
Sīlena    nipputiṇ    yanti. 

Through virtue they go to liberation. 

                 តសម     សីល ំ   វេិសធេយ។ 
Tasmā    sīlaṇ    visodhaye. 

Therefore we should purify our virtue. 

 អនកសមទនទទួលថៈ សធុ (បដីង) 
The lay people respond: Sādhu (three times) 

(ថវ យបងគំបីដង) 
(BOW THREE TIMES) 

ចបស់មទននចិចសីលែតប៉ុេណណ ះ 
����� 
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វិធីសមទនឧេបសថសលី (សលី៨) 

The Eight Precepts 
 

(េបសមទនគន េរចនថ) 
     ឧកស មយ ំភេនត វសុិំ វសុិំ រកខនតថ យ តសិរេណន 
សហ អដឋងគសមនន គតំ ឧេបសថំ យចម អនុគគហ ំ
កតវ  សលីំ េទថ េន ភេនត។ 
     ទុតយិមប ិ មយ ំ ភេនត វសុិំ វសុិំ រកខនតថ យ 
តិសរេណន សហ អដឋងគសមនន គតំ ឧេបសថំ 
យចម អនុគគហ ំកតវ  សលីំ េទថ េន ភេនត។ 
      តតិយមប ិ មយ ំ ភេនត វសុិំ វសុិ ំ រកខនតថ យ 
តិសរេណន សហ អដឋងគសមនន គតំ ឧេបសថំ 
យចម អនុគគហ ំកតវ  សលីំ េទថ េន ភេនត។ 
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(េបសមទនែតមន កឯ់ងថ) 

     ឧកស អយ ំភេនត វសុិំ វសុិំ រកខនតថ យ តសិរេណន 
សហ អដឋងគសមនន គតំ ឧេបសថំ យចមិ អនុគគហ ំ
កតវ  សលីំ េទថ េម ភេនត។ 
     ទុតយិមប ិ អហ ំ ភេនត វសុិំ វសុិំ រកខនតថ យ 
តិសរេណន សហ អដឋងគសមនន គតំ ឧេបសថំ 
យចមិ អនុគគហ ំកតវ  សលីំ េទថ េម ភេនត។ 
     តតយិមប ិ អហ ំ ភេនត វសុិំ វសុិំ រកខនតថ យ 
តិសរេណន សហ អដឋងគសមនន គតំ ឧេបសថំ 
យចមិ អនុគគហ ំកតវ  សលីំ េទថ េម ភេនត។ 

អនកសមទនរតូវទទួលតមរពះភកិខុថៈ 
នេម តសស ភគវេត អរហេត សមម សមពុទធសស។ 

(៣ចប)់ 
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ពុទធំ សរណំ គចឆ ម។ិ 
ធមម ំសរណំ គចឆ ម។ិ 

សងឃ ំសរណំ គចឆ ម។ិ 
ទុតិយមប ិពុទធ ំសរណំ គចឆ ម។ិ 
ទុតិយមប ិធមម ំសរណំ គចឆ ម។ិ 

ទុតិយមប ិសងឃ ំសរណំ គចឆ ម។ិ 
តតិយមប ិពុទធ ំសរណំ គចឆ ម។ិ 
តតិយមប ិធមម ំសរណំ គចឆ ម។ិ 

តតិយមប ិសងឃ ំសរណំ គចឆ ម។ិ 
(ចបៃ់រតសរណគមន៍ែតប៉ុេណណ ះ។) 

 
 

ភកិខុអនករបទនសីលថៈ 
តិសរណគគហណំ បរបុិណណំ ។ 

អនកសមទនទទួលថៈ 
អម ភេនត។ 
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អនកទទួលរតូវថតមដូចតេទៈ 

បណតិបត េវរមណី សកិខ បទ ំសមទិយម។ិ 
អទិនន ទន េវរមណី សិកខ បទំ សមទិយម។ិ 

អរពហមចរយិ េវរមណី សិកខ បទ ំសមទិយម។ិ 
មុសវទ េវរមណី សកិខ បទ ំសមទិយមិ។ 

សុរេមរយមជជបបមទដឋ ន េវរមណី សិកខ បទំ 
សមទិយមិ។ 

វកិលេភជន េវរមណី សិកខ បទ ំសមទិយម។ិ 
នចច គីត វទិត វសូិកទសសន មល គនធ 
វេិលបន ធរណ មណឌ ន វភូិសនដឋ ន 

េវរមណី សិកខ បទ ំសមទិយមិ។ 
ឧចច សយន មហសយន េវរមណី 

សិកខ បទ ំសមទិយម។ិ 
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អនកសមទនសូរតកណំតឧ់េបសថកលថៈ 

ឥមំ អដឋងគសមនន គតំ ពុទធបបញញតត ំ
ឧេបសថំ ឥមញច រតតឹ ឥមញចទិវសំ 
សមមេទវអភិរកខិតុំ សមទយិម។ិ 

- ខញុ ំរពះករណុ សូមសមទននូវឧេបសថ 
សីលដរ៏បកបរពមេដយអងគ៨ ែដលរពះសមម សមពុទធ 
ជមច ស់រទងរ់តស់បញញតតិទុកេហយេនះ េដមបនីឹង 
រកសឲយបរបិូរណ៍របៃព អស់កលកំណតៃ់ថងេនះ និង 
យបេ់នះ សូមកុសលចូរជឧបនិសសយ័ េធវឲយចបស់ 
នូវរពះនិពវ ន ឰដអ៏នគតកលេទឯមុខេនះេហង។ 
 
រពះសងឃរលឹំកថៈ 
           ឥមនិ អដឋ សកិខ បទន ិឧេបសថសលីវេសន 
ឥមញច រតត ឹ ឥមញចទិវសំ សធុកំ កតវ  អបបមេទន 
សមម រកខិតពវំ។ 
    អនកសមទនទទួលថៈ អម ភេនត។ 
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ភកិខុអនករបទនសីលសំែដងអនិសងសសីលថៈ 
សីេលន សុគតឹ យនត ិ សីេលន េភគសមបទ 

សីេលន និពវុតឹ យនតិ តសម  សលីំ វេិសធេយ។ 
 

អនកសមទនរតូវទទួលថ សធុ (៣ដង) ។ 
(ចបក់រសមទនឧេបសថសីលែតប៉ុេណណ ះ។) 

 
����� 
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ករសុខំមេទសរពះរតនរត័យ 
 

ឧតតមេងគន វេនទហ ំបទបសុំំ វរុតតមំ ពុេទធ េយ 
ខលិេត េទេស ពុេទធ  ខមតុ តំ មម។ំ 

ឧតតមេងគន វេនទហ ំធមមញច  ទុវធិ ំវរ ំធេមម េយ 
ខលិេត េទេស ធេមម  ខមតុ តំ មម។ំ 

ឧតតមេងគន វេនទហ ំសងឃញច  ទុវេិធតតមំ សេងឃ 
េយ ខលិេត េទេស សេងឃ ខមតុ តំ មម។ំ 

(រកបថវ យបងគំមតង។) 
 

����� 
 

ពកយសមូខមេទស 
 

អចចេយ េន ភេនត អចចគម យថពេល 
យថមុេឡហ យថអកុសេល េយ មយ ំភេនត កេយន វ 
វចយ វ មនស វ ពុទធសស វ ធមមសស វ សងឃសស វ 
អគរវ ំអករមិហ  េតសំ េន ភេនត ភគវ អចចយ ំអចចយេត 
បដិគណហ នតុ អយតឹ សំវរយ។ 
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បពិរតរពះករណុទងំឡយដច៏ំេរ ន េទស 
កំហុសែដលរបរពឹតតកនលងរគបស់ងកតេ់ហយនូវខញុ ំរពះ 
ករណុទងំឡយ តមេដយខញុ ំរពះករណុទងំ 
ឡយ ជមនុសសលងងេ់ខល  ជមនុសសវេងវង ជមនុសស 
មនិឈល ស បពិរតរពះករណុទងំឡយដច៏ំេរ ន 
ែរកងខញុ ំរពះករណុទងំឡយបនេធវេហយ នូវេសច
កតីេលមស មនិេគរពដល់រពះពុទធជមច ស់កតី ដល់រពះ
ធមក៌ត ី ដល់រពះសងឃកតី េដយកយកតី េដយវចកត ី
េដយចិតតកតី បពិរតរពះករណុទងំឡយដច៏ំេរ ន 
សូមរពះករណុទងំឡយ អតេ់ទសកំហុសេនះ 
ដល់ខញុ ំរពះករណុទងំឡយ េរពះអំេពៃនេទស
េនះជេសចកតីខុសពិត េដមបនីឹងបនសរងួម គឺថ
នឹងរបរពឹតតឲយលអេទខងមុខេនះេហង។ 
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ពកយថវ យខលួន 

មយ ំភេនត សុចិរបរនិិពធុតមប ិត ំភតវនតំ សរណំ 
គចឆ ម ធមមញច  ភិកខុសងឃញច  ឧបសេក ឧបសិកេយ 
េន ភគវ ធេរនតុ អជជតេគគ បណុេបេត បណុេបត 
សរណំ គេត សរណំ គត។ 

បពិរតរពះករណុទងំឡយដច៏ំេរ ន ខញុ ំរពះ 
ករណុទងំឡយ សូមដល់នូវរពះដម៏នរពះភគ 
ែដលបរនិិពវ នេទអស់កលយូរអែងវងេហយេនះផង 
នូវរពះធមផ៌ង នូវរពះភកិខុសងឃផង ជទីពឹងទីរឭក 
សូមរពះករណុទងំឡយ រជបនូវខញុ ំរពះករណុទងំ 
ឡយថ ជឧបសកឧបសិក បនដល់េហយនូវ 
រពះរតនរតយ័ ជទីពឹងទីរឭក េសមេដយជីវតិ តងំពី 
ៃថងេនះជេដមេរៀងេទេហង។ 
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អរធនរពះសងឃចំេរ នរពះបរតិត 
 

វបិតតិបបដិពហយ សពវសមបតតិសទិធិយ 
សពវទុកខវនិសយ បរតិតំ រពូថ មងគលំ។ 
វបិតតិបបដិពហយ សពវសមបតតិសទិធិយ 
សពវភយវនិសយ បរតិតំ រពូថ មងគលំ។ 
វបិតតិបបដិពហយ សពវសមបតតិសទិធិយ 
សពវេរគវនិសយ បរតិតំ រពូថ មងគលំ។ 

ែរបថៈ សូមរពះករណុទងំឡយចំេរ ននូវ 
រពះបរតិតជជយមងគល េដមបកីរពរបេញច ៀសនូវវបិតតិ 
គឺេសចកតីអនតរយទងំពងួ េដមបនីឹងបនសេរមចនូវ 
សមបតតិរគបយ៉់ង េដមបនីឹងញុំងទុកខ ភយ័ េរគទងំ 
អស់ឲយវនិសបតេ់ទេហង។ 
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អរធនរពះធម៌េទសន 
 

រពហម   ច  េលកធិបតី  សហមបត ី
កតញជល ី អនធិវរ ំ អយចថ។ 
សនតីធ  សតត បបរជកខជតិក 

េទេសតុ  ធមមំ  អនុកមបមិំ  បជំ។ 
សទធមមេភរ ី វនិយញច   កយ ំ

សុតតញច   ពនធំ  អភិធមម  ចមមំ។ 
អេកដយេនត   ចតុសចចទណឌំ  

បេពវ ធេនេយយ  បរសិយ  មេជឈ។ 
 

សហមបតីរពហម    ឱនបងគំអរធន 
សេមតចរពះភគវ  េដយគថយ៉ងេនះឯង។ 
រពះពុទធរទងអ់នុកូល រពមទទួលនងឹសំែដង 
េដយតុណហី ភពែថលង តមភវៈគុណករណុ។ 
េទបេរកកចកទីេនះ ភរកត េឆព ះៃរពមគិទ 
យងេចញចរលីល ពីទីេនះេដយរពះបទ។ 
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ញុំងសតវចូលពុទធចរក មនបញច វគគីយជ៍អទw 
ឲយផឹកអរមតឹជត ិ រសនិពវ នតមធមមត។ 
ចបេ់ដមពីេនះឯង រទងសំ់ែដងធមេ៌ទសន 
េធវពុទធរកឹតយ  អស់វសសែសសិបរប។ំ 
ពុំថយពុំបនធូរ  របេយជនយូ៍រអែងវងឆន  ំ
សេរមចបុញញកមម         ដល់សពវសតវទងំភពរតយ័។ 
េហតុេនះឥឡូវេនះ េយងខញុ ំេនះសទរៃរក 
បពិរតរពះគុណៃថល         សូមនិមនតេរបសេទសន។ 
អនុេរគះពួកបរស័ិទ      ែដលជបខ់តេ់ដយេមហ 
ឲយេកតមនបញញ   របកដនទីេនះេហង។ 
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ពកយអរធនេទសនមួយែបបេទៀត 
 

អហំរខីញុ ំមច ស់ សូមឱកសរកបរបណិបត័ន ៍
ដល់អស់ពួកបរស័ិទ ែដលលះកតក់តីកងវល់។ 
េហយមករបជុំគន  េរពះរបថន យកកុសល 
េហតុេនះសូមដំកល់ តងំចិតតសត បធ់មេ៌ទសន។ 
េដមបជីករបុណយ និងជគុណេរចនណស់ណ 
អំណចសត បេ់ទសន េដយរជះថល កនុងសនត ន។ 
សូមតងំចិតតឲយសអ ត ខញុ ំអរធនថក ន 
និមនតេលកនិទន        េទសនទូ៍នម នេយងរល់គន ។ 
េពលេនះសូមបរស័ិទ ែដលរបណិបត័នគ៍ល់ 
              េរតៀបរត 
កុំេពលកុំចរច និយយគន ែបរមុខេរកយ។ 
សូមផចងនូ់វសញញ  េផទៀងេសតសត បកុ់ំេធល យ 
េទបនឹងបនផលេសយ     អនិសងស៥របករ។ 
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នមសសករបូជនីយវតថុ 
 

វនទ មិ េចតិយ ំសពទ ំសពវដឋ េនសុ បតិដឋិត ំ
សររីកិធតុ មហេពធឹ ពុទធរូបំ សកលំ សទ។ 

ខញុ ំសូមថវ យបងគ ំ  េឆព ះរពះបរមេចតីយ ៍
រពមទងំរពះសរ-ី រកិធតុៃនរពះពុទធ។ 
និងមហេពធិរពឹកស ែដលគួរនឹកេដយលំអុត 
លំឱនចិតតបរសុិទធ  េលកកំបងអ់ញជ លី។ 
និងរពះពុទធរបូ  តំណងអងគរពះមនីុ 
ែដលឋតិេនរគបទ់ ី ឋនននេនះទងំអស់។ 
េដយេតជៈៃនគុណ រពះមនបណុយរបេសរខពស់ 
ែដលែតងែតរលំស់ រេំដះទុកខភយ័អនតរយ។ 
សូមឲយខញុ ំបនសុខ         ឃល តចកទុកខផងទងំឡយ 
សរតូវេទះជិតឆង យ សូមឲយកល យមកជមរិត។ 
សូមទនរ់ពះអរ-ិ  យេមរតីៃថលវសិិដឋ 
សូមបនេឃញធមព៌តិ សមដូចចតិតរបថន េហង។ 
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អនុេមទនរកខ យចនគថ 
 

 អកសដឋ  ច ភុមមដឋ  េទវ នគ មហទិធិក 
 បុញញំ េន អនុេមទនតុ ចិរ ំរកខនតុ សសន។ំ 
 អកសដឋ  ច ភុមមដឋ  េទវ នគ មហទិធិក 
 បុញញំ េន អនុេមទនតុ ចិរ ំរកខនតុ រជេន។ 
 អកសដឋ  ច ភុមមដឋ  េទវ នគ មហទិធិក 
 បុញញំ េន អនុេមទនតុ ចិរ ំរកខនតុ ញតេយ។ 
 អកសដឋ  ច ភុមមដឋ  េទវ នគ មហទិធិក 
 បុញញំ េន អនុេមទនតុ ចិរ ំរកខនតុ បណិេន។ 
 អកសដឋ  ច ភុមមដឋ  េទវ នគ មហទិធិក 
 បុញញំ េន អនុេមទនតុ ចិរ ំរកខនតុ េន សទ។ 
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ពិធីេវរភតតរបេគនរពះសងឃ 
 

          អយ ំេន ភេនត បណិឌ បេត ធមមិេក ធមមលេទធ  
ធេមមេនវ ឧបបទិេត មតបិតុអទិេក គុណវេនត ឧទទិស 
ឥមំ សងឃភតត ំសបរកិខ រ ំ ពុទធបបមុខសស សងឃសស េទម 
េត គុណវនត ទេយ ឥម ំសងឃភតតំ អតតេន សនតកំ វយិ 
មញញមន អនុេមទនតុ អនុេមទិតវ ន 
យថិចឆិតសមបតតហី ិសមិជឈនតុ សពវទុកខ  បមុញចនតុ ឥមិន 
និសសេនទន។ 

ទុតិយមប…ិ។ តតយមប…ិ។ 
 

បពិរតរពះសងឃដច៏ំេរ ន រចីងហ នប់ិណឌ បតៃន 
េយងខញុ ំទងំឡយេនះ របកបេដយធម ៌ បនមក 
េដយធម ៌ េកតេឡងេដយធម ៌ េយងខញុ ំទងំឡយ 
សូមឧទទិសចំេពះេលកអនកដម៏នគុណទងំឡយ 
មនមតនិងបិតជេដម េហយសូមេវរនូវសងឃភតត
េនះ រពមទងំបរកិខ ររបេគនដល់រពះសងឃ មនរពះ
ពុទធរបូសនងរពះអងគជរបធន សូមេលកអនកដម៏ន



30303030    

គុណទងំឡយមនមតនងិបិតជេដមេនះ សំ
គល់នូវសងឃភតតេនះ ថដូចជរបស់ៃនខលួន េហយ
សូមអនុេមទនយកចុះ លុះអនុេមទនរចួេហយ 
សូមឲយរចួរេដះ ចកទុកខទងំពួង ឲយបនសេរមច 
េដយសមបតតិទងំឡយ៣របករ គឺសមបតតិមនុសស១ 
សមបតតិេទវត១ សមបតតិរពះនិពវ ន១ េដយសមគួរ 
តមេសចកតីរបថន  របស់េលកអនកដម៏នគុណទងំ 
ឡយេនះចុះ េដយអំណចផលល និសងសែដលហូរ 
ជូនមកមនិដចេ់នះេហង។ 

អស់វរៈ២ដងផង។ អស់វរៈ៣ដងផង។ 
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ពិធីេវរបចច័យ៤របេគនរពះសងឃ 
 

មយ ំ ភេនត ឥេម ចតត េរ បចចេយ ឥធេនតវ  
សងឃសស េទម សធុ ភេនត សេងឃ ឥេម ចតត េរ 
បចចេយ បដិគគណហ តុ មតបតុិអទីន ំ គុណវនត នញច  
អមហ កញច  ទីឃរតតំ អតថ យ ហតិយ សុខយ។ 

ទុតិយមប…ិ តតិយមប…ិ។ 
 

បពិតរពះសងឃដច៏ំេរ ន េយងខញុ ំទងំឡយ 
បនននូំវបចចយ័ទងំឡយ៤េនះ មកតមកល់ទុកកនុង 
ទីេនះ េហយេវររបេគន ដល់រពះសងឃ បពិរតរពះ 
សងឃដច៏ំេរ ន សូមរពះសងឃទទួលយក នូវបចចយ័ 
ទងំឡយ៤េនះ េដមបេីសចកតីចំេរ ន េដមបជីរប- 
េយជន ៍េដមបេីសចកតីសុខ ដល់េលកអនកដម៏នគុណ 
ទងំឡយ មនមតនិងបតិជេដមផង ដល់េយង 
ខញុ ំទងំឡយផង អស់កលជអែងវងេទេហង។ 

អស់វរៈ២ដងផង។ អស់វរៈ៣ដងផង។ 
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េវរផក ហរិញញវតថុ 
 

មយ ំ ភេនត សទធ បសនន  ឥធ អរេម 
(េសនសនករណតថ យ) ឥមនិ ហរិញញបុបផ ន ិ
ឥធេនតវ  សងឃសស បវេរម។ 

សធុ ភេនត សេងឃ វនិយនុរូបំ 
កបបយិករកសស ហេតថ ឋបតិនិ ឥមនិ ហរិញញបុបផ និ 
បដិជនតុ មតបិតទីនំ គុណវនត នញច  អមហ កញច  
ទីយរតតំ អតថ យ ហតិយ សុខយ។ 

ទុតិយមប…ិ។ តតិយមប…ិ។ 
 

          បពិរតរពះសងឃរពះសងឃដច៏ំេរ ន េយងខញុ ំទងំ
ឡយមនសទធ រជះថល  បននមំកនូវផក ហិរញញ វតថុ
ទងំឡយេនះ សូមបវរណចំេពះរពះសងឃ (េដមបី
កសងេសនសនៈ) កនុងវតតេនះ។ 
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បពិរតរពះសងឃដច៏ំេរ ន សូមរពះសងឃទទួល 
ដឹងនូវផក  ហិរញញ វតថុទងំឡយេនះ ែដលេយងខញុ ំទងំ 
ឡយ បនទុកដកេ់ហយ កនុងៃដៃនកបបយិករកៈ 
ដស៏មគួរដល់វនិយ័ េដមបេីសចកតីចំេរ ន េដមបជីរប- 
េយជន ៍េដមបេីសចកតីសុខ ដល់េលកអនកដម៏នគុណ
ទងំឡយ មនមតបិតជេដមផង ដល់េយងខញុ ំ
ទងំឡយផង អស់កលជអែងវងេទេហង។ 

អស់វរៈ២ដងផង។ អស់វរៈ៣ដងផង។ 
 

ឧទទិសទន 
ឥនំ េវ ទនំ ញតីនំ េហតុ 
សុខិត េហនតុ ញតេយ។ 

      ទនេនះ ចូរមនដល់ញតិទងំឡយ សូមញតិ
ទងំឡយដល់នូវេសចកតីសុខ។ 
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េវរកឋិនទន ដលរ់ពះសងឃ 
ឥមំ ទុសស ំកឋនិចីវរ ំសងឃសស េទម។ 

ទុតិយមប…ិ។ តតិយមប…ិ។ 
បពិរតរពះសងឃដច៏ំេរ ន េយងខញុ ំទងំឡយ

សូមេវរនូវសំពតេ់នះ ជសំពតេ់ដមបកិឋនិចីវរ របេគន
ចំេពះរពះសងឃ។ 

អស់វរៈ២ដងផង។ អស់វរៈ៣ដងផង។ 
រតង ់ទុសស ំអចដកថ់ វតថ ំកប៏ន។ 

 

េវរេរគឿងបរកិខ រជបរវិរកឋិន 
េយនមហ កំ គហតិំ កឋនិំ កឋនិនិសំសនិ តេសសវ 

េទម។ ទុតិយមប…ិ។ តតយិមប…ិ។ 
បពិតរពះសងឃដច៏ំេរ ន រកីឋនិទនៃនេយងខញុ ំ

ទងំឡយ គឺេលកមច ស់អងគណបនទទួលកន់
យកេហយ េយងខញុ ំទងំឡយសូមេវរនូវេរគឿងបរកិខ រ 
ជបរវិរៃនកឋនិទងំឡយ របេគនដល់េលកមច ស់
អងគេនះ។ អស់វរៈ២ដងផង។ អស់វរៈ៣ដងផង។ 
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េវរកឋិនទនមួយែបបេទៀត 
ឥមំ ភេនត កឋនិចីវរ ំសនិសងស ំសងឃសស េទម 

សធុ េន ភេនត សេងឃ ឥមំ កឋនិចីវរ ំសនិសងស ំ
បដិគគណហ តុ កឋនិ ំអតថរតុិ ំមតបិតុអទនីញច  

គុណវនត នំ អមហ កញច  ទឃីរតតំ អតថ យ ហតិយ 
សុខយ។ ទុតយិមប…ិ។ តតយិមប…ិ។ 
បពិរតរពះសងឃដច៏ំេរ ន េយងខញុ ំទងំឡយ 

សូមេវររបេគននូវកឋនិចីវរេនះ រពមទងំអនិសងស
លភដល់រពះសងឃ។ បពិរតរពះសងឃដច៏ំេរ ន សូម
រពះសងឃេមតត ទទួលយក នូវកឋនិចីវរបស់េយងខញុ ំ
ទងំឡយេនះ រពមទងំអនិសងសលភេដមបរីកល
កឋនិ េដមបេីសចកតីចំេរ ន, េដមបជីរបេយជន,៍ េដមបី
េសចកតីសុខ, ដល់អនកដម៏នគុណទងំឡយមន
មតបិតជេដមផង, ដល់េយងខញុ ំទងំឡយផង 
អស់កលជយូរអែងវងេទេហង។ 

អស់វរៈ២ដងផង។ អស់វរៈ៣ដងផង។ 
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េតជៈខញុំសង 
 

េតជៈខញុ ំសង សំអិតសំអង ឱនកយវច 
សូមសុខសុភព រចួពីទុកខ   ឆលងដល់េរតយមហ 

េពលគឺនិពវ ន។ 
រគបជ់នរ់គប់ជតិ កុំឲយខញុ ំឃល ត ពីសីលនិងទន 
គំនិតយល់រតូវ តមផលូវនិពវ ន មគគផលជសព ន 

ដល់ឋនៃថលថល ។ 
សូមជូនមគគផល ចំេពះេទដល់ មតបិត 
គុណឧបជឈយ ៍ គុណរគូអចរយ គុណញតិក 

របពំីរសនត ន។ 
ជីដូនជីត រស់េនកតីណ      េលកមច ស់ែចកឋន 
សូមជូនមគគផល កុសលេថកងថក ន សូមសុខេកសមកសនត 

ដល់ឋនផុតទុកខ។ 
ខញុ ំសូមរបថន   សចចវច  តេទខងមុខ 
សូមមនរបជញ  ភលថឺល មុះមុត សូមឆលងផុតទុកខ 

ដល់និពវ នេហង។ 
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បតតិទនគថ 
 

យ ំកិញច ិ កុសលកមម ំ កតតពវំ កិរយិ ំមម 
កេយន   វច   មនស   តិទេស   សុគត ំ  កតំ 
េយ  សតត    សញញិេន  អតថិ  េយ  ច  សតក  អសញញិេន 
កតំ បុញញផលំ មយហ ំ សេពវ ភគី ភវនតុ េត 
េយ តំ កត ំសុវទិតិ ំ ទិននំ បុញញផលំ មយ 
េយ ច តតថ ន ជននត ិ េទវ គនតវ  និេវទយុ ំ
សេពវ េលកមហិ េយ សតក  ជីវនត ហរេហតុក 
មនុញញំ េភជនំ សេពវ លភនតុ មម េចតសត។ិ 

 
������� 
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កំណពយរពះពុទធសសន 

������� 
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អតថបទទី១ 

នមសសកររពះរតនរតយ័ 
បទពកយបទពកយបទពកយបទពកយ៧៧៧៧    

េធវីតមលំនបំទសរភញ័ញេធវីតមលំនបំទសរភញ័ញេធវីតមលំនបំទសរភញ័ញេធវីតមលំនបំទសរភញ័ញ    
 

 េយងខញុ ំរពះអងគ សូមថវ យបងគំ េឆព ះរពះបរម រពះសមពុទធ 
 រទងរ់តស់ដឹងធម ៌េរជបំផុត រពះទយ័បរសុិទធ គុណករណុ។ 
 បងគំរពះធម ៌ផលូវរបតិបតតិ សំរបកំ់ចត ់កិេលសតណហ  
 សេរមចនិពវ ន បនសុខ ឆលងវដតសងសរ គម នទុកខភយ័។ 
 បងគំរពះសងឃ តំណងរពះពុទធ មនសីលបរសុិទធ កនវ់និយ័ 
 េទសនទូនម ន ជនរបុសរសី ឲយយល់អតថនយ័ រពះធមម ។ 
 េដយអនុភព គុណែកវបី សូមសុខសួសតី ដល់េខមរ 
 សូមមនជយ័េជគ រចួទុកខ  សូមកមពុជ បនសុខសនត។ 
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អតថបទទី២ 

បទសរូតេលកទង់រពះពទុធសសន 
បទពកយបទពកយបទពកយបទពកយ៨៨៨៨    

    

េយងខញុ ំរពះអងគ សូមថវ យបងគ ំ រពះពុទធឧតតម ខពងខ់ពស់មនេជគ 
រពះអងគជមលប ់សតវកនុងៃរតេលក បំបតទុ់កខេសក េដយរពះបរម។ី 
ទងជ់យ័សសន តំណងរពះអងគ  ពនលផូឺរផង ់ឆពវណណ រងស ី
កូនេចរគបរ់បណ េលកេរជងទងជ់យ័ របតបិតតិឃម តខម ី
              តមរពះធមម ។ 
សូមរពះសមពុទធ េរបសរបទនពរ េជគជយ័បវរ ដល់ជនេខមរ 
រពមទងំមនុសសសតវ េនកនុងេលក ឲយបនសុខ តេរៀងេទេហង។ 

 
អតថបទទី៣ 

បទសរូតដក់ទង់រពះពទុធសសន 
បទពកយបទពកយបទពកយបទពកយ៧៧៧៧    

    

សូមរជកេរកមទង ់រពះបរម ី  រពះពុទធជិនរសី ឈនះេលក 
រពះអងគជរគូ មនុសសេទពត   េយងខញុ ំរគបគ់ន  េដរតមរពះអងគ។ 
សូមរកសទុក ទងស់សន  គឺរពះធមម  ចិតតេសម ះរតង ់
របតិបតតិតមធម ៌សអ តផូរផង ់  មគ៌ដរ៏តង ់និពវ នសុខ។ 
រពះពុទធសសន គឺរពលឹងែខមរ  មនមកហូរែហ ពីដូនត 
សថិតកនុងដងួចិតត ែខមររគបគ់ន   ដឹកនកំមពុជ បនសុខសនត។ 
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អតថបទទី៤ 
ថវ យបងគំរពះពទុធ 

បទពកយបទពកយបទពកយបទពកយ៤៤៤៤    
    

េយងខញុ ំរពះអងគ បងគំវនទ     
រពះពុទធឈនះមរ រគូមនុសសេទពត ។ 
រពះអងគជមលប ់ បងហ ញធមម  
ឲយរចួទុកខ  ដកដ់ល់និពវ ន។ 
ពកួសតវអស់ទុកខ បនសុខេកសមកសនត 
េយងខញុ ំរគបរ់បណ យកជទីពឹង។ 

 

  



42424242    

អតថបទទី៥ 
េធវតមបណត អំនកមនគណុ 

បទពកយបទពកយបទពកយបទពកយ៨៨៨៨        
    

រពះេមទងំពីរ មនគុណដធ៏ងន ់ កូនសូមបនទន ់កយេគរព 
មតបិត ទងំពីរជមលប ់ សូមមត យឪពុក សុខភពរងឹម។ំ 
ែមចិ៉ញច ឹមកូន េដយចិតតករណុ លំបកយ៉ងណ កែ៏មសូ៊៉រទ ំ
លងម៉ូរតលមក បីពែថទ ំ មនគុណដធ៏ងន ់ធងនខ់ល ងំអសច រយ។ 
ភនរំពះសុេមរុ ៍ែសនធងនបំ់ផុត ជេរមសមុរទ មនិអចឧបម 
គុណេលកទងំពីរ ែដលមនរពហមវហិរ េមតត ករណុ 
    ដល់កូនរសីរបុស។ 
េយងខញុ ំជកូន េធវតមបណត ំ ពកយេលកបនផត  ំមនិេធវឲយខុស 
ខំរបតិបតតិតម រកសេករ តsេឈម ះ ពូជពងសដខ៏ពស់ ៃនជនេខមរ។ 
 

 
  



43434343    

អតថបទទី៦ 
សវតរែខមរ 

បទកកគតិបទកកគតិបទកកគតិបទកកគតិ    
    

 ពងសសវតរែខមរ ចរមកហូរែហ កមពុជបូរ ី
 មនអរយធម ៌ ខពងខ់ពស់របៃព សុសសយឮលប ី
  សមយ័អងគរ។ 
 ដីែខមរធំេធង លតសនធឹងែវង សរមស់បវរ 
 សមបតតិធមមជតិ មនេទៀតមនិរក េខមរេរតកអរ 
  េបតតិកភណឌ ជតិ។ 
 សូមែខមររបុសរសី សមគគីជថមី កំុបីរវត 
 នគំន គិតគូរ កនុងរបេយជនជ៍តិ តមរពះឱវទ 
  រពះពុទធជិនរសី។ 
 បងបអូនេខមរ រស់េនទីណ សូមសុខសួសតី 
 ជបួជំុរគួសរ ញតិករបុសរសី សងកមពុជថមី 
  បនសុខេកសមកសនត។ 
  



44444444    

អតថបទទី៧ 

នមសសកររពះរតនរតយ័ 
បទកកគតិបទកកគតិបទកកគតិបទកកគតិ    

 សូមថវ យបងគំ េឆព ះរពះបរម អងគរពះសមពុទធ 
 មនបញញ ញណ ភលថឺល មុះមុត រពះទយ័បរសុិទធ 
  អណិតសពវសតវ។ 
 បងគំរពះធម ៌ ឧតតមបវរ រជលេរជបរមតថ 
 អងគមគគ៨ សំរបរ់បតិបតតិ េដមបកីតផ់ត ច ់
  ពីវដតសងសរ។ 
 បងគំរពះសងឃ របេសរសីលរទង ់ បរសុិទធៃថលថល  
 ទុកជតំណង រពះបរមសសត  បនតសសន 
  ៃនរពះជិនរសី។ 
 េដយអនុភព ៃនកររកួញរកប រពះរតនរតយ័ 
 េដយចិតតរជះថល  គុណែកវទងំបី សូមផុតទុកខភយ័ 
  ដល់និពវ នេហង។ 
  



45454545    

អតថបទទី៨ 

មគ៌រពះពុទធសសន 
បទពកយបទពកយបទពកយបទពកយ៨៨៨៨    

    

រពះធមជ៌ចបប ់ែដលរពះពុទធជមច ស់ 
 បនរតស់ដឹងចបស់ ជផលូវបរសុិទធ 

ដឹកនមំនុសសសតវ ឲយេចញចកទុកខ 
 របេសរបំផុត េលសអស់មគ៌។ 

ធមអ៌ហឹងស ករសងបផ់លូ វចិតត 
 មនិមនគំនិត េធវបបនន 

េនះជឱវទ រពះពុទធឈនះមរ 
 សតវបនសុខ េដយចិតតសអ តលអ។ 

ែខមររជកមលបេ់ពធs គឺពុទធសសន 
 បនរចួទុកខ  េដយមលបរ់ពះធម ៌

ពកយថធមមកិ ែរបថមនុសសលអ 
 ជអនកមនធម ៌សថិតេនកនុងខលួន។ 

  



46464646    

អតថបទទី៩ 
បណត មំត យ 

បទពកយបទពកយបទពកយបទពកយ៧៧៧៧    
    

ឱកូនពនលក បុរតមសមត យ ចូរកូនមកអយ មត យផត បំ 
រពលឹងែខមរេយង គឺពុទធសសន មនមកយូរយ កនុងឈមេខមរ។ 
រពះធមរ៌ពះពុទធ មនតៃមល ចូរកូនមសៃថល រតូវរកស 
របតិបតតិតម ជមគ៌ របស់កមពុជ អនុវតតរគបរ់បណ។ 
ពុទធសសនិកែខមរ កនធ់មម  គម នកមល ងំណ បំែបកបន 
សថិតកនុងដងួចិតត ែខមររគបរ់បណ បនសុខេកសមកសនត 

ចូរកូនចងច។ំ 
 

អតថបទទី១០ 
អរយិធម៌ែខមរ 

បទពកយបទពកយបទពកយបទពកយ៧៧៧៧    
    

 ជតិែខមរមនឈម ជរ័ៃថលថនូរ តពូជអមបរូ ពីដូនត 
 មនអរយធម ៌ខពស់អសច រយ េនចុងបូព៌ សមយ័អងគរ។ 
 េនះេដយេដរតម ធមរ៌ពះពុទធ មគ៌បរសុិទធ ៃថលបវរ 
 គឺជមូលដឋ ន ៃនវបបធម ៌ សមបតតិដល៏អ ៃនកមពុជ។ 
 សងគមធមែ៌ខមរ ករ៏ងុេរឿង ជីវភពថកុ ំេថកង តមសវតរ 
 សូមែខមររគបរ់បូ សងកមពុជ ឲយមនវឌឍន ដូចេដមវញិ។ 



47474747    

អតថបទទី១១ 
សវតរែខមរ 

 

ែខមរេអយចូរចងចថំ     តមសវតរ     ជតិេខមរ    
ពូជពណណ រយ     ជមហអំណច     អងអ់ចលបលីបញ    
កលពីេរពងនយ    មនទឹកដីធំទូលយ   លបេីឈម ះសុសសយ    
ទិសទងំឡយទវីបអសីុ។ 

កនុងសមយ័មហនគរ    ថកុ ំេថកងបវរ    េដរតមរពះធម ៌   
រពហមវហិរ     េមតត ករណុ    រពះធមរ៌ពះពុទធ    ែខមររបអ់នគន     
មនសមគគីសមគគ      ធមរ៌ពហមវហិរ    ទឹកបនសរបួរមួែខមរ។ 

ែខមរេអយចូរចសំវតរ    ែដលបនែចងចរ    
បញជ ករ់បបថ់    ពូជែខមរេថកង     នគំន របឹងែរបង    រកសអរយធម ៌   
ឲយរកីវញិេឡង    និងេលកតេមកង     សីលធមជ៌តិេយង    
ឲយថកុ ំេថកងតមសវតរ។ 
  



48484848    

អតថបទទី១២ 

ជូនពរៃថងកំេណ ត 
បទពកយបទពកយបទពកយបទពកយ៧៧៧៧    

 សូមជូនពុទធពរ ៤របករ េដយរបអ់នគន  ដេ៏សម ះសម័រគ 
 កនុងៃថងកំេណ ត របស់អនក ជបួជំុមតិតភរ័កត សនិទធេមរតី។ 
 អយុ វណណ ៈ សុខៈ ពលៈ សូមមនដល់អនក រចួទុកខភយ័ 
 ជបួជំុរគួសរ ញតិរបុសរសី បនសុខសួសតី តេទេអយ។ 
 

 
អតថបទទី១៣ 

យវុជននងិយវុតីែខមរ 
បទពកយបទពកយបទពកយបទពកយ៨៨៨៨    

    

េយងជយុវជន និងយុវតី កូនែខមររបុសរសី អនកពុទធសសន 
េដរតមរពះពុទធ េធវតមធមម  បនកល យេទជ កូនេចែខមរលអ។ 
េគរពមត និងរពះបិត ចស់រពឹទធ ចរយ អនកមនសីលធម ៌
លះបងអ់បយមុខ ែតងែតេធវលអ    េធវតមរពះធម ៌ពកយពុទធដីក។ 
ចរយិសមបតតិ ជែផនកគុណធម ៌ វជិជ បវរ ជែផនកបញញ  
រមួែផនកទងំពីរ េទបេពញលកខណ ជមនុសសៃថលថល  

      េនកនុងសងគម។ 



49494949    

អតថបទទី១៤ 
នមសសកររពះរតនរតយ័ 

បទបទបទបទពកយពកយពកយពកយ៨៨៨៨    
    

េយងខញុ ំរពះអងគ សូមថវ យបងគំ    េឆព ះរពះបរម អងគរពះសមពុទធ 
រទងរ់តស់ដឹងធម ៌រជលេរជបំផុត     ដឹកនសំពវសតវ 
              ឆលងកតទុ់កខ ។ 
បងគំរពះធម ៌ជឱសថទិពវ    សតវណបនផឹក រចួវដតសងសរ 
ជទឹកអរមតឹ គឺធមពិ៌តថល     ផលូវមជឈមិ សំរបរ់បតិបតតិ។ 
បងគំរពះសងឃ តំណងរពះពុទធ    មនសីលបរសុិទធ ឥតមនវបិតតិ 
ទុកជែរសបុណយ ៃនពុទធបរស័ិទ    សំរបក់មច ត ់កិេលសតណហ ។ 
េដយអនុភព គុណែកវទងំបី    សូមសុខសួសតី ដល់ជនេខមរ 
សូមមនជយ័េជគ រចួពីទុកខ     សូមពុទធសសន 
            ែខមរបនរងុេរឿង។ 
  



50505050    

អតថបទទី១៥ 

ករតងំចតិតេនេពលេធវទន 
បទពកយបទពកយបទពកយបទពកយ៧៧៧៧    

    

ទនៃនេយងខញុ ំ ទងំអស់គន  ែដលបនបូជ បរសុិទធលអ 
េដយចិតតរជះថល  រតងេ់សម ះសរ រកីរយេរតកអរ ឥតថន ងំថន ក។់ 
េដយេតជៈផល អនិសងស មកជយួ េរសចរសង ់កំុបីអក ់
នេំចញឲយអស់ នូវអសវៈ ជេរគឿងជំពក ់កនុងសនត ន។ 
េយងខញុ ំឧទទិស កុសលបុណយ    ដល់អនកមនគុណ ែដលែចកសថ ន 
រពមទងំញតិមតិត ទងំប៉ុនម ន សូមទទលួបន ផលបុណយេនះ។ 
 
  



51515151    

អតថបទទី១៦ 
រពះនមរពះពុទធ «ពុេទធ » 

បទពកយបទពកយបទពកយបទពកយ៨៨៨៨    
    

ពកយថពុេទធ  រពះនមរពះពុទធ បញញ មុះមុត កររតស់ដឹងធម ៌
គឺអរយិសចច៤ របេសរបវរ       េទបមននមធម ៌រពះពុទធឈនះមរ។ 
សចចៈទី១ គឺេសចកតីទុកខ សតវមនិបនសុខ កនុងវដតសងសរ 
េរពះមនខនធ៥ ជតទុួកខ  គបបពិីចរណ េធវទុកកនុងចិតត។ 
សចចៈទី២ េហតុនឲំយទុកខ តណហ ដឹកមុខ នឲំយភយ័ភតិ 
វលិេកតវលិសល ប ់កនុងសងសរពិត        ធមេ៌នះកំរតិ ឲយលះរបហរ។ 
សចចៈទី៣ គឺនិេរធសចច តណហ លះផត ច ់និពវ នសុខ 
េដរតមមគគ៨ រតូវបនួរបករ របស់អរយិ ផលូវរេំដះទុកខ។ 
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អតថបទទី១៧ 

នមសសកររពះរតនរតយ័ 
បទរពហមគីតិបទរពហមគីតិបទរពហមគីតិបទរពហមគីតិ    

    

 សូមផគងអញជ លី េឆព ះរពះមុនីសសត ចរយ 
 ជរគូមនុសសេទពត  ទងំរពហម កនុងភពបី។ 
 មនញណថល មុះមុត សអ តបរសុិទធកនុងរពះទយ័ 

េរបសសតវកនុងេលកីយ៍ ឆលងភពបីេដយេទសន។ 
 បងហ ញនូវធមម  សីលសមធិបញញ  
 ទុកដូចជនវ នសំតត ដល់និពវ ន។ 
 រពះសងឃអងគពិេសស សងបកិ់េលសកនុងសនត ន 
 សវករពះរទងញ់ណ គងធ់រមន តសសន។ 
 េដយគុណរតនៃរត ែកវទងំបីថវ យវនំទ  
 សូមសេរមចផលល  រចួទុកខ  និពវ នេហង។ 
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អតថបទទី១៨ 

ពកយខមេទស 
បទពកយបទពកយបទពកយបទពកយ៤៤៤៤    

    

បពិរតរពះសងឃ េទសកំហុសណ 
ែដលខញុ ំរពះករណុ េធវកនលងេទ។ 
េដយខញុ ំរពះករណុ ជមនុសសលងងេ់ខល   
មនិេគរពេឆព ះេទ រពះៃរតរតន។ 
បពិរតរពះសងឃ សូមអតេ់ទស 
ដល់ខញុ ំរពះករណុ នឹងសរងួមតេទ។ 

 
អតថបទទី១៩ 

ពកយថវ យខលនួ 
បទពកយបទពកយបទពកយបទពកយ៤៤៤៤    

ខញុ ំរពះករណុ សូមយករពះពុទធ 
ែដលនិពវ នផុត ទីពឹងអរស័យ។ 
រពះធមរ៌ពះសងឃ ជបជ់និសសយ័ 
បនជបចចយ័ និពវ នសុខ។ 
ជឧបសក ឧបសិក 
េឆព ះៃរតរតន េសមេដយជីវតិ។ 
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អតថបទទី២០ 
ករតងំចតិតេពលេធវកសុល 

បទពកយបទពកយបទពកយបទពកយ៤៤៤៤    
បុណយខញុ ំេធវេហយ សូមឲយអស់េទ 
កំុឲយសល់េន អសវៈតណហ ។ 
េដមបនិីពវ ន រចួពីទុកខ  
ឆលងវដដសងសរ ជបរមសុខពិត។ 
កុសលរគបយ៉់ង  ដុសខតផ់លូវចិតត 
ឲយសអ តរបណីត េទបរចួទុកខ ។ 

 
អតថបទទី២១ 

អនុេមទនបណុយ 
បទពកយបទពកយបទពកយបទពកយ៤៤៤៤    

េយងខញុ ំរបុសរសី សូមអនុេមទន 
កុសលផលល  េដយចិតតេសម ះសរ។ 
សធុសធុ  ទទលួេរតកអរ 
េដយកតីអំណរ  រជះថល កនុងចិតត។ 
បុណយឆលងពីទុកខ  បនកតីសុខពិត 
ពីភពងងឹត  ដល់និពវ នេហង។ 
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អតថបទទី២២ 

ពកយរបសក់នូេពល 
េពលេធវបណុយជនូឪពុកមត យ 

បទពកយបទពកយបទពកយបទពកយ៤៤៤៤    
    

 បពិរតពុកែម ៉ អនកមនគុណធងន ់
 គុណមនទមងន ់ េលកូនរបុសរសី។ 
 សូមអនកមនគុណ  អនុេរគះរបណី 
 អតនូ់វេទសៃពរ ៍ នូវកំហុសកូន។ 
 បុណយកុសលេនះ  កូនសូមេលកជូន 
 ផលបុណយជកបនូ  ជូនេលកផុតទុកខ។ 
 ជីវតិបចចុបបនន  សូមេលកបនសុខ 
 រពះជនមេទមុខ  ជមលបដ់ល់កូន។ 
  



56565656    

អតថបទទី២៣ 
ពកយឪពុកមត យ 

េពលតបេទកនូវិញ 
បទពកយបទពកយបទពកយបទពកយ៤៤៤៤    

    

ឱកូនពិសី ពុកែមអ៉តេ់ទស 
េដយកតីអនុេរគះ  េអយកូនរគបគ់ន ។ 
ពុកែមទ៉ទលួបុណយ  កតញញូ ត 
ែដលកូនរជះថល  េលកជូនេពលេនះ។ 
ករងរេដយធម ៌ ែសវងរកចំេណះ 
េរៀនេអយបនេចះ ផលូវេលកផលូវធម។៌ 
េនះជបណត ំ  ដល់កូនបវរ 
គបបេីរតកអរ យកេទអនុវតត។ 



57575757    

អតថបទទី២៤ 

រពលងឹែខមរ 
បទពកយបទពកយបទពកយបទពកយ៧៧៧៧    

 កមពុជជដងួ រពលឹងខញុ ំ  ធល បម់នមេនរមយ ពីបូរណ 
 មនអរយធម ៌រងុេរឿងថក ន  ជទីសុខសនត មកហូរែហ។ 
 បងបអូនជតិែខមរ េនទីណ  គបបគិីតថ េយងជែខមរ 
 នគំន របឹងែរបង រកសែថ  រពលឹងជតិែខមរ ពីដូនត។ 
 កនធ់មស៌មគគី របួរមួគន   រសបតមមគ៌ ពុទធសសន 
 សុខពីករសងប ់កនុងចិនត   វបបធមេ៌ខមរ រពលឹងជតិេយង។ 
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នមអនកបរចិច គបចច័យេបះពុមព 
 

 

១. ឧបសិក ជូ ៃណហុមី ្រពមទងំកូនេច $២៥០ 

២. ឧបសក ឡូ ប៊នុេឡង និង 

ឧបសិក េអៀប ៃឆគិម    $២៥០ 

៣. េ ក ឡូ េមងយូ និងអនក្រសី លិម សុ ភ 

្រពមទងំកូន     $២៥០ 

៤. ឧបសិក គិម ង កងំ ្រពមទងំកុន  $២៥០ 

៥. ឧបសិក ឃមិ ត ្រពមទងំកូនេច  $១២៥ 

៦.  - ភកិខុ ងំ ខុង និង ឧបសិក ន ់គិមថន ់

 - ឧបសិក ងំ ងហុ ី្រពមទងំកូនេច 

 - ឧបសិក គឹម រត័ន 

 - ឧបសក េមៀល ឆយ យុវជន លី  ពុធឬទ្ឌ ី

យុវជន លី  េបៀលី 

 - េ ក ងំ យែថម អនក្រសី ទ បប៉យួ 

្រពមទងំកូនេច 
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 - ឧបសក េនត េហង និង ឧបសិក 

ឱម សង្វ ន ្រពមទងំកូនេច 

 - េ ក្រសី េនត សុវ ្ណ  និងកូន អនក្រសី  

េនត សុម  

 - ឧបសក មុត ឈុត និងឧបសិក កន ធុល 

្រពមទងំកូន      $២៥០ 

៧. ្រពះភកិខុ ម យនិ េនឿន   $២០០ 

៨. ឧបសិក ្រពះេឈៀង េ  ញណ សុភ 

្រពមទងំកូនេច     $១២៥ 

 

៩. ឧបសិក េអៀង គឹមហយួ ្រពមទងំកូនេច $១២៥ 

១០. ឧបសិក អឹុង លន់ ក ់   $១២៥ 

១១. ឧបសិក នួន ទន និងកូនេច  $២០ 

១២. ឧបសិក នួន ធ    $២០ 

១៣. ឧបសិក ស៊ន ង   $២០ 

១៤. េ ក ប៊នុ ន ់និងភរយិ   $២០ 



ix 

១៥. វត្ត សន កុំសល    $១៥ 

១៦. សូខុន សុត     $១០ 

១៧. ឧបសក បិុល ្រគឹត ឧបសិក ជ  $១០ 

១៨. ឧបសិក ែអល ស៊ន    $១០ 

 

េសៀវេភេនះែចកជធមមទន ទូរស័ពទទំនកទំ់នងៈ 

        ក. ្រពះភកិខុ វិបុល ០១១ ២២៥ ៥៤៧ និង  

០១២ ៣១២ ៩០៨ 

        ខ. ឧបសិក េមឿន  ០១២ ២២១ ៥០៥ 
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