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Brief Homage to Triple Gem


នេម តសស ភគវេត
អរហេត
namo tassa bhagavato arahato
(សូ រត៣ដង)
សមមសមពុទធសស។
sammāsambudhassa.
(3times)
ថវយបងគំមតង។

- Homage to the Exalted One, the Worthy One,
the Perfectly Enlightened One.
ឥតិបិ េស ភគវ
អរហំ
សមមសមពុេទធ
Itipi so bhagavā arahaṇ samāsambuddho
វ ិជជចរណសមបេនន សុគេត េលកវ ិទូ អនុតតេរ
vijjācaranasampanno sugato lokavidū anuttaro
បុរសទមម
សរថិ
សតថ
េទវមនុសសនំ
ិ
purisadammasarathi satthā devamanussānaṇ
ពុេទធ
ភគវតិ
តំ
អរហទិគុណសំយុតតំ
buddho bhagavāti taṇ arahatikunasamyutaṇ
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ពុទធំ សិរស នមមិ តញច
ពុទធំ
ឥេមហិ
buddaṇ sirisā namāmi tañca buddaṇ imehi
សកកេរហិ 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.
សវកខេត ភគវត
ធេមម
សនទិដិឋេក
Svākhāto bhagavatā dhammo sanditthiko
អកលិេក ឯហប
ិ សសេិ ក ឱបនយេិ ក បចចតតំ
akāliko
ehipassiko
opanayiko paccattaṇ
េវទិតេពវ
វ ិញញូហត
ី ិ តំ សវកខតទិ គុណសំ
veditabbo viññūhīti taṇ svākhātāti kunasaṇ
យុតតំ
ធមមំ
សិរស នមមិ តញច
ធមមំ
yutaṇ dhamman sirisā namāmi tañca dhamman
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ឥេមហិ សកកេរហិ អភិបូជយម។
ិ
imehi sakkārehi abhipūjayāmi.
ថវយបងគំមតង។

- 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
Supatipanno

ភគវេត
សវកសេងឃ
bhagavato sāvakasaṇgho

ឧជុបដិបេនន
ភគវេត
សវកសេងឃ
ujupatipanno bhagavato sāvakasaṇgho
ញយបដិបេនន
ភគវេត
សវកសេងឃ
ñāyapatipanno bhagavato sāvakasaṇgho
សមីចប
ភគវេត
សវកសេងឃ
ិ ដិបេនន
sāmīcipatipanno bhagavato sāvakasaṇgho
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យទិទំ ចតតរ ិ បុរសយុ
គនិ អដឋ បុរសបុ
គ
ិ
ិ គល
yatidaṇ cattāri purisayugāni attha purisapuggalā
ឯស ភគវេត សវកសេងឃ អហុេនេយយ
esa bhagavato sāvakasaṇgho āhuneyyo
បហុេនេយយ ទកខិេនេយយ អញជ លក
ិ រណីេយ
pāhuneyyo dakkhineyyo añjalikaranīyo
អនុតតរ ំ
បុញញេកខតតំ
េលកសសតិ តំ
anuttanraṇ puññakkhettaṇ lokassāti taṇ
សុបដិបននទិគុណសំយុតតំ
សងឃំ
សិរស
supatipannātikunasamyutaṇ sanghaṇ sirisā
នមមិ
តញច
សងឃំ
ឥេមហិ សកកេរហិ
namāmi tañca sanghaṇ imehi sakkārehi
អភិបូជយមិ។
abhipūjayāmi.
ថវយបងគំមតង។

- 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
នមសសេនយយំ នមសសមេន
Iccevamaccanta namassaneyyaṇ namasamāno
រតនតតយំ យំ
បុញញភស
វ ិបុលំ អលតថំ
ិ នទំ
ratanattayaṇ yaṇ puññābhisantaṇ vipulaṇ alatthaṇ
តសសនុភេវន ហតនតរេយ។
tassānubhāvena hatantarāyo.
ថវយបងគំ៣ដង។

(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
ខញុំសូមនមសសករ
បងគំគុណទំងបី

េលកហតថឱនសិរសី

ខពស់េលសលប់ៃរតេលក។

េពញេពរេសមធរ

ដូចជលសរធំទូលយ។

សូ មបុណយកងកុសល
សូ មឲយកំចត់បង់

ឲយបនដល់េយងខញុំណ
អពវមងគលទំងឡយ

ឲយេចៀសេចញចកឆងយ កតីអនតរយកុំបីមន។
េដយកមលង
ំ អនុភព

បុញញលភជរបធន

កងបុណយរសីមន

សូ មបនកសនតកុំមនេមះ។

េដយគុណនមសសករ
សូ មអនិសងសេនះ

ៃរតរតនរបេសរខពស់

ដក់ដល់ឋននិពវនេហង។

ថវយបងគំមតង
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រេបៀបសមទននិចចសល
ី (សីល៥)

The Method of asking for the five
precepts (Niccasila)
ឧកស មយំ ភេនត វ ិសុំ វ ិសុំ រកខនតថយ
Ukāsa mayaṇ bhante visuṇ visuṇ rakkhanatthāya
តិសរេណន សហ បញច សីលនិ យចម។
tisaranena saha pañca sīlāni yācāma.
ទុតិយមបិ មយំ ភេនត វ ិសុំ វ ិសុំ រកខនតថយ
Dutiyampi mayaṇ bhante visuṇ visuṇ rakkhanatthāya
តិសរេណន សហ បញច សីលនិ យចម។
tisaranena saha pañca sīlāni yācāma.
តតិយមបិ មយំ ភេនត វ ិសុំ វ ិសុំ រកខនតថយ
Tatiyampi mayaṇ bhante visuṇ visuṇ rakkhanattāya
តិសរេណន សហ បញច សីលនិ 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
(បីចប់)
សមមសមពុទធសស
sammāsambuddhassa. (3times)
- Homage to the Exalted One, the Worthy One,
the Perfectly Enlightened One.
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ពុទធំ
សរណំ
គចឆមិ ។
Buddhaṇ saranaṇ gacchāmi.
ធមមំ
សរណំ
គចឆមិ ។
Dhammaṇ saranaṇ gacchāmi.
សងឃំ
សរណំ
គចឆមិ ។
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.
ទុតិយមបិ
Tutiyampi
ទុតិយមបិ
Tutiyamipi

ពុទធំ
សរណំ
Buddhaṇ saranaṇ
ធមមំ
Dhammaṇ

ទុតិយមបិ
Tutiyamipi

សរណំ
saranaṇ

គចឆម។
ិ
gacchāmi.
គចឆម។
ិ
gacchāmi.

សងឃំ
សរណំ
គចឆម។
ិ
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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តតិយមបិ
Tatiyampi

ពុទធំ
Buddhaṇ

សរណំ
saranaṇ

គចឆម។
ិ
gacchhāmi.

តតិយមបិ
Tatiyampi

ធមមំ
Dhammaṇ

សរណំ
គចឆម។
ិ
saranaṇ gacchhāmi.

តតិយមបិ
Tatiyampi

សងឃំ
សរណំ
គចឆម។
ិ
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.
ភក
ិ ុ ខអនករបទនសីលរ ំលឹកថ
The monk then says:

តិសរណគគហណំ
បរបុិ ណំ ណ
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 សក
សមទិយមិ
ិ ខ បទំ
Pānātipātā veramanī sikkhāpadaṇ samādiyāmi.
I accept the precept to abstain from the
taking of any living being.
អទិននទន េវរមណី
សិកខបទំ សមទិយមិ
Adinnādānā veramanī sikkhāpadaṇ samādiyāmi
I accept the precept to abstain from the
taking of what is not given.
កេមសុ
មិចឆចរ
េវរមណី
សិកខបទំ
Kāmesu micchācārā veramanī sikkhāpadaṇ
សមទិយមិ
samādiyāmi
I accept the precept to abstain from
sexual misconduct.
មុសវទ េវរមណី
សក
សមទិយមិ
ិ ខ បទំ
Musāvādā veramanī sikkhāpādaṇ samādiyāmi
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I accept the precept to abstain from
telling lies.
សុរេមរយមជជបបមទដឋន
េវរមណី
Surāmerayamajjapamātatthānā veramanī
សិកខបទំ
សមទិយមិ
sikkhāpādaṇ samādiyāmi
I accept the precept to abstain from
drinking that cause intoxication.
ភក
ិ ុ ខអនករបទនសីលេពលរ ំលឹកថៈ

The monk then concludes with the following:
ឥមនិ បញច
សិកខបទនិ
សធុកំ
កតវ
Imāni pañca sikkhāpadāni sādhukaṇ katvā
អបបមេទន និចចកលំ
សមមរភខិតពវំ។
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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េលកសំ ែដងអនិសងសសីលថ

សីេលន សុគតឹ

យនតិ

Sīlena sugatiṇ yanti.
Through virtue they go to a good birth.
សីេលន េភគសមបទ
Sīlena phogasampadā.
Through virtue is wealth attained.
សីេលន និពុ ត
វ ឹ
យនតិ
Sīlena nipputiṇ yanti.
Through virtue they go to liberation.
តសម សីលំ វ ិេសធេយ។
Tasmā sīlaṇ visodhaye.
Therefore we should purify our virtue.
អនកសមទនទទួលថៈ សធុ (បដ
ី ង)
The lay people respond: Sādhu (three times)
(ថវយបងគំបីដង)

(BOW THREE TIMES)
ចប់សមទននច
ណ ះ
ិ ចសីលែតប៉ុេណ
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វិធីសមទនឧេបសថសីល (សីល៨)

The Eight Precepts
(េបសមទនគនេរចនថ)

ឧកស មយំ ភេនត វ ិសុំ វ ិសុំ រកខនតថយ តស
ិ រេណន

សហ អដឋងស
គ មននគតំ ឧេបសថំ យចម អនុគគហំ
កតវ សល
ី ំ េទថ េន ភេនត។
ទុតយ
ិ មបិ
តិសរេណន

មយំ

ភេនត

វ ិសុំ

វ ិសុំ

រកខនតថយ

សហ

អដឋងស
គ មននគតំ

ឧេបសថំ

យចម អនុគគហំ កតវ សល
ី ំ េទថ េន ភេនត។
តតិយមបិ
តិសរេណន

មយំ
សហ

ភេនត

វ ិសុំ

វ ិសុំ

រកខនតថយ

អដឋងស
គ មននគតំ

ឧេបសថំ

យចម អនុគគហំ កតវ សល
ី ំ េទថ េន ភេនត។
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(េបសមទនែតមនក់ឯងថ)

ឧកស អយំ ភេនត វ ិសុំ វ ិសុំ រកខនតថយ តស
ិ រេណន

សហ អដឋងស
គ មននគតំ ឧេបសថំ យចមិ អនុគគហំ
កតវ សល
ី ំ េទថ េម ភេនត។
ទុតយ
ិ មបិ
តិសរេណន

អហំ

ភេនត

វ ិសុំ

វ ិសុំ

រកខនតថយ

សហ

អដឋងស
គ មននគតំ

ឧេបសថំ

យចមិ អនុគគហំ កតវ សល
ី ំ េទថ េម ភេនត។
តតយ
ិ មបិ
តិសរេណន

អហំ

ភេនត

វ ិសុំ

វ ិសុំ

រកខនតថយ

សហ

អដឋងស
គ មននគតំ

ឧេបសថំ

យចមិ អនុគគហំ កតវ សល
ី ំ េទថ េម ភេនត។
អនកសមទនរតូវទទួលតមរពះភក
ិ ុ ខថៈ

នេម តសស ភគវេត អរហេត សមមសមពុទធសស។
(៣ចប់)
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ពុទធំ សរណំ គចឆម។
ិ
ធមមំ សរណំ គចឆម។
ិ
សងឃំ សរណំ គចឆម។
ិ
ទុតិយមប ិ ពុទធំ សរណំ គចឆម។
ិ
ទុតិយមប ិ ធមមំ សរណំ គចឆម។
ិ
ទុតិយមប ិ សងឃំ សរណំ គចឆម។
ិ
តតិយមប ិ ពុទធំ សរណំ គចឆម។
ិ
តតិយមប ិ ធមមំ សរណំ គចឆម។
ិ
តតិយមប ិ សងឃំ សរណំ គចឆម។
ិ
(ចប់ៃរតសរណគមន៍ែតប៉ុេណ
ណ ះ។)

ភក
ិ ុ ខអនករបទនសីលថៈ

តិសរណគគហណំ បរបុិ ណំ ណ ។

អនកសមទនទទួលថៈ
អម ភេនត។
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អនកទទួលរតូវថតមដូចតេទៈ
បណតិបត េវរមណី សក
ិ ខ បទំ សមទិយម។
ិ
អទិននទន េវរមណី សិកខបទំ សមទិយម។
ិ
អរពហមចរយ
ិ េវរមណី សិកខបទំ សមទិយម។
ិ
មុសវទ េវរមណី សក
ិ ខ បទំ សមទិយមិ។
សុរេមរយមជជបបមទដឋន េវរមណី សិកខបទំ
សមទិយមិ។
វ ិកលេភជន េវរមណី សិកខបទំ សមទិយម។
ិ
នចច គីត វទិត វ ិសូកទសសន មល គនធ
វ ិេលបន ធរណ មណឌន វ ិភូសនដឋន
េវរមណី សិកខបទំ សមទិយមិ។
ឧចចសយន មហសយន េវរមណី
សិកខបទំ សមទិយម។
ិ
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អនកសមទនសូ រតកំណត់ឧេបសថកលថៈ
ឥមំ អដឋងគសមននគតំ ពុទប
ធ បញញតតំ
ឧេបសថំ ឥមញច រតតឹ ឥមញច ទិវសំ
សមមេទវអភិរកខិតុំ សមទយ
ិ ម។
ិ
- ខញុំរពះករុណ សូ មសមទននូវឧេបសថ

សីលដ៏របកបរពមេដយអងគ៨ ែដលរពះសមមសមពុទធ
ជមចស់រទង់រតស់បញញ តតិទុកេហយេនះ

េដមបន
ី ឹង

រកសឲយបរបូ
ិ រណ៍របៃព អស់កលកំណត់ៃថងេនះ និង

យប់េនះ សូ មកុសលចូរជឧបនិសស័យ េធវឲយចបស់

នូវរពះនិពវន ឰដ៏អនគតកលេទឯមុខេនះេហង។
រពះសងឃរ ំលឹកថៈ

ឥមនិ អដឋ សក
ិ ខ បទនិ ឧេបសថសល
ី វេសន

ឥមញច រតតឹ ឥមញច ទិវសំ សធុកំ កតវ អបបមេទន
សមមរកខិតពវំ។
អនកសមទនទទួលថៈ អម ភេនត។
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ភក
ិ ុ ខអនករបទនសីលសំ ែដងអនិសងសសីលថៈ

សីេលន សុគតឹ យនតិ សីេលន េភគសមបទ

សីេលន និពុ វតឹ យនតិ តសម សល
ី ំ វ ិេសធេយ។
អនកសមទនរតូវទទួលថ សធុ (៣ដង) ។
(ចប់ករសមទនឧេបសថសីលែតប៉ុេណ
ណ ះ។)
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ករសុខ
ំ មេទសរពះរតនរត័យ
ឧតតមេងគន វេនទហំ បទបំសុំ វរុតតមំ ពុេទធ េយ
ខលិេត េទេស ពុេទធ ខមតុ តំ មមំ។
ឧតតមេងគន វេនទហំ ធមមញច ទុវ ិធំ វរ ំ ធេមម េយ
ខលិេត េទេស ធេមម ខមតុ តំ មមំ។
ឧតតមេងគន វេនទហំ សងឃញច ទុវ ិេធតតមំ សេងឃ
េយ ខលិេត េទេស សេងឃ ខមតុ តំ មមំ។
(រកបថវយបងគំមតង។)


ពកយសូមខមេទស
អចចេយ េន ភេនត អចចគម យថពេល
យថមុេឡហ យថអកុសេល េយ មយំ ភេនត កេយន វ

វចយ វ មនស វ ពុទធសស វ ធមមសស វ សងឃសស វ
អគរវ ំ អករម
ិ ហ េតសំ េន ភេនត ភគវ អចចយំ អចចយេត
បដិគណហនតុ អយតឹ សំវរយ។
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បពិរតរពះករុណទំងឡយដ៏ចំេរន
េទស


កំហុសែដលរបរពឹតតកនលងរគប់សងកតេ់ ហយនូវខញុំរពះ

ករុណទំងឡយ

តមេដយខញុំរពះករុណទំង

ឡយ ជមនុសសលងងេ់ ខល ជមនុសសវេងវង ជមនុសស
មន
ិ ឈលស

បពិរតរពះករុណទំងឡយដ៏ចំេរន


ែរកងខញុំរពះករុណទំងឡយបនេធវេហយ នូវេសច

កតីេលមស មន
ិ េគរពដល់រពះពុទធជមចស់កីត ដល់រពះ

ធម៌កីត ដល់រពះសងឃកតី េដយកយកតី េដយវចកតី
េដយចិតតកីត

បពិរតរពះករុណទំងឡយដ៏ចំេរន


សូ មរពះករុណទំងឡយ

អត់េទសកំហុសេនះ

ដល់ខុ ំរញ ពះករុណទំងឡយ

េរពះអំេពៃនេទស

េនះជេសចកតីខុសពិត េដម
 បន
ី ឹងបនសរងួម គឺថ

នឹងរបរពឹតតឲយលអេទខងមុខេនះេហង។
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ពកយថវយខលួន
មយំ ភេនត សុចិរបរនិ ិពុ ធតមបិ តំ ភតវនតំ សរណំ

គចឆម ធមមញច ភិកុ សងឃញច
ខ
ឧបសេក ឧបសិកេយ

េន ភគវ ធេរនតុ អជជតេគគ បណុេបេត បណុេបត

សរណំ គេត សរណំ គត។

បពិរតរពះករុណទំងឡយដ៏ចំេរន


ករុណទំងឡយ

ខញុំរពះ

សូ មដល់នូវរពះដ៏មនរពះភគ

ែដលបរន
ិ ិពវនេទអស់កលយូរអែងវងេហយេនះផង
នូវរពះធម៌ផង

នូវរពះភក
ខ
ិ ុ សងឃផង

ជទីពឹងទីរឭក

សូ មរពះករុណទំងឡយ រជបនូវខញុំរពះករុណទំង

ឡយថ ជឧបសកឧបសិក បនដល់េហយនូវ

រពះរតនរត័យ ជទីពឹងទីរឭក េសមេដយជីវត
ិ តំងពី
ៃថងេនះជេដមេរៀងេទេហង។
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អរធនរពះសងឃចំេរ នរពះបរ ិតត
វ ិបតតិបបដិពហយ

សពវសមបតតិសទ
ិ ិ ធយ

សពវទុកខវ ិនសយ

បរតត
ិ ំ រពូថ មងគលំ។

វ ិបតតិបបដិពហយ

សពវសមបតតិសទ
ិ ិ ធយ

សពវភយវ ិនសយ

បរតត
ិ ំ រពូថ មងគលំ។

វ ិបតតិបបដិពហយ

សពវសមបតតិសទ
ិ ិ ធយ

សពវេរគវ ិនសយ

បរតត
ិ ំ រពូថ មងគលំ។

ែរបថៈ សូ មរពះករុណទំងឡយចំេរននូ
 វ

រពះបរតត
ិ ិ
ិ ជជយមងគល េដមបក
ី រពរបេញច ៀសនូវវបតត
គឺេសចកតីអនតរយទំងពួង

េដមបន
ី ឹងបនសេរមចនូវ

សមបតតិរគប់យ៉ង េដមបន
ី ឹងញ
ុ ំងទុកខ ភ័យ េរគទំង
អស់ឲយវនសបត់
េទេហង។
ិ

23

អរធនរពះធម៌េទសន
រពហម ច េលកធិបតី សហមបតី
កតញជ លី អនធិវរ ំ អយចថ។
សនតីធ សតតបបរជកខជតិក

េទេសតុ ធមមំ អនុកមបម
ិ ំ បជំ។
សទធមមេភរ ី វ ិនយញច កយំ
សុតតញច ពនធំ អភិធមម ចមមំ។
អេកដយេនត ចតុសចចទណឌំ
បេពវធេនេយយ បរសយ
មេជឈ។
ិ
សហមបតីរពហម

ឱនបងគំអរធន

សេមតចរពះភគវ

េដយគថយ៉ងេនះឯង។

រពះពុទធរទង់អនុកូល

រពមទទួលនង
ឹ សំ ែដង

េដយតុណីហ ភពែថលង

េទបេរកកចកទីេនះ
យងេចញចរលីល

តមភវៈគុណករុណ។

ភរកតេឆពះៃរពមគ
ិ ទ

ពីទីេនះេដយរពះបទ។

24

ញ
ធ រក
ុ ំងសតវចូលពុទច

មនបញច វគគីយជ
៍ អទិ៍

ឲយផឹកអរមត
ឹ ជតិ

រសនិពវនតមធមមត។

េធវពុទធរកឹតយ

អស់វសសែសសិបរបំ។

ចប់េដមពីេនះឯង

ពុំថយពុំបនធូរ

សេរមចបុញញកមម
េហតុេនះឥឡូវេនះ

បពិរតរពះគុណៃថល

អនុេរគះពួកបរស័
ិ ទ
ឲយេកតមនបញញ

រទង់សំែដងធម៌េទសន

របេយជន៍យូរអែងវងឆន ំ

ដល់សពវសតវទង
ំ ភពរត័យ។
េយងខញុំេនះសទរៃរក

សូ មនិមនតេរបសេទសន។

ែដលជប់ខត់េដយេមហ
របកដនទីេនះេហង។
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ពកយអរធនេទសនមួយែបបេទៀត
អហំរខញ
ី ុ ំមចស់

សូ មឱកសរកបរបណិប័តន៍

េហយមករបជុំគន

េរពះរបថនយកកុសល

េដមបជ
ី ករបុណយ

និងជគុណេរចនណស់ណ

ដល់អស់ពួកបរស័
ិ ទ
េហតុេនះសូ មដំកល់

ែដលលះកត់កីតកងវល់។

តំងចិតស
ត ត ប់ធម៌េទសន។

អំណចសតប់េទសន េដយរជះថលកនុងសនតន។
សូ មតំងចិតតឲយសអត ខញុំអរធនថកន
និមនតេលកនិទន

េទសន៍ទូនមនេយងរល់គន។

េពលេនះសូ មបរស័
ិ ទ ែដលរបណិប័តន៍គល់

េរតៀបរត

កុំេពលកុំចរច
សូ មផចងន
់ ូវសញញ

និយយគនែបរមុខេរកយ។
េផទៀងេសតសតប់កុំេធលយ

េទបនឹងបនផលេសយ

អនិសងស៥របករ។

26

នមសសករបូជនីយវតថុ
វនទមិ េចតិយំ សពទំ សពវដឋេនសុ បតដ
ិ ិ ឋត ំ
សររី កធតុ
មហេពធឹ ពុទធរប
ូ ំ សកលំ សទ។
ិ
ខញុំសូមថវយបងគំ

េឆពះរពះបរមេចតីយ ៍

និងមហេពធិរពឹកស

ែដលគួរនឹកេដយលំ អុត

រពមទំងរពះសរ-ី

រកធតុ
ៃនរពះពុទ។
ធ
ិ

លំ ឱនចិតប
ត រសុ
ិ ទធ

េលកកំបង់អញជ លី។

ែដលឋត
ិ េនរគប់ទី

ឋនននេនះទំងអស់។

និងរពះពុទធរប
ូ

េដយេតជៈៃនគុណ
ែដលែតងែតរ ំលស់
សូ មឲយខញុំបនសុ ខ

តំណងអងគរពះមុនី

រពះមនបុណយរបេសរខពស់
រ ំេដះទុកខភយ
័ អនតរយ។

ឃលតចកទុកផ
ខ ងទំងឡយ

សរតូវេទះជិតឆងយ

សូ មឲយកលយមកជមរិ ត។

សូ មបនេឃញធម៌ពត
ិ

សមដូចចត
ិ តរបថនេហង។

សូ មទន់រពះអរ-ិ

យេមរតីៃថលវស
ិ ិ ដឋ

27

អនុេមទនរកខយចនគថ
អកសដឋ ច ភុមដ
ម ឋ

េទវ នគ មហទ
ិ ិ ធក

បុញំញ េន អនុេមទនតុ

ចិរ ំ រកខនុ ត សសនំ។

បុញំញ េន អនុេមទនតុ

ចិរ ំ រកខនុ ត រជេន។

បុញំញ េន អនុេមទនតុ

ចិរ ំ រកខនុ ត ញតេយ។

បុញំញ េន អនុេមទនតុ

ចិរ ំ រកខនុ ត បណិេន។

បុញំញ េន អនុេមទនតុ

ចិរ ំ រកខនុ ត េន សទ។

អកសដឋ ច ភុមដ
ម ឋ

េទវ នគ មហទ
ិ ិ ធក

អកសដឋ ច ភុមដ
ម ឋ

េទវ នគ មហទ
ិ ិ ធក

អកសដឋ ច ភុមដ
ម ឋ

េទវ នគ មហទ
ិ ិ ធក

អកសដឋ ច ភុមដ
ម ឋ

េទវ នគ មហទ
ិ ិ ធក
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ពិធីេវរភតតរបេគនរពះសងឃ
អយំ េន ភេនត បណ
ិ ឌ បេត ធមមិេក ធមមលេទធ
ធេមមេនវ ឧបបទិេត មតបិតុអទិេក គុណវេនត ឧទទិស
ឥមំ សងឃភតតំ សបរក
ធ បមុខសស សងឃសស េទម
ិ ខ រ ំ ពុទប
េត គុណវនតទេយ ឥមំ សងឃភតតំ អតតេន សនតកំ វ ិយ
មញញមន

អនុេមទនតុ

អនុេមទិតវន

យថិចិឆតសមបតតហ
ី ិ សមិជឈនតុ សពវទុកខ បមុញចនតុ ឥមិន

និសសេនទន។

ទុតិយមប…
ិ ។ តតយមប…
ិ ។
បពិរតរពះសងឃដ៏ចំេរន
 រចង
ី ហ ន់បិណឌបតៃន

េយងខញុំទង
ំ ឡយេនះ

របកបេដយធម៌

បនមក

េដយធម៌ េកតេឡងេដយធម៌ េយងខញុំទង
ំ ឡយ

សូ មឧទទិសចំេពះេលកអនកដ៏មនគុណទំងឡយ

មនមតនិងបិតជេដម
េហយសូ មេវរនូវសងឃភតត


េនះ រពមទំងបរក
ិ ខ ររបេគនដល់រពះសងឃ មនរពះ
ពុទធរប
ូ សនងរពះអងគជរបធន
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សូ មេលកអនកដ៏មន

គុណទំងឡយមនមតនង
ិ បិតជេដមេនះ

សំ

គល់នូវសងឃភតតេនះ ថដូចជរបស់ៃនខលួន េហយ

សូ មអនុេមទនយកចុះ
សូ មឲយរួចរេដះ

លុ ះអនុេមទនរួចេហយ

ចកទុកខទង
ំ ពួង

ឲយបនសេរមច

េដយសមបតតិទង
ំ ឡយ៣របករ គឺសមបតតិមនុសស១

សមបតតិេទវត១ សមបតតិរពះនិពវន១ េដយសមគួរ
តមេសចកតីរបថន

ឡយេនះចុះ

របស់េលកអនកដ៏មនគុណទំង

េដយអំណចផលលនិសងសែដលហូរ

ជូនមកមន
ិ ដច់េនះេហង។

អស់វរៈ២ដងផង។ អស់វរៈ៣ដងផង។
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ពិធីេវរបចច័យ៤របេគនរពះសងឃ
មយំ ភេនត ឥេម ចតតេរ បចចេយ ឥធេនតវ
សងឃសស េទម សធុ ភេនត សេងឃ ឥេម ចតតេរ
បចចេយ បដិគណ
គ ហ តុ មតបត
ិ ុអទីនំ គុណវនតនញច
អមហកញច ទីឃរតតំ អតថយ ហត
ិ យ សុខយ។
ទុតិយមប…
ិ តតិយមប…
ិ ។
បពិតរពះសងឃដ៏ចំេរន


បននំនូវបចចយ
័ ទំងឡយ៤េនះ

េយងខញុំទង
ំ ឡយ
មកតមកល់ទុកកនុង

ទីេនះ េហយេវររបេគន ដល់រពះសងឃ បពិរតរពះ
សងឃដ៏ចំេរន


សូ មរពះសងឃទទួលយក

ទំងឡយ៤េនះ

េដម
 បេី សចកតីចំេរន


នូវបចចយ
័

េដមបជ
ី រប-

េយជន៍ េដមបេី សចកតីសុខ ដល់េលកអនកដ៏មនគុណ
ទំងឡយ មនមតនិងបត
ិ ជេដមផង ដល់េយង

ខញុំទង
ំ ឡយផង អស់កលជអែងវងេទេហង។
អស់វរៈ២ដងផង។ អស់វរៈ៣ដងផង។
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េវរផកហិរញញ វតថុ
មយំ

ភេនត

សទធបសនន

(េសនសនករណតថយ)

ឥមនិ

ឥធ

អរេម

ហរិ ញញបុបផនិ

ឥធេនតវ សងឃសស បវេរម។
សធុ

ភេនត

សេងឃ

វ ិនយនុរូបំ

កបបយ
ិ ករកសស ហេតថ ឋបត
ិ និ ឥមនិ ហរិ ញញបុបផនិ
បដិជនតុ មតបិតទីនំ គុណវនតនញច

អមហកញច

ទីយរតតំ អតថយ ហត
ិ យ សុខយ។
ទុតិយមប…
ិ ។ តតិយមប…
ិ ។
បពិរតរពះសងឃរពះសងឃដ៏ចំេរន
ំ
 េយងខញុំទង

ឡយមនសទធរជះថល

បននំមកនូវផកហិរញញ វតថុ

ទំងឡយេនះ សូ មបវរណចំេពះរពះសងឃ (េដមប ី
កសងេសនសនៈ) កនុងវតតេនះ។
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បពិរតរពះសងឃដ៏ចំេរន
 សូ មរពះសងឃទទួល

ដឹងនូវផក ហិរញញ វតថុទំងឡយេនះ ែដលេយងខញុំទង
ំ
ឡយ បនទុកដក់េហយ កនុងៃដៃនកបបយ
ិ ករកៈ
ដ៏សមគួរដល់វន័
ិ យ េដម
 បេី សចកតីចំេរន
 េដមបជ
ី រប-

េយជន៍ េដមបេី សចកតីសុខ ដល់េលកអនកដ៏មនគុណ

ទំងឡយ មនមតបិតជេដមផង ដល់េយងខញុំ
ទំងឡយផង អស់កលជអែងវងេទេហង។

អស់វរៈ២ដងផង។ អស់វរៈ៣ដងផង។

ឧទទិសទន
ឥនំ េវ ទនំ ញតីនំ េហតុ
សុខិត េហនតុ ញតេយ។

ទនេនះ ចូរមនដល់ញតិទង
ំ ឡយ សូ មញតិ

ទំងឡយដល់នូវេសចកតីសុខ។
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េវរកឋិនទន ដល់រពះសងឃ
ឥមំ ទុសសំ កឋិនចីវរ ំ សងឃសស េទម។
ទុតិយមប…
ិ ។ តតិយមប…
ិ ។
បពិរតរពះសងឃដ៏ចំេរន


េយងខញុំទង
ំ ឡយ

សូ មេវរនូវសំ ពត់េនះ ជសំ ពត់េដមបក
ិ ចីវរ របេគន
ិ ឋន
ចំេពះរពះសងឃ។

អស់វរៈ២ដងផង។ អស់វរៈ៣ដងផង។
រតង់ ទុសសំ អចដក់ថ វតថំ ក៏បន។

េវរេរគឿងបរ ិកខរជបរ ិវរកឋិន
េយនមហកំ គហត
ិ ំ កឋិនំ កឋិននិសំសនិ តេសសវ
េទម។ ទុតិយមប…
ិ ។ តតយ
ិ មប…
ិ ។
បពិតរពះសងឃដ៏ចំេរន
ិ ទនៃនេយងខញុំ
 រកឋ
ី ន

ទំងឡយ

គឺេលកមចស់អងគណបនទទួលកន់

យកេហយ េយងខញុំទង
ំ ឡយសូ មេវរនូវេរគឿងបរក
ិ ខរ

ជបរវរៃនកឋ
ន
ិ ទំងឡយ របេគនដល់េលកមចស់
ិ

អងគេនះ។ អស់វរៈ២ដងផង។ អស់វរៈ៣ដងផង។
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េវរកឋិនទនមួយែបបេទៀត
ឥមំ ភេនត កឋិនចីវរ ំ សនិសងសំ សងឃសស េទម
សធុ េន ភេនត សេងឃ ឥមំ កឋិនចីវរ ំ សនិសងសំ
បដិគណ
គ ហ តុ កឋិនំ អតថរតុិ ំ មតបិតុអទន
ី ញច
គុណវនតនំ អមហកញច ទឃ
ី រតតំ អតថយ ហត
ិ យ
សុខយ។ ទុតយ
ិ មប…
ិ ។ តតយ
ិ មប…
ិ ។
បពិរតរពះសងឃដ៏ចំេរន


សូ មេវររបេគននូវកឋន
ិ ចីវរេនះ

េយងខញុំទង
ំ ឡយ

រពមទំងអនិសងស

លភដល់រពះសងឃ។ បពិរតរពះសងឃដ៏ចំេរន
 សូ ម

រពះសងឃេមតតទទួលយក

នូវកឋន
ិ ចីវរបស់េយងខញុំ

ទំងឡយេនះ រពមទំងអនិសងសលភេដមបរី កល

កឋន
ិ េដម
 បេី សចកតីចំេរន,
 បជ
 េដម
ី របេយជន៍, េដមប ី
េសចកតីសុខ,

ដល់អនកដ៏មនគុណទំងឡយមន

មតបិតជេដមផង,

ដល់េយងខញុំទង
ំ ឡយផង

អស់កលជយូរអែងវងេទេហង។

អស់វរៈ២ដងផង។ អស់វរៈ៣ដងផង។
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េតជៈខញំស
ង
ុ
េតជៈខញុំសង

សូ មសុ ខសុ ភព

សំ អិតសំ អង

ឱនកយវច

រួចពីទុកខ

ឆលងដល់េរតយមហ

េពលគឺនិពវន។

រគប់ជន់រគប់ជតិ កុំឲយខញុំឃលត
គំនិតយល់រតូវ

ពីសីលនិងទន

តមផលូវនិពវន

មគគផលជសពន

សូ មជូនមគគផល

ចំេពះេទដល់

គុណឧបជឈយ៍

គុណរគូអចរយ

មតបិត

ជីដូនជីត

សូ មជូនមគគផល

ដល់ឋនៃថលថល។

របំពីរសនតន។
រស់េនកតីណ

គុណញតិក

េលកមចស់ ែចកឋន

កុសលេថកងថកន

សូ មសុ ខេកសមកសនត

សចចវច

តេទខងមុខ

ភលថ
ឺ ល មុះមុត

សូ មឆលងផុតទុកខ

ដល់ឋនផុតទុកខ។
ខញុំសូមរបថន

សូ មមនរបជញ

ដល់និពវនេហង។
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បតតិទនគថ
យំ កិញចិ កុសលកមមំ

កតតពវំ កិរយំ
ិ មម

កេយន វច មនស តិទេស សុគតំ កតំ
េយ សតត សញញិេន អតថិ េយ ច សតក អសញញិេន
កតំ បុញផ
ញ លំ មយហំ

សេពវ ភគី ភវនតុ េត

េយ តំ កតំ សុវ ិទត
ិ ំ

ទិននំ បុញផ
ញ លំ មយ

េយ ច តតថ ន ជននតិ

េទវ គនវត និេវទយុ ំ

សេពវ េលកមហិ េយ សតក ជីវនតហរេហតុក
មនុញំញ េភជនំ សេពវ

លភនតុ មម េចតសត។
ិ
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កំណពយរពះពុទធសសន
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អតថបទទី១

នមសសកររពះរតនរត័យ
បទពកយ៧
បទពកយ៧
េធវីតមលំនប
ំ ទសរភ័ញញ
េយងខញុំរពះអងគ សូ មថវយបងគំ េឆពះរពះបរម រពះសមពុទធ
រទង់រតស់ដឹងធម៌ េរជបំផុត

បងគំរពះធម៌ ផលូវរបតិបតតិ

រពះទ័យបរសុ
ិ ទធ គុណករុណ។

សំ រប់កំចត់ កិេលសតណ
ហ

សេរមចនិពវន បនសុ ខ

ឆលងវដតសងសរ គមនទុកខភយ
័ ។

េទសនទូនមន ជនរបុសរសី

ឲយយល់អតថនយ
័ រពះធមម។

សូ មមនជ័យេជគ រួចទុកខ

សូ មកមពុជ បនសុ ខសនត។

បងគំរពះសងឃ តំណងរពះពុទធ មនសីលបរសុ
ិ យ
ិ ទធ កន់វន័
េដយអនុភព គុណែកវបី

សូ មសុ ខសួ សី ត ដល់េខមរ
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អតថបទទី២

បទសូរតេលកទង់រពះពុទធសសន
បទពកយ៨
បទពកយ៨
េយងខញុំរពះអងគ សូ មថវយបងគំ

រពះពុទធឧតតម ខពងខ
់ ពស់មនេជគ

រពះអងគជមលប់ សតវកុ នងៃរតេលក បំបត់ទុកខេសក េដយរពះបរម។
ី
ទង់ជយ
័ សសន តំណងរពះអងគ

កូនេចរគប់របណ េលកេរជងទង់ជយ
័
សូ មរពះសមពុទធ េរបសរបទនពរ

ពនលផ
ឺ ូរផង់ ឆពវណណរងស ី

របតប
ិ តតិឃមតខមី

តមរពះធមម។

េជគជ័យបវរ ដល់ជនេខមរ

រពមទំងមនុសសសតវ េនកនុងេលក ឲយបនសុ ខ តេរៀងេទេហង។

អតថបទទី៣

បទសូរតដក់ទង់រពះពុទធសសន
បទពកយ៧
បទពកយ៧
សូ មរជកេរកមទង់ រពះបរមី

រពះពុទធជិនរសី ឈនះេលក

សូ មរកសទុក ទង់សសន

គឺរពះធមម ចិតតេសមះរតង់

រពះអងគជរគូ មនុសសេទពត

របតិបតតិតមធម៌ សអតផូរផង់

រពះពុទធសសន គឺរពលឹងែខមរ

សថិតកនុងដួងចិតត ែខមររគប់គន

េយងខញុំរគប់គន េដរតមរពះអងគ។
មគ៌ដ៏រតង់ និពវនសុ ខ។

មនមកហូរែហ ពីដូនត

ដឹកនំកមពុជ បនសុ ខសនត។
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អតថបទទី៤

ថវយបងគំរពះពុទធ
បទពកយ៤
បទពកយ៤
បងគំវនទ

េយងខញុំរពះអងគ

រពះពុទធឈះន មរ

រគូមនុសសេទពត។

រពះអងគជមលប់

បងហញធមម

ឲយរួចទុកខ

ដក់ដល់និពវន។

ពួកសតវអស់ទុកខ

បនសុ ខេកសមកសនត

េយងខញុំរគប់របណ

យកជទីពឹង។
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អតថបទទី៥

េធវតមបណ
ត ំអនកមនគុណ
បទពកយ៨
បទពកយ៨
រពះេមទំងពីរ មនគុណដ៏ធងន់ កូនសូ មបនទន់ កយេគរព

មតបិត ទំងពីរជមលប់

សូ មមតយឪពុក សុ ខភពរងមំ
។
ឹ

លងម៉ូរតលមក បីពែថទំ

មនគុណដ៏ធងន់ ធងនខ
់ លង
ំ អសចរយ។

ែម៉ចិញចឹមកូន េដយចិតតករុណ លំ បកយ៉ងណ ក៏ែម៉សូ ៊រទំ
ភនរំ ពះសុ េមរុ ៍ ែសនធងនប
់ ំផុត

ជេរមសមុរទ មន
ិ អចឧបម

គុណេលកទំងពីរ ែដលមនរពហមវហរ
ិ
េយងខញុំជកូន េធវតមបណ
ត ំ

ខំរបតិបតតិតម រកសេករេឈ
ិ៍ត ម ះ

េមតតករុណ

ដល់កូនរសីរបុស។

ពកយេលកបនផតំ មន
ិ េធវឲយខុស

ពូជពងសដ៏ខពស់ ៃនជនេខមរ។
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អតថបទទី៦

សវតរែខមរ
បទកកគតិ
ពងសសវតរែខមរ

ចរមកហូរែហ

មនអរយធម៌

ខពងខ
់ ពស់របៃព
សម័យអងគរ។

ដីែខមរធំេធង

សមបតតិធមមជតិ

សូ មែខមររបុសរសី

នំគនគិតគូរ

បងបអូនេខមរ
ជួបជុំរគួសរ

លតសនធឹងែវង

កមពុជបូរ ី

សុ សសយឮលប ី

សរមស់បវរ

មនេទៀតមន
ិ រក

េខមរេរតកអរ

សមគគីជថមី

កុំបីរវត

េបតតិកភណឌជតិ។

កនុងរបេយជន៍ជតិ តមរពះឱវទ

រពះពុទធជិនរសី។
រស់េនទីណ

ញតិករបុសរសី

សូ មសុ ខសួ សី ត

សងកមពុជថមី

បនសុ ខេកសមកសនត។
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អតថបទទី៧

នមសសកររពះរតនរត័យ
បទកកគតិ
សូ មថវយបងគំ

េឆពះរពះបរម

មនបញញញណ

ភលថ
ឺ ល មុះមុត

បងគំរពះធម៌
អងគមគគ៨
បងគំរពះសងឃ
ទុកជតំណង

អណិតសពវសតវ។

អងគរពះសមពុទធ

រពះទ័យបរសុ
ិ ទធ

ឧតតមបវរ

រជលេរជបរមតថ

សំ រប់របតិបតតិ

េដមបកត់
ផតច់
ី

ពីវដតសងសរ។

របេសរសីលរទង់ បរសុ
ិ ទធៃថលថល
រពះបរមសសត

បនតសសន

ៃនរពះជិនរសី។

េដយអនុភព

ៃនកររកួញរកប រពះរតនរត័យ

េដយចិតតរជះថល

គុណែកវទំងបី

ដល់និពវនេហង។
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សូ មផុតទុកខភយ
័

អតថបទទី៨

មគ៌រពះពុទស
ធ សន
បទពកយ៨
បទពកយ៨
រពះធម៌ជចបប់ ែដលរពះពុទធជមចស់
បនរតស់ដឹងចបស់ ជផលូវបរសុ
ិ ទធ

ដឹកនំមនុសសសតវ ឲយេចញចកទុកខ
ធម៌អហឹងស ករសងបផ
់ ូ លវចិតត
េនះជឱវទ រពះពុទធឈះន មរ

របេសរបំផុត េលសអស់មគ៌។
មន
ិ មនគំនិត េធវបបនន
សតវបនសុ ខ េដយចិតតសអតលអ។

ែខមររជកមលបេ់ ពធិ៍ គឺពុទធសសន

បនរួចទុកខ េដយមលបរ់ ពះធម៌

ពកយថធមមក
ិ ែរបថមនុសសលអ

ជអនកមនធម៌ សថិតេនកនុងខលួន។
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អតថបទទី៩

បណ
ត ំមតយ
បទពកយ៧
បទពកយ៧
ឱកូនពនលក បុរតមសមតយ

ចូរកូនមកអយ មតយផតប
ំ

រពលឹងែខមរេយង គឺពុទធសសន មនមកយូរយ កនុងឈមេខមរ។
រពះធម៌រពះពុទធ មនតៃមល

ចូរកូនមសៃថល រតូវរកស

របតិបតតិតម ជមគ៌

របស់កមពុជ អនុវតតរគប់របណ។

ពុទធសសនិកែខមរ កន់ធមម

គមនកមលង
ំ ណ បំែបកបន

សថិតកនុងដួងចិតត ែខមររគប់របណ បនសុ ខេកសមកសនត

ចូរកូនចងចំ។

អតថបទទី១០

អរ ិយធម៌ែខមរ
បទពកយ៧
បទពកយ៧
ជតិែខមរមនឈម ជ័រៃថលថូ រន

តពូជអមបរូ ពីដូនត

មនអរយធម៌ ខពស់អសចរយ

េនចុងបូព៌ សម័យអងគរ។

េនះេដយេដរតម ធម៌រពះពុទធ មគ៌បរសុ
ិ ទធ ៃថលបវរ
គឺជមូលដឋន ៃនវបបធម៌

សមបតតិដល
៏ អ ៃនកមពុជ។

សូ មែខមររគប់រប
ូ សងកមពុជ

ឲយមនវឌឍន ដូចេដមវញ។
ិ

សងគមធម៌ែខមរ ក៏រង
ុ េរឿង
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ជីវភពថកុំេថកង តមសវតរ

អតថបទទី១១

សវតរែខមរ
ែខមរេអយចូរចងចំថ

ពូជពណណរយ

តមសវតរ

ជមហអំណច

កលពីេរពងនយ

ថកុំេថកងបវរ

កនុងសម័យមហនគរ
េមតតករុណ

មនសមគគីសមគគ

រពះធម៌រពះពុទធ

ធម៌រពហមវហរ
ិ

ែខមរេអយចូរចំសវតរ

បញជក់របប់ថ
ឲយរកវ
ិ
ី ញេឡ
ង

អង់អចលបលបញ
ី

មនទឹកដីធំទូលយ លបេឈ
ម ះសុ សសយ
ី

ទិសទំងឡយទវីបអសុី ។
រពហមវហរ
ិ

ជតិេខមរ

ពូជែខមរេថកង

និងេលកតេមកង


េដរតមរពះធម៌
ែខមររប់អនគន

ទឹកបនសរួបរួមែខមរ។

ែដលបនែចងចរ

នំគនរបឹងែរបង

ឲយថកុំេថកងតមសវតរ។
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រកសអរយធម៌

សីលធម៌ជតិេយង

អតថបទទី១២

ជូនពរៃថងកំេណត
បទពកយ៧
បទពកយ៧
សូ មជូនពុទធពរ ៤របករ

េដយរប់អនគន ដ៏េសមះសម័រគ

កនុងៃថងកំេណត របស់អនក

ជួបជុំមត
ិ តភរ័ កត សនិទធេមរតី។

អយុ វណណៈ សុ ខៈ ពលៈ

សូ មមនដល់អនក រួចទុកខភយ
័

ជួបជុំរគួសរ ញតិរបុសរសី

បនសុ ខសួ សី ត តេទេអយ។

អតថបទទី១៣

យុវជននិងយុវតីែខមរ
បទពកយ៨
បទពកយ៨
េយងជយុវជន និងយុវតី

េដរតមរពះពុទធ េធវតមធមម

េគរពមត និងរពះបិត

លះបង់អបយមុខ ែតងែតេធវលអ

កូនែខមររបុសរសី អនកពុទធសសន

បនកលយេទជ កូនេចែខមរលអ។

ចស់រពឹទធចរយ អនកមនសីលធម៌
េធវតមរពះធម៌ ពកយពុទធដីក។

ចរយសមបតត
ិ
ិ ជែផនកគុណធម៌

រួមែផនកទំងពីរ េទបេពញលកខណ
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វជ
ិ ជ បវរ ជែផនកបញញ

ជមនុសសៃថលថល

េនកនុងសងគម។

អតថបទទី១៤

នមសសកររពះរតនរត័យ
បទពកយ
បទពកយ៨
ពកយ៨
េយងខញុំរពះអងគ សូ មថវយបងគំ

េឆពះរពះបរម អងគរពះសមពុទធ

រទង់រតស់ដឹងធម៌ រជលេរជបំផុត
បងគំរពះធម៌ ជឱសថទិពវ

ដឹកនំសពវសតវ

ឆលងកត់ទុកខ។

សតវណបនផឹក រួចវដតសងសរ

ជទឹកអរមត
ឹ គឺធម៌ពិតថល

ផលូវមជឈម
ិ សំ រប់របតិបតតិ។

ទុកជែរសបុណយ ៃនពុទធបរស័
ិ ទ

សំ រប់កមចត់ កិេលសតណ
ហ ។

បងគំរពះសងឃ តំណងរពះពុទធ

មនសីលបរសុ
ិ ិ
ិ ទធ ឥតមនវបតត

េដយអនុភព គុណែកវទំងបី

សូ មសុ ខសួ សី ត ដល់ជនេខមរ

សូ មមនជ័យេជគ រួចពីទុកខ

សូ មពុទធសសន

ែខមរបនរុងេរឿង។
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អតថបទទី១៥

ករត ំងចិតតេនេពលេធវទន
បទពកយ៧
បទពកយ៧
ទនៃនេយងខញុំ ទំងអស់គន

ែដលបនបូជ បរសុ
ិ ទធលអ

េដយេតជៈផល អនិសងស

មកជួយេរសចរសង់ កុំបីអក់

េដយចិតតរជះថល រតង់េសមះសរ រករយេរតកអរ
ឥតថនង
ំ ថនក់។
ី
នំេចញឲយអស់ នូវអសវៈ

េយងខញុំឧទទិស កុសលបុណយ

ជេរគឿងជំពក់ កនុងសនតន។

ដល់អនកមនគុណ ែដលែចកសថន

រពមទំងញតិមត
ិ ត ទំងប៉ុនមន សូ មទទួលបន ផលបុណយេនះ។
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អតថបទទី១៦

រពះនមរពះពុទធ «ពុេទធ»
បទពកយ៨
បទពកយ៨
ពកយថពុេទធ រពះនមរពះពុទធ បញញមុះមុត កររតស់ដឹងធម៌
គឺអរយសចច
៤ របេសរបវរ
ិ

េទបមននមធម៌ រពះពុទធឈះន មរ។

េរពះមនខនធ៥ ជតួទុកខ

គបបព
ី ិចរណ េធវទុកកនុងចិតត។

សចចៈទី១ គឺេសចកតីទុកខ

សចចៈទី២ េហតុនឲ
ំ យទុកខ

សតវមន
ិ បនសុ ខ កនុងវដតសងសរ

វលេក
ល ប់ កនុងសងសរពិត
ិ
ិ
តវលស
សចចៈទី៣ គឺនិេរធសចច

េដរតមមគគ៨ រតូវបួនរបករ

តណ
ហ ដឹកមុខ នំឲយភ័យភត
ិ

ធម៌េនះកំរត
ិ ឲយលះរបហរ។

តណ
ហ លះផតច់ និពវនសុ ខ
របស់អរយ
ផលូវរ ំេដះទុកខ។
ិ
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អតថបទទី១៧

នមសសកររពះរតនរត័យ
បទរពហមគីតិ
សូ មផគងអញជ លី

េឆពះរពះមុនីសសតចរយ

ជរគូមនុសសេទពត

ទំងរពហមកនុងភពបី។

មនញណថលមុះមុត

សអតបរសុ
ិ ទធកុ នងរពះទ័យ

េរបសសតវកុ នងេលកីយ៍

ឆលងភពបីេដយេទសន។

ទុកដូចជនវ

នំសតតដល់និពវន។

បងហញនូវធមម

សីលសមធិបញញ

រពះសងឃអងគពិេសស

សងបក
់ ិេលសកនុងសនតន

សវករពះរទង់ញណ

គង់ធរមន តសសន។

ំ ទ
ែកវទំងបីថវយវន

េដយគុណរតនៃរត
សូ មសេរមចផលល

រួចទុកខ និពវនេហង។
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អតថបទទី១៨

ពកយខមេទស
បទពកយ៤
បទពកយ៤
បពិរតរពះសងឃ

េទសកំហុសណ

ែដលខញុំរពះករុណ

េធវកនលងេទ។

មន
ិ េគរពេឆពះេទ

រពះៃរតរតន។

ដល់ខុ ំរញ ពះករុណ

នឹងសរងួមតេទ។

េដយខញុំរពះករុណ

ជមនុសសលងងេ់ ខល

បពិរតរពះសងឃ

សូ មអត់េទស

អតថបទទី១៩

ពកយថវយខលន
ួ
បទពកយ៤
បទពកយ៤

ខញុំរពះករុណ

សូ មយករពះពុទធ

រពះធម៌រពះសងឃ

ជប់ជនិសស័យ

ែដលនិពវនផុត

ទីពឹងអរស័យ។

បនជបចចយ
័

និពវនសុ ខ។

ជឧបសក
េឆពះៃរតរតន

ឧបសិក

េសមេដយជីវត។
ិ
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អតថបទទី២០

ករត ំងចិតតេពលេធវកស
ុ ល
បទពកយ៤
បទពកយ៤
បុណយខញុំេធវេហយ

សូ មឲយអស់េទ

កុំឲយសល់េន

អសវៈតណ
ហ ។

េដមបន
ី ិពវន

រួចពីទុកខ

កុសលរគប់យ៉ង

ដុសខត់ផូ វច
ល ិតត

ឆលងវដដសងសរ
ឲយសអតរបណីត

ជបរមសុ ខពិត។

េទបរួចទុកខ។

អតថបទទី២១

អនុេមទនបុណយ
បទពកយ៤
បទពកយ៤
េយងខញុំរបុសរសី

កុសលផលល
សធុសធុ

សូ មអនុេមទន
េដយចិតតេសមះសរ។
ទទួលេរតកអរ

េដយកតីអំណរ

រជះថលកនុងចិតត។

ពីភពងងឹត

ដល់និពវនេហង។

បុណយឆលងពីទុកខ

បនកតីសុខពិត
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អតថបទទី២២

ពកយរបស់កន
ូ េពល
េពលេធវបណ
ុ
យជូនឪពុកមតយ
បទពកយ៤
បទពកយ៤
បពិរតពុកែម៉

អនកមនគុណធងន់

សូ មអនកមនគុណ

អនុេរគះរបណី

គុណមនទមងន់

េលកូនរបុសរសី។

អត់នូវេទសៃពរ ៍

នូវកំហុសកូន។

បុណយកុសលេនះ

កូនសូ មេលកជូន

ផលបុណយជកបន
ូ

ជូនេលកផុតទុកខ។

ជីវតបចច
ិ
ុ បបនន

សូ មេលកបនសុ ខ

រពះជនមេទមុខ

ជមលបដ
់ ល់កូន។
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អតថបទទី២៣

ពកយឪពុកមតយ
េពលតបេទកូនវិញ
បទពកយ៤
បទពកយ៤
ឱកូនពិសី

ពុកែម៉អត់េទស

ពុកែម៉ទទួលបុណយ

កតញញូ ត

េដយកតីអនុេរគះ

េអយកូនរគប់គន។

ែដលកូនរជះថល

េលកជូនេពលេនះ។

ករងរេដយធម៌

ែសវងរកចំេណះ

េរៀនេអយបនេចះ

ផលូវេលកផលូវធម៌។

េនះជបណ
ត ំ

ដល់កូនបវរ

គបបេរតកអរ
ី

យកេទអនុវតត។
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អតថបទទី២៤

រពលឹងែខមរ
បទពកយ៧
បទពកយ៧
កមពុជជដួង រពលឹងខញុំ

ធលប់មនមេនរមយ ពីបូរណ

បងបអូនជតិែខមរ េនទីណ

គបបគ
ី ិតថ េយងជែខមរ

កន់ធម៌សមគគី រួបរួមគន

រសបតមមគ៌ ពុទធសសន

មនអរយធម៌ រុងេរឿងថកន
នំគនរបឹងែរបង រកសែថ

សុ ខពីករសងប់ កនុងចិនត

ជទីសុខសនត មកហូរែហ។
រពលឹងជតិែខមរ ពីដូនត។

វបបធម៌េខមរ រពលឹងជតិេយង។
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នមអនកបរ ិចចគបចច័យេបះពុមព
EEE×DDD

១. ឧបសិក ជូ ៃណហុម
ី ្រពមទំងកូនេច $២៥០

២. ឧបសក ឡូ ប៊ន
ុ េឡង នង
ិ
៣. េ

ឧបសិក េអៀប ៃឆគម
ិ

$២៥០

្រពមទំងកូ ន

$២៥០

ក ឡូ េមងយូ នង
ិ អនក្រសី លិម សុ

ង កំង ្រពមទំងកុន $២៥០

៤. ឧបសិក គម
ិ

៥. ឧបសិក ឃម
ិ

៦. - ភក
ិ ុខ

ត ្រពមទំងកូ នេច $១២៥

ង
ំ ខុង និង ឧបសិក

- ឧបសិក

ង
ំ

- ឧបសិក គម
ឹ រ ័តន

ន់ គម
ិ ថន់

ងហុី ្រពមទំងកូ នេច

- ឧបសក េមៀល ឆយ យុវជន លី

យុវជន លី
-េ

ក

េបៀលី

្រពមទំងកូ នេច

ង
ំ

ភ

ពុធឬទ្ឌី

យែថម អនក្រសី ទ ប៉បយ
ួ
vii

- ឧបសក េនត េហង នង
ិ ឧបសិក

ឱម សង្វន ្រពមទំងកូនេច
-េ
េនត សុ ម

ក្រសី េនត សុ វ

្ណ និងកូន អនក្រសី

- ឧបសក មុត ឈុ ត និងឧបសិក កន ធុល

្រពមទំងកូ ន

៧. ្រពះភក
ិ ុខ ម

$២៥០

យន
ិ េនឿន

$២០០

៨. ឧបសិក ្រពះេឈៀង េ

ញណ សុ ភ

្រពមទំងកូ នេច

$១២៥

៩. ឧបសិក េអៀង គម
ឹ ហួយ ្រពមទំងកូនេច $១២៥
១០. ឧបសិក អុង
ឹ លន់

ក់

$១២៥

១១. ឧបសិក នួន ទន នង
ិ កូនេច

$២០

១៣. ឧបសិក ស៊ន

ង

$២០

ន់ នង
ិ ភរយ
ិ

$២០

១២. ឧបសិក នួន ធ

១៤. េ

ក ប៊ន
ុ

viii

$២០

១៥. វត្ត សន ំកុសល

$១៥

១៦. សូ ខុន សុ ត

$១០

១៧. ឧបសក បុល
ិ ្រគត
ឹ ឧបសិក ជ

$១០

១៨. ឧបសិក ែអល ស៊ន

$១០

េសៀវេភេនះែចកជធមមទន ទូរស័ពទ
ទ ំនក់ទំនងៈ
ក. ្រពះភក
ិ ុ ខ វិបុល ០១១ ២២៥ ៥៤៧ នង
ិ
០១២ ៣១២ ៩០៨

ខ. ឧបសិក

េមឿន ០១២ ២២១ ៥០៥

ix

