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cgáÚtRBHFm’tRmg;TisCIvitstVelak

GdægÁikmKÁ b¤ mCÄimb,dibTa
éRtsikça ³

sIl smaFi bBaØa
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រពោះេមាមេមពទ្ធ
ុ រពោះបរមសាសាា

- nema tsS PKveta Grheta smµasm<úT§sS
sUmnmsáar RBHmanRBHPaK Grhnþsmµasm<úT§ RBHGgÁenaH ¡

Ë
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kar)annUvGtßiPaBénCÍvítCamnusSRKb;rUb rbs;eyIgTaMg
Gs;Kña Tan;manRBHBuT§sasnaenACaFrmanenAeLIyenH KWCa
»kasmYyd¾éføføa nig manedaykRmbMput . RbsinebIeyIgRbkb
edayesckþIRbmaT ehIye)aHbg;ecalnUv»kasd¾mantémø d¾kRm
enH edayminxitxMBüayamsikSaeQVgyl; [dl;TICeRmAénsc©Fm’
tamKnøgGriysc©³ Edl RBHsmµasm<úT§ CaRBHbrmsasþa RTg;
)anRtas;dwg nig RTg;)anRtas;TUnµaneRbónRbedAenaHeT ehIy
EbreTACacMNay ¬CÍvít¦ eBlevlad¾eRcInsn§wksn§ab; edIm,IEsVg
rknUvesckþIsux RbkbedayPaBmayasavaénelakFm’ enAxag
eRkAxøÜn GMBIGñkdéT b¤GMBIkarbMeBjnUvbMNgR)afñaéntNða Edl
va)anbeBa¢areyIgpg bBa¢aeyIgpg beBaäateyIgpg [eyIgrvl;
vÍvk; Qøk;vegVg elgRbELgEl,gRsvåg ¬edayPaBGvíC¢a¦ KµanTI
bBa©b;enaH/ enaHeyIgBitCaRtÚvxatbg;edayBitR)akd eday)an
cMNayCÍvítrs;enAkñúgPaBggwt eday\t)ansÁal; \t)aneRkbnUv
GRmwtrsénGriysc©Fm’ ehIyeyIgk¾BuM)anCYbRbTHnUvBnøWrsµI
sc©Fm’ edIm,IbMPøWCÍvítcrecjcakBIPaBggwt eBalKWesckþI Tukç
kñúgvalvdþsgSar ¬vdþTukç¦BitR)akd)aneLIy .
edayyl;eXIjfa esovePAenHnwgenAEtCa]bkrN_
FmµsikSacaM)ac; kñúgBuT§sasnmNÐl sRmab;TaMgRBHefranuetßr³
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TaMgnvPikçú TaMgnvsameNr ])ask-])asika CaerogrhUtteTA
edIm,IRTRTg;karRbtisæantaMgenA én RBHBuT§sasna rhUtRKb;
5>000 RBHvsSaenaH ´RBHkruNa-´ edaysT§abBaØasm,yutþ
seRmc)annUvmhakuslcitþúb,aT edIm,IR)arB§erobcMrcnaeFVIesovePAenH »ümanesaPNPaBfµIeLIgvíj edayrkSaTuknUvxøwmsar
edImTaMgRsúg RKan;EtrcnalkçN³tYGkSr esaPNPaBesovePA
CafµI smRsbtamsm½ykalTMenIbénvís½yBt’manvíTüa nig Ek
CYstRmÚvbMeBjnUvGkçravíruT§xøHEdlminc,as; rlb; b¤mankarelIs
xVH xøH²>>> eRBaHkalsm½yedIm vís½ye)aHBum<minEmnTMenIbdUc
sm½ybc©úb,nñenHeLIy ¡
esckþIBüayamkñúgrcnaeLIgvíjnUvesovePAenH KWCaskçI
PaBbBa¢ak;nUvKarv-PkþIPaB d¾FMeFgRCaleRCA \teRtIyRtaN
\tRbmaN)an cMeBaHRBHmhaKuNRBHsmµasm<úT§RBHbrmsasþa
KuNRBHrtnRt½y buBVkarICn mata-bita RBHRKÚ]bCÄayacarü nig
Gs;elak-Gñkman]bkar³KuNTaMgGs;RKb;CMnan; RKb;sm½ykal
Edl)anRbmUlcgRkgeroberog bnSl;TuknUvRBHBuT§vcn³sc©víC¢abBaØaEdlRBHsmµasm<úT§ CaRBHbrmRKÚRTg;)anRtas;dwg kat;pþac;
km©at;;bg;nUvPaBGvíC¢a EdlrYbrwtCÍvítstVelak kñúgvalvdþsgSar
edIm,IeyIg)ansikSa eronrs; eronsøab; edIm,Ismøab;nUvesckþIsøab;
vílvl;kñúgGnøg;vdþ³ RbkbedayPaBGvíC¢aminecHGs;minecHehIy
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enH ehIysÞúHrkRBHFm’ manRBHFm’CaTIBwg edIm,ICakarRbtibtþi
rYccakTukç eq<aHeTArkbrmsuxBit eBalKW RBHniBVan .
sUm]TÞisnUvbuNükuslTaMgLay CUndl;bdisn§ivíBaØaN
elakbNÐitsa®sþacarü Esm-sUr Edlelak)anxitxMksag
bnSl;TuknUvmrtkesovePAenH sRmab;CnanuCnCMnan;eRkay )an
sikSaeronsURtterogmk/ sUmelak )anseRmcnUv\dæmnuBaØpl
KWplbuNüCaTIKab;citþ smtambMNgGFüaRs½yrbs;elakcuH ¡
sUmemtþaxnþIGP½yeTasedayesckIþGnueRKaH cMeBaHkar
xVHxat nig karxusqÁgedayGectnaxøH EdlGacekItman
Cayfaehtu enAkñúgkarrcnaerobcMeLIgvíjnUvesovePAenH .
 ntßi snþi brM suxM ¡

suxeRkABIesckþIs¶b; minman ¡
 manGVm
I inesµmI anRBHFm’
l¥GVIminesµIl¥citþCabuNü ¡
edayesckþIeKarB nig emtþaFm’d¾RCaleRCAkñúgn½yRBHFm’ ¡
GMBIeyIg´-RkumFmµmakCn shKmn_FmµTan
nig GMBI´RBHkruNa-´)aT GñkrcnaGtßbT nig epÞógpÞat;
¬vsSanrdUv qñaM vk Gdæs½k BuT§skraC 2560¦
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matikanuRkm

a

R)arB§kfa
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bTsrPBaØ
¬ bTniBn§rbs; semþcRBHmhasuemFaFibtI CYn-Nat eCatBaØaeNa
RBHsgÇraC KN³mhanikay ¦

6
1- sUmfVaybgÁM RBHsm<úT§
RbesIrbMput kñúgelaka
CaRKÚénmnusS nig eTBþa RTg;Rtas;eTsna RbedAstV .
- cg¥úl[edIr pøÚvkNþal
maK’aRtkal GackMcat;
TukçP½ycéRg [x©ayx©at; Gackat;sgSar- Tukç)an .
2- sasnaRBHGgÁ enAsBVéf¶
RbwgeronRbwgsþab; ecHcaM)an
- \tmansuxNa esµIkþIs¶b;
taMgBIelakenH teTAmux

stVmannisS½y BIbUraN
kan;tamlMGan )ankþIsux .
bBa©b;Rtwmsux XøatcakTukç
kþIsuxnwgman eRBaHFm’s¶b; .

3- ´sUmbgÁM eq<aH RBHFm’
rYmCaéRtr½tñ KYreKarB
- RBHrUbRBHFatu én RBHBuT§
sUmKuNéRtr½tñ CYyexmra

RBHsgÇ bvr TaMgRKb;sBV
Camøb;RtCak; énelaka .
vísuT§tagGgÁ RBHsasþa
[)ansuxa terogeTA ¡

r2s
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GPivaTnkfa
¬ bTniBn§ rbs;
elakRKÚGKÁbNÐitFmµacarü b‘ut-savgS ¦

2
- GhM rI´ bgÁMvnÞa
eq<aHRBHPKva RBHFm’éføføa
RBmTaMgRBHsgÇ pUrpg;sIla cinþalMGut RBHBuT§niyam .
- sUm[sBVstV bdibtþitamFm’ sasnabvr l¥dUcRBHnam
GrhM smµa KµankarTak;Tam kielsrvam rvatsUnübg; .
- sUm[sasna smµasm<úT§ bris½TemaHmut rYmcitþRTRTg;
zítefrcirkal GPi)aledaysgÇ RBmeRBógesµaHRtg; p©ítp©g;sikça.
- sUmmnusSeTvta mankareKarB TaMgéf¶TaMgyb; kñúgRBHsasna
sUm)anseRmc dUckþIR)afña Gs;nUvtNða Tukçacb;ehag ¡

Ë
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រែជុុំភាណ្វារ

លី-ប្ប្រ ពិរេេ

(រារពធកថា)

nmtßú rtntþysS vnÞami ¡
6

´RBHGgÁ sUmnmsáarcMeBaH RBHPKvnþmunI Grhnþsmµasm<úT§ RBHGgÁenaH EdlRBHGgÁRTg;RbkbeTAeday RBHbBaØaKuN
RBHvísuT§iKuN nig RBHmhakruNaKuN d¾FMeFgpg/ dUecñH´RBHGgÁ
sUmnmsáarcMeBaHRBHsmµasm<úT§GgÁenaH edayesckþIeKarB ¡
´RBHGgÁ sUmnmsáarcMeBaH RBHsT§mµ TaMg 84>000 RBH
Fmµkçn§ EdlCaniyüanikFm’ sRmab;dwknaMcmøgstþnikrTaMgLay
[qøgputcakvalvdþsMsar eq<aHeTArkesckþIsux esckþIceRmIn/
dUecñH´RBHGgÁ sUmnmsáarcMeBaHRBHsT§mµenaH edayesckþIeKarB ¡
´RBHGgÁ sUmnmsáarcMeBaH RBHsgÇ TaMgBIrBYk man
RBHGriysgÇ nig smµtisgÇ EdlsBVstþnikrTaMgLay naMKña
kMNt;TukCa { GnutþrM buBaØekçtM elaksS} CaERsbuNü man
CÍrCatil¥ Edlral;sBVstþnikrTaMgLay rEmgEtgEtykBUCFar
eTAsabeRBaH[lUtlas;duHdal rIkceRmInekIneTACaplanisgS
)an/ dUecñH´RBHGgÁ sUmnmsáarcMeBaHRBHsgÇGgÁenaH eday
esckþIeKarB ¡

& 2'
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របមូលផរៀបផរៀង ផោយ ប្េម-េ ូរ,

រចនាអត្ថបទ នង
ិ ផផទៀងផ្ទទត្់ ផោយ រពហ្ម-សមត្តា គតិបណ្ឌិសត្ត

b

ប្រជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ធម៌នមស្សការ)

6

រតនៈប ូជា

ឥមមហ្ិ ទីបធ ូបាទិស្កាាមរហ្ិ
រទធុំ ធមមុំ ស្ងឃុំ អភិប ូជយាមិ មាត្តបិត្តទីនុំ
គណវន្ទានញ្ច មយហញ្ច ទីឃរតាុំ អត្តាយ ហ្ិត្តយ ស្ខាយ,
ប្របែៈ ខុ រុំ្ ពះករុណា េូមបូជាចសុំ

ះនូវរពះពុទ្ ធ រពះធម៌ រពះ

ុំ
េង្ឃ ជាម្ចាេ់ សោយសរគឿង្េក្ការែៈទង្ឡាយ
ម្ចនសទ្ៀន
និង្ ធូបជាស ម
េ
ើ សនះ ស ម
ើ បសេចក
ីត ុ ខ
ី
ុំ
ទង្ឡាយ
ម្ចនម្ចតា-បតាជាស
ម
ើ ផង្
ិ
អ្េ់ក្កលជាអ្ប្ង្ង្
ែ សៅសោង្!

៏ម្ចនគុណ
ល់អ្ក
ន

ល់ខុ រុំ ្ ពះករុណាផង្

&2'

ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សស្ម-ស្ ូរ,

រចនាអត្ថរទ នង
ិ រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-មមត្តា គតិបណឌិមត្ត
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ប្រជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ធម៌នមស្សការ)

រទធរតនរបណាម

នមមា តស្ស ភគវមត្ត អរហ្មត្ត ស្មាមស្មពទធស្ស
(េូររ ៣ ង្)

ប្របែៈ រក
ែ យបង្គុំ ននខុ រុំ ្ ពះករុណា ចូរ
ី ិរយានមេសក្ករថ្វ
ិ

ម្ចន ល់រពះ ៏ម្ចនរពះភាគអ្ង្សគ

ះ រពះអ្ង្ជា
គ រពះអ្រហនត

៏របសេើរ រទ្ង្់រតាេ់ ង្
ុំ ួ ង្ សោយរបនព
ឹ នូវសេយយធម៌ទង្ព

ចសុំ

ះរពះអ្ង្គ ឥរម្ចនរគូអាចារយណារបសៅរពះអ្ង្សគ
(ថ្វែយបង្ម
គុំ ង្
ត )

ើ យ!

Â

fVaybgÁMRBHBuT§rtn³
 eya snñisienña
marM sesnM
sem<aFimaKcäi
elakutþema tM

vreBaFimUel
mhtw vieCeyüa
GnnþjaeNa
bnmami BuT§M .

ERbfa ³ RBHsmµasm<úT§GgÁÉNa RTg;Kg;ceRmInnUvRBHGana)ansStikmµdæan elIrtnblø½gáeRkammøb;eBaFiRBwkSd¾RbesIr )an
p©aj;nUvmaraFiraCRBmTaMgesnad¾eRcIn ehIyRTg;Rtas;dwgnUv
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ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សស្ម-ស្ ូរ,

រចនាអត្ថរទ នង
ិ រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-មមត្តា គតិបណឌិមត្ត

ប្រជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ធម៌នមស្សការ)

smµasem<aFiBaØaN manR)aCJarkTIbMputKµan RBHGgÁRbesIrCag
stVelak ´RBHkruNasUmRkabfVaybgÁMnUvRBHsmµasm<úT§GgÁenaH
edayeKarB¡
¬RkabfVaybgÁMmþg¦
Â
ey c BuT§a GtIta c
ey c BuT§a GnaKta
bc©úb,nña c ey BuT§a
GhM vnÞami sBVTa .
ERbfa ³ RBHsmµasm<úT§ TaMgLayGgÁÉNa Edl)anRtas;Ca
RBHBuT§ niBVanknøgeTAehIykþI RBHsmµasm<úT§TaMgLayGgÁÉNa
Edlnwg)anRtas;CaRBHBuT§kñúgkalxagmuxkþI RBHsmµasm<úT§TaMg
LayGgÁÉNa Edl)anRtas;CaRBHBuT§kñúgPRTkl,enHkþI ´
RBHkruNa sUmRkabfVaybgÁMnUvRBHsmµasm<úT§TaMgLayenaH RKb;
kalTaMgBYg¡
¬RkabfVaybgÁMmþg¦
Â
¬beg¥ankayvaca ehIytaMgcitþrlwkdl; RBHBuT§KN
u
¬1¦
TaMg 10 RBHnam ¦
¬1¦

éRtrtnKuN mankñúgsutþnþbdi k sMyutþnikay {qCKÁsURt bi> 30/ TM> 243}
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ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សស្ម-ស្ ូរ,

រចនាអត្ថរទ នង
ិ រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-មមត្តា គតិបណឌិមត្ត

ប្រជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ធម៌នមស្សការ)

\tibi esa PKva GrhM smµasm<úeT§a viC¢acrNsm,enña suKeta elakviTU Gnutþera burisTmµsarfi stßa
eTvmnusSanM BueT§a PKvati .
ERbfa ³ \tibi esa PKva GrhM RBHd¾manRBHPaK
GgÁenaH RTg;RBHnamfa GrhM eRBaHRBHGgÁq¶aycakswksRtÚv
eBalKWkiels RBmTaMgvasna KWkaybeyaK nig vcIbeyaK ;
smµasm<úeT§a RTg;RBHnamfa smµasm<úeT§a eRBaHRBHGgÁ
Rtas;dwgnUvejyüFm’TaMgBYgedayRbèBcMeBaHRBHGgÁ \tmanRKÚ
GacarüNaRbedARBHGgÁeLIy;
viC¢acrNsm,enña RTg;RBHnamfa víC¢acrNsm,enña
eRBaHRBHGgÁbribUN’eday véC¢a3 nig véC¢a8 niig crN³ 15 ;
suKeta RTg;RBHnamfa suKeta eRBaHRBHGgÁman
dMeNIrl¥yageTAkan;sunÞrsßan KWGmtmhaniBaVn ;
elakviTU RTg;RBHnamfaelakvíTU eRBaHRBHGgÁRCab
c,as;nUvéRtelak ;
Gnutþera RTg;RBHnamfa Gnutþera eRBaHRBHGgÁ RbesIr
edaysIlaTiKuN rkbuKÁlNamYyesµIKµan;
burisTmµsarfi RTg;RBHnamfa burisTmµsarfí eRBaH
RBHGgÁCaGñkTUnµannUvbursEdlman]bnisS½yKYrnwgTUnµan)an ;
18

ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សស្ម-ស្ ូរ,

រចនាអត្ថរទ នង
ិ រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-មមត្តា គតិបណឌិមត្ត

ប្រជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ធម៌នមស្សការ)

stßa eTvmnusSanM RTg;RBHnamfa stßaeTvmnusSanM
eRBaHRBHGgÁCasasþacarüéneTvta nig mnusSTaMgLay;
BueT§a RTg;RBHnamfa BueT§a eRBaHRBHGgÁRtas;dwgnUv
cturariysc©³ ehIyjúaMgGñkdéT[Rtas;dwgpg;
PKva RTg;RBHnamfa PKva eRBaHRBHGgÁmandMeNIreTA
kan;éRtPBx¢ak;ecalehIy KWfaRBHGgÁminRtLb;ekIteToteLIy.
¬RkabfVaybgÁMmþg¦
Â
rYcehIyRtÚvRbkasebþCJaxøÜncMeBaHRBHBuT§KuN fa ³
- ntßi em srNM GBaØM
BueT§a em srNM vrM
Éetn sc©veC¢n
ehatu em CymgÁlM .
ERbfa ³ ntßi em srNM GBaØM vtßúdéTCaTIBwgTIrlwk én´
RBHkruNaminmaneLIy;
BueT§a em srNM vrM manEtRBHBuT§Cam©as; CaTIBwg
TIrlIkd¾RbesIr rbs;´RBHkruNa;
Éetn sc©veC¢n ehatu em CymgÁlM sUmsirIsYsþI
CymgÁlcUrmandl;´RBHkruNa edaykiriyaeBalnUvBaküsc©³enH.
¬RkabfVaybgÁMmþg¦
Â
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សស្ម-ស្ ូរ,

រចនាអត្ថរទ នង
ិ រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-មមត្តា គតិបណឌិមត្ត
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ប្រជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ធម៌នមស្សការ)

rYcehIyRtÚvsUmxmaeTascMeBaHRBHBuT§KuN dUecñHfa ³
- ]tþmegÁn venÞhM
)aTbMsMu vrutþmM
BueT§ eya xlieta eTaesa BueT§a xmtu tM mmM .
ERbfa ³ ]tþmegÁn venÞhM )aTbMsMu vrutþmM ´RBHkruNa
sUmfVaybgÁMnUvl¥gFUlIRBH)aTénRBHsmµasm<úT§ d¾RbesIrx<g;x<s;
edayGvyv³d¾]tþm KWt,Úg/
BueT§ eya xlieta eTaesa eTasÉNaEdl´RBH
kruNa eFVI[PøaMgPøat;ehIykñúgRBHBuT§Cam©as; /
BueT§a xmtu tM mmM sUmRBHBuT§Cam©as; Gt;nUveTas
enaHdl;´RBHkruNa .
¬RkabfVaybgÁMmþg¦
&2'
*

កុំណត់ស្មាាល់ៈ ក្នុងការរប្រើប្រៈនិរស ័យ ិ ិ ិ ិ រលើត្ួព្យញ្ជ នៈ

ក គ ត ភ វ រោយរប្រើ Font Unicode Khmer OS Muol មានការប្ប្រទិដ្ឋភាព្ព្ើ កិ

កី កឹ កឺ. គិ គី គឹ គឺ, តិ តី តឹ តឺ, ភិ ភី ភឹ ភឺ, វិ វី វឹ រៅជាយ៉ាងរនេះវ ិញ ៖

កិ កី កឹ កឺ. គិ គី គឹ គឺ, តិ តី តឹ តឺ, ភិ ភី ភឹ ភឺ, វិ វី វឹ… (ជារររៀររំរេរ
ប្រររុរាេដ្ូនតាប្មែរ), អាប្រ័យរេត្ុរនេះ រូមប្ព្េះគុេមាារ់ និង អរ់រោក្-អនក្
រិកាាកាមទំងឡាយ រមតាាប្ជារ និង គរបបា
ើ នស្គាល់យល់ដ្ឹង ។

C
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ធមមរតនរបណាម

fVaybgÁMRBHFmµrtn³

 GdægÁikarIybefa CnanM
emakçb,evsay ]CU c meKÁa
Femµa GyM snþikera bNIeta
niyüanieka tM bnmami FmµM .
ERbfa ³ RBHsT§mµ ÉNa CaFm’RbkbedayGgÁ 8 Rbkar CaKnøg
dMeNIrénRBHGriybuKÁlCam©as; CapøÚvd¾Rtg;kñúgkiriyajúaMgCnEdl
R)afñanUvRBHniBVan [cUleTAkan;RBHniBVan)an RBHFm’enH CaFm’
eFVI[RtCak; rm¶ab;bg;nUvePøIgTukç ePøIgkiels CaFm’d¾]tþm CaKuN
júaMgstV[ecjcaksgSarTukç ´RBHkruNasUmRkabfVaybgÁM nUv
RBHsT§mµenaHedayeKarB ¡
¬fVaybgÁMmþg¦
Â
ey c Fmµa GtIta c ey c Fmµa GnaKta
bc©úb,nña c ey Fmµa
GhM vnÞami sBVTa .
ERbfa ³ RBHFm’TaMgLayÉNa EdlCaFm’rbs;RBHsmµasm<úT§
EdlniBVanknøgeTAehIykþI RBHFm’TaMgLayÉNa EdlCaFm’
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សស្ម-ស្ ូរ,

រចនាអត្ថរទ នង
ិ រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-មមត្តា គតិបណឌិមត្ត
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(ធម៌នមស្សការ)

rbs;RBHsmµasm<úT§nwgmanmkkñúgkalxagmuxkþI RBHFm’TaMgLay
ÉNaEdlCaFm’rbs;RBHsmµasm<úT§ RTg;RbtisæanTukkñúgkalsBV
èf¶enHkþI ´RBHkruNasUmRkabfVaybgÁMnUvRBHFm’TaMgLayenaH
RKb;kalTaMgBYg ¡
¬fVaybgÁMmþg¦
Â
sVakçaeta PKvta Femµa snÞidiæeka Gkalieka Éhi-bsSieka »bnyieka bc©tþM evTiteBVa viBaØÚhIti .
ERbfa ³ sVakçaeta PKvta Femµa RBHbriytþiFm’KWRBHèRtbidk
CaFm’ KWRBHd¾manRBHPaK RTg;Rtas;sEmþgehIyedayl¥ ¬ Femµa
RBHnBVelakutþrFm’ man 9 Rbkar KI ³ mKÁ 4 pl 4 niBVan 1 ¦/
snÞidæieka CaFm’KWRBHGriybuKÁlTaMgBYg dwgBit eXIj
Bit edaybc©evkçNBaØaN KWfanwg)andwgedaysþab; edayeCO
buKÁldéTenaH ² k¾eT KWeXIjc,as;edayxøÜnÉg;
Gkalieka CaFm’[nUvplminrg;caMkal KWfakalebI
RBHGriymKÁekIteLIgehIy RBHGriypl k¾ekItkñúglMdab;Kña min
)anyWtyUreLIy;
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(ធម៌នមស្សការ)

ÉhibsSieka CaFm’KYrdl;ÉhibsSvíFI KWfaebIRBHGriy
buKÁl Edl)anseRmcmKÁplehIy k¾KYrnwgehAbuKÁldéT [cUl
mkemIl)an/
»bnyieka CaFm’KWRBHGriybuKÁlKb,Ibeg¥ancUlmkTuk
kñúgxøÜnedayGMNacénPavna/
bc©tþM evTiteBVa viBaØÚhi CaFm’ KWGñkR)aCJTaMgLay man
]KÇditBaØÚbuKÁl CaedIm Kb,Idwg Kb,IeXIjc,as; kñúgcitþénxøÜn.
¬RkabfVaybgÁMmþg¦
Â
rYcehIyRtÚvRbkasebþCJaxøÜn cMeBaHRBHFmµKuN fa ³
ntßi em srNM GBaØM Femµa em srNM vrM
Éetn sc©veC¢n
ehatu em CymgÁlM
ERbfa ³ ntßi em srNM GBaØM vtßúdéTCaTIBwgTIrlwk én´RBH
kruNaminmaneLIy/ Femµa em srNM vrM manEtRBHFm’Cam©as;
CaTIBwgTIrlwkd¾RbesIrrbs;´RBHkruNa/ Éetn sc©veC¢n ehatu
em CymgÁlM sUmsirIsYsþICymgÁl cUrmandl;´RBHkruNa
edaykiriyaeBalnUvBaküsc©³enH .
¬RkabfVaybgÁMmþg¦
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សស្ម-ស្ ូរ,

រចនាអត្ថរទ នង
ិ រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-មមត្តា គតិបណឌិមត្ត
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(ធម៌នមស្សការ)

rYcehIyRtÚvsUmxmaeTascMeBaHRBHFmµKuN fa ³

]tþmegÁn venÞhM
FmµBa© TuviFM vrM
Femµ eya xlieta eTaesa Femµa xmtu tM mmM .
ERbfa ³ ]tþmegÁn venÞhM FmµBa© TuviFM vrM ´RBHkruNasUm
fVaybgÁMnUvRBHFm’d¾RbesIr manBIrRbkarKW RBHbriytþiFm’ nig
RBHnBVelakutþrFm’ edayGvyv³ d¾]tþmKWt,Úg/ Femµ eya xli
eta eTaesa eTasÉNaEdl´RBHkruNaeFVI[PøaMgPøat;ehIykñúg
RBHFm’Cam©as;/ Femµa xmtu tM mmM sUmRBHFm’Cam©as; Gt;nUv
eTasenaH dl;´RBHkruNa .
RkabfVaybgÁMmþg
-2,
*

កុំណត់ស្មាាល់ៈ ក្នុងការរប្រើប្រៈនិរស ័យ ិ ិ ិ ិ រលើត្ួព្យញ្ជ នៈ

ក គ ត ភ វ រោយរប្រើ Font Unicode Khmer OS Muol មានការប្ប្រទដ្
ិ ឋភាព្ព្ើ
កិ កី កឹ កឺ. គិ គី គឹ គឺ, តិ តី តឹ តឺ, ភិ ភី ភឹ ភឺ, វិ វី វឹ រៅជាយ៉ាងរនេះវ ិញ ៖

កិ កី កឹ កឺ. គិ គី គឹ គឺ, តិ តី តឹ តឺ, ភិ ភី ភឹ ភឺ, វិ វី វឹ… (ជារររៀររំរេរ
ប្រររុរាេដ្ូនតាប្មែរ), អាប្រ័យរេត្ុរនេះ រូមប្ព្េះគុេមាារ់ និង អរ់រោក្-អនក្
រកា
ិ ា កាមទំងឡាយ រមតាាប្ជារ នង
ិ គរបបា
ើ នស្គាល់យល់ដ្ឹង ។

C
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(ធម៌នមស្សការ)

ស្ងឃរតនរបណាម

fVaybgÁMRBHsgÇrtn³

 segÇa visueT§a vrTkçieNeyüa
snþi®nÞieya
sBVmlb,hIena
KueNhienekhi smiT§ibetþa
Gnaseva tM
bnmami sgÇM .
ERbfa ³ RBHGriysgÇÉNa d¾brisuT§viess CaTkçieNyübuKÁl
d¾RbesIr man\®nÞIyrm¶ab;ehIy manmnÞilKWraKaTikáielsTaMgBYg
bnSat;bg;ehIy CaRBHsgÇdl;ehIynUvkiriyaseRmcedayKuN
TaMgLayd¾eRcIn CaRBHsgÇmanGasvFm’minman KWfaCaRBH
xINaRsB ´RBHkruNasUm RkabfVaybgÁMnUvRBHGriysgÇenaH
edayeKarB ¡
ey c sgÇa GtIta c ey c sgÇa GnaKta
bc©úb,nña c ey sgÇa GhM vnÞami sBVTa .
ERbfa ³ RBHsgÇTaMgLayÉNa EdlCaRBHsgÇ)anseRmcmKÁ
nig pl knøgeTAehIykþI RBHsgÇTaMgLayÉNaEdlCaRBHsgÇ
nwg)anseRmcmKÁ nig pl kñúgkalxagmuxkþI RBHsgÇTaMgLay
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សស្ម-ស្ ូរ,

រចនាអត្ថរទ នង
ិ រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-មមត្តា គតិបណឌិមត្ត
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(ធម៌នមស្សការ)

subdibenña
]Cubdibenña
jaybdibenña
samIcibdibenña
yTiTM ctþari
És PKveta
)ahueneyüa
GnutþrM

savksegÇa
savksegÇa
savksegÇa
savksegÇa
Gdæ burisbuKÁla
Gahueneyüa
GBa¢likrNIeya
elaksSati .

ÉNa EdlCaRBHsgÇ)anseRmc mKÁ nig pl kñúgkalCa
bc©úb,nñenHkþI ´RBHkruNasUmRkabfVaybgÁMnUvRBHsgÇTaMgLay
enaH RKb;kalTaMgBYg .
¬RkabfVaybgÁMmþg¦
Â
beg¥ankayvaca ehIytaMgcitþrlwkdl;sgÇKuN fa ³
PKveta
PKveta
PKveta
PKveta
burisyuKani
savksegÇa
TkçieNeyüa
buBaØekçtþM

ERbfa ³ subdibenña PKveta savksegÇa RBHsgÇCasav½k
énRBHd¾manRBHPaK elakRbtibtþiehIyedayRbéB KWRbtibtþitam
KnøgRBHnBVelakutþrFm’/
26

ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សស្ម-ស្ ូរ,

រចនាអត្ថរទ នង
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(ធម៌នមស្សការ)

]Cubdibenña PKveta savksegÇa RBHsgÇCasav½k
énRBHd¾manRBHPaK elakRbtibtþiedayRtg; KWRbtibtþiCamCÄim-b,dibTa/
jaybdibenña PKveta savksegÇa RBHsgÇCa
sav½kénRBHd¾manRBHPaK elakRbtibtþiedIm,IRtas;dwg nUvRBH
niBVan CasßanekSmputcakTukçTaMgBYg/
samIcibdibenña PKveta savksegÇa RBHsgÇCa
sav½kénRBHd¾manRBHPaK elakRbtibtþid¾smKYrdl;samIcikmµ KW
RbtibtþKYrdl; sIl smaFi bBaØa/
yTiTM ctþari burisyuKani RBHsgÇÉNa ebIrab;CaKU
énbursTaMgLay man 4 KU KWRBHsgÇEdl)anseRmcnUv esata
btþimKÁ nig esatabtþiplCaKU1/ skTaKamimKÁ nig skTaKa
miplCaKU1/ GnaKamimKÁ nig GnaKamiplCaKU1/ GrhtþmKÁ nig
GrhtþplCaKU1/
Gdæ burisbuKÁla ebIrab;erogCabursbuKÁl man 8 KW
RBHsgÇEdl)anseRmcnUv esatabtþimKÁ1 esatabtþipl1
skTaKamimKÁ 1 skTaKamipl 1 GnaKamimKÁ 1 GnaKamipl 1
GrhtþmKÁ 1 Grhtþpl 1/
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សស្ម-ស្ ូរ,

រចនាអត្ថរទ នង
ិ រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-មមត្តា គតិបណឌិមត្ត
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(ធម៌នមស្សការ)

És PKveta savk segÇa RBHsgÇTaMgnu+H Ca
sgÇsav½kénRBHd¾manRBHPaK/
Gahueneyüa elakKYrTTYlnUvctub,c©½y EdlbuKÁl]TÞis
cMeBaHGñkmansIl ehIynaMmkGMBIcm¶aybeg¥ancUlmkbUCa/
)ahueneyüa elakKYrTTYlnUvGaKnþúkTan KWTanEdl
buKÁltak;EtgedIm,Ijati nig mitþ EdlmkGMBITisepSg² ehIy
beg¥ancUlmkbUCa/
TkçieNeyüa elakKYrTTYlnUvTan EdlbuKÁleCOnUvkmµ
nig plénkmµ ehIybUCa/
GBa¢likrNIeya elakKYrdl;GBa¢likmµ EdlstVelak
Kb,IeFVI/
GnutþrM buBaØekçtþM elaksS elakCabuBaØekçtþ KWCaTIduH
eLIgénBUC KWbuNüénstVelak rkextþdéTéRkElgCagKµan .
¬RkabfVaybgÁMmþg¦
Â
teTAKb,IRbkasebþCJaxøÜn cMeBaHRBHsgÇKuN fa ³
ntßi em srNM GBaØM
Éetn sc©veC¢n
28

ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សស្ម-ស្ ូរ,

segÇa em srNM vrM
ehatu em CymgÁlM .

រចនាអត្ថរទ នង
ិ រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-មមត្តា គតិបណឌិមត្ត

ប្រជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ធម៌នមស្សការ)

ERbfa ³ ntßi em srNM GBaØM vtßúdéTCaTIBwgTIrlwkén´RBHkruNa
minmaneLIy/ segÇa em srNM vrM manEtRBHsgÇCam©as; Ca
TIBwgTIrlwk d¾RbesIrrbs;´RBHkruNa/ Éetn sc©veC¢n ehatu
em CymgÁlM sUmsirIsYsþICymgÁl cUrmandl;´RBHkruNa
edaykiriya eBalnUvBaküsc©³enH .
rYcehIyRtÚvsUmxmaeTas cMeBaHRBHsgÇKuN fa ³
]tþmegÁn venÞhM
sgÇBa© TuvieFatþmM
segÇ eya xlieta eTaesa segÇa xmtu tM mmM .
ERbfa ³ ]tþmegÁn venÞhM sgÇBa© TuvieFatþmM ´RBHkruNa
sUmRkabfVaybgÁM nUvRBHsgÇd¾RbesIr manBIrRbkarKW smµtisgÇ
nig GriysgÇ edayGvyv³d¾]tþm KWt,Úg/ segÇ eya xlieta
eTaesa eTasÉNaEdl´RBHkruNa eFIV[PøaMgPøat;ehIykñúgRBH
sgÇCam©as;/ segÇa xmtu tM mmM sUmRBHsgÇCam©as; Gt;nUv
eTasenaHdl;´RBHkruNa .
¬RkabfVaybgÁMmþg¦
Â
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សស្ម-ស្ ូរ,

រចនាអត្ថរទ នង
ិ រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-មមត្តា គតិបណឌិមត្ត
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ប្រជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ធម៌នមស្សការ)

ត្ប្តបណាមស្មងេប
ប្រមទុំងប ូជាមប្គឿងស្កាារៈ

នមមា តស្ស ភគវមត្ត អរហ្មត្ត ស្មាមស្មពទធស្ស
(ប្រប ូ ចមុន)
ឥតិបិ មោ ភគវា អរហ្ុំ ។ល។ ភគវាតិ (ប្រប ូ ចមុន)
តុំ អរហាទិគណស្ុំយតាុំ រទធុំ ស្ិរោ នមាមិ តញ្ច
រទធុំ ឥមមហ្ិ ស្កាាមរហ្ិ អភិប ូជយាមិ ។
ប្របថ្វែៈ តុំ អរហាទិគណស្ុំយតាុំ រទធុំ ស្ិរោ ន

មាមិ ខុ រុំ្ ពះករុណា េូមថ្វែយបង្ន
គុំ ូ វរពះេម្ចាេមុ ទ្
ព ជា
ធ ម្ចាេ់

រពះអ្ង្រគ បកបរពមសហើយសោយគុណ ម្ចនគុណថ្វ អរហ្ុំ
ជាស ើមស
ករុណា

ះ សោយេិរសា គឺរបូង្,

តញ្ច រទធុំ ឥមមហ្ិ ស្កាាមរហ្ិ អភិប ូជយាមិ ខុ រុំ្ ពះ
េូមបូជាចសុំ

ះនូវរពះេម្ចាេមុ ទ្
ព ជា
ធ ម្ចាេ់ស

ុំ
សោយសរគឿង្េក្ការែៈទង្ឡាយ
ម្ចនរបម្ចណបុ សណណះ ។
(រក្កបថ្វែយបង្ម
គុំ ង្
ត )

Â
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ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សស្ម-ស្ ូរ,

រចនាអត្ថរទ នង
ិ រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-មមត្តា គតិបណឌិមត្ត

ះ

ប្រជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ធម៌នមស្សការ)

ោាកាេមត្ត ភគវត្ត ធមាម ។ល។ បចចតុំ មវទិតមវា

វិញ្ញូ ហ្ីតិ ។ (ប្រប ូ ចមុន) ។
តុំ ោាកាេត្តទិគណស្ុំយតាុំ ធមមុំ ស្ិរោ នមាមិ
តញ្ច ធមមុំ ឥមមហ្ិ ស្កាាមរហ្ិ អភិប ូជយាមិ ។
ប្របថ្វែៈ តុំ ោាកាេត្តទិគណស្ុំយតាុំ ធមមុំ ស្ិរោ

នមាមិ ខុ រុំ្ ពះករុណា េូមថ្វែយបង្ន
គុំ ូ វរពះធម៌ជាម្ចាេ់

៏

របកបរពមសហើយសោយគុណ ម្ចនគុណថ្វ ោាកាេមត្ត ជា
ស ើមស

ះ សោយេិរសា គរប
ឺ ូ ង្,

ករុណា

តញ្ច ធមមុំ ឥមមហ្ិ ស្កាាមរហ្ិ អភិប ូជយាមិ ខុ រុំ្ ពះ
េូមបូជាចសុំ

ះនូវរពះធម៌ជាម្ចាេ់ស

ុំ
សរគឿង្េក្ការែៈទង្ឡាយ
ម្ចនរបម្ចណបុ សណណះ ។

ះ

សោយ

(រក្កបថ្វែយបង្ម
គុំ ង្
ត )

Â

ស្បដិបមន្ទោ ភគវមត្ត ោវកស្មងោ ។ល។ អនតារុំ បញ្ញ មកេតុំា មោកស្ាតិ ។ (ប្រប ូ ចមុន) ។

ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សស្ម-ស្ ូរ,

រចនាអត្ថរទ នង
ិ រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-មមត្តា គតិបណឌិមត្ត
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ប្រជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ
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តុំ ស្បដិបន្ទោទិគណស្ុំយតាុំ ស្ងឃុំ ស្ិរោ នមាមិ
តញ្ច ស្ងឃុំ ឥមមហ្ិ ស្កាាមរហ្ិ អភិប ូជយាមិ ។
ប្របថ្វែៈ តុំ ស្បដិបន្ទោទិគណស្ុំយតាុំ ស្ងឃុំ ស្ិរោ

នមាមិ ខុ រុំ្ ពះករុណា េូមថ្វែយបង្ន
គុំ ូ វរពះេង្ឃជាម្ចាេ់

៏
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ះ សោយេិរសា គរប
ឺ ូ ង្,

តញ្ច ស្ងឃុំ ឥមមហ្ិ ស្កាាមរហ្ិ អភិប ូជយាមិ ខុ រុំ្ ពះ

ករុណា

េូមបូជាចសុំ

ះនូវរពះេង្ឃជាម្ចាេ់ស

ុំ
សរគឿង្េក្ការែៈទង្ឡាយ
ម្ចនរបម្ចណបុ សណណះ ។

ះ

សោយ

(រក្កបថ្វែយបង្ម
គុំ ង្
ត )

Â

*

កុំណត់ស្មាាល់ៈ ក្នុងការរប្រប្ើ រៈនរ
ិ ស ័យ ិ ិ ិ ិ រលត្
ើ ួព្យញ្ជ នៈ
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ស្មងាលកថា

 ehatu sBVM sumgÁlM rkçnþú sBVeTvta
sBVBuT§anuPaevn
sBVFmµanuPaevn
sBVsgÇanuPaevn

esatßi ehatu nirnþrM .

ehatu sBVM sumgÁlM sumgÁl KWesckþIceRmInd¾l¥
RKb;y:ag cUrmandl;´/ rkçnþú sBVeTvta eTvtaTaMgBYgTaMgLay
cUrrkSanUv´/
ប្របថ្វែៈ

sBVBuT§anuPaevn edayGanuPaBénRBHBuT§RKb;RBHGgÁ/
sBVFmµanuPaevn edayGanuPaBènRBHFm’TaMgBYg/
sBVsgÇanuPaevn edayGanuPaBénRBHsgÇTaMgBYg/
esatßi ehatu nirnþrM sUmsirIsYsþIcUrmandl;´ [)anRKb;
eBl kMubImancenøaHeLIy .

&2'
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(ធម៌នមស្សការ)

បណាមគាថា
eya kb,ekadIhibi Gb,emyüM
kalM kaeraenþa GtiTukárani
exTM Keta elakhitay naefa
nema mhakaruNiksS tsS ¡

- RBHBuT§CaTIBwg
RBHGgÁkalR)afña

CaBMnwg sBVstþa
eFIVksag Gs;kalyUr

.

- rab;edayekadíkb,a
)anRtas;CasBVBaØÚ

eRcInKNna hYsKitKUr
c,as;CaRKÚ elIPBzan

.

- eFVIkmµCakRm
mnusSnikr Rtab;BMu)an
etaky:aklM)akR)aN eRBaHRbeyaCn_ dl;sBVstV .
- ´sUm»nsirsa
RBHBuT§kruNastV

citþR)afña bgÁMfVat;
enaHCaTI -BwgsBVkal

2
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(ធម៌នមស្សការ)

Gsm<úFM BuT§niesvitM yM
PvaPvM Kcäti CIvelaeka
nema GviC¢aTikielsCalM
viT§Msiena FmµvrsS tsS ¡

- stVEtgekItsøab;bg; eRBaHcMNg; kmµCaeKal
[vílvl;GenÞal
kñúgPBtUc nig PBFM
.
- ehtuEtmindwgFm’
KW RBHBuT§esBsm

brisuT§l¥ s¥atsuxum
citþ´sUm nmsSkar

- nUvFm’RbèBBit
kat;bg;nUvGvíC¢a

víesssuT§ enaHÉgNa
KWbNþaj kielsehIy .

.

2
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(ធម៌នមស្សការ)

KueNhi eya sIlsmaFibBaØa
vimutþiBaØaNb,PUtIhi yuetþa
extþBa¢nanM kusltßikanM
tmriysgÇM sirsa nmami ¡

- RBHsgÇ GgÁsav½k
mansMvr³ sT§aRTg;
kbedayKuN sIlRtg; nig smaFi bBaØa>>>
- >>> nig vimutþiBaØaN
CabuBaØekçtþa

kielsKµan kñúgGatµa
CnRtÚvkar Cakusl .

- ´sUm»nsirsI
CabuRtRBHTsBl

dl;RBHGriybuKÁl
CamgÁl dl;sBVstV .

Ë
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ថាាយបងាស្
ុំ ុំមស្ចកីាស្ខ!

 \ec©vmc©nþ
nmsSmaena
buBaØaPisnþM
tsSanuPaevn
- ´sUmnmsSkar
bgÁMKuNTaMg 3
- sUmbuNükgkusl
eBjeBaresµIFara
- sUmeGaykm©at;bg;
[ecosecjcakq¶ay
- edaykmøaMgGanuPaB
kgbuBaØrasIman
- edayKuNnmsáar
sUmGanisgSenaH

nmsSenyüM
rtntþyM yM
vibulM GltßM
htnþraeya .
elIkhtßa»nsirsI
x<s;elIslb;éRtelaka
[)andl;eyIg´Na
dUcClsaFMTUlay
GBmgÁlTaMgLay
kþIGnþraykMubIman
buBaØlaPCaRbFan
sUm)ankSanþkMumanemaH
éRtrtnaRbesIrx<s;
dak;dl;zanniBVanehag ¬1¦

.
.
.
.
.

2
¬1¦

tamBit RBHniBVan BMuEmnCaTIsßandUcEdleyIgFøab;sURtfa t² KñamkenaHeT . niBVan
CaGsgçtFm’Kµanbc©½ytak;Etg KµanbYgsYgbn;Rsn;)aneLIy.RBHniiBVanCabrmsuxBit
R)akd eRBaHkarrlt;Gs;TaMgRsúgnUv elaP³ eTas³ emah³ . ebIeyIgGacsURt)anfa
>>>sUmGanisgSenaHtRmg;eq<aHniBVanehag/ k¾CakarKYrRbkbedayehtu-plmü:agEdr ¡
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សស្ម-ស្ ូរ,
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btþiTanKafa

(ធម៌នមស្សការ)

BuT§sasnikCn Edl)aneFVIeFVIkuslÉNamYyrYcehIy
ebImanR)afñanwg[ceRmIn nUvplanisgSdl;xøÜn edayeRcIneLIg
eTotenaH Kb,I]TÞispSayplénkuslenaH dl;stVTaMgLay
eday kuslcitþCabuBaØkiriyavtßú1y:ag EdlehAfa btþiTan KW
kiriya[nUvcMENkbuNüdl;GñkdéTeday btþiTanKafa dUecñHfa³
¬1¦

 yM kiBa©i kuslkmµM
kaeyn vacamnsa
ey stþa sBaØiena Gtßi
ktM buBaØplM myðM
ey tM ktM suviTitM
ey c ttß n Cannþi
seBV elakmði ey stþa
mnuBaØM ePaCnM seBV

ktþBVM kiriyM mm
tiTes suKtM ktM
ey c stþa GsBaØiena
seBV PaKI Pvnþú et
TinñM buBaØplM mya
eTva KnþaV nievTyMu
CIvnþaharehtuka
lPnþú mm ectsati .

ប្របថ្វែៈ

yM kiBa©i kuslkmµM ktBVM kiriyM mm GMeBICa
kuslNamYyEdl´Kb,IeFVI , kaeyn vaca mnsa edayTVar
¬1¦

38

sutþnþbidk xuTÞknikay GbTan bidkelx 72/ TMB½r 9-10 .
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TaMg3 KW kay vaca citþ , tiTes suKtM ktM GMeBICakusl
TaMgGs;enaH Edl´)aneFVIehIy CakuslGacnwgnaM[eTAekItkñúg
sßanèRtRtwgSsYK’)an, ey stþa sBaØiena Gtßi stVTaMgLay
ÉNa KWmnusS eTvta b¤RBhµ EdlCastVmansBaØakþI , ey c
stþa GsBaØiena stVTaMgLayÉNa CaGsBaØIstV KWstVEdl
\tsBaØakþI, ktM buBaØplM myðM seBV PaKI Pvnþú et stVTaMg
LayTaMgGs;enaH cUr[)annUvcMENkplénbuNü ehIycUr
esaynUvplénbuNü Edl´)aneFVIehIy )an]TÞispSay[eTA
enHcuH, ey tM ktM suviTitM TinñM buBaØplM mya buNüEdl
´)aneFVIehIyenaH ebIstVTaMgLayÉNa)andwgc,as;ehIy stV
TaMgLayenaHcUr[)anesaynUvpl Edl´)an]TÞis[eTAenaH
cuH, ey c ttß n Cannþi mü:ageTot bNþaGs;stVTaMgenaH ebI
stVTaMgLayÉNa min)andwgnUvbuNü Edl´)aneFVIehIyenaH,
eTva KnþVa nievTyMu sUmeTvtaTaMgLay GeBa¢IjeTA[dMNwg
dl;stVTaMgLayenaH [)andwgpgfa CnÉeNaHeK)aneFVIbuNü
ehIyeK]TÞispSayplbuNüenaH mkdl;GñkTaMgLay ² cUr
GnuemaTnaeRtkGr nwgbuNüeKenaHcuH , seBV elakmði ey stþa
CIvnþaharehtuka stVTaMgLayÉNakñúgelakTaMgGs; Edl
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សស្ម-ស្ ូរ,

រចនាអត្ថរទ នង
ិ រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-មមត្តា គតិបណឌិមត្ត
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GaRs½ynUvGaharehIyrs;enA, mnuBaØM ePaCnM seBV lPnþú
mm ectsati stVTaMgLayTaMgGs;enaH cUr[)annUvePaCn Ca
TIKab;citþ EdlseRmcedaybuBaØb£T§i tamcitþ´Edl]TÞispSay
eTA[enHcuH ¡
6
btþiTanKafa ¬mü:ageTot¦
ya eTvta snþi viharvasinI
fUeb Xer eBaFi Xer thw thw
ta FmµTaenn Pvnþú bUCita
esatßw keraenþF viharmNÐel
efra c mCÄa nvka c Pikçeva
saramika TanbtI ])aska
Kama c eTsa niKma c \sSra
sb,aNPUta suxita Pvnþú et
ClaBuCa eybi c GNÐsmÖva
sMesTCata Gfevab)atika
niyüanikM FmµvrM bdic© et
seBVbi TukçsS keranþú sMxyM .
40
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zatu cirM stM Femµa FmµFra c buKÁla segÇa ehatu
smeKÁav Gtßay c hitay c Gemð rkçtu sT§emµa seBVbi
Fmµcariena vuDÆw sm,abueNyüam Fmµariyb,evTiet .
ERb ³ ya eTvta snþi viharvasinI fUeb Xer
eBaFiXer thw thw eTvtaTaMgLayÉNa manRbRktIenAkñúg
TIvtþCaTIenAénsgÇ B§d¾exOnRBHsfUb B§d¾exOnRBHeBaFiRBwkS kñúg
TIenaH ²/
ta FmµTaenn Pvnþú bUCita eTvtaTaMgLayenaH Ca
buKÁl KWeyIgTaMgLaybUCaehIy edayFmµTan/
esatßw keraenþF viharmNÐel cUreFVInUvsYsþIkñúgmNÐl
énvtþ CaTIenAénsgÇenH/
efra c mCÄa nvka c Pikçeva PikçúTaMgLay Caefr³kþI
CakNþalkþI eTIbnwgbYsfµIkþI/
saramika TanbtI ])aska ])ask nig ])asika
TaMgLay EdlCam©as;énTan RBmTaMgGaramikCn KWejamvtþkþI/
Kama c eTsa niKma c \sSra CnTaMgLayEdlCa
GñkRsukkþI CaGñkRbeTskþI CaGñkniKmkþI EdlCa\sSr³ CaFMkþI/
sb,aNPUta suxita Pvnþú et stVTaMgLayenaH²
cUr[)andl;nUvesckþIsux /
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សស្ម-ស្ ូរ,

រចនាអត្ថរទ នង
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(ធម៌នមស្សការ)

ClaBuCa eybi c GNÐsmÖva sMesTCata Gfevab)atika mYyvíjeTot stVTaMgLayÉNa EdlCaClaBuC³kMeNIt
kþI EdlCaGNÐC³kMeNItkþI EdlCasMesTC³kMeNItkþI EdlCa
]b)atik³kMeNItkþI/
niyüanikM FmµvrM bdic© et seBVbi TukçsS keranþú
sMxyM stVTaMgLayTaMgGs;enaH kalebI)anGaRs½ynUvFm’ d¾
RbesIr CaniyüanikFm’ehIy cUreFVInUvFm’CaeRKOgGs;eTAènTukçcuH/
zatu cirM stM Femµa sUm[Fm’rbs;sb,úrsTaMgLay
zítenAGs;kalyUrGEgVgeTA/
FmµFra c buKÁla buKÁlGñkRTRTg;nUvFm’TaMgLay cUrzít
enAGs;kalyUrGEgVgeTA/
segÇa ehatu smeKÁa v sUmRBHsgÇRBmeRBógKña/
Gtßay c hitay c edIm,IesckþIceRmInpg edIm,I
esckþIseRmcplRbeyaCn_pg/
Gemð rkçtu sT§emµa seBVbi Fmµcariena sUmRBHsT§mµ
rkSanUveyIgTaMgLay/ sUmrkSanUvGñk EdlRbRBwtþFm’TaMgLay
TaMgGs;pg/
vuDÆw sm,abueNyüam Fmµariyb,evTiet sUm[eyIg
TaMgLay)andl;nUv esckþIceRmInkñúgFm’ EdlRBHGriy³TaMgLay
elaksEmþgehIy .>¼>
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រចនាអត្ថរទ នង
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(ធម៌នមស្សការ)

GnuemaTnarkçayacnKafa

- Gakasdæa c Pumµdæa
eTvanaKa mhiT§ika
¬1¦
buBaØM ena GnuemaTnþú cIrM rkçnþú sasnM .
ERbfa ³ eTvtaTaMgLay EdlzítB§d¾GakaskþI EdlzítenA
elIEpndIkþI naKTaMgLayEdlmanb£T§ieRcInkþI sUm[GnuemaTna
nUvbuNürbs;eyIgTaMgLay sUmrkSanUvRBHBuT§sasna ¬[zít
efr nig [rugerOg¦ yUrGEgVgeTA .
- Gakasdæa c Pumµdæa
eTvanaKa mhiT§ika
buBaØM ena GnuemaTnþú
cIrM rkçnþú raCaena .
ERbfa ³ eTvtaTaMgLay EdlzítB§d¾GakaskþI EdlzítenA
elIEpndIkþI naKTaMgLayEdlmanb£T§ieRcInkþI sUm[GnuemaTna
nUvbuNürbs;eyIgTaMgLay sUm[rkSanUvRBHraCaTaMgLay ¬[
zítkñúgraCü nig [manC½y¦ CaGEgVgeTA .
- Gakasdæa c Pumµdæa
eTvanaKa mhiT§ika
buBaØM ena GnuemaTnþú
cIrM rkçnþú jateya .
ERbfa ³ eTvtaTaMgLay EdlzítB§d¾GakaskþI EdlzítenA
elIEpndIkþI naKTaMgLayEdlmanb£T§ieRcInkþI sUm[GnuemaTna
¬1¦

buBaØM ena ebIsURtmñak;ÉgRtÚvfa buBaØM em ERbfa ³ buNürbs;;´ .
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សស្ម-ស្ ូរ,

រចនាអត្ថរទ នង
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(ធម៌នមស្សការ)

nUvbuNürbs;eyIgTaMgLay sUm[rkSanUvBYkjatiTaMgLay ¬[
cRmúgceRmIn nig [suxsanþ¦ CaGEgVgeTA .
- Gakasdæa c Pumµdæa
eTvanaKa mhiT§ika
buBaØM ena GnuemaTnþú
cIrM rkçnþú )aNiena .
ERbfa ³ eTvtaTaMgLay EdlzítB§d¾GakaskþI EdlzítenA
elIEpndIkþI naKTaMgLayEdlmanb£T§ieRcInkþI sUm[GnuemaTna
nUvbuNürbs;eyIgTaMgLay sUm[rkSanUvstVTaMgLay ¬[
cRmúgceRmIn nig [suxsanþ¦ CaGEgVgeTA .
- Gakasdæa c Pumµdæa
eTvanaKa mhiT§ika
buBaØM ena GnuemaTnþú
cIrM rkçnþú ena¬1¦ sTa .
ERbfa ³ eTvtaTaMgLay EdlzítB§d¾GakaskþI EdlzítenA
elIEpndIkþI naKTaMgLayEdlmanb£T§ieRcInkþI sUm[GnuemaTna
nUvbuNürbs;eyIgTaMgLay sUmrkSanUveyIgTaMgLay ¬[cRmúg
ceRmIn nig [suxsanþ¦ yUryar RKb;kalTaMgBYg .

&2'
¬1¦

buBaØM ena ebIsURtmñak;ÉgRtÚvfa buBaØM em ERbfa ³ buNürbs;;´ .
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(បច្ចវវក្ខណវិធី)

កុលបុររប្លលបួេកុ ពរពពព
នុ
ុ ្ាស
ធស េា 

ររូវេិកា

កុ ពបច្
សច វកណ
ៈលកណ
ៈ េរាប់ពិចារណានូវបច្័យ
ប្លល
នុ
ខ
ខ
ច

ាំ ា រ់ទពបាល
ាំ
ខ្ួ នររូ
វអារេ័យ ឲ្យសច្ពចាាស
ល
ី និព សេច្កប្របជា
ីត
េរាយ ឯបច្័យ
ច ប្លលបពវជរ
ិ ររូវអារេ័យសា ព ាន ៤ គៈឺ
 ច្ីវររបច្ចយ
័

ាំ រ់ប្លលបពវជិរររូវសេៀល កលណតប់
េព

់បាន ានរៃររច្វរជាសល
សរបរបាេ
ើម១,
ើ
ី
 បិណឌបាតរបច្ចយ
័

សោជា ហារ

ាំ ព
ាំ ី អរុណរពស
បរសោគបាន
តពអ
ិ
បាយ នាំ ជាសលើម១,

 វែនាែនរបច្ចយ
័

ប្លលបពវជិរររូវ

ើ ព លរាបលល់រៃងរៃ រព់ ាន

្ីសេា េនៈប្លលបពវជរ
ិ ររូវ

អារេ័យសរបើរបាេ់បាន ានកុលិ ាសលាជាសលើម១,
 គិលានរបច្ចយ
័

ាំ ឺ
ាំ
់មនុេសានជព
ថ្នុេរាប

ប្លល

បពវជិរររូវបរសោគសរប
ើម១ ។
ិ
ើរបាេ់បាន ានេបបជាសល
ិ

ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ, រចនាអត្ថរទ និង រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-វមត្តា
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ប្រជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(បច្ចវវក្ខណវិធី)

័យ
កុ ពបច្
ៈ គឺ
នុ
ច មួយ ៗ សា ព សោលសោយបច្សច វកណ
ខ

លកណ
ៈេរាប់ពិចារណាាន ៤ គឺ ធាតុរបច្ចវវក្ខណៈ១
ខ
បដិក្ ូលរបច្ចវវក្ខណៈ១, តង្ខណិក្របច្ចវវក្ខណៈ១ និព
អតីតរបច្ចវវក្ខណៈ១ ។

១- ធាតុរបច្ចវវក្ខណៈ
ធាតុរបច្ចវវក្ខណៈសា ព
ប្លល្្ួលនូវបច្័យ
ច ៤ ឲ្យស

គឲ្យព
នុ
ឺ
ិ ចារណាកុ ពការ

ើ ញជា ធាតុ ។

*កាលប្លល្្ួលនូវ ច្ីវររបច្ចយ
័
ឲ្យពិចារណាលូសច្ព
នុ ថ្ៈ


យថាបច្ចយុំ បវតាមានុំ ធាតុមតាវមវវតុំ
យទិទុំ ច្ីវរុំ តទុបភុញ្ជវោ ច្ បុគ្វគ លា
ធាតុមតាវោ និែសវត្តា និជីវជ វា ែុវញ
ោ ។
ាំ រច្
់ វរឯណាសនព
ាំ រច្
់ វរសនព
េព
េព
រាន់ប្រជាធារុ
ី
ី

ពិរ របរពឹរសត ៅតមេមគួរលល់បច្័យ
្ុកជាបុគល
គអាត
ច
គ
ា
ឺ

ាំ រ់ច្ីវរសា ពកី ត ក៏រាន់ប្រជាធារុ
ប្លលជាអក
នុ សរបើរបាេ់នូវេព
មនប្មនេរ
វ
ិ
្ស្ ។
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មនប្មនខ្
ល
ិ
ួ នរបាណ

ានេោពសាសពេូនយ
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ប្រជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

*

(បច្ចវវក្ខណវិធី)

កាលប្លល្្ួលនូវ បិណឌបាតរបច្ចយ
័
ឲ្យពិចារណា
លូសច្ព
នុ ថ្ៈ



យថាបច្ចយុំ បវតាមានុំ ធាតុមតាវមវវតុំ យទិទុំ
បិណឌបាវត្ត តទុបភុញ្ជវោ ច្ បុគ្វគ លា
ធាតុមតាវោ និែសវត្តា និជីវជ វា ែុវញ
ោ ។
់ ណ
ច្ង្ហានប
ិ ឌ បារឯណាសនព

់ ណ
ច្ង្ហានប
ិ ឌ បារសនព

រាន់ប្រជាធារុពិរ របរពឹរសត ៅតមេមគួរលល់បច្័យ
្ុក
ច
ជាបុគល
គឺ អាតាប្លលជាអក
គ
នុ បរសោគន
ូ វច្ង្ហាន់បណ
ិ
ិ ឌ បារ

សា ពកីត ក៏រាន់ប្រជាធារុ មនប្មនេរ
វ មនប្មនខ្
ល
ិ
ិ
ួ នរបាណ
ានេោពសាសពេូនយ្ស្ ។

*


កាលប្លល្្ួ លនូ វ វែនាែនរបច្ចយ
័
ឲ្យពិចារណាលូ សច្នុពថ្ៈ

យថាបច្ចយុំ បវតាមានុំ ធាតុមតាវមវវតុំ យទិទុំ
វែនាែនុំ តទុបភុញ្ជវោ ច្ បុគ្វគ លា
ធាតុមតាវោ និែសវត្តា និជីវជ វា ែុវញ
ោ ។
្ីសេា េនៈឯណាសនព ្ីសេា េនៈសនព រាន់ប្រជា

ធារុពិរ របរពឹរសត ៅតមេមគួរលល់បច្័យ
្ុកជាបុគល
គឺ
ច
គ
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ, រចនាអត្ថរទ និង រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-វមត្តា
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(បច្ចវវក្ខណវិធី)

អាតា ប្លលជាអក
នុ បរសោគសរប
ិ
ើរបាេ់្ីសេា េនៈសា ពកី ត ក៏
រាន់ប្រជាធារុ

មនប្មនេរ
វ
ិ

េោពសាសពេូនយ្ស្ ។

*


មនប្មនខ្
ល
ិ
ួ នរបាណ

ាន

កាលប្លល្្ួលនូ វ គិលានរបច្ចយ
័
ឲ្យពិចារណាលូ សច្នុពថ្ៈ

យថា បច្ចយុំ បវតាមានុំ ធាតុមតាវមវវតុំ យទិទុំ
គិលានរបច្ចយវភែជជបរិោខវោ តទុបភុញ្ជវោ ច្
បុគ្វគ លា ធាតុមតាវោ និែសវត្តា និជវីជ វា ែុវញ
ោ ។
សរគឿពបរកា
ិ
ិ ខ រជា្ីរកានូវជវី រ

ាំ ឺឯណាសនព,
ជព

ាំ
័យ
គឺថ្នុជាបច្
ច លល់អក
នុ

សរគឿពបរកា
ិ
ិ ខ រជា្ីរកានូវជវី រ

ាំ
គថ្
ឺ នុ ជា

ាំ ឺសនព រាន់ប្រជាធារុពិរ របរពឹរសត ៅតម
បច្័យ
ច លល់អក
នុ ជព
េមគួរលល់បច្័យ
្ុកជាបុគល
គអាត
ច
គ
ា ប្លលជាអក
នុ បរសោគ
ឺ
ិ
សរគឿពបរកា
ិ
ិ ខ រជា្ីរកានូវជវី រ

ាំ ឺ
ាំ
័យ
គឺថ្នុជាបច្
ច លល់អក
នុ ជព

សា ពកីត ក៏រាន់ប្រជាធារុ មនប្មនេរ
វ មនប្មនខ្
ល
ិ
ិ
ួ នរបាណ
ានេោពសាសពេូនយ្ស្ ។

;
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(បច្ចវវក្ខណវិធី)

២- បដិក្ ូលរបច្ចវវក្ខណៈ
បដិក្ ូលរបច្ចវវក្ខណៈ

ប្លលរបារពធសនឹពបរសោគន
ូ វបច្័យ
ច
ិ
បលក
ព
ិ ូ ល គួរសខ្ើមរសអ
ើម ។

គឱ្យព
នុ
ឺ
ិ ចារណាកុ ពខ្ណៈ
៤

ឱ្យស

ើ ញថ្ជារបេ់

*កាលប្លលរបារពធសនឹពសរបើរបាេ់នូវ ច្ីវររបច្ចយ
័
ឱ្យពិចារណាលូ សច្នុពថ្ៈ



ែព្វានិ បនិមានិ ច្ីវោនិ អជិគ្ច្
ុ ន
ឆ ីយានិ ឥមុំ
ប ូតិោយុំ បត្តា អតិវិយ ជិគ្ច្
ុ ន
ឆ ីយានិ ជាយនាិ ។
ាំ រ់ច្ីវរទពឡាយទ
ាំ
ាំ ួ ពសនព ជារបេ់មិនគួរសខ្ើម
េព
ពព
ព

រសអើមស

អ
ើយ លុពោល់ររូវលល់កាយេុ យសនពកាលណាស

ក៏សកើរជារបេ់គួរសខ្ើមរសអ
ព
ើមរៃរកសពក ។

ើយ

*កាលប្លលរបារពធសនឹពបរសោគសរប
របាេ់
នូវ បិណឌបាតរបច្ចយ
័
ិ
ើ
ឱ្យពិចារណាលូ សច្នុពថ្ៈ



ែវព្វា បនាយុំ បិណឌបាវត្ត អជិគ្ច្
ុ ន
ឆ ីវយា ឥមុំ
ប ូតិោយុំ បត្តា អតិវិយ ជិគ្ច្
ុ ន
ឆ ីវយា ជាយតិ ។

ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ, រចនាអត្ថរទ និង រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-វមត្តា
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ប្រជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(បច្ចវវក្ខណវិធី)

ាំ ួ ពសនព ជារបេ់មនគ
ច្ង្ហាន់បណ
ម
ួ រសខ្ើមរសអ
ព
ិ ឌ បារទពព
ិ
ើ

អ
ើយ លុពោល់ររូវលល់កាយេុ យសនពកាលណាស

ស

់គួរសខ្ើមរសអ
សករជារបេ
ព
ើ
ើមរៃរកសពក ។

ើ យ ក៏

*កាលប្លលរបារពធសនឹពបរសោគសរប
របាេ់
នូវ វែនាែនរបច្ចយ
័
ិ
ើ
ឱ្យពិចារណាលូ សច្នុពថ្ៈ



ែព្វានិ បនិមានិ វែនាែនានិ អជិគ្ច្
ុ ន
ឆ ីយានិ
ឥមុំ ប ូតិោយុំ បត្តា អតិវិយ ជិគ្ច្
ុ ន
ឆ ីយានិ ជាយនាិ ។
ាំ
ាំ ួ ពសនព
្ីសេា េនៈទពឡាយទ
ពព

សខ្ើមរសអ
ព
ើមស
ស

ជារបេ់មនគ
ួរ
ិ

អ
ើយ លុពោល់ររូវលល់កាយេុ យសនពកាលណា

ព
ើ យ ក៏សកើរជារបេ់គួរសខ្ើមរសអ
ើមរៃរកសពក ។

*កាលប្លលរបារពធសនឹពបរសោគនូ
វ គិលានរបច្ចយ
័
ិ
ឱ្យពិចារណាលូ សច្នុពថ្ៈ



ែវព្វា

បនាយុំ

អជិគ្ច្
ុ ន
ឆ ីវយា

គិលានរបច្ចយវភែជជបរិោខវោ
ឥមុំ

ប ូតិោយុំ បត្តា

អតិវិយ

ជិគ្ច្
ុ ន
ឆ ីវយា ជាយតិ ។
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ប្រជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(បច្ចវវក្ខណវិធី)

សរគឿពបរកា
ច លល់អក
នុ
ិ គឺថ្នុ ាំ ជាបច្័យ
ិ ខ រជា្ីរកានូវជីវរ

ាំ ឺទពព
ាំ ួ ពសនព ជារបេ់មនគ
ជព
មស
ួ រសខ្ើមរសអ
ព
ិ
ើ
ររូវលល់កាយេុ យសនពកាលណាស
អ
សខ្ើមរសអ
ព
ើមរៃរកសពក ។

ើយ

ើ យ លុពោល់

់ គួរ
ក៏សករជារបេ
ើ

C

៣- តង្ខណិក្របច្ចវវក្ខណៈ
តង្ខណិក្របច្ចវវក្ខណៈសា ព គព
នុ
ឺ ិ ចារណាកុ ពខ្ណៈ

ប្លលបរសោគន
ូ វបច្័យ
ច ៤។
ិ

*

់នូវ ច្ីវររបច្ចយ
កាលប្លលសរបរបាេ
័
ឱ្យពិចារណាថ្ៈ
ើ



បដិែង្ខខ វយានិវោ ច្ីវរុំ បដិវែវាមិ យាវវទវ
ែីតែស

បដិឃាត្តយ

ឧណហែស

បដិឃាត្តយ

ឌុំែមក្ែវាត្តតប ែិរឹែប ែមផែានុំ បដិឃា-ត្តយ យាវវទវ ហ្ិរិវោបិនរបដិច្ឆឆទនតថុំ ។
បពវជិរគបបព
ី ិ ចារណា សោយឧបាយថ្ អញអារេ័យ

់ នូវេព
ាំ រ់ច្វរ
ាំ
សេព គសរប
របាេ
រ់្ុកសលើមបន
ឺ
ើ
ី កណ
ី ឹ ពការោរ
នូវររជាក់

សលើមបន
ី ឹ ពការោរនូវកសាំ ៅ

សលើមបន
ី ឹ ពការោរនូវ

ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ, រចនាអត្ថរទ និង រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-វមត្តា
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ប្រជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(បច្ចវវក្ខណវិធី)

េមេ
ផ ស រសបាម មូេ ខ្យល់ កសាំ ៅរៃងៃ និព ពេ់រូច្ ពេ់ធ ាំ
ាំ
ាំ
ាំ ូ វអវយវៈ ប្លលសធើ វ
ទពឡាយ
កណ
រ់្ុក សលម
ពន
ើ បន
ិ
ី ឹ ពប្បា
នូវសេច្កខ្ម
ីត ា េសអៀនឱ្យកសរមក
ើ ។

*

កាលប្លលបរសោគន
័
ឱ្យ
ូ វ បិណឌបាតរបច្ចយ
ិ
ពិចារណាលូសច្ព
នុ ថ្ៈ



បដិែង្ខខ វយានិវោ បិណឌបាតុំ បដិវែវាមិ វនវទវាយ ន មទាយ ន មណឌនាយ ន វិភ ូែនាយ
យាវវទវ ឥមែស ោយែស ឋិតិយា យាបនាយ
វិហ្ឹែប
ុ រតិយា ប្រហ្មច្រិយានុគ្ហា
គ
យ ឥតិ បុោ-ណញ្ច វវទនុំ បដិហ្ង្ខខមិ នវញ្ច វវទនុំ ន ឧរាវទែាមិ យាប្ត្ត ច្ វម ភវិែសតិ អនវជជត្ត ច្
ផាែុវិហាវោ ច្ឆតិ ។

បពវជិរគបបព
ី ិ ចារណាសោយឧបាយថ្ អញអារេ័យ

សេព គឺបរសោគច្ង្ហ
ា ន់បិណឌបារ សលើមបន
ា អក
នុ
ិ
ី ឹ ពសលពលូច្សកព
រេុកក៏ស្

សលម
ព
ុ រេានពរេវ
ឹ
ើ បន
ើ
ិ
ី ឹ ពឱ្យសករប

លូច្អក
នុ

របោល់ក៏ស្ សលម
ត ុព
នុ
ើ បន
ី ឹ ពរបោប់តក់ប្រពរាពកាយ លូច្ស្តេី ក

ាំ ៏ស្,
បុរក
វ
ូ រផព់េមបុរ លូច្អក
នុ សលពរបាក
ី ៏ស្ សលើមបន
ី ឹ ពសធើឱ្យផ
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ប្រជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(បច្ចវវក្ខណវិធី)

ាំ
ាំ
បរសោគក
ណ
រ់្ុក សលើមបន
សលើមប ី
ិ
ី ឹ ពឱ្យតពសៅរៃនកាយសនព
ាំ វី រ
ាំ រ់នូវសេច្កី ត
នឹពញ
ា
ិ ស្តន
ើ បន
ិ ី យឱ្យរបរព
ឹ រសត ៅ សលម
ី ឹ ពបបា
ុ ពជ
ាំ ក សលម
លបា
ើ បន
ី ឹ ពអនុសរាពលល់រព

អញនឹពកាចរ់
ាច្រយៈ
ិ

បព់នូវសវ្ា ចាេ់ គសេច្ក
ឃ្ល
ឺ
ី ត ល នប្លលានស
ាំ
ញ
អ
ីា គឺប្អរ
ុ ពសវ្ា ង

ួ េរបាណ

ើ យផព និព

មិនឱ្យសកើរស

ើ ពបាន

ាំ ៤ កីត សេច្កីម
ផព, កិរយារបរព
ព
ត ិន
ិ
ឹ រសត ៅរៃនឥរយាបងទ
ិ
ានសទេ

ានមនរច្អ
ូ េកាយ
ិ

មិនរច្អូេច្រ
ត សលម
ើ កី ត
ិ ជា

ាំ
ករិ យាសៅេបាយក
យាបងទ
ព
៤ កីត នឹពានលល់
នុ
ិ
ិ
ុ ពឥរ
អញ សោយបានបរសោគន
ូ វច្ង្ហាន់បណ
ិ
ិ ឌ បារសនព ។

*

់នូវ វែនាែនរបច្ចយ
កាលប្លលសរបរបាេ
័
ឱ្យ
ើ
ពិចារណាលូសច្ព
នុ ថ្ៈ



បដិែង្ខខ វយានិវោ វែនាែនុំ បដិវែវាមិ
យាវវទវ ែីតែស បដិឃាត្តយ ឧណហែស បដិ-ឃាត្តយ ឌុំែមក្ែ វាត្តតបែិរឹែប ែមផែានុំ បដិឃាត្តយ យាវវទវ ឧតុបរិែសយវិវនាទនុំ
បដិែលាានាោមតថុំ ។
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ, រចនាអត្ថរទ និង រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-វមត្តា
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ប្រជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(បច្ចវវក្ខណវិធី)

បពវជិរគបបព
ី ិ ចារណា សោយឧបាយថ្ អញអារេ័យ

់នូវ្ីសេា េនៈសនព កណ
ាំ
សេព គបរ
របាេ
រ់្ុក
ឺ សោគសរប
ិ
ើ

សលម
ើ បន
ើ បន
ើ បី
ី ឹ ពការោរនូវររជាក់ សលម
ី ឹ ពការោរនូវកសាំ ៅ សលម
នឹពការោរនូវេមេ
ផ ស រសបាម មូេ ខ្យល់ កសាំ ៅរៃងៃ និព ពេ់រូច្
់
ាំ ពឡាយ
ាំ
ាំ
ពេ់ធទ
កណ
រ់្ុកសលើមបន
ី ឹ ពបសា ាបពនូវរកវល់រកវាយ
ាំ ី រលូវ ស
ប្លលសកើរអព

*

ោ
នុ
ា ា ន។
ើ យអភិរមយេមសៃាំ ៅកុ ពកម

កាលប្លលបរសោគន
័
ឱ្យពិចារណា
ូ វ គិលានរបច្ចយ
ិ
លូសច្ព
នុ ថ្ៈ



បដិែង្ខខ វយានិវោ គិលានរបច្ចយវភែជជបរិោខរុំ
បដិវែវាមិ យាវវទវ ឧរបនាានុំ វវយាព្វធិោនុំ
វវទនានុំ បដិឃាត្តយ អរាបជឈបរមត្តយាតិ ។
បពវជរ
ិ គបបព
ី ិ ចារណា សោយឧបាយថ្ អញអារេ័យ

សេព គបរ
ូ វសរគឿពបរកា
ិ គថ្
ឺ សោគន
ិ
ិ ខ រជា្ីរកានូវជីវរ
ឺ នុ ាំ ជា
ាំ ឺ
បច្័យ
ច លល់អក
នុ ជព

ាំ
កណ
រ់្ុក

សលើមបន
ី ឹ ពការោរនូវសវ្ា 

ាំ
ទពឡាយ
ប្លលសបៀរសបៀនសផសពៗ ប្លលសកើរស
ាំ
សលម
ត
ុកខ្ម
ខ ល ពជាធម
ា ។
ើ បរបាេចាក្
ី
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ើ ពស

ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ, រចនាអត្ថរទ និង រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-វមត្តា

ើយ

ប្រជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(បច្ចវវក្ខណវិធី)

៤- អតីតរបច្ចវវក្ខណៈ

អររបបច្
សច វកណ
ៈសា ព គឲ្យព
៤
ខ
ច
ី
ឺ
ិ ចារណានូវបច្័យ

កុ ពអរ
នុ
ីរកាល

គឺកាលប្លលបរសោគរ
ួច្ស
ិ

ើយ

ប្លលររូវ

់១ រៃង១
ាំ យ
ពិចារណាបានប្រកុ ពរៃង
សៃ ា ព គក
នុ
នុ
ៃ កុឲ្
ឺ ុ ពសវលាយប
អរុណរពស

សច វកណ
ៈមួយៗ ពិចារណា១ច្ប់
នុ
ខ
ើពទន់, កុ ពបច្

ឬ ២ច្ប់ ឬ ៣ច្ប់ក៏បាន ។

*


កាលប្លលនឹពពិចារណានូ វ ច្ីវររបច្ចយ
័
ឱ្យពិចារណាលូ សច្នុពថ្ៈ

អជជ មយា អរបច្ចវវក្ខខត្តា យុំ ច្ីវរុំ បរិភត
ុ ុំា តុំ យាវ-វទវ ែីតែស បដិឃាត្តយ ឧណហែស បដិឃាត្ត-

-យ ឌុំែមក្ែ វាត្តតបែិរឹែប ែមផែានុំ
បដិឃាត្តយ យាវវទវ ហ្ិរិវោបិនរបដិច្ឆឆទនតថុំ ។
ាំ រ់ច្វរឯណា
េព
ប្លលអញមនបានព
ី
ិ
ិ ចារណាស

សរបើរបាេ់ស

ើយ

ាំ រ់ច្ីវរសា ព អញសរបើរបាេ់
សៃ នព េព
នុ
ើ យកុ ពរៃង

ាំ
កណ
រ់្ុកសលម
ើ បន
ើ បន
ី ឹ ពការោរនូវររជាក់ សលម
ី ឹ ពការោរនូវក ាំ
សៅ សលើមបន
ផ ស រសបាម មូេ ខ្យល់ កសាំ ៅរៃងៃ
ី ឹ ពការោរនូវេមេ
ាំ ពឡាយ
ាំ
ាំ
ាំ
និព ពេ់រូច្ ពេ់ធទ
កណ
រ់្ុក សលើមបន
ព
ិ
ី ឹ ពប្បា
នូវអវយវៈ ប្លលសធន
ា េឱ្យកសរមក
ើវ ូ វសេច្កសអៀនខ្ម
ីត
ើ ។

ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ, រចនាអត្ថរទ និង រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-វមត្តា
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ប្រជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

*

(បច្ចវវក្ខណវិធី)

កាលប្លលនឹពពិចារណានូវ បិណឌបាតរបច្ចយ
័
ឱ្យពិចារណាលូសច្ព
នុ ថ្ៈ

អជជ មយា អរបច្ចវវក្ខខត្តា វយា បិណឌបាវត្ត បរិ-



ភុវត្តា វោ វនវ ទវាយ ន មទាយ ន មណឌនាយ
ន វិភ ូែនាយ យាវវទវ ឥមែស ោយែស ឋិតិយា យាបនាយ វិហ្ឹែប
ុ រតិយា ប្រហ្មច្រិយានុគ្-គ
ហាយ ឥតិ បុោណញ្ច វវទនុំ បដិហ្ង្ខខមិ នវញ្ច
វវទនុំ ន ឧរាវទែាមិ យាប្ត្ត ច្ វម ភវិែសតិ
អនវជជត្ត ច្ ផាែុវិហាវោ ច្ឆតិ ។

ស

ច្ង្ហាន់បិណឌបារឯណា ប្លលអញមិនបានពិចារណា

ើ យ បរសោគស
ិ

សៃ នព ច្ង្ហាន់បណ
នុ
ើ យកុ ពរៃង
ិ ឌ បារសា ព អញ

បរសោគសល
ម
ា អក
នុ រេុកក៏ស្, សលម
ើ បន
ើ បន
ិ
ី ឹ ពសលព លូច្សកព
ី ឹ ពឱ្យ

សករប
ពល
ុ រេានពរេវ
នុ របោល់ក៏ស្, សលើមបន
ឹ ូ ច្អក
ើ
ិ
ី ឹ ពរបោប់
តក់ប្រពរាពកាយ លូច្ស្តេី ក
ត ុ ពប
នុ ុ រក
ូ រផព់
ី ៏ស្, សលើមបន
ីវ
ី ឹ ពធឱ្យផ
ាំ ៏ស្,
េមបុរ លូច្អក
នុ សលពរបាក
ាំ
ឱ្យតពសៅរៃនកាយសនព
សៅ
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ាំ
បរសោគក
ណ
រ់្ុកសលើមបន
ិ
ី ឹព

ាំ វី រ
សលម
ា
ិ ស្តន
ើ បន
ិ ី យឱ្យរបរព
ឹ រត
ី ឹ ពញ
ុ ពជ

ាំ រ់នូវសេច្កល
ាំ ក
សលម
ើ បន
ី ត បា
ី ឹ ពបបា

សលម
ើ បន
ី ឹ ពអនុសរាព

ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ, រចនាអត្ថរទ និង រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-វមត្តា

ប្រជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(បច្ចវវក្ខណវិធី)

អញនឹពកាចរ់បព់នូវសវ្ា ចាេ់ គឺសេច្កី ត
ាច្រយៈ
ិ

លល់រព

ឃ្លលនប្លលានស
របាណ

ាំ
អ
ីា គប្អ
ើ យផព និព ញ
ឺ រ
ុ ពសវ្ា ង

មនឲ្យសក
ិ
ើរស

ើ ពបានផព,

ួេ

ករិ យារបរព
ិ
ឹ រសត ៅរៃន

ាំ ៤ កី ត សេច្កម
ឥរយាបងទ
ព
ានមនរច្អ
ូេ
ិ
ីត នានសទេ
ិ
ិ
កាយ

មិនរច្អូេច្ិរជា
ត សលើមកី ត

កិរយាសៅេបាយក
-ិ
នុ
ិ
ុ ពឥរ

ាំ ៤ កី ត នឹពានលល់អញ សោយបានបរសោគន
-យាបងទព
ូវ
ិ
ច្ង្ហាន់បណ
ិ ឌ បារសនព ។

*

កាលប្លលនឹពពិចារណានូវ វែនាែនរបច្ចយ
័
ឱ្យពិចារណាលូសច្ព
នុ ថ្ៈ

អជជ មយា អរបច្ចវវក្ខខត្តា យុំ វែនាែនុំ បរិភត
ុ ុំា



តុំ យាវវទវ ែីតែស បដិឃាត្តយ ឧណហែស បដិ
ឃាត្តយ ឌុំែមក្ែ វាត្តតបែិរឹែប ែមផែា
នុំ បដិឃាត្តយ យាវវទវ ឧតុបរិែសយវិវនាទនុំ បដិែលាានាោមតថុំ ។
ស

ើយ

្ីសេា េនៈឯណា

បរសោគសរប
ិ
ើរបាេ់ស

ប្លលអញមិនបានពិចារណា

សៃ នព
នុ
ើ យកុ ពរៃង

្ីសេា េនៈ

់ កណ
ាំ
សា ព អញបរសោគសរប
របាេ
រ់្ុក សលម
ើ បន
ិ
ើ
ី ឹ ពការោរនូវ
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ, រចនាអត្ថរទ និង រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-វមត្តា
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ប្រជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

ររជាក់

សលើមបន
ី ឹ ពការោរនូវកសាំ ៅ

(បច្ចវវក្ខណវិធី)

សលើមបន
ី ឹ ពការោរនូវ

េមេ
ផ ស រសបាម មូេ ខ្យល់ កសាំ ៅរៃងៃ និព ពេ់រូច្ ពេ់ធ ាំ
់
ាំ
ាំ
ទពឡាយ,
កណ
រ់្ុក សលម
ើ បន
ី ឹ ពបសា ាបពនូវរកវល់រកវាយ
ប្លលសករស
ើ

*

ាំ ី រលូវ ស
ើពអព

សៃាំ ៅកុ ពកម
ោ
នុ
ា ា ន។
ើ យអភរមយេម
ិ

កាលប្លលនឹពពិចារណានូវ គិលានរបច្ចយ
័
ឱ្យពិចារណាលូសច្ព
នុ ថ្ៈ

អជជ មយា អរបច្ចវវក្ខខត្តា វយា គិលានរបច្ចយ-



-វភែជជបរិោខវោ បរិភវុ ត្តា វោ យាវវទវ ឧរបនាានុំ វវយាព្វធិោនុំ វវទនានុំ បដិឃាត្តយ
អរាបជឈបរមត្តយាតិ ។
ាំ
័យ
សរគឿពបរកា
ច លល់អក
នុ
ិ គថ្
ិ ខ រជា្ីរកានូវជីវរ
ឺ នុ ជាបច្

ាំ ឺឯណា
ជព
ស

ប្លលអញមនបានព
ិ
ិ ចារណាស

ើយ

បរសោគ
ិ

សៃ នព, សរគឿពបរកា
នុ
ិ គថ្
ើ យកុ ពរៃង
ិ ខ រជា្ីរកានូវជីវរ
ឺ នុ ាំ ជា

ាំ ឺសា ព អញបរសោគក
ាំ
បច្័យ
ណ
រ់្ុក សលម
ច លល់អក
នុ ជព
ើ បន
ិ
ី ឹព

ាំ
ការោរនូវសវ្ា ទពឡាយ
ប្លលសបៀរសបៀនសផសពៗ ប្លល
សករស
ើ

58

ើពស

ាំ
ត
ុ កខ្ម
ខ ល ពជាធម
ា ។
ើ បរបាេចាក្
ើ យ សលម
ី

;

ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ, រចនាអត្ថរទ និង រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-វមត្តា

ប្រជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

ច្ុំណុំៈ

ររកា
ើ លដែលទទួល

(បច្ចវវក្ខណវិធី)

នង
ិ

កាលដែលប្ារព្ធរែើមបើ

រររោគ
និង កាលដែលរររោគរនាោះ
ានព្ចា
ិ
ិ
ិ រណារោយ ធាតុរប-ច្ចវវក្ខណៈ រោយ បដិក្ ូលរបច្ចវវក្ខណៈ រោយ តង្ខណ-ិ
-ក្របច្ចវវក្ខណៈ រួចសព្វប្គរ់រ

យ
ើ

នឹងមិនាច់ព្ិចារណាក្នុង

អតីតរបច្ចវវក្ខណៈ រទៀត្ ក្៏ាន ៕៚

(ច្ប់បច្ចវវក្ខណៈវិធី)

6

(ានរ្ទៀងផ្ទទត្់ជាមួយនង
ឹ រសៀវរៅ ោមវណរវិន័យ

ររស់ប្ព្ោះប្គូសងឃសត្ថថជ ួន-ណត, ប្ព្ោះប្គូសងឃវ ិជាា ហ្ ួត-ត្តត
និង ប្ព្ោះប្គូវ ិមលរបញ្ញា អម
ុ -ែ ូ

ប្លលសបាពពុ មផ
ព ាយសោយពុ ្ាស
ធស េនបណិឌ រយ
កនុុព រុទែ
ធ ក្ោជ ២៥១៥)

6

*

ក្ុំណត់ែមាគល់ៈ ក្នុងការរប្រប្ើ សៈនស
ិ ស ័យ ិិ ិី ិឹ ិឺ រលត្
ើ ួព្យញ្ា នៈ

ក្ គ្ ត ភ វ រោយរប្រើ Font Unicode Khmer OS Muol មានការដប្រទិែឋោព្ព្ើ
កិ កី កឹ កឺ. គិ គី គឹ គឺ, តិ តី តឹ តឺ, ភិ ភី ភឹ ភឺ, វិ វី វឹ រៅជាយ៉ាងរនោះវ ិញ ៖

ក្ខ កី កឹ កឺ. គិ គី គឹ គឺ, តិ តី តឹ តឺ, ភិ ភី ភឹ ភឺ, វិ វី វឹ… (ជារររៀរសំរេរ
ដរររុរាេែូនត្ថដមែរ), អាប្ស័យរ ត្ុរនោះ សូមប្ព្ោះគុេមាាស់ និង អស់រោក្-អនក្
សិកាាកាមទំងឡាយ រមត្ថាប្ជារ និង គរបា
ើ នស្គាល់យល់ែឹង ។

C
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ, រចនាអត្ថរទ និង រ្ទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្រហ្ម-វមត្តា
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ររជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ភត្តតនុមោទនាវិធី)

ភត្តតនុមោទនារមភគាថា
ររើភិក្ុ ខសាមរេរអងគឯណា ដែលបានទទួលនូវរចច័យអំពើទាយក្

ទាយកា
ិ រ យ
ើ គួររោក្ដែលជារេរៈ អនុរោទនារ្តើមជាមុន ថៈ

យថា វារិវហា ប ូរា បរិប ូមរនតិ សាគរុំ ផូ វទ
ល ឹក

ាំ
ាំ
ទងឡាយ
មានទសនល និង េឹ ងជាសដ
ទ
ើមដ៏សពញ ប្ដលញ
ុ ង
សាគរ គេម
ុ រទឲ្យសពញសរពៀប ដូចសមច
េ មញ,
ឺ
ិ

ឯវមមវ ឥមត្ត ទិនុំន មបត្តនុំ ឧបករបតិ ទន

ប្ដលទយក-ទយកា
ឧទិ េឲ្យស
ទ
ិ

ាំ ី សោកសនេះ រប្មង
ើ យអព

េសរមចផលដល់អក
ន ប្ដលប្ចកសាានសៅកាន់បរសោកស
ដូស្នេះឯង,

ើយ

ឥចឆិតុំ បតិថតុំ តុមុំហ ខិរបមមវ ែមិជឈតុ េូមឥដឋ

ផល គឺផលជាទីគាប់ចិត្េ ប្ដលអក
ន របាថ្ននស
ស

ាំ ិត្េ
ើ យ តងច

ន ឲ្យបានឆាប់រួេរាន់ទន់ចត្
ើ យ ចូរឲ្យេសរមចដល់អក
ិ ,េ

ាំ ួ ង ចូរ
ែមពេ ប ូមរនតុ ែងករា េូមត្រមិេះរត្ូវទងព

សពញ (ដល់អក
ន ),
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ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,

រចនាអត្ថរទ រោយ រពហ្ម-មមត្តត

ររជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ភត្តតនុមោទនាវិធី)

ចមនាទ បណណរមសា យថា ដូចរពេះចន្ទនក
ទ ុ ងថ្ង
ន
ង ១៥សកើត្,
មណិ មោតិរមសា យថា

¬1¦

(ពុាំស

េះសសាត្) ដូចប្កវ

ាំ
មណី មានរេីដ
អាចញ
ម ៏រុងសរឿង ជាប្កវវសេេ
ិ
ីេ
ុ ងសេចក
ាំ ួ ងឲ្យេសរមចបាន ៕
របាថ្ននទងព

សាមញ្ញ
ា នុមោទនាគាថា
រោក្អងគឯរទៀត្ទទួល ថៈ
ាំ ួ ង ទង
ាំ
ែពេីតិមោ វិវជជនុត េូមឲ្យចថ្រងទងព

ឡាយរបាេសចញ គឺថ្ន ចូរឲ្យសចៀេវាងសចញឆាងយសៅ,

ាំ ួ ង (របេ់
ែពេមរាមគា វិនែសតុ េូមឲ្យសរាគទងព

អក
ន ) ជាេេះសេបយសៅ,
ើ

ាំ ីមានដល់អនកស ើ យ,
ោ មត ភវតេនរា
ត មោ អនរា
េ យកុប
ែុខី ទីឃាយុមោ ភវ េូមឲ្យអក
ន ជាបុគល
គ មាន

សេចកេ
ីេ ុ ខ មានអាយុប្វង,
¬1¦

ក្នុងគមពើរទាំងពួង រោក្ររៀរបាលើជាពើរគាថ គឺ ឥចឆិតុំ បតិថតុំ តុមុំហ ...ចមនាទ

បណណរមសា យថា ។ ឥចឆិតុំ បតិថតុំ តុមុំហ ... មណិ មោតិរមសា យថា ។
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,

រចនាអត្ថរទ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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ររជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ភត្តតនុមោទនាវិធី)

ាំ ួ ង ទង
ាំ
ែពេីតិមោ វិវជជនុ ត េូមឲ្យចថ្រងទងព

ឡាយរបាេសចញ គឺថ្ន ចូរឲ្យសចៀេវាងសចញឆាងយសៅ,

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

ែុខី ទីឃាយុមោ ភវ េូមឲ្យអក
ន ជាបុគល
គ មាន

សេចកីេ
េ ុ ខ មានអាយុប្វង ។ (៣ដង)

*

អភិវាទនែីលិែស

និចុំច វុឌ្ឍាបចាយិមនា

ចត្តតមរា ធោម វឌ្ឍឍនតិ

អាយុ វមណ
ណ ែុខុំ ពលុំ!

ាំ
ធម៌ គពរទ
ងឡាយ
៤ របការ គឺ អាយុ១ ពណ៌េមបុរ
ឺ

ាំ
កាយ១ សេចកីេ
រប្មងចសរមើនអេ់កាលជានិចច
េ ុ ខ១ កមាលង១
ដល់អក
ន ប្ដលមានសេចកីឱនកាយថ្ន
េ
វ យបងគាំ

ដល់រពេះរត្ន

ថ្រត្ ជារបរកត្ី និង អក
ន ប្ដលមានសេចកីសគារពសកាត្ប្រកង
េ
ដល់បុគល
គ

ប្ដលជាអក
ន
ន មានសេចកចសរម
ីេ
ើ

សោយគុណ

័
់
មានេីលគុណជាសដម
ឬ ប្ដលចសរមនសោយវ
យ
គ្េ
ើ
ើ
ឺ
រពឹទា្រយ ។

មងគលចកកវាឡ

ែពេពទ្ធ
ុ ធ នុភាមវន សោយអានុភាពថ្នរពេះពុទរា គប់

រពេះអង,គ

62

ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,

រចនាអត្ថរទ រោយ រពហ្ម-មមត្តត

ររជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

ែពេធោមនុភាមវន

ាំ ួ ង
ទងព

ែពេែងានុភាមវន

ាំ ួ ង,
ទងព

(ភត្តតនុមោទនាវិធី)

សោយអានុភាពថ្នរពេះធម៌

សោយអានុភាពថ្នរពេះេងឃ

ពុទរធ តនុំ ធមមរតនុំ ែងឃរតនុំ តិណណុំ រតនានុំ អានុភាមវន

ាំ គឺ ពុទរា ត្នៈ១ ធមរម ត្នៈ១ េងឃរត្នៈ១,
សោយអានុភាពថ្នរពេះរត្នៈទង៣
ចតុរាែីតិែហ្ែសធមមកនា
ខ ធ នុភាមវន

អានុភាពថ្នរពេះធមក
ម ន
ខ ា ៨មុន
ឺ ៤ពាន់,

សោយ

បិដកតតោនុភាមវន សោយអានុភាពថ្នរពេះថ្រត្បដក,
ិ
ជិនសាវោនុភាមវន

ថ្នរពេះជន
ិ រេី,

ែមពេ មត មរាគា
ែមពេ មត ភោ

័
សោយអានុភាពថ្នសាវក

ាំ
ាំ ួ ងថ្នអក
សរាគទងឡាយទ
ងព
ន ,
ាំ
ាំ ួ ងថ្នអក
ភ័យទងឡាយទ
ងព
ន ,

ាំ
ាំ ួ ងថ្នអក
ែមពេ មត អនតរាោ អនរា
ងព
េ យទងឡាយទ
ន
ាំ
ាំ ួ ងថ្នអក
ែមពេ មត ឧបទទវា ឧបរទពទងឡាយទ
ងព
ន

ាំ
ាំ ួ ងថ្នអក
ែមពេ មត ទុនិម
ន ិត្តត និមត្
ងព
េ រកក់ទងឡាយទ
ន
ិ អា

ាំ
ាំ ួ ងថ្នអក
ែមពេ មត អវមងគលា អពមងល
ងព
គ ទងឡាយទ
ន ,
វិនែសនតុ

េូមឲ្យវ ិ េបាត្់សៅ !

ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,

រចនាអត្ថរទ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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(ភត្តតនុមោទនាវិធី)

អាយុវឌ្ឍឍមោ សេចកីចសរម
េ
ើនសោយអាយុ,
ធនវឌ្ឍឍមោ
ែិរីវឌ្ឍឍមោ

សេចកចសរម
នសោយរទពយ,
ីេ
ើ

សេចកចសរម
នសោយេ
ីេ
ើ
ិ រេ
ី ួ េី ,េ

យែវឌ្ឍឍមោ សេចកចសរម
នសោយយេបរ
វារ,
ីេ
ើ
ិ
ពលវឌ្ឍឍមោ

ាំ
សេចកីចសរម
េ
ើនសោយកមាលង,

វណណវឌ្ឍឍមោ សេចកីចសរម
េ
ើនសោយពណ៌េមបុរកាយ,
ែុខវឌ្ឍឍមោ

សេចកចសរម
នសោយេ
ុ ខ,
ីេ
ើ

មហាតុ ែពេទ្ធ េូមឱយមានដល់អក
ន ឱយបានេពវៗកាល,

ទុកមខ រាគភោ មវរា សេចកទ
ី េ ុ កខ និង សរាគ និង ភ័យ

ាំ
និង សពៀរទងឡាយក
ី,េ

ាំ
មសាោ ែតតូ ចុបទទវា សេចកសសាកទ
ងឡាយក
ីេ
ីេ

ាំ
េរត្ូវ និង ឧបរទពទងឡាយក
,ីេ

ាំ
៏សរចនក
អមនោ អនតរាោបិ អនរា
,ី េ
េ យទងឡាយដ
ើ

វិនែសនតុ ច មតជសា េូមឲ្យវ ិ េបាត្់សៅ សោយ

សត្ជេះ (ថ្នអានុភាព មានពុទានុភាពជាសដើមស

េះ),

ាំ េះកី េ
័យជន
ជយែិទិធ ធនុំ លាភុំ សេចកេសរមចថ្នជ
ីេ

រទពយកីេ ោភក,ី េ
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ររជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ភត្តតនុមោទនាវិធី)

មសាតិថភាគយុំ ែុខុំ ពលុំ េួេី ក
េ ី េ សជាគជ័យលក
អ ី េ សេច

ាំ ,ីេ
កេ
ីេ ុ ខកីេ កមាលងក

ែិរី អាយុ ច វមណ
ណ ច បុញ្ញេិរក
ី ីេ អាយុកី េ ពណ៌

េមបុរកាយក,ីេ

មភាគុំ វុឌ្ឍឍី ច យែវា សភាគេមបទកី េ សេចកីេ

ចសរមើនកីេ មានយេកី,េ

ាំ ,ី េ
ែតវែា ច អាយ ូ ច អាយុរបមាណ ១រយឆានក

ជីវែិទីធ ភវនតុ មត សេចកីេសរមចថ្នក
េ
ិរយាច
ិ
ិញ្ឹ ច ម

ាំ
់ សនេះ េូមឲ្យមានដល់អក
ជីវត្ជាេ
ុ ខកីេ (ទងអេ
ន )!
ិ

C



ាំ ួ ង ចូរមានដល់អក
ភវតុ ែពេមងគលុំ មងល
គ ទងព
ន !

ាំ
់ បបាច
់រកា
រកខនុត ែពេមទវត្ត េូមសទវតទងអេ
ី

(នូវអក
ន ),

ែពេពទ្ធ
ុ ធ នុភាមវន
មាចេ់រាល់រពេះអង,គ

សោយអានុភាពថ្នរពេះពុទជា
ា

ាំ
ែទ្ធ មសាត្ថថ ភវនតុ មត េួេីទ
ចូរមាន
េ ងឡាយ

ដល់អក
ន ឲ្យបានេពវកាល េពវសវោ!

6

ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,
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ររជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ភត្តតនុមោទនាវិធី)

ាំ ួ ង ចូរមានដល់អក
ភវតុ ែពេមងគលុំ មងល
គ ទងព
ន !

ាំ
់បីបាចរ់ កា
រកខនុ ត ែពេមទវត្ត េូមសទវតទងអេ

(នូវអក
ន ),

សោយអានុភាពថ្នរពេះធម៌

ែពេធោមនុភាមវន
ាំ ួ ង,
ទងព

ាំ
ែទ្ធ មសាត្ថថ ភវនតុ មត េួេី ទ
ចូរមាន
េ ងឡាយ

ដល់អក
ន ឲ្យបានេពវកាល េពវសវោ!



6

ាំ ួ ង ចូរមានដល់អក
ភវតុ ែពេមងគលុំ មងល
គ ទងព
ន !

ាំ
់បីបាចរ់ កា
រកខនុ ត ែពេមទវត្ត េូមសទវតទងអេ

(នូវអក
ន ),

ែពេែងានុភាមវន

ាំ ួ ង,
ទងព

សោយអានុភាពថ្នរពេះេងឃ

ាំ
ែទ្ធ មសាត្ថថ ភវនតុ មត េួេី ទ
ចូរមាន
េ ងឡាយ

ដល់អក
ន ឲ្យបានេពវកាល េពវសវោ!
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(ភត្តតនុមោទនាវិធី)

វិមែសានុមោទនាវិធី
មកណិោនុមោទនាគាថា

ាំ
អគ្គគហ្ត
ុ ម
ត ខា
ុ
យញ្ញ
ា សរគឿងបូជាទងឡាយ
មាន

ការបូជាសភងជារបធាន
(កុ ងសាេ
ន
ើល

របេ់រពា

ណ
ម ៍ ),

សាវិតិត ឆនទមសា មុខុំ គមីរសាវ
ត្
ព
េ
េ ជារបធាន
ិ ិសាន្ទេ

ថ្នគមរឆន
សា
ទ ន្ទេ,េ
ីព

រាោ មុខុំ មនុែានុំ សេច
េ រទង់រាជយ ជារបធាន

ាំ
របេ់មនុេសទងឡាយ,

នទីនុំ សាគមរា មុខុំ សាគរ គេម
ុ រទ ជារបធាន
ឺ

ាំ
របេ់ទសនល និង េឹ ងទ
ងឡាយ,
ទ

នកខត្តតនុំ មុខុំ ចមនាទ រពេះចន្ទនទ ជារបធានរបេ់

ាំ
នកសរត្ គផ្ក
(ពាដ៏អាកាេ),
ឺ ា យទងឡាយ

អាទិមចាច តបតុំ មុខុំ រពេះអាទិត្យ ជារបធានរបេ់

ាំ
កសាំ ៅទងឡាយ
(ដូចសមច
េ មិញ),
េងឃ

បុញ្ាោកងខោនានុំ ែមងា មវ យជតុំ មុខុំ រពេះ

ាំ
ជារបធានរបេ់ជនទងឡាយ

របសគនទន (ក៏ដូស្នេះឯង) ៕

ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,

អក
ន របាថ្នននូវបុណយ

រចនាអត្ថរទ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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ររជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ភត្តតនុមោទនាវិធី)

ោលទ្ធនរបោែនគាថា
(គាថាែរោប់ររោែោលទ្ធន)
ភណិែាម មយុំ គាថា ោលទ្ធនរបទីបិោ

ាំ
សយងទ
ងឡាយ
ើ

ាំ
នឹងេូរត្នូវរពេះគាថ្នទងឡាយ

ប្ដល

េប្មង
េ នូវកាលទន,

ឯត្ត ែុណនតុ ែកកចុំច ទ្ធយោ បុញ្ាោមិមនា

ាំ
ទយក ទយកា
ទងឡាយ
ជាអក
ន របាថ្នននូវបុណយ ចូរសាេប់
ិ
ាំ
នូវរពេះគាថ្នទងសនេះ
សោយសគារពចុេះ!

(ប្ត្ង់ពាក្យថ ោលទ្ធនរបទីបិោ រនេះ ររប្ើ រកាសពើ

វ ិហារទានវ ិញ ប្ត្ូវផ្លាស់ថ វិហារទ្ធនរបទីបិោ ែូរចនេះ) ។

6

ោលទ្ធនែុតគា
ត ថា
ោមល ទទនតិ ែរបញ្ញ
ា វទញ្ាូ វីតមចឆរា ជនអក
ន

ាំ
មានរបាជាាទងឡាយ
ជាអក
ន ដង
ន របាជា
ឹ នូវពាកយសពចន៍ថ្នអក
ាំ
ជាអក
ញ់របាេសចញស
ន មានសេចកក
ី េ ណា
ទនកុ ងកាល,
ន
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ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,

ើយ

រប្មងឱយនូវ

រចនាអត្ថរទ រោយ រពហ្ម-មមត្តត

ររជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

ោមលន ទិនុំន

ទនប្ដលបុគល
គ ឲ្យស

ើយ

(ភត្តតនុមោទនាវិធី)

អរិមយែុ ឧជុភ ូមតែុ ត្តទិែុ
ាំ
ដល់រពេះអរយប
ុ គល
គ ទងឡាយ
ិ

ប្ដលជាបុគល
គ មានកាយ និង ចិត្រេ ត្ង់ ជាអក
ន មិនញប់ញ័រ
ាំ
សោយសោកធម៌ទង៨របការ
សោយរត្ូវតមកាលស

ើ យ,

វិរបែននមនា តែស វិបុលា មហាតិ ទក្ខខណ

់បុគល
ទកណាទនរបេ
គ ស
ិខ
សរពាេះមានចត្
ិ រេ ជេះថ្នល,

េះ ជាទនមានផលសពញវសេេ
ិ

មយ តតថ អនុមោទនតិ មវយាវចចុំ កមរានតិ វា ជន

ាំ
ទងឡាយឯណា
រគាន់ប្ត្អនុសមាទ

គឺសរត្កអរតម ឬ

រគាន់ប្ត្សធើន
វ ូ វការខល
វ ់ ខ្វវយ គឺជួយខេះ
ន ប្ខង
ន សគកុ ងទនស
ន
ស

ាំ
ន មតន ទក្ខខណ ឱនា ទកណាទន
(របេ់អក
ន ទង
ិខ

េះ) នឹងបានស្មេះថ្ន ជាទនងយសថ្នក សរពាេះស

ប្ត្អនុសមាទ
កស៏ ទ,

េះ,

ត្ុរគាន់

ឬសធើន
វ ូ វការខល
វ ់ ខ្វវយ គជ
ន ប្ខង
ន សគស
ឺ ួ យខេះ

មតបិ បុញ្ាែស ភាគ្គមនា
អក
ន រគាន់ប្ត្អនុសមាទ

ាំ
ជនទងឡាយប្ដលជា

ឬរគាន់ប្ត្ជួយខេះ
ន ប្ខង
ន សគស

អក
ន មានចប្ាំ ណកបុណយសោយពិត្ ។
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,

េះ

េះ ជា

រចនាអត្ថរទ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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ររជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ភត្តតនុមោទនាវិធី)

តសាម ទមទ អរបដិវានចិមត្តត យតថ ទិនុំន មហ្-

រផលុំ សរពាេះស

ត្ុស

េះ ទនប្ដលបុគល
គ ឲ្យស

គ
ើ យដល់បុគល

ឯណា ជាទនមានផោនិេងសសរចើន ជនប្ដលមានចិត្ម
េ ិន
រួញរា គបបឲ្យ
គ ស
ី (នូវទនដល់បុគល

េះ) ។

បុញ្ញ
ា និ បរមលាកែមឹ បតិដ្ឋា មហានតិ បាណិនុំ

ាំ
(សរពាេះថ្ន) បុណយទងឡាយ
រប្មងជាទីពឹងអារេ័យរបេ់
ាំ
េត្ទ
វ ងឡាយក
ន
ុខ ។
ុ ងសោកខ្វងម

Â

វិហារទ្ធនែុតគា
ត ថា

- sItM ]NðM bdihnþi
teta vaLmiKani c
si r w s eb c mkes sisier cabi vudæieya .
¬rIvíharKWTIGavas b¤TIesnasn³CaTIenAénsgÇTaMgLay¦
rEmgkarBarnUvrgarpg nUvekþApg nUvRmwKsahavTaMgLaypg
nUvBs;tUc Bs;FM nUvstVl¥itTaMgLaypg nUvmUsTaMgLaypg
nUvRtCak;pg nUvRKab;ePøógTaMgLaypg kñúgTIenaH/
teta vatate)a eXaera sBa¢aeta bdihBaØti xül; nig
kMedAéf¶d¾køaxøaMg EdlekItehIyrEmgRtLb;)at;eTAeRBaHvíharenaH/
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elNtßBa© suxtßBa© QayitMu c vibsSitMu
viharTanM sgÇsS GKÁM BueT§hi vNÑitM
víharTan KWkiriya[nUvGavas b¤ TIesnasn³CaTIenA
¬EdlbuKÁl)an[ehIy¦ dl;sgÇ edIm,ICaTIRCkekanpg edIm,I
esckþIsuxkaysuxcitþpg edIm,Idutbg;nUv)abFm’pg edIm,IeXIj
c,as;nUvsgçar KWceRmInvíbsSnapg RBHBuT§Cam©as;TaMgLay RTg;
Rtas;sresIrfa CaTand¾RbesIr .
tsµa hi bNÐieta e)aesa sm,sSM Gtßmtþena eRBaH
ehtuenaH burs¬®sþI¦CabNÐit kalebI)aneXIjc,as;nUvRbeyaCn_
énxøÜn/
vihaer karey remµ vaseytß BhusSúet Kb,Iksag
víhar TIGavas b¤TIesnasn³TaMgLay [CaTIKYrrIkrayehIy Kb,I
júaMgelakCaBhusSÚt KWelakGñkecHdwgeRcInTaMgLay [enAkñúg
TIenaH/
etsM GnñBa© )anBa© vtßesnasnani c
TeTyü ]CuPUetsu vib,senñn ectesa
Kb,ImancitþRCHføakñúgelakTaMgLay Edlmankay nig citþ
Rtg;ehIy [nUvmðÚbcMNIpg nUvTwkpg nUvsMBt; nig esnasn³
TaMgLaypg dl;elakTaMgenaH/
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,
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et tsS FmµM eTesnþi sBVTukça bnUTnM elakTaMgLay
enaH rEmgsMEdgnUvFm’CaeRKÓgbenÞabg; nUvesckþITukçTaMgBYg
dl;GñkenaH/
yM esa FmµmiFBaØay briniBVanünaseva GñkenaH luH
)andwgnUvFm’ÉNa kñúgRBHBuT§sasnaenHehIy k¾rEmgCaGñkmin
manGasv³ nwg)andl;nUvRBHniBVan ¬eRBaHkiriyadwgnUvFm’enaH¦ .

Ë
មទវមត្តទទិែសទក្ខខណនុមោទនាគាថា
យែមឹ បមទមែ កមរបតិ វាែុំ បណឌិតោតិមោ ជន

មានជាត្ិជាបណិ ឌ ត្ េសរមចនូវទីលសាំ ៅកុ ងរបសទេឯណា,
ន

ែីលវមនតតថ មភាមជត្តេ ែញ្ា មត រពហ្មចារិមនា

ាំ
បានញ
ក
ន មានេីល ជារព
ុ ងសោកអ
ាំ
អក
ឲ្យឆាន់កុ ងទ
ន េរងួមទងឡាយ
ន ីស

ប្ដលជា
ម្រប
គ
ិ ុ គល

េះ,

ោ តតថ មទវត្ត អាែុុំ ត្តែុំ ទក្ខខណោទិមែ

ាំ
សទវតទងឡាយឯណាមានស
ជាបណិឌ ត្ស

េះ (ជនមានជាត្ិ

េះ) គួរឧទិ េផាយន
ដល់
ទ
ូ វផលថ្នទកណាទន
ិខ

ាំ
សទវតទងឡាយស

72

ន ីស
ើ យកុ ងទ
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ត្ត ប ូជិត្ត ប ូជយនតិ ោនិត្ត ោនយនតិ នុំ សទវត

ាំ
ទងឡាយស
ស

េះ ជាបុគល
គ គបណ
ឺ
ិ ឌ ត្ស

ខ
ើ យ (សោយផលថ្នទកិណាទនស

រាប់អាននូវបណិឌ ត្ស

េះវញ,
ិ

េះបូជាស

ើ យ រាប់អាន

េះ) រប្មងបូជា ប្រមង

តមត្ត នុំ អនុកមបនតិ ោត្ត បុតុំវ
ត ឱរែុំ សរពាេះស

ប្ដលបណិ ឌ ត្ស

េះ

ាំ
(សទវតទងឡាយស

ត្ុ

់ ខួ ន
បានឧទិ េផលថ្នទក
ទ
ខ
ល
ិណាទនដល
េះ) រប្មងអនុសរគាេះនូវបណិ ឌ ត្ស

ជាមាតអនុសរគាេះនូវកូនបសងើត្
ា ,

េះ ដូច

មទវានុកមបិមត្ត មបាមសា ែទ្ធ ភរទ្ធនិ បែសតិ
បុរេ (ន្ទេី)េ ប្ដលសទវតបានអនុសរគាេះស

ើ យ រប្មងសឃើញនូវ

ាំ
ាំ ួ ង ។
កមដ
ងឡាយ
កុ ងកាលទ
ងព
ម ៏ចសរមនទ
ន
ើ

6
អគគរបសាទែុតគា
ត ថា

- GKÁeta ev bsnñanM
GeKÁ BueT§ bsnñanM
GeKÁ Femµ bsnñanM
GeKÁ segÇ bsnñanM
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,

GKÁM FmµM viCantM
TkçieNeyü Gnutþer
viraKUbsem suex
buBaØekçetþ Gnutþer
រចនាអត្ថរទ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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GKÁsµw TanM TTtM
GKÁM buBaØM bvDÆti
GKÁM Gayu c veNÑa c
yesa kitþi suxM BlM .
buNüd¾RbesIr rEmgceRmIn/ Gayud¾RbesIrpg sm,úrkayd¾
RbesIrpg ysskþid¾RbesIrpg ekrþ×eQµaHd¾RbesIrpg esckþIsux
d¾RbesIrpg kmøaMgd¾RbesIrpg rEmgceRmIndl;CnTaMgLay
Edldwgc,as;nUvFm’d¾RbesIr EdlCaGñkRCHføakñúgvtßúd¾RbesIr
edayBit/ EdlRCHføakñúgRBHBuT§CabuKÁld¾RbesIrelIslb; Ca
TkçieNyübuKÁl rkGñkÉNamYy[esµInwgRBHGgÁKµan/ EdlRCHføa
kñúgRBHFm’d¾RbesIr CaFm’rm¶ab;bg;nUvraKÁaTikáiels CaFm’naMmk
nUvesckþIsux ¬dl;GñkRbtibtþi ¦/ EdlRCHføakñúgRBHsgÇd¾RbesIr
CaERsbuNü rkERsbuNüÉeTot[éRkElgCagKµan/ EdlCaGñk[
nUvTandl;buKÁld¾RbesIr/
GKÁsS Tata emFavI GKÁFmµsmahieta buKÁlman
R)aCJa Edlmancitþtmál;kñúgFm’d¾RbesIrehIy CaGñk[nUvTandl;
buKÁld¾RbesIr/
eTvPUeta mnuesSa va GKÁb,etþa bemaTti Etgnwg
)aneTAehIyCaeTvta b¤mnusS k¾rEmg)andl;nUvPav³CaGñkRbesIr
ehIyrIkraysb,ay .

& 2'
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ជីវភត្តតនុមោទនាគាថា

bNÐúblaesavTanisi xøÜnGñkkñúgkal\LÚvenH CabuKÁl
eRbóbdUcsøwkeQITMumanBN’elOg/
ymburisabi c et ]bdæita burs ¬CabMerI¦ énymraC KW
mrN³esat k¾R)akddl;GñkehIy/
]eyüaKmuex btidæsi GñkCabuKÁlzítenAkñúgRbFan én
esckþIsabsUnü/
)aefyüMbi c et n viC¢ti es,ógKWkuslrbs;Gñkesat
k¾Kµan/
esa kerahi TIbmtþena cUrGñkeFVInUvTIBwgénxøÜncuH/
xib,M vaym bNÐieta Pv cUrGñktaMgBüayamrUtrH Ca
GñkQøas ¬kMuCamnusSl¶g;exøAeLIy¦/
niT§nþmela GngÁeNa TiBVM GriyPUmiemhisi Gñk
¬kaleFVIy:agenH¦ nwgCabuKÁlmanmnÞil ¬manraK³CaedIm¦ x©at;
ecj minmaneRKÓgBUn KWkiels ehIynwgdl;nUvGriyPUmid¾CaTiBV .

& 2'
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រចនាអត្ថរទ រោយ រពហ្ម-មមត្តត

75

ររជុុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ភត្តតនុមោទនាវិធី)

បុពមេ បតពលិទ្ធនានុមោទនាគាថា

-

យុំក្ខញ្ញ
ច រមមណុំ កត្តេ

ទោជ ទ្ធនមចឆរី

បុមពេ មបមត វ អារពភ

អថ វា វតថមទវត្ត
ុ

កុលបុរត្សធន
ើ វ ូ វស

ត្ុឯណានីមួយឲ្យជាអារមណ
ម ៍

គឺ

ាំ
ាំ
របារពានូវមាត និង បិតទងឡាយ
ប្ដលរោងខន
សា ៅកាន់
បរសោកស

ន
ុ នបងេ
អ ់ រួចស
ើ យ កុ ងកាលម

ា)
ើ យ (គបបរបារព
ី

ាំ
ាំ
នូវសទវតទងឡាយ
ប្ដលអារេ័យសៅកុ ងទ
មាន
ន ី ទងឡាយ
ទីផេះ
ទ ជាសដើម ស
-

ាំ ណា
ាំ
ញ់ រត្ូវឱយនូវទន,
ើ យរត្ូវកុក

ចត្តតមរា វ មហារាមជ

មលាកបាមល យែែសិមនា

កុមវរញ្ច ធតរដាុំ

វិរ ូបកខុំ វិរុឡកុំ
ហ

ាំ
(គបបរបារព
ប្ដល
ា) នូវសទវតជាសោកបាលទងឡាយ
ី

ជាសេច
េ ធ ាំ ៤ គឺៈ រពេះបាទកុសវរៈ១ រពេះបាទធត្រដ១
ឋ រពេះបាទ
វរិ ូបកៈខ ១ រពេះបាទវរិ ុ
យេបរវារ,
ិ

ហ កៈ១

ប្ដលជាសេច
េ ថ្នសទវត

មាន

មត មចវ ប ូជិត្ត មហានតិ ទ្ធយោ ច អនិរលា
ផ

ាំ
សេច
េ សទវតទងឡាយស
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េះ សបសគបានប
ូ ជាស
ើ

ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,

ើ យ (សោយ
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ឧទិេផលប
ទ
ុ ណយជូនសៅ) អក
ន ប្ដលឧទិ េផលប
ទ
ុ ណយជូនសៅ
ស

េះ មនប្មនជាឥត្ផលសទ
គបានផោន
ិ
ឹ
ិ េងសជារបាកដ,

ន ហ្ិ រុណណុំ វា មសាមោ វា ោវញ្ញ
ា បរិមទវនា

ាំ ី េ សសាកសៅកី េ សេចកខស
ករិ យាយ
ក
ិ
ី េ កខស
ឹ
ួ លណាមួយដថ្ទកី េ ក៏
ឥត្អសាំ ពើ,

ន តមមបត្តនមត្តថយ ឯវុំ តិដានិត ញាតមោ កច
ិ ច

មានយសាំ សាកជាសដើមស

ប្ដលសៅកាន់បរសោក

េះ

យស

មិនប្មនជារបសយាជន៍ដល់អក
ន
ាំ
ើ យទងឡាយស

ើយ

កាល

សបប
គ យសាំ សាក ខសកខស
ន
ើ ុ គល
ឹ
ួ ល អាល័យ ខ្វងសរកាយដូសចេះ
ាំ
ញត្ទ
ិ ងឡាយ

(ប្ដលសៅកាន់បរសោក

ក៏ឥត្បានដឹងបានឮស

យស

ើ យស

ើ យ (ជាការឥត្របសយាជន៍ទសទ),

េះ)

អយញ្ច មខា ទក្ខខណ ទិនាន ែងឃមហិ ែុបតិដាិត្ត
សបទក
ណាទន
ប្ដលបុគល
គ បានឲ្យស
ើ
ិខ
ត្មល
ា ់ សៅលសអ

ទនស

ន
ើ យកុ ងរពេះេងឃ,

ើ យសនេះឯង ជាទន

ទីឃរតតុំ ហ្ិត្តយែស ឋានមសា ឧបករបតិ ទកណា
ិខ
េះ

សទើបអាចេសរមចផល

ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,

៍ដល់
សដម
ើ បជារបសយាជន
ី
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ញត្ិ ប្ដលសៅកាន់សោកខ្វង
អប្ងង
វ សៅ សោយេមតមស
(រ

(ភត្តតនុមោទនាវិធី)

យស

ើ យស

េះ អេ់កាលដ៏

ត្ុ គទ
ឺ ី ប្ដលគួរេសរមចបាន ។

ត្ុដែលគួរសរប្មចបានរនាេះ

គឺ

ខុរបបា
ិ សក្
ិ វនតរប្រត្

ររទត្តូរជើវ ិត្រប្រត្ នជ
ិ ាមត្េហិក្រប្រត្ ជាអាទិ៍) ។

6

តិមរាកុឌ្ឍក
ឌ ណឌគាថា
-

តិមរាកុមឌ្ឍែ
ឌ ុ តិដានិត

ទ្ធេរពាហាែុ តិដានិត

ាំ
ពួកសរបត្ទងឡាយមកស

គត្ថ្នផ
េះ
ទ របេ់ខួ ន
ល
ិ
ឡាយខេះ
ល

ែនធិែឹឃាដមកែុ ច
អាគនាតេន ែកុំ ឃរុំ

ទ ថ្នញត្ិសោយ
ើ យ កាន់ផេះ

ាំ
ាំ
រប្មងឈរសៅជិត្ខ្វងសរៅជញ្
ង
ជ ងទ

ាំ
ផូ វប្បកជា
៤ និង ផូ វប្បកជា
៣ ទងឡាយខ
េះ
ល
ល
ល

ាំ
ជិត្ទវររកុង និង ទវរផេះ
េះ
ទ ទងឡាយខ
ល ,

bhuet Gnñ)anmði xC¢ePaeC ]bdæiet nakal)ay
nigTwk nigbEg¥m nigcMGabd¾lµmRKan; KWBYkjaticUleTAtaMgTuk
ehIy/
n etsM ekaci srti stþanM kmµb,c©ya jatiNa
mYy minnwkdl;eRbtTaMgLayenaH eRBaHkmµrbs;stVTaMgLay Ca
bc©½y/
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(ភត្តតនុមោទនាវិធី)

ÉvM TTnþi jatInM
ey ehanþi Gnukm,ka
sucw bNItM kaeln kb,iyM )anePaCnM
jatiTaMgLayÉNa EtgGnueRKaH jatiTaMgLayenaH
rEmg]TÞis[nUvTwk nig ePaCnd¾m:t;ct; d¾RbesIr Carbs;KYrtam
kaldl;jatiTaMgLay CaGñklHelakenH eTAehIyenaH y:ag
enHfa ³
ឥទុំ មវា ញាត្ថនុំ មហាតុ

ែុខិត្ត មហានតុ ញាតមោ

ទានរនេះ ចូរោនែល់ញាត្ទា
ំ ឡាយ សូមញាត្ទា
ំ ឡាយ ចូរ
ិ ង
ិ ង

ជាអនក្ែល់នូវរសចក្តស
ើ ុខ !

មត ច តតថ ែោគនាតេ

ញាតិមបត្ត ែោគត្ត

k¾eRbtCajatiTaMgLayenaH mkRbCMuKñaehIy kñúgsßan
Edl[TanenaH CaGñkmkehIyedaybMNgl¥/
bhuet Gnñ)anmði
skác©M GnuemaTer
kalebIfVay)ay nig Twk d¾lµmRKan; k¾Kb,IGnuemaTna
edayeKarBfa ³
cirM CIvnþú ena jatI eysM ehtu lPam es eyIg
TaMgLay)ansm,tþienH eRBaHehtuénjatiTaMgLayÉNa sUm
jatiTaMgLayenaHrbs;eyIgTaMgLay cUrrs;enAyWnyUr/
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GmðakBa© kta bUCa k¾bUCaKWjatiTaMgLayeFVIehIy dl;
eyIgTaMgLay/
Tayka c Gniböla ÉTaykKWGñk[Tan k¾min\tpl/
n hi ttß ksI Gtßi ksikmµKWkarP¢ÜrERscMkark¾minman
kñúgPUmiéneRbtenaH/
eKarekçtß n viC¢ti eKarkçkmµKWkarrkSaeKa k¾minmankñúg
PUmiéneRbtenaH/
vNiC¢a taTisI ntßi BaNiC¢kmµKWkarCYj EdlCaehtu
)ansm,tþidUecñaH k¾minman/
hireBaØn kyakyM minmankarlk;Tijpøas;bþÚredayR)ak;
\eta Tienñn yaebnþi ebta kalkta thw
buKÁlTaMgLay eFVIkalkiriyaeTAekItCaeRbt rEmgjúaMg
GtþPaB[RbRBwtþeTAkñúgeRbtvís½yenaH edayplTanEdljati
[ehIyGMBIelakenH/
]NÑet ]TkM vudæM yfa ninñM bvtþti
Évemv \eta TinñM ebtanM ]bkb,ti
TwkFøak;cuHkñúgTITYl rEmghUreTAkan;TITMnab dUcemþcmij
TanEdlbuKÁl[ehIyGMBIelakenH rEmgseRmcpldl;eRbt
TaMgLay dUecñaHEdr/
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yfa varivha bUra bribUernþi saKrM
Évemv \eta TinñM ebtanM ]bkb,ti .
RClgpøÚvTwkTaMgLay manTenø nig sÞwgCaedIm rEmg
júaMgsaKr[eBjeRBóbdUcemþcmij TanEdlbuKÁl[ehIyGMBI
elakenH rEmgseRmcpldl;eRbtTaMgLaydUecñaHEdr.
GTasiem Gkasiem jatimitþa sxa c em
ebtanM TkçiNM TC¢a bueBV ktmnusSrM
buKÁlkalrlwkeXIj nUv]bkarKuN EdlelakeFVITuk
dl;xøÜnkñúgkalmunfa GñkenH )an[rbs;enHdl;Gj/ GñkenH )an
eFVIKuNenHdl;Gj/ CnTaMgLayenaH CajatimiRt nig Casmøaj;
rbs;Gj dUecñHehIy KYr[TkçiNaTan edIm,IeRbtTaMgLay/
n hi ruNÑM va esaeka va yavBaØa brieTvna karyM
b¤karesakesA b¤karxSwkxSÜldéT ² minmanRbeyaCn_eLIy/
n tM ebta nmtßay eFVIdUecñHrk)anCaRbeyaCn_ dl;
eRbtTaMgLayKµan/
ÉvM tidænþi jateya jatiTaMgLayrEmgsßitenA \t
)andwg )anB¤ y:agenH/
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,
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GyBa© exa TkçiNa Tinña ebITkçiNaTan EdlbuKÁl)an
[ehIyenHÉg/
sgÇmði subtidæita CaTantmál;enAl¥ehIykñúgsgÇ/
TIXrtþM hitaysS zanesa ]bkb,ti TkçiNaTan
enaH eTIbcUleTAseRmctamsßan edIm,ICaRbeyaCn_dl;eRbt
TaMgenaH Gs;kalCayUrGEgVg/
esa jatiFemµa c GyM niTsSieta k¾jatiFm’enaH
KWGñk)ansMEdgCaEbby:agehIy/
ebtan bUCa c kta ]Lara karbUCad¾éføføa cMeBaHdl;
eRbtTaMgLay KWGñk)aneFVIehIy/
BlBa© PikçÚnmnub,TinñM kmøaMgkayénPikçúTaMgLay eQµaH
fa KWGñk)anbMeBj[ehIy/
tuemðhi buBaØM bsutM Gnb,knþi buNüKWGñksnSMTukehIy
minEmnticdUecñH .>¼>

Ë
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(ភត្តតនុមោទនាវិធី)

ោគុអនុមោទនាគាថា

- eya sBaØtanM brTtþePaCinM
kaeln skác© TTati yaKMu
TssS zanani Gnub,evcäti
GayuBa© vNÑBa© suxM BlBa© .
- bdiPaNmsS ]bCayet teta
xuTM bi)asM Bübenti vatM
esaeFti vtßM briNaemti PtþM
ePsC¢emtM suKetn vNÑitM .
- tsµa hi yaKMu Glemv TatMu
nic©M mnuesSn suxtßiekn
TiBVani va btßyta suxani
mnusSesaPKÁtbicäta va .
CnÉNa )an[bbredayeKarBdl;BYksmN³ EdlCa
GñksRgÜm CnbriePaKePaCn EdlGñkdéT[kñúgkald¾KYr¬CnenaH¦
eQµaHfa [nUvehtuénGanisgSTaMg 10 y:ag KW ³ Gayu1/ BN’
sm,úr1/ esckþIsux1/ kmøaMgkay1/ R)aCJarbs;buKÁlenaHEtg
ekIteLIg1/ bbrenaHEtgkMcat;bg;esckþIXøan1 esckþIeRsk1/
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,
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(ភត្តតនុមោទនាវិធី)

nig júaMgxül; ¬[)anedIrRsÜl1¦/ júaMgsrés[)ans¥at1/ júaMg
Ptþ[rlYy1/ enHePsC¢³Edl RBHsuKt RTg;sresIrehIy .

eRBaHehtuenaH GñkmanesckþIRtÚvkar cg;)anesckþIsux
Carbs;mnusSkþI R)afñaesckþIsuxCarbs;TiBVkþI cg;)anesckþIl¥
rugerOgkñúgmnusSkþI KYr[bbrCanic©cuH .

Ë
ែិទិោ
ធ
ចនគាថា
-

ែិទម
ធ តថុ ែិទម
ធ តថុ

ឯតែមឹ រតនតតយែមឹ
េូមផលថ្នចត្
ិ េ

ែិទម
ធ តថុ ឥទុំ ផលុំ

ែមបសាទនមចតមសា

័ ស
ប្ដលរជេះថ្នលកុ ងរពេះរត្នរត្
យ
ន

េះ

ផលសនេះ ចូរជាផលេសរមច! ចូរជាផលេសរមច! ចូរជាផល
េសរមច!

&Â'
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ោនទ្ធនានុមោទនាគាថា

¬mankñúgsutþnþbidk sMyutþnikay sKafvKÁ bi> 29/ TM> 80¦
6
- GnñM )anM vtßM yanM
malaKn§M vielbnM
esyüavsfM bTIebyüM TanvtßÚ \em Ts
TanvtßúTaMgLay 10 y:agenH KW ³ )ay Twk sMBt; yan
CMniH páakRmg eRKÓgRkGUb eRKÓglab TIedk TIsMNak;GaRs½y
eRKÓgRbTIb KWcegáógeKam .
 GnñeTa BleTa ehati

Gñk[rbs;sIu eQµaHfa[kmøaMg/
 vtßeTa ehati vNÑeTa Gñk[sMBt; eQµaHfa[BN’/
 yaneTa suxeTa ehati Gñk[yan eQµaHfa[esckþIsux/
 TIbeTa ehati ckçúeTa Gñk[RbTIb eQµaHfa[ckçú KWEPñk/
 mnabTayI lPet mnabM Gñk[rbs;EdlKab;citþ rEmg)an
rbs;EdlKab;citþ/
 GKÁsS Tata lPet bunKÁM Gñk[vtßúEdlelIs rEmg)annUvvtßú
EdlelIs/
 vrsS Tata vrlaPI c ehati Gñk[rbs;l¥ rEmg)anrbs;l¥/
 esdænÞeTa esdæmuebti zanM Gñk[TIsßand¾RbesIr rEmgcUleTA
dl;TIsßand¾RbesIr/
ប្រមូលររៀរររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,
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(ភត្តតនុមោទនាវិធី)

 GKÁTayI vrTayI esdæTayI c eya nera nrCnRbúsRsIÉNa

[rbs;EdlelIs [rbs;Edll¥ nig TIsßand¾RbesIr/
TIXayu ysva ehati ytß ytßÚbbC¢ti nrCnRbúsRsIenaH
ekItkñúgTINa ² rEmgCaGñkmanGayuyWnyUr manyskñúgTIenaH ²/


Éetn sc©veC¢n edayPasitsc©vacaenH/
suvtßi ehatu sBVTa GeraKiysuxeBa©v kuslBa© GnamyM
sUm[esckþIsYsþI nig esckþIsux EdlekItGMBIesckþIminmaneraK
nig Gnam½y KW esckþIR)ascakTukçBüaFi RsÜlgay
cUrmandl;GñkTaMgLay [)anRKb;kal . >¼>

Ë
*

កុំណត់ែោគល់់ៈ ក្នុងការរប្រើប្សៈនិសស ័យ ិិ ិី ិឹ ិឺ រលើត្ួពយញ្ជ នៈ

ក គ ត ភ វ រោយរប្រើ Font Unicode Khmer OS Muol ោនការដប្រទិែឋភាពពើ
កិ កី កឹ កឺ. គិ គី គឹ គឺ, តិ តី តឹ តឺ, ភិ ភី ភឹ ភឺ, វិ វី វឹ រៅជាយ៉ាងរនេះវ ិញ ៖

ក្ខ កី កឹ កឺ. គ្គ គី គឹ គឺ, តិ ត្ថ តឹ តឺ, ភិ ភី ភឹ ភឺ, វិ វី វឹ… (ជារររៀរសំរេរ
ដរររុរាេែូនតាដខែរ), អាប្ស័យរ ត្ុរនេះ សូមប្ពេះគុេោចស់ និង អស់រោក្-អនក្
សិកាខកាមទាំងឡាយ រមតាតប្ជារ និង គរបបា
ើ នសាគល់យល់ែឹង ។

C
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នមោ តសស ភគវមត្ត អរហ្មត្ត សោមសមពទ្ធសស
(េូររ ៣ ដង)

6

(ោតិកា)

1- kusla Fmµa Gkusla Fmµa GBüakta Fmµa/
2- suxay evTnay sm,yutþa Fmµa/ Tukçay evTna y
sm,yutþa Fmµa/ GTukçmsuxay evTnay sm,yutþa Fmµa/
3- vi)aka Fmµa/ vi)akFmµFmµa/ env vi)aknvi)akFmµFmµa/
4- ])aTiNÑú)aTaniya Fmµa/ Gnu)aTiNÑú)aTaniya Fmµa/
Gnu)aTiNÑanu)aTaniya Fmµa/
5- sgáilidæsgáielsika Fmµa/ Gsgáilidæsgáielsika Fmµa/
Gsgáilidæasgáielsika Fmµa/
6- svitkásvicara Fmµa/ Gvitkávicarmtþa Fmµa/ Gvitkáavicara Fmµa/
7- bItishKta Fmµa/ suxshKta Fmµa/ ]ebkçashKta
Fmµa/
ប្បមូលវរៀបវរៀង វដាយ សសម-ស ូរ,

រចនាអត្ថបទ នង
ិ វផទៀងផ្ទទត្់ វដាយ ប្រហ្ម-មមត្តា
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(ធម៌ដារវវរ និង បុំសក ូល)

8- TsSenn bhatBVa Fmµa/ Pavnay bhatBVa Fmµa/
envTsSenn n Pavnay bhatBVa Fmµa/
9- TsSenn bhatBVehtuka Fmµa/ Pavnay bhatBVehtuka Fmµa/ envTsSenn n Pavnay bhatBVehtuka Fmµa/
10- GacyKamiena Fmµa/ Gb,cyKamiena Fmµa/ envacyKamiena nab,cyKamiena Fmµa/
11- eskça Fmµa/ Geskça Fmµa/ env eskça naeskça Fmµa/
12- britþa Fmµa/ mhKÁta Fmµa/ Gb,maNa Fmµa/
13- britþarmµNa Fmµa/ mhKÁtarmµNa Fmµa/ Gb,maNarmµNa Fmµa/
14- hIna Fmµa/ mCÄima Fmµa/ bNIta Fmµa/
15- micätþniyta Fmµa/ smµtþniyta Fmµa/ Gniyta Fmµa/
16- mKÁarmµNa Fmµa/ mKÁehtuka Fmµa/ mKÁaFibtiena Fmµa/
17- ]b,nña Fmµa/ Gnub,nña Fmµa/ ]b,aTiena Fmµa/
18- GtIta Fmµa/ GnaKta Fmµa/ bc©úb,nña Fmµa/
19- GtItarmµNa Fmµa/ GnaKtarmµNa Fmµa/ bc©úb,nñarmµNa Fmµa/
20- GCÄta Fmµa/ BhiT§a Fmµa/ GCÄtþBhiT§a Fmµa/
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21- GCÄtþarmµNa Fmµa/ BhiT§armµNa Fmµa/ GCÄtþBhiT§armµNa Fmµa/
22- sniTsSnsb,diXa Fmµa/ GniTsSnsb,diXa Fmµa/
GniTsSnab,diXa Fmµa .
BavÍstitikmatika FmµsgÁNibkrNM nam smtþM .
¬Km<IreQµaH FmµsgÁNI Edlmanmatika 22 cb;Etb:ueNÑH¦

2
(កនងអដ្ឋកថា)

¬tTnnþrM viPgÁb,krNM naemtM¦
¬lMdab;GMBIFmµsgÁNib,krN_enaHmk eyIgnwgsVaFüaynUv víPgÁb,krN_ dUcteTA¦ ³

xn§viPegÁa GaytnviPegÁa FatuviPegÁa sc©viPegÁa
\®nÞiyviPegÁa bc©yakarviPegÁa stib,dæanviPegÁa smµb,FanviPegÁa \T§i)aTviPegÁa eBaCÄgÁviPegÁa mKÁviPegÁa QanviPegÁa Gb,mBaØaviPegÁa sikçabTviPegÁa bdismÖiTaviPegÁa
jaNviPegÁa xuTÞkvtßúviPegÁa FmµhTyviPegÁati .
¬GdæarsvieFn viPtþM viPgÁb,krNM nam smtþM¦
¬víPgÁb,krN_ EckecjedayvíPgÁ 18 Rbkar cb;Etbu:eNÑH¦
2
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(កនងអដ្ឋកថា)

¬tTnnþrM FatukfabkrNM naemtM¦

sgÁeha GsgÁeha sgÁhietn GsgÁhitM GsgÁhietn
sgÁhitM sgÁhietn sgÁhitM GsgÁhietn GsgÁhitM
sm,eyaeKa vib,eyaeKa sm,yuetþn vib,yutþM vib,yuetþn
sm,yutþM sm,yuetþn sm,yutþM vib,yuetþn vib,yutþM
sgÁhietn sm,yutþM vib,yutþM sm,yuetþn sgÁhitM
GsgÁhitM GsgÁhietn sm,yutþM vib,yutþM vib,yuetþn
sgÁhitM GsgÁhitnþi .
¬cuTÞsvieFn viPtþM FatukfabkrNM nam smtþM¦
¬FatukfabkrN_ EckecjedayFatu 14 Rbkar cb;Etbu:eNÑH¦
6
(កនងអដ្ឋកថា)

¬tTnnþrM buKÁlb,BaØtþib,krNM naemsa¦
xn§b,BaØtþi Gaytnb,BaØtþi Fatub,BaØtþi sc©b,BaØtþi
\®nÞiyb,BaØtþi buKÁlb,BaØtþIti .
¬qvieFn viPtþM buKÁlb,BaØtþib,krNM nam smtþM¦
¬buKÁlb,BaØtþib,krN_ EckecjedaybBaØtþi 6 Rbkar cb;Etbu:eNÑH¦

6
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(កនងអដ្ឋកថា)
កថា)

¬tTnnþrM kfavtßúb,krNM naemtM¦
skvaTibBa©sutþstani brvaTibB©asutþstanIti sutþshsSM semaFaentVan viPtþM kfavtßúb,krNM nam smtþM .
¬ qvieFn viPtþM buKÁlb,BaØtþib,krNM nam smtM¦þ
¬kfavtßúb,krN_ EdlRbCMuEckCa 1>000 sURt/ KW 500sURt
rbs;skvaTi 500 sURt rbs;brvaTI cb;Etbu:eNÑH¦
2
(កនងអដ្ឋកថា)

¬tTnnþrM ymkb,krNM naemtM¦
mUlymkM xn§ymkM GaytnymkM FatuymkM
sc©ymkM sgçarymkM GnusSyymkM citþymkM FmµymkM \®nÞiyymknþi .
¬ TsvieFn viPtþM ymkb,krNM nam smtþM¦
¬ymkb,krN_ Eckecjedayymk³ 10 Rbkar cb;Etbu:eNÑH¦

2
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(ធម៌ដារវវរ និង បុំសក ូល)

(កនងអដ្ឋកថា)

¬tTnnþrM mhabdæanb,krNM naemtMþ¦
ehtub,c©eya GarmµNb,c©eya GFibtib,c©eya
Gnnþ- rb,c©eya smnnþrb,c©eya shCatb,c©eya
GBaØmBaØ- b,c©eya nisSyb,c©eya ]bnisSyb,c©eya
buerCat- b,c©eya bcäaCatb,c©eya Gaesvnb,c©eya
kmµb,c©eya vi)akb,c©eya Gaharb,c©eya \®nÞiyb,c©eya
Qanb,- c©eya mKÁb,c©eya sm,yutþb,c©eya
vib,yutþb,c©eya Gtßib,c©eya ntßib,c©eya viKtb,c©eya
GviKtb,c©eyati .
¬bc©yvesn ta ctuvIstivieFn viPtþM mhab,dæanb,krNM
nam smtþM mhabdæanb,krN_ EckecjCaFm’ 24 Rbkar
edayGMNacénbc©½y cb;Etbu:eNÑH¦ .

(2)
&2'
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(កនងបាលី)

¬tTnnþrM viPgÁb,krNM naemtM¦
bBa©kçn§a rUbkçen§a evTnaxen§a sBaØaxen§a sgçarkçen§a
viBaØaNkçen§a .
ttß ktema rUbkçen§a .
yM kiBa©i rUbM GtItanaKtb,c©úb,nñM GCÄtM va BhiT§a va
»LarikM va suxumM va hInM va bNItM va yM TUer snþiek va
teTkCÄM GPisBaØÚhitVa GPisgçibitVa GyM vuc©ti rUbkçen§a.
ttß ktema evTnaxen§a .
ya kaci evTna GtItanaKtb,c©úb,nña GCÄtþa va BhiT§a
va »Larika va suxuma va hIna va bNIta va ya TUer snþiek
va teTkCÄM GPisBaØÚhitVa GPisgçibitVa GyM vuc©ti evTnaxen§a.
ttß ktema sBaØaxen§a .
ya kaci sBaØa GtItanaKtb,c©úb,nña GCÄtþa va BhiT§a
va »Larika va suxuma va hIna va bNIta va ya TUer snþiek
va teTkCÄM GPisBaØÚhitVa GPisgçibitVa GyM vuc©ti sBaØaxen§a .
ប្បមូលវរៀបវរៀង វដាយ សសម-ស ូរ,
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(ធម៌ដារវវរ និង បុំសក ូល)

ttß ktema sgçarkçen§a .
ey ekci sgçara GtItanaKtb,c©úb,nña GCÄta va
BhiT§a va »Larika va suxuma va hIna va bNIta va ey TUer
snþiek va teTkCÄM GPisBaØÚhitVa GPisgçibitVa GyM vuc©ti
sgçarkçen§a .
M

ttß ktema viBaØaNkçen§a .
yM kiBai© viBaØaNM GtItanaKtb,c©úb,nMñ GCÄtM va BhiT§a
va »LarikM va suxumM va hInM va bNItM va yM TUer snþiek va
teTkCÄM GPisBaØÚhitVa GPisgçibitVa GyM vuc©ti viBaØaNkçen§a.
¬GyM xn§viPegÁati GdæarsvieFn viPtþM viPgÁb,krNM nam smtþM¦
¬enHeQµaHfavíPgÁ manxn§víPgÁCaedIm/ bkrN³ eQµaH viPgÁ
EdlelakEckehIy edaycMENk 18 Rbkar cb;Etb:ueNÑH¦

6

(កនងបាលី)

¬tTnnþrM FatukfabkrNM naemtM¦
sgÁeha GsgÁeha sgÁhietn GsgÁhitM GsgÁhietn sgÁhitM sgÁhietn sgÁhitM GsgÁhietn GsgÁhitM sm,eyaeKa vib,eyaeKa sm,yuetþn vib,yutþM
vib,yuetþn sm,yutþM sm,yuetþn sm,yutþM vib,yuetþ94

ប្បមូលវរៀបវរៀង វដាយ សសម-ស ូរ,

រចនាអត្ថបទ នង
ិ វផទៀងផ្ទទត្់ វដាយ ប្រហ្ម-មមត្តា

ប្រជុំភាណវារ បាលី-ប្រែ ពិសេេ

(ធម៌ដារវវរ និង បុំសក ូល)

n vib,yutþM sgÁhietn sm,yutþM vib,yutþM sm,yuetþn
sgÁhitM GsgÁhitM GsgÁhietn sm,yutþM vib,yutþM
vib,yuetþn sgÁhitM GsgÁhitnþi bBa©kçn§a TVaTsaytnani Gdæars Fatueya ctþari sc©ani BavIsti®niÞyani bdic©smub,aeTa ctþaera stib,dæana ctþaera
smµb,Fana ctþaera \T§i)aTa ctþari Qanani ctesSa
Gb,mBaØaeya bBa©i®nÞiyani bBa© Blani stþ eBaCÄgÁa
Grieya GdægÁieka meKÁa . pesSa evTna sBaØa ectna citþM
GFiemaekça mnsikaera . tIhi sgÁeha tIhi GsgÁeha
ctUhi sm,eyaeKa ctUhi vib,eyaeKa sPaeKa visPaeKa sBVabi FmµsgÁNi Fatukfay matika .
¬nymatikati bBa©vieFn viPtþM FatukfabkrNM nam smtþM¦
¬enHeQµaHmatikaman nymatikaCaedIm/ bkrN³ eQµaH Fatukfa
EdlelakEckehIy edaycMENk 5 Rbkar cb;Etb:ueNÑH ¦

6

(កនងបាលី)

¬tTnnþrM buKÁlb,BaØtþib,krNM naemsa¦

xn§b,BaØtþi Gaytnb,BaØtþi Fatub,BaØtþi sc©b,BaØtþi
\®nÞiyb,BaØtþi buKÁlb,BaØtþIti .
ប្បមូលវរៀបវរៀង វដាយ សសម-ស ូរ,
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(ធម៌ដារវវរ និង បុំសក ូល)

kitþavta xn§anM xn§b,BaØtþi . yavta bBa©kçn§a rUbkçen§a
evTnaxen§a sBaØaxen§a sgçarkçen§a viBaØaNkçen§a Étþavta
xn§anM xn§b,BaØtþi .
kitþavta GaytnanM Gaytnb,BaØtþi . yavta
TVaTsaytnani ចកាវាយតនុំ rU)aytnM esataytnM
sTÞaytnM XanaytnM Kn§aytnM CivðaytnM rsaytnM
kayaytnM epadæBVaytnM mnaytnM FmµaytnM Étþavta
GaytnanM Gaytnb,BaØtþi .
kitþavta FatUnM Fatub,BaØtþi . yavta Gdæars
Fatueya ckçúFatu rUbFatu ckçúviBaØaNFatu esatFatu
sTÞFatu esatviBaØaNFatu XanFatu Kn§Fatu XanviBaØaN
-Fatu CivðaFatu rsFatu CivðaviBaØaNFatu kayFatu epadæBVFatu kayviBaØaNFatu menaFatu FmµFatu menaviBaØaNFatu
Étþavta FatUnM Fatub,BaØtþi .
kitþavta sc©anM sc©b,BaØtþi . yavta ctþari sc©ani
Tukçsc©M smuTysc©M nieraFsc©M mKÁsc©M Étþavta sc©anM
sc©b,BaØtþi .
96

ប្បមូលវរៀបវរៀង វដាយ សសម-ស ូរ,

រចនាអត្ថបទ នង
ិ វផទៀងផ្ទទត្់ វដាយ ប្រហ្ម-មមត្តា

ប្រជុំភាណវារ បាលី-ប្រែ ពិសេេ

(ធម៌ដារវវរ និង បុំសក ូល)

kitþavta \®nÞiyanM \®nÞiyb,BaØtþi . yavta BavIsti®nÞiyani ckçú®nÞiyM esati®nÞiyM Xani®nÞiyM Civði®nÞiyM
kayi®nÞiyM mni®nÞiyM \tßi®nÞiyM burisi®nÞiyM CIviti®nÞiyM
suxi®nÞiyM Tukçi®nÞiyM esamnsSi®nÞiyM eTamnsSi®nÞiyM
]ebkçi®nÞiyM sT§i®nÞiyM vIriyi®nÞiyM sti®nÞiyM smaFi®nÞiyM
bBaØi®nÞiyM GnBaØtBaØsSamIti®nÞiyM GBaØi®nÞiyM GBaØatavi®nÞiyM Étþavta \®nÞiyanM \®nÞiyb,BaØtþi .
kitþavta buKÁlanM buKÁlb,BaØtþi . smyvimuetþa Gsm-yvimuetþa kub,Femµa Gkub,Femµa brihanFemµa GbrihanFemµa
ectnaPeBVa GnurkçnaPeBVa bufuC¢ena eKaRtPU PyUbreta
GPyUbreta PBVVaKmena GPBVVaKmena niyeta Gniyeta
bdibnñeka pel zíeta smsIsI zítkb,I Grieya Gnrieya esekça Gesekça envesekça naesekça etviC¢a qLPieBaØa smµasm<úeT§a bec©kBueT§a ]Peta PaKvimuetþa bBaØavimuetþa kayskçI Tidæib,etþa sT§avimuetþa FmµanusarI sT§anusarI stþkçtþúMbrema ekalMekaela ÉkBICI skTaKamI GnaKamI GnþrabriniBVayI ]bhc©briniBVayI GsgçarbriniBVayI
ssgçarbriniBVayI ]T§Mesaeta GknidæKamI esatabenña esa-tabtþiplscäikiriyay bdibenña skTaKamI skTaKamiប្បមូលវរៀបវរៀង វដាយ សសម-ស ូរ,
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(ធម៌ដារវវរ និង បុំសក ូល)

plscäikiriyay bdibenña GnaKamI GnaKamiplscäikiriyay bdibenña Grha Grhtþplscäikiriyay bdibenñati .

¬GyM xn§b,BaØtþati qvieFn viPtþM buKÁlb,BaØtþib,krNM
namsmtþM enHeQµaHfa bBaØtþi manxn§b,BaØtþiCaedIm/ bkrN³
eQµaH buKÁlb,BaØtþi EdlelakEckehIyedaycMENk 6 Rbkar
cb;Etb:ueNÑH¦ .
6
(កនងបាលី)

¬tTnnþrM kfavtßúb,krNM naemtM¦
buKÁela ]blBÖti scäikdæbrmedænati . Gamnþa . eya
scäikedæa brmedæa teta esa buKÁela ]blBÖti scäikdæbrmedænati .
n ehvM vtþeBV . GaCanahi niKÁhM hBa©i buKÁela
]blBÖti scäikdæbrmedæn etn vt er vtþeBV eya scäikedæa
brmedæa teta esa buKÁela ]blBÖti scäikdæbrmedænati .
yM ttß veTsi vtþeBV exa buKÁela ]blBÖti scäikdæbrmedæn ena c vtþeBV eya scäikedæa brmedæa teta esa
buKÁela ]blBÖti scäikdæbrmedænati micäa .
ena ec bn vtþeBV eya scäikedæa brmedæa teta esa
buKÁela ]blBÖti scäikdæbrmedænati ena vt er vtþeBV buKÁela
]blBÖti scäikdæbrmedænati .
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yM ttß veTsi vtþeBV exa buKÁela ]blBÖti scäikdæbrmedæn ena c vtþeBV eya scäikedæa brmedæa teta esa
buKÁela ]blBÖti scäikdæbrmedænati micäa .
GnuelambBa©kM cb;GnuelambBa©k³ .
¬skvaTi bBa©sutþstani brvaTi bBa©sutþstanIti sutþshsSM
semaFaentVan viPtþM kfavtßúb,krNM nam smtþM¦
¬ bkrN³eQµaH kfavtßú EdlelakRbCMumknUvsURt 1>000 KW 500 sURt
kñúgskvaTI/ 500 kñúgbrvaTI EdlelakEckehIy cb;Etb:ueNÑH¦.

6

¬1¦
(កនងបាលី)

¬tTnnþrM ymkb,krNM naemtM¦
¬1¦ eyekci kusla Fmµa seBV et kuslmUla ey
va bn kuslmUla seBV et Fmµa kusla . ¬2¦ eyekci
¬1 ¦

enAkñúg ymk Epñk)alIenH TaMMgkñúgesovePA RbCMuPaNvar c,ab;edIm rbs;
elaksa®sþacarü Esm-sUr e)aHBum<kñúg B>s>2508 (1966) kþI/ esovePA stþbritþ
-TVaTsbritþ Edle)aHBum<edayKN³kmµkarFmµvín½yRBHBuT§sasna kñúgBuT§skraC
2532 (1988) kþI nig kñúgKm<Ir GPiFmµbidk ymk bzmPaK ¬PaK87/ TM> 1-2¦ man
karEbøkKñaTaMgGs;/ ´ ¬RBhµ-emtþa¦ seRmccitþcmøgtamKm<IrRBHGPiFmµbidkcuH .
GaRs½yehtuenH sUmelakm©as;RBHefranuetßr³ Edl)aneRbIR)as;esovePAenH RBmTaMg
Gs;elak-Gñk GñksikSaTaMgLay emtþaRCabtamkarKYr smtamFmµFüaRs½ypgcuH .
ប្បមូលវរៀបវរៀង វដាយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ នង
ិ វផទៀងផ្ទទត្់ វដាយ ប្រហ្ម-មមត្តា 99
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kusla Fmµa seBV et kuslmUeln ÉkmUla ey va bn
kuslmUeln ÉkmUla seBV et Fmµa kusla . ¬3¦ eyekci
kuslmUeln ÉkmUla Fmµa seBV et kuslmUeln
GBaØmBaØmUla ey va bn kuslmUeln GBaØmBaØmUla seBV
et Fmµa kusla . ¬4¦ eyekci kusla Fmµa seBV et
kuslmUla ey va bn kuslmUlmUla seBV et Fmµa
kusla . ¬5¦ eyekci kusla Fmµa seBV et kuslmUeln
ÉkmUlmUla ey va bn kuslmUeln ÉkmUlmUla seBV
et Fmµa kusla . ¬6¦ eyekci kuslmUeln ÉkmUlmUla
Fmµa seBV et kuslmUeln GBaØmBaØmUlmUla seBV et
Fmµa kusla . ¬7¦ eyekci kusla Fmµa seBV et
kuslmUlka ey va bn kuslmUlka seBV et Fmµa
kusla . ¬8¦ eyekci kusla Fmµa seBV et kuslmUeln
ÉkmUlka ey va bn kuslmUeln ÉkmUlka seBV et
Fmµa kusla . ¬9¦ eyekci kuslmUeln ÉkmUlka Fmµa
seBV et kuslmUeln GBaØmBaØmUlka ey va bn
kuslmUeln GBaØmBaØmUlka seBV et Fmµa kusla .
¬10¦ eyekci kusla Fmµa seBV et kuslmUlmUlka ey
va bn kuslmUlmUlka seBV et Fmµa kusla . ¬11¦
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eyekci kusla Fmµa seBV et kuslmUeln ÉkmUlmUlka
ey va bn kuslmUeln ÉkmUlmUlka seBV et Fmµa
kusla . ¬12¦ eyekci kuslmUeln ÉkmUlmUlka Fmµa
seBV et kuslmUeln GBaØmBaØmUlmUlka ey va bn
kuslmUeln GBaØmBaØmUlmUlka seBV et Fmµa kuslati .
mUlM ehtuniTanBa© smÖeva bPevn c
smudæanahararmµNa bc©eya smuTeyn cati .
¬mUlymkaTi Tsymkb,dibNÐitM ymkb,krNM nam smtþM¦
¬ bkrN³eQµaH ymk³ EdlRbdab;eday ymk³ 10
manmUlymk³CaedIm cb;Etb:ueNÑH ¦ .
6
(កនងបាលី)

¬tTnnþrM mhabdæanb,krNM naemtM¦
ehtub,c©eya GarmµNb,c©eya GFibtib,c©eya
Gnnþrb,c©eya smnnþrb,c©eya shCatb,c©eya GBaØ-mBaØb,c©eya nisSyb,c©eya ]bnisSyb,c©eya buerCa-tb,c©eya bcäaCatb,c©eya Gaesvnb,c©eya kmµb,c©eya
ប្បមូលវរៀបវរៀង វដាយ សសម-ស ូរ,

រចនាអត្ថបទ នង
ិ វផទៀងផ្ទទត្់ វដាយ ប្រហ្ម-មមត្តា
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vi)akb,c©eya Gaharb,c©eya \®nÞiyb,c©eya Qanb,c©-eya mKÁb,c©eya sm,yutþb,c©eya vib,yutþb,c©eya
Gtßib,c©eya ntßib,c©eya viKtb,c©eya GviKtb,c©eya .
tikBa© bdæanvrM TukutþmM TuktþikeBa©v tikTÞúkBa©
tiktþikeBa©v TukTÞúkBa© q Gnuelammði nya suKmÖira .
tikBa© bdæanvrM TukutþmM TuktþikeBa©v tikTÞúkBa©
tiktþikeBa©v TukTÞúkBa© q bc©nIymði nya suKmÖira .
tikBa© bdæanvrM TukutþmM TuktþikeBa©v tikTÞúkBa©
tiktþikeBa©v TukTÞúkBa© q Gnuelambc©nIymði nya suKmÖira .
tikBa© bdæanvrM TukutþmM TuktþikeBa©v tikTÞúkBa© tiktþi
keBa©v TukTÞúkBa© q bc©nIyanuelammði nya suKmÖirati .
¬ctuvIstib,c©yvesn GyM smnþb,dæanb,krNvNÑna nidæita¦
¬vNÑna én bdæanb,krN³ CaTIbMputenHedayGMNacén bc©½y 24 cb;Etb:ueNÑH¦

&Ë '
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តិមោកឌ្ក
ឌ ណឌ
តរិ ោកុ ឌ្ក
ឌ ណ្
ំឌ

- tierakueDÐsu tidænþi
TVarBahasu tidænþi
bhuet Gnñ)anmði
n etsM ekaci srti
ÉvM TTnþi jatInM
sucw bNItM kaeln
\TM eva jatInM ehatu
et c ttß សោគន្ត្ាា
bhuet Gnñ)anmði
cirM CIvnþú ena jatI
GmðakBa© kta bUCa
n hi ttß ksI Gtßi
vNiC¢a taTisI ntßi
\eta Tienñn yaebnþi
]NÑet ]TkM vudæM
Évemv \eta TinñM

ប្បមូលវរៀបវរៀង វដាយ សសម-ស ូរ,

sn§isigÇadeksu c
អាគន្ត្ាាន skM XrM .
xC¢ePaeC ]bdæiet
stþanM kmµbc©ya
ey ehanþi Gnukm,ka
kb,iyM )anePaCnM
suxita ehanþú jateya
jatiebta smaKta
skác©M GnuemaTer
eysM ehtu lPames
Tayka c Gniböla
eKarekçtß n viC¢ti
hireBaØn kyakyM
ebta kalkta thw
yfa ninñM bvtþti
ebtanM ]bkb,ti

រចនាអត្ថបទ នង
ិ វផទៀងផ្ទទត្់ វដាយ ប្រហ្ម-មមត្តា
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yfa varivha bUra
bribUernþi saKrM
Évemv \eta TinñM
ebtanM ]bkb,ti .
GTasiem Gkasiem
jatimitþa sxa c em
ebtanM TkçiNM TC¢a
bueBV ktmnusSrM
n hi ruNÑM va esaeka
va yavBaØa brieTvna
n tM ebtanmtßay
ÉvM tidænþi jateya
GyBa© exa TkçiNa Tinña sgÇmði subtidæita
TIXrtþM hitaysS
zanesa ]bkb,ti .
esa jatiFemµa c GyM niTsSieta
ebtan bUCa c kta ]Lara
BlBa© PikçÚnmnub,TinñM
tuemðhi buBaØM bsutM Gnb,knþi .

6
 yTi hIen Keta zaen kayTuc©rietn va ebIjatiNa
mYy eTAekItkñúgTId¾efakTab eRBaHkayTuc©ritkþI ¬vcITuc©ritkþI
menaTuc©ritkþI¦/

\mina buBaØeteCn tmða zana bmuBa©tu k¾sUm[rYc
redaHcakTI ¬d¾efakTab¦ enaH edayetCHKWbuNüenH/
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yTi eTvbuer remµ vimaen rtnesaPiet b¤ebIeTAekIt
kñúgeTvburI CavímanKYrrIkray EdlCazanmanlMGedayrtn³
¬epSg²¦ Rsab;ehIy .
\mina buBaØeteCn Pieyüa Pieyüa bvDÆti k¾sUm[
rwgrwtEtceRmInCaPieyüaPaB edayetCHKWbuNüenH/
ÉvM mhiT§iya Ésa yTiTM buBaØsm,Ta buBaØsm,Ta KW
KuNCatiCaehtudl;RBmedaybuNüÉNa buBaØsm,TaenH man
b£T§id¾FMéRkElg edayRbkary:agenH/
tsµa FIra bsMsnþi bNÐita ktbuBaØtM eRBaHehtuenaH
bNÐitTaMgLay GñkmanR)aCJa rEmgsresIrnUvPaBénbuKÁlGñkman
buNüeFVITukehIy/
suexa vi)aeka buBaØanM plrbs;buNüTaMgLay rEmg
naMmknUvesckþIsux/
GFib,aeya smiCÄti esckþIR)afñarEmgseRmc/
xib,Ba© brieyasaen niBVanM smFiKcäti mü:ageTot
kñúgkalCaTIbMput buKÁlrEmg)annUvRBHniBVand¾qab;rh½s/
eya PaCnshesShi bUrNM vrePaCnM
TeTyüabrimaNanM Ékbtþm,i naleP
ប្បមូលវរៀបវរៀង វដាយ សសម-ស ូរ,

រចនាអត្ថបទ នង
ិ វផទៀងផ្ទទត្់ វដាយ ប្រហ្ម-មមត្តា
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BuT§úb,aeT sarIbuetþa ey ceBaØ GKÁsavka
buKÁlKb,I[nUvvrePaCn d¾eBjedayPaCn³mYyBan; k¾min
)anesµInwgePaCnmYy)aRt EdleK)an[ehIy dl;RBHsarIbutþ nig
BYkGKÁsav½kdéTkñúgBuT§úb,aT¬enH¦ EdlmanKuNRbmaNmin)an/
btþbUranuPaevn matabita bmuBa©er ¬eRBaHehtuenaH¦
)anCamata nig bita rEmgrYc ¬cakTId¾efakTab¦ edayGanuPaB
én)ayEdleBjkñúg)aRt.>¼>
(វេចក្តព
ី នយល់់ៈ ធម៌ យទ្ិហ្ីមន វនេះ េូប្ត្បាលីេុទធក្៏

បាន េូប្ត្ប្ប្បផងក្៏បាន ។ ត្ពវី នេះវៅ ប្ត្ូវេូ ប្ត្ រហ្ ូមទ្វា វទៀត្

េឹមេូប្ត្ បដ្ិចស
ច មរាទ្ គឺ អវិជ្ជាបចចយា និង ធម៌ បុំស-ក ូល ឯវទៀត្ៗ) ៕

*
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C
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បដ្ិចស
ច មរាទ្

 GviC¢a bc©ya

sgçara sgçarTaMgLay¬ekItman¦ eRBaH
bc©½y KW GvíC¢a eBalKWesckþIl¶g;/
sgçarb,c©ya viBaØaNM víBaØaN¬ekItman¦ eRBaHbc©½y
KWsgçar/
viBaØaNb,c©ya namrUbM nam nig rUb¬ekItman¦ eRBaH
bc©½y KW víBaØaN/
namrUbb,c©ya sLaytnM Gaytn³6 ¬ekItman¦ eRBaH
bc©½y KW nam nig rUb/
sLaytnb,c©ya pesSa smösS ¬ekItman¦ eRBaH
bc©½y KW Gaytn³6/
psSb,c©ya evTna evTna¬ekItman¦ eRBaHbc©½y KW
smösS/
evTnabc©ya tNða tNða¬ekItman¦ eRBaHbc©½y KW
evTna/
tNðabc©ya ])aTanM ])aTan¬ekItman¦ eRBaHbc©½y KW
tNða/
])aTanb,c©ya Peva PB¬ekItman¦ eRBaHbc©½yKW
])aTan/
ប្បមូលវរៀបវរៀង វដាយ សសម-ស ូរ,

រចនាអត្ថបទ នង
ិ វផទៀងផ្ទទត្់ វដាយ ប្រហ្ម-មមត្តា
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Pvb,c©ya Cati Cati ¬ekItman¦ eRBaHbc©½y KW PB/
Catib,c©ya CramrNM Cra nig mrN³ ¬ekItman¦ eRBaH
bc©½y KW Cati/
esakbrieTvTukçeTamnsSú)ayasa smÖvnþi esckþI
esak esckþIxSwkxSÜl esckþIRBYy esckþItUccitþ nig esckþIceg¥ót
cg¥l;citþTaMgLay k¾rEmgekItman ¬eRBaHCatiCabc©½yEdr¦ .
ÉvemtsS ekvlsS Tukçkçn§sS smuTeya ehati
kiriyaekItman énkgTukçTaMgGs;enH manedayRbkardUecñH .
6
 GviC¢ayetVv GessviraKnieraFa sgçarnieraeFa
kiriyarlt;énsgçar eRBaHkiriyarlt;edayGriymKÁ \tmaness
sl; énGvíC¢aEmnBit .
sgçarnieraFa viBaØaNnieraeFa kiriyarlt;énvíBaØaN
eRBaHrlt;énsgçar/
viBaØaNnieraFa namrUbnieraeFa kiriyarlt;énnam
nig rUb eRBaHrlt;énvíBaØaN/
namrUbnieraFa sLaytnnieraeFa kiriyarlt;én
Gaytn³ 6 eRBaHrlt;énnam nig rUb/
sLaytnnieraFa psSnieraeFa kiriyarlt;én
smösS eRBaHrlt;énGaytn³ 6/
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រចនាអត្ថបទ នង
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(ធម៌ដារវវរ និង បុំសក ូល)

psSnieraFa evTnanieraeFa kiriyarlt;énevTnaeRBaH
rlt;énsmösS/
evTnanieraFa tNðanieraeFa kiriyarlt;éntNðaeRBaH
rlt;énevTna/
tNðanieraFa ])aTannieraeFa kiriyarlt;én])aTan
eRBaHrlt;éntNða/
])aTannieraFa PvnieraeFa kiriyarlt;énPB eRBaH
rlt;én])aTan/
PvnieraFa CatinieraeFa kiriyarlt;énCati eRBaHrlt;
énPB/
CatinieraFa CramrNM Cra nig mrN³ ¬rlt;¦ eRBaH
kiriyarlt;énCati/
esakbrieTvTukçeTamnsSú)ayasa niruCÄnþi esckþIesak
esckþIxSwkxSÜl esckþIRBYy esckþItUccitþ nig esckþIceg¥ótcg¥l;
citþTaMgLay k¾rEmgrlt;eTA¬eRBaHkiriyarlt;eTAén Cati Edr¦.
ÉvemtsS ekvlsS Tukçkçn§sS nieraeFa ehati
kiriyarlt;eTAénkgTukçTaMgGs;enH manedayRbkardUecñH .

&Ë'
ប្បមូលវរៀបវរៀង វដាយ សសម-ស ូរ,

រចនាអត្ថបទ នង
ិ វផទៀងផ្ទទត្់ វដាយ ប្រហ្ម-មមត្តា
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ប្រជុំភាណវារ បាលី-ប្រែ ពិសេេ

(ធម៌ដារវវរ និង បុំសក ូល)

សុំមវជនីយគាថា

1>-

n KamFemµa niKmsS Femµa
n cabiyM ÉkkulsS Femµa
sBVsS elaksS seTvksS
Éesv Femµa yTiTM Gnic©ta
Fm’NaEdlmaneQµaHfa Gnic©taFm’ KWsPaBERbRbYl
mineTogTat; Gnic©taFm’enH minEmnCaFm’sRmab;GñkRsukEt
mYy²eT minEmnCaFm’sRmab;GñkniKmEtmYy²eT b¤nwgfaCaFm’
sRmab;RtkUlEtmYy² k¾minEmneT Gnic©taFm’enaH CaFm’
sRmab;mnusSstV RBmTaMgeTvtamarRBhµTaMgGs;RKb;rUb .
2>- n KamFemµa niKmsS Femµa
n cabiyM ÉkkulsS Femµa
sBVsS elaksS seTvksS
Éesv Femµa yTiTBa© Tukçta
Fm’NaEdlmaneQµaHfa TukçtaFm’ KWsPaBCaTukç/
TukçtaFm’enH minEmnCaFm’sRmab;GñkRsukEtmYy²eT minEmn
CaFm’sRmab;GñkniKmEtmYy²eT b¤nwgfaCaFm’sRmab;RtkUl
EtmYy²k¾minEmneT TukçtaFm’’enaH CaFm’sRmab;mnusSstV
RBmTaMgeTvtamarRBhµTaMgGs;RKb;rUb .
110 ប្បមូលវរៀបវរៀង វដាយ សសម-ស ូរ,

រចនាអត្ថបទ នង
ិ វផទៀងផ្ទទត្់ វដាយ ប្រហ្ម-មមត្តា

ប្រជុំភាណវារ បាលី-ប្រែ ពិសេេ

(ធម៌ដារវវរ និង បុំសក ូល)

3>-

n KamFemµa niKmsS Femµa
n cabiyM ÉkkulsS Femµa
sBVsS elaksS seTvksS
Éesv Femµa yTiTM Gntþta
Fm’NaEdlmaneQµaHfa GntþaFm’ KWsPaBminEmn
Carbs;xøÜn GntþaFm’enH minEmnCaFm’sRmab;GñkRsukEtmYy²eT
minEmnCaFm’ sRmab;GñkniKmEtmYy² eT b¤nwgfaCaFm’ sRmab;
RtkUlEtmYy² k¾minEmneT/ GntþaFm’enaH CaFm’sRmab;mnusS
stV RBmTaMgeTvta marRBhµTaMgGs;RKb;rUb .
4>- Gnic©a vt sgçara
]b,aTvyFmµiena
]b,C¢itVa niruCÄnþi
etsM vUbsema suexa
sgçarFm’TaMgLay mineTogEmnBit mankiriyaekIteLIg nig
vínaseTAvíjCaFmµta rEmgekIteLIgehIyrlt;eTAvíj/ luHEtrlt;
nUvsgçarTaMgLayenaHehIy eTIb)annUvesckþIsuxRKb;y:ag .
5>-

seBV stþa mrisSnþi
yfa kmµM KmisSnþi
niryM )abkmµnþa
ប្បមូលវរៀបវរៀង វដាយ សសម-ស ូរ,

mrNnþM hi CIvitM
buBaØ)abplUbKa
buBaØkmµa c sUKtw

រចនាអត្ថបទ នង
ិ វផទៀងផ្ទទត្់ វដាយ ប្រហ្ម-មមត្តា
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ប្រជុំភាណវារ បាលី-ប្រែ ពិសេេ

(ធម៌ដារវវរ និង បុំសក ូល)

stVTaMgLay eTogEtnwgsøab;RKb;²Kña eRBaHfaCIvit
rbs;stVTaMgLay suT§EtmanesckþIsøab;enAxagcugbMputRKb;²
R)aN mü:ageTotstVTaMgLay rEmgkan;yknUvplbuNü pl)ab
ehIynwgeTAtamyfakmµ KWeTAtamKYrdl;GMeBIl¥ nig GaRkk;Edl
xøÜn)aneFVI/ GñkEdleFVI)ab EtgFøak;eTAesayTukçkñúgnrk cMENk
xagGñkeFVIbuNü EtgeLIgeTAkan;suKtiPB .
6>-

tsµa keryü klüaNM nicyM sm,rayikM
buBaØani brelaksµw
btidæa ehanþi )aNinM
eRBaHehtudUecñaHehIy saFuCnGñkmancMNg;cg;)an
esckþIsuxdl;xøÜn KYrEtRbjab;Rbjal;eFVIGMeBIbuNüEdlCaKuN
KWGñkR)aCJEtgrab;Gan [)anCanic© KWxøÜnRtUvksagsnSMRKan;nwg
)anCaTIBwgeTAkñúgPBxagnay eRBaHfabuNüTaMgLay EtgCaTI
BwgBMnak;rbs;stVTaMgLay kñúgbrelak .
7>


epNubieNÐabmM rUbM evTna buBVúLÚbma
mrIcikUbma sBaØa
sgçara kTlUbma
mayUbmBa© viBaØaNM eTsita Tic©Bn§úna
rUb manesckþIeRbóbeFobnwg {dMuénBBuHTwk}
evTna manesckþIeRbóbeFobnwg {RkeBjTwk} Edle):ag
eLIgRBÜc ²/

112ប្បមូលវរៀបវរៀង វដាយ សសម-ស ូរ,

រចនាអត្ថបទ នង
ិ វផទៀងផ្ទទត្់ វដាយ ប្រហ្ម-មមត្តា

ប្រជុំភាណវារ បាលី-ប្រែ ពិសេេ

(ធម៌ដារវវរ និង បុំសក ូល)

sBaØa manesckþIeRbóbeFobnwg {éf¶beNþIrkUn}/
 sgçarTaMgLay manesckþIeRbóbeFobnwg {edImeck}/
 víBaØaN manesckþIeRbóbeFobnwg {klmaya}/
esckþIeRbóbeFobén {xn§} TaMg5enH KWRBHsm<úT§man
epABgS d¾x<g;x<s; dUcCaRBHGaTitü RBHGgÁRTg;sMEdgehIy .


8>-

GcirM vt yM kaeya bzvw GFiessSti
queT§a GebtviBaØaeNa nirtßM v kligÁrM
kayenHminenAyUrb:unµaneLIy EtmanvíBaØaNeTAR)as
ehIy CakayKWeKe)aHbg; k¾nwgedksgát;enAelIEpndI dUcCa
Ggát;]srkRbeyaCn_Kµan .
9>-

Gayu ]sµa c viBaØaNM yTa kayM ChnþimM
Gbviedæa tTa esti
nirtßM v kligÁrM
GayukþI ePøIgFatukþI víBaØaNkþI EtlHbg;nUvkayenHeTA
kñúgkalNaehIy ¬kayenH k¾dl;nUvesckþIminKYrnwgTukdak;[
enAelIpÞHsEm,g)aneLIy¦ eKEtgnaMykeTAecal[edkenAelI
EpndI kñúgkalenaHÉg dUcCaGgát;]s rkRbeyaCn_KµaneLIy .
10>- yfa TeNÐn eKa)aela Kaeva )aeCti eKacrM
ÉvM Cra c mc©ú c
GayMu )aeCnþi )aNinM
ប្បមូលវរៀបវរៀង វដាយ សសម-ស ូរ,

រចនាអត្ថបទ នង
ិ វផទៀងផ្ទទត្់ វដាយ ប្រហ្ម-មមត្តា
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ប្រជុំភាណវារ បាលី-ប្រែ ពិសេេ

(ធម៌ដារវវរ និង បុំសក ូល)

KgValeKa ekogeKaTaMgLayeTAkan;TIeKacr edayGaCJa
KWdMbg b¤ rMBat;y:agNamij/ Cra KWesckþIRTuDeRTamRKaMRKa nig
mc©úraC KWesckþIsøab; k¾ekogeTAnUvGayurbs;stVTaMgLay y:ag
enaHÉg .
*

មសចកីាបញ្ជ
ា ក់់ៈ កាលេូធយ សុំមវជនីយគាថា វនេះចប់វេយ
ី

ប្ត្ូវេូធយ យថា វារិវហា... សរាីតិមយា ... សរារទ្ធធនភាមវន...

សកកត្តា... មត អតថលទ្ធធ... ត្វៅវទៀត្តាមការគួរ វដ្ីមបប
ី ញ្ា ប់ពិធី
បំេុក្ូល ។ េូមបញ្ជជក្់ថា ធម៌ យថា... ជាវដ្ីម ប្ដ្លវោក្ប្ត្ូវេូធយខាង
ចុងវនេះ ជាធម៌េប្មាប់ឱ្យពរដ្ល់មាាេ់ទន ប្ត្ប៉ាុវ្ណេះ ។
(ចប់ ធម៌ដារមវរ-បុំសក ូល)

&Ë'

114 ប្បមូលវរៀបវរៀង វដាយ សសម-ស ូរ,

រចនាអត្ថបទ នង
ិ វផទៀងផ្ទទត្់ វដាយ ប្រហ្ម-មមត្តា

ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

សត្តបរិត្ត
អម្ជ ើញពព ួកមេវត្ត
សរជជុំ សមសនុំ សពនធុំ នរិនុំទ
បរិត្តតនភាមវា សទា រកខត្ ូតិ
ផរិត្តវន មមត្តុំ សមមត្តត ភេន្តត
អវិក្ខខត្ច
ត ិត្តត បរិត្ុំត ភណនត

អនកដ៏ចររមើនទាំងឡាយ ជាអនករបកបរោយរមត្តា ចូរផាយ
នូវរមត្តាចត្
ិ ា រោយគត្
ិ ដូរចនេះថា សូ មអានុភាពននរពេះបរត្ា
ិ រកានូវរពេះ
មហាកសរត្ ជាធាំជាងនរជន រពមទាំងរាជសមបត្ាិ រពមទាំងរសនាមាត្យ
រពមទាំងរពេះរាជវងានុវងស សពវៗ កាលររៀងរៅ រ

យ
ើ កុាំមានចិត្ារាយ

មាយ ចូរសូរត្នូវរពេះបរត្ា
ិ !
សមន្តត ចកកវាមេស អរត្តគចឆនត មេវត្ត
សេធមុំម មនិរាជសស សណនត សគគមោកខេុំ

របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

រទវត្តទាំងឡាយ កនុងចកកវាឡទាំងឡាយរោយជុាំវ ិញ ចូរមក
របជុាំគ្ននកនុងទើរនេះ ចូរស្តាប់នូវរពេះសទធមម ជាធម៌អាចឱយនូវសួគ៌ និង
រពេះនព្វ
ិ វ ន (របស់រពេះអនាវរណញ្ញដណ) ជារសាចននអនករាជញ ។
សមគគ កាមម ច រ ូមប គិរិសិខរត្មេ ចនតលិមកខ
វិោមន េើមប រមេេ ច គាមម ត្រវនគហ្មន មគហ្វត្ថមហិ
មខមត្ត ភោម ចាយនត មេវា ជលថលវិសមម យកខគនធពវ
ន្តគា តិេេន្តត សនតិមក យុំ មនិវរវចនុំ សាធមវា មម
សណនត
រទវត្តទាំងឡាយ ដដលសថត្
ិ រៅកនុងស្តថនសួគ៌ ដដលជាកាម
ភព នង
ិ រូបភពកាើ ភុមមរទវត្តទាំងឡាយដដលសថត្
ិ រៅកនុងទព
ិ វវ ិមាន គឺ
រលើកាំពូលភនាំ ឬភនាំដដលោច់កាើ ឰដ៏អាកាសកាើ រៅនារកាេះនិងដដន និង
រសុកកាើ រៅនារដើមរពឹកា និង នរពញាត្សាត្ ឬទើដរសចាំការកាើ យកខ
និងគនធពវ និង នាគទាំងឡាយ ដដលសថិត្រៅនា-ទើទឹក ទើរគ្នក ឬទើមិន
រាបរសមើ ដដលរៅកនុងទើជិត្រនេះកាើ សូ មអរ្ជ ើញមករបជុាំគ្នន(កនុងទើរនេះ),
ព្វកយឯណា ដដលជាព្វកយរពេះស្តកយមុ នដ
ើ ៏របរសរើ (ដដលរយង
ើ ខញុាំនង
ឹ
សូធយឥឡូវរនេះ) រោកអនកសបបុរសទាំងឡាយ ចូរស្តាប់នូវព្វកយរនាេះ
(អាំពស
ើ ាំណាក់) ននខញុាំ (រោយរគ្នរព)!

116

របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត

ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

ធមមសសវនកាមោ អយមភេន្តត បពរិ ត្រោកអនកដ៏

ចររមើនទាំងឡាយ រពលរនេះ ជារពលគួរនឹងស្តាប់នូវរពេះធម៌!

ធមមសសវនកាមោ អយមភេន្តត បពិរត្រោកអនកដ៏

ចររមើនទាំងឡាយ រពលរនេះ ជារពលគួរនឹងស្តាប់នូវរពេះធម៌!

ធមមសសវនកាមោ អយមភេន្តត បពិរត្រោកអនកដ៏

ចររមន
ើ ទាំងឡាយ រពលរនេះ ជារពលគួរនង
ឹ ស្តាប់នូវរពេះធម៌!

6
នមសសការ
នមោ ត្សស ភគវមត្ត អរហ្មត្ត សោមសមពេធសស
នមោ ត្សស ភគវមត្ត អរហ្មត្ត សោមសមពេធសស
នមោ ត្សស ភគវមត្ត អរហ្មត្ត សោមសមពេធសស
រក
វ យបងគំ (ននខុ រំ ្ ពះករុ)
ី ិរយានមេសការថ្វ
ិ

ដល់រពះដ៏មានរពះភាគអងសគ

ះ

ចូរមាន

រពះអងជា
គ រពះអរហនដ
ត ៏

ំ ួ ង សោយរបនព
របសេើរ រទង់រាេ់ដង
ឹ នូវសញយយធម៌ទងព
ចសំ

ះរពះអងគ ឥតមានរគូអាចារយ)របសៅរពះអងសគ

ើ យ!

Ë
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ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

សរណគមន៍

ពេធុំ សរណុំ គចាឆមិ ខញុាំរពេះករុណា សូ មដល់នូវ



រពេះពុទធ ជាទើពឹង ទើរឭក !
ធមមុំ

សរណុំ

រពេះធម៌ ជាទព
ើ ឹង ទរើ ឭក !
សងឃុំ

សរណុំ

រពេះសងឃ ជាទព
ើ ឹង ទរើ ឭក !



គចាឆមិ
គចាឆមិ

ខញុាំរពេះករុណា

សូមដល់នូវ

ខញុាំរពេះករុណា

សូមដល់នូវ

េតិយមបិ ពេធុំ សរណុំ គចាឆមិ ខញុាំរពេះករុណា សូ ម

ដល់នូវរពេះពុទធ ជាទព
ើ ឹង ទរើ ឭក (ជាគរមប់ពរើ ដងផង) !

េតិយមបិ ធមមុំ សរណុំ គចាឆមិ ខញុាំរពេះករុណា សូ មដល់

នូវរពេះធម៌ ជាទើពឹង ទើរឭក (ជាគរមប់ពើរដងផង) !

េតិយមបិ សងឃុំ សរណុំ គចាឆមិ ខញុាំរពេះករុណា សូ ម

ដល់នូវរពេះសងឃ ជាទើពឹង ទើរឭក (ជាគរមប់ពើរដងផង) !



ត្តិយមបិ ពេធុំ សរណុំ គចាឆមិ ខ្ញុំព្ពះករញណា សូ ម

ដល់នូវព្ពះពញទ្ធ ជាទ្ីពង
ឹ ទ្ីរឭក (ជាគព្មប់បដ
ី ងផង) !

ត្តិយមបិ ធមមុំ សរណុំ គចាឆមិ ខ្ញុំព្ពះករញណា សូ មដល់

នូវព្ពះធម៌ ជាទ្ីពឹង ទ្ីរឭក (ជាគព្មប់បីដងផង) !

ត្តិយមបិ សងឃុំ សរណុំ គចាឆមិ ខ្ញុំព្ពះករញណា សូ ម

ដល់នូវព្ពះសងឃ ជាទ្ីពឹង ទ្ីរឭក (ជាគព្មប់បីដងផង) !

6
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ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

សមពមេធ

- sm<úeT§ GdævIsBa©
TVaTsBa© shsSek
bBa©stshsSani nmami sirsa GhM
- ´RBHkruNa sUmRkabfVaybgÁMnUvRBHsmµasm<úT§TaMgLay
28RBHGgÁpg 1mWun2Ban;RBHGgÁpg 5EsnRBHGgÁpg edayt,Úg
¬rbs;´RBHkruNa¦/
- etsM FmµBa© sgÇBa© GaTern nmamihM
- ´RBHkruNasUmRkabfVaybgÁM nUvRBHFm’pg nUvRBHsgÇ
pg rbs;RBHsmµasm<úT§TaMgLayenaH edayeKarB/
- nmkáaranuPaevn
ហ្ន្តតវ seBV ]bTÞ e v
Genka Gnþrayabi vinsSnþú Gesseta
- edayGanuPaBénkiriyanmsSkarfVaybgÁM sUm[kMcat;bg;
nUv]bRTBTaMgLayTaMgBYg TaMgesckþIGnþrayTaMgLayCaGenk
k¾cUr[vínaseTA kMubImanesssl;eLIy ¡
- sm<úeT§ bBa©bBaØasBa©
TsstshsSani

ctuvIstishsSek
nmami sirsa GhM

របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

- ´RBHkruNa sUmRkabfVaybgÁMnUvRBHsmµasm<úT§TaMgLay
55RBHGgÁpg 2mWun4Ban;RBHGgÁpg 1lanRBHGgÁpg edayt,Úg
¬rbs;´RBHkruNa¦/
- etsM FmµBa© sgÇBa© >>> ´RBHkruNasUm >>>
- nmkáaranuPaevn >>>edayGanuPaBénkiriya >>>
- sm<úeT§ nvutþrset GdæctþaLIsshsSek
vIstistshsSani nmami sirsa GhM
- ´RBHkruNa sUmRkabfVaybgÁMnUvRBHsmµasm<úT§TaMgLay
109 RBHGgÁpg 4mWun 8Ban; RBHGgÁpg 2 lan RBHGgÁpg eday
t,Úg¬rbs;´RBHkruNa¦/
- etsM FmµBa© sgÇBa© >>> ´RBHkruNasUm >>>
- nmkáaranuPaevn >>> vinsSnþú Gesseta ¡
- edayGanuPaBénkiriyanmsSkarfVaybgÁM sUm[kMcat;bg;
nUv]bRTBTaMgLayTaMgBYg TaMgesckþIGnþrayTaMgLayCaGenk
k¾cUr[vínaseTA kMubImanesssl;eLIy ¡

Ë
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របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត

ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

មងគលសត្តតរមោភ

មយ សន្តត សនតចិត្តត តិសរណសរណា ឯត្ថ មោក-

-នតមរ វា ភោម ភោម ច មេវា គណគណគហ្ណពាវដា

ំ
សពវកាលុំ សទវាទងឡាយឯ)
ជាភុមសម ទវាកី ត មិនប្មន
ជាភុមសម ទវាកីត ជាអក
ន មានចត
ត ប
ង ់ មានរពះរតនរត័យជាទី
ិ េ

ពឹងទីរឭក ប្ដលមានសៅកុ ងសោកសនះ
ឬកុ ងចស
ន
ន
ល ះននសោក
់យកនូវពពួកននគុណ េពវៗ
ជាអក
ន ខល
វ ់ ខ្វវយកុ ងក
ន
ិរយាកាន
ិ
កាល ។

ឯមត្ អាយនត មេវា វរកនកមមយ មមររាមជ វសមន្តត

សមន្តត សមន្តត សមហ្ត្ុំ មនិវរវចនុំ មសាត្មគគុំ សមគគុំ
ំ
េូមសទវាទងឡាយស

៉ សទៀត សទវា
ះអស្ើ ជ ញមក មយង

ប្ដលេិ តសៅសល
ថ
ធ ឹ ងប្តមាេដ៏របសេើរ
ើ ភសនំ មរុរាជេុទេ

េូម

ំ
អស្ើជ ញមកផង េូមសទវាជាេបបុរេទងឡាយ
អស្ើ ជ ញ
មកកាន់ទីេមាគម សដើមបស្ត
ី ត ប់នូវ
ធម៌ដ៏របសេើរសលើេ ជាសហតុ
សមពវស ចកកវាមេស
យុំ អមមហហ្ិ កត្ុំ ប្ញ ុំ

កយននរពះមុនីដ៏បវរ ជា

ំ
ឲយសក
តសេចក
សរតកអរ,
ើ
ីត

យកាខ មេវា ច រពហ្មមន្ត
សពវសមបតិត សាធកុំ

របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

បុណយឯ)ប្ដលសយើងបានសធសហ
ើវ ើ យ

ជាបុណយអាច

ំ ួ ង េូមយកទ
ំ
ឲយេសរមចនូវេមបតទ
សទវា
ខ ងឡាយផង
ិត ងព
ំ
ំ
ទងឡាយផង
រពហទ
កុ ងចរកវា
ម ងឡាយផង
ន
(អនុសមាទ

សរតកអរនឹងបុណយស

សមពវ ត្ុំ អនមោេិត្តវ

ះ,

ំ
់
ទងអេ

សមគាគ សាសមន រត្ត

បោេរហ្ិត្ត មោនត

អារកាខស វិមសសមត្ត

ំ
់ កាលសបបានអន
យកខ និងសទវា និង រពហមទងអេ
ុើ

សមាទ

នូវបុណយស

រពះពុទស្ត
ធ េ

ះសហើយ ចូររពមសរពៀងគ្នន សរតកអរកុ ង
ន

សហើយចូររបាេចាកសេចករបប្ហេសធ
េ
វ
ីត

កុ ងការរកា
(នូវរពះពុទស្ត
ន
ធ េ
សាសនសស ច មោកសស
សាសនមបិ ច មោក្ច
េូមឲយសេចកចសរម
ន
ីត
ើ

សោយឧបាយដ៏វសេេ,
ិ

វឌ្ឍើ ភវត្ សពវទា

មេវា រកខនត សពវទា

់ រពះពុទស្ត
សកតមានដល
ធ េ
ើ

ផង ដល់េតសវ ោកផង ឲយបានេពវៗ កាលសៅ េូមសទវា
ំ
ទងឡាយ
អភបាលរកា
នូវរពះពុទស្ត
ធ េ
ិ
សោកផង ឲយបានេពវៗ កាលសរៀងសៅ,
សេធឹ មោនត សខើ សមពវ

122

ផង នូវេតវ

បរិវាមរហ្ិ អត្តមន្ត

របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត

ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

អនើយា សមន្ត មោនត
ំ
់
េពវេតទ
វ ងអេ

(សត្តបរិត្)ត

សហ្ សមពវហ្ិ ញាតិភិ

ំ
ំ
់ ខួ ន
រពមទងបរ
វារទ
ងឡាយរបេ
ល
ិ

េូមឲយមានសេចកេ
ន ឥតមានទុកភ
ខ ័យ
ី ត ុ ខរេួល េូមឲយជាអក
ំ
ំ
់ គ្នន ។
ជាអក
េ
ន មានចត
ត អ រពមទងជនជាញាត
ត នទងអេ
ិ ល
ិ
យ្ច ទាវេស វសានិ

ចិនយ
ត ឹស សមេវកា

ចកកវាេសហ្មសសស

េសស មយន ត្ត្តកុំ

ចិរសសុំ ចិនយ
ត ន្តតបិ

កាលុំ មកាោហ្លុំ ជាត្ុំ

មនវ ជានឹស មងគលុំ

យាវ រពហ្មនិមវសន្ត

ំ
ំ
មនុេសរពមទងសទវាទ
ងឡាយ

បាន

ំ ន គិតរកនូវ
គ្ន

ំ
មងល
គ ឯ) អេ់១២ឆ្ន,ំ មនុេស និង សទវាទងស
មួយមុឺនចរកវា

មនដ
ង
គ ស
ឹ នូវមងល
ិ

ះ កុ ង
ន

សទះខរំ បឹងគិតអេ់កាលយូរសមា៉ល ះ ក៏សៅប្ត
ះរតឹម)

៏សកតរហ
រសកាោហលក
ូត
ី
ើ

ដល់ភពជាទីសៅននរពហម អេ់កាលរតឹមស)ះឯង ។
យុំ មោកន្តមោ មេមសសិ

សពវបាបវិន្តសនុំ

ឯវោេិគណូមបត្ុំ

មងគលនតមណា
ភ
ម មហ្

យុំ សត្តវ សពវេមកខហ្ិ
រពះបរមសោក

ឯ)

ថ

ម្ច ន្តត សុំខិយា នរា

រទង់រាេ់េប្មង
ត សហើយនូវមងល
គ

ំ
ំ ួ ងឲយវ ិ េ
ប្ដលជាសរគឿងញា
ងព
ុ ងបាបទ

នរជន
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ំ
់ចន
ំ ួ នមនបាន
ទងឡាយរាប
ិ

(សត្តបរិត្)ត

ស្តតប់នូវមងល
គ ឯ)សហើយ

ំ ួ ង, មានលសទវាទងឡាយ
ំ
បានរួចចាកទុកទ
សយងស
ខ ងព
ើ
ឥ ូ វសនះ នូវមងល
គ ស
ជាសដើម ។

ល

ះ ដ៏របកបសោយគុណ មានយា៉ងសនះ

មងគលស ូរត្

(មងល
គ ជាេិរេ
ី ួ េី ត ៣៨ របការ)

Évemµ sutM ¬sURtenH eQµaH mgÁlsURt¦ KW´ ¬eQµaH
GannÞ¦ )ansþab;mkehIyy:agenHfa ³
ÉkM smyM PKva savtßiyM vihrti eCtven
GnafbiNÐiksS Garaem sm½ymYyRBHd¾manRBHPaK RTg;Kg;
enAkñúgvtþeCtBn CaGaramrbs;GnafbiNÐikesdæI eTobRkugsavtßI/
Gfexa GBaØtra eTvta GPikánþay rtþiya GPikánþ-vNÑa ekvlkb,M eCtvnM »PaestVa eyn PKva etnub-sgámi ]bsgámitVa PKvnþM GPivaeTtVa ÉkmnþM Gdæasi
lMdab;enaHÉg eTvtaGgÁ1 kalEdlevlaraRtIbzmyamknøgeTA
ehIy manrsµId¾l¥ júaMgvtþeCtBnCMuvíjTaMgGs; [PøWsVagehIy
RBHd¾manRBHPaKRTg;Kg;kñúgTINa k¾cUleTAkñúgTIenaH luHcUleTA
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(សត្តបរិត្)ត

dl;ehIy eTIbfVaybgÁMcMeBaHGgÁRBHd¾manRBHPaK ehIyQrenA
kñúgTId¾smKYr/
ÉkmnþM zíta exa sa eTvta PKvnþM Kafay
GCÄPasi kaleTvtaenaHQrkñúgTId¾smKYrehIy eTIbRkabTUl
RBHd¾manRBHPaK edayBakü CaKafa¬y:agenH¦fa ³
BhU eTva mnusSa c
mgÁlani GcinþyMu
Gakgçmana esatßanM
RBÚhi mgÁlmutþmM
eTvta nig mnusSTaMgLayCaeRcIn R)afñanUvesckþIsYsþI
)anKitrknUvmgÁlTaMgLay sUmRBHGgÁRTg;RBHemtþa sMEdgR)ab;
nUvmgÁld¾]tþm ¬RBHd¾manRBHPaK RTg;Rtas;sMEdgtbBaküeTvta
enaH edayBuT§Pasit CaKafay:agenH fa¦ ³
 Gesvna c BalanM

bNÐitanBa© esvna
bUCa c bUCnIyanM
ÉtmµgÁlmutþmM ¡
kiriyaminesBKb; nUvbuKÁlBalTaMgLay1/ kiriyaesBKb;
nUvbuKÁlCabNÐitTaMgLay1/ kiriyabUCa dl;buKÁlEdlKYrbUCa
TaMgLay1/ TaMg3enH CamgÁld¾]tþm ¡
 bdirUbeTsvaesa c
bueBV c ktbuBaØta
GtþsmµabNIFi c
ÉtmµgÁlmutþmM ¡
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(សត្តបរិត្)ត

kiriyaenAkñúgRbeTsd¾smKYr1/ Pav³énbuKÁl)aneFVIbuNü
TukehIykñúgkalmun1/ kiriyatmál;xøÜnedayRbéB1/ TaMg 3 enH
CamgÁld¾]tþm ¡
 Bahusc©Ba© sib,Ba©
vineya c susikçieta
suPasita c ya vaca
Étmµ g Á l mu t þ m M ¡
Pav³énbuKÁl)ansþab; )aneronehIyedayeRcIn1/ sil,saRsþ KWesckþIeqøóvQøaskñúghtßkmµrbs;GñkbYs nig RKhsß 1/
vín½yEdlbuKÁlsikSaedayRbéB1/ vacaEdlbuKÁleBalRtwmRtUv1/
TaMg 4enH CamgÁld¾]tþm ¡
 matabi t u ] bdæ a nM

butþTarsS sgÁeha
Gnakula c kmµnþa
Étmµ g Á l mu t þ m M ¡
kiriyabeRmInUvmata1/ kiriyabeRmInUvbita1/ esckþIse®gÁaH
dl;buRt nig Priya1/ kargarTaMgLay EdlminRcbUkRcbl;1/
TaMg4 enH CamgÁld¾]tþm ¡
 TanBa© Fmµcriya c
jatkanBa© sgÁeha
GnvC¢ani kmµani
Étmµ g Á l mu t þ m M ¡
kiriyabric©aKTan1/ kiriyaRbRBwtþnUvFm’1/ esckþIse®gÁaH
dl;jatiTaMgLay1/ kargarTaMgLayEdlminmaneTas1/ TaMg4
enH CamgÁld¾]tþm ¡
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 GartI virtI )a)a

mC¢)ana c sBaØema
Gb,maeTa c Femµsu
Étmµ g Á l mu t þ m M ¡
kiriyamineRtkGrkñúg)ab nig kiriyaevorcak)ab1/ esckþI
sRgÜmcakkiriyapåknUvTwkRsvwg1/ esckþIminRbmaTkñúgFm’TaMg
Lay1/ TaMg3enH CamgÁld¾]tþm ¡
 Kareva c nivaeta c

snþúdæI c កត្្ញ ត្ត
kaeln FmµsSvnM
Étmµ g Á l mu t þ m M ¡
esckþIeKarBcMeBaHbuKÁlEdlKYreKarB1/ kiriyaRbRBwtþbnÞab
nUvxøÜn1/ esckþIeRtkGrcMeBaHrbs;Edlman1/ Pav³énbuKÁlGñkdwg
nUv]bkar³EdlGñkdéTeFVIehIydl;xøÜn1/ kiriyasþab;nUvFm’tam
kal1/ TaMg5enH CamgÁld¾]tþm ¡
 xnþi c esavcsSta

smNanBa© TsSnM
kaeln Fmµsakcäa
Étmµ g Á l mu t þ m M ¡
esckþIGt;Fn1/ Pav³énbuKÁlEdleKRbedA)anedaygay1/
kiriya)aneXIj)anCYbnUvsmN³TaMgLay1/ FmµsakcäaKWkiriya
snÞnaeTAvíjeTAmknUvFm’tamkal1/ TaMg4enHCamgÁld¾]tþm ¡
 te)a c RBhµcriyBa©

ni B V a nscä i k i r i y a c

Griysc©an TsSnM
Étmµ g Á l mu t þ m M ¡
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esckþIBüayamdutnUv)abFm’1/ kiriyaRbRBwtþnUvFm’d¾RbesIr1/
kiriyaeXIjnUvGriysc©TaMgLay1/ kiriyaeFVI[Cak;c,as;nUv
RBHniBVan1/ TaMg4enH CamgÁld¾]tþm ¡
 pudæsS elakFemµhi

citþM ysS n km,ti
GesakM virCM exmM
Étmµ g Á l mu t þ m M ¡
citþénbuKÁlÉNa EdlelakFm’TaMgLayBal;RtÚ vehIy
minrMePIbjab;j½r1/ minmanesckþIesak1/ manFUlI KWraK³ eTA
R)asehIy1/ CacitþekSmkSanþ1/ TaMg4enH CamgÁld¾]tþm ¡
 ÉtaTisani ktVan

sBV t ß m braCi t a
sBVtß esatßw Kcänþi tenþ s M mgÁ l mu t þ m nþi ¡
eTvta nig mnusSTaMgLay eFVInUvmgÁlTaMgLay R)akd
dUecñHehIy CaGñkmincalcaj;kñúgTITaMgBYg Etgdl;nUvsirIsYsþI
kñúgTITaMgBYg ¬mñaleTvta GñkcUrRbkan;eCOfa¦ mgÁlTaMg 38
Rbkar mankiriyaminesBKb;nUvbuKÁlBal CaedImenaH rbs;eTvta
nig mnusSTaMgGm,aleNaH CamgÁld¾]tþm .

Ë
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(សត្តបរិត្)ត

រត្នសត្តតរមោភ

បណិធានមត្ត បដាេយ ត្ោគត្សស េស បារមិមយា
េស ឧបបារមិមយា េស បរមត្ថបារមិមយា ប្ច មោបរិចាចមគ តិមសា ចរិយា បចឆិមភមវ គពា្ភវកកនឹត ជាឹ អភិនិក-ខ
មនុំ បធានចរិយ មពា្ធិបលលមងក ោរវិជយុំ សពវ្ញត្តញ្ញ
ញ ណរបេិមវធុំ នវមោកត្តរធមមមតិ សមពវបិមម ពេធគមណ
អាវជជិត្តវ មវសាលិយា តីស បាការនតមរស តិយាមរឹត
បរិត្ុំត កមរាន្តត អាយសាម អាននទមត្ថមរា វិយការ្ញ ចិត្ុំត

ំ
ំ ត
ឧបេេមបត្តវ សយងទ
ងឡាយា
ងច
ើ
ិ ត របកបសោយសេចកី ត
ករុ) (ចសំ

ំ
ះេតទ
ដូចជារពះអាននសទ តរថ ដ៏មាន
វ ងឡាយ

ំ
អាយុ ប្ដលសោកពិចារ) នូវរពះពុទគ
ធ ុ ណទងឡាយសនះ
ំ
់ របេ់រពះតថ្វគត ចាប់សដើមអព
ំ ី សេចកីសផ
រគប់ទងអេ
ត ើម
ត

ំ
ាងរបាថ្វ
ន ជារពះពុទម
ធ ក គៈឺ បារមី១០ ឧបបារមី១០ បរមតថ
¬1 ¦
¬2¦
បារមី១០ មហាបរចា
ករិ យាយាងច
ុ ះកាន់
ិ ច គ៥ ចរយា៣
ិ
ិ
គភ៌ននរពះមាាកុ ងបច
មភព
ន
ិឆ

¬1¦

ករិ យារបេ
ូត
ិ

ករិ យាយាង
ិ

បរិចាចគ៥ គឺ បុត្ាបរច្ច
ិ ច គ១, ទរបរច្ច
ិ ច គ១, ធនបរច្ច
ិ ច គ១, អងគបរច្ច
ិ ច គ១, ជើវ ិត្

បរច្ច
ិ ច គ១ ។

¬2¦

ចរិយា៣ គឺ រោកត្ថចរយា១,
ញាត្ត្ថចរយា១,
ពុទធត្ថចរយា១
។
ិ
ិ
ិ
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សចញស្តងអភិសនស្កេម
រ ណ៍
ករិ យាផ្ច
ច ញ់មារ
ិ
ស

(សត្តបរិត្)ត

កិរយាប
សំ ពញនូវទុកររ កិរយា
ិ
ិ

់ដង
កិរយារាេ
ញ ញ្ញ
ត ញ ណសលើ
ឹ នូវេពវ្ុ ត
ិ

័ង
ធបល
ល រ សោកុតរត ធម៌៩ (សហើយរពះអាននសទ តរថ
ិ

សោក

េូធយនូវរពះបរត
៣ កុ ងខ្វងក
ប្ំ ផង
ត េ់រារតមានយាម
ន
ន
ិ អ
ី
ុ ងក
ំ
ទងឡាយ
៣ ជាន់ននរកុងសវស្តលី,
មកាេិសត្សហ្មសសស

ចរកវាមេស មេវត្ត

យសាណមបេិគណ
គ ហ នតិ

យ្ច មវសាលិយមបមរ

មរាគាមនសសេពភិកខ

សមភត្នត
វិ
ិ ធមភយុំ
ូ

ខិរបមនតរធាមបសិ

បរិត្ន
ត ម
ត ណា
ភ
ម មហ្

ំ
សទវាទងឡាយក
ច
ន
ិ រកវា
ុ ងប្េនសកាដ

យកនូវអាជា្ននរពះបរត
ត )
ិ ឯ

ប្តងទទួល

៉ សទៀតរពះបរត
មយង
ត )
ិ ឯ

ំ ័យ ៣ របការប្ដលសកតអ
ំ ី សរាគ និង អមនុេស និង
ញា
ព
ើ
ុ ងភ
ំ
ទុរកស
ត់
ិ ភ គឺរគ្នអណ

¬1 ¦

សនះ នូវរពះបរត
ិ សត

ះ។

កុ ងរកុ
ងសវស្តលី ឲយអនរត ធានបាត់សៅ
ន

ំ
សោយឆ្បរ់ ហ័េ មានលសទវាទងឡាយ
សយើងេូធយឥ ូ វ

¬1¦

6

រគ្នអាំណត្់ គឺរគ្នដដលរកខសត្់ អត្់មានរសចកាើសុខ ។
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(សត្តបរិត្)ត

រត្នស ូរត្



យានើធ ភ ូត្តនិ សោគត្តនិ
ភោមនិ វា យានិ វ អនតលិមកខ

ពួក ភ ូត្

ភូតឯ)

កុ ងទ
ន ីសនះ,

¬1 ¦

ឯ)ជាសទវាេិ តសៅសល
ថ
ី ី ត ពួក
ើ ប្ផនដក

ំ ន
៏អាកាេកប្ដលមករបជ
ជាសទវាេិតសៅឰដ
ថ
ុ គ្ន
ីត

ំ
់ស
សមពវវ ភ ូត្ត សមន្ត ភវនត េូមពួកភូតទងអេ

មានចិតល
ត ,អ

ះ

៉ សទៀត ចូរស្តតប់
អមោបិ សកកចច សណនត ភាសិត្ុំ មយង

នូវភាេិតសោយសគ្នរព,

ត្សាម ហ្ិ ភ ូត្ត និសាមមថ សមពវ
សរ

មមត្តុំ កមរាថ ោនសិយា បជាយ

ះសហតុស

ំ
ំ
់ ចូរស្តតប់
ះ អក
ន ទងឡាយជាភ
ូ តទងអេ

នូវរពះបរត
ត សំ
ិ ត ចូរសធន
ើ វ ូ វសមាតចត
ិ ច

¬1¦

ះពពួកេតជា
វ មនុេសជាតិ

ព្វកយថា ភ ូត្ កនុងទើរនេះ សាំរៅយកសត្វដដលជា អេិសសោនកាយ គឺមាន

កាយ ដត្រមើលមិនរឃញ
ើ ានខាងពួករទវត្ត ។
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ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

ំ
េិវា ច រមត្តត ច ហ្រនតិ មយ ពលឹ មនុេសទងឡាយ

ឯ)ប្តង

ំ
មកន
ូ វពលិកមម កុ ងសពលនថ
ន
ង និង សពលយប់,

ត្សាម ហ្ិ មន រកខថ អរបមត្តត សរ

ំ
ទងឡាយ
ឡាយស

ះ,

ំ
កុសំ មលប
)
សំ
ើ

យុំ ក្ខ្ច ិ វិត្តុំ

សមគគស វា យុំ

ើយ

ះសហតុស

ះ េូមអក
ន

ំ
េូមរកានូវមនុេសទង

ឥធ វា ហ្រុំ វា
រត្នុំ បណើត្ុំ

រទពយឯ)មួយកុ ងសោកសនះ
និង កុ ងសោកឯសទៀត
ន
ន
កីត រតនវតុ ដ
ថ ៏ឧតម
ត ឯ)កុ ងស្ត
ន
ថ នេួគ៌កី,ត
ស

ំ
ន មន្ត សមុំ អតិថ ត្ោគមត្ន រទពយ និង រតនវតុ ទ
ថ ង

ះ សេើ សោយរពះតថ្វគត
មនមានស
ម
ិ

ើ យ,

ឥេមបិ ពមេធ រត្នុំ បណើត្ុំ ប្កវ គរពះព
ុ ទសធ នះឯង ជា
ឺ

ប្កវដ៏ឧតម
ត , ឯមត្ន សមចចន សវតិថ មោត្ សោយ
េចៈច សនះ េូមេិរេ
ត ើតមាន ។
ី ួ េី សក

កយ

ខយុំ វិរាគុំ អមត្ុំ បណើត្ុំ

យេជឈគា សកយមនើ សោហ្ិមត្ត

រពះេកយមុនីជាមាចេ់

័ តមល
មានរពះទយ
រ ់ មា ំ បាន

រាេ់ដឹងសហើយនូវរពះធម៌ឯ) ជាទីកស ័យននកសលេ
ជាទី
ិ
របាេចាករាគៈ ជាធម៌មនស្ត
ល ប់ ជាធម៌ដ៏ឧតម
ត ,
ិ
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ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

ន មត្ន ធមមមន សមតិថ ក្ខ្ច ិ របេ់អម
ម
ី វ ួ យសេើសោយ

រពះធម៌ស

ះ មនមានស
ិ

ើ យ,

៌សនះឯង ជា
ឥេមបិ ធមមម រត្នុំ បណើត្ុំ ប្កវ គរពះធម
ឺ

ប្កវដ៏ឧតម
ត ,

ឯមត្ន សមចចន សវតិថ មោត្ សោយ

េូមេិរេ
។
ត តមាន
ី ួ េីសក
ើ

កយេចៈច សនះ

យមពេធមសមដាេ បរិវណណយើ សចឹ រពះពុទដ
ធ ៏របសេើរ

រទង់េរសេើរនូវេមាធិឯ) ថ្វជាធម៌ដ៏ស្តអត,

ំ
សោធិោននតរិក្ញ ោហ្ បណិ ឌ តទងឡាយ
ស

ំ ប់,
សហើយនូវេមាធិឯ) ថ្វជាធម៌ឲយផលសោយលោ

ល

សោធិន្ត មត្ន សមោ ន វិជជតិ េមាធិឯសទៀត សេើ ម

សោយេមាធិស

ះ មិនមានស

ើ យ,

ឥេមបិ ធមមម រត្នុំ បណើត្ុំ ប្កវ គឺរពះធម៌សនះឯង ជា

ប្កវដ៏ឧតម
ត , ឯមត្ន សមចចន សវតិថ មោត្ សោយ
េចៈច សនះ េូមេិរេ
។
ត តមាន
ី ួ េី សក
ើ

កយ

មយ បគគោ អេេ សត្ុំ បសដាេ
ចត្តតរិ ឯត្តនិ យគានិ មោនតិ

ំ ូ ក ប្ដលេបបរេទង
ំ
ំ
បុគល
៨ ជព
គ ទងឡាយឯ)
ុ

ឡាយេរសេើរសហើយ សបើរាប់ជាគូ បាន ៤ គូៈ
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ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

ំ
មត្ េក្ខខមណយា សគត្សស សាវកា បុគល
គ ទង

ឡាយស
ទន,

័
់រពះេុគត សោកគួរដល់ទក)
ះ ជាស្តវករបេ
ិខ

ំ
ឯមត្ស េិន្តននិ មហ្រផោនិ ទនទងឡាយ
ប្ដល

ំ
បុគល
គ ឲយសហើយ ដល់ទកសណយយប
ុ គល
គ ទងឡាយស
ិខ

ះ ជា

ទនមានផលសរចើន,

ឥេមបិ សមងឃ រត្នុំ បណើត្ុំ ប្កវ គរពះេងឃសនះឯង
ឺ

ជាប្កវដ៏ឧតម
ត , ឯមត្ន សមចចន សវតិថ មោត្ សោយ
េចៈច សនះ េូមេិរេ
។
ត តមាន
ី ួ េី សក
ើ

កយ

មយ សរបយត្តត មនសា េមេន
ហ
និកាកមិមន្ត មគាត្មសាសនមហិ

ំ
អរយប
ុ គល
គ ទងឡាយឯ)
ិ

េមុ ទ
ព រធ ទង់រពះ

មសគ្នតម

កុ ងស្តេ
ន

របកបរតូវលសអ ហើយ

ខ្វជប់ខួ ន
ជ ឥតមានកាម គឺសេចកីរបាថ្វ
ត
នស

ើ យ,

ននរពះ

មានចត
ិ ត

មត្ បតិតបត្តត អមត្ុំ វិគយហ

លទាធ មធា និពឹ
វ ភ្ជ ោន្ត

ផល
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ំ
អរយប
ុ គល
គ ទងឡាយស
ិ

ះដល់សហើយនូវរពះអរហតត

សហើយចូលសៅកាន់រពះនិ វ ន

់
បាននូវករិ យារលត
ិ
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ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

កសលេសោយទសទ
គឥតមានទ
ិ
ឺ
ិ ញដូរស
នូវផល,

ើ យ សហើយសស្តយ

ឥេមបិ សមងឃ រត្នុំ បណើត្ុំ ប្កវ គឺរពះេងឃសនះឯង

ជាប្កវដ៏ឧតម
ត , ឯមត្ន សមចចន សវតិថ មោត្ សោយ
េចៈច សនះ េូមេិរេ
។
ត តមាន
ី ួ េី សក
ើ

កយ

យថិនខ
ទ ើមោ បថវឹសិមត្ត សិយា
ចត្ពភិ វាមត្ភិ អសមបកមបិមយា

េេរសខឿនប្ដលសគសបាះភាជប់នឹងប្ផនដី ជារបេ់មន
ិ

់ ័ រសោយខយល់ពយុះ ប្ដលបក់មកអព
ំ ី ទិេទង
ំ
កសរមើកញាបញ
៤ យា៉ង)មញ,
ិ

ត្ថ ូបមុំ សរបរិសុំ វទាមិ មយា
អរិយសចាចនិ អមវចច បសសតិ

អក
ន )ពិចារ)សឃើញ

តថ្វគត សៅអក
ន ស

ំ
នូវអរយេច
ទ
ច ងឡាយ
ិ

ះថ្វជាេបបុរេ (មិនញាប់ញ័រសោយ

ំ
សោកធម៌ទងឡាយ
សរបៀបដូចជាេេរសខឿន ដូសចានះឯង ។

ឥេមបិ សមងឃ រត្នុំ បណើត្ុំ ប្កវ គរពះេងឃសនះឯង
ឺ

ជាប្កវដ៏ឧតម
ត , ឯមត្ន សមចចន សវតិថ មោត្ សោយ
េចៈច សនះ េូមេិរេ
។
ត តមាន
ី ួ េី សក
ើ
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កយ
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ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

មយ អរិយសចាចនិ វិភាវយនតិ
គមភើរបម្ញ ន សមេសិត្តនិ

ំ
អរយប
ុ គល
គ ទងឡាយឯ)
ិ

់ចាេ់នូវ
សធើឲយជាក
វ

ំ
អរយេច
ទ
ប្ដលរពះតថ្វគត រពះអងមា
ច ងឡាយ
គ នរបាជា្
ិ
ដ៏រជាលសរៅ េប្មង
ត លសអ ហើយ,
ក្ខញ្ញ
ច បិ

ំ
ទងឡាយស
ស

ះ

មត្

មោនតិ

ភសរបមត្តត

អរយប
ុ គល
គ
ិ

ះ ទុកជារបមាទដ៏សលើេលន់ក៏សោយ,

ំ
ន មត្ ភវុំ អេេមោេិយនតិ អរយប
ុ គល
គ ទងឡាយ
ិ
់យកនូវភពជាគរមប់៨
គង់មនកាន
ិ

ហួេពី ៧ ជាតិស

ើ យ,

គម
តសទៀត
ឺ នសក
ិ
ើ

ឥេមបិ សមងឃ រត្នុំ បណើត្ុំ ប្កវ គរពះេងឃសនះឯង
ឺ

ជាប្កវដ៏ឧតម
ត , ឯមត្ន សមចចន សវតិថ មោត្ សោយ
េចៈច សនះ េូមេិរេ
។
ត តមាន
ី ួ េី សក
ើ

កយ

សោវសស េសសនសមបទាយ
ត្យសស ធោម ជហ្ិត្ត ភវនតិ
សកាកយេិេិេ វិចិក្ខចឆិត្្ច

សើលពវត្ុំវាបិ យេតិថ ក្ខ្ច ិ

(សាំរយាជនៈករិ លស ៣ យា៉ាង គៈឺ ) េការយទិដិ ឋ វច
ិ ក
ិ ចា
ិ ឆ

ំ
និង េីលពវតបរាមាេៈ ឯ)មួយប្តងមាន ធម៌ទងឡាយ
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៣ស
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(សត្តបរិត្)ត

ះ បានលះបង់សហើយ ជាមួយ

ះ សស្តាបនប
ន ុ គល
គ ស

នឹងទេសនេមប ័ទ គឺសស្តាបតិមគ
,គ
ត

៉ សទៀត សស្តាបនន
ចត្ ូហ្បាមយហ្ិ ច វិរបមមត្តត មយង

បុគល
គ បានរួចរេ

ំ
ះចាកអបាយទងឡាយ
៤ សហើយ,

ឆ ចាភិដាេន្តនិ អភមពា្វ កាត្ុំ មនអាចសធ
វ ូ វឋានដ៏
ិ
ើន

ំ
អារកក់ទងឡាយ
៦ គឺ អននរត យកម
៥
ត
ម និង កិរយាងាកច
ិ
ិ
ិ ត
សៅកាន់ស្តេ

ដនទស

ើ យ,

ឥេមបិ សមងឃ រត្នុំ បណើត្ុំ ប្កវ គរពះេងឃសនះឯង
ឺ

ជាប្កវដ៏ឧតម
ត , ឯមត្ន សមចចន សវតិថ មោត្ សោយ
េចៈច សនះ េូមេិរេ
។
ត តមាន
ី ួ េី សក
ើ

កយ

ក្ខញ្ញ
ច បិ មសា កមមុំ កមរាតិ បាបកុំ

កាមយន វាចាយេ មចត្សា វា

របេិន)សបើសស្តាបនប
ន ុ គល
គ ស

ខះ
ល សោយកាយ វាចា ឬក៏សោយចត
ិ ត (សរ
ស

ះ

សធន
ើ វ ូ វបាបកមម

ំ ល ត់
ះសេចកភា
ី ត ល ងភា

អភមពា្វ មសា ត្សស បេិចទា
ឆ យ សស្តាបនប
ន ុ គល
គ

ំ ូ វបាបកមសម
ះ មនអាចប
ទបា
ងន
ិ
ិ

ះស

ើ យ,

អភពវត្ត េិេប
េ េសស វត្តត ភាវៈននបុគល
គ មានផូ វនន
ល

រពះនិ វ នសឃើញសហើយ

ំ ូវ
ជាបុគល
គ មិនអាចនឹងបិទបាងន

ំ
បាបកមម រពះពុទទ
បានរាេ់េប្មង
ធ ងឡាយ
ត សហើយ,
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(សត្តបរិត្)ត

ឥេមបិ សមងឃ រត្នុំ បណើត្ុំ ប្កវ គរពះេងឃសនះឯង
ឺ

ជាប្កវដ៏ឧតម
ត , ឯមត្ន សមចចន សវតិថ មោត្ សោយ
េចៈច សនះ េូមេិរេ
។
ត តមាន
ី ួ េី សក
ើ

កយ

វនរបគមមព យោ ផសសិត្មគគ
គិោហនោមស បឋមសមឹ គិមមហ

គុមសព ឈក
មានរតួយលូតោេ់ កុ ងខ្វងសដ
ម
ន
ន
ើ
ើ ុ ងនរព

គម
ត យា៉ង)មញ.
ិ រហ ដូវ គប្ខសត
ឺ
ិ

ត្ថ ូបមុំ ធមមវរុំ អមេសយិ
និពា្វនគាមឹ បរមុំ ហ្ិត្តយ

រពះេមុ ទ
ព បា
ធ នរាេ់េប្មង
ត សហើយ

នូវធម៌ដ៏របសេើរ

ំ
ំ
់ នូវរពះនិ វ ន សដើមប ី
ជាធម៌ អាចញា
ទ
វ ងឡាយឲយដល
ុ ងេត
របសយាជន៍ដ៏ឧតម
ត សរបៀបដូចជាគុមសព ឈើកុ ងនរពដ
ន
ូ សចានះឯង,

ឥេមបិ ពមេធ រត្នុំ បណើត្ុំ ប្កវ គឺរពះពុទសធ នះឯង ជា

ប្កវដ៏ឧតម
ត , ឯមត្ន សមចចន សវតិថ មោត្ សោយ
េចៈច សនះ េូមេិរេ
ត ើតមាន ។
ី ួ េី សក

កយ

វមរា វរ្ញូ វរមទា វរាហ្មរា រពះេមាមេមុ ទ
ព ធ ជា
បុគល
គ របសេើររទង់រជាបនូវធម៌ដ៏របសេើរ រទង់របទននូវធម៌ដ៏
របសេើរ រទង់

ំ
មកន
ូ វធម៌ដ៏របសេើរ,

អនត្តមរា ធមមវរុំ អមេសយិ រពះអងរគ បសេើរឥតមាន

អក
ន )មួយសេើ ម រទង់រាេ់េប្មង
ត សហើយនូវធម៌ដ៏របសេើរ,

138

របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត

ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

ឥេមបិ ពមេធ រត្នុំ បណើត្ុំ ប្កវ គរពះព
ុ ទសធ នះឯង ជា
ឺ

ប្កវដ៏ឧតម
ត , ឯមត្ន សមចចន សវតិថ មោត្ សោយ
េចៈច សនះ េូមេិរេ
។
ត តមាន
ី ួ េី សក
ើ

កយ

ខើណុំ បរាណុំ នវុំ នតិថ សមភវុំ កមចា
ម េ់ (របេ់

អរយប
ុ គល
គ ឯ) អេ់សហើយ កមថ
ម រី ម ប្មងមិនសកតរបាកដ,
ិ
ើ
វិរត្តចិត្តតយតិមក

ភវសមឹ

ំ
អរយប
ុ គល
គ ទងឡាយ
ិ

ឯ) មានចត
ន
ិ សត នឿយ)យសហើយ កុ ងភពតសៅ,
ស

ំ
មត្ ខើណពើជា អវិរេិឆ
ុ គល
គ ទងឡាយ
ិ
ហ ន្តទ អរយប

ះ មានពូជអេ់សហើយ មានឆនៈទ គឺសេចកីប
ត ុ ៉នប៉ងកុ ងច
ន
ិតត

មិនដុះចសរមើនស

ើយ,

និពន
វ ិត ធើរា យោយមបេើមបា ជាអក
ន មានរបាជា្ ប្តង

រលត់សៅដូចជារបទីបប្ដលរលត់សៅសនះ,

ឥេមបិ សមងឃ រត្នុំ បណើត្ុំ ប្កវ គឺរពះេងឃសនះឯង

ជាប្កវដ៏ឧតម
ត , ឯមត្ន សមចចន សវតិថ មោត្ សោយ
េចៈច សនះ េូមេិរេ
។
ត តមាន
ី ួ េី សក
ើ

 យានើធ ភ ូត្តនិ សោគត្តនិ

កយ

ភោមនិ វា យានិវ អនតលិមកខ

ពួកភូតឯ) ជាសទវាេិ តសៅសល
ថ
ើ ប្ផនដីកីត ពួកភូតឯ)

ំ ន កងទ
៏អាកាេកីត ប្ដលមករបជុគ្ន
ជាសទវាេិ តសៅឰដ
ថ
ុ ន ី សនះ,

ត្ោគត្ុំ មេវមនសសបជ
ូ ិត្ុំ ពេធុំ នមសាម សវតិថ មោត្
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ំ
សយងទ
ងឡាយ
ើ

(សត្តបរិត្)ត

េូមនមេសការនូវរពះពុទជា
ធ មាចេ់

រទង់បានរាេ់មកសហើយដូចគ្នន ប្ដលសទវា និង មនុេសប្តង
បូជា េូមេិរេ
។
ត តមាន
ី ួ េី សក
ើ

 យានើធ ភ ូត្តនិ សោគត្តនិ

ភោមនិ វា យានិវ អនតលិមកខ

ពួកភូតឯ) ជាសទវាេិ តសៅសល
ថ
ើ ប្ផនដីកីត ពួកភូតឯ)

ំ ន កងទ
៏អាកាេកីត ប្ដលមករបជុគ្ន
ជាសទវាេិ តសៅឰដ
ថ
ុ ន ី សនះ,

ត្ោគត្ុំ មេវមនសសបជ
ូ ិត្ុំ ធមមុំ នមសាម សវតិថ មោត្

ំ
សយងទ
ងឡាយ
េូមនមេសការនូវរពះធម៌ មានមក
ើ

សហើយដូចគ្នន ប្ដលសទវា និង មនុេសប្តងបូជា េូមេិរេ
ី ួ េី ត
សកើតមាន ។

 យានើធ ភ ូត្តនិ សោគត្តនិ

ភោមនិ វា យានិវ អនតលិមកខ

ពួកភូតឯ) ជាសទវាេិ តសៅសល
ថ
ើ ប្ផនដីកីត ពួកភូតឯ)

ំ ន កងទ
៏អាកាេកីត ប្ដលមករបជុគ្ន
ជាសទវាេិ តសៅឰដ
ថ
ុ ន ី សនះ,

ត្ោគត្ុំ មេវមនសសប ូជិត្ុំ សងឃុំ នមសាម សវតិថ មោត្
ំ
សយើងទងឡាយ
េូមនមេសការនូវរពះេងឃ

មានមក

សហើយដូចគ្នន ប្ដលសទវា និង មនុេសប្តងបូជា េូមេិរេ
ី ួ េី ត
សកតមាន
៕៚
ើ
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(សត្តបរិត្)ត

ករណើយមមត្តសត្តរបកាសនុំ
យសានភាវមត្ត យកាខ មនវ េមសសនតិ សនសនុំ
សរ

ំ
យកទ
មិនហា៊នេប្មង
ខ ងឡាយ
ត នូវអាការគួរខ្វលចស

ះអានុភាពននរពះបរត
ត ),
ិ ឯ

ើយ

យមហិ មចវានយ្ជ មន្តត រតិតនិវ
ទ មត្នទិមត្ត

៉ សទៀត បុគល
់ និង នថង
មយង
គ មនខ
ជ
ូ េ កុ ងយប
ន
ិ
ិលរចអ

សហើយពយយាមសរៀនេូរតរពះបរត
ត ),
ិ ឯ

សខុំ សបតិ សមត្តត ច បាបកុំ ក្ខ្ច ិ ន បសសតិ
ំ ុ ងសដកលក់
កព

ឬលក់រួចសហើយក៏ជាេុខ

៏អារកក់តចត
សឃើញនូវេុបនដ
ួ ច,
ិ
ិ

រប្មងមន
ិ

ឯវោេិគណូមបត្ុំ បរិត្ន
ត ម
ត ណា
ភ
ម មហ្

ំ
សយងទ
ងឡាយ
េូធយឥ ូ វសនះនូវរពះបរត
ើ
ិ សត

ំ
របកបសោយគុណទងឡាយ
មានយា៉ងសនះជាសដើម!

ះ ប្ដល

Â
របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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(សត្តបរិត្)ត

ករណើយមមត្តស ូរត្

ករណើយមត្ថកសមលន យនតុំ សនតុំ បេុំ អភិសមមចច
កិចចឯណា (ដដលរពេះអរយ)
ានរត្តស់ដឹងនូវរកាោាសននធម៌
ិ

ដ៏សងប់រមាងប់ គរឺ ពេះនព្វ
ិ វ ន (ានរធវរើ

យ
ើ ) កិចចរនាេះ គក
ឺ ុលបុរត្អនក

ឆ្លលស (ឈ្លលេនវ) កនុងរបរយាជន៍ គួររធវើ,

សមកាក ឧជ ូ ច សហ្ជ ូ ច (កុលបុរត្រនាេះ) ជាអនកអាច

ហា៊ានផង រត្ង់រោយកាយ នង
ិ វាច្ចផង រត្ង់លរអ ោយចត្
ិ ាផង,

សវមចា ចសស មេ អនតិោនើ ជាអនករបរៅងាយផង

សុភាពទន់ភលន់ផង មិនមានមានេះដ៏នរកដលងផង,

សនតសសមកា ច សភមរា ច ជាអនកសរនាាសផង រគចិ្ចឹម

ងាយផង,

អរបក្ខមចាច ច សលលហ្កវតិត ជាអនកមានកិចចធុរៈត្ិចផង

របរពត្
ឹ ារស្តល(កនុងកាយ និង ចត្
ិ ា)ផង,

សនតិន្ទនទិមយា ច និបមកា ច
រសគាំផង មានរាជាញច្ចស់ផង,

ជាអនកមានឥន្ទនទិយរសគត្់

អរបគមពា្ភ កមលស អននគិមទាធ ជាអនកមិនឆគងផង មិន

ជាប់ជាំព្វក់កុ ងរត្កូ
ន
លទាំងឡាយផង,
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(សត្តបរិត្)ត

ន ច ខេទុំ សោចមរ ក្ខ្ច ិ មយន វិ្ញូ បមរ ឧបវមេយយុំ

¬1 ¦

វិ្ញូ ជន ទាំងឡាយ
គួរត្េះិ រដៀលនូវជនទាំងឡាយដនទ
រោយកមមឯណា មិនគួររបរពឹត្ារធវើនូវកមមរនាេះ ដដលជាកមមោមក
សូមបត្
ើ ិចត្ួច (រ

យ
ើ គួរផាយរមត្តាចិត្ាចាំរព្វេះពពួកននសត្វ ថា):

សខិមន្ត វា មខមិមន្ត មោនត សមពវ សត្តត ភវនត

សខិត្ត្តត សត្វទង
ាំ ឡាយទាំងពួង សូមឲយមានរសចកាើសុខ ឲយមាន
រសចការើ កសម ឲយមានខលួនដល់នូវរសចកាស
ើ ុ ខចុេះ!

មយមកចិ បាណភ ូត្តិថ ត្សា វា ោវរា វា អនវ-

មសសា សត្វមានជើវ ិត្ទាំងឡាយឯណា ឥត្មានរសសសល់ រទេះ
សត្វដដលជាអនកមានរសចកាត្
ល គរឺ ៅមានត្ណា
ា កាើ ជាអនកមាាំមន
ួ
ើ ក់សុ ត្
គឥ
ា កាើ,
ឺ ត្មានត្ណា

េើឃា វា មយ មហ្ន្តត វា សត្វទង
ាំ ឡាយឯណា មាន

កាយដវងកាើ ធាំកាើ,

មជឈិោ រសសកា អនកថ ូោ មានកាយយា៉ាងកណា
ា លកាើ

ខលើកាើ មានកាយដ៏សគម ឬធាត្់កាើ,

េិដាេ វា មយ ច អេិដាេ សត្វទង
ាំ ឡាយឯណា ដដលរយង
ើ

រឃញ
ើ រ

យ
ើ កាើ មន
ិ រឃញ
ើ កាើ,

មយ ច េ ូមរ វសនតិ អវិេ ូមរ សត្វទង
ាំ ឡាយឯណា រៅ

កនុងទឆ្ល
ើ ង យកាើ កនុងទជ
ើ ិត្កា,ើ

¬1¦

ជនអនករចេះដឹង (អនករាជញ) ។
របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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(សត្តបរិត្)ត

ភ ូត្ត វា សមភមវសើ វា ដដលរកើត្រួចមករ

កាំពុងដសវងរកទរើ កើត្កា,ើ

យ
ើ កាើ ដដល

សមពវ សត្តត ភវនត សខិត្ត្តត សត្វទង
ាំ ឡាយទាំងពួង

សូមឲយមានខលួនដល់នូវរសចកាើសុខចុេះ!

ន បមរា បរុំ និកមពវថ សត្វដនទមន
ិ គួរកាំដ

សត្វដនទរឡយ
ើ ,

ងរបៀត្របៀននូវ

ន្តតិមម្ញ ថ កត្ថចិ នុំ ក្ខ្ច ិ មិនគួររមើលងាយរគត្ិចត្ួច

កនុងទើឯណាមួយរឡយ
ើ ,

ពាមរាសន្ត បេិឃសញ្ញ
ញ ន្ត្ញ ម្ញ សស េកខមិមចឆយយ
មិនគួររាថាននូវរសចកាើទុកខដល់គ្នននឹងគ្នន

រោយរសចកាើររកវ

ររកាធ នង
ន ត្
ិ សញ្ញដ គរឺ សចកាច
ិ រោយបដឃ
ើ រងអៀត្ចងអល់កុ ងច
ិ ារឡយ
ើ ,
ោត្ត យោ និយុំ បត្តុំ អាយសា ឯកបត្តមនរមកខ

មាត្តថ្នមរកាបុរត្ដដលរកើត្អាំពខ
ើ ួ លន ជាកូនដត្មួយ រោយអាយុ

គថា
ន
វបុរត្ានយា៉ាងណាមញ
ឺ សូមបជ
ើ ើវ ិត្ ក៏ហា៊ានលេះបង់កុ ងការរកានូ
ិ ,
ឯវមបិ សពវភ ូមត្ស ោនសោភវមយ អបរិោណុំ

បុគគលគួរចររមើននូវរមត្តាចិត្ា មិនមានរបមាណ ចាំរព្វេះរៅរក

សត្វទង
ាំ ឡាយទាំងពួង យា៉ាងរនាេះឯង ។


 មមត្្ច

សពវមោកសមឹ ោនសោភវមយ អបរិោណុំ

ឧេធុំ អមធា ច តិរិយ្ច អសោពធុំ អមវរុំ អសបត្តុំ
បុគគលគួរចររមើននូវរមត្តាចិត្ា

មិនមានរបមាណ

ជាធម៌មិន

ចរងអៀត្ មិនមានរពៀរ មិនមានសរត្ូវ រៅកនុងរោកទាំងអស់ គឺកុ ង
ន
ខាងរលើផង ខាងររកាមផង ខាងទទឹង គឺរត្ង់កណា
ា លផង,
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(សត្តបរិត្)ត

តិេេ្ចរុំ និសិមន្តន វា សយាមន្ត វា យាវត្សសវិគត្
មិមទាធ (បុគគលអនកចររមន
ើ នូវរមត្តាចត្
ិ ារនាេះ)រទេះឈរកាើ រដរើ កាើ អងគុយ
កាើ រដកកាើ ជាអនកមានរសចការើ ងាកងក់រៅរាសរ
រដកលក់ អស់កាលរត្ឹមណា,

ឯត្ុំ សឹ អធិមេេយយ

¬1 ¦

កាលរត្ឹមរនាេះ),

យ
ើ គថា
ឺ ជាអនកមន
ិ

គួរត្មកល់នូវរមត្តានុសសត្ិនុ៎េះ (អស់

រពហ្មមមត្តុំ វិោរុំ ឥធោហ្ បណិឌ ត្ទាំងឡាយ រព្វលនូវ
កិរយារនាេះថាជា
រពហ្មវិោរ
ិ

¬2 ¦

កនុងស្តសនារនេះ,

េិេិ្
េ ច អនបគមម សើលវា
េសសមនន សមបមន្តន
កាមមស វិមនយយ មគធុំ
ន ហ្ិ ជាត្ គពភមសយយុំ បនមរតីតិ
(បុគគលដដលមាន មមត្តតរពហ្មវិោរ) មិនដល់ស៊ាប់នូវទិដាិ

ជាអនកមានសើលរបកបរោយទសសនសមប ័ទគឺរស្តត្តបត្ាិមគគ បរនាទបង់
នូវរសចការើ រត្កអរកនុងកាមទាំងឡាយរ

យ
ើ

រដមងមន
ិ មកកាន់គពភ-

រសយាស គឺថា មិនរកើត្កនុងគភ៌រទៀត្រឡយ
ើ ៕៚

¬1¦
¬2¦

កនុងរសៀវរៅសត្ាបរត្ា
ិ -ទវទសបរត្ា
ិ ព.ស.២៥១៥ (// 1971) ជា អធិេមេ ហ្យយ ។
ធម៌សរមាប់រៅរបស់រពហ្ម (មមត្តតរពហ្មវិោរធម៌) ។

របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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(សត្តបរិត្)ត

ខនធបរិត្តតរមោភ

សពា្វសើវិសជាតីនុំ

េិពម
វ ន្តតគេុំ វិយ

យន្តនមសតិ វិសុំ មឃារុំ មសសញ្ញ
ច បិ បរិសសយុំ
អាណមកខត្ម
ត ិហ សពវត្ថ

សពវទា សពវបាណិនុំ

សពវមសាបិ និវាមរតិ

បរិត្ន
ត ម
ត ណា
ភ
ម មហ្

រពេះបរត្ា
ាំ ពិសដ៏ពនលឹកននពួកសត្វទើឃជាត្ិទង
ាំ
ិ ឯណា ដត្ងញាុង

អស់ ឱយវ ិនាសរៅ ដូចជាឱសថ្វ ិរសសដ៏របកបរោយមនាទិពវ មា៉ាង

រទៀត្រពេះបរត្ា
ិ ឯណា ដត្ងឃាត្់បង់នូវរសចកាើអនារាយដ៏រសស របស់
សត្វទង
ាំ អស់ កនុងអាណាដខរត្ទាំងមូល រោយរបការទាំងពួង សពវៗ
កាល, រយង
ើ ទាំងឡាយសូ ធយឥឡូវរនេះនូវរពេះបរត្ា
ិ រនាេះ!

ខនធបរិត្ត
វិរ ូបមកខហ្ិ មម មមត្តុំ ភាវៈជាមិរត្របស់អាត្តមអញ (ចូរមាន

ជាមួយ) នឹងរត្កូលរសាចនាគ រ្មេះវ ិរូបកខ ទាំងឡាយផង,

មមត្តុំ ឯរាបមថហ្ិ មម ភាវៈជាមិរត្របស់អាត្តមអញ (ចូរមាន

ជាមួយ) នឹងរត្កូលរសាចនាគរ្មេះឯរាបថ្ៈ ទាំងឡាយផង,

ឆពាបមត្តហ្ិ មម មមត្តុំ ភាវៈជាមរិ ត្របស់អាត្តមអញ (ចូរ

មានជាមួយ) នឹងរត្កូលរសាចនាគរ្មេះឆពាបុត្ា ទាំងឡាយផង,
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មមត្តុំ កណា
ហ មគាត្មមកហ្ិ ច ភាវៈជាមរិ ត្របស់អាត្តមអញ

(ចូរមានជាមួយ) នឹងរត្កូលរសាចនាគរ្មេះកណា
ា រគ្នត្មកៈ ទាំង
ឡាយផង,

អបាេមកហ្ិ មម មមត្តុំ ភាវៈជាមរិ ត្របស់អាត្តមអញ (ចូរ

មានជាមួយ) នង
ឹ សត្វឥត្រជើងទាំងឡាយផង,

មមត្តុំ េិបាេមកហ្ិ មម ភាវៈជាមរិ ត្របស់អាត្តមអញ (ចូរ

មានជាមួយ) នឹងសត្វរជើងពើរទាំងឡាយផង,

ចត្របមេហ្ិ មម មមត្តុំ ភាវៈជាមិរត្របស់អាត្តមអញ (ចូរ

មានជាមួយ) នឹងសត្វរជើង៤ទាំងឡាយផង,

មមត្តុំ ពហ្របមេហ្ិ មម ភាវៈជាមរិ ត្របស់អាត្តមអញ (ចូរ

មានជាមួយ) នង
ឹ សត្វរជើងររចន
ើ ទាំងឡាយផង,

ោ មុំ អបាេមកា ហ្ឹសិ សត្វឥត្រជើង កុាំរបៀត្របៀនអាត្តម

អញរឡយ
ើ ,

ោ មុំ ហ្ឹសិ េិបាេមកា សត្វរជើងពើរ កុាំរបៀត្របៀនអាត្តម

អញរឡយ
ើ ,

ោ មុំ ចត្របមទា ហ្ឹសិ សត្វរជង
ើ បួន កុាំរបៀត្របៀនអាត្តម

អញរឡយ
ើ ,

ោ មុំ ហ្ឹសិ ពហ្របមទា សត្វរជើងររចន
ើ កុាំរបៀត្របៀនអាត្តម

អញរឡយ
ើ ,

សមពវ សត្តត សមពវ បាណា សមពវ ភ ូត្ត ច មកវោ
របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត

147

ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ
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សពវសត្វទង
ាំ ឡាយផង សពវរាណទាំងឡាយផង សពវភូត្
ទាំងឡាយផង ទាំងអស់គ្នន,
សមពវ ភរទានិ បសសនត សូមសពវសត្វ (ទាំងរនាេះ) រឃញ
ើ

នូវរសចកាើចររមើនទាំងឡាយ,

ោ ក្ខ្ច ិ បាបោគោ រសចកាើោមកអារកក់ត្ិចត្ួច កុាំមក

ដល់រឡយ
ាំ រនាេះរឡយ
ើ (គឺថា កុាំរកើត្មានដល់សត្វទង
ើ ),

អរបោមណា ពមទាធ រពេះពុទធជាមាចស់ រទរទង់នូវរពេះគុណ

នង
ឹ របមាណមន
ិ ាន,

អរបោមណា

ធមោម

រពេះធម៌រទរទង់នូវរពេះគុណ

របមាណមិនាន,

នង
ឹ

អរបោមណា សមងោ រពេះសងឃរទរទង់នូវរពេះគុណ នឹង

របមាណមិនាន,

បោណវន្តតនិ សិរឹសបានិ អហ្ិវិចឆិកា សត្បេើ

ឧណា
ណ ន្តភី សរព ូ ម ូសិកា សត្វលូន ឬសត្វវារទាំងឡាយ គឺពស់
ខទួយ ដកអប ពើងព្វង ត្ុកដក និង កណុ ា រ សុទធដត្មានរបមាណ(គួររាប់
ចាំនន
ួ ាន) គឺថា មិនររចើនដូចគុណននរពេះរត្នរត្័យរទ,
រធវើរ

កត្ត មម រកាខ កត្ត មម បរិត្តត កិរយារកា
អាត្តមអញាន
ិ

យ
ាំង អាត្តមអញក៏ានរធវើរ
ើ ទាំងកិរយារារា
ិ

យ
ើ ,

បេិកម
ក នត ភ ូត្តនិ ពួកសត្វ(កាច)ទាំងឡាយ ចូររចៀស

រចញរៅ,
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មសាហ្ុំ នមោ ភគវមត្ត អាត្តមអញ(រធវើឥឡូវរនេះ) នូវ

កិរយានមសសការ
ចាំរព្វេះរពេះដ៏មានរពេះភាគជាមាចស់,
ិ

នមោ សត្តនុំន សោមសមពទាធននតិ អាត្តមអញ(រធវើឥឡូវរនេះ)

នូវកិរយានមសសការ
ចាំរព្វេះរពេះសមាមសមពុទធទង
ាំ ឡាយ ៧ រពេះអងគ ៕
ិ

Â

មោរបរិត្តតរមោភ
ប ូមរនតមោពធិសោភមរ

និពត្
វ ុំត មោរមយានិយុំ

មយន សុំវិហ្ិត្តរកខុំ មោសត្តុំ វមន ចរា
ចិរសសុំ វាយមន្តតបិ មនវ សក្ខខស គណហិត្ុំ
រព្វននរពទាំងឡាយ សូមបព
ើ ាយាមអស់កាលយូរ ក៏មន
ិ អាច

រដើមបច្ច
ើ ប់នូវរពេះមហាសត្វ ដដលរកើត្រ

យ
ើ កនុងកាំរណើត្ននរកាងក រពេះ

អងគកាំពុងបាំរពញនូវរព្វធស
វរពេះអងគ)ច្ចត្់ដចង
ិ មាភរ មានករិ យារកា(នូ
ិ
លអរ

យ
ើ រោយរពេះបរត្ា
ិ ឯណា,

រពហ្មមនតនិត អកាខត្ុំ បរិត្ន
ត ម
ត ណា
ភ
ម មហ្
រយង
ើ ទាំងឡាយសូ ធយឥឡូវរនេះ នូវរពេះបរត្ា
ិ រនាេះ ដដលរពេះសមពុទធ
ជាមាចស់រទង់រត្តស់រៅថា រពហ្មមនត គឺ មនាដ៏របរសើរ ។

C
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មោរបរិត្ត
ឧមេត្យ្ច កខោ ឯករាជា ហ្រិសសវមណា
ណ បឋ-



វិរបភាមសា រពះអាទិតយសនះជាដួងប្ភក
ន (ននសោក

ជាឯក

ំ
រាជ មានពណ៌ដូចជាពណ៌ននមាេ ញា
ឹថពីឱយភស្ត
ឺល វ ង
ុ ងរប
សហើយរះស

សហតុស

ើង,

ត្ុំ ត្ុំ នមសាមិ ហ្រិសសវណណុំ បឋវិរបភាសុំ សរ
ំ្ ូ មនមេសការនូវរពះអាទិតយស
ះ ខុ េ

ះ

ះ ប្ដលមាន

ំ
ពណ៌ដូចជាពណ៌ននមាេ ញា
ថព
ឹ
ី ឱយភស្ត
ឺ ល វ ង,
ុ ងរប

ំ
ត្យជជ គត្តត វិហ្មរម េិវសុំ សយើងទងឡាយប្ដល

សោករគប់រគងរកាសហើយកុ ងនថ
សង នះ
ន
មួយនថ,ង

គបបសៅជាេ
ុ ខអេ់
ី

មយ រពា្ហ្មណា មវេគ សពវធមមម រ

ំ
ហមណ៍ទង

មត្ មម នមោ មត្ ច មុំ បាលយនត រ

ំ
ហមណ៍ទង

៌ទងព
ំ ួ ង,
ឡាយឯ) ដល់នូវសវទកុ ងធម
ន

ឡាយស
សទៀត រ
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ះ (ចូរទទួល

់ ខុ ំ្ មយង
៉
នូវករិ យានមេសការរបេ
ិ

ំ
ហមណ៍ទងឡាយស

ះ ចូររកានូវខុ ,ំ្
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(សត្តបរិត្)ត

នមត្ថ ពទាធនុំ នមត្ថ មពា្ធិយា េូមនមេសការថ្វវយ

បងច
គំ សំ

បងគំ ចសំ

ំ
ះរពះពុទជា
េូមនមេសការថ្វវយ
ធ មាចេ់ទងឡាយ
ះស

ំ
ធញ្ញ
ធ ងឡាយស
ិ ញ ណ (ននរពះពុទទ

ះ,

នមោ វិមត្តតនុំ នមោ វិមតិតយា េូមនមេសការថ្វវយ

បងច
គំ សំ

ះ

ំ
(រពះអរយប
ុ គល
គ ទងឡាយ
ិ

ប្ដលសោកផុត

សហើយ ចាករាគ្នទិកិសលេ
េូមនមេសការថ្វវយបងគំ ចសំ
រ

ះ

ឥមុំ មសា បរិត្ុំត កត្តវ មោមរា ចរតិ ឯសន្ត សកាងកស

ះ

៌ (ននរពះអរយប
ំ
វម
ុ គល
គ ទងឡាយស
ិ ុ តធម
ិត
ិ
លុះប្តបានសធន
ើវ ូ វរពះបរត
ិ សត នះសហើយ
រកអាហារ។

ះ,

សទើបចរសៅសដើមបប្េ
វ
ី ង

C អមបត្យ្ច កខោ ឯករាជា ហ្រិសសវមណាណ បឋវិរបភាមសា រពេះអាទិត្យរនេះជាដួងដភនក(ននរោក) ជាឯករាជ មាន
ពណ៌ដូចជាពណ៌ននមាស ញាុង
ាំ របថ្
ឹ ពឱ
ើ យភលស្ត
ឺ វ ងរ

យ
ើ អសាងគត្រៅ,

ត្ុំ ត្ុំ នមសាមិ ហ្រិសសវណណុំ បឋវិរបភាសុំ ររព្វេះ

រ

ត្ុរនាេះ ខញុាំសូមនមសសការនូវរពេះអាទត្
ិ យរនាេះ ដដលមានពណ៌ដូច

ជាពណ៌ននមាស ញាុង
ាំ របឹថ្ពឱ
ើ យភលស្ត
ឺ វ ង,

ត្យជជ គត្តត វិហ្មរម រឹត រយង
ើ ទាំងឡាយដដលរោក

រគប់រគងរការ

យ
ើ កនុងនថ្ងរនេះ គបបរើ ៅជាសុ ខអស់មួយរារត្ើ,
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មយ រពា្ហ្មណា មវេគ សពវធមមម រព្វ

ណ
ម ៍ ទាំងឡាយ

ឯណា ដល់នូវរវទកនុងធម៌ទង
ាំ ពួង,
មត្ មម នមោ មត្ ច មុំ បាលយនត រព្វ

ណ
ម ៍ ទាំងឡាយ

រនាេះ (ចូរទទួល)នូវករិ យានមសសការរបស់
ខុ ាំញ មា៉ាងរទៀត្រព្វ ណ
ម ៍
ិ
ទាំងឡាយរនាេះ ចូររកានូវខញុាំ,

នមត្ថ ពទាធនុំ នមត្ថ មពា្ធិយា សូ មនមសសការថាវយបងគាំ
ចាំរព្វេះរពេះពុទធជាមាចស់ទង
ាំ ឡាយ សូ មនមសសការថាវយបងគាំ ចាំរព្វេះ
រព្វធញ្ញ
ាំ ឡាយរនាេះ),
ិ ដ ណ(ននរពេះពុទធទង
នមោ វិមត្តតនុំ នមោ វិមតិតយា សូ មនមសសការថាវយបងគាំ
ចាំរព្វេះ(រពេះអរយបុ
គគលទាំងឡាយ) ដដលរោកផុត្រ
ិ
-ទក
ិ រកិ លស

សូមនមសសការថាវយបងគាំ

យ
ើ ច្ចករាគ្ន-

ចាំរព្វេះវ ិមុត្ធ
ាិ ម៌(ននរពេះអរយ
ិ

បុគគលទាំងឡាយរនាេះ),
ឥមុំ មសា បរិត្ុំត កត្តវ មោមរា វាសមករបយើតិ រកាងក
រនាេះ លុេះដត្ានរធវន
ើ ូវរពេះបរត្ា
ិ រនេះរ

យ
រទប
ើ
ើ ានសររមចនូវករិ យា
ិ

រៅ ៕៚

Â
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ធជគគសត្តតរមោភ
យសានសសរមណន្តបិ អនតលិមកខបិ បាណិមន្ត
បតិេេមធិគចឆនិត

ភ ូមិយុំ វិយ សពវទា

សពវបេទ
វជាលោហ
ូ

យកខមចារាេិសមភវា

គណន្ត ន ច មត្តតនុំ

បរិត្ន
ត ម
ត ណា
ភ
ម មហ្

សត្វទង
ាំ ឡាយដត្ងាននូវទព
ន
ដូចជារលើ
ើ ង
ឹ សូ មបក
ើ ុ ងអាកាសក៏

ដផនដើដដរ សពវៗកាល សត្វទង
ាំ ឡាយ ដដលរួចរ

យ
ើ ច្ចកសាំណាញ់

គរឺ សចកាឧ
ើ បរទពរគប់យា៉ាង ដដលរកត្
ើ អាំពស
ើ រត្ូវមានយកខ នង
ិ រច្ចរ
ជារដើម រោយករិ យារល
ក
ិ
ឹ ររឿយៗ នូវរពេះបរត្ា
ិ ឯណា នង
ឹ គណនារត្ត
រាប់ពុាំានរឡយ
ើ រយង
ើ ទាំងឡាយសូ ធយឥឡូវរនេះ នូវរពេះបរត្ា
ិ រនាេះ,

ធជគគស ូរត្
ឯវមមម សត្ុំ (សូរត្រនេះរ្មេះធជគគស ូរត្) គខ
ញ រ្មេះ
ឺ ុ ាំ(

អាននទ) ានស្តាប់មករ

យ
ើ យា៉ាងរនេះ ថាៈ

ឯកុំ សមយុំ ភគវា សាវតិថយុំ វិហ្រតិ មជត្វមន
អន្តថបិណឌិកសស អារាមម សម័យមួយ រពេះដ៏មានរពេះភាគ
រទង់គង់រៅកនុងវត្ារជត្ពន ជាអារាមរបស់អនាថ្បិណឌិករសដាើ រទៀប
រកុងស្តវត្ថ,ើ
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ត្រត្ មោ ភគវា ភិកខូ អាមមនតសិ ភិកខមវាតិ រពេះដ៏
មានរពេះភាគ រទង់រត្តស់រៅនូវភក
ិ ុ ខទាំងឡាយ កនុងទរើ នាេះដូរចនេះថា
ភិកខមវា មានលភិកុ ទាំ
ខ ងឡាយ!

ភេមនតតិ មត្ ភិកខូ ភគវមត្ត បចចមសាសុំ ភិកុ ខ
ទាំងឡាយរនាេះ ក៏ទទួលរឆលើយត្បរពេះពុទធដើកាននរពេះដ៏មានរពេះភាគ
ដូរចនេះថា ភេមនត បពរិ ត្រពេះអងគដ៏ចររមន
ើ !

ភគវា ឯត្េមវាច រទប
ើ រពេះដ៏មានរពេះភាគ រទង់រត្តស់

សដមាងនូវ ធជគគស ូរត្ រនេះ រោយរពេះពុទធដើកា ដូរចនេះថាៈ

ភ ូត្បពវុំ ភិកខមវ មានលភក
ខ ងឡាយ ធាលប់មានររឿងពើររពង
ិ ុ ទាំ

នាយ មកថាៈ

មេវាសរសង្គគមោ សមបពយមហហ អមោសិ សន្ទងាគម

ននអសុរមួយអរនលើរោយរទវត្ត ជាសន្ទងាគមត្ទល់របរកៀកគ្ននរ

យ
ើ ,

អថមោ ភិកខមវ សមកាក មេវានមិមន្តទ មេមវ ត្តវ-

-ឹតមស អាមមនតសិ មានលភក
ខ ងឡាយ រគ្នរនាេះឯង រទវរាជ
ិ ុ ទាំ

រ្មេះថាេករ ជាធាំជាងរទវត្តទាំងឡាយ រៅនូវរទវត្តទាំងឡាយ
កនុងត្តវត្ាិងសពិភព មករាប់ថាៈ

សមច ោរិសា មេវានុំ សង្គគមគត្តនុំ ឧរបមជជយយ
ភយុំ វា ឆមភិត្ត្តុំ វា មោមហ្ុំមសា វា មានលអនកនិរទុកខ
ទាំងឡាយ របើរសចកាើខាលច រសចកាើរនធត្់ ឬរសចកាើរពឺររាម រកើត្រឡង
ើ
ដល់រទវត្តទាំងឡាយ ដដលរៅរ
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យ
ើ កាន់សន្ទងាគម(កនុងកាលណា),
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(សត្តបរិត្)ត

មមមវ ត្សមឹ សមមយ ធជគគុំ ឧមោលមកយាថ អនក

ទាំងឡាយ គបបរើ ករឡករមើល នូវចុងទង់ជ័យរបស់អញកនុងកាលរនាេះ
កុាំខានរឡយ
ើ ,

មមុំ ហ្ិ មវា ធជគគុំ ឧមោលកយត្ុំ ររព្វេះថា កាលរបអ
ើ នក

ទាំងឡាយ រករឡករមល
ើ នូវចុងទង់ជ័យរបស់អញ,

យមភវិសសតិ ភយុំ វា ឆមភិត្ត្តុំ វា មោមហ្ុំមសា
វា រសចកាខា
ើ ល ច រសចការើ នធត្់ ឬរសចការើ ពរឺ រាមឯណានឹងរកត្
ើ មាន,

មសា បហ្ិយយិសសតិ រសចកាខា
ើ រនាេះ នង
ើ ល ចជារដម
ឹ សងប់

រមាងប់រៅាន,

មន្ត មច មម ធជគគុំ ឧមោលមកយាថ របអ
ើ នកទាំងឡាយ

មិនរករឡករមើលនូវចុ ងទង់ជ័យរបស់អញរទ,

អថ បជាបតិសស មេវរាជសស ធជគគុំ ឧមោលមក-

យាថ ក៏គបបរើ ករឡករមើលនូវចុងទង់ជ័យននរទវរាជ រ្មេះបជាបតី កនុងកាលរនាេះក៏ាន,

បជាបតិសស ហ្ិ មវា មេវរាជសស ធជគគុំ ឧមោលក-

យត្ុំ ររព្វេះថា កាលរបើអនកទាំងឡាយ រករឡករមើលនូវចុងទង់ជ័យ
ននរទវរាជ រ្មេះបជាបត,ី

យមភវិសសតិ ភយុំ វា ឆមភិត្ត្តុំ វា មោមហ្ុំមសា

វា រសចកាខា
ើ ល ច រសចការើ នធត្់ ឬរសចការើ ពរឺ រាមឯណានឹងរកត្
ើ មាន,
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មសា បហ្ិយយិសសតិ រសចកាខា
ើ ល ចជារដើមរនាេះ នង
ឹ សងប់

រមាងប់រៅាន,

មន្ត មច បជាបតិសស មេវរាជសស ធជគគុំ ឧមោលមក-

យាថ របអ
ើ នកទាំងឡាយ មន
ិ រករឡករមល
ើ នូវចុ ងទង់ជ័យននរទវរាជ
រ្មេះបជាបតី រទ,

អថ វរណសស មេវរាជសស ធជគគុំ ឧមោលមកយា-

ថ ក៏គបបរើ ករឡករមើលនូវចុងទង់ជ័យននរទវរាជ រ្មេះវរុណៈ កនុង
កាលរនាេះក៏ាន,

វរណសស ហ្ិ មវា មេវរាជសស ធជគគុំ ឧមោលកយ-

ត្ុំ ររព្វេះថា កាលរបអ
ើ នករករឡករមល
ើ នូវចុងទង់ជ័យននរទវរាជរ្មេះ

វរុណៈ, យមភវិសសតិ ភយុំ វា ឆមភិត្ត្តុំ វា មោមហ្ុំមសា
វា រសចកាើខាលច រសចកាើរនធត្់ ឬរសចកាើរពឺររាមឯណានឹងរកើត្មាន,

មសា បហ្ិយយិសសតិ រសចកាើខាលចជារដើមរនាេះ នឹងសងប់

រមាងប់រៅាន,

មន្ត មច វរណសស មេវរាជសស ធជគគុំ ឧមោលមក-

យាថ របើអនកទាំងឡាយ មិនរករឡករមើលនូវចុ ងទង់ជ័យននរទវរាជ
រ្មេះ វរុណៈ រទ,

អថ ឦសានសស មេវរាជសស ធជគគុំ ឧមោលមក

យាថ ក៏គបបរើ ករឡករមើលនូវចុងទង់ជ័យននរទវរាជរ្មេះឦស្តន
កនុងកាលរនាេះក៏ាន,
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ឦសានសស ហ្ិ មវា មេវរាជសស ធជគគុំ ឧមោលក
យត្ុំ ររព្វេះថា កាលរបអ
ើ នកទាំងឡាយ រករឡករមល
ើ នូវចុងទង់ជ័យ
ននរទវរាជរ្មេះឦស្តន, យមភវិសសតិ ភយុំ វា ឆមភិត្ត្តុំ វា
មោមហ្ុំមសា វា រសចកាខា
ើ ល ច រសចការើ នធត្់ ឬរសចការើ ពរឺ រាមឯ
ណានឹងរកើត្មាន, មសា បហ្ិយយិសសតីតិ រសចកាើខាលចជារដើម
រនាេះ នង
ឹ សងប់រមាងប់រៅាន,

ត្ុំ មោ បន ភិកខមវ សកកសស វា មេវានមិនស
ទ ស
ធជគគុំ ឧមោលកយត្ុំ មានលភិកុ ទាំ
ខ ងឡាយ កាលរបើរទវត្តទាំង

ឡាយ កាលរករឡករមល
ើ នូវចុងទង់ជ័យរនាេះ ននរទវរាជរ្មេះេកៈរ
ជាធាំជាងរទវត្តទាំងឡាយកា,ើ

បជាបតិសស វា មេវរាជសស ធជគគុំ ឧមោលកយត្ុំ
កាលរករឡករមើលនូវទង់ជ័យរនាេះ ននរទវរាជរ្មេះបជាបតី កាើ,

វរណសស វា មេវរាជសស ធជគគុំ ឧមោលកយត្ុំ

កាលរករឡករមើលនូវទង់ជ័យរនាេះ ននរទវរាជរ្មេះវរុណ កាើ,

ឦសានសស វា មេវរាជសស ធជគគុំ ឧមោលកយត្ុំ

កាលរករឡករមើលនូវទង់ជ័យរនាេះ ននរទវរាជរ្មេះឦស្តន កា,ើ
យមភវិសសតិ ភយុំ វា ឆមភិត្ត្តុំ វា មោមហ្ុំមសា
វា រសចកាខា
ើ ល ច រសចការើ នធត្់ ឬរសចការើ ពរឺ រាមឯណានឹងរកត្
ើ មាន,
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មសា បហ្ិមយយោបិ មន្តបិ បហ្ិមយយថ រសចកាខា
ើ លច

ជារដើមរនាេះ គបបស
ើ ងប់រមាងប់ានខលេះ មិនានខលេះ,

ត្ុំ ក្ខសស មហ្ត្ រសចកាើខាលចជារដើម ដដលសងប់រមាងប់ានខលេះ

មិនានខលេះរនាេះ ររព្វេះរ

ត្ុអវើ?

សមកាក ហ្ិ ភិកខមវ មេវានមិមន្តទ អវីត្រាមគា អវីត្មទាមសា អវីត្មោមោ ភិរ ឆមភើ ឧរត្តសើ បោយើតិ
ឡាយ
រាសរ

មានលភក
ខ ងឡាយ រទវរាជរ្មេះេកៈរ ជាធាំជាងរទវត្តទាំង
ិ ុ ទាំ
មានរាគៈមន
ិ ទន់រៅរាសរ
យ
ើ

យ
ើ

មានរទសៈមន
ិ ទន់រៅ

មានរមា ៈមិនទន់រៅរាសរ

យ
ើ

ជាអនករៅមាន

រសចកាខា
ល មានករិ យារត្់
រៅជា
ើ ល ច មានរសចកាើរនធត្់ មានរសចកាស
ើ ុ ត្
ិ
របរកត្ើរៅរឡយ
ើ ,

អហ្្ច មោ ភិកខមវ ឯវុំ វទាមិ មានលភិកុ ទាំ
ខ ងឡាយ

ឯចាំដណកខាងត្ថាគត្ រព្វលយា៉ាងរនេះ ថាៈ

សមច ត្ោហកុំ ភិកខមវ អរ្ញ គត្តនុំ វា រកខម ូលគត្តនុំ វា សញ្ញ
ញ គារគត្តនុំ វា មានលភិកុ ទាំ
ខ ងឡាយ របើអនក
ទាំងឡាយរៅកនុងនរពកាើ រៅរទៀបគល់រឈក
ើ ាើ រៅកនុងផទេះដ៏ស្តងត្់ក,ាើ

ឧរបមជជយយ ភយុំ វា ឆមភិត្ត្តុំ វា មោមហ្ុំ

មសា វា រសចកាខា
ើ ល ច រសចការើ នធត្់ ឬរសចការើ ពរឺ រាម រកើត្រឡង
ើ
(កនុងសម័យឯណា),
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មមមវ ត្សមឹ សមមយ អនសសមរយាថ អនកទាំង
ឡាយ គបបរើ ាំឭកនូវត្ថាគត្ កនុងសម័យរនាេះ កុាំខានរឡយ
ើ ថាៈ

ឥតិបិ មសា ភគវា អរហ្ុំ រពេះដ៏មានរពេះភាគអងគរនាេះ

រទង់រពេះនាមថា អរហំ ររព្វេះរពេះអងគឆ្លងយច្ចករសចការើ ៅ ង
ម រគប់យា៉ាង,

សោមសមពមទាធ រទង់រពេះនាមថា េមាមេមុ សទ
ព ធ ររព្វេះរពេះ

អងគរត្តស់ដង
ាំ ពួង រោយរបនពចាំរព្វេះរពេះអងគ,
ឹ នូវរញយយធម៌ទង

វិជាជចរណសមបមន្តន រទង់រពេះនាមថា វជា
ិ ជ ចរណេមប-

ស ន ររព្វេះរពេះអងគបរបូិ ណ៌រោយ វ ិជាជ នង
ិ ចរណៈ,

សគមត្ត រទង់រពេះនាមថាេុគសា ររព្វេះរពេះអងគ មាន

ដាំរណើរលអរៅកាន់រពេះនព្វ
ិ វ ន,

មោកវិេ ូ រទង់រពេះនាមថា សោកវទ
ិ ូ ររព្វេះរពេះអងគ រជាប

ចាស់នូវនរត្រោក,

អនត្តមរា រទង់រពេះនាមថា អនុតសត រា ររព្វេះរពេះអងគរបរសើរ

រោយសើោទិគុណ រកបុគគលណាមួយរសមើគ្នមន,

បរិសេមមសារថិ

រទង់រពេះនាមថា

បុរេទម
ស្ត
ម រថិ
ិ

ររព្វេះរពេះអងគជាអនកទូនាមននូវបុរស ដដលគួរទូនាមនាន,

សត្តថ មេវមនសានុំ រទង់រពេះនាមថាេាថសទវមនុ-

េានំ ររព្វេះរពេះអងគ ជារគូននរទវត្ត នង
ិ មនុសសទាំងឡាយ,

របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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ពមទាធ រទង់រពេះនាមថាពុសទធ ររព្វេះរពេះអងគ រត្តស់ដឹងនូវ

អរយសចច
ធម៌,
ិ

ភគវាតិ រទង់រពេះនាមថាភគវា ររព្វេះរពេះអងគ ដលងវ ិល

រត្ឡប់មកកាន់ភពថ្មើរទៀត្ ។

មមុំ ហ្ិ មវា ភិកខមវ អនសសរត្ុំ មានលភក
ខ ងឡាយ
ិ ុ ទាំ

ររព្វេះថា កាលរបអ
ើ នកទាំងឡាយរឭកនូវត្ថាគត្,

យមភវិសសតិ ភយុំ វា ឆមភិត្ត្តុំ វា មោមហ្ុំ-

មសា វា រសចកាខា
ើ ល ច រសចការើ នធត្់ ឬរសចកាើរពរឺ រាមឯណា នង
ឹ រកត្
ើ
មាន, មសា បហ្ិយយិសសតិ រសចកាើខាលចជារដើមរនាេះនឹងសងប់រមាងប់
រៅាន,

មន្ត មច មុំ អនសសមរយាថ របអ
ើ នកទាំងឡាយមន
ិ រឭក

នូវត្ថាគត្រទ,

អថ ធមមុំ អនសសមរយាថ ក៏គបបរើ ឭកនូវរពេះធម៌ កនុង

កាលរណាេះ ថាៈ

សាវកាខមត្ត ភគវត្ត ធមោម រពេះធម៌ដដលរពេះដ៏មានរពេះ

ភាគ រទង់រត្តស់សដមាងរ

យ
ើ រោយលអ,

សនទិេិមេ កា ជាធម៌ គរឺ ពេះអរយបុ
គគល គបបរើ ឃញ
ិ
ើ ចាស់

រោយខលួនឯង,

អាកាលិមកា ជាធម៌ឱយផលមិនរង់ច្ចកា
ាំ ល,
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ឯហ្ិបសសិមកា ជាធម៌ គរឺ ពេះអរយបុ
គគលគួររៅអនកដនទ
ិ

ឱយចូលមករមើលាន,

ឱបនយិមកា ជាធម៌ គឺរពេះអរយបុ
គគល គួរបរងាអនចូលមក
ិ

ទុកកនុងចិត្ាាន,

បចចត្ុំ មវេិត្មពា្វ វិ្ញូ ហ្ើតិ ជាធម៌ គឺវ ិ្ដូជនទាំងឡាយ

គបបដ
ន ត្
ឹ ចាស់កុ ងច
ើ ង
ិ ាននខលួន ។

ធមមុំ ហ្ិ មវា ភិកខមវ អនសសរត្ុំ មានលភក
ខ ងឡាយ
ិ ុ ទាំ

ររព្វេះថា កាលរបើអនកទាំងឡាយរឭកនូវរពេះធម៌,

យមភវិសសតិ ភយុំ វា ឆមភិត្ត្តុំ វា មោមហ្ុំមសា

វា រសចកាខា
ើ ល ច រសចការើ នធត្់ ឬរសចការើ ពរឺ រាមឯណានឹងរកត្
ើ មាន,
មសា

រមាងប់រៅាន,

បហ្ិយយិសសតិ

រសចកាខា
ើ រនាេះនង
ើ ល ចជារដម
ឹ សងប់

មន្ត មច ធមមុំ អនសសមរយាថ របអ
ើ នកទាំងឡាយមន
ិ រឭក

នូវរពេះធម៌រទ,

អថ សងឃុំ អនសសមរយាថ ក៏គបបរើ ឭកនូវរពេះសងឃ កនុង

កាលរណាេះ ថាៈ

សរបេិបមន្តន ភគវមត្ត សាវកសមងោ រពេះសងឃ

័
៏មានរពេះភាគ រោករបត្ប
ស្តវកននរពេះដ
ិ ត្ារិ

យ
ើ រោយរបនព,

័
៏មានរពេះភាគ រោករបត្ិបត្ាិរ
ស្តវកននរពេះដ

យ
ើ រោយរត្ង់,

ឧជរបេិបមន្តន ភគវមត្ត សាវកសមងោ រពេះសងឃ

របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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(សត្តបរិត្)ត

ញាយរបេិបមន្តន ភគវមត្ត សាវកសមងោ រពេះ

័
៏មានរពេះភាគ រោករបត្ិបត្ាិរដើមបរើ ពេះនិព្វវន,
សងឃស្តវកននរពេះដ

សាមើចរ
ិ បេិបមន្តន ភគវមត្ត សាវកសមងោ រពេះសងឃ

័
៏មានរពេះភាគ រោករបត្ិបត្ាិរ
ស្តវកននរពេះដ

យ
ើ រោយរត្ឹមរត្ូវ,

័
៏
យេិេុំ ចត្តតរិ បរិសយគានិ រពេះសងឃស្តវកននរពេះដ
មានរពេះភាគ របរា
ើ ប់ជាគូននបុរសមាន៤គូ ឯណា,

អេេ បរិសបគគោ របរា
ើ ប់ររៀងជាបុរសបុគគល មាន៨,
ឯស ភគវមត្ត សាវកសមងោ រពេះសងឃទាំងនុ៎េះជាជា

័
៏មានរពេះភាគ,
សងឃស្តវកននរពេះដ

អាហ្មនមយា រោកគួរទទួលនូវចត្ុបបចច័យ ដដលបុគគល
ឧទទិសចាំរព្វេះអនកមានសើល

រ

បូជា,

យ
ើ នាាំមកអាំពើចមាងយបរងាអនចូលមក

បាហ្មនមយា រោកគួរទទួលនូវអាគនាុកទន គទ
ឺ នដដល

បុគគលត្តក់ដត្ងរដើមបញា
ើ ត្ិ នង
ិ មរិ ត្ ដដលមកអាំពទ
ើ ស
ិ រផសងៗ រ
បរងាអនចូលមកបូជា,

យ
ើ

េក្ខខមណមយា រោកគួរទទួលនូវទន ដដលបុគគលរជឿនូវ
កមម និង ផលននកមមរ

យ
ើ បូជា,

អ្ជ លិករណើមយា រោកគួរដល់អ្ជ លក
ិ មម ដដលសត្វ

រោកគបបរើ ធវើ,
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អនត្តរុំ ប្ញ មកខត្ុំត មោកសាតិ រោកជាបុ្ដរកខត្ា គឺ

ជាទើដុេះរឡង
ើ ននពូជ គឺបុណយននសត្វរោក រករខត្ាដនទនរកដលងជាង
គ្នមន,

សងឃុំ ហ្ិ មវា ភិកខមវ អនសសរត្ុំ មានលភក
ខ ងឡាយ
ិ ុ ទាំ

ររព្វេះថា កាលរបអ
ើ នកទាំងឡាយរឭកនូវរពេះសងឃ,

យមភវិសសតិ ភយុំ ឆមភិត្ត្តុំ វា មោមហ្ុំមសា វា

រសចកាើខាលច រសចកាើរនធត្់ ឬរសចកាើរពឺររាមឯណានឹងរកើត្មាន,
មសា បហ្ិយយិសសតិ រសចកាើខាលចជារដើមរនាេះ នឹងសងប់

រមាងប់រៅាន,

ត្ុំ ក្ខសស មហ្ត្ រសចកាខា
ើ ដដលសងប់រមាងប់រៅ
ើ ល ចជារដម

ានរនាេះ ររព្វេះរ

ត្ុអ?
វើ

ត្ោគមត្ត ហ្ិ ភិកខមវ អរហ្ុំ សោមសមពមទាធ វីត្រាមគា វីត្មទាមសា វីត្មោមោ អភិរ អចឆមើភ អនរត្តសើ
អបោយើតិ មានលភិកុ ទាំ
ខ ងឡាយ ររព្វេះត្ថាគត្ ជារពេះអរ
សមាមសមពុទធ មានរាគៈរៅរាសរ
មានរមា ៈរៅរាសរ

យ
ើ

នា

យ
មានរទសៈរៅរាសរ
ើ

ឥត្មានរសចកាើខាលច

យ
ើ

ឥត្មានរសចកាើ

រនធត្់ ឥត្មានរសចកាស
ល មន
រៅជារបរកត្រើ ឡយ
ើ ុ ត្
ិ មានករិ យារត្់
ិ
ើ ។

ឥេមមវាច ភគវា រពេះដ៏មានរពេះភាគ ានរត្តស់នូវរពេះ
ពុទធដើការនេះរ

យ
ើ ,

របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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ឥេុំ វត្តវន សគមត្ត រពេះសុគត្ លុេះរត្តស់នូវរពេះពុទធ
ដើការនេះរ

យ
ើ ,

អោបរុំ ឯត្េមវាច សត្តថ លាំោប់រនាេះ រពេះស្តស្តា

រត្តស់នូវរពេះពុទធដើការនេះ ត្រៅរទៀត្ថាៈ
អរម្ញ រកខម ូមល វា សញ្ញ
ញ គាមរ វ ភិកខមវា មានល
ភក
ខ ងឡាយ អនករាល់គ្នន កាលរបរើ ៅកនុងនរពកាើ រៅរទៀបគល់រឈក
ិ ុ ទាំ
ើ ាើ
រៅកនុងផទេះដ៏ស្តងត្់កាើ,

អនសសមរថ សមពេធុំ គបបរើ ឭកនូវរពេះសមពុទធ,
ភយុំ ត្ោហក មន្ត សិយា រសចកាើខាលច នឹងមិនគបបមា
ើ ន

ដល់អនកទាំងឡាយ,

មន្ត មច ពេធុំ សមរយាថ មោកមជេេុំ នរាសភុំ
អថ ធមមុំ សមរយាថ

និយានិកុំ សមេសិត្ុំ

របើអនកទាំងឡាយ មិនរឭកនូវរពេះសមពុទធ ដដលជាធាំជាងរោក

ដដលរបរសរើ ជាងនរជនរទ ក៏គបបរើ ឭកនូវរពេះធម៌ ជាធម៌អាចដឹកនាាំ
សត្វរោក ឱយរចញច្ចកសាំស្តរវដាាន ដដលត្ថាគត្សដមាងរ
រោយលអ កនុងកាលរនាេះចុេះ,
មន្ត មច ធមមុំ សមរយាថ និយានិកុំ សមេសិត្ុំ
អថ សងឃុំ សមរយាថ
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យ
ើ

ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

របើអនកទាំងឡាយ មិនរឭកនូវរពេះធម៌ ជាធម៌អាចដឹកនាាំសត្វ

រោកឱយរចញច្ចកសាំស្តរវដាាន
រ

ដដលត្ថាគត្សដមាងរោយលអ

យ
ើ (រនាេះ)រទ ក៏គបបរើ ឭកនូវរពេះសងឃ ជាបុ្ដរកខត្ាននសត្វរោក

រករខត្ាដនទរបរសរើ ជាងគ្នមន(រនាេះ)ចុេះ,

ឯវមពេធុំ សរន្តតនុំ ធមមុំ សងឃ្ច ភិកខមវា មានលភក
ិ ុខ

ទាំងឡាយ អនករាល់គ្នន កាលរបើរឭកនូវរពេះពុ ទធ រពេះធម៌ និង រពេះសងឃ
យា៉ាងរនេះ,

ភយុំ វា ឆមភិត្ត្តុំ វា មោមហ្ុំមសា ន មហ្សសតីតិ
រសចកាខា
ើ ល ចកាើ រសចការើ នធត្់កាើ រសចការើ ពរឺ រាមកាើ នង
ឹ មិនរកើត្មានរឡយ
ើ !

Â

អាដាន្តេិយបរិត្តតរមោភ
អរបសមននហ្ិ ន្តថសស

សាសមន សាធ សមមមត្

អមនមសសហ្ិ ចមណឌហ្ិ សទា ក្ខពវិសការិភិ
បរិសាន្ច ត្សសនន

មហ្ឹសាយ ច គតិតយា

យមនទមសសិ មោវីមរា បរិត្ន
ត ម
ត ណា
ភ
ម មហ្
(រពះេមុ ទ
ព ជា
ធ មាចេ់)

ំ
រពះអងមា
គ នសេចកីពយយាមធ
ត

រទង់រាេ់េប្មង
ត សហើយនូវរពះបរត
ត )
ិ ឯ
សបៀតសបៀនផង

់រគងរកាផង
សដម
ើ បរគប
ី

សដម
ន
ើ បក
ិ
ិ
ី រិ យាម

ំ
ដល់បរេទយទ
ង
ិ
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ំ ី ពួកអមនុេសកាចៗ ប្ដលសធើប្តកម
ឡាយ៤ អព
ដ
វ
ម ៏ោមកេពវ
កាល ជាអក
ន មនរជះថ្វ
ល កុ ងស្តេ
ន
ិ

ននរពះសោក

េបបុរេ េនត
ម សហើយថ្វជាស្តេ
េូធយឥ ូ វសនះ នូវរពះបរត
ិ សត

ះ,

ថ ប្ដល

ំ
ដ៏ល អ សយងទ
ងឡាយ
ើ

r2s

អាោនាដ
ិយ
អាោនាដយ
បរត្ា
ត្ា
ិិ
ិ បរ
វិបសសិសស នមត្ថ

សូមនមសសការថាវយបងគាំ

ចកខមនតសស សិរីមមត្ត
ចាំរព្វេះរពេះសមពុទធ

រទង់រពេះនាម

វិបសសើ រពេះអងគមានចកខុ រពេះអងគមានសិរ,ើ
សិខិសសបិ នមត្ថ

សពវភ ូត្តនកមបិមន្ត

សូមនមសសការថាវយបងគាំ ចាំរព្វេះរពេះសមពុទធ រទង់រពេះនាមសិខើ

រពេះអងគមានរសចកាើអនុររគ្នេះដល់សត្វទង
ាំ ពួងជារបរកត្ើ,

មវសសភសស នមត្ថ នោត្កសស ត្បសសិមន្ត
សូមនមសសការថាវយបងគាំ

ចាំរព្វេះរពេះសមពុទធ

មវសសភ ូ រពេះអងគមានកិរលសោងស្តអត្រ

រទង់រពេះនាម

យ
ើ រពេះអងគមានត្បធម៌,

នមត្ថ កកសនធសស ោរមសនរបមេទិមន្ត
សូមនមសសការថាវយបងគាំ

ចាំរព្វេះរពេះសមពុទធ

រទង់រពេះនាម

កកសនធៈ រពេះអងគញាញ
ាំ ើនូវមារ រពមទាំងរសនាននមារ,
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មកាន្តគមនសស នមត្ថ
សូមនមសសការថាវយបងគាំ

(សត្តបរិត្)ត

រពា្ហ្មណសស វសើមមត្ត

ចាំរព្វេះរពេះសមពុទធ

មកាន្តគមន រពេះអងគមានាបបនាត្់រច្ចលរ
ធម៌រៅរួចរ

យ
ើ ,

កសសបសស នមត្ថ

សូមនមសសការថាវយបងគាំ

សូមនមសសការថាវយបងគាំ

យ
មានរព ច
ម រយ
ើ
ិ

វិរបមត្តសស សពវធិ
ចាំរព្វេះរពេះសមពុទធ

កសសប រពេះអងគផុត្ច្ចកកិរលសទាំងពួងរ
អងគើរសសស នមត្ថ

រទង់រពេះនាម

រទង់រពេះនាម

យ
ើ ,

សកយបត្តសស សិរីមមត្ត
ចាំរព្វេះរពេះសមពុទធ

រទង់រពេះនាម

អងគើរស រពេះអងគជាបុរត្ននសកយរាជ ដ៏មានសរិ ,ើ

មយា ឥមុំ ធមមមមេមសសិ សពវេកាខបន ូេនុំ
រពេះសមពុទធអងគឯណា រទង់ានរត្តស់សដមាងរ

ជាធម៌បរនាទបង់នូវទុ កខទង
ាំ ពួង,

យ
ើ នូវធម៌រនេះ

មយ ចាបិ និពត្ត
វ
មោមក យោភត្
ូ ុំ វិបសសិសុំ
មា៉ាងរទៀត្
ករិ លសរ

រពេះសមពុទធទង
ាំ ឡាយអងគឯណា

រពេះអងគរ ាំលត្់

យ
ើ កនុងរោក រទង់រឃញ
ើ ចាស់នូវធម៌ត្តមរសចកាព
ើ ត្
ិ ,

មត្ ជន្ត អបិសណា មហ្ន្តត វីត្សារទា

រពេះសមពុទធទង
ាំ ឡាយរនាេះ រពេះអងគមិនមានរសចកាើញុេះញង់
ស៊ាករសៀត្ រទងរ់ បរសរើ រោយរពេះគុណ មានរសចការើ កវល់រកវាយ
(ររព្វេះកិរលស)រៅរាសរ យ
ើ ,
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(សត្តបរិត្)ត

ហ្ិត្ុំ មេវមនសានុំ

យុំ នមសសនតិ មគាត្មុំ

វិជាជចរណសមបននុំ

មហ្នតុំ វីត្សារេុំ

រទវត្ត នង
ិ មនុសសទាំងឡាយ រដមងនមសសការនូវរពេះសមពុទធ

អងគឯណា ជារគ្នត្មរគ្នរត្ ជារបរយាជន៍ដល់រទវត្ត នង
ិ មនុសស
ទាំងឡាយ រពេះអងគបរបូិ ណ៌រោយវ ិជាជ នង
ិ ចរណៈ របរសរើ រោយរពេះ
គុណ មានរសចការើ កវល់រកវាយ(ររព្វេះករិ លស)រៅរាសរ

យ
ើ ,

វិជាជចរណសមបននុំ ពេធុំ វន្តទម មគាត្មនតិ

រយង
ើ ទាំងឡាយ សូមរកាបថាវយបងគាំនូវរពេះសមពុទធអងគរនាេះ ជា

រគ្នត្មរគ្នរត្ រពេះអងគបរបូិ ណ៌រោយវ ិជាជ និង ចរណៈ,

ឯមត្ ចម្ញ ច សមពទាធ អមនកសត្មកាេិយា
រពេះសមពុទធទង
ាំ នុ៎េះផង

ររចើនជាងរយរកាដិ,

រពេះសមពុទធទង
ាំ ឡាយអងគឯរទៀត្ផង

សមពវ ពទាធ អសមសោ សមពវ ពទាធ មហ្ិេិកា
ធ
រពេះសមពុទធទង
ាំ ឡាយរគប់រពេះអងគរនាេះ សុ ទធដត្រសមរើ ោយរពេះ
ពុទធដូចគ្នន ឥត្មានបុគគលណាមួយរសមើរឡយ
រពេះសមពុទធទង
ាំ ឡាយ
ើ
រគប់រពេះអងគរនាេះសុ ទធដត្មានឫទធរិ រចន
ើ ,
សមពវ េសពល ូមបត្ត

មវសារមជជហ្បាគត្ត

រពេះសមពុទធទង
ាំ ឡាយរគប់រពេះអងគរនាេះ

សុទធដត្របកបរោយ

ទសពលញ្ញដណ និង របកបរោយរវស្តរជជញ្ញដណទាំងឡាយ,
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សមពវ មត្ បេិជាននតិ

(សត្តបរិត្)ត

អាសភណា
េ នមត្តមុំ

រពេះសមពុទធទង
ាំ ឡាយរគប់រពេះអងគរនាេះ សុ ទធដត្រត្តស់ដឹងនូវ
៏ ពងខ
់ ពស់ គរឺ ពេះសពវ្ុ ត្ញ្ញ
ធម៌ជាទត្ត
ាំ ដខ
ដ
ដ ណដ៏ឧត្ាម,
ើ ង
សើហ្ន្តេុំ នេមនត មត្ បរិសាស វិសារទា

រពេះសមពុទធទង
ាំ ឡាយរនាេះ រពេះអងគរកលៀវកាល បនលន
ឺ ូ វសើ
រពេះសូរសាំរឡងដ៏របរសើរ កនុងពពួកននបរស័
ិ ទ,

នាថ្ គឺ

រពហ្មចកកុំ បវមត្តនិត មោមក អរបេិវតិតយុំ

រពេះអងគរទង់រត្តស់សដមាងនូ វរពេះធម៌ដូចជាចកកដ៏របរសរើ ដដល

ឥត្មានអនកណាមួយឱយរបរពឹត្ារៅកនុងរោកានរឡយ
ើ ,

ឧមបត្ត ពេធធមមមហ្ិ អដាេរសហ្ិ ន្តយកា
¬1 ¦
រពេះអងគរបកបរោយ ពេធធម៌

នាយកដឹកនាាំសត្វរចញច្ចកសាំស្តរវដា,

ទាំងឡាយ១៨, រពេះអងគជា

េវឹតសលកខណូមបត្ត សើត្ានពយ្ជ ន្តធរា
រពេះអងគរបកបរោយមហាបុរសលកខ
ណៈ៣២របការ
ិ

ទាំងរទរទង់នូវអនុពយ្ជ នៈ៨០គត្់,

¬1¦

រពម

ពេធធម៌ គឺធម៌ដដលរធវើបុគគលឱយានរត្តស់ជារពេះពុទធ មាន១៨ គឺ ារមើទង
ាំ ១០ មាន

ទនារមើជារដើម… មានឧរបកាខារមើជាទើបាំផុត្, រពមទាំងសមបត្ាិ៨របការ គឺ មនសសត្តុំ
មានជាត្ិជាមនុសស១, លិងស
គ មបតិត មានរភទជាបុរស១, មហ្ត្ មានឧបនិសស ័យគួរដល់
រពេះអរ

ត្ាផល១, សត្តថរេសសនុំ ានជួបានរឃញ
ើ រពេះស្តស្តា១, បពវជាជ ានរទរទង់

រភទជាបពវជាជ១, គណសមបតិត ាននូវគុណមានរោកយ
ិ ្នជារដើម១, អធិកាមរា

ានបាំរពញបរច្ច
ិ ច គទាំង៥ មានបុត្ាបរច្ច
ិ ច គជារដើម១, ឆនទត្ត មានរសចកាើរសឡាញ់ រពេះសពវ្ុ ត្ញ្ញ
ដ
ដ ណ១ រួមជា១៨ ។

របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

ពាមរបភាយ សរបភា សមពវ មត្ មនិក្ជ រា

រពេះសមពុទធទង
ាំ ឡាយរគប់រពេះអងគរនាេះ សុ ទធដត្ជាអនករាជញដ៏
់ នរសមដ
៏ អ រោយរសមមា
របរសរើ រទងមា
ើ ល
ើ នមណឌលមួយពាម(មាខង),
ពទាធ សពវ្ញមន្ត ឯមត្ សមពវ ខើណាសវា ជិន្ត

រពេះសមពុទធទង
ាំ ឡាយរគប់រពេះអងគរនាេះ សុ ទធដត្ជារពេះសពវ្ូ ដ

អស់អាសវៈរ

យ
ើ ឈនេះរ

យ
ើ (នូវប្ច ពិធមារ),

មហ្របភា មោមត្ជា មោបញ្ញ
ញ មហ្ពវោ
រពេះអងគមានរសមរើ រចន
ើ មានរត្ជេះររចន
ើ មានរាជាញររចើន មាន

កមាលង
ាំ ររចើន,

មោការណិកា ធើរា សមពវសានុំ សោវោ
រពេះអងគជាអនករាជញ

មានរសចកាក
ើ រុណាររចន
ើ

នាាំមកនូវ

រសចកាើសុខ រដើមបស
ាំ ឡាយ,
ើ ពវសត្វទង
េើបា ន្តោ បតិដាេ ច ត្តណា មលណា ច បាណិនុំ
រពេះអងគជាទើពឹង ជាទើអារស័យ ដូចជារកាេះ ជាទើរជករកាន ជា
ទើពន
ួ របស់សត្វទង
ាំ ឡាយ,
គតី ពនធូ មហ្សាសា

សមេវកសស មោកសស

សរណា ច ហ្ិមត្សិមន្ត
សមពវ ឯមត្ បរាយន្ត

រពេះសមពុទធទង
ាំ ឡាយរគប់រពេះអងគរនាេះ ដូចជាផលូវ ជារៅពងស

ជាទរើ រត្កអរររចន
ើ និង ជាទើពង
ឹ ទរើ ឭក រពេះអងគដសវងរករបរយាជន៍ ជា
ទរើ បរពត្
ឹ ារៅខាងមុខ របស់សត្វរោក រពមទាំងរទវរោក,
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ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

មត្សាសុំ សិរសា បាមេ វន្តទមិ បរិសត្តមម

ខញុាំរពេះករុណា សូ មរកាបថាវយបងគាំរោយត្បូង ចាំរព្វេះរពេះាទ

ទាំងឡាយននរពេះសមពុទធទង
ាំ រនាេះ,
វចសា មនសា មចវ

វន្តទមមមត្ ត្ោគមត្

សយមន អាសមន ឋាមន គមមន ចាបិ សពវទា

កនុងឥរយាបថ្រដកកា
ន
យាបថ្រដ
ើរ
ិ
ើ អងគុយកាើ ឈរកាើ សូ មបក
ើ ុ ងឥរ
ិ

កាើ ខញុាំរពេះករុណាសូមរកាបថាវយបងគាំរោយវាច្ច និង ចិត្ា សពវៗកាល
ចាំរព្វេះរពេះត្ថាគត្ទាំងឡាយរនាេះ,

សទា សមខន រកខនត ពទាធ សនតិករា ត្វុំ
រពេះសមពុទធទង
ាំ ឡាយ រពេះអងគជាអនករធវើនូវរសចការើ មាងប់ សូ ម

រកានូវអនករោយរសចកាស
ើ ុ ខ សពវៗកាល,

មត្ហ្ិ ត្វុំ រក្ខខមត្ត សមន្តត មមត្តត សពវភមយន ច
ខលួនអនកកាលរបរើ ពេះសមពុទធទង
ាំ ឡាយរនាេះ រទង់រការ

យ
ើ ចូរ

ជាអនកសងប់រមាងប់ផង ចូររួចច្ចកភ័យទាំងពួងផង,
សពវមរាគវិនើមមត្តត

សពវសន្តតបវជជិមត្ត

សពវមវរមតិកកមន្តត

និពមត្ត
វ
ច ត្វុំ ភវ

សូមឱយអនកជាបុគគលផុត្ច្ចកររាគទាំងពួងផង

ជាអនករចៀស

ច្ចករសចកាើរតារកហាយទាំងពួងផង ជាអនកកនលងបង់នូវរពៀរទាំងពួង
ផង ជាអនករលត្់ទុកខរពួយផង,
របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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(សត្តបរិត្)ត

សពវើតិមយា វិវជជនត សូមឱយចនរងទាំងពួងទាំងឡាយរាស
រចញ គឺថា ចូរឱយរចៀសវាងរចញឆ្លងយរៅ,

សពវមរាមគា វិនសសត្ សូមឱយររាគទាំងពួង(របស់អនក)ជា

សេះរសបយ
ើ រៅ,

ោ មត្ ភវត្វនរា
ត មយា អនារាយកុាំបើមានដល់អនករឡយ
ើ ,

សខើ េើឃាយមកា ភវ សូមឱយអនកជាបុគគលមានរសចកាើ

សុខ មានអាយុដវង,

អភិវាេនសើលិសស

និចុំច វឌ្ាបចាយិមន្ត

ចត្តតមរា ធោម វឌ្ឍនតិ

អាយ វមណា
ណ សខុំ ពលុំ

ធម៌ គឺ ពរទាំងឡាយ៤របការ គៈឺ អាយុ១ ពណ៌សមបុរកាយ១

រសចកាើសុខ១ កមាលង
ាំ ១ រដមងចររមើនអស់កាលជានិចច

ដល់អនកដដល

មានរសចកាឱ
ើ នកាយថាវយបងគាំដល់រពេះរត្នរត្័យជារបរកត្ើ នង
ិ អនក
ដដលមានរសចកាើរគ្នរពរកាត្ដរកងដល់បុគគល

ដដលជាអនកចររមើន

័ គច្ច
រោយគុណ មានសល
ើ ឬដដលចររមើនរោយវយ
ើ គុណជារដម
ឺ ស់
រពឹទធច្ចរយ ៕៚

អងគលិោលបរិត្តតរមោភ
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បរិត្ុំត យមភណនតសស

និសិនដា
ន េ នមធាវនុំ

ឧេកមបិ វិន្តមសតិ

សពវមមវ បរិសសយុំ

របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត

ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

ទឹកដដលោងនូវទើអងគុយននរពេះអងគុលិមាលរត្ថរដដលរោករព្វល

នូវរពេះបរត្ា
ាំ រសចកាអ
ិ ឯណា អាចញាុង
ើ នារាយរគប់យា៉ាងឱយវ ិនាសរៅ,
មសាតិថន្ត គពភវដាេនុំ

យ្ច សាមធតិ ត្ុំខមណ

មថរសសងគលិោលសស មោកន្តមថន ភាសិត្ុំ
រ

យ
ើ

មា៉ាងរទៀត្ រពេះបរត្ា
ិ ឯណា ដដលរពេះរោកនាថ្ រត្តស់សដមាង
ដល់រពេះអងគុលិមាលរត្ថរ

ញាុង
ាំ កិរយារបសូ
ត្បុត្ាឱយសររមច
ិ

រោយសរិ សួ
ើ សាើ កនុងខណៈរនាេះាន,
ករបដាេយិមោមត្ជុំ

បរិត្ន
ត ម
ត ណា
ភ
ម មហ្

រយង
ើ ទាំងឡាយសូ ធយឥឡូវរនេះ នូវរពេះបរត្ា
ិ រនាេះ ដដលជាធម៌

ត្តាំងរៅអស់កបប ជាធម៌មានរត្ជេះររចន
ើ ។

C

អងគលិោលបរិត្ត និង មពា្ជឈងគបរិត្ត
យមត្តហ្ុំ ភគិនិ អរិយាយ ជាតិយា ជាមត្ត មានល
បអូនរសើ ត្តាំងអាំពអា
ើ ត្តមរកត្
ើ រ

យ
,ិ
ើ រោយអរយជាត្
ិ

ន្តភិជាន្តមិ ស្ច ិចច បាណុំ ជីវិត្ត មវាមរាមបត្ត

មន
ិ រចេះដកលងផ្ទាច់ផាិលជើវ ិត្សត្វរឡយ
ើ ,

មត្ន សមចចន មសាតិថ មត្ រោយព្វកយសចចៈរនេះ សូ មសិរ ើ

សួសាើរកើត្មានដល់អនក,

របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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(សត្តបរិត្)ត

មោត្ មសាតិថ គពភសស សូមសរិ សួ
ើ សរាើ កត្
ើ មានដល់គភ៌

(នននាង) ។

មពា្ជឈមង្គគ សតិសង្គខមត្ត

ធោមនុំ វិចមយា ត្ោ

វីរិយមបើតិបសសេធិ

មពា្ជឈង្គគ ច ត្ោបមរ

សោធមបកខមពា្ជឈង្គគ

សមត្តមត្ សពវេសសិន្ត

មនិន្ត សមមេកាខត្ត

ភាវិត្ត ពហ្លើកត្ត

រព្វជឈងគទង
ាំ ឡាយ៧របការរនេះ គឺ សត្ស
ិ រមាពជឈងគ១ ធមមវ ិចយ

សរមាពជឈងគ១ វ ើរយសរមា
ព ជឈងគ១ បត្
ិ
ើ ិសរមាពជឈងគ១ បសសទធិសរមាពជឈងគ១
សមាធស
ិ រមាពជឈងគ១ ឧរបកាខសរមាពជឈងគ១ ដដលរពេះមុនជា
ើ មាចស់រទង់
រជាបនូវធម៌ទង
ាំ ពួង រត្តស់សដមាងរ
រ

យ
ើ រធវឱ
ើ យររចន
ើ រ

យ
ើ ,

យ
ើ រោយរបនព គឺបុគគលចររមើន

សុំវត្តនិត អភិញ្ញ
ញ យ និពា្វន្តយ ច មពា្ធិយា ដត្ង

របរពឹត្ារៅ រដើមបរើ សចកាើដឹងដ៏នរកដលង រដើមបក
ា
ើ ិរយារចញច្ចកត្ណា
ិ
ផង រដម
ដង
ើ បក
ឹ ផង,
ើ រិ យារត្តស់
ិ

ឯមត្ន សចចវមជជន មសាតិថ មត្ មោត្ សពវទា
រោយកិរយារព្វលនូ
វព្វកយសចចៈរនេះ
ិ

ដល់អនកសពវៗកាល,

សូ មសិរសួ
ើ សាើរកើត្មាន

ឯកសមឹ សមមយ ន្តមោ មោគគោលន្ច កសសបុំ
គិោមន េក្ខខមត្ េិសាវ
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មពា្ជឈមងគ សត្ត មេសយិ
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(សត្តបរិត្)ត

កនុងសម័យមួយ រពេះរោកនាថ្ជាមាចស់ រទង់រឃញ
ើ នូ វរពេះ
រមាគគោលន នង
ិ រពេះកសសបៈ មានជមងដ
ឺ ល់នូវទុ កខរវទនា រ យ
ើ រទង់
សដមាងនូវរព្វជឈងគទង
ាំ ឡាយ ៧ របការ,

រនាេះ រ

មត្ ច ត្ុំ អភិននទិត្តវ

មរាគា ម្ច ឹស ត្ុំខមណ

រពេះរថ្រៈទាំងពរើ អងគរនាេះ

ក៏រករាយចាំ
រព្វេះរពេះពុទធភាសត្
ើ
ិ

យ
ើ ានជាសេះរសបយ
ើ ច្ចកររាគ កនុងមួយរ ាំរពចរនាេះ,

ឯមត្ន សចចវមជជន មសាតិថ មត្ មោត្ សពវទា
រោយកិរយារព្វលនូ
វព្វកយសចចៈរនេះ សូ មសិរសួ
ិ
ើ សាើរកើត្មាន

ដល់អនកសពវៗកាល,

ឯកទា ធមមរាជាបិ
កនុងរគ្នមួយ

របៀត្របៀនរ

យ
ើ ,

មគលម្ញ ន្តភិបើេិមត្ត

រពេះសមពុទធជារពេះធមមរាជ

ដដលគោ
ិ នររាគ

ចនទមត្ថមរន ត្ម្ញ វ ភណាមបត្តវន សាេរុំ
រទង់រត្តស់ររបើរពេះចុនទរត្ថរ

រោយរអរើ ពរើ

ឱយសដមាងនូវរព្វជឈងគរនាេះដដរ

យ
ើ ,

សមោមេិត្តវ ច អាពា្ធា ត្ោហ វដាេសិ ឋានមសា
រទង់រករាយ
រ
ើ

រ ាំរពចរនាេះ,

យ
ើ ជាសេះរសបយ
ើ ច្ចកអាព្វធរនាេះ កនុងមួយ

ឯមត្ន សចចវមជជន មសាតិថ មត្ មោត្ សពវទា
រោយករិ យារព្វលនូ
វព្វកយសចចៈរនេះ សូមសរិ សួ
ិ
ើ សាើរកត្
ើ មាន

ដល់អនកសពវៗកាល ។

របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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បហ្ើន្ត មត្ ច អាពា្ធា

(សត្តបរិត្)ត

តិណណននមបិ មមហ្សិនុំ

ក៏អាព្វធទាំងឡាយរនាេះ ដដលរពេះអរយបុ
គគលទាំង ៣ រពេះ
ិ

អងគ រោកជាអនកដសវងរកនូ វគុណធម៌ដ៏ធាំ លេះបង់ គឺថារោកានជា
សេះរសបយ
ើ រ

យ
ើ ,

មគាគហ្ត្ក្ខកមលសា វ បត្តតនរបតិតធមមត្ុំ
ដល់រ

យ
ើ នូវធមមត្ត គឺកិរយាម
ិ
ិនរកើត្(រទៀត្) ដូចជាកិរលស

ដដលរពេះអរយបុ
គគលកមាចត្់បង់រ
ិ

យ
,
ើ រោយរពេះអរយមគគ
ិ

ឯមត្ន សចចវមជជន មសាតិថ មត្ មោត្ សពវទា
រោយកិរយារព្វលនូ
វព្វកយសចចៈរនេះ សូ មសិរសួ
ិ
ើ សាើរកើត្មាន

ដល់អនកសពវៗ កាល ៕៚

r2s
បក្ខណណកបរិត្គា
ត ោ

(េរមាប់េូធយបនខ្វ
ត ងចុងននរពះបរត
ិ ត

អភយបរិត្គាោ
តគាោ

C

យនទននិមិត្ុំត អវមងគល្ច

មយា ចាមន្តមបា សកណសស សមទាទ
បាបគគមោ េសសបិនុំ អកនតុំ
ពទាធនភាមវន វិន្តសមមនត
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(សត្តបរិត្)ត

និមិត្អា
ា រកក់ឯណាកាើ អពមងគលឯណាកាើ សាំរឡងសត្វមិនជាទើ

គ្នប់ចត្
ិ ាឯណាកាើ ាបររគ្នេះឯណាកាើ សុ បន
ិ អារកក់មិនជាទរើ ពញចិត្ា
ឯណាកាើ

រោយអានុភាពននរពេះពុទជា
ធ មាចស់ សូ មឱយនិមិត្ាអារកក់ជា

រដើមរនាេះ ដល់នូវរសចកាវើ ិនាសាត្់បង់រៅ ។

យនទននិមិត្ុំត អវមងគល្ច

មយា ចាមន្តមបា សកណសស សមទាទ
បាបគគមោ េសសបិនុំ អកនតុំ
ធោមនភាមវន វិន្តសមមនត

និមិត្អា
ា រកក់ឯណាកាើ អពមងគលឯណាកាើ សាំរឡងសត្វមិនជាទើ

គ្នប់ចត្
ិ ាឯណាកាើ ាបររគ្នេះឯណាកាើ សុបន
ិ អារកក់មិនជាទរើ ពញចិត្ា

ឯណាកាើ រោយអានុភាពននរពេះធម៌ សូមឱយនិមិត្ាអារកក់ជារដើមរនាេះ
ដល់នូវរសចកាវើ ិនាសាត្់បង់រៅ ។

យនទននិមិត្ុំត អវមងគល្ច

មយា ចាមន្តមបា សកណសស សមទាទ
បាបគគមោ េសសបិនុំ អកនតុំ

សងោនភាមវន វិន្តសមមនត

និមិត្អា
ា រកក់ឯណាកាើ អពមងគលឯណាកាើ សាំរឡងសត្វមិនជាទើ

គ្នប់ចត្
ិ ាឯណាកាើ ាបររគ្នេះឯណាកាើ សុ បន
ិ អារកក់មិនជាទរើ ពញចិត្ា

ឯណាកាើ រោយអានុភាពននរពេះសងឃ សូមឱយនិមិត្ាអារកក់ជារដើមរនាេះ
ដល់នូវរសចកាវើ ិនាសាត្់បង់រៅ ។

របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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េកខរបត្តត ច និេកា
ទ ខ

(សត្តបរិត្)ត

ភយរបត្តត ច និពយា
ភ

មសាករបត្តត ច និមសាកា មោនត សមពវបិ បាណិមន្ត
សត្វទង
ាំ ឡាយទាំងពួង ដដលដល់រ
ជាសត្វាត្់រសចកាើទុកខរៅ, ដដលដល់រ
ាត្់ភ័យរៅ, ដដលដល់រ
រសចកាើរស្តករៅ!

យ
ើ នូវរសចកាទ
ើ ុកខ សូ មឱយ

យ
ើ នូវភ័យ សូមឱយជាសត្វ

យ
ើ នូវរសចការើ ស្តក សូ មឱយជាសត្វាត្់

ឯត្តតវត្ត ច អមមហហ្ិ

សមភត្ុំ ប្ញ សមបេុំ

សមពវ មេវានមោេនត

សពវសមបតិតសិេិយា
ធ

សូមរទវត្តទាំងឡាយទាំងពួង អនុរមាទនានូវសមបទ គឺបុណយ

ដដលរយង
ើ ទាំងឡាយានកស្តងរ
សររមចនូវសមបត្ាទ
ាំ ពួង ។
ិ ង

យ
ើ ទាំងប៉ាុរណណេះ

រដើមបឱ
ើ យាន

ទានុំ េេនត សទាធយ

សើលុំ រកខនត សពវទា

ភាវន្តភិរត្ត មោនត

គចឆនត មេវត្ត គត្ត

មនុសសទាំងឡាយ ចូរនាាំគ្ននឱយទនរោយសទធ ចូរនាាំគ្ននរកា
សើល ចូរជាអនកររត្កអរចាំរព្វេះភាវនា សពវៗ កាលរៅ រទវត្តទាំង
ឡាយដដលមករ

យ
ើ សូមអរ្ជ ើញរត្ឡប់រៅវ ិញចុេះ ។

សមពវ ពទាធ ពលរបត្តត

បមចចកាន្ច យមពលុំ

អរហ្ន្តតន្ច មត្មជន

រកខុំ ពន្តធមិ សពវមសា

រពេះសមាមសមពុទធទង
ាំ ឡាយរគប់រពេះអងគ

សុ ទធដត្រទរទង់នូវ

កមាលង
ាំ
ទាំងរពេះបរចចកពុ ទធទង
ាំ ឡាយក៏មានកមាលង
ាំ
រពេះអរ
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នាទង
ាំ

ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

ឡាយក៏មានកមាលង
ាំ ខញុាំសូមចងនូវការរការោយរត្ជេះ(ននកមាលង
ាំ ទាំង
ឡាយរនាេះ) រោយរបការទាំងពួង ។

C
ជយបរិត្គា
ត ោ

6

មោការណិមកា ន្តមោ ហ្ិត្តយ សពវបាណិនុំ
ប ូមរត្តវ បារមើ សពា្វ

បមត្តត សមោពធិមត្តមុំ

រពេះសមាមសមពុទធ ជាទើពឹងននសត្វរោក រទង់របកបរោយមហា

ករុណា រពេះអងគបាំរពញនូវារមទ
ាំ ឡាយទាំងពួង រដើមបរើ បរយាជន៍ដល់
ើ ង
សត្វទង
ាំ អស់ រ យ
ើ រទង់ានដល់នូវសរមាពធិញ្ញដណដ៏ឧត្ាមរ យ
ើ ,
ឯមត្ន សចចវមជជន មោត្ មត្ ជយមងគលុំ
រោយករិ យារព្វលនូ
វព្វកយសចចៈរនេះ
ិ

មានដល់អនក ។

សូមជយមងគលរកត្
ើ

6

ជយមន្តត មពា្ធិយា ម ូមល សកានុំ ននទវ
ិ ឌ្ឍមន្ត
ឯវុំ ត្វុំ វិជមយា មោហ្ិ

ជយសស ជយមងគមល

អភិមសមក សពវពទាធនុំ

អគគរបមត្តត បមោេតិ

អបរាជិត្បលលមងក

សើមស បឋវិមបាកខមរ

រពេះសមាមសមពុទធ រទង់ញាុង
ាំ រសចកាើររត្កអរននស្តកយៈទាំងឡាយ

ឱយចររមើន រពេះអងគឈេះន មារ រ

យ
ើ ានដល់ នូវភាពជាបុគគលរបរសើរ

របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

បាំផុត្ រទង់រករាយ(ចាំ
រព្វេះធម៌ដដលរពេះអងគរត្តស់ដឹង) រលើអបរាជិត្
ើ
បលល័ងក ជាជយមងគល រទៀបគល់រព្វធិរពឹកស រត្ង់ផចិត្ដផនដើ ដូចជាសលឹក

ឈូក ជាទអ
ើ ភិរសកននរពេះពុទធរគប់រពេះអងគ(យា៉ាងណាមិញ) សូ មឱយ
អនកជាបុ គគលមានជាំនេះឈនេះ(អស់សរត្ូវ) យា៉ាងរនាេះឯង ។
សនកខត្ុំត សមងគលុំ

សបភាត្ុំ សហ្េេិត្ុំ

សខមណា សមហ្មត្តត ច

សយិេុំេ រពហ្មចារិស

(រពលណាដដលសត្វទង
ាំ ឡាយរបរពត្
ឹ ាល អ រោយកាយ វាច្ច
ចត្
ិ ា រពលរនាេះ) រ្មេះថាជានកខត្ាឫកសលអ ជាមងគលលអ ជារពលភលឺ
ស្តវងលអ ជារពលននអរុណរេះលអ ជាខណៈលអ ជាយាមលអ (ទនដដល
បុគគលានបូជារ

យ
ម របុើ គគលទាំងឡាយ (កនុងរពល
ើ ) ដល់រព ច្ច

រនាេះ) រ្មេះថាជាររគឿងបូជាលអ ។
បេក្ខខណុំ កាយកមមុំ

វាចាកមមុំ បេក្ខខណុំ

បេក្ខខណុំ មមន្តកមមុំ

បណិធើ មត្ បេក្ខខណា

(កនុងនថ្ងរនាេះ) កាយកមម ក៏រ្មេះថានាាំឱយមានរសចកាើចររមើន,

វចក
ើ មម ក៏រ្មេះថានាាំឱយមានរសចកាើចររមើន, មរនាកមម ក៏រ្មេះថានាាំ
ឱយមានរសចកាើចររមើន, រសចកាើរាថានទាំងឡាយរបស់អនកទាំងរនាេះ ក៏
រ្មេះថានាាំឱយមានរសចកាើចររមើន,
បេក្ខខណានិ កត្តវន លភនតមត្ថ បេក្ខខមណ
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បុគគលដដលានរធវើនូវ កាយកមម វចើកមម មរនាកមម គួរដល់

រសចកាច
ើ ររមន
ើ (យា៉ាងរនេះ)រ
ទាំងឡាយ ។

យ
ក៏រដមងាននូវរបរយាជន៍ដ៏ចររមើន
ើ

មសា អត្ថលមទាធ សខិមត្ត

វិរមហហ ពេធសាសមន

អមរាមគា សខិមត្ត មោហ្ិ សហ្ សមពវហ្ិ ញាតិភិ

អនក(ជាបុរស)រនាេះ ចូរាននូវរបរយាជន៍ ាននូវរសចកាស
ើ ុខ

ចូរចររមើនកនុងរពេះពុទធស្តសនា

ចូរកុាំឱយមានររាគ

សុខ រពមទាំងញាត្ិទង
ាំ ឡាយរគប់គ្នន !
សា អត្ថលទាធ សខិត្ត

អមរាគា សខិត្ត មោហ្ិ

ឱយាននូវរសចកាើ

វិរហហ ពេធសាសមន

សហ្ សមពវហ្ិ ញាតិភិ

អនក(ជាន្ទស)
ាើ រនាេះ ចូរាននូវរបរយាជន៍ ាននូវរសចកាស
ើ ុខ

ចូរចររមើនកនុងរពេះពុទធស្តសនា

ចូរកុាំឱយមានររាគ

សុខ រពមទាំងញាត្ិទង
ាំ ឡាយរគប់គ្នន !
មត្ អត្ថលទាធ សខិត្ត

អមរាគា សខិត្ត មោថ

ឱយាននូវរសចកាើ

វិរហហ ពេធសាសមន

សហ្ សមពវហ្ិ ញាតិភិ

អនកទាំងឡាយ(ទាំងបុរស-ទាំងន្ទសាើ)រនាេះ ចូរាននូវរបរយាជន៍

ាននូវរសចកាស
ើ ុ ខ ចូរចររមន
ើ កនុងរពេះពុទធស្តសនា ចូរកុាំឱយមានររាគ
ឱយាននូវរសចកាើសុខ រពមទាំងញាត្ិទង
ាំ ឡាយរគប់គ្នន !

r2s
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ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

អាដាន្តេិយបរិត្គា
ត ោ

សកកត្តវ ពេធរត្នុំ

ឱសថុំ ឧត្តមុំ វរុំ

នសសនតបេទវា សមពវ

េកាខ វ ូបសមមនត មត្

ហ្ិត្ុំ មេវមនសានុំ

ពេធមត្មជន មសាតិថន្ត

សូមឱយឧបរទពទាំងឡាយទាំងពួង វ ិនាសាត្់រៅ សូ មឱយ
រសចកាើទុកខទង
ាំ ឡាយរបស់អនក សងប់រមាងប់រៅ រោយសិរសួ
ើ សាើ រោយ
រត្ជានុភាពននរពេះពុទធជាមាចស់ ររព្វេះរធវើរគ្នរពនូវរពេះពុទធរត្ន៍ ដូចជា
ឱសថ្ដ៏ឧត្ាមរបរសើរ ជារបរយាជន៍ដល់រទវត្ត និងមនុ សសទាំងឡាយ,
សកកត្តវ ធមមរត្នុំ

ឱសថុំ ឧត្តមុំ វរុំ

នសសនតបេទវា សមពវ

ភយា វ ូបសមមនត មត្

បរិហហ្ ូបសមនុំ

ធមមមត្មជន មសាតិថន្ត

សូមឱយឧបរទពទាំងឡាយទាំងពួង វ ិនាសាត្់រៅ សូ មឱយ
ភ័យទាំងឡាយរបស់អនក សងប់រមាងប់រៅ រោយសរិ សួ
ើ សាើ រោយរត្ជានុភាពននរពេះធម៌ ររព្វេះរធវរើ គ្នរពនូវរពេះធមមរត្ន៍ ដូចជាឱសថ្ដ៏ឧត្ាម
របរសរើ ជាររគឿងរមាងប់នូវរសចការើ កវល់រកវាយ,
សកកត្តវ សងឃរត្នុំ

ឱសថុំ ឧត្តមុំ វរុំ

នសសនតបេទវា សមពវ

មរាគា វ ូបសមមនត មត្

អាហ្មនយយុំ បាហ្មនយយុំ សងឃមត្មជន មសាតិថន្ត
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សូមឱយឧបរទពទាំងឡាយទាំងពួង វ ិនាសាត្់រៅ សូ មឱយ

ររាគទាំងឡាយរបស់អនក សងប់រមាងប់រៅ រោយសរិ សួ
ើ សាើ រោយរត្ជានុភាពននរពេះសងឃ ររព្វេះរធវើរគ្នរពនូវរពេះសងឃរត្ន៍ ដូចជាឱសថ្ដ៏
ឧត្ាមរបរសរើ ជាវត្ថុគួររគនាាំមកបូជា ជាវត្ថុគួររគទទួលរាក់ទក់ ។
នតិថ មម សរណុំ អ្ញ ុំ

ពមទាធ មម សរណុំ វរុំ

ទព
ើ ង
ឹ ដនទរបស់ខុ ាំញ មិនមានរឡយ
ើ មានដត្រពេះពុទធជាមាចស់ ជា

ទើពឹងដ៏របរសើរ របស់ខុ ាំ,ញ

ឯមត្ន សចចវមជជន មោត្ មត្ ជយមងគលុំ
រោយកិរយារព្វលនូ
វព្វកយសចចៈរនេះ
ិ

មានដល់អនក!

នតិថ មម សរណុំ អ្ញ ុំ

សូ មជយមងគលរកើត្

ធមោម មម សរណុំ វរុំ

ទើពឹងដនទរបស់ខុ ាំញ មិនមានរឡយ
មានដត្រពេះធម៌ ជាទើពឹងដ៏
ើ

របរសរើ របស់ខុ ាំ,ញ

ឯមត្ន សចចវមជជន មោត្ មត្ ជយមងគលុំ
រោយករិ យារព្វលនូ
វព្វកយសចចៈរនេះ
ិ

មានដល់អនក!

នតិថ មម សរណុំ អ្ញ ុំ

សូ មជយមងគលរកត្
ើ

សមងោ មម សរណុំ វរុំ

ទើពឹងដនទរបស់ខុ ាំញ មិនមានរឡយ
ើ មានដត្រពេះសងឃ ជាទើពឹងដ៏

របរសើរ របស់ខុ ាំ,ញ

ឯមត្ន សចចវមជជន មោត្ មត្ ជយមងគលុំ
រោយកិរយារព្វលនូ
វព្វកយសចចៈរនេះ
ិ

មានដល់អនក!

សូ មជយមងគលរកើត្

របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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យុំក្ខ្ច ិ រត្នុំ មោមក
រត្នុំ ពេធសមុំ នតិថ

(សត្តបរិត្)ត

វិជជតិ វិវិធុំ បថ

ត្សាម មសាតីថ ភវនត មត្

រត្នៈឯណាមួយកនុងរោក មានររចើនដបបររចើនយា៉ាង (រត្នៈ
ទាំងរនាេះ) ពុាំរសមន
ររព្វេះរ
ើ ង
ឹ រពេះពុទធរត្នៈរឡយ
ើ

ត្ុរនាេះ សូ មសរិ ើ

សួសាើទង
ាំ ឡាយរកើត្មានដល់អនក!
យុំក្ខ្ច ិ រត្នុំ មោមក
រត្នុំ ធមមសមុំ នតិថ

វិជជតិ វិវិធុំ បថ

ត្សាម មសាតីថ ភវនត មត្

រត្នៈឯណាមួយកនុងរោក មានររចន
ើ ដបបររចន
ើ យា៉ាង (រត្នៈ
ទាំងរនាេះ) ពុាំរសមើនឹងរពេះធមមរត្នៈរឡយ
ររព្វេះរ
ើ

ត្ុរនាេះ សូ មសិរ ើ

សួសាើទង
ាំ ឡាយរកើត្មានដល់អនក!
យុំក្ខ្ច ិ រត្នុំ មោមក

វិជជតិ វិវិធុំ បថ

រត្នុំ សងឃសមុំ នតិថ

ត្សាម មសាតីថ ភវនត មត្

រត្នៈឯណាមួយកនុងរោក មានររចើនដបបររចើនយា៉ាង (រត្នៈ
ទាំងរនាេះ) ពុាំរសមន
ើ ង
ឹ រពេះសងឃរត្នៈរឡយ
ើ ររព្វេះរ

ត្ុរនាេះ សូ មសរិ ើ

សួសាើទង
ាំ ឡាយរកើត្មានដល់អនក!

& '
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(សត្តបរិត្)ត

មងគលចកកវាេ

សិរីធិតិមតិមត្មជាជយសិេិម
ធ ហ្ិេិម
ធ ោគណា
បរិមិត្បញ្ញ
ញ ធិការសស សពវនរា
ត យនិវារណ

សមត្ថសស ភគវមត្ត អរហ្មត្ត សោមសមពេធសស
េវឹតសមោបរិសលកខណានភាមវន

រោយអានុភាពននមហាបុរសលកខ
ណៈ៣២របការ
ិ

មានរពេះភាគ

ជារពេះអរ

នាដ៏របរសើរ

ននរពេះដ៏

រទង់រត្តស់ដឹងនូវរញយយធម៌

ទាំងពួង រោយរបនពចាំរព្វេះរពេះអងគ, រទង់មានបុញ្ញដធិការនឹងកាំណត្់

មន
ិ ាន រោយឫទធដ
ិ ៏ធាំ និង គុណដ៏ធាំ ដ៏សររមចរោយសរិ ,ើ រោយ
បញ្ញដជាររគឿងត្មកល់មា ាំ រោយបញ្ញដជាររគឿងដឹង រោយរត្ជេះ រោយ
ជ័យជាំនេះ រពេះអងគអាចកនុងករិ យាឃាត្់
បង់នូវអនារាយរគប់យា៉ាង ។
ិ
អសើត្ានពយ្ជ ន្តនភាមវន

ពយ្ជ នៈ៨០,

រោយអានុភាព

ននអនុ

អេេត្តរសត្មងគោនភាមវន រោយអានុ ភាពននមងគល១០៨
ឆពវណណរុំសានភាមវន រោយអានុភាពននរសមើមានពណ៌៦,
មកត្ោោនភាមវន រោយអានុភាពននរពេះរកត្ុមាោ,
េសបារមិត្តនភាមវន រោយអានុភាពននារមើ១០,

េសឧបបារមិត្តនភាមវន រោយអានុ ភាពននឧបារមើ១០,

េសបរមត្ថបារមិត្តនភាមវន រោយអានុភាព ននបរមត្ថ

ារម១
ើ ០,
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(សត្តបរិត្)ត

សើលសោធិបញ្ញ
ញ នភាមវន រោយអានុភាពនន សល
ើ

សមាធិ និង បញ្ញដ ននរពេះអងគ,

ពទាធនភាមវន រោយអានុភាពននរពេះពុទធ,
ធោមនភាមវន រោយអានុភាពននរពេះធម៌,
សងោនភាមវន រោយអានុភាពននរពេះសងឃ,
មត្ជានភាមវន រោយអានុភាពននរត្ជេះ,
ឥទាធនភាមវន រោយអានុភាពននឫទធិ,

ពោនភាមវន រោយអានុភាពននកមាលង
ាំ ,
មញយយធោមនភាមវន រោយអានុភាពននរញយយធម៌,
ចត្រាសើតិសហ្សសធមមកន្ត
ខ ធ នភាមវន រោយអានុភាព
ននរពេះធមមកខនធ ៨.៤០០០ (៨មុឺន ៤ព្វន់),

នវមោកត្តរធោមនភាមវន រោយអានុភាពននរោកុត្ារធម៌៩,
អេេងិក
គ មគាគនភាមវន

មានអងគ៨,

រោយអានុភាពននរពេះអរយមគគ
ិ

អេេសោបត្ានភាមវន រោយអានុភាពននសមាបត្ាិ៨,
ឆេភិញ្ញ
ញ នភាមវន

រោយអានុភាពននអភិញ្ញដ៦,

ចត្សចចញ្ញ
ញ ណានភាមវន រោយអានុភាពននសចចញ្ញដណ៤,
េសពលញ្ញ
ញ ណានភាមវន រោយអានុភាពននពលញ្ញដណ១០,
សពវ្ញត្តញ្ញ
ញ ណានភាមវនរោយអានុភាពននសពវ្ុ ដត្ាញ្ញដណ
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(សត្តបរិត្)ត

មមត្តតករណាមេិត្តឧមបកាខនភាមវន រោយអានុភាព
ននរមត្តា ករុណា មុទិត្ត ឧរបកាខ,

សពវបរិត្តតនភាមវន រោយអានុភាពននរពេះបរត្ា
ាំ ពួង,
ិ ទង
រត្នត្តយសរណានភាមវន

រឭកដល់រពេះរត្នរត្័យ,

រោយអានុ ភាពននករិ យា
ិ

ត្យហុំ សពវមរាគមសាកបេទវេកខមទាមនសសបាយាសា
វិនសសនត ររាគ រស្តក ឧបរទព ទុកខ រទមនសស និង ឧាយាសៈ
ទាំងពួងរបស់អនក ចូរវ ិនាសាត្់រៅ,
សពវអនតរាយាបិ

វិនសសនត

(របស់អនក) ចូរវ ិនាសាត្់រៅ!

រសចកាើអនារាយទាំងពួង

សពវសងករា ត្យហុំ សមិជឈនត រសចការើ ត្េះិ រេះរគប់
យា៉ាង
ិ

របស់អនក ចូរសររមចរោយលអ,

េើឃាយត្ត ត្យហុំ មោត្ ភាវៈជាអនកមានអាយុដវង ចូរ
មានដល់អនក,
សត្វសសជីមវន សមងគិមកា មោត្ សពវទា សូម
ឱយអនកជាបុ គគល មានរសចកាស
រៅអស់រយ
ើ មរបកប រោយករិ យារស់
ិ
ននឆ្លន ាំ សពវៗកាល,

អាកាសបពវត្វនភ ូមិគង្គគមោសមទាទ អារកខកា
មេវត្ត រទវត្តទាំងឡាយ ជាអនករការោយយកចិត្ាទុកោក់ ដដលឋត្
ិ
រៅកនុងអាកាស បព៌ត្ វនស្តថន ភូ មិស្តថន និង ទរនល និង មហាសមុរទ,
របមូលររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត
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(សត្តបរិត្)ត

សទា ត្មមហ អនរកខនត ចូរបា
ើ ច់រកានូវអនកទាំងឡាយ

សពវៗ កាល,

ភវត្ សពវមងគលុំ មងគលទាំងពួង ចូរមាន(ដល់អនក)!
រកខនត សពវមេវត្តសូមរទវត្តទាំងអស់បា
ើ ច់រកា(នូវអនក)!
សពវពទាធនភាមវន

រោយអានុភាពននរពេះពុទធជាមាចស់

រាល់រពេះអងគ!
សទា មសាតីថ ភវនត មត្ សូមសិរសួ
ាំ ឡាយ រកើត្មាន
ើ សាើទង

ដល់អនក ឱយានសពវកាលសពវរវោ!

ភវត្ សពវមងគលុំ មងគលទាំងពួង ចូរមាន(ដល់អនក)!
រកខនត សពវមេវត្តសូមរទវត្តទាំងអស់បើាច់រកា(នូវអនក)!
សពវធោមនភាមវន រោយអានុភាពននរពេះធម៌ទង
ាំ ពួង!

សទា មសាតីថ ភវនត មត្ សូមសរិ សួ
ាើ ង
ាំ ឡាយ រកត្
ើ សទ
ើ មាន

ដល់អនក ឱយានសពវកាលសពវរវោ!

ភវត្ សពវមងគលុំ មងគលទាំងពួង ចូរមាន(ដល់អនក)!
រកខនត សពវមេវត្តសូមរទវត្តទាំងអស់បា
ើ ច់រកា(នូវអនក)!
សពវសងោនភាមវន រោយអានុភាពននរពេះសងឃទាំងពួង!

សទា មសាតីថ ភវនត មត្ សូមសិរសួ
ាំ ឡាយ រកើត្មាន
ើ សាើទង

ដល់អនក ឱយានសពវកាលសពវរវោ!
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ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(សត្តបរិត្)ត

នកខត្យ
ត កខភ ូត្តនុំ បាបគគហ្និវារណា

កិរយារារា
ាំងនូវាបររគ្នេះទាំងឡាយ (ដដលរកើត្អាំពើសាំណាក់)
ិ
នន នកខត្ាឫកស នង
ិ យកខ និង ភូត្បស្ត
ិ ចទាំងឡាយ,
បរិត្ស
ត ានភាមវន ហ្ន្តតវ មត្សុំ ឧបេទមវ

រោយអានុភាពននរពេះបរត្ា
ិ សូ មកមាចត្់បង់នូវឧបរទពទាំងឡាយ

(ដដលរកើត្អាំពើសាំណាក់) នន នកខត្ាឫកស និងយកខ និង ភូត្បិស្តច
ទាំងឡាយរនាេះ ៕៚

(េូ ធយ ១ ចប់ ក៏បាន, ៣ ចប់ក៏បាន

(ចប់ សត្តបរិត្)ត

6

&Â '
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(ទ្វវទសបរិត្)ត

ក្នុងទ្វវទសបរិត្រត នេះ មានបំរពញធម៌ថែមរប្ចន
ើ ជាងសត្តបរិត្ត

ថែលែូចគ្នននង
ឹ សត្តបរត្ត
ិ ក្៏មាន

ថែលរផេងរចញអំពស
ើ ត្តបរត្ត
ិ ក្៏មាន

នង
ឹ

ប្សង់យក្ថត្ប្ត្ង់ក្ថនែងថែលរផេងអំពស
ើ ត្តបរត្តិ មក្ររៀបររៀងក្នុងទរើ នេះ មាន
ចុេះរលខររៀងតំងអំពើ ១ ែល់ ៨ ជារប្រឿងសមាគល់, ប្ត្ង់ថែលែូចគ្នននង
ឹ
សត្តបរត្ត
ិ រនាេះ ចំហគ្នានរលខររៀងក្នុងទរើ នេះរទ, ចូររបក្
ើ រមល
ើ ក្នុងសត្តបរត្តិ
ថែលមានរហយ
ើ ក្នុងខាងរែើម ។

ររបៀប ទ្វវទសបរិត្ត រនាេះ រោក្ររៀបររៀងែូរចនេះ ៖
១

២

៣
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អរ្ជ ើ ញពពួក្រទវត ប្ត្ង់ សរជជុំ... ភណនត

មានរហយ
ើ

សមន្តា... សគ្គមោក្ខ ទំ

គ្នាន

សមគ្គ... អយមភទន្តា

មានរហយ
ើ

នមោ តសស... សរណ
ំ គ្ច្ឆាមិ

មានរហយ
ើ

សមពុមទធ... អមសសមោ

មានរហយ
ើ

រតនសុ ោារមោភ

មានថបែក្បនតិច

រតនសូត្ត

មានរហយ
ើ

ក្រណីយមមតាសុោារមោភ និង ក្រណីយមមតាសត្ូ ត

មានរហយ
ើ

មង្គលសុ ោារមោភ នង្
ិ មង្គលសូត្ត

ខនធបរោ
ិ ា រមោភ និង ខនធបរតា
ិ
ឆទទនាបរតា
ិ

ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,

មានរហយ
ើ

មានរហយ
ើ
គ្នាន

រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត គតិបណឌិម ត្ត

ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ
៤

(ទ្វវទសបរិត្)ត

មោរបរោ
ិ ា រមោភ និង្ មោរបរតា
ិ

វដ្ាក្បរោ
ិ ា រមោភ និង្ វដ្ាក្បរតា
ិ

ធជគ្គសុោារមោភ នង្
ិ ធជគ្គសត្ូ ត
៥
៦
៧

៨

អាដាន្តដ្ិយបរោ
ិ ា រមោភ

មានរហយ
ើ
គ្នាន
មានរហយ
ើ
មានរហយ
ើ

អាដាន្តដ្ិយបរតា
ិ

មានថបែក្គ្ននបនតិច

មោជឈង្គបរោ
ិ ា រមោភ

គ្នាន

អង្គុលោលបរ
ោ
តា
ិ
ិ ា រមោភ នង្
ិ អង្គុលោលបរ
ិ
ិ

មានរហយ
ើ

មោជឈង្គបរតា
ិ

មានរហយ
ើ

អភយបរោ
ិ ា រមោភ

គ្នាន

អភយបរតា
ិ រឺ យនទុននម
ិ ត
ិ ាំ...ទុ ក្ខបបោា

មានរហយ
ើ

សមវេ វុ ទ្ធធ... សវេមោ

មានរហយ
ើ

ជយបរោ
ិ ា រមោភ

គ្នាន

ជយបរតា
ិ រឺ មហាការុណិមកា... សុ នក្ខ តាំ

មានរហយ
ើ

មោ អតថលមទ្ធធ

មានរហយ
ើ

មង្គលចក្កវាឡ

មានរហយ
ើ

ភវតុ សវេមង្គលំ នង
ិ នក្ខ តាយក្ខ ភូោនំ

មានរហយ
ើ

ទ្វាទសបរត្តិ ថែលមិនមានក្នុងសត្តបរត្ត
ិ និង ថែលថបែក្រចញអំពើសត្ត

បរត្ត
ិ រនាេះ ែូចបានប្សង់យក្មក្ត្មកល់ទុក្ក្នុងខាងមុខ តមចំនួនរលខ តំង
ពើរលខ ១ ែល់ រលខ ៨ ែូចត្រៅរនេះ ៖

ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,

រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត គតិបណឌិម ត្ត
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ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ទ្វវទសបរិត្)ត

អម្ជ ញ
ើ ព ួកមទវត្ត

១- សមន្តត ... សគគមោកខទុំ
សមន្តត ចកាវាម

ស អរត្តគចឆនត មទវត្ត

សទធមុំម មនិរាជសស

សណនត សគគមោកខទុំ

រទវតទ្វំងឡាយ ក្នុងចក្កវាឡទ្វំងឡាយរោយជុំវ ិញ ចូរមក្

ប្បជុំគ្ននក្នុងទើរនេះ ចូរស្តតប់នូវប្ពេះសទធមា ជាធម៌អាចឱ្យនូវសួរ៌ និង
ប្ពេះនព្វ
ិ ា ន (របស់ប្ពេះអនាវរណញ្ញដណ) ជារសតចននអនក្ប្បាជញ ។

២- រត្នសត្តតរមោោ
បណិធានមត្ត បដ្ឋាយ ត្ថាគត្សស ទស បារមិមោ
ទស ឧបបារមិមោ ទស បរមត្ថបារមិមោ សមត្តតស បារមិមោ ប ូមរត្តវ ប្ច មហាបរិច្ចចមគ តិមសោ ចរិោ បចឆិម
ភមវ គពា្ោវកានឹត ជាត្ត អភិនិកម
ខ នុំ បធានចរិយុំ មពា្ធិបលលមងា ោរវិជយុំ សពវ្ញត្តញ្ញ
ញ ណរបដិមវធុំ ធមមចការបវត្តនុំ នវមោកត្តរធមមមតិ សមពវបិមម ពទធគមណ អាវជជិត្តវ
មវសាលិោ តីស បាការនតមរស តិោមរត្តត បរិត្ុំត កមរាមន្តត
អាយសាម អាននទមត្ថមរា វិយ ការ្ញ ចិត្ុំត ឧបដាមបត្តវ ។
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ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

ាំ
ាំ ិត្ត
សយើងទងឡាយត
ងច

ករុណា (ចសាំ

(ទ្វវទសបរិត្)ត

របកបសោយសេចកី ត

ាំ
ោះេត្ទ
ដូចជារពោះអាននសទ ត្រេ ដ៏មាន
វ ងឡាយ)

ាំ
អាយុ ប្ដលសោកពិចារណានូវរពោះពុទ្គ
ធ ុ ណទងឡាយសនោះ
ាំ
់ របេ់រពោះត្ថាគត្ ចាប់សដើមអព
ាំ ី សេចកសផ
រគប់ទងអេ
ត
ី ត ើម

ាំ
ាំ
តងរបាថា
ន ជារពោះពុទ្ភ
ធ ូ មិមក រពោះអងញ
គ ុ ងបារម
ី ៣០ គត្់
គឺបារម១០
ឧបបារមី១០ បរមត្បា
េ រមី១០ ឱ្យបរប
ី
ិ ូ ណ៌ និង
មហាបរចា
ិ ា គ៥

ចរយា៣
ិ

មាតកុ ងបច
មភព
ន
ិឆ

ករិ យាយាងច
ុ ោះកាន់គភ៌ននរពោះ
ិ

ករិ យារបេ
ូ ត្
ិ

ករិ យាយាងសចញសាង
ិ

អភសនស្កេ
ម
កិរយាប
សាំ ពញនូវទ្ុកររ ករិ យា
កិរយាផ្ច
រ
ា ញ់មារ
ិ
ិ
ិ
ិ
់ដឹងនូវេពវញ្ត្
កិរយារតេ
ញ្ញណ សលើស
ិ
ុញ ត ញ

ធិបល័ ង
ល រ កិរយា
ិ

េប្មង
ត នូវធមច
ម កប
រ បវត្ន
ត េូរត្ សោកុត្រត ធម៌៩ ស

ើ យ (រពោះ

អាននសទ ត្រេ ) សោកេូធយនូវរពោះបរត្
ិ ត អេ់រារត្ីមានយាម ៣
ាំ
កុ ងខាងក
ប្ាំ ពងទងឡាយ
៣ ជាន់ននរកុងសវសាលី ។
ន
ន
ុ ងក
ត្ពើប្ត្ង់រនេះរៅ

(មកាដិសត្សហ្មសសស ... បរិត្ន
ត ម
ត ណា
ោ
ម មហ្)

Ë
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៣- ឆទទនប
ត រិត្ត

វធិសសមមននតិ បរាមសមន្តត កាសាវមទទក្ខខ ធជុំ
ឥសើនុំ (ប្ពេះរព្វធិសត្ា) ជារសតចននែំរ ើ កាលចាប់ប្ព្វននប្ពរោយ
បំណងថា

អញនឹងសមាែប់វាែូរចនេះ

លុ េះប្ទង់បានរ

ញ
ើ នូវសំពត្់

កាស្តវៈ ែ៏ជាទង់ជ័យននឥសើ ររឺ ោក្អនក្ថសាងរក្នូវសោ
ើ ទរ
ិ ុណ
ទ្វំងឡាយ,

ទមកខន ផដាសសទបាទិ សញ្ញ
ញ
អរហ្ទធមជា សពោិ អវជឈរ ូមបា
សញ្ញដក្៏រក្ត្
ើ រឡង
ើ ែល់ប្ពេះរព្វធស
ិ ត្ា ថែលរសចក្តទ
ើ ុ ក្ខព្វល់ប្ត្ូវ

រហយ
ើ ថា ទង់ជ័យរបស់ប្ពេះអរហនត មានសភាព រឺសបបុរសទ្វំងឡាយ
មន
ិ រួរនឹងសមាែប់,

សមលលន វិមទ្វធ ពយថិមបាតិ សមន្តត
កាសាវវត្ថមិហ មនុំ ន ទសសយិ

ប្ពេះរព្វធស
ិ ត្ា ថែលប្ពួញមុត្រហយ
ើ រួរនង
ឹ ក្រប្ក្ក្
ើ ញាប់ញ័រ ថត្

ប្ពេះអងគសងប់រមាងប់បាន មិនរធាើចិត្តប្បទូសតរៅរក្កាស្តវព័ស្តសតរឡយ
ើ ,
សមច ឥមុំ ន្តគវមរន សចចុំ

ោ មុំ វមន ពា្លមិគា អគ្ឆ នតិ

របើព្វក្យថែលរសតចែំរែ
ើ ៏ប្បរសើររព្វលរហយ
ើ រនេះ

ជាព្វក្យពិត្

ថមន សូមពួក្ប្មរ
ឹ កាចក្នុងនប្ព ក្ុំមក្ជួបប្បទេះនឹងខញុំរឡយ
ើ ។

6
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៤- វដតកបរិត្តតរមោោ

ប ូមរនតមោោធិសោោមរ

យសស មត្មជន ទ្វវគ្គគ

និពត្
វ ុំត វដតជាតិយុំ

មហាសត្តុំ វិវជជយិ

រភែើងនប្ព រចៀសវាងរហយ
ើ នូវប្ពេះមហាសត្ត ថែលក្ំពុងបំរពញ
នូវរព្វធស
ិ មាារ ប្ពេះអងគរក្ត្
ើ ក្នុងក្ំរណើត្ននសត្ាប្ក្ួច
ប្ពេះបរត្ត
ិ ឯណា,

¬1¦

រោយរត្ជេះនន

មថរសស សារីបត្តសស

មោកន្តមថន ភាសិត្ុំ

ករបដ្ឋាយិ មហាមត្ជុំ

បរិត្ន
ត ម
ត ណា
ោ
ម មហ្

រយង
ើ ទ្វំងឡាយសូធយឥឡូវរនេះនូវប្ពេះបរត្ត
ិ រនាេះថែលមានរត្ជេះ

រប្ចន
ើ អាចតំងរៅអស់ក្បប ថែលប្ពេះរោក្នាែ ប្ទង់ប្តស់សថមតង
រហយ
ើ ែល់ប្ពេះស្តរបុើ ត្តរត្ថរ ។

វដតកបរិត្ត
អតិថ មោមក សើលគមណា

សចចុំ មសាមចយយនទទោ

រុណននសើល ព្វក្យពិត្ រសចក្តើស្តាត្កាយ និង រសចក្តើក្រុណា

(ទ្វំងរនេះ) សង
ឹ មានក្នុងរោក្,

មត្ន សមចចន កាហាមិ សចចក្ខរិយមនត្តរុំ
¬1¦

វែត ឬ វែតក្ ថប្បថា ប្ក្ួចក្៏បាន ថប្បថាចាបក្៏បាន ។
ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,
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រោយព្វក្យសចចៈរនេះ ខញុំនឹងរធាើនូវសចចក្ិរយា
ថែលឥត្មានអាើ
ិ
រសាើរឡយ
ើ ,
អាវជជិត្តវ ធមមពលុំ

សចចពលមវសោយ

សរិត្តវ បពវមក ជិមន

សចចក្ខរិយមកាសហ្ុំ

ខញុំពចា
ំ ននធម៌ រហយ
ិ រណានូវក្មាែង
ើ រឭក្នូវប្ពេះសមពុទធប្ទង់ឈ្េះន
មារទ្វំងឡាយក្នុងកាលមុន អាប្ស័យនូវក្មាែង
ំ ននសចចៈ រហយ
ើ បានរធាើ
នូវសចចក្ិរយា,
ិ

សនតិ បកាខ អបត្តន្ត

ោត្ត បិត្ត ច និកន្ត
ខ ត

សនតិ បាទ្វ អវ្ច ន្ត
ជាត្មវទ បដិកម
ា

ស្តែបទ្វំងឡាយរបស់ខុ ំមា
ញ ន ថត្រហរើ មន
ិ បាន រជើងទ្វំងឡាយ

របស់ខុ ំមា
ញ ន ថត្រែរើ មន
ិ បាន, មាត នង
ិ បត
ិ របស់ខុ ំញ រចញរៅរក្
អាហាររហយ
ើ , មានលរភែើង ចូរអនក្រចៀសរចញរៅ,
សហ្ សមចច កមត្ មយហុំ
វមជជសិ មសា

មហាបជជលិមត្ត សិខើ

ស ករីសានិ ឧទកុំ បត្តវ យថា សិខើ

នាកាលសចចៈថែលខញុំបានរធារើ ហយ
ើ

អណា
ត ត្រភែើងែ៏រុងររឿងធំ

រចៀសរចញរៅរហយ
ើ អស់ចមាងយទើ ១៦ ក្រស
ើ ប្ពមជាមួយនង
ឹ ព្វក្យ
សចចៈរបស់ខុ ំញ ែូចជាអណា
ត ត្រភែើងធ្លែក្់ចុេះែល់ទឹក្,

សមចចន មម សមោ នតិថ ឯសា មម សចចបារមើតិ
អាើមយ
ួ រសាើរោយសចចៈរបស់ខុ ំម
ញ ិនមានរឡយ
ើ

របស់ខុ ំញ !
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៥- អាោនាែយ
ិ បរិត្ត

 (វ ិបសេស
ិ េ នមត្ថុ ……… មហនតំ វ ើត្ស្តរទំ : មានរហយ
ើ )
នមោ មម សពវពទ្វធនុំ ឧរបន្តននុំ មមហ្សិនុំ

ខញុំប្ពេះក្រុណា សូមប្កាបថាាយបងគំ ចំរព្វេះប្ពេះពុទធជាមាចស់ប្រប់
ប្ពេះអងគ ថែលបានប្តស់រច
ួ មក្រហយ
ប្ពេះអងគថសាងរក្នូវរុណែ៏ធំ
ើ
(ប្ពេះសមពុទធទ្វង
ំ រនាេះ រឺៈ)

ត្ណហងាមរា មហាវីមរា ប្ពេះត្ណហងករប្ពេះអងគមានពាយាមធំ,
មមធងាមរា មហាយមសា ប្ពេះរមធងគរប្ពេះអងគមានយសធំ,
សរណងាមរា មោកហ្ិមត្ត ប្ពេះសរណងករ ប្ពេះអងគរធាឱ្
ើ យជា

ប្បរយាជន៍ែល់សត្ារោក្,

ទើបងាមរា ជតិនធមរា ប្ពេះទើបងករប្ពេះអងគប្ទប្ទង់នូវបញ្ញដែ៏រុងររឿង,

មកាណឌមញ្ញ
ញ ជនបាមោមកាខ ប្ពេះរកាណឌ្ដៈ ប្ពេះអងគជា
ប្បធ្លនននពពួក្ជន,
មងគមោ បរិសាសមភា ប្ពេះមងគល ប្ពេះអងគជាបុ រសែ៏ប្បរសើរ,

សមមន្ត សមមន្ត ធើមរា ប្ពេះសុមន ប្ពេះអងគជាអនក្ប្បាជញ

មានប្ពេះហឫទ័យែ៏ល,ា

មរវមត្ត រតិវឌឍមន្ត ប្ពេះររវត្ ប្ពេះអងគញាុង
ំ រសចក្តើរប្ត្ក្អរ

ឱ្យចរប្មើន,

ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,
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មសាភិមត្ត គណសមបមន្តន ប្ពេះរស្តភិត្ ប្ពេះអងគបរបូិ ណ៌

រោយប្ពេះរុណ,

អមន្តមទសសើ ជនត្តមោ ប្ពេះអរនាមទសេើ ប្ពេះអងគឧត្តម

ជាងពពួក្ជន,

បទមោ មោកបមជាជមត្ត ប្ពេះបទុម ប្ពេះអងគញាុង
ំ រោក្ឱ្យ

ភែស្ត
ឺ ា ង,

ន្តរមទ្វ វរសារថី ប្ពេះនារទ ប្ពេះអងគែូចជាស្តរែើែ៏ប្បរសរើ ,

បទមត្តមរា សត្តសាមរា ប្ពេះបទុមុត្តរ ប្ពេះអងគជាខែម
ឹ ស្តរនន

ពួក្សត្ា,

សមមមធា អរបដិបគគមោ ប្ពេះសុរមធ ប្ពេះអងគរក្បុរគល
រប្បៀបែូចគ្នាន,
សជាមត្ត សពវមោកមគាគ ប្ពេះសុជាត្ ប្ពេះអងគប្បរសើរ

រលើសជាងសត្ារោក្ទ្វំងពួង,

បិយទសសើ នរាសមភា ប្ពេះបិយទសេើ ប្ពេះអងគប្បរសើរជាង

នរជន,

អត្ថទសសើ ការណិមកា ប្ពេះអត្ថទសេើ ប្ពេះអងគប្បក្បរោយ

ក្រុណា,

ធមមទសសើត្មោនមទ្វ ប្ពេះធមាទសេប្ើ ពេះអងគបរនាទបង់នូវងងឹត្,

សិទមធ ត្តថ អសមោ មោមក ប្ពេះសទ
ិ ធត្ថ ប្ពេះអងគឥត្មាន

អនក្ណារសាើក្ុ ងរោក្,
ន
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ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,

រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត គតិបណឌិម ត្ត

ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ទ្វវទសបរិត្)ត

តិមសោ ច វទត្ុំ វមរា ប្ពេះត្ស
ិ េ ប្ពេះអងគប្បរសរើ ជាងអនក្

ប្បាជញខាងសំែើទ្វង
ំ ឡាយ,

ផមសោ ច វរមទ្វ ពមទ្វធ ប្ពេះពុទធប្ទង់ប្ពេះនាមផុ សេៈ ប្ពេះ

អងគប្បទ្វននូវធម៌ែ៏ប្បរសើរ,

វិបសសើ ច អន ូបមោ ប្ពេះវ ិបសេើ ប្ពេះអងគឥត្មានអនក្ណា

រប្បៀបផទម
ឹ បានរឡយ
ើ ,

សិខើ សពវហ្ិមត្ត សត្តថ ប្ពេះសខ
ិ ើ ប្ពេះអងគជាប្រូរប្បៀន

ប្បរៅ រធាើឱ្យជាប្បរយាជន៍ែល់សត្ាទ្វង
ំ ពួង,

មវសសភ ូ សខទ្វយមកា ប្ពេះរវសេភូ ប្ពេះអងគប្បទ្វននូវ

រសចក្តើសុខ,

កកសមន្តធ សត្ថវាមហា ប្ពេះក្ក្ុសនធៈ ប្ពេះអងគនាស
ំ ត្ា

រចញចាក្ផែូវឆ្ងងយោច់ប្សយាល រក្
ឺ រិ លស,

មកាន្តគមមន្ត រណ្ច មហា ប្ពេះរកានារមនៈ ប្ពេះអងគ

បំបាក្់បង់នូវសប្ត្ូវ រក្
ឺ ិរលស,
កសសមបា

សិរិសមបមន្តន

រោយសិរ,ើ

ប្ពេះក្សេប

ប្ពេះអងគបរបូិ ណ៌

មគាត្មោ សកយបងគមវា ប្ពេះរគ្នត្ម ប្ពេះអងគប្បរសើរចមបង

ជាងពួក្សក្យរាជ ។

 (ឯរត្ ចរ្ដ ច សមពុទ្វធ ……… និពុ រត
ា
ច ត្ុវ ំ ភវ មានរហយ
ើ )
ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,

រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត គតិបណឌិម ត្ត
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មត្សុំ សមចចន សើមលន

(ទ្វវទសបរិត្)ត

ខនតិមមត្តតពមលន ច

រោយសចចៈផង រោយសើលផង រោយក្មាែង
ំ ននខនតើ និង រមតត

ផង ននប្ពេះសមពុទធទ្វង
ំ ឡាយរនាេះ,
មត្បិ ត្មមហ អនរកខនត

អមរាមគយន សមខន ច

ប្ពេះសមពុទធទ្វង
ំ ឡាយរនាេះ

សូ មបបា
ើ ច់រក្ានូវអនក្ទ្វំងឡាយ

បរតិថមសមឹ ទិសាភាមគ

សនតិ ភ ូត្ត មហ្ិទិកា
ធ

រោយមិនឱ្យមានររារផង ឱ្យមានរសចក្តើសុខផង,

ភូត្ រឺ រនធពាទ្វង
ំ ឡាយ មានឫទធិរប្ចន
ើ មានក្នុងទស្ត
ិ ភារខាងរក្ត្
ើ ,
មត្បិ ត្មមហ អនរកខនត

អមរាមគយន សមខន ច

រនធពាទ្វង
ំ ឡាយរនាេះ ចូរបើបាច់រក្ានូវអនក្ទ្វំងឡាយ រោយ

មន
ិ ឱ្យមានររារផង ឱ្យមានរសចក្តស
ើ ុ ខផង,
ទក្ខខណសមឹ ទិសាភាមគ

សនតិ មទវា មហ្ិទិកា
ធ

រទវតទ្វំងឡាយ មានឫទធរិ ប្ចន
ើ មានក្នុងទិស្តភារខាងត្បូង,
មត្បិ ត្មមហ អនរកខនត

អមរាមគយន សមខន ច

រទវតទ្វំងឡាយរនាេះ ចូរបើបាច់រក្ានូវអនក្ទ្វំងឡាយ រោយ

មន
ិ ឱ្យមានររារផង ឱ្យមានរសចក្តស
ើ ុ ខផង,
បចឆិមសមឹ ទិសាភាមគ

សនតិ ន្តគា មហ្ិទិកា
ធ

នារទ្វំងឡាយ មានឫទធិរប្ចើន មានក្នុងទិស្តភារខាងលិច,
មត្បិ ត្មមហ អនរកខនត
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ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,

អមរាមគយន សមខន ច

រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត គតិបណឌិម ត្ត

ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ទ្វវទសបរិត្)ត

នារទ្វំងឡាយរនាេះ ចូរបើបាច់រក្ានូវអនក្ទ្វំងឡាយ រោយមិន

ឱ្យមានររារផង ឱ្យមានរសចក្តស
ើ ុ ខផង,
ឧត្តរសមឹ ទិសាភាមគ

សនតិ យកាខ មហ្ិទិកា
ធ

យក្ខទ្វង
ំ ឡាយ មានឫទធិរប្ចើន មានក្នុងទិស្តភារខាងរជើង,
មត្បិ ត្មមហ អនរកខនត

អមរាមគយន សមខន ច

យក្ខទ្វង
ំ ឡាយរនាេះ ចូរបើបាច់រក្ានូវអនក្ទ្វំងឡាយ រោយមិន

ឱ្យមានររារផង ឱ្យមានរសចក្តស
ើ ុ ខផង,

បរិមទិសុំ ធត្រមដ្ឋា រសតចធត្រែឋ(រៅរក្ា)ខាងបុរមទ
ិ ិស,
ទក្ខខមណន វិរ

មកា
រសតចវ ិរុឡក្(រៅរក្ា)ខាងទក្ខ
ិ ណ ទិ ស ,
ហ
ហ

បចឆិមមន វិរ ូបមកាខ រសតចវ ិរូបក្ខ(រៅរក្ា)ខាងបចឆិមទស
ិ ,
កមវមរា ឧត្តរុំ ទិសុំ រសតចក្ុរវរ(រៅរក្ា)ខាងឧត្តរទិស,

ចត្តតមរា មត្ មហារាជា មោកបាោ យសសសិមន្ត
មហារាជទ្វំងឡាយ ៤ រនាេះ សុទធថត្មានយសជាអនក្រក្ានូវរោក្,
មត្បិ ត្មមហ អនរកខនត

អមរាមគយន សមខន ច

មហារាជទ្វំងឡាយរនាេះ ចូរបបា
ើ ច់រក្ានូវអនក្ទ្វំងឡាយរោយ

មិនឱ្យមានររារផង ឱ្យមានរសចក្តើសុខផង,

អាកាសដ្ឋា ច ភមមដ្ឋា មទវា ន្តគា មហ្ិទិកា
ធ
រទវត នង
ិ រៅក្នុង
ិ នារទ្វំងឡាយ មានឫទធរិ ប្ចន
ើ ថែលឋត្

អាកាសក្តើ ឋត្
ិ រៅរលើថផនែើក្តើ,
ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,

រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត គតិបណឌិម ត្ត
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មត្បិ ត្មមហ អនរកខនត

(ទ្វវទសបរិត្)ត

អមរាមគយន សមខន ច

រទវត និង នារទ្វំងឡាយរនាេះ ចូរបើបាច់រក្ានូវអនក្ទ្វំងឡាយ
រោយមិនឱ្យមានររារផង ឱ្យមានរសចក្តើសុខផង!

 (នត្ថិ រម សរណំ...

 (យំក្្
ិ ច ិ រត្នំ រោរក្...
 (សក្កតា ពុទធរត្នំ...

 (សពាត្
ត
ើ រិ យា វ ិវជជនុ ...

មានរហយ
ើ )
មានរហយ
ើ )
មានរហយ
ើ )
មានរហយ
ើ )

r2s
៦- មពា្ជឈងគបរិត្តតរមោោ
សុំសាមរ សុំសរន្តតនុំ

សពវទកខវិន្តសមន

សត្ត ធមមម ច មពា្ជឈមងគ

ោរមសនរបមទទិមន្ត

ពជឈិត្តវ មយបិមម សត្តត

តិភវា មត្តកត្តោ

សត្ាទ្វង
ំ ឡាយឯណា ជាបុរគលឧត្តម រួចផុត្ចាក្នប្ត្ភព រប្ព្វេះ
ប្តស់ែឹងនូវធម៌ទ្វង
ំ ឡាយ៧ រ្ាេះរព្វជឈងគៈ រឺធម៌ជាអងគននក្ិរយា
ិ
ប្តស់ែឹង ជាធម៌អាចញាុង
ំ ទុក្ខទ្វង
ំ ពួងរបស់សត្ាទ្វង
ំ ឡាយ ថែល

ក្ំពុងអរនាទលរៅក្នុងសំស្តរវែត ឱ្យវ ិនាស, ជាធម៌អាចញាំញើនូវមារ និង
រសនាននមារ,
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អជាត្ត អជរាពាធឹ

(ទ្វវទសបរិត្)ត

អមត្ុំ និពិយ
ោ ុំ គត្ត

(សត្ាទ្វង
ំ ឡាយរនាេះ)រ្ាេះថាែល់នូវប្ពេះនិព្វាន ជារុណជាត្
ឥត្មានក្ំរណើត្ ឥត្មានជរា និង ពាធិ ឥត្មានរសចក្តើស្តែប់ ឥត្
មានភ័យ,
ឯវោទិគណូមបត្ុំ

អមនកគណសងគហ្ុំ

ឱសថ្ច

មពា្ជឈងគនម
ត ណា
ោ
ម មហ្

¬1¦

ឥមុំ មនតុំ

រយង
ើ ទ្វំងឡាយ សូប្ត្ឥឡូវរនេះ នូវមនតរនេះ រ្ាេះថារព្វជឈងគ

បរត្តិ ទុក្ែូចជាថានរំ មាងប់ររារែ៏ប្បាក្ែ សរស្ត្គេះយក្នូវរុណជាអរនក្
ប្បក្បរោយរុណ មានយា៉ាងរនេះជារែើម ។

r2s
៧- អភយបរិត្តតរមោោ
ប្ញ ោភុំ មហាមត្ជុំ

វណណក្ខតិតមហាយសុំ

សពវសត្តហ្ិត្ុំ ជាត្ុំ

ត្ុំ សណនត អមសសមត្ត

ស្តធុជនទ្វំងឡាយ ចូរស្តតប់ឱ្យសពាប្រប់នូវប្ពេះបរត្ត
ិ រនាេះ ជា
រុណជាត្អាចនង
ឹ ឱ្យបាននូ វបុណយ មានរត្ជេះរប្ចន
ើ មានរុណ នង
ិ
៏ ំ ជាប្បរយាជន៍ែល់សពាសត្ា,
ក្ត្
តិ សែធ
ិ យ
¬1¦

ជា ឱសធ្ច ក្៏មាន, បាលើទ្វង
ំ ពើរយា៉ាងរនេះ ថប្បថា ថានរំ មាងប់ររារ ែូចគ្នន ។
ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,
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អត្តបរហ្ិត្ុំ ជាត្ុំ

(ទ្វវទសបរិត្)ត

បរិត្ន
ត ម
ត ណា
ោ
ម មហ្

រយង
ើ ទ្វំងឡាយ សូ ធយឥឡូវរនេះ នូវប្ពេះបរត្ត
ិ រនាេះ ថែលជា

ប្បរយាជន៍ែល់ខួ ន
ែ នង
ិ អនក្ែនទ ។

r2s

៨- ជយបរិត្តតរមោោ
ជយុំ មទវមនសោនុំ

ជមោ មហាត្ បរាជិមត្ត

ជ័យជំនេះ ចូររក្ត្
ើ មានែល់រទវត នង
ិ មនុសេទ្វំងឡាយ អនក្

ថែលចាញ់ រហយ
ើ ចូរប្ត្ឡប់រៅជាមានជ័យជំនេះវ ិញ,
ោរមសន្ត អភិកាន្តត

សមន្តត ទ្វវទសមោជន្ត

ខនតិមមត្តត អធិដ្ឋាន្ត

វិទធុំមសត្តវន ចកខោ

ភវាភមវ សុំសរមន្តត

ទិពច
វ កខុំ វិមសាធយិ

ប្ពេះសមពុទធជាមាចស់ប្ទង់មានបញ្ញដចក្ខុ
កាលថែលអរនាទលរៅ
់ ូវមារ នង
ក្នុងភពត្ូចភពធំ ប្ទង់ក្ំចាត្់បងន
ិ រសនាននមារ ឱ្យក្នែងផុត្
រៅអំពើទើ ១២ រយាជន៍រោយជុំវ ិញ រោយខនតិបារមើ រមតតបារមើ និង
អធោ
ិ ឋ នបារមើ រហយ
ើ ប្ទង់ជប្មេះនូវទព
ិ ាចក្ខុ,

បរិោបន្តនធិមសាត្តថនុំ ហ្ិត្តយ ច សខាយ ច
ពទធក្ខចចុំ វិមសាមធត្តវ
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ត ម
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ោ
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ប្ពេះស្តស្តតប្ទង់បំរពញនូវពុទធក្ិចច រែើមបប្ើ បរយាជន៍ផង រែើមបើ

រសចក្តស
ំ ឡាយ ថែលបាននូវរសចក្តើចរប្មន
ើ ុខផង ែល់សត្ាទ្វង
ើ ែ៏នប្ក្
ថលង រយង
ើ ទ្វំងឡាយ សូ ធយឥឡូវរនេះ នូវប្ពេះបរត្ត
ិ រនាេះ ។

(ទ្វវទសបរិត្ត ចប់)

r2s

ធមមចការបវត្តនសត្តតរមោោ
អនត្តរុំ អភិសមោោធឹ

សមោជឈិត្តវ ត្ថាគមត្ត

បឋមុំ យុំ អមទមសសិ

ធមមចកាុំ អនត្តរុំ

សមមមទវ បវមត្តមន្តត

មោមក អរបដិវតិតយុំ

រពះត្ថាគត្ជាមាចស់ ប្ទង់បានប្តស់ែឹងនូវរពះអនត្តរាភិ-សមោោធិញ្ញ
ញ ណរហយ
ំ ធម៌ ថែលឥត្មានអនក្
ើ កាលប្ពេះអងគនឹងញាុង
ណា នង
ឹ ឱ្យប្បប្ពត្
ឹ តរៅបានក្នុងរោក្ ប្ពេះអងគអាចឱ្យប្បប្ពត្
ឹ តរៅបាន

រោយប្បនពពត្
ិ ប្ទង់បានសថមតងរហយ
ើ នូវធម៌ណា ថែលរៅថា ធមម-ចកាែ៏ប្បរសរើ ជាមុនែំបូងបំផុត្,

យត្តថកាខត្ត ឧមភា អន្តត បដិបតិត ច មជឈិោ
ចត្ ូសាវរិយសមចចស

ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,

វិសទធុំ ញាណទសសនុំ

រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត គតិបណឌិម ត្ត
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(ទ្វវទសបរិត្)ត

អនតធម៌ រធ
ឺ ម៌ជាផែូវប្បត្ប
ិ ត្តអ
ិ មខាងែ៏ោមក្អាប្ក្ក្់ ២ ប្បការ

និង ផែូវប្បត្ិបត្តិជាក្ណា
ត ល, និង ប្បាជាញថែលែឹងចាស់ រ

ញ
ើ ចាស់

ក្នុងអរិយសចចទ្វង
ំ ឡាយ ៤ ជាប្បាជាញែ៏បរសុ
ិ ទធ ថែលប្ពេះសមពុទធប្ទង់
ប្តស់សថមតងរហយ
ើ ក្នុងរពះធម៌ ថែលរៅថាធមមចកាឯណា,
មទសិត្ុំ ធមមរាមជន

សោមសមោោធិក្ខត្តនុំ

មវយាករណបាមឋន

សងគើត្នតមណា
ោ
ម មស

ន្តមមន វិសសត្ុំ សត្តុំ

ធមមចការបវត្តនុំ

រយង
ើ ទ្វំងឡាយ សូធយឥឡូវរនេះ នូវប្ពេះធមាចក្ករនាេះ ថែលប្ពេះ

សមាាសមពុទធជាធមារាជ ប្ទង់សថមតងរហយ
ប្បាក្ែរោយរ្ាេះថាធមា
ើ
ចក្កបបវត្តនសូប្ត្ ជា ប្ពេះសូប្ត្ប្បកាសនូវសមាាសរមាពធញ្ញ
ិ ដ ណ ថែល
ប្ពេះសងគើត្ិកាចារយ បានប្បជុំគ្ននស្គយនា ររៀបររៀង រោយររបៀបជា
រវយាក្រណបាឋ រជា
ឺ បាលប
ើ ទរាយ ឥត្មានគ្នថាោយផងរឡយ
ើ ។

RBHsmµasm<úT§ RTg;eR)asRbTansEmþg RBHFmµckáb,vtþnsURt
CaRBHbzmFmµeTsna R)arB§dl; bBa©vKÁiyPikçú
¬ekaNÐBaØ³ vb,³ PTÞiy³ mhanam GsSCí¦ enA \sibtnmiKTayv½n
naéf¶eBjbUN’mI ExGasaF qñaMrka/ Caéf¶kMeNIténRBHGriysgÇ
RBHekaNÐBaØ³ )anseRmcFmµckçú
nig Ca RBHGriysgÇsav½k TI 1 kñúg RBHBuT§sasna
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¬ 1¦

 Évemµ sutM sURtenH ¬eQµaH Fmµckáb,vtþnsURt¦
¬ 1¦

Fmµckáb,vtþnsURt¦ KW´ ¬eQµaH GannÞ¦ )ansþab;mkehIy
y:agenHfa ³
ÉkM smyM PKva BaraNsiyM vihrti \sibten
miKTaey sm½ymYy RBHd¾manRBHPaK RTg;Kg;enAkñúgéRB\si-btnmiKTayv½n CítRkugBaraNsI .
tRt exa PKva bBa©vKÁiey PikçÚ Gamenþsi RBHd¾man
RBHPaK RTg;Rtas;ehAnUvbBa©vKÁiyPikçú¬2¦TaMgLay kñúgTIenaHÉg
¬[taMgcitþsþab;nUvPasitenHfa¦/
eTVem Pikçev Gnþa bBVCietn n esvitBVa mñalPikçú
TaMgLay GnþFm’ KWFm’CapøÚvRbtibtþiGmxag d¾lamkGaRkk;TaMg
LayBIrRbkarenH bBVCítminKYresBKb; KWfaminKYrRbRBwtþeLIy .
ktem eTV¬1¦ GnþFm’TaMgLayBIry:agenaH dUcemþc ?
¬1¦

RBHsURtenH cmøgBIesovePA {stþbritþ TVaTsbritþ} EdlERb nigeroberog
nigeroberog edayRBHvísuT§ivgS hYt-tat e)aHBum<pSayedayBuT§sasnbNÐitü
elIkTI18 B>s> 2515 (1971) .
¬2¦
PikçúmanKñacMnYn5rUb KW Pikúç ekaNÐBaØ³ vb,³ PTÞiy³ mhanam nig GsSCí .
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1¦>- eya cayM kaemsu kamsuxløikanueyaeKa Fm’Na
EdlRbkbxøÜn[Cab;CMBak;edaykam kñúgkamTaMgLay/
hIena CaFm’efakTab/
Kemµa CaFm’rbs;GñkRsúk/
e)afuC¢nieka CaFm’rbs;bufuC¢n/
Gnrieya minEmnCarbs;GriybuKÁleT/
GntßsBaðieta minRbkbedayRbeyaCn_eLIy .
2¦>- eya cayM GtþkilmfanueyaeKa Fm’Na EdlRbkb
esckþIlM)akdl;xøÜn/
Tuekça CaehtunaM[lM)akkayTeT ²/
Gnrieya minEmnCarbs;GriybuKÁleT/
GntßsBaðieta minRbkbedayRbeyaCn_eLIy .
 Éet et exa¬2¦ Pikçev ]ePa Genþ GnubKmµ mCÄima
bdibTa tfaKetn GPism<úT§a ckçúkrNI jaNkrNI ]b-smay GPiBaØay sem<aFay niBVanay sMvtþti mñalPikçú
TaMgLay esckþIRbtibtþiCakNþal minlayRcLM eday GnþFm’
¬1¦

kñúgbidkc,ab;sIhL³ minman)alIfa ktem eTV enHeT .
kñúgbidkc,ab;sIhL³ minmans½BÞfa exa enHeT .
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TaMgLayBIry:agenaHÉg EdltfaKt)anRtas;dwgehIy Ca
esckþIRbtibtþieFVI[ekItbBaØackçú ¬EPñk KWR)aCJa¦ eFVI[ekItesckþIdwg
c,as;R)akd rEmgRbRBwtþeTA edIm,IesckþIs¶b;rm¶ab; edIm,IesckþI
dwgcMeBaH edIm,IesckþIdwgedayRbéB edIm,IesckþIrMlt;Tukç.
ktma c sa Pikçev mCÄima bdibTa tfaKetn
GPism<úT§a ckçúkrNI jaNkrNI ]bsmay GPiBaØay
sem<aFay niBVanay sMvtþti mñalPikçúTaMgLay KWesckþI
RbtibtþiCakNþal EdltfaKt)anRtas;dwgehIy CaesckþIRbtibtþi
eFVI[ekItbBaØackçú eFVI[ekItesckþIdwgc,as;R)akd rEmgRbRBwtþeTA
edIm,IesckþIs¶b;rm¶ab; edIm,IesckþIdwgcMeBaH edIm,IesckþIdwgeday
RbéB edIm,IesckþIrMlt;TukçenaH etIdUcemþc ?
 Gyemv Grieya GdægÁieka meKÁa GdægÁikmKÁ KWFm’dUcCapøÚv
manGgÁ 8 d¾RbesIr enHÉg ¬ ehAfa esckþIRbtibtþiCakNþal¦/
esyüfITM GdægÁikmKÁenaH dUcemþcxøH ?
 smµaTidæi
R)aCJayl;eXIjRtÚv/
 smµasgáeb,a esckþIRtiHriHRtÚv/
 smµavaca
smþIRtÚv/
 smµakmµenþa kargarRtÚv/
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(ទ្វវទសបរិត្)ត

smµaGaCIeva kiriyaciBa©wmCÍvítRtÚv/
smµavayaema BüayamRtÚv/
smµasti esckþIrB£kRtÚv/
smµasmaFi kiriyatmál;citþ[nwgRtÚv/

GyM exa sa Pikçev mCÄima bdibTa tfaKetn
GPism<úT§a ckçúkrNI jaNkrNI ]bsmay GPiBaØay
sem<aFay niBVanay sMvtþti mñalPikçúTaMgLay GdægÁikmKÁ
enHÉg EdlehAfa esckþIRbtibtþiCakNþal EdltfaKt )an
Rtas;dwgehIy CaesckþIRbtibtþieFVI[ekItbBaØackçú eFVI[ekItesckþI
dwgc,as;R)akd rEmgRbRBwtþeTA edIm,IesckþIs¶b;rm¶ab; edIm,IesckþI
dwgcMeBaH edIm,IesckþIdwgedayRbéB edIm,IesckþIrMlt;Tukç .
 \TM exa bn Pikçev TukçM Griysc©M Catibi Tukça
Crabi Tukça ¬BüaFibi ¬1¦ Tuekça¦ mrNm,i TukçM esakbrieTvTukç-eTamnsSú)ayasabi Tukça Gb,ieyhi sm,eyaeKa Tuekça
bieyhi vib,eyaeKa Tuekça ym,icäM n lPti tm,i TukçM
sgçietþn bBa©ú)aTankçn§a Tukça mñalPikçúTaMgLay Cati KWkiriya
¬1¦

BüaFibi Tuekç a kñúgPaNvar)alIKµaneT . kñúgvínybidk mhavKÁ
¬bi> PaK 6/ TMB½r 30¦ Ca  BüaFIbi Tukça dUecñHvíj .
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kekIténxn§ CaehtunaMmknUvTukç/ Cra KWkiriyacas;RKaMRKaénxn§
k¾CaehtunaMmknUvTukç ¬BüaFi KWCMgWdMkat;TaMgLay k¾CaehtunaMmk
nUvTukç¦ mrN³ KWkiriyaEbkFøayénxn§ k¾CaehtunaMmknUvTukç/
esckþIesakxSwkxSÜl Tukç eTamnsS nig esckþIceg¥ótcg¥l;citþ
TaMgLay k¾CaehtunaMmknUvTukç/ kiriyaRbkbedaystV nig sgçar
TaMgLay EdlminCaTIRsLaj;eBjcitþ k¾CaehtunaMmknUvTukç/
kiriyaRBat;R)ascakstV nig sgçarTaMgLay EdlCaTIRsLaj;
eBjcitþ k¾CaehtunaMmknUvTukç/ kalebIcg;)annUvvtßúNamYyehIy
min)annUvvtßúenaH kiriyamin)anenaH k¾CaehtunaMmknUvTukç/ ])aTan-kçn§TaMgLay 5 EdltfaKtsEmþgehIyedaybMRBÜj k¾CaehtunaM
mknUvTukç/ kgTukç man Cati CaedImenH eQµaHfa TukçGriysc© .
 \TM exa bn Pikçev TukçsmuTeya Griysc©M
yayM tNða e)aenaBÖvika nnÞiraKshKta tRt tRtaPinnÞinI
esyüfITM kamtNða PvtNða viPvtNða mñalPikçúTaMgLay
tNðaÉNa EdlrEmgtak;EtgnUvPBfµI RbkbedayteRmkeday
GMNacénesckþIeRtkRtGal mankiriyarIkraykñúgGarmµN_enaH ²
CaRbRktI tNðaenaHdUcemþcxøH ? ¬tNðaenaH¦ KW kamtNða1
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PvtNða1 víPvtNða1/ tNðaTaMg 3 enH eQµaHfa TukçsmuTy-Griysc© .
 \TM exa bn Pikçev TukçnieraeFa Griysc©M eya
tsSaeyv tNðay GessviraKnieraeFa caeKa bdinisSeKÁa
mutþi Gnaleya mñalPikçúTaMgLay kiriyarMlt;bg;nUvtNðaenaH
edayGriymKÁ min[manesssl; kiriyalHbg;nUvtNðaenaH kiriya
rlas;ecalnUvtNðaenaH kiriyarYcputcaktNðaenaH kiriyaminman
Gal½ykñúgtNðaenaHÉNa kiriyarMlt;bg;nUvtNða edayGriymKÁ
min[manesssl; CaedImenHÉg eQµaHfa TukçnieraFGriysc© .
 \TM exa bn Pikçev TukçnieraFKaminI bdibTa
Griysc©M Gyemv Grieya GdægÁieka meKÁa esyüfITM smµaTidæi
smµasgáeb,a smµavaca smµakmµenþa smµµaGaCIeva smµa-vayaema smµasti smµasmaFi mñalPikçúTaMgLay GdægÁikmKÁ d¾
RbesIrenHÉg dUcemþcxøH ? KW R)aCJayl;eXIjRtÚv esckþIRtiHriHRtÚv
smþIRtÚv kargarRtÚv kiriyaciBa©wmCÍvítRtÚv BüayamRtÚv esckþIrB£kRtÚv
kiriyatmál;citþ[nwgRtÚv / GdægÁikmKÁ d¾RbesIrenHÉg eQµaHfa
TukçnieraFKaminIbdibTaGriysc© .
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¬kalRtas;eTsnanUvlkçN³énGriysc© 4 RbkardUecñHehIy
eTIbRtas;eTsnanUvjaNTaMg 3 Rbkar KW sc©BaØaN kic©BaØaN
ktBaØaN [TUeTA kñúgGriysc© 4 teTAeTotfa ¦ ³

Âbrivdþ TI1 ³ ¬sc©BaØaNkñúgTukçGriysc©³¦
 \TM TukçM Griysc©nþi em Pikçev bueBV GnnusSúetsu
Femµsu ckçúM ]T)aTi jaNM ]T)aTi bBaØa ]T)aTi viC¢a
]T)aTi Gaelaeka ]T)aTi mñalPikçúTaMgLay ckçú¬1¦ekIteLIg
ehIy/ jaN¬2¦ekIteLIgehIy/ bBaØa¬3¦ekIteLIgehIy/ víC¢a¬4¦
ekIteLIgehIy/ BnøWPøWsVag¬5¦ekIteLIgehIydl;tfaKt kñúgFm’
TaMgLay EdlBIedIm¬6¦ tfaKt minFøab;)anB¤ )ansþab;fa enH
Ca TukçGriysc© dUecñHeLIy .
¬kic©BaØaNkñúgTukçGriysc©³¦
¬1¦

bBaØaEdleXIjc,as; .
bBaØaEdldwgc,as; .
¬3¦
bBaØaEdldwg minxus minPøat; .
¬4¦
bBaØaEdlkat;bg;nUvesckþIsgS½y .
¬5¦
bBaØaEdlkMcat;esckþIggwt KWesckþIl¶g; .
¬6¦
Baküfa {BIedIm} enH cMeBaHykkalkñúgbcäimPBenHÉg cab;edImtaMgGMBIRbsURtmk .
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 tM exa bniTM TukçM Griysc©M brieBaØyünþi em Pikçev
bueBV GnnusSúetsu Femµsu ckçúM ]T)aTi jaNM ]T)aTi bBaØa
]T)aTi viC¢a ]T)aTi Gaelaeka ]T)aTi mñalPikçúTaMgLay
ckçúekIteLIgehIy/ jaNekIteLIgehIy/ bBaØaekIteLIgehIy/
víC¢aekIteLIgehIy/ BnøWPøWsVagekIteLIgehIy dl;tfaKt kñúgFm’
TaMgLay EdlBIedImtfaKtminFøab;)anB¤)ansþab;fa TukçGriysc©
enHÉg KYrEtkMNt;dwgedaybBaØa dUecñHeLIy .
¬ktBaØaNkñúgTukçGriysc©³¦

 tM exa bniTM TukçM Griysc©M briBaØatnþi em Pikçev
bueBV GnnusSúetsu Femµsu ckçúM ]T)aTi jaNM ]T)aTi bBaØa
]T)aTi viC¢a ]T)aTi Gaelaeka ]T)aTi mñalPikçúTaMgLay
ckçúekIteLIgehIy/ jaNekIteLIgehIy/ bBaØaekIteLIgehIy/
víC¢aekIteLIgehIy/ BnøWPøWsVagekIteLIgehIy dl;tfaKt kñúgFm’
TaMgLayEdlBIedIm tfaKt minFøab;)anB¤)ansþab;fa TukçGriy-sc© enHÉg tfaKt kMNt;dwg)anehIy dUecñHeLIy .
6
Âbrivdþ TI2 ³ ¬sc©BaØaNkñúgTukçsmuTyGriysc©³¦
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 \TM TukçsmuTeya Griysc©nþi em Pikçev bueBV
GnnusSúetsu Femµsu ckçúM ]T)aTi jaNM ]T)aTi bBaØa
]T)aTi viC¢a ]T)aTi Gaelaeka ]T)aTi mñalPikçúTaMgLay
ckçúekIteLIgehIy/ jaNekIteLIgehIy/ bBaØaekIteLIgehIy/
víC¢aekIteLIgehIy/ BnøWPøWsVagekIteLIgehIy dl; tfaKt kñúgFm’
TaMgLay EdlBIedImtfaKt minFøab;)anB¤ )ansþab;fa enHCa
TukçsmuTyGriysc© dUecñHeLIy .
¬kic©BaØaNkñúgTukçsmuTyGriysc©³¦

 tM exa bniTM TukçsmuTeya Griysc©M bhatBVnþi
em Pikçev bueBV GnnusSúetsu Femµsu ckçúM ]T)aTi jaNM
]T)aTi bBaØa ]T)aTi viC¢a ]T)aTi Gaelaeka ]T)aTi
mñalPikçúTaMgLay ckçúekIteLIgehIy/ jaNekIteLIgehIy/
bBaØaekIteLIgehIy/ víC¢aekIteLIgehIy/ BnøWPøWsVagekIteLIgehIy
dl;tfaKt kñúgFm’TaMgLay EdlBIedImtfaKt minFøab;)anB¤ )an
sþab;fa TukçsmuTyGriysc©enHÉg KYrEtlHbg; dUecñHeLIy .
¬ktBaØaNkñúgTukçsmuTyGriysc©³¦
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 tM exa bniTM TukçsmuTeya Griysc©M bhInnþi em
Pikçev bueBV GnnusSúetsu Femµsu ckçúM ]T)aTi jaNM ]T)aTi
bBaØa ]T)aTi viC¢a ]T)aTi Gaelaeka ]T)aTi mñalPikçúTaMg
Lay ckçúekIteLIgehIy/ jaNekIteLIgehIy/ bBaØaekIteLIg
ehIy/ víC¢aekIteLIgehIy/ BnøWPøWsVagekIteLIgehIy dl;tfaKt
kñúgFm’TaMgLay EdlBIedImtfaKt minFøab;)anB¤ )ansþab;fa
TukçsmuTyGriysc©enHÉg tfaKt lHbg;)anehIy dUecñHeLIy.
6
Âbrivdþ TI3 ³ ¬sc©BaØaNkñúgTukçnei raFGriysc©³¦
 \TM TukçnieraeFa Griysc©nþi em Pikçev bueBV Gn-nusSúetsu Femµsu ckçúM ]T)aTi jaNM ]T)aTi bBaØa
]T)aTi viC¢a ]T)aTi Gaelaeka ]T)aTi mñalPikçúTaMgLay
ckçúekIteLIgehIy/ jaNekIteLIgehIy/ bBaØaekIteLIgehIy/
víC¢aekIteLIgehIy/ BnøWPøWsVagekIteLIgehIy dl;tfaKt kñúgFm’
TaMgLay EdlBIedImtfaKt minFøab;)anB¤ )ansþab;fa enHCa
TukçnieraFGriysc© dUecñHeLIy .
¬kic©BaØaNkñúgTukçnei raFGriysc©³¦
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 tM exa bniTM TukçnieraeFa Griysc©M scäikatBVnþi em
Pikçev bueBV GnnusSúetsu Femµsu ckçúM ]T)aTi jaNM
]T)aTi bBaØa ]T)aTi viC¢a ]T)aTi Gaelaeka ]T)aTi
mñalPikçúTaMgLay ckçúekIteLIgehIy/ jaNekIteLIgehIy/
bBaØaekIteLIgehIy/ víC¢aekIteLIgehIy/ BnøWPøWsVagekIteLIg
ehIydl;tfaKt kñúgFm’TaMgLay EdlBIedIm tfaKt minFøab;
)anB¤ )ansþab;fa TukçnieraFGriysc© enHÉg KYrEteFVI[Cak;c,as;
dUecñHeLIy .
¬ktBaØaNkñúgTukçnieraFGriysc©³¦

 tM exa bniTM TukçnieraeFa Griysc©M scäiktnþi em
Pikçev bueBV GnnusSúetsu Femµsu ckçúM ]T)aTi jaNM
]T)aTi bBaØa ]T)aTi viC¢a ]T)aTi Gaelaeka ]T)aTi
mñalPikçúTaMgLay ckçúekIteLIgehIy/ jaNekIteLIgehIy/
bBaØaekIteLIgehIy/ víC¢aekIteLIgehIy/ BnøWPøWsVagekIteLIg
ehIydl;tfaKt kñúgFm’TaMgLay EdlBIedImtfaKtminFøab;)anB¤
)ansþab;fa TukçnieraFGriysc© enHÉg tfaKt eFVI[Cak;c,as;
)anehIy dUecñHeLIy .
6
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Âbrivdþ TI4 ³ ¬sc©BaØaNkñúgTukçnieraFKaminIbdibTaGriysc©³¦
 \TM TukçnieraFKaminI bdibTa Griysc©nþi em Pikçev
bueBV GnnusSúetsu Femµsu ckçúM ]T)aTi jaNM ]T)aTi
bBaØa ]T)aTi viC¢a ]T)aTi Gaelaeka ]T)aTi mñalPikçú
TaMgLay ckçúekIteLIgehIy/ jaNekIteLIgehIy/ bBaØaekIt
eLIgehIy/ víC¢aekIteLIgehIy/ BnøWPøWsVagekIteLIgehIy dl;
tfaKt kñúgFm’TaMgLay EdlBIedImtfaKt minFøab;)anB¤ )ansþab;
fa enHCa TukçnieraFKaminIbdibTaGriysc© dUecñHeLIy .
¬kic©BaØaNkñúgTukçnei raFKaminIbdibTaGriysc©³¦

 tM exa bniTM TukçnieraFKaminI bdibTa Griysc©M
PaevtBVnþi em Pikçev bueBV GnnusSúetsu Femµsu ckçúM ]T)aTi
jaNM ]T)aTi bBaØa ]T)aTi viC¢a ]T)aTi Gaelaeka ]T)aTi
mñalPikçúTaMgLay ckçúekIteLIgehIy/ jaNekIteLIgehIy/
bBaØaekIteLIgehIy/ víC¢aekIteLIgehIy/ BnøWPøWsVagekIteLIg
ehIydl;tfaKt kñúgFm’TaMgLay EdlBIedImtfaKt minFøab;)anB¤
)ansþab;fa TukçnieraFKaminIbdibTaGriysc©enHÉg KYrEtceRmIn
[ekIteLIg dUecñHeLIy .
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¬ktBaØaNkñúgTukçnieraFKaminIbdibTaGriysc©³¦

 tM exa bniTM TukçnieraFKaminI bdibTa Griysc©M
Pavitnþi em Pikçev bueBV GnnusSúetsu Femµsu ckçúM ]T)aTi
jaNM ]T)aTi bBaØa ]T)aTi viC¢a ]T)aTi Gaelaeka ]T)aTi
mñalPikçúTaMgLay ckçúekIteLIgehIy/ jaNekIteLIgehIy/
bBaØaekIteLIgehIy/ víC¢aekIteLIgehIy/ BnøWPøWsVagekIteLIg
ehIydl;tfaKt kñúgFm’TaMgLay EdlBIedImtfaKt minFøab;)anB¤
)ansþab;fa TukçnieraFKaminIbdibTaGriysc© enHÉg tfaKt
ceRmIn[ekIt)anehIy dUecñHeLIy .
C
Â yavkIvBa© em Pikçev \emsu ctUsu Griysec©su
ÉvnþibrivdþM TVaTsakarM yfaPUtM jaNTsSnM n suvisuT§M
Gehasi mñalPikçúTaMgLay R)aCJaEdldwgc,as; eXIjc,as;tam
Bit man brivdþ³¬1¦3 man Gakar³¬2¦12 y:agenH ¬RbRBwtþeTA¦ kñúg
¬1¦

brivdþ³3 KW sc©BaØaN1 kic©BaØaN1 ktBaØaN1 .
brivdþ³ 3 enaHÉg víleTAdUcCacRk kñúgsc©³TaMg4 KWkñúgTukçsc© 3/ Tukç
smuTysc© 3/ TukçnieraFsc© 3/ TukçnieraFKaminIbdibTaGriysc© 3/ pSMKñaCa
12 ehAfa Gakar³ 12 .
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Griysc©TaMgLay 4 enAminTan;brisuT§l¥ mandl;tfaKt Gs;
kalRtwmNa/
env tavahM Pikçev seTvek elaek smarek
sRBhµek ssSmNRBahµNiya bCay seTvmnusSay
GnutþrM smµasem<aFw GPism<úeT§a bc©BaØasw mñalPikçúTaMgLay
tfaKtk¾minTan;ebþCJaxøÜnfa CaGñkRtas;dwgnUvsmµasem<aFiBaØaN
\tmanesckþIdwgÉeTotéRkElgCag kñúgelak RBmTaMgeTvelak
marelak RBhµelak kñúgBBYkstV RBmTaMgsmNRBahµN_ RBm
TaMgmnusSCasmµtieTB nig mnusSd¾ess Gs;kalRtwmeNaH
enAeLIyeT/
yeta c exa em Pikçev \emsu ctUsu Griysec©su
ÉvnþibrivdþM TVaTsakarM yfaPUtM jaNTsSnM suvisuT§M
Gehasi mñalPikçúTaMgLay k¾bBaØaEdldwgc,as; eXIjc,as;tam
Bit man brivdþ³3 man Gakar³12 y:agenH ¬RbRBwtþeTA¦ kñúg
Griysc©TaMgLay 4 enHbrisuT§l¥ mandl;tfaKt kñúgkalÉNa/
GfahM Pikçev seTvek elaek smarek sRBhµek
ssSmNRBahµNiya bCay seTvmnusSay GnutþrM
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smµasem<aFw GPism<úeT§a bc©BaØasw mñalPikçúTaMgLay tfaKt
ebþCJaxøÜnfa CaGñkRtas;dwgnUvsmµasem<aFiBaØaN \tmanesckþI
dwgÉeTotéRkElgCag kñúgelak RBmTaMgeTvelak marelak
RBhµelak kñúgBBYkstV RBmTaMgsmNRBahµN_ RBmTaMgmnusS
CasmµtieTB nig mnusSd¾ess kñúgkaleNaHÉg .
jaNBa© bn em TsSnM ]T)aTi Gkub,a em
vimutþi Gymnþima Cati ntßiTani bunBÖevati k¾bBaØaEdldwgc,as;
eXIjc,as; ekIteLIgehIydl;tfaKt dUecñHfa esckþIrYcputvíess
rbs;tfaKt minERbRtLb;keRmIkeToteLIy CatienH k¾CaTIbMput
RtwmenHehIy \LÚvenH PBfµÍ KWkarRtLb;ekIteTot k¾minmaneLIy.
\Tmevac PKva RBHd¾manRBHPaK )anRtas;eTsna
RBHFmµckáb,vtþnsURtenH ¬cb;ehIy¦/
Gtþmna bBa©vKÁiya PikçÚ PKveta PasitM GPinnÞúnþi
bBa©vKÁiyPikçúTaMgLay k¾mancitþeRtkGr rIkraynwgPasit rbs;
RBHd¾manRBHPaK edayéRkeBk .
 \msµiBa© bn evyüakrNsµw PBaØmaen Gaysµeta
ekaNÐBaØsS virCM vItmlM FmµckçúM ]T)aTi nakalevyüakrN_
KWRBHsURtEdl\tmanKafaenH EdlRBHd¾manRBHPaK kMBugRtas;
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eTsna Fmµckçú KW esatabtþimKÁ d¾R)ascakFUlI KWraK³ R)ascak
mnÞilKWGkusl ekIteLIgehIydl;RBHekaNÐBaØ³ d¾manGayufa ³
yMkiBa©i smuTyFmµM sBVnþM nieraFFmµnþi FmµCatNamYy
mankiriyaekIteLIgCaFmµta FmµCatenaHTaMgGs; mankiriya
rlt;eTACaFmµta ¡
bvtþiet c PKvta Fmµceká k¾nakalRBHFmµckáb,vtþnsURt
KWRBHd¾manRBHPaK RTg;Rtas;eTsnacb;ehIy/
 Pumµa eTva sTÞmnusSaevsMu ÉtmÖKvta BaraNsiyM \sibten miKTaey GnutþrM FmµckáM bvtþitM Gb,divtþiyM
smeNn va RBahµeNn va eTevn va maern va RBhµúna
va eknci va elaksµinþi PumµeTvtaTaMgLay k¾júaMgsMeLg[
lan;B¤eLIgdUecñHfa cRk KWFm’enH \tmancRkÉNamYyéRkElg
Cag KWsmN³kþI RBahµN_kþI eTvtakþI markþI RBhµkþI GñkÉNanImYykþI
kñúgelak sEmþgBMu)aneLIy manEtRBHd¾manRBHPaK RBHGgÁRtas;
sEmþgehIy kñúg\sibtnmiKTayv½n CítRkúgBaraNsI .
 PumµanM eTvanM sTÞM sutVa catumµharaCika eTva
sTÞmnusSaevsMu eTvtaTaMgLay kñúgCan;catumµharaC )anB¤
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sMeLgénPumµeTvtaTaMgLayehIy k¾júaMgsMeLg[lan;B¤eLIg
¬edayesckþIsresIrdUcKña¦ .
 catumµharaCikanM eTvanM sTÞM sutVa tavtþwsa
eTva sTÞmnusSaevsMu eTvtaTaMgLay kñúgCan;tavtþigS )anB¤
sMeLgéneTvtakñúgCan;catumµharaCehIy k¾júaMgsMeLg[lan;
B¤eLIg ¬edayesckþIsresIrdUcKña¦ .
 tavtþwsanM eTvanM sTÞM sutVa yama eTva
sTÞmnusSaevsMu eTvtaTaMgLay kñúgCan;yama )anB¤sMeLgén
eTvtakñ ú g Can; t avti þ g SehI y k¾ j ú a M g sM eLg[lan; B ¤ eLI g
¬edayesckþIsresIrdUcKña¦ .
 yamanM eTvanM sTÞM sutVa tusita eTva
sTÞmnusSaevsMu eTvtaTaMgLaykñúgCan;tusit )anB¤sMeLgén
eTvtakñ ú g Can; y amaehI y k¾ j ú a M g sM e Lg[lan; B ¤ e LI g
¬edayesckþIsresIrdUcKña¦ .
 tusitanM eTvanM sTÞM sutVa nimµanrtI eTva
sTÞmnusSaevsMu eTvtaTaMgLaykñúgCan;nimµanrtI )anB¤sMeLg
éneTvtakñú gCan; tu s i t ehI y k¾ j ú a M g sM eLg[lan;B ¤ eLI g
¬edayesckþIsresIrdUcKña¦ .
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 nimµanrtInM eTvanM sTÞM sutVa brnimµitvsvtþI eTva
sTÞmnusSaevsuM eTvtaTaMgLay kñúgCan;brnimµitvsvtþI )anB¤
sMeLgéneTvtakñúgCan;nimµanrtIehIy k¾júaMgsMeLg[lan;B¤eLIg
¬edayesckþIsresIrdUcKña¦ .
 brnimµitvsvtþInM eTvanM sTÞM sutVa RBhµkayika
eTva sTÞmnusSaevsMu ÉtmÖKvta BaraNsiyM \sibten
miKTaey GnutþrM FmµckáM bvtþitM Gb,divtþiyM smeNn va
RBahµeNn va eTevn va maern va RBhµúna va eknci va
elaksµinþi eTvtaTaMgLaykñúgBYkRBhµ )anB¤sMeLgéneTvtakñúg
Can;brnimµitvsvtþIehIy k¾júaMgsMeLg[lan;B¤eLIg dUecñHfa cRkKW
Fm’enH \tmancRkÉNamYyéRkElgCag KWsmN³kþI RBahµN_kþI
eTvtakþI markþI RBhµkþI GñkÉNanImYykþIkñúgelak sEmþgBMu)aneLIy
manEt RBHd¾manRBHPaK RBHGgÁRtas;sEmþgehIy kñúg\sibtn-miKTayv½n CítRkúgBaraNsI .
 \tih etn xeNn etn muhuetþn yav RBhµelaka
seTÞa GBÖúKÁcäi sMeLgsaFukarlan;B¤eLIgeTAdrabdl;RBhµelak
kñúgxN³enaH kñúgmYyrMeBcenaH edayGakarlan;B¤ t ² KñadUecñH/
224

ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,

រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត គតិបណឌិម ត្ត

ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(ទ្វវទសបរិត្)ត

 GyBa© TsshsSI elakFatu sgám,i sm,km,i
sm,evFi TaMgmuWnelakFatuenH k¾keRkIkjab;j½r TaMgxagelI
TaMgxageRkam nig jab;j½rkñúgTisTaMgBYg .

Gb,maeNa c ]Laera »Paesa elaek )aturehasi
Gtikámµ eTvanM eTvanuPavnþi TaMgrsµId¾rugerOgéRkeBk nwgRbmaN
min)an knøgelIseTvanuPaBéneTvtaTaMgLay k¾ekIteLIgR)akd
kñúgelak .
 Gfexa PKva ]TanM ]Taensi GBaØasi vtePa
ekaNÐeBaØa GBaØasi vt ePa ekaNÐeBaØati lMdab;enaHRBHd¾man
RBHPaKCam©as; RTg;bnøWnUv]Tanvaca fa ³ »¡ ekaNÐBaØ³ )an

ecHdwgehIyhñ+ ¡ » ekaNÐBaØ³ )anecHdwgehIyhñ+ ¡
\tihiTM Gaysµeta ekaNÐBaØsS GBaØaekaNÐeBaØaetVv
namM GehasIti eRBaHehtuenaH Baküfa GBaØaekaNÐBaØ³ enHÉg
)anmkCaeQµaH én RBHekaNÐBaØ³ d¾manGayu .
¬ RBHFmµckáb,vtþnsURt cb; ¦
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&2'
អនត្តលកខណសត្តតរមោោ
យនតុំ សមត្តហ្ិ ទមកខន

មញយយុំ អនត្តលកខណុំ

អនត្តលក្ខណៈ ឯណា ថែលសត្ាទ្វង
ំ ឡាយរបបែ
ើ ឹងរោយក្ប្ម,
អត្តវាទ្វត្តសញ្ញ
ញ នុំ

សមមមទវ វិមោចនុំ

សមោមទ្វធ ត្ុំ បកាមសសិ

ទិដស
ា ច្ចចន មោគ្គនុំ

ប្ពេះសមាាសមពុទធជាមាចស់

ប្ទង់ប្បកាសរហយ
ើ រោយប្បនព

នូវ

អនត្តលកខណៈរនាេះ ជាធម៌រោេះនូវអត្តវាទុបាទ្វន រក្
ឺ រិ យាប្បកាន់
ិ
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មាំរោយសំែើថា ខែួនៗ និង អត្តសញ្ញដ រឺក្ិរយាសំ
គ្នល់ថា ខែួនៗ ែល់
ិ
ប្ពេះរយារើ រភ
ខ
ន ៥ នាក្់ ជាពួក្ថែលមានសចចៈរ
ឺ ិក្ុ មានគ្ន
ឧត្តរឹ បដិមវធាយ

ញ
ើ រហយ
ើ ,

ភាមវត្ុំ ញាណមត្តមុំ

រែើមបច
ើ រប្មើននូវញាណែ៏ឧត្តម រែើមបន
ើ ឹងឱ្យប្តស់ែឹងនូវធម៌ ែ៏

ខពស់នប្ក្ថលង,

រហយ
ើ

យមនតសុំ ទិដធ
ា ោមនុំ

ញាមណនបបរិក្ខខត្ុំ

សពា្វសមវហ្ិ ចិត្តតនិ

វិមចចឹស អមសសមត្ត

ចត្
ខ ងឡាយរនាេះ
ិ រត បស់ប្ច វរគយ
ិ ភក្
ិ ុ ទ្វំ
ថែលពិចារណារោយញាណ

ជាអនក្មានធម៌រ

ញ
ើ

ក្៏រច
ួ ផុត្រហយ
ើ ចាក្អាសវៈ

ទ្វំងពួង ឥត្មានរសសសល់ រោយប្ពេះសូប្ត្ឯណា,
ត្ថា ញាណានសាមរន

សាសនុំ កាត្មិចត្
ឆ ុំ

សាធ ូនុំ អត្ថសិទត្
ធ ុំត

ត្ុំ សត្តនម
ត ណា
ោ
ម មស

រយង
ើ ទ្វំងឡាយ សូ ប្ត្ឥឡូវរនេះ នូវប្ពេះសូ ប្ត្រនាេះ រែើមបឱ្
ើ យ

សរប្មចប្បរយាជន៍ែល់អស់ស្តធុជន ថែលប្ត្ូវការចង់រធាើតមនូវព្វក្យ
ប្បរៅ(ននប្ពេះពុទធ) តមទំនងននញាណយា៉ាងរនាេះ ។

6
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 Évemµ sutM ¬sURtenHeQµaH GntþlkçNsURt¦

KW´ ¬eQµaH GannÞ ¦ )ansþab;mkehIy y:agenHfa ³
ÉkM smyM PKva BaraNsiyM vihrti \sibten
miKTaey sm½ymYy RBHd¾manRBHPaK RTg;Kg;enAkñúgTIéRB\sibtnmiKTayv½n CítRkugBaraNsI .
tRt exa PKva bBa©vKÁiey PikçÚ Gamenþsi RBH
d¾manRBHPaK RTg;Rtas;ehAnUvbBa©vKÁiyPikçúTaMgLaykñúgTIenaH
¬[naMKñataMgcitþsþab; nUvPasitenH¦ fa ³
- rUbM Pikçev Gntþa mñalPikçúTaMgLay rUb KWragkay

CaGntþa minEmnCarbs;xøÜneLIy/
rUbBa© hiTM Pikçev Gtþa GPvisS mñalPikçúTaMgLay
RbsinNaebIrUbenH Carbs;xøÜnBitEmn/
n yiTM rUbM GaBaFay sMvetþyü rUbenH k¾minKb,I
RbRBwtþeTAedIm,IGaBaF KWCMgÅdMkat;eLIy/
leBÖf c rUeb ÉvM em rUbM ehatu ÉvM em rUbM
ma GehasIti mü:ageTot buKÁlKb,I)an ¬nUvGMNac¦ kñúgrUbfa
sUm[rUbrbs;Gjy:agenHeTA sUmkMu[rUbrbs;Gjy:agenHeLIy
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ysµa c exa Pikçev rUbM Gntþa tsµa rUbM
GaBaFay sMvtþti mñalPikçúTaMgLay rUbCaGntþaBitEmn eRBaH
ehtuenaH )anCarUbecHEtRbRBwtþeTAedIm,IGaBaF/
n c lBÖti rUeb ÉvM em rUbM ehatu ÉvM em rUbM
ma GehasIti mü:ageTot buKÁlmin)an ¬nUvGMNac¦ kñúgrUbfa sUm
[rUbrbs;Gjy:agenHeTA sUmkMu[rUbrbs;Gjy:agenHeLIy .
2
- evTna Gntþa evTna minEmnCarbs;xøÜneLIy/
evTna c hiTM Pikçev Gtþa GPvisS mñalPikçú
TaMgLay RbsinNaebIevTnaenH Carbs;xøÜnBitEmn/
n yiTM evTna GaBaFay sMvetþyü evTnaenH k¾
minKb,IRbRBwtþeTAedIm,IGaBaFeLIy/
leBÖf c evTnay ÉvM em evTna ehatu ÉvM em
evTna ma GehasIti mü:ageTot buKÁlKb,I)an ¬nUvGMNac¦ kñúg
evTnafa sUm[evTnarbs;Gjy:agenHeTA sUmkMu[evTnarbs;
Gjy:agenHeLIy/
ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,
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ysµa c exa Pikçev evTna Gntþa tsµa evTna
GaBaFay sMvtþti mñalPikçúTaMgLay evTnaCaGntþaBitEmn
eRBaHehtuenaH )anCaevTna ecHEtRbRBwtþeTAedIm,IGaBaF/
n c lBÖti evTnay ÉvM em evTna ehatu ÉvM em
evTna ma GehasIti mü:ageTot buKÁlmin)an ¬nUvGMNac¦ kñúg
evTnafa sUm[evTnarbs;Gjy:agenHeTA sUmkMu[evTnarbs;
Gjy:agenHeLIy .
2
- sBaØa Gntþa sBaØa minEmnCarbs;xøÜneLIy/
sBaØa c hiTM Pikçev Gtþa GPvisS mñalPikçúTaMgLay
RbsinNaebIsBaØaenH Carbs;xøÜnBitEmn/
n yiTM sBaØa GaBaFay sMvetþyü sBaØaenHk¾min
Kb,IRbRBwtþeTAedIm,IGaBaFeLIy/
leBÖf c sBaØay ÉvM em sBaØa ehatu ÉvM em
sBaØa ma GehasIti mü:ageTot buKÁlKb,I)an ¬nUvGMNac¦ kñúg
sBaØafa sUm[sBaØarbs;Gjy:agenHeTA sUmkMu[sBaØarbs;
Gjy:agenHeLIy/
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ysµa c exa Pikçev sBaØa Gntþa tsµa sBaØa
GaBaFay sMvtþti mñalPikçúTaMgLay sBaØaCaGntþaBitEmn
eRBaHehtuenaH )anCasBaØaecHEtRbRBwtþeTAedIm,IGaBaF/
n c lBÖti sBaØay ÉvM em sBaØa ehatu ÉvM em
sBaØa ma GehasIti mü:ageTot buKÁlmin)an ¬nUvGMNac¦ kñúg
sBaØafa sUm[sBaØarbs;Gjy:agenHeTA sUmkMu[sBaØarbs;
Gjy:agenHeLIy .
2
- sgçara Gntþa sgçarTaMgLay minEmnCarbs;xøÜneLIy/
sgçara c hiTM Pikçev Gtþa GPvisSMsu mñalPikçú
TaMgLay RbsinNaebIsgçarTaMgLayenH Carbs;xøÜnBitEmn/
n yiTM sgçara GaBaFay sMvetþyüMú sgçarTaMgLay
enH k¾minKb,IRbRBwtþeTAedIm,IGaBaFeLIy/
leBÖf c sgçaersu ÉvM em sgçara ehanþú ÉvM em
sgçara ma Gehsunþi mü:ageTot buKÁlKb,I)an¬nUvGMNac¦ kñúg
sgçarTaMgLayfa sUm[sgçarTaMgLayrbs;Gjy:agenHeTA
sUmkMu[sgçarTaMgLayrbs;Gjy:agenHeLIy/
ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,
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ysµa c exa Pikçev sgçara Gntþa tsµa sgçara
GaBaFay sMvtþnþi mñalPikçúTaMgLay sgçarTaMgLayCaGntþa
BitEmn eRBaHehtuenaH )anCasgçarTaMgLay ecHEtRbRBwtþeTA
edIm,IGaBaF/
n c lBÖti sgçaersu ÉvM em sgçara ehanþú ÉvM em
sgçara ma Gehsunþi mü:ageTot buKÁlmin)an ¬nUvGMNac¦ kñúg
sgçarTaMgLayfa sUm[sgçarTaMgLayrbs;Gjy:agenHeTA
sUmkMu[sgçarTaMgLayrbs;Gjy:agenHeLIy .
2
- viBaØaNM Gntþa víBaØaN minEmnCarbs;xøÜneLIy/
viBaØaNBa© hiTM Pikçev Gtþa GPvisS mñalPikçú
TaMgLay RbsinNaebIvíBaØaNenH Carbs;xøÜnBitEmn/
n yiTM viBaØaNM GaBaFay sMvetþyü víBaØaNenH
k¾minKb,IRbRBwtþeTAedIm,IGaBaFeLIy/
leBÖf c viBaØaeN ÉvM em viBaØaNM ehatu ÉvM em
viBaØaNM ma GehasIti mü:ageTot buKÁlKb,I)an ¬nUvGMNac¦
kñúgvíBaØaNfa sUm[víBaØaNrbs;Gjy:agenHeTA sUmkMu[víBaØaN
rbs;Gjy:agenHeLIy/
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ysµa c exa Pikçev viBaØaNM Gntþa tsµa viBaØaNM
GaBaFay sMvtþti mñalPikçúTaMgLay víBaØaNCaGntþaBitEmn
eRBaHehtuenaH )anCa víBaØaN ecHEtRbRBwtþeTAedIm,IGaBaF/
n c lBÖti viBaØaeN ÉvM em viBaØaNM ehatu ÉvM em
viBaØaNM ma GehasIti mü:ageTot buKÁlmin)an¬nUvGMNac¦kñúg
víBaØaNfa sUm[víBaØaNrbs;Gjy:agenHeTA sUmkMu[víBaØaN
rbs;Gjy:agenHeLIy .

Ë
tM kw mBaØf Pikçev rUbM nic©M va Gnic©M vati mñalPikçú
TaMgLay GñkTaMgLaysMKal;nUvesckþIenaHfadUcemþc rUbeTog
b¤ mineTog ?
Gnic©M Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn rUbmineTogeT .
ym,nanic©M TukçM va tM suxM vati rbs;ÉNaEdlmin
eTog rbs;enaHCaTukç b¤ Casux ?
TukçM Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn rbs;enaHCaTukç .
ym,nanic©M TukçM vibriNamFmµM kløM nu tM smnubsSitMu ÉtM mm Éesahmsµi Éesa em Gtþati k¾rbs;ÉNa
ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,
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EdlmineTog EdlCaTukç manesckþIERbRbÜlCaFmµta KYrb¤edIm,Inwg
yl;eXIjnUvrbs;enaHfa nu+Hrbs;Gj nu+HCaGj n+uHCaxøÜnGj ?
ena ehtM Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn minKYredIm,Inwg
yl;eXIjy:agn+uHeT .
2
tM kw mBaØf Pikçev evTna nic©a va Gnic©a vati
mñalPikçúTaMgLay GñkTaMgLaysMKal;nUvesckþIenaHfadUcemþc
evTnaeTog b¤ mineTog ?
Gnic©a Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn evTnamineTogeT ¡
ym,nanic©M TukçM va tM suxM vati rbs;ÉNa Edl
mineTog rbs;enaHCaTukç b¤ Casux ?
TukçM Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn rbs;enaHCaTukç ¡
ym,nanic©M TukçM vibriNamFmµM kløM nu tM smnubsSitMu ÉtM mm Éesahmsµi Éesa em Gtþati k¾rbs;ÉNa
EdlmineTog EdlCaTukç manesckþIERbRbÜlCaFmµta KYrb¤edIm,Inwg
yl;eXIjnUvrbs;enaHfa nu+Hrbs;Gj nu+HCaGj n+uHCaxøÜnGj ?
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ena ehtM Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn minKYredIm,Inwg
yl;eXIjy:agn+uHeT .
2
tM kw mBaØf Pikçev sBaØa nic©a va Gnic©a vati
mñalPikçúTaMgLay GñkTaMgLaysMKal;nUvesckþIenaHfadUcemþc
sBaØaeTog b¤ mineTog ?
Gnic©a Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn sBaØamineTogeT ¡
ym,nanic©M TukçM va tM suxM vati rbs;ÉNaEdl
mineTog rbs;enaHCaTukç b¤Casux ?
TukçM Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn rbs;enaHCaTukç ¡
ym,nanic©M TukçM vibriNamFmµM kløM nu tM smnubsSitMu ÉtM mm Éesahmsµi Éesa em Gtþati k¾rbs;ÉNa
EdlmineTog EdlCaTukç manesckþIERbRbÜlCaFmµta KYrb¤edIm,Inwg
yl;eXIjnUvrbs;enaHfa nu+Hrbs;Gj nu+HCaGj n+uHCaxøÜnGj ?
ena ehtM Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn minKYredIm,Inwg
yl;eXIjy:agn+uHeT .
2
ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,
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tM kw mBaØf Pikçev sgçara nic©a va Gnic©a vati
mñalPikçúTaMgLay GñkTaMgLaysMKal;nUvesckþIenaHfadUcemþc
sgçarTaMgLay eTog b¤ mineTog ?
Gnic©a Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn sgçarTaMgLay
mineTogeT ¡
ym,nanic©M TukçM va tM suxM vati rbs;ÉNa Edl
mineTog rbs;enaHCaTukç b¤ Casux ?
TukçM Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn rbs;enaHCaTukç ¡
ym,nanic©M TukçM vibriNamFmµM kløM nu tM smnubsSitMu ÉtM mm Éesahmsµi Éesa em Gtþati k¾rbs;ÉNa
EdlmineTog EdlCaTukç manesckþIERbRbÜlCaFmµta KYrb¤edIm,Inwg
yl;eXIjnUvrbs;enaHfa nu+Hrbs;Gj nu+HCaGj n+uHCaxøÜnGj ?
ena ehtM Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn minKYredIm,Inwg
yl;eXIjy:agn+uHeT ¡
tM kw mBaØf Pikçev viBaØaNM nic©M va Gnic©M vati
mñalPikçúTaMgLay GñkTaMgLaysMKal;nUvesckþIenaHfadUcemþc
víBaØaNeTog b¤ mineTog ?
Gnic©M Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn víBaØaNmineTogeT ¡
236
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ym,nanic©M TukçM va tM suxM vati k¾rbs;ÉNaEdl
mineTog rbs;enaHCaTukç b¤Casux ?
TukçM Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn rbs;enaHCaTukç ¡
ym,nanic©M TukçM vibriNamFmµM kløM nu tM smnubsSitMu ÉtM mm Éesahmsµi Éesa em Gtþati k¾rbs;ÉNa
EdlmineTog EdlCaTukç manesckþIERbRbÜlCaFmµta KYrb¤edIm,Inwg
yl;eXIjnUvrbs;enaHfa nu+Hrbs;Gj nu+HCaGj n+uHCaxøÜnGj ?
ena ehtM Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn minKYredIm,Inwg
yl;eXIjy:agn+uHeT ¡

Ë
tsµatih Pikçev yM kiBa©i rUbM GtItanaKtbc©úb,nñM
GCÄtM va BhiT§a va »LarikM va suxumM va hInM va bNItM va
ynÞÚer snþiek va sBVM rUbM mñalPikçúTaMgLay eRBaHehtuenaH
rUbÉNamYyEdlCaGtItkþI CaGnaKtkþI Cabc©úb,nñkþI xagkñúgkþI
xageRkAkþI eRKatRKatkþI l¥itkþI efakTabkþI ]tþmkþI rUbÉNa
EdlmankñúgTIq¶aykþI kñúgTICítkþI rUbTaMgGs;enaH k¾RKan;EtCarUb
¬bu:eNÑaHÉg¦ .
ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,
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entM mm enesahmsµi n emesa Gtþati Évem tM
yfaPUtM smµb,BaØay TdæBVM GñkTaMgLayKYreXIjnUvesckþInu+H
edayR)aCJad¾l¥ tamesckþIBit y:agenHdUecñHfa nu+HminEmnrbs;Gj
nu+HminEmnCaGj nu+HminEmnCaxøÜnrbs;GjeLIy .
ya kaci evTna GtItanaKtbc©úb,nña GCÄtþa va
BhiT§a va »Larika va suxuma va hIna va bNIta va ya
TUer snþiek va sBVa evTna evTnaÉNamYy EdlCaGtItkþI
CaGnaKtkþI Cabc©úb,nñkþI xagkñúgkþI xageRkAkþI eRKatRKatkþI l¥itkþI
efakTabkþI ]tþmkþI evTnaÉNa EdlmankñúgTIq¶aykþI kñúgTICítkþI
evTnaTaMgGs;enaH k¾RKan;EtCaevTna¬bu:eNÑaHÉg¦ .
entM mm enesahmsµi n emesa Gtþati ÉvemtM
yfaPUtM smµb,BaØay TdæBVM GñkTaMgLayKYreXIjnUvesckþInu+H
edayR)aCJad¾l¥ tamesckþIBit y:agenHdUecñHfa nu+HminEmnrbs;
Gj nu+HminEmnCaGj nu+HminEmnCaxøÜnrbs;GjeLIy .
ya kaci sBaØa GtItanaKtbc©úb,nña GCÄtþa va
BhiT§a va »Larika va suxuma va hIna va bNIta va ya
TUer snþiek va sBVa sBaØa sBaØaÉNamYy EdlCaGtItkþI Ca
GnaKtkþI Cabc©úb,nñkþI xagkñúgkþI xageRkAkþI eRKatRKatkþI l¥itkþI
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efakTabkþI ]tþmkþI sBaØaÉNa EdlmankñúgTIq¶aykþI kñúgTICítkþI
sBaØaTaMgGs;enaH k¾RKan;EtCasBaØa¬bu:eNÑaHÉg¦ .
entM mm enesahmsµi n emesa Gtþati ÉvemtM
yfaPUtM smµb,BaØay TdæBVM GñkTaMgLayKYreXIj nUvesckþInu+H
edayR)aCJad¾l¥ tamesckþIBit y:agenHdUecñHfa nu+HminEmnrbs;
Gj nu+HminEmnCaGj nu+HminEmnCaxøÜnrbs;GjeLIy .
ey ekci sgçara GtItanaKtbc©úb,nña GCÄtþa va
BhiT§a va »Larika va suxuma va hIna va bNIta va ey
TUer snþiek va seBV sgçara sgçarTaMgLayÉNamYy EdlCa
GtItkþI CaGnaKtkþI Cabc©úb,nñkþI xagkñúgkþI xageRkAkþI eRKatRKat
kþI l¥itkþI efakTabkþI ]tþmkþI sgçarTaMgLayÉNa Edlman
kñúgTIq¶aykþI kñúgTICítkþI sgçarTaMgLayTaMgGs;enaH k¾RKan;EtCa
sgçar¬bu:eNÑaHÉg¦ .
entM mm enesahmsµi n emesa Gtþati ÉvemtM
yfaPUtM smµb,BaØay TdæBVM GñkTaMgLayKYreXIjnUvesckþInu+H
edayR)aCJad¾l¥ tamesckþIBit y:agenHdUecñHfa nu+HminEmnrbs;
Gj nu+HminEmnCaGj nu+HminEmnCaxøÜnrbs;GjeLIy .
ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,
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yM kiBa©i viBaØaNM GtItanaKtbc©úb,nñM GCÄtþM va
BhiT§a va »LarikM va suxumM va hInM va bNItM va ynÞÚer
snþiek va sBVM viBaØaNM víBaØaNÉNamYy EdlCaGtItkþI
CaGnaKtkþI Cabc©úb,nñkþI xagkñúgkþI xageRkAkþI eRKatRKatkþI l¥itkþI
efakTabkþI ]tþmkþI víBaØaNÉNa EdlmankñúgTIq¶aykþI kñúgTICítkþI
víBaØaNTaMgGs;enaH k¾RKan;EtCavíBaØaN¬bu:eNÑaHÉg¦ .
entM mm enesahmsµi n emesa Gtþati ÉvemtM
yfaPUtM smµb,BaØay TdæBVM GñkTaMgLayKYreXIjnUvesckþInu+H
edayR)aCJad¾l¥ tamesckþIBit y:agenHdUecñHfa nu+HminEmnrbs;
Gj nu+HminEmnCaGj nu+HminEmnCaxøÜnrbs;GjeLIy .
ÉvM bsSM Pikçev sutva Griysaveka rUbsµwbi
niBVinÞti evTnaybi niBVinÞti sBaØaybi niBVinÞti sgçaersubi
niBVinÞti viBaØaNsµwbi niBiVnÞti mñalPikçúTaMgLay Griysav½k)an
sþab;ehIy yl;eXIjy:agenH k¾enOyNaykñúgrUbpg enOy
NaykñúgevTnapg enOyNaykñúgsBaØapg enOyNaykñúg
sgçarTaMgLaypg enOyNaykñúgvíBaØaNpg/
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niBVinÞM virC¢ti viraKa vimuc©ti kalebIenOyNay
¬y:agenHehIy¦ k¾R)ascakteRmk citþk¾putRsLH¬cakGasv³¦
eRBaHkiriyaR)ascakteRmk/
vimutþsµw vimutþmiti jaNM ehati kalEdlcitþputRsLH
¬cakGasv³¦ehIy jaN¬rbs;Griysav½kenaH¦ k¾ekIteLIgR)akdfa
citþ ¬rbs;Gj¦ putRsLH ¬cakGasv³¦ ehIy.
xINa Cati vusitM RBhµcriyM ktM krNIyM nabrM
\tßtþayati bCanatIt ¬Griysav½kenaH¦ k¾dwgc,as;dUecñHfa Cati
¬rbs;Gj¦Gs;ehIy mKÁRBhµcriyFm’ Gj)anenArYcehIy kic©Edl
KYreFVI Gjk¾)aneFVIrYcehIy kic©ÉeToteRkABIenH minman¬dl;Gj¦
eLIy .
\Tmeva c PKva RBHd¾manRBHPaKCam©as; RTg;)an
Rtas;sEmþgnUvsURtenHcb;ehIy/
Gtþmna bBa©vKÁiya PikçÚ PKveta PasitM GPinnÞMú
bBa©vKÁiyPikçúTaMgLay k¾mancitþeRtkGr rIkray cMeBaHPasitén
RBHd¾manRBHPaKCam©as; .
\msµiBa© bn evyüakrNsµw PBaØmaen bBa©vKÁiyanM
PikçÚnM Gnu)aTay Gasevhi citþani vimuc©wsUti k¾kalEdl
ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,
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RBHd¾manRBHPaKCam©as; kMBugRtas;sEmþgnUvevyüakrN_enH citþ
rbs;PikçúTaMg 5 rUb )anrYcRsLHehIy cakGasv³TaMgLay eRBaH
minRbkan;maM ¬faGj faeyIg eToteLIy¦ . >¼>
¬GntþlkçNsURt cb;¦
-Ë,
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RBHd¾manRBHPaK RTg;Rtas;sEmþgGntþlkçNsURt
CaTutiyFmµeTsna bnÞab;BI)ansEmþg Fmµckáb,vtþnsURt
ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,
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អាទិត្ប
ត រិោយសត្តតរមោោ

មវមនយយទមមន្តបាមយ

សពវមសា បារមឹ គមត្ត

អមោឃវចមន្ត ពមទ្វធ

អភិញ្ញ
ញ ោនសាសមកា

ប្ពេះសមាាសមពុទធជាមាចស់ ប្ទង់បានសរប្មចនូវប្ពេះបារមើ រោយ

សពាប្រប់រហយ
ប្ពេះអងគមានវាចាមិនឥត្អំរពើ ប្ទង់រប្បៀនប្បរៅក្នុង
ើ
ឧបាយទូនាាននូវរវរនយយសត្ា រែើមបឱ្
ើ យបានប្តស់ែឹង,

ចិណា
ណ នរ ូបមត្ត ច្ចបិ ធមមមន វិនយុំ បជុំ ប្ទង់ថណនាំ

ពនយល់នូវពពួក្សត្ា រោយធម៌ តមសមរួរែល់ឧបនិសេ ័យ ថែល
សត្ាសនេំទុក្មក្,

ចិណា
ណ គ្គគបារិចរិោនុំ

សមោោជារហ្មោគ្គនុំ

យោទិត្ប
ត រិោយុំ

មទសយមន្តត មមន្តរហ្ុំ

ប្ទង់ប្តស់សថមតងនូវសូប្ត្ឯណា

រ្ាេះថាអាទិត្តបរយាយ
ិ

សូប្ត្ ជារប្រឿងនាំចត្
ឹ ថែល
ិ តននពួក្ប្ពេះរយារើ ជាអនក្រួរនង
ឹ ប្តស់ែង
ជាជែិលធ្លែប់សនេំខាងក្ិចចបរប្មើរភែើង,

មត្ មសាត្តមរា វិមោមចសិ អមសកាខយ វិមតិតោ

់ ុ ង
ប្ទងញា
ំ ប្ពេះរយារើទ្វង
ំ រនាេះថែលជាអនក្ស្តតប់ ឱ្យបានរួចផុត្

ប្សឡេះរហយ
ើ ចាក្អាសវៈទ្វំងឡាយ រោយអរសក្ខវ ិមុត្,តិ
ត្មថមវាបបរិកាខយ

ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,

វិ្ញូ នុំ មសាត្មិចត្
ឆ ុំ

រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តត គតិបណឌិម ត្ត
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ទកខត្តលកខមណាបាយុំ ត្ុំ សត្តនម
ត ណា
ោ
ម មស
រយង
ើ ទ្វំងឡាយសូ ធយឥឡូវរនេះ នូវប្ពេះសូប្ត្រនាេះ ជាឧបាយ ជា

រប្រឿងក្ំណត្់នូវភាវៈននរសចក្តើទុក្ខ រែើមបវើ ិ្ដូជនទ្វំងឡាយ ថែលប្ត្ូវ
ការចង់ស្តតប់ រោយក្ិរយាព
ិ
ិចារណា យា៉ាងរនេះឯង ។

C

¬RTg;Rtas;sEmþgR)arB§nwgPikçú 1>000 GgÁ Ca
GtItCdilbgb¥Ún3nak; ³ ]ruevlksSb/ nTIksSb nig
KyaksSb nig sav½krbs;xøÜn enAKyasIs CítsÞwgKya¦
¬vinybidk mhavKÁ bzmPaK ³ bidk TI6/ TMB½r 104¦
2
 Évemµ sutM ¬sURtenHeQµaH GaTitþbriyaysURt¦
KW´ ¬eQµaHGannÞ¦ )ansþab;mkehIy y:agenHfa ³

ÉkM smyM PKva KyayM vihrti KyasIes sT§w
PikçúshesSn sm½ymYy RBHd¾manRBHPaKCam©as; RTg;Kg;enAkñúg
KyasIsRbeTs CítsÞwgeQµaHKya CamYYynwgPikçú 1>000 GgÁ/
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tRt exa PKva PikçÚ Gamenþsi RBHd¾manRBHPaK
Cam©as; RTg;Rtas;ehAPikçúTaMgLay kñúgKyasIsRbeTsenaH
¬[naMKñataMgcitþsþab;nUvPasitdUecñHfa¦ ³
sBVM Pikçev GaTitþM mñalPikçúTaMgLay vtßúTaMgBYgCarbs;ekþA/
kiBai© Pikçev sBVM GaTitþM mñalPikçúTaMgLay vtßúTaMgBYgCa
rbs;ekþA KWGVIxøH ?
1¦>- ckçúM Pikçev GaTitþM mñalPikçúTaMgLay EPñkCarbs;ekþA/
rU)a GaTitþa rUbTaMgLay Carbs;ekþA/
ckçúviBaØaNM GaTitþM víBaØaNGaRs½ynwgEPñk Carbs;ekþA/
ckçúsmöesSa GaTietþa smösSGaRs½ynwgEPñk Carbs;ekþA/
ym,iTM ckçúsmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM suxM va
TukçM va GTukçmsuxM va esckþIdwgc,as;nUvGarmµN_ KWevTnaCa
suxkþI CaTukçkþI minEmnTukçminEmnsuxkþI ekIteLIgeRBaHckçúsmösS
Cabc©½yÉNa/
tm,i GaTitþM esckþIdwgc,as;nUvGarmµN_enaH k¾Carbs;ekþA/
ekn GaTitþM ekþAedayGVI?
GaTitþM raKKÁina eTasKÁina emahKÁina GaTitþM Catiya
CramreNn esaekhi brieTevhi Tuekçhi eTamnesShi
ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,
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])ayaeshi GaTitþnþi vTami tfaKteBalfa ekþAedayePøIg
KWraK³ edayePøIgKWeTas³ edayePøIgKWemah³ ekþAedayesckþI
ekIt edayesckþIcas;RKaMRKa nig esckþIsøab; ekþAedayesckþI
esak edayesckþIxSwkxSÜl edayesckþITukçkñúgkay eday
esckþITukçkñúgcitþ edayesckþIceg¥ótcg¥l;kñúgcitþTaMgLay .
a

2¦>- esatM GaTitþM Rtecok Carbs;ekþA/
sTÞa GaTitþa sMeLgTaMgLay Carbs;ekþA/
esatviBaØaNM GaTitþM víBaØaNGaRs½ynwgRtecokCarbs;ekþA/
esatsmöesSa GaTietþa smösSGaRs½ynwgRtecokCarbs;ekþA/
ym,iTM esatsmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM suxM va
TukçM va GTukçmsuxM va esckþIdwgc,as;nUvGarmµN_ KWevTnaCa
suxkþI CaTukçkþI minEmnTukçminEmnsuxkþI ekIteLIgeRBaHesatsmösSCabc©½yÉNa/
tm,i GaTitþM esckþIdwgc,as;nUvGarmµN_enaH k¾Carbs;ekþA/
ekn GaTitþM ekþAedayGVI?
GaTitþM raKKÁina eTasKÁina emahKÁina GaTitþM Catiya
CramreNn esaekhi brieTevhi Tuekçhi eTamnesShi
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])ayaeshi GaTitþnþi vTami tfaKteBalfa ekþAedayePøIg
KWraK³ edayePøIgKWeTas³ edayePøIgKWemah³ ekþAedayesckþI
ekIt edayesckþIcas;RKaMRKa nig esckþIsøab; ekþAedayesckþI
esak edayesckþIxSwkxSÜl edayesckþITukçkñúgkay eday
esckþITukçkñúgcitþ edayesckþIceg¥ótcg¥l;kñúgcitþTaMgLay .
a

3¦>- XanMM GaTitþM RcmuH Carbs;ekþA/
Kn§a GaTitþa køinTaMgLay Carbs;ekþA/
XanviBaØaNM GaTitþM víBaØaNGaRs½ynwgRcmuH Carbs;ekþA/
XansmöesSa GaTietþa smösSGaRs½ynwgRcmuHCarbs;ekþA/
ym,iTM XansmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM suxM va
TukçM va GTukçmsuxM va esckþIdwgc,as;nUvGarmµN_ KWevTnaCa
suxkþI CaTukçkþI minEmnTukçminEmnsuxkþI ekIteLIgeRBaHXansmösSCabc©½yÉNa/
tm,i GaTitþM esckþIdwgc,as;nUvGarmµN_enaH k¾Carbs;ekþA/
ekn GaTitþM ekþAedayGVI?
GaTitþM raKKÁina eTasKÁina emahKÁina GaTitþM Catiya
CramreNn esaekhi brieTevhi Tuekçhi eTamnesShi
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])ayaeshi GaTitþnþi vTami tfaKteBalfa ekþAedayePøIg
KWraK³ edayePøIgKWeTas³ edayePøIgKWemah³ ekþAedayesckþI
ekIt edayesckþIcas;RKaMRKa nig esckþIsøab; ekþAedayesckþI
esak edayesckþIxSwkxSÜl edayesckþITukçkñúgkay eday
esckþITukçkñúgcitþ edayesckþIceg¥ótcg¥l;kñúgcitþTaMgLay .
a

4¦>- Civða GaTitþa GNþat Carbs;ekþA/
rsa GaTitþa rsTaMgLay Carbs;ekþA/
CivðaviBaØaNM GaTitþM víBaØaNGaRs½ynwgGNþat Carbs;ekþA/
CivðasmöesSa GaTietþa smösSGaRs½ynwgGNþatCarbs;ekþA/
ym,iTM CivðasmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM suxM va
TukçM va GTukçmsuxM va esckþIdwgc,as;nUvGarmµN_ KWevTnaCa
suxkþI CaTukçkþI minEmnTukçminEmnsuxkþI ekIteLIgeRBaHCívaðsmösS
Cabc©½yÉNa/
tm,i GaTitþM esckþIdwgc,as;nUvGarmµN_enaH k¾Carbs;ekþA/
ekn GaTitþM ekþAedayGVI?
GaTitþM raKKÁina eTasKÁina emahKÁina GaTitþM Catiya
CramreNn esaekhi brieTevhi Tuekçhi eTamnesShi
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])ayaeshi GaTitþnþi vTami tfaKteBalfa ekþAedayePøIg
KWraK³ edayePøIgKWeTas³ edayePøIgKWemah³ ekþAedayesckþI
ekIt edayesckþIcas;RKaMRKa nig esckþIsøab; ekþAedayesckþI
esak edayesckþIxSwkxSÜl edayesckþITukçkñúgkay eday
esckþITukçkñúgcitþ edayesckþIceg¥ótcg¥l;kñúgcitþTaMgLay .
a

5¦>- kaeya GaTietþa kayCarbs;ekþA/
epadæBVa GaTitþa epadæBV³ KWGarmµN_Edlb:HBal;RtÚvedaykay
TaMgLay Carbs;ekþA/
kayviBaØaNM GaTitþM víBaØaNGaRs½ynwgkay Carbs;ekþA/
kaysmöesSa GaTietþa smösSGaRs½ynwgkay Carbs;ekþA/
ym,iTM kaysmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM suxM va
TukçM va GTukçmsuxM va esckþIdwgc,as;nUvGarmµN_ KWevTnaCa
suxkþI CaTukçkþI minEmnTukçminEmnsuxkþI ekIteLIgeRBaHkaysmösSCabc©½yÉNa/
tm,i GaTitþM esckþIdwgc,as;nUvGarmµN_enaH k¾Carbs;ekþA/
ekn GaTitþM ekþAedayGVI?
GaTitþM raKKÁina eTasKÁina emahKÁina GaTitþM Catiya
CramreNn esaekhi brieTevhi Tuekçhi eTamnesShi
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])ayaeshi GaTitþnþi vTami tfaKteBalfa ekþAedayePøIg
KWraK³ edayePøIgKWeTas³ edayePøIgKWemah³ ekþAedayesckþI
ekIt edayesckþIcas;RKaMRKa nig esckþIsøab; ekþAedayesckþI
esak edayesckþIxSwkxSÜl edayesckþITukçkñúgkay eday
esckþITukçkñúgcitþ edayesckþIceg¥ótcg¥l;kñúgcitþTaMgLay .
a

6¦>- mena GaTietþa citþCarbs;ekþA/
Fmµa GaTitþa Fm’TaMgLay KWGarmµN_EdlekItkñúgcitþCarbs;ekþA/
menaviBaØaNM GaTitþM víBaØaNGaRs½ynwgcitþ Carbs;ekþA/
menasmöesSa GaTietþa smösSGaRs½ynwgcitþ Carbs;ekþA/
ym,iTM menasmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM suxM va
TukçM va GTukçmsuxM va esckþIdwgc,as;nUvGarmµN_ KWevTnaCa
suxkþI CaTukçkþI minEmnTukçminEmnsuxkþI ekIteLIgeRBaHmenasmösSCabc©½yÉNa/
tm,i GaTitþM esckþIdwgc,as;nUvGarmµN_enaH k¾Carbs;ekþA/
ekn GaTitþM ekþAedayGVI?
GaTitþM raKKÁina eTasKÁina emahKÁina GaTitþM Catiya
CramreNn esaekhi brieTevhi Tuekçhi eTamnesShi
])ayaeshi GaTitþnþi vTami tfaKteBalfa ekþAedayePøIg
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KWraK³ edayePøIgKWeTas³ edayePøIgKWemah³ ekþAedayesckþI
ekIt edayesckþIcas;RKaMRKa nig esckþIsøab; ekþAedayesckþI
esak edayesckþIxSwkxSÜl edayesckþITukçkñúgkay eday
esckþITukçkñúgcitþ edayesckþIceg¥ótcg¥l;kñúgcitþTaMgLay .
a
ÉvM bsSM Pikçev sutva GriysSaveka ckçúsµwbi

niBVinÞti rUebsubi niBVinÞti ckçúviBaØaeNbi niBVinÞti ckçúsmöesSbi
niBVinÞti mñalPikçúTaMgLay Griysav½kkalebI)ansþab;ehIyyl;
eXIjy:agenH/ k¾enOyNaykñúgEPñkpg/ enOyNaykñúgrUbTaMg
Laypg/ enOyNaykñúgvíBaØaNGaRs½ynwgEPñkpg/ enOyNay
kñúgsmösSGaRs½ynwgEPñkpg .
ym,iTM ckçúsmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM suxM va
TukçM va GTukçmsuxM va tsµwbi niBVinÞti esckþIdwgc,as;nUvGarmµN_
KWevTnaCasuxkþI CaTukçkþI minEmnTukçminEmnsuxkþI ekIteLIgeRBaH
ckçúsmösSCabc©½yÉNa k¾enOyNaykñúgesckþIdwgGarmµN_enaH/
 esatsµwbi niBVinÞti seTÞsubi niBVinÞti esatviBaØaeNbi
niBVinÞti esatsmöesSbi niBVinÞti enOyNaykñúgRtecokpg/
enOyNaykñúgsMeLgTaMgLaypg enOyNaykñúgvíBaØaN
ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,
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GaRs½ynwgRtecokpg/ enOyNaykñúgsmösSGaRs½ynwg
Rtecokpg .
ym,iTM esatsmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM suxM va
TukçM va GTukçmsuxM va tsµwbi niBVinÞti esckþIdwgc,as;nUvGarmµN_
KWevTnaCasuxkþI CaTukçkþI minEmnTukçminEmnsuxkþI ekIteLIgeRBaH
esatsmösSCabc©½yÉNa k¾enOyNaykñúgesckþIdwgGarmµN_enaH/
a

 Xansµwbi niBVinÞti Ken§subi niBVinÞti XanviBaØaeNbi
niBVinÞti XansmöesSbi niBVinÞti enOyNaykñúgRcmuHpg/
enOyNaykñúgkøinTaMgLaypg/ enOyNaykñúgvíBaØaNGaRs½y
nwg RcmuHpg/ enOyNaykñúgsmösSGaRs½ynwgRcmuHpg .
ym,iTM XansmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM suxM va
TukçM va GTukçmsuxM va tsµwbi niBVinÞti esckþIdwgc,as;nUvGarmµN_
KWevTnaCasuxkþI CaTukçkþI minEmnTukçminEmnsuxkþI ekIteLIgeRBaH
XansmösSCabc©½yÉNa k¾enOyNaykñúgesckþIdwgGarmµN_enaH/
a

 Civðaybi niBVinÞti ressubi niBVinÞti CivðaviBaØaeNbi
niBVinÞti CivðasmöesSbi niBVinÞti enOyNaykñúgGNþatpg/
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enOyNaykñúgrsTaMgLaypg/ enOyNaykñúgvíBaØaNGaRs½y
nwgGNþatpg/ enOyNaykñúgsmösSGaRs½ynwgGNþatpg .
ym,iTM CivðasmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM suxM va
TukçM va GTukçmsuxM va tsµwbi niBVinÞti esckþIdwgc,as;nUvGarmµN_
KWevTnaCasuxkþI CaTukçkþI minEmnTukçminEmnsuxkþI ekIteLIgeRBaH
CIvaðsmösSCabc©½yÉNa k¾enOyNaykñúgesckþIdwgGarmµN_enaH/
a

 kaysµwbi niBVinÞti epadæeBVsubi niBVinÞti kayviBaØaeNbi
niBVinÞti kaysmöesSbi niBVinÞti enOyNaykñúgkaypg/ enOy
NaykñúgepadæBV³TaMgLaypg/ enOyNaykñúgvíBaØaNGaRs½y
nwgkaypg/ enOyNaykñúgsmösSGaRs½ynwgkaypg .
ym,iTM kaysmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM suxM va
TukçM va GTukçmsuxM va tsµwbi niBVinÞti esckþIdwgc,as;nUvGarmµN_
KWevTnaCasuxkþI CaTukçkþI minEmnTukçminEmnsuxkþI ekIteLIgeRBaH
kaysmösSCabc©½yÉNa k¾enOyNaykñúgesckþIdwgGarmµN_enaH/
a

 mnsµwbi niBVinÞti Femµsubi niBVinÞti menaviBaØaeNbi
niBVinÞti menasmöesSbi niBVinÞti enOyNaykñúgcitþpg/ enOy
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NaykñúgFm’TaMgLaypg/ enOyNaykñúgvíBaØaNGaRs½ynwgcitþ
pg/ enOyNaykñúgsmösSGaRs½ynwgcitþpg .
ym,iTM menasmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM suxM va
TukçM va GTukçmsuxM va tsµwbi niBVinÞti esckþIdwgc,as;nUvGarmµN_
KWevTnaCasuxkþI CaTukçkþI minEmnTukçminEmnsuxkþI ekIteLIgeRBaH
menasmösSCabc©½yÉNa k¾enOyNaykñúgesckþIdwgGarmµN_enaH/
niBVinÞM virC¢ti viraKa vimuc©ti kalebIenOyNay
¬y:agenHehIy¦k¾R)ascakteRmk citþk¾putRsLH¬cakGasv³¦
eRBaHkiriyaR)ascakteRmk/
vimutþsµw vimutþmIti jaNM ehati kalEdlcitþputRsLH
¬cakGasv³¦ehIy/ jaN¬rbs;Griysav½kenaH¦k¾ekIteLIg
R)akdfa citþ¬rbs;Gj¦putRsLH¬cakGasv³¦ehIy/
xINa Cati vusitM RBhµcriyM ktM krNiyM nabrM
\tßtþayati bCanatIti ¬Griysav½kenaH¦ k¾dwgc,as;dUecñHfa
Cati¬rbs;Gj¦Gs;ehIy mKÁRBhµcriyFm’Gj)anenArYcehIy/
kic©EdlKYreFVI Gjk¾)aneFVIrYcehIy kic©ÉeToteRkABIenH minman
¬dl;Gj¦eLIy .
\Tmevac PKva RBHd¾manRBHPaKCam©as; RTg;)an
Rtas;sEmþgnUvRBHsURtenHehIy/
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Gtþmna et PikçÚ PKveta PasitM GPinnÞúM PikçúTaMg
LayenaH k¾mancitþeRtkGrrIkray cMeBaHPasiténRBHd¾man
RBHPaKCam©as; .
\msµiBa© bn evyüakrNsµw PBaØmaen tsS PikçúshsSsS Gnu)aTay Gasevhi citþani vimuc©wsUti k¾kal
EdlRBHd¾manRBHPaKCam©as; kMBugRtas;sMEdgnUvevyüakrN_
enH citþrbs;PikçúTaMg 1>000 rUbenaH )anrYcRsLHehIycak
Gasv³TaMgLay eRBaHminRbkan;maM¬faGjfaeyIgeToteLIy¦ .
- GaTitþbriyaysURt cb; ,

&Ë'
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 Évemµ sutM ¬sURtenHeQµaH KirimannÞsURt¦¬1¦

KW´ ¬eQµaH GannÞ¦ )ansþab;mkehIy y:agenHfa ³
ÉkM smyM PKva savtßiyM vihrti eCtven
GnafbiNÐiksS Garaem sm½ymYy RBHd¾manRBHPaKRTg;Kg;enA
kñúgvtþeCtBn CaGaramrbs;GnafbiNÐikesdæI eTobRkugsavtßI/
etn exa bn smeyn Gaysµa KirimanenÞa
GaBaFieka ehati Tukçieta BaLKið laena k¾kñúgsm½yenaHÉg
RBHKirimannÞd¾manGayu elakmanGaBaF RbkbedayTukçevTna
CaCMgWF¶n; /
Gfexa Gaysµa GanenÞa eyn PKva etnub
sgámi ]bsgámitVa PKvnþM GPivaeTtVa ÉkmnþM nisITi
RKaenaHÉg RBHGannÞetßrd¾manGayu )ancUleTAKal;RBHd¾man
¬1¦

cmøgtamesovePA stþbritþ TVaTsbritþ ¬B> s> 2515¦ . GtßbTedIm
manenAkñúgsutþnþbidk GgÁútþrnikay Tskni)at ³ bi> 50 ¼ TM> 234 .
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RBHPaK Rtg;TIEdlRBHGgÁKg; luHcUleTAdl;ehIy k¾RkabfVay
bgÁMRBHd¾manRBHPaK ehIyGgÁúykñúgTId¾smKYr .
ÉkmnþM nisienña exa Gaysµa GanenÞa PKvnþM
ÉtTevac RBHGannÞetßrd¾manGayu kalGgÁúykñúgTId¾smKYrehIy
k¾RkabbgÁMTUlBaküenH nwgRBHd¾manRBHPaK fa ³
Gaysµa Penþ KirimanenÞa GaBaFieka Tukçieta
BaLKið laena bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn KIrimannÞd¾manGayu man
GaBaF RbkbedayTukçevTna CaCMgWF¶n;/
saFu Penþ PKva eynaysµa KirimanenÞa etnubsgámtu Gnukm,M ])aTayati bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn sUmRBHd¾
manRBHPaKRTg;RBHemtþaGnueRKaH¬cMeBaHKirimannÞ¦sUmesþcyag
cUleTA Rtg;kEnøgEdlKirimannÞd¾manGayuGaRs½yenA .
¬RBHd¾manRBHPaKCam©as; Rtas;tbfa¦ ³
sec exa tVM GannÞ KirimannÞsS Pikçúena ]bsgámitVa
Ts sBaØa Paesyüasi mñalGannÞ RbsinebIGñkcUleTAkan;
sMNak;énKirimannÞPikçúehIy sEmþgR)ab;nUvsBaØaTaMg 10 Rbkar /
zanM exa bentM viC¢ti yM KirimannÞsS Pikçúena
Ts sBaØa sutVa esa GaBaeFa zanesa bdib,sSemÖyü
dMeNIrenH Caehtunwg[GaBaFrbs;KirimannÞPikçúenaH )anrm¶ab;
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sHes,IyeTAedaymYyrMeBc eRBaHKirimannÞPikçú )ansþab;nUvsBaØa
TaMg 10Rbkar .
 ktma Ts sBaØaTaMg 10 RbkarenaH dUcemþcxøH ?
Gnic©sBaØa GntþsBaØa GsuPsBaØa GaTInvsBaØa
bhansBaØa viraKsBaØa nieraFsBaØa sBVelaek GnPirtsBaØa sBVsgçaersu GnicäsBaØa Gana)ansSti ¬sBaØa10 Rbkar
enaH¦ KW ³ Gnic©sBaØa 1/ GntþsBaØa 1/ GsuPsBaØa 1/ GaTInvsBaØa 1/
bhansBaØa 1/ víraKsBaØa 1/ nieraFsBaØa 1/ sBVelaek GnPirtsBaØa 1/
seBVsgçaersu GnicäsBaØa 1/ Gana)ansSti 1 .
 - ktma cannÞ Gnic©sBaØa mñalGannÞ Gnic©sBaØa
¬enaH¦ dUcemþc ?
\FannÞ Pikçú GrBaØKeta va rukçmUlKeta va
suBaØaKarKeta va \ti bdisBa©ikçti mñalGannÞ Pikçúkñúg
sasnaenH enAkñúgéRBkþI enAeTobKl;eQIkþI enAkñúgpÞHd¾s¶at;kþI
BicarNaeXIj dUecñHfa ³
rUbM Gnic©M
rUbmineTog
evTna Gnic©a evTnamineTog
sBaØa Gnic©a sBaØamineTog
sgçara Gnic©a sgçarTaMgLaymineTog
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viBaØaNM Gnic©nþi víBaØaNmineTog

\ti \emsu bBa©su ])aTankçen§su Gnic©anubsSI
vihrti PikçúBicarNaeXIjerOy ² famineTog kñúg])aTankçn§TaMg
Lay 5 enH edayRbkardUecñH/
GyM vuc©tannÞ Gnic©sBaØa mñalGannÞ enHehIyEdl
tfaKt ehAfa Gnic©sBaØa .

2

 - ktma cannÞ GntþsBaØa mñalGannÞ GntþsBaØa
¬enaH¦ dUcemþc ?
\FannÞ Pikçú GrBaØKeta va rukçmUlKeta va
suBaØaKarKeta va \ti bdisBa©ikçti mñalGannÞ Pikçúkñúg
sasnaenH enAkñúgéRBkþI enAeTobKl;eQIkþI enAkñúgpÞHd¾s¶at;kþI
BicarNaeXIj dUecñHfa ³
ckçúM Gntþa EPñk minEmnCarbs;xøÜneT
rU)a¬1¦ Gntþa rUbTaMgLay minEmnCarbs;xøÜneT/
esatM Gntþa Rtecok minEmnCarbs;xøÜneT
sTÞa Gntþa sMeLgTaMgLay minEmnCarbs;xøÜneT/
¬1¦

Føab;sURtmkfa rUbM Et)anBinitükñúgKm<IreRcIn eXIjfa rU)a dUecñH .
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XanM Gntþa
Kn§a Gntþa

RcmuH minEmnCarbs;xøÜneT
køinTaMgLay minEmnCarbs;xøÜneT/

Civða Gntþa
rsa Gntþa

GNþat minEmnCarbs;xøÜneT
rsTaMgLay minEmnCarbs;xøÜneT/

kaeya Gntþa kay minEmnCarbs;xøÜneT
epadæBVa Gntþa smösSTaMgLay minEmnCarbs;xøÜneT/
mena Gntþa citþ minEmnCarbs;xøÜneT
Fmµa Gntþati Fm’TaMgLay k¾minEmnCarbs;xøÜneT .
\ti \emsu qsu GCÄtþikBahiersu Gaytensu
GntþanubsSI vihrti PikçúBicarNaeXIjerOy ² fa minEmnCa
rbs;xøÜn kñúgGaytn³xagkñúg 6 nig Gaytn³xageRkA 6 enH
edayRbkardUecñH/
GyM vuc©tannÞ GntþsBaØa mñalGannÞ enHehIyEdl
tfaKt ehAfa GntþsBaØa .

2
 - ktma cannÞ GsuPsBaØa mñalGannÞ GsuPsBaØa
¬enaH¦ dUcemþc ?
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\FannÞ Pikçú \memv kayM ]T§M )aTtla GeFa
eksmtßka tcbriynþM bUrnñanb,karsS Gsuciena bc©evkçti
mñalGannÞ PikçúkñúgsasnaenH BicarNaeXIjnUvkayenHÉg xagelI
GMBIépÞén)ateCÍgeLIgeTA xageRkamGMBIcugénsk;cuHmk BasCMuvíj
edayEs,k eBjedayeRKÓgmins¥at manRbkarepSg ² dUecñHfa/
Gtßi \msµw kaey mankñúgrUbkayenH ³
 eksa sk;TaMgLay/ elama eramTaMgLay/ nxa
RkckTaMgLay/ Tnþa eFµjTaMgLay/ teca Es,k/ mMsM sac;/
nharU srésTaMgLay/ GdæI q¥wgTaMgLay/ GdæimiBa¢M xYrkñúgq¥wg/
vkáM Tac¬1¦/ hTyM ebHdUg/ yknM eføÍm/ kielamkM vav/
bihkM RkBH/ b)aösM sYt/ GnþM eBaHevonFM/ GnþKuNM
eBaHevontUc/ ]TriyM GaharfµI/ krIsM Gaharcas;/ bitþM Rbmat;/
esmðM esøsµ/ bueBVa xÞúH/ elahitM Qam/ eseTa ejIs/
emeTa xøaj;xab;/ GsSú TwkEPñk/ vsa xøaj;rav/ exeLa Twkmat;/
sigÇaNika Twksem,ar/ lsika TwkrMGil/ mutþnþi TwkmURt .
\ti \msµw kaey GsuPanubsSI vihrti PikçúBicarNa
eXIjerOy ² faCaeRKOgmins¥atkñúgrUbkayenH edayRbkardUecñH/
¬1¦

ERbfa tRmgbsSav³ smCag .
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GyM vuc©tannÞ GsuPsBaØa mñalGannÞ enHehIyEdl
tfaKt ehAfa GsuPsBaØa .

2
 - ktma cannÞ GaTInvsBaØa mñalGannÞ GaTInvsBaØa ¬enaH¦ dUcemþc ?
\FannÞ Pikçú GrBaØKeta va rukçmUlKeta va
suBaØaKarKeta va \ti bdisBa©ikçti mñalGannÞ Pikçúkñúg
sasnaenH enAkñúgéRBkþI enAeTobKl;eQIkþI enAkñúgpÞHd¾s¶at;kþI
BicarNaeXIjdUecñHfa/
BhuTuekça exa GyM kaeya BhuGaTInevati rUbkay
enH manTukçeRcIn maneTaseRcInEmnBit .
\ti \msµw kaey viviFa GaBaFa ]b,C¢nþi GaBaF
KWCMgWtmáat;TaMgLayepSg ² EtgekIteLIg kñúgkayenH dUecñH .
esyüfITM GaBaFenaH dUcemþcxøH ?
ckçúeraeKa KW eraKkñúgEPñk/ esateraeKa eraKkñúgRtecok/
XaneraeKa eraKkñúgRcmuH/ CivðaeraeKa eraKkñúgGNþat/ kayeraeKa
eraKkñgú kay/ sIseraeKa eraKkñúgk,al/ kNÑeraeKa eraKxageRkA
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Rtecok/ muxeraeKa eraKkñúgmat;/ TnþeraeKa eraKRtg;Kl;eFµj/ kaesa
eraKk¥k/ saesa eraKhWt/ binaesa eraKxageRkARcmuH/ Deha eraK
ekþARkhay/ Cera eraKsÁaMgsÁm/ kucäieraeKa eraKkñúgépÞ/ mucäa eraKxül;
cab;vílmux/ bkçnÞika eraKFøak;Qam/ sula eraKcukesot/ visUcika
eraKcuHrak/ kudæM eraKXøg;/ KeNÐa eraKBk/ kilaesa eraKERsg/
esaesa eraKrIgér/ Gbmaera eraKqáÜtRCÚk/ TTÞú eraK dMNYcBis/
kNÐú eraKrmas;/ kcäú eraKkmRkwn/ rxsa¬1¦ eraKk®Ba¢wl/ vitcäika eraK
kmrlay/ elahitM eraKQam/ bitþM eraKRbmat;/ mFuemeha eraK
RbemHTwk)ay/ GMsa eraKb£sdUg)atduHCMuvíjTVarFM/ biLka eraKrlk
Ekv/ PKNÐla eraKb£sdUg)atduHxagkñúg¬2¦/ bitþsmudæana GaBaFa
GaBaFekItGMBIRbmat;/ esmðsmudæana GaBaFa GaBaFekItGMBIesøsµ/
vatsmudæana GaBaFa GaBaFekItGMBIxül;/ snñi)atika GaBaFa
GaBaFekItGMBIsnñi)at KWkeRmIkRbmat; esøsµ nig xül;RbCMuKña/ ]tubriNamCa GaBaFa GaBaFekItGMBIrdUvERbRbÜl/ vismbriharCa GaBaFa
GaBaFekItGMBIkarpøas;bþÚr\riyabfminesµIKña/ »bkámika GaBaFa GaBaF
ekItGMBIesckþIBüayam¬rbs;GñkÉeTot mancab;cgvaykab;CaedIm¦/
¬1¦
¬2¦

KYrERbfa eraKmharIk ¬tamesckþIBnül;rbs; Gdækfa¦ .
GdækfaR)ab;fa b£sdUg)at EdlduHxagkñúg Rtg;cenøaHTVarFM nig TVartUc .
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kmµvi)akCa GaBaFa GaBaFekItGMBIví)akrbs;kmµ/ sItM GaBaFekIt
GMBIRtCak;/ ]NðM GaBaFekItGMBIekþA/ CiXcäa GaBaFekItGMBIesckþIXøan/
bi)asa GaBaFekItGMBIesckþIeRsk/ ]c©aera GaBaFekItGMBI]c©ar³/
bsSaevati GaBaFekItGMBIbsSav³ .
\ti \msµw kaey GaTInvanubsSI vihrti PikçúBicarNa
eXIjerOy ² faCaeTas kñúgrUbkayenH edayRbkardUecñH/
GyM vuc©tannÞ GaTInvsBaØa mñalGannÞ enHehIy
EdltfaKtehAfa GaTInvsBaØa .

2
 - ktma cannÞ bhansBaØa mñalGannÞ bhansBaØa
¬enaH¦ dUcemþc ?
\FannÞ Pikçú ]b,nñM kamvitkáM naFivaesti bChti
vienaeTti BünþIkerati GnPavM Kemti mñalGannÞ Pikçúkñúgsasna
enH mintaMgcitþTTYl KWlHbg; benÞabg; eFVI[vínas eFVImin[ekIt
teTAeTot nUvkamvítká³ KWesckþIRtiHriHkñúgkamEdlekIteLIgehIy .
]b,nñM Büa)aTvitkáM naFivaesti bChti vienaeTti
BünþIkeranþi GnPavM Kemti mintaMgcitþTTYl KWlHbg; benÞabg;
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eFVI[vínas eFVImin[ekItteTAeTot nUvBüa)aTvítká³ KWesckþIRtiHriH
kñúgkiriyajúaMgstVdéT[vínas EdlekIteLIgehIy .
]b,nñM vihwsavitkáM naFivaesti bChti vienaeTti
BünþIkeranþi GnPavM Kemti mintaMgcitþTTYl KWlHbg; benÞabg;
eFVI[vínas eFVImin[ekItteTAeTot nUvvíhwsavítká³ KW esckþIRtiHriH
kñúgkarebotebonstV EdlekIteLIgehIy .
]b,nñúb,enñ )abek Gkusel Femµ naFivaesti
bChti vienaeTti BünþIkerati GnPavM Kemti mintaMgcitþ
TTYl KWlHbg; benÞabg; eFVI[vínas eFVImin[ekItteTAeTot nUvFm’
EdlCa)abGkusl EdlekIteLIgehIyerOy ² .
GyM vuc©tannÞ bhansBaØa mñalGannÞ enHehIy
EdltfaKt ehAfa bhansBaØa .

2

 - ktma cannÞ viraKsBaØa mñalGannÞ víraKsBaØa
¬enaH¦ dUcemþc ?
\FannÞ Pikçú GrBaØKeta va rukçmUlKeta va
suBaØaKarKeta va \ti bdisBa©ikçti mñalGannÞ Pikçúkñúg
sasnaenH enAkñúgéRBkþI enAeTobKl;eQIkþI enAkñúgpÞHd¾s¶at;kþI
BicarNaeXIj dUecñHfa ³
ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,
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ÉtM snþM ÉtM bNItM yTiTM sBVsgçarsmefa
sBVÚbFib,dinisSeKÁa tNðkçeya viraeKa niBVannþi víraKFm’
KWRBHniBVanÉNa Edlrm¶ab;bg;nUvsgçarTaMgBYg lHecalnUvkiels
TaMgBYg Gs;tNðaehIy/ víraKFm’ KWRBHniBVann+uH CaKuNCatis¶b;
rm¶ab;/ víraKFm’ KWRBHniBVann+uH CaKuNCatid¾]tþm/
GyM vuc©tannÞ viraKsBaØa mñalGannÞ enHehIyEdl
tfaKt ehAfa víraKsBaØa .

2

- ktma cannÞ nieraFsBaØa mñalGannÞ nieraFsBaØa
¬enaH¦ dUcemþc ?
\FannÞ Pikçú GrBaØKeta va rukçmUlKeta va
suBaØaKarKeta va \ti bdisBa©ikçti mñalGannÞ Pikçúkñúg
sasnaenH enAkñúgéRBkþI enAeTobKl;eQIkþI enAkñúgpÞHd¾s¶at;kþI
BicarNaeXIj dUecñHfa ³
ÉtM snþM ÉtM bNItM yTiTM sBVsgçarsmefa
sBVÚbFib,dinisSeKÁa tNðkçeya nieraeFa niBVannþi nieraFFm’
KWRBHniBVanÉNa Edlrm¶ab;bg;nUvsgçarTaMgBYg lHecalnUvkiels
TaMgBYg Gs;tNðaehIy/ nieraFFm’ KWRBHniBVann+uH CaKuNCatis¶b;
rm¶ab;/ nieraFFm’ KWRBHniBVann+uH CaKuNCatid¾]tþm/
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GyM vuc©tannÞ nieraFsBaØa mñalGannÞ enHehIy
EdltfaKt ehAfa nieraFsBaØa .

2
- ktma cannÞ sBVelaek GnPirtsBaØa mñalGannÞ
sBVelaek GnPirtsBaØa ¬enaH¦ dUcemþc ?
\FannÞ Pikçú ey elaek ])ayu)aTana ectesa
GFidæanaPinievsanusya et bChenþa virmti n ])aTiyenþa mñalGannÞ ])ayKWtNða nig TidæiÉNa/ ])aTan KWesckþI
Rbkan;maMÉNa/ GPinievs³ KW ssStTidæi nig ]ecäTTidæi CaTI
GaRs½yenAéncitþNa/ Gnus½y KWkielsEdledkenAerOy ² kñúg
stþsnþanÉNakñúgelak/ PikçúkñúgsasnaenH kalebIlHbg;nUv
)abFm’TaMgenaH ¬edaytTgÁaTib,han¦ min)anRbkan;maMedaycitþ
k¾rEmgevor ¬cak)abFm’TaMgenaH¦)an .
GyM vuc©tannÞ sBVelaek GnPirtsBaØa mñalGannÞ
enHehIy EdltfaKt ehAfa sBVelaek GnPirtsBaØa .

2

 - ktma cannÞ sBVsgçaersu GnicäsBaØa mñalGannÞ
sBVsgçaersu GnicäsBaØa ¬enaH¦ dUcemþc ?
ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,
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\FannÞ Pikçú sBVsgçaerhi Gdþiyti hrayti
CiKucäti mñalGannÞ PikçúkñúgsasnaenH enOyNayFujRTan; s¥b;
ex<ImsgçarTaMgBYg/
GyM vuc©tannÞ sBVsgçaersu GnicäsBaØa mñalGannÞ
enHehIy Edl tfaKt ehAfa sBVsgçaersu GnicäsBaØa¬1¦.

2

- ktma cannÞ Gana)ansSti mñalGannÞ Gana)ansSti¬enaH¦ dUcemþc ?
\FannÞ Pikçú GrBaØKeta va rukçmUlKeta va
suBaØaKarKeta va nisITti bløgáM GaPuCitVa ]CMu kayM
bNiFay brimuxM stw ]bdæebtVa mñalGannÞ Pikçúkñúgsasna
enH enAkñúgéRBkþI enAeTobKl;eQIkþI enAkñúgpÞHd¾s¶at;kþI GgÁúypÁt;
EPñn taMgkay[Rtg; tmál;sµartI[eq<aHRtg;eTArkRBHkmµdæan/
esa setav GsSsti PikçúenaHmansµartIcaMCak; dk
degðImecj/ seta bsSsti mansµartIcaMCak; dkdegðImcUl .


TIXM va GsSsenþa TIXM GsSsisSamIti bCanati
kaldkdegðImecjEvg k¾dwgc,as;fa GatµaGjdkdegðImecjEvg/


¬1¦

ERbfa esckþIsmÁal;kñúgkiriyaminR)afña b¤minluHlg;eTAkñúgsgçarTaMgBYg .
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TIXM va bsSsenþa TIXM bsSsisSamIti bCanati
kaldkdegðImcUlEvg k¾dwgc,as;fa GatµaGjdkdegðImcUlEvg .
rsSM va GsSsenþa rsSM GsSsisSamIti bCanati
kaldkdegðImecjxøI k¾dwgc,as;fa GatµaGjdkdegðImecjxøI/


rsSM va bsSsenþa rsSM bsSsisSamIti bCanati
kaldkdegðImcUlxøI k¾dwgc,as;fa GatµaGjdkdegðImcUlxøI .
sBVkayb,disMevTI GsSsisSamIti sikçti Pikçú
sikSa¬1¦dUecñHfa GatµaGj nwgCaGñkdwgc,as;nUvkay¬2¦ KWdegðIm
ecjTaMgGs;[R)akd eTIbdkdegðImecj/


sBVkayb,disMevTI bsSsisSamIti sikçti PikçúsikSa
dUecñHfa GatµaGj nwgCaGñkdwgc,as;nUvkay ¬3¦ KWdegðImcUl
TaMgGs;[R)akd eTIbdkdegðImcUl .
¬1¦

Gdækfa fa Büayam .
GdækfaBnül;faeFVIxagedIm xagkNþal nig TIbMputénkay KWdegðImecj
TaMgGs;[R)akd .
¬3¦
Gdækfa Bnül;fa eFVIxagedIm xagkNþal nig TIbMput énkay KWdegðImcUl
TaMgGs; [R)akd.
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 bsSmÖyM

kaysgçarM GsSsisSamIti sikçti PikçúsikSa
dUecñHfa GatµaGj nwgCaGñkrm¶ab;nUvkaysgçar¬1¦ KWdegðImecj
eTIbdkdegðImecj/ bsSmÖyM kaysgçarM bsSsisSamIti
sikçti PikçúsikSadUecñHfa GatµaGj nwgCaGñkrm¶ab;nUvkaysgçar¬2¦
KWdegðImcUl eTIbdkdegðImcUl .
bItib,disMevTI GsSsisSamIti sikçti PikçúsikSadUecñH
fa GatµaGj nwgCaGñkdwgc,as;nUvbIti eTIbdkdegðImecj/
bItib,disMevTI bsSsisSamIti sikçti PikçúsikSadUecñH
fa GatµaGj nwgCaGñkdwgc,as;nUvbIti eTIbdkdegðImcUl .


suxb,disMevTI GsSsisSamIti sikçti PikçúsikSadUecñH
fa GatµaGj nwgCaGñkdwgc,as;nUvesckþIsux eTIbdkdegðImecj/
suxb,disMevTI bsSsisSamIti sikçti PikçúsikSadUecñH
fa GatµaGj nwgCaGñkdwgc,as;nUvesckþIsux eTIbdkdegðImcUl .


citþsgçarb,disMevTI GsSsisSamIti sikçti PikçúsikSa
dUecñHfa GatµaGj nwgCaGñkdwgc,as;nUvcitþsgçar¬2¦eTIbdkdegðIm


¬1¦

nig ¬2¦ Gdækfa Bnül;fa kaysgçar d¾eRKatRKat .
¬2 ¦
citþsgçar KW evTnaxn§ nig sBaØaxn§ .
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ecj/ citþsgçarb,disMevTI bsSsisSamIti sikçti PikçúsikSa
dUecñHfa GatµaGjnwgCaGñkdwgc,as;nUvcitþsgçar eTIbdkdegðImcUl.
bsSmÖyM citþsgçarM GsSsisSamIti sikçti PikçúsikSa
dUecñHfa GatµaGj nwgCaGñkrm¶ab;nUvcitþsgçar eTIbdkdegðImecj/
bsSmÖyM citþsgçarM bsSsisSamIti sikçti PikçúsikSa
dUecñHfa GatµaGjnwgCaGñkrm¶ab;nUvcitþsgçar eTIbdkdegðImcUl .


citþb,disMevTI GsSsisSamIti sikçti PikçúsikSadUecñH
fa GatµaGj nwgCaGñkdwgc,as;nUvcitþ eTIbdkdegðImecj/
citþb,disMevTI bsSsisSamIti sikçti PikçúsikSadUecñH
fa GatµaGj nwgCaGñkdwgc,as;nUvcitþ eTIbdkdegðImcUl .


 GPib,emaTyM

citþM GsSsisSamIti sikçti PikçúsikSa
dUecñHfa GatµaGjnwgeFVIcitþ[rIkray eTIbdkdegðImecj/
GPib,emaTyM citþM bsSsisSamIti sikçti PikçúsikSa
dUecñHfa GatµaGjnwgeFVIcitþ[rIkray eTIbdkdegðImcUl .
smaThM citþM GsSsisSamIti sikçti PikçúsikSadUecñH
fa GatµaGj nwgtmál;citþ[esµIkñúgGarmµN_ eTIbdkdegðImecj/
smaThM citþM bsSsisSamIti sikçti PikçúsikSadUecñH
fa GatµaGj nwgtmál;citþ[esµIkñúgGarmµN_ eTIbdkdegðImcUl .
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viemacyM citþM GsSsisSamIti sikçti PikçúsikSadUecñH
fa GatµaGj nwgedaHcitþ[rYccaknIvrNFm’CaedIm¬1¦eTIbdkdegðIm
ecj/ viemacyM citþM bsSsisSamIti sikçti PikçúsikSadUecñHfa
GatµaGjnwgedaHcitþ[rYccaknIvrNFm’CaedIm eTIbdkdegðImcUl.


Gnic©anubsSI GsSsisSamIti sikçti PikçúsikSadUecñH
fa GatµaGj nwgCaGñkeXIjerOy ² nUvbBa©kçn§ famineTog eTIbdk
degðImecj/ Gnic©anubsSI bsSsisSamIti sikçti PikçúsikSa
dUecñHfa GatµaGj nwgCaGñkeXIjerOy ² nUvbBa©kçn§ famineTog
eTIbdkdegðImcUl .


viraKanubsSI GsSsisSamIti sikçti PikçúsikSa dUecñH
fa GatµaGjnwgCaGñkeXIjerOy ² nUvFm’ EdlR)ascakraK³
eTIbdkdegðImecj/ viraKanubsSI bsSsisSamIti sikçti Pikçú


¬1¦

Gdækfa Bnül;fa PikçúedaHcitþ[rYccaknIvrNFm’edaybzmCÄan/ [rYccak
vitká³ nig vicar³ edayTutiyCÄan/ [rYccakbItiedayttiyCÄan/ [rYccak sux
nig Tukç edayctutßCÄan/ [rYccaknic©sBaØa edayGnic©anubsSna/ [rYccak
suxsBaØa edayTukçanubsSna/ [rYccakGtþsBaØa edayGntþanubsSna/ [rYc
caknnÞi edayniBiVTanubsSna/ [rYccakraK³ edayviraKanubsSna/ [rYccak
smuTy³ edaynieraFanubsSna/ [rYccakGaTan³ edaybdinisSKÁanubsSna.
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sikSadUecñHfa GatµaGjnwgCaGñkeXIjerOy ² nUvFm’ EdlR)as
cak raK³ eTIb dkdegðImcUl .
 nieraFanubsSI GsSsisSamIti sikçti PikçúsikSadUecñH
fa GatµaGjnwgCaGñkeXIjerOy ² nUvFm’ EdlrMlt;bg;nUvkgTukç
eTIbdkdegðImecj/ nieraFanubsSI bsSsisSamIti sikçti Pikçú
sikSadUecñHfa GatµaGjnwgCaGñkeXIjerOy ² nUvFm’EdlrMlt;bg;
nUvkgTukç eTIbdkdegðImcUl .
 bdinisSKÁanubsSI GsSsisSamIti sikçti PikçúsikSa
dUecñHfa GatµaGjnwgCaGñkeXIjerOy ² nUvFm’ CaeRKOglHecal
nUvkiels eTIbdkdegðImecj/
bdinisSKÁanubsSI bsSsisSamIti sikçti PikçúsikSa
dUecñHfa GatµaGjnwgCaGñkeXIjerOy ² nUvFm’ CaeRKOglHecal
nUvkiels eTIbdkdegðImcUl .
GyM vuc©tannÞ Gana)ansSti mñalGannÞ enHehIy
EdltfaKt ehAfa Gana)ansSti .

2
sec exa tVM GannÞ KirimannÞsS Pikçúena ]bsgámitVa
\ma Ts sBaØa Paesyüasi mñalGannÞ ebIGñkcUleTA¬kan;smñak;¦
énKirimannÞPikçúehIy Kb,IsMEdgsBaØaTaMg 10 RbkarenH ³
ប្បមូ លររៀបររៀង រោយ សសម-ស ូរ,
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zanM exa bentM viC¢ti yM KirimannÞsS Pikçúena \ma
Ts sBaØa sutVa esa GaBaeFa zanesa bdib,sSemÖyüati
dMeNIrenH Caehtunwg[GaBaFrbs;KirimannÞPikçúenaH rm¶ab;sHes,Iy
eTAedaymYyrMeBc eRBaHKirimannÞPikçú)ansþab;nUvsBaØaTaMgLay
10 RbkarenH .
Gfexa Gaysµa GanenÞa PKveta snþiek \ma Ts
sBaØa ]KÁehtVa eynaysµa KirimanenÞa etnubsgámi ]bsgámitVa Gaysµeta KirimannÞsS \ma Ts sBaØa GPasi lMdab;
enaH RBHGannÞetßrd¾manGayu k¾eronnUvsBaØaTaMgLay 10 Rbkar
enH kñúgsmñak;énRBHd¾manRBHPaK ehIycUleTARtg;kEnøgEdl
KirimannÞelakKg;enA luHcUleTAdl;ehIy eTIbsEmþgnUvsBaØa
TaMgLay 10 RbkarenH dl;RBHKirimannÞd¾manGayu .
Gfexa Gaysµeta KIrimannÞsS \ma Ts sBaØa
sutVa esa GaBaeFa zanesa bdib,sSmÖi lMdab;enaHÉg
GaBaFrbs;RBHKirimannÞd¾manGayuenaH k¾rm¶ab;sHes,IyeTA eday
mYyrMeBc eRBaH)ansþab;nUvsBaØaTaMgLay 10 RbkarenH .
vudæhi caysµa KirimanenÞa tmða GaBaFa ÉRBH
KirimannÞdm¾ anGayu k¾)anCasHes,IycakGaBaFenaH .
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tfa bhIena c bnaysµeta KirimannÞsS esa
GaBaeFa GehasIti k¾GaBaFenaH KWRBHKirimannÞd¾manGayu
lHbg;)anehIy edaykiriya)ansþab;nUvsBaØaTaMg 10 Rbkar Edl
RBHGannÞetßr sEmþgehIydUecñaH edayRbkardUecñaHehag . >¼>

KirimannÞsutþM nidæitM .
¬KirimannÞsURt cb;¦ .

-Ë,
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(គាថាមផេងៗ)

6

¬]kj:asutþnþRbICa \nÞ ERbCaBakükaBü¦

6

1>- BahMu shsSmPinimµitsavuFnþM
RKIemxlM ]TiteXarsesn marM
TanaTiFmµviFina Citva munienÞa
tenþCsa Pvtu et CymgÁlani ¡
- RBHmuninÞelakacarü p©aj;Rkugmarcitþemahn§
nimµitédmYyBan;
kan;sRsþa-vuFnana .
- CíHRKiemxlCati
ekaBa©naT xÞrBsuFa
RBmedaymaresna Bnøwkln; kgs½BÞs‘an .
- edayFmµBiFI
Tan)armI CaRbFan
Rkugmarcaj;RTg;jaN RbNmükay fVayvnÞa .
- rICymgÁl
cUrmandl; Gñkral;Kña
edayetCHCya
RBHQñHmar RKaenaHehag ¡
2>- maratierkmPiyuCÄitsBVrtþw
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-

(វិវិធគាថា)

eXarm,naLvkmkç mfT§ykçM
xnþI suTnþviFina Citva munienÞa
tenþCsa Pvtu et CymgÁlani ¡
RBHmuninÞ Binnayk³ p©aj;GaLvk ykSeXareXA
rwgrUsmintaMgenA
kñúgxnþI KuNstüa
.
rhUtdl;raRtI
RBHCinRsI RTg;yuT§na
éRkElgRkugmara
kñúgbzm sem<aFi
.
edayRBHBiFIjaN RTg;TUnµan edayxnþI
júaMgcitþGsurI
[bg;Büsn_ cuHvnÞa
.
rICymgÁl
cUrmandl; Gñkral;Kña
edayetCHCya
RBHQñHGaLvkykSehag .

3>- naLaKirw KCvrM GtimtþPUtM
TavKÁickámsnIv suTaruNnþM
emtþm<úeskviFina Citva munienÞa
tenþCsa Pvtu et CymgÁlani ¡
- RBHmuninÞ BinCinRsI p©aj;dMrIeQµaHnaLa
KIrI vrKCa
d¾hankøa cuHeRbgeRBc .
- sahaveqveqHéRk dUcePøIgéRB eqHkMeTc
mutdUccRkRkuteBRC xøaMgdUckmµGsnI
.
- edayRBHBiFIRsb;
eRsacTwkGb; KW)armI
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emtþaRBHCinRsI
- rICymgÁl
edayetCHCya

(វិវិធគាថា)

jaMugdMrI [RCHføa
.
cUrmandl; Gñkral;Kña
RBHQñHna-LaKIrI
.

4>- ]kçitþxKÁmtihtßsuTaruNnþM
Favnþi eyaCnbfgÁúlimalvnþM
\T§IPisgçtmena Citva munienÞa
tenþCsa Pvtu et CymgÁlani ¡
- RBHmuninÞ BinelakéRt manRBHT½y eFVI)adiharü
p©aj;ecar GgÁúlimal_ mankRmg KWRmaméd .
- énmnusSEdlKat;kat; mkedatcat; Camal½y
Gg;GacGMNacéRk d¾manéd sÞat;Rbhar .
- kan;dav gaRKvÍ
edjRBHmunI sasþacarü
cm¶aypøÚvknþar
kNþaléRB bIeyaCna .
- rICymgÁl
cUrmandl; Gñkral;Kña
edayetCHCya
RBHQñHG-gÁúlImal_ .
5>- ktVan kdæmuTrM \v KBÖinIya
ciBa©ay TudævcnM Cnkay meCÄ
senþn esamviFina Cit va munienÞa
tenþCsa Pvtu et CymgÁlani ¡
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- RBHmuninÞ manRBHPaK
GMeBIeFVIdUcCa
- ykeQIeFVICakUn
RBHBuT§QñHkalenaH
- rm¶ab;BakücNÐal
ciBa©acaj;)armI
- rICymgÁl
edayetCHCya

(វិវិធគាថា)

p©aj;RTusþBakü nagciBa©a
RsImanKP’ cas;ecIleBaH.
B½T§eBaHxøÜn eBalRTeKaH
edaysma-carBiFI
.
nakNþal CnRbusRsI
KWsc©M Baküstüa
.
cUrmandl; Gñkral;Kña
RBHsasþa QñHciBa©a .

6>- sc©M vihay mtisc©kvaTektMu
vaTaPierabitmnM GtiGn§PUtM
bBaØabTIbClieta Citva munienÞa
tenþCsa Pvtu et CymgÁlani ¡
- RBHmuninÞ BinGñkR)aCJ rugerOgs¶ac edaybBaØa
p©aj; sc©k³ Ca
niRKnßeRkA BuT§vín½y
.
- GFüaRs½ylHbg;
BaküstüRtg; tamKab;éc
sresIrxøÜnÉgéRk
elIkkMBs; dUcdgTg;
.
- begáItemah_ggwt
edayeBal\t-BaküeTogRtg;
RBHRTg;kMcat;bg; edayRbTIb KWbBaØa
.
- rICymgÁl
cUrmandl; Gñkral;Kña
edayetCHCya
RBHQñHsc©k³niRKnß
.
280
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7>- nenÞabnnÞPuCKM viBuFM mhiT§w
buetþn efrPuCeKn Tmabyenþa
\T§ÚbeTsviFina Citva munienÞa
tenþCsa Pvtu et CymgÁlani ¡
- RBHmuninÞ BinRTg;jaN júaMgemaKÁløan manGMNac
[EbøgCanaKraC
eTATUnµan Büsn_PuCgÁ .
- eQµaHnenÞabnnÞ
citþemahn§ erOgb£T§irgÁ
TidæikacRTng;
RTg;p©aj;eday BiFIQan .
- KW[]beTs
b£T§ivíess dl;emaKÁløan
b£T§inaKGnþrFan
»ncuHcaj; RBHecsþa .
- rICymgÁl
cUrmandl; Gñkral;Kña
edayetCHCya
RBHPKva QñHnaKehag .
8>- TuKÁahTidæiPuCeKn suTdæhtßM
RBhµM visuT§ i CutimiT§iBkaPiFanM
jaNaKeTn viFina Citva munienÞa
tenþCsa Pvtu et CymgÁlani ¡
- RBHmuninÞ BineKatm p©aj;mhaRBhµ eQµaHBka
sMKal;faGatµa
rugerOgeday KuNvísuT§i .
- édkan;GasirBis
KWcitþRTwsþ d¾emaHmut
kan;xuspøÚvsm<úT§
minelIklak lHbg;R)aN
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- RTg;QñHedayBiFI
pSMRtÚvKab;snþan
- rICymgÁl
edayetCHCya

(វិវិធគាថា)

»sfví- esssRmanþ
KWRBHjaN eR)aseTsna .
cUrmandl; Gñkral;Kña
QñHRBhµa \tmanhµg .

 Étabi BuT§CymgÁlGdæKafa
eya vacena TinTien sret mtnÞI
hitVanenkviviFani cubTÞvanI
emakçM suxM GFiKemyü nera sbeBaØa ¡
- eya nera CnÉNa
kbbBaØa R)askþIx¢il
]sSah_sagTansIl sURtrMB£k RBHFm’éfø .
- KafaR)aMbIbT
enHkMNt;eQµaHBuT§C½y
xMsUFüsBV²éf¶
ekItmgÁlCanirnþn_ .
- esa nera rICnenaH
)anrMedaHeraKGasnñ
]bRTBGenkln;
manRbkar epSg² pg .
- nwgdl;Fm’ekSmkSanþ
KWniBVan suxknøg
ElgTukçTaMg 4 kg
edayBuT§C½y-mgÁlenH ¡
¬cb; BuT§CymgÁl¦

6
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- BhMu ev srNM ynþi bBVtani vnani c
Garamrukçectüani
mnusSa PytC¢ita .
mnusSTaMgLaymancMnYneRcIn kalEdlP½yRKbsgát;
ehIy EtgykPñMTaMgLayxøH éRBTaMgLayxøH Garam nig edIm
eQI EdlCaectiyTaMgLayxøH CaTIBwg/
- entM exa srNM exmM entM srNmutþmM
entM srNmaKmµ
sBVTukça bmuc©ti
.
TIBwgn+uHÉgminEmnCaTIBwgd¾ekSm TIBwgnu+HminEmnCaTIBwg
d¾]tþm buKÁlminEdlrYcRsLHcakTukçTaMgBYg eRBaHGaRs½ynUv
TIBwgnu+HeT .
- eya c BuT§Ba© FmµBa© sgÇBa© srNM Keta
ctþari Griysc©ani
smµb,BaØay bsSti
TukçM Tukçsmub,aTM
TukçsS c GtikámM
GriyBa©dægÁikM mKÁM
TukçÚbsmKaminM
.
buKÁlNamYy )andl;nUvRBHBuT§ RBHFm’ nig RBHsgÇ Ca
TIBwg TIrlwk ehIyeXIjnUv Griysc© TaMg4 KW esckþITukç1/
smuTy³ CaEdnekIteLIgRBménesckþITukç1/ nieraF CaTIknøgbg;
ប្បមូលររៀបររៀង រោយ សែម-ែ ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្ពហ្ម-មមត្តា

283

ប្រជុំភាណវារ បាលី-ប្រប ពិសេេ

(វិវិធគាថា)

nUvesckþITukç1/ mKÁ manGgÁ 8 d¾RbesIr EdljúaMgstV[dl;nUv
RBHniBVan Cazanrm¶ab;bg;nUvesckþITukç1 edayR)aCJad¾RtÚv/
- ÉtM exa srNM exmM
ÉtM srNmutþmM
ÉtM srNmaKmµ
sBVTukça bmuc©ti .
TIBwgn+uHÉgCaTIBwgd¾ekSm TIBwgnu+HCaTIBwgd¾]tþm ¬rbs;
buKÁlenaH¦ buKÁlrEmgrYcRsLHcakTukçTaMgBYg eRBaHGaRs½ynUv
TIBwgnu+HÉg .
¬ KafaFmµbT {BuT§vKÁ} sutþn>þ xuTÞknikay ³ bi> 52/ TM> 61-62 ¦

Ë
ទលិទែ
ី ត្ាគាថា
6
យែេ ែទ្ធឹ ត្ថាគមត្

អចលា ែបតិដ្ឋិត្ត

បុគ្គលឯណាមានរេចក្តីរ ឿ ត្មកល់មាឥ
ាំ ត្ក្រប្មីក្ ចាំរ

ោះប្ពោះ

ត្ថាគ្ត្,

ែីលញ្ច យែេ កលាណុំ អរិយកនាុំ បែុំែិត្ុំ

បុគ្គលឯណាមានេល
លដល
ី ដ៏ល អ ជាទរី ប្ត្ក្អរវនប្ពោះអរយដ
ិ

ប្ពោះអរយដទាំ
ងឡាយ រោក្េររេីររ
ិ

ែមងឃ បសាមទ្ធ យែេតិិ

284

យ
ី ,

ឧជ ូភ ូត្ញ្ច ទែេនុំ
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បុគ្គលឯណា មានរេចក្តប្ី ោះថាាចាំរ

ក្តយ
ី ល់រ

ញ
ី ដ៏ប្ត្ម
ឹ ប្ត្ូវផង,

(វិវិធគាថា)

ោះប្ពោះេងឃផង មានរេច

អទលិមទ្ធីតិ ត្ុំ អាហ្ អមោឃនាែេ ជីវិត្ុំ
បណ្ិឌ ត្ទាំងឡាយ រោក្រៅបុ គ្គលរនាោះថា មិនលមនជាអនក្ទល់ ប្ក្

រ យ
វី ិត្របេ់បុគ្គលរនាោះ មន
ី
ិ លមនរ

ោះេូនយឥត្ប្បរោ ន៍រ យ
ី ,

ត្សាម ែទឹញ្ច ែីលញ្ច

បសាទុំ ធមមទែេនុំ

អនយមញ្ជ ថ មមធាវី

ែរុំ ពទ្ធឹន សាែនុំ

រប្

ោះរ

ត្ុរនាោះ

បុគ្គលអនក្មានប្ាជាា

កាលរឭក្រ

ញ
ី នូវ

េនា គ្ឺ ក្យរប្បៀនប្បរៅ របេ់ប្ពោះពុទធទង
ាំ ឡាយ ក្៏គ្រួ ប្បក្ប

ររឿយៗ នូវរេចក្តរី ឿផង នូវេល
ី ផង នូវរេចក្តប្ី ោះថាាផង នូវក្រិ ោ
ិ
រ

ញ
ី នូវធម៌ផង ។

C

គារវែត្ាគាថា
6
មយ ច អតីត្ត ែមពទ្ធឹ

មយ ច ពទ្ធឹ អនាគត្ត

មោ មចត្រហ្ិ ែមពមទ្ធឹ

ពហ្នឺុំ មសាកនាែមនា

ប្ពោះេមាាេមពុទធទង
ាំ ឡាយអងគឯណា

េ
ួ រៅរ

លដលានប្ាេ់ក្នាង

យ
ាំ ឡាយអងគឯណា លដលមិនទន់
ី ក្តី ប្ពោះេមាាេមពុទធទង

ានប្ាេ់ក្តី

ប្ពោះេមាាេមពុទធអងគឯណា

ជាអនក្ញុង
ាំ រេចក្តរី

ប្បមូលររៀបររៀង រោយ សែម-ែ ូរ, រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ ប្ពហ្ម-មមត្តា

ក្
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(វិវិធគាថា)

របេ់ នទាំងឡាយរប្ចីន ឱ្យវ ិនាេរៅ (មាន)ក្នុងកាលឥ ូវរនោះក្តី,

ែមពេ ែទឹមគ
ម រមនា ប្ពោះេមាាេមពុទធ(ទាំងឡាយរនាោះ)ប្គ្ប់ប្ពោះ
អងគ េុទធលត្មានរេចក្តរី ោរពចាំរ

ោះប្ពោះេទធមា,

វិហ្រឹែ វិហាតិ ច ប្ពោះអងគគ្ង់រៅរួចរៅរ

ក្នុងកាលឥ ូវរនោះក្ត,ី

យ
ី ក្តី គ្ង់រៅ

អថាបិ វិហ្រិែេនាិ នង
ឹ គ្ង់រៅត្រៅរទៀត្ក្ត,ី

ឯសា ពទ្ធឹន ធមមត្ត ក្រិ ោលបបរនោះ
ជាធមាារបេ់ប្ពោះ
ិ

ពុទធទង
ាំ ឡាយ,

ត្សាម ហ្ិ អត្ាកាមមន

មហ្ត្ាមភិកងខត្ត

ែទឹមោម គរកាត្មវេ

ែរុំ ពទ្ធឹន សាែនុំ

ក្៏រប្
ភាវដជាធាំ

ោះរ

ត្ុដូរ្នោះ បុគ្គលអនក្ប្េឡាញ់ នូវខ្ាួន អនក្ប្ាថាននូវ

កាលរឭក្រ

ញ
ី នូវ

ក្យរប្បៀនប្បរៅ

ឡាយ គ្ួរលត្រធវីនូវរេចក្តីរោរពចាំរ

របេ់ប្ពោះពុទធទង
ាំ

ោះប្ពោះេទធមា ។

C

បពេមត្តបមែត្ាគាថា
6
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យថាបិ មែលា វិបលា

នភុំ អាហ្ចច បពេត្ត

ែមនាា អនបរិមយយ្ុំ

និមរោមថនាា ចត្ទីិសា
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(វិវិធគាថា)

ប្បេិនណារបីភនាំទង
ាំ ឡាយ េុ ទធេឹងលត្ថ្ាដ៏ខ្ពេ់រពញអាកាេ

ររមៀលក្ន
ាំ ឡាយ លដលមក្រោយ ុាំវ ិញទាំង៤ទេ
ោ៉ាង
ិ នូវេត្វទង
ិ
ណាមិញ,

ឯវុំ ជរា ច មចច ច

អធិវត្ានិា បាណិមនា

ខតិាមយ ប្វហ្មមណ មវមែេ ែមទី ចណ្ឌ
ា លបកកមែ
រេចក្តី្េ់ រេចក្តី

ា ប់ លត្ងប្គ្បេងកត្់នូវេត្វទង
ាំ ឡាយ

(មន
ិ ររេមុ
ី ខ្) រទោះជាក្សប្ត្ក្៏រោយ ជាប្

ណ្
ា ៍ ក្៏រោយ

ជាអនក្

ាំនញ
ួ ក្៏រោយ ជាពួក្គ្ូលីក្៏រោយ ជាពួក្ចណា
ឌ លក្៏រោយ ជាអនក្

្ក្់េាំរាមរ្លក្៏រោយ ោ៉ាងរនាោះឯង,
ន កញ្ច ិ បរិវមជជតិ

ែពេមមវាភិមទីតិ

ឥត្មានរវៀរលលងនូវបុគ្គលណាមួយរ
ញាំញីនូវេត្វទង
ាំ អេ់មន
ួ ,
ិ ឱ្យេល់មយ

យ
ី

លត្ងប្គ្បេងកត្់

ន ត្ត្ិ ហ្តីិនុំ ភ ូមិ ភូ មវិ នដាំរទាំ
ី ងឡាយ មន
ិ មានក្នុង រា

និង មរណ្ដរនាោះរទ,

ន រថានុំ ន បតិាោ (ភូមិ)វនរថ្ទាំងឡាយក្៏មិនមាន

ទាំង(ភូមិ)វនពលរថ្ាីររ ីងទាំងឡាយ ក្៏មិនមាន(ក្នុង រា និង មរណ្ដ
រនាោះរ

យ
ី ),

ន ចាបិ មនាយមទឹន

ែកាក មជត្ុំ ធមនន វា

មយ៉ាងរទៀត្ ឥត្មានអនក្ណាមួយនឹងឈ្នោះ(នូវ រា និង មរណ្ដ

រនាោះ) រោយការត្ាាំងចបាំងរោយនូវរវទមនត ឬ រោយនូវប្ទពយេមបត្តិ
ានរ

យ
ី ,
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ត្សាម ហ្ិ បណាិមត្ត មបាមសា ែមុែេុំ អត្ិមត្ាមនា
ពមទឹ ធមមម ច ែមងឃ ច
រប្

ោះរ

ធីមរា ែទឹុំ និមវែមយ

ត្ុរនាោះ បុរេជាបណ្ឌិត្អនក្មានប្ាជាា កាលរ

ប្បរោ ន៍របេ់ខ្ួ ន
ា ក្៏គ្រួ នឹងបណ្ុ ត ោះនូវេទធ ចាំរ

ញ
ី នូវ

ោះប្ពោះពុទធ ប្ពោះធម៌

និង ប្ពោះេងឃ,

មោ ធមមចារី កាមយន វាចាយ ឧទ មចត្មសា
បុគ្គលណាមួយ ជាអនក្ប្បប្ពឹត្តនូវធម៌ រោយកាយ រោយាច្
ឬរោយចិត្ត,
ឥមធវ នុំ បែុំែនាិ បណ្ឌិត្ទាំងឡាយ លត្ងេររេរី នូវ
បុគ្គលរនាោះ ក្នុងរោក្រនោះឯង,

មបចច ែមគគ បមោទតិ បុគ្គលរនាោះ លុោះរៅកាន់បររោក្

នាយរ

យ
ី លត្ងរប្ត្ក្អររក្រាយក្ន
ី
ុ ងឋានេួគ្៌រទៀត្ ៕៚

Â

ចុំណ្ឌុំាំៈ តពីសនេះសៅមានេសំ វជនីយគាថាសទៀត ដូចមាន

៌បេ
ំ ុ ក្ូល រតងទទព
ំ ររាងងសដមេពវររបបទសយយ
សៅក្ុ ងធម
ន

r2s

(ចប់ វិវិធគាថា)

6
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 ]kas ´sUmeKarB ¡
eya bn¬1¦ FmµanuFmµb,dibenña vihrti samIcib,di-benña GnuFmµcarI esa tfaKtM skáerati Krukerati maenti
bUeCti brmay bUCay bdibtþibUCay GñkÉNamYy CaGñk
¬1¦

c,ab; PaNvarxøHfa eya bn Pikçú/ c,ab;xøHmanRtwmEtb:ueNÑH .
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RbtibtþinUvFm’d¾smKYrdl;Fm’ CaGñkRbtibtþiedayRtwmRtÚv CaGñk
RbRBwtþtamFm’CaRbRktI GñkenaHeQµaHfaeFVIskáar³ eFVIesckþIeKarB
rab;GanbUCa nUv RBHtfaKt edaybdibtþibUCa CabUCad¾]tþm .
 sBV)absS GkrNM

kuslsSÚbsm,Ta
scitþbrieyaTbnM
ÉtM BuT§an sasnM .
kiriyamineFVInUv)abTaMgBYg kiriyabMeBjkusl kiriyaeFVI
citþrbs;xøÜn[pUrpg;/ TaMgenH CaBaküeRbónRbedA én RBHBuT§
TaMgLay .


xnþi brmM te)a tItikça
niBVanM brmM vTnþi BuT§a
n hi bBVCieta brUbXatI
smeNa ehati brM viehzyenþa .
GMNt;KWesckþIGt;Fn; CatbFm’d¾]tþm RBHBuT§TaMgLay
RTg;Rtas;fa RBHniBVanCaKuNCatd¾]tþm GñkbYsEdlebotebon
stVdéT smøab;stVdéT minEmnCabBVCit minEmnCasmN³eLIy .
 GnUbvaeTa GnUbXaeta )atiemaekç c sMvera

mtþBaØúta c Ptþsµw
GFicietþ c GaeyaeKa
290

bnþBa© synasnM
ÉtM BuT§an sasnM .
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kiriyamintiHedol¬GñkdéT¦1/ kiriyaminebotebon¬GñkdéT¦1
kiriyasRgÜmkñúg)atiemakç1 Pav³dwgRbmaNkñúgPtþahar1 TIedk
nig TIGgÁúyd¾s¶at;1 kiriyabMeBjBüayamkñúgGFicitþ1 TaMgenHCa
BaküeRbónRbedAénRBHBuT§TaMgLay .
 sI l smaFi K u N anM

xnþi bFankarNM
seBVbi kusla Fmµa ខនាាeyv vDÆnþi et
esckþIGt;Fn; CaehtuTItaMgénKuN KW ³ sIl nig smaFi
TaMgLay Fm’TaMgLayCakuslTaMgGs;enaH EtgceRmIneday
esckþIGt;Fn;EmnBit .
 ekvlanMbi )a)anM

xnþi mUlM niknþti
KrhklhaTI n M
mUlM xNti xnþieka
esckþIGt;Fn; Etgkat;bg;)annUvb£s én)abTaMgLayTaMg
Gs; buKÁlGñkGt;Fn; eQµaHfaCIkrMelIgnUvb£séneTasTaMgLay
manBakütiHedol nig kareQøaHRbEkkCaedIm .
 xnþi FIrsSlgáaera

xnþi te)a tbsSiena
xnþi BlM v ytInM xnþi hitsuxavha .
esckþIGt;Fn; CaeRKOgGlgáarrbs;GñkR)aCJ esckþIGt;Fn;
CaeRKÓgdutbg; nUv)abrbs;GñkEdlmantbFm’ esckþIGt;Fn; Ca
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kmøaMgrbs;GñkRbRBwtþFm’ esckþIGt;Fn; CaKuNCatinaMmknUv
RbeyaCn_ nig esckþIsux .
 xnþieka emtþva laPI

yssSI suxsIlva
bieya eTvmnusSanM mnae)a ehati xnþieka .
GñkGt;Fn;CaGñkmanmiRtsmøaj; CaGñkmanlaP CaGñkman
ys CaGñkmanesckþIsuxCaRbRktI GñkGt;Fn;rEmgCaTIRsLaj;
CaTIKab;citþéneTvta nig mnusSTaMgLay .
 Gtþenabi bersBa©

Gtßaveha v xnþieka
sKÁemakçKmM mKÁM Garuមហោ ehati xnþieka .
GñkGt;Fn; CaGñknaMmknUvRbeyaCn_dl;xøÜnpg dl;CnTaMg
LayÉeTotpg/ GñkGt;Fn;CaGñkeLIgkan;pøÚvCaTIeTAsßansYK’ nig
RBHniBVan .
 stßúena vcenavaTM

kerati eyv xnþieka
brmay c bUCay CinM bUeCti xnþieka .
GñkGt;Fn; eQµaHfaeFVItam nUvRBHBuT§dIkaCa»vaT énRBH
sasþaEmnBit/ GñkGt;Fn; eQµaHfa bUCanUvRBHvíCítmar edaykar
bUCad¾]tþm .
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 TuløPBa© mnusStþM

BuT§úb,aeTa c TuløePa
TuløPa xNsm,tþi sT§emµa brmTuløePa .
Pav³ekItCamnusS KWstVTaMgLay)anedaykRm kiriya
Rtas;CaRBHBuT§ KWstVTaMgLay)anedaykRm kiriyadl;RBmeday
xN³ KW)anekItCYbnwgRBHBuT§ b¤ nwgRBHBuT§sasna KWstVTaMgLay)anedaykRm Fm’rbs;sb,úrs KWstVTaMgLay)aneday
kRméRkElg .
 suexa BuT§anmub,aeTa

suxa sT§mµeTsna
suxa sgÇsS samKÁI smKÁanM te)a suexa .
kiriya)anRtas;énRBHBuT§TaMgLay naMmknUvesckþIsux
kiriyasEmþgnUvFm’rbs;sb,úrs naMmknUvesckþIsux esckþIRBm
eRBógKñarbs;sgÇ b¤ BYkRkum naMmknUvesckþIsux esckþIBüayam
rbs;GñkEdlRBmeRBogKñaTaMgLay naMmknUvesckþIsux .
 suexa vieveka tudæsS sutFmµsS bsSeta

GBüabCÄM suxM elaek )aNPUetsu sBaØema .
esckþIs¶b;s¶at; rbs;GñkEdleRtkGr¬kñúgTIs¶at;¦ CaGñk
manFm’)ansþab;ehIy BicarNaeXIj¬nUvFm’¦ naMmknUvesckþI
sux/ kiriyaminebotebon KW kiriyasRgÜmcMeBaHstVTaMgLay naM
mknUvesckþIsuxkñúgelak .
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 suxa viraKta elaek

kamanM smtikáema
GsµimansS vineya ÉtM ev brmM suxM .
Pav³R)ascakraK³ KW kiriyaknøgnUvkamTaMgLay naMmknUv
esckþIsuxkñúgelak kiriyaeFVI[vínasnUvGsµimanH enHÉg naMmk
nUvesckþIsuxd¾]tþm .
 kiecäa mnusSb,dilaePa kicäM mc©an CIvitM

kicäM sT§mµsSvnM
kiecäa BuT§anmub,aeTa .
kiriyaRtLb;)anGtþPaBCamnusS CakarlM)ak/ esckþIrs;
enArbs;stVTaMgLay CakarlM)ak/ kiriyasþab;nUvRBHsT§mµ Ca
karkRm/ kiriya)anRtas;énRBHBuT§TaMgLay CakarlM)ak .
 stßúena sT§mµM sutVa

sBVsµw Cinsasen
kb,ani stshsSani TuKÁtw esa n Kcäti .
buKÁlÉNa )ansþab;nUvRBHsT§mµrbs;RBHsasþa ¬Edlrab;
bBa©Úl¦ kñúgBaküeRbonRbedAénRBHvíCítmarTaMgBYg buKÁlenaH
rEmgmineTAkan;TuKÁtiGs;Esnkb, .
 buBVeNð biNÐ)atBa©

beTaes Pikçú»vaTM
bc©Úesv Ket kael
294

sayeNð FmµeTsnM
GDÆretþ eTvbBaðnM
PBVaPeBV vielaknM
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Éet bBa©vieF kiec© viesaeFti munibugÁevati
RBHsmµasm<úT§ Cacm,gCagGs;GñkR)aCJ RTg;CRmHnUvBuT§kic©TaMgLay5 RbkarenH KW kñúgeBlRBwk RTg;esþceTAbiNÐ)at1/
kñúgeBll¶ac RTg;sEmþgFmµeTsna1/ kñúgeBlRBlb; RTg;RbTan
»vaTdl;BYkPikçú1/ kñúgeBlGRFaRt RTg;edaHRbsñaéneTvta1/ kñúg
eBlCitPøW¬1¦ RTg;RbemIlnUvstVelak EdlKYrRtas;dwg nig min
KYrRtas;dwg1 .
 kukáúed KBÖvaesa c

esaeN cuTrnikçmi
]seP raCsm,tþi
ses bBVCieta Ciena .
RBHvíCítmar RTg;yagcuHmkGaRs½yenAkñúgRBHKP’ ¬énRBH
vrmata¦kñúgqñaM rka RTg;RbsURtcakRBHKP’kñúgqñaM c RTg;esay
raCsm,tþikñúgqñaM qøÚv RTg;RBHpñÜskñúgqñaM efaH .
 kukáúed

BueT§a
niBVanKmnM seb,

¬1¦

ែពេញ្ូញ

ttß ckáM bvtþyi
shsS bB©a mUsiek .

kñúg GdækfaFmµbT sEmþgfa RBHGgÁRbemIlemIl]bnisS½ystV kñúgmYyéf¶mYyyb; 2dg KW kñúgeBlCítPøWmþg eBll¶acmþg/ eBlCítPøW RTg;RbemIlemIl
BIkNþab;mat;cRkvaL rhUtmkdl;Kn§kudi eBll¶ac RTg;RbemIlemIlBI Kn§kudi
rhUtdl;eTAkNþab;mat;cRkvaL .
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RTg;Rtas;dwgCaRBHsBVBaØÚBuT§kñúgqñaMrka RTg;sEmþgnUvRBH
FmµckákñúgqñaMenaH RTg;yagcUlkan;RBHniBVankñúgqñaMmSaj; RBHBuT§sasna nwgRKb; 5>000 Kt; kñúgqñaM CUt .
 »káenþa c Kruvarsµw

suRkvaer c nikçmi
sm<úeT§a BuFvarsµw
GgÁaer briniBVúeta .
RTg;yagcuHkan;RBHKP’¬énRBHvrmata¦ kñúgéf¶RBhs,t×
RbsURtkñúgéf¶suRk )anRtas;CaRBHsm<úT§kñúgéf¶BuF briniBVan
kñúgéf¶GgÁar .
 GasaLbuð NÑemakáenþa

visaex eyv nikçmi
visaxbuNÑmI sm<úeT§a visaex briniBVúeta .
RBHGgÁyagcuHkan;RBHKP’ ¬énRBHvrmata¦ kñúgéf¶eBjbUN’-mIExGasaF RbsUtkñúgéf¶eBjbUN’mIExvísax )anRtas;Ca
RBHsm<úT§ kñúgéf¶eBjbUN’mIExvísax briniBVan kñúgéf¶eBjbUN’mI
Exvísax .
 niBVúet elaknafmði

bdima eBaFirukça c
cturasItishsS GKÁb,vtþndæaen
296

sm<úeT§ GKÁbuKÁel
fU)a c CinFatueya
Fmµkçn§a sueTsita
zbita ehanþi )aNinM .
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kalRBHsmµasm<úT§ CaGKÁbuKÁl CaTIBwgénstVelak briniBVaneTAehIy RBHBuT§bdimapg eBaFiRBwkSpg RBHsfUb¬sþÚb¦pg
RBHCínFatupg RBHFm’8mWun 4Ban;Fmµkçn§ EdlRBHGgÁRTg;sEmþg
ehIyedayRbéBpg Cavtßú KW RBHsmµasm<úT§RTg;RbtisæanTuk kñúg
zand¾RbRBwtþeTA edIm,ICabuBaØekçtþd¾RbesIr rbs;stVTaMgLay .


\ti smµasm<úeT§n eTsitM »vaTM cietþ
zebtVa smµasm<úeT§n vutþb,kaern bdibtþi
bUCay bUCM keraenþn elaki y elaku t þ r sm,tþisiT§M katBVM ]kas GaraFnM kerami .
buKÁlKYrtmál;nUv»vaTEdlRBHsmµasm<úT§ RTg;sEmþgehIy
Tukkñúgcitþ ehIyeFVIkarbUCa edaybdibtþibUCa edaynUvRbkarEdl
RBHsmµasm<úT§ RTg;Rtas;sEmþgehIy KYreFVI[seRmcnUvsm,tþi
Caelakiy³ nig elakutþr³ ´sUmeKarB GaraFnaTukedayRbkardUecñH .
 ]kas sirIskümuni ែពេញ្ញBuT§sS Blvb,c©Ús

smey kusinaray ymksalanmnþer Gmumði sb,sMvcäer
Kimð]tumði visaxmaes sukábekç bNÑrsiya tifiyM Pumµvaer
Pumµyaem GnuraFnkçtþTives briniBVanM Gehasi Gnu)aTies-say niBVanFatuya .
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´sUmeKarB semþcRBHsirIskümunIsBVBaØÚBuT §Cam©as;
RTg;briniBVanehIy edayGnu)aTiessniBVanFatu kñúgcenøaHedIm
salRBwkSTaMgKU CítRkúgkusinara kñúgbc©Ússm½yd¾mankmøaMg kñúg
éf¶énnkçtþb£kSeQµaHGnuraF³ kñúgéf¶GgÁar yamGgÁar Ca tifI eBj
bUN’mIxagexñItExvísax kñúgKimðrdUv qñaMmSaj; ÉeNaHehag .

&2'

(ពីសនេះសៅ រតូវបក្េក្រាជរបាបទថ្ថប្ៃ ែឆ្ន ំ ប្ដលក្នង
ល

សយយ និង បចុ បបន
ច
ន និង អនារបត ដរាបដលទចបទ) ៕៚

C
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ឯរពេះពុទសា
ធ េនកាលចប្ំ ណក្ាងងអនារបតសៅេលទ

ំ ីកាល រតូវ
២៥២១ឆ្ន ំ ១ប្ែ និង១៥ថ្ថៃ សបរួបរួមថ្ថៃ ប្ែ ឆ្ន ំ ទងប
ំ ួ ន ៥.០០០វេា សោយបរប
ជារពេះពុទសា
ធ េនកាលចន
ិ ូ ណ៌

r2s

 vnÞami BuT§M

Pv)artiNMÑ
tielakektMu
tiPevknafM
eya elakesedæa sklM kielsM
eqtVan eBaeFsi CnM GnnþM
RBHsmµasm<úT§ÉNa RBHGgÁRbesIrkñúgelakRTg;kat;bg;
nUvkielsTaMgGs;)anehIy júaMgCnCaGnnþ[Rtas;dwgehIy ´
sUmRkabfVaybgÁMnUvRBHsmµasm<úT§enaH RBHGgÁqøgputGMBIRcaMg
énPBehIy RBHGgÁCaTg;C½yénéRtelak manEtRBHGgÁmYy CaTI
BwgénsBVstVkñúgéRtPB .
 yM nmµTay nTiya bulien c tIer

yM sc©Bn§Kiriek
sumna c leKÁ
yM ttß eyankbuer muniena c )aTM
tM )aTlBa¢nmhM sirsa nmami
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sñamRBH)aTÉNa ¬EdlRBHsm<úT§RTg;RbtisæanTuk¦ elIpñÚr
xSac;eTobeqñrénsÞwgeQµaHnmµTa/sñamRBH)aTÉNa¬EdlRBHsm<úT§
RTg;RbtisæanTuk¦ elIPñMsc©Bn§ nig elIPñMsumnkUd/ sñamRBH)aTÉ
Na ¬EdlRBHsm<úT§RTg;RbtisæanTuk¦ kñúgeyankburI ´sUmRkab
fVaybgÁMedayt,Úg cMeBaHeTARBH)aT nig sñamRBH)aTTaMgenaH
én RBHskümunI .
 suvNÑmaliek suvNÑbBVet sumnkUed eyankbuer

nmµTay nTiya bBa©)aTvrM zanM GhM vnÞami TUreta .
´sUmnmsSkarGMBIcm¶ay nUvzanEdlmanRBH)aTd¾RbesIr
5 kEnøg KWzanelIPñMsuvNÑmalik1/ elIPñMsuvNÑbB’t1/ elIPñMsumn
kUd1/ kñúgeyankburI1/ Ek,rsÞwgnmµTa1 .
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FatuectiynmsSkarKafa

 mhaeKatmsm<úeT§a kusinaray niBVúeta

FatuvitßarkM ktVa

etsu etsu viesseta .

RBHeKatmbrmsm<úT§ d¾RbesIr RBHGgÁbriniBVanehIy Cít
Rkúgkusinara eFVInUvkiriyapSaynUvRBHsarIrikFatu kñúgTITaMgLay
enaH² edayepSg² Kña .
 ]NðIsM ctesSa Taza Gkçka eTV c stþma

GsmÖinña v ta stþ

essa Pinña v Fatueya .

RBHsarIrikFatuTaMgLayenaH EdlminEbkecj man 7GgÁ
KW ³ RBH]NðIsFatu¬1¦1/ RBHTazFatu¬2¦4/ RBHGkçkFatu¬3¦2/
RBHsarIrikFatud¾esseRkABIenaH suT§EtEbkecj¬CabMENktUc²¦.
 mhnþa bBa© naLI c mCÄima c q naLieya

xuTÞka bBa© naLI c smÖinña tiviFa mta .
¬1¦

q¥wgf¶as .
RBHcgáÚmEkv .
¬3¦
q¥wgdgkaMbit .
¬2¦
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RBHbrmFatuTaMgLayEdlEbkecj elakeBalfaman
3 y:ag ³ KWRBHFatuxñatFM val;)ancMnYn 5 naLi/ RBHFatuxñat
kNþal val;)ancMnYn 6 naLi/ RBHFatuxñattUc val;)ancMnYn 5
naLi .
 mhnþa PinñmuKÁa c

mCÄima PinñtNÐúla
xuTÞka sasbmtþa ÉvM Fatub,maNika .
RBHbrmFatuTaMgLay manRbmaNy:agenH KW ³ RBHFatu
xñatFM manTMhMb:unkMNat;RKab;sENþk)ay RBHFatuxñatkNþal
manTMhMb:unkMNat;RKab;Ggár RBHFatuxñattUc manTMhMb:unRKab;és<.
 mhnþa suvNÑvNÑa mCÄima plikb,Pa¬1¦

xuTÞka BkulvNÑa tabi vnÞami Fatueya .
RBHbrmFatuTaMgLay ¬manBN’epSgKñay:agenH¦ KW³ RBH
FatuxñatFM manBN’dUcmas/ RBHFatuxñatkNþal manBN’dUcEkv
plik/ RBHFatuxñattUc manBN’dUcpàapàúl ´RBHkruNa sUmRkab
fVaybgÁMnUvRBHbrmFatuTaMgLayenaH .
 Éeka fUe)a raCKÁeh
¬1¦

Éeka evsaliya Ghu

)alIfa mutþikb,Pa manBN’dUcEkvmukþa dUecñHk¾man .
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Éeka kbilvtßúsµw
Éeka c Glkb,ek
Éeka c ramKamsµw
Éeka c evdæTIbek
Éeka )aevyüek melø Éeka c kusinarek .
RBHsþÚb¬RBHsfUb¦1 RbtisæanenAkñúgRkúgraCRKwH/RBHsþÚb
1 RbtisæanenAkñúgRkúgevsalI/ RBHsþÚb1 RbtisæanenAkñúgRkúg
kbilB½sþú/ RBHsþÚb1 RbtisæanenAkñúgRkúgGlkb,k³/ RBHsþÚb 1
RbtisæanenAramRKam/ RBHsþÚb1 RbtisæanenAkñúgRkúgevdæTIbk³/
RBHsþÚb1 RbtisæanenAkñúgRkúg)aevyük³ kñúgmlørdæCnbT/ RBH
sþÚb1 RbtisæanenAkñúgRkúgkusinara .
 Éet sarIrika fU)a

CmÚ<TIeb btidæita
bUCita nreTevhi GhM vnÞami Fatueya .
RBHsþÚb¬TaMg8¦ n+uH CaRBHsþÚbbBa©úHRBHbrmsarIrikFatu
RbtisæanenAkñúgCm<ÚTVIb ´RBHkruNa sUmRkabfVaybgÁMnUvRBHbrm
FatuTaMgLay ¬kñúgRBHsþÚbTaMg 8 enaH¦ EdleTvta nig mnusS
TaMgLay EtgbUCa .
 Éka Taza tiTsbuer Éka naKbuer Ghu

Éka Kn§arvisey
304

Éka sIhLTIbek .
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RBHTazFatuGgÁ1 RbtisæanenAkñúgsßanRt½yRtigS/ RBH
TazFatuGgÁ1 RbtisæanenAkñúgBiPBnaK/ RBHTazFatuGgÁ1 RbtisæanenAkñúgKn§arrdæ/ RBHTazFatuGgÁ1 RbtisæanenAkñúgsIhLTVIb.
 \ma ctUsu zaensu

stßú Taza btidæita
bUCita nreTevhi
GhM vnÞami Fatueya .
RBHTazFatu TaMgLayenH rbs; RBHbrmsasþa Rbti-sæanenAkñúgTITaMgLay 4 kEnøg ´RBHkruNasUmRkabfVaybgÁM
nUvRBHFatuTaMgLay EdleTvta nig mnusSTaMgLayEtgbUCa .
 ]T§M TkçiNTaza c

tavtwþes btidæita
GeFa TkçiNTaza c sIhLTIeb btidæita
vamTaza c ]T§m,i Kn§arredæ btidæita
vamTaza c GeFabi naKelaek btidæita
bUCita nreTevhi
GhM vnÞami Fatueya .
RBHTazFatusþaMxagelI RbtisæanenAkñúgsßantavtþigS/ RBH
TazFatusþaMxageRkam RbtisæanenAkñúgsIhLTVIb/ RBHTazFatu
eqVgxagelI RbtisæanenAkñúgEdnKn§ar/ RBHTazFatueqVgxag
eRkam RbtisæanenAkñúgBiPBnaK ´RBHkruNa sUmRkabfVaybgÁM
nUvRBHFatuTaMgLay EdleTvta nig mnusSTaMgLayEtgbUCa .
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 RBhµelaek TusSFatu vamGkçkFatueya

seBV RBhµaPibUeCnþi fUbM TVaTseyaCnM .
RBHTusSFatu¬1¦nig RBHGkçkFatu xageqVg RbtisæanenAkñúg
RBhµelak/ RBhµTaMgLayTaMgGs;Kña EtgbUCanUvRBHsþÚb kMBs;
12 eyaCn_ ¬EdlbBa©úHnUvRBHFatuTaMgenaH¦ .
 tavtwþsmði eTvanM

cuLamNimði ekskM
seBV eTvaPibUeCnþi bsnña BuT§sasen
bUCita nreTevhi GhM vnÞami Fatueya .
eTvtaTaMgLayTaMgBYgEdlCaGñkRCHføakñúgRBHBuT§sasna
EtgbUCanUvRBHeksFatu EdlRbtisæanenAkñúgcULamNIectiy
rbs;eTvtaTaMgLaykñúgzanéRtRtigS ´RBHkruNasUmRkabfVay
bgÁM nUvRBHFatuTaMgLay EdleTvta nig mnusSTaMgLay Etg
bUCa .
 ctþaLIs sma Tnþa eksa elama nxabi c
eTva hrnþi ÉekkM cká v aLbrm,ra
bUCita nreTevhi
GhM vnÞami Fatueya .
¬1¦

RBHTusSFatu KWRBHB®sþEdlRBHGgÁpøas;ecj ehIyRTg;sMBt;- kasav³
EdlXdikamhaRBhµykmkfVay rYcRTg;RbTanRBHB®sþenaH eTA Xdika
mhaRBhµ ² )anTTYlykeTARbtisæanÉRBhµelak .
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RBHTnþFatuTaMgLay 40 Kt;pg RBHeksFatuTaMgLaypg
RBHelamFatuTaMgLaypg RBHnxFatuTaMgLaypg eTvtaTaMgLay
naMeTAnUvRBHFatumYyGgÁ ² kan;cRkvaldéT nig déT KW RBHFatu
mYyGgÁ ² kñúgcRkvalmYy²/ ´RBHkruNa sUmRkabfVaybgÁMnUv
RBHFatuTaMgLayEdleTvta nig mnusSTaMgLayEtgbUCa .
 Gdæars eTV vsSset Fmµaesaeka tTa Gahu

cturasItishsSa
bUCita nreTevhi

ectiya c karabita
GhM vnÞami Fatueya .

nakalRBHBuT§skraC)an 218 qñaM manRBHmhakSRtmYy
GgÁRTg;RBHnamFmµaesak kñúgkalenaH RBHGgÁ)anksagRBHectiy
cMnYn 8mWun 4 Ban;/ ´RBHkruNa sUmRkabfVaybgÁMnUvRBHFatu
TaMgLay ¬kñúgRBHectiyTaMgenaH¦ EdleTvta nig mnusSTaMgLayEtgbUCa .
&2'

 ត្ណោកខយរមត្ត មហាតិ ែោមែមពទឹសាវមកា

រ
ទរពេះេមាាេមុ ទ
៌
សាវក្របេ
ព ធ រប្មងជាអក្
ន សរតក្អរក្ុ ងធម
ន
ជាសររបឿងអេទត

ហ

!
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6

 វារៈទី១ 

ភមនា បពប្ិ ត្ប្ពះគម្មែងសងឃដ៏ចរប្មន
ិ ទានរនះជា
ើ , រអងគ
ើ កឋន
របស់អស់រោក-អនកពុទធបរស័
ិ ទសបបុរសទាាំងឡាយ (..............) ជា
ប្បធាន, សុទធសឹងម្ត្ជាពុទធមាមកជនប្បកបរោយបសាទសសទាធ និង
កុសលរចត្នា ជាអសង្ខារក
ិ ប្ជះថ្លាចាំរ
បាំរពញនូវបុញ្ញកិរយាវត្ថ
ិ
ុ

ះគុណប្ពះរត្នត្ប្ត្ បាន

រចះត្លលកយកធនធានម្ដលមានខនលឹាឹមសារ

រធវើឱ្យជារបស់មានលឹាឹមសារ កប់ទុកកនុងប្ពះពុទធសាសនា រដើមបជា
ើ ប្ទពយ

មត្៌ក សប្មាប់រប្បើប្បាស់រៅកនុងភពខាងមុ លឹរទៀត្, បានប្សរះប្សួល
បបួលមាននផែួចរផែើមបរងកើត្ជាអងគកឋន
ិ ទានរនះរ

ង
ប្ពមទាាំងម្ែែម
ើ

ដ៏ឧឡារក
ិ គប្គឹកគរប្គងតាមដងផាូវ រដើមបន
ើ ឹងយកមករវរថ្លវយប្ពះភិកុ ា
សងឃ ម្ដលគង់ចវាំ សាអស់ប្ត្មា
ើ សកនុងទវើ ត្ែ (.........)រនះ ហាក់ដូច
ជាសាំពត្់រោរសយយព័ស្តសែ

អម្ណែត្ប្ត្ម្សត្ឰដ៏អាោសរវហាស៍

នភាល័យ រែយ
ែ លជាំនុាំសងឃ ជាសងឃទានរសាខះ
ើ ធាាក់ចុះមកកនុងកណ្ត
ឥត្មានចាំរ

ះប្ពះករុណ្តអងគណ្តមួយរ

យ
ើ ។

រែត្ុរនះរែយ
ើ របប្ើ ពះករុណ្តអងគណ្ត មានត្ប្ត្ចវើ រទុ ពវលភាព

ោច់ោច មិនអាចនឹងរប្បើប្បាស់បាន រែយ
ើ រចះនូវ អានិែង្ស៥ នូវ

មាតិកា៨ បលិមោធ២ អនត្ថការៈ២៤ អត្ថត្តការៈ១៧ អាច
ប្បមូលររៀបររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,
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ញុង
ាំ សងឃឱ្យរប្ត្កអររោយកឋន
ិ តាថរកច
ិ ចបាន ក៏សូមមានប្ពះរេរដើោ
រឆាយ
ើ មកចុះ,

ប្ពះសងឃនង
ិ រនះ
ឹ អបរោកន៍សាំពត្់កឋន

ដល់ប្ពះ

ករុណ្តអងគរនាះ រោយ ញតិាទតិយកមមវាចា ប្ោលប្គងត្រៅ ។
(ភក្
ខ ី១ រែកាេេង្ឃចែ់ស
ិ ុទ

អ ់ ២-៣
ើ យ ររូវឈែ់ែង្ង្

នាទីេិន េឹមភក្
ខ ី ២ រែកាេេង្ឃរសៅសទៀរ) ។
ិ ុទ

 វារៈទី២ 

ភមនា បពប្ិ ត្ប្ពះគម្មែងសងឃដ៏ចរប្មន
ើ , លឹ្ុាំប្ពះករុណ្តជាអនក

ត្ាំណ្តងប្ពះសងឃប្គប់អងគ
ចាំរ

កនុងឱ្ោសរនះ

ះប្ពះសងឃប្គប់អងគ សូ មទានប្ជាប!

សូ មពិប្ត្ប្ពះសងឃដើោ

រយង
ាំ អស់អងគ សុទធសឹងមានត្ប្ត្ចើវរលខមប្គប់ប្មានន់រប្បើ
ើ លឹ្ុាំទាង

ប្បាស់រែយ
ើ , បុម្នែ តាមរយាបល់របស់លឹុ ាំប្្ ពះករុណ្តយល់រ

ញ
ើ ថ្ល

មានម្ត្រោកមាចស់.......................... រទើបសមគួរនឹងប្ោលប្គងនូវ
សាំពត្់កឋន
ិ រនះ
មាតិកា៨

រោយរោកជាអនករចះនូវអានិែង្ស៥

បលិមោធ២

អនត្ថការៈ២៤

ចាំនូវ

អត្ថត្តការៈ១៧

រែយ
ាំ សងឃឱ្យរប្ត្កអរបាន ។
ិ តាថរកច
ើ រឆាៀវឆ្លាត្កនុងកឋន
ិ ច អាចញុង
រែត្ុរនះរែយ
របើប្ពះសងឃប្គប់អងគយល់រ
ើ

ដូចជាបោសនវាច

ញ
ើ ថ្ល សមគួរ

ម្ដលលឹ្ុាំប្ពះករុណ្តបានម្េាងមករនះ

ក៏សូម

បរញ្ច ញនូវសទទសញ្ញញថ្ល សាធ ឱ្យប្ពមៗប្គប់ប្ពះអងគរៅរហាង ៕

ប្បមូលររៀបររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,
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ែណាត្ មម ភមនា ែមង្ោ, ឥទុំ ែង្ឃែស កឋិនទែសុំ
ឧរបននុំ ។ យទិ ែង្ឃែស បត្កលលុំ, ែមង្ោ ឥមុំ កឋិនទែសុំ
ឥត្ថន្ននមែស ភិកខមន្ន ទមទយយ កឋិនុំ អត្ថរិត្ុំ ។ ឯសា ញតិា ។

ែណាត្ មម ភមនា ែមង្ោ, ឥទុំ ែង្ឃែស កឋិនទែសុំ

ឧរបននុំ ។ ែមង្ោ ឥមុំ កឋិនទែសុំ ឥត្ថន្ននមែស

¬1¦

ភិកខមន្ន

មទតិ កឋិនុំ អត្ថរិត្ុំ ។ យែាយែមមត្ត ខមតិ ឥមែស កឋិនទែសែស ឥត្ថន្ននមែស ភិកខមន្ន ទានុំ កឋិនុំ អត្ថរិត្ុំ, មសាត្-ណហែស យែស នកខមតិ មសា ភាមែយយ ។ ទិនុំន ឥទុំ ែមង្ឃន
កឋិនទែសុំ

¬2¦

ឥត្ថន្ននមែស ភិកខមន្ន កឋិនុំ អត្ថរិត្ុំ ។ ខមតិ

ែង្ឃែស, ត្សាម ត្ណហី ឯវមម ត្ុំ ធារយាមិ ។
បពិប្ត្ប្ពះគម្មែងសងឃដ៏ចរប្មើន! សូមប្ពះសងឃសាែប់
សាំពត្់កឋន
ិ រនះ រកើត្រ

កយលឹ្ុាំ,

ង
ើ ដល់សងឃរែយ
ើ ។ របើ(ោររនះ) មានោរ

គួរដល់សងឃរែយ
ិ រនះរៅភិកុ ា (រ្ខះរនះ...)
ើ សងឃគួរឱ្យសាំពត្់កឋន
រដើមបប្ើ ោលកឋន
ិ ។ រនះជា

¬1¦
¬2¦

កយរផសង ។

បាលើថ្ល ឥត្ថន្ននមែស រនះប្ត្ូវផ្ទាស់ោក់តាមនាមរបស់ភិកុ អន
ា កប្ោលឱ្យរាល់បទ ។
បាលើថ្ល ចីវរុំ ទែសុំ វត្ថុំ ម្ប្បថ្លសាំពត្់ដូចមានន ។
ប្បមូលររៀបររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,

រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តា
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បពិប្ត្ប្ពះគម្មែងសងឃដ៏ចរប្មើន! សូមប្ពះសងឃសាែប់លឹុ ាំ,្ សាំពត្់

កឋន
ិ រនះ រកើត្រ

ង
។ (ឥ ូវ)សងឃឱ្យសាំពត្់
ើ ដល់ប្ពះសងឃរែយ
ើ

រនះរៅភិកុ ា (រ្ខះរនះ) រដើមបប្ើ ោលកឋន
ិ ោរម្ដលឱ្យសាំពត្់កឋន
ិ
រៅភិកុ រ្
ា
ខ ះរនះ រដើមបប្ើ ោលកឋន
ិ គួរដល់រោកដ៏មានអាយុអងគណ្ត
រោកដ៏មានអាយុអងគរនាះ ប្ត្ូវរសងៀម, មិនគួរដល់រោកដ៏មានអាយុ
អងគណ្ត រោកដ៏មានអាយុ អងគរនាះ ប្ត្ូវនិយាយរ

ង
ិ
ើ ។ សាំពត្់កឋន

រនះ សងឃឱ្យរៅភិកុ (រ្
ា
ខ ះរនះ)រែយ
រដើមបប្ើ ោលកឋន
ិ ។ (ោរ
ើ
រនះ)គួរដល់សងឃ រប្

ះរែត្ុរនាះ បានជាសងឃរសងៀម លឹ្ុាំចទ
ាំ ុកនូវ

ោររនះ រោយភាពម្ដលសងឃរសងៀម យាងរនះ ។

C
(ោលរបើសងឃសូ ប្ត្ប្បគល់សាំពត្់កឋន
ិ រោយញត្ែិទុត្ិយកមខ
វាច ដូរចនះរែយ
ិ រនាះ ទាយករធវើបរកមខ
ើ , របើសាំពត្់កឋន
ិ សរប្មចមក
ជាសបង់ចើពរសងាដិរច
ួ រែយ
ភិកុ ប្ត្ូ
ា វោរប្ោលរោយសបង់ ឬ ចើពរ
ើ

ឬ សងាដិ គបបប
ើ ចចុទធរ ៍ ដកសបង់ ចើពរ សងាដិចស់រចញ រែយ
ើ រធវើ
កបបពិនុ អធ
ទ ោ
ិ ា នសបង់ ចើពរ សងាដិ េខើរ

ង
ើ ។

&2'

ប្បមូលររៀបររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,
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(កឋិនកមម)

(ពិធីដក ដូរចនះ)


ដក សងាដិ ថ្លាៈ

ឥមុំ ែង្ោដឹ បចចទធរាមិ អាតាខអញដកនូវសងាដិរនះ,


ដក ឧតាែរាសងគាៈ (ចព
ើ រ) ថ្លាៈ

ឥមុំ ឧត្ារាែង្គុំ បចចទធរាមិ អាតាខអញដកនូវឧត្ែរាសងគាៈ
(ចើពរ)រនះ,


ដក អនែរាវាសកាៈ (សបង់) ថ្លាៈ
ឥមុំ អនារាវាែកុំ បចចទធរាមិ អាតាខអញដកនូវសបង់រនះ,

ដកចព
ើ រ សបង់ សងាដិ រួចរែយ
ើ ប្ត្ួវរធវក
ើ បបពន
ិ ុ ទចវើ រេខើ ម្ដល

បប្មរងប្ោលកឋន
ិ រនាះ ប្ត្ង់ប្ជរង ឬ មុមចវើ រ រោយពណ៌ ៣ យាង
ពណ៌ណ្តមួយ ម្ដលមានសម្មែងកនុងសោ
ិ ា បទប្សាប់ ។

(ឯពិធីពិនករប
ទ
ដូរចនះ)

ឥមុំ ពិនករបុំ
ទ
កមរាមិ អាតាខអញរធវើនូវពិនុ កបបរនះ
ទ
។
(ត្ពើរនះ ប្ត្ូវអធិោានចើវរេខើរ


ង
ើ ) ពិធើអធិោានរនាះ ដូ រចនះ ៖

អធោ
ិ ា ន សងាដិ ថ្លាៈ

ឥមុំ ែង្ោដឹ អធិដ្ឋាមិ ។ ទុរយមប
ិ
ិ
ិ ។ ររយមប
ិ ។

អាតាខអញអធិោាននូវ សងាដិ រនះ ។

អេ់វារៈពីរដង្ផង្, អេ់វារៈែដង្ផង្
។
ី

ប្បមូលររៀបររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,
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(កឋិនកមម)

អធិោាន ឧត្ែរាសងគាៈ (ចើពរ) ថ្លាៈ

ឥមុំ ឧត្ារាែង្គុំ អធិដ្ឋាមិ ។ ទុរយមប
ិ
ិ
ិ ។ ររយមប
ិ។

អាតាខអញអធិោាននូវ ឧត្ែរាសងគាៈ រនះ ។

អេ់វារៈពីរដង្ផង្, អេ់វារៈែដង្ផង្
។
ី



អធិោាន អនែរាវាសកាៈ (សបង់) ថ្លាៈ

ឥមុំ អនារវាែកុំ អធិដ្ឋាមិ ។ ទុរយមប
ិ
ិ
ិ ។ ររយមប
ិ។

អាតាខអញអធិោាននូវ អនែរាវាសកាៈ រនះ ។

អេ់វារៈពីរដង្ផង្, អេ់វារៈែដង្ផង្
។
ី

2

ោលរបើរធវអ
ើ ធោ
ិ ា នរួចរែយ
ើ

ប្ត្ូវប្ោលកឋន
ិ រោយចវើ រណ្ត

ាំ ុស
មួយតាមប្ត្ូវោរ រែយ
ាំ ងឃបានឮចាស់ ។
ើ គបបប
ើ រញ្ច ញវាចឱ្យជន


របើចង់ប្ោលរោយ សងាដិ ថ្ល :

ឥមាយ ែង្ោដិយា កឋិនុំ អត្ថរាមិ, លឹ្ុាំប្ោលកឋន
ិ រោយ
សងាដិ រនះ ។


របើចង់ប្ោលរោយ ឧត្ែរាសងគាៈ (ចើពរ) ថ្ល :

ឥមានិ ឧត្ារាែមង្គន កឋិនុំ អត្ថរាមិ, លឹ្ុាំប្ោលកឋន
ិ រោយ
ឧត្ែរាសងគាៈ(ចើពរ) រនះ ។


របើចង់ប្ោលរោយ អនែរាវាសកាៈ (សបង់) ថ្ល :
ប្បមូលររៀបររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,

រចនាអត្ថបទ និង រផទៀងផ្ទទត្់ រោយ រពហ្ម-មមត្តា

313

ររជុំភាណវារ បាលី-ប្រែ ពិសេេ

(កឋិនកមម)

ឥមិន្ន អនារវាែមកន កឋិនុំ អត្ថរាមិ, លឹ្ុាំប្ោលកឋន
ិ រោយ
អនែរាវាសកាៈ (សបង់) រនះ ។

Â
ោលរបើភិកុ បានប្ោលកឋ
ា
ន
ិ តាមម្បបរនះរួចរែយ
ើ

ប្ត្ូវចូល

រៅជត្
ិ សងឃ ឬគណាៈ ឬបុគគល ប្គងចព
ើ រ អងគុយប្ចរហាង ប្បណមយ
អញ្ជ លរើ

ង
ើ រ

អាវមសា

¬1¦

លប្បាប់ឱ្យរោកទាាំងរនាះ អនុរមាទនា ថ្ល អត្ថត្ុំ

ែង្ឃែស កឋិនុំ ធមមិមកា កឋិនត្តថមរា អនមមាទថ

មានលរោកដ៏មានអាយុ កឋន
ិ របស់សងឃ លឹ្ុាំប្ោលរួចរែយ
ើ , ោរប្ោល
កឋន
ិ (នុ៎ះ)ប្បកបរោយធម៌ សូ មរោកទាាំងឡាយ អនុរមាទនាចុះ ។
ចាំម្ណកខាង

ភិកុ អន
ា កអនុរមាទនាវ ិញ ប្ត្ូវប្គងចើពរសាខមាាង

អងគុយប្ចរហាង ប្បណមយអញ្ជ លើរ

ង
ើ រ

លអនុរមាទនាថ្លាៈ

អត្ថត្ុំ ភមនា ែង្ឃែស កឋិនុំ ធមមិមកា កឋិនត្តថមរា
អនមមាទន្នម!

បពប្ិ ត្រោកមាចស់ដ៏ចរប្មន
ើ !

កឋន
ិ របស់សងឃ

រោកប្ោលរួចរែយ
ិ (នុ៎ះ)ប្បកបរោយធម៌ រយង
ើ , ោរប្ោលកឋន
ើ
សូមអនុរមាទនា!

Â អនមមាទន្ន មួយម្បបរទៀត្ ក៏បានាៈ
¬1¦

របើភិកុ ាអនកប្ោល លឹចើជាង ប្ត្ូវថ្ល ភមនា ម្ប្បថ្ល បពិប្ត្រោកទាាំងឡាយ ដ៏ចរប្មើន ។
ប្បមូលររៀបររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,
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¬1¦

អត្ថត្ុំ ភមនា
អនមមាទន្នម
បពប្ិ ត្

¬2¦

¬3¦

(កឋិនកមម)

ែង្ឃកឋិនុំ ធមមិមកា កឋិនត្តថមរា

!

ប្ពះករុណ្តដ៏ចរប្មន
ិ របស់សងឃ ម្ដលសងឃ
ើ កឋន

បានឱ្យរែយ
កឋន
ិ ម្ដលរោកបាន
ើ ដល់រោក ៗ បានប្ោលរែយ
ើ
ប្ោលរែយ
ើ រនះ ជាធម៌សមគួរតាមពុទាធនុញ្ញញត្, លឹ្ុាំសូមអនុរមាទនា
គឺថ្ល រប្ត្កអរតាម នូវកឋន
ិ ។

&2'
វារិមោវ ថមល ខិមត្តា

ឱកមមាកត្ឧពភមត្ត

បរិផនទតិទុំ ចិត្ុំា

មារមធយយុំ បហាត្មវ ។

ចរ
គ សលើក្ស
ិ សត នេះ ប្ដលែុគ្ល

ើ ង្ចាក្អាល័យ គ្កាម
ឺ

់នូវវដៈត
គ្ុណ៥ សបាេះសៅក្ុ ង្វ
ដ្ឋ
ន ែេសនាក្ម
ម ា ន សដើមបលេះែង្
ិ
ី
ជាទីសៅននមារ

រប្មង្ញាែ់ញ័រដូចររី

ប្ដលសគ្សលើក្ស

ើ ង្

ចាក្ទីសៅ គ្ទ
ឺ ឹ ក្ សបាេះសៅសលើសោក្ដូសចានេះឯង្ ។

(ប្សង់ចកមានថ្លធមខបទ មានថ្លទើ ៣៤ ចិត្វ
ា គគ)

¬1¦
¬2¦
¬3¦

របភ
ើ ក
ិ ុ ាអនកអនុ រមាទនា ចស់ជាង ប្ត្ូវថ្ល អាវមសា ម្ប្បថ្ល មានលរោកដ៏មានអាយុ ។
របើភិកុ ាម្ត្មួយរូបអនុរមាទនាថ្ល អនមមាទន្នមិ លឹ្ុាំសូមអនុរមាទនា ។
ម្ប្បរនះគឺម្ប្បសប្មួលរសចកែើ របើភិកុ ាមានប់ចិត្ែយកតាមម្បបណ្ត ក៏គបបយ
ើ កតាមម្បបរនាះចុះ,
ប្បមូលររៀបររៀង រោយ សែម-ែ ូរ,
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(រពះត្រៃបិដកសង្ងេប, សៃតរបករណាភិធមម)

6

ំ ី នន្េះ ន្ឹងសម្មង
អព
ែ បាឋ រពេះវន្
ិ ័យ រពេះសូររ រពេះ

បរមរស
ថ នងប
េ ម្ែលនោករួមទុកឱ្យរពេះសងឃសូធ្យ កុ ងកាល
ន
ំ ប់រនៅ ៖
ចប់សងីរ
តាមលដា
គ នទសនាននាេះ
ិ

យង្តតត ភគវត្ត ជាតត្ត បសសត្ត អរហ្ត្ត សម្មមសមពង្ធធត បឋមុំ បារាជិកុំ កៃថ បញ្ញ ៃតតិត ។ ង្វសាលិយុំ
បញ្ញ ៃតតិត ។ កុំ អារព្ភាតិ ។ សធិតុំន កលតទបៃតុំ អារព្ភាតិ ។
កិសមឹ វៃថសមិតិត ។ សធិង្នន កលតទបង្ត្តត បរាណធតិយិកាយ
ង្មថតុំ ធមមុំ បដិង្សវិ ៃសមឹ វៃថសមិតិត ។
ង្ៃត សមង្យ ពង្ធធ ភគវា ង្វរញ្ជ
ជ យុំ វិហ្រតិ ត-ង្េរបចិមតទម ូង្ល មហ្ត្ត ភិកេសង្ងេត សធធឹ បញ្ច មង្ៃតហ្ិ
ភិកេសង្ៃហ្ិ ។ អង្សោសិ ង្ោ ង្វរង្ញ្ជ
ជ រព្ភហ្មង្ណា សមង្ណា ខល ង្ភា ង្ោៃង្ម្ម សកយបង្ត្តត សកយកលា បពវជិង្ត្ត
ង្វរញ្ជ
ជ យុំ វិហ្រតិ តង្េរបចិមតទម ូង្ល មហ្ត្ត ភិកេសង្ងេត សធធឹ បញ្ច មង្ៃតហ្ិ ភិកេសង្ៃហ្ិ ។ ៃុំ ង្ោ បត ភគវតតុំ
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ង្ោៃមុំ ឯវុំ កលាង្ណា កិតិតសង្ធទ អពាគគង្ត្ត ឥតិបិ ង្សា
ភគវា អរហ្ុំ សម្មមសមពង្ធធ វិជាជចរណសមបង្នន សគង្ត្ត
ង្លាកវិធ ូ អតៃតង្រា បរិសធមមសារថិ សត្តថ ង្ធវមតសោតុំ
ពង្ធធ ភគវាតិ ។ ង្សា ឥមុំ ង្លាកុំ សង្ធវកុំ សម្មរកុំ សរពហ្មកុំ សសសមណរព្ភហ្មណឹ បជុំ សង្ធវមតសសុំ សយុំ
អភិញ្ជ
ញ សចឆិកត្តវ បង្វង្ធតិ ង្សា ធមមុំ ង្ធង្សតិ អាធិកលា-ណុំ មង្ជឈកលាណុំ បរិង្ោសាតកលាណុំ សាៃថុំ សពយ-ញ្ជ តុំ ង្កវលបរិបណណុំ បរិសធធុំ រពហ្មចរិយុំ បកាង្សតិ ។
សាធ ង្ោ បត ៃថារ ូបាតុំ អរហ្ៃុំ ធសសតុំ ង្ោតីតិ ។

Â

ឯវង្មម សៃុំ ឯកុំ សមយុំ ភគវា អតតរា ច រាជគគហ្ុំ

អតតរា ច នលតទុំ អធធតមគគរបដិបង្នន ង្ោតិ មហ្ត្ត ភិកេ
សង្ងេត សធធឹ បញ្ច មង្ៃតហ្ិ ភិកេសង្ៃហ្ិ ។ សរបិង្ោបិ ង្ោ

បរិព្ភវជង្កា អតតរា ច រាជគគហ្ុំ អតតរា ច នលតទុំ អធធតមគគ-

-របដិង្នន ង្ោតិ សធធឹ អង្តតវាសិន រពហ្មធង្ៃតត ម្មណង្វត
។ ៃរៃ សធុំ សរបិង្ោ បរិព្ភវជង្កា អង្តកបរិោង្យត

ពធធសស អវណណុំ ភាសតិ ធមមសស អវណណុំ ភាសតិ សងេសស
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អវណណុំ ភាសតិ ។ សរបិយសស បត បរិព្ភវជកសស អង្តតវា សី រពហ្មធង្ត្តត ម្មណង្វា អង្តកបរិោង្យត ពធធសស វណណុំ
ភាសតិ ធមមសស វណណុំ ភាសតិ សងេសស វណណុំ ភាសតិ ។

ឥតិហ្ ង្ៃ ឱង្ភា អាចរិយង្តតវាសី អញ្ញ មញ្ញ សស ឧជវិបចច-តិកវាធ ភគវតតុំ បិដិង្ឋ ត្ត បិដិង្ឋ ត្ត អតពនធ ង្ោតតិ ភិកេសងេញ្ច ។

Â

 ធមមសងគណី ³

កសលា ធម្មម អកសលា ធម្មម អពាកត្ត ធម្មម ។

កៃង្ម ធម្មម កសលា ។ យសមឹ សមង្យ កាម្មវចរុំ កសលុំ

ចិៃុំត ឧរបតនុំ ង្ោតិ ង្សាមតសសសហ្គៃុំ ញាណសមបយៃតុំ
រ ូបារមមណុំ វា សធទរមមណុំ វា គនធរមមណុំ វា រសារមមណុំ

វា ង្ោដឋព្ភវរមមណុំ វា ធម្មមរមមណុំ វា យុំ យុំ វា បនរពា
ៃសមឹ សមង្យ ផង្សោ ង្ោតិ អវិង្កេង្បា ង្ោតិ ។ ង្យ វា
បត ៃសមឹ សមង្យ អង្ញ្ញ បិ អតិថ បដិចស
ច មរបនន អរ ូបិង្ន
ធម្មម ឥង្ម ធម្មម កសលា ។

Â
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 វិភងគ ³ bBa©kçn§a rUbkçen§a evTnaxen§a sBaØaxen§a

sgçarkçen§a viBaØaNkçen§a . ttß ktema rUbkçen§a . yM kiBa©i rUbM
GtItanaKtb,c©úb,nñM GCÄtM va BhiT§a va »LarikM va suxumM va
hInM va bNItM va yM TUer snþiek va teTkCÄM GPisBaØÚhitVa
GPisgçibitVa GyM vuc©ti rUbkçen§a .
 ធាៃកថា ³ sgÁeha GsgÁeha . sgÁhietn

GsgÁhitM GsgÁhietn sgÁhitM sgÁhietn sgÁhitM
GsgÁhietn GsgÁhitM . sm,eyaeKa vib,eyaeKa .
sm,yuetþn vib,yutþM vib,yuetþn sm,yutþM GsgÁhitM .
 បគគលរបញ្ញ តិត ³ q bBaØtþieya xn§b,BaØtþi Gayt-

nb,BaØtþi Fatub,BaØtþi sc©b,BaØtþi \®nÞiyb,BaØtþi buKÁlb,BaØtþi
. kitþavta buKÁlanM buKÁlb,BaØtþi . smyvimuetþa Gsm-yvimuetþa kub,Femµa Gkub,Femµa brihanFemµa Gbrihan-Femµa cetnaPeBVa GnurkçnaPeBVa bufuC¢ena eKaRtPU PyU-breta GPyUbreta PBVaKmena GPBVaKmena niyeta Gniy-eta bdibnñeka pel zíeta Grha Grhtþay bdibenña .
 កថាវៃថ ³ buKÁela ]blBÖti scäiktßbrmetßnati .

Gamnþa . eya scäiketßa brmetßa teta esa buKÁela ]blBÖti
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scäiktßbrmetßnati . n ehvM vtþeBV . GaCanahi niKÁhM hBa©i
buKÁela ]blBÖti scäiktßbrmetßn etn vt er vtþeBV eya
scäiketßa brmetßa teta esa buKÁela ]blBÖti scäiktßbrmetßnati . micäa .
យមក

³ ey ekci kusla Fmµa seBV et kusl-mUla . ey va bn kuslmUla seBV et Fmµa kusla .
ey ekci kusla Fmµa seBV et kuslmUeln ÉkmUla .
ey va bn kuslmUeln ÉkmUla seBV et Fmµa kusla .


មោបដ្ឋឋត

³ ehtub,c©eya GarmµNb,c©eya
GFibtib,c©eya Gnnþrb,c©eya smnnþrb,c©eya shCat-b,c©eya GBaØmBaØb,c©eya nisSyb,c©eya ]bnisSy-b,c©eya buerCatb,c©eya bcäaCatb,c©eya Gaesvn-b,c©eya kmµb,c©eya vi)akb,c©eya Gaharb,c©eya
\®nÞiyb,c©eya Qanb,c©eya mKÁb,c©eya sm,yutþ-b,c©eya vib,yutþb,c©eya Gtßib,c©eya ntßib,c©eya
viKtb,c©eya GviKtb,c©eya .


(រពេះវន្័
សនងេប ចប់ម្របុ ន្ណេះ )
ិ យ រពេះសូ ររ រពេះអភធ្មម
ិ

&2'
6
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> > > bu> ក> y> b>

សុំ វិ ធា

¬Fmµ sgÁNI វិPgÁ Fatukfa buKÁlb,BaØtþi kfavtßú ymk bdæan¦
Â
nema tsS PKveta Grheta smµasm<úT§sS ¬3dg¦ .
sUmnmsáar cMeBaHRBHmanRBHPaK CaGrhnþsmµasm<úT§RBHGgÁenaH edayeKarB ¡

6

tikmatika
1- kusla Fmµa/ Gkusla Fmµa/ GBüakta Fmµa/
2- suxay evTnay sm,yutþa Fmµa/ Tukçay evTna-y sm,yutþa Fmµa/ GTukçmsuxay evTnay sm,yutþa Fmµa/
3- vi)aka Fmµa/ vi)akFmµFmµa/ env vi)aknvi)akFmµ Fmµa/
4- ])aTinñú)aTaniya Fmµa/ Gnu)aTinñú)aTaniya Fmµa/
Gnu)aTinñanu)aTaniya Fmµa/
5- sgáilidæsgáielsika Fmµa/ Gsgáilidæsgáielsika
Fmµa/ Gsgáilidæasgáielsika Fmµa/
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6- svitkásvicara Fmµa/ Gvitkávicarmtþa Fmµa/
Gvitkáavicara Fmµa/
7- bItishKta Fmµa/ suxshKta Fmµa/ ]ebkçashKta Fmµa/
8- TsSenn bhatBVa Fmµa/ Pavnay bhatBVa
Fmµa/ env TsSenn n Pavnay bhatBVa Fmµa/
9- TsSenn bhatBVehtuka Fmµa/ Pavnay bhatBVehtuka Fmµa/ env TsSenn n Pavnay bhatBVehtuka
Fmµa/
10- GacyKamiena Fmµa/ GbcyKamiena Fmµa/
envacyKamiena nabcyKamiena Fmµa/
11- eskça Fmµa/ Geskça Fmµa/ enveskça naeskça Fmµa/
12- britþa Fmµa/ mhKÁta Fmµa/ Gb,maNa Fmµa/
13- britþarmµNa Fmµa/ mhKÁtarmµNa Fmµa/ Gb,maNarmµNa Fmµa/
14- hIna Fmµa/ mCÄima Fmµa/ bNIta Fmµa/
15- micätþniyta Fmµa/ smµtþniyta Fmµa/ Gniyta Fmµa/
16- mKÁarmµNa Fmµa/ mKÁehtuka Fmµa/ mKÁaFibtiena Fmµa/
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17- ]b,nña Fmµa/ Gnub,nña Fmµa/ ]b,aTiena Fmµa/
18- GtIta Fmµa/ GnaKta Fmµa/ bc©úb,nña Fmµa/
19- GtItarmµNa Fmµa/ GnaKtarmµNa Fmµa/ bc©úb,nñarmµNa Fmµa/
20- GCÄta Fmµa/ BhiT§a Fmµa/ GCÄtþBhiT§a Fmµa/
21- GCÄtþarmµNa Fmµa/ BhiT§armµNa Fmµa/ GCÄtþBhiT§armµNa Fmµa/
22- sniTsSnsb,diXa Fmµa/ GniTsSnsb,diXa
Fmµa/ GniTsSnab,diXa Fmµa .
¬BavÍsti tikmatika FmµsgÁNib,krNM nam smtþM¦

2
ERb ³ FmµsgÁNI
1¦>- kusla Fmµa/ Gkusla Fmµa/ GBüakta Fmµa/

BYkFm’Cakusl/ BYkFm’CaGkusl/ BYkFm’CaGBüaRkwt/
2¦>- suxay evTnay sm,yutþa Fmµa/ Tukçay
evTnay sm,yutþa Fmµa/ GTukçmsuxay evTna
y sm,yutþa Fmµa/ BYkFm’RbkbedaysuxevTna/ BYkFm’
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3¦>-

4¦>-

5¦>-

6¦>-
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RbkbedayTukçevTna/ BYkFm’RbkbedayevTna minCaTukç
minCasux/
vi)aka Fmµa/ vi)akFmµFmµa/ env vi)aknvi)akFmµFmµa/ BYkFm’Cavé)ak/ BYkFm’manvé)akCaRbRktI/ BYkFm’
minEmnCaví)ak TaMgminEmnmanví)akCaRbRktI/
])aTinñú)aTaniya Fmµa/ Gnu)aTinñú)aTaniya Fmµa/
Gnu)aTinñanu)aTaniya Fmµa/ BYkFm’mankmµRbkbeday
kiels mantNðaCaedIm kan;ykehIy TaMgCaRbeyaCn_dl;
])aTan ; BYkFm’mankmµRbkbedaykielsmantNêaCaedIm
minkan;ykeT EtCaRbeyaCn_dl;])aTan ; BYkFm’ mankmµ
Rbkbedaykiels mantNðaCaedImminTan;kan;ykeT TaMg
minCaRbeyaCn_dl;])aTan ;
sgáilidæsgáielsika Fmµa/ Gsgáilidæsgáielsika
Fmµa/ Gsgáilidæasgáielsika Fmµa/ BYkFm’ EdlesA
hµg TaMgKYredIm,Idl;nUvesckþIesAhµg ; BYkFm’ EdlminesA
hµg EtKYredIm,Idl;nUvesckþIesAhµg ; BYkFm’ EdlminesA
hµg TaMgminKYredIm,Idl;nUvesckþIesAhµg ;
svitkásvicara Fmµa/ Gvitkávicarmtþa Fmµa/
Gvitkáavicara Fmµa/ BYkFm’Rbkbedayvétkà³ TaMgRbkb
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edayvícar³ ; BYkFm’Kµanvétkà³ manRtwmEtvécar³ ; BYkFm’Kµan
vítká³ TaMgKµanvícar³ ;
7¦>- bItishKta Fmµa/ suxshKta Fmµa/ ]ebkçashKta Fmµa/ BYkFm’ RbkbedaybIti ; BYkFm’Rbkb
edaysux³ ; BYkFm’ Rbkbeday]ebkça ;
8¦>- TsSenn bhatBVa Fmµa/ Pavnay bhatBVa
Fmµa/ env TsSenn n Pavnay bhatBVa Fmµa/
BYkFm’EdlRtÚvlHedayTsSn³ ; BYkFm’EdlRtÚvlHeday
Pavna ; BYkFm’ EdlminRtÚvlHedayTsSn³ TaMgminRtÚv
lHeday Pavna ;
9¦>- TsSenn bhatBVehtuka Fmµa/ Pavnay bha-tBVehtuka Fmµa/ env TsSenn n Pavnay
bhatBVehtuka Fmµa/ BYkFm’manehtu EdlRtÚvlH
edayTsSn³ ; BYkFm’manehtu EdlRtÚvlHedayPavna ;
BYkFm’manehtu EdlminRtÚvlHedayTsSn³ TaMgminRtÚv
lHeday Pavna ;
10¦>- GacyKamiena Fmµa/ GbcyKamiena Fmµa/
envacyKamiena nabcyKamiena Fmµa/ BYkFm’
dl;nUvkarsnSM kBUneLIgedaykmµkáiels ; BYkFm’ mindl;nUv
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karsnSMkBUneLIgedaykmµkáiels ; BYkFm’ minEmnCadl;nUv

karsnSMBUneLIg TaMgminEmnCamindl;nUvkarsnSM kBUneLIg
edaykmµkáiels ;
11¦>- eskça Fmµa/ Geskça Fmµa/ enveskça naeskça
Fmµa/ BYkFm’Carbs;eskçbuKÁl; BYkFm’Carbs;GeskçbuKÁl ;
BYkFm’minEmnCarbs;eskçbuKÁl TaMgminEmnCarbs;Geskç
buKÁl ;
12¦>- britþa Fmµa/ mhKÁta Fmµa/ Gb,maNa Fmµa/
BYkFm’mansPaBd¾tUcqµar ; BYkFm’dl;nUvsPaBd¾FM ; BYkFm’
manRbmaNmin)an ;
13¦>- britþarmµNa Fmµa/ mhKÁtarmµNa Fmµa/ Gb,ma-NarmµNa Fmµa/ BYkFm’ manGarmµN_tUcqµar ; BYkFm’
manGarmµN_dl;nUvsPaBd¾FM , BYkFm’manGarmµN_RbmaN
min)an,
14¦>- hIna Fmµa/ mCÄima Fmµa/ bNIta Fmµa/
BYkFm’efakTab , BYkFm’CakNþal, BYkFm’d¾]tþm ;
15¦>- micätþniyta Fmµa/ smµtþniyta Fmµa/ Gniyta
Fmµa/ BYkFm’ mansPaBd¾xus nig eTog , BYkFm’ mansPaB
d¾RtÚv nig eTog , BYkFm’ mineTog ;
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16¦>- mKÁarmµNa Fmµa/ mKÁehtuka Fmµa/ mKÁaFibti-ena Fmµa/ BYkFm’ manmKÁCaGarmµN_ , BYkFm’ manmKÁCa

ehtu , BYkFm’ manmKÁCaGFibtI ;

17¦>- ]b,nña Fmµa/ Gnub,nña Fmµa/ ]b,aTiena Fmµa/

BYkFm’ EdlekIteLIgehIy , BYkFm’ EdlminTan;ekIteLIg ,
BYkFm’ EdlRbúgnwgekIteLIg ;
18¦>- GtIta Fmµa/ GnaKta Fmµa/ bc©úb,nña Fmµa/
BYkFm’CaGtIt , BYkFm’CaGnaKt , BYkFm’Cabc©úb,në ;
19¦>- GtItarmµNa Fmµa/ GnaKtarmµNa Fmµa/ bc©úb,nñarmµNa Fmµa/ BYkFm’manGarmµN_CaGtIt, BYkFm’man
GarmµN_CaGnaKt , BYkFm’manGarmµN_Cabc©úb,nñ ;
20¦>- GCÄtþa Fmµa/ BhiT§a Fmµa/ GCÄtþBhiT§a Fmµa/
BYkFm’Caxagkñúg, BYkFm’CaxageRkA, BYkFm’Caxagkñúg nig
xageRkA ;
21¦>- GCÄtþarmµNa Fmµa/ BhiT§armµNa Fmµa/ GCÄtþ-BhiT§armµNa Fmµa/ BYkFm’manGarmµN_Caxagkëúg,
BYkFm’manGarmµN_CaxageRkA, BYkFm’manGarmµN_Caxag
kñúg nig xageRkA ;
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22¦>- sniTsSnsb,diXa Fmµa/ GniTsSnsb,diXa
Fmµa/ GniTsSnab,diXa Fmµa/ BYkFm’Rbkbedaykar

eXIj nig Rbkbedaykarb:HBal; , BYkFm’minRbkbeday
kareXIj EtRbkbedaykarb:HBal; , BYkFm’minRbkbeday
kareXIj TaMgminRbkbedaykarb:HBal; ;
¬BavIsti tikmatika FmµsgÁNib,krNM nam smtþM¦
¬Km<IreQµaH FmµsgÁNI Edlmanmatika 22 cb;Etb:ueNÑH ¦

2

Tukmatika
1¦>- ¬1¦ ehtU Fmµa/ n ehtU Fmµa/

BYkFm’Caehtu/ BYkFm’minEmnCaehtu/
2¦>- ¬2¦ sehtuka Fmµa/ Gehtuka Fmµa/ BYkFm’RbRBwtþeTA
CamYynwgehtu/ BYkFm’minRbRBwtþeTACamYynwgehtu/
3¦>- ¬3¦ ehtusm,yutþa Fmµa/ ehtuvib,yutþa Fmµa/
BYkFm’Rbkbedayehtu/ BYkFm’R)ascakehtu/
4¦>- ¬4¦ ehtU ecv Fmµa sehtuka c sehtuka
ecv Fmµa n c ehtU BYkFm’Caehtupg RbRBwtþeTACa
mYynwgehtupg/ BYkFm’RKan;EtRbRBwtþeTACamYynwgehtu
EtminEmnCaehtu/
រចនាអត្ថបទ និង ពិនិត្យផផទៀងផ្ទទត្់ ផោយ រពហ្ម-ង្មត្តត គតិបណឌិង្ត្ត (ផៅ ជយវរន្ទ
ិ )

328

ររជុំភាណវារ

(រពះត្រៃបិដកសង្ងេប, សៃតរបករណាភិធមម)

ehtU ecv Fmµa ehtusm,yutþa c ehtusm,yutþa ecv Fmµa n c ehtU BYkFm’ Caehtupg
Rbkbedayehtupg/ BYkFm’RKan;EtRbkbedayehtu Etmin
EmnCaehtu/
6¦>- ¬6¦ n ehtU exa bn Fmµa sehtukabi Gehtukabi BYkFm’minEmnCaehtu EtRbRBwtþeTACamYynwgehtu/
BYkFm’minEmnCaehtupg minRbRBwtþeTACamYynwgehtupg .
¬ ehtueKacäkM cb;BYkehtuEtbu:eNÑH ¦
5¦>-

¬5¦

2
sb,c©ya Fmµa/ Gb,c©ya Fmµa BYkFm’RbRBwtþeTA
CamYynwgbc©½y/ BYkFm’minmanbc©½y ;

7¦>-

¬1¦

8¦>-

¬2¦ sgçta

9¦>-

¬3¦ sniTsSna

Fmµa/ GsgçtaFmµa BYkFm’manbc©½ytak;Etg/
BYkFm’minmanbc©½ytak;Etg ;
Fmµa/ GniTsSna Fmµa BYkFm’Rbkb
edaykareXIj/ BYkFm’minRbkbedaykareXIj ;
Fmµa BYkFm’Rbkbeday
karb:HBal;/ BYkFm’minRbkbedaykarb:HBal; ;

10¦>-

¬4¦ sb,diXa Fmµa/ Gb,diXa

11¦>-

¬5¦

rUbiena Fmµa/ GrUbiena Fmµa BYkFm’manrUb/ BYkFm’
minmanrUb ;
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elakiya Fmµa elakutþra Fmµa BYkFm’Caelakiy/
BYkFm’Caelakutþr³ ;

¬6¦

13¦>- ¬7¦ eknci vieBaØyüa Fmµa eknci n vieBaØyüa Fmµa

BYkFm’ EdlKYrdwgc,as;edayvíBaØaNnImYy ¬manckçúvíBaØaN
CaedIm ¦/ BYkFm’EdlminKYrdwgc,as;edayvéBaØaNnImYy ;
¬cULnþrTukM cb;cULnþrTuk³Etbu:eNÑH¦ .

2
Gasva Fmµa ena Gasva Fmµa BYkFm’Ca
Gasv³/ BYkFm’minEmnCaGasv³ ;
15¦>- ¬2¦ sasva Fmµa/ Gnasva Fmµa BYkFm’RbRBwtþeTA
CamYynwgGasv³/ BYkFm’minRbRBwtþeTACamYynwgGasv³ ;
16¦>- ¬3¦ Gasvsm,yutþa Fmµa/ Gasvvib,yutþa Fmµa
BYkFm’RbkbedayGasv³/ BYkFm’minRbkbedayGasv³;
17¦>- ¬4¦ Gasva ecv Fmµa sasva c sasva ecv
Fmµa ena c Gasva BYkFm’CaGasv³pg RbRBwtþeTACa
mYynwgGasv³pg/ BYkFm’RKan;EtRbRBwtþeTACamYynwgGasv³
EtminEmnCaGasv³ ;
18¦>- ¬5¦ Gasva ecv Fmµa Gasvsm,yutþa c Gasvsm,yutþa ecv Fmµa ena c Gasva BYkFm’ Ca
14¦>-

¬1¦

រចនាអត្ថបទ និង ពិនិត្យផផទៀងផ្ទទត្់ ផោយ រពហ្ម-ង្មត្តត គតិបណឌិង្ត្ត (ផៅ ជយវរន្ទ
ិ )

330

ររជុំភាណវារ

(រពះត្រៃបិដកសង្ងេប, សៃតរបករណាភិធមម)

Gasv³pg RbkbedayGasv³pg/ BYkFm’RKan;EtRbkbeday
Gasv³ EtminEmnCaGasv³ ;
exa bn Fmµa sasvabi Gnasvabi BYkFm’R)ascakGasv³ EtRbRBwtþeTACamYynwg
Gasv³/ BYkFm’R)ascakGasv³pg minRbRBwtþeTACamYynwg
Gasv³pg ;
¬GasveKacäkM cb;BYkGasv³Etbu:eNÑH¦
Â
20¦>- ¬1¦ seBaØaCna Fmµa ena seBaØaCna Fmµa BYkFm’
CaseBaØaCn³¬1¦/ BYkFm’minEmnCaseBaØaCn³ ;
19¦>-

¬6¦ Gasvvib,yutþa

21¦>- ¬2¦ seBaØaCniya Fmµa GseBaØaCniya Fmµa BYk

Fm’CaRbeyaCn_dl;seBaØaCn³/ BYkFm’minCaRbeyaCn_dl;
seBaØaCn³;
22¦>- ¬3¦ seBaØaCnsm,yutþa Fmµa seBaØaCnvib,yutþa Fmµa

BYkFm’RbkbedayseBaØaCn³/ BYkFm’R)ascakseBaØaCn³;
¬1¦

Fm’RbkbstVTukkëúgvdþ³ .
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23¦>- ¬4¦ seBaØaCna ecv Fmµa seBaØaCniya c seBaØaCniya
ecv Fmµa ena c seBaØaCna BYkFm’CaseBaØaCn³pg Ca

RbeyaCn_dl;seBaØaCn³pg/ BYkFm’RKan;EtCaRbeyaCn_dl;
seBaØaCn³ EtminEmnCaseBaØaCn³ ;
24¦>- ¬5¦ seBaØaCna ecv Fmµa seBaØaCnsm,yutþa c
seBaØaCnsm,yutþa ecv Fmµa ena c seBaØaCna BYk

Fm’CaseBaØaCn³pg RbkbedayseBaØaCn³pg/ BYkFm’RKan;
EtCaRbkbedayseBaØaCn³ EtminEmnCaseBaØaCn³ ;
25¦>- ¬6¦ seBaØaCnvib,yutþa exa bn Fmµa seBaØaCniyabi GseBaØaCniyabi BYkFm’ R)ascakseBaØaCn³ Et

CaRbeyaCn_dl;seBaØaCn³/ BYkFm’ R)ascakseBaØaCn³pg
minCaRbeyaCn_dl;seBaØaCn³pg ;
¬ seBaØaCneKacäkM cb;BYkseBaØaCn³Etbu:eNÑH ¦ .

2
26¦>- ¬1¦ Knßa Fmµa/ ena Knßa Fmµa BYkFm’CaKnß³¬1¦/ BYkFm’

BYkFm’ minEmnCaKnß³ ;
¬1¦

Fm’edatRkgstVTukkëúgvdþ³ edayGMNaccuti nig bdisn§i .
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27¦>- ¬2¦ Knßniya Fmµa/ GKnßniya Fmµa BYkFm’EdlKnß³

Kb,IedatRkg / BYkFm’EdlKnß³ minKb,IedatRkg ;
28¦>- ¬3¦ Knßsm,yutþa Fmµa/ Knßvib,yutþa Fmµa BYkFm’

RbkbedayKnß³/ BYkFm’R)ascakKnß³ ;
29¦>- ¬4¦ Knßa ecv Fmµa Knßniya c Knßniya ecv
Fmµa ena c Knßa BYkFm’CaKnß³pg EdlKnß³Kb,Iedat
Rkgpg/ BYkFm’EdlKnß³Kb,IedatRkg EtminEmnCaKnß³ ;
30¦>- ¬5¦ Knßa ecv Fmµa Knßsm,yutþa c Knßsm,yutþa
ecv Fmµa ena c Knßa BYkFm’CaKnß³pg RbkbedayKnß³
pg/ BYkFm’RKan;EtRbkbedayKnß³ EtminEmnCaKnß³ ;
31¦>- ¬6¦ Knßvib,yutþa exa bn Fmµa Knßniyabi GKnßniyabi BYkFm’ R)ascakKnß³ EtKnß³Kb,IedatRkg³/ BYkFm’
R)ascakKnß³pg EdlKnß³minKb,IedatRkgpg ;
¬ KnßeKacäkM cb;BYkKnß³Etbu:eNÑH ¦ .
2
32¦>- ¬1¦ »Xa Fmµa ena »Xa Fmµa BYkFm’Ca»X³¬1¦/ BYkFm’
minEmnCa»X³ ;
¬1¦

Fm’júaMgstV[licenAkëúgvdþ³ .
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33¦>- ¬2¦ »Xniya Fmµa GenaXniya Fmµa BYkFm’Edl»X³

Kb,IRbRBwtþknøg / BYkFm’Edl»X³minKb,IRbRBwtþknøg ;
34¦>- ¬3¦ »Xsm,yutþa Fmµa/ »Xvib,yutþa Fmµa BYkFm’

Rbkbeday»X³/ BYkFm’R)ascak»X³ ;
35¦>- ¬4¦ »Xa ecv Fmµa »Xniya c »Xniya ecv
Fmµa ena c »Xa BYkFm’Ca»X³pg Edl»X³Kb,IRbRBwtþ

knøgpg/ BYkFm’Edl»X³Kb,IRbRBwtþknøgEtminEmnCa»X³;
36¦>- ¬5¦ »Xa ecv Fmµa »Xsm,yutþa c »Xsm,yutþa
ecv Fmµa ena c »Xa BYkFm’Ca»X³pg Rbkbeday

»X³pg/ BYkFm’RKan;EtRbkbeday»X³ EtminEmnCa»X³;
37¦>- ¬6¦ »Xvib,yutþa exa bn Fmµa »Xniyabi Gena-Xniyabi BYkFm’R)ascak»X³ EtEdl»X³Kb,IRbRBwtþ

knøg/ BYkFm’R)ascak»X³pg Edl»X³minKb,IRbRBwtþ
knøgpg ;
¬ »XeKacäkM cb;BYk»X³ Etbu:eNÑH ¦ .

2
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38¦>- ¬1¦ eyaKa Fmµa ena eyaKa Fmµa BYkFm’CaeyaK³¬1¦/

BYkFm’minEmnCaeyaK³ ;
39¦>- ¬2¦ eyaKniya Fmµa GeyaKniya Fmµa BYkFm’Edl
eyaK³Kb,IRbRBwtþknøg/ BYkFm’EdleyaK³minKb,IRbRBwtþknøg;
40¦>-

Fmµa/ eyaKvib,yutþa Fmµa BYk
Fm’EdlRbkbedayeyaK³/ BYkFm’EdlR)ascakeyaK³ ;

¬3¦ eyaKsm,yutþa

41¦>- ¬4¦ eyaKa ecv Fmµa eyaKniya c eyaKniya
ecv Fmµa ena c eyaKa BYkFm’CaeyaK³pg Edl

eyaK³Kb,IRbRBwtþknøgpg/ BYkFm’EdleyaK³Kb,IRbRBwtþ
knøg EtminEmnCaeyaK³ ;
42¦>- ¬5¦ eyaKa ecv Fmµa eyaKsm,yutþa c
eyaKsm,yutþa ecv Fmµa ena c eyaKa BYkFm’

CaeyaK³pg RbkbedayeyaK³pg/ BYkFm’RKan;EtRbkb
edayeyaK³ EtminEmnCaeyaK³ ;
43¦>- ¬6¦ eyaKvib,yutþa exa bn Fmµa eyaKniyabi
GeyaKniyabi BYkFm’R)ascakeyaK³ EtEdleyaK³
¬1¦

Fm’júaMgstV[Cab;enAkëúgvdþ³ .
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Kb,IRbRBwtþknøg/ BYkFm’R)ascakeyaK³pg EdleyaK³
minKb,IRbRBwtþknøgpg ;
¬eyaKeKacäkM cb;BYkeyaK³ Etbu:eNÑH¦
2
44¦>- ¬1¦ nIvrNa Fmµa ena nIvrNa Fmµa BYkFm’CanIvrN³¬1¦/
BYkFm’ minEmnCanIvrN³ ;
45¦>- ¬2¦ nIvrNiya Fmµa GnIvrNiya Fmµa BYkFm’Ca
RbeyaCn_dl;nIvrN³/ BYkFm’minCaRbeyaCn_dl;nIvrN³;
46¦>-

nIvrNsm,yutþa Fmµa/ nIvrNvib,yutþa Fmµa
BYkFm’EdlRbkbedaynIvrN³/ BYkFm’EdlR)ascaknIvrN³ ;

¬3¦

47¦>- ¬4¦ nIvrNa ecv Fmµa nIvrNiya c nIvrNiya
ecv Fmµa ena c nIvrNa BYkFm’CanIvrN³pg Ca

RbeyaCn_dl;nIvrN³pg/ BYkFm’CaRbeyaCn_dl;nIvrN³
EtminEmnCanIvrN³ ;
48¦>- ¬5¦ nIvrNa ecv Fmµa nIvrNsm,yutþa c nIvrNsm,yutþa ecv Fmµa ena c nIvrNa BYkFm’Ca
¬1¦

Fm’rYbrwt b¤ raMgracitþstV .
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nIvrN³pg RbkbedaynIvrN³pg/ BYkFm’RKan;EtRbkb
edaynIvrN³ EtminEmnCanIvrN³ ;
49¦>- ¬6¦ nIvrNvib,yutþa exa bn Fmµa nIvrNiyabi G
nIvrNiyabi BYkFm’R)ascaknIvrN³ EtCaRbeyaCn_dl;
nIvrN³/ BYkFm’R)ascaknIvrN³pg minEmnCaRbeyaCn_
dl;nIvrN³pg ;
¬nIvrNeKacäkM cb;BYknIvrN³ Etbu:eNÑH¦
2
50¦>- ¬1¦ bramasa Fmµa ena bramasa Fmµa BYkFm’Ca
bramas³¬1¦/ BYkFm’ minEmnCabramas³ ;
51¦>- ¬2¦ bramdæa Fmµa Gbramdæa Fmµa BYkFm’Edlbramas³
sÞabGEg¥l/ BYkFm’Edlbramas³minsÞabGEg¥l ;
52¦>- ¬3¦ bramassm,yutþa Fmµa/ bramasvib,yutþa Fmµa
BYkFm’EdlRbkbedaybramas³/BYkFm’EdlR)ascakbramas³ ;
53¦>- ¬4¦ bramasa ecv Fmµa bramdæa c bramdæa
ecv Fmµa ena c bramasa BYkFm’Cabramas³pg
Edlbramas³sÞabGEg¥lpg/ BYkFm’RKan;Etbramas³sÞab
GEg¥l EtminEmnCabramas³ ;
¬1¦

esckþIRbkan;xus .
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bramasvib,yutþa exa bn Fmµa bramdæabi
Gbramdæabi BYkFm’R)ascakbramas³ EtEdlbramas³
sÞabGEg¥l/ BYkFm’R)ascakbramas³pg Edlbramas³
minsÞabGEg¥lpg ;
¬bramaseKacäkM cb;BYkbramas³ Etbu:eNÑH¦
2
55¦>- sarmµNa Fmµa GnarmµNa Fmµa BYkFm’RbRBwtþeTACa
mYynwgGarmµN_/ BYkFm’minmanGarmµN_ ;

54¦>-

¬5¦

56¦>- citþa Fmµa ena citþa Fmµa BYkFm’Cacitþ/ BYkFm’minEmn

Cacitþ ;
57¦>- ectsika Fmµa Gectsika Fmµa BYkFm’Caectsik/

BYkFm’minEmnCaectsik ;
58¦>- citþsm,yutþa Fmµa citþvib,yutþa Fmµa BYkFm’Rbkb

edaycitþ/ BYkFm’R)ascakcitþ ;
59¦>- citþsMsdæa Fmµa citþvisMsdæa Fmµa BYkFm’RcLÚk

RcLMedaycitþ/ BYkFm’minRcLÚkRcLMedaycitþ ;
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60¦>- citþsmudæana Fmµa ena citþsmudæana Fmµa BYkFm’

taMgeLIgedaycitþ/ BYkFm’mintaMgeLIgedaycitþ ;
61¦>- citþshPuena Fmµa ena citþshPuena Fmµa BYkFm’

ekItCamYynwgcitþ/ BYkFm’minekItCamYynwgcitþ ;
62¦>- citþanubrivtþiena Fmµa ena citþanubrivtþiena Fmµa

BYkFm’RbRBwtþeTAtamcitþ/ BYkFm’minRbRBwtþeTAtamcitþ ;
63¦>- citþsMsdæsmudæana Fmµa ena citþsMsdæsmudæana
Fmµa BYkFm’RcLÚkRcLM taMgeLIgedaycitþ/ BYkFm’min

RcLÚkRcLM mintaMgeLIgedaycitþ ;
64¦>- citþsMsdæsmudæanshPuena Fmµa ena citþsMsdæsmudæanshPuena Fmµa BYkFm’RcLÚkRcLM taMgeLIg

ekItCamYynwgcitþ/ BYkFm’minRcLÚkRcLM mintaMgeLIg minekItCamYynwgcitþ ;
65¦>- citþsMsdæsmudæananubrivtþiena Fmµa ena citþsMsdæsmudæananubrivtþiena Fmµa BYkFm’RcLÚkRcLM taMgeLIg

RbRBwtþeTAtamcitþ/ BYkFm’minRcLÚkRcLM mintaMgeLIg minRbRBwtþeTAtamcitþ ;
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66¦>- GCÄtiþka Fmµa Bahira Fmµa BYkFm’Caxagkëúg/ BYkFm’

CaxageRkA ;
67¦>- ])aTa Fmµa ena ])aTa Fmµa BYkFm’Ca])aTa/ BYkFm’
minEmnCa])aTa ;
68¦>- ])aTinña Fmµa Gnu)aTinña Fmµa BYkFm’EdlkmµRbkb
edaykiels mantNðaCaedIm kan;ykehIy/ BYkFm’Edl
kmµRbkbedaykiels mantNðaCaedIm minkan;ykehIy ;
¬mhnþrTukM cb;BYkmhnþrTuk³ Etbu:eNÑH¦
2
69¦>- ¬1¦ ])aTana Fmµa ena ])aTana Fmµa BYkFm’
Ca])aTan¬1¦/ BYkFm’ minEmnCa])aTan ;
70¦>- ¬2¦ ])aTaniya Fmµa Gnu)aTaniya Fmµa BYkFm’Ca
RbeyaCn_dl;])aTan/ BYkFm’minEmnCaRbeyaCn_dl;])aTan/
71¦>- ¬3¦ ])aTansm,yutþa Fmµa ])aTanvib,yutþa Fmµa

BYkFm’Rbkbeday])aTan/ BYkFm’R)ascak])aTan ;
72¦>- ¬4¦ ])aTana ecv Fmµa ])aTaniya c ])aniya
ecv Fmµa ena c ])aTana BYkFm’Ca])aTanpg Ca
¬1¦

esckþIRbkan;maM .
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RbeyaCn_dl;])aTanpg/ BYkFm’RKan;EtCaRbeyaCn_dl;
])aTan EtminEmnCa])aTan ;
73¦>- ¬5¦ ])aTana ecv Fmµa ])aTansm,yutþa c
])aTansm,yutþa ecv Fmµa ena c ])aTana
BYkFm’Ca])aTanpg Rbkbeday])aTanpg/ BYkFm’RKan;
EtRbkbeday])aTan EtminEmnCa])aTan ;
74¦>- ¬6¦ ])aTanvib,yutþa exa bn Fmµa ])aTaniyabi
Gnu)aTaniyabi BYkFm’R)ascak])aTan EtCaRbeyaCn_
dl;])aTan/ BYkFm’R)ascak])aTanpg minEmnCaRbeyaCn_
dl;])aTanpg ;
¬])aTaneKacäkM cb;BYk])aTan Etbu:eNÑH¦
2
75¦>- ¬1¦ kielsa Fmµa ena kielsa Fmµa BYkFm’Ca
kiels¬1¦/ BYkFm’minEmnCakiels ;
76¦>- ¬2¦ sgáielsika Fmµa Gsgáielsika Fmµa BYkFm’KYr
dl;nUvesckþIesAhµg/ BYkFm’minKYrdl;nUvesckþIesAhµg/
77¦>- ¬3¦ sgáilidæa Fmµa/ Gsgáilidæa Fmµa BYkFm’Edl
esAhµgehIy/ BYkFm’EdlminesAhµgehIy ;
¬1¦

Fm’esAhµg .
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78¦>- ¬4¦ kielssm,yutþa Fmµa kielsvib,yutþa Fmµa

BYkFm’Rbkbedaykiels/ BYkFm’R)ascakkiels ;
79¦>- ¬5¦ kielsa ecv Fmµa sgáielsika c sgáielsika ecv Fmµa ena c kielsa BYkFm’Cakielspg
KYrdl;nUvesckþIesAhµgpg/ BYkFm’RKan;EtKYrdl;nUvesckþI
esAhµg EtminEmnCakiels ;
80¦>- ¬6¦ kielsa ecv Fmµa sgáilidæa c sgáilidæa ecv
Fmµa ena c kielsa BYkFm’Cakielspg esAhµg
ehIypg/ BYkFm’RKan;EtesAhµgehIy EtminEmnCakiels ;
81¦>- ¬7¦ kielsa ecv Fmµa kielssm,yutþa c
kielssm,yutþa ecv Fmµa ena c kielsa BYkFm’
Cakielspg Rbkbedaykielspg/ BYkFm’RKan;EtRbkb
edaykiels EtminEmnCakiels ;
82¦>- ¬8¦ kielsvib,yutþa exa bn Fmµa sgáielsikabi
Gsgáielsikabi BYkFm’R)ascakkiels EtKYrdl;nUv
esckþIesAhµg/ BYkFm’R)ascakkielspg minKYrdl;nUv
esckþIesAhµgpg ;
¬kielseKacäkM cb;BYkkiels Etbu:eNÑH¦

2
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83¦>- ¬1¦ TsSenn bhatBVa Fmµa n TsSenn bhatBVa Fmµa BYkFm’ KYrlHedayTsSn³¬1¦/ BYkFm’minKYr

lHedayTsSn³ ;
84¦>- ¬2¦ Pavnay bhatBVa Fmµa n Pavnay bhatBVa Fmµa BYkFm’EdlKYrlHedayPavna¬2¦/ BYkFm’min

KYrlHedayPavna ;
85¦>- ¬3¦ TsSenn bhatBVehtuka Fmµa n TsSenn
bhatBVehtuka Fmµa BYkFm’manehtuEdlKYrlHeday

TsSn³/ BYkFm’minmanehtuEdlKYrlHedayTsSn³ ;
86¦>- ¬4¦ Pavnay bhatBVehtuka Fmµa n Pavnay
bhatBVehtuka Fmµa BYkFm’manehtuEdlKYrlHeday

Pavna/ BYkFm’minmanehtu EdlKYrlHedayPavna ;
87¦>- ¬5¦ svitkáa Fmµa Gvitkáa Fmµa BYkFm’Rbkbeday

vítká³¬3¦/ BYkFm’minmanvétkà³ ;

¬1¦

kareXIj KW sMedAykesatabtþimKÁ .
¬2¦
mKÁ 3 xagelI .
¬3¦
karRtiHriH .
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88¦>- ¬6¦ svicara Fmµa Gvicara Fmµa BYkFm’RbRBwtþeTACamYy

nwgvícar³¬1¦/ BYkFm’minmanvécar³ ;

89¦>- ¬7¦ sb,Itika Fmµa Gb,Itika Fmµa BYkFm’RbRBwtþeTACa

mYynwgbIti¬2¦/ BYkFm’minmanbIti ;
90¦>- ¬8¦ bItishKta Fmµa n bItishKta Fmµa
BYkFm’RbkbedaybIti/ BYkFm’minRbkbedaybIti ;
91¦>- ¬9¦ suxshKta Fmµa n suxshKta Fmµa
BYkFm’Rbkbsux/ BYkFm’minRbkbedaysux ;
92¦>- ¬10¦ ]ebkçashKta Fmµa n ]ebkçashKta Fmµa

BYkFm’Rbkbeday]ebkça/ BYkFm’minRbkbeday]ebkça ;
93¦>- ¬11¦ kamavcra Fmµa n kamavcra Fmµa BYkFm’
Cakamavcr¬3¦/ BYkFm’minEmnCakamavcr ;
94¦>- ¬12¦ rU)avcra Fmµa n rU)avcra Fmµa BYkFm’CarU)avcr/

BYkFm’minEmnCarU)avcr ;
¬1¦

karBicarNa .
¬2¦
kareRtkGr .
¬3¦
RbRBwtþeTAkñúgkam .
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95¦>- ¬13¦ GrUU)avcra Fmµa n GrU)avcra Fmµa BYkFm’Ca

GrU)avcr/ BYkFm’minEmnCaGrU)avcr ;
96¦>- ¬14¦ briyabnña Fmµa Gbriyabnña Fmµa BYkFm’
Cabriyabnñ³¬1¦/ BYkFm’CaGbriyabnñ³ ;
97¦>- ¬15¦ niyüanika Fmµa Gniyüanika Fmµa BYkFm’Ca
niyüanik³¬2¦/ BYkFm’minEmnCaniyüanik³ ;
98¦>- ¬16¦ niyta Fmµa Gniyta Fmµa BYkFm’eTog/ BYkFm’
mineTog ;
99¦>- ¬17¦ s]tþra Fmµa Gnutþra Fmµa BYkFm’Rbkbeday
]tþr³¬3¦/ BYkFm’minman]tþr³ ;
100¦>-¬18¦ srNa Fmµa GrNa Fmµa BYkFm’Rbkbeday
rN³¬4¦/ BYkFm’minman rN³ ;
¬bidæiTukM cb;bidæiTuk³Etbu:eNÑH¦ .

cb; GPiFmµmatika
&2'
¬1¦

rab;bBa©ÚlkñúgetPUmikvdþ³ .
Fm’kat;nUvvdþmUl eFVIRBHniBVan[CaGarmµN_ ehIyecjcakvdþ³ .
¬3¦
karerIxøÜn .
¬4¦
lamk b¤ sRtÚv .
¬2¦
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sutþnþmatika
1¦>- viC¢aPaKiena Fmµa GviC¢aPaKiena Fmµa BYkFm’RbRBwtþeTA

këúgcMENkènvéC¢a/ BYkFm’RbRBwtþeTAkëúgcMENkènGvéC¢a ;
2¦>- viC¢Úbma Fmµa viCirUbma Fmµa BYkFm’eRbìbdUcCaepøk
benÞar¬1¦/ BYkFm’eRbìbdUcCaeBRC¬2¦ ;
3¦>- Bala Fmµa bNÐita Fmµa BYkFm’¬EdlsßitenAkñúgbuKÁl ¦

Bal/ BYkFm’ ¬EdlsßitenAkñúgbuKÁlCa¦bNÐit ;
4¦>- kNða Fmµa sukáa Fmµa BYkFm’ mansPaBd¾exµA¬3¦/ BYkFm’
mansPaB d¾ s¬4¦ ;
5¦>- tbniya Fmµa Gtbniya Fmµa BYkFm’EdlKYrdl;kar
dutkMedA¬5¦/ BYkFm’minKYrdl;kardutkMedA ;
6¦>- GFivcna Fmµa GFivcnbfa Fmµa BYkFm’RKan;EtCaeQµaH/

BYkFm’RKan;EtCaKnøgèneQµaH ;
¬1¦
Fm’EdlmankmøaMgrsµIsþÜcesþIg minGacnwgkMcat;nUvPaBggwt KWkiels)an.
¬2¦
Fm’EdlmankmøaMgrsµIekøìvkøa GacnwgkMcat;nUvPaBggwt KW kiels)an .
¬3¦
Fm’ eFVIcitþ[Gab;rsµI .
¬4¦
Fm’ eFVIcitþ[manrsµIPøWføa .
¬5¦

Fm’dutkMedAkñúgelakenH nig elakxagmux .
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7¦>- nirutþi Fmµa nirutþibfa Fmµa BYkFm’Canirutþi¬1¦/ BYkFm’Ca

Knøgénnirutþi ;
8¦>- bBaØtþi Fmµa bBaØtþibfa Fmµa BYkFm’CabBaØtþi/ BYkFm’
CaKnøgénbBaØtþi ;
9¦>- namBa© rUbBa© nam ¬2¦/ nig rUb ¬3¦ ;
10¦>- GviC¢a c PvtNða c GvíC¢a ¬4¦/ nig PvtNða ¬5¦ ;
11¦>- PvTidæi c viPvTidæi c PvTidæi ¬6¦/ nig víPvTidæi ¬7¦ ;
12¦>-ssStTidæi c ]ecäTTidæi c ssStTidæi¬8¦/ nig]ecäTTidæi¬9¦;
nig]ecäTTidæi¬9¦;
13¦>-GnþvaTidæi c GnnþvaTidæi c GnþvaTidæi¬10¦/ nig GnnþvaTidæi¬1¦;
¬1¦

ERbfa eBaledayminesssl; sMedAykBaküvíKÁh³ b¤víeRKaH GFib,ayR)ab;
ehtupl dUcBaküfasPav³ÉNatak;EtgstV sPav³enaH ehAfasgçarCaedIm.
¬2¦
ERbfa eQµaH/ ERbfaTn;eTA b¤beg¥aneTA .
¬3¦
ERbfa vínaseTA/ lM)ak .
¬4¦
mindwgnUvGriysc©TaMg4 .
¬5¦
esckþIR)afñakñúgPB .
¬6¦
esckþIyl;eXIjfa stVekIteTot .
¬7¦
esckþIyl;eXIjfa stVmni ekIteTot .
¬8
esckþIyl;eXIjfa xøÜn nig elak CasPav³eTog .
¬9¦
esckþIyl;eXIjfa stVsUnüminekIteTot .
¬10¦
esckþIyl;eXIjfa elakmanTIbMput .
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14¦>- buBVnþanuTidæi c GbrnþanuTidæi c buBVnþanuTidæi¬2¦ nig Gbrnþa15¦>16¦>17¦>18¦>19¦>20¦>21¦>-

nuTidæi¬3¦ ;
GhirikBa© Genatþb,Ba© esckþIminxµas)ab nig esckþI
minekþAcMeBaH)ab ;
hiri c »tþb,Ba© esckþIxµas)ab nig esckþIekþAnwg)ab ;
eTavcsSta c )abmitþta c PaBCabuKÁlRbedARk nig
PaBCabuKÁlmanmitþGaRkk; ;
esavcsSta c klüaNmitþta c PaBCabuKÁlRbedA
gay/ nig PaBCabuKÁlmanmitþl¥ ;
Gabtþikuslta c Gabtþivudæankuslta c esckþIQøas
évkñúgGabtþi nig esckþIQøasévkñúgkarecjcakGabtþi ;
smabtþikuslta c smabtþivudæankuslta c esckþI
Qøasévkñúgsmabtþi nigesckþIQøasévkñúgkarecjcaksmabtþi/
Fatukuslta c mnsikarkuslta c esckþIQøas
évkñúgFatu nig esckþIQøasévkñúgkareFVITukkñúgcitþ ;

¬1¦

esckþIyl;eXIjfa elakminmanTIbMput .
esckþIyl;eXIjtamcMENkénxn§xagedIm .
¬3¦
esckþIyl;eXIjtamcMENkénxn§xagcug .
¬2¦
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22¦>- Gaytnkuslta c bdic©smub,aTkuslta c esckþI
23¦>24¦>25¦>26¦>27¦>28¦>29¦>30¦>31¦>32¦>-

QøasévkñúgGaytn³ nig esckþIQøasévkñúgbdic©smub,aT ;
zankuslta c Gdæankuslta c esckþIQøasévkñúg
ehtu nig esckþIQøasévkñúgkarminEmnCaehtu ;
GaC¢eva c mTÞeva c esckþIRtwmRtg; nig esckþITn;Pøn; ;
xnþi c esarc©Ba© esckþIGt;Fn; nig esckþIs¶b;es¶óm ;
saxlüBa© bdisnßaera c esckþIRss;Rsayrak;Tak; nig
karRsúHRsÜlTTYl ;
\®nÞieysu GKutþTVarta c ePaCen GmtþBaØúta c karmin
rkSanUvTVarkñúg\®nÞiy nigesckþImindwgnUvRbmaNkñúgePaCn ;
\®nÞieysu KutþTVarta c ePaCen mtþBaØúta c karrkSa
nUvTVarkñúg\®nÞiy nig esckþIdwgRbmaNkñúgePaCn ;
mudæsSc©Ba© Gsm,CBaØBa© esckþIePøcsµartI nig esckþI
mindwgxøÜn ;
sti c sm,CBaØBa© sµartI nig esckþIdwgxøÜn ;
bdisgçanBlBa© PavnaBlBa© kmøaMgénkarBicarNa nig
kmøaMgénPavna ;
smefa c vibsSna c smf³ nig víbsSna ;
រចនាអត្ថបទ និង ពិនិត្យផផទៀងផ្ទទត្់ ផោយ រពហ្ម-ង្មត្តត គតិបណឌិង្ត្ត (ផៅ ជយវរន្ទ
ិ )

349

ររជុំភាណវារ

(រពះត្រៃបិដកសង្ងេប, សៃតរបករណាភិធមម)

33¦>- smfnimitþBa© bKÁahnimitþBa© nimitþrbs;smf³ nig nimitþ
34¦>35¦>36¦>37¦>38¦>39¦>-

40¦>-

41¦>-

énkarBüayampÁgeLIg ;
bKÁaeha c Gviekçe)a c karpÁgeLIg nig esckþImin
raymay ;
sIlvibtþi c Tidæivibtþi c víbtþiénsIl nig víbtþiénTidæi ;
sIlsm,Ta c Tidæism,Ta c karbribUN’ènsIl nig kar
bribUN’ènTidæi ;
sIlvisuT§i c TidæivisuT§i c esckþIbrisuT§énsIl nig
esckþIbrisuT§énTidæi ;
TidæivisuT§i exa bn yfaTidæisS c bFanM esckþIbrisuT§
énTidæi nig esckþIBüayamrbs;buKÁl EdlmanTidæid¾smKYr ;
sMeveKa c sMevCnieysu zaensu sMviKÁsS c
eyaniesa bFanM esckþIsegVKkñúgTIEdlKYrsegVKTaMgLay
nig esckþIBüayameday])ayénbuKÁlEdlmanesckþIsegVK ;
Gsnþúdæta c kuselsu Femµsu Gb,divanita c
bFansµw esckþIminsenþaskëúgkuslFm’TaMgLay nig
esckþIminbn§ÚrbnßykñúgkarBüayam ;
viC¢a c vimutþi c víC¢a nig vímutþi ;
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42¦>- xey jaNM Gnub,aeT jaNnþi esckþIdwgkëúgFm’¬1¦ Ca

eRKÓgGs;eTAénkiels nig esckþIdwgkñúgFm’¬2¦ EdleFVI
kielsmin[ekIteLIgeTot .
¬sutþnþmatika TVactþaLIsTukM smtþM¦
¬sutþnþmatika man Tuk³ 42 cb;Etbu:eNÑH¦ .

Ë
xn§viPgÁ ¬kñúg)alI¦

¬tTnnþrM¬3¦ viPgÁb,krNM naemtM¦
lMdab;GMBIbkrN³eQµaHFmµsgÁNIenaHmk eyIgnwgsURt nUv
bkrN³eQµaHviPgÁ/ É bkrN³eQµaHvíPgÁenaH KW ³
Ba©kçn§a rUbkçen§a evTnaxen§a sBaØaxen§a sgçar-kçen§a viBaØaNkçen§a xn§TaMgLay 5 KW rUbkçn§1 evTnaxn§1 sBaØaxn§1 sgçarkçn§1 víBaØaNkçn§1 .

b
¬1¦

GriymKÁ .
Griypl .
¬3¦
Rtg;vg;RkckxagedIm RKb;Fm’TaMg 6 em minmankñúg)alIGPiFmµbidkeT Etelak
GñkR)aCJCan;edIm )aneroberogkñúg PaNvar)alI dak;xagedImenH edIm,I[gaydwg
eQµaHFm’mYysgàat;² b:ueNÑaH .
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1- ttß ktma rUbkçen§a bNþaxn§TaMgenaH rUbkçn§
etIdUcemþc ?
yM kiBa©i rUbM GtItanaKtb,c©úb,nñM GCÄtM va
BhiT§a va »LarikM va suxumM va hInM va bNItM va yM TUer
snþiek va rUbNamYy CaGtItkþI CaGnaKtkþI Cabc©úb,nñkþI xag
kñúgkþI xageRkAkþI eRKatRKatkþI l¥itkþI efakTabkþI ]tþmkþI kñúgTI
q¶aykþI kñúgTICítkþI/
teTkCÄM GPisBaØÚhitVa GPisgçibitVa GyM vuc©ti
rUbkçen§a xn§enH elak)anRbmUlrYbrYm nUvrUbTaMgGs;enaH CamYy
Kña ehAfa rUbkçn§ .
2- ttß ktema evTnaxen§a bNþaxn§TaMgenaH
evTnaxn§ etIdUcemþc?
ya kaci evTna GtItanaKtb,c©úb,nña GCÄtþa va
BhiT§a va »Larika va suxuma va hIna va bNIta va ya
TUer snþiek va evTnaNamYy CaGtItkþI CaGnaKtkþI Cabc©úb,nñ
kþI xagkñúgkþI xageRkAkþI eRKatRKatkþI l¥itkþI efakTabkþI ]tþmkþI
kñúgTIq¶aykþI kñúgTICítkþI/
teTkCÄM GPisBaØÚhitVa GPisgçibitVa GyM vuc©ti
evTnaxen§a xn§enH elak)anRbmUlrYbrYmnUvevTnaTaMgGs;
enaHCamYyKña ehAfa evTnaxn§ .
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3- ttß ktema sBaØaxen§a bNþaxn§TaMgenaH
sBaØaxn§ etIdUcemþc?
ya kaci sBaØa GtItanaKtb,c©úb,nña GCÄtþa va
BhiT§a va »Larika va suxuma va hIna va bNIta va ya
TUer snþiek va sBaØaNamYy CaGtItkþI CaGnaKtkþI Cabc©úb,nñkþI
xagkñúgkþI xageRkAkþI eRKatRKatkþI l¥itkþI efakTabkþI ]tþmkþI
kñúgTIq¶aykþI kñúgTICítkþI/
teTkCÄM GPisBaØÚhitVa GPisgçibitVa GyM vuc©ti
sBaØaxen§a xn§enH elak)anRbmUlrYbrYmnUvsBaØaTaMgGs;enaH
CamYyKña ehAfa sBaØaxn§ .
4- ttß ktema sgçarkçen§a bNþaxn§TaMgenaH
sgçarkçn§ etIdUcemþc ?
ey ekci sgçara GtItanaKtb,c©úb,nña GCÄta
va BhiT§a va »Larika va suxuma va hIna va bNIta va
ey TUer snþiek va sgçarTaMgLayNamYy CaGtItkþI CaGnaKt
kþI Cabc©úb,nñkþI xagkñúgkþI xageRkAkþI eRKatRKatkþI l¥itkþI efak
TabkþI ]tþmkþI kñúgTIq¶aykþI kñúgTICítkþI/
teTkCÄM GPisBaØÚhitVa GPisgçibitVa GyM vuc©ti
sgçarkçen§a xn§enH elak)anRbmUlrYbrYmnUvsBaØaTaMgGs;enaH
CamYyKña ehAfa sgçarkçn§ .
M
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5- ttß ktema viBaØaNkçen§a bNþaxn§TaMgenaH
víBaØaNkçn§ etIdUcemþc ?
yM kiBai© viBaØaNM GtItanaKtb,c©úb,nMñ GCÄtM va
BhiT§a va »LarikM va suxumM va hInM va bNItM va yM TUer
snþiek va víBaØaNNamYy CaGtItkþI CaGnaKtkþI Cabc©úb,nñkþI
xagkñúgkþI xageRkAkþI eRKatRKatkþI l¥itkþI efakTabkþI ]tþmkþI
kñúgTIq¶aykþI kñúgTICítkþI/
teTkCÄM GPisBaØÚhitVa GPisgçibitVa GyM vuc©ti
viBaØaNkçen§a xn§enHelak)anRbmUlrYbrYmnUvsBaØaTaMgGs;
enaHCamYyKña ehAfa víBaØaNkçn§ .
¬GyM xn§viPegÁati GdæarsvieFn viPtþM viPgÁb,krNM nam smtþM¦
¬enHeQµaHfavíPgÁ manxn§víPgÁCaedIm/ bkrN³ eQµaH viPgÁ
EdlelakEckehIy edaycMENk 18 Rbkar cb;Etb:ueNÑH¦

2
viPgÁ ¬kñúgGdækfa¦

¬tTnnþrM viPgÁb,krNM naemtM¦
¬lMdab;GMBIFmµsgÁNib,krN_enaHmk eyIgnwgsVaFüaynUv
viPgÁb,krN_ dUcteTA¦ ³
xn§viPegÁa GaytnviPegÁa FatuviPegÁa sc©viPegÁa
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FanviPegÁa \T§i)aTviPegÁa eBaCÄgÁviPegÁa mKÁviPegÁa
QanviPegÁa Gb,mBaØaviPegÁa sikçabTviPegÁa bdismÖiTa
viPegÁa jaNviPegÁa xuTÞkvtßúviPegÁa FmµhTyviPegÁati
¬ GdæarsvieFn viPtþM viPgÁb,krNM nam smtþM¦
¬víPgÁb,krN_ EckecjedayvíPgÁ 18 Rbkar cb;Etbu:eNÑH¦
2

Fatukfa ¬kñúg)alI¦
¬tTnnþrM FatukfabkrNM naemtM¦
¬lMdab;GMBIbkrN³eQµaHvíPgÁenaHmk eyIgnwgsURtnUv
bkrN³eQµaHFatukfa/ ÉbkrN³eQµaHFatukfaenaH KW ¦ ³
sgÁeha GsgÁeha ¬Fatu18 KW¦ karse®gÁaH karminse®gÁaH/
sgÁhietn GsgÁhitM karminse®gÁaH mYyGenøI eday
karse®gÁaH/
GsgÁhietn sgÁhitM karse®gÁaH mYyGenøI edaykarmin
se®gÁaH/
sgÁhietn sgÁhitM karse®gÁaHmYyGenøIedaykarse®gÁaH/
GsgÁhietn GsgÁhitM karminse®gÁaH mYyGenøI eday
karminse®gÁaH/
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sm,eyaeKa vib,eyaeKa karsmRbkb karR)asecj/
sm,yuetþn vib,yutþM karR)asecjmYyGenøIeday
karsmRbkb/
vib,yuetþn sm,yutþM karsmRbkb mYyGenøIeday
karR)asecj/
sm,yuetþn sm,yutþM karsmRbkb mYyGenøIeday
karsmRbkb/
vib,yuetþn vib,yutþM karR)asecj mYyGenøIeday
karsR)asecj/
sgÁhietn sm,yutþM vib,yutþM karsmRbkb nig kar
R)asecjmYyGenøIedaykarse®gÁaH/
sm,yuetþn sgÁhitM GsgÁhitM karse®gÁaH nig kar
karminse®gÁaH mYyGenøIedaykarsmRbkb/
GsgÁhietn sm,yutþM vib,yutþM karsmRbkb nig
karR)asecj mYyGenøIedaykarminse®gÁaH/
vib,yuetþn sgÁhitM GsgÁhitnþi karse®gÁaH nig kar
karminse®gÁaH mYyGenøIedaykarR)asecj .
bBa©kçn§a TVaTsaytnani Gdæars Fatueya ctþari
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-dæana ctþaera smµb,Fana ctþaera \T§i)aTa ctþari Qanani ctesSa Gb,mBaØaeya bBa©i®nÞiyani bBa© Blani stþ
eBaCÄgÁa Grieya GdægÁieka meKÁa/ xn§5/ Gaytn³12/ Fatu 18/
sc©³4/ \®nÞiy 22/ bdic©smub,aT/ stib,dæan 4/ smµb,Fan 4/
\T§i)aT4/ Qan 4/ Gb,mBaØa 4/ \®nÞiy 5/ Bl³ 5/ eBaCÄgÁ³ 7/
mKÁmanGgÁ 8 CamKÁd¾RbesIr/
pesSa evTna sBaØa ectna citþM GFiemaekça mnsi-kaera psS³ evTna sBaØa ectna citþ kareCOs‘b; kareFVITukkñúgcitþ/
tIhi sgÁeha tIhi GsgÁeha ctUhi sm,eyaeKa
ctUhi vib,eyaeKa sPaeKa visPaeKa sBVabi FmµsgÁNi
Fatukfa matika karse®gÁaHedaybT ¬1¦3 karminse®gÁaHeday
bT3/ karsmRbkbedaybT 4 ¬KW GrUbkçn§4¦ karR)asecjcak
bT 4/ Fm’mancMENkesµIKëa nig Fm’mancMENkminesµIKëa/ FmµsgÁNITaMgGs; CamatikaénFatukfa .
¬nymatikati bBa©vieFn viPtþM FatukfabkrNM nam smtþM¦
¬enHeQµaHmatikaman nymatikaCaedIm/ bkrN³ eQµaH Fatukfa
EdlelakEckehIy edaycMENk 5 Rbkar cb;Etb:ueNÑH¦

Ë

1

bT3 KW xn§ Fatu Gaytn³ .
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Fatukfa ¬kñúgGdækfa¦

¬tTnnþrM FatukfabkrNM naemtM¦

sgÁeha GsgÁeha sgÁhietn GsgÁhitM GsgÁhietn
sgÁhitM sgÁhietn sgÁhitM GsgÁhietn GsgÁhitM
sm,eyaeKa vib,eyaeKa sm,yuetþn vib,yutþM vib,yuetþn
sm,yutþM sm,yuetþn sm,yutþM vib,yuetþn vib,yutþM
sgÁhietn sm,yutþM vib,yutþM sm,yuetþn sgÁhitM
GsgÁhitM GsgÁhietn sm,yutþM vib,yutþM vib,yuetþn
sgÁhitM GsgÁhitnþi .
¬cuTÞsvieFn viPtþM FatukfabkrNM nam smtþM¦
¬FatukfabkrN_ EckecjedayFatu 14 Rbkar cb;Etbu:eNÑH¦

2

buKÁlb,BaØtþi ¬kñúgGdækfa¦
¬tTnnþrM buKÁlb,BaØtþib,krNM naemsa¦
xn§b,BaØtþi Gaytnb,BaØtþi Fatub,BaØtþi sc©b,BaØtþi
\®nÞiyb,BaØtþi buKÁlb,BaØtþIti .
¬q vieFn viPtþM buKÁlb,BaØtþib,krNM nam smtþM¦
¬ buKÁlb,BaØtþib,krN_ EckecjedaybBaØtþi 6 Rbkar cb;Etbu:eNÑH ¦

2
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buKÁlb,BaØtþi ¬kñúg)alI¦

¬tTnnþrM buKÁlb,BaØtþib,krNM naemsa¦
¬lMdab;GMBIbkrN³eQµaHFatukfaenaHmk eyIgnwgsURtnUv
bkrN³eQµaHbuKÁlb,BaØtþi/ ÉbkrN³eQµaHbuKÁlb,BaØtþienaH KW¦ ³

q

bBaØtþieya xn§b,BaØtþi Gaytnb,BaØtþi Fatub,BaØtþi
sc©b,BaØtþi \®nÞiyb,BaØtþi buKÁlb,BaØtþIti bBaØtþi 61
Rbkar KW xn§b,BaØtþi1 Gaytnb,BaØtþi1 Fatub,BaØtþi1 sc©b,BaØtþi 1

\®nÞiyb,BaØtþi1 buKÁlb,BaØtþi1/
kitþavta xn§anM xn§b,BaØtþi xn§b,BaØtþi rbs;xn§TaMg
Lay manb:unµany:ag?
yavta bBa©kçn§a rUbkçen§a evTnaxen§a sBaØaxen§a
sgçarkçen§a viBaØaNkçen§a xn§TaMgLay 5 KW rUbkçn§1 evTnaxn§1 sBaØxn§1 sgçarkçn§1 víBaØaNkçn§1 edaykMNt;RbmaNÉNa/
Étþavta xn§anM xn§b,BaØtþi xn§b,BaØtþi rbs;xn§TaMgLay
edaykMNt; manRbmaNb:ueNÑH .
kitþavta GaytnanM Gaytnb,BaØtþi Gaytnb,BaØtþi
rbs;Gaytn³TaMgLay manb:unµany:ag?
1

ERbfa karEtgtaMg karsMEdg karRbkas kartaMgTuk .
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yavta TVaTsaytnani ចកាេវytnM rU)aytnM
esataytnM sTÞaytnM XanaytnM Kn§aytnM CivðaytnM rsaytnM kayaytnM epadæBVaytnM mnaytnM
FmµaytnM/ Gaytn³12 KW ³ ចក្ខ្វាytn³ 1 rU)aytn³ 1 esataytn³ 1 sTÞaytn³ 1 Xanaytn³ 1 Kn§aytn³ 1 Civaðytn³ 1
rsaytn³ 1 kayaytn³ 1 epadæBVaytn³ 1 mnaytn³ 1 Fmµaytn³1 edaykMNt;manRbmaNÉNa/
Étþavta GaytnanM Gaytnb,BaØtþi Gaytnb,BaØtþi
rbs;Gaytn³TaMgLay edaykMNt; manRbmaNb:ueNÑH .
kitþavta FatUnM Fatub,BaØtþi Fatub,BaØtþi rbs;FatuTaMg
Lay manb:unµany:ag?
yavta Gdæars Fatueya ckçúFatu rUbFatu ckçúviBaØaNFatu esatFatu sTÞFatu esatviBaØaNFatu
XanFatu Kn§Fatu XanviBaØaNFatu CivðaFatu rsFatu
CivðaviBaØaNFatu kayFatu epadæBVFatu kayviBaØaNFatu menaFatu FmµFatu menaviBaØaNFatu Fatu 18 KW
ckçúFatu1 rUbFatu1 ckçúvíBaØaNFatu1; esatFatu1 sTÞFatu1 esatvíBaØaNFatu1; XanFatu1 Kn§Fatu1 XanvíBaØaNFatu1; CívðaFatu1
rsFatu1 CívðavíBaØaNFatu1; kayFatu1 epadæBVFatu1 kayvíBaØaN
Fatu1; menaFatu1 FmµFatu1 menavíBaØaNFatu1;
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Étþavta FatUnM Fatub,BaØtþi Fatub,BaØtþi rbs;FatuTaMg
Lay edaykMNt; manRbmaNb:ueNÑH .
kitþavta sc©anM sc©b,BaØtþi sc©b,BaØtþi rbs;sc©³TaMg
Lay manb:unµany:ag?
yavta ctþari sc©ani Tukçsc©M smuTysc©M nieraFsc©M mKÁsc©M sc©³TaMgLay 4 KW Tukçsc©³1 smuTysc©³1
nieraFsc©³1 mKÁsc©³1 edaykMNt;manRbmaNÉNa .
Étþavta sc©anM sc©b,BaØtþi sc©b,BaØtþi rbs;sc©³TaMg
Lay edaykMNt; manRbmaNb:ueNÑH .
kitþavta \®nÞiyanM \®nÞiyb,BaØtþi \®nÞiyb,BaØtþi rbs;
\®nÞiyTaMgLay manb:unµany:ag ?
yavta BavIsti®nÞiyani ckçú®nÞiyM esati®nÞiyM
Xani®nÞiyM Civði®nÞiyM kayi®nÞiyM mni®nÞiyM \tßi®nÞiyM
burisi®nÞiyM CIviti®nÞiyM suxi®nÞiyM Tukçi®nÞiyM esamnsSi-®nÞiyM eTamnsSi®nÞiyM ]ebkçi®nÞiyM sT§i®nÞiyM vIriyi®nÞiyM
sti®nÞiyM smaFi®nÞiyM bBaØi®nÞiyM GnBaØtBaØsSamIti®nÞiyM
GBaØi®nÞiyM GBaØatavi®nÞiyM \®nÞiyTaMgLay 22 KW ckçú®nÞiy1
esati®nÞiy1 Xani®nÞiy1 Civði®nÞiy1 kayi®nÞiy1 mni®nÞiy1 \tßi-®nÞiy1 burisi®nÞiy1 Cívíti®nÞiy1 suxi®nÞiy1 Tukçi®nÞiy1 esamnsSiរចនាអត្ថបទ និង ពិនិត្យផផទៀងផ្ទទត្់ ផោយ រពហ្ម-ង្មត្តត គតិបណឌិង្ត្ត (ផៅ ជយវរន្ទ
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®nÞiy1 eTamnsSi®nÞiy1 ]ebkçi®nÞiy1 sT§i®nÞiy1 vÍriyi®nÞiy1
sti®nÞiy1 smaFi®nÞiy1 bBaØi®nÞiy1 GnBaØtBaØsSamIti®nÞiy1
GBaØi®nÞiy1 GBaØataví®nÞiy1¬1 ¦ edaykMNt; manRbmaNÉNa/
Étþavta \®nÞiyanM \®nÞiyb,BaØtþi \®nÞiyb,BaØtþi rbs;
\®nÞiyTaMgLay edaykMNt; manRbmaNb:ueNÑH .
kitþavta buKÁlanM buKÁlb,BaØtþi buKÁlb,BaØtþi rbs;
buKÁlTaMgLay manb:unµany:ag ?
smyvimuetþa Gsmyvimuetþa buKÁlGñkrYcRsLH tam
kalKYr buKÁlGñkrYcRsLHtamkalminKYr .
kub,Femµa Gkub,Femµa buKÁlGëkmanFm’ enAkeRmIkjab;
j½r/ buKÁlGëkmanFm’ minkeRmIkjab;j½r .
brihanFemµa GbrihanFemµa buKÁlGëkmanFm’ sabsUnü/
buKÁlGëkmanFm’ minsabsUnü .
ectnaPeBVa GnurkçnaPeBVa buKÁlGñkKYrdl;nUvesckþImin
sabsUnüedayectna/ buKÁlGñkKYrdl;nUvesckþIminsabsUnüeday
karrkSa/
¬1¦

taMgBIckçú®nÞiyrhUtdl;suxi®nÞiy10enH Cakamavcr¬RbRBwtþeTAkñúgkam¦/ BI
Tukçi®nÞiy dl;bBaØi®nÞiy 9 enH CamisSk³ ¬RcLÚkRcLMKña¦/ É\®nÞiy 3 xagcug
Caelakutþr³ .
362
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bufuC¢ena eKaRtPU buKÁlCabufuC¢n/ buKÁlCaeKaRtPU/
PyUbreta GPyUbreta buKÁlGñkevorcak)abedayP½y/
buKÁlGñkevorcak)ab edayminP½y/
PBVVaKmena GPBVVaKmena buKÁlGñkKYrdl;karmkkan;smµtþ
niyam KWmKÁ/ buKÁlGñkminKYrdl; karmkkan;smµtþniyam KWmKÁ/
niyeta Gniyeta buKÁleTog/ buKÁlmineTog/
bdibnñeka pel zieta buKÁlGñkRbtibtþiRBmeRBógeday
mKÁ/ buKÁlGñkzítenAkñúgpl/
smsIsI zitkb,I buKÁlGëkmanFm’esµIKëa/ buKÁlGñkjúaMg
kb,[zítenA/
Grieya Gnrieya buKÁlCaGriy³/ buKÁlminEmnCaGriy³/
esekça Gesekça buKÁlCaeskç³/ buKÁlCaGeskç³/
envesekça naeskça buKÁlminEmnCaeskç³/ buKÁlminEmn
CaGeskç³/
etvieC¢a qLPieBaØa buKÁlGñk)anvíC¢a 3/ buKÁlGñk)an
GPiBaØa 6/
smµasm<úeT§a bec©kBueT§a buKÁlCaRBHsmµasm<úT§/ buKÁl
CaRBHbec©kBuT§/
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]Peta PaKvimuetþa bBaØavimuetþa buKÁlGñkrYcRsLHcak
kielsedaycMENkTaMgBIr/ buKÁlGñkrYcRsLHcakkielsedaybBaØa/
kayskçI Tidæib,etþa buKÁlGñkmankayCabnÞal;/ buKÁl
GñkseRmcehIyedaysmµaTidæi/
sT§avimuetþa FmµanusarI buKÁlGñkrYcRsLHedaysT§a/
buKÁlGëkrB£ktamnUvFm’/
sT§anusarI stþkçtþúMbrema ekalMekaela buKÁlGñkrB£k
tamnUvsT§a buKÁlGñkekItGs;var³7dg buKÁlGñkecjGMBIRtkUl
eTAkan;RtkUl/
ÉkBICI skTaKamI buKÁlmanBUC KWxn§Etmþg/ buKÁlGñk
mkkan;elakenHmþgeTot/
GnaKamI GnþrabriniBVayI buKÁlminmkkan;elakenHeTot/
buKÁlbriniBVan kalBak;kNþalGayu/
]bhc©briniBVayI GsgçarbriniBVayI buKÁlGñkknøghYs
Bak;kNþalGayueTIbbriniBVan/ buKÁlbriniBVanedaymin)ac;BüayamxøaMg/
ssgçarbriniBVayI ]T§Mesaeta GknidæKamI buKÁlGñk
briniBVanedayBüayamxøaMg/ buKÁlmanExSénmKÁeTAxagelI drab
dl; GknidæRBhµehIy eTIbbriniBVan/
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esatabenña esatabtþiplscäikiriyay bdibenña
buKÁlCaesatabnñ³/ buKÁlGñkRbtibtþiedIm,IeFVI[Cak;c,as;nUvesata-btþipl/
skTaKamI skTaKamiplscäikiriyay bdibenña
buKÁlCaskTaKamI/ buKÁlGñkRbtibtþi edIm,IeFVI[Cak;c,as;nUv
skTaKamipl/
GnaKamI GnaKamiplscäikiriyay bdibenña buKÁlCa
GnaKamI/ buKÁlGñkRbtibtþi edIm,IeFVI[Cak;c,as;nUvGnaKamipl/
Grha Grhtþplscäikiriyay bdibenñati¬1¦ buKÁl
CaRBHGrhnþ/ buKÁlRbtibtþi edIm,IeFVI[Cak;c,as;nUvGrhtþpl .
¬GyM xn§b,BaØtþati qvieFn viPtþM buKÁlb,BaØtþib,krNM nam smtþM ¦

¬enHeQµaHfabBaØtþi manxn§b,BaØtþiCaedIm/ bkrN³eQµaH
buKÁlb,BaØtþi EdlelakEckehIy edaycMENk 6 Rbkar cb;Etb:ueNÑH¦

Ë

1

kñúgGPiFmµbidkKµan {ti} eT kñúgPaNvar³man{ti} .
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kfavtßú ¬kñúg)alI¦

¬tTnnþrM kfavtßúb,krNM naemtM¦
¬lMdab;GMBIbkrN³eQµaHbuKÁlb,BaØtþienaHmk eyIgnwgsURtnUv
bkrN³eQµaH kfavtßú/ É bkrN³ eQµaH kfavtßú enaH KW¦ ³
buKÁela ]blBÖti scäiktßbrmetßnati skvaTIsYrfa
sPav³¬1¦ EdlbNÐitdwgfaCabuKÁledayGtßd¾Bit nigGtßd¾]tþmb¤?
Gamnþa brvaTI eqøIyfa eGI ¡
eya scäiketßa brmetßa teta esa buKÁela ]blBÖti
scäiktßbrmetßnati skvaTIsYrfa sPav³ÉNamanGtßd¾Bit
manGtß d¾]tþm eRBaHehtuenaH sPav³enaHEdlbNÐi tdwgfa
CabuKÁleday Gtßd¾Bit nig Gtßd¾]tþmb¤ ?
n ehvM vtþeBV brvaTI eqøIyfa GñkminKYreBaly:agenHeT¡
GaCanahi niKÁhM hBa©i buKÁela ]blBÖti scäiktßbrmetßn etn vt er vtþeBV eya scäiketßa brmetßa teta
esa buKÁela ]blBÖti scäiktßbrmetßnati skvaTIeBalfa
GñkcUrdwgnUveTascuH/ RbsinebIsPav³EdlbNÐitdwgfa CabuKÁl
¬1¦

Baküfa sPav³ )andl;RbePTènFm’ 57 KW xn§5/ Gaytn³12/ Fatu 18/
\®nÞiy 22 .
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edayGtßd¾Bit nig Gtßd¾]tþm/ mñalGñkd¾ceRmIn eRBaHehtuenaH Gñk
Kb,IeBalfa sPav³ÉNamanGtßd¾Bit nig manGtßd¾]tþm eRBaH
ehtuenaH sPav³enaHEdlbNÐitdwgfaCabuKÁl edayGtßd¾Bit nig
Gtßd¾]tþmEdr/
yM ttß veTsi vtþeBV exa buKÁela ]blBÖti
scäiktßbrmetßn ena c vtþeBV eya scäiketßa brmetßa
teta esa buKÁela ]blBÖti scäiktßbrmetßnati micäa
bNþaBaküTaMgBIrenaH GñkeBalnUvBaküÉNa GñkKb,IeBalnUvBakü
enaHfa sPav³EdlbNÐitdwgfaCabuKÁl edayGtßd¾Bit nig Gtßd¾
]tþm EtGñkminKYreBalfa sPav³ÉNa manGtßd¾Bit manGtßd¾]tþm
eRBaHehtuenaH sPav³enaH EdlbNÐitdwgfaCabuKÁledayGtßd¾Bit
nig Gtßd¾]tþmeT/ Bakürbs;GñkxuseT/
ena ec bn vtþeBV eya scäiketßa brmetßa teta
esa buKÁela ]blBÖti scäiktßbrmetßnati ena vt er vtþeBV
buKÁela ]blBÖti scäiktßbrmetßnati RbsinebIGñk minKb,I
eBalfa sPav³ÉNamanGtßd¾Bit manGtßd¾]tþm eRBaHehtuenaH
sPav³enaHEdlbNÐitdwgfaCabuKÁl edayGtßd¾Bit nig Gtßd¾]tþm
eT/ mñalGñkd¾ceRmIn GñkminKb,IeBalfasPav³ EdlbNÐitdwgfa
CabuKÁledayGtßd¾Bit nig Gtßd¾]tþmeT/
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yM ttß veTsi vtþeBV exa buKÁela ]blBÖti scäiktßbrmetßn ena c vtþeBV eya scäiketßa brmedæa teta esa
buKÁela ]blBÖti scäiktßbrmetßnati micäa bNþaBaküTaMgBIr
enaH GñkeBalnUvBaküÉNa GñkKb,IeBalEt BaküenaHfasPav³Edl
bNÐitdwgfaCabuKÁl edayGtßd¾Bit nig Gtßd¾]tþm EtGñkminKYreBal
fa sPav³ÉNamanGtßd¾Bit manGtßd¾]tþm eRBaHehtuenaH sPav³
enaH EdlbNÐitdwgfaCabuKÁledayGtßd¾Bit nig Gtßd¾]tþmeT
Bakürbs;GñkxuseT .
GnuelambBa©kM cb;GnuelambBa©k³ .
¬ skvaTi bBa©sutþstani brvaTi bBa©sutþstanIti sutþshsSM
semaFaentVan viPtþM kfavtßúb,krNM nam smtþM ¦
¬ bkrN³eQµaH kfavtßú EdlelakRbCMumknUvsURt 1>000 KW 500 sURt
kñúgskvaTI/ 500 kñúgbrvaTI EdlelakEckehIy cb;Etb:ueNÑH¦ .

Â

kfavtßú ¬kñúgGdækfa¦
¬tTnnþrM kfavtßúb,krNM naemtM¦
skvaTibBa©sutþstani brvaTibB©asutþstanIti sutþshsSM
semaFaentVa viPtþM kfavtßúb,krNM nam smtþM .
¬q vieFn viPtþM buKÁlb,BaØtþib,krNM nam smtM¦þ
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¬kfavtßúb,krN_ EdlRbCMuEckCa 1>000 sURt/ KW 500sURt
rbs;skvaTI 500 sURt rbs;brvaTI/ cb;Etbu:eNÑH¦

Â

ymk³ ¬kñúg)alI¦¬1¦
¬tTnnþrM ymkb,krNM naemtM¦
¬lMdab;GMBIbkrN³eQµaHkfavtßúenaHmk eyIgnwgsURtnUv
bkrN³eQµaH ymk³/ ÉbkrN³eQµaH ymk³ enaH KW¦ ³
eyekci kusla Fmµa seBV et kuslmUla ey va
bn kuslmUla seBV et Fmµa kusla BYkFm’NamYy
Cakusl BYkFm’TaMGs;enaH mankuslCamUl/ mYyy:ageTot
BYkFm’NamankuslCamUl BYkFm’TaMgGs;enaH Cakusl .
eyekci kusla Fmµa seBV et kuslmUeln ÉkmUla
ey va bn kuslmUeln ÉkmUla seBV et Fmµa kusla
BYkFm’NamYyCakusl BYkFm’TaMgGs;enaH manmUlEtmYy
edaykuslmUl/ mYyy:ageTot BYkFm’NamanmUlEtmYy eday
kuslmUl BYkFm’TaMgGs;enaH Cakusl .
¬1¦

manenAkñúgmUlymk³ GPiFmµbidk ymk bzmPaK bidk 87/ TMB½r 1 .
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eyekci kuslmUeln ÉkmUla Fmµa seBV et
kuslmUeln GBaØmBaØmUla ey va bn kuslmUeln
GBaØmBaØmUla seBV et Fmµa kusla BYkFm’NamYy manmUl
EtmYy edaykuslmUl BYkFm’TaMgGs;enaH manKñanwgKñaCamUl
edaykuslmUl/ mYyy:ageTot BYkFm’Na manKñanwgKñaCamUl
edaykuslmUl BYkFm’TaMgGs;enaH Cakusl .
eyekci kusla Fmµa seBV et kuslmUla ey va
bn kuslmUlmUla seBV et Fmµa kusla BYkFm’NamYy
Cakusl BYkFm’TaMgGs;enaH mankuslCamUl/ mYyy:ageTot
BYkFm’Na mankuslCamUl BYkFm’TaMgGs;enaH Cakusl .
ey ekci kusla Fmµa seBV et kuslmUeln
ÉkmUlmUla ey va bn kuslmUeln ÉkmUlmUla seBV
et Fmµa kusla BYkFm’NamYyCakusl BYkFm’TaMgGs;enaH
manmUlEtmYyCamUl edaykuslmUl/ mYyy:ageTot BYkFm’Na
manmUlEtmYyCamUl edaykuslmUl BYkFm’TaMgGs;enaHCakusl/
eyekci kuslmUeln ÉkmUlmUla Fmµa seBV et
kuslmUeln GBaØmBaØmUlmUla ey va bn kuslmUeln
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GBaØmBaØmUlmUla seBV et Fmµa kusla BYkFm’NamYy
manmUlEtmYyCamUl edaykuslmUl/ BYkFm’TaMgGs;enaH man
mUlénKñanwgKñaCamUl edaykuslmUl/ mYyy:ageTot BYkFm’Na
manmUlénKñanwgKñaCamUl edaykuslmUl BYkFm’TaMgGs;enaH
Cakusl .
ey ekci kusla Fmµa seBV et kuslmUlka ey
va bn kuslmUlka seBV et Fmµa kusla BYkFm’NamYy
Cakusl BYkFm’TaMgGs;enaH mankuslCamUl/ mYyy:ageTot
BYkFm’Na mankuslCamUl BYkFm’TaMgGs;enaH Cakusl .
ey ekci kusla Fmµa seBV et kuslmUeln
ÉkmUlka ey va bn kuslmUeln ÉkmUlka seBV et
Fmµa kusla BYkFm’NamYyCakusl BYkFm’TaMgGs;enaH man
mUlEtmYyedaykuslmUl/ mYyy:ageTot BYkFm’NamanmUlEt
mYy edaykuslmUl BYkFm’TaMgGs;enaH Cakusl .
ey ekci kuslmUeln ÉkmUlka Fmµa seBV et
kuslmUeln GBaØmBaØmUlka ey va bn kuslmUeln
GBaØmBaØmUlka seBV et Fmµa kusla BYkFm’NamYy man
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mUlEtmYy edaykuslmUl/ BYkFm’TaMgGs;enaH manKëanwgKëaCa
mUl edaykuslmUl/ mYyy:ageTot BYkFm’Na manKñanwgKñaCa
mUl edaykuslmUl BYkFm’TaMgGs;enaHCakusl .
eyekci kusla Fmµa seBV et kuslmUlmUlka ey
va bn kuslmUlmUlka seBV et Fmµa kusla BYkFm’Na
mYyCakusl BYkFm’TaMgGs;enaH mankuslmUlCamUl/ mYyy:ag
eTot BYkFm’NamankuslmUlCamUl BYkFm’TaMgGs;enaHCakusl.
ey ekci kusla Fmµa seBV et kuslmUeln
ÉkmUlmUlka ey va bn kuslmUeln ÉkmUlmUlka
seBV et Fmµa kusla BYkFm’NamYyCakusl BYkFm’TaMgGs;
enaH manmUlEtmYyCamUl edaykuslmUl/ mYyy:ageTotBYkFm’
NamanmUlEtmYyCamUl edaykuslmUl BYkFm’TaMgGs;enaH
Cakusl .
eyekci kuslmUeln ÉkmUlmUlka Fmµa seBV et
kuslmUeln GBaØmBaØmUlmUlka ey va bn kuslmUeln
GBaØmBaØmUlmUlka seBV et Fmµa kusla BYkFm’NamYy
manmUlEtmYyCamUl edaykuslmUl BYkFm’TaMgGs;enaH man
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mUlénKñanwgKñaCamUl edaykuslmUl/ mYyy:ageTot BYkFm’
Na manmUlénKñanwgKñaCamUl edaykuslmUl BYkFm’TaMgGs;
enaH Cakusl .
mUlM ehtu niTanBa© smÖeva bPevn c smudæana-hararmµNa bc©eya smuTeyn cati mUl1 ehtu1 niTan1
smÖv³1 bPv³1 smudæan1 Gahar1 GarmµN_1 bc©½y1 smuTy1
¬mUlymkaTiTsymkb,dimNÐitM ymkb,krNM nam smtþM¦
¬ bkrN³eQµaH ymk³ EdlRbdab;eday ymk³ 10
manmUlymk³CaedIm cb;Etb:ueNÑH¦ .

C
ymk³ ¬kñúgGdækfa¦
¬tTnnþrM ymkb,krNM naemtM¦
mUlymkM xn§ymkM GaytnymkM FatuymkM
sc©ymkM sgçarymkM GnusyymkM citþymkM FmµymkM
\®nÞiyymknþi .
¬TsvieFn viPtþM ymkb,krNM nam smtþM¦
¬ymkb,krN_ Eckecjeday ymk³ 10 Rbkar cb;Etbu:eNÑH¦

2
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bdæan ¬kñúg)alI¦

¬tTnnþrM mhabdæanb,krNM naemtM¦
¬lMdab;GMBIbkrN³eQµaH ymk³ enaHmk eyIgnwgsURtnUv
bkrN³eQµaH mhabdæan ÉbkrN³eQµaH mhabdæan enaH KW¦ ³
- ehtub,c©eya
ehtub,c©½y ¬1¦
- Gnnþrb,c©eya
Gnnþrb,c©½y
- GBaØmBaØb,c©eya
GBaØmBaØb,c©½y
- buerCatb,c©eya
buerCatb,c©½y
- kmµb,c©eya
kmµb,c©½y
- \®nÞiyb,c©eya
\®nÞiyb,c©½y

GarmµNb,c©eya
GarmµNb,c©½y
smnnþrb,c©eya
smnnþrb,c©½y
nisSyb,c©eya
nisSyb,c©½y
bcäaCatb,c©eya
bcäaCatb,c©½y
vi)akb,c©eya
vi)akb,c©½y
Qanb,c©eya
Qanb,c©½y

GFibtib,c©eya
GFibtib,c©½y/
shCatb,c©eya
shCatb,c©½y
]bnisSyb,c©eya
]bnisSyb,c©½y
Gaesvnb,c©eya
Gaesvnb,c©½y
Gaharb,c©eya
Gaharb,c©½y
mKÁb,c©eya
mKÁb,c©½y

1

bc©½y TaMg24enH manesckþIBisþaréRkeBk sUmemIlGPiFmµbidkRtg;Km<Ir bdæan
bEnßmeTotpgcuH .
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- sm,yutþb,c©eya vib,yutþb,c©eya Gtßib,c©eya
sm,yutþb,c©½y víb,yutþb,c©½y
Gtßib,c©½y
- ntßib,c©eya
viKtb,c©eya GviKtb,c©eya
ntßib,c©½y
víKtb,c©½y
GvíKtb,c©½y .
- tikBa© bdæanvrM TukutþmM
TuktþikeBa©v tikTÞúkBa©
tiktþikeBa©v TukTÞúkBa©
q Gnuelammði nya suKmÖira .
n½yTaMgLay 6 KW ³ tikb,dæand¾RbesIr1/ Tukb,dæand¾
]tþm1/ Tuktþikb,dæan1/ tikTÞúkb,dæan1/ tiktþikb,dæan1/ TukTÞúkb,dæan1 Can½yd¾eRCAkñúgGnuelam .
- tikBa© bdæanvrM TukutþmM
TuktþikeBa©v tikTÞúkBa©
tiktþikeBa©v TukTÞúkBa©
q bc©nIymði nya suKmÖira .
n½yTaMgLay 6 KW ³ tikb,dæand¾RbesIr1/ Tukb,dæand¾]tþm1/
Tuktþikb,dæan1/ tikTÞúkb,dæan1/ tiktþikb,dæan1/ TukTÞúkb,dæan1
Can½yd¾eRCAkñúgbc©nIy³ .
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- tikBa© bdæanvrM TukutþmM
TuktþikeBa©v tikTÞúkBa©
tiktþikeBa©v TukTÞúkBa©
q Gnuelambc©nIymði nya suKmÖira .
n½yTaMgLay 6 KW ³ tikb,dæand¾RbesIr1/ Tukb,dæand¾]tþm1/
Tuktþikb,dæan1/ tikTÞúkb,dæan1/ tiktþikb,dæan1/ TukTÞúkb,dæan1
Can½yd¾eRCA kñúgGnuelambc©nIy³ .
- tikBa© bdæanvrM TukutþmM
TuktþikeBa©v tikTÞúkBa©
tiktþikeBa©v TukTÞúkBa©
q bc©nIyanuelammði nya suKmÖirati .
n½yTaMgLay 6 KW ³ tikb,dæand¾RbesIr1/ Tukb,dæand¾]tþm1/
Tuktþikb,dæan1/ tikTÞúkb,dæan1/ tiktþikb,dæan1/ TukTÞúkb,dæan1
Can½yd¾eRCA kñúgbc©nIyanuelam .
¬ctuvIstib,c©yvesn GyM smnþb,dæanb,krNvNÑna nidæita¦

¬ vNÑnaén bdæanb,krN³ CaTIbMputenH
edayGMNacén bc©½y 24 cb;Etb:ueNÑH¦ .
Â
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bdæan ¬kñúgGdækfa¦

¬tTnnþrM mhabdæanb,krNM naemtMþ¦
ehtub,c©eya GarmµNb,c©eya GFibtib,c©eya Gnnþrb,-c©eya smnnþrb,c©eya shCatb,c©eya GBaØmBaØb,c©eya
nisSyb,c©eya ]bnisSyb,c©eya buerCatb,c©eya bcäaCatb,
-c©eya Gaesvnb,c©eya kmµb,c©eya vi)akb,c©eya Gahar-b,c©eya \®nÞiyb,c©eya Qanb,c©eya mKÁb,c©eya sm,yutþ-b,c©eya vib,yutþb,c©eya Gtßib,c©eya ntßib,c©eya viKtb,c©eya
GviKtb,c©eyati .
¬bc©yvesn ta ctuvIstivieFn viPtþM mhab,dæanb,krNM nam smtþM¦

¬mhabdæanb,krN_ EckecjCaFm’ 24 Rbkar
edayGMNacénbc©½y cb;Etbu:eNÑH¦
¬cb; stþb,krNaPiFmµ Rtwmb:ueNÑH¦
&2'
*

កុំណៃ់សម្មគល់់ៈ ក្នុងក្ខ្រផ្បើ្រៈនរ
ិ ស ័យ ិិ ិ ិ ិ ផលើត្ួពយញ្ជ នៈ
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តិង្រាកឌក
ឌ ណឌោថា
-

តិង្រាកង្ឌស
តិដឋតិត
ឌ

ធវរព្ភោស តិដឋតិត

ំ
ពួកនរបរទងឡាយមកន

គិរថាផ្េះ
ទ របស់ខ្ួ ន្
ល

¬1¦

សតធិសិងាដង្កស ច
អាគនតវត សកុំ ឃរុំ

ទ នន្ញារនដាយ
ើ យ កាន្់ផ្េះ
ិ

ំ
ំ
រម្មងឈរនៅជិរខាងនរៅជញ្
ង
ជ ងទ

ំ
ឡាយខ្េះ
៤ ន្ិង ផ្ូ វម្បកជា
៣ ទងឡាយខ្
េះ
ល នាផ្ូ វម្បកជា
ល
ល
ល
ំ
ជរ
េះ
ទ ទងឡាយខ្
ល ,
ិ ទវររកុង ន្ិង ទវរផ្េះ

bhuet Gnñ)anmði xC¢ePaeC ]bdæiet nakal)ay
nigTwk nigbEg¥m nigcMGabd¾lµmRKan; KWBYkjaticUleTAtaMgTuk
ehIy/
n etsM ekaci srti stþanM kmµb,c©ya jatiNa
mYy minnwkdl;eRbtTaMgLayenaH eRBaHkmµrbs;stVTaMgLay Ca
bc©½y/
ÉvM TTnþi jatInM
ey ehanþi Gnukm,ka
sucw bNItM kaeln kb,iyM )anePaCnM
¬1¦

បានប្្បត្តមផរៀវផៅ អតង្ម្មធនវិធី ។
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jatiTaMgLayÉNa EtgGnueRKaH jatiTaMgLayenaH
rEmg]TÞis[nUvTwk nig ePaCnd¾hµt;ct; d¾RbesIr Carbs;KYrtam
kaldl;jatiTaMgLay CaGñklHelakenHeTAehIyenaH y:ag
enHfa ³
ឥធុំ ង្វា ញាតីតុំ ង្ោៃ

សខិត្ត ង្ោតត ញាៃង្ោ

ទានផនេះ ចូរមានដ្ល់ញាត្ទា
ាំ ឡាយ រូមញាត្ទា
ាំ ឡាយ ចូរ
ិ ង
ិ ង

ជាអនក្ដ្ល់នូវផរចក្ារ
ើ ុខ !

ង្ៃ ច ៃៃថ សម្មគនតវ

ញាតិង្បត្ត សម្មគត្ត

k¾eRbtCajatiTaMgLayenaH mkRbCMuKñaehIy kñúgsßan
Edl[TanenaH CaGñkmkehIyedaybMNgl¥/
bhuet Gnñ)anmði
skác©M GnuemaTer
kalebIfVay)ay nig Twk d¾lµmRKan; k¾Kb,IGnuemaTna
edayeKarBfa ³
cirM CIvnþú ena jatI eysM ehtu lPam es eyIg
TaMgLay)ansm,tþienH eRBaHehtuénjatiTaMgLayÉNa sUm
jatiTaMgLayenaHrbs;eyIgTaMgLay cUrrs;enAyWnyUr/
GmðakBa© kta bUCa k¾bUCaKWjatiTaMgLayeFVIehIy dl;
eyIgTaMgLay/
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Tayka c Gniböla ÉTaykKWGñk[Tan k¾min\tpl/
n hi ttß ksI Gtßi ksikmµKWkarP¢ÜrERscMkark¾minman
kñúgPUmiéneRbtenaH/
eKarekçtß n viC¢ti eKarkçkmµKWkarrkSaeKa k¾minmankñúg
PUmiéneRbtenaH/
vNiC¢a taTisI ntßi BaNiC¢kmµKWkarCYj EdlCaehtu
)ansm,tþidUecñaH k¾minman/
hireBaØn kyakyM minmankarlk;Tijpøas;bþÚredayR)ak;
\eta Tienñn yaebnþi ebta kalkta thw
buKÁlTaMgLay eFVIkalkiriyaeTAekItCaeRbt rEmgjúaMg
GtþPaB[RbRBwtþeTAkñúgeRbtvís½yenaH edayplTan Edljati
[ehIyGMBIelakenH/
]NÑet ]TkM vudæM yfa ninñM bvtþti
Évemv \eta TinñM ebtanM ]bkb,ti
TwkFøak;cuHkñúgTITYl rEmghUreTAkan;TITMnab dUcemþcmij
TanEdlbuKÁl[ehIyGMBIelakenH rEmgseRmcpldl;eRbt
TaMgLay dUecñaHEdr/
yfa varivha bUra bribUernþi saKrM
Évemv \eta TinñM ebtanM ]bkb,ti .
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RClgpøÚvTwkTaMgLay manTenø nig sÞwgCaedIm rEmg
júaMgsaKr[eBjeRBóbdUcemþcmij TanEdlbuKÁl[ehIyGMBI
elakenH rEmgseRmcpldl;eRbtTaMgLaydUecñaHEdr.
GTasiem Gkasiem jatimitþa sxa c em
ebtanM TkçiNM TC¢a bueBV ktmnusSrM
buKÁlkalrlwkeXIjnUv]bkarKuN EdlelakeFVITuk
dl;xøÜnkñúgkalmunfa GñkenH)an[rbs;enHdl;Gj GñkenH)an
eFVIKuNenHdl;Gj/ CnTaMgLayenaH CajatimiRt nig Casmøaj;
rbs;GjdUecñHehIy KYr[TkçiNaTan edIm,IeRbtTaMgLay/
n hi ruNÑM va esaeka va yavBaØa brieTvna karyM
b¤karesakesA b¤karxSwkxSÜldéT ² minmanRbeyaCn_eLIy/
n tM ebtanmtßay eFVIdUecñHrk)anCaRbeyaCn_ dl;
eRbtTaMgLayKµan/
ÉvM tidænþi jateya jatiTaMgLayrEmgsßitenA \t
)andwg )anB¤ y:agenH/
GyBa© exa TkçiNa Tinña ebITkçiNaTan EdlbuKÁl)an
[ehIyenHÉg/
sgÇmði subtidæita CaTantmál;enAl¥ehIykñúgsgÇ/
រចនាអត្ថបទ និង ពិនិត្យផផទៀងផ្ទទត្់ ផោយ រពហ្ម-ង្មត្តត គតិបណឌិង្ត្ត (ផៅ ជយវរន្ទ
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TIXrtþM hitaysS zanesa ]bkb,ti TkçiNaTan
enaH eTIbcUleTAseRmctamsßan edIm,ICaRbeyaCn_dl;eRbt
TaMgenaH Gs;kalCaGEgVg/
esa jatiFemµa c GyM niTsSieta k¾jatiFm’enaH
KWGñk)ansMEdgCaEbby:agehIy/
ebtan bUCa c kta ]Lara karbUCad¾éføføacMeBaH
dl;eRbtTaMgLay KWGñk)aneFVIehIy/
BlBa© PikçÚnmnub,TinñM kmøaMgkayénPikçúTaMgLayeQµaH
fa KWGñk)anbMeBj[ehIy/
tuemðhi buBaØM bsutM Gnb,knþi buNüKWGñksnSMTukehIy
minEmnticdUecñH .>¼>
6
yTi hIen Keta zaen kayTuc©rietn va ebIjatiNa
mYy eTAekItkñúgTId¾efakTab eRBaHkayTuc©ritkþI ¬vcITuc©ritkþI
menaTuc©ritkþI¦/
\mina buBaØeteCn tmða zana bmuBa©tu k¾sUm[rYc
redaHcakTI ¬d¾efakTab¦ enaH edayetCHKWbuNüenH/
yTi eTvbuer remµ vimaen rtnesaPiet b¤ebIeTAekIt
kñúgeTvburI CavímanKYrrIkray EdlCazanmanlMGedayrtn³
¬epSg²¦ Rsab;ehIy/
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\mina buBaØeteCn Pieyüa Pieyüa bvDÆtu k¾sUm[
rwgrwtEtceRmInCaPieyüaPaB edayetCHKWbuNüenH/
ÉvM mhiT§iya Ésa yTiTM buBaØsm,Ta buBaØsm,Ta KW
KuNCatiCaehtudl;RBmedaybuNüÉNa buBaØsm,TaenH man
b£T§id¾FMéRkElg edayRbkary:agenH/
tsµa FIra bsMsnþi bNÐita ktbuBaØtM eRBaHehtuenaH
bNÐitTaMgLay GñkmanR)aCJa rEmgsresIrnUvPaBénbuKÁl Gñk
manbuNüeFVITukehIy/
suexa vi)aeka buBaØanM plrbs;buNüTaMgLay rEmg
naMmknUvesckþIsux/
GFib,aeya smiCÄti esckþIR)afñarEmgseRmc/
xib,Ba© brieyasaen niBVanM smFiKcäti mü:ageTot
kñúgkalCaTIbMput buKÁlrEmg)annUvRBHniBVand¾qab;rh½s/
eya PaCnshesShi bUrNM vrePaCnM
TeTyüabrimaNanM Ékbtþm,i naleP
BuT§úb,aeT sarIbuetþa ey ceBaØ GKÁsavka
buKÁlKb,I[nUvvrePaCn d¾eBjedayPaCn³mYyBan; k¾min
)anesµInwgePaCnmYy)aRt EdleK)an[ehIy dl;RBHsarIbutþ nig
BYkGKÁsav½kdéTkñúgBuT§úb,aT¬enH¦ EdlmanKuNRbmaNmin)an/
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btþbUranuPaevn matabita bmuBa©er ¬eRBaHehtuenaH¦
)anCamata nig bita rEmgrYc ¬cakTId¾efakTab¦ edayGanuPaB
én)ayEdleBjkñúg)aRt.>¼>
6
*

កុំ ណៃ់សម្មគល់់ៈ

ក្នុងក្ខ្រផ្បើ្រៈនិរស ័យ

ិិ

ិ

ិ

ិ

ផលើត្ព
ួ យញ្ជ នៈ
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គិ គី គឹ គឺ, តិ តី តឹ តឺ, ភិ ភី ភឹ ភឺ, វិ វី វឹ ផៅជាយ៉ាងផនេះវ ិញ ៖ កិ កី កឹ កឺ. គិ គី

គឹ គឺ, តិ តី តឹ តឺ, ភិ ភី ភឹ ភឺ,វិ វី វឹ… អា្រ័យផេត្ុផនេះ រូម្ពេះគុណមាារ់
អរ់ផោក្-អនក្រក្ខ្
ិ វ ក្ខ្ម ផមត្តា្ជាប នង
ិ បានរក្
ិ ាផវាងយល់ពរ
ើ ាំផណរប្បបបុរាណប្ខែរ ។

6

បធពិចារណា
អធវុំ ង្ម ជវិៃុំ
ធវុំ ង្ម មរណុំ

ជវើ ិត្របរ់ផយង
ើ មន
ិ ផទៀងទាត្់,
ផរចក្ាើស្លាប់របរ់ផយង
ើ ផទៀងទាត្់,

អវសសុំ មោ មរិៃពវុំ

ផយង
ើ ្ត្ូវស្លាប់ជា្បាក្ដ្!

មរណបរិង្ោសាតុំ ង្ម ជវិៃុំ!

ជើវ ិត្របរ់ផយង
ើ មានផរចក្ាើស្លាប់ ជាទប
ើ ាំផុត្!

ជវិៃុំ ង្ម អតិយៃុំ
មរណុំ តិយៃតតិ
ឯវុំ មរណសសតឹ

ជើវ ិត្របរ់ផយង
ើ មិនផទៀង,
ផរចក្ាើស្លាប់ ផទៀង!
ទប
ើ ាំផុត្ គឺផរចក្ាើស្លាប់ !

*រសង់ចាកគមពីរធ្មមបទែឋកថាបាលី ភាគទី៦ (នោកវគគ)
រចនាអត្ថបទ និង ពិនិត្យផផទៀងផ្ទទត្់ ផោយ រពហ្ម-ង្មត្តត គតិបណឌិង្ត្ត (ផៅ ជយវរន្ទ
ិ )

384

ររជុំភាណវារ

(រពះត្រៃបិដកសង្ងេប, សៃតរបករណាភិធមម)

 សង្ពវ បរតិថម្មយ ធិសាយ សត្តត អង្វរា សខី ង្ោតត,

សង្ពវ បរតិថម្មយ អតធិសាយ សត្តត អង្វរា សខី ង្ោតត,

 សង្ពវ ធកិេណាយ ធិសាយ សត្តត អង្វរា សខី ង្ោតត,

សង្ពវ ធកិេណាយ អតធិសាយ សត្តត អង្វរា សខី ង្ោតត,

 សង្ពវ បចឆិម្មយ ធិសាយ សត្តត អង្វរា សខី ង្ោតត,

សង្ពវ បចឆិម្មយ អតធិសាយ សត្តត អង្វរា សខី ង្ោតត,

 សង្ពវ ឧៃតរាយ ធិសាយ សត្តត អង្វរា សខី ង្ោតត,

សង្ពវ ឧៃតរាយ អតធិសាយ សត្តត អង្វរា សខី ង្ោតត,

 សង្ពវ ឧបរិម្មយ ធិសាយ សត្តត អង្វរា សខី ង្ោតត,

សង្ពវ ង្ហ្ដឋម្ម
ិ យ ធិសាយ សត្តត អង្វរា សខី ង្ោតត !
បាលីផ្ាយនមតាែចំន

េះសពវសរវ កនុងទិសទ ំង១០នន្េះ មាន្

នសចកែែូ
ី ចគ្ននែម្ែលៗ នដាយន

រុ នន្េះ សូ មម្របរួបរួមនដាយខ្លថាាៈ
ី

ពួក្រត្ាទាង
ាំ អរ់ ក្នុងទិរបូព៌ ទិរអផគនយ៍ ទិរទក្សណ
ទិរ
ិ

និរត្ើ ទិរបរាិម ទិរពាយ័ពយ ទិរឧត្ារ ទិរឦស្លន ទិរខាងផ្ក្ខ្ម
ទិរខាងផលើ រូមឱ្យជារត្ាមិនមានផពៀរនឹងគ្នន រូ មឱ្យមានប្ត្ផរចក្ាើ
រុខ (ជានិចានិរនារត្ផៅ)
៍
។
រចនាអត្ថបទ និង ពិនិត្យផផទៀងផ្ទទត្់ ផោយ រពហ្ម-ង្មត្តត គតិបណឌិង្ត្ត (ផៅ ជយវរន្ទ
ិ )
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(រពះត្រៃបិដកសង្ងេប, សៃតរបករណាភិធមម)

សង្ពវ សត្តត អង្វរា ង្ោតត, សខិត្ត ង្ោតត, តិធកា
ទ េ ង្ោតត,
អពាបជា ង្ោតត, អតីឃា ង្ោតត, ធីឃាយកា ង្ោតត,
អង្រាោ ង្ោតត, សមបតីហ្ិ សមិជឈតត, សខី អត្តតតុំ បរិហ្រតត!
ំ
់
ពួកសរទ
វ ងអស

ំ ន្នពៀរន្ឹងគ្នន,
សូមកុមា

សូមឱ្យ

ំ ាបាទគ្នន, កុមា
ំ ន្
បាន្ម្រនសចកស
ី ែ ុ ខ្, ឱ្យរបាសចាកទុក,េ កុព
នសចករពួ
ីែ យចម្ំ បង,

សូមឱ្យមាន្អាយុម្វង,

ំ
សូមឱ្យសនរមចនដាយសមបរទ
ិ ែ ងឡាយ
ជាសុខ្ (រនរៀងនៅ)!


ំ យមាន្នោគ
កុឱ្

សូមរកាន្ូវខ្ួ ន្ឱ្យ
ល

ធកេរបត្តត ច តិធកា
ទ េ ភយរបត្តត ច តិពោ
ា
ង្សាករបត្តត
ច តិង្សោកា ង្ោតត សង្ពវបិ បាណិង្ន !
ំ
ំ ួង
សរទ
ងព
វ ងឡាយទ

ំ ុ ងែល់ន្ូវនសចកីែ
ម្ែលកព

ំ ុ ងែល់ន្ូវ
ទុកេ សូមឱ្យជាសរបា
វ រ់នសចកីទ
ែ ុ កនេ ៅ, ម្ែលកព

ំ ុ ងែល់ន្ូវនសចកី ែ
ភ័យ សូមឱ្យជាសរបា
វ រ់ភ័យនៅ, ម្ែលកព
នោក សូមឱ្យជាសរបា
!!!
វ រ់នសចកនោកនៅនោង
ីែ

Â

(ចប់ ររជុំភាណវារ បាលី-ប្ររ ពិង្សស)

&2'
រចនាអត្ថបទ និង ពិនិត្យផផទៀងផ្ទទត្់ ផោយ រពហ្ម-ង្មត្តត គតិបណឌិង្ត្ត (ផៅ ជយវរន្ទ
ិ )
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(រពះត្រៃបិដកសង្ងេប, សៃតរបករណាភិធមម)

ឯក្ស្លរពផិ ្គ្នេះ

1>2>3>4>5>-

Km<IrRBHéRtbidkExµr
RbCuMPaNvar ........... RbmUleroberogedayelak Esm-sUr B>s> 2508
Pikçúb,atiemakç )alI-ERb . karpSayrbs;BuT§sasnbNÐitü B>s>2492
stþbritþ-TVaTsbritþ ... karpSayrbs;BuT§sasnbNÐitü B>s> 2515
stþbritþ-TVaTsbritþ ... karpSayrbs;KN³kmµkarFmµvín½yRBHBuT§sasna
e)aHBum<kñúg B>s>2532

6>- bBVC¢axn§k³ ...................... karpSayrbs;BuT§sasnbNÐitü B> s> 2513
7>- samrNrvin½y .............. karpSayrbs;BuT§sasnbNÐitü B> s> 2515
8>- អតង្ម្មធនវិធី ................. karpSayrbs;BuT§sasnbNÐitü B>s> 2509
9>- vcnanuRkmExµr ........................................... semþcRBHsgÇraC CYn-Nat

&2'
© រចនាអត្ថបទ និង ពិនិត្យផផទៀងផ្ទទត្់ផ

ង
ើ វ ិញ ចប់រពា្គប់

ក្នុងវរានរដ្ូវ ឆ្នវាំ ក្ អដ្ឋរក្
័ ពុទធរក្រាជ ២៥៦០ (Aug. 2016)

© រពហ្ម-ង្មត្តត គតិបណឌិង្ត្ត (ផៅ ជយវរន្ទិ )
នបាេះពុ មស
ព រមាប់ជាធ្មមទន្ នដាយ

រកុមធមមម្មមកជត សហ្គមត៍ធមមធត

&2'
រចនាអត្ថបទ និង ពិនិត្យផផទៀងផ្ទទត្់ ផោយ រពហ្ម-ង្មត្តត គតិបណឌិង្ត្ត (ផៅ ជយវរន្ទ
ិ )
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¬1¦

ភទ្ទទករត្តស ូរត្
-

-

ភគវា ឯត្ទទ្វាច

អតីត្ំ នានាវគទ្មយយ

នប្បដិកទ្ខេ អនាគត្ំ

បចចប្បនន
ញ្ច ទ្ោ ធមមំ
ុ

ត្ត្ថ ត្ត្ថ វិបសសតិ

យទតីត្មបហីននតំ

អសំហិរំ អសខកុប្បំ

អទ្ជេវ កិចចមាត្ប្បំ

ន ហិ ទ្នា សខគរទ្នតន
ឯវំ វិហារិមាតាបឹ

ត្ំ ទ្វ ភទ្ទទករទ្តាតតិ

អប្បត្តញ្ច អនាគត្ំ

ត្ំ វិទ្ធធ មនុរពូហទ្យ

ទ្ោ ជញ្ញ
ា មរណំ សុទ្វ
មហាទ្សទ្នន មចចុនា
អទ្ហារត្តមត្នទិត្ំ

សទ្នាត អាចិកទ្េ ត្ មុនីតិ !

រពះមានរពះភាគ រទង់រាស់ដូច្នះថៈ បុ គគលមិនគបបអា
ី ច

ះអាល័យបញ្ច ក្ខនធ

ដដលក្នលងចៅច យ
ី , មិនគបបរី ាថនបញ្ច ក្ខនធដដលមិនទាន់មក្ដល់ចទ ចររះបញ្ច ក្ខនធណា

ជាអតីត បញ្ច ក្ខនធច ះក្នលង ួសចៅច ីយ, បញ្ច ក្ខនធណាជាអ គត បញ្ច ក្ខនធច ះក្៏មិន
ទាន់មក្ដល់, មួយចទៀត បុគគលណាច ី ញ្ាស់នូវធម៌ជាប្ចុបបនន ក្នុងទីច ះៗ បុគគល

ច ះ លុះដឹង្ាស់នូវរពះនិរវន ដដលមិនរចសមរសាម និង មិនានក្ចរមីក្(ចោយពួក្
ក្ិចលស) គបបី្ចរមីនឱ្យចរឿយៗនូ វផលសមាបតតិ ដដលមានរពះនិរវនជាអារមមណ៍ច ះ
ឯការពាយាមជាចរគឿងដុតក្ចិ លស

បុគគលគួរដតចធវក្
ន
ចនះឯង
ី ុ ងថ្ថៃ

អនក្ណានង
ឹ ដឹងថ

ចស្ក្តីសាលប់នឹងមានក្នុងថ្ថៃដសែក្ាន ចររះថការតទល់របស់ចយង
ី ្ំចរះម្ចុ ដដលមាន
ចស ដ៏ចរ្ន
ី ច ះ មន
ិ មានចសាះច យ
ី , អនក្រាជ្ញដដលសៃប់ទុក្ខច ី យ ដតងចៅបុ គគល

ដដលមានវ ិហារធម៌យា៉ងចនះ ជាអនក្មានពាយាមដុ តក្ិចលស ជាអនក្មិនខ្ជិលរ្អូ ស
៏ ចរមីន!
អស់យប់ និង ថ្ថៃច ះឯង ថជាអនក្មានរារតីមួយដ្

¬1¦

រសង់ចាក្ សុតតនប
ត ដ
ណ សក្ (បិដក្ភាគ ២៨ / ទំ.២) ។
ិ ក្ មជ្ឈម
ិ និកាយ ឧបរបណា
ិ
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(ធមមទសសនទ្ធន-វភាគទានននការព
ិ
ិ ចារណា )

រពះពុទ្ទ្ធធវាទ

- ចរទ្ញ្ច នាធិគទ្ចេយយ

ទ្សយយំ សទិសមត្តទ្នា

នតិថ ពាទ្ល សហាយតា ។

ឯកចរិយំ ទឡំ ហ កយិរា

បុគល
កាលស្ះ
គ
វ ន្ស្ង
វ រកកលាណមត្
ិ ត បបម
ើ ិនបាន

មិត្ដ
គបបរបរព
ត ៏របបស្ើរជាងខ្ួ ន
ល ឬ មិត្ន្ត ដលបស្ើ ន
ម ឹ ងខ្ួ នបទ
ល
ឹ ត្ត
ី
បៅន្ត្ម្ននក់ឯងឲ្យខ្ជាប់ខ្ួ នវ
ា ញ
ិ
មនម្ននក
ន ុ គល
គ រលប
ិ
ុ ងប

ើយ !

បររះថា

(រសង់ចាក្ សុត្ន
ត ប
ត ិដក ខុទក
ទ និោយ

- សពវំ បរវសំ ទុកំេ

6

ស្ហាយតាគុណ
៥២ /

៣៤)

សពវំ ឥសសរិយំ សុខំ

សាធារទ្ណ វិហញ្ា នតិ

ទ្ោគា ហិ ទុរតិកកមាតិ ។

ំ
(របចយាជ្ន៍ណាមួយ) ន្ដលបៅកុ ងអ
ណា
ចននជនដនទ
ន

ំ
់ នមកន
ំ
ំ
់ នមកន
ំ
ទាងអស្
ូ វទុក,ខ ឥសសរភាព ទាងអស្
ូ វស្ុខ្,
ំ
ស្ត្ទា
ន្ដលរជមុជបៅកុ ងបេត្
វ ងឡាយ
ន
ុ ននទុកទ
ខ ូ បៅ ន្ត្ង

ំ
បនឿយរពួយ បររះកបលស្ជាបរគឿងរបកបទា
ងឡាយ
ស្ត្វ
ិ
កនង
ល បានបោយរក !

(រសង់ចាក្ សុត្ន
ត ប
ត ិដក ខុទក
ទ និោយ :

៥២ /

១៥៤)

6
រ្

វ ិ្ិរត ចោយ រពហម-ទ្មតាត គតិបណឌិទ្តា (ចៅ ជយវរនទ
ិ )
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(ធមមទសសនទ្ធន-វភាគទានននការព
ិ
ិ ចារណា )

ទ្សាចតិ បុទ្ត្តហិ បុតិមា
ត
(ឥតិ ភគវា)
ទ្គាមិទ្ោ ទ្គាហិ ត្ទ្េវ ទ្សាចតិ
ឧបធីហិ នរសស ទ្សាចនា
ន ហិ ទ្សា ទ្សាចតិ ទ្ោ និរ ូបធីតិ ។
(រពះមានរពះភាគ រាស់ថ) បុគគលមានបុរត រដមងចសាក្

នឹងបុរតទាំង

យ, បុគគលមានចោ រដមងចសាក្នឹងចោទាំង

យ

ដូចចានះដដរ, ការចសាក្របស់នរជ្នរដមងមាន ចររះដតឧបធិទាង
ំ

យ

លុះដតបុគគលណាមិនមានឧបធិ បុគគលច

ះចទីបមិនចសាក្ ។

(រសង់ចាក្ ធនិយស ូរត្, សុត្ន
ត .ត ខុទក
ទ . សុតតនិាត, បិ. ៥៤, ទំ.១២)

Â
 ន មានំ រពាហមណ សាធុ

អតិថ កសសីធ រពាហមណ

ទ្យន អទ្ត្ថន អាគចេិ

ត្ទ្មវមនុរពូហទ្យតិ ។

មានលររ
ររ

ណ
ម ៍ មានះច

ណ
ម ៍ ! មានះរបស់បុគគលណា ក្នុងចោក្ចនះ មានល

ះ មិនរបថ្ពចទ, បុគល
គ មក្ច យ
ី ចោយរបចយាជ្ន៍

ណា បុគល
គ រតូវ្ចរមន
ី នូវរបចយាជ្ន៍ច ះឯង ។
(រសង់ចាក្ មានត្ថទធស ូរត្, សុត្ន
ត .ត សំយត្
ុ .ត សោថវគគ, បិ. ៣០, ទំ.១៣០)

r2s
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(ធមមទសសនទ្ធន-វភាគទានននការព
ិ
ិ ចារណា )

នាភិននាទមិ មរណំ

នាភិននាទមិ ជីវិត្ំ

និកិេបិសសំ ឥមំ ោយំ

សមបជាទ្នា បតិសសទ្តា ។

នាភិននាទមិ មរណំ

នាភិននាទមិ ជីវិត្ំ

ោលញ្ច បដិកង្ខេមិ

និពិស
វ ំ ភត្ទ្ោ យថា ។

ខ្ញុំមិនចរតក្អរនឹងចស្ក្តីសាលប់ មិនចរតក្អរនឹងការរស់ចៅ ខ្ញុំជា

បុគគលដឹងខ្លួន មានសាមរតីខ្ជជប់ខ្ួ ន
ជ ទមាលយចចាលនូវរាងកាយចនះ ។

ខ្ញុំមន
ិ ចរតក្អរនង
ឹ ចស្ក្តីសាលប់ មន
ិ ចរតក្អរនង
ឹ ការរស់ចៅ ខ្ញុំរង់

ចាំដតកាល(បរន
ន ទនទឹងដតការអស់ចៅថ្នថ្ថៃ ។
ិ រ
ិ វ ន) ដូ្អនក្សុ ឈ្
ី ួល

6

 ឧភទ្យនមិទំ មរណទ្មវ
បដិបជេេ មា វិនសសេ

នាមរណំ បច្ឆេ វា បុទ្រ វា
ខទ្ោ ទ្វ មា ឧបចចគា ។

មរណៈចនះឯង រដមងមានក្នុងកាលទាំងពីរ មរណៈមិនដមនមាន

ដតក្នុងកាលខ្ជងចរកាយ ឬខ្ជងមុខ្ចទ, អនក្ទាំង
ទាំង

យ្ូររបតប
ិ តតិ អនក្

យ្ូរក្ុំវ ិ ស ក្ុំឱ្យខ្ណៈរបរពត
ឹ តក្នលង ។

(រសង់ចាក្ ទ្េរគាថា, សុត្តន.ត ខុទក
ទ ., បិ. ៥៧, ទំ. ២៧, ៤១, ៩១)
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(ធមមទសសនទ្ធន-វភាគទានននការព
ិ
ិ ចារណា )

ន គទ្ណន បុរកេទ្តា ចទ្រ

វិមទ្នា ទ្ហាតិ សមាធិ ទុលទ្ល ភា
នានាជនសខគទ្ហា ទុទ្ោេ

ឥតិ ទិសាវន គណំ ន ទ្រាចទ្យ ។
...............................................
បទ្ង្ខកតិ ហិ នំ អទ្វទយុំ

ោយំ វនទនប ូជនា កុទ្លសុ
សុខម
ុ ំ សលលំ ទុរចចយំ

សោកទ្រា ោបុរិទ្សន ទុជទ្េ ហា ។

ភក្
ខ ិនគបបរី បរពឹតតមានគណៈចចាមចរាម (ចររះ)រដមងមាន
ិ ុម

្ត
ិ តចតតរក្ហាយ ានសមាធចិ ោយលំាក្, ការសចគ្គះជ្ន
មក្នូវចស្ក្តទ
ី ុក្ខ ភិក្ុ ចខ
ច

ញ
ី ដូច្នះច

យ
មិនគបបចី រតក្អរនឹងគណៈ
ី

យ
ី ។ អនក្រាជ្ញ មិនគបប្
ី ូលចៅដអបអបនង
ឹ រតក្ូ លទាំង

យចទ

(ចររះ) រដមងមាន្ត
ិ តចតតរក្ហាយ ានសមាធចិ ោយលំាក្ ភិក្ុ ខ
ណាជាអនក្ចោមភក្នុងរសមាន្មាៃញ់ ភក្
ិ ុ ចខ

ះជាអនក្រនះរ

ត ជាប់

្ត
ន
រដមងខ្ូ្បង់របចយាជ្ន៍ ។ ដមនពត
ំ
ិ តក្ុ ងរស
ិ អនក្រាជ្ញទាង
ានដឹងនូវការថវយបងគំ និង ការបូជាក្នុងរតក្ូលទាំង

យ

យ ថដូ្ជា

ភក្់(ចររះថ) សរ គក្
ខ ងបង់ានចោយលំាក្
ឺ ចិ លសលែត
ិ ៗ ភក្
ិ ុ ក្នល
ចរគឿងសកាារៈ បុរសោមក្ លះបង់ានចោយរក្ ។
(រសង់ចាក្ ទ្េរគាថា ចតាត
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ទ . ប.ិ ៥៧,ទំ.៩៩)
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-

(ធមមទសសនទ្ធន-វភាគទានននការព
ិ
ិ ចារណា )

រ ូបា សទ្ធទ គនាធ រសា

ផសា ធមាម ច ទ្កវលា

សទ្ទវកសស ទ្លាកសស

ឯទ្ត្ ទ្វា សុខសមមតា

ឥដ្ឋា កនាត មនាបា ច

ោវត្តីថតិ វុចតិ
ច

យត្ថ ទ្ច ទ្ត្ និរជ
ុ ឈនតិ

ត្ំ ទ្នសំ ទុកស
េ មមត្ំ

-

សុខនតិ ទិដម
ា រិទ្យហិ

សោកយសសបទ្រាធនំ
ុ

-

យំ បទ្រ សុខទ្តា អាហុ

ត្ទរិោ អាហុ ទុកទ្េ តា

បសស ធមមំ ទុវិជានំ

សមបម ូទ្ឡត្ថ
ហ អវិទទស ូ

-

បចចនក
ី មិទំ ទ្ហាតិ

សពវទ្លាទ្កន បសសត្ំ

យំ បទ្រ ទុកទ្េ តា អាហុ

ត្ទរិោ សុខទ្តា វិទ ូ

និវតា
ុ នំ ត្ទ្មា ទ្ហាតិ

អនធោទ្រា អបសសត្ំ

សនតិទ្ក ន វិជាននតិ

មគាគ ធមមសស ទ្ោវិទ្ធ

សត្ញ្ច វិវដំ ទ្ហាតិ

អាទ្លាទ្ោ បសសតាមិវ

-

ភវរាគបទ្រទ្ត្ហិ

ភវទ្សាតានុសារិហិ

-

ទ្ោ នុ អញ្ា រត្ អរិទ្យហិ

បទំ សមពទធ
ុ មរហតិ

មារទ្ធយានុប្បទ្ននហិ
យំ បទំ សមមទញ្ញ
ា យ

។

។

។

។

នាយំ ធទ្មាម សុសមពទ្ទ្ធ
ុ ធ ។
បរិនិពន
វ ិត អនាសវាតិ

។

(រសង់ចាក្ ទវយតានុបសសនាស ូរត្ ទ១
ទ . សុតតនា
ី ២, សុតតន.ត ខ្ុទក្
ិ ត, ប.ិ ៥៤ /ទំ.២៦២)
សូមសក្
ិ ាផងដដរចៅក្នុងឧទានថ្នទ្ទវទហវគគ, សុតតនត. សំយុត.ត ស

យតនវគគ, ប.ិ ៣៥ /ទំ.២៩២

ស័ពទាលមា
ន
តន
ត ត. ខ្ុទទក្. សុតតនា
ី នការដបលក្ោន(ពក្
ី ុ ងសុ
ិ ត) ចោយអចនលខ្
ី លះ ។



រ្

វ ិ្ិរត ចោយ រពហម-ទ្មតាត គតិបណឌិទ្តា (ចៅ ជយវរនទ
ិ )

393

ទំព័របន្នែម

រស

(ធមមទសសនទ្ធន-វភាគទានននការព
ិ
ិ ចារណា )

រូប សំច ង ក្លន
ិ រស ផសសៈ ធមាមរមមណ៍ ទាំងអស់ ជាទីរាថន ជាទី

ញ់ និ ង ជាទី ចពញ្ិ តត ចោក្ចរលថ មានចៅដរាបណា អារមម ណ៍

ទាំង នុ៎ះ សតវ ចោក្ រពមទាំង ចទវចោក្ សនម ត ថជាសុ ខ្ (ដរាបច

ះ),

អារមម ណ៍ ទាំ ង ច ះដតងរលត់ ចៅ ក្នុ ងរពះ និ រវ នណា រពះនិ រវ នច ះ
ពួ ក្ សតវ ចោក្ទាំង ច ះ សនម ត ថជាទុ ក្ខ វ ិញ ។

ការរលត់នូវសកាាយ គឺ ខ្នធទាង
ំ ៥ រពះអរយៈទាំ
ង
ិ

យច ញ
ី ថជា

សុខ្ពិត, ការច ញ
អនក្យល់ចនះ ជាទំ ស់នឹងសតវចោក្
ី (របស់រពះអរយៈ)
ិ
ទាំងពួង ។ ពួក្ជ្នរលដថ្ទ ចរលនូវវតថុកាមណាថជាសុ ខ្ រពះអរយៈទាំ
ង
ិ

យ

ចរលនូវវតថុកាមច ះថជាទុក្,ខ ពួក្ជ្នរលដថ្ទ ចរលនូវរពះនិរវនណា
ថជាទុក្ខ រពះអរយៈទាំ
ង
ិ

យ ដឹង្ាស់នូវរពះនិរវនច ះថជាសុខ្, អនក្

្ូរច ញ
ី នូវនិរវនធម៌ ដដលដឹងានចោយរក្ ពួក្អនក្មិនដឹង វចងវងច យ
ី
ក្នុងធម៌នុ៎ះ ។ ចស្ក្តង
ី ងឹតចធវីនូវភាពខ្ជវក្់ ដតងរាក្ដដល់ពួក្ជ្នរល
ដដលអវ ិជាជបិទាំង មន
ិ ច ញ
ី នូវរពះនិរវន, ឯរពះនិរវនដូ្ជាពនលឺ រដមង

ចបីក្ប្ាញដល់ពួក្សបបុរសអនក្ច ញ
ី ពួក្ជ្នអនក្មិនឈ្លលសថ្វនូវធម៌ គឺរពះ
និរវន រដមងមិនដឹង្ាស់(នូវរពះនិរវន) សូមបមា
ី នក្នុងទជ្
ី ិតច យ
ី ។

រពះនរ
ិ វ នចនះ ពួក្ជ្នរលដដលមានភវរាគៈ រគបសងាត់ច យ
ី

ក្ំពុងអច ទ លចៅ ាមដខ្សក្នុងភព ចក្ត
ី ច យ
ី ក្នុងក្ដនលងរបស់មារ មន
ិ ្យ

នឹងរាស់ដឹងានច យ
គួរនឹង
ី ។ នរណា ៎!ន ចវៀរដលងដតរពះអរយៈច្ញ
ិ
រាស់ដឹងនូវរពះនិរវនាន, រពះអរ នតទាង
ំ

យ មិនមានអាសវធម៌ បរ-ិ

-និរវនច យ
ី ចររះានរាស់ដឹងចោយរបថ្ព នូវរពះនរ
ិ វ ន ៕៚

(រសង់ចាក្ ទវយតានុបសសនាស ូរត្ ទី១២, សុ តតនត. ខ្ុ ទទក្. សុ តតនិាត, បិ. ៥៤/ទំ.២៦២)
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ទំព័របន្នែម

-

(ធមមទសសនទ្ធន-វភាគទានននការព
ិ
ិ ចារណា )

ចរឿងចោក្ិយ

រាំបីចរឿង

ចរគឿងញាប់ញ័រ

រា្់តរតុក្

រក្សុខ្ចោក្

ដសនរវល់

អំពល់ទុក្ខ

មុខ្មាត់ចមា

រស់មានចជាគ

ចទាះមានរក្

រប្រពឹត្ធ
ត ម៌ !

ចរឿងជ្ីវ ិត

របរពត
ឹ តចៅ

ដសនវ ិចយាគ

ចរាគអួតអាង

ចៅក្នុងចោក្

ជ្ញ្ជ ីងក្មម

ចាំថង
លឹ ផល

ផតល់ជាក្់ដសតង

លះ្ំដបង

ដរងជ្ីវ ិត

រប្រពឹត្ធ
ត ម៌ !

ចរឿងជ្ីវ ិត

គិតឲ្យលែ

ធម៌សច ត ស

ចរឿងទាំងអស់

ចោះចោយធម៌

ចសាមះសររពម

តមាល់្ិតត

ឋត
ិ ក្នុងធម៌

ឥតរបឈ្ម

សុខ្ សៃប់ រពម

លមមនង
ឹ រស់

រប្រពឹត្ធ
ត ម៌ !

ចភលង
ី រោក្

រក្យសរចសរី

រក្យប្ែប់

រាប់ដំណឹង

ចសមស
ី មាលប់

រក្ា្ត
ិ ត

ឥតខ្ជវយខ្វល់

តមាល់ចសមី

របុងដំចណីរ

ចរបីជ្ីវ ិត

រប្រពឹត្ធ
ត ម៌ !

្
ំ ត
ិ ត្រ

-

-

-

សាងអញឯង

ដឹងដំចណីរ

*វិភាគទ្ធនននោរពិច្ឆរោ* © រពហម-ទ្មតាត
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(ធមមទសសនទ្ធន-វភាគទានននការព
ិ
ិ ចារណា )

ចភលង
ី ក្ចិ លស

ច ះរទចោម

បចគ ទ មចោក្

អញចជារចជាក្

ក្ចគរជក្្ត
ិ ត

រា្់ដូ្ររន

អវ ិជាជ

ោនតណា
ា

ឧាទាន

ហា៊នរា្់ចៅ

លំចៅខ្ជមង
ំ

បុរត្រពះពុទធ

បរសុ
ិ ទធពិត

រប្រពឹត្ធ
ត ម៌

លះញាប់ញ័រ

ធម៌ចោក្យ
ិ

រាំបា
ំ
ី ង

វំ ិរដណ





ក្ំណត់ដឹង

ង
នឹ ជ្ំរ ំ

អវ ិជាជាំង

ខ្ជមង
ំ ក្នុងខ្លួន

បំពន
ួ ទុក្ខ

លះចោភៈ

ចទាសៈ្ិតត

ដបត
ិ ចមា

្
ំ ត
ិ តខ្ជវក្់



ធ្លលក្់លង
ៃ ់ចលល

។

លំចៅខ្ជមង
ំ
។
ៈ

ចតតគគុក្

្ិតតរសវ ឹង

មិនដឹងធម៌

រា្់តរតុក្

ដសវងរក្សុខ្

ក្នុងទុក្ខចរៅ

ចៅអាយ

ជាតប
ិ ណឌិត

ពត
ិ ចពញរាជ្ញ

ខ្ជល្្ត
ិ តចលល

សាគល់ទស
ិ ចៅ

ផលូវរតូវចដរី

ដំចណីរឆ្ងៃយ

គិតហាត់លះ

ឈ្នះសកាាយ

ច្ឆយជីវិត្

រប្រពឹត្ធ
ត ម៌

ច

ញ
ី ធម៌ពិត

មន
ិ ចសាក្សាតយ

។

!

*វិភាគទ្ធនននោរពិច្ឆរោ* © រពហម-ទ្មតាត (CyvrinÞ)
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(ធមមទសសនទ្ធន-វភាគទានននការព
ិ
ិ ចារណា )

ទ្លាកទ្នះមិនគ ួរទ្ៅ !!!

(បទនិពនធ របស្់ បោករគូអគគបណិឌ ត្ ធម្នមចារយ បត្
ុ -សាវខស)

-

-

-

-

-

នំ ុ វំ ញ
ិ
ើញចាស្់ ភជ

កណា
ត លទីរកុងចាស្់

បមើលប

បដរើ តាមស្ននមរពះបាទ

រពះបោកនថ រពះស្នស្នត

បោកបនះមនគ
ិ ួ របៅ

ស្ុទស្
ធ រត្ូវ ន្ត្ងរុករាន

ំ បំ ពញ
នឹករពះខ្ប

ំ
រពមទាងអរេន
ត

ំ
រពះនបៅន
ិ រវន

ធម៌បដរើ បចញ ចាកបោកា

ចាកបោកា ចូលនិរវន

គបៅប
ឺ

កាលបនះន្ដនមគធៈ

ស្ុទអ
អក
ធ រយៈ
ន របបស្ើរ
ិ

ឥ ូ វបចញដបំ ណើរ

។

ស្ត្បវ កាដិោនបចញចាកឋាន ។

ឥ ូ វបៅអស្់បេើយ

មនយ
ូ រនឹងបាត្់ោន
ិ

។

ំ ន
ើ យ ន្ត្លអា

ផូ វន
ល ិ រវន គ្មមនអក
ន បដរើ

។

បដើរបៅបាត្់ ស្នាត្់អស្់បេើយ !

(រស្ង់ចាកបស្ៀវបៅ ជំន ួយសតិ ភាគទី ១៤ / ទំព័រ ១៩៩)
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(ធមមទសសនទ្ធន-វភាគទានននការព
ិ
ិ ចារណា )

ធមមទសសនទ្ធន

* វាលវដតសងារ មហាធំចធង

សតវចោក្វចងវង ចលងចោក្រាំមួយ

សកាាយរបកាន់ ចលីក្ខ្នធរាំសួ ទយ

ញាប់ញ័រញ្ជួ យ ជាមួយតណា
ា

ចសពគប់អក្ុ សល ខ្ជវយខ្វល់្ិ ត

ទាសភាពតណា
ា រស់រក្រហាម ។

* ក្ចិ លសកាមចោក្

ូរបចរជក្្ិតត

។

របកាន់ជាប់សែិត សនិទធសានលកាមា

* ភពដផនចោក្ិយ បុរម្ច
ី ុ រាជ្

តណា
ា ចររងររត វាតអំណា្កាម

* ចក្ីតរស់រ្
ួ សាលប់ ្ាប់ដដនចោក្ិយ

ជ្ីវ ិតរបរក្តី គបបស
ី ិក្ា

មិនដឹងធម៌ពិត គិតដតរត់ាម...
សទ្ពវ ធមាម ជា អនតាត

សាលប់រក្រហាម រត់ាមតណា
ា ។
មិនគួររាថន ម ្
ិ ឆាក្ចលល ។

* ចបីមិនដឹងធម៌ រសវ ឹងខ្ជលង
ំ ណាស់
ទាសក្រតណា
ា អាតលៃង់ចលល

អវ ិជាជថ្រក្រកាស់ ខ្វះការយល់រតូវ
ជ្
ំ ីវ ិតចៅ លំចៅវដតៈ ។

* ធម៌ចៅឯណា? ពចា
ិ រណា្ុះ!

ច ញ
ី ឮដឹងរស ចទាះចោដឋពៈវ

សតដ
ឹ ្ាស់ របកាសធមមៈ
ិ ង

ោមនតួអតតៈ ោមនអនក្... ជាអវី !

* ចោក្ចនះចសាះសូនយ ក្ូនចៅរគួសារ ម្ចុរបហារ ឥតរារបណី
អវ ិជាជតណា
ា រាថនលាញលបី

* ចោក្ចនះទចទ! ...រះចរធម៌
ពត
ិ
ិ
ោមនអញោមនឯង តំដណងឋានៈ

* ច ញ
ី អវម
ី ន
ិ ចសមី របចសរី ច ញ
ី ធម៌
បុគល
គ របចសរី ច្ះចរបជ្
ី វី ិត

មិនសាគល់ចោក្ិយ បុរមរណៈ
។
ី
ចមល
ី ច ញ
ី ជ្ីវ ិត ពត
ិ ជាធមមៈ
យល់ដឹងស្ចៈ របតយក្សជ្ីវ ិត !
លែអចវី សមល
ី ែ ្ត
ិ ចត សាមះសរពត
ិ
សក្
ត ម៌!
ិ ាការពត
ិ ច យ
ី របរពត
ឹ ធ

© ធមមទស្សនទាន រពហម-ទ្មតាត គតិបណឌិទ្តា
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(ធមមទសសនទ្ធន-វភាគទានននការព
ិ
ិ ចារណា )

សបបុរសជ្ន អនក្មានឧបការៈ របក្បចោយមហាក្ុសលសមបយុតត
់ រចាះពុមពចសៀវចៅ រប្ជុំភាណវារ
បរចា
ិ ច គថវ ិការទរទងកា
(ចរៀប្ំរ្ សាជាថមី)

ចាះពុមចព លក្
ី ទ១
ី ក្នុងឆ្ងនវំ ក្ អដឋស័ក្
(ពុទស
ធ ករាជ ២៥៦០)

&2'

1. ឧាសក្ ច្ឆន់-ហាខ / ឧ.ស.ិ ជា-ហាំខហ ួរ រពមទាំងបុរត-ធា
ី ,
2. ឧាសិកា សុខ-ចនាថ នង
ិ សាវមី រពមទាំងបុរត-ធីា,

3. ឧ. ទ្ហខ-ទ្អខខ ួន / ឧ.ស.ិ ទ្រជខ-ទ្េខគី រពមទាំងក្ូន-ចៅ,

4. រក្ុមចវន ពុទប
ធ រិសទ
័ មហាសខគហៈ រជកទ្រោមមលបរ់ ពះសទធម,ម
5. រកុមធមមម្នមកជន ស្េគមន៍ធមមទាន ក្នុង នង
ិ ចរតរបចទស ។

6

ចាះពុមពចៅចរាងពុមព ពិភពពណ៌ ទូរស័ពទចលខ្ៈ 012-54 12 28.

(ចាះពុមពចលក្
ួ ១៣.៥០០ ចសៀវចៅ = 25.650 $ US.)
ី ទ១
ី ្ំនន
សរមាប់ជាធមមទ្ធន

ឧទទស
ិ របតសា
ិ ឋ ន រារពធ្ចំ រះភាពឋិតចថរាំងចៅចោយវឌឍនភាព
ថ្នរពះពុទសា
ធ ស រពះបរមសាសាតរពះជ្ិនរសី

រគប់៥.០០០ រពះវសា ចោយបរបូិ ណ៌ ជាភចិ យាភាព!
អាទិភាព សរមាប់តមាលា
់ មធមមបណាណល័យ

ក្នុងវតតអារាមរពះពុទសា
ធ ស

ក្នុង នង
ិ ចរតរបចទស
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ទំព័របន្នែម

(ធមមទសសនទ្ធន-វភាគទានននការព
ិ
ិ ចារណា )

ឧទទស
ិ ក្ថ

ចោយ គុោនុភាព ថ្ន ធមមទ្ធន ចនះ (បុណយក្ុ សលទាំង
ដដលសចរម្ាន) ចយង
ំ
ី ខ្ញុំទាង

ការអស់ចៅនូ វតណា
ា អាសវក្ាិចលស

យ

យ ជាអនក្រាថនបុ ណយ និង ការសនសំារមចី ដីមបី
សូមផគងអញ្ជ ល្
ី ំចរះរពះគុណរពះរតនរត័យ

រារពធ្ំចរះភាពឋិតចថរាំងចៅ ថាុំចថាីង រុងចរឿង របក្បចោយវឌឍនភាពពត
ិ រាក្ដ
រគប់ ៥.០០០ រពះវសា ចោយបរបូិ ណ៌ ជាភិចយាភាព ថ្ន រពះពុទធសាសនា របស់

រពះបរមសាសាត និងចស្ក្តស
ី ុ ខ្សនតភា
ិ ពចក្សមក្ានតពត
ិ រាក្ដ ថ្នមាតុភូមក្
ិ មពុជា
និង របជាជាតដិ ខ្មរ រពមជាមួយនឹងសនតភា
ិ ពថ្នមនុសសជាតចិ លព
ី ភ
ិ ពចោក្ទាំងមូល!
សូម គុណធម៌ ផសពវផាយចៅកាន់រគប់មណឌល្រក្វាល!
សូមសពវសតតនក្
ិ រទាំង

យ ានចរក្បនូវធមមរស ចដីមបប
ី នាបនូវពស
ិ

ពុលថ្នក្ចិ លសតណា
ា ដដលរបហារសតវចោក្ ចោយសភាពថ្នអវ ិជាជធ្លតុ !
 … ត្ណហកេយរទ្តា ទ្ហាតិ

សមាមសមពទធ
ុ សាវទ្ោ

័
សាវក្របស់
រពះសមាមសមពុទធ រដមងជាអនក្ចរតក្អរក្នុងធម៌ ជាចរគឿងអស់ត ណា
ា ។

 ត្ណហកេទ្ោ សពវទក
ុ ំេ ជិនាតិ ការអស់ចៅថ្នតណា
ា គឺជាការឈ្នះទុក្ខ!
 សពវទ្ធនំ ធមមទ្ធនំ ជិនាតិ ធមមទាន ឈ្នះអាមិសទានទាំងពួង!
 សពវរសំ ធមមរទ្សា ជិនាតិ រសថ្នរពះធម៌ ឈ្នះអស់រសទាំងពួង!
 នតិថ សនតិ បរំ សុខំ សុខ្ចរតពីចស្ក្តីសៃប់(រពះនិរវន) មិនមាន!
សូមអនុចមាទ !!!
ចោយចស្ក្តីរជ្ះថល ចមាត នង
ិ ការចោរពបំផុតក្នុងរពះធម៌

អំពី ខ្ញុំរពះក្រុណា-ចយង
ី ខ្ញុំ រកុមធមមមាមកជន សហគមន៌ធមមទ្ធន
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