ប្បមូលររៀបចំរោយ

-ភិក្ចន្ទ
ខុ ប្បញ្ញោ អុ៊ឹប ភារ ុណ
ផាយចេញពវត្ត
ធ
ចៅវត្តស្ល
ា កែត្
ី សុវណ្ណបារមស្ស
ី
ី តារាម
ី

ថ្ងៃអសសុជបូជា ១៥ចែីត្ កែអសសុជ ឆ្នរាំ កា នពវសែ
័
ព.ស. ២៥៦១
សប្ាប់ចចកជាធមមទាន

របមូលររៀបចំរោយ

ភក្
ខុ ប្បញ្ញោ អុឹប ភារ ុណ
ិ ចន្ទ
ផាយចេញពវី ត្តសុវណ្ណបារមីស្សធ
ា កែត្ ប.ប.
ី តា
ី រាម ចៅវត្តស្ល

ថ្ងៃអសសុជបូជា ១៥ចែីត្ កែអសសុជ ឆ្នរាំ កា នពវសែ
័
ព.ស. ២៥៦១
សរាប់ជាធមមទាន

អារមភកថា
ព្ពះសម្មាសមពុទ្ធ គជា
ឺ អគគបុគគលព្បសសរើ បំផុតសៅសលសើ ោកគ្មាន

់ នព្ាស់សម្មែងថា
បុ គគលណាមួយសសាន
ើ ង
ឹ ព្ពះអងគស យ
ើ ស យ
ើ ព្ទ្ងបា

សុរោ បុញ្ញសស ឧចចរោ ការសនសំបុណ្យម្តងនំមកនូ វសសចកែ-ើ
សុ ខ ។ ដូ សចនះសូ មសាធុសបបុរសព្ជះថាាកនុងការបំសពញបុ ណ្យសៅាម
សទ្ធធរបស់ខួ នឲ្យបានសរឿយៗ
ា

កុ ំបើម្មនការសធេសព្បម្

សសៀវសៅធម៌សូព្តបូ ជាគុ ណ្ព្ពះរតនព្ត័យសនះ
បំណ្ងសព្ម្មប់សូព្ត

សស យ
ើ

។

សធេើស ង
ើ កនុងសគ្មល

សដើមបបា
ើ នជាពុ ទ្ធធនុ សសតិរ ំលឹកសរឿយៗសៅដល់

គុ ណ្របស់ព្ពះសម្មាសមពុទ្ធ

ក៏ដូចជាគុណ្របស់ព្ពះធម៌

និងគុ ណ្

របស់ព្ពះសងឃផងម្ដរ ។ សសៀវសៅសនះ សធេើស ង
ើ ម្ចកជា ៤ ម្ផនកធំៗ គឺ
នមសាារព្ពះរតនព្ត័យ ១ម្ផនក វ ិធឧ
ើ ទ្ទស
ិ បុណ្យដល់សពេសតេ ១ម្ផនក
ព្ពះបរតែ
ិ នង
ិ ព្ពះសូ ព្តសផសងៗ ១ម្ផនក អតថបទ្សូ ព្តពាកយកាពយ ១ម្ផនក
សទ្ធះបជា
ើ ម្ផនកចុ ងសព្កាយមន
ិ ម្មនជាព្ពះពុ ទ្ធដើកា
ប៉ុម្នែសោយយល់សឃញ
ើ ថាអនកព្បាជញម្ខារសយង
ើ

ទ្ធំងព្សុងក៏សោយ

ជាអនកសឆាៀវឈ្លាសកនុង

ការម្តងនព
ិ នធជាពាកយកាពយ

សពាលសរៀបរាប់អំពើគុណ្របស់ព្ពះអងគ

ម្ដលអាចឱ្យសយង
ើ អនកអាន

អនកសាែប់ស យ
ា នឹងការ
ើ រករាយព្ជះថា
ើ

បំសពញបុ ណ្យ

សទ្ើបខញុំព្ពះករុណាអាាាភាពបានព្បមូ លយកចងព្កង

ោក់កុ ងសសៀវសៅសនះ
ន
ទ្ុ កសព្ម្មប់សូព្តកនុងអភល
ិ កខត
ិ កាលសផសងៗដូ ច
ជា ថ្ងៃមាឃបូជា ិសាខបបូជា សាខហបបូជា អស្សុជបូជា ជាសដើម ។

ជាចុ ងសព្កាយ ខញុំព្ពះករុណាក៏សូមខនែអ
ើ ធាព្ស័យរាល់កំ ុ ស

ឆគងទ្ធំងអស់ម្ដលសកត
ើ ម្មនស ង
ើ សទ្ធះបសើ ោយសចតនកែើ អសចតនកែើ
សូ មវ ិញ្ញូជនទ្ធំងឡាយ សមាែជួយម្កតព្មូវចំសពាះកំ ុ សឆគងទ្ធំងសនះ

សោយអនុ សព្គ្មះផងចុ ះ ស យ
ើ ខញុំព្ពះករុណា សូ មសលក
ើ នូ វមហាកុ សល
ផលបុ ណ្យននការខិតខំព្បឹងម្ព្បងសធេើសសៀវសៅសនះ

ព្បសគនចំសពាះ

ព្ពះករុណាគុ ណ្ម្មាស់ព្គប់ៗអងគ ព្ពមទ្ធំងពុ ទ្ធបរស័
ិ ទ្ទ្ធំងអស់ និង
៏ នគុ ណ្ទ្ធំងឡាយរបស់ខុ ំព្ញ ពះករុណាផង ព្ពមទ្ធំង
ជូ នចំសពាះអនកដម្ម
ឧទ្ទិសចំសពាះពពួកញាតិកាកនុងសងារវដែផង សដើមបបា
័ រស់
ើ នជាបចាយ

សៅជាសុ ខ និងបានជាឧបនិសស ័យបានសសព្មច ព្ពះនិពាេនកុ ំបើកាាយ
ជាបការៈដនទ្ស យ
ើ ។

ស្ូមអនុមមាទនា !!!
វត្តស្ល
ា កែត្,ថ្ងៃអស្សុជបូជា ១៥កែើត្ កែ អស្សុជ ព.ស្.២៥៦១
ែ្ុ ុំព្ពះែរុណា អាត្មាភាព
ភិកចនទ
ខុ
បបរញ
ញ អុឹប ភារ ុណ

អនកានឧបការៈគុណកនងការងារធមម
ទាន
ុ
-

កោែព្រូអរគបបកញោ កែវ និស្ស័យ កៅអធិការវត្តស្ល
ា កែត្

-

កោែព្រូស្ិ រីបាកោ ស្ុ៊ឹម កស្ៀងថ្ៃ ព្រូស្ូព្ត្កវេងវត្តស្ល
ា កែត្

-

ភិែុខធមាស្លកោ អុ៊ឹប កៅរិន ជួយពិនិត្យ និងក្ទៀងផ្ទទត្់

-

ស្ល.កេវបាលិកត្ម ស្លកវឿន បញោ ជួយវាយអែសរ និងពិនិត្យក្ទៀងផ្ទទត្់

-

យុវជន កយឿន ត្មែ់ ជួយវាយអែសរ

-

ស្ល. ហាែ់ ព្ស្ុ៊ឹម , ស្ល. លីម េុុំ , ស្ល. កធៀម បញោ , ស្ល. ជីម ស្ុ វិេា

-

ស្ល. ឈុន ភា , ស្ល. កអង ធាោ៊ , ស្ល. ែុម ចាន់ រី , ស្ល. ថ្ៃ កប៉ត្ ,
ស្ល.គាត្ ស្ុែណាែ់ ព្ពមទុំងស្មៃៈស្ិស្សវត្តស្ល
ា កែត្ ជាកព្រើនកេៀត្ កែល
បានជួយពិនិត្យ និងក្ទៀងផ្ទទត្់អែខោ វិរេ
ុ ធ



ខានទីម វើៈ្

វត្តស្ុវៃណ បារមីព្ស្ីធីត្មោម កៅវត្តស្ល
ា កែត្ ភូមិស្ល
ា កែត្

ស្ង្កាត្់ស្ល
ា កែត្ ព្ែុងបាត្់ែុំបង កែត្តបាត្់ែប
ុំ ង ។


កាលបរសាមឆេទើៈ

ពុេធស្័ែោជ ២៥៦១ ឆ្នុំ ២០១៧



ទំនាក់ទំនងើៈ េូរស្័ពទកលែ 011 94 94 45 / 093 94 94 45/ 066 94 94 45



Facebook: ភិែុរ
ខ នទបបកញោ អុ៊ឹប ភារុៃ និង



Facebook Page: អុ៊ឹប ភារុៃ- Ep Phearun



Email: epphearun@gmail.com

Phearun Rayuth
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សននិសិមតន វរមោធិមូមេ ោរំ សមសនំ មហេឹ វិមជមយោ សមោព -

ធិោគចឆិ អននតញ្ញញមោ មោកុេមត ោ េំ បនោមិ ព្ុេំ ា ។
លពះអមាយអមភុទនអង្គឯណ្ត

លទង្់គ្ង្់រេលមន
ើ នូ វលពះាជ

បាន-

អសតក
ិ មយោឌន េលើរតនបលវ័ង្កា េលកាមមវបេ់ ព្វធលិ ពក
ឹ សដ៏លបេអើរបានផ្ចចញ់
នូ វមារាធិរាជ លពមទសង្េអ

ដ៏េលរើន េេយ
ើ លទង្់លាអ់ ដឹង្នូវ អមាយ-

អេមាភធញ្ញ
ិ ដ ណ មានលបាាបញរកទប
ី សផុតគយន លពះអង្គលបេអើរាបង្ អតឝ
េោក ្ញុលស ពះករុណ្ត អូ មលកាបថ្វឝយបង្គសនូវលពះអមាយអមភុទន អង្គេ
េោយេគរព ។

ះ

(លកាបថ្វឝយបង្គសមថង្)

ថាាយបងគំព្ពះពុទធព្គប់កាលទ ំង ៣
មយ ច ព្ុទ្ធា អេីតា ច

មយ ច ព្ុទ្ធា អតគតា

បចច ប
ុ កតន ច មយ ព្ុទ្ធា

អហំ វតាមិ សព្វទ្ធ ។

លពះអមាយអមភុទនទង្
ស ឡាយអង្គឯណ្ត

ម្ដលបានលាអ់ាបលពះ

នឹង្បានលាអ់ ាបលពះពុ ទនកុ ង្កាលខ្ចង្មុ
ប
្កឋី

លពះអមាយអមភុទនទង្
ស -

ពុ ទននព្វ
ស ឡាយអង្គឯណ្ត ម្ដល
ិ ឝ នកនវង្េៅេេយ
ើ កឋី លពះអមាយអមភុទនទង្

ឡាយអង្គឯណ្ត ម្ដលបានលាអ់ាបលពះពុ ទក
ន ុ ង្ភទធ
ប
កបផេនះកឋី ្ញុសលពះស ូ វលពះអមាយអមភុទនទង្
ករុណ្តអូ មលកាបថ្វឝយបង្គន
ស ឡាយេ ះ
លគ្ប់
កាលទសង្ពួង្ ។

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

(លកាបថ្វឝយបង្គសមថង្)
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ពុទធគណ
ុ
ទ ំង ១០ ព្ពះនាម
(បិដក ១៦ ទស.២០១)

ឥតប
ិ ជ ររណអមផេ ប
ិ ិ េ្ ភគ្វា អរេស អមាយអមភុេទន វាប
អុ គ្េា េោកវទូិ អនុតេថ រា បុរអទមយ
្រថិ អាទ េទវមនុអានស ពុេទន
ិ
ភគ្វាតិ ។
ម្លបថ្វៈ ឥតប
ិ ិ េ្ ភគ្វា អរេស លពះដ៏មានលពះភាគ្អង្គេ

លទង្់លពះ

មថ្វ អរេស េលព្វះលពះអង្គឆ្ងយចកអឹកអលតូវ េព្វលគ្ឺ

កិេលអ លពមទសង្វាអ
មភុេទន

ះ

លទង្់លពះ

មថ្វ

គ្កា
ឺ យបេយាគ្ និង្វរីបេយាគ្ អមាយអ-

អមាយអមភុេទន

េលព្វះលពះអង្គលាអ់ ដង្
ឹ នូ វ

េញយរធម៌ទង្
ស ពួង្េោយលបនពរសេព្វះលពះអង្គ
លបេៅលពះអង្គេ

ឥតមានលគ្ូាជចររណ្ត

ិ ជ ររណអមផេ ប លទង្់លពះ
ើយ វាប

មថ្វ វាប
ិ ជ ររណអ-

មផេ ប េលព្វះលពះអង្គបរបូ
ិ ជ ៣ នង្
ិ ជ ៨ នង្
ិ ណ៌េោយវាប
ិ វាប
ិ ររណៈ ១៥
អុ គ្េា លទង្់លពះ

មថ្វ អុ គ្េា េលព្វះលពះអង្គមាន ដសេណើរលអយាង្

េៅកាន់អុនធរ្ទន គ្ឺអមតមោនិព្វឝន េោកវទូិ លទង្់ លពះ

មថ្វ

េោកវទូ
ិ េលព្វះលពះអង្គលាបបរាអ់ នូវនលតេោក អនុតេថ រា លទង្់លពះ
ថ្វ

អនុ តេថ រា

ម

េលព្វះលពះអង្គលបេអើរេោយអីោទិគ្ុណរកបុគ្គលណ្ត

មួយេអយើគយន បុរអទមយ
្រថិ លទង្់លពះ
ិ
លពះអង្គាបអបកទូ យ ននូ វបុរអម្ដលមាន
អាទ េទវមនុអានស លទង្់លពះ

មថ្វ បុរអទមយ
្រថិ េលព្វះ
ិ

ឧបនអ
ិ ស័យគ្ួរនង្
ឹ ទូ យ នបាន

មថ្វ អាទ េទវមនុ អានស េលព្វះលពះអង្គ

ាប្្ថចររននេទវា នង្
ិ មនុ អស ទសង្ឡាយ ពុ េទន លទង្់លពះ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ
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មថ្វ

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ពុ េទន េលព្វះលពះអង្គលាអ់ ដឹង្នូ វ រតុ រារយអរច
េេយ
ិ
ើ ញ
ុ សង្អបកដនទឲរ
ម ថ្វ ភគ្វា េលព្វះលពះអង្គមានដសេណើរ

លាអ់ ដឹង្ផង្ ភគ្វា លទង្់លពះ

េៅកាន់នលតភពខ្ចជក់េចលេេយ
គ្ថ្វ
លពះអង្គមន
ើ
ឺ
ិ លត
េ

ើយ ។

ប់េកត
ើ េទៀត

(លកាបថ្វឝយបង្គសមថង្)

ោក្យពបតជាញចិតត
នតទិ េម អរណស អញ្ដ ស
ឯេតន អរចវេជជន

ពុេទន េម អរណស វរ ស
េោតុ េម ជយមង្គលស ។

ម្លបថ្វៈ នតទិ េម អរណស អញ្ដ ស វតទុដនទាបទីពឹង្ ទីរឭកនន្ញុស

លពះករុណ្ត មន
ិ មានេ
ាបទីពឹង្

យ
ើ ពុេទន េម អរណស វរ ស មានម្តលពះពុ ទនាបមាចអ់

ទរី ឭកដ៏លបេអើររបអ់ ្ុ សលញ ពះករុណ្ត ឯេតន អរចវេជជន េោតុ

េម ជយមង្គលស អូ មអិរអួ
ថ យមង្គលរូ រមានដល់្ុ សលញ ពះករុណ្តេោយ
ី អី ជ
ករិ យាេព្វលនូ
វព្វករអរចៈេនះ ។
ិ

(លកាបថ្វឝយបង្គសមថង្)

ោក្យសូមខម្មពទស
ឧតថមេង្គន វេនធេស បាទបសអុស វរុតម
ថ ស
ពុេទន េយា ្លិេា េទេ្ ពុេទន ្មតុ តស មមស។

ថ្វឝយ

ម្លបថ្វៈ ឧតថមេង្គន វេនធេស បាទបសអុស វរុតម
ថ ស ្ញុសលពះករុណ្តអូ ម

បង្គសនូវលអង្ធូ លីលពះបាទ

ននលពះអមាយអមភុទនដល៏ បេអើរ្ភង្្
់ ភអ់

េោយ អវយវៈដ៏ឧតថម គ្ឺតផូង្ ពុេទន េយា ្លិេា េទេ្ េទអឯណ្ត

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ម្ដល្ញុសលពះករុណ្ត

េធឝឲ
ស ភាវត់េេយ
ើ រភាវង្
ើ កបុង្លពះពុ ទនាបមាចអ់

្មតុ តស មមស អូ មលពះពុ ទនាបមាចអ់ អត់នូវេទអេ
(លកាបថ្វឝយបង្គសមថង្)

ពុេទន

ះដល់្ុ សលញ ពះករុណ្ត។

ធមារតនបបណាម
(ថ្វាយបងគំ្រះធ្ម្មរតនៈ)

អដ្ឋង្ិក្ក រិយបម

ជតនំ មោកខបបកមវសាយ ជជូ ច មមគិ ធមោត អយំ

សនតិកមោ បណីមតា និយោនិមក្ក េំ បនោមិ ធមតំ ។
ម្លបថ្វៈ លពះអទនមយឯណ្ត ាបធម៌លបកបេោយអង្គ ៨ លបការ ាប

គ្នវង្ដសេណើរនន លពះអរយបុ
គ្គលាបមាចអ់ ាបផវូវដ៏លតង្់កុ ង្ក
ប រិ យាញ
ិ
ិ
ុ សង្

ជនម្ដលលបាថ្វបនូវ លពះនព្វ
ិ ឝ ន ឲររូ លេៅកាន់លពះនព្វ
ិ ឝ នបាន លពះធម៌

េនះាបធម៌េធឝើឲរ លតាបក់ រមាងប់បង្់នូវេភវង្
ើ ទុ កខេភវង្
ើ កិេលអ ាបធម៌ដ ៏
ឧតថម ាបគ្ុ ណ ញ
ុ សង្អតឝឲរេរញចកអង្ារទុ កខ ្ញុលស ពះករុណ្ត អូ ម
លកាបថ្វឝយបង្គស នូវលពះអទនមយេ ះ េោយេគរព ។
(លកាបថ្វឝយបង្គសមថង្)

ថាាយបងគំព្ពះធម៌ព្គប់កាលទ ំង ៣

ម្លបថ្វៈ

មយ ច ធោត អេីតា ច

មយ ច ធោត អតគតា

បចច ប
ុ កតន ច មយ ធោត

អហំ វតាមិ សព្វទ្ធ ។

លពះធម៌ទង្
ស ឡាយឯណ្ត

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ
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ម្ដលាបធម៌របអ់ លពះ

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

អមាយអមភុទនម្ដល នព្វ
ស ឡាយឯណ្ត
ិ ឝ នកនវង្េៅេេយ
ើ កថី លពះធម៌ទង្
ម្ដលាបធម៌របអ់ លពះអមាយអមភុទន នឹង្មានមកកបុង្កាលខ្ចង្មុ្កថី លពះ

ធម៌ទង្
ស ឡាយ ឯណ្ត ម្ដលាបធម៌របអ់ លពះអមាយអមភុទនលទង្់លបត្
ិ ឌន

ទុ កកបុង្កាល អពឝនថងេនះកថី ្ញុលស ពះករុណ្តអូ មលកាបថ្វឝយបង្គស នូវលពះធម៌
ទសង្ឡាយ េ

ះ លគ្ប់កាលទសង្ពួង្ ។

(លកាបថ្វឝយបង្គសមថង្)

ធមាគណ
ុ
ទ ំង ៦ បទ
(បដ
ិ ក ១៦ ទស.២០១)

្ឝកាខេា ភគ្វា ធេមាយ អនធដ
ិ េឌិ កា អកាលិេកា ឯេប
ិ អសេិ កា

ឱបនយេិ កា បរចតថស េវទត
ិ ូ េត
ិ េព្វឝ វញ្ដ
ី ។
ិ

ម្លបថ្វៈ ្ឝកាខេា ភគ្វា ធេមាយ លពះបរយតថ
ធ
ិ
ិ ម៌ គ្ឺលពះនលតបិដក

ាបធម៌គ្លឺ ពះដ៏មានលពះភាគ្លទង្់លាអ់ អម្មថង្េេយ
ើ េោយលអ ( ធេមាយ
លពះនពឝេោកុ តរថ ធម៌មាន ៩លបការគ្ឺ មគ្គ៤ ផល៤ និព្វឝន១) អនធិដេឌិ កា
ាបធម៌គ្ឺលពះអរយបុ
គ្គលទសង្ពួង្ ដឹង្ពិតេ
ិ

ញ
ើ ពិត េោយបរចេវកខណ-

ញ្ញដណ គ្ថ្វ
ឺ នង្
ឹ បានដឹង្េោយ្ថប់ េោយេជឿបុគ្គលដនទ េ
គ្ឺេ

ះៗក៏េទ

ើញរាអ់ េោយ្វួនឯង្ អកាលិេកា ាបធម៌ឲរនូ វផល មន
ិ រង្់ចស

កាល គ្ថ្វ
េកត
ឺ កាលេបើលពះអរយមគ្គ
ិ
ើ េ
កបុង្លស ោប់គប មន
ិ បានយត
ឺ យូរេ

ង្
ក៏េកត
ើ េេយ
ើ លពះអរយផល
ិ
ើ

យ
ឯេប
ើ
ិ អសេិ កា ាបធម៌គ្រួ ដល់

ឯេិបអសវធ
គ្គលម្ដលបានអេលមរ មគ្គផលេេើយ
ិ ី គ្ឺថ្វ េបលើ ពះអរយបុ
ិ

ក៏គ្ួរនង្
ឹ េៅបុគ្គលដនទ ឲររូ លមកេមល
ើ បាន ឱបនយេិ កា ាបធម៌គ្ឺ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

8

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

លពះអរយបុ
គ្គលគ្បផប
ិ
ី េងាអនរូ លមកទុ កកបុង្្វួនេោយអសណ្តរននភាវ

បរចតថស េវទត
ិ ូ េិ ាបធម៌គ្ឺអបកលបាជញ ទសង្ឡាយ មានឧគ្ឃដិតញ្ដូ
ិ េព្វឝ វញ្ដ
បុគ្គលាបេដម
ើ គ្បផដ
ឹ គ្បផេី
ី ង្

ញ
ើ រាអ់ កបុង្រត
ិ ថនន្វួន ។

(លកាបថ្វឝយបង្គសមថង្)

ោក្យពបតជាញចិតត
នតទិ េម អរណស អញ្ដ ស
ឯេតន អរចវេជជន

ធេមាយ េម អរណស វរ ស
េោតុ េម ជយមង្គលស។

ម្លបថ្វៈ នតទិ េម អរណស អញ្ដ ស វតទុដនទាបទីពង្
ឹ ទីរឭកនន្ញុលស ពះ

ករុណ្តមន
ិ មានេ

យ
ើ ធេមាយ េម អរណស វរ ស មានម្តលពះធម៌ាបមាចអ់ ាប

ទព
ី ង្
ឹ ទរី ឭក ដ៏លបេអើររបអ់ ្ុ លសញ ពះករុណ្ត ឯេតន អរចវេជជន េោតុ េម
ជយមង្គលស អូ មអិរអួ
ថ យមង្គល រូ រមានដល់្ុ សលញ ពះករុណ្តេោយ
ី អី ជ
ករិ យាេព្វល
នូវព្វករអរចៈេនះ។
ិ

(លកាបថ្វឝយបង្គសមថង្)

ោក្យសូមខម្មពទស
ឧតថមេង្គន វេនធេស បាទបសអុស វរុតម
ថ ស
ធេមយ េយា ្លិេា េទេ្ ធេមាយ ្មតុ តស មមស។

ម្លបថ្វៈ ឧតថមេង្គន វេនធេស ធមយញ្ច ទុវធស
ិ វរ ស ្ញុសលពះករុណ្តអូ ម

ថ្វឝយបង្គសនូវលពះធម៌ដល៏ បេអើរមាន ២ លបការគ្ឺ លពះបរយតថ
ធ
ិ
ិ ម៌ នង្
ិ លពះ
នពឝេោកុ តថរធម៌េោយអវយវៈដ៏ឧតថមគ្ឺតផូង្ ធេមយ េយា

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ
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្លិេា

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

េទេ្ េទអឯណ្តម្ដល្ញុសលពះករុណ្តេធឝឲ
ស ភាវត់េេយ
ើ រភាវង្
ើ កបុង្លពះធម៌ាបមាចអ់ ធេមាយ ្មតុ តស មមស អូ មលពះធម៌ាបមាចអ់ អត់នូវេទអេ
ដល់្ុ សលញ ពះករុណ្ត ។

ះ

(លកាបថ្វឝយបង្គសមថង្)

សងឃរតនបបណាម
(ថ្វាយបងគំ្រះសងឃរតនៈ)

សមង្ោ វិសុមទ្ធា វរេកខបិមណមយោ សនតិន្រនាិម

សព្វមេបកហីមត

គុមណហិមនមកហិ សមិេិប
ា មតាត អតសមោ េំ បនោមិ សង្ឃំ ។
ម្លបថ្វៈ លពះអរយអង្ឃឯណ្ត
ដ៏បរអុ
ាបទកខេិ ណយរ
ិ
ិ
ិ ទនវេអអ

បុគ្គលដ៏លបេអើរ មានឥន្រនធយ
មានមនធល
ិ រមាងប់េេយ
ើ
ិ គ្រា
ឺ គទក
ិ េកាិ លអ

ទសង្ពួង្ បនាត់បង្់េេើយ ាបលពះអង្ឃដល់េេើយ នូ វករិ យាអេលមរ
ិ
េោយ គ្ុ ណទសង្ឡាយដ៏េលរន
ើ ាបលពះអង្ឃមានាជអវធម៌មន
ិ មាន គ្ឺ
ថ្វាបលពះ្ណ្ត
លអព
ី
អង្ឃេ

្ញុលស ពះករុណ្ត

ះ េោយេគរព ។

អូ មលកាបថ្វឝយបង្គសនូវលពះអរយ
ិ

(លកាបថ្វឝយបង្គសមថង្)

ថាាយបងគំព្ពះសងឃព្គប់កាលទ ំង ៣
មយ ច សង្ោ អេីតា ច

មយ ច សង្ោ អតគតា

បចច ប
ុ កតន ច មយ សង្ោ

អហំ វតាមិ សព្វទ្ធ ។

ម្លបថ្វៈ

លពះអង្ឃទសង្ឡាយឯណ្ត

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ
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ម្ដលាបលពះអង្ឃបាន

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

អេលមរមគ្គ នង្
ផលកនវង្េៅេេយ
ិ
ើ កថី លពះអង្ឃទសង្ឡាយឯណ្ត
ម្ដលាបលពះអង្ឃ

នឹង្បានអេលមរមគ្គ

និង្ផលកបុង្កាលខ្ចង្មុ្កថី

លពះអង្ឃទសង្ ឡាយឯណ្ត ម្ដលាបលពះអង្ឃបានអេលមរមគ្គ នង្
ិ
ផលកបុង្

្ញុលស ពះករុណ្តអូ មលកាបថ្វឝយបង្គសនូវ

កាលាបបរចុបផនបេនះកថី

លពះអង្ឃ ទសង្ឡាយេ

ះលគ្ប់កាលទសង្ពួង្ ។
(លកាបថ្វឝយបង្គសមថង្)

សងឃគុណទ ំង ៩ បទ
អុ បដប
ិ េ ប

(បដ
ិ កេល្ ១៦ ទសពរ័ ២០១)

ភគ្វេា ្វកអេង្ោ ឧជុបដប
ិ េ ប

ភគ្វេា

្វកអេង្ោ ញយបដប
ិ េ ប ភគ្វេា ្វកអេង្ោ ្មរ
ី ប
ិ ដិបេ ប

ភគ្វេា ្វកអេង្ោ យទទ
គនិ អដឌ បុរអបុ
គ្ោ
គ
ិ ស រាថរ ិ បុរអយុ
ិ
ិ
ឯអ ភគ្វេា ្វកអេង្ោ ាជេុេនេយា បាេុេនេយា ទកខេិ ណេយា
អញ្ជ លិករណីេយា អនុ តរថ ស បុញ្ដេកខតថស េោកអាត។
ិ
ម្លបថ្វៈ

័
្វកនន

អុ បដិបេ ប

ភគ្វេា

លពះដ៏មានលពះភាគ្

្វកអេង្ោ

លពះអង្ឃាប

េោកលបតប
ិ តថេិ េើយេោយលបនព

គ្ឺ

លបតិបតថិាមគ្នវង្លពះនពឝេោកុ តថរធម៌ ឧជុបដប
ិ េ ប ភគ្វេា ្វកអេង្ោ

័
លពះអង្ឃាប្វកននលពះដ៏
មានលពះភាគ្

េោកលបតប
ិ តថិ

េោយលតង្់ គ្ឺ លបតប
ិ េ ប
ិ តថាប
ិ មជឈម
ិ បផដិបទ ញយបដប

ភគ្វេា

័
្វកអេង្ោ លពះអង្ឃាប្វកននលពះដ៏
មានលពះភាគ្ េោកលបតិបតថិ
េដម
ើ ផលី ាអ់

ដង្
ឹ នូ វលពះនព្វ
ិ ឝន

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

្មរ
ី ប
ិ ដិបេ ប

័
ភគ្វេា ្វកអេង្ោ លពះអង្ឃាប្វកននលពះដ៏

មានលពះភាគ្ េោកលបតិបតថិដអ
៏ មគ្ួរដល់្មរ
ី ិកមយ គ្ឺលបតិបតថិគ្ួរដល់

អីល អមាធិ បញ្ញដ យទទ
គនិ លពះអង្ឃឯណ្តេបរា
ិ ស រាថរ ិ បុរអយុ
ិ
ើ ប់
ាបគ្ូ ននបុរអ ទសង្ឡាយមាន ៤គ្ូ គ្ឺ លពះអង្ឃម្ដលបានអេលមរនូ វ
េ្ាបតថិមគ្គ

និង្េ្ាបតថិផល

អកទគមផ
ិ ល ាបគ្ូ ១ អ

ាបគ្ូ១

គមម
ិ គ្គ នង្
ិ អ

អកទគមម
ិ គ្គ

និង្

គមផ
ិ ល ាបគ្ូ ១ អរេតថ

មគ្គ និង្អរេតថផល ាបគ្ូ ១ អដឌ បុរអបុ
គ្ោ
គ
េបើរាប់េរៀង្ាបបុរអ
ិ

បុគ្គលមាន ៨ គ្ឺ លពះអង្ឃ ម្ដលបានអេលមរនូវេ្ាបតថម
ិ គ្គ១
េ្ាបតថផ
ិ ល១ អកទគមម
ិ គ្គ១ អកទគមផ
ិ ល១ អ
អ

គមម
ិ គ្គ១

គមផ
ិ ល១ អរេតថមគ្គ១ អរេតថផល១ ឯអ ភគ្វេា ្វកអ-

េង្ោ លពះអង្ឃទសង្េ

័
ះ ាប អង្ឃ្វកននលពះដ៏
មានលពះភាគ្ ាជេុ-

េនេយា េោកគ្ួរទទួលនូ វ រតុ បផរចយ
័
ម្ដលបុគ្គលឧទធិអរសេព្វះអបក
មានអីលេេើយ

ម
ស កអសពី រមាងយបេងាអនរូលមកបូាប បាេុេនេយា

េោកគ្ួរទទួលនូ វ ាជគ្នថុកទន គ្ទ
ឺ ន ម្ដលបុគ្គលាក់ម្តង្េដើមផ ី
ញតិ និង្មលិ ត ម្ដលមកអសពីទិអេផសង្ៗ េេើយបេងាអនរូ លមកបូាប

ទកខេិ ណេយា េោកគ្ួរទទួលនូ វទន ម្ដលបុគ្គលេជឿនូ វកមយ នង្
ិ ផល

ននកមយេេយ
បូាប អញ្ជ លិករណីេយា េោកគ្ួរដល់អញ្ជ លិកមយ ម្ដល
ើ
អតឝេោក គ្បផេី ធឝើ អនុតថរ ស បុញ្ដេកខតថស េោកអស េោកាបបុញ្ដេកខតថ គ្ាប
ឺ
ទដ
ី ុ ះេ

ង្
ើ ននពូ ជគ្ប
ឺ ុណរននអតឝេោករកេ្តថដនទនលកម្លង្ាបង្គយន។

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

(លកាបថ្វឝយបង្គសមថង្)
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ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ោក្យពបតជាញចិតត
នតទិ េម អរណស អញ្ដ ស
ឯេតន អរចវេជជន

អេង្ោ េម អរណស វរ ស
េោតុ េម ជយមង្គលស។

ម្លបថ្វៈ នតទិ េម អរណស អញ្ដ ស វតទុដនទាបទព
ី ឹង្ទីរឭកនន្ញុសលពះ

ករុណ្ត មន
ិ មានេ

យ
ើ អេង្ោ េម អរណស វរ ស មានម្តលពះអង្ឃាបមាចអ់

ាបទីពឹង្ ទីរឭកដ៏លបេអើររបអ់ ្ុ លសញ ពះករុណ្ត ឯេតន អរចវេជជន េោតុ េម

ជយមង្គលស អូ មអិរអួ
ថ យមង្គលរូ រមានដល់្ុ សលញ ពះករុណ្ត េោយ
ី អី ជ
ករិ យាេព្វលនូ
វព្វករអរចៈេនះ ។
ិ

(លកាបថ្វឝយបង្គសមថង្)

ោក្យសូមខម្មពទស
ឧតថមេង្គន វេនធេស បាទបសអុស វរុតម
ថ ស
អេង្ឃ េយា ្លិេា េទេ្ អេង្ោ ្មតុ តស មមស។

ម្លបថ្វៈ ឧតថមេង្គន វេនធេស អង្ឃញ្ច ទុវេធាតថ
មស ្ញុលស ពះកុ រណ្តអូ ម
ិ

ថ្វឝយបង្គសនូវលពះអង្ឃដ៏លបេអើរមានពរី លបការគ្ឺ អមយតអ
ិ ង្ឃ នង្
ិ អរយិ

អង្ឃេោយអវយវៈដ៏ឧតថមគ្ឺតផូង្ អេង្ឃ េយា ្លិេា េទេ្ េទអ
ឯណ្ត ម្ដល្ញុសលពះករុណ្តេធឝើឲរភាវង្
ស ភាវត់េេយ
ើ កបុង្លពះអង្ឃ ាបមាចអ់
អេង្ោ ្មតុ តស មមស អូ មលពះអង្ឃាបមាចអ់ អត់នូវេទអ េ
លពះករុណ្ត ។

(លកាបថ្វឝយបង្គសមថង្)

ះដល់្ុ សញ

&ចប់ត្ព្តបណាមពិសាតរ'

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ត្ព្តបណាមសពងេប
លពមទសង្បូាបេលគ្ឿង្អកាការៈ
នខោ តសស ភគវខោ អរហខោ សោាសមពុទ្ាសស (៣ចប្ប់)
(ម្លបដូ រមុន)

ពុទធគណ
ុ
ឥេិបិ មសា ភគោ អរហំ ។េ។ ភគោេិ េំ អរហាេិគុណសំយុេំ ត ព្ុេំ ា
សិរសា នោមិ េញ្ច ព្ុេំ ា ឥមមហិ សក្កបមរហិ អភិបូជ
ម្លបថ្វៈ

មិ។

ឥេិបិ មសា ភគោ អរហំ ។ល។ ភគោេិ (ម្លបដូរមុន)

េំ អរហាេិគុណសំយុេំ ត ព្ុេំ ា សិរសា នោមិ ្ញុសលពះករុណ្ត អូ ម

ថ្វឝយបង្គសនូវលពះអមាយអមភុទនាបមាចអ់ លពះអង្គលបកបលពមេេើយ េោយ
គ្ុ ណមានគ្ុ ណថ្វ អរហំ ាបេដម
ើ េ
ឥមមហិ សក្កបមរហិ
អមភុទនាបមាចអ់ េ

អភិបូជ
ះ

ប៉ុេណតះ។

ះ េោយអិរ្គ្ត
ឺ ផូង្ េញ្ច ព្ុេំ ា

មិ ្ញុសលពះករុណ្ត អូ មបូាបនូវលពះអមាយ-

េោយេលគ្ឿង្អកាការៈទសង្ឡាយ

មានលបមាណ

(លកាបថ្វឝយបង្គសមឋង្)

ធមាគណ
ុ
សាវក្កខបមតា ភគវតា ធមោត ។េ។ បចច េំ មវេិេមោវ វិញ្ហ
ញ ូ ីេិ េំ
សាវក្កខបតាេិគុណសំយុេំ ត ធមតំ សិរសា នោមិ េញ្ច ធមតំ ឥមមហិ សក្កបមរហិ
អភិបូជា

មិ។

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ម្លបដូរមុនៈ សាវក្កខបមតា ភគវតា ធមោត ។ល។ បចច េំ ត មវេិេមោវ វិញ្ហ
ញ ូ ីេ ិ

េំ សាវក្កខបតាេិគុណសំយុេំ ត ធមតំ សិរសា នោមិ ្ញុសលពះករុណ្ត អូ ម

ថ្វឝយបង្គសនូវលពះធម៌ាបមាចអ់ ដ៏លបកបលពមេេើយេោយគ្ុ ណមានគ្ុ ណ
ថ្វ សាវក្កខបមតា ាបេដើមេ
មរហិ អភិបូជ

ះ េោយអិរ្គ្ឺតផូង្ េញ្ច ធមតំ ឥមមហិ សក្កប-

មិ ្ញុសលពះករុណ្ត អូ មបូាបរសេព្វះនូ វលពះធម៌ាបមាចអ់េ

ះ

េោយេលគ្ឿង្អកាការៈទសង្ឡាយមាន លបមាណប៉ុេណតះ។
(លកាបថ្វឝយបង្គសមឋង្)

សងឃគុណ
សុបដ្ិបមតន ភគវមតា សាវកសមង្ោ ។េ។ អនុេរត ំ បញ្ញមកខបេំ ត មោកសាេិ េំ សុបដ្ិបតនេិគុណសំយុេំ ត សង្ឃំ សិរសា នោមិ េញ្ច សង្ឃំ ឥមមហិ
សក្កបមរហិ អភិបូជ
ម្លបថ្វៈ

មិ ។

សុបដ្ិបមតន ភគវមតា សាវកសមង្ោ ។ល។ អនុេរត ំ បញ្ញមកខបេំ ត

មោកសាេិ (ម្លបដូរមុន)
េំ សុបដ្ិបតនេិគណ
ុ សំយុេំ ត សង្ឃំ សិរសា នោមិ ្ញុសលពះករុណ្ត អូ ម

ថ្វឝយបង្គសនូវលពះអង្ឃាបមាចអ់ ដល៏ បកបលពមេេើយេោយគ្ុ ណមានគ្ុ ណ
ថ្វ សុបដ្ិបមតន ាបេដម
ើ េ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

ះេោយអិរ្គ្ត
ឺ ផូង្ េញ្ច សង្ឃំ ឥមមហិ
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

សក្កបមរហិ អភិបូជ
មាចអ់ េ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

មិ ្ញុសលពះករុណ្ត អូ មបូាបរសេព្វះនូ វលពះអង្ឃាប

ះ េោយេលគ្ឿង្អកាការៈទសង្ឡាយមានលបមាណប៉ុេណតះ ។
(លកាបថ្វឝយបង្គសមឋង្)

នមសាារបូជនីយវតថុ

វតាមិ មចេិយំ សព្វំ

សព្វដ្ឋឋមនសុ បេិដ្ិេ
ឋ ំ

សារី រិកតេុមហាមោធឹ

ព្ុេរា ូបំ សកេំ សទ្ធ ។

្ញុសអូមថ្វឝយបង្គស

េឆ្ភះលពះបរមេរតយ
ិ

នង្
ិ មោេព្វធលិ ពក
ឹ ស

ម្ដលគ្ួរនក
ឹ េោយលស អុត

លពមទសង្លពះ្រ-ី

រកធាតុ
ននលពះពុ ទន ។
ិ

លស ឱនរត
ិ ថបរអុ
ិ ទន

េលើកកមផង្់អញ្ជ លី ។

និង្លពះពុ ទនរូប

តសណ្តង្អង្គលពះមុនី

ម្ដលអទិតេៅលគ្ប់ទី

ឋាន

ម្ដលម្តង្ម្តរ សលអ់

រ សេោះទុ កខភយ
័ អនថរាយ ។

េោយេតជះននគ្ុ ណ

េ

ះទសង្អអ់ ។

លពះមានបុណរលបេអើរ្ភអ់

អូ មឲរ្ញុសបានអុ ្

ឃ្លវតចកទុ កខផង្ទសង្ឡាយ

អូ មទន់លពះអរ-ិ

យេមលតនី ថវវអ
ិ ិ ដឌ

អលតូវេទះជិតឆ្ងយ

អូ មឲរកាវយមកាបមលិ ត ។

អូ មបានេ

អមដូ ររត
ិ ថលបាថ្វបេោង្ ៕

ញ
ើ ធម៌ពត
ិ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

នមសាារព្ពះរតនព្ត័យ
(អមនថបា្ទិកាបាលីភាគ្១ ទសពរ័ ១)

ម

កបកមក្កដ្ីហិបិ អបកមមយយំ ក្កេំ កមោមតត អេិេុកបោនិ

មេេំ គមតា មោកហិតាយ តម

នមោ មហាក្ករុណិកសស េសស ។

លពះពុ ទនាបទីពឹង្

ាបពសនឹង្អពឝអាថ

រាប់េោយេកាដិកបា

េលរើនគ្ណ

លពះអង្គកាលលបាថ្វប

េធឝក
ើ ្ង្ អអ់កាលយូរ ។

បានលាអ់ ាបអពឝញ្ូ ដ

េួអគ្ិតគ្ូរ

លាអ់ាបលគ្ូេលើភពឋាន ។

េធឝើកមយាបកលម

អតថនិករលាប់ពុសបាន

េាកយា៉កលស បាកលបាណ េលព្វះលបេយាជន៍ដល់អពឝអតឝ។
ស ឝ ត់
រិតថលបាថ្វបបង្គថ្វ

្ញុសអូមឱនអិរ្

លពះពុ ទនករុណ្តអតឝ

េ

ះាបទព
ី ង្
ឹ អពឝកាល ។

អសមពធំុ ព្ុេន
ា ិមសវិេំ យំ ភោភវំ គចឆេិ ជីវមោមក្ក
នមោ

អវិជាជេិកបមិ េសជាេំ វិេំស
ា ិមត ធមតវរសស េសស ។

អតឝម្តង្េកត
ើ ្វប់បង្់

េលព្វះរសណង្កមយាបេគល

េេតុ ម្តមន
ឹ ធម៌
ិ ដង្

ាបមាចអ់ ល្
អ អ តអុ ្ុម

ឲរវលវល់
អេ ធ ល
ិ

កបុង្ភពតូ រ និង្ភពធស ។

លពះពុ ទនម្តង្េអពអម

រិតថ្ុ សអ
ញ ូ មនម្ការ ។

នូ វធម៌លបនពពត
ិ

វេអអអុ
ទេន
ិ

កាត់បង្់អវាប
ិ ជ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

ះឯង្ណ្ត

គ្ឺបណ្ត
ថ ញកិេលអេេើយ ។
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

គុមណហិ ម

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

សីេសោធិបញ្ញញ វិមុេិញ្ញ
ត ញ ណបកភុេីហិ យុមតាត

មេេតញ្ជតនំ កុសេេាិក្កនំ េមរិយសង្ឃំ សិរសា នោមិ ។
លពះអង្ឃអង្គ្វក័

មានអស វរៈអទនលទង្់

កបេោយគ្ុ ណអីលលតង្់

នង្
ិ អមាធប
ិ ញ្ញដ

ាបបុញ្ដេកខាថ

ជនលតូវការាបកុអល

និង្វមុ
ិ តិថញ្ញដណ

្ញុសអូមឱនអិរអី

កិេលអគយនកបុង្ាជាយ
ដល់លពះអរយបុ
គ្គល
ិ

ាបបុលតលពះទអពល

ាបមង្គលដល់អពឝអតឝ ។

ឥមចច វមចច នន
ត មសសមនយយំ នមសសោមត រេនេតយំ យំ
បុញ្ញញភិសនាំ

វិបុេំ អេេាំ េសានុភាមវន ហេនតោម

។

្ញុសអូមនម្ការ
បង្គសគ្ុណទសង្បី

េលើកេាទឱនអិរអី

េពញេព្វរេអយើធារា

ដូ រជល្ធសទូោយ ។

្ភអ់េលើអលប់នលតេោកា។

អូ មបុណរកង្កុ អល

ឲរបានដល់េយង្
ើ ្ញុសណ្ត

អូ មឲរកមាចត់បង្់

អពមង្គលទសង្ឡាយ

ឲរេជៀអេរញចកឆ្ងយ

កថអ
ី នថរាយកុ សបមា
ី ន។

េោយកមាវង្
ស ាជនុភាព

បុញ្ដោភាបលបធាន

កង្បុញ្ដរាអីមាន

អូ មបានកានថកុសមានេមាះ។

េោយគ្ុ ណនម្ការ

នលតរត

អូ មាជនអ
ិ ង្សេ

ោក់ដល់ឋាននព្វ
ិ ឝ នេោង្ ៕

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

ះ

18

លបេអើរ្ភអ់
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

នមសាារពុទបា
ធ ទ
វតាមិ ព្ុេំ ា ភវបារេិណណំ េិមោកមកេុំ េិភមវកតថំ ម

មោក-

មសមដ្ឋឋ សកេំ កិមេសំ មេតាវន មោមធសិ ជនំ អននតំ ។
លពះអមាយអមភុទនឯណ្ត លពះអង្គលបេអើរកបុង្េោក លទង្់កាត់បង្់

នូ វកេិ លអទសង្អអ់ បានេេយ
ើ ញ
ើ ្ញុស
ុ សង្ជនាបអននថឲរលាអ់ ដឹង្េេយ
អូ មលកាបថ្វឝយបង្គសនូវលពះអមាយអមភុទនេ
ភពេេយ
ើ

ះ លពះអង្គឆ្វង្ផុ តអសពីលចសង្ នន

លពះអង្គាបទង្់ជយ
័ នននលតេោក

ពង្
ប
។
ឹ នន អពឝអតឝកុ ង្នលតភព
យំ នមតទ្ធយ នេិ
េមគិ យំ េេា ម

មានម្តលពះអង្គមយ
ួ ាបទី

បុេិមន ច េីមរ យំ សចច ព្នាគិ រិមក សុមត ច

នកបុមរ មុនិមត ច បាេំ េំ បាេេញ្ជ នមហំ សិរសា នោមិ។

្បមលពះបាទឯណ្ត (ម្ដលលពះអមភុទនលទង្់លបតិ្ឌនទុ ក) េលើ

ផបូរ្ារ់ េទៀបេឆ្បរននអធឹង្េ្យះនមយទ ្បមលពះបាទឯណ្ត (ម្ដលលពះ
អមភុទន លទង្់លបតិ្ឌនទុ ក) េលើភអ
បស រចពនន និង្េលើភអ
បស ុ មនកូ ដ ្បម

លពះបាទ ឯណ្ត (ម្ដលលពះអមភុទនលទង្់លបត្
ិ ឌ នទុ ក) កបុង្េយានកបុរ ី ្ញុស
អូ ម លកាបថ្វឝយបង្គេស ោយតផូង្ រសេព្វះេៅលពះបាទ នង្
ិ ្បមលពះបាទ
ទសង្ អអ់េ

ះ ននលពះអករមុនី ។

សុវណណ ោេិមក សុវណណ បព្វមេ សុមនកូមដ្ ម
នេិ

នកបុមរ នមតទ្ធយ

បញ្ច បាេវរំ ឋានំ អហំ វតាមិ េូរមតា ។
្ញុសអូមនម្ការអសពរ
ី មាងយ នូ វ្ទនម្ដលមានលពះបាទដ៏លបេអើរ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

៥ កម្នវង្គ្ឺ ្ទនេលើភអ
បស ុ វណតមាលិក១ េលើភអ
បស ុ វណតបព៌ត១ េលើភបស
អុ មនកូ ដ១ កបុង្េយានកបុរ១
ី ម្កផរអធឹង្នមយទ១ ។
rRjTs

បតតិទនវិធី
(វិធ្ីឧទ្ទិសបុណ្យដល់រួកញាតិ និងសរាសតា)

បតតិទនគាថា
(បិដកេល្ ៧២ ទសពរ័ ៩)

យស កញ្
ិ ច ិ កុអលកមយស

កតថពឝស ករិ យស
ិ មម

កាេយន វាច មន្
េយ អាថ អញ្ដ ិ េ

កតស បុញ្ដផលស មយហស

តទ
ិ េអ អុ គ្តស កតស។

អតទិ

េយ រ អាថ អអញ្ដ ិ េ

អេពឝ ភាគ្ី ភវនឋុ េត។

េយ តស កតស អុ វទ
ិ ត
ិ ស

ទិនបស បុញ្ដផលស មយា

េយ រ តតទ ន ាបននថិ

េទវា គ្ ឋឝ នេិ វទយុ។
ស

អេពឝ េោកមហិ េយ អាថ

ជវី ឋ ោរេេតុកា

មនុញ្ដស េភាជនស អេពឝ លភនឋុ មម េរត្តិ ។

ម្លបថ្វៈ យស កញ្
ិ ច ិ កុអលកមយស កតថពឝស ករិ យស
ិ មម អសេពាប
ើ កុអល

ឯណ្តមួយ ម្ដល្ញុសគ្បផេី ធឝើ កាេយន វាចមន្ េោយទឝរទសង្បី គ្ឺ
កាយ វាច រត
ិ ថ តទ
ិ េអ អុ គ្តស កតស អសេពាប
ើ កុអលទសង្អអ់ េ
្ញុសបានេធឝើេេើយ

ាបកុអលាជរនឹង្
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ះ ម្ដល

េស ៅេកើតកបុង្្ទននលតលតិង្សអួ គ្ ៌

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

បាន េយ អាថ អញ្ដ ិ េ

អតទិ អតឝទង្
ស ឡាយឯណ្ត គ្ម
ឺ នុ អស ឬេទវា

ឬលពេយម្ដល ាបអតឝមានអញ្ញដកឋី េយ រ អាថ អអញ្ដ ិ េ

អតឝ

ទសង្ឡាយ ឯណ្តាប អអញ្ដ ី អតឝ គ្អ
ឺ តឝម្ដលឥតអញ្ញដកឋី កតស បុញ្ដផលស មយហស អេពឝ ភាគ្ី ភវនឋុ េត អតឝទង្
ស ឡាយទសង្អអ់ េ

ះ រូ រឲរ

បាននូ វរសម្ណកផលននបុណរ េេើយរូ រេ្យនូ វផលននបុណរ ម្ដល្ញុស

បានេធឝេើ េយ
ិ ត
ើ បានឧទធអ
ិ ផាយឲរេៅេនះរុះ េយ តស កតស អុ វទ
ិ ស ទន
ិ បស
បុញ្ដផលស មយា បុណរម្ដល្ញុសបានេធឝើេេើយេ
ណ្តបានដង្
អតឝទង្
ស ឡាយេ
ឹ រាអ់ េេយ
ើ
ននបុណរ ម្ដល្ញុសបានឧទធអ
ិ ឲរេៅេ
េទៀត បណ្ត
ឋ អអ់អតឝទង្
ស េ

ះ េបអ
ស ឡាយឯ
ើ តឝទង្

ះឲរបានេ្យនូ វផល

ះរុ ះ េយ រ តតទ ន ាបននថិ មា៉ង្

ះ េបើអតឝទង្
ស ឡាយឯណ្តមន
ិ បានដឹង្នូ វ

បុណរ ម្ដល្ញុសបានេធឝេើ េយ
ើ េ ះ េទវា គ្ ឋឝ នេិ វទយុ ស អូ មេទវាទសង្
ស ឹ ង្ដល់អតឝទង្
ឡាយអេញ្ជ ើ ញេៅឲរដណ
ស ឡាយេ ះ ឲរបានដឹង្ផង្
ថ្វ ជនឯេណ្តះេគ្បានេធឝើបុណរ េេើយេគ្ឧទធិអផាយផលបុណរេ
មកដល់អបកទសង្ឡាយ
បុណរេគ្េ

អបកទសង្ឡាយរូ រអនុ េមាទ

ះ

េលតកអរនង្
ឹ

ះរុ ះ អេពឝ េោកមហិ េយ អាថ ជវី ឋ ោរេេតុកា អតឝ

ទសង្ឡាយឯណ្តកបុង្េោកទសង្អអ់

ម្ដលាជលអ័ យនូ វាជោរេេយ
ើ

រអ់ េៅ មនុញ្ដស េភាជនស អេពឝ លភនឋុ មម េរត្តិ អតឝទង្
ស ឡាយ
ទសង្អអ់ េ

ះ រូរឲរបាននូវេភាជនាបទីគប់រិតថ

ម្ដលអេលមរេោយ

បុញ្ដឫទនិ ាមរត
ិ ថ្ុ ម្សញ ដលឧទធអ
ិ ផាយេៅឲរេនះរុ ះ ។
iiiiiii
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
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បតតិទនគាថា
(អូ ធរេលកាយរប់ធម៌េទអ

ឬអូ ធរធម៌ណ្តរប់េេើយ)

យា េទវា អនថិ វោរវាអ
ិ
ិ នី ថូេប

េរ េព្វធិ េរ តេឹ តេឹ

ា ធមយទេនន ភវនថុ បូជា
ឍ េល េថរា រ
ិ េ្តទឹ កេរាេនថធ វោរមណ
ិ
មជា នវកា រ ភក
ិ ខេវា ្រាមកា
ិ ទនបតី ឧបាអកា គមា រ េទ្

នគ្
ិ មា រ ឥអសរា អបាណភូា អុ ្ា
ិ ភវនថុ េត ជោពុាប េយបិ រ

អណឍអមមវា អស េអទាបា អថេវាបបាតកា
ិ ច េត
ិ និយានក
ិ ស ធមយវរ ស បដរ
អេពឝបិ ទុកអ
ខ ស កេរានឋុ អស ្យស ។ ឋាតុ ររិ ស អតស ធេមាយ ធមយធរា រ

បុគ្ោ
គ
អេង្ោ េោតុ អមេគគ វ អាទយ រ េា
ិ យ រ អេមហ រកខតុ អទនេមាយ អេពឝបិ ធមយចរេិ

វុឌណ ឹ អមាបុេណយាម ធមាយរយបផេវទ
ិ
ិេត។

ម្លបថ្វៈ យា េទវា អនថិ វោរវាអ
ិ
ិ នី ថូេប

េរ េព្វធិ េរ តេឹ

តេឹ េទវាទសង្ឡាយឯណ្ត មានលបលកតេី ៅកបុង្ទវី តថ ាបទេី ៅននអង្ឃ
ពនដ ៏ េ្ឿនលពះអថូ ប ពនដេ៏ ្ឿនលពះេព្វធិលពឹកសកបុង្ទីេ
េនន ភវនថុ បូជា
ិ េទវាទសង្ឡាយេ

ះៗ ា ធមយទ-

ះ ាបបុគ្គលគ្េឺ យង្
ើ ទសង្ឡាយ

បូាប េេើយេោយធមយទន េ្តទឹ កេរាេនថធ វោរមណ
ឍ េល រូរេធឝើនូវ
ិ

អួ អី ឋ កបុង្មណឍលននវតថាបទីេៅននអង្ឃេនះ េថរា រ មជា នវកា រ

ភក
ខ ង្ឡាយាបេថរៈកឋី ាបកណ្ត
ឋ លកឋី េទប
ី ឋី ្រាមិ
ិ ខេវា ភក
ិ ុ ទស
ើ នង្
ឹ បួអថយក
កា ទនបតី ឧបាអកា ឧបាអក និង្ឧបាអិកាទសង្ឡាយ ម្ដលាប

មាចអ់ ននទន លពមទសង្ាជរាមក
ិ ជន គ្េឺ ញមវតថកឋី គមា រ េទ្
នគ្
ិ មា រ ឥអសរា ជនទសង្ឡាយម្ដលាបអបកលអុកកឋី ាបអបកលបេទអកឋី
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ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ាបអបក នគ្
ិ មកឋី ម្ដលាបឥអសរៈាបធសកឋី អបាណភូា អុ ្ា
ិ ភវនថុ េត
អតឝទង្
ស ឡាយេ
អណឍអមមវា

ះ រូ រឲរបាននូ វេអរកឋអ
ី ុ ្ ជោពុាប េយបិ រ

អស េអទាបា

អថេវាបបាតកា
ិ

ទសង្ឡាយឯណ្តម្ដលាបជោពុ ជៈកសេណើតកឋី

មួយវញេទៀត
ិ

អតឝ

ម្ដលាបអណឍជៈ

កសេណើតកឋី ម្ដលាបអស េអទជៈកសេណើតកឋី ម្ដលាបឱបបាតិកៈកសេណើតកឋី

នយ
ខ ស កេរានឋុ អស ្យស អតឝ
ិ ច េត អេពឝបិ ទុកអ
ិ ានក
ិ ស ធមយវរ ស បដរ
ទសង្ឡាយទសង្អអ់ េ

ះ

កាលេបបា
ើ នាជលអ័ យនូ វធម៌ដល៏ បេអើរ

ាប

នយ
រូ រេធឝន
ិ ានក
ិ ធម៌េេយ
ើ
ើ ូវធម៌ាបេលគ្ឿង្អអ់ េៅននទុ កខរុះ ឋាតុ ររិ ស
អតស ធេមាយ អូ មឲរធម៌របអ់ អបផុរអទសង្ឡាយអទិតេៅអអ់កាលយូរ
អម្ង្ឝង្េៅ ធមយធរា រ បុគ្ោ
គ
បុគ្គលអបកលទលទង្់នូវធម៌ទង្
ស ឡាយ រូរ

អទិតេៅអអ់ កាលយូរអម្ង្ឝង្េៅ អេង្ោ េោតុ អមេគគ វ អូ ម លពះ-

អង្ឃលពមេលពៀង្គប អាទយ រ េា
ិ យ រ េដើមផេី អរកឋីរេលមន
ើ ផង្
េដើមផេី អរកឋីអេលមរផលលបេយាជន៍ផង្ អេមហ រកខតុ អទនេមាយ អេពឝបិ
ធមយចរេិ

អូ មលពះអទនមយរកានូវេយង្
ើ ទសង្ឡាយ

អូ មរកានូ វអបក

ម្ដលលបលពឹតថធម៌ទង្
ស ឡាយទសង្អអ់ ផង្ វុឌណ ឹ អមាបុេណយាម ធមាយរ-ិ
យបផេវទេិ ត អូ មឲរេយង្
ើ ទសង្ឡាយ បានដល់នូវេអរកឋរ
ី េលមន
ើ កបុង្
ធម៌ម្ដលលពះអរយៈទស
ង្ឡាយេោកអម្មឋង្េេយ
ិ
ើ ។
iiiiiii
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ
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បតតិទនគាថា
(អូ លតអលមាប់ម្រករសម្ណកបុណរ)

ឥមិ

បុញ្ដកេមយន ឧបជាយា គ្ុណុតថរា ាជររយូ
ិ បការា រ មាា

បា
មមស អុ រេយា
រនធមា
ិ បយា
ិ
ិ
ិ រាាប គ្ុណវ ឋ នរាបិ រ លពោយ មារា រ

ឥន្រ ធ រ េោកបាោ រ េទវា យេមា មា
ិ ថ មនុអា រ មជឈាថ េវរកាប
ិ
ិ
រ អេពឝ អាថ អុ ្ី េោនឋុ បុញ្ញដនិ បកានិ េម អុ ្ញ្ច តវិ ធស
ិ េទនថុ
្ប
ិ ផស បាេបថ េវាមតស ។
ម្លបថ្វៈ ឥមិ

បុញ្ដកេមយន េោយបុញ្ដកមយេនះ ឧបជាយា គ្ុ-

ណុតថរា ឧបជាយ៍ទង្
ស ឡាយមានគ្ុ ណដ៏្ភង្្
់ ភអ់កឋី ាជររយូ
ិ បការា រ
ាជចររ ទសង្ឡាយ មានឧបការៈកឋី មាាបា
មមស មាាបិាាបទី
ិ បយា
ិ
លអឡាញ់ នន្ញុសកឋី អុ រេយា
រនធមា
ិ
ិ រាាប លពះាជទត
ិ រ លពះរនធ នង្
ិ លពះ-

រាាបកឋី គ្ុណវ ឋ នរាបិ រ មួយវញេទៀត
ជនទសង្ឡាយម្ដលាប អបក
ិ
មានគ្ុ ណកឋី លពោយ មារា រ ឥន្រ ធ

រ ពួកលពេយកឋី មារកឋី លពះឥន្រនធ

ទសង្ឡាយកឋី េោកបាោ រ េទវា េទវាទសង្ឡាយាបអបករកានូវ

េោកកឋី យេមា មា
ិ ថ មនុអា រ យមរាជកឋី ពួកមនុ អសាបទីរាប់ាជន គប
កឋី មជឈាថ េវរកាប
អតឝទង្
ស ឡាយម្ដលមានរិតថ ាប
ិ
ិ
ិ រ មួយវញេទៀត
ឧេបកាខកឋី មានេពៀរនង្
ឹ គបកឋី អេពឝ អាថ អុ ្ី េោនឋុ

អពឝអតឝ

ទសង្ឡាយ រូ រឲរបាននូ វេអរកឋអ
ី ុ ្ បុញ្ញដនិ បកានិ េម បុណរ

ទសង្ឡាយម្ដល្ញុសបានេធឝេើ េយ
អុ ្ញ្ច តវិ ធស
ិ េទនថុ អូ មឲរបាននូ វ
ើ

េអរកឋអ
ី ុ ្ទសង្ ៣ លបការ (គ្អ
ឺ ុ ្កបុង្មនុអស េទវា នង្
ិ លពះនព្វ
ិ ឝ ន)
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ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

្ប
ិ ផស បាេបថ េវាមតស អបកទសង្ឡាយរូ រដល់នូវលពះនព្វ
ិ ឝ ន េ្យះអមតៈ
េោយឆ្ប់រអ
ួ រាន់ទន់រិតថ ។

បតថនាគាថា
(អូ លតអលមាប់ាង្
ស េអរកថលី បាថ្វប)

ឥមិ

បុញ្ដកេមយន ឥមិ

ឧទធេិ អន រ ្ប
ិ ាេស អុ លេវ ភ េរវ

តណុ ហ បាទនេឆ្ទនស េយ អ ឋ េន េី

ធមាយ យាវ នព្វ
ិ ឝ នេា មមស

នអសនឋុ អពឝទេយវ យតទ ាបេា ភវាភេវ ឧជុរេិ ាថ
អេលវេខ្ច

វរី េយាមហ
េម
ិ
ិ វា មារា លភនថុ េ កាអស កាតុញ្ច វរី េយអុ
ិ

ពុេទន ទប
ី វេរា
អេង្ោ

អតប
ិ ផេញ្ញដ

េថ្វ ធេមាយ

េថ្វ វរុតេថ មា

េថ្វ បេរចកពុេទន រ

េថ្វតថេរា មមស េតេ្តថមានុភាេវន មាេរាកាអស លភនឋុ មា។

ម្លបថ្វៈ

ឥមិ

បុញ្ដកេមយន េោយបុញ្ដកមយេនះផង្ ឥមិ

ឧទធ-ិ

េអន រ េោយព្វករឧទធអ
ិ េនះផង្ ្ប
ិ ាេស អុ លេវ ភ េរវ តណុ ហ បាទន

េឆ្ទនស ្ញុសគ្បផបា
ហ និង្ឧបាទនេោយឆ្ប់
ី នេោយងាយនូ វការផ្ចឋរ់តណ្ត
រួអរាន់ េយ អ ឋ េន េី

ធមាយ ធម៌ទង្
ស ឡាយណ្តម្ដលេថ្វកទប

មានកបុង្អ ឋ ន (នន្ញុស) យាវ នព្វ
ិ ឝ នេា មមស នអសនឋុ អពឝទេយវ ធម៌
េថ្វកទប ទសង្េ

ះ រូ រវ ិ អេៅ (ចកអ ឋ ន) នន្ញុអ
ស ពឝកាល ដរាប

ដល់លពះនព្វ
ិ ឝ ន យតទ ាបេា ភវាភេវ ្ញុសេកត
ើ េេយ
ើ កបុង្ភពតូ រ នង្
ិ ភពធស
ណ្តៗ

ឧជុរេិ ាថ

អតប
ិ ផេញ្ញដ

អេលវេខ្ច

វរី េយាមហ
ិ
ិ វា អូ មឲរាប

អបកមានរត
ិ ថលតង្់ េោយ្យរតី នង្
ិ លបាាបញ ទសង្អូ មឲរមាន រត
ិ ថផូរផង្់
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

នង្
ិ េអរកឋព
ី ាយាមផង្(កបុង្ភពេ

ះៗ) មារា លភនថុ េ កាអស កាតុញ្ច

វរី េយអុ
េម មារទសង្ឡាយរូ រកុបា
ស ននូ វឱកាអេដើមផ ី េធឝ(ើ នូ វេអរកឋី អ
ិ
នឋរាយ) កបុង្ពាយាមទសង្ឡាយនន្ញុស ពុេទន ទីបវេរា
ាបលបទីប ដ៏លបេអើរ លពះអង្គាបទីពឹង្(របអ់ ្ុ ស)ញ ធេមាយ
ធម៌ដឧ
៏ តថម បវរាបទីពឹង្ (របអ់ ្ុ ស)ញ
ក៏ាបទព
(របអ់ ្ុ ស)ញ អេង្ោ
ី ង្
ឹ

េថ្វ លពះពុ ទនដូរ

េថ្វ វរុតថេមា លពះ

េថ្វ បេរចកពុេទន រ លពះបេរចកពុ ទន

េថ្វតថេរា មមស លពះអង្ឃាបទព
ី ង្
ឹ ដ៏

លបេអើររបអ់ ្ុ សញ េតេ្តថមានុភាេវន េោយឧតថមានុ ភាពននលពះពុ ទន លពះធម៌ លពះបេរចកពុ ទន នង្
ិ លពះអង្ឃទសង្ឡាយេ
មាររូ រកុបា
ស ន នូវឱកាអេ

យ
ើ ។

ះ មាេរាកាអស លភនឋុ មា

ខម្មបនគាថា
(ព្វករអូ លតអុស ្មាេទអ)

មយមកចិ េុេក្ក
ា
បាោ មហតតបិ ម

ហតា មយ បាមណមក

បោមេន ក្កយោចា មមនហិ ោ បុញ្ំ ញ មម អនុមោេនត ុ គណហនត ុ មេមុេម
ត ំ
មវរិមត ចា បមុញ្ចន ត ុ សព្វមទ្ធសំ េមនត ុ មម ។
អតឝទង្
ស ឡាយណ្តមួយេទះតូ រកថី ធសកថី ម្ដល្ញុសបានេបៀតេបៀន

េេើយ មួយេទៀតអតឝទង្
ស ឡាយណ្ត ពួក្វះម្ដល្ញុសបានេធឝើ ទុ កខបុក-

េមបញេេយ
េលព្វះេអរកថលី បមាទ ភាវង្
ស ភាវត់េោយកាយវាចរត
ើ
ិ ថ អតឝ
ទសង្ឡាយេ

ះ រូរអនុ េមាទ

នូវបុណររបអ់ ្ុ សរ
ញ ុ ះ រូ រទទួលយកនូ វ

ផលបុណរដ៏ឧតថមរុ ះ េបអ
ស ឡាយ ម្ដលមានេពៀរនឹង្គប រូ ររួរ
ើ តឝទង្
រ សេោះចកេពៀរេ

ះរុ ះ អូ មអត់េទអទសង្ពួង្ដល់្ុ សផ
ញ ង្ ។
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ធម៌ផាយពមត្តត
(បិដកេល្៧១ ទសពរ័ ៩៨)

សមព្វ បុរេាិោយ េិសាយ សតាត អមវោ សុេី មហានត ុ
អតឝទង្
ស ឡាយទសង្ពួង្ ម្ដលអទិតេៅកបុង្ទអ
ិ បូព ៌ អូ មកុ សឲរមានេពៀរ
នង្
ឹ គប មានម្តេអរកថអ
ី ុ្ ។

សមព្វ បុរេាិោយ អនុេិសាយ សតាត អមវោ សុេី មហានត ុ
អតឝទង្
ស ឡាយទសង្ពួង្ ម្ដលអទិតេៅកបុង្ទអ
ិ ាជេគ្បយ៍ អូ មកុ សឲរមាន
េពៀរនង្
ឹ គប មានម្តេអរកថអ
ី ុ្ ។

សមព្វ េកខបិោយ េិសាយ សតាត អមវោ សុេី មហានត ុ
អតឝទង្
ស ឡាយទសង្ពួង្ ម្ដលអទិតេៅកបុង្ទអ
អូ មកុ សឲរមាន
ិ ទកសណ
ិ
េពៀរនឹង្គប មានម្តេអរកថអ
ី ុ្ ។

សមព្វ េកខបិោយ អនុេិសាយ សតាត អមវោ សុេី មហានត ុ
អតឝទង្
ស ឡាយទសង្ពួង្ ម្ដលអទិតេៅកបុង្ទិអនិរតី អូ មកុ សឲរមាន េពៀរ
នឹង្គប មានម្តេអរកថីអុ្ ។

សមព្វ បចឆិោយ េិសាយ សតាត អមវោ សុេី មហានត ុ
អតឝទង្
ស ឡាយទសង្ពួង្ ម្ដលអទិតេៅកបុង្ទអ
ិ ខ្ចង្លិរ អូ មកុ សឲរមាន
េពៀរនង្
ឹ គប មានម្តេអរកថអ
ី ុ្ ។

សមព្វ បចឆិោយ អនុេិសាយ សតាត អមវោ សុេី មហានត ុ
អតឝទង្
ស ឡាយទសង្ពួង្ ម្ដលអទិតេៅកបុង្ទអ
ិ ព្វយ័ពរ អូ មកុ សឲរមាន
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

េពៀរនង្
ឹ គប មានម្តេអរកថអ
ី ុ្ ។
សមព្វ ជេតោយ េិសាយ សតាត អមវោ សុេី មហានត ុ
អតឝទង្
ស ឡាយទសង្ពួង្ ម្ដលអទិតេៅកបុង្ទអ
ិ ខ្ចង្េជើង្ អូ មកុ សឲរមាន
េពៀរនឹង្គប មានម្តេអរកថអ
ី ុ្ ។

សមព្វ ជេតោយ អនុេិសាយ សតាត អមវោ សុេី មហានត ុ
អតឝទង្
ស ឡាយទសង្ពួង្ ម្ដលអទិតេៅកបុង្ទអ
ិ ឦ្ន អូ មកុ សឲរមាន
េពៀរនង្
ឹ គប មានម្តេអរកថអ
ី ុ្ ។

សមព្វ មហដ្ឋិោយ េិសាយ សតាត អមវោ សុេី មហានត ុ
អតឝទង្
ស ឡាយទសង្ពួង្

ម្ដលអទិតេៅកបុង្ទិអខ្ចង្េលកាម

អូ មកុ សឲរ

មានេពៀរនង្
ឹ គប មានម្តេអរកថអ
ី ុ្ ។

សមព្វ ជបរិោយ េិសាយ សតាត អមវោ សុេី មហានត ុ
អតឝទង្
ស ឡាយទសង្ពួង្ ម្ដលអទិតេៅកបុង្ទអ
ិ ខ្ចង្េលើ អូ មកុ សឲរមាន
េពៀរនឹង្គប មានម្តេអរកថអ
ី ុ្ ។

សមព្វ សតាត អមវោ មហានត ុ អូ មឲរអតឝទង្
ស ឡាយទសង្ពួង្ កុ សមាន

េពៀរនង្
ា ុ ខប មហានត ុ អូ ម
ឹ គប សុេិតា មហានត ុ អូ មឲរបាននូវេអរកថអ
ី ុ ្ និេក្ក
កុ សឲរមានទុ កខ អព្ោបជា មហានត ុ អូ មកុ សឲរេបៀតេបៀន ដល់គបនឹង្គប
អនីឃា មហានត ុ អូ មកុ សឲរមានេអរកថលី ពួយលស បាក េីឃាយុក្ក មហានត ុ អូ ម
ឲរមានាជយុម្វង្ អមោគ មហានត ុ អូ មកុ សឲរមានេរាគ្ សមកេតីហិ សមិជ្នត ុ
អូ មឲរបានអេលមរេោយ អមផតលថិ គ្ប់យា៉ង្ សុេី អតាតនំ បរិហរនត ុ អូ ម

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ឲររកា្វួនេៅ ាបអុ ្លអួលរុ ះ ។
េុកប
ខប កតាត ច និេក្ក
ា ុ ខប

ភយបកតាត ច និព្ភ

មសាកបកតាត ច និមសាក្ក

មហានត ុ សមព្វបិ បាណិមត ។

មួយេទៀត អតឝទង្
ស ឡាយទសង្ពួង្ ម្ដលដល់េេើយនូ វេអរកថីទុកខ អូ ម
ឲរាបអតឝបាត់េអរកថទ
ី ុ កេខ ៅ ម្ដលដល់េេយ
ើ នូ វភ័យ អូ មឲរាប អតឝ
បាត់ភយ
័ េៅ

ម្ដលដល់េេើនូវេអរកថេី ្ក

េអរកថេី ្កេៅ ។

អូ មឲរាបអតឝ

បាត់

°°°°°

អនុពម្មទនារកាេយាចនគាថា
(ព្វករអូ លតអុស េអរកថអ
ី ុ ្)

ឧតថម

អាក្កសដ្ឋឋ ច ភូមដ្ឋ
ត ឋ

មេោ តគ មហិេិក្ក
ា

បុញ្ំ ញ មត អនុមោេនត ុ

ចិរំ

រេទវាន
ី
ិង្

គ្ អទិតេៅ

អូ មអនុ េមាទ

នូវ្អ

រកខបន ត ុ សាសនំ ។
ភពម្ផនដី ឰដ៏ាជកាអកថី មានអិរដ៏
ី

នូ វបុណរាបរបអ់ ្ុ សញ

អអ់ កាលម្វង្ ។

េេើយអូ មជួយម្ថទសង្

អាក្កសដ្ឋឋ ច ភូមដ្ឋ
ត ឋ

មេោ តគ មហិេិក្ក
ា

បុញ្ំ ញ មត អនុមោេនត ុ

ចិរំ រកខបន ត ុ ោជាមត ។

រេទវាន
ី
ិង្

ឧតថម អូ មអនុ េមាទ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

គ្អទិតេៅ

ភពម្ផនដី ឰដ៏ាជកាអកថី មានអិរដ៏
ី

នូ វបុណរាបរបអ់ ្ុ សញ េេយ
ើ អូ មជួយម្ថទស នូវ
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

រាាប អអ់កាលម្វង្ ។

ឧតថម

អាក្កសដ្ឋឋ ច ភូមដ្ឋ
ត ឋ

មេោ តគ មហិេិក្ក
ា

បុញ្ំ ញ មត អនុមោេនត ុ

ចិរំ រកខបន ត ុ ញាេម

រេទវាន
ី
ិង្

គ្ អទិតេៅ

អូ មអនុ េមាទ

ភពម្ផនដី ឰដ៏ាជកាអកថី មានអិរដ៏
ី

នូវបុណរាបរបអ់្ុ សញ

នូវពួកញតិ អអ់កាលម្វង្ ។

ឧតថម

េេយ
ើ អូ មជួយម្ថទស

អាក្កសដ្ឋឋ ច ភូមដ្ឋ
ត ឋ

មេោ តគ មហិេិក្ក
ា

បុញ្ំ ញ មត អនុមោេនត ុ

ចិរំ រកខបន ត ុ បាណិមត ។

រេទវាន
ី
ិង្

គ្អទិតេៅ

អូ មអនុ េមាទ

ភពម្ផនដី ឰដ៏ាជកាអកថី មានអិរដ៏
ី

នូវបុណរាបរបអ់្ុ សញ

នូវពួកអតឝ អអ់កាលម្វង្ ។

ឧតថម

។

េេយ
ើ អូ មជួយម្ថទស

អាក្កសដ្ឋឋ ច ភូមដ្ឋ
ត ឋ

មេោ តគ មហិេិក្ក
ា

បុញ្ំ ញ មត អនុមោេនត ុ

ចិរំ រកខបន ត ុ មត សទ្ធ ។

រេទវាន
ី
ិង្

គ្ អទិតេៅ

អូ មអនុ េមាទ

ភពម្ផនដី ឰដ៏ាជកាអកថី មានអិរដ៏
ី

នូវបុណរាបរបអ់្ុ សញ

នូវេយង្
ើ ្ញុស អអ់ កាលម្វង្ ៕

េេយ
ើ អូ មជួយម្ថទស

°°°°°
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ោក្យឧទទិសទនដល់ពក្
ួ ញាតិសពងេប
រទន
(បុណរ)
ី

ឥេំ មោ ញាេីនំ មហាេុ សុេិតា មហានត ុ ញាេម

េនះ រូរមានដល់ញតិទង្
ស ឡាយ អូ មញតទ
ស ឡាយ រូ រាបអបកដល់
ិ ង្
នូ វេអរកថអ
ី ុ្ ។

យំ ក្ិញ្ចិ ប្ព្បជាោក្យកាពយ
កមយកុអលឯណ្ត

ម្ដលាបការឥតេៅេយង្

េយង្
ើ ្ញុសបានក្ង្

េោយកាយវាចរត
ិ ឋពត
ិ ។

កុ អលទសង្អអ់ េ

ះ

ាជរជួយេោះជួយបង្ខិត

អ
ស តឝឱរាបប់រត
ិ ឋ

អទិតេៅ

អតឝណ្តមានអញ្ញដ

្ទនឧតឋម ។

គ្េឺ ទវាមនុអសឬលពេយ

ម្ដលមានអ័ កឋិតូរធស

លពមទសង្អតឝឥតអញ្ញដ ។

ឱរបានរសម្ណកបុណរ

ម្ដលាបគ្ុ ណលអនថវថ្វវ

េយង្
ើ ្ញុសបានររ

ចត់ម្រង្ការកុ អលេបឹង្ ។

អូ មេទវាេៅបឋង្
ឹ

ាបដសណឹង្យា៉ង្េនះថ្វ ។

មា៉ង្េទៀតអតឝឯណ្ត

ឆ្ងយអ្ចររពុ សបានដឹង្

នរជនេ្យះឯេណ្តះ

លអីឬលបុអបានលជះថ្វវ

ក្ង្បុញ្ដករិ យា
ិ

វតទុាបផវូវេឆ្ត
ើ ឆ្យ ។

េេយ
ើ េគ្ឧទធអ
ិ ផល

ឱរបានដល់អបកទសង្ឡាយ

រូ រមានរិតឋលអអ់ល្យ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

បនធនកា
់ យទទួលយក ។
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

អតឝេោកទសង្អអ់ េ

ះ

ម្ដលបានរអ់ តេរៀង្មក

អូ មឱរបានបរេភាគ្
ិ

នូ វាជោរេទើបរអ់ បាន ។

ាជោរយា៉ង្រសណ្តន

អូ មឱរបានកុខ្ច
ស នេ

អតឝទង្
ស អអ់េ

ះណ្ត

បានអុ ខ្ចអពឝលគ្ប់លបាណ

°°°°°

ើយ ៕

ោក្យកាពយឧទទិសមយ៉ ងពទៀត
រទន្ញ
ី
ុ សេធឝេើ េើយ

លពះគ្ុ ណេអើយ្ញុសអចច

ជដ
ី ូ ននង្
ី
ិ ជា

លគ្ូាជចររទសង្តូ រធស

ឧទធិអផលេនះណ្ត

ជូ នមាាបិា្ញុស ។

ញតិមលិ តលគ្ប់និគ្ម

មកជួបជុ សទទួលផល ។

អូ មទនឱរបានដល់

េទះមណឍលឆ្ងយយា៉ង្ណ្ត។

ម្ដលកូ នេៅបានេធឝើ

នូ វអសេពាប
ើ កុអល

កុ អលទសង្អអ់ េបឹង្

អូ មទីពឹង្េលើេទវា

េៅជូ នឱរ្ញុសផង្

ដូ របសណង្កុ សបីេធឝអ

អូ មមានរត
ិ ឋរករាយ
ី

េោយអបាយទទួលយក

អូ មមានរត
ិ ឋេមាឋ

ផ
ស ោទសង្អអ់េនះ ។

ថ្វកូ នេៅឯេណះ

មន
ិ លបម្េអបញ្ជូ នមក ។

កូ នេៅបាននលលក

បញ្ជូ នមកេោកលគ្ប់គប ។

េដម
ើ ផេី ្យកស្នឋ

អូ មឱរបាននូវអុ ្ាប

កូ នេៅទសង្អអ់ គប

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

បានបូាបជូ នេៅេោង្ ៕
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ោក្យកាពយឧទទិសមយ៉ ងពទៀត
េោយកាយវាចេអយើ
អសេពក
ើ ុ អលេ

រត
ិ ឋេអេើ ពទ
ើ ឝ រទសង្បី ។

ះ

ពត
ិ រសេព្វះលបេអើរនលក

រ
ស ត
ិ ឋអតឝេោកិយ

េកើតកបុង្្ទននលតលតិង្ា ។

មនុ អសអតឝឯណ្តពត
ិ

លពេយមានឫទនឬ
ិ េទព្វឋ

ាបអតឝមានអញ្ញដ
រូ រអតឝទង្
ស អអ់ េ

និង្អអញ្ដ ី អតឝកឋី ។

ះ

បានេ្យេ្យះនូវរសណី

រសម្ណកផលបុណរនន

ាជនអ
ិ ង្ស្ញុសបានេធឝើ ។

្ញុសអូមផាយឧទធិអ

េនះេៅរុ ះាបអសេពើ

បុណរម្ដល្ញុសបានេធឝើ

ផាយេៅេលើអតឝឯណ្ត ។

េបបា
ើ នដឹង្ឮេេយ
ើ

រូ រអះេអផយ
ើ េ្យអុ ខ្ច

ផលបុណរ្ញុសេនះណ្ត

ជូ នផោេនះេៅរុ ះ ។

បណ្ត
ឋ អតឝទង្
ស ឡាយ

ឯណ្តកឋទ
ស អអ់េ
ី ង្

េបើបានដឹង្រសេព្វះ

នូ វផលបុណរ្ញុសេនះណ្ត ។

អូ មអអ់ ពពួកេទ-

ព្វឋនិតរម្នបឆ្កាមា
ឱរដសណឹង្អតឝេ

អេញ្ជ ើ ញចកអួ គ៌

ថ្វជនឯេណ្តះពិត

ះផង្ ។

បានមូលមលិ តលអកនវង្

េធឝប
ើ ុណរឧទធអ
ិ ឆ្វង្

ជូ នកុ អលអបករាល់គប ។

រូ រអបកកុ សលពេង្ើយ

កុ សកេនឋយ
ើ មន
ិ ដឹង្ការ

គ្ួរេលតកអរលគ្ប់គប

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

ះ

ទទួលយកផលបុណររុ ះ ។
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េេយ
ស ឡាយ
ើ អូ មអតឝទង្

បានាជលអ័ យនូ វាបតរិ អ

េបបា
ើ នអេលមរេេយ
ើ

ផលាបេលតយ
ើ េោយបុញ្ដឫទនិ

ាជោរម្ឆ្អតេពញេព្វះ
ទទួលាមគប់រិតឋ
េតជៈ្ញុស្ង្

េោយនិតរេៅគ្ួរគប់រិតឋ ។
្ញុសឧទធិអផាយេៅេោង្ ៕

ពតជៈខញំសា
ុ ង(កាពយ(

អូ មអុ ្អុ ភាព
លគ្ប់ាបន់លគ្ប់ាបតិ
គ្សនត
ិ ្ញុសេកត
ើ

្ញុសជូនមគ្គផល
គ្ុ ណលគ្ូឧបជីដូនជីា

្ញុសជូនមគ្គផល
្ញុសអូមអចច

អូ មមានបញ្ញដ

អស អិតអស ាជង្

ឱនកាយវាច

រួរពីទុកាខ

ឆ្វង្ដល់េលតើយមោ

កុ សឲរ្ញុសឃ្លវត

ពីអីលនិង្ទន

េព្វលគ្ន
ឺ ព្វ
ិ ឝន។
កសេណើត្ញុសមាន

មគ្គផលាប្ភន

ដល់្ទននថវថ្វវ ។
រសេព្វះេៅដល់
ជាយាចររ
លបាសពីរអ ថ ន។
រអ់ េៅកថីណ្ត

មាាបិា

គ្ុ ណញតកា
ិ
េោកមាចអ់ម្រក្ទន

កុ អលេថកាើនថ្វកាន

អូ មអុ ្េកសមកានថ

េកត
ៗ
ើ ាបតណ្ត
ិ

អូ មឲរ្ញុសអុ្

ដល់្ទនផុ តទុ កខ។
ភវថ្វ
ឺ វ មុះមុត

ដល់និព្វឝនេោង្៕

រួរផុ តពទ
ី ុ កខ

°°°°°

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ
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គុណរបស់ទន
 ទនរព្វ
ប
ិ ច ឹ មបុលតបរអុ
ិ ទនកុ ង្នផធ

រេូ តដល់នថងបុលតនថវចកគ្ភ៌

ទនរព្វ
ិ ច ឹ មេ្យះទក
ឹ េោះបបរ

កូ នរអ់បានលអេលព្វះធម៌អបផុរអ។

 ទនថ្វឝយដល់អង្ឃផចង្ឧ
់ ទធិអទន េលបតរួរពីឃ្លវនេលព្វះទនរ សេោះ
ទនាបេទវធម៌លមអអបផុរអ

ទនមានរត
ិ
ិ ថេ្យះអេន្រងាគះជវី ត។

 ទនគ្ាប
ឺ លទពរាបប់ាមអ ថ ន

ាបមត
ួ លបាណឆ្វង្ភពង្ង្ឹត
ិ ថរម

ទនការ់បសបាក់េមាេៈកបុង្រិតថ

បានលាអ់ ដឹង្ពិតតផត
ិ ទនបារម។
ី

កូ នដឹង្មង្គល្មអិបលបាសបី

េរៀអកមយអលបីយផ
៍ ុ តភ័យអបាយ។

 នេកូ នលបុអលអីគ្បផច
ស ុក
ី ទ

គ្ុ ណមាថយឱពុ កទ

ធប
ិ តី

គោក្រូអរគបណ្ឌត
ិ បុត សាវងស

°°°°°

ពសចក្ឋីព្តិះរ ិះរបស់នាងវិសាខា
េអរកឋីលតះិ រះរបអ់
្ុ ថ្វ
សញ
ិ

េតើេៅេពលណ្ត្ញុបា
ស នថ្វឝយទន

េអរកឋីលតះិ រះរបអ់
្ុ ថ្វ
សញ
ិ

េតើេៅេពលណ្ត្ញុសបានឱនអង្គ

នូ វលបា្ទថយា
ី មលទពរម្ដលមាន

ាបវោរទនរស
េព្វះលពះអង្ឃ។
ិ

ថ្វឝយម្លគ្ពូ កេ្បយ
ចិ ផចង្ ់ រសេព្វះដល់អង្ឃម្ដលគ្ង្់កុ ង្វតថ
ប
។
ើ េោយរិតថផត
េអរកឋីលតះិ រះរបអ់
្ុ ថ្វ
សញ
ិ

ផសសេោយមសអៈេធឝើេោយេយតរ
់ ត់
េអរកឋលី តះិ រះរបអ់
្ុ ថ្វ
សញ
ិ

លពមទសង្លពះអង្ឃអទន្ញុមា
ស ន

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

េតើេៅេពលណ្ត្ញុបា
ស នថ្វឝយភតថ
អោកភតថាបាជោរទន ។

េតេើ ៅេពលណ្តជួបលពះលទង្់ញណ
ថ្វឝយរីវរទនអស ពត់្រ់ល។
អ

35

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ
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េអរកឋលី តះិ រះរបអ់
្ុ ថ្វ
សញ
ិ

េតេើ ៅេពលណ្តជួបអង្ឃបវរ

ថ្វឝយេភអជជៈទឹក ុ េសយ លបង្អការ
មកដល់ឥ ូ វ្ញុសបានអេលមរ

ទឹកេោះេគលអនិង្ទឹកអសេៅ។

លគ្ប់មុ្េលអរបារ់ឥតមានអល់េៅ
កបុង្ដសេណើរេៅកាន់លពះនិព្វឝន៕

្ញុសបានថ្វឝយទនកប់ទុកយា៉ង្េលៅ

;

ការព្កាបថាាយបងគំព្ពះពុទធពចតិយ
្ញុសលពះករុណ្តអូ មដល់នូវលពះពុ ទន លពះធម៌ និង្លពះអរយអង្ឃ
ិ

ាបទីពឹង្ទីរលឹក ។ ្ញុសលពះករុណ្តអូ មលកាបនម្ការបូាបលពះគ្ុ ណននអង្គ
លពះអមាយអមភុទន

ម្ដលលទង្់េពញេព្វរេៅេោយ

លបមាណមន
ិ បាន

។

លពះេមាថករុណ្តរក

លពះអង្គលទង្់លះបង្់លគ្ប់យា៉ង្កបុង្ការអនសស

លពះបារមី េដម
ើ ផលី ាអ់ ដង្
ឹ េេយ
ើ លបកាអធម៌

េស វេនយរអតឝេរញចក

ពវី ដថៈ។

្ញុសលពះករុណ្ត

បូាបលពះពុ ទេន រតយ
ិ េោយេអរកថលី ជះថ្វវដ៏នលក-

ម្លង្ អូ មាសង្អចចធិោឌន េោយផោនិអង្សននបុណរម្ដល ្ញុលស ពះករុណ្តបានេធឝក
ប
េនះ អូ មាបបរចយ
័ ឱរបានអេលមរដូ រកថលី បាថ្វប ។
ើ ុ ង្នថង

អង្គលពះអមាយអមភុទនលទង្់លាអ់ ដឹង្ធម៌យា៉ង្ណ្ត អូ មឱរ្ញុសលពះ-

ករុណ្ត មានរសម្ណកននធម៌របអ់លពះអង្គ កបុង្កាលដ៏អមគ្ួរ ផង្រុ ះ ។
េទះបេី កើតកបុង្ភពាបតិណ្តៗ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

អូ មេកើតេៅេលកាមមវបន់ នបវរលពះពុ ទន
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្អ
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កណ្ត
ថ លកលាណមត
ិ ថ បានេអពគ្ប់នង្
ឹ អបផុរអម្ដលាបអបក

ដឹង្នូ វធម៌ដល៏ បេអើរ

អូ មាបបុគ្គលអមាយទដ
ិ ឌិ

មានឱកាអអិកាធម៌

្ថប់ធម៌ លបលពត
័ ឱររេលមន
ឹ ថធម៌ ម្ដលាបបរចយ
ើ េៅេោយអតន
ិ ង្
ឹ បញ្ញដ
បញ្ជូ នតេៅលគ្ប់ាបតិ រេូ តដល់លពះនិព្វឝនេោង្ ៕

6
នមសាារព្ពះរតនត្ព្ត
អូ មឱរ្អ

លពះអមភុទន

រុង្េរឿង្បសផុតអអ់កាលយូរ

អូ មលពះអទនមយលពះបរមលគ្ូ

អទិតេអទរេៅយូរលគ្ប់លបាសព្វន់

អូ មឱរលពះពុ ទន្អ

រុង្េរឿង្រេលមន
ើ

អូ មឱរលពះពុ ទន្អ

ផាយទូ េៅេពញ្កលេោក

អូ មឱរេោកទសង្មូល
លពះអករមុនអ
ី មភុទនលទង្់លាអ់ ថ្វ
ពុ សមានេអរកថអ
ី ុ ្ដនទ

បានលបកបេោយអនថិភាព
នតថិ សនតិ បរ ំ សុខំ
េលៅអសពេី អរកថអ
ី ងបេ់

ើយ ៕

mmmmmmm
mmmm
mm
m
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ព្ពះបរ ិតត និងព្ពះសូព្តពផេងៗ
បរ ិតឋភាសនាយាចនគាថា
(ព្វករាជរាធ

លពះអង្ឃអូ មឲររេលមន
ើ លពះបរតឋ
ិ )

វិបេតិបកដ្ិោហាយ សព្វសមកេតិសិេិ ា

សព្វេុក ខបវិតសាយ បរិេំ ត ព្ព្ូថ មង្ិេំ

វិបេតិបកដ្ិោហាយ សព្វសមកេតិសិេិ ា

សព្វភយវិតសាយ បរិេំ ត ព្ព្ូថ មង្ិេំ

វិបេតិបកដ្ិោហាយ សព្វសមកេតិសិេិ ា

សព្វមោគវិតសាយ បរិេំ ត ព្ព្ូថ មង្ិេំ

អូ មលពះករុណ្តទសង្ឡាយ

រេលមន
ើ នូ វលពះបរតថ
ិ ាបជ័យមង្គល

េដម
ើ ផន
ិ ិគ្ឺ េអរកថអ
ី ង្
ឹ ការព្វរបេញ្ច ៀអ នូវវបតថ
ី នថរាយទសង្ឡាយទសង្ពួង្

េដើមផន
ើ ផន
ី ឹង្ឲរអេលមរនូវអមផតថិលគ្ប់យា៉ង្ េដម
ី ឹង្ញ
ុ សង្ទុ កខ ភ័យ េរាគ្
ទសង្អអ់ ឲរវ ិ អបាត់េៅ ។

ពទវត្តបកាសនគាថា
(ព្វករលបកាអអេញ្ជ ើ ញពពួកេទវា)

សរជជំ សមសនំ សព្នាំ នរិនំ ា

បរិតាតនុភាមោ សទ្ធ រកខបេូេិ

មរិតាវន មមេតំ សមមតាត ភេតត

អវិកិេ
ខប ច
ត ិតាត បរិេំ ត ភណនត ុ

អបកដ៏រេលមន
ើ ទសង្ឡាយ ាបអបកលបកបេោយេមាថ រូ រផាយនូ វ

េមាថរិតថ េោយគ្ិតដូ េរបះថ្វ អូ មាជនុ ភាពននលពះបរតថ
ិ រកានូវលពះ
មោកសត ាបធសាបង្នរជន លពមទសង្រាជអមផតថិ លពមទសង្េអ
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មាតរ

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

លពមទសង្លពះរាជវង្ានុ វង្ស អពឝៗ កាលេរៀង្េៅ េេយ
ើ កុ សមានរត
ិ ថ
រាយមាយ រូ រអូ លតនូវលពះបរតថ
ិ ។
សមតត ចកបោមេសុ

អព្តាគចឆន ត ុ មេវតា

សេាមំត មុនិោជសស

សុណនត ុ សគិមោកខបេំ

េទវាទសង្ឡាយ កបុង្រលកវា

ទសង្ឡាយ េោយជុ សវញ
ិ រូ រមក

លបជុ សគបកបុង្ទីេនះ រូរ្ថប់នូវលពះអទនមយ ាបធម៌ាជរឱរនូ វអួ គ្ន
៌ ិង្លពះ
នព្វ
ិ ឝ ន (របអ់ លពះអ
សមគិ
រមដ្ឋ

ច

ក្កមម

វរណញ្ញដណ) ាបេអថរននអបកលបាជញ។
ច

រូមប គិ រិសិេរេមដ្ ចនតេិមកខប វិោមន

គមម េរុវនគហមន

មគហវេាមហ
ុ ិ មេមេត

េីមប

ភុោត ចយនត ុ មេោ

ជេថេវិសមម យកខបគនាព្វតគ េិដ្ត
ឋ ត សនតិមក យំ មុនិវរចនំ សាធមោ មម
សុណនត ុ ។
េទវាទសង្ឡាយម្ដលអទិតេៅកបុង្្ទនអួ គ្ ៌ ម្ដលាបកាមភព

នង្
ិ រូបភពកថី

ភុមយេទវាទសង្ឡាយម្ដលអទិតេៅកបុង្ទព
ិ
ិ ឝវមាន

លអុកកថី េៅ

េដើមលពឹកស និង្នលពញតអាត ឬទីម្លអ រមាការកថី យកខនិង្

កសពូលភបស ឬភបម្ស ដលម្ដលោរ់កថី ឰដ៏ាជកាអ កថេី ៅ
គ្ននពឝ នង្
ិ

គ្ទសង្ឡាយ ម្ដលអទិតេៅ

គ្េឺ លើ

េកាះ នង្
ិ ម្ដន នង្
ិ

ទទ
ី ក
ឹ ទេី គក ឬទម
ី ន
ិ រាបេអយើ

ម្ដលេៅកបុង្ ទីជិតេនះកថី អូ មអេញ្ជ ើ ញមកលបជុ សគប (កបុង្ទេី នះ) ព្វករ

ឯណ្ត ម្ដលាបព្វករលពះ្ករមុនីដល៏ បេអើរ (ម្ដលេយង្
ើ នឹង្អូ លតឥ ូវ
េនះ) េោកអបកអបផុរអទសង្ឡាយរូ រ្ថប់នូវព្វករេ
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ះ (អសពអ
ី មាបក់)

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

នន្ញុស (េោយេគរព) !
ធមតសសវនក្កមោ

អយមភេតត

បពលិ តេោកអបកដ៏រេលមន
ើ

ទសង្ឡាយ េពលេនះ ាបេពលគ្ួរនង្
ឹ ្ថប់នូវលពះធម៌។
ធមតសសវនក្កមោ

អយមភេតត

បពលិ តេោកអបកដ៏រេលមន
ើ

ទសង្ឡាយ េពលេនះ ាបេពលគ្ួរនង្
ឹ ្ថប់នូវលពះធម៌។
ធមតសសវនក្កមោ

អយមភេតត

បពលិ តេោកអបកដ៏រេលមន
ើ

ទសង្ឡាយ េពលេនះ ាបេពលគ្ួរនង្
ឹ ្ថប់នូវលពះធម៌។

នមសាារ
នមោ េសស ភគវមតា អរហមតា សោតសមពេាុ សស (៣រប់) ។
រក
កា រថ្វឝយបង្គស (នន្ញុលស ពះករុណ្ត) រូ រមានដល់លពះដ៏
ី រិ យានម្
ិ

មានលពះភាគ្អង្គេ

ះ លពះអង្គាបលពះអរេនថ ដ៏លបេអើរ លទង្់លាអ់ ដឹង្

នូ វេញយរធម៌ទង្
ស ពួង្ េោយលបនពរសេព្វះលពះអង្គ ឥតមានលគ្ូាជចររ
ណ្តលបេៅលពះអង្គេ

យ
ើ ។

សរណគមន៍

រលឹក
រលឹក

ព្ុេំ ា សរណំ គចាឆមិ ្ញុសលពះករុណ្ត អូ មដល់នូវលពះពុ ទាប
ន ទព
ី ង្
ឹ ទី
ធមតំ សរណំ គចាឆមិ ្ញុសលពះករុណ្ត អូ មដល់នូវលពះធម៌ាបទព
ី ង្
ឹ ទី
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

សង្ឃំ សរណំ គចាឆមិ ្ញុសលពះករុណ្ត អូ មដល់នូវលពះអង្ឃាបទី

ពឹង្ទីរលឹក

េុេិយមកិ ព្ុេំ ា សរណំ គចាឆមិ ្ញុសលពះករុណ្ត អូ មដល់នូវលពះពុ ទន

ាបទីពឹង្ទីរលឹក ាបគ្លមប់ ពរី ដង្ផង្។

េុេិយមកិ ធមតំ សរណំ គចាឆមិ ្ញុសលពះករុណ្ត អូ មដល់នូវលពះធម៌

ាបទីពឹង្ទីរលឹក ាបគ្លមប់ ពរី ដង្ផង្។
េុេិយមកិ សង្ឃំ សរណំ គចាឆមិ

្ញុសលពះករុណ្ត អូ មដល់នូវលពះ

អង្ឃាបទីពឹង្ទរី លឹក ាបគ្លមប់ ពរី ដង្ផង្។

េេិយមកិ ព្ុេំ ា សរណំ គចាឆមិ ្ញុសលពះករុណ្ត អូ មដល់នូវលពះពុ ទន

ាបទីពឹង្ទីរលឹក ាបគ្លមប់ បីដង្ផង្។

េេិយមកិ ធមតំ សរណំ គចាឆមិ ្ញុសលពះករុណ្ត អូ មដល់នូវលពះធម៌

ាបទីពឹង្ទីរលឹក ាបគ្លមប់ បីដង្ផង្។

េេិយមកិ សង្ឃំ សរណំ គចាឆមិ

្ញុសលពះករុណ្ត អូ មដល់នូវលពះ

អង្ឃាបទីពឹង្ទរី លឹក ាបគ្លមប់ បីដង្ផង្។

សមពពទធ
ុ

អមភុេទន អដឌវអញ្ច
ទឝទអញ្ច អេអសេក
ិ
បញ្ច អតអេអានិ នមាមិ អិរ្ អេស

្ញុសលពះករុណ្ត អូ មលកាបថ្វឝយបង្គសនូវលពះអមាយអមភុទនទង្
ស ឡាយ
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២៨ លពះអង្គផង្ ១មុន
ឺ ២ព្វន់ លពះអង្គ ផង្ ៥ម្អនលពះអង្គផង្ េោយ
តផូង្ (របអ់ ្ុ សលញ ពះករុណ្ត)

េតអស ធមយញ្ច អង្ឃញ្ច ាជទេរន នមាមេ
ិ ស

្ញុសលពះករុណ្ត អូ ម

លកាបថ្វឝយបង្គស នូ វលពះធម៌ផង្ នូ វលពះអង្ឃផង្ របអ់ លពះអមាយអមភុទន
ទសង្ឡាយេ

ះ េោយេគរព

នមកាការានុភាេវន េ ថឝ អេពឝ ឧបទធេវ

អេនកា អនថរាយាបិ វនអសនថ
ិ
ុ អេអអេា

េោយាជនុ ភាព ននករិ យានម្
កា រថ្វឝយបង្គស អូ មឱរកមាចត់បង្់
ិ

នូ វឧបលទព ទសង្ឡាយទសពួង្ ទសង្េអរកថអ
ី នថរាយ ទសង្ឡាយាបអេនក
ក៏រូរឱរវ ិ អេៅ កុ សបីមានេអអអល់េ

ើយ ។

អមភុេទន បញ្ច បញ្ញដអញ្ច រតុវអត
អ
ី
ិ េអសេក
ទអអតអេអានិ នមាមិ អិរ្ អេស
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៥៥លពះអង្គផង្ ២មុន
ឺ ៤ព្វន់ លពះអង្គផង្ ១ោនលពះអង្គផង្ េោយ
តផូង្ (របអ់ ្ុ សលញ ពះករុណ្ត)

េតអស ធមយញ្ច អង្ឃញ្ច ាជទេរន នមាមេ
ិ ស ្ញុសលពះករុណ្ត អូ ម
លកាបថ្វឝយបង្គស នូ វលពះធម៌ផង្ នូ វលពះអង្ឃផង្ របអ់ លពះអមាយអមភុទន
ទសង្ឡាយេ

ះ េោយេគរព

នមកាការានុភាេវន េ ថឝ អេពឝ ឧបទធេវ

អេនកា អនថរាយាបិ វនអសនថ
ិ
ុ អេអអេា ។
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េោយាជនុ ភាព ននករិ យានម្
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នូ វឧបលទព ទសង្ឡាយទសពួង្ ទសង្េអរកថីអនថរាយ ទសង្ឡាយាបអេនក
ក៏រូរឱរវ ិ អេៅ កុ សបមា
ី នេអអអល់េ

យ
ើ ។

អមភុេទន នវុតរថ អេត អដឌរាថ អ
ី អេអសេក
វអត
អ
ី
ិ តអេអានិ នមាមិ អិរ្ អេស

្ញុសលពះករុណ្ត អូ មលកាបថ្វឝយបង្គសនូវលពះអមាយអមភុទនទង្
ស ឡាយ

១០៩លពះអង្គផង្ ៤មុន
ឺ ៨ព្វន់ លពះអង្គផង្ ២ោនលពះអង្គផង្ េោយ
តផូង្ (របអ់ ្ុ សលញ ពះករុណ្ត)
េតអស

ធមយញ្ច អង្ឃញ្ច

អូ មលកាបថ្វឝយបង្គស

ាជទេរន នមាមេ
ិ ស

នូ វលពះធម៌ផង្

អមាយអមភុទន ទសង្ឡាយេ

នូ វលពះអង្ឃផង្

្ញុលស ពះករុណ្ត
របអ់លពះ

ះ េោយេគរព

នមកាការានុភាេវន េ ថឝ អេពឝ ឧបទធេវ

អេនកា អនថរាយាបិ វនអសនថ
ិ
ុ អេអអេា ។
េោយាជនុ ភាព ននករិ យានម្
កា រថ្វឝយបង្គស អូ មឱរកមាចត់បង្់
ិ

នូ វឧបលទព ទសង្ឡាយទសពួង្ ទសង្េអរកថីអនថរាយ ទសង្ឡាយាបអេនក
ក៏រូរឱរវ ិ អេៅ កុ សបមា
ី នេអអអល់េ

យ
ើ ។

&0'
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រតនបរ ិតត

¬bidkelx 54 / TMB½r 73-78 ¦

3
yanIF PUtani smaKtani
Pumµani va yani v Gnþliekç
BYkPUtÉNa CaeTvtasißtenAelIEpndÍkIþ BYkPUtÉNa
CaeTvtazítenAB§d¾GakaskIþ EdlmkRbCu¿KñakñúgTIenH
seBVv PUta sumna Pvnþú sUmBYkPUtTaMgGs;
enaHmancitþl¥
Gefabi skác© suNnþú Pasit¿ mü:ageTot cUr
sþab;nUvPasit edayeKarB .
tsµa hi PUta nisaemf seBV
emtþ¿ keraf manusiya bCay
eRBaHehtuenaH GñkTaMgLayCaPUtTaMgGs; cUrsþab;
nUvRBHbritþ cUreFIVnUvemtþacitþ cMeBaHBBYkstVCamnusSCati
Tiva c retþa c hrniþ ey Blw mnusS
TaMgLayÉNa EtgnaMmknUvBlikmµ kñúgeBléf¶nigeBlyb;
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tsµa hi en rkçf Gb,mtþa eRBaHehtuenaH sUm
GñkTaMgLaykuMemIlbMNaMeLIy sUmrkSanUvmnusSTaMgLay
enaH .
y¿ kiBa©i vitþ¿
\F va hur¿ va
seKÁsu va y¿
rtn¿ bNIt¿
RTBüÉNamYy kñúgelakenHnigkñúgelakÉeTotkIþ
rtnvtßúd¾]tþmÉNa kñúgzansYK’kIþ
n ena sm¿ Gtßi tfaKetn RTBünigrtnvtßú
TaMgenaH esIµedayRBHtfaKt minmaneLIy
\Tm,i BueT§ rtn¿ bNIt¿ EkvKWRBHBuT§enHÉg
CaEkvd¾]tþm
Éetn sec©n suvtiß ehatu edayBaküsc©³enH
sUmsirIsYsIþekItman .
xy¿ viraK¿ Gmt¿ bNIt¿
yTCÄKa skümunI smahieta
RBHskümunICam©as; manRBHT½ytmál;maM )anRtas;
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dågehIy nUvRBHFm’ÉNa CaTIkS½yénkiels CaTIR)ascak
raK³ CaFm’minsøab; CaFm’d¾]tþm
n etn Femµn smtßi kiBai© rbs;GIVmYyesIµeday
RBHFm’enaH minmaneLIy
\Tm,i Femµ rtn¿ bNIt¿ EkvKWRBHFm’enHÉg
CaEkvd¾]tþm
Éetn sec©n suvtiß ehatu edayBaküsc©³enH
sUmsirIsYsIþekItman .
ym<úT§esedæa brivNÑyI sucw RBHBuT§d¾RbesIr
RTg;sresIrnUvsmaFiÉNa faCaFm’d¾s¥at
smaFimannþrikBaØmahu
bNiÐtTaMgLayeBal
ehIynUvsmaFiÉNa faCaFm’[pledaylMdab;
smaFina etn sema n viC¢ti smaFiÉeTot
esIµedaysmaFienaH minmaneLIy
\Tm,i Femµ rtn¿ bNIt¿ EkvKWRBHFm’enHÉg
CaEkvd¾]tþm
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Éetn sec©n suvtiß ehatu edayBaküsc©³enH
sUmsirIsYsIþekItman .
ey buKÁla GdæstM bsdæa
ctþari Étani yuKani ehaniþ
buKÁlTaMgLayÉNa 8 CMBUk Edlsb,úrsTaMgLay
sresIrehIy ebIrab;CaKU)an 4 KU
et TkçieNyüa suKtsS savka buKÁlTaMgLayenaH Casav½krbs;RBHsuKt elakKYrdl;TkiçNaTan
Éetsu Tinñani mhbölani TanTaMgLayEdl
buKÁl[ehIy dl;TkçieNyübuKÁlTaMgLayenaH CaTan
manpleRcIn
\Tm,i segÇ rtn¿ bNIt¿ EkvKWRBHsgÇenHÉg
CaEkvd¾]tþm
Éetn sec©n suvtiß ehatu edayBaküsc©³enH
sUmsirIsYsIþekItman .
ey sub,yutþa mnsa TeLnð
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nikáamiena
eKatmsasnmið
GriybuKÁlTaMgLayÉNa kñúgsasnaénRBHsm<úT§
RTg;RBHnameKatm RbkbRtÚvl¥ehIy mancitþx¢ab;x¢Ün \t
mankamKWesckIþR)afñaeLIy
et btiþbtþa Gmt¿ viKyð
lT§a muFa niBVútw PuBa¢mana
GriybuKÁlTaMgLayenaH dl;ehIynUvRBHGrhtþpl
ehIycUleTAkan;RBHniBVan )annUvkiriyarlt;kiels eday
TeT KW\tmanTijdUreLIy ehIyesaynUvpl
\Tm,i segÇ rtn¿ bNIt¿ EkvKWRBHsgÇenHÉg
CaEkvd¾]tþm
Éetn sec©n suvtiß ehatu edayBaküsc©³enH
sUmsirIsYsIþekItman .
yfínÞxIela bzvw sieta siya
ctuBiÖ vaetPi Gsm,km,ieya
ssrexOn EdleKe)aHP¢ab;nwgEpndÍ Carbs;minkeRmIk
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jab;j½redayxül;BüúHEdlbk;mkGMBITisTaMg 4 y:ag Namij
tfUbm¿
sb,úris¿ vTami
eya Griysc©ani Gevc© bsSti
GñkNaBicarNaeXIjnUvGriysc©TaMgLay tfaKt
ehAGñkenaHfaCasb,úrs ¬ minjab;j½redayelakFm’TaMgLay ¦ eRbóbdUcCassrexOndUecñaHÉg
\Tm,i segÇ rtn¿ bNIt¿ EkvKWRBHsgÇenHÉg
CaEkvd¾]tþm
Éetn sec©n suvtiß ehatu edayBaküsc©³enH
sUmsirIsYsIþekItman .
ey Griysc©ani viPavyniþ
KmÖIrbeBaØn
sueTsitani
GriybuKÁlTaMgLayÉNa eFIV[Cak;c,as;nUvGriysc©
TaMgLay
EdlRBHtfaKtRBHGgÁmanR)aCJad¾RCaleRCA
sEmþgl¥ehIy
kiBa©abi et ehaniþ Pusb,mtþa GriybuKÁl
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TaMgLayenaH TukCaRbmaTd¾elIsln;k¾eday
n et Pv¿ GdæmmaTiynþi GriybuKÁlTaMgLay
enaH Kg;minkan;yknUvPBCaKRmb; 8 KWminekIteTothYsBI 7
CatieLIy
\Tm,i segÇ rtn¿ bNIt¿ EkvKWRBHsgÇenHÉg
CaEkvd¾]tþm
Éetn sec©n suvtiß ehatu edayBaküsc©³enH
sUmsirIsYsIþekItman .
shavsS TsSnsm,Tay
tysSú Fmµa Chita Pvniþ
skáayTidæí
vicikicäitBa©
sIlBVt¿ vabi yTtiß kiBa©i
¬ sMeyaCnkiels 3 y:agKW ¦ skáayTidæí vícikicäa nig
sIlBVtbramas³ÉNamYyEtgman Fm’TaMgLay 3 enaH
esatabnñbuKÁlenaH)anlHbg;ehIy CamYynwgTsSnsm½,T
KWesatabtiþmKÁ
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ctUh)aeyhi c vib,muetþa mü:ageTot esatabnñbuKÁl )anrYcRsLHcakG)ayTaMgLay 4 ehIy
q caPizanani GPeBVa katu¿ minGaceFIVnUvzand¾
GaRkk;TaMgLay 6 KWGnnþriykmµ 5 nigkiriyagakcitþeTAkan;
sasnadéTeLIy .
\Tm,i segÇ rtn¿ bNIt¿ EkvKWRBHsgÇenHÉg
CaEkvd¾]tþm
Éetn sec©n suvtiß ehatu edayBaküsc©³enH
sUmsirIsYsIþekItman .
kiBa©abi esa kmµ¿ kerati )abk¿
kaeyn vacayuT ectsa va
RbsinNaebI esatabnñbuKÁlenaH eFIVnUv)abkmµxøH
edaykayvaca b¤k¾edaycitþ ¬ eRBaHesckIþPøaMgPøat; ¦
GPeBVa esa tsS bdícäTay esatabnñbuKÁl
enaH minGacbiT)aMgnUv)abkmµenaHeLIy
GPBVta TidæbTsS vutþa Pav³énbuKÁlmanpøÚvén
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RBHniBVaneXIjehIy CabuKÁlminGacnwgbiT)aMgnUv)abkmµ
RBHBuT§TaMgLay)anRtas;sEmþgehIy
\Tm,i segÇ rtn¿ bNIt¿ EkvKWRBHsgÇenHÉg
CaEkvd¾]tþm
Éetn sec©n suvtiß ehatu edayBaküsc©³enH
sUmsirIsYsIþekItman .
vnb,Kuem< yfa pusSiteKÁ
Kimðanmaes bzmsµw Kiemð
Kum<eQIkñúgéRB manRtÜylUtlas; kñúgxagedÍm
KimðrdUvKWExekþA y:agNamij
tfUbm¿ Fmµvr¿ GeTsyi
niBVanKamw brm¿ hitay
RBHsm<úT§)anRtas;sEmþgehIynUvFm’d¾RbesIr CaFm’
GacjúaMgstVTaMgLay[dl;nUvRBHniBVan edÍm,ÍRbeyaCn_
d¾]tþm eRbóbdUcCaKum<eQIkñúgéRB dUecñaHÉg
\Tm,i BueT§ rtn¿ bNIt¿ EkvKWRBHBuT§enHÉg
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CaEkvd¾]tþm
Éetn sec©n suvtiß ehatu edayBaküsc©³enH
sUmsirIsYsIþekItman .
vera vrBaØU vreTa vrahera RBHsmµasm<úT§Ca
buKÁld¾RbesIr RTg;RCabnUvFm’d¾RbesIr RTg;RbTannUvFm’d¾
RbesIr RTg;naMmknUvFm’d¾RbesIr
Gnutþera Fmµvr¿ GeTsyi RBHGgÁRbesIr\tman
GñkNamYyesIµ RTg;Rtas;sEmþgehIynUvFm’d¾RbesIr
\Tm,i BueT§ rtn¿ bNIt¿ EkvKWRBHBuT§enHÉg
CaEkvd¾]tþm
Éetn sec©n suvtiß ehatu edayBaküsc©³enH
sUmsirIsYsIþekItman .
xIN¿ buraN¿ nv¿ ntiß smÖv¿ kmµcas; ¬ rbs;
GriybuKÁlÉNa ¦ Gs;ehIy kmµfµÍ rEmgminekItR)akd
virtþcitþaytiek Pvswµ GriybuKlÁ TaMgLayÉNa
mancitþenOyNayehIykñúgPBteTA
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et xINBICa GviruLiqð nÞa GriybuKlÁ TaMgLay enaH
manBUCGs;ehIy
manqnÞ³KWesckIþb:unb:gkñúgcitþminduH
ceRmIneLIy
niBVniþ FIra yfaym,TIe)a CaGñkmanR)aCJa Etg
rlt;eTA dUcCaRbTIbEdlrlt;eTAenH
\Tm,i segÇ rtn¿ bNIt¿ EkvKWRBHsgÇenHÉg
CaEkvd¾]tþm
Éetn sec©n suvtiß ehatu edayBaküsc©³enH
sUmsirIsYsIþekItman .
yanIF PUtani smaKtani
Pumµani va yani v Gnþliekç
BYkPUtÉNaCaeTvtasißtenAelIEpndÍkIþ BYkPUtÉNa
CaeTvtasißtenAB§d¾GakaskIþ EdlmkRbCu¿KñakñúgTIenH
tfaKt¿ eTvmnusSbUCít¿
BuT§¿ nmsSam suvtiß ehatu
eyIgTaMgLay sUmnmsáarnUvRBHBuT§Cam©as; RTg;)an
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Rtas;mkehIydUcKña EdleTvtanigmnusSEtgbUCa sUmsirI
sYsIþ ekItman .
yanIF PUtani smaKtani
Pumµani va yani v Gnþliekç
BYkPUtÉNaCaeTvtasißtenAelIEpndÍkIþ BYkPUtÉNa
CaeTvtasißtenAB§d¾GakaskIþ EdlmkRbCu¿KñakñúgTIenH
tfaKt¿ eTvmnusSbUCít¿
Fmµ¿ nmsSam suvtiß ehatu
eyIgTaMgLay sUmnmsáarnUvRBHFm’manmkehIy
dUcKña EdleTvtanigmnusSEtgbUCa sUmsirIsYsIþ ekItman .
yanIF PUtani smaKtani
Pumµani va yani v Gnþliekç
BYkPUtÉNaCaeTvtasißtenAelIEpndÍkIþ BYkPUtÉNa
CaeTvtasißtenAB§d¾GakaskIþ EdlmkRbCu¿KñakñúgTIenH
tfaKt¿
eTvmnusSbUCít¿
sgÇ¿ nmsSam suvtiß ehatu
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eyIgTaMgLay sUmnmsáarnUvRBHsgÇmanmkehIy
dUcKña EdleTvtanigmnusSEtgbUCa sUmsirIsYsIþ ekItman .
¬lMnaMsURttamPaNvar³ ¦

r ¬រតនបរ ិតតចប់¦ s

ពមតតបរ ិតត
(បិដកេល្៥៤, ទសព័រ ៥០)

ករណីយមេាកុសមេន យនតសនតំ បេំ អភិសមមចច ករ
ិ ចឯណ្ត (ម្ដលលពះ
អរយៈ)
ិ

បានលាអ់ ដឹង្នូ វេកាោឌអននធម៌ដអ
៏ ងបរ់ សងាប់

(បានេធឝេើ េយ
ើ ) ករ
ិ ចេ

គ្ឺលពះនិព្វឝន

ះគ្ឺ កុ លបុលតអបក្វអកបុង្លបេយាជន៍គ្រួ េធឝើ

សមក្កប ជជូ ច សុហុជូ ច កុ លបុលតេ

ះ ាបអបកាជរោ៊នផង្ លតង្់

េោយកាយ នង្
ិ វាចផង្ លតង្់លេអ ោយរត
ិ ថផង្

សុវមចា ចសស មុេុ អនេិោនី ាបអបក លបេៅងាយផង្ អុ ភាព

ទន់ភវនផ
់ ង្ មន
ិ មានមានះដ៏នលកម្លង្ផង្

សនតសសមក្ក
ុ
ច សុភមោ ច ាបអបកអេ ថ អផង្ េគ្រញ្
ិ ច ឹ មងាយផង្
អបកកិមចាច ច សេលហុកវុេិ ត ាបអបកមានកិរធ
ច ុ រៈតិរផង្ លបលពឹតថ

ល្ល (កបុង្កាយ និង្ រិតថ) ផង្
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សនតិន្រនាិម

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ច និបមក្ក ច ាបអបកមានឥន្រនធយ
ិ លអគ្ត់លអគ្សផង្ មាន

លបាាបញចអ់ ផង្
ស ក់
អបកគមោភ កុមេសុ អននុគិមទ្ធា ាបអបកមន
ិ ឆ្គង្ផង្ មន
ិ ាបប់ជព្វ
កបុង្លតកូ លទសង្ឡាយផង្

ន ច េុេំ ា សោចមរ កិញ្ចិ មយន វិញ្ញ ូ បមរ ជបវមេយយុំ វញ្ដ
ិ ូ ជន

ទសង្ឡាយ គ្ួរតិះេដៀលនូ វជនទសង្ឡាយដនទ េោយកមយឯណ្ត មន
ិ គ្ួរ
លបលពត
ឹ ថេធឝើ នូវកមយេ
ផាយេមាថរិតថ

ះ ម្ដលាបកមយោមក អូ មផត
ី រ
ិ តួរ (េេយ
ើ គ្ួរ

រសេព្វះពពួកននអតឝថ្វ)
សុេិមត ោ មេមិមត មហានត ុ សព្វសតាត សមព្វ សតាត ភវនត ុ សុេិេតាត
អតឝទង្
ស ឡាយទសង្ពួង្ អូ មឲរមានេអរកថអ
ី ុ ្ ឲរមានេអរកថីេកសម
ឲរមាន្វួនដល់នូវេអរកថអ
ី ុ ្រុ ះ

មយ មកចិ បាណភូេេាិ េសា ោ

វោ ោ អនវមសសា អតឝមានជីវត
ិ

ទសង្ឡាយឯណ្ត ឥតមានេអអអល់ េទះអតឝម្ដលាបអបកមានេអរកថីតក់អុ វត គ្ឺេៅមានតណ្ត
ហ កថី ាបអបក មាសមន
ួ គ្ឺឥតមានតណ្ត
ហ កថី

េីឃា ោ មយ មហតត ោ អតឝទង្
ស ឡាយឯណ្ត មានកាយម្វង្កថី ធសកថី

មជ្ិោ រសសក្ក អណុកថូោ មានកាយយា៉ង្កណ្ត
ថ លកថី ្វីកថី មាន
កាយដ៏អគម ឬធាត់កថី
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េិដ្ឋឋ ោ មយ ច អេិដ្ឋឋ អតឝទង្
ស ឡាយឯណ្ត ម្ដលេយង្
ើ េ
េេើយកថី មន
ិ េ

ញ
ើ

ើញកថី

មយ ច េូមរ វសនតិ អវិេូមរ អតឝទង្
ស ឡាយឯណ្ត េៅកបុង្ទឆ្
ី ង យកថី

កបុង្ទីជិតកថី

ភូតា ោ សមភមវសី ោ ម្ដលេកត
ើ រួរមកេេយ
ើ កថី ម្ដលកសពុង្ម្អឝង្រក

ទីេកើតកថី

សមព្វ សតាត ភវនត ុ សុេិេតាត អតឝទង្
ស ឡាយទសង្ពួង្ អូ មឲរមាន

្វួនដល់នូវេអរកថីអុ្រុ ះ

ន បមោ បរំ និកុមព្វថ អតឝដនទមន
ិ គ្ួរកសម្េង្េបៀតេបៀននូ វអតឝ

ដនទេ

ើយ

តេិមមញ្ញថ កេាចិ នំ កញ្ច ិ មន
ិ គ្ួរេមល
ើ ងាយេគ្តិរតួរកបុង្ទី

ណ្តមួយេ

ឯ

ើយ

ព្ោមោសត បដ្ិឃសញ្ញញ តញ្ញមញ្ញសស េុកម
ខប ិមចឆយយ មន
ិ គ្ួរលបាថ្វបនូ វ
េអរកថីទុកខដល់គបនិង្គប េោយេអរកថេី លកវេលកាធ និង្េោយបដិ
អញ្ញដ គ្ឺេអរកថីរេង្អៀតរង្អល់កុ ង្រ
ប ិតថេ
ោតា យ
ម្ដលេកើតអសពី្ួ ន
វ

-

ើយ

និយំ បុេំ ត អាយុសា ឯកបុេម
ត នុរមកខប មាាថបមរកាបុលត
ាបកូ នម្តមួយេោយាជយុ

លះបង្់ កបុង្ការរកានូវបុលតបាន យា៉ង្ណ្តមញ
ិ
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គ្ឺថ្វអូ មផជ
ិ ោ៊ន
ី វី តក៏

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ឯវមកិ សព្វភូមេសុ ោនសោភវមយ អបរិោណំ បុគ្គលគ្ួររេលមន
ើ នូ វ
េមាថរិតថ មន
ស ឡាយទសង្ពួង្ យា៉ង្
ិ មានលបមាណ រសេព្វះេៅរកអតឝទង្
េ

ះឯង្

មមេតញ្ច សព្វមោកសតឹ ោនសោភវមយ អបរិោណំ
ជេាំ អមត ច េិ រិយញ្ច អសោពធំ អមវរំ អសបេតំ
បុគ្គលគ្ួររេលមន
ើ នូ វេមាថរិតថ មន
ិ មានលបមាណ ាបធម៌មន
ិ រេង្អៀត

មន
ប
ិ មានេពៀរ មន
ិ មានអលតូវ េៅកបុង្េោកទសង្អអ់ គ្ក
ឺ ុ ង្ខ្ចង្េល
ើ ផង្
ខ្ចង្េលកាមផង្ ខ្ចង្ទទឹង្ គ្លឺ តង្់កណ្ត
ថ លផង្
េិដ្ញ្
ឋ ច រំ និសិមតន ោ ស
រេលមន
ើ នូ វេមាថរិតេថ

ះ)

មត

េទះឈរកថី

វេសស វិគេមិមទ្ធា (បុគ្គលអបក

េដើរកថី

អង្គុយកថី េដកកថី

ាប

អបកមានេអរកថេី ងាកង្ក់េៅលបាអេេើយ គ្ឺថ្វាបអបកមន
ិ េដកលក់អអ់
កាលលតម
ឹ ណ្ត

ឯេំ សេឹ អធិមដ្ឋយយ បុគ្ល
គ គ្ួរតមកាល់នូវេមាថនុអសតន
ិ ុ ះ៎ (អអ់ កាល

លតម
ឹ េ

ះ)
ព្ព្ហតមមេំ វិហារំ ឥធោហុ បណឍិតទសង្ឡាយេព្វលនូ វករិ យានុ
ះ៎
ិ

ថ្វាបលពេយវោរ
កបុង្្អ
ិ

េនះ

េិដ្ិញ្
ឋ ច អនុបគិមត សីេោ េសសមនន សមកមតន
ក្កមមសុ វិមនយយ មគធំ ន ហិ ជាេុ គព្ភមសយយំ បុនមរេីេិ
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

(បុគ្គលម្ដលមានេមាថលពេយវោរ)
មន
់ ូ វទដ
ិ
ិ ដល់អ៊បន
ិ ឌិ ាបអបក

មានអីលលបកបេោយទអសនអមផ័ទគ្ឺេ្ាបតថិមគ្គ
េអរកថីេលតកអរកបុង្កាមទសង្ឡាយេេយ
ើ
យាអ គ្ឺថ្វ មន
ិ េកើតកបុង្គ្ភ៌េទៀតេ

ើយ។

បេ ធ បង្់នូវ

រម្មង្មន
ិ មកកាន់គ្ពមេអ-

r (ពមតតបរ ិតតចប់(s
ពម្មរបរ ិតត
(បិដកេល្ ៥៨ ទសព័រ ៧៣)

មនតគ មនេះសព្ោប់សូព្េក្ករោរេលនព្ី
ួ ភ័យនតោយមមសង្ៗ
េពលលពលឹម លតូវអូ លតថ្វ៖

ជមេេយញ្ច កោ
ខប ុ ឯកោជា ហរិសសវមោណ បឋវិបកភាមសា លពះាជទិតរ
េនះ ាបដួង្ម្ភបក (ននេោក) ាបឯករាជ មានពណ៌ដូ រាបពណ៌ននមាអ
ញ
ឺ ឝ ង្ េេើយរះេ
ុ សង្លបឹថពីឲរភវ្

ើង្

េំ េំ នមសាមិ ហរិសសវណណ ំ បឋវិបកភាសំ េលព្វះេេតុេ

នម្ការនូ វលពះាជទិតរេ
លបថ
ឹ ពឲ
ី រភវ្
ឺ ឝ ង្

ះ ្ញុអ
ស ូម

ះ ម្ដលមានពណ៌ ដូ រាបពណ៌ននមាអញ
ុ សង្

េយជជ គុតាត វិហមរមុ េិវសំ េយង្
ើ ទសង្ឡាយ ម្ដលេោកលគ្ប់លគ្ង្

រកាេេយ
ួ នថង
ើ កបុង្នថងេនះ គ្បផេី ៅាបអុ ្អអ់ មយ

មយ ព្ោហតោ មវេគុ សព្វធមមត លព្វេយណ៍ទសង្ឡាយឯណ្ត ដល់

នូ វេវទកបុង្ធម៌ទង្
ស ពួង្
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

មេ មម នមោ មេ ច មំ បាេយនត ុ លព្វេយណ៍ទសង្ឡាយេ

ះ

(រូ រទទួល) នូ វករិ យា
នម្ការរបអ់ ្ុ សញ មា៉ង្េទៀត លព្វេយណ៍ទសង្ឡាយ
ិ
េ

ះ រូ ររកានូ វ្ញុស

អូ មនម្ការថ្វឝយបង្គសរសេព្វះលពះពុ ទន

នមេា ុ ព្ុទ្ធានំ មនេា ុ មោធិ

ាបមាចអ់ទង្
ស ឡាយ អូ មនម្ការថ្វឝយបង្គសរសេព្វះេព្វធញ្ញ
ិ ដ ណ ( ននលពះ
ពុ ទនទង្
ស ឡាយេ

ះ)

អូ មនម្ការថ្វឝយបង្គសរសេព្វះ (លពះ

នមោ វិមុតាតនំ នមោ វិមុេិ ត

អរយបុ
គ្គលទសង្ឡាយ) ម្ដលេោកផុ តេេយ
ិ
ើ ចករាគទិកកាិេលអ អូ ម
នម្ការថ្វឝយបង្គសរសេព្វះវមុ
គ្គលទសង្ឡាយេ
ិ តថិធម៌(ននលពះអរយបុ
ិ
ឥមំ មសា បរិេំ ត កតាវ មោមោ ចរេិ ឯសត េកាងកេ

ះ) ។

ះ លុ ះម្តបាន

េធឝើនូវលពះបរតថ
ិ េនះេេើយ េទើបររេៅេដើមផម្ី អឝង្រកាជោរ ៕
េពលលពលប់ លតូវអូ លតថ្វ៖

អមបេយញ្ច កោ
ខប ុ ឯកោជា ហរិសសវមោណ បឋវិបកភាមសា លពះាជទត
ិ រ
េនះ ាបដួង្ម្ភបក (ននេោក) ាបឯករាជ មានពណ៌ដូ រាបពណ៌ននមាអ
ញ
ឺ ឝ ង្ េេើយអអថង្គតេៅ
ុ សង្លបឹថពីឲរភវ្

េំ េំ នមសាមិ ហរិសសវណណ ំ បឋវិបកភាសំ េលព្វះេេតុ េ

នម្ការនូ វ លពះាជទត
ិ រេ

ះ

ះ ្ញុអ
ស ូម

ម្ដលមានពណ៌ ដូ រាបពណ៌ននមាអ

ញ
ឺ ឝ ង្
ុ សង្លបឹថពីឲរភវ្
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

េយជជ គុតាត វិហមរមុ រេតឹ េយង្
ើ ទសង្ឡាយ ម្ដលេោកលគ្ប់លគ្ង្
រកាេេើយកបុង្នថងេនះ គ្បផេី ៅាបអុ ្អអ់ ១ រាលតី

មយ ព្ោហតោ មវេគុ សព្វធមមត លព្វេយណ៍ទសង្ឡាយឯណ្ត ដល់

នូ វេវទកបុង្ធម៌ ទសង្ពួង្

មេ មម នមោ មេ ច មំ បាេយនត ុ លព្វេយណ៍ទសង្ឡាយេ

ះ

(រូ រទទួល) នូ វកិរយា
នម្ការរបអ់ ្ុ សញ មា៉ង្េទៀត លព្វេយណ៍ទសង្ឡាយ
ិ
េ

ះ រូ ររកានូ វ្ញុស

អូ មនម្ការថ្វឝយបង្គសរសេព្វះលពះពុ ទន

នមេា ុ ព្ុទ្ធានំ មនេា ុ មោធិ

ាបមាចអ់ទង្
ស ឡាយ អូ មនម្ការថ្វឝយបង្គសរសេព្វះេព្វធញ្ញ
ិ ដ ណ (ននលពះ
ពុ ទនទង្
ស ឡាយេ

ះ)

នមោ វិមុតាតនំ នមោ វិមុេិ ត

អូ មនម្ការថ្វឝយបង្គសរសេព្វះ (លពះ

អរយបុ
គ្គលទសង្ឡាយ) ម្ដលេោកផុ តេេយ
ិ
ើ ចករាគទក
ិ េកាិ លអ អូ ម
នម្ការថ្វឝយបង្គសរសេព្វះវមុ
គ្គលទសង្ឡាយេ
ិ តថិធម៌(ននលពះអរយបុ
ិ
ឥមំ មសា បរិេំ ត កតាវ មោមោ ោសមកបកយីេិ េកាងកេ

ះ) ។

ះ លុ ះម្ត

បានេធឝើនូវលពះបរតថ
ិ េនះេេើយេទើបបានអេលមរនូ វកិរយាេៅ៕
ិ

¬¬¬¬¬¬¬

3
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

អាដានាដិយបរ ិតត
(បិដកេល្ ១៩ទសព័រ ៩៧)

វបអស
អ
ិ
ិ ស នមតទុ រ-

កខុមនថអស អិរមេា
ី

អិ្អ
ិ សបិ នមតទុ

អពឝភា
ូ នុកមផេិ

។

នមតទុ កកុអននអស

មារេអនបផមទធេិ

។

កអសបអស នមតទុ

វបផមុ
តអ
ថ ស អពឝធ។
ិ
ិ

េវអសភុអស នមតទុ
េកា

ហ តកអស តបអសេិ

គ្មនអស នមតទុ

លព្វេយណអស វុអីមេា

អង្គរី អអស នមតទុ

អករបុតអ
ថ ស អិរមេា
ី

េយា ឥមស ធមយមេទេអអិ

អពឝទុកាខ បនូទនស។

េយ ចបិ នព
ឝ េោេក
ិ ុា

យថ្វភូតស វបអស
អ
ិ
ិ ុស

េត
ិ ស េទវមនុអានស

យស នមអសនថិ េគតមស

េត ជ

អបអ
ិ ុ ណ្ត

មេ ថ វត្រទ។
ី

វាប
ិ ជ ររណអមផនបស

មេនថស វត្រទស
។
ី

យេា ឧគ្គរត
ឆ ិ អុ រេយា
ិ

ាជទេិ ចច មណឍលី មោ

យអស រុគ្រ
គ មា
ឆ នអស

អស វរប
ី ិ នរិ ុជឈត។
ិ

យអស រុគ្េគ ត អុ រេយ
ិ

ទវិ េ្តិ បវុរត
ច ិ

រេេទបិ តតទ គ្មមេី រា

អមុេទធ អរេាទេកា
ិ

ឯវនថស តតទ ាបននថិ

អមុេទធ អរេាទេកា។
ិ

ឥេា ្ បុរមា
ិ ទ្
ិ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

ឥតិ នស ាជរក
ខ ី ជេ
ិ ត
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

យស ទអ
ិ ស អភបា
ិ េលតិ

មោរាាប យអអសេិ ្

រមតី នរចគ្េី តេិ

គ្ននេពឝេិ បុរកខេា។

គ្ននព្វឝនស ាជធប
ិ តិ

ធតរេោឌ ឥតិ

បុាថបិ តអស ពេេវា

មេ្

ឯក មាតិ េម អុ តស

អអីតិ ទអ ឯេកា រ

ឥនធ មា មេពឝោ

េត ចបិ ពុទនស ទ្
ិ ឝន

ពុទនស ាជទរ
ច ននុនស
ិ ព

នេមា េត បុរ្ជញ្ដ
ិ

នេមា េត បុរអុ
ថ
ិ តម

ទូរេា វ នមអសនថិ

មេនថស វត្រទស
។
ី

កុអេលន អេមកខអិ

អមនុអាបិ តស វនធន។
ថិ
ត្យ ឯវ ស វេទមហេអ

អុ តស េនតស អភណ
ិ ហ េ្
ជន
ិ ស វនធថ េគតមស

ជន
ិ ស វ ធ ម េគតមស

េយន េបា បវុរន
ច ថិ

បអ
ឌិ អ
ស ិ កា
ិ ុ ណ្ត បដ
ិ ម

ឥេា ្ ទកខណ្ត
ទ្
ិ
ិ

ឥតិ នស ាជរក
ខ ី ជេ
ិ ត

វាប
ិ ជ ររណអមផនបស
បាណ្តតបា
ិ តេិ

ពុទនស វ ធ ម េគតមស។
លុ ទន

េចរា េនកតកា
ិ ជ ។

យស ទអ
ិ ស អភបា
ិ េលតិ

មោរាាប យអអស ិ េ្

កុ មណ្ត
ម ឍ នស ាជធប
ិ តិ

វរុិ េឡាហ ឥតិ

រមតី នរចគ្េី តេិ

កុ មេម ណឍេិ បុរកខេា។

បុាថបិ តអស ពេេវា

ឯក មាតិ េម អុ តស

អអីតិ ទអ ឯេកា រ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

ម េ្

ឥនធ មា មេពឝោ
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

េត ចបិ ពុទនស ទ្
ិ ឝន

ពុទនស ាជទរ
ច ននុនស
ិ ព

នេមា េតបុរ្ជញ្ដ
ិ

នេមា េត បុរអុ
ថ
ិ តម

ទួរេា វ នមអសនថិ

មេនថស វត្រទស
។
ី

កុអេលន អេមកខអិ

អមនុអាបិ តស វនធន។
ថិ
ត្យ ឯវ ស វេទមហេអ

អុ តស េនតស អភណ
ិ ហ េ្
ជន
ិ ស វនធថ េគតមស

ជន
ិ ស វ ធ ម េគតមស

យតទ េចគ្គរត
ឆ ិ អុ រេយា
ិ

ាជទេិ ចច មណឍលី មោ

យអស េចគ្គេត អុ រេយ
ិ

អស វរត
ច ។
ី ិ បវុរត
ិ

វាប
ិ ជ ររណអមផនបស

ពុទនស វ ធ ម េគតមស។

យអស េចគ្គរមា
ឆ នអស

ទវិ េ្បិ នរិ ុជឈតិ

រេេទបិ តតទ គ្មមេី រា

អមុេទធ អរេា
ិ ទេកា

ឯវនថស តតទ ាបននថិ

អមុេទធ អរេា
ិ ទេកា។

ឥេា ្ បរឆមា
ិ ទ្
ិ

ឥតិ នស ាជរក
ខ ី ជេ
ិ ត

យស ទអ
ិ ស អភបា
ិ េលតិ

មោរាាប យអអស ិ េ្

គនស ាជធប
ិ តិ

វរូិ បេកាខ ឥតិ

រមតី នរចគ្េី តេិ

មេ្

េគ្េិ បុរកខេា។

បុាថបិ តអស ពេេវា

ឯក មាតិ េម អុ តស

េតចបិ ពុ ទនស ទ្
ិ ឝន

ពុទនស ាជទរ
ច ននុនស
ិ ព

អអីតិ ទអ ឯេកា រ

ឥនធ មា មេពឝោ

ទូរេា វ នមអសនថិ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

មេនថស វត្រទស
។
ី
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

នេមា េត បុរ្ជញ្ដ
ិ

នេមា េត បុរអុ
ថ
ិ តម

អុ តស េនតស អភណ
ិ ហ េ្

ត្យ ឯវ ស វេទមហេអ

កុអេលន អេមកខអិ

អមនុអាបិ តស វនធន។
ថិ

ជិនស វនធថ េគតមស

ជិនស វ ធ ម េគតមស។

េយន ឧតថរកុរូ រមាយ

មោេនរុ អុ ទអសេ

មនុអា តតទ ាបយនថិ

អមមា អបរគ្គ
ិ ោ។

អកដឌបាកម
ិ ស ្លឹ

បរភុ
ិ ញ្ជនថិ មានុ្

វាប
ិ ជ ររណអមផនបស

ពុទនស វ ធ ម េគតមស។

ន េត ពជ
ី ស បវបផនថិ

នបិ នយ
ី នថិ នង្គោ

អកណស អថុអស អុ ទនស

អុ គ្ននស តុណុ ឍ លបពលស

តុណឍិកេិ រ បរា
ិ ឝន

តេា ភុញ្ជនថិ េភាជនស។

គវ ឹ ឯក្ុ រ ស កាឝ

អនុ យនថិ ទេិ ្ ទអ
ិ ស

បអុ ស ឯក្ុរ ស កាឝ

អនុ យនថិ ទេិ ្ ទអ
ិ ស។

ឥតទឹ វាេនស កាឝ

អនុ យនថិ ទេិ ្ ទអ
ិ ស

បុរអស
ិ វាេនស កាឝ

អនុ យនថិ ទេិ ្ ទអ
ិ ស

កុមារ ឹ វាេនស កាឝ

អនុ យនថិ ទេិ ្ ទអ
ិ ស

កុមារ ស វាេនស កាឝ

អនុ យនថិ ទេិ ្ ទអ
ិ ស។

េត យាេន អភរិ ូេា
ិ ឝ
បចរា តអស រាជេិ

អព្វឝ ទ្
អនុបរយនថ
ិ
ិ
ិ

។

េតទយា
ិ នស អអសយានស

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

ទព
ិ ឝស យានស ឧបដឌិតស
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

បា្ទ អិវកា
ិ េរវ

មោរាជអស យអអសេិ ។

តអស រ នគ្រា អេុ

អនថលិេកខ អុ មាបា
ិ

ាជោ ោ កុអិ ោ បរកុអិ ោ
ឧតថេរន កបវិ េ ថ

ជេ

នវនវតេិ យា អមភរអមភរវតិេយា

ាជ

កុេវរអស េខ្ច បន មារអ
ិ មោរាជអស
ត្យ កុេវេរា មោរាាប
បេរចអេ ថ បកាេអនថិ

វអាយេា បាយនថ។
ិ
អភាបិ តតទ ភគ្លវតី

ម
ម

តតទ នរ
ច ោ រុកាខ
ិ ផ

កម ធ

វ្ណ្ត
ិ

ម រាជធានី

ម រាជធានី

េវអសវេណ្តតិ បវុរត
ច ។
ិ

អុ េរា រាាប អរេោ
ិ ឌ េនម។
ិ
យេា េមឃ្ល បវអសនថិ

យតទ យកាខ បយរិ ូបាអនថ។
ិ
ទជ
ិ គ្ណ្តយុា

មយូរេកាញ្ញចភរិ ទ
ុ

េកាកោ
ិ ភេ
ិ ិ វគ្គុត។
ិ

ជវី ញ្ជ ី វកអេទធតទ
កុកុ ដកា
កា
កុ

មបេរន រ

តេាោតតថោ តេាតោ

ឱជអី េតជអី តេាជអី
រេេទបិ តតទ ធរណី

ដបរយា
ិ បរកុអិត ោ។

អេថ្វ ឱដឌវរត
ថ
ិ កា

រី កា

វេន េបាកខរ្តកា។

អុ ក្លិកអេទធតទ

ទណឍមាណវកានិ រ

ឥេា ្ ឧតថរា ទ្
ិ

ឥតិ នស ាជរក
ខ ី ជេ
ិ ត

េ្ភតិ អពឝកាលស ្

កុេវរន ន
ិ ី អទ។

យស ទអ
ិ ស អភបា
ិ េលតិ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

មោរាាប យអអស ិ េ្។
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

យកាខនស ាជធប
ិ តិ

កុេវេរា ឥតិ

បុាថបិ តអស ពេេវា

ឯក មាតិ េម អុ តស

រមតី នរចគ្េី តេិ

មេ្

យេកខេិ បុរកខេា។

អអីតិ ទអ ឯេកា រ

ឥនធ មា មេពឝោ។

េត ចបិ ពុទនស ទ្
ិ ឝន

ពុទនស អទរ
ិ ចពននុនស

នេមា េត បុរ្ជញ្ដ
ិ

នេមា េត បុរអុ
ថ
ិ តម

ទូរេា វ នមអសនថិ

មេនថស វត្រទស
។
ី

កុអេលន អេមកខអិ

អមនុអាបិ តស វនធន។
ថិ
ត្យ ឯវ ស វេទមហេអ

អុ តស េនតស អភណ
ិ ហ េ្
ជិនស វនធថ េគតមស

វាប
ិ ជ ររណអមផនបស
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ជិនស វ ធ ម េគតមស

ពុទនស វ ធ ម េគតមនថ៕
ិ
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

មងគលសូព្ត

¬bidkelx 52 / TMB½r 4-5 ¦

3

Évemµ sut¿ ¬ sURtenHeQµaHmgÁlsURt ¦ KW´
¬eQµaH GannÞ ¦ )ansþab;mkehIyy:agenHfa
Ék¿ smy¿ PKva savtißy¿ vihrti eCtven
GnafbiNiÐksS Garaem sm½ymYyRBHd¾manRBHPaKRTg;
Kg;enAkñúgvtþeCtBn CaGaramrbs;GnafbiNiÐkesdÍæeTob
RkúgsavtIß .
Gfexa GBaØtra eTvta GPikánþay rtiþya
GPikánþvNÑa ekvlkb,¿ eCtvn¿ »PaestVa eyn
PKva etnubsgámi ]bsgámitVa PKvnþ¿ GPivaeTtVa
Ékmnþ¿ Gdæasi lMdab;enaHÉg eTvtaGgÁ 1 kalEdlevla
raRtIbzmyamknøgeTAehIy manrsIµd¾l¥ júaMgvtþeCtBn
Cu¿víjTaMgGs;[PøWsVag ehIyRBHd¾manRBHPaK RTg;Kg;kñúg
TINa k¾cUleTAkñúgTIenaH luHcUleTAdl;ehIy eTIbfVaybgÁ¿
cMeBaHGgÁRBHd¾manRBHPaK ehIyQrenAkñúgTId¾smKYr .
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

Ékmnþ¿ zíta exa sa eTvta PKvnþ¿ Kafay
GCÄPasi kaleTvtaenaHQrkñúgTId¾smKYrehIy eTIbRkab
TUlRBHd¾manRBHPaK edayBaküCaKafa ¬ y:agenH ¦ fa ³
BhU eTva mnusSa c mgÁlani Gcinþyu¿
Gakgçmana esatßan¿ RBÚhi mgÁlmutþm¿
eTvtanigmnusSTaMgLayCaeRcIn R)afñanUvsirIsYsþI
)anKitrknUvmgÁlTaMgLay sUmRBHGgÁ RTg;RBHemtþasEmþg
R)ab; nUvmgÁld¾]tþm .
¬RBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;sEmþgtbBaküeTvtaenaH
edayBuT§PasitCaKafay:agenHfa ¦
Gesvna c Balan¿ bNiÐtanBa© esvna
bUCa c bUCnIyan¿
ÉtmµgÁlmutþm¿ .
kiriyaminesBKb;nUvbuKÁlBalTaMgLay 1 kiriya
esBKb;nUvbuKÁlCabNiÐtTaMgLay 1 kiriyabUCadl;buKÁl
EdlKYrbUCaTaMgLay 1 TaMg 3 enHCamgÁld¾]tþm .
bdírUbeTsvaesa c bueBV c ktbuBaØta
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

GtþsmµabNIFi c
ÉtmµgÁlmutþm¿ .
kiriyaenAkñúgRbeTsd¾smKYr 1 Pav³énbuKÁl)aneFIV
buNüTukehIykñúgkalmun 1 kiriyatmál;xøÜnedayRbéB 1
TaMg 3 enHCamgÁld¾]tþm .
Bahusc©Ba© sib,Ba© vineya c susikiçeta
suPasita c ya vaca ÉtmµgÁlmutþm¿ .
Pav³énbuKÁl)ansþab; )aneronehIyedayeRcIn 1
sil,sa®sþ KWesckIþeqøóvqøaskñúghtßkmµrbs;GñkbYsnig
RKhsß 1 vín½yEdlbuKÁlsikSaedayRbéB1 vacaEdlbuKÁl
eBalRtwmRtÚv 1 TaMg 4 enHCamgÁld¾]tþm .
matabitu]bdæan¿
butþTarsS sgÁeha
Gnakula c kmµnþa ÉtmµgÁlmutþm¿ .
kiriyabeRmInUvmata 1 kiriyabeRmInUvbita 1 esckþI
se®gÁaHdl;buRtnigPriya 1 kargarTaMgLayEdlminRcbUkRcbl; 1 TaMg 4 enHCamgÁld¾]tþm .
TanBa© Fmµcriya c jatkanBa© sgÁeha
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

GnvC¢ani kmµani
ÉtmµgÁlmutþm¿ .
kiriyabric¨aKTan 1 kiriyaRbRBwtþnUvFm’ 1 esckIþ
se®gÁaHdl;jatiTaMgLay 1 kargarTaMgLayEdlminman
eTas 1 TaMg 4 enHCamgÁld¾]tþm .
GartI virtI )a)a
mC¢)ana c sBaØema
Gb,maeTa c Femµsu ÉtmµgÁlmutþm¿ .
kiriyamineRtkGrkñúg)abnigkiriyaevorcak)ab 1
esckþIsRgÜmcakkiriyapåknUvTwkRsvåg 1 esckIþminRbmaT
kñúgFm’TaMgLay 1 TaMg 3 enHCamgÁld¾]tþm .
Kareva c nivaeta c snþúdæÍ c ktBaØuta
kaeln FmµsSvn¿
ÉtmµgÁlmutþm¿ .
esckIþeKarBcMeBaHbuKÁlEdlKYreKarB 1 kiriya
RbRBwtþbnÞabnUvxøÜn 1 esckIþeRtkGrcMeBaHrbs;Edlman 1
Pav³énbuKÁlGñkdågnUv]bkar³EdlGñkdéTeFIVehIydl;xøÜn 1
kiriyasþab;nUvFm’tamkal 1 TaMg 5 enHCamgÁld¾]tþm .
xniþ c esavcsSta smNanBa© TsSn¿
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

kaeln Fmµsakcäa ÉtmµgÁlmutþm¿ .
esckIþGt;Fn; 1 Pav³énbuKÁlEdleKRbedA)aneday
gay 1 kiriya)aneXIj)anCYbnUvsmN³TaMgLay 1
Fmµsakcäa KWkiriyasnÞnaeTAvíjeTAmknUvFm’tamkal 1
TaMg 4 enHCamgÁld¾]tþm .
te)a c RBhµcriyBa© Griysc©an TsSn¿
niBVanscäikiriya c
ÉtmµgÁlmutþm¿ .
esckIþBüayamdutnUv)abFm’ 1 kiriyaRbRBwtþnUvFm’d¾
RbesIr 1 kiriyaeXIjnUvGriysc©TaMgLay 1 kiriyaeFIV[
Cak;c,as;nUvRBHniBVan 1 TaMg 4 enHCamgÁld¾]tþm .
pudæsS elakFemµhi cit¿þ ysS n km,ti
Gesak¿ virC¿ exm¿
ÉtmµgÁlmutþm¿ .
citþénbuKÁlÉNa EdlelakFm’TaMgLayBal;RtÚv
ehIy minrMePIbjab;j½r 1 minmanesckIþesak 1 manFUlI
KWraK³eTAR)asehIy 1 CacitþekSmkSanþ 1 TaMg 4 enH Ca
mgÁld¾]tþm .
ÉtaTisani ktVan
sBVtßmbraCíta
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

sBVtß esatwß Kcäniþ tenþs¿ mgÁlmutþmniþ.
eTvtanigmnusSTaMgLay eFIVnUvmgÁlTaMgLay R)akd
dUecñHehIy CaGñkmincalcaj; kñúgTITaMgBYg Etgdl;
nUvsirIsYsIþ kñúgTITaMgBYg ¬ mñaleTvta GñkcUrRbkan;eCÓfa ¦
mgÁlTaMg 38 Rbkar mankiriyaminesBKb;nUvbuKÁlBal
CaedÍmenaH rbs;eTvtanigmnusSTaMgGm,alenaH CamgÁl
d¾]tþm .
r ¬ mgÁlsURtcb;¦ s

3
បរាភវសូព្ត
បទបឋាវតថ
(េទវាទូ លអួ រថ្វ)
បោភវនតំ បុ រិសំ

មយំ បុចាឆម មគេមំ

ភវនតំ បុដ្ោគមត
ឋុ
កឹ

បោភវមតា មុេំ ។

េយើងខ្អុំទុំងឡាយ មកសូមទូលសួរ នូវេេតុែដលគួរ ចេរមើនវិនាស
របុសរសីកនអងេោ-កសននិវាស ែដលនឹងវិនាស សាបសូន្យចាកគុណ ។
េ្ពោះរពោះេោតម រពោះអងគមានបុណ្យ
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េមត្តានិមនត

សែមែងឱ្យទន

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ធមមជាតិដូចេមែច ែដលជារបធាន នាុំសតវឱយ្ មាន

េសចកែវី ិនាស ។

(រពោះសាសាាេឆលើយតបនឹងេទព្ដាថា)

សុ វិជាមត ភវំ មហាេិ

សុ វិជាមត បោភមោ

ធមតក្កមោ ភវំ មហាេិ

ធមតមេសសី បោភមោ។

អនកែដលចេរមើន េគក៏អាចសាាល់ងាយ អនកែដលអនតាយយ េគក៏អាចសាាល់ពិត

អនករាថាាធម៌ លឡិតលឡកនអងចិតត េេើយខុំរបរពឹតត នឹងានចេរមើន។
អនកែដលរទុសតធម៌ សឡប់ធម៌ឥតេកើន ឥតេកើតចេរមើន វិនាសេៅមុខ។
ឥេិ មហេំ វិជាតម

បឋមោ មសា បោភមោ

េុេិយំ ភគោ ព្ព្ូហិ

កឹ បោភវមតា

មុេំ ។

េយើងខ្អុំទុំងឡាយ ានដឹងជាក់ែសែង វិនាសេនោះឯង េរព្ដោះេេតុដេូ ចាាោះ
កែីវិនាសេនោះ

េបើាយប់សេគងាាោះ

បពិរតរពោះអងគ រពោះនាមភគវ័នត
វិនាសទី២

អវីជារបធាន

អសនតសស បិម
អសេំ

វិនាសេនាោះេ្មោះ

ទី ១ទន់េន់។

សូមរទង់និមនត

សែមែងឱ្យទន

នាុំសតវឱ្យមាន

មហានតិ

េសចកែវី ិនាស។

សមនតន កុរុមេ បិយំ

ធមតមោមចេិ

េំ

បភវមតា មុេំ។

អនកែដលរសឡាញ់ េពញចិតតេសនហា ែតនឹងមនុស្សណា អសប្បអរស
ែតងមិនរសឡាញ់ េពញចិតទ
ត ុំងអស់ នឹងអនកសប្បអរស មកេធវើជាមិរត។
េសចកែីរសឡាញ់

ោប់ចិតតកនអងធម៌

េពញចិតគ
ត ន
ុំ ិត

េេើយេៅគប់មត
ិ ត

អសប្បអរស

ឬមួយរបស់ េេតុេនាោះទុំងអស់ នាុំឱយ្ វិនាស។
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ឥេិ មហេំ វិជាតម

េុេិម

មសា បោភមោ

េេិយំ ភគោ ព្ព្ូហិ

កឹ បោភវមតា

មុេំ ។

េយើងខ្អុំទង
ុំ ឡាយ ានដឹងជាក់ែសែង វិនាសេនោះឯង េរព្ដោះេេតុដេូ ចាាោះ

កែីវិនាសេនោះ

េបើាយប់សេគងាាោះ

បពិរតរពោះអងគ
វិនាសទី ៣

វិនាសេនាោះេ្មោះ ទី២ទន់េន់។

រពោះនាមភគវ័នត
អវជា
ិ របធាន

សូមរទង់និមនត

នាុំសតវឱយ្ មាន

សែមែងឱ្យទន
េសចកែីវនា
ិ ស។

និទ្ធាសីេី សភាសីេី

អនុដ្ឋឋតា ច ម

នមោ

អេមសា មក្កធបញ្ញញមោ

េំ បោភវមតា មុេំ ។

អនកេដកេរចើន ១ និយាយេរចើន ១ និងអនកឥតរពួយ ឥតគិតរបឹងែរបង
អនកខជិលរចអូស មិនមានខនោះែខនង ខឹងេរចើនសែមែង ឱ្យេគេឃើញាន។
េេតុធម៌ទុំងេនាោះ មិនជាកល្ាណ នាុំឱ្យខកខាន ខាតខូចរបេយាជន៍
មានជារបធាន តិចេរចើនេោយេហាច នាុំបង់របេយាជន៍ េេើយឱ្យវិនាស។

ឥេិ មហេំ វិជាតម

េេិម

មសា បោភមោ

ចេុេំ ា ភគោ ព្ព្ូហិ

កឹ បោភវមតា

មុេំ ។

េយើងខ្អុំទុំងឡាយ ានដឹងជាក់ែសែង វិនាសេនោះឯង េរព្ដោះេេតុដេូ ចាាោះ
កែីវិនាសេនោះ េបើាយប់សេគងាាោះ

វិនាសេនាោះេ្មោះ

ទី ៣ ទន់េន់។

បពិរតរពោះអងគ

រពោះនាមភគវ័នត

សូមរទង់និមនត

សែមែងឱ្យទន

វិនាសទី ៤

អវីជារបធាន

នាុំសតវឱយ្ មាន

េសចកែីវនា
ិ ស។

ម

ជិណណកំ គេម

ោេរំ ោ បិេរំ ោ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

76

ព្វនំ

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

បហុសមតត ន ភរេិ

េំ

នរជនណា

មានរទព្យធនធាន

មាត្តបិត្ត

ែដលចាស់ជាយ

បោភមោ

មុេំ ។

េេើយខលឤនមិនាន
េេតុេនាោះេៅជា

ចិញ្ចឹមរក្ា
នាុំឱយ្ វិនាស។

ឥេិ មហេំ វិជាតម

ចេុមតាា មសា បោភមោ

បញ្ច មំ ភគោ ព្ព្ូហិ

កឹ បោភវមតា មុេំ ។

េយើងខ្អុំទុំងឡាយ ានដឹងជាក់ែសែង វិនាសេនោះឯង េរព្ដោះេេតុដេូ ចាាោះ
កែីវិនាសេនោះ

េបើាយប់សេគងាាោះ

បពិរតរពោះអងគ
វិនាសទី ៥
ម

វិនាសេនាោះេ្មោះ ទី ៤ ទន់េន់។

រពោះនាមភគវ័នត
អវីជារបធាន

ព្ោហតណំ ោ

សូមរទង់និមនត

នាុំសតវឱ្យមាន
សមណំ

េសចកែវី ិនាស។

ោ អញ្ញំ ោបិ វនិព្វកំ

មុសាោមេន វមញ្ច េិ

េំ បោភវមតា

ជនបេឆោតរព្ដេមណ៍ ឬពួកសមណ:
េោយមុសាវាទ

សែមែងឱ្យទន

ឃ្លាតព្ដក្យរបៃព

មុេំ ។

ពួកសមឣម ឬអនកដៃទៗ

េនាោះរបធានៃន េសចកែីវនា
ិ ស។

ឥេិ មហេំ វិជាតម

បញ្ច មោ មសា បោភមោ

េដ្ឋមំ ភគោ ព្ព្ូហិ

កឹ បោភវមតា

មុេំ ។

េយើងខ្អុំទុំងឡាយ ានដឹងជាក់ែសែង វិនាសេនោះឯង េរព្ដោះេេតុដេូ ចាាោះ
កែីវិនាសេនោះ

េបើាយប់សេគងាាោះ

បពិរតរពោះអងគ រពោះនាមភគវ័នត
វិនាសទី ៦

អវីជារបធាន

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

វិនាសេនាោះេ្មោះ ទី ៥ ទន់េន់។
សូមរទង់និមនត
នាុំសតវឱ្យមាន
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សែមែងឱ្យទន
េសចកែវី ិនាស។

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

បហុេ វិមតាត បុ រិមសា

សហិរមញ្ញញ សមភាជមត

ឯមក្ក ភុញ្ជេិ សាេូនិ

េំ

បោភវមតា

មុេំ ។

បុរសអនកមាន រទព្យធនធានេរចើន មាសរាក់ចេរមើន និងេរគឿងអាហារ
លបោក់របស់ ែដល្ាញ់ពិសារ

សុមា
ី ាកឯ
់ ង

ជារបធានវិនាស។

ឥេិ មហេំ វិជាតម

េដ្ឋមោ មសា បោភមោ

សេតមំ ភគោ ព្ព្ូហិ

កឹ បោភវមតា

មុេំ ។

េយើងខ្អុំទុំងឡាយ ានដឹងជាក់ែសែង វិនាសេនោះឯង េរព្ដោះេេតុដេូ ចាាោះ
កែីវិនាសេនោះ

េបើាយប់សេគងាាោះ

បពិរតរពោះអងគ រពោះមានភគវ័នត
វិនាសទី ៧

អវជា
ី របធាន

វិនាសេនាោះេ្មោះ ទី ៦ ទន់េន់។
សូមរទង់និមនត

សែមែងឱ្យទន

នាុំសតវឱ្យមាន

េសចកែីវនា
ិ ស។

ជាេិេមា ទ្ធា ធនេាមទ្ធា

មគេតេមា ទ្ធា ច ម

នមោ

សញ្ញញេឹ អេិមមញ្ញេិ

េំ បោភវមតា មុេំ ។

អនកែដលរបកាន់ ជាតិរទព្យរតកូល េេើយមិនរបមូល សាច់ញាតិសនាាន
េមើលងាយញាតិខលឤន េោយអាងខលឤនមាន េនាោះជារបធាន េសចកែីវិនាស។
ឥេិ មហេំ វិជាតម

សេតមោ មសា បោភមោ

អដ្ឋមំ ភគោ ព្ព្ូហិ

កឹ បោភវមតា

មុេំ ។

េយើងខ្អុំទុំងឡាយ ានដឹងជាក់ែសែង វិនាសេនោះឯង េរព្ដោះេេតុដេូ ចាាោះ
កែីវិនាសេនោះ េបើាយប់សេគងាាោះ
បពិរតរពោះអងគ រពោះនាមភគវ័នត

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

វិនាសេនាោះេ្មោះ
សូមរទង់នម
ិ នត
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ទី ៧ ទន់េន់។
សែមែងឱ្យទន

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

វិនាសទី ៨ អវីជារបធាន

នាុំសតវឱយ្ មាន

េសចកែីវនា
ិ ស។

ឥេាីធុមតាត សុោធុមតាត

អកខបធុមតាត ច ម

នមោ

េេាំ េេាំ វិតមសេិ

េំ បោភវមតា មុេំ ។

ជនអនករបរពឹតត ែល្បងបីរបការ ែល្បងរសីែល្បងរសា ែល្បងភ្នាល់ទុំងឡាយ

េធវើរទព្យខលឤនមាន ឱ្យអនតាយយ ការែល្បងទុំងឡាយ

េនាោះនាុំវិនាស។

ឥេិ មហេំ វិជាតម

អដ្ឋមោ មសា បោភមោ

នវមំ ភគោ ព្ព្ូហិ

កឹ បោភវមតា មុេំ។

េយើងខ្អុំទុំងឡាយ ានដឹងជាក់ែសែង វិនាសេនោះឯង េរព្ដោះេេតុដេូ ចាាោះ
កែីវិនាសេនោះេបើាយប់សេគងាាោះ

វិនាសេនាោះេ្មោះ

បពិរតរពោះអងគុំ

រពោះនាមភគវ័នត

វិនាសទី៩

អវីជារបធាន

សូមរទង់និមនត
នាុំសតវឱ្យមាន

មសហិ ទ្ធមរហិ អសនតមុ ដ្ឋឋ

មវសិ

េុសសេិ បរទ្ធមរសុ

េំ បោភវមតា

ទី ៨ ទន់េន់។
សែមែងឱ្យទន
េសចកែីវនា
ិ ស។

សុ បេុសសេិ
មុេំ ។

របុសមិនេរតកអរ នឹងរបពនធខលឤន េេើយេៅជាប់ជួន នឹងរសីេពស្ា
រទុសែនឹងរបពនធ

កូនជននានា

េេតុេនាោះេៅជា

នាុំឱយ្ វិនាស។

ឥេិ មហេំ វិជាតម

នវមោ មសា បោភមោ

េសមំ ភគោ ព្ព្ូហិ

កឹ បោភវមតា មុេំ ។

េយើងខ្អុំទុំងឡាយ ានដឹងជាក់ែសែង វិនាសេនោះឯង េរព្ដោះេេតុដេូ ចាាោះ
កែីវិនាសេនោះ េបើាយប់សេគងាាោះ

វិនាសេនាោះេ្មោះ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

79

ទី ៩ ទន់េន់ ។

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

បពិរតរពោះអងគ រពោះនាមភគវ័នត សូមរទង់និមនត
វិនាសទី ១០
អេីេម

អវីជារបធាន

នាុំសតវឱ្យមាន

ព្វមត មបាមសា

សែមែងឱ្យទន
េសចកែវី ិនាស។

អាមនេិ េិមរព ុេន
ា ឹ

េសា ឥសា ន សុបេិ

េំ បោភវមតា មុេំ ។

បុរសមានវ័យ ែដលចាស់េស
ួ េពក េេើយមានតេរមក េោយកែីតណាា
យករសីេកមង

មកេធវើភរិយា

េេតុេនាោះេៅជា នាុំឱ្យវិនាស ។

ឥេិ មហេំ វិតម

េសមោ មសា បោភមោ

ឯក្កេសមំ ភគោ ព្ព្ូហិ

កឹ បោភវមតា មុេំ ។

េយើងខ្អុំទុំងឡាយ ានដឹងជាក់ែសែង វិនាសេនោះឯង េរព្ដោះេេតុដេូ ចាាោះ
កែីវិនាសេនោះ េបើាយប់សេគងាាោះ

វិនាសេនាោះេ្មោះ ទី ១០ ទន់េន់។

បពិរតរពោះអងគ

រពោះនាមភគវ័នត

វិនាសទី ១១

អវីជារបធាន

សូមរទង់និមនត

សែមែងឱ្យទន

នាុំសតវឱ្យមាន េសចកែីវនា
ិ ស។

ឥេាី មសាណឌឹ វិកិរណឹ

បុ រិសំ ោបិ តាេិសំ

ឥសសរិយសតឹ ឋមបេិ

េំ បោភវមតា មុេំ ។

បុរសត្តុំងរសី អនកេលងខជោះខាាយ
ែដលជាអនកេលង

ឬរសីទង
ុំ ឡាយ ត្តុំងបុរសេនាោះ

ខជោះខាាយដូេចាាោះ អុំេពើទុំងេនាោះ

នាុំឱយ្ វិនាស។

ឥេិ មហេំ វិជាតម

ឯក្កេសមោ មសា បោភមោ

ទ្ធវេសមំ ភគោ ព្ព្ូហិ

កឹ បោភវមតា មុេំ ។

េយើងខ្អុំទុំងឡាយ ានដឹងជាក់ែសែង វិនាសេនោះឯង េរព្ដោះេេតុដេូ ចាាោះ
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កែីវិនាសេនោះ េបើាយប់សេគងាាោះ វិនាសេនាោះេ្មោះ

ទី ១១ទន់េន់។

បពិរតរពោះអងគ រពោះនាមភគវ័នត

សូមរទង់និមនត

សែមែងឱ្យទន

វិនាសទី ១២

នាុំសតវឱយ្ មាន

េសចកែីវនា
ិ ស។

អវីជារបធាន

អបកមភាមគ មហាេមោហ

េេតិមយ ជាយមេ កុមេ

មសា ច រជជំ

េំ បោភវមតា មុេំ ។

បេាយេិ

ជនណាេកើតកនអង រតកូលជាក្សរត

អនកខ្សត់សម្បតតិ េេើយរាថាាធុំ

ចង់ានជាេសែច េសាយាយជសែអកសែមភ េេតុេនាោះនិងនាុំ ឱ្យដល់វិនាស។

ឯមេ បោភមវ មោមក

បណឌិមតា សមមវកខបិយ

អរិយេសសនសមកមតនស

មោកំ ភជមេ សិវំ ។

ជនជាបណឌិត គុំនិតរបេសើរ

ានេឃើញដុំេណើរ

ដល់សតវកនអងេោ កសននិវាស

េគចពីវិនាស

ៃនេេតុវិនាស
គប់រកចេរមើន។

(ប្បរាភវសុតតាំ និដ្ឋិតាំ បរាភវអូ លតរប់)

22222
ព្ពះធមាចក្ាបបវតតនសូព្ត

¬bidkelx 6 / TMB½r 28-36 ¦

Évemµ sutM sURtenH ¬eQµaHFmµckáb,vtþnsURt¦ KW´
¬eQµaHGannÞ ¦ )ansþab;mkehIyy:agenHfa
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ÉkM smyM PKva BaraNsiyM vihrti
\sibten miKTaey sm½ymYyRBHd¾manRBHPaK RTg;Kg;
enAkñúgéRB\sibtnmiKTayv½n CítRkúgBaraNsI
tRt exa PKva bBa©vKiÁey PikçÚ Gamenþsi
RBHd¾manRBHPaK RTg;Rtas;ehAnUvbBa©vKiÁyPikçúTaMgLaykñúg
TIenaHÉg [taMgcitþsþab;nUvPasitenHfa
eTVem Pikçev Gnþa bBVCíetn n esvitBVa mñalPikçúTaMgLay GnþFm’KWFm’CapøÚvRbtibtiþGmxagd¾lamkGaRkk;
TaMgLay BIrRbkarenH bBVCítminKYresBKb; KWfaminKYrRbRBwtþ
eLIy .
ktem eTV GnþFm’TaMgLayBIry:agenaHdUcemþc ?
eya cayM kaemsu kamsuxliøkanueyaeKa Fm’
NaEdlRbkbxøÜn [Cab;C¿Bak;edaykam kñúgkamTaMgLay
hIena CaFm’efakTab
Kemμa CaFm’rbs;GñkRsúk
e)afuC¢nieka CaFm’rbs;bufuC¢n
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Gnrieya minEmnCarbs;GriybuKÁleT
GntßsBaðieta minRbkbedayRbeyaCន៍eLIy.
eya cayM GtþkilmfanueyaeKa Fm’NaEdl
RbkbesckIþlM)akdl;xøÜn
Tuekça CaehtunaM[lM)akkayTeT²
Gnrieya minEmnCarbs;GriybuKÁleT
GntßsBaiðeta minRbkbedayRbeyaCន៍eLIy.
Éet et exa Pikçev ]ePa Genþ GnubKmµ
mCÄíma bdíbTa tfaKetn GPism<úT§a ckçúkrNI
jaNkrNI ]bsmay GPiBaØay sem<aFay
niBVanay sMvtþti mñalPikçúTaMgLay esckIþRbtibtiþCa
kNþal minlayRcLMedayGnþFm’TaMgLayBIry:agenaHÉg
EdltfaKt)anRtas;dågehIy CaesckIþRbtibtiþeFIV[ekIt
bBaØackçú ¬ EPñkKWR)aCJa ¦ eFIV[ekItesckIþdågc,as;R)akd
rEmgRbRBwtþeTAedÍm,ÍesckIþs¶b;rm¶ab; edÍm,ÍesckIþdågcMeBaH
edÍm,ÍesckIþdågedayRbéB edÍm,ÍesckIþrlM t;Tukç .
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ktma c sa Pikçev mCÄíma bdíbTa tfaKetn GPism<úT§a ckçúkrNI jaNkrNI ]bsmay
GPiBaØay sem<aFay niBVanay sMvtþti mñalPikçúTaMgLay k¾esckIþRbtibtiþCakNþalEdltfaKt )anRtas;dåg
ehIy CaesckIþRbtibtiþeFIV[ekItbBaØackçú eFIV[ekItesckIþ
dågc,as;R)akd rEmgRbRBwtþeTAedÍm,ÍesckIþs¶b;rm¶ab; edÍm,Í
esckIþdågcMeBaH edÍm,ÍesckIþdågedayRbéB edÍm,ÍesckIþ
rMlt;TukçenaH etIdUcemþc ?
Gyemv Grieya GdægÁieka meKÁa GdægÁíkmKÁ KW
Fm’CapøÚvmanGgÁR)aMbId¾RbesIrenHÉg ¬ehAfa esckIþRbtibtiþ
CakNþal ¦
esyüfÍTM GdægÁíkmKÁenaHdUcemþcxøH ?
smµaTidíæ R)aCJayl;eXIjRtÚv
smµasgáeb,a esckIþRtiHriHRtÚv
smµavaca smþIRtÚv
smµakmµenþa kargarRtÚv
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smµaGaCÍeva kiriyaciBaw©mCÍvítRtÚv
smµavayaema BüayamRtÚv
smµasti
esckIþrlwkRtÚv
smµasmaFi kiriyatmál;citþ[nwgRtÚv
GyM exa sa Pikçev mCÄíma bdíbTa tfaKetn GPism<úT§a ckçúkrNI jaNkrNI ]bsmay
GPiBaØay sem<aFay niBVanay sMvtþti mñalPikçú
TaMgLay GdægíÁkmKÁenHÉgEdlehAfa esckIþRbtibtiþCa
kNþal EdltfaKt)anRtas;dågehIy CaesckIþRbtibtiþeFIV
[ekItbBaØackçú eFIV[ekItesckIþdågc,as;R)akd rEmgRbRBwtþ
eTAedÍm,ÍesckIþs¶b;rm¶ab; edÍm,ÍesckIþdågcMeBaH edÍm,ÍesckIþ
dågedayRbéB edÍm,ÍesckIþrMlt;Tukç .
\TM exa bn Pikçev TukMç GriyscM© Catibi Tukça
Crabi Tukça ¬ BüaFibi Tuekça ¦ mrNm,i TukMç
esakbrieTvTukçeTamnsSú)ayasabi Tukça Gb,ieyhi
sm,eyaeKa Tuekça bieyhi vib,eyaeKa Tuekça ym,icäM
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n lPti tm,i TukMç sgçietþn bBa©ú)aTankçn§a Tukça
mñalPikçúTaMgLay Cati KWkiriyakekIténxn§ Caehtu
naMmknUvTukç Cra KWkiriyacas;RKaMRKaénxn§ k¾CaehtunaMmk
nUvTukç ¬ BüaFi KWC¿gÅtmáat;TaMgLay k¾CaehtunaMmknUvTukç ¦
mrN³ KWkiriyaEbkFøayénxn§ k¾CaehtunaMmknUvTukç esckIþ
esak xSwkxSÜl Tukç eTamnsS nigesckIþceg¥ótcg¥l;citþ
TaMgLay k¾CaehtunaMmknUvTukç kiriyaRbkbedaystVnig
sgçarTaMgLay EdlminCaTIRsLaj;eBjcitþ k¾CaehtunaM
mknUvTukç kiriyaRBat;R)ascakstV nigsgçarTaMgLayEdl
CaTIRsLaj;eBjcitþ k¾CaehtunaMmknUvTukç kalebIcg;)an
nUvvtßúNamYyehIy min)annUvvtßúenaH kiriyamin)anenaHk¾Ca
ehtunaMmknUvTukç ])aTankçn§TaMgLayR)aM EdltfaKt
sEmþgehIyedaybMRbÜj k¾CaehtunaMmknUvTukç kgTukçman
CatiCaedÍmenH eQµaHfa TukçGriysc© .
\TM exa bn Pikçev TukçsmuTeya GriyscM©
yayM tNða e)aenaBÖvika nniÞraKshKta tRt
tRtaPinniÞnI esyüfÍTM kamtNða PvtNða
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viPvtNða mñalPikçúTaMgLay tNðaÉNa EdlrEmg
tak;EtgnUvPBfÍµ RbkbedayteRmk edayGMNacénesckIþ
eRtkRtGal mankiriyarIkraykñúgGarmµN_enaH² CaRbRktI
tNðaenaHdUcemþcxøH ? ¬ tNðaenaH ¦ KW kamtNða 1
PvtNða 1 víPvtNða 1 tNðaTaMg 3 enH eQµaHfa
TukçsmuTyGriysc© .
\TM exa bn Pikçev TukçnieraeFa GriyscM© eya
tsSaeyv tNðay GessviraKnieraeFa caeKa
bdínisSeKÁa mutiþ Gnaleya mñalPikçúTaMgLay kiriya
rMlt;bg;nUvtNðaenaH edayGriymKÁ min[manesssl;
kiriyalHbg;nUvtNðaenaH kiriyarlas;ecalnUvtNðaenaH
kiriyarYcputcaktNðaenaH kiriyaminmanGal½ykñúgtNða
enaHÉNa kiriyarMlt;bg;nUvtNðaedayGriymKÁmin[man
esssl;CaedÍmenHÉg eQµaHfa TukçnieraFGriysc© .
\TM exa bn Pikçev TukçnieraFKaminI bdíbTa
GriyscM© Gyemv Grieya GdægÁieka meKÁa esyüfÍTM

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

87

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

smµaTidíæ smµasgáeb,a smµavaca smµakmµenþa
smµaGaCÍeva smµavayaema smµasti smµasmaFi
mñalPikçúTaMgLay GdægíÁkmKÁd¾RbesIrenHÉgdUcemþcxøH ? KW
R)aCJayl;eXIjRtÚv esckIþRtiHriHRtÚv smþIRtÚv kargarRtÚv
kiriyaciBa©wmCÍvítRtÚv BüayamRtÚv esckIþrlwkRtÚv kiriyatmál;
citþ[nwgRtÚv GdægíÁkmKÁd¾RbesIrenHÉg eQµaHfa TukçnieraFKaminIbdíbTaGriysc© .
¬ kalRtas;eTsnanUvlkçN³énGriysc© 4 Rbkar
dUecñHehIy eTIbRtas;eTsnanUvjaNTaMg 3 Rbkar KW
sc©BaØaN kic©BaØaN nigktBaØaN [TUeTAkñúgGriysc© 4
teTAeTotfa ¦
\TM TukMç Griysc©niþ em Pikçev bueBV
GnnusSúetsu Femµsu ckMçú ]T)aTi jaNM ]T)aTi
bBaØa ]T)aTi viC¢a ]T)aTi Gaelaeka ]T)aTi mñal
PikçúTaMgLay ckçúekIteLIgehIy jaNekIteLIgehIy bBaØa
ekIteLIgehIy víC¢aekIteLIgehIy BnWøPøWsVagekIteLIgehIy
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dl;tfaKt kñúgFm’TaMgLayEdlBIedÍm tfaKtminFøab;)anB¤
)ansþab;fa enHCaTukçGriysc© dUecñHeLIy .
tM exa bniTM TukMç GriyscM© brieBaØyüniþ
em Pikçev bueBV GnnusSúetsu Femµsu ckMçú ]T)aTi
jaNM ]T)aTi bBaØa ]T)aTi viC¢a ]T)aTi
Gaelaeka ]T)aTi mñalPikçúTaMgLay ckçúekIteLIgehIy
jaNekIteLIgehIy bBaØaekIteLIgehIy víC¢aekIteLIg
ehIy BnWøPøWsVagekIteLIgehIy dl;tfaKtkñúgFm’TaMgLay
EdlBIedÍm tfaKtminFøab;)anB¤)ansþab;fa TukçGriysc©enH
Ég KYrEtkMNt;dågedaybBaØa dUecñHeLIy .
tM exa bniTM TukMç GriyscM© briBaØatniþ em
Pikçev bueBV GnnusSúetsu Femµsu ckMçú ]T)aTi
jaNM ]T)aTi bBaØa ]T)aTi viC¢a ]T)aTi
Gaelaeka ]T)aTi mñalPikçúTaMgLay ckçúekIteLIgehIy
jaNekIteLIgehIy bBaØaekIteLIgehIy víC¢aekIteLIg
ehIy BnWøPøWsVagekIteLIgehIy dl;tfaKtkñúgFm’TaMgLay

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

89

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

EdlBIedÍm tfaKtminFøab;)anB¤)ansþab;fa TukçGriysc©
enHÉg tfaKtkMNt;dåg)anehIy dUecñHeLIy .
\TM TukçsmuTeya Griysc©niþ em Pikçev bueBV
GnnusSúetsu Femµsu ckMçú ]T)aTi jaNM ]T)aTi
bBaØa ]T)aTi viC¢a ]T)aTi Gaelaeka ]T)aTi mñal
PikçúTaMgLay ckçúekIteLIgehIy jaNekIteLIgehIy bBaØa
ekIteLIgehIy víC¢aekIteLIgehIy BnWøPøWsVagekIteLIgehIy
dl;tfaKt kñúgFm’TaMgLayEdlBIedÍm tfaKtminFøab;)anB¤
)ansþab;fa enHCaTukçsmuTyGriysc© dUecñHeLIy .
tM exa bniTM TukçsmuTeya GriyscM©
bhatBVniþ em Pikçev bueBV GnnusSúetsu Femµsu ckMçú
]T)aTi jaNM ]T)aTi bBaØa ]T)aTi viC¢a ]T)aTi
Gaelaeka ]T)aTi mñalPikçúTaMgLay ckçúekIteLIgehIy
jaNekIteLIgehIy bBaØaekIteLIgehIy víC¢aekIteLIg
ehIy BnWøPøWsVagekIteLIgehIy dl;tfaKt kñúgFm’
TaMgLayEdlBIedÍm tfaKtminFøab;)anB¤)ansþab;fa Tukç-
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smuTyGriysc©enHÉg KYrEtlHbg; dUecñHeLIy .
tM exa bniTM TukçsmuTeya GriyscM© bhInniþ
em Pikçev bueBV GnnusSúetsu Femµsu ckMçú
]T)aTi jaNM ]T)aTi bBaØa ]T)aTi viC¢a ]T)aTi
Gaelaeka ]T)aTi mñalPikçúTaMgLay ckçúekIteLIgehIy
jaNekIteLIgehIy bBaØaekIteLIgehIy víC¢aekIteLIg
ehIy BnWøPøWsVagekIteLIgehIy dl;tfaKtkñúgFm’TaMgLay
EdlBIedÍm tfaKtminFøab;)anB¤)ansþab;fa TukçsmuTyGriysc©enHÉg tfaKtlHbg;)anehIy dUecñHeLIy .
\TM TukçnieraeFa Griysc©nþi em Pikçev bueBV
GnnusSúetsu Femµsu ckMçú ]T)aTi jaNM ]T)aTi
bBaØa ]T)aTi viC¢a ]T)aTi Gaelaeka ]T)aTi mñal
PikçúTaMgLay ckçúekIteLIgehIy jaNekIteLIgehIy bBaØa
ekIteLIgehIy víC¢aekIteLIgehIy BnWøPøWsVagekIteLIgehIy
dl;tfaKt kñúgFm’TaMgLayEdlBIedÍm tfaKtminFøab;)anB¤
)ansþab;fa enHCaTukçnieraFGriysc© dUecñHeLIy .
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tM exa bniTM TukçnieraeFa GriyscM© scäikatBVniþ em Pikçev bueBV GnnusSúetsu Femµsu ckMçú
]T)aTi jaNM ]T)aTi bBaØa ]T)aTi viC¢a ]T)aTi
Gaelaeka ]T)aTi mñalPikçúTaMgLay ckçúekIteLIgehIy
jaNekIteLIgehIy bBaØaekIteLIgehIy víC¢aekIteLIg
ehIy BnWøPøWsVagekIteLIgehIy dl;tfaKtkñúgFm’TaMgLay
EdlBIedÍm tfaKtminFøab;)anB¤)ansþab;fa TukçnieraFGriysc©enHÉg KYrEteFIV[Cak;c,as; dUecñHeLIy .
tM exa bniTM TukçnieraeFa GriyscM© scäiktniþ
em Pikçev bueBV GnnusSúetsu Femµsu ckMçú ]T)aTi
jaNM ]T)aTi bBaØa ]T)aTi viC¢a ]T)aTi
Gaelaeka ]T)aTi mñalPikçúTaMgLay ckçúekIteLIgehIy
jaNekIteLIgehIy bBaØaekIteLIgehIy víC¢aekIteLIg
ehIy BnWøPøWsVagekIteLIgehIy dl;tfaKtkñúgFm’TaMgLay
EdlBIedÍm tfaKtminFøab;)anB¤)ansþab;fa TukçnieraFGriysc©enHÉg tfaKt eFIV[Cak;c,as;)anehIy dUecñHeLIy .
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\TM TukçnieraFKaminI bdíbTa Griysc©nþi em
Pikçev bueBV GnnusSúetsu Femµsu ckMçú ]T)aTi
jaNM ]T)aTi bBaØa ]T)aTi viC¢a ]T)aTi
Gaelaeka ]T)aTi mñalPikçúTaMgLay ckçúekIteLIgehIy
jaNekIteLIgehIy bBaØaekIteLIgehIy víC¢aekIteLIg
ehIy BnWøPøWsVagekIteLIgehIy dl;tfaKt kñúgFm’
TaMgLayEdlBIedÍm tfaKtminFøab;)anB¤)ansþab;fa enHCa
TukçnieraFKaminIbdíbTaGriysc© dUecñHeLIy .
tM exa bniTM TukçnieraFKaminI bdíbTa
GriyscM© PaevtBVniþ em Pikçev bueBV GnnusSúetsu
Femµsu ckMçú ]T)aTi jaNM ]T)aTi bBaØa ]T)aTi
viC¢a ]T)aTi Gaelaeka ]T)aTi mñalPikçúTaMgLay
ckçúekIteLIgehIy jaNekIteLIgehIy bBaØaekIteLIg
ehIy víC¢aekIteLIgehIy BnWøPøWsVagekIteLIgehIy dl;
tfaKtkñúgFm’TaMgLay EdlBIedÍmtfaKtminFøab;)anB¤)an
sþab;fa TukçnieraFKaminIbdíbTaGriysc©enHÉg KYrEtceRmIn

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

93

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

[ekIteLIg dUecñHeLIy .
tM exa bniTM TukçnieraFKaminI bdíbTa
GriyscM© Pavítniþ em Pikçev bueBV GnnusSúetsu
Femµsu ckMçú ]T)aTi jaNM ]T)aTi bBaØa ]T)aTi
víC¢a ]T)aTi Gaelaeka ]T)aTi mñalPikçúTaMgLay
ckçúekIteLIgehIy jaNekIteLIgehIy bBaØaekIteLIg
ehIy víC¢aekIteLIgehIy BnWøPøWsVagekIteLIgehIy dl;
tfaKtkñúgFm’TaMgLay EdlBIedÍm tfaKtminFøab;)anB¤
)ansþab;fa TukçnieraFKaminIbdíbTaGriysc©enHÉg tfaKt
ceRmIn[ekIt)anehIy dUecñHeLIy .
yavkIvBa© em Pikçev \emsu ctUsu Griysec©su
Évniþbrivd¿þ TVaTsakarM yfaPUtM jaNTsSnM n
suvisuT§M Gehasi mñalPikçúTaMgLay R)aCJaEdldågc,as;
eXIjc,as;tamBit manbrivdþ³ 3 manGakar³ 12 y:agenH
¬ RbRBwtþeTA ¦ kñúgGriysc©TaMgLay 4 enAminTan;brisuT§l¥
mandl;tfaKt Gs;kalRtwmNa .
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env tavahM Pikçev seTvek elaek smarek
sRBhµek ssSmNRBahµNiya bCay seTvmnusSay GnutþrM smµasem<aFw GPism<úeT§a bc©BaØasw
mñalPikçúTaMgLay tfaKtk¾minTan;ebþCJaxøÜnfa CaGñkRtas;dågnUvsmµasem<aFiBaØaN \tmanesckIþdågÉeTotéRkElg
Cagkñúgelak RBmTaMgeTvelak marelak RBhµelak kñúg
BBYkstV RBmTaMgsmNRBahµN_ RBmTaMgmnusSCasmµtieTB nigmnusSd¾ess Gs;kalRtwmeNaH enAeLIyeT .
yeta c exa em Pikçev \emsu ctUsu
Griysec©su Évniþbrivdþ¿ TVaTsakarM yfaPUtM
jaNTsSnM suvisuT§M Gehasi mñalPikçúTaMgLay
k¾bBaØaEdldågc,as; eXIjc,as;tamBit manbrivdþ³ 3 man
Gakar 12 y:agenH ¬RbRBwtþeTA ¦ kñúgGriysc©TaMgLay 4
enH brisuT§l¥ mandl;tfaKt kñúgkalÉNa .
GfahM Pikçev seTvek elaek smarek
sRBhµek ssSmNRBahµNiya bCay seTv-
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mnusSay GnutþrM smµasem<aFw GPism<úeT§a bc©BaØasw
mñalPikçúTaMgLay tfaKtebþCJaxøÜnfa CaGñkRtas;dågnUv
smµasem<aFiBaØaN \tmanesckIþdågÉeTotéRkElgCagkñúg
elakRBmTaMgeTvelak marelak RBhµelak kñúgBBYkstV
RBmTaMgsmNRBahµN_ RBmTaMgmnusS CasmµtieTB nig
mnusSd¾ess kñúgkaleNaHÉg .
jaNBa© bn em TsSnM ]T)aTi Gkub,a em
vimutiþ Gymniþma Cati ntißTani bunBÖevati k¾bBaØaEdl
dågc,as; eXIjc,as; ekIteLIgehIy dl;tfaKtdUecñHfa
esckIþrYcputvíess rbs;tfaKt minERbRtLb;keRmIkeTot
eLIy CatienH k¾CaTIbMputRtwmenHehIy \LÚvenH PBfÍµ
KWkarRtLb;ekIteTot k¾minmaneLIy .
\Tmevac PKva RBHd¾manRBHPaK )anRtas;
eTsna RBHFmµckáb,vtþnsURtenH ¬cb;ehIy ¦ .
Gtþmna bBa©vKiÁya PikçÚ PKveta PasitM
GPinnÞúnþi bBa©vKiÁyPikçúTaMgLay k¾mancitþeRtkGrrIkray
nwgPasitrbs;RBHd¾manRBHPaKedayéRkeBk .
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\msµiBa© bn evyüakrNsµw PBaØmaen
Gaysµeta ekaNÐBaØsS virC¿ vItmlM FmµckçúM ]T)aTi
nakalevyüakrN_ KWRBHsURtEdl\tmanKafaenH Edl
RBHd¾manRBHPaK kMBugRtas;eTsna FmµckçúKWesatabtiþmKÁ
d¾R)ascakFUlI KWraK³ R)ascakmniÞlKWGkuslekIteLIg
ehIydl;RBHekaNÐBaØ³d¾manGayufa
yMkiBa©i smuTyFmMµ sBVnMþ nieraFFmµniþ FmµCati
NamYy mankiriyaekIteLIgCaFmµta FmµCatienaHTaMgGs;
mankiriyarlt;eTACaFmµta .
bvtþiet c PKvta Fmµceká k¾nakalRBHFmµckáb,vtþnsURt KWRBHd¾manRBHPaK RTg;Rtas;eTsnacb;
ehIy .
Pumµa eTva sTÞmnusSaevsuM ÉtmÖKvta
BaraNsiyM \sibten miKTaey GnutþrM FmµckMá
bvtþitM Gb,dívtþiyM smeNn va RBahµeNn va
eTevn va maern va RBhµúna va eknci va
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elaksµinþi PumµeTvtaTaMgLay k¾BaJúagM sMeLg[lan;B¤eLIg
dUecñHfa cRkKWFm’enH \tmancRkÉNamYyéRkElgCag
KWsmN³kIþ RBahµN_kIþ eTvtakIþ markIþ RBhµkIþ GñkÉNa
nImYykIþkñúgelaksEmþgBuM)aneLIy manEtRBHd¾manRBHPaK
RBHGgÁRtas;sEmþgehIy kñúg\sibtnmiKTayv½n CítRkúg
BaraNsI .
PumµanM eTvanM sTÞM sutVa catumµharaCíka
eTva sTÞmnusSaevsuM eTvtaTaMgLaykñúgCan;catumµharaC )anB¤sMeLgénPumµeTvtaTaMgLayehIyk¾BaJúaMgsMeLg[
lan;B¤eLIg ¬ edayesckIþsresIrdUcKña ¦ .
catumµharaCíkanM eTvanM sTMÞ sutVa tavtwþsa
eTva sTÞmnusSaevsuM eTvtaTaMgLaykñúgCan;tavtþigS
)anB¤sMeLgéneTvta kñúgCan;catumµharaCehIy k¾BaJúaMg
sMeLg[lan;B¤eLIg ¬ edayesckIþsresIrdUcKña ¦.
tavtwþsanM eTvanM sTMÞ sutVa yama eTva
sTÞmnusSaevsuM eTvtaTaMgLaykñúgCan;yama )anB¤sMeLg
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éneTvtakñúgCan;tavtiþgSehIy k¾BaJúaMgsMeLg [lan;B¤eLIg
¬edayesckIþsresIrdUcKña ¦ .
yamanM eTvanM sTMÞ sutVa tusita eTva
sTÞmnusSaevsuM eTvtaTaMgLay kñúgCan;tusit )anB¤
sMeLgéneTvtakñúgCan;yamaehIy k¾BaJúaMgsMeLg[lan;B¤
eLIg ¬ edayesckIþsresIrdUcKña ¦.
tusitanM eTvanM sTMÞ sutVa nimµanrtI eTva
sTÞmnusSaevsuM eTvtaTaMgLaykñúgCan;nimµanrtI )anB¤
sMeLgéneTvtakñúgCan;tusitehIy k¾BaJúaMgsMeLg[lan;B¤
eLIg ¬ edayesckIþsresIrdUcKña ¦ .
nimµanrtInM eTvanM sTMÞ sutVa brnimiµtvsvtþI
eTva sTÞmnusSaevsuM eTvtaTaMgLaykñúgCan;brnimiµtvsvtþI )anB¤sMeLgéneTvtakñúgCan;nimµanrtIehIy k¾BaJúaMg
sMeLg[lan;B¤eLIg ¬ edayesckIþsresIrdUcKña ¦ .
brnimiµtvsvtþInM eTvanM sTMÞ sutVa RBhµkayika eTva sTÞmnusSaevsuM ÉtmÖKvta BaraNsiyM
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\sibten miKTaey GnutþrM FmµckáM bvtiþtM Gb,dívtiþyM smeNn va RBahµeNn va eTevn va
maern va RBhµúna va eknci va elaksµinþi eTvta
TaMgLaykñúgBYkRBhµ )anB¤sMeLgéneTvtakñúgCan;brnimiµtvsvtIþehIy k¾BaJúaMgsMeLg[lan;B¤eLIgdUecñHfa cRkKWFm’
enH \tmancRkÉNamYyéRkElgCag KWsmN³kIþ RBahµN_
kIþ eTvtakIþ markIþ RBhµkIþ GñkÉNanImYykIþkñúgelak sEmþg
BuM)aneLIy manEtRBHd¾manRBHPaK RBHGgÁRtas;sEmþg
ehIy kñúg\sibtnmiKTayv½n CítRkúgBaraNsI .
\tih etn xeNn etn muhuetþn yav
RBhµelaka seTÞa GBÖúKÁciä sMeLgsaFukarlan;B¤eLIg
eTAdrabdl;RBhµelak kñúgxN³enaH kñúgmYyrMeBcenaH
edayGakarlan;B¤t² KñadUecñH .
GyBa© TsshsSI elakFatu sgám,i sm,km,i
sm,evFi TaMgmuWnelakFatuenHk¾keRkIk jab;j½r TaMgxag
elITaMgxageRkam nigjab;j½rkñúgTisTaMgBYg .
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Gb,maeNa c ]Laera »Paesa elaek
)aturehasi Gtikámµ eTvanM eTvanuPavniþ TaMgrsIµd¾
rugerOgéRkeBk nigRbmaNmin)an knøgelIseTvanuPaBén
eTvtaTaMgLay k¾ekIteLIgR)akdkñúgelak .
Gfexa PKva ]TanM ]Taensi GBaØasi vt ePa
ekaNÐeBaØa GBaØasi vt ePa ekaNÐeBaØati lMdab;enaH
RBHd¾manRBHPaKCam©as; RTg;bnøWnUv]Tanvacafa » ¡
ekaNÐBaØ³ )anecHdågehIyh+ñ » ¡ ekaNÐBaØ³ )anecH
dågehIyh+ñ .
\tihiTM Gaysµeta ekaNÐBaØsS GBaØaekaNÐeBaØaetVv namM GehasIti eRBaHehtuenaH Baküfa
GBaØaekaNÐBaØ³enHÉg )anmkCaeQµaHénRBHekaNÐBaØ³d¾
manGayu .
r¬RBHFmµckáb,vtþnsURt cb;¦s
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អនតតលក្េណសូព្ត

¬bidkelx 6 / TMB½r 40-47 ¦

3
Évemµ sutM ¬ sURtenHeQµaHGntþlkçNsURt ¦ KW´
¬ eQµaH GannÞ ¦ )ansþab;mkehIy y:agenHfa
ÉkM smyM PKva BaraNsiyM vihrti
\sibten miKTaey sm½ymYy RBHd¾manRBHPaKRTg;Kg;
enAkñúgTIéRB\sibtnmiKTayv½n CítRkúgBaraNsI .
tRt exa PKva bBa©vKiÁey PikçÚ Gamenþsi
RBHd¾manRBHPaK RTg;Rtas;ehAnUvbBa©vKiÁyPikçúTaMgLay
kñúgTIenaH ¬ [naMKñataMgcitþsþab;nUvPasitenH ¦ fa
rUbM Pikçev Gntþa mñalPikçúTaMgLay rUbKWragkay
CaGntþa minEmnCarbs;xøÜneLIy .
rUbBa© hiTM Pikçev Gtþa GPvisS mñalPikçú
TaMgLay RbsinNaebIrUbenHCarbs;xøÜnBitEmn
n yiTM rUbM GaBaFay sMvetþyü rUbenHk¾
minKb,IRbRBwtþeTAedÍm,ÍGaBaF KWC¿gÅtmáat;eLIy .
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leBÖf c rUeb Év¿ em rUb¿ ehatu Év¿ em rUb¿
ma GehasIti mü:ageTot buKÁlKb,I)an ¬ nUvGMNac ¦ kñúg
rUbfa sUm[rUbrbs;Gjy:agenHeTA sUmkuM[rUbrbs;Gj
y:agenHeLIy .
ysµa c exa Pikçev rUb¿ Gntþa tsµa rUb¿
GaBaFay sMvtþti mñalPikçúTaMgLay rUbCaGntþaBitEmn
eRBaHehtuenaH )anCarUbecHEtRbRBwtþeTAedÍm,ÍGaBaF .
n c lBÖti rUeb Év¿ em rUb¿ ehatu Év¿ em
rUb¿ ma GehasIti mü:ageTot buKÁlmin)an ¬nUvGMNac ¦
kñúgrUbfa sUm[rUbrbs;Gjy:agenHeTA sUmkuM[rUbrbs;Gj
y:agenHeLIy .
evTna Gntþa evTnaminEmnCarbs;xøÜneLIy .
evTna c hiTM Pikçev Gtþa GPvisS mñalPikçú
TaMgLay RbsinNaebIevTnaenHCarbs;xøÜnBitEmn
n yiTM evTna GaBaFay sMvetþyü evTna
enHk¾minKb,IRbRBwtþeTAedÍm,ÍGaBaFeLIy .
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leBÖf c evTnay Év¿ em evTna ehatu Év¿
em evTna ma GehasIti mü:ageTot buKÁlKb,I)an ¬ nUv
GMNac ¦ kñúgevTnafa sUm[evTnarbs;Gjy:agenHeTA
sUmkuM[evTnarbs;Gjy:agenHeLIy .
ysµa c exa Pikçev evTna Gntþa tsµa
evTna GaBaFay sMvtþti mñalPikçúTaMgLay evTnaCa
GntþaBitEmn eRBaHehtuenaH )anCaevTna ecHEtRbRBwtþeTA
edÍm,ÍGaBaF .
n c lBÖti evTnay Év¿ em evTna ehatu
Év¿ em evTna ma GehasIti mü:ageTot buKÁlmin)an
¬ nUvGMNac ¦ kñúgevTnafa sUm[evTnarbs;Gjy:agenHeTA
sUmkuM[evTnarbs;Gjy:agenHeLIy .
sBaØa Gntþa sBaØaminEmnCarbs;xøÜneLIy .
sBaØa c hiTM Pikçev Gtþa GPvisS mñalPikçú
TaMgLay RbsinNaebIsBaØaenHCarbs;xøÜnBitEmn
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n yiTM sBaØa GaBaFay sMvetþyü sBaØaenH
k¾minKb,IRbRBwtþeTAedÍm,ÍGaBaFeLIy .
leBÖf c sBaØay Év¿ em sBaØa ehatu Év¿
em sBaØa ma GehasIti mü:ageTot buKÁlKb,I)an ¬ nUv
GMNac ¦ kñúgsBaØafa sUm[sBaØarbs;Gjy:agenHeTA sUm
kuM[sBaØarbs;Gjy:agenHeLIy .
ysµa c exa Pikçev sBaØa Gntþa tsµa sBaØa
GaBaFay sMvtþti mñalPikçúTaMgLay sBaØaCa
GntþaBitEmn eRBaHehtuenaH)anCasBaØaecHEtRbRBwtþeTA
edÍm,ÍGaBaF .
n c lBÖti sBaØay Év¿ em sBaØa ehatu Év¿
em sBaØa ma GehasIti mü:ageTot buKÁlmin)an
¬ nUvGMNac ¦ kñúgsBaØafa sUm[sBaØarbs;Gjy:agenHeTA
sUmkuM[sBaØarbs;Gjy:agenHeLIy .
sgçara Gntþa sgçarTaMgLay minEmnCarbs;xøÜn
eLIy .
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sgçara c hiTM Pikçev Gtþa GPvisS¿su mñalPikçú
TaMgLayRbsinNaebIsgçarTaMgLayenHCarbs;xøÜnBitEmn
n yiTM sgçara GaBaFay sMvetþyüúM sgçar
TaMgLayenH k¾minKb,IRbRBwtþeTAedÍm,ÍGaBaFeLIy .
leBÖf c sgçaersu Év¿ em sgçara ehanþú Év¿
em sgçara ma Gehsuniþ mü:ageTot buKÁlKb,I)an ¬
nUvGMNac ¦ kñúgsgçarTaMgLayfa sUm[sgçarTaMgLay
rbs;Gjy:agenHeTA sUmkuM[sgçarTaMgLayrbs;Gjy:ag
enHeLIy .
ysµa c exa Pikçev sgçara Gntþa tsµa
sgçara GaBaFay sMvtþniþ mñalPikçúTaMgLay sgçar
TaMgLayCaGntþaBitEmn eRBaHehtuenaH )anCasgçar
TaMgLayecHEtRbRBwtþeTAedÍm,ÍGaBaF .
n c lBÖti sgçaersu Év¿ em sgçara ehanþú
Év¿ em sgçara ma Gehsuniþ mü:ageTot buKÁlmin)an
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¬ nUvGMNac ¦ kñúgsgçarTaMgLayfa sUm[sgçarTaMgLay
rbs;Gjy:agenHeTA sUmkuM[sgçarTaMgLayrbs;Gjy:ag
enHeLIy .
viBaØaNM Gntþa víBaØaNminEmnCarbs;xøÜneLIy .
viBaØaNBa© hiTM Pikçev Gtþa GPvisS mñalPikçú
TaMgLay RbsinNaebIvíBaØaNenHCarbs;xøÜnBitEmn
n yiTM viBaØaNM GaBaFay sMvetþyü víBaØaN
enH k¾minKb,IRbRBwtþeTAedÍm,ÍGaBaFeLIy .
leBÖf c viBaØaeN Év¿ em viBaØaNM ehatu
Év¿ em viBaØaNM ma GehasIti mü:ageTot buKÁlKb,I
)an ¬ nUvGMNac ¦ kñúgvíBaØaNfa sUm[víBaØaNrbs;Gj
y:agenHeTA sUmkuM[víBaØaNrbs;Gjy:agenHeLIy .
ysµa c exa Pikçev viBaØaNM Gntþa tsµa
viBaØaNM GaBaFay sMvtþti mñalPikçúTaMgLay víBaØaN
CaGntþaBitEmn eRBaHehtuenaH )anCavíBaØaNecHEtRbRBwtþ
eTAedÍm,ÍGaBaF .
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n c lBÖti viBaØaeN Év¿ em viBaØaNM ehatu
Év¿ em viBaØaNM ma GehasIti mü:ageTot buKÁlmin )an
¬ nUvGMNac ¦ kñúgvíBaØaNfa sUm[víBaØaNrbs;Gj
y:agenHeTA sUmkuM[víBaØaNrbs;Gjy:agenHeLIy .
tM kw mBaØf Pikçev rUbM nicM© va GnicM© vati
mñalPikçúTaMgLay GñkTaMgLay sMKal;nUvesckIþenaHfa
dUcemþc rUbeTog b¤mineTog ?
Gnic©M Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn rUbmineTogeT .
ym,nanicM© TukMç va tM suxM vati rbs;ÉNa
EdlmineTog rbs;enaHCaTukç b¤Casux ?
TukçM Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn rbs;enaHCaTukç .
ym,nanicM© TukMç vibriNamFmMµ kløM nu tM
smnubsSituM ÉtM mm Éesahmsiµ Éesa em Gtþati
k¾rbs;ÉNaEdlmineTog EdlCaTukç manesckIþERbRbÜl
CaFmµta KYrb¤ edÍm,Ínwgyl;eXIjnUvrbs;enaHfa n+uHrbs;Gj
nu+HCaGj nu+HCaxøÜnGj ?
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ena ehtM Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn minKYredÍm,Í
nwgyl;eXIjy:agnu+HeT .
tM kw mBaØf Pikçev evTna nic©a va Gnic©a
vati mñalPikçúTaMgLay GñkTaMgLaysMKal;nUvesckIþenaH
fadUcemþc evTnaeTog b¤mineTog ?
Gnic©a Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn evTnamineTogeT.
ym,nanicM© TukMç va tM suxM vati rbs;ÉNa
EdlmineTog rbs;enaHCaTukç b¤Casux ?
TukçM Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn rbs;enaHCaTukç .
ym,nanicM© TukMç vibriNamFmMµ kløM nu tM
smnubsSituM ÉtM mm Éesahmsiµ Éesa em Gtþati
k¾rbs;ÉNaEdlmineTog EdlCaTukç manesckIþERbRbÜlCa
Fmµta KYrb¤ edÍm,Ínwgyl;eXIjnUvrbs;enaHfa n+uHrbs;Gj
nu+HCaGj nu+HCaxøÜnGj ?
ena ehtM Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn minKYredÍm,Í
nwgyl;eXIjy:agnu+HeT .
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tM kw mBaØf Pikçev sBaØa nic©a va Gnic©a
vati mñalPikçúTaMgLay GñkTaMgLaysMKal;nUvesckIþenaH
fadUcemþc sBaØaeTog b¤mineTog ?
Gnic©a Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn sBaØamineTogeT.
ym,nanicM© TukMç va tM suxM vati rbs;ÉNa
EdlmineTog rbs;enaHCaTukç b¤Casux ?
TukçM Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn rbs;enaHCaTukç .
ym,nanicM© TukMç vibriNamFmMµ kløM nu tM
smnubsSituM ÉtM mm Éesahmsiµ Éesa em Gtþati
k¾rbs;ÉNaEdlmineTog EdlCaTukç manesckIþERbRbÜlCa
Fmµta KYrb¤ edÍm,Ínwgyl;eXIjnUvrbs;enaHfa n+uHrbs;Gj
nu+HCaGj nu+HCaxøÜnGj ?
ena ehtM Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn minKYredÍm,Í
nwgyl;eXIjy:agnu+HeT .
tM kw mBaØf Pikçev sgçara nic©a va Gnic©a vati
mñalPikçúTaMgLay GñkTaMgLaysMKal;nUvesckIþenaH
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fadUcemþc sgçarTaMgLayeTog b¤mineTog ?
Gnic©a Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn sgçarTaMgLay
mineTogeT .
ym,nanicM© TukMç va tM suxM vati rbs;ÉNa
EdlmineTog rbs;enaHCaTukç b¤Casux ?
TukçM Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn rbs;enaHCaTukç .
ym,nanicM© TukMç vibriNamFmMµ kløM nu tM
smnubsSituM ÉtM mm Éesahmsiµ Éesa em Gtþati
k¾rbs;ÉNaEdlmineTog EdlCaTukç manesckIþERbRbÜlCa
Fmµta KYrb¤ edÍm,Ínwgyl;eXIjnUvrbs;enaHfa n+uHrbs;Gj
nu+HCaGj nu+HCaxøÜnGj ?
ena ehtM Penþ bBiRtRBHGgÁdc¾ eRmIn minKYr
edÍm,Ínwgyl;eXIjy:agnu+HeT .
tM kw mBaØf Pikçev viBaØaNM nic©M va Gnic©M
vati mñalPikçúTaMgLay GñkTaMgLaysMKal;nUvesckIþenaH
fadUcemþc víBaØaNeTog b¤mineTog ?
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Gnic©M Penþ bBiRtRBHGgÁdc¾ eRmIn víBaØaNmineTogeT.
ym,nanicM© TukMç va tM suxM vati rbs;ÉNa
EdlmineTog rbs;enaHCaTukç b¤Casux ?
TukçM Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn rbs;enaHCaTukç .
ym,nanicM© TukMç vibriNamFmMµ kløM nu tM
smnubsSituM ÉtM mm Éesahmsiµ Éesa em Gtþati
k¾rbs;ÉNaEdlmineTog EdlCaTukç manesckIþERbRbÜlCa
Fmµta KYrb¤ edÍm,Ínwgyl;eXIjnUvrbs;enaHfa n+uHrbs;Gj
nu+HCaGj nu+HCaxøÜnGj ?
ena ehtM Penþ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn minKYredÍm,Í
nwgyl;eXIjy:agnu+HeT .
tsµatih Pikçev yM kiBai© rUbM GtItanaKtb,c©úb,nMñ GCÄtþM va BhiT§a va »LarikM va suxumM
va hInM va bNItM va ynÞÚer sniþek va sBVM rUbM
mñalPikçúTaMgLay eRBaHehtuenaH rUbÉNamYy EdlCa
GtItkIþ CaGnaKtkIþ Cabc©úb,nñkIþ xagkñúgkþI xageRkAkIþ
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eRKatRKatkIþ li¥tkIþ efakTabkIþ ]tþmkIþ rUbÉNaEdlman
kñúgTIq¶aykIþ kñúgTICítkIþ rUbTaMgGs;enaH k¾RKan;EtCarUb
¬ b:ueNÑaHÉg ¦ .
entM mm enesahmsiµ n emesa Gtþati
ÉvemtM yfaPUtM smµb,BaØay TdæBVM GñkTaMgLayKYr
eXIjnUvesckIþnu+HedayR)aCJad¾l¥ tamesckIþBit y:agenH
dUecñHfa nu+HminEmnrbs;Gj nu+HminEmnCaGj nu+HminEmnCa
xøÜnrbs;GjeLIy .
ya kaci evTna GtItanaKtb,c©úb,nña GCÄtþa
va BhiT§a va »Larika va suxuma va hIna va
bNIta va ya TUer sniþek va sBVa evTna
evTnaÉNamYyEdlCaGtItkIþ CaGnaKtkIþ Cabc©úb,nñkIþ xag
kñúgkþI xageRkAkIþ eRKatRKatkIþ li¥tkIþ efakTabkIþ ]tþmkIþ
evTnaÉNaEdlmankñúgTIq¶aykIþ kñúgTICítkIþ evTnaTaMgGs;
enaH k¾RKan;EtCaevTna ¬b:ueNÑaHÉg ¦ .
entM mm enesahmsiµ n emesa Gtþati
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ÉvemtM yfaPUtM smµb,BaØay TdæBVM GñkTaMgLayKYr
eXIjnUvesckIþnu+HedayR)aCJad¾l¥ tamesckIþBity:agenH
dUecñHfa nu+HminEmnrbs;Gj nu+HminEmnCaGj nu+HminEmnCa
xøÜnrbs;GjeLIy .
ya kaci sBaØa GtItanaKtb,c©úb,nña GCÄtþa
va BhiT§a va »Larika va suxuma va hIna va
bNIta va ya TUer sniþek va sBVa sBaØa sBaØa
ÉNamYyEdlCaGtItkIþ CaGnaKtkIþ Cabc©úb,nñkIþ xagkñúgkþI
xageRkAkIþ eRKatRKatkIþ li¥tkIþ efakTabkIþ ]tþmkIþ sBaØa
ÉNaEdlmankñúgTIq¶aykIþ kñúgTICítkIþ sBaØaTaMgGs;enaH k¾
RKan;EtCasBaØa ¬ b:ueNÑaHÉg ¦ .
entM mm enesahmsiµ n emesa Gtþati
ÉvemtM yfaPUtM smµb,BaØay TdæBVM GñkTaMgLayKYr
eXIjnUvesckIþnu+HedayR)aCJad¾l¥ tamesckIþBit y:agenH
dUecñHfa nu+HminEmnrbs;Gj nu+HminEmnCaGj nu+HminEmn
CaxøÜnrbs;GjeLIy .
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ey ekci sgçara GtItanaKtb,c©úb,nña GCÄtþa
va BhiT§a va »Larika va suxuma va hIna va
bNIta va ey TUer sniþek va seBV sgçara sgçar
TaMgLayÉNamYyEdlCaGtItkIþ CaGnaKtkIþ Cabc©úb,nñkIþ
xagkñúgkþI xageRkAkIþ eRKatRKatkIþ li¥tkIþ efakTabkIþ ]tþmkIþ
sgçarTaMgLayÉNaEdlmankñúgTIq¶aykIþ kñúgTICítkIþ sgçar
TaMgLayTaMgGs;enaH k¾RKan;EtCasgçar ¬b:ueNÑaHÉg ¦ .
entM mm enesahmsiµ n emesa Gtþati
ÉvemtM yfaPUtM smµb,BaØay TdæBVM GñkTaMgLayKYr
eXIjnUvesckIþnu+HedayR)aCJad¾l¥ tamesckIþBit y:agenH
dUecñHfa nu+HminEmnrbs;Gj nu+HminEmnCaGj nu+HminEmn
CaxøÜnrbs;GjeLIy .
yM kiBai© víBaØaNM GtItanaKtb,c©úb,nMñ GCÄtþM
va BhiT§a va »LarikM va suxumM va hInM va bNItM
va ynÞÚer sniþek va sBVM víBaØaNM víBaØaN
ÉNamYyEdlCaGtItkIþ CaGnaKtkIþ Cabc©úb,nñkIþ xagkñúgkþI
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xageRkAkIþ eRKatRKatkIþ li¥tkIþ efakTabkIþ ]tþmkIþ
víBaØaNÉNaEdlmankñúgTIq¶aykIþ kñúgTICítkIþ víBaØaNTaMgGs;
enaH k¾RKan;EtCavíBaØaN ¬b:ueNÑaHÉg ¦ .
entM mm enesahmsiµ n emesa Gtþati
ÉvemtM yfaPUtM smµb,BaØay TdæBVM GñkTaMgLayKYr
eXIjnUvesckIþnu+HedayR)aCJad¾l¥ tamesckIþBit y:agenH
dUecñHfa nu+HminEmnrbs;Gj nu+HminEmnCaGj nu+HminEmn
CaxøÜnrbs;GjeLIy .
Év¿ bsS¿ Pikçev sutva GriysSaveka rUbswµbi niBiVnÞti evTnaybi niBiVnÞti sBaØaybi niBiVnÞti
sgçaersubi niBiVnÞti viBaØaNswµbi niBiVnÞti mñalPikçú
TaMgLay Griysav½k)ansþab;ehIy yl;eXIjy:agenH k¾
enOyNaykñúgrUbpg enOyNaykñúgevTnapg enOyNay
kñúgsBaØapg enOyNaykñúgsgçarTaMgLaypg enOyNay
kñúgvíBaØaNpg .
niBVinÞM virC¢ti viraKa vimuc©ti kalebIenOyNay
¬y:agenHehIy ¦ k¾R)ascakteRmk citþk¾putRsLH ¬cak
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Gasv³¦ eRBaHkiriyaR)ascakteRmk .
vimutþswµ vimutþmIti BaJaNM ehati kalEdlcitþ
putRsLH ¬ cakGasv³ ¦ ehIy BaJaN ¬ rbs;Griysav½k
enaH ¦ k¾ekIteLIgR)akdfa citþ ¬ rbs;Gj ¦ putRsLH ¬cak
Gasv³ ¦ ehIy .
xINa Cati vusitM RBhµcriyM ktM krNIyM
nabrM \tßtþayati bCanatIti ¬ Griysav½kenaH ¦ k¾dåg
c,as;dUecñHfa Cati ¬ rbs;Gj ¦ Gs;ehIy mKÁRBhµcriyFm’
Gj)anenArYcehIy kic©EdlKYreFIV Gjk¾)aneFIVrYcehIy
kic©ÉeToteRkABIenH minman ¬dl;Gj ¦ eLIy .
\Tmevac PKva RBHd¾manRBHPaKCam©as; RTg;)an
Rtas;sEmþgnUvsURtenHcb;ehIy .
Gtþmna bBa©vKiÁya PikçÚ PKveta PasitM
GPinnMÞú bBa©vKiÁyPikçúTaMgLay k¾mancitþeRtkGrrIkray
cMeBaHPasit énRBHd¾manRBHPaKCam©as; .
\msµiBa© bn evyüakrNswµ PBaØmaen
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bBa©vKiÁyanM PikçÚnM Gnu)aTay Gasevhi citþani
vímuc©wsUti k¾kalEdlRBHd¾manRBHPaKCam©as; kMBugRtas;
sEmþgnUvevyüakrN_enH citþrbs;PikçTú aMg 5 rUb )anrYc
RsLHehIycakGasv³TaMgLay eRBaHminRbkan;maM ¬faGj
faeyIgeToteLIy ¦ .
r¬ GntþlkçNsURt cb;¦s

3
អាទិតតបរ ិយាយសូព្ត

¬bidkelx 6 / TMB½r 104-106 ¦

3

Évemµ sutM ¬ sURtenHeQµaH GaTitþbriyaysURt ¦ KW´
¬ eQµaHGannÞ ¦ )ansþab;mkehIyy:agenHfa
ÉkM smyM PKva KyayM víhrti KyasIes
sT§w PikçúshesSn sm½ymYy RBHd¾manRBHPaKCam©as;
RTg;Kg;enAkñúgKyasIsRbeTsCítsÞwgeQµaHKya CamYy
nwgPikçú 1 Ban;GgÁ .
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tRt exa PKva PikçÚ Gamenþsi RBHd¾manRBHPaK
Cam©as; RTg;Rtas;ehAPikçúTaMgLay kñúgKyasIsRbeTs
enaH ¬ [naMKñataMgcitþsþab;nUvPasitdUecñHfa ¦
sBVM Pikçev GaTitMþ mñalPikçúTaMgLay vtßúTaMgBYgCa
rbs;ekþA .
kiBa© Pikçev sBVM GaTitþM mñalPikçúTaMgLay vtßú
TaMgBYgCarbs;ekþA KWGIVxøH ?
ckçúM Pikçev GaTit¿þmñalPikçúTaMgLay EPñkCarbs;ekþA
rU)a GaTitþa rUbTaMgLay Carbs;ekþA
ckçúviBaØaNM GaTitMþ víBaØaNGaRs½ynwgEPñk Carbs;
ekþA
ckçúsmöesSa GaTietþa smösSGaRs½ynwgEPñk Ca
rbs;ekþA
ym,iTM ckçúsmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM suxM
va TukçM va GTukçmsuxM va esckIþdågc,as;nUv GarmµN_
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KWevTnaCasuxkIþ
CaTukçkIþ
minEmnTukçminEmnsuxkIþ
ekIteLIgeRBaHckçúsmösSCabc©½yÉNa
tm,i GaTitMþ esckIþdågc,as;nUvGarmµN_enaH k¾Ca
rbs;ekþA .
ekn GaTitMþ ekþAedayGIV ?
GaTitþM raKKÁina eTasKÁina emahKÁina GaTitþM
Catiya CramreNn esaekhi brieTevhi Tuekçhi
eTamnesShi ])ayaeshi GaTitþniþ vTami tfaKt
eBalfa ekþAedayePøIgKWraK³ edayePøIgKWeTas³ edayePIøg
KWemah³ ekþAedayesckIþekIt edayesckIþcas;RKaMRKa nig
esckIþsøab; ekþAedayesckIþesak edayesckIþxSwkxSÜl
edayesckIþTukçkñúgkay edayesckIþTukçkñúgcitþ edayesckIþ
ceg¥ótcg¥l;kñúgcitþTaMgLay .
esatM GaTitþ¿ RtecokCarbs;ekþA
sTÞa GaTitþa sMeLgTaMgLay Carbs;ekþA
esatviBaØaNM GaTitþM víBaØaNGaRs½ynwgRtecok
Carbs;ekþA
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esatsmöesSa GaTietþa smösSGaRs½ynwgRtecok
Carbs;ekþA
ym,iTM esatsmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM
suxM va TukçM va GTukçmsuxM va esckIþdågc,as;nUv
GarmµN_ KWevTnaCasuxkIþ CaTukçkIþ minEmnTukç minEmnsuxkIþ
ekIteLIgeRBaHesatsmösS Cabc©½yÉNa
tm,i GaTitMþ esckIþdågc,as;nUvGarmµN_enaH k¾Ca
rbs;ekþA .
ekn GaTitMþ ekþAedayGIV ?
GaTitþM raKKÁina eTasKÁina emahKÁina GaTitþM
Catiya CramreNn esaekhi brieTevhi Tuekçhi
eTamnesShi ])ayaeshi GaTitþniþ vTami tfaKt
eBalfa ekþAedayePøIgKWraK³ edayePøIgKWeTas³ edayePIøg
KWemah³ ekþAedayesckIþekIt edayesckIþcas;RKaMRKa nig
esckIþsøab; ekþAedayesckIþesak edayesckIþxSwkxSÜl
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edayesckIþTukçkñúgkay edayesckIþTukçkñúgcitþ edayesckIþ
ceg¥ótcg¥l;kñúgcitþTaMgLay .
XanM GaTitþM RcmuHCarbs;ekþA
Kn§a GaTitþa kiønTaMgLay Carbs;ekþA
XanviBaØaNM GaTitMþ víBaØaNGaRs½ynwgRcmuH Ca
rbs;ekþA
XansmöesSa GaTietþa smösSGaRs½ynwgRcmuHCa
rbs;ekþA
ym,iTM XansmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM
suxM va TukçM va GTukçmsuxM va esckIþdågc,as;nUv
GarmµN_ KWevTnaCasuxkIþ CaTukçkIþ minEmnTukçminEmnsuxkIþ
ekIteLIgeRBaHXansmösS Cabc©½yÉNa
tm,i GaTitMþ esckIþdågc,as;nUvGarmµN_enaH k¾Ca
rbs;ekþA .
ekn GaTitMþ ekþAedayGIV ?
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GaTitþM raKKÁina eTasKÁina emahKÁina GaTitMþ
Catiya CramreNn esaekhi brieTevhi Tuekçhi
eTamnesShi ])ayaeshi GaTitþniþ vTami tfaKt
eBalfa ekþAedayePøIgKWraK³ edayePøIgKWeTas³ edayePIøg
KWemah³ ekþAedayesckIþekIt edayesckIþcas;RKaMRKa nig
esckIþsøab; ekþAedayesckIþesak edayesckIþxSwkxSÜl
edayesckIþTukçkñúgkay edayesckIþTukçkñúgcitþ edayesckIþ
ceg¥ótcg¥l;kñúgcitþTaMgLay .
Cívða GaTitþa GNþatCarbs;ekþA
rsa GaTitþa rsTaMgLay Carbs;ekþA
CívðaviBaØaNM GaTitþM víBaØaNGaRs½ynwgGNþat Ca
rbs;ekþA
CívðasmöesSa GaTietþa smösSGaRs½ynwgGNþat
Carbs;ekþA
ym,iTM CívðasmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM
suxM va TukçM va GTukçmsuxM va esckIþdågc,as;nUv
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GarmµN_ KWevTnaCasuxkIþ CaTukçkIþ minEmnTukçminEmnsuxkIþ
ekIteLIgeRBaHCívðasmösS Cabc©½yÉNa
tm,i GaTitMþ esckIþdågc,as;nUvGarmµN_enaH k¾Ca
rbs;ekþA .
ekn GaTitMþ ekþAedayGIV ?
GaTitþM raKKÁina eTasKÁina emahKÁina GaTitMþ
Catiya CramreNn esaekhi brieTevhi Tuekçhi
eTamnesShi ])ayaeshi GaTitþniþ vTami tfaKt
eBalfa ekþAedayePøIgKWraK³ edayePøIgKWeTas³ edayePIøg
KWemah³ ekþAedayesckIþekIt edayesckIþcas;RKaMRKa nig
esckIþsøab; ekþAedayesckIþesak edayesckIþxSwkxSÜl
edayesckIþTukçkñúgkay edayesckIþTukçkñúgcitþ edayesckIþ
ceg¥ótcg¥l;kñúgcitþTaMgLay .
kaeya GaTietþa kayCarbs;ekþA
epadæBVa GaTitþa epadæBV³ KWGarmµN_ Edlb:HBal;
RtÚvedaykayTaMgLay Carbs;ekþA
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kayviBaØaNM GaTitMþ víBaØaNGaRs½ynwgkay Ca
rbs;ekþA
kaysmöesSa GaTietþa smösSGaRs½ynwgkay Ca
rbs;ekþA
ym,iTM kaysmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM
suxM va TukçM va GTukçmsuxM va esckIþdågc,as;nUv
GarmµN_ KWevTnaCasuxkIþ CaTukçkIþ minEmnTukçminEmnsuxkIþ
ekIteLIgeRBaHkaysmösS Cabc©½yÉNa
tm,i GaTitMþ esckIþdågc,as;nUvGarmµN_enaH k¾Ca
rbs;ekþA .
ekn GaTitMþ ekþAedayGIV ?
GaTitþM raKKÁina eTasKÁina emahKÁina GaTitMþ
Catiya CramreNn esaekhi brieTevhi Tuekçhi
eTamnesShi ])ayaeshi GaTitþniþ vTami tfaKt
eBalfa ekþAedayePøIgKWraK³ edayePøIgKWeTas³ edayePIøg
KWemah³ ekþAedayesckIþekIt edayesckIþcas;RKaMRKa nig
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esckIþsøab; ekþAedayesckIþesak edayesckIþxSwkxSÜl
edayesckIþTukçkñúgkay edayesckIþTukçkñúgcitþ edayesckIþ
ceg¥ótcg¥l;kñúgcitþTaMgLay .
mena GaTietþa citþCarbs;ekþA
Fmµa GaTitþa Fm’TaMgLayKWGarmµN_ EdlekItkñúg citþ
Carbs;ekþA
menaviBaØaNM GaTitMþ víBaØaNGaRs½ynwgcitþ Ca
rbs;ekþA
menasmöesSa GaTietþa smösSGaRs½ynwgcitþ Ca
rbs;ekþA
ym,iTM menasmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM
suxM va TukçM va GTukçmsuxM va esckIþdågc,as;nUv
GarmµN_ KWevTnaCasuxkIþ CaTukçkIþ minEmnTukçminEmnsuxkIþ
ekIteLIgeRBaHmenasmösS Cabc©½yÉNa
tm,i GaTitMþ esckIþdågc,as;nUvGarmµN_enaH k¾Ca
rbs;ekþA .

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

126

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ekn GaTitMþ ekþAedayGIV ?
GaTitþM raKKÁina eTasKÁina emahKÁina GaTitþM
Catiya CramreNn esaekhi brieTevhi Tuekçhi
eTamnesShi ])ayaeshi GaTitþniþ vTami tfaKt
eBalfa ekþAedayePøIgKWraK³ edayePøIgKWeTas³ edayePIøg
KWemah³ ekþAedayesckIþekIt edayesckIþcas;RKaMRKa
nigesckIþsøab; ekþAedayesckIþesak edayesckIþxSwkxSÜl
edayesckIþTukçkñúgkay edayesckIþTukçkñúgcitþ edayesckIþ
ceg¥ótcg¥l;kñúgcitþTaMgLay .
Év¿ bsSM Pikçev sutva GriysSaveka ckçúsµwbi niBVinÞti rUebsubi niBVinÞti ckçúviBaØaeNbi niBVinÞti
ckçúsmöesSbi niBVinÞti mñalPikçúTaMgLay Griysav½kkal
ebI)ansþab;ehIy yl;eXIjy:agenH k¾enOyNaykñúgEPñk
pg enOyNaykñúgrUbTaMgLaypg enOyNaykñúgvíBaØaN
GaRs½ynwgEPñkpg enOyNaykñúgsmösSGaRs½ynwgEPñkpg
ym,iTM ckçúsmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM suxM
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va TukçM va GTukçmsuxM va tsµwbi niBVinÞti esckIþ
dågc,as;nUvGarmµN_ KWevTnaCasuxkIþ CaTukçkIþ minEmnTukç
minEmnsuxkIþ ekIteLIgeRBaHckçúsmösSCabc©½yÉNa k¾
enOyNaykñúgesckIþdågc,as;nUvGarmµN_enaH .
esatsµwbi niBVinÞti seTÞsubi niBVinÞti esatviBaØaeNbi niBVinÞti esatsmöesSbi niBVinÞti enOyNaykñúgRtecokpg enOyNaykñúgsMeLgTaMgLaypg
enOyNaykñúgvíBaØaNGaRs½ynwgRtecokpg enOyNay
kñúgsmösS GaRs½ynwgRtecokpg
ym,iTM esatsmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM
suxM va TukçM va GTukçmsuxM va tsµwbi niBVinÞti esckIþ
dågc,as;nUvGarmµN_ KWevTnaCasuxkIþ CaTukçkIþ minEmnTukç
minEmnsuxkIþ ekIteLIgeRBaHesatsmösSCabc©½yÉNa k¾
enOyNaykñúgesckIþdågc,as;nUvGarmµN_enaH .
Xansµwbi niBVinÞti Ken§subi niBVintÞ i XanvíBaØaeNbi niBVinÞti XansmöesSbi niBVinÞti enOyNaykñúg
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RcmuHpg enOyNaykñúgkiønTaMgLaypg enOyNaykñúg
víBaØaN GaRs½ynwgRcmuHpg enOyNaykñúgsmösSGaRs½y
nwgRcmuHpg
ym,iTM XansmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM
suxM va TukçM va GTukçmsuxM va tsµwbi niBVinÞti
esckIþdågc,as;nUvGarmµN_ KWevTnaCasuxkIþ CaTukçkIþ minEmn
TukçminEmnsuxkIþ ekIteLIgeRBaHXansmösSCabc©½yÉNa
k¾enOyNaykñúgesckIþdågc,as;nUvGarmµN_enaH.
Cívðaybi niBVinÞti ressubi niBVinÞti CívðayviBaØaeNbi niBVinÞti CívðasmöesSbi niBVinÞti enOyNaykñúg
GNþatpg enOyNaykñúgrsTaMgLaypg enOyNay
kñúgvíBaØaN GaRs½ynwgGNþatpg enOyNaykñúgsmösS
GaRs½ynwgGNþatpg
ym,iTM CívðasmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM
suxM va TukçM va GTukçmsuxM va tsµwbi niBVinÞti esckIþ
dågc,as;nUvGarmµN_ KWevTnaCasuxkIþ CaTukçkIþ minEmnTukç
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minEmnsuxkIþ ekIteLIgeRBaHCívðasmösSCabc©½yÉNa k¾
enOyNaykñúgesckIþdågc,as;nUvGarmµN_enaH .
kaysµwbi niBVinÞti epadæeBVsubi niBVinÞti kayviBaØaeNbi niBVinÞti kaysmöesSbi niBVinÞti enOyNay
kñúgkaypg enOyNaykñúgepadæBV³TaMgLaypg enOyNay
kñúgvíBaØaN GaRs½ynwgkaypg enOyNaykñúgsmösS
GaRs½ynwgkaypg
ym,iTM kaysmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM
suxM va TukçM va GTukçmsuxM va tsµwbi niBVinÞti esckIþ
dågc,as;nUvGarmµN_ KWevTnaCasuxkIþ CaTukçkIþ minEmnTukç
minEmnsuxkIþ ekIteLIgeRBaHkaysmösSCabc©½yÉNa k¾
enOyNaykñúgesckIþdågc,as;nUvGarmµN_enaH.
mnsµwbi niBVinÞti Femµsubi niBVinÞti menaviBaØaeNbi niBVinÞti menasmöesSbi niBVinÞti enOyNaykñúg
citþpg enOyNaykñúgFm’TaMgLaypg enOyNaykñúg
víBaØaN GaRs½ynwgcitþpg enOyNaykñúgsmösSGaRs½y
nwgcitþpg
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ym,iTM menasmösSb,c©ya ]b,C¢ti evTyitM
suxM va TukçM va GTukçmsuxM va tsµwbi niBVinÞti esckIþ
dågc,as;nUvGarmµN_ KWevTnaCasuxkIþ CaTukçkIþ minEmnTukç
minEmnsuxkIþ ekIteLIgeRBaHmenasmösSCabc©½yÉNa k¾
enOyNaykñúgesckIþdågc,as;nUvGarmµN_enaH .
niBVinMÞ virC¢ti viraKa vimuc©ti kalebIenOyNay ¬
y:agenHehIy ¦ k¾R)ascakteRmk citþk¾putRsLH ¬ cak
Gasv³ ¦ eRBaHkiriyaR)ascakteRmk .
vimutþswµ vimutþmIti BaJaNM ehati kalEdlcitþput
RsLH ¬ cakGasv³ ¦ ehIy BaJaN ¬ rbs;Griysav½kenaH ¦
k¾ekIteLIgR)akdfa citþ ¬ rbs;Gj ¦ putRsLH ¬ cak
Gasv³ ¦ ehIy .
xINa Cati vusitM RBhµcriyM ktM krNIyM
nabrM \tßtþayati bCanatIti ¬ Griysav½kenaH ¦ k¾dåg
c,as;dUecñHfa Cati ¬ rbs;Gj ¦ Gs;ehIy mKÁRBhµcriyFm’
Gj)anenArYcehIy kic©EdlKYreFIV Gjk¾)aneFIVrYcehIy kic©
ÉeToteRkABIenH minman ¬dl;Gj ¦ eLIy .
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\Tmevac PKva RBHd¾manRBHPaKCam©as; RTg;)an
Rtas;sEmþgnUvRBHsURtenHehIy
Gtþmna et PikçÚ PKveta PasitM GPinnÞMú Pikçú
TaMgLayenaH k¾mancitþeRtkGr rIkraycMeBaHPasitén
RBHd¾manRBHPaKCam©as; .
\msµiBa© bn evyüakrNswµ PBaØmaen tsS
PikçúshsSsS Gnu)aTay Gasevhi citþani vimuc©wsUti
k¾kalEdlRBHd¾manRBHPaKCam©as; kMBugRtas;sEmþgnUv
evyüakrN_enH citþrbs;PikçúTaMg 1000 rUbenaH )anrYc
RsLHehIycakGasv³TaMgLay eRBaHminRbkan;maM ¬ fa
GjfaeyIgeToteLIy ¦ .
¬lMnaMsURttamPaNvar³¦

¦

r¬ GaTitþbriyaysURt cb; s

3
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គិរ ីម្មននទសព្ូ ត
(បិដកេលខ៥០, ទុំព័រ ២៣៤)

ឯវមមត សុេំ

សូរតេនោះ (េ្មោះគិរិមាននទសូរត) គឺខ(
្អុំ េ្មោះអាននទ)

ានសាាប់មកេេើយយាងនងេនោះថា
ឯកំ សមយំ ភគោ សាវេាិយំ វិហរេិ មជេវមន អតថបិណឌិកសស អាោមម
សម័យមួយ

រពោះដ៏មានរពោះភ្នគរទង់គង់េៅកនអងវតតេជតពន ជាអាាយម

របស់អនាថបិណឌិកេសដឋី េទៀបរកុងសាវតថី
មេន មខា បន សមមយន អាយសាត គិ រិោនមតា អាោធិមក្ក មហាេិ េុកិមខប តា
ោេលាគិោមត ក៏កអនងសម័យេនាោះឯង រពោះគិរមា
ិ ននទដ៏មានអាយុ េោក
មានអាព្ដធ របកបេោយទុកខេវទនា ជាជុំងឺធន
ង ់
អថមខា អាយសាត អានមតា មយន ភគោ មេនុបសង្បមិ ជបសង្បមិតាវ ភគវនតំ
អភិោមេតាវ ឯកមនតំ និសីេិ រោេនាោះឯង រពោះអាននទេតថរដ៏មានអាយុ ាន
ចូលេៅោល់រពោះដ៏មានរពោះភ្នគ

រតង់ទីែដលរពោះអងគគង់ លុោះចូល

េៅដល់េេើយក៏រកាបថាាយបងគុំរពោះដ៏មានរពោះភ្នគ េេើយអងគអយកនអងទីដ៏
សមគួរ ។
ឯកមនតំ និសិមតន មខា អាយសាត អានមតា ភគវនតំ ឯេេមោច រពោះអាននទេតថរ
ដ៏មានអាយុ កាលអងគយ
អ កនអងទីដ៏សមគួរេេើយ ក៏រកាបបងគុំទល
ូ នូវព្ដក្យ
េនោះ នឹងរពោះដ៏មានរពោះភ្នគថា
អាយសាត ភមនត គិ រិោនមតា អាោធិមក្ក េុកិមខប តា ោេលាគិោមត បពិរតរពោះ
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

អងគដ៏ចេរមើន គិរមា
ិ ននទដ៏មានអាយុ មានអាព្ដធ របកបេោយទុកេខ វទនា
ជាជុំងឺធងន់
សាធុ ភមនត ភគោ មយតយសាត គិ រិោនមតា មេនុបសង្បមេុ អនុកមកំ
ជបាទ្ធ

េិ បពិរតរពោះអងគដ៏ចេរមើន សូមរពោះដ៏មានរពោះភ្នគ រទង់រពោះ

េមត្តាអនុេរោោះសូមេសែចយាងចូលេៅ រតង់កែនលង (ចុំេព្ដោះគិរិមាននទ)
ែដលគិរមា
ិ ននទដ៏មានអាយុអារស័យេៅ។

លពះដ៏មានលពះភាគ្ាបមាចអ់ លទង្់លាអ់ តបថ្វ

សមចច មខា េវំ អាននា គិ រិោននាសស ភិកមខប ុ ត ជសង្បមិតាវ េស សញ្ញញ
ភាមសយោសិ មាាលអាននទ របសិនេបើអនកចូលេៅកាន់សមាាក់ៃនគិរិមាននទភក
ិ េអខ េើយ សែមែងរាប់នវូ សឆាទង
ុំ ១០ របការ
ឋានំ មខា បមនេំ វិជេ
ជ ិ យំ គិ រិោននាសស ភិក មខប ុ ត េស សញ្ញញ សុតាវ មសា
អាោមត ឋានមសា បដ្ិបកសសមមភយយ ដុំេណើរេនោះ ជាេេតុនឹងឱ្យអាព្ដធ
របស់គិរមា
ិ ននទភិកខអេនាោះានរំងាប់សោះេស្បយ
ើ េៅេោយមួយរំេពច េរព្ដោះ
គិរិមាននទភិកខអានសាាប់នវូ សឆាទុំង១០របការ
កេោ េស សឆា១០ របការេនាោះ ដូចេមែចខលោះ?
អនិចចសញ្ញញ

អនេតសញ្ញញ

សញ្ញញ វិោគសញ្ញញ

អសុភសញ្ញញ

និមោធសញ្ញញ សព្វមោមក

អាេីនវសញ្ញញ បហានអនភិរេសញ្ញញ

សព្វ-

សង្ខខបមរសុ អនិចស
ឆ ញ្ញញ អាតបាណសសេិ (របការេនាោះ១០សឆា) គឺ
អនិចចសឆា១ អនតតសឆា១ អាសុភសឆា១ អាទីនវសឆា១ បហាន
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

សឆា១ វិាយគសឆា១ និេាយធសឆា១ សពវេោេក អនភិរតសឆា១
សពវសងាាេរសុ អនិចស
ឆ ឆា១ អានាាណស្សតិ១។
កេោ ចាននា អនិចចសញ្ញញ មាាលអាននទ អនិចស
ច ឆា? ដូចេមែច(េនាោះ)
ឥតននា ភិក ខប ុ អរញ្ញគមតា ោ រុកម
ខប ូេគមតា ោ សុញ្ញញគរគមតា ោ ឥេិ
បដ្ិសញ្ច ិកេ
ខប ិ មាាលអាននទ ភិកខអកនអងសាសនាេនោះេៅកនអងៃរពកែី េៅេទៀប
គល់េឈើកែី េៅកនអងផទោះដ៏សាាត់កែី ពិចារណាេឃើញដូេចនោះថា
រូបំ អនិចចំ

រូបមិនេទៀង

មវេត អនិចាច

េវទនាមិនេទៀង

សញ្ញញ អនិចាច

សឆាមិនេទៀង

សង្ខខបោ អនិចាច

សងាារទុំងឡាយមិនេទៀង

វិញ្ញញណំ អនិចចនិ ត

វិឆាណមិនេទៀង

ឥេិ ឥមមសុ បញ្ច សុ ជបាទ្ធនកខបមនាសុ អនិចាចនុបសសី វិហរេិ ភិកព
អខ ចា
ិ រណា
េឃើញេរឿយៗថាមិនេទៀង

កនអងឧាទនកខនធទុំងឡាយ៥េនោះ

េោយ

របការដូេចនោះ
អយំ វុចចតាននា អនិចចសញ្ញញ មាាលអាននទ េនោះេេើយែដលតថាគតេៅ
ថា អនិចចសឆា ។
កេោ ចាននា អនេតសញ្ញញ មាាលអាននទ អនតតសឆា (េនាោះ)ដូចេមតច?
ឥតននា ភិក ខប ុ អរញ្ញគមតា ោ រុកម
ខប ូេគមតា ោ សុញ្ញញគរគមតា ោ ឥេិ
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

បដ្ិសញ្ច ិកេ
ខប ិ មាាលអាននទ ភិកក
អខ អនងសាសនាេនោះ េៅកនអងៃរពកែី េៅេទៀប
គល់េឈើកែី េៅកនអងផទោះដ៏សាាត់កែី ពិចារណាេឃើញដូេចនោះថា
ចកខបំ ុ អនតាត ែភនក មិនែមនជារបស់ខលឤនេទ
រូបា អនតាត រូបទុំងឡាយ មិនែមនជារបស់ខលឣនេទ
មសាេំ អនតាត រតេចៀក មិនែមនជារបស់ខលឤនេទ
សទ្ធា អនតាត សុំេេងទុំងឡាយ មិនែមនជារបស់ខលឤនេទ
ឃានំ អនតាត រចមុោះ មិនែមនជារបស់ខលឤនេទ
គតា អនតាត កលិនទុំងឡាយ មិនែមនជារបស់ខន
លឤ េទ
ជិោហ អនតាត អណាាត មិនែមនជារបស់ខលឤនេទ
រសា អនតាត រសទុំងឡាយ មិនែមនជារបស់ខេលឤ ទ
ក្កម

អនតាត កាយ មិនែមនជារបស់ខលឤនេទ

មោដ្ឋោវ អនតាត សមផស្សទុំងឡាយ មិនែមនជារបស់ខលឤនេទ
មមត អនតាត ចិតត មិនែមនជារបស់ខលឤនេទ
ធោត អនតាត ធម៌ទុំងឡាយ មិនែមនជារបស់ខន
លឤ េទ។
ឥេិ ឥមមសុ េសុ អជ្េតិកោហិមរសុ អាយេមនសុ អនតាតនុបសសី វិហរេិ
ភិកព
អខ ចា
ិ រណាេឃើញេរឿយៗថា មិនែមនជារបស់ខន
ឤល កនង
អ អាយតនៈខាង
កនង
អ ៦ និងអាយតនៈខាងេរៅ៦ េនោះេោយរបការដូេចនោះ
អយំ វុចចតាននា អនេតសញ្ញញ
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

េៅថា អនតតសឆា ។
អសុភសញ្ញញ មាាលអាននទ អសុភសឆា (េនាោះ)

កេោ ចាននា
ដូចេមែច ?

ឥតននា ភិក ខប ុ ឥមមមវ ក្កយំ
េចបរិយនតំ

បូរតននបកក្ករសស

ជេាំ

បាេេោ

អសុចិមត

អមតមកសមេាក្ក

បចច មវកខបតិ

មាាលអាននទ

ភិកអខកង
អន សាសនាេនោះ

ពិចារណាេឃើញនូវកាយេនោះឯងខាងេលើអុំពីៃផទ

ៃនាទេជើងេេើងេៅ

ខាងេរកាមអុំពីចុងៃនសក់ចុោះមក ព្ដសជុុំវញ
ិ

េោយែស្បកេពញេោយេរគឿងមិនសាាត មានរបការេផ្សងៗ ដូេចនោះថា
អេាិ ឥមសតឹ ក្កមយ មានកនអងរូបកាយេនោះ
មកសា

សក់ទុំងឡាយ

មោោ

េាយមទុំងឡាយ

ទុំងឡាយ េតត េធមញទុំងឡាយ េមចា ែស្បក

មំសំ

នខា រកចក
សាច់ នហារូ

សរៃសទុំងឡាយ អដ្ឋី ឆឡឹងទុំងឡាយ អដ្ឋិមិញ្ចំ ខួរកនអងឆឡឹង វកបំ ទច
ហេយំ េបោះដូង យកនំ េថលើម កិមោមកំ វាវ បិហកំ រកពោះ បុបាាសំ សួត
អនតំ េព្ដោះេវៀនធុំ

អនតគណ
ុ ំ

េព្ដោះេវៀនតូច

ជេរិយំ

អាហារថមី ករីសំ

អាហារចាស់ បិេំ ត របមាត់ មសមហំ េសលសម៍ បុមោវ ខទអោះ មោហិេំ ្ម
មសមទ្ធ

េញើស មមមទ្ធ ខាាញខា
់ ប់

មេមោ

ទឹកមាត់

សិង្ោណិក្ក

អសសុ

ទឹកែភនក វសាខាាញ់ាយវ

ទឹកសេម្ោរ

េសិក្ក ទឹករំអិល

មុេន
ត ិ ត ទឹកមូរត ។
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ឥេិ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ភិកព
អខ ចា
ិ រណាេឃើញ

ឥមសតឹ ក្កមយ អសុភានុបសសី វិហរេិ

េរឿយៗ ថាជាេរគឿងមិនសាាតកនអងរូបកាយេនោះ េោយរបការដូេចនោះ
មាាលអាននទ

អយំ វុចចតាននា អសុភសញ្ញញ

េនោះេេើយែដល

តថាគតេៅថា អសុភសឆា ។
មាាលអាននទ អាទីនវសឆា (េនាោះ)

កេោ ចាននា អាេីនវសញ្ញញ
ដូចេមតច?
ឥតននា

ភិក ខប ុ

ឥេិ បដ្ិសញ្ច ិកេ
ខប ិ

អរញ្ញគរមតា ោ រុកម
ខប ូេគមតា ោ សុញ្ញញគរគមតា ោ
មាាលអាននទ

ភិកខអកនអងសាសនាេនោះ

េៅកនអងៃរពកែី

េៅេទៀបគល់េឈើកែី េៅកនអងផទោះដ៏សាាត់កែី ពិចារណាេឃើញដូេចនោះថា
ព្ហុេុមក្កខប មខា អយំ ក្កម

រូបកាយេនោះមានទុកខ

ព្ហុអាេីនមោេិ

េរចើន មានេទសេរចើនែមនពិត។
ឥេិ

ឥមសតឹ ក្កមយ

អាោត ជបកជជនិ ត អាព្ដធគឺជង
ុំ ឺតមាាត់

វិ វិត

ទុំងឡាយេផ្សងៗ ែតងែតេកើតេេើងកនអងកាយេនោះដូេចនោះ ?
មសយយថីេំ អាព្ដធេនាោះ ដូចេមែច ?
ចកខបមុ ោមគ

គឺេាយគកនអងែភនក

េាយគកនង
អ រតេចៀក

មសាេមោមគ

ឃានមោមគ េាយគកនអងរចមុោះ ជិោហមោមគ េាយគកនអងអណាាត ក្កយមោមគ
េាយគកនអងកាយ

សីសមោមគ េាយគកនអងក្ោល

េរៅរតេចៀក មុេមោមគ
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

េធមញ ក្កមសា

េាយគកឡក

រចមុោះ ឌមហា

េាយគេៅារកហាយ

េាយគកនអងៃផទ មុចាឆ

េាយគេឺត បិតមសា េាយគខាងេរៅ

សាមសា

ជមោ

េាយគសាាុំងសគម កុចិមឆ ោមគ

េាយគខ្យល់ចាប់វិលមុខ

សុោ េាយគចុកេសៀត

វិសូចិក្ក

បកខបនិក្ក
ា

េាយគធាាក់្ម

េាយគចុោះាយគ កុដ្ំ ឋ េាយគឃលង់

គមោឌ េាយគពក កិោមសា េាយគែរសង មសាមសា េាយគរីងៃរ អបោមោ
េាយគឆគឤតរជួក

េេា ុ េាយគដុំណួចពិស កណឌុ េាយគរមាស់ កចឆ ុ េាយគកម

រកឹន រេសា េាយគកគញ្ជឹល វិេចឆិក្ក េាយគកមរោយ មោហិេំ េាយគ
្ម បិេំ ត េាយគរបមាត់ មធុមមមហា េាយគរបេមោះទឹកាយ អំសា េាយគ
ឫសដូងាតជុុំវញ
ិ ទាធុំ បិេក្ក េាយគរលកែកវ ភគណឌោ េាយគឫសដូង
ាតដុោះខាងកនអង បិេស
ត មុដ្ឋឋត អាោត អាព្ដធេកើតអុំពីរបមាត់ មសមហសមុដ្ឋឋត

អាោត

អាព្ដធេកើតអុំពីេសលសម៍

ោេសមុដ្ឋឋត

អាោត

អាព្ដធេកើតអុំពីខយ្ ល់ សននិបាេិក្ក អាោត អាព្ដធេកើតអុំពស
ី ននិាតគឺ
កេរមើករបមាត់ េសលសម៍ និងខ្យល់របជុុំោា

ជេុប រិោមជា

អាោត

អាព្ដធេកើតអុំពរី ដូវែរបរបួល វិសមបរិហារជា អាោត អាព្ដធេកើតអុំពី
ការផ្លាស់បែឣរឥរិយាបទមិនេសមើោា ឱបកបមិក្ក អាោត អាព្ដធេកើតអុំពី
េសចកតីព្ាយាម
កមត វិបាកជា

អាោត

(របស់អនកឯេទៀតមានចាប់ចងវាយកាប់ជាេដើម)
អាព្ដធេកើតអុំពវី ិាករបស់កមម សីេំ អាព្ដធ

េកើតអុំពីរតជាក់ ជណហំ អាព្ដធេកើតអុំពីេៅា ជិឃចាឆ អាព្ដធេកើតអុំពី
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

េសចកែីឃ្លាន បិបាសា អាព្ដធេកើតអុំពេី សចកែីេរសក ជចាចមោ អាព្ដធ
េកើតអុំពីឧចាារៈ បសាមោេិ អាព្ដធេកើតអុំពីបស្សវៈ។
ឥេិ

ឥមសតឹ ក្កមយ

អាេីនោនុបសសី

វិហរេិ ភិកខអពចា
ិ រណាេឃើញ

េរឿយៗថាជាេទសកនអងរូបកាយេនោះ េោយរបការដូេចនោះ
អយំ វុចចតាននា អាេីនវសញ្ញញ មាាលអាននទ េនោះេេើយែដលតថាគត
េៅថា អាទីនវសឆា។
កេោ ចាននា បហានសញ្ញញ មាាលអាននទ បហានសឆា (េនាោះ) ដូច
េមតច?
ឥតននា

ភិក ខប ុ ជបកននំ ក្កមវិេកបំ តធិោមសេិ

បជហេិ

វិមតមេេិ

ព្យនតីកមោេិ អនភាវំ គមមេិ មាាលអាននទ ភិកខអកនអងសាសនាេនោះ មិន
ត្តុំងចិតតទទួល គឺលោះបង់ បេនាោបង់ េធវើឱយ្ វិនាសេធវើមិនឱ្យេកើតតេៅ
េទៀត នូវកាមវិតកកៈ គឺេសចកែរី តិោះរិោះកនអងកាមែដលេកើតេេើងេេើយ
ជបកននំ ព្ោបាេវិេកបំ

តធិោមសេិ

បជហេិ

វិមតមេេិ

ព្យនតីកមោេិ

អនភាវំ គមមេិ មិនត្តុំងចិតតទទួល គឺលោះបង់ បេនាោបង់ េធវើឱយ្ វិនា ស
េធវើមិនឱ្យេកើតតេៅេទៀតនូវព្ាាទវិតកកៈគឺេសចកតីរតិោះរិោះកនអងកិរយ
ិ ញាុំង
សតវដៃទឱ្យវិនាស ែដលេកើតេេើងេេើយ
ជបកននំ

វិហឹសា វិេកបំ

តធិោមសេិ

បជហេិ

វិមតមេេិ

ព្យនតីកមោេិ

អនភាវំ គមមេិ មិនត្តុំងចិតតទទួល គឺលោះបង់ បេនាោបង់ េធវើឱ្យវិនាស េធវើ
មិនឱ្យេកើតតេៅេទៀតនូវវិេឹសាវិតកកៈគឺេសចកែីរតិោះរិោះកនអងការេបៀតេបៀន
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

សតវ ែដលេកើតេេើងេេើយ
ជបកននបកមនន
ុ
បាបមក អកុសមេ ធមមត តធិោមសេិ បជហេិ វិមតមេេិ
ព្យនតីកមោេិ អនភាវំ គមមេិ មិនត្តុំងចិតតទទួល គឺលោះបង់ បេនាោបង់ េធវើ
ឱ្យវិនាស េធវើមិនឱ្យេកើតតេៅេទៀត នូវធម៌ែដលជាាបអកុសល ែដល
េកើតេេើងេេើយេរឿយៗ
អយំ វុចចតាននា បហានសញ្ញញ មាាលអាននទ េនោះេេើយែដលតថាគត
េៅថា បហានសឆា។
កេោ ចាននា វិោគសញ្ញញ មាាលអាននទ វិាយគសឆា(េនាោះ)ដូចេមែច?
ឥតននា ភិក ខប ុ អរញ្ញគមតា ោ រុកម
ខប ូេគមតា ោ សុញ្ញញគរគមតា ោ ឥេិ
បដ្ិសញ្ច ិកេ
ខប ិ មាាលអាននទ ភិកខអកនអងសាសនាេនោះ េៅកនអងៃរពកែី េៅេទៀប
គល់េឈើកែី េៅកនអងផទោះដ៏សាាត់កែី ពិចារណាេឃើញដូេចនោះថា
ឯេំ សនតំ ឯេំ បណីេំ យេិេំ សព្វសង្ខខបរសមម
មគិ េណហកខបម

សព្វូបធិបកដ្ិនិសស-

វិោមគ និោវននតិ វិាយគធម៌ គឺរពោះនិព្ដានឯណា ែដល

រំងាប់បង់នូវសងាារទុំងពួង លោះេចាលនូវកិេលសទុំងពួង អស់តណាា
េេើយ វិាយគធម៌ គឺរពោះនិព្ដាននុោះ ជាគុណជាតិដ៏ឧតតម
អយំ វុចចតាននា វិោគសញ្ញញ មាាលអាននទ េនោះេេើយែដល តថាគត
េៅថា វិាយគសឆា។
កេោ

ចាននា

និមោធសញ្ញញ

មាាលអាននទ និេាយធសឆា (េនាោះ)

ដូចេមែច?
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ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ឥតននា ភិក ខប ុ អរញ្ញគមតា ោ រុកម
ខប ូេគមតា ោ សុញ្គ
ញ រគមតា ោ ឥេិ
បដ្ិសញ្ច ិកចេិ

មាាលអាននទ

ភិកខអកនអងសាសនាេនោះ

េៅកនអងៃរពកែី េៅ

េទៀបគល់េឈើកែី េៅកនអងផទោះដ៏សាាត់កែី ពិចារណាេឃើញដូេចនោះថា
ឯេំ សនតំ ឯេំ បណីេំ យេិេំ សព្វសង្ខខបរសមម
េណហកខបម

សព្វូបធិបកដ្ិនិសសមគិ

និមោមត និោវននតិ និេាយធធម៌ គឺ រពោះនិព្ដានឯណា ែដល

រំងាប់បង់នូវសងាារទុំងពួង
េេើយនិេាយធធម៌

លោះេចាលនូវកិេលសទុំងពួងអស់តណាា

គឺរពោះនិព្ដាននុោះជាគុណជាតិសងប់រងាប់ និេាយធធម៌គឺ

រពោះនិព្ដាននុោះ ជាគុណជាតិដ៏ឧតតម
អយំ វុចចតាននា និមោធសញ្ញញ មាាលអាននទ

េនោះេេើយែដលតថាគត

េៅថា និេាយធសឆា ។
កេោ ចាននា សព្វមោមក អនភិរេសញ្ញញ មាាលអាននទ សពវេោេក
អនភិរតសឆា (េនាោះ) ដូចេមតច?
ឥតននា

ភិក ខប ុ

តភិនិមវសានុស

មយ

មោមក

មេ

បជហមតត

ជបាយុបាទ្ធត
វិរមេិ

មចេមសា

អធិដ្ឋឋ -

ន ជបាេិយមតត

មាាល-

អាននទ ឧាយ គឺតណាា និងទិដឯ
ិឋ ណា ឧាទន គឺេសចកែីរបកាន់
មាុំឯណា អភិនិេវសៈ គឺសស្សតទិដឋិ និងឧេចឆទទិដឋិ ជាទីអារស័យេៅ
ៃនចិតតឯណា អនុស័យ

គឺកេិ លសែដលេដកេៅេរឿយៗ កនអងសតត-

សនាានឯណាកនអងេោក

ភិកខអកនអងសាសនាេនោះកាលេបើលោះបង់នវូ ាប
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ទុំងេនាោះ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

(េោយតទងាាទិប្បហាន)

មិនានរបកាន់មាុំេោយចិតត

ក៏រែមងេវៀរ (ចាកាបធម៌ទុំងេនាោះ) ាន
អយំ វុចចតាននា សព្វមោមក អនភិរេសញ្ញញ មាាលអាននទ េនោះេេើយ
ែដលតថាគត េៅថា សពវេោេក អនភិរតសឆា។
កេោ ចាននា សព្វសង្ខខបមរសុ អនិចស
ឆ ញ្ញញ

មាាលអាននទ សពវសងាា-

េរសុ អនិចឆសឆា (េនាោះ) ដូចេមតច?
ឥតននា ភិក ខប ុ សព្វសង្ខខបមរហិ អដ្ដិយេិ ហោយេិ ជិគច
ុ េ
ឆ ិ មាាលអាននទ
ភិកក
អខ អនងសាសនាេនោះ េនឿយណាយធុញរទន់សឡប់េខពើមសងាារទុំងពួង
អយំ វុចចតាននា សព្វសង្ខខបមរសុ អនិចស
ឆ ញ្ញញ មាាលអាននទ េនោះេេើយ
ែដលតថាគត េៅថា សពវសងាាេរសុ អនិចស
ឆ ឆា។
កេោ ចាននា អាតបានសសេិ មាាលអាននទ អនាានស្សតិ (េនាោះ)
ដូចេមតច?
ឥតននា ភិក ខប ុ អរញ្ញគមតា ោ រុកម
ខប ូេគមតា ោ សុញ្ញញគរគមតា ោ
និសីេេិ

បេលង្បំ

អាភុជិតាវ

ជបដ្ឋមបតាវ មាាលអាននទភិកខអ
េទៀបគល់េឈើកែីេៅ

ជជុំ

ក្កយំ

បណិតយ

បរិមុេំ

កនអងសាសនាេនោះេៅកនអងៃរពកែី

សេឹ
េៅ

កនអងផទោះដ៏សាាត់កែីអងគអយផគត់ែភននត្តុំងកាយឱ្យរតង់

តមែល់សាមរតីឱ្យេ្ពោះរតង់េៅរករពោះកមមោាន
មសា សមតាវ អសសសេិ ភិកខអេនាោះ មានសាមរតីចាុំជាក់ដកដេងហើមេចញ
សមតា បសសសេិ មានសាមរតីចាជា
ុំ ក់ ដកដេងហើមចូល
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

េីឃំ ោ អសសសមតដ េីឃំ អសសសាមីេិ បជាតេិ កាលដកដេងហើម
េចញែវង

ក៏ដង
ឹ ច្ោស់ថា

អាត្តមអញដកដេងហើមេចញែវង

េីឃំ ោ បសសសមតត េីឃំ បសសសាមីេិ បជាតេិ កាលដកដេងហើម
ចូលែវង ក៏ដឹងច្ោស់ថា អាត្តមអញដកដេងហម
ើ ចូលែវង
រសស ំ ោ អសសសមតត រសស ំ អសសសាមីេិ បជាតេិ កាលដកដេងហើម
េចញខលី ក៏ដឹងច្ោស់ថា អាត្តមអញដកដេងហើមេចញខលី
រសស ំ ោ បសសសមតត រសស ំ បសសសាមីេិ បជាតេិ កាលដកដេងហើម
ចូលខលី ក៏ដង
ឹ ច្ោស់ថា អាត្តមអញដកដេងហើមចូលខលី
សព្វក្កយបកដ្ិសំមវេី

អសសសិសាមីេិ

សិកេ
ខប ិ

ភិកខអសិក្ាដូេចនោះថា

អាត្តមអញនឹងជាអនកដឹងច្ោស់នវូ កាយគឺដេងហម
ើ េចញទុំងអស់ឱ្យរាកដ
េទើបដកដេងហើមេចញ
សព្វក្កយបកដ្ិសំមវេី បសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ ភិកខអសិក្ា

ដូេចនោះថា

អាត្តមអញ នឹងជាអនកដឹងច្ោស់នូវកាយគឺដេងហើមចូលទុំងអស់ឱយ្ រាកដ
េទើបដកដេងហើមចូល
បសសមភយំ ក្កយសង្ខខបរំ អសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ ភិកខអសិក្ាដូេចនោះថា អាត្តម
អញ នឹងជាអនករំងាប់នវូ កាយសងាារ គឺដេងហើមេចញេទើបដកដេងហើមេចញ
បសសមភយំ ក្កយសង្ខខបរំ បសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ ភិកខអសិក្ាដូេចនោះថា អាត្តម
អញនឹងជាអនករំងាប់នូវកាយសងាារគឺដេងហើមចូលេទើបដកដេងហើមចូល
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

បីេិបកដ្ិសំមវេី អសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ ភិកខអសក
ិ ្ាដូេចនោះថា អាត្តមអញ
នឹងជាអនកដឹងច្ោស់នូវបីតិ េទើបដកដេងហើមេចញ
បីេិបកដ្ិសំមវេី បសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ ភិកខអសក
ិ ្ាដូេចនោះថា អាត្តមអញ
នឹងជាអនកដឹងច្ោស់នូវបីតិ េទើបដកដេងហើមចូល
សុេបកដ្ិសំមវេី អសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ ភិកខអសក
ិ ្ាដូេចនោះថា អាត្តមអញ
នឹងជាអនកដឹងច្ោស់នូវេសចកែស
ី ុខ េទើបដកដេងហើមេចញ
សុេបកដ្ិសំមវេី

បសសសិសាមីេិ

សិកេ
ខប ិ

ភិកខអសិក្ា

ដូេចនោះថា

អាត្តមអញ នឹងជាអនកដឹងច្ោស់នូវេសចកែស
ី ខ
ុ េទើបដកដេងហើមចូល
ចិេស
ត ង្ខខបរបកដ្ិសំមវេី អសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ

ភិកខអសិក្ា ដូេចនោះថា

អាត្តមអញ នឹងជាអនកដឹងច្ោស់នវូ ចិតស
ត ងាារ េទើបដកដេងហម
ើ េចញ
ចិេស
ត ង្ខខបរបកដ្ិសំមវេី បសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ

ភិកខអសិក្ា ដូេចនោះថា

អាត្តមអញ នឹងជាអនកដឹងច្ោស់នូវចិតស
ត ងាារ េទើបដកដេងហើមចូល
បសសមភយំ ចិេស
ត ង្ខខបរំ អសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ

ភិកខអសិក្ា ដូេចនោះថា

អាត្តមអញ នឹងជាអនករំងាប់នវូ ចិតតសងាារ េទើបដកដេងហើមេចញ
បសសមភយំ ចិេស
ត ង្ខខបរំ បសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ

ភិកខអសិក្ា ដូេចនោះថា

អាត្តមអញ នឹងជាអនករំងាប់នវូ ចិតតសងាារ េទើបដកដេងហើមចូល
ចិេប
ត កដ្ិសំមវេី

អសសសិសាមីេិ

សិកេ
ខប ិ

ភិកខអសិក្ា

ដូេចនោះថា

អាត្តមអញ នឹងជាអនកដឹងច្ោស់នូវចិតត េទើបដកដេងហើមេចញ
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ចិេប
ត កដ្ិសំមវេី

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

សិកេ
ខប ិ ភិកខអសិក្ា

បសសសិសាមីេិ

ដូេចនោះថា

អាត្តមអញនឹងជាអនកដឹងច្ោស់នវូ ចិតត េទើបដកដេងហើមចូល
អភិបកមោេយំ

ចិេំ ត

អសសសិសាមីេិ

សិកេ
ខប ិ ភិកស
ខអ ិក្ាដូេចនោះថា

អាត្តមអញ នឹងេធវើចិតតឱ្យរីកាយយ េទើបដកដេងហើមេចញ
អភិបកមោេយំ

ចិេំ ត

បសសសិសាមីេិ

សិកេ
ខប ិ ភិកខអសិក្ា ដូេចនោះថា

អាត្តមអញ នឹងេធវើចិតតឱ្យរីកាយយ េទើបដកដេងហម
ើ ចូល
សោេហំ ចិេំ ត អសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ ភិកខអសក
ិ ្ាដូេចនោះថា អាត្តមអញ
នឹងតមកល់ចិតតឱ្យេសមើកនអងអារមមណ៍

េទើបដកដេងហើមេចញ

សោេហំ ចិេំ ត បសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ ភិកខអសក
ិ ្ាដូេចនោះថា អាត្តមអញ
និងតមកល់ចិតតឱ្យេសមើកនអងអារមមណ៍ េទើបដកដេងហើមចូល
វិមោចយំ ចិេំ ត អសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ ភិកស
ខអ ក
ិ ្ាដូេចនោះថា អាត្តមអញ
នឹងេោោះចិតតឱយ្ រួចចាកនីវរណធម៌ជាេដើម េទើបដកដេងហើមេចញ
វិមោចយំ ចិេំ ត បសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ ភិកខអសិក្ាដូេចនោះថា អាត្តមអញ
នឹងេោោះចិតតឱយ្ រួចចាកនីវរណធម៌ជាេដើម េទើបដកដេងហើមចូល
អនិចាចនុបសសី អសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ ភិកខអសិក្ា ដូេចនោះថា អាត្តមអញ
នឹងជាអនកេឃើញេរឿយៗ នូវបញ្ចកខនថា
ធ មិនេទៀង េទើបដកដេងហើមេចញ
អនិចាចនុបសសី បសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ ភិកខអសក
ិ ្ាដូេចនោះថា អាត្តមអញ
នឹងជាអនកេឃើញេរឿយៗ នូវបញ្ចកខនថា
ធ មិនេទៀង
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

វិោគនុបសសី អសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ ភិកខអសិក្ាដូេចនោះថា អាត្តមអញ
នឹងជាអនកេឃើញេរឿយៗ

នូវធម៌ែដលរាសចាកាយគៈេទើបដកដេងហើម

េចញ
វិោគនុបសសី បសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ ភិកខអសិក្ា

ដូេចនោះថា អាត្តមអញ

នឹងជាអនកេឃើញេរឿយៗនូវធម៌ែដលរាសចាកាយគៈេទើបដកដេងហើមចូល
និមោតនុបសសី អសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ ភិកខអសិក្ាដូេចនោះថា អាត្តមអញ
នឹងជាអនកេឃើញេរឿយៗ នូវធម៌ែដលរំលត់បង់នូវកងទុកខេទើបដកដេងហើម
េចញ
និមោតនុបសសី បសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ ភិកខអសក
ិ ្ាដូេចនោះថា អាត្តមអញ
នឹងជាអនកេឃើញេរឿយៗ នូវធម៌ែដលរលត់បង់នូវកងទុកខេទើបដកដេងហើម
ចូល
បដ្ិនិសសគិនុបសសី

អសសសិសាមីេិ សិកេ
ខប ិ

ភិកខអសិក្ា

ដូេចនោះថា

អាត្តមអញនឹងជាអនកេឃើញេរឿយៗ នូវធម៌ជាេរគឿងលោះេចាលនូវកិេលស
េទើបដកដេងហើមេចញ
បដ្ិនិសសគិនុបសសី

បសសសិសាមីេិ

សិកេ
ខប ិ ភិកខអសិក្ា

ដូេចនោះថា

អាត្តមអញនឹងជាអនកេឃើញេរឿយៗ នូវធម៌ជាេរគឿងលោះេចាលនូវកិេលស
េទើបដកដេងហើមចូល
អយំ វុចចតាននា អាតបានសសេិ មាបលាជននធេនះេេើយម្ដលតថ្វគ្ត
េៅថ្វ ាជ

បានអសតិ ។
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

សមច មខា េវំ អាននា គិ រិោននាសស ភិកមខប ុ ត ជបសង្បមិតាវ ឥោ េស
សញ្ញញ ភាមសយោសិ មាាលអាននទ េបើអនកចូលេៅ (កាន់សមាាក់) ៃន
គិរិមាននទភិកខអ េេើយគប្បស
ី ែមែងនូវសឆាទង
ុំ ឡាយ ១០ របការេនោះ
ឋានំ មខា បមនេំ វិជេ
ជ ិ យំ គិ រិោននាសស ភិកមខប ុ ត ឥោ េស សញ្ញញ
សុតាវ មសា អាោមត ឋានមសា

បដ្ិបកសសមមភយោេិ ដុំេណើរេនោះ ជា

េេតុនឹងឱ្យអាព្ដធរបស់គរិ ិមាននទភិកេខអ នាោះ រំងាប់សោះេស្បើយេៅេោយ
មួយរំេពច េរព្ដោះគិរមា
ិ ននទភិកខអានសាាប់នវូ សឆាទុំងឡាយ១០របការ
េនោះ។
អថមខា អាយសាត អានមតា ភគវមតា សនដិមក ឥោ េស សញ្ញញ
ជគិមហតាវ មយតយសាត គិ រិោនមតា មេនុបសង្ប មិ ជបសង្បមិតាវ អាយសតមតា
គិ រិោននាសស ឥោ េស សញ្ញញ អភាសិ លុំោប់េនាោះ

រពោះអាននទេតថរ

ដ៏មានអាយុកេ៏ រៀននូវសឆាទុំងឡាយ ១០ របការេនោះកនអងសមាាក់ៃន
រពោះដ៏មានរពោះភ្នគ េេើយចូលេៅរតង់កែនលង

ែដលគិរិមាននទ េោក

គង់េៅលុោះចូលេៅដល់េេើយ េទើបសែមែងនូវសឆាទុំងឡាយ ១០
របការេនោះ ដល់គរិ ិមាននទដមា
៏ នអាយុ ។
អថមខា អាយសតមតា គិ រិោននាសស ឥោ េស សញ្ញញ សុតាវ មសា
អាោមត

ឋានមសា

បដ្ិបកសសមភិ

រពោះគិរមា
ិ ននទដ៏មានអាយុេនាោះ

លុំោប់េនាោះឯងអាព្ដធរបស់

ក៏រំងាប់សោះេស្បើយេៅេោយមួយរំេពច

េរព្ដោះានសាាប់នវូ សឆាទុំងឡាយ ១០ របការេនោះ
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ
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វុដ្ហ
ឋ ិ ចាយសាត គិ រិោនមតា េោហ អាោត ឯរពោះគិរិមាននទដមា
៏ ន
អាយុ ក៏ានជាសោះេស្បើយចាកអាព្ដធេនាោះ
េ

បហីមត

ច

បតយសតមតា

គិ រិោននាសស

មសា

អាោមត

អមហាសីេិ ក៏អាព្ដធេនាោះគឺរពោះគិរមា
ិ ននទដ៏មានអាយុលោះបង់ានេេើយ
េោយកិរិយាានសាាប់នវូ សឆាទុំងឡាយ

១០

របការ

ែដល

រពោះអាននទេតថរសែមែងេេើយដូេចាាោះ េោយរបការដូេចនោះេហាង។

r¬

¦s

គិរ ិម្មននទសត
ុ តំ និដឌិតំ
គិរិមាននទសូរតចប់

3
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ភាសិពត្តវាទសពងេប

3

]kas
´sUmeKarB ¡
eya bn FmµanuFmµb,díbenña vihrti samIcib,díbenña GnuFmµcarI esa tfaKt¿ skáerati Krukerati maenti bUeCti brmay bUCay bdíbtiþbUCay.
GñkÉNamYy CaGñkRbtibtiþnUvFm’d¾smKYrdl;Fm’ Ca
GñkRbtibtiþedayRtwmRtÚv CaGñkRbRBwttþ amFm’CaRbRktI Gñk
enaH eQµaHfaeFIVskáar³ eFIVesckIþeKarBrab;Gan bUCanUv
RBHtfaKt edaybdíbtiþbUCa CabUCad¾]tþm .
sBV)absS GkrN¿ kuslsSÚbsm,Ta
scitþbrieyaTbn¿
Ét¿ BuT§an sasn¿ .
kiriyamineFIVnUv)abTaMgBYg kiriyabMeBjkusl kiriya
eFIVcitþrbs;xøÜn[pUrpg; TaMgenHCaBaküeRbónRbedA énRBHBuT§
TaMgLay .
xniþ brm¿ te)a tItikça
niBVan¿ brm¿ vTniþ BuT§a
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n hi bBVCíeta brUbXatI
smeNa ehati br¿ viehzyenþa .
GMNt;KWesckIþGt;Fn; CatbFm’d¾]tþm RBHBuT§
TaMgLayRTg;Rtas;fa RBHniBVanCaKuNCatd¾]tþm GñkbYs
EdlebotebonstVdéT smøab;stVdéT minEmnCabBVCít
minEmnCasmN³eLIy .
GnUbvaeTa GnUbXaeta )atiemaekç c s¿vera
mtþBaØtú a c Ptþswµ
bnþBa© synasn¿
GFicietþ c GaeyaeKa Ét¿ BuT§an sasn¿ .
kiriyamintiHedol ¬ GñkdéT ¦ 1 kiriyaminebotebon
¬ GñkdéT ¦ 1 kiriyasRgÜmkñúg)atiemakç 1 Pav³dågRbmaN
kñúgPtþahar 1 TIedknigTIGgÁúyd¾s¶at; 1 kiriyabMeBj
BüayamkñúgGFicitþ 1 TaMgenHCaBaküeRbónRbedAénRBHBuT§
TaMgLay .
sIlsmaFiKuNan¿
seBVbi kusla Fmµa
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esckIþGt;Fn; CaehtuCaTItaMg énKuNKWsIlnig
smaFiTaMgLay Fm’TaMgLayCakuslTaMgGs;enaH Etg
ceRmInedayesckIþGt;Fn;EmnBit .
ekvlan¿bi )a)an¿
xniþ mUl¿ niknþti
KrhklhaTIn¿
mUl¿ xNti xniþeka .
esckIþGt;Fn; Etgkat;bg;)annUvb£sén)abTaMgLay
TaMgGs; buKÁlGñkGt;Fn; eQµaHfaCÍkrMelIgnUvb£séneTas
TaMgLay manBakütiHedolnigkareQøaHRbEkkCaedÍm .
xniþ FIrsSlgáaera
xniþ te)a tbsSiena
xniþ Bl¿ v ytIn¿ xniþ hitsuxavha .
esckIþGt;Fn; CaeRKÓgGlgáarrbs;GñkR)aCJ esckIþ
Gt;Fn;CaeRKÓgdutbg;nUv)abrbs;GñkEdlmantbFm’ esckIþ
Gt;Fn; CakmøaMgrbs;GñkRbRBwtþFm’ esckIþGt;Fn;CaKuNCat
naMmknUvRbeyaCn_nigesckIþsux .
xniþeka emtþva laPI yssSI suxsIlva
bieya eTvmnusSan¿ mnae)a ehati xniþeka.
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GñkGt;Fn; CaGñkmanmiRtsmøaj; CaGñkmanlaP Ca
Gñkmanys CaGñkmanesckIþsuxCaRbRktI GñkGt;Fn; rEmg
CaTIRsLaj;CaTIKab;citþ éneTvtanigmnusSTaMgLay .
Gtþenabi bersBa©
Gtßaveha v xniþeka
sKÁemakçKm¿ mKÁ¿
GarueLað ehati xniþeka.
GñkGt;Fn; CaGñknaMmknUvRbeyaCn_dl;xøÜnpg dl;Cn
TaMgLayÉeTotpg GñkGt;Fn; CaGñkeLIgkan;pøÚvCaTIeTA
zansYK’nigRBHniBVan .
stßúena vcenavaT¿ keratieyv xniþeka
brmay c bUCay
Cín¿ bUeCti xniþeka .
GñkGt;Fn; eQµaHfaeFIVtam nUvRBHBuT§dÍkaCa»vaT én
RBHsasþaEmnBit GñkGt;Fn; eQµaHfabUCanUvRBHvíCítmar
edaykarbUCad¾]tþm .
TuløPBa© mnusStþ¿
BuT§úb,aeTa c Tuleø Pa
TuløPa xNsm,tiþ
sT§emµa brmTuløePa .
Pav³ekItCamnusS
KWstVTaMgLay)anedaykRm
kiriyaRtas;CaRBHBuT§ KWstVTaMgLay)anedaykRm kiriya
ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

153

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

dl;RBmedayxN³KW)anekItCYbnwgRBHBuT§ b¤ nwgRBHBuT§
sasna KWstVTaMgLay)anedaykRm Fm’rbs;sb,úrsKW
stVTaMgLay)anedaykRméRkElg .
suexa BuT§anmub,aeTa suxa sT§mµeTsna
suxa sgÇsS samKIÁ smKÁan¿ te)a suexa .
kiriya)anRtas;énRBHBuT§TaMgLay naMmknUvesckIþ
sux kiriyasEmþgnUvFm’rbs;sb,úrs naMmknUvesckIþsux
esckIþRBmeRBógKñarbs;sgÇ b¤ BYkRkúm naMmknUvesckIþsux
esckþIBüayamrbs;GñkEdlRBmeRBógKñaTaMgLay naMmknUv
esckIþsux .
suexa vieveka tudæsS sutFmµsS bsSeta
GBüabCÄ¿ sux¿ elaek )aNPUetsu sBaØema.
esckIþs¶b;s¶at; rbs;GñkEdleRtkGr ¬ kñúgTIs¶at; ¦
CaGñkmanFm’)ansþab;ehIy BicarNaeXIj ¬ nUvFm’ ¦ naM
mknUvesckIþsux kiriyaminebotebon KWkiriyasRgÜmcMeBaH
stVTaMgLay naMmknUvesckIþsuxkñúgelak .
suxa viraKta elaek kaman¿ smtikáema
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GsµimansS vineya Ét¿ ev brm¿ sux¿ .
Pav³R)ascakraK³ KWkiriyaknøgnUvkamTaMgLay naM
mknUvesckIþsuxkñúgelak kiriyaeFIV[vínasnUvGsµimanH enH
Ég naMmknUvesckIþsuxd¾]tþm .
kiecäa mnusSb,dílaePa kicä¿ mc©an CÍvit¿
kicä¿ sT§mµsSvn¿
kiecäa BuT§anmub,aeTa.
kiriyaRtLb;)anGtþPaBCamnusS CakarlM)ak esckIþ
rs;enArbs;stVTaMgLay CakarlM)ak kiriyasþab; nUvRBHsT§mµ CakarkRm kiriya)anRtas;énRBHBuT§TaMgLay Cakar
lM)ak .
stßúena sT§mµ¿ sutVa sBVsµw Cínsasen
kb,ani stshsSani TuKÁtw esa n Kcäti .
buKÁlÉNa )ansþab;nUvRBHsT§mµrbs;RBHsasþa¬Edl
rab;bBa©Úl ¦ kñúgBaküeRbónRbedAénRBHvíCítmarTaMgBYg buKÁl
enaHrEmgmineTAkan;TuKÁtiGs;Esnkb, .
buBVeNð biNÐ)atBa© sayeNð FmµeTsn¿
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beTaes Pikçú»vaT¿
GDÆretþ eTvbBaðn¿ .
bc©Úesv Ket kael PBVaPeBV vielakn¿
Éet bBa©vieF kiec© viesaeFti munibugÁevati.
RBHsmµasm<úT§ Cacm,gCagGs;GñkR)aCJ RTg;CRmHnUv
BuT§kic©TaMgLay 5 RbkarenH KWkñúgeBlRBwk RTg;esþceTA
biNÐ)at 1 kñúgeBll¶ac RTg;sEmþgFm’eTsna 1 kñúgeBl
RBlb; RTg;RbTan»vaTdl;BYkPikçú 1 kñúgeBlGRFaRt RTg;
edaHRbsñaéneTvta 1 kñúgeBlCítPøW RTg;RbemIlnUvstV
elakEdlKYrRtas;dågnigminKYrRtas;dåg 1 .
kukáúed KBÖvaesa c esaeN cuTrnikçmi
]seP raCsm,tiþ
ses bBVCeí ta Cíena.
RBHvíCítmar RTg;yagcuHmkGaRs½yenAkñúgRBHKP’ ¬én
RBHvrmata ¦ kñúgqñaMrka RTg;RbsUtcakRBHKP’kñúgqñaMc RTg;
esayraCsm,tiþkñúgqñaMqøÚv RTg;RBHpñÜskñúgqñaMefaH .
kukáúed sBVBaØU BueT§a ttß cká¿ bvtþyi
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niBVanKmn¿ seb,
shsS¿ bBa© mUsiek.
RTg;Rtas;dågCaRBHsBVBaØúBuT§kñúgqñaMrka RTg;sEmþgnUv
RBHFmµckákñúgqñaMenaH RTg;yagcUlkan;RBHniBVankñúgqñaMmSaj;
RBHBuT§sasnanwgRKb; 5000 Kt; kñúgqñaMCUt .
»káenþa c Kruvarswµ suRkvaer c nikçmi
sm<úeT§a BuFvarswµ
GgÁaer briniBVúeta .
RTg;yagcuHkan;RBHKP’ ¬ énRBHvrmata ¦ kñúgéf¶
RBhs,t× RbsUtkñúgéf¶suRk )anRtas;CaRBHsm<úT§kñúgéf¶ BuF
briniBVankñúgéf¶GgÁar .
GasaLbuð NÑemakáenþa visaexeyv nikçmi
visaxbuNÑmI sm<úeT§a visaex briniBVúeta .
RBHGgÁyagcuHkan;RBHKP’ ¬ énRBHvrmata ¦ kñúgéf¶
eBjbUN’mIExGasaF RbsUtkñúgéf¶eBjbUN’mIExvísax )an
Rtas;CaRBHsm<úT§kñúgéf¶eBjbUN’mIExvísax briniBVankñúgéf¶
eBjbUN’mIExvísax .
niBVúet elaknafmið
sm<úeT§ GKÁbuKÁel
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bdíma eBaFirukça c
fU)a c CínFatueya
cturasItishsSFmµkçn§a sueTsita
GKÁb,vtþndæaen
zbita ehaniþ )aNin¿ .
kalRBHsmµasm<úT§ CaGKÁbuKÁl CaTIBwgénstVelak
briniBVaneTAehIy RBHbdímapg RBHeBaFiRBwkSpg RBHsþÚb
pg RBHCínFatupg RBHFm’ 8 hµWn 4Ban;Fmµkçn§ EdlRBHGgÁ
RTg;sEmþgehIyedayRbéBpg CavtßúKWRBHsmµasm<úT§RTg;
RbtisæanTuk kñúgzand¾RbRBwtþeTA edÍm,ÍCabuBaØekçtþd¾RbesIr
rbs;stVTaMgLay .
\ti smµasm<úeT§n
eTsit¿ »vaT¿ cietþ
zebtVa smµasm<úeT§n vutþb,kaern bdíbtiþbUCay bUC¿ keraenþn elakiyelakutþrsm,tiþsiT§¿ katBV¿
]kas GaraFn¿ kerami.
buKÁlKYrtmál;nUv»vaT EdlRBHsmµasm<úT§ RTg;sEmþg
ehIy Tukkñúgcitþ ehIyeFVIkarbUCa edaybdíbtiþbUCa eday
nUvRbkarEdlRBHsmµasm<úT§ Rtas;sEmþgehIy KYreFIV[
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seRmcnUvsm,tiþCaelakiy³ nigelakutþr³ ´sUmeKarB
GaraFnaTukedayRbkardUecñH .
]kas sirIskümunisBVBuaØBuT§sS Blvb,c©Ússmey
kusinaray ymksalanmnþer Gmumið sb,s¿vcäer
Kimð]tumið visaxmaes sukáb,ekç bNÑrsiya tifíy¿
Pumµvaer Pumµyaem GnuraFnkçtþTives briniBVan¿
Gehasi Gnu)aTiessay niBVanFatuya .
´sUmeKarB semþcRBHsirIskümunIsBVBaØúBuT§Cam©as;
RTg;briniBVanehIy edayGnu)aTiessniBVanFatu kñúgcenøaH
edÍmsalRBwkSTaMgKU CítRkúgkusinara kñúgbc©Ússm½yd¾man
kmøaMg kñúgéf¶énnkçtþb£kSeQµaHGnuraFa kñúgéf¶GgÁar yam
GgÁar CatifÍeBjbUN’mIxagexIñtExvísax kñúgKimðrdUv qñaM
mSaj; ÉeNaHehag .
¬tamRbCu¿PaNvar³ / Esm sUr ¦
r¬ PasietavaTcb; ¦ s

3
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សតិបបដាឌនសូព្ត

]eTÞsvarkfa
Évemµ sut¿ sURtenHeQµaH stib,dæansURt Edl´
GannÞ )ansþab;mky:agenHfa ³
Ék¿ smy¿ PKva kurUsu vihrti kmµasFmµ¿ nam
kurUn¿ niKema sm½ymYy RBHd¾manRBHPaKCam©as;
RTg;Kg;enAkñúgEdnkuru RTg;GaRs½yenAkmµasFmµniKm énGñk
EdnkuruTaMgLay CaTIeKacr .
tRt exa PKva PikçÚ Gamenþsi Pikçevati kñúgTI
enaHÉg RBHd¾manRBHPaK RTg;Rtas;ehAPikçúTaMgLayeday
RBHBuT§dÍkafa mñalPikçúTaMgLayeGIy
PTenþti et PikçÚ PKveta bc©esSasu¿ PikçúTaMgLayenaH TTYlRBHBuT§dÍkaénRBHd¾manRBHPaKfa sUmRTg;
RBHemtþaeR)as .
PKva ÉtTevac Ékayena Gy¿ Pikçev meKÁa
stþan¿ visuTi§ya esakbrieTvan¿ smtikámay Tukç-
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eTamnsSan¿ GtßgÁmay jaysS GFiKmay niBVansS
sciäkiriyay yTiT¿ ctþaera stib,dæana eTIbRBHd¾manRBHPaK RTg;Rtas;RBHBuT§dÍkaenHfa mñalPikçúTaMgLay pøÚvKW
stib,dæanTaMgLay 4 enH CapøÚvmUlEtmYy ¬ RbRBwtþeTA ¦
edÍm,ÍesckIþs¥atvíessdl;stVTaMgLay edÍm,Íknøgbg;nUv
esaknigxSwkxSÜlrMCYlcitþTaMgLay edÍm,ÍGsþgÁtrlt;eTAén
TukçnigeTamnsSTaMgLay edÍm,Ídl;nUvGriymKÁ CaFm’eRsac
Rsg;stV edÍm,ÍeFIV[Cak;c,as;nUvRBHniBVan .
ktem ctþaera stib,dæanTaMgLay 4 KWGIVxøH ?
\F Pikçev Pikçú kaey kayanubsSI vihrti
GatabI sm,Caena stima vienyü elaek GPiCÄaeTamnsS¿ mñalPikçúTaMgLay PikçúkñúgsasnaenH BicarNa
eXIjerOy²nUvkaykñúgkay manBüayamCaeRKÓgdutkemþA
nUvkielsRbkbedayR)aCJadågsBV mansµartICaeRKÓgkMNt;
beNþjbg;nUvGPiCÄanigeTamnsSkñúgelak .
evTnasu evTnanubsSI vihrti GatabI
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sm,Caena stima vienyü elaek GPiCÄaeTamnsS¿
BicarNaeXIjerOy² nUvevTnakñúgevTnaTaMgLay man
BüayamCaeRKÓgdutkemþAnUvkiels RbkbedayR)aCJadågsBV
mansµartICaeRKÓgkMNt;beNþjbg;nUvGPiCÄa nigeTamnsS
kñúgelak .
cietþ citþanubsSI vihrti GatabI sm,Caena
stima vienyü elaek GPiCÄaeTamnsS¿ BicarNa
eXIjerOy² nUvcitþkñúgcitþ manBüayamCaeRKÓgdutkemþAnUv
kielsRbkbedayR)aCJadågsBV mansµartICaeRKÓgkMNt;
beNþjbg;nUvGPiCÄanigeTamnsSkñúgelak .
Femµsu FmµanubsSI vihrti GatabI sm,Caena
stima vienyü elaek GPiCÄaeTamnsS¿ BicarNa
eXIjerOy² nUvFm’kñúgFm’TaMgLay manBüayamCaeRKÓgdut
kemþAnUvkielsRbkbedayR)aCJadågsBV mansµartICaeRKÓg
kMNt;beNþjbg;nUvGPiCÄanigeTamnsSkñúgelak .
r¬ ]eTÞsvarkfa nidæíta ¦s
3
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ពុពទធ នាគល់ព្ពះពោធិព្ពឹក្េ
(បដ
ិ កេល្ ៦៦, ទសពរ័ ២៣៧-២៣៩)

ពុពទធតិ ពយា ពសា ភគវា សយមូ អនាចរ ិយពកា

បុពពា អននុសេពតសុ
ធពមាស ុ សាមំ សច្ចចនិ អភិសមពជឈ
ុ
ុ ិ តតថ
ច សពាញ្ដុតំ បពត្តត ពពលសុ ច វសីភាវំ បពត្តត ។

ព្វករថ្វ ពុពទធ គ្ឺលពះដ៏មានលពះភាគ្អង្គណ្ត លពះដ៏មានលពះ

ភាគ្អង្គេ

លគ្ូាជចររេ
ទសង្េ

ះាបលពះអយមមូ លទង្់លាអ់ ដឹង្េោយលពះអង្គឯង្មន
ិ មាននូ វ
យ
ើ

លទង្់លាអ់ ដង្
ឹ េោយលបនពនលកម្លង្នូ វអរចៈកបុង្ធម៌

ះេោយលពះអង្គឯង្ ពុបា
ស ន្ថប់ពីមន
ុ មកេ

ើយ លពះអង្គលទង្់

ដល់នូវអពឝញ្ុ ដ តញ្ញដណកបុង្ធម៌ទង្
ស ឡាយផង្ លទង្់ដល់នូវភាពជស

ញ

កបុង្ពលៈទសង្ឡាយផង្ ។

ពុពទធតិ ពក្នពតថន ពុពទធ ព្វករថ្វ ពុពទធ េតើ ពុពទធ

េោយអតទដូរេមថរ ?

១. ពុជឈ ិត្ត សច្ចចនីតិ ពុពទធ លទង្់លពះ
េលព្វះលពះអង្គលាអ់ ដឹង្នូ វអរចៈទសង្ឡាយ ។

២. ពោពធត្ត បជាយាតិ ពុពទធ លទង្់លពះ

េលព្វះលពះអង្គញ
ុ សង្ពពួកជនឱរលាអ់ ដឹង្ផង្ ។
៣. សពាញ្ដុត្តយ ពុពទធ លទង្់លពះ

មថ្វ ពុពទធ
មថ្វ ពុពទធ

មថ្វ ពុពទធ េលព្វះលពះ

អង្គលាអ់ ដឹង្នូវធម៌ទង្
ស ពួង្ ។
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៤. សពាទសាវិត្តយ ពុពទធ លទង្់លពះ
េលព្វះលពះអង្គេ

មថ្វ ពុពទធ

ស ពួង្េោយញណរកខុ ។
ើញនូ វធម៌ទង្

៥. អភិពញ្ដ យយត្តយ ពុពទធ លទង្់លពះ
លពះអង្គមន
ឹ
ិ មានអបកដនទណ្តដក

លស ពះអង្គេ

៦. វិក្សិត្តយ ពុពទធ លទង្់លពះ

មថ្វ ពុពទធ េលព្វះ

យ
ើ ។
មថ្វ ពុពទធ េលព្វះលពះ

អង្គមាននូ វ្យរតដ
។
ិ
ី វ៏ េអអ
៧. ខីណាសវសង្ខេពតន ពុពទធ លទង្់លពះ

មថ្វ ពុពទធ

េលព្វះលពះអង្គដល់នូវការរាប់ថ្វអអ់េៅនូ វាជអវៈ ។
៨.

និរ ុបក្ាិពលសសង្ខេពតន

ពុពទធ

លទង្់លពះ

មថ្វ

ពុពទធ េលព្វះលពះអង្គដល់នូវការរាប់ថ្វមន
ិ មានឧបកកាេិ លអ ។
៩. ឯក្នតវីតរាពគាតិ ពុពទធ លទង្់លពះ

មថ្វ ពុពទធ

េលព្វះលពះអង្គលបាអចកនូវរាគ្ៈេោយោរ់ខ្ចត ។
១០. ឯក្នតវីតពទពសាតិ ពុពទធ លទង្់លពះ

មថ្វ ពុពទធ

េលព្វះលពះអង្គលបាអចកនូវេទអៈេោយោរ់ខ្ចត ។
១១. ឯក្នតវីតពម្មពោតិ ពុពទធ លទង្់លពះ

មថ្វ ពុពទធ

េលព្វះលពះអង្គលបាអចកនូវេមាេៈេោយោរ់ខ្ចត ។
១២. ឯក្នតនិក្ិពា លពសាតិ ពុពទធ លទង្់លពះ

មថ្វ ពុពទធ

េលព្វះលពះអង្គមន
ិ មាននូ វកេិ លអេោយោរ់ខ្ចត ។
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១៣. ឯកាយនមគគំ គពត្តតិ ពុពទធ លទង្់លពះ

មថ្វ

ពុពទធ េលព្វះលពះអង្គយាង្េៅកបុង្ផវូវម្តមួយ ាបផវូវេៅកាន់លពះនព្វ
ិ ឝន
បានដល់ អតប
ិ ផោឌន ៤ ។

១៤. ឯពកា អនុតតរ ំ សម្មាពម្មពធឹ អភិសមពពទ
ុ ធ តិ ពុពទធ

លទង្់លពះ

មថ្វ

ពុពទធ

េលព្វះលពះអង្គលាអ់ ដង្
ឹ នូ វអមាយអេមាភធ-ិ

ញ្ញដណដ៏លបេអើរមួយលពះអង្គឯង្ ។
១៥. អពុទធិវិហតត្តត ពុទធិបបដិលាភត្តត ពុពទធ លទង្់លពះ
មថ្វ ពុពទធ េលព្វះលពះអង្គកមាចត់បង្់នូវការមន
ិ មានបញ្ញដេោយការ

បាននូ វបញ្ញដ ។

ពុពទធតិ ពនតតំ នាមំ ម្មតរា ក្តំ ន បិតរា ក្តំ ន
ភាតរា ក្តំ ន ភគិនិយា ក្តំ ន មិត្តតមពចចហ ិ ក្តំ ន ញាតិ
សាពលាហិពតហិ ក្តំ ន សមណព្ោហាពណហិ ក្តំ ន
ពទវត្តហិ
ពោធិយា

ក្តំ
មូពល

វិពម្មក្េនតិក្ពមតំ
សហ

ពុទធនំ

សពាញ្ដុតញ្ញ
ដ ណសេ

ភគវនាតនំ
បដិលាភា

សចឆិកា បញ្ដ តតិ យទិទំ ពុពទធតិ ។
លពះ

ម ពុពទធ េនះ មន
ិ ម្មនាបលពះ

មម្ដលលពះមាាថ្វឝយ

េទ មន
ិ ម្មនលពះបិាថ្វឝយេទ មន
ិ ម្មនបង្បអូនលបុអថ្វឝយេទ មន
ិ ម្មនបង្
បអូនលអីថ្វឝយេទ មន
ថ មាតរថ្វឝយេទ មន
ិ ម្មនមត
ិ ាជ
ិ ម្មនញត្
ិ េោ-

េត
ិ ថ្វឝយេទ មន
ិ ម្មនអមណលព្វេយណ៍ថ្វឝយេទ មន
ិ ម្មនេទវាថ្វឝយ
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េទ លទង្់លពះ
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ម ពុពទធ េនះាបវេមាកខ
នក
ថិ
ិ

ម គ្លឺ ពះ

មម្ដលមាន

កបុង្ទីបសផុត ននអរេតថផល របអ់ លពះពុ ទនទង្
ស ឡាយ លទង្់មានលពះភាគ្
ាបអរឆកា
ប
ទង្
ស ពួង្ ម្ដល
ិ បញ្ដ តថិ គ្ប
ឺ ញ្ដ តថេិ លព្វះការាបក់រាអ់ កុ ង្ធម៌
បានេកើត លពមាបមួយនឹង្អពឝញ្ុ ដ តញ្ញដណ េៅគ្ល់លពះេព្វធិលពឹកស ។

7

នមសាារព្ពះពុទធ ២៨ព្ពះអងគ
នមោ មម សព្វព្ុទ្ធានំ ជបកតននំ មមហសិនំ

្ញុសលពះករុណ្តអូ ម

លកាបថ្វឝយបង្គស រសេព្វះលពះពុ ទនាបមាចអ់លគ្ប់លពះអង្គ ម្ដលបានលាអ់ ររ
ួ
មកេេយ
ស េ
ើ លពះអង្គម្អឝង្រកនូវគ្ុ ណដ៏ធស (លពះអមភុទនទង្

ះគ្)ឺ

េណហង្បមោ មហាវីមោ លពះតណហង្ការលពះអង្គមានពាយាមាបធស
មមធង្បមោ មហាយមសា រពោះេមធងកររពោះអងគមានយសធុំ
សរណង្បមោ

មោកហិមតា

លពះអរណង្ការលពះអង្គេធឝើឱរាប

លបេយាជន៍ដល់អតឝេោក
េីបង្បមោ ជុេិនមា ោ លពះទីបង្ការលពះអង្គលទលទង្់នូវបញ្ញដដ៏រុង្េរឿង្
មក្កណឌមញ្ញញ

ជនបាមោមក្កខប

លពះេកាណឍញ្ដ ៈ លពះអង្គាបលបធាន

នន ពពួកជន
មង្ិមោ បុ រិមសាសមភា លពះមង្គលៈ លពះអង្គាបបុរអដ៏លបេអើរ
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លពះអុ មនៈ លពះអង្គាបអបកលបាជញមាន

សុមមត សុមមត ធីមោ
លពះេឫទ័យដ៏លអ
មរវមតា

រេិវឌឍមត

លពះេរវតៈ

ឱរ រេលមន
ើ

លពះអង្គញ
ុ សង្េអរកឋេី លតកអរ

មសាភិមតា គុណសមកមតន លពះេ្ភត
ិ ៈ លពះអង្គបរបូ
ិ ណ៌េោយ

លពះគ្ុ ណ
អមតមេសសី

លពះអេ

ជនុេមត ោ

មទអស ី លពះអង្គឧតថមាបង្

ពពួកជន
បេុមោ មោកបមជាជមតា លពះបុទុមៈលពះអង្គញ
ស េោកឱរភវ្
ឺ ឝ ង្
ុ ង្
តរមទ្ធ វរសារថី លពះ
បេុមុេមត ោ

រទៈ លពះអង្គដូរាប្រថីដល៏ បេអើរ
លពះបទុ មុតរថ ៈ លពះអង្គាប្វម
ឹ ្រនន

សេតសាមោ

ពួកអតឝ
អបកដ្ិបុគមិ ោ

សុមមមត

លពះអុ េមធៈ លពះអង្គរកបុគ្គល

េលបៀបដូ រគយន
សុជាមតា សព្វមោកមគិ លពះអុ ាបតៈ លពះអង្គលបេអើរេលើអាបង្
អតឝ េោកទសង្ពួង្
បិយេសសី នោសមភា លពះបិយទអស ី លពះអង្គលបេអើរាបង្នរជន
អេាេសសី

ក្ករុណិមក្ក

លពះអតទទអស ី

លពះអង្គលបកបេោយ

ករុណ្ត
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ធមតេសសី េមោនុមទ្ធ លពះធមយទអស ី លពះអង្គបេ ធ បង្់នូវង្ង្ត
ឹ
សិេមា តាា អសមោ មោមក លពះអិទនតទៈ
ណ្តេអយើ កបុង្េោក
េិមសា

វេេំ វមោ លពះតិអសៈ លពះអង្គលបេអើរាបង្អបក

ច

លបាជញខ្ចង្ អមឋទ
ស ឡាយ
ី ង្
មុមសា ច

វរមទ្ធ

ព្ុមទ្ធា លពះពុ ទលន ទង្់លពះ

លបទននូ វធម៌ដល៏ បេអើរ

លពះវបអស
ិ
ី

វិបសសី ច អនូបមោ
េលបៀបផធឹមបានេ

លពះអង្គឥតមានអបក

យ
ើ

មផុ អស:លពះអង្គ

លពះអង្គឥតមានអបកណ្ត

លពះអិ្ី លពះអង្គាបលគ្ូេលបៀនលបេៅេធឝើ

សិេី សព្វហិមតា សតាា

ឱរាបលបេយាជន៍ដល់អតឝទង្
ស ពួង្
មវសសភូ សុេទ្ធយមក្ក លពះេវអសភូ លពះអង្គលបទននូ វេអរកឋអ
ី ុ្
កកុសមតា

សេាោមហា លពះកកុ អននៈ លពះអង្គ

ផវូវ ឆ្ងយោរ់លអយាល គ្ឺកិេលអ
មក្កតគមមត រណញ្ជ មហា

លពះេកា

អ
ស តឝេរញចក

គ្មៈ លពះអង្គបសបាត់បង្់

នូ វអលតូវ គ្ឺកិេលអ

កសសមបា សិ រិសមកមតន លពះកអសបៈ លពះអង្គបរបូ
ិ ណ៌េោយអិរ ី
មគេមោ សកយបុង្មិ ោ លពះេគតមៈ លពះអង្គលបេអើររមផង្ាបង្

ពួកអកររាជ៕
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ជយបរ ិតតគាថា

3

mhakaruNieka naefa hitay sBV)aNin¿
bUertVa )armI sBVa
betþa sem<aFimutþm¿ .
RBHsmµasm<úT§ CaTIBwgénstVelak RTg;Rbkbeday
mhakruNa RBHGgÁbMeBjnUv)armITaMgLayTaMgBYgedÍm,ÍRbeyaCn_dl;stVTaMgGs; ehIyRTg;)andl;nUvsem<aFiBaØaN
d¾]tþmehIy .
Éetn sc©veC¢n
ehatu et CymgÁl¿
edaykiriyaeBalnUvBaküsc©³enH sUmCymgÁlekIt
mandl;Gñk .
Cyenþa eBaFiya mUel sküan¿ nniÞvDÆena
Év¿ tV¿ viCeya ehahi CysSú CymgÁel
GbraCítbløegá
sIes bzvíe)akçer
GPiesek sBVBuT§an¿ GKÁb,etþa bemaTti .
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RBHsmµasm<úT§
RTg;júaMgesckIþeRtkGrénskü
TaMgLay[ceRmIn RBHGgÁQñHmarehIy )andl;nUvPaBCa
buKÁlRbesIrbMput RTg;rIkray ¬ cMeBaHFm’EdlRBHGgÁRtas;dåg ¦elIGbraCítblø½gá CaCymgÁl eTobKl;eBaFiRBwkSRtg;
p©ítEpndÍdUcCaswøkQUk CaTIGPieskénRBHBuT§RKb;RBHGgÁ
¬y:agNamij ¦ sUm[GñkCabuKÁlmanCmñHQñH ¬Gs;sRtÚv ¦
y:agenaHÉg .
sunkçt¿þ sumgÁl¿
subPat¿ suhudíæt¿
suxeNa sumuhuetþa c suyid¿æ RBhµcarisu .
¬ eBlNaEdlstVTaMgLay RbRBwtþl¥edaykay vaca
citþ eBlenaH ¦ eQµaHfaCankçtþb£kSl¥ CamgÁll¥
CaeBlPøWsVagl¥ CaeBlénGruNrHl¥ CaxN³l¥ Cayam
l¥ ¬ TanEdlbuKÁl)anbUCaehIy ¦ dl;RBhµcarIbuKÁl
TaMgLay ¬ kñúgeBlenaH ¦ eQµaHfaCaeRKÓgbUCal¥ .
bTkiçN¿ kaykmµ¿
vacakmµ¿ bTkiçN¿
bTkiçN¿ menakmµ¿
bNiFI et bTkiçNa .
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¬ kñúgéf¶enaH ¦ kaykmµ k¾eQµaHfanaM[manesckIþ
ceRmIn vcIkmµ k¾eQµaHfanaM[manesckIþceRmIn menakmµ
k¾eQµaHfanaM[manesckIþceRmIn
esckIþR)afñaTaMgLay
rbs;GñkTaMgenaH k¾eQµaHfanaM[manesckIþceRmIn .
bTkiçNani ktVan
lPnþetß bTkiçeN
buKÁlEdl)aneFIVnUvkaykmµ vcIkmµ menakmµ KYrdl;
esckIþceRmIn ¬ y:agenH ¦ ehIy k¾rEmg)annUvRbeyaCn_
d¾ceRmInTaMgLay .
et GtßlT§a suxita viruLað BuT§sasen
GeraKa suxita ehaf sh seBVhi jatiPi .
GñkTaMgLay ¬ TaMgbursTaMg®sIþ ¦ enaH cUr)annUv
RbeyaCn_ )annUvesckIþsux cUrceRmInkñúgRBHBuT§sasna
cUrkuM[maneraK [)annUvesckIþsux RBmTaMgjatiTaMgLay
RKb;Kña .
¬rebobsURttamPaNvar³ ¦
r¬CybritþKafa cb; ¦s
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ពុទធជយមងគលគាថា

6

ោហុ ំ សហសេមភិនិមិាតសា វុធនតំ
ព្គីពមខលំ ឧទិតពោរសពសនម្មរ ំ
ទនាទិធមាវិធិនា ជិតវា មុនិពនាទ

តពនតជសា ភវតុ ពត ជយមងគលានិ ។
លពះមុនិនធេោកាចររ

ផ្ចចញ់ លកុង្មាររិតេថ មាេនន

ជះិ លគ្េី ម្លាបតិ

េកាញ្ច

េោយធមយពធ
ិ ី

ទនបារមាប
ី លបធាន

និមត
យិ នដមួយព្វន់

កាន់អន្រ្ថវុធ

លពមេោយមារេអ

។

ទ្ធរពអុ ធា

ពនវឹកលន់កង្អ័ ពធ្៊ន ។

លកុង្មារចញ់ លទង្់ញណ
រជ័
ី យមង្គល

លបណមរកាយថ្វឝយវ ធ ។
រូ រមានដល់អបករាល់គប

េោយេតជះជយា

លពះឈបះមារលគេ

ះេោង្ ។

ម្មរាតិពរក្មភិយជ
ុ ឈ ិតសពារតតឹ
ពោរមបនាឡវក្មក្េមថទធយក្េំ

ខនតី សុទនតវធ
ិ ិនា ជិតវា មុនិពនាទ
តពនតជសា ភវតុ ពត ជយមងគលានិ ។
លពះមុនិនធពិន

យកៈ

ផ្ចចញ់ ាជ

រង្រូ
ឹ អមន
ិ ាសង្េៅ
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វកយកសេឃ្លរេៅ

កបុង្្នថគ្
ី ុ ណអតា ។
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រេូ តអអ់ រាលតី

លពះជិនលអីលទង្់យុទន

េោយលពះពធ
ិ ញ
ី ណ

លទង្់ទូ យ នេោយ្នថី

នលកម្លង្លកុង្មារា

កបុង្បឋមអេមាភធី ។

ញ
ុ សង្រិតថអអុ រ ី

ឲរបង្់ពរុះរុ ះវ ធ ។

រជ័
ី យមង្គល

រូ រមានដល់អបករាល់គប

េោយេតជះជយា

លពះឈបះាជ

វកយកខេោង្ ។

នាឡាគិរ ឹ គជវរ ំ អតិមតតភត
ូ ំ
ទវគគិចក្ាមសនីវ សុទរ ុណនតំ
ពមតតមពសក្វិ
ពុ
ធិនា ជិតវា មុនិពនាទ

តពនតជសា ភវតុ ពត ជយមងគលានិ ។
លពះមុនន
ិ ធពន
ិ ជិនលអី

ផ្ចចញ់ ដសរេ្
យះ
ី

្ោវឆ្វេឆ្ះនលក

ដូ រេភវង្
ើ នលពេឆ្ះកេមធរ

គ្ីរវរគ្ាប
ី

ឡា

ដ៏ោនកាវរុ ះេលបង្េលពរ ។

មុតដូ ររលកុតេពលជ

ខ្ចវង្
ស ដូ រកមយអអនី ។

េោយលពះពធ
ិ លី អប់

េល្រទក
ឹ អប់គ្បា
ឺ រមី
ញ
វ ។
ី
ុ សង្ដសរឲរលជះថ្វ

េមាថលពះជិនលអី
រជ័
ី យមង្គល

រូ រមានដល់អបករាល់គប

េោយេតជះជយា

លពះឈបះ

ឡាគ្រី ី ។

ឧក្េិតតខគគមតិហតថសទ
ុ រ ុណនតំ

ធាវនតិ ពយាជនបថងគលិ
ុ ម្មលវនតំ
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ឥទធីភិសងេតមពនា ជិតវា មុនិពនាទ
តពនតជសា ភវតុ ពត ជយមងគលានិ ។
លពះមុនន
ិ ធពន
ិ េោកនលត

មានលពះទ័យេធឝបា
ើ ដិោររ

ននមនុ អសម្ដលគត់កាត់

មកេោតចក់ាបមាល័យ

ផ្ចចញ់ េចរអង្គុលីមាល៍

មានកលមង្គ្ឺលមាមនដ

អង្់ាជរកសណ្តរនលក

ដ៏មាននដ្ធត់លបោរ ។

កាន់ោវងាលគ្វ ី

េដញលពះមុនី្្ថចររ

រជ័
ី យមង្គល

រូ រមានដល់អបករាល់គប

រមាងយផវូវក ថ រ

កណ្ត
ថ លនលពបេី យាជ

េោយេតជះជយា

។

លពះឈបះអង្គុលីមាល៍ ។

ក្ត្តាន ក្ដឌមុទរ ំ ឥវ គពិនីយា

ចិញ្ញ
ច យ ទុដឌវចនំ ជនកាយមពជឈ

សពនតន ពសាមវិធិនា ជិតវា មុនិពនាទ
តពនតជសា ភវតុ ពត ជយមងគលានិ ។
លពះមុនិនធមានលពះភាគ្

ផ្ចចញ់ លទុអថព្វករ

យកេឈេើ ធឝាប
ើ កូ ន

ព័ននេព្វះ្វួនេព្វលលទេគះ

អសេពើេធឝើដូរាប

លពះពុ ទនឈះប កាលេ

ន្រអថីមានគ្ភ៌ចអ់េរើអេព្វះ ។

ះ

េោយអមាចរពិធី ។

រមាងប់ព្វកររណ្ត
ឍ ល

កណ្ត
ថ លជនលបុអលអី

រញ្ញ
ិ ច ចញ់ បារមី
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ង្រិញ្ញច

គ្អ
ឺ រចសព្វករអតា ។
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

រជ័
ី យមង្គល

រូ រមានដល់អបករាល់គប

េោយេតជះជយា

លពះ្្ថឈបះរិញ្ញច ។

សចចំ វិោយមតិសចចក្វាទពក្តុំ
វាទភិពរាបិតមនំ អតិអនធភូតំ

បញ្ញ
ដ បទីបជលិពត្ត ជិតវា មុនិពនាទ
តពនតជសា ភវតុ ពត ជយមងគលានិ ។
លពះមុនន
ិ ធពន
ិ អបកលបាជញ

រុង្េរឿង្្ងរេោយបញ្ញដ

អធាលអ័ យលះបង្់

ព្វករអតរលតង្់ាមគប់នរ

ផ្ចចញ់ អរចកាប

និលគ្នទេលៅពុ ទនវន័
ិ យ។

អរេអើរ្វួនឯង្នលក

េលើកកមភអ់ដូរដង្ទង្់ ។

បេង្កាើតមួង្ង្ឹត

េោយេព្វលឥតព្វករេទៀង្លតង្់

លពះលទង្់កមាចត់បង្់

េោយលបទប
ី គ្ប
ឺ ញ្ញដ ។

រជ័
ី យមង្គល

រូ រមានដល់អបករាល់គប

េោយេតជះជយា

ឈបះអរចកៈនិលគ្នទ ។

នពនាទបននទភជ
ុ គំ វិពុធំ មហិទធឹ

បុពតតន ពថរភុជពគន ទម្មបយពនាត
ឥទធបពទសវិ
ធិនា ជិតវា មុនិពនាទ
ូ

តពនតជសា ភវតុ ពត ជយមងគលានិ ។
លពះមុនន
ិ ធពន
ិ លទង្់ញណ
ឲរម្បវង្ាប

គ្រាជ
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ញ
ុ សង្េមាគ្គោនមានអសណ្តរ
េៅទូ យ នពរុអន៍ភុជង្គ ។

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

េ្យះនេ ធ បននធ

រត
ិ ថេមាេននេរឿង្ឫទនរិ ុង្

ទិដឌិការលទនង្់

លទង្់ផ្ចចញ់ េោយពិធី្ន ។

គ្ឲ
ឺ រឧបេទអ

ឫទនិ

ឫទនវិ េអអដល់
េមាគ្គោន
ិ

គ្អនថរធាន

ឱនរុ ះចញ់ លពះេរ្ថ ។

រជ័
ី យមង្គល

រូ រមានដល់អបករាល់គប

េោយេតជះជយា

លពះភគ្វាឈបះ

ទុគាគហទិដឌិភុជពគន សុទដឌហតថំ

គ្េោង្ ។

ព្ពហា ំ វិសទ
ុ ធិជុតិមទ
ិ ធិពកាភិធានំ

ញាណគពទន វិធិនា ជិតវា មុនិពនាទ
តពនតជសា ភវតុ ពត ជយមងគលានិ ។
លពះមុនិនធពិនេគតម

ផ្ចចញ់ មោលពេយេ្យះពកា

នដកាន់អអិរអ
ិភ

គ្ឺរិតថលទឹអិ ថដេ៏ មាះមុត

អស គល់ថ្វាជាយ

រុង្េរឿង្េោយគ្ុ ណបរអុ
ិ ទន ។

កាន់្ុអផវូវអមភុទន

មន
ិ េលើកោកលះបង្់លបាណ។

លទង្់ឈះប េោយពិធី

ឱអថវេអអអលមានថ
ិ

ផសសលតូវគប់អ ថ ន

គ្ឺលពះញណេលបាអេទអ

រជ័
ី យមង្គល

។

រូ រមានដល់អបករាល់គប

េោយេតជះជយា

ឈបះលពោយឥតមានេយង្ ។

ឯត្តបិ ពុទធជយមងគលអដឌគាថា
ពយា វាចពនា ទិនទិពន សរពត មតនទី

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

176

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ហិត្តាន ពនក្វិវធា
ិ និ ចុបទទវានិ
ពម្មក្េំ សុខំ អធិគពមយយ នពរា សបពញ្ញ
ដ ។
ពយា នពរា ជនឯណ្ត

កបបញ្ញដលបាអកថ្
ជិ
ី ល

ឧអាេ៍ ្ង្ទនអីល

អូ លតរ សលឹកលពះធម៌នថវ ។

គថ្វលបាសបប
ី ទ

េនះកសណត់េ្យះពុ ទនជយ
័

្សអូលតអពឝ ៗ នថង
ពសា នពរា រជនេ
ី

េកើតមង្គលាបនិរនថរ ៍ ។

ះ

បានរ សេោះេរាគ្ាជអនប

ឧបលទពអេនកលន់

មានលបការេផសង្ ៗ ផង្ ។

នឹកដល់ធម៌េកសមកានថ

គ្ឺនិព្វឝនអុ ្កនវង្

ម្លង្ទុ កខទង្
ស បួនកង្

េោយពុ ទនជយ
័ មង្គលេនះ ៕

CCCCCC
បារមី ៣០
១

ឥតប
ិ ិ ទនបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា

ឥតប
ិ ិ ទនឧបបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា

ឥតិបិ ទនបរមតទបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា
លពះដ៏មានលពះភាគ្អង្គេ

ះ

លពះអង្គបរបូ
ិ ណ៌េោយទនបារមី

ទនឧបបារមី ទនបរមតទបារមី ដូេរបះផង្ ។
២

ឥតិបិ អីលបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា

ឥតប
ិ ិ អីលឧបបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា

ឥតិបិ អីលបរមតទបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

177

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

លពះដ៏មានលពះភាគ្អង្គេ

ះ លពះអង្គបរបូ
ិ ណ៌េោយអីលបារមី

អីលឧបបារមី អីលបរមតទបារមី ដូេរបះផង្ ។
៣

ឥតប
យ រមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា
ិ ិ េនកខមបា

ឥតិបិ េនកខមឧ
យ បបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា

ឥតិបិ េនកខមប
យ រមតទបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា
លពះដ៏មានលពះភាគ្អង្គេ

ះ លពះអង្គបរបូ
ិ ណ៌េោយេនកខមយបារមី

េនកខមយឧបបារមី េនកខមយបរមតទបារមី ដូេរបះផង្ ។
៤

ឥតប
ិ ិ បញ្ញដបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា

ឥតប
ិ ិ បញ្ញដឧបបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា

ឥតិបិ បញ្ញដបរមតទបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា
លពះដ៏មានលពះភាគ្អង្គេ

ះ លពះអង្គបរបូ
ិ ណ៌េោយបញ្ញដបារមី

បញ្ញដឧបបារមី បញ្ញដបរមតទបារមី ដូេរបះផង្ ។
៥

ឥតិបិ វរី យបារម
ិ
ី អមផេ ប េ្ ភគ្វា

ឥតប
ិ ិ វរី យឧបបារម
ិ
ី អមផេ ប េ្ ភគ្វា

ឥតិបិ វរី យបរមតទ
បារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា
ិ
លពះដ៏មានលពះភាគ្អង្គេ

ះ

លពះអង្គបរបូ
ិ ណ៌េោយវរី យបារម
ិ
ី

វរី យឧបបារម
បារមី ដូេរបះផង្ ។
ិ
ី វរី យបរមតទ
ិ
៦

ឥតិបិ ្នថបា
ិ រមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា

ឥតប
ិ ិ ្នថឧ
ិ បបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា

ឥតិបិ ្នថិបរមតទបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

លពះដ៏មានលពះភាគ្អង្គេ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ះ

លពះអង្គបរបូ
ិ ណ៌េោយ្នថបា
ិ រមី

្នថិឧបបារមី ្នថិបរមតទបារមី ដូេរបះផង្ ។
៧

ឥតប
ិ ិ អរចបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា

ឥតិបិ អរចឧបបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា

ឥតិបិ អរចបរមតទបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា
លពះដ៏មានលពះភាគ្អង្គេ

ះ

លពះអង្គបរបូ
ិ ណ៌េោយអរចបារមី

អរចឧបបារមី អរចបរមតទបារមី ដូេរបះផង្ ។
៨

ឥតប
ិ ិ អធោ
ិ ឌ នបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា

ឥតប
ិ ិ អធោ
ិ ឌ នឧបបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា

ឥតិបិ អធោ
ិ ឌ នបរមតទបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា
លពះដ៏មានលពះភាគ្អង្គេ

ះ

លពះអង្គបរបូ
ិ ណ៌េោយអធោ
ិ ឌន

បារមី អធោ
ិ ឌ នឧបបារមី អធោ
ិ ឌ នបរមតទបារមី ដូ េរបះផង្ ។
៩

ឥតិបិ េមាថបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា

ឥតប
ិ ិ េមាថឧបបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា

ឥតិបិ េមាថបរមតទបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា
លពះដ៏មានលពះភាគ្អង្គេ

ះ លពះអង្គបរបូ
ិ ណ៌េោយេមាថបារមី

េមាថឧបបារមី េមាថបរមតទបារមី ដូេរបះផង្ ។
១០

ឥតិបិ ឧេបកាខបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា

ឥតប
ិ ិ ឧេបកាខឧបបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា

ឥតិបិ ឧេបកាខបរមតទបារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វា
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

លពះដ៏មានលពះភាគ្អង្គេ

ះ

លពះអង្គបរបូ
ិ ណ៌េោយឧេបកាខ

បារមី ឧេបកាខឧបបារមី ឧេបកាខបរមតទបារមី ដូេរបះផង្ ។
ឥតប
ិ ិ អមតថអ
ឹ បារមី អមផេ ប េ្ ភគ្វាតិ
លពះដ៏មានលពះភាគ្អង្គេ
៣០ ដូ េរបះផង្ ។

ះ

លពះអង្គបរបូ
ស
ិ ណ៌េោយបារមទ
ី ង្

¬¬¬¬¬¬¬¬
ឯតទគគបគ
ុ គលបាលី
(បដ
ិ កលលខ ៤០,ទំព័រ ៥៣-៥៨)

 ឯតទ្រគំ ភិកគខ វ ម្ម្ សាវក្កនំ ភិកន
ខូ ៈំ
១-រតតញ្ញូនំ យទ្ិទ្ំ អញ្ញញគក្កណ្ឌគញ្ញញ ។
២-ម្ហាបញ្ញញនំ យទ្ិទ្ំ សារីបគុ តត ។
៣-ឥទ្ធម្
ិ ន្តតនំ យទ្ិទ្ំ ម្ហាគារគោាគន្ត ។
៤-ធ្ូតវាទានំ យទ្ិទ្ំ ម្ហាកសសគបា ។
៥-ទ្ិរច
ា កខុក្កនំ យទ្ិទ្ំ អនុរគុ ទាធ ។
៦-ឧច្ចាកុលក្ក
ិ នំ យទ្ិទ្ំ ភទ្ទគិ ោ ក្កឡិគោធាយបុគតត ។
៧-ម្ញ្ជុ សសរានំ យទ្ិទ្ំ លកុណ្តកភទ្ទគិ ោ ។
៨-សីហន្តទ្ិក្កនំ យទ្ិទ្ំ បិគឌ
ឌ លភារទាាគោ ។
ិ នំ យទ្ិទ្ំ បុគឌោ ម្ន្តានីបគុ តត ។
៩-ធ្ម្មកថក្ក
ិ ា គរន អតាំ វភ
ិ ជន្តតនំ យទ្ិទ្ំ ម្ហាកច្ចាគន្តតិ ។
១០-សងខិគតតន ភាសិតសស វត
វគោគ បឋគា ។
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

 ឯតទ្រគំ ភិកគខ វ ម្ម្ សាវក្កនំ ភិកន
ខូ ំ
១-ម្គន្តម្យំ ក្កយំ អភិនិម្ន
មិ ន្តតនំ យទ្ិទ្ំ ចុលប
ា នាគក្ក ។
-គចគតវវិ ដតកស
ុ ោនំ យទ្ិទ្ំ ចុលប
ា នាគក្ក ។
២-បញ្ញញ វវិ ដាកស
ុ ោនំ យទ្ិទ្ំ ម្ហាបនាគក្ក
ិ រីនំ យទ្ិទ្ំ សុភត
៣-អរណ្វហា
ូ ិ។
-ទ្កខគិ ណ្យានំ យទ្ិទ្ំ សុភត
ូ ិ។
៤-អារញ្ញក្កនំ យទ្ិទ្ំ គរវគតខទ្ិរវនិគោ ។
៥-ឈាយីនំ យទ្ិទ្ំ កង្ខខគរវគត ។
៦-អារទ្ធ វិរោ
ិ នំ យទ្ិទ្ំ គសាគឌ គក្កលិ វគិ សា ។
ិ គឌោ ។
៧-កលាណ្វាការឌនំ យទ្ិទ្ំ គសាគឌ កុដក
៨-ោភីនំ យទ្ិទ្ំ សីវលី ។
៩-សទាធធ្ិម្ុតតនំ យទ្ិទ្ំ វកាលត
ី ិ។
វគោគ ទ្ុតគិ ោ ។

 ឯតទ្រគំ ភិកគខ វ ម្ម្ សាវក្កនំ ភិកន
ខូ ៈំ
១-សិក្កខក្កានំ យទ្ិទ្ំ រាហុគោ ។
ិ នំ យទ្ិទ្ំ រដឋបាគោ។
២-សទាធបរាជត
៣-បឋម្ំ សោកំ រណ្ហន្តតនំ យទ្ិទ្ំ កុណ្ឌធាគន្ត ។
ិ ណ្វន្តតនំ យទ្ិទ្ំ វងគគី សា ។
៤-បដភា
៥-សម្នតបបសាទ្ិក្កនំ យទ្ិទ្ំ ឧបគសគន្ត វងគនតបុគតត ។
៦-គសន្តសនបបញ្ញញបក្កនំ យទ្ិទ្ំ ទ្គវា ម្លាបគុ តត ។
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

៧-គទ្វតនំ បិយម្ន្តបានំ យទ្ិទ្ំ បិលិនទវគច្ចោ ។
៨-ខិបាភិញ្ញញនំ យទ្ិទ្ំ វហិគោ ទារុចីរគិ ោ ។
ិ នំ យទ្ិទ្ំ កុារកសសគបា ។
៩-ចិតក
ត ថក្ក
ិ ម្ភទ្
១០-បដស
ិ បបតតនំ យទ្ិទ្ំ ម្ហាគក្កដឋគិ តតិ ។
វគោគ តតិគោ ។

 ឯតទ្រគំ ភិកគខ វ ម្ម្ សាវក្កនំ ភិកន
ខូ ំ
១-រហុសសុតនំ យទ្ិទ្ំ អានគន្តទ ។
-សតិម្ន្តតនំ យទ្ិទ្ំ អានគន្តទ
-រតិម្ន្តតនំ យទ្ិទ្ំ អានគន្តទ
-ធ្ិតម្
ិ ន្តតនំ យទ្ិទ្ំ អានគន្តទ
-ឧបដ្ឋឋក្កនំ យទ្ិទ្ំ អានគន្តទ។
២-ម្ហាបរិសានំ យទ្ិទ្ំ ឧរុគវលកសសគបា ។
៣-កុលបបសាទ្ក្កនំ យទ្ិទ្ំ ក្កឡុទាយិ ។
៤-អបបវធានំ យទ្ិទ្ំ រកាុគោ ។
៥-បុគរានវា
ិ សំ អនុសសរន្តតនំ យទ្ិទ្ំ គសាភិគត។
ិ យធ្រានំ យទ្ិទ្ំ ឧបាលិ ។
៦- វន
៧-ភិកុគខ ន្តវាទ្ក្កនំ យទ្ិទ្ំ ននទគក្ក ។
៨-ឥន្ទនទិគយសុ រុតទា
ត ា រានំ យទ្ិទ្ំ នគន្តទ ។
៩-ភិកុឱ
ខ វាទ្ក្កនំ យទ្ិទ្ំ ម្ហាកបបិគន្ត ។
១០-គតគោធាតុកស
ុ ោនំ យទ្ិទ្ំ សារគត ។
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

១១-បដិភាគណ្យយក្កនំ យទ្ិទ្ំ រាគធា ។
១២-លូខចីវរធ្រានំ យទ្ិទ្ំ គាឃរាោតិ ។
វគោគ ចតុគតា ។

 ឯតទ្រគំ

ភិកគខ វ

ម្ម្

ិ នំ ភិកុន
សាវក្ក
ខ ន
ី ៈំ

១-រតតញ្ញូនំ យទ្ិទ្ំ ម្ហាបោបតី គោតម្ី ។
២-ម្ហាបញ្ញញនំ យទ្ិទ្ំ គខា ។
៣-ឥទ្ធម្
ិ នតន
ី ំ យទ្ិទ្ំ ឧបបលវឌោ ។
ិ យធ្រានំ យទ្ិទ្ំ បដ្ឋច្ចរា ។
៤- វន
ិ នំ យទ្ិទ្ំ ធ្ម្មទ្ន្ត
៥-ធ្ម្មកថក្ក
ិ ា ។
៦-ឈាយិនន
ី ំ យទ្ិទ្ំ

នន្តទ ។

៧-អារទ្ធ វិរោ
ិ នំ យទ្ិទ្ំ គសាឌ ។
៨-ទ្ិរច
ា កខុក្កនំ យទ្ិទ្ំ សកុោ ។
៩-ខិបាភិញ្ញញនំ យទ្ិទ្ំ ភទាទ កុណ្ឌលគកសា ។
១០-បុគរានវា
ិ សំ អនុសសរនតន
ី ំ យទ្ិទ្ំ ភទាទ កបិោនី ។
១១-ម្ហាភិញ្ញញបតតនំ យទ្ិទ្ំ ភទាទ កច្ចាន្ត ។
១២-លូខចីវរធ្រានំ យទ្ិទ្ំ កិសាគោតម្ី ។
១៣-សទាធធ្ិម្ុតតនំ យទ្ិទ្ំ សិោលាតតិ ។
វគោគ បញ្ា គា ។
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 ឯតទ្រគំ ភិកគខ វ ម្ម្ សាវក្កនំ ឧបាសក្កនំៈ
១-បឋម្ំ សរណ្ំ រចោន្តតនំ យទ្ិទ្ំ តបុសសភលាក្ក
ិ វាណ្ិោ ។
២-ទាយក្កនំ យទ្ិទ្ំ សុទ្គតត រហបតិ អន្តថបិណ្ឌគិ ក្ក ។
ិ នំ យទ្ិទ្ំ ចិគតត រហបតិ ម្ចោក
៣-ធ្ម្មកថក្ក
ិ សណ្ឌគិ ក្ក ។
៤-ចតូហិ សងគហវតាហ
ូ ិ បរិសំ សងគណ្ហន្តតនំ យទ្ិទ្ំ ហតាគក្ក អាឡវគក្ក ។
៥-បណ្ីតទាយិក្កនំ យទ្ិទ្ំ ម្ហាន្តគា សគក្កា ។
៦-ម្ន្តបទាយក្កនំ យទ្ិទ្ំ ឧគោគ រហបតិ គវសាលិគក្ក ។
៧-សងឃុបដ្ឋឋនក្កនំ យទ្ិទ្ំ ឧរគគត រហបតិ ។
៨-អគវចាបបសន្តានំ យទ្ិទ្ំ សូគរា អម្ពគដ្ឋឋ ។
៩-បុរល
គ បបសន្តានំ យទ្ិទ្ំ ជវី គក្ក គក្ការភគច្ចា ។
ិ សសក្កនំ យទ្ិទ្ំ នកុលបិត រហបតីតិ ។
១០- វស
វគោគ ឆគដ្ឋឋ ។

ិ នំ ឧបាសិក្កនំៈ
 ឯតទ្រគំ ភិកគខ វ ម្ម្ សាវក្ក
១-បឋម្ំ សរណ្ំ រចោនន
តី ំ យទ្ិទ្ំ សុោត គសន្តនិធ្ត
ី ។
ិ ខា ម្ិោរាត ។
២-ទាយិក្កនំ យទ្ិទ្ំ វសា
៣-រហុសសុតនំ យទ្ិទ្ំ ខុជត
ត ។
ុជ រា
ិ រីនំ យទ្ិទ្ំ សាាវតី ។
៤-គម្តត វហា
៥-ឈាយិនន
ី ំ យទ្ិទ្ំ ឧតតរា ននទាត ។
៦-បណ្ីតទាយិក្កនំ យទ្ិទ្ំ សុបបវាសា គក្កលិយធ្ីត ។
៧-រិោនុបដ្ឋឋកីនំ យទ្ិទ្ំ សុបបិោ ឧបាសិក្ក ។
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៨-អគវចាបបសន្តានំ យទ្ិទ្ំ ក្កតិោនី ។
ិ សសិក្កនំ យទ្ិទ្ំ នកុលាត រហបតនី ។
៩- វស
១០-អនុសសវបបសន្តានំ យទ្ិទ្ំ ក្កលី ឧបាសិក្ក កុររឃរិក្កតិ ។
វគោគ សតតគា ។

3
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ព្ពះគាថាពផេងៗ
ភពទទក្រតតសព្ូ ត
(ចាកសុ ត្ន
ត តបដ
ិ ក មជឈម
ិ នកា
ិ យ ភាគ២៨ ទំព័រ២)

ភគោ ឯេេមោ ច

អេីេំ តតវគមមយយ

នបកដ្ិកមង្ខប អតគេំ

យេេីេមកហីននតំ

អបកមេតញ្ច អតគេំ

បចច ប
ុ កននញ្ច ម

េេា េេា វបសសេិ

អសំហិរំ អសង្បប
ុ កំ

េំ វិទ្ធា មនុព្ព្ូហមយ

អមជជវ កិចចោេបកំ

មក្ក ជញ្ញញ មរណំ សុមវ

ន ហិ មត សង្បរមនតន

មហាមសមនន មចច មុ ត

ឯវំ វិហា រិោតាបឹ

អមហារេតមេនាិេំ

េំ មវ ភមេាករមតាតេិ

ធមតំ

សមតត អាចិកមខប េ មុនីេិ ។
រពះមានរពះភាគ រទងរ់ ាស់ដូលចនះថា បុ គគលមិនគបបអា
ី ល

ះ

អាល័យ បញ្ច កខនធដដលកនលងលៅល យ
មន
ី
ិ គបបរី ាថានបញ្ច កខនធដដលមន
ិ
ទាន់មកដល់លទ លររះបញ្ច កខនធណាជាអត្ីត្ បញ្ច កខនធលះះកនលង

ួសលៅ

ល យ
បញ្ច កខនធណាជាអះគត្ បញ្ច កខនធលះះក៏មិនទាន់មកដល់ មួយ
ី
លទៀត្ បុ គគលណាលឃញ
ន លី ះះៗ បុ គគលលះះ
ី ចាស់ នូ វធម៌ជាបចចុបបននកុ ងទ
លុ ះដង
ឹ ចាស់នូវរពះនរ
ិ វន
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(លោយពួកកិលលស) គបបច
ី លរមីនឱ្យលរឿយៗ នូ វ ផលសមាបត្តិ ដដលមាន
រពះនរ
ិ វ នជាអារមមណ៍លះះ ឯកាពាយាមជាលរគឿងដុ ត្ កលិ លស បុ គគល
គួរលធវីកុ ងថ្ងង
ន
លនះឯង អនកណានឹងដឹងថា លសចកតីសាលប់នឹងមាន កនុងថ្ងង
ដសែកាន

លររះថាការត្ទល់របស់លយង
ី ចំលរះមចចុ

ដល៏ រចន
ី លះះមន
ិ មានល យ
ី

ដដលមានលសះ

អនករាជញដដលសងបទ
់ ុ កខល យ
ី

ដត្ងលៅ

បុ គគលដដលមានវ ិហារធម៌យា៉ងលនះ ជាអនកមានពាយាមដុ ត្កលិ លស ជា
អនកមិនខជិលរចអូ ស អស់យប់និងថ្ងងលះះឯងថា ជាអនកមានរារត្ីមួយដ៏
ចលរមីន ។

ត្តយនគាថា
(សុត្តនតបិដក ភាគ២៩ ទំព័រ ១២៩)

េិន ា មសាេំ បរកមត

ក្កមម បនូេ ព្ោហតណ

នបកហាយ មុនី ក្កមម

មនកេតមុបបជជេិ ។

កយិោ មច កយិោមថនំ

េេលាមមនំ បរកបមម

សិថិមោ ហិ បរិោវមជា

ភិមយោ អាកិរមេ រជំ ។

អកេំ េុកបដ្ំ មសមយោ

បចាឆ េបេិ េុកបដ្ំ

កេញ្ច សុកេំ មសមយោ

យំ កតាវ តនុេបកេិ ។

កុមសា យ

ហេាមមោនុកនតេិ,
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សាមញ្ញំ េុបកោមដ្ឋំ

និរ

យូបកឌឍេិ ។

យំ កិញ្ចិ សិថិេំ កមតំ

សំកិេិដ្ញ្
ឋ ច យំ វេំ

សង្បសសរំ ព្ព្ហតច រិយំ ន

េំ មហាេិ បហបាេំ ។

់ ូវ
បពរិ ត្ររ ណ
ម ៍ ចូ រអនកពាយាមកាត្់ត្ណា
ា ចូ រអនកបលះទបងន

កាមទាំង

់ ូ វកាមទាំង
យ មុ នី (លបី) មិនលះបងន

យលទ ក៏មិនាន

នូ វឈាន បុ គគលលបា
ី នជាលធវព
ី ាយាម កុ ំបនធូរបនថយពាយាមលះះល យ
ី

គបបលី ធវីពាយាមលះះឱ្យមាំមួនល ង
ី លររះថាបពវជាជដដលបុ គគលកាន់ធូរៗ
រដមងលរាយនូ វធូ លី គឺ កលិ លសដដ៏ រកដលង, អំលពអា
ី រកក់ដដលបុ គគលមន
ិ លធវី
ល យ
ី ជាអំលពីរបលសីរ អំលពីអារកក់ដត្ងលតតរកហាយកនុងកាលខាងលរកាយ

មួយលទៀត្បុ គគលលធវន
ដត្ងមន
ី ូ វអំលពណា
ី
ិ លតតាម អំលពលី ះះដដលបុ គគល

លធវីល យ
ជាអំលពីលរែ បលសីរ ភាពជាសមណៈដដលអនកបួសកាន់មិនលែ
ី
ដត្ងរបទាញចូ លលៅកនុងនរក ដូ ចជាសបូវដដលបុ គគលកាន់មន
ិ លែ ដត្ងមុ ត្
៏ ូ រៗកតី វត្តណាដល៏ ៅ
ថ្ដដូ លចានះឯង, ការងារណាមួយដធ

ង
ម កតី រព ច
ម រយ
ិ

ធម៌ណាមួយ ដដលបុ គគលរបរពឹត្តលោយលសចកតីរលងកៀសកតី កិចចលះះជាកិចច
មិនមានផលធំល យ
ី ៕

ទាំង

រពះមានរពះភាគ រទងរ់ ាស់ថា “ មានលភិកុ ទាំ
ខ ង
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េឆ្ឝៀលឆ្ឝត់កាយេឆ្ត
ើ ឆ្យលអ
កសេណើតននលពះរអយី

េធឝើទនឥតមានរួញរា
១.រអយីពណ៌េ្ៀវេ

ះណ្ត

គ្លឺ ពះរអយីទង្
ស លបាសមយ
ួ ពណ៌ ។

ទសង្លបាសមយ
ួ ពណ៌លអអ់ លេអ ្ភា ។
េកើតេោយបារមនី នលពះភគ្វា

កាលម្ដលេៅាបលពះេព្វធិអតឝ ។

កាលេឆ្កាៀលេនលាលទង្់េោយរត
ិ ថកាត់

ឱរទនដល់ឥនធលព្វេយណ៍បាត់ កាលេៅាបកសលត

មលអីពិរាន្រអថ ។

២.រអយីពណ៌េលឿង្ភវថ្វ
ឺ វ

កាលម្ដលលទង្់ាជរ្រ់ម្ផេធឝមា
ើ អ

៣.រអយីលកេមេ ះណ្ត

កាលម្ដលមាាពអ់ខ្ច្
ស វ ប់ពិត

បទ
អ ភាអ
ិ ពុ ទនរូបភវល
ឺ ឱ
បទុ មអ៊ូ បូ រជ
ថ វី ត
ិ

៤.រអយីពណ៌អអុ ទ្
ន ធ
ឱរទនដសរអេ្ភា
ី

៥.រអយីពណ៌ដូរេជង្
ើ េង្ស

វាប
វ
ិ ជ ធរាជរ្រ់្ួ នលបាណ

លពះឥន្រនធាបង្មាអលទង្់នវបណឍិត ។
ស ា។
កាត់េបះដូ ង្បទ
ិ េធឝថ្វ
ើ ប មា

កាលម្ដលលពះបាទេវអសនថរកសលា
ដល់លព្វេយណ៍លបាថ្វបយកេព្វធិញណ។
កាលមាាលទង្់យកសចប់យកបាន

ឲរយកស្មានរអុ ី បូ រជ
ថ វី ត។
ិ

៦.រអយីពណ៌េផវកពណតរាយ

កាលាបទនាយេ្យះេ្មបណឍិត

រអយីេ្ៀវេលឿង្លកេម

អេង្សបាទលពមភវេឺ ផវកអ្ចរ

ឲរទន្រ់្មជីវត
ិ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

ដល់ឥនធលព្វេយណ៍ពត
ិ ថ្វអត់ាជោរ ។
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លតូវាបលបាសមយ
ួ លបការ

េកយង្ចអ់ កុមាររង្ចសទុកេអយ
ើ ។

និពនធដោយសដមេចព្ពះសង្ឃរាជ ដោតញ្ញាដោ ជួន.ោត

6

ពងាវត្តរប្ខារ
 ម្្យរេអើយរូរចសាបក់ថ្វ

ាមពង្ាវារ

បញ្ញជក់លបាប់ថ្វ

ពូ ជម្្យរេថកាង្
ើ

ទក
ឹ ដីម្្យរធស

ទូ លសទូោយ

អពឝ្យរុង្េរឿង្

េគ្ឯង្ម្តង្េលើកតេមកាង្
ើ

តមកាល់ាបតិេយើង្

ចត់ទុកេ

 ាជររធម៌្ង្
ភ ្
់ ភអ់េឆ្ត
ើ ឆ្យ

ើង្ាបាបតិរផង្ ។

បានេរញផសពឝផាយ

លគ្ប់ទិអទសង្ឡាយ

រុ ង្បូព្វ៌

គ្សនត
ិ អិកា

តន្រនថទ
ិ ជ
ី អសនវាប

្អ

អិលផៈ

រមាវក់វរ
ិ ិលត

ាជរយកអិកា

ាបេគលការណ៍ម្្យរផាយេៅ ។

 ម្្យរេអយ
ើ រូរ្ថប់្វា

ម្ដលបានររចរ

បញ្ញជក់លបាប់ថ្វ

ពូ ជម្្យរេថកាង្
ើ

ាសង្រិតថឱរធស

្ិត្សលបឹង្េវញ

បេញ្ច ញតេមកាង្
ើ

តនមវននាបតម្ិ ្យរេយើង្

ឱរបានរុង្េរឿង្

ាបថយីេ

ើង្ាម្វារ។

ព្ពះរាជនិពនធដោយ សដមេចព្ពះសង្ឃរាជជួន ណាត
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បទនគររាជ
 អូ មពួកេទព្វថ
ឱរបានរុង្េរឿង្
េយង្
ើ ្ញុសលពះអង្គ
ននលពះនរបតី

លគ្ប់លគ្ង្ម្ដនម្្យរ
 លបា្ទអិោ
គ្ួរឱរលអនម

ាបតម្ិ ្យរដូរថយ

េយង្
ើ អង្ឃម
ឹ ពរ

មោរដឌេកត
ើ មាន

 លគ្ប់វតថាជរាម

រកាមោកសលតេយង្
ើ

េោយជ័យមង្គលអិរអួ
ី អី ថ

អូ មលជកេលកាមមវបល់ ពះបារមី

វង្សកសលាម្ដល្ង្លបា្ទថយ
បុរាណេថកាង្
ើ ថ្វកាន។

កសបាង្
ស កណ្ត
ថ លនលព
នក
ថិ ោនគ្រ
ឹ ដល់យអអ័កម
គ្ង្់វង្សេៅលអរង្បុ
ឹ ង្
ឹ ជសេរ

ភ័ពឝេលពង្អស ណ្តង្របអ់កមភុាប
យូរអម្ង្ឝង្េេើយ។
ឮម្តអូ រអ័ពធធម៌

អូ លតេោយអសណរ

រ សឭកគ្ុ ណពុ ទន្អ

រូ រេយើង្ាបអបក

េជឿាបក់េ្យះអយ័លគ្ាមម្បបដូ នា

ដល់លបេទអម្្យរ

ាបមោនគ្រ។

គ្ង្់ម្តេទព្វថ

នង្
់ គង្ល់ បេយាជន៍ឱរ
ឹ ជួយេលាបមម្លជង្ ផគតផ
និពនធដ ើងដោយសដមេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត ដៅថ្ងងទី ២០ កកកោ ១៩៤១

6

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

196

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ព្សឡាញ់ត្តមធម៌ ពទើបលអជីវត
ិ

-លអឡាញ់ កល៏ អឡាញ់ េៅរុ ះ

លបុអលអីលអួលលអុះលុ ះអីលធម៌

កុ សម្តលអឡាញ់ ឱរវកវរ
ឹ

បង្កាាជលអូវេៅកបុង្លអុក ។

-អីលធម៌អង្គមលបនពណី

េយង្
ើ រួម្មគ្គីរកាទុ ក

ម្្យរលអឡាញ់ ម្្យរម្្យរមានមុ្

ម្្យរេយង្
ើ មានលអុកមានវបផធម៌។

ម្្យរេអវៀកព្វក់ម្្យរនិយាយម្្យរ-

ម្្យរមានឪម្ម៉អបកអង្គរ

ម្្យរមានអរយធម៌
្ភអ់បវរ
ិ
ម្្យរ

គ
ស ប កាន់្អ

ម្្យរអកសររបអ់ ្ួ ន
វ ។

ពុ ទ-ន

ម្្យររត
ស ន
ួ
ិ ថេមាះមុតាបតមា
ិ ម

ម្្យរមានបិដកភា្្វួន

ម្្យរមានរាប់កផនម្្យ
រមានធម៌។
ួ

ម្្យរេយង្
ើ ាបពូ ជអបកលាញលផ-ី

ម្្យរមានទក
ឹ ដនី លពអង្គរ

ម្្យរមានលបា្ទលផខ្ច
ី ធ រ្ធរ

ម្្យរមាចអ់ អង្គរបនថម្ថ ។

ម្្យរមានលពះអង្ឃម្្យរមានវតថ-

ម្្យរមានម្បបបទរបអ់ ម្្យរ

ម្្យរទទួល្គល់គ្ុណឪម្ម៉

ម្្យរេរះេធឝម្ើ លអម្្យរមានបាយ។

ម្្យរលអឡាញ់ ម្្យរម្្យរម្ថ្វួន-

ម្្យរាបតមា
ស ន
ួ ម្្យរអបាយ
ិ ម

ម្្យររួមលបជុ សាបតទ
ស ឡាយ
ិ ង្

ម្្យរមានឧបាយក្ង្ាបតិ។

ម្្យរគ្ត
វ
ម្្យរេធឝ-ើ
ិ ដល់្ួ នឯង្
ម្្យរម្ថ្អ

ម្្យរគ្ត
ិ េកាតម្លកង្អ ថ នញតិ

លបេទអាបតិ

ម្្យរលតូវមន
ិ ឃ្លវតពអ
ី ី លធម៌។

ដូ េរបះម្្យរលតូវម្តលះបង្់លរម្ណន្បនអ
ី

រសេព្វះរសណង្់អនវង្ម
់ រ

វស កវរ
ឹ

រង្់ឱរ្វួនលអកុសេដៀលេគ្ ។

អកសរ្ន្រអថវបផធម៌លបនពណីាបតិេគ្លអឡាញ់ របអ់េគ្
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ទក
ី ូ នម្្យរម្ថឱរេថរ

ម្្យរលតូវរះេរលអឡាញ់
ម្្យរ៕
ិ

ចាកពីបទពិចារណារបស់ដោកព្រូអរគបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស
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ម្មឃបុណណមី
 មា បុណតមី នថងនកខតថឫកស

េធឝប
ើ ុណររ សលឹកេេតុពរី លបការ

ម្ដលលពះអមភុទនវអុ
ិ ទននថវថ្វវ
ស វក័
 មា បុណតមី លបជុ ្

មានករុណ្តអេន្រងាគះអតឝេោក ។
អនបបា
ិ តាបក់ ននលពះមានេាបគ្

លបកបេោយអង្គអង្ឃេលរើនគ្េគក ឆ្វង្ផុ តចកេោកមន
ិ មានាជល័យ ។

 មា បុណតមី នថងលពះ្្ថ
ោក់នូវាជយុអងាខរេ

លទង្់លាអ់វាចមន
័
ិ មានទុ កខភយ

ះនន

កេលកក
ើ ម្ផនដី មួយមុន
ឺ រលកវា

។

 មា បុណតមី មានេេតុ ម្បវកៗ អ្ចរររម្មវកមានកបុង្្អ
ាបប់េោយលពះគ្ុ ណននលពះអមាយ-អមភុទនេ

 មា បុណតមី មានរត
ិ ថអទន

ះណ្តករុណ្តនលកម្លង្ ។

លជះថ្វវលគ្ប់គបេគរពេកាតម្លកង្

បូាបលពះអង្គ នង្
ិ អង្ឃគ្ម្មថង្

មានរិតថអប
ញ ម្់ អញង្បូាបដល់គ្ុណ ។

លបលពត
ឹ ថបូាបឱនកាយបនធន់

ទឹករត
ិ ថទន់ភវន់ ដ៏លលអ បនព ។

េធឝេើ ពលេវោឱរមានតនមវ

ពលី ពក
ឹ ដល់នថង េោយមន
ិ លបមាទ ។

 មា បុណតមី លកុមពួកអង្ឃជី បរអ័
ិ ទមូលមរី លបេអើរេពកពន់
 មា បុណតមី រេលមន
ើ កុ អល

លះកាត់កង្ឝល់ ្សលបង្
ឹ លកនល

 មា បុណតមី មានន័យខ្ចវង្
ស ណ្តអ់

លពះអង្គលទង្់លាអ់នូវលពះឱវាទ

លបាប់េបះដូ ង្ធម៌កុ ង្អនប
ប
បា
អ
ិ
ិ ិ ដឌ ។
ិ ត បរអុ
ិ ទន្អតវេអអវ

័
 ាជ្ឍ វ្្
មា បុណតមី ្វកលបុ
អលអី លបឹង្ទូ យ នរត
ិ
ិ ថ

ឱរបានថ្វវ្អត ផុ តចកទុ រចរត
ិ ត
ិ មន
ិ មានវបរ
ិ នង្
ឹ បានអុ ្អងប់ ៕

ដោយភិកខុ ស៊ុវណ្ណដោដោ ភ.ស.វ.
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វិសាខបុណណមី
 វ្្បុ
ណតមី គ្ួរឱរលជះថ្វវ
ិ

នថងលពះ្្ថអមាយអមភុទន

 វ្្បុ
ណតមី នថងលទង្់លាអ់ ដឹង្
ិ

ម្ដលលទង្់រ សពឹង្បរចយាការ

លបអូ តចកគ្ភ៌ ្អតបរអុ
ិ ទន

វេអអបស
ផុតេៅកបុង្េោកា។
ិ

បរចូអអម័យលពះទ័យលអអ់ ថ្វវ

លាអ់ាបអមាយអមភុទនកុ ង្េោក។
ប

លកាអ់ម្លកលេលតៀបលាភន្រកថទទក
ឹ េាបក

គ
ស ប េ្យេ្ក្ថយលពះ្្ថ។

 វ្្បុ
ណតមី នថងលទង្់និព្វឝន
ិ

អតឝម្អនេកាដិោនមកេលរើនគ្េគក

 វ្្បុ
ណតមី នថងលពះលទង្់លាអ់
ិ

បញ្ញជក់យា៉ង្រាអ់ បរឆិមវាច

 វ្្បុ
ណតមី មានន័យខ្ចវង្
ស ណ្តអ់
ិ

បរអ័
ិ ទេកយង្ចអ់ គ្រួ ្សអមមី

ថ្វកុ សលបមាទ េរៀលរាល់រូបា

លអូតរូតលអុះលអួល្ថប់លពះធមយី

 វ្្បុ
ណតមី កមាចត់ង្ង្ត
ឹ
ិ

ពនវឺអូរម្អង្លបទីបបញ្ញដ ។

 វ្្បុ
ណតមី ឋត
ិ កបុង្អីលទន
ិ

ឱរបានាបយានឆ្វង្កាត់អង្ារ

កាត់អបាយភូមិ ទុ កខេលរើននលកណ្ត

 វ្្បុ
ណតមី អប់រ សវាប
ិ ជ
ិ

លបាាបញយល់លតូវ ង្ង្ត
ឹ ខ្ចចត់ខ្ចចយ

រេលមន
ស ឡាយ។
ើ េមាថដល់អតឝទង្
យល់ដឹង្លគ្ប់គប មានរត
ិ ថេនឿយណ្តយ

 លពះអង្គលបអូ ត និង្បានលាអ់ដឹង្
 រូ រកុ សលបមាទេៅកបុង្ទនអីល

ផុ តអនថរាយកាយរត
ិ ថលអអ់ថ្វវ។
និព្វឝននថងេឹង្
ប គ្ួរពិចរណ្ត

ើយណ្ត លគ្ប់រូបាជាយេកើតចអ់ឈ្
ឺ វ ប់ ។
េដើមផផ្ច
ី ថ រ់ផថិលរូតរះលបញប់

អមាយទិដឌិ ម្ដលលទង្់បានលបាប់

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

លកុមពួកអង្ឃជីបានេព្វលអម្មថង្
ម្ដលមានកបុង្រត
ិ ថឱរភវរ
ឺ ិម្ញ្ច ង្

េោភៈេទអៈេមាេៈម្អថង្ៗ

អងាខរទសង្ឡាយមន
ិ េទៀង្េ

រេលមន
ើ បញ្ញដ ាមលពះមុនី ។

ឆ្ការគអ់កាយកាប់កិេលអតណ្ត
ហ ៕
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វិសាខបុណណមី
វ្្បុ
ណតមគ្
ិ
ិ
ី នឺ ថងវេអអ

េយង្
ើ បានចសេរះនថងលពះភគ្វា

ទីមយ
ួ គ្ឺនថងអុេមធបណឍិត

េព្វធិអតឝពិតមានបញទនិបវរ

លបាសពរី លបការលជះថ្វវវ ធ

វ្្បូ
ាបបញកសព្វរម្អនលអ ។
ិ

ចប់េផថម
ើ ទទួលលពះពុ ទនពាករណ៍ េោកធាតុញប់ញ័រ្ទរេពកនលក។
ទព
ី ីរ គ្ឺនថងកសលតនថវលបអូ ត

អ្ចរររេូ តអេមាភធលពឹកសនលព

កសេណើតរុង្េលកាយាបប់េោយអតទនយ
័ ផុ តចកភពនលតម្លង្ភ័យម្លង្លពួយ។

ទីបី គ្ឺនថងលពះលអីមោេព្វធិ៍

ដុ ះេរញេលរេធាវេព្វធិ៍ពិតមានលតួយ

ទីបន
ួ គ្ឺនថងរមនលតលាអ់ ដឹង្

នថងមានទីពឹង្ពសនឹង្េោកា

ជសនួយឱររត
ិ ថបរអ័
ិ ទលជះថ្វវ ។

នថងលពះលបអូ តលអូតដុ ះាបមួយ
ាបនថងលពះពុ ទនបរអុ
ិ ទនអ្ចររ

ពួកជនលជះថ្វវរិ ឋ លអ្អត ។

ទលី បាស គ្នឺ ថងអង្គនថវនព្វ
ិ ឝន
មរឆិមវាចថ្វកុ សលបមាទ

នថងលពះលទង្់ញណមានពុេទនវាទ

លបាសមយ
ួ គ្នឺ ថងលបល័យលពះធាតុ

ឱវាទពិអិដឌឋត
ិ េៅាបលគ្ូ ។

េរតយ
ិ េោក

ថេៅេទៀតមន
ិ យូរ

លពះធាតុទង្
ស អអ់េោះមកគ្ល់េព្វធិ៍ េតេាបរ សោយរ សលត់ពុទន្អន៍។
លបាសពរី គ្ឺនថងេាបគ្ជ័យពុ ទន

លគ្ប់លពះភគ្វាឈបះមារបានលាអ់

ម
ស កនូ វអុ ្វេអអខ្ច
វ ង្
ស ណ្តអ់ លគ្ប់លពះអង្គលាអ់លពះធម៌េទអ
ិ

វ្្បុ
ណតមនី ថងលបនពពិត
ិ

េយង្
ើ ្ញុសមានរិតថនឹង្ធឹង្លជះថ្វវ

វ ធ អស ពះអង្គលពះ្្ថ

អូ លតធម៌ថ្វឝយផ្ចកាបូាបលបទីប ។
999999
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អាសាឍបុណណមី
១. ាជ្ឍបុណតមនី ថងនកខតឫ
ថ កស

េធឝប
ើ ុណររ សលឹកេេតុ ៥ លបការ

ម្ដលលពះអមភុទនវអុ
ិ ទននថវថ្វវ

មានករុណ្តអតឝេោកេកាតម្លកង្

២. ាជ្ឍបុណតមលី ទង្់រុះកាន់គ្ភ៌

េោកធាតុ ញប់ញ័រគ្ួរឱរអញបម្់ អញង្

ពនវឺភ្
វឺ ឝ ង្លបាកដាបក់ម្អថង្

ភវាប
ឺ ង្អូ ររម្អង្ មារ លពេយ េទព្វថ។

ឱរបានបានលាអ់ដឹង្ាបលពះអមាយ-

អមភុទនេ

៣.ាជ្ឍបុណតមលី ទង្់្ង្លពះផបូអ
៤.ាជ្ឍបុណតមអ
ី ម្មថង្ធមយរលក
នូ វអកុ អលឱរខ្ចចត់ខ្ចចយបាត់

៥.ាជ្ឍបុណតមនី ថងកេស ណើតធម៌
លទង្់លាអ់េទអ

ផចង្រ
់ ត
ិ ថរសេព្វះេោយមានលបាថ្វប

ះណ្ត អេន្រងាគះអពឝអតឝ។

រាអ់យា៉ង្លបរកសេដម
ើ ផក
ី មាចត់
រ្យរ្ត់ពរ
ី ត
ិ ថអ ថ ន។
អរចៈបវរម្ដលមានប៉ុ យ ន

មន
ិ បាន្កខ្ចន

៦.ាជ្ឍបុណតមនី ថងកេស ណើតអង្ឃ

លបេអើរេថកាង្
ើ ថ្វកានដ៏មានលស អ។

ាបបុលតលពះអង្គអបក្ថប់េោយលអ

លាអ់ដឹង្អរចៈមានរិតថេ្យះអ

្ង្ផបួអបនថកុ ង្មួ
ប យរ សេពរ។

េៅ្វតទលី បុអលអីមន
ិ តរ
ិ

រួរេេយ
ើ េទប
ើ េអថរេៅាវតង្
ិ ស។

៧.ាជ្ឍបុណតមអ
ិ ររ
ី ម្មថង្បាដោ
៨.ាជ្ឍបុណតមនី ថង ១៥េកត
ើ

ាបម្ផបកខ្ចង្េ្បត
ើ លអណ្តអ់យា៉ង្េបង្
ឹ

ាបនថងវេអអបរ
អ័
ិ
ឹ
ិ ទលតូវដង្

៩.ាជ្ឍបុណតមមា
ី នេេតុ ម្បវកៗ
ាបប់េោយលពះគ្ុ ណននលពះអមាយ-

១០-ាជ្ឍបុណតមរ
ី េលមន
ើ កុ អល
លបលពត
ឹ ថធមាយេោយការេកាតម្លកង្
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យមកអ្ចររនលិ គ្នទរត់េគ្រ

គ្ួរេយង្
ើ រ សពង្
ឹ កបេោយបញ្ញដ។
អ្ចរររសម្

អមភុទនេ

កមានកបុង្្អ

ះណ្តករុណ្តនលកម្លង្។

លះកាត់កង្ឝល់េេើយ្សលបឹង្ម្លបង្

ាមលពះអម្មថង្នង្
ឹ បានផុ តទុ កខ៕

េោយភិកុ ខ អុ វណតេាបត ភួង្ អុ វណត
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បូ
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ហ ជា

េយង្
ើ ្ញុសលគ្ប់គប

យាយាបអូនបង្
េេតុ លបាសលបការ

បរអ័
ិ ទទសង្អអ់

លគ្ប់វតថាជរាម

ទម
ួ ាបនថង
ី យ

េព្វធអ
ិ តឝនថវ

ទព
ី រី ាបនថង

េរញ្ង្លពះផបួអ
ទីបេី

ះណ្ត

គ
ស ប លតអង្

មកកាន់ាជរាម ។

នថងេនះអ្ចររ

បដិអននិ

លជះថ្វវកនវង្

នថងេរញចកកាម
គ
ស ប ពាយាម

េគរពបូាប ។
កបុង្នថងេនះណ្ត

កេលកក
ើ ញប់ញ័រ ។
លពះរមមកាុដនថវ

ឲរបានដឹង្ធម៌
អអ់ រសនួនបី ។

នថងមោអ្ចររ

ចប់នផធមាា
ម្ដលនផធពអុ ធា
នអ
ិ ស័យបវរ

ឆ្វង្កាត់នគ្រ
អង្គមានអិរ ី

លាអ់បានពីរម្្

លទង្់យាង្ឃ្លយត្យី

អម្មថង្ធមយរកកា

ធម៌លឥ
អ តាជក់

បឋមេទអ

េលបាអបញ្ច វគ្គយ
ិ

នង្
ឹ ពួកេទវា

មានទសង្លពោយ

ទីបន
ួ ាបនថង

អង្ឃេលើម្ផនដី

បានេកើតាបឯក

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

ឥអិមគ្
ិ ទ។

យា៉ង្េលរន
ើ អេនក ។
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កសេណើតលពះអង្ឃ

នក
ឹ េ

ទលី បាសាបនថង

អង្គលពះជន
ិ លអី

អម្មថង្ឫទនី

េៅកបុង្អ ថ ន ។
គយនអបកាសង្បាន

ផ្ចចញ់ ពួកនលិ គ្នទ

ាបអបកយល់្ុអ
ប ធ ប់ពេី

ញ
ើ គ្ួរេលតក

ះ

េលបាអពុ ទនមាា
េយង្
ើ ្ញុសលគ្ប់គប

យមកបាដិោររ ។
ទិដទ
ឌិ លមន់

លពះទ័យកាវោន
ឫទនិដេ៏ ថកាើង្ថ្វកាន
អួតាជង្អ្ចររ

មន
ិ មានបញ្ញដ

េោយាជង្្វួនថ្វ

លពះភន្រកថលតង្់េឆ្ភះ

គ្ត
ិ កបុង្េឫទ័យ

លបេអើរេពកនលក ។
េៅ្ទនលបនព
េោយអភធ
ិ មយ ។
េគរពវ ធ

កាយវាចរិតថ

គ្ិតគ្ន់ឧតថម

លពះពុ ទនលពះធម៌

លពះអង្ឃបវរ

នូ វេទៀននង្
ិ ធូ ប

ទសង្េលគ្ឿង្អកាការ

បូាបកាយរិតថ

លបលពឹតថអុររត
ិ

បានាបលបេយាជន៍

អរយា៉ង្ពន់េពក

ាវតថិង្សេ

ះនន

េោយរិតថមេ

រមរ

រសេព្វះបរម

ាប្្ថចររ ។

លពមទសង្ទក
ឹ អប់ ។
ដល់ជនគ្ួរគប់

្ញុសអូមបូាប

មានភញមា
ី នផ្ចកា
ឲរបានលគ្ប់អពឝ
េទវាគ្ននពឝ

លគ្ប់ភពលគ្ប់្ទន ។
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ម្ដលបានតមកាល់

អូ មមនុ អសលគ្ប់គប

បានអុ ្េកសមកានថ

បុណរ

ឲ
ស ររអ់

បុណរ

ឲ
ស រលអ

កុ សបេី ធឝបា
ើ ប។
បុណរ

ឲ
ស រ្ភអ់

េៅកបុង្អ ថ ន

្ង្លអលគ្ប់លបាណ
បុណរ

ឲរដឹង្្ភអ់ទប

ឲ
ស រលាបប

បុណរឲរអុ ភាព

បុណរឲរអុ ្អងប ់ ៕

6
អាសាឍបុណណមី និងចូលព្ពះវសា
ាជ្ឍបុណតមនី ថងដប់លបាសេកត
�
ើ

នថង្ួបកសេណើតេកត
ើ ធម៌អ្ចររ

លពះធមយរកកាបឋមេទ្ប

អង្គលពះ្្ថករុណ្តលបទន។

ឥអិបតនៈមគ្
ិ ទយវន័

នលពលពះអរេនថភគ្វនថលទង្់ញណ

លពះបេរចកពុ ទវន អុ
ិ ទេន ោះធាន

ចកនលពេម
ិ ព្វនថរុះចសវអា។

នលពឲរអភ័យលបណីលមគ
ឹ

នលពលពះភគ្វាលគ្ប់អង្គេទ្ប

កបុង្ទម្ី តមួយរញ្ជួ យេោកា

លពេយេលរន
វ
:។
ើ អ្ចររចក់ធុ ះអរច

ាជ្ឍបុណតមនី ថងដប់លបាសេកើត

នថង្ួបកសេណើតេកើតអង្ឃ្វក័

អង្គបអ
ួ មុនេគ្គ្ឺេកាណឍញ្ដ ៈ

អថូបធេមយកខៈលបរកសធមាយ។

ឥអិបតនៈមគ្
ិ ទយវន័

្ញុសអូមបនធនអ
់ ិ រ្វ
ធ
ិ

មូលលពះគ្ននកុដិបរអុ
ិ ទនភគ្វា
ឥអិបតនៈនលពមគ្
ិ ទយា

េុកអិបមួយអង្គទង្
ស លពះ្្ឋ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

លបថ្វប់កុ ង្លគបឋមវអា។
ប

្ញុសអូមវ ធ អង្គអរេ ថ

េរញផាយ្្បករុណ្តេោកិយ។
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អម្មឋង្ធមាយ

អង្ឃរតនៈាបគ្លមប់បី

លពះរតនលត័យនថវេលើអេោកា។

ាជ្ឍបុណតមនី ថងដប់លបាសេកត
ើ

នថងចប់កសេណើតេកត
ើ គ្ភ៌មាា

នថង្ង្លពះផបួអនថងបាដិោររ

ននលពះ្្ឋាជ្

ឧកាអអេស្ុ ា
សញ ង្
ស វាច
បុបព:គ្ុ

ម្ដនកាអី

បូ
ហ ាប។

្ញុសអូមថ្វឝយផ្ចកាដល់លពះឈបះមារ

ៈអកាការៈបូាប

កលមង្មាោអស ណុសបារ់ផ្ចកា ។

ទីបាេោកៈទីបៈបូាប

លគ្ប់អង្គលគ្ប់គបវ ធ លជះថ្វវ

បូាបលបទប
វឺ វ
ី ពនវភ
ឺ ថ្វ

កបុង្ម្ដនអីមាលពះមោគ្ននកុដ។
ិ

បូាបលពះធាតុ លពះេព្វធលិ ពក
ឹ ស

ពុ ទនរូបអននក
ឹ ្ញុសនឹកលស អុត

លស ឱនអង្គកាយេោយរិតថបរអុ
ិ ទន

្ញុសអូមរួរផុ តចកភយនថរាយ ។

អនថរាយខ្ចង្េលៅអនថរាយខ្ចង្កបុង្

អនវង្ភ
់ ក់ផុង្កេិ លអទសង្ឡាយ

អូ មឲរេគ្រេរៀអេរញចកឲរឆ្ងយ អូ មឆ្វង្អបាយដល់អួគ៌ល័យ។
បង្គសរូឡាមណីេរតិយ

អូ មេៅេទវេោកបាន្ថប់េទ្ប
អូ មបានមគ្គផលអេលមរេាបគ្ជ័យ

ឆ្វង្ផុតភពបន
ី ព្វ
ិ ឝ នអុ ្េោង្៕
េោយ ប.ស.វ.

អសេជបូ
ជា ពចញព្ពះវសា
ុ

អអសុជបូាបេរញលពះវអា

តសណ្តង្រិតថ្អតអីលឧេបាអថ
លពះអង្គលទង្់ផ្ចថលស ពះមោេមាគ្គោវន

អូ មឧេបាអថនថងបវារណ្ត

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

្ញុសដម្ង្ហផ្ចកាលពះមោគ្ននកុដិ

បណ្ត
ថ សលពះពុ ទេន ៅាវតថិង្ា។

ឲរមនុ អសេកាដោ
ិ នមានរត
ិ ថលជះថ្វវ

ទទួល្្ថេៅអង្កាអសៈ។

205

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

អអសុជបូាបេរញលពះវអា

េយង្
ើ ្ញុសលជះថ្វវអេនកអន័គ្ឃ

អអសុជបូាបេរញលពះវអា

េៅឯលពះមោគ្ននកុដព
ិ ុ ទនពរ

្ថប់ធម៌េទ្បយករិតថទុកោក់

ធមយអរចៈេោកុ តថរធម៌។

ទទួលេរៀបលត័យអផង្់នអផរវី រ

រិតថ្ុ េសញ លតកអរអមេោយអទន។

េយង្
ើ អនសសបុណរអអសុជបូាប

្ញុសអូមវ ធ អអសុជបុណតម។
ី

អអសុជបូាបេរញលពះវអា

្ថប់ធមយកថ្វកថិន

អូ មថ្វឝយបង្គសលពះបរម្្ថ
េៅឋានាវតថង្
ិ សលពះឥនធេកាអិយ

លគកាលលទង្់លាអ់ នូវលពះអភធ
ិ មយ
លទង្់េលើបណុ ឍ កមភលអិោ

លបាសង្បម
ិ េលមរមគ្គផល
ី ុន
ឺ េកាដអ

ទសង្លពះរូ ឡាមណីេរតិយ
កាយអកខលី ពះពុ ទមា
ន ា។

េទវាមកជុ សមុន
ឺ រកកាវាឡា

ញ
ុ សង្ពួកេទវាឲរេ

ើញនិព្វឝន។

លជះថ្វវអអ់ ្ឝល់ាបផលធមយទន

វអាលបាសពីរននលពះលទង្់ញណ មនុ អសេលរើនេកាដិោនរង្់ច្
ស ្ថ។
លពះពុ ទននិមត
ិ ថអម្មថង្បនថ
េៅឯឧតថរៈកុ រុទបា
ី

លពះអង្គលទង្់រររុ ះមកភកា
ិ ខ

លទង្់េ្យភាថេៅ

េម
ិ ព្វនថ។

លពះ្របុ
ី តថលសអុតរូ លគល់

បាន្ថប់េោយផ្ចធអ់លពះឱអឌលទង្់ញណ

លពះ្របុ
ី តថបងាហត់អភធ
ិ មយ

អិអសថយី្ិត្សលបលពឹតថលពេយចររ

េរៀនធម៌អភធ
ិ មយធមយកខនម្ន ដលមាន
លបាសរយលពះអង្គបអ
ួ បានអិកា

អភធ
ិ មយនថវថ្វវម្ដនអង្កាអសៈ។

ឧបនិអស័យលបេរៀវបកា

្ថប់ធម៌អភធ
ិ មយលុះដល់មរណៈ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

រួរេេយ
ើ លទង្់ធានតាវតថិង្ា។
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េៅកបុង្្្បលពះពុ ទនកអសបៈ

បុណរ

េស ៅោក់ដល់េទវេោកា។

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

វលកប
ន ល
ិ
ុ ង្េទវេោករេូ តពុ ទកា
េកើតមកាបមនុ អសេ

បុណរ

ប
ស ណ្ត
ថ លឲរទន់្្ប

ើញបាដិោររ បួអេលព្វះលជះថ្វវបានលបាសរយអង្គ។

អអសុជបុណតមនី ថងបវារណ្ត

លពះពុ ទនលទង្់លាអ់ ថ្វយាង្តលមង្់

េរញលពះវអាននភក
ខ
ិ ុ អង្ឃ

លតង្់អង្កាអសអរលេរតិយ។

អកកាេទវរាជនិមយត
ិ ជេណថើរ

េអថរយាង្ដេស ណើរជេណថើរម្បបបី

ចប់ពីកសពូលភបលស ពះអុ េមរុ ៍

ឥនធលពេយដម្ង្ហ រេូ តតលបឹថពី

្ថសមាអេឆ្ឝង្លបាក់អមលពះជន
ិ លអី

លពះបាទរលកជ
ី េណថើរម្កវមណី។

មាអខ្ចង្េទវាលបាក់លពេយមូលមរី

កណ្ត
ថ លម្កវមណីឆ្ពឝណតរង្ស។
ី

លាអ់ធម៌េទ្បដល់មនុ អសលបុអលអី

កបុង្ទម្ី ដនដាប
ី ង្្មអិបេយាជន៍។

េរៀនរប់អភធ
ិ មយលបេយាជន៍មន
ិ ្ូ រ

ភវ្
អវា។
ឺ ឝ ង្រុង្េរារន៍្ណ្ត
ី

លពះពុ ទនេបក
ើ េោកឲរេមល
ើ េ

ញ
ើ គប

អតឝ្មអិបេកាដិបានអមតធម៌
ឧបនអ
ិ ស័យលបនពគ្ួរគប់

េកើតមកាបមនុ អសេរះ្ថប់ធម៌ាជថ៌

េទវាលពោយមនុអសមាបេៅដី

លបាសរយអង្គលប
អ ញ្ញដរុង្េរារន៍

បានជួបកសណប់លទពរអអ់ តណ្ត
ហ
េលព្វះពូ ជនថវថ្វវអចចទុ កមក។

នថងដប់លបាសេកត
ើ េ្បត
ើ េពញបូណ៌មី

កូ នេៅលបុអលអីគ្បផកា
ី ន់យក

ាជ្ឍពិ្្មា

អអសុជអិរ ី នថងមានអស ាជង្

ាបមនុ អសខ្ចង្េ្បើតេកើតមានពនវក
បុណតមី

ាបនថងលត័យរតបល័ បាកដតសណ្តង្

េរតយ
ិ ក្ង្្ញុសលកាបអស ពះ។

នថងដប់លបាសេកើតេ្បើតម្្អអសុជ

េអថរចកេទវេោកលទង្់េាបគ្យាង្យាអ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

ផុ តចកពពកដួង្រនធភ្
វឺ ឝ ង្។
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េយង្
ើ អុជលបទីបទទួលអង្គលពះ

ជេណើថ រេតជៈរុះាបន់ម្ផនដី។

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ម្ដនអង្កាអសៈអ័ កថិកលថី ពះបាទ

លគ្ប់លពះេោក

ទកខិណបាទៈអរលេរតិយ

បរអ័
ិ ទលបុអលអីឃ្លយត្យីវ ធ ។

ឧកាអអេស្ុា
សញ ង្
ស វាច
បុបពៈគ្ុ

ថលពះបាទរលកី

្ញុសអូមថ្វឝយផ្ចកាដល់លពះឈបះមារ

ៈអកាការបូាប

កលមង្មាោអស ណុសបារ់ផ្ចកា។

ទីបាេោកៈទីបៈបូាប

លគ្ប់អង្គលគ្ប់គបវ ធ លជះថ្វវ

បូាបលបទប
វឺ វ
ី ពនវភ
ឺ ថ្វ

កបុង្ម្ដនអីមាលពះមោគ្ននកុដ។
ិ

លស ឱនអង្គកាយេោយរត
ិ ថបរអុ
ិ ទន

្ញុសអូមរួរផុ តចកភយអនថរាយ។

បូាបលពះធាតុ លពះេព្វធលិ ពឹកស

អនថរាយខ្ចង្េលៅអនថរាយខ្ចង្កបុង្

ពុ ទនរូបអននឹក្ញុសនឹកលស អុត

អនវង្ភ
់ ក់ផុង្កេិ លអទសង្ឡាយ

អូ មឲរេគ្រេរៀអចកេរញឲរឆ្ងយ អូ មឆ្វង្អបាយដល់អួគ៌ល័យ។
បង្គសរូឡាមណីេរតយ
ិ

អូ មេៅេទវេោកបាន្ថប់េទ្ប
អូ មបានមគ្គផលអេលមរេាបគ្ជ័យ
អូ មអនុេមាទ

ឆ្វង្ផុតភពបីនិព្វឝនអុ ្េោង្៕

លជះថ្វវ អអសុជបូាប អអសុជបុណតមី!!! (ប.អ.វ)

ពគាតមព្បវតតិថាី
 ្ញុសអូមថ្វឝយវ ធ

លពះ្្ថដ៏មានបុណរ

 មកចប់នផធមាា

លអីលអឹងាគរលអអ់ កលាណ

និង្អូ មេគរពគ្ុ ណ

លគលពះអង្គរុះចកឋាន ។

កាលេ

អុ ្េកសមកានថេលព្វះបារមី ។

ះមោជនបាន

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

 កបុង្នថងលពេអផតិ៍ាជ-

្ឍមា្េពញបូណ៌មី

 កាលបាន១០ម្្េេយ
ើ

លពះគ្ុ ណេអយ
ើ េកត
ើ អ្ចររ

រកាាបឆ្បថ
ស យី
េៅ

អុ ្អិរដល់
ជ
ី

។

េ្យះេៅថ្វនលព្លវន័ ។

ដង្លពឹកា

 កេលកើកម្ផនពអុ ធា

មានេទវារាប់រយព្វន់

 ឆ្បរ
ស ពិ្្

នថងអុលកាបេពញបូណ៌មី

អទិតេៅកបុង្តសបន់

ននឧទានលុ មន
ភិ ី ។

នថងេ

លទង្់លបអូ តឥតមានលពួយ ។

ះលពះជន
ិ លអី

 កាលអិទនតទកសលា

មានវអាដប់លបាសមយ
ួ

បិាបានេលើកអធួយ



អភេិ អកនឹង្លអឹងាគរ ។

រលអអ់
កលាណ
ី

ថ្វេ្យះ
 កាលេ

អបកផង្បាន្គល់លគ្ប់គប

ង្ពមា
ិ ភ

លអអ់ េ្ភាេលើអម្លង្នលក ។

ះកបុង្ឆ្បឆ្
ស ូ វវ

លតូវនថងេៅរមានអ
៍
ិរ ី

ាជ្ឍេពញបូណ៌មី

កសលានថវបានអុ ខ្ច ។

 េអថរមានលពះរាជបុលត

បរអុ
ិ ទនភន្រ័ កថលអអ់ ថ្វវ

េអថរជសព្វក់រត
ិ េថ ពកនលក ។

គ្ួរឲរលពះរាាប
 ម្តលទង្់បានកាត់ផ្ចថរ់

លទង្់អេលមរលពះេឬទ័យ

ថ្វលតូវកាត់ាជល័យ

ពីបុលតនថវមយ
ួ លគណ្ត ។

 េបប
ើ ា
ិ បានលាអ់

វលរេ័
អរកបុលា
ិ

មកេលបាអអងួនពុងា
ស

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

ចកអង្ារណ្តបុលតនថវ ។
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

 កាលេ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ះនថងលពេអផតិ៍

ាជ្ឍេពញបូណ៌មី

កបុង្ឆ្បេស ថ្វះមានអិរ ី

កសលានថវេរញបពឝាបជ ។

 កាលបានបពឝាបជេេយ
ើ

មន
ើ ្សឧអាេ៍
ិ លពេង្យ

 បានលាអ់ ឆ្បរស កា

ពិ្ខ្ចពុ ធបុណតមី

េធឝើទុកការកិរយា
ិ

គយននណ្តេធឝើដូរអី ។

ាបនថងលពះជន
ិ លអី

មានអិរឈប
ី ះលកុង្មារ ។

 លាអ់ ដឹង្បានពីរម្្

លទង្់គបន់េគ្បរេលបាអេទអ

េលបាអបញ្ច វគ្គយា
ិ

កណ្ត
ថ លដង្លពក
ឹ សនលព ។

 គ្ក
ប ប រស កា
ឺ ុ ង្ឆ្

ាជ្ឍមា្បុណតមី

 ក៏ាបនថងកសេណើត

អង្ឃបានេកត
ើ កបុង្េោកា

នថងេៅរលពះជ
៍
ិនលអី

េផថើមេព្វលអថីធម៌េទអ

័
្វកលពះ្្
ថ



នថងមយ
ួ េ

មានរេូ តដល់អពឝនថង ។

ះណ្ត

គ្ួរេ្កាណ្តអ់មាចអ់នថវ

គ្នឺ ថងលពះជិនលអី

កាត់លពះទ័យោក់អងាខរ ។

 គ្ឺកុ ង្នថង
ប
ាជទិតរ

ឆ្បម
ស ាញ់ ពិតមា

 បម្ី ្កនវង្េៅ

មន
ិ ឈប់េៅយន
ឺ យូរអី

 គ្ក
ប ប េស
ឺ ុ ង្ឆ្

មានការេផសង្ម្តមា្

េៅរសេព្វះមុ្មារ

មា្

បាវាលេរតយ
ិ ។

ដល់នថងលពះជិនលអី

លទង្់និព្វឝនចកេោកា ។

ះឯង្

កបុង្ម្្ពិ្្

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

។

នថងអងាគរេពញបូណ៌មី ។
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

 េោយអសណ្តរាជនុភាព
នឹកគ្ុ ណលពះមុនី

ម្ដល្ញុសលកាបថ្វឝយវនធយ
ី ៍

អូ លតលបវតថិលពះ្្ថ ។

 អូ មឲរអេលមរបុណរ

ម្ដលាបគ្ុ ណលអនថវថ្វវ

អេ ធ លកបុង្អង្ារ

អូ មលបាថ្វបជួបបណឍិត ។

អូ មចក់ធុ ះធម៌
វ
ពត
ិ

អមដូ ររត
ិ ថលបាថ្វបេោង្ ៕

 អូ មជួបលពះអិាជររ

ាប្្ថដ៏ពិអិដឌ

និរនធដោយ ព្រះភិក៊ុ ខ វិ ជិរប្បដញ្ញា សាន ស៊ុោ

ពគាតមព្បវតត(
ិ បុរាណ)
អូ មម្ថវង្កាលអង្គលពះេោក

ថ

មលពះអិទនតទពង្សពុ ទន

ាបមាចអ់ននេយង្
ើ ទសង្អអ់ គប

កាលលគ្ង្

រាកបិលភអថុ ។

លបេអើរេលើអលអីអស ទ
ប ង្
ស អអ់

លបកបេោយយអេថកាើង្លបនព ។

េ្យអុ ្អមផតថន
ិ ង្
ិ មេេអី

ពមា
ិ ភ កសលតរី ូបលអលអអ់

ាសង្ពលី បអូ លតរេូ តេ្យរាជរ

លទង្់មានអសណ្តរឫទនេិ ាបគ្ជ័យ

ឥតេេតុ អម
ឝី យ
ួ

ឲ
ស រភ័យ

លុ ះដល់លពះជនយ២៩

លទង្់េរញទតអួ ននលពលពឹកា

លទង្់ទតនម
យិ ម្ដលេទវា
ិ ត

តសម្ណង្កាយាាបមនុ អសចអ់។

មនុ អសឈម
ឺ នុ អស្វប់និង្បពឝជិត
លទង្់អួរ្រថីឆ្ប់រេ័អ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

កេលកក
ើ លពះទ័យននកសលា ។
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ទតេេយ
ើ លទង្់គ្ិតអេង្ឝគ្ណ្តអ់
បញ្ញជក់ឲររាអ់ លគ្ប់

ទី ។

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

្រថីលកាបទូ លលពះរមភព

ាមពត
ស អសពី
ិ អពឝលគ្ប់ាង្

កាលេព្វធវិ ង្សលទង្់អណ្ត
ថ ប់

្រថ្
ី អពធាមពត
ិ លតង្់

រូបមនុ អសជរាមនុ អសពាធិ

ដរាបដល់ទីេភទលពះអង្ឃ ។

លទង្់ភបកលពះទ័យេឆ្ភះតលមង្់

ដល់ កាយលពះអង្គនង្
ិ ពួកអតឝ។

េេើយលទង្់បនវឺលពះឱងាការ

ថ្វឱ! អងាខរម្តង្វបតថ
ិ ិ

ជរាពាធរ
ិ នលង្កាថត់

េធឝឲ
ើ រអពឝអតឝលសបាកកាយ។

រឯមរណៈក៏
ការពិត
ី

េធឝើឲរជីវតអតឝ
អនថរាយ
ិ

អបកផង្េគ្្យនថ្វអបាយ

រាល់រូបរាង្កាយកបុង្េោកេនះ។

ឱអឱ! រូបលបាណមន
ិ បានអុ ្

ទុ កខអក
ឝី ទ
៏ ុ កខេលរន
ើ ដល់េមវះ៉

ម្ន្រថីេអើយេបើដូេរបះ
េ

គ្ួរម្តេគ្រេវះកុ សាជល័យ ។

ញ
ើ ម្តអបកបួអេទប
ើ អុ ្ណ្តអ់

អមាវប់តណ្ត
ហ ឲរកសណ
ិ កស័យ

លាអ់ ដង្
ឹ ធម៌រាអ់ ពត
ិ េពកនលក

ដល់អឹកមាល័យលពះនិព្វឝនេោង្ ៕
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ខញំន
ុ ឹក្ព្ពះណាស់

្ញុសឈរកណ្ត
ថ លទីលកុង្ចអ់

្ញុសនឹកលពះណ្តអ់ េពលលពលប់

ផលគុនេ្បើតចអ់ រនធភេវឺ េើយ

្ញុសពុសេ

បញ្ច គ្រិ េៅេ
ី

ញ
ើ លគ្ប់

រត
ិ ថ្ុ សលញ បារពនលពះ្្ថ ។

បាត់្ងត់អូនរអអ់ អរេ ថ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

ើញេ

ើយលពះបិា

អល់ម្តអិោនង្
ិ នលពភបស ។

212

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ោក់ដូរថយីៗ ឥ ូវេ្ះ
្ញុសបានលតឹមម្តថ្វឝយបង្គស

ល្ប់ម្តបាត់អអ់ ចកេចល្ញុស

អម្មថង្េរៀបរាប់ចរអកខរា

មគ្ធៈ្្ថធាវប់ាជលអ័ យ ។

ដួង្រិតថម្លអយសនឹក្្ថ ។

នក
ឹ េអយ
ើ ម្អននក
ឹ អង្គលពះពុ ទន

្ញុសអូមលស អុតឱនអិរ្

ថឝីដផត
ិ រូបកាយេអថរយាង្បាត់
ាជរាធ

ធមយកាយមន
ិ អពឝនថង
ិ ខ្ចចត់ឋត

អង្គលពះពុ ទននថវ

គ្ង្់កុ ង្េឫទ័
ប
យននេយង្
ើ ្ញុស ។

ដោយដោកព្រូ អរគបណ្ិ ឌ ត ប៊ុត សាវង្ស
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ព្ពះអងគព្ទង់ព្បសូត
កាលលពះអិទនតទអមាចអ់ នថវ

េអថររុ ះចប់នផធននលពះមោ

មាយាេទវពុ
ន ា
ី ទមា

េៅឆ្បរស កាេពញបូណ៌មី ។

អុ េទនទនៈរាជមាចអ់ម្ផនដី

កបល
ិ ពអថុបុររាជអ
ី
ី មា ។

ម្្ាជ្ឍនថងលពេអផតិ៍

ាបរាជឱរអននលពះលអី

េអថរលទង្់លបអូ តេរញចកនផធ

មាាេៅនថងអុលកនថវថ្វវ

េពញបូណ៌មវី ្ខ្ច
ិ

ឆ្បរ
ស េ

េៅេពលម្ដលលពះវរមាា

យាលាេរញពរា
ី ជបុរ ី
បង្គសលពះបិាមាា ។

កបិលពអថុេៅេដើមផ ី

េៅឯេទវទេៈរាជធានី

លទង្់លជកេលកាមមវប្
់ លលពក
ឹ ា
លទង្់ឈរេាង្ម្មកលពឹកា្ល

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

ះណ្តមានអួ អី ថ ។
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័
ដល់លុមន
ភិ ីវននថវ
ថ្វវ

ទវា
ិ លតង្់ាបក់លទង្់ឈនឺ ផធ ។

អយរបុតថលតកាលេឆ្មលបនព

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

លបអូ តចកគ្ភ៌រអ
ួ រាន់នវ
លបអូ តភាវមឈរេដរើ ្ង្្ន
លទង្់បានបនវឺលពះវាច

េលើេោកទសង្បីឥតនរណ្ត

ឱរឆ្វង្ដល់េលតើយនិព្វឝន
ទលី ទង្់លាអ់ ដង្
ឹ េ

លបាសពីរជសោនលពះបាទ

ថ្វេយង្
ើ េនះណ្តាបរមផង្

។

ផធឹមេអយើាជាយេយង្
ើ ាបមថង្

ាបតិេនះាបាបតិបសផុតេោង្
ឱរឆ្វង្ដល់ទដ
ី េ៏ កសមកានថ

វអ័
ិ យអបកេទអន៍ចកធមាយ ។

េយង្
ស ឡាយ។
ើ នឹង្រមវង្អតឝទង្
េោយធមយយានអតទបរយាយ
ិ

យ

អូ នរឆ្ងយចកទុ កអ
ខ ុ ្មេមា
ិ ។

ះលពះបាទ

អេ្ក

លទង្់្ង្េគលថយលេអ ្ភា

ថេអថរឥណ្ត
ឍ

មួយាបអនុ អាវរយ៍
ី ។

្ញុសអូមលកាបថ្វឝយបង្គសេ្យះ

រសេព្វះអង្គលពះមោមុនី

េអថរលទង្់លបអូ តេៅលតង្់ទី

អួ នលុ មន
ភិ េី ោយអទន ។

អូ មឱរអុ ្អួ អី ថជយមង្គល

រូ លដល់្ុ សន
ញ ិង្អបករាល់គប

ម្ដលបានអូ ធរ្ថប់អពឝពណ៌

ពុ ទនបផវតថិេនះកុ សបីខ្ចនេ

ើយ ៕

ចាកជំនួយសតិភារទី ១៤

2222222222

ព្ពះអងគព្ទង់ព្ត្តស់ដឹង
កាលលពះអិទនតទដមា
៏ នបុណរ

លពះជនយដប់លបាសមយ
ួ វអា

ាបមួយលពះ

ពិមាភកសលតលី អីលលអ អអ់

លទង្់េ្យរាជរជួអលពះបិា

លគ្ប់លគ្ង្រោឌកបិលពអថុ ។

ង្យេ្ធរា
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លបេអើរេលើអលអីអស ទ
ប ង្
ស អអ់

លបកបេោយយអេថកាើង្ណ្តអ់ណ្ត ។

លុ ះដល់លពះជនយបានលគ្ប់ធួន

នមមលបាសបន
ួ លពះវអា

លទង្់បានឱរអមួយនថវថ្វវ
កបុង្នថងរាេុ លេកើតេ

មថ្វរាេុ លលអលបម
ិ លបយ
ិ ។

ះមញ
ិ

លទង្់េរញបពឝាបជេោយឃ្លយត្យី

បរឆិមបដិបតថិតឹង្េពកនលក

េដើមផឱ
ី រឆ្ប់បានលាអ់ ដឹង្ ។

េលកាយេពលលទង្់លះលពះករិ យា
ិ

ទុ កការៈេ

មជឃម
ិ បដិបតថិបានលាអ់ ដឹង្
េៅ

ះណ្តលទង្់រ សពង្
ឹ

ធម៌នថវឥតថវឹង្ដ៏េកសមកានថ ។

នថងពុធេពញបូណ៌មី

ព្
ិ ្រង្សរី កាបាន

ាបអពឝញ្ុ ដ ពុ ទេន ថកាើង្ថ្វកាន

លពះញណលបាជញេលបាអឆ្វុះេោកា

េៅេលកាមេដើមេព្វធិ៍មានមង្គល

េៅលតង្់មណឍលេ្យះគ្យា

ម្កផរេឆ្បរនទេី នរញ្ជ រា

បានាបលគ្ូលគ្ប់អពឝភពបី ។

លទង្់្ង្លពះអថូបលអលបិមលបិយ

អមាគល់ទីដីលទង្់លាអ់ ដឹង្ ។

លពះអង្គឈះប មារេេើយលាអ់ ដឹង្

អមវង្
ឹ េលតើយ

ទីលទង្់លាអ់ ដឹង្េ

ះលពះបាទ

អេ្ក

្ញុសអូមលកាបថ្វឝយបង្គសវ ធ

េឆ្ភះលពះភគ្វាាបទព
ី ង្
ឹ

អូ មបុណរម្ដលេយង្
ើ រួបរួមគប
េទះេៅថ រងា យប់ង្ង្ឹត

អូ មបុណរទសង្េនះជួយ

លបង្
ឹ អអ់ កាយរត
ិ ថដផត
ិ លជះថ្វវ។
ឱរឆ្វង្ផុ តទុ កខដូរលបាថ្វប

ជួបទន់្អ

អូ មកុ សឱរជួបភយនថរាយ
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យនិព្វឝនពិត។

ពាយាមពុ ះព្វរទសង្ឆ្ងយជត
ិ

ម
ស ុ្

អូ មឱរបានេកត
ៗ
ើ ាបតណ្ត
ិ

ថេអថរម្ផនដី

លពះលទង្់ញណ។

េរាគទសង្ឡាយកុ សឱរមាន
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រេូ តនព្វ
ស នេ
ិ ឝ នកុខ្ច

យ
ើ ៕

ចាកជំនួយសតិភារទី ១៤

ព្ពះពុទធដាក្់អាយុសង្ខេរ-បរ ិនិោាន
អង្គលពះលទង្់ញណមានេតជះ

អម្មថង្លបាប់លពះាជននធថ្វ

រេទះម្ដលចអ់ បរេៅណ្ត

េៅបានេោយ្រអបឫអស។
ី

តថ្វគ្តចអ់លគសលគេេយ
ើ

មាបលាជននធេអយ
ើ មានមាសអី

ដូ ររេទះចអ់ អបឫអស ី

េលកាយលពះាជននធលទង្់េរញផុ ត
េលកាយភាថោរនថងលតង្់េេយ
ើ
ឆ្បម
ស ាញ់ ម្្មា

ពីលពះអមភុទនមន
ិ យូរេ

ើយ

េពញបូណ៌មព
ី ិតនថងេ

ះណ្ត

មារមន
ិ កេនថយ
ើ គល់្្ថ ។

នថងាជទិតរ

លពះអង្គលទង្់ោក់ាជយុអងាខរ
េៅ

វអាឆ្បថ
ស ម្យី ប៉តអិបេេយ
ើ ។

រសេព្វះមុ្មារលគេ

បាវាលេរតយ
ិ

ះឯង្ ។

ម្កផរេវ្លីេលៅកសម្ផង្

កេលកើកធរណីលគ្ប់កម្នវង្

ផគរោន់ខ្ចឝត់ម្្ឝង្្ធរាជកាអ។

េលកាយមកភក
ខ បជុ សគប
ិ ុ ជួ

អង្គលពះភគ្វាលទង្់បានលាអ់

អម្មថង្គថ្វអ្ចររណ្តអ់
*លទង្់បានលាអ់ថ្វអងាខរទសង្ឡាយ

រ សលឹកយា៉ង្រាអ់ លាអ់ ឱវាទ។
ម្តង្ម្តអនថរាយវ ិ អ្ូ តខ្ចត

រូ រអបកទសង្ឡាយកុប
ស ីលបមាទ

លបឹង្ម្លបង្អងាឝតឲរអេលមរការ។

រុ ង្េលកាយរម្មង្ម្តង្មានករិ យា
ិ

ម្បកធាវយធមយាេនះាបការពត
ិ ។

ភាជន៍ម្ដលអយូនឆ្បង្
ស ដសដុតេោយដី
យា៉ង្ណ្តជវី តអពឝ
អតឝនក
ិ
ិ រ
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តូ រកថធ
ី សកេថី អឆ្អន
ិ យា៉ង្ណ្ត

េកយង្ចអ់មានលកព្វលឬបណិឍ ត
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បាត់បង្់ជីវតក៏
ិ យា៉ង្េ

ពនី ថងេនះេៅេៅលតម
ឹ បម្ី ្

តថ្វគ្តលតូវម្តបរន
ិ ព្វ
ិ ឝន។

ជីវតតថ្វគ្តមានលបមាណត
រ
ិ
ិ

បីម្្កនវង្យា៉ង្រេ័អ

ះម្ដរ ។

េគរពព្វករេពរន៍ឥតេគ្រម្កម្លប

ម្អនេ្ក្ថយណ្តអ់ លពះលទង្់ញណ

េវោជិតភវលឺ ទង្់រូល្ន

េេយ
ថ លនលព។
ើ រូ លនព្វ
ិ ឝ នកណ្ត

នថងដប់លបាសេកត
ើ េពញបូណ៌មី

បរអ័
ិ ទលបុអលអីជុសេលតៀបលា ។

កបុង្ម្្ពិ្្នថងអងាគរ
ទលី ទង្់នព្វ
ិ ឝ នេ

ឆ្បម
ស ាញ់ េវោរុ ង្រាលតី

ះាសង្េៅ

ម្កផរផវូវេៅលកុង្កុអិ

ស អិោេៅរេ វ ះ ។
មានផ្ចធង្

រាសង្ភបម
ស យ
ួ គ្ូ ្លលពឹកា
កុ សថ្វេ

រា

យ
ើ មនុ អសេ្យេ្កា

អូ មផេី ទវា្ទនទសង្អអ់

យសេ្កេបាកលបាណ្ថយលអេណ្តះ ោន់កេលកើកអអ់ ភពម្ផនដី ។
ទីលទង្់និព្វឝនេ

ះឥ ូវ

មានអថូបាសង្េៅលអលបិមលបិយ

អមាគល់ទម្ី ដលលពះជិនលអី

នព្វ
ិ ឝ នេលើដីកុអិ

កបុង្អថូបមានលពះបដិមាថយ

ក្ង្យា៉ង្លអគ្ួរលជះថ្វវ

តសណ្តង្លពះអពលពះ្្ថ

អថូកអថឹង្កាយាម្អនាជអូ រ ។

អបកេៅដល់ពត
ិ រត
ិ ថដិតាបប់
មានអផង្់រវី រថ្វឝយផ្ចវអ់ បូ រថ

រា ។

េ

ញ
ើ ដូ រលពះអពេៅលជេងា

ទឹកេនលាេូ រនឹកលពះអង្គ ។

នក
ី
ឹ ោក់ដូរាបេៅថយៗ

នក
ិ លអីេលបាអេល្រលអង្់
ឹ លពះជន

ចប់ាង្
ស អសពនី ថងេនះេៅ

អូ មេដរើ ាមផវូវលពះអរយៈ
ិ

នឹកដល់លពះធម៌លផ
អ ូ រផង្់

នឹកទសង្លពះអង្ឃអង្គ្វក័ ។

េលកាមមវបល់ ពះធម៌ដល៏ តាបក់
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ផុ តពអ
ី ធ ក់ននពួកមារ ។
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លបវតថ្
ិ រអពធលពះភគ្វា

បានអុ ្រេលមន
ើ លគ្ប់ៗគប

កុ សបីឃ្លវតឃ្លវលគណ្តេ

ើយ ៕

ដោយៈឧបាសក រ៊ុយ ស៊ុធន

សព្មស់ពវឡវ័
ុ ន មោវិោរ

លគមួយលពះបាទពម
ភិ រ
ិ ្

េឫទ័យេមាថឱរេគ្េលរៀង្

័
អរេអើរេវ ុ វនេោយអស
េនៀង្
អបកណ្តមន
ិ េ ើញេវ ុវន័
អបកេ

ះមន
ិ បានេ

អបកណ្តបានេ
អបកេ

ម្ដលលពះអរេនថគ្ង្់ាជលអ័ យ

ញ
ើ បុរ ី

ឧទានលបនពននេទវា។

ើញេវ ុ វន័

ះគ្ដ
ឺ ូ របានទអស

័ ើតេ ើង្បាន
វតថេវ ុ វនេក
័
គ្ុ ណេវ ុវនមានកប
ុ ង្េោក
លពះ

អតទនយ
័ អូ រេអៀង្ពីេរាះនលក។

ពិតឥតធុ ញលទន់បាត់េ្កា

័
ននធវនអ្
ច ររកបុង្េទវេោក។

េោយបុណរកលាណលពះមានេាបគ្
អបកណ្តនឹង្មករាប់អអ់ បាន។

ង្េ្មាមេេអីេអឋរ

្ឋប់រប់េលអរបារ់េរឿង្ឧទាន

េឬទ័យប៉ង្ទតមន
ិ ាជរខ្ចន

េ្មាកលាណគល់រាាប។

េៅទតឧទានលពះភគ្វា

លគ្ប់គបនង្
ឋ
ឹ បានអុ ្អួ អី ។

រលពះរាាបមា
ច អ់ ម្ផនដី
ី
លគេ

លាអ់ថ្វមេេអី

ះឧទានេវ ុ វន័

ប
ស រព្វរ
ិ

មានលពះអរេនថាបអិរ ី

នលពមានពនវឆ្
ឺ រង្ស ី

ភវេឺ លព្វះអិរលពះ្្
ឋ។
ី

័
វតថេវ ុ វនាេៅយស

ឮអូ ររង្ស ុ សេយ លកបផ្ចកា

ាបភ័ពឝអសណ្តង្លពះេ្មា

ជួបលពះ្្ឋអេលមរធម៌៕
េោយេោកលគ្ូអគ្គបណិ ឍ ត ប៊ុត ្វង្ស
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

qqqqqq

ឋានត្ព្តរតនៈ
លកុង្ព្វរាណអីទក
ឹ ដេី ព្វធអ
ិ តឝ

កបុង្អង្ារវដឋបេស ពញបារមី

លពះបាទលពេយទតថលគ្ង្ម្ដនកាអី

លពះេព្វធអ
ួ ាបាបអ។
ិ តឝនថវបអ

អម្មឋង្ធមយរកកាេលបាអពួកាបអ

អរយមគ្គ
្ភង្្
់ ភអ់បឋមេទអ
ិ

ឥអិបតនៈនលពមគ្
ិ ទយា

ឋានលពះភគ្វាលគ្ប់អង្គទង្
ស អអ់

ាជ្ឍបុណតមនី ថងកេស ណើតធម៌

េទអ

។

បវរមជឈមា
ិ យាលា

នថង្ួបកសេណើតលពះធម៌េទអ

បរអ័
ិ ទលជះថ្វវថ្វឝយផ្ចកាេរតិយ។

ឋាននលតរតនៈកបុង្ម្ដនកាអី

ាជ្ឍបុណតមាជ
ី ្

ាជ្ឍបុណតមនី ថងកេស ណើតអង្ឃ
េរតយ
ិ លពះយអ្ភអ់េលព្វះអអរ
ឯេភ
ខ
ិ ក
ិ ុ េោយលពះភគ្វា

អរណៈេពញអង្គគ្លមប់បី

បូ
ហ ាប។

យអបាន្ឋប់ធម៌តលស ោប់គប

លពះយអបានាបអង្ឃលពះអរេនឋ។

មកបួអទសង្អអ់នលពមគ្
ិ ទយវន័

ោអិបបួនអង្គអមាវញ់ លពះយអ

ឋាននលតរតនៈឋានលពះភគ្វនឋ័ លាអ់ លបាប់អរេនឋេរញផាយ្អ
្ញុសអូមបង្គសឋាននលតរតនៈ

នឹកលពះអរេនឋនឹកធម៌េទអ

។

េោយរិតឋេ្យះអយ័លគ្នឹកលពះ្្ឋ

្ញុសអូមលបាថ្វបផុ តកាមេោកីយ៕
៍
េោយ ប.អ.វ.
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្ថយេអើយម្អន្ថយ
ម្តពុ សបានជួប

្ថយេអយ
ើ ម្អន្ថយ
េទះលពះាជននធ

្ថយេអយ
ើ ម្អន្ថយ
រង្់េ

ើញ្វក័

្ថយេអយ
ើ ម្អន្ថយ
េ

ើញម្ត្បមលគ្ះឹ

ម្តេទះយា៉ង្ណ្ត
មកដល់កម្នវង្
អូ មថ្វឝយបង្គស
ម្ដលលពះអង្គធាវប់

អូ មមោកុអល
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ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

សាតយណាស់
្ស្កាត់ពឆ្
ី ងយ

មករកលពះអង្គ

ដូ ររត
ិ ថម្ដលរង្់

ដផត
ិ អលី ពះអង្គ

លទង្់និព្វឝនេេើយ។
ពី

ក៏ពុសេ

យដល់ាជយ កាយរត
ិ ថឥតេអផយ
ើ
ើញេ

ើយ លពះគ្ុ ណមាចអ់ េអើយ

និមនថេៅណ្ត។

េយង្
ស ឡាយ
ើ ្ញុសទង្

មានរត
ិ ថលជះថ្វវ

ាបក់នឹង្េនលា

ម្តកថីលបាថ្វប

លតូវអ្របង្់។
កុ ដិវតថទង្
ស ឡាយ

ពុេស

កេមធរអស ណង្់

លអយុតអង្គលបាណ។
លតូវយល់ដឹង្ថ្វ

ននលពះពុ ទន្ទន

ញ
ើ លពះអង្ឃ

រិតអ
ថ ុ តលអយង្់
វ

ោភធសម្ដលបាន
លពះអង្គធាវប់បាន

គ្ង្់ាជលអ័ យេៅ ។
ពុ ទន្ទនេលើភបស

គ្ង្់ាជលអ័ យេៅ
មន
ិ ដល់កេ៏ ោយ។
ម្ដលបានតមកាល់
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និគ្មនលពេលៅ
េទះប្
ី ុ េសញ ៅ

ទុ កកបុង្រិតេថ េើយ

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

អូ មជួយរុញលចន

ឆ្ប់បានដល់េលតយ
ើ

កុ សបខ្ច
ី នេ

ដូ រកថីលបាថ្វប។

អូ មឧទធអ
ិ ផល

េគរពជូ នដល់

យ
ើ

មាាបា
ិ

ដល់ញតិអ ថ ន

កបុង្វដថអង្ារ

ទសង្លគ្ូាជចររ

េទះរអ់ ជុសញតិ

ឬ្វប់ម្បកឃ្លវត

ឧបជាយ៍ទង្
ស ឡាយ។

អូ មបានាជោរ

បរកា
ិ ខ រទសង្ឡាយ

ចប់ាបតជ
ិ ឆ្ងយ
ិ ត

នង្
ឹ បុណរកុ អល។
ម្ដលេយង្
ើ ្ញុសបាន

េធឝើទង្
ស ប៉ុ យ ន

អូ មឱរបានអុ ្

រករាយអបាយ
ី

ឧទធិអជូ នដល់

ផុ តទុ កខកង្ឝល់

លុ ះបានមគ្គផល

ដល់លពះនិព្វឝន។
qqqqqqqq

េោយឧបាអក គ្ុយ អុ ធន

ធមានិយាម ៣០របស់ព្ពះសម្មាសមពទធ
ុ ព្គប់ៗព្ពះអងគ

អូ មលកាបបង្គលស បណមរវ ធ

េឆ្ភះលពះភគ្វាពុ ទនបានលាអ់

ធមយនិយាមទសេនៀមលអលះអ

្មអិបមុ្រាអ់ ្ុ អ
សញ ូ មពណ៌

មួយ រញ្ជួ យភពាបតលិ គ្ប់រុង្េលកាយ

បារមី

ពីរ គ្ឺលពះភន្រកថវរលកខណ៍កបុង្គ្ភ៌

អយិង្្យធិ៍កុ ង្ធម៌
ប
បវរកាយា

លទង្់យាង្កាន់នផធ្យរតល
អ
ី ាប
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។

ឱ
ស រដង្
ឹ េពលេវោ

ដឹង្្វួនលគ្ប់លគកបុង្គ្ភ៌មាា ។
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

លពះភន្រកថម្បរផធុយព្
ី បង្មាា

េឆ្ភះនផធភថ្វ
វឺ វ មាារ សនព ។

បី ឥរយាបថននលពះមាា
ិ

េពលលគ្ប់មា្្្ថចកនផធ

មាាលទង្់ឈរ្ុ អលអីដនទ

លបអូ តបុលតនថវេបញទយ
័ លជះថ្វវ។

បួន អួ នឧទានទឋា
ី នលបអូ ត

េទវានិង្មនុអសថ្វឝយ្ធុ ការ

កបុង្នលពរេូ តេឈលើ អូតេរញផ្ចកា
រលកវា

បពឝា្ធរ័ ខ្ចធរអ៊ូអរ ។

ព្បា ំ លពះលបអូ ត រុ ះលអូតយាង្្ន លបាសពរី ជសោនេឆ្ភះទអ
ិ ឧតថរ
លតួតលគ្ប់ទិអឋានកាវោនបវរ

េទើបបានបនថបនវឺអីេ

ទ។

ព្បា ំមួយ លបេមល
ើ ទតេមល
ើ នម
ិ ត
ិ ថ

េទវទូតបួនពត
ិ រត
ិ ថគ្ត
ិ លះញតិ

ព្បា ំពីរ ធីេរាផ្ចថរ់បូ រពាយាម
ថ

ឥតមានទក់ទម

បុលតេកត
ើ នថងណ្តនថងេ

ះលទង្់ឃ្លវត

កសណត់េវោមន
ិ ាជរតរ
ិ េួអ

រត
ិ ថឥតរវាត យាលាចកផបួអ។

លបាសពរី នថងេ

មអបកបួអ

ះនង្
ឹ ។
ឹ បានលាអ់ ដង្

ព្បា ំបី មេេអីគ្ង្់េ្យបាយាអ កបុង្នថងបានលាអ់ េទើបរាអ់ ទីពឹង្
បាយាអថ្វអមាអថ្វឝយលពះនថងេង្
េៅបាយលាអ់ដឹង្បានបុណរមេមា
ឹប
ិ ។

ព្បា ំបួន ជួនភ័ពលឝ ទង្់លទប់អផូវភាវង្
ស
េៅគ្ល់េព្វធលិ ពក
ឹ ស

ដប់ គប់េបញទយ
័ ាជ

ទអ
ិ បូព្វ៌

បាណៈ

កាវយាបបលវ័ង្កាគ្ង្់ាង្
ស ភាវ

េទពធា
ី មារមកលគ្យ័ណហ។
បរកមយ
ិ លបរកសអតិដឹង្ទន់

័
្រល់េរញ្រល់រូលរត
ឆ្វង្កាមា ។
ិ ថមូលមន
ិ ភាន់ ដសេណើរជវនាបន់
ដប់មួយ ជសនួយពីលពះបារមី

ផ្ចចញ់ មារអលបីយល៍ ពមទសង្េអ

ពុ ទនបផវតថិលតង្់េនះអ្ចររ

ដប់ពីរ មុនអ
ី ង្គលទង្់អេលមរញណ
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បរអ័
ិ ទលជះថ្វវបារផ្ចកាអភេិ អក។
នលតវាប
ិ ជ មានលទង្់ញណអេនក

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ព្
ិ ្បុណតមេី កត
ើ ញណម្បវកៗ េព្វធញ្ញ
ិ ដ ណ្ភអ់ឯកកេលកក
ើ ធរណី។
ដប់បី កសលតនថវគ្ង្់កុ ង្មោឋាន
ប

អបាថេ៍ឋានមួយេលើកអធួយ្ទនទី
ស រាធ
ដប់បួន ជួនលពេយជុាជ

លពះធម៌លបនព វអ័
ិ យអូ ររម្អង្

វមុ
ិ តថិេកសមកានថអអ់ឋានលបាសពីរ
េរតយ
ិ លពះមុនីលបាសពរី កម្នវង្។

អូ មលពះភគ្វាយាង្លាអ់អម្មថង្

លទង្់លពមអម្មថង្េោយលពេយវោរ។
ិ

ដប់ព្បា ំ ចសរាអ់លទង្់លាអ់ ធមយរកកា ឥអិបតនៈនលពមគ្
ិ ទយា
ឋាននលតរតនៈាជ្

បូ
ហ ាប

នថងលពះភគ្វា្ទប

លពះអង្ឃ។

ដប់ព្បា ំមួយ លទង្់គ្ង្់លាអ់ ឱវាទ បាតេិ មាកខ្អង្្អតឱវាទផូ រផង្់
េបះដូ ង្លពះធម៌ពនវរ
ឺ តុរង្គ

នថងេ

ដប់ព្បា ំពីរ លទង្់គ្ង្់វតថេជតពន

េជតពនជន
ិ លអីាជលអ័ យាបនរ
ិ ច។

ដប់ព្បា ំបី លទង្់អម្មថង្បាដិោររ

យមកៈអ្ចររនិលគ្នទរត់េគ្រ

េៅលកុង្្វតទីលបុអលអីមន
ិ តិរ

ដប់ព្បា ំបួន លទង្់គ្ង្់ឋាននលតលតង្
ិ ស
អម្មថង្អភធ
ថិ មអ្ចររ
ិ មយអ័កអ

ត្ម គ្លឺ ពះអង្គលទង្់ចកេទវេោក
ត្មមួយ គ្លឺ ទង្់គ្ង្់កុ ង្អមាបតថ
ប
ិ

អរេតថផលតមកាល់លបលកតី

េនះគ្ឺពុទនកិរចអេន្រងាគះេោកា។
លតះិ រះរ
ិ សពង្
ឹ ថវឹង្គ្ុ ណមាា

ថ្វឝយលពះមាាអុ ខ្ចអមតៈ។
េអថរយាង្រុ ះមកម្ដនអង្កាអសៈ
បូាបគរវៈអរលេរតយ
ិ ។

លពះញណអងប្
់ ង ត់លះកាត់េោកយ
ិ

ត្មពីរ លបេមល
ើ េមល
ើ លគ្ប់េវេនយរ
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ី

េលបាអដល់មោជននិរនថរលបលកត
៍
ី

លទង្់យកអរុណេជតពនអួ អី ថ

មោជនេលរន
ើ ពត
ិ យករត
ិ ថទុកោក់
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ឆ្ប់កថីយូរកថីវអ័
ិ យពុ ទនញ្ញដណ។

ឧបនអ
ិ ស័យអពឝអតឝម្ដលមាន

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

េោយលពះករុណ្តអមាបតថញ្ញ
ិ ដ ណ

លតួតអតឝេកាដិោនមានពរី វារៈ។

ត្មបី លទង្់នលវន័
ិ យាជាបញ

បញ្ដ តថិអិកាខាមការលាបបាបក់

មានេរឿង្េកត
ិ យ។
ើ មុន្ូ រគ្ុ ណ្វក័ មានេេតុាបក់ោក់េទប
ើ ោក់វន័
ត្មបួន អលង្ួនេបញទយ
័ ករុណ្ត

េដើមេរឿង្ាបេេតុ បេង្កាើតអតទនយ
័

ាបតកេទអ

្្ថលកនល

ាបតកលបនពនលាមេេតុ ការណ៍។

ត្មព្បា ំ លទង្់េលបាអដល់ពួកលពះញតិ

កមាចត់មានះលពះញតវិ ង្ា

ត្មព្បា ំមួយលទង្់គ្ង្់ធងនក
់ ុ ង្ធម៌
ប

អង្គលពះេោក

ថអម្មថង្បាដិោររ

េទប
ើ លាអ់ េទអ

គ្មភរី ពុ ទនវង្ស។

បរអ័
ិ ទណ្តលអមានធម៌លទលទង្់

េអថរយាង្ទទួលលអុះលអួលេោយអង្គ គរវៈផូ រផង្់េឆ្ភះលតង្់លពះធម៌។
ត្មព្បា ំពីរ លទង្់គ្ង្់ចវស អា

េបមា
ើ ននរណ្តនម
ិ នថេោយលអ

េពលេរញវអាមុនយាង្េរញររ លទង្់រេលមន
ើ ពរលាអ់ ោអបកេ

ះ។

ត្មព្បា ំបី លទង្់គ្ង្់យា៉ង្េយតរ
់ ត់ មុនភតថេលកាយភតថគយនភាវត់េភវរេ្ះ

បសេពញពុ ទនករ
ិ ចលគ្ប់យាមទសង្អអ់ ពុ ទនករ
ិ ចអេន្រងាគះមនុ អសនង្
ិ េទវា។
ត្មព្បា ំបួន លទង្់គ្ង្់េ្យមសអៈ

កបុង្នថងលទង្់ោក់អនុ ោឌនកាយា

បណ
័ បរអុ
ិ ឍ បាតរុ ង្េលកាយាបទននថវថ្វវ េ្យរអមស្េបញទយ
ិ ទន។

សាមសិប អវ្នលទង្់បានរូ ល្ន មុននឹង្និព្វឝន្នេលរើនបសផុត

នមមលបាសបន
ួ ម្អនេកាដអ
ិ មាបតថិបរអុ
ិ ទន រួរេេយ
ើ លទង្់ផុតរលត់អងាខរ។
អហំ រ្ញ
ី ុ ស បង្គវស ធ

េឆ្ភះលពះភគ្វា លពះធម៌នថវថ្វវ

អូ មឱរអពឝអតឝបដប
ិ តថា
ិ មធម៌

្អ

លពមទសង្លពះអង្ឃផូ រផង្់អីោ
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រិ ថ លស អុតលពះពុ ទននិយាម ។
បវរលអដូរលពះ

ម

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

អរេសអមាយគយនការទក់ទម
អូ មឱរ្អ

កេិ លអរវាមរវាតអូ នរបង្់ ។

អមាយអមភុទន

ឋត
ិ េថររិរកាលអភបា
ិ លេោយអង្ឃ

អូ មមនុ អសេទវាមានការេគរព
អូ មបានអេលមរដូ រកថលី បាថ្វប

បរអ័
ិ ទេមាះមុតរួមរិតថលទលទង្់

លពមេលពៀង្េ្យះលតង្់ផចិតផចង្អ
់ ិ កាខ។

ទសង្នថងទង្
ស យប់កុ ង្លពះ្អ
ប

អអ់ នូវតណ្ត
ហ ទុកាខរប់េោង្៕

8

ដោយដោកព្រូអរគបណ្ិ ឌ ត ប៊ុត សាវង្ស

ឧបម្មគុណព្ពះរតនត្ព្ត ២២ ព្បការ
រគ្ុ
ី ណលពះនលតរតន៍

បរអុ
ិ ទនលបេអើរនលក

េោកបានឧបេមយរ

មាននមមពរី លបការ ។

ទីមយ
ួ គ្លឺ ពះពុ ទន

លបេអើរផុ តនលតេោកា

េលបៀបបានលពះរន្រ ធ

រះ

រឯលពះធមា
យ
ី

េលបៀបដូ រាបកាសរអយី

ននដួង្លពះរ័ននធ ថវ

ចសង្រអយីភេវឺ ោកា ។

លពះអង្ឃដូ រេោកេបឹង្

បានទីពឹង្េលព្វះរន្រ ធ

ម្រង្ចសង្រអយីថ្វវ

ឱរេោកាលអេពកនលក ។

ទព
ី ីរលពះភគ្វា

េលបៀបដូ រាបាជទិតរនថវ

រះេ

មានរអយីខ្ចវង្
ស មេមា
ិ ។

ង្
ើ េៅេពលនថង
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នថងេពញបូណ៌មី ។

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

លពះធម៌ននលពះអង្គ

ផូ រផង្់ដូរាជភា

េរញពីាជទិតរថ្វវ

េដញអននការឱរខ្ចចត់េៅ ។

លពះអង្ឃអង្គ្វក័

មានអស វរៈលអេពកកូ វ

ដូ រទឝប
ី េោកម្ដលលតូវ

ាជទត
ិ រេៅថឱរភវថ្វ
ឺ វ ។

ទីបលី ពះមុនី

ឥតមានពីរកបុង្េោកា

លពះអង្គេលបៀបដូ រាប

អបកអុជេភវង្
ើ ឆ្ួលដុ តនលព ។

រអង្គ
ី លពះធមាយ

េលបៀបដូ រាបេភវង្
ើ េៅថនលក

ដុ តនលពេៅយរនលង្

ាបអលតូវនង្
ឹ លអូវម្លអ ។

លពះអង្ឃេ

ឧបេមយរដូ រដីម្លអ

ះឯង្នន

ម្ដលមាចអ់ ្ត
ិ ្សម្ថ

កាវយាបម្លអដ៏ឧតថម ។

ទីបន
ួ លពះភគ្វា

េលបៀបដូ រាបេភវៀង្យា៉ង្ធស

លបេយាជន៍ដឧ
៏ តថម

ម្តង្េកត
ើ មានដល់េោកា ។

លពះធម៌លពះលទង្់ញណ

ម្ដលលទង្់បានេលបាអេទអ

ដូ រដសណក់ទក
ឹ ថ្វវ

េល្រដណថប់េលើម្ផនដី ។

័ កេយតរ
្វកអប
់ ត់

ដូ រជនបទពណ៌េ្ៀវ្ចី

ម្ដលេភវៀង្េទប
ើ ធាវក់ថយី

គ្ួរលបុអលអីទក់េនលា ។

ទលី បាសលពះអមភុទន

លបេអើរផុ តជន

លពះអង្គេលបៀបដូ រាប

្រថីដរ
៏ សណ្តប់ ។
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ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

រឯលពះធម៌
នថវ
ី

ឧបេមយរដូ រាបរាប់

ឧបាយាបេលគ្ឿង្ចប់

បង្ឝឹកេអះាជាបេនយរ ។

លពះអង្ឃដ៏េ្ភា

េលបៀបដូ រាបាជាបេនយរ

េឝក
ឹ ោត់លលអ បនព

ាជរនលេលបទ
ើ ន់រិ ថ ។

លបាសមយ
ួ េ

លអេពកនលកលពះ្្ឋ

ះឯង្នន

លពះអង្គេលបៀបដូ រាប

អលរេពទរអលមាប់ដកអរ ។

លពះធម៌ននលពះអង្គ

មានម្បបលទង្់ម្អនបវរ

ដូ រឧបាយដកអរ

គ្ទ
ឌិ តឝលគ្ប់គប ។
ឺ ដ
ិ អ

័
អង្ឃ្វកកលាណ

េោកេលបៀបបាននឹង្អបកណ្ត

ម្ដលអរមុតកាយា

លតូវលគ្ូេពទរដកេរញបាន ។

លបាសពរី លពះអមភុទន

បរអុ
ិ ទនេលបៀបេអយើបាន

រកខុេពទររសណ្តន

េរះឧបាយបកេនលា ។

លពះធម៌វេអអនថវ
ិ

ឧបេមយរឧបាយា

បកម្ភបកជន

ឱរភវថ្វ
ឺ វ ផុ តជសង្ឺ ។

រឯលពះអង្ោ
ី

េលបៀបដូ រាបអបកម្ភបកឈឺ

លតូវេពទរបកឱរភវឺ

ចកង្ង្ឹតគ្េឺ មាោ ។

លបាសបលី ពះភគ្វនថ

អរេនថាប្្ថ

លពះអង្គេលបៀបដូ រាប

េពទរមានលបាាបញឆ្វតនវ។
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

លពះធម៌ដក
៏ លាណ

េលបៀបេអយើបានឱអថនថវ

ម្ដលេពទរមាន្បនដ

នរបផសសលតូវយា៉ង្រសណ្តន ។

លពះអង្ឃរតន៍នថវ

ឧបេមយរអបកម្ដលបាន

អះេអផយ
ើ េរាគ្្មានរ

គ្ក
ឺ េិ លអលគ្ប់លបការ ។

លបាសបន
ួ លពះលទង្់ញណ

េលបៀបអបកបាន្គល់មាគ៌

បងាហញអតឝលគ្ប់គប

ឱរេៅរកទផ
ី ុ តភ័យ ។

រឯលពះធមា
យ
ី

ម្ដល្្ថលទង្់លកនល

លាអ់ ទុកដល់អពឝនថង

ឧបេមយរផវូវអុ ខ្ច ។

រសេព្វះលពះអង្ឃរតន៍

បរអុ
ិ ទនឥតមាយា

េលបៀបដូ រលបុអលអីណ្ត

េដរើ ដល់ទម្ី ដលេកសមកានថ ។

ទីដប់លពះ្្ថ

មានបញ្ញដរុង្េរឿង្ថ្វកាន

េលបៀបដូ រនលពេេមព្វនថ

េពញេៅេោយេដម
ើ រុកាខ ។

លពះធម៌ដូរេដើមថ្វបស

ដុ ះលបចសលគ្ប់េវោ

គ្ុ ណភាពលអអ្ចររ

េៅកបុង្ទនី លពេេមព្វនថ ។

លពះអង្ឃលអេ្ភា

េលបៀបដូ រាបអបកម្ដលបាន

ឱអថនលពេេមព្វនថ

ផឹករួរេេយ
ើ េអផយ
ើ េរាគ ។

ដប់មយ
ួ លពះមានេាបគ្

ដូ រ

ម្តង្មានរិតថករុណ្ត

ដល់អពឝអតឝកុ ង្ភពនលត
ប
។
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យទូ កកបុង្ជល្
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ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

លពះធម៌ព្វករទូ យ ន

េលបៀបេអយើបានទូ កររនណ

រមវង្ផុ តេោកនលត

ឱរដល់េលតើយបានអុ ខ្ច ។

លពះអង្ឃដ៏នម
ិ ល

ដូ រអបកដល់េលតើយេេយ
ើ ណ្ត

េលតយ
ើ េ

លពះនព្វ
ិ ឝ នម្អនអុ ្នលក ។

ះមានេ្យះថ្វ

ដប់ពរី លពះភគ្វា

ាប្្ថបញ្ញដនវ

លពះអង្គឧបេមយរ

អបកឱរលទពរគប់រិ ថ

លពះធម៌ទង្
ស ប៉ុ យ ន

េលបៀបេអយើបានលទពរេ

ះណ្ត។

ម្ដលជនផង្

ម្តង្លបាថ្វបេរៀង្រាល់នថង ។

័
អង្ឃ្វកកលាណ

ដូ រអបកបានចយលទពរនថវ

គ្ុ ណភាពលអេពកនលក

ចយរួរបានអុ ្គ្ួរគប់ ។

ដប់បលី ពះនិរភ័យ

ឧបេមយរអបកមានភ័ពឝ

បងាហញរេត
ថ លទពរ

ឱរដល់អបកម្ដលលតូវការ ។

លពះធម៌ព្វករលបេៅ

ដូ ររេត
ថ លទពរេ

េពញេោយលទពរ

មានតនមវេអ
ួ ការ្យន ។

លពះអង្ឃអបក្ថប់លទង្់

ផូ រផង្់រុង្េរឿង្ថ្វកាន

េលបៀបដូ រាបអបកបាន

រេត
ថ លទពររករាយនលក
។
ី

ដប់បន
ួ លពះរមភព

លអអពឝលគ្ប់គយនេទអនពរ ៍

លពះអង្គលបេអើរនលក

ដូ រាបវរៈបុ
ី រអ ។
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ះណ្ត
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

លពះធម៌ព្វករបេលង្ៀន

េលបៀបេអយើបានកថផ
ី ុ តេលគះ

េកសមកានថឥតមានេមាះ

មានម្តអុ ្លគ្ប់លបការ ។

លពះអង្ឃដ៏អមលទង្់

វអុ
ិ ទវនិ ង្សរម្ិ ញ្ច ង្ថ្វវ

ដូ រអបកបានអុ ខ្ច

េោយ្រវរៈបុ
ី រអ ។

ដប់លបាសលពះអមភុទន

បរអុ
ិ ទនអមទសង្អអ់

េលបៀបដូ រាបអបផុរអ

អបកលួ ង្េោមឱរបានេអផយ
ើ ។

រលពះអទន
មាយ
ី

េលបៀបដូ រការលួ ង្េ

លួ ង្េោមឱរបានេលហើយ

េអផយ
ើ កឋេី ្កេរាគ្រនលង្ ។

័ ទន
លពះអង្ឃ្វកពុ

ដូ រអបកផុ តរួរចកភ័យ

ឧបលទពកសណ្តរនលក

េលព្វះ្បនដននលពះអង្គ ។

ដប់លបាសមយ
ួ េ

លពះ្្ថវអុ
ិ ទនិវង្ស

ះណ្ត

ះេេើយ

លពះទ័យ្អតេ្ះលតង្់

េលបៀបលបដូ រនង្
ឹ មត
ិ ថលអ ។

រឯព្វករេទអ
ី

ររ

ដូ រព្វករមត
ិ ថបវរ

លបាប់លបេយាជន៍ដល់មត
ិ ថភាញ ។

លពះអង្ឃឧតថមពិត

អបកម្នបនិតរលពះធមាយ

េលបៀបដូ រនង្
ឹ អបកណ្ត

បានលបេយាជន៍គប់េបញទយ
័ ។

ដប់លបាសពរី លពះនរិ ទុ កខ

លអលគ្ប់មុ្េួអវអ័
ិ យ

លពះអង្គឧបេមយរ

បឹង្េកើតលទពរេលរើនលបការ ។
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ាបបទធម៌
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សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

លពះធម៌លគ្
អ ួរគប់

ដូ រាបលទពរមាន្វម
ឹ ្រ

េកើតកបុង្បឹង្េ

ជនលតូវការេកើបយកបាន ។

ះណ្ត

លពះអង្ឃ្ឝមភ
័ ថិ
ី ក

េលបៀបដូ រអបកអស ណ្តង្មាន

ជួបលទពរបង្
ឹ កលាណ

រម្មង្បានកថរី ករាយ
។
ី

ដប់លបាសបលី ពះអុ គ្ត

លអវអុ
ិ ទនិមន
ិ ទន់លាបយ

េលបៀបេធៀបអធប
ិ ាយ

អបកភងូតទក
ឹ រាជកុ មារ ។

បណ្ត
ឋ សននលពះអង្គ

អមម្បបលទង្់លគ្ប់លបការ

េលបៀបដូ រនង្
ឹ ទក
ឹ ថ្វវ

អលមាប់ង្ូតជលមះកាយ ។

លពះអង្ឃេលបៀបដូ រាប

រាជកុ មារបានអបាយ

ង្ូ តទក
ឹ លតាបក់្យ

លជះអអ់ម្កអលពកា
ី យា ។

ដប់លបាសបន
ួ លពះជិនលអី

មានអិរឈប
ី ះលកុង្មារ

លពះអង្គេលបៀបដូ រាប

អបកេធឝេើ លគ្ឿង្លបោប់កាយ ។

លពះធម៌ព្វករបណ្ត
ឋ ស

ពីរព្វន់លបាសរយឆ្បបា
ស វយ

ដូ រេលគ្ឿង្លបោប់កាយ

េពញនយ
ិ មលគ្ប់េវោ ។

័
្វកលពះលទង្់
ញណ

ម្ដលេោកបាន្ថប់េទអ

ដូ រអបកលអេ្ភា

េលព្វះអលងាការធមយកខនន ។

ទនី មមេ

ឧបមាលពះភគ្វនថ

ះឯង្ណ្ត

ដូ រគបនឹង្េដើមរនធន ៍
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រឯលពះអទន
មយ
ី

ដ៏ឧតថមអមលបនព

ដូ រកវិនរនធនរ
៍ រនណ

ម្ដលលបុអលអីគ្ួរលបាថ្វប ។

័ កេ្យះលតង្់
្វកអប

អបកលទលទង្់អីលអិកាខ

ដូ រាបនរណ្ត

លអង្់កន
វិ រនធនឈ
៍ ុយេពកព
ង
ត
ិ ។

នមមមយ
ួ លពះបិា

ាប្្ថលទង្់មានបញទនិ

ដូ រផថល់ទក
ឹ អលមត
ឹ

ដល់កូនអងួនទសង្លបុអលអី ។

រលពះអទន
មយណ្ត
ី

ម្ដល្្ឋេព្វលលអដី

េទអ

េលបៀបដូ រទក
ឹ អលមត
ឹ េបង្
ឹ ។

យា៉ង្ឃ្លយត្យី

លពះអង្ឃេលបៀបដូ រាប

អបកកសលព្វឥតទីពឹង្

បានទក
ឹ អលមត
ឹ េបង្
ឹ

មានពសនង្
ឹ រួរមកណ្ត ។

នមមពរី លពះេគតម

ដូ របទុ មកបុង្ជល្

អូ ររម្អង្រះកាលណ្ត

រក្ខ្ចលអអ់
េឆ្ត
ី
ើ ឆ្យ ។

លពះធម៌េលបៀបដូ រាប

ទឹកដមផ្ចកាឈូ កទសង្ឡាយ

គ្ួរលអូបឥតជិន

មានេៅកបុង្បទុ មផ្ចកា ។

យ

លពះអង្ឃអង្គ្វក័

អបកេជឿាបក់នលតអិកាខ

លបដូ រនង្
ឹ ភូមរា

បានេលកបផ្ចកាកបុង្វារ ី ។

ឧបមាគ្ុ ណនលតរតន៍

មានលបាកដនមមពីរ

ម្ដល្ញុស្សអមមី

អូ លតវនធីយន
៍ ម្ការ ។
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អូ មឱរអេលមរបុណរ

ម្ដលាបគ្ុ ណលអនថវថ្វវ

អេ ធ លកបុង្អង្ារ

អូ មលបាថ្វបជួបបណឍិត ។

អូ មជួបលពះអិាជររ

ាប្្ឋដ៏ពអ
ិ ិ ដឌ

អូ មចក់ធុ ះធម៌
វ
ពត
ិ

អមដូ ររត
ិ ថលបាថ្វបេោង្ ។

7

ដោយភិក៊ុ ខ វជិ រប្បដញ្ញា សាន ស៊ុោ

ពុទធក្ច
ិ ច ៥ យា៉ង
លគកាលលពះអមភុទន

លបេអើរបសផុតដ៏ឧតថម

បសេពញពុ ទនករ
ិ ច

មន
ិ ម្ដលោរ់េវោណ្ត

បានលាអ់ ាបបឋម

ម្អអិបលបាសលពះវអា ។

អនយតេ្យះេៅថ្វ

ពុ ទនលកឹតាមានលបាសយា៉ង្ ។

ទី ១ គ្េឺ ពលលពក
ឹ

លពះអង្គេអថរលទង្់យាង្
ទី ២ រេអៀលេលជ
េទអ

េរញបណ
ិ ឍ បាតេលបាអអពឝអតឝ ។

េលបាអអពឝអតឝ

ទី ៣ េពលលពលប់

លពះអុ រេយេពលេទៀប្
ឝ ត់
ិ
មន
ិ កសណត់ថ្វអតឝណ្ត ។
លពះរមភពនលតេោកា

លបទនធម៌េទអ

ឱរឱវាទភក
ខ
។
ិ ុ អង្ឃ

ទី ៤ េពលអលធាលត
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ដ៏ពនវក
ឹ ពនវ្
ឺ ឝ ង្

លពះេោក
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លពះទ័យលអេ្យះលតង្់

លទង្់េោះល្យនូ វលប្ប ។

េផសង្ៗេកើតេ

េៅកបុង្រិតថននេទវា

ើង្ពិត

េង្ឿង្ឆ្ងល់ធម៌លតង្់ណ្ត

លពះ្្ថលទង្់ាជរកាត់ ។

ទី ៥ េពលេទៀបភវឺ

លបេមល
ើ េមល
ើ និអស័យអតឝ

អតឝណ្តមានអស ណ្តង្

លពះអង្គយាង្េរញេៅេលបាអ

លបទនធម៌ទប្ភអ់

ឱរេៅាមឧបនិអស័យ ។

េៅកបុង្អង្ារវដឋ

ឱរលបាកដគ្ួរអេ ថ អ ។

ធម៌េនះេ្យះេៅថ្វ

ពុ ទនលកឹតាលបេអើរនលក

វាប
ិ ជ ទវិ នថវ

បសេពញឥតេនឿយណ្តយ
លុ ះរូ លលពះនិព្វឝន

ននលពះពុ ទនពប
ី ុរាណ ។

េរៀង្រាល់នថងមន
ិ ម្ដលខ្ចន

េទើបឈប់ខ្ចនទសង្អអ់េោង្ ។

នេ្ធុ ជនណ្ត

អបកលបាថ្វបនង្
ឹ ប៉ុនប៉ង្

រង្់ឃ្លវតពរ
ី សណង្

នលតេោកេនះពត
ិ លបាកដ ។

លតូវ្សេរៀនអិកា

នូ វធម៌ាជថ៌ម្ដលាបបទ

ពុ ទនករ
ិ ចលបាសលបាកដ

េនះកសណត់គ្ួរយល់ដង្
ឹ ។

ឬេៅ

នឹង្បាន្វួនាបអបកធស ។

ជនេ

ះនឹង្េអយើបាន

នឹង្

េោកេបឹង្

េលើអជនផង្ទសង្ឡាយ
េកសមកានថអុ្មេ

រមរ

ឋានាបទីពឹង្

អុ ្អបាយដ៏ឧតថម

េរៀង្រួរដល់និព្វឝនេោង្ ៕

rRjTs
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រក្ាព្ពះត្ព្តបិដក្
អិកាបិដកមត៌កលពះ

មានជ័យជសនះឈបះេមាោ

ដូ េរបះេយង្
ើ លតូវម្ថរកា

បិដកនថវថ្វវាបធមយទន

គ្ាប
ឺ កុ អលផថល់បញ្ញដ

ឆ្វង្វដឋអង្ារេឆ្ភះនព្វ
ិ ឝន។

លពះធមយេរតយ
ិ លបាាបញញណ

្្ថលតូវមានេយង្
ើ លតូវលបង្
ឹ ។

រកាបិដកមានគ្ុ ណនលក

លកនលម្បង្ម្រកម្ញកឱរដឹង្

លបាសពរី លបការគ្ត
ិ អញ្ជ ឹ ង្

លអមុ វង្
ឹ លបង្
ឹ ម្ថម្្យរមានធម៌ ។

មួយ គ្ឺ រកាលពះ្អ

មរតកអ្ចររាបពុ ទនពរ

ព្វករពត
ិ ព្វករពុ ទនអុទនបវរ

េរតយ
ិ .អ.។
ិ លពះធម៌ វ.អុ

ឋត
៏ មអកថិ
ិ េៅាបលគ្ូដអ

លបរកសធមាយាប្្ថ ។

ពីរ គ្ឺរកាលពះ្្ថ

វន័
ិ យធម៌ាជថ៌ចរទុ កោក់

បី គ្រឺ កាការងារអង្ឃ

លទលទង្់តលមង្់លពះ្អ

បួន គ្រឺ កាគ្ុ ណអមផតថិ

ននពុ ទនបរអ័
ិ ទចត់ាបឆ្យ ស

អងាគយ

ធម៌វន័
ិ យណ្ត

លាអ់ អអ់ វអាម្អអិបលបាស ។

លពះធម៌វន័
ិ យលពះអង្គផ្ចថស
ព្បា ំ គ្ឺរកានលតអទនមយ
បដេិ វធៈាបក់កមាចត់

ព្បា ំមួយ រកានលតរតនៈ

ឋត
ិ េលរន
ើ ព្វន់ឆ្បេស លព្វះបរអ័
ិ ទ។
រ
ស សបដិបតថិ

កេិ លអបង្់បាត់េៅ្ងត់អ ថ ន ។

លពះពុ ទនលពះធម៌ អ
ស ុ ្្នថ
ព្បា ំពីរ រកានលតអិកាខ
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បរយតថ
ិ
ិ

ឋត
ិ េៅលបរកសអរណោឌន

លពះអង្ឃកលាណមានវន័
ិ យ។
្អ
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អីលអមាធធ
ិ ម៌លបនព

ផុ តភ័យាជលអ័ យេោយបញ្ញដ ។

លពះនលតបិដកមានលបវតថិ

េរឿង្រា៉វបានកត់ចរអកខរា

បិដកាបរាប់លបាប់ភពនលត

អបកមាននិអស័យនលលកលបឹង្

បដ
ើ លពះ្អ
ិ ករាប់េដម

បាលីអកខរា្្ថាបក់

អរយធម៌
វបផធម៌មនុ អសេទវា
ិ
អិកាបដិបតថិកមាចត់្ឹង្
បដិបតថិបូាបធា

មគ្គ

បុេពឝយា៉ង្ណ្តចរឱរដង្
ឹ ។

ជញ្ជ ឹ ង្អមវង្
ឹ ដឹង្នលតលកខណ៍ ។
កសណត់នលតលកខណ៍ោនលតេោក។

ក្ង្េរតយ
ិ បដ
ិ កម្្យរ

្ធុ ! ្ធុ ! ផុ តចកេរាគ្

េយង្
ើ

គ
ស ប ម្េលពះមានេាបគ្

្ធុ ផុតេោកអនុ េមាទ

៕
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បណាមគាថា
អរេនថតថ្វគ្ត

លាបបលគ្ប់បទម្អឝង្គ្ុ ណធស

លទង្់ាបេោកុ តថម

រផង្ាបង្អពឝលគ្ូេលើអលន់ ។

ាប្្ថននេោក

េរះឥតេ្ធកទូ យ នជន

្ញុសវ ធ បនធន ់

លទង្់ម្ដលជនគ្ួរបូាប ។

ម្តង្េធឝើេោកឲរភវឺ

ចក់ង្ង្ឹតឲរអូ នរផុ ត ។

លពះធម៌នន្្ថ

ឧបមាដូ រពនវឺ

ម្ដលលបាជញអមាគល់ាជង្
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្ញុសវ ធ លស អុត
័
្វកលពះអុ
គ្ត

ធម៌េ

ះអុ ទនបូាប ។

លបាថ្វបនលតអិកាខ

េោកអិកាធម៌ឧតថម ។

្អតេយតរ
់ ត់វេអអថ្វ
វ
ិ

ាបអង្ឃថ្វបក់ខ្ចង្េលើ

មន
ិ េអើេពើេោកធមយ

្ញុសវ ធ លបណមរ

អង្ឃឧតថមជនបូាប ។

េោយអសណ្តរវ ធ

នលតរត

អូ មឲរពុ ទន្អន៍

លូ តោអ់ លកាអ់ រេលមន
ើ ផង្។

អូ មឲរអង្ឃលពមេលពៀង្

ាបអមាចអ់

កុ សឲរេលអៀង្្ុ អគ្នវង្

អូ ម្ធុ ជនផង្

កុ សមានេយង្បានអុ ្្នថ ។

េោយេតជះនលតរតន៍

្ញុសលបតិបតថិេោយេគរព

អូ មឲរការេរៀនលគ្ប់
េោយអសណ្តរាជនុភាព
អូ មឲរការអិកា

េោយអសណ្តរនលតរតន៍
លបអិនេបេើ កើតមាន

អូ មឲរវ ិ អេខ្ចភក
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របអ់ ្ុ សបា
ញ នវឌណ

។

ម្ដល្ញុសលកាបថ្វឝយវ ធ

របអ់ ្ុ សបា
ញ នអេលមរឆ្ប់ ។
មានពុ ទនរតន៍ាបលបធាន
អនថធានរនលង្េរាគ្ ។
កុ សអល់េរាគ្តរ
ិ តួរេ
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សុខាភិយាចនគាថា

លពះពុ ទនដូរាជទត
ិ រ

ឧតថមពត
ិ ាបង្ពួកជន

កមាចត់នូវេមាេនន

េេើយេរញចកអពឝកេិ លអ។

លទង្់អិ ត
ទ េៅេលើភបស

ដ៏ឧតថមមគ្គវេអអ
ិ

ោអ់ អតឝាបប់កេិ លអ

ឲរភវម្ឺ រអកបុង្េោកា ។

អូ មលទង្់េលបាអលគ្ប់លគ្ង្

េយង្
ើ ្ញុសផង្រាល់េវោ

ឲរបានអុ ្លគ្ប់គប
្ឝកាខតធម៌ណ្ត

ាបធម៌ម្ដលអបកផង្

េ

េធឝន
ើ ូ វអនថភា
ិ ព

គ្ួរបូាបយា៉ង្ម្អឋង្
អូ មធម៌េ

ធុ វភាពដ៏រម្ិ ញ្ច ង្

អអ់ កាលយូរអម្ង្ឝង្េៅ ។

រលពះអរ
យអង្ឃ
ី
ិ

ាបបុលតអង្គលពះអមភុទន

េោក្អតបរអុ
ិ ទន

ងាយរិញ្ចឹមេរៀង្រាល់ផធះ ។

រញ្
ិ ច ឹ មេោយាជាយ

កេិ ល្លះលអ

អន្រងាគមក៏េោកលះ

លជះលអ

ាបអបក្ឋប់ឱវាទ

ះលគ្ប់លគ្ង្

ះ

ះបានេកសមកានឋ ។

ម្ដលេោក

័
ាប្វកកលាណ
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ើញរាអ់ ពិតេោយ្វួនឯង្។

េយង្
ើ ្ញុសផង្រាល់េវោ

ឲរបានអុ ្លគ្ប់គប

ឲរបានអុ ្លគ្ប់គប

ផូ រផង្ថ្វវគយនេៅេយង្

េធឝន
ើ ព្វ
ិ ឝ នឲរអុ ខ្ច ។

ះលគ្ប់លគ្ង្

អូ មអង្ឃេ

អអ់ កាលយូរអម្ង្ឝង្េៅ ។

ថលទង្់ទូ យ ន

ម្លអបុណរទនននជន
េយង្
ើ ្ញុសផង្រាល់េវោ

។

អអ់ កាលយូរអម្ង្ឝង្េៅ ។
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ឱបុណយចូលាំន ំថាីពអើយ !
eeeeeeee

បុណររូ លឆ្បថ
ស យីអិរមង្គ
ី ល

ម្តេបេើ

ជុ សគបេលង្េបៀទទួលេទវា

ម្កវម្រ់ផឹកល្ទទួលឆ្បថ
ស យី។

លកមុគ្
ស ប់ទក
ឹ តលមង្់កសេោះ
គ្ប់េគ្ររុ ះេ

ញ
ើ យល់អេង្ឝគ្អ្ឝររ

ង្
ើ ជួបនង្
ឹ េលគះភ័យ

បុណររូ លឆ្បថ
ស យីម្ដលលបនពពិត

េធប
ឝើ ុណរោក់បាលត្ឋប់ធម៌េទអ

បុរអបនវសចប់បះ៉ លអីៗ

េតរ
ស យីអិរលតង្់
ណ្ត។
ើ ូ លឆ្បថ
ី
ជួបជុ សញតិមត
ិ ថមាាបិា

រេលមន
ើ េមាថដល់គបនង្
ឹ គប។

េលព្វះេពលរអ់េៅមានតិរតួរណ្តអ់ ាជរ្វប់លព្វត់លបាអលគ្ប់េពលេវោ
មា៉ង្េកយង្ឥ

ើ មន
ិ អូ វាប
ូវេលរន

េលព្វះម្តេភវត
ស ភាវត់្យរតី
ើ េភវន
ើ ភាវង្

េលគះថ្វបក់លគសលគ្វប់េលរើនាបង្ចអ់។

មន
ិ ្ឋប់ម្ម៉ឪមន
ិ េគរពចអ់
អបក

វស កវរបង្កា
ជេមាវះ
ឹ

ទសង្លបុអទសង្លអីពុសអូវេអៀនខ្ចយអ
ពូម្កខ្ចវង្
ស ណ្តអ់ខ្ចង្អ

អបក

លអុកភូមវិ កវរេលព្វះេកយ
ង្ឫអា
ឹ

ចរ។

រស ង្េលគះដល់ាបត្
ិ អ

មាាបា
ិ េខ្ចវផាេលព្វះកូ ន។

អូ មរូ លឆ្បម្ស ្យរម្លបមានរអយី

ជួបជុ ស្រ់ញតអ
ិ េន្រងាគះបង្បអូន

ទទួលអិរកុ
ី សបី្បអូ នរ

ម្ម៉ឪជួបកូ នអបាយេោយធម៌។
េោយឧបាអក គ្ុយ អុ ធន

eeeeeeee
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ធមាពទសនាយាចនគាថា
(ព្វករអូ លតាជរាធ

ធមយេទអ )

ព្ព្ហាត ច មោក្កធិបេី សហមកេី កេោជេី អននាិវរំ អា

ចថ

សនតីធ សតាតបករជកខបជាេិក្ក

មេមសេុ ធមតំ អនុកមកិមំ បជំ ។

សេាមមត ភរឹ វិនយោច ក្កយំ

សុេោច ព្នាំ អភិធមតចមតំ

អាមក្កដ្យមតត ចេុសចច េណឌំ

បមោវធមនមយយ បរិសាយ មមជ្ ។

ឯវំ សហមកេី ព្ព្ហាត ភគវនតំ អា

ចថ េុណហីភាមវន េំ ព្ុមទ្ធា

ក្ករុមញ្ញតធិោសយ េោហ វុដ្ឋឋយ បាមេន មិគទ្ធយំ េមតា គមតាបោចវគោេម

មនមយយ អមំ បាមយសិ ធមតមតា េមតា

ធមតមេសនំ ោឃវសានិ

មេមសេិ

បភូេិ សមពមទ្ធ
ុ ា

អនូត

សតាតនំ អេាសិេក
ា ំ ។ មេន សាធុ

អមយោ ភមនត មេមសេុ ធមតមេសនំ សោវយិធ បរិសាយ អនុកមកមកិ ក្កេមវ ។

លគេ ះអេមផតី

លពេយាបឥអូ រេោកា

េេយ
ើ េព្វលព្វករទូ លថ្វ

អូ មករុណ្តេអថរលទង្់លាបប

រូ រគល់លពះអ្ថ

េលើកេតទអិេរារាប ។

តផត
ិ អតឝអន់ទន់ទប

ទុ ពឝលភាពបាបនលកលកាអ់ ។

ឥ ូ វលទង្់បានលាអ់

េលតកអរណ្តអ់ ពុសកេនថយ
ើ ។

ទនធឹង្លពះធម៌នថវ

ាបនិអស័យបរចយ
័ រាអ់

អតឝ្វះលកាអ់េោយកាម

មន
ិ យល់ាមនលតលកខណ៍េ

ឥ ូ វយល់្វះេេយ
ើ
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ើយ

េោយអសណ្តរលពះមានបុណរ។
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េបបា
ើ ន្ថប់េទអ

បញ្ញដកាវខ្ចវង្
ស េលើអមុន

េលបាអអតឝបបា
ស ត់េ្ក

ទសង្រាគ្េរាគ្រូបតណ្ត
ហ

អូ មលពះដ៏មានបុណរ

លទង្់និមនថលាអ់ េទអ

។

ង្ង្ឹតម្លបលជះថ្វវ

េកើតបញ្ញដភេិ យាយល់ ។

អវាប
ិ ជ ាបឫអគ្ល់

ាបបរចយ
័ ននអងាខរ ។

នលតេោកេគកនលតលកខណ៍
អ
ស តឝឲរេ្កេៅ

លិរលង្់េៅកបុង្អង្ារ
រតរុ
ិ សេ៊ុ ម ជុ សាបប់េៅ។

បញ្ច មារេមាេននការ
េេតុ េ

ះអូ មលពះអង្គ

េលបាអេល្រលអង្់ោក់អសេៅ

រមវង្អតឝេឆ្ភះេៅ

កាន់េលតើយលាននិព្វឝន

ដូ រកល់លបទប
ី ធស

យ។

្យលតអុ ស ភេវឺ លព្វង្លព្វយ

បសភអ
វឺ តឝទង្
ស ឡាយ

ឲរអបាយកានថភរិ មរ ។

លពះអទនមយ ាបអគរជ័យ

លពះវន័
ិ យាបរាង្ធស

លពះអូ លតាបម្្សរុ ស

លពះអភធ
ិ មយាបម្អផកោអ។

អរយអរច
ាបអនវូង្
ិ

អលមាប់ទូង្ឲរឮរាអ់

អតឝេោកេងាកង្ុ យណ្តអ់
បរអ័
ិ ទ ៤ ជសពូក

ឮលគរោអ់ េលកាកេ

ង្
ើ បាន។

ដូ រផ្ចកាឈូ កកបុង្ជលោឌន

្វះផុ អចសអូររឆ្ន

រះនិង្រកេោយរអយ
ី
ី។

លពះធម៌ាបអូ ររម្អង្

រះេ

បសភេវឺ ោកទសង្បី

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

អង្ាររលកវលម
ន
ិ
ិ ដល់

ង្
ើ ម្រង្ចសង្រង្ស ី

ឲរយល់ផូ វឋានអុ
វ
ខ្ច។
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អេមផតីលពេយ

ឱនបង្គសាជរាធ

អេមឋរលពះភគ្វា

េោយគថ្វយា៉ង្េនះឯង្។

លពះពុ ទនលទង្់ អនុ កូល

លពមទទួល នង្
ឹ អម្មឋង្

េោយតុ ណហី ភាពម្ថវង្
េទើបេលកាកចកទេី

ាមភាវគ្ុ ណករុណ្ត។

ះ

ភន្រកាថេឆ្ភះនលពមគ្
ិ ទ

យាង្េរញររលីោ

ពទ
ី េី

ញ
ុ សង្អតឝរូលពុ ទនរលក

មានបព្វចវគ្គាប
ី ាជទិ៍

ឲរផក
ឹ អលមត
ិ ាបតិ
ចប់េដើមពេី

ះេោយលពះបាទ។

រអនព្វ
ិ ឝ នាបធមយា។

ះឯង្

លទង្់អសម្ដង្ធម៌េទអ

េធឝើពុទនលកឹតា

អអ់ វអាម្អអិបលបាស។

អេលមរ បុញ្ដកមយ

ដល់អពឝអតឝទង្
ស ភពនលត។

េេតុ េ

េយង្
ើ ្ញុសេនះ្ទរនលក

ពុ សថយពុ សបននូរ

លបេយាជន៍យូរអម្ង្ឝង្ឆ្ប ស

ះឥ ូ វេនះ

បពលិ តលពះគ្ុ ណនថវ

អូ មនម
ិ នថេលបាអេទអ

អនុ េលគះពួកបរអ័
ិ ទ

។

ម្ដលាបប់ខ្ចត់េោយេមាោ

ឲរេកត
ើ មានបញ្ញដ

លបាកដ

ទេី នះេោង្៕

ិ សប្មតងធមាពទសនា
អារាធនាធមាក្ឋក្
អេស រ្ញ
ស ច អ់
ី ុ មា

អូ មឱកាអាជរាធ

េោកមាចអ់េព្វលធមាយ

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

លបាប់មាគ៌ដ៏វអ
ិ ិ ដឌ ។
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លពះពុ ទនលទង្់អម្មថង្
ធម៌េ

លគ្ប់កម្នវង្លអវរ
ិ លិ ត

ះលអលបណីត

ម្អនលអលិ ត
អ ាបអរចៈ ។

េយង្
ើ ្ញុសលបាថ្វប្ថប់

ធម៌ាបរាប់យា៉ង្លបរកស

អូ មយករិតថទុកោក់

្ថប់អរចៈធម៌បវរ ។

េេតុ េនះអូ មេោកមាចអ់

មានឱកាអេវោលអ

េព្វលធម៌មានលស អ

្ញុស្ទរទទួល្ថប់ ។

មា៉ង្អូ មពុ ទនពុទនបរអ័
ិ ទ
កុ សមាត់គ្ួរលតង្លាប់

េមាថ្ងត់បិទទូ រអ័ ពធ

េោកេទអន៍លបាប់ធម៌វន័
ិ យ៕

អូ មាជរាធ ! អូ មអនុេមាទ ្ថប់លពះធម៌េទអ !!!

េោយភិកុ ខ អុ វណតេាបត ភួង្ អុ វណត

សរពសើរធម៌ពទសនា
-បពិរត្រពះគុណរពះករុណា

់ សះដល៏ ងកីងថាកន
គងអា

-ឱ្ះឱ្រពះគុ ណថ្ងលបរសុ
ិ ទធ

័ ទធរពះជាមាចស់
ជាសាវកពុ

ស័កតិសមរមយទមលមាតាន

ះំលរឿងនិទានឥត្មានខលះ ។

រទងល់ រាសរបទានធម៌ចបងចាស់

ាមពុ ទធដីការពះលទសះ ។

-ញុង
ំ ចិត្តសះតនសត្វះះ

ដដលមានអវ ិជាជនិងត្ណា
ត

កលិ លសរួមរត្ឥត្ឧបមា
ឹ

ានភលរឺ ជះថាលទាំងរបុសរសី ។

រទងរ់ ាស់លទសះលរាសរបណី

-គឺគុណអានុ ភាពរពះករុណា
ាមពុ ទធភាសត្
ិ បទាលី

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

ានជាលសចកតលី ោយបរមត្ថ ។
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-ដញកលោយសណា
ឌ នាមថានក់ធម៌

ធម៌ណាដដលលែមានសងាកត្់

ដវកដញកលោយដ កគាមនវ ិបត្តិ

ពីលរាះលពកពត្
ិ ឥត្សងស ័យ ។

ដញកដចកានចាស់អស់សងស ័យ

់ ត ប់ាន ។
បញ្ញដទន់ខគ
ចី ងសា

-ល

ត្ុ ដត្រពះគុ ណលចះឆ្កលស់លឆលៀត្

-ពិលរាះសាច់ធម៌ដដ៏ បលកៗ

ធម៌ណាចលងែៀត្លចះដកថ្ខ

ពិលរាះពន់លពករគប់សះតន

់ ងភា
់ ញ ក់រាណ
លទាះបអ
ី នកលងងគ

ានរស់សាច់ធម៌ដផែមលរបៀបគាមន។

-ះកាលសលមតចរពះភគវា

់ មាមលរាសរបទាន
លសតចគងធ

រពះធម៌ះស
ំ ត្វលៅនរ
ិ វន

រាប់មុន
ឺ ដសនលានលសទរី គាមនសល់។

-រពះអងគលរាសសត្វសពវសកល
លមលះកាលសលមតចរពះភគវនត័

កនលងរយរន់ឆ្កនះ
ំ ះ។

័
-លៅដត្សាវករពះឈន
ះមារ

លទសះធមាមពីលរាះថ្រក

័
មន
ឯណា
ិ ដមនសាវកអងគ

គរឺ ពះករុណាលទសន៍ងមីៗ ។

ំ
-បញ្ច ប់ឯវសលងខ
បខលី

លយង
ី ខញុំរបុសរសីសាតយណាស់ណា

មន
ិ ទាន់អស់ចត្
ិ តនង
ឹ សាច់ធម៌

-លឃញ
ី លនឿយរពះកាយរពះករុណា
ត្ថខុ ំទា
ញ ង
ំ គូ ផចងរ់ បណមយ

-រពះពុ ទធរពះធម៌រពះសងឃថ្ងល
ខញុំសូមខមាលទាសទាំង

ានលុ ះមគគផលសល់ត្ិចគាន

់ ត្់អងវរមន
ចងឃា
ិ ហា៊នថា ។
សូ មសាធុ កាចប់លសចកតី

លលក
ី ល ង
ី បងគំគុណដកវបី
សូ មានសិរដូី ចរាថាន

យ

ដរកងឆគងលោយកាយឬវាចា

លៅមានលរគាត្រគាត្កនុងធម៌ណា
ដូ ចមានគាថាចប់ល យ
ី លហាង៕
yyyyyy

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ
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ឧទទិសធមាទន
yyyyyy

-លពះ្វកាវង្ាថ្វ
វ នថវ
ិ

លពមេលពៀង្អម័យននលពះអទនមយ

អករធីាាបាឧតថម

លបអូ តអ័ កអ
ឋិ មចកលពះពុ ទនឱអឌ។

-លពះ្វកាធមយ
និមត
យិ
ិ

លាអ់ ដឹង្ការពិតផុ តពីផូ វ្ុ
វ អ

អមផូរេោយគ្ុ ណរអ់ េោយអេ ឋ អ ាជអវៈធាវក់រុះអអ់ កិរអ
ច ិ កា។
-លពះ្វកាធមយ
ទយាទ
ិ

បង្គសអភវា
ិ ទលពះបាទ្្ឋ

ពាករអរេតថអមផតថប
ិ ា
ិ

បនវគ
ឺ ថ្វម្ថធម៏មរតក។

-លពះបឋមអង្គីតកា
ិ ចររ

រួបរួម្អ

ទុ កាបកញ្ច ក់

្ញុសមន
ិ ដសអក់ឆ្ក់យកឱកាអ។

េថរគថ្វបាល
ី
ី បដ
ិ ក

-អូ លតលពះគថ្វចរម្ថមបទេលកាយ គ្ួរយល់ដង្
ឹ េោយបញ្ញដាបក់រាអ់
ការងារធមយទនបានបុណរធសណ្តអ់ ្ញុសអូមលបកាអឧទធអ
ិ ធមយទន។

-េោយាជនុ ភាពននបុណរេនះណ្ត អូ មអពឝអាថបានបញ្ញដញណ
ចក់ធុ ះអរច
វ
ៈមគ្គផលនព្វ
ិ ឝ ន ាជលអ័ យលពេយយានទនអិលបរអុ
ិ ទន។
-អូ មេ្យអុ ្អងបល់ បអពឝធមយរអ
អូ មឲរ្អ

អមាយអមភុទន

អមាបតថិ្ភង្្
់ ភអ់េលកបរអវមុ
ិ តថិ

យន
ឺ យូរាបមកុ ដបរអុ
ិ ទេន ៅេោង្៕
េោយ ប.ស.វ.

-=)
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ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

បទថាាយផ្កា
េយង្
ើ ្ញុសមានរត
ិ ថេលតក

អរពន់េពកេកត
ើ លជះថ្វវ

េដើមផយ
ី កផោវ

និង្េោះោ្វួនចកភព

គ
ស ប បូាបផ្ចកា

ថ្វឝយ្្ថេោយេគរព ។

ចកភ័យចកឧបលទពរ

េោយ្រមវបប
់ ុណរ្អ

េទើបេបះយកផ្ចកាេឈើ

មកលកង្េធឝើភង្
ួ មាោ

លពះធម៌នង្
ិ លពះអង្ឃ

លបេអើរអង្គអីលបរអុ
ិ ទន

្ញុសមាចអ់ ទង្
ស អអ់ គប

ម្តង្កសលព្វទសង្លបុអលអី

មានពណ៌កវិនេផសង្គប

។

អូ មបូាបថ្វឝយលពះពុ ទន ។

លត័យរតន៍េនះ្ភអ់ផុត

ម្ដលាបបុណរេោកទសង្បី ។

លព្វត់លបាអ់ កុ ង្េោក
ប
យ
ី ៍
ម្តង្ជួបនិង្ឈច
ឺ ប់
មានកថទ
ី ុ កខេៅថផា

លព្វត់្ឝមលី ព្វត់ភរយា
។
ិ
និង្កថី្វប់ាបធមយា

រកអបកណ្តជួយពុ សបាន ។

េោយេតជៈបូាប

ភួង្មាោលអកលាណ

លត័យរតន៍ទង្
ស បីឋាន

អូ មឲរបានផុ តេទអទុ កខ ។

អូ មឲរ្ញុសបានអុ ្

កបុង្អមផតថិលពះនិញ្ឝន ។

ផុ តចអ់ ផុ តឈច
ឺ ប់

ផុ តកថ្
ី វ ប់តេៅមុ្

ព្វករេព្វលប៉ង្លបាថ្វប

េធឝអ
ើ ចចលបណិធាន

អូ មមគ្គផលនញ្
ិ ឝន

ឲរ្ញុសបានលបាកដេោង្៕

CCCCCC
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ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ោក្យបវារណាព្បាក្់
ឱ្យភក
ខ
លរះវត្ថុជាកបបយ
ិ ុ /សាមលណរលរត្កអរចំ
ិ ៈ(វត្ថុដដលគួរ)
ទយកាបមាចអ់ទន កាលលបាថ្វបទុ កោក់លបាក់ ឬលុ យអលមាប់
បវារណ្តរសេព្វះភក
ិ ុ ខឬ្មេណររូបណ្តមួយ

គ្បផរ
ី ូ លេៅរកេោក

េេើយអួ រថ្វ អបកណ្តាបកបផយ
ខ
ិ ការកៈរបអ់េោកមាចអ់ កាលភក
ិ ុ លបាប់
កបផយ
ិ ការកៈ េេយ
ើ គ្បផេី ព្វលបវារណ្តេោយព្វករថ្វៈ

១- ឥទំ ក្បប ិយការកានំ ហពតថ ភវិសេតិ ពក្វលំ

៏ លរមីន) រាក់មាន
តុពមហ បចចពយ បរ ិភុញ្ជថ (បពិរត្លលាកមាចស់ដច
(ចំនួន...)លនះនង
ឹ លៅកនុងថ្ដថ្នកបបយ
ិ ការកៈ សូ មលលាកមាចស់លរបរី ាស់
នូ វបចចយ
័ ទាំង

យដត្មា៉ងប៉ុលណាណះ ។

មា៉ង្េទៀត លបាក់តលមូវបវារណ្តេ ះ េបើ្ួ នឯង្អប
វ
កទុ កោក់

េទះទយកាបមាចអ់ ទនកថី ឬាបកបផិយការកៈកថី គ្បផីបវារណ្តថ្វ ៖
២-

បចចពយ
(ចំនួន....)

មយហំ

បរ ិភុញ្ជថ

ហពតថ

ភវិសេតិ

៏ លរមន
(បពរិ ត្លលាកមាចស់ដច
ី )

លនះនឹងលៅកនុងថ្ដរបស់ខុ ំរញ ពះករុណា

លរបរី ាស់នូវបចចយ
័ ទាំង
បញ្ញជក់ៈ

ពក្វលំ

តុពមហ

រាក់មាន

សូ មលលាកមាចស់

យដត្មា៉ងប៉ុលណាណះ ។

េយើង្ាជរេព្វលបវារណ្តម្តេអរកថីម្លបក៏បាន
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ឯក្សារពយាង



លពះនលតបដ
ិ កម្្យរ

លបជុ សភាណវារៈ បាលី-ម្លប ពិេអអ



លបជុ សភាណវារៈ បាលី-ម្លប ពេិ អអ (វតថវអុ
និ គ្គ)
ិ ទម



អធិបាយ្វឹម្រធម៌នម្ការ (េោកលគ្ូរនធធេមាយ េអន ម្អត)



ជសនួយអតិ (េោកលគ្ូអគ្គបណិឍ ត ប៊ុត ្វង្ស)



វរ



ឯក្រេផសង្ៗេទៀត ពី Internet, Fecbook

នុ លកមអេមថរអង្ឃរាជ េាបតញ្ញដេណ្ត ជួន ណ្តត

ធម៌សូធយប្បូជាគុណព្ពះរតនព្ត័យ

248

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ
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រាយនាមអនក្ម្មនសទធចូលរ ួមធមាទន
-ភិកុ ចនទ
ខ បបលញ្ញដ អុ ឹប ភារុណ
-ភិកុ ធមម
ខ សាលរា អុ ឹប លៅរន
ិ

១០០ដុ លាលរ

-លលាកឪពុ ក ហាច អុ ឹប

-បងរសី អុ ឹប សុភន
ិ នង
ិ សាវមី

-បងរបុស អុ ប
ឹ សុ ផូ នង
ិ ភរយា
ិ

-បងរបុស អុ ប
-បងរបុស អុ ប
ឹ សុ វណណ នង
ិ ភរយា
ិ
ឹ សាវុធ នង
ិ ភរយា
ិ
- បែូនរសី អុ ប
ឹ លអ
ី ឺ សរុប ១៤០,០០០លរៀល
- ឧ.ស. ដូ ត្ មាស នង
ិ ឧ.ស.ិ ជា

ូ យ ...................................៦០,០០០៛

-ឧ.ស.ិ ហាច សារា៉ វ នង
ិ សាវមី រពមទាំងបុ រត្ ........................... ៣០,០០០៛

- ឧ.ស.ិ ហាច សុ ជា នង
ិ សាវមី រពមទាំងបុ រត្ .......................... ៣០,០០០៛
ប្ផនក្ព្ពះសងឃ

-ភក
ខ បបលញ្ញដ ដកវ នស
ិ ុ អគគ
ិ ស ័យ................................................... ២០ដុ លាលរ
-ភក
ខ រិ ាលលា
សុ ម
ិ ុស
ី
ិ លសៀងថ្
-រពះមហាសាសនលជាជលា

............................................... ២០ដុ លាលរ

ម ហាំ ......................................... ៥មុ ន
ឺ លរៀល

-ភក
លធៀប ថាញ់ ................................................... ១០ដុ លាលរ
ិ ុ វខ ីរយាលលា
ិ
-សា.ជីម សុ វ ិទា

-ភក
ិ ុ ខ សងឃ មុ ននី (ជីវនត័ )

៥០,០០០៛

-សា. លធៀម បញ្ញដ ៥០,០០០៛

២០,០០០៛

-ភក
ិ ុ ខ រចង
ឹ រា៉ វ ី

២៤,០០០៛

-សា. ជូ ត្ុ រា៉

១៦,០០០៛

- សា.មុ ន
ឺ វ ិសាធ៍ ២០,០០០៛
-សា.ហាន លសៀងល ន

១៦,០០០៛

-សា.ជត្់ វណណ ៈ

២០,០០០៛

-សា. អាង ពស
ិ ី ១០,០០០៛
-សា. លរពឿន វណណ ៈ ១០,០០០៛

ប្ផនក្ពុទធបរ ិស័ទ
- ឧ.ស.ិ ទួត្ ច័នទវណណី (លខមា) នង
ធ រក(USA) ... $300
ិ ពុទធបរស័
ិ ទវត្តពនលព
ឺ ុ ទច
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- លលាក វ ិបត្មសមបលះន អ៊ុង សំណាង លៅ អូ .................................. $50
- ឧាសក ដួង ចន នង
ិ ឧាសិកា ឃុ ត្ សុ ខា រពមទាំងបុ រត្
- ឧាសក

ុ ី សារ ី និង ឧាសិកា លហា លទៀង រពមទាំងបុ រត្

$100

- លលាក ដួង សំលអៀត្ និងភរយា
ិ រពមទាំងបុ រត្
-លលាក ឯម ដ ននិងភរយា-បុ
រត្ $20
ិ

-បងរសី សានត ោរទធ
ឹ .......... $25

-បងរសី ងួន សុ វណណ

៥០,០០០៛

ង

៤០,០០០៛

-បងរសី គង់ កញ្ញដ ១០០,០០០៛

-ឧ.សិ.សាន គឺមសា៊ង

២៥,០០០៛

-ឧ.សិ. លម៉ង លកខិណា

២០,០០០៛

-ឧ.សិ. ដកបសុ ោឌនី.........$20
-ឧ.សិ.លាង គិម

-ឧ.សិ. សុ ន សុ ីលងន

២០,០០០៛

-ឧ.សិ. រជិន វណណ កា .......... $20

-បងរសី ឈាប ោវា៉ន់២៥,០០០៛
-ឧ.សិ.ងង ដកវវ ិមាន ២៥,០០០៛
-បែូនរសី វត្តី

២០,០០០៛

-ឧ.ស. សុ ខ គីម

២០,០០០៛

-កញ្ញដ រ ី សុ ផាន , កញ្ញដ រ ី សុ ភិន, ប៊ុន ធី ៦៥០០០៛

ត្តមរយៈឧបាសិកាពព្សង គឹមពហង (ពបា៉យប្ប៉ត(
១.ឧ.សិ.ជា លអៀង(សារា៉ វឌី)និងបុរត្...................................................... ១០០$
២.ឧ.សិ.លរសង គឹមល

ង រពមទាំងបុរត្............................................. ៥០,០០០៛

៣.ឧ.សិ.ពិសី និងភរយាន
ិ
ិងបុរត្ ..................................................... ៥០,០០០៛
៤.ឧ.ស.ិ លន់ សាលរន

៤០,០០០៛

៨.ឧ.ស.ិ ជា ផលាល

៣០,០០០៛

៦.ឧ.សិ.លហា គីមរសស់
១០.ឧ.សិ.ផលលី

៣០,០០០៛
២០,០០០៛

១២.ឧ.ស.ត្ុង ហាប់និងភរយា២០០ាត្
ិ

៥.ឧ.ស.ិ មុន រា៉ ណា ៤០,០០០៛
៧.ឧ.សិ.មា៉ ដ

ន ៣០,០០០៛

៩.ឧ.ស.ិ ត្ុង ដង៉ត្ ៤០,០០០៛
១១.ឧ.សិ.ឆវ ី១០០ាត្

១៣.ឧ.ស.មុំ សុវនមរ ី ១៥,០០០៛

ត្តមរយៈពលាក្ ព្សី ណារ ិនទ (ក្ំពង់ពសាម(៖

1. េោក លអី ណ្តរនធ
ង្បុលត
ិ នង្
ិ ភរយាលពមទស
ិ

2. េោក េអក អុ វណតរា៉និង្ភរយា
លពមទសង្បុលត
ិ
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៤០០,០០០៛
៨០,០០០៛

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

3. េោកលអី េ៊ន
ួ អុ ធី លពមទសង្បុលត

១៦០,០០០៛

4. េោកលអី ម្អម ណ្តវ ី នង្
ិ ្ឝមី លពមទសង្បុលត

៨០,០០០៛

5. េោកលអី លរឹង្ អុ កកុ ល លពមទសង្បុលត

៨០,០០០៛

6. េោក េួន ោប់

៨០,០០០៛

7. េោក លអី

៨០,០០០៛

8. េោក

មួយ នង្
ិ បុលត

ង្ េ្មរា និង្ភរយា
លពមទសង្បុលត
ិ

9. េោកលអី នអ អុ ធា និង្្ឝមី លពមទសង្បុលត
10. េោកលអី អ៊ត
ុ ារា៉ លពមទសង្បុលត

៨០,០០០៛
៨០,០០០៛
៤០,០០០៛

11. េោក ម៉ម អុី មន
៉ុ និង្ភរយា
លពមទសង្បុលត
ិ

៨០,០០០៛

13. េោកលអី កុលកាន នង្
ិ ្ឝមី លពមទសង្បុលត

១៦០,០០០៛

12. េោក អយ អស ណ្តង្ និង្ភរយា
លពមទសង្បុលត ៤០,០០០៛
ិ
14. េោក លបាក់ វុទនី និង្ភរយា
លពមទសង្បុលត
ិ

៨០,០០០៛

15. េោក េៅ វណតរនតៈ

៤០,០០០៛

16. េោក លបាក់ មា៉ោ នង្
ិ ភរយា
ិ

៤០,០០០៛

18. េោក គ្ុសអុី ថូ និង្ភរយា
លពមទសង្បុលត
ិ

៤០,០០០៛

20. េោក ម្ម៉ន បណឍិត នង្
លពមទសង្បុលត
ិ ភរយា
ិ

៤០,០០០៛

22. េោក អ៊ក
ុ ម្រន៉ នង្
លពមទសង្បុលត
ិ ភរយា
ិ

៤០,០០០៛

24. េោក ្៊ប គ្ងាគនិង្ភរយា
លពមទសង្បុលត
ិ

១៦០,០០០៛

26. េោកលអី

៤០,០០០៛

17. េោក េៅ តុង្លអ៊ុន និង្ភរយា
លពមទសង្បុលត
ិ

៨០,០០០៛

19. េោក កាក់ អស ណ្តង្និង្ភរយាលពមទស
ង្បុលត
ិ

៤០,០០០៛

21. េោកលអី គ្ង្់ អុ គ្ីម និង្្ឝមី លពមទសង្បុលត

៨០,០០០៛

23. េោក មូល ប៊ណ
ុ ត រតប័ និង្ភរយា
លពមទសង្បុលត
ិ

៨០,០០០៛

25. េោកលអី អឹង្ េៅធីានង្
ិ ្ឝមលី ពមទសង្បុលត ៨០,០០០៛
ញ
ុ រត
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

27. េោកលអី ឈួ ង្ រត

នង្
ិ ្ឝមី លពមទសង្បុលត

៤០,០០០៛

28. េោកលអី ម៉ម អិទនិ នង្
ិ ្ឝមី លពមទសង្បុលត

៨០,០០០៛

29. កញ្ញដ មា៉រ អុ ឡាង្

៤០,០០០៛

30. េោកលអី ឈុ ន ផ្ចនី និង្្ឝមី លពមទសង្បុលត

៤០,០០០៛

32. េោក ផុន អស េនៀង្ និង្ភរយា
ិ

៤០,០០០៛

34. េោក ោ៊ង្ អុ ផល នង្
លពមទសង្បុលត
ិ ភរយា
ិ

៤០,០០០៛

36. េោក ចន់ វណតៈ និង្ភរយា
ិ

៤០,០០០៛

38. េោក េប៉ង្ អស ផ្ចត និង្ភរយា
លពមទសង្បុលត
ិ

៤០,០០០៛

40. េោក ម៉ក
ុ លបុអ នង្
ិ ភរយា
ិ

៤០,០០០៛

42. េោក េម៉ន វណ
ូត

២០,០០០៛

44. េោក ចន់ ភាគ្នង្
ិ ភរយា
ិ

៤០,០០០៛

46. េោក ចន់ មុនន
ី ង្
ិ ភរយា
ិ

២០,០០០៛

48. េោក ដូង្

៤០,០០០៛

31. ឧបាអក ចប េមឿននិង្ភរយា
ិ

៤០,០០០៛

33. េោក បូរ ី វណតោ នង្
ិ ភរយា
ិ

៨០,០០០៛

35. េោក េពលជ អុី េណត និង្ភរយា
ិ

៤០,០០០៛

37. េោក ម៉ម ណូលីោ នង្
ិ ភរយា
ិ

៤០,០០០៛

39. េោក ឈុ ន ធារា៉ និង្ភរយា
ិ

២០,០០០៛

41. េោក ម្រមអុ
៉
កខីណ្តវណត

៨០,០០០៛

43. េោក អុម
ុ
ឹ ចន់រណ

២០,០០០៛

45. េោក េន េរកនិង្ភរយា
ិ

២០,០០០៛

47. េោក រតប័ នរា
ិ ៉ ន់នង្
ិ ភរយា
ិ

២០,០០០៛

ង្ឌ
លពមទសង្បុលត
ិ
ុ ី និង្ភរយា

49. េោក េពលជ គ្ម
លពមទសង្បុលត ១០,០០០៛
ី េធឿន នង្
ិ ភរយា
ិ
50. េោក ប៉ក់ អុ ាបតិ នង្
លពមទសង្បុលត
ិ ភរយា
ិ
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២០,០០០៛

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

51. េោក ោង្ អុី ណ្តត នង្
លពមទសង្បុលត ២០,០០០៛
ិ ភរយា
ិ
52. េោក តូរ ភារុណ នង្
លពមទសង្បុលត
ិ ភរយា
ិ

២៥,០០០៛

54. េោក ជីន អុ ្េនង្

៤០,០០០៛

56. េោក ញឹម វណតៈនិង្ភរយា
លពមទសង្បុលត
ិ

២០,០០០៛

58. េោក េៅ ថុលនង្
លពមទសង្បុលត
ិ ភរយា
ិ

១០,០០០៛

53. េោក ម៉ល
ុ វ្ល
និង្ភរយា
លពមទសង្បុលត
ិ
ិ

៤០,០០០៛

55. េោក ជ័យ អមផតថិ នង្
លពមទសង្បុលត
ិ ភរយា
ិ

២០,០០០៛

57. េោក េបា៉ អុ ភានិង្ភរយា
លពមទសង្បុលត
ិ

១០,០០០៛

59. េោក អ៊ុ៊ុំ អស េអឿននិង្ភរយា
លពមទសង្បុលត
ិ

២០,០០០៛

61. េោក ផ្ចន់ង្ុយ នង្
លពមទសង្បុលត
ិ ភរយា
ិ

២០,០០០៛

63. េោក ផន ប៊ន
ុ េធឿន និង្ភរយា
ិ

៤០,០០០៛

65. េោក ទវ រូត និង្ភរយា
ិ

៤០,០០០៛

60. េោក អូ េយតអុ ភន្រកថ័ និង្ភរយា
លពមទសង្បុលត ២០,០០០៛
ិ
62. េោកលអី នុត អុី នួន និង្្ឝមី លពមទសង្បុលត

១០,០០០៛

64. េោក អ៊ន
ុ អុ ផ្ចត នង្
ិ ភរយា
ិ

២០,០០០៛

66. េោក គស អុ កាន និង្ភរយា
លពមទសង្បុលត
ិ

៨០,០០០៛

68. េោកលអី លអី បូរា៉មី នង្
ិ ្ឝមី លពមទសង្បុលត

៨០,០០០៛

70. េោកលអី ប៊ន
ុ ចន់ណ្តវ ី

២៤,០០០៛

67. េោកលអី េៅ ពេិ ោរ នង្
លពមទសង្បុលត ៤០,០០០៛
ិ ភរយា
ិ
69. េោក ពូន អមផតថិ និង្ភរយា
លពមទសង្បុលត
ិ

៤០,០០០៛

71. េោក េេង្ ម៉ង្
ុ េ៊ត នង្
លពមទសង្បុលត
ិ ភរយា
ិ

៨០,០០០៛

អរុបទឹកលបាក់៖៣,៨៨៩,០០០េរៀល
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ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

ត្តមរយៈឧបាសិកា គាតសុណា
ី
(ពៅឆម(
និងក្ញ្ញ
ដ បភាវតី ព្ពមទ ំងពុទធបរ ិស័ទទូពៅ
-ឧ.ស.ិ គាត្សុណា
(លៅឆម)
ី
-ឧ.ស.សួន រទី

១២០,០០០៛
២០០,០០០៛

-អុឹង ណង ពីន
-ល

៥០,០០០៛

ង បុទុម និងលា៉លររគិន

១០$

-យប
ិ សាវុន និង យុន លសងហាក់

៤០,០០០៛

-លឌឿន លឆៀង និង អ៊ុយ លមងលី+កូន

៤០,០០០៛

-ឆ្កយ សុទធី និងលន់ហាង+បុរត្

១៦,០០០៛

-ឧ.ស.ិ វណណ សំអាក(លៅអុន
ឺ )

៤០,០០០៛

-ធី ហាច + ផន ផលល+
ី កូន

៣២,០០០៛

-យប
ឹ ោវ ី+ជ័យ ដវត្៉

១៦០០០៛

-នូ សារទធ
ិ +ជួន ចិះត+កូន

១៦,០០០៛

-អនករគូ គល់ ចនទ

១៦០០០៛

-អ៊ុយ ដសដូ និង កូនលៅ

១៦០០០៛

-ឧ.ស.ិ សម
ឹ លៅ+សាវមី

១មុន
ឺ លរៀល

-ដម៉ន ធី និងដម៉ន ភារៈ ៊ួន មុនី១៤០០០៛
-ឧ.សិ.លសឿន ភាត្

១មុឺនលរៀល

-ឧ.ស.ិ លឌៀម សារា៉ ត្់នង
ិ កូនលៅ ១មុន
ឺ លរៀល
-គាត្ លឃឿន និង លីវ ផន+កូន ១មុឺនលរៀល
-យូណារា៉ និងលន់សិរ ី

១មុឺនលរៀល

-យប
ិ ភី និង រុន៉ ធីា

១មុឺនលរៀល

-ប៉ុល ទូវ និង រចឹទ រា៉ នី

១មុឺនលរៀល

-លកៀន លតយ+
ី ផាក ភរី ុណ ១មុន
ឺ លរៀល

-

ួន+ភាព+បុរត្

-ឧ.សិ.ប៉ុញ មា៉ប់់

១៦០០០៛
១៦០០០៛

-ឧ.សិ. លរពឿង សាលរឿម
-អុឹង លសៀវ ះង

-ឧ.សិ. ដក លយន

១៦០០០៛
១៥,០០០៛
១៦,០០០៛

-ឧ.ស.ិ ុង សាវ ី ១មុន
ឺ លរៀល
-លី ល

ងណាំលអង ១មុឺនលរៀល

-ឧ.ស.ិ អុត្
ិ លយៀត្ ១មុន
ឺ លរៀល
-ឧ.សិ. សុខ ហាន់ ១មុឺនលរៀល
-សុីវ លយ៉ន

-លីវ សុខមុនី

១មុឺនលរៀល
១មុឺនលរៀល

-ស៊ុន គឹមលឆង រពមទាំងបុរត្ ១មុឺនលរៀល

-ឧ.ស.ិ ប៉ុញ សារា៉ ននង
ិ កូនលៅ ១មុន
ឺ លរៀល

-សាលរឿន ចិះត ១មុឺនលរៀល

-លសឿម ងន ១មុឺនលរៀល
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-លឹម ផិច ៊ុន ១មុឺនលរៀល

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

-គាសា រួន

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

១មុន
ឺ លរៀល

-សាន លសាភា ១មុន
ឺ លរៀល

-ឧ.ស.ិ ដបន រន៉ ឧ.ស.ិ អ៊ុច សារុន នង
ិ កូន ១មុន
ឺ លរៀល

-ឧ.ស.ិ លម
ន
ឹ ធូរន១មុ
ិ
ឺ លរៀល

-សុិន សុនទរ ី

១មុន
ឺ លរៀល

-លរឿន

១មុឺនលរៀល

-ចំា៉

១មុឺនលរៀល

-នន់ លៅ

១មុឺនលរៀល

អនកចូលរួម៨,០០០លរៀល មានចំនន
ួ ៤៣ះក់៖

1.ឧ.សិ.ឈាងលរត្ 2.មុឹង លយឿ 3.រស សុខ

4.សយ សា៊ប

5.ាំង លទៀង

6.ឃួន នី 7.អ៊ុន លៅ និង ដយ៉មរសីមុំ 8.អ៊ុច វា៉ ន់ 9.សួស ផលាល និង អ៊ូចសុីលនឿន
10.យ៉ុត្ 11.ជុំ សារម
ឹ 12.សុន
ិ គន
ិ ី នង
ិ កូនលៅ 13.ទម
ឹ វន៉ រពមទាំងកនួយៗ
14.ប៉ុល ចាប 15.ម៉ន ល

ឿន 16.ា៉ន យា៉ត្់

៉ូវ 17.សាំង លសង +ជាអ៊ូច

18.ស៊ុត្ ទូច+កូនលៅ 19.នង ដត្លាង+កូនលៅ 20.កញ្ញដ លរឿន ច័នទរា៉+កញ្ញដ លរឿន ច័នទរុ ី
21.ប៉ូ ល
24. ល

+ឆ្កត្់លឹមហា៊ង 22.រសី ម៉ុច លដីមលមត្
ុ 23. ល

ង មននីលខមរា,

ង ផលលម
ី នង
ិ លអឿ មុំ , 25. អុម
ឹ ម៉ុន នង
ិ នន់ សុខា 26.

ម សាលួប

27. ខឹម ភាព , 28. របម សឺន , 29. ញុឹក សុខាន, 30. សាន កឺ និងលអៀង សុភី+កូន
,31.

ូ ផលាល និង ផាន់ សុភាព, 32. វ ិសុទធ សុវណណារា 33. វ ិសុទធ វាសះ

34.ឃម
ឹ សាវន 35.ស៊ុន គឹមឈន
ឺ 36.វារ ី +ចំលរន
ី 37.ឧ.សិ.ជា ស៊ុនលយឿន

38.លធៀងលម៉ងលី លឌឿ ច័នទ លមសា លឌឿច័នទកុមារ 39.ឧ.សិ.ឯម លធឿន+ឧ.សិ.ប៉ុល ភាព

40. ល

ង លសៀង

44.ឧ.សិ. លចក ផលលី

យ 41.ះង ផំនី 42.ាន សារន43.សាប់
វណណី+ណឹង វណណី+កូន
ិ
ុក វ ិត្ 45.ដម៉ន វភន័ លវហា និង លឆង ឃម
ឹ ៧០០០៛

អនកចូលរួម៥,០០០លរៀល មានចំនន
ួ ១៦ះក់៖

១.ឧ.ស.ិ ឌី លមៀត្ ២.ឧ.ស.ិ ស៊ុយ ឆុន

៣.ឧ.ស.ិ វង់ ផន់

៩. សួស ណាវ ី

១១.សាលវៀ រសីណា

៥.ឧ.សិ.ងង មួន ៦.លប យង
ឹ លមឿនយា៉ ៧.លអង ពិសី
១៣.យាយរពឹក

១០.លសៀង ធី

៤.ឧ.ស.ិ គម
ឹ សុលឃឿន
៨. ចាន់ ល

១២.ដ

ង

ម នី

១៤.នី លរុន
ី និង មា៉រា៉ ន់ ១៥.សួស សូវា៉ត្+ឧ.ស.ិ លប វនត

១៦. ឧ.សិ. វង ធួក

អនកចូលរួម៤,០០០លរៀល មានចំនន
ួ ០៦ះក់៖

១.

ួន លៅ
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៣.អុត្
ិ គះធ

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាខទ្ធ

ការខ ើតខ ើងននព្ពះពុទ្ាទ្ធង
ាំ ឡាយនាំម នូវខសច តីសុខ

៤.ហា៊ង លដ៉ +សុខល

ៀង

៥.រពុំ មាស

៦.ាយ៉ូន នង
ិ យាយលមឿនលប
ិ

អនកចូ លរួម៣,០០០លរៀល មានចំនួន ០៦ះក់៖
១.ឧ.សិ.ឆួក

១.ដញម ផី

២.ឧ.សិ.ស៊ូ លនឿត្ ៣.បង វ ី+លុច

៥.លា៉លសៀន

៊ួ

៦.លា៉ លសៀវមី

២.លា៉ គឹមល

ង

៣.គឹម ហាក់

៤. ុង លអឿន

អនកចូលរួម២,០០០លរៀល មានចំនន
ួ ០៥ះក់៖
៥.គង់ ថារ ី

៤.ចនទ័រ ំលចក និង កូនលៅ

ខ្ុ ្ំ រះករុណ្ អាតមភារ សូម្ខនតីនង
ិ អធ្ា្ស័យទ្ុកោម្ុន្បសិនគបើ
ានក្ករបាត់គឈា
ម ះ ឬសរគសរគៅានក្ករខុសឆ្គំឆង
គ គដ្ឋយ្បក្ករឌម្ួយ
សងឃឹម្ថ្វសាធ្ុសបបុរសទាំងអស់

គ្តកអរអនុគាទ្ន្តកាុងក្កររួម្ចំតណ្ក

ធ្ម្មទានគនះ គដើម្បីបានបចា័យត្នក្កររួចច្ចកទ្ុកខកុង
ា ក្កលដ៏សម្រួរគៅគហាង។
មបើសិនោនបំណង្ចង្់ជួយកកេព្មូវ សូមទ្ធក់េង្តាមៈ


េំតក់េំនង្ៈ ទ្ូរស័រទគលខ 011 94 94 45 / 093 94 94 45/ 066 94 94 45



Facebook: ភិកុច
ខ នទបបគញ្ញញ អុឹប ភារុណ្ និង



Facebook Page: អុឹប ភារុណ្- Ep Phearun



Email: epphearun@gmail.com
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Phearun Rayuth

ភិ ខុចនទប្បបខញោ អុ៊ឹប្ប ភារុណ

អកតំ ទុកត
ក ំ សេសយោ

បច្ឆា តបបតិ ទុកត
ក ំ

កតញ្ច េុកតំ សេសយោ

យំ កត្វា នានុបបតិ ។

អំព ើអាក្ររ់ដែលបុគ្គលមិនព្វើ

ក្បព ើរជាងពក្រោះថា

អំព ើអាក្ររ់

រដមងព្វើឱ្យពតៅក្រហាយ រនុងកាលខាងពក្កាយ ។ បុគ្គលព្វើអំព ើណាព ើយ
រដមងមិនពតៅក្រហាយស្តៅយពក្កាយ អំព ើព ោះ ជាអំព ើលអ ពបើបុគ្គលព្វើព ើយ
ព្មោះថា បុគ្គលក្បព ើរ ។

