មតិក

រតនត�យវន�នគា

យរតរ

នមៀ�ព រៀនៀនយះស
៏េហរពេទទ់ះ

១

នេនម្ុ់
ម ះ

៨

២

នេនៀះស់ះ

១០

នន្រពរៀន្ៀ�យ ននកររួចចកុពក�

១៦

នន្រពរពុអ
ទ ះ ននកររួចចកុពក�

២៤

រៀនៀនយវន�ន់ះ ៣៣៣់ះ
េ់ដធមម២០្បេែុ ១៨០់ះ

៣៣

េ់ដធមម១៧្បេែុ ១៥៣់ះ

៤១

នន្រពរៀន្ៀ�យ ននកររួចចកបបធមម

៤៩

នន្រពរពុអ
ទ ះ ននកររួចចកបបធមម

៥២

រពទទនពះសៀម

អនុាតតិ ១០

៦១

ធនយនពះសៀម

៦៣

ះទសនពះសៀម

៦៩

េុវននពះសៀម (េុកនពះសៀម)

៧៦

មរណះសៀម (មរណនពះសៀ)ម

៨២

ឧបះននពះសៀម

៨៨

ះង្នពះសៀម

៦៥

ច់នពះសៀម

៧២

អបនះសៀម

៧៩

កយគនះៀម

៨៥

រតនត�យវន�នគា

គានមទលរ្រពរតន្រត័
នមត�ុ រតនត�យស្

ករិ យានម
ស ៃនខុ ្ំ� រពករុណ សូម
ិ

មានំច េពះ្របជៃនវត
�
ុ
ុ ជាេ្រគ�ងេ្រត
របស់ពួកជនអក
� ្រត�វករ្រពះនិ

អរហំ

សមា�សម�ុេទ � ភ

្រពះអងឆា�ចកិេលសេហយ

្រពះមាន្រពះ

្រតស់ដនូវ្រពធម៌

ទំងពួង េដយ្របៃពនិង្រពះអង�ឯ, ពុទំ� ភគវន�ំ
អភិវេទម ខ�ំុ្រពករុណសូម្រកបថា�យបនូវ្រពះម្រពះភាគ ្អង�្រទង់្រតស់េហ
ស�ក�េត ភ

ធេមា

្រពះធម៌

ែដល

្រពះមាន្ភា សែម�ង្របៃេហយ, ធម�ំ នមស្សោមខ�ំុ
្រពករណ
ុ
សូម្របថា �យបង� នូវ្រពះធម៌។

សុបដិបេនា� ភគវេត សវកសេង្ឃោ ្រ
សវៃន្រពះមាន្រ

េលក្របតិបត�ិ្រេហយ,

សង្ឃំ វនា�ម ខ�ំុ្រពករុណសូម្រកបថា�យប នូវ្រព
សង្។

រុ ប ណាមគា

អហរុទគា ១៣គា
អុហ រ�ុេទ មុម រសស, អុហ រ�ុេទ មមសិហំ;
អុហ រ�ុេទ មុសហំ រំ, អុហ រ�ុេទ អហំ មុសហ
្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 ! ន�ព្រពករពណ ះ� ម

នមអថរចេរព្រព៏ងះ, ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 !
ន�ព្រពករពណ

ះ� មះ�យបងះន�វ្រព៏ងះ,

្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�

គួរ្រពះថែមនេហយ
 ! ន�ព្ រពករពណ ះ� ម្កបះ រពន�វ្រព
៏ងះ,

្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ!

ះ� មឱនដ េទន (ន�វ្រព៏ងះ)។ (១)

ន�ព្រពករពណ

អុហ រ�ុេទ មុម ស្យរត�, អុហ រ�ុេទ មសរត� ុស;

អុហ រ�ុេទ មុម អរត�, អុហ រ�ុេទ មុម មម។
្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 !

្រពករពណះ� មនន,

ករនមអថរបនន�ព

្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ!

ករះ�យបងះប នន�ព្រពករពណ ះ� មនន, ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ

្រពះថែមនេហយ! ករ្កបះ រពបនន�ព្ រពករពណ ះ� មនន,
្រពរពុទ�៏
ដ អសរ ្យគួរ្រពះថែមនេហយ
 ! ករឱនដ េទនបនន�ព
្រពករពណ ះ� មនន។ (២)

អុហ រ�ុេទ មុម ស��ំ, អុហ រ�ុេទ មុម មម;
អុហ រ�ុេទ មុម អស�ំ, អុហ រ�ុេទ មុម សសំហ

អេហា ពុេទា� អេហា ពុេទា�

្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ!
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ករនមអថរបនន�ព្ រព

ករពណ (ះ� មនន), ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ ្យគួរ្រពះថែមនេហយ
 !
ករះ�យបងះប នន�ព្រពករពណ (ះ� មនន), ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�

គួរ្រពះថែមនេហយ! ករ្កបះ រពបនន�ព្រពករពណ (ះ� ម

នន), ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 ! ករឱនដ េទន
បនន�ព្ រពករពណ (ះ� មនន)។ (៣)

អុហ រ�ុេទ មុម រ្យរត�, អុហ រ�ុេទ មសរត� ុរ;

អុហ រ�ុេទ មុម អរត�, អុហ រ�ុេទ មុម តវ។
្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 !

ននចេរព្រព៏ងះ,

្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 !

ករះ�យបងះះ�មននចេរព្រព៏ងះ,
្រពះថែមនេហយ
 !

ករនមអថរះ� ម

្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ

ករ្កបះ រពះ� មននចេរព្រព៏ងះ,

្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ! ករឱនដ េទន (ះ� ម
នន) ចេរព្រព៏ងះ។ (៤)

អុហ រ�ុេទ មុម រ��ំ,� អុហ រ�ុេទ មុម តវ;
អុហ រ�ុេទ មុម រ�សំ,� អុហ រ�ុេទ មុមរត� ុរហ

្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 ! ករនមអថរ (ះ� ម

នន) ចេរព្រព៏ងះ, ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ!
ករះ�យបងះ (ះ� មនន) ចេរព្រព៏ងះ, ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ

អេហា ពុេទា� អេហា ពុេទា�
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្រពះថែមនេហយ! ករ្កបះ រព (ះ� មនន) ចេរព្រព៏ងះ,

្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 ! ករឱនដ េទន ះ� ម
នន ចេរព្រព៏ងះ។ (៥)

អុហ រ�ុេទ មុម ស្យរត�, អុហ រ�ុេទ មសរត� ុស;

អុហ រ�ុេទ មុម រ្យរត�, អុហ រ�ុេទ មសរត� ុរហ
រពុទ�៏
ដ អសរ�គួរះថែមនេហយ!

ករនមអថរបនន�ព្ រព

ករពណ ះ� មនន(ចេរព្រព៏ងះ), ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថ

ែមនេហយ
 ! ករះ�យបងះបនន�ព្ រពករពណ ះ� មនន (ចេរព
្រព៏ងះ),

្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 !

ករ្កប

ះ រព (បនន�ព្ រពករពណ) ះ� មននចេរព្រព៏ងះ, ្រពរពុទ

�ដ៏អសរ� គួរ្រពះថែមនេហយ! ករឱនដ េទន (បនន�ព្ រព
ករពណ ះ� មនន) ចេរព្រព៏ងះ។ (៦)

អុហ រ�ុេទ មុម ស��ំ, អុហ រ�ុេទ មុម មម;
អុហ រ�ុេទ មុម រ��ំ,� អុហ រ�ុេទ មុម តវ។
្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 ! ករនមអថរ បនន�ព

្រពករពណ (ះ� មននចេរព្រព៏ងះ), ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ

្រពះថែមនេហយ
 ! ករះ�យបងះ បនន�ព្ រពករពណ (ះ� មនន
ចេរព្រព៏ងះ), ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ! ករ
្កបះ រព (បនន�ព្ រពករពណ ះ� មនន) ចេរព្រព៏ងះ, ្រព

អេហា ពុេទា� អេហា ពុេទា�
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រពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ! ករឱនដ េទន (បនន�ព្ រព
ករពណ ះ� មនន) ចេរព្រព៏ងះ។ (៧)

អុហ រ�ុេទ មុម អស�ំ, អុហ រ�ុេទ មុម សសំ;
អុហ រ�ុេទ មុម រ�សំ,� អុហ រ�ុេទ មុមរត� ុរហ

្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 ! ករនមអថរ បនន�ព

្រពករពណ (ះ� មននចេរព្រព៏ងះ), ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ

្រពះថែមនេហយ
 ! ករះ�យបងះ បនន�ព្ រពករពណ (ះ� មនន
ចេរព្រព៏ងះ), ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 ! ករ
្កបះ រព (បនន�ព្ រពករពណ ះ� មនន) ចេរព្រព៏ងះ, ្រព
រពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 ! ករឱនដ េទន (បនន�ព្ រព
ករពណ ះ� មនន) ចេរព្រព៏ងះ។ (៨)

អុហ រ�ុេទ មុម រ��ំ,� អុហ រ�ុេទ មុម តវ;
អុហ រ�ុេទ មុម ស��ំ, អុហ រ�ុេទ មុម មម។
្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 ! ករនមអថរ (បនន�ព

្រពករពណ ះ� មនន) ចេរព្រព៏ងះ, ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ
្រពះថែមនេហយ! ករះ�យបងះបនន�ព្ រពករពណ (ះ� មនន)

ចេរព្រព៏ងះ, ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 ! ករ

្កបះ រពបនន�ព្ រពករពណ (ះ� មននចេរព្រព៏ងះ), ្រព
រពុទ�៏
ដ អសរ� គួរ្រពះថែមនេហយ
 ! ករឱនដ េទន បនន�ព្ រព
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អេហា ពុេទា� អេហា ពុេទា�

ករពណ (ះ� មននចេរព្រព៏ងះ)។ (៩)
អុហ រ�ុេទ មុម រ�សំ,� អុហ រ�ុេទ មុមរត� ុរ;

អុហ រ�ុេទ មុម អស�ំ, អុហ រ�ុេទ មុម សសំហ
្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ! ករនមអថរ (បនន�ព

្រពករពណ ះ� មនន) ចេរព្រព៏ងះ, ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ
្រពះថែមនេហយ! ករះ�យបងះបនន�ព្ រពករពណ (ះ� មនន)

ចេរព្រព៏ងះ, ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 ! ករ

្កបះ រពបនន�ព្ រពករពណ (ះ� មននចេរព្រព៏ងះ), ្រព
រពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 !

ករឱនដ េទនបនន�ព្ រព

ករពណ (ះ� មននចេរព្រព៏ងះ)។ (១០)

អុហ រ�ុេទ អហំ វុមន, អុហ រ�ុេទ អហំ មុស;
អុហ រ�ុេទ មុសហំ រំ, អុហ រ�ុេទ មុស អហំហ
្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ! ន�ព្រពករពណ ះ� ម

នមអថរ (ន�វ្រព៏ងះ), ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 !

ន�ព្រពករពណ ះ� មះ�យបងះ (ន�វ្រព៏ងះ), ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ
្រពះថែមនេហយ! ន�ព្រពករពណ ះ� ម្កបះ រពន�វ្រព៏ងះ,

្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 ! ន�ព្ រពករពណ ះ� មឱន
ដ េទន (ន�វ្រព៏ងះ)។ (១១)
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អុហ រ�ុេទ មសស្សិ, អុហ រ�ុេទ មសសសិុ;
អុហ រ�ុេទ មសុសសហំ, អុហ រ�ុេទ មសសសិុរហ
្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 ! ន�ព្រពករពណះ� ម

នមអថរ,

្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ!

ន�ព្រព

ករពណះ� មះ�យបងះ, ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 !

ន�ព្រពករពណះ� ម្កបះ រព, ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមន
េហយ
 ! ន�ព្រពករពណះ� មឱនដ េទន។ (១២)

អុហ រ�ុេទ មុម រុ�, អុហ រ�ុេទ មុម ុ�;
អុហ រ�ុេទ មសរ�ុ�, អុហ រ�ុេទ មស�ុ�ហ
្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 !

ករេធ�ន
 �វករ

នមអថរ (បនន�ព្ រពករពណះ� មននចេរព្រព៏ងះ), ្រពរពុ ្ធ
�ដ៏អសរ�គួរ្រពះថែមនេហយ
 ! ករេធ�ន
 �វករះ�យបងះ (បនន�ព
្រពករពណះ� មននចេរព្រព៏ងះ),

្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ

្រពះថែមនេហយ
 ! ករេធ�ន
 �វករ្កបះ រព (បនន�ព្ រពករពណ
ះ� មននចេរព្រព៏ងះ),

្រពរពុទ�៏
ដ អសរ�គួរ្រពះថែមន

េហយ! ករេធ�ន
 �វករឱនដ េទន (បនន�ព្ រពករពណះ� មនន
ចេរព្រព៏ងះ)។ (១៣)
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នមម្យោ ិគា ១២គា
មុម ុស ុហរ� រ�ទស
ទ ស, រ�ទស
ទ ស ុហរ� ុស មុម;
រ�ទស
ទ ស ុស មុម ុហរ�, ុហរ� រ�ទទសស ុស មុមហ
ករនមអថរបនន�ព្រពករពណ ះ� មននចេរព្រពរពុទ, ករ

ះ�យបងះបនន�ព្ រពករពណះ� មននចេរព្រពរពុទ,
ះ រពបនន�ព្ រពករពណ

ករ្កប

ះ� មននចេរព្រពរពុទ,

ករឱន

ដ េទនបនន�ព្ រពករពណ ះ� មននចេរព្រពរពុទ។ (១)
មុម ុស អរត� រ�ទទសស, រ�ទទសស អរត� ុស មុម;

រ�ទស
ទ ស ុស មុម អរត�, អរត� រ�ទទសស ុស នុមហ (២)
មុម ុស �វរ� រ�ទស
ទ ស, រ�ទស
ទ ស �វរ� ុស មុម;

រ�ទស
ទ ស ុស មុម �វរ�, �វរ� រ�ទទសស ុស មុម។ (៣)
វមនន ុហរ� រ�ទស
ទ ស, រ�ទទសស ុហរ� វមនន;
រ�ទស
ទ ស វមនន ុហរ�, ុហរ� រ�ទទសស វមននហ (៤)
វមនមំ ុហរ� រ�ទស
ទ ស, រ�ទស
ទ ស ុហរ� វមនមំ;
រ�ទស
ទ ស វមនមំ ុហរ�, ុហរ� រ�ទស
ទ ស វមនមំហ (៥)
វមនន អរត� រ�ទទសស, រ�ទទសស អរត� វមនន;

រ�ទស
ទ ស វមនន អរត�, អរត� រ�ទទសស វមននហ (៦)
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វមនមំ អរត� រ�ទទសស, រ�ទទសស អរត� វមនមំ;

រ�ទស
ទ ស វមនមំ អរត�, អរត� រ�ទទសស វមនមំហ (៧)
វមនន �វរ� រ�ទស
ទ ស, រ�ទស
ទ ស �វរ� វមនន;

រ�ទស
ទ ស វមនន �វរ�, �វរ� រ�ទស
ទ ស វមននហ (៨)
វមនមំ �វរ� រ�ទទសស, រ�ទទសស �វរ� វមនមំ;
រ�ទស
ទ ស វមនមំ �វរ�, �វរ� រ�ទទសស វមនមំហ (៩)
(់ះុ២
ទ �ដ់៩ ននរក���ច់ះុ១
ទ )

អហំ មសសសិុរ រ�ទំ,ទ រ�ទំទ មសសសិុរ អហំ;
មសសសិុរ អហំ រ�ទំ,ទ រ�ទំទ អហំ មសសសិុរហ
ន�ព្រពករពណ ះ� មនមអថរន�វ្រពរពុទ, ន�ព្រពករពណ ះ� ម
ះ�យបងះន�វ្រពរពុទ, ន�ព្ រពករពណ ះ� ម្កបះ រពន�វ្រពរពុទ,
ន�ព្រពករពណ ះ� មឱនដ េទនន�វ្រពរពុទ។ (១០)

ស មសសសិុរ រ�ុេទ, រ�ុេទ ស មសសសិុរ;
នមសសិុរ ស រ�ុេទ, រ�ុេទ មសសសិុរ សហ
្រពរពុទជបពគះដឯកគន
ឈ ព ្� រពករពណ ះ� មនមអថរ, ្រព

រពុទជបពគះដឯកគឈនព ្� រពករពណ

ះ� មះ�យបងះ,

្រពរពុទជ

បពគះដឯកគន
ឈ ព ្� រពករពណ ះ� ម្កបះ រព, ្រពរពុទជបពគះដ
ឯកគឈនព ្� រពករពណ ះ� មឱនដ េទន។ (១១)
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ស មសសសិុ រ�ុេទ, រ�ុេទ មសសសិុ ស;
មសសសិុ ស រ�ុេទ, រ�ុេទ ស មសសសិុ។
្រពរពុទជបពគះដឯកគន
ឈ ព ្� រពករពណ ្ៀ�វែៀនមអថរ, ្រព

រពុទជបពគះដឯកគឈនព ្� រពករពណ ្ៀ�វែៀះ�យបងះ, ្រពរពុទជ

បពគះដឯកគន
ឈ ព ្� រពករពណ ្ៀ�វែៀ្កបះ រព, ្រពរពុទជបពគះដ
ឯកគឈនព ្� រពករពណ ្ៀ�វែៀឱនដ េទន។ (១២)

នមតាតគា១០គា
អុហ រ�ុេទ មុម រសស, � វុរ សុហសិុន;
អរហម�សស រទិសស, សមា សស�� រ�ទិុទ នហ
ឱ្រពរពុទ�៏
ដ អសរ� គួរ្រពះថណះ់ហ�!រ រក
ថរ
ទ រម ានមអ
ម

ះ�យបងះ (បនន�ព្ រពករពណះ� មនន) ចេរព្រព៏ងះ ្ុង់កច់
បបក់កេម ដះទង៏ះ់បនេហយ
្ុង់ែះ�ងរកន�វះទសុ-ម

គពណ�ដេ្ចន

្ុង់កច់កេម�ចកបនះ អរច្កបនេហយ

្ុង់ជបពគះដនង
 ៨េនយ
ទ ធង
ទ មន
ម ញាប់ល�រ នង
ទ េសកធមមទង

្ុង់្នះ់�ទងន�វធមមទង
 រួង
ឯង។ (១)

េ�យ្បបរនមងេ�យ្រព៏ងះ

មុម រសស � វុរ, អរហុរ សុហសិុន;
សមា សស�� រ�ទស
ទ ស, ធុសា វ ិ�ជ�ភទិុនហ
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រក
ថ រះ�យបងះបនន�ព្ រពករពណ បនន�ព្រពករពណ
ទ មរានមអ
ម

ះ� មនន

ចេរព្រព៏ងះ

្ុង់កច់បបក់កេម ដះទង៏ះ់

បនេហយ
 ្ុង់កច់កេម�ចកបនះ អរច្កបនេហយ
 ្ុង់
ែះ�ងរកន�វះទសុមគពណ�ដេ្ចន

្ុង់្នះ់�ទងន�វធមមទង


រួង េ�យ្បបរនង
ម េ�យ្រព៏ងះឯង ្ុង់ះែម�ងែចកន�វធមម
ទងងយ។ (២)

មុម រសស � វុរ, អរហម�សស រទិុន;
សមា សស�� រ�ទស
ទ ស, ចក�សុរ សិរ ីសុរហ

រក
ថ រះ�យបងះបនន�ព្ រពករពណ ះ� មននចេរព
ទ រម ានមអ
ម

្រពនន្រពរគ ្ុង់គួរុុួដយកន�វចៀពប្ចសយ
�
នង
ម េ្គ�ង
ប�ជ�ដវេះះទ
ងងយ
ម

នង
 ៨េនយ
ទ េសកធមមទង


្ុង់ជបពគះដនទងធទងមន
ម ញាប់ល�រ
្ុង់្នះ់�ទងន�វធមមទង
 រួង

េ�យ្បបរនមងេ�យ្រព៏ងះឯង ្ុង់ននចក�ព២្បេែុ គឈ

មះចក�ព១ ញាណចក�ព៥ (ុរ
� ក�ព ប��ចក�ព ធមយចក�ព រពុទចក�ព
ម ច
ះមននចក�ព)១ ្ុង់ននះមរ។
ទ (៣)

មុម រសស � វុរ, អរហម�សស រទិុន;
សមា សស�� រ�ទស
ទ ស, សរបុលរម�សបិុនហ
រក
ថ រះ�យបងះបនន�ព្ រពករពណ ះ� មននចេរព
ទ មរានមអ
ម

្រពនន្រពរគ ្ុង់គួរុុួដយកន�វចៀពប្ចសយ
�
នង
ម េ្គ�ង
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ប�ជ�ដវេះះទ
ងងយ
ម

នង
 ៨េនយ
ទ េសកធមមទង


្ុង់ជបពគះដនទងធទងមន
ម ញាប់ល�រ
្ុង់្នះ់�ទងន�វធមមទង
 រួង

េ�យ្បបរនង
ម េ�យ្រព៏ងះឯង ្ុង់នន្រពុ�យ៏នពេ្់ព
�ដ់ះៀ�េសកទង៏ះ់។ (៤)

មុម រសស � វុរ, អរហម�សស រទិុន;
សមា សស�� រ�ទស
ទ ស, ន�រសស រយសសិុនហ
រក
ថ រះ�យបងះបនន�ព្ រពករពណ ះ� មននចេរព
ទ រម ានមអ
ម

្រពនន្រពរគ ្ុង់គួរុុួដយកន�វចៀពប្ចសយ
�
នង
ម េ្គ�ង
ប�ជ�ដវេះះទ
ងងយ
ម

នង
 ៨េនយ
ទ េសកធមមទង


្ុង់ជបពគះដនង
ទ ធង
ទ មន
ម ញាប់ល�រ
្ុង់្នះ់�ង
 រួង
ទ ន�វធមមទង

េ�យ្បបរនមងេ�យ្រព៏ងះឯង

្ុង់ននកមេដះសង

រ្មពអងៀេហយ
 ្ុង់ននៀបធមម�្ដ បេះរបផពៀ។ (៥)
មុម រសស � វុរ, អរហម�សស រទិុន;

សមា សស�� រ�ទស
ទ ស, មរុសនយសទនិុនហ
រក
ថ រះ�យបងះបនន�ព្ រពករពណ ះ� មននចេរព
ទ រម ានមអ
ម

្រពនន្រពរគ ្ុង់គួរុុួដយកន�វចៀពប្ចសយ
�
នមងេ្គ�ង
ប�ជ�ដវេះះទ
ងងយ
ម

នទងេសកធមមទង
 ៨េនយ

្ុង់ជបពគះដនង
ទ ធង
ទ មន
ម ញាប់ល�រ
្ុង់្នះ់�ទងន�វធមមទង
 រួង

េ�យ្បបរនង
ម េ�យ្រព៏ងះឯង

្ុង់ញាល
 ទ ន�វនរទង៥
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(គឈេុវបពៀន
ន រ១ កមេដះនរ១ ៏ែះ
ម ត�រនរ១ ននទនរ១
មចសពនរ១) ្រមទងេះរបះ់នរបនេហយ
 ។ (៦)
មុម រសស � វុរ, អរហម�សស រទិុន;

សមា សសញ្ច រ�ទស
ទ ស, ្ពហាាសស វ�សីសុរហ

រក
ថ រះ�យបងះបនន�ព្ រពករពណ ះ� មននចេរព
ទ រម ានមអ
ម

្រពនន្រពរគ ្ុង់គួរុុួដយកន�វចៀពប្ចសយ
�
នមងេ្គ�ង
ប�ជ�ដវេះះទ
ងងយ
ម

នង
 ៨េនយ
ទ េសកធមមទង


្ុង់ជបពគះដនង
ទ ធង
ទ មន
ម ញាប់ល�រ
្ុង់្នះ់�ង
 រួង
ទ ន�វធមមទង

េ�យ្បបរនង
ម េ�យ្រព៏ងះឯង ្ុង់ននបបបន្សោៀ់េចដ
៏ះ់េហយ
ននមគះ្រហយចរយធមម
នង
១០ ្ប្រៀ

ម
ម ៏រយធមម
ម
ទ ន
រួចរដ់េហយ។ (៧)

មុម រសស � វុរ, អរហម�សស រទិុន;
សមា សស�� រ�ទស
ទ ស, វ ិយបស�រ�សស សរបធិហ
រក
ថ រះ�យបងះបនន�ព្ រពករពណ ះ� មននចេរព
ទ រម ានមអ
ម

្រពនន្រពរគ ្ុង់គួរុុួដយកន�វចៀពប្ចសយ
�
នង
ម េ្គ�ង
ប�ជ�ដវេះះទ
ងងយ
ម

នង
 ៨េនយ
ទ េសកធមមទង


្ុង់ជបពគះដនទងធទងមន
ម ញាប់ល�រ
្ុង់្នះ់�ង
 រួង
ទ ន�វធមមទង

េ�យ្បបរនមងេ�យ្រព៏ងះឯង
ចកឧបធទ
 រួង
ម ង

្ុង់រច
ួ ្ះដពេហយ

េ�យវមព
 ៥
ម ៀទ
មន ង

(វក�
ម ម�នវមព
ម ៀ១
មន
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ៀុងះប្ហនវមព
ម ៀ១
មន

ះមពេច�ុវមព
ម ៀ១
មន

នះ
នម )។ (៨)
ម ៀ១
ម សរណវមព

ប�មបះសុទមវមព
ម ៀ១
មន

មុម រសស � វុរ, អរហម�សស រទិុន;
សមា សស�� រ�ទស
ទ ស, អអងីរសសស សរត�ុនហ

រក
ថ រះ�យបងះបនន�ព្ រពករពណ ះ� មននចេរព
ទ រម ានមអ
ម

្រពនន្រពរគ ្ុង់គួរុុួដយកន�វចៀពប្ចសយ
�
នមងេ្គ�ង
ប�ជ�ដវេះះទ
ងងយ
ម

នង
 ៨េនយ
ទ េសកធមមទង


្ុង់ជបពគះដនង
ទ ធង
ទ មន
ម ញាប់ល�រ
្ុង់្នះ់�ង
 រួង
ទ ន�វធមមទង

េ�យ្បបរនង
ម េ�យ្រព៏ងះឯង
ចក្រពវរកយ
ងយ។ (៩)

្ុង់ននរះយទផ្សោយេចល

្ុង់ជអអ�ចរ�បនុវននង
ម មនពះសទង

មុម រសស � វុរ, អរហម�ស្ស រទិុន;
សមា សស�� រ�ទស
ទ ស, អអងីរសសស សរត�ុនហ

រក
ថ រះ�យបងះបនន�ព្ រពករពណ ះ� មននចេរព
ទ រម ានមអ
ម

្រពនន្រពរគ ្ុង់គួរុុួដយកន�វចៀពប្ចសយ
�
នង
ម េ្គ�ង
ប�ជ�ដវេះះទ
ងងយ
ម

នង
 ៨េនយ
ទ េសកធមមទង


្ុង់ជបពគះដនទងធទងមន
ម ញាប់ល�រ
្ុង់្នះ់�ង
 រួង
ទ ន�វធមមទង

េ�យ្បបរនមងេ�យ្រព៏ងះឯង

្ុង់ននរះយទផ្សោយេចល

ចក្រពវរកយ ្ុង់ជអអ�ចរ� បនុវននង
ម មនពះសទង
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ងយ។ (១០)
មុម យណសមំ ស��ំ, យណុម មសិុរ មម;
មសសសន មសសសមំ, មសសសិរំ មសសសិ�ំហ
វមនន វមនមំ អស�ំ, អ�ិភទន-�ិភទមំ;
ថ�រិ ថ�រំ សសំ ុុម, ុសន ុសមំ ភវ។
វា� ន វា� មំ វុណ�, យសំសមំ យសំសិរំ;
យូា ុស យូជមំ ុហរ�, សរបុលរម�សបិុនហ
ព្យុវវចមៈមម្យមាយ៉�ុា� ព ុសាម់អព្យ
មុម ុស ុហរ� រ�ទស
ទ ស
ករនមអថរ បនន�ព្ រពករពណ ះ� មនន ចេរព្រពរពុទ
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មន្រពរតន្តតយ មនកររ ួចចឯ ឯ
ុ �
អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, ារិទ�រក បមុច�េរ ។ ១
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ
 ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពសង្ឃិ
 ងឡា រែមងរួច
ម នមានេឡ! ដ្ បិថសត�ទំ

្រសលចជាតទុក�

េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រពះសង

ដ៏អស�រទំងេន។
អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, ជ�ទ�រក បមុច�េរ ។ ២
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ
 ! ្រពះធម៌អស�រ្

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចជរទុក�

េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រពះសង

ដ៏អស�រទំងេន។
អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, រ្យោធិទ�រក បមុច�េរ ។ ៣
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្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ
 ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចព្យោទុក�

េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រពះសង

ដ៏អស�រទំងេន។
អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, សរាទ�រក បមុច�េរ ។ ៤
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចមរណទុក�

េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រពះសង

ដ៏អស�រទំងេន។
អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, ុសទ�រក បមុច�េរ ។ ៥
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ
 ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
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្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចេសទុក�

េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រពះសង

ដ៏អស�រទំងេន។
អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, យរ ិុទភ បមុច�េរ ។ ៦
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ
 ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចបរេទវទុក�
ិ

េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រពះសង

ដ៏អស�រទំងេន។

អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, រ�ទ�រក បមុច�េរ ។ ៧
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចកទុក�
ដ៏អស�រទំងេន។

េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រពះសង

អេហា ពុេទា� អេហា ពុេទា�
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អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, ុេសមស្ បមុច�េរ ។ ៨
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស រ្ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ
 ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចេទមនសទុក� េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រពះសង
ដ៏អស�រទំងេន។
អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, ធបស បមុច�េរ ។ ៩
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចឧបាសទុក� េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រពះសង
ដ៏អស�រទំងេន។
អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, សសបុយ បមុច�េរ ។ ១០
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏
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អេហា ពុេទា� អេហា ពុេទា�

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជថា�ែម

េហយ
 ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចសម្បេយទុក�

េ្រព្រពះពុទ្រពះធម

្រពះសងដ៏អស�រទំងេន។
អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, វ ិយបុយ បមុច�េរ ។ ១១
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ
 ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចវប្បេយទុក�
េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រពះសង
ិ
ដ៏អស�រទំងេន។

អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, អលទទច
ិ � បមុច�េរ ។ ១២
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថែមន

េហយ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

អេហា ពុេទា� អេហា ពុេទា�

្រសលចទុក�ែដលមន
ិ បានតម្រប
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េ្រព្រពរពុទ

្រពធមម្រពះងង�ដ៏អសរ�ទងេនព។

អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, ធបេន បមុច�េរ ។ ១៣
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ
 ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចឧបានក�ន� េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រពះសង
ដ៏អស�រទំងេន។

អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, យ��កនទ បមុច�េរ ។ ១៤
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ
 ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចប�� ក�ន�
អស�រទំងេន។

េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រពះសងដ៏
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អេហា ពុេទា� អេហា ពុេទា�

អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, រហ�ទ�រក បមុច�េរ ។ ១៥
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ
 ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចទុក�ដ៏េ្រចន

េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រពះសង

ដ៏អស�រទំងេន។
អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, សហទ�រក បមុច�េរ ។ ១៦
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជថា�ែម

េហយ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចទុក�ដ៏ធំ

េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រពះសង

ដ៏អស�រទំងេន។
អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, ុមទ�រក បមុច�េរ ។ ១៧
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

អេហា ពុេទា� អេហា ពុេទា�
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គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ
 ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចទុក�ជាអេនក េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រពះសង
ដ៏អស�រទំងេន។
អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, មម�ទរ
� ក បមុច�េរ ។ ១៨
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ
 ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចទុក�ជាអនន�

េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រពះសង

ដ៏អស�រទំងេន។
អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, វស�ទរ
� ក បមុច�េរ ។ ១៩
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

អេហា ពុេទា� អេហា ពុេទា�
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្រសលចទុក�ក�ុងវដ�ៈ

េ្រព្រពពុទ�្រពះធម្រពះសង

ដ៏អស�រទំងេន។

អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, សរបទ�រក បមុច�េរ ។ ២០
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ
 ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចទុក�ទំ
 អស់

េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រពះសង

ដ៏អស�រទំងេន។
មន្រពរុ ទា មនកររ ួចចឯ ុឯ �
អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិុ�ម ឯេតន, ារិទ�រក បមុច�េរ ។ ១
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ! ្រពះពុទ�សសនារបស់េយងដ៏អស�រ្្រជះថ

ែមនេហយ
 ងឡា រែមងរួច្រសលច
 ! ដ្ បិថសត�ទំ
ជាតទុក� (ករចប់បដិសន�ិជាទុ េ្រព្រពពុទ�សស

ដ៏អស�រេនះឯង។
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អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិុ�ម ឯេតន, ជ�ទ�រក បមុច�េរ ។ ២
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស រ្ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ
 ! ្រពះពុទ�សសនារបស់េយងដ៏អស�រ្្រជះថ

ែមនេហយ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច្រសលច
ជរទុក� (ករចស់្រគាំ្រគាជ េ្រព្រពពុទ�សស

ដ៏អស�រេនះឯង។
អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិុ�ម ឯេតន, រ្យោធិទ�រក បមុច�េរ ។ ៣
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ! ្រពះពុទ�សសនារបស់េយងដ៏អស�រ្្រជះថ

ែមនេហយ
 ងឡា រែមងរួច្រសលច
 ! ដ្ បិថសត�ទំ
ព្យោទុក�

(ករឺ
ឈ ថ ា�ត់ជាទុក េ្រព្រពពុទ�សស

ដ៏អស�រេនះឯង។

អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិុ�ម ឯេតន, សរាទ�រក បមុច�េរ ។ ៤
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏
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គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជថា�ែម
េហយ
 ! ្រពះពុទ�សសនារបស់េយងដ៏អស�រ្្រជះថ

ែមនេហយ
 ងឡា រែមងរួច្រសលច
 ! ដ្ បិថសត�ទំ
មរណទុក�

(ករស�ប់ជាទុក

េ្រព្រពពុទ�សស

ដ៏អស�រេនះឯង។
អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិុ�ម ឯេតន, ុសទ�រក បមុច�េរ ។ ៥
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ
 ! ្រពះពុទ�សសនារបស់េយងដ៏អស�រ្្រជះថ

ែមនេហយ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច្រសលច
េសទុក� (ករេ្រក�ម្រកំជាទ េ្រព្រពពុទ�សស
ដ៏អស�រេនះឯង។
អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិុ�ម ឯេតន, យរ ិុទភ បមុច�េរ ។ ៦
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ! ្រពះពុទសសនារបស់េយងដ៏អស�រ្យ្រជះថ

ែមនេហយ
 ងឡា រែមងរួច្រសលច
 ! ដ្ បិថសត�ទំ
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បរេទវទុក�
(ករយំបង�ូរទឹកែភ� ជាទុក�) េ្រព្រពពុទ�ិ

សសដ៏អស�រេនះឯង។

អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិុ�ម ឯេតន, រ�ទ�រក បមុច�េរ ។ ៧
្រពពុទ�ដ៏អស�រគួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ
 ! ្រពះពុទ�សសនារបស់េយងដ៏អស�រ្្រជះថ

ែមនេហយ
 ងឡា រែមងរួច្រសលច
 ! ដ្ បិថសត�ទំ

កទុក� (ករលំបាកកយជាទុេ្រព្រពពុទ�សស
ដ៏អស�រេនះឯង។
អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិុ�ម ឯេតន, ុេសមស្ បមុច�េរ ។ ៨
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ
 ! ្រពះពុទ�សសនារបស់ងដ៏អស�រ្យ គ្រជះថ

ែមនេហយ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច្រសលច
េទមនសទុក�(ករលំបាកចិត�ជាទ)េ្រព្រពពុទ�សស
ដ៏អស�រេនះឯង។
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អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិុ�ម ឯេតន, ធបស បមុច�េរ ។ ៩
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ
 ! ្រពះពុទ�សសនារបស់េយងដ៏អស�រ្្រជះថ

ែមនេហយ!

ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡរែមងរួច្រសលច

ឧបាយទុក� (ករចេង��តចង�ល់ចិត�ជាទុក� េ្រព្រព
ពុទ�សសដ៏អស�រេនះឯង។

អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិុ�ម ឯេតន, សសបុយ បមុច�េរ ។ ១០
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ! ្រពះពុទ�សសនារបស់េដ៏អស�រ្យ គ្រជះថ

ែមនេហយ
 ងឡា រែមងរួច្រសលច
 ! ដ្ បិថសត�ទំ

សម្បេយទុក� (ករ្រពត់្របាស់ចកសត�នជាទ

្រសល ជាទីេពញចិត ជាទុក�) េ្រព្រពពុទ�សស
ដ៏អស�រេនះឯង។

អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិុ�ម ឯេតន, វ ិយបុយ បមុច�េរ ។ ១១
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្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ
 ! ្រពះពុទ�សសនារបស់េយងដ៏អស�រ្្រជះថ

ែមនេហយ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច្រសលច
វប្បេយទុក�
ិ
្រសល

(ករជួប្របសនូវសត�នង
ិ សង�រិ
ម ជាទ

មន
ិ ជាីេពញចិត
ទ

ជាទុក�)

េ្រព្រព

ពុទ�សសដ៏អស�រេនះឯង។

អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិុ�ម ឯេតន, អលទទច
ិ � បមុច�េរ ។ ១២
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះម៌ដ៏អស�រ្

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ
 ! ្រពះពុទ�សសនារបស់េយងដ៏អស�រ្្រជះថ

ែមនេហយ!

ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា

រែមងរួច្រសល

ចទុក�ែដលមន
ិ បានតម្រប េ្រព្រពះពុទ�ស
ដ៏អស�រេនះឯង។

អេហ ពុេទធេមា�សេង្ឃោ! អ េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិុ�ម ឯេតន, ធបេន បមុច�េរ ។ ១៣
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ
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េហយ! ្រពះពុទ�សសនារបស់េយងដ៏អស�រ្្រជះថ

ែមនេហយ
 ឡាយ រែមងរួច្រសលច
 ! ដ្ បិថសត�ទង
ឧបាទក�ន� េ្រព្រពពុទ�សសដ៏អស�រេនះឯង។

អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិុ�ម ឯេតន, យ��កនទ បមុច�េរ ។ ១៤
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពសង្ដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ
 ! ្រពះពុទ�សសនារបស់េយងដ៏អស�រ្្រជះថ

ែមនេហយ!

ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា

រែមងរួច្រសល

ចប�� ក�នេ� ្រព្រពពុទ�សសដ៏អស�រេនះឯង។
អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិុ�ម ឯេតន, រហ�ទ�រក បមុច�េរ ។ ១៥
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ
 ! ្រពះពុទ�សសនារបស់េយងដ៏អស�រ្្រជះថ

ែមនេហយ!

ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា

រែមងរួច្រសល

ចទុក�ដ៏េ្រចនេ្រព្រពពុទ�សសដ៏អស�រេនះឯង។
អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិុ�ម ឯេតន, សហទ�រក បមុច�េរ ។ ១៦
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្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ
 ! ្រពះពុទ�សសនារបស់ងដ៏អស�រ្យ គ្រជះថ

ែមនេហយ!

ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា

រែមងរួច្រសល

ចទុក�ដ៏ធំ េ្រព្រពពុទ�សសដ៏អស�រេនះឯង។
អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិុ�ម ឯេតន, ុមទ�រក បមុច�េរ ។ ១៧
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពធម៌ដ៏អស�រ្

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ
 ! ្រពះពុទ�សសនារបស់េយងដ៏អស�រ្្រជះថ

ែមនេហយ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច្រសលច
ទុក�ជាអេនកេ្រព្រពពុទ�សសដ៏អស�រេនះឯង។

អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េន ពុទ�សសន!
អច�រ ិុ�ម ឯេតន, មម�ទរ
� ក បមុច�េរ ។ ១៨
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ
 ! ្រពះពុទ�សសនារបស់េយងដ៏អស�រ្្រជះថ

ែមនេហយ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡារែមងរួច្រសលច
ទុក�ជាអនន�េ្រព្រពពុទ�សសដ៏អស�រេនះឯង។
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អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិុ�ម ឯេតន, វស�ទរ
� ក បមុច�េរ ។ ១៩
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស រ្ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ
 ! ្រពះពុទ�សសនារបស់េយងដ៏អស�រ្្រជះថ

ែមនេហយ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច្រសលច
ទុក�ក�ុងវដ�ៈ េ្រព្រពពុទ�សសដ៏អស�រេនះឯង។

អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិុ�ម ឯេតន, សរបទ�រក បមុច�េរ ។ ២០
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ
 ! ្រពះពុទ�សសនារបស់េយងដ៏អស�រ្្រជះថ

ែមនេហយ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច្រសលច
ទុក�ទំ
 អស់ េ្រព្រពពុទ�សសដ៏អស�រេនះឯង។

១.ជាតិទុក�២.ជរទុក�៣.ព្យោធិទុក៤.មរណទុក� ៥.េសកទុក� ៦.
បរេទវ(ទុក�
) ៧.កយទុក� (ទុក�ទុក�) ៨.េទមនស្ស(ទុក� ៩.ឧបាយ
ិ
(ទុក�) ១០.សម្បេយ(ទុក�) ១១.វប្បេយាគ(ទុក�
១២.អលទ�ិច�(ទុក�)
ិ

១៣.ឧបាទន(ខន� ១៤.ប��ក�ន� ១៥.ពហុទុក� ១៦.មហទុក� ១៧.
េនកទុក� (អេនកទុក�)
សព�ទុក�។

១៨.នន�ទុក� (អនន�ទុក�)

១៩.វដ�ទុក� ២០.

រតនត�យវន�នគា

ករនមអថរ្រពរៀន្ៀ�យ៣៣៣់ះ
គថធម៌២០្បករ ១៨០គា

សមា�សម�ុេទ� ភ, ធម�ំ េទេសតិ បាណិន;

ារិទ�កយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម១

្រពះមាន្រពះភាគ ្រទង់្រនូវ្រពះធម៌ទំងពួង េ
្របៃពនិងេដយ្រពះអង�ឯង ្រទង់សនូវ្រពធម៌ ដល់សត�
ទំងឡាយ េដម្បីករលនូវជាតិទុក; ខ�ុំ្រពករុណសូម

្រកបថា�យបង នូវ្រពះមាន្រពអង�េនាះ េដយក
ចិត�ទំងបី េដយេគា

ស�ក�េត ភ ធេមា, សេត� នីយតិ វដ�េត;
ារិទ�កយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម២

្រពះធម៌ ែដល្រពះមាន្រពះភាគ្រទង់សែមេដ
្របៃព ែតងែតនាំេនូវសត�ទំ
 ងឡាយ អំពីវដ េដម្ បីក
លះបង់នូវជាតិទុក;

ខ�ុំ្រពករុណសូម្រកបថា�យបនូវ្រព

ធម៌េនាះ េដយកយវចចិបី េដយេគារ

ភគវេត សវេក ស, ធេម�ន បដិបជ�តិ;

ារិទ�កយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម៣
្រពះសង្ឃសៃន្រពះមាន្រពះភាគ ែតងែត្របតត
្រពះធម៌ េដម្បីករលះនូវជាតិទុក; ខ�ុំ្រពករុណសូម្រក
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ថា�យបង�នូវ្រពះសង្ឃេនាះ េដយកយវចចិត�ទ
េគរព។
សមា�សម�ុេទ� ភ, សេត� ធេម�ន ឱវេទ;

ារិទ�កយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម៤

្រពះមាន្រពះភាគ ្រទង់្រនូវ្រពះធម៌ទំងពួង េ
្របៃពនិងេដយ្រពះអង�ឯង ្រទង់ទនូវសត�ទំ
 ងឡា
េដយ្រពះធម៌ េដម្បីករលនូវជាតិទុក; ខ�ុំ្រពករុណសូម

្រកថា�យបង�នូវ្រពះមាន្រពះភាគអង� េនាះ េដ
ចិត�ទំងបី េដយេគា

ស�ក�េត ភគវត  , សេត� នីយតិ េលកេ;
ារិទ�កយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម៥

្រពះធម៌ ែដល្រពះមាន្រពះភាគ្រទង់សែមេដ
្របៃព ែតងែតនាំេនូវសត�ទំ
 ងឡាយ អំពីេ េដម្ បីក
លះបង់នូវជាតិទុក;

ខ�ុំ្រពករុណសូម្រកបថា�យបនូវ្រព

ធម៌េនាះ េដយកយវចចិត�ទំងបី េដ

ភគវេត សវេក ស, ធេម�ន អនុវត�តិ;
ារិទ�កយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម៦
្រពះសង្ឃសៃន្រពះមាន្រពះភាគ ែតងែតអនុវ
្រពះធម៌ េដម្បីករលះនូវជាតិទុក; ខ�ុំ្រពករុណសូម្រក
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ថា�បង�ំនូវ្រពះសង្ឃេនាះ េដយកយវចចិត�ទ
េគារព
សមា�សម�ុេទ� ភ, សេត� ធេម�ន សសត;

ារិទ�កយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម៧
្រពះមាន្រពះភាគ ្រទង់្រនូវ្រពះធម៌ទំងពួង េ
្របៃពនិងេដយ្រពះអង�ឯង ្រទង់េ្រប�នូវសត�ទំ

ឡាយ េដយ្រពះធម៌ េដម្បីករនូវជាតិទុក; ខ�ុំ្រព

ករុណ

សូម្រកបថា�យប

នូវ្រពះមាន្រពះភាគអង�

េដកយវចចិត�ទំងបី េដយ
ស�ក�េត ភគវត  , សំសរ េនតិ បាណ;
ារិទ�កយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម៨
្រពះធម៌ ែដល្រពះ្រពះភាគ្រទង់សែម�ងេហយ
្របៃ ែតងែតនាំេចនូវសត�ទំ
 ងឡាយ អំពីសំសរ េដ
ករលះបងនូវជាតិទុក;

ខ�ុំ្រពករុណសូម្រកបថា�យប

នូវ្រពះធម៌េនាះ េដយកយវចចិត�ទំងបី េ

ភគវេត សវេក ស, ធេម�ន អនុគច�តិ;
ារិទ�កយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម៩

្រពះសង្ឃសៃន្រពះមាន្រពះភាគ ែតងែតេដរត
ធម៌

េដម្ បីករលះបនូវជាតិទុក;

ខ�ុំ្រពករុណសូម្រក
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ថា�យបង�នូវ្រពះសង្ឃេនាះ េដយកយវចចិត�ទ
េគារព
…ជ�ទ�យ
ក បហន� …។១០-១៨
…េដម
 ្ បីករលះបនូវជរទុក�…។

…រ្យោធិទ�កយបហន� …។១៩-២៧
…េដម្ក
ប រលះបងនូវរ្ធមទុក�…។

…សរាទ�កយបហន� …។២៨-៣៦
…េដម្ បីករលះបនូវមរណទុក�…។

…ុសទ�កយបហន� …។៣៧-៤៥
…េដម
 ្ បីករលះបនូវេអកទុក�…។

…យរ ិុទវយបហន� …។៤៦-៥៤
…េដម្ បីករលះបនូវបរេុវទុក�
…។
ម

…រ�ទ�កយបហន� …។៥៥-៦៣
…េដម្ បីករលះបនូវកយទុក�…។

…ុេសមសសយបហន� …។៦៤-៧២
…េដម
 ្ បីករលះបនូវេទមនះសទុក�…។

…ធបសយបហន� …។៧៣-៨១
…េដម្ បីករលះបនូវឧបាះទុក�…។
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…សសបុ យបហន� …។៨២-៩០
…េដម
 ្ បីករលះបនូវះម្េាគទុក�…។
…វ ិយបុ យបហន� …។៩១-៩៩
…េដម្ បីករលះបនូវវប្េាគទុក�
…។
ម

…អលទទិចយ
� បហន� …។១០០-១០៨
…េដម្ បីករលះបនូវទុក�ែ�ដមន
ម បននម្បះរ…។
…ធបេមយបហន� …។១០៩-១១៧
…េដម
ទ ។
 ្ បីករលះបនូវឧបទនក�ន…

…យ��កមយ
ទ បហន� …។១១៨-១២៦
…េដម្ បីករលះបនូវប�ស ក�ន…
ទ ។

…រហ�ទ�យ
ក បហន� …។១២៧-១៣៥
…េដម្ បីករលះបនូវទុក��េដ ្ចន
 …។

…សហទ�កយបហន� …។១៣៦-១៤៤
…េដម្ បីករលះបនូវទុក��ធ
ដ …
 ។

…ុមទ�យ
ក បហន� …។១៤៥-១៥៣
…េដម្ បីករលះបនូវទុក�ជ៏េនក…។

…មម�ទ�យ
ក បហន� …។១៥៤-១៦២
…េដម
 ្ បីករលះបនូវទុក�ជ៏ននន…។
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…វស�ទ�យ
ក បហន� …។១៦៣-១៧១
…េដម
រ
ៈ…។
 ្ បីករលះបនូវទុក�កព ងវ��

សមា�សម�ុេទ� ភ, ធម�ំ េទេសតិ បាណិន;

សរបទ�កយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម១៧២

្រពះមាន្រពះភាគ ្រទង់្រនូវ្រពះធម៌ទំងពួង េ
្របៃពនិងេដយ្រពះអង�ឯង ្រទង់សនូវ្រពធម៌ ដល់សត�
ទំងឡាយ េដម្បីករលនូវទុក�ទំងអស

; ខ�ុំ្រពករុណ

សូម្រកបថា�យបង នូវ្រពះមាន្ភាអង�េនាះ េដយ
វចិត�ទំងបី េដយេគា

ស�ក�េត ភគវត  , សេត� នីយតិ វដ�េត;

សរបទ�កយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម១៧៣
្រពះធម៌ ែដល្រពះមាន្រពះភាគ្រទង់សែមេដ
្របៃព ែតងែតនាំេនូវសត�ទំ
 ងឡាយ អំពីវដ េដម
 ្ បីក
លះបង់នូវទុក�ទំងអស

; ខ�ុំ្រពករុណសូម្រកបថា�យប នូវ
្រពធម៌េនាះ េដយកយវចចិត�ទំងបី េដ
ភគវេត សវេក ស, ធេម�ន បដិបជ�តិ;
សរបទ�កយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម១៧៤
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្រពះសង្ឃសៃន្រពះមាន្រពះភាគ ែតងែត្របតត
្រពះធម៌ េដម្បីករលះនូវទុក�ទំងអស

;

ខ�ុំ្រពករុណ

សូម្រកថា�យបង�នូវ្រពះសង្ឃេនាះ េដយកយវទំ
បី េដេគារព

សមា�សម�ុេទ� ភ, សេត� ធេម�ន ឱវេទ;

សរបទ�កយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម១៧៥

្រពះមាន្រពះភាគ ្រទង់្រនូវ្រពះធម៌ទំងពួង េ
្របៃពនិងេដយ្រពះអង�ឯង ្រទង់ ននូវសត�ទំ
 ងឡា
េដយ្រពះធម៌ េដម្បីករលនូវទុក�ទំងអស

; ខ�ុំ្រពករុណ
សូម្រកបថា�យបនូវ្រពះមាន្រពះភាគអង�
េដយកយចិត�ទំងបី េដយេគា

ស�ក�េត ភគវត  , សេត� នីយតិ េលកេ;
សរបទ�កយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម១៧៦

្រពះធម៌ ែដល្រមាន្រពះភាគ្រទង់សែម�ងេដ
្របៃព ែតងែតនាំេនូវសត�ទំ
 ងឡាយ អំពីេ េដម
 ្ បីក
លះបង់នូវទុក�ទំងអស

;

ខ�ុំ្រពករុណសូម្រកបថបង�ំ

នូវ្រពធម៌េនាះ េដយកយវចចិត�ទំងបី េដ
ភគវេត សវេក ស, ធេម�ន អនុវត�តិ;

សរបទ�កយបហន�, តំ តីហិ សរ ំ នេម។១៧៧
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្រពះសង្ឃសៃន្រពះមាន្រពះភាគ ែតងែតអនុវ
្រពះធម៌ េដម្បីករលះនូវទុក�ទំងអស

; ខ�ុំ្រពករុណសូម

្រកថា�បង�ំនូវ្រពះសង្ឃេនាះ េដយកយវចចិត

េដេគារព
សមា�សម�ុេទ� ភ, សេត� ធេម�ន សសត;

សរបទ�កយបហន�, តំ តីហិ សទរ ំ នេម។១៧៨

្រពះមាន្រពះភាគ ្រទង់្រនូវ្រពះធម៌ទំងពួង េ
្របៃពនិងេដយ្រពះអង�ឯង ្រទង់េ្រប�នូវសត�ទំ

ឡាយ េដយ្រពះធម៌ េដម្បីករនូវទុក�ទំងអស

; ខ�ុំ្រព
ករុណ

សូម្រកបថា�យប

នូវ្រពះមាន្រពះភាគអង�

េដកយវចចិត�ទំងបី េដយ
ស�ក�េត ភគវត  , សំសរ េនតិ បាណ;
សរបទ�កយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម១៧៩
្រពះធម៌ ែដល្រពះមាន្រព ្រទង់សែម�ងេហយេដ
្របៃ ែតងែតនាំេចនូវសត�ទំ
 ងឡាយ អំពីសំសរ េដ
ករលះបងនូវទុក�ទំងអស

; ខ�ុំ្រពករុណសូម្រកបថា�យប

នូវ្រពធម៌េនាះ េដយកយវចចិត�ទំងបី េដ
ភគវេត សវេក ស, ធេម�ន អនុគច�តិ;

សរបទ�កយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម១៨០
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្រពះសង្ឃសៃន្រពះមាន្រពះភាគ ែតងែតេដរត
ធម៌ េដម្ បីករលះបនូវទុក�ទំងអស

; ខ�ុំ្រពករុណសូម្រក

ថា�យបង�នូវ្រពះសង្ឃេនាះ កយវចចិត�ទំងបី
េគារព
គថធម៌១៧្បករ ១៥៣គា
សមា�សម�ុេទ� ភ, ធម�ំ េទេសតិ បាណិន;

� សស វ ិយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម១

្រពះមាន្រពះភាគ ្រទង់្រនូវ្រពះធម៌ទំងពួង េ
្របៃពនិងេដយ្រពះអង�ឯង ្រទង់សនូវ្រពធម៌ ដល់សត�
ទំងឡាយ េដមករលះបងនូវតេ្រម;

ខ�ុំ្រពករុណសូម

្រកបថា�យបង នូវ្រពះមាន្រពអង�េនាះ េដយក
ចិត�ទំងបី េដយេគា

ស�ក�េត ភគវត  , សេត� នីយតិ វដ�េត;
� សស វ ិយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម២

្រពះធម៌ ែដល្រពះមាន្រពះភាគ្រទង់សែមេដ
្របៃព ែតងែនាំេចនូវសត�ទំ
 ងឡាយ អំពីវដ េដម្ បីក
លះបង់នូវតេ្រម;

ខ�ុំ្រពករុណសូម្រកបថា�យបនូវ្រព

ធម៌េនាះ េដយកយវចចិត�ទំងបី េដ
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ភគវេត សវេក ស, ធេម�ន បដិបជ�តិ;
� សស វ ិយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម៣
្រពះសង្ឃសៃន្រពះមាន្រពះភាគ ែតងតិបត�ិត
្រពះធម៌ េដម្បីករលះនូវតេ្រម; ខ�ុំ្រពករុណសូម្រក
ថា�យបង�នូវ្រពះសង្ឃេនាះ េដយកយវចចិត�ទ
េគារព
សមា�សម�ុេទ� ភ, សេត� ធេម�ន ឱវេទ;

� សស វ ិយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម៤

្រពះមាន្រពះភាគ ្រទង់្រនូវ្រពះធម៌ទងពួង េដ
្របៃពនិងេដយ្រពះអង�ឯង ្រទង់ទនូវសត�ទំ
 ងឡា
េដយ្រពះធម៌ េដម្បីករលនូវតេ្រម; ខ�ុំ្រពករុណសូម
្រកបថា�យបនូវ្រពះមាន្រពះភាគអង េដយកយ
ចិត�ទំងបី េដយេគា

ស�ក�េត ភគវត  , សេត� នីយតិ េលកេ;
� សស វ ិយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម៥

្រពះធម៌ ែដល្រពះមាន្រពះភាគ្រទង់សែមេដ
្របៃព ែតងែតនាំេនូវសត�ទំ
 ងឡាយ អំពីេ េដម
 ្ បីក
លះបង់នូវតេ្រម;

ខ�ុំ្រពករុណសូម្រកបថា�យបនូវ្រព

ធម៌េនាះ េដយកយវចចិត�ទំងបី េដ
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ភគវេត សវេក ស, ធេម�ន អនុវត�តិ;
� ស្ស វ ិយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម៦
្រពះសង្ឃសៃន្រពះមាន្រពះភាគ ែតងែតអនុវ
្រពះធម៌ េដម្បីករលះនូវតេ្រម; ខ�ុំ្រពករុណសូម្រក
ថា�បង�ំនូវ្រពះសង្ឃេនាះ េដយកយវចចិត�ទ
េគារព
សមា�សម�ុេទ� ភ, សេត� ធេម�ន សសត;

� សស វ ិយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម៧
្រពះមាន្រពះភាគ ្រទង់្រនូវ្រពះធម៌ទំងពួង េ
្របៃពនិងេដយ្រពះអង�ឯង ្រទង់េ្រប�នូវសត�ទំ

ឡាយេដយ្រពះេដម្ បីករលះបនូវតេ្រម; ខ�ុំ្រពករុណ

សូម្រកបថា�យប នូវ្រពះមាន្រពះភាគអង� េនាក
វចចិត�ទំងេដយេគារ

ស�ក�េត ភគវត  , សំសរ េនតិ បាណ;
� សស វ ិយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម៨

្រពះធម៌ ែដល្រពះមាន្រពះភាគ្រទង់សែម�ងេ
្របៃ ែតងែតនាំេចនូវសត�ទំ
 ងឡាយ អំពីសំសរ េដ
ករលះបងនូវតេ្រម;

ខ�ុំ្រពករុណសូម្រកបថា�យប

នូវ្រពះធម៌េន េដយកយវចចិត�ំងបី េដ
ទ
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ភគវេត សវេក ស, ធេម�ន អនុគច�តិ;
� សស វ ិយបហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម៩
្រពះសង្ឃសៃន្រពះមាន្រពះភាគ ែតងែតេដរត
ធម៌

េដម្ បីករលះបនូវតេ្រម;

ខ�ុំ្រពករុណសូម្រក

ថា�យបង�នូវ្រពះសង្ឃេនាះ េដយកយវចងបី េដ
េគារ។

…ុេសសស វ ិយបហន� …។១០-១៨
…េដម្ បីករលះបនូវករទះ់…។

…ុមហសស វ ិយបហន� …។១៩-២៧

…េដម
់ ន
 ្ បីករលះបនូវករដលងម
ទ …។
ម �ង

…ុរធសស វ ិយបហន� …។២៨-៣៦
…េដម្ បីករលះបនូវករេ្កធ…។

…ធយនហយបហន� …។៣៧-៤៥
…េដម្ បីករលះបនូវករគព…
 ។

…សកសស វ ិយបហន� …។៤៦-៥៤
…េដម
 ្ បីករលះបនូវករដព បគពណ…។

…យឡាសវ ិយបហន� …។៥៥-៦៣
…េដម្ បីករលះបនូវករេដកៀេមថង
 នថួន…។
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…ឥស្� វ ិយបហន� …។៦៤-៧២
…េដម
 ្ បីករលះបនូវករ្ចែណន…។

…សច�រ ិ�សស បហន� …។៧៣-៨១
…េដម្ បីករលះបនូវករកណល់ …។

…ម� វ ិយបហន� …។៨២-៩០
…េដម្ក
ប រលះបងនូវករសក់រពៀ…។

…សុថ�្យសស បហន� …។៩១-៩៩
…េដម
 ្ បីករលះបនូវករ៏ួៀអង…។

…ថស�សស វ ិយបហន� …។១០០-១០៨
…េដម្ បីករលះបនូវកររងៀង
ទ ង
ទ …។

…សរស�សស បហន� …។១០៩-១១៧
…េដម្ បីករលះបនូវករ្បណង្បែរង…។
…មមសស វ ិយបហន� …។១១៨-១២៦
…េដម្ បីករលះបនូវករ្បកន់នួ ន…។
ថ

…អរិមមយបហន� …។១២៧-១៣៥
…េដម្ បីករលះបនូវករេមដ
 តយ៏រក�បុ…។
…សទសស វ ិយបហន� …។១៣៦-១៤៤
…េដម
 ្ បីករលះបនូវករ្ះវង…។
ទ
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សមា�សម�ុេទ� ភ, ធម�ំ េទេសតិ បាណិន;

យមទសស យហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម១៤៥

្រពះមាន្រពះភាគ ្រទង់្ងនូវ្រពះធម៌ទំងពួង េ
្របៃពនិងេដយ្រពះអង�ឯង ្រទង់សនូវ្រពធម៌ ដល់សត�
ទំងឡាយ េដម្បីករលនូវករ្រប; ខ�ុំ្រពករុណសូម

្រកបថា�យបង នូវ្រពះមាន្រពអង�េនាះ េដកយវ
ចិត�ទំងបី េដយេគា

ស�ក�េត ភគវត  , សេត� នីយតិ វដ�េត;
យមទសស យហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម១៤៦

្រពះធម៌ ែដល្រពះមាន្រព ្រទង់សែម�ងេហ េដ
្របៃព ែតងែតនាំេនូវសត�ទំ
 ងឡាយ អំពីវដ េដម្ បីក
លះបង់នូវករ្រប; ខ�ុំ្រពករុណសូម្រកបថបង�ំនូវ្រព
ធម៌េនាះ េដយកយវចចិត�ទំងបី េដ

ភគវេត សវ សេង្, ធេម�ន បដិបជ�តិ;
យមទសស យហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម១៤៧
្រពះសង្ឃសៃន្រពះមាន្រពះភាគ ែតងែត្របតត
្រពះធម៌ េដម្បីករលះនូវករ្រប;

ខ�ុំ្រពករុណសូម

្រកថា�យបង�នូវ្រពះសង្ឃេនាះ េដយកយវចបី

េដេគារព
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សមា�សម�ុេទ� វ, សេត� ធេម�ន ឱវេទ;

យមទសស យហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម១៤៨

្រពះមាន្រពះភាគ ្រទង់្រនូវ្រពះធម៌ទំងពួង េ
្របៃពនិងេដយ្រពះអង�ឯង ្រទង់ទនូវសត�ទំ
 ងឡា
េដយ្រពះធម៌ េដម្បីករលនូវករ្រប; ខ�ុំ្រពះករុ
សូម្រកបថា�យប

នូវ្រពះមាន្ភាគអង�េនាះ េ

កយវចិត�ទំងបី េដយេគា

ស�ក�េត ភគវត  , សេត� នីយតិ េលកេ;
យមទសស យហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម១៤៩

្រពះធម៌ ែដល្រពះមាន្រពះភាគ្រទង់សែមេដ
្របៃព ែតងែតនាំេនូវសត�ទំ
 ងឡាយ អំពីេ េដម្ បីក
លះបង់នូវករ្រប; ខ�ុំ្រពករុណសូម្រកបថបង�ំនូវ្រព
ធម៌េនាះ េដយកយវចចិត�ទំងបី េដ

ភគវេត សវេក ស, ធេម�ន អនុវត�តិ;
យមទសស យហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម១៥០
្រពះសង្ឃសៃន្រពះមាន្រពះភាគ ែតងែតអនុវ
្រពះធម៌ េដម្បីករលះនូវករ្រប;

ខ�ុំ្រពករុណសូម

្រកថា យបង�ំនូវ្រពះសង្ឃេនាះ េដយកយវទំបី
េដេគារព
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សមា�សម�ុេទ� ភ, សេត� ធេម�ន សសត;

យមទសស យហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម១៥១
្រពះមាន្រពះភាគ ្រទង់្រនូវ្រពះធម៌ទំងពួង េ
្របៃពនិងេដយ្រពះអង�ឯង ្រទង់េ្រប�នូវសត�ទំ

ឡាយ េដយ្ធម៌ េដម
 ្ បីករលះបនូវករ្រប; ខ�ុំ្រព
ករុណ

សូម្រកបថា�យប

នូវ្រពះមាន្រពះភាេនាះ

េដកយវចចិត�ទំងបី េដយ
ស�ក�េត ភគវត  , សំសរ េនតិ បាណ;
យមទសស យហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម១៥២
្រពះធម៌ ែដល្រពះមាន្រពះភាគ្រទង់សែម�ងេ
្រៃព ែតងែតនាំេចនូវសត�ទំ
 ងឡាយ អំពីសំសរ េដ
ករលះបងនូវករ្រប;

ខ�ុំ្រពករុណសូម្រកថា�បង�ំ

នូវ្រពះធម៌េនាះ េដយកយវចចិត�ទំ

េគារព
ភគវេត សវេក ស, ធេម�ន អនុគច�តិ;

យមទសស យហន�, តំ តីហិ សទរំ នេម១៥៣
្រពះសង្ឃសៃន្រពះមាន្ភាគ ែតងែតេដរតម្
ធម៌ េដម
 ្ បីករលះបនូវករ្រប; ខ�ុំ្រពករុណសូម្រក
ថា�យបង�នូវ្រពះសង្ឃេនាះ េដយកយវចបី េដ
េគារ។

មន្រពរតន្តតយ

មនកររ ួចចឯិបធម៌
អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, � ធមា បមុច�េរ ។ ១
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចតេ្រម

េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រពះសង

ដ៏អស�រទំងេន។
អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, ុេសធមា បមុច�េរ ។ ២
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ
 ! ្រពះឯេទៀតែលអស�រ្យេស�េដយ្រពះ្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចករទស់ចិ េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រពសង្
ដ៏អស�រទំងេន។

អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, ុមហធមា បមុច�េរ ។ ២

50

អេហា េនា រតនត �យំ

្រពះពុទដ៏អស�រ្យគ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ
 ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេស�េដយ្រព្រពះធម
្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចករល�ង់ិនដឹ
ម

េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រព

សង្ដ៏អស�រទំងេន។

…ុរធធមា បមុច�េរ ។ ៤
…រែមងរួច្រសលចករេ្រ …។
…ធយនហ បមុច�េរ ។ ៥
…រែមងរួច្រសលចករចង់គំនុ …។
…សកធមា យស�ច�ុរ។ ៦
…រែមងរួច្រសលចករដព បគពណ។
…យឡាសសា យស�ច�ុរ។ ៧
…រែមងរួច្រសលចករេដកៀេមថង
 នថួន…។

…ឥស្ធមា យស�ច�ុរ។ ៨

…រែមងរួច្រសលចករ្ចែណន…។
…សច�រ ិ យស�ច�ុរ។ ៩
…រែមងរួច្រសលចករកណល់ …។
…មធមា យស�ច�ុរ។ ១០
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…រែមងរួច្រសលចករសក់រពៀ…។
…សុថ�្យសា យស�ច�ុរ។ ១១
…រែមងរួច្រសលចករ៏ួៀអង…។
…ថស�ធមា យស�ច�ុរ។ ១២
…រែមងរួច្រសលចកររងៀង
ទ ង
ទ …។
…សរស�សា យស�ច�ុរ។ ១៣

…រែមងរួច្រសលចករ្បណង្បែរង…។
…មមធមា យស�ច�ុរ។ ១៤
…រែមងរួច្រសលចករ្បកន់នួ ន…។
ថ
…អរិមន យស�ច�ុរ។ ១៥

…រែមងរួច្រសលចករេមដ
 តយ៏រក�បុ…។
…សទធមា យស�ច�ុរ។ ១៦

…រែមងរួច្រសលចករ្ះវង…។
ទ
អេហ ពុេទអេហ ធេម ! អេហសេង្ឃោ អនុត�!
អច�រ ិេយហិ ឯេតហិ, យមទសា បមុច�េរ ។ ១៧
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ

េហយ! ្រពះឯេទៀតែដលអស�រ្យេេដយ្រពះពុ្រពះធម
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្រពះសង្ឃមិនមានេ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច

្រសលចករ្រប

េ្រព្រពះពុទ្រពះធម្រពះសង

ដ៏អស�រទំងេន។

មន្រពរុ ទា

មនកររ ួចចឯិបធម៌
អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិយន ឯេតន, � ធមា បមុច�េរ ។ ១
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ
 !

្រពះពុទសសនារបស់េយងដ៏អស�រ្្រជះថ

ែមនេហយ
 ងឡា រែមងរួច្រសលច
 ! ដ្ បិថសត�ទំ
តេ្រម េ្រព្រពះពុទអះដ៏អស�រេនពឯង។

អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  េនា ពុទ�សស!
អច�រ ិយន ឯេតន, ុេសធមា បមុច�េរ ។ ២
្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�រ
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ
 !

្រពះពុទសសរបស់េយង
 ដ៏អស�រគួរ្រជះថ

ែមនេហយ
 ងឡា រែមងរួច្រសលច
 ! ដ្ បិថសត�ទំ
ករទស់ចិតេ្រព្រពះពុទអះដ៏អស�រេនពឯង។
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អេហ ពុេទ� ធេមា� សេង្ឃោ! អេហ េនា ព!
អច�រ ិយន ឯេតន, ុមហធមា បមុច�េរ ។៣
្រពះពុទ�៏
ដ អស�រ្យ្រជះថែមនេហយ
ដ អស�
 ! ្រពះធម៌៏

គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះសងដ៏អស�រ គួរ្រជះថា�ែ
េហយ
 !

្រពះពុទសសនារបស់េយងដ៏អស�រ្្រជះថ

ែមនេហយ
 ងឡា រែមងរួច្រសលច
 ! ដ្ បិថសត�ទំ
ករល�ង់ិ
ម ដឹង េ្រព្រពះពុទអះដ៏អស�រេនពឯង។
…ុមហធមា បមុច�េរ ។ ៣

…រែមងរួច្រសលចករល�ង់ិនដឹ
…។
ម

…ុរធធមា បមុច�េរ ។ ៤

…រែមងរួច្រសលចករេ្រ…។
…ធយនហ បមុច�េរ ។ ៥
…រែមងរួច្រសលចករចង់គំនុ …។
…សកធមា យស�ច�ុរ។ ៦
…រែមងរួច្រសលចករដព បគពណ។
…យឡាសសា យស�ច�ុរ។ ៧
…រែមងរួច្រសលចករេដកៀេមថង
 នថួន…។

…ឥស្ធមា យស�ច�ុរ។ ៨

…រែមងរួច្រសលចករ្ចែណន…។
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…សច�រ ិ យស�ច�ុរ។ ៩
…រែមងរួច្រសលចករកណល់ …។
…មធមា យស�ច�ុរ។ ១០
…រែមងរួច្រសលចករសក់រពៀ…។
…សុថ�្យសា យស�ច�ុរ។ ១១
…រែមងរួច្រសលចករ៏ួៀអង…។
…ថស�ធមា យស�ច�ុរ។ ១២
…រែមងរួច្រសលចកររងៀង
ទ ង
ទ …។
…សរស�សា យស�ច�ុរ។ ១៣

…រែមងរួច្រសលចករ្បណង្បែរង…។
…មមធមា យស�ច�ុរ។ ១៤
…រែមងរួច្រសលចករ្បកន់នួ ន…។
ថ
…អរិមន យស�ច�ុរ។ ១៥

…រែមងរួច្រសលចករេមដ
 តយ៏រក�បុ…។
…សទធមា យស�ច�ុរ។ ១៦

…រែមងរួច្រសលចករ្ះវង…។
ទ
អេហ ពុេទធេមា� សេង្ឃោ!  ុន រ�ទស
ទ
សមំ!
អច�រ ិយន ឯេតន, យមទសា បមុច�េរ ។ ១៧
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្រពះពុទ�៏
ដ អស�គួរ្រជះថែមនេហយ! ្រពះធម៌៏
ដ អស�រ

គួរ្រជះថែមនេហយ
 !
េហយ
 !

្រពះសងដ៏អស�រគួរ្រជះថា�ែ

្រពះពុទសសនារបស់េយងដ៏អ រ្យគួ្រជះថ

ែមនេហយ! ដ្ បិថសត�ទំ
 ងឡា រែមងរួច្រសលច
ក្របម េ្រព្រពះពុទអះដ៏អស�រេនពឯង។

ះរ�បេ់ដធមមធៗ
 ុ១
ទ គឈ ជៀុ
ម ពក� ររុពក� រ្ធុ
ម ពក�

មរណុពក�

េអកុពក�

បរេុវុព
ក�
ម

កយុពក�

(ឬុពកុ
� ពក)�

េទមនះសុពក� ឧបាះុពក� ះម្េាគុពក� វប្េាគុព
ក�
ម

៏ដុទច
ម �ុពក� ឧបទន ប�ស ក�នទ រហពុពក� មហុពក� េនកុពក�

(៏េនកុពក)� នននុពក� (៏នននុពក)� វ��ុពក� ះរ�ុពក�។

ះរ�បេ់ដធមមធៗ

ុ២
គរ
ទ
ឈ គៈ េទះៈ េនហៈ

េកធៈ ឧបហៈ មក�ៈ បងះៈ ឥះ្សោ មច�រយៈ
នា
ម

អេថយ�ៈ ថម�ៈ អរម�ៈ ននៈ ៏ៀន
ម នៈ មុៈ បនុៈ។
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សធយិ ស
សហខមទៈ

សមីរាុ្ ាអអអ

ធសាច�យបវរ�មសូ្រ

វ ិម�យិ ស

ស�រ�ម�យិស

សហវ ង

ទី ឃមិរ�

សជ្ឈិសមិរ� សំ��រម
� ិរ� អអង�រ�រមិ រ� អ�ិ ធសាយិស វ ិ�អង

ាុសស មមបលី

ារិយិ ទ� រក, ជ�យិ ទ� រក, (រ្យោធិយិ ទ� ុរក) សរាសបិ ទ� ំ,ក
ុសយរ ិុទវទ�កុេសមសស�បសយិ

ទ�រក,

អយបិុ�ហិ

សសបុុយ ទ� ុរក, យិុ�ហិ វ ិយបុុយ ទ� ុរក, �សបិចំ � ន
ល�រិ រសបិ ទ�ំ,ក សំខិុរ�ម យ��� បេមកនទ ទ� រកហ

(វ ិម� ៦/៣០, ស�រ�ម�ាុ្ចម១៧/២៨១ាុសស, អ�ិធសា ៨១/១៩៤)

‘‘� សស, �ិកុវ, អ�ិយ� ុទប ធមា រុវរពប។ រុស ុទប?
សសុ ច វ ិយសសន ច។ � សស, �ិកុវ, អ�ិយ� ឥុស ុទប ធមា
រុវរពប’’រិហ
‘‘� សស �ិកុវ យរ ិយ� ុទប ធមា រុវរពប។ រុស ុទប?
សសុ ច វ ិយសសន ច។ � សស �ិកុវ យរ ិយយ ឥុស ុទប ធមា
រុវរពប។ � សស �ិកុវ យរ ិក� ុទប ធមា រុវរពប។ រុស
ុទប? សសុ ច វ ិយសសន ច។ � សស �ិកុវ យរ ិកយ ឥុស ុទប
ធមា រុវរពប។ � សស �ិកុវ យហន� ុទប ធមា រុវរពប។
រុស ុទប? សសុ ច វ ិយសសន ច។ � សស �ិ កុវ យហនយ
ឥុស ុទប ធមា រុវរពប។ � សស �ិកុវ ខ� ុទប ធមា
រុវតពប។ រុស ុទប? សសុ ច វ ិយសសន ច។ � សស �ិ កុវ
ខយ ឥុស ុទប ធមា រុវរពប។ � សស �ិ កុវ វ� ុទប ធមា
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រុវរពប។ រុស ុទប? សសុ ច វ ិយសសន ច។ � សស �ិ កុវ
វយ ឥុស ុទប ធមា រុវរពប។ � សស �ិ កុវ វ ិ�យ� ុទប ធមា
រុវរពប។ រុស ុទប? សសុ ច វ ិយសសន ច។ � សស �ិ កុវ
វ ិ�យយ ឥុស ុទប ធមា រុវរពប។ � សស �ិ ុក វ មិ ុ�េ� ុទប
ធមា រុវរពប។ រុស ុទប? សសុ ច វ ិយសសន ច។ � សស
�ិកុវ មិុ�េយ ឥុស ុទប ធមា រុវរពប។ � សស �ិ កុវ ចយ�
ុទប ធមា រុវរពប។ រុស ុទប? សសុ ច វ ិយសសន ច។ � សស
�ិកុវ ចយយ ឥុស ុទប ធមា រុវរពប។ � សស �ិ កុវ
យសិមិសសយង� ុទប ធមា រុវរពប។ រុស ុទប? សសុ ច
វ ិយសសន ច។ � សស �ិកុវ យសិមិសសយង� ឥុស ុទប ធមា
រុវរពប’’រិហ
‘‘ុេសសស…ុយ.… ុមហសស… ុរធសស… ធយនហសស…
មកសស… យឡាសសស… ឥស្�… សច�រ ិ�សស… ម�…
សុឋ�្យសស… ថស�សស… សរស�សស… មមសស… អរិ មមសស…
សទសស… យមទសស �ិុក វ អ�ិ យ� ុទប ធមា រុវរពប។ រុស
ុទប? សសុ ច វ ិយសសន ច។ យមទសស �ិ កុវ អ�ិយយ ឥុស
ុទប ធមា រុវរពប។ យមទសស �ិកុវ យរ ិយ� ុទប ធមា
រុវរពប។ រុស ុទប? សសុ ច វ ិយសសន ច។ យមទសស
�ិកុវ យរ ិយ ឥុស ុទប ធមា រុវរពប។ យមទសស �ិ កុវ
យរ ិក� ុទប ធមា រុវរពប។ រុស ុទប? សសុ ច វ ិយសសន
ច។ យមទសស �ិកុវ យរ ិក� ឥុស ុទប ធមា រុវរពប។
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យមទសស �ិកុវ យហន� ុទប ធមា រុវរពប។ រុស ុទប?
សសុ ច វ ិយសសន ច។ យមទសស �ិកុវ យហនយ ឥុស ុទប
ធមា រុវរពប។ យមទសស �ិកុវ ខ� ុទប ធមា រុវរពប។
រុស ុទប? សសុ ច វ ិយសសន ច។ យមទសស �ិ កុវ ខយ
ឥុស ុទប ធមា រុវរពប។ យមទសស �ិ កុវ វយ ុទប ធមា
រុវរពប។ រុស ុទប? សសុ ច វ ិយសសន ច។ យមទសស
�ិកុវ វយ ឥុស ុទប ធមា រុវរពប។ យមទសស �ិ កុវ វ ិ�យ�
ុទប ធមា រុវរពប។ រុស ុទប? សសុ ច វ ិយសសន ច។
យមទសស �ិកុវ វ ិ�យយ ឥុស ុទប ធមា រុវរពប។ យមទសស
�ិកុវ មិុ�េយ ុទប ធមា រុវរពប។ រុស ុទប? សសុ ច
វ ិយសសន ច។ យមទសស �ិកុវ មិុ�េយ ឥុស ុទប ធមា
រុវរពប។ យមទសស �ិកុវ ចយ� ុទប ធមា រុវរពប។ រុស
ុទប? សសុ ច វ ិយសសន ច។ យមទសស �ិ កុវ ចយយ ឥុស ុទប
ធមា រុវរពប។ យមទសស �ិកុវ យសិ មិសសយង� ុទប ធមា
រុវរពប។ រុស ុទប? សសុ ច វ ិយសសន ច។ យមទសស,
�ិកុវ, យសិមិសសយង� ឥុស ុទប ធមា រុវរពប’’រិ ហ
(១៧០សូ្រ យិ សុលខ៤០ ទំ រ័រ២២៤)

រតនត�យវន�នគា និ�ិ្ិ

គានមទលរ្រពរតន្រត័ ចប់ិ

អង�ត�
ុ រនិកេយ ឯកកនិបាតស

ឯកធម�បាឡិយំ ទសនុតិេយ
គាថាលង�េរហិ សម្ប
អង�ុត�រនិកយ ឯកកនិបា
ឯកធម�បាឡិ អនុស្ស១០ ្របក
្រពុហ� េដយគាថាជាេ្រគ
នមត�ុ រតនត�យស្

កិរយានម
ស �រៃនខ�្រពករុណ សូមមា
ិ
ំ
ចេពះ្របជុំបីៃនវត�ុជាេ្រគ�ងេ្
របស់ពួកជនអក
� ្រត�វក្រពះនិព

អរហំ សមា �ស�ម �េ ភគវ ្រពះមាន្រពះភាគ្ឆ
រ ា�

ចកេលសេហ
រពះធ ម៌ទំងពួង េដ
់
ិ
 យ ្រតសដឹងនូវ្
និងេដ្រពះអង�ឯ, ពុទ�ំ ភគវន�ំ អភិវេទម ខុ ្ំ � រពះករុ

សូម្រកថា�យបង� នូវ្រពះម្រពះភាគ្អង�្រទង់្រតដឹង
េហយ។ សា � កា

ា ធេមា ្រពះធម៌ែដល្រពះមានភា

សែមង
� ្របៃេហយ, ធម�ំ នមស្សោ ខុ ្ំ� រពះករុសូម្រកបថ
ំ ូ វ្រពះធម។ សុបដិបេន� ភគវេតា សា វ ្រពះសង
បង�ន
សវៃន្រពះមាន្ភា

េលក្របតិត�ិ្
រេហយ,
ប

វន�ម ខុ ្ំ � រពះករុសូម្រកបថា�យបនូវ្រពះសង្

សង្ឃំ

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ
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ពុទ�នុសតិ
‘‘ឯកធេមា ភិ ក�េវ ភាវិេត ពហុលីក ឯកន�និព�ិទយ
វ ិរគាយ និេរ

ធាយ ឧបសមាយអភិ��យ សេ

និពនាយ សំវត�តិ។ កតេ ឯកធេមា? ពុទ�នុស្សតិ។ អយំ
ភិក�េវ ឯកធេមា� ភាវិេត ពហុលីកេត ឯកន�នទ វ ិរគា
និេរធាយ ឧបសមាយ អភិ��យ ស េម

និ ពនា

សំវត�តី’’តិ។
្រពមាន្រពះភាគ្រទង់ ្រ “មា�លភិក�ុទំងឡ ធមឯ
៌ ក
ែ�ដបពគះដចេរនេហ

យ េធ�ឲ�េ្ចនេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្េទ នឿយ
ណាក�ុងវដ�ៈេដយចំែណកមួ េ�ម្្ទ បះចកវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ

េ�ម្រទ ដៀ់នូវវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេល េ�ម្ស�
ទ ប់រ ំងបនូវកិេលស េ�ម្ទ
�ង
ទ ច្ះ់ នូវៃ្រតលក�ណ េ�ម
 ្ដឹ
 ្្ទ រព
ទ ងេដយ្របៃពនសច�ៈទំ៤ េ�ម

និព�នែដលិ
៌ ក គឺអី?
� គឈពុទ�នុស្សត
ម មានបច�័យ្របជុំតក់។ ធមឯ
(ករលឹកេរឿយៗ ថាពុេទ� ពុេទ� ពុេទ� ពុេទ�!)ែក
� ងងយ
ម ព ទ

ធមឯ
៌ កេនពឯង ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�េ្ចនេហយ ែៀងែត្ប្រទៀន
េ� េ�ម
 ្េទ នឿយណាក�ុងវដ�ៈេដយចំែណកមួ េ�ម
 ្្ទ បះចកវដ�ៈ
ឬរគាទិក�ិេ េ�ម្រទ ដៀ់នូវវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេល េដម្ស�
ប ប់រ ំងបនូវ
កេិ លស េ�ម្�
 ្�
ទ េដ្របៃនូវសចៈ�
ទ ទងច្ះ់ នូវៃ្រតលក�ណ េ�ម
ទ ង

ទំ៤ េ�ម្្ទ រពះនិពែដលមន
ិ មានបច�័យ្របជុក់ែតង”។
ឯកធេមា� សុអក�,

ពុទ នុស្សតិភិក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និ ព�ិទយ បវត�តិ

ធមឯ
៌ ក គ្ឺ រពះមាន្រព ្រទង្រតស់សែម�ងេហយេដថា

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ
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“មា�លភិក�ុទំងឡាយ ពុទ�នុស្ករលឹកេរឿយៗ ថាពុេទ
ពុេទ� ពុេទ� ពុេទ ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�េ្ចនេហយ
ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្េទ នឿយណាក�ុងវដ�ៈ”។
ឯកធេមា� សុអក�,

ពុទ នុស្សតិភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

វ ិរយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ ពុទ�នុស្ករលឹកេរឿយៗ ថាពុេទ
ពុេទ� ពុេទ ពុេទ�! ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�េ្ចនេហយ
ែៀងែត្ប្រទៀេន �
រគាទិក�ិេ”។

េ�ម្្ទ របាសេសចក�ីេ្រតកអរក�ុងវដ�ៈ 

ឯកធេមា� សុអក�,

ពុទ នុស្សតិភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និេរយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេល�ថា

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ ពុទ�នុស្ករលឹកេរឿយៗ ថាពុេទ
ពុេទ� ពុេទ� ពុេទ ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ
េធ�ឲ�េ្ចនេហយ



ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្រទ លត់នូវវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ”។
ឯកធេមា� សុអក�,

ពុទ នុស្សតិភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

ឧបសមា បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ ពុទ�នុស្ករលឹកេរឿយៗ ថា ពុេទ
ពុេទ� ពុេទ� ពុេទ ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ
េធ�ឲ្េ្រចេហយ


ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្ស�
ទ ប់រ ំងបនូវកិេលស។

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ

ឯកធេមា� សុអក�,

ពុទ នុស្សតិភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

អភិ �� យ បវត�តិ។
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ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ ពុទ�នុស្ករលឹកេរឿយៗ ថាពុេទ
ពុេទ� ពុេទ� ពុេទ ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ
េធ�ឲ្េ្រចេហយ


ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្ដឹ
ទ ងច្ស់ នូវអនិច�លក�ណៈ ទុក�លក�ណៈ
អនត�លក�ណៈ”។

ឯកធេមា� សុអក�,

ពុទ នុស្សតិភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

សេមា�យ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ ពុទ�នុស្ករលឹកេរឿយៗ ថាពុេទ
ពុេទ� ពុេទ� ពុេ !) ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�េ្ចនេហយ
ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្ដឹ
ទ ងេដ្របៃនូវសចៈ� ទំ៤”។
ឯកធេមា� សុអក�,

ពុទ នុស្សតិភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និ ព�យ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ ព នុស្សតិ ករលឹកេរឿយៗ ថាពុេទ
ពុេទ� ពុេទ� ពុេទ ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�េ្ចនេហយ
ែៀងែត្ប្រទៀេន �
ែតង”។

េ�ម្្ទ រពះនិពែដលមន
ិ មានបច�័យ្របជុំត

ឯកធេមា� អធិេប្ប,

ពុទ�នុស្សតិ ភាវ

ចិត�ប្បហំសនត�

វ ិបស្សនាយ វត�។

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ

ធមឯ
៌ ក
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គ្ឺ រពះអដ�កថាចអធប
ិ ្បោយេហយ “ពុទ�នុស្សត

(ករលឹកេរឿយៗ ថា ពុេទ� ពុេទ� ពុេទ� ពុេ ែ�ដបពគដ
ះ ចេរន

េហយ


េធ�ឲ
 ្េ្រចេហយ

ែៀងែត្ប្រទៀេន �

េ�ម្្ទ របេយាជ

គឺេសចក�ី្រសស្រសសប្បោយចិ១ េដម្្ប របេយាជគឺវបស្សន
ិ

(កេឃញ
 ច្បោនូវអនិច�ំ ទុក�ំ អនត�១”។
ធមា�នស្តិ

‘‘ឯកធេមា ភិ ក�េវ ភាវិេត ពហុលីក ឯកន�និព�ិទយ
វ ិរគាយ និេរ

ធាយ ឧបសមាយអភិ��យ សេ

និពនាយ សំវត�តិ។ កតេ ឯកធេមា? ធមា�នស្សតិ។ អយំ េ
ភិក�េវ ឯកធេមា� ភាវិេត ពហុលីកេត ឯកន�នទ វ ិរគា
និេរធាយ ឧបសមាយ អភ យ

សេមា�ធ

និ ពនា

សំវត�តី’’តិ ។
្រពះមាន្រពះភាគ្រទង់្ “មា�លភិក�ុទំងឡ ធមឯ
៌ ក
ែ�ដបពគះដចេរនេហ

យ េធ�ឲ�េ្ចនេហយ
 ែៀងែត្ប្រៀ
ទ នេ� េ�ម្េទ នឿយ
ណាក�ុងវដ�ៈេដយចំែណកមួ េ�ម្្ទ បះចកវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ

េ�ម្រទ ដៀ់នូវវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេល េ�ម្ស�
 ្ទ
ទ ប់រ ំងបនូវកេិ លស េ�ម

�ទងច្ះ់ នូវៃ្រតលក�ណ េ�ម្ដឹ
ទ ងេដយ្របៃពនសច�ៈទំ៤ េ�ម្្ទ រព

និព�ែដលមន
៌ ក គឺអី?
� គធ
ិ មានបច�័យ្របជុំតក់។ ធមឯ
ឈ មា�នុស្ស

(ករលឹកេរឿយៗ ថាធេមា� ធេមា� ធេមា� ធេមមា�ែក
� ងងយ ធម៌
ម ព ទ
ឯកេនពឯង ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ

 េធ�ឲ
 �េ្ចនេហយ
 ែៀងែត្ប្រទៀនេ�
េ�ម្េទ នឿយណាក�ុងវដ�ៈេដយចំែណកមួ

េ�ម្្ទ បះចកវដ�ៈ

ឬ

រគាទិក�ិេ េ�ម
 ្រទ ដៀ់នូវវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេល េដម
 ្ បីស�ប់រំងនូវ

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ
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កេិ លស េ�ម្�
 ្�
ទ េដ្របៃនូវសចៈ�
ទ ទងច្ះ់ នូវៃ្រតលក�ណ េ�ម
ទ ង
ទំ៤ េ�ម្្ទ រពនិព�ែដលមន
ិ មានបច�័យ្របជុំតក់”។
ឯកធេមា� សុអក�,

ធមា�នុស្សតភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និព�ិទយ បវត�តិ

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ ធមា�នុស (ករលឹកេរឿយៗ ថាធេមា
ធេមា� ធេមា� ធេមា ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ
េធ�ឲ�េ្ចនេហយ



ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្េទ នឿយណាក�ុងវដ�ៈ”។
ឯកធេមា� សុអក�,

ធមា�នុស្សតភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

វ ិរយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ ធមា�នុស (ករលឹកេរឿយៗ ថាធេមា
ធេមា� ធេមា� ធេមា ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ
េធ�ឲ�េ្ចនេហយ



ែៀងែត្ប្រទៀេន �
រគាទិក�ិេ”។

េ�ម្្ទ របាសេសចក�ីេ្រតកអរក�ុងវដ�ៈ 

ឯកធេមា� សុអក�,

ធមា�នុស្សតភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និ េរយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ ធមា�នុស (ករលឹកេរឿយៗ ថាធេមា
ធេមា� ធេមា� ធេមា ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�េ្ចនេហយ
ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្រទ លត់នូវវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ”។
ឯកធេមា� សុអក�,

ធមា�នុស្សតភិ ក�េវ;

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ

ភាវិត ពហុលី,
ធមឯ
៌ ក
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ឧបសមា បវត�តិ។

គ្ឺ រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ ធមា�នុស (ករលឹកេរឿយៗ ថាធេមា
ធេមា� ធេមា� ធេមា ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ
េធ�ឲ�េ្ចនេហយ



ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្ស�
ទ ប់រ ំងបនូវកិេលស។
ឯកធេមា� សុអក�,

ធមា�នុស្សតភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

អភិ �� យ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ ធមា�នុស (ករលឹកេរឿយៗ ថាធេមា
ធេមា� ធេមា� ធេមា ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ
េធ�ឲ�េ្ចនេហយ



ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្ដឹ
ទ ងច្បោនូវអនិច�លក�ណៈ ទុក�លក�ណៈ
អនត�លក�ណៈ”។

ឯកធេមា� សុអក�,

ធមា�នុស្សតភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

សេមា�យ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ ធមា�នុស (ករលឹកេរឿយៗ ថាធេមា
ធេមា� ធេមា� ធេ !) ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�េ្ចនេហយ
ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្ដឹ
ទ ងេដ្របៃនូវសចៈ� ទំ៤”។
ឯកធេមា� សុអក�,

ធមា�នុស្សតភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និ ព�ន បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ ធមស្សតិ (ករលឹកេរឿយៗ ថាធេមា

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ
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ធេមា� ធេមា� ធេមា ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ
េធ�ឲ�េ្ចនេហយ



ែៀងែត្ប្រទៀេន �
ែតង”។

េ�ម្្ទ រពះនិពែដលមន
ិ មានបច�័យ្របជុំត

ឯកធេមា� អធិេប្ប,

ធមា�នុស្សតិ ភាវ

ចិត�ប្បហំសនត�

វ ិបស្សនាយ វត�។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះអដកថាចអធិប្បោយេហយ “ធមា�នុស្សតិ (

រលឹកេរឿយៗ ថា ធេមា� ធេមា� ធេមា� ធេ ែ�ដបពគដ
ះ ចេរន

េហយ

េធ�ឲ្េ្រចេហយ

ែៀងែត្ប្រទៀេន �

េ�ម្្ទ របេយាជ

គេឺ សចក�ី្រសស្រសសប្បោយចិ១ េដម
 ្្ប របេយាជគវឺ បស្សន
ិ

(កេឃញច្បោនូវអនិច�ំ ទុក�ំ អនត )១”។
សង្ឃោស្តិ

‘‘ឯកធេមា ភិក�េវ ភាវិេត ពហុលីក ឯកន�និព�ិទយ
វ ិរគាយ និេរ

ធាយ ឧបសមាយអភិ��យ សេ

និពនាយ សំវត�តិ។ កតេ ឯកធេមា? សង្ឃោស្សតិ។ អយំ េ
ភិក�េវ ឯកធេមា� ភាវិេត ពហុលីកេត ឯកន�នទ វ ិរគា
និេរធាយ ឧបសមាយ អភិ��យ ស េម

និ ពនា

សំវត�តី’’តិ ។
្រពះមាន្រពះភាគ្រទង់្ “មា�លភិក�ុទំងឡ ធមឯ
៌ ក
ែ�ដបពគះដចេរនេហ

យ េធ�ឲ�េ្ចនេហយ
 ែៀងែត្ប្រៀ
ទ នេ� េ�ម្េទ នឿយ
ណាក�ុងវដ�ៈេដយចំែណកមួ េ�ម្្ទ បះចកវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ

េ�ម្រទ ដៀ់នូវវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេល េ�ម្ស�
ទ ប់រ ំងប់នូវកេិ លស េ�ម្ទ

�ង
ទ ច្ះ់ នូវៃ្រតលក�ណ

្រពះនិព

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ
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េ�ម
 ្ដឹ
ទ ងេដយ្របៃពនសច�ៈទំ៤

ែដលមន
ិ មានបច�័យ្របជុំតក់។

ធម៌ឯក

េ�ម
 ្ទ

គឺអី�?

គឈ

សង្ឃោនុស្សតិ រលឹកេរឿយៗ ថា សេង្ឃោ សេង្ឃោ សេង្ឃោ ស
មា�ែក
� ងងយ
ម ព ទ

ធមឯ
៌ កេនពឯង

ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ

េធ�ឲ្

េ្រចេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្េទ នឿយណាក�ុងវដ�ៈេដយចំែណ
មួយ

េ�ម្្ទ បះចកវដ�ៈ

ឬរគាទិក�ិេ

េ�ម្រទ ដៀ់នូវវដ�ៈ

ឬ

រគាទិក�ិេលេដម
 ្ បីស�ប់រំងនូវកិេលស េ�ម្�
ទ ច្ះ់ នូវៃ្រតលក�ណ
ទ ង
េ�ម្�
ទ ទងេដ្របៃនូវសចៈ� ទំ៤
បច�័យ្របជុំតក់ែ”។

េ�ម្្ទ រពះនិពែដលមន
ិ មា

ឯកធេមា� សុអក�,សង្ឃោនុស្ស ភិ ក�េវ;
ភាវិត ពហុលីក

និព�ិទយ បវត�តិ

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយសង្ឃោនុស (ករលឹកេរឿយៗ ថាសេង្
សេង្ឃោ សេង្ឃោ សេ ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ្េ្រច
េហយ
 ្េទ នឿយណាក�ុងវដ�ៈ”។
 ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម
ឯកធេមា� សុអក�,

សង្ឃោនុស្សភិក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

វ ិរយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយសង្ឃោនុ (ករលឹកេរឿយៗ ថាសេង្
សេង្ឃោ សេង្ឃោ សេ ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ្េ្រច

េហយ
ែៀងែត្ប្រៀ

ទ នេ� េ�ម្្ទ របាសេសចក�ីេ្រតកអរក�ុងវដ�ៈ
ឬរគាទិក�ិេ”។

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ

ឯកធេមា� សុអក�,

សង្ឃោនុស្សភិក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និ េរយ បវត�តិ។
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ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេយេដយល�ថ

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ សង្ឃោនុ (ករលឹកេរឿយៗ ថាសេង្
សេង្ឃោ សេង្ឃោ សេ ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ
េធ�ឲ


 �េ្ចន
េហយ ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្រទ លត់នូវវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ”។
ឯកធេមា� សុអក�,

សង្ឃោនុស្សភិក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

ឧបសមា បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ សង្ឃោនុ (ករលឹកេរឿយៗ ថាសេង្
សេង្ឃោ សេង្ឃោ សេ ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ
េធ�ឲ


 �េ្ចន
េហយ ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្ស�
ទ ប់រ ំងបនូវកិេលស។
ឯកធេមា� សុអក�,

សង្ឃោនុស្សភិក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

អភិ�� យ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ សង្ឃោនុ (ករលឹកេរឿយៗ ថាសេង្
សេង្ឃោ សេង្ឃោ សេ ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ
េធ�ឲ


 �េ្ចន
េហយ

ែៀងែត្ប្រទៀនេ�

ទុក�លក�ណៈ អនត�លក�ណៈ”។

េ�ម្ដឹ
ទ ងច្បោនូវអនិច�លក�ណៈ

ឯកធេមា� សុអក�,

សង្ឃោនុស្សភិក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

សេមា�យ បវត�តិ។

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ
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ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ សង្ឃោនុ (ករលឹកេរឿយៗ ថាសេង្
សេង្ឃោ សេង្ឃោ សេ ែដលបគ
ុ ល
� ចេរនេហ
យ
េធ�ឲ


 �េ្ចន
េហយ ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្ដឹ
ទ ងេដ្របៃនូវសច�ៈទំ៤”។
ឯកធេមា� សុអក�,

សង្ឃោនុស្ស ភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និ ព�ន បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ សង្ឃោនុ (ករលឹកេរឿយៗ ថាសេង្
សេង្ឃោ សេង្ឃោ សេ ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ
េធ�ឲ


 �េ្ចន
េហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្្ទ រពះនិពែដលមន
ិ មានបច�័យ្របជ
តក់ែត”។

ឯកធេមា� អធិេប្ប,សង្ឃោនុស្ស ភាវិត
ចិត�ប្បហំសនត�

វ ិបស្សនាយ វត�។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះអដ�កថាចអធិប្បោយេហយ “សង្ឃោនុស្ស

(ករលឹកេរឿយៗ ថ សេង្ឃោ សេង្ឃោ សេង្ឃោ  ែ�ដ

បពគដ
ះ ចេរនេហ

យ េធ�ឲ្េ្រចេហយ ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្ទ
្របេយាជគេឺ សចក�ី្រសស្រសសប្បោយចិ១ េដម្្ប របេយាជ
គឺវបស្សនា (េឃ
ិ
ញច្បោនូវអនិច�ំ ទុក�ំ អនត�១”។
សីលនុស្តិ
‘‘ឯកធេមា ភិ ក�េវ ភាវិេត ពហុលីក ឯកន�និព�ិទយ
វ ិរគាយ និេរ

ធាយ ឧបសមាយអភិ��យ សេ

និ ពនាយ សំវត�តិ។ កតេ ឯកធេមា? សីលនុស្សតិ។ អយំ េ

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ
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ភិក�េវ ឯកធេមា� ភាវិេត ពហុលីកេត ឯកន�នទ វ ិរគា
និេរធាយ ឧបសមាយ អភិ��យ ស េម

និ ពនា

សំវត�តី’’តិ ។
្រពះមាន្រពះភាគ្រទង់្ “មា�លភិក�ុទំងឡ ធមឯ
៌ ក
ែ�ដបពគះដចេរនេហ

យ េធ�ឲ�េ្ចនេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្េទ នឿយ
ណាក�ុងវដ�ៈេដយចំែណកមួ េ�ម្្ទ បះចកវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ

េ�ម្រទ ដៀ់នូវវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេល េ�ម្ស�
ទ ប់រ ំងបនូវកិេលស េ�ម្ទ

�ង
ទ ច្ះ់ នូវៃ្រតលក�ណ

េ�ម
 ្ដឹ
ទ ងេដយ្របៃពនសច�ៈទំ៤

េ�ម
 ្ទ

្រពះនិព�នែដលមមានបច�័យ្របជុំតក់។ ធមឯ
៌ ក គឺអី?
� គឈសីលនពះសៀម

(ករលឹកេរឿយៗ ថា អេហ សីលំ បរិសុេទ� ឱសីលរបស់

អត អញបរ ិសុទ�ល�ណាស់ហ� ៎!)។ មាែក
� ងងយ ធមឯ
៌ កេនពឯង
ម ព ទ

ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ
 ្េទ នឿយ

 េធ�ឲ�េ្ចនេហយ
 ែៀងែត្ប្រៀ
ទ នេ� េ�ម
ណយក�ុងវដ�ៈេដយចំែណកមួ េ�ម្្ទ បះចកវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ

េ�ម្រទ ដៀ់នូវវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេល េដម
 ្ បីស�ប់រំងនូវកេិ លស េ�ម្ទ
�ទងច្ះ់ នូវៃ្រតលក�ណ

េ�ម្ដឹ
ទ ងេដយ្របៃពនសចៈ� ទំ៤

្រពះនិពែដលមន
ិ មានបច�័យ្របជុំតក់”។
ឯកធេមា� សុអក�,

សីលនុស្សភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និព�ិទយ បវត�តិ

េដម្ ប

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡសីលនុស្សតិែ�ដបពគដ
ះ ចេរនេហ
យ

 េធ�ឲ
 �
េ្ចនេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្េទ នឿយណាក�ុងវដ�ៈ”។

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ
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ឯកធេមា� សុអក�,

សីលនុស្សភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

វ ិរយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡ សីលនុស្សែ�ដបពគដ
ះ ចេរនេហ

យ េធ�ឲ�
េ្ចន
 េហយ

ែៀងែត្ប្រទៀនេ�

ក�ុងវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ”។

េ�ម្្ទ របាសេសចក�ីេ្រតកអ

ឯកធេមា� សុអក�េតសីលនុសភិ ក�េវ;
ភាវិត ពហុលីក

និ េរយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡ សីលនុស្សែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�
េ្ចន
 ្រទ លត់នូវវដ�ៈឬរគាទិក�ិេ”។
 េហយ ែៀងែត្ប្រៀ
ទ នេ�េ�ម
ឯកធេមា� សុអក�,

សីលនុស្សត ភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

ឧបសមា បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡសីលនុស្សតិ ែដបុគ�លចេរនេហ
យ

 េធ�ឲ
 �
េ្ចនេហយ ែៀងែត្ប្រទៀន េ� េ�ម្ស�
ទ ប់រ ំងបនូវកិេលស។
ឯកធេមា� សុអក�េតសីលនុសភិ ក�េវ;
ភាវិត ពហុលីក

អភិ �� យ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡ
េធ�ឲ្យេ្ចនេហយ

សីលនុស្សតិ ែដបុគ�លចេរនេហ
យ


ែៀងែត្ប្រទៀនេ�

នូវអនច
ិ �លក�ណៈ ទុក�លក�ណៈ អនត�លក�ណៈ”។

េ�ម្ដឹ
ទ ងច្បោ

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ

ឯកធេមា� សុអក�,

សីលនុស្សភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

សេមា�យ បវត�តិ។

72

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡសីលនុស្សតិែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�

េ្ចន
 េហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្ដឹ
ទ ងេដ្របៃនូវសចៈ� ទំ
៤”។

ឯកធេមា� សុអក�េតសីលនុសភិ ក�េវ;
ភាវិត ពហុលីក

និ ព�ន បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡសីលនុស្សតិ ែដបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�
េ្ចន
 េហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្្ទ រពះនិពែដលមន
ិ មានបច�័
្របជុំតក់ែ”។

ឯកធេមា� អធិេប្ប,

សីលនុស្សតិភាវ

ចិត�ប្បហំសនត�

វ ិបស្សនាយ វត�។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះអដ�កថាចអធប
ិ ្បោយេហយ “សីលនុស្សតិ

ែ�ដបពគដ
ះ ចេរនេហ

យ េធ�ឲ្េ្រចេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្ទ
្របេយាជគេឺ សចក�ី្រសស្រសសប្បោយចិ១ េដម្្ប របេយាជ
គឺវបស្សនា (េឃ
ិ
ញច្បោនូវអនិច�ំ ទុក�ំ អនត�១”។
ចគាស្តិ

‘‘ឯកធេមា ភិ ក�េវ ភាវិេត ពហុលីក ឯកន�និព�ិទយ
វ ិរគាយ និេរ

ធបសមាយ អភិ� �យ សេមា�ធ

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ
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និពនាយ សំវត�តិ។ កតេ ឯកធេមា? ចគាស្សតិ។ អយំ េ
ភិក�េវ ឯកធេមា� ភាវិេត ពហុលីកេត ឯកន�នទ វ ិរគា
និេរធាយ ឧបសមាយ អភិ��យ ស េម

និ ពនា

សំវត�តី’’តិ។
្រពះមាន្រពះភាគ្រទង់្ “មា�លភិក�ុទំងឡ ធមឯ
៌ ក
ែ�ដបពគះដចេរនេហ

យ េធ�ឲ�េ្ចនេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្េទ នឿយ
ណាក�ុងវដ�ៈេដយចំែណកមួ េ�ម្្ទ បះចកវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ

េ�ម្រទ ដៀ់នូវវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេល េ�ម្ស�
ទ ប់រ ំងបនូវកិេលស េ�ម្ទ

�ទងច្ះ់ នូវៃ្រតលក�ណ

េ�ម្ដឹ
ទ ងេដយ្របៃពនសច�ៈទំ៤

េ�ម្ ទ

្រពះនិព នែដលមន
៌ ក គឺអី?
� គឈចិ មានបច�័យ្របជុំតក់។ ធមឯ

នុស្សតិ (ករលឹកេរឿយៗ ថា សុទិន�ំ វត េម ទនំ ឱ!ទនគឺអត
បានឲ្យល�េហហ�៎!)។

មា�ែក
� ងងយ
ម ព ទ

ធមឯ
៌ កេនពឯង

ែដល

បុគ�លចេរនេហ
យ
េធ�ឲ


 ្េ្រចេហយ ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្េទ នឿយ
ណាក�ុងវដ�ៈេដយចំែណកមួយ េ�ម្្ទ បះចកវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ

េ�ម្រទ ដៀ់នូវវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេល េដម
 ្ បីស�ប់រំងនូវកេិ លស េ�ម្ទ
�ទងច្ះ់ នូវៃ្រតលក�ណ

េ�ម្ដឹ
ទ ងេដយ្របៃពនសច�ៈទំ៤

្រពះនិពែដលមន
ិ មានបច�័្របជុតកែតង”។
ឯកធេមា� សុអក�,

ចគាស្សតិភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និព�ិទយ បវត�តិ

េដម្ ប

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយនុស្សតិ ែ�ដបពគដ
ះ ចេរនេហ
យ

 េធ�ឲ
 �
េ្ចនេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្េទ នឿយណាក�ុងវដ�ៈ”។

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ
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ឯកធេមា� សុអក�,

ចគានុស្សភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

វ ិរយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយនុស្សតិ ែ�ដបពគដ
ះ ចេរនេហ

យ េធ�ឲ�
េ្ចន
 េហយ

ែៀងែត្ប្រទៀនេ�

ក�ុងវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ”។

េ�ម្្ទ របាសេសចក�េី ្រតកអ

ឯកធេមា សុអក�េ,

ចគានុស្សភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និ េរយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡ ចនុស្សតិ
េធ�ឲ
 �េ្ចន
 េហយ

រគាទិក�ិេ”។

ែៀងែត្ប្រទៀនេ�

ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ
េ�ម្រទ លត់នូវវដ�ៈ

ឯកធេមា� សុអក�,

ចគានុស្សភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

ឧបសមា បវត�តិ។

ឬ

ធមឯ
៌ ក គ្ឺ រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយនុស្សតិ ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�
េ្ចន
 េហយ ែៀងែត្ប្រៀ
ទ នេ� េ�ម្ស�
ទ ប់រ ំងបនូវកេិ លស។
ឯកធេមា�សុអក�េ,

ចគានុស្សភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

អភិ �� យ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡ ចនុស្សតិ ែដលបគ
ុ �លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ
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េ្ចន
 េហយ ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្ដឹ
ទ ងច្បោនូវអនច
ិ �លក�ណៈ
ទុក�លក�ណៈ អនត�លក�ណៈ”។
ឯកធេមា� សុអក�,

ចគានុស្សភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

សេមា�យ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡចនុស្សតិ ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�
េ្ចន
 េហយ
ទំ៤”។

ែៀងែត្ប្រៀ
ទ នេ�

េ�ម
 ្ដឹ
ទ ងេដ្រៃពនូវសចៈ�

ឯកធេមា� សុអក�,

ចគានុស្សភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និ ព�ន បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡចនុស្សតិ ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�
េ្ចន
 េហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្្ទ រពះនព�ែដលមន
ិ មានបច�័
្របជុំតក់ែ”។

ឯកធេមា� អធិេប្ប,

ចគានុស្សតិ ភា

ចិត�ប្បហំសនត�

វ ិបស្សនាយ វត�។

ធមឯ
៌ ក

គ្ឺ រពះអដ�កថាចអធប
ិ ្បោយេហយ “ចគានុស្ស

ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ្េ្រចេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្ទ

្របេយាជគេឺ សចក�ី្រស់្រសសប្បចិត�១ េដម្ បី្របេយា
គឺវបស្សនា (េឃ
ិ
ញច្បោស់នូវអនិច�ំ ទុក�ំ អនត១”។

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ
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េទវតនុស្តិ
‘‘ឯកធេមា� ភិក�េ ភាវិេត ពហុលីក ឯកន�និព�ិទយ
វ ិរគាយ និេរ

ធាយ ឧបសមាយអភិ��យ សេ

និ ពនាយ សំវត�តិ។ កតេ ឯកធេមា? េទវតនុស្សតិ។ អយំ េ
ភិ ក�េវ ឯកធេមា� ភាវិេត ពហុលីកេត ឯកន�នទ វ ិរគា
និេរធាយ ឧបសមាយ អភិ��យ ស េម

និ ពនា

សំវត�តី’’តិ ។
្រពះមាន្រពះភាគ្រទង់្ “មា�លភិក�ុទំងឡ ធមឯ
៌ ក
ែ�ដបពគះដចេរនេហ

យ េធ�ឲ�េ្ចនេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្េទ នឿយ
ណាក�ុងវដ�ៈេដយចំែណកមួ េ�ម្្ទ បះចកវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ

េ�ម្រទ ដៀ់នូវវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេល េ�ម្ស�
ទ ប់រ ំងបនូវកិេលស េ�ម្ទ
�ង
ទ ច្ះ់ នូវៃ្រតលក�ណ

េ�ម
 ្ដឹ
ទ ងេដយ្របៃពនសច�ៈទំ៤

េ�ម
 ្ទ

្រពះនិព�នែដលមមានបច�័យ្របជុំតក់។ ធមឯ
៌ ក គឺអី?
� គឈេទវតនុស្សតិ ករលឹកេរឿយៗ ថ អេហ េម េទវតធេម ! ឱ!ធមេ៌ ទវត គ

សទ�សីលសុតៈចគប�� របស់អត�អញ មានល�ណាស់ហ�៎!)
ែក
� ងងយ
ម ព ទ

ធមឯ
៌ កេនពឯង

ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ



េធ�ឲ
 ្េ្រច

េហយ ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្េទ នឿយណាក�ុងវដ�ៈេដយចំែណកមួ

េ�ម្្ទ បះចកវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ េ�ម
 ្រទ ដៀ់នូវវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេល

េដម្ស�
ប ប់រ ំងបនូវកិេលស

េ�ម្�
ទ ទងច្ះ់ នូវៃ្រតលក�ណ

េ�ម្ ទ

ដឹងេដយ្របនូវសច�ៈទំ៤ េដម
 ្ បី្រពះនិព�នែដលមាបច�័យ្របជុ
តក់ែត”។

ឯកធេមា� សុអក�,

េទវនុស្សតភិ ក�េវ;

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ

ភាវិត ពហុលីក

77

និ ព�ិទយ បវត�ត។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ េនុស្សត ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�
េ្ចន
 េហយ ែៀងែត្ប្រៀ
ទ នេ� េ�ម្េទ នឿយណយក�ុងវដ�ៈ”។
ឯកធេមា� សុអក�,

េទវនុស្សតភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

វ ិរយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ េនុស្សត ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ

 េធ�ឲ
 �
េ្ចនេហយ

ែៀងែត្ប្រទៀនេ�

ក�ុងវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ”។

េ�ម្្ទ របាសេសចក�ីេ្រតកអ

ឯកធេមា� សុអក�,

េទវនុស្សតភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុកត

និេរយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ េនុស្សតិ ែដបុគ�លចេរនេហ
យ

 េធ�ឲ
 �
េ្ចនេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ�េ�ម្រទ លត់នូវវដ�ៈឬរគាទិក�ិេ”។
ឯកធេមា� សុអក�,

េទវនុស្សតភិ ក�េវ;

ភាវិត ពលីកត

ឧបសមា បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ េនុស្សត ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�
េ្ចន
 េហយ ែៀងែត្ប្រៀ
ទ នេ� េ�ម្ស�
ទ ប់រ ំងបនូវកេិ លស។
ឯកធេមា� សុអក�,

េទវនុស្សតភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

អភិ�� យ បវត�តិ។

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ

78

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ េនុស្សត ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�
េ្ចន
 េហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្ដឹ
ទ ងច្បោនូវអនច
ិ �លក�ណៈ
ទុក�លក�ណៈ អនត�លក�ណៈ”។
ឯកធេមា� សុអក�,

េទវនុស្សតភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

សេមា�យ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ េនុស្សត ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�
េ្ចន
 េហយ
ទំ៤”។

ែៀងែត្ប្រៀ
ទ នេ�

េ�ម
 ្ដឹ
ទ ងេដ្របៃពនូវសច�

ឯកធេមា� សុអក�,

េទវនុស្ស ភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និ ព�ន បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ េនុស្សតិ ែដបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�
េ្ចន
 េហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្្ទ រពះនិពែដលមន
ិ មានបច�័
្របជុំតក់ែ”។

ឯកធេមា� អធិេបេត,

េទវនុស្សតិ ភាវ

ចិត�ប្បហំសនត�

វ ិបស្សនាយ វត�។

ធមឯ
៌ ក គ្ឺ រពះអដ�កថាចអធប
ិ ្បោយេហយថា េទវតនុស

ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ្េ្រចេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្ទ

្របេយាជគេឺ សចក�្ី រសស់្រសប្បចិត�១ េដម្ បី្របេយា
គឺវបស្សនា រេឃ
ិ
ញច្បោនូវអនិច�ំ ទុក�ំ អនត�១”។

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ
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អនាស្តិ
‘‘ឯកធេមា ភិ ក�េវ ភាវិេត ពហុលីក ឯកន�និព�ិទយ
វ ិរគាយ និេរ

ធាយ ឧបសមាយអភិ��យ សេ

និពនាយ សំវត�តិ។ កតេ ឯកធេមា? អនាស្សតិ។ អយំ
េខ

ភិក�េវ

ឯកធេមា� ភាវិេត ពហុលីកេត ឯកន�នទ

វ ិរគាយ និធាយ ឧបសមាយ អភិ ��យ សេមា
និពនា សំវត�តី’’តិ ។
្រពះមាន្រពះភាគ្រទង់្ “មា�លភិក�ុទំងឡ ធមឯ
៌ ក
ែ�ដបពគះដចេរនេហ

យ េធ�ឲ�េ្ចនេហយ
 ែៀងែត្ប្រៀ
ទ នេ� េ�ម្េទ នឿយ
ណាក�ុងវដ�ៈេដយចំែណកមួ េ�ម្្ទ បះចកវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ

េ�ម្រទ ដៀ់នូវវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេល េ�ម្ស�
 ្ទ
ទ ប់រ ំងបនូវកេិ លស េ�ម
�ទងច្ះ់ នូវៃ្រតលក�ណ

េ�ម្ដឹ
ទ ងេដយ្របៃពនសច�ៈទំ៤

េ�ម្ ទ

្រពះនិព�នែដលមមានបច�័យ្របជុំតក់។ ធមឯ
៌ ក គឺអី?
� គឈអបានស្ស (ករលឹកែដលេកត
 េឡង
 េ្រពះ្របារព�នូវអនាបានៈ

ដកដេងម
� ចូល និងខ្ល់ ដកដេងម
� េចញ)។ មា�ែក
� ងងយ ធមឯ
៌ ក
ម ព ទ

េនពឯង ែ�ដបពគះដចេរនេហ
យ
េធ�ឲ
ែៀងែត្ប្រទៀេន �


 �េ្ចនេហយ


េ�ម្េទ នឿយណាក�ុងវដ�ៈេដយចំែណកមួ

េ�ម្្ទ បះចកវដ�ៈ

ឬ

រគាទិក�ិេ េ�ម្រទ ដៀ់នូវវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេល េដម្ស�
ប ប់រ ំងបនូវ
កេិ លស េ�ម
 ្�
ទ ច្ះ់ នូវៃ្រលក�ណ៍ េ�ម
 ្ដឹ
ទ ង
ទ ងេដ្របៃ នូវសចៈ�
ទំ៤ េដម្ បី្រ្រពះនិព�នែដលមមាបច�័យ្របជុំតក់ែ”។
ឯកធេមា� សុអក�,

អនាបាន ភិក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និ ព�ិទយ បវត�តិ

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ
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ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�ភិក�ុទំងឡា អនាបានស

ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ

េធ�ឲ
 �េ្ចន
 េហយ ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្េទ នឿយណយក�ុងវដ�ៈ”។
ឯកធេមា� សុអក�,

អនាបាន ភិក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

វ ិរយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទងឡាយ អនាបានស
េធ�ឲ�េ្ចនេហយ

ែៀងែត្ប្រទៀនេ�

េ្រតកអក�ុងវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ”។

ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ



េ�ម្្ទ របាសេសចក�ី

ឯកធេមា� សុអក�,

អនាបានសតិ ភិក;

ភាវិត ពហុលីក

និ េរយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែងេហយេដយល�ថ

“មា�លភិក�ុទំងអនាបានសែដលបុគ�លចេរនេហ
យ

 េធ�ឲ�

េ្ចនេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ�េ�ម្រទ លត់នូវវដ�ៈឬរគាក�ិេលស”។
ឯកធេមា� សុអក�,

អនាបានសតិ ភិក;

ភាវិត ពហុលីក

ឧបសមា បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែងេហយ
 េដយល�ថ

“មា�លភិក�ុទំងឡអនាបានស ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�
ឲ�េ្ចនេហយ
 ែៀងែត្ប្រៀ
ទ ន េ�ម្ស�
ទ ប់រ ំងបនូវកេិ លស”។
ឯកធេមា� សុអក�,

អនាបានសតិ ភិក;

ភាវិត ពហុលីក

អភិ�� យ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែងេហយេដយល�ថ

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ
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“មា�លភិក�ុទំងឡ អនាបានស ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ

 េធ�

ឲ�េ្ចនេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្ដឹ
ទ ងច្បោនូវអនិច�លក�ណៈ
ទុក�លក�ណៈ អនត�លក�ណៈ”។
ឯកធេមា� សុអក�,

អនាបានសតិ ភិក;

ភាវិត ពហុលីក

សេមា�យ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពមាន្រពះភាគ្្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡ អនាបានស

ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ

េធ�ឲ�េ្ចនេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្ដឹ
ទ ងេដ្របៃពនូវសច�
ទំ៤”។

ឯកធេមា� សុអក�,

អនាបានសតិ ភិក;

ភាវិត ពហុលីក

និ ពនយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡ អនាបានស

ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ

េធ�ឲ
 �េ្ចន
 េហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្្ទ រពះនិពែដលមន
ិ មា
បច�័យ្របជុំតក់ែ”។

ឯកធេមា� អធិេប្ប,

អនាបាន ភាវិត

វ ិបស្សនាយ អត

តម្បិ ពេទ�ហិ េសវ ិតំ ។

ធមឯ
៌ ក គ្ឺ រពះអដ�កថាចអធប
ិ ្បោយេហយ“អនាបានស

ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�េ្ចនេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េដម្ ប
្របេយាជគវឺ បស្សនា (ករេឃញចន
ូវអនច
ិ
ិ �ំ ទុក�ំ អនត�”
ប៉ុេណ
ា �ះ, េសចក�ីវិេសសេទៀតថា អនាបានស្សតិកម�

គ្ឺ រពពុទ�្រគប់្រពះអង� ្រពះបេច�កពុទ�អង�ខ�ះ និងពុទ�សវខ�ះ
ែតងេសព។

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ
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មរណស្សត
‘‘ឯកធេមា ភិ ក�េវ ភាវិេត ពហុលីក ឯកន�និព�ិទយ
វ ិរគាយ និេរ

ធាយ ឧបសមាយអភិ��យ សេ

និពនាយ សំវត�តិ។ កតេ ឯកធេមា? មរណស្សត។ អយំ េខ
ភិក�េវ ឯកធេមា� ភាវិេត ពហុលីកេកន�និព�ិទ វ ិរគា
និេរធាយ ឧបសមាយ អភិ��យ ស េម

និ ពនា

សំវត�តី’’តិ។
្រពះមាន្រពះភាគ្រទង់្ “មា�លភិក�ុទំងឡ ធមឯ
៌ ក
ែ�ដបពគះដចេរនេហ

យ េធ�ឲ�េ្ចនេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្េទ នឿយ
ណាក�ុងវដ�ៈេដយចំែណកមួ េ�ម្្ទ បះចកវដ�ៈ ឬរគាទិកេលស

េ�ម្រទ ដៀ់នូវវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេល េ�ម្ស�
ទ ប់រ ំងបនូវកិេលស េ�ម្ទ
�ង
ទ ច្ះ់ នូវៃ្រតលក�ណ

េ�ម
 ្ដឹ
ទ ងេដយ្របៃពនសច�ៈទំ៤

េ�ម
 ្ទ

្រពះនិព�នែដលមមានបច�័យ្របជុំតក់។ ធមឯ
៌ ក គឺអី?
� គឈមរណ-

ស្សតិ ករលឹកែដលេកត
 េឡង
 េ្រពះ្របារព�នូវេសចក�ីស មរណំ េម

ភវ ិស្សត េសចក�ីស�បរបស់អត�អញនឹងមាន មា�ែក
� ងងយ
ម ព ទ

ធមឯ
៌ កេនពឯង ែ�ដបពគះដចេរនេហ
យ

 េធ�ឲ
 �េ្ចនេហយ
 ែៀងែត្ប្រទៀន
េ� េ�ម្េទ នឿយណាក�ុងវដ�ៈេដយចំែណកមួ េ�ម្្ទ បះចកវដ�ៈ
ឬរគាទិក�ិេ េ�ម្រទ ដៀ់នូវវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេល េដម
 ្ បីស�ប់រំងនូវ
កិេលស េ�ម្�
ទ ទងច្ះ់ នូវៃ្រលក�ណ៍ េ�ម្ដឹ
ទ ងេដយ្របៃពនសចៈ�
ទំ៤ េដម
 ្ បី្រ្រពះនិព�នែដលមមាបច�័យ្របជុំតក់ែ”។
ឯកធេមា� សុអក�,

មរណស្សត ភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និព�ិទយ បវត�តិ

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ

83

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រស់សែម�ងេហយ
 េដយល�ថ

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ មរណស ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�
េ្ចន
 េហយ ែៀងែត្ប្រៀ
ទ នេ� េ�ម្េទ នឿយណយក�ុងវដ�ៈ”។
ឯកធេមា� សុអក�,

មរណស្សត ភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

វ ិរយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេល�ថា

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ មរណស្ ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ
េធ�ឲ


 �
េ្ចនេហយ

ែៀងែត្ប្រទៀនេ�

ក�ុងវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ”។

េ�ម្្ទ របាសេសចក�ីេ្រតកអ

ឯកធេមា� សុអក�,

មរណស្សត ភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និ េរយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ មរណស
េធ�ឲ�េ្ចនេហយ

រគាទិក�ិេ”។

ែៀងែត្ប្រទៀេន �

ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ


េ�ម្រទ លត់នូវវដ�ៈ

ឯកធេមា� សុអក�,

មរណស្សត ភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

ឧបសមា បវត�តិ។

ឬ

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតសែម�ងេហយេដយល�ថ

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ មរណស្ ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ
េធ�ឲ


 �
េ្ចនេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្ស�
ទ ប់រ ំងបនូវកិេលស”។
ឯកធេមា� សុអក�,

មរណស្សត ភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

អភិ�� យ បវត�តិ។

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ
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ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដថា


“មា�លភិក�ុទំងឡាយ មរណស្ ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�
េ្ចន
 េហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្ដឹ
ទ ងច្បោនូវអនច
ិ �លក�ណៈ
ទុក�លក�ណៈ អនត�លក�ណៈ”។
ឯកធេមា� សុអក�,

មរណស្សត ភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

សេមា�យ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រស់ សែម�ងេហយ
 េដយល�ថ

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ មរណស្ ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�
េ្ចន
 េហយ

ែៀងែត្ប្រៀ
ទ នេ�

ទំ៤”។

េ�ម
 ្ដឹ
ទ ងេដ្របៃពនូវសច�

ឯកធេមា� សុអក�,

មរណស្សត ភិ ក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និ ពនយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក

គ្ឺ រពះមាន្រពះភាគ្រតសែម�ងេហយ
 េដយល�ថ

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ មរណស្ ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ េធ�ឲ�
េ្ចន
 េហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្្ទ រពះនិពែដលមន
ិ មាបច�័យ
្របជុំតក់ែ”។

ឯកធេមា� អធិេប្ប,

មរណស្សត េសវ ិត

ភាវិត ពហុលីក

វ ិបស្សនាយ វត�។

ធមឯ
៌ ក

គ្ឺ រពះអដ�កថាចអធប
ិ ្បោយេហយ “មរណស្សតិ

ែដលបុគ�លេសពេហយ ចេរនេហ

យ េធ�ឲ�េ្ចនេហយ ែៀងែត
្ប្រទៀនេ� េដម្ បី្របេយាគវឺ បស្ស
(ករេឃញច្បនូវអនិច�ំ
ិ
ទុក�ំ អនត�”។

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ
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កយគតស
‘‘ឯកធេមា ភិ ក�េវ ភាវិេត ពហុលីក ឯកន�និព�ិទយ
វ ិរគាយ និេរ

ធាយ ឧបសមាយអភិេមា�ធា

និ ពនាយ សំវត�តិ។ កតេ ឯកធេមា? កយគតស។ អយំ
េខ

ភិក�េវ

ឯកធេមា� ភាវិេត ពហុលីកេត ឯកន�នទ

វ ិរគាយ និេរ

ធាយ ឧបសមាយអភិ��យ ស

និពនា សំវត�តី’’តិ ។
្រពះមាន្រពះភាគ្រទង់្ “មា�លភិក�ុទំងឡ ធមឯ
៌ ក
ែ�ដបពគះដចេរនេហ

យ េធ�ឲ�េ្ចនេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្េទ នឿយ
ណាក�ុងវដ�ៈេដយចំែណកមួ េ�ម្្ទ បះចកវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ

េ�ម្រទ ដៀ់នូវវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេល េ�ម្ស�
ទ ប់រ ំងបនូវកិេលស េ�ម្ទ
�ង
ទ ច្ះ់ នូវៃ្រតលក�ណ

េ�ម
 ្ដឹ
ទ ងេដយ្របៃពនសច�ៈទំ៤

េ�ម
 ្ទ

្រពះនិព�នែដលមមានបច�យ្របជុំតក់ែ។ ធមឯ
៌ ក គឺអី?
� គឈកគតសតិ ករលឹកែដល្រប្រពឹត�េទក�ុង

អេហ កេ

បដិកូេល
�
= ឱ! រូបកយេនគួរេខ�ម
� ង
 រេអម
 ណាស់ហ�៎!)។ មា�ែក
ម ព ទ

ងយ

ធមឯ
៌ កេនពឯង

ែ�ដបពគះដចេរនេហ
យ



េធ�ឲ�េ្ចន
 េហយ

ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្េទ នឿយណាក�ុងវដ�ៈេដយចែណកមួយ េ�ម្ទ
្បះចកវដ�ៈ

ឬរគាទិក�ិេ

េដម្ បីស�ប់រំងនូវកិេលស

េដយ្របៃពនសច�ៈទំ៤
្របជុំតក់ែ”។

េ�ម្រទ ដៀ់នូវវដ�ៈ

ឬរគាទិក�ិេល

េ�ម្�
ទ ទងច្ះ់ នូវៃ្រលក�ណ៍

េ�ម្ដឹ
ទ ង

េដម
 ្ បី្រ្រពះនិព�នែដលមមាបច�័យ

ឯកធេមា� សុអក�,

កយគតតិ ភិក�េវ;

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ

ភាវិត ពហុលីក

86

និ ព�ិទយ បវត�តិ

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ កយគ

ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ

េធ�ឲ
 �េ្ចន
 េហយ ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្េទ នឿយណយក�ុងវដ�ៈ”។
ឯកធេមា� សុអក�,

កយគតស ភិក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

វ ិរយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡ កយគតសត ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ
េធ�



ឲ�េ្ចនេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្្ទ របាសេសចក�ីេ្រតកអ
ក�ុងវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ”។

ឯកធេមា� សុអកេត,

កយគតស ភិក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និ េរយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ កយគ
េធ�ឲ�េ្ចនេហយ

រគាទិក�ិេ”។

ែៀងែត្ប្រទៀេន �

ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ


េ�ម្រទ លត់នូវវដ�ៈ

ឯកធេមា� សុអក�,

កយគតស ភិក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

ឧបសមា បវត�តិ។

ឬ

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ កយគ

ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ



េធ�ឲ�េ្ចនេហយ ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្ស�
ទ ប់រ ំងបនូវកិេលស”។
ឯកធេមា� សុអក�,

កយគតស ភិក�េវ;

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ

ភាវិត ពហុលីក
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អភិ�� យ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ កយគត
េធ�ឲ្េ្រចេហយ

ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ

ែៀងែត្ប្រទៀនេ�

នូវអនច
ិ �លក�ណៈ ទុក�លក�ណៈ អនត�លក�ណៈ”។

េ�ម្ដឹ
ទ ងច្បោ

ឯកធេមា� សអក�េ,

កយគតស ភិក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

សេមា�យ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ កយគ

ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ

េធ�ឲ
 ្េ្រចេហយ
 ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្ដឹ
ទ ងេដ្របៃពនូវសច�
ទំ៤”។

ឯកធេមា� សុអកេត,

កយគតស ភិក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និ ពនយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ កយគ

ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ

េធ�ឲ
 �េ្ចន
 េហយ ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្្ទ រពះនិពែដលមន
ិ មា
បច�័យ្របជុំតក់ែ”។

ឯកធេមា� អធិេប្ប,

កយគតស េសវ ិត

ភាវិត ពហុលីក

វ ិបស្សនាយ វត�។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះអដ�កថាចអធិប្បោយេហយ “កយគតសត

ែដលបុគ�លេសពេហយ

ែត្ប្រទៀនេ�

ចេរនេហ
យ



េធ�ឲ
 �េ្ចនេហយ


ែៀង

េដម្ បី្របេយាគវឺ បស្សនា (ករេឃញច
ិ

នូវអនិច�ំ ទុក�ំ អនត�១”។

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ
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ឧបសមានុសតិ
‘‘ឯកធេមា ភិ ក�េវ ភាវិេត ពហុលីក ឯកន�និព�ិទយ
វ ិរគាយ និេរ

ធាយ ឧបសមាយអភិ��យ សេ

និ ពនាយ សំវត�តិ។ កតេ ឯកធេមា? ឧបសមានុសតិ។ អយំ
េខ

ភិក�េវ

ឯកធេមា� ភាវិេត ពហុលីកេត ឯកន�នទ

វ ិរគាយ និេរ

ធាយ ឧបសមាយអភិ��យ ស

និពនា សំវត�តី’’តិ ។
្រពះមាន្រពះភាគ្រទង់្ “មា�លភិក�ុទំងឡ ធមឯ
៌ ក
ែ�ដបពគះដចេរនេហ

យ េធ�ឲ�េ្ចនេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្េទ នឿយ
ណាក�ុងវដ�ៈេដយចំែណកមួ េ�ម្្ទ បះចកវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ

េ�ម្រទ ដៀ់នូវវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេល េ�ម្ស�
ទ ប់រ ំងបនូវកិេលស េ�ម្ទ
�ង
ទ ច្ះ់ នូវៃ្រតលក�ណ

េ�ម
 ្ដឹ
ទ ងេដយ្របៃពនសច�ៈទំ៤

េ�ម
 ្ទ

្រពះនិព�នែដលមមានបច�័យ្របជុំតក់។ ធមឯ
៌ ក គឺអី?
� គឈឧបស-

មនុស្សតិ ករលឹកែដលេកត
 េឡង
 េ្រពះ្របារព�នូវ្រពះន អេហ

សុខំ! អេហ សុខំ = ឱ្រពះនិពសុខណាស់ហ�៎! ឱ្រពះនិព� ន
ណាសហ�៎!)។ មា�ែក
� ងងយ ធមឯ
៌ កេនពឯង ែ�ដបពគដ
ះ ចេរន
ម ព ទ


េហយ េធ�ឲ្េ្រចេហយ ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្េទ នឿយណាក�ុងវដ�ៈ

េដយចំែណកមួ េ�ម
 ្្ទ បះចកវដ�ៈ ឬរគាទិក�ិេ េ�ម្រទ ដៀ់

នូវវដ�ៈ

ឬរគាទិក�ិេល េដម្ បីស�ប់រំងនូវកិេលស

េ�ម្�
ទ ទងច្ះ់

នូវៃ្រលក�ណ៍ េ�ម
 ្ដឹ
 ្ បី្រ្រពះនិព
ទ ងេដយ្របៃពនសច�ៈទំ៤ េដម

ែដលមន
ិ មាបច�័យ្របជុតក់ែត”។
ឯកធេមា� សុអក�,

ឧបសមស្សត ភិក�េវ;

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ

ភាវិត ពហុលីក
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និ ព�ិទយ បវត�តិ

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាបសមនុស្សតិ ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ
េធ�ឲ
 �េ្ចន
 េហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្េទ នឿយណយក�ុងវដ�ៈ”។
ឯកធេមា� សុអក�,

ឧបសមស្សត ភិក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

វ ិរយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក

គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ ឧនុស្តិ
េធ�ឲ�េ្ចនេហយ

ែៀងែត្ប្រទៀនេ�

េ្រតកអរក�ុងវដ�ៈ រគាទិក�ិេ”។

ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ


េ�ម្្ទ របាសេសចក�ី

ឯកធេមា� សុអក�,

ឧបសមស្សត ភិក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និ េរយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា លភិក�ុទំងឡាយ ឧបនុស្សតិ ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ


េធ�ឲ�េ្ចនេហយ

រគាទិក�ិេ”។

ែៀងែត្ប្រទៀនេ�

េ�ម្រទ លត់នូវវដ�ៈ

ឯកធេមា� សុអក�,

ឧបសមស្សត ភិក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

ឧបសមា បវត�តិ។

ឬ

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា លភិក�ុទំងឡាយ ឧបនុស្សតិ ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ


េធ�ឲ�េ្ចនេហយ ែៀងែត្ប្រទៀនេ� េ�ម្ស�
ទ ប់រ ំងបនូវកិេលស”។
ឯកធេមា� សុអក�,

ឧបសមស្សត ភិក�េវ;

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ

ភាវិត ពហុលីក
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អភិ�� យ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតស់សែម�ងេហយេដយល

“មា�លភក�ុទំងឡាយ ឧបនុស្សតិ ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ
េធ�ឲ�េ្ចនេហយ
ែៀងែត្ប្រទៀនេ�
េ�ម្ដឹ
ទ ងច្បោ
នូវអនច
ិ �លក�ណៈ ទុក�លក�ណៈ អនត�លក�ណៈ”។
ឯកធេមា� សុអក�,

ឧបសមស្សត ភិក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

សេមា�យ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រតសែម�ងេហយ
 េដយល�ថ

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ ឧនុស្សតិ ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ

េធ�ឲ
 �េ្ចន
 េហយ ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្ដឹ
ទ ងេដ្របៃពនូវសច�
ទំ៤”។

ឯកធេមា� សុអក�,

ឧបសមស្សត ភិក�េវ;

ភាវិត ពហុលីក

និ ពនយ បវត�តិ។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះមាន្រពះភាគ្រស់ សែម�ងេហយេដយល�ថ

“មា�លភិក�ុទំងឡាយ ឧនុស្សតិ ែដលបុគ�លចេរនេហ

យ
េធ�ឲ
 �េ្ចន
 េហយ ែៀងែត្ប្រទៀេន � េ�ម្្ទ រពះនិពែដលមន
ិ មា
បច�័យ្របជុំតក់ែ”។

ឯកធេមា� អធិេប្ប,

ឧបសមស្សត ភាវិត

ចិត�ប្បហំសនត�

វ ិបស្សនាយ វត�។

ធមឯ
៌ ក គឺ្រពះដ�កថាចអធិប្បោយេហយ “ឧបសមានុស្សត

ែដលបុគ�លចេរនេហ
យ


េដម
 ្ បី្របេយា

េធ�ឲ
 ្េ្រចេហយ

ែៀងែត្ប្រៀ
ទ នេ�

គឺេសចក�្ី រសស្រសសប្បចិត�១

េដម
 ្ប

្របេយាជន៍គឺវិបស្សនា (កច្បោនូវអនិច�ំ ទុក�ំ អនត�១”។

អនុស្សតនុត�រយៈ
ិ
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អយតដ�ន

អធកៈ ៏ងះពៀនរនក
ម យ ឯកកនប
ម ត ឯកធមយបនម បឋមវគះ ៏នពះសៀម ១០

ប�
� ង
ម កេដន៤០ ុររ� ៦៨ ្រព៏ងះះែម�ង អនះ
ម ងស៧ ្បករ �ដ់ែក
ម ព ទ

ងយ ននបដទះ៖

�ធុមា �ិ កុវ រវ ិុរ រហ�លីុរ �ម�មិរិេ
ប � វ ិ�យ�

មិ ុ�េ� ធយសម� អ�ិ យ� សុមមេ� មិ ពបន� សំវរ�រិ។
រុម �ធុមា? រ� េទម�សសរិ ហ អ�ំ ុ

�ិ ុក វ �ធុមា រវ ិុរ

រហ�លីុរ �ម�មិរិ េ
ប � វ ិ�យ� មិ ុ�េ� ធយសម� អ�ិយ�
សុមមេ� មិ ពបន� សំវរ�រី’’រិ ហ
‘‘�ធុមា �ិ កុវ រវ ិុរ រហ�លីុរ �ម�មិរិេ
ប � វ ិ�យ�
មិ ុ�េ� ធយសម� អ�ិ យ� សុមមេ� មិ ពបន� សំវរ�រិហ
រុម �ធុមា? ធមាម� សសរិ… សអសម� សសរិ… សីលម� សសរិ…
ចយម� សសរិ…

ុទវរម�សសរិ…

អនបមសសរិ…

រ� រសរិ… ធយសមម� សសរិហ អ�ំ ុ

សរាសសរិ…

�ិកុវ �ធុមា រវ ិុរ

រហ�លីុរ �ម�មិរិ េ
ប � វ ិ�យ� មិ ុ�េ� ធយសម� អ�ិយ�
សុមមេ� មិ ពបន� សំវរ�រី’’រិ ហ

អង�ត�
ុ រនិកេយ ឯកកនិបាត

ឯកធម�បាឡិយំ ទសនុស្សត

គាថាលង�េរហិ សម្បយុត� និ
អង�ុត�រនិកយ ឯកកនិបា
ឯកធម�បាឡិ អនុស្ស១០ ្របក
្រពុហ� េដយគាថាជាេ្រគ�ងលំអ

