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ថ្លែងអំណរព្រះគុណ 
              ខ្ញ ុំព្រះករុណា ខ្ញ ុំបាទ ហុង សុវណាា រិទធ  សូមនមស្កា រ  

ព្ាបថ្វា យបងគ ុំនិងគោររថ្លែងអុំណរព្រះគុណយ៉ា ងព្ាលគព្ៅ

ចុំគ ះ សគមេ ចព្រះមហាអរិយវងស បណឌ ិត ឃ ី សវុណា រតនា 

ព្រះស្កកលវិទាធិារសដ ីទី ននរុទធ ិកស្កកលវិទាល័យព្រះ 

សីហនុរាជ និងាព្រះគៅអធិារវតេមងគលវ័ន គៅស្កា យដងគញ ុំ 

ថ្ដលសគមេ ចាម្ចា ស់ បានចុំណាយឱាសគរលគវលាដ៏ម្ចន 

តនមែ គហើយមម្ចញឹកកនញ ងកចិាារស្កសនានិងសងគមាតិ ជួយ 

រិនិតយនិងផ្ដល់គយបល់ថ្កសព្មួលគសៀវគៅ ធម៌នមស្កា រនិង 

កព្មងកុំណារយ១០០នលៃ គោយព្រះហឫទ័យអនគុព្ោះនព្កថ្លង 

ព្រមទុំ ងចូលរួមព្បាកច់ុំនួន៥០០.០០០គរៀល ឧបតថ មភ កនញ ងារ 

គបាះរុមព គសៀវគៅគទៀតផ្ង។ 

              សូមព្បគគនររសគមេ ចាម្ចា ស់ ម្ចនព្រះសុខភារលអ  

បរិបូណ៌ ព្រះបញ្ញា ញាណភ្ែ ឺថ្វែ  ម្ចនគតជះព្គប់ភារកិចាារងារ 

ព្រះជនាា ទីឃាយុយឺនយូរ គដើមបីាមែ បជ់ួយព្ទព្ទងព់្រះរុទធស្កសនា 

ឱយម្ចនាររីកចគព្មើន រុងគរឿង ឋិតគលរចីរាលា អថ្ងា ងតគៅ។ 

សូមសគមដ ចាម្ចា ស់ព្រះគមត្តេ ទទួលគោយព្រះទ័យអនុគព្ោះ! 

គោយគសចកដ ីគោររគាតថ្ព្កងដ៏នព្កថ្លងអុំរីខ្ញ ុំព្រះករុណា។ 



ះពុម កផ យ
ធម ន យ

-ឧ សក ល ីហងុ ឧ សិ  រ
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សមូឧទិសម កុសល ល ើត ើងអំពីធម ន 

ដ៏ ើរ ះ រពជូនចំ ះ ឧ សិ ង សុីម 

ម ងំ បិ  ជីដូនជី  កុង  តិ ហតិ 

តិកងសងរវដ សពសត ងំអស់ម ងំពួក វ  

ងំ យ ចូរអនុ ទ កអរនូវម កុសល ះ 

ើយសមូឱ នដលន់ូវ ចកីសខុ រួចផុត កទុក 

ស ចនូវះនិ នកុំបី ង ត ើយ។





 

 

អារម្ភកថា 
             ខ្ញ ុំបាទមានសេចក្តីជ្រះថ្លា យ៉ា ងមញតមាុំក្ជ្ក្លែងបុំផញត ចុំស ះ
គញណជ្រះរតនក្ជ្តស យីមានសេចក្តីេសងេគចុំស ះអាយញេង្ខា រទុំងឡាយ
លែែបានសកី្តមក្ស យីក៏្ជ្តូវជ្ ត់ជ្បាេ និរាេ សោក្សោែញាតិមិតត 
បង បអូន កូ្ន សៅ ស្វេ មី ភរយិ លែែជាទីជ្េឡាញ់ជាទីសរញចិតតមិន
អាចហាមឃាត់បានស យី។ សទីបខ្ញ ុំបាទបានសរៀបសរៀងនូវសេៀវសៅមួយ
ក្ាែសោយឱ្យស ម្ ះថ្ល ធម៌នមស្វា រនិងក្ជ្មងក្ុំណារយ១០០ក្ងៃ សនះ
ស ងីសោយយែ់ស ញីថ្ល កិ្ចចនមស្វា រជ្រះរតនជ្ត័យ គឺជាចុំណញ ចសផតីមែ៏
េុំខាន់របេ់រញទធបរេិ័ទលែែជាអ្នក្សោររកាន់ជ្រះរញទធស្វេនា ក្នញងការ
ជ្បាររធកិ្ចចក្មមរិធីសផេងៗ និង ក្ជ្មងក្ុំណារយ១០០ក្ងៃ គឺសែីមបឧីទទិេ
ស្វន ក្ែសនះរូនចុំស ះឧបាេិកា សេង េញីម លែែជារីែូនែ៏ែអ ជាជ្គូែ៏
សេនីម លងមទុំងជានាវាែ៏ជ្បសេីរលែែជ្បក្បសោយគញណែ៏ឧតតម ស រសរញ
សោយជ្រ មវហិារធម៌ែ៏ជ្ក្លែងបុំផញតនឹងជាទីជ្េឡាញ់សរញចិតត សេមីរីវតិ 
រក្អ្េីមក្សជ្បៀបផទឹមសេមីរញុំបានសនាះមក្ែែ់ក្ងៃ១៧ ក្ក្ាោ ឆ្ន ុំ២០២០សនះ
សោក្យយែ៏ែអរបេ់ខ្ញ ុំបានសធេីមរណកាែក្នាងសៅ ១០០ក្ងៃស យី
លែែជាសរែឃាា តឆ្ៃ យរីកូ្ន សៅ សៅទួតលែងមានក្ងៃរួបសទៀតសទះ
ចង់សៅក៏្លែងែឺគឺោក្ឆ្ៃ យជាសរៀងរ ូត ស យីសេៀវសៅមួយក្ាែ
សនះនិងបានជាទីនឹក្រែឹក្រាែ់អ្នញេាវរយីផ៍ង សកី្តក្តីេសងេគចុំស ះ
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េង្ខា រធម៌ផងថ្ល េតេជ្គប់ោន លែែបានសកី្តមក្ស យី ក៏្ជ្តូវស្វា ប់សៅវញិ
ជាធមមតាតាមធមមជាតិ មិនអាចរ ុំែងបានស យីសជ្ ះថ្លេតេសោក្លែែ
មានការសកី្តរីខាងសែីមនិងការស្វា ប់សៅខាងចញង មិនមាននរណាមាន ក់្
អាចហាមឃាត់ឬសគចផញតរីអ្ុំណាចរបេ់សេតចមចចញរារបានសទ។ 

          សេៀវសៅសនះខ្ញ ុំបាទសរៀបសរៀងចងជ្ក្ងស ងីមានទុំង ភាស្វបាែី
េជ្មាយបាែី លជ្ប និងក្ជ្មងក្ុំណារយ េជ្មាប់ រញទធបរេិ័ទនិងស្វធញ-
េបបញរេង្ខយជ្េួែក្នញងការអាន ទសនទញ េូជ្ត ឱ្យបានឆ្ប់សចះោុំសជ្ ះ
ក្នញងសេៀវសៅសនះមាន កិ្ចចនមស្វា រជ្រះរតនជ្ត័យ េមាទនេីែផាយ
សមតាត ចិតត ឧទទិេទន និងអ្តថបទក្ុំណារយជាធមមេបាយផង ជាធមម-
េសងេគផង ស យីមយ៉ាងសទៀតសេៀវសៅសនះមានទុំ ុំតូចែមមអាចោក់្
តាមខាួនបានសទៀតផង ទញក្ជ្ោន់ជារុំនួយរួយោេ់ស្វម រតី ស យីលងមជា
ក្ែយណមិតតែ៏ែអផងលែរ។ 

          ខ្ញ ុំបាទេងឃមឹយ៉ា ងមញតមាុំថ្ល សេៀវសៅសនះនឹងបានជាជ្បសយរន៍
េជ្មាប់រញទធបរេិ័ទទូសៅ ជាអ្នក្ចង់សចះចង់ែឹងស យីខុំជ្បឹងេិក្ាសរៀន
េូជ្តទញក្ជាមរតក្ផ្ទទ ែ់ខាួនផង ញាញ ុំងេទធ ឱ្យរងឹរតឹលតជ្រះថ្លា ក្នញងគញណ
ជ្រះរតនជ្ត័យផង លងមទុំងមានសេចក្តីេសងេគចុំស ះេង្ខា រធម៌ផង។
ជ្បការមួយសទៀតជាការរមួចុំលណក្ក្នញងការសែីក្តក្មាអ្ក្េរស្វស្រេតជាតិ និង
សែីក្តសមាីងតក្មាជ្រះរញទធស្វេនាផងលែរ។ 
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      ខ្ញ ុំបាទេូមអ្ភ័យសទេចុំស ះអ្នក្ជ្បារ្ បណឌិ ត ក្វ ី សរៀមចបង និង
អ្េ់សោក្អ្នក្ស្វធញេបបញរេទុំងអ្េ់ សជ្ ះថ្លខ្ញុំបាទមិនលមនជាអ្នក្សចះ
ែឹងភាស្វបាែីសជ្ៅជ្រះសនាះសទ ជ្ោន់លតសចះអានសចះជ្បក្បតិចតួច
ប៉ាញសណាណ ះ ស យីក៏្មិនលមនជាក្វនិីរនធអ្េីលែរ លតសោយទឹក្ចិតតជ្រះថ្លា និង
ការជ្េោញ់អ្ក្េរស្វស្រេតជាតិ ជ្រមទុំងក្ុំណារយលខមរផង សោយការ
េុំណូមរររបេ់រញទធបរេិ័ទមួយចុំនួនផង សោយការនឹក្ចុំស ះសោក្
យយជាទីជ្េឡាញ់ផង សទីបខ្ញ ុំជ្បឹងលជ្បងសរៀបសរៀងសៅតាមចុំសណះសចះ
ែឹងតិចតួចរបេ់ខាួន ជ្បេិនសបីមានក្ុំ ញេខញេេគងសោយជ្បការណា
មួយមិនេមរមយ ជារិសេេអ្ក្ារាវរិញទធេូមសោក្អ្នក្ស្វធញេបបញរេទុំង
អ្េ់សមតាត រួយលក្ែមអបុំសរញបលនថម សែីមបបីានជាជ្បសយរន៍ែែ់ជាតិ
និងជ្រះរញទធស្វេនារបេ់សយងី។ 

      សោយអ្ុំណាចបញណយក្ញេែលែែសកី្តស ងីរីធមមទនសនះ និង
បញណយក្ញេែែក្ទសទៀតលែែខ្ញុំបានបុំសរញមក្ស យីសោយក្ញេែចិតតខ្ញ ុំ
បាទេូមសែីក្រូនសោក្យយ ឧបាេិកា សេង េញីម សោក្បា៉ា  ែី  ញង 
អ្នក្មា៉ា ក់្ ជា ណារ ីជ្រមទុំងអ្ ុំ មា រូ មីង បងបអូន ញាតិស្វសោ តិ និង
មួយចុំលណក្សទៀតេូមសែីក្ថ្លេ យេសមតចជ្រះេងឃរារ ជ្បសគនជ្រះេងឃ
ជ្គប់ជ្រះអ្ងគ ថ្លេ យជ្រះមហាក្េជ្ត ជ្រះញាតិវងានញវងេលខមរ រូនចុំស ះ
ថ្លន ក់្ែឹក្នាុំជ្គប់ែុំោប់ សោក្អ្នក្ជ្បារ្ បណឌិ ត ក្វ ី ជ្រមទុំងសោក្អ្នក្
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ស្វធញេបបញរេ ញាតិធម៌ េរេេតេទុំងអ្េ់ និងមិតតអ្នក្ក្ុំរញងកាន់
សេៀវសៅអានជ្គប់រូប េូមអ្នញសមាទនាសជ្តក្អ្រនូវក្ញេែធមមទនសនះនិង
បញណយក្ញេែែក្ទសទៀតទុំងអ្េ់ េូមបាននូវចុំលណក្បញណយសេមីនិងខ្ញ ុំ
ផងលែរ េូមអ្នញសមាទនា េូមអ្នញសមាទនាបញណយ!!!េូមបញណយសនះជា
បចច័យអ្េ់សៅក្នអាេវក្ាិសែេទុំងរួងស យីបានេសជ្មចនូវជ្រះនិ េ ន
ជ្គប់ៗជ្រះអ្ងគនិងជ្គប់ៗោន ក្ញុំបីស ាៀងឃាា តសៅជាជ្បការែក្ទស យី។ 
េូមឱ្យជ្រះរញទធស្វេនារញងសរឿងចសជ្មីន  

េូមឱ្យជ្រះរញទធស្វេនាផាយទូសៅសរញេក្ែសោក្  

េូមឱ្យសោក្ទុំងមូែបានជ្បក្បសោយេនតិភារ  

ជ្រះេក្យមញនីេមពញទធជ្ទង់ជ្តាេ់ថ្លាៈ  

នតថិេនតិបរ ុំេញខុំ រញុំមានសេចក្តីេញខែក្ទសជ្ៅអ្ុំរីសេចក្តីេៃប់ស យី។ 

6 
រារធានីភនុំសរញ េទឹងមានរ័យ 

ក្ងៃេញជ្ក្ ១២សរាច លខអាស្វធ ឆ្ន ុំរូត សទេ័ក្ រ.េ.២៥៦៤ 
                           ជ្តូវនឹងក្ងៃទី១៧ លខក្ក្ាោ ឆ្ន ុំ២០២០ 
                                                       ខ្ញ ុំបាទ  ញង េញវណាណ រទិធ 
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ឧទ្ទិស 

         េូមបញណយក្ញេែលែែសកី្តស ងីរីធមមទនសនះខ្ញ ុំបាទេូមឧទទិេ
រូនចុំស ះបញរេការរីនទុំងឡាយមានក្ញង អ្ញឹង ជាស ង មា៉ា  សេង េញីម 
ក្ញង អ្ញឹង គិតែី មា៉ា  សបា៉ា  គីមេ ញន ជ្រមទុំងញាតការទុំងជ្បាុំរីរេនាត ន
និងររួក្ញាតិក្នញងេងារវែតជ្រមទុំងេរេេតេទុំងអ្េ់ េូមសជ្តក្អ្រ
អ្នញសមាទនានូវបញណយក្ញេែលែែសកី្តរីធមមទនសនះ ស យីេូមឱ្យបាន
ែែ់នូវសេចក្តីេញខ ជ្បាេោក្ទញក្ានឹងសរៀរសវរាទុំងឡាយទុំងរួងក្ញុំបី
ស ាៀងឃាា តស យី។ 

      មយ៉ាងវញិសទៀតេូមសែីក្បញណយក្ញេែលែែសកី្តរីធមមទនសនះថ្លេ យ
េសមតចជ្រះេងឃរារ រួន ណាត       េសមតចជ្រះេងឃរារលខមរជ្គប់រុំនាន់
ជ្រះេងឃជ្គប់ជ្រះអ្ងគ សែីក្ថ្លេ យជ្រះមហាក្េជ្តលខមរជ្គប់រុំនាន់ ជ្រះ
ញាតិវងានញវងេលខមរជ្គប់អ្ងគ ជ្រមទុំងថ្លន ក់្ែឹក្នាុំ អ្នក្ជ្បារ្ បណឌិ ត ក្វ ី
ជ្គប់រុំនាន់ សោក្អ្នក្ស្វធញេបបញរេទុំងឡាយលែែសធេីមរណកាែសៅ
ស យីសនាះេូមមក្ទទួែសជ្តក្អ្រអ្នញសមាទនា បញណយក្ញេែលែែសកី្ត
ស ងីរីធមមទនសនះស យីេូមឱ្យបានែែ់នូវសេចក្តីេញខ ជ្បាេោក្ទញក្ា
ទុំងឡាយទុំងរួងក្ញុំបីស ាៀងឃាា តកាា យជាជ្បការែក្ទស យី។ 

                                                                  េូមអ្នញសមាទនា!!! 
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        េូមផែក្នចិតតលែែជ្រះថ្លា ក្នញងជ្រះរតនជ្ត័យសនាះ         ផែសនះ 

ចូែជាផែេសជ្មច ចូែជាផែេសជ្មច ចូែជាផែេសជ្មច។ 

6 
សាធ!ុ!! 

rrr0 (បទពាក្យ៧) 0sss 

6 
ស្វធញ ទឹក្ចិតតអ្ររកី្រាយ             ស្វធញ ស្វយភាយបញណយក្ញេែ 

ស្វធញ សោយសស្វម ះបញណយរិតផតែ់          ស្វធញ បានផែែែ់េញខា។ 

ស្វធញ នឹក្គញណរតនក្ជ្ត                      ស្វធញ តក្មាក្ងាអ្ស្វច រយ 

ស្វធញ េាងផញតវែតេងារ                      ស្វធញ ជ្បាថ្លន និ េ នសហាង៕ 

                                                                                     សោយ  ញង េញវណាណ រទិធ 

ក្ងៃេញជ្ក្ ៨សរាច លខផែគញន រ.េ.២៥៦១/០៩ មីនា ២០១៨ 
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មាតិកាធម៌ 
អត្ថបទ្ធម្៌                                                                      ទ្ំព័រ 

-អារមភក្ថ្ល ............................................................................     ក្     
-ឧទទិេ .................................................................................     ង     
-ស្វធញ!!! ..............................................................................     ច     
ផ្នែកទី្១ ធម៌្នម្ស្កា រ.........................................................     ១ 
-វងីិរីវតិ ................................................................................     ២      
-បទេរភញ្ញ ..........................................................................     ៣      
-ជ្បកាេអ្សញ្ជ ីញររួក្សទវតា......................................................      ៤  
-រតនបូជា...............................................................................      ៤ 
-រញទធរតនបបណាម ...................................................................     ៥ 
-ធមមរតនបបណាម ...................................................................     ១០                 
-េងឃរតនបបណាម...............................................................        ១៣                    
-នមស្វា របូរនីយវតថញជាទីសោររ ..................................................     ១៨                      
-បណាមោថ្ល .......................................................................     ១៩                      
-ថ្លេ យបងគុំេញុំសេចក្តីេញខ ...........................................................     ២២        
-ថ្លេ យបងគុំក្ជ្តរតន៍ ...................................................................     ២៣                  
-េមពញសទធ ................................................................................     ២៣                      
-េញភមងគែក្ថ្ល .....................................................................     ២៦                    
-វធីិេមាទននិចចេីែ(េីែ៥)................................................     ២៧                     
-ជ្រះក្ជ្តេរណគមន៍ ...............................................................     ២៨ 
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-េិកាា បទ៥ ...........................................................................     ៣០                  
- ក្យឧទទិេ ..........................................................................     ៣៣                  
-ោថ្លេូមសេចក្តីេញខ .............................................................     ៣៤            
-ផាយសមតាត ធម៌......................................................................      ៣៧                      
-សតរះខ្ញ ុំស្វង................................................................. .........     ៣៨                           
-ធម៌ឧទទិេផែ ......................................................................     ៣៩ 
-បតតិទនោថ្ល(យុំកិ្ញ្ច ិ) ..........................................................     ៤០ 
-យុំកិ្ញ្ច ិ(លជ្បជា ក្យការយ).....................................................       ៤២         
-សេចក្តីជ្បាថ្លន  ........................................................................     ៤៣  
ផ្នែកទី្២ កម្ម្ងកំណាពយ១០០ថ្ងៃ .....................................     ៤៥                    
-ជ្បវតតិរូបនិងវសិយគក្ថ្លរបេ់អ្នក្មាត យសោក្យយឧបាេកិាសេងេញីម 
រនាម យញ៨៥ឆ្ន ុំ  ២៣ តញោ ១៩៣៦ ែែ់ ១០ សមស្វ ២០២០ .........     ៤៧ 
-េសងេគរូបកាយ .....................................................................     ៥៤                       
-េញីមិនសចះលេអត ......................................................................     ៥៤                        
-សេចក្តីទញក្ា ...........................................................................     ៥៥                        
-សទវតាសកី្តស ងីសោយស្វរបញណយ ..............................................     ៥៦                       
-នឹក្សអី្យលេននឹក្..................................................................      ៥៧                      
-សែីមបអី្េ់ទញក្ា .......................................................................     ៥៨                       
-ក្ុំណត់ែឹងទញក្ា ......................................................................     ៥៨                       
-បទេិក្ា ............................................................................     ៥៩                       
-បនេែ់ទញក្អ្តថន័យរីវតិ ..........................................................     ៦០                       
-សរឿងសផេងោន  .........................................................................     ៦០                       
-ក្ញុំជ្ោន់លតឮ~ស ញីស យីតិះសែៀែ ...........................................     ៦១                       

ជ 



 

 

- ក្យទូនាម ន ..........................................................................     ៦២                        
-ជ្តសចៀក្មាត់លភនក្ ...................................................................     ៦២                       
-ធម៌បួនយ៉ា ង.........................................................................     ៦៣                       
-សែីមបកូី្ន .............................................................................     ៦៤                       
- សៅវនាទ គញណមា៉ា ៗ ..................................................................     ៦៥                        
-ការជ្បកាន់ ...........................................................................     ៦៦                       
-កាន់លតសភាច ..........................................................................     ៦៧                       
-ែមអខាងក្នញង~ខាងសជ្ៅ ...........................................................     ៦៧                       
-ការស្វា ប់សទៀង.......................................................................     ៦៨                       
-លជ្បជ្បួែអ្េ ់........................................................................     ៦៨                    
-ជ្រះរបេ់សៅ ........................................................................     ៦៩                          
-ចងោុំជានិចច.........................................................................     ៧០                         
-ជ្ទនុំេញខ .............................................................................     ៧០ 
-បូជាគញណមា៉ា ៗ ......................................................................     ៧១ 
-គញណបុំណាច់របេ់មា៉ា ចុំស ះសៅ..........  .....................................     ៧២   
-ក្មភជ្បាុំរីរក្ងៃអាែ័យមា៉ា  ............................................................     ៧៣ 
-វសិ្វខបូជា ...........................................................................     ៧៤ 
-នឹក្មា៉ា ៗមិនសភាច ....................................................................     ៧៤ 
-បាត់មាច េ់រីវតិ................................................................. .........   ៧៥ 
-ស្វមេិបក្ងៃមា៉ា សៅឆ្ៃ យ...........................................................     ៧៦ 
-វនាទ គញណមា៉ា ៗ .......................................................................     ៧៦ 
-ចិតតជាជ្បធាន .......................................................................     ៧៧ 
-េិក្ាការរិត ........................................................................     ៧៨ 
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-សៅលតនឹក្ោុំមិនសភាច ..............................................................     ៧៩ 
-េូនយបាត់ជ្ទនុំ ......................................................................     ៧៩ 
-ជ្បាថ្លន រួបមា៉ា ជ្គប់ជាតិ .............................................................     ៨០ 
-េូមមា៉ា ផញតទញក្ា ......................................................................     ៨១ 
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ចកើត្ម្ួយជាត្ិធាត្ុម្ួយចាន 
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6 
សកី្តមួយជាតិឃាា តក្ញុំឆ្ៃ យជ្រះធម៌ក្ងា រតនក្ជ្តមានតក្មាក្ងាអ្ស្វច រយ 
ក្នញងក្ជ្តសោក្សភាគេមបតតកិ្ជ្តេិកាា  ឱ្នេិរសិ្វមានក្ុំសណីតសកី្តសោយបញណយ។ 
ធាតញមយួោនបានរួយខាួនរីអ្បាយ       ក្ញុំឃាា តឆ្ៃ យជ្តូវជ្តួេជ្តាយជ្ស្វយទញក្ាធៃន ់

មានបញ្ញញ ឆ្ា រកិ្សែេចាេស់ ញីគញណ ែអសរក្រន់គញណជ្រះធម៌បវរក្ជ្ក្។ 

សក្ីតមយួជាតធិាតញមួយោន ក្យោេ់ថ្ល    ជ្តូវចាេ់ការណ៍ ក្យសនះណាថ្លា ស យីក្ងា 

រេ់ក្៏ោប់ង្ខប់ក៏្គួរសចះលក្ក្ខ  ែអសរក្ក្ជ្ក្ក្ចនរីវតិរចួោក្ទញក្ា៕ 
ក្ងៃអ្ង្ខគ រ ១១សរាច លខសរេឋ រ.េ.២៥៦៤/១៦ មិងញនា ២០២០(៦៨ក្ងៃ)              សោយ  ញង េញវណាណ រទិធ 
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ឧបាសិកា បបា៉ោ  គឹមស ៊ុន ឧបាសក អ៊ុឹង គិតលី 

ឍ 

ឧបាសក អ៊ុឹង ជាបេង ឧបាសិកា តត បេងស៊ុីម 



ធមន៌មស្កា រនងិកម្មងកណំាព្យ១០០ថ្ងៃ                                    ហុង សុវណាា រទិ្ធ 
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ផ្នែកទ១ី 
ធមន៌មស្កា រ 

 

 

 

 

 

 

 
 



ធមន៌មស្កា រនងិកម្មងកណំាព្យ១០០ថ្ងៃ                                    ហុង សុវណាា រទិ្ធ 
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វិថីជីវិត 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
វងីិជីវតិពិ្តអនិច្ចំ                              ជួបររឿងទុ្កខំកនុងចិ្ន្តា  
សរព្េធម្មា អនត្តា                               សតេកនុងរោកាជួបម្បទ្ះ។ 

រតីគិតបានអេីពី្កនុងរោក?                 រូបសមបុករោគដឹងរហយីលះ 

កំុច្ង់យកចាញ់នឹងយកឈ្នះ              ទ្ម្មា ក់ម្មនះរះបញ្ញា ។ 

ោល់ថ្ងៃរស់កនុងរោកបនាំ                    ម្បមូលផ្សែសែមំករច្ន្ត 

ត្តក់ផ្តងជាររឿងផ្បងម្កឡា                សតេកនុងរោកាយល់ម្ច្ឡ។ំ 

ត្តមពិ្តរស់កនុងធម៌ថ្ម្តលកខណ៍           សិកាឱ្យជាក់រមីលឱ្យចំ្ 

បរមតថធម៌ពិ្តម្បឹងខិតខំ                    ឱ្យចិ្តាលុតដំស្កា ល់ការពិ្ត។ 

រ ះម្មនប ុណាា ក៏ម្តូវស្កា ប់                 អនកម្កយ កយ ប់ស្កា ប់ជីវតិ 

អំណាច្ខ្ា ងំកាា ស្កា ប់ជំុជិត                 គួរម្តិះរះិគិតពិ្ចារណា។ 

របីម្មនឱ្តាបបហរិធិម៌                        ជីវតិបវរលអថ្ងាថ្លា  

ផ្ងម ងំម្មនសីលម្គងរកា               អស់ព្ួករទ្វត្តមកបូជា។ 

វងីិជីវតិពិ្តម្មនន័យ                         ម្មនរជាគម្មនជ័យមុនរព្លោ 

ចាករចាលរោករនះឥត ម រ         ម្គប់រូបម្គប់គ្នន យល់ការពិ្ត៕ 
ថ្ងៃម្ព្ហសបតិ៍ ១៣រោច្ ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/១៨ មិងុន្ត ២០២០(៧០ថ្ងៃ) សទួន រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 
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3 

 

បទសរភញ្ញ  
rÂs 

សូមថ្លេ យបងាំ ម្ព្ះសមពុទ្ធ   ម្បរសីរបំសុត កនុងរោកា 

ជាម្គូថ្នមនុសែ និងរទ្ព្តា  ម្ទ្ង់ម្ត្តស់រទ្សន្ត ម្បរៅសតេ។ 

ច្ងអុលឱ្យរដីរ សាូវកណាា ល    ម្មគ៌្នម្តកាល អាច្កម្មច ត់ 

ទុ្កខភ័យច្ថ្ម្ង ឱ្យខ្ច យបាត់   អាច្កាត់សងារ ទុ្កខបាន។ 

ស្កសន្តម្ព្ះអងា រៅសព្េថ្ងៃ    សតេម្មននិសែយ័ ពី្បូោណ 

ម្បឹងររៀនម្បឹងស្កា ប់ រច្ះចាបំាន   កាន់ត្តមលំអាន បានកាីសុខ។ 

ឥតម្មនសុខណា រសាីកាីសៃប់  បញ្ច ប់ម្តឹមសុខ ឃ្លា តចាកទុ្កខ 

ត្តងំពី្រោករនះ តរៅមុខ កាីសុខនឹងម្មន រម្ព្តះធម៌សៃប់។ 

ខំុ្សូមបងាំ រ ព្ ះម្ព្ះធម៌   ម្ព្ះសងឃបវរ  ងំម្គប់សព្េ 

រមួជាថ្ម្តរត័ន គួររគ្នរព្   ជាមាប់ម្តជាក់ ថ្នរោកា។ 

ម្ព្ះរូបម្ព្ះធាតុ ថ្នម្ព្ះពុ្ទ្ធ  វសុិទ្ធត្តងអងា ម្ព្ះស្កស្កា  
សូមគុណថ្ម្តរត័ន ជួយរខមោ  ឱ្យបានសុខ្ តររៀងរៅ ។ 
 

 

 

 &Y'  
 

(សរមាច្ម្ព្ះសងឃោជ ជនួ ណាត រជាតញ្ញា រណា) 
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ប្បកាសអញញ្ជ ើញពពកួញទព្តា  
សមន្តា      ចកកវាញេស ុ      អប្ាគចឆន្ា ុ

 (ស្កក់ម ន់ត្ត ចាក់កាក់វ រឡសុ អាក់ម្ត្តគ្នច់្ឆន់តុ)  
ញទវា  សទធមម ំ     មុន្ិរាជសស 

(រទ្វក់ត្ត ស្កត់ធ័មមុ្មងំ មុនិោជាស់ស្កក់) 
សណុន្ាុ      សគគញោកខទំ ។ 

(សុណន់តុ ស្កគ់គ្នក់រម្មកខ្ក់ ងំ)។ 
 

ផ្ម្បថ្ល: រទ្វត្ត ងំឡាយ កនុងច្កាវឡ ងំឡាយរោយជំុវញិ សូម
អរញ្ជ ីញមកម្បជំុគ្នន កនុងទី្រនះ ចូ្រស្កា ប់នូវម្ព្ះសទ្ធមាជាធម៌អាច្ឱ្យនូវសួគ៌ 
និងម្ព្ះនិព្តេ ន (របស់ម្ព្ះអន្តវរណញ្ញា ណ)ជារសាច្ថ្នអនកម្បាជ្។ 

រតន្បជូា 
ឥញមហ ិទីបធូបា ទសិកាក ញរហ ិពុទធ ំធមមំ  

(អិុរម ហ ិទី្បា ក់ធូបា  ទិ្ស្កក់ការរ  ហ ិពុ្ធធាងំ ធ័មមុ្មងំ) 

សង្ឃ ំអភិបូជយាមិ ោាបាិទីន្ំ  

(ស្កងំឃ្លងំ អាក់ភិប ូជាក់យមិ ម្មត្តបិុត្តទី្ណាងំ) 

      គណុវន្តា ន្ញ្ច      មយ្ហញ្ច  ទីឃរតំា 

(គុណាក់វ ន់ត្តណាញ់ចាក់ ថ្ម ហាញ់ចាក់ ទី្ឃ្លក់ោ ត់ត្តងំ) 
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    អាា យ្   ហាិយ្   សខុាយ្ ។ 

(អាត់ថ្លយក់ ហតិ្តយក់ សុខ្យក់)។ 

ផ្ម្បថ្ល:  ខំុ្ម្ព្ះករុណាសូមបូជាចំ្រព្តះនូវម្ព្ះពុ្ទ្ធ ម្ព្ះធម៌ ម្ព្ះសងឃជា
ម្មច ស់ រោយរម្គឿងសកាា រៈ ងំឡាយ ម្មនរទ្ៀននិងធូបជារដីមរនះ 
រដីមបរីសច្កាីច្រម្មីន រដីមបជីាម្បរយជន៍ រដីមបរីសច្កាីសុខ ដល់អនកដ៏
ម្មនគុណ ងំឡាយ ម្មនម្មត្តបិត្តជារដីមសង ដល់ខំុ្ម្ព្ះករុណាសង
អស់កាលជាអផ្ងេងរៅរហាង។     

(ម្កាបថ្លេ យបងាំមាង) 

ពុទធរតន្បបណាម 
ន្ញោ   តសស   ភគវញា   អរហញា  

(ន្តក់រម្ម ត្តស់ស្កក់ ភាក់គ្នក់វក់រត្ត អាក់ោ ក់ហាក់រត្ត) 

សោម សមពុទធសស ។       (សូម្ត ៣ ដង) 

(ស្កមំ្ម ស្កពុំ្ធធាស់ស្កក់)។ 

ផ្ម្បថ្ល: រកិីរយិនមស្កា រថ្លេ យបងា ំ ថ្នខំុ្ម្ព្ះករុណាចូ្រម្មនដល់ម្ព្ះដ៏ម្មន
ម្ព្ះភាគអងារន្តះ ម្ព្ះអងាជាម្ព្ះអរហនាដ៏ម្បរសីរ ម្ទ្ង់ម្ត្តស់ដឹងនូវ
រញយយធម៌ ងំពួ្ង រោយម្បថ្ព្ចំ្រព្តះម្ព្ះអងាឥតម្មនម្គូអាចារយណា 
ម្បរៅម្ព្ះអងារឡយី។  (ម្កាបថ្លេ យបងាំមាង)    
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ញយា សន្និសញិន្តន  វរញព្តធិមូញេ ោរ ំសញសន្ ំ

(រយ សន់និសិនរណា វក់ោក់រព្តធិមូរឡ ម្មោុងំ ស្កក់រសណាងំ) 
   មហត ឹ   វិញជញយ្ោ  សញោព ធិោគចឆិ  
(ម្មក់ហាក់តឹង វថិ្ជរយ ស្ករំព្តធិម្មគ្នច់្ឆិ) 

 អន្ន្ាញ្ញញ ញណា ញោកតុាញោ តំ បន្ោម ិពុទធំ ។ 

(អាក់ណន់ត្តញ់ញារណា រោកុតត្តក់រម្ម  ត្តងំ បា ក់ណាក់ម្ម មិ ពុ្ធធាងំ) ។ 
 

ផ្ម្បថ្ល:     ម្ព្ះសម្មា សមពុទ្ធអងាឯណា ម្ទ្ង់គង់ច្រម្មីន នូវម្ព្ះអាន្តបា- 
នសែតិកមាោឋ ន រលីរតនបលា័ងារម្កាមមាប់រព្តធិម្ពឹ្កែដ៏ម្បរសីរ បានផ្ចច ញ់
នូវម្មោធិោជ ម្ព្ម ងំរសន្តដ៏រម្ចី្ន រហយីម្ទ្ង់ម្ត្តស់ដឹងនូវសម្មា -
សរម្មព ធិញ្ញា ណ ម្មនម្បាជ្ារកទី្បំសុតគ្នា ន ម្ព្ះអងាម្បរសីរជាងសតេ
រោក ខំុ្ម្ព្ះករុណាសូមម្កាបថ្លេ យបងាំនូវម្ព្ះសម្មា សមពុទ្ធអងារន្តះ
រោយរគ្នរព្។  

(ម្កាបថ្លេ យបងាំមាង) 

ញយ្  ច  ពុទ្ធធ   អតាី  ច  ញយ្  ច  ពុទ្ធធ  
(រយ ចាក់ ពុ្ធធា អាក់តីត្ត ចាក់ រយ ចាក់ ពុ្ធធា) 

អន្តគា   បចចុបបន្តន    ច   ញយ្   ពទុ្ធធ  
(អាក់ណាគ្នក់ត្ត បា ច់្ចុ្បបា ន់ណា ចាក់ រយ ពុ្ធធា) 

អហ ំ   វន្តា មិ    សពវទ្ធ ។ 
(អាក់ហាងំ វន់ មិ ស្កប់ព្តក់ ) ។ 
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ផ្ម្បថ្ល: ម្ព្ះសម្មា សមពុទ្ធ ងំឡាយអងាឯណា ផ្ដលបានម្ត្តស់ជាម្ព្ះពុ្ទ្ធ
និព្តេ នកនាងរៅរហយីកាី ម្ព្ះសម្មា សមពុទ្ធ ងំឡាយអងាឯណាផ្ដលនឹង
បានម្ត្តស់ជាម្ព្ះពុ្ទ្ធកនុងកាលខ្ងមុខកាី ម្ព្ះសម្មា សមពុទ្ធ ងំឡាយ អងា
ឯណា ផ្ដលបានម្ត្តស់ជាម្ព្ះពុ្ទ្ធកនុងភម្ទ្កលបរនះកាី ខំុ្ម្ព្ះករុណាសូម
ម្កាបថ្លេ យបងាំនូវម្ព្ះសម្មា សមពុទ្ធ ងំឡាយរន្តះម្គប់កាល ងំពួ្ង។  

(ម្កាបថ្លេ យបងាំមាង) 

កិតាិសព្ទថ្នម្ព្ះសម្មា សមពុទ្ធឮខចរខ្ច យយ ងរនះថ្ល 
ឥតិបិ ញោ    ភគវា    អរហ ំ   សោម សមពុញទ្ធធ  

(អិុតិបិុ រស្ក  ភាក់គ្នក់វ  អាក់ោ ក់ហាងំ  ស្កមំ្ម ស្កពុំ្ធរធា) 
វិជាជ ចរណសមបញន្តន     សគុញា  ញោកវទិ ូ

(វជិជាចាក់ោ ក់ណាក់ស្កបំា ន់រណា  សុគ្នក់រត្ត  រោកាក់វទូិ្) 
អន្ុតាញរា បុរសិទមមោរថិ សាា  ញទវមន្ុសាន្ំ 

(អាក់នុតត្តក់រោ  ប ុរុសិ្កក ់មំ្មក់ស្កោ ក់ងិ  ស្កតថ់្លរទ្វក់ ម្មក់នុសស្កណាងំ) 
ពុញទ្ធធ       ភគវាតិ ។ 
(ពុ្ធរធា  ភាក់គ្នក់វតិ) ។ 

ផ្ម្បថ្ល:    ឥតិបិ ញោ ភគវា អរហ ំ ព្រះដ៏ម្មនម្ព្ះភាគអងារន្តះ
ម្ទ្ង់ម្ព្ះន្តមថ្ល អរហ ំ រម្ព្តះម្ព្ះអងា ៃ្ យចាកសកឹសម្តូវ រព្តលគឺ
កិរលស ម្ព្ម ងំវសន្ត គឺកាយបរយគ និងវចី្បរយគ សោម ស-
មពុញទ្ធធ  ម្ទ្ង់ម្ព្ះន្តមថ្ល សោម សមពុញទ្ធធ  រម្ព្តះម្ព្ះអងា ម្ត្តស់ដឹងនូវ
រញយយធម៌ ងំពួ្ងរោយម្បថ្ព្ចំ្រព្តះម្ព្ះអងា ឥតម្មនម្គូអាចារយណា
ម្បរៅម្ព្ះអងារឡយី វិជាជ ចរណសមបញន្តន  ម្ទ្ង់ម្ព្ះន្តមថ្ល វិជាជ -
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ចរណសមបញន្តន  រម្ព្តះម្ព្ះអងាបរបូិណ៌រោយ វជិាជ ៣ និង វជិាជ ៨ និង 
ច្រណៈ១៥ សគុញា ម្ទ្ង់ម្ព្ះន្តមថ្ល សគុញា រម្ព្តះម្ព្ះអងាម្មន
ដំរណីរលអយងរៅកាន់ សុនទរស្កថ ន គឺអមតមហានិព្តេ ន ញោកវិទូ 
ម្ទ្ង់ម្ព្ះន្តមថ្ល ញោកវិទូ រម្ព្តះម្ព្ះអងាម្ជាបច្ាស់នូវថ្ម្តរោក 

អន្ុតាញរា ម្ទ្ង់ម្ព្ះន្តមថ្ល អន្ុតាញរា  រម្ព្តះម្ព្ះអងាម្បរសីររោយ
សីោទិ្គុណ រកបុគាលណា មួយរសាីគ្នា ន បុរសិទមមោរថិ ម្ទ្ង់ម្ព្ះ
ន្តមថ្ល បុរសិទមមោរថិ រម្ព្តះម្ព្ះអងាជាអនកទូ្ន្តា ននូវបុរសផ្ដលម្មន
ឧបនិសែយ័គួរនឹងទូ្ន្តា នបាន សាា  ញទវមន្ុសាន្ំ ម្ទ្ង់ម្ព្ះន្តមថ្ល 

សាា  ញទវមន្សុាន្ំ រម្ព្តះម្ព្ះអងាជាស្កស្កា ចារយថ្នរទ្វត្ត និង
មនុសែ ងំឡាយ ពុញទ្ធធ  ម្ទ្ង់ម្ព្ះន្តមថ្ល ពុញទ្ធធ  រម្ព្តះម្ព្ះ អងា ម្ត្តស់
ដឹងនូវច្តុោរយិសច្ច រហយីញុាងំអនកដថ្ទ្ ឱ្យម្ត្តស់ដឹងសង ភគវា ម្ទ្ង់
ម្ព្ះន្តមថ្ល ភគវា រម្ព្តះម្ព្ះអងាម្មនដំរណីររៅកាន់ថ្ម្តភព្ ខ្ជ ក់
រចាលរហយី គឺថ្លម្ព្ះអងាមិនម្តឡប់រកីតរទ្ៀតរឡយី ។   

(ម្កាបថ្លេ យបងាំមាង) 

 

ម្បកាសរបេជ្ាច្ំរព្តះម្ព្ះសម្មា សមពុទ្ធថ្ល 

ន្តាិ ញម សរណំ អញ្ញ  ំពុញទ្ធធ   

(ណាត់ងិ រម ស្កក់ោ ក់ណាងំ អាញ់ញុាងំ ពុ្ធរធា) 

ញម សរណំ វរ ំឯញតន្ សចចវញជជន្ 

(រមស្កក់ោ ក់ណាងំវក់ោុងំរអរតន្តក់ស្កច់្ចាក់វច់្រជន្តក់) 
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ញោតុ ញម ជយ្មង្គេ ំ។ 

(រហាតុ រម ជាក់យក់មុ្មងំគ្នក់ោងំ)។ 

ផ្ម្បថ្ល: ន្តាិ ញម សរណំ អញ្ញ  ំ  វតថុដថ្ទ្ជាទី្ពឹ្ងទី្រឭក ថ្នខំុ្ម្ព្ះ
ករុណាមិនម្មនរឡយី ពុញទ្ធធ  ញម សរណំ វរ ំម្មនផ្តម្ព្ះពុ្ទ្ធជាម្មច ស់
ជាទី្ពឹ្ងទី្រឭកដ៏ម្បរសីររបស់ខំុ្ម្ព្ះករុណា         ឯញតន្ សចចវញជជន្ 
ញោតុ ញម ជយ្មង្គេ ំ សូមសិរសីួសាីជយមងាល ចូ្រម្មនដល់ខំុ្ម្ព្ះ
ករុណា រោយកិរយិរព្តលនូវព្តកយសច្ចៈរនះ។             

(ម្កាបថ្លេ យបងាំមាង) 

សូមខម្មរ សច្ំរព្តះម្ព្ះសម្មា សមពុទ្ធថ្ល 

ឧតាមញង្គន្ វញន្ាហ ំបាទបំសុ ំ 
(អ ុតត្តក់ម្មងំរគន្តក់ វន់រទ្ហាងំ បា  ក់ប័ុងសុង) 

វរតុាមំ ពុញទធ ញយា ខេញិា ញទ្ធញោ 
(វក់រុតត្តក់ម្មងំ ពុ្ធរធ រយ ខ្ក់លិរត្ត រ រស្ក) 

ពុញទ្ធធ  ខមតុ ត ំមមំ ។ 
(ពុ្ធរធា ខ្ក់ម្មក់តុ ត្តងំ ម្មក់ម្មងំ) ។ 

ផ្ម្បថ្ល:  ឧតាមញង្គន្ វញន្ាហ ំបាទបំសុ ំវរតុាមំ ខ្ញ ុំម្ព្ះករុណាសូម
ថ្លេ យបងាំនូវលអងធូលីម្ព្ះបាទ្ ថ្នម្ព្ះសម្មា សមពុទ្ធ ដ៏ម្បរសីរខពង់ខពស់
រោយអវយវៈដ៏ឧតាមគឺតបូង ពុញទធ ញយា ខេញិា ញទ្ធញោ រ ស 
ឯណា ផ្ដលខំុ្ម្ព្ះករុណារធេីឱ្យភាា ងំភាា ត់រហយីកនុង ម្ព្ះពុ្ទ្ធជាម្មច ស់
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ពុញទ្ធធ  ខមត ុ ត ំ មមំ សូមម្ព្ះពុ្ទ្ធជាម្មច ស់អត់នូវរ សរន្តះដល់ ខំុ្
ម្ព្ះករុណា។                 (ម្កាបថ្លេ យបងាំមាង) 

ធមមរតន្បបណាម 
អដ្ឋង្គិការយិ្បញោ ជន្តន្ ំ

(អាត់ថ្លងំគិការុយិក់បា ក់រថ្ល ជាក់ន្តណាងំ) 
ញោកខបបញវោយ្ ឧជូ ច មញគគ  

(រម្មកខ្ប់បា ក់រវស្កយក់ អ ុជូ ចាក់ ម្មគ់រគ្ន) 
ធញោម  អយ្ ំសន្ាិកញរា បណីញា 

(ធ័មរម្ម អាក់យុងំ សន់តិកាក់រោ  បា ក់ណីរត្ត) 
ន្ិយ្ោន្ិញកា តំ បន្ោមិ ធមមំ ។ 

(ថ្នយនិរកា ត្តងំ បា ក់ណាក់ម្មមិ ធ័មមុ្មងំ) ។ 
ផ្ម្បថ្ល:   ម្ព្ះសទ្ធមាឯណា ជាធម៌ម្បកបរោយអងា ៨ ម្បការ ជាគនាង
ដំរណីរថ្នម្ព្ះអរយិបុគាលជាម្មច ស់ ជាសាូវដ៏ម្តង់ កនុងកិរយិញុាងំជនផ្ដល
ម្បាថ្លន នូវម្ព្ះនិព្តេ ន ឱ្យចូ្លរៅកាន់ម្ព្ះនិព្តេ នបាន ម្ព្ះធម៌រនះ ជាធម៌
រធេីឱ្យម្តជាក់រម្មៃ ប់បង់នូវរភាីងទុ្កខ រភាីងកិរលស ជាធម៌ដ៏ឧតាម ជាគុណ
ញុាងំសតេឱ្យរច្ញចាកសងារទុ្កខ ខំុ្ម្ព្ះករុណា សូមម្កាបថ្លេ យបងាំនូវ
ម្ព្ះសទ្ធមារន្តះរោយរគ្នរព្។                   (ម្កាបថ្លេ យបងាមំាង) 

ញយ្ ច ធោម  អតីា ច ញយ្ ច ធោម  
(រយ ចាក់ ធ័មម្ម អាក់តីត្ត ចាក់ រយ ចាក់ ធ័មម្ម) 

អន្តគា បចចុបបន្តន  ច ញយ្ ធោម  
(អាក់ណាគ្នក់ត្ត បា ច់្ចុ្បបា ន់ណា ចាក់ រយ ធ័មម្ម) 
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អហ ំវន្តា មិ សពវទ្ធ ។ 
(អាក់ហាងំ វន់ មិ ស្កប់ព្តក់ ) ។ 

ផ្ម្បថ្ល:  ម្ព្ះធម៌ ងំឡាយឯណា       ផ្ដលជាធម៌របស់ម្ព្ះសម្មា សមពុទ្ធ 
ផ្ដលនិព្តេ នកនាងរៅរហយីកាី       ម្ព្ះធម៌ ងំឡាយឯណា ផ្ដលជាធម៌ 
របស់ម្ព្ះសម្មា សមពុទ្ធនឹងម្មនមកកនុងកាលខ្ងមុខកាី ម្ព្ះធម៌ ងំឡាយ 
ឯណា ផ្ដលជាធម៌របស់ម្ព្ះសម្មា សមពុទ្ធ ម្ទ្ង់ម្បតិស្កឋ នទុ្ក កនុងកាល
សព្េថ្ងៃរនះកាី ខំុ្ម្ព្ះករុណាសូមម្កាបថ្លេ យបងាំនូវម្ព្ះធម៌ ងំឡាយរន្តះ
ម្គប់កាល ងំពួ្ង។ 

(ម្កាបថ្លេ យបងាំមាង) 
 

កិតាិសព្ទថ្នម្ព្ះធម៌ឮខចរខ្ច យយ ងរនះថ្ល 
 

ោវ កាខ ញា ភគវា ធញោម  សន្ាិដ្ឋិញកា 
(ស្កេ កខ្រត្ត ភាក់គ្នក់វក់ត្ត ធ័មរម្ម សន់ទិ្ដងិរកា) 

អកាេញិកា ឯហបិសសញិកា ឱបន្យ្ញិកា 
(អាក់កាលិរកា រអហបិា ស់សិរកា រអាបា ក់ណាក់យរិកា) 

បចចតាំ ញវទិតញព្តវ  វិញ្ញូហតីិ ។ 

(បា ច់្ចាត់ត្តងំ រវទិ្ត្តប់រព្ត វញិញូហតិី)។ 

ផ្ម្បថ្ល: ោវ កាខ ញា ភគវា ធញោម  ម្ព្ះបរយិតាិធម៌គឺម្ព្ះថ្ម្តបិដក 
ជាធម៌ គឺម្ព្ះដ៏ម្មនម្ព្ះភាគម្ទ្ង់ម្ត្តស់ សផ្មាងរហយីរោយលអ ធញោម  
ម្ព្ះនព្េរោកុតារធម៌ ម្មន ៩ម្បការ គឺ មគា៤ សល៤ និព្តេ ន១ សន្ាិដ្ឋិ-
ញកា ជាធម៌គឺម្ព្ះអរយិបុគាល ងំពួ្ងដឹងពិ្ត រ ញីពិ្ត រោយ
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បច្ចរវកខណញ្ញា ណ គឺថ្លនឹងបានដឹងរោយស្កា ប់ រោយរជឿបុគាលដថ្ទ្
រន្តះៗក៏រទ្ គឺរ ញីច្ាស់រោយខាួនឯង អកាេញិកា ជាធម៌ឱ្យនូវសល
មិនរង់ចាកំាល គឺថ្លកាលរបីម្ព្ះអរយិមគា រកីតរឡងីរហយី ម្ព្ះអរយិ-
សលក៏រកីតកនុងលំោប់គ្នន  មិនបានយតឺយូររឡយី ឯហបិសសញិកា ជា
ធម៌គួរដល់ ឯហបិសែវធីិ គឺថ្លរបីម្ព្ះអរយិបុគាល ផ្ដលបានសរម្មច្មគា
សលរហយីក៏គួរនឹងរៅបុគាលដថ្ទ្ ឱ្យចូ្លមករមីលបាន ឱបន្យ្ញិកា
ជាធម៌គឺម្ព្ះអរយិបុគាល គបបបីរអអ នចូ្លមកទុ្កកនុងខាួនរោយអំណាច្
ថ្នភាវន្ត បចចតាំ ញវទិតញព្តវ  វិញ្ញូហ ិជាធម៌គឺ អនកម្បាជ្ ងំឡាយ 
ម្មនឧគឃដិតញ្ាូបុគាលជារដីម គបបដឹីង គបបរី ញីច្ាស់កនុងចិ្តាថ្នខាួន។ 

(ម្កាបថ្លេ យបងាំមាង) 

ម្បកាសរបេជ្ាច្ំរព្តះម្ព្ះធម៌ថ្ល 

ន្តាិ ញម សរណំ អញ្ញ  ំធញោម  
(ណាត់ងិ រម ស្កក់ោ ក់ណាងំ អាញ់ញុាងំ ធ័មរម្ម) 

ញម សរណំ វរ ំឯញតន្ សចចវញជជន្ 
(រម ស្កក់ោ ក់ណាងំ វក់ោុងំ រអរតន្តក់ ស្កច់្ចាក់វច់្រជន្តក់) 

ញោតុ ញម ជយ្មង្គេ ំ។ 
(រហាតុ រម ជាក់យក់មុ្មងំគ្នក់ោងំ)។ 

ផ្ម្បថ្ល: ន្តាិ ញម សរណំ អញ្ញ  ំ វតថុដថ្ទ្ជាទី្ពឹ្ង ទី្រឭក ថ្នខំុ្ម្ព្ះ
ករុណាមិនម្មនរឡយី ធញោម  ញម សរណំ វរ ំម្មនផ្តម្ព្ះធម៌ជាម្មច ស់ 
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ជាទី្ពឹ្ងទី្រឭក ដ៏ម្បរសីរ របស់ខំុ្ម្ព្ះករុណា ឯញតន្ សចចវញជជន្ 
ញោតុ ញម ជយ្មង្គេ ំ សូមសិរសីួសាីជយមងាលចូ្រ ម្មនដល់ខំុ្ម្ព្ះ
ករុណា រោយកិរយិរព្តលនូវព្តកយ សច្ចៈរនះ ។       (ម្កាបថ្លេ យបងាមំាង) 

សូមខម្មរ សច្ំរព្តះម្ព្ះធម៌ថ្ល 
ឧតាមញង្គន្ វញន្ាហ ំធមមញ្ច  

(អ ុតត្តក់ម្មងំរគន្តក់ វន់រទ្ហាងំ ធ័មម្ម ញ់ចាក់) 

ទុវិធំ វរ ំធញមម ញយា ខេញិា ញទ្ធញោ 

(ទុ្វធិាងំ វក់ោុងំ ធ័មរម រយ ខ្ក់លិរត្ត រ រស្ក) 

ធញោម  ខមតុ តំ មមំ ។ 

(ធ័មរម្ម ខ្ក់ម្មក់តុ ត្តងំ ម្មក់ម្មងំ) ។ 

ផ្ម្បថ្ល:  ឧតាមញង្គន្ វញន្ាហ ំធមមញ្ច ទុវិធ ំវរ ំខំុ្ម្ព្ះករុណាសូម
ថ្លេ យបងាំ នូវម្ព្ះធម៌ដ៏ម្បរសីរម្មន ពី្រម្បការ គឺម្ព្ះបរយិតាិធម៌ និងម្ព្ះ
នព្េរោកុតារធម៌ រោយអវយវៈដ៏ឧតាមគឺតបូង ធញមម ញយា ខេញិា 
ញទ្ធញោ រ សឯណា ផ្ដលខំុ្ម្ព្ះករុណារធេីឱ្យភាា ងំភាា ត់រហយី កនុងម្ព្ះ
ធម៌ជាម្មច ស់ ធញោម  ខមត ុត ំមម ំសូមម្ព្ះធម៌ជាម្មច ស់ អត់នូវរ ស
រន្តះដល់ខំុ្ម្ព្ះករុណា។      (ម្កាបថ្លេ យបងាមំាង) 

សង្ឃរតន្បបណាម 
សញង្ោ វិសញុទ្ធធ  វរទកខិញណញយ្ោ 

(ស្កងំរឃ្ល វសុិទ្រធា វក់ោក់ ក់ខិថ្ណរយ ) 
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សន្ាិន្រន្ាិញយា សពវមេបបហញីន្ត 

(សន់តិនម្ទិ្រយ ស្កប់ព្តក់ម្មក់ឡាប់បា ក់ហរីណា) 

គុញណហញិន្ញកហ ិសមិទធិបញាា  

(គុរណហរិនរកហ ិស្កក់មិទ្ធិបា ត់រត្ត) 

អន្តសញវា ត ំបន្ោមិ សង្ឃ ំ។ 

(អាក់ណាស្កក់រវ  ត្តងំ បា ក់ណាក់ម្ម មិ ស្កងំឃ្លងំ) ។ 

ផ្ម្បថ្ល: ម្ព្ះអរយិសងឃឯណា ដ៏បរសុិទ្ធវរិសសជាទ្កខិរណយយបុគាលដ៏
ម្បរសីរ ម្មនឥន្ទនទីយរម្មៃ ប់រហយី ម្មនមនទិលគឺោគ្នទិ្កាិរលស ងំពួ្ង
បនាត់បង់រហយី ជាម្ព្ះសងឃ ដល់រហយីនូវកិរយិសរម្មច្រោយគុណ 
 ងំឡាយដ៏រម្ចី្ន ជាម្ព្ះសងឃម្មនអាសវធម៌មិនម្មន គឺថ្លជាម្ព្ះ
ខីណាម្សព្ ខំុ្ម្ព្ះករុណាសូមម្កាបថ្លេ យបងាំនូវម្ព្ះអរយិសងឃរន្តះ
រោយរគ្នរព្។               (ម្កាបថ្លេ យបងាមំាង) 

ញយ្ ច សង្ោ អតីា ច ញយ្ ច សង្ោ 
(រយ ចាក់ ស្កងំឃ្ល អាក់តីត្ត ចាក់ រយ ចាក់ ស្កងំឃ្ល) 

អន្តគា បចចុបបន្តន  ច ញយ្ សង្ោ 
(អាក់ណាគ្នក់ត្ត បា ច់្ចុ្បបា ន់ណា ចាក់ រយ ស្កងំឃ្ល) 

អហ ំវន្តា មិ សពវទ្ធ ។ 
(អាក់ហាងំ វន់ មិ ស្កប់ព្តក់ ) ។ 

ផ្ម្បថ្ល: ម្ព្ះសងឃ ងំឡាយឯណា ផ្ដលជាម្ព្ះសងឃ បានសរម្មច្មគា 
និងសលកនាងរៅរហយីកាី ម្ព្ះសងឃ ងំឡាយឯណា ផ្ដលជាម្ព្ះសងឃ
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នឹងបានសរម្មច្មគានិងសលកនុងកាលខ្ងមុខកាី ម្ព្ះសងឃ ងំឡាយ
ឯណា ផ្ដលជាម្ព្ះសងឃបានសរម្មច្មគានិងសល កនុងកាលជាបច្ចុបបនន
រនះកាី ខំុ្ម្ព្ះករុណាសូម ម្កាបថ្លេ យបងាំនូវម្ព្ះសងឃ ងំឡាយរន្តះ 
ម្គប់កាល ងំពួ្ង ។              (ម្កាបថ្លេ យបងាំមាង) 
 

កិតាិសព្ទថ្នម្ព្ះសងឃឮខចរខ្ច យយ ងរនះថ្ល 
សបុដ្ិបញន្តន  ភគវញា ោវកសញង្ោ 

(សុបា ក់ដិបា ន់រណា ភាក់គ្នក់វក់រត្ត ស្កវក់កាក់ស្កងំរឃ្ល) 
ឧជុបដ្ិបញន្តន  ភគវញា ោវកសញង្ោ 

(អ ុជុបា ក់ដិបា ន់រណា ភាក់គ្នក់វក់រត្ត ស្កវក់កាក់ស្កងំរឃ្ល) 
ញាយ្បដ្ិបញន្តន  ភគវញា ោវកសញង្ោ 

(ញាយក់បា ក់ដិបា ន់រណា ភាក់គ្នក់វក់រត្ត ស្កវក់កាក់ស្កងំរឃ្ល) 
ោមីចិបដ្ិបញន្តន  ភគវញា ោវកសញង្ោ 

(ស្កមីុចិ្បា ក់ដិបា ន់រណា ភាក់គ្នក់វក់រត្ត ស្កវក់កាក់ស្កងំរឃ្ល) 
យ្ទិទំ ចាា រ ិបុរសិយ្គុន្ិ អដ្ឋ បុរសិបុគគោ 

(យក់ទិ្ ងំ ចាត់ត្តរុ ិប ុរុសិ្កក់យុគ្ននិ អាត់ថ្លក់ ប ុរុសិ្កក់ប ុគគ្នក់ោ) 
ឯស ភគវញា ោវកសញង្ោ អាហុញន្ញយ្ោ 

(រអស្កក់ ភាក់គ្នក់វក់រត្ត ស្កវក់កាក់ស្កងំរឃ្ល អាហុថ្ណរយ ) 
 បាហុញន្ញយ្ោ ទកខិញណញយ្ោ អញ្ជេកិរណី-  

(បា ហុថ្ណរយ   ក់ខិថ្ណរយ  អាញ់ជាក់លិកាក់ោ ក់ថ្ណ-) 
ញយា អន្ុតារ ំបញុ្ញ ញកខតាំ ញោកសាតិ ។ 

(រយ  អាក់នុតត្តក់ោុងំ ប ុញញាក់រខតត្តងំ រោកាស់ស្កតិ)។ 
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 ផ្ម្បថ្ល:    សបុដ្ិបញន្តន  ភគវញា ោវកសញង្ោ ម្ព្ះសងឃជា
ស្កវក័ថ្នម្ព្ះដ៏ម្មនម្ព្ះភាគ រោកម្បតិបតាិរហយី រោយម្បថ្ព្គឺ 
ម្បតិបតាិត្តមគនាងម្ព្ះនព្េរោកុតារធម៌   ឧជុបដ្ិបញន្តន  ភគវញា 
ោវកសញង្ោ ម្ព្ះសងឃជាស្កវក័ថ្នម្ព្ះដ៏ម្មនម្ព្ះភាគ រោក
ម្បតិបតាិ រោយម្តង់គឺម្បតិបតាិជាមជឈមិបបដិប   ញាយ្បដ្ិបញន្តន  
ភគវញា ោវកសញង្ោ ម្ព្ះសងឃជាស្កវក័ថ្នម្ព្ះដ៏ម្មនម្ព្ះភាគ 
រោកម្បតិបតាិ រដីមបមី្ត្តស់ដឹងនូវម្ព្ះនិព្តេ ន ជាស្កថ នរកែមសុតចាកទុ្កខ
 ងំពួ្ង ោមីចិបដ្ិបញន្តន  ភគវញា ោវកសញង្ោ ម្ព្ះសងឃ
ជាស្កវក័ ថ្នម្ព្ះដ៏ម្មនម្ព្ះភាគ រោកម្បតិបតាិដ៏សមគួរដល់ស្កមីចិ្កមា 
គឺម្បតិបតាិគួរដល់ សីល សម្មធិ បញ្ញា  យ្ទិទំ ចាា រ ិបុរសិយ្គុន្ិ 
ម្ព្ះសងឃឯណា របីោប់ជាគូថ្នបុរស ងំឡាយម្មន៤គូ គឺម្ព្ះសងឃផ្ដល
បានសរម្មច្នូវ រស្កត្តបតាិមគានិងរស្កត្តបតាិសលជាគូ១ សក គ្នមិ-
មគា និងសក គ្នមិសលជាគូ១ អន្តគ្នមិមគា និង អន្តគ្នមិសលជាគូ១ 
អរហតាមគា និងអរហតាសលជាគូ១ អដ្ឋ បុរសិបុគគោ របីោប់ររៀងជា
បុរស បុគាលម្មន៨ គឺម្ព្ះសងឃផ្ដលបានសរម្មច្នូវ   រស្កត្តបតាិមគា១ 
រស្កត្តបតាិសល១ សក គ្នមិមគា១ សក គ្នមិសល១ អន្តគ្នមិមគា១   
អន្តគ្នមិសល១  អរហតាមគា១  អរហតាសល១          ឯស   ភគវញា  
ោវកសញង្ោ ម្ព្ះសងឃ ងំនុ ះ ជាសងឃស្កវក័ថ្នម្ព្ះដ៏ម្មនម្ព្ះភាគ 

អាហុញន្ញយ្ោ រោកគួរទ្ទួ្លនូវច្តុបបច្ច័យ ផ្ដលបុគាលឧទ្ទិស
ចំ្រព្តះអនកម្មនសីល      រហយីន្តមំកអំពី្ច្ម្មៃ យបរអអ នចូ្លមកបូជា 
បាហុញន្ញយ្ោ រោកគួរទ្ទួ្លនូវអាគនាុក ន គឺ ន ផ្ដលបុគាល
ត្តក់ផ្តងរដីមបញីាតិ និងមិតាផ្ដលមកអំពី្ទិ្សរសែងៗ រហយីបរអអ នចូ្ល
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មកបូជា ទកខិញណញយ្ោ រោកគួរទ្ទួ្លនូវ ន ផ្ដលបុគាលរជឿនូវកមា 
និងសលថ្នកមារហយីបូជា អញ្ជេកិរណីញយា រោកគួរដល់អញ្ជលិ-
កមា ផ្ដលសតេរោកគបបរីធេី អន្ុតារ ំបុញ្ញញកខតា ំញោកសស រោកជា
បុញ្ារកខតា គឺជាទី្ដុះរឡងីថ្នពូ្ជគឺបុណយ ថ្នសតេរោក រករខតា ដថ្ទ្ថ្ម្ក
ផ្លងជាងគ្នា ន ។           

(ម្កាបថ្លេ យបងាំមាង) 

ម្បកាសរបេជ្ាច្ំរព្តះម្ព្ះសងឃថ្ល 

ន្តាិ ញម សរណំ អញ្ញ  ំសញង្ោ 
(ណាត់ងិ រម ស្កក់ោ ក់ណាងំ អាញ់ញុាងំ ស្កងំរឃ្ល) 

ញម សរណំ វរ ំឯញតន្ សចចវញជជន្ 
(រម ស្កក់ោ ក់ណាងំ វក់ោុងំ រអរតន្តក់ ស្កច់្ចាក់វច់្រជន្តក់) 

ញោតុ ញម ជយ្មង្គេ ំ។ 
(រហាតុ រម ជាក់យក់មុ្មងំគ្នក់ោងំ)។ 

ផ្ម្បថ្ល: ន្តាិ ញម សរណំ អញ្ញ  ំ  វតថុដថ្ទ្ជាទី្ពឹ្ងទី្រឭក ថ្នខំុ្ម្ព្ះ
ករុណាមិនម្មនរឡយី សញង្ោ ញម សរណំ វរ ំម្មនផ្តម្ព្ះសងឃជា
ម្មច ស់ ជាទី្ពឹ្ងទី្រឭក ដ៏ម្បរសីររបស់ខំុ្ម្ព្ះករុណា      ឯញតន្ សចចវ-
ញជជន្ ញោតុ ញម ជយ្មង្គេ ំសូមសិរសីួសាីជយមងាល ចូ្រម្មនដល់
ខំុ្ម្ព្ះករុណារោយកិរយិរព្តលនូវព្តកយសច្ចៈរនះ ។ 

(ម្កាបថ្លេ យបងាំមាង) 
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សូមខម្មរ សច្ំរព្តះម្ព្ះសងឃថ្ល 
ឧតាមញង្គន្ វញន្ាហ ំសង្ឃញ្ច  

(អ ុតត្តក់ម្មងំរគន្តក់ វន់រទ្ហាងំ ស្កងំឃ្លញ់ចាក់) 

ទុវិញោតាមំ សញង្ឃ ញយា ខេញិា ញទ្ធញោ 

(ទុ្វរិធាតត្តក់មុ្មងំ ស្កងំរ  រយ ខ្ក់លិរត្ត រ រស្ក) 

សញង្ោ ខមតុ ត ំមមំ ។ 

(ស្កងំរឃ្ល ខ្ក់ម្មក់តុ ត្តងំ ម្មក់ម្មងំ) ។ 

ផ្ម្បថ្ល: ឧតាមញង្គន្ វញន្ាហ ំសង្ឃញ្ច ទុវិញោតាមំ ខំុ្ម្ព្ះករុណា 
សូមថ្លេ យបងាំនូវម្ព្ះសងឃដ៏ម្បរសីរម្មន ពី្រម្បការគឺសមាតិសងឃ និង
អរយិសងឃ រោយអវយវៈដ៏ឧតាមគឺតបូង សញង្ឃ ញយា ខេញិា 
ញទ្ធញោ រ សឯណា ផ្ដលខំុ្ម្ព្ះករុណារធេីឱ្យភាា ងំភាា ត់រហយី កនុងម្ព្ះ
សងឃជាម្មច ស់ សញង្ោ ខមត ុ ត ំ មមំ សូមម្ព្ះសងឃជាម្មច ស់អត់នូវ
រ សរន្តះដល់ខំុ្ម្ព្ះករុណា ។      (ម្កាបថ្លេ យបងាមំាង) 

នមស្កា របជូនីយវត្ថជុាទីគោរព 
វន្តា មិ ញចតិយ្ ំសពវំ សពវដ្ឋឋ ញន្ស ុ

(វន់ មិ រច្តិយុងំ ស្កប់ព្តងំ ស្កប់ព្តត់ថ្លរនសុ) 
បតិដ្ឋិតំ ោររីកិោត ុមោញព្តធ ឹ

(បា ក់តិដងិត្តងំ ស្កររីកិាក់ធាតុ ម្មក់ហារព្តធឹង) 
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ពុទធរបូំ សកេ ំសទ្ធ ។ 

(ពុ្ធធាក់រូបុាងំ ស្កក់កាក់ឡាងំ ស្កក់ ) ។ 
ផ្ម្បថ្ល: ខំុ្សូមថ្លេ យបងាំ   រ ព្ ះម្ព្ះបរមរច្តិយ 
ម្ព្ម ងំម្ព្ះស្ករ-ី       រកិធាតុថ្នម្ព្ះពុ្ទ្ធ ។ 
និងមហារព្តធិម្ពឹ្កែ     ផ្ដលគួរនឹករោយលំអុត 
លំឱ្នចិ្តាបរសុិទ្ធ      រលីកកំបង់អញ្ជលី ។ 
និងម្ព្ះពុ្ទ្ធរូប       តំណាងអងាម្ព្ះមុនី 
ផ្ដលឋតិរៅម្គប់ទី្     ឋានន្តន្តរន្តះ ងំអស់។ 
រោយរតជះថ្នគុណ    ម្ព្ះម្មនបុណយម្បរសីរខពស់ 
ផ្ដលផ្តងផ្តរលំស់   ររំោះទុ្កខភ័យអនាោយ។ 
សូមឱ្យខំុ្បានសុខ          ឃ្លា តចាកទុ្កខសង ងំឡាយ 
សម្តូវរ ះជិត ៃ្ យ    សូមឱ្យកាា យមកជាមិតា ។ 
សូម ន់ម្ព្ះអរ-ិ      យរមម្តីថ្ងាវសិិដឋ 
សូមបានរ ញីធម៌ពិ្ត   សមដូច្ចិ្តាម្បាថ្លន រហាង។ 

បណាមគោ 
ញយា កបបញកាដ្ីហបិិ អបបញមយ្យ ំ 

(រយ កាប់បា ក់រកាដីហបិុិ អាប់បា ក់ថ្ម យុងំ) 

កាេ ំកញរាញន្តា  អតិទុកករាន្ិ ញខទំ  

(កាឡាងំ កាក់រោ នរត្ត អាក់តិទុ្កកាក់ោ និ រខ ងំ) 
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គញា ញោកហាិយ្ ន្តញោ  

(គ្នក់រត្ត រោកាក់ហតិ្តយក់ ន្តរថ្ល) 
ន្ញោ មោការណិុកសស តសស ។ 

(ន្តក់រម្ម ម្មក់ហាការ  ុណិកាស់ស្កក់ ត្តស់ស្កក់) ។ 
ផ្ម្បថ្ល: ម្ព្ះពុ្ទ្ធជាទី្ពឹ្ង    ជាពំ្នឹងសព្េសត្តា  
ម្ព្ះអងាកាលម្បាថ្លន         រធេីកស្កងអស់កាលយូរ។ 
ោប់រោយរកាដិកបា       រម្ចី្នគណន្តហួសគិតគូរ 
បានម្ត្តស់ជាសព្េញ្ាូ       ម្ត្តស់ជាម្គូរលីភព្ឋាន។ 
រធេីកមាជាកម្ម            សតេនិករម្ត្តប់ពំុ្បាន 
រត្តកយ កលំបាកម្បាណ            រម្ព្តះម្បរយជន៍ដល់សព្េសតេ។ 
ខំុ្សូមឱ្នសិរស្ក          ចិ្តាម្បាថ្លន បងាំថ្លេ ត់ 
ម្ព្ះពុ្ទ្ធករុណាសតេ        រន្តះជាទី្ពឹ្ងសព្េកាល។ 
 

អសមពុធំ ពុទធន្ិញសវិតំ យ្ ំ
(អាក់ស្កពុំ្ធាងំ ពុ្ធធាក់និរសវតិ្តងំ យុងំ) 

ភវាភវំ គចឆតិ ជវីញោញកា 

(ភាក់វភាក់វងំ គ្នច់្្ក់តិ ជីវក់រោរកា) 
ន្ញោ អវិជាជ ទិកិកញេសជាេ ំ

(ន្តក់រម្ម អាក់វជិជាទិ្កកិរឡស្កក់ជាោុងំ) 
វិទធំសញិន្ត ធមមវរសស តសស ។ 

(វទិ្ធាងំសិរណា ធ័មម្មក់វក់ោ ស់ស្កក់ ត្តស់ស្កក់)។ 
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ផ្ម្បថ្ល: សតេផ្តងរកីតស្កា ប់បង់ រម្ព្តះចំ្ណង់កមាជារគ្នល 

ឱ្យវលិវល់អរន្តទ ល        កនុងភព្តូច្និងភព្ធំ។ 

រហតុផ្តមិនដឹងធម៌      ជាម្មច ស់លអស្កអ តសុខុម 

គឺម្ព្ះពុ្ទ្ធរសព្សម      ចិ្តាខំុ្សូមនមស្កា រ។ 

នូវធម៌ម្បថ្ព្ពិ្ត        វរិសសសុទ្ធរន្តះឯងណា 

កាត់បង់នូវអវជិាជ        គឺបណាា ញកិរលសរហយី។ 

គុញណហ ិញយា សេីសោធិបញ្ញញ  

(គុរណហ ិរយ សីឡាក់ស្កក់ម្ម ធិបា ញ់ញា ) 
វិមុតាិញ្ញញ ណបបភូតីហ ិយ្ញុាា  

(វមុិតតិញញាណាប់បា ក់ភូតីហ ិយុតរត្ត) 
ញខតាញ្ជន្តន្ំ កសុេតាិកាន្ ំ

(រខតត្តញ់ជាក់ន្តណាងំ កុស្កក់ឡាត់ងិកាណាងំ) 
តមរយិ្សង្ឃ ំសរិោ ន្ោម ិ។ 

(ត្តក់ម្មក់រុយិក់ស្កងំឃ្លងំ សិោ ក់ស្ក ន្តក់ម្មមិ)។ 
ផ្ម្បថ្ល: ម្ព្ះសងឃអងាស្កវក័   ម្មនសំវរៈស ធ ម្ទ្ង់ 
កបរោយគុណសីលម្តង់     និងសម្មធិបញ្ញា  ។ 
និងវមុិតាិញ្ញា ណ           កិរលសគ្នា នកនុងអាត្តា  
ជាបុញ្ារកខត្តា            ជនម្តូវការជាកុសល។ 
ខំុ្សូមឱ្នសិរសី          ដល់ម្ព្ះអរយិបុគាល 
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ជាបុម្តម្ព្ះទ្សព្ល       ជាមងាលដល់សព្េសតេ។ 
 

ោវ យ្បង្គំសុញំសចកាីសខុ 

ឥញចចវមចចន្ា ន្មសសញន្យ្យ ំ
(អិុច្រច្វក់ម្មច់្ច្ន់ត្តក់ ន្តក់ម្ម ស់ស្កក់ថ្ណយុងំ) 

ន្មសសោញន្ត រតន្តាយ្ ំយ្ ំ
(ន្តក់ម្ម ស់ស្កក់ម្ម រណា ោក់ត្តក់ណាត់ត្តក់យុងំ យុងំ) 

បុញ្ញញ ភិសន្ាំ វិបុេ ំអេតា ំ
(ប ុញញា ភិសន់ ងំ វបិ ុឡាងំ អាក់ឡាត់ថ្លងំ) 

តសាន្ុភាញវន្ ហតន្ារាញយា ។ 
(ត្តស់ស្កនុភារវន្តក់ ហាក់តន់ត្តក់ោ រយ )។ 

ផ្ម្បថ្ល: ខំុ្សូមនមស្កា រ     រលីកហត្តថ ឱ្នសិរសី 
បងាំគុណ ងំបី         ខពស់រលីសលប់ថ្ម្តរោកា។ 
សូមបុណយកងកុសល     ឱ្យបានដល់រយងីខំុ្ណា 
រព្ញរព្តររសាីធាោ       ដូច្ជលស្កធំទូ្ោយ ។ 
សូមឱ្យកម្មច ត់បង់         អព្មងាល ងំឡាយ 
ឱ្យរច្ៀសរច្ញចាក ៃ្ យ    កាីអនាោយកំុបីម្មន។ 
រោយកម្មា ងំអានុភាព្      បុញ្ាោភជាម្បធាន 
កងបុញ្ាោសីម្មន        សូមបានកានាកំុម្មនរម្មះ។ 
រោយគុណនមស្កា រ       ថ្ម្តរតន្តម្បរសីរខពស់ 
សូមអានិសងែរន្តះ       ោក់ដល់ឋាននិព្តេ នរហាង។ 
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ោវ យ្បង្គំត្ប្តរតន្៍ 
r}s 

វតថុគឺបុគាល          គបបដីល់ថ្លេ យបូជា 

ថ្ម្កផ្លងវតថុណា        យ ងម្បរសីរជាងថ្ម្ករព្ក។ 

ខំុ្បានត្តក់ផ្តងកាយ    បងាំថ្លេ យចិ្តាម្តងរម្តក 

រតនៈបីជាឯក         ពី្ទី្រនះសូមកុសល។ 

សលបុណយជួយកម្មច ត់    ឧបទ្ទវកំុដិតដល់ 

ច្ថ្ម្ងសូមកំុយល់       ចូ្រកំុឱ្យបរងាីតម្មន។ 

ដល់ខាួនរយងីខំុ្ណា     ត្តងំសចាច ជាម្បធាន 

ចំ្ផ្ណកសលបុណយម្មន   សូមសរម្មច្និព្តេ នរហាង៕ 

សមពុញទធ 
សមពុញទធ អដ្ឋវីសញ្ច ទ្ធវ ទសញ្ច សហសសញក 

(ស្កពុំ្ធរធ អាត់ថ្លក់វសី្កញ់ចាក់  េ  ក់ស្កញ់ចាក់ ស្កក់ហាសស់្កក់រក) 

បញ្ចសតសហសាន្ិ ន្ោមិ សរិោ អហ។ំ 
(បា ញ់ចាក់ស្កក់ត្តក់ស្កក់ហាសស់្កនិ ន្តក់ម្មមិ សិោ ក់ស្ក អាក់ហាងំ)។ 
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   ខំុ្ម្ព្ះករុណាសូមម្កាបថ្លេ យបងាំនូវម្ព្ះសម្មា សមពុទ្ធ  ងំឡាយ២៨

ម្ព្ះអងាសង ១មឺុន ២ព្តន់ ម្ព្ះអងាសង ៥ផ្សនម្ព្ះអងាសង រោយតបូង

(របស់ខំុ្ម្ព្ះករុណា)។ 

សមពុញទធ បញ្ចបញ្ញញ សញ្ច ចតុវីសតិសហសសញក 

(ស្កពុំ្ធរធ បា ញ់ចាក់បា ញ់ញា ស្កញ់ចាក់ ចាក់តុវសី្កក់តិស្កក់ហាសស់្កក់រក) 

ទសសតសហសាន្ិ ន្ោម ិសរិោ អហ។ំ 

( ក់ស្កក់ស្កក់ត្តក់ស្កក់ហាសស់្កនិ ន្តក់ម្មមិ សិោ ក់ស្ក អាក់ហាងំ)។ 

   ខំុ្ម្ព្ះករុណាសូមម្កាបថ្លេ យបងាំនូវម្ព្ះសម្មា សមពុទ្ធ  ងំឡាយ ៥៥ 
ម្ព្ះអងាសង ២មឺុន៤ព្តន់ ម្ព្ះអងាសង ១ោនម្ព្ះអងាសង រោយតបូង 
(របស់ខំុ្ម្ព្ះករុណា)។ 

សមពុញទធ ន្វុតារសញត អដ្ឋចាា េសី សហសសញក 

(ស្កពុំ្ធរធ ន្តក់វុតត្តក់ោ ក់ស្កក់រត អាតថ់្លកច់ាត់ត្តឡសី្កក់ ស្កក់ហាស់ស្កក់រក) 

វីសតិសតសហសាន្ិ ន្ោម ិសរិោ អហ។ំ 

(វសី្កក់តិស្កក់ត្តក់ស្កក់ហាស់ស្កនិ ន្តក់ម្មមិ សិោ ក់ស្ក អាក់ហាងំ)។ 
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   ខំុ្ម្ព្ះករុណាសូមម្កាបថ្លេ យបងាំនូវម្ព្ះសម្មា សមពុទ្ធ  ងំឡាយ ១០៩
ម្ព្ះអងាសង ៤មឺុន ៨ព្តន់ម្ព្ះអងាសង ២ោនម្ព្ះអងាសងរោយតបូង 
(របស់ខំុ្ម្ព្ះករុណា)។ 

ញតស ំធមមញ្ច  សង្ឃញ្ច  អាទញរន្ ន្ោមិហ។ំ 

(រតស្កងំ ធ័មម្ម ញ់ចាក់ ស្កងំឃ្លញ់ចាក់ អា ក់ររ  ន្តក់ ន្តក់ម្មមិហាងំ)។ 

     ខំុ្ម្ព្ះករុណាសូមម្កាបថ្លេ យបងាំនូវម្ព្ះធម៌សងនូវ ម្ព្ះសងឃសង 
របស់ម្ព្ះសម្មា សមពុទ្ធ ងំឡាយរន្តះរោយរគ្នរព្ ។ 

ន្មកាក រាន្ុភាញវន្ ហន្តាវ  សញពវ ឧបទាញវ 

(ន្តក់ម្មក់កាោ នុភារវន្តក់ ហន់ត្តេ  ស្កប់រព្ អ ុបា ត់ ក់រវ)។ 

អញន្កា អន្ារាយាបិ វិន្សសន្ា ុអញសសញា។ 

(អាក់រនកា អន់ត្តក់ោ យ បិុ វណិាស់សន់តុ អាក់រសស្កក់រត្ត)។ 

   រោយអានុភាព្ថ្នកិរយិនមស្កា រថ្លេ យបងាំ     សូមឱ្យកម្មច ត់បង់នូវ 

ឧបម្ទ្ព្ ងំឡាយ ងំពួ្ង       ងំរសច្កាីអនាោយ ងំឡាយជាអរនក  

ចូ្រឱ្យវនិ្តសរៅកំុបីម្មនរសសសល់រឡយី ។ 

(ម្កាបថ្លេ យបងាំមាង) 
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សភុមង្គេគោ 

ញោតុ សពវំ សមុង្គេ ំរកខន្ាុ សពវញទវា 

(រហាតុ ស្កប់ព្តងំ សុម្មងំគ្នក់ោងំ ោក់ខ្ន់តុ ស្កប់ព្តក់រទ្វក់ត្ត) 

សពវពុទ្ធធ ន្ុភាញវន្ សពវធោម ន្ុភាញវន្ 

(ស្កប់ព្តក់ពុ្ធធានុភារវន្តក់ ស្កប់ព្តក់ធ័មម្មនុភារវន្តក់) 

សពវសង្ោន្ុភាញវន្ ញោតាិ ញោត ុន្ិរន្ារ។ំ 

(ស្កប់ព្តក់ស្កងំឃ្លនុភារវន្តក់ រស្កតងិ រហាតុ និរ  ន់ត្តក់ោុងំ)។ 

 

ផ្ម្បថ្ល: ញោតុ សពវំ សមុង្គេ ំ សុមងាលគឺ រសច្កាីច្រម្មីនដ៏លអម្គប់
យ ង ចូ្រម្មនដល់ខំុ្ រកខន្ាុ សពវញទវា រទ្វត្ត ងំពួ្ង ងំឡាយ ចូ្រ
រកានូវខំុ្ សពវ ពុទ្ធធ ន្ភុាញវន្ រោយអានុភាព្ថ្នម្ព្ះពុ្ទ្ធម្គប់ម្ព្ះ 
អងា សពវធោម ន្ុភាញវន្ រោយអានុភាព្ថ្នម្ព្ះ ធម៌ ងំពួ្ង សពវ
សង្ោន្ុភាញវន្ រោយអានុភាព្ ថ្នម្ព្ះសងឃ ងំពួ្ង   ញោតាិ 
ញោតុ ន្ិរន្ារ ំ សូមសិរសីួសា ី ចូ្រម្មនដល់ខំុ្ឱ្យបានម្គប់រព្លកំុបីម្មន
ច្រន្តា ះរឡយី ។ 

r0s 
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វិធីសោទ្ធន្ន្ិចចសេី (សេី៥) 
ឧកាស មយ្ ំភញន្ា វិសុ ំវិសុ ំរកខន្ាា យ្ 

(អ ុកាស្កក់ ម្មក់យុងំ ភាន់រត វសុិងៗ ោក់ខ្ក់ណាត់ថ្លយក់) 
តិសរញណន្ សហ បញ្ច សោីន្ ិយាចាម។ 

(តិស្កក់ោ ក់រណន្តក់ ស្កក់ហាក់ បា ញ់ចាក់ សីឡានិ យចាម្មក់) 
ទុតិយ្មប ិមយ្ ំភញន្ា វិសុ ំវសិុ ំរកខន្ាា យ្ 

(ទុ្តិយុបិុំ ម្មក់យុងំ ភាន់រត វសុិងៗ ោក់ខ្ក់ណាត់ថ្លយក់) 
តិសរញណន្ សហ បញ្ច សោីន្ ិយាចាម។ 

(តិស្កក់ោ ក់រណន្តក់ ស្កក់ហាក់ បា ញ់ចាក់ សីឡានិ យចាម្មក់) 
តតិយ្មប ិមយ្ ំភញន្ា វិសុ ំវសិុ ំរកខន្ាា យ្ 

(ត្តក់តិយុបិុំ ម្មក់យុងំ ភាន់រត វសុិងៗ ោក់ខ្ក់ណាត់ថ្លយក់) 
តិសរញណន្ សហ បញ្ច សោីន្ ិយាចាម។ 

(តិស្កក់ោ ក់រណន្តក់ ស្កក់ហាក់ បា ញ់ចាក់ សីឡានិ យចាម្មក់) 
អន្ុគគហ ំកាវ  សេី ំញទថ ញន្ត ភញន្ា ។ 

(អាក់នុគគ្នក់ហាងំ កាក់ត្តេ  សីឡាងំ រទ្ថ្លក់ រន្ត ភាន់ រត)។ 
ផ្ម្បថ្ល: សូមរគ្នរព្... បពិ្ម្តម្ព្ះករុណាដ៏ច្រម្មីន ខំុ្ម្ព្ះករុណា
 ងំឡាយសូមនូវសីល ងំឡាយ៥មួយអរនាីរោយម្ព្ះថ្ម្តសរណគមន៍ 
រដីមបមី្បរយជន៍ នឹងរការសែងៗគ្នន  ។ 
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      បពិ្ម្តម្ព្ះករុណាដ៏ច្រម្មីន ខំុ្ម្ព្ះករុណា ងំឡាយ សូមនូវសីល
 ងំឡាយ៥ មួយអរនាីរោយម្ព្ះថ្ម្តសរណគមន៍ រដីមបមី្បរយជន៍នឹង
រការសែងៗគ្នន  ។ ជាគម្មប់ពី្រដងសង ។  
      បពិ្ម្តម្ព្ះករុណាដ៏ច្រម្មីន ខំុ្ម្ព្ះករុណា ងំឡាយ សូមនូវសីល
 ងំឡាយ៥ មួយអរនាីរោយម្ព្ះថ្ម្តសរណគមន៍  រដីមបមី្បរយជន៍នឹង
រការសែងៗគ្នន  ។  ជាគម្មប់បីដងសង ។ 
      បពិ្ម្តម្ព្ះករុណាដ៏ច្រម្មីន សូមម្ព្ះករុណារមត្តា  រធេីនូវរសច្កាី
អនុរម្គ្នះ ឱ្យនូវសីលដល់ខំុ្ម្ព្ះករុណា ងំឡាយ ។ 
ម្ព្ះសងឃសូម្តថ្ល៖  

ន្ញោ តសស ភគវញា អរហញា សោម សមពុទធសស។ (៣ចប់) 

(ន្តក់រម្ម ត្តស់ស្កក់ ភាកគ់្នកវ់ក់រត្ត អាក់ោ ក់ហាក់រត្ត ស្កមំ្ម ស្កពុំ្ធធាស់ស្កក)់ ។ 

ផ្ម្បថ្ល:  រកិីរយិនមស្កា រថ្លេ យបងា ំ ថ្នខំុ្ម្ព្ះករុណា ចូ្រម្មនដល់ម្ព្ះដ៏-
ម្មនម្ព្ះភាគអងារន្តះ ម្ព្ះអងាជាម្ព្ះអរហនាដ៏ម្បរសីរ ម្ទ្ង់ម្ត្តស់ដឹងនូវ
រញយយធម៌  ងំពួ្ងរោយម្បថ្ព្ ចំ្រព្តះម្ព្ះអងាឥតម្មនម្គូអាចារយណា
ម្បរៅម្ព្ះអងារឡយី។   

ព្ពះត្ព្ត្សរណគមន ៍
ពុទធំ សរណំ គចាឆ ម ិ

(ពុ្ធធាងំ ស្កក់ោ ក់ណាងំ គ្នច់្្មិ) 

ខំុ្ម្ព្ះករុណាសូមដល់នូវម្ព្ះពុ្ទ្ធជាទី្ពឹ្ងទី្រឭក 
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ធមមំ សរណំ គចាឆ ម ិ
(ធ័មម្មងំ ស្កក់ោ ក់ណាងំ គ្នច់្្មិ) 

ខំុ្ម្ព្ះករុណាសូមដល់នូវម្ព្ះធម៌ជាទី្ពឹ្ងទី្រឭក 

សង្ឃ ំសរណំ គចាឆ ម ិ
(ស្កងំឃ្លងំ ស្កក់ោ ក់ណាងំ គ្នច់្្មិ) 

ខំុ្ម្ព្ះករុណាសូមដល់នូវម្ព្ះសងឃជាទី្ពឹ្ងទី្រឭក 

ទុតិយ្មប ិពុទធំ សរណំ គចាឆ ម ិ
(ទុ្តិយុបិុំ ពុ្ធធាងំ ស្កក់ោ ក់ណាងំ គ្នច់្្មិ) 

ខំុ្ម្ព្ះករុណាសូមដល់នូវម្ព្ះពុ្ទ្ធជាទី្ពឹ្ងទី្រឭក ជាគម្មប់ពី្រដងសង 

ទុតិយ្មប ិធមមំ សរណំ គចាឆ ម ិ
(ទុ្តិយុបិុំ ធ័មម្មងំ ស្កក់ោ ក់ណាងំ គ្នច់្្មិ) 

ខំុ្ម្ព្ះករុណាសូមដល់នូវម្ព្ះធម៌ជាទី្ពឹ្ងទី្រឭក ជាគម្មប់ពី្រដងសង 
ទុតិយ្មប ិសង្ឃ ំសរណំ គចាឆ ម ិ

(ទុ្តិយុបិុំ ស្កងំឃ្លងំ ស្កក់ោ ក់ណាងំ គ្នច់្្មិ) 
ខំុ្ម្ព្ះករុណាសូមដល់នូវម្ព្ះសងឃជាទី្ពឹ្ងទី្រឭក ជាគម្មប់ពី្រដងសង 

តតិយ្មប ិពុទធំ សរណំ គចាឆ ម ិ

(ត្តក់តិយុបិុំ ពុ្ធធាងំ ស្កក់ោ ក់ណាងំ គ្នច់្្មិ) 
ខំុ្ម្ព្ះករុណាសូមដល់នូវម្ព្ះពុ្ទ្ធជាទី្ពឹ្ងទី្រឭក ជាគម្មប់បីដងសង 
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តតិយ្មប ិធមមំ សរណំ គចាឆ ម ិ

(ត្តក់តិយុបិុំ ធ័មម្មងំ ស្កក់ោ ក់ណាងំ គ្នច់្្មិ) 
ខំុ្ម្ព្ះករុណាសូមដល់នូវម្ព្ះធម៌ជាទី្ពឹ្ងទី្រឭក ជាគម្មប់បីដងសង 

តតិយ្មប ិសង្ឃ ំសរណំ គចាឆ ម ិ

(ត្តក់តិយុបិុំ ស្កងំឃ្លងំ ស្កក់ោ ក់ណាងំ គ្នច់្្មិ) 

ខំុ្ម្ព្ះករុណាសូមដល់នូវម្ព្ះសងឃជាទី្ពឹ្ងទី្រឭក ជាគម្មប់បីដងសង។ 

ម្ព្ះសងឃសូម្តថ្ល៖  

តិសរណគគហន្ំ បរបិណុណ ំ  

(តិស្កក់ោ ក់ណាគ់គ្នក់ហាក់ណាងំ បា ក់រុបិ ុនណាងំ) 

ផ្ម្បថ្ល:  កិរយិកាន់យកនូវម្ព្ះថ្ម្តសរណគមន៍ បរបូិណ៌ផ្តប ុរណាះ ។ 

អនកសម្ម នម្តូវទ្ទួ្លថ្ល៖   អាម ភញន្ា      (អាម្មក់ ភាន់រត)   

ផ្ម្បថ្ល:  ករុណារោកម្មច ស់ ។ 

សកិាខ បទ៥ 
ម្ព្ះសងឃសូម្តថ្ល៖  

១. បាណាតិបាា ញវរមណី សកិាខ បទំ សោទិយាមិ   

 (បា ណាតិបា ត្ត រវោក់ម្មក់នី សិកខ្បា ក់ ងំ ស្កក់ម្ម ទិ្យមិ) 
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ផ្ម្បថ្ល: ខំុ្ម្ព្ះករុណា សូមសម្ម ននូវសិកាខ បទ្ គឺរច្តន្តជារហតុរវៀរ
ចាកកិរយិរធេីសតេម្មនជីវតិឱ្យធាា ក់ចុ្ះកនាង គឺសម្មា ប់សតេ ។ 

២. អទិន្តន ទ្ធន្ត ញវរមណី សកិាខ បទំ សោទយិាមិ   

(អាក់ទិ្នន្ត ន្ត រវោក់ម្មក់នី សិកខ្បា ក់ ងំ ស្កក់ម្ម ទិ្យមិ) 

ផ្ម្បថ្ល: ខំុ្ម្ព្ះករុណា សូមសម្ម ននូវសិកាខ បទ្ គឺរច្តន្តជារហតុរវៀរ  
ចាកកិរយិកាន់យកនូវវតថុផ្ដលរគមិនបានឱ្យរោយកាយឬរោយវចា។ 

៣. កាញមសមុិចាឆ ចារា ញវរមណី សកិាខ បទ ំសោទិយាមិ  

(ការម សុមិច្្ចាោ រវោក់ម្មក់នី សិកខ្បា ក់ ងំ ស្កក់ម្ម ទិ្យមិ) 

ផ្ម្បថ្ល: ខំុ្ម្ព្ះករុណា សូមសម្ម ននូវសិកាខ បទ្ គឺរច្តន្តជារហតុរវៀរ
ចាកកិរយិម្បម្ពឹ្តាខុសកនុងកាម ងំឡាយ ។ 

៤. មុោវាទ្ធ ញវរមណី សកិាខ បទំ សោទិយាមិ 

(មុស្កវ  រវោក់ម្មក់នី សិកខ្បា ក់ ងំ ស្កក់ម្ម ទិ្យមិ) 

ផ្ម្បថ្ល: ខំុ្ម្ព្ះករុណា   សូមសម្ម ននូវសិកាខ បទ្ គឺរច្តន្តជារហតុ  
រវៀរចាកកិរយិរព្តលនូវព្តកយកុហក ។ 

៥. សរុាញមរយ្មជជបបោទដ្ឋឋ ន្ត ញវរមណី សកិាខ បទំ សោទិ
យាមិ (សុោ រមោក់យក់ម្ម ច់្ជាប់បា ក់ម្ម  ត់ថ្លណា រវោក់ម្មក់នី សិក
ខ្បា ក់ ងំ ស្កក់ម្ម ទិ្យមិ) 
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ផ្ម្បថ្ល: ខំុ្ម្ព្ះករុណា សូមសម្ម ននូវសិកាខ បទ្ គឺរច្តន្តជារហតុ រវៀរ
ចាករហតុជាទី្ត្តងំថ្នរសច្កាីម្បម្មទ្គឺ សឹកនូវទឹ្កម្សវងឹ គឺសុោនិង
រមរយ័ ។ 

ម្ព្ះសងឃសូម្តថ្ល៖  

    ឥោន្ិ បញ្ចសកិាខ បទ្ធន្ិ ោធុក ំកាវ  អបបោញទន្ ន្ិចច-
កាេ ំ សោម រកខិតពវំ (អិុម្ម និ បា ញ់ចាក់សិកខ្បា ក់ និ ស្កធុកាងំ 
កាក់ត្តេ  អាប់បា ក់ម្ម រទ្ន្តក់ និច្ចាក់កាឡាងំ ស្កមំ្ម ោ ក់ខិត្តប់ព្តងំ) 

ផ្ម្បថ្ល: អនក ងំឡាយគបបរីធេីសិកាខ បទ្៥រនះឱ្យម្បថ្ព្ ម្តូវរកាឱ្យលអអស់
កាលជានិច្ចរោយរសច្កាីមិនម្បម្មទ្ គឺថ្លកំុបីរធេសម្បផ្ហសរឡយី ។ 

អនកសម្ម នម្តូវទ្ទួ្លថ្ល៖     អាម ភញន្ា   (អាម្មក់ ភាន់រត)   

ផ្ម្បថ្ល:  ករុណារោកម្មច ស់ ។ 

ម្ព្ះសងឃសផ្មាងនូវអានិសងែសីលថ្ល៖ 

សញីេន្ សគុតឹ យ្ន្ាិ សញីេន្  

(សីរលន្តក់ សុគ្នក់តឹង យ ន់តិ សីរលន្តក់) 

ញភាគសមបទ្ធ សញីេន្ ន្ិពវុត ឹ 

(រភាគ្នក់ស្កបំា ក់  សីរលន្តក់ និព្ពុ្តឹង) 

យ្ន្ាិ តោម  សេី ំវិញោធញយ្ ។ 

(យ ន់តិ ត្តស់ស្កា  សីឡាងំ វរិស្កធាក់រយ) 
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ផ្ម្បថ្ល: សតេ ងំឡាយបានរៅកាន់ស្កថ នសួគ៌ ក៏រម្ព្តះសីល សតេ
 ងំឡាយបានបរបូិណ៌រោយរភាគៈក៏រម្ព្តះសីល សតេ ងំឡាយបាន
រៅកាន់ទី្រលំត់ទុ្កខ គឺម្ព្ះនិព្តេ នក៏រម្ព្តះសីល រម្ព្តះរហតុរន្តះ បុគាលជា
សបបុរស គបបជីម្មះនូវសីលឱ្យបរសុិទ្ធកំុឱ្យរៅហាងរឡយី។ 

អនកសម្ម នម្តូវទ្ទួ្លថ្ល៖  ោធុ  

ផ្ម្បថ្ល:     ម្បថ្ព្រហយី ។ 

(ច្ប់វធីិសម្ម ននិច្ចសីល (សីល៥) ផ្តប ុរណាះ។ 

ព្តកយឧទាិស 
®®® 

ឥទំ ញវា ញាតិន្ំ ញោត ុសខុិា ញោន្ាុ  
ញាតញយា ។ 

(អិុ ងំ រវ ញាតិណាងំ រហាតុ សុខិត្ត រហានតុ ញាត្តក់រយ )។ 

            រ ីន ងំឡាយរនះ ចូ្រសរម្មច្ដល់ញាតិ  ងំឡាយ សូមឱ្យ
ញាតិ ងំឡាយ ចូ្រជាអនកដល់នូវរសច្កាីសុខចុ្ះ ។ 

    មយ ងវញិរទ្ៀត បុណយកុសល ងំឡាយណាផ្ដល បានសរម្មច្
រហយីអំពី្ នរនះ សូមបុណយកុសល  ងំអស់រន្តះ ចូ្របានសរម្មច្
ដល់ ពួ្កម្ព្ហា ងំឡាយសង ដល់សការទ្វោជសង ដល់មហាោជ ងំ 
បួនសង ដល់រទ្វត្ត ងំឡាយសង ដល់ភូមិរទ្វត្តសង អារកខរទ្វត្តសង 
និងអាកាសរទ្វត្តសង ដល់ពួ្កន្តគ ងំឡាយសង  ម្គុឌ ងំឡាយសង 



ធមន៌មស្កា រនងិកម្មងកណំាព្យ១០០ថ្ងៃ                                    ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

34 

 

គនធព្េ ងំឡាយសង កុមភណឌ  ងំឡាយសង         ដល់រសាច្យមោជនិង
យមភូបាល ម្ព្ម ងំនិរយបាល ងំឡាយសង ដល់ញាតកា ងំម្បាពីំ្រ
សន្តា នសង ដល់ញាតិកនុងសងារវដា ងំឡាយសង ដល់វមិ្មនករម្បតសង 
ដល់ព្ួកអសុរកាយ ងំឡាយសង សតេ ងំឡាយកនុងអបាយភូមិសង 
ដល់សព្េសតេ ងំអស់សង រ ះសតេផ្ដលម្មនរព្ៀរនឹងគ្នន សង មិនម្មន
រព្ៀរនឹងគ្នន សង ផ្ដលជាញាតិសង មិនផ្មនជាញាតិសង សូមរោកអនក
 ងំអស់រន្តះ មកទ្ទួ្លអនុរម្មទ្ន្តនូវបុណយកុសលរបស់ខំុ្ កាលរបី
បានអនុរម្មទ្ន្តរចួ្រហយី ក៏សូមឱ្យបានជាអនកដល់នូវរសច្កាីសុខចុ្ះ ។ 

គោសមូញសចកាីសខុ 
r°s 

      អាកាសដ្ឋឋ  ច ភុមមដ្ឋឋ  ញទវា ន្តគ មហទិធិកា បុញ្ញ  ំញន្ត 
អន្ុញោទន្ាុ ចិរ ំរកខន្ាុ ោសន្ំ ។  (អាកាស្កត់ថ្ល ចាក់ ភុមម្ម ត់ថ្ល 
រទ្វ ន្តគ្ន ម្មក់ហទិ្ធិកា ប ុញញុាងំ រន្ត អាក់នុរម្ម ន់តុ ចិ្ោុងំ ោក់
ខ្ន់តុ ស្កស្កក់ ណាងំ) ។ 

ផ្ម្បថ្ល: រទ្វត្ត ងំឡាយ ផ្ដលឋតិរៅឰដ៏ អាកាសកា ី ផ្ដលឋតិរៅរលី
ផ្សនដីកាី ន្តគ ងំឡាយ ផ្ដលម្មនឫ ធ នុភាព្រម្ចី្នកាី សូមអនុរម្មទ្ន្ត 
នូវបុណយរបស់ រយងី ងំឡាយ សូមរកានូវម្ព្ះពុ្ទ្ធស្កសន្តអស់ កាល
ជាយូរអផ្ងេងរៅ ។ 



ធមន៌មស្កា រនងិកម្មងកណំាព្យ១០០ថ្ងៃ                                    ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

35 

 

      អាកាសដ្ឋឋ  ច ភុមមដ្ឋឋ  ញទវា ន្តគ មហទិធិកា បុញ្ញ ំ ញន្ត 
អន្ុញោទន្ាុ ចិរ ំរកខន្ា ុរាជាញន្ត។(អាកាស្កត់ថ្ល ចាក់ ភុមម្ម ត់ថ្ល 
រទ្វ ន្តគ្ន ម្មក់ហទិ្ធិកា ប ុញញុាងំ រន្ត អាក់នុរម្ម ន់តុ ចិ្ោុងំ ោក់
ខ្ន់តុ ោជារន្ត) ។ 

ផ្ម្បថ្ល: រទ្វត្ត ងំឡាយ ផ្ដលឋតិរៅឰដ៏ អាកាសកា ី ផ្ដលឋតិរៅរលី
ផ្សនដីកាី ន្តគ ងំឡាយផ្ដលម្មន ឫ ធ នុភាព្រម្ចី្នកាី សូមអនុរម្មទ្ន្ត 
នូវបុណយរបស់ រយងី ងំឡាយ សូមរកានូវម្ព្ះោជា ងំឡាយ អស់
កាលជាយូរអផ្ងេងរៅ ។ 

     អាកាសដ្ឋឋ  ច ភុមមដ្ឋឋ  ញទវា  ន្តគ មហទិធិកា  បុញ្ញ  ំញន្ត 
អន្ុញោទន្ាុ ចិរ ំ រកខន្ាុ ញាតញយា។(អាកាស្កត់ថ្ល ចាក់ ភុមម្ម ត់
ថ្ល រទ្វ ន្តគ្ន ម្មក់ហទិ្ធិកា ប ុញញុាងំ រន្ត អាក់នុរម្ម ន់តុ ចិ្ោុងំ ោក់
ខ្ន់តុ ញាត្តក់ រយ ) ។ 

ផ្ម្បថ្ល: រទ្វត្ត ងំឡាយ ផ្ដលឋតិរៅឰដ៏ អាកាសកា ី ផ្ដលឋតិរៅរលី
ផ្សនដីកាី ន្តគ ងំឡាយផ្ដលម្មន ឫ ធ នុភាព្រម្ចី្នកាី សូមអនុរម្មទ្ន្ត 
នូវបុណយរបស់ រយងី ងំឡាយ សូមរកានូវញាតិ ងំឡាយអស់ កាល
ជាយូរអផ្ងេងរៅ ។ 
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 អាកាសដ្ឋឋ  ច ភុមមដ្ឋឋ  ញទវា ន្តគ មហទិធកិា បុញ្ញ  ំ ញន្ត 
អន្ុញោទន្ាុ ចិរ ំរកខន្ា ុបាណិញន្ត ។ (អាកាស្កត់ថ្ល ចាក់ ភុមម្ម ត់
ថ្ល រទ្វ ន្តគ្ន ម្មក់ហទិ្ធិកា ប ុញញុាងំ រន្ត អាក់នុរម្ម ន់តុ ចិ្ោុងំ ោក់
ខ្ន់តុ បា ណិ រណា) ។ 

ផ្ម្បថ្ល: រទ្វត្ត ងំឡាយ ផ្ដលឋតិរៅឰដ៏ អាកាសកា ី ផ្ដលឋតិរៅរលី
ផ្សនដីកាី ន្តគ ងំឡាយផ្ដលម្មន ឫ ធ នុភាព្រម្ចី្នកាី សូមអនុរម្មទ្ន្ត 
នូវបុណយរបស់ រយងី ងំឡាយ សូមរកានូវសតេ ងំឡាយអស់ កាល
ជាយូរអផ្ងេងរៅ ។ 

      អាកាសដ្ឋឋ  ច ភុមមដ្ឋឋ  ញទវា ន្តគ មហទិធិកា បុញ្ញ  ំញន្ត 
អន្ុញោទន្ាុ ចិរ ំរកខន្ាុ ញន្ត សទ្ធ ។ (អាកាស្កត់ថ្ល ចាក់ ភុមម្ម ត់
ថ្ល រទ្វ ន្តគ្ន ម្មក់ហទិ្ធិកា ប ុញញុាងំ រន្ត អាក់នុរម្ម ន់តុ ចិ្ោុងំ ោក់
ខ្ន់តុ រន្ត ស្កក់  ) ។ 

ផ្ម្បថ្ល: រទ្វត្ត ងំឡាយ ផ្ដលឋតិរៅឰដ៏ អាកាសកា ី ផ្ដលឋតិរៅរលី
ផ្សនដីកាី ន្តគ ងំឡាយផ្ដលម្មន ឫ ធ នុភាព្រម្ចី្នកាី សូមអនុរម្មទ្ន្ត 
នូវបុណយរបស់ រយងី ងំឡាយ សូមរកានូវរយងីខំុ្ ងំឡាយ សព្េៗ 
កាលអស់កាលជាយូរអផ្ងេងរៅ ។ 

rrrYsss 
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ផ្សាយ្ញមាា ធម ៌
  សញពវ សាា  អញវរា ញោន្ាុ សខុិា ញោន្ាុ ន្ិទាុកាខ  ញោន្ា ុ
អពោបជា ញោន្ាុ អន្ឃីា ញោន្ា ុ ទីឃាយ្កុា ញោន្ា ុ
អញរាគ ញោន្ាុ សមបតាីហ ិសមជិឈន្ាុ សខុ ីអាា ន្ំ បរហិរន្ាុ។  
(ស្កប់រព្ ស្កត់ត្ត អាក់រវោ រហានតុ សុខិត្ត រហានតុ និទ្ទុ្កខ្    រហា
នតុ អាប់ព្យបា ច់្ឈា រហានតុ អាក់នីឃ្ល រហានតុ ទី្ឃ្លយុកា រហានតុ 
អាក់រោគ្ន រហានតុ ស្កបំា ត់តីហ ិស្កក់មិជឈាន់តុ សុខី អាត់ត្តណាងំ 
បា ក់រុហិាក់រ  ន់តុ) ។ 
ផ្ម្បថ្ល: សូមឱ្យសព្េសតេ ងំឡាយ ងំពួ្ងកំុម្មន រព្ៀរនឹងគ្នន  សូមឱ្យ
បាននូវរសច្កាីសុខ ម្បាសចាកទុ្កខ កំុព្យបាទ្គ្នន  កំុម្មនរសច្កាីម្ពួ្យ
ចំ្ផ្បង សូមឱ្យម្មនអាយុផ្វង កំុឱ្យម្មនរោគ សូមឱ្យបានសរម្មច្    
រោយសមបតាិ ងំឡាយ សូមរកានូវខាួនឱ្យជាសុខចុ្ះ ។ 
       
 ទុកខបបាា  ច ន្ិទាុកាខ  ភយ្បបាា  ច ន្ិពភយា  ញោកបបាា  ច 
ន្ិញសាកា ញោន្ា ុសញពវបិ      បាណិញន្ត ។ 
(ទុ្កខ្ប់បា ត់ត្ត ចាក់ និទ្ទុ្កខ្ ភាក់យ ប់បា ត់ត្ត ចាក់ និព្ភាក់យ 
រស្កកាប់បា ត់ត្ត ចាក់ និសរស្កកា រហានតុ ស្កប់រព្បិុ បា ណិរណា) ។ 
ផ្ម្បថ្ល: សតេ ងំឡាយ ងំពួ្ង ផ្ដលដល់រហយីនូវរសច្កាីទុ្កខ សូមឱ្យ
ជាសតេ បាត់រសច្កាីទុ្កខរៅ ផ្ដលដល់រហយីនូវភ័យ សូមឱ្យជាសតេបាត់
ភ័យរៅ ផ្ដលដល់រហយីនូវរសច្កាីរស្កក សូមឱ្យជាសតេបាត់  រសច្កាី
រស្កករៅរហាង ។ 
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គត្ជះខ្ុុំស្កង 
ddd 

រតជះខំុ្ស្កង   សំអិតសម្មអ ង  ឱ្នកាយវចា 

សូមសុខសុភាព្  រចួ្ពី្ទុ្កាខ      ឆាងដល់រម្តីយមហា 

រព្តលគឺនិព្តេ ន ។ 

ម្គប់ជាន់ម្គប់ជាតិ កំុឱ្យខំុ្ឃ្លា ត   ពី្សីលនិង ន 

គំនិតខំុ្រកីត     កំរណីតខំុ្ម្មន  មគាសលជាស្កព ន 

ដល់ស្កថ នថ្ងាថ្លា  ។ 

ខំុ្ជូនមគាសល    ចំ្រព្តះរៅដល់  ម្មត្តបិត្ត  

គុណម្គូឧប-     ជាយចារយ   គុណញាតកា 

ម្បាពីំ្រសន្តា ន ។ 

ជីដូនជីត្ត    រស់រៅកាីណា    រោកម្មច ស់ផ្ច្កស្កថ ន 

ខំុ្ជូនមគាសល   កុសលរងាីងថ្លា ន សូមសុខរកែមកានា 

ដល់ស្កថ នសុតទុ្កខ ។ 

ខំុ្សូមសចាច     រកីតជាតិណាៗ  សូមឱ្យបានសុខ  

សូមម្មនបញ្ញា    ភាឺថ្លា រម្មះមុត   សូមរចួ្ចាកទុ្កខ 

ដល់និព្តេ នរហាង ។ 
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ធមឧ៌ទទិសនល 

សីល នផ្ដលខំុ្បានរធេីរហយី  ម្ព្ះគុណរអីយសូមសចាច  
ឧទ្ទិសសលរនះណា         ជូនម្មត្តបិត្តខំុ្។ 
ជីដូននិងជីត្ត             ម្គូអាចារយ ងំតូច្ធំ 
ញាតិមិតាម្គប់និគម         មកជួបជំុទ្ទួ្លសល។ 
ផ្ដលកូនរៅបានរធេី        នូវអំរពី្ជាកុសល 
សូម នឱ្យបានដល់       រ ះមណឌ ល ៃ្ យយ ងណា។ 
កុសល ងំអស់ហនងឹ      សូមទី្ពឹ្ងរលីរទ្វត្ត 
ផ្ដលម្មនចិ្តារមត្តា         ន្តសំោ ងំអស់រនះ។ 
រៅជូនឱ្យខំុ្សង          ដូច្បំណងកំុបីរធេស 
កូនរៅរៅឯរណះ      មិនម្បផ្ហសបញ្ជូ នមក។ 
សូមម្មនចិ្តារកីោយ       រោយសបាយទ្ទួ្លយក 
កូនរៅបានថ្លលក        បញ្ជូ នមករោកម្គប់គ្នន ។ 
រដីមបរីស្កយកមានា        សូមឱ្យបាននូវសុខជា 
កូនរៅ ងំអស់គ្នន    បានបូជាជូនរៅរហាង។ 
 
សីល ន ងំឡាយ       សូមសែព្េសាយដល់ញាតិមិតា 
រ ះរកីតទី្ ៃ្ យជិត       ម្មនវបិតាិយ ងណាកាី 
សូមឱ្យរចួ្ររំោះ          ចាកទុ្កខរ សរម្គ្នះច្ថ្ម្ង 
បានសុខររៀងោល់ថ្ងៃ      សមដូច្កាីឧទ្ទិសរហាង ។ 

6 
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បតាទិ្ធន្គោ(យ្កំិញ្ច )ិ 
យ្ ំកិញ្ច  ិកសុេកមមំ កតាពវំ កិរយិ្ ំមម 

(យុងំ កិញចិ្ កុស្កក់ឡាក់កាមុំ្មងំ កាត់ត្តប់ព្តងំ  កិរុយុិងំ ម្មក់ម្មក់) 
កាញយ្ន្ វាចា មន្ោ តិទញស សគុត ំ

(ការយន្តក់ វចា ម្មក់ន្តក់ស្ក តិ ក់រស សុគ្នក់ត្តងំ) 
កតំ ញយ្ សាា  សញ្ញ ញិន្ត អតា ិញយ្ ច 

(កាក់ត្តងំ រយ ស្កត់ត្ត ស្កញ់ញិុរណា អាត់ងិ រយ ចាក់) 
សាា  អសញ្ញ ញិន្ត កតំ បុញ្ញផ្សេ ំមយ្ហ ំ

(ស្កត់ត្ត អាក់ស្កញ់ញិរណា កាក់ត្តងំ ប ុញញាក់ផ្ចក់ឡាងំ ថ្ម ហាងំ) 
សញពវ ភាគី ភវន្ា ុញត ញយ្ ត ំកត ំ

(ស្កប់រព្ ភាគី ភាក់វន់តុ រត រយ ត្តងំ កាក់ត្តងំ) 
សវុិទិតំ ទិន្នំ បញុ្ញផ្សេ ំមយា ញយ្ ច 

(សុវទិិ្ត្តងំ ទិ្នណាងំ ប ុញញាក់ផ្ចក់ឡាងំ ម្មក់យ រយ ចាក់) 
តតា ន្ ជាន្ន្ា ិញទវាគន្តាវ  ន្ិញវទយ្ុ ំ 

(ត្តត់ថ្លក់ ន្តក់ ជាណន់តិ រទ្វគ្នន់ត្តេ  និរវ ក់យ ុង) 
សញពវ ញោកមហិ ញយ្ សាា  ជីវន្តា ោរ 

(ស្កប់រព្ រោកាហំ ិរយ ស្កត់ត្ត ជីវន់ត្តហាោ ក់) 
ញហតុកា មន្ុញ្ញ  ំញភាជន្ំ សញពវ េភន្ា ុ

(រហតុកា ម្មក់នុញញុាងំ រភាជាក់ណាងំ ស្កប់រព្ ោក់ភាន់តុ) 
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មម ញចតោតិ ។ 
(ម្មក់ម្មក់ រច្ត្តក់ស្កតិ)។ 

ផ្ម្បថ្ល: យ្ ំកិញ្ច  ិកសុេកមមំ កតាពវំ កិរយិ្ ំមម អំរពី្ជាកុសលឯ
ណាមួយផ្ដលខំុ្គបបរីធេី កាញយ្ន្ វាចា មន្ោ រោយ េ រ ងំបីគឺ 
កាយ វចា ចិ្តា តិទញស សគុត ំ កតំ អំរពី្ជាកុសល ងំអស់រន្តះ 
ផ្ដលខំុ្បានរធេីរហយី ជាកុសលអាច្នឹងន្តឱំ្យរៅរកីតកនុងស្កថ នថ្ម្តម្តិងែ
សួគ៌បាន ញយ្ សាា  សញ្ញ ិញន្ត អតា ិសតេ ងំឡាយឯណាគឺមនុសែ 
ឬរទ្វត្ត ឬម្ព្ហា ផ្ដលជាសតេម្មនសញ្ញា កាី ញយ្ ច សាា     អសញ្ញ ិ
ញន្ត សតេ ងំឡាយឯណា ជាអសញ្ាីសតេគឺ សតេឥតសញ្ញា កាី កតំ 
បុញ្ញផ្សេ ំ មយ្ហ ំ សញពវ ភាគី ភវន្ាុ ញត សតេ ងំឡាយ ងំអស់
រន្តះ ចូ្រឱ្យបាននូវចំ្ផ្ណកសលថ្នបុណយ រហយីចូ្ររស្កយនូវសលថ្ន
បុណយផ្ដលខំុ្បានរធេីរហយី បានឧទ្ទិសសាយឱ្យរៅ រនះចុ្ះ ញយ្ តំ ក
តំ សវុិទិតំ ទិន្នំ បុញ្ញផ្សេ ំមយា បុណយផ្ដលខំុ្បានរធេីរហយីរន្តះ 
របីសតេ ងំឡាយឯណាបានដឹងច្ាស់រហយី សតេ ងំឡាយរន្តះចូ្រ 
ឱ្យបានរស្កយនូវសលថ្នបុណយ ផ្ដលខំុ្បានឧទ្ទិសឱ្យរៅរន្តះចុ្ះ ញយ្ ច 
តតា ន្ ជាន្ន្ាិ មយ ងរទ្ៀត បណាា អស់សតេ ងំរន្តះ របីសតេ
 ងំឡាយឯណា          មិនបានដឹងនូវបុណយផ្ដលខំុ្បានរធេីរហយីរន្តះ 
ញទវាគន្តាវ  ន្ិញវទយ្ុ ំ សូមរទ្វត្ត ងំឡាយអរញ្ជ ីញ រៅឱ្យដំណឹង
ដល់សតេ ងំឡាយរន្តះឱ្យបានដឹងសងថ្ល ជនឯរណាះរគបានរធេីបុណយ
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រហយី រគឧទ្ទិសសាយសលបុណយរន្តះ មកដល់អនក ងំឡាយៗ ចូ្រ 
អនុរម្មទ្ន្តរម្តកអរនឹងបុណយរគរន្តះចុ្ះ          សញពវ ញោ កមហិ ញយ្     
សាា  ជីវន្តា ោរញហតកុា សតេ ងំឡាយឯណាកនុងរោក ងំ
អស់ ផ្ដលអាម្ស័យនូវអាហារ រហយីរស់រៅ មន្ុញ្ញ  ំ ញភាជន្ំ សញពវ 
េភន្ាុ មម ញចតោតិ សតេ ងំឡាយ ងំអស់រន្តះចូ្រឱ្យបាននូវ
រភាជនជាទី្គ្នប់ចិ្តា ផ្ដលសរម្មច្រោយបុញ្ាឫទ្ធិ ត្តមចិ្តាផ្ដលខំុ្ឧទ្ទិស
សាយរៅឱ្យរន្តះចុ្ះ ។ 

យ្ ំកិញ្ច  ិ(ផ្ម្បជាព្តកយកាព្យ) 

កមាជាកុសលឯណា   ផ្ដលជាការឥតរៅហាង 
រយងីខំុ្បានកស្កង    រោយ េ រកាយវចាចិ្តា។ 
កុសល ងំអស់រន្តះ     អាច្ជួយរោះជួយបងខិត 
ន្តសំតេឱ្យជាប់ចិ្តា      សថិតរៅន្តស្កថ នឧតាម។ 
សតេណាម្មនសញ្ញា       គឺរទ្វត្ត មនុសែ ឬម្ព្ហា 
ផ្ដលម្មនសកាិតូច្ធំ     ម្ព្ម ងំសតេឥតសញ្ញា ។ 
សូមបានចំ្ផ្ណកបុណយ   ផ្ដលជាគុណលអថ្ងាថ្លា   
រយងីខំុ្បានរច្ន្ត       ចាត់ផ្ច្ងការកុសលហនងឹ។ 
មយ ងរទ្ៀតសតេឯណា    ៃ្ យអស្កច រយពំុ្បានដឹង 
សូមរទ្វត្តរៅបាឹង      ឱ្យដំណឹងយ ងរនះថ្ល។ 
នរជនរៅឯនុ ះ         ម្សីឬម្បុសបានម្ជះថ្លា  
កស្កងបុញ្ាកិរយិ       វតថុជាសាូវរឆីត្យ។ 
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រហយីរគឧទ្ទិសសល      ឱ្យបានដល់អនក ងំឡាយ 
ចូ្រម្មនចិ្តាម្សស់ម្ស្កយ   បនទន់កាយទ្ទួ្លយក។ 
សតេរោក ងំអស់រន្តះ   ផ្ដលបានរស់តររៀងមក 
រោយបានបររិភាគ      នូវអាហាររទី្បរស់បាន។ 
សតេ ងំអស់រន្តះណា    បានសុខ្សព្េម្គប់ម្បាណ 
អាហារយ ងចំ្ណាន                     សូមឱ្យបានកំុខ្នរឡយី។ 

6 
ញសចកដីប្បាោន  

ខំុ្សូមម្បាថ្លន    រកីតជាតិណាៗ  សូមជួបបណឌិ ត 

ម្តកូលសម្មា    បញ្ញា ម្តូវពិ្ត      ផ្កបរកលយណមិតេ 

កនុងពុ្ទ្ធស្កសន្ត។ 

ម្ព្ះពុ្ទ្ធម្ត្តស់ដឹង  ម្ព្ះធម៌លអមាុ ឹង     ខំុ្ម្ព្ះករុណា 

សូមបានរម្កបរស  ម្ព្ះធម៌រទ្សន្ត    ម្ព្ះពុ្ទ្ធរន្តះណា 

រ ញីច្ាស់ធម៌ពិ្ត។ 

មគាអងាម្បាបីំ   ច្តុអរយិ       សច្ចៈរម្ៅលអិត 

ម្ព្ះថ្ម្តបិដក   វ.ិសុ.អ.ពិ្ត    រ ញីច្ាស់កនុងចិ្តា 

ម្បល័យអាសវ។ 

បានរចួ្ចាកទុ្កខ  ដល់នូវកេីសុខ     មគាញាណថ្ងាថ្លា  
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ជាស្កន មដំរណីរ   ម្ព្ះពុ្ទ្ធស្កស្កេ    ឆាងដល់រម្តីយមហា 

                             ម្ព្ះនិព្តេ នរហាង៕       (រោយ ហងុ សុវណាា ររ  ត) 

r0s 
សូមសលថ្នចិ្តាផ្ដលម្ជះថ្លា កនុងម្ព្ះរតនម្ត័យរន្តះ សលរនះចូ្រជាសល
សរម្មច្ ចូ្រជាសលសរម្មច្ ចូ្រជាសលសរម្មច្៕

 

 

 

 
 
 

 

&Y' 

ឈ្នះទុកខជួបសខុ 
rrr0 (បទពាកយ៨) 0sss 

ជីវតិរៅម្មនររៀនលះកិរលស     រកមគារទ្សក៍រច្ះម្បាប់សាូវសុខ 

ម្ព្ះធម៌ជាយនស្កព នឆាងសុតទុ្កខ     បំផ្ចា ញសមបុកផ្វកមុខអវជិាជ ។ 

ម្ព្ះពុ្ទ្ធស្កសន្តម្កាលសច្ចៈធម៌     មនុសែម្មនគុណធម៌លអរោយធម្មា  

បញ្ញា យល់ម្តូវសាូវម្ព្ះភគវ                សតេរោកម្គប់គ្នន ោម្មរត្តមម្ព្ះ។ 

សិកាឱ្យរ ញីគំរហញីជីវតិ     ធមាជាតិម្មនពិ្តគិតរហយីររៀនលះ 

រោភៈរ សៈរម្មហៈម្មនះ     បានជ័យជមនះឈ្នះទុ្កខជួបសុខ៕ 
ថ្ងៃព្ុធ ១២រោច្ ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/១៧ មិងុន្ត ២០២០ (៦៩ថ្ងៃ)សទួន  រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 
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ផ្ផ្សនកទ២ី 
កប្មង្ 

កំណាពយ១០០ត្ថៃ 
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ប្បវតាិរបូន្ិង្វិញយាគកោ 
របស់អនកោា យ្ ញោកយាយ្ 

ឧបាសិកា ញេង្ សុមី ជន្តម យ្៨ុ៥ឆ្ន  ំ
២៣ តុលា ១៩៣៦ ដល់ ១០ មេសា ២០២០ 

…rYs… 
 

             ជាបឋម ទូ្លម្ព្ះបងាំខំុ្ម្ព្ះករុណាខំុ្បាទ្ ហុង សុវណាា ររ  ត 

           សូមម្កាបថ្លេ យបងាំម្ព្ះរងោនុរងរម្គប់ម្ព្ះអងា សូមរគ្នរព្ ឯក
ឧតាម រោកជំ វ រោក រោកម្សី រោកត្ត រោកយយ អ ំ មីងម្ម 
បងបអូន ញាតិមិតា ញាតិធម៌ ពុ្ទ្ធបរសិ័ទ្ ងំអស់ជាទី្រគ្នរព្។ 

         កនុងថ្ងៃរនះ រយងីខំុ្ជាកូន កូនម្បស្ក រៅ រៅម្បស្ក រៅទួ្ត ម្មន
ទុ្កខជាទ្មៃន់ រោយការម្ព្តត់ម្បាសឃ្លា ត ៃ្ យពី្អនកម្មា យ  រោកយយ
ជាទី្រគ្នរព្ម្សឡាញ់ ការឃ្លា តមាងរនះគឺឃ្លា តមួយជីវតិ ផ្លងម្មនរព្ល
រវោ នឹងជួបមុខគ្នន តរៅរទ្ៀតរហយី។ រ ះបីជាដឹងថ្លសតេរោក
 ងំឡាយផ្តងម្មនរសច្កេីស្កា ប់ជាធមាត្ត ដូច្ម្ព្ះសម្មា សមពុទ្ធម្ព្ះអងា
ម្ទ្ង់សផ្មាងថ្ល៖ ន្តមរូបំ អនិច្ចំ ន្តមរូបំ ទុ្កខំ ន្តមរូបំ អនត្តា  ន្តមនិងរូប
រនះពិ្តជាមិនរទ្ៀង ជារហតុថ្នរសច្កេីទុ្កខ មិនអាច្ឋតិរៅកនុងបអា ប់
របស់បុគាលណាម្មន ក់រឡយី។         ក៏ប ុផ្នារៅរព្លរនះមរន្តសរញ្ចតន្ត 
អនុសាវរយី ៍ ជាពិ្រសសគឺឧបការគុណ របស់អនកម្មា យ របស់រោក
យយ រៅផ្តសថិតជាប់កនុងម្ករៅរបះដូង របស់កូនរៅម្បុសម្សីជានិច្ច 
ត្តងំពី្តូច្រហូតដល់អនកម្មា យ រោក យយ ោចាករោករនះរៅវញិ។ 
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រសច្កេីម្សឡាញ់របស់កូនរៅ ម្បុសម្សីរៅផ្តម្មនចំ្រព្តះអនកម្មា យ 
រោកយយ គ្នា នថ្ងៃបំរភាច្បានរឡយី។ 

      ឧបាសិកា រឆង សុីម ម្បសូតរៅថ្ងៃសុម្ក ០៩រកីត ផ្ខកតាិក ន្ ជូំត 
អដឋស័ក ពុ្ទ្ធសកោជ ២៤៨០ ម្តូវនឹងថ្ងៃទី្២៣ ផ្ខតុោ ន្ ១ំ៩៣៦ 
រៅចាក់អផ្ម្ងរម្កាម ម្កុងភនំរព្ញ។ ឧបាសិកាជាកូនទី្១ ថ្នម្គួស្ករអនក
រកសុីលក់ដូរ ផ្ដលម្មនបងបអូន២ន្តក់ គឺម្សី១ន្តក់និង ម្បុស១ន្តក់ 
របស់រោកត្ត ផ្ត ឡាយរឆង និងរោកយយ  លីម គួយរច្ង។ឧបាសិកា 
រកីធំធាត់រៅចាក់អផ្ម្ងរម្កាម ទី្ម្កុងភនំរព្ញ លុះដល់អាយុ៨ ន្  ំ រោក
ឪពុ្កបានស្កា ប់រចាល កាា យរៅជារកាងកំម្ព្តឪពុ្ក រស់រៅជាមួយម្មា យ
និងបអូនម្បុស។ រោយរោកយយ របស់ឧបាសិការៅផ្ម្ព្កហាួងរខតា
បាត់ដំបង រមីលរ ញីទុ្កខលំបាក និងម្មនរសច្កាីម្សឡាញ់រហយី
អាណិតក៏បានយកឧបាសិកាមកជួយរមីលផ្ងជំនួស ទុ្កឱ្យម្មា យរបស់
ឧបាសិការមីលផ្ងបអូនម្បុសរៅឯចាក់អផ្ម្ងរម្កាម ម្កុងភនំរព្ញ។ កាល
បានមករស់រៅរខតាបាត់ដំបង គឺឧបាសិការៅជាមួយម្ម ផ្ម្ព្កហាួងសង 
រៅជាមួយកូវជិតសាររលី រខតាបាត់ដំបងសង កាលរន្តះបានររៀនសង 
លក់នំសង តាញករនទលសង។ ជារកាង ា្ តឧបាសិការរៀនផ្ខារសង ចិ្ន
សង ថ្ងសង រហយីរឆាៀតររៀននិយយភាស្ករវៀតណាមជាមួយកូនរវៀត
ណាមផ្ដលរៅសទះជិតគ្នន សង។ លុះដល់អាយុជាងដប់ ន្  ំ ម្បផ្ហលជា
១៤-១៥ ន្  ំ រោយឧបាសិកា រឆង សុីម យនឹំកម្មា យរព្កផ្ដលរស់រៅ
ចាក់អផ្ម្ងរម្កាម ក៏សុំការអនុញ្ញា តពី្ម្ម  និងកូវមករស់រៅជាមួយម្មា យ
របស់ខាួនវញិ កាលរន្តះចាស់ៗបានម្បាប់ដំណឹងដល់អនករៅភនំរព្ញដឹង
ជាមុន ក៏បានរសី្ឧបាសិកាត្តមរងយនាដឹកសុីម ង់ត៍ផ្ដលដឹកពី្ថ្ងមកលក់
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រៅភនំរព្ញ។ កាលបានមករស់រៅចាក់អផ្ម្ងរម្កាមជាមួយម្មា យនិងបអូន
ម្បុស ឧបាសិកាបានរៅរមីលអនកជិតខ្ងរវច្នំអនែម នំគម នំបត់លក់ 
ក៏ររៀនរច្ះ រហយីរវច្លក់ជួយសម្មួលភារកិច្ចរបស់ម្មា យខាួន។ រព្លរៅ
លក់ជាមួយម្មា យផ្តងម្បាប់ម្មា យរបស់ខាួនថ្ល អាអាយ(ផ្ម ) ច្ង់ពិ្ស្កអី 
ក៏ពិ្ស្ករៅ ឱ្យផ្តអាអាយ(ផ្ម )ច្ង់ រហយីទិ្ញសំព្ត់  រខ្អាវនិងរបស់
របរសាត់សាង់ម្មា យមិនឱ្យខេះខ្ត      រោយទឹ្កចិ្តានឹកអាណិតម្សឡាញ់
ម្មា យរបស់ខាួនផ្ដលរៅស ូម្ ពំុំ្យកបេីងាី     រហយីរស់រៅរមីលផ្ងចិ្ញ្ច ឹម
កូនៗ។ រហយីរច្ះរឆាៀតរធេីបុណយោក់ នពំុ្ផ្ដលោច់្ត្តងំផ្តពី្រកាងមក 
និងជាកូនដ៏លអ ម្បកបរោយការរគ្នរព្ ដឹងគុណ កតញ្ាូ កតរវទី្ ចំ្រព្តះ
ម្មា យរបស់ខាួនណាស់។ អនកម្មា យរបស់ឧបាសិកា រឆង សុីម ម្មនបងបអូន
ជីដូនមួយរស់រៅសទឹងម្មនជ័យ លក់អីវ ន់ចាប់ហ ួយរៅសទះកនុងសារសទឹង
ម្មនជ័យ រោយរ ញីភាព្  ឧសាហ៍និងឈាា សថ្វកនុងការរកសុីក៏សុំ
ឱ្យមកជួយលក់ដូរ។លុះជួយ លក់ដូរបាន១ ន្ ២ំ ន្  ំ រោយការរព្ញចិ្តា
នឹងភាព្ឧសាហ៍ព្យយម រសួោយោក់ ក់ សុភាព្ោបស្ក រមយទ្ម 
ម ត់ច្ត់ និងភាព្ឈាា សថ្វរបស់ឧបាសិកា ចាស់ទំុ្រមីលរ ញីរហយីរព្ញ
ចិ្តាក៏ពិ្ភាកានិយយ ម្តូវរ  ូវគ្នន  ងំសងខ្ង។ ម្មា យឧបាសិកាម្បាប់ថ្ល 
ផ្ម បានរលីកកូនឱ្យរៅកូនអានឹងម ុង ផ្ច្ហួររហយី រព្លរន្តះម្បផ្កកផ្ដរ
ថ្លជាបងបអូននិងគ្នន ចឹ្ង! លក់ដូររ ញីមុខគ្នន ោល់ថ្ងៃ ឱ្យររៀបការជាមួយ
គ្នន ដូច្រមាច្រៅ? ផ្តផ្ម ថ្លអត់រទ្ ផ្ម និយយរហយី ផ្ម មិនរលបសមេីវញិ
រទ្ រោយរសច្កេីរគ្នរព្ម្មា យក៏ម្ព្មទ្ទួ្លត្តមសំរណី។ 

   ឧបាសិកា រឆង សុីម កាលរន្តះអាយុ២២ ន្  ំបានររៀបអាព្តហ៍ពិ្ព្តហ៍
ជាមួយនឹងឧបាសក អឹុង ជារហង រៅ ន្ ១ំ៩៥៦ ជាចំ្ណងថ្ដគូ
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អាព្តហ៍ពិ្ព្តហ៍រនះបានបរងាីតបុម្ត-ធីត្តចំ្នួន ០៦ន្តក់ រហយី ទ្ទួ្ល
បានការម្សឡាញ់ អំពី្ឪពុ្កម្មា យរកាកនិងបងបអូនជាព្ន់រព្កណាស់។
ការរស់រៅកនុងភាព្សុខដុម និងរកីោយជាមួយម្កុមម្គួស្ករ និងសុខសនាិ-
ភាព្ ម្ស្កប់ផ្តរៅថ្ងៃទី្១៧ ផ្ខរមស្ក ន្ ១ំ៩៧៥ ម្បរទ្ស បានធាា ក់ចូ្ល
កនុងរបបប ុលព្ត ផ្ដលបានបណាា លឱ្យម្ព្តត់ម្បាស និោសម្កុមម្គួស្ករ
ម្មនម្មា យបរងាីត ឪពុ្កម្មា យរកាក បាីជាទី្ម្សឡាញ់ បងបអូន ម្ព្ម ងំកូន
បីន្តក់គឺកូនម្សីបងម្មន ក់ និងកូនរៅរភាា ះ ងំពី្រជាទី្ម្សឡាញ់ គឺស្កា ប់
រោយស្ករជំងឺនិងការហូបចុ្កមិនម្គប់ម្គ្នន់ដូច្ម្បជាជនផ្ខារដថ្ទ្រទ្ៀត។ 
រស់រៅកនុងសម័យរមា ងងឹតរន្តះ ឧបាសិកា  រឆង សុីម ម្បឹងផ្ម្បងម្គប់
ផ្បបយ ង ងំកម្មា ងំកាយ និង កម្មា ងំចិ្តារដីមបផី្ងរកាកូនៗបីន្តក់ផ្ដល
រៅសល់ រហូតឆាងសុតពី្ សម័យដ៏យង់ នងរន្តះ។ 

រម្កាយសម័យប ុលព្តដួលរលំរៅរៅថ្ងៃទី្០៧ ផ្ខមកោ ន្ ១ំ៩៧៩ 
ឧបាសិកានិងកូនបីន្តក់គឺ  កូនម្បុស ជា រម្សង     កូនម្សី ជា ណារ ីនិង
ជា ណាវ ី រធេីដំរណីរមករស់រៅកនុងរខតារសៀមោបមួយរយៈ បនាមករស់
រៅចាក់អផ្ម្ងរម្កាមមួយរយៈ រទី្បបានមករស់រៅកនុងសារសទឹងម្មនជ័យ
រហូតមកដល់បច្ចុបបនន។ កាលផ្ដលជាន្ទសេីរមម្ម យម្តូវចិ្ញ្ច ឹមបីបាច់្ផ្ង
រកាកូន ងំបីរ ះបីលំបាកយ កយ ប់ប ុណាា  ម្មនរគច្ង់បាន រគថ្ល
ម្មនម្មស២កំប ុងទឹ្ករោះរគ្នមកចូ្លសាីដណាឹ ងក៏ឧបាសិកាមិនច្ង់បាន
ផ្ដរ រោយនឹកកនុងចិ្តាថ្លសូមបមី្មនមួយព្តងក៏រោយ គឺឧបាសិកាម្បផ្កក
មិនទ្ទួ្លសំរណី រោយនឹកគិតថ្លខ្ា ច្រគរធេីបាបកូនរបស់ខាួនសង ខ្ា ច្
ម្មនព្តកយកូនរដីម កូនចុ្ងសងនឹងនឹករ ញីដល់ម្មា យរបស់ខាួនជាគំរូ 
ផ្ដលសុខចិ្តារៅជាន្ទសេីរមម្ម យមួយជីវតិរដីមបចិី្ញ្ច ឹមកូន។ កាលរន្តះ
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ឧបាសិការធេីជាម្បុសសងម្សីសង រោយការរកសុីកំបិុកកំប ុករោយការផ្រក
នំបញ្ចុ កសង នំសង បផ្ងអម... រដីមបចិី្ញ្ច ឹមជីវតិខាួនឯងនិងកូនម្បុសម្សី
 ងំបីរហូតបរងាីតជាមុខរបរលក់ចាប់ហ ួយរៅតូបកនុងសារសទឹងម្មនជ័យ 
ម្ព្ម ងំបានររៀបអាព្តហ៍ពិ្ព្តហ៍កូនម្បុសកូនម្សី ងំបីឱ្យម្មនបាីម្បព្នធ 
និងផ្ច្កមុខរបរឱ្យកូនម្គប់ៗគ្នន  រហូតកូនរបស់គ្នត់ម្មនលំនឹងម្ព្ម ងំ
ម្មនមុខម្មត់រហូតដល់សព្េថ្ងៃ។ កនុងជីវតិរស់រៅរបស់ឧបាសិកា ផ្តងផ្ត
ផ្ណន្តដំល់កូនៗឱ្យរកសុីលក់ដូររោយភាព្សុច្រតិម្តឹមម្តូវ    ត្តមសម្មា
អាជីរវ។កនុងជីវភាព្ជាន្ទសេីរមម្ម យចិ្ញ្ច ឹមកូនរោយរបរសុច្រតិ ឧបាសិកា
ផ្ងម ងំរច្ះភាស្កផ្ខារជាភាស្កកំរណីត ចិ្ន ជីវ កុកងឺ កាត្តងំ រវៀត
ណាម និងភាស្កថ្ងខាះៗកនុងការម្បកបរបរ រកទ្ទួ្ល នលក់ដូរ
ចាប់ហួយ និងម្មនញាតិមិតាជិតខ្ង ញាតិកនុងម្សុកភូមិោប់អាន រម្ព្តះ
ជាមនុសែលអ ម្មនចិ្តាសរន្តា សរមត្តា ដល់រគម្គប់គ្នន ។ រៅកនុងសារសទឹង
ម្មនជ័យឱ្យផ្តសួររកសទះម្ម ៗ នរណាក៏ស្កា ល់គ្នត់ផ្ដរ លបថី្លគ្នត់ចាស់
ផ្តបូកបញ្ជ ីមិនសូវខុស រហយីបូករលខរលឿន មិនផ្ដលរម្បីម្ម សុីនបូក
រលខ លក់ដូរម្តឹមម្តូវ សុច្រតិ រទ្ៀងម្តង់ ជាទី្ម្សឡាញ់ោប់អានថ្នញាតិ
មិតាម្គប់គ្នន ។កនុងជីវតិរស់រម្កាយពី្ របបប ុលព្តមក ឧបាសិកា រឆង សុីម 
រកសុីលក់ដូរសង រធេីបុណយសងពំុ្ផ្ដលោច់្ ដូច្ជារទ្ៀនវសារធេីោល់ ន្  ំ
កឋនិ បុណយផ្ចា  បច្ច័យបួន ច្រម្មីនជន្តា យុ កស្កងរបងវតា ម្ព្ះវហិារវតា
ផ្ម្ព្កហាួង សទឹងម្មនជ័យ ននទមុនី រហាជាងម្ព្ះវហិារវតាចាក់អផ្ម្ងរម្កាម 
វតាសទឹងម្មនជ័យកុដិម្ព្ះសងឃវតាសុវណាបុទុ្មកុដិម្ព្ះសងឃវតាទួ្លសំរោង 
ស្កោ្ន់ ម្ព្ះថ្ម្តបិដក អដឋកថ្ល រសៀវរៅធម៌អាង៌ជារម្ចី្ន កស្កង
ម្ព្ះពុ្ទ្ធបដិម្មជារម្ចី្នម្ព្ះអងា ងា សុីម ង់ត៍ ស្កព ន់ ម្បាក់ ម្មស កស្កងម្ព្ះ
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បរមរច្តិយស៍្កព ន់និងផ្ចា ឈូ្កម្មសសម្ម្មប់តមាល់ម្ព្ះស្កររីកិធាតុ សនាឹក
រព្តធិម្មស និងម្បាក់  គំនូរកនុងស្កោ្ន់ គំនូរកនុងម្ព្ះវហិារ ម្ព្ះបត់ 
ឆព្េណារងែរីម្កាយម្ព្ះពុ្ទ្ធបដិម្ម ផ្ចទ ងំសិោចារកឹម្ព្ះថ្ម្តបិដកបាលីនិង
រសច្កាីផ្ម្បជាភាស្កផ្ខារ រៅមជឈមណឌ លវបបធម៌ម្ព្ះពុ្ទ្ធស្កសន្តកមពុជា
ន្តឧទ្យនជាតិគិររីមយចំ្នួនពី្រផ្ចទ ងំ និងម្បាក់កស្កងម្បាស្កទ្តមាល់សង 
និងរធេីបុណយ នរសែងៗ  ត្តមទី្វតាអាោមជារម្ចី្នកនុងម្បរទ្សកមពុជា ។ 
សូមបជីោរហយី ម្មនជំងឺសងក៏ឧបាសិកាមិនផ្ដលរធេសម្បផ្ហសរទ្ គឺ
ឧសាហ៍ព្យយមណាស់ ោក់បាម្តម្ព្ះសងឃម្បចារំរៀងោល់ថ្ងៃ និមនា
ម្ព្ះសងឃមកម្ប នសីលរៅនឹងសទះជាងដប់ ន្  ំ រោយវយ័ជោរៅវតាពំុ្រចួ្ 
ឱ្យ នអនកកំសត់ ដឹកន្តកូំនរៅឱ្យរច្ះរធេីបុណយ ឱ្យ ន រកាសីល និង
រធេីជាមនុសែលអកនុងសងាមរស់រៅ។ ឧបាសិកាគឺជាបុគាលគំរូមួយរូប
សម្ម្មប់កូនរៅ និងញាតិមិតា ញាតិធម៌ បងបអូន កូនកាួយ ម្គប់ៗគ្នន  មិន
សូវរច្ះខឹង ដឹងផ្តពី្ញញឹម ឱ្យ នរធេីបុណយ រកាសីល ម្ទ្ម្ទ្ង់ម្ព្ះពុ្ទ្ធ
ស្កសន្ត  រគ្នរព្ឪពុ្កម្មា យ ជាអនកម្មន កតញ្ាូ កតរវទី្    សច្ចៈ ខនា ី
ដូរច្នះរហយី       ឧបាសិកាម្មនញាតិមិតារម្ចី្នោប់អាន រគ្នរព្ម្សឡាញ់
ឧបាសិកាម្គប់ៗគ្នន ។  

         ការរស់រៅកនុងភាព្ម្មនអាយុរម្ចី្ន ឈ្សឺង ជាសង ចាស់សង ឈ្ឺ
ជាៗលុះដល់ថ្ងៃទី្២១ ផ្ខមកោ ន្ ២ំ០២០ ឧបាសិកា បានធាា ក់ ខាួនឈ្ឺ
រៅព្យបាលរៅមនទីររព្ទ្យកាល់ផ្ម ម្ត ម្កុងភនំរព្ញ អស់រយៈ កាល២៤
ថ្ងៃ រោយមិនម្មនភាព្ធូរម្ស្កល កូនរៅក៏បានបនាន្តរំៅ ព្យបាលរៅ
មនទីររព្ទ្យ រអហេវ ី ម្បរទ្សរវៀតណាមអស់រយៈរព្ល ១៤ថ្ងៃ រោយរមីល
រ ញីការព្យបាលមិនម្មនភាព្ម្បរសីរ រហយី ម្មនការសាល់រយបល់ពី្
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ម្គូរព្ទ្យសង កូនរៅក៏សរម្មច្យកគ្នត់មក រគហោឋ នវញិ រមីលផ្ងរោយ
កូនរៅផ្ចទ ល់ បានរយៈរព្ល៤៤ថ្ងៃ។  ចុ្ងរម្កាយថ្ងៃសុម្ក  ០៣រោច្ ផ្ខ
រច្ម្ត  ន្ កុំរ  ឯកស័ក ពុ្ទ្ធសកោជ ២៥៦៣ ម្តូវនឹងថ្ងៃទី្១០ ផ្ខរមស្ក 
ន្ ២ំ០២០ រវោរម្ម ង ០៥និង២៥ន្តទី្ោៃ ច្ រោកយយឧបាសិកា 
រឆង សុីម បានរធេីកាលកិរយិរៅរោយរសៃៀមស្កៃ ត់ មិនម្មនអារឡាះ
អាល័យ កូនរៅ បង បអូន កូនកាួយ ញាតិមិតា ញាតិធម៌ សទះសផ្មបង ម្ទ្ព្យ
សមបតាិ និងជីវតិរស្កះរឡយី  កនុងជន្តា យុ ៨៥ ន្  ំរោយជោព្តធ។  

របូំជីរតិ មចាច ន្ំ ន្តមញគតា ំន្ ជីរត ិ

ររីូបថ្នសព្េសតេ ផ្តងវបិតាិចាស់ជោ ឯន្តមនិងរគ្នត្តា  ឥតជោដូច្រូបរឡយី 
សូនយបាត់ផ្តរូបរៅ រករ ា ិ៍រឈាា ះរៅជិតបរងាីយ របីរគមិនរត្តះរតីយ រគ
អាច្ស្កា ល់យូរអផ្ងេង។ 

       ជាចុ្ងរម្កាយ បុណយកុសល  នកុសល ផ្ដលកូនរៅ រៅទួ្ត បង
បអូន កូនកាួយ ញាតិមិតា ញាតិធម៌បានរធេីរហយី សូមឧទ្ទិសជូន ចំ្រព្តះ
វបិាកបដិសនធិវញិ្ញា ណរបស់រោកយយឧបាសិកា រឆង សុីម សូមរោក
អនុរម្មទ្ន្ត និងសូមឱ្យបានសរម្មច្នូវសមបតាិសួគ៌ រទ្វរោក រហូតដល់
ម្ព្ះនិព្តេ ន កំុបីរ ាៀងឃ្លា តរឡយី។សូមអនកម្មា យរម្តកអរអនុរម្មទ្ន្ត!!! 

សូមម្ម ៗរម្តកអរអនុរម្មទ្ន្ត!!! 

       រធេីការររៀបររៀងសររសររឡងីវញិរោយរៅ ហុង សុវណាា ររ  ត ត្តម
ការតំណាលម្បាប់របស់ម្ម ៗកាលរៅម្មនជីវតិ ប ុផ្នាររឿងោ វផ្វង ៃ្ យជូរ
ច្ត់ កំសត់ ទឹ្កផ្ភនក រសីច្ សបាយរកីោយរម្ចី្នជាងរនះផ្តរៅររៀបោប់
ពំុ្អស់រទ្។  
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សញង្វគរបូកាយ្ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
សរងេគរមា ះរទ្ឱ្រូបកាយ                     ធាា ប់ម្សស់រឆីត្យ ក់រនម្ត្ត 
ឥលូវម្សរព្តនគួរអនិចាច                       រង់ចាមំរណាចូ្លមកដល់។ 

ជោព្យធិមករបៀតរបៀន               បាត់រម្សកបាត់ឃ្លា នរ ះម្ទ្ព្យសល់ 

ផ្លងដឹងឈ្ប់លឺផ្លងម្ច្បល់             រៅខេល់រម្ព្តះដល់ការឈ្ចឺាប់។ 

ឈ្ចឺាប់ថ្ម្កណាស់កនុងោងកាយ          ឈ្ប់ច្ង់សបាយផ្លងច្ង់ស្កា ប់ 

ររឿងោ វម្គប់យ ងយកមកម្បាប់           រោគរកីតឈ្ចឺាប់ផ្លងច្ង់ដឹង។ 

រហតុរនះគួរគិតពិ្ចារណា                 ម្តិះរះិសិកាគិតផ្ងាងងាឹង 

កំុត្តមតណាា ន្តកំំហងឹ                      បញ្ញា ម្បឹងងាឹងដឹងកងទុ្កខ៕ 
ថ្ងៃសុម្ក ០៣រោច្ ផ្ខរច្ម្ត ព្.ស.២៥៦៣/១០ រមស្ក ២០២០(ថ្ងៃទ្ី០១)         រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

សុមីិន្ញចះផ្េែត 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
យប់រហយីនឹងថ្ងៃកនាងរៅ              មិនអាច្ត្តងំរៅម្តូវចាក ៃ្ យ 
ឥតឈ្ប់ឥតឈ្រឥតជិនណាយ       យប់ថ្ងៃមិនស្កា យកាយរនះរឡយី។ 

យប់ថ្ងៃផ្តងសុីអស់ពួ្កជន              ឥតម្មនរ រទ្ន់ឥតឆាងរឆាីយ 
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 ងំរកាង ងំចាស់គ្នា នម្ស្កករសបយី   រៅជិតរកៀករកីយរហយីចាប់ឆី។ 

យប់សុីថ្ងៃសុីមិនរច្ះផ្ឆអត                  រកីតរឡងីរម្ព្តះរហតុរលីផ្សនដី 

រអាយផ្តរស់រៅកនុងភព្បី                 សុីឥតម្បណីគ្នា នសល់ម្មន ក់។ 

រ ះរគច្ដល់ណាក៏មិនសុត              យប់ថ្ងៃត្តមដុតម្បាកដជាក់ 

ផ្តងបអា ញមុខមិនរលៀមោក់          សុីយ ងម្តជាក់ ក់សតេរោក៕ 
ថ្ងៃរៅរ ៍០៤រោច្ ផ្ខរច្ម្ត ព្.ស.២៥៦៣/១១ រមស្ក ២០២០(០២ថ្ងៃ)            រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ញសចកាីទុកខ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ទុ្កខត្តងំពី្រកីតរហូតចាស់         ផ្ម្បម្បួលរលឿនណាស់ច្ាស់ររឿងកមា 
ទុ្កខរកីតរឡងីមកពី្ខនធម្បា ំ  ម្មនជាម្បចាកំនុងរោកា។ 

ទុ្កខរម្ព្តះម្សឡាញ់មិនដូច្ចិ្តា  ទុ្កខជាប់ោមដិតររឿងរសនហា 

ខឹង ស់គ្នប់ចិ្តារកីតឥសា        រកីតទុ្កខរតា សារព្ញដួងចិ្តា។ 

ទុ្កខរកីតម្មនរោគកនុងរូបកាយ   រកីតចិ្តាខេល់ខ្េ យគ្នា នកមាសិទ្ធិ 

រម្ព្តះផ្តតណាា ជាប់ោមដិត   រវល់រត្តងសអិតឥតម្មនម្ស្កក។ 

ទុ្កខថ្លម្មនកូនត្តមគនាង   ផ្តផ្បរជាឆាងរកីតលំបាក 

ទុ្កខរអីយរព្លណាបានអនកផ្ចអ ក   រស្កត់រច្ញចាកពី្ដួងចិ្តា។ 

ទុ្កខរម្ព្តះស្កេ មីនិងភរយិ   មិនទុ្កខចិ្តាគ្នន រោយរសនហ៍សនិទ្ធ 
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រកីតររឿងម្បច័្ណឌ រោមអាណិត   រកីតទុ្កខោមដិតោល់រវោ។ 

ទុ្កខរម្ព្តះម្ព្តត់ម្បាស់ញាតិសន្តា ន   ជាទី្ោប់អានម្គប់ៗគ្នន  

រព្ញចិ្តាម្សឡាញ់ខ្ា ងំមហមិ្ម   ទុ្កខឥតគណន្តម្ត្តពំុ្បាន។ 

ទុ្កខរអីយៗទុ្កខរម្ចី្នអរនក   គួរឱ្យវរិវកព្ន់ម្បម្មណ 

រកីតចាស់ឈ្សឺ្កា ប់ទុ្កខសុខស្កនា   ពិ្ចារណាបានចិ្តាច្ប់ទុ្កខ៕ 
ថ្ងៃអាទ្ិតយ ០៥រោច្ ផ្ខរច្ម្ត ព្.ស.២៥៦៣/១២ រមស្ក ២០២០(០៣ថ្ងៃ)      រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ញទវាញកើតញេើង្ញដ្ឋយ្ោរបុណយ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
កម្មា ងំអានុភាព្ថ្នរទ្វត្ត                  ថ្លពិ្តអស្កច រយរច្ស្កា ប្ទ្ធិ 
រម្ព្តះកម្មា ងំបុណយពី្អតីត                ឧបតថមភជាសិទ្ធិបិទ្អបាយ។ 

ក៏រម្ព្តះរោយស្ករកាលជាមនុសែ       រស់មិនម្បទូ្សាញាតិជិត ៃ្ យ 

ដឹងគុណជាសុខមិនជិនណាយ      ន្តមលបសុីសស្កយ ៃ្ យចាកបាប។ 

រទ្វត្តម្មនយសរម្ព្តះគុណធម៌          ខ្ា សបាបស្កងលអមិនសូនយស្កប 

ខ្ា ច្បាបអធម៌កាិនរឆអះ អ្ ប               មិនឱ្យដុនោបធម៌សរន្តា ស។ 

រទ្វត្តព្នាឺភាឺរុងរោច្ន៍                       រកីតរម្ព្តះម្បរយជន៍ជាសបបុរស 

ស្កា ល់រហតុស្កា ល់សលកុសលរស្កា ះ     កម្មា ងំបុណយរម្បាសជារទ្វត្ត៕ 
                                                                            រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃច្នទ ០៦រោច្ ផ្ខរច្ម្ត ព្.ស.២៥៦៣/១៣ រមស្ក ២០២០(០៤ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 
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ន្ឹកញអើយ្ផ្សន្ន្ឹក 
rrr0 (បទកាកគតិ) 0sss 

6 
នឹករអីយផ្សននឹក            យប់ថ្ងៃោៃ ច្ម្ពឹ្ក       នឹកណាស់ម្មច ស់ថ្ងា 
នឹកព្តកយសមាី                  ម្បណីរព្កថ្ម្ក          នឹកការចាប់ថ្ដ 

    ោល់ថ្ងៃមិនខ្ន។ 

នឹកព្តកយទូ្ន្តា ន               ឱ្យរច្ះរធេី ន           ម្មនសលសុខស្កនា 

កាលឱ្យរគសុខ               ទឹ្កមុខកាា ហាន          រុងររឿងរងាីនថ្លា ន 

                                  រម្ព្តះបានរធេីលអ។ 

នឹកោល់អតថន័យ             ម្សរណាះអាល័យ       វយ័រម្ជត្តមធម៌ 

នឹកការរធេីបុណយ             នឹកគុណបវរ             នឹកព្តកយឱ្យព្រ 

                                  បនាមិនោច់្។ 

ថ្លេ យបងាំម្ព្ះ                 រលីកថ្ដសំព្ះ            លះខជលិកាត់ផ្ចា ច់្ 

សីលសម្ម ន              ជាយនចាបំាច់្           ោលស់ីលមិនោច់្ 

                                 នឹកផ្ចា ច់្មិនបាន។ 

នឹកធាា ប់រស់ផ្កបរ             រព្លរនះម្បួលផ្ម្ប        ផ្ងម្តូវខកខ្ន 

អនុសាវរយី ៍                 ជាទី្សុខស្កនា             រម្ចី្នព្ន់ម្បម្មណ 

                                 ថ្លស្កា នមិនម្តូវ។ 



ធមន៌មស្កា រនងិកម្មងកណំាព្យ១០០ថ្ងៃ                                    ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

58 

 

នឹកណាស់នឹកណាស់     នឹកមិនបាូរផ្ចា ស់          នឹកោស់ត្តមសាូវ 

នឹករអីយផ្សននឹក          រលឹករព្កកូវ             កនុងចិ្តារស្កករៅ 

                                 ផ្តម្តូវកាត់ចិ្តា។ 

ផ្តគុណម្គប់យ ង          រស់ជាតឹកត្តង           ស្កងមនារសនហ៍សនិទ្ធ 

រស់មិនរច្ះស្កា ប់            ចារោប់ោមដិត         រៅកនុងដួងចិ្តា 

                                 រសថរសថិតនិរនារ៕៍  
 ថ្ងៃអអា រ ០៧រោច្ ផ្ខរច្ម្ត ព្.ស.២៥៦៣/១៤ រមស្ក ២០២០(០៥ថ្ងៃ)         រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ញដ្ើមបអីសទ់ុកខ 
rrr0 (បទពាកយ៨) 0sss 

6 
ការរកីតជាទុ្កខសុខរកីតពី្ស្កង              ចិ្តាខំសអិតស្កអ ងខ្ងរធេីកុសល 
ទ្ម្មា យចិ្តាបាប្បបុណយយកសល           សុតទុ្កខកងេល់សាល់កាីសុខ្។ 

រដីមបអីស់ទុ្កខសុខចិ្តាស្កងលអ    សាូវរដីរបវរធម៌ម្ព្ះស្កស្កា  

សតិច្រម្មីនរកីនរកីតបញ្ញា                     វមុិតាិថ្ងាថ្លា ចារច្ប់ទុ្កខរហាង៕ 
ថ្ងៃព្ុធ ០៨រោច្ ផ្ខរច្ម្ត ព្.ស.២៥៦៣/១៥ រមស្ក ២០២០(០៦ថ្ងៃ)                រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

កំណត់ដ្ឹង្ទុកខ 
rrr0 (បទពាកយ៨) 0sss 

សិកាការពិ្តគិតយល់ធមាៈ              ចិ្តាឥត ម ក់ខ្ជ ក់រចាលតណាា  
បញ្ចខនធជាទុ្កខគុកវដាសងារ             យល់រោយបញ្ញា ថ្លា ថ្ងាឧតាម។ 
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កំណត់ដឹងទុ្កខសុខររឿងម្គប់យ ង      ចិ្តាម្មនទី្អាងស្កងររឿងសកាិសម 

ម្ព្មលាមត្តមររឿងរម្គឿងម្គប់ោយឡ ំ    សុខរកីតពី្ខំហ ុ៊ុំចិ្តាកនុងធម៌។ 

ចិ្តាម្មនទី្ពឹ្ងនឹងកនុងសច្ចៈ                ម្មនថ្ម្តសរណៈ ា្ ក់ចិ្តាស្កងលអ 

ពុ្ទ្ធំធមាំសងឃបំវរ                                នឹងធឹងកនុងធម៌លអគ្នា នអេីដូច្៕ 
ថ្ងៃម្ព្ហសបតិ៍ ០៩រោច្ ផ្ខរច្ម្ត ព្.ស.២៥៦៣/១៦ រមស្ក ២០២០(០៧ថ្ងៃ)        រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

បទសកិា 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ហេូងត្តា តរចាមរោមសុីស្កកសព្      រុយមិនផ្ដលសអប់រម្គឿងរស្កា គរម្គ្នក 
ដំរៅរកីតខទុះរម្ព្តះរមរោគ             តណាា ម្ត្តរំជាករោា ភកនុងចិ្តា។ 

ហេូង ាុរំចាមរោមលមអងផ្ចា             ភនំម្មនរុកាខ គួររសនហ៍សនិទ្ធ 

សារផ្សអមម្សរម្មច្រោមរត្តងសអិត     ម្មនកាីអាណិតសនិទ្ធសរន្ទអា ះ។ 

ម្មនកលយណមិតាពិ្តន្តសុំខ        បុណយជាម្បមុខន្តចំាករម្គ្នះ 

ចិ្តាម្មនទី្ពឹ្ងរទី្បសុតរម្ជាះ          សុខសៃប់បានរម្ព្តះរឈាា ះម្មនធម៌៕ 
                                                                                                          រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃសុម្ក ១០រោច្ ផ្ខរច្ម្ត ព្.ស.២៥៦៣/១៧ រមស្ក ២០២០(០៨ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ)

6 
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បន្សេទ់ុកអតាន្័យ្ជីវិត 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ម្បាបួំនថ្ងៃរហយីថ្នការផ្បក              សំរឡងខាងផ្ខកផ្ហកឱ្ោ  
ព្ម្អត់យយរៅយ ងរខ្ា ច្សា         ចាករចាលម្គួស្ករគ្នា នអាល័យ។ 

នឹករអីយផ្សននឹកគុណឧតាម            ធំរធងមរន្តរមយម្មនអតថន័យ 

ជាគនាងសាូវមិនម្មនភ័យ                   រដីរម្មនរជាគជ័យកនុងជីវតិ។ 

ស្កា ប់កាយផ្មនពិ្តផ្តចិ្តារស់             ម្កអូបរករ ា ិ៍រឈាា ះដល់ញាតិមិតា 

ស្កងលអម្មនសលបវរពិ្ត                   ទុ្កជាគំនិតដល់កូនរៅ។ 

រូបកាយរៅ ៃ្ យផ្តទឹ្កចិ្តា               ដក់ជាប់ោមដិតកនុងម្ករៅ 

របះដូងញាតិមិតានិងកូនរៅ               ររៀងរហូតរៅរភាច្មិនបាន។ 

បុណយ នកុសលរធេីមិនោច់្             ជាររឿងចាបំាច់្មិនផ្ដលខ្ន 

សូមមហាកុសលជួយរុញម្ចាន           ឱ្យបានសុខស្កនាកនុងរទ្វរោក៕ 
ថ្ងៃរៅរ ៍១១រោច្ ផ្ខរច្ម្ត ព្.ស.២៥៦៣/១៨ រមស្ក ២០២០(០៩ថ្ងៃ)               រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ញរឿង្ញផ្សសង្គន  
rrr0 (បទពាកយ៨) 0sss 

6 
ររឿងអនកររឿងខំុ្ជាររឿងរសែងគ្នន          ររឿងម្មច ស់កមារព្ៀរធាន្តឱ្យទុ្កខ 
ររឿងចាស់ររឿងងាីថ្លររៀបទំ្នុក         ររឿងរម្កាធវយលុកគុកវដាសងារ។ 
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អេីផ្ដលគួររកីតវគួរនឹងរកីត              មនុសែជាតិលអរឆីតកំរណីតថ្ងាថ្លា  

កំរណីតនរករងទុ្កខរខ្ា ច្សា             រម្បតរងទុ្កាខ បាត់បង់រសាី។ 

កំរណីតតិរចិាា នកមាអកុសល             វបិាកជាសលសាល់ត្តមម្បម្កតី 

សតេស្កងកមាណាចារកនុងភព្បី         រកីតចាប់ជាតិងាីថ្លត្តមររឿងកមា៕ 
     ថ្ងៃអាទ្ិតយ ១២រោច្ ផ្ខរច្ម្ត ព្.ស.២៥៦៣/១៩ រមស្ក ២០២០(១០ថ្ងៃ)      រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

កុំប្គន្់ផ្តឮ~ញឃើញញហើយ្តិះញដ្ៀេ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
កំុម្គ្នន់ផ្តឮគឺរជឿសាុង                       មិនយល់រដីមចុ្ងសុងគំនិត 
ឮតៗគ្នន ពំុ្បានគិត                           ររឿងខុសការពិ្តគិតផ្ច្កចាយ។ 

កំុម្គ្នន់ផ្តរ ញីផ្លងដឹងអេី                រព្តលព្តកយសដីំងេីផ្លបខ្យ 

រលីកោក់ត្តមចិ្តាដិតបកម្ស្កយ          ងំខុសកកាយ ៃ្ យររឿងពិ្ត។ 

រហយីរព្តលតិះរដៀលតៗគ្នន                ចិ្តាព្តក់មុខម្មរជាអមិតា 

ទិ្ដឋិខុសឆាងសាងគំនិត                        វនិ្តសការគិតពិ្តយល់ខុស។ 

រហយីមកត្តងំខាួនហួនម្គ្នន់របី           ពូ្ផ្ករម្ព្តះរម្បីរដីរបំសុស 

បំរបា ងម្គប់ររឿងរម្គឿងកំហុស             បានលបសី្កយសុសខុសរធេីម្តូវ។ 

រនះសុទ្ធផ្តររឿងរម្គឿងមិនដឹង              ម្មន ក់ៗខំម្បឹងសឹងម្គប់សាូវ 

បរម្មីតណាា ា្ រព្កកូវ                       អវជិាជ ផ្ច្ចូ្វសាូវអបាយ។ 
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បទ្ពិ្ចារណារកាចិ្តា                     ម្តិះរះិរសាកសាិតសនិទ្ធរោះម្ស្កយ 

កំុម្គ្នន់ផ្តឮរ ញីន្តយអាយ             តិះរដៀលកកាយ ៃ្ យររឿងដឹង៕ 
     ថ្ងៃច្នទ ១៣រោច្ ផ្ខរច្ម្ត ព្.ស.២៥៦៣/២០ រមស្ក ២០២០(១១ថ្ងៃ)      រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ព្តកយទូន្តម ន្ 
rrr0 (បទកាកគតិ) 0sss 

6 
នឹកណាស់ម្មច ស់ថ្ងា           ម្មនគុណធំថ្ម្ក             ឥតអេីមកសទឹម 
រោយព្តកយទូ្ន្តា ន            ម្មនស្កន មញញឹម           មិនអស់សងឃមឹ 

                                   ញញឹមោក់រៅ។ 

ទូ្ន្តា នោៃ ច្ម្ពឹ្ក               ឱ្យនឹករលឹក                 ម្តូវនឹកទិ្សរៅ 

ម្ព្ះពុ្ទ្ធស្កសន្ត               ជាពូ្ជព្ងែរៅ              កំុរភាច្ណារៅ 

                                    ម្តកូលស្កងបុណយ៕              
     ថ្ងៃអអា រ ១៤រោច្ ផ្ខរច្ម្ត ព្.ស.២៥៦៣/២១ រមស្ក ២០២០(១២ថ្ងៃ)      រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ប្តញចៀកោត់ផ្ភនក 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ម្តរច្ៀកម្មនពី្រស្កា ប់ររឿងលអ    ទ្ទួ្លយកធម៌ថ្នសបបុរស 
ស្កា ប់រម្ចី្នច្រម្មីនចិ្តាររំោះ    បញ្ញា បង់របាះអវជិាជ ។ 

របីររឿងមិនលអមិនគួរស្កា ប់    រោះត្តមលំោប់ខំពុ្ះព្តរ 
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ររឿងន្តឱំ្យរកីតចិ្តាជាម្មរ                     មិនគួរ ម រន្តរំម្កាធខឹង។ 

ម្មត់ម្មនផ្តមួយជួយរកា                    វចាថ្ងាថ្លា គួរយល់ដឹង 

រព្តលធម៌ន្តសំៃប់បាត់កំហងឹ                បានជាដំណឹងជួយចាកទុ្កខ។ 

ព្តកយណាន្តទុំ្កខគ្នា នសិរ ី                    បិទ្កំុរព្តលសាីព្តកយចាក់រុក 

ន្តរំកីតគំនំុពំុ្បានសុខ                        យកជាម្បមុខនិយយរឡយី។ 

ផ្កវផ្ភនកម្មនពី្ររមីលររឿងលអ                ន្តសុំខបវរចិ្តាធូររសបយី 

រ ញីរោយបញ្ញា ្ប់ដល់រម្តីយ         ពិ្ចារណារហយីរ ញីការពិ្ត។ 

កំុយកផ្ភនករមីលររឿងមិនលអ                 បិទ្រហយីយកធម៌ម្តិះរះិគិត 

ពិ្ចារណារ ញីររឿងជំុជិត                  ន្តឱំ្យជីវតិសុតទុ្កាខ ៕ 
  ថ្ងៃព្ុធ ០១រកីត ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៣/២២ រមស្ក ២០២០(១៣ថ្ងៃ) រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ធម៌បួន្យា៉ា ង្ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
សច្ចៈព្តកយពិ្តឥតផ្កាងកាា យ              បានសុខសបាយ ៃ្ យចាកភ័យ 
សរម្មច្ម្បរយជន៍បានរជាគជ័យ        ព្តកយពិ្តអតថន័យរស់មិនស្កា ប់។ 

ទ្មៈទូ្ន្តា នអប់រចិំ្តា                           ជាមនារសនហ៍សនិទ្ធយ ងចំ្ណាប់ 

ម្គប់ម្គងលអរហយីរសបយីឈ្ចឺាប់              អប់របំាន្ប់ម្បាប់កាីសុខ។ 

ចាគៈលះបង់ត្តមម្ទ្ព្យធន    រមីលគិតគយគន់ជាម្បមុខ 
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គួរឱ្យមិនឱ្យរទី្បបានសុខ                គ្នា នររឿងរកីតទុ្កខជាខ្ងរម្កាយ។ 

ខនាីអត់ធាត់លត់រ សៈ                    ចិ្តាខឹងថ្លន ងំថ្លន ក់កំុបរណាា យ 

អត់ធន់មនារសនហ៍គួររសព្រស្កយ        សុខស្កនាបានរោយចិ្តាខនាី។ 

ធម៌បួនរនះបានកលយណមិតា            រធេីត្តមបានពិ្តម្មនសួសាី 

រៅរស់រ ះស្កា ប់ម្មនអតថន័យ       មិនស្កា យមិនភ័យរៅរព្លរម្កាយ៕ 
  ថ្ងៃម្ព្ហសបតិ៍ ០២រកីត ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៣/២៣ រមស្ក ២០២០(១៤ថ្ងៃ) រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ញដ្ើមបកីនូ្ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
សរងេគសអខ រជីវតិសតេ                         ម្មនទុ្កខវបិតាិជាធមាត្ត 
ជោព្យធិកនុងរូបា                                 គួរអនិចាច ព្ន់រព្កថ្ម្ក។ 

ត្តងំពី្រកីតមកដល់ថ្ងៃស្កា ប់                   តស ូរងោ ប់ ងំយប់ថ្ងៃ 

 ងំបាប ងំបុណយម្បឹងគិតថ្ច្ន              រថ្លក បថ្លា ថ្ងារធេីម្គប់យ ង។ 

រដីមបបីានរស់រម្ព្តះផ្តកូន                     រ ះជីវតិសូនយផ្ម អនកអាង 

ឱ្យផ្តកូនរស់រ ះសអិតស្កអ ង                   បុណយបាបផ្ម ស្កងផ្ម ទ្ទួ្ល។ 

សូមឱ្យកូនផ្ម ជាកូនលអ                         ញាតិមិតាស្កទ្ររម្ព្តះទំ្នួល 

ខុសម្តូវកូនរធេីកូនទ្ទួ្ល                    គ្នា នអនកណាជួលកូនរធេីរឡយី។ 

កូនហា នទ្ទួ្លយកការពិ្ត                   នឹងបានជួបមិតាបអា ញរម្តីយ 
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ម្បាប់សាូវរ ញីសុខបានធូររសបយី      ការពិ្តរនះរហយីមិនសូនយស្កប។ 

កូនម្តូវច្ងចាកំមាម្មនពិ្ត              ច្ាស់រហយីឧម្កឹតយត្តមបុណយបាប 

រសព្រស្កយត្តមសលមិនដុនោប      ដូច្ជាសំណាបរៅកនុងផ្ម្ស។ 

ឥលូវកនុងរោករកីតម្ច្បល់              ររឿងច្ោច្លមកហូរផ្ហ 

កូវដី១៩រោគយ ប់ផ្ក                     ពិ្បាករមីលផ្ងស្កា ប់គរដី។ 

មនុសែន្តគំ្នន ខ្ា ច្ម្បឹងការព្តរ           បរញ្ជ ៀសរោគ្នពី្រោគងាី 

ផ្តរបីរភាច្ខាួនធាា ក់អវចីិ្                   រម្ព្តះកិរលសខចសី្កងរវោ។ 

គួរតមាល់ចិ្តាកនុងធម៌ម្ព្ះ                  អបបម្មរទ្នៈម្ព្ះភគវ 

ម្ទ្ង់ម្ត្តស់សផ្មាងម្គប់រវោ             ថ្លសតេម្គប់គ្នន កំុម្បម្មទ្។ 

ដូរច្នះកូនម្បឹងត្តងំស្កា រតី                 លកថ្លឃ្លា តខាីម្បឹងឱ្ហាត 

កំុរធេសម្បផ្ហសស្កា ប់ឱ្វទ្               កូនស្កអ តសអេ តបរញ្ជ ៀសរោគ៕ 
  ថ្ងៃសុម្ក ០៣រកីត ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៣/២៤ រមស្ក ២០២០(១៥ថ្ងៃ)     រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ញៅវន្តា គុណោ៉ា ៗ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ដប់ម្បាមួំយថ្ងៃរៅផ្សននឹក យប់ថ្ងៃោៃ ច្ម្ពឹ្កនឹកម្ម ៗ 

រៅយ ងរសៃៀមស្កៃ ត់រៅរខ្ា ច្សា មច្ចុប្សយស្កហាវថ្ម្ក។ 

មហាគុណគ្នប់ម្ព្ហាវហិារ ទឹ្កចិ្តាស ធ លអថ្លា ថ្ងា 

រជឿស ប់កនុងគុណរតនថ្ម្ត                      ពិ្តម្មនតថ្មាធំរធងណាស់។ 
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ដឹកន្តកូំនរៅឱ្យរធេីលអ                          គុណគ្នប់បវរលអថ្ម្កម្កាស់ 

ទូ្ន្តា នព្តកយរព្ច្ន៍ផ្តងរតឿនោស់            ឱ្យរច្ះរខពីមខ្ា ស់អំរពី្បាប។ 

ឱ្យរៅបានស្កា ល់ពុ្ទ្ធស្កសន្ត                  ក៏រម្ព្តះម្ម ៗអនករម្ព្តះស្កប 

ឱ្យរៅស្កា ល់បុណយរហយីស្កា ល់បាប          រៅវន្តទ ម្កាបគុណឧតាម។ 

ផ្តររឿងធមាជាតិជួបរហយីម្ព្តត់        មិនអាច្ហាមឃ្លត់រហតុសកាិសម 

រកីតចាស់ឈ្សឺ្កា ប់សុខរម្កៀមម្កំ            រដីមរហតុហួនហកំនុងសអខ រ។ 

សូមមហាកុសលជួយរុញម្ចាន ឱ្យម្ម ៗបាននូវបញ្ញា  

អស់នូវតណាា ច្ប់ទុ្កាខ                 ្ប់ដល់រម្តីយមហានិព្តេ នរហាង៕ 
ថ្ងៃរៅរ ៍០៤រកីត ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៣/២៥ រមស្ក ២០២០(១៦ថ្ងៃ)      រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ការប្បកាន្់ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ទិ្ដឋិម្បកាន់ខុសរព្កពិ្ត                    ពួ្នកនុងគំនិតគិតមិនដល់ 

បិទ្បាងំោោងំគ្នងំកុសល                   តួឧបាយកលអវជិាជ ។ 

ថ្លខាួនរធេីម្តូវសាូវខាួនគិត                      ម្បកាន់ជាមិតាជិតរវោ 

រកីតការម្បកាន់ ស់ផ្ទ្ងគ្នន                 ផ្បកបាក់កំម្ព្តោចិ្តាបុណយ។ 

គួរោស់រតឿនចិ្តាដិតកុសល                សរម្មច្ជាសលដល់តួគុណ 

ោក់ចុ្ះភារៈធាន ក់ផ្រកព្ន់                     ម្បកាន់ផ្សនធៃន់ទ្ន់ បបាន៕ 
      ថ្ងៃអាទ្ិតយ ០៥រកីត ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៣/២៦ រមស្ក ២០២០(១៧ថ្ងៃ)   រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 
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កាន្់ផ្តញភេច 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

វយ័កាន់ផ្តចាស់ច្ាស់ររឿងរភាច្             ចាករច្ញរត់រគច្រមាច្នឹងបាន 

រភាច្កាន់ផ្តរម្ចី្នរកីនមិនខ្ន               រតីរៅកាា ហានបានដល់ណា។ 

រកាងកំុអួតអាងកាងខាួនខ្ា ងំ                  ច្ងចាចិំ្តាត្តងំចាងំភាឺថ្លា  

ជួនម្មនរព្លរភាច្រគច្រោះស្ករ            ររឿងកនុងរោកាម្ត្តកត់ចា។ំ 

កំុថ្លចាស់រភាច្រកាងក៏រភាច្                    មិនអាច្រត់រគច្គួរចំ្ណាំ 

រស់រៅត្តមធម៌ម្មនខនធម្បា ំ                 រគច្រភាច្ម្តូវោកំមាកុសល៕ 
        ថ្ងៃច្នទ ០៦រកីត ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៣/២៧ រមស្ក ២០២០(១៨ថ្ងៃ)     រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

េមែខាង្កនងុ្~ខាង្ញប្ៅ 
rrr0 (បទពាកយ៨) 0sss 

លមអខ្ងរម្តម្សស់លអរឆីត្យ      ត្តក់ផ្តងរូបកាយម្ស្កយររឿងតណាា  
ទិ្ដឋិជាប់សអិតដិតរោយរម្មហា         រវល់រឆា ា្ ចារមិនរច្ះច្ប់។ 

លមអខ្ងកនុងរុងររឿងរោយពិ្ត         អប់រគំំនិតគិតយ ងម្បសប់ 

បរញ្ជ ៀសរ សៈថ្លន ក់ចិ្តាខឹងសអប់     ជាម្ទ្ព្យកំណប់កប់កនុងសន្តា ន។ 

លមអខ្ងកនុងលមអខ្ងរម្ត             របួរមួទិ្សរៅរៅរព្ញកាា ហាន 

រកីតរឡងីម្ព្មគ្នន ោររឿងខកខ្ន បានសុខសួគ៌ស្កថ នរកែមកានាឧតាម៕ 
        ថ្ងៃអអា រ ០៧រកីត ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៣/២៨ រមស្ក ២០២០(១៩ថ្ងៃ)    រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 
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ការោេ ប់ញទៀង្ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
អេីៗមិនរទ្ៀងផ្តរទ្ៀងការស្កា ប់              គួរផ្តម្បញាប់្ ប់ស្កងកុសល 
ម្គ្នន់បានជារសបៀងរគៀង្ប់បានដល់    សុខសួគ៌ជាសលសាល់កាីសុខ្។ 

រទ្ៀងស្កា ប់ផ្មនពិ្តមិតារអីយកំុខ្ា ច្      រៅរម្កាមអំណាច្កាច្ថ្ម្កប្សយ 

រសាច្មច្ចុខ្ា ងំបាងំភាព្ម្សស់ថ្លា      ជនកនុងរោកាណាមួយរគច្បាន?។ 

ការស្កា ប់រទ្ៀងណាស់ចាស់រកាងម្គប់វយ័ រងទ្ទួ្លភ័យថ្នម្គប់អងាម្បាណ 

រសាច្ោន្ទសាមន្ទនាីម្កីម្កម្មនថ្លា ន          ក៏ម្តូវបាត់ោនម្បាណកនុងរោកា។ 

អេីៗម្តូវច្ប់កប់បាត់សូនយឈ្ងឹ          រស់ម្មនទី្ពឹ្ងនឹងកនុងកុសោ 

 មសីលភាវន្តជាម្ទ្ព្យថ្ងាថ្លា            រច្ះម្កងរកាចារជាប់ចិ្តាបាន៕ 
ថ្ងៃព្ុធ ០៨រកីត ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៣/២៩ រមស្ក ២០២០(២០ថ្ងៃ)       រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ផ្ប្បប្បួេអស់ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
រធាច្របីករបីករធាច្ថ្មភមួយថ្ងៃ        ឃ្លា ត ងំអាល័យយយនិងរៅ 
នឹកព្តកយទូ្ន្តា នរម្បៀនម្បរៅ        កនុងចិ្តារស្កករៅឥតឧបម្ម។ 

ធាា ប់ពិ្ភាការធេីបុណយ ន          ត្តមម្ទ្ព្យផ្ដលម្មនចិ្តាម្ជះថ្លា  

រព្លរនះបាត់អស់ោល់ខាឹមស្ករ    ធាា ប់រមួរកាសីលរមួគ្នន ។ 
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រធេីបុណយឧទ្ទិសដល់ញាតិមិតា        ងំ ៃ្ យ ងំជិតអនុរម្មទ្ន្ត 

ឥលូវរព្លរនះផ្ម្បកាា យជា          កូនរៅម្គប់គ្នន ឧទ្ទិសបុណយ។ 

បញ្ជូ នដល់ម្ម ររៀងោល់ថ្ងៃ           រម្ព្តះរៅលកថ្លនឹកដល់គុណ 

និមនាម្ព្ះសងឃជាផ្ម្សបុណយ       ថ្លេ យ នជាមុនជូនដល់ម្ម ។ 

សូមម្ម រកីោយអនុរម្មទ្ន្ត          កុសលផ្ដលជាចិ្តាម្ជះថ្លា  

ម្ព្ម ងំសល នរៅរច្ន្ត         សូមបានសុខ្ដល់ម្ម សង៕ 
ថ្ងៃម្ព្ហសបតិ៍ ០៩រកីត ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៣/៣០ រមស្ក ២០២០(២១ថ្ងៃ)     រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ប្ពះរបសញ់ៅ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ម្ម ៗឃ្លា តរៅថ្មភពី្រថ្ងៃ   រៅនឹករព្កថ្ម្កថ្ដកក់រតា  
ចាប់កាន់មករងីបយយនិងរៅ  ថ្លមព្លករតា ម្ព្ហាវហិារ។ 

ដូច្ជាម្ព្ះម្ព្ហាដ៏អស្កច រយ  ជាម្គូអាចារយន្តវំជិាជ  

រម្បៀបដូច្រទ្វត្តម្គងការព្តរ  ជាអរហន្តា របស់រៅ។ 

រៅនឹកខ្ា ងំណាស់រធេីដូច្រមាច្  ម្មនផ្តររំលច្ោល់សំរៅ 

រដីមបបំីបាត់ភាព្រស្កករៅ  រូបភាព្យយរៅបំរព្ញបុណយ។ 

សូមមហាកុសលម្គប់ផ្បបយ ង  ផ្ដលម្ម ៗស្កងបានជាទុ្ន 

យតិរយងសរណាា ងអនកម្មនគុណ  អានុភាព្បុណយរចួ្ចាកទុ្កខ៕ 
ថ្ងៃសុម្ក ១០រកីត ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៣/០១ ឧសភា ២០២០(២២ថ្ងៃ)    រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 
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ចង្ចាជំាន្ិចច 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ថ្មភបីថ្ងៃគ្នា នថ្ងៃវលិវញិ  ច្ង់យកលុយទិ្ញវញិមិនបាន 
ឃ្លា តររៀងរហូតធាា ប់សុខស្កនា  ផ្ម្បម្តូវខកខ្នផ្លងរ ញីមុខ។ 

នឹករអីយផ្សននឹកម្សរណាះម្ម   ោល់ព្តកយវចាម្ម ឱ្យសុខ 

រៅណាមកណាគ្នា នកាីទុ្កខ  ឱ្យជួបផ្តសុខោល់រវោ។ 

ម្គប់ព្តកយទូ្ន្តា នម្មនអតថន័យ  រធេីលអគ្នា នភ័យអន្តទ ក់ម្មរ 

ោក់ នស្កងបុណយកំុ ម រ  ការឱ្យសុខជាជាចិ្តាសៃប់។ 

ម្តូវម្បឹងម្បម្ពឹ្តាអំរពី្លអ  ជាព្តកយរស្កា ះសរមិនរច្ះច្ប់ 

មិនរច្ះរងីសៃួតដូច្ទឹ្កអប់  ម្កអូបស្កយសព្េកនុងរោកា។ 

ម្ម រៅ ៃ្ យពិ្តចិ្តាច្ងចា ំ  ោល់ព្តកយបណាា មំកសិកា 

ម្កងទុ្កជាច្ាប់កនុងចិ្ន្តា   រៅនឹងរកាតរៅរអីយ៕ 
ថ្ងៃរៅរ ៍១១រកីត ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៣/០២ ឧសភា ២០២០(២៣ថ្ងៃ)      រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ប្ទន្ំសខុ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ថ្មភបួនថ្ងៃផ្ដលម្ម រច្ញរៅ  មច្ចុរឃ្លររៅគ្នា នម្សរណាះ 
ព្ម្អត់ឱ្យឃ្លា តបាត់សូនយរស្កះ      បនែល់ចិ្តារខាះអារឡាះស្កា យ។ 
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ផ្តរធេីដូច្រមាច្វដាសងារ  រកីតគូមរណាម្គប់រូបកាយ 

មិនច្ង់ឱ្យឃ្លា តចាករច្ញ ៃ្ យ  គួរឱ្យរនឿយណាយព្ន់រព្កថ្ម្ក។ 

រៅនឹកផ្សននឹកម្គប់រវោ  ចិ្តាដូច្កំម្ព្តបាត់ម្មច ស់ថ្ងា 

រៅបូជាគុណ ងំយប់ថ្ងៃ  នឹកម្បអប់ថ្ដម្ទ្នំសុខ។ 

សូមម្ម បានរកីតកនុងរទ្វរោក  បុណយជាសលរភាគរជាគម្បមុខ 

្ប់បានរចួ្សុតពី្កងទុ្កខ  ទ្ទួ្លរស្កយសុខដល់និព្តេ ន៕ 
ថ្ងៃអាទ្ិតយ ១២រកីត ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៣/០៣ ឧសភា ២០២០(២៤ថ្ងៃ)       រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

បូជាគុណោ៉ា ៗ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ថ្មភម្បាថំ្ងៃរហយីរៅមិនលឺ            ដូច្គ្នា នព្នាឺកនុងរោកា 
បាត់អស់ឱ្វទ្ធាា ប់វចា               ចិ្តាករុណារមត្តា រៅ។ 

រកីតទុ្កខប ុណាា ម្បឹងញញឹម           សាល់កាីសងឃមឹជាទិ្សរៅ 

ម្ម ម្មនចិ្តាលអ ងំកនុងរម្ត           មិនឱ្យរស្កករៅដល់រៅរឡយី។ 

ម្មនរព្លទំ្រនរពី្ការអរ              បផ្ងអមន្តៗមិនផ្ដលរសបយី 

 ងំមាូបចំ្ណីមិនលុះរឡយី         រធេីឆអិនម្ស្កប់រហយីរៅរៅញុា។ំ 

រព្លរនះបាត់អស់ផ្លងសល់អេី      ងំព្តកយសមាីជាម្បចា ំ

ផ្ណន្តអំប់រដូំច្ជាថ្លន  ំ                 ក៏ម្តូវរវនកមាផ្លងម្បណី។ 
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កមារអីយកមាកាច្កំណាច្ថ្ម្ក  ឆក់មិនសំថ្ច្ឱ្យហនិហី 

ឱ្យរៅឃ្លា តយយហាក់ងាីៗ  ឱ្យធាា ក់កនុងកាីទុ្កខឈ្ចឺាប់។ 

រ ះម្ម ឃ្លា ត ៃ្ យក៏ផ្មនពិ្ត  ផ្តគុណរៅនិតយចិ្តារៅោប់ 

ទុ្កកនុងរបះដូងលុះថ្ងៃស្កា ប់  តបូងរៅរងោ ប់បូជាគុណ៕ 
ថ្ងៃច្នទ ១៣រកីត ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៣/០៤ ឧសភា ២០២០(២៥ថ្ងៃ)           រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

គុណបំណាច់របស់ោ៉ា ចំញព្តះញៅ 
rrr0 (បទពាកយ៨) 0sss 

6 
ថ្មភម្បាមួំយថ្ងៃច្ងចាមិំនរភាច្  រៅបានររំលច្ជាតួអកខោ 
ផ្ងាងពី្ការនឹករៅកនុងចិ្ន្តា   នឹកគុណម្ម ៗកាត់ថ្ងាពំុ្បាន។ 

រៅបានចូ្លកាន់ម្ព្ះពុ្ទ្ធស្កសន្ត  ក៏រម្ព្តះម្ម ៗន្តរំៅពំុ្ខ្ន 

ចូ្លវតាស្កា ប់ធម៌ពុ្ះព្តរកាា ហាន  អនកសងោប់អានថ្លខំអេីរមា ះ?។ 

ម្ម រឆាីយវញិភាា មថ្លរៅខំុ្ម្សួល  មិនរច្ះផ្ម្បម្បួលរត់រលងច្រច្ស 

រៅរសៃៀមស្កា ប់ធម៌រៅខំុ្ផ្សនរច្ះ   មិនរៅរបាច្របះរខំ្នរគរឡយី។ 
ទឹ្កចិ្តាម្ម ៗផ្សនម្សោញ់រៅ        ហត់រនឿយទិ្សរៅឱ្យរៅរ ញីរម្តីយ 

គុណធម៌មនុសែលអគួររធេីឱ្យរហយី      រៅព្ិតបានរសបយីរកីយរខនីយសុខស្កនា៕ 
ថ្ងៃអអា រ ១៤រកីត ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៣/០៥ ឧសភា ២០២០(២៦ថ្ងៃ)      រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

6 
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ត្មភប្បាពំីរត្ថៃអាេយ័្ោ៉ា  
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ថ្មភម្បាពីំ្រថ្ងៃអាល័យម្ម   ធាា ប់រៅសុខ្ជាមួយរៅ 
ឥលូវរព្លរនះផ្ម្បទិ្សរៅ  ឱ្យរៅរស្កករៅរៅឯកា។ 

រងាីររនះរតីម្ម ដូច្រមាច្រៅ?  យប់កាន់ផ្តរម្ៅកប់រវហា 

អត់រៅរៅជិតផ្ងាងច្រចា  ពិ្តជារខ្ា ច្សាព្ន់រព្កថ្ម្ក។ 

ម្ម រអីយរូបរៅក៏កំម្ព្ត  អត់ម្ម ដូច្ជាបាត់រជីងថ្ដ 

ធាា ប់ផ្តម្មនម្ម ជួយផ្កថ្ខ  អប់រយំប់ថ្ងៃឱ្យរៅលអ។ 

ម្គប់ដំបូន្តា នជាឱ្វទ្                   បរសុិទ្ធស្កអ តថ្ងាបវរ 

ត្តមបទ្គនាងថ្នម្ព្ះធម៌  រៅពិ្តរម្តកអរម្ជះថ្លាណាស់។ 

សូមមហាកុសលជួយរុញម្ចាន       បានដល់សួគ៌ស្កថ នម្បាកដច្ាស់ 

រោយបុណយ នសីលម្ម ថ្ម្កម្កាស់ សុតទុ្កខម្គ្នម្ត្តស់ម្ព្ះសិអារយ៕ 
                                                                                                        រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃព្ុធ ១៥រកីត ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៣/០៦ ឧសភា ២០២០(២៧ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ)       

6 
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វិោខបូជា 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

វសិ្កខបូជាកាលសម័យ  រោកាសុតភ័យជ័យពុ្ ធ  

ន្តមំកនូវសុខដល់ជន្ត  សុតទុ្កខរវោម្គ្នយល់ធម៌។ 

វសិ្កខបូជាម្គ្នម្បសូតិ  កនុងថ្ម្ព្រហូរជាតិបវរ 

រុកខជាតិរកីផ្ចា មកម្សស់លអ  ខុសកាលស្កទ្រមហាបុរស។ 

វសិ្កខបូជាម្គ្នបានម្ត្តស់             ដឹងសព្េយ ងច្ាស់ម្គប់ ងំអស់ 

ធមាជាតិរោកធាតុរទ្ព្ថ្លេ យរស្កា ះ ថ្លពិ្តជាយសម្ព្ះពុ្ទ្ធអងា។ 

វសិ្កខបូជាម្គ្ននិព្តេ ន  ម្ព្ះអងាចូ្លឈានលអសូរសង់ 

ស្កវក័បរសិ័ទ្រទ្ព្រហង់  មិនច្ង់បាត់បង់ម្ព្ះស្កស្កា ។ 

រយងីខំុ្នឹកដល់បីសម័យ  ស្កេ ធយយធម៌ថ្ងារោយម្ជះថ្លា  

ម្មន ងំម្បទី្បភួងភី្ផ្ចា   រម្គឿងម្កអូបណាថ្លេ យថ្ម្តរត័ន៕ 
                                               រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃព្ុធ ១៥រកីត ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៣/០៦ ឧសភា ២០២០(២៧ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ)សទួន 

ន្ឹកោ៉ា ៗមិន្ញភេច 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ថ្មភម្បាបីំថ្ងៃរៅផ្តនឹក  យប់ថ្ងៃោៃ ច្ម្ពឹ្ករភាច្មិនបាន 

ម្ម ៗផ្សនលអគុណរងាីងថ្លា ន  ផ្តងសាល់សុខស្កនាដល់កូនរៅ។ 
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ដឹកន្តរំធេីបុណយរហយីផ្ច្ក ន  ត្តមម្ទ្ព្យធនធានឥតហាងរៅ 

ទូ្ន្តា នឱ្យលអ ងំកនុងរម្ត  វចាម្បរៅរោយរមត្តា ។ 

សច្ចៈរទ្ៀងម្តង់ញាតិចូ្លចិ្តា  ជាទី្រសនហ៍សនិទ្ធពិ្តឧសាហ៍ 

សាត់សាង់ម្មត្តនិងបិត្ត  គុណគួរម្ជះថ្លា កម្មម្មន។ 

រៅបូជាគុណរបស់ម្ម   រោយចិ្តាម្ជះថ្លា រធេីសងឃ ន 

ជាររៀងោល់ថ្ងៃសូមរកីតម្មន  សុខសួគ៌និព្តេ នម្មនដល់ម្ម ៕ 
ថ្ងៃម្ព្ហសបតិ៍ ០១រោច្ ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៤/០៧ ឧសភា ២០២០(២៨ថ្ងៃ)  រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

បាត់ោច ស់ជីវិត 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ថ្មភម្បាបួំនថ្ងៃនិសែយ័ម្ព្តត់  ឈ្ប់រ ញីមុខម្មត់ម្មច ស់ជីវតិ 

ធាា ប់រស់រៅផ្កបរផ្ងផ្នបនិតយ  ផ្បកអស់ញាតិមិតា ងំកូនរៅ។ 

ម្ម ៗផ្សនលអកម្មរក  ម្ទ្នំរៅម្ជកផ្សនកក់រតា  

រព្លរនះបាត់បង់ច្ង់ផ្ម្សករៅ  សល់ផ្តរស្កករៅកនុងចិ្ន្តា ។ 

មិនច្ង់ឱ្យម្ព្តត់ឃ្លត់មិនបាន  ច្ង់រស់សុខស្កនាផ្កបរកាយ 

កាីស្កា ប់មកដល់ឥតតវ   ចាករចាលរោកាគ្នា នអាល័យ។ 

រព្លរនះកម្មា ងំបុណយកុសល  សូមសរម្មច្សលម្មនរជាគជ័យ 

ម្ម ៗរចួ្សុតចាកទុ្កខភ័យ  ដល់សួគ៌្នល័យម្ព្ះនិព្តេ ន៕ 
ថ្ងៃសុម្ក ០២រោច្ ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៤/០៨ ឧសភា ២០២០(២៩ថ្ងៃ)   រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 
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ោមសបិត្ថៃោ៉ា ញៅឆ្ៃ យ្ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ស្កមសិបថ្ងៃរហយីម្ម រៅ ៃ្ យ  មិនអាល័យស្កា យរូបោងកាយ 

 ងំម្ទ្ព្យរបស់សង ងំឡាយ  ញញឹមសបាយជាមួយរៅ។ 

ហាក់ដូច្ងាីៗឥលូវរស្កះ  រហតុអេីបាត់អស់គ្នា នទិ្សរៅ 

ថ្សទរម ផ្ម្បព្ណ៌ម្មនផ្សែងរមា   កនុងដួងចិ្តារៅរស្កករៅថ្ម្ក។ 

ឱ្!ម្ម ៗរអីយរៅស្កា យណាស់  រហតុអេីកមាម្កាស់មិនសំថ្ច្ 

ឆក់យកជីវតិរោកម្មច ស់ថ្ងា  មិនបនធូរថ្ដបនាិច្រឡយី។ 

អនុសាវរយីោ៍ប់មិនអស់  រមត្តា ចិ្តារស្កា ះរស់រកៀករកីយ 

រៅចាមិំនរភាច្ម្មច ស់ថ្ងារអីយ  រធេីរៅម្ម រហយីម្គប់ៗជាតិ៕ 
ថ្ងៃរៅរ ៍០៣រោច្ ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៤/០៩ ឧសភា ២០២០(៣០ថ្ងៃ)   រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

វន្តា គុណោ៉ា ៗ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ស្កមសិបមួយថ្ងៃរហ័សណាស់  ធមាជាតិបាូរផ្ចា ស់ច្ាស់ម្បួលផ្ម្ប 

ជីវតិមនុសែសតេនិងដួងផ្ខ  រះលិច្ត្តមផ្តច្ាប់ធមាជាតិ។ 

ម្ម ៗម្ព្តត់រៅម្ព្តត់ញាតិមិតា   ងំ ៃ្ យ ងំជិតសន្តា នញាតិ 

រ ះច្ង់ឱ្យរៅមិនឱ្យឃ្លា ត  ផ្តច្ាប់ធមាជាតិហាមពំុ្បាន។ 

រដកនឹករដីរនឹកម្គប់រវោ  ម្ម ៗគឺជាម្ព្ះសុខស្កនា 
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អត់ធាត់រមត្តា លអរងាីងថ្លា ន  មិនផ្ដលខកខ្នរវោណា។ 

រៅសូមវន្តទ បូជាគុណ  ម្ម ម្មនគុណធៃន់ពិ្តអស្កច រយ 

ដឹកន្តឱំ្យរៅស្កា ល់ច្ាស់ថ្ល  បានចូ្លសិកាស្កសន្តពុ្ទ្ធ៕ 
ថ្ងៃអាទ្ិតយ ៤រោច្ ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៤/១០ ឧសភា ២០២០(៣១ថ្ងៃ)      រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ចិតាជាប្បោន្ 
rrr0 (បទពាកយ៨) 0sss 

6 
ចិ្តាជាម្បធានរលីសអស់អេីៗ       ត្តម េ រ ងំបីរោយការម្បម្ពឹ្តា 
បុណយបាប ងំឡាយរកីតរឡងីរោយពិ្ត សលថ្នជីវតិគឺចិ្តាអនកស្កង។ 

បុណយជាកុសលឱ្យសលជាសុខ   កំណត់ដឹងទុ្កខបញ្ញា ភាឺស្កេ ង 

គ្នា នសតេបុគាលបញ្ាតិាតំណាង        ថ្លខាួនអនកស្កងររឿងម្គប់ ងំអស់។ 

បាបអកុសលឱ្យសលជាទុ្កខ   បញ្ញា បនទុកមិនអយររំោះ 

រម្ព្តះចិ្តាច្ងជាប់ោប់មិនបង់របាះ        ចិ្តាបាបសា័ម្គរស្កា ះតតំណជាតិ។ 

ស្កមសិបពី្រថ្ងៃផ្ដលម្ម ឃ្លា តរៅ     បុណយជាសំរៅជូនម្ម មិនឃ្លា ត 

ចិ្តាម្ម ជាបុណយមិនផ្ដលច្រងអៀត      ផ្តងផ្តោប់ញាតិមិនគិតម្មនម្ក។ 

ចិ្តាជាម្បធានម្មនចំ្រព្តះម្ម   ម្បរសីរថ្ងាថ្លា មិនលអក់កករ 

ន្តរំកីតសួគ៌ឋានចិ្តាបុណយរស្កា ះសរ   ជីវតិស្កងលអច្ររច្ញភព្បី។ 

រៅសូមវន្តទ គុណធម៌ម្ម ៗ  ចិ្តាលអថ្ងាថ្លា សរន្តា សម្បណី 
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 ងំញាតិសន្តា នកូនរៅម្បុសម្សី  រៅរស្កា ះភកាីបូជាយប់ថ្ងៃ។ 

ម្ព្ះពុ្ទ្ធដីកាម្ព្ះម្ទ្ង់សផ្មាង          ម្បាកដជាក់ផ្សាងច្ាស់ឥតកាថ្ឡ 

ចិ្តាជាម្បធានរលឿនពិ្តរព្កថ្ម្ក     បាបបុណយថ្លា ថ្ងាគឺចិ្តាអនកស្កង៕ 
ថ្ងៃច្នទ ០៥រោច្ ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៤/១១ ឧសភា ២០២០(៣២ថ្ងៃ)          រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

សកិាការពិត 
rrr0 (បទពាកយ៨) 0sss 

6 
ម្ព្ះពុ្ទ្ធស្កសន្តសិកាការពិ្ត         បរមតថធម៌លអិតយល់ការណ៍ច្ាស់ច្បង 
ដឹងវងីិចិ្តាការពិ្តន្តឆំាង  បញ្ញា ា្ រកងទុ្កខវដាសងារ។ 

រកីតរហយីបានជួបក៏ម្ព្តត់រៅវញិ  កំុរម្មន រ ររមនញយរំស្កយរស្កកា 

ការពិ្តកនុងរោកជាច្ាប់សិកា  ដឹងរោយបញ្ញា រកាចិ្តាបាន។ 

ស្កមសិបបីថ្ងៃផ្ដលម្ម ឃ្លា តរៅ   គុណម្ម ត្តងំរៅខពង់ខពស់រងាីងថ្លា ន 
ម្កអូបរលីសផ្ចា ឃ្លា ត ៃ្ យផ្តម្បាណ  គុណធម៌សុខស្កនាកនុងដួងចិ្តារៅ។ 

ចិ្តាផ្ដលម្ម ៗរកាស្កងបុណយ  ឱ្យ នជាទុ្ន្ប់ដល់ទិ្សរៅ 

ម្មនបញ្ញា ញាណកម្មច ត់ធម៌រមា   សុតពី្ររៅា ថ្នអវជិាជ ។ 

ចិ្តាលអសុតរម្ជាះរ ះម្មនឧបសគា  ក៏សុតរម្គ្នះថ្លន ក់អស់ព្តររវោ 

បញ្ជូ នតរៅរចួ្អន្តទ ក់ម្មរ  ម្ម សុខម្គប់ម្គ្នរហូតនិព្តេ ន៕ 
ថ្ងៃអអា រ ០៦រោច្ ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៤/១២ ឧសភា ២០២០(៣៣ថ្ងៃ)      រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 
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ញៅផ្តន្ឹកចាមំិន្ញភេច 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ស្កមសិបបួនថ្ងៃខ្នរ ញីមុខ     កនុងចិ្តារកីតទុ្កខឥតឧបម្ម 

ធាា ប់ផ្តរៅផ្កបររកៀកកាយ          ឥលូវម្ម ៗបានឃ្លា ត ៃ្ យ។ 

រៅរៅផ្តនឹកចាមិំនរភាច្             នឹកម្គប់ព្តកយរព្ច្ន៍ម្ម ម្តួសម្ត្តយ 

បអា ញសាូវសុខជួយរោះម្ស្កយ     ចិ្តារៅសបាយរម្ព្តះម្មនម្ម ។ 

ផ្តសតេរស់រៅកនុងរោកិយ          ម្គប់ជនម្បុសម្សីម្តូវមរណា 

 ងំចាស់ ងំរកាងគួរអនិចាច          ហាមឃ្លត់សអខ រពំុ្បានរឡយី។ 

រព្លផ្ដលនឹករ ញីពុ្ទ្ធដីកា        គិតពិ្ចារណាចិ្តាធូររសបយី 

សម្មួលកាីទុ្កខខាួនឯងរហយី          ចិ្តាទុ្កខរន្តះរអីយក៏ម្ស្កកម្ស្កនា។ 

ម្មនជួបម្មនម្ព្តត់ជាធមាត្ត          កនុងរោករនះណាឃ្លត់ពំុ្បាន 

បញ្ញា យល់ម្តូវចិ្តាសុខស្កនា         ន្តចិំ្តាកាា ហានឈ្ប់ឯកា៕ 
                                                                                                    រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃព្ុធ ០៧រោច្ ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៤/១៣ ឧសភា ២០២០(៣៤ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 
សនូ្យបាត់ប្ទន្ំ 

rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ស្កមសិបម្បាថំ្ងៃកនាងរៅ  ធាា ក់កនុងរម្ជាះរម្ៅបាត់ម្ទ្នំ 

កនុងដួងចិ្តារៅរៅផ្តយំ  ឃ្លា តផ្លងជួបជំុម្ទ្នំរៅ។ 
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ម្ម កលយណមិតាដ៏ម្បថ្ព្  ផ្តងជួយលកថ្លម្បាប់ទិ្សរៅ 

ច្ងអុលបអា ញបំបាត់រមា   បំរៅរោះរៅគឺទូ្ន្តា ន។ 

ម្សឡាញ់រៅណាស់រសាីជីវតិ  រច្ញពី្ចិ្តាពិ្តសឹងរកគ្នា ន 

ម្ព្ហាវហិារធម៌ម្ម ៗម្មន  ជាកបូនជាយនសម្ម្មប់រៅ។ 

រៅមួយម្បម្មត់រៅមួយរងាីម  នឹកម្គប់ដរងាីម ងំកនុងរម្ត 

បាីគឺរបះដូងណារ្មរលា   ទុ្កកនុងម្ករៅដួងចិ្តាម្ម ។ 

ទុ្ករៅជាកូនពី្ជាតិមុន  ថ្លមកសងគុណត្តមវចា 

រព្តលមុនជិតស្កា ប់ថ្លម្មត្ត  កូននឹងម្បាថ្លន សងគុណអនក។ 

ម្ម ថ្លម្ម បានដូច្បំណង  គឺកូន ងំសងម្បាកដជាក់ 

ជារៅជាកូនទី្ពឹ្ងព្តក់  បានជាពំ្ន្តក់របស់ម្ម ។ 

រៅផ្តងនឹកណាស់ោល់រសច្កាី   ងំផ្វង ងំខាីម្គប់វចា 

រៅបូជាគុណដ៏ថ្ងាថ្លា   សូមម្ម យម្ត្តរច្ញចាកទុ្កខ៕ 
ថ្ងៃម្ព្ហសបតិ៍ ០៨រោច្ ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៤/១៤ ឧសភា ២០២០(៣៥ថ្ងៃ) រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ប្បាោន ជួបោ៉ា ប្គប់ជាតិ 
rrr0 (បទបថោវដ្ា) 0sss 

ស្កមសិបម្បាមួំយថ្ងៃអាល័យស្កា យ   ម្ម ឃ្លា តរៅ ៃ្ យរហយីឈ្ប់វលិវញិ 

រកីតចាស់ឈ្សឺ្កា ប់ទុ្កខរកីតរព្តររព្ញ   ផ្សនរម្មន រ ររមនញរព្ញកនុងឱ្ោ។ 

ម្ម ៗឃ្លា តរៅរៅរស្កកចិ្ន្តា   ធាា ប់រៅរមួគ្នន រធេីបុណយកុសល 
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ផ្តផ្ម្បរព្លរនះរៅឧទ្ទិសសល  បញ្ជូ ននឹកដល់ម្ម ៗរៅវញិ។ 
ហាក់ដូច្រលឿនរព្កទឹ្កផ្ភនករជាគរព្ញ  រលីថ្លព ល់ររលញម្ជាបត្តមោងកាយ 

រៅរៅម្សរណាះម្សរអច្ចិ្តាស្កា យ  បាត់អនករោះម្ស្កយកាីទុ្កខផ្ដលម្មន។ 

រនះរហយីសអខ រសាូវម្តូវរដីរឈាន  គួរខំរធេី នបំរព្ញកុសល 

 ន់ម្មនជីវតិគួរគិតខ្េ យខេល់  ត្តងំចិ្តានឹកដល់ម្ព្ះរតនថ្ម្ត។ 

ោល់ថ្ងៃរៅនិមនាម្ព្ះសងឃថ្ងា  ថ្លេ យ នោល់ថ្ងៃបញ្ជូ នរៅម្ម  

របីម្ម បានដឹងសូមម្ម ម្ជះថ្លា        បុណយ នរនះណារបស់ម្ម រហយី។ 

រៅបានរធេីបុណយចិ្តាបានធូររសបយី ឱ្!ម្ម រៅរអីយជួបគ្នន រទ្ៀតណា 

ម្គប់ជាតិកំរណីតកនុងវដាសងារ  រហូតលុះម្ត្តសុតទុ្កខម្គប់យ ង៕ 
                                                                                                     រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃសុម្ក ០៩រោច្ ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៤/១៥ ឧសភា ២០២០(៣៦ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 
សមូោ៉ា ផ្សុតទុកខ 

rrr0 (បទបថ្យាវដ្ត) 0sss 

6 
ស្កមសិបម្បាពីំ្រថ្ងៃបាត់សូនយឈ្ងឹ  បាត់យូរដល់មាុ ឹងគ្នា នដំណឹងរស្កះ 

រចាលរៅរៅបាត់គ្នា នស្កា យម្សរណាះ មិនរៅអារឡាះអាល័យរៅរឡយី។ 

ម្ម រៅទី្ណារព្លរនះរៅរហយី  រហតុអេីមិនរឆាីយស្កសងវចា 

ោល់ថ្ងៃយយរៅផ្តងពិ្ភាកា  បាត់ ងំហត្តថ ម្សវកាន់រៅ។ 
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ម្ម រអីយរៅនឹកចិ្តារៅរស្កករៅ     ធាា ប់លឺម្ម រៅរោយព្តកយផ្សអមផ្លាម 

រព្លរ ញីមុខរៅញញឹមញផ្ញម    បាត់អស់ព្តកយផ្សអមបាត់ផ្លងរ ញីមុខ។ 

រព្លម្ម រៅផ្កបររៅបាត់កាីទុ្កខ  ជាម្ទ្នំសុខរោយម្ព្ហាវហិារ 

ម្ម រៅផ្សនលអរស្កា ះសរម្គប់ម្គ្ន  រព្លរនះម្ម ោគ្នា នថ្ងៃវលិវញិ។ 

របីម្មនផ្ចា ស់បាូរដូច្ជាទំ្និញ  ក៏រៅស ូទិ្ញរ ះថ្ងាប ុណាា  

ឱ្យម្ម រៅជាម្ទ្នំសុខ្  រៅបានម្ជះថ្លា វន្តទ ោល់ថ្ងៃ។ 

ផ្តមិនអាច្រទ្ណារោកម្មច ស់ថ្ងា  មិនអាច្ផ្កថ្ច្នអាយុសអខ រ 

មច្ចុោជផ្កបរចាផំ្តម្បហារ             មិនយកអាស្កនរណាម្មន ក់រឡយី។ 

សូមម្ម សុតទុ្កខសុខសួគ៌បានរសបយី ្ប់បានដល់រម្តីយនិព្តេ នថ្ងាថ្លា  

សុតជាតិកំរណីតកនុងវដាសងារ  អាសវកខយតណាា ម្គប់យ ង៕ 
ថ្ងៃរៅរ ៍១០រោច្ ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៤/១៦ ឧសភា ២០២០(៣៧ថ្ងៃ)      រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

រសយ់្រូឬឆ្ប់ 
rrr0 (បទពាកយ៨) 0sss 

6 
រស់យូរឬ្ប់ម្បញាប់ស្កងលអ  រស់យូររម្តកអរនិងបាបោមក 

ធាា ក់កនុងអនាង់ររៅា នរក  រដករៅកនុងភក់ថ្នអវជិាជ ។ 

រស់្ប់ផ្មនពិ្តផ្តចិ្តាស្កងលអ  កនុងកុសលធម៌បវរម្គប់ម្គ្ន 

យល់ដឹងការពិ្តត្តមម្ព្ះធម្មា   មិនច្ងរវោ ម រអេីរឡយី។ 
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យ ងយូររស់បានម្តឹមមួយរយ ន្  ំ  ជោត្តមកមាព្យធិមករហយី 
រច្ះហេកឹហាតច់្ិតាព្ិតបានធូររសបយី    ោម្ចាងំរ ញីរម្តីយរហយីរច្ញចាកទុ្កខ៕ 
                                               រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃរៅរ ៍១០រោច្ ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៤/១៦ ឧសភា ២០២០(៣៧ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ)សទួន 

ោ៉ា ៗញធវើបុណយពុំផ្ដ្េខាន្ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ម្ម ៗផ្សនលអកម្មរក  ជាមាប់រៅម្ជកបានសុខ្ 
ដឹកន្តឱំ្យរៅបានសិកា  ស្កា ល់ពី្ស្កស្កា ស្កសន្តពុ្ទ្ធ។ 

ត្តងំពី្រៅរកីតធំដឹងកាី  រស់រលីផ្សនដីម្ម រម្មះមុត 

រធេីបុណយឱ្យ នកាយលំអុត  រោយចិ្តាបរសុិទ្ធរហយីម្ជះថ្លា ។ 

រៅវតាមិនរចួ្ជិតដប់ ន្  ំ  ោល់សីលម្បចារំរៀបរភាគកាា រ 

និមនាម្ព្ះសងឃមករគហា  ថ្លេ យ នរកាសីលពំុ្ោច់្។ 

រ ះបីខាួនឈ្សឺម្ម្មករព្ទ្យ  ម្បាប់មករៅផ្ភាតឱ្យផ្ច្ងចាត់ 

និមនាម្ព្ះសងឃរោយចាបំាច់្      ោក់បាម្តរហយីរម្សច្បានកុសល។ 

រព្លមកដល់សទះរធេីសងឃ ន  ោល់ថ្ងៃលុះឈានមរណ៍មកដល់ 

រៅោស់សតិឱ្យនឹកសល  បុណយ នកុសលម្ម រធេីរហយី។ 

ម្ម ស្កា ប់ស្កមសិបម្បាបីំថ្ងៃ  និមនាសងឃថ្ងាពំុ្ោច់្រឡយី 

ថ្លេ យ នឧទ្ទិសម្ម ខំុ្រអីយ            ម្មនទុ្កខម្ស្កករសបយីបានសុខ្។ 
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84 

 

រោយអំណាច្បុណយសព្េផ្បបយ ង ផ្ដលម្ម បានស្កងចិ្តាម្ជះថ្លា  

ស្កា ប់រកីតរទ្វរោកលុះរស្កត្ត  រហូតដល់ម្ម បាននិព្តេ ន៕ 
ថ្ងៃអាទ្ិតយ ១១រោច្ ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៤/១៧ ឧសភា ២០២០(៣៨ថ្ងៃ)រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ោ៉ា ៗដ្៏អោច រយរបសញ់ៅ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ម្ម អនកម្មនគុណដ៏ខពង់ខពស់  ម្ម អនកស្កបរម្ព្តះពុ្ទ្ធស្កសន្ត 
រៅបានយល់ដឹងក៏រម្ព្តះម្ម   រហយីម្មនស ធ ជាពូ្ជជាក់។ 

ម្ម ទូ្ន្តា នរៅឱ្យស្កងលអ  ស្កងកុសលធម៌ទី្ពឹ្ងព្តក់ 

បាបអកុលសកំុ ម ក់  រ ះរម្ៅឬោក់កំុច្ង់ស្កក។ 

ម្ម ជាសបបុរសរបស់រៅ  ម្បាប់ពី្រគ្នលរៅម្តូវរច្ញចាក 

ទុ្កខរកីតរមួរតឹឱ្យម្ស្កនម្ស្កក  កំុឱ្យរៅផ្ចអ ករធេីបុណយរឡយី។ 

ម្ម អស្កច រយណាស់សម្ម្មប់រៅ  កម្មច ត់លៃង់រមា ឱ្យធូររសបយី 

បំរៅទឹ្ករោះម្ព្ះធម៌រហយី  ឱ្យរៅរ ញីរម្តីយទី្សុខ្។ 

ស្កមសិបម្បាបួំនថ្ងៃឃ្លា តរៅ  កនុងចិ្តារៅរៅនឹកម្ម ៗ 

ផ្តងត្តមអារមាណ៍មកផ្ច្ងចារ  រសំ្កយរស្កការៅកនុងចិ្តា។ 

រ ះយូរប ុណាា រៅមិនរភាច្  ចារផ្ច្ងររំលច្កិច្ចខំខិត 

គុណធម៌ឧតាម ា្ ក់ោមដិត  ឱ្យមកសណឋិ តកនុងចិ្តារៅ។ 
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85 

 

រៅបូជាគុណ ងំថ្ងៃយប់           បុណយរធេីមិនឈ្ប់ចិ្តាម្ម រៅ 

រលីកតរមាីងវងែព្ងែពូ្ជរៅ         ត្តមញាតិបានរៅពូ្ជអនកបុណយ៕ 
ថ្ងៃច្នទ ១២រោច្ ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៤/១៨ ឧសភា ២០២០(៣៩ថ្ងៃ)         រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ធម៌ោន្ពិតញៅកនងុ្ញោក 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
សរព្េធម្មា អនត្តា   គួរពិ្ចារណាកំុងុយរអក 
ម្មនរហតុបច្ច័យរៅកនុងរោក        បាបបុណយជារំជាកជាប់កនុងចិ្តា។ 

ស្កងកមាផ្បបណាសលផ្បបរន្តះ  រ ះជាម្បទូ្សាក៏គ្នា នសិទ្ធិ 

រម្ព្តះកមាត្តក់ផ្តងចិ្តាោមដិត  ត្តមសភាព្ចិ្តាកិច្ចស្កងកមា។ 

រនះគឺជាធម៌ផ្ដលម្មនពិ្ត  រស់រៅជីវតិរម្ព្តះខនធម្បា ំ

តណាា អាសវកខចិ្តារដកម្ត្ត ំ  អស់រយថ្ន ន្ រំម្ព្តះអវជិាជ ។ 

របីរៅងុយរអកមិនម្ព្មភ្ាក់  មុខជាប់អន្តទ ក់មច្ចុម្មរ 

កនុងវដាសងារដ៏យូរយរ  មិនអយដល់ម្គ្នរចួ្ចាកទុ្កខ។ 

របីច្ង់រច្ញចាកវដាសងារ  រចួ្ចាកមរណាទ្ន្ទន្តទ នរុក 

រមួចិ្តាបញ្ញា ា្ រវយលុក  អវជិាជ រមគុកទុ្កខច្ប់រហាង៕ 
                                               រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃច្នទ ១២រោច្ ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៤/១៨ ឧសភា ២០២០(៣៩ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ)

6 
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បុណយោ៉ា ញធវើទុកញហើយ្ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ររឿងោ វរោកិយមិនដឹងច្ាស់              ផ្ម្បម្បួលរលឿនណាស់ឃ្លត់មិនបាន 
ច្ង់ឱ្យដូច្ចិ្តាផ្តខកខ្ន  រកីតទុ្កខសុខស្កនាកមាចាត់ផ្ច្ង។ 

ម្មនជួបរហយីម្ព្តត់ជាធមាត្ត  កនុងវដាសងារពិ្បាកផ្ងាង 

គ្នា ននរណាម្មន ក់មកហួងផ្ហង   ម រត្តក់ផ្តងផ្បងពំុ្បាន។ 

ផ្សសិបថ្ងៃរហយីម្ម ឃ្លា ត ៃ្ យ     បាត់រូបបាត់កាយធាា ប់ផ្កបរម្បាណ 

រៅរស់រមួគ្នន បានសុខស្កនា  ឥលូវខកខ្នផ្លងសល់អេី។ 

ម្ម ឃ្លា ត ៃ្ យពិ្តចិ្តារៅច្ាស់  ចាមំ្បាកដណាស់ចិ្តាម្បណី 

សរន្តា សឱ្យ នម្មនភកាី  មរន្តរងវងីិរោយកុសល។ 

បុណយម្ម រធេីទុ្កម្បាកដជាក់  ឥតម្មន ម ក់រន្តះជាសល 

សុខសួគ៌និព្តេ នរកីតម្មនដល់  ោងំសទះខ្េ យខេល់ដល់ម្ម រឡយី។ 

ោល់ថ្ងៃកុសលរៅម្គប់យ ង  ធមា នរៅស្កងមិនករនាីយ 

ឧទ្ទិសដល់ម្ម ្ប់ដល់រម្តីយ         សុតចាកទុ្កខរហយីរ ញីនិព្តេ ន៕ 
ថ្ងៃអអា រ ១៣រោច្ ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៤/១៩ ឧសភា ២០២០(៤០ថ្ងៃ)          រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

6 
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87 

 

ទ្ធន្់ោន្ជីវិតប្បឹង្ោង្េែ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
រូបកាយម្ទុ្ឌរម្ មចាស់ម្គ្នមំ្គ្ន  ព្យធិព្តធាមិនម្ស្កកម្ស្កន 
រងទុ្កខមិនអយនឹងរច្ៀសបាន  រហតុសលម្គប់ម្បាណកនុងរោកា។ 

សលរកីតពី្កមាបានម្បម្ពឹ្តា  ធម៌រនះម្មនពិ្តម្គប់អាត្តា  

មិនម្មនអនករសែងឱ្យរទ្ណា  សុទ្ធផ្តកត់ម្ត្តមកររៀងខាួន។ 

 ន់ម្មនជីវតិម្បឹងស្កងលអ  សិកាម្ព្ះធម៌ឱ្យសមសួន 

រចួ្សុតកងទុ្កខអនាង់បួន  យម្ត្តចួ្បចួ្នម្ព្ះនិព្តេ ន។ 

ផ្សសិបមួយថ្ងៃសុតរៅរហយី  គុណត្តងំរៅរឡយីជាធរម្មន 

ឱ្វទ្ម្គប់យ ងជាម្បធាន  រោយបញ្ញា ញាណរបស់ម្ម ។ 

រនះរហយីអំរពី្ជាកុសល  សរម្មច្ជាសលដ៏ថ្ងាថ្លា  

 នសីលភាវន្តបុណយរនះណា  ជូនម្ម យម្ត្តដល់សួគ៌សុខ។ 

រោយកម្មា ងំបុណយម្ម រធេីរហយី  ្ប់បានដល់រម្តីយសុតចាកទុ្កខ 

ព្យធិរកីតស្កា ប់តរៅមុខ  ឈ្ប់ស្កា ល់ច្ួបសុខកនុងនិព្តេ ន៕ 
ថ្ងៃព្ុធ ១៤រោច្ ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៤/២០ ឧសភា ២០២០(៤១ថ្ងៃ)         រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

6 
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88 

 

ចង្់បាន្អវី? 
rrr0 (បទពាកយ៨) 0sss 

6 
កំណត់ដឹងទុ្កខសុខកនុងធម្មា   កំុច្ងរវោព្តរមិនរច្ះច្ប់ 
ចុ្ងរម្កាយជីវតិពិ្តដុតឬកប់       កំុត្តងំចិ្តាសអប់សៃប់ចិ្តាបានសុខ។ 

បាបរកីតពី្ស្កងខ្ងអកុសល  កមាត្តមឱ្យសលសាល់មកជាទុ្កខ 

អវជិាជ មិនដឹងម្បឹងខ្ងន្តមុំខ       តណាា វយលុកពុ្កដូច្រឈ្អីប់។ 

បុណយរកីតពី្ស្កងខ្ងកុសលធម៌  កមារន្តះបវរលអពិ្តគួរគ្នប់ 

បញ្ញា យល់ម្តូវសាូវអរយិម្ទ្ព្យ        ចិ្តាមិនញ័រញាប់ជាប់កនុងអបាយ។ 

សូមមនុសែរទ្វរមួគ្នន ស្កងលអ  កនុងកុសលធម៌បវរម្តួសម្ត្តយ 
ស្កងស្កព នរដីរឆាងកងបាប ងំឡាយ   ធមាៈសបាយម្ស្កយទុ្កខច្ប់រហាង៕ 
                                                រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃម្ព្ហសបតិ៍ ១៥រោច្ ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៤/២១ ឧសភា ២០២០(៤២ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

កមមចាត់ផ្ចង្ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ម្គប់ររឿងបាូរផ្ចា ស់ ងំថ្ងៃយប់  ចិ្តាបាូរឥតឈ្ប់ោល់ខណៈ 
ម្មនរូបកនុងរោកជាទី្ស្កន ក់  អាម្ស័យពឹ្ងព្តក់ផ្តមួយម្គ្ន។ 

របីចាប់ម្បកាន់ខាួនម្មនពិ្ត  លង់កនុងការគិតពិ្ត ម រ 
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ច្ង់ឱ្យដូច្ចិ្តាច្ាស់ម្គ្នមំ្គ្ន  រងទុ្កខរវទ្ន្តឈ្រឺពី្តសា។ 

គ្នា ននរណាម្មន ក់ ម របាន  ម្គប់រូបម្គប់ម្បាណជាធមាត្ត 

រកីតរឡងីរម្ព្តះកមាបានច្ងចារ  រច្ន្តកត់ម្ត្តជីវតិពិ្ត។ 

ដូច្ខំុ្រកីតមកបានយយលអ  ន្តឱំ្យស្កា ល់ធម៌កនុងជីវតិ 

ម្មនការរច្ះដឹងម្តិះរះិគិត  ជាកលយណមិតារកពំុ្បាន។ 

រនះក៏រម្ព្តះកមាបានលិខិត  ម្ព្មរោយច្ងចិ្តាមកសុខស្កនា 

ផ្ងមកម្មា ងំបុណយក៏កាា ហាន  រៅចួ្បយយបានស្កងកុសល។ 

ផ្សសិបបីថ្ងៃម្ម បានឃ្លា ត  រនះគឺធមាជាតិបានមកដល់ 

រកីតចាស់ឈ្សឺ្កា ប់គ្នា នរសសសល ់ ចិ្តាឥតខ្េ យខេល់រទី្បសុខ្។ 

ផ្តរៅបានដឹងមករហយីម្ស្កប់  គំរូរៅម្ត្តប់លំអានម្ម  

បុណយ នរធេីមកផ្សនម្ជះថ្លា   បុញ្ញា រនះណារម្ចី្នរព្កថ្ម្ក។ 

រោយអំណាច្បុណយ នកុសល  រកីតរឡងីជាសលជួយផ្កថ្ខ 

យតិរយងសរណាា ងឆាងភព្ថ្ម្ត  គុណម្ម ថ្លា ថ្ងារចួ្ចាកទុ្កខ៕ 
                                                                                                  រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃសុម្ក ០១រកីត ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/២២ ឧសភា ២០២០(៤៣ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ)   

6 
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ោ៉ា ៗជាគំរេូែរបសញ់ៅ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ចិ្តាម្ម រព្តររព្ញរោយខនាី  ដល់ញាតិម្បុសម្សីនិងកូនរៅ 
រោយព្តកយទូ្ន្តា នរម្បៀនម្បរៅ  វចាឆអិនរលអ រោយរមត្តា ។ 

ករុណាសរន្ទអា ះដល់ញាតិមិតា   ងំ ៃ្ យ ងំជិតពិ្តថ្ងាថ្លា  

ផ្ច្ក នរធេីបុណយសីលរកា  កូនរៅញាតិណាក៏ចូ្លចិ្តា។ 

រៅម្មនជីវតិរករ ា ិ៍រឈាា ះលអ  ផ្ងមម្មនគុណធម៌កាីអាណិត 

ទឹ្កមុខញញឹមមនារសនហ៍សនិទ្ធ  ញាតិមិតាចូ្លចិ្តាម្គប់ៗគ្នន ។ 
រព្លោចាករោករឈាា ះសុសស្កយ   កូនរៅញាតិស្កា យហួសគណន្ត 

បុណយម្ម រម្ចី្នណាស់ម្គប់រវោ  ព្យធិជោរធេីពំុ្ខ្ន។ 

ម្ម បានរធេីជាគំរូលអ  កូនរៅបនាត្តមលំអាន 

តរមាីងពូ្ជព្ងែឱ្យរងាីងថ្លា ន  ត្តមម្ម ផ្ដលបានរធេីមករហយី។ 

ផ្សសិបបួនថ្ងៃរៅពំុ្រភាច្  បុណយរធេីជានិច្ចពំុ្ផ្ដលរសបយី 

ឧទ្ទិសដល់ម្ម ្ប់ដល់រម្តីយ  កំុជាប់ភព្រឡយីរចួ្ចាកទុ្កខ៕ 
                                                                                                     រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃរៅរ ៍០២រកីត ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/២៣ ឧសភា ២០២០(៤៤ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ)    

6 
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គុណធម៌ោ៉ា ៗគួរញគរព 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ជីដូននិងរៅធាា ប់រមួរស់  រធេីបុណយស្កបរម្ព្តះអំរពី្លអ 
ជាម្ទ្ព្យចាករោកពិ្តបវរ  ម្ម ម្មនគុណធម៌គួររគ្នរព្។ 

ផ្សសិបម្បាថំ្ងៃម្ម ចាកឃ្លា ត  ត្តមច្ាប់ធមាជាតិកនុងថ្ម្តភព្ 

ខ្នបានរធេីបុណយរមួម្បារព្ធ  មិនថ្លថ្ងៃយប់រហូតរហយី។ 

នឹកដល់ឱ្វទ្ព្តកយទូ្ន្តា ន  ឱ្យរច្ះរធេី នកំុករនាីយ 

រធេីលអសលពិ្តមិនសូនយរឡយី  រៅពិ្តរ ញីរម្តីយទី្សុខ្។ 

ម្ម ថ្លម្ម ច្ាស់រៅមុនរៅ  រៅកំុរស្កករៅម្តូវរកា 

បងបអូនញាតិមិតារមួស្កច់្ស្ក  បុណយ នថ្ងាថ្លា រធេីកំុឈ្ប់។ 

ម្ម រកាចិ្តាបានយ ងលអ  ត្តងំរៅកនុងធម៌បានសព្េម្គប់ 

អត់ធាត់រមត្តា គួររគ្នរព្  ម្ពឹ្កោៃ ច្ថ្ងៃយប់ផ្សនម្ជះថ្លា ។ 

អំណាច្ថ្នបុណយម្ម បានស្កង  សព្េម្គប់ផ្បបយ ងជារភម្ត្ត 

ច្មាងដល់រម្តីយទី្សុខ្  ច្ប់កិច្ចសិកានិព្តេ នរហាង៕ 
                                                                                                         រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃអាទ្ិតយ ០៣រកីត ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/២៤ ឧសភា ២០២០(៤៥ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ)   
6 
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ោ៉ា ៗញធវើទីពឹង្ទុកញហើយ្ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ម្បាយោជព្តសរព្ញរលីផ្សនដី  រម្បៀបមករសច្កាីគួរសរងេគ 

រកីតស្កា ប់គរឆអឹងរម្ចី្នអរនក  សរងេគព្ន់រព្ករូបោងកាយ។ 

រកីតមកស្កងលអកំុខកខ្ន  កំុរចាលខាួនម្បាណឱ្យរៅ ៃ្ យ 
ស្កងបុណយរធេី នម្ទ្ព្យចំ្ណាយ     ស្កា ប់រៅមិនស្កា យកាយរនះរឡយី។ 

រម្ព្តះបានរធេីបុណយទុ្ករហយីរម្សច្ ជាកិច្ចចាបំាច់្ន្តដំល់រម្តីយ 

ម្មននូវទី្ពឹ្ងរចួ្រៅរហយី  មិនខកខាួនរឡយីកនុងសងារ។ 

ដូច្ម្ម ម្មននូវទី្ពឹ្ងពិ្ត  ស្កងបុណយជាមិតាន្តយំម្ត្ត 

មកភាឺរៅភាឺលអថ្ងាថ្លា   ម្ព្ះពុ្ទ្ធដីកាម្ម រធេីបាន។ 

រកីតមករ ញីផ្តម្ម រធេីបុណយ  មិនផ្ដលរភាច្គុណឬខកខ្ន 

ា្ តឈាា សទ្ន់ភាន់ផ្ងមកាា ហាន    បុណយម្ម ត្តមម្បាណជាប់ជានិច្ច៕ 
                                                                                                     រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃច្នទ ០៤រកីត ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/២៥ ឧសភា ២០២០(៤៦ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

បណុយពីបុគពេ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

បុណយពី្បុរព្េឱ្យរៅជួប   រធេីបុណយរមួរបួជាមួយម្ម  

ស ធ រជឿជាក់ពុ្ទ្ធស្កសន្ត   ចាគៈរសាីគ្នន លអឥតបី។ 
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រសាីរោយសីោជាគូគ្នប់  សម្ម នជាប់ចិ្តាឃ្លា តខាី 

រមត្តា សរន្តា សចិ្តាម្បណី  គុណធម៌រសាីភាឺលអលអះ។ 

រសាីរោយបញ្ញា ម្តិះរះិម្តូវ  បានរដីររលីសាូវម្មនថ្ងៃរះ 

សិកាបដិបតាិកម្មច ត់លះ  អវជិាជ ម្មនះកនុងសន្តា ន។ 

ម្ម ៗជាម្គូដ៏ម្បរសីរ  ន្តរំៅឱ្យរដីរត្តមលំអាន 

ស្កា ល់បុណយស្កា ល់បាបរច្ះរធេី ន  គុណធម៌ឱ្យម្មនជាប់កនុងចិ្តា។ 

រនះរម្ព្តះម្មនបុណយពី្បុរព្េ   ងំរយងី ងំរគជាប់ោមដិត 

ជាយយជារៅរមួរសនហ៍សនិទ្ធ         ម្គប់ជាតិម្មនសិទ្ធិពិ្តជួបរទ្ៀត៕ 
                                                                                                     រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃអអា រ ០៥រកីត ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/២៦ ឧសភា ២០២០(៤៧ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

មនសុសលអអ្ែកណាក៏ស្កត យ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ម្ម ម្មនទឹ្កចិ្តាលអម្បថ្ព្  ផ្តងជួយលកថ្លជួយសម្ម្មល 
ញាតិមិតា ៃ្ យជិតទុ្កខធៃន់ម្ស្កល  ផ្តងជួយឈ្ឺ្ អ លត្តមកម្មា ងំ។ 

ម្ម ម្មនសមាីផ្សអមម្តជាក់  រសួោយោក់ ក់មិនោក់បាងំ 

ជាអនកលក់ដូរមិនម្បណាងំ  មិនផ្ដលតត្តងំ ស់ផ្ទ្ងគ្នន ។ 

ម្ម ម្មនទឹ្កមុខម្សស់ញញឹម  រហយីម្មនសងឃមឹមិន ម រ 
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ជួយអស់ពី្ចិ្តាមិនររោ                 ម្គប់កាលម្គប់ម្គ្នអាច្ជួយបាន។ 

ម្ម ផ្តងរធេី នអនកទ័្លម្ក  រោយចិ្តារស្កា ះសរមិនផ្ដលខ្ន 

សំព្ត់រខ្អាវត្តមសណាឋ ន  ម្មនភាព្សុខស្កនានូវកនុងចិ្តា។ 

ម្ម បានថ្លេ យ នរកាសីល  ជម្មះមនទិលផ្ដលោមដិត 

បរងាីនរមត្តា កាីអាណិត  រោយការខំខិតបំរព្ញបុណយ។ 

ម្ម ោប់អានញាតិ ងំជិត ៃ្ យ    ម្មនភាព្ម្សសម់្ស្កយរហយីអត់ធន់ 

ញាតិមិតាចូ្លចិ្តាបានរ ញីគុណ  ដូច្ម្ព្ះអរុណរព្ញរសាី។ 

អនកសារអនកភូមិផ្តងសររសីរ  ររៀបោប់ដំរណីររព្ញទឹ្កដី 

ម្ម ជាមនុសែលអញាតិរព្តលសាី  សរន្តា សម្បណីកម្មម្មន។ 

ម្ម ចាករោករៅញាតិមិតាស្កា យ  កូនរៅ ងំឡាយឧទ្ទិស ន 

 ងំបុណយកុសលផ្ដលម្ម ម្មន  រឡងីកាន់ម្ព្ហាយនរច្ញចាកទុ្កខ៕ 
                                                                                      រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃព្ុធ ០៦រកីត ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/២៧ ឧសភា ២០២០(៤៨ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

គរួគធេីអ្េីគពលគៅរស់? 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ជវនជិតស្កា ប់ម្បាប់ដំណឹង   ម្បាកដឱ្យដឹងរៅទី្ណា 
អបាយរទ្វមនុសា   ត្តមកមាកត់ម្ត្តពិ្តម្បាកដ។ 

រៅរស់ស្កងបាប អ្ បរព្ញខាួន   សបាយកនុងសួនបំភាន់កបត់ 
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ស្កទ្រចុ្ងរម្កាយម្តូវកំសត់           រងកមាកំណត់រម្កាយចាករោក។ 

រស់រៅស្កងបុណយគុណធម៌ម្មន    រកាសីល នស្កព នម្មនរជាគ 

រកីោយរោកពី្រជាសលរភាគ        រម្កាយោចាករោកម្បាកដពិ្ត។ 

ដូរច្នះរៅរស់គួរស្កងលអ               ឱ្យចិ្តាម្មនធម៌ជួយរយងយតិ 

ម្មនកមានិមាិតមរណ៍ខិតជិត          រ ញីកមាលអពិ្តចិ្តាសុខ្។ 

សូមស្កធុជន ងំម្បុសម្សី           រសាច្ោន្ទសាមន្ទនាីអនកោជការ 

រកាងចាស់យុវជនម្គប់រូបា             កុសលរកាកំុបីខ្ន។ 

ខំុ្រលីកយកន័យមកសិកា            កំណាព្យច្ងចារជាការអាន 

បដិបតាិបានពិ្តន្តអំនកបាន            ដល់សុខរកែមកានាពិ្តម្បាកដ៕ 
                                                                                                     រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃម្ព្ហសបតិ៍ ០៧រកីត ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/២៨ ឧសភា ២០២០(៤៩ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

ត្ព្ត្លកខណធ៍ម៌ 
rrr0 (បទពាកយ៨) 0sss 

អនិច្ចំទុ្កខំអនត្តា   ធម៌បីរនះណាបាវច្ន្តសតេ 
រកីតមកកនុងរោករោគរោយវបិតាិ         ថ្ម្តលកខណ៍បញ្ាតិាចាត់សអខ រធម៌។ 

ឱ្!សតេរោករអីយរកីតកនុងរោកា  តណាា ម្បាថ្លន ម្តូវការផ្តលអ 

រកីោយសបាយរម្តកអរស្កទ្រ  ផ្តម្តូវវកឹវរកនុងធម៌ថ្ម្តលកខណ៍។ 
របីសតេរភាច្ខាួនពួ្នរដកមិនរម្កាក   ច្ាស់ជារស្កយរស្កករបាក ញទ្ម្មា ក់ 
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ជាប់កនុងថ្ម្តភព្ម្ជប់កនុងអន្តទ ក់        កនុងធម៌ថ្ម្តលកខណ៍មិនអយរចួ្រឡយី។ 

របីរច្ះសិកាពិ្ចារណ៍ការពិ្ត      រសព្គប់បណឌិ តពិ្តបានធូររសបយី 
បអា យទិ្សរៅសាូវម្តូវរ ញីរម្តីយ    បញ្ញា យល់រហយីរចួ្ធម៌ថ្ម្តលកខណ៍៕ 
                                                                                                     រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃសុម្ក ០៨រកីត ផ្ខរជសខ ព្.ស.២៥៦៤/២៩ ឧសភា ២០២០ (៥០ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

បកព្ស្កយអ្ត្ថនយ័ 
rrr0 (បទពាកយ៨) 0sss 

បីរៅកនុងខាួនគឺថ្ម្តលកខណ៍ធម៌       សិការោយលអយល់ន័យរនះណា 

អនិច្ចំទុ្កខំអនត្តា   រៅកនុងរូបាថ្នសតេម្គប់គ្នន ។ 

បួនរៅកនុងស្កច់្ន័យបរយិយ  បកអធិបាយម្ស្កយបទ្ព្ណ៌ន្ត 

ទឹ្កដីរភាីងខយល់ធាតុកនុងអអា   ថ្នសតេម្គប់គ្នន រស់កនុងរោកា។ 
ម្មនមួយកាត់ផ្ចា ច់្ត្តមន័យរោករធៀប ជីវតិទ្ន់ បចូ្លដល់មរណា 

មិនអាច្បនារស់រៅរកា               ម្តូវសូនយសអខ ររចាលភព្ផ្សនដី។ 

ន័យពី្រជាប់ត្តមជាបទ្សិកា       រម្កាយរព្លមរណាបាបកាីបុណយកាី 

ជាប់ត្តមចិ្តារៅរកីតកនុងភព្ងាី  រនះគឺជាម្តីវសិ័យសព្េសតេ។ 

អតថន័យរនះណារកាបទ្ធម៌  ថ្ម្កផ្លងបវរសិកាដុសខ្ត់ 

ច្រម្មីនបញ្ញា រដីមបហីេកឹហាត់  យល់ដល់បរមតថកាត់វដាៈទុ្កខ៕  
ថ្ងៃរៅរ ៍០៩រកីត ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/៣០ ឧសភា ២០២០(៥១ថ្ងៃ)         រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 
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ជីវិតជាទុកខ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ជីវតិជាទុ្កខរម្ចី្នអរនក     ទុ្កខរកីតផ្បាកៗត្តមច្ាប់កមា 
បានទ្ទួ្លសលពី្ការោ ំ     រស់កនុងខនធម្បាមំ្ត្តទុំ្កខច្ាស់។ 

ទុ្កខរកីតបានអេីមិនដូច្ចិ្តា     ម្សោញ់ជាប់សអិតមិនបាូរផ្ចា ស់ 

ហួងផ្ហងម្គប់យ ងរម្ចី្នរព្កណាស់  ចូ្លដល់វយ័ចាស់ទុ្កខរកីនរទ្េ។ 

ទុ្កខម្មនជមៃឺកនុងរូបកាយ     ោល់ថ្ងៃខេល់ខ្េ យមិនទំ្រនរ 

ច្ង់មិនរច្ះច្ប់គិតរះិររ     សអប់ខឹង ស់រគរជរឥតផ្លា។ 

ទុ្កខរម្ចី្នរព្កថ្ម្កគួរពិ្ចារណ៍     កនុងវដាសងារផ្តងម្បួលផ្ម្ប 

សិកាកងទុ្កខត្តមម្កផ្ស     ឆាងទុ្កខចិ្តាផ្ងកនុងម្ព្ះធម៌៕ 
                                                                                                     រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃអាទ្ិតយ ១០រកីត ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/៣១ ឧសភា ២០២០(៥២ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

ន្ឹកប្សញណាះោ៉ា ៗ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ម្សរណាះសូររសៀងសំរនៀងម្ម    រព្តលព្តកយវចាមករករៅ 

ផ្សអមផ្លាមពី្រោះរ ះម្បរៅ   ចិ្តាមិនផ្ដលរតា រករៅរទ្។ 

រ ះញាតិជិតខ្ងក៏ដូច្គ្នន    ត្តងំពី្យូរយរមិនផ្ដលរជរ 
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ទឹ្កមុខញញឹមចិ្តារះិររ   ឱ្យសុខដល់រគជាចិ្តាសៃប់។ 

ផ្តងផ្តរៅរៅអងាុយជិត   ម្គ្នន់បានផ្នបនិតយបាត់ធុញងប់ 

កាន់ថ្ដរៅរងីបមិនរច្ះច្ប់   ជាម្ទ្ព្យសំណព្េជាប់កនុងចិ្តា។ 

រ ះធាា ក់ខាួនឈ្ខឺ្ា ងំប ុណាា    រករៅរទ្េហាជាប់ោមដិត 

ជួយម្ម សងរៅលឺរខ្ា ច្ចិ្តា   ររឿងកមាលិខិតរមាច្ជួយបាន។ 

ដំណក់ទឹ្កផ្ភនកទុ្កខឈ្ចឺាប់            ហូរធាា ក់មិនម្បាប់រម្ព្តះបាត់ម្បាណ 

ផ្លងបានរកៀកផ្កបរផ្ងម្តូវខ្ន  បង់ភាព្សុខស្កនាោនជីវតិ។ 

ផ្បករនះគឺផ្បកររៀងរហូត  អេីក៏របូតជាការពិ្ត 

ធមាជាតិរកីតស្កា ប់រចាលញាតិមិតា  ម្ម រអីយរៅគិតម្គប់ទិ្វ។ 

រៅសែងសូមជួបម្ម ម្គប់ជាតិ           កំុឱ្យរ ាៀងឃ្លា តកាលរវោ 

ជាជីដូនរៅលុះដល់ម្គ្ន  សុតព្តររវោម្គ្នចាកទុ្កខ៕ 
                                                                                                    រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃច្នទ ១១រកីត ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/០១ មិងុន្ត ២០២០(៥៣ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

ចិតាញកើតទុកខន្ឹកញឃើញប្ពះធម៌ 
rrr0 (បទពាកយ៨) 0sss 

ម្ម រៅរចាលរៅរៅរឡយីផ្តរៅ  រៅយរំស្កករៅរៅម្ម ផ្លងរឆាីយ 
ម្ព្តត់ផ្លងជួបរទ្ៀតឃ្លា ត ៃ្ យរៅរហយី  រងទុ្កខឥតរសបយីរម្តីយផ្លងរ ញីម្ចាងំ។ 

ផ្តចិ្តាអប់របំនទុ ំធម៌ម្ព្ះ              ដកចិ្តាកាត់លះឈ្នះចិ្តារម្មហ៍បាងំ 
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បានមួយខណៈបាក់ទ័្ព្ពួ្កខ្ា ងំ  ផ្តបានតត្តងំច្ាំងខណៈចិ្តា។ 

ចិ្តាបុងុជជនធៃន់កនុងកិរលស         មិនអយកាត់របះផ្ម្ច្ះស្កន មចិ្តាដិត 

ម្សោញ់រកីតទុ្កខមុខបង់រោហតិ  រកីតទុ្កខកនុងចិ្តាសអិតម្គ្នមំ្គ្នថ្ម្ក។ 

សូមបមី្ព្ះពុ្ទ្ធម្ទ្ង់ចូ្លនិព្តេ ន  អងាម្ព្ះម្ទ្ង់ញាណម្មនឱ្វទ្ថ្ងា 

ម្បាប់ម្ព្ះអាននទតន់កំុរស្កកថ្ច្  រនះជាវសិ័យថ្នសអខ រធម៌។ 

រកីតចាស់ឈ្សឺ្កា ប់ជាច្ាប់ធមាជាតិ បានជួបម្តូវឃ្លា តរឆាៀតខំស្កងលអ 

ដំរណីរជីវតិពិ្តម្សស់បវរ         ម្មន ងំគុណធម៌លអមុនររៀបស្កា ប់៕ 
ថ្ងៃអអា រ ១២រកីត ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/០២ មិងុន្ត ២០២០(៥៤ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ោន្ញហតុោន្ផ្សេ 
rrr0 (បទបថ្យាវដ្ត) 0sss 

មាងឈ្មឺាងជាធាន្តរមាច្បាន        ជួនបានសុខស្កនាោមទុ្កខមកដល់ 
ស្កងរហតុម្គប់យ ងស្កអ ងរឡងីនូវសល   មិនចាបំាច់្ឆៃល់សលសាល់ពី្រហតុ។ 
បាបរហយីនិងបុណយគុណរ សមនិផ្បាក      បាបោច្់រោយផ្ឡកផ្ច្កគ្នន មិនបាន 

បុណយក៏ដូច្គ្នន ម្គ្នរព្លផ្ច្កឋាន    ជាប់រៅត្តមម្បាណោនកមាចាត់ផ្ច្ង។ 

ររឿងខាះមិនដឹងម្បឹងរព្តលដូច្ផ្សាង        ដូច្ខាួនរនះឯងផ្បងច្ាស់រលីសរគ 

កំហុសខាួនឯងផ្ងាងមិនរច្ញរទ្   គិតផ្តរះិរររគខុសរហូត។ 

រហតុរនះគួរគិតពិ្តណាស់គួរម្សូត ម្បយត័នរបូតម្ចូ្តកាលរវោ 

រធេីលអឱ្យរហយីរម្តីយសុខរមន្ត   មុនរព្លោគ្នន ជាការម្បថ្ព្។ 
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កំហុសអនកណាហាគួរលកថ្ល     ខាួនឯងរធេីអេីថ្នខាួនគួរគិត 

រធេីលអខាួនឯងផ្ម្កងជួបធម៌ពិ្ត      ជាកលយណមិតាយតឹខាួនចាកទុ្កខ៕ 
                                                                                                     រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃព្ុធ ១៣រកីត ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/០៣ មិងុន្ត ២០២០(៥៥ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

រស់ញៅកនងុ្ញោកគួរញធវើអវី? 
rrr0 (បទបថ្យាវដ្ត) 0sss 

រស់កនុងរោកាម្បាថ្លន មិនឈ្ប់  ម្បម្មទ្រលីសលប់ទ្ប់ចិ្តាមិនបាន 

តណាា អូសន្តមំ្មមួំនកាា ហាន  អបាយន្តមំ្បាណម្ចានដូច្ទ្ម្មា ក់។ 

រស់កនុងរោកាស្កា រចិ្តាឱ្យជាក់  កំុឱ្យ ម ក់ធាា ក់វដាសងារ 

សិកាធម៌ពិ្តគិតរោយបញ្ញា   ចិ្តាម្មនរមត្តា ថ្លា ថ្ងារព្កពិ្ត។ 

រស់កនុងរោកិយផ្ដនដីគំនិត  រសព្កលយណមិតាពិ្តន្តថំ្ងាថ្លា  

បណាុ ះវជិាជ ម្គ្ន ល់ម្បាជ្ា  ន្តកំារសិកាម្ត្តរ ញីរម្តីយសុខ។ 

រស់កនុងរោកិយបុរផី្ដនទុ្កខ  មច្ចុោជម្បមុខលុកវយឥតម្ស្កក 

កំណត់ដឹងទុ្កខមុខបានរច្ញចាក   ផ្ដនទុ្កខលំបាកយ កយ ប់រព្កថ្ម្ក។ 

គួរម្បម្ពឹ្តាធម៌បវរថ្លា ថ្ងា  គួរម្បឹងផ្កថ្ខថ្ច្នររឿងជីវតិ 

រស់កំុម្បម្មទ្ម្បម្មណរះិគិត  សច្ចៈធម៌ពិ្តជីវតិមិនរទ្ៀង៕ 
                                                                                                        រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃម្ព្ហសបតិ៍ ១៤រកីត ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/០៤ មិងុន្ត ២០២០(៥៦ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 
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ោេ ប់ញទៀង្ពិត 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ជីវតិមិនរទ្ៀងស្កា ប់រទ្ៀងពិ្ត      ម្គប់គ្នន គួរគិតពិ្ចារណា 
រធេីបានអេីខាះកនុងរោកា      មុនរព្លយម្ត្តចាករោករៅ។ 

យ ងរម្ចី្នរស់បានមួយរយ ន្  ំ   រម្ព្តះម្មនខនធម្បាផំ្ដលត្តងំរៅ 

កំុរស់ម្បម្មទ្ធាា ក់រម្ជាះរម្ៅ   ស្កងលអន្តរំៅសាូវរចួ្ភ័យ។ 

កំុថ្លខាួនរស់រៅផ្វង ៃ្ យ   គិតផ្តសបាយគ្នប់ហប្ទ័្យ 

ស្កងអកុសលផ្លងដឹងន័យ   មិនគិតអាល័យសល់រព្លរស់។ 

ោល់ថ្ងៃរស់រៅកនុងកាីស្កា ប់   គួរផ្តម្បញាប់ស្កងរករ ា ិ៍រឈាា ះ 

ស្កងលអបនែល់នូវកិតាិយស      ស្កា ប់មិនធាា ក់រម្ជាះកនុងអបាយ៕ 
                    រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃសុម្ក ១៥រកីត ផ្ខព្ិស្កខ ព្.ស.២៥៦៤/០៥ មិងុន្ត ២០២០(៥៧ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ)

រេកឹញសចកាីោេ ប់ 
rrr0 (បទបថ្យាវដ្ត) 0sss 

6 
មរណានុសែតិកិរយិរលឹក   ថ្ងៃោៃ ច្យប់ម្ពឹ្កនឹកកនុងចិ្ន្តា  
ជួយោស់ស្កា រតីខាីពិ្ចារណា   ន្តគំ្នន សិកាម្បាកដធម៌ពិ្ត។ 

រោភៈរ សៈរម្មហៈជំុជិត   បំភាន់គំនិតគិតពិ្ចារណា 
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លង់កនុងអន្តទ ក់ធាា ក់កនុងកាម្ម      យល់រោយបញ្ញា យម្ត្តរ ញីរម្តីយ។ 

រសច្កាីស្កា ប់ពិ្តមិតារអីយម្មនរហយី  កំុរៅករនាីយរសបយីកាីទុ្កាខ  

យល់ដល់បរមតថផ្ចា ច់្វដាសងារ   រកីតវបិសែន្តបញ្ញា សុតទុ្កខ៕ 
                                                                                                          រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃរៅរ ៍០១រោច្ ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/០៦ មិងុន្ត ២០២០ (៥៨ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

ោ៉ា ជាប្គូទីផ្សាររបស់ញៅ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

កាលរៅរៅតូច្ម្ម ដឹកថ្ដ   រៅសារោល់ថ្ងៃឱ្យរៅរច្ះ 

រដីរទិ្ញទំ្និញជាចំ្រណះ   សលរៅរច្ះរបះពី្ការលក់។ 

ទំ្និញចូ្លងាីម្តូវបាូរផ្ចា ស់   ទំ្និញសល់ចាស់កំុម្ទ្មក់ 

ផ្ចា ស់បាូរឱ្យ ន់មកោក់លក់   ទុ្កឱ្យកប់ភក់លក់មិនបាន។ 

ជាម្គូទី្សារដ៏ថ្វ ា្ ត      ទិ្ញលក់ម្មនខ្ន តមិនផ្ដលខ្ន 

ោក់ ក់រករភ្ៀវរោយសុខស្កនា   ម្បមូលសលបានរោយម្តជាក់។ 

ឱ្យរច្ះលក់ដូររោយសុច្រតិ   សំបូរញាតិមិតាមកោក់ ក់ 

ចំ្ណូលរកីតរកីនរឡងីឥតអាក់      រម្ព្តះដឹងរម្ៅោក់ ក់ទ្ងរភ្ៀវ។ 

មិនអយរកម្គូសាល់វជិាជ    ោ ប់រងធាន្តយ ងកាា រកាៀវ 

សាល់អស់ពី្ខាួនមិនភាា វៗ   ម្ម ម្បាប់ថ្លរភ្ៀវគឺជារសាច្៕ 
     ថ្ងៃអាទ្ិតយ ០២រោច្ ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/០៧ មិងុន្ត ២០២០ (៥៩ថ្ងៃ)      រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 
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ោ៉ា ខ្ុំចិតាទូោយ្ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ម្ម ម្មនចិ្តាលអោប់អានញាតិ   រដូវមិនឃ្លា តកាលផ្សារឈ្ ី

ទិ្ញផ្ច្កញាតិមិតាមិន ក់រទី្    នម្ម បានរធេីជា នរស្កា ះ។ 

រោយមិនទ្នទឹងសលតបសនង   ញាតិមិតាភូមិសងមិនបង់របាះ 

បផ្ងអមចំ្ណីមិនឥតរខ្ច ះ      ហុច្រោយចិ្តារស្កា ះមិនរវៀច្រវ។ 

កូនរៅកនុងសទះក៏ម្ម ម្បាប់   ចំ្ណីម្មនម្ស្កប់កំុថ្លរទ្ 

ច្ង់មាូបណារសែងរៅទិ្ញរគ    ទុ្ករព្តះទំ្រនរគ្នា នកម្មា ងំ។ 

រព្លរៅរៅសារម្ម ម្បាប់ថ្ល   ម្តូវញុាអំាហារម្ម មិនឃ្លងំ 

លុយម្មនរកញុាមិំនោោងំ   រទី្បម្មនកម្មា ងំរដីរទិ្ញបាន។
ម្ម ចិ្តាទូ្ោយរហយីរស្កា ះសរ   ផ្ងមម្មនគុណធម៌ព្ន់ម្បម្មណ 

រ ញីរគបានសុខម្ម សុខស្កនា   ទឹ្កចិ្តាលអថ្លា នកម្មរក៕ 
                                                                                                          រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃច្នទ ០៣រោច្ ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/០៨ មិងុន្ត ២០២០ (៦០ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

ញោកញន្ះជាអន្ាា  
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

រ ញីររឿងកនុងរោកដូច្ធមាត្ត   មិនបានសិកាយល់ការពិ្ត 

ម្បកាន់អត្តា ត្តមការគិត   វលិវល់គំនិតកនុងខនធម្បា។ំ 
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ផ្តររឿងកនុងរោកគួរសិកា   សុទ្ធអនត្តា កំុរដកម្ត្ត ំ

ដុសខ្ត់តណាា ជាម្បចា ំ   ទ្មាុះខនធម្បាជួំបសុខពិ្ត។ 

យល់ថ្លម្មនខាួនជាបញ្ាតាិ   យល់ដល់បរមតថផ្លងភ័យភិត 

លះការម្បកាន់កនុងគំនិត   សភាវៈពិ្តអនត្តា ៕ 
                                                                                                          រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃអអា រ ០៤ រោច្ ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/០៩ មិងុន្ត ២០២០ (៦១ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា តព្ីរៅ) 

ញតើយ្កអវីបាន្ពីញោកញន្ះ? 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
គ្នា នយកអេីបានពី្រោករនះ  ជនគួរម្តិះរះិពិ្ចារណា 

ត្តមកមាចាត់ផ្ច្ងផ្តងសអខ រ  រម្ព្តះផ្តតណាា ទុ្កខរម្ចី្នថ្ម្ក។ 

ម្មន នកុសលជាធមាមិតា  ឆាងភព្ងងឹតចាកភព្ថ្ម្ត 

លះឧបា នឱ្យកែណីកែយ័  ដកអនុសយកិរលសបាន។ 

ជាស្កព នន្តឆំាងដល់រម្តីយសុខ   រចួ្សុតចាកទុ្កខដល់រម្តីយម្ត្តណ 

រ ញីម្ព្ះនិព្តេ នទី្រកែមកានា   រទី្បរឈាា ះយកបានពី្រោករនះ៕ 
                                 រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃព្ុធ ០៥រោច្ ព្.ស.២៥៦៤/១០ មិងុន្ត ២០២០ (៦២ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

6 
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ញញមឹមុន្ោគន  
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

សតិត្តងំម្មកំនុងធម្មា    ផ្ងមម្មនស ធ ជាមនុសែ ា្ ត 

រស់រៅស្កងលអម្បឹងឱ្ហាត   ស្កា ប់រៅមិនខ្តបង់រសាី។ 

ថ្ងៃោៃ ច្យប់ម្ពឹ្ករម្តៀមខាួនោ   រចាលញាតិម្គប់គ្នន រលីផ្សនដី 

ផ្ចា ស់ម្ទ្នំចាស់រកភព្ងាី   រោយចិ្តារមម្តីកាីរមត្តា ។ 

ម្តូវម្មនបញ្ញា និងស ធ    មកជាគូគ្នន រទី្បថ្ងាថ្លា  

ញញឹមោគ្នន មុនយម្ត្ត      ចាករចាលរោកាមិនអាល័យ៕ 
   ថ្ងៃម្ព្ហសបតិ៍ ០៦រោច្ ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/១១ មិងុន្ត ២០២០ (៦៣ថ្ងៃ)   រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ោេ ប់~ញកើត 
rrr0 (បទបថ្យាវដ្ត) 0sss 

រកីតមកម្តូវស្កា ប់ជាច្ាប់ធមាជាតិ     ស្កា ប់រហយីរកីតរទ្ៀតញាតិរម្ចី្នអរនក 

កនុងសងារវដាភាា ត់ត្តមកមាផ្ច្ក   ត្តមបុណយរោយផ្ឡកបាបផ្ច្ករសែងគ្នន ។ 

គួរគិតរនឿយណាយម្ត្តយសាូវមុនោ   កំុឱ្យរវទ្ន្តម្គ្នរម្កាយមរណា 

ភាា ត់ធាា ក់អបាយកាា យរងទុ្កាខ          ជាមនុសែរទ្វត្តថ្លបានសុខខាះ។ 

ច្ង់បានសុខពិ្តគិតត្តមធម៌ម្ព្ះ         ម្មនះម្តូវលះតណាា  ងំឡាយ 
ស្កា ប់រកីតរកីតស្កា ប់្ប់គួររនឿយណាយ        កុំអាល័យស្កា យម្ស្កយទុ្កខកនុងរោក៕ 
ថ្ងៃសុម្ក ០៧រោច្ ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/១២ មិងុន្ត ២០២០ (៦៤ថ្ងៃ)          រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 
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កុំប្សវឹង្ជីវិត 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

កាយរនះម្ទុ្ឌរម្ មររៀងោល់ថ្ងៃ        គង់ដល់ថ្ងៃកែយ័ចាករោកា 

ម្សវងឹជីវតិរភាច្មរណា         គួរឱ្យអនិចាច សរងេគថ្ម្ក។ 

ធាា ប់ផ្តរកាងខចីផ្ម្បជាចាស់         បាូរផ្ចា ស់រលឿនណាស់ររៀងោល់ថ្ងៃ 

រោគ្នរុកោនមិនសំថ្ច្          មិនអាច្តថ្ងាររឿងរនះបាន។ 

របីរៅស្កា ប់រកីតកនុងភព្ថ្ម្ត         រៅផ្តគ្នា នថ្ងៃបានសុខស្កនា 

ផ្លងស្កា ប់ផ្លងរកីតកនុងភព្ឋាន        រន្តះរទី្បរឈាា ះបានអមតៈបទ្៕ 
                                                                                                          រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃរៅរ ៍០៨រោច្ ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/១៣ មិងុន្ត ២០២០ (៦៥ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

ោ៉ា ោបុណយជាប្ទពយជាប់ប្បាណ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
រនឿយត្តងំពី្រកាងរហូតចាស់      ពិ្តម្បាកដណាស់មិនកាថ្ឡ 
តស ូម្បិតម្បឹង ងំយប់ថ្ងៃ      រម្ព្តះកូនច្រថ្ណនឹងរធេីបុណយ។ 

បុណយម្ម រធេីមកមិនផ្ដលោច់្      ម្ម ថ្លចាបំាច់្ជារដីមទុ្ន 

រៅបររោកជាម្ទ្ព្យធន       បុណយរនះម្មនគុណរចាលពំុ្បាន។ 

ខាួនកាន់ផ្តចាស់រតឹផ្តរធេី      បុណយជាអំរពី្ន្តសុំខស្កនា 
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ស្កា ប់រៅបានបុណយជួយរុញម្ចាន     រៅដល់រម្តីយម្ត្តណទី្សុខសៃប់។ 

រចាលអេីរចាលបានកនុងរោករនះ      ផ្តកំុម្តិះរះិរចាលកំណប់ 

គឺបុណយកុសលមកជីកកប់       រកទី្សុខសៃប់ឱ្យខាួនឯង៕ 
                                                                                                           រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃអាទ្ិតយ ០៩រោច្ ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/១៤ មិងុន្ត ២០២០ (៦៦ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

ោ៉ា ខំសន្សបំុណយ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ោល់ថ្ងៃម្ម ខំសនែបុំណយ   រធេីឱ្យម្ទ្ព្យធនម្មនខាឹមស្ករ 
បានជាម្បរយជន៍ដ៏ថ្ងាថ្លា   រស់កនុងរោកាពិ្តម្មនន័យ។ 

ខំម្បឹងរកម្ទ្ព្យមករធេីបុណយ  រញីសឈាមជាទុ្នរព្ញហទ័្យ 

មិនរកងម្បវញ័្ច មិនភិតភ័យ  បុណយជារជាគជ័យកនុងជីវតិ។ 

ស្កងលអម្កណាស់កនុងរោកា  ផ្តជីវតិម្ម បានរៅជិត 

ម្ព្ះរតនថ្ម្តទី្ពឹ្ងពិ្ត   រហូតជីវតិដល់មរណា។ 

បុណយម្ម រម្ចី្នណាស់រធេីផ្ចទ ល់ថ្ដ  ចី្វរោប់ថ្ម្តកុដិស្កោ 

អាមិសធមា នរទ្ៀនវសា  ោល់ ន្ ថំ្ងាថ្លា ជារម្ចី្នវតា៕ 
                                                                                                      រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃច្នទ ១០រោច្ ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/១៥ មិងុន្ត ២០២០ (៦៧ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 
6 
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108 

 

អនកោា យ្ 

rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
អនកម្មា យលំបាកថ្ម្កយ ងណា        រៅផ្តរមត្តា ចំ្រព្តះកូន        

រ ះបីជីវតិម្តូវស្កបសូនយ            ផ្ម រធេីជាកបូនកូនម្គប់គ្នន ។ 

កូនម្តូវច្ងចាកំុំបំរភាច្                      កូនម្តូវររំលច្ខំមនីម្មន     

តបគុណម្មត្ត ងំអស់គ្នន              ផ្ម ជាម្ព្ហាា របស់កូន៕ 
                                                     រោយៈ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃអអា រ ១១រោច្ ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/១៦ មិងុន្ត ២០២០ (៦៨ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

ញពេញវោោចាកញោក 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

រកីតមកមួយជាតិរធេីអេីខាះ               ងំរកាង ងំចាស់ ងំម្បុសម្សី  
រតីអនកដឹងរទ្រដីមបអីេី       គឺចាកភព្បីរកកាីសៃប់។  

រហយីម្តូវន្តគំ្នន ម្បម្ពឹ្តាលអ      ឱ្យបានបវរ ងំម្គប់សព្េ  

ត្តមកុសលកមាបទ្ដប់      ដល់ទី្បញ្ច ប់បានម្បរសីរ។  

រហយីម្តូវន្តគំ្នន រកាសីល       ជម្មះមនទិលត្តមដំរណីរ  

ត្តមសិកាខ បទ្ឱ្យបានរសាី                     រនះសាូវម្តូវរដីររច្ញចាករោក។ 

ម្តូវដូរសុខតូច្យកសុខធំ            រនះជាម្ទ្នំបំបាត់រោគ  
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109 

 

ខេះអេីកាីសុខរម្ចី្នគរគ្នក             ម្មនជ័យបានរជាគមិនអយរក។  

រហយីម្តូវរធេី នត្តមកម្មា ងំ             រដីមបតីត្តងំទី្ជម្មក  

នូវកិរលសម្មរកំពុ្ងម្ជក            ម្ត្តផំ្ម្តងរៅមកចិ្តាសន្តា ន។  

រៅទី្បំសុតកាច់្បំបាក់             កមាផ្ដលចារ ា្ ក់ ងំប ុន្តា ន  

អវជិាជ កិរលស ងំឡាយបាន             ដល់ទី្សុខស្កនាម្ព្ះនិព្តេ ន៕  
                                                                                          រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃព្ុធ ១២រោច្ ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/១៧ មិងុន្ត ២០២០ (៦៩ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

ព្តកយផ្ម៉ាព្តកយឪ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ព្តកយផ្ម ព្តកយឪគឺឱ្វទ្      កូនៗម្តូវ ា្ តយល់អតថន័យ  

ព្តកយផ្ម ព្តកយឪលអម្បថ្ព្              កូនៗលកថ្លនឹកតបគុណ។ 

ព្តកយផ្ម ព្តកយឪថ្ងាជាងរព្ម្ជ      កូនៗកំុរភាច្ម្ព្ះគុណធៃន់ 

ព្តកយផ្ម ព្តកយឪលអរព្កព្ន់      កូនៗនឹកគុណរហយីបូជា។ 

ព្តកយផ្ម ព្តកយឪលអឧតាម      កូនៗសកាិសមវរវន្តទ  

ព្តកយផ្ម ព្តកយឪធំមហមិ្ម      កូនៗម្គប់គ្នន កំុបំរភាច្។ 

ព្តកយផ្ម ព្តកយឪគួរម្ជះថ្លា       កូនៗរមត្តា កំុផ្ករគច្ 

ព្តកយផ្ម ព្តកយឪបានររំលច្      កូនៗរព្លរធាច្ម្តូវផ្តនឹក៕  
  ថ្ងៃម្ព្ហសបតិ៍ ១៣រោច្ ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/១១៨ មិងុន្ត ២០២០ (៧០ថ្ងៃ)  រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 
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ោាបិាោន្ញ ម្ ះ៤យា៉ា ង្ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ខំុ្បាទ្វណាា រទិ្ធសូមថ្លា ផ្ងាង     ចាប់បា កកាផ្តងអតថរសច្កាី 
នូវព្តកយពី្រោះលអឥតបី     ព្តកយម្បរសីរថ្ម្កគឺផ្ម ឪ។ 

ផ្ម ឪជាម្គូដំបូងរដីម      កូនៗចាប់រសាីមរច្ះរដីរសាូវ 

ជុះរន្តមហូបចុ្កមិនលៃង់រមា     រម្បីព្តកយម្តឹមម្តូវរម្ព្តះឪផ្ម ។ 

ផ្ម ឪគឺជារទ្វត្តរដីម     រកាយ ងរឆនីមខិតខំផ្ង 

រទ្វត្ត ងំឡាយមិនជិតផ្កបរ     ផ្តឪនិងផ្ម ផ្កបរជានិច្ច។ 

ផ្ម ឪរម្បៀបដូច្ជាម្ព្ះម្ព្ហា     ដូច្ជាម្ទ្នំមិនផ្ដលរភាច្ 

ម្មនធម៌៤យ ងបានររំលច្     រៅជាប់ជានិច្ចនិងកូនណា។ 

ផ្ម ឪជាអាហុរនយយ      ម្ព្ះម្បាកដជាក់ដ៏អស្កច រយ 

កូនបូជារហយីសុខកាយ     រងឹរតឹម្ជះថ្លា បានបុណយថ្ម្ក។ 

អងាម្ព្ះសមពុទ្ធម្ទ្ង់សផ្មាង     រឈាា ះ៤ចិ្ផ្ញ្ចងលអថ្លា ថ្ងា 

ឱ្យកូនម្គប់គ្នន យល់តថ្មា     បូជាគុណថ្ម្កចាកកាីទុ្កខ៕ 
                                                                                            រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃសុម្ក ១៤រោច្ ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/១៩ មិងុន្ត ២០២០ (៧១ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

6 
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ោង្េែទ្ធន្់ញៅរស់ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
អរុណព្ណ៌ម្មសររៀបនឹងលិច្     ចុ្ះ បម្ពិ្ច្ៗត្តមលំោប់ 
អសងាតរៅយ ងម្បញាប់             ហាក់ដូច្ជាម្បាប់សតេរោកថ្ល។ 

សព្េសតេរកីតរហយីរលីផ្សនដី     វជាម្បម្កតីកនុងរោកា 

រកីតរហយីស្កា ប់វញិជាធមាត្ត     គួរឱ្យអនិចាច ររឿងជីវតិ។ 

ថ្លរតីរយងីបានរធេីអេីខាះ?     កំុរធេីរសាសផ្ចា សម្តូវផ្តគិត 

គួរខំស្កងលអរធេីសុច្រតិ     អប់រញំាតិមិតាចិ្តាឱ្យលអ។ 

រធេីលអបនែល់នូវរករ ា ិ៍រឈាា ះ     ម្កអូបពី្រោះថ្ងាបវរ 

 ន់រព្លរៅរស់ម្តូវស្កងលអ     ទុ្ករករ ា ិ៍លមអឱ្យខាួនឯង៕ 
                                                                                           រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃរៅរ ៍១៥រោច្ ផ្ខរជសឋ ព្.ស.២៥៦៤/២០ មិងុន្ត ២០២០ (៧២ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

ធម៌កតញ្ញូ  
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
កតញ្ាូត្តការដឹងគុណ      ពិ្តបានជាទុ្នកនុងកុសល 
ធម៌កតញ្ាូពិ្តម្មនសល     ម្បធានកុសលថ្នបារមី។ 

កតញ្ាូត្តជាម្បមុខ      ន្តមំកនូវសុខកម្មច ត់ភ័យ 
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បានការម្ត្តស់ដឹងដ៏ម្បថ្ព្     កាត់បង់ម្បល័យនូវអាសវៈ។ 

កូនរៅម្បុសម្សីបានរច្ះដឹង     កតញ្ាូលអមាុ ឹងពិ្តបានឈ្នះ 

កូនរៅម្បុសម្សីឈ្ប់ម្មនះ     រហយីតបគុណម្ព្ះផ្ម ម្ព្ះឪ៕ 
                                                                                           រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃអាទ្ិតយ ០១រកីត ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/១២១ មិងុន្ត ២០២០ (៧៣ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

ជីវិតញៅរសប់្តូវោង្ញសចកាីេែ 
rrr0 (បទកាកគតិ) 0sss 

6 
ជីវតិតិច្ណាស់    កំុចាដំល់ចាស់    ន្តគំ្នន រធេីបុណយ 

 ន់ខាួនរៅរកាង    រធេីទុ្កជាទុ្ន     បុណយគឺជាគុណ 

    ន្តសុំខមកឱ្យ។ 

រម្ព្តះរព្លរវោ    មិនរៅររោ     រធេីជាអំរណាយ 

គឺវលិរៅមុខ     គ្នា នរព្លងយរម្កាយ    ស្កងអេីក៏រោយ 

    កនុងរសច្កាីលអ។ 

រកីតជាមនុសែរហយី    កំុរៅករនាីយ    សិកាម្ព្ះធម៌ 

យល់ធមាៈពិ្ត     ចិ្តាឥតញាប់ញ័រ    ជីវតិបវរ 

    រស់រៅម្មនន័យ។ 

រកីតមកមួយជាតិ    ឱ្យអស់ពួ្កញាតិ    គ្នា នការភិតភ័យ 
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រធេីជាមនុសែលអ    ពិ្តម្មនរជាគជ័យ    រៅកនុងហទ័្យ 

    ថ្នជនម្គប់គ្នន ។ 

រូបរលត់ពិ្ត     ផ្តរឈាា ះរងឹរតឹ    រៅជាប់យូរយរ 

រហយីរឈាា ះរនះឯង    ក៏មិនជោ     ដូច្រូបម្គ្នមំ្គ្ន 

    រៅត្តមវយ័រឡយី។ 

រនះគឺពុ្ទ្ធមនា     ម្បរសីររព្កព្ន់    កំុរៅករនាីយ 

សិការរៀនសូម្ត    មនារនះឱ្យរហយី    ន្តឆំាងដល់រម្តីយ 

    សុខសួគ៌និព្តេ ន៕ 
                                                                                           រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃច្នទ ០២រកីត ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/២២ មិងុន្ត ២០២០ (៧៤ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

ញរឿង្ជីវិត 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ម្គប់ររឿងម្គប់យ ងបានបាូរផ្ចា ស់          រហ័សខ្ា ងំណាស់ោស់ម្បុសម្ស ី
ឱ្យម្មនសតិម្មនស្កា រតី             សិកាឃ្លា តខាីយល់ធមាៈ។ 

ម្មនការរកីតរហយីនឹងរលត់             គ្នា នអនករគច្សុតរ ះមួយន្តក់ 

ម្បឹងរគច្ម្បឹងរត់បំពួ្នោក់             ម្មន ក់ៗកនុងធាន ក់ថ្ម្តលកខណ៍ធម៌។ 

កំុរច្ះផ្តច្ង់របស់គ្នា ន             ម្ព្មលាមត្តមម្មនរទី្បបវរ 
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របស់ម្មនរហយីគួររម្តកអរ            ចិ្តារន្តះរទី្បលអរហយីរកីោយ។ 

កំុច្ង់យ ងរនះច្ង់យ ងរន្តះ            មិនអាច្បានរស្កះជន ងំឡាយ 

អេីម្បម្ពឹ្តារៅត្តមសបាយ            រម្ព្តះកមាអនកចាយត្តមបច្ច័យ៕ 
                                                                                          រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃអអា រ ០៣រកីត ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/២៣ មិងុន្ត ២០២០ (៧៥ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

ោប្គប់យា៉ា ង្ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
ឱ្ះឱ្!ជីវតិសតេរោកា             នឹកគួរអនិចាច ព្ន់រព្កថ្ម្ក 
រធេីការរកសុី ងំយប់ថ្ងៃ             សាត់សាង់គិតថ្ច្នឱ្យបញ្ចខនធ។ 

មិនយូរប ុន្តា នក៏ម្តូវម្ព្តត់             ចាករច្ញរចាលម្ទ្ព្យខាួនម្បកាន់ 

ម្មនម្ទ្ព្យរម្បៀបដូច្ភនំងាត្តន់             ក៏មិនអាច្កាន់យកត្តមបាន។ 

ខាះម្បឹងម្បវញ័្ច រកងយកម្ទ្ព្យ             បំរព្ញគួរគ្នប់ចិ្តាស្កម្មនយ 

ខាះម្បឹងផ្ម្បងរកមិនខកខ្ន             រដីមបឱី្យបានត្តមចំ្ណង់។ 

រតីម្បឹងយ ងរនះរដីមបអីេី?             ម្ពឹ្កោៃ ច្យប់ថ្ងៃម្តូវបាត់បង់ 

កម្មា ងំជីវតិជិតដល់ម្តង់             មច្ចុផ្ច្ច្ង់មិនបង់កិច្ច។ 

ការសេះផ្សេងរកររឿងរវល់             ន្តទុំ្កខអំព្ល់មិនរច្ះតិច្ 

បញ្ចខនធ ក់សតេចាប់ម្កញិច្             កុសលលង់លិច្ងងឹតស ុង។ 
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ចុ្ងរម្កាយសូមបោីសំដី     ោញាតិម្បុសម្សីម្តកូលវងែ 

ម្បព្នធកូនរៅ ងំរៅព្ងែ     ផ្ម ឪរន្តះគង់ផ្លងវលិវញិ។ 

ោអស់ម្គប់យ ងធាា ប់រម្បីម្បាស់    ោវយ័រកាងចាស់យ ងរម្មន រមនញ 

ោររៀងរហូតចាទំ្រនទញ     ោផ្លងវលិវញិរហូតរអីយ!៕ 
                                                                                                         រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃព្ុធ ០៤រកីត ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/២៤ មិងុន្ត ២០២០ (៧៦ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

កុំញធវើបាបគួរោង្េែ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
កំុរធេីអំរពី្បាប ងំឡាយ                រធេីន្តអំនាោយធាា ក់អនាង់ 
អំរពី្អាម្កក់ន្តលំិច្លង់                 បាបរម្ចី្នរឡងីគង់ន្តវំនិ្តស។ 

គួរស្កងអំរពី្លអឲ្យរម្ចី្ន                 ស្កងលអរកីតរកីនញាតិរព្តរព្តស 

អំរពី្កុសលសលដូច្ម្មស               លអរហយី ា្ តឈាា សរោយបញ្ញា ។ 

បនាជីវតិរស់ម្មនន័យ                     ជីវតិម្បថ្ព្ន័យខាឹមស្ករ 

រស់ស្កងកាីលអបវរថ្លា                        ម្មនន័យពិ្ស្កា រចារកនុងរោក៕ 
 ថ្ងៃម្ព្ហសបតិ៍ ០៥រកីត ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/២៥ មិងុន្ត ២០២០(៧៧ថ្ងៃ)  រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

6 
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ប្គប់ប្គង្ជីវិត 
rrr0 (បទពាកយ៨) 0sss 

ម្គប់ម្គងជីវតិពិ្តកនុងម្ព្ះធម៌         ជីវតិបវរលអថ្ម្ករព្កព្ន់ 

ពិ្តយល់ជាក់ច្ាស់ោស់តថ្មាគុណ កនុងម្ព្ះធម៌ធៃន់ធៃន់រោយគុណធម៌។ 

ម្គប់ម្គងជីវតិគិតយល់សច្ចៈ          ជីវតិខណៈស្កន ក់ម្តឹមលមអ 

គិតយល់សច្ចៈ ា្ ក់ចិ្តាបវរ            ចិ្តាម្មនម្ព្ះធម៌លអថ្ម្ករព្កពិ្ត។ 

ម្គប់ម្គងជីវតិបិទ្អកុសល            ជីវតិបានដល់សលកលយណមិតា 

បិទ្អកុសលសលសុតភ័យភិត         ជីវតិរនះពិ្តរតឹម្មនតថ្មា។ 

ម្គប់ម្គងជីវតិរស់រមួស្កមគាី           ជីវតិជីវរីជីនលកថ្ល 

រស់រមួស្កមគាីទី្ដ៏ម្បថ្ព្                 ម្បាជ្ាវងថ្វជ័យសនាិភាព្៕ 
                                                                                                         រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃសុម្ក ០៦រកីត ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/២៦មិងុន្ត ២០២០(៧៨ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

ញមើេត្ថៃញរៀបេចិ 
rrr0 (បទពាកយ៨) 0sss 

6 
រមីលថ្ងៃររៀបលិច្លិច្ដួងសូរយិ            ជាបទ្សិកាពិ្ចារណ៍រូបកាយ 
របស់កនុងរោកលអម្សស់រឆីត្យ ក៏ម្តូវឃ្លា ត ៃ្ យស្កា យផ្លងម្តលប់។ 

ម្គប់រូបម្គប់គ្នន ោររឿងម្គប់យ ង           ជួបម្ព្តត់តឹកត្តងស្កអ ងទី្បញ្ច ប់ 
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ផ្ម្បម្បួលវរិយគរោគម្សឡាញ់សអប់ សុខទុ្កខធុញងប់ច្ប់រព្លម្តូវស្កា ប់។ 

ច្ង់រត់រគច្ពួ្នធួនផ្ងយ ងណា       រម្ព្តះអនត្តា ស្ករបអា ញម្បាប់ 
ម្តូវលះបង់រចាលផ្តលរត្តលអួអាប់   រៅយ ងម្បញាប់្ប់ណាស់កនុងរោក។ 

រមីលថ្ងៃររៀបលិច្លិច្ដួងសូរយិ     សូមសព្េសត្តា បញ្ញា ម្មនរជាគ 

សូរយិម្តូវលិច្រធាច្ចាកផ្សនរោក រោយកាីវរិយគរោគរកីតរព្លផ្បក៕ 
                                                                                                          រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃរៅរ ៍០៧រកីត ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/២៧ មិងុន្ត ២០២០(៧៩ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

ញមើេត្ថៃញអើតរះ 
rrr0 (បទពាកយ៨) 0sss 

6 
រមីលថ្ងៃរអីតរះជះការំសាី                  បំភាឺរោកិយម្សីម្បុសម្សស់ថ្លា  
រកីោយសបាយម្ស្កយពិ្ចារណា      រស់កនុងរោកាស្ករជាងាីរទ្ៀត។ 

រស់បានមួយថ្ងៃថ្ច្នចិ្តាស្កងលអ          កបរោយគុណធម៌ព្រ៤មិនឃ្លា ត 

ម្មនន័យខាឹមស្ករថ្លា ថ្ងាដល់ញាតិ      សមជា យទ្ជាតិអនកម្មនធម៌។ 

ម្បរសីរថ្ងាថ្លា ចារថ្ច្នជីវតិ                  ម្បាជ្ាគំនិតពិ្តរតឹស្កទ្រ 

បរញ្ចញព្នាឺភាឺថ្ម្កបវរ                     បញ្ញា យល់លអធម៌លអរព្កពិ្ត។ 

រមីលថ្ងៃរអីតរះជះការំសាី                ទ្ទួ្លសរិជ័ីយពី្ញាតិមិតា 

អប់រសំិកាចារថ្ច្នគំនិត                 ភាឺ ងំ ៃ្ យជិតពិ្តស្កងគុណធម៌៕ 
ថ្ងៃអាទ្ិតយ ០៨រកីត ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/២៨ មិងុន្ត ២០២០(៨០ថ្ងៃ)     រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 
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ញមាា ចិតា 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
បកែចី្ង់បានការសរន្ទអា ះ                 ច្ង់សុខច្ង់រស់រម្ព្តះរមត្តា  
ម្ទុ្ងស្កងពី្ម្មសម្បាក់យ ងណា      រម្ព្តះមិនម្សសថ់្លា ដូច្រម្តរឡយី។ 

សតេច្តុបាទ្សង ងំឡាយ             ក៏ច្ង់សបាយបានរកៀករកីយ 

ជំរុរំកែមកានាបានធូររសបយី             រមត្តា រន្តះរហយីបានសុខពិ្ត។ 

សតេម្តីច្ង់រស់កនុងគអា                     រមត្តា ពិ្តជាផ្លងភ័យភិត 

ជួបជំុកានាម្ត្តណបានផ្នបនិតយ         រស់ជំុញាតិមិតាជំុម្គួស្ករ។ 

ថ្ម្ព្រឈ្ចី្ង់បានការសរន្ទអា ះ             ច្ង់រស់បានរម្ព្តះការរកា 

បានរស់អនុរម្គ្នះរោយរមត្តា             សុខពិ្តថ្ងាថ្លា ម្បាកដណាស់។ 

ម្គប់ររឿងម្គប់យ ងបានរោយចិ្តា       សរន្តា សអាណិតមិនបាូរផ្ចា ស់ 

សព្េសតេកនុងរោកកំុរអៀនខ្ា ស់          រមត្តា ចិ្តាច្ាសន់្តសុំខស្កនា។ 

មនុសែកនុងរោកិយខាីម្តូវការ              ច្ង់រស់សុខ្បានរងាីងថ្លា ន 

រោយការសរន្ទអា ះរម្ព្តះរម្បាសម្បាណ   ត្តងំរៅយូរបានរមត្តា ចិ្តា៕ 
                                                                                                         រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃច្នទ ០៩រកីត ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/២៩ មិងុន្ត ២០២០(៨១ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

6 
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កសុោកសុេកមម 
rrr0 (បទពាកយ៨) 0sss 

6 
កមាជាកុសលសាល់សលជាសុខ           បំផ្ចា ញសមបុកទុ្កខរកីតរតា សា 
កស្កងគុណធម៌បវរថ្ងាថ្លា                 ជាការរកា ា្ រសាូវអបាយ។ 

រស់រៅស្កងលអបវររព្កពិ្ត        ម្មនកលយណមិតាគិតជួយរោះម្ស្កយ 

កាីទុ្កខកងេល់យល់មិនសបាយ           គតិម្បាប់ម្បាយ ៃ្ យអំរពី្បាប។ 

ពូ្នសាុ ំជំរុមំ្ព្ហាវហិារធម៌                    សុខស្កនាបវរព្រមិនដុនោប 
ខពង់ខពស់រោយបុណយគុណមិនសូនយស្កប  របីកបុណយបិទ្បាបដោបនិព្តេ ន។ 

កមាអកុសលសាល់សលជាទុ្កខ              កិរលសោនរុកមុខពិ្បាកឈាន 

រកទី្សុខសៃប់ច្ប់រោយម្ព្ហាយន    ខេះបញ្ញា ញាណគ្នា នជួបសុខពិ្ត។ 

រស់រៅស្កងបាបស្កបអស់ពូ្ជបុណយ   បាត់តថ្មាគុណធៃន់ខ្ងទុ្ច្ចរតិ 

បណឌិ តមិនស្កា ប់ចាប់យកបាបមិតា       សាល់ផ្តគំនិតគិតអកុសល។ 

មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃថ្ច្នអំរពី្បាប                កិរលសរឆអះ អ្ ប្បយកជាសល 

រងទុ្កខរវទ្ន្តជាកមាបានសាល់        បុណយ នមិនខេល់ដល់ធាា ក់អបាយ៕ 
                                                                                                           រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃអអា រ ១០រកីត ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/៣០មិងុន្ត ២០២០(៨២ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

6 
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ជួបប្ព្តត់ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ម្មនជួបម្មនម្ព្តត់ឃ្លត់រមាច្បាន       ច្ង់រស់សុខស្កនាកានាជួបជំុ 

មិនច្ង់រអាយផ្បកផ្ច្កម្ទ្នំ              មរន្តរមយក៏ពំុ្ឃ្លត់បានរឡយី។ 

ម្មនជួបម្មនម្ព្តត់ជាគូគ្នន                 រកាងចាស់ឈ្ជឺាយ ងរន្តះរហយី 

មិតាភាព្រម្បះ្ធាា ប់រកៀករកីយ        និយយឆាងរឆាីយរហយីសូនយបង់។ 

ម្មនជួបម្មនម្ព្តត់ជាធមាត្ត             ររឿងកនុងរោកាមិនដូច្ច្ង់ 

ឱ្យរៅម្សស់ស្កអ តលអសូរសង់              ឱ្យដូច្ចំ្ណង់ច្ង់មិនបាន។ 

ម្មនជួបម្មនម្ព្តត់ររឿងធមាជាតិ         ក៏ម្តូវរ ាៀងឃ្លា តចាកទី្ស្កថ ន 

រចាលអស់ស្កច់្ញាតិធាា ប់សុខស្កនា   ម្ទ្ព្យធនម្តូវបានខ្នរកា។ 

ម្មនជួបម្មនម្ព្តត់ោប់អានគ្នន             ស្កមគាីស្កមគ្នា ជាសកាា  

ភាព្រកីច្រម្មីនម្សស់ដូច្ផ្ចា                កស្កងស្កវត្តរការឈាា ះ។ 

ម្មនជួបម្មនម្ព្តត់ធាា ប់រស់រៅ            មុនរព្លឃ្លា តរៅស្កា ប់ដូច្រស់ 

រធេីលអន្តខំាួនម្មនកិតាិយស                 ខពង់ខពស់បានរម្ព្តះស្កងសុច្រតិ។ 

ម្មនជួបម្មនម្ព្តត់កនុងរោកា             ជាររឿងធមាត្តម្បាកដពិ្ត 

ផ្ម ឪបងបអូនសន្តា នមិតា                      ងំ ៃ្ យ ងំជិតម្តូវោគ្នន ៕ 
                                                                                                           រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃព្ុធ ១១រកីត ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/០១ កកាោ ២០២០(៨៣ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 
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វដ្ាសង្ារ 
rrr0 (បទពាកយ៨) 0sss 

6 
រកីតចាស់ឈ្សឺ្កា ប់ជាច្ាប់ធមាជាតិ   មិនអាច្រ ាៀងឃ្លា តរម្ជៀតរកទី្ពួ្ន 

រត់រគច្យ ងណាម្បាថ្លន ម្មមួំន      រកីតចាស់អម្ងួនធួនឈ្រឺហយីស្កា ប់។ 

វលវដាសងារថ្លពិ្តផ្វង ៃ្ យ           កំុរៅសបាយម្ស្កយឱ្យបាន្ប់ 

ផ្តរៅម្ជប់ងប់ភព្បីច្ងចាប់             អវជិាជ អួអាប់ខ្ប់រោយកិរលស។ 

នតថិបញ្ញា សម្មអាភា                        រចួ្អន្តទ ក់ម្មរជាមគាវរិសស 

កនុងរោកព្នាឺភាឺថ្ម្កដល់រមា ះ              កំចាត់កិរលសផ្ច្សរម្ព្តះបញ្ញា ។ 

ច្ង់រចួ្សុតទុ្កខលុកវយអវជិាជ              ម្ត្តផំ្ម្តងយូរយរោលកនុងចិ្ន្តា  

សងាត់សងាិនកិនរោយបញ្ញា              រចួ្សុតទុ្កាខ ម្គ្នកាលជាក់ច្ាស់។ 

វដាសងារម្បហារជនបាប            ឱ្យធាា ក់ដុនោបសអុយ អ្ បបាបណាស់ 

រងទុ្កខរវទ្ន្តសារតា ថ្ម្កម្កាស់         រដកមិនអយោស់កនុងវដាសងារ៕ 
                                                                                              រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃម្ព្ហសបតិ៍ ១២រកីត ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/០២ កកាោ ២០២០(៨៤ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

6 
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កឋនិ្ទ្ធន្ញោកយាយ្ឧបាសិកាញេង្សុមី 

ដ្ផ្ង្ហញៅកាន្់វតាចាក់អផ្ប្ង្ញប្កាម 
rrr0 (បទពាកយ៨) 0sss 

6 
ឧបាសិការឆងសុីមស ធ                    ន្តកូំនម្គប់គ្នន រធេីកឋនិ ន 

ញាតិ ងំ ៃ្ យជិតមូលមិតាឱ្យម្មន      ផ្ហចី្វរ នរវរម្បរគនសងឃ។ 

វតាចាក់អផ្ម្ងរម្កាមម្សុកកំរណីត   រោកយយបានរកីតកំរណីតសូរសង់ 

ម្តកូលរធេីបុណយមិនផ្ដលរបាះបង់     ោល់ថ្ងៃនឹកច្ង់សចង់ចិ្តាគិតបុណយ។ 

វយ័ចូ្លជោរវោរតឹខាី                       ខិតខំឃ្លា តខាីថ្លស្កងរដីមទុ្ន 

រធេីបុណយោក់ នថ្ម្កលអរព្កព្ន់         ម្មនតថ្មាគុណធៃន់កនុងជីវតិ។ 

រោកយយអប់រទូំ្ន្តា នកូនរៅ           ស្កងលអទិ្សរៅរៅព្ងែរន្តះពិ្ត 

ញាតិមិតាសររសីរ ងំទី្ ៃ្ យជិត         រស់មិនភ័យភិតជំុមិតារធេីលអ។ 

ឱ្វទ្លអម្សស់របស់ម្ព្ះរស់                កូនម្មនកិតាិយសរម្ព្តះព្តកយបវរ 

ស្កា ប់ព្តកយផ្ណន្តអំមរោយគុណធម៌   ទ្ទួ្លយកព្រលមអជីវតិ។ 

កឋនិរវររម្សច្សរម្មច្បុណយរហយី   អស់ញាតិមិតារអីយ ងំទី្ ៃ្ យជិត 

រកីោយម្ជះថ្លា រោយចិ្តាគំនិត   សូមជូនបុណយពិ្តសូមអនុរម្មទ្ន្ត!!!៕ 
                                                                                                           រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃសុម្ក ១៣រកីត ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/០៣ កកាោ ២០២០(៨៥ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 
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គុណោា យ្ត្ថេ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
កូនរៅឱ្នកាយម្កាបរគ្នរព្                ម្ពឹ្កថ្ងៃោៃ ច្យប់គុណម្មច ស់ថ្ងា 
ម្ព្ះរមម្មនគុណអរនកថ្ម្ក                  រលីកូនច្រថ្ណថ្ម្កកនាង។ 

 ន់រព្លរវោផ្ដលរៅសល់              គួរគិតខ្េ យខេល់សលតបសនង 

គុណលអឧតាមមករោតម្កង                 ជាបុណយរដីរឆាងបំណងម្ព្ហា។ 

រធេីបុណយ ន់រព្លរៅផ្ខភាឺ                 ចាងំផ្ច្ងព្នាឺរព្លជួបជំុ 

កូនម្កាបបូជារស់មរន្តរមយ                  អនកម្មនយសធំបានរកីោយ។ 

កូនរៅរម្តកអររោយទឹ្កចិ្តា              បានរមួរសនហ៍សនិទ្ធមិនធាុះធាា យ 

រោយភាព្សបាយរកីស្កយភាយ       ភាឺរសាកព្ណាោយគុណម្មា យថ្ងា៕ 
                                                                                                           រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃរៅរ ៍១៤រកីត ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/០៤ កកាោ ២០២០(៨៦ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

ញរឿង្មិន្ដ្ូចចិតា 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ររឿងោ វម្គប់យ ងមិនដូច្ចិ្តា                 សុខទុ្កខោមដិតមិតាម្បុសម្សី 

ចូ្រច្ងចាចុំ្ះរច្ះម្បណី                        ម្បឹងផ្ម្បងឃ្លា តខាីថ្លស្កងលអ។ 

កិតាិយសរករ ា ិ៍រឈាា ះលអអាម្កក់                បានជាដំណក់ដក់បនា 

ស្កងលអម្កអូបថ្ម្កបវរ                         អាម្កក់អត់ធម៌សអុយរព្កពិ្ត។ 
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រធេីលអបានលអសលបុណយខពស់                  ន់រៅបានរស់រមួផ្នបនិតយ 

រធេីបុណយោក់ នម្មនញាតិមិតា            ផ្ហហមជំុជិតពិ្តសបាយ។ 

រធេីបាបបានបាបស្កបអស់បុណយ           ស្កា ប់រៅោបដុនធៃន់អបាយ 

រងទុ្កខរវទ្ន្តគួរជិនណាយ                   ទុ្កខមិនរសំ្កយម្កហាយចិ្តា។ 

គួរណាស់គិតម្តូវសាូវរកសុខ                  បំផ្ចា ញសមបុកទុ្កខោមដិត 

រកីបបុណយបិទ្បាបគួរខំខិត                 ររឿងមិនដូច្ចិ្តាគួរលះបង់៕   
ថ្ងៃអាទ្ិតយ ១៥រកីត ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/០៥ កកាោ ២០២០(៨៧ថ្ងៃ)      រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

បុណយ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
បុណយលអគូគ្នប់ជាប់ចិ្ន្តា                 បុណយម្មនបញ្ញា រម្ព្តះបារមី 
បុណយម្គងរកាសុតទុ្កខភ័យ             បុណយលអម្បថ្ព្ន្តសុំខស្កនា។ 

បុណយជាប់ជារឈាា ះរម្ព្តះស្កងលអ     បុណយស្កបគុណធម៌ព្ររកែមកានា 

បុណយជាគុណជាតិវរិសសថ្លា ន         បុណយពិ្តន្តមំ្បាណបានសុខ្។ 

បុណយគឺជាមិតាពិ្តរស្កា ះម្តង់            បុណយលអសូរសង់អង់អាច្កាា  

បុណយជាកម្មា ងំច្ាំងតណាា              បុណយស្កងរមត្តា ថ្លា ដួងចិ្តា៕ 
 ថ្ងៃច្នទ ០១រោច្ ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/០៦ កកាោ ២០២០(៨៨ថ្ងៃ)         រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

6 
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ញកើតទុកខ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

រកីតទុ្កខរម្ព្តះររឿងមិនដូច្ចិ្តា          រកីតទុ្កខោមដិតអតីតកាល 

រកីតទុ្កខរម្ព្តះចាញ់ម្សឡាញ់ម្ស្កល រកីតទុ្កខសនិទ្ធស្កន លម្ចាលកាីរសនហ៍។ 

រកីតទុ្កខច្ង់បានរបស់លអ               រកីតទុ្កខបនាព្រមិនផ្កបរ 

រកីតទុ្កខខ្តបង់ច្ង់ឥតផ្ង            រកីតទុ្កខរម្ព្តះផ្តផ្ម្បអត់ម្ទ្ព្យ។ 

រកីតទុ្កខផ្បកញាតិឃ្លា តចាក ៃ្ យ   រកីតទុ្កខរស្កកស្កា យម្ស្កយររៀបោប់ 

រកីតទុ្កខខូច្ចិ្តាតបតិអភ័ព្េ             រកីតទុ្កខញ័រញាប់ជាប់រោកធម៌៕  
ថ្ងៃអអា រ ០២រោច្ ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/០៧ កកាោ ២០២០(៨៩ថ្ងៃ)       រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

បាប 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

បាបជាប់ជារឈាា ះរម្ព្តះរធេីខុស       បាបរម្ព្តះចិ្តាសុសដុះរម្កាធរម្ស្កច្ 

បាបអកុសលសលហនិរហាច្          បាបន្តអំរស្កច្រខ្ា ច្រករ ា ិ៍រឈាា ះ។ 

បាបរកីតពី្កាយស្កា យហួសអស់      បាបស្កងម្សស់ៗរផ្ចា ះធាា ក់រម្ជាះ 

បាបរម្ព្តះវចាហារជររឈាា ះ           បាបចិ្តាទុ្រយសរម្ព្តះមិនដឹង។ 

បាបគួររអាយខ្ា ច្កាច្រព្កថ្ម្ក        បាបរធេីោល់ថ្ងៃថ្ច្នកំហងឹ 

បាបគួររវៀរចាកស្កកផ្ងាងងាឹង                 បាបមិនគួរម្បឹងដឹងឈ្ប់រធេី៕  
ថ្ងៃព្ុធ ០៣រោច្ ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/០៨ កកាោ ២០២០(៩០ថ្ងៃ)         រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 
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សញន្រ គ្ ះ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

សរន្ទអា ះជារឈាា ះលអម្បថ្ព្                  សរន្ទអា ះអតថន័យពិ្តថ្ងាថ្លា  

សរន្ទអា ះទឹ្កចិ្តាសនិទ្ធរកា                   សរន្ទអា ះកិច្ចការស្ករឧតាម។ 

សរន្ទអា ះបអា ញភាព្ស្កមគាី                សរន្ទអា ះរច្ញពី្ការខិតខំ 

សរន្ទអា ះឱ្យរស់យសសកាិសម              សរន្ទអា ះរម្ព្តះចំ្ហហំួនកាា ។ 

សរន្ទអា ះទិ្សរៅមិនចំ្រព្តះ                សរន្ទអា ះចាករម្គ្នះរម្ព្តះករុណា 

សរន្ទអា ះអាណិតចិ្តារមត្តា                   សរន្ទអា ះអស្កច រយចារចិ្តារស្កា ះ៕   
ថ្ងៃម្ព្ហសបតិ៍ ០៤រោច្ ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/០៩ កកាោ ២០២០(៩១ថ្ងៃ)   រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ការព្តរ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ការព្តររបស់រោះម្បកាន់                       ការព្តរបញ្ចខនធជាប់អត្តា  
ការព្តរសំដីខាីរកា                               ការព្តរសិកាថ្លា ថ្ងាពិ្ត។ 

ការព្តរជារឈាា ះរស់ម្បយត័ន                   ការព្តរដុសខ្ត់ខ្ច ត់អមិតា 

ការព្តរវបបធម៌លអម្បម្ពឹ្តា                       ការព្តរការគិតពិ្តយល់ម្តូវ។ 

ការព្តរគំនិតគិតម្មន ក់ឯង                      ការព្តរហួងផ្ហងផ្សាងខុសសាូវ 

ការព្តរជីវតិគិតរស់រៅ                         ការព្តរម្តឹមម្តូវសាូវរចួ្ទុ្កខ៕ 
                                                                                                           រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃសុម្ក ០៥រោច្ ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/១០ កកាោ ២០២០(៩២ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 
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ញរឿង្ប្តូវដ្ឹង្ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ផ្ចា រឈ្មី្គប់ព្ណ៌ោយច្ម្មុះ            លអម្សស់គង់ម្ជុះរច្ញចាកទ្ង 
សេិតរម្កៀមអស់កាិនមិនទំ្នង             ម្តូវរគរលំងផ្លងម្តូវការ។ 

ធាា ប់ផ្តលអម្សស់កាិនម្កអូប                ក់ចិ្តា ញម្សបូឱ្យម្សស់ថ្លា  

 ញមកជាបទ្ពិ្ចារណា                ជាការសិកាកនុងជីវតិ។ 

រកាងចាស់ម្សីម្បុសច្ម្មុះគ្នន              មិនអាច្ធាន្តពី្ររឿងពិ្ត 

រកាងស្កា ប់ចាស់ស្កា ប់ររឿងម្តូវគិត       គ្នា នររឿងម្បឌិតពិ្តម្តូវដឹង។ 

វយ័រកាងកម្មា ងំរូបកាយលអ                ពួ្កជនស្កទ្រខិតខំម្បឹង 

រភាច្ពិ្ចារណាគិតផ្ងាងងាឹង              ថ្លរកាងសុទ្ធសឹងស្កា ប់ដូច្ចាស់។ 

ជួនរកាងស្កា ប់មុនចាស់ស្កា ប់រម្កាយ   សុទ្ធជាអំរណាយការរតឿនោស់ 

ខំម្បឹងស្កងលអឱ្យថ្ម្កម្កាស់             រម្ព្តះថ្លមិនច្ាស់ចាស់ស្កា ប់មុន។ 

 ងំរនះជាររឿងពិ្ចារណា               យកមកសិកាជារដីមទុ្ន 

កស្កងកាីសុខចិ្តាអត់ធន់                មិនគួររោភលន់ម្គប់ររឿងរឡយី៕ 
 ថ្ងៃរៅរ ៍០៦រោច្ ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៦៥៤/១១ កកាោ ២០២០(៩៣ថ្ងៃ)      រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

កាយ្សខុចិតាសៃប់ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ឈ្កឺាយយ ងណាចិ្ន្តា សុខ    ចិ្តាអត់របៀមទុ្កខម្មនសិរ ី
កាយចិ្តាគ្នា នរោគោភម្បថ្ព្    ផ្ងមម្មនអភ័យថ្លស្កងលអ។ 
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កាយឈ្ចិឺ្តាឈ្លឺឺផ្តទុ្កខ    រោគចូ្លវយលុករុកវកឹវរ 

របីផ្ងមកិរលសខេះគុណធម៌    អធម៌ញាប់ញ័រធាា ក់អវចី្។ 

កាយសុខចិ្តាសៃប់ច្ប់បញ្ញា     កម្មច ត់តណាា ោភព្បី 

និព្តេ នបរមតថកាត់រសច្កាី    ច្ប់ទុ្កខសួសាីសិររីអីយ៕ 
ថ្ងៃអាទ្ិតយ ០៧រោច្ ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/១២ កកាោ ២០២០(៩៤ថ្ងៃ)    រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ព្តកយផ្ផ្សែម 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ព្តកយផ្សអមជាព្តកយរោកចិ្តា               ព្តកយផ្សអមមិនសនិទ្ធដិតចិ្ន្តា  
ព្តកយផ្សអមម្មនរមដូច្សុោ                  ព្តកយផ្សអមឥសាម្ស្កលគំនិត។ 

ព្តកយផ្សអមច្ងចិ្តាឱ្យវរងេង                  ព្តកយផ្សអមន្តរំឆេងផ្បកបាក់មិតា 

ព្តកយផ្សអមផ្កាមព្តកយមិនការពិ្ត           ព្តកយផ្សអមទុ្ច្ចរតិគិតស្កម្មនយ។ 

ព្តកយផ្សអមៗសនិទ្ធផ្តផ្កាងកាា យ             ព្តកយផ្សអមអបាយហ ុមព័្ទ្ធម្បាណ 

ព្តកយផ្សអមចាក់រោតចិ្តាសន្តា ន           ព្តកយផ្សអមរុកោនដូច្រភាីងរឆះ។ 

ព្តកយផ្សអមន្តចិំ្តាដិតកុសល                ព្តកយផ្សអមន្តសំលសាល់ច្ំរណះ 

ព្តកយផ្សអមផ្ងមសនិទ្ធចិ្តាកាត់រន្ទសាស       ព្តកយផ្សអមៗរច្ះរបះពូ្ជលអ។ 

ព្តកយផ្សអមសុភាព្ម្ជាបសន្តា ន           ព្តកយផ្សអមកលយណម្មនគុណធម៌ 

ព្តកយផ្សអមៗពិ្តរតឹបវរ                       ព្តកយផ្សអមស្កទ្រព្រសុខស្កនា៕ 
  ថ្ងៃច្នទ ០៨រោច្ ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/១៣ កកាោ ២០២០(៩៥ថ្ងៃ)       រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 
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ោន្ជួបោន្ប្ព្តត់ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ថ្ងៃមួយជួបជំុថ្ងៃមួយផ្បក                  ថ្ងៃរនះថ្ងៃផ្សអកផ្ច្ករសែងគ្នន  
មិនអាច្កំណត់ច្ង់ ម រ              ជួបរហយីកំុោគ្នន បានរឡយី។ 

ដូច្ម្ព្ះអាទិ្តយរះរហយីលិច្              សតេលង់កនុងលបចិ្ទុ្កខឥតរសបយី 

រកីតរឡងីរលត់យ ងរនះរហយី          ហាមមិនបានរឡយីវដាសងារ។ 

ជួបរហយីនឹងម្ព្តត់ជាគូគ្នន                 សុខទុ្កខឈ្ជឺាររឿងធមាត្ត 

អាម្កក់លអសរមា អនត្តា                      ត្តមកមាចាត់ការកាលរធេីមក៕ 
                                                                                                           រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃអអា រ ០៩រោច្ ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/១៤ កកាោ ២០២០(៩៦ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

ជួយ្ខេួន្ឯង្ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

6 
រចាលអេីរចាលបានកនុងរោកា            រម្ព្តះឥតខាឹមស្ករគ្នា នតថ្មា 
ស្កច់្ញាតិម្ទ្ព្យធនគន់លកថ្ល          អាម្ស័យអតថន័យវដាសងារ។ 
ផ្តកំុបំរភាច្រចាលខាួនម្បាណ              ឱ្យលង់ខកខ្នរភាច្អាត្តា  

ម្បឹងជួយខាួនឯងរទី្បថ្ងាថ្លា                 ឥតម្មននរណាជួយបានរឡយី។ 

ធៃន់ម្ស្កលរមាច្ម្មា ររគជួយបាន   ជួយរលីកជួយម្ចានបានម្ស្កលរសបយី 

ស្កងបុណយស្កងបាបខាួនឯងរហយី     គ្នា នអនកជួយរឡយីរម្តពី្ខាួន។ 
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ដូរច្នះគួរម្បឹងជួយខាួនឯង    វដាៈម្បផ្លងកំុស ប់សួន 

កំុជាប់ភព្បីអនាង់បួន                           ម្តូវម្បឹងររខីាួនរច្ញចាកទុ្កខ៕ 
ថ្ងៃព្ុធ១០រោច្ផ្ខអាស្កធព្.ស.២៥៦៤/១៥កកាោ២០២០(៩៧ថ្ងៃ)                 រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ញរឿង្ប្គប់យា៉ា ង្ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

ររឿងោ វររៀបោប់ជាប់ខាឹមស្ករ    វជិាជ សិកាថ្លា គំនិត 
ចំ្រណះជំន្តញររៀនការពិ្ត    បញ្ញា រច្ះគិតរតឹម្សស់ថ្លា ។ 

ររឿងោ វដូច្ចិ្តាសនិទ្ធអបអរ    រកីោយស្កទ្រលអដូច្ផ្ចា  

ជាទី្សបាយម្ស្កយបញ្ញា     ម្កងទុ្ករកាស្កា រទឹ្កចិ្តា។ 

ររឿងោ វខុសចិ្តាដិតរកីតទុ្កខ    បញ្ញា វយលុករុកោមដិត 

អារមាណ៍វលិវល់ពុ្លសាូវចិ្តា    រមត្តា អាណិតបិទ្គ្នា នសល់។ 

ររឿងោ វម្គប់យ ងស្កងពី្កមា    កិរលសរដកម្ត្តចំាកំុំឆៃល់ 

តណាា កិរលសរបះឲ្យដល់    រសាកសាួលត្តមសលរច្ល់ចិ្តា។ 

ម្បឹងផ្ម្បងជំនះលះតណាា                     ឈ្នះទុ្កខរតា សាផ្ដលរត្តងសអិត 

បញ្ញា យល់ម្តូវអបាយបិទ្    ចិ្តាចូ្លោមដិតម្ព្ះធម្មា ។ 

រម្ព្តះចិ្តាទ្ទួ្លររឿងម្គប់យ ង    ម្ព្មលាមពី្ស្កងសុតរវោ 

ចិ្តាទ្ទួ្លរស្កយសលសុខជា    សុខម្គប់រវោជាចិ្តាសៃប់៕ 
                                 រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃម្ព្ហសបតិ៍ ១១រោច្ ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/១៦ កកាោ ២០២០(៩៨ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 
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ជីវិត 
rrr0 (បទពាកយ៨) 0sss 

ជីវតិរកីតមកម្ជកម្គប់បញ្ញា               របីខេះបញ្ញា ជាការលំបាក 

ខកចិ្តារកីតទុ្កខលុកវយឥតម្ស្កក     ជីវតិម្តូវផ្ចអ កចាករចាលរោកា។ 

បញ្ចខនធបញ្ញជ  រររឿងសព្េម្គប់          តណាា ងល់ងប់ឈ្ប់ពិ្ចារណា 

ចិ្តា ញទ្ម្មា ក់ធាា ក់កិច្ចសិកា           សល់ផ្តរម្មហាកាា ខ្ា ងំរព្កពិ្ត។ 

របីម្មនបញ្ញា ជាការឧតាម                  គុណធម៌សកាិសមហ ុ៊ុំរោយគំនិត 

ជីវតិម្បរសីររបីចិ្តារច្ះគិត                បញ្ញា ជំុជិតពិ្តរោះម្ស្កយបាន។ 

ម្គប់ររឿង ម របញ្ញជ បញ្ចខនធ          មិនឲ្យម្បកាន់កាន់ចិ្តាកាា ហាន 

បញ្ឈប់តណាា ខ្ា កាច្ត្តមម្បាណ     ន្តបំានសុខស្កនាចិ្តាសៃប់ច្ប់ទុ្កខ៕ 
                                                                                                          រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃសុម្ក ១២រោច្ ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/១៧ កកាោ ២០២០(៩៩ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

មេប់ 
rrr0 (បទពាកយ៧) 0sss 

មាប់រឈ្មី្តជាក់ការព្តររតា                មាប់ឆ័ម្តសំរៅការព្តររភាៀង 

មាប់កាស់មងាលបាងំរសាច្យង          មាប់កែម្ត ត់រទ្ៀងការព្តរោន្ទសា។ 

មាប់ផ្ម មាប់ឪការព្តរកូន                   មាប់បងរមីលបអូនរោយ ា្ តឈាា ស 

មាប់ញាតិជិតខ្ងជួយរព្ញព្តស      មាប់ដឹកន្តោំន្ទសាជាតិសុខស្កនា។ 
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មាប់សទះបាងំសព្េឱ្យសុខម្សួល          មាប់ម្គូបបួលយល់ដឹងបាន 

មាប់មិតាន្តសុំខរមីលត្តមោន    មាប់វឡីាឡានម្តឹមមួយម្គ្ន។ 

មាប់ម្ព្ះសទ្ធមាន្តសុំតទុ្កខ    មាប់ធម៌ម្បមុខសុតរវោ 

មាប់រតនថ្ម្តសុខមហមិ្ម    មាប់ចិ្តាសុខជាដល់និព្តេ ន៕ 
                                                                                                          រោយ ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

ថ្ងៃរៅរ ៍១៣រោច្ ផ្ខអាស្កធ ព្.ស.២៥៦៤/១៨ កកាោ ២០២០(១០០ថ្ងៃផ្ដលម្ម ៗឃ្លា ត ៃ្ យព្ីរៅ) 

6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ធមន៌មស្កា រនងិកម្មងកណំាព្យ១០០ថ្ងៃ                                    ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

133 

 

 
 
 
 

 
ផ្ផ្សនកទ៣ី 
ប្ពះសបូ្ត 
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ធមមចកកបបវតាន្សាុា រញោភ  

6 
អន្ុតារ ំអភិសញោព ធឹ      សមពុជឈាិវ  តោគញា 

បឋមំ យ្ ំអញទញសស ិ   ធមមចកកំ អន្ុតារ ំ

សមមញទវ បវញតាញន្តា     ញោញក អបបដ្ិវតាិយ្ ំ

       ម្ព្ះតថ្លគតជាម្មច ស់ ម្ទ្ង់បានម្ត្តស់ដឹងនូវម្ព្ះអនុតាោភិសរម្មព ធិ-
ញ្ញាណរហយី កាលម្ព្ះអងានឹងញុាងំធម៌ ផ្ដលឥតម្មនអនកណានឹងឱ្យ
ម្បម្ពឹ្តារៅបានកនុងរោក ម្ព្ះអងាអាច្ឱ្យម្បម្ពឹ្តារៅបានរោយម្បថ្ព្ពិ្ត 
ម្ទ្ង់បានសផ្មាងរហយីនូវធម៌ណា ផ្ដលរៅថ្ល ធមាច្កាដ៏ម្បរសីរ ជាមុន
ដំបូងបំសុត 

យ្ាា កាខ ា ឧញភា អន្តា       បដ្ិបតា ិច មជឈោិ 

ចតូោវ រយិ្សញចចស ុ       វិសទុធ ំញាណទសសន្ំ 

    អនាធម៌ គឺធម៌ជាសាូវម្បតិបតាិអមខ្ងដ៏ោមកអាម្កក់ ២ម្បការ និងសាូវ
ម្បតិបតាិជាកណាា ល និងម្បាជ្ាផ្ដលដឹងច្ាស់ រ ញីច្ាស់ កនុងអរយិ-
សច្ច ងំឡាយ ៤ ជាម្បាជ្ាដ៏បរសុិទ្ធ ផ្ដលម្ព្ះសមពុទ្ធម្ទ្ង់ម្ត្តស់សផ្មាង
រហយី កនុងម្ព្ះធម៌ផ្ដលរៅថ្ល ធមាច្កាឯណា 

ញទសតិំ ធមមរាញជន្       សោម សញោព ធិកិតាន្ ំ

ន្តញមន្ វិសសតុ ំសតុាំ    ធមមចកកបបវតាន្ ំ

ញវយ្ោករណបាញឋន្  សង្គីតន្ាមភណាម ញស ។ 
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     រយងី ងំឡាយសូម្តឥឡូវរនះនូវម្ព្ះធមាច្ការន្តះផ្ដលម្ព្ះសម្មា -
សមពុទ្ធជាធមាោជម្ទ្ង់សផ្មាងរហយីម្បាកដរោយរឈាា ះថ្ល     ធមាច្កាបប-
វតានសូម្តជាម្ព្ះសូម្តម្បកាសនូវសម្មា សរម្មព ធិញ្ញា ណផ្ដលម្ព្ះសងាីតិកា
ចារយ បានម្បជំុគ្នន សអា យន្តររៀបររៀងរោយររបៀបជារវយយករណបាឋ គឺ
ជាបាលីបទ្ោយឥតម្មនគ្នថ្លោយសងរឡយី។ 

6 
ធមមចកកបបវតាន្សបូ្ត 

6 
 ឯវញមម សតុា ំ      សូម្តរនះ(រឈាា ះធមាច្កាបបវតានសូម្ត)គឺខំុ្ 
(រឈាា ះអាននទ)បានស្កា ប់មករហយី យ ងរនះថ្ល 
 ឯកំ    សមយ្ ំ ភគវា   ព្តរាណសយិ្ ំ វិហរតិ ឥសបិតញន្  
មិគទ្ធញយ្     សម័យមួយ ម្ព្ះដ៏ម្មនម្ព្ះភាគ ម្ទ្ង់គង់រៅកនុងថ្ម្ព្
ឥសិបតនមិគ យវន័ ជិតម្កុងព្តោណសី។ 
តប្ត ញខា ភគវា បញ្ចវគគិញយ្ ភិកខ ូអាមញន្ាស ិ 
ម្ព្ះដ៏ម្មនម្ព្ះភាគម្ទ្ង់ម្ត្តស់រៅ នូវបញ្ច វគាិយភិកខុ១ ងំឡាយ កនុងទី្
រន្តះឯង(ឱ្យត្តងំចិ្តាស្កា ប់នូវភាសិតរនះថ្ល) 
ញទវញម ភិកខញវ អន្តា  បពវជិញតន្ ន្ញសវិតព្តវ  
ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ អនាធម៌ គឺធម៌ជាសាូវម្បតិបតាិអមខ្ងដ៏ោមក
អាម្កក់ ងំឡាយពី្រម្បការរនះ   បព្េជិតមិនគួររសព្គប់      គឺថ្លមិនគួរ 

 
១ ភិកខុម្មនគ្នន ច្នំួន ៥រូប គភឺិកខុរឈាា ះ រកាណឌ ញ្ាៈ១ វបបៈ១ ភទ្ទយិៈ១ មហាន្តម១ អសែជ១ិ ។ 
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ម្បម្ពឹ្តារឡយី។ 
កតញម ញទវ២          អនាធម៌ ងំឡាយពី្រយ ងរន្តះដូច្រមាច្? 
ញយា ចាយ្ ំកាញមស ុកាមសខុេេកិាន្ុញយាញគ  

ធម៌ណាផ្ដលម្បកបខាួនឱ្យជាប់ជំព្តក់រោយកាម    កនុងកាម ងំឡាយ 
ហញីន្ត ជាធម៌រថ្លក ប 

គញោម   ជាធម៌របស់អនកម្សុក 
ញបាថុជជន្ិញកា ជាធម៌របស់បុងុជជន 
អន្រញិយា  មិនផ្មនជារបស់អរយិបុគាលរទ្ 

អន្តាសញ្ហ ញិា មិនម្បកបរោយម្បរយជន៍រឡយី។  

ញយា ចាយ្ ំអតាកិេមោន្ុញយាញគ   
ធម៌ណាផ្ដលម្បកបរសច្កាីលំបាកដល់ខាួន 
ទុញកាខ  ជារហតុន្តឱំ្យលំបាកកាយទ្រទ្ៗ 
អន្រញិយា មិនផ្មនជារបស់អរយិបុគាលរទ្ 
អន្តាសញ្ហ ញិា មិនម្បកបរោយម្បរយជន៍រឡយី។ 
         ឯញត ញត ញខា៣  ភិកខញវ ឧញភា អញន្ា អន្ុបគមម មជឈ-ិ
ោ បដ្ិបទ្ធ តោគញតន្ អភិសមពទុ្ធធ  ចកខកុរណី    ញាណ
ករណី    ឧបសោយ្    អភិញ្ញញ យ្ សញោព ោយ្ ន្ិព្តវ ន្តយ្ 
សវំតាតិ      ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ រសច្កាីម្បតិបតាិជាកណាា ល មិន
ោយម្ច្ឡរំោយអនាធម៌ ងំឡាយពី្រយ ងរន្តះឯង ផ្ដលតថ្លគតបាន
ម្ត្តស់ដឹងរហយី ជារសច្កាីម្បតិបតាិរធេីឱ្យរកីតបញ្ញា ច្កខុ(ផ្ភនកគឺម្បាជ្ា) 

 
២ កនុងបដិកច្ាប់សីហឡមិនម្មនបាលីថ្ល កតរម រទ្េ រនះរទ្ ។ 
៣ កនុងបិដកច្ាប់សីហឡ មនិម្មនសព្ទថ្ល រខ្ រនះរទ្ ។ 
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រធេីឱ្យរកីតរសច្កាីដឹងច្ាស់ម្បាកដ រផ្មងម្បម្ពឹ្តារៅ រដីមបរីសច្កាីសៃប់
រម្មៃ ប់  រដីមបរីសច្កាីដឹងចំ្រព្តះ      រដីមបរីសច្កាីដឹងរោយម្បថ្ព្ រដីមបី
រសច្កាីរលំត់ទុ្កខ។ 
          កតោ  ច  ោ    ភិកខញវ    មជឈោិ  បដ្ិបទ្ធ  
តោគញតន្ អភិសមពុទ្ធធ  ចកខកុរណី ញាណករណី ឧបសោ
យ្    អភិញ្ញញ យ្   សញោព ោយ្ ន្ិព្តវ ន្តយ្ សំវតាតិ ម្មន លភិកខុ
 ងំឡាយ ក៏រសច្កាីម្បតិបតាិជាកណាា ល ផ្ដលតថ្លគតបានម្ត្តស់ដឹង
រហយី ជារសច្កាីម្បតិបតាិរធេីឱ្យរកីតបញ្ញា ច្កខុ រធេីឱ្យរកីតរសច្កាីដឹង
ច្ាស់ម្បាកដ រផ្មងម្បម្ពឹ្តារៅ រដីមបរីសច្កាីសៃប់រម្មៃ ប់ រដីមបរីសច្កាីដឹង
ចំ្រព្តះ រដីមបរីសច្កាីដឹងរោយម្បថ្ព្ រដីមបរីសច្កាីរលំត់ទុ្កខរន្តះ រតីដូច្
រមាច្? 
អយ្ញមវ អរញិយា អដ្ឋង្គិញកា មញគគ  អដឋងាិកមគា គឺធម៌ដូច្ជាសាូវ
ម្មនអងា៨ ដ៏ម្បរសីររនះឯង  (រៅថ្លរសច្កាីម្បតិបតាិជាកណាា ល) 
ញសយ្យថីទំ អដឋងាិកមគារន្តះ ដូច្រមាច្ខាះ? 

សោម ទិដ្ឋិ         ម្បាជ្ាយល់រ ញីម្តូវ 
សោម សង្កញបោ  រសច្កាីម្តិះរះិម្តូវ 
សោម វាចា       សមាីម្តូវ 
សោម កមមញន្តា     ការអរម្តូវ 
សោម អាជីញវា   កិរយិចិ្ញ្ច ឹមជីវតិម្តូវ 
សោម វាយាញោ  ព្យយមម្តូវ 
សោម សតិ         រសច្កាីរឭកម្តូវ 
សោម សោធិ    កិរយិតមាល់ចិ្តាឱ្យនឹងម្តូវ 
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           អយ្ ំ  ញខា   ោ   ភិកខញវ   មជឈោិ  បដ្ិបទ្ធតោ
គញតន្ អភិសមពុទ្ធធ  ចកខកុរណី ញាណករណី ឧបសោយ្   
អភិញ្ញញ យ្   សញោព ោយ្  ន្ិព្តវ ន្តយ្ សវំតាតិ        ម្មន លភិកខុ
 ងំឡាយ អដឋងាិកមគារនះឯង ផ្ដលរៅថ្ល រសច្កាីម្បតិបតាិជាកណាា ល             
ផ្ដលតថ្លគតបានម្ត្តស់ដឹងរហយី ជារសច្កាីម្បតិបតាិរធេីឱ្យរកីតបញ្ញា
ច្កខុ រធេីឱ្យរកីតរសច្កាីដឹងច្ាស់ម្បាកដ រផ្មងម្បម្ពឹ្តារៅ រដីមបរីសច្កាី
សៃប់រម្មៃ ប់ រដីមបរីសច្កាីដឹងចំ្រព្តះ រដីមបរីសច្កាីដឹងរោយម្បថ្ព្ រដីមបី
រសច្កាីរលំត់ទុ្កខ។ 
    ឥទំ ញខា បន្ ភិកខញវ ទុកខ ំអរយិ្សចចំ ជាតិបិទុកាខ  ជរាបិ 
ទុកាខ  (ពោធិបិ៤ ទុញកាខ ) មរណមប ិ ទុកខ ំ ញោកបរញិទវទុកខ
ញទ្ធមន្សសបុាយាោបិ       ទុកាខ  អបបញិយ្ហ ិសមបញយាញគ 
ទុញកាខ  បិញយ្ហ ិ វិបបញយាញគទុញកាខ      យ្មបចិឆំ   ន្  េភតិ        
តមបទិុកខំ សង្ខិញតាន្ បញ្ចុបាទ្ធន្កខន្តធ  ទុកាខ  ម្មន លភិកខុ
 ងំឡាយ ជាតិ គឺកិរយិករកីតថ្នខនធជារហតុន្តមំកនូវទុ្កខ ជោ គឺកិរយិ
ចាស់ម្គ្នមំ្គ្នថ្នខនធក៏ជារហតុន្តមំកនូវទុ្កខ (ព្យធិ គឺជំងឺតម្មា ត់
 ងំឡាយ ក៏ជារហតុន្តមំកនូវទុ្កខ) មរណៈ គឺកិរយិផ្បកធាា យថ្នខនធ ក៏
ជារហតុន្តមំកនូវទុ្កខ   រសច្កាីរស្កកខែកឹខែួល   ទុ្កខ រ មនសែ និង
រសច្កាីច្រងអៀតច្ងអល់ចិ្តា ងំឡាយ ក៏ជារហតុន្តមំកនូវទុ្កខ កិរយិ
ម្បកបរោយ សតេនិងសអខ រ ងំឡាយផ្ដលមិនជាទី្ម្សឡាញ់រព្ញចិ្តា 
ក៏ជារហតុន្តមំកនូវទុ្កខ កិរយិម្ព្តត់ម្បាសចាកសតេនិងសអខ រ ងំឡាយ 
ផ្ដលជាទី្ម្សឡាញ់រព្ញចិ្តាក៏ជារហតុន្តមំកនូវទុ្កខ កាលរបីច្ង់បាននូវ

 
៤ រាធបិិ ទញក្ខោ  ក្នញងភាណវារបាលីគ្មា នក្ទ ។ 
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វតថុណាមួយរហយី    មិនបាននូវវតថុរន្តះ    កិរយិមិនបានរន្តះ      ក៏ជា
រហតុន្តមំកនូវទុ្កខ ឧបា នកខនធ ងំឡាយ៥       ផ្ដលតថ្លគតសផ្មាង
រហយីរោយបំម្បួញ ក៏ជារហតុន្តមំកនូវទុ្កខ កងទុ្កខម្មនជាតិជារដីមរនះ
រឈាា ះថ្ល ទុ្កខអរយិសច្ច។ 
      ឥទ ំ  ញខា  បន្  ភិកខញវ   ទុកខសមុទញយា អរយិ្សចច ំ   
យាយ្ ំ    តណាហ     ញបាញន្តពភវកិា ន្ន្ារិាគសហគា      
តប្ត    តប្ាភិន្ន្ាិន្ី   ញសយ្យថីទំ កាមតណាហ  ភវតណាហ  
វិភវតណាហ    ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ តណាា ឯណា ផ្ដលរផ្មង 
ត្តក់ផ្តងនូវភព្ងាី       ម្បកបរោយតរម្មករោយអំណាច្ថ្នរសច្កាី
រម្តកម្តអាល ម្មនកិរយិរកីោយកនុងអារមាណ៍រន្តះៗជាម្បម្កតី តណាា
រន្តះ    ដូច្រមាច្ខាះ?     (តណាា រន្តះ)   គឺកាមតណាា  ១   ភវតណាា  ១    
វភិវតណាា  ១ តណាា  ងំ៣រនះ រឈាា ះថ្ល ទុ្កខសមុទ្យអរយិសច្ច។ 
      ឥទ ំ   ញខា   បន្   ភកិខញវ   ទុកខន្ិញរាញោ អរយិ្សចច ំ   
ញយា     តសាញយ្វ     តណាហ យ្  អញសសវិរាគន្ិញរាញោ 
ចាញគ បដ្ិន្ិសសញគគ  មុតា ិ អន្តេញយា ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ 
កិរយិរលំត់បង់នូវតណាា រន្តះ រោយអរយិមគាមិនឱ្យម្មនរសសសល ់
កិរយិលះបង់នូវតណាា រន្តះ  កិរយិរោស់រចាលនូវតណាា រន្តះ កិរយិ
រចួ្សុតចាកតណាា រន្តះ កិរយិមិនម្មនអាល័យកនុងតណាា រន្តះឯណា 
កិរយិរលំត់បង់នូវតណាា  រោយអរយិមគាមិនឱ្យម្មនរសសសល់ជារដីម
រនះឯង រឈាា ះថ្ល ទុ្កខនិរោធអរយិសច្ច។ 
       ឥទំ ញខា បន្ ភិកខញវ ទុកខន្ិញរាធគមិន្ី បដ្ិបទ្ធ  
អរយិ្សចចំ អយ្ញមវ   អរញិយា អដ្ឋង្គិញកា មញគគ  ញសយ្យថីទ ំ   
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សោម ទិដ្ឋិ   សោម សង្កញបោ   សោម វាចា   សោម កមមញន្តា  
សោម អាជីញវា  សោម វាយាញោ  សោម សត ិ សោម សោធ ិ       
ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ អដឋងាិកមគា ដ៏ម្បរសីររនះឯង  ដូច្រមាច្ខាះ? គឺ
ម្បាជ្ាយល់រ ញីម្តូវ  រសច្កាីម្តិះរះិម្តូវ   សមាីម្តូវ   ការអរម្តូវ    
កិរយិចិ្ញ្ច ឹមជីវតិម្តូវ   ព្យយមម្តូវ  រសច្កាីរឭកម្តូវ កិរយិតមាល់ចិ្តា
ឱ្យនឹងម្តូវ អដឋងាិកមគា ដ៏ម្បរសីររនះឯង រឈាា ះថ្ល ទុ្កខនិរោធគ្នមិនី
បដិប អរយិសច្ច។ 
(កាលម្ត្តស់រទ្សន្តនូវលកខណៈថ្នអរយិសច្ច៤ ម្បការដូរច្នះរហយី រទី្ប
ម្ត្តស់រទ្សន្តនូវញាណ ងំ៣ម្បការគឺ       សច្ចញ្ញា ណ      កិច្ចញ្ញា ណ 
កតញ្ញា ណ ឱ្យទូ្រៅ កនុងអរយិសច្ច ៤ តរៅរទ្ៀតថ្ល) 
            ឥទំ   ទុកខំ      អរយិ្សចចន្ាិ     ញម   ភិកខញវ  បុញពវ 
អន្ន្ុសសញុតស ុ ធញមមស ុ   ចកខុំ   ឧទបាទ ិញាណំ   ឧទបាទ ិ    
បញ្ញញ      ឧទបាទិ     វិជាជ       ឧទបាទិ អាញោញកា ឧទបា
ទិ   ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ ច្កខុ៥ រកីតរឡងីរហយី ញាណ៦ រកីតរឡងី
រហយី បញ្ញា ៧ រកីតរឡងីរហយី វជិាជ ៨ រកីតរឡងីរហយី ព្នាឺភាឺស្កេ ង៩ 
រកីតរឡងីរហយី ដល់តថ្លគត កនុងធម៌ ងំឡាយផ្ដលពី្រដីម១០  
តថ្លគតមិនធាា ប់បានឮ បានស្កា ប់ថ្ល រនះជាទុ្កខអរយិសច្ច ដូរច្នះរឡយី។ 

 
៥ បញ្ញា ផ្ដលរ ីញច្ាស់ ។  
៦ បញ្ញា ផ្ដលដងឹច្ាស់ ។ 
៧ បញ្ញា ផ្ដលដងឹមិនខុសមនិភាា ត់ ។ 
៨ បញ្ញា ផ្ដលកាត់បងន់ូវរសច្កាសីងែយ័ ។ 
៩ បញ្ញា ផ្ដលកម្មច ត់រសច្កាងីងឹត គឺរសច្កាីលៃង់ ។ 
១០ ព្តកយថ្ល “ព្ីរដីម” រនះ ច្ំរព្តះយកកាលកនុងបច្ាមិភព្រនះឯង ចាប់រសាីមត្តងំអពំ្ីម្បសូម្តមក ។ 
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       តំ ញខា បន្ិទំ ទុកខំ អរយិ្សចចំ បរញិញ្ញយ្យន្ាិ ញម ភិកខញវ 
បុញពវ   អន្ន្ុសសញុតស ុ   ធញមមស ុ  ចកខុ ំ  ឧទបាទិ ញាណំ    
ឧទបាទិ   បញ្ញញ   ឧទបាទិ  វិជាជ   ឧទបាទិ  អាញោញកា 
ឧទបាទិ ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ ច្កខុរកីតរឡងីរហយី ញាណរកីតរឡងី
រហយី បញ្ញា រកីតរឡងីរហយី វជិាជ រកីតរឡងីរហយី ព្នាឺភាឺស្កេ ងរកីតរឡងី
រហយីដល់តថ្លគត កនុងធម៌ ងំឡាយ ផ្ដលពី្រដីមតថ្លគតមិនធាា ប់បាន
ឮ បានស្កា ប់ថ្ល ទុ្កខអរយិសច្ចរនះឯង គួរផ្តកំណត់ដឹងរោយបញ្ញា  
ដូរច្នះរឡយី។ 
      តំ ញខា បន្ិទ ំ ទុកខំ អរយិ្សចចំ បរញិ្ញញ តន្ាិ ញម ភិកខញវ 
បុញពវ    អន្ន្ុសសញុតស ុ  ធញមមស ុ ចកខុំ ឧទបាទិ ញាណំ    
ឧទបាទិ   បញ្ញញ    ឧទបាទិ   វិជាជ   ឧទបាទិ  អាញោញកា 
ឧទបាទិ ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ ច្កខុរកីតរឡងីរហយី ញាណរកីតរឡងី
រហយី បញ្ញា រកីតរឡងីរហយី វជិាជ រកីតរឡងីរហយី ព្នាឺភាឺស្កេ ងរកីតរឡងី
រហយីដល់តថ្លគត កនុងធម៌ ងំឡាយ ផ្ដលពី្រដីមតថ្លគតមិនធាា ប់បាន
ឮ បានស្កា ប់ថ្ល ទុ្កខអរយិសច្ចរនះឯង តថ្លគតកំណត់ដឹងបានរហយី 
ដូរច្នះរឡយី។ 
      ឥទំ   ទុកខសមុទញយា   អរយិ្សចចន្ា ិ  ញម ភិកខញវ  បុញពវ 
អន្ន្ុសសញុតស ុ      ធញមមស ុ      ចកខុំ     ឧទបាទិ   ញាណំ 
ឧទបាទិ  បញ្ញញ    ឧទបាទ ិ  វិជាជ    ឧទបាទិ      អាញោញកា 
ឧទបាទិ ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ ច្កខុរកីតរឡងីរហយី ញាណរកីតរឡងី
រហយី បញ្ញា រកីតរឡងីរហយី វជិាជ រកីតរឡងីរហយី ព្នាឺភាឺស្កេ ងរកីតរឡងី
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រហយីដល់តថ្លគត កនុងធម៌ ងំឡាយ ផ្ដលពី្រដីម តថ្លគតមិនធាា ប់
បានឮ បានស្កា ប់ថ្ល រនះជាទុ្កខសមុទ្យអរយិសច្ច ដូរច្នះរឡយី។ 
        តំ      ញខា     បន្ិទំ     ទុកខសមុទញយា      អរយិ្សចច ំ
បោតពវន្ាិ   ញម    ភិកខញវ     បុញពវ   អន្ន្ុសសញុតស ុធញមមស ុ
ចកខុំ    ឧទបាទិ   ញាណំ   ឧទបាទិ  បញ្ញញ  ឧទបាទិ វជិាជ  
ឧទបាទិ អាញោញកា ឧទបាទិ     ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ ច្កខុរកីត
រឡងីរហយី ញាណរកីតរឡងីរហយី បញ្ញា រកីតរឡងីរហយី វជិាជ រកីត
រឡងីរហយី ព្នាឺភាឺស្កេ ងរកីតរឡងីរហយី ដល់តថ្លគត កនុងធម៌
 ងំឡាយ      ផ្ដលពី្រដីម    តថ្លគតមិនធាា ប់បានឮ   បានស្កា ប់ថ្ល 
ទុ្កខសមុទ្យអរយិសច្ចរនះឯង គួរផ្តលះបង់ ដូរច្នះរឡីយ។ 
         តំ      ញខា      បន្ិទំ     ទុកខសមុទញយា     អរយិ្សចចំ 
បហនី្ន្ាិ  ញម  ភិកខញវ បុញពវ  អន្ន្ុសសញុតស ុ ធញមមស ុ ចកខុ ំ
ឧទបាទិ ញាណំ ឧទបាទិ បញ្ញញ  ឧទបាទ ិ វិជាជ  ឧទបាទ ិ
អាញោញកា ឧទបាទិ ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ ច្កខុរកីតរឡងីរហយី 
ញាណរកីតរឡងីរហយី បញ្ញា រកីតរឡងីរហយី វជិាជ រកីតរឡងីរហយី ព្នាឺ
ភាឺស្កេ ងរកីតរឡងីរហយី ដល់តថ្លគត កនុងធម៌ ងំឡាយផ្ដលពី្រដីម
តថ្លគតមិនធាា ប់បានឮបានស្កា ប់ថ្ល  ទុ្កខសមុទ្យអរយិសច្ចរនះឯង 
តថ្លគតលះបង់បានរហយី ដូរច្នះរឡយី។ 
        ឥទំ   ទុកខន្ិញរាញោ   អរយិ្សចចន្ាិ ញម ភិកខញវ បុញពវ 
អន្ន្ុសសញុតស ុ      ធញមមស ុ    ចកខុ ំ      ឧទបាទិ   ញាណំ  
ឧទបាទិ    បញ្ញញ    ឧទបាទ ិ   វិជាជ      ឧទបាទិ អាញោញកា 
ឧទបាទិ   ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ ច្កខុរកីតរឡងីរហយី ញាណរកីតរឡងី
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រហយី  បញ្ញា រកីតរឡងីរហយី   វជិាជ រកីតរឡងីរហយី ព្នាឺភាឺស្កេ ងរកីត
រឡងីរហយី ដល់តថ្លគត កនុងធម៌ ងំឡាយ ផ្ដលពី្រដីម តថ្លគតមិន
ធាា ប់បានឮ បានស្កា ប់ថ្ល រនះជាទុ្កខនិរោធអរយិសច្ច ដូរច្នះរឡយី។ 
      តំ  ញខា  បន្ិទំ   ទុកខន្ិញរាញោ  អរយិ្សចច ំសចឆិកាតពវន្ា ិ
ញម  ភិកខញវ  បុញពវ  អន្ន្ុសសញុតស ុ ធញមមស ុ ចកខុំ ឧទបាទ ិ
ញាណំ ឧទបាទ ិបញ្ញញ  ឧទបាទិ វជិាជ  ឧទបាទិ អាញោញកា 
ឧទបាទិ ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ ច្កខុរកីតរឡងីរហយី ញាណរកីតរឡងី
រហយី បញ្ញា រកីតរឡងីរហយី វជិាជ រកីតរឡងីរហយី ព្នាឺភាឺស្កេ ងរកីតរឡងី
រហយី ដល់តថ្លគត កនុងធម៌ ងំឡាយ ផ្ដលពី្រដីម តថ្លគតមិនធាា ប់
បានឮ បានស្កា ប់ថ្ល  ទុ្កខនិរោធអរយិសច្ចរនះឯង  គួរផ្តរធេីឱ្យជាក់ច្ាស់ 
ដូរច្នះរឡយី។ 
      តំ  ញខា  បន្ិទ ំ   ទុកខន្ិញរាញោ  អរយិ្សចចំ សចឆិកតន្ា ិ  
ញម  ភិកខញវ  បុញពវ  អន្ន្ុសសញុតស ុ ធញមមស ុ ចកខុំ ឧទបាទ ិ
ញាណំ ឧទបាទ ិបញ្ញញ  ឧទបាទិ វជិាជ  ឧទបាទិ អាញោញកា 
ឧទបាទិ ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ ច្កខុរកីតរឡងីរហយី ញាណរកីតរឡងី
រហយី បញ្ញា រកីតរឡងីរហយី វជិាជ រកីតរឡងីរហយី ព្នាឺភាឺស្កេ ងរកីតរឡងី
រហយី ដល់តថ្លគត កនុងធម៌ ងំឡាយ ផ្ដលពី្រដីម តថ្លគតមិនធាា ប់
បានឮ បានស្កា ប់ថ្ល ទុ្កខនិរោធអរយិសច្ចរនះឯង តថ្លគតរធេីឱ្យជាក់
ច្ាស់បានរហយី ដូរច្នះរឡយី។ 
      ឥទំ  ទុកខន្ិញរាធគមិន្ ី បដ្ិបទ្ធ  អរយិ្សចចន្ាិ   ញម   
ភិកខញវ    បុញពវ   អន្ន្ុសសញុតស ុ   ធញមមស ុ  ចកខុំ ឧទបាទិ 
ញាណំ ឧទបាទ ិបញ្ញញ  ឧទបាទិ វជិាជ  ឧទបាទិ អាញោញកា 
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ឧទបាទិ ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ ច្កខុរកីតរឡងីរហយី ញាណរកីតរឡងី
រហយី បញ្ញា រកីតរឡងីរហយី វជិាជ រកីតរឡងីរហយី ព្នាឺភាឺស្កេ ងរកីតរឡងី
រហយី ដល់តថ្លគត កនុងធម៌ ងំឡាយ ផ្ដលពី្រដីម តថ្លគតមិនធាា ប់
បានឮ បានស្កា ប់ថ្លរនះជា  ទុ្កខនិរោធគ្នមិនីបដិប អរយិសច្ច ដូរច្នះ
រឡយី។ 

       តំ ញខា បន្ិទំ ទុកខន្ិញរាធគមិន្ ី បដ្ិបទ្ធ អរយិ្សចច ំ  
ភាញវតពវន្ាិ   ញម   ភិកខញវ   បុញពវ  អន្ន្ុសសញុតស ុ  ធញមមស ុ
ចកខុំ ឧទបាទ ិ ញាណំ ឧទបាទ ិ  បញ្ញញ    ឧទបាទិ   វិជាជ    
ឧទបាទិ     អាញោញកា     ឧទបាទ ិ         ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ 
ច្កខុរកីតរឡងីរហយី   ញាណរកីតរឡងីរហយី  បញ្ញា រកីតរឡងីរហយី 
វជិាជ រកីតរឡងីរហយី      ព្នាឺភាឺស្កេ ងរកីតរឡងីរហយី     ដល់តថ្លគត 
កនុងធម៌ ងំឡាយ ផ្ដលពី្រដីម   តថ្លគតមិនធាា ប់បានឮ    បានស្កា ប់ថ្ល 
ទុ្កខនិរោធគ្នមិនីបដិប អរយិសច្ចរនះឯង គួរផ្តច្រម្មីនឱ្យរកីតរឡងី 
ដូរច្នះរឡយី។ 
      តំ ញខា បន្ិទំ ទុកខន្ិញរាធគមិន្ី បដ្បិទ្ធ អរយិ្សចចំ 
ភាវិតន្ាិ  ញម   ភិកខញវ  បុញពវ  អន្ន្ុសសញុតស ុ  ធញមមស ុចកខុ ំ
ឧទបាទិ ញាណំ ឧទបាទ ិបញ្ញញ   ឧទបាទ ិ វិជាជ   ឧទបាទ ិ 
អាញោញកា ឧទបាទិ ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ ច្កខុរកីតរឡងីរហយី 
ញាណរកីតរឡងីរហយី បញ្ញា រកីតរឡងីរហយី វជិាជ រកីតរឡងីរហយី ព្នាឺ
ភាឺស្កេ ងរកីតរឡងីរហយី ដល់តថ្លគត កនុងធម៌ ងំឡាយ ផ្ដលពី្រដីម 
តថ្លគតមិនធាា ប់បានឮ បានស្កា ប់ថ្ល ទុ្កខនិរោធគ្នមិនីបដិប អរយិសច្ច
រនះឯង តថ្លគតច្រម្មីនឱ្យរកីតបានរហយី ដូរច្នះរឡយី។ 
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      យាវកីវញ្ច  ញម ភិកខញវ ឥញមស ុចតូស ុ អរយិ្សញចចស ុ
ឯវន្ាិបរវិដ្ាំ     ទ្ធវ ទោការ ំ   យ្ោភូត ំ    ញាណទសសន្ំ 
ន្ សវុិសទុធំ អញោស ិ ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ ម្បាជ្ាផ្ដលដឹងច្ាស់ 
រ ញីច្ាស់ត្តមពិ្ត ម្មនបរវិដាៈ១១៣ ម្មនអាការៈ១២១២ យ ងរនះ
(ម្បម្ពឹ្តារៅ)  កនុងអរយិសច្ច ងំឡាយ ៤   រៅមិន ន់បរសុិទ្ធលអ ម្មន 
ដល់តថ្លគត អស់កាលម្តឹមណា។ 
      ញន្វ ាវាហ ំ ភិកខញវ    សញទវញក ញោញក សោរញក 
សប្ពហមញក     សសសមណប្ព្តហមណិយា   បជាយ្ សញទវ-
មន្ុសាយ្ អន្ុតារ ំ សោម សញោព ធឹ អភិសមពុញទ្ធធ  បចចញ្ញញ ស ឹ

ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ តថ្លគតក៏មិន ន់របាជ្ាខាួនថ្លជាអនកម្ត្តស់ដឹងនូវ
សម្មា សរម្មព ធិញ្ញា ណ ឥតម្មនរសច្កាីដឹងឯរទ្ៀតថ្ម្កផ្លងជាងកនុងរោក 
ម្ព្ម ងំរទ្វរោក ម្មររោក ម្ព្ហារោក កនុងព្ពួ្កសតេ ម្ព្ម ងំ
សមណម្ព្តហាណ៍ ម្ព្ម ងំមនុសែជាសមាតិរទ្ព្ និងមនុសែដ៏រសស 
អស់កាលម្តឹមរណាះ រៅរឡយីរទ្។ 
        យ្ញា   ច     ញខា     ញម     ភិកខញវ     ឥញមស ុ  ចតសូ ុ 
អរយិ្សញចចស ុ ឯវន្ាិបរវិដ្ាំ ទ្ធវ ទោការ ំ យ្ោភូតំ ញាណ
ទសសន្ំ   សវុិសទុធំ  អញោស ិ     ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ     ក៏បញ្ញា
ផ្ដលដឹងច្ាស់ រ ញីច្ាស់ត្តមពិ្ត ម្មនបរវិដាៈ៣ ម្មនអាការៈ១២ 

 
១១ បរវិដាៈ ៣ គឺ សច្ចញ្ញាណ១ កិច្ចញ្ញា ណ១ កតញ្ញាណ១ ។ 
១២ បរវិដាៈ ៣ រន្តះឯង វលិរៅដូច្ជាច្ម្កកនុងសច្ចៈ ងំ៤  គកឺនុងទ្កុខសច្ច ៣          ទ្កុខសមុទ្
យសច្ច ៣ ទ្កុខនិរោធសច្ច ៣ ទ្ុកខនិរោធគ្នមនិីបដបិ អរយិសច្ច ៣         សែំគ្នន ជា ១២ រៅថ្ល 
អាការៈ ១២ ។ 
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យ ងរនះ(ម្បម្ពឹ្តារៅ) កនុងអរយិសច្ច ងំឡាយ ៤ រនះ  បរសុិទ្ធលអ 
ម្មនដល់តថ្លគត កនុងកាលឯណា។ 
        អោហ ំ    ភិកខញវ   សញទវញក    ញោញក  សោរញក  
សប្ពហមញក     សសសមណប្ព្តហមណិយាបជាយ្  សញទវ
មន្ុសាយ្  អន្ុតារ ំ   សោម សញោព ធឹ អភិសមពញុទ្ធធ  បចចញ្ញញ ស ឹ     
ម្មន លភិកខុ ងំឡាយ   តថ្លគតរបាជ្ាខាួនថ្ល       ជាអនកម្ត្តស់ដឹងនូវ
សម្មា សរម្មព ធិញ្ញា ណ  ឥតម្មនរសច្កាីដឹងឯរទ្ៀតថ្ម្កផ្លងជាងកនុងរោក
ម្ព្ម ងំរទ្វរោក ម្មររោក ម្ព្ហារោក កនុងព្ពួ្កសតេ ម្ព្ម ងំ
សមណម្ព្តហាណ៍    ម្ព្ម ងំមនុសែជាសមាតិរទ្ព្  និងមនុសែដ៏រសស 
 កនុងកាលរណាះឯង។ 
      ញាណញ្ច  បន្ ញម ទសសន្ំ ឧទបាទិ អកបុោញម វិមុតា ិ
អយ្មន្ាិោ ជាតិ   ន្តាទិ្ធន្ិ  បុន្ពភញវាត ិ ក៏បញ្ញា ផ្ដលដឹង
ច្ាស់ រ ញីច្ាស ់ រកីតរឡងីរហយីដល់តថ្លគតដូរច្នះថ្ល រសច្កាីរចួ្
សុតវរិសសរបស់តថ្លគត មិនផ្ម្បម្តឡប់ករម្មីករទ្ៀតរឡយី ជាតិរនះក៏
ជាទី្បំសុតម្តឹមរនះរហយី ឥឡូវរនះ ភព្ងាី គឺការម្តឡប់រកីតរទ្ៀត ក៏មិន
ម្មនរឡយី។ 
      ឥទមញវាច ភគវា ម្ព្ះដ៏ម្មនម្ព្ះភាគ បានម្ត្តស់រទ្សន្តម្ព្ះ
ធមាច្កាបបវតានសូម្តរនះ (ច្ប់រហយី) 
      អតាមន្ត បញ្ចវគគយិា ភិកខ ូភគវញា ភាសតិំ អភិន្ន្ាុន្ាិ 
បញ្ច វគាិយភិកខុ ងំឡាយ   ក៏ម្មនចិ្តារម្តកអររកីោយនឹងភាសិតរបស់
ម្ព្ះដ៏ម្មនម្ព្ះភាគរោយថ្ម្ករព្ក។ 



ធមន៌មស្កា រនងិកម្មងកណំាព្យ១០០ថ្ងៃ                                    ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

148 

 

      ឥមសមញិ្ច  បន្ ញវយ្ោករណសម ឹភញ្ញោញន្ អាយ្សមញា      
ញកាណឌ ញ្ញសស    វិរជ ំ   វីតមេ ំធមម ចកខុ ំឧទបាទិ  ន្តកាល
រវយយករណ៍ គឺម្ព្ះសូម្តផ្ដលឥតម្មនគ្នថ្លរនះផ្ដលម្ព្ះដ៏ម្មនម្ព្ះភាគ
កំពុ្ងម្ត្តស់រទ្សន្ត ធមាច្កខុគឺរស្កត្តបតាិមគា ដ៏ម្បាសចាកធូលីគឺោគៈ 
ម្បាសចាកមនទិលគឺអកុសលរកីតរឡងីរហយី ដល់ម្ព្ះរកាណឌ ញ្ាៈដ៏ម្មន
អាយុថ្ល 
      យ្កំិញ្ច  ិ សមុទយ្ធមមំ សពវន្ាំ ន្ិញរាធធមមន្ាិ ធមាជាតិណា
មួយ ម្មនកិរយិរកីតរឡងីជាធមាត្ត ធមាជាតិរន្តះ ងំអស់ម្មនកិរយិ
រលត់រៅជាធមាត្ត។ 
      បវតាិញត     ច      ភគវា១៣   ធមមចញកក          ក៏ន្តកាល
ម្ព្ះធមាច្កាបបវតានសូម្ត       គឺម្ព្ះដ៏ម្មនម្ព្ះភាគ   ម្ទ្ង់ម្ត្តស់រទ្សន្ត 
ច្ប់រហយី 
       ភុោម  ញទវា សទាមន្ុសាញវសុ ំឯតមភគវា ព្តរាណ-
សយិ្ ំ    ឥសបិតញន្    មិគទ្ធញយ្    អន្ុតារ ំ   ធមមចកកំ   
បវតាិតំ    អបបដ្ិវតាិយ្ ំ   សមញណន្ វា ប្ព្តហមញណន្ វា 
ញទញវន្ វា ោញរន្ វា ប្ពហមុន្ត វា ញកន្ច ិវា ញោកសមនិ្ា ិ
ភុមារទ្វត្ត ងំឡាយ ក៏ញុាងំសំរឡងឱ្យោន់ឮរឡងីដូរច្នះថ្ល  ច្ម្កគឺ
ធម៌រនះ ឥតម្មនច្ម្កឯណាមួយថ្ម្កផ្លងជាង គឺសមណៈកាី ម្ព្តហាណ៍កា ី
រទ្វត្តកាី ម្មរកាី ម្ព្ហាកាី អនកឯណានីមួយកាី កនុងរោកសផ្មាងពំុ្បានរឡយី 
ម្មនផ្តម្ព្ះដ៏ម្មនម្ព្ះភាគ   ម្ព្ះអងាម្ត្តស់សផ្មាងរហយីកនុងឥសិបតន-
មិគ យវន័  ជិតម្កុងព្តោណសី។ 

 
១៣ បាលីឆដឋសអា យន្តថ្ល បវតាិរត ច្ បន ភគវត្ត ។ 
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      ភុោម ន្ំ  ញទវាន្ ំ  សទា ំ  សាុវ  ចាតុមមោរាជិកា ញទវា 
សទាមន្ុសាញវសុ១ំ៤   រទ្វត្ត ងំឡាយ កនុងជាន់ចាតុមាហាោជ 
បានឮសំរឡងថ្នភុមារទ្វត្ត ងំឡាយរហយី ក៏ញុាងំសំរឡងឱ្យោន់
ឮរឡងី(រោយរសច្កាីសររសីរដូច្គ្នន )។ 
      ចាតុមមោរាជិកាន្ំ  ញទវាន្ំ   សទាំ     សាុវ  ាវតាឹោ 
ញទវា សទាមន្ុសាញវសុ ំ    រទ្វត្ត ងំឡាយកនុងជាន់ត្តវតាិងែ 
បានឮសំរឡងថ្នរទ្វត្តកនុងជាន់ចាតុមាហាោជរហយី    ក៏ញុាងំសំរឡង
ឱ្យោន់ឮ រឡងី(រោយរសច្កាីសររសីរដូច្គ្នន )។ 
        ាវតាឹោន្ំ    ញទវាន្ ំ  សទាំ  សាុវ  យាោ ញទវា 
សទាមន្ុសាញវសុ ំ  រទ្វត្ត ងំឡាយកនុងជាន់យម្ម បានឮសំរឡង
ថ្នរទ្វត្តកនុងជាន់ត្តវតាិងែរហយី  ក៏ញុាងំសំរឡងឱ្យោន់ឮរឡងី 
(រោយរសច្កាីសររសីរដូច្គ្នន )។ 
        យាោន្ំ    ញទវាន្ំ    សទា ំ  សាុវ   តុសាិ  ញទវា 
សទាមន្ុសាញវសុ ំ រទ្វត្ត ងំឡាយកនុងជាន់តុសតិ បានឮសំរឡង
ថ្នរទ្វត្តកនុងជាន់យម្មរហយី     ក៏ញុាងំសំរឡងឱ្យោន់ឮរឡងី 
(រោយរសច្កាីសររសីរដូច្គ្នន )។ 
           តុសាិន្ ំ  ញទវាន្ំ  សទា ំ  សាុវ  ន្ោិម ន្រតី ញទវា 
សទាមន្ុសាញវសុ ំ រទ្វត្ត ងំឡាយកនុងជាន់និម្មា នរតី បានឮ

 
១៤ ចាប់ព្ីម្តង់រនះតរៅកនុងច្ាប់ឆដឋសអា យន្ត ម្មនបាលីថ្ល   “ឯតំ ភគវត្ត ព្តោណ-សិយំ 
ឥសិបតរន មគិ រយ អនុតារ ំធមាច្កាំ បវតាតិំ អបបដិវតាយំិ សមរណន វ ម្ព្តហា-រណន វ រទ្រវន 
វ ម្មររន វ ម្ព្ហានុ្ត វ រកនច្ិ វ រោកសាិនា”ិ សូមបីកនុងឋានរទ្វត្តម្គបជ់ាន់ថ្លន កក់៏ម្មនបាលី ងំ
រនះដចូ្គ្នន ផ្ដរ ។ 
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សំរឡងថ្នរទ្វត្តកនុងជាន់តុសិតរហយី ក៏ញុាងំសំរឡងឱ្យោន់ឮរឡងី
(រោយរសច្កាីសររសីរដូច្គ្នន )។ 
       ន្ិោម ន្រតីន្ំ   ញទវាន្ំ   សទាំ  សាុវ    បរន្ិមមិតវសវតាី 
ញទវា សទាមន្ុសាញវសុ ំ  រទ្វត្ត ងំឡាយកនុងជាន់បរនិមាិតវសវតាី 
បានឮសំរឡងថ្នរទ្វត្តកនុងជាន់និម្មា នរតីរហយី ក៏ញុាងំសំរឡងឱ្យោន់
ឮរឡងី (រោយរសច្កាីសររសីរដូច្គ្នន )។ 
      បរន្ិមមិតវសវតាីន្ំ ញទវាន្ ំសទា ំសាុវ  ប្ពហមកាយ្កិា    
ញទវា សទាមន្ុសាញវសុ ំ   ឯតមភគវា     ព្តរាណសយិ្ ំ    
ឥសបិតញន្ មិគទ្ធញយ្   អន្ុតារ ំ     ធមមចកកំ    បវតាិត ំ  
អបបដ្ិវតាិយ្ ំ សមញណន្ វា ប្ព្តហមញណន្ វា ញទញវន្    
វា     ោញរន្     វា   ប្ពហមុន្ត  វា ញកន្ចិ វា ញោកសមនិ្ា ិ
រទ្វត្ត ងំឡាយ    កនុងពួ្កម្ព្ហា        បានឮសំរឡងថ្នរទ្វត្តកនុងជាន់
បរនិមាិតវសវតាីរហយី ក៏ញុាងំសំរឡងឱ្យោន់ឮរឡងី ដូរច្នះថ្ល ច្ម្កគឺ
ធម៌រនះ ឥតម្មនច្ម្កឯណាមួយថ្ម្កផ្លងជាងគឺ សមណៈកាី ម្ព្តហាណ៍កា ី 
រទ្វត្តកាី   ម្មរកាី    ម្ព្ហាកាី     អនកឯណានីមួយកាី     កនុងរោក សផ្មាង
ពំុ្បានរឡយី ម្មនផ្តម្ព្ះដ៏ម្មនម្ព្ះភាគម្ព្ះអងាម្ត្តស់សផ្មាងរហយី  
កនុងឥសិបតនមិគ យវន័ ជិតម្កុងព្តោណសី។ 
      ឥតិហ ញតន្ ខញណន្ ញតន្ មុហុញតាន្ យាវ ប្ពហម
ញោកា សញទ្ធា  អពភុគគចឆិ  សំរឡងស្កធុការោន់ឮរឡងីរៅដោប
ដល់ម្ព្ហារោក    កនុងខណៈរន្តះ   កនុងមួយររំព្ច្រន្តះ   រោយអាការ
ោន់ឮតៗគ្នន ដូរច្នះ។ 
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      អយ្ញ្ច ទសសហសស ី ញោកោត ុ សង្កមប ិ សមបកមប ិ
សមបញវធិ   ងំមឺុនរោកធាតុរនះ ក៏ករម្កីកញាប់ញ័រ  ងំខ្ងរលី
 ងំខ្ងរម្កាម និងញាប់ញ័រកនុងទិ្ស ងំពួ្ង។ 
      អបបោញណា    ច     ឧឡាញរា    ឱភាញោ   ញោញក   
បាតុរញោស ិ   អតិកកមម   ញទវាន្ំ  ញទវាន្ុភាវន្ាិ      ងំរសាី
ដ៏រុងររឿងថ្ម្ករព្ក នឹងម្បម្មណមិនបាន កនាងរលីសរទ្វនុភាព្ថ្នរទ្វត្ត
 ងំឡាយ ក៏រកីតរឡងីម្បាកដកនុងរោក។ 
       អថញខា    ភគវា   ឧទ្ធន្ំ១៥   ឧទ្ធញន្ស ិ   អញ្ញញ ស ិ   
វត  ញភា   ញកាណឌ ញញ្ញញ   អញ្ញញ ស ិវត  ញភា    ញកាណឌ ញញ្ញញ តិ
លំោប់រន្តះ ម្ព្ះដ៏ម្មនម្ព្ះភាគជាម្មច ស់ម្ទ្ង់បនាឺនូវ    ឧ នវចាថ្ល  ឱ្! 
រកាណឌ ញ្ាៈបានរច្ះដឹងរហយីហ ន  ឱ្!រកាណឌ ញ្ាៈបានរច្ះដឹងរហយីហ ន ។ 
             ឥតិហទិំ             អាយ្សមញា         ញកាណឌ ញ្ញសស 
អញ្ញញ ញកាណឌ ញញ្ញញ ញតវវ១៦  ន្តមំ   អញោសតីិ  រម្ព្តះរហតុរន្តះ
ព្តកយថ្ល   អញ្ញា រកាណឌ ញ្ាៈរនះឯង  បានមកជារឈាា ះថ្នម្ព្ះរកាណឌ ញ្ាៈ
ដ៏ម្មនអាយុ។ 

ធមាច្កាបបវតានសុតាំ និដឋិតំ 
ម្ព្ះធមាច្កាបបវតានសូម្ត ច្ប់។ 

&0' 

 
 

១៥ ឆដ្ឋសង្គា យនាមានបាលីថា អថ ក្ោ ភគវា ឥមុំ ឧទានុំ...។ 
១៦ ឆដ្ឋសង្គា យនាមានបាលីថា អញ្ញា សិក្ខណឌ ក្ញ្ញា ក្វេវ...។ 
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រតន្សាុា រញោភ  

6 
        បណិោន្ញា បដ្ឋឋ យ្ តោគតសស ទស បារមិញយា 
ទស   ឧបបារមិញយា   ទស   បរមតាបារមិញយា   បញ្ចមោ
បរចិាច ញគតិញសាចរយិាបចឆិមភញវ គព្តភ វកកន្ាឹ ជាតឹ អភិន្ិកខ-
មន្ំ បោន្ចរយិ្ ំ ញព្តធិបេេញង្ក ោរវិជយ្ ំ សពវញ្ញុត-
ញ្ញញ ណបបដ្ិញវធំ ន្វ  ញោកតុារធញមមតិ     សញពវបិញម   ពុទធ-
គុញណ   អាវជជិាវ    ញវោេយិា តីស ុ បាការន្ាញរស ុ តិ
យាមរតាឹ បរតិាំ កញរាញន្តា  អាយ្ោម       អាន្ន្ាញតាញរា វិយ្ កា-
រញុ្ញចិតាំ ឧបដ្ឋញបាវ         រយងី ងំឡាយ ត្តងំចិ្តាម្បកបរោយ     
រសច្កាីករុណា(ចំ្រព្តះសតេ ងំឡាយ)ដូច្ជាម្ព្ះអាននទរតថរដ៏ម្មនអាយុ 
ផ្ដលរោកពិ្ចារណា នូវម្ព្ះពុ្ទ្ធគុណ ងំឡាយរនះ ម្គប់ ងំអស់ 
របស់ម្ព្ះតថ្លគត ចាប់រដីមអំពី្រសច្កាីរសេីមត្តងំម្បាថ្លន ជាម្ព្ះពុ្ទ្ធមកគឺ 
បារមី១០ ឧបបារមី១០ បរមតថបារមី១០ មហាបរចិាច គ៥ ច្រយិ៣ 
កិរយិយងចុ្ះកាន់គភ៌ថ្នម្ព្ះម្មត្តកនុងបច្ាិមភព្ កិរយិម្បសូត កិរយិ
យងរច្ញស្កងអភិរនន្ទសាមណ៍ កិរយិបំរព្ញនូវទុ្ការកិរយិ កិរយិផ្ចច ញ់
ម្មរ កិរយិម្ត្តស់ដឹងនូវសព្េញ្ាុតញ្ញា ណ រលីរព្តធិបលា័ងារោកុតារធម៌៩
រហយី (ម្ព្ះអាននទរតថររោក) សូម្តនូវម្ព្ះបរតិាអស់ោម្តីម្មនយម៣ 
កនុងខ្ងកនុងកំផ្ព្ង ងំឡាយ ៣ ជាន់ថ្នម្កុងរវស្កលី 
            ញកាដ្ិសតសហញសសស ុ    ចកកវាញេស ុ     ញទវា 
យ្សាណមបដ្ិគណហ ន្ាិ  យ្ញ្ច  ញវោេយិ្មបញុរ ញរាគ
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មន្ុសសទុពភិកខ      សមភូតន្ាិវិធមភយ្ ំ       ខិបបមន្ារោញបស-ិ
បរតិាន្ាមភណាមញហ  

           រទ្វត្ត ងំឡាយកនុងផ្សនរកាដិច្ម្កវឡ ផ្តងទ្ទួ្លយកនូវ
អាជ្ាថ្នម្ព្ះបរតិាឯណា មយ ងរទ្ៀតម្ព្ះបរតិាឯណា ញុាងំភ័យ ៣ ម្បការ
ផ្ដលរកីតអំពី្រោគនិងអមនុសែនិងទុ្រ ភកិែ គឺម្គ្នអំណត់ កនុងម្កុងរវស្កលី
ឱ្យអនារធានបាត់រៅ       រោយ្ប់រហ័ស         ម្មន លរទ្វត្ត ងំឡាយ
រយងីសូម្តឥឡូវរនះ នូវម្ព្ះបរតិារន្តះ។ 

6 
រតន្សបូ្ត 

6 
        យាន្ ី ធភូា ន្ិសោគា ន្ិភុោម ន្ិ  វា  យាន្ិ  វ  
អន្ាេញិកខ ពួ្កភូតឯណា ជារទ្វត្តឋិតរៅរលីផ្សនដីកាី ពួ្កភូតឯណា
ជារទ្វត្តឋតិរៅឰដ៏អាកាសកាី ផ្ដលមកម្បជំុគ្នន កនុងទី្រនះ 
សញពវវ ភូា សមុន្ត ភវន្ាុ សូមពួ្កភូត ងំអស់រន្តះម្មនចិ្តាលអ 
អញោបិ សកកចច សណុន្ា ុ ភាសតិំ មយ ងរទ្ៀត ចូ្រស្កេ ប់នូវភាសិត 
រោយរគ្នរព្ 
តោម  ហ ិ ភូា ន្ិោញមថសញពវ ញមតាំ កញរាថ ោន្ុសយិា 
បជាយ្      រម្ព្តះរហតុរន្តះ អនក ងំឡាយជាភូត ងំអស់ ចូ្រស្កេ ប់
នូវម្ព្ះបរតិា ចូ្ររធេីនូវរមត្តា ចិ្តា ចំ្រព្តះព្ពួ្កសតេជាមនុសែជាតិ 
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ទិវា ច រញាា  ច ហរន្ាិ ញយ្ ពេ ឹមនុសែ ងំឡាយឯណា ផ្តងន្តំ
មកនូវព្លិកមា   កនុងរព្លថ្ងៃនិងរព្លយប់ 
តោម  ហ ិញន្ រកខថ អបបមាា  រម្ព្តះរហតុរន្តះ សូមអនក ងំឡាយ
កំុរមីលបំណារំឡយី សូមរកានូវមនុសែ ងំឡាយរន្តះ។ 
យ្ ំកិញ្ច  ិ វិតាំ  ឥធ  វា  ហុរ ំ វា   សញគគស ុ វា  យ្ ំ រតន្ ំ 
បណីតំ ម្ទ្ព្យឯណាមួយ កនុងរោករនះនិងកនុងរោកឯរទ្ៀតកាី រតនវតថុ
ដ៏ឧតាមឯណា កនុងស្កថ នសួគ៌កាី 
ន្   ញន្ត  សមំ អតាិ  តោគញតន្  ម្ទ្ព្យនិងរតនវតថុ ងំរន្តះ រសាី
រោយម្ព្ះតថ្លគត មិនម្មនរឡយី 
ឥទមបពិុញទធ រតន្ំ បណីតំ ផ្កវគឺម្ព្ះពុ្ទ្ធរនះឯង ជាផ្កវដ៏ឧតាម 
ឯញតន្    សញចចន្  សវុតាិ   ញោតុ      រោយព្តកយសច្ចៈរនះ 
សូមសិរសីួសាីរកីតម្មន ។ 
ខយ្ ំ  វិរាគំ អមតំ  បណីតំ យ្ទជឈគ   សកយមុន្ី   សោ-
ហញិា  ម្ព្ះសកយមុនីជាម្មច ស់ ម្មនម្ព្ះទ័្យតមាល់ម្ម ំ បានម្ត្តស់ដឹង
រហយីនូវម្ព្ះធម៌ឯណា   ជាទី្កែយ័ថ្នកិរលស    ជាទី្ម្បាសចាកោគៈ 
ជាធម៌មិនស្កា ប់ ជាធម៌ដ៏ឧតាម 
ន្ ញតន្ ធញមមន្ សមតាិ  កិញ្ច  ិ  របស់អេីមួយរសាីរោយម្ព្ះធម៌រន្តះ 
មិនម្មនរឡយី 
ឥទមប ិ ធញមម  រតន្ ំ បណីតំ   ផ្កវគឺម្ព្ះធម៌រនះឯង ជាផ្កវដ៏ឧតាម 
ឯញតន្ សញចចន្ សវុតាិ ញោតុ រោយព្តកយសច្ចៈរនះ សូមសិរសីួសាី
រកីតម្មន។ 
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យ្មពុទធញសញដ្ឋឋ       បរវិណណ យ្ ី     សចុឹ      ម្ព្ះពុ្ទ្ធដ៏ម្បរសីរ 
ម្ទ្ង់សររសីរនូវសម្មធិឯណា ថ្លជាធម៌ដ៏ស្កអ ត 
សោធិោន្ន្ារកិញ្ញោហុ បណឌិ ត ងំឡាយ រព្តលរហយីនូវ
សម្មធិឯណា ថ្លជាធម៌ឱ្យសលរោយលំោប់ 
សោធិន្ត      ញតន្      សញោ   ន្   វិជជតិ     សម្មធិឯរទ្ៀត 
រសាីរោយសម្មធិរន្តះ មិនម្មនរឡយី 
ឥទមប ិធញមម រតន្ ំបណីតំ   ផ្កវគឺម្ព្ះធម៌រនះឯង ជាផ្កវដ៏ឧតាម 
ឯញតន្   សញចចន្   សវុតាិ  ញោត ុ        រោយព្តកយសច្ចៈរនះ 
សូមសិរសីួសាីរកីតម្មន។ 
ញយ្   បុគគោ   អដ្ឋសត ំ បសដ្ឋឋ   ចាា រ ិ  ឯាន្ិ  យ្គុន្ ិ
ញោន្ាិ បុគាល ងំឡាយឯណា ៨ ជំពូ្ក ផ្ដលសបបុរស ងំឡាយ
សររសីររហយី របីោប់ជាគូបាន ៤ គូ 
ញត  ទកខិញណយ្ោ  សគុតសស  ោវកា  បុគាល ងំឡាយរន្តះ  
ជាស្កវក័របស់ម្ព្ះសុគត រោកគួរដល់ទ្កខិណា ន 
ឯញតស ុ ទិន្តន ន្ិ មហបផោន្ិ  ន ងំឡាយផ្ដលបុគាលឱ្យរហយី
ដល់ទ្កខិរណយយបុគាល ងំឡាយរន្តះ       ជា នម្មនសលរម្ចី្ន 
ឥទមប ិសញង្ឃ រតន្ំ បណីតំ  ផ្កវគឺម្ព្ះសងឃរនះឯង ជាផ្កវដ៏ឧតាម 
ឯញតន្   សញចចន្    សវុតា ិ  ញោតុ      រោយព្តកយសច្ចៈរនះ 
សូមសិរសីួសាីរកីតម្មន។ 
ញយ្ សបុបយ្ាុា  មន្ោទញេហន្   ន្ិកាក មិញន្ត ញគតមោស- 
ន្មហិ       អរយិបុគាល ងំឡាយឯណា     កនុងស្កសន្តថ្នម្ព្ះសមពុទ្ធ
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ម្ទ្ង់ម្ព្ះន្តមរគ្នតម ម្បកបម្តូវលអរហយី ម្មនចិ្តាខ្ជ ប់ខជួន ឥតម្មនកាម 
គឺរសច្កាីម្បាថ្លន រឡយី 

ញត   បតាិបាា   អមត ំ វិគយ្ហ  េទ្ធធ  មុោ ន្ពិវុតឹ  ភុញ្ជោន្ត 
អរយិបុគាល ងំឡាយរន្តះ ដល់រហយីនូវម្ព្ះអរហតាសល រហយីចូ្ល
រៅកាន់ម្ព្ះនិព្តេ ន បាននូវកិរយិរលត់កិរលស រោយទ្រទ្ គឺឥតម្មន
ទិ្ញដូររឡយី រហយីរស្កយនូវសល 
ឥទមប ិសញង្ឃ រតន្ំ បណីតំ  ផ្កវគឺម្ព្ះសងឃរនះឯង ជាផ្កវដ៏ឧតាម 
ឯញតន្    សញចចន្    សវុតាិ   ញោតុ     រោយព្តកយសច្ចៈរនះ 
សូមសិរសីួសាីរកីតម្មន ។ 
យ្ថិន្ាខីញោ    បថវឹ    សញិាសយិា  ចតុពភិ    វាញតភ ិ    
អសមបកមបញិយា  សសររខឿនផ្ដលរគរបាះភាជ ប់នឹងផ្សនដី  ជារបស់
មិនករម្មីកញាប់ញ័ររោយខយល់ព្យុះ ផ្ដលបក់មកអំពី្ទិ្ស ងំ ៤ យ ង
ណាមិញ 
តថូបមំ     សបបរុសិ ំ    វទ្ធមិ   ញយា   អរយិ្សចាច ន្ិ   
អញវចច   បសសតិ  អនកណាពិ្ចារណារ ញីនូវអរយិសច្ច ងំឡាយ    
តថ្លគតរៅអនករន្តះថ្លជាសបបុរស (មិនញាប់ញ័ររោយរោកធម៌
 ងំឡាយ) រម្បៀបដូច្ជាសសររខឿនដូរចាន ះឯង 
ឥទមប ិសញង្ឃ រតន្ំ បណីតំ  ផ្កវគឺម្ព្ះសងឃរនះឯង ជាផ្កវដ៏ឧតាម 
ឯញតន្    សញចចន្    សវុតាិ    ញោតុ    រោយព្តកយសច្ចៈរនះ 
សូមសិរសីួសាីរកីតម្មន ។ 
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ញយ្       អរយិ្សចាច ន្ ិ        វិភាវយ្ន្ាិ         គមភីរបញញ្ញន្   
សញុទសាិន្ិ      អរយិបុគាល ងំឡាយឯណា   រធេីឱ្យជាក់ច្ាស់នូវ
អរយិសច្ច ងំឡាយផ្ដលម្ព្ះតថ្លគត  ម្ព្ះអងាម្មនម្បាជ្ាដ៏ម្ជាលរម្ៅ 
សផ្មាងលអរហយី 
កិញ្ញច បិ ញត ញោន្ាិ ភុសបបមាា  អរយិបុគាល ងំឡាយរន្តះ 
ទុ្កជាម្បម្មទ្ដ៏រលីសលន់ក៏រោយ 
ន្ ញត ភវំ អដ្ឋមោទិយ្ន្ាិ អរយិបុគាល ងំឡាយរន្តះ គង់មិន
កាន់យកនូវភព្ជាគម្មប់ ៨ គឺមិនរកីតរទ្ៀតហួសពី្ ៧ ជាតិរឡយី 
ឥទមប ិសញង្ឃ រតន្ំ បណីតំ  ផ្កវគឺម្ព្ះសងឃរនះឯង ជាផ្កវដ៏ឧតាម 
ឯញតន្    សញចចន្    សវុតាិ    ញោតុ    រោយព្តកយសច្ចៈរនះ 
សូមសិរសីួសាីរកីតម្មន ។ 
សោវសស  ទសសន្សមបទ្ធយ្    តយ្សស ុ  ធោម     ជហាិ 
ភវន្ាិសកាក យ្ទិដ្ឋិ  វិចិកិចឆិតញ្ច    សេីពវតវំាបិ    យ្ទតា ិ  
កិញ្ច  ិ  (សំរយជនកិរលស ៣ យ ងគឺ) សកាា យទិ្ដឋិ វចិិ្កិចាា  និង 
សីលព្េតបោម្មសឯណាមួយផ្តងម្មន    ធម៌ ងំឡាយ  ៣ រន្តះ
រស្កត្តបននបុគាលរន្តះបានលះបង់រហយី ជាមួយនឹងទ្សែនសមបទ័្គឺ
រស្កត្តបតាិមគា 
ចតូហបាញយ្ហ ិ ច វិបបមុញាា    មយ ងរទ្ៀត រស្កត្តបននបុគាល
បានរចួ្ម្សឡះចាកអបាយ ងំឡាយ ៤ រហយី 
េ ចាភិដ្ឋឋ ន្តន្ ិ អភញព្តវ  កាតុំ មិនអាច្រធេីនូវឋានដ៏អាម្កក់
 ងំឡាយ ៦ គឺអននារយិកមា ៥ នឹងកិរយិអកចិ្តារៅកាន់ស្កសន្ត
ដថ្ទ្រឡយី 
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ឥទមប ិសញង្ឃ រតន្ំ បណីតំ  ផ្កវគឺម្ព្ះសងឃរនះឯង ជាផ្កវដ៏ឧតាម 
ឯញតន្    សញចចន្    សវុតាិ    ញោតុ    រោយព្តកយសច្ចៈរនះ 
សូមសិរសីួសាីរកីតម្មន ។ 
កិញ្ញច បិ ញោកមមំ កញរាតិបាបក ំ  កាញយ្ន្   វាចាយ្ទុ   ញច
តោ វា ម្បសិនណារបី រស្កត្តបននបុគាលរន្តះរធេីនូវបាបកមាខាះ 
រោយកាយ វចា ឬក៏រោយចិ្តា (រម្ព្តះរសច្កាីភាា ងំភាា ត់) 
អភញព្តវ     ញោ  តសស  បដ្ិចឆទ្ធយ្   រស្កត្តបននបុគាលរន្តះ   
មិនអាច្បិទ្បាងំនូវបាបកមារន្តះរឡយី 
អភពវា    ទិដ្ឋបទសស    វាុា             ភាវៈថ្នបុគាលម្មនសាូវថ្ន
ម្ព្ះនិព្តេ នរ ញីរហយី           ជាបុគាលមិនអាច្នឹងបិទ្បាងំនូវបាបកមា 
ម្ព្ះពុ្ទ្ធ ងំឡាយ បានម្ត្តស់សផ្មាងរហយី 
ឥទមប ិ សញង្ឃ រតន្ំ បណីតំ ផ្កវគឺម្ព្ះសងឃរនះឯង ជាផ្កវដ៏ឧតាម 
ឯញតន្   សញចចន្   សវុតាិ    ញោតុ     រោយព្តកយសច្ចៈរនះ 
សូមសិរសីួសាីរកីតម្មន ។ 
វន្បបគុញមព  យ្ោ   ផ្សុសសតិញគគ   គិោហ ន្ោញស   បឋមសម ឹ 
គិញមហ     គុមពរឈ្កីនុងថ្ម្ព្  ម្មនម្តួយលូតោស់   កនុងខ្ងរដីមគិមារដូវ
គឺផ្ខរតេ  យ ងណាមិញ 
តថូបមំ   ធមមវរ ំ  អញទសយ្ ិ  ន្ពិ្តវ ន្គម ឹ បរមំ   ហាិយ្ 
ម្ព្ះសមពុទ្ធបានម្ត្តស់សផ្មេងរហយីនូវធម៌ដ៏ម្បរសីរ ជាធម៌អាច្ញុាងំសតេ
 ងំឡាយឱ្យដល់នូវម្ព្ះនិព្តេ ន រដីមបមី្បរយជន៍ដ៏ឧតាម រម្បៀបដូច្ជា
គុមពរឈ្កីនុងថ្ម្ព្ដូរចាន ះឯង 
ឥទមប ិ ពុញទធ រតន្ំ  បណីតំ    ផ្កវគឺម្ព្ះពុ្ទ្ធរនះឯង ជាផ្កវដ៏ឧតាម 
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ឯញតន្     សញចចន្    សវុតាិ    ញោតុ   រោយព្តកយសច្ចៈរនះ 
សូមសិរសីួសាីរកីតម្មន ។ 
វញរា     វរញ្ញូ        វរញទ្ធ    វរាហញរា        ម្ព្ះសម្មា សមពុទ្ធ  
ជាបុគាលម្បរសីរ  ម្ទ្ង់ម្ជាបនូវធម៌ដ៏ម្បរសីរ ម្ទ្ង់ម្ប ននូវធម៌ដ៏ម្បរសីរ 
ម្ទ្ង់ន្តមំកនូវធម៌ដ៏ម្បរសីរ 
អន្ុតាញរា ធមមវរ ំ អញទសយ្ ិ    ម្ព្ះអងាម្បរសីរឥតម្មនអនកណា
មួយរសាីម្ទ្ង់ម្ត្តស់សផ្មេងរហយីនូវធម៌ដ៏ម្បរសីរ 
ឥទមប ិ ពុញទធ រតន្ំបណីតំ     ផ្កវគឺម្ព្ះពុ្ទ្ធរនះឯង ជាផ្កវដ៏ឧតាម 
ឯញតន្   សញចចន្   សវុតាិ   ញោតុ      រោយព្តកយសច្ចៈរនះ 
សូមសិរសីួសាីរកីតម្មន ។ 
ខីណំ   បុរាណំ    ន្វំ    ន្តាិ   សមភវំ       កមាចាស់ (របស់
អរយិបុគាលឯណា) អស់រហយី កមាងាីរផ្មងមិនរកីតម្បាកដ 
វិរតាចិាា យ្តិញក ភវសម ឹ អរយិបុគាល ងំឡាយឯណា ម្មនចិ្តា
រនឿយណាយរហយី កនុងភព្តរៅ 
ញត ខីណពីជា អវិរេុហេិន្តា  អរយិបុគាល ងំឡាយរន្តះ ម្មនពូ្ជ
អស់រហយីម្មនឆនទៈគឺរសច្កាីប ុនប ងកនុងចិ្តាមិនដុះច្រម្មីនរឡយី 
ន្ិពវន្ាិ  ធីរា  យ្ោយ្មបទីញបា  ជាអនកម្មនម្បាជ្ា ផ្តងរលត់រៅ 
ដូច្ជាម្បទី្បផ្ដលរលត់រៅរនះ 
ឥទមប ិសញង្ឃ រតន្ំ បណីតំ  ផ្កវគឺម្ព្ះសងឃរនះឯង ជាផ្កវដ៏ឧតាម 
ឯញតន្    សញចចន្   សវុតាិ   ញោតុ     រោយព្តកយសច្ចៈរនះ 
សូមសិរសីួសាីរកីតម្មន ។ 



ធមន៌មស្កា រនងិកម្មងកណំាព្យ១០០ថ្ងៃ                                    ហុង សុវណាា រទិ្ធ 

160 

 

យាន្ីធ  ភាូន្ិសោគាន្ ិភុោម ន្ ិវា  យាន្ិវ   អន្ាេញិកខ       
ពួ្កភូតឯណា ជារទ្វត្តសថិតរៅរលីផ្សនដីកាីពួ្កភូតឯណា ជារទ្វត្តសថិត
រៅឰដ៏អាកាសកាី ផ្ដលមកម្បជំុគ្នន កនុងទី្រនះ 
តោគតំ ញទវមន្ុសសបូជិត ំ ពុទធ ំ ន្មសាម សវុតាិ  ញោត ុ
រយងី ងំឡាយ    សូមនមស្កា រនូវម្ព្ះពុ្ទ្ធជាម្មច ស់     ម្ទ្ង់បានម្ត្តស់
មករហយីដូច្គ្នន      ផ្ដលរទ្វត្តនិងមនុសែផ្តងបូជា      សូមសិរសីួសាី
រកីតម្មន 
យាន្ីធ ភាូន្ ិសោគាន្ ិភុោម ន្ ិវា  យាន្ិវ   អន្ាេញិកខ       
ពួ្កភូតឯណា ជារទ្វត្តសថិតរៅរលីផ្សនដីកេី ពួ្កភូតឯណា ជារទ្វត្ត
សថិតរៅឰដ៏អាកាសកេីផ្ដលមកម្បជំុគ្នន កនុងទី្រនះ 
តោគតំ ញទវមន្ុសសបូជិត ំ ធមម ំ ន្មសាម សវុតាិ  ញោត ុ 
រយងី ងំឡាយ  សូមនមស្កា រនូវម្ព្ះធម៌ម្មនមករហយីដូច្គ្នន   ផ្ដល
រទ្វត្តនិងមនុសែផ្តងបូជា សូមសិរសីួសេីរកីតម្មន ។ 
យាន្ីធ  ភាូន្ិ  សោគាន្ ិភុោម ន្ិវា យាន្ិវ   អន្ាេញិកខ       
ពួ្កភូតឯណា ជារទ្វត្តសថិតរៅរលីផ្សនដីកេី ពួ្កភូតឯណា ជារទ្វត្ត
សថិតរៅឰដ៏អាកាសកេី ផ្ដលមកម្បជំុគ្នន កនុងទី្រនះ 
តោគតំ ញទវមន្ុសសបូជិតំ សង្ឃ ំន្មសាម សវុតាិ ញោត ុ 
រយងី ងំឡាយ សូមនមស្កា រនូវម្ព្ះសងឃម្មនមករហីយដូច្គ្នន  ផ្ដល
រទ្វត្តនិងមនុសែផ្តងបូជាសូមសិរសីួសេីរកីតម្មន។ 

រតន្សបូ្ត ចប់ 

6 
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ឯកោរពិញប្គះ 
-ព្ក្មុជញុំនញុំព្រះត្ព្វបិដ្ក្ ព្រះត្ព្វបិដ្ក្បាលីប្ព្បភាសាប្ខារមយួចុំនួន 

-ជួន ណាវ១៩៦៧,វចនានញព្ក្មប្ខារ, រញទធសាសនបណឌិ វយ,ភនុំក្រញ។ 

-រស់ ប្ក្វ១៩៦៦,គិហិបដិ្បវតិរិក្សសរិសាា រ,បណាា គ្មរ គឹម ក្សង, ភនុំក្រញ។ 

-ហញង សញវណាា ក្រ ៉េវ ២០១៥,ធមន៌មសាា រ(កិ្ចចព្បវិបវតរិញទធបរស័ិទ),ក្ោងរញមពក្ ៉េ ផញន,
ភនុំក្រញ។ 

-អ ញ៊ុំ ស ៊ូរ,ជួន ណាវ ២០០៣,គិហិបដិ្បវតិ,ខរផាយរបស់ព្ក្សួង ធមាខរ និង
សាសនា,ភនុំក្រញ។  

 

 
 

 
 
 

អនកោន្ឧបការកនងុ្ការ្រធមមទ្ធន្ 

3 
១.ម្ព្ះមហាជយបណឌិ រត្ត ោង សុវណា      ជួយផ្កសម្មួល 

                                                        និងពិ្និតយអកខោវរិុទ្ធ 

២.ភិកខុ ម្ព្ះមហា ប ុត យូោ  បិយបុរត្តា       ម្បឹការយបល ់

៣.ឧបាសក លី ហុង ឧបាសិកា ជា ណារ ី   ម្មនឧបការទូ្រៅ 
៤.ឧបាសក ហុង សុវណាា ររ  ត                  ម្បឹការយបល់ 

                                                        និងពិ្និតយអកខោវរិុទ្ធ 

៥.ឧបាសក ឡុង សុសល                        ជួយគូរគំនូររូប        

                                                        រោកយយខំុ្ 
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ផ្ផ្សនកទ៤ី 
កប្មង្របូភាព 

 អន្ុសាវរយី្រ៍បសោ់៉ា  
ន្ិង្កនូ្ញៅ 
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6 
ខំុ្សុវណាា រទិ្ធម្តកូលហុង                 រសៀវរៅ ងំម្សងុបានររៀបររៀង  
បទ្នមស្កា រសូម្ត ត់រទ្ៀង              កំណាព្យសំរនៀងកាីសរងេគ។ 
ជាបទ្សិកាគួរយល់ដឹង                  រច្ះគិតផ្ងាងងាឹងមិនសាួលរសាក 
ម្សឡាញ់ខឹងសអប់គិតវរិវក                មិនត្តមចិ្តារម្តកកនុងអារមាណ៍។ 
រូបភាព្ជីដូនបំរព្ញបុណយ                អមនឹករ ញីគុណរោកខិតខំ 
ទូ្ន្តា នកូនរៅឱ្យសនែ ំ                     កុសលផ្សែសែទុំ្នជីវតិ។ 
ម្មន ងំម្ព្ះសូម្តគួរអស្កច រយ              ធមាច្កាសុត្តា លអរព្កពិ្ត 
ផ្ងមរតនសូម្តជូនធមាមិតា                  អស់ញាតិ ៃ្ យជិតជនរខមោ។ 
សូមបានទ្ទួ្លនូវធមា ន                 កុសលផ្ដលម្មនគួរម្ជះថ្លា  
ឧទ្ទិសចំ្រព្តះញាតកា                        សូមបានសោកំុបីខ្ន។ 
អវស្កនកថ្លខាីរសច្កាី                        សរងខបងាីៗផ្ដលខំុ្បាន 
ររៀបររៀងច្ងម្កង ងំប ុន្តា ន                បានជាកលយណមិតាដ៏លអ។ 
ផ្ដលជាស្កន ថ្ដរលីកដំបូង                    ច្រន្តា ះម្បរហាងមិនត្តមធម៌ 
សូមជួយផ្កថ្ខចិ្តារម្តកអរ                   រងឹរតឹបវរអកែរជាតិ។ 
សូមមហាកុសលសរម្មច្បាន              សូមជួយរុញម្ចានកំុបីឃ្លា ត 
ជួបរតនម្ត័យខ្ងមុខរទ្ៀត                 បានជួបជំុញាតិជាសបបុរស។ 
អវស្កនថ្នជាតិរកីតជាសល                 បញ្ជូ នរៅដល់ឈ្ប់អារឡាះ 
និព្តេ នសុខសៃប់ចិ្តាបង់របាះ                បរមសុខរស្កា ះរោះទុ្កខរហាង៕ 
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