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បរតិ្តកសនយចនគថ  

ពកយ ធន្រពះភិកខសងឃសូមេ យចំេរ ើន្រពះបរតិ្តុ  

  វបត្តិបបដិព យិ        សព្វសមបត្តិសិទធិយ       សព្វទុកខវន យិ      បរតិ្តំ្រពថូមងគលំ។ 

វបត្តិបបដិព យិ        សព្វសមបត្តិសិទធិយ       សព្វភយ វន យិ     បរតិ្តំ្រពថូមងគលំ។ 

វបិត្តិបបដិព យ       សព្វសមបត្តិសិទធិយ       សព្វេ គវន យិ      បរតិ្តំ្រពថូមងគលំ។ 

ែ្របថ:សូម្រពះករុ ទំង យ ចំេរ ើននូវ្រពះបរតិ្តជជ័យមងគល េដើមបីនឹងករពរ បេញច សនូវវបត្តគឺិ  

េសចក្តីអន្ត យទំងពួង េដើមបនឹីងេ យសំេរចនូវសមបត្តិ្រគប់យ៉ង េដើមប ីនឹងញំងទុក្ុ ខ ភ័យ េ គ ទំង 

អស់េ យវនសបត់េទ។ិ   

លុះេ ក ចរយ ធនដូេចនះេហើយ េ កសងឃអនកចំេរ ើន្រពះបរតិ្តេនះ ្រតវូសូ្រតធម៌ សេគគ កេម 

។ល។ អយមភទន្ត  ្របកសអេញញើញេទវ រចួេហើយ េទើបចំេរ ើន ្រពះបរតិ្តជពុទធមន្ត មគួរដល់ពុទធ នុញញ ត្តិ 

កនងខុទធកវតថខនធកៈកនង្រពះវន័យ។ុ ុ ុ ិ  

េទវ បកសនគថ 

ពកយ្របកសអេញជ ើញពួកេទវ  

សេគគ កេម ច  រេូប  គរសិិខរតេដ  ចន្តលិេកខ  វមេនិ  ទីេប រេដ្ឋ ចគេម ត 

រវុនគហេន  េគហវតថម្ហិុ   េខេត្ត  ភុមម  ចយន្តុ េទ  ជលថលវសេមិ  យកខគនធព្វ 

នគ តិដ្ឋន្ត  សន្តិេក យំ មុ និវរចនំ ធេ  េម សុណន្ត។ុ  ធមមស វនកេ  

អយមភទន្ត   ធមមស វនកេ   អយមភទន្ត    ធមមស វនកេ    អយមភទន្ត   

ែ្របថ :េទវ ទំង យែដលសថិតេនកនង ថ នសួគ៌ុ  ែដលជកមភព និងរបូភពក្តី ភុមមេទវ ទំង យ 

ែដលសថិតេនកនងទិព្វវមនុ ិ  គឺេលើកំពូលភនំ រភឺនំែដលែដល ច់ក្តី ៃអដ៏ កសក្តី េននេកះ និងែដន និង 
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្រសុកក្តី េននេដើម្រពឹក  និងៃ្រពញតសបត រទីឺែ្រសចំករក្តី យកខ និងគនធព្វ និងនគទំង យ ែដលសថិត 

េននទីទឹកេគក រទីឺមិន បេសមើ ែដលេនកនងទីជិតេនះក្តីុ  សូមអេញញើញ្របជំុគន  កនងទីេនះុ  ពកយែអ  

ែដលជពកយ្រពះ កយមុនីដ៏្របេសើរ ែដលេយើង នឹងសូ្រតអិលូវេនះ េ កអនកសបបរសទំងុ យ ចូរ 

្ត ប់នូវពកយេនះ េ យេគរព ។ ធមមស វនកេ  អយមភទន្ត  បពិតេ កអនកដ៏ចំេរ ើនទំង យ េព 

លេនះជេវ គួរនឹង ្ត ប់នូវ្រពះធម៌។  

ធមមេទសនយចនគថ 

ពកយសូ្រត ធនេ កអនកសំែដងធម៌ 

្រព ម  ច េ កធិបតី សហមបតី  កតពជ លី  អនធិវរ ំ យ  ចថសន្តីថ ស ្ត បបរជកខ 

ជតិក េទេសតុ ធមមំ អនុកមបមំិ បជំ។  សទធមមេភរ ឹ វនយពចិ   កយំ  សុតពច  ពនធំ អភិ 

ធមមចមមំ  េកដយេន្ត   ចតុសចចទណ្ឌំ   បេព្វ ធ េនេយយ  បរ ិ យ មេជឈ។ េអវ ំស 

ហមបតី្រព ម  ភគវន្តំ យចថ តុណ្ហី ភេវន តំ  ពុេទធ   ករេុពញ នធិ សយ  តម្ហ វុ ្ឋ  

យ បេទនមិគទយំ តេ  គេ បពច វគយទេយ េនេយយ  អមំ  បេយសិ  ធមមេ  ត 

េ  បភូតិសមពេទធុ  អនូន ធមមេទសនំមឃវស និ ទេសសិ ស ្ត នំ អតថសិទធកំ។េតន 

ធុអេយយភេន្ត េទេសតុ  ធមមេទសនំ  សព្វ យិធ  បរ ិ យអនុកមបមប ិ កតេវ។  

្រគេនះសហមបតី ្រពហមជអិសូរេ ក ចូរគល់្រពះស ្ត  េលើកហតថសិេ ប។ េហើយេពលពកយទូល 

ថ សូមករុ េស្តច្រទង់្រជប តបិតសត្វអន់ទន់ទប ទុព្វលភពបបៃ្រក្រកស់។ ទនទឹង្រពះធម៌ៃថ ជនិស ័ 

យបចច័យចបស់ អីលូវ្រទង់បន្រ ស់ េ្រតកអរ ស់ពំុកេន្តើយ។ សត្វខ្លះ្រកស់េ យកម មិនយល់ ម 

ៃ្រតលក ណ៍េឡើយ អីលូវយល់ខ្លះេហើយ េ យអំ ច្រពះមនបុណយ។ េបើបន ្ត ប់េទសន បញញ ក្ល  

ខ្ល ំងេលើសមុន សូម្រពះដ៏មនបុណយ ្រទង់និមន្ត្រ ស់េទសន។ េ្របសសត្វបំបត់េ ក ទំង គេ គរបូ 

ត ្ហ  ងងឹតែ្រប្រជះថ្ល  េកើតបញញ ភិេយយ យល់។ ៃ្រតេ កេគកៃ្រតលក ណ៍ សង រច្រកវលមិនដល់ិ  

អវជជិ  ជរសិគល់ ជបចច័យៃនសងខ រ។ នំសត្វេ យេ កេ  លិចលង់េនកនងសង រុ  បញចមរេមហនធ 
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កររតិរុហុ៊ំមជំុជប់េន។ េហតុេនះសូម្រពះអងគេ្របសេ្រ ច្រសង់ ក់សំេព ចំលងសត្វេឆព ះេទ កន់ 

េ្រតើយ្រ ននិព្វ ននយ។ ដូចកល្របទីបធំ យ្រតសំុភ្លឺេ្រពង្រពយ បំភ្លឺសត្វទំង យ េ យសបបយ 

ក ន្តភិរមយ។ ្រពះសទធមមជសគរជ័យ ្រពះវន័យជ ងធំិ  ្រពះសូ្រតជែខ រុ ំ្រពះអភិធមមជែសបក ស។ អរយិ 

សចចជអន្លងូ  សំ ប់ទូងេ យលឺចបស់ សត្វេ កេងកងុយ ស់ លឺលគរ ស់េ្រកកេឡើងបន។ បរស័ិទ 

៤ចំពួក ដូចផក ឈូកកនងជល ្ឋ នុ  ខ្លះផុសចំសូរយឆន រះនិងរកីេ យរសមី។ ្រពះធម៌ជសូែសង រះេឡើងែចង 

ចំងរង  ីបំភ្លឺេ កទំងបី េ យយល់ផ្លវូ នសុខ។  

សហមបតី្រពហម េ នបងគំ ធន សំេដច្រពះភគ  េ យគថយ៉ងេនះែអង។ ្រពះពុទធ្រទង់អនុកូល ្រព 

មទទួលនឹងសំែដង េ យតុណ្ហី ភពែថ្លង មភវគុណករុ ។ េទើបេ្រកកចកទីេនះ ភ្រក្ត េឆព ះៃ្រពមិគ 

ទ យងេចញចរលី  ពីទីេនះេ យ្រពះបទ។ ញំងសត្វចូលពុទធច្រកុ  មនបពច វគគីជ ទិ េ យផឹក 

អ្រមិតជតិ រសនិព្វ នជធមម ។ ចប់េដើមពីេនះែអង ្រទង់សំែដងធម៌េទសន េធ្វើពុទធ្រកឹតយ អស់វស  

ែសសិប្របំ។ ពំុថយពំុបនធរូ  ្របេយជន៍យូរអែង្វងឆន ំ សំេរចបុញញកមម ដល់សព្វសត្វទំងភពៃ្រត។ 

េហតុេនះអិលូវេនះ េយើងខញំេនះ ទរៃ្រកុ  បពិត្រពះគុណៃថ្ល សូមនិមន្តេ្របសេទសន។ អនុេ្រគះពួក 

បរស័ិទ ែដលជប់ខត់េ យេម  េ យេកើតមនបញញ  ្របកដនទីេនះេ ង។ 

 
 
 
 
 


