ិ េវរភត្ត ១៤្របករ
សំែដងអំពីវធី
េបើអុបសកអុបសិកមនប

ទសទធ គឺជំេនឿ្របកបេ

ថននឹងេវរភត្តទំង ១៤្របករ ភត្ត

មួយក៏បន

យេសចក្តី្រជះថ្លេកើតេឡើងកនុងសន្តន មន្រប

ម្របថន។

ភត្ត១៤្របករ
១ - សងឃភត្តំ េវរនូវភត្តដល់សងឃ។
២ - អុេទទសភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកុខ ១ , ២ , ៣ អងគជេដើម

មពកយែដលសងឃសំែដងេ

យ។

៣ - និមន្តនភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកុែខ ដលខ្លួននិមន្តមកេហើយ្របេគន។
៤- ស

កភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកុទ
ខ ំង

យែដលខ្លួនសរេសរេឈមះកនុង

្ល កេហើយចប់។

៥- បកខិកភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកុខសងឃកនុងសុកប
ក កខ គឺចំែណកខងេខនើត រ ឺកលបកខ គឺចំែណកខងរ

៦៧៨៩១០ ១១ ១២ ១៣ -

១៤ -

េនច ែតកនុង១បកខ្របេគនែត១ៃថង មិនមនកំណត់ៃថង

។

អុេបសថិកភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកុខសងឃកនុងៃថងអុេបសថកល។
បដិបទិកភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកុស
ខ ងឃកនុងៃថង១េកើត រ ឺ១េ ច។
គន្តុកភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកុស
ខ ងឃែដលេទើបមកដល់ថី។
ម
គមិកភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកុខសងឃែដលមនដំេណើរនឹងេទកន់ទី
គិ

នភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកុខសងឃែដលមនជំងឺ។

គិ

នុប ្ឋ កភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកុខសងឃជអនករក ជំងឺភិកុខ

មួយ។

មេណរផងគន។

និចចភត្តំ េវរនូវភត្តែដល្រតូវ្របេគនជនិចដ
ច ល់ភិកុស
ខ ងឃ។
កុដិកភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកុខសងឃនូវទីលំេន មនកុដិជេដើម ( ភត្ត េនះេ

បន

មេឈមះទីក

ែន្លងែដលសងឃេន ) ។
រកភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកុខសងឃេ

យចត់ែចងជេវន។
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ភត្តទំង១៤ ្របករេនះ េបើទយក្របថននឹងេវរភត្ត

មួយ ្រតូវ

ក់េឈមះភត្ត េនះ ្រតង់បលីែដលវង់

្រកចកយ៉ ងេនះ ( )ទុកេនះចុះ។

នេម តស ភគវេ

អរហេ

អយំ េន ភេន្ដ បិណ្ឌបេ
បបទិេ

ម

បិតុ

សមមសមពុទធស (សូ្រតបីចប់)
ធមមិេក ធមមលេទធ ធេមមេនវ អុ

ទិេក គុណវេន្ដ អុទិស
ទ
អិមំ (អិតថននមំ)

សបរ ិកខរ ំ ពុទធបបមុខស សងឃស េទម េតគុណវន្ដទេយ អិ
ិ មញញ មន អនុេមទន្ដុ អនុ
មំ (អិតថននមំ) អត្ដេន សន្ដកំ វយ
េមទិ ្វ ន យថិចិត
ឆ សមបត្ដីហិ សមិជឈន្ដុ សព្វទុកខ បមុញចន្ដុ អិមិ
ន និស េនទន។ ទុតិយមបិ..............។ តតិយមបិ...................។

េបើមនេរៀបេភជន

រេ

យែឡកេផ ងជដង្វយ្រពះពុទធរប
ូ កនុងទីេនះ េទើប្រតូ

ខស េនះ េបើមិនមនដង្វយ្រពះពុទធរប
ូ េទ កុំ

ក់បលីេនះ។ ែប៉កខងេសចក្ដីែ្របក៏ដូចគន។

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ រ ីចង្ហន់បិណ្ឌបត ៃនេយើងខញំុទំង
បនមកេ
ទំង

យធម៌ េកើតេឡើងេ

យ មនម

បី

យធម៌ េយើងខញំុទំង

ជេដើម េយើងខញំុទំង

្រពះសងឃ មន្រពះពុទធជ្របធន សូមេ

ក់បលីថ ពុទធបបមុ

យេនះ ្របកបេ

យ សូមអុទិស
ទ ចំេពះ ដល់េ

យធម៌

កអនកដ៏មនគុណ

យ េវរនូវ(សងឃភត្ត)េនះ ្រពមទំងបរ ិកខរ ្របេគនដល់

កអនកដ៏មនគុណទំង

យ មនម

បី

ជេដើមេនះ សំ

គល់នូវ (សងឃភត្ត) េនះថដូចជរបស់ៃនខ្លួន េហើយសូមអនុេមទនយកចុះ លុះអនុេមទនរួចេហើយ
សូមេ

យរួចរេ

ះ ចកទុកខទំងពួង េ

វ

១ សមបត្តិ្រពះនិព្វន១ េ

េ

យអំ

ចផ

យបនសមបត្តិទំង

យសមគួរ

យ៣្របករ គឺសមបត្តិមនុស ១ សមបត្តិេទ

មេសចក្តី្របថនរបស់េ

និសង ែដលហូរជូនមក មិន

ច់េនះេ

កអនកដ៏មនគុណទំងឡយេនះចុះ

ង។......អស់ រៈ២ដង ផង។……អស់

រៈបីដងផង។

្រតង់បទថ អិតន
ថ ន មំ

ចបញូច លេឈមះភត្ត

ម្របថន យ៉ ងដូច សងឃភត្ដ បញូច លថ សងឃភត្ដំ (នូវស
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ងឈភត្ដ)។

3

េបើេវរចតុបបចច័យជសងឃទន
មយំ ភេន្ត អិេមច ្ត េ

បចចេយ អិធេន ្វ សងឃស េទម

បចចេយ បដិគណ
គ ្ហ តុ អម្ហកំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញុំទំង

ធុ ភេន្ត សេងឃអិេមច ្ត េ

យ សុខយ។ ទុតិយមបិ …..។ តតិយមបិ …។

យ បននំនូវបចច័យទំង

យបួនេនះ មកតំក

ល់ទុកកនុងទីេនះ េហើយេវរ្របេគនដល់្រពះសងឃ បពិត្រពះសងឃដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះសងឃទទួលយកនូវបចច័
យទំង

យ៤េនះ េដើមបីេសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខ ដល់េយើងខញំុទំង

កលជអែង្វងេទ េ

យអស់

ង។ ….អស់ រៈពីរដងផង។ …..អស់ រៈបីដងផង។

េវចតុបចច័យដល់ភិកុខមួយអងគ
មយំ ភេន្ត អិេម ច ្ត េ

បចចេយ អិធេន ្វ

យសមេ

បចចេយ បដិគណ
គ ្ហ តុ អម្ហកំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ

ែ្របថ បពិត្រពះករុ

យកនូវបចច័យទំង

ធុ ភេន្ត

យ

ម អិេម

យ សុខយ។ ទុតិយមបិ …..។ តតិយមបិ …។

ដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញំុទំង

កនុងទីេនះ េហើយេវរ្របេគនដល់្រពះករុ

េទម

ដ៏មន

យ បននំនូវបចច័យទំង
យុ បពិត ្រពះករុ

យ បួនេនះ មកតំកល់ទុក

ដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះករុ

ទទួល

យេនះ េដើមបីេសចក្តី ចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខ ដល់េយើងខញុំទំង

យ អស់កលជអែង្វងេទេ

ង។ ….អស់ រៈពីរដងផង។ …..អស់ រៈបីដងផង។

េវរកថិនទនដល់្រពះសងឃ
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អិមំ ទុស ំ កថិនចីវរ ំ សងឃស េទម។ ទុតិយមបិ ...។ តតិយមបិ …។

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញំុទំង

យ សូមេវរនូវសំពត់េនះ ជសំពត់េដើមបីកថិនចី

វរ ្របេគនដល់្រពះសងឃ។ ….អស់ រៈពីរដងផង។ …..អស់

រៈបីដងផង។

រ ឺនឹងេវរថ អិមំ វតថំ កថិនចីវរ ំ សងឃស េទម ដូេចនះក៏បន េសចក្ដីែ្របដូចគន។

េវរេ្រគ ងបរ ិកខជបរ ិ រកថិនថដូេចនះ
េយនម្ហកំ កថិនំ គហិតំ កថិននិសង និ តេស វ េទម។ ទុតិយមបិ ...។ តតិយមបិ …។

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ រ ីកថិនៃនេយើងខញំុទំង
កន់យកេហើយ េយើងខញុំទំង

យ គឺេ

កមចស់អងគ

យ សូមេវរនូវេ្រគ ងបរ ិកខជបរ ិ រៃនកថិនទំង

បនទទួល

យ ្របេគនដល់េ

ក

មចស់អងគេនះ។….អស់ រៈពីរដងផង។ …..អស់ រៈបីដងផង។

សំពត់៧្របករ ែដល្រពះសមមសមពុទធ្រទង់អនុញញត ទុកេ

យជសំពត់សមណបរ ិកខរេនះគឺ

១ - សំពត់ៃ្រតចីវរ១

២ - សំពត់សំ ប់ងូតទឹកេភ្ល ង១

៣ - សំពត់សំ ប់អងគុយ១

៤ - សំពត់សំ ប់្រកលជកំ ល១

៥ - សំពត់សំ ប់្រគបបូសរ ឺដំេប១

៦ - សំពត់សំ ប់ជូតមុខគឺកែន ង១

៧-សំពត់តូចរ ឺធំជង្របមណ េ

ថ

បញូច លជមួយសំ ប់សំពត់្រតងទឹក១ សំពត់ចំ

សំពត់បរ ិកខេចឡៈ១
ំ វស ១ សំពត់អេចកចីវរ១ ែថមេទៀតជ១០

សំពត់ទំង ១០្របករេនះេបើទយកមន្របថននឹងេវរសំពត់
ៃ្រត រ ឺ១ផនត់ ្រតូវ

មួយដល់សងឃ ែតសំពត់េនះមនែតមួយ

ក់េឈមះសំពត់េនះជបលីែអកវចនៈ បញូច លេវរដូចមនសំេ

ទុក ជែបបខងមុខ

េនះទំ១០្របករគឺ
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១ - អិមំ តិចីវរ ំ នូវៃ្រតចីវរេនះ។
២ - អិមំ វស ិក

ដិកំ នូវសំពត់សំ ប់ងូតទឹកេភ្ល ងេនះ

៣ - អិមំ និសីទនំ នូវសំពត់សំ ប់្រទប់អងគុយេនះ។
៤ - អិមំ បចចតរថ ណំ នូវសំពត់សំ ប់្រកលេនះ។
៥ - អិមំ កណុ្ឌ បបដិចឆទឹ នូវសំពត់សំ ប់្រគបបូសរ ឺ្រគបដំេប។
៦ - អិមំ មុខបុពឆនេចឡំ នូវសំពត់សំ ប់ជូនមុខគឺកែន ង។
៧ - អិមំ បរ ិកខរេចឡំ នូវសំពត់បរ ិកខរេចឡៈេនះ។
៨ - អិមំ បរ ិ
៩ - អិមំ វស

វនំ នូវសំពត់សំ ប់្រតងទឹកេនះ។
សិកំ នូវសំពត់ចំ

ំ វស េនះ។

១០ - អិមំ អេចចកចីវរ ំ នូវសំពត់អេចចកចីវរេនះ។
សំពត់ទំង ១០្របករេនះ េបើ្រតូវករនឹងេវរ្របេគនសំពត់
សំេ

ជែបបទុកេនះ មក

មួយ េ

យយកេឈមះសំពត់ែដលមន

ក់ជបលីែដលសំ ប់សូ្រតេវរ ្រតង់កែន្លងែដលមនវង់្រកចកទុក្រ

ប់

េហើយេនះចុះ។

េវរៃ្រតចីវរថ
មយំ ភេន្ត អិមំ (តិចីវរ ំ) អិធេន ្វ សងឃស េទម
បដិគគណ្ហតុ អម្ហកំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ

ធុ ភេន្ត សេងឃ អិមំ (តិចី វ ំ)

យ សុខយ។ ទុតិយមបិ......តតិយមបិ.....។

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញុំទំង

យ បននំនូវ(ៃ្រតចីវរ )េនះ មកតំកល់ទុកេន

ទីេនះ សូមេវរ្របេគនដល់្រពះសងឃ បពិត្រពះសងឃដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះសងឃទទួលយកនូវ(ៃ្រតចីវរ )េនះ េដើ
មបីេសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខ ដល់េយើងខញំុទំង
េ

យ អស់កលជ អែង្វងេទ

ង។ .អស់ រៈពីរដងផង។..អស់ រៈបីដងផង។
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សំពត់១០ ្របករេនះ េបើ្របថននឹងេវរសំពត់
ផនត់ ្រតូវេ

មួយដល់្រពះសងឃ ែតសំពត់េនះ មនេ្រចើនៃ្រត រ ឺេ្រចើន

យយកេឈមះសំពត់េនះជបលីពហុវចនៈ មក

ខងេ្រកមេនះ្រ

ក់បញូច លេវរដូចមនសំេ

ែបបទុកេន

ប់។

១ - អិមនិ តិចីវ និ នូវៃ្រតចីវរ ( ទំង
២ - អិមនិ វស ក
ិ

យេនះ ) ។

ដិកេយ នូវសំពត់សំ ប់ងូតទឹកេភ្ល ង (..)។

៣ - អិមនិ និសីទននិ នូវសំពត់សំ ប់្រទប់អងគុយ (..) ។
៤ - អិមនិ បចចតរថ

និ នូវសំពត់សំ ប់្រកល (..) ។

៥ - អិមនិ កណុ្ឌ បបដិចឆទីនិ នូវសំពត់សំ ប់្រគបបូសរ ឺ្រគបដំេប (..) ។
៦ - អិមនិ មុខបុពឆនេច
៧ - អិមនិ បរ ិកខរេច
៨ - អិមនិ បរ ិ
៩ - អិមនិ វស

និ នូវសំពត់សំ ប់ជូនមុខគឺកែន ង (..) ។
និ នូវសំពត់បរ ិកខេចឡៈ (..) ។

វននិ នូវសំពត់សំ ប់្រតងទឹក (..) ។
សិកនិ នូវសំពត់ចំ

ំ វស

(..) ។

១០ - អិមនិ អេចចកចីវ និ នូវសំពត់អេចចកចីវរ (..) ។
(..) =( ទំង

យេនះ )

អិមំ, អិមនិ ែ្របថ េនះ ជពកយចង្អុលរបស់ែដលេនកនុងហតថបសៃនទយកអនកេវរ េបើរបស់េ្រកហតថ
បសទយកអនកេវរ្រតូវថ េអតំ េអ

េអ

និ ែ្របថ េនះ។

សំពត់ទំង ១០្របករេនះ េបើ្រតូវករនឹងេវរ្របេគនសំពត់
េ

ជែបបទុកេនះមក

មួយ េ

យយកេឈមះសំពត់ែដលមនសំ

ក់ជបលីែដលសំ ប់សូ្រតេវរ ្រតង់កែន្លងែដលមនវង់្រកចកទុក្រ

ប់េហើ
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យេនះចុះ។

េវរសំពត់សំ ប់ងូតទឹកេភ្ល ងថ
មយំ ភេន្ត អិមនិ (វស ិក
ក

ដិកេយ) អិធេន ្វ សងឃស េទម

ដិកេយ) បដិគគណ្ហតុ អម្ហកំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញុំទំង

ធុ ភេន្ត សេងឃ អិម (វស ិ

យ សុខយ។ ទុតិយមបិ....។ តតិយមបិ....។

យ បននំនូវ(សំពត់សំ ប់ងូតទឹកេភ្ល ងទំង

យ)េនះ មកតំកល់ទុកកនុងទីេនះ េហើយេវរ្របេគនដល់្រពះសងឃ បពិត្រពះសងឃដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះសងឃទទួ
លយកនូវ (សំពត់សំ ប់ងូតទឹកេភ្ល ងទំង
ក្តីសុខ ដល់េយើងខញំុទំង

យ)េនះ េដើមបីេសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបីេសច

យ អស់កលជអែង្វងេទេ

ង។…អស់ រៈពីរដងផង...អស់ រៈ បីដងផង។

េវរសងឃទន
មយំ ភេន្ត អិមនិ ខទនិយេភជនីយទីនិ សេជជ ្វ សងឃស េទម
េភជនីយទីនិ បដិគគណ្ហតុ អម្ហកំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញំុទំង
េភជនីយ

រ គឺបែង្អម និងចំ

ធុ ភេន្ត សេងឃ អិម ខទិយ

យ សុខយ។ ទុតិយមបិ…។ តតិយមបិ …។

យ បន

ក់ែតងនូវវតថុទំង

យ មនខទនីយ

បជេដើមេនះ េហើយេវរ ្របេគនដល់្រពះសងឃ បពិត្រពះសងឃដ៏ចំេរ ើន

សូម្រពះសងឃទទួលយក នូវវតថុទំង

យ មនបែង្អម និងចំ

្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខ ដល់េយើងខញំុទំង

បជេដើមេនះ េដើមបីេសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ

យ អស់កលជអែង្វងេទេ

ង។ អស់ រៈពីរ ដងផង..
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អស់ រៈបីដងផង។

េវរគណទន
មយំ ភេន្ត អិមនិ ខទនិយេភជនីយទីនិ សេជជ ្វ សីលវន្តនំ េទម

ធុ ភេន្ត សីលវេន្ត អិមនិ

ខទិយេភជនីយទីនិ បដិគគ ណ្ហតុ អម្ហកំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ

យ សុខយ។ ទុតិយមបិ។ តតិយមបិ។

ែ្របថ បពិត្រពះករុ

យ បន

ទនីយេភជនីយ
ង

ទំង

រ គឺបែង្អមនិងចំ

យ បពិត្រពះករុ
យ មនបែង្អមនិងចំ

េយើងខញំុទំង

យដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញំុទំង

ទំង

ក់ែតង នូវវតថុទំង

បជេដើមេនះ េហើយេវរ្របេគន ដល់េ

យដ៏ចំេរ ើន សូមេ

យ មនខ

កមចស់អនកមនសីលទំ

កមចស់អនកមនសីលទំង

យ ទទួលយកនូវវតថុទំង

បជេដើមេនះ េដើមបីេសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខដល់

យ អស់កលជអែង្វងេទេ

ង។…អស់ រៈពីរ ដងផង...អស់ រៈបីដង ផង។

េវរបដិបុគគលិកទន
មយំ ភេន្ត អិមនិ ខទនិយេភជនីយទីនិ សេជជ ្វ សីលវេ
បដិគគណ្ហតុ អម្ហកំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ

ែ្របែថ◌ា បពិត្រពះករុ
មនខទនីយេភជនីយ
បពិត្រពះករុ

ទំង

ធុ ភេន្ត សីល

អិមនិ ខទិយេភជនីយទីនិ

យ សុខយ។ទុតិយមបិ។តតិយមបិ។

យដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញំុទំង

រ គឺបែង្អមនិងចំ

ដ៏ចំេរ ើន សូមេ

េទម

យ បន

ក់ែតង នូវវតថុទំង

យ

បជេដើមេនះ េហើយេវរ្របេគនដល់្រពះករុ

កអនកមនសីល ទទួលយកនូវវតថុទំង

យ មនបែង្អមនិងចំ

បជេដើមេនះ
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េដើមបីេសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខ ដល់េយើងខញំុទំង
េទេ

យ អស់កលជអែង្វង

ង។…អស់ រៈពីរ ដងផង...អស់ រៈបីដង ផង។

េវរអងករដល់្រពះសងឃថ
មយំ ភេន្ត អិមនិ តណុ្ឌ
តណុ្ឌ

និ អិធេន ្វ សងឃស េទម

និ បដិគគណ្ហតុ អម្ហកំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ

ធុ ភេន្ត សេងឃ អិម

យ សុខយ។ទុតិយមបិ។ តតិយមបិ។

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញំុទំង

យ បននំនូវអងករទំង

យេនះ មកតំកល់ទុក

កនុងទីេនះ េហើយេវរ្របេគនដល់្រពះសងឃ បពិត្រពះសងឃដ៏ ចំេរ ើន សូម្រពះសងឃទទួលយកនូវអងករទំង
យេនះ េដើមបីេសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខ ដល់េយើងខញំុទំង
ែង្វងេទេ

ង ។…អស់

យអស់កលជអ

រៈពីរដងផង...អស់ រៈបីដង ផង។

េវរែផ្លេឈើ េផ ងៗថ
មយំ ភេន្ត អិមនិ ននផ
ផ

និ អិធេន ្វ សង ស េទម

និ បដិគណ
គ ្ហ តុ អម្ហកំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ

ធុ ភេន្ត សេងឃ អិម នន

យ សុខយ។ ទុតិយមបិ…។ តតិយមបិ …។

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញុំទំង

យ បននំនូវែផ្លេឈើ េផ ងៗទំង

យេនះមក

តំកល់ទុកកនុងទីេនះ េហើយេវរ្របេគនដល់្រពះសងឃ បពិត្រពះសងឃដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះសងឃទទួលយកនូវែផ្ល
េឈើ េផ ងៗទំង

យេនះ េដើមបីេសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខ ដល់េយើងខញំុទំង

យ អស់កលជអែង្វងេទេ

ង។…អស់ រៈពីរដងផង...អស់ រៈបីដង ផង។
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េវរេ្រគ េសនសនៈ
េបើេវរេ ងអុេបសថ គឺវ ិ
មយំ ភេន្ត អិមនិ (អុេបសថគរ ំ) កេរ ្វ អុេបសថ ប រ

ទិសងឃកមមករណ

ថ យ ចតុទិស
ទ ស ភិកុខសង ស េទម

ធុ ភេន្ត ភិកុខសេងឃ អមំ (អុេបសថគរ ំ)

បដិគគ ណ្ហតុអម្ហកំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ

យ សុខយ។ ទុតិយមបិ…។ តតិយមបិ …។

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញំុទំង

រ

យ បនចត់ែចងេធ្វើនូវ (េ ងសំ ប់េធ្វើនូវអុេប

សថ)េនះ េហើយេវរ្របេគន ដល់្រពះភិកុខសងឃ ែដលមកអំពីទិសទំងបួន េដើមបី្របេយជន៍ដល់កិរ ិយេធ្វើ
នូវសងឃកមម មនអុេបសថកមម និងបវរ

កមមជេដើម បពិត្រពះសងឃដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះភិកុខសងឃទទួលយ

កនូវ(េ ងសំ ប់ េធ្វើនូវអុេបសថ)េនះ េដើមបីេសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខដល់
េយើងខញុំទំង

យ អស់កលជអែង្វងេទេ

- េវរ

ថ អិមំ

លំ នូវ

ង។…អស់ រៈពីរដងផង...អស់ រៈ បីដងផង។
េនះ

- េវរកបបិយកុដិថ អិមំ កបបិយកុដឹ នូវកបបិយកុដិេនះ។
- េវរកុដិតូច រ ឺតូបថ អិមំ កុដឹ នូវកុដិតូចេនះ រ ឺតូបេនះ។
- េវរកុដិធំថ អិមំ វ ិ

រ ំ នូវកុដិធំេនះ។

- េវរបងគន់ថ អិមំ វចចកុដឹ នូវបងគន់េនះ។
េបើ្របថននឹងេវរ
េ

ក្ដី កបបិយកុដិកី្ដ កុដិតូចក្ដិ កុដធំកី្ដ បងគន់កី្ដ ទំង៥យ៉ ងេនះ និងេវររបស់

មួយ

យយកេឈមះរបស់េនះ ទំងបលីទំងសំ យ្រតង់កែន្លងែដលវង់្រកចកេនះេហើយសូ្រតេវរចុះ
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េវរគរុភណ្ឌ
មយំ ភេន្ត អិមំ គរុភណំ្ឌ អិធេន ្វ ភិកុខសង ស េទម
ភណំ្ឌ បដិគគណ្ហតុអម្ហកំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ

ធុ ភេន្ត ភិកុខេងឃ អិមំគរុ

យ សុខយ។ ទុតិយមបិ..។ តតិយមបិ។

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញុំទំង

យ បននំនូវគរុភណ្ឌេនះ មកតំកល់ទុកកនុងទី

េនះ េហើយេវរ្របេគនដល់្រពះភិកុខសងឃ បពិត្រពះសងឃដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះភិកុខសងឃទទួលយកនូវគរុភណ្ឌ
េនះ េដើមបីេសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខ ដល់េយើងខញំុទំង
ងេទេ

ង។ …អស់

យ អស់កលជអែង្វ

រៈពីរដងផង...អស់ រៈបីដង ផង។

ី េវរេ្រគ ងេភសជជៈ
វធី
េវរទឹកឃមំុ
មយំ ភេន្ត អិមំ (មធុំ) អិធេន ្វ ភិកុខសងឃស េទម
អ ថ យ ហិ

ធុ ភេន្ត ភិកុខសេងឃ អិមំ (មធុំ) បដិគគណ្ហតុ អម្ហកំ ទីឃរត្តំ

យ សុខយ។ ទុតិយមបិ…។ តតិយមបិ …។

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញុំទំង

យ បននំនូវ(ទឹកឃមំុ)េនះ មកតំកល់ទុកកនុងទី

េនះ សូមេវរ្របេគនដល់្រពះភិកុស
ខ ងឃ បពិត្រពះសងឃដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះភិកុខសងឃទទួលយកនូវ(ទឹកឃមំុ)េនះ
េដើមបីេសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខ ដល់េយើងខញំុទំង
េ

ង។ …អស់

យ អស់កលជអែង្វងេទ

រៈពីរដងផង...អស់ រៈបីដង ផង។

េវរេ្របង អិមំ េតលំ នូវេ្របងេនះ
េវរទឹកអំេព អិមំ ផណិតំ នូវទឹកអំេពេនះ
េវទឹកេ ន ត អិមំ

េ

ទកំ នូវទឹកេ ន តេនះ
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េវរថនំរ ំងប់េ គ អិមំ គិ

នេភសជជំ នូវថនំសំ ប់រក នូវមនុស ឈឺេនះ

េបើ្របថននឹងេវរេ្របងក្តី, ទឹកអំេពក្តី, ទឹកេ ន តក្តី, ថនំរក នូវជំងឺកី្ត ទំង៤េនះរបស់
េឈមះរបស់េនះ្រតង់វង់្រកចកទំងបលីរ ឺសំ យ េទ

មេឈមះ វតថុទំង

ិ េវរបចច័យទំង៤ ្របករ ចប់េ
វធី

និមួយ េ

យ

យេនះចុះ។

យសេងខបែតប៉ុេណ្ណ ះ
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