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សំែដងអំពីវធីេវរភត្តិ  ១៤្របករ  

េបើអុបសកអុបសិកមនប ទសទធ  គឺជំេនឿ្របកបេ យេសចក្តី្រជះថ្ល េកើតេឡើងកនងសន្ត នុ  មន្រប 

ថន នឹងេវរភត្តទំង ១៤្របករ ភត្ត មួយក៏បន ម្របថន ។  

ភត្ត១៤្របករ 

១ - 

២ - 

៣ - 

៤ - 

៥- 

 

៦ - 

៧ - 

៨ - 

៩ - 

១០ - 

១១ - 

១២ - 

១៣ - 

 

១៤ - 

សងឃភត្តំ េវរនូវភត្តដល់សងឃ។ 

អុេទទសភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកខុ ១ , ២ , ៣ អងគជេដើម មពកយែដលសងឃសំែដងេ យ។  

និមន្តនភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកខែដលខ្លននិមន្តមកេហើយ្របេគន។ុ ួ  

ស កភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកខទំង យែដលខ្លនសរេសរេឈម ះកនង ្ល កេហើយចប់។ុ ួ ុ  

បកខិកភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកខសងឃកនងសុកកបកខុ ុ  គឺចំែណកខងេខនើត រកឺលបកខ គឺចំែណកខងរ 

េនច ែតកនងុ ១បកខ្របេគនែត១ៃថង មិនមនកំណត់ៃថង ។ 

អុេបសថិកភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកខសងឃកនងៃថងអុេបសថកល។ុ ុ  

បដិបទិកភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកខសងឃកនងៃថងុ ុ ១េកើត រ១ឺេ ច។ 

គន្តកភត្តំុ  េវរនូវភត្តដល់ភិកខសងឃែដលេទើបមកដល់ថមី។ុ  

គមិកភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកខសងឃែដលមនដំេណើ រនឹងេទកន់ទី មួយ។ុ   

គិ នភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកខសងឃែដលមនជំងឺ។ុ   

គិ នុប ្ឋ កភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកខសងឃជអនករក ជំងឺភិកខ មេណរផងគន ។ុ ុ   

និចចភត្តំ េវរនូវភត្តែដល្រតូវ្របេគនជនិចចដល់ភិកខសងឃ។ុ   

កុដិកភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកខសងឃនូវទីលំេនុ  មនកុដិជេដើម ( ភត្ត េនះេ បន មេឈម ះទីក 

ែន្លងែដលសងឃេន ) ។  

រកភត្តំ េវរនូវភត្តដល់ភិកខសងឃេ យចត់ែចងជេវន។ុ   
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ភត្តទំង១៤ ្របករេនះ េបើទយក្របថន នឹងេវរភត្ត មួយ ្រតូវ ក់េឈម ះភត្ត េនះ ្រតង់បលីែដលវង់ 

្រកចកយ៉ងេនះ (   )ទុកេនះចុះ។  

នេម តស  ភគវេ  អរហេ  សមមសមពទធសុ  (សូ្រតបីចប់) 

អយំ េន ភេន្ដ បិណ្ឌ បេ  ធមមិេក ធមមលេទធ  ធេមមេនវ អុ 

បបទិេ  ម បិតុ ទិេក គុណវេន្ដ អុទទិស  អិមំ (អិតថនន មំ) 

សបរកិខ រ ំពុទធបបមុខស  សងឃស  េទម េតគុណវន្ដ ទេយ អិ 

មំ (អិតថនន មំ) អត្ដេន សន្ដកំ វយិ មញញមន អនុេមទន្ដុ អនុ 

េមទិ ្វ ន យថិចឆិតសមបត្ដីហិ សមិជឈន្ដុ សព្វទុកខ  បមុញច ន្ដុ អិមិ 

ន និស េនទន។ ទុតិយមប.ិ.............។ តតិយមប.ិ..................។ 

េបើមនេរៀបេភជន រេ យែឡកេផ ងជដង្វ យ្រពះពុទធរបូកនងទីេនះុ  េទើប្រតូ ក់បលីថ ពុទធបបមុ 

ខស  េនះ េបើមិនមនដង្វ យ្រពះពុទធរបូេទ កំុ ក់បលីេនះ។ ែប៉កខងេសចក្ដីែ្របក៏ដូចគន ។ 

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ រចីង្ហ ន់បិណ្ឌ បត ៃនេយើងខញំទំង យេនះុ  ្របកបេ យធម៌ 

បនមកេ យធម៌ េកើតេឡើងេ យធម៌ េយើងខញំទំង យុ  សូមអុទទិសចំេពះ ដល់េ កអនកដ៏មនគុណ 

ទំង យ មនម បី ជេដើម េយើងខញំទំង យុ  េវរនូវ(សងឃភត្ត)េនះ ្រពមទំងបរកិខ រ ្របេគនដល់ 

្រពះសងឃ មន្រពះពុទធជ្របធន សូមេ កអនកដ៏មនគុណទំង យ មនម បី ជេដើមេនះ  សំ 

គល់នូវ (សងឃភត្ត) េនះថដូចជរបស់ៃនខ្លនួ  េហើយសូមអនុេមទនយកចុះ លុះអនុេមទនរចួេហើយ 

សូមេ យរចួរេ ះ ចកទុកខទំងពួង េ យបនសមបត្តិទំង យ៣្របករ គឺសមបត្តិមនុស ១ សមបត្តិេទ 

វ ១ សមបត្តិ្រពះនិព្វ ន១ េ យសមគួរ មេសចក្តី្របថន របស់េ កអនកដ៏មនគុណទំងឡយេនះចុះ 

េ យអំ ចផ និសង  ែដលហូរជូនមក មិន ច់េនះេ ង។......អស់ រៈ២ដង ផង។……អស់  

រៈបីដងផង។ 

្រតង់បទថ អិតថនន មំ ចបញចលេឈម ះភត្ត ម្របថនូ  យ៉ងដូច សងឃភត្ដ បញចលថូ  សងឃភត្ដំ (នូវស 
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ងឈភត្ដ)។ 
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េបើេវរចតុបបចច័យជសងឃទន 

មយំ ភេន្ត អិេមច ្ត េ  បចចេយ អិធេន ្វ  សងឃស  េទម ធុ ភេន្ត សេងឃអិេមច ្ត េ  

បចចេយ បដិគគណ្ហ តុ អម្ហ កំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ យ សុខយ។ ទុតិយមប ិ…..។ តតិយមប ិ…។ 

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញំទំង យុ  បននំនូវបចច័យទំង យបួនេនះ មកតំក 

ល់ទុកកនងទីេនះុ  េហើយេវរ្របេគនដល់្រពះសងឃ បពិត្រពះសងឃដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះសងឃទទួលយកនូវបចច័ 

យទំង យ៤េនះ េដើមបីេសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបេីសចក្តីសុខ ដល់េយើងខញំទំង យអស់ុ  

កលជអែង្វងេទ េ ង។ ….អស់ រៈពីរដងផង។ …..អស់ រៈបីដងផង។  

េវចតុបចច័យដល់ភិកខមួយអងគុ   

មយំ ភេន្ត អិេម ច ្ត េ  បចចេយ អិធេន ្វ  យសមេ  េទម ធុ ភេន្ត យ ម  អិេម 

បចចេយ បដិគគណ្ហ តុ អម្ហ កំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ យ សុខយ។ ទុតិយមប ិ…..។ តតិយមប ិ…។ 

ែ្របថ បពិត្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញំទំង យុ  បននំនូវបចច័យទំង យ បួនេនះ មកតំកល់ទុក 

កនងទីេនះុ  េហើយេវរ្របេគនដល់្រពះករុ ដ៏មន យុ បពិត ្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះករុ ទទួល 

យកនូវបចច័យទំង យេនះ េដើមបីេសចក្តី ចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខ ដល់េយើងខញំទំងុ  

យ អស់កលជអែង្វងេទេ ង។ ….អស់ រៈពីរដងផង។ …..អស់ រៈបីដងផង។  

េវរកថិនទនដល់្រពះសងឃ  
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អិមំ ទុស  ំកថិនចីវរ ំសងឃស  េទម។ ទុតិយមប ិ...។ តតិយមប ិ…។  

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញំទំង យុ  សូមេវរនូវសំពត់េនះ ជសំពត់េដើមបីកថិនចី 

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

រនឹឺងេវរថ អិមំ វតថំ កថិនចីវរ ំសងឃស  េទម ដូេចនះក៏បន េសចក្ដីែ្របដូចគន ។ 

េវរេ្រគ ងបរកិខ ជបរ ិ រកថិនថដូេចនះ  

េយនម្ហ កំ កថិនំ គហិតំ កថិននិសង និ តេស វ េទម។ ទុតិយមបិ ...។ តតិយមប ិ…។  

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ រកីថិនៃនេយើងខញំទំង យុ  គឺេ កមច ស់អងគ  បនទទួល 

កន់យកេហើយ េយើងខញំទំង យុ  សូមេវរនូវេ្រគ ងបរកិខ ជបរ ិ រៃនកថិនទំង យ ្របេគនដល់េ ក 

មច ស់អងគេនះ។….អស់ រៈពីរដងផង។ …..អស់ រៈបីដងផង។ 

សំពត់៧្របករ ែដល្រពះសមម សមពទធ្រទង់អនុញញ តុ  ទុកេ យជសំពត់សមណបរកិខ រេនះគឺ  

  ១ - សំពត់ៃ្រតចីវរ១ 

៣ - សំពត់សំ ប់អងគយុ ១  

៥ - សំពត់សំ ប់្រគបបូសរដំឺេប១ 

៧-សំពត់តូចរធំឺជង្របមណ េ ថ 

២ - សំពត់សំ ប់ងូតទឹកេភ្ល ង១ 

៤ - សំពត់សំ ប់្រកលជកំ ល១ 

៦ - សំពត់សំ ប់ជូតមុខគឺកែន ង១ 

 សំពត់បរកិខ េចឡៈ១ 

បញចលជមួយសំ ប់សំពត់្រតងទឹកូ ១ សំពត់ចំ ំវស ១ សំពត់អេចកចីវរ១ ែថមេទៀតជ១០  

សំពត់ទំង ១០្របករេនះេបើទយកមន្របថន នឹងេវរសំពត់ មួយដល់សងឃ ែតសំពត់េនះមនែតមួយ 

ៃ្រត រ១ឺផនត់ ្រតូវ ក់េឈម ះសំពត់េនះជបលីែអកវចនៈ បញចលេវរដូចមនសំេ ទុកូ  ជែបបខងមុខ 

េនះទំ១០្របករគឺ  
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  ១ - អិមំ តិចីវរ ំនូវៃ្រតចីវរេនះ។ 

២ - អិមំ វស ិក ដិកំ នូវសំពត់សំ ប់ងូតទឹកេភ្ល ងេនះ  

៣ - អិមំ និសីទនំ នូវសំពត់សំ ប់្រទប់អងគយេនះ។ុ   

៤ - អិមំ បចចតថរណំ នូវសំពត់សំ ប់្រកលេនះ។  

៥ - អិមំ កណ្ឌុ បបដិចឆ ទឹ នូវសំពត់សំ ប់្រគបបូសរ្ឺរគបដំេប។  

៦ - អិមំ មុខបុពឆ នេចឡំ នូវសំពត់សំ ប់ជូនមុខគឺកែន ង។  

៧ - អិមំ បរកិខ រេចឡំ នូវសំពត់បរកិខ រេចឡៈេនះ។ 

៨ - អិមំ បរ ិ វនំ នូវសំពត់សំ ប់្រតងទឹកេនះ។ 

៩ - អិមំ វស សិកំ នូវសំពត់ចំ ំវស េនះ។ 

១០ - អិមំ អេចចកចីវរ ំនូវសំពត់អេចចកចីវរេនះ។ 

សំពត់ទំង ១០្របករេនះ េបើ្រតូវករនឹងេវរ្របេគនសំពត់ មួយ េ យយកេឈម ះសំពត់ែដលមន 

សំេ  ជែបបទុកេនះ មក ក់ជបលីែដលសំ ប់សូ្រតេវរ ្រតង់កែន្លងែដលមនវង់្រកចកទុក្រ ប់ 

េហើយេនះចុះ។  

េវរៃ្រតចីវរថ  

មយំ ភេន្ត អិមំ (តិចីវរ)ំ អិធេន ្វ  សងឃស  េទម ធុ ភេន្ត សេងឃ អិមំ (តិចី វ)ំ 

បដិគគណ្ហ តុ អម្ហ កំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ យ សុខយ។ ទុតិយមបិ......តតិយមប.ិ....។  

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញំទំង យុ  បននំនូវ(ៃ្រតចីវរ )េនះ មកតំកល់ទុកេន 

ទីេនះ សូមេវរ្របេគនដល់្រពះសងឃ បពិត្រពះសងឃដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះសងឃទទួលយកនូវ(ៃ្រតចីវរ )េនះ េដើ 

មបីេសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខ ដល់េយើងខញំទំង យុ  អស់កលជ អែង្វងេទ 

េ ង។ .អស់ រៈពីរដងផង។..អស់ រៈបីដងផង។ 
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សំពត់១០ ្របករេនះ េបើ្របថន នឹងេវរសំពត់ មួយដល់្រពះសងឃ ែតសំពត់េនះ មនេ្រចើនៃ្រត រេឺ្រចើន 

ផនត់ ្រតូវេ យយកេឈម ះសំពត់េនះជបលីពហុវចនៈ មក ក់បញចលេវរដូចមនសំេ ែបបទុកេនូ  

ខងេ្រកមេនះ្រ ប់។  

  ១ - អិមនិ តិចីវ និ នូវៃ្រតចីវរ ( ទំង យេនះ ) ។ 

២ - អិមនិ វស កិ ដិកេយ នូវសំពត់សំ ប់ងូតទឹកេភ្ល ង (..)។  

៣ - អិមនិ និសីទននិ នូវសំពត់សំ ប់្រទប់អងគុយ (..) ។  

៤ - អិមនិ បចចតថរ និ នូវសំពត់សំ ប់្រកល (..) ។ 

៥ - អិមនិ កណ្ឌ បបដិចឆ ទីនិុ  នូវសំពត់សំ ប់្រគបបូសរ្ឺរគបដំេប (..) ។ 

៦ - អិមនិ មុខបុពឆ នេច និ នូវសំពត់សំ ប់ជូនមុខគឺកែន ង (..) ។  

៧ - អិមនិ បរកិខ រេច និ នូវសំពត់បរកិខ េចឡៈ (..) ។ 

៨ - អិមនិ បរ ិ វននិ នូវសំពត់សំ ប់្រតងទឹក (..) ។ 

៩ - អិមនិ វស សិកនិ នូវសំពត់ចំ ំវស  (..) ។  

១០ - អិមនិ អេចចកចីវ និ នូវសំពត់អេចចកចីវរ (..) ។ 

(..) =( ទំង យេនះ ) 

អិមំ, អិមនិ ែ្របថ េនះ ជពកយចង្អលរបស់ែដលេនកនងហតថបសៃនទយកអនកេវរុ ុ  េបើរបស់េ្រកហតថ 

បសទយកអនកេវរ្រតវូថ េអតំ េអ  េអ និ ែ្របថ េនះ។  

សំពត់ទំង ១០្របករេនះ េបើ្រតូវករនឹងេវរ្របេគនសំពត់ មួយ េ យយកេឈម ះសំពត់ែដលមនសំ 

េ  ជែបបទុកេនះមក ក់ជបលីែដលសំ ប់សូ្រតេវរ ្រតង់កែន្លងែដលមនវង់្រកចកទុក្រ ប់េហើ 
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យេនះចុះ។  

េវរសំពត់សំ ប់ងូតទឹកេភ្ល ងថ 

មយំ ភេន្ត អិមនិ (វស ិក ដិកេយ) អិធេន ្វ  សងឃស  េទម ធុ ភេន្ត សេងឃ អិម (វស  ិ

ក ដិកេយ) បដិគគណ្ហ តុ អម្ហ កំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ យ សុខយ។ ទុតិយមបិ....។ តតិយមប.ិ...។  

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញំទំង យុ  បននំនូវ(សំពត់សំ ប់ងូតទឹកេភ្ល ងទំង  

យ)េនះ មកតំកល់ទុកកនងទីេនះុ  េហើយេវរ្របេគនដល់្រពះសងឃ បពិត្រពះសងឃដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះសងឃទទួ 

លយកនូវ (សំពត់សំ ប់ងូតទឹកេភ្ល ងទំង យ)េនះ េដើមបីេសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបីេសច 

ក្តីសុខ ដល់េយើងខញំទំង យុ  អស់កលជអែង្វងេទេ ង។…អស់ រៈពីរដងផង...អស់ រៈ បីដងផង។  

េវរសងឃទន 

មយំ ភេន្ត អិមនិ ខទនិយេភជនីយទីនិ សេជជ ្វ  សងឃស  េទម ធុ ភេន្ត សេងឃ អិម ខទិយ 

េភជនីយទីនិ បដិគគណ្ហ តុ អម្ហ កំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ យ សុខយ។ ទុតិយមបិ…។ តតិយមប ិ…។  

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញំទំង យុ  បន ក់ែតងនូវវតថទំង យុ  មនខទនីយ 

េភជនីយ រ គឺបែង្អម និងចំ បជេដើមេនះ េហើយេវរ ្របេគនដល់្រពះសងឃ បពិត្រពះសងឃដ៏ចំេរ ើន 

សូម្រពះសងឃទទួលយក នូវវតថទំង យុ  មនបែង្អម និងចំ បជេដើមេនះ េដើមបីេសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ 

្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខ ដល់េយើងខញំទំង យុ  អស់កលជអែង្វងេទេ ង។ អស់ រៈពីរ ដងផង.. 
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អស់ រៈបីដងផង។  

េវរគណទន 

មយំ ភេន្ត អិមនិ ខទនិយេភជនីយទីនិ  សេជជ ្វ  សីលវន្ត នំ េទម ធុ ភេន្ត សីលវេន្ត  អិមនិ 

ខទិយេភជនីយទីនិ បដិគគ ណ្ហ តុ អម្ហ កំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ យ សុខយ។ ទុតិយមប។ិ តតិយមបិ។  

ែ្របថ បពិត្រពះករុ ទំង យដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញំទំង យុ  បន ក់ែតង នូវវតថទំង យុ  មនខ 

ទនីយេភជនីយ រ គឺបែង្អមនិងចំ បជេដើមេនះ េហើយេវរ្របេគន ដល់េ កមច ស់អនកមនសីលទំ 

ង យ បពិត្រពះករុ ទំង យដ៏ចំេរ ើន សូមេ កមច ស់អនកមនសីលទំង យ ទទួលយកនូវវតថទំងុ  

យ មនបែង្អមនិងចំ បជេដើមេនះ េដើមបីេសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខដល់ 

េយើងខញំទំង យុ  អស់កលជអែង្វងេទេ ង។…អស់ រៈពីរ ដងផង...អស់ រៈបីដង ផង។  

េវរបដិបុគគលិកទន  

មយំ ភេន្ត អិមនិ ខទនិយេភជនីយទីនិ សេជជ ្វ  សីលវេ  េទម ធុ ភេន្ត សីល  អិមនិ ខទិយេភជនីយទីនិ 

បដិគគណ្ហ តុ អម្ហ កំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ យ សុខយ។ទុតិយមប។ិតតិយមបិ។  

ែ្របែថ◌ា បពិត្រពះករុ ទំង យដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញំទំង យុ  បន ក់ែតង នូវវតថទំង យុ  

មនខទនីយេភជនីយ រ គឺបែង្អមនិងចំ បជេដើមេនះ េហើយេវរ្របេគនដល់្រពះករុ  

បពិត្រពះករុ ដ៏ចំេរ ើន សូមេ កអនកមនសីល ទទួលយកនូវវតថទំង យុ  មនបែង្អមនិងចំ បជេដើមេនះ 
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េដើមបេីសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខ ដល់េយើងខញំទំង យុ  អស់កលជអែង្វង 

េទេ ង។…អស់ រៈពីរ ដងផង...អស់ រៈបីដង ផង។  

េវរអងករដល់្រពះសងឃថ  

មយំ ភេន្ត អិមនិ តណ្ឌ និុ  អិធេន ្វ  សងឃស  េទម ធុ ភេន្ត សេងឃ អិម 

តណ្ឌ និុ  បដិគគណ្ហ តុ អម្ហ កំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ យ សុខយ។ទុតិយមបិ។ តតិយមប។ិ  

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញំទំង យុ  បននំនូវអងករទំង យេនះ មកតំកល់ទុក 

កនងទីេនះុ  េហើយេវរ្របេគនដល់្រពះសងឃ បពិត្រពះសងឃដ៏ ចំេរ ើន សូម្រពះសងឃទទួលយកនូវអងករទំង  

យេនះ េដើមបេីសចក្តីចំេរ ើន េដើមបជី្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខ ដល់េយើងខញំទំង យអស់កលជអុ  

ែង្វងេទេ ង ។…អស់ រៈពីរដងផង...អស់ រៈបីដង ផង។  

េវរែផ្លេឈើេផ ងៗថ  

មយំ ភេន្ត អិមនិ ននផ និ  អិធេន ្វ  សង ស  េទម ធុ ភេន្ត សេងឃ អិម នន 

ផ និ បដិគគណ្ហ តុ អម្ហ កំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ យ សុខយ។ ទុតិយមប…ិ។ តតិយមប ិ…។  

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញំទំង យុ  បននំនូវែផ្លេឈើេផ ងៗទំង យេនះមក 

តំកល់ទុកកនងទីេនះុ  េហើយេវរ្របេគនដល់្រពះសងឃ បពិត្រពះសងឃដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះសងឃទទួលយកនូវែផ្ល 

េឈើេផ ងៗទំង យេនះ េដើមបេីសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខ ដល់េយើងខញំទំងុ  

យ អស់កលជអែង្វងេទេ ង។…អស់ រៈពីរដងផង...អស់ រៈបីដង ផង។  
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េវរេ្រគ េសនសនៈ 

េបើេវរេ ងអុេបសថ គឺវ រិ   

មយំ ភេន្ត អិមនិ (អុេបសថគរ)ំ កេរ ្វ  អុេបសថ ប រ ទិសងឃកមមករណ 

ថ យ ចតុទទិសស  ភិកខសង សុ  េទម ធុ ភេន្ត ភិកខសេងឃុ  អមំ (អុេបសថគរ)ំ 

បដិគគ ណ្ហ តុអម្ហ កំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ យ សុខយ។ ទុតិយមបិ…។ តតិយមប ិ…។  

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញំទំង យុ  បនចត់ែចងេធ្វើនូវ (េ ងសំ ប់េធ្វើនូវអុេប 

សថ)េនះ េហើយេវរ្របេគន ដល់្រពះភិកខសងឃុ  ែដលមកអំពីទិសទំងបួន េដើមបី្របេយជន៍ដល់កិរយិេធ្វើ 

នូវសងឃកមម មនអុេបសថកមម និងបវរ កមមជេដើម បពិត្រពះសងឃដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះភិកខសងឃទទួលយុ  

កនូវ(េ ងសំ ប់ េធ្វើនូវអុេបសថ)េនះ េដើមបីេសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខដល់ 

េយើងខញំទំុ ង យ អស់កលជអែង្វងេទេ ង។…អស់ រៈពីរដងផង...អស់ រៈ បីដងផង។ 

  - េវរ ថ អិមំ លំ នូវ េនះ  

- េវរកបបិយកុដិថ អិមំ កបបិយកុដឹ នូវកបបិយកុដិេនះ។  

- េវរកុដិតូច រតូឺបថ អិមំ កុដឹ នូវកុដិតូចេនះ រតូឺបេនះ។  

- េវរកុដិធំថ អិមំ វ រ ំិ  នូវកុដិធំេនះ។ 

- េវរបងគន់ថ អិមំ វចចកុដឹ នូវបងគន់េនះ។  

េបើ្របថន នឹងេវរ ក្ដី កបបយិកុដិក្ដី កុដិតូចក្ដិ កុដធំក្ដី បងគន់ក្ដី ទំង៥យ៉ងេនះ និងេវររបស់ មួយ 

េ យយកេឈម ះរបស់េនះ ទំងបលីទំងសំ យ្រតង់កែន្លងែដលវង់្រកចកេនះេហើយសូ្រតេវរចុះ 
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េវរគរភុណ្ឌ   

មយំ ភេន្ត អិមំ គរភុណ្ឌំ  អិធេន ្វ  ភិកខសង សុ  េទម ធុ ភេន្ត ភិកខេងឃុ  អិមំគរ ុ

ភណ្ឌំ  បដិគគណ្ហ តុអម្ហ កំ ទីឃរត្តំ អ ថ យ ហិ យ សុខយ។ ទុតិយមប.ិ.។ តតិយមបិ។  

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញំទំង យុ  បននំនូវគរភុណ្ឌ េនះ មកតំកល់ទុកកនងទីុ  

េនះ េហើយេវរ្របេគនដល់្រពះភិកខសុ ងឃ បពិត្រពះសងឃដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះភិកខសងឃទទួលយកនូវគរភុណ្ឌុ  

េនះ េដើមបីេសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខ ដល់េយើងខញំទំង យុ  អស់កលជអែង្វ 

ងេទេ ង។ …អស់ រៈពីរដងផង...អស់ រៈបីដង ផង។  

វធីេវរេ្រគ ងេភសជជៈី  

េវរទឹកឃមំុ  

មយំ ភេន្ត អិមំ (មធំុ) អិធេន ្វ  ភិកខសងឃសុ  េទម ធុ ភេន្ត ភិកខសេងឃុ  អិមំ (មធំុ) បដិគគណ្ហ តុ អម្ហ កំ ទីឃរត្តំ 

អ ថ យ ហិ យ សុខយ។ ទុតិយមបិ…។ តតិយមបិ …។  

ែ្របថ បពិត្រពះគែម្តងសងឃដ៏ចំេរ ើនេននើយ េយើងខញំទំង យុ  បននំនូវ(ទឹកឃមំុ)េនះ មកតំកល់ទុកកនងទីុ  

េនះ សូមេវរ្របេគនដល់្រពះភិកខសុ ងឃ បពិត្រពះសងឃដ៏ចំេរ ើន សូម្រពះភិកខសងឃទទួលយកនូវុ (ទឹកឃមំុ)េនះ 

េដើមបេីសចក្តីចំេរ ើន េដើមបីជ្របេយជន៍ េដើមបីេសចក្តីសុខ ដល់េយើងខញំទំង យុ  អស់កលជអែង្វងេទ 

េ ង។ …អស់ រៈពីរដងផង...អស់ រៈបីដង ផង។ 

  េវរេ្របង អិមំ េតលំ នូវេ្របងេនះ 

េវរទឹកអំេព អិមំ ផណិតំ នូវទឹកអំេពេនះ 

េវទឹកេ ន ត អិមំ េ ទកំ នូវទឹកេ ន តេនះ  
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េវរថន ំរងំប់េ គ អិមំ គិ នេភសជជំ នូវថន ំសំ ប់រក នូវមនុស ឈឺេនះ  

េបើ្របថន នឹងេវរេ្របងក្តី, ទឹកអំេពក្តី, ទឹកេ ន តក្តី, ថន ំរក នូវជំងឺក្តី ទំង៤េនះរបស់ និមួយ េ យ 

េឈម ះរបស់េនះ្រតង់វង់្រកចកទំងបលីរសំឺ យ េទ មេឈម ះ វតថទំង យេនះចុះ។ុ   

វធីេវរបចច័យទំងិ ៤ ្របករ ចប់េ យសេងខបែតបុ៉េណ្ណះ 

 


