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ៃ្រត្រប មសេងខប 

ថ្វ យេ្រគ ងសកក រៈដល់្រពះរតនៃ្រត 

អិេមហិ ទីបធូប ទិសកក េរហិ ពុទធំ ធមមំ សងឃ ំអភិបូជយមិ 

ម បិ ទីនំ គុណវន្ត នពច ទីឃរត្តំអ ថ យ ហិ យ សុខយ ។ 

ែ្របថខញំ្រពះករុ សូមបូជចំេពះនូវ្រពះពុទធ្រពះធម៌្រពះសងឃជមច ស់ុ  េ យេ្រគ  ងសកក រៈទំង យ 

មនេទៀន និងធូបជេដើមេនះ េដើមបីជ្របេយជន៏េដើមបេីសចក្តី សុខដល់អនកដ៏មនគុណទំង យ មន 

ម បិ ជេដើមផង ដល់ខញំ្រពះករុ ផងុ  អស់កលជអែង្វងេទេ ង។  

ពុទធរតនបប ម 

ថ្វ យបងគំ្រពះពុទធរតនៈ 

នេម តស  ភគវេ  អរហេ  សមម សមពទធសុ  

ែ្របថ រកិីរយិថ្វ យបងគំៃនខញំ្រពះករុុ  ចូរមនដល់្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ្រពះអងគជ្រពះអរហន្តដ៏្រប 

េសើរ ្រទង់្រ ស់ដឹងនូវេញយយធម៌ទំងពួងេ យ្របៃពចំេពះ្រពះអងគអិតមន្រគូ ចរយ ្របេ ្រពះអងគ 

េឡើយ។ 

សូ្រតបលីបីចប់ សំ យែតមួយចប់ក៏បន។ 

េយ សននិសិេនន  វរេពធិមូេល មរ ំសេសនំមហតឹ វេជយយិ  

សេមព ធិមគចឆិ អនន្តញេ  េ កុត្តេម តំ បនមមិ ពុទធំ 

ែ្របថ  ្រពះសមម សមពទធអងគែអ ្រទង់គង់ចំេរ ើននូវ្រពះ នបនស តិុ  កមម ្ឋ នេលើរតនបល័ងគេ្រកម 
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ម្លប់េពធិ្រពឹក ដ៏្របេសើរ បនផច ញ់នូវម ធិ ជ្រពមទំងេសន  ដ៏េ្រចើនេហើយ្រទង់្រ ស់ដឹងនូវសមម ស 

េមព ធិញណ មន្របជញ រកទីបំផុតគម ន ្រពះអងគ្របេសើរជងសត្វេ ក ខញំ្រពះករុ សូម្រកបថ្វ យបងគំុ  

នូវ្រពះសមម សមពទធអងគុ  េនះេ យេគរព។ 

ថ្វ យបងគំម្តង 

េយ ច ពុទធ  អតី  ច េយ ច ពុទធ  អនគ បចចបបននុ  ច េយ ពុទធ  អហំ វនទ មិ សព្វទ។ 

ែ្របថ ្រពះសមម សមពទធទំង យអងគែអុ  ែដលបន្រ ស់ជ្រពះពុទធនិព្វ នកន្លងេទេហើយក្តី ្រពះសមម  

សមពទធទំង យអងគែអុ  ែដលបន្រ ស់ជ្រពះពុទធកនងុ  កលខងមុខេនះក្តី ្រពះសមម សមពទធទំង យុ  

អងគែអ  ែដលបន្រ ស់ជ្រពះពុទធកនងភ្រទក័លបេនះក្តីុ  ខញំ្រពះករុ សូម្រកបថ្វ យបងគំុ  នូវ្រពះសមម ស 

មពទធទំង យេនះ្រគប់កលទំុ ងពួង។ 

្រកបថ្វ យបងគំម្តង 

រចួេហើយ ំងចិត្តរលឹកដល់ពុទធគុណ១០្រពះនម េ យបេង្អ នកយ ចថ 

អិតិបិ េ  ភគ  អរហំ សមម សមពេទធុ  វជជ ចរណសមបេននិ  សុគេ  

េ កវទិូ អនុត្តេ  បុរសិទមម រថិ ស ថ េទវមនុស នំ ពុេទធ  ភគ តិ។ 

ែ្របថ អិតិបិ េ  ភគ  អរហំ ្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ្រទង់្រពះនមថអរហំេ្រពះ ្រពះអងគឆង យចក 

សឹកស្រតូវេពលគឺ កិេលស្រពមទំង សនគឺកយបេយគ និង វចីយបេយគិ  សមម សមពេទធុ  ្រទង់្រពះ 

នមថសមម សមពេទធុ  េ្រពះ្រពះអងគ្រ ស់ដឹង នូវេញយយធម៌ទំងពួងេ យ្របៃពចំេពះ្រពះអងគ អិតមន 

្រគូ ចរយ ្របេ  ្រពះអងគេឡើយ វជជ ចិ រណសមបេនន  ទង់្រពះនមថ វជជ ចរណសមបេននិ  េ្រពះ្រពះ 

អងគបរបូិណ៌េ យវជជិ ៣ និងវជជិ ៨ និងចរណ១៥ សុគេ  ្រទង់្រពះនម ថសុគេ  េ្រពះ្រពះអងគ មនដំ 

េណើ រល្អយងេទកន់សុនទរថន គឺអមតម និព្វ ន េ កវទិូ ្រទង់្រពះនមថ េ កវទិូ េ្រពះ្រពះអងគ្រជ 

បចបស់នូវៃ្រតេ ក អនុត្តេ ្រទង់្រពះ នមថអនុត្តេ  េ្រពះ្រពះអងគ្របេសើរេ យសី ទិគុណ រកបុ 

គគល មួយេសមើគម ន បុរសិទមម រថិ ្រទង់្រពះនមថបុរសិទមម រថិ េ្រពះ្រពះអងគ អនកទូនម ននូវ បុរស 
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បុគគល ែដលមនអុបនិស ័យគួរនឹងទូនម នបន ស ថ េទវមនុស នំ ្រទង់្រពះនមថ ស ថ េទវមនុស នំ 

េ្រពះ្រពះអងគជ ្ត ចរយៃនេទវ  និងមនុស ទំង យពុេទធ ្រទង់្រពះនមថពុេទធ េ្រពះ្រពះអងគ្រ ស់ 

ដឹងនូវចតុ រយិសចច េហើយ ញំងអនកដៃទេ យ្រ ស់ដឹងផងុ  ភគ  ្រទង់្រពះនមថភគ  េ្រពះ្រពះអងគ 

មនដំេណើ រេទកន់ៃ្រតភពខជ ក់េចលេហើយ គឺថ្រពះអងគមិន្រតលប់េកើតេទៀតេឡើយ។ 

រលឹកដល់ពុទធគុណរចួេហើយ គួរ្របកសេប្តជញ ខ្លនេ យពកយសចចៈថួ  

នតថិ េម សរណំ អញញ ំ ពុេទធ  េម សរណំ វរ ំេអេតន សចចវេជជន េ តុេម ជយមងគលំ 

ែ្របថ នតថិ េម សរណំ អញញ  ំវតថដៃទជទីពឹងទីរលឹកៃនខញំ្រពះករុ មិនមនេឡើយុ ុ  ពុេទធ  េម សរណំ វរ ំ

មនែត្រពះពុទធជមច ស់ជទីពឹងទីរលឹកដ៏្របេសើររបស់ខញំ្រពះករុុ  េអេតន សចចវេជជន េ តុេម ជយមងគ 

លំ សូមសិរសួីស្តីជ័យមងគលចូរមនដល់ ខញំ្រពះករុុ  េ យកិរយិេពលនូវពកយសចចៈេនះ។ 

េប្តជញ ដូេចនះេហើយ គបបីសូ្រតខមេទសនឹង្រពះពុទធជមច ស់ថ 

អុត្តមំេងគន វេនទហំ បទបំសំុ វរតុ្តមំ ពុេទធ េយខលិេ  េទេ  ពុេទធ  ខមតុ តំ មមំ 

អុត្តមេងគន វេនទហំ បទបំសំុ វរតុ្តមំ ខញំ្រពះករុ សូមថ្វ យបងគំនូវល្អងធូលី្រពះបទៃន្រពះសមម សមពទធដ៏្របុ ុ  

េសើរខពង់ខពស់ េ យអវយវដ៏អុត្តមគឺតបងូ  ពុេទធ េយខលិេ េទេ  េទសែអ ែដលខញំ្រពះករុ េធ្វើុ  

េ យភ្ល ំងភ្ល ត់េហើយកនង្រពះពុទធុ  ពុេទធ  ខមតុ តំ មមំ សូម្រពះពុទធជមច ស់អត់នូវេទសេនះដល់ខញំ្រពះករុុ  

។  

្រកបថ្វ យបងគំម្តង 

ធមមរតនបប ម 

ថ្វ យបងគំធមមរតនៈ 

អដ្ឋងគិករយិមេថ ជននំ េមកខបបេវ យ អុជូ ចមេគគ  
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ធេមម អយំ សន្តិក េ  បណីេ  និយយនិេក តំបនមមិ ធមមំ។ 

ែ្របថ ្រពះសទធមមែអ  ជធម៌្របកបេ យអងគ៨្របករ ជគន្លងដំេណើ រៃន្រពះអរយិបុគគលជមច ស់ ជ 

ផ្លវដ៏្រតង់កនងកិរយិញំងជនែដល្របថន នូវ្រពះនិព្វ នេ យចូលេទកន់្រពះនិព្វ នបន្រពះធម៌េនះជធម៌េធ្វើូ ុ ុ  

េ យ្រតជក់រងំប់បង់នូវេភ្លើងទុកខ េភ្លើងកិេលសជធម៌ដ៏អុត្តម ជគុណញំងសត្វេ យេចញចកុ  

សង ទុកខ ខញំ្រពះករុ សូម្រកបថ្វុ យបងគំនូវ្រពះសទធមមេនះេ យេគរព។ 

្រកបថ្វ យបងគំម្តង 

េយ ច ធមម  អតី  ច េយ ច ធមម  អនគ បចចបបននុ  ច េយ ធមម  អហំ វនទ មិ សព្វទ។ 

ែ្របថ ្រពះធម៌ទំង យែអ  ែដលជធម៌របស់្រពះសមម សមពទធនិព្វ នកន្លងេទេហើយក្តីុ  ្រពះធម៌ទំង 

យែអ  ែដលជធម៌របស់្រពះសមម សមពុទធ នឹងមនមកកនងកលខងមុខេនះក្តីុ  ្រពះធម៌ទំង យ 

ែអ  ែដលជធម៌របស់្រពះសមម សមពទធ្រទង់្របតិ ្ឋ នទុកកនងកលសព្វៃថងេនះក្តីុ ុ  ខញំ្រពះករុ សូម្រកបុ  

ថ្វ យបងគំនូវ្រពះធម៌ទំង យេនះ្រគប់កលទំងពួង។  

រចួេហើយគបបី ំងចិត្តរលឹកដល់ធមមគុណេ យបេង្អ ន ចថ 

្វ កខ េ  ភគវ  ធេមម  សនទិដ្ឋិេក អកលិេក េអហិ 

បស ិេក េ បនយិេក បចចត្តំ េវទិតេព្វ  វញញហីតិ។ិ ូ  

ែ្របថ ្វ កខ េ  ភគវ  ធេមម  ្រពះបរយិត្តិធម៌គឺ្រពះៃ្រតបីដកជធម៌គឺ្រពះដ៏មន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់សំ 

ែដងេហើយេ យល្អ ធេមម  ្រពះនព្វេ កុត្តរធម៌មន ៩្របករ គឺមគគ៤ផល៤ និព្វ ន១ សនទិដ្ឋិេក ជធម៌គឺ 

្រពះអរយិបុគគលទំងពួងដឹងពិតេឃើញពិតេ យបចចេវកខណញណ គឺថនឹងបន ដឹងេ យ ្ត ប់េ យេជឿ 

បុគគលដៃទេនះៗ ក៏េទែដរ គឺេឃើញចបស់េ យខ្លនែអងួ  អកលិេកជធម៌េ យនូវផលមិន រង់ចំក 

ល គឺថកលេបើ្រពះអរយិមគគេកើតេឡើងេហើយ្រពះអរយិផលក៏េកើតកនងលំ ប់គន មិនបនយឺនយូរេឡើយុ  

េអហិបស ិេក ជធម៌គួរដល់េអហិបស វធិី គឺថកលេបើ្រពះអរយិបុគគល ែដលបនសំេរចមគគផលេហើយ 

ក៏គួរនិងេ បុគគលដៃទេ យចូលមកេមើលបន េ បនយិេក ជធម៌គឺ្រពះអរយិបុគគលគបបីបេង្អ ន 
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ចូលមក ទុកកនងខ្លនេ យអំ ចៃនភវនុ ួ  បចចត្តំ េវទិតេព្វ វញញហីិ ូ  ជធម៌គឺ្របជញទំង យ មនអុតឃ 

ដិតញញបុគគូ លជេដើម គបបីដឹងគបបីេឃើញចបស់កនងចិត្តៃនខ្លន។ុ ួ  

រលឹកដល់្រពះធមមគុណដូេចនះរចួេហើយ គបប្ីរបកសេប្តជញ ខ្លនេ យពកយសចចៈថួ  

នតថិ េម សរណំ អញញ ំ ធេមម  េម សរណំវរេំអេតន សចចវេជជន េ តុេម ជយមងគលំ 

ែ្របថ នតថិ េម សរណំ អញញ  ំវតថដៃទជទីពឹងទីរលឹកៃនខញំ្រពះករុុ ុ មិនមនេឡើយ  ធេមម េមស រណំ វរ ំ

មនែត្រពះធម៌ជមច ស់ជទីពឹងទីរលឹកដ៏្របេសើររបស់ខញំុ ្រពះករុ  េអេតន សចចវេជជនេ តុេម ជយមងគ 

លំ សូមសិរសួីស្តីជ័យមងគលចូរ មនដល់ខញំ្រពះករុុ  េ យកិរយិេពលនូវពកយសចចៈេនះ។ 

អុត្តមំេងគន វេនទហំ ធមមពច  ទុវធិំ វរ ំធេមមេយខលិេ  េទេ  ធេមម  ខមតុ តំ មមំ  

អុត្តមំេងគន វេនទហំ ធមមពច  ទុវធិំ វរ ំខញំ្រពះករុ សូមថ្វ យបងគំនូវ្រពះធម៌ដ៏្របេសើរមនពីរ្របករុ  គឺ្រពះបរ ិ

យត្តិធម៌និង្រពះនព្វេ តុត្តរធម៌េ យអវយវដ៏អុត្តមគឺតបងូ  ធេមមេយខលិេ  េទេ  េទសែអ  

ែដលខញំ្រពះករុ េធ្វើេ យភ្ល ំងភ្ល ត់ុ  េហើយកនង្រពះុ ធម៌ជមច ស់ ធេមម  ខមតុ តំ មមំ សូម្រពះធម៌ជមច ស់ 

អត់នូវេទសេនះដល់ខញំ្រពះករុ ។ុ  

្រកបថ្វ យបងគំម្តងសងឃរតនបប ម 

ថ្វ យបងគំ្រពះសងឃរតនៈ 

សេងឃ វសុេទធិ  វរទកខិេណេយយ សន្ដិ្រនទិេយ សព្វមលបបហីេន 

គុេណហិេនេកហិ សមិទធិបេ ្ត  អនសេ  តំ បនមមិ សងឃំ។ 

ែ្របថ ្រពះអរយិសងឃែអ ដ៏បរសុិទធវេសសិ  ជទកខិេណយយបុគគលដ៏្របេសើរមន អិ្រនទីរងំប់បង់េហើយ 

មនមនទិលគឺ គទិកិេលសទំងពួងបន ត់បង់េហើយ ជ្រពះសងឃដល់េហើយនូវកិរយិសំេរចេ យគុណ 

ទំង យដ៏េ្រចើន ជ្រពះសងឃមន សវធម៌មិនមន គឺថជ្រពះខី ្រសព ខញំ្រពះករុ សូម្រកបថ្វុ  
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យបងគំនូវ្រពះអរ ិយសងឃេនះេ យេគរព។  

ថ្វ យបងគំម្តង 

េយ ច សងឃ អតី  ច េយ ច សងឃ អនគ បចចបបននុ  ច េយ សងឃ អហំ វនទ មិ សព្វទ។ 

ែ្របថ ្រពះសងឃទំង យែអ  ែដលជសងឃបនសំេរចមគគផល និព្វ នកន្លងេទេហើយក្តី ្រពះសងឃទំ 

ង យែអ  ែដលជសងឃនឹងបនសំេរចមគគផលកនងកលខងមុខេនះុ ក្តី ្រពះសងឃទំង យែអ  

ែដលជសងឃបនសំេរចមគគផល កនងកលជបចចបបននេនះក្តីុ ុ  ខញំ្រពះករុ សូម្រកបថ្វ យបងគំនូវ្រពះសងឃុ  

ទំង យេនះ្រគប់កលទំងពួង។ 

រចួេហើយគបបី ំងចិត្តរលឹកដល់សងឃគុណេ យបេង្អ ន ចថ 

សុបដិបេនន  ភគវេ  វកសេងឃ អុជុបដិបេនន ភគវេ  វកសេងឃ ញយ 

បដិបេនន  ភគវេ  វកសេងឃ មីចិបដិបេនន  ភគវេ  វកសេងឃ យទិ 

ទំច ្ត រ ិបុរសិយុគនិ អដ្ឋបុរសិបុគគ  េអស ភគវេ  វកសេងឃ នុេនេយយ 

បនុេនេយយទកខិេណេយយ អពជ លិករណីេយ អនុត្តរ ំបុញញេកខត្តំេ កស តិ។ 

សុបដិបេនន  ភគវេ  វកសេងឃ ្រពះសងឃជ វកៃន្រពះដ៏មន្រពះភគេ ក្របតិបត្តិេហើយេ យ 

្របៃព គឺ្របតិបត្តិ មគន្លង្រពះនព្វេ កកុត្តរធម៌ អុជុបដិេបនន  ភគវេ  វកសេងឃ ្រពះសងឃជ  

វកៃន្រពះដ៏មន្រពះភគ េ ក្របតិបត្តិេ យ្រតង់ គឺ្របតិបត្តិជមជឈមិបដិបទ ញយបដិបេនន  ភគវ 

េ វកសេងឃ ្រពះសងឃជ វកៃន្រពះដ៏មន្រពះភគ េ ក្របតិបត្តិេដើមបី្រ ស់ដឹងនូវ្រពះនិព្វ នជ 

ថ នេក មផុតចកទុកខទំងពួង មីចិបដិបេនន  ភគវេ  វកសេងឃ ្រពះសងឃជ វកៃន្រពះដ៏មន 

្រពះភគ េ ក្របតិបត្តិដ៏សមគួរដល់ មីចិកមម គឺ្របតិបត្តិគួរដល់សីល សមធិ បញញ  យទិទំច ្ត របុិរ ិ

សយុគនិ ្រពះសងឃែអ  េបើ ប់ជគូៃនបុរសទំង យមន៤គូគឺ ្រពះសងឃែដលបនសំេរចនូវេ  

បត្តិមគគ និងេ បត្តិផលជគូមួយ សកទគមិមគគ និងសកទគមិផលជគូមួយ អនគមិមគគ និងអន 

គមិផលជគូមួយ អរហត្តមគគ និងអរហត្តផលជគូមួយ អដ្ឋ បុរសិបុគគ  េបើ ប់ជគូៃនបុរសបុគគលម 
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ន៨គឺ ្រពះសងឃែដលបនសំ ច់នូវ បត្តិមគគ១ េ បត្តិផល១ សកទគមិមគគ១ សកទគមិផល១ 

អនគមិមគគ១ អនគមិផល១ អរហត្តមគគ១ អរហត្តផល១ េអសភគវេ  វក សេងឃ ្រពះសងឃទំង 

េនះជសងឃ វកៃន្រពះដ៏មន្របភគ នុេនេយយ េ កគួរទទួលនូវចតុបបចច័យ ែដលបុគគលអុទិទសចំ 

េពះអនកមនសីល េហើយនំមកអំពីចំងយចូលមកបូជ បនុេនេយយ េ កគួរទទួលនូវ គន្តកទនុ  គឺទ 

នែដលបុគគល ក់ ែតងេដើមបីញតិនិងមិ្រត ែដលមកអំពីទិសេផ ងៗ េហើយចូលមកបូជ ទកខិេណេយយ 

េ កគួរទទួលនូវទនែដលបុគគលេជឿនូវកមម និងផលៃនកមម េហើយចូលមកបូជ អពជ លិករណីេយ េ  

កគួរដល់អពជ លិកមមែដលសត្វេ កគបបីេធ្វើ អនុត្តរ ំបុពញ  េកខត្តំ េ កស តិេ កជបុញញេខត្ត គឺជទីដុះ 

េឡើងៃនពូជគឺបុណយរកេខត្តដ៏ៃទៃ្រកែលងជងគម ន។ 

រលឹកដល់សងឃគុណដូេចនះេហើយ គបប្ីរបកសេប្តជញ ខ្លនេ យពកយសចចៈថួ  

នតថិ ម សរណំ អញញ ំ សេងឃ ម សរណំ វរេំអេតន សចចវេជជន េ តុេម ជយមងគលំ 

ែ្របថ នតថិ េម សរណំ អញញ  ំវតថដៃទជទីពឹងទីរលឹកៃនុ  ខញំ្រពះករុ មិនែមនេឡើយុ  សេងឃេម សរណំវរ ំ

មនែត្រពះសងឃជមច ស់ជទីពឹងទីរលឹកដ៏្របេសើររបស់ខញំ្រពះករុុ  េអេតន សចចវេជជន េ តុេម ជយ 

មងគលំ សូមសិរសួីស្តីជ័យមងគលចូរមន ដល់ខញំ្រពះករុុ  េ យកិរយិេពលនូវពកយសចចៈេនះ។ 

អុត្តមេងគន វេនទហំ សងឃពច  ទុវេធត្តមំិ  វរ ំេសងឃេយ ខលិេ  េទេ  សេងឃ ខមតុ តំ មមំ 

អុត្តមេងគន វេនទហំ សងឃពជ  ទុវេធត្តមំិ  វរ ំខញំ្រពះករុ សូមថ្វ យបងគំនូវ្រពះសងឃដ៏្របេសើរមនពីរ្របករុ  

គឺសមមតិសងឃ១ និងអរយិសងឃ១ េ យអវយវដ៏អុត្តម គឺតបងូ  សេងឃ េយខលិ េ  េទេ  េទសែអ 

ែដលខញំ្រពះករុ េធ្វើេ យុ  ភ្ល ំងភ្ល ត់េហើយកនង្រពះសងឃជមច ស់ុ  សេងឃ ខមតុ តំ មមំ សូម្រពះស 

ងឃជមច ស់ អត់នូវេទសេនះដល់ខញំ្រពះករុ ។ុ  

                                                         ្រកបថ្វ យបងគំម្តង 

វធីនមស ករថ្វ យបងគំនូវ្រពះរតនៃ្រតមិនចំេពះកលិ  និងថ្វ យបងគំនូវ្រពះរតនៃ្រតកនងកលទំងបីុ  និង 

េសចក្តីរលឹកគុណ្រពះរតនៃ្រត និងពកយេប្តជញ ខ្លនចំេពះ្រពះរតនៃ្រតួ  នឹងថ្វ យបងគំខមេទសចំេពះ្រពះ 
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រតនៃ្រតទំង៥ន័យ ែដលបនេពលមកេហើយកនងខងេដើមេនះុ  ក៏ចប់បុ៉េណ្ណះេ យពិ ្ត រ។ 

អនកមនសទធ ្របថន នឹងនមស ករដល់្រពះរតនៃ្រតេនះ េបើមនេពលេ កសលមម នឹងសូ្រតនមស  

ករទំងបីបទ េ យបនចប់សព្វ្រគប់េ យេសចក្តីពិ ្ត រដូចែបបយ៉ងខងេដើមេនះ ក៏ជករអុត្តម 

ៃ្រកេពក ែតេបើេពលខ្លីមិន ចនឹងសូ្រត េ យចប់សព្វ្រគប់បន ក៏្រគន់ែតសូ្រតេសចក្តីរលឹកពុទធគុណ 

ធមមគុណ សងឃគុណ និងថ្វ យបងគំ េហើយនឹងសូ្រតថ្វ យសកក របូជ េ យេសចក្តីសេងខបខ្លីៗដូចន័យខង  

េ្រកមេនះវញក៏បន។ិ  

រតនបប បែបបសេងខប 

្រពមទំងបូជេ្រគ ងសកក រៈ 

អិតិបិ េ  ភគ  អរហំ ៘ តំ អរ ទិគុណសំយុត្តំ ពុទធំ 

សិរ  នមមិ តពច  ពុទធំ អិេមហិសកក េរហិ អភិបូជយមិ។ 

ែ្របថ អិតិបិ េ  ភគ  អរហំ ្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ្រទង់្រពះនមថអរហំេ្រពះ ្រពះអងគឆង យចក 

សឹកស្រតូវេពលគឺ កិេលស្រពមទំង សនគឺកយបេយគ និងវចីយបេយគិ  សមម សមពេទធុ  ្រទង់្រពះ 

នមថសមម សមពេទធុ  េ្រពះ្រពះអងគ្រ ស់ដឹង នូវេញយយធម៌ទំងពួងេ យ្របៃពចំេពះ្រពះអងគ អិតមន 

្រគូ ចរយ ្របេ  ្រពះអងគេឡើយ វជជ ចរណសមបេននិ  ទង់្រពះនមថ វជជ ចរណសមបេននិ  េ្រពះ្រពះ 

អងគបរបូិណ៌េ យវជជិ ៣ និងវជជិ ៨ និងចរណ១៥ សុគេ  ្រទង់្រពះនម ថសុគេ  េ្រពះ្រពះអងគ មនដំ 

េណើ រល្អយងេទកន់សុនទរថន គឺអមតម និព្វ ន េ កវទិូ ្រទង់្រពះនមថ េ កវទិូ េ្រពះ្រពះអងគ្រជ 

បចបស់នូវៃ្រតេ ក អនុត្តេ ្រទង់្រពះ នមថអនុត្តេ  េ្រពះ្រពះអងគ្របេសើរេ យសី ទិគុណ រកបុ 

គគល មួយេសមើគម ន បុរសិទមម រថិ ្រទង់្រពះនមថបុរសិទមម រថិ េ្រពះ្រពះអងគ អនកទូនម ននូវ បុរស 

បុគគល ែដលមនអុបនិស ័យគួរនិងទូនម នបន ស ថ េទវមនុស នំ ្រទង់្រពះនមថ ស ថ េទវមនុស នំ 

េ្រពះ្រពះអងគជ ្ត ចរយៃនេទវ និងមនុស ទំង យពុេទធ ្រទង់្រពះនមថពុេទធ េ្រពះ្រពះ្រ ស់ដឹង 

នូវចតុ រយិសចច េហើយ ញំងអនកដៃទេ យ្រ ស់ដឹងផងុ  ភគ  ្រទង់្រពះនមថភគ  េ្រពះ្រពះអងគមន 



 9

ដំេណើ រេទកន់ៃ្រតភពខជ ក់េចលេហើយ គឺថ្រពះអងគមិន្រតលប់េកើតេទៀតេឡើយ តំអរ ទិគុណសំយុត្តំ 

ពុទធំ សិរ  នមមិ ខញំ្រពះករុ សូមថ្វុ យបងគំនូវ្រពះសមម  សមពទធុ  ជមច ស់ ្រពះអងគ្របកប្រពមេហើយេ  

យគុណ មនគុណថ អរហំជ េដើមេនះេ  យសិរ គឺតបងូ  តពច  ពុទធំអិេមហិសកក េរហិ អភិបូជយមិ 

ខញំ្រពះករុ សូមបូជចំេពះនូវ្រពះសមម សមពទធជមច ស់េនះុ ុ  េ យេ្រគ ងសកក រៈទំង យមន្របមណ 

បុ៉េណ្ណះ។ 

ថ្វ យងគំម្តង 

្វ កខ េ  ភគវ  ធេមម  ៘ តំ ្វ កខ ទិគុណសំយុត្តំ ធមមំ 

សិរ  នមមិ តពច  ធមមំអិេមហិ សក្ត េរហិ អភិបូជយមិ។ 

ែ្របថ ្វ កខ េ  ភគវ  ធេមម  ្រពះបរយិត្តិធម៌គឺ្រពះៃ្រតបីដកជធម៌គឺ្រពះដ៏មន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់សំ 

ែដងេហើយេ យល្អ ធេមម  ្រពះនព្វេ កុត្តរធម៌មន ៩្របករ គឺមគគ៤ផល៤ និព្វ ន១ សនទិដ្ឋិេក ជធម៌គឺ 

្រពះអរយិបុគគលទំងពួងដឹងពិតេឃើញពិតេ យបចចេវកខណញណ គឺថនឹងបន ដឹងេ យ ្ត ប់េ យេជឿ 

បុគគលដៃទេនះៗ ក៏េទែដរ គឺេឃើញចបស់េ យខ្លនែអងួ  អកលិេកជធម៌េ យនូវផល មិនរង់ចំក 

ល គឺថកលេបើ្រពះអរយិមគគេកើតេឡើងេហើយ្រពះអរយិផលក៏េកើតកនងលំុ ប់គន មិនបនយឺនយូរេឡើយ 

 េអហិបស ិេក ជធម៌គួរដល់េអហិបស វធិី គឺថកលេបើ្រពះអរយិបុគគល ែដលបនសំេរចមគគផលេហើ 

យ ក៏គួរនិងេ បុគគលដៃទេ យចូលមកេមើលបន េ បនយិេក ជធម៌គឺ្រពះអរយិបុគគលគបបបីេង្អ  

នចូលមក ទុកកនងខ្លនេ យអំ ចៃនភវនុ ួ  បចចត្តំ េវទិតេព្វ វញញហីិ ូ  ជធម៌គឺ្របជញទំង យ មនអុតឃ 

ដិតញញបុគគលជេដើមូ  គបបីដឹងគបបីេឃើញចបស់កនងចិត្តៃនខ្លន។ុ ួ  តំ ្វ កខ ទិគុណ សំយុត្តំ ធមមំ សិរ  ន 

មមិ ខញំ្រពះករុ សូមថ្វ យបងគំនូវ្រពះធម៌ុ  ជមច ស់ ដ៏្របកប្រពមេហើយេ យគុណ មនគុណថ ្វ កខ  

ជេដើមេនះេ យសិរ គឺតបងូ  តពច  ធមមំ អិេមហិ សកក េរហិ អភិបូជយមិ ខញំ្រពះករុ សូមុ  បូជចំ 

េពះនូវ្រពះធម៌ជមច ស់េនះ េ យេ្រគ ងសកក រៈទំង យមន្របមណបុ៉ណ្ណះ។ 

                                                       ថ្វ យបងគំម្តង 

សុបដិបេនន  ភគវេ  វកសេងឃ អុជុបដិបេនន ភគវេ  វកសេងឃ ញយ 
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បដិបេនន  ភគវេ  វកសេងឃ មីចិបដិបេនន  ភគវេ  វកសេងឃ យទិ 

ទំច ្ត រ ិបុរសិយុគនិ អដ្ឋបុរសិបុគគ  េអស ភគវេ  វកសេងឃ នុេនេយយ 

បនុេនេយយទកខិេណេយយ អពជ លិករណីេយ អនុត្តរ ំបុញញេកខត្តំេ កស តិ តំសុ 

បដិបនន ទិគុណសំយុត្តំ សងឃ ំសិរ  នមមិ តពច  សងឃំ អិេមហិ សកក េរហិ អភិបូជយមិ។ 

សុបដិបេនន  ភគវេ  វកសេងឃ ្រពះសងឃជ វកៃន្រពះដ៏មន្រពះភគេ ក្របតិបត្តិេហើយេ យ 

្របៃព គឺ្របតិបត្តិ មគន្លង្រពះនព្វេ កកុត្តរធម៌ អុជុបដិេបនន  ភគវេ  វកសេងឃ ្រពះសងឃជ  

វកៃន្រពះដ៏មន្រពះភគ េ ក្របតិបត្តិេ យ្រតង់ គឺ្របតិបត្តិជមជឈមិបដិបទ ញយបដិបេនន  ភគវ 

េ វកសេងឃ ្រពះសងឃជ វកៃន្រពះដ៏មន្រពះភគ េ ក្របតិបត្តិេដើមបី្រ ស់ដឹងនូវ្រពះនិព្វ នជ 

ថ នេក មផុតចកទុកខទំងពួង មីចិបដិបេនន  ភគវេ  វកសេងឃ ្រពះសងឃជ វកៃន្រពះដ៏មន 

្រពះភគ េ ក្របតិបត្តិដ៏សមគួរដល់ មីចិកមម គឺ្របតិបត្តិគួរដល់សីល សមធិ បញញ  យទិទំច ្ត របុិរ ិ

សយុគនិ ្រពះសងឃែអ  េបើ ប់ជគូៃនបុរសទំង យមន៤គូគឺ ្រពះសងឃែដលបនសំេរចនូវេ  

បត្តិមគគ និងេ បត្តិផលជគូមួយ សកទគមិមគគ និងសកទគមិផលជគូមួយ អនគមិមគគ និងអន 

គមិផលជគូមួយ អរហត្តមគគ និងអរហត្តផលជគូមួយ អដ្ឋ បុរសិបុគគ  េបើ ប់ជគូៃនបុរសបុគគលម 

ន៨គឺ ្រពះសងឃែដលបនសំ ច់នូវ បត្តិមគគ១ េ បត្តិផល១ សកទគមិមគគ១ សកទគមិផល១ 

អនគមិមគគ១ អនគមិផល១ អរហត្តមគគ១ អរហត្តផល១ េអសភគវេ  វក សេងឃ ្រពះសងឃទំង 

េនះជសងឃ វកៃន្រពះដ៏មន្របភគ នុេនេយយ េ កគួរទទួលនូវចតុបបចច័យ ែដលបុគគលអុទិទសចំ 

េពះអនកមនសីល េហើយនំមកអំពីចំងយចូលមកបូជ បនុេនេយយ េ កគួរទទួលនូវ គន្តកទនុ  គឺទ 

នែដលបុគគល ក់ ែតងេដើមបីញតិនិងមិ្រត ែដលមកអំពីទិសេផ ងៗ េហើយចូលមកបូជ ទកខិេណេយយ 

េ កគួរទទួលនូវទនែដលបុគគលេជឿនូវកមម និងផលៃនកមម េហើយចូលមកបូជ អពជ លិករណីេយ េ  

កគួរដល់អពជ លិកមមែដលសត្វេ កគបបីេធ្វើ អនុត្តរ ំបុពញ  េកខត្តំ េ កស តិេ កជបុញញេខត្ត គឺជទីដុះ 

េឡើងៃនពូជគឺបុណយរកេខត្តដ៏ៃទៃ្រកែលងជងគម ន តំសុបដិបនន ទិគុណសំយុត្តំ សងឃំសិរ នមមិ ខញំ្រពះុ  

ករុ សូមថ្វ យបងគំ នូវ្រពះសងឃជមច ស់ ដ៏្របកប្រពមេហើយ េ យគុណ មនគុណថសុបដិបេនន ជេដើ 

មេនះ េ យសិរ គឺតបងូ  តពច  សងឃំ អិេមហិ សកក េរហិ អភិបូជយមិខញំុ ្រពះករុ សូមបូជចំេពះនូវ 
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្រពះសងឃ ជមច ស់េនះ េ យេ្រគ ងសកក រៈទំង  យមន្របមណបុ៉េ ្ណ ះ។ 

្រកបថ្វ យបងគំម្ដង 

នមស ករយ៉ងសេងខប 

នេម តស រហន្ដស  ភគវន្ដស  ទិេន សមម  មំ វពុទធស  ធេមម វភជជ ទិេន។ិ  

ែ្របថ នេម តស រហន្ដស  ភគវន្ដស  ទិេន កិរយិនមស ករថ្វ យបងគំៃនខញំ្រពះករុុ  ចូលមន 

ដល់្រពះដ៏មន្រពះភគជមច ស់ សមម  មំ វពុទធស  ធេមម វភជជ ទិេនិ  ្រពះអងគ្រ ស់ដឹងនូវធម៌ គឺបុគគល 

គបបដឹីងេ យ្របៃពចំេពះ្រពះអងគពិត េហើយ្រទង់សំែដងែញកែចកនូវធម៌ទំង យេនះដល់សព្វសត្វ 

ទំងពួង។ 

នេម តេស វ ធមមស  និយយនិកស  វដ្ដេ  បេភទ នវ វធសិ  ្វ កខ តេស វ សចចេ ។ 

នេម តេស វ ធមមស  និយយនិកស  វដ្ដេ  កិរយិនមស ករថ្វ យបងគំៃនខញំ្រពះករុុ  ចូរមនដល់្រពះធ 

ម៌ជមច ស់េនះ ជធម៌មនគុណជទីេ្រ ច្រសង់នូចសត្វេ យេចញចកវដ្ដសង រ បេភទ នវ វធសិ  

្វ កខ តេស វ សចចេ  ជធម៌្របេភទមន៩្របករ មនេ បត្ដិមគគជេដើម មន្រពះនិព្វ នជទីបំផុត 

ែដល្រពះសមពទធសំែដងទុកមកេហើយេ យ្របៃពែមនពិត។ុ  

្រកបថ្វ យបងគំម្ដង 

នេម អរយិសងឃស  សញច ិភូតស  សតថេនុ  កិេល នុសេយ សេព្វ ប នបបដិបត្ដិយ។ 

ែ្របថ នេម អរយិសងឃស  សញច ិភូតស  សតថេនុ  កិរយិនមស ករថ្វ យបងគំៃនខញំ្រពះករុុ  ចូរមនដ 

ល់្រពះអរយិសងឃជមច ស់េនះ ជ្រពះសងឃេកើតេហើយកនងពួក វកៃន្រពះ ្ដុ  កិេល នុសេយ ស 

េព្វ ប នបបដិបត្ដិយ ជ្រពះសងឃ្របតិបត្ដិេដើមបីលះបង់នូវ មកធម៌ទំង យទំងពួង ែដលជធម៌រ 

ែមងេផ្ដកផ្ដលេទ មកិេលសជេ្រគ ងញងំចិត្ដសន្ដ នៃនសត្វទំងពួងេ យេ ហមង។ួ ុ  
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នមស ករយ៉ងសេងខប 

វសុទធករុ ញណំិ  ពុទធំ សមពទធបូជិតំុ  ធមមំ សទធមមសមភតំូ  វេនទ សងឃ ំនិរងគណំ។ 

ែ្របថ ខញំ្រពះករុ សូម្រកបថ្វ យបងគំនូវ្រពះសមម សមពទធុ ុ ជមច ស់ ្រពះអងគមន្រពះហរទ័ិយករុ ដល់ស 

ត្វដៃទ គឺថ្រទង់េបៀតេបៀននូវកងទុកខែដលមនកនងសន្ដ នៃនសត្វដៃទុ  េ យ្រពះញណ េពលគឺ្រពះអរ 

ហតថមគគដ៏ម៉ត់ចត់ ្អ តចកមនទិលគឺ គទិកកិេលស សូមថ្វ យបងគំនូវ្រពះធម៌ជមច ស់ គឺ្រពះសមពទធបូជេហើយុ  

គឺថ្រពះអងគសំែដងេហើយ សូមថ្វ យបងគំនូវ្រពះសងឃជមច ស់ ែដលេកើតេ យអរយិជតិេ្រពះ្រពះសទធមមជ 

អនកមិនមនដំេណើ រេទកន់ភវទបគឺកិេលសេឡើយ។ 

្រកបថ្វ យបងគំម្ដង 

នមស ករយ៉ងសេងខប 

នេម ពុទធំ តិេ កគគំ េញយយ គរបរគំុ ភ ភវកំ ធមមំ គណញច  គុណ គរ។ំ 

ែ្របថ ខញំ្រពះករុ សូមថ្វ យបងគំនូវ្រពះសមពទធជមច ស់ុ ុ  ្រពះអងគជបុគគល្របេសើរេលើសសត្វកនងៃ្រតេ កុ  

្រពះអងគមនញណ គឺគុណសំ ប់ដឹងនូវេញយយធម៌ទំងពួងដ៏្រជលេ្រជ បីដូចជ គរធំ ្រពះអងគមនដំ 

េណើ រេទដល់េហើយនូវេ្រតើយ គរគឺញណៃន្រពះអងគផង ខញំ្រពះករុ សូមថ្វ យបងគំនូវ្រពះធម៌ជមច ស់ុ  

គឺគុណសំ ប់្រទ្រទង់នូវសត្វទំង យ ែដលជអនក្របតិបត្ដិដ៏សមគួរ មពកយេ្រប ន្របេ របស់្រពះ  

្ដ ជមច ស់ មិនេ យធ្ល ក់ចុះេទកនងអបយភូមិទំង យផងុ  ភ ភវករ ំជគុណែតងេធ្វើនូវកមមភព គឺកុ 

ស កុសលេចតន២៩ មនកុសលេចតនជេដើម និងអុបបត្ដិភពទំង៩ មនកមភពជេដើម ែដលេកើ 

តអំពីបចច័យ គឺកមមភពេ យវនស បសូនយេទផងិ  ខញំុ្រពះករុ សូមថ្វ យបងគំនូរ្រពះអរយិសងឃេ ក 

មនគុណដ៏្រជលេ្រជបីដូចជ គរផង។ 

នមស ករពកយកពយ 

បញចលបែនថមពំុមនកនងគិហិេទូ ុ  

  ខញំសូមនមស ករុ  េលើកហ ថ េ នសិរសី 
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បងគំគុណទំង៣ 

សូមបុណយកងកុសល  

េពញបូរណ៌ ម ធ  

សូមេ យកំចត់បង់ 

េ យេជៀសេចញចកឆង យ 

េ យកំ ំង នុភព  

កងបុញញ សីមន 

េ យគុណនមស កក  

សូម និសង េនះ  

េឆព ះេលើសលុបៃ្រតេ ក 

ចូរមនដល់េយើងខញំុ  

ដូចជល ធំទូ យ 

អពមងគលទំង យ 

ក្តីអន្ត យកំុបីមន 

បុញញ ភជ្របធន 

សូមបនក ន្ដកំុមនេមះ 

ៃ្រតរតន្របេសើខពស់ 

ក់ដល់ ថ ននិព្វ នេ ង 

ពកយេពល្របកសសូមេសចក្តីល្អ េសចក្តីចំេរ ើន្រគប់យ៉ង 

េ តុសព្វំ សុមងគលំ រកខន្តឣ សព្វេទវ  សព្វពុទធ  «សព្វធមម  សព្វសងឃ»នុភេវន េ តថិ េ តុនិរន្តរ។ំ 

េ តុសព្វំ សុមងគលំ សុមងគលគឺេសចក្តីចំេរ ើន្រគប់យ៉ងចូរមនដល់ខញំុ រកខន្តុ សព្វ េទវ  េទវ ទំងពួង 

ទំង យចូររក នូវខញំុ សព្វពុទធ នុភេវន េ យ នុភពៃន ្រពះពុទធ្រគប់្រពះអងគ សព្វធមម នុភេវនេ យ 

នុភពនៃ្រពះធម៌ទំងពួង សព្វសងឃនុភេវន េ យ នុភពៃន្រពះសងឃទំងពួង េ តថិ េ តុនិរន្តរ ំ

សូមេសរសួីស្តីចូរមនដល់ខញំុ េ យបន្រគប់េពលកំុបីមនចេន្ល ះេឡើយ។ 

ចប់ៃ្រត្រប មេ យសេងខបែតបុ៉េ ្ណ ះ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


