បត្តិទនគថ
ពុទធ

សនិកជនដែលបនេធ្វើកុសលែអ

េបើមន្របថននឹងេ

យចំេរ ើនផ

មួ យេហើយ

និសង ដល់ខួ្លន

េ

យេ្រចើនេឡើងេទៀតេនះ គបបីអុទិស
ទ ផ យផលកុសល េនះដល់សត្វទំង

េ

យកុសលចិត្តជ

បុញញកិរ ិយវតថុមយ៉ ងែដលេ
េ

ថ បត្តិទន គឺកិរ ិយេ

យ

យចំែណកដល់អនកដៃទ

យបត្តិទនកថេនះដូ

េចនះថ

យំ កិញចិ កុសលកមមំ កត្វពំ្វ កិរ ិយំ មម កេយន

ចមន

តិទេស សុគតំ កតំ េយ

ស ្ត សញញិេន អតថិ េយ ច ស ្ត អសញញិេន កតំ បុញញផលំ មយ្ហំ សេព្វ ភគីភវន្តុ េត
ិ តំ ទិនំន បុញញផលំ មយ េយ ច តតថ ន ជនន្តិ េទ
េយ តំ កតំ សុវទិ
េ

កម្ហិេយ ស ្ត ជីវន្ត

រេហតុក មនុញញំ េភជនំ សេព្វ លភន្តុ មម េចត

ែ្របថ : យំ កិញចិ កុសលកមមំ កត្វពំ្វ កិរ ិយំ មម អំេពើជកុសលែអ
កេយន
មន

េ

គន្វនិ េវទយុំ សេព្វ
តិ

មួយែដលខញំុ គបបីេធ្វើ

ច
យទ្វរទំងបី គឺកយ ចចិត្ត តិទេស សុគតំ កតំ អំេពើជកុសល ទំងអស់េនះ

ែដលខញំុបនេធ្វើ
េហើយ ជកុសល

ចនឹងនំេ

យេទេកើតកនុង

ថ នៃ្រត្រតឹ ង សួគ៌បន េយ ស ្ត សញញិេន

1

សត្វទំង
យែអ

គឺ មនុស រ ឺេទវ

សត្វទំង
ែអ

រ ឺ្រពហម ែដលជសត្វមនសញញក្តី អតថិេយ ចស ្ត អសញញិេន

យ

ជអសញញិសត្វ គឺសត្វអិតសញញក្តី កតំ បុញញផលំ មយ្ហំសេព្វ ភគី ភវន្តុ េត

សត្វទំង

យទំងអស់

េនះចូរបនចំែណកផលៃនបុណយ េហើយ ចូរេ

យផលៃនបុណយ ែដលខញំុបនេធ្វើេហើយ

បនអុទិស
ទ ផ យ
េ

យេទេនះចុះ េយ ចតតថ នជនន្តិ មយ៉ ងេទៀតប

េបើសត្វទំង

យែអ

មិនបនដឹង

នូវបុណយែដលខញំុបនេធ្វើេហើយេនះ េទ
អេញជើញេទេ

្ត សត្វទំងេនះ

គន្វ និេវទយុំ សូមេទវ

ទំង

យ

យដំណឹង

ដល់សត្វទំង

យេនះេ

យបនដឹងថជនែអេ

ះេគ បនេធ្វើបុណយ

េហើយេគអុទិស
ទ ផ យផលបុណយ
េនះមកដល់អនកទំង
េ

យ អនកទំង

យ ចូរអនុេមទនេ្រតកអរ និងបុណយេគេនះចុះ សេព្វ

កម្ហិ

េយ ស ្ត ជីវន្ត
ែដល

្រស័យនូវ

រេហតុ ក សត្វទំង

យែអ

កទំងអស់

រ េហើយ

រស់េន មនុញញំ េភជនំ សេព្វ លភន្តុ មម េចត
ស់េនះចូរេ

កនុងេ

តិ សត្វទំង

យទំងអ

យបននូវេភជន
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ជទីគប់ចិត្ត ែដលសំេរចេ

យបុញញរ ិទធ

មចិត្ត ែដលខញំុអុទិស
ទ ផ យេទេ

យេនះចុះ។

បត្តិទនគថ
សន្តិ វ ិ

យ េទវ

តថឹ កេ េន្តធ វ ិ

េ

គម ចេទ
សមភ

រ សនី ថូេបឃេរ េពធិឃេរ តហឹ តហឹ

ធមមទេនន ភវន្តុ បូជិ

រមណ្ឌល េថ

មិក ទនបតីអុបសក

និគម ច អិស

សំេសទជ

ច មជឈ នវក ច ភិកខេ

សបបណភូ

សុខិ

ភវន្តុ េត ជ

ពុជេយបិ ច អណ្ឌ

អថេ បបតិក និយយនិកំ ធមមវរ ំ បដិចច េតសេព្វបិ ទុកស
ខ
កេ ន្តុ សំ

ខយំ។ ថតុ ចិរ ំ សតំ ធេមម ធមមធ

ច បុគគ

សេងឃ េ

តុ សម េគគ វអ ថ យ ច ហិ

យ

ច អេម្ហ រកខតុ សទធេមម សេព្វបិ ធមមចរ ិេន វុឌ ី សមបបុេណយយម ធមមរ ិយមបេវទិេត

យ េទវ
ែអ

សន្តិ វ ិ

រ សនី ថូេបឃេរេពធិឃេរ តហឹ តហឹ េទវ

ទំង

យ

មន្រប្រកតីេន

កនុងទីវត្តជទីេនៃនសងឃៃអដ៏េខឿន្រពះសថូប ៃអដ៏េខឿន្រពះេពធិ្រពឹក កនុងទីេនះៗ
ធមមទេនន ភវន្តុ
បូជិ

េទវ

ទំង

យេនះជបុគគលគឺេយើងទំង

យបូជេហើយ េ

យធមមទន េ

តថឹ

កេ េន្តធ វ ិ
រ មណ្ឌេល ចូរេធ្វើនូវេសរ ីសួសីក
្ត ុនងមណ្ឌលៃនវត្ត ជទីេនៃនសងឃេនះ េថ

ច មជឈ នវក ច

ភិកខេ
ភិកុខទំង

យជេថរៈក្តី ជក

្ត លក្តី េទើបនឹងបួសថមីកី្ត

មិក ទនបតី អុបសក

អុបសក និងអុបសិ
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កទំង

យែដលជមចស់ៃនទន ្រពមទំង

មិកជន គឺេញមវត្តកី្ត គម ចេទ

និគម ច

អិស
ជនទំង

យែដលជអនក្រសុកក្តី ជអនក្របេទសក្តី ជអនកនិគមក្តី ែដលជអិស រជនធំកី្ត

សបបណភូ
សុខិ

ភវន្តុ េត សត្វទំង

យេនះៗ ចូរេ

យបនដល់នូវេសចក្តីសុខ ជ

ពុជ េយបិ ច

អណ្ឌសមភ
សំេសទជ

ិ
អថេ បបតិក មួយវញេទៀត
សត្វទំង

ែដលជជ

ពុជៈកំេណើតក្តី ែដលជ

យែអ

អណ្ឌជៈកំេណើតក្តី ែដលជសំេសទជៈកំេណើតក្តី និយយនិកំ ធមមវរ ំ បដិចច េត សេព្វបិ ទុកស
ខ
កេ ន្តុ សំខ
យំ សត្វទំង

យទំងអស់េនះកលេបើបន

្រស័យនូវធម៌ដ៏្របេសើរជនិយយនិកធម៌េហើយ

ចូរេធ្វើនូវ
ធម៌ ជេ្រគ ងអស់េទៃនេសចក្តីទុកខចុះ ថតុ ចិរ ំ សតំ ធេមម សូមេ
រសទំង

យធម៌របស់សបបុ

យ

សថិតេនអស់កលយូរអែង្វងេទ ធមមធ

ច បុ គគ

បុគគលអនក្រទ ្រទង់នូវធម៌ទំង

យ

(ចូរសថិតេនអ
ស់កលយូរអែង្វងេទ) សេងឃ េ
ហិ

តុ សម េគគ វ សូម្រពះសងឃ្រពមេ្រព ងគន អ ថ យ ច

យ ច េដើ

មបីេសចក្តីចំេរ ើនផង េដើមបីេសចក្តីសំេរចផល្របេយជន៍ផង អេម្ហ រកខតុ សទធេមម សេព្វបិ
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ធមមចរ ិេន សូ
ម្រពះសទធមមរក នូវេយើងទំង

យ សូមរក នូវអនកែដល្រប្រពឹត្តធម៌ទំង

យទំងអស់ផង

វុឌ ី សមប
បុេណយយម ធមមរ ិយមបេវទិេត
សូមេយើងទំង
យេ

យបនដល់នូវេសចក្តីចំេរ ើនកនុងធម៌ែដល្រពះអរ ិយទំង

កសំែដងេហើយ។

បត្តិទនគថេនះ សំ ប់សូ្រតចំេពះែតកនុងទីវត្ត

ម កនុងកលែដលចប់ធម៌េទសន

រ ឺកនុងេវ
ែដលសូ្រតធម៌

ចប់េហើយ។

សុខភិយចនគថសេងខប
បសនន េ
កេលេទេ
បិ

បសនន េ
្រពះពុទធ

សេន សមម ធរ ំ បេវចឆេន្ត

បវស តុ វុឌ ិភ យ ស ្ដ នំ សមទធំ េនតុ េមទនឹ ម

ច អ្រតជំ និចំច រកខនិ្ត បុត្តកំ េអវ ំ ធេមមន

ន្តុ សេព្វបិ បណិេន ពុទធ

សេន សត្វទំង

ជ េន បជំ រកខនុ្ត
យទំងពួង ចូរ្រជះថ្លកនុង

សន សមម

ធរ ំ បេវចឆេន្ត កេល េទេ
សូមេ

ន្តុ សេព្វបិ បណិេន ពុទធ

បវស តុ វុឌ ីភ យ ស ្ត នំ សមទធំ េនតុ េមទនឹ

យេភ្ល ងបង្ហូរនូវ
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ធរទឹកដ៏្របៃព ចូរបង្ហូរចុះកនុងកល ដ៏គួរ ចូរប
គឺថចូរេ
េដើមបីេ
បី

្ត លេ

យែផនដីសំរ ិទធ

យមនជីរជតិលេ្អ ឡើង
យេកើតេសចក្តីចំេរ ើនដល់សត្វទំង

យម

បិ

ច អ្រតជំ និចំច រកខនិ្ត បុត្តកំ ម

ក្តី

ក្តី បី

បច់រក ជនិចចនូវកូនតូច ជកូនបេងកើត យ៉ ងណមិញ េអវ ំ ធេមមន

ជ េន បជំ រកខនុ្ត សព្វទ

សូម្រពះប
រមក ្រតទំង
េ

យ រក នូវ្របជជន

មគន្លងធម៌ ដូចជម

បិ

បីបច់រក កូនដូេចនះ

យបនសព្វ

កលេទេ

ង។
ធម៌េនះសំ ប់សូ្រតកនុងកលចប់ធម៌េទសន រ ឺចប់្រពះបរ ិត្ត។
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