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អនក្ព្បាជញកាលង្ វង ក្វិជាជ ្ឬអ ់ព្្ព្ាផ្ងទំងឡាយ 

មិនគប្បីគិត្ដល់ ៉ូបកាយ ស្ព្ត្ូវង្បក្ធ្លយ្ឬព្រំព្រ។ 

សបើង្ វង ក្ធម៌អប់ ំចិត្ត  ន្សំ ទច ិត្ជាព៉ូជធ្  

គួ តំងចិត្តគិត្ដល់ម ណា ស្មក្ព្បហា ព្រឥឡូវ។ 
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អារម្ភ កថា 

3 

 សមាធ ិជាបច្ចេកច្េសអប់រចំតិ្តដសំ៏ខាន់ច្ៅកនុង 

ព្រះរុេធសាសនា។ ច្ៅច្ោកខាងលិច រួកច្េសាា ល់ 

ព្រះរុេធសាសនាតាមរយៈសមាធ។ិ មានជនបរច្េស 

ជាច្ព្ចើននាក់ បានចលូមកសិកា និងបដបិត្តសិមាធ ិ

ច្ធវើឲ្យការបដបិត្តសិមាធ ិមានការច្រញនិយម និងមាន 

ការចាប់អារមមណ៍បំផតុ្ច្ៅេីច្នាះ។ កនុងន័យច្នះមាន 

ន័យថា សមាធមិនិមមនសព្មាប់មត្ព្កុមរុេធសាសនិក 

ច្នាះច្េ េសឺព្មាប់មនសុសេចូ្ៅព្េប់ជាត្សិាសន៍ ព្េប់ 

សាសនា ច្ព្រះថាសមាធិេឺព្ាន់មត្ជាវិធីឬបច្ចេក 

ច្េសអប់រចំតិ្ត ច្ដើមបីមសវងរកច្សចកតសីងប់ ផទុយរីការ 

យល់េចូ្ៅមដលថា សមាធេិជឺាជចំ្នឿសាសនា។  

 រុេធសាសនិកមមមរច្យើង ជាេចូ្ៅរំុសូវមានការ 

ចាប់អារមមណ៍ ច្រឿងច្ធវើសមាធចិ្ ើយ មត្មយួរយៈចងុ 

ច្ព្កាយមកច្នះ ក៏មានច្ ើញរុេធសាសនិកមយួចនំនួ 

ធ ំទំងព្រះសងឃទំងព្េហសថ ទំងអនកច្ធវើការ ទំងមន្តនតី 
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រាជការនិងអនកជំនួញ។ល។ មានការចាប់អារមមណ៍ 

យ៉ា ងខាល ំងចចំ្រះការបដបិត្តសិមាធចិ្នះ។  

 ជាការមយួេរួឲ្យច្ព្ត្កអរខាល ំងណាស់ ចចំ្រះច្រឿង 

មយួច្នះ ក៏ប៉ាុមនតមានបញ្ហា មយួមដលជាឧបសេាច្នាះ 

េសឺព្មាប់អនកច្ធវើការ អនកជនំញួ ឬមន្តនតីរាជការទំងអស់ 

ច្នាះាម នច្រលច្វោព្េប់ព្ាន់ច្ ើយ កនុងការច្ៅអងាុយ 

បដបិត្តសិមាធចិនំនួ១០ថ្ងងឬ២០ថ្ងង ច្ព្រះជាេចូ្ៅរួក 

ាត់្ទំងអស់ច្នាះ ជាប់រវល់ជាមយួនឹងការងារព្បចាំ 

ថ្ងង មដលព្ត្ូវេេលួមុសព្ត្ូវ ច្លើកមលងមត្ព្រះសងឃ 

និងដនូជបី៉ាុច្ណាណ ះ។  

 អវីទំងអស់ច្នះ េជឺាមលូច្ហត្មុដលច្ធវើឲ្យរបូម្ុំ 

ផ្ទទ ល់សច្ព្មចចតិ្តច្រៀបច្រៀងនវូច្សៀវច្ៅ វធិបីដបិត្ត ិ

សមាធិច្នះច្ ើង ច្ដើមបីជាជំនួយដល់អនកមដលាម ន 

ច្រលេំច្នរ មត្មានព្បាថាន ចងប់ដបិត្តសិមាធ ិអាចអាន 

និងបដបិត្តចិ្ោយមលួនឯងបាន ច្ហើយក៏អាចបដបិត្តជិា 

លកខណៈព្េួសារ តាមបណាត ព្កុមហ ុន តាមបណាត អងា 
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ការឬក៏ច្ៅតាមបណាត សាថ ប័ននានា។ ច្ព្រះសមាធចិ្នះ 

មានព្បច្យជន៍ច្ព្ចើនណាស់ ច្ដើមបីអប់រផំលូវចតិ្ត អនកច្ធវើ 

ការឬបុេាលិកសាថ ប័ន ឲ្យមានសាម រត្លីអ ចតិ្តថាល សាអ ត្ ច្ធវើ 

ការងារ ព្បកបច្ោយភារសុចរតិ្ ច្េៀងព្ត្ង ់និងព្បកប  

ច្ោយព្បសិេធភារ។  

 ច្ៅកនុងច្សៀវច្ៅ វធិបីដបិត្តសិមាធចិ្នះ មនិមមន 

ជាវធិីច្ព្ៅព្ជះអវីច្ ើយ េឺព្ាន់មត្ជាវធិបីដិបត្តិយ៉ា ង 

សាមញ្ញ មដលមំុ្បានច្រៀបចចំ្ ើង ច្ដើមបីត្ព្មូវចចំ្រះ 

អនកបដបិត្តសិមាធងិមីៗ ប៉ាុច្ណាណ ះ។ មត្ច្ទះជាយ៉ា ងណា 

ម្ុំសងឃឹមថា ច្សៀវច្ៅមួយកាលច្នះ នឹងបានជាការ 

រមួចមំណកយ៉ា ងសំខាន់ កនុងការផសរវផាយព្រះធម ផង 

និងបានជាច្មច្រៀនអប់រផំលូវចតិ្តសព្មាប់សាធជុនេចូ្ៅ

ផង។ 

ចារ សំសារ ូន សនតិបាមៈិក្ខុ 
 

 



វិ ធ បីដិបដតិបមាធ បី    | x 

 

ឧទ្ទ បមាកថា 

សាន្ដដមួយដនេះ សូមឧទទិសជូនចំដ េះមហាវីរបសរស 
ខ្មែរ បសព្វការីជន មាត្បិត្ញាត្កាក្នុងសង្ារវដត្គប់របូ 
សូមទទួមបាននូវចំខ្ណក្បសណ្យនិងដៅកាន់សសគត្ិៈព្។ 

សូម្បដទសខ្មែរសំងមូម មាននូវការកៈិវឌ្ឍនិង 
សសមសនតិភាព្។ 

សូមឲ្យដមដោគក្ូវីត្ ១៩ សងប់រមាង្ប់ដៅចាក្ៈព្ 
ខ្ែនដីដនេះ សូមព្ិៈព្ដភក្សំងមូមឈបច់ភចម ដហើយ 
វិមមក្រក្ធាត្សដដើមវិញ។ 

សូម្បជាព្មដភក្្គប់រូប ទទួមបាននូវដសចក្តី 
សសមសប្ាយត្ដៅ។ 

សូមព្សទធសាសនាមានការរីក្ចដ្មើន និងែ្សព្វែ្ាយ 
ទូដៅដព្ញសាក្មដភក្។  

ចារ សំ សារ ូន សនតិបាមៈិក្ខុ 
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ស្នាដៃមួយន េះឧទ្ទិសជូ ចំន េះ 

នោកឳពុក សំស្រឺ  អ្នកម្តាយ កា  កាយ 

នោយកតសី្សោញ ់ ិងការនោរពពីកូ  
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អនុស្សាវរីយ៍ននការទទួលស្ញ្ញសបត្របរិញ្ញសបត្រជាន់ខ្ពស្់ ឯកទទស្ ទស្សសនវិជាជសពុទធសាស្នា 
នាទីត្កុងកូឡ ុំបូ ត្បទទស្ត្ស្ីលង្កស ស្ិកសាឆ្សុំ 2014-2015 ។ 
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 មស្ការស្ពេះរត ស្ត័យ 
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បទគគលង្ដលយល់សឃើញន៉ូវអា មមណ៍ស្ លអ មិន ព្ងួមក្នុង 
ឥន្ទនទយិទំងឡាយ មិនដឹងព្បមាណក្នងុសោជន ខជិលព្ចអ៉ូ  មាន 
ព្ាយាមធ៉ូ ថយ ក្ិសល មា  ង្មងព្គប ងែត្់បទគគលស ះ 
ឯង ដ៉ូចខ្យល់ង្ដលព្គប ងែត្ស់ដើមស ើ្ទពវលដ៉ូសចា្្ះ។ 

ព្ពះពទ្ ធ 
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 មស្ការស្ពេះរត ស្ត័យ 

ន្តាតចិតតនៅរក 

ពុទ្ធគុណ ធមមគុណ សងាឃគណុ 

រហូតៃល់ចិតតសងប ់
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រតនតិយដ៉ូជា 

3 
ឥមេហិ ទីបធ៉ូបាទិសក្កាមរហិ ពុទធំ ធេមំ សងាឃំ 

អភិប៉ូជយាេិ មាតាបិតាទីនំ គុណវន្តានញ្ច េយ្ហ- 
ញ្ច ទីឃរត្តំ អតាថាយ្ ហិតាយ្ សុខាយ្ ។ 
 (អ ៊ិមេហ៊ិ ទបី៉ាកធូ់ប៉ាទ៊ិសាកក់ាមេហ៊ិ ពុតធ ាំង ធេ័ម ាំង 
សាាំងឃាំង អាកភ់៊ិប៉ាូជាកយ់ាេ៊ិ មតាបុ៊ិតាទណី ាំង គុណក ់
វ ៉ានត់ាណញ់ចាក ់ មេ៉ាហាញ់ចាក ់ ទឃីករ់៉ាតត់ា ាំង អាតថ់ា 
យកស ហ៊ិតាយកស សុខាយកស ) ។ 

ខ ្ុ ាំព្ពះកេណុសូេបូជា ចាំម ះនវូព្ពះពុទ ធ ព្ពះធេ៌ 
ព្ពះសងឃជាមា ស់ មោយមព្គឿងសកាា េៈទ ាំងឡាយ មន 
មទៀនន៊ិងធូបជាម ើេមនះ ម ើេបីមសចកតចីមព្េើន ម ើេបីជា 
ព្បមយាជន  ៍ម ើេបីមសចកតសុីខ  ល់អនក ម៏នគុណ 
ទ ាំងឡាយមនមតាប៊ិតាជាម ើេផង  ល់ខ ្ុ ាំព្ពះកេណុ 
ផង អស់កាលជាអង្ងែងមៅមហាង ។ 

“ ថាែ យបងគាំេតង ” 
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នម្សាា រពុទ្ធ រតន៍ 

3 

នមមា ត្សាស ភគវមតា អរហមតា  
សមាមាសេពុទធសាស។ 
(សូព្ត្បីចប់) 

( នាក់ច្មា តាស់សាក់ ភាក់ាក់វាក់ច្តា  

អាក់រាក់ហាក់ច្តា សំាមា៉ា សំារុត្ធាស់សាក់ ) ។ 

 រកីរិយិនមសសការថាវ យបងា ំថ្នម្ុំព្រះករណុា ចរូ 

មានដល់ព្រះដម៏ានព្រះភាេអងាច្នាះ ព្រះអងាជាព្រះ 

អរហនតដព៏្បច្សើរ ព្េងព់្តាស់ដងឹនវូច្ញយយធម ទំងរួង 

ច្ោយព្បថ្រចំច្រះព្រះអងា ឥត្មានព្េូអាចារយណា 

ព្បច្ៅព្រះអងាច្ ើយ ។ 

មយា សននិសិមន្នា វរមោធិេ៉ូមល មារំ សមសនំ 
េហត្ឹ វិមជមយ្ាោ សមមាពាធិមាគច្ឆិ អននតញ្ញា- 
មោ មោក្ុត្តមមា ត្ំ បនមាេិ ពុទធំ ។ 
 (ច្យ សន់និសិនច្ណា វាក់រាក់ច្រធិមូច្ល មារំុាង 

សាក់ច្សណំាង មាក់ហាក់ត្ងឹ វថិ្ជច្យ សំាច្រធមិាាច់ឆ ិ



ចារវមំាសារ ៉ូនវមានិបបាលភបកខុ     | 7 

 
អាក់ណន់តាញ់ញាច្ណា ច្ោកកតុ្តាក់ច្មា៉ា តំាង បា៉ា ក់ណាក់ 

មាម ិរុត្ធំាង ) ។ 

 ព្រះសមាម សមពុេធអងាឯណា ព្េងេ់ងច់ច្ព្មើននវូព្រះ 

អនាបានសសត្កិមមោា នច្លើរត្នបលល័ងកច្ព្កាមមលប់ច្រធិ 

ព្រឹកសដព៏្បច្សើរ បានផ្ទេ ញ់នវូមារាធរិាជព្រមទំងច្សនា 

ដច៏្ព្ចើន ច្ហើយព្េងព់្តាស់ដងឹនវូសមាម សច្មាព ធញិ្ហញ ណ 

មានព្បាជ្ារកេីបំផុត្ាម ន ព្រះអងាព្បច្សើរជាងសត្វ 

ច្ោក ម្ុំព្រះករណុា សូមព្កាបថាវ យបងានំវូព្រះសមាម  

សមពុេធអងាច្នាះច្ោយច្ាររ ។ 
 មយ្ ច្ ពុទ្ធា អត្ីតា ច្ មយ្ ច្ ពុទ្ធា អន្គ- 
តា បច្ចុបាបន្នា ច្ មយ្ ពុទ្ធា អហំ វន្ទាេិ សពវទ្ ។ 
 (ច្យ ចាក់ រុត្ធា អាក់ត្តីា ចាក់ ច្យ ចាក់ រុត្ធា 

អាក់ណា ាក់តា បា៉ា ច់ចបុបា៉ា ន់ណា ចាក់ ច្យ រុត្ធា អាក់ 

ហំាង វាន់ទម ិសាប់រក់ទ) ។ 

 ព្រះសមាម សមពុេធទំងឡាយអងាឯណា មដលបាន 

ព្តាស់ជាព្រះរុេធ និរវ នកនលងច្ៅច្ហើយកត ី ព្រះសមាម  

សមពុេធទំងឡាយអងាឯណា មដលនឹងបានព្តាស់ជាព្រះ 
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រុេធកនុងកាលខាងមមុកត ី ព្រះសមាម សមពុេធទំងឡាយអងា 

ឯណា មដលបានព្តាស់ជាព្រះរុេធ កនុងភេទកបបច្នះកត ី

ម្ុំព្រះករណុាសូមព្កាបថាវ យបងា ំនវូព្រះសមាម សមពុេធ 

ទំងឡាយច្នាះព្េប់កាលទំងរួង ។ 

ឥត្ិបិ មសា ភគវា អរហំ សមាមាសេពុមទ្ធា  
វិជ្ជាច្រណសេាបមន្នា សុគមតា មោក្វិទ៉ូ អនុត្ត- 
មោ បុរិសទេមសារថិ សតាថា មទវេនុសាានំ ពុមទ្ធា 
ភគវាត្ិ ។ 
 (អុតិ្បិុចិ្សា ភាក់ាក់វា អាក់រាក់ហំាង សំាមា៉ា  សំា 

រុត្ច្ធា វជិាា ចាក់រា៉ា ក់ណាក់សំាបា៉ា ន់ច្ណា សុាក់ច្តា ច្ោ 

កាក់វេិ ូអាក់នតុ្តាក់ច្រា៉ា  ប៉ារុសិាក់ទំមាក់ សារា៉ា ក់ង ិសាត់្ថា 

ច្េវាក់មា៉ា ក់នះុសាណំាង រុត្ច្ធា ភាក់ាក់វាត្)ិ ។   

 ឥត្ិបិ មសា ភគវា អរហំ ព្រះដម៏ានព្រះភាេ 

អងាច្នាះព្េងព់្រះនាមថា អរហំ ច្ព្រះព្រះអងាឆ្ងង យចាក 
សឹកសព្ត្ូវច្រលេកឺចិ្លស ព្រមទំងវាសនា េកឺាយ 

បច្យេនិងវចបីច្យេ សមាមាសេពុមទ្ធា ព្េងព់្រះនាម 
ថា សមាម សមពចុ្ទធ  ច្ព្រះព្រះអងាព្តាស់ដងឹនវូច្ញយយធម  
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ទំងរួង ច្ោយព្បថ្រចចំ្រះព្រះអងា ឥត្មានព្េូអាចារយ 

ណាព្បច្ៅព្រះអងាច្ ើយ វិជ្ជាច្រណសេាបមន្នា ព្េង ់
ព្រះនាមថា វជិាា ចរណសមបច្នាន  ច្ព្រះព្រះអងាបរបិូរ 

ច្ោយវជិាា ៣និងវជិាា ៨ និងចរណៈ១៥ សុគមតា ព្េង ់
ព្រះនាមថា សុេច្តា ច្ព្រះព្រះអងាមានដចំ្ណើ រលអយង 

ច្ៅកាន់សុនទរសាថ នេអឺមត្ៈមហានិរវ ន មោក្វិទ៉ូ ព្េង ់
ព្រះនាមថា ច្ោកវិេូ ច្ព្រះព្រះអងាព្ជាបចាស់នូវ 

ថ្ព្ត្ច្ោក អនុត្តមោ ព្េងព់្រះនាមថា អនតុ្តច្រា ច្ព្រះ 

ព្រះអងាព្បច្សើរច្ោយសីោេិេណុ រកបុេាលណាមយួ 

ច្សមើាម ន បុរិសទេមសារថិ ព្េងព់្រះនាមថា បរុសិេមម- 

សារង ិ ច្ព្រះព្រះអងាជាអនកេនូាម ន នវូបុរសមដលមាន 

ឧបនិសស័យេរួនឹងេនូាម នបាន សតាថាមទវេនុសាានំ 
ព្េងព់្រះនាមថា សតាថ ច្េវមនសុានំ ច្ព្រះព្រះអងាជា 

សាសាត ចារយ ថ្នច្េវតានិងមនសុសទំងឡាយ ពុមទ្ធា ព្េង ់

ព្រះនាមថា រុច្ទធ  ច្ព្រះព្រះអងាព្តាស់ដងឹនវូចត្រុារយិ- 

សចេ ច្ហើយញុាំងអនកដថ្េឱ្យព្តាស់ដឹងផង ភគវា 
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ព្េងព់្រះនាមថា ភេវា ច្ព្រះព្រះអងាមានដំច្ណើ រច្ៅ 

កាន់ថ្ព្ត្ភរខាា ក់ច្ចាលច្ហើយ េថឺាព្រះអងាមនិព្ត្ ប់ 

ច្កើត្ច្េៀត្ច្ ើយ។ 

 នត្ថិ មេ សរណំ អញ្ញំ ពុមទ្ធា មេ សរណំ វរំ 
ឯមត្ន សច្ចវមជេន មោត្ុ មេ ជយ្េងគលំ ។ 
 (ណាត់្ង ិ ច្ម សាក់រា៉ា ក់ណំាង អាញ់ញំុាង រុត្ច្ធា ច្ម 

សាក់រា៉ា ក់ណំាង វាក់រំុាង ច្អច្ត្នាក់ សាច់ចាក់វាច់ច្ជនាក់ 

ច្ហាត្ ុច្ម ជាក់យកសមំាងាក់ោំង) ។ 

នត្ថិ មេ សរណំ អញ្ញំ វត្ថុដថ្េជាេីរឹងេីរលឹក 

ថ្នម្ុំព្រះករណុាមនិមានច្ ើយ ពុមទ្ធា មេ សរណំ 
វរំ មានមត្ព្រះរុេធជាមាេ ស់ជាេីរឹងេីរលឹកដព៏្បច្សើរ 
របស់ម្ុំព្រះករណុា ឯមត្ន សច្ចវមជេន មោត្ុ មេ 
ជយ្េងគលំ សូមសិរសួីសតីជយ័មងាល ចរូមានដល់ម្ុំ 

ព្រះករណុាច្ោយករិយិច្រលនវូរកយសចេៈច្នះ ។  

 ឧត្តេមងគន វមនេហំ បាទបំសុំ វរុត្តេំ ពុមទធ 
មយា ខលិមតា មទ្មសា ពុមទ្ធា ខេត្ុ ត្ំ េេំ ។ 
 (អ ុត្តាក់មំាងច្េនាក់ វ៉ន់ច្េហំាង បា៉ា ទក់បុ័ង  
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ស ងុ វាក់រតុ្តាក់មំាង រុត្ច្ធ ច្យ ខាក់លិច្តា ច្ទច្សា 

រុត្ច្ធា ខាក់មាក់ត្ ុតំាង មាក់មំាង) ។ 

ឧត្តេមងគន វមនេហំ បាទបំសុំ វរុត្តេំ ម្ុំព្រះ 
ករណុាសូមថាវ យបងាំ នូវលអងធូលីព្រះបាេថ្នព្រះ 

សមាម សមពុេធដព៏្បច្សើរមពងម់ពស់ ច្ោយអវយវៈដឧ៏ត្តមេ ឺ

ត្បូង ពុមទធ មយា ខលិមតា មទ្មសា ច្ទសឯណា 

មដលមំុ្ព្រះករណុា ច្ធវើឱ្យភាល ំងភាល ត់្ច្ហើយកនុងព្រះរុេធ 

ជាមាេ ស់ ពុមទ្ធា ខេត្ុ ត្ំ េេំ សូមព្រះរុេធជាមាេ ស់ 
អត់្នវូច្ទសច្នាះដល់ម្ុំព្រះករណុា ។ 

“ ថាវ យបងាមំតង ” 
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នម្សាា រីម្ម រតន៍ 

3 

 អដឋងគិក្រិយ្បមោ ជន្នំ មមាក្ខបាបមវសាយ្ 
ឧជ៉ូ ច្ េម្គា ធមមាមា អយ្ំ សនតិក្មោ បណីមតា 
និយ្ាោនិមក្ ត្ំ បនមាេិ ធេមំ ។ 
 (អាតថ់ា ាំងគ៊ិកាេុ ៊ិយកសប៉ាកម់ថា ជាកន់ាណ ាំង មមក 
ខាប់ប៉ាកម់វ សាយកស អ ុ ជូ ចាក ់មកម់ោ ធេ័មម អាកយ់ា ាំង 
សនត់៊ិកាកម់រ៉ា ប៉ាកណី់មតា នយីាន៊ិមកា តា ាំង ប៉ាកន់ាកម់េ៊ិ 
ធេ័ម ាំង)។  
 ព្រះសេធមមឯណា ជាធម ព្បកបច្ោយអងាព្បាំបី 

ព្បការ ជាេនលងដំច្ណើ រ ថ្នព្រះអរយិបុេាលជាមាេ ស់ 

ជាផលូវដព៏្ត្ង ់ កនុងករិយិញុាំងជន មដលព្បាថាន នវូព្រះ 

និរវ ន ឱ្យចលូច្ៅកាន់ព្រះនិរវ នបាន ព្រះធម ច្នះជា 

ធម ច្ធវើឱ្យព្ត្ជាក់ រមាង ប់បងន់វូច្ភលើងេកុខ ច្ភលើងកិច្លស 

ជាធម ដឧ៏ត្តមជាេណុញុាំងសត្វ ឱ្យច្ចញចាកសងារ 

េកុខ ម្ុំព្រះករណុាសូមព្កាបថាវ យបងានំវូព្រះសេធមមច្នាះ 

ច្ោយច្ាររ។ 
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 មយ្ ច្ ធមាមា អត្ីតា ច្ មយ្ ច្ ធមាមា អន្គ- 
តា បច្ចុបាបន្នា ច្ មយ្ ធមាមា អហំ វន្ទាេិ សពវទ្ ។ 
 (ច្យ ចាក់ ធម័មា អាក់ត្តីា ចាក់ ច្យ ចាក់ ធម័មា 

អាក់ណាាក់តា បា៉ា ច់ចបុបា៉ា ន់ណា ចាក់ ច្យ ធម័មា អាក់ 

ហំាង វាន់ទម ិសាប់រក់ទ) ។ 

 ព្រះធម ទំងឡាយឯណា មដលជាធម របស់ព្រះ 

សមាម សមពុេធ មដលនិរវ នកនលងច្ៅច្ហើយកតី ព្រះធម  

ទំងឡាយឯណា មដលជាធម របស់ព្រះសមាម សមពុេធ 

នឹងមានមកកនុងកាលខាងមុមកត ីព្រះធម ទំងឡាយឯណា 

មដលជាធម របស់ព្រះសមាម សមពុេធ ព្េងព់្បត្ិសាា នេកុ 

កនុងកាលសរវថ្ងងច្នះកត ី ម្ុំព្រះករណុាសូមព្កាបថាវ យ 

បងា ំនវូព្រះធម ទំងឡាយច្នាះព្េប់កាលទំងរួង។ 

 សាវាក្ខាមតា ភគវតា ធមមាមា សនេិដឋិមក្ អក្- 
លិមក្ ឯហិបសាសិមក្ ឱបនយ្ិមក្ បច្ចត្តំ មវទិ-
ត្មោវា វិញ្ញូហីត្ិ ។ 
 (សាវ ក់ខាច្តា ភាក់ាក់វាក់តា ធម័ច្មា សន់េិត្ងចិ្កា 

អាក់កាលិច្កា ច្អហិបា៉ា ស់សិច្កា ច្អាបា៉ា ក់នាក់យិច្កា បា៉ា ច់ 

ចាត់្តំាង ច្វេិតាប់ច្រ វញិញូហីត្។ិ  
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 សាវាក្ខាមតា ភគវតា ធមមាមា ព្រះបរយិត្តធិម  
េពឺ្រះថ្ព្ត្បិដកជាធម េពឺ្រះដម៏ានព្រះភាេ ព្េងព់្តាស់ 

សមមតងច្ហើយច្ោយលអ ធមមាមា ព្រះនរវច្ោកតុ្តរធម  

មានព្បាំបួនព្បការេឺ មេាបួន ផលបួន និរវ នមួយ 

សនេិដឋិមក្ ជាធម េពឺ្រះអរយិបុេាលទំងរួង ដងឹរិត្ 

ច្ ើញរិត្ច្ោយបចេច្វកខណញ្ហញ ណ េថឺានឹងបានដងឹ 

ច្ោយសាត ប់ច្ោយច្ជឿបុេាលដថ្េច្នាះៗក៏ច្េ េចឺ្ ើញ 

ចាស់ច្ោយមលួនឯង អក្លិមក្ ជាធម ឱ្យនូវផល 

មិនរងច់ាំកាល េឺថាកាលច្បើព្រះអរយិមេាច្កើត្ច្ ើង 

ច្ហើយ ព្រះអរយិផលក៏ច្កើត្កនុងលំោប់ាន  មិនបាន 

យឺត្យូរច្ ើយ ឯហិបសាសិមក្ ជាធម េរួដល់ឯហិបសស  
វិធី េឺថាច្បើព្រះអរយិបុេាល មដលបានសច្ព្មចមេា 

ផលច្ហើយ ក៏េរួនឹងច្ៅបុេាលដថ្េឱ្យចលូមកច្មើល 

បាន ឱបនយ្ិមក្ ជាធម េពឺ្រះអរយិបុេាលេបបីបច្ងាអ ន 

ចូលមកេកុកនុងមលួន ច្ោយអំណាចថ្នភាវនា បច្ចត្តំ 
មវទិត្មោវា វិញ្ញូហិ ជាធម េអឺនកព្បាជទ្ំងឡាយមាន 
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ឧេឃដតិ្ញ្ញូបុេាលជាច្ដើម េបបីដងឹេបបីច្ ើញចាស់ 

កនុងចតិ្តថ្នមលួន។ 

 នត្ថិ មេ សរណំ អញ្ញំ ធមមាមា មេ សរណំ វរំ  
ឯមត្ន សច្ចវមជេន មោត្ុ មេ ជយ្េងគលំ ។ 
 (ណាត់្ង ិ ច្ម សាក់រា៉ា ក់ណំាង អាញ់ញំុាង ធម័ច្មា ច្ម 

សាក់រា៉ា ក់ណំាង វាក់រំាង ច្អច្ត្នាក់ សាច់ចាក់វាច់ច្ជនាក់ 

ច្ហាត្ ុច្ម ជាក់យកសមំាងាក់ោំង) ។ 

 នត្ថិ មេ សរណំ អញ្ញំ វត្ថុដថ្េជាេីរឹងេីរលឹក 
ថ្នម្ុំព្រះករណុាមិនមានច្ ើយ ធមមាមា មេ សរណំ 
វរំ មានមត្ព្រះធម ជាមាេ ស់ជាេីរឹងេីរលឹកដព៏្បច្សើរ 
របស់ម្ុំព្រះករណុា ឯមត្ន សច្ចវមជេន មោត្ុ មេ 
ជយ្េងគលំ សូមសិរសួីសតីជយ័មងាល ចរូមានដល់ម្ុំ  
ព្រះករណុាច្ោយករិយិច្រលនវូរកយសចេៈច្នះ។ 

 ឧត្តេមងគន វមនេហំ ធេមញ្ច ទុវិធំ វរំ ធមេម 
មយា ខលិមតា មទ្មសា ធមមាមា ខេត្ុ ត្ំ េេំ ។ 
 (អ តុ្តាក់មំាងច្េនាក់ វាន់ច្េហំាង ធម័មា៉ា ញ់ចាក់ េ ុ

វធំិាង  វាក់រំុាង  ធម័ច្ម  ច្យ  ខាក់លិច្តា ច្ទច្សា ធម័ច្មា  
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ខាក់មាក់ត្ ុតំាង មាក់មំុាង) ។ 

 ឧត្តេមងគន វមនេហំ ធេមញ្ច ទុវិធំ វរំ ម្ុំព្រះ 
ករណុា សូមថាវ យបងានំូវព្រះធម ដ៏ព្បច្សើរ មានរីរ 

ព្បការ េឺព្រះបរយិត្តិធម  និងព្រះនរវច្ោកុត្តរធម  

ច្ោយអវយវៈដ៏ឧត្តមេឺត្បូង ធមេម មយា ខលិមតា 
មទ្មសា ច្ទសឯណាមដលម្ុំព្រះករណុា ច្ធវើឱ្យភាល ំង 

ភាល ត់្ច្ហើយកនុងព្រះធម ជាមាេ ស់ ធមមាមា ខេត្ុ ត្ំ េេំ 
សូមព្រះធម ជាមាេ ស់ អត់្នូវច្ទសច្នាះ ដល់ម្ុំព្រះ 

ករណុា ។ 
“ ថាវ យបងាមំតង ” 
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នម្សាា រមាង្ឃរតន៍ 

3 

 សមងាោ វិសុមទ្ធា វរទក្ខិមណមយ្ាោ សនតិន្ទនេិ- 
មយា សពវេលបាបហីមន្ គុមណហិមនមក្ហិ សេទិធិ- 
បមតាតា អន្សមវា ត្ំ បនមាេិ សងាឃំ ។ 
 (សំាងច្ោ វសុិត្ច្ធា វាក់រាក់ទក់មិថ្ណច្យ៉ា  សន់ 

ត្ណិព្េិច្យ៉ា  សាប់រក់មាក់ឡាប់បា៉ា ក់ហីច្ណា េចុ្ណហិច្ន 

ច្កហិ សាក់មតិ្ធបិា៉ា ត់្ច្តា អាក់ណាសាក់ច្វ៉ា តំាង បា៉ា ក់នាក់ 

មា៉ា ម ិសំាងោំង) ។ 

 ព្រះអរយិសងឃឯណា ដប៏រសុិេធវចិ្សស ជាេកខិ- 

ច្ណយយបុេាលដព៏្បច្សើរ មានឥន្តនទិយរមាង ប់ច្ហើយ មាន 

មនទិល េរឺាាេិកិច្លសទំងរួងបនាត់្បងច់្ហើយ ជា 

ព្រះសងឃដល់ច្ហើយ នវូករិយិសច្ព្មច ច្ោយេណុ 

ទំងឡាយដច៏្ព្ចើន ជាព្រះសងឃមានអាសវធម មនិមាន 

េថឺាជាព្រះមីណាព្សរ  ម្ុំព្រះករណុាសូមព្កាបថាវ យ 

បងានំវូព្រះអរយិសងឃច្នាះច្ោយច្ាររ ។ 

 មយ្  ច្ សងាោ អត្ីតា ច្ មយ្ ច្ សងាោ  
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អន្គតា បច្ចុបាបន្នា ច្ មយ្ សងាោ អហំ វន្ទាេិ 
សពវទ្ ។ 
 (ច្យ ចាក់ សំាងោ អាក់ត្តីា ចាក់ ច្យ ចាក់ សំាង 

ោ អាក់ណាាក់តា បា៉ា ច់ចបុបា៉ា ន់ណា ចាក់ ច្យ សំាងោ 

អាក់ហំាង វាន់ទម ិសាប់រក់ទ)។ 

 ព្រះសងឃទំងឡាយឯណា មដលជាព្រះសងឃបាន 

សច្ព្មចមេានិងផល កនលងច្ៅច្ហើ យកតី  ព្រះសងឃ 

ទំងឡាយឯណា មដលជាព្រះសងឃនឹងបានសច្ព្មច 

មេានិងផល កនុងកាលខាងមមុកត ី ព្រះសងឃទំងឡាយ 

ឯណា មដលជាព្រះសងឃបានសច្ព្មចមេានិងផល កនុង 

កាលជាបចេុបបននច្នះកតី ម្ុំព្រះករណុាសូមព្កាបថាវ យ 

បងានំវូព្រះសងឃទំងឡាយច្នាះព្េប់កាលទំងរួង។ 

 សុបដិបមន្នា  ភគវមតា  សាវក្សមងាោ។ 
ឧជុបដិបមន្នា ភគវមតា សាវក្សមងាោ។ ញា-
យ្បដិបមន្នា ភគវមតា សាវក្សមងាោ។ សាេី- 
ច្ិបដិបមន្នា ភគវមតា សាវក្សមងាោ។ 
 (សុបា៉ា ក់ដបិា៉ា ន់ច្ណា ភាក់ាក់វាក់ច្តា សាវាក់កាក់ 

សំាងច្ោ។ អ ជុបុា៉ា ក់ដបិា៉ា ន់ច្ណា ភាក់ាក់វាក់ច្តា សាវាក់ 
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កាក់សំាងច្ោ។ ញាយកសបា៉ា ក់ដបិា៉ា ន់ច្ណា ភាក់ាក់វាក់ 

ច្តា សាវាក់កាក់សំាងច្ោ។ សាមចីបិា៉ា ក់ដបិា៉ា ន់ច្ណា ភាក់ 

ាក់វាក់ច្តា សាវាក់កាក់សំាងច្ោ)។ 

 យ្ទិទំ ច្តាតារិ បុរិសយ្ុ្និ អដឋបុរិសបុគគោ 
ឯស ភគវមតា សាវក្សមងាោ អាហុមណមយ្ាោ 
បាហុមនមយ្ាោ ទក្ខិមណមយ្ាោ អញ្េលិក្រណីមយា 
អនុត្តរំ បុញ្ញមក្ខត្តំ មោក្សាាត្ិ ។ 
 (យកសេិទំង ចាត់្តារ ុ ិ ប៉ារុ ុសិាក់យុានិ អាត់្ថាក់ប៉ារុ ុ ិ

សាក់ប៉ាកុាក់ោ ច្អសាក់ ភាក់ាក់វាក់ច្តា សាវាក់កាក់ 

សំាងច្ោ អាហុថ្ណច្យ៉ា  បា៉ា ហុថ្ណច្យ៉ា  ទក់មិថ្ណច្យ៉ា  

អាញ់ជាក់លិកាក់រា៉ា ក់ណីច្យ៉ា  អាក់នតុ្តាក់រំាង ប៉ាញុញាក់ 

ច្មត្តំាង ច្ោកាស់សាត្ ិ)។ 

 សុបដិបមន្នា ភគវមតា សាវក្សមងាោ ព្រះ 
សងឃជាសាវក័ ថ្នព្រះដម៏ានព្រះភាេ ច្ោកព្បត្បិត្ត ិ

ច្ហើយច្ោយព្បថ្រ េពឺ្បត្បិត្តតិាមេនលងព្រះនរវច្ោ- 

កតុ្តរធម  ឧជុបដិបមន្នា ភគវមតា សាវក្សមងាោ 
ព្រះសងឃជាសាវក័ ថ្នព្រះដម៏ានព្រះភាេ ច្ោកព្ប- 

ត្បិត្តចិ្ោយព្ត្ង ់េពឺ្បត្បិត្តជិាមជឈិមបបដបិទ ញាយ្- 
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បដិបមន្នា ភគវមតា សាវក្សមងាោ ព្រះសងឃជា 

សាវ័ក ថ្នព្រះដ៏មានព្រះភាេ ច្ោកព្បត្ិបត្តិច្ដើមបី 

ព្តាស់ដងឹនវូព្រះនិរវ ន ជាសាថ នច្កសមផតុ្ចាកេកុខទំង- 

រួង សាេីច្ិបដិបមន្នា ភគវមតា សាវក្សមងាោ 
ព្រះសងឃជាសាវក័ ថ្នព្រះដម៏ានព្រះភាេ ច្ោកព្ប- 

ត្បិត្តដិស៏មេរួដល់សាមីចកិមម េពឺ្បត្បិត្តេិរួដល់សីល 

សមាធបិញ្ហញ  យ្ទិទំ ច្តាតារិ បុរិសយ្ុ្និ ព្រះសងឃ 
ឯណា ច្បើរាប់ជាេថូ្នបុរសទំងឡាយមានបួនេេូ ឺព្រះ 

សងឃមដលបានសច្ព្មចនវូច្សាតាបត្តមិេា និងច្សាតា 

បត្តផិលជាេមូយួ សកទាមមិេា និងសកទាមផិល 

ជាេូមួយ អនាាមិមេានិងអនាាមិផល ជាេូមួយ 

អរហត្តមេានិងអរហត្តផលជាេមូយួ អដឋបុរិសបុគគោ 

ច្បើរាប់ច្រៀងជាបុរសបុេាលមានព្បាំបីេ ឺ ព្រះសងឃមដល 

បានសច្ព្មច នវូច្សាតាបត្តមិេា១ ច្សាតាបត្តផិល១ 

សកទាមិមេា១ សកទាមផិល១ អនាាមិមេា១ 

អនាាមិផល១ អរហត្តមេា១ អរហត្តផល១ ឯស 
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ភគវមតា សាវក្សមងាោ ព្រះសងឃទំងច្នាះជាសងឃ 
សាវក័ថ្នព្រះដម៏ានព្រះភាេ អាហុមណមយ្ាោ ច្ោក 

េរួេេលួនវូចត្បុបចេយ័ មដលបុេាលឧេទិសចចំ្រះអនក 

មានសីល ច្ហើយនាំមកអំរីចងំាយ បច្ងាអ នចលូមក 

បូជា បាហុមនមយ្ាោ ច្ោកេរួេេលួនវូអាេនតុកទន 

េទឺនមដលបុេាលតាក់មត្ងច្ដើមបីញាត្និិងមតិ្ត មដល 

មកអំរីេិសច្ផសងៗ ច្ហើយបច្ងាអ នចលូមកបូជា ទក្ខ-ិ 
មណមយ្ាោ ច្ោកេរួេេលួនវូទន មដលបុេាលច្ជឿ 

នវូកមមនិងផលថ្នកមមច្ហើយបូជា អញ្េលិក្រណីមយា 

ច្ោកេួរដល់អញ្ាលីកមម មដលសត្វច្ោកេបបីច្ធវើ 

អនុត្តរំ បុញ្ញមក្ខត្តំ មោក្សាស ច្ោកជាបុញ្ញច្កខត្ត េ ឺ

ជាេីដះុច្ ើងថ្នរូជេបឺុណយថ្នសត្វច្ោក រកច្មត្តដថ្េ 

ថ្ព្កមលងជាងាម ន ។  

នត្ថិ មេ សរណំ អញ្ញំ សមងាោ មេ សរណំ 
វរំ ឯមត្ន សច្ចវមជេន មោត្ុ មេ ជយ្េងគលំ ។ 
 (ណាត់្ង ិ ច្ម សាក់រា៉ា ក់ណំាង អាញ់ញំុាង សំាងច្ោ 

ច្ម សាក់រា៉ា ក់ណំាង  វាក់រំាង  ច្អច្ត្នាក់  សាច់ចាក់វាច់ច្ជ  
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នាក់ ច្ហាត្ចុ្ម ជាក់យកសមំាងាក់ោំង) ។ 

 នត្ថិ មេ សរណំ អញ្ញំ វត្ថុដថ្េជាេីរឹងេីរលឹក 
ថ្នម្ុំព្រះករណុាមនិមានច្ ើយ សមងាោ មេ សរណំ 
វរំ មានមត្ព្រះសងឃជាមាេ ស់ ជាេីរឹងេីរលឹក ដព៏្បច្សើរ 
របស់ម្ុំព្រះករណុា ឯមត្ន សច្ចវមជេន មោត្ុ មេ 
ជយ្េងគលំ សូមសិរសួីសតីជយ័មងាល ចរូមានដល់ម្ុំ 
ព្រះករណុា ច្ោយករិយិច្រលនវូរកយសចេៈច្នះ។ 

 ឧត្តេមងគន វមនេហំ សងាឃញ្ច ទុវិមោត្តេំ 
សមងាឃ មយា ខលិមតា មទ្មសា សមងាោ ខេត្ុ ត្ំ 
េេំ ។ 
 (អ តុ្តាក់មំាងច្េនាក់ វាន់ច្េហំាង សំាងខាញ់ចាក់ 

េុវិច្ធាត្តាក់មំាង សំាងច្  ច្យ ខាក់លិច្តា ច្ទច្សា 

សំាងច្ោ ខាក់មាក់ត្ ុតំាង មាក់មំុាង) ។ 

ឧត្តេមងគន វមនេហំ សងាឃញ្ច ទុវិមោត្តេំ     
ម្ុំព្រះករណុាសូមថាវ យបងា ំនវូព្រះសងឃដព៏្បច្សើរមាន 

រីរព្បការ េសឺមមត្សិងឃនិងអរយិសងឃ ច្ោយអវយវៈ 

ដឧ៏ត្តមេតឺ្បូង សមងាឃ មយា ខលិមតា មទ្មសា ច្ទស 
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ឯណា មដលម្ុំព្រះករណុាច្ធវើឱ្យភាល ំងភាល ត់្ច្ហើយ កនុង 

ព្រះសងឃជាមាេ ស់ សមងាោ ខេត្ុ ត្ំ េេំ សូមព្រះ 
សងឃជាមាេ ស់ អត់្នវូច្ទសច្នាះដល់ម្ុំព្រះករណុា ។ 

“ ថាវ យបងាមំតង ” 
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នម្សាា រព្ពះរតនព្ត័យ 

3 

មយា ក្បាបមក្ដីហិបិ  អបាបមេយ្ាយំ  ក្លំ 
ក្មោមន្តា អត្ិទុក្កោនិ មខទំ គមតា មោក្ហិតាយ្ 
ន្មោ នមមា េោក្រុណិក្សាស ត្សាស ។ 
 (ច្យ កាប់បា៉ា ក់ច្កាដហិីបុ ិអាប់បា៉ា ក់ថ្មយំុង កាឡំាង 

កាក់ច្រា៉ា នច្តា អាក់ត្េិកុកាក់រា៉ា និ ច្មទំង ាក់ច្តា ច្ោកាក់ 

ហិតាយកស នាច្ថា នាក់ច្មា មាក់ហាការណិុកាស់សាក់ 

តាស់សាក់) ។ 

 ព្រះរុេធជាេីរឹង ជារំនឹងសរវសតាត  ព្រះអងាកាល 

ព្បាថាន  ច្ធវើកសាងអស់កាលយូរ រាប់ច្ោយច្កាដកិបា 

ច្ព្ចើនេណនាហួសេតិ្េរូ បានព្តាស់ជាសរវញ្ញូ ព្តាស់ 

ជាព្េូច្លើភរឋាន។ 

 ច្ធវើកមមជាកព្ម មនសុសនិករព្តាប់រំុបាន ច្តាក 

យ៉ា កលំបាកព្បាណ ច្ព្រះព្បច្យជន៍ដល់សរវសត្វ 

ម្ុំសូមឱ្នសិរសា ចតិ្តព្បាថាន បងាថំាវ ត់្ ព្រះរុេធករណុា 

សត្វ ច្នាះជាេីរឹងសរវកាល ។ 
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 អសេពុធំ ពុទធនិមសវិត្ំ យ្ំ ភវាភវំ គច្ឆត្ិ 
ជីវមោមក្ នមមា អវិជ្ជាទិក្កិមលសជ្លំ វិទធំ- 
សិមន្ ធេមវរសាស ត្សាស ។ 
 (អាក់សំារុធំាង រុត្ធាក់និច្សវតំិាង យំុង ភាក់វា 

ភាក់វំាង ាច់ឆ្ងក់ត្ ិ ជវីាក់ច្ោច្កា នាក់ច្មា អាក់វជិាា េិក 

កចិ្លសាក់ជាោំង វតិ្ធំាងសិច្នា ធម័មាក់វាក់រាស់សាក់ 

តាស់សាក់)។ 

 សត្វមត្ងច្កើត្សាល ប់បង ់ច្ព្រះចណំងកមមជាច្ាល 

ឱ្យវិលវល់អច្នាទ ល កនុងភរត្ូចនិងភរធំ។ ច្ហត្ុមត្ 

មិនដឹងធម  ជាមាេ ស់លអសាអ ត្សុមុម េឺព្រះរុេធច្សរ 

សម ចតិ្តម្ុំសូមនមសសការ នវូធម ព្បថ្ររិត្ វចិ្សស 

សុេធច្នាះឯងណា កាត់្បងន់វូអវជិាា  េបឺណាត ញកចិ្លស 

ច្ហើយ។ 

 គុមណហិមយា សីលសមាធិបញ្ញា វិេុត្តិញ្ញា- 
ណបាបភុត្ីហិ យ្ុមតាតា មខត្តញ្េន្នំ ក្ុសលត្ថិក្នំ 
ត្េរិយ្សងាឃំ សិរសា នមាេិ ។ 
 (េចុ្ណហិច្យ សីឡាក់សាក់មា៉ា ធបិញ្ហញ  វមិុត្ត្ញិ 

ញាណាប់បា៉ា ក់ភតុ្ហិី យុត្ច្តា ច្មត្តាញ់ជាក់នាណំាង ក ុ
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សាក់ឡាត់្ងិកាណំាង តាក់មាក់រយីកសសំាងោំង សិរា៉ា ក់ 

សានាក់មាម)ិ។ 

 ព្រះសងឃអងាសាវ័ក មានសំវរៈសទធ ព្េង  ់កប 

ច្ោយេណុសីលព្ត្ង ់និងសមាធបិញ្ហញ  និងវមិតុ្តញិ្ហញ ណ 

កិច្លសាម នកនុងអាតាម  ជាបុញ្ញច្កខតាត  ជនព្ត្ូវការជា 

កុសល ម្ុំសូមឱ្នសិរសី ដល់ព្រះអរយិបុេាល ជា 

បុត្តព្រះេសរល ជាមងាលដល់សរវសត្វ ។ 

ឥមច្ចវេច្ចនត នេសាសមនយ្ាយំ នេសាសមាមន្ 
រត្នត្តយ្ំ យ្ំ បុញ្ញាភិសនេំ វិបុលំ អលត្ថំ ត្សាា-  
នុភាមវន ហត្នតោមយា ។ 
 (អុិចច្ចវាក់មាច់ចន់តាក់ នាក់មា៉ា ស់សាក់ថ្ណយំុង 

នាក់មា៉ា ស់សាក់មា៉ា ច្ណា រាក់តាក់ណាត់្តាក់យំុងៗ ប៉ាុញ 

ញា៉ា ភសិន់ទំង វបិ៉ាឡំុាង អាក់ឡាត់្ថំាង តាស់សានភុាច្វនាក់ 

ហាក់ត្ន់តាក់រា៉ា ច្យ៉ា ) ។  

 ម្ុំសូមនមសសការ ច្លើកហតាថ ឱ្នសិរសី បងា ំ

េុណទំងបី មពស់ច្លើសលប់ថ្ព្ត្ច្ោកា សូមបុណយ 

កងកុសល ឱ្យបានដល់ច្យើងម្ុំណា ច្រញច្ររច្សមើ 
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ធារា ដចូជលសាធេំោូយ សូមឱ្យកចំាត់្បង ់ អរ- 

មងាលទំងឡាយ ឱ្យច្ចៀសច្ចញចាកឆ្ងង យ កតអីនតរាយ 

កុបំីមាន ច្ោយកមាល ំងអានភុារ បុញ្ហញ ោភជាព្បធាន 

កងបុណយរាសីមាន សូមបានកានតកុមំានច្មាះ ច្ោយ 

េណុនមសសការ ថ្ព្ត្រត្នាព្បច្សើរមពស់ សូមអានិសងស 

ច្នាះ ោក់ដល់ឋាននិរវ នច្ហាង ។ 

“ ថាវ យបងាមំតង ” 
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ៈិក្ខុ ហាក្់ ដសៀងដហ ( ោហសមក្សមារ) ចារ សំ សារ ូន (សនតិបាមៈិក្ខុ) 
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វិធីបៃិបតតិសម្ធិ 
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អ្វ បជាមាធ បីវ? 

3វ 
 សមាធ ិេជឺាបច្ចេកច្េសថ្នការអប់រឬំហវឹ កហវឺ ន 

ចតិ្ត ច្ដើមបីច្ធវើឲ្យចតិ្តច្ៅនឹងមនិច្ លងច្ោល ង មនិកច្ព្មើក 

ញាប់ញ័រ មិនមានអវីមករកុកនួ េជឺាចតិ្តសងប់មនិជាប់ 

ជរំក់កនុងអារមមណ៍ច្ផសងៗ ច្រលេជឺាចតិ្តមដលច្ផ្ទត ត្ 

ចចំ្រះច្ៅរកអារមមណ៍មត្មយួ។ 

 ចចំ្រះការអប់រចំតិ្ត ការេនូាម នចតិ្ត ការហវឹ កហាត់្ 

ចតិ្ត តាមរយៈការចច្ព្មើននវូអារមមណ៍ណាមយួ ច្ៅកនុង 

ចចំ្ណាមអារមមណ៍ទំង៤០ ច្ៅថា សមាធកិមមោា ន។ 

 បុេាលមដលមានច្សចកតពី្ជះថាល ព្បាថាន បដបិត្តិ

សមាធេិបបីសិកាឲ្យយល់រីសមាធ ិវធិបីដបិត្តសិមាធិ 

និងវត្ថុបំណងថ្នការបដបិត្តសិមាធជិាមនុសិន ច្ដើមបី 

ច្ចៀសវាងនវូការបដបិត្តសិមាធមុិស (មចិាា សមាធ)ិ ច្ធវើ 

ឲ្យមូចព្បច្យជន៍ដល់មលួន។  

  



ចារវមំាសារ ៉ូនវមានិបបាលភបកខុ     | 32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ចារវមំាសារ ៉ូនវមានិបបាលភបកខុ     | 33 

 

កន្នែ ង្ដិបដតិបមាធ បី 

3 

 អនកបដបិត្តសិមាធិ អាចច្ព្ជើសច្រ ើសនវូេីកមនលង 

សព្មាប់បដបិត្តណិាមួយក៏បាន េកឺនុងថ្ព្រក៏បាន ច្ព្កាម 

មលប់ច្ ើក៏បាន ច្ៅឯសាោច្រៀនក៏បាន ច្ៅកមនលងច្ធវើ 

ការក៏បាន កនុងផទះសាង ត់្ក៏បាន ឬកនុងវត្តអារាមក៏បាន 

តាមសមេួរដល់អធាព្ស័យ និងការាប់ចិត្ត។ មត្ 

រាល់កមនលងទំងអស់ច្នាះ ព្ត្ូវមត្ជាកមនលងសងប់សាង ត់្ 

ជាកមនលងមដលបងកនវូលកខណៈងាយព្សួល ដល់កិចេ 

បដបិត្តសិមាធចិ្ោយចចំ្រះ។ 

 បានជាព្ត្ូវការេតិ្េរូច្រឿងេីកមនលង ច្ព្រះថាការ 

បដបិត្តសិមាធ ិ ចតិ្តសងប់ឬមនិសងប់ ក៏វាអាព្ស័យច្ៅ 

ច្លើេីកមនលងផងមដរ កាលច្បើេីកមនលងមនិលអ មនិជាេី 

សបាយ មានសំច្ ងអ ូអរច្ព្ចើន ឬជាកមនលងនាំឲ្យមាន 

ការរច្ងកៀសចតិ្ត ច្នាះការបដបិត្តសិមាធ ិាម នដចំ្ណើ រ 

ការលអច្ ើយ ជារិច្សសសព្មាប់អនកបដបិត្តសិមាធ ិ

ងមីៗ  េីកមនលងមនិលអេជឺាឧបសេាដធ៏បំំផតុ្។   
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លកខណៈកន្នែ ង្ដិបដតិបមាធ បី 

3 
 អនកបដបិត្តសិមាធេិបបីមសវងរកកមនលងបដបិត្ត ិ

មដលមានលកខណៈ៧យ៉ា ង ភាសារុេធសាសនាច្ៅ 

ថា េីមានសបាយច្ដើមបីងាយព្សួលកនុងការបដបិត្ត៖ិ  

 ១.ជាកមនលងសាន ក់ច្ៅព្សួល សាង ត់្លអ មានកមនលង 

អងាុយបដបិត្តសិមរមយ មានេីជព្មកព្ត្មឹព្ត្ូវមដលជា 

រិច្សសមានសុវត្ថភិារព្េប់ព្ាន់។  

 ២.េឺជាកមនលងងាយព្សួល កនុងការមសវងរកនវូ 

អាហារបរចិ្ភាេ។ អនកបដបិត្ត ិមនិេបបីចលូច្ៅបដបិត្ត ិ

កនុងថ្ព្រច្ព្ៅ ឬេីោច់ព្សយលរច្ហាសាថ ន មដលនាំ 

ឲ្យមានការលំបាកកនុងការមសវងរកអាហារច្នាះច្េ។

 ៣.ជាកមនលងមានេំនាក់េំនងលអរកាន  មនសុសមាន  

មានអធាព្ស័យលអ និងមានការព្សោញ់រាប់អានាន  

ច្ៅវញិច្ៅមកជាព្បចាំ។  

 ៤.ជាកមនលងមានមនសុសលអរស់ច្ៅច្ព្ចើន មនិមាន  
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អនកព្បព្រឹត្តអំច្រើអបាយមុម មលបងសីុសង ឬព្បព្រឹត្ត 

អំច្រើកាចសាហាវថ្ព្រថ្ផសច្ផសងៗជាច្ដើម។  

 ៥.ជាកមនលងមានអាហារហូបចុកព្េប់ព្ាន់ ច្ធវើ 

ឲ្យអនកបដបិត្តសិមាធ ិ មនិមានចតិ្តកងវល់ចចំ្រះច្រឿង 

ការបរចិ្ភាេអាហារ ព្រមទំងបានបរចិ្ភាេព្េប់ព្ាន់ 

និងមានកមាល ំងកមំហង មនិច្ហវហត់្ មនិមានច្សចកត ី

ច្ព្សកោល ន មត្រំុេរួបរចិ្ភាេមឆអត្ហួសព្បមាណច្ ើយ 

ច្ព្រះអាចនាំឲ្យច្កើត្ច្សចកតមីាិលព្ចអូស។ 

 ៦.ជាកមនលងមានអាកាសធាត្លុអ និងមានបរសិាថ ន 

សាអ ត្ មនិមានកលនិអាព្កក់ មនិច្សាម កច្ព្ាក ច្ោយកាក 

សំណល់សំរាមច្ផសងៗ។   

 ៧.អនកបដិបត្តិសមាធិ មានសុមភាររាងកាយ 

លអ អាចបដបិត្តសិមាធ ិច្ោយច្ព្បើឥរយិបងទំង៤ណា 

មយួបានរមួមាន៖ ឥរយិបងច្ដក ឥរយិបងច្ដើរ ឥរយិ 

បង រ និងឥរយិបងអងាុយ។ 

ចណុំចទំង៧ខាងច្លើច្នះ មានសារៈសំខាន់កនុង  
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ការជយួដល់អនកបដបិត្តកិាត់្បនថយចតិ្តកងវល់ច្ៅកនុង

ច្រឿងច្ផសងៗដចូជា ច្រឿងអាហារ ច្រឿងសុវត្ថភិារ ច្រឿង 

បរសិាថ ន និងច្រឿងសំច្ ងរខំានជាច្ដើម។ 

បចេុបបននច្នះ ចំច្រះច្រឿងអាហារច្រឿងេីកមនលង 

ច្រឿងអនាម័យ និងច្រឿងសុវត្ថភិារជាច្ដើម មនិសូវច្ចាេ 

ជាបញ្ហា ប៉ាុនាម នច្ ើយ។ មត្សព្មាប់អវីមដលបានច្រៀប 

រាប់មកទំងប៉ាុនាម នខាងច្លើច្នះ េចឺ្ោយសារច្ៅសម័យ 

មនុ មានការលំបាកជាងសមយ័បចេុបបនន ជារិច្សស 

សព្មាប់អនកបួស ដចូជាច្រឿងអាហារ ច្រឿងសុវត្ថភិារ 

ច្រឿងេីកមនលងជាច្ដើម ច្ព្រះថាអនកបួសព្ត្ូវការកមនលង 

សងប់សាង ត់្ និងព្ត្ូវការនិមនតព្តាច់ចរបិណឌ បាត្មសវង 

រកអាហារចញិ្េឹ មជវីតិ្។ មត្សព្មាប់ច្យើងបចេុបបននច្នះ 

មនិជាការលំបាកប៉ាុនាម នច្ ើយ ច្ហើយមា៉ា ងវញិច្េៀត្ 

សព្មាប់ខាងព្េហសថ េឺព្ាន់មត្ជាការបដិបត្តិ រយៈ 

ច្រលមលីមត្ប៉ាុច្ណាណ ះ ដចូ្ចនះេបបីបំច្រញមត្ព្ត្ងច់ណុំច 

ណាមដលេតិ្ថាមវះមនិទន់ព្ត្មឹព្ត្ូវច្ៅបានច្ហើយ។ 
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កន្នែ ង្ពុំគួរដិបដតិបមាធ បី 

3 
 អនកបដបិត្តសិមាធ ិ ក៏េបបីច្ចៀសវាងនវូកមនលង 

មយួចនំនួ ច្ព្រះជាកមនលងនាំឲ្យមានការរខំានដល់ការ 

បដបិត្តសិមាធ។ិ កមនលងទំងអស់ច្នាះរមួមាន៖ កមនលង 

ធហួំសច្រក កមនលងច្េើបសាងសងង់ម ី ជាកមនលងចាស់ 

ព្េុឌច្ព្ទម និងច្សាម កច្ព្ាក កមនលងជតិ្ផលូវ កមនលងជតិ្ 

ព្សះេឹក កមនលងមានសលឹកច្ ើ ផ្ទក ច្ ើ មផលច្ ើ កមនលង 

មានមនសុសច្ចញចលូអ ូអរច្ព្ចើន កមនលងច្ៅជតិ្េីព្កុង 

េីព្បជុជំន ជតិ្ថ្ព្រឧស ជតិ្មព្ស ជាកមនលងមានមនសុស 

មនិព្ត្ូវរវូាន  ទស់មេងាន  ច្ៅជតិ្ករំងេឹ់ក ជតិ្ព្រំមដន 

ចច្នាល ះព្រំមដន ជាកមនលងមនិរកីរាយ (សបាយ) និង 

មនិមាននវូកលាណមិត្ត។  

 កមនលងទំងអស់ច្នះសុេធសឹងមត្ជាកមនលងនាំឲ្យ

មានការរច្ងកៀសដល់ចតិ្តផង នាំឲ្យមានការរខំានច្ោយ 

សំច្ ងផង និងនាំឲ្យមានចតិ្តត្ណាា ច្កើត្ច្ ើងផង។  
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 ច្ហត្ុផលទំងអស់ច្នះច្ហើយ មដលអនកមាន 

ព្បាថាន បដិបត្តិសមាធិ មុននឹងបដិបត្តិ េួរច្ព្ជើសច្រ ើស 

េីកមនលងឲ្យបានលអជាមនុសិន ច្េើបងាយព្សួលកនុងការ 

បដិបត្តិ។ មត្សព្មាប់អនកបដិបត្តិយូរមកច្ហើយ មាន 

ការងនកឹកនុងកចិេបដបិត្ត ិេរំុឺសូវមានការលំបាកច្ ើយ 

ដចូ្ចនះអនកបដបិត្តទិំងឡាយ េបបីេតិ្រិចារណាតាមការ 

េរួផងចះុ។ 
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ព្ិធីបដិបត្តិសមាធកិ្នុងក្មែវិធបីសណ្យមាឃបូជា ដៅ ព្.ស.ស.បប. 
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កបច្ច ដិបដតិបមាធីប 

3 

 របដៀដវារៈ 

o នម្សាា រព្ពះរតនព្ត័យ 

o មាធទានមាបល ៥ 

o កបច្ចថាវ យខ្ែួ ន 

o កបច្ច ដិបដតិបមាធីបវ 

o ផ្សាយច្បតិបម្តិ្ត 
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ក .វ នម្សាា រព្ពះរតនព្ត័យ 

3 

សមណនិស្សិត្-និស្សិត្ ព្.ស.ស.បប បដិបត្តិសមាធិដៅមជ្ឈមណឌម ព្.ក.ក្ 
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នម្សាា រព្ពះពុទ្ធ  

3 

 មយ្ ច្ ពុទ្ធា អត្ីតា ច្ មយ្ ច្ ពុទ្ធា អន្គ- 
តា បច្ចុបាបន្នា ច្ មយ្ ពុទ្ធា អហំ វន្ទាេិ សពវទ្ ។ 
 អានថា (ច្យ ចាក់ រុត្ធា អាក់ត្តីា ចាក់ ច្យ ចាក់ 

រុត្ធា អាក់ណា ាក់តា បា៉ា ច់ចបុបា៉ា ន់ណា ចាក់ ច្យ រុត្ធា 

អាក់ហំាង វាន់ទម ិសាប់រក់ទ) ។ 

 មព្បថា 

 ព្រះសមាម សមពុេធទំងឡាយអងាឯណា មដលបាន 

ព្តាស់ជាព្រះរុេធ និរវ នកនលងច្ៅច្ហើយកត ី ព្រះសមាម  

សមពុេធទំងឡាយអងាឯណា មដលនឹងបានព្តាស់ជាព្រះ 

រុេធកនុងកាលខាងមមុកត ី ព្រះសមាម សមពុេធទំងឡាយអងា 

ឯណា មដលបានព្តាស់ជាព្រះរុេធ កនុងភេទកបបច្នះកត ី

ម្ុំព្រះករណុាសូមព្កាបថាវ យបងា ំនវូព្រះសមាម សមពុេធ 

ទំងឡាយច្នាះព្េប់កាលទំងរួង ។ 

ថាវ យបងាមំតង 
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នម្សាា រព្ពះីម្៌ 

3 

 មយ្ ច្ ធមាមា អត្ីតា ច្ មយ្ ច្ ធមាមា អន្គ- 
តា បច្ចុបាបន្នា ច្ មយ្ ធមាមា អហំ វន្ទាេិ សពវទ្ ។ 
 អានថា (ច្យ ចាក់ ធម័មា អាក់ត្តីា ចាក់ ច្យ ចាក់ 

ធម័មា អាក់ណាាក់តា បា៉ា ច់ចបុបា៉ា ន់ណា ចាក់ ច្យ ធម័មា 

អាក់ហំាង វាន់ទម ិសាប់រក់ទ) ។ 

 មព្បថា 

 ព្រះធម ទំងឡាយឯណា មដលជាធម របស់ព្រះ 

សមាម សមពុេធ មដលនិរវ នកនលងច្ៅច្ហើយកតី ព្រះធម  

ទំងឡាយឯណា មដលជាធម របស់ព្រះសមាម សមពុេធ 

នឹងមានមកកនុងកាលខាងមុមកត ីព្រះធម ទំងឡាយឯណា 

មដលជាធម របស់ព្រះសមាម សមពុេធ ព្េងព់្បត្ិសាា នេកុ 

កនុងកាលសរវថ្ងងច្នះកត ី ម្ុំព្រះករណុាសូមព្កាបថាវ យ 

បងា ំនវូព្រះធម ទំងឡាយច្នាះព្េប់កាលទំងរួង។ 

ថាវ យបងាមំតង 
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នម្សាា រព្ពះមាង្ឃ 

3 

 មយ្ ច្ សងាោ អត្ីតា ច្ មយ្ ច្ សងាោ 
អន្គតា បច្ចុបាបន្នា ច្ មយ្ សងាោ អហំ វន្ទាេិ 
សពវទ្ ។ 
 អានថា (ច្យ ចាក់ សំាងោ អាក់ត្តីា ចាក់ ច្យ ចាក់ 

សំាងោ អាក់ណាាក់តា បា៉ា ច់ចុបបា៉ា ន់ណា ចាក់ ច្យ 

សំាងោ អាក់ហំាង វាន់ទម ិសាប់រក់ទ)។ 

 មព្បថា 

 ព្រះសងឃទំងឡាយឯណា មដលជាព្រះសងឃបាន 

សច្ព្មចមេានិងផល កនលងច្ៅច្ហើ យកតី  ព្រះសងឃ 

ទំងឡាយឯណា មដលជាព្រះសងឃនឹងបានសច្ព្មច 

មេានិងផល កនុងកាលខាងមមុកត ី ព្រះសងឃទំងឡាយ 

ឯណា មដលជាព្រះសងឃបានសច្ព្មចមេានិងផល កនុង 

កាលជាបចេុបបននច្នះកតី ម្ុំព្រះករណុាសូមព្កាបថាវ យ 

បងានំវូព្រះសងឃទំងឡាយច្នាះព្េប់កាលទំងរួង។ 

ថាវ យបងាមំតង 

 



ចារវមំាសារ ៉ូនវមានិបបាលភបកខុ     | 46 

 

ខ្.មាធទានមាបលវ៥ 

3 
 សីល េជឺាមូលោា នព្េះឹដសំ៏ខាន់ សព្មាប់អនក 

បដបិត្តសិមាធ។ិ សីលសាអ ត្បរសុិេធផរូផង ់ ច្ធវើឲ្យការ 

បដបិត្តសិមាធងិាយនឹងសងប់រមាង ប់ ងាយនឹងអប់រចំតិ្ត 

ច្ព្រះាម នការភយ័ព្រួយ  ាម នការខាល ច ឬាម ននវូកមម 

ច្រៀរច្វរាជាមយួនឹងសត្វឬបុេាលដថ្េ។  

 ដចូ្ចនះច្ហើយ ច្េើបបុេាលមដលមានព្បាថាន ច្ដើមបី 

បដបិត្តសិមាធ ិេបបីរកាសីលឲ្យបានលអ ច្ទះជាសីល 

៥កតសីីលឧច្បាសងកត ីតាមការាប់ចតិ្តរបស់មលួន។ 

 ចចំ្រះការរកាសីលច្នះ មានរីររច្បៀបេ ឺ រកា 

តាមរយៈការសមាទនមួយ និងរកាតាមរយៈការ 

ច្វៀរចាក ច្រលេមឺនិព្បព្រឹត្តកនលងមយួ។ ព្បសិនច្បើ 

ធាល ប់សមាទនសីលរីសំណាក់ព្រះសងឃអងាណាមតង 

រចួច្ៅច្ហើយ ព្ាន់មត្សូព្ត្រលឹំកព្រះថ្ព្ត្សរណេមន៍ 

និងសិកាខ បេទំង៥ច្ហើយតាំងចតិ្តច្វៀរក៏ជាការ ច្ព្សច។ 
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នម្សាា រពុទ្ធ រតន៍ 

3 
បាលប 

នមមា ត្សាស ភគវមតា អរហមតា  
សមាមាសេពុទធសាស។ 

អានថា 

វ(វនាក់បធវត្តមា់សាក់វភាក់គាក់វាក់បត្តវ 

អាក់រាក់ហាក់បត្តវសំាធ៉ា សំាពុតធាមា់សាក់វ)វ។ 

(សូព្ត្បចីប់) 

ន្ព្ដថា 

 រកីរិយិនមសសការថាវ យបងា ំថ្នម្ុំព្រះករណុា ចរូ 

មានដល់ព្រះដម៏ានព្រះភាេអងាច្នាះ ព្រះអងាជាព្រះ 

អរហនតដព៏្បច្សើរ ព្េងព់្តាស់ដងឹនវូច្ញយយធម ទំងរួង 

ច្ោយព្បថ្រ ចំច្រះព្រះអងា ឥត្មានព្េូអាចារយណា 

ព្បច្ៅព្រះអងាច្ ើយ ។ 

 

(ថាវ យបងាមំតង) 
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ត្ព្តមារណគម្ន៍ 

សូព្ត្ច្លើកេី(១) 

ពុទធំ សរណំ គចាឆាេិ ។ 
(រុត្ធំាង សាក់រា៉ា ក់ណំាង ាច់ឆ្ងម)ិ។ 

ម្ុំព្រះករណុា 

សូមដល់នវូព្រះរុេធជាេីរឹងេីរលឹក។ 

ធេមំ សរណំ គចាឆាេិ ។ 
(ធម័មំាង សាក់រា៉ា ក់ណំាង ាច់ឆ្ងម)ិ។ 

ម្ុំព្រះករណុា 

សូមដល់នវូព្រះធម ជាេីរឹងេីរលឹក។ 

សងាឃំ សរណំ គចាឆាេិ ។ 
(សំាងោំង សាក់រា៉ា ក់ណំាង ាច់ឆ្ងម)ិ។ 

ម្ុំព្រះករណុា 

សូមដល់នវូព្រះសងឃជាេីរឹងេីរលឹក។ 
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ត្ព្តមារណគម្ន៍ 

សូព្ត្ច្លើកេី(២) 

ទុត្ិយ្េាបិ ពុទធំ សរណំ គចាឆាេិ ។ 
(េតុ្យំុិបុ ិរុត្ធំាង សាក់រា៉ា ក់ណំាង ាច់ឆ្ងម)ិ។ 

ម្ុំព្រះករណុា 

សូមដល់នវូព្រះរុេធជាេីរឹងេីរលឹក។ 

ជាេព្មប់រីរដងផង។ 

ទុត្ិយ្េាបិ ធេមំ សរណំ គចាឆាេិ ។ 
(េតុ្យំុិបុ ិធម័មំាង សាក់រា៉ា ក់ណំាង ាច់ឆ្ងម)ិ។ 

ម្ុំព្រះករណុា 

សូមដល់នវូព្រះធម ជាេីរឹងេីរលឹក។ 

ជាេព្មប់រីរដងផង ។ 

ទុត្ិយ្េាបិ សងាឃំ សរណំ គចាឆាេិ ។ 
(េតុ្យំុិបុ ិសំាងោំង សាក់រា៉ា ក់ណំាង ាច់ឆ្ងម)ិ។ 

ម្ុំព្រះករណុា 

សូមដល់នវូព្រះសងឃជាេីរឹងេីរលឹក។ 

ជាេព្មប់រីរដងផង ។ 
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ត្ព្តមារណគម្ន៍ 

សូព្ត្ច្លើកេី(៣) 

ត្ត្យិ្េាបិ ពុទធំ សរណំ គចាឆាេិ ។ 
(តាក់ត្យំុិបុ ិរុត្ធំាង សាក់រា៉ា ក់ណំាង ាច់ឆ្ងម)ិ។ 

ម្ុំព្រះករណុា 

សូមដល់នវូព្រះរុេធជាេីរឹងេីរលឹក។ 

ជាេព្មប់បីដងផង។ 

ត្ត្ិយ្េាបិ ធេមំ សរណំ គចាឆាេិ ។ 
(តាក់ត្យំុិបុ ិធម័មំាង សាក់រា៉ា ក់ណំាង ាច់ឆ្ងម)ិ។ 

ម្ុំព្រះករណុា 

សូមដល់នវូព្រះធម ជាេីរឹងេីរលឹក។ 

ជាេព្មប់បីដងផង។ 

ត្ត្ិយ្េាបិ សងាឃំ សរណំ គចាឆាេិ ។ 
(តាក់ត្យំុិបុ ិសំាងោំង សាក់រា៉ា ក់ណំាង ាច់ឆ្ងម)ិ។ 

ម្ុំព្រះករណុា 

សូមដល់នវូព្រះសងឃជាេីរឹងេីរលឹក។ 

ជាេព្មប់បីដងផង ។ 
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មាបកាខ ដទ្មាបលវ(៥) 

មាបកាខ ដទ្ 

ទ្បវ(១) 

3 

បាលប 

បាោត្បិាតា មវរេណី  
សិក្ខាបទំ សមាទិយាេិ ។ 

អានថា 
(បា៉ា ណាតបបា៉ា ត្តវបិរាក់ធក់នបវ 

មាបកខាបា៉ា ក់ទំាង្វសាក់ធ៉ា ទ្បយាម្ប)។ 

ន្ព្ដថា 

 ម្ុំព្រះករណុា សូមសមាទននវូសិកាខ បេេចឺ្ចត្នា 

ជាច្ហត្ចុ្វៀរចាក ករិយិច្ធវើសត្វមានជវីតិ្ ឲ្យធាល ក់ចះុ 

កនលងេសឺមាល ប់សត្វ។ 

 

ចប់សិកាខ បេេី (១) 
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មាបកាខ ដទ្វ 

ទ្បវ(២) 

3 

បាលប 

អទិន្នាទ្ន្ មវរេណ ី 
សិក្ខាបទំ សមាទិយាេិ ។ 

អានថា 

(អាក់ទ្បននាទានាវបិរាក់ធក់នបវ 

មាបកខាបា៉ា ក់ទំាង្វសាក់ធ៉ា ទ្បយាម្ប) 

ន្ព្ដថា 

 ម្ុំព្រះករណុាសូមសមាទននវូសិកាខ បេ េចឺ្ចត្នា 

ជាច្ហត្ចុ្វៀរចាក ករិយិកាន់យកនវូវត្ថុ មដលច្េមិន 

បានឲ្យច្ោយកាយឬច្ោយវាចា។ 

 

ចប់សិកាខ បេេី (២) 
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មាបកាខ ដទ្ 

ទ្បវ(៣) 

3 
បាលប 

ក្មេសុេិចាឆាចាោ មវរេណី  
សិក្ខាបទំ សមាទិយាេិ ។ 

អានថា 

(កាបម្មាុម្បច្ឆាចារាវបិរាក់ធក់នបវ 

មាបកខាបា៉ា ក់ទំាង្វសាក់ធ៉ា ទ្បយាម្ប) 

ន្ព្ដថា 

 ម្ុំ ព្រះករណុា សូមសមាទននូវសិកាខ បេ េឺ 

ច្ចត្នាជាច្ហត្ចុ្វៀរចាក ករិយិព្បព្រឹត្តមុសកនុងកាម 

ទំងឡាយ ។ 

 

ចប់សិកាខ បេេី (៣) 
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មាបកាខ ដទ្ 

ទ្បវ(៤) 

3 
បាលប 

េុសាវាទ្ មវរេណី  
សិក្ខាបទំ សមាទិយាេិ ។ 

អានថា 

(ម្ុសាវាទាវបិរាក់ធក់នបវ 

មាបកខាបា៉ា ក់ទំាង្វសាក់ធ៉ា ទ្បយាម្ប) 

ន្ព្ដថា 

 ម្ុំព្រះករណុាសូមសមាទននវូសិកាខ បេ េចឺ្ចត្នា 

ជាច្ហត្ចុ្វៀរចាក ករិយិច្រលនវូរកយកហុក។ 

 

ចប់សិកាខ បេេី (៤) 
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មាបកាខ ដទ្ 

ទ្បវ(៥) 

3 
បាលប 

សុោមេរយ្េជេបាបមាទដ្ឋាន្  
មវរេណី សិក្ខាបទំ សមាទិយាេិ ។ 

អានថា 

(មាុរាបម្រា ក់យកសធ៉ា ច្់ជាដ់បា៉ា ក់ធ៉ា ទាត់ថាណា 

បិរាក់ធក់នបវមាបកខាបា៉ា ក់ទំាង្វសាក់ធ៉ា ទ្បយាម្ប) 

ន្ព្ដថា 

 ម្ុំព្រះករណុាសូមសមាទននវូសិកាខ បេ េចឺ្ចត្នា 

ជាច្ហត្ចុ្វៀរចាក ច្ហត្ជុាេីតាំងថ្នច្សចកតពី្បមាេ េ ឺ 

ផកឹនវូេឹកព្សវងឹេសុឺរានិងច្មរយ័។ 

 

ចប់សិកាខ បេេី (៥) 

 (ថាវ យបងាមំតង) 
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គ.កបច្ចថាវ យខ្ែួ ន 

(១)វថាវ យខ្ែួ ន 

ច្ំប ះព្ពះពុទ្ធ  

3 

បាលប 

ឥមាហំ ភគវា អត្តភាវំ  
ត្ុមាហាក្ំ បរចិ្ចជ្េិ។ 

អានថា 

(អ្ុបធ៉ា ហំាង្វភាក់គាក់វាវអាត់ត្តក់ភាវំាង្ 

តុំហាកំាង្វបា៉ា ក់រធច្ចាក់ជាម្ប) 

ន្ព្ដថា 

 បរិព្ត្ព្រះដម៏ានព្រះភាេដច៏ច្ព្មើនម្ុំព្រះករណុា 

សូមថាវ យនវូអត្តភារច្នះចចំ្រះព្រះអងា។ 

 

(ចប់កចិេថាវ យមលនួចចំ្រះព្រះរុេធ) 
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(២)វថាវ យខ្ែួ ន 

ច្ំប ះព្គូអាចារយ 

3 
បាលប 

ឥមាហំ ភមនត អត្តភាវំ 
ត្ុមាហាក្ំ បរចិ្ចជ្េិ។ 

អានថា 

(អ្ុបធ៉ា ហំាង្វផ្សន់បតវអាត់ត្តក់ភាវំាង្ 

តុំហាកំាង្វបា៉ា ក់រធច្ចាក់ជាម្ប) 

ន្ព្ដថា 
 បរិព្ត្ច្ោកមាេ ស់ដ៏ចច្ព្មើនម្ុំព្រះករណុាសូម 

ថាវ យនវូអត្តភារច្នះចចំ្រះច្ោកមាេ ស់។ 

 

(ចប់កចិេថាវ យមលនួចចំ្រះព្េូអាចារយ) 
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ឃ.កបច្ច ច្បព្ម្ើនមាធ បី 

១.ឥរធយាដថមាធីប 

3 

អនកបដបិត្តសិមាធអិាចច្ព្បើឥរយិបងទំង៤ កនុង 

ការចច្ព្មើនសមាធបិាន។ មត្ច្ៅកនុងេីច្នះម្ុំសូមច្ធវើការ 

មណនាំនវូការបដបិត្តសិមាធ ិច្ោយច្ព្បើនវូឥរយិបង 

អងាុយប៉ាុច្ណាណ ះ។  

អនកបដិបត្តិេបបីអងាុយមរនមភនន ច្ជើងសាត ំោក់ 

ច្លើច្ជើងច្ឆវង (ឬអងាុយមបបណាមួយ តាមការាប់ 

ចតិ្តច្បើមានបញ្ហា សុមភារ) ថ្ដសាត ំោផ្ទង រច្ ើងោក់រី 

ច្លើថ្ដច្ឆវង មដលោផ្ទង រដចូាន  ច្ហើយោក់ច្ៅព្ត្ង ់

កណាត លថ្នមភននច្នាះ បនាទ ប់មកត្ព្មងម់នងឲ្យព្ត្ង ់រកា 

កាលឲ្យនឹង មិនច្ផអៀងច្ៅខាងច្ឆវង ឬច្ផអៀងច្ៅខាង 

សាត ំ និងមិនព្បឹងខាល ំងច្រកមិនបនធូរខាល ំងច្រក ច្ធវើយ៉ា ង 

ណាឲ្យឥរយិបងអងាុយសមាធ ិ ព្បព្រឹត្តច្ៅច្ោយលអ 

មនិមមនជាការោក់េនំាប ឬជាការបងខចំតិ្ត។ 



ចារវមំាសារ ៉ូនវមានិបបាលភបកខុ     | 59 
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២.ដំបភែ ច្បរឿង្កង្វល់ 

3 

 មនុបដបិត្តសិមាធ ិអនកបដបិត្តេិបបីលះបង ់នវូ 

ច្រឿងកងវល់មួយចនំនួ៖  

 ច្រឿងផទះសមមបង ច្រឿងព្េួសារ ច្រឿងោភសកាក រៈ 

ច្រឿងបកសរួកឬព្កុម ច្រឿងការងារ ច្រឿងការច្ធវើដចំ្ណើ រ 

ច្ៅកាន់េីកមនលងច្ផសងៗ ច្រឿងបងបអូនសាច់ញាត្ ិច្រឿង 

បញ្ហា ជងំតឺ្មាក ត់្ ច្រឿងការសិកាច្រៀនសូព្ត្ ច្រឿងឋានៈ 

ត្នួាេី ច្រឿងអំណាចកតិ្តយិសច្ករ តិ៍ច្ ម្ ះជាច្ដើម។ ច្រឿង 

ទំងអស់ច្នះ សុេធសឹងមត្ជាច្មច្រាេរខំានដល់ចតិ្ត ច្ៅ 

មណៈច្រលមដលករុំងបដបិត្តសិមាធ។ិ ដចូ្ចនះច្ហើយ 

មុនច្រលព្បាររធនវូកិចេបដិបត្តិ េបបីរាយមលះឲ្យ 

អស់នវូច្រឿងកងវល់ច្ផសងៗ មដលមានច្ៅកនុងចតិ្ត។ ច្បើ 

មានកចិេការណាមយួមដលមលួនមនិទន់បានច្ធវើ េេឺបបី 

ច្ធវើឲ្យច្ហើយ ច្ៅមណៈច្រលមដលសច្ព្មចចតិ្តថា មក 

បដបិត្តសិមាធចិ្ហើយច្នាះ េចឺាំបាច់ព្ត្ូវមត្លះបងន់វូ 

ច្រឿងកងវល់ទំងអស់ច្នាះឲ្យបាន។  
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៣.ច្បព្ម្ើនមាធីប 

3 

កិចេបដិបត្តិសមាធិច្ៅកនុងេីច្នះ ម្ុំសូមច្ធវើការ 

មណនាំចំច្រះកិចេបដិបត្តិ មដលទក់េងច្ៅនឹងការ 

ដកដច្ងាើមច្ចញចលូប៉ាុច្ណាណ ះ មដលច្នះជាវធិមីយួច្ៅ 

កនុងចំច្ណាមវិធី៤០ថ្នការបដិបត្តិសមាធិ តាមមបប 

ព្រះរុេធសាសនា។ 

អនកបដិបត្តិសមាធិ េបបីកំណត់្ច្ៅច្លើដច្ងាើម 

ច្ចញចលូ ច្រលេកឺណំត់្ច្ៅព្ត្ងច់ងុព្ចមះុ ជាកមនលង 

មដលមយល់ដច្ងាើមច្ចញចលូរត់្ប៉ាះ។  

មយល់ដច្ងាើមចលូប៉ាះព្ត្ងច់ងុថ្នរនធព្ចមះុក៏កណំត់្

ដងឹ មយល់ដច្ងាើមច្ចញប៉ាះព្ត្ងច់ងុថ្នរនធព្ចមុះក៏កណំត់្ 

ដងឹ។ អនកបដបិត្តេិបបីដកដច្ងាើមតាមធមមជាត្ ិ ច្ទះជា 

ដច្ងាើមមលី ឬក៏ដច្ងាើមមវងក៏ច្ោយ ច្រលេមឺនិេបបីដក 

ដច្ងាើមបងខឬំក៏ព្បឹងដកដច្ងាើមច្ ើយ។ រឯីចតិ្តេបបីច្ផ្ទត ត្ 

ច្ៅរកមត្មយល់ដច្ងាើមច្ចញចូល មដលប៉ាះព្ត្ងច់ុងថ្ន 

រនធព្ចមះុច្នាះមត្ប៉ាុច្ណាណ ះ។  



ចារវមំាសារ ៉ូនវមានិបបាលភបកខុ     | 63 

 
ចចំ្រះអវីមដលអនកបដបិត្តសិមាធ ិ េរួមត្ច្ចៀស 

វាង េកឺារកណំត់្ព្ត្មឹមត្ដច្ងាើមច្ចញ និងដច្ងាើមចលូ 

ច្ព្រះការកំណត់្ព្ត្ឹមដច្ងាើមច្ចញ និងដច្ងាើមចូល េឺ 

អាចច្ធវើឲ្យចតិ្តរច្វើរវាយ រាយមាយ ច្ព្រះកណំត់្េីតាំង 

ថ្នការចច្ព្មើនសមាធមិនិបានចាស់ោស់ ដចូ្ចនះច្េើប 

លំបាកនឹងច្ធវើឲ្យចតិ្តសងប់។ 

ច្ដើមបីឲ្យចតិ្តអាចច្ផ្ទត ត្ ច្ៅកាន់អារមមណ៍របស់ 

សមាធបិានចាស់ោស់ អនកបដបិត្តេិបបីច្ព្ជើសយក 

កមនលងមដលមយល់ដច្ងាើមរត់្ប៉ាះព្ត្ងច់ងុថ្នរនធព្ចមះុ ដចូ 

មដលបានច្រៀបរាប់មករីខាងច្លើ មកច្ធវើជាអារមមណ៍កនុង 

ការចច្ព្មើន។   

កុំរាយមេច្នទញរកយច្នាះឲ្យច្សាះ េឺមាន 

ន័យថា ព្ាន់មត្កណំត់្ដងឹព្ត្ងក់មនលងមដលមយល់រត់្ 

ប៉ាះច្នាះរហូត្ចតិ្តសងប់ក៏ជាការច្ព្សច ។ 
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៤.បព្ដើមាតបឃុំព្គង្ 

3 

 ច្ៅមណៈច្រលមដលករុំងកណំត់្ ដច្ងាើមច្ចញ 

ចលូព្ត្ងម់យល់មដលប៉ាះនឹងរនធព្ចមះុ កនុងមណៈច្នាះចតិ្ត 

របស់អនកបដបិត្ត ិជារិច្សសចចំ្រះអនកបដបិត្តដិបំូងៗ 

រមមងរច្វើរវាយច្ៅកាន់េីកមនលងច្ផសងៗ។ ជនួកាលអាច 

បណាត លមករីការរខំានមយួចនំនួ តាមរយៈកាយដចូ

ជាការរមាស់ ការច្សកៀប ការចុករយួព្សរន់ថ្ដច្ជើង 

រាងកាយ ឬការងងយុច្ដកជាច្ដើម។ ជួនកាលអាច 

បណាត លមករីកចិ្លសកនុងចតិ្ត មដលច្ធវើឲ្យចតិ្តមិនអាច 

រកាច្ៅសងប់ ច្ហើយព្តាច់ព្េប់េិសេីកមនលង េចឺ្ៅេតិ្ 

ច្រឿងច្ផសងៗជាច្ព្ចើន មដលកនុងច្នាះអាចជាចតិ្តធញុងប់ 

ឬអាចជាចតិ្តមាិលព្ចអូស។ល។ 

 កាលច្បើច្ហត្ទុំងអស់ច្នះចលូមករខំានដល់

ចតិ្ត ច្ធវើឲ្យចតិ្តរច្វើរវាយ េេឺបបីកណំត់្ដងឹច្ោយសត្ ិ

ច្ហើយរលឹកច្ៅរកអារមមណ៍សមាធ ិេដឺច្ងាើមច្ចញចលូ 

មដលរត់្ប៉ាះនឹងរនធព្ចមះុច្នាះច្ ើងវិញ។  
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 អនកបដិបត្តសិមាធិេបបីច្ធវើដូច្ចនះច្រឿយៗ រហូត្ 

ដល់ចតិ្តសងប់ច្ៅកនុងអារមមណ៍មត្មយួ េចឺ្ៅព្ត្ងដ់ច្ងាើម 

ច្ចញចលូមដលរត់្ប៉ាះព្ត្ងរ់នធព្ចមះុ។ មយល់រត់្ប៉ាះនឹង 

ចងុថ្នរនធព្ចមះុ េជឺាអារមមណ៍របស់សមាធ ិអនកបដបិត្តិ 

ព្ត្ូវចច្ព្មើន ដចូ្ចនះកុេំបបីបច្ណាត យចតិ្តឲ្យច្ៅេតិ្ច្រឿង 

ច្ផសងរីអារមមណ៍សមាធមិួយច្នះ ច្បើមនិដចូ្ចាន ះច្េ ចតិ្ត 

នឹងរច្វើរវាយមុសសាច់ច្រឿងមនិខានច្ ើយ។ 

 សត្ចិ្នះ េមឺានសារៈសំខាន់បំផតុ្កនុងការ ំុព្េង 

ការបដបិត្តសិមាធឲិ្យព្ត្ងផ់លូវ ច្រលេមឺនិឲ្យធាល ក់ចលូ 

ច្ៅកនុងមចិាា សមាធេិសឺមាធមុិស។ មា៉ា ងច្េៀត្សត្ក៏ិ 

ច្ដើរត្ួនាេីសំខាន់ផងមដរ កនុងការព្េប់ព្េងចិត្ត រកា 

ចិត្តឲ្យលអ ដូចអនកេងាវ លច្ា ច្កៀងច្ាចូលច្ព្កាល 

ដចូ្ចាន ះមដរ។  
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៥.ដបណិាយត្តម្ីម្មជាតប 

3 

ព្េប់យ៉ា ងមដលអនកបដបិត្តពិ្េប់របូ មត្ងមត្ជបួ 

ព្បេះកនុងមណៈច្រលករុំងបដបិត្តសិមាធ ិច្នាះេចឺតិ្ត 

រច្វើរវាយ។ ជាការរិត្ ាម នបុេាលណាមួយមដលថា 

មនិរច្វើរវាយច្នាះច្េ កនុងនាមបុងុជានច្នាះ េលុឺះណា 

មត្បុេាលច្នាះ សច្ព្មចធម ជាន់មពស់ណាមួយ ឬជា 

អរយិបុេាលច្េើបអាចសងប់ ឬសងប់ជាសមចុ្ចាេបាន។ 

កនុងន័យច្នះអនកបដបិត្តសិមាធពិ្េប់របូ មនិេបបី 

ថាន ំងថាន ក់ឬអាក់អន់ព្សរន់ចតិ្តអវីច្ ើយ។ អនកបដបិត្តិ 

េបបីយល់ថា ច្នះជាធមមជាត្ថិ្នចតិ្ត មដលមនិទន់បាន 

េេលួការអប់រឬំហវឹ កហវឺ នបានលអ។  

កាលច្បើមានសាម រត្េីតិ្ដចូ្ចនះច្ហើយ ក៏េបបីបនត 

ការកំណត់្ដច្ងាើមច្ចញចូល មដលរត់្ប៉ាះព្ត្ងច់ុងថ្ន 

រនធព្ចមះុច្នាះបនតច្េៀត្ ច្ធវើដូច្ចនះរហូត្ដល់ចិត្តសងប់ 

ច្ឆ្ងព ះច្ៅកាន់អារមមណ៍មត្មយួ។  
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ង្.ផ្សាយច្បតិបម្តិ្ត 

3 

  សត្វសំងឡាយសំងព្ងួ ខ្ដមដម់ដហើយនូវ 
ដសចក្តីទសក្ខ សូមឲ្យជាសត្វបាត្់ដសចក្តីទសក្ខដៅ។  
  សត្វសំងឡាយសំងព្ងួ ខ្ដមដម់ដហើយនូវ 
ដសចក្តីៈ័យ សូមឲ្យជាសត្វបាត្់ដសចក្តីៈ័យដៅ។  
  សត្វសំងឡាយសំងព្ងួ ខ្ដមដម់ដហើយនូវ 
ដសចក្តីដសាក្សូមឲ្យជាសត្វបាត្់ដសចក្តីដសាក្ដៅ 
ដហាង។ 

សូមកនសដមាទនា 
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ឧដមាគគ រដមា់មាធីប 

3 

 ដចូមដលបានរនយល់ រីខាងច្លើរចួមកច្ហើយ 

ថា ការបដបិត្តសិមាធ ិអនកបដបិត្តផិ្ទទ ល់រមមងមត្ងជបួ 

ព្បសរវនូវឧបសេាជាច្ព្ចើន មដលមករខំានដល់ចិត្ត 

កនុងច្នាះមាន៥យ៉ា ងធំៗ េ៖ឺ 

 ១.ចតិ្តមដលជាប់ជរំក់ច្ៅកនុងរបូ សំច្ ង កលនិ 

រសនិងសមផសសច្លើរាងកាយ ក៏នាំឲ្យច្កើត្ជាចតិ្តច្ព្ត្ក 

ព្ត្អាលច្ ើង។ ចិត្តមដលធាល ប់មត្សបាយ ធាល ប់មត្ 

ច្ព្ត្កព្ត្អាលនឹងកាមេណុ ក៏នឹកច្ៅរកមត្កាមេុណ 

ទំងអស់ច្នាះ។  

 កាលច្បើចិត្ត នឹកេិត្ច្ៅរកកាមេុណទំងអស់ 

ច្នាះ ក៏ច្ធវើឲ្យចតិ្តច្ៅមិនសងប់ ច្ៅជាចតិ្តរាយមាយចតិ្ត  

ច្ លងច្ោល ងចតិ្តញាប់ញ័រមនិអាចបដបិត្តសិមាធបិាន។ 

 ២.ចតិ្តេនំុំរាបាេ ចតិ្តថាន ំងថាន ក់ ចតិ្តមនិសបាយ 

ចតិ្តមឹងសមារេុកំនួចចំ្រះនរណាមាន ក់។ ចតិ្តជាច្ទសៈ 

មបបច្នះ មនិអាចអប់រចំច្ព្មើនសមាធិ មសវងរកការសងប់ 
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រមាង ប់បានច្ ើយ ច្ព្រះជាចិត្តច្តត ព្កហាយ ចិត្តាម ន 

ច្មតាត  និងជាចតិ្តបាប។  

 ៣.ច្សចកតមីាិលព្ចអូស ចតិ្តរញួរាឬងងយុច្ដក 

ច្ធវើឲ្យបាត់្បងន់វូច្សចកតរីាយម មិនព្ជះថាល  មនិចង ់

បដបិត្តសិមាធ ិេមឺនិមានថាមរលច្ៅកនុងកាយ និង 

ចតិ្តច្ដើមបីបដបិត្តបិនត ជាច្ហត្ចុ្ធវើឲ្យអនកបដបិត្ត ិ ច្បាះ 

បងក់ចិេបដបិត្តសិមាធចិ្ចាលរក់កណាត លេី។ 

 ៤.ចតិ្តរច្វើរវាយច្ៅកនុងអារមមណ៍ច្ផសង  ៗឬក៏សាត យ 

ច្ព្កាយចចំ្រះអវីមដលមលួនច្ធវើមុសកនលងមក និងអវីមដល 

មលួនមនិបានច្ធវើ ច្ព្រះេតិ្ថាជាច្រឿងព្ត្មឹព្ត្ូវ។ ការរច្វើ 

រវាយការច្សាកសាត យដចូ្ចនះ ក៏ច្ធវើឲ្យច្សចកតចី្ៅហមង 

ច្កើត្ច្ ើងច្ៅកនុងចតិ្ត ច្ធវើឲ្យចតិ្តកាល យច្ៅជាចតិ្តព្ចបូក 

ព្ចបល់ចតិ្តច្ឆលឆ្ងល ចះុច្ ើង មនិសថិត្ច្ៅនឹងកនុងអារមមណ៍ 

មត្មយួ។ 

 ៥.ច្សចកតីសងស័យ មិនោច់ច្ព្សចច្ៅកនុងចិត្ត 

ច្ព្រះចតិ្តាម នបញ្ហញ  យល់មនិចាស់រីសមាធ ិ រីកចិេ 
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បដបិត្ត ិ និងរីព្បច្យជន៍ថ្នការបដបិត្ត។ិ ចតិ្តច្ចះមត្ 

សងស័យនឹកេតិ្ច្ៅដល់អវីមដលមលួនមិនយល់ ឬយល់ 

មិនដល់ ជារិច្សសេឺាម នេំនុកចិត្តចំច្រះេុណថ្ន 

ព្រះរត្នព្ត្យ័។ 
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៤ច្ំណុច្ពព្ងឹ្ង្មាធ បី 

3 

 ការបដបិត្តសិមាធ ិមានព្បច្យជន៍ខាល ំងណាស់ 

ចចំ្រះអនកបដបិត្ត។ិ ក៏ប៉ាុមនតចចំ្រះចតិ្តរបស់បុេាលជា 

បុងជុាន មដលមានកចិ្លសព្េបសងកត់្ មនិច្ព្ត្កអរ 

ច្ ើយចចំ្រះសមាធ ិ ច្មាល៉ា ះច្ហើយ ចតិ្តមត្ងព្បាថាន ច្ៅ

កនុងកាមេណុទំង៥មាន របូ សំច្ ង កលនិ រស សមផសស 

ថ្នរាងកាយ ជាជាងមានសទធ មកបដបិត្តសិមាធអិប់រ ំ

ចតិ្ត។ កនុងកាលៈច្េសៈដចូ្ចនះ អនកបដបិត្តេិបបីបដបិត្តិ 

ធម ៤យ៉ា ង ច្ដើមបីជាកមាល ំងកនុងការបដបិត្តសិមាធ៖ិ 

 ១.បច្ងកើត្សទធ ព្ជះថាល កនុងសមាធិ ច្ធវើយ៉ា ងណា 

ឲ្យចតិ្តមានបញ្ហញ  យល់រីត្ថ្មលរីច្ាលបំណង និងវធិ ី

បដបិត្តសិមាធឲិ្យបានចាស់ោស់។ ច្ចៀសវាងយល់ 

ព្ច ំចចំ្រះលេធផលសមាធ ិច្ព្កាយបដបិត្តចិ្ៅច្រល 

មនិបានេេលួលេធផល ដចូអវីមដលមលួនចងប់ាន អាច 

ច្កើត្ច្ៅជាការបាក់កមាល ំងចតិ្ត បាត់្សទធ ច្ហើយមលង  

ចងប់ដបិត្តតិ្ច្ៅច្េៀត្។ 
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 ២.ព្ត្ូវមានចតិ្តរាយម និងព្បឹងមព្បងបដបិត្ត ិ

ដមដលៗ រាល់ថ្ងងឬរាល់ច្រល ឲ្យដូចជាអវីមដលមលួន 

បានកណំត់្េកុមក ច្រលេអឺាចបដបិត្ត៥ិនាេីកត ី១០ 

នាេីកតី តាមការាប់ចិត្តរបស់មលួន ច្ោយមិនមានការ 

មាិលព្ចអូសឬេព្មន់មលួនច្ ើយ។ 

 ៣.មានការយកចតិ្តេកុោក់ ចចំ្រះការបដបិត្ត ិ 

េឺបដិបត្តិឲ្យបានលអ និងព្ត្ឹមព្ត្ូវតាមកបួនចាប់ មិន 

ច្ធវើច្លងៗ មនិច្ធវើព្ាន់មត្ច្ដើមបីឲ្យច្េសរច្សើរ ច្រល 

េចឺ្ធវើច្ោយចតិ្តផេតិ្ផេង ់មានច្ាលបំណងចាស់ោស់ 

មានច្ហត្ុផលព្ត្មឹព្ត្ូវនិងជាក់ោក់។  

 ៤.េបបីមាននវូសាម រត្ ី ព្ត្ួត្រិនិត្យនវូការបដបិត្ត ិ

សមាធចិ្នាះៗ ឲ្យដងឹថាច្ត្ើសទធ កនុងការបដបិត្តសិមាធិ 

ច្នាះងយចះុឬច្េ? ច្សចកតរីាយមងយចះុឬច្េ? ការ 

បដបិត្តមិានចតិ្តធញុព្ទន់ និងរាយមាយមដរឬច្េ? ច្បើ 

ចិត្តបាត់្បងស់ទធ  បាត់្បងក់ាររាយម បាត់្បងក់ារ 
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យកចតិ្តេកុោក់ េបបីរព្ងងឹសាម រត្ចី្ ើងវញិ ឲ្យខាល ំងកាល  

ឲ្យច្មាះមតុ្ ច្ហើយបនតការបដបិត្តតិ្ច្ៅច្េៀត្។ 

 ធម ទំង៤យ៉ា ងច្នះជាធម កមាល ំង ជយួជព្មុញឲ្យ 

ការបដបិត្តសិមាធកិាន់មត្លអព្បច្សើរ មនិងយឆនទៈកនុង 

ការបដបិត្ត ិ ព្រមទំងច្ធវើឲ្យការបដបិត្តិ បានព្ត្មឹព្ត្ូវ 

លអ ជាសមាម សមាធចិ្េៀត្ផង។ 

  ដចូ្ចនះអនកមានសទធ បដបិត្តិនវូសមាធ ិេបបីេតិ្ 

រិចារណា និងអនវុត្តតាមនវូច្ាលធម ទំង៤ចំណុច 

ខាងច្លើច្នះឲ្យបានលអផងចះុ នឹងញុាំងព្បច្យជន៍ េរួ 

ជាេីាប់ចតិ្ត ឲ្យច្កើត្ច្ ើងដល់អនកបដបិត្តជិាមនិខាន 

ច្ ើយ។ 
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អានបមាង្សមាធីប 

3 

សូមចងចាំថា លេធផលមដលេេលួបានរីការ 

បដបិត្តសិមាធ ិេចឺ្សចកតសីងប់ មដលច្សចកតសីងប់កនុង 

េីច្នះ េបឺានដល់ចតិ្តសងប់ចាកច្សចកតចី្ព្ត្កព្ត្អាល 

កនុងកាមេណុទំង៥មាន៖ របូ សំច្ ង កលនិ រស និង 

សមផសសផលូវកាយ។ សងប់ចាកចតិ្តអាោត្រាបាេការ 

មឹង ការសអប់ េនំុំេុំកនួ។ សងប់ចាកច្សចកតមីាិលព្ចអូស 

ការរាមរកចតិ្ត និងការងងយុច្ងាកងក់។ សងប់ចាកចតិ្ត 

រច្វើរវាយសាត យច្ព្កាយ និងសងប់ច្ព្រះមនិមានច្សចកតី 

សងស័យច្ៅកនុងចតិ្តត្ច្ៅច្េៀត្ ជាចតិ្តបរសុិេធ ជាចតិ្ត 

សាអ ត្ផរូផង ់ច្ព្រះមានបញ្ហញ សាម រត្ចី្ៅកនុងចតិ្ត។ 

ច្ព្តមត្រីលេធផល ដចូមដលបានច្រៀបរាប់មក  

រីខាងច្លើ ចតិ្តសងប់ក៏អាចច្ធវើឲ្យបុេាលអនកបដបិត្តិ មាន 

ព្បាជ្ាភលឺសាវ ង អាចេិត្រិចារណា អាចច្ោះព្សាយ 

បញ្ហា ច្ផសងៗបានច្ោយសត្សិាម រត្ ី មនិច្ឆវឆ្ងវ មនិ 

ឆ្ងប់មឹងេេឹងរងឹរសូ និយយមានច្ហត្ផុល ជារិច្សស 
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បុេាលច្នាះ នឹងេេលួបាននវូច្សចកតីព្សោញ់ មិត្ត 

ភារ ភាត្រភាររីសំណាក់មនសុសមដលរស់ច្ៅជុវំញិ 

មលួន ច្នះជាអានិសងសថ្នការបដបិត្តសិមាធ។ិ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ចារវមំាសារ ៉ូនវមានិបបាលភបកខុ     | 82 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ចារវមំាសារ ៉ូនវមានិបបាលភបកខុ     | 83 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ពុទ្ធទ្សាស ៍នរឿងចិតត 
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 ពុទ្ធំ ធមមំ សងាឃំ សរណំ គច្ឆាមិ ។ 

ទ្ុតិយមាបិ  ពុទ្ធំ ធមមំ សងាឃំ សរណំ គច្ឆាមិ ។ 

តតិយមាបិ  ពុទ្ធំ ធមមំ សងាឃំ សរណំ គច្ឆាមិ ។ 
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ពុទ្ធ ទ្មាសន៍ទ្បវ(១) 

3 

 អនកមានព្បាជ្ា មត្ងរត់្ចតិ្តមដលកច្ព្មើកញាប់ 

ញ័រច្ លងច្ោល ង រកាច្ោយកព្ម ហាមោត់្បានច្ោយ 

កព្ម ឲ្យជាចតិ្តព្ត្ងប់ាន ដចូជាជាងច្ធវើព្រួញរត់្ព្រួញ 

ឲ្យព្ត្ងដ់ចូ្ចាន ះឯង។ 

 Wavering, unsteady mind, hard to guard, 
difficult to restrain, the wise one straightens, like 
an arrow-maker an arrow. 

ពុទ្ធ ទ្មាសន៍ទ្បវ(២) 

3 

 ធមមតាវារជិាត្ ិ (សត្វមដលច្កើត្កនុងេឹក មានព្ត្ ី

ជាច្ដើម) មដលអនកច្នសាេចាប់ព្សងច់្ ើង ផតុ្រីកនុង 

េឹក ច្ហើយបានច្បាះច្ចាលច្ៅច្លើច្ាក មត្ងមត្បព្មះ 

នច្នៀលយ៉ា ងណាមិញ ចតិ្តច្នះមដលច្យាវចរបុេាល 

ច្លើកឲ្យផតុ្អំរីេឹកមដលធាល ប់ច្ៅ េកឺាមេណុទំង៥ 
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ច្ហើយច្បាះច្ៅច្លើច្ាក ច្រលេឺវបិសសនាកមមោា ន 

ច្ដើមបីនឹងផ្ទត ច់ចណំងថ្នមារ រមមងញាប់ញ័រ អនទះអមនទង 

ក៏យ៉ា ងដចូ្ចាន ះមដរ។ 

 Like a fish, thrown from all abodes on a dry 
ground this mind trembles in order to leave 
Mara's realm.  

ពុទ្ធ ទ្មាសន៍ទ្បវ(៣) 

3 

 ការេនូាម នចតិ្ត មដលហាមោត់្បានច្ោយកព្ម 

ជាធមមជាត្ពិ្សាល មានព្បព្កត្ធីាល ក់ចះុច្ៅកនុងអារមមណ៍ 

មដលជាេីព្បាថាន ជាការព្បច្សើរ (ច្ព្រះថា) ចតិ្តមដល 

ច្េអប់របំានលអច្ហើយ មត្ងនាំច្សចកតសុីមមកឲ្យ។ 

 Good is the taming of the mind, which is 
difficult to restrain, quick, jumping at whatever it 
desires. Restrained mind brings happiness.  

 



ចារវមំាសារ ៉ូនវមានិបបាលភបកខុ     | 89 

 

ពុទ្ធ ទ្មាសន៍ទ្បវ(៤) 

3 

 អនកមានព្បាជ្ា េបបីរកាចតិ្តមដលច្មើលច្ ើញ 

បានច្ោយលំបាកលអិត្បំផតុ្ មានព្បព្កត្ធីាល ក់ចះុច្ៅ 

កនុងអារមមណ៍ មដលជាេីព្បាថាន  ចតិ្តមដលច្េព្េប់ព្េង 

បានលអច្ហើយ មត្ងនាំច្សចកតសុីមមកឲ្យ។ 

 O Wise Ones, you should protect the mind, 
which is very difficult to see, very subtle and 
jumping at whatever it desires. Protected mind 
brings happiness.  

ពុទ្ធ ទ្មាសន៍ទ្បវ(៥) 

3 

 ជនទំងឡាយណា សព្ងួមនូវចិត្ត មដលេេួល 

អារមមណ៍ច្ៅេីឆ្ងង យ ព្តាច់ចរច្ៅមត្មយួដងួ ាម នសររីៈ 

រាងកាយ មានេហុា (េកឺាយ) ជាេីច្ៅអាព្ស័យបាន 

ជនទំងឡាយច្នាះ នឹងបានរចួផតុ្អំរីចណំងរបស់មារ។ 
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 Those, who can restrain the mind, which is 
going far, wandering alone, bodiless and living in 
the cave, those will be freed from the bond of 
Mara.  

ពុទ្ធ ទ្មាសន៍ទ្បវ(៦) 

3 

 បញ្ហញ មិនមដលចច្ព្មើនដល់បុេាល មដលមាន 

ចតិ្តមនិេងវ់ងស មនិដងឹចាស់នវូព្រះធម  មានច្សចកតី 

ព្ជះថាល រច្វើរវាយរសាត់្អមណត ត្។ 

 The wisdom of a person, whose mind is 
unsteady, who does not understand the True 
Dharma and whose confidence is wavering will not 
become perfect.  

ពុទ្ធ ទ្មាសន៍ទ្បវ(៧) 

3 

 ភយ័នឹងមនិមានដល់បុេាល មដលមានចតិ្តមនិ 

េេឹកច្សើមច្ោយរាេៈ មានចតិ្តមនិព្ត្ូវច្ទសៈព្បេសូ 
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រា៉ាយច្ហើយ លះបុណយនិងបាបបានអស់ច្ហើយ ភ្ាក់ 

រលឹកច្ ើង។ 

 There is no fear for a person, whose mind is 
free of passions and not perplexed, who has 
abandoned the idea of "good" and "bad" and who is 
watchful.  

ពុទ្ធ ទ្មាសន៍ទ្បវ(៨) 

3 

 បណឌ ិ ត្ដងឹចាស់នវូកាយច្នះថា ដចូជាឆ្ងន ំងដី 

ច្ហើយរកាចតិ្តច្នះ ដចូជាច្េរកានេរ យ៉ា ងច្នាះឯង 

េបបីចាំងត្េល់ ជាមយួនឹងមារាធរិាជ ច្ោយអាវធុ 

េបឺញ្ហញ  េបបីរកានវូជយ័ជមនះ មដលបាន នះច្ហើយ 

មត្មនិេរួជាប់ជរំក់ (កនុងជយ័ជនំះច្នាះច្ ើយ)។ 

 Having understood this body to be like a jar, 
having established this mind like a city, attack 
Mara with the weapon of wisdom, you should 
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protect the conquered territory and be without 
attachments. 

ពុទ្ធ ទ្មាសន៍ទ្បវ(៩) 

3 

 កាយច្នះមនិច្ៅយូរប៉ាុនាម នច្ ើយ មត្មានវញិ្ហញ ណ 

ច្ៅព្បាសច្ហើយ ជាកាយេចឺ្េច្បាះបងច់្ចាល ក៏នឹងច្ដក 

សងកត់្ច្ៅច្លើមផនដី ដចូជាអងកត់្ឧសរកព្បច្យជន៍ 

ាម ន។ 

 Alas! Before long will this body lay upon the 
ground, rejected, devoid of consciousness, like a 
worthless log.  

ពុទ្ធ ទ្មាសន៍ទ្បវ(១០) 

3 

 ច្ចារច្ ើញច្ចារ ឬមនសុសមដលមានច្រៀរច្ ើញ 

មនសុសមដលមានច្រៀរនឹងាន ច្ហើយ េបបីច្ធវើនវូច្សចកតី 

វនិាសអនតរាយហិនច្ហាចណាមយួដល់ាន នឹងាន  មនិ 
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ខានច្ ើយ។ ឯចតិ្តមដលបុេាលត្មកល់េកុមុសច្ហើយ 

េបបីច្ធវើបុេាលច្នាះ ឲ្យអាព្កក់ច្លើសជាងច្សចកតវីនិាស 

មដលរួកច្ចារ និងមនសុសមដលមានច្រៀរច្វរា ច្ធវើដល់ 

ាន ច្នាះច្ៅច្េៀត្។ 
 Whatever an enemy might do to an enemy, 
or a hater to a hated one, wrongly directed mind 
can do one even worse (evil).  

ពុទ្ធ ទ្មាសន៍ទ្បវ(១១) 

3 

  មាតាបិតាឬរួកញាត្ដិថ្េច្េៀត្ មនិអាចច្ធវើនវូ 

ច្ហត្ចុ្នាះ(ឲ្យបានច្ ើយ)(មត្)ចតិ្តមដលបុេាលត្មកល់

េកុព្ត្ូវច្ហើយ(ប៉ាុច្ណាណ ះ) អាចច្ធវើនវូបុេាលច្នាះឲ្យបាន 

ព្បច្សើរជាងច្ហត្ចុ្នាះច្ៅច្េៀត្។  

 What a mother, father or even other relativees 
can not do, a well directed mind can do even far 
better than that. 
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ឯកស្រវិនស្ោេះ 
3 

 ងនិ ច្ភន, ាថាធមមបេ,ព្បច្េសបារាំង ,ការផាយ 

របស់វត្តច្រធវិងស, រ.ស.២៥៥៦,េ.ស.២០១២។ 

 ជនួ ណាត្, វចនានពុ្កមមមមរ, ភាេ១-២,ភនចំ្រញ 

ការផាយរបស់រុេធសាសនបណឌ ិ ត្, រ.ស.២៥១១,េ.ស. 

១៩៦៧។ 

 វ៉ាន់ ចាន់សាមរ៉ាន,ច្មច្រៀនអានាបានសសត្,ិភនចំ្រញ 

ការផាយរបស់រុេធិកបណឌ ិ ត្សភា ថ្នសាកលវិេា 

ល័យបញ្ហញ សាន្តសតថ្នកមពុជា, រ.ស.២៥៥៦,េ.ស. 

២០១២។ 

 ច្ហង មណីចនិាត , េមពរីវមិតុ្តមិេា,ការផាយរបស់ 

អងាការរុេធសាសនាច្ដើមបីអភវិឌឍន៍,រ.ស.២៥៥៤។ 

 អ ួច អួន, ចតិ្តមយួមលឹមសាសនា, េីព្កុងអួកកលនិ 

ណូមវ៉លច្ហស ង់ ការផាយរបស់វត្តមមមររុទធ រាម 

រ.ស.២៥៦២ េ.ស.២០១៨ 



ចារវមំាសារ ៉ូនវមានិបបាលភបកខុ     | 95 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នតថ បវមានិបវដរំវមាុខ្ ំ

គ្ម្នសសមដដទដ្ក្ខ្មងជាងដសចក្តីសងប់ដ ើយ 
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កាយបរិសទុ្ធ វាច្បរសិុទ្ធ ចិតតបរសិុទ្ធ 
គឺជានសចកតីសងប់របសស់ម្ធិ 
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ដំដណើរទស្សនក្ិចចសកិ្្ាដៅកាន់បូជនីយសាថ្ន្បវត្តិសាស្តសតវត្តសំដោងក្នុង និងព្ិធីបង្សុក្មូឧទទិសក្សសម ជូនចំដ េះបសព្វការជីន 
ខ្ដមបានបាត់្បង់ជីវិត្ក្នងុរបបខ្មែរ្ក្ហម សថិត្ដៅវត្តសំដោងក្នុង ឃសំសំដោងក្នុង ្សសក្ឯក្ៈនំ ដមត្តបាត់្ដំបង។ 
            ដឹក្នាំដោយ ចារ សំសារ ូន សនតិបាមៈកិ្ខុ (្គូបដ្ងៀនដៅ ព្សសបប) 
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