
 

 

         ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
               ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត  
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នៃព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជីវព្បវតតរិបូសង្ខេប  
ព្រះធម្មវបិសសនា ស ំប ៃុង្ធឿៃ ង្រតធុង្មម  

អតីតអធបិតរីុទ្ធម្ណ្ឌ ល ៃខិជាអគ្គនាយរវិបសសនាធុរៈសរិា  
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ព្រះធម្មវបិសសនា ស ំប ុៃង្ធឿៃ ប្រសូប្រនៅថ្ងៃចន័្ទ ៣ នោច ខែផល្គុន្ ឆ្ន ាំវក អដ្ឋស័ក ព.ស

.២៤៩៩ ប្រូវនឹ្ងថ្ងៃទី១៨ ខែមនីា ឆ្ន ាំ១៩៥៧ នវលាន ៉ោ ង ១២:០០ នាទីយរ ់នៅភូមរិកានកាង ឃុាំរកានកាង 
ប្សុកមុែកាំពូល្ នែរតកណ្តត ល្ សថិរកនុងប្រកូល្កសិករ ។ នោមប្រុសនាម រុយ ស ំបាន្ន វ្ើមរណកាល្ 
ពីឆ្ន ាំ១៩៩៣ ។ នោមប្រុសជាសីល្វន្ត ស ទាន្អរិនរកសីល្ (សីល្ ១០) រហូរដ្ល់្អស់ជនាា យុ ។ 

អាសយដ្ឋា ៃៈ ពុទធមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈ ថ្ន្ប្ពះោជាណ្តចប្កកមពុជា ភមូភិនាំ (ភនាំអដ្ឋរសស) ឃុាំផារខដ្ក ប្សកុពោឮ នែរតកណ្តត ល្ 
E-mail: vipassanadhurakphnomatharas@gmail.com 
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នោមប្សីនាម ករវ ស មុ្ ជាសីល្វរី រកាសីល្ ១០ រហូរដ្ល់្អស់ជនាា យុ ។ ប្ពះអងគ ន្រងរអូន្រនងកើរ 
៤ នាកគឺ់៖ 
 ១. សីល្វរី ស ំគ្ខ ់
 ២. នលាក ស ំង្ ឿៃ (ស្លា រ)់ 
 ៣. ប្ពះ្មាវរិសសនា ស ំប ុៃង្ធឿៃ 
 ៤. ឧបាសិកា ស ំង្ចរ 

១. អំររីមុរភារ 
 កាល្ពីកុ រ នោយ ន្ល្កខណៈសមបរតិពី្មាជារិ គួរផស ាំ និ្ងការអររ់ ាំ ពីសាំណ្តក ់តារិតាផង
ននាះ កុ រ ស ំប ៃុង្ធឿៃ គឺជាកុ រមយួររូ ខដ្ល្ ន្អរតចររិ និ្ងអាករបកិរយិាថ្ងាងនូរ ទន្ភ់ាន្ ់សុភាព
ោរស្លរ និ្ងនចះជួយ ទុកខ្ុរៈអនកដ្ថ្ទ នចះនោរព តារិតា ចាស់ប្ពឹទាធ ចារយ គួរជាទីប្សឡាញ់ោរអ់ាន្ ថ្ន្
ជន្ទូនៅ ។ 
 លុ្ះ ន្វយ័ល្ាមសិកា  តារិតាបាន្រញ្ជូ ន្ឲ្យនៅសិកានរៀន្សូប្រនល្ែន្ពវន្ត អកសរស្លស្រសត នៅ
ស្លលារឋមសិកាវរតតាាំងនោក ប្សុកនជើងថ្ប្ព នែរតកាំពងច់ាម ខដ្ល្ជាទឹកដី្កាំនណើ រររស់នលាកឪពុក ។ 
លុ្ះអាយុបាន្ ៨ ឆ្ន ាំ កុ រ ស ំ ប ៃុង្ធឿៃ បាន្មកសិកានៅស្លលារឋមសិការកានកាងនប្ៅ ប្សុក
មុែកាំពូល្ នែរតកណ្តត ល្ ខាងទឹកដី្កាំនណើ រអនក ត យវញិ រហូរដ្ល់្ថ្នន កទី់ ៧ ។ អាយុបាន្ ១០ ឆ្ន ាំ កុ រ 
ស ំប ុៃង្ធឿៃ ន ា្ៀរឱកាសពីការសិកា ទូល្ន្ាំអានកា និ្ងន្ាំអន្សម នដ្ើរល្កជ់ាមយួរងប្សី នដ្ើមបរីកកថ្ប្ម
ជួយ ផគរផ់គងជី់វភាពប្កុមប្គួស្លរ និ្ងជួយ នោះរាំណុល្ចាស់នទៀរផង ។ នប្ៅពីននាះ កុ រ ស ំប ុៃង្ធឿៃ 
ជួយ ខរកទឹកនប្ស្លចដ្ាំណ្តាំឪពុក ត យ ោា ន្នពល្ទាំនន្រន ើយ គឺថ្ននពល្ប្ពឹកខរក ៥០ អាំខរក និ្ងនពល្រនសៀល្ 
៥០ អាំខរក ប្ពមទាាំងនចះជួយ ការងារផទះបាយ ហាកដូ់្ចជាមនុ្សស ា្ំនពញវយ័្មាតាខដ្រ ។ 
 នៅអាយុ ១៣ ឆ្ន ាំ បាន្ប្រ ងជារចូ់ល្នរៀន្នៅអនុ្វទិាល័្យសិរមីងគល្ ឃុាំរកានកាង២ ប្សុក
មុែកាំពូល្ នែរតកណ្តត ល្ ។ លុ្ះអាយុ ១៦ ឆ្ន ាំ យុវជន្ ស ំប ៃុង្ធឿៃ ប្រូវឃ្លា រពីឪពុក ត យមករស់នៅទី
ប្កុងភនាំនពញ នហើយបាន្រន្តការសិកានៅវទិាល័្យនៅអ ុម ដ្ល់្ថ្នន កទី់៣ រហូរដ្ល់្ប្ពឹរតកិារណ៍ ១៧ នមស្ល 
ឆ្ន ាំ១៩៧៥ ។  
 អាយុ ១៩ ឆ្ន ាំ នៅកនុងរររ ៣ ឆ្ន ាំ ៨ ខែ ២០ ថ្ងៃ ថ្ន្រន្ប្រល័្យពូជស្លសន្ ៍យុវជន្ ស ំប ៃុង្ធឿ
ៃ ប្រូវបាន្ជ ា សនចញពីទីប្កុងភនាំនពញ ដូ្ចប្រជាជន្ទូនៅខដ្រ ។ នៅកនុងរររននាះ យុវជន្ ស ំប ុៃង្ធឿៃ 
ប្រូវបាន្នគយកនៅោកឃុ់ាំឃ្លាំងឲ្យជារគុ់ក នហើយរប្មុងនឹ្ងយកនៅស ា រ ់ រ៉ោុខន្តប្រូវបាន្នគជួយ យក
អាស្ល និ្ងនោយ ន្កុសល្ផល្រុណយផងននាះ កប៏្រូវបាន្រចួផុរពីនសចកតីស្លា រជ់ានល្ើកទី១ ។ នប្កាយ
មកនទៀរ យុវជន្ ស ំប ុៃង្ធឿៃ ប្រូវបាន្នគចារឲ់្យនៅកនុងប្កុមចល័្រ នហើយ ន្ជាំងឺជាទមៃន្ ់រហូរនពទយ

Address: Vipassana Dhurak Buddhist Centre of Kingdom of Cambodia, Phsar Dek commune,                   

Ponhea Leu district, Kandal province, Cambodia. Contact us: 086 281 225 / 097 980 52 82 / 086 877 793 



 

 

យកនៅោកន់ចាល្នៅកនុងរន្ទរោ់កស់្លកសព ខរអាយុមនិ្អស់កប៏ាន្ដឹ្ងស្លា ររីន ើងវញិ បាន្រចួផុរពី
នសចកតីស្លា រជ់ានល្ើល្ទី២ ។ រនាទ រពី់រចួផុរពីនសចកតីស្លា រម់ក យុវជន្ ស ំប ុៃង្ធឿៃ ពុាំបាន្រស់នៅជួរ
ជុាំប្គួស្លររងរអូន្ន ើយ ប្រូវបាន្នគជ ា សឲ្យនៅនៅកខន្ាងនផសងៗោន   ោា ន្ឈរឈ់រ រហូរដ្ល់្ឆ្ន ាំ១៩៧៩ 
។ នៅថ្ងៃរ ាំនោះ ៧ មកោ ១៩៧៩ យុវជន្ ស ំប ុៃង្ធឿៃ បាន្ប្រ រម់ករស់នៅប្សុកកាំនណើ រ នហើយបាន្
ជួរជុាំនលាកឪពុកអនក ត យរងរអូន្វញិ ។ រនាទ រពី់បាន្ជួរជុាំនលាកឪពុកអនក ត យរងរអូន្មក យុវជន្ ស ំ
ប ុៃង្ធឿៃ កប៏ាន្តាាំងចិរតថ្ន នឹ្ងចូល្ស្លងប្ពះផនួស រនប្មើប្ពះពុទធស្លសនារហូរអស់មយួជីវរិ នោយមនិ្
គិរកស្លងជីវរិអាពាហ៍ពិពាហ៍ និ្ងប្គួស្លរន ើយ ។ 

២. អរំីជីវតិផ្នួស ៃខិព្បវតតិនៃការសរិា 
 នោយ ន្សទាធ ោណសមបយុរត និ្ងសុ្ន្ទៈចាំនពាះប្ពះពុទធស្លសនាប្ស្លរផ់ងននាះ នទើរនៅឆ្ន ាំ
១៩៨០ យុវជន្ ស ំប ុៃង្ធឿៃ  ន្អាយុ ២៤ ឆ្ន ាំ កប៏ាន្ចូល្ស្លងប្ពះផនួស រសួជាស្លមនណរនៅកនុង
ពទធសី វរតខកវមុនី្នជារិ សថិរនៅកនុងឃុាំរកានកាង ប្សុកមុែកាំពូល្ នែរតកណ្តត ល្ កនុងសាំណ្តកប់្ពះឧរជា
យប៍្ពះនាម គ ំង្រញ ។ រនាទ រពី់ស្លងប្ពះផនួសរចួមក នោយ ន្ការជួយ ខណនាាំឧររថមភ និ្ងការពារពី
សរបរុសជន្នប្ចើន្ររូ  ន្នលាក ម្ុ ីយុ ំនិ្ងនលាកអាចារយ អ ុម្ សារៃុ ជានដ្ើម, ស្លមនណរ ស ំប ុៃង្ធឿ
ៃ បាន្ែិរែាំសិកានរៀន្សូប្រស្លវ ្ាយ្មអ៌ាងសិ៌កាខ វនិ្យ័ មនិ្ខដ្ល្ន វ្សប្រខហសមតងណ្តន ើយ ។ រយៈ
កាល្ខរ ៧០ ថ្ងៃខររ៉ោុនណ្តណ ះ ប្ពះអងគបាន្នរៀន្្មសូ៌ប្រមន្ត និ្ង្មោ៌ររងសកូុល្ចរស់ពវប្គរ ់ ខងមទាាំង
ទនន្ទញប្ពះបារិន កខបាលី្ និ្ងនសចកតីសប្ យនចះចាាំររ ់រច់ររ់ររូិណ៌ អាចសខមតងបាន្នោយ រទ់នទ 
យា៉ោ ងស្លទ រជ់ាំនាញ ឥរ ន្ទាស់ែុសន ើយ ។ 
 ឆ្ន ាំ១៩៨១ ប្ពះជន្ា ២៥ ប្ពះវសា បាន្រាំនពញឧរសមបទាជាភកិខុភាវៈ នៅពទធសី វរតនឃ្លសិតាោ
ម ឃុាំនតត  ប្សុកកង ស នែរតកាំពងច់ាម កនុងសាំណ្តកប់្ពះឧរជាយប៍្ពះនាម ជួៃ សអំ ៃ នហើយប្ពះ
ឧរជាយ ៍ឲ្យន្វភកិខុនាមរញ្ញរតិថ្ន នករុ្ន ា  ។ រនាទ រពី់រាំនពញឧរសមបទាមក ប្ពះភកិខុ ស ំប ុៃង្ធឿៃ 
បាន្រាំនពញការពាយាម កនុងការសិកាកាន្ខ់រនទវន ើងខងមនទៀរ មនិ្ខដ្ល្ ន្នកាសជជៈមតងណ្តន ើយ 
នោយប្សរនៅតាមពាកយចាស់នពាល្ថ្នៈ “បួសង្រៀៃ” ។ នហរុនន្ះនហើយ នទើរប្ពះអងគបាន្និ្មន្តមក
គងន់ៅវរតកតីចាស់ (សុរយិានពា្ិ៍ ស) ប្សុកមុែកាំពូល្ នែរតកណ្តត ល្ នដ្ើមបសិីកា្មាវនិ្យ័ កនុងសាំណ្តក់
នលាកអាចារយ មស  ៃិ រហូរចរថ់្នន កប់្រី និ្ងនទា នហើយ ន្្មានកាសល្យអាចសខមតង្មានទសនា
បាន្ពិនោះនកបះកាយ ជានហរុន វ្ើឲ្យពុទធររស័ិទ  ន្ការចូល្ចិរតនោរពប្សឡាញ់ោរអ់ាន្នប្ចើន្ ។ 
 លុ្ះឆ្ន ាំ១៩៨៣ ដ្ល់្ ឆ្ន ាំ១៩៨៥ ប្ពះអងគបាន្និ្មន្តមកគង ់ នៅវរតពាមមងគល្  ឃុាំរកានកាង ប្សុក
មុែកាំពូល្ នែរតកណ្តត ល្វញិ ។ នៅកនុងវសាននាះ ប្ពះអងគបាន្អនញ្ជ ើញនលាកប្គូ្ ា ចារយ មស  ៃិ 
ដ្ខដ្ល្ មករនប្ងៀន្្មាវនិ្យ័ថ្នន កឯ់ក ជារន្តនទៀរ ។ នោយវរិយិភាព និ្ងប្ពះទយ័ប្ជះថ្នា ចាំនពាះការសិកា 

អាសយដ្ឋា ៃៈ ពុទធមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈ ថ្ន្ប្ពះោជាណ្តចប្កកមពុជា ភមូភិនាំ (ភនាំអដ្ឋរសស) ឃុាំផារខដ្ក ប្សកុពោឮ នែរតកណ្តត ល្ 
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ប្ពះអងគបាន្រញ្ចរ់្ មាវនិ្យ័ថ្នន កឯ់ក នោយរររូិណ៍ ប្ពមទាាំងនចះចាាំប្ពះអភិ្ មាទាាំង ៧ គមពរីទាាំងអរថ និ្ង
ពយញ្ជន្ៈ  ន្សមរថភាព និ្ងនទពនកាសល្យ កាន្ខ់រចាស់កាា ខងមនទៀរ កនុងការសខមតង្មានទសនាប្គរទិ់ស
ទី ។ 
 កនុងរយៈនពល្ថ្ន្ការសិកាននាះ  ន្ការែវះខារនូ្វសិកខុរបករណ៍ជានប្ចើន្ សូមបខីរគមពរីដី្កាសប្ រ់
ប្ស្លវប្ជាវកពុ៏ាំ ន្ប្គរប់្ោន្ខ់ដ្រ ។ នពល្ននាះ រងប្សីររស់ប្ពះអងគ ន ា្ ះ ស ំគ្ខ់  ន្ភារៈជួយ នោះ
ប្ស្លយគមពរីនផសងៗ ប្រនគន្ប្ពះអងគ ។ ជាំនាន្ន់នាះមន្ាបាយន វ្ើដ្ាំនណើ រល្ាំបាកណ្តស់ រងប្សីររស់ប្ពះអងគ 
បាន្ន វ្ើដ្ាំនណើ រនោយនសាើនជើង សថិរកនុងសនមាៀករាំពាកន់ខាកុងម៉ោូវនជើងទនទ នដ្ើរពីរកានកាងនៅភនាំនពញ នដ្ើមប ី
នៅប្ស្លវប្ជាវរកគមពរីនៅកខន្ាងនន្ះរន្តិច កខន្ាងននាះរន្តិច បាន្ចាំនួ្ន្ ៥៧ គមពរី (ប្ពះថ្ប្ររិដ្ក) រ៉ោុខន្តមនិ្បាន្
តាមល្ាំោរល់្ាំនោយ ថ្ន្នល្ែនរៀងននាះនទ ។ នប្កាយមកនទៀរ អាប្ស័យនោយ ន្ការឧររថមភពីនលាកប្សី
ផ្ល្លា  (រចចុរបន្នន វ្ើការនៅប្កសួង្មាការ និ្ងស្លសនា) បាន្ែនះខែនងជួយ ែចីគមពរី ខដ្ល្ែវះទាាំងរ៉ោុនាា ន្ពី
ប្កសួងបាន្ ១ កបល្កនុង ១ ខែ ។ ដូ្នចនះសន្ទុះថ្ន្ការសិការរស់ប្ពះអងគ  ន្ភាពឆ្ររ់ហ័សរាំផុរ គឺប្ពះ
អងគ ន្ការពាយាមសិកា រហូរដ្ល់្ចរ ់១១០ កបល្ ។ តាាំងពីរពវជាជ ជាស្លមនណររហូរមក នោយការ
សិកាប្ពះ្មដ៌្ខ៏ាា ាំងផង គួរផស ាំនិ្ងការែវះខារអាហារមនិ្សូវប្គរប់្ោន្ផ់ងននាះ ោងកាយររស់ប្ពះអងគពុាំ
សូវ ន្ស្លច់្ មរ៉ោនុាា ន្នទ គឺថ្នតាាំងពីរសួមក ប្ពះអងគមនិ្ខដ្ល្បាន្ឆ្ន្នូ់្វចងាា ន្ប់្រីស្លចន់ ើយ ឆ្ន្់
ខរនសៀង និ្ងថ្្រ៉ោូវសមារសួអស់ ៦ ប្ពះវសាគរ ់។ 
 លុ្ះវសាទី៧ ប្ពះអងគបាន្ជួរផ្ទទ ល់្ជាមយួ ្ ា ចារយ រស ់ ៃុ ជាឧបាសក ន ក ់ខដ្ល្រនប្ងៀន្
វរិសសនាកមាោឋ ន្ នៅវរតពាមមងគល្ អាចនចះចាាំខផនកវរិសសនា្ុរៈ បាន្ល្អប្រថ្ព ពុទធររស័ិទវរតពាមមងគល្
នោរពរូជាជាប្គូដ្ប៏្រថ្ពកនុងជាំនាន្ន់នាះ ប្ពមទាាំងជាកល្ាណមរិតររស់នលាកប្គូអាចារយ អ មុ្ សារៃុ នៅ
រកានកាងផង ។ នៅសមយ័ននាះ នលាកអាចារយ អ ុម្ សារៃុ បាន្រវរណ្តប្ពះអងគ ឲ្យនរៀន្ប្ពះកមាោឋ ន្
ជាមយួនលាកប្គូ្ ា ចារយ រស ់ ៃុ ខរប្ពះភកិខុ ស ំ ប ុៃង្ធឿៃ នករុ្ន ា  ហាកដូ់្ចជា ន្ប្ពះទយ័
ស្លទ កន់សទើរ ។  
 ខរនោយ ន្ការពាយាមលួ្ងនលាងពីសាំណ្តក់្  ា ចារយ រស ់ ៃុ បាន្រវរណ្តថ្ន នរើនលាក
 ច ស់នរៀន្្មជ៌ាមយួនិ្ងនលាកប្គូ នលាក ច ស់នឹ្ងបាន្ជាសះនសប ើយនោោពា្ជាកជ់ាមនិ្ខាន្ន ើយ នរើ
មនិ្នជឿនទ សូមនលាក ច ស់ស្លកល្បងខរ ៣ ថ្ងៃសិន្កប៏ាន្ ។ វាចាររស់នលាកប្គូ រស ់ ៃុ កប៏ាន្ន វ្ើឲ្យ
ប្ពះភកិខុ ស ំប ុៃង្ធឿៃ នករុ្ន ា  សនប្មចប្ពះទយ័ោក់្ ុរៈថ្ន នឹ្ងស្លកល្បងសិកានមើល្ថ្ន នរើ្មពិ៌រ ឬ
មនិ្ពិរ ។ ចារត់ាាំងពីបាន្ស្លកល្បងមក រយៈកាល្ខរមយួោប្រីរ៉ោុនណ្តណ ះ ប្ពះភកិខុ ស ំប ុៃង្ធឿៃ បាន្នកើរ
្មភ៌ាា ម អាពា្ទាាំងឡាយខដ្ល្ធ្លា រន់កើរ ន្កន្ាងមក នោយែវះជីវជារិននាះ កប៏ាន្ជាសះនសប ើយជារន្ត
រនាទ រផ់ងខដ្រ ប្ពមទាាំង ន្ការសៃរក់ាយ សៃរចិ់រត នពល្នន្ះប្ពះអងគករ៏ន្តសិកាសមងៈ និ្ងវរិសសនាកមា
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ោឋ ន្ ជាមយួនលាកប្គូ រស ់ ៃុ រហូរដ្ល់្ចរក់មាោឋ ន្ទាាំង ៤០ ប្ពមទាាំង្ន្ និ្ងស ររតិនោយររ ិ
រូណ៍ ។ 
 ឆ្ន ាំ១៩៨៥-១៩៩១ ប្គរ ់៧ ឆ្ន ាំគរ ់នោយសមរថភាពររស់ប្ពះអងគ កាន្ខ់រចាស់កាា  និ្ងនោយ ន្
ការែវះខារប្ពះ្ ា ចារយផងននាះ នទើរពុទធររស័ិទ ន្ឧនទទស្លចារយ អ ុម្ សារៃុ ជានដ្ើម បាន្និ្មន្តប្ពះភកិខុ 
ស ំ ប ុៃង្ធឿៃ ន វ្ើជាប្ពះ្ ា ចារយ រនប្ងៀន្ប្ពះកមាោឋ ន្ដ្ល់្ភកិខុស្លមនណរ ឧបាសក ឧបាសិកា រន្តពី
នលាកប្គូតា រស ់ ៃុ រនៅ ។  
 ឆ្ន ាំ១៩៩៤ នោយ ន្ការខណនាាំពីនលាក ម្ុី យុ ំផង នោយការចងន់ចះដឹ្ង មនិ្នចះប្គរប់្ោន្ផ់ង
ននាះ នទើរប្ពះអងគសវះខសវងរកស្លលាបាលី្ នដ្ើមបសិីការន្តនទៀរ ។ នពល្ននាះ កប៏ាន្នៅពិភាកា និ្ង
អងវរករជាមយួនលាកអាចារយ អ ុម្ សារៃុ នដ្ើមបឲី្យនរើកស្លលាបាលី្ ។ ពាកយអងវរករនន្ះ ន វ្ើឲ្យររូនលាកអា
ចារយ  ន្ក ា ាំងសទាធ  កស៏នប្មចនរើកស្លលាពុទធិករឋមសិកា ន្ ៣ ថ្នន កភ់ាា ម ខដ្ល្ ន្ការជួយ ឧររថមភ
ពីពុទធររស័ិទជិរឆ្ៃ យ  ន្ឧបាសិកា កែ ឡាខ ជានោមទី២ ជានដ្ើម ។ នពល្ននាះ ការសិកា ន្
សមណសិសស ៤៥ អងគ ខដ្ល្ ន្ប្ពះ្ ា ចារយ ស ំប ុៃង្ធឿៃ ជាប្រធ្លន្, កនុងការនរៀន្សូប្រនន្ះ ប្ពះ្ ា
ចារយ ស ំប ុៃង្ធឿៃ នដ្ើររួនាទីន វ្ើជាសិសសផង និ្ងន វ្ើជាប្គូ្ ា ចារយរនប្ងៀន្ប្ពះវនិ្យ័ និ្ងនោល្ស្លសន្
សុភាសិរ ។ ល្។ នរៀងោល់្នពល្លាៃ ច នៅរូររូចររស់ប្ពះអងគ  ន្ពន្ាឺនភាើងចនងកៀងផាុងៗ នាកណ្តត ល្ោប្រី
កាល្ នពល្ននាះប្ពះអងគកាំពុងទនន្ទញមូល្នវយាករណ៍ភាស្លបាលី្ររស់នលាកប្គូ  មឹ្ ស មុ្ ទាាំង ៧ 
និ្នទទស នចះចាាំស្លទ ររ់រ ់រ ់ដូ្ច្មសូ៌ប្រ្មាតាោល់្ថ្ងៃ ឥរ ន្ការនភាចភាា ាំងន ើយ ។  រនាទ រម់កនទៀរ ប្ពះ
អងគកន៏រៀន្សមពន័្ធ លាររស់នលាកប្គូ អ ុរ ជា ចរន់ទៀរ នហើយអាចសមពន័្ធបាន្ប្រឹមប្រូវ តាមកបនួ្
នវយាករណ៍បាលី្  ឥរ ន្ទាស់ែុសន ើយ ។  
 លុ្ះដ្ល់្ឆ្ន ាំទី២ ប្ពះអងគបាន្ខប្រគមពរី្មារទចរប់ាន្ ៤ ភាគ នហើយយកនរឿងប្ពមទាាំងស្លច់្ ម ៌
មកសខមតងជូន្យាយ តា នរៀងោល់្ថ្ងៃឧនបាសងនទៀរផង ។ ឆ្ន ាំទី៣ (១៩៩៤) បាន្ខប្រគមពរី្មារទភាគ ៥ 
និ្ងភាគ ៨ ចរន់ោយរររូិណ៍ ទាាំងអរថ និ្ងពយញ្ជន្ៈមនិ្នទើសទាល់្ ។ មនិ្ខររ៉ោុនណ្តណ ះ ប្ពះអងគអាចសន្ទនា
ភាស្លបាលី្ជាមយួប្រនទស ខដ្ល្និ្យាយភាស្លបាលី្បាន្ែាះផង ។ 
 នោយែវះមន្ាបាយ នឹ្ងរនប្ងៀន្គមពរី ា្ំៗ ប្រនគន្ប្ពះអងគរន្តនទៀរបាន្ដូ្ចជា៖ មងគល្រថទីរនី្ 
វសុិទធិមគគ និ្ងគមពរីនផសងៗ នទើរឧនទទស្លចារយ អ ុម្ សារៃុ កស៏នប្មចរវរណ្តប្ពះ្ ា ចារយ ស ំប ុៃង្ធឿៃ 
ឲ្យប្ពះអងគនិ្មន្តនៅរន្តការសិកាប្ពះររយិរតិ្មថ៌្នន កម់្យម ជាមយួនលាកប្គូឧនទទស្លចារយនាម ជឹម្ ឡញូ 
(នៅ ថៃ) នៅវរតសុវណណ វរី ឃុាំខប្ពកតា ៉ោ ក ់ប្សុកែាចក់ណ្តត ល្ នែរតកណ្តត ល្ ជារន្តនទៀរ និ្ងរនប្ងៀន្
វរិសសនា្ុរៈផង ។ រនាទ រពី់ខប្រគមពរីខាងនល្ើនន្ះ នៅពាកក់ណ្តត ល្ឆ្ន ាំ១៩៩៥ សនមតចប្ពះសងឃោជប្ទងប់្ពះ
នាម ង្ទ្រ វខស ជាមយួនឹ្ងនលាក ម្ុី យុ ំជាទីប្រឹការរស់សនមតច ប្ទងប់ាន្ពិនប្ោះពិភាការះិរកមន្ា 

អាសយដ្ឋា ៃៈ ពុទធមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈ ថ្ន្ប្ពះោជាណ្តចប្កកមពុជា ភមូភិនាំ (ភនាំអដ្ឋរសស) ឃុាំផារខដ្ក ប្សកុពោឮ នែរតកណ្តត ល្ 
E-mail: vipassanadhurakphnomatharas@gmail.com 
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បាយយា៉ោ ងណ្ត ឲ្យប្ពះពុទធស្លសនាខដ្ល្រស់ន ើងវញិនន្ះ បាន្ប្ជួរប្ជារដ្ល់្ពុទធររស័ិទទូនៅ នដ្ើមបនីោរព
ប្ររិររតិឲ្យបាន្ទូល្ាំទូលាយរកីចនប្មើន្នៅថ្ងៃអនាគរខវងឆ្ៃ យ ។ ល្ ។ ប្ពះអងគប្ទង ់ន្ប្ពះរប្មះិចងឲ់្យ
ពុទធររស័ិទទាាំងរពវជិរ និ្ងប្គហសថ បាន្សិកាខសវងយល់្ និ្ងនោរពប្ររិររតិប្គរ់ៗ ោន  ។ សនមតចប្ទង់
នល្ើកន ើង្ុរៈកនុងប្ពះពុទធស្លសនាទាាំងពីរគឺ៖ គន្ធ្ ុរៈ និ្ងវរិសសនា្ុរៈ ថ្ន គន្ធ្ុរៈនយើងបាន្នរៀរចាំជាផាូវ
ការន ើងវញិនហើយ កគួ៏រយកចិរតទុកោកន់រៀរចាំខាងខផនកវរិសសនា្ុរៈជាផាូវការផងខដ្រ នដ្ើមបអីនុ្នប្ោះដ្ល់្
ភកិខុ ស្លមនណរ ឧបាសក និ្ងឧបាសិកា ពុទធររស័ិទបាន្សិកាប្ររិររតិ ។ ល្ ។ ប្ពះអងគកស៏ពវប្ពះោជហ
រញទយ័ោករ់ញ្ហា នន្ះកនុងអនុ្សាំវចឆរមហាសន្នបិារ នល្ើកទី៥ ឆ្ន ាំ១៩៩៥ នដ្ើមបពិីភាកា និ្ងអនុ្មរិ ខដ្ល្អនុ្
សាំវចឆរមហាសន្និបារ  ន្ប្ពះមស្រន្តសីងឃប្គរឋ់ានានុ្ប្កម មស្រន្តីនប្កាមឱវាទប្កសួង្មាការ និ្ងស្លសនា 
យាង និ្មន្ត អនញ្ជ ើញចូល្រមួ  បាន្សនប្មចជាឯកចឆន័្ទ នរើកវរិសសននា្ុរៈសិកាជាផាូវការរនៅ ។ 
 រនាទ រពី់អនុ្សាំវចឆរមហាសន្នបិារចរន់ហើយ សនមតចប្ពះសងឃោជជាអ ច ស់ ប្ទងប់្តាស់ឲ្យនលាក ម្ុ ី
យុ ំ ប្ស្លវប្ជាវទូទាាំងប្រនទស នប្ជើសនរ ើសយកប្ពះ្ ា ចារយខផនកវរិសសនា្ុរៈ នដ្ើមបនីរៀរចាំជាផាូវការ ឲ្យសម
ប្សរតាមការវវិឌ្ឈរកីចនប្មើន្ ថ្ន្ប្ពះពុទធស្លសនានយើង ។ កនុងការប្ស្លវប្ជាវនន្ះ កប៏ាន្នឃើញថ្ន ប្កុមប្ពះ្
 ា ចារយ ស ំប ុៃង្ធឿៃ បាន្សិកាវរិសសនា្ុរៈ តាមគមពរីវសុិទធិមគគ ខដ្ល្ ន្ប្ពះថ្ប្ររិដ្កជានោល្ តាាំងពី
នលាកប្គូ្មាចារយ រស ់ ៃុ ជាប្គូររស់ប្ពះអងគមក ។ អាប្ស័យនហរុនន្ះ នទើរសនមតចជាអ ច ស់ប្ទងស់ពវ
ប្ពះោជហរញទយ័ យាងនៅកាន្វ់រតសុវណណ វរី ឃុាំខប្ពកតា ៉ោ ក ់ ប្សុកែាចក់ណ្តត ល្ នែរតកណ្តត ល្ ជាទី
កខន្ាងខដ្ល្ប្ពះ្ ា ចារយ ស ំប ុៃង្ធឿៃ គងន់ៅនោយផ្ទទ ល់្ប្ពះអងគ នដ្ើមបជួីរពិភាកាការងារនន្ះ ជាមយួ
ប្ពះអងគ និ្ងប្ពះឧនទទស្លចារយ ជឹម្ ឡញូ (នៅ ថៃ) ផ្ទទ ល់្ ។ 
 នោយនពល្ននាះ កាំពុងនរើកវគគសិកា ប្ពះ្ ា ចារយ ស ំ ប ៃុង្ធឿៃ ជារភ់ារកិចចរនប្ងៀន្ កសូ៏ម
និ្មន្តប្ពះឧនទទស្លចារយ ជមឹ្ ឡញូ (នៅ ថៃ) នៅគងន់ៅវរតឧណ្តណ នលាមមុន្ នដ្ើមបគីងន់ៅជិរសនមតចជា
អ ច ស់ ងាយប្សួល្ពិភាកាការងារនន្ះ និ្ងនសនើសុាំឲ្យប្ពះអងគរនប្ងៀន្បាលី្ កនុងស្លលាពុទធកិរឋមសិកាវរត
ឧណ្តណ នលាមផង ។ 
 លុ្ះកន្ាងមកចាំន្ួន្ ៣ ខែ (នដ្ើមឆ្ន ាំ១៩៩៦) ចរក់ាររនប្ងៀន្នៅវរតសុវណណ វរីនហើយ ប្ពះ្ ា ចារយ ស ំ
ប ុៃង្ធឿៃ កប៏្រូវនិ្មន្តនៅគងន់ៅឯទីប្កុងភនាំនពញខដ្រ រ៉ោុខន្តប្ពះអងគ សាំណូមពរសូមគងន់ៅវរតណ្តមយួ
ជាយប្កុងភនាំនពញ ខដ្ល្ ន្សភាពសៃរស់្លៃ ររ់ងគួរ ។ សនមតចប្ពះសងឃោជជាអ ច ស់ កប៏ាន្ប្ទងប់្តាស់ឲ្យ
អនញ្ជ ើញនលាក ជា សធុីរ ៍ប្រធ្លន្គណៈកមាការវរតន្ន្ទមុនី្ សងាក រស់ទឹង ន្ជយ័ ែណឌ  ន្ជយ័ ោជធ្លនី្
ភនាំនពញ ចូរនៅោល់្ប្ពះអងគ នដ្ើមបនីសនើសុាំឲ្យនរៀរចាំវរតនន្ះ ប្រនគន្ប្ពះ្មាចារយ ស ំប ុៃង្ធឿៃ គងន់ៅនហើយ
យកវរតនន្ះជាទីស្លន កក់ារមជឈមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈសិកាទូទាាំងប្រនទសខរមតង ខដ្ល្ ន្ប្ពះ្មាចារយ ស ំ
ប ុៃង្ធឿៃ ជាអ្ិររី ។  



 

 

 រនាទ រពី់បាន្ឮសនមតចជាអ ច ស់ោករ់ន្តុកការងារនន្ះភាា ម នលាក ជា សធុីរ ៍ ហាកដូ់្ចជាភាញ ក់
លាន្ ់រថ់្ន៖ ឱហន៎ ! នពល្នន្ះ សនមតចជាអ ច ស់ ប្រទាន្វរថុដ្ ៏ន្រថ្មា ថ្ងានល្ើស សនពប្ជោរល់ាន្ដ្ង
នៅនទៀរ ទូល្ប្ពះរងគាំរ ាំនភើរណ្តស់ រ ាំនភើរអវីនមាះនទ ទូល្ប្ពះរងគាំសូមទទួល្អាំណរស្លទរយា៉ោ ងថ្ប្កខល្ង ។ ល្ 
។ រនាទ រម់កនលាក ជា សធុីរ ៍បាន្និ្មន្តប្ពះសងឃ គណៈកមាការវរត មកប្រជុាំនរៀរចាំប្ពមនប្ពៀងោន ជាឯកចឆ័
ន្ឆទទួល្យកនោយកតីប្ជះថ្នា  នហើយកប៏ាន្នរៀរចាំវរត ន វ្ើកុដិ្ ប្រនគន្ប្ពះអងគនិ្មន្តគងន់ៅយា៉ោ ងសមរមយ ។ 
 ឆ្ន ាំ១៩៩៥ (រយៈនពល្ខដ្ល្ប្ពះ្មាចារយ ស ំប ុៃង្ធឿៃ គងន់ៅវរតសុវណណ វរី)  ន្សរបរុស ន ក់
នាម ព្ស ី ជាសាធារណ៍្ និ្ងនលាកប្សី ហ ុយ សារ ី  ន្សទាធ ប្ជះថ្នា កនុងប្ពះពុទធស្លសនា បាន្នវរ
ប្រនគន្ដី្មយួកខន្ាង ខដ្ល្សថិរនៅខាងលិ្ចនជើងភនាំប្ពះោជប្ទពយ ភូមភិនាំ ឃុាំផារខដ្ក ប្សុកពោឮ នែរតកណ្តត
ល្ ដ្ល់្ប្ពះសងឃ  ន្សនមតចប្ពះសងឃោជ ង្ទ្រ វខស និ្ងប្ពះ្មាចារយ ស ំប ៃុង្ធឿៃ ជាប្រធ្លន្ សូម
ឲ្យប្ពះអងគប្ពះនមតាត ទទួល្ទុកជាសមបរតិប្ពះពុទធស្លសនារនរៀងនៅ ។ នៅនពល្ទទួល្រចួនហើយ សនមតចជាអ
 ច ស់ប្ទងប់្រសិទធនិាមជាដ្ាំរូងថ្ន៖ “អាប្សមសន្តវិន័្ត”  នប្កាយមកអាប្សមនន្ះ ជាស្លខាមជឈមណឌ ល្
វរិសសនា្ុរៈវរតន្ន្ទមុនី្ នោយបាន្និ្មន្ត ប្ពះភកិខុ ស្លមនណរ ឧបាសក និ្ងឧបាសិកា  ន្ប្ពះភកិខុ ព្ស ីជា
សងុ្ម្ធ និ្ងសីល្វរី ព្សពី្រហមចារៃិី ជានដ្ើម ឲ្យគងស់្លន កន់ៅប្គរប់្គង នឹ្ងដឹ្កនាាំរដិ្ររតិ ប្ពះ្ម៌
វរិសសនាកមាោឋ ន្ នៅទីនន្ះ ។ 
 ឆ្ន ាំ២០០០ មជឈមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈវរតន្ន្ទមុនី្ កប៏្រូវបាន្ប្រកាសខរងតាាំង ជាពុទធមណឌ ល្
វរិសសនា្ុរៈ តាមប្រកាសនល្ែ ៨៦/២០០០ ក.ស.រ.វ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែវចិឆកិា ឆ្ន ាំ២០០០ ខដ្ល្ ន្ប្ពះ្មា
វរិសសនា ស ំប ុៃង្ធឿៃ នករុ្ន ា  ជាអ្ិររី និ្ងជាអគគនាយកវរិសសនា្ុរៈសិកា ថ្ន្ប្ពះោជាណ្តចប្ក
កមពុជា ។ 
 ការរកីចនប្មើន្នល្ើការផសពវផាយប្ពះ្ម ៌  ន្ទាំហាំ ា្ំន្ញ ខដ្ល្សភាពការណ៍ជាកខ់សតង នៅវរតន្
ន្ទមុនី្ មនិ្អាចទទួល្សិសសគងស់្លន កន់ៅ តាមសាំណូមពរ អាប្ស័យនហរុនន្ះ ្មាវរិសសនា ស ំប ុៃង្ធឿៃ 
កប៏ាន្ថ្នវ យនយារល់្ និ្ងទទួល្ប្ពះោជានុ្ញ្ហញ រពីសនមតចជាអ ច ស់ផ្ទា ស់រតូរទីតាាំងពីវរតន្ន្ទមុនី្ មក
អាប្សមសន្តិវន្ត នៅថ្ងៃទី៣០ ខែរុលា ឆ្ន ាំ២០០០ នហើយបាន្រតូរនាមពីអាប្សមសន្តិវន្តមកជាពុទធមណឌ ល្
វរិសសនា្ុរៈ ថ្ន្ប្ពះោជាណ្តចប្កកមពុជា រហូរមកដ្ល់្រចចុរបន្ននន្ះ ។ 
 រនាទ រពី់និ្មន្តមកគងន់ៅទីនន្ះ ប្ពះអងគពុាំសូវ ន្នពល្ទាំនន្រន ើយ ពីមយួថ្ងៃនៅមយួថ្ងៃ  ន្
ការងារជានប្ចើន្ខដ្ល្ប្រូវរាំនពញោល់្ថ្ងៃ ដូ្ចជា នរៀរចាំផសពវផាយប្ពះ្មវ៌និ្យ័ខផនកវរិសសនា្ុរៈ ចងប្កង 
និ្ងនិ្ពន្ធខរងនសៀវនៅ្ម ៌សខមតងប្ពះ្ម ៌និ្ងនរៀរចាំរចនាសមពន័្ធប្គរប់្គងនៅទីនន្ះ ។ ល្ ។ នទាះរីការងារ
 ន្ទាំហាំ ា្ំន្ញយា៉ោ ងណ្តកន៏ោយ កប៏្ពះអងគពុាំខដ្ល្ ន្ការរអូញខរអរមតងណ្តន ើយ ។ មយួវញិនទៀរ ប្ពះ
អងគជាប្ពះសងឃមយួររូ ខដ្ល្ ន្វរិយិភាពដ្ខ៏ាា ាំងកាា រាំផុរ ចាំនពាះវស័ិយអររ់ ាំខផនកប្ពះពុទធស្លសនា ជា 



 

 

ពិនសសគឺការសិកានរៀន្សូប្រផ្ទទ ល់្ ប្ពះអងគនន្ះខរមតង ។ ដូ្នចនះនហើយជានៅថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០០០  
ប្ពះអងគបាន្និ្មន្តនៅរន្តការសិកានៅពុទធិកស្លកល្វទិាល័្យប្ពះសីហនុ្ោជជារន្តនទៀរ កនុងការសិកា
នៅពុទធិកស្លកល្វទិាល័្យនន្ះ  ន្មុែវជិាជ ជានប្ចើន្ខដ្ល្ប្រូវសិកានរៀន្សូប្រដូ្ចជា៖ សងគមវជិាជ  
(Sociology) ចបរ ់ (Law), ន្រវទិា (Anthropology), វទិាស្លស្រសតអររ់ ាំ (Educational Science), រកក
វទិា (Logic and Critical Thinking), និ្ង ទសសន្វជិាជ  (Philosophy), ជានដ្ើម រ៉ោុខន្តមុែវជិាជ ខដ្ល្ប្ពះអងគ
នពញចិរតននាះគឺ ទសសន្វជិាជ ប្ពះពុទធស្លសនា (Buddhist Philosophy) ។  

៣. អំរីសាន ព្រះហសថសម្ិទ្ធិផ្លនានា  
 ទន្ទឹងនឹ្ងការងារនរៀន្សូប្រ និ្ងការអររ់ ាំរនប្ងៀន្្មដ៌្ល់្ពុទធររស័ិទ ប្ពះអងគបាន្ដឹ្កនាាំកស្លង នូ្វ
ថ្នវរវរថុនផសងៗ នដ្ើមបទុីកជាឧរតមប្រនយាជន្ជ៍ារិ និ្ងស្លសនា ដូ្នចនះសមទិធិផល្ទាាំងឡាយ ខដ្ល្ជាស្លន ប្ពះ
ហសថ ដឹ្កនាាំកស្លងរមួ ន្៖ 

➢ វតតពាម្ខគល ៖ បាន្ដឹ្កនាាំប្កាល្ការ ៉ោកូស្លង រល្ា័ងគ និ្ងប្ពះពុទធរដិ្  ខងមទាាំងកស្លងស្លលា
រឋមសិការកានកាងនប្ៅបាន្រីែនង ទិញរុ និ្ងនៅអី ឆ្ន ាំ១៩៨៣ ។ 

➢ វតតសវុណ្ណ វតី ៖ កស្លងប្សះទឹក កុដិ្ងា និ្ងចាកដី់្រាំនពញទីធ្លា វរតខងមនទៀរ ។ 
➢ វតតៃៃទម្ៃុី ៖ ដឹ្កនាាំកស្លងសមទិធិផល្ ន្ដូ្ចជា៖ 

o ស្លងសងនឃឿន្ប្ពះវហិារ (នលាក ប្សី ជាស្លធ្លរណ៍ និ្ងនលាកប្សី ហ ុយ ស្លរ)ី 
o កុដិ្នឈើ ១ ែនង (នលាក ជា ស្លោ៉ោរ និ្ងអនកប្សី ខរ  នី្រ ៉ោងុ និ្ងពុទធររស័ិទ) 
o អោរខងវ ២ ែនង  ន្ ១០ រន្ទរ ់កស្លងនោយពុទធររស័ិទ ១ ែនង និ្ងប្ពឹទាធ ចារយ រស់  ម 

១ ែនង  
o អោរសិកា ២ ែនង កស្លងនោយសីល្វន្ត រស់ ឈុន្  
o អោរស ្ិ ១ ជាន្ ់រមួជាមយួនឹ្ងពុទធររស័ិទ  ន្នលាក ខង៉ោរ នផង និ្ងភរយិា ប្ពមទាាំង

រុប្រ ជានដ្ើម  
o អាងទឹក ៦០ ខម៉ោប្រគីរ X ២០ ខម៉ោប្រគីរ  

➢ រុទ្ធម្ណ្ឌ លវិបសសនាធុរៈ ៖ បាន្ដឹ្កនាាំកស្លងសមទិធិផល្រមួ ន្៖ 
o ជីកប្សះទឹក ន្រនណ្តត យ ៨០ ខម៉ោប្រ និ្ងទទឹង ៦០ ខម៉ោប្រ 
o កស្លងប្ពះវហិារបាន្ ៥០ % កស្លងឆ្ន ាំ១៩៩៨ 
o កស្លងស្លលា្មាសភា ឆ្ន ាំ១៩៩៩ 
o  ៉ោ សីុន្នភាើងមយួនប្គឿង ខដ្ល្ ន្ក ា ាំង ៥០ គី ូវា៉ោ រ ់ទិញឆ្ន ាំ១៩៩៩ 
o កស្លងផទះបាយ និ្ងឃ្លា ាំងោកស់ ភ រៈនប្រើប្បាស់ ឆ្ន ាំ២០០០ 



 

 

o ពប្ងីកថ្ផទដី្ពុទធមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈពី ៦ ហិកតា ដ្ល់្ ១៥ ហិកតា ឆ្ន ាំ១៩៩៦-២០០០ 
o ចាកដី់្រាំនពញរនតត កុដិ្ ៤ ហិកតាកន្ាះ ឆ្ន ាំ១៩៩៨-២០០០ 
o កស្លងមហាកុដិ្ ២ ជាន្ ់ឆ្ន ាំ២០០០  
o ឧរោឋ ន្ស្លលា ឆ្ន ាំ២០០០ 
o កុដិ្ងា ១ ែនង  ន្ ២ ជាន្ ់៤ រន្ទរ ់នោយងវកិាប្ពះអងគផ្ទទ ល់្ 
o រូរសាឹក ៣៥០ ែនង ឆ្ន ាំ២០០០-២០០១ 
o ន វ្ើផាូវងនល់្កនុង និ្ងនប្ៅពុទធមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈ ឆ្ន ាំ២០០០-២០០១ 
o កស្លងអាងទឹកចាំណុះ ១០០០ ខម៉ោប្រគីរ និ្ង ៥០០ ខម៉ោប្រគីរ ប្ពមទាាំងរណ្តត ញទឹកនភាើង 

ឆ្ន ាំ២០០២ 
o កស្លងនខាា ងទាវ រ អងគរ្ាំ-រនាទ យប្សី ឆ្ន ាំ២០០០-២០០១ 
o រន្ទរអ់នាមយ័ ២០ ែនង (កនុង២០ ែនង ន្ ៥ រន្ទរ)់ ឆ្ន ាំ២០០១ 
o ដ្ងទង ់១ គូ កស្លងឆ្ន ាំ២០០១ 
o ប្ពះពុទធរដិ្ មុជជលិ្ន្ទ កស្លងឆ្ន ាំ១៩៩៩-២០០០ 
o រណ្តណ ល័្យកស្លង ឆ្ន ាំ២០០២ 
o ស្លលាអររ់ ាំ កស្លងឆ្ន ាំ២០០២ 
o កុដិ្ទទួល្នភញៀវ កស្លងឆ្ន ាំ២០០២ 
o កស្លងអាោរោក ់៉ោ សីុន្នភាើង ា្ំ ២៥០ គី ូវា៉ោ រ ់
o កស្លងស្លលាអររ់ ាំវរិសសនា្ុរៈ សប្ រសី់ល្វន្ត និ្ងសីល្វរី ឆ្ន ាំ២០០២ ។ 

៤. ការងារបណ្តុ ះបណាត ល ៃិខអប់រ ំ
 នដ្ើមបរីណតុ ះរណ្តត ល្សិសស និ្ងអររ់ ាំឲ្យទទួល្បាន្នូ្វគុណភាពែពស់ និ្ង ន្ល្ទធផល្ល្អននាះ ប្ពះ
អងគបាន្នរៀរចាំនូ្វនោល្ការណ៍ដូ្ចខាងនប្កាម៖ 

១. ការចខព្រខ ៃិរៃធង្សៀវង្ៅ 
ប្ពះអងគបាន្នរៀរនរៀង និ្ងចងប្កងនសៀវនៅ នហើយផសពវផាយដ្ល់្ពុទធររស័ិទសប្ រសិ់កាដូ្ច 

ខាងនប្កាម ៖ 
❖ នសៀវនៅសមង និ្ងវរិសសនាកមាោឋ ន្ 
❖ នសៀវសីល្កថ្នសនងខរ 
❖ នោល្្មថ៌្នន ករ់ឋម 
❖ នោល្្មថ៌្នន កម់្យម 



 

 

❖ នោល្្មថ៌្នន កឧ់រតម 
❖ នសៀវនៅរឋមវរិសសនា ពិស្លត រ 
❖ នសៀវនៅគិរ ីន្ន្ទសូប្រ 
❖ នសៀវនៅបាដិ្ហារយុិនបាសង  
❖ នសៀវនៅនិ្យមសីល្ 
❖ នសៀវនៅវបិ្កិរយការគរនុកាសល្យ 
❖ នសៀវនៅមនុ្សសចងប់ាន្អវ ី
❖ នសៀវនៅ្ុរងគ និ្ងររវិាស 
❖ នសៀវនៅម្យមវរិសសនាពិស្លត រ 
❖ នសៀវនៅវនិ្យ័សីល្ ១០ 
❖ នសៀវនៅឧរតមវរិសសនា ឆ្ន ាំទី១ ឆ្ន ាំទី២ 
២. ការងារបណ្តុ ះបណាត ល 

នដ្ើមបនី ា្ើយររនៅនឹ្ងរប្មូវការររស់ពុទធររស័ិទទូទាាំងប្រនទស ខដ្ល្ែវះខារប្គូវរិសសនាកមាោឋ ន្ 
ប្ពះអងគបាន្នរៀរចាំរណតុ ះរណ្តត ល្ប្គូរនងាគ ល្ និ្ងសិកាខ កាម ខដ្ល្ទទួល្បាន្វញិ្ហញ រន្រប្រ  ន្ចាំនួ្ន្ 
២៤១០ អងគ/នាក ់កនុងននាះ ន្៖ 

- ថ្នន កឧ់រតម ន្ចាំន្ួន្ ១១ អងគ/នាក ់
- ថ្នន កម់្យម ន្ចាំន្ួន្ ៦១ អងគ/នាក ់
- ថ្នន ករ់ឋម ន្ចាំន្ួន្ ២៣៣៨ អងគ/នាក ់។ 

៣. ការបង្ខកើតម្ជឈម្ណ្ឌ លវិបសសនាធុរៈ ៃិខការង្រៀបចំរចនាសម្ព័ៃធ 
ព្គ្ប់ព្គ្ខតាម្រាជធាៃី/ង្េតត មៃដចូជា៖ 

- មជឈមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈនែរតប្កនចះ  ថ្ងៃទី២៦  ខែមកោ  ឆ្ន ាំ១៩៩៩ 
- មជឈមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈនែរតតាខកវ  ថ្ងៃទី១០  ខែកុមភៈ  ឆ្ន ាំ១៩៩៩ 
- មជឈមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈនែរតខករ   ថ្ងៃទី១៨  ខែកុមភៈ  ឆ្ន ាំ១៩៩៩ 
- មជឈមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈនែរតនសៀមោរ  ថ្ងៃទី២៣  ខែកកកោ  ឆ្ន ាំ១៩៩៩ 
- មជឈមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈនែរតនពា្ិ៍ស្លរ ់ ថ្ងៃទី២០  ខែឧសភា  ឆ្ន ាំ២០០០ 
- មជឈមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈនែរតកាំពង់្ ាំ  ថ្ងៃទី៣១  ខែសីហា  ឆ្ន ាំ២០០០ 
- មជឈមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈនែរតប្ពះសីហនុ្  ថ្ងៃទី០៩  ខែកញ្ហញ   ឆ្ន ាំ២០០០ 
- មជឈមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈោជធ្លនី្ភនាំនពញ  ថ្ងៃទី២២  ខែរុលា  ឆ្ន ាំ២០០០ 



 

 

- មជឈមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈនែរតកាំពងឆ់្ន ាំង  ថ្ងៃទី០២  ខែវចិឆិកា  ឆ្ន ាំ២០០០ 
- មជឈមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈនែរតស្លវ យនរៀង  ថ្ងៃទី២៨  ខែវចិឆិកា  ឆ្ន ាំ២០០១ 
- មជឈមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈនែរតកាំពរ   ថ្ងៃទី៣០  ខែមនីា   ឆ្ន ាំ២០០២ 
- មជឈមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈនែរតថ្ប្ពខវង  ថ្ងៃទី២៤  ខែមងុិនា  ឆ្ន ាំ២០០០ 
- មជឈមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈនែរតមណឌ ល្គិរ ី ថ្ងៃទី១៥  ខែ ន្ូ   ឆ្ន ាំ២០០២ 

៤. ការបង្ខកើតគ្ណ្ៈរមម ធិការនាយរ ដឹរនាសំរិាបាៃ  ៤ រាជធាៃី/ង្េតត៖ 
- ោជធ្លនី្ភនាំនពញ វរតន្ន្ទមុនី្ 
- នែរតនពា្ិ៍ស្លរ ់
- នែរតស្លវ យនរៀង 
- នែរតតាខកវ 
នប្ៅពីការផសពវផាយតាមរយៈនសៀវនៅ និ្ងការរនងកើរឲ្យ ន្មជឈមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈ សររុទាាំង 

អស់ ន្ ១៧ ោជធ្លនី្/នែរត ខដ្ល្ ន្សិកាខ កាមប្ររិររតិវរិសសនា្ុរៈប្រ ណជាង ៣០,០០០ អងគ/នាក ់
ប្ពះអងគបាន្ផសពវផាយតាមរយៈវទិយ ុខដ្ល្ ន្ពុទធររស័ិទស្លត រន់សទើរខរនពញថ្ផទប្រនទសនទៀរផង ។ 

៤. អំរីសម្ណ្សរ័ត ិ
 នៅឆ្ន ាំ១៩៩៦ ប្រូវបាន្សនមតចប្ពះមហាសុនមធ្ល្ិររី ង្ទ្រ វខស សនមតចប្ពះមហាសងឃោជថ្ន្
ប្ពះោជាណ្តចប្កកមពុជា ខរងតាាំងជាអ្ិររីមជឈមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈ ថ្ន្ប្ពះោជាណ្តចប្កកមពុជា ខដ្ល្
 ន្ទីស្លន កក់ារនៅវរតន្ន្ទមុនី្ សងាក រស់ទឹង ន្ជយ័ ែណឌ  ន្ជយ័ ោជធ្លនី្ភនាំនពញ ។ 
 នៅថ្ងៃទី០១ ខែនមស្ល ឆ្ន ាំ១៩៩៧ ប្ពះអងគប្រូវបាន្ប្ពះបាទសនមតច ព្រះៃង្រាតតម្ សហីៃុវរ មៃ័ 
ប្ពះមហាកសប្រ ថ្ន្ប្ពះោជាណ្តចប្កកមពុជា ប្ទងស់ពវប្ពះោជហរញទយ័នប្បាសប្រទាន្ខរងតាាំងជា ប្ពះ្មា
វរិសសនា ប្ពះោជាគណៈថ្នន កច់តាវ  គណៈមហានិ្កាយ ថ្ន្ប្ពះោជាណ្តចប្កកមពុជា ។ 
 នៅថ្ងៃទី១៥ ខែ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០០០ ប្រូវបាន្ខរងតាាំងជាអ្ិររីពុទធមណឌ ល្ និ្ងជាអគគនាយកវរិសសនា្ុ
រៈសិកា ថ្ន្ប្ពះោជាណ្តចប្កកមពុជា ។  
 នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០០១ ប្រូវបាន្ខរងតាាំងជាប្ពះឧរជាយ ៍រាំរសួកុល្រុប្រ ។ 
 ប្ពះ្មាវរិសសនា ស ំ ប ៃុង្ធឿៃ នករុ្ន ា  អ្ិររីពុទធមណឌ ល្ និ្ងជាអគគនាយកវរិសសនា្ុរៈ
សិកា ថ្ន្ប្ពះោជាណ្តចប្កកមពុជា តាាំងពីប្ពះអងគរពវជាជ  រហូរទទលួ្បាន្នោរមងារែពងែ់ពស់នពល្នន្ះ នោយ
វរិយិភាពររស់ប្ពះអងគ និ្ងការរាំនពញរួនាទីជាវរិសមណសងឃ ន វ្ើឲ្យពុទធររស័ិទនោរព ប្ររិររតិ ប្សឡាញ់
ោរអ់ាន្កនុងមននាសនញ្ចរនាប្ជះថ្នា  នពាល្គឺប្ពះអងគបាន្ចូល្រមួយា៉ោ ងសកមាកនុងការដឹ្កនាាំមហាជន្ឲ្យន វ្ើ
នសចកតីល្អសប្ រែ់ាួន្ឯង និ្ងសងគមជារិ ល្ះរងនូ់្វនលាភៈ នទាសៈ និ្ងន ហៈ ប្ពមទាាំងន វ្ើឲ្យរញ្ហញ ជាក ់



 

 

ចបស់កនុងសងាខ រ្មន៌ទៀរផង ។ ពីមយួថ្ងៃនៅមយួថ្ងៃ តាាំងពីប្ពលឹ្មទល់្ប្ពល្រ ់ប្ពះអងគមនិ្ខដ្ល្ ន្នពល្
សប្ កន ើយ ប្ពះអងគបាន្នដ្ើររួនាទីជាអនកស្លថ រនាសងគម តាមរយៈការផសពវផាយប្ពះ្មវ៌និ្យ័ ដ្ល់្ពុទធ
ររស័ិទនសទើរខរប្គរទី់កខន្ាងទាាំងអស់ នោយប្ពះទយ័ប្ជះថ្នា ជាទីរាំផុរ ។ រ៉ោុខន្តជាអកុសល្ នៅថ្ងៃ ៦ នកើរ ខែ
 ឃ ឆ្ន ាំមខម ចតាវ ស័ក ព.ស.២៥៤៦ ប្រូវនឹ្ងថ្ងៃទី០៧ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០៣ នវលាន ៉ោ ង ១:១១ នាទីយរ ់ប្ពះ
អងគកប៏ាន្អនិ្ចច្ មា កនុងប្ពះជនាា យុ ៤៧ ប្ពះវសា នោយកមាកខយមរណៈ ន វ្ើឲ្យពុទធររស័ិទ សិសសគណ ប្គរ់
មជឈោឋ ន្ទូទាាំងប្រនទស  ន្កតីរកស់ាុររន្ធរអ់លួ្អាក ់រកអវីនប្រៀរផទឹមពុាំបាន្ន ើយ ។ 

សនមតច ប្ពះោជាគណៈ ឯកឧរតម នលាកជាំទាវ អនកឧកោ៉ោ  អស់នលាក នលាកប្សី ឧបាសក ឧបាសិ
កា និ្ងពុទធររស័ិទប្គររ់រូ ជាទីនោរពសកាក រៈ និ្ងោរអ់ាន្ ! 

នយាងតាមសកមាភាពររស់ប្ពះ្មាវរិសសនា ស ំប ុៃង្ធឿៃ នករុ្ន ា  តាាំងពីប្រសូប្រ រហូរមក
ដ្ល់្នពល្អនិ្ចច្មានន្ះ រញ្ហជ កថ់្នប្ពះអងគគឺជាវរសមណសងឃ និ្ងជានែមររុប្រដ្ន៏ ន្ើម ខដ្ល្មយួជីវរិររស់
ប្ពះអងគ បាន្ល្ះរងនូ់្វប្ពះកាយពល្ និ្ងប្ពះរញ្ហញ ោណ នដ្ើមបរុីពវនហរុជារិ និ្ងស្លសនា ោា ន្ស្លត យ
ប្សនណ្តះន ើយ ។ ខរអនិ្ចាច  ប្ពះអងគបាន្ទទួល្អនិ្ចច្មានោយ អកាលម្រណ្ៈ ន វ្ើឲ្យែញុ ាំប្ពះករណុ្ត 
នយើងែញុ ាំទាាំងអស់ោន   ន្នសចកតីទុកខនប្កៀមប្កាំ ប្សងូរប្សងារជ់ាទីរាំផុរ ។ ពីមុន្មកនយើងទាាំងអស់ោន  បាន្
រាំនពញកុសល្នៅទីនន្ះ ធ្លា រ ់ន្នស្លមន្សសរកីោយ នោយបាន្ជួរប្ពះភស័្រកត ប្ពះកាយវកិារដ្រ៏ស់រនវ ើកររស់ 
ប្ពះអងគ រ៉ោុខន្តនពល្នន្ះ ភាពរកីោយខដ្ល្ធ្លា រ ់ន្ពីអរីរកាល្ ខប្រកាា យជា ន្ទឹកមុែប្សពារប់្សនពាន្ 
ប្សយុរប្សយង ់នប្កៀមប្កាំ នខាា ចផានៅកនុងអារមាណ៍នៅវញិ ។ 

អធុវំ ង្ម្ ជីវិត ំធុវ ំង្ម្ ម្រណំ្ ជីវរិររស់មនុ្សសទាាំងឡាយមនិ្នទៀង ខរនសចកតីស្លា ររ់រស់
មនុ្សសនទៀង កពិ៏រខមន្នហើយ ខរនយើងទាាំងអស់ោន  នៅមនិ្ទាន្អ់ស់ចិរតនៅន ើយ នប្ពាះមននាសនញ្ចរនា 
និ្ងអារមាណ៍ររស់នយើងទាាំងអស់ោន ជាសិសសគណ បាន្នឹ្ងកាំពុងដិ្រជារនូ់្វប្ពះកាយវកិារ និ្ងសកមាភាព
ប្គរខ់ររយា៉ោ ងររស់ប្ពះអងគ ខដ្ល្ ន្កន្ាងមក ជាពិនសស កាល្ខដ្ល្ធ្លា រប់ាន្ស្លត រនូ់្វឱវាទ និ្ង
ដ្ាំរូនាា ន្ររស់ប្ពះអងគ ។ ការមនិ្បាន្ជួរកនុងរយៈកាល្ែាីខររ៉ោុនណ្តណ ះ ប្ស្លរខ់រនពល្នន្ះ ប្ពះអងគបាន្សថិរ
នៅកនុងមឈឈកូញ្ចក ់ ខល្ង ន្ប្ពះវាចាជាមយួនឹ្ងនយើងជាសិសសគណនៅវញិ ។ ការទទួល្អនិ្ចច្មា ប្ពះ
្មាវរិសសនា ស ំប ៃុង្ធឿៃ នករុ្ន ា  គឺជាការបាររ់ង់្ ន្ធ្លន្រញ្ញ វន្តសងឃ ជា្មានកាវទិមយួររូ ខដ្ល្
កនុងមយួជីវរិររស់ប្ពះអងគបាន្ល្ះរង ់និ្ងរូជាប្ពះកាយឧទទិសចាំនពាះប្ពះពុទធស្លសនា នោយប្ពះទយ័ប្ជះ
ថ្នា ជាទីរាំផុរ ប្ពមទាាំងបាន្ល្ះរងក់ ា ាំងកាយ ក ា ាំងចិរត និ្ងក ា ាំងប្បាជាញ  នោយនស្លា ះកនុងការរណតុ ះរ
ណ្តត ល្ ខចករ ាំខល្កនូ្វចាំនណះដឹ្ង ខណនាាំខកល្មអសីល្្មស៌ងគម  ន្ប្ពះប្ពហាវហិារ្ម ៌ ប្ពមទាាំងផតល់្នូ្វ
ភាពកកន់ៅត  ដ្ល់្សិសសគណទាាំងអស់នសទើរខរប្គរម់ជឈោឋ ន្ទូទាាំងប្រនទស ។ ពីមយួថ្ងៃនៅមយួថ្ងៃ ពីមយួ
ខែនៅមយួខែ ពីមយួឆ្ន ាំនៅមយួឆ្ន ាំ នចះខរខវងឆ្ៃ យនៅៗ  ន្ន្យ័ថ្ន ប្ពះ្មាវរិសសនា ស ំប ុៃង្ធឿៃ  



 

 

នករុ្ន ា  បាន្ឃ្លា រឆ្ៃ យពីនយើង ឬថ្ននយើងទាាំងអស់ោន  ឃ្លា រឆ្ៃ យពីប្ពះអងគជានរៀងរហូរ ោា ន្នពល្ ោា ន្
ថ្ងៃខែឆ្ន ាំណ្ត នឹ្ងបាន្ជួរោន នទៀរន ើយ ។ 
 អវីខដ្ល្នៅនសសសល់្ននាះ  ន្ខរអនុ្សាវរយី ៍ ខដ្ល្ប្ពះអងគធ្លា រ ់ន្ជាមយួនយើង ពាកយឱវាទ
នប្រៀន្ប្រនៅបាន្ដ្កជារន់ៅកនុងហរញទយ័ ទីកខន្ាងខដ្ល្ប្ពះអងគធ្លា រគ់ងន់ៅ និ្ងប្ពះវាចាខដ្ល្ប្ពះអងគធ្លា រ់
 ន្សងឃដី្កាជាមយួនយើង ជាពិនសសប្សន ល្អរីរកាល្ទាាំងរ៉ោនុាា ន្ ដូ្ចជាស្លន ប្ពះហសថ និ្ងសមទិធិ
ផល្នានា ខដ្ល្ប្ពះអងគបាន្កស្លង នឹ្ងមកពញ្ហញ ក ់នឹ្ងោស់នូ្វនស្លរិស្រន្ទិយារមាណ៍ និ្ងមននារមាណ៍ររស់
នយើងទាាំងអស់ោន  ឲ្យនឹ្កនហើយនឹ្កនទៀរ នឹ្កមនិ្នភាចនូ្វអវីខដ្ល្ធ្លា រ ់ន្ខររ៉ោុនណ្តណ ះ ។ 
 ប្ពះកាយររស់ប្ពះអងគបាន្បាររ់ងន់ៅកពិ៏រខមន្ រ៉ោុខន្តអវីខដ្ល្នៅអមរៈសប្ រន់យើងទាាំងអស់ោន
ចងចាាំគឺ៖ នករ តិ៍ន ា្ ះ កិរតិនាម កិរតយិស គុណ្ម ៌គុណវឌុ្ឍ ិ៍ និ្ងស្លន ប្ពះហសថររស់ប្ពះអងគ នៅខរ ន្ជីវរិ
រស់រនវ ើកជានិ្ចច ។ 
 សូមឲ្យឧរតមវរិយិភាព ររស់ប្ពះអងគ ខដ្ល្បាន្រូជា នឹ្ងនល្ើកសទួយប្ពះពុទធស្លសនា និ្ងសងគម
ជារិ សថិរនៅរហូរកនុងចិរតគាំនិ្រររស់ប្រជាពល្រដ្ឋខែារ និ្ងសិសសគណប្គររ់រូ នដ្ើមបរុីពវនហរុជារិ 
ស្លសនា និ្ងសុែដុ្មនី្យកមាសន្តិភាព វឌ្ឍន្ភាព សប្ រស់ងគមជារិទាាំងមូល្ជានរៀងរហូររនៅ ។ 
 ជាទីអវស្លន្នន្ះ ែញុ ាំប្ពះករណុ្ត នយើងែញុ ាំទាាំងអស់ោន  សូមសខមតងនូ្វោរវកិចច និ្ងករញ្ញូ តា្មដ៌្៏
ប្ជាល្នប្ៅជាទីរាំផុរ ចាំនពាះប្ពះវញិ្ហញ ណកខន័្ធប្ពះសព និ្ងសូមឲ្យនសចកតីប្បាថ្នន ជាពុទធភូមរិរស់ប្ពះអងគប្គូ 
បាន្សនប្មចតាមនសចកតីរ៉ោងប្បាថ្នន  កុាំរីអាកខ់ាន្ន ើយ ។ មយួវញិនទៀរ សូមឧទទសិមហាកុសល្ប្រនគន្ 
ប្ពះវញិ្ហញ ណកខន័្ធប្ពះ្មាវរិសសនា ស ំប ុៃង្ធឿៃ នករុ្ន ា  បាន្និ្មន្តនៅប្ររិស្លថ ន្កនុងសុគរិភពសួគន៌ទវ
នលាក កុាំរីអាកខ់ាន្ន ើយ ។ នោយអាំណ្តចថ្ន្គុណ្មន៌ន្ះ សូមឲ្យសពវសរវទាាំងឡាយទាាំងពួងកនុង
នលាក រញ្ចរនូ់្វនពៀរនវោ នឹ្ងោន  ឈរព់ាបាទោន  ចារពី់នពល្នន្ះរនៅ និ្ងសូមឲ្យនលាកទាាំងមូល្  បាន្
ទទួល្បាន្នូ្វសុែដុ្មនី្យកមា ជានរៀងរហូរកុាំរីអាកខ់ាន្ន ើយ ! 

សមូ្អរព្រះរាជររណុាទ្ិគ្ុណ្ អរព្រះគ្ុណ្ ៃិខអរគ្ុណ្ ! អៃុង្មទ្នា ! 
អាសយោឋ ន្៖ ពុទធមណឌ ល្វរិសសនា្ុរៈ ថ្ន្ប្ពះោជាណ្តចប្កកមពុជា សថិរនៅខាងលិ្ចនជើងភនាំប្ពះោជប្ទពយ 

ភូមភិនាំ (ភនាំអដ្ឋរសស) ឃុាំផារខដ្ក ប្សុកពោឮ នែរតកណ្តត ល្ ប្រនទសកមពុជា  
ទាំនាកទ់ាំន្ង : ០៨៦ ៨ ៧៧៧ ៩៣ / ០៩៧ ៩៨០ ៥២ ៨២ / ០៨៦ ២៨១ ២២៥ 

Venue: Vipassana Dhurak Buddhist Centre of Kingdom of Cambodia, Phnom 

village, Phsar Dek commune, Ponhea Leu district, Kandal province, Cambodia.  

E-mail: vipassanadhurakphnomatharas@gmail.com  

Contact us : 086 281 225 / 097 980 528 2 / 086 877 793 

សមូ្អរព្រះគ្ុណ្ ៃិខអរគ្ុណ្ ! 

Thank you beforehand! 
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