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ធ្វើដូចធតេចធដើតបធី្វើឱ្យជីវតិរបសអ់្នកមានអ្តថប្បធោជន៍បផំុត 

សប្មាប់សតវធោក ធ ោះជាតាតរយៈសដំីវាចាររបសអ់្នក 
 

រដំ ោះពួកដគដចញពីមហាសមុរទននទុកខសងារវដដនិងនំពួកដគដៅកាន់សុខមងគល 

ននពុទធភូមិ ដដលបញ្ឈប់ទំងស្សងុនូវភពងងឹតស្សពិចស្សពិល និងឈានដៅ 

សដរមចការយល់ដឹងទំងស្សុង។ 

 

សំដដងដ យ សងឃ ឡាម៉ា  ហ្សូប៉ា  រនីប៉ាូដឆ (Lama Zopa Rinpoche) 

 

វអាស្ស័យទំងស្សងុដលើការជំរញុទឹកចិតតរបស់អ្នក។ របសិនដបើអ្នកបនរតូវជរមុញដលើក
ទឹកចិតតដ យគំនិតស្សឡាញ់ថ្នន ក់ថនមខលួនឯង គិតគូរសរមប់ដតសុភមងគលផទ ល់ខលួន អំ្ណាចផទ ល់
ខលួនរបស់អ្នក ដហ្ើយមិនរវល់ពីសុភមងគលអ្នកដនទ ដនោះការជំរញុដលើកទឹកចិតតរបស់អ្នកគឺដកើតដ ើង
មកពីភ័នតអារមមណ៍ ដូចជាការជាប់ជំពក់មិន ច់ដស្សច, កំហឹ្ង, ភពលងង់អ្វជិាា ។ល។ ដនោះកមម
ទំងឡាយននរងកាយអ្នក, ការនិយយសតី និងចិតគគំនិតនឹងបង្ហា ញនូវភពមិនបរសុិទធ ភពមិន
ដកសមកានត និងដធវើឲ្យប៉ាោះពល់ឈឺចាប់ដល់អ្នកដនទ ដហ្ើយជាលទធផល អ្នកដនទនឹងមនរបតិកមម
តបវញិកនុងលំនំដូចគ្នន  តបតាមរយៈរងកាយ ពកយសំដីនិងផនត់គំនិត ជាឧទហ្រណ៍ ដ យការ
ខឹងសមាចំដពោះអ្នក។ វគឺដូចជាកង់រងវង់មួយ។ អ្នកដធវើដៅដលើអ្នកដនទដូចដមតច អ្នកដនទដធវើតបមក
ដលើអ្នកវញិ គឺមនលកខណៈស្សដដៀងគ្នន ជាមួយគំនិតអ្វជិាមននិងសកមមភពទំងឡាយ។ ដូដចនោះ
អ្នករតូវដតយល់រជាបឲ្យចាស់ពីដរឿងដនោះដៅកនុងជីវតិរបចំានថងរបស់អ្នក។ 

ជាទូដៅអ្នករតូវដឹងថ្ន ខលួនជាអ្នកទទួលខុសរតូវមិនបងកឱ្យអ្នកដនទឈឺចាប់ ដតនំដសចកតី
សុខសុភមងគលឲ្យពួកដគ។ ដទោះបីជាអ្នកមិនគិតពីការបដិបតតិធម៌កតី យ៉ាងដហាចណាស់ដដើមបីដធវើជា
មនុសសដលកលអមន ក់ អ្នករតូវដតដឹងពីដហ្តុផល់ដនោះ។ អ្នកគឺទទួលខុសរតូវទំងស្សុង ដទោះជានំ
មកនូវសុភមងគលឬក៏នំមកនូវទុកខដវទនដល់អ្នកដនទ។ វគឺដផអកទំងស្សងុដៅដលើការជរមុញដលើក
ទឹកចិតតរបស់អ្នក និងចាត់ទុកអ្នកដនទដូចដមតចដនោះ។ វពិតជាអាស្ស័យដៅដលើអ្នក ថ្នដតើការជរមញុ
ដលើកទឹកចិតតរបស់អ្នកបរសុិទធឬដទ។ តបិតរគ្នន់ដតដធវើជាមនុសសលអ មនុសសសបបុរស អ្នកក៏រតូវដត
យល់ដឹងថ្ន ដបើអ្នកមនការជរមុញដលើកទឹកចិតតអារកក់ ដហ្ើយសកមមភពរងកាយរបស់អ្នក ការ
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និយយសតី ផនត់គំនិតសុទធដតដធវើឲ្យប៉ាោះពល់អ្នតរយដល់អ្នកដនទ គឺអ្នកបងកឱ្យអ្នកដនទដទៀតបដងកើត
កមមអ្វជិាមន ដៅដពលដដលពួកដគដធវើអំ្ដពើបបតបតសងសឹករត ប់មកដលើអ្នកវញិ។ តាមរយៈការ
ដធវើបបដលើអ្នកដនទ ដមល ោះអ្នកបនបងកឱ្យពួកដគមនបបដៅចាប់កំដណើ តកនុងភពទប គឺដធវើឱ្យពួកដគ
បត់បង់កំដណើ តជាមនុសស ដហ្ើយទទួលកំដណើ តកនុងភពទបនិងរងទុកខលំបកអ្ស់កាលកបប។ ចូរ
អ្នកគិតដៅដមើល! ដបើខលួនអ្នករតូវដៅដកើតដៅកនុងភពទប? គឺជាកដនលងដដលអ្នកបនបងកឱ្យសតតដលក
ដផសងដទៀតធ្លល ក់ចូលដៅ ដហ្ើយទទួលរងទុកខដោក ជាសជាងទទួលបនដសចកតីសុខសបាយ។ 

ដៅកនុង គមពីរបូឌីការយី៉ាវ៉ាតារ៉ា (Bodhicaryavatara) រពោះសងឃោន់ទីដដវ៉ា(Shantideva) 
មនសងឃដីការថ្ន៖ 

ការញញឹមដៅកាន់អ្នកដនទ (គឺជាការបង្ហា ញទឹកមុខរកីរយមួយ)  
គឺនំឱ្យអ្នកមនរបូកាយស្សស់ោអ តដៅកនុងអ្នគតជាតិ។ 

 

ដូដចនោះអ្នកមិនចាំបច់មនការវោះកាត់ដកសរមស់ ឬដរបើដបបដទដផសងដដលមនតនមលនថលដនោះ
ដ ើយ។ ផនត់គំនិតវជិាមនរបស់អ្នកអាចផតល់ឱ្យអ្នកនូវភពរកីរយ ភពសបាយ ទឹកមុខញញឹមនិង
មនអារមមណ៍សុខោនត មិនដមនជានដយបយ ការញញឹម។ អ្នកដផសងដទៀតនឹងទទួលអារមមណ៍
ដូចគ្នន ដនោះ ដហ្ើយនឹងកាល យដៅជាដូដចនោះដដរ គឺមនសណាត នចិតតលអនិងញញឹមរកីរយ។ ដូដចនោះជានិចច
កាលអ្នករតូវដតរជាបពីអ្នកដនទដធវើចំដពោះខលួន ជាសកមមភពវជិាមនឬអ្វជិាមន។ វគឺដផអកទំងស្សងុ
ដៅដលើផនត់គំនិតផទ ល់របស់អ្នក។ 

ការជរមញុដលើកទឹកចិតតដពលរពឹកៈ គមពីរ“ វធីិោស្រសតកនុងការផល ស់បតូ រជីវតិរងទុកាខ មួយឲ្យដៅ
ជាសុខសុភមងគល” ផទុកនូវអ្តថន័យពិោត រសរមប់រកាចិតគគំនិតរបស់អ្នកឲ្យវជិាមន។ របសិនដបើអ្នក
ជំរញុដលើកទឹកចិតតដបបដនោះជាដរៀងរល់រពឹក អ្នកនឹងដតងដតដធវើសកមមភពជាវជិាមនដៅកាន់អ្នក
ដនទដទៀតដពញមួយនថង។ 

យ៉ាងណាកតី, ដំបូងបងអស់ចូរគិតថ្ន រល់អ្តីតកាលរបស់អ្នក បចចុបបននកាល និងសុភមងគល
នកាលខាងមុខ រមួទំងការរតាស់ដឹង គឺរតូវបនទទួលពីរគប់សតវដលក។ អ្នកទទួលបនរល់អ្វីៗ
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រគប់យ៉ាងតាមរយៈចិតដសបបុរសននបណាត សតវដលក គឺរមួទំងពពួកជនដដលអ្នកមិនចូលចិតត ជន
ដដលដធវើឱ្យអ្នកខឹងដរកាធដ យរគ្នន់ដតបនដឃើញឫឮសំដ ងរបស់ពួកដគ។ 

វជាការសំខាន់ណាស់ដដើមបយីល់ពីការវវិតតដនោះ។ ដូដចនោះអ្នកគួរដតទុកសតវដលកទំងអ្ស់ដៅ
កនុងដួងចិតតរបស់អ្នក ដហ្ើយគិតថ្នពួកដគមនតនមលឧដុងគឧតដម សបបុរសបំផុត ជាទីស្សឡាញ់បំផុត និង
ជាអ្នកបំដពញបំណងសរមប់អ្នក។ ដនោះចិតតគំនិតរបស់អ្នកនឹងគ្នម នផលូវខឹងសមាឬបដងកើតភពលងង់
ដលល អ្វជិាា  ភពជាប់ជំពក់ អ្តតទតថភពនិងភពថនមថ្នន ក់ខលួនឯង ដមល ោះដហ្ើយអ្នកគ្នម នផលូវដធវើឱ្យអ្នតរយ
ដល់អ្នកដនទដ ើយ។ អ្នកពិតជាមិនហា៊ា នដធវើឲ្យប៉ាោះពល់ដល់អ្នកដផសង សូមបីដតបនតិចបនតួចកតី។ 

ដទោះបីជារពោះពុទធ រពោះធម៌ និងរពោះសងឃដដលអ្នកដតងដតដគ្នរពរជកដកានដដើមបសំុីឲ្យរចួផុត
ពីភពទប និងបនដៅចាប់ជាតិកនុងភពខពស់ជាង ដដើមបឲី្យចាកផុតពីវដតសងារនិងសដរមចបននូវ
ការរដំ ោះខលួន កាន់និពនវកំររិដទប(lower nirvana) ដហ្ើយរដំ ោះខលួនដចញពីគំនិតគិតស្សឡាញ់ថនម
ថ្នន ក់ខលួនឯង និងដដើមបកីារសដរមចនូវសុខសុភមងគលគ្នម នពីរ ននការបញ្ច ប់ទំងស្សុងននរល់កំហុ្ស 
និងសដរមចបនដពញដលញនូវរល់ការយល់ដឹង- តបិតអី្ រពោះពុទធ រពោះធម៌និងរពោះសងឃដកើយមកពី 
សតវដលក រមួទំងអ្នកដដលខឹងសមានឹងអ្នក ឬអ្នកដដលដធវើបបអ្នក ដដលបននិយយដធវើឲ្យអ្នក
ឈឺចាប់ជាដដើម។ល។ និងពពួកសតវដលកដដលអ្នកមិនចូលចិតត។ ដូដចនោះពួកដគទំងអ្ស់មនតនមល
យ៉ាងវដិសសវោីលបំផុតចំដពោះអ្នក គឺមនតនមលមិនអាចដជឿបន។ បដនថមពីដនោះ  ពួកដគគឺជាអ្នក
មត យដ៏សបបុរសរបស់អ្នកតំាងដតពីកំដណើ តដំបូង និងសូមបីដតឥ ូវនឹងកតី គឺជាការអ្ោច រសឹងមិន
អាចដជឿបន៕ ដូដចនោះអ្នករតូវដតគិតអំ្ពីដរឿងដនោះ និងការពក់ពិនកដកើតដ ើងដូចខ្ុំបនដរៀបរប់ពី
មុនមក។ ចូរគិតអំ្ពីដរឿងទំងពីរដនោះ។ វមិនបងកការប៉ាោះពល់ ដហ្ើយមនដតផតល់ផលរបដយជន៍
យ៉ាងរជាលដរៅដល់អ្នកដនទ។ តាមវធីិដបបដនោះ ជីវតិរបស់អ្នកនឹងជួបដតផលកុសល។ 

រមួដសចកតីមក គឺដដើមបចីាកផុតពីទុកខដវទនននវដតសងារឱ្យបនដលឿនតាមដដលអាចដធវើដៅ
បន និងដដើមបីសដរមចបននូវសុខមងគលរបនព ការឈានដៅបញ្ច ប់ទំងស្សុងននកំហុ្សនិង
សដរមចនូវដសចកតីយល់ដឹងទំងអ្ស់។ បនទ ប់ពីរបកាន់នូវផនត់គំនិតដនោះ ចូរញញឹម ក់អ្នកដនទ  
ដគ្នរពពួកដគជាមួយនឹងកាយវចាររបស់អ្នក និងរដបៀបននការនិយយសតីដៅកាន់ពួកដគរបកប 
ដ យសិលធម៌។ 
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ចូរដធវើដៅកាន់មនុសសតាមរដបៀបដដលអ្នកចូលចិតតឲ្យមនុសសដធវើមកកាន់ខលួនឯង៖ ជាមួយការ
ដគ្នរព ការនិយយសតីរបនព និងការញញឹមដដលដចញពីដួងចិតត។ របសិនដបើអ្នកដធវើបនដូដចាន ោះ ជា
ផលននកុសលកមម អ្នកដនទទំងឡាយនឹងដធវើដៅកាន់អ្នកកនុងវធីិដូចគ្នន ដនោះដដរ។ ដបើមិនដូដចាន ោះដទ 
អ្នកដផសងដទៀតនឹងរតូវខឹងជាមួយអ្នក និយយដៅកាន់អ្នកយ៉ាងរគតួដរគៀត ដធវើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ និង
ដធវើឲ្យអ្នតរយដល់អ្នកជាមួយនឹងសកមមភពននកាយវចារចិតគរបស់ពួកដគ។  

ដូដចនោះ ដៅទីដនោះ ខ្ុំបននឹងកំពង់ដលើកដ ើងថ្នសតវដលកគឺមនសបបុរសទនបំផុត មនតំ
នលបំផុត ដដរគួរឲ្យស្សឡាញ់បំផុតនិងជាកតីបំដពញរបថ្នន ។ ដនោះអ្នកពិតជាអាចរកីរយជីវតិជាមួយ
ពួកដគ គឺនំឲ្យពួកដគមនសុខមងគល ដផនកខាងកនុងកាន់ដតដរចើន។ ដហ្ើយដៅកនុងអារមមណ៍ផទ ល់
របស់អ្នកក៏ទទួលបនភពរកីរយសុខដុមរមន និងដដលដធវើឱ្យពួកដគសបាយរកីរយផងដដរ។ 

សដមតចសងឃ  ន  ឡាម៉ា  ដ៏បរសុិទធ រទង់ដគ្នរពសូមបីដតរបជាជនោមញ្ញ។។ រទង់សដមតង
គ្នវរកិចចដអានរដគ្នរព។ សងឃ ឡាម៉ា  យ៉ាូដហ្ស ក៏ដសតងនូវកាយវកិារយ៉ាងដូចដនោះដដរ។ តបិតដៅដពល
គ្នត់បនឭពីកំហុ្សរបស់ជនណាមន ក់, ឭពីបញ្ហា ខលោះជាមួយរពោះសងឃមួយចំនួនជាដដើម បនទ ប់មក
ដពលគ្នត់បនជួបពួកដគ រទងដៅដតបង្ហា ញកាយវកិារដគ្នរព។ ការដធវើដូចដនោះគឺជាការបដិបតតិដ៏
មហារបដសើរមួយ ជាសជាងការមនអារមមណ៍ដមទនភព បង្ហា ញពីភពវយឫកនិងដធវើឲ្យអ្នកដនទ
អាប់ដអានដនោះ។ មនុសសមួយចំនួនរបដហ្លអាចដធធើដូដចាន ោះ ប៉ាុដនតតាមបទពិដោធរបស់ខ្ុំ សងឃ ឡា
ម៉ា  ដយ៉ាហ្សី មិនដដលដធវើដូដចនោះដ ើយ។ 

ការសដមតងនូវអាកបបកិរយិដូចដនោះគឺជាការអ្ោច រយ មហាអ្ោច រយ ជាការទទួលខុសរតូវដ៏ធំ
ដធងននអ្គគនយកមជឈមណឌ ល, ដលខាធិការ, សមជិករកុមរបឹកាភិបល, របធ្លនការយិល័យ 
ដហ្រញ្ញ។ិក អ្នកសរមបសរមួលកមមវធីិខាងអារមមណ៍ផលូវចិតត គណៈរគប់រគងហាងដសៀវដៅជាដដើម។ 
ជាពិដសសរកមុមនុសសទំងដនោះ, ប៉ាុដនតជាទូដៅដនោះគឺសរមប់មនុសសរគប់គ្នន ។ វជាសំណួរមួយនន
ផលកមម គឺបដងកើតផលកុសល និងមិនបដងកើតកមមអ្កុសល។ ដនោះគឺមិនរគ្នន់ដតដធវើឱ្យអ្នករកីរយចិតត
ដទ ដតដថមទំងដធវើឱ្យសតវដលកដនទដទៀតសបាយចិតត។ ដូដចនោះរគ្នន់ដតជាមួយនឹងសមតីវចាររបស់
អ្នក អ្នកអាចដធវើឱ្យសតវដលកជាដរចើនសបាយចិតត។ 
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ចូរអ្នករតូវដឹងថ្នមនថ្ន  មនរពោះមនតដ៏មនអ្នុភពខាល ំងខាល មួយដដលរពោះបនរបទនដល់
ដយើងដដើមបីដធវើឱ្យសំដីវចាររបស់ដយើងមនអ្នុភពខាល ំងកាល និងមនោររបដយជន៍ដល់សតវដលក។ 

របសិនដបើនដពលរពលឹមអ្នកសូរតរពោះមនតដឈាម ោះ  " កាំរស្មីពន្លឺភ្លលថ្លល បរិស្ទុ្ធ " បនទ ប់ពីបនដធវើ
ការរបសិទធិសំដីវចាររបស់អ្នក ដនោះនរណាមន ក់ដដលរគ្នន់ដតបនឮសូរស័ពទរបស់អ្នកដៅនថងដនោះ 
ដទោះ ជាមនុសសសតវទំងអ្ស់ មិនថ្នពួកដគបនឮអ្នកដរចៀង ឬឮដៅកនុងទំរងណាមួយដផសង(ដ យ
មិនចាំបច់ដតឮសូរសូរតរពោះមនតដទ) គឺរតូវបនជរមោះនូវកមមអ្វជិាមនដដលជំពក់មិនអាចផត ច់បន
ដ៏ធងន់ធងរទំងរបំ។ 

ព្ពះមន្ត "កាំរស្មីពន្លឺភ្លលថ្លល បរិស្ទុ្ធ" 

NAMA NAWA NAWA TII NÄN             / TATHAAGATA GANG GAA NAM DIIWAA LUKAA NÄN 

ណាមា៉ា  ណាវា៉ា  ណាវា៉ា  ទើណាន់ / តាថាហ្គា តា ហ្គា ងំ ហ្គា  ណាឌំើវា៉ា  ធោកាណាន់  
KOTINI YUTA SHATA SAHA SRAA NÄN       / OM BOBORI / TSARI NI* TSARI / 

កទូើនើ យុតា ស្ហា តា ស្ហហ្គ ប្ស្ហណា ំ/ ឱ្ត បុបរូ  ើ / ស្ហរ  ើនើ*ស្ហរ ើ /  
 

MORI GOLI TSALA WAARI SWAAHAA 
ត៉ារូ ើ ហ្ាួលើ ស្ហឡា វា៉ា រ  ើ ស្ហវ ហ្គ។  
 

(ចូរសូរតពីរបីដង) [សញ្ហញ។  “ * ” គឺបង្ហា ញថ្នមនសដមលងខពស់] 
 
ដហ្ើយបនទ ប់មករបសិនដបើអ្នកសូរតរពោះមនត(Mantra) ឱ្ត ធតនើ បុិដធតហ្ ុ ៊ុំ ចំនួនមួយពន់ដងរង
រល់រពឹក ដនោះញាតិទំរបំពីរសនត នរបស់អ្នកនឹងមិនរតវូបនដកើតកនុងភពទបដ ើយ។ ដលើសពី
ដនោះដៅដទៀត ដៅដពលដដលសតវដលកដផសងដទៀតបនដឃើញអ្នក, សូមបីដតដៅបណាត ទីកដនលងដដល
មនមនុសសដនទជាដរចើនកតី គឺរគ្នន់ដតដមើលដឃើញអ្នក កមមអ្វជិាមនរបស់ដគនឹងរតវូបនជរមោះ។ ក៏
ដូចជាដៅដពលដដលអ្នកោល ប់ ដហ្ើយរបូកាយរបស់អ្នករតូវបនបូជា របសិនដបើដផសងដចញពីដភលើង
ដៅប៉ាោះភវៈមនជីវតិ មនុសស សតវលអិត ឬអ្វីណាមួយកតី វក៏បនជរមោះកមមអ្វជិាមនរបស់ពួកដគនិង
ជួយឱ្យពួកដគរចួផុតពីការចាប់កំដណើ យកនុងភពទប។ 
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ពីគមពីររបស់សងឃ ខ្យាបធច ឃនូូ ឡាមា៉ា  រនីប៉ាូធេ (Kyabje Khunu Lama Rinpoche ) មន
ចំណងដជើងថ្ន " ធាំធធងដចូស្គួ៌ា  ធព្ៅដចូសាគរ" ខគមពីរដដលដលើកសរដសើរ នូវដពធិចិតត
(Bodhichitta): 

 

ដពធិចិតត គឺផដល់ផលកុសលដល់សតវដលកកំរតិទប ។ 

ដពធិចិតត គឺផដល់ផលកុសលដល់សតវដលកកំរតិកណាត ល ។ 

ដពធិចិតត គឺផដល់ផលកុសលដល់សតវដលកមនកំរតិខពស់វោិល។  
ដនោះដពធិចិតតគឺផតល់កុសលផលដល់សតវដលកទំងអ្ស់គ្នន ដមនដទ? 

 
 

របសិនដបើអ្នកចង់ដមើល, ចូរសំលឹងដមើលដ យ ដពធិចិតត ។ 
របសិនដបើអ្នកចង់បរដិភគ, ចូរបរដិភគដ យ ដពធិចិតត ។ 
របសិនដបើអ្នកចង់និយយសតី ចូរនិយយសតីដ យ ដពធិចិតត។ 
របសិនដបើអ្នកចង់ពិនិតយពិដោធ, ចូរពិនិតយពិដោធដ យ ដពធិចិតត។ 
 
ដបើអ្នកប៉ាងរបថ្នន ចង់បនសុខមងគលសរមប់សតវដលកឆលងជាតិទំងឡាយ ធំដសមើដមឃាដនោះ ចូរ
ស្សឡាញ់ដថថនមដពធិចិតត។ 
ដបើអ្នកប៉ាងរបថ្នន ចង់បនអ្តថរបដយជន៍ដល់សតវដលកឆលងជាតិទំងឡាយ ធំដសមើដមឃាដនោះ ចូរ
ថនមស្សឡាញ់ ដពធិចិតត។ 
 
ដពធិចិតតកំចាយការឈចឺាប់ ដពធិចិតតកំចាត់ដរគ្នោះអាសនន ដពធិចិតតបំបត់ភពអ្ពមងគល 
ដពធិចិតតបំបត់ភពភ័យខាល ច 
 
បដិរបូអត្ថបទ្: 
បនកត់រតាដ យរពោះដតជគុណ ហូ្លី អានសិតត៍( Holly Ansett) នថងទី17 ដខសីហាឆ្ន ំ 2016, ភនំ
ដលម (Black Mountains), រដឋCarolina ខាងដជើង សហ្រដឋអាដមរកិ។ បនដកសរមលួដ យដលក នីកូ
ឡាស់ របី៊ាូសា( Nicholas Ribush )។ ខគមពីរដកស្សងពីកំរងគមពី “ធាំធធងដចូស្គួ៌ា  ធព្ៅដចូ
សាគរ” គឺជាខគមពីរដដលដលើកសរដសើរពីដពធិចិតត ដ យសងឃ ឃនូូ រនីប៉ាូធេ (Khunu Rinpoche), 
ដបោះផាយដ យ Wisdom Publications ឆ្ន ំ1999 ។ 


