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វិធីសាស្រសតក្នុងការផ្លល ស់ុ តូរ 
ជីវិររងទ្កុាា មយួឲ្យទៅជាសខុសភុមងគល 

(រមួទាំងការរាសដ់ឹង) 
 

សៅសពលចាប់សផតើមនននថងនីមួយៗ បន្ទទ ប់ពីអនក្សបើក្លភនក្របស់
អនក្រហូតដល់ការរាស់ដឹងរតូវបានសសរមច  សហើយរហូតដល់សាល ប់ 
និងជាពិសសសសៅនថងសនេះ រាល់សក្មមភាព ំងអស់ននរាងកាយរបស់
អនក្  ំងការនិយាយសតី ការសាត ប់ឮ ការរិត និង ការសធវើសាធិ ក៏្ដូច
ជាការសដើរ អងគុយ សដក្ ការសធវើការងាររបស់សលាក្អនក្។ល។ រឺមិនលមន
ជាមូលសហតុននសសចក្តីទុក្ខសទ លតជាមូលសហតុននសសចក្តីសបាយ
រកី្រាយ សហើយជាពិសសស  ំងសន្ទេះបានកាល យជាបុពវសហតុសដើមបី
សសរមចបាននូវពុទធភូមិ( សនេះរឺថាសលាក្អនក្បានបំលបលងពួក្វាសៅជាវធីិ
សាស្រសតមួយសរាប់ការសសរមចផលរបសយាជន៍ និងសុភមងគល សំ
រាប់មនុសសសតវសលាក្ ំងពួង) សនេះរឺជាវធីីសាស្រសតមួយបំលបលងផនត់
រំនិតសៅក្នុងផលូ វធម៏បរសុិទធនិងជាពិសសសបណតុ េះសណាត ណចិតតរពេះ។ 
 
ការសមាធិទោយផ្លទ លម់យួទៅទលីផលវូទ ព្ ោះទៅសាំទរច
ទោយសនសឹមដដលផទុក្នវូរាលអ់រថនយ័សាំខាន់ៗ  
សោយ ដូរសជ ចាង ឡូសាង ជីនបា៉ា  
 

សារៈសំខាន់ក្នុងរងវង់រពេះររប់រពេះអងគ 
អនក្បសងកើតសដើមននរាល់ធមមរមពីរដ៏ពិសិដឌ ំងអស់និងការសំសរចការ
យល់ដឹង,  
មូលោឌ នចំបងននរាល់អរយិជនលដលាំងចិតតសំសៅកុ្សលធម៌:1 
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ចំស េះររូបាអាចារយរបក្បសោយកិ្តតិរុណបរសុិទធ ខញុំសូមសគ្មរពរជក្
សកាន។ 
 
សូមរពេះបរមររូសមាត សរបាសរបសិទទិផនត់រំនិតរបស់ខញុំឲ្យ
របក្បសោយធមមវន័ិយ, សូមធមមវន័ិយកាល យសៅជាាគ៌្ម, 
សហើយាគ៌្មសោយគ្មម នឧបសរគ:2 

 
រហូតដល់ខញុំសសរមចនូវពុទធភូមិ, សូមសរបាសរប នពរដល់ខញុំឱ្យដូច
យុវភាពណូរសំាង( Norsang) និងរពេះស ធិសតវលដលជានិចចជា
កាលទទូចក្នុងការរបតតិបរតឹមរតូវាមក្លាណមិតតរបក្បសោយ
សក្មមភាពនិងផនត់រំនិតបរសុិទធ, សមើលស ើញរាល់អវីលដលបានសធវើរឺ
បរសុិទធរតឹមរតូវ សហើយសសរមចបាននូវអវីលដលបានថានិងបាន
លណនំ្ទ។ 

 
សនេះជារសបៀបរបតតិបតតរតឹមរតូវាមក្លាណមិតត [ជាឫសរល់នន
ាគ៌្មសៅកាន់ការរាស់ដឹងដ៏សពញសលញ]។

 
 

សូមសរបាសរប នពរដល់ខញុំឲ្យសមើលស ើញថារបូកាយសនេះ
ានន័យយា៉ាងខាល ំងរបក្បសោយសសរភីាពនិងភាពសតុក្សតម រឺ
មិនងាយនឹងលសវងរក្បាន លតងាយសាល ប់បាត់បង់, 
រឺថាក្មមនិងផលរឺរជាលសរៅខាល ំងណាស់, 
សហើយថាទុក្ខសវទន្ទននអនក្សធវើបាបក្មម រឺានការលំបាក្រ ំរទខាល ំង
ណាស់សពលឆលងកំ្សណើ ត។ 

ដូសចនេះសូមសរបាសរប នពរដល់ខញុំសដើមបីបានរជក្សរកាមរពេះ
រតនរត័យសោយអស់ពីដួងហរទ័យរបស់ខញុំ,3 



              The Method to Transform a Suffering Life into Happiness 

វធីិសាស្រសតក្នុងការផ្លល ស់បតូ រ ជីវតិរងទុកាខ មួយឲ្យសៅជាសុខសុភមងគល  ទំ ព័ រ  | 6 

 

លេះបង់សចាលនូវក្មមអវជិជាននិងសដើមបីសសរមចបានសិលកុ្សល
សៅាមរពេះធម៌ ។ 

 
សនេះជាវថីិសំសរចននសតវសលាក្សមញ្ដលដលសៅានសមតថភាព ប។ 

 
 

សោយសថិតសលើការពឹងអាស្ស័យសន្ទេះ ស េះបីសបើខញុំបានសសរមចការ
ចាប់កំ្សនើតបានកំ្រតិខពស់បនតិចជាសទវាឫជាមនុសសសលាក្ ខញុំនឹងសៅ
លតជួបរបទេះការរងទុក្ខសវទន្ទមិនសចេះចប់ក្នុងសំសារវដត សោយសារលត
មិនានកាលេះបង់សចាល និងរតូវបានសថិតសរកាមការររប់ររងនន
រំនិតរខំានលដលានភាពងងឹតងងុលមិនចាស់លាស់។ 

ដូសចនេះសូមសរបាសរប នពរដល់ខញុំសដើមបីជញ្ជ ឹងរិតបានចាស់សៅសលើ
ផលូវវវិដតននសំសារវដត សហើយសដើមបីបនតសដើរាម ំងនថងនិងយប់នូវផលូវនន
រតនៈ ំងបី លដលជាមូលោឌ នសំខាន់សរាប់ការចាក្សចញពី
សំសារវដត។ 

 
សនេះជាាគ៌្មសំសរចសោយសនសឹមននសតវសលាក្សមញ្ដលដលាន
សមតថភាពមធយម។

 
 

លផែក្សលើការពឹងអាស្ស័យសន្ទេះ  សបើស េះបីជាខញុំសសរមចបាននូវការ
រសំោេះខលួនរចួផុតបនតិចលមន លតសោយសារលតគ្មម នសតវសលាក្ននចំ
ណាត់ថាន ក់្ទីរបំាមួយលដលពំុបានមក្សធវើជាសមបារបស់ខញុំ, 
សូមរប នពរដល់ខញុំឲ្យរិត: «ខញុំរតូវលតបំសពញវតថុបំណងរបស់ពួក្
សរ» សហើយចាក្សចញពីសុភមងគលកំ្រតិ បននផលូវរពេះនិ វ ន។ 
សហើយសូមរប នដល់ខញុំសដើមបីចំសរ ើនកុ្សលនថលថាល ននពុទធរពេះទ័យដ៏
ានតនមល សោយការសធវើឲ្យានសមភាព និងផ្លល ស់បតូរខលួនខញុំជាមួយ
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អនក្ដនទ សហើយសដើមបីសដើរាមការបដិបតតិរបស់បុរាននអបរាជិក្ 
ាមបារមី ំងរបំាមួយជាសដើម។ 
 

 
សនេះជាាគ៌្មសាមញ្ដសៅកាន់ការសសរមចសនសមឹ ននសតវសលាក្
លដលានឩតតមសមតថភាព។ 

 
 

សោយបានហាត់ពត់ផនត់រំនិតរបស់ខញុំក្នុងផលូវបដិបតតិាមសមណ
ភាព លបបសន្ទេះ ខញុំនឹងមិនខក្ចិតតសឡើយ ស េះជាខញុំរតូវជួបរងទុក្ខ
លំបាក្នន  វដតសំសាររយៈសពលយូរក្តី។ 

យា៉ាងណាក្តី, សូមរប នពរដល់ខញុំឲ្យសមើលសតវសលាក្សោយក្ឋី
ក្រណុាអសនក្អននត 
និងបានចូលបួសសរៀនក្នុងរនលងឆាប់រហ័សននរពេះពុទធសាសន្ទ         
វជរយាន (Vajrayana) ។ 

សហើយសូមសរបាសរប នពរខញុំ សដើមបីការ របានការសចាច របស់ខញុំ
និងគំ្ម រសិកាខ បទ( samayas)ជាងជីវតិរបស់ខញុំសៅសទៀត, 

បន្ទទ ប់មក្ សូមឲ្យបានសសរមចរសួរាន់ នូវដំណាក់្កាលលនការសធវើ
សសាធាន រាស់ដឹង(Vajradhara) ក្នុងកាលបំរពួញរតឹមលតមួយ 

ជាតិននយុរសអានថយចុេះសនេះ។ 

 
សនេះជាវថីិសំសរចទិសសោយសនសឹមននកូ្នសសាយាន វជររុមពីរ (Vajra 

Mantra) ននសតវសលាក្លដលានឩតតមសមតថភាព។ 

 
 
 
 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%87%E1%9E%9A%E1%9E%99%E1%9E%B6%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
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បន្ទទ ប់មក្សូរតខរពេះរុមពីរតសៅសនេះ និងសាធិសោយានរពេះបរម
ររូសថិតក្នុងចិតតនិងអារមមណ៍របស់អនក្។

 
 

សូមឲ្យខញុំកំុ្រជួំលនូវអញ្ដទិដឌិសូមបលីតមួយវនិ្ទទី  ក់្ព័នធនឹងសក្មមភាព
រពេះបរមរររូបក្បសោយកិ្តឋិរុណ ។  

សូមឲ្យខញុំស ើញនូវរាល់សក្មមភាពអវីលដលបានបំសពញជាភាពបរសុិទធ។ 
ជាមួយធមមនិោឌ នសនេះ សួមឲ្យខញុំទទួលបាននូវការសរបាសរប នពរ
របស់រពេះបរមររូ សៅក្នុងហរទ័យរបស់ខញុំ។ 

 

រពេះបរមររដ៏ូឧតឋុងគឧតឋមនិងជាឫសរល់ដ៏នថលថាល ,  
សូមរង់សៅសលើបល័ងកផ្លក ឈូក្សៅក្នុងដូងចិតតរបស់ខញុំ, 
ចងែុលលណនំ្ទខញុំសោយក្តីសមាត ដ៏ធំសធង, 

និងរប នឱ្យខញុំនូវការយល់ដឹងននរបូបរសុិទធរបស់រពេះអងគ សំដី និង
រំនិតរបាជាញ ។ 

 
បន្ទទ ប់មក្សូរតនូវខរពេះរុមពីរតសៅសនេះ ពីជីវតិរស់សៅរបស់អនក្ដូច
សមតចសំរាប់សតវសលាក្។ 

 
 

មក្ពី ខរុមពីររបំាបីរបស់  កាោមប៉ា  ទគគសុី ឡាងរី ថាងប៉ា  
(Kadampa Geshe Langri Thangpa) ននការបន្ទល ស់បតូរការពិចារន្ទ 

សបតជាញ សដើមបីទទួលបានរបសយាជន៍ឧតតុងឧតតមបំផុតលដលអាចសធវើបាន 

ពីរាល់សតវសលាក្ លដលានតនមលនថលថាល ជាងរតនភណឍ លដលប៉ាង
របាថាន  ខញុំរួរផ្លន ក់្ផនមស្សឡាញ់ពួក្សរររប់សពលសវលា។ 

 



              The Method to Transform a Suffering Life into Happiness 

វធីិសាស្រសតក្នុងការផ្លល ស់បតូ រ ជីវតិរងទុកាខ មួយឲ្យសៅជាសុខសុភមងគល  ទំ ព័ រ  | 9 

 

ពីរុមពីរននការអធិសាឌ នរបស់អារីយ៉ា ស រូា៉ា (Aryasura)ក្នុងចិតសិបគ្មថា4 

សូមឲ្យខញុំកាល យដូចជារតនវតថុបំសពញរបាថាន មួយ 

បំសពញបំណងនូវរាល់របាថាន  ំងអស់ 

និងដូចជាសដើមសឈើបំសពញរបាថាន  
បំសពញរាល់ក្តីសងឃមឹ ំងអស់ននសតតនិក្រឆលងជាត់ ំងឡាយ។ 

 
 

ពីបរុារបសអ់បរាជកិ្ បពុវជរឹ សានទ្ីទដវា៉ា  (Shantideva)  
មគ្គុទទ្ទទៅកានជ់វីៈដាំទ ីរថ្នរពោះទោធិសរវ 

 
ការបក្លរបខាងសរកាមននខរមពីរ 11- 22 ពីជំពូក្3 និងខរមពីរ 55 ពី
ជំពូក្ទី10 ននអតថបទរបស់បុពវជឹតសានទ្ីទដវា៉ា  ាន ក្យបំភលឺ
បញ្ញជ ក់្បលនថមក្នុងទរមងអក្សរសរទត ពីសងឃឡាា៉ា  ហយូបា៉ា  រនីប៉ាូសឆ 
(Lama Zopa Rinpoche) លដលបានបលនថមការពនយល់ក្នុងរវាងខ
រមពីរ ំងឡាយសនេះ។ 

 

 
11.  សដើមបជារបសយាជន៍ននការសសរមចនូវសគ្មលបំណង ំងពីរនន

សតវសលាក្ ំងអស់5 
សោយគ្មម នការនឹក្រិតននការបាត់បង់ ឬការរពួយបារមភណា
មួយសឡើយ  ខញុំបរចិាច ររបូកាយរបស់ខញុំ ក៏្ដូចជាលៈបង់ភាព
សបាយរកី្រាយ ដូចជាសលើមហូបចំណី និងសសមលៀក្បំ ក់្ 
និងសូមបីលតកុ្សលធម៌របស់ខញុំ ំងអស់ លដលបានសាងសនសំ
ក្នុងរយៈសពលបីជាតិ។ 
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“សោយការសបាេះបង់សចាលនូវឧបា ន និងលេះបង់រាល់អវីៗ, ខញុំនឹង
សំសរចបានភាពផុតទុក្ខរពយួ។ ដបិតសតវសលាក្រឺជាវាលស ធ  ន
ដ៏ឧតតុងឧតឋម ខញុំនឹងបរចិាច រររប់យា៉ាងសដើមបពួីក្សរ"។ 

 
 

12. សោយការសបាេះបង់នូវឧបា ននិងលេះបង់រាល់អវីៗ ខញុំនឹងឆលង
ផុតហួសពីភាពទុក្ខរពួយ សហើយសតិរបស់ខញុំនឹងសសរមចបាន
ដល់នូវសភាពននសសរភីាពគ្មម នទុក្ខហមួហមង រឺសភាពននការ
រទង់សពវញ្ដុញ្ញដ ណ (ការដឹងអវីៗ ំងអស់) 

 

ដបតិខញុំនឹងរតវូសបាេះបង់សចាលរាល់អវីៗសៅសពលខញុំសាល ប់ សន្ទេះវា 
ជាការរបសសើបំផុតសរាប់ខញុំលេះបង់វាឲ្យសៅសតវសលាក្ 

សរ េះពុទធភូមិរតូវបានសសរមចសៅក្នុងវធីិសន្ទេះ។ 

 

13.  ដបតិខញុំបានលេះបង់របូកាយសនេះ លដលជាអងគបនសំមួយមិន
បរសុិទធ សៅឲ្យសតវសលាក្ ំងពួង6 សដើមបសីរបើរបាស់សរាប់
ការបំសពញភាពសរតក្រតអាលរបស់ពួក្សរ សបើស េះបីជាពួក្សរ
លតងលតសាល ប់ខញុំ រេិះរន់ខញុំ វាយដំុខញុំ ។ល។ ខញុំនឹងឱ្យពួក្សរសធវើអវី
លដលពួក្សរចូលចិតត។ 

 
" ខញុំនឹងអនុញ្ញដ តឱ្យពួក្សរសធវើអវីលដលសធវើឱ្យពួក្សរសបាយរកី្រាយ និង
លេះបង់ឧបា ន មក្សលើរបូកាយខញុំលដលខឹងសមាអនក្ទីនទសន្ទេះ"។ 

 
14. ពីសពលសនេះសៅ ស េះជាពួក្សរសលងលលបងជាមួយនឹងរាងកាយ

របស់ខញុំ ឬយក្វាសធវើជាវតថុននការសលងសសើចមួយ សោយការ
ចំអក្និងសធវើឱ្យអស់សំសណើ ច សដើមបីសធវើឲ្យខញុ ំឈឺចាប់ 
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 ដបតិខញុំបានលេះបង់រាងកាយរបស់ខញុំសនេះឲ្យសៅសតវសលាក្រចួ
សៅសហើយ  សហតុអវីខញុំរតូវតស ូសោយការ រវាយា៉ាងណាសន្ទេះ? 

 

15ក្. ខញុំក៏្នឹងសរបើវាសដើមបីសធវើកុ្សលក្មមណាមួយ លដលមិនបងក
អនតរាយ និងានផលរបសយាជន៍ដល់អនក្ទីនទ ំងឡាយ។ 

 

 
អធិសាឌ នសរាប់កុ្សលធម៌សដើមបឲី្យកាល យសៅជាបុពវសហតុ ំង 
ឡាយលដលមិននំ្ទសៅកាន់ភាពខជេះខាជ យ រមួបញ្ចូ ល ំង៖ អធិសាឌ ន
សរាប់ខលួនឯងសដើមបឲី្យកាល យសៅជា របភពមួយលដលនំ្ទមក្លតផល
កុ្សល  សរាប់អនក្ផង ំងឡាយ(v. 15ក្ខ) អធិសាឌ នសូមឲ្យបណាត
ផនត់រំនិតរបស់អនក្ផង ំងឡាយ កំុ្ឲ្យកាល យជាបុពវសហតុលដលនំ្ទសៅ
កាន់ភាពខចេះខាជ យ(v. 16) និងអធិសាឌ នសូមឲ្យបណាត សក្មមភាពរបស់ 
អនក្ផង ំងឡាយកាល យសៅជារាល់បុពវសហតុលដលមិននំ្ទសៅកាន់ភាព
ខជេះខាជ យ (v.17)។ 

 
 

15ខ.កាលណាសតវសលាក្ណាមួយបានរបទេះខញុំ  សូមកំុ្ឲ្យជាការ
ជួបឥតរបសយាជន៍សំរាប់ពួក្សរ និងជានិចចកាលសូមឲ្យជាការ
ជួបសោយស លសពញនូវអតថន័យ។ 

 

16.  សៅសពលណាលដលជនណាាន ក់្ានការខឹងសមាមួយ ឬក៏្
ានរំនិតធមមនិោឌ សក្ើតសឡើងសន្ទេះ  សោយរគ្មន់លតសមលឹងសមើល
មក្ខញុំ សូមឲ្យឥរយិាបថមួយសន្ទេះឯង កាល យជាបុពវសហតុមួយ
លដលលតងលតសំសរចនូវរាល់បំណងបសណាត េះ អាសនននិងជាចុង
សរកាយននសតវសលាក្សន្ទេះ។ 

 

17.  សៅសពលណាអនក្ទីនទរេិះរន់ខញុំជាមួយនឹងសំដីរបស់ពួក្សរ សធវើ
ឲ្យខញុំឈឺចាប់ ជាមួយនឹងរាងកាយរបស់សរ ឫក៏្ដូចជាការ
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របាថខញុំពីសរកាយខនង សូមឲ្យពួក្សរ ំងឡាយានឧកាស 
សំសរចនូវការរាស់ដឹងដ៏របនព។ 

 
18. សូមឲ្យខញុំរឺជាអនក្សស្សាចស្សង់សរាប់អនក្លដលខវេះអនក្សស្សាច

ស្សង់ាន ក់្ ជាមរគុសទសាន ក់្ សរាប់សតវសលាក្ ំងអស់លដល
ចូលសៅក្នុងផលូវមួយ ជាទូក្មួយ ជាន្ទវាមួយ និងសាព នមួយ 
សរាប់អនក្ ំងឡាយលដលចង់ឆលងកាត់ទឹក្។ 

 
19.  សូមឲ្យខញុំរឺជាសកាេះមួយសរាប់អនក្លដលលសវងរក្រចំាងសុវតថ

ភាពននសកាេះ  
 ជាពនលឺមួយសរាប់ពួក្អនក្លដលចង់បានពនលឺមួយ 7  
 ជាពូក្លររសរាប់អនក្លដលរបាថាន ចង់បានពូក្លររ 8 
 និងសរាប់សតវសលាក្ ំងឡាយលដលានតសរមក្ចង់បាន

អនក្បំសរ ើាន ក់្ 
 សូមឲ្យខញុំកាល យជាអនក្បសរមើននពួក្សរ ំងពួង។ 
 

20. សូមឲ្យខញុំរឺជារតនភណឍ បំសពញបំណងរបាថាន  និងជាសផើង
បំសពញសំបួងសួង លដលសធវើឲ្យសក្ើតសឡើងនូវអវីលដលរតូវបានប៉ាង
របាថាន  ដូចជាមហូបអាហារនិងសសមលៀក្បំ ក់្ 

 ជាមនតដ៏ានមហិទធិឫទធិ សសរមចនូវសក្មមភាពននសនឋិភាវក្មម 
ការសក្ើនសឡើងជាសដើម  

 ជាឧសថដ៏មហសាច រ ពាបាលរាល់ជមងឺឈឺថាក ត់ 
 ជាសដើមសឈើបំសពញរបាថាន មួយ បំសពញរាល់តរមវូការ 
 និងជាសតវសគ្មបំសពញរបាថាន មួយសរាប់រាល់សតវសលាក្ 
  
21. ដូចធាតុដ៏មហសាច រយ ំងបួន ានដីជាសដើម 
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 និងដូចជាសមឃា សូមឲ្យខញុំជានិចចកាលរឺជាមសធាបាយមួយ 
ននការរស់សៅ ក្នុងររប់សាថ នភាពសរាប់សតវសលាក្ដ៏សរចើន
អសនក្អននន 

22. ដូចគ្មន សនេះលដ សូមឲ្យខញុំរឺជាមសធាបាយមួយននការរស់សៅ 
 ររប់សពលសវលា និងររប់វធីិ សំរាប់រាល់វណណៈលនសតវសលាក្ 

សោយលំហវសិាលភាពសសមើគ្មន  រហូតដល់ពួក្សរ ំងអស់បាន
សសរមចបានដំណាក់្កាលគ្មម នទុក្ខហមួហមង 

 

 
រពេះសងឃរាជ ោនឡ ឡាា៉ា  (Dalai Lama)ដ៏សក្តិសិទធ ឧសាហ៍សូរត
 ក្យ ំងសនេះរបស់បុរតអបរាជិក្ Shantideva សរកាយពីការទទួល
យក្អធិោឌ នរពេះស ធិសតវ។ 

 
 

55  លគឹក្ណាសៅានសល់លំហ, 

ដរាបណាសតវសលាក្រតូវឆលងជាតិ( transmigratory being) សៅ
លតាន  រហូតដល់សពលសន្ទេះ ក៏្សូមឲ្យខញុំសៅសថិតសៅលដរ 
សដើមបីបំបាត់នូវការឈឺចាប់ននសតវសលាក្រតូវឆលងជាតិសនេះ 

 
រពេះសងឃ ហាគ បំ៉ាូបា៉ា (Gampopa) សាវរ័ចំណានរបស់សងឃរពេះររូមី
ឡាសរបា៉ា (Milarepa) បានានសងខដីកាថា: «បន្ទទ ប់ពីភាញ ក់្ពីដំសណក្
និងមុនសពលអនក្សរកាក្សចញពីលររ, ចូររិតថា: "នថងសនេះខញុំនឹងសរបើរបូ
កាយខញុំ  ក្យសមឋីនិងផនត់រំនិតក្នុងកុ្សលធម៌ [សរាប់សតវសលាក្
 ំងឡាយ] ។ "វាជាការសំខាន់នរក្លលងក្នុងការសាងផនត់រំនិតដ៏នថល
ថាល ននស ធិចិតត, រឺជាសណាត នចិតតរបនពបំផុត។ អវីក្តីអនក្សធវើសៅនថងសន្ទេះ 
រឺរតូវបានសធវើសឡើងជាមួយស ធិចិតត ដូសចនេះរាល់អវីៗនឹងកាល យជា
កុ្សលក្មម និងជាបុពវសហតុននការរាស់ដឹង។ របសិនសបើទិសសៅនន
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ការសលើក្ទឹក្ចិតតរបស់អនក្ឋិតសលើផលូវខុស សន្ទេះអវីៗររប់យា៉ាងនឹង
កាល យជាក្មមអវជិជាន និងជាបុពវសហតុមួយននការនំ្ទសៅកាន់សាថ នអ
សីលធម៌។ 
  

“សៅសពលអនក្ចូលដំសណក្សពលយប់ ចូរឧទទិសរាល់សក្មមភាពនន
របូកាយរបស់អនក្  ក្យសំដី និងផនត់រំនិតដល់រាល់សតវសលាក្។   
ទសងវើសនេះរឺានសារសំខាន់ជាទីបំផុត។ 

 

"វារតូវបានរតវូនិយាយថា សោយគ្មម នការលំបាក្ សនេះកាល យជា
រនលងសៅកាន់រពេះធមមកាយ "។ 
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ការរុសិទ្ធី ដលវ់ាចារ9 
សរណរមន៍ និងការសាងស ធិចិតត 
KÖN CHHOG SUM LA KYAB SU CHHI  
ក្ន ឆូក្ ស ុមឡា ក្ាប ស ូ ឈី 

ខញុំសូមរជក្សរកាមរពេះរតនរត័យ 

DRO LA PHÄN CHHIR SANG GYÄ SHOG (3ដង)  
រដូ ឡា ផ្លន់ ឆឺរ ៍សាង ហគយ៉ា សូក្  

សូមឲ្យខញុំបានរាស់ដឹងជារពេះសដើមបីជាអតថរបសយាជន៍ដល់
រាល់សតវសលាក្រតូវឆលងជាតិ(transmigratory beings) (3ដង) 
 
 

ការាាំងរបូរមម  ៍
 

ជាដំបូង បនសុទធភាពលដលានពិតសៅក្នុងសុញ្ដា រឺដូចលដលវា
ទសទក្នុងភាពជាក់្លសតង។ សន្ទេះបញ្ញដ ញាណនឹងសមើលស ើញសុញ្ដ
ា បន្ទទ ប់មក្ទទួលបានអារមមណ៍សុខអសនក្អននត។ អនក្ក៏្អាច
រិតថារបាជាញ ញាណទទួលបានអារមមណ៍សុខរឺ មិនរូរជាមួយ
សុញ្ដាសទ។ 

 

 
ខញុំបានសក្ើតសឡើងជាអាទិសទព។10 សៅសលើអណាត តរបស់ខញុំ ពាងគអក្សរ 
“អេះ” (AAH ཨ ཱཿ)បានលរបសៅជា(វបិរណិាម)រពេះលខ។11 សៅពីសលើ
សលាក្លខសលចសឡើងនូវពាងគអក្សរ “ឱ្ម”(OM ༀ)  លដលព័ទធជំុវញិ
សោយតួស្សៈសំស្រសកឹតពណ៌ស“អាលី”(Ali) ឈរស្សបគ្មន ាមទិស
ដំសណើ ររទនិចន្ទឡិកា សហើយពយញ្ជ នៈសំស្រសកឹត ពណ៌រក្ហម“កាលី” 
(kali)ឈរបញ្ច្ញ្ញច សទិសដំសណើ ររទនិចន្ទឡិកា សហើយហទ័យមនត 
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(Heart Mantra) ពណ៌សខៀវ ននចំណងពឹងលផែក្គ្មន  ឈរាមទិស
ដំសណើ ររទនិចន្ទឡិកា។ 

 

ពនលឺរសមីចំាងសចញពីពាងគអក្សរ “ឱ្ម( OM)” និងក្រមងមនត
(Mantra)ភាជ ប់មក្វញិនូវរពេះពរនិងអំណាចសលាកិ្យ៍និងសលាកុ្តតរ 
វាចារក្នុងទរមង់ននមនត ំងបី វតថុានតនមលដ៏ពិសិដឌ ំងរបំាពីរនន
រជជកាលសសតច មួយនិងសញ្ញដ មងគល ំងរបំាបី។ 

 

សនេះរមួបញ្ចូ ល ំងអំណាចននសាម វាចារសលើសហួសពីសំសារវតតនន
រពេះពុទធ ស ធិសតវ អរយិបុរគល លដលជានិចចសថិតសៅសលើ នរតភូមិដ៏
បរសុិទធ និង អរហនត រពម ំងអំណាចននវាចារលដលមិនហួសពី
សំសារវដតននជន ំងឡាយលដលចូលរមួក្នុងរនលងសហើយនិងពួក្អនក្
របាជញលដលបានសធវើតថភាព ក្យននសសចក្ឋីពិត និងានអំណាចយា៉ាង
ធំសធងសៅក្នុងវាចាររបស់ពួក្សរ។ 
 

សោយសារលតអំណាចននការសគ្មរពអនុវតតក្នុងភាពសាង ត់សសងៀមនិងការ
រស់សៅក្នុងធមផចរយិាននការបសញ្ជ ៀសពីក្មមអវជិជានននការនិយាយ
សតី។ រាល់ ក្យ ំងឡាយននអនក្របាជញ ំងសន្ទេះ លដលានអំណាច
យា៉ាងអសនក្ លដលរាល់អវីលដលពួក្សរអធិសាឌ នសន្ទេះ រឺទទួលបាន ស
សរមច។ រាល់ពររបសិទធិនិងអំណាចននសាម វាចាពីពពួក្អនក្លដល
សលើសផុតពីសំសារវតត និង អស់អនក្លដលមិនហួសពីសំសារវតត រតវូ
បាន ក់្រតឡប់មក្វញិសៅក្នុងទិដឌភាព ននមនត ំងបី តរនៈវតថុដ៏ាន
តនមលចំនួនរបំាពីរននរជជកាលរបស់សសតចមួយអងគ និងមងគលសញ្ញដ  ំង
របំាបី។  រឺរិតថាសមឃា ំងមូលសពញសៅសោយវតថុស័ក្តិសិទធិ ំងសនេះ 
សហើយបន្ទទ ប់មក្ពួក្វារតវូបានស្សូបចូលសៅក្នុងមនតសៅសលើអណាត ត
របស់អនក្។ 
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មនត សាំរាបរ់ុសិទ្ធិវាចារ 
 

សូរតមនត( Mantra)  ំងសនេះពីខាងក្នុងបំផុតដល់ខាងសរៅបំផុត ។ 

 
 
ស្សេះសំស្រសកតិ “អាលី” (Ali) 

 

ក្នុងខណៈអនក្សូរតស្សេះ ំងសន្ទេះ  កំារសមីទឹក្មនតពណ៌សហូរចុេះពី
មនត សហើយបំសពញរាងកាយរបស់អនក្ ំងមូល។ ក្មមអវជិជាន ំង
អស់លដលបានរបមូលផតំជាមួយនឹងរាងកាយរបស់អនក្ាំងលតពីអតី
ជាតិ ំងឡាយ រឺរតូវបានជរមេះសំអាត ំងស្សុង។ 

 
 

OM A AA I II U UU RI RII LI LII E EE O OO ANG AH 

SWAAHAA (3x) 

ឪម អឹ អា អិុ អីុ អ ុ អ ូ រ ិរ ីលឹេះ លី សអ នអ អូ សអាវ អំាង អ៎ាេះ សាវ ហា
(៣ដង) 
 

សំស្រសកតឹពយញ្ជ នៈ (Kali) 

 
ក្នុងខណៈអនក្សូរតពយញ្ជ នៈ  កំារសមីទឹក្មនតពណ៌រក្ហមហូរចុេះពី
មនត សហើយបំសពញរាងកាយរបស់អនក្ ំងមូល។ រាល់ក្មមអវជិជាន
 ំងឡាយលដលបានរបមូលផតំជាាមរយៈសមតីវាចារបស់អនក្ាំង
លតពីអតីជាតិ ំងឡាយ រឺរតូវបានជរមេះសំអាត ំងស្សុង។ 
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OM KA KHA GA GHA NGA / TSA TSHA DZA GYA NYA / 

TrA THrA DrA DHrA NrA / TA THA DA DHA NA* / PA PHA BA 

BHA MA / YA RA LA WA / SHA KA SA HA KYA SWAAHAA 

(3x) 

 

ឪម កឹ្េះ ខឹេះ ហគឹេះ  ឺ ងឹេះ / ចឹេះ ឆឹេះ យឺ ឈ ឹញឹេះ /  
តឹេះ ឋឹេះ ឌឹេះ ឍឹេះ ណឹេះ / តឹ ថឺ ដឹ ធហឺ នឹ /  បឹុ ផឹ បឺ ភហឺ មឹុ /  
យឹុេះ រុេឹះ ឡឹេះ វុេឹះ / សហឹេះ ក្សឹេះ សឹេះ ហ៎េះ ខយ៎េះ សាវ ហា  
(៣ដង) 
 

[*សៅសពលលដលអានពាងគ តឹេះ ឋឹេះ ឌឹេះ ឍឹេះ ណឹេះ ចុងអណាត តរតវូបត់
សឡើងមក្ឲ្យប៉ាេះរក្អូមាត់ខាងសលើ។ សៅសពលអានពាងគ តឹ ថឺ ដឹ ធហឺ នឹ 
ចុងអណាត តរតវូរញុមក្មុខឲ្យប៉ាេះលផនក្ខាងសរកាយននសធមញ។ ] 
 
ហទយមនត ននចាំណងត្រាត្រ្័យនិងគា្ន  

 
សៅក្នុងខណៈអនក្សូរតមនតសន្ទេះ រសមីទឹក្មនតពណ៌សខៀវហូរចុេះពីមនត 
សហើយបំសពញរាងកាយរបស់អនក្ ំងមូល។ រាល់ក្មមអវជិជាន ំង 

ឡាយលដលបានរបមូលផតំជាមួយនឹងផនត់រំនិតរបស់អនក្ាំងលតពី  
អតីជាតិ ំងឡាយ រឺរតវូបានជរមេះសំអាត ំងស្សុង។ 

 
 

OM YE DHARMAA HETU PRABHAWA HETUN TEKÄN 
TATHAAGATO HYAVADÄ / TEKÄN TSA YO14 NIRODHA 
EWAM VAADII MAHAA SHRAMANA YE SWAAHAA (3X) 
 

ឪម សយ៉ា ោរា៉ា សហទូ របាបាវា៉ា សហទុនសតសាន់ ាថាហាគ តូ  
ហាវា៉ាោ សតសាន់ចាយ៉ាួ និរោូត  សអវុាវំា៉ាឌី មហា ស្ស៎ៈា៉ាណា  
សយ៉ា សាវ ហា (៣ដង) 
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ហទយមនត ននចំណងរបាស្ស័យនិងគ្មន  ស្សូបចូលសៅក្នុងពពួក្ពយញ្ជ នៈ 
សហើយពួក្ពយញ្ជ នៈចូលសៅក្នុងពពួក្ស្សេះ សហើយពពួក្ស្សេះស្សបូចូល
ក្នុងពាងគអក្សរ “ឪម” OM ༀ ” សហើយពាងគអក្សរ “ឳម” ចូលសៅក្នុង 
បុក្រតន្ទប់ច័ញ្ច្ន្ទទ  លដលបំលលងសៅជាពាងគអក្សរ អ៎ៈ “ཨ ཱཿ AAH” ។ 
ពាងែអក្សរ អ៎ៈ (AAH) បានរលាយចូលសៅក្នុងទឹក្មនតពណ៌ផ្លក ឈូក្ 
សហើយស្សូបចូលសៅក្នុងអណាត តរបស់ខញុំ លដលបានកាល យសៅជាធមមជាតិ
ននវា៉ាញ្ច្ចាច (Vajra) មួយ។ 

 
 
អណាត តរបស់អនក្បានកាល យសៅជាានទមងន់និងខាល ំង ហាក់្ដូចជាមិន
ងាយក្សរមើក្និងមិនអាចបំផ្លល ញបាន សរបៀបដូចជាវា៉ាញ្ច្ចាច (Vajra)មួយ។ 
គ្មម នអវីអាចសធវើឲ្យប៉ាេះ ល់ ឆក់្យក្សចញ ឬបំផ្លល ញអំណាចននមនត ំង 
ឡាយរបស់អនក្ រមួ ំងអាហារសមម ។ បន្ទទ ប់មក្បសងកើតនូវជំសនឿដ៏រងឹាំ
លដលពរជ័យ ំងអស់និងអំណាចននរពេះគ្មថារបស់រពេះ ំងឡាយ 
រពេះស ធិសតវ, អនក្របាជញជាសដើម បានរជាបបញ្ចូ លសៅក្នុងវាចារបស់អនក្ 
ដូចសន្ទេះសហើយវាចារបស់អនក្រតូវបានរបនពឥតសខាច េះ។ ចូររិត: "ខញុំបាន
សធវើវាចារបស់ខញុំលែរបនពហមត់ហមង»។ សៅខណៈលដលសតវសលាក្
 ំងឡាយសាត ប់ឮសំដីវាចារបស់អនក្, វាសធវើសអាយពួក្សរសងប់អារមមណ៍
និងរំនិតរខំាន សហើយអវីលដលអនក្បាននិយាយរតវូបានកាល យជាការពិត 
ពួក្សរបានសធវើាមអវីលដលអនក្និយាយ។ 
 
 របសិនសបើអនក្រិតាមរនលងសនេះ សន្ទេះឫ ធ នុភាពននសមតីវាចា
របស់អនក្កាល យជាអចឆរយិ សហើយអវី លៗដលអនក្សូរតនឹងរតវូបានរុណ
សក្ើនសឡើងដប់លានដង។ ឫ ធ នុភាពននសមតីរបស់អនក្នឹងមិនរតវូបាន
ថមថយសោយការទទួល នអាហារខុសសឡើយ។ 
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ការបញ្ញជ ក់្ឲ្យកាន់លតជាក់្លាក់្ចាស់សន្ទេះ ការរបសិទធិសលើសមតីវាាន
អតថរបសយាជន៍បួនយា៉ាង៖ (1) សំដីវាចារបស់អនក្បានកាល យសៅជាសុរកិ្ត
របនព, (2) អវីលដលអនក្សូរត រតូវបានរុណសក្ើនសឡើងដប់លានដង, (3) 
រាល់សំដីវាចារបស់អនក្, ស េះជាការនិយាយសលង ក៏្កាល យដូចជាការ
សូរតមនត(Mantra), (4) ឫ ធ នុភាពននសំដីវាចារបស់អនក្រឺមិនរតវូបានថយ
ចុេះសោយការទទួល នខុសអាហារសឡើយ។ សយាងាម រមពី Tantras កំ្
រតិ ប បរសិភារខទឹមស បាត់បង់ ឫ ធ នុភាពននសំដីវាចា រយៈសពល៧នថង,  
ខទឹមបារាងំរយៈសពល៥នថង សមើមនសព រយៈសពល៩នថង  សដើមក្សនទចអាល(លខញរ) 
រយៈសពល១ឆាន ំ សហើយអណាឋ តសចៀមរឺអស់មួយជីវតិ។ 

 
 
ការឧទទិ្  
 សូមឲ្យអណាត តរបស់ខញុំានរាល់ភាពកាល ហានននពពួក្ជនលដល
បានសៅកាន់បរមសុខ  
សោយអំណាចនន ក្យរបស់ខញុំរបក្បសោយកិ្តឋិរុណ  
សូមឲ្យសតវសលាក្ ំងអស់រតូវបានបញ្ច្ងាក ប។ 
សូមឲ្យរាល់អតថន័យនន ក្យអវីលដលខញុំនិយាយរតវូបានសសរមចភាល មៗ។ 
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មនតត្របចាំនថង 
 
មនតសរាប់របសិទិធលខសអងាក អំធិសាឌ ន 
 

OM RUTSIRA MANI PRAWARTAYA HUM (7x) 

ឪម រតូសុីរា៉ា  ា៉ា នី របាវា៉ារាយា៉ា  ហំុ (៧ដង) 
 

សូរតមនតសនេះចំនួន៧ដង រចួផលុំសលើលខសអងាក ំអធិសាឌ នរបស់អនក្។ សនេះចំ
សរ ើនសក្ើនសឡើងនូវឫ ធ នុភាពននមនតលដលអនក្សូរត សោយចំនួនដប់
លាន រុណមួយ ន់លាន រុណមួយលសនដង (=1,000,000,000, 
000,000,000,000)។ សនេះរឺសយាងសៅាមរពេះសូរតានចំណងសជើង 
ថា នភាកាសវាិនលដលមិនអាចយល់បាន, ចរក្ភពបសងកើនរតនៈវតថុ,
លដលអាថ៌កំ្បំាងបំផុត, ភាពសំសរចសជារជ័យដ៏មហសាច រយ។ 
(Unfathomable Celestial Mansion, Great Increasing Jewel, 

Extremely Secret, Accomplishing Sublime Success.) 
 

 

 

មនតទដើមបបីទងកើនក្ុ្ លធម ៍
 

OM SAMBHARA SAMBHARA BIMANA SARA MAHA DZAWA 
HUM / OM SMARA SMARA BIMANA SKARA MAHA 
DZAWA HUM (7x) 
 ឪម សាំបារា៉ា   សំាបារា៉ា   ប ីា៉ាណា សារា៉ា  មហា ដាវា៉ា ហំុ 
 ឪម សាម រា៉ា  សាម រា៉ា   ប ីា៉ាណា សាក រា៉ា  មហា ដាវា៉ា ហំុ (7ដង) 
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សូរតមនតគ្មថាសនេះបសងកើនសឡើង១លសនដងនូវបណាត កុ្សលធម៌លដលអនក្
បានសនសកំ្នុងអំឡុងមួយនថងជាមួយកាយ វាចារ ឬផនត់រំនិត។  
 សនេះរឺសយាងាមសូរា លនក្ង់រងវង់ននការឧទទិសសពញសលញ។

 
 

មនតថ្នពនលឺរសមដីប៏រិសទុ្ធរុថ្ព 
 

NAMAH NAWA NAWA TIINÄÄN / TATHAAGATA GANG GAA 
NAM DIIWAA LUKAA NÄN / KOTINI YUTA SHATA SAHA 
SRAA NÄN / OM BOBORI / TSARI NI* TSARI / MORI GOLI 
TSALA WAARI SWAAHAA (a few times) [*indicates a high 
tone] 
 

ណាា៉ា ណាវា៉ា ណាវា៉ា ទីណាអាន / តៈថាហាគ ាថ  ហាគ ំង ហាគ  ណាម ឌី
វា៉ា សលាកា ណាន / កូ្ទីនី យូា ហាា សាហា ស្សា ណាម / ឳម បូ

បូរ ី/ សារនីី* សារ ី/ ម៉ាូរ ិហគូលី តាឡា វា៉ារ ីសាវ ហា ។ 

( សូរតពីរបីដង) [ សញ្ញដ  * បងាហ ញនូវសូរសសមលងខពស់ ] 

 
អកុ្សលធម៌ ំងដប់ និងក្មមអវជិជានដ៏ធងន់ ំងរបំាលដលមិនអាចផ្លត
ច់បានននមនុសសណាាន ក់្លដលបានឮសសមលងននបុរគលលដលបាន
សូរតមនតសនេះ រឺបានរតវូជរមេះសំអាត។ រគ្មន់លតការឮសសមលងននបុរគ
ល់ាន ក់្លដលបានសូរតមនតសនេះ ការរតវូបានប៉ាេះសោយស្សសាលរបស់
ពួក្សរ ឫប៉ាេះរបូកាយរបស់ជនសន្ទេះ រឺជរមេះសំអាតក្មម រក្នុងអតីត



  

មនតរបចំានថង ( Daily Mantra )   ទំ ព័ រ  | 23 

 

ជាតិ។ សបើសិនអនក្សូរតមនតសនេះ អនក្នឹងមិនរតវូបានរាតតាតសោយ
រពលឹងវញិ្ញដ ណសណឌិ ត  ជាតិពុលន្ទន្ទ ឫក៏្សោយធាតុន្ទន្ទ(ធាតុដី 
ទឹក្ ភលឺង និងខយល់)។ រពេះ ំងឡាយនឹងការ រអនក្ នឹងចងែុល
បងាហ ញផលូវអនក្ សហើយរាល់សទវា និងពពួក្អទិសទពរស់សៅក្នុងធាម
ភិសម័យ នឹងជួយរ ំរទអនក្។ អនក្នឹងមិនរតូវរាតតាតសោយមនត
អារមផលូវងងឹតនិងសិលពវតៈ។ សបើមនតសនេះរតវូបានោក់្សៅក្នុងសចតី
យ សន្ទេះរាល់សតវសលាក្រមួ ំងពពួក្អសុរកិាយ លដលស ើញសចតីយ 
ឮពីសចតីយ បានប៉ាេះសចតីយ ឫរតូវបានប៉ាេះសោយលំអងធូលីឫខយល់
លដលបានបក់្ផ្លត់ប៉ាេះនឹងសចតីយ សន្ទេះនឹងរតូវបានរចួផុតពីរាល់ក្មម
អវជិជាន ំងឡាយ។ ពួក្សរនឹងរតូវបានចាប់ជាតិសៅក្នុងអាណា
ចរក្ននពពួក្សតវសលាក្ឆលងជាតិសោយក្តីរកី្រាយ សហើយនឹងមិនសក្ើត
ក្នុងឋាន ពជាងសឡើយ។  

 
 

មនតបទរងៀនទោយរពោះពទុ្ធ  
“រដូឌិន គគាលវា៉ា ច”ូ (Droden Gyälwa Chö) 
 

OM HRI15 YA DHE SARWA TATHAAGATA HRIDAYA GARBHE 
/ DZOLA DHARMA DHATU GARBHE / SANG HARANA AAYU 
SANG SHODHAYA / PAAPAM SARWA TATHAAGATA 
SAMENDRA USHNIKHA BIMALE BISHUDHE SWAAHAA (a few 
times) 
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ឧម រហី15 យា៉ា  សដហ សារវា៉ា ាាថ ហាគ ាថ  រហីោយា៉ា  ហាគ សប / 
ដយូឡា ោរា៉ា  ោទូ ហាគ សប / សំាង ហារា៉ាណា អាយុ សំាង សូោយា៉ា / 
បា៉ា បំុា សារវា៉ា ាាថ ហាគ ាថ  សាសមនរោ អ ុសនីខា ប ីា៉ា សល ប ីស ូសដ 
សាវ ហា ( សូរតចំនួន ពីរបីដង) 

 
មនតសនេះានអតថរបសយាជន៍ចំបងពីរ។ ទីមួយ រឺជរមេះអកុ្សលក្មមដ៏
ធងន់ធងរបំផុតននការរបាស់ចាក្សិកាខ បទលដលបានសធវើសចាច ធិោឌ នជា 
មួយររូធាម ចារយ លដលធងន់ធងរជាងការរបរពឹតតនូវក្មមអវជិជាន ំងរបំា
លដលមិនអាចផ្លត ច់បាន។ ការបានរបរពឹតតខុសនូវការបូជាចំស េះ
ក្លាណមិតត អនក្មិនអាចសសរមចការរាស់ដឹងក្នុងជាតិសនេះសឡើយ។ 
 

អតថរបសយាជន៍មួយសទៀតរឺរបសិទធិវតថុ។ សៅក្នុងរុមពី កំាងយូរ, រពេះ
ានពុទធដីកាថា មនតសនេះរឺជាឧទទិសក្មមពិតរបាក្ដមួយ។ សបើសិនអនក្
សូរតពុទធមនតសនេះសលើរបូសំណាក្មួយ ដំថមមួយ ឫក៏្សដើមសឈើមួយ 
សន្ទេះរាល់បញ្ញដ ននវាលកុ្សល់នឹងមក្ទីសន្ទេះសហើយសថិតសៅក្នុងវតថុ
សន្ទេះ។ 

 
 

ពទុ្ធមនតនាមបរិសទុ្ធ  ដដលបាំទពញបាំ ងរូថាន  
 

សូរតអផិវនទន្ទការនិងមនតជាមួយគ្មន សរាប់ការសូរតមតងៗ 
 

DE ZHIN SHEG PA SA DZIN GYÄL PO LA CHHAG TSHÄL LO 
To Tathagata Earth Holder King, I prostrate. 
សដ ហយនិ សសរ បា៉ា  សា ដយនី ហគយល ប៉ាូ ឡា ឆារ សាល ឡូ 
ថាវ យដល់រពេះតថារត សសតចលថរក្ាភពលផនដី ខញុំសូមរកាបថាវ យបងគ។ 
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TADYATHA / OM DHARE DHARE / DHARANI BÄNDHE 
SWAAHAA (108x, 54x, or 21x) 
ាដយា៉ាាថ / ឪម ោសរ ៉ា ោសរ ៉ា / ោរា៉ា នី បានសដ សាវ ហា  
( អាចសូរតចំនួន108ដង, ឫ54ដង, ឫ21ដង) 

 
ជនណាាន ក់្លដលទនទិញចំា ក្យ ំងអស់ននពុទធមនតន្ទមបរសុិទធសនេះ 
នឹងបានសសរមចនូវរាល់បំណងរបាថាន របស់ពួក្សរ។ 
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ក្ាំ រស់មាគ ល ់
1. GEDÜN (ាមភាសាទីសបអានថា Dge’ Dun) ជាធមមារតវូបាន

បក្លរបជា"រពេះសងឃ” លតយា៉ាងណាក្តីសៅទីសនេះ សងឃឡាា៉ា  ហយូ
បា៉ា  រនីប៉ាូសឆ (Zopa Rinpoche) បានលរបលំអិតថាជា "ការប៉ាងសៅ
កាន់កុ្សលធម៌"។   

2. សងឃឡាា៉ា  ហយូបា៉ា  រនីប៉ាូសឆ (Zopa Rinpoche): ានសងឃដីកាថា " ក្យ
បីបន្ទទ ត់សនេះផទុក្សៅសោយ ធមម 84000 លដលបានបសរងៀនសោយរពេះ
សាម សមពុទធ រឺរមួានការបសរងៀន ំងឡាយក្នុងហិនយាន និងមហា
យានននបា៉ារា៉ា មីាយា៉ាណា( Paramitayana)  និងាន់រា(Tantra) ។ ការ
បសរងៀន ំងអស់សន្ទេះរតូវបានរួមបញ្ចូ លគ្មន សៅក្នុងឡាមរមី  
( Lam-rim) រឺជាផលូវឈានជាជំហា នៗសៅកាន់ការរាស់ដឹង លដល
រតូវបានលបងលចក្ជាផលូវឈានសៅកាន់ការសំសរចជាជំហា នៗនន
សតវសលាក្ានសមតថភាព ប សមតថភាពមធយម និងសមតថភាព 
ខពស់។ ផលូវ ំងបីសនេះផទុក្នូវឡំារមី(Lam-rim) ំងមូល និងរតវូ 
បានផទុក្ក្នុងទិដឌភាពមូលោឌ នសគ្មល ំងបីននាគ៌្មសៅកាន់ការ
រាស់ដឹង”។ 

3. KÖNCHOG SUM (ាមភាសាទីសបអានថា dkon mchog sum) ជា
សរឿយៗរតវូបានបក្លរបពី ក្យសំស្រសគិត រតនរត័យ  ជារតនៈបី
យា៉ាង រឺរពេះពុទធ, រពេះធម៌ និងរពេះសងឃ លដលជាសកាក របូជា ំង
បីននពុទធសាសន្ទ។ លតយា៉ាងណាមិញ សងឃឡាា៉ា  ហយូបា៉ា  រនីប៉ាូ
សឆ (Zopa Rinpoche) ចូលចិតតបក្ាមលំនំ្ទន័យននភាសាទីសប
សោយចំៗថា  “ មហាពិសិដឌ ដ៏ក្រម ំងបី” សដើមបបីងាហ ញឲ្យកាន់ 
លតចាស់នូវភាពក្រមាន និងសារៈសំខាន់នននិស័សយបានជួប
ពួក្សរ។ 
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4. ពី Pranidhanasaptatinamagatha, smon lam bdun cu pa. 

សូមសមើល កាត ន់សឈាម លអំនួត bsam gtan gling gi phyag bzhes 

mdo sngags chos spyod, សសៀវសៅទី 2. 
5. សគ្មលបំណង ំងពីរសនេះរឺជាការបញ្ឈប់ ំងស្សងុននរាល់ភាព

រាងំសទេះ និងការបំសពញសសរមច ំងស្សងុននរាល់ការយល់ដឹង។ 
6. LÜCHÄN ( អានាមសំសឡងភាសាទីសបរឺ លូស ឆាន់) រតវូបាន

បក្លរបជាសរចើនដង សៅក្នុង វរគរមពីរ ំងសនេះថាជា "សតវសលាក្" ។ 
LÜ រឺ "របូកាយ" សហើយ CHÄN ានន័យថា "ការាន" ដូសចនេះ
LÜCHÄNានន័យថា«ពពួក្អនក្លដលានរបូកាយ»។ 

7. MARME (អានជាសំសឡងភាសា ទីសប រឺ ា៉ា សម) រឺានន័យថា 

"ចសងកៀងបឺ" ប៉ាុលនតវាានន័យសំសៅរាល់របសភទពនលឺ។ 
8. NÄMÄL (អានជាសំសឡងភាសា ទីសប រឺ កាន ស ា៉ាល) រឺានន័យ

រមួបញ្ចូ ល ំងលររភួយនិងសខនើយ។  
9. របសិនសបើអនក្សូរតឲ្យឮៗ(ជាជាងខសបិៗ) នូវ "វធីិសាស្រសតក្នុងការ

ផ្លល ស់បតូ រ ជីវតិរងទុកាខ មួយឲ្យសៅជា សុខសុភមងគល (រមួ ំងការ
រាស់ដឹង)"សន្ទេះ  វាជាការរបសសើសបើសធវើការសូរត"ការរបសិទធីពរ
ដល់វាចារ" មុនសិន។ 

10. ស េះបីសបើអនក្មិន ន់ទទួលបានការផតល់ក្ាល ំងដ៏ខាល ំងកាល មួយ 
ក្នុងរុមពីាន់រាស(Tantras)ក្រមិត ប ឬក្រមិតខពស់ក្តី អនក្អាច
ាំងរបូអារមមណ៍ខលួនអនក្សរពៀបដូចជារពេះសាម សមពុទធ។ សនេះរឺ
សយាងាមដំបូន្ទម នរបស់សងឃ សដនា៉ា  ឡូចូ រនីប៉ាូសឆ(Denma 
Locho Rinpoche ) លដលបានានសងឃដីកាថា រពេះពុទធរឺជា
ក្រណីសលើក្លលងសៅនឹងចាប់វធិានទូសៅ លដលថាជនណាាន ក់្
លុេះណាលតទទួលបាននូវការផតល់ឲ្យនូវអំណាចបារមីុពីអាទិសទព
មួយ សទើបបានអនុញ្ញដ តឱ្យអាចាំងរបូអារមមណ៍ខលួនឯងជាអាទិ
សទពរបូសន្ទេះ។ 
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11. ស េះបីជាតួអក្សរ A លដលបានសលចសឡើងសៅក្នុងអតថបទទីសបខលេះ
នន "ការរបសិទធិនូវវាចារ" សោយគ្មម នតួអក្សរAតូចសៅសរកាមវា 
និងចំនុច(.)ពីរសៅពីសរកាយវា។ សយាងាមសងឃ ឡាា៉ា  ហយូបា៉ា  
 រនីប៉ាូសឆ(Lama Zopa Rinpoche) សនេះរឺមិនរតឹមរតូវសទ (Rinchen 
Jangsem Ling, Triang, របសទសា៉ា សឡសីុ, លខសមសាឆាន ំ 2016) ។ 
 

12.ក្ថាខណឍ សនេះ លដលបានមក្បន្ទទ ប់ពីការសូរតននមនតជាអក្សរទី
សប បានរតូវមក្ដល់ទីសនេះ ាមឪវាទរបស់សងឃឡាា៉ា  ហយូបា៉ា  រ ី
នប៉ាូសឆ។ 

 

13. សៅក្នុងក្រមង  "មនត របសិទធិវាចារ” បានរក្ស ើញការសរបើជាទូសៅ
សៅក្នុងសសៀវសៅអធិសាឌ នរបស់អនក្ទីសប តួអក្ខរៈទីបួនននឈុត
អក្ខរាសនេះ រឺJÑA លដលរតូវបានបសញ្ចញសំសលងថា GYA សោយ
អនក្ស្សកុ្ទីសប និងអនក្អានអក្សរសំស្រសកឹតជាតិឥណាឍ ជាសរចើន។ 
យា៉ាងណាក្តី សបើសយាងាមក្រមងអក្ខរាសំស្រសកឹតពិតរបាក្ដ អក្ខរៈ
សនេះរួរលតអានថា JHA  (ឬថា DZHA ាមការរបក្បរបស់អនក្ទី
សប) សោយ JÑA ជាធាតុផសបំលនថមមួយននពយញ្ជ នៈ។ ាមសងឃ 
ឡាា៉ា  ហសូបា៉ា  រនីប៉ាូសឆ (Lama Zopa Rinpoche) តួអក្ខរៈសនេះអានថា 
GYA សោយលផែក្សៅាមការបងាហ ញសៅក្នុងសសៀវសៅអធិសាឌ ន
របស់អនក្ទីសប វារតវូបានសរសសរសៅទីសនេះជាភាសារទីសបថា JÑA 
និងានសញ្ញដ សូរសពទលដលរតវូបានសរសសរជា GYA ។ 

14. វាជាការសំខាន់ក្នុងការដក្ឃាល សំសលងរវាង “YO” និង “NI” 
សពលសូរតមនតសនេះ (ដូចលដល ជាធមមាសៅសពលនិយាយថា 
TSA YO NIRODHA) ។ 

15. ក្រមងននមនតសនេះ លដលចាប់សផតើមសោយ ឱ្ម រហុី រឺបានដក្
ស្សងសោយសងឃ ឡាា៉ា  ហយូបា៉ា  រនីប៉ាូសឆ ពីសសៀវសៅមួយលដល
សរសសរសោយ សងឃ ឡាា៉ា  ដ៏ខពង់ខពស់មួយអងគសៅទីសបសំរាប់ 
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tulkus វយ័សក្មង លដលក្រមងមនតបានស ើញសៅក្នុងរុមពីកំាងយូរ
(Kangyur)លដលសផតើមសោយ ឱ្ម នរត។ 

 
បដិរបូអតថបទ 
បដិរបូអតថបទសដើម 
 អាាម , ធបុទងន គយបូ៉ា (Thubten Zopa) ជារពេះសងឃ ល់រក្ 

លដលមិនានអវី ំងសៅក្នុងជាតិសនេះនិងជាតិមុខ បានចងរក្ង 
វធីិសាស្រសតក្នុងការផ្លល ស់បតូ ជីវតិទុកាខ មួយសៅក្នុងសុខសុភមងគល 
(រមួ ំងការរាស់ដឹង) (រឺពិតជាវធីិសាស្រសតននការបណតុ េះទឹក្ចិតត) 
សរាប់ជារបសយាជន៍ដល់ពពួក្អនក្ ំងឡាយលដលានសតិ
បញ្ញដ តិចតួចដូចរបូខញុំ។ វាបូក្រមួ ំងការសលើក្ទឹក្ចិតតការាំង
សាធិសោយផ្លទ ល់មួយ សលើវថីិសឆាព េះសៅកាន់សសចក្តីសសរមច
(Lam rim shar sgom gnad don kun tshang)) លតងសោយ ដូរ
សជ ឆាង ឡូសាង ជីនបា៉ា។ ជាជំសរ ើសមា៉ាងវញិសទៀត ការសលើក្
ទឹក្ចិតតអាចសធវើសៅឲ្យកាន់លតទូលាយជាមួយនឹងរាល់ការ
របតិបតតិដូចជា ការរបតិបតតរបស់ បា៉ា បូងខា ឌីឆិន ងីនប៉ាូ
(Pabongkha Dechen Nyingpo) បួងសួងសៅរពេះររពីូចំងាយ។ 
បន្ទទ ប់សរកាយមក្រិតចំសរ ើនភាវន្ទពីសសចក្ឋីសបបុរសដ៏ធំសធង
របស់សតវសលាក្ជាមួយវរគក្ថាទីមួយននខទីរបំាបី របស់ ឡាង
ញ្ច្ហគី ថាងបា៉ា  (Langri Thangpa) ននការផ្លល ស់បតូរការរិត, 
អធិសាឌ នសដើមបឲី្យបានមហាអតថន័យនិងអតថរបសយាជន៍ចំស េះ
សតវសលាក្ ជាមូយនឹងរាល់ខរមពីរលតងសឡើងសោយ អារយា៉ាស ូរា 
( Aryasura ) និងសូរតខរមពីរ ពីជំពូក្ទីបីនន មរគុ សទទសមួយសៅ
កាន់ផលូ វជីវតិននរពេះស ធិសតវ។ល។ 
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បដិរបូអតថបទរប្អ់នក្ទាោះពុមពផាយ 
បក្លរបសោយ ្ងឃ ឡាមា៉ា  ហយាូ៉ា  រនីប៉ាូទឆ សៅវតតអារាម កូ្បា៉ា ន់
(Kopan Monastery) របសទសសណបា៉ាល់ ក្នុងលខមក្ករាឆាន ំ2013 និង
បានសរសសរចងរក្ងសោយ ទមរ ីក្ឡូនូី(Merry Colony)។ រតវូ
បានលក្សរមួលបលនថមាមរពេះឳវាទរបស់ រពេះសងឃ ឡាា៉ា  ហយូបា៉ា  
រនីប៉ាូសឆ សោយរពេះសតជរុណសារា៉ា  សរថសឺស, សមរ ីកូ្ឡូនី និង ថម 
រទូលី ក្នុងឆាន ំ2014។ បានពិនិតយសផទៀងនឹងរមពីរទីសបសឡើងវញិនិងលក្
សរមួលសោយ Joan Nicell, ននលផនក្សសវាក្មមបក្លរប ននររឹេះសាថ ន
សរាប់ការអភិរក្សននរបនពណីមហាយាន(សៅកាត់ “FPMT”) 
ក្នុងលខសមសាឆាន ំ 2015។  បានលក្សរមួលសោយ សមរ ីកូ្ឡូនី និងសក្ន 
ោល ា៉ា ក់្នុសសសន លផនក្សសវាក្មមអប់រ ំននររឹេះសាថ នសរាប់ការអភិ
រក្សននរបនពណីមហាយាន ក្នុងលខសមសាឆាន ំ 2015។ បានផ្លល ស់បតូរ
ចំណងសជើងក្នុងលខតុលាឆាន ំ2015 សោយឡាា៉ា  ហយូបា៉ា  រនីប៉ាូសឆ។ 
បានលក្សរមួលសោយរពេះសតជរុណ អាលីសា សខមឺរ ៉ាន(Ailsa 
Cameron) ក្នុងលខវចិឆិកាឆាន ំ 2015 សោយបានអនុម័តសោយឡាា៉ាហយូ
បា៉ា  រនីប៉ាូសឆ ក្នុងលខវចិឆិកាឆាន ំ 2015 ។ 
 
រុសិទ្ធសិាំដវីាចារ (Ngag byin rlabs): ដក្ស្សង់ពីការរបមូលផតុ ំនន
រមពីរសូរតស្សឡាញ់និយម ដូចជារមពីរ Lamai Näljor និង Sadhanas 
ននអាទិសទពសផសងៗគ្មន  (វបបធម៌ទីសប សបាេះពុមពផាយ 1987) ។ បក្លរប
សោយ Geshe Thubten Sherab។ សរៀបចំសឡើងវញិជាមួយនឹងការ
បលនថមសៅាមឳវាទពីសងឃឡាា៉ា  Zopa Rinpoche។ បានចងរក្ងនិង
លក្សរមលួសោយ Kendall Magnussen និងរពេះសតជរុណ Sarah 
Thresher, លខមក្រាឆាន ំ2003។  បញ្ច ប់អតថបទចុងសរកាយសោយ 
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សងឃ ឡាា៉ា  Zopa Rinpoche ពីការអភិរបាយសៅមជឈមណឍ ល 
Milarepa, លខសីហាឆាន ំ 2002 ។ 
បានសធវើបចចុបបននភាពសោយរពេះសតជរុណ Gyalten Mindrol, FPMT
លផនក្សសវាអប់រ ំក្នុងលខធនូ ឆាន ំ2005។ បានលក្សរមួលលថមខលេះៗ 
សោយ Merry Colony និង Tom Trutyក្នុង ឆាន ំ2013។  រតូវបានលក្
សរមួលបលនថមសទៀតសោយ រពេះសតជរុណ Joan Nicell, លផនក្សសវា
ក្មមបក្លរបនន FPMT សៅសលើមូលោឌ នននភាសារទីសប និងសោយ 
Merry Colony លផនក្សសវាក្មមអប់រនំន FPMT ក្នុងលខសមសាឆាន ំ 2015។ 
មនត ំងឡាយ(Mantras)  បានសរសសរសឡើងឆលុេះបញ្ញច ងំពីវធីិសាស្រសត 
សងឃ ឡាា៉ា  Zopa Rinpoche លដលថាពូក្សររតូវលតជាក់្ចាស់ជា
ជាងាមរសបៀបមរគុសទសក៍្បក្លរបភាសាសំស្រសកឹតធមមា របស់ 
FPMT, សោយ Joan Nicell, លខសមសាឆាន ំ 2015 ។ ការបសញ្ចញ
សំសឡងនន Mantras រតូវបានលក្តរមូវសោយសងឃ ឡាា៉ា  Zopa 
Rinpoche ក្នុងលខក្ញ្ញដ ឆាន ំ 2015 សហើយបានផ្លល ស់បតូរោក់្បញ្ចូ ល
សោយរពេះសតជរុណ Steve Carlier និងរពេះសតជរុណ Joan Nicell, 
ក្នុងលខវចិឆិកាឆាន ំ 2015។ បានសអាយសចាច អនុម័តសោយ សងឃ ឡាា៉ា  
Zopa Rinpoche, ក្នុងលខវចិឆិកាឆាន ំ 2015។ វសិសាធក្មមការសធវើឲ្យរបនព
សឡើងនូវចំនុចតូចៗមួយចំនួនសធវើសឡើងសោយសងឃឡាា៉ា  Zopa 
Rinpoche ក្នុងរបសទសសិងហបុរ ីនិងា៉ា សឡសីុ ក្នុងឆាន ំ 2016 សហើយ
បានោក់្បញ្ចូ លសោយរពេះសតជរុណ Joan Nicell, ក្នុងលខឧសភា
ឆាន ំ 2016 ។ 
 
មនតរុចាាំថ្ងៃ: ចងរក្ងសោយ សងឃ ឡាា៉ា  Zopa Rinpoche ។ 
Mantras បានសរសសរឆលុេះបញ្ញច ំងពីវធីិ សងឃឡាា៉ា  Zopa Rinpoche 
លដលថាពូក្សររតូវលតជាក់្ចាស់ជាជាងាមរសបៀបមរគុសទសក៍្បក្
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លរបភាសាសំស្រសកឹតធមមា របស់ FPMT, សោយ Joan Nicell, លខសម
សាឆាន ំ 2015 ។ ការបសញ្ចញសំសឡងននមនត( Mantras) រតូវបានលក្
តរមូវសោយឡាា៉ា  ZopaRinpoche, លខក្ញ្ញដ  2015 ការផ្លល ស់បតូរ
បញ្ចូ លសោយរពេះសតជរុណ Steve Carlier និងរពេះសតជរុណ Joan 
Nicell, លផនក្សសវាក្មមបក្លរបននFPMT ក្នុងលខវចិឆិកាឆាន ំ 2015។ បាន
សអាយសចាច អនុម័តសោយ សងឃ ឡាា៉ា  Zopa Rinpoche, ក្នុងលខវចិឆិ
កាឆាន ំ 2015។ វសិសាធក្មមសធវើឲ្យរបនពសឡើងនូវចំនុចតូចៗមួយចំនួន
សធវើសឡើងសោយសងឃឡាា៉ា  Zopa Rinpoche ក្នុងរបសទសសិងហបុរ ី
និងា៉ា សឡសីុ ក្នុងឆាន ំ 2016 សហើយបានោក់្បញ្ចូ លសោយរពេះសតជ
រុណ Joan Nicell, ក្នុងលខឧសភាឆាន ំ 2016 ។ 
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FPMT Education Service 
ររឹេះសាថ នសរាប់ការអភិរក្សននរបនពណីមហាយាន លផនក្សសវា៉ាអប់រ ំ

 
 
 

សសវាក្មមលផនក្អប់រសំៅររឹេះសាថ នសរាប់ការអភិរក្សននរបនពណីមហា
យាន ការយិាល័យអនតរជាតិ  ផតល់ជូននូវវសិាលភាពដ៏ទូលំទូលាយ
មួយននក្មមវធីិសិក្ារពេះពុទធសាសន្ទ, សសៀវសៅអធិោឌ ន និង សាភ រៈ
របតតិប័រតតំណពី ទហគលគូា៉ា  ( Gelugpa) ។ ក្មមវធីិសិក្ារបស់សយើង
បំសពញតរមូវការននអនក្សទើបចាប់សផតើមដំបូងដល់សិសសនិសសតិក្រមិត
ខពស់បំផុត ពីថាន ក់្សិក្ារលណនំ្ទរពេះពុទធសាសន្ទ សៅកាន់ការសិក្ា
ននទីសប និងអតថបទទសសនវជិាជ ខពស់បំផុត។ 
 

ខណៈរពេះធម៌ចាក់្ឬសសៅភារខាងលិចសន្ទេះ សយើងសធវើការបក្លរប
យា៉ាងចាស់លាស់ននរមពីររពេះពុទធសាសន្ទ, រមពីរអធិសាឌ ននិងការ
បសរងៀនលដលអាចរក្បាន ាមរយៈក្មមវធីិសិក្ារបស់សយើង និង
ការសបាេះផាយ។  សយើងសធវើការជាមួយអនក្បក្លរបសៅជំុវញិពិភព
សលាក្ សោយផតល់នូវអតថបទជាភាសាអង់សរលស, ភាសាសអសា៉ាញ, 
ចិន, បារាងំ, អាលលឺម៉ាង់, និងជាសរចើនភាសាសផសងសទៀត។ 
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សធវើការសហការជាមួយ របាជញបណណសារ ឡាា៉ា  Yeshe សយើងបាន
សបាេះផាយសសៀវសៅអធិសាឌ នរពេះពុទធសាសន្ទ, ការបដិបតតិខាង
វញិ្ញដ ណរបចំានថង, សាភ រសធវើចសរមើនសាធិាំងសិលបនិ៍ងអតថបទ
របតិបតតិជាសរចើនជាមួយការអធិបាយសោយ ឡាា៉ា  Thubten Yeshe 

និង ឡាា៉ា  Zopa Rinpoche ។ សលើសពីសនេះសទៀត ហាង the FPMT 

Foundation Shore រកី្លូតលាស់នូវចំនួនសសៀវសៅក្នុងទំរង់សអឡិច
រតនិូច( eBook) សំរាប់ការអានសៅសលើឧបក្រណ៍ឌីជីថល Kindle, 

iPad ឬក៏្របសភទឧបក្រណ៍សអឡិចរតនិូចសផសងសទៀតរបស់អនក្។ អវី
លដលអនក្ចាប់អារមមណ៍, លផនក្សសវា៉ាអបរនំន FPMT ផតល់នូវឯក្សារ
រមពីរលដលអនក្រតូវការសដើមប ីសំសរចាមរនលងរពេះពុទ្ ធសាសន្ទ។ 


