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វិធីសាស្រសតក្ងការផ្ល
ល ស់ុូរត
ុន

ជីវិររងទ្ុកាាម ួយឲ្យទៅជាសុខសុភមងគល
(រ ួមទាំងការរាស់ដឹង)
សៅសពលចាប់សផតើមនននថងនីមួយៗ បន្ទទប់ពីអនក្សបើក្លភនក្របស់

អនក្រហូតដល់ការរាស់ដឹងរតូវបានសសរមច

សហើយរហូតដល់សាលប់

និ ងជាពិ សសសសៅនថងសនេះ រាល់សក្មមភាព

ំងអស់ននរាងកាយរបស់

អនក្

ំងការនិយាយសតី ការសាតប់ឮ ការរិត និ ង ការសធវើសាធិ ក្៏ដូច

ជាការសដើ រ អងគុយ សដក្ ការសធវើការងាររបស់សលាក្អនក្។ល។ រឺ មិនលមន
ជាមូ លសហតុ ននសសចក្តីទុក្ខសទ
រ ីក្រាយ

សហើយជាពិសសស

លតជាមូ លសហតុននសសចក្តីសបាយ
ំងសន្ទេះបានកាលយជាបុ ពសវ ហតុសដើមបី

សសរមចបាននូ វពុ ទភ
ធ ូមិ( សនេះរឺ ថាសលាក្អនក្បានបំលបលងពួ ក្វាសៅជាវ ិធី

សាស្រសតមួយសរាប់ការសសរមចផលរបសយាជន៍ និងសុភមងគល សំ
រាប់មនុ សសសតវសលាក្

ំងពួ ង)

សនេះរឺ ជាវ ីធីសាស្រសតមួយបំលបលងផនត់

រំ និតសៅក្នុងផលូវធម៏បរ ិសុទន
ធ ិ ងជាពិ សសសបណុ ត េះសណា
ត ណចិ តតរពេះ។
ការសមាធិទោយផ្លទល់ម ួយទៅទលីផវទ្
ព ោះទៅសាំទរច
ូល
ទោយសនសឹមដដលផទក្ន
ូវរាល់អរថនយ
័ សាំខាន់ៗ
ុ

សោយ ដូ រសជ ចាង ឡូសាង ជី នបា៉ា

សារៈសំខាន់ក្ុងរងវ
ន
ង់រពេះររប់រពេះអងគ

អនក្បសងកើតសដើមននរាល់ធមមរមពីរដ៏ពិសិដឌ

ំងអស់និងការសំសរចការ

យល់ដឹង,
មូ លោឌនចំ បងននរាល់អរ ិយជនលដលាំងចិតតសំសៅក្ុ សលធម៌:1
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េះររូបាអាចារយរបក្បសោយក្ិ តិរ
ត ុ ណបរ ិសុទធ ខញំុសូមសគ្មរពរជក្

សកាន។

សូមរពេះបរមររូសមាតសរបាសរបសិទិផ
ទ ត
ន ់ រំនិតរបស់ខំុឲ្
ញ យ
របក្បសោយធមមវ ិន័ យ, សូមធមមវ ិន័ យកាលយសៅជាាគ្ម៌,
សហើយាគ្ម៌សោយគ្មមនឧបសរគ:2
រហូតដល់ខំុស
ញ សរមចនូវពុទភ
ធ ូ មិ, សូមសរបាសរប
យុវភាពណូរសាំង( Norsang) និ ងរពេះស

នពរដល់ខំុឱ្
ញ យដូច

ធិ សតវលដលជានិ ចចជា

កាលទទូចក្នុងការរបតតិបរតឹ មរតូវាមក្លាណមិតតរបក្បសោយ
សក្មមភាពនិងផនត់រំនិតបរ ិសុទធ, សមើ លស

ើញរាល់អីលវ ដលបានសធវើរឺ

បរ ិសុទរធ តឹមរតូវ សហើយសសរមចបាននូ វអវីលដលបានថានិ ងបាន
លណន្ទំ។
សនេះជារសបៀបរបតតិបតតរតឹ មរតូវាមក្លាណមិតត [ជាឫសរល់នន
ាគ្ម៌សៅកាន់ ការរាស់ដឹងដ៏សពញសលញ]។

សូមសរបាសរប

នពរដល់ខំុឲ្
ញ យសមើលស

ើញថារូបកាយសនេះ

ានន័យយា៉ា ងខាលំងរបក្បសោយសសរ ីភាពនិងភាពសតក្សត
ម រឺ
ុ
មិ នងាយនឹងលសវងរក្បាន លតងាយសាលប់បាត់ បង់,

រឺថាក្មមនិងផលរឺរជាលសរៅខាលំងណាស់,
សហើយថាទុ ក្សខ វទន្ទននអនក្សធវើបាបក្មម រឺ ានការលំបាក្រ

ំរទខាលំង

ណាស់សពលឆលងក្ំ សណើត។

ដូសចនេះសូមសរបាសរប

នពរដល់ខំុសញ ដើមបីបានរជក្សរកាមរពេះ

រតនរត័យសោយអស់ពីដួងហរទ័យរបស់ខំុ,ញ 3
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លេះបង់ សចាលនូ វក្មមអវ ិជជាននិងសដើ មបីសសរមចបានសិលក្ុ សល
សៅាមរពេះធម៌ ។
សនេះជាវ ិថី សំសរចននសតវសលាក្សមញ្ដលដលសៅានសមតថភាព
សោយសថិតសលើការពឹ ងអាស្ស័យសន្ទេះ ស

ប។

េះបី សបើខំុញបានសសរមចការ

ចាប់ ក្ំសនើ តបានក្ំ រ ិតខពស់បនតិចជាសទវាឫជាមនុ សសសលាក្ ខញំុនឹងសៅ

លតជួ បរបទេះការរងទុ ក្ខសវទន្ទមិ នសចេះចប់ក្ុងសំ
ន
សារវដត សោយសារលត
មិ នានកាលេះបង់ សចាល និ ងរតូវបានសថិតសរកាមការររប់ ររងនន
រំ និតរ ំខានលដលានភាពងងឹ តងងុ លមិ នចាស់លាស់។
ដូ សចនេះសូមសរបាសរប

នពរដល់ខំុសញ ដើមបីជញ្ជឹងរិ តបានចាស់សៅសលើ

ផលូវវ ិវដតននសំសារវដត សហើយសដើ មបីបនតសដើ រាម ំងនថងនិងយប់ នូវផលូវនន
រតនៈ ំងបី លដលជាមូ លោឌនសំខាន់ សរាប់ ការចាក្សចញពី
សំសារវដត។
សនេះជាាគ្ម៌សំសរចសោយសនសឹមននសតវសលាក្សមញ្ដ លដលាន
សមតថភាពមធយម។
លផែក្សលើការពឹ ងអាស្ស័យសន្ទេះ សបើ ស

េះបី ជាខញំុសសរមចបាននូ វការ

រ ំសោេះខលួនរួចផុតបនតិចលមន លតសោយសារលតគ្មមនសតវសលាក្ននចំ
ណាត់ ថានក្់ ទីរបាំមួយលដលពុំ បានមក្សធវើជាសមបារបស់ខំុ,ញ
សូមរប

នពរដល់ខំុឲ្
ញ យរិត: «ខញំុរតូវលតបំ សពញវតថុបំណងរបស់ពួក្

សរ» សហើយចាក្សចញពី សុភមងគលក្ំរ ិត
សហើយសូមរប

បននផលូវរពេះនិ វ ន។
នដល់ខំុសញ ដើ មបីចំសរ ើនក្ុ សលនថលថាលននពុ ទរធ ពេះទ័ យដ៏

ានតនមល សោយការសធវើឲ្យានសមភាព និងផ្លលស់បូរខល
ត ួនខញំុជាមួ យ
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អនក្ដនទ សហើយសដើមបីសដើ រាមការបដិបតតិរបស់បុរាននអបរាជិក្
ាមបារមី

ំងរបាំមួយជាសដើ ម។

សនេះជាាគ្ម៌សាមញ្ដ សៅកាន់ ការសសរមចសនសឹម

ននសតវសលាក្

លដលានឩតតមសមតថភាព។

សោយបានហាត់ ពត់ ផត
ន ់រំនិតរបស់ខំុក្
ញ ុងផល
ន ូវបដិបតតិាមសមណ
ភាព លបបសន្ទេះ ខញំុនឹងមិនខក្ចិតតសឡើយ ស
លំបាក្នន វដតសំសាររយៈសពលយូរក្តី។
យា៉ា ងណាក្តី, សូមរប
ក្រុណាអសនក្អននត

េះជាខញំុរតូវជួ បរងទុ ក្ខ

នពរដល់ខំុឲ្
ញ យសមើ លសតវសលាក្សោយក្ឋី

និ ងបានចូ លបួ សសរៀនក្នុងរនលងឆាប់រហ័សននរពេះពុទសា
ធ
សន្ទ
វជរយាន (Vajrayana) ។
សហើយសូមសរបាសរប
និ ងគ្មំ

នពរខញំុ សដើ មបីការ របានការសចាចរបស់ខំុញ
រសិកាខបទ( samayas)ជាងជី វ ិតរបស់ខំុសញ ៅសទៀត,

បន្ទទប់មក្ សូមឲ្យបានសសរមចរួសរាន់ នូ វដំ ណាក្់ កាលលនការសធវើ
សសាធាន រាស់ដឹង(Vajradhara) ក្នុងកាលបំ រពួញរតឹ មលតមួ យ
ជាតិ ននយុរសអានថយចុ េះសនេះ។

សនេះជាវ ិថី សំសរចទិ សសោយសនសឹមននក្ូនសសាយាន វជររុ មី រព (Vajra
Mantra) ននសតវសលាក្លដលានឩតតមសមតថភាព។
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បន្ទទប់មក្សូរតខរពេះរុមី រព តសៅសនេះ និ ងសាធិ សោយានរពេះបរម
ររូសិត
ថ ក្នុងចិតន
ត ិ ងអារមមណ៍របស់អនក្។

សូមឲ្យខញំុក្ុំរ ំជួ លនូ វអញ្ដ ទិដិ ស
ឌ ូមបីលតមួ យវ ិន្ទទី

ក្់ ព័នន
ធ ឹ ងសក្មមភាព

រពេះបរមររូរបក្បសោយក្ិតិ រ
ឋ ុណ ។
សូមឲ្យខញំុស

ើញនូ វរាល់សក្មមភាពអវីលដលបានបំ សពញជាភាពបរ ិសុទធ។

ជាមួ យធមមនិោឌនសនេះ

សួមឲ្យខញំុទទួ លបាននូ វការសរបាសរប

នពរ

របស់រពេះបរមររូ សៅក្នុងហរទ័ យរបស់ខំុ។
ញ

រពេះបរមររូដ៏ឧតឋុងគឧតឋមនិងជាឫសរល់ដ៏នថលថាល,

សូមរង់ សៅសលើបល័ងកផ្លកឈូក្សៅក្នុងដូងចិតតរបស់ខំុ,ញ

ចងែុលលណន្ទំខំុសញ ោយក្តីសមាតដ៏ ធំសធង,
និ ងរប នឱ្យខញំុនូវការយល់ដឹងននរូបបរ ិសុទរធ បស់រពេះអងគ សំដី និង
រំ និតរបាជាញ។

បន្ទទប់មក្សូរតនូ វខរពេះរុមី រព តសៅសនេះ ពី ជីវ ិតរស់សៅរបស់អក្
ន ដូ ច
សមតចសំរាប់ សតវសលាក្។
មក្ពី ខរុមី រព របាំបីរបស់ កាោមប៉ា ទគគសីុ ឡាងរី ថាងប៉ា
(Kadampa Geshe Langri Thangpa) ននការបន្ទលស់បូរការពិ
ត
ចារន្ទ

សបតជាញសដើ មបីទទួ លបានរបសយាជន៍ឧតតុងឧតតមបំ ផុតលដលអាចសធវើបាន
ពី រាល់សតវសលាក្ លដលានតនមលនថលថាលជាងរតនភណឍលដលប៉ាង
របាថាន ខញំុរួរផ្លនក្់ផម
ន ស្សឡាញ់ពួក្សរររប់ សពលសវលា។
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ពី រុមី រព ននការអធិ សាឌនរបស់អារីយ៉ាស ូរា៉ា (Aryasura)ក្នុងចិ តសិបគ្មថា4
សូមឲ្យខញំុកាលយដូ ចជារតនវតថុបំសពញរបាថានមួ យ
បំ សពញបំ ណងនូ វរាល់របាថាន

ំងអស់

និ ងដូ ចជាសដើមសឈើ បំសពញរបាថាន
បំ សពញរាល់ក្ី ស
ត ងឃឹម

ំងអស់ននសតតនិក្រឆលងជាត់

ំងឡាយ។

ពីបរុ ារបស់អបរាជិក្ បុពជ
វ រ
ឹ សានទ្ីទដវា៉ា (Shantideva)
មគ្គទទ្ទ
ី ៈដាំទ
ុ ទៅកាន់ជវ

ីរថ្នរពោះទោធិសរវ

ការបក្លរបខាងសរកាមននខរមពីរ 11- 22 ពី ជំពូក្3 និងខរមពីរ 55 ពី
ជំ ពូក្ទី10 ននអតថបទរបស់បុពជ
វ ឹ តសានទ្ីទដវា៉ា ាន

ក្យបំភឺ ល

បញ្ញ
ជ ក្់បលនថមក្នុងទរមងអក្សរសរទត ពី សងឃឡាា៉ា ហយូបា៉ា រ ីនប៉ាូ សឆ

(Lama Zopa Rinpoche) លដលបានបលនថមការពនយល់ក្ុងរវាងខ
ន
រមពីរ

ំងឡាយសនេះ។

11. សដើមបជារបសយាជន៍ននការសសរមចនូវសគ្មលបំណង
សតវសលាក្

ំងអស់

5

ំងពី រនន

សោយគ្មមនការនឹ ក្រិ តននការបាត់ បង់ ឬការរពួយបារមភណា

មួ យសឡើយ ខញំុបរ ិចាចររូបកាយរបស់ខំុញ ក្៏ដូចជាលៈបង់ ភាព
សបាយរ ីក្រាយ ដូចជាសលើមូ បចំ
ហ ណី និ ងសសមលៀក្បំ
និ ងសូមបីលតក្ុ សលធម៌ របស់ខំុញ
ក្នុងរយៈសពលបី ជាតិ។

ក្់

ំងអស់ លដលបានសាងសនសំ
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ន និ ងលេះបង់ រាល់អី ៗ
វ , ខញំុនឹង

សំសរចបានភាពផុ តទុក្ខរពួយ។ ដបិតសតវសលាក្រឺ ជាវាលស ធ

ន

ដ៏ ឧតតុងឧតឋម ខញំុនឹងបរ ិចាចរររប់ យា៉ាងសដើមបីពួក្សរ"។
12. សោយការសបាេះបង់ នូវឧបា

ននិងលេះបង់រាល់អីៗ
វ ខញំុនឹងឆលង

ផុ តហួសពី ភាពទុ ក្រខ ពួយ សហើយសតិ របស់ខំុន
ញ ឹងសសរមចបាន
ដល់នូវសភាពននសសរ ីភាពគ្មមនទុក្ខហហម
ួម ង រឺ សភាពននការ

រទង់ សពវញ្ុ ដ ញ្ញដណ (ការដឹងអវីៗ

ំងអស់)

ដបិតខញំុនឹងរតូវសបាេះបង់ សចាលរាល់អីៗ
វ សៅសពលខញំុសាលប់ សន្ទេះវា
ជាការរបសសើបំផុតសរាប់ខំុល
ញ េះបង់ វាឲ្យសៅសតវសលាក្

សរ

េះពុទធភូមិរតូវបានសសរមចសៅក្នុងវ ិធី សន្ទេះ។

13. ដបិតខញំុបានលេះបង់ រប
ូ កាយសនេះ លដលជាអងគបនសំមួយមិ ន

បរ ិសុទធ សៅឲ្យសតវសលាក្

ំងពួង6 សដើមបីសរបើ របាស់សរាប់

ការបំ សពញភាពសរតក្រតអាលរបស់ពួក្សរ សបើ ស

េះបីជាពួ ក្សរ

លតងលតសាលប់ខំុញ រ ិេះរន់ខំុញ វាយដុំខំុញ ។ល។ ខញំុនឹងឱ្យពួក្សរសធវើអី វ
លដលពួក្សរចូ លចិតត។

" ខញំុនឹងអនុញ្ញដតឱ្យពួក្សរសធវើអីលវ ដលសធវើឱ្យពួក្សរសបាយរ ីក្រាយ និង
លេះបង់ឧបា

ន មក្សលើរប
ូ កាយខញំុលដលខឹ ងសមាអនក្ទី នទសន្ទេះ"។

14. ពី សពលសនេះសៅ ស

េះជាពួ ក្សរសលងលលបងជាមួ យនឹងរាងកាយ

របស់ខំុញ ឬយក្វាសធវើជាវតថុននការសលងសសើចមួ យ សោយការ
ចំ អក្និងសធវើឱ្យអស់សំសណើច សដើ មបីសធវើឲ្យខញុំឈឺចាប់
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ដបិតខញំុបានលេះបង់ រាងកាយរបស់ខំុសញ នេះឲ្យសៅសតវសលាក្រួច

សៅសហើយ សហតុ អីខ
វ ំុរញ តូវតសូសោយការ

រវាយា៉ា ងណាសន្ទេះ?

15ក្. ខញំុក្៏នឹងសរបើវាសដើ មបីសធវើក្ុសលក្មមណាមួ យ លដលមិ នបងក
អនតរាយ និ ងានផលរបសយាជន៍ដល់អនក្ទី នទ

ំងឡាយ។

អធិសាឌនសរាប់ ក្ុសលធម៌ សដើ មបីឲ្យកាលយសៅជាបុ ពសវ ហតុ
ឡាយលដលមិនន្ទំសៅកាន់ភាពខជេះខាជយ រួមបញ្ូច ល
សរាប់ខួនឯងសដើ
ល
មបីឲ្យកាលយសៅជា
ក្ុ សល សរាប់អនក្ផង
ផនត់រំនិតរបស់អក្
ន ផង

ំង

ំង៖ អធិសាឌន

របភពមួ យលដលន្ទំមក្លតផល

ំងឡាយ(v. 15ក្ខ) អធិ សាឌនសូមឲ្យបណា
ត

ំងឡាយ ក្ុំឲ្យកាលយជាបុពវសហតុ លដលន្ទំសៅ

កាន់ ភាពខចេះខាជយ(v. 16) និ ងអធិ សាឌនសូមឲ្យបណា
ត សក្មមភាពរបស់
អនក្ផង

ំងឡាយកាលយសៅជារាល់បុពវសហតុ លដលមិនន្ទំសៅកាន់ ភាព

ខជេះខាជយ (v.17)។

15ខ.កាលណាសតវសលាក្ណាមួ យបានរបទេះខញំុ សូមក្ុំឲ្យជាការ

ជួ បឥតរបសយាជន៍ សំរាប់ពួក្សរ និងជានិចចកាលសូមឲ្យជាការ
ជួ បសោយស

លសពញនូ វអតថន័យ។

16. សៅសពលណាលដលជនណាានក្់ ានការខឹងសមាមួ យ ឬក្៏
ានរំនិតធមមនិោឌសក្ើតសឡើងសន្ទេះ សោយរគ្មន់ លតសមលឹងសមើ ល
មក្ខញំុ សូមឲ្យឥរ ិយាបថមួយសន្ទេះឯង កាលយជាបុពវសហតុ មួយ
លដលលតងលតសំសរចនូ វរាល់បំណងបសណា
ត េះ អាសនននិងជាចុង
សរកាយននសតវសលាក្សន្ទេះ។

17. សៅសពលណាអនក្ទី នទរ ិេះរន់ ខំុញជាមួ យនឹងសំដីរបស់ពួក្សរ សធវើ
ឲ្យខញំុឈឺចាប់ ជាមួ យនឹ ងរាងកាយរបស់សរ ឫក្៏ ដូចជាការ
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ំងឡាយានឧកាស

18. សូមឲ្យខញំុរឺជាអនក្សស្សាចស្សង់ សរាប់អក្
ន លដលខវេះអនក្សស្សាច

ស្សង់ ានក្់ ជាមរគុសទសានក្់ សរាប់ សតវសលាក្ ំងអស់លដល
ចូ លសៅក្នុងផលូវមួ យ ជាទូក្មួ យ ជាន្ទវាមួ យ និងសាពនមួ យ
សរាប់ អក្
ន

ំងឡាយលដលចង់ឆលងកាត់ ទឹក្។

19. សូមឲ្យខញំុរឺជាសកាេះមួ យសរាប់ អក្
ន លដលលសវងរក្រចាំងសុវតថ

ភាពននសកាេះ

ជាពនលឺមួយសរាប់ពួក្អនក្លដលចង់ បានពនលឺមួយ 7
ជាពូ ក្លររសរាប់អនក្លដលរបាថានចង់ បានពូក្លររ
និ ងសរាប់ សតវសលាក្

8

ំងឡាយលដលានតសរមក្ចង់ បាន

អនក្បំ សរ ើានក្់
សូមឲ្យខញំុកាលយជាអនក្បសរមើននពួ ក្សរ

ំងពួង។

20. សូមឲ្យខញំុរឺជារតនភណឍបំ សពញបំ ណងរបាថាន និងជាសផើ ង

បំ សពញសំបួងសួង លដលសធវើឲ្យសក្ើតសឡើងនូ វអវីលដលរតូវបានប៉ាង

របាថាន ដូចជាមហូបអាហារនិងសសមលៀក្បំ

ក្់

ជាមនតដ៏ានមហិទិឫ
ធ ទធិ សសរមចនូវសក្មមភាពននសនឋិភាវក្មម

ការសក្ើនសឡើងជាសដើម

ជាឧសថដ៏ មហសាចរ ពាបាលរាល់ជមងឺឈឺថាកត់
ជាសដើ មសឈើ បំសពញរបាថានមួ យ បំសពញរាល់តរមូវការ
និ ងជាសតវសគ្មបំ សពញរបាថានមួ យសរាប់រាល់សតវសលាក្
21. ដូ ចធាតុ ដ៏មហសាចរយ

ំងបួន ានដី ជាសដើ ម
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និ ងដូ ចជាសមឃា សូមឲ្យខញំុជានិ ចចកាលរឺ ជាមសធាបាយមួ យ

ននការរស់សៅ ក្នុងររប់ សាថនភាពសរាប់ សតវសលាក្ដ៏ សរចើ ន
អសនក្អននន

22. ដូ ចគ្មនសនេះលដ សូមឲ្យខញំុរឺជាមសធាបាយមួ យននការរស់សៅ

ររប់ សពលសវលា និងររប់ វ ិធី សំរាប់រាល់វណណ ៈលនសតវសលាក្
សោយលំហវ ិសាលភាពសសមើគ្មន រហូតដល់ពួក្សរ

ំងអស់បាន

សសរមចបានដំ ណាក្់ កាលគ្មមនទុក្ខហួហម
ម ង
រពេះសងឃរាជ ោនឡ ឡាា៉ា (Dalai Lama)ដ៏ សក្តិសិទធ ឧសាហ៍សូរត
ក្យ

ំងសនេះរបស់បុរតអបរាជិ ក្ Shantideva សរកាយពី ការទទួ ល

យក្អធិ ោឌនរពេះស

ធិ សតវ។

55 លគឹក្ណាសៅានសល់លំហ,
ដរាបណាសតវសលាក្រតូវឆលងជាតិ( transmigratory being) សៅ
លតាន រហូតដល់សពលសន្ទេះ ក្៏ សូមឲ្យខញំុសៅសថិតសៅលដរ
សដើមបីបំបាត់នូវការឈឺចាប់ននសតវសលាក្រតូវឆលងជាតិ សនេះ

រពេះសងឃ ហាគប
ំ ៉ាូ បា៉ា(Gampopa) សាវ ័រចំណានរបស់សងឃរពេះររូមី
ឡាសរបា៉ា (Milarepa) បានានសងខដីកាថា: «បន្ទទប់ពីភាញក្់ពីដំសណក្
និ ងមុ នសពលអនក្សរកាក្សចញពី លររ, ចូ ររិតថា: "នថងសនេះខញំុនឹងសរបើ រប
ូ

កាយខញំុ ក្យសមឋីនិងផនត់រំនិតក្នុងក្ុ សលធម៌ [សរាប់ សតវសលាក្
ំងឡាយ] ។ "វាជាការសំខាន់ នរក្លលងក្នុងការសាងផនត់រំនិតដ៏ នថល
ថាលននស

ធិ ចិត,ត រឺ ជាសណា
ត នចិ តរត បនពបំ ផុត។ អវីក្ី អ
ត ក្
ន សធវើសៅនថងសន្ទេះ

រឺ រតូវបានសធវើសឡើងជាមួ យស

ធិ ចិតត ដូ សចនេះរាល់អី ៗ
វ នឹ ងកាលយជា

ក្ុ សលក្មម និងជាបុ ពសវ ហតុ ននការរាស់ដឹង។ របសិនសបើ ទិសសៅនន
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ការសលើក្ទឹ ក្ចិតតរបស់អក្
ន ឋិ តសលើផូវខុ
ល ស សន្ទេះអវីៗររប់ យា៉ាងនឹង

កាលយជាក្មមអវ ិជជាន និ ងជាបុ ពវសហតុមួយននការន្ទំសៅកាន់ សាថនអ
សីលធម៌។
“សៅសពលអនក្ចូ លដំសណក្សពលយប់ ចូ រឧទទិសរាល់សក្មមភាពនន
រូបកាយរបស់អក្
ន

ក្យសំដី និងផនត់រំនិតដល់រាល់សតវសលាក្។

ទសងវើសនេះរឺ ានសារសំខាន់ជាទី បំផុត។

"វារតូវបានរតូវនិយាយថា សោយគ្មមនការលំបាក្ សនេះកាលយជា
រនលងសៅកាន់រពេះធមមកាយ "។

ការរបសិទីធ ដល់វាចារ ( Blessing the Speech)
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ការរុសិទ្ីធ ដល់វាចារ9
សរណរមន៍ និងការសាងស

ធិចិតត

KÖN CHHOG SUM LA KYAB SU CHHI
ក្ន ឆូក្ សុមឡា ក្ាប សូ ឈី
ខញុំសូមរជក្សរកាមរពេះរតនរត័ យ

DRO LA PHÄN CHHIR SANG GYÄ SHOG (3ដង)
រដូ ឡា ផ្លន់ ឆឺ រ ៍ សាង ហគយ៉ា សូក្
សូមឲ្យខញំុបានរាស់ដឹងជារពេះសដើ មបីជាអតថរបសយាជន៍ដល់

រាល់សតវសលាក្រតូវឆលងជាតិ (transmigratory beings)

ការាាំងរ ូបរមម

(3ដង)

៍

ជាដំ បូ ង បនសុ ទធ ភា ពលដលានពិ ត សៅក្នុ ងសុ ញ្ដ ា រឺ ដូ ច លដលវា
ទសទក្នុ ងភាពជាក្់ លសតង ។ សន្ទេះបញ្ញដ ញាណនឹ ង សមើ ល ស ើ ញ សុ ញ្ដ
ា បន្ទទ ប់ ម ក្ទទួ ល បានអារមម ណ៍ សុ ខ អសនក្អននត ។ អន ក្ ក្៏ អា ច
រិ ត ថារបាជាញ ញាណទទួ ល បានអារមម ណ៍ សុ ខ រឺ មិ ន រូ រ ជាមួ យ
សុ ញ្ដ ា សទ។
ខញំុបានសក្ើតសឡើងជាអាទិ សទព។10 សៅសលើអណា
ត តរបស់ខំុញ ពាងគអក្សរ
“អេះ” (AAH )បានលរបសៅជា(វ ិបរ ិណាម)រពេះលខ។11 សៅពី សលើ

ཨཱཿ

សលាក្លខសលចសឡើងនូវពាងគអក្សរ “ឱ្ម”(OM

ༀ) លដលព័ទជធ ុំវ ិញ

សោយតួ ស្សៈសំស្រសកឹតពណ៌ស“អាលី”(Ali) ឈរស្សបគ្មនាមទិ ស
ដំ សណើររទនិចន្ទឡិកា សហើយពយញ្ជនៈសំស្រសកឹត ពណ៌រក្ហម“កាលី”

(kali)ឈរបញ្ច្ញ្ញ
ច សទិ សដំ សណើររទនិចន្ទឡិកា សហើយហទ័ យមនត
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(Heart Mantra) ពណ៌សខៀវ ននចំ ណងពឹងលផែក្គ្មន ឈរាមទិ ស
ដំ សណើររទនិចន្ទឡិកា។
ពនលឺរសមីចាំងសចញពីពាងគអក្សរ “ឱ្ម( OM)” និ ងក្រមងមនត
(Mantra)ភាជប់ មក្វ ិញនូវរពេះពរនិ ងអំ ណាចសលាក្ិ យ៍និងសលាក្ុ តរត
វាចារក្នុងទរមង់ននមនត ំងបី វតថុានតនមលដ៏ពិសិដឌ
រជជកាលសសតច មួ យនិងសញ្ញដមងគល ំងរបាំបី។
សនេះរួមបញ្ូច ល
រពេះពុ ទធ ស

ំងរបាំពីរនន

ំងអំណាចននសាមវាចារសលើសហួសពីសំសារវតតនន

ធិ សតវ អរ ិយបុរគល លដលជានិចចសិត
ថ សៅសលើ នរតភូមិដ៏

បរ ិសុទធ និ ង អរហនត រពម
សំសារវដតននជន

ំងអំណាចននវាចារលដលមិនហួសពី

ំងឡាយលដលចូ លរួមក្នុងរនលងសហើយនិ ងពួក្អនក្

របាជញលដលបានសធវើតថភាព

ក្យននសសចក្ឋីពិត និងានអំណាចយា៉ា ង

ធំ សធងសៅក្នុងវាចាររបស់ពួក្សរ។
សោយសារលតអំណាចននការសគ្មរពអនុ វតតក្ុងភាពសា
ន
ង ត់សសងៀមនិងការ
រស់សៅក្នុងធមផចរ ិយាននការបសញ្ជៀសពីក្មមអវ ិជជានននការនិយាយ
សតី។ រាល់

ក្យ

ំងឡាយននអនក្របាជញ

ំងសន្ទេះ លដលានអំណាច

យា៉ា ងអសនក្ លដលរាល់អី លវ ដលពួ ក្សរអធិ សាឌនសន្ទេះ រឺទទួ លបាន ស
សរមច។ រាល់ពររបសិទិន
ធ ិ ងអំ ណាចននសាមវាចាពីពពួក្អនក្លដល
សលើសផុតពី សំសារវតត និង អស់អក្
ន លដលមិនហួសពី សំសារវតត រតូវ
បាន

ក្់ រតឡប់មក្វ ិញសៅក្នុងទិដឌភាព ននមនត

ំងបី តរនៈវតថុដ៏ ាន

តនមលចំនួនរបាំពីរននរជជកាលរបស់សសតចមួ យអងគ និងមងគលសញ្ញដ
របាំបី។ រឺ រិតថាសមឃា

ំងមូ លសពញសៅសោយវតថុស័ក្ិ ស
ត ិទិ ធ

ំង

ំងសនេះ

សហើយបន្ទទប់ មក្ពួក្វារតូវបានស្សូបចូ លសៅក្នុងមនតសៅសលើអណា
ត ត
របស់អក្
ន ។
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មនត សាំរាប់រុសិទ្ិវា
ធ ចារ
សូរតមនត( Mantra)

ំងសនេះពី ខាងក្នុងបំផុតដល់ខាងសរៅបំ ផុត ។

ស្សេះសំស្រសកត
ិ “អាលី” (Ali)
ក្នុងខណៈអនក្សូរតស្សេះ ំងសន្ទេះ កាំរសមីទឹក្មនតពណ៌សហូរចុ េះពី
មនត សហើយបំ សពញរាងកាយរបស់អក្
ន
ំងមូ ល។ ក្មមអវ ិជជាន ំង
អស់លដលបានរបមូ លផតំជាមួ យនឹងរាងកាយរបស់អក្
ន ាំងលតពីអតី
ជាតិ

ំងឡាយ រឺ រតូវបានជរមេះសំអាត

ំងស្សុង។

OM A AA I II U UU RI RII LI LII E EE O OO ANG AH
SWAAHAA (3x)
ឪម អឹ អា អុិ អុី អុ អូ រ ិ រ ី លឹេះ លី សអ នអ អូ សអាវ អាំង អា៎ េះ សាវហា
(៣ដង)

សំស្រសកត
ឹ ពយញ្ជនៈ (Kali)
ក្នុងខណៈអនក្សូរតពយញ្ជនៈ កាំរសមីទឹក្មនតពណ៌រក្ហមហូរចុ េះពី
មនត សហើយបំ សពញរាងកាយរបស់អក្
ន
ំងមូ ល។ រាល់ក្មមអវ ិជជាន
ំងឡាយលដលបានរបមូលផតំជាាមរយៈសមតីវាចារបស់អក្
ន ាំង
លតពី អតី ជាតិ

ំ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 ក្ឹ េះ ខឹ េះ ហគឹេះ

ឺ ងឹ េះ / ចឹ េះ ឆឹ េះ យឺ ឈឹ ញឹេះ /

តឹ េះ ឋឹ េះ ឌឹ េះ ឍឹេះ ណឹេះ / តឹ ថឺ ដឹ ធហឺ នឹ / បុឹ ផឹ បឺ ភហឺ មុឹ /
យុឹេះ រុេះឹ ឡឹេះ វុេះឹ / សហឹេះ ក្សឹេះ សឹេះ ហ៎េះ ខយ៎េះ សាវហា
(៣ដង)
[*សៅសពលលដលអានពាងគ តឹ េះ ឋឹ េះ ឌឹ េះ ឍឹេះ ណឹេះ ចុងអណា
ត តរតូវបត់
សឡើងមក្ឲ្យប៉ា េះរក្អូមាត់ខាងសលើ។ សៅសពលអានពាងគ តឹ ថឺ ដឹ ធហឺ នឹ
ចុ ងអណា
ត តរតូវរុញមក្មុ ខឲ្យប៉ា េះលផនក្ខាងសរកាយននសធមញ។ ]

ហទយមនត ននចាំ ណ ងត្រាត្រ្័ យ និ ង គា្ន

សៅក្នុងខណៈអនក្សូរតមនតសន្ទេះ រសមីទឹក្មនតពណ៌សខៀវហូរចុ េះពីមនត
សហើយបំ សពញរាងកាយរបស់អនក្ ំងមូ ល។ រាល់ក្មមអវ ិជជាន ំង
ឡាយលដលបានរបមូ លផតំជាមួ យនឹងផនត់រំនិតរបស់អក្
ន ាំងលតពី
អតី ជាតិ

ំងឡាយ រឺរតូវបានជរមេះសំអាត

ំ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 សហទុ នសតសាន់ ាថាហាគតូ
ំ ៉ា ឌី មហា ស្ស៎ៈា៉ា ណា
ហាវា៉ា ោ សតសាន់ ចាយ៉ាួ និរោ
ូ ត សអវាុវា
សយ៉ា សាវហា (៣ដង)
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ហទយមនត ននចំ ណងរបាស្ស័យនិងគ្មន ស្សូបចូ លសៅក្នុងពពួក្ពយញ្ជនៈ
សហើយពួក្ពយញ្ជនៈចូ លសៅក្នុងពពួក្ស្សេះ

សហើយពពួក្ស្សេះស្សូបចូល

ក្នុងពាងគអក្សរ “ឪម” OM ༀ ” សហើយពាងគអក្សរ “ឳម” ចូ លសៅក្នុង
បុក្រតន្ទប់ច័ញ្ច្ន្ទទ លដលបំ លលងសៅជាពាងគអក្សរ អ៎ ៈ “
AAH” ។

ཨཱཿ

ពាងែអក្សរ អ៎ ៈ (AAH) បានរលាយចូលសៅក្នុងទឹក្មនតពណ៌ផ្លកឈូក្
សហើយស្សូបចូលសៅក្នុងអណា
ត តរបស់ខំុញ លដលបានកាលយសៅជាធមមជាតិ
ននវា៉ា ញ្ច្ចាច(Vajra) មួ យ។

អណា
ត តរបស់អក្
ន បានកាលយសៅជាានទមងន់និងខាលំង ហាក្់ដូចជាមិន
ងាយក្សរមើក្និ ងមិនអាចបំ ផ្លលញបាន សរបៀបដូចជាវា៉ា ញ្ច្ចាច(Vajra)មួ យ។
គ្មមនអវីអាចសធវើឲ្យប៉ា េះ

ល់ ឆក្់ យក្សចញ ឬបំ ផ្លលញអំណាចននមនត

ឡាយរបស់អក្
ន រួម

ំងអាហារសមម។ បន្ទទប់ មក្បសងកើតនូ វជំ សនឿដ៏ រ ឹងាំ

លដលពរជ័ យ
រពេះស

ំងអស់និងអំណាចននរពេះគ្មថារបស់រពេះ

ំង

ំងឡាយ

ធិ សតវ, អនក្របាជញជាសដើម បានរជាបបញ្ូច លសៅក្នុងវាចារបស់អក្
ន

ដូ ចសន្ទេះសហើយវាចារបស់អក្
ន រតូវបានរបនពឥតសខាចេះ។ ចូ ររិ ត: "ខញំុបាន
សធវើវាចារបស់ខំុល
ញ រែ បនពហមត់ហង
ម »។ សៅខណៈលដលសតវសលាក្

ំងឡាយសាតប់ឮសំដីវាចារបស់អក្
ន , វាសធវើសអាយពួក្សរសងប់អារមមណ៍

និ ងរំនិតរ ំខាន សហើយអវីលដលអនក្បាននិ យាយរតូវបានកាលយជាការពិត
ពួ ក្សរបានសធវើាមអវីលដលអនក្និយាយ។
របសិនសបើអក្
ន រិតាមរនលងសនេះ

សន្ទេះឫ ធ នុ ភាពននសមតីវាចា

របស់អក្
ន កាលយជាអចឆរ ិយ

សហើយអវីៗលដលអនក្សូរតនឹងរតូវបានរុ ណ

សក្ើនសឡើងដប់ លានដង។

ឫ ធ នុភាពននសមតីរបស់អក្
ន នឹងមិនរតូវបាន

ថមថយសោយការទទួល នអាហារខុ សសឡើយ។
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ការរបសិទិ សធ លើសមតីវាាន

អតថរបសយាជន៍បួនយា៉ា ង៖ (1) សំដីវាចារបស់អក្
ន បានកាលយសៅជាសុរក្ិត
របនព, (2) អវីលដលអនក្សូរត រតូវបានរុណសក្ើនសឡើងដប់ លានដង, (3)
រាល់សំដីវាចារបស់អក្
ន ,

ស

េះជាការនិយាយសលង

ក្៏កាលយដូចជាការ

សូរតមនត(Mantra), (4) ឫ ធ នុភាពននសំដីវាចារបស់អក្
ន រឺមិនរតូវបានថយ
ចុ េះសោយការទទួល នខុសអាហារសឡើយ។ សយាងាម រមពី Tantras ក្ំ
រ ិត ប បរ ិសភារខទឹមស បាត់បង់ ឫ ធ នុ ភាពននសំដីវាចា រយៈសពល៧នថង,
ខទឹមបារាំងរយៈសពល៥នថង សមើមនសព រយៈសពល៩នថង សដើមក្សនទចអាល(លខញរ)
រយៈសពល១ឆានំ សហើយអណា
ឋ តសចៀមរឺអស់មួយជីវ ិត។

ការឧទទ្
ិ
សូមឲ្យអណា
ត តរបស់ខំុា
ញ នរាល់ភាពកាលហានននពពួក្ជនលដល

បានសៅកាន់បរមសុខ

សោយអំណាចនន ក្យរបស់ខំុរញ បក្បសោយក្ិតិ រ
ឋ ុណ
សូមឲ្យសតវសលាក្ ំងអស់រតូវបានបញ្ច្ងាកប។
សូមឲ្យរាល់អតថន័យនន ក្យអវីលដលខញំុនិយាយរតូវបានសសរមចភាលមៗ។
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មនតត្របច ាំនថង
មនតសរាប់របសិទិលធ ខសអងាកអ
ំ ធិសាឌន
OM RUTSIRA MANI PRAWARTAYA HUM (7x)
ឪម រូតសុីរា៉ា ា៉ា នី របាវា៉ា រាយា៉ា ហុំ (៧ដង)
សូរតមនតសនេះចំ នួន៧ដង រួចផលំុសលើលខសអងាកំអធិសាឌនរបស់អក្
ន ។ សនេះចំ
សរ ើនសក្ើនសឡើងនូវឫ ធ នុ ភាពននមនតលដលអនក្សូរត សោយចំ នួនដប់
លាន រុ ណមួ យ

ន់ លាន រុ ណមួ យលសនដង (=1,000,000,000,

000,000,000,000)។ សនេះរឺ សយាងសៅាមរពេះសូរតានចំ ណងសជើង
ថា នភាកាសវ ិានលដលមិនអាចយល់បាន, ចរក្ភពបសងកើនរតនៈវតថុ,
លដលអាថ៌ក្ំបាំងបំផុត, ភាពសំសរចសជារជ័ យដ៏ មហសាចរយ។

(Unfathomable Celestial Mansion, Great Increasing Jewel,
Extremely Secret, Accomplishing Sublime Success.)

មនតទដើមប ីបទងកើនក្ុ្លធម៍
OM SAMBHARA SAMBHARA BIMANA SARA MAHA DZAWA
HUM / OM SMARA SMARA BIMANA SKARA MAHA
DZAWA HUM (7x)
ឪម សាំបារា៉ា សាំបារា៉ា បី ា៉ាណា សារា៉ា មហា ដាវា៉ា ហុំ
ឪម សាមរា៉ា សាមរា៉ា បី ា៉ាណា សាករា៉ា មហា ដាវា៉ា ហុំ (7ដង)
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សូរតមនតគ្មថាសនេះបសងកើនសឡើង១លសនដងនូវបណា
ត ក្ុសលធម៌ លដលអនក្
បានសនសំក្ុងអំ
ន ឡុងមួ យនថងជាមួ យកាយ វាចារ ឬផនត់រំនិត។

សនេះរឺសយាងាមសូរា លនក្ង់ រងវង់ននការឧទទិសសពញសលញ។

៏ រិសទ្
មនតថ្នពនលឺរសមដ
ី ប
ុ រធ ុថ្ព
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 / តៈថាហាគាថ ហាគំង ហាគ ណាម ឌី
វា៉ា សលាកា ណាន / ក្ូទីនី យូា ហាា សាហា ស្សា ណាម / ឳម បូ
*

បូ រ ី / សារ ីនី សារ ី / ម៉ាូរ ិ ហគលី
ូ តាឡា វា៉ា រ ី សាវហា ។
( សូរតពី របីដង) [ សញ្ញដ * បងាហញនូ វសូរសសមលងខពស់ ]
អក្ុ សលធម៌

ំងដប់ និ ងក្មមអវ ិជជានដ៏ធងន់

ំងរបាំលដលមិនអាចផ្លត

ច់ បានននមនុ សសណាានក្់ លដលបានឮសសមលងននបុ រល
គ លដលបាន
សូរតមនតសនេះ រឺ បានរតូវជរមេះសំអាត។ រគ្មន់ លតការឮសសមលងននបុរគ
ល់ានក្់ លដលបានសូរតមនតសនេះ ការរតូវបានប៉ា េះសោយស្សសាលរបស់
ពួ ក្សរ ឫប៉ា េះរូបកាយរបស់ជនសន្ទេះ រឺជរមេះសំអាតក្មម

រក្នុងអតីត
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ជាតិ ។ សបើ សិនអនក្សូរតមនតសនេះ អនក្នឹ ងមិ នរតូវបានរាតតាតសោយ
រពលឹងវ ិញ្ញដណសណិ ឌ ត ជាតិ ពុលន្ទន្ទ ឫក្៏សោយធាតុ ន្ទន្ទ(ធាតុដី
ទឹ ក្ ភលឺង និងខយល់)។ រពេះ

ំងឡាយនឹងការ

រអនក្ នឹ ងចងែុល

បងាហញផលូវអនក្ សហើយរាល់សទវា និ ងពពួក្អទិសទពរស់សៅក្នុងធាម
ភិ សម័ យ នឹ ងជួ យរ

ំរទអនក្។ អនក្នឹងមិនរតូវរាតតាតសោយមនត

អារមផលូវងងឹតនិ ងសិលពវតៈ។ សបើមនតសនេះរតូវបានោក្់ សៅក្នុងសចតី
យ សន្ទេះរាល់សតវសលាក្រួម

ំងពពួ ក្អសុរ ិកាយ លដលស

ើញសចតី យ

ឮពីសចតី យ បានប៉ា េះសចតី យ ឫរតូវបានប៉ា េះសោយលំអងធូ លីឫខយល់
លដលបានបក្់ ផ្លត់ប៉ាេះនឹងសចតី យ សន្ទេះនឹងរតូវបានរួចផុ តពី រាល់ក្មម
អវ ិជជាន

ំងឡាយ។ ពួក្សរនឹ ងរតូវបានចាប់ ជាតិ សៅក្នុងអាណា

ចរក្ននពពួ ក្សតវសលាក្ឆលងជាតិ សោយក្តីរ ីក្រាយ សហើយនឹ ងមិ នសក្ើត
ក្នុងឋាន

ពជាងសឡើយ។

មនតបទរងៀនទោយរពោះពុទ្ធ
“រដូឌិន គគាលវា៉ាច ូ” (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 ាាថហាគាថ រហីោយា៉ា ហាគសប /
ដយូឡា ោរា៉ា ោទូ ហាគសប / សាំង ហារា៉ា ណា អាយុ សាំង សូោយា៉ា /
បា៉ា បាុំ សារវា៉ា ាាថហាគាថ សាសមនរោ អុ សនី ខា បីា៉ាសល បី សូសដ
សាវហា ( សូរតចំ នួន ពី របីដង)
មនតសនេះានអតថរបសយាជន៍ចំបងពី រ។ ទី មួយ រឺជរមេះអក្ុ សលក្មមដ៏
ធងន់ធងរបំផុតននការរបាស់ចាក្សិកាខបទលដលបានសធវើសចាចធិ ោឌនជា
មួ យររូធាមចារយ លដលធងន់ធងរជាងការរបរពឹ តន
ត ូ វក្មមអវ ិជជាន
លដលមិនអាចផ្លតច់ បាន។ ការបានរបរពឹតខ
ត ុ សនូវការបូ ជាចំស

ំងរបាំ
េះ

ក្លាណមិ តត អនក្មិនអាចសសរមចការរាស់ដឹងក្នុងជាតិ សនេះសឡើយ។
អតថរបសយាជន៍មួយសទៀតរឺ របសិទិវធ តថុ។ សៅក្នុងរុមី ព កាំងយូរ, រពេះ

ានពុទធដីកាថា មនតសនេះរឺជាឧទទិសក្មមពិតរបាក្ដមួយ។ សបើ សិនអនក្
សូរតពុទម
ធ នតសនេះសលើរប
ូ សំណាក្មួ យ ដំថម
ម ួ យ ឫក្៏ សដើ មសឈើ មួយ
សន្ទេះរាល់បញ្ញដននវាលក្ុ សល់នឹងមក្ទី សន្ទេះសហើយសថិតសៅក្នុងវតថុ
សន្ទេះ។

ពុទ្ម
ធ នតនាមបរិសទ្
ុ ធ ដដលបាំទពញបាំ

ងរូថាន

សូរតអផិវនទន្ទការនិ ងមនតជាមួ យគ្មនសរាប់ ការសូរតមតងៗ
DE ZHIN SHEG PA SA DZIN GYÄL PO LA CHHAG TSHÄL LO

To Tathagata Earth Holder King, I prostrate.
សដ ហយិន សសរ បា៉ា សា ដយីន ហគយល ប៉ាូ ឡា ឆារ សាល ឡូ

ថាវយដល់រពេះតថារត សសតចលថរក្ាភពលផនដី ខញំុសូមរកាបថាវយបងគ។

មនតរបចាំនថង ( Daily Mantra )

ទំ ព័ រ | 25

TADYATHA / OM DHARE DHARE / DHARANI BÄNDHE
SWAAHAA (108x, 54x, or 21x)
ាដយា៉ា ាថ/ ឪម ោសរ ៉ា ោសរ ៉ា / ោរា៉ា នី បានសដ សាវហា
( អាចសូរតចំ នួន108ដង, ឫ54ដង, ឫ21ដង)
ជនណាានក្់លដលទនទិញចាំ

ក្យ

ំងអស់ននពុទម
ធ នតន្ទមបរ ិសុទធសនេះ

នឹ ងបានសសរមចនូ វរាល់បំណងរបាថានរបស់ពួក្សរ។

ក្ំណត់សំគ្មល់ និង បដិរប
ូ អតថបទ ( Notes and Colophons )

ក្ាំ
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រ់សមាគល់

1. GEDÜN (ាមភាសាទីសបអានថា Dge’ Dun) ជាធមមារតូវបាន
បក្លរបជា"រពេះសងឃ” លតយា៉ា ងណាក្តីសៅទី សនេះ សងឃឡាា៉ា ហយូ
បា៉ា រ ីនប៉ាូ សឆ (Zopa Rinpoche) បានលរបលំអិតថាជា "ការប៉ា ងសៅ
កាន់ ក្ុសលធម៌"។
2. សងឃឡាា៉ា ហយូបា៉ា រ ីនប៉ាូ សឆ (Zopa Rinpoche): ានសងឃដី កាថា " ក្យ
បីបន្ទទត់ សនេះផទុក្សៅសោយ ធមម 84000 លដលបានបសរងៀនសោយរពេះ
សាមសមពុទធ រឺ រម
ួ ានការបសរងៀន

ំងឡាយក្នុងហិនយាន និងមហា

យានននបា៉ា រា៉ា មី ាយា៉ា ណា( Paramitayana) និ ងាន់ រា(Tantra) ។ ការ
បសរងៀន

ំ ង អស់ សន្ទេះរតូ វ បានរួ ម បញ្ូ ច លគ្មន សៅក្នុ ងឡាមរ ម
ី

( Lam-rim) រឺ ជាផលូវឈានជាជំ ហានៗសៅកាន់ ការរាស់ដឹង លដល
រតូវបានលបងលចក្ជាផលូវឈានសៅកាន់ ការសំសរចជាជំ ហានៗនន
សតវសលាក្ានសមតថភាព
ខពស់។ ផលូវ

ប សមតថភាពមធយម និ ងសមតថភាព

ំងបីសនេះផទុក្នូ វឡាំ រ ម
ី (Lam-rim)

បានផទុក្ក្នុងទិ ដឌភាពមូ លោឌនសគ្មល
រាស់ដឹង”។

ំងមូ ល និ ងរតូវ

ំងបី ននាគ្ម៌សៅកាន់ ការ

3. KÖNCHOG SUM (ាមភាសាទី សបអានថា dkon mchog sum) ជា
សរឿយៗរតូវបានបក្លរបពី

ក្យសំស្រសគិត រតនរត័យ ជារតនៈបី

យា៉ា ង រឺរពេះពុ ទ,ធ រពេះធម៌ និ ងរពេះសងឃ លដលជាសកាករបូ ជា

ំង

បី ននពុទធសាសន្ទ។ លតយា៉ា ងណាមិ ញ សងឃឡាា៉ា ហយូបា៉ា រ ីនប៉ាូ
សឆ (Zopa Rinpoche) ចូ លចិ តប
ត ក្ាមលំន្ទំន័យននភាសាទី សប
សោយចំ ៗថា “ មហាពិ សិដឌ ដ៏ក្រម

ំងបី ” សដើមបីបងាហញឲ្យកាន់

លតចាស់នូវភាពក្រមាន និ ងសារៈសំខាន់នននិ ស័សយបានជួប
ពួ ក្សរ។

ក្ំណត់សំគ្មល់ និង បដិរប
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4. ពី Pranidhanasaptatinamagatha, smon lam bdun cu pa.

សូមសមើ ល កាតន់ សឈាមលអំនួត bsam gtan gling gi phyag bzhes
mdo sngags chos spyod, សសៀវសៅទី 2.
5. សគ្មលបំ ណង

ំងពី រសនេះរឺជាការបញ្ឈប់

រាំងសទេះ និងការបំសពញសសរមច

ំងស្សុងននរាល់ភាព

ំងស្សុងននរាល់ការយល់ដឹង។

6. LÜCHÄN ( អានាមសំសឡងភាសាទីសបរឺ លូស ឆាន់) រតូវបាន
បក្លរបជាសរចើនដង សៅក្នុង វរគរមពីរ

ំងសនេះថាជា "សតវសលាក្" ។

LÜ រឺ "រូបកាយ" សហើយ CHÄN ានន័ យថា "ការាន" ដូ សចនេះ
LÜCHÄNានន័យថា«ពពួក្អនក្លដលានរូបកាយ»។
7. MARME (អានជាសំសឡងភាសា ទី សប រឺ ា៉ា សម) រឺ ានន័ យថា
"ចសងកៀងបឺ " ប៉ាុ លនតវាានន័យសំសៅរាល់របសភទពនលឺ។
8. NÄMÄL (អានជាសំសឡងភាសា ទី សប រឺ កានស ា៉ា ល) រឺ ានន័ យ
រួមបញ្ូច ល

ំងលររភួ យនិងសខនើយ។

9. របសិនសបើអក្
ន សូរតឲ្យឮៗ(ជាជាងខសិបៗ) នូ វ "វ ិធី សាស្រសតក្ុ ងការ
ន

ផ្លលស់បូ រត ជី វ ិតរងទុ កាខមួ យឲ្យសៅជា សុខសុភមងគល (រួម

ំងការ

រាស់ដឹង)"សន្ទេះ វាជាការរបសសើសបើ សធវើការសូរត"ការរបសិទីព
ធ រ
ដល់វាចារ" មុ នសិន។
10. ស

េះបី សបើ អក្
ន មិន

ន់ទទួ លបានការផតល់ក្ាលំងដ៏ ខាលំងកាលមួ យ

ក្នុងរុ មី ា
ព ន់ រាស(Tantras)ក្រមិត ប ឬក្រមិ តខពស់ក្ី ត អនក្អាច
ាំងរូបអារមមណ៍ខលួនអនក្សរពៀបដូចជារពេះសាមសមពុទធ។ សនេះរឺ
សយាងាមដំបូន្ទមនរបស់សងឃ សដនា៉ា ឡូចូ រ ីនប៉ាូ សឆ(Denma
Locho Rinpoche ) លដលបានានសងឃដី កាថា រពេះពុ ទរ
ធ ឺ ជា

ក្រណីសលើក្លលងសៅនឹ ងចាប់វ ិធានទូ សៅ លដលថាជនណាានក្់
លុេះណាលតទទួ លបាននូ វការផតល់ឲ្យនូវអំណាចបារមុី ពីអាទិ សទព
មួ យ សទើ បបានអនុ ញ្ញដតឱ្យអាចាំងរូបអារមមណ៍ខលួនឯងជាអាទិ
សទពរូបសន្ទេះ។
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11. ស
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េះបី ជាតួអក្សរ A លដលបានសលចសឡើងសៅក្នុងអតថបទទី សបខលេះ

នន "ការរបសិទិន
ធ ូ វវាចារ" សោយគ្មមនតួអក្សរAតូ ចសៅសរកាមវា

និ ងចំ នុច(.)ពីរសៅពីសរកាយវា។ សយាងាមសងឃ ឡាា៉ា ហយូបា៉ា
រ ីនប៉ាូ សឆ(Lama Zopa Rinpoche) សនេះរឺមិនរតឹ មរតូវសទ (Rinchen
Jangsem Ling, Triang, របសទសា៉ា សឡសុី, លខសមសាឆានំ 2016) ។
12.ក្ថាខណឍសនេះ លដលបានមក្បន្ទទប់ពីការសូរតននមនតជាអក្សរទី
សប បានរតូវមក្ដល់ទីសនេះ ាមឪវាទរបស់សងឃឡាា៉ា ហយូបា៉ា រ ី
នប៉ាូសឆ។
13. សៅក្នុងក្រមងមនត" របសិទិ វា
ធ ចារ” បានរក្ស

ើញការសរបើ ជាទូ សៅ

សៅក្នុងសសៀវសៅអធិ សាឌនរបស់អក្
ន ទី សប តួអក្ខរៈទីបួនននឈុត
អក្ខរាសនេះ រឺJÑA លដលរតូវបានបសញ្ចញសំសលងថា GYA សោយ
អនក្ស្សុក្ទីសប និងអនក្អានអក្សរសំស្រសកឹតជាតិឥណា
ឍ ជាសរចើន។
យា៉ា ងណាក្តី សបើ សយាងាមក្រមងអក្ខរាសំស្រសកឹតពិតរបាក្ដ អក្ខរៈ
សនេះរួរលតអានថា JHA (ឬថា DZHA ាមការរបក្បរបស់អនក្ទី
សប) សោយ JÑA ជាធាតុផសំបលនថមមួយននពយញ្ជនៈ។ ាមសងឃ
ឡាា៉ា ហសូបា៉ា រ ីនប៉ាូសឆ (Lama Zopa Rinpoche) តួអក្ខរៈសនេះអានថា
GYA សោយលផែក្សៅាមការបងាហញសៅក្នុងសសៀវសៅអធិសាឌន

របស់អក្
ន ទី សប វារតូវបានសរសសរសៅទី សនេះជាភាសារទី សបថា JÑA
និងានសញ្ញដសូរសពទលដលរតូវបានសរសសរជា GYA ។
14. វាជាការសំខាន់ក្ុងការដក្ឃា
ន
ល សំសលងរវាង “YO” និ ង “NI”

សពលសូរតមនតសនេះ (ដូ ចលដល ជាធមមាសៅសពលនិយាយថា
TSA YO NIRODHA) ។

15. ក្រមងននមនតសនេះ លដលចាប់ សផតើមសោយ ឱ្ម រហុី រឺ បានដក្
ស្សងសោយសងឃ ឡាា៉ា ហយូបា៉ា រ ីនប៉ាូ សឆ ពី សសៀវសៅមួ យលដល
សរសសរសោយ សងឃ ឡាា៉ា ដ៏ ខង
ព ់ខពស់មួយអងគសៅទី សបសំរាប់

ក្ំណត់សំគ្មល់ និង បដិរប
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tulkus វ ័យសក្មង លដលក្រមងមនតបានស
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ើញសៅក្នុងរុមី ពកាំងយូរ

បដិរ ូបអតថបទ

បដិរប
ូ អតថបទសដើ ម

អាាម, ធុបទងន គយប
ូ ៉ា (Thubten Zopa) ជារពេះសងឃ
លដលមិនានអវី

ល់រក្

ំងសៅក្នុងជាតិ សនេះនិ ងជាតិ មុខ បានចងរក្ង

វ ិធី សាស្រសតក្ុ ងការផ្ល
ន
ល ស់បូ ជី
ត វ ិតទុ កាខមួ យសៅក្នុងសុខសុភមងគល
(រួម

ំងការរាស់ដឹង) (រឺពិតជាវ ិធី សាស្រសតននការបណុ ត េះទឹ ក្ចិតត)

សរាប់ ជារបសយាជន៍ដល់ពពួក្អនក្
បញ្ញដតិចតួ ចដូចរូបខញំុ។ វាបូ ក្រួម

ំងឡាយលដលានសតិ

ំងការសលើក្ទឹក្ចិតតការាំង

សាធិ សោយផ្លទល់មួយ សលើវ ិថី សឆាពេះសៅកាន់ សសចក្តីសសរមច

(Lam rim shar sgom gnad don kun tshang)) លតងសោយ ដូ រ
សជ ឆាង ឡូសាង ជីនបា៉ា ។ ជាជំ សរ ើសមា៉ា ងវ ិញសទៀត ការសលើក្
ទឹ ក្ចិ តតអាចសធវើសៅឲ្យកាន់ លតទូ លាយជាមួ យនឹងរាល់ការ
របតិ បតតិដូចជា ការរបតិ បតតរបស់ បា៉ា បូងខា ឌីឆិន ងីនប៉ាូ
(Pabongkha Dechen Nyingpo) បួ ងសួងសៅរពេះររូពីចំងាយ។
បន្ទទប់ សរកាយមក្រិតចំ សរ ើនភាវន្ទពី សសចក្ឋីសបបុរសដ៏ធំសធង

របស់សតវសលាក្ជាមួ យវរគក្ថាទីមួយននខទី របាំបី របស់ ឡាង
ញ្ច្ហី គ ថាងបា៉ា (Langri Thangpa) ននការផ្លលស់បូរការរិ
ត
ត,

អធិ សាឌនសដើមបីឲ្យបានមហាអតថន័យនិ ងអតថរបសយាជន៍ចំស

េះ

សតវសលាក្ ជាមូ យនឹងរាល់ខរមពីរលតងសឡើងសោយ អារយា៉ា សូរា
( Aryasura ) និងសូរតខរមពីរ ពី ជំពូក្ទីបីនន មរគុសទទសមួ យសៅ

កាន់ ផូ វជី
ល វ ិតននរពេះស

ធិ សតវ។ល។
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បដិរ ូបអតថបទរប្់អនក្ទាោះពុមផ
ព ាយ
បក្លរបសោយ ្ងឃ ឡាមា៉ា ហយា
ូ ៉ា រ ីនប៉ាូទឆ សៅវតតអារាម ក្ូ បា៉ាន់
(Kopan Monastery) របសទសសណបា៉ា ល់ ក្នុងលខមក្ករាឆានំ2013 និង
បានសរសសរចងរក្ងសោយ ទមរ ី ក្ូឡនី
ូ (Merry Colony)។ រតូវ

បានលក្សរមួលបលនថមាមរពេះឳវាទរបស់ រពេះសងឃ ឡាា៉ា ហយូបា៉ា
រ ីនប៉ាូ សឆ សោយរពេះសតជរុណសារា៉ា សរថសឺស, សមរ ី ក្ូឡូនី និង ថម
រទូលី ក្នុងឆានំ2014។ បានពិនិតយសផទៀងនឹងរមពីរទី សបសឡើងវ ិញនិងលក្
សរមួលសោយ Joan Nicell, ននលផនក្សសវាក្មមបក្លរប ននររឹ េះសាថន
សរាប់ ការអភិរក្សននរបនពណីមហាយាន(សៅកាត់ “FPMT”)
ក្នុងលខសមសាឆានំ 2015។ បានលក្សរមួលសោយ សមរ ី ក្ូ ឡូនី និ ងសក្ន
ោល ា៉ា ក្់ នុសសសន លផនក្សសវាក្មមអប់ រ ំ ននររឹ េះសាថនសរាប់ ការអភិ
រក្សននរបនពណីមហាយាន ក្នុងលខសមសាឆានំ 2015។ បានផ្លលស់បូរត
ចំ ណងសជើងក្នុងលខតុ លាឆានំ2015 សោយឡាា៉ា ហយូបា៉ា រ ីនប៉ាូ សឆ។
បានលក្សរមួលសោយរពេះសតជរុ ណ អាលីសា សខមឺ រ ៉ាន(Ailsa

Cameron) ក្នុងលខវ ិចឆិកាឆានំ 2015 សោយបានអនុ ម័តសោយឡាា៉ា ហយូ
បា៉ា រ ីនប៉ាូ សឆ ក្នុងលខវ ិចឆិកាឆានំ 2015 ។

រុសិទ្ស
ិធ ាំដវា
ី ចារ (Ngag byin rlabs): ដក្ស្សង់ ពីការរបមូ លផតុំនន

រមពីរសូរតស្សឡាញ់និយម ដូចជារមពីរ Lamai Näljor និង Sadhanas
ននអាទិ សទពសផសងៗគ្មន (វបបធម៌ ទីសប សបាេះពុមពផាយ 1987) ។ បក្លរប
សោយ Geshe Thubten Sherab។ សរៀបចំ សឡើងវ ិញជាមួ យនឹងការ
បលនថមសៅាមឳវាទពី សងឃឡាា៉ា Zopa Rinpoche។ បានចងរក្ងនិង
លក្សរមួលសោយ Kendall Magnussen និ ងរពេះសតជរុណ Sarah
Thresher, លខមក្រាឆានំ2003។ បញ្ចប់អតថបទចុងសរកាយសោយ
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សងឃ ឡាា៉ា Zopa Rinpoche ពី ការអភិរបាយសៅមជឈមណឍល
Milarepa, លខសីហាឆានំ 2002 ។
បានសធវើបចចុបបននភាពសោយរពេះសតជរុ ណ Gyalten Mindrol, FPMT
លផនក្សសវាអប់ រ ំ ក្នុងលខធនូ ឆានំ2005។ បានលក្សរមួលលថមខលេះៗ

សោយ Merry Colony និង Tom Trutyក្នុង ឆានំ2013។ រតូវបានលក្

សរមួលបលនថមសទៀតសោយ រពេះសតជរុ ណ Joan Nicell, លផនក្សសវា
ក្មមបក្លរបនន FPMT សៅសលើមូលោឌនននភាសារទី សប និ ងសោយ
Merry Colony លផនក្សសវាក្មមអប់រ ំនន FPMT ក្នុងលខសមសាឆានំ 2015។
មនត

ំងឡាយ(Mantras) បានសរសសរសឡើងឆលុេះបញ្ញ
ច ង
ំ ពីវ ិធី សាស្រសត

សងឃ ឡាា៉ា Zopa Rinpoche លដលថាពូ ក្សររតូវលតជាក្់ ចាស់ជា
ជាងាមរសបៀបមរគុសទសក្៍បក្លរបភាសាសំស្រសកឹតធមមា របស់
FPMT, សោយ Joan Nicell, លខសមសាឆានំ 2015 ។ ការបសញ្ចញ
សំសឡងនន Mantras រតូវបានលក្តរមូវសោយសងឃ ឡាា៉ា Zopa
Rinpoche ក្នុងលខក្ញ្ញដឆានំ 2015 សហើយបានផ្លលស់បូរោក្់
ត
បញ្ូច ល

សោយរពេះសតជរុ ណ Steve Carlier និ ងរពេះសតជរុណ Joan Nicell,
ក្នុងលខវ ិចឆិកាឆានំ 2015។ បានសអាយសចាចអនុ ម័តសោយ សងឃ ឡាា៉ា
Zopa Rinpoche, ក្នុងលខវ ិចឆិកាឆានំ 2015។ វ ិសសាធក្មមការសធវើឲ្យរបនព
សឡើងនូវចំនុចតូចៗមួ យចំនួនសធវើសឡើងសោយសងឃឡាា៉ា Zopa

Rinpoche ក្នុងរបសទសសិងហបុរ ី និងា៉ា សឡសុី ក្នុងឆានំ 2016 សហើយ

បានោក្់បញ្ូច លសោយរពេះសតជរុ ណ Joan Nicell, ក្នុងលខឧសភា
ឆានំ 2016 ។

មនតរុចាាំថ្ងៃ: ចងរក្ងសោយ សងឃ ឡាា៉ា Zopa Rinpoche ។
Mantras បានសរសសរឆលុេះបញ្ញ
ច ំងពី វ ិធី សងឃឡាា៉ា Zopa Rinpoche
លដលថាពូក្សររតូវលតជាក្់ចាស់ជាជាងាមរសបៀបមរគុសទសក្៍បក្
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លរបភាសាសំស្រសកឹតធមមា របស់ FPMT, សោយ Joan Nicell, លខសម
សាឆានំ 2015 ។ ការបសញ្ចញសំសឡងននមនត( Mantras) រតូវបានលក្
តរមូវសោយឡាា៉ា ZopaRinpoche, លខក្ញ្ញដ 2015 ការផ្លលស់បូរត

បញ្ូច លសោយរពេះសតជរុណ Steve Carlier និងរពេះសតជរុ ណ Joan
Nicell, លផនក្សសវាក្មមបក្លរបននFPMT ក្នុងលខវ ិចឆិកាឆានំ 2015។ បាន
សអាយសចាចអនុម័តសោយ សងឃ ឡាា៉ា Zopa Rinpoche, ក្នុងលខវ ិចឆិ
កាឆានំ 2015។ វ ិសសាធក្មមសធវើឲ្យរបនពសឡើងនូ វចំ នុចតូចៗមួ យចំនួន
សធវើសឡើងសោយសងឃឡាា៉ា Zopa Rinpoche ក្នុងរបសទសសិងហបុរ ី

និ ងា៉ា សឡសុី ក្នុងឆានំ 2016 សហើយបានោក្់បញ្ូច លសោយរពេះសតជ
រុ ណ Joan Nicell, ក្នុងលខឧសភាឆានំ 2016 ។
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FPMT Education Service
ររឹ េះសាថនសរាប់ ការអភិ រក្សននរបនពណីមហាយាន លផនក្សសវា៉ា អប់ រ ំ

សសវាក្មមលផនក្អប់ រ ំសៅររឹ េះសាថនសរាប់ ការអភិ រក្សននរបនពណីមហា
យាន ការ ិយាល័យអនតរជាតិ ផតល់ជូននូវវ ិសាលភាពដ៏ ទូលំទូលាយ
មួ យននក្មមវ ិធី សិក្ារពេះពុទធសាសន្ទ, សសៀវសៅអធិោឌន និង សាភរៈ
របតតិប័រតតំ ណពី ទហគលគ
ូ ា៉ា ( Gelugpa) ។ ក្មមវ ិធីសិក្ារបស់សយើង
បំ សពញតរមូវការននអនក្សទើបចាប់ សផតើមដំបូងដល់សិសសនិ សសិតក្រមិត
ខពស់បំផុត ពី ថានក្់ សិក្ារលណន្ទំរពេះពុ ទសា
ធ
សន្ទ សៅកាន់ ការសិក្ា
ននទី សប និងអតថបទទសសនវ ិជាជខពស់បំផុត។
ខណៈរពេះធម៌ ចាក្់ ឬសសៅភារខាងលិចសន្ទេះ សយើងសធវើការបក្លរប
យា៉ា ងចាស់លាស់ននរមពីររពេះពុទធសាសន្ទ, រមពីរអធិសាឌននិងការ
បសរងៀនលដលអាចរក្បាន ាមរយៈក្មមវ ិធី សិក្ារបស់សយើង និ ង
ការសបាេះផាយ។ សយើងសធវើការជាមួ យអនក្បក្លរបសៅជុំ វ ិញពិភព
សលាក្ សោយផតល់នូវអតថបទជាភាសាអង់ សរលស, ភាសាសអសា៉ា ញ,
ចិ ន, បារាំង, អាលលឺម៉ាង់, និ ងជាសរចើ នភាសាសផសងសទៀត។
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សធវើការសហការជាមួ យ របាជញបណណ សារ ឡាា៉ា Yeshe សយើងបាន
សបាេះផាយសសៀវសៅអធិសាឌនរពេះពុទធសាសន្ទ, ការបដិ បតតិខាង
វ ិញ្ញដណរបចាំនថង, សាភរសធវើចសរមើ នសាធិ ាំងសិលប៍និងអតថបទ
របតិ បតតិជាសរចើនជាមួ យការអធិ បាយសោយ ឡាា៉ា Thubten Yeshe
និ ង ឡាា៉ា Zopa Rinpoche ។ សលើសពី សនេះសទៀត ហាង the FPMT
Foundation Shore រ ីក្លូតលាស់នូវចំ នួនសសៀវសៅក្នុងទំរង់ សអឡិច
រតូនិច( eBook) សំរាប់ ការអានសៅសលើឧបក្រណ៍ឌីជីថល Kindle,

iPad ឬក្៏ របសភទឧបក្រណ៍សអឡិចរតូនិចសផសងសទៀតរបស់អនក្។ អវី
លដលអនក្ចាប់ អារមមណ៍, លផនក្សសវា៉ា អបរ ំនន FPMT ផតល់នូវឯក្សារ
រមពីរលដលអនក្រតូវការសដើមបី សំសរចាមរនលងរពេះពុទ្ ធសាសន្ទ។

