ធ្វើដូចធតេចធដើតប ីធ្វើឱ្យជីវត
ិ របស់អ្ក
ន មានអ្តថប្បធោជន៍បផ
ំ ុត
សប្មាប់សតវធោក ធ
រ ំដ

ី ចាររបស់អ្ក
ោះជាតាតរយៈសំដវា
ន

ោះពួកដគដចញពីមហាសមុរទននទុកខសងារវដដនិងនំពួកដគដៅកាន់សុខមងគល
ននពុទធភូមិ ដដលបញ្ឈប់ទំងស្សុងនូវភពងងឹ តស្សពិចស្សពិល និងឈានដៅ
សដរមចការយល់ដឹងទំងស្សុង។
សំដដងដ

យ សងឃ ឡាម៉ា ហ្សូប៉ា រ ីនប៉ាូ ដឆ (Lama Zopa Rinpoche)

វអាស្ស័យទំងស្សុងដលើការជំរញ
ុ ទឹកចិតតរបស់អ្ក
ន ។
ទឹកចិតតដ

របសិនដបើអ្ក
ន បនរតូវជរមុញដលើក

យគំនិតស្សឡាញ់ថ្ននក់ ថនមខលួនឯង គិ តគូ រសរមប់ដតសុភមងគលផទល់ខួន
ល អ្ំណាចផទល់

ខលួនរបស់អ្នក ដហ្ើយមិនរវល់ពីសុភមងគលអ្នកដនទ ដនោះការជំរញ
ុ ដលើកទឹកចិតតរបស់អ្នកគឺដកើតដ
មកពីភ័នតអារមមណ៍ ដូចជាការជាប់ជំពក់មិន

ើង

ច់ដស្សច, កំហ្ឹង, ភពលងង់អ្វ ិជាា។ល។ ដនោះកមម

ទំងឡាយននរងកាយអ្នក, ការនិយយសតី និងចិតគគំនិតនឹងបង្ហាញនូវភពមិនបរ ិសុទធ ភពមិន
ដកសមកានត និងដធវើឲ្យប៉ាោះពល់ឈឺចាប់ដល់អ្នកដនទ ដហ្ើយជាលទធផល អ្នកដនទនឹងមនរបតិកមម
តបវ ិញកនុងលំនំដូចគ្នន តបតាមរយៈរងកាយ ពកយសំដីនិងផនត់គំនិត ជាឧទហ្រណ៍ ដ

យការ

ខឹងសមាចំដពោះអ្នក។ វគឺដូចជាកង់ រងវង់មួយ។ អ្នកដធវើដៅដលើអ្ក
ន ដនទដូចដមតច អ្នកដនទដធវើតបមក
ដលើអ្នកវ ិញ គឺ មនលកខណៈស្សដដៀងគ្ននជាមួយគំនិតអ្វ ិជាមននិងសកមមភពទំងឡាយ។ ដូដចនោះ
អ្នករតូវដតយល់រជាបឲ្យចាស់ពីដរឿងដនោះដៅកនុងជី វ ិតរបចាំនថងរបស់អ្ក
ន ។
ជាទូដៅអ្នករតូវដឹងថ្ន

ខលួនជាអ្នកទទួលខុសរតូវមិនបងកឱ្យអ្នកដនទឈឺចាប់

ដតនំដសចកតី

សុខសុភមងគលឲ្យពួកដគ។ ដទោះបីជាអ្នកមិនគិតពីការបដិបតតិធម៌ កីត យ៉ា ងដហាចណាស់ដដើមបីដធវើជា
មនុសសដលកលអមនក់ អ្នករតូវដតដឹងពីដហ្តុផល់ដនោះ។ អ្នកគឺ ទទួលខុសរតូវទំងស្សុង ដទោះជានំ
មកនូវសុភមងគលឬក៏នំមកនូវទុកខដវទនដល់អ្នកដនទ។ វគឺដផអកទំងស្សុងដៅដលើការជរមុញដលើក
ទឹកចិតតរបស់អ្នក និងចាត់ទុកអ្នកដនទដូចដមតចដនោះ។ វពិតជាអាស្ស័យដៅដលើអ្នក ថ្នដតើការជរមុញ
ដលើកទឹកចិតតរបស់អ្នកបរ ិសុទធឬដទ។ តបិតរគ្នន់ដតដធវើជាមនុសសលអ មនុ សសសបបុរស អ្នកក៏រតូវដត
យល់ដឹងថ្ន ដបើអ្នកមនការជរមុញដលើកទឹកចិតអា
ត រកក់ ដហ្ើយសកមមភពរងកាយរបស់អ្នក ការ
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និយយសតី ផនត់គំនិតសុទធដតដធវើឲ្យប៉ាោះពល់អ្នតរយដល់អ្នកដនទ គឺ អ្នកបងកឱ្យអ្នកដនទដទៀតបដងកើត
កមមអ្វ ិជាមន ដៅដពលដដលពួកដគដធវើអ្ំដពើបបតបតសងសឹករត

ប់មកដលើអ្នកវ ិញ។ តាមរយៈការ

ដធវើបបដលើអ្នកដនទ ដមលោះអ្នកបនបងកឱ្យពួកដគមនបបដៅចាប់កំដណើតកនុងភពទប គឺ ដធវើឱ្យពួកដគ
បត់ បង់កំដណើតជាមនុសស ដហ្ើយទទួ លកំ ដណើតកនុងភពទបនិ ងរងទុកល
ខ ំបកអ្ស់កាលកបប។ ចូរ
អ្នកគិតដៅដមើល! ដបើ ខួនអ្ន
ល ករតូវដៅដកើ តដៅកនុងភពទប? គឺជាកដនលងដដលអ្នកបនបងកឱ្យសតតដលក
ដផសងដទៀតធ្លលក់ចូលដៅ ដហ្ើយទទួលរងទុកខដោក ជាសជាងទទួលបនដសចកតីសុខសបាយ។
ដៅកនុង គមពីរបូឌីការ ីយ៉ា វ៉ា តារ៉ា (Bodhicaryavatara) រពោះសងឃោន់ទីដដវ៉ា (Shantideva)
មនសងឃដីការថ្ន៖
ការញញឹមដៅកាន់អ្នកដនទ (គឺជាការបង្ហាញទឹកមុខរ ីករយមួយ)
គឺនំឱ្យអ្នកមនរូបកាយស្សស់ោអតដៅកនុងអ្នគតជាតិ ។
ដូដចនោះអ្នកមិនចាំបច់មនការវោះកាត់ដកសរមស់
ដ

ឬដរបើ ដបបដទដផសងដដលមនតនមលនថលដនោះ

ើយ។ ផនត់គំនិតវ ិជាមនរបស់អ្នកអាចផតល់ឱ្យអ្នកនូវភពរ ីករយ ភពសបាយ ទឹកមុខញញឹមនិង

មនអារមមណ៍សុខោនត មិនដមនជានដយបយ ការញញឹម។ អ្នកដផសងដទៀតនឹងទទួលអារមមណ៍
ដូចគ្ននដនោះ ដហ្ើយនឹងកាលយដៅជាដូដចនោះដដរ គឺមនសណា
ត នចិតល
ត ន
អ ិងញញឹមរ ីករយ។ ដូដចនោះជានិចច
កាលអ្នករតូវដតរជាបពីអ្ក
ន ដនទដធវើចំដពោះខលួន ជាសកមមភពវ ិជាមនឬអ្វ ិជាមន។ វគឺ ដផអកទំងស្សុង
ដៅដលើផនត់គំនិតផទល់របស់អ្នក។
ការជរមុញដលើកទឹកចិតតដពលរពឹកៈ គមពីរ“ វ ិធី ោស្រសតកុ ងការផ
ន
ល ស់បូ រជី
ត វ ិតរងទុកាខមួយឲ្យដៅ

ជាសុខសុភមងគល” ផទុកនូវអ្តថន័យពិោតរសរមប់រកាចិតគគំនិតរបស់អ្នកឲ្យវ ិជាមន។ របសិនដបើ អ្ក
ន
ជំរញ
ុ ដលើកទឹ កចិតតដបបដនោះជាដរៀងរល់រពឹ ក

អ្នកនឹ ងដតងដតដធវើសកមមភពជាវ ិជាមនដៅកាន់ អ្ក
ន

ដនទដទៀតដពញមួយនថង។
យ៉ា ងណាកតី, ដំ បូងបងអស់ចូរគិតថ្ន រល់អ្តី តកាលរបស់អ្នក បចចុបបននកាល និ ងសុភមងគល
នកាលខាងមុខ រួមទំងការរតាស់ដឹង គឺរតូវបនទទួលពីរគប់សតវដលក។ អ្នកទទួលបនរល់អ្ីៗ
វ
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រគប់យ៉ាងតាមរយៈចិតស
ដ បបុរសននបណា
ត សតវដលក គឺ រម
ួ ទំងពពួកជនដដលអ្នកមិនចូលចិតត ជន
ដដលដធវើឱ្យអ្នកខឹងដរកាធដ

យរគ្នន់ដតបនដឃើញឫឮសំដ

ងរបស់ពួកដគ។

វជាការសំខាន់ ណាស់ដដើ មបីយល់ពីការវ ិវតតដនោះ។ ដូដចនោះអ្នកគួរដតទុ កសតវដលកទំងអ្ស់ដៅ
កនុងដួងចិតតរបស់អ្ក
ន ដហ្ើយគិតថ្នពួកដគមនតនមលឧដុ ងឧ
គ តដម សបបុរសបំផុត ជាទី ស្សឡាញ់បំផុត និង
ជាអ្នកបំដពញបំណងសរមប់អ្ក
ន ។

ដនោះចិតតគំនិតរបស់អ្ក
ន នឹ ងគ្នមនផលូវខឹ ងសមាឬបដងកើតភពលងង់

ដលលអ្វ ិជាា ភពជាប់ជំពក់ អ្តតទតថភពនិងភពថនមថ្ននក់ខួនឯង
ល
ដមលោះដហ្ើយអ្នកគ្នមនផលូវដធវើឱ្យអ្នតរយ
ដល់អ្ក
ន ដនទដ

ើយ។ អ្នកពិតជាមិនហា៊ានដធវើឲ្យប៉ាោះពល់ដល់អ្នកដផសង សូមបីដតបនតិចបនតួចកតី។

ដទោះបីជារពោះពុទធ រពោះធម៌ និងរពោះសងឃដដលអ្នកដតងដតដគ្នរពរជកដកានដដើមបីសុំឲ្យរួចផុត
ពីភពទប និងបនដៅចាប់ជាតិកុងភពខព
ន
ស់ជាង ដដើមបីឲ្យចាកផុតពីវដតសងារនិងសដរមចបននូវ
ការរ ំដ

ោះខលួន កាន់ និពនវកំរ ិរដទប(lower nirvana) ដហ្ើយរ ំដ

ោះខលួនដចញពីគំនិតគិតស្សឡាញ់ថនម

ថ្ននក់ខួនឯង
ល
និងដដើមបីការសដរមចនូវសុខសុភមងគលគ្នមនពីរ ននការបញ្ចប់ទំងស្សុងននរល់កំហ្ុស
និងសដរមចបនដពញដលញនូវរល់ការយល់ដឹង- តបិតអ្ី រពោះពុទធ រពោះធម៌និងរពោះសងឃដកើយមកពី
សតវដលក រួមទំងអ្នកដដលខឹងសមានឹងអ្នក ឬអ្នកដដលដធវើបបអ្នក ដដលបននិយយដធវើឲ្យអ្នក
ឈឺចាប់ជាដដើម។ល។ និងពពួកសតវដលកដដលអ្នកមិនចូលចិតត។ ដូដចនោះពួកដគទំងអ្ស់មនតនមល
យ៉ា ងវ ិដសសវ ីោលបំផុតចំដពោះអ្នក គឺមនតនមលមិនអាចដជឿបន។ បដនថមពីដនោះ
មតយដ៏សបបុរសរបស់អ្ក
ន តាំងដតពី កំដណើតដំ បូង និ ងសូមបីដតឥ

ពួកដគគឺជាអ្នក

ូវនឹងកតី គឺ ជាការអ្ោចរសឹងមិន

អាចដជឿបន៕ ដូដចនោះអ្នករតូវដតគិតអ្ំពីដរឿងដនោះ និងការពក់ ពិនកដកើតដ

ើងដូចខ្ំុបនដរៀបរប់ពី

មុនមក។ ចូរគិតអ្ំពីដរឿងទំងពីរដនោះ។ វមិនបងកការប៉ាោះពល់ ដហ្ើយមនដតផតល់ផលរបដយជន៍
យ៉ា ងរជាលដរៅដល់អ្នកដនទ។ តាមវ ិធី ដបបដនោះ ជី វ ិតរបស់អ្នកនឹ ងជួបដតផលកុសល។
រួមដសចកតីមក
បន

គឺ ដដើមបីចាកផុតពីទុកខដវទនននវដតសងារឱ្យបនដលឿនតាមដដលអាចដធវើដៅ

និងដដើមបីសដរមចបននូវសុខមងគលរបនព

សដរមចនូវដសចកតីយល់ដឹងទំងអ្ស់។

បនទប់ពីរបកាន់នូវផនត់គំនិតដនោះ

ដគ្នរពពួកដគជាមួយនឹងកាយវចាររបស់អ្នក
ដ

ការឈានដៅបញ្ចប់ទំងស្សុងននកំហ្ុសនិង
ចូរញញឹម

ក់អ្នកដនទ

និងរដបៀបននការនិយយសតីដៅកាន់ពួកដគរបកប

យសិលធម៌ ។

How to Make Your Life Most Beneficial for Sentient Beings, Even with Your Speech
ធ្វដ
ូ ធតេចធដត
អ្នកមានអ្តថប្បធោជន៍បផ
ំ ុ តសប្មាប់សតវធោក ធ
ើ បធ្វ
ិ
ើ ច
ើ ឱ្
ើ យជើវតរបស់
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ោះជាតាតរយៈសំ ដវា
ើ ចាររបស់អ្នក

ចូរដធវើដៅកាន់មនុសសតាមរដបៀបដដលអ្នកចូលចិតតឲ្យមនុសសដធវើមកកាន់ ខួនឯង៖
ល
ជាមួ យការ
ដគ្នរព ការនិយយសតីរបនព និងការញញឹមដដលដចញពី ដួងចិតត។ របសិនដបើអ្នកដធវើបនដូដចានោះ ជា
ផលននកុសលកមម អ្នកដនទទំងឡាយនឹងដធវើដៅកាន់អ្នកកនុងវ ិធី ដូចគ្ននដនោះដដរ។ ដបើ មិនដូ ដចានោះដទ
អ្នកដផសងដទៀតនឹងរតូវខឹងជាមួយអ្នក និយយដៅកាន់អ្នកយ៉ា ងរគួតដរគៀត ដធវើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ និង
ដធវើឲ្យអ្នតរយដល់អ្ក
ន ជាមួយនឹងសកមមភពននកាយវចារចិតគរបស់ពួកដគ។
ដូដចនោះ ដៅទីដនោះ ខ្ំុបននឹងកំ ពង់ដលើកដ

ើងថ្នសតវដលកគឺមនសបបុរសទនបំផុត មនតំ

នលបំផុត ដដរគួរឲ្យស្សឡាញ់បំផុតនិងជាកតីបំដពញរបថ្នន។ ដនោះអ្នកពិតជាអាចរ ីករយជី វ ិតជាមួយ
ពួកដគ គឺនំឲ្យពួ កដគមនសុខមងគល ដផនកខាងកនុងកាន់ ដតដរចើន។ ដហ្ើយដៅកនុងអារមមណ៍ផទល់
របស់អ្ក
ន ក៏ទទួលបនភពរ ីករយសុខដុមរមន និងដដលដធវើឱ្យពួកដគសបាយរ ីករយផងដដរ។
សដមតចសងឃ

ន

ឡាម៉ា ដ៏បរ ិសុទធ រទង់ដគ្នរពសូមបីដតរបជាជនោមញ្ញ។ ។ រទង់សដមតង

គ្នវរកិចដច អានរដគ្នរព។ សងឃ ឡាម៉ា យ៉ាូដហ្ស ក៏ ដសតងនូវកាយវ ិការយ៉ា ងដូចដនោះដដរ។ តបិតដៅដពល
គ្នត់បនឭពីកំហ្ុសរបស់ជនណាមនក់, ឭពីបញ្ហ
ា ខលោះជាមួយរពោះសងឃមួយចំនួនជាដដើម បនទប់មក
ដពលគ្នត់បនជួបពួកដគ

រទងដៅដតបង្ហាញកាយវ ិការដគ្នរព។

ការដធវើដូចដនោះគឺជាការបដិបតតិដ៏

មហារបដសើរមួយ ជាសជាងការមនអារមមណ៍ដមទនភព បង្ហាញពីភពវយឫកនិងដធវើឲ្យអ្នកដនទ
អាប់ដអានដនោះ។ មនុសសមួយចំនួនរបដហ្លអាចដធធើដូដចានោះ ប៉ាុ ដនតតាមបទពិដោធរបស់ខំុ្ សងឃ ឡា
ម៉ា ដយ៉ាហ្សី មិនដដលដធវើដូដចនោះដ

ើ យ។

ការសដមតងនូវអាកបបកិរ ិយដូចដនោះគឺជាការអ្ោចរយ មហាអ្ោចរយ ជាការទទួលខុសរតូវដ៏ធំ
ដធងននអ្គគនយកមជឈមណឌល, ដលខាធិការ, សមជិករកុមរបឹកាភិបល, របធ្លនការ ិយល័យ
ដហ្រញ្ញ។ិក អ្នកសរមបសរមួលកមមវ ិធីខាងអារមមណ៍ផលូវចិ តត គណៈរគប់ រគងហាងដសៀវដៅជាដដើម។
ជាពិដសសរកុមមនុសសទំងដនោះ, ប៉ាុដនតជាទូដៅដនោះគឺសរមប់មនុសសរគប់គ្នន។ វជាសំណួរមួយនន
ផលកមម គឺបដងកើតផលកុសល និងមិនបដងកើតកមមអ្កុសល។ ដនោះគឺមិនរគ្នន់ដតដធវើឱ្យអ្នករ ីករយចិតត
ដទ ដតដថមទំងដធវើឱ្យសតវដលកដនទដទៀតសបាយចិតត។ ដូដចនោះរគ្នន់ ដតជាមួយនឹងសមតីវចាររបស់
អ្នក អ្នកអាចដធវើឱ្យសតវដលកជាដរចើនសបាយចិតត។

How to Make Your Life Most Beneficial for Sentient Beings, Even with Your Speech
ធ្វដ
ូ ធតេចធដត
អ្នកមានអ្តថប្បធោជន៍បផ
ំ ុ តសប្មាប់សតវធោក ធ
ើ បធ្វ
ិ
ើ ច
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ើ យជើវតរបស់
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ោះជាតាតរយៈសំ ដវា
ើ ចាររបស់អ្នក

ចូរអ្នករតូវដឹងថ្នមនថ្ន

មនរពោះមនតដ៏មនអ្នុភពខាលំងខាលមួយដដលរពោះបនរបទនដល់

ដយើងដដើមបីដធវើឱ្យសំដីវចាររបស់ដយើងមនអ្នុភពខាលំងកាលនិ ងមនោររបដយជន៍ដល់សតវដលក។
របសិនដបើ នដពលរពលឹមអ្នកសូរតរពោះមនតដឈាមោះ
ការរបសិទិធសំដីវចាររបស់អ្នក

" កាំរស្មីពន្លឺភ្លលថ្លលបរិស្ទ្
ុ ធ " បនទប់ ពីបនដធវើ

ដនោះនរណាមនក់ដដលរគ្នន់ដតបនឮសូរស័ពទរបស់អ្នកដៅនថងដនោះ

ដទោះ ជាមនុសសសតវទំងអ្ស់ មិនថ្នពួកដគបនឮអ្នកដរចៀង ឬឮដៅកនុងទំរងណាមួយដផសង(ដ

យ

មិនចាំបច់ដតឮសូរសូរតរពោះមនតដទ) គឺរតូវបនជរមោះនូ វកមមអ្វ ិជាមនដដលជំ ពក់ មិនអាចផតច់បន
ដ៏ធងន់ធងរទំងរបំ។
ព្ពះមន្ត "កាំរស្មីពន្លឺភ្លលថ្លលបរិស្ទ្
ុ "ធ
NAMA NAWA NAWA TII NÄN

/ TATHAAGATA GANG GAA NAM DIIWAA LUKAA NÄN

ណាមា៉ា ណាវា៉ា ណាវា៉ា ទើណាន់ / តាថាហ្គ
ា តា ហ្គ
ា ង
ំ ហ្គ
ា ណាំឌើវា៉ា ធោកាណាន់
KOTINI YUTA SHATA SAHA SRAA NÄN

/ OM BOBORI / TSARI NI* TSARI /

ើ *
កូទន
ា តា ស្ហហ្គ ប្ស្ហណាំ / ឱ្ត បុ បរូ ើ / ស្ហរន
ើ ើ យុ តា ស្ហ
ើ ស្ហរ ើ /
MORI GOLI TSALA WAARI SWAAHAA
ត៉ារូ ើ ហ្ាួលើ ស្ហឡា វា៉ារ ើ ស្ហ
វ ហ្គ។

(ចូរសូរតពីរបីដង) [សញ្ហញ។ “ * ” គឺបង្ហាញថ្នមនសដមលងខពស់]
ដហ្ើយបនទប់មករបសិនដបើអ្នកសូរតរពោះមនត(Mantra) ឱ្ត ធតនើ បុ ិដធតហ្ុ ៊ុំ ចំនួនមួយពន់ដងរង
រល់រពឹក ដនោះញាតិទំរបំពីរសនតនរបស់អ្ក
ន នឹងមិ នរតូវបនដកើ តកនុងភពទបដ

ើយ។ ដលើសពី

ដនោះដៅដទៀត ដៅដពលដដលសតវដលកដផសងដទៀតបនដឃើញអ្នក, សូមបីដតដៅបណា
ត ទីកដនលងដដល
មនមនុសសដនទជាដរចើនកតី គឺ រគ្នន់ ដតដមើលដឃើញអ្នក កមមអ្វ ិជាមនរបស់ដគនឹ ងរតូវបនជរមោះ។ ក៏
ដូចជាដៅដពលដដលអ្នកោលប់ ដហ្ើយរូបកាយរបស់អ្នករតូវបនបូជា របសិនដបើដផសងដចញពីដភលើង
ដៅប៉ាោះភវៈមនជីវ ិត មនុ សស សតវលិត
អ ឬអ្វីណាមួ យកតី វក៏បនជរមោះកមមអ្វ ិជាមនរបស់ពួកដគនិង
ជួយឱ្យពួកដគរួចផុតពីការចាប់ កំដណើយកនុងភពទប។
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ពីគមពីររបស់សងឃ ខ្យាបធច ឃូនូ ឡាមា៉ា រ ីនប៉ាូធេ (Kyabje Khunu Lama Rinpoche ) មន
ចំណងដជើងថ្ន " ធាំធធងដ ូចស្ ួគ៌ា ធព្ៅដ ូចសាគរ" ខគមពីរដដលដលើកសរដសើរ នូវដពធិចិតត
(Bodhichitta):
ដពធិចិតត គឺ ផដល់ផលកុសលដល់សតវដលកកំរ ិតទប ។
ដពធិចិតត គឺផដល់ផលកុសលដល់សតវដលកកំរ ិតកណា
ត ល។
ដពធិចិតត គឺផដល់ផលកុសលដល់សតវដលកមនកំរ ិតខពស់វ ិោល។
ដនោះដពធិចិតតគឺផតល់កុសលផលដល់សតវដលកទំងអ្ស់គ្ននដមនដទ?

របសិនដបើអ្នកចង់ដមើល, ចូរសំលឹងដមើលដ
របសិនដបើអ្នកចង់បរ ិដភគ, ចូរបរ ិដភគដ

យ ដពធិចិតត ។
យ ដពធិចិតត ។

របសិនដបើអ្នកចង់និយយសតី ចូរនិយយសតីដ

យ ដពធិចិតត។

របសិនដបើអ្នកចង់ពិនិតយពិដោធ, ចូរពិនិតយពិដោធដ

យ ដពធិចិត។
ត

ដបើអ្នកប៉ាងរបថ្ននចង់បនសុខមងគលសរមប់សតវដលកឆលងជាតិទំងឡាយ ធំ ដសមើដមឃាដនោះ ចូរ
ស្សឡាញ់ដថថនមដពធិចិតត។
ដបើអ្នកប៉ាងរបថ្ននចង់បនអ្តថរបដយជន៍ដល់សតវដលកឆលងជាតិទំងឡាយ ធំ ដសមើដមឃាដនោះ ចូរ
ថនមស្សឡាញ់ ដពធិចិត។
ត
ដពធិចិតតកំចាយការឈឺចាប់ ដពធិចិតតកំចាត់ដរគ្នោះអាសនន ដពធិចិតតបំបត់ ភពអ្ពមងគល
ដពធិចិតតបំបត់ភពភ័យខាលច
បដិរ ូបអត្ថបទ្:
បនកត់រតាដ

យរពោះដតជគុណ ហ្ូលី អានសិតត៍( Holly Ansett) នថងទី17 ដខសីហាឆ្នំ 2016, ភនំ

ដលម(Black Mountains), រដឋCarolina ខាងដជើង សហ្រដឋអាដមរ ិក។ បនដកសរមួលដ

យដលក នីកូ

ឡាស់ រ ីប៊ាូស(ា Nicholas Ribush )។ ខគមពីរដកស្សងពី កំរងគមពី “ធាំធធងដ ូចស្ ួគ៌ា ធព្ៅដ ូច
សាគរ” គឺជាខគមពីរដដលដលើកសរដសើរពី ដពធិចិតត ដ
ដបោះផាយដ

យសងឃ ឃូនូ រ ីនប៉ាូធេ (Khunu Rinpoche),

យ Wisdom Publications ឆ្នំ1999 ។
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