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 មនុ្នឹ្ងលដាះរាយចលំណ្ណទ្លន្ះ រូមរណ៌នាអំរីជើលន្ឿរបរ់មន្រុស

ទ្លួៅ ដដលទារ់ថ្ពរ់ជាប់លៅលលើារនានី្មយួៗ ដចូលរចរតបីរយិាយលដាយ

រលងេបត្លៅលន្ះ ៖ 

 ធមមតាមន្រុសដដលលរើត្មររនុងលោរ រដមងររឡាញ់ជវីតិ្ គកឺារចង់

ររ់លៅជាងអវីទាំងអរ់ លដាយអំណ្ណចលរចរតរីរឡាញ់លនាះឯង គមឺនិ្ចងឲ់្យ

ជវីតិ្ាល ប់បាត់្លៅវញិលទ្ មិន្ចងឲ់្យមាន្ឧបរគគអវីមរប៉ះពាល់ដល់ជវីតិ្ ដដល

ជាលេត្នុាំឲ្យជវីតិ្វនិារលៅវញិលទ្ មនិ្ចងឲ់្យជវីតិ្ធ្លល រ់ចះុកាន់្ឋាន្ៈដល៏ោរ

ទាបលទ្ គចឺងឲ់្យជវីតិ្តាំងលៅលដាយយឺន្យូរនិ្ងលដាយថ្ថ្លថ្នូរដត្មយ៉ងប៉ុលណ្ណា ះ។ 

មយ៉ងលទ្ៀត្ លបើជវីតិ្រំុររមឋិត្លៅតាមបំណងរបរ់ខលួន្ឬលដាយការឧបត្ថមភ

របរ់ខលួន្លទ្ ដបរជានឹ្ងឃ្លល ត្ចារអាយុ គជឺវីតិ្ចារ់ លេើយលៅកាន់្ជវីតិ្ថ្មី

លទ្ៀត្ រ៏លៅដត្មាន្បំណងមនិ្ចងឲ់្យជវីតិ្លៅឋិត្លៅរនុងទី្ដដលរងទ្រុេដល៏ោរ

លោលថ្ន្រុទ្ធារនា 

០១ 



ទាប គចឺងឲ់្យជវីតិ្លៅរបត្ិាា ន្រនុងរដន្លងដដលលគរន្មត្ោជាទី្រមបូណ៌លដាយ

រុខដត្មយ៉ងប៉ុលណ្ណា ះ។ 

 លដាយមាន្លោលបំណងដមំ៏ាដចូបាន្រណ៌នាមរខាងលលើលន្ះឯង បាន្

ជាមន្រុសទ្លួៅ ដត្ងមាន្លរចរតភី្យ័ទ្រុេររួយចលំពាះការដរបរបួលថ្ន្ជវីតិ្

របរ់ខលួន្យ៉ាងថ្ររដលង លមាល៉ ះលេើយរ៏ខំរទុះាទ ដរវងររទី្រឹងចលំពាះវត្ថុណ្ណ

មយួ ដដលលគរន្មត្ោជាវត្ថុដរ័៏រតរិិទ្ធិលសសងៗ លដើមបីនឹ្ងបាន្ជយួឃំុរគងរដំរ

ជវីតិ្ ឲ្យជាទី្រងឃឹមររ់លតត ទ្រុចតិ្តរបរ់ខលួន្ លដាយខាល ចដររងបំណងរបរ់ខលួន្

រំុបាន្រលរមច លរពាះលេត្លុនាះ បាន្ជាមន្រុសទ្លួៅរនុងលោរ បដណត ត្ជើលន្ឿ

របរ់ខលួន្លៅភ្ជជ ប់រនុងវត្ថុអវីមួយលដើមបីជាបដងែរថ្ន្ជវីតិ្។ ជើលន្ឿលនាះលបើមិន្លរចើន្ 

រ៏គងប់ន្តិចបន្តួចដដរ ដដលលគយល់លឃើញោជាវត្ថុដរ័៏រតរិិទ្ធិ គរួរងឃឹមរឹង

ពារ់អាររ័យ គរួលោរររាប់អាន្ រំុរូវលៅលទាលទំ្លន្រ ឥត្ទី្រឹងអវីលនាះ       

ល ើយ។ ឯវត្ថុដរ័៏រតរិិទ្ធិលនាះ លគលរចើន្និ្យមយរលទ្ធិជារបថ្រណីរបរ់បុរវ

បុររ ររមាប់ជាត្នីិ្មយួៗ ដដលលគដត្ងរបររឹត្តកាន់្ខាជ ប់ ទ្រុជាជើលន្ឿត្ៗោន

មររណំត់្លៅោ ារនា។ ារនាលនាះ មាន្គត្លិសសងរីោន រ៏មាន្ ររ-

លដៀងោន ឬរត្ូវោន ខលះរ៏មាន្ តាមមត្រិបរ់ាាត ចារយនី្មយួៗ ដដលរបឌិត្អាង

លេត្សុលបលងកើត្ល ើង លដើមបីរបលៅបររ័ិទ្ឲ្យមាន្ជើលន្ឿចះុចលូលោរររាប់អាន្ 

ដចូលយើងបាន្លឃើញ បាន្ឮមរលេើយ ដដលមាន្រនុងលោរររវថ្ថ្ងលន្ះ។ 

 ារនារនុងលោរ មាន្លរចើន្របលភ្ទ្រ៏រិត្ដមន្ ប៉ុដន្តលបើរណំត់្យរ

ារនាដដលមាន្មន្រុសភ្ជគលរចើន្និ្យមកាន់្រាប់អាន្ លឃើញមាន្ដត្៤របលភ្ទ្ 

០២ 

លោលថ្ន្រុទ្ធារនា 



ដដលលគរមាគ ល់ោ ជាារនាធសំតុ្បណ្ណត ច់លលើរារនាឯលទ្ៀត្ទាំងអរ់

គ ឺ រុទ្ធារនា១ រពាេមណារនា១ រគរិតារនា១ ឥាល មារនា១។ 

ចដំណរខាងារនា២គ ឺ រគរិតារនានិ្ងឥាល មារនា មាន្លរចរត ី  

រដមតងចងែុលរបាប់រត្មឹដត្ឋាន្ន្រររួគ ៌ ដល់អនរដដលរបររឹត្តអំលរើអារររ់

និ្ងលែ ឯខាងរពាេមណារនា រ៏មាន្លរចរតចីងែុលរបាប់ឋាន្ន្រររួគ៌

រេូត្ដល់ររេមសងលទ្ៀត្។ ារនាទាងំ៣លន្ះ របលៅដរឹនាំរត្វវលិលៅដត្

រនុងរងវងល់ោរន្ររ លោររួគនិ៌្ងលោរររេមប៉ុលណ្ណា ះឯង មនិ្អាចដរឹនាំ

រត្វ ដដលរបត្បិត្តតិាមឲ្យបាន្ដល់ន្វូទី្បំសតុ្ថ្ន្ទ្រុេឬឲ្យលចញចារលោរទាំង

៣លន្ះបាន្ល ើយ។ 

 រុទ្ធារនា ជាារនាមាន្ារៈរំខាន់្ជាងារនាឯលទ្ៀត្ លដាយ

លេត្ោុ រុទ្ធារនាលន្ះមាន្លរចរតរីដមតងចងែុលរបាប់ន្រររួគនិ៌្ងររេម

ដចូារនាឯលទ្ៀត្ដដរ ប៉ុដន្តមាន្គណុវលិររមយួោន រ់លទ្ៀត្ អាចលធវើអនរ

របត្ិបត្តិតាមឲ្យបាន្ដល់ន្វូទី្បំសតុ្ថ្ន្ទ្រុេឬទី្បំសតុ្ថ្ន្លោរទំាង៣ គឺបាន្ដល់

និ្ពាវ ន្ដដលជាធមមជាត្មនិ្មាន្ជាត្ ិជរា រយធ ិមរណៈសងលទ្ៀត្ លឃើញោរុទ្ធ

ារនាមាន្លរចរតទី្លំូទ្ោូយវលិររជាងារនាដថ្ទ្រិត្ដមន្។ ររះ

រមាម រមពុទ្ធជាបរមរគូថ្ន្លយើង ររះអងគមាន្វចិារណញ្ញដ ណដរ៏ជាលលរៅ រទ្ង់

បាន្រិចារណ្ណរាវររលេត្សុលថ្ន្លរចរតរុីខនិ្ងទ្រុេលឃើញជារ់ចារ់ តាំង

អំរីររះអងគឋិត្លៅរនុងឋាន្ៈជាលពាធរិត្វមាន្នាមោ រុលមធបណឌ ិ ត្។ រូម

រណ៌នាលដាយរលងេបោ រុលមធបណឌ ិ ត្លនាះ បាន្រិចារណ្ណលឃើញចារ់ោ 

០៣ 

លោលថ្ន្រុទ្ធារនា 



ធមមតារង្ខេ រដដលត្បុដត្ងរបូធមនិ៌្ងអរបូធមឲ៌្យលរើត្មាន្ល ើងរនុងលោរ រុទ្ធ

រឹងដត្មាន្រភ្ជរជាគូៗ នឹ្ងោន យ៉ាងលន្ះ កាលលបើលរចរតទី្រុេមាន្ លរចរតី

រុខជាធមមជាត្សទុយនឹ្ងលរចរតទី្រុេរ៏គងម់ាន្, កាលលបើរបរ់លតត មាន្ ធមមជាត្

ដរ៏ត្ជារ់ររមាប់លត់្ន្វូរលតត លនាះរ៏គងម់ាន្, កាលលបើលភ្លើងទាំង៣ មាន្លភ្លើង

គរឺាគៈជាលដើមមាន្ ធមមជាត្ររមាប់លត់្លភ្លើងលនាះរ៏គងម់ាន្, កាលលបើបាប

មាន្ បុណយរ៏គងម់ាន្, កាលលបើជាត្ ិ(រលំណើ ត្) មាន្ ធមមជាត្ររមាប់លធវើមនិ្ឲ្យ

មាន្ជាត្លិទ្ៀត្រ៏គងម់ាន្។ មនិ្ដត្ប៉ុលណ្ណា ះ រុលមធបណឌ ិ ត្ បាន្រិចារណ្ណ

លដាយលរចរតឧីបមាឧបលមយយដថ្មលទ្ៀត្ោ លរបៀបដចូបុររមាន រ់ លដើរលៅធ្លល រ់

រនុងរលតត ោមរ របឡារ់លដាយោមរពារលរញទាំងខលនួ្ បុររលនាះឯង 

ររល រលមើលអំរីចមាង យលៅ លឃើញររះលបារេរណីមួយឋិត្លៅរីខាងមុខ លដរ

ដារលដាយផ្កក ឈូរ មាន្ទឹ្រោល ាែ ត្, កាលលបើបុររលនាះ លឃើញររះមាន្ទឹ្រ

ោល ាែ ត្យ៉ាងលន្ះលេើយ មនិ្លដើរចះុលៅដងទឹ្រររះលនាះយរមរោងជរមះ

ោមរដដលរបឡារ់ខលួន្ឲ្យរជះាែ ត្បាត្លទ្ រ៏មនិ្ដមន្ជាលទាររបរ់ររះ គឺ

ជាលទាររបរ់បុររលនាះឯង យ៉ាងណ្ណមញិ, អាតាម អញមាន្ខលួន្ររុំងរបឡារ់

លដាយមន្ទិល គរឺលិលរយ៉ាងលន្ះ ទឹ្រររះលពាលគអឺមត្និ្ពាវ ន្ ដដលជាធមម

ជាត្ររមាប់ោងជរមះន្វូមន្ទិល គរឺលិលររបរ់ររវរត្វមាន្ ប៉ុដន្តលបើអាតាម

អញ មនិ្ដរវងររទឹ្រដរវងររទឹ្រររះ គអឺមត្និ្ពាវ ន្លនាះមរោងជរមះមន្ទិល

គរឺលិលរ ដដលអាររ័យលៅរនុងរនាត ន្ចតិ្តឲ្យាែ ត្បាត្លទ្ រ៏មនិ្ដមន្ជា

លទាររបរ់ទឹ្រររះគអឺមត្និ្ពាវ ន្ គជឺាលទាររបរ់អាតាម អញលដាយរិត្ រ៏យ៉ាង

០៤ 

លោលថ្ន្រុទ្ធារនា 



លនាះដដរ។ មយួលទ្ៀត្ លរបៀបដចូបុររ ដដលរត្ូវររត្ូវគលឺចារលចាមលរាមរ័ទ្ធ

ជតិ្ជុើវញិខលួន្ លេើយបរមុងនឹ្ងរមាល ប់ដលណត ើ មយររទ្រយរមបត្ត ិ ឯសលូវររមាប់

បុររលនាះរត់្លគចលចញអំរីរណ្ណត ប់ថ្ដលចារលនាះមាន្ ប៉ុដន្តលបើបុររលនាះ មនិ្

រត់្លគចលចញលៅតាមសលូវលនាះលទ្ រ៏មនិ្ដមន្ជាលទាររបរ់សលូវ គជឺាលទាររបរ់

បុររលនាះឯង យ៉ាងណ្ណមញិ, អាតាម អញដដលរត្ូវររត្វូ គរឺលិលរលចាម

លរាមរមួរតឹ្ជុើវញិលេើយ ឯសលូវដល៏រសមជាទី្លៅកាន់្និ្ពាវ ន្ ររមាប់រត់្លគចលចញ

អំរីររត្ូវគរឺលិលរមាន្ ប៉ុដន្តអាតាម អញមនិ្រត់្លគចលចញលៅតាមសលូវដល៏រសម

គនិឺ្ពាវ ន្លនាះលទ្ រ៏មិន្ដមន្ជាលទាររបរ់សលូវដល៏រសមគនិឺ្ពាវ ន្ គជឺាលទាររបរ់

អាតាម អញលដាយរិត្ រ៏យ៉ាងលនាះដដរ។ មយួវញិលទ្ៀត្ លរបៀបដចូបុររដដល

រត្ូវជើង ឺ គលឺរាគលសសងៗលបៀត្លបៀន្រាងកាយឲ្យឈឺចាប់ជានិ្ចចកាល ឯលរទ្យ

ររមាប់រយបាលឲ្យជាជើងមឺាន្ ប៉ុដន្តលបើបុររលនាះមនិ្លៅដរវងររលរទ្យលនាះ

ឲ្យមររយបាលជើងរឺបរ់ខលួន្លទ្ រ៏មនិ្ដមន្ជាលទាររបរ់លរទ្យ គជឺាលទារ

របរ់បុររលនាះឯង យ៉ាងណ្ណមញិ, អាតាម អញដដលរត្ូវជើងគឺរឺលិលរលបៀត្

លបៀន្យ៉ាងលន្ះ ឯអាចារយឬអនររបាជញដដលជាអនរឈ្លល រថ្វបុិន្របរប់រនុងការ

រយបាលរមាង ប់ន្វូជើងគឺរឺលិលររបរ់ខលួន្លទ្ រ៏មនិ្ដមន្ជាលទាររបរ់អាចារយ

ឬអនររបាជញ គលឺទាររបរ់អាតាម អញលដាយរិត្ រ៏យ៉ាងលនាះដដរ។ 

 រុលមធបណឌ ិ ត្ លុះរត្ះិរះិគតិ្របរបលដាយលន្រេមមៈ (ការលចញបួរ) 

លដាយលរចរតឧីបមាឧបលមយយលសសងៗយ៉ាងលន្ះលេើយ រ៏លះបងន់្វូកាមទាងំ

ឡាយលេើយ លចញលៅបួរជាតាបរលៅអាររ័យរនុងថ្ររេិមពាន្ត ខំរយយាម

០៥ 

លោលថ្ន្រុទ្ធារនា 



លធវើរមណធម៌អរ់កាលមិន្យូរប៉ុនាម ន្រ៏បាន្រលរមចន្វូគុណវលិររ គឺរមា-

បត្ត៨ិនិ្ងអភ្ញិ្ញដ ៥រនុងរវាង៧ថ្ថ្ងប៉ុលណ្ណា ះ។ ខាងលរកាយមរ រុលមធតាបរ 

បាន្ទ្ទ្លួរុទ្ធរយររណ៍អំរីរមាន រ់ថ្ន្ររះរុទ្ធទី្បងករោ “តាបរលន្ះ មាន្   

លរចរតរីបាោន ជារុទ្ធភ្មូ ិ អំណឹះរីលន្ះត្លៅមខុ លៅចនំ្នួ្៤អរលងេយយនិ្ង១

ដរន្របបលទ្ៀត្ នឹ្ងបាន្រតារ់ជាររះរុទ្ធមាន្នាមោ ររះរមណលោត្ម រនុង

អនាគត្”។ 

 រុលមធលពាធរិត្វ កាលលបើបាន្ាត ប់រុទ្ធរយររណ៍លនាះលេើយ រ៏មាន្

លរចរតលីរត្រអរលដាយគតិ្ោ លរចរតរីបាោន របរ់អាតាម អញគងនឹ់្ងបាន្រលរមច

រំុខាន្។ ចាប់លដើមអរីំលនាះមរ រុលមធលពាធរិត្វ របឹងរយយាមបំលរញបារមី

ធមទ៌ាំង១០ មាន្ទាន្បារមជីាលដើម លដាយឥត្មាន្លរចរតលីធវររបដេរ។ 

កាលលបើអរ់អាយុអំរីលនាះលៅ រ៏អលនាទ លលយាន្យររលំណើ ត្រនុងវដតរងារ

អរ់កាលជាអលន្រជាត្ ិលទាះបីលៅលរើត្ជាមន្រុសរត ីជាអមន្រុសមាន្លទ្វតាជា

លដើមរត ី ជារត្វត្រិចាឆ ន្របលភ្ទ្ណ្ណរត ី ររះលពាធរិត្វមនិ្លភ្លចអំរីការបំលរញ

បារមធីមដ៌ដរ រេូត្ដល់មរលរើត្រនុងបចឆមិជាត្ ិ (ជាត្ខិាងលរកាយបំសតុ្) រនុង

ររយរត្រលូ ដដន្ររកៈ ររុងរបិលរ័រតុ មាន្ររះនាមោ រិទ្ធត្ថៈ។ លុះដល់

ររះជនាម យុ២៩ឆ្ន ំ ររះរិទ្ធត្ថលពាធរិត្វ រទ្ងល់រតចលចញាងអភ្និិ្ស្ករកមណ៍ 

លដាយបាន្លធវើទ្រុករររិយិាអរ់៦វរា លដើមបីដរវងររលពាធញិ្ញដ ណ។ បនាទ ប់រី

លនាះមរររះអងគរទ្ងល់រតចលៅគងល់លើរត្ន្បលល័ងកលរកាមអរសត្ថររឹរស (លដើម

លពាធិ៍) រទ្ងដ់បរររះភ្ស័្ករតលឆ្ព ះលៅខាងបុរត្ថមិទិ្រ រត្ងគ់យារីររបលទ្រ ជតិ្

០៦ 

លោលថ្ន្រុទ្ធារនា 



រទឹងលន្រញ្ជរា។ លៅទី្លនាះឯង រនុងលវោបឋមយាម ររះបរមលពាធរិត្វ រទ្ង់

ររមួលររះេឫទ័្យររឹំងរិចារណ្ណរាវររលពាធញិ្ញដ ណ លដាយរបាជាញ ញាណដ៏

បររុិទ្ធលៅ រ៏បាន្ររលឃើញវជិាជ មយួជាដើបូង លៅោ បុលរវនិ្វាាន្រុសត្វិជិាជ  

វជិាជ លន្ះលរើត្ល ើងលធវើឲ្យររះអងគមាន្ររះេឫទ័្យភ្លឺាវ ងឆលុះលឃើញអត្ីត្ខន្ធរបរ់

ររះអងគនិ្ងអត្តី្ខន្ធរបរ់ររវរត្វ ដដលធ្លល ប់អាររ័យលៅរនុងភ្រមនុ្ដបប

ណ្ណៗ រទ្ងល់ឃើញចារ់លដាយឥត្របំាំង។ លុះចលូរនុងមជឈិមយាម ររះអងគ

រទ្ងប់ាន្ររលឃើញវជិាជ មយួលទ្ៀត្ លៅោ ចតុ្បូបាត្វជិាជ  វជិាជ លន្ះលរើត្ល ើងលធវើ

ឲ្យររះអងគ ភ្លាឺវ ងលឃើញចារ់ន្វូចតុ្និិ្ងបដរិន្ធិថ្ន្រត្វទាំងឡាយរនុងលោរ

ទាំង៣។ លុះចលូរនុងបចឆមិយាម ររះអងគរទ្ងប់ាន្ររលឃើញវជិាជ មយួលទ្ៀត្ 

លៅោ អារវរេយវជិាជ  វជិាជ លន្ះលរើត្ល ើងលធវើឲ្យររះអងគភ្លឆឺលុះលឃើញចារ់ន្វូ

អធយររ័យរបរ់ររះអងគនិ្ងរត្វទាំងឡាយដដលអរ់អារវរកលិលរលេើយឬ

មនិ្ទាន់្អរ់អារវរកលិលរលៅល ើយ ឯវជិាជ ដថ្ទ្រីលន្ះលទ្ៀត្ រ៏ររះអងគររ

លឃើញជាលំដាប់លំលដាយោន ដដរ។ វជិាជ ទាំងលន្ះលរើត្ល ើងរនុងររះេឫទ័្យរបរ់

ររះអងគ នាំឲ្យររះអងគភ្លាឺវ ងចារ់ដទ្ងលដាយឥត្មាន្លទ្ើរទារ់រប់របំាំងនឹ្ង

អវីល ើយ លរបៀបដចូទី្ដដលងងតឹ្រលុបលដាយផ្កទ ំងងងតឹ្រនុងរារត្លីមើលអវីរំុយល់ 

លគយររន្លឺលភ្លើងលៅលរទាលបំភ្លរឺត្ងទី់្ងងតឹ្រលុបលនាះ ផ្កទ ងំងងតឹ្លនាះរ៏ខាច ត់្បាត់្

លៅ លគអាចលមើលលឃើញវត្ថុអវីដដលលៅរនុងទី្លនាះបាន្ទាំងអរ់, រំុលនាះលាត្ 

លរបៀបដចូភ្ជជន្ៈអវីមយួដដលលគដារ់វត្ថុរគប់យ៉ាងរនុងលនាះ លេើយរគបជតិ្ 

មនិ្អាចលមើលដងឹោមាន្អវីរនុងលនាះលទ្ ប៉ុដន្តលបើលគលធវើគរមបលនាះឲ្យរលបើរលចញ

០៧ 

លោលថ្ន្រុទ្ធារនា 



លេើយ លគអាចលឃើញរបរ់រគប់យ៉ាងរនុងភ្ជជន្ៈលនាះបាន្ទាំងអរ់ឥត្រល់

ចលនាល ះ យ៉ាងណ្ណមញិ វជិាជ ទាំងអរ់ដដលររះអងគររលឃើញ លធវើឲ្យររះអងគភ្លឺ

ចារ់ដទ្ងឥត្រល់ចលនាល ះឬរំបាំងនឹ្ងរបាជាញ ញាណរបរ់ររះអងគល ើយ ដលូចាន ះ

ដដរ។ 

 វជិាជ ដដលរប់របំាំងដចូបាន្រណ៌នាមរខាងលលើលនាះ ោម ន្ន្រណ្ណមយួ

រនុងលោរររលឃើញលទ្ មាន្ដត្ររះអងគអាចររលឃើញ លេើយរបការរបាប់ឲ្យ

លោរទាំងអរ់លឃើញតាមររះអងគសង។ ការររលឃើញដលូចនះលេើយ លទ្ើបលគ

រន្មត្លៅររះអងគោ “រុទ្ធ” ឬលៅោ “អនររតារ់ដងឹ”។ 

 ចាប់លដើមតាំងអំរីររះអងគបាន្ទ្ទ្លួររះបរមនាមោ ររះរុទ្ធឬោអនរ

រតារ់ដងឹមរ ដត្ងលរបៀន្របលៅដរឹនាំរត្វឲ្យរបររឹត្តលៅរនុងរបលយាជន៍្៣

យ៉ាងគ ឺ ទិ្ដាធមមរិរបលយាជន៍្ (របលយាជន៍្បចចុបបន្ន) ១ រមបរាយិររបលយាជន៍្ 

(របលយាជន៍្បរលោរ) ១ បរមរបលយាជន៍្ (របលយាជន៍្ដរ៏បលរើរគរឺរះនិ្ពាវ ន្) 

១ បណ្ណត របលយាជន៍្ទាំង៣យ៉ាងលនាះ របលយាជន៍្បចចុបបន្ន ររះអងគរទ្ងរ់ដមតង

ទ្នូាម ន្រត្វ ទ្រុត្ចិជាងរបលយាជន៍្បរលោរៗ ររះអងគរទ្ងរ់ដមតងទ្នូាម ន្រត្វ 

ទ្រុត្ចិជាងរបលយាជន៍្ គរឺរះនិ្ពាវ ន្ លរពាះររះអងគរទ្ងរ់ជាបចារ់លដាយ

របាជាញ ញាណោ និ្ពាវ ន្ លទ្ើបជាគណុវលិររអាចញំុាងរត្វឲ្យរចួសតុ្ចារលភ្លើង

ទ្រុេនិ្ងលភ្លើងរលិលររនុងវដតរងារបាន្។ លរពាះលេត្លុនាះ រុលទាធ វាទ្របរ់ររះ

អងគដដលរទ្ងល់របៀន្របលៅរត្វ លដាយរបលយាជន៍្៣យ៉ាង ដចូបាន្លពាលមរ

លេើយលនាះ លៅោជាលោលថ្ន្រុទ្ធារនាឬរុលទាធ វាទ្ដដលរដមតងោៈ 

០៨ 

លោលថ្ន្រុទ្ធារនា 



  សពវបាបសស អ្ករណំ កុសលសសបូសម្បទា 

  សចិតតបរគិោទ្បៃំ ឯតំ ពទុាធ ៃ សាសៃំ។ 

 លរចរតោី “ការមិន្លធវើអំលរើអារររ់រគប់យ៉ាង១ ការបំលរញររុល   

លសសងៗ ឲ្យលរើត្មាន្ល ើង១ ការលធវើចតិ្តរបរ់ខលួន្ឲ្យបររុិទ្ធសរូសងច់ារលរគឿង

លៅេមង១ ទាំង៣លន្ះ លៅោ ជាលោលថ្ន្រុទ្ធារនា”។ 

 រត្ងរុ់លទាធ វាទ្ោ ការមនិ្លធវើអំលរើអារររ់រគប់យ៉ាងលនាះ ជាឱវាទ្មាន្

លរចរតីទ្លំូទ្ោូយណ្ណរ់ គឺបាន្ដល់រីលឬរិកាេ បទ្ទំាងអរ់ ជារុទ្ធបបញ្ដត្តិ

និ្ងរុទាធ ន្ញុ្ញដ ត្ដដលមាន្រនុងវន័ិ្យបិដរ។ រត្ងរុ់លទាធ វាទ្ោ ការបំលរញរុរល

លសសងៗ ឲ្យលរើត្មាន្ល ើងលនាះ ជាឱវាទ្មាន្លរចរតទី្លំូទ្ោូយណ្ណរ់ គបឺាន្

ដល់ចិត្តឬរមាធិចិត្តទំាងអរ់ដដលមាន្រនុងរុត្តន្តបិដរ។ រត្ងរុ់លទាធ វាទ្ោ ការ

លធវើចិត្តរបរ់ខលួន្ឲ្យបររុិទ្ធសរូសងច់ារលរគឿងលៅេមងលនាះ ជាឱវាទ្មាន្លរចរតី

ទ្លំូទ្ោូយណ្ណរ់ គបឺាន្ដល់បញ្ញដ ឬវបិរសនាបញ្ញដ ទាងំអរ់ដដលមាន្រនុង

អភ្ធិមមបិដរ។ 

 ន័្យមយួលទ្ៀត្ រុទ្ធារនា មាន្លមែ៣ោន រ់ គរីឺលចាត់្ទ្រុជាអាទិ្-

រលយណ (លមែោន រ់ខាងលដើម) ថ្ន្រុទ្ធារនា, រមាធ ិ ចាត់្ទ្រុជាមលជឈ-

រលយណ (លមែោន រ់រណ្ណត ល) ថ្ន្រុទ្ធារនា, បញ្ញដ  ចាត់្ទ្រុជាបរលិយាាន្-

រលយណ (លមែោន រ់ខាងចងុ) ថ្ន្រុទ្ធារនា។ 

 រីលដដលចាត់្ទ្រុជាលមែោន រ់ខាងលដើមថ្ន្រុទ្ធារនា ដចរលចញជា

២គ ឺរីល១ អធរីិល១។ 

០៩ 

លោលថ្ន្រុទ្ធារនា 



សីលៃិងអ្ធិសីល មាៃគសចកតីគសសងោា ែចូគម្តច? 

 រីល៥រត ី រីល៨រត ី រីល១០រត ី លៅរត្មឹដត្រីលប៉ុលណ្ណា ះ លរពាះោ

រីលទាំងលនាះ លទាះបីររះរុទ្ធលរើត្ល ើងរត ី មនិ្ទាន់្លរើត្ល ើងរត ី រដមងមាន្

របររឹត្តលៅរនុងលោរជាធមមតា។ រូមបីរនុងរម័យដដលររះរុទ្ធលរើត្ល ើងលេើយ 

ររះរុទ្ធនិ្ងាវរ័ទាងំឡាយរបរ់ររះរុទ្ធ ដត្ងទ្នូាម ន្ដរឹនាំមហាជន្ឲ្យតាំង

លៅរនុងរីលទាំងលនាះដដរ។ ទ្រុជារនុងរមយ័ដដលររះរុទ្ធមនិ្ទាន់្លរើត្ល ើង

លៅល ើយ ររះបលចចររុទ្ធទាំងឡាយរត ីរមណរពាេមណ៍ទាំងឡាយ អនររបររឹត្ត

ធមជ៌ារមមវាទី្រត ី លរតចចរររ័ត្តរិត ី លពាធរិត្វទាំងឡាយរត ី រ៏គងដ់ត្ទ្នូាម ន្ដរឹនាំ

មហាជន្ររមទាំងខលួន្ឯង ឲ្យតាំងលៅរនុងរីលទាំងលនាះដដរ។ ជន្ទាំងឡាយ

កាលលបើបាន្បំលរញរុរលរមមគឺរីលលនាះលេើយ រដមងបាន្ទ្ទ្លួន្វូរមបត្តិ

រនុងលទ្វលោរនិ្ងមន្រុសលោរ។ ចដំណរខាងបាត្លិមារេរំវររីល លទ្ើបលៅ

ោ អធរីិល លរពាះោបាត្លិមារេរំវររីលលនាះ ជារីលដរ៏បលរើរខពងខ់ពរ់ថ្ររ

ដលងជាងលោរយិរីលទាំងអរ់ ដចូររះអាទិ្ត្យរបលរើរថ្ររដលងជាងរន្លឺអវី

ទំាងអរ់រនុងលោរ រំុលនាះលាត្ ដចូភ្នំរិលន្ររុបលរើរថ្ររដលងជាងភ្នំទំាងឡាយ 

លដាយលេត្ោុ បាត្លិមារេរំវររីល លរើត្មាន្ល ើងដត្រនុងរមយ័រុទ្ធុបាទ្ គឺ

រនុងរមយ័ដដលមាន្ររះរុទ្ធរតារ់ល ើងរនុងលោរ លរតចាររមយ័រុទ្ធុបាទ្

មនិ្មាន្លាះល ើយ។ ដមន្រិត្ បាត្លិមារេរំវររីល ដដលររះរុទ្ធបាន្បញ្ដត្ត

តាំងទ្រុលេើយ រត្វដថ្ទ្ណ្ណមួយ មនិ្អាចដររុទ្ធបបញ្ដត្តលិនាះលចញឬតាំង

បញ្ដត្តដថ្មលលើរុទ្ធបបញ្ដត្តលិនាះលទ្ៀត្បាន្ល ើយ មាន្ដត្ររះរុទ្ធទាំងឡាយលទ្ 

១០ 

លោលថ្ន្រុទ្ធារនា 



លទ្ើបអាចដរលចញឬបញ្ដត្តដថ្មន្វូបាត្លិមារេរំវររីលឲ្យរមគរួដល់វតី្រិកម-

លទារលនាះៗបាន្។ ន័្យមយួលទ្ៀត្ លរតរីបាត្លិមារេរំវររីល, រីលទាំង

ឡាយដដលរមបយុត្តលដាយមគគនិ្ងសល រ៏លៅោ អធរីិលសងដដរ។ 

 ចតិ្តរលតត យររមាធចិតិ្ត ដដលចាត់្ទ្រុជាលមែោន រ់រណ្ណត លថ្ន្រុទ្ធ

ារនា ដចរលចញជា២គ ឺចតិ្ត១ អធចិតិ្ត១។ 

ចិតតៃិងអ្ធិចិតត មាៃគសចកតីគសសងោា ែចូគម្តច? 

 ររុលចតិ្ត៨ ជាកាមាវចរររុលរត ីរមាបត្តចិតិ្ត៨ ជាលោរយិរត ី រមួ

លៅរត្មឹដត្ចតិ្តមយ៉ងប៉ុលណ្ណា ះ លទាះបរីនុងរមយ័រុទ្ធុបាទ្រត ី រនុងរមយ័មិន្

ដមន្រុទ្ធុបាទ្រត ីការរបររឹត្តលៅថ្ន្ចតិ្តទាំងលនាះ ដត្ងមាន្ជារបររត្។ី រូមបីរនុង

រមយ័រុទ្ធុបាទ្ ការទ្នូាម ន្ដរឹនាំមហាជន្របរ់ររះរុទ្ធនិ្ងាវរ័ទាំងឡាយ

របរ់ររះរុទ្ធ រ៏គងដ់ត្ឲ្យរបររឹត្តលៅរនុងចតិ្តទាំងលនាះដដរ លេត្លុនាះ ជន្ទាំង

ឡាយកាលលបើបាន្បំលរញររុលរមមលដាយចតិ្តលនាះលេើយ រដមងបាន្ទ្ទ្លួ

ន្វូរមបត្តរិនុងលទ្វលោរនិ្ងមន្រុសលោរ។ រុទ្ធារនិ្រអនរអាន្ គបបីរជាប

លរចរតលីន្ះ តាមន័្យដដលបាន្លពាលរចួមរលេើយរនុងរីលលនាះសងចះុ។ ចំ-

ដណរខាងរមាបត្តចិតិ្ត៨ ដដលជាលជើងថ្ន្វបិរសនាឬរបរបលដាយវបិរសនា 

លទ្ើបលៅោអធចិតិ្ត លរពាះោ អធចិតិ្តលនាះ ជាចតិ្តរបលរើរឧត្តមថ្ររដលងជាង

លោរិយចិត្តទាំងអរ់ ដូចអធរីិលរបលរើរថ្ររដលងជាងរីលទាំងឡាយដលូចាន ះ

ដដរ។ អធចិតិ្តលនាះ មាន្ដត្រនុងរមយ័រុទ្ធុបាទ្លរតចាររមយ័រុទ្ធុបាទ្មនិ្

មាន្លាះល ើយ។ មយ៉ងលទ្ៀត្ លរតរីអធចិតិ្តលនាះលចញ ចតិ្តទាំងឡាយដដល

១១ 

លោលថ្ន្រុទ្ធារនា 



រមបយុត្តលដាយមគគនិ្ងសល រ៏លៅោ អធចិតិ្តសងដដរ។ 

 បញ្ញដ ដដលចាត់្ជាលមែោន រ់ខាងចងុថ្ន្រុទ្ធារនា ដចរជា២គ ឺ បញ្ញដ

១ អធបិបញ្ញដ ១។ 

បញ្ញា ៃិងអ្ធិបបញ្ញា  មាៃគសចកតីគសសងោា ែចូគម្តច? 

 រមមរសរតាញាណ គឺការដឹងយល់ចារ់ោ រត្វទំាងឡាយរគប់របលភ្ទ្ 

រុទ្ធដត្មាន្រមមគរឺុរលនិ្ងអរុរលជារបរ់ខលួន្ ដដលរបររឹត្តលៅលដាយន័្យ

ោ ទាន្ដដលលគឲ្យលេើយរដមងមាន្សល, ការបូជាធរំត ី ត្ចូរតរីដមងមាន្សល, 

យ៉ាងលន្ះជាលដើម ការយល់លឃើញដលូចនះ លៅរត្មឹដត្បញ្ញដ ប៉ុលណ្ណា ះ។ លរពាះោ 

បញ្ញដ លនាះ លទាះបីរនងុរមយ័ដដលមាន្ររះរុទ្ធលរើត្ល ើងរត ី មនិ្ទាន់្លរើត្ល ើង

រត ី រដមងមាន្របររឹត្តលៅរនុងលោរជាធមមតា។ រូមបីរនុងរមយ័ដដលររះរុទ្ធ

លរើត្ល ើងលេើយ ររះរុទ្ធនិ្ងាវរ័ទាងំឡាយរបរ់ររះរុទ្ធ ដត្ងទ្នូាម ន្ដរឹនាំ

មហាជន្លដាយបញ្ញដ លនាះដដរ។ ទ្រុជារនុងរមយ័ដដលររះរុទ្ធមនិ្ទាន់្លរើត្

ល ើងលៅល ើយ ររះបលចចររុទ្ធទាំងឡាយរត ី រមណរពាេមណ៍ទាំងឡាយអនរ

របររឹត្តធមជ៌ារមមវាទី្រត ីលរតចចរររ័ត្តរិត ីលពាធរិត្វទាំងឡាយរត ីរ៏គងដ់ត្ទ្នូាម ន្

ដរឹនាំមហាជន្លដាយបញ្ញដ លនាះដដរ។ លរពាះលេត្លុនាះ ជន្ទាំងឡាយ កាល

លបើបាន្បំលរញររុលរមមលដាយបញ្ញដ លនាះលេើយ រដមងបាន្ទ្ទ្លួន្វូរមបត្តិ

រនុងលទ្វលោរនិ្ងមន្រុសលោរ។ 

 ចដំណរខាងវបិរសនាញាណ គឺញាណដដលរំណត់្លដាយការរិចារណ្ណ

លឃើញចារ់ោ រង្ខេ រទាំងឡាយរុទ្ធដត្លុះលៅរនុងអំណ្ណចថ្ន្ថ្រត្លរេណ៍ 

១២ 

លោលថ្ន្រុទ្ធារនា 



លទ្ើបលៅោ អធបិបញ្ញដ  លរពាះោ អធបិបញ្ញដ លនាះ ជាធមមជាត្រិបលរើរឧត្តមថ្ររ

ដលងជាងលោរិយបបញ្ញដ ទំាងអរ់ ដូចជាអធិរីលនិ្ងអធិចតិ្តរបលរើរថ្ររដលង

ជាងរីលនិ្ងចតិ្តទាំងឡាយដលូចាន ះដដរ។ អធបិបញ្ញដ លនាះ លបើលវៀរចាររមយ័

រុទ្ធុបាទ្លចញលេើយមនិ្មាន្លាះល ើយ។ មយ៉ងលទ្ៀត្ លរតរីអធបិបញ្ញដ ដដល

បាន្លពាលមរលេើយលនាះ បញ្ញដ ដដលរមបយុត្តលដាយមគគនិ្ងសល រ៏លៅោ 

អធបិបញ្ញដ សងដដរ។ 

 រូមរជាបអរីំលោលថ្ន្រុទ្ធារនា លដាយលរចរតរីបួរមួោ រីលជា

ជើហាន្ទី្១ រមាធជិាជើហាន្ទី្២ បញ្ញដ ជាជើហាន្ទី្៣ថ្ន្រុទ្ធារនា។ 

លោលរុទ្ធារនាចប់លដាយរលងេប 

រាវរជាវលដាយៈ ថាច់ សុតឹម្ 

១៣ 

លោលថ្ន្រុទ្ធារនា 


