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1- Méthode Pratique de la Méditation. 

[4
ème

 édition -  2015 - Editions ANN AMATA] 

 

2-Le Bouddhisme (son origine, ses principes de base et ses applications dans la vie).  

[2
ème

 édition -  2006 - Editions de Vatt Bodhivansa] 

 

3-Hommage  au Triple Joyau - Cérémonies religieuses et fêtes traditionnelles khmères.   

[2014 - Editions de Vatt Bodhivansa] 

 

4-នមសាា រប្រះរតនប្ត័យ - រិធីរុណ្យប្រះរុទ្ធសាសនា និងរុណ្យប្រនរណី្ខ្ខ្ែរ  
 [2014 - យបាះរុមពយោយ វតតយោធិវងស ប្រយទ្សបារ ុំង ] 
5- Le Bouddhisme – Son utilité d’après mes expériences dans la vie. (A paraître)   

[ យោយខ្ប្រយសៀវយៅយនះ ជាភាសាបារ ុំង ទុ្កជារណ្ត ុំយៅកូនយៅខ្្ុ ុំ ] 
____________________________________________________________________ 
(*) យោកអ្នកអាចអានយសៀវយៅខ្ែលខ្្ុ ុំបានសរយសរយ ើយ យៅ យវរសាយត៍ (website) 

 www.btkhmer.com (ជាភាសាបារ ុំង និង ជាភាសាខ្ខ្ែរ) ។ 
_____________________________________________________________ 

 

ខ្ញុំសមូឧទ្ទិស  កុសលផលរុណ្យ ខ្ែលបានយកើតយ ើងអ្ុំរីធមែទានយនះ 
ជូនចុំយោះ យោកអ្នកែ៏មានគុណ្ទាុំងឡាយ ខ្ែលយធវើមរណ្កាលយៅយ ើយ 
មាន  មាតា្ រិតា្ ជីែូនជីតា្ ប្គូឧរជាោចារយ រង រអូន មីងមា ទា ុំងអ្ស់ 
និង សរវសតវទា ុំងអ្ស់ ។ 
ប្រសិនយរើជាយៅមានទុ្កខ សូមឲ្យឆារ់រួចចាកទុ្កខយនាះ បានែូចយសចកតីប្បាថ្នន  ។ 
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អារមភកថ្ន 
យសៀវយៅយនះខ្្ុ ុំយរៀរយរៀងយ ើង យោយមានរុំណ្ងខ្ចករ ុំខ្លកការរិយសាធន៍ ររស់ខ្្ុ ុំផ្ទា ល់ 
រនាា រ់រីបានយកធម៌ប្រះរុទ្ធ មកអ្នុវតតកនុងជីវតិខ្្ុ ុំសរវនងៃ ។ 
 តា្មខ្្ុ ុំសយងាតយ ើញ មានរងរអូនខ្ខ្ែរយយើងខ្លះកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនា តា្មទ្មាល រ់ 
រីែូនតា្ ខ្ម៉ែឪមក យ ើយក៏យធវើតា្មយនាះតយៅយទ្ៀតយៅ  ខ្តរុុំទាន់បានយប្រើរញ្ញា  
រកយ តុផល ឲ្យយល់រីជយប្ៅននប្រះរុទ្ធសាសនាយៅយ ើយយទ្ ។  ែូចអ្នកខ្លះមានយគ 
ររួលយៅវតតក៏យៅនឹងយគយៅ  យគររួលយៅផឹកប្សាយ ះខ្កវ  ក៏យ ះនឹងយគយៅ ។ តា្មរិត  
ការកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនា មានប្រយោជន៍យប្ចើន ែល់យយើងផង និងែល់អ្នកែនទ្ផង 
យោលគឺ បានយសចកតីសុខ្ទា ុំងយយើងផង និងទា ុំងយគផង ។  យោកអ្នកក៏នឹងសយងាតយ ើញ 
ែូចខ្្ុ ុំខ្ែរថ្ន យែើមបយីយើងបានសុខ្ លុះប្តា្ខ្តអ្នកយៅជុុំវញិយយើងបានសុខ្ និងអ្នកែខ្ទ្បាន 
សុខ្ ។   យរើយគមិនបានសុខ្ យយើងក៏រិបាកនឹងបានសុខ្ខ្ែរ ។   
ខ្្ុ ុំសូម អ្រប្រះគុណ្ អ្រគុណ្ ប្រះអ្ងគប្គូ ងិន យេន និង ប្រះអ្ងគយៅអ្ធិការ យរប្ជ សាម៉ែុន  
ខ្ែលបានយផាៀងផ្ទា ត់ខ្កតប្មូវ និងសប្មួលោកយយរចន៍យផសងៗ  ប្រមទា ុំង ប្រះសងឃនិង 
រុទ្ធររស័ិទ្វតតយោធិវងស ខ្ែលបានជួយយប្ជាមខ្ប្ជង  យោយសទាធ ប្ជះថ្នល  យធវើឲ្យយសៀវយៅ 
យនះយកើតយ ើង  ប្ ន់នឹងខ្ចកជូនជាធមែទាន ។ 
 
ខ្្ុ ុំសងឃមឹថ្នយសៀវយៅយនះ អាចផតល់ប្រយោជន៍ខ្លះ ជូនយោកអ្នកអានជាមិនខាន ។ 
                                             សង់ យស ៀមា៉ែ ន   នងៃ ១៥  ឧសភា   ឆាន ុំ ២០១៧ ។ 
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លុំនា ុំយែើម 
រុរវយ តុែុំរូង កនុងការសរយសរយសៀវយៅយនះ  គឺខ្្ុ ុំចង់បានយសៀវយៅធម៌មួយ  ខ្ចកជូន 
ជាធមែទាន  យៅយរលយធវើរុណ្យទ្កខិណ្នុរបទានឧទ្ាិសកុសលយៅ ឪរុកខ្្ុ ុំ ខ្ែល ត់ 
បានទ្ទួ្លអ្និចចកមែសម័យរ៉ែុលរត ែូចឪរុកមាត យររស់យោកអ្នកខ្លះខ្ែរ ។ 
ប្រសិនយរើជា ត់រស់យៅរ ូតែល់ឆាន ុំ ២០១៧ យនះ  យនាះ ត់ប្តូវបានអាយុ ១០០ឆាន ុំ ។ 
យោយខ្្ុ ុំរុុំទាន់បានសងគុណ្ ត់ផង យៅយរលខ្ែល ត់យៅរស់ រីយប្ោះខ្្ុ ុំយទ្ើរនឹងយចញ 
ប្រករការងារ  យ ើយរ៉ែះចុំយរលប្សុកយកើតសង្គាងាគ មយទ្ៀត  យ តុយនះយ ើយយទ្ើរយៅយរល 
យនះ ខ្្ុ ុំខ្ុំសរយសរយសៀវយៅធម៌យនះ  យែើមបនឹីងបានជាកុសលជូនយៅ ត់  ។ ខ្្ុ ុំសូម 
យោកអ្នកខ្ែលបានជួយឧរតថមភខ្្ុ ុំ ទា ុំងខាងសុំភារៈ  ទា ុំងខាងចុំយណ្ះវជិាា  ែូចជា មាតា្ 
រិតា្ជីែូនជីតា្ និងប្គូឧរជាោចារយជាយែើម  សូម អ្នុយមាទ្នាទ្ទួ្លយកនូវកុសល 
ខ្ែលនឹងយកើតអ្ុំរីយសៀវយៅយនះយរៀងៗខ្លួន។ 
យោកអ្នកអាចសួរថ្ន ចា ុំបាច់សរយសរយសៀវយៅធម៌យធវើអ្វីយទ្ៀត  យរើយសៀវយៅធម៌ មានយប្ចើន 
រួចយៅយ ើយ  រកខ្តយរលយមើល ែ ន  យ ើយសុទ្ធខ្តជាយសៀវយៅធម៌ សរយសរយោយ 
យោកប្គូធុៗំ  មានយ ែ្ ះលបលីាញយទ្ៀតផង ។  ខ្្ុ ុំក៏មានគុំនិតោ៉ែ ងយនះខ្ែរ  យ ើយខ្្ុ ុំក៏ 
មិនចង់ចុំណ្យយរល សរយសរនូវអ្វីៗ  ខ្ែលយធវើឲ្យអ្នកអានយគខាតយរលខ្ែរ ។  ខ្តខ្្ុ ុំសរ 
យសរយនះ  យោយមានរុំណ្ង យលើករញ្ញា រីោ៉ែ ង  មកជូនយោកអ្នកប្ ន់នឹងរិចារណ្ 
ទាុំងអ្ស់ ន   ៖ 
១-  យោយយ ើញការរកប្សាយធម៌ប្រះរុទ្ធខ្លះ  រីបាលី  មកជាភាសាខ្ខ្ែរយយើង មិនប្សរ 
តា្មន័យធមែតា្ ខ្ែលអ្នកប្សុកធ្លល រ់យល់  ែូចជាោកយ អនត្តា  រកខ្ប្រថ្ន មិនខ្មនយយើង   
មិនខ្មនខ្លួនយយើង  ឬក៏ថ្ន ឥតមានយយើង  ឥតមានខ្លួនយយើង   យ ើយយៅកនុងធម៌ប្រះរុទ្ធ 
ែខ្ែល មានខ្ចងថ្ន  « ខ្លួន ទី្រឹង ខ្លួន » ។ ចុះឲ្យយៅរឹងខ្លួនែូចយមតចយកើត  យរើឥតមាន 
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ខ្លួនផង ? 
២-  សរវនងៃយនះ  មានប្កុមយោកប្គូមួយចុំនួន  រនយល់ថ្ន ឲ្យខ្តយល់ធម៌អ្េិធមែចាស់ 
ោស់យៅ បានសយប្មចប្រះនិោវ នយ ើយ មិនចា ុំបាច់ យធវើសមាធិនា ុំឲ្យខាតយរលយទ្ ។ 
៣- យោយខ្្ុ ុំធ្លល រ់បានគិតរិចារណ្នូវធម៌ប្រះរុទ្ធខ្លះខ្ែរ និងបានប្រតិរតតិធម៌ប្រះអ្ងគ 
ជាយរៀងររែររមក   ខ្្ុ ុំចង់ខ្ចករ ុំខ្លក ការរិយសាធន៍ខ្្ុ ុំយនះ ជូនយោកអ្នក ទុ្កែូចជា 
ឧទា រណ៍្ជាក់ខ្សតង យោយ ែ នរុំណ្ងចង់ប្រខ្ែប្រយៅយោកអ្នក ឬក៏ចង់ឲ្យយោក 
អ្នកយល់តា្មខ្្ុ ុំយនាះយទ្ ។ រីយប្ោះយរើខាងផលូវកាយអាចរងខុំយគបាន  យនាះខាងផលូវចិតត 
មិនអាចរងខុំយគបានយទ្ ។ 
                                
                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 


