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 ដេងហីម ( បទកកគតិ ) 
Mindfulness of breathing 

 

ខយល់ចូលខយល់េចញ មិនបច់ទេនទញ ដឹងរគប់េវល 
តមរនធរចមុះ   េឆវងសត ំរគប់រគ   រពះបរមសសត  
ថនសគ ។   
តមរនធរចមុះ     បបូរមត់េលេនះ េចញចូលឥតអក់     
ែវងខលីតមែបប     ធមមតជក់លក់  ដឹងតមចងវ ក់    
ដេងហមេចញចូល។     
មិនបច់បងខំ  មិនបច់ែផសផស ំ  មិនរប់បញចលូ   
េបខលីដឹងខលី  ដេងហមទំងមូល ខយល់េចញខយល់ចូល 
ដឹងតមចំណំ។ 
េបែវងដឹងែវង  មិនរចឡំែកលង  វេងវងសំញ ំ
មិនយកខលីេធវែវង មិនយកេឆវងេធវសត ំ  តមពុទធបណត ំ 
យថភតូ។    
ដឹងបនជប់យូរ  ចិតតកន់ែតធូរ  របសចករគ 

 េទេសេមេហ  រគប់ជន់រគប់ថន ក់  បរតិតចិតតអនក 
 បនរចួខលនេហូ យ។  



េនះេហដឹងខយល់  បូរណសំគល់ ផត ំកូនេចេរកយ 
 មិនដឹងេរឿងេនះ  អនកេចះែមនេហយ យ៉ងណក៏េដយ 
 េនមិនទន់រគប់។ 
 

េចះចបប់េលកិយ៏  ជីវភពសកឹមៃសក ដល់េពលរពលប់ 
េទរទន់សូរយិ  មចចរជសរងគប់ុ  កមមតមមិនឈប់ 
អនគតមិនចបស់ ។  
 
កំុអងខលនេចះួ   បនែតចំេណះ  ែផនកវទយិ សរសត 

 អងរបជញ មន សម នថជក់ចបស់  េបគិតឲយណស់  
មិនសគ ល់ដេងហម។   
 
នចុងរចមុះ  េនជិតហនឹងេសះ  ែតេភលចេរឿងេឆនម 

 នរណមិនដឹង  មិនសគ ល់ដេងហម  ពេពមពេពម 
 តមសងខ រនំ។ 

 
ចូរេជៀសវងបប  អំេពេថកទប ឈប់សងបបកមម 
សីលដប់សីលរបំបី មូលដឋ នសីលរបំ  អនកេចញពីរជំ 
អបយភូមិេហយ ៕   

 

 

 



េវទន ( បទពកយ ៧ ) 
Sensations 

មហសបចចយេវទន 
តមពុទធដីកចរទុកឲយ 
េយគវចរជំនន់េរកយ 
េវទនខល ំងេខសយេដយផសស។ 

អយតនកនងុ ទំងរបំមួយ 
អរមមណ៏ណមួយចូលមកប៉ះ 

 នឹងទវ រណេហយេឃញចបស់លស់ 
េកតេវទនខលះចបស់េលកយ។ 
េវទនសំេដករពិេសធន៏ 

   េឃញដល់និេរធគួរសបបយ 
បីតិេរតកអរមិនជិនណយ 
ែតចិតតេរៀងអយរតូវខនតី។ 
េវទនេនះមនបីរបករ 

     េរៀបរប់អតថ េដយខលីៗ 
ទុកខេវទនឈឺចប់ៃរក 
មិនមនអវីៗរកីរយេឡយ។ 
ឈឺចប់េជងៃដចុកជងគង់   

 លិចរទនង់លង់រទេនសរគប់សពវេហយ 
ឈឺកបលចេងកះមិនមនេសបយ  
ឱ!យ៉ងេនះេហយេហថទុកខ។ 



 
 
េវទនទីពីរសុខេវទន 
េឃញេហតុអសច រយេហថសុខ 
េលកយេវទនលអិតរគប់មុខ 
សុខេនះេហសុខេលកយេហយ។ 
េវទនទីបីអពយរកិតយ 
ថសុខកនងចិតតមិនែមនេឡយុ  
នឹងថជទុកខក៏មិនេសបយ 
មិនែមនេសះេឡយថមិនរតូវ។ 
េទះបីជយ៉ងណក៏េដយ 
អនកេអយកំុខវល់ទល់ឥឡូវ 
វេកតរលត់េចញពីផលវូ   

 គម នអវីរតវូេនជប់លប់េសះ។ 
រពះអងគរតស់ថអនិចច  
េកតេឡងកលណរលត់អស់ 
បនមួយភគេហយអនករេំដះ 
សងខ រចស់េនះែដលគរទុក។ 
េគលេដមិនែមនរកសុខេទ 
ចូរអនករះិេរខំេទមុខ 
ជីកគស់រលីំងទំងសុខទុកខ 
េរពះវជមុខនំផលវេរកម៕ូ  

 



បដចិចសមបុបទ   (បទពកយ ៨) 
Dependent origination 

   

រពះអងគរតស់ថ អនកណយល់ធម៌  
អនកេនះយល់លអ យល់សមបុបទេហយ 
អនកណសំភី ែសវងរកេកះេរតយ  
យល់សមបុបទេហយ អនកេនះយល់ធម៌។ 

 

  មនកងរចវក់ ដល់េទដប់ពីរ   
របទក់វក់វ ីគម នអវីឲយលអ 
នឹងខំរត់េគច េហមហែសនរក  
េទះអងវរករ ក៏សំុមិនបន។ 

 

  អ	ជជ បេងកត សងខ រ    
សងខ រេនះណ បេងកត	ញញ ណ 

  វញញ ណិ នមរបូ រចួសំេរចបន   
េកតទវ រវញញ ណិ  សឡយតន។ 

 

  សឡយតន បេងកតផេស   

ប៉ះរចួវកវរឹ  េចញេវទនជក់ 
  េវទនេកតេហយ តណហ របតយក័ស  

បីសណឋ នឆល ក់ ធល ក់ឧបទន។ 



 
  ឧបទនគម ន អវីេរកពីកន់   

ជប់យកកំណន់ បពឈប់មិនបន 
  ធល ក់ចូលកនងុ ភវ ៃនករេរសកឃល ន  

លទធផលបុ៉នម ន នំឲយេកតជ:។ 
 
  ឱសឱ!បរស័ិទ ទំងរបុសទំងរសី  

េនះេហជតិថមី គឺករេកតេទៀត 
  ដល់េកតរចួេហយ េយងខំខមីឃម ត  

រត់េទមតងេទៀត រកេសចកតីសល ប។់ 
 
  ពីេកតេទសល ប់ កត់តមជរ   

ឈឺចស់រគំរគ យំេសកេរៀបរប់ 
  ចង់បនរបស់ រសឡញ់គួរគប់  

ែតែរបអភ័ពវ មិនបនសំេរច។ 
 
  រឯីរបស់ មិនចង់បនវញិ    

វេចះែតេចញ ឲយេឃញេរសចៗ 
  មិនចង់ជួបេសះ េហយខំរត់េគច  

េទះេជររបេទច េនែតជួបវ។ 
 
 



 
  កង់ដប់ពីរេនះ គម នមុខគម នបត  

វែតងពិឃដ ជនរល់របូ 
  ឲយវលវេងវងិ  កនងវដតសងសុ រ   

េកតជតិណៗ ក៏េគចមិនរចួ។ 
 
  បុ៉ែនតថន ំទិពវ ឱសថពូែក    

ស័កតសិទធគម នេទវ ែតមនតិចតួច 
  ផលវែតមួយគត់ូ  ែដលមនមុខរសួច  

អនកអចេចញរចួ គឺដេងហមេវទន។ 
 
  កងេវទនេនះ ជផលវែបកពីរូ    

រពះអងគតណហី  រតស់សំែដងថ 
ផលវមួយបេងកតូ  េវទនតណហ    
ផលវមួយផទយគនូ ុ  ពនលត់វវញិ។ 
 
ជីវតជមនុសសិ  ជីវតមនភ័ពវិ    
ខុសពីជតិសតវ មិនអចេគចេចញ 
េបចង់រចួខលនួ  ពីទុកខេទេមនញ   
អនករតូវបំេពញ ភវនបញញ ៕       

 
 
 



 

    េធវីបណុយបនបណុយ (បទកកគតិ) 
Making merits receives merits 

 
 អនកខលះតអញែតអរូ   ជំមុខេខម ែប៉ ែបរេទផតនទ    
 អរកុខអរកស   ឥនទរពហមេទវត មិនជួយរកស  
 នំឲយគត់រក។   
 

េធវបុណយេរៀងជប់ ជិតដល់េពលសល ប់   រស់ទំងរតដរ 
បនលុយតិចតួច បយមហបូ សមល មិនែដលខនរក 
េធវបុណយរហូត។  

 
ឯេលកេនះវញិ មិនែដលេឃញេចញ សវិតខល ចរបូត

 សូមបីមួយេរៀល មិនែដលេឃញហូត ែតមនរហូត
 មិនែដលសគ ល់អត់។ 

  
 េតមកពីអវី  េមតចបនគត់សតី ហក់ដូចហមត់ចត់ 
 ឱ!េនះេហលងង់ មិនដឹងេដមបត់ េបេមលកំណត់ 
 គត់យល់មិនខន ។  
 

អវីេហថបុណយ គឺអវីពីមុន   កុសលេថកងថក ន 
 ទនសីលភវន ទំងបីអងគរបណ េធវបនបុ៉នម ន 
 ទទួលបុ៉េណណ ះ។  



 
 
របករមួយេទៀត គួរអនកខំេឆលៀត  េរតះរះិផងចុះ

 រពះអងគរតស់ថ េរឿងេនះេរឿងេនះ មិនែដលមនខុស
 េកតឯងឯងេទ។  

 
េរឿងអវីក៏េដយ ជតិមុនជតិេរកយ កមមពីបុេពវ 
មនេហតុជនិចច មិនៃចដនយេទ  ទំងេយងទំងេគ 
រស់កនងកមមផលុ ។   
 
េបជតិេនះរក  ជីវភពមិនលអ  េរពះគម នកុសល 
មិនបនកសង ពីមុនកំុឆងល់  េរពះមនេហតុផល 
យ៉ងដូេចនះឯង។  
 
េបអនកេធវបុណយ មិនខុសមិនសុ៊ន មិនឃវ ងវេងវង 
រតឹមរតូវតមខន ត រពះអងគសំែដង ផលជូនមកឯង

 ែសតងពិតរបកដ។   
 
ឯេលកេនះវញិ គត់េសយចំេណញ អហរចស់គត់ 

 គត់បនេធវបុណយ ជតិមុនេទៀងទត់     ដល់ផុតកំណត់ 
 ខសត់រលីងេធង៕ 
 
  



េសកចំរតម់ត ់( បទរពហមគិត ) 
The parrot 

 េសកេសមសតវសរកិ  េចះវចវេពលសតី    
អនកផងរសឡញ់ៃរក  ែតកមមអវីមិនយល់ពិត។ 
រស់េនពីរអតម    និងអចរយជបណឌិ ត        
ទេនទញសូរតរត់មត់  សពវគថអថ៌បលី។ 
ឥសីរបេដថ    ែនសរកិសតវបកសី           
អនករតូវែតវងៃវ   កំុេចញេដរេរកអរសម។ 
របយ័តនែរកងេរគះភ័យ  មនរពនៃរពរកែវលខទម 
េគបចរគប់រសូវលមម  បង់សំណញ់ចប់ឯងចង។                      
សតវេសកសូរតរត់មត់   មិនភល ំងភល ត់ខុសបំណង  
រគូេរតកអរកនលង   េសកសសងសូរតរល់ៃថង។                          
ៃថងមួយរពនរចងូវ   សំណញ់រសូវេនកនងៃដ     ុ
បចេរកយខទមឥសី  េសកលកៃលឆង ញ់ពិស។                             
ទេនទញមនតបេណត រ   េធវដំេណ ររកអហរ        
ទេនទញសូរតគថ   មនតធម៌អថ៌េចះថមីៗ   ។                              
េសកសូរតទេនទញថ     ែនសរកិសតវបកសី       
អនករតូវែតវងៃវ   កំុេចញេដរេរកអរសម។ 
សំណញ់រពនធល ក់រគិប  របួរបជិតេសកេសមលមម 
សលន់េសល ភ័យរទឌុេរទម មត់េនែតទេនទញជប់។                                    
របយ័តនែរកងេរគះភ័យ  មនរពនៃរពរកែវលរគប់   
េគបចរសូវទំងរគប់          បង់សំណញ់ចប់ឯងចង ៕ 

 



 មងគលសមសិបរCំបីរបករ ( បទពកយ ៨ ) 
The 38 Supreme Blessings 

 
 នេពលមួយេនះអងគរពះភគវនត  

គង់េនេជតពនរកុងសវតថី 
 អរមអនថបិណឌិ កេសដឋី   

រល់ទិវររតីកនងកុដិុ សុគនធ។ 
 
 នអរធតេនះមនេទពធីត   

រសមីអសច រយបំភលឺេជតពន 
 សុគនធកុដិលុតថវ យបងគំ 
 េលកហតថរបណមរពះអងគគង់េន។ 

 
បងគំរចួេហយឈរេសងៀមធមមត 

 ចំរពះសសត រទង់រតស់របេដ 
កលេវលលអក៏ខិតចូលេទ 

 ជិតអងគេឆមេឆល េហយែថលងទូលថ។ 
 
មនុសសនឹងេទវតែសវងរកមងគល

 សូមរពះទសសពលពនយល់អស់អថ៍ 
អតថន័យេសចកតីរបណីេមតត  

 តបិតេយងរល់គន មិនអស់ចមងល់។ 



 
រពះអងគតណហី រតស់សំែដងរបប់

 ចូរនងចំសត ប់តថគតពនយល់ 
សត ប់េហយអនុវតតេទបបនផល

 េនះគឺមងគលសមរបំបីរបករ។ 
 
មងគលទីមួយគឺធម៌េសពគប់   
អនកកំុរបសពវនឹងជនពល 
មងគលទីពីរេសពគប់អនកជ 

 អនកមនរបជញ អចរយបណឌិ ត។ 
 
មងគលទីបីរេបៀបបូជ    
គួរពិចរណខំេរតះរះិគិត 
បូជបុគគលគួរបូជពិត    
បុគគលលអលអិតសថិតកនងសំនួរុ ។ 
 
មងគលទីបួនរបេទសកែនលង   
រតូវខំខនះែខនងេរ សឲយសមគួរ 
កែនលងរស់េនមិនរតូវអប់អួរ   
នំឲយហមងហមួជួរដល់េគឯង។ 
 
 
 



មងគលទីរបំបុណយពីបុេពវ  
 បនេធវហូរែហហុចផលជក់ែសតង 

មងគលទីរបំមួយតំកល់ខលនឯងួ  
 អនកកំុសំែដងឲយេគេមលងយ។ 

 
មងគលទីរបំពីរពហុសចចៈ  

 េរៀនសូរតឲយជក់ធល ក់ជសំពយ 
េរៀនេរចនេកនេរចនេកតចំេរ នងយ

 មុខរបរកល យជមងគលទីរបំបី។ 
 
មងគលទីរបំបួនវន័ិយបញញតិ   
អនករតូវអនុវតតេគរពសំភី 
មងគលទីដប់ករនិយយសតី   
េពលពកយែវងខលី មធុរវច។ 
 
មងគលទីដប់មួយរតូវជួយឧបតថមព  
រកសែថទំមតបិត 
មងគលដប់ពីរបុរតីបុរត  

 របពនធបតីរគួសររតូវេចះសេរងគ ះ។ 
 
 
 
 



មងគលដប់បី អនកលុ    
របកបករងរកំុឲយរជុលរជួស 
រចបូករចបល់រតវូេគចឲយហួស

 រតូវដឹងទបខពស់ែរកងេរគះទុកខភ័យ។ 
 
មងគលទីដប់បួនគឺករេធវទន 

 ផលបុណយបុ៉នម នទំងចស់ទំងថមី 
េបេចតនលអមិនរង់ចំអវី  

 រពះធម៌លកៃលតៃមលតមេនះ។ 
 
មងគលដប់របំធមមចរចិ  

 កយចិតតវចកនងសីលឥតេខច ះុ  
មងគលដប់របំមួយញតិសនត នេនះ

 រតូវេចះសេរងគ ះែថទំរកស។ 
 
មងគលដប់របំពីរករងរឥតេទស

 របកន់យកចុះវជួយអតម  
យកសុខេទមុខសំអតសងខ រ 

 កយចិតតវចរហូតបរេលក។ 
 
 
 
 



មងគលដប់របំបីរតូវេចះខល ចបប
 ធល ក់ដល់ឋនទបនំខលនឲយួ េថក 

យកសីលជេគលេទបផុតកតីេសក
 តំងពីបរេលកដល់សួគ៌និពនត។ 

 
មងគលដប់របំបួនរតូវេជៀសវងបប

 ទីៃមភបនសបបនថយេរគឿងេញៀន 
បរមីលសល កញឆ អេភៀូ ន  

 រសេបៀរបុ៉នម ននំមនកមមេពៀរ។ 
 
មងគលៃមភមួយអនកកំុរបមទ 

 េធវសរបែហសខតធល ក់ចូលអវជជិ  
មនសតិដឹងអនបន  

 ដេងហមេវទនសងខ រចស់ថមី។ 
 
មងគលៃមភពីរេគរពគរវ  

 បេងអ នកយដក់ជមងគលៃមភបី 
មងគលៃមភបួនរបស់កនងៃដុ   

 រសឡញ់លកៃលែថទំរកស។ 
 
 
 



មងគលៃមភរបំរតូវេចះដឹងគុណ 
 អនកឲយពីមុនធម៌កតញញតូ  

តបសនងសងគុណកតេវទិត 
 កំណត់កត់រតចងចំទំងអស់។ 

 
មងគលៃមភរបំមួយធមមសសវន ំ

 ចិតតសទធ ខល ំងសត ប់ធម៌េដយេសម ះ 
សងវ តសូរតេរៀនវចនទំងអស់  
នំអនកឲយខពស់ហួសដល់វជជិ ។ 
 
មងគលៃមភរបំពីររកសខនតី    
អត់ឱនរបណីដល់សតវផងគន  
មងគលៃមភរបំបីសត ប់តមរគប់រគ  
ពកយរបេដថរបស់បណឌិ ត។ 
 
មងគលៃមភរបំបួនជីវភពសមណ

 ជសងឃសវគ័គកនងសសនពិតុ  
បំេពញេនខមមនំសម័រគសំអតចិតត

 េអយដល់កំរតិកនងេភទជសងឃុ ។ 
 
 



មងគលសមសិបធមមសកចឆ  
 ជែជកធម៌អថ៌របណមកមបង់ 

តមកលេវលេដយចិតតេសម ះរតង់
 រចួមិនេបះបង់អសរឥតករ។ 

 
មងគលសមមួយករបដិបតតិធម៌

 តបេអយលអសមតមពុទធដិក 
មងគលសមសិបពីររពហមចរយិ

 េរៀន	បសសនលះកមឆនទៈ។ 
 
មងគលសមបីអរយិសចចបួន 

 ពិេសធន៏កនងខលនុ ួ ឲយេឃញជក់លក់ 
មងគលសមបួននិពវ នសចច 

 ពិេសធន៏របតយក័សកនងកយេនះេហយុ ។ 
 
មងគលសមរបំធម៌ឧេបកខ  

 ចិតតេនះកលណេលកធម៌ប៉ះេហយ 
អនកកមមបតតិមិនញប់ញ័រេឡយ 

 រតង់េនះឯងេហយមងគលឧតតម។ 
 
 
 



 
មងគលសមរបំមួយធម៌ឧេបកខ

 ចិតតេនះកលណេលកធម៌ប៉ះេហយ 
ចិតតអេសកំមិនេសកេសេឡយ

 រតង់េនះឯងេហយមងគលឧតតម។ 
 
មងគលសមរបំពីរធម៌ឧេបកខ  

 ចិតតេនះកលណេលកធម៌ប៉ះេហយ 
ចិតតLរជមិំនេសហមងេឡយ 

 រតង់េនះឯងេហយមងគលឧតតម។ 
 
មងគលសមរបំបីធម៌ឧេបកខ  

 ចិតតេនះកលណេលកធម៌ប៉ះេហយ 
ជចិតតេខមំេកសមកសនតឥតេរតយ

 រតង់េនះឯងេហយមងគលឧតតម។ 
 
េបអនុវតតតមរេបៀបេនះឯង 

 រគប់ទីកែនលងអនកបនេជគជ័យ 
រគប់ទីកែនលងអនកបនសបបយៃរក

 េនះជអតថន័យមងគលឧតតម។ 
 



ធម៌េនះអនុវតតន៏បរស័ិតរបុសរសី
 បនយល់េសចកតីគថរពះបរម 

ជធម៌បដិបតតិមិនែមនសូរតផលំុ 
 មងគលឧតតមេកតេដយសច់ករ។ 

 
រពះបរមសសត រតស់ឲយេយងេធវ  
មិនែមនទេងវរបស់អចរយ 
បយសីេរសចទឹកចងែខសគថ

 សូរតមនតសីមមិនបនករេទ។ 
 

តេុមហហិកចចំ អតតបមំ    
បដិបតតិកល ខល ំងកំុេនទំេនរ  
ខលនអនកេនះេហយមិនែមនេគេទួ    
ចូរគិតរះិេរឲយបនហមត់ចត់។  
 

អខតតេរ តថគតត     
េនះជគថរពះសមម សមពុទធ  
តថគតរបប់ផលវូ ឲយអនកេចញផុត

 ពីមហសមុរទទុកខអនកេដរខលនឯង៕ួ  
 

  
 


