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មាតិក               ទំព័រ 
ជីវ្របវត�ិសេង�ប 

អរម�កថា 

ឧទ�ិសកថា 

េសចក�ីេផ�ម 

ឯកសរពិេ្រគាះ 

ជំពូក ១ 

Chapter 1 

សសនាវិធបីដបិត�ិក�ងុអនាបានស្សតិកម�ដ� នសមាធ ិ

Religious practice in mindfulness of breathing meditation 

១.១ េស�ងរក្រគ�អចរ្យ ឬ កល្យោណមតិ� 

To find a teacher or the best friend 

១.២ េរៀបចំឧបករណ៍សមាធិ 

Prepare meditation tools 

១.៣ េរៀបចំខ�ួនេអយបានស� តបាតជាមុន 

Prepare yourself in advance 

១.៤ ្រត�វបេង� នចិត�េទរកគុណ្រពះរតន្រត័យ និង គុណមាតបិត ្រគ�អចរ្យ 

និង បូជា េទៀនធូប ផា� ភ�ី 

Let's fall in love with the Triple Gem , gratitude parents, incense-burning candles and 

offering flower 
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 ១.៥ នម្សករ សមាទនសលី 

Chanting and obtaining of five precepts 

១.៦. ថា� យខ�ួនដល្់រពះរតន្រត័យ ្រគ�អចរ្យ និង សមូកម�ដ� ន 

Commitment by yourself with respecting the Triple Gem and chanting meditation 

១.៦.១. ថា� យខ�ួនដល្់រពះរតន្រត័យ commitment with the Triple Gem 

ឥមាហ ំភគវ អត�ភាវំ តុមា� ក ំបរចិ�ជាមិ ។ 

ែ្របថាៈ  បពិ្រត្រពះដ៏មាន្រពះភាគ ខ�ុ ្ំរពះអង�សូម្របគល់កយថា� យខ�ួន ចេំពះ្រពះពុទ� 

្រពះធម៌ ្រពះសង្ឃ េដម្បចីេ្រមន អនាបានស្សតិកម�ដ� ន េនះតេទ។ 

សូ្រត ៣ចប់  

១.៦.២.ថា� យខ�ួនដល្់រគ�អចរ្យ Commitment with the Teacher 

ឥមាហ ំអចរយិ អត�ភាវំ តុមា� ក ំបរចិ�ជាមិ ។ 

ែ្របថាៈ បពិ្រត្រពះេតជគុណ្រគ� ខ�ុ ្ំរពះករុណា សូមបេង� នវនា�  េដយ កយ វច ចិត� 

ដល់្រពះេតជគុណ្រគ� េដម្បចីេ្រមនអនាបានស្សតិកម�ដ� នេនះតេទ ។ 

សូ្រត ៣ចប់ 

១.៦.៣.សមូនូវកម�ដ� ន chanting meditation 

និព� នស្ស េម ភេន� សច�ិករណត� យ កម�ដ� នំ េទហ ិ។ 

ែ្របថាៈ បពិ្រត ្រពះេតជគុណ្រគ�ដ៏ចេ្រមន សូម្រពះេតជគុណ្រគ� ្រពះេមត� ្របទននូវ កម�

ដ� នដល់ខ�ុ ្ំរពះករុណា េដម្បេីធ�ជា្របេយាជន៍ នឹង េធ�ឲ្យជាក់ច្បោស់ នូវមគ�ផលនិព� ន

តេទ ។ 

សូ្រត ៣ចប់ 

១.៨ ផ្សោយេមត�  May all be happy  
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ទុក�ប្បត�  ច និទ�ុក�  ភយប្បត�  ច និព�យា  

េសកប្បត�  ច និេស្សោក េហត ុសេព�ប ិបាណិេនា។ 

ែ្របថា  សត�ទងំឡាយទងំពួង ែដលដល់េហយនូវេសចក�ីទុក� សូមឲ្

យសត� បាត់េសចក�ីទុក�េទ ែដលដល់េហយភ័យ  សូមឲ្យជាសត�បាត់ភ័យេទ 

 ែដលដល់ េហយនូវេសចក�ីេសក សូមឲ្យជាសត�បាត់េសចក�ីេសកេទេហង។  

 “ចប់ធម៌ផ្សោយេមត� សេង�ប” 

 

១.៩ ស្ូរតសភុមង�លកថា “ធម៌សូ្រតសូមេសចក�ីល� និង សុខចេ្រមន្រគប់យ៉ាង” 

Chanting for good blessing in the during practice meditation 

 េហតុ សព�ំ សមុង�ល ំសុភមង�ល គឺេសចក�ីចេ្រមនដ៏ល�្រគប់យ៉ាង ចូរមានដល់ខ�ុ  ំ រក�ន� ុ

សព�េទវត េទវតទងំពួងទងំឡាយ ចូររក្សោនូវខ�ុ  ំ សព�ពុទ� នុភាេវន េដយ 

អនុភាពៃន្រពះពុទ�្រគប់្រពះអង� េសត�ិ េហតុ និរន�រ ំ សមូសរិសីសួ� ី ចូរមានដល់ខ�ុ  ំ ឲ្យ

បាន្រគប់េពល កុបីំមានចេនា� ះេឡយ។ 

េហតុ សព�ំ សមុង�ល ំ សុភមង�ល គឺេសចក�ីចេ្រមនដ៏ល�្រគប់យ៉ាង ចូរមានដល់ខ�ុ  ំ រក�ន� ុ

សព�េទវត េទវតទងំពួងទងំឡាយ ចូររក្សោនូវខ�ុ  ំ សព�ធមា� ននុភាេវន េដយ 

អនុភាពៃន្រពះធម៌ទងំពួង េសត�ិ េហត ុនិរន�រ ំសមូសរិសីសួ� ីចូរមានដល់ខ�ុ  ំឲ្យបាន

្រគប់េពល កុបីំមានចេនា� ះេឡយ។ 
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េហតុ សព�ំ សមុង�ល ំ សុភមង�ល គឺេសចក�ីចេ្រមនដ៏ល�្រគប់យ៉ាង ចូរមានដល់ខ�ុ  ំ រក�ន� ុ

សព�េទវត េទវតទងំពួងទងំឡាយ ចូររក្សោនូវខ�ុ  ំ សព�សង្ឃោនភុាេវន េដយ 

អនុភាពៃន្រពះសង្ឃទងំពួង េសត�ិ េហត ុនិរន�រ ំសមូសរិសីសួ� ីចូរមានដល់ខ�ុ  ំឲ្យបាន

្រគប់េពល កុបីំមានចេនា� ះេឡយ។ 

“ចប់សុភមង�លកថា” 

ជំពូក ២ 

Chapter 2 

េសចក�យីលដ់ងឹអពំអីនាបានស្សតកិម�ដ� នសមាធ ិ

Right understanding about Mindfulness of breathing meditation 

១.២.្របវត�ិអ�កចេ្រមនអនាបានស្សតិកម�ដ� នសមាធិ History of Meditator 

អនាបានស្សតិកម�ដ� នសមាធិេនះ េកតតងំពី្រពះពុទ�អង�េនជា្រពះរជកុមារនាម 

សិទ�ត� ក�ុងសម័យៃនពិធី វប្បមង�ល ែដលជាពិធីមង�លសបេ្រពះ្រសូវ (ពុទ�ប្បវត�អិវទូិេរន

និទន, ព.ស១៤០៩/គ.ស១៩៥៣)។ ្រពះបាទសុេទ� ទន ្រទង់រជានុ��ត� ឲ្យ្រពះរជ

បុ្រតេទ ជាមួយនឹង សព�មុខនាមឺុនម�ន�ី ្រពមទងំេរហ៍ពលេយាធា និង ្រសីស�ែំហហមេទ

កន់ កែន�ងេនាះ។ 

លុះេស�ចយាងេទដល់ទីេនាះ ្រទង់ឲ្យេរៀបចទីំេសយ្យោ ថា� យ្រពះរជបុ្រតផ�ខំងេ្រកម

េដម ជម�ូ ្រពឹក (ដឹម្រពីង) មួយេដម ែដលមានស�ឹក្រកស់ យ៉ា្រង្រតឈឹង្រតៃឈ និង ជិត

ស�ិតល� មានសណា� នដូចជា មណ� លៃនបារ ំឲ្យចងពិតនវចិិ្រតេដយផា� យមាស ពីខង

េល ឲ្យបិទ បាងំេដយរនាងំជុវំញិ ឲ្យពួកេមនំេមនាងេនេមលែថរក្សោ្រពះរជបុ្រតក�ុងទី

េនាះ។ 
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្រពះរជា្រទង់្របដប់េដយេ្រគ�ងអលង� រទងំពួង េដយមានពួករជេសវកមាត្យជា

បរវិរ ្រទង់េស�ចេទ្រចត់្រពះនង�័ល េមនំេមនាងទងំឡាយ ដក់ឲ្យ្រពះរជកុមារផ�េំហយ 

ក៏នាគំា�  េចញេទខងេ្រក េដម្បេីមលេស�ច្រចត់្រពះនង�័ល។ 

ក�ុងខណៈេនាះ ្រពះរជកុមារ បានឳកសស� ត់ ្រកេឡកេមលេទជុវំញិ មិនមានអ�កណា

មា� ក់មករខំន ្រពះរជកុមារក៏េ្រកកចកទីេសយ្យោ ្រទង់គង់ពត់្រពះែភ�ន ដក់្រពះបាទ

ស� េំលង ្រពះបាទេឆ�ង េធ�កយេអយ្រតង់ ឳន្រពះភក�ិចុះបន�ិច ្របមូលសតិ ផា� ប់ជាមួយ

ចិត� ប��ួ នចិត� េទផា� ប់ជាមួយនឹងខ្យល់េចញ-ចូល េហយខ្យល់េចញ-ចូល េទេដតផា� ប់

ជាមួយ នឹងកយ េហយចេ្រមននូង្រពះអនាបានស្សតិកម�ដ� នសមាធិ រហូតទល់ែតបាន 

សេ្រមចនូវ បឋមជ្ឈោន ជាដបូំង ក�ុងជីវតិរបស់្រពះរជកុមារ។  

េ្រកយពីពិធីវប្បមង�លជិតឈនដល់ទីប�� ប់ េមនំេមនាង ក៏្រតឡប់មកេមល្រពះរជ

កុមារវញិ ក៏បានេឃញ្រពះរជកុមារ កពុំងែតែពន្រពះែភ�នយ៉ាងស�ប់ស� ត់បផុំត េ្រកម

ម�ប់េឈេនាះ ឯពន�ឺៃនម�ប់េឈេនាះ គឺមិនេ្រជែបរេទណាឆា� យ ពី្រពះកយរបស់រជ

កុមារេឡយ េដយេហតុអស� រ្យេនះ េមនំេមនាងក៏េទ្រកបទួលដល់្រពះបាទសុេទ� ទន 

ែដលជា្រពះបិតឲ្យ្រទង់្រជាប។ 

្រពះបាទសុេទ� ទន បនា� ប់ពី្រទង់បាន្រជាបេហយ ្រទង់េស�ចមករួសរន់ េឃញបាដិហរ្យ 

យ៉ាងអស� រ្យែបបេនះ ្រពះរជា និង នាមឺុនសព�មុខម�ន�ី េរហ៍ពលេយាធាទងំអស់ ក៏សំ

ពះ សរេសរនូវ្រពះបារមីរបស់្រពះរជបុ្រត ក�ុង្រគាេនាះែតម�ង។ 

Anapanasati meditation ceremony was born of Buddha at the son of Siddhartha during 

the Cultural Revolution, the rice paddy ceremony (Buddhism, Rin narrative, BC. 1409 

/ AD. 1953). King Sidhhothana regretted his son with all the officers, and military 

charms and lesbians to go there. 
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When the king arrived, he arranged for a royal courtyard to lay down his lower 

limousine with a thick, thin leaf and a very close, shaped leaf like a pillar of golden 

pearls, to tie the crown of fine gold from above to be covered with a ridge around the 

monarchs, taking care of his son. 

And the king was arrayed in royal apparel, with the king's attendants; and the king 

went to the king's palace, and the princes put his armor on him, and went out to see 

what was in the king's house. 

Children occasion royal occasion quietly looked around, does anyone bother his kids 

got left sitting seyya He was bending his left to right, climb straight body, bald and 

slightly connect with memory routed to connect with ventilation air - in and out - Plug 

into hot water with the body and the emerging new bishop reactions Meditation prayer 

until he has achieved bathamachchhean (mindfulness of breathing) the first in the life 

of the royal children. 

After the cultural ceremony is nearing completion,  King's servants  returned to see the 

children, and saw the child throwing the Buddha's neck in the calm, under the shade 

of the wood, and the light of the shade was not shifted away from the body of the son 

of the royal, so this great man went down to his father, Sotthothana, to know. 

King Sothun, after he had known, and the king had marveled at this magnificent 

fortune, the king and his officers, all military officers praised his son's right hand in 

those days. 

២.២.ន័យេសចក�ី របសអ់នាបានស្សតិកម�ដ� នសមាធិ 

The meaning of mindfulness of breathing meditation 
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អនាបានស្សតកិម�ដ� នសមាធិ មកពីពក្យថាៈ អន+បាន+សតិ+កម�+ឋន+

សមាធិ 

 អន   ខ្យល់ដេង�មចូល breathing in 

 បាន  ខ្យល់ដេង�មេចញ breathing out 

 សតិ  េសចក�ីរព�កបានេរឿនៗ mindfulness 

 កម�  សកម�ភាព ឬ អេំព action 

 ឋន  ទីតងំតម�ល់ place  

 សមាធិ កិរយិាតងំចិត�នឹងល� ឬកិរយិាតម�ល់ចិត�េដយល�្របៃព  

The stable Mindfulness and Consciousness are good concentrated  

អនាបានស្សតកិម�ដ� នសមាធិ ន័យជារួម គឺកិរយិាតម�ល់ សតិ និង ចិត� ្របកប

ជាមួយ នឹងខ្យល់ដេង�មេចញ-ចូល េអយបាននឹងល� និង ស�ប់ល�។ 

In general meaning, mindfulness of breathing is stable  mind and good concentrated 

with breathing /out/in and peaceful 

៣.២.អត� អនាបានស្សតកិម�ដ� នសមាធ ិ

 អនាបានស្សតកិម�ដ� នសមាធិ មានអត�ថា សតិ និង ចិត� តងំមាកំ�ុងខ្យល់

ដេង�ម េចញ-ចូល។ 

 Mindfulness and Consciousness are good concentratreted in the breathing out/in 

៤.២. លក�ណៈ អនាបានស្សតកិម�ដ� នសមាធិ 

លក�ណៈ អនាបានស្សតកិម�ដ� នសមាធ ិគឺមានករមិនរយមាយសតិ និងចិត�។  
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Characteristics of mindfulness of breathing that Mindfulness and Consciousness are 

not Monkey mind (Insulation Mind). 

៥.២. រស អនាបានស្សតកិម�ដ� នសមាធ ិ

រស អនបានស្សតកិម�ដ� នសមាធិ គឺកិច�កមា� ត់ភាពរយមាយេចញពី សតិ និង ចិត�។ 

 The tasting of mindfulness of breathing is to reduces the the three bad dhammafrom 

the mindfullness and mind. 

៦.២. បច�ុប្បន� អនាបានស្សតកិម�ដ� នសមាធិ 

បច�ុប្បន� អនាបានស្សតកិម�ដ� នសមាធ ិគឺមានករមិនញាប់ញ័រៃនសតិ និង ចិត�។ 

At present the Mindfulness of breathing  is not trembling of the mindfulness and mind. 

៧.២. បទដ� ន អនាបានស្សតកិម�ដ� នសមាធិ 

 បទដ� ន អនាបានស្សតិកម�ដ� នសមាធ ិគឺសតិ និង ចិត�រែមងតងំមាកំ�ុងេសច

ក�ី សុខកយ និង សុខចិត�។ 

Benchmark of Mindfulness of breathing that mindfulness and consciousness are stable 

in physical (body) and emotional (Mental) happiness or peace.  

 

៨.២. ្របេភទ អនាបានស្សតកិម�ដ� នសមាធិ 

 អនាបានស្សតកិម�ដ� នសមាធិេនះ ែដល្រពះដ៏មាន្រពះភាគជាមា� ស់ ្រទង់

សរេសរទុកយ៉ាងេនះថា “ មា� លភិក�ុទងំឡាយ អនាបានស្សតិសមាធិេនះ បុគ�លេធ�ឲ្

យមាន េធ�ឲ្យេ្រចនេហយ រែមងជាធម៌ស�ប់ផង ្របណិតផង ជាធម៌ែដលជាទីអ្រស័យមិន

វកឹវរផង ជាសុខផង ញុាងំធម៌ជាបាបអកុសលទងំឡាយែដលេកតេឡងេហយផង ឲ្យ

វនិាសស�ប់រមា� ប់េទេដយរហ័សផង ”  (្រពះពុទ�េឃាស,ព.ស. ១.០០០/គ.ស ១៥៤៣)។ 
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ដូេច�ះឯងេហយ ្រទង់្រតស់ែចកឲ្យេទជាកម�ដ� នមានវត�ុ១៦ យ៉ាង យ៉ាងេនះថា “ មា� ល

ភិក�ុទងំឡាយ អនាបានស្សតិសមាធិ បុគ�លេធ�ឲ្យមានដូចេម�ច េធ�ឲ្យេ្រចនដូចេម�ច េទប

ជាធម៌ស�ប់ផង ្របណិតផង ជាទីអ្រស័យែដលមិនវកឹវរផង និង ជាសុខផង ញុាងំធម៌

ែដលជាបាបអកុសលទងំឡាយ ែដលេកតេឡងេហយឲ្យវនិាស ស�ប់រមា� ប់េទេដយ

ឆាប់រហ័សផង មា� លភិក�ុទងំឡាយ ភិក�ុក�ុងធម�វន័ិយេនះ េទកន់ៃ្រព គល់េឈ  មាត់ទឹក 

ឬផ�ះស� ត់ក�ី េហយអង�ុយពត់ែភ�ន តងំកយឲ្យ្រតង់ មានសតិេឆា� ះេទមុខ ជាអ�កមាន

សតិដេង�មេចញ-ចូល ្របកបេដយវត�ុ១៦ គឺៈ ” បឋមចតុក�៤  ទុតិយចតុក�៤  តតិយចតុក្

ក៤  និង ចតុចតុក�៤ ។ 

Anapanasati meditation meditated by the Venerable Master, "Bhikkhus, this 

meditative practice is a person who makes a lot of things, and is morally tranquil, as 

well as a non-violent, peaceful, peaceful, unhappy place." (Buddha Buddhism, 1000 

BC, 1543). Thus, you are divided into sixteen kinds of objects: "The Noble monks, 

how to meditate, how to make things, how much, how to be peaceful, for a peaceful, 

unmovable and peaceful place, which is the unfortunate, unfortunate, and sudden 

destruction of all monks and nuns in this discipline. Orchards, aquariums or 

guesthouses, sit down and bend the nets to be straightforward, forward to the mind-

breathing entangled with 16 objects: "first rectangle 4 rectangle, 4 rectangles, 

rectangle 4 and four-lanes. 

 

១.៨.១ បឋមចតុក�មាន៤្របេភទ the first of step of mindfulness of  breathing is 4 

steps as following:  

 កលដកដេង�មេចញែវង ក៏ដឹងច្បោស់ថា អត� អញដកដេង�មេចញែវង 

ករដកដេង�មចូលែវង ក៏ដឹងច្បោស់ថា អត� អញដកដេង�មចូលែវង។ 
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 Breathing out long, you know, you are breathing out long; breathing in 

long, you know, you are breathing in long. 

 ករដកដេង�មេចញខ�ី ក៏ដឹងច្បោស់ថា អត� អញដកដេង�មេចញខ�ី ករដក

ដេង�មចូលខ�ី ក៏ដឹងច្បោស់ថា អត� អញដកដេង�មចូលខ�ី។ 

 Breathing out short, you know, you are breathing out short; breathing 

in short, you know, breathing in short.  

 អ�ក្រត�វសិក្សោថា េយងនឹងកណំត់ដឹងច្បោស់ នូវកយសង� រ េហយដក

ដេង�មេចញ សិក្សោថា េយងនឹងកណំត់ដឹងច្បោស់ នូវកយសង� រ េហយ

ដកដេង�មេចញ។ 

  You ne e d to know clearly that you  will make sure that you  know the 

holding of the  bodybuilding and breathing out; You need to know 

clearly that you  will make sure that you  know the holding of the  

bodybuilding and breathing in. 

 អ�ក្រត�វសិក្សោថា េយងនឹងរមា� ប់កយសង� រ េហយដកដេង�មេចញ សិក្សោ

ថា េយងនឹងរមា� ប់កយសង� រ េហយដកដេង�មចូល។ 

 You have to know clearly  that you will eliminate bodybuilding and 

breathe out; you will eliminate bodybuilding and breathe in. 
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ជំពូក ៣ 

Chapter 3 

ធម៌ែដល្រត�វលះបង់ នងិ យលដ់ងឹ មនុចលូបដបិត�ិអនាបានស្សតកិម�ដ� នសមាធ ិ

Dhamma which is devoted and understood before the practice of mindfulness of breathing meditation 

១.៣.វត�ុបលេិពធ   ធម៌ជាេ្រគ�ងកង�ល់៤យ៉ាង 

Vathu-kama   objectives sensuality    

១.៣.១ ចីវរបលេិពធ   កង�ល់េ្រពះសេម��កបពំក់ 

Clothes/robes sensuality  Concerns about clothing or robes 

២.៣.២ បិណ� បាតបលេិពធ  កង�ល់េ្រពះអហរ 

Food sensuality   concerns about food or almsfood 

៣.៣.៣ េសនាសនបលេិពធ  កង�ល់េ្រពះទីលេំន 

House sensuality    Concerns about house or lodging 

៤.៣.៤ គិលនេភសជ�បលេិពធ  កង�ល់េ្រពះថា� ែំកេរគ និង េភសជ�ៈ។ 

Medicine and beverage sensuality Concerns about medicine or medical 

equipment and beverages. 

២.៣.អបណ� កប្បដិបទ  ធម៌ែដលជួយ្របតិបត�ិមិនឲ្យខុស៣យ៉ាង 

Dhamma that help practicing for mislead the three types 

២.៣.១. ឥ�ន�ិយសវំរៈ   ស្រង�មឥ�ន�ិយ ១២   

Indrya  Controlling faculty or be careful the both physical and emotional 

 Physical  (Eye-door, ear, nose, tongue, boy and mind) 
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 Emotional (Rupa is craving for forms, sadda-sounds, Gandha-odours, Rasa-tastes, 

photthabba-tangible objects and Dhamma-craving for mental objectives) 

២.៣.២. េភាជេន មត���ុត ស� ល់្របមាណក�ុងករបរេិភាគ 

Know-how to eat 

២.៣.៣. ជាគរយិា នេុយាគ ្របកបេសចក�ីព្យោយាមជ្រមះចិត�េអយបរសុិទ�។  

To be effort to clean the virus in mind for refinement.  

ជំពូក ៤ 

Chapter 4 

ធម៌ែដលមានឧបករៈដលក់រអនវុត�ន៍អនាបានស្សតិកម�ដ� នសមាធិ 

Dhamma that has the advantage to the practice of the mindfulness of breathing meditation 

១.៤. ឥទ�ិបាទធម៌  គុណធម៌ែដលជាជហំរឲ្យសេ្រមច្របេយាជន៍ មាន៤យ៉ាង 

The virtue of goodwill has four things 

១.៤.១.ឆន�   ្រសឡាញ់ចូលចិត�ក�ុងកិច�ករេនាះៗ 

 Willingness  Loving for that job/work 

២.៤.២.វីរយិ ព្យោយាមេធ�កិច�ករេនាះៗ 

Effort   To be effort to do that job/work 

៣.៤.៣. ចិត�  យកចិត�ទុកដក់ក�ុងកិច�ករេនាះៗ 

Consciousness To collect consciousness to do that job/work 

៤.៤.៤. វីមំស ឧស្សោហ៍្រតិះរះិពិចរណា រកេហតុផល ក�ុងកិច�ករេនាះៗ។ 
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Evaluation  To be evaluation to find the consequences that job/work  

២.៤. ពហុករធម ៌   ធម៌ែដលមានឧបករៈេ្រចន២យ៉ាង 

Bahukara-Dhamma  Virtues of great assistance 

១.៤.១.សត ិ  េសចក�ីរព�កេរឿយៗ 

Sati   Mindfulness 

២.៤.២.សម្បជ��  េសចក�ីដឹងខ�ួនេរឿយៗ។ 

Sampajanna  Clear comprehension 

៣.៤.ចិត�មាន២យ៉ាង there are two types mind 

៣.៤.អកសុលចតិ�  Akusala-mula is unwholesome roots; roots of bad actions 

 ៣.៤.១. េលភ ចង់បានមិនេចះស�ប់ស�ល់ 

 Lobha   greed (Wanting to never be satisfied) 

 ៣.៤.២. េទស គិត្របទូស�ខ�ួនឯង និង អ�កដៃទ 

 Dosa   hatred (Think about burning yourself and others) 

 ៣.៤.៣. េមាហ វេង�ងមិនដឹងករពិត។ 

 Moha   delusion (ignoring uncertain.) 

៤.៤.កសុលចិត�  Kusal-mula is wholesome roots; roots of good actions 

 ៤.៤.១. េលភ មិនចង់បានមិនេចះស�ប់ស�ល់ 

 Alobha non-greed; generosity  

 ៤.៤.២. េទស មិនគិត្របទូស�ខ�ួនឯង និង អ�កដៃទ 
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 Adosa   non-hatred; loving-kindness or compassion 

 ៤.៤.៣. េមាហ មិនវេង�ងមិនដឹងករពិត។ 

 Amoha  non-delusion; wisdom –the eighth path  

៤.៤.ធាតុកម�ដ� ន  មាន៤យ៉ាង  there are 4 types of the Samadhi-Kamadhan. 

 ៤.៤.១. បឋវីធាតុ ធាតុដី  there are 20 Earth elements 

 ៤.៤.២.អេបាធាតុ ធាតុទឹក there are 12 Water element 

 ៤.៤.៣.េតេជាធាត ុ ធាតុេភ�ង there are 4  Fire element 

 ៤.៤.៤.វេយាធាតុ ធាតុខ្យល់។ there are 6 Air  element 

៥.៤. កររចួផុតចកកិេលសមាន២យ៉ាង Vimutti Mind is two abundance 

 ៥.៤.១. ចិត�វិមុត�ិ  កររួចផុតចកកិេលសេដយអណំាច សមាធិចិត� 

 Cetavimutti   deliverance; liberation; freedom  

 ៥.៤.២. ប�� វិមតុ�ិ  កររួចចកកិេលសេដយអណំាច វបិស្សនាប�� ។ 

 Pannavimutti  deliverance through insight; liberation through wisdom 

ជំពូក ៥ 

Chapter 5 

 រេបៀបៃនករអនវុត�នអ៍នាបានស្សតិកម�ដ� នសមាធ ិ

How to do practicing of the mindfulness of breathing meditation 

១.៥.  វិធីេ្រជសេរ សទកីែន�ងបដិបត� ិ Methods of choosing of the meditation place  
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 ១.៥.១ អរ��គេត   ៃ្រពេឈ  Forestry  

 ២.៥.២ រកុ�មូលគេត   គល់េឈ ភ� ំញកភ� ំគូហភ� ំ mountain;   

៣.៥.៣ ស�ុ� គារគេត  ផ�ះស� ត់  គនំរចេំបង សមុ្រទ ទេន� បឹងបូរ ទីវល ។ 

Silent house, bunker, lake, River, Sea, bungalow, garden and field. 

២.៥. វិធីេ្របប��សន�ិ៥យ៉ាង Methods of using Panchasandhi 

២.៥.១ ឧគ�ហ  កិរយិាេរៀនយកនូវេឈ� ះកម�ដ� ន 

Practice learning the name of meditation 

២.៥.២ បរបិុច�   កិរយិាសកសួរខ�ឹមសរ 

Questions of the meditation meaning 

២.៥.៣ ឧបដ� ន  កិរយិា្របាកដៃននិមិត� 

 Real verbal behavior 

២.៥.៤ អប្បនា  កិរយិាសេ្រមច និង  តម�ល់ចិត�មាៃំនកម�ដ� ន 

The conduct, determination and commitment of meditation 

២.៥.៥ លក�ណ  ករកណំត់ចងចៃំនកម�ដ� នទុក។ 

Memorandum memory reminder in step of the meditation 

៣.៥. វិធីេ្របមនសកិរ៨យ៉ាង Methods of using Manasikara 8 ways in Mediation 

៣.៥.១ គណនា    កររប់ខ្យល់ យឺត-រហ័ស (៥-១០) 

Slow-fast  count breathing (5-10) 

៣.៥.២ អនុពន�នា   ករចងេ្រក�ក និង ជាប់តមលដំប់ខ្យល់ 

The seam and the rhythm of the breathing 
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៣.៥.៣ ផុសនា   ករពល់្រត�វៃនខ្យល់ 

The resistance of the breathing 

៣.៥.៤ ឋបនា  ករតម�លចិត�្រត�វ និង ករសេ្រមច (ឧបចរ-អប្បនា-

សមាធិ) Strong concentration  is the right and achievement in the Meditation 

៣.៥.៥ សល�ក�ណា  ករកណំត់ដឹងច្បោស់ និង េឃញច្បោស់(វបិស្សន) 

Confederation is very clearly that and right understanding in Vipassana-insight  

៣.៥.៦ វិវដ�នា   ករេឃញនូវមគ�(វជិា� ) 

Seeing the eighth fold path  

៣.៥.៧ បារសិទុ�ិ   ករេឃញនូវផល (វមុិត�) 

Seeing the consequence eighth fold path  

៣.៥.៨ េតស ំបដិបស្សោន  ្របាជា� ពិចរណាេឃញច្បោស់នូវមគ� និង ផល។ 

The wisdom of the prudent sees the right way in Nirvana. 

៤.៥. វិធីភាវនាអបានស្សតិកម�ដ� នសមាធិ 

Methods of practicing of the Mindfulness of breathing  

 ៤.៥.១. េ្រជសេរ សយកខ្យលដ់េង�មែវង មកអនុវត�ន ៍

Choosing of the breathing out long 

 ខ្យលេ់ចញែវង breathing out long 

 ខ្យលច់ូលែវង breathing in long 

 ៤.៥.២. កយភាវនា Physical practicing 

 េដកេធ�សមាធ ិ Sleeping meditation 
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 េដរេធ�សមាធ ិ Walking meditation 

 ឈរេធ�សមាធ ិ Standing meditation 

 អង�ុយេធ�សមាធ ិ Sitting meditation 

 ៤.៥.៣. ចិត�ភាវនា  Emotional practicing 

 បរកិម�នមិិត� េលក សតិ សម្បជ�� ចិត� កណំត់េទេល ខ្យល់ដេង�មេចញ-

ចូល យក ខ្យល់ដេង�មេចញ-ចូល ចងផា� ប់ នឹងកយ  

To be lift of Mindfulness and comprehension bind into mind, concentration 

on the breathing out/in after putting with body.  

 ឧគ�ហនិមតិ�  ចិត� ដឹងកែន�ងប៉ះ្រត�វ ជាប់ជានិច�មិនដច់ 

The mind knows the touch is always there 

 បដិភាគនិមិត� ចិត�ចុះស៊ប់បានល�ក�ុង (ឧបចរសមាធិ  អប្បនាសមាធិ 

និង ខណិកសមាធិ) 

Mind claim down in the happiness or peaceful ( Samadhi concentration 

are three: Upacara-samadhi is access concentration, Appana-samdhi 

is attainment concentration and Khanika- Samadhi is momentary 

concentration) 

 ៤.៥.៤. ប�� ភាវនា Mind practicing  

 ឆា� តក�ងុកររក្សោសតិ និង សម្បជ�� មិនឲ្យដច់ពីចិត� 

 Wis e ly ke e p mindful a nd orde r not dis tra cte d 

 ឆា� តក�ងុកររក្សោចតិ�មិនឲ្យដច់ពីខ្យល ់

 Wisely staying mindful of the breathing 
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 ឆា� តក�ងុកររក្សោខ្យលម់ិនឲ្យដច់េចញពកីយ 

 Wis e ly ke e p the  breathing from breaking apart of body 

 ឆា� តក�ងុករពិនតិ្យជានិច� េលសកម�ភាពខ្យលេ់ចញ-ចូល ដឹងប៉ះពិត 

 Smart to keep track of breathing out/in activity 

៤.៥.៥. ករេ្រជសេពលេវលៃនករបដិបត�ិ Choosing of time for practicing  

 េលកទី ១ ពី ១- ៥ នាទី start from 1 minute to 5 minutes 

 េលកទី ២ ពី ១-១០ នាទី start from 1 minute to 10 minutes 

 េលកទី ៣ ពី ១-១៥ នាទី start from 1 minute to 15 minutes 

 េលកទី ៤ ពី ១-២០ នាទី  start from 1 minute to 20 minutes 

 េលកទី ៥ ពី ១-២៥ នាទី start from 1 minute to 25 minutes 

 េលកទី ៦ ពី ១-៣០ នាទី  start from 1 minute to 30 minutes 

 

៥.៥. នីវរណធម៌  ធម៌ែដលររមិំនេអយចិត�បានស�ប់ 

Nivarana   is the dhamma interrupted or destroys the harmonious 

condition of the mind. 

 ៥.៥.១ កមច�ន�  េសចក�ីេពញចិត�ក�ុងកម 

 Kamachanda   objectives and subjective sensuality satisfaction 

៥.៥.២ ព្យោបាទ  េសចក�ីគគួំន ចង់េធ�ឲ្យេគវនិាស 

Vyapada     A mind having ill-will is defiled by anger (Dosa) in the 

form of disagreement, discontent, annoyance, or any such undesirable and harmful state.  

៥.៥.៣ ថិនមិទ�  េសចក�ីេងកងក់្រជ�ល្រជប់ក�ុងចិត� 
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Thina-middha is to means here dullness, apathy, drowsiness, boredom. 

៥.៥.៤ ឧទ�ច�កកុ�ចុ�  េសចក�ីរសប់រសល់រយមាយក�ុងចិត� 

Uddhacca-kukkucca is restlessness, vexation or annoying feeling 

៥.៥.៥ វិចិកិច�   េសចក�ីឆ�ល់សង្សយ័។ 

Vicikiccha   means scepticism or doubt, lack of confidence in the 

method of practice in meditation   

៦.៥. េហតុនាឲំ្យេកតនីវរណធម៌៥យ៉ាង Cause of five hindrances   

 ៦.៥.១ សភុនិមតិ�  េសចក�ីសមា� ល់ថា ស� ត ល�ក�ុងចិត� 

     Determining everything in mind  

៧.៥.២ បដិឃនិមិត� េសចក�ីចេង��តចង�ល់ក�ុងចិត� 

    Resentment or confusion  

៨.៥.៣ អរតិ   េសចក�ីមិនេ្រតកអរ និង ខ�ិល្រចអូសក�ុងចិត� 

Disappointment and lasiness in mind 

២.៥.៤  េចេតអវបូសម េសចក�ីមិនស�ប់ក�ុងចិត� 

    Frustration 

២.៥.៥  អេយានិេសមនសកិរ េសចក�ីមិនេធ�ទុកក�ុងចិត�េដយឧបាយ្របាជា�

      Disobedience by method wisdom 

៧.៥. ធម៌ែដលជាវិធី្របយត័�ចិត�មិនឲ្យវេង�ងក�ងុនីវរធម៌៥យ៉ាង  

 ៧.៥.១ រជនីយ  កុេំ្រតកអរក�ុងអរម�ណ៍ែដលនាឲំ្យមានតេ្រមក 

     Do not be overly emotional 
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៧.៥.២ េទសនីយ  កុខឹំងក�ុងអរម�ណ៍ែដលនាឲំ្យខឹង 

    Do not get angry with anger 

៧.៥.៣ មទនីយ  កុ្ំរសវងឹក�ុងអរម�ណ៍ែដលនាឲំ្យ្រសវងឹ 

    Do not get drunk on drunkenness 

៧.៥.៤ េមាហនីយ  កុវំែង�ងក�ុងអរម�ណ៍ែដលនាឲំ្យវែង�ង 

    Do not look in the emotional direction (Dilution) 

៧.៥.៥. មិច� ទិដ�ិប្បហន លះករយល់េឃញខុស េធ�ឲ្យេឃញ្រត�វេឡងវញិ។ 

 To be sacrifice wrong understanding and make up right understanding  

 

ជំពូក ៦ 

Chapter 6 

 វិធីវនិិច�យ័ៃនករចេ្រមអនាបានស្សតកិម�ដ� នសមាធ ិ

To be evaluate in the mindfulness of breathing practicing 

១.៦. ចិត�ដឹងអស្សោស   គឺខ្យល់េចញ  

Mind strong concentration in the breathing out 

២.៦.ចិត�ដឹងបស្សោស   គឺខ្យល់ចូល 

Mind strong concentration in the breathing in 

៣.៦. ចិត�និមិត�    គឺចិត�ែដលមាននិមិត�េកតេឡង 

The mind has a vision   
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៣.៦.១. បរកិម�នមិិត�  ចិត�ជាប់ជាមួយនឹងខ្យល់ 

The mind is attached with the breathing  

 ៣.៦.២.ឧគ�ហនិមតិ�  ចិត�ដឹងកែន�ងប៉ះ្រត�វជាប់ជានិច�មិនដច់ 

 The mind knows the touch is always there 

៣.៦.៣.បដិភាគនិមិត� ចិត�តម�ល់នឹងបានល�ក�ុង (ឧបចរសមាធិ  អប្បនាសមាធិ 

និង ខណិកសមាធិ) The mind is good in three meditations.     

៤.៦. អ�កបដិបត�ិរែមងសេ្រមចផលខសុគា�  Meditators will get different the 

consequence  

 ៤.៦.១.អ�កបដិបត�ិខ�ះ  ដឹងខ្យល់  េកតនិមិត� និង សមាធិ េដយយឺត

យូរ និង ឆាប់រហ័ស េដយលបំាក  Know the breathing, come to mind, and meditate 

slowly and rapidly by difficult.  

 ៤.៦.២. អ�កបដិបត�ិខ�ះ ដឹងខ្យល់ េកតនិមិត� និង សមធិ េដយយឺយូរ និង 

ឆាប់រហ័ស េដយសុខ Know the breathing, come to mind, and meditate slowly and 

rapidly by peace.  

៤.៦.៣. អនិសង្សៃនករបដិបត�ិអនាបានស្សតកិម�ដ� នសមាធ ិ 

As result of the mindfulness of breathing meditation  

 កមវិត�ក សតិ ចិត� និង េចតសកិ រែមងមិនសូវ្រតិះរះិេ្រចន 

េនក�ុងេសចក�ី្របាថា� ែដលហួសេហតុ 

It is less refined in excessive aspirations 
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 ព្យោបាទវិត�ក សត ិចិត� និង េចតសកិ រែមងស្រមាកចុះ ក�ុងករថា� ងំ 

ថា� ក់ និង ចេង��តចង�ល់ និង តនតឹងនានា បានតមកល 

 Relaxation  and reduce stresses at a time 

 វិហងឹសវតិ�ក សតិ ចិត� និង េចតសកិ រែមង មិនសូវជាមាន ភាពក្

េត្រកហយ ឬ េឆវេឆអួសេហតុ 

It is less likely to be hot mind (anger mind) 

ចប់អនាបានស្សតកិម�ដ� នសមាធិសកិ�  ថា� ក់បឋម ភាគ ១ 
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កម�វិធីសកិ្សោ 

កម�វិធីៃថ�្រពហស្បតិ៍ ទី៦-៧-២០១៧ 

េម៉ាងេពលយប ់

7: 00-8: 00pm   នមស្សករ សមាទនសីល    

8:05-8:10 pm    ថា� យខ�ួនដល់្រពះរតន្រត័យ 

8:10-8:15 pm    ថា� យខ�ួនដល់្រពះេតជគុណ្រគ� 

8:15-8:20 pm    សូមនូវកម�ដ� ននិងផ្សោយេមត�  

8:30-9:00 pm   េសចក�ីយល់ដឹងអពីំអនាបានស្សតិកម�ដ� នសមាធិ 

 9:0៥-9:30 pm   ធម៌ែដល្រត�វលះបង់ និង យល់ដឹង 

10:00pm    ស្រមាក និង ចូលដេំណក 

 

ចប់កម�វិធីៃថ�ទី ១  

 

កម�វធិីស្ុរក ទ៧ី-៧-២០១៧ 

េម៉ាងេពល្រពឹក/្រតង់/រេសៀល/ល� ច/យប ់

4:00-4:30am   នមស្សករ សមាទនសីល 

4:30-5:00am   ឥទ�ិបាទធម ៌  

5:00-6:00am   ពហុករធម ៌

6:00-7:00am    ទទួលទនអហរ្រពឹក 
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7:10-7:30am    ចិត�មាន២យ៉ាង  

7:35-8:00am   ធាតុកម�ដ� ន៤យ៉ាង 

8:00-8:05am    ករួចចកកិេលស២យ៉ាង 

8:10-8:15am     ទីកែន�ងបដិបត� ិ

8:20-8:25am    ប�� សន�ិ៥យ៉ាង 

8:30-8:40am    មនសិករ៨យ៉ាង 

8:45-8:55am    ស�ីអពីំខ្យល់ និង កយភាវនា 

9:00-9:10am    ចិត�ភាវនា និង ប�� ភាវនា 

9:15-9:30am    ករេ្របេពលេវលបដិបត� ិ

9:35-9:50am   នីវរណៈធម ៌និង េហតុេកតនីវរណៈធម ៌ 

9:55-10:00am    ធម៌ែដលនាឲំ្យវែង�ង៥យ៉ាង 

10:00-12:00am   ស្រមាក និង ទទួលអហរ្រតង ់

1:00-1:30pm    វធិីវនិិច�យ័ករបដបិត�ិសមាធ ិ

1:35-2: 00pm    ស្រមាកទទួលទន កេហ� ែត និង េភសជ�ៈ 

2:05-2:10pm   សមាធិអង�ុយ ១-៥ នាទី 

2:15-2: 25pm    សមាធិអង�ុយ ១-១០ នាទី 

2:30-2:45pm    សមាធិអង�ុយ ១-១៥ នាទី 

2:40-3:00pm   សមាធិអង�ុយ ១-២០ នាទី 

3:35-3:50pm   សមាធិអង�ុយ ១-២៥ នាទី 

 3:55-4:25pm    សមាធិអង�ុយ ១-៣០ នាទី 
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4:30-5:30pm    ករពិេ្រគាះេយាបល់ 

5:35-7:30pm   ស្រមាក ទទួលទន អហរ ែត និង េភសជ�ៈ 

 7:35-7:40pm    សមាធឈិរ ១-៥ នាទី 

 7:45-7:55pm    សមាធឈិរ ១-១០ នាទី    

8:00-8:15pm    សមាធឈិរ ១-១៥ នាទី 

  8:20-8:40pm    សមាធឈិរ ១-២០ នាទី 

8:45-9:05pm    សមាធឈិរ ១-១៥ នាទី 

  9:10-9:40pm    សមាធឈិរ ១-៣០ នាទី 

10:00pm    ស្រមាក និង ចូលដេំណក 

 

ចប់កម�វធិីៃថ�ទ ី២ 

 

កម�វិធីេសរ ៍ទី៨-៧-២០១៧ 

េម៉ាងេពល្រពឹក/្រតង់/រេសៀល/ល� ច 

4:00-4:30am   នមស្សករ សមាទនសីល 

4:35-4:45am   េដរសមាធិ ១-៥ នាទី   

4:50-6:00am   េដរសមាធិ ១-១០ នាទី 

6:05-6:15am    េដរសមាធិ ១-១៥ នាទី  

6:20-7:30am    ទទួលទនអហរ្រពឹក 

7:35-7:55am   េដរសមាធិ ១-២០ នាទី  

8:00-8:25am    េដរសមាធិ ១-២៥ នាទី 
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8:30-9:00am     េដរសមាធិ ១-៣០ នាទី 

9:05-10:00am    ពិេ្រគាះេយាបល់ 

10:05-12:00am    ស្រមាក និង ទទួលទនអហរ្រតង់ 

1:00-1:05pm    េដកសមាធិ ១-៥ នាទី 

1:10-1:20pm    េដកសមាធិ ១-១០ នាទី 

1:25-1:35pm    េដកសមាធិ ១-១៥ នាទី 

1:40-2:00pm   េដកសមាធិ ១-២០ នាទី 

2:05-2:30pm    េដកសមាធិ ១-២៥ នាទី 

2:35-3:05pm    េដកសមាធិ ១-៣០ នាទី 

3:10-4:00pm    ស្រមាកទទួលទនកេហ� ែត និងេភសជ�ៈ 

4:05-5: 00pm    ពិេ្រគាះេយាបល់  

5:10-5:30pm   វនា� ខមាេទស្រគ�-សិស្ស និង សិស្ស និង ប��ប់កម�វធិី 

ប��ប់កម�វិធីៃថ�ទី ៣ 


