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បុ ណ្យវសាខបូ
ជា
ិ
ថ្វីត្បិត្ព្រះរុទ្ធ ព្ទ្ង់ប រិនិព្វវនទៅក៏រិត្មែន ប៉ុមនែព្រះអងគព្ទ្ង់បានព្បត្ិស្ថានស្ថសនាគឺព្វកយទព្បៀន
ព្បទៅ ឬធែមវិន័យសព្ាប់រទ្
ុ ធាែកជនទោររព្បត្ិបត្ែ ទ ើែបីមសវងរកទសចកែីរំលត្់ទ្ុក។
ខ តាែរយៈព្រះរុទ្ធ
ស្ថសនា ទយើងបានយល់ និងព្បត្ិបត្ែបានជាព្បទោជន៍ោ៉ងទព្ចើនទៅកនុងជី វិត្ព្បចាំថ្ថ្ៃ។ ទ្នទឹែនឹងទនះ
ទយើងជារុទ្ធប រិស័ទ្ ក៏មត្ងរឭកទ ញ
ើ ល់គុណ ូបការៈ ៏ថ្ព្កមលងរបស់ព្រះអងគ និងចងចាំនូវព្រឹត្កា
ែ រណ៍ ឬ
ទេត្ុ ៏អស្ថារយែួយចាំនួនធាំម លបានទកើត្ទ ើងកនុង ាំទណើរថ្នជី វិត្របស់ព្រះ ៏ានព្រះភាគ ម លបទងកើត្ទ ើង
នូវថ្ថ្ៃបជា
ូ កនុងព្រះរុទ្ធស្ថសនា។ ទៅកនុងព្រះស្ថសនាទនះ ានថ្ថ្ៃបជា
ូ
៏សាំខាន់ជាទព្ចើនរួែាន ា បូជា
វិស្ថបបូជា សាស្ថ ប
ប ូជាជាទ ើែ។ បណ្តែថ្ថ្ៃបជា
ូ ទាំងទនាះ វិស្ថបបូជាគឺជាទរលទវលា ៏ានស្ថរៈសាំខាន់
បាំផុត្ែួយសព្ាប់រុទ្ធស្ថសនូបត្ាែក
ភ ៍ទោររព្បត្ិបត្ែទ ើែបីបុណយកុសល។

ែយ៉ងវិញទទ្ៀត្

ឯកស្ថរែួយ

ចាំនួនទក់ទ្ងនឹងបុណយវិស្ថបបូជាទនះ ក៏ែិនទន់សែបូរមបបទៅទ ើយម រ។ សាព្ស័យទេត្ុទនះ ទ ើែបី
ជាំនួយ ល់ការសិកាទវវងយល់អរ
ាំ ីបុណយវិស្ថបបូជា

ប្ន
ាំ ុ ឹងព្បែូលព្ស្ថវព្ជាវទរៀបទរៀងតាែរយៈឯកស្ថរ

នានា ទេើយទធវើការរនយល់ទសចកែីឲងាយយល់ ល់អក
ន សិកាទ្ូទៅ។
១. វិសាខបូជា
្. និយ ន័យ
ិ បបូជា ែករីព្វកយថា បុណយ “គុណជាត្ជាទព្គឿងជព្ែះសនាែនចិត្,ែ អាំទរើល អ” និង វស្ថ
ិ ប
បុណយវស្ថ
ឬរិស្ថប “ទ្មះមបទ្ី៦តាែចនទគត្ិ” ទេើយនិងបូជា “ការថាវយ ឬជូនវត្ាុអីៗ
វ ចាំទព្វះបូជនីយបុគល
គ ” ។ ូច
ិ បបូជា (=រិស្ថបបូជា) ទ្មះរិធីបុណយ ឬការទធវើសកាករបូជាកនុងថ្ថ្ៃទរញ
ទនះ បុណយវិស្ថបបូជា ឬវស្ថ
បូណ៌ែី មបរិស្ថប ។ (វចនានុព្កែមបមរ)
ខ. េេតុនំាឲ្យមានវិសាខបូជា
វិស្ថបបូជា សាចរាប់ថាជារិធីបុណយ ៏ធាំែួយកនុងចាំទណ្តែរិធីបុណយធាំៗជាទព្ចើនកនុងព្រះរុទ្ធស្ថសនា
រិទសសព្រះរុទ្ធស្ថសនាទថ្រវាទ្

និងជាអភិលកខិត្សែ័យ ៏ានស្ថរៈសាំខាន់សព្ាប់រុទ្ធប រិស័ទ្ទាំងឡាយ

ទាំងបរវជិត្ ទាំងព្គេសា គបបីទធវើសកាករបូជាទ ើែបីកស្ថងែាកុសល ។ រិធីបុណយទនះ ក៏ព្ត្ូវបានទ្ទ្ួល
ស្ថគល់ជាទ្ិវាអនែរជាត្ិទោយអងគការសេព្បជាជាត្ិទៅកនុងថ្ថ្ៃទ្ី១៣ មបធនូ ឆ្នាំ១៩៩៩ ទេើយព្ត្ូវបានព្បាររធ
ទ ើងជាលកខណៈអនែរជាត្ិកុង
ន ទ្ីស្ថនក់ការកណ្តែលថ្នអងគការសេព្បជាជាត្ិ និងកនុងព្បទទ្សម លទោររព្រះ
ទរៀបទរៀងទោយ សមណនិសសិត េ ឿន សុភក្រ័ ្ត

1

ពុ ទិក
ធ សាកលវ ិទាល័យព្ពះសីហនុ រាជ

ឯកទទសបាលី

រុទ្ធស្ថសនាទថ្រវាទ្ជាទរៀងរាល់ឆ្នាំ កនុងថ្ថ្ៃ ១៥ ទកើត្ ទរញបូណ៌ែី មបរិស្ថប ទ ើែបីរំឭក ល់ទេត្ុសាំខាន់ៗ
បីោ៉ងគឺ៖
១) ព្រះទព្វធិសត្វព្ទ្ង់ព្បសូត្ចកគភ៌ព្រះាតា
២) ព្រះរុទ្ធជាាាស់ព្ទ្ង់ព្តាស់ ឹងនូវចត្ុរា រិយសច ា
៣) ព្រះត្ថាគត្ព្ទ្ង់ចូលបរិនិព្វវន ។
ទេត្ុការណ៍ទាំងបីខាងទលើទនះ សុទ្ធមត្ទកើត្ទ ើងកនុងថ្ថ្ៃ១៥ទកើត្ ទរញបូណ៌ែី មបរិស្ថប មបែកមត្
ឆ្នាំប៉ុទណ្តណះ ។ ទព្ព្វះទេត្ុទនាះទេើយ បានជាអនកព្បាជ ្ចងព្កងជាោថាទ្ុកកនុងគែពីរបំែសទាពធិ ូទច នះថា
អាសាឡ្បុ
នក្
ណ្ម
ណ ី សមពុមធោ វសាមខ
ិ
ិ
ិ
ិ ខ មិ វសាខបុ
ហ ណ្មណ ោក្កមដោ វសាមខមយវ
បរន
វ
មព្បជាទសចកដីថា (ព្រះទព្វធិសត្វ) ចុះកាន់គភ៌កុង
ន ថ្ថ្ៃទរញបូណ៌ែី មបសាស្ថឍ ព្ទ្ង់ទចញចក
ិ ិព្ុ មោ

គភ៌ (ព្បសូត្) ថ្ថ្ៃទរញបូណ៌ែី មបវិស្ថប ព្រះអងគបានព្តាស់ ឹងជាព្រះរុទ្ធកុង
ន ថ្ថ្ៃទរញបូណ៌ែី មបវិស្ថប
(ព្រះសាមសែពទ្
ុ )ធ ព្ទ្ង់ប រិនិព្វវនកនុងថ្ថ្ៃទរញបូណ៌ែី មបរិស្ថប ។
ខ.១. ររះេោធិសតវរទង់របសូត

(1)

ែុនរុទ្ធសែ័យ ព្បទទ្សឥណ្តា ានទ្មះថា ជែពទ្
វី ម លមបងមចកជារីរមផនកគឺ ែជឈិែព្បទទ្ស
ូ ប
“មផនកខាងកនុង” និងបច ានែបបទទ្ស “មផនកខាងទព្ៅ” ទេើយព្ត្ូវបានមចកជាព្រះរាជាណ្តចព្កត្ូចធាំជាទព្ចើន
ម លបែះព្គប់ព្គងទោយែាកសព្ត្ និងបែះទទ្ៀត្ព្គប់ព្គងទោយរាជកុលសែពនទធ ផសងៗ ។ បណ្តែព្រះរាជាណ្តចព្កទាំងឡាយទនាះ ានព្រះរាជាណ្តចព្កត្ូចែួយទ្មះថា កបិលវត្ាុ ឬកបិលរ័សុែ ម លសាិត្ទៅជាប់
ទជើងភនាំេិែព្វនែ ព្គប់ព្គង និង ឹកនាាំទោយព្រះបាទ្សុទទធទ្ន៍ទៅកនុងសកយវងសទោត្ែទោព្ត្ ម លានព្រះ
អគគែទេសីព្រះនាែសិ រិែាាោម លជាធីតារបស់ព្រះបាទ្សុបបរុទ្ធកុង
ន ទកាលិយវងសថ្នព្កុងទទ្វទ្េៈ។
ព្រះបាទ្សុទទធទ្នៈ និងអគគែទេសីព្រះអងគ បានរួែរស់ជាែួយោនោ៉ងសុបស្ថនែទព្កាយរាជាអភិទសក។
កនុងរាព្ត្ីែួយ ព្រះនាងែាាោ ព្ទ្ង់បានសុបិនទែ ើញទេត្ុ ៏អស្ថារយ គឺទ ញ
ើ រនែឺរណ៌ស ៏ចមចាងចញ្ចាច
រីនភាល័យែករកព្រះនាង ទេើយកនុងរនែឺទនាះាន ាំ រីសែបុរសកបុសានភែុក៦ បានទធវើ ាំទណើរែកកាន់មត្ជិត្

1. រុទ្ធបបវត្ែិសទងខប ទ្ាំរ័រទ្ី២, ភិកុខបនែិធទរា តាក់ សុបុែ, រ.ស. ២២៥៧
ទរៀបទរៀងទោយ សមណនិសសិត េ ឿន សុភក្រ័ ្ត
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ព្រះនាង រូចក៏រលាយចូលកនុងឧទ្ររបស់ព្រះនាង ។ ព្រះនាង ក៏ព្ទ្ង់ភា្ក់អាំរីព្កឡាបនទាំទោយព្រះទ្័យទព្ត្ក
អរោ៉ងថ្ព្កមលង ។ បនាទប់អាំរីសុបិននិែិត្ទែ នាះែក ព្រះនាងក៏ព្ទ្ង់ានគភ៌ ។
លុះគភ៌ព្គប់១០មបទេើយ ព្រះនាងសិ រិែាាោទទ្វី បានសុាំព្រះរាជានុញ្ចាត្អាំរព្ី រះស្ថវែីទ ើែបី
ទៅព្បសូត្បុព្ត្ទៅកនុងព្កុងទទ្វទ្េៈ ម លព្គប់ព្គងទោយព្រះបាទ្សុបបរុទ្ធជាបិតារបស់ព្រះនាង (តាែ
ព្បថ្រណីឥណ្តាបុរាណ) ទេើយព្រះបាទ្សុទទធទ្ន៍ ក៏ព្ទ្ង់រាជានុញ្ចាត្ ។ ទរលម លព្រះនាង និងបរិវាររបស់
ព្រះនាង ព្រែទាំងនាែុឺនសរវែុបែន្តនែីម លអែ ាំទណើរ បានទធវើ ាំទណើរ ល់ឧទ្យនលុែិន
ព ី ព្ត្ង់ព្រាំព្បទ្ល់រវាង
នគរកបិលរ័សុែ និងនគរទទ្វទ្េៈ កនុងថ្ថ្ៃសុព្ក ១៥ ទកើត្ ទរញបូណែ
៌ ី មបរិស្ថប ឆ្នច
ាំ ែុនរុទ្ធសករាជ៨០
ឆ្នាំ ព្រះនាង ក៏ព្ទ្ង់ព្បសូត្ព្រះរាជបុព្ត្ទៅទព្កាែទ ើែស្ថលព្រឹកស ម លានេងបកសី
វូ
បកា និងែធុករ
បទចាញសាំទ ង ៏រីទរាះជក់ចត្
ិ ែ ។ បនាទប់អាំរីព្រះរាជបុព្ត្ ានព្រះជនមបាន៥ថ្ថ្ៃ ព្រះបាទ្សុទទធទ្ន៍បាន
អទចជើញព្ព្វេ មណ៍ ៨ នាក់ ទ ើែបីទ្សសន៍ទយលកខណៈ និងថាវយព្រះនាែ ល់ព្រះរាជបុព្ត្ព្រះអងគ ។ បណ្តែ
ព្ព្វេ មណ៍ ៨ នាក់ទនាះ ព្ព្វេ មណ៍ ៧ នាក់ខាងទ ើែបានទយថា ទបើព្រះរាជកុារទៅព្គប់ព្គងនគរ នឹងបាន
ព្គងរាជយជាទសែចចព្ករត្ែព្ិ បកបទោយធែ៌ ។ ព្បសិនទបើព្រះរាជកុារទចញស្ថងព្រះផនស
ួ នឹងបានព្តាស់ជា
ព្រះរុទ្ធ ។ ទោយម ក ទកាណា ចាព្ព្វេ មណ៍ ម លានវ័យទកមងជាងទគ បានទយថា ព្រះរាជកុារទនះែិន
ឹ ជាព្រះរុទ្ព្ធ បាក
ទៅព្គប់ព្គងនគរទទ្ រិត្ជានឹងព្តាស់ ង

។ ព្ព្វេ មណ៍ទាំងអស់បានសទព្ែចថាវយព្រះនាែ

ល់ព្រះរាជបុត្ថា
ែ សិទ្ត្
ធ ា “អនកសទព្ែចរាល់បាំណងទាំងឡាយ” ។
ខ.២. ររះរុទធជាមាាសរ់ ាស់ដឹងនូវចតុរារិយសចច
ែុននឹងបានព្តាស់ ឹងជាព្រះសាមសែពទ្
ុ ធ ព្រះសិទ្ធត្ទា ោត្ែម លបានស្ថងព្រះផនស
ួ ទេើយ ចប់ទផែើែ
ស្ថកលបងតាែ វិធីព្បត្ិបត្ែិទផសងៗ ។ ឯវិធីទាំងទនាះ ាន្នវិធី គឺព្រះអងគបានចូលទៅសិកាកនុង
សាំណ្តក់សាឡារតាបស ចទព្ែើនបានសទព្ែចសាបត្ែិ ៧ និងកនុងសាំណ្តក់ឧទ្កតាបស បានសទព្ែចសាបត្ែិ
៨។ ប៉ុមនែព្រះអងគទវវងយល់ថា្នវិធីទនាះ ែិនមែនជាផែវូ ព្តាស់ ឹងរិត្ ក៏ចប់យកវិធីែួយទទ្ៀត្គឺអត្ែកិលែថានុទោគ ម លជាការព្បត្ិបត្ែតាែលាំនាអ
ាំ ក
ន បួសទផសងៗកនុងសែ័យទនាះ ម លានលកខណៈត្ឹង រុងង
ូចជា វរ ទ ើរ ឬទ កទលើបនាែជាទ ើែ ទេើយទោយរុទ
ាំ ន់ទ ញ
ើ ការព្តាស់ ឹងរិត្

ព្រះអងគក៏បនែឹងមថ្ែ

ទទ្ៀត្ ទព្វលគឺទធវើទ្ុករក កិ រោ
ិ
ទោយបនាយសាាររេូត្ ល់មលងឆ្ន់ចងាាន់ទាំងព្សុង ម លទធវើឲព្រះអងគ
ទៅសល់មត្មសបក ណែ ប់ឆ្ឹង
អ មត្ទៅែិនបានព្តាស់ ។ ចុងទព្កាយ តាែរយៈការរិទស្ថធកនែងែក ព្រះអងគ
ទរៀបទរៀងទោយ សមណនិសសិត េ ឿន សុភក្រ័ ្ត
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ព្ទ្ង់យល់ចាស់នូវប ិបទម លនាាំឲព្តាស់ ឹងរិត្គឺ
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ិ ទ
ែជឈាប ប

គឺទសចកែីព្បត្ិបត្ែោ៉ងកណ្តែល

ទព្វលគឺអ ង
ះ ិក
គ ែគគ ។
បនាទប់អាំរីទនាះែក ទៅទវលាព្រឹកែួយ ព្រះអងគបានទ្ទ្ួលែធុបាោសរីនាងសុជាតា ទេើយក៏ឆ្ន់
ចងាាន់ទនាះ រួចទេើយព្រះអងគ ក៏ោងទៅកាន់ទ ើែទព្វធិព្រឹកសម លព្រះអងគបានកាំណត្់ទ្ុកតាាំងរីែុនថាជា
កមនែងសែគួរ ល់ការចទព្ែើនកែមោះន។ កនុង ាំទណើរទៅកាន់ទ ើែទព្វធិព្រឹកសទនាះ ព្រះអងគបានជួបទស្ថត្ាិយ
ព្ព្វេ មណ៍ជាអនកព្ចូត្ទមមស្ថគ។ ព្ព្វេ មណ៍ទនាះ ក៏បានថាវយទមមស្ថគែួយបាច់ ល់ព្រះអងគទ ើែបីព្កាលទធវើជា
បល័ងែ ក ។ បនាទប់រីព្រះអងគបានព្កាលទមមស្ថគទនាះជាបលងែ័ ទក ព្កាែទ ើែទព្វធិព្រឹកសរួចទេើយ ព្រះអងគបានគង់
ទលើបល័ងែ ទក នាះ មបរព្រះភន្តកែទៅទ្ិសខាងទកើត្ ទេើយចទព្ែើនសាធិកែមោះន ទោយអធិោះនថា “សាតាមអញ
នឹងែិនទព្កាកទចញរីបលង
័ ែ ទក នះជាោច់ខាត្ លុះព្តាមត្សាតាមអញបានសទព្ែចោ៉ងរិត្ព្បាក

ល់ទោលទៅគឺ

ទាកខៈម លជាការរួចចកទ្ុកក
ខ ុង
ន វាលវ ស
ែ ងារថ្នការទកើត្ ចស់ វឺ ស្ថែប់ សព្ាប់បន
ែួ ផ្ទទល់ផង និង
សព្ាប់ែនុសសសត្វទាំងឡាយផង” ។ បនាទប់ែក ព្រះអងគក៏ព្ទ្ង់ព្ស្ថវព្ជាវរាវរកត្ទៅទទ្ៀត្ ។ លុះបំែ
ោែចូលែក ល់ ព្រះអងគព្ទ្ង់ានព្រះទ្័យបរិសុទ្ធស្ថអត្ សៃប់ចកសារែមណ៍ទាំងឡាយទាំងរួង បញ្ចាញាណក៏ទកើត្ទ ើង ល់ព្រះអងគ។ ព្រះអងគ ព្ទ្ង់សាចរឭកទ ើញនូវអត្ីត្កាលទាំងអស់របស់ព្រះអងគ និង
សរវសត្វទាំងឡាយ ។ ទរលទនាះឯង ព្រះអងគព្ទ្ង់បានសទព្ែច វិជាជែួយគឺ បុទរវនវា
ិ ស្ថនុសសត្ិញ្ចាណ ។ ទៅ
កនុងែជឈិែោែ ព្រះអងគព្ទ្ង់បានសទព្ែចវិជាជែួយទទ្ៀត្គឺ ចុត្ប
ូ បាត្ិញ្ចាណ ។ ទោយទ្ិរច
វ កខុ ព្រះអងគ សាច
ព្ជាបចាស់នូវសត្វចយុត្ និងទកើត្កនុងទ្ីទថាកទប ឬបពង់បស
ព ់ ល អ សាព្កក់ទៅតាែយថាកែម ។ លុះ ល់បចែ
ឆិ
ោែ ព្រះអងគបានញាុង
ាំ ញាណឲធ្លែក់ចុះកាន់ប ិច ាសែុបាទ្ ទេើយក៏ព្ទ្ង់បានសទព្ែច វិជាជទ្ី៣គឺ សាសវកខយញ្ចាណ គឺការអស់ទៅថ្នកិទលសទាំងឡាយទាំងរួង។

ូចទនះ ទៅកនុងបចែ
ឆិ ោែ គឺទរលជិត្ភែថ្ឺ នរាព្ត្ី

ថ្ថ្ៃ ១៥ ទកើត្ ទរញបូណែ
៌ ី មបរិស្ថប ឆ្នាំរកា កនុងព្រះជនាមយុ ៣៥ ព្រះវសា ព្រះអងគ ក៏បានព្តាស់ ឹងជា
ព្រះរុទ្ធ គឺទ ើញចាស់នូវចត្ុរា រិយសច ាៈ បាន ល់ទ្ុកស
ខ ច ាៈ ទ្ុកស
ខ ែុទ្យសច ាៈ ទ្ុកន
ខ ិទរាធសច ាៈ និងទ្ុកខនិទរាធោែិនីប ិបទ។
ខ.៣. ររះសមាាស ទ
ពុ ធរទង់ចូលបរិនិោាន
ទព្កាយទរលម លព្រះអងគបានព្តាស់ ឹងអស់រយៈទរល ៤៥ ព្រះវសាកនែងែក ព្រះរុទ្ធស្ថសនាគឺ
ព្វកយទព្បៀនរបស់ព្រះ ៏ានព្រះភាគ ក៏ រីកសុះស្ថយោ៉ងឆ្ប់រេ័សកនុងសកលជែពទ្
ូ វីប ។ ទៅព្គប់ទ្ីកមនែង
ទរៀបទរៀងទោយ សមណនិសសិត េ ឿន សុភក្រ័ ្ត
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ឮសូរមត្សាំទ ងព្រះធែ៌ និងការសរទសើរគុណព្រះថ្ព្ត្រត្ន៍គឺ ព្រះរុទ្ធ ព្រះធែ៌ និងព្រះសងឃ ។ ចាំទព្វះកិត្ិែ
គុណរបស់ព្រះអងគ ទបើនិោយទោយសទងខបទៅព្ត្ឹែបីោ៉ងគឺ៖
១. បញ្ចាគុណៈ ព្រះអងគជាសរវចរ
ាូ ុទ្ធ
២. វិសុទ្ធិគុណៈ ព្រះអងគប រិសុទ្ធទោយការលះបង់កិទលសោច់ជាសែុទច ឆទ្
៣. ករុណ្តគុណៈ ព្រះអងគប រិបូរទោយព្រេ វម ិារធែ៌ និងអបបែញ្ចាធែ៌ចាំទព្វះសរវសត្វ ។
លុះ ល់ថ្ថ្ៃបវារណ្តទចញវសាទ្ី ៤៥ ទៅថ្ថ្ៃ ១៥ ទកើត្ ទរញបូណ៌ែី មបា
បានកាំណត្់ទរលចូលបរិនព្វ
ិ វន

ទោយព្រះរុទ្ធ ីកាចាំទព្វះារថា

“កនែងទៅបីមបទទ្ៀត្

ឆ្នាំែាញ់ ព្រះអងគ
ត្ថាគត្នឹងចូល

បរិនព្វ
ិ វ នទេើយ”។ បនាទប់រែ
ី ាសននិបាត្ោក់ព្រះជនាមយុសងាខររយៈទរលបីមបែក ព្រះរុទ្ធជាាាស់ជាែួយ
ព្រះសាននទ បានោងទៅកាន់ព្កុងកុសិនារាម លជារបស់ែល ែកសព្ត្។ ព្រះ ៏ានបុណយ បានព្តាស់ព្បាប់ព្រះ
សាននទឲទរៀបចាំមព្គ ម លានកាល ាំទណកទៅទ្ិសខាងទជើង (ព្រះអងគផាំទទ ផអៀងទៅខាងស្ថែ ាំ ព្រះបាទ្ខាង
ទឆ្វងព្ត្ួត្ទលើព្រះបាទ្ខាងស្ថែ ាំ) កនុងចទនាែះទ ើែស្ថលព្រឹកសទាំងគូ ថាវយព្រះអងគ។ លុះ ល់បចែ
ឆិ ោែ ព្រះ
អងគបានព្តាស់ចាំទព្វះភិកុទ
ខ ាំងឡាយថា “ានលភិកទ
ុខ ាំងឡាយ! ទរលទនះជាឱកាសចុងទព្កាយម លត្ថាគត្ផ្ទែ ាំ
អនកទាំងឡាយ។ សងាខរធែ៌ទាំងឡាយ ែិនទទ្ៀងទទ្ ។ អនកទាំងឡាយ ព្ត្ូវផ្ទែច់បន
ែួ ឲផុត្ព្សលះអាំរស
ី ងាខរ
ទាំងទនាះ។ ចូរអនកទាំងឡាយកុព្ាំ បាថ្!”។ ព្រះសាមសែពទ្
ុ ធ ានព្រះរុទ្ធ ីកាមត្ប៉ុទណណះ ព្ទ្ង់ក៏រំលត្់បនធចូល
ិ ប ឆ្នាំែាញ់ កនុងព្រះ
កាន់ព្រះនិព្វវនជាបរែសុបទៅ ទៅកនុងរាព្ត្ីថ្ថ្ៃអងាគរ ១៥ទកើត្ ទរញបូណែ
៌ ី មបវស្ថ
ជនាមយុ ៨០ ព្រះវសាគត្់។ ចទងកៀង ៏ភែឺចញ្ចាច ក៏បានផុត្រលត្់ទៅ ប៉ុមនែរនែថ្ឺ នព្រះធែ៌គឺ ព្រះរុទទធវាទ្ គង់
ទៅជាធរានរេូត្ែក។
(2)
២. ប្បភព្ក្ំ មណ្ីតននវសាខបូ
ជាក្នុ ងប្បមេសខ្ខែរ
ិ

បុណយ វិស្ថបបូជា តាែម លចស់ទ្ុាំ អនកែុបអនកការទាំងឡាយត្ាំណ្តលត្ៗោនបានឱយ ឹងថា ទគបាន
ទផដើែទធវើកុង
ន រជ ជកាលព្រះបាទ្សទែដចព្រះេរិរកសរាាឥសសរាធិបត្ី “ព្រះអងគឌួង” ម លគង់ទៅកនុងព្កុងឧ ុង គ
ជា ាំបូង ទព្ព្វះថា កាលកនុងរុទ្ធសករាជ ២៣៩៧ ព្គិសស
ដ ករាជ ១៨៥៤ សទែដចព្រះអងគឌួងព្ទ្ង់សរវព្រះ
រាជេឫទ្័យោ៉ងខាែាំង ទេើយបានទសនស
ើ ុាំទ្ូទៅកនុងកែពជ
ុ រ ះ។

2. ទ

ះសនតិភាព, ថ្ថៃអង្គារ ទី ១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ ។

ទរៀបទរៀងទោយ សមណនិសសិត េ ឿន សុភក្រ័ ្ត
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ឯកទទសបាលី

គែពីរទ្ី៣ ទៅថា “បឋមសមោពធិក្ថា” គឺ បំែសទាពធិ វិតាារទនាះឯង ម លព្រះឥនទែុនី
“មប៉ន” គង់ទៅវត្ដបទ្ុែវត្ី ទ្ីព្កុងភនាំទរញ មព្ប និងទរៀបទរៀងទចញរីចាប់របស់សទែដចព្រះែាសងឃរាជ
“ស្ថ” កនុងរជ ជកាលព្រះបាទ្សទែដចព្រះសុីសុវត្ាិ ាន ៣០ បរិទច ឆទ្ ូចចាប់ទ ើែ ។ គែពីរទនះានជាមបបបទ្
សព្ាប់ទទ្សនា កនុងថ្ថ្ៃវិស្ថបបូជាកនុងវត្ដគណៈធែមយុត្ិក
ដ និកាយទ្ូទាំងព្បទទ្សមបមរ។ ការទធវើវិស្ថបបូជា
កនុងសែ័យរជ ជកាលទ្ី២ ទនាះព្បមេលជាានទធវើមត្កនុងព្កុង ែិនទន់បានផសរវផាយទៅព្គប់វត្ដសារាែទៅ
ទ ើយទទ្ ទេើយក៏ែិនទន់ានភារឱឡារិកអធិកអធែម រ ។
រុទ្ធស្ថសនិកព្បទទ្សថ្ថ្ បានអះសាងថា ព្បថ្រណីទធវើវិស្ថបបូជាម លព្ត្ឹែព្ត្ូវតាែលកខណៈ ទកើត្
ានទ ើងតាាំងរីព្ត្ឹែរជ ជកាលទ្ី៤ ទោយព្រះរាជាអងគទនះជាអនកព្បាជ ្កនុងផែវូ ព្រះរុទ្ធស្ថសនា ព្ទ្ង់ទចះគែពីរ
ព្រះថ្ព្ត្បិ កទព្ៅព្ជះ ព្ទ្ង់បានទផដើែទធវើវិស្ថបបូជាតាាំងរីកាលព្ទ្ង់ព្រះផនស
ួ ទៅទ ើយ ។ លុះ ល់ព្ទ្ង់ោក់
ព្រះផនស
ួ ែកទ្ទ្ួលរាជយសែបត្ដិ ក៏ព្ទ្ង់ទៅមត្បនដទធវើវិស្ថបបូជាទរៀង រាបែករេូត្ ល់ព្ទ្ង់បញ្ចជឱយទរៀបចាំ
គែពីរសព្ាប់ទទ្សនាកនុងរិធប
ី ុណយទនះ ូចបានទព្វលខាងទលើ ។ ព្រះែា បា៉ ន គឺសទែដចព្រះសុគនាធធិបត្ី
ជាគណៈធែមយុត្ិក
ដ និកាយទៅព្កុងទទ្រ “បាងកក” អាំរព្ី រះបាទ្សទែដចព្រះចែទៅែ “រជ ជកាលទ្ី៤” ។ បនាទប់
ែក ទព្កាយទនាះែួយឆ្នាំ គឺកុង
ន រុទ្ធសករាជ ២៣៩៨ ព្រះែាបា៉ ន ទទ្ើបនិែនដែកអាំរព្ី កុងទទ្រ ព្រះបាទ្
សទែដចព្រះេរិរកស ព្ទ្ង់ានព្រះរាជេឫទ្័យទស្ថែនសសណ្តស់ ទេើយបាននិែនដឱយគង់ទៅជាទៅអធិការ
វត្ដស្ថលាគូ ទៅវត្ដអែពិលបី ទៅព្កុងឧ ុង គ ត្ទរៀងែក ។ ទោយទេត្ុថា ព្រះែាទថ្រអងគទនះ កាលម ល
ទលាកគង់ទៅទ្ីព្កុងទទ្រធ្លែប់ទធវើវិស្ថបបូជារួចែកទេើយ ទេើយកាលបានគង់ទៅព្បទទ្សមបមរ ព្រែទាំងបាន
ទធវើជាធាំកុង
ន គណៈធែមយុត្ិក
ដ និកាយផង ទលាកក៏ទផដើែទ ើងតាែម លធ្លែប់ទធវក
ើ នែងែក។ ប៉ុមនដទយើងរុបា
ាំ ន ឹង
ចាស់ថា ទៅទរល ាំបូងទនាះ ទត្ើទលាកចប់ទផដើែទធវើកុង
ន ឆ្នាំណ្ត សករាជប៉ុនាមនទនាះទទ្ ទព្ព្វះោមនឯកស្ថរ
ជាក់មសដង ព្ោន់មត្ានទសចកដីអះសាងរីអក
ន ែុបអនកការទាំងឡាយថា ព្បាក ជាានទធវើវិស្ថបបូជា តាាំងរី
កនុងទរលម លទលាកគង់ទៅព្កុងឧ ុងែ
គ កទែែ៉ះ។ លុះ ល់ទរលទលាកែកគង់ទៅវត្ដបទ្ុែវត្ី ព្កុងភនាំទរញ
កនុងរុទ្ធសករាជ ២៤០៨ ក៏បានព្បារឰ វិស្ថបបូជារេូត្ ល់អស់ព្រះជនម។ រិធី វិស្ថបបូជាព្ត្ូវបានផសរវផាយ
ទ្ូទៅទៅព្គប់វត្ដគណៈធែមយុត្ិក
ដ និកាយជាប់ជាទ្ាំទនៀែរេូត្ែក។ ចាំមណកវត្ដខាងែានិកាយ ទទ្ើបាន
ទធវើកុង
ន សែ័យព្កុងភនាំទរញ កនុងរជ ជកាលព្រះសុីសុវត្ាិ។ តាែម លសទែដចព្រះែាសុទែធ្លធិបត្ីព្រះសងឃរាជ
ជួន ណាត “កាលទៅជាព្រះសងឃនាយក” ាំណ្តលថា កនុងឆ្នាំែួយទនាះទលាកព្គូ ព្រះវនរ័ត្ ចនទ គង់ទៅ
វត្ដឧណ្តណទលាែ បាននិែនដទៅព្កុងទទ្រ ទ ញ
ើ ព្រះសងឃទៅព្កុងទនាះ ទាំងគណៈធែមយុត្ិក
ដ និកាយ ទាំង
ិ បបូជា ក៏ទកើត្ព្ជះថាែ ទៅទរលនិែនដព្ត្ ប់ែក វិញ បានព្កាបបងគាំទ្ូលសទែដច
គណៈែានិកាយ ទធវើវស្ថ
ព្រះែាសងឃរាជ “នល
មេៀង” សុាំឱយទធវើ វិស្ថបបូជា ។ សទែដចព្រះែាសងឃរាជទទ្ៀង ក៏ព្ទ្ង់បាន
ិ
ទរៀបទរៀងទោយ សមណនិសសិត េ ឿន សុភក្រ័ ្ត
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ព្រះរាជានុញាត្តាែសាំណ ូែររ ទទ្ើប វិស្ថបបូជាព្ត្ូវបានទធវើជាបនដបនាទប់ទរៀង រាបែក ។ ប៉ុមនដទរលទនាះក៏
រុទ
ាំ ន់បានទធវើព្គប់វត្ដទៅទ ើយ គឺានទធវើចាំទព្វះមត្វត្ដទៅកនុងព្កុង។ ឯវត្ដទៅតាែទបត្ដទព្ៅ ានទធវើមត្តាែ
វត្ដធៗ
ាំ ឯវត្ដត្ូចៗ ទព្ចើនរុាំបានទធវទើ ៅទ ើយ ។ ចាំមណកព្រះែាកសព្ត្ម ន ី តាាំងរីរជ ជកាលព្រះបាទ្
សទែដចព្រះេរិរកស “ព្រះអងគឌួង” ែកសុទ្ធមត្ព្ទ្ង់ព្ជះថាែបានទ្ទ្ួលទធវើព្គប់ៗព្រះអងគ ។ តាែឯកស្ថរបាន
ទលើកសរទសើរព្រះគុណសែបត្ដិព្រះបាទ្សទែដចព្រះេរិរកស ម លជាអនកផដច
ួ ទផដើែទធវើវិស្ថបបូជាទ ើងជា ាំបូង
ទព្ព្វះរាជាអងគទនះ ព្ទ្ង់ធ្លែប់ទៅគង់ទៅព្កុងទទ្រ “បាងកក” និងព្ទ្ង់ធ្លែប់ស្ថងព្រះផនស
ួ ទៅទ្ីទនាះ។ ព្ទ្ង់
បានសិកាព្រះបរិយត្ដធ
ិ ែ៌ព្ជួត្ព្ជាបគែពីរព្រះថ្ព្ត្បិ កទព្ៅព្ជះ ។ ទៅទរលម លព្ទ្ង់បានទ ើងទស្ថយរាជ
សែបត្ដិ ក៏ព្ទ្ង់ទផដើែទធវើរិធីបណ
ុ យទនះតាែម លព្ទ្ង់ធ្លែប់បានព្ជួត្ព្ជាប និងធ្លែប់បានទ្ត្ទ ញ
ើ រទបៀបមបប
មផនម លទគទធវទើ ៅព្កុងទទ្រ ទទ្ើបជាប់ជាព្បថ្រណីរេូត្ែក ល់សរវថ្ថ្ៃ ។
៣.រេបៀបេធវើវិសាខបូជា
តាែព្បថ្រណី រិធី វិស្ថបបូជា ទគមត្ងនាាំោនទធវក
ើ ុង
ន ទវលារាព្ត្ី ទព្ព្វះត្ព្ែូវទៅតាែព្វកយថា “បុណណែី” ានទសចកដីថា មបទរញបូណ៌ែី។ ែយ៉ងទទ្ៀត្ ការព្បារឰរិធីកុង
ន ទរលរាព្ត្ី សាព្ស័យទោយលកខណៈ
ងាយព្សួល ២ ោ៉ងគឺ ទ ើែបីនឹងបានឱកាសអុជទព្គឿងព្បទ្ីប ជាវលា បូជាទភែើងអគគស
ិ នីឱយភែឺរុងទរឿងរនាទល
ព្ចលទអអ និងទ ើែបីទបើកឱកាសឱយរុទ្ធប រិស័ទ្បានជួបជុាំោន ៏ទព្ចើនកុះករទាំងព្បុស ទាំងព្សី សាចបាំទរញ
កុសលកែមទនះទោយសបាយ រីករាយ ទព្ព្វះទរលយប់ជាទវលាទ្ាំទនរផង។ ជាងទនះទទ្ៀត្ តាែព្បថ្រណីទៅ
កនុងព្បទទ្សទោររព្រះរុទ្ស្ថ
ធ សនាទថ្រវាទ្ រិធីទនះ ក៏ព្ត្ូវបានទរៀបចាំឲានការ មងាព្រះរុទ្ធបប ិា ទព្គឿង
សកាករៈទផសងៗទទ្ៀត្ផង។
ទៅកនុង ាំទណើរការថ្នកែមវិធីបុណយ រុទ្ធប រិស័ទ្មត្ងនាាំោនទធវើបទ្នែសសការព្រះរត្នព្ត្័យ សាទន
សីល ចទព្ែើនព្រះបរិត្ស
ែ ូព្ត្ ព្បកាសវិស្ថបបូជា ទវរទព្គឿងសកាករៈម លបានទរៀបចាំ ថាវយព្រះរត្នព្ត្័យ និង
សមែែងព្រះធែ៌ទទ្សនា។ បនាទប់រីទនាះ តាែទ្ាែប់រីបូរាណ ទៅកនុងវត្ែបះែ កនុងព្បទទ្សមបមរទយើង ានការ
ស្ថវធយយ ឬសូធយធែ៌បទ្រេូត្ទ្ល់ភែឺក៏ាន។
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វិធីរបកាសវិសាខបូជា

(3)

នេមា តស្ស ភគវេា អរេេា សមាាស ពុទធស្ស ។ (៣ដង)
សូែនែសសការ ចាំទព្វះព្រះភគវនែែុនី អរេនែសាមសែពទ្
ុ ធព្រះអងគទនាះ ។
សមាាស ពុេធោ វត េសា ភគវា េោ សរវទុ្ខស្ស បហានយ ធ មំា េទេសតិ
តំា សមាាស ពុទធំា អាទេរន ន ស្ា

។

ព្រះភគវនែែុនីអងគណ្ត ព្ទ្ង់ព្តាស់សមែែងនូវធែ៌ ទ ើែបីកាាត្់បង់នូវទសចកែីទ្ុកទ
ខ ាំងរួង ព្រះភគវនែ
ែុនីអងគទនាះ ជាព្រះសាមសែពទ្
ុ ធរិត្មែន ទយើងប្ាំព្ុ រះអងគ សូែថាវយបងគាំនូវព្រះសាមសែពទ្
ុ ធអងគទនាះទោយ
ទោររ ។
និយ្ានិេកា វត េសា ធេមាា េោ សរវទុ្ខស្ស បហានយ សាាកាាេា
េតន ភគវា តំា ធ មំា អាទេរន ន ស្ា

។

ព្រះធែ៌ណ្ត ម លព្រះភគវនែែុនីអងគទនាះ ព្ទ្ង់ព្តាស់សមែែងទេើយទោយព្បថ្រ ទ ើែបីកាាត្់បង់នូវ
ទសចកែីទ្ុកទ
ខ ាំងរួង ព្រះធែ៌ទនាះ ជាធែ៌ទព្ស្ថចព្សង់សត្វរិត្មែន ទយើងប្ាំព្ុ រះអងគ សូែថាវយបងគាំនូវព្រះធែ៌
ទនាះ ទោយទោររ។
សុប្បដិបេនោ វតស្ស ភគវេា េសា សាវ្សេង្ោ េោ សរវទុ្ខស្ស
បហានយ បដិបេនោ តំា សង្ឃំា អាទេរន ន ស្ា

។

ព្រះអរិយសងឃណ្ត ទលាកព្បត្ិបត្ែ ទ ើែបីកាាត្់បង់នូវទសចកែីទ្ុកទ
ខ ាំងរួង ព្រះអរិយសងឃអងគទនាះ
ជាសងឃស្ថវ័ក ថ្នព្រះភគវនែែុនីអងគទនាះ ទលាកព្បត្ិបត្ែទោយព្បថ្ររិត្មែន ទយើងប្ាំព្ុ រះអងគ សូែថាវយ
បងគាំ នូវព្រះអរិយសងឃអងគទនាះ ទោយទោររ ។ (បនែទៅ គបបីទធវើការព្បកាសវិស្ថបបូជា)
ថ្ថ្ៃទនះ ជាត្ិថ្ីទរញបូណ៌ែមី បរិស្ថប ានព្រះច័នទទ រញវង់ ព្ត្ូវនឹងថ្ថ្ៃម លព្រះសកយែុនីសាមសែពទ្
ាូ ុទ្ធព្បាក ទ ើងកនុងទលាក និងជាថ្ថ្ៃម លព្ទ្ង់
ុ ធជាបរែព្គូ ព្ទ្ង់ព្បសូត្ ព្ទ្ង់បានព្តាស់ ឹងជាសរវចរ
រំលត្់ចូលកាន់ប រិនិព្វវន ត្ិថ្ីទនះ ជាឧបលកខិត្សែ័យែួយ ៏ឧត្ែែ កនុងព្រះរុទ្ធស្ថសនា គឺជាថ្ថ្ៃសព្ាប់រុទ្-ធ

3. ឯកស្ថរថ្ផទកុងន វត្ែចក់អមព្ងទព្កាែ
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ាែកជនទាំងបរវជិត្ ទាំងព្គេសា ព្បជុាំោនទធវើសកាករៈបូជាចាំទព្វះព្រះសាមសែពទ្
ុ ធព្រះអងគទនាះ ព្រែទាំង
ព្រះធែ៌ជាបរែរុទទធវាទ្ និងព្រះអរិយសងឃ ជាស្ថវ័ករបស់ព្រះអងគ។
ឥ ូវទនះ ទយើងទាំងអស់ោន ជារុទ្ធស្ថសនិកជន បានែកជួបជុាំោន ទរៀបចាំទព្គឿងសកាករបូជា ាន
ទទ្ៀនធូប និងភ្ីផ្ទកជាទ ើែ ត្ែកល់ទ្ុកកនុងទ្ីទនះ ម លានព្រះរុទ្ធរួបសនងព្រះអងគគង់ទៅជាព្បធ្លន ាក់ ូច
ជាព្រះបរែស្ថស្ថែអងគទនាះ ព្ទ្ង់ទសែចោងែកគង់កុង
ន ទ្ីចាំទព្វះែុបថ្នទយើងទាំងអស់ោន។
ទយើងប្ាំព្ុ រះអងគទាំងឡាយ សូែថាវយនូវទព្គឿងសកាករបូជាទាំងទនះ ចាំទព្វះព្រះសាមសែពទ្
ុ ធព្រះអងគ
ទនាះ ព្រែទាំងព្រះធែ៌ និងព្រះអរិយសងឃ រត្នព្ត្័យទាំងបី ទោយទសចកែីទោររ។
បរិព្ត្ព្រះសកយែុនីបរែព្គូ ព្រះអងគជាបូជារេបុគល
គ របស់ទទ្វតា និងែនុសសកនុងទលាក ឥត្ាន
បុគល
គ ណ្តែួយ ផទឹែទសមើនឹងព្រះអងគទ ើយ ទទះបីព្រះអងគព្ទ្ង់ចូលបរិនិព្វវន បាត្់ព្រះរូបព្រះកាយ អស់កាល
យូរអមងវងទៅទេើយក៏រត្
ិ មែន

ប៉ុមនែព្ទ្ង់បានព្បត្ិស្ថានព្រះវិសុទទធវាទ្

ទ្ុកជាត្ាំណ្តងព្រះអងគ ព្រះគុណរបស់ព្រះអងគក៏ទៅានព្បាក

គឺព្រះធែ៌ វិន័យ ៏ប រិសុទ្ធ វិទសស

ទាំងព្រះបរែស្ថរី រិកធ្លត្ុ និងព្រះរុទ្ធរូប

សនងព្រះអងគ ក៏ទៅានព្បាក ម រ សូែព្រះ ៏ានបុណយ ជាបរែស្ថស្ថែព្ទ្ង់ព្រះទែតាែទព្បាសទ្ទ្ួលនូវ
ទព្គឿងសកាករបូជារបស់ទយើងប្ាំព្ុ រះអងគ ម លទរៀបចាំថាវយកនុងទ្ីទនះ ទ ើែបីជាផលានិសងសឲទយើងប្ាំព្ុ រះអងគ
បានព្បាក

ទោយឥ ែ
ះ នុចផ
ា លវិបុលសុប

និងទសចកែីចទព្ែើន ៏ធាំទ្ូលាយ

អស់កាលជាយូរអមងវងទៅ

ទាង ។ (ចប់រិធីព្បកាសវិស្ថបបូជា)
េវរេរគឿងសកាារវិសាខបូជា
ឥធនយំា ភេនត វិសាខបុណ្ណ ីកាេោ ស ្បេាោ តស្ស អមាា្ំា ភគវេា
តកាាលសទិេសន ន្ខេតតន យុេាោ ចាតុភវិ ។ តថា េិ េោ អមាា្ំា េោ្នយេកា េសាណ្សំាវចឆេរ វិសាខបុណ្ណ ិយំា សុរ្វាេរ គោានិ្ខ នំា បាា ច
្ុ្កុេដ វិសាខបុណ្ណ ិយំា រុធវារសមឹ សរវញ្ញុតំា បាា ច សេប្ប វិសាខបុណ្ណ ិយំា
អង្គាេរ បរិនិោានំា បាា ច អេហាសិ, តសាា

យំា សេរវ តំា តំា តស្ស ន្ខតតស យំា

អនុស្សរនោ ឥធ សមាគា ឥេ េិ ទីបធូបមាោទីេិ សកាាេរេិ ច បូជំា
្េរា

ធេ មេិ ច, សាធុ ភេនត ភគវា សុចិរប្បរិនិរវុេាបិ ឥេ
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បណ្ណាការភូេត បដិគគណ្ាតុ សាសនស្ស ថិរាាយ េចវ អមាា្ញ្ច ទីឃរតតំា អាាយ េិាយ សុោយ ។
ិ បែក ល់
មព្បថា បរិព្ត្ព្រះករុណ្តទាំងឡាយ ៏ចទព្ែើន កាលឥ ូវទនះជាថ្ថ្ៃទរញបូណ៌ែី មបវស្ថ
ទេើយ ព្បកបទោយនកខត្ស
ែ ែ័យ

ូចកាលសែ័យរបស់ព្រះ ៏ានព្រះភាគជាាាស់ថ្នទយើងទនាះព្បាក ។

ត្បិត្ថា ព្រះទលាកនាយក ជាអាាស់ថ្នទយើង កាលព្ទ្ង់ព្បសូត្ចកគភ៌ព្រះាតា កនុងថ្ថ្ៃសុព្ក ទរញបូណ៌ែី
មបរិស្ថប ឆ្នាំចទនាះកែី បានព្តាស់ ឹងសរវចត្
ុា ញ្ចាណ កនុងថ្ថ្ៃរុធ ទរញបូណ៌ែី មបរិស្ថប ឆ្នាំរកាទនាះកែី ព្ទ្ង់
បរិនិព្វវនកនុងថ្ថ្ៃអងាគរ ទរញបូណ៌ែី មបវិស្ថប ឆ្នាំែាញ់ទនាះកែី ានទេើយទោយរិត្។ ទព្ព្វះទេត្ុទនាះ
(កាលឥ ូវទនះ) ទយើងប្ាំទ
ុ ាំងឡាយបានរឭកទ ើញនូវនកខត្ស
ែ ែ័យទនាះៗរបស់ព្រះអងគ ទទ្ើបនាាំោនែកជួបជុាំ
កនុងទ្ីទនះ ទធវើបូជានូវទព្គឿងសកាករបូជាទផសងៗ ានព្បទ្ីប ទទ្ៀន ធូប និងកព្ែងផ្ទកជាទ ើែផង និងបូជា
ទោយធែ៌ផង បរិព្ត្ព្រះ ៏ានព្រះភាគ ៏ចទព្ែើន សូែព្រះ ៏ានព្រះភាគ ម លព្ទ្ង់ប រិនិព្វវនអស់កាលជា
យូរអមងវងទៅទេើយកែី សូែព្រះអងគទ្ទ្ួលយកនូវទព្គឿងបណ្តណការទាំងទនះ

ម លជាទ្ុគត្
គ បណ្តណការរបស់

ទយើងប្ាំព្ុ រះអងគទាំងឡាយ ទ ើែបីទធវើឲស្ថសនារុងទរឿងសាិត្ទសារចីរកាលបានយូរអមងវងទៅផង ទ ើែបីទសចកែី
ចទព្ែើន ទ ើែបីជាព្បទោជន៍ និងទសចកែីសុប ល់ទយើងប្ាំទ
ុ ាំងឡាយផង អស់កាលជាអមងវងទៅទាង។
៤. េោលបំាណ្ងននការរាររធវិសាខបូជា
ទោលបាំណងថ្នរុទ្ធប រិស័ទ្ ម លមត្ងព្បាររធទធើរ
វ ិស្ថបបូជាទនាះ ាន ូចត្ទៅ៖
 សមែែងនូវកត្ចាក
ូ ត្ទវទ្ិតា ចាំទព្វះព្រះសាមសែពទ្
ុ ធ កនុងនាែជារុទ្ធប រិស័ទ្ ។ សាព្ស័យទោយានការ
ព្បសូត្ទ ើងថ្នព្រះទព្វធិសត្វ ទទ្ើបទយើងបានស្ថគល់ព្រះរុទ្ធស្ថសនា ។
 រឭក ល់ទសចកែីព្តាស់ ឹងរបស់ព្រះ ៏ានព្បភាគ ទព្វលគឺអ រិយសច ាៈទាំងបួន ម លជាព្ត្ី វិស័យែួយ ៏
ិ របស់ែនុសសទ្ូទៅ ។
ានព្បសិទ្ធភារសព្ាប់ជី វត្
 ការអប់រំចិត្ែ ទព្ព្វះធែមតា ែនុសសទ្ូទៅ ទរលាននរណ្តានក់ម លជាទ្ីព្សឡាញ់ស្ថែប់ មត្ងយាំ
ទរៀបរាប់ទោយព្បការទផសងៗ ព្បកបទោយទសចកែីទ្ុកទខ ស្ថក ។ ផទយ
ុ ទៅវិញ ព្រះសាមសែពទ្
ុ ធរមែង
ោស់ទត្ឿនរុទ្ធប រិស័ទ្ឲភា្ក់រឭក រិចរណ្តសងាខរធែ៌ ទជៀសវាងទសចកែីទស្ថកព្គបសងកត្់ ទទះបីជា
ព្រះអងគព្ទ្ង់ចូលបរិនិព្វវនក៏ទោយ

ូចព្រះរុទទធវាទ្ចុងទព្កាយរបស់ព្រះអងគ គឺទ្ូនាមនស្ថវ័កព្រះអងគកុាំ
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ឲានបាទ្ធែ៌ (ទធវសព្បមេស)។ ែ៉យងទទ្ៀត្ ព្រះរុទ្ធប រិនិព្វវនក៏រិត្មែន មត្ព្រះធែមវិន័យគឺព្រះ
រុទ្ធស្ថសនាសាិត្ទៅ ល់សរវថ្ថ្ៃ ។ ព្បសិនទបើទយើងសិកា និងព្បត្ិបត្ែឲ ជាក់ចាស់កុង
ន ធែ៌ ទ្ុក ូចជា
ទយើងបានទកើត្ទន់ព្រះរុទ្ធគង់ទៅ សែ ូចរុទ្ធ ីកាថា “េោ
េោ ធ មំា បស្សតិ េសា

ំា បស្សតិ េសា ធ មំា បស្សតិ,

ំា បស្សតិ” (មព្បថា) “បុគល
គ ណ្តទ ើញត្ថាគត្ បុគល
គ ទនាះទ្មះ

ថាទ ើញធែ៌, បុគល
គ ណ្តទ ញ
ើ ធែ៌ បុគល
គ ទនាះទ្មះថាទ ើញត្ថាគត្”។
៥. របេោជន៍ននបុណ្យ្ វិសាខបូជា
បុណយវិស្ថបបូជា គឺជាឱកាសសព្ាប់រុទ្ធប រិស័ទ្កស្ថងែាកុសលសព្ាប់បន
ែួ ទោយសាែិសបូជា
និងប ិបត្ែិបូជា។ ទព្ព្វះថា ទព្ៅរីការថាវយទព្គឿងសកាករៈចាំទព្វះព្រះរត្នព្ត្័យ និងព្បទគនទទ្យយទន ល់
ព្រះសងឃជាមព្សបុណយ ក៏ជាទរលសព្ាប់រកាសីល ស្ថែប់ព្រះធែមទទ្សនា ធែមស្ថកចឆ ម លជាការព្បព្រឹត្ែ
ទៅកនុងថ្ព្ត្សិកាខគឺ សីល សាធិ បញ្ចា ។ ជាងទនះទទ្ៀត្ រិធីទនះ ក៏ជាទវលាព្បកបទោយបែឹែស្ថរគឺការ
រកានូវព្បថ្រណីព្រះរុទ្ធស្ថសនាផង ព្បែូលបុណយកុសលឧទ្ទិសជូនបុរកា
វ រីជនម លបានទធវើែរណកាលទៅ
ផង។
៦. ឯ្សារេោង
១. វចនានុព្កែមបមរ
២. រុទ្ធបបវត្ែិសទងខប, ភិកុប
ខ នែិធទរា តាក់ សុបុែ, រ.ស. ២៥៥៧
៣. ស្ថររ័ត្ា
៌ នទកាះសនែិភារ ចុះផាយថ្ថ្ៃអងាគរ មបឧសភា ឆ្នាំ២០១១
៤. ឯកស្ថរថ្ផទកុង
ន វត្ែចក់អមព្ងទព្កាែ, រាជធ្លនីភនាំទរញ
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