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 បុណ្យវសិាខបជូា 

 ថ្វីត្បិត្ព្រះរុទ្ធ ព្ទ្ង់បរិនិព្វវ នទៅករ៏ិត្មែន ប៉ុមន ែព្រះអងគព្ទ្ង់បានព្បត្ិស្ថា នស្ថសនាគឺព្វកយទព្បៀន

ព្បទៅ ឬធែមវិន័យសព្ាប់រទុ្ធាែកជនទោររព្បត្ិបត្ែ ទ ើែបីមសវងរកទសចកែីរំលត្់ទុ្កខ។ តាែរយៈព្រះរុទ្ធ 

ស្ថសនា ទយើងបានយល់ និងព្បត្ិបត្ែបានជាព្បទោជន៍ោ៉ងទព្ចើនទៅកនុងជីវិត្ព្បចាំថ្ថ្ ៃ។ ទ្នទឹែនឹងទនះ 

ទយើងជារុទ្ធបរិស័ទ្ កម៏ត្ងរឭកទ ើញ ល់គុណបូការៈ ៏ថ្ព្កមលងរបស់ព្រះអងគ និងចងចាំនូវព្រឹត្ែការណ៍ ឬ

ទេត្ុ ៏អស្ថា រយែួយចាំនួនធាំម លបានទកើត្ទ ើងកនុង ាំទណើរថ្នជីវិត្របស់ព្រះ ៏ានព្រះភាគ ម លបទង កើត្ទ ើង

នូវថ្ថ្ ៃបូជាកនុងព្រះរុទ្ធស្ថសនា។ ទៅកនុងព្រះស្ថសនាទនះ ានថ្ថ្ ៃបូជា ៏សាំខាន់ជាទព្ចើនរួែាន ា បជូា 

 វិស្ថបបូជា សាស្ថ បបូជាជាទ ើែ។  បណ្តែ ថ្ថ្ ៃបជូាទាំងទនាះ វិស្ថបបូជាគឺជាទរលទវលា ៏ានស្ថរៈសាំខាន់

បាំផុត្ែួយសព្ាប់រុទ្ធស្ថសនូបត្ាែភក៍ទោររព្បត្ិបត្ែទ ើែបីបុណយកុសល។ ែយ៉ងវិញទទ្ៀត្ ឯកស្ថរែួយ

ចាំនួនទក់ទ្ងនឹងបុណយវិស្ថបបូជាទនះ ក៏ែិនទន់សែបូរមបបទៅទ ើយម រ។ សាព្ស័យទេត្ុទនះ ទ ើែបី

ជាំនួយ ល់ការសិកាទវវងយល់អាំរីបុណយវិស្ថបបូជា ប្ុាំនឹងព្បែូលព្ស្ថវព្ជាវទរៀបទរៀងតាែរយៈឯកស្ថរ

នានា ទេើយទធវើការរនយលទ់សចកែីឲងាយយល់ ល់អនកសិកាទូ្ទៅ។ 

១. វសិាខបជូា 
្. និយ ន័យ 

 បុណយវសិ្ថបបូជា ែករីព្វកយថា បណុយ “គុណជាត្ជាទព្គឿងជព្ែះសនាែ នចិត្ែ, អាំទរើល អ” និង វសិ្ថប 

ឬរិស្ថប “ទ ម្ ះមបទ្ី៦តាែចនទគត្ិ” ទេើយនិងបជូា “ការថាវ យ ឬជូនវត្ាុអវីៗចាំទព្វះបជូនីយបុគគល” ។  ូច

ទនះ បុណយវិស្ថបបូជា ឬវសិ្ថបបូជា (=រិស្ថបបូជា) ទ ម្ ះរិធីបុណយ ឬការទធវើសកាក របូជាកនុងថ្ថ្ ៃទរញ

បូណ៌ែី មបរិស្ថប ។ (វចនានុព្កែមបមរ) 

ខ. េេតុនំាឲ្យមានវិសាខបូជា 
  វិស្ថបបូជា សាចរាប់ថាជារធីិបុណយ ៏ធាំែួយកនុងចាំទណ្តែរិធីបុណយធាំៗជាទព្ចើនកនុងព្រះរុទ្ធស្ថសនា

រិទសសព្រះរុទ្ធស្ថសនាទថ្រវាទ្ និងជាអភិលកខិត្សែ័យ ៏ានស្ថរៈសាំខាន់សព្ាប់រុទ្ធបរិស័ទ្ទាំងឡាយ 

ទាំងបរវជិត្ ទាំងព្គេសា គបបីទធវើសកាក របូជាទ ើែបីកស្ថងែាកុសល ។ រិធីបុណយទនះ ក៏ព្ត្ូវបានទ្ទួ្ល

ស្ថគ ល់ជាទិ្វាអនែរជាត្ទិោយអងគការសេព្បជាជាត្ិទៅកនុងថ្ថ្ ៃទី្១៣ មបធន ូឆ្ន ាំ១៩៩៩ ទេើយព្ត្ូវបានព្បាររធ

ទ ើងជាលកខណៈអនែរជាត្កិនុងទី្ស្ថន ក់ការកណ្តែ លថ្នអងគការសេព្បជាជាត្ិ និងកនុងព្បទទ្សម លទោររព្រះ
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រុទ្ធស្ថសនាទថ្រវាទ្ជាទរៀងរាល់ឆ្ន ាំ កនុងថ្ថ្ ៃ ១៥ ទកើត្ ទរញបណូ៌ែី មបរិស្ថប ទ ើែបីរំឭក ល់ទេត្ុសាំខាន់ៗ

បីោ៉ងគឺ៖ 

 ១) ព្រះទព្វធិសត្វព្ទ្ង់ព្បសូត្ចកគភ៌ព្រះាតា 

 ២) ព្រះរុទ្ធជាាា ស់ព្ទ្ង់ព្តាស់ ឹងនូវចត្ុរារិយសច ា 

 ៣) ព្រះត្ថាគត្ព្ទ្ង់ចូលបរនិិព្វវ ន ។ 

 ទេត្ុការណ៍ទាំងបីខាងទលើទនះ សុទ្ធមត្ទកើត្ទ ើងកនុងថ្ថ្ ៃ១៥ទកើត្ ទរញបូណ៌ែី មបរសិ្ថប មបែកមត្

ឆ្ន ាំប៉ុទណ្តណ ះ ។ ទព្ព្វះទេត្ុទនាះទេើយ បានជាអនកព្បាជច្ងព្កងជាោថាទុ្កកនុងគែពីរបំែសទាព ធិ ូទច នះថា  

អាសាឡ្ហបុណ្ណមោក្កមដោ  វសិាមខមយវ និក្ខ មិ វសិាខបុណ្ណមី សមពុ មធោ  វសិាមខ  
បរនិិព្វុ មោ មព្បជាទសចកដីថា (ព្រះទព្វធិសត្វ) ចុះកាន់គភ៌កនុងថ្ថ្ ៃទរញបូណ៌ែី មបសាស្ថឍ ព្ទ្ង់ទចញចក

គភ៌ (ព្បសូត្) ថ្ថ្ ៃទរញបូណ៌ែី មបវិស្ថប ព្រះអងគបានព្តាស់ ឹងជាព្រះរុទ្ធកនុងថ្ថ្ ៃទរញបូណ៌ែី មបវិស្ថប 

(ព្រះសាម សែពទុ្ធ) ព្ទ្ង់បរិនិព្វវ នកនុងថ្ថ្ ៃទរញបូណ៌ែី មបរសិ្ថប ។  

 ខ.១. ររះេោធិសតវរទង់របសូត(1)  
 ែុនរុទ្ធសែ័យ ព្បទទ្សឥណ្តា  ានទ ម្ ះថា ជែពទូ្វបី ម លមបងមចកជារីរមផ នកគ ឺ ែជឈិែព្បទទ្ស 

“មផ នកខាងកនុង” និងបច ាន ែបបទទ្ស “មផ នកខាងទព្ៅ” ទេើយព្ត្ូវបានមចកជាព្រះរាជាណ្តចព្កត្ូចធាំជាទព្ចើន 

ម លបែះព្គប់ព្គងទោយែាកសព្ត្ និងបែះទទ្ៀត្ព្គប់ព្គងទោយរាជកុលសែពន ធទផសងៗ ។ បណ្តែ ព្រះរាជា-

ណ្តចព្កទាំងឡាយទនាះ ានព្រះរាជាណ្តចព្កត្ូចែួយទ ម្ ះថា កបលិវត្ាុ ឬកបលិរស័ែ ុម លសាិត្ទៅជាប់

ទជើងភនាំេិែព្វនែ ព្គប់ព្គង និង ឹកនាាំទោយព្រះបាទ្សុទទធ ទ្ន៍ទៅកនុងសកយវងសទោត្ែទោព្ត្ ម លានព្រះ

អគគែទេសីព្រះនាែសិរិែាាោម លជាធីតារបស់ព្រះបាទ្សុបបរុទ្ធកនុងទកាលិយវងសថ្នព្កុងទទ្វទ្េៈ។ 

ព្រះបាទ្សុទទធ ទ្នៈ និងអគគែទេសីព្រះអងគ បានរួែរស់ជាែួយោន ោ៉ងសុបស្ថនែទព្កាយរាជាអភិទសក។ 

កនុងរាព្ត្ីែួយ ព្រះនាងែាាោ ព្ទ្ង់បានសុបិន ែទ ើញទេត្ុ ៏អស្ថា រយ គឺទ ើញរនែឺរណ៌ស ៏ចមចាងចញ្ចា ច

រីនភាល័យែករកព្រះនាង ទេើយកនុងរនែឺទនាះាន ាំរីសែបុរសកបុសានភែុក៦ បានទធវើ ាំទណើរែកកាន់មត្ជិត្

                                                           

1. រុទ្ធបបវត្ែិសទង ខប ទ្ាំរ័រទី្២, ភិកខុបនែិធទរា តាក់ សុបុែ, រ.ស. ២២៥៧ 
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ព្រះនាង រូចក៏រលាយចូលកនុងឧទ្ររបស់ព្រះនាង ។ ព្រះនាង ក៏ព្ទ្ង់ភ្ាក់អាំរីព្កឡាបនទាំទោយព្រះទ័្យទព្ត្ក

អរោ៉ងថ្ព្កមលង ។ បនាទ ប់អាំរីសុបិននិែិត្ែទនាះែក ព្រះនាងក៏ព្ទ្ង់ានគភ៌ ។ 

 លុះគភ៌ព្គប១់០មបទេើយ ព្រះនាងសិរិែាាោទទ្វី បានសុាំព្រះរាជានុញ្ចា ត្អាំរពី្រះស្ថវ ែីទ ើែបី

ទៅព្បសូត្បុព្ត្ទៅកនុងព្កុងទទ្វទ្េៈ ម លព្គប់ព្គងទោយព្រះបាទ្សុបបរុទ្ធជាបិតារបស់ព្រះនាង (តាែ

ព្បថ្រណឥីណ្តា បុរាណ) ទេើយព្រះបាទ្សុទទធ ទ្ន៍ ក៏ព្ទ្ង់រាជានុញ្ចា ត្ ។ ទរលម លព្រះនាង និងបរិវាររបស់

ព្រះនាង ព្រែទាំងនាែឺុនសរវែុបែន្តនែីម លអែ ាំទណើរ បានទធវើ ាំទណើរ ល់ឧទ្យនលុែពិនី ព្ត្ង់ព្រាំព្បទ្ល់រវាង

នគរកបិលរ័សែ ុនិងនគរទទ្វទ្េៈ កនុងថ្ថ្ ៃសពុ្ក ១៥ ទកើត្ ទរញបណូែ៌ ី មបរសិ្ថប ឆ្ន ាំច ែុនរុទ្ធសករាជ៨០

ឆ្ន ាំ ព្រះនាង ក៏ព្ទ្ង់ព្បសូត្ព្រះរាជបុព្ត្ទៅទព្កាែទ ើែស្ថលព្រកឹស ម លានេ វងូបកសីបកា និងែធុករ

បទចាញសាំទ ង ៏រីទរាះជក់ចតិ្ែ ។ បនាទ ប់អាំរីព្រះរាជបុព្ត្ ានព្រះជនមបាន៥ថ្ថ្ ៃ ព្រះបាទ្សុទទធ ទ្ន៍បាន

អទចជើញព្ព្វេ មណ៍ ៨ នាក់ ទ ើែបីទ្សសន៍ទយលកខណៈ នងិថាវ យព្រះនាែ ល់ព្រះរាជបុព្ត្ព្រះអងគ ។ បណ្តែ

ព្ព្វេ មណ៍ ៨ នាក់ទនាះ ព្ព្វេ មណ៍ ៧ នាក់ខាងទ ើែបានទយថា ទបើព្រះរាជកាុរទៅព្គបព់្គងនគរ នងឹបាន

ព្គងរាជយជាទសែចចព្ករត្ែពិ្បកបទោយធែ ៌ ។ ព្បសនិទបើព្រះរាជកាុរទចញស្ថងព្រះផ នសួ នងឹបានព្តាសជ់ា

ព្រះរទុ្ធ ។ ទោយម ក ទកាណាចាព្ព្វេ មណ៍ ម លានវ័យទកមងជាងទគ បានទយថា ព្រះរាជកាុរទនះែនិ

ទៅព្គបព់្គងនគរទទ្ រតិ្ជានងឹព្តាស ឹ់ងជាព្រះរទុ្ធព្បាក  ។ ព្ព្វេ មណ៍ទាំងអស់បានសទព្ែចថាវ យព្រះនាែ

 ល់ព្រះរាជបុត្ែថា សទិ្ធត្ា “អនកសទព្ែចរាល់បាំណងទាំងឡាយ” ។ 

 ខ.២. ររះរុទធជាមាាសរ់ាស់ដឹងនូវចតុរារយិសចច 
 ែុននឹងបានព្តាស់ ឹងជាព្រះសាម សែពទុ្ធ ព្រះសិទ្ធត្ាទោត្ែម លបានស្ថងព្រះផ នសួទេើយ ចប់ទផ ែើែ

ស្ថកលបងតាែ វិធីព្បត្ិបត្ែិទផសងៗ ។ ឯវិធីទាំងទនាះ ាន្នវិធី គឺព្រះអងគបានចូលទៅសិកាកនុង

សាំណ្តក់សាឡារតាបស ចទព្ែើនបានសទព្ែចសាបត្ែិ ៧ និងកនុងសាំណ្តក់ឧទ្កតាបស បានសទព្ែចសាបត្ែិ

៨។ បុ៉មន ែព្រះអងគទវវងយលថ់ា្នវិធីទនាះ ែិនមែនជាផែវូព្តាស់ ឹងរិត្ ក៏ចប់យកវិធីែួយទទ្ៀត្គឺអត្ែ-

កិលែថានុទោគ ម លជាការព្បត្ិបត្ែតាែលាំនាាំអនកបួសទផសងៗកនុងសែ័យទនាះ ម លានលកខណៈត្ឹង រុងង

 ូចជា វរ ទ ើរ ឬទ កទលើបនាែ ជាទ ើែ ទេើយទោយរុាំទន់ទ ើញការព្តាស់ ឹងរិត្  ព្រះអងគក៏បន ែឹងមថ្ែ

ទទ្ៀត្ ទព្វលគទឺធវើទុ្កករកិរោិ ទោយបនាយសាាររេតូ្ ល់មលងឆ្ន់ចងាា ន់ទាំងព្សុង ម លទធវើឲព្រះអងគ

ទៅសល់មត្មសបក ណែប់ឆ្អឹង មត្ទៅែិនបានព្តាស់ ។ ចុងទព្កាយ តាែរយៈការរទិស្ថធកនែងែក ព្រះអងគ
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ទរៀបទរៀងទោយ សមណនិសសិត េ ឿន សុភក័្រ្ត  4 

 

ព្ទ្ង់យល់ចាស់នូវប ិបទម លនាាំឲព្តាស់ ឹងរិត្គឺ ែជឈាប ិបទ គទឺសចកែីព្បត្ិបត្ែោ៉ងកណ្តែ ល 

ទព្វលគអឺ ះង គិកែគគ ។ 

 បនាទ ប់អាំរីទនាះែក ទៅទវលាព្រឹកែួយ ព្រះអងគបានទ្ទួ្លែធុបាោសរីនាងសុជាតា ទេើយក៏ឆ្ន់

ចងាា ន់ទនាះ រួចទេើយព្រះអងគ ក៏ោងទៅកាន់ទ ើែទព្វធិព្រឹកសម លព្រះអងគបានកាំណត្់ទ្ុកតាាំងរីែុនថាជា

កមនែងសែគួរ ល់ការចទព្ែើនកែមោះ ន។ កនុង ាំទណើរទៅកាន់ទ ើែទព្វធិព្រឹកសទនាះ ព្រះអងគបានជួបទស្ថត្ាិយ

ព្ព្វេ មណ៍ជាអនកព្ចូត្ទមម ស្ថគ ។ ព្ព្វេ មណ៍ទនាះ ក៏បានថាវ យទមម ស្ថគ ែួយបាច់ ល់ព្រះអងគទ ើែបីព្កាលទធវើជា 

បល ែ័ង ក ។ បនាទ ប់រីព្រះអងគបានព្កាលទមម ស្ថគ ទនាះជាបល ែង័ កទព្កាែទ ើែទព្វធិព្រឹកសរួចទេើយ ព្រះអងគបានគង់

ទលើបល ែ័ង កទនាះ មបរព្រះភន្តកែទៅទិ្សខាងទកើត្ ទេើយចទព្ែើនសាធិកែមោះ ន ទោយអធិោះ នថា “សាតាម អញ

នងឹែនិទព្កាកទចញរបីល ែង័ កទនះជាោចខ់ាត្ លះុព្តាមត្សាតាម អញបានសទព្ែចោ៉ងរតិ្ព្បាក  លទ់ោលទៅគឺ

ទាកខៈម លជាការរចួចកទុ្កខកនុងវាលវ ែសងារថ្នការទកើត្ ចស ់ វឺ ស្ថែ ប ់ សព្ាបប់ែនួផ្ទទ លផ់ង នងិ

សព្ាបែ់នសុសសត្វទាំងឡាយផង” ។ បនាទ បែ់ក ព្រះអងគក៏ព្ទ្ង់ព្ស្ថវព្ជាវរាវរកត្ទៅទទ្ៀត្ ។ លុះបំែ

ោែចូលែក ល់ ព្រះអងគព្ទ្ង់ានព្រះទ័្យបរិសុទ្ធស្ថអ ត្ សៃប់ចកសារែមណ៍ទាំងឡាយទាំងរួង បញ្ចា -

ញាណក៏ទកើត្ទ ើង ល់ព្រះអងគ។ ព្រះអងគ ព្ទ្ង់សាចរឭកទ ើញនូវអត្ីត្កាលទាំងអស់របស់ព្រះអងគ និង

សរវសត្វទាំងឡាយ ។ ទរលទនាះឯង ព្រះអងគព្ទ្ង់បានសទព្ែច វិជាជ ែួយគឺ បទុរវនវិាស្ថនសុសត្ញិ្ចាណ ។ ទៅ

កនុងែជឈិែោែ ព្រះអងគព្ទ្ង់បានសទព្ែចវិជាជ ែួយទទ្ៀត្គឺ ចតុ្បូបាត្ញិ្ចាណ ។ ទោយទិ្រវចកខុ ព្រះអងគ សាច

ព្ជាបចាស់នូវសត្វចយុត្ និងទកើត្កនុងទី្ទថាកទប ឬបពង់បពស់ ល អ សាព្កកទ់ៅតាែយថាកែម ។ លុះ ល់បច ឆិែ

ោែ ព្រះអងគបានញុាាំងញាណឲធ្លែ ក់ចុះកាន់ប ិច ាសែុបាទ្ ទេើយក៏ព្ទ្ង់បានសទព្ែច វិជាជ ទី្៣គឺ សាសវ-

កខយញ្ចាណ គឺការអស់ទៅថ្នកិទលសទាំងឡាយទាំងរួង។  ូចទនះ ទៅកនុងបច ឆិែោែ គឺទរលជិត្ភែថឺ្នរាព្ត្ី

ថ្ថ្ ៃ ១៥ ទកើត្ ទរញបណូែ៌ ី មបរសិ្ថប ឆ្ន ាំរកា កនុងព្រះជនាម យុ ៣៥ ព្រះវសា ព្រះអងគ ក៏បានព្តាស់ ឹងជា

ព្រះរុទ្ធ គទឺ ើញចាស់នូវចត្ុរារិយសច ាៈ បាន ល់ទុ្កខសច ាៈ ទុ្កខសែុទ្យសច ាៈ ទុ្កខនិទរាធសច ាៈ និងទុ្កខ-

និទរាធោែិនីប ិបទ។ 

 ខ.៣. ររះសមាាស ពទុធរទង់ចូលបរិនិោាន 
 ទព្កាយទរលម លព្រះអងគបានព្តាស់ ឹងអស់រយៈទរល ៤៥ ព្រះវសាកនែងែក ព្រះរទុ្ធស្ថសនាគឺ

ព្វកយទព្បៀនរបស់ព្រះ ៏ានព្រះភាគ ក៏រីកសុះស្ថយោ៉ងឆ្ប់រេ័សកនុងសកលជែពទូ្វីប ។ ទៅព្គប់ទី្កមន ែង 
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ទរៀបទរៀងទោយ សមណនិសសិត េ ឿន សុភក័្រ្ត  5 

 

ឮសូរមត្សាំទ ងព្រះធែ៌ និងការសរទសើរគុណព្រះថ្ព្ត្រត្ន៍គឺ ព្រះរុទ្ធ ព្រះធែ៌ និងព្រះសងឃ ។ ចាំទព្វះកិត្ែិ

គុណរបស់ព្រះអងគ ទបើនិោយទោយសទងខបទៅព្ត្ឹែបោ៉ីងគឺ៖ 

 ១. បញ្ចា គុណៈ ព្រះអងគជាសរវច ារូុទ្ធ 

 ២.  វិសុទ្ធិគុណៈ ព្រះអងគបរសុិទ្ធទោយការលះបង់កិទលសោច់ជាសែុទច ឆទ្ 

 ៣. ករុណ្តគណុៈ ព្រះអងគបរបិូរទោយព្រេ មវិារធែ៌ និងអបបែញ្ចា ធែ៌ចាំទព្វះសរវសត្វ ។ 

 លុះ ល់ថ្ថ្ ៃបវារណ្តទចញវសាទី្ ៤៥ ទៅថ្ថ្ ៃ ១៥ ទកើត្ ទរញបូណ៌ែី មបា  ឆ្ន ាំែាញ់ ព្រះអងគ

បានកាំណត្់ទរលចូលបរិនពិ្វវ ន ទោយព្រះរុទ្ធ ីកាចាំទព្វះារថា “កនែងទៅបមីបទទ្ៀត្ ត្ថាគត្នងឹចលូ       

បរនិពិ្វវ នទេើយ”។ បនាទ ប់រែីាសននិបាត្ោក់ព្រះជនាម យុសងាខ ររយៈទរលបីមបែក ព្រះរុទ្ធជាាា ស់ជាែួយ

ព្រះសាននទ បានោងទៅកាន់ព្កុងកុសិនារាម លជារបស់ែល ែកសព្ត្។ ព្រះ ៏ានបុណយ បានព្តាស់ព្បាប់ព្រះ

សាននទឲទរៀបចាំមព្គ ម លានកាល ាំទណកទៅទិ្សខាងទជើង (ព្រះអងគផ ទាំទផ អៀងទៅខាងស្ថែ ាំ ព្រះបាទ្ខាង

ទឆ្វងព្ត្ួត្ទលើព្រះបាទ្ខាងស្ថែ ាំ) កនុងចទនាែ ះទ ើែស្ថលព្រឹកសទាំងគូ ថាវ យព្រះអងគ។ លុះ ល់បច ឆិែោែ ព្រះ

អងគបានព្តាស់ចាំទព្វះភិកខុទាំងឡាយថា “ាន លភកិខទុាំងឡាយ! ទរលទនះជាឱកាសចងុទព្កាយម លត្ថាគត្ផ្ទែ ាំ

អនកទាំងឡាយ។  សងាខ រធែទ៌ាំងឡាយ ែនិទទ្ៀងទទ្ ។ អនកទាំងឡាយ ព្ត្វូផ្ទែ ចប់ ែនួឲផតុ្ព្សលះអាំរសីងាខ រ

ទាំងទនាះ។ ចរូអនកទាំងឡាយកុាំព្បាថ្!”។ ព្រះសាម សែពទុ្ធ ានព្រះរុទ្ធ ីកាមត្បុ៉ទណណះ ព្ទ្ង់ក៏រំលត្់បន ធចូល

កាន់ព្រះនិព្វវ នជាបរែសុបទៅ ទៅកនុងរាព្ត្ីថ្ថ្ ៃអងាគ រ ១៥ទកើត្ ទរញបូណែ៌ ី មបវសិ្ថប ឆ្ន ាំែាញ់ កនុងព្រះ 

ជនាម យុ ៨០ ព្រះវសាគត្់។ ចទង កៀង ៏ភែឺចញ្ចា ច ក៏បានផុត្រលត្់ទៅ ប៉ុមន ែរន ែថឺ្នព្រះធែ៌គឺ ព្រះរទុទធ វាទ្ គង់

ទៅជាធរានរេតូ្ែក។  

២. ប្បភព្កំ្មណី្តននវសិាខបជូាក្នុ ងប្បមេសខ្ខែរ(2) 
បុណយ វិស្ថបបូជា តាែម លចស់ទុ្ាំ អនកែុបអនកការទាំងឡាយត្ាំណ្តលត្ៗោន បានឱយ ឹងថា ទគបាន

ទផដើែទធវើកនុងរជ ជកាលព្រះបាទ្សទែដចព្រះេរិរកសរាាឥសសរាធិបត្ី “ព្រះអងគឌួង” ម លគង់ទៅកនុងព្កុងឧ ុង គ

ជា ាំបូង ទព្ព្វះថា កាលកនុងរុទ្ធសករាជ ២៣៩៧ ព្គិសដសករាជ ១៨៥៤ សទែដចព្រះអងគឌួងព្ទ្ងស់រវព្រះ

រាជេឫទ័្យោ៉ងខាែ ាំង ទេើយបានទសនើសុាំទូ្ទៅកនុងកែពជុរ ះ ។ 

                                                           

2. ទ ះសនតិភាព, ថ្ថៃអង្គា រ ទី១៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ ។ 
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គែពីរទី្៣ ទៅថា “បឋមសមោព ធិក្ថា” គឺ បំែសទាព ធិ វិតាា រទនាះឯង ម លព្រះឥនទែុនី   
“មបន៉” គង់ទៅវត្ដបទុ្ែវត្ី ទី្ព្កុងភនាំទរញ មព្ប និងទរៀបទរៀងទចញរចីាបរ់បស់សទែដចព្រះែាសងឃរាជ  

“ស្ថ” កនុងរជ ជកាលព្រះបាទ្សទែដចព្រះសីុសុវត្ាិ ាន ៣០ បរិទច ឆទ្ ូចចាប់ទ ើែ ។ គែពីរទនះានជាមបបបទ្

សព្ាបទ់ទ្សនា កនុងថ្ថ្ ៃ វិស្ថបបូជាកនុងវត្ដគណៈធែមយុត្ដិកនិកាយទូ្ទាំងព្បទទ្សមបមរ។ ការទធវើ វិស្ថបបូជា 

កនុងសែ័យរជ ជកាលទី្២ ទនាះព្បមេលជាានទធវើមត្កនុងព្កុង ែិនទនប់ានផសរវផាយទៅព្គបវ់ត្ដសារាែទៅ

ទ ើយទទ្ ទេើយកែិ៏នទនា់នភារឱឡារិកអធិកអធែម រ ។ 

រុទ្ធស្ថសនិកព្បទទ្សថ្ថ្ បានអះសាងថា ព្បថ្រណទីធវើ វសិ្ថបបូជាម លព្ត្ឹែព្ត្ូវតាែលកខណៈ ទកើត្

ានទ ើងតាាំងរីព្ត្ឹែរជ ជកាលទី្៤ ទោយព្រះរាជាអងគទនះជាអនកព្បាជក្នុងផ ែវូព្រះរទុ្ធស្ថសនា ព្ទ្ង់ទចះគែពីរ

ព្រះថ្ព្ត្បិ កទព្ៅព្ជះ ព្ទ្ង់បានទផ ដើែទធវើ វិស្ថបបូជាតាាំងរីកាលព្ទ្ង់ព្រះផ នសួទៅទ ើយ ។ លុះ ល់ព្ទ្ងោ់ក់

ព្រះផ នសួែកទ្ទួ្លរាជយសែបត្ដិ កព៏្ទ្ង់ទៅមត្បនដទធវើ វិស្ថបបូជាទរៀង រាបែករេូត្ ល់ព្ទ្ង់បញ្ចជ ឱយទរៀបចាំ

គែពីរសព្ាប់ទទ្សនាកនុងរិធបីុណយទនះ  ូចបានទព្វលខាងទលើ ។ ព្រះែា ប៉ាន គសឺទែដចព្រះសុគនាធ ធិបត្ី 

ជាគណៈធែមយុត្ដិកនិកាយទៅព្កុងទទ្រ “បាងកក” អាំរពី្រះបាទ្សទែដចព្រះចែទៅែ  “រជ ជកាលទី្៤” ។ បនាទ ប់

ែក ទព្កាយទនាះែួយឆ្ន ាំ គឺកនុងរុទ្ធសករាជ ២៣៩៨ ព្រះែាប៉ាន ទទ្ើបនិែនដែកអាំរពី្កុងទទ្រ ព្រះបាទ្

សទែដចព្រះេរិរកស ព្ទ្ងា់នព្រះរាជេឫទ័្យទស្ថែនសសណ្តស់ ទេើយបាននិែនដឱយគង់ទៅជាទៅអធិការ  

វត្ដស្ថលាគូ ទៅវត្ដអែពិលបី ទៅព្កុងឧ ុង គ ត្ទរៀងែក ។ ទោយទេត្ថុា ព្រះែាទថ្រអងគទនះ កាលម ល 

ទលាកគង់ទៅទី្ព្កុងទទ្រធ្លែ បទ់ធវើ វិស្ថបបូជារួចែកទេើយ ទេើយកាលបានគង់ទៅព្បទទ្សមបមរ ព្រែទាំងបាន

ទធវើជាធាំកនុងគណៈធែមយុត្ដិកនិកាយផង ទលាកកទ៏ផ ដើែទ ើងតាែម លធ្លែ ប់ទធវើកន ែងែក។ ប៉ុមន ដទយើងរុាំបាន ឹង

ចាស់ថា ទៅទរល ាំបូងទនាះ ទត្ើទលាកចប់ទផ ដើែទធវើកនុងឆ្ន ាំណ្ត សករាជប៉ុនាម នទនាះទទ្ ទព្ព្វះោម នឯកស្ថរ

ជាក់មសដង ព្ោន់មត្ានទសចកដីអះសាងរីអនកែុបអនកការទាំងឡាយថា ព្បាក ជាានទធវើ វិស្ថបបូជា តាាំងរី

កនុងទរលម លទលាកគងទ់ៅព្កុងឧ ុង គែកទែែ៉ះ។ លុះ ល់ទរលទលាកែកគង់ទៅវត្ដបទុ្ែវត្ី ព្កុងភនាំទរញ 

កនុងរុទ្ធសករាជ ២៤០៨ ក៏បានព្បារឰ វិស្ថបបូជារេូត្ ល់អស់ព្រះជនម។ រិធី វិស្ថបបូជាព្ត្ូវបានផសរវផាយ 

ទូ្ទៅទៅព្គប់វត្ដគណៈធែមយុត្ដិកនិកាយជាបជ់ាទ្ាំទនៀែរេូត្ែក។ ចាំមណកវត្ដខាងែានិកាយ ទទ្ើបាន

ទធវើកនុងសែ័យព្កុងភនាំទរញ កនុងរជ ជកាលព្រះសីុសុវត្ាិ។ តាែម លសទែដចព្រះែាសុទែធ្លធិបត្ីព្រះសងឃរាជ

ជនួ ណាត “កាលទៅជាព្រះសងឃនាយក”  ាំណ្តលថា កនុងឆ្ន ាំែួយទនាះទលាកព្គ ូព្រះវនរ័ត្ ចនទ គង់ទៅ

វត្ដឧណ្តណ ទលាែ បាននិែនដទៅព្កុងទទ្រ ទ ើញព្រះសងឃទៅព្កុងទនាះ ទាំងគណៈធែមយុត្ដិកនិកាយ ទាំង    

គណៈែានិកាយ ទធវើ វិស្ថបបូជា ក៏ទកើត្ព្ជះថាែ  ទៅទរលនិែនដព្ត្ ប់ែក វិញ បានព្កាបបងគាំទូ្លសទែដច

ព្រះែាសងឃរាជ “និល មេៀង” សុាំឱយទធវើ វិស្ថបបូជា ។ សទែដចព្រះែាសងឃរាជទទ្ៀង ក៏ព្ទ្ង់បាន
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ទរៀបទរៀងទោយ សមណនិសសិត េ ឿន សុភក័្រ្ត  7 

 

ព្រះរាជានុញាត្តាែសាំណែូររ ទទ្ើបវិស្ថបបូជាព្ត្ូវបានទធវើជាបនដបនាទ ប់ទរៀង រាបែក ។ ប៉ុមន ដទរលទនាះក៏

រុាំទនប់ានទធវើព្គបវ់ត្ដទៅទ ើយ គឺានទធវើចាំទព្វះមត្វត្ដទៅកនុងព្កុង។ ឯវត្ដទៅតាែទបត្ដទព្ៅ ានទធវើមត្តាែ

វត្ដធាំៗ ឯវត្ដត្ូចៗ ទព្ចើនរុាំបានទធវើទៅទ ើយ ។ ចាំមណកព្រះែាកសព្ត្ម ន ី តាាំងររីជ ជកាលព្រះបាទ្ 

សទែដចព្រះេរិរកស “ព្រះអងគឌួង” ែកសុទ្ធមត្ព្ទ្ងព់្ជះថាែ បានទ្ទួ្លទធវើព្គប់ៗព្រះអងគ ។ តាែឯកស្ថរបាន

ទលើកសរទសើរព្រះគុណសែបត្ដិព្រះបាទ្សទែដចព្រះេរិរកស ម លជាអនកផ ដចួទផ ដើែទធវើ វិស្ថបបូជាទ ើងជា ាំបូង

ទព្ព្វះរាជាអងគទនះ ព្ទ្ងធ់្លែ បទ់ៅគង់ទៅព្កុងទទ្រ “បាងកក” និងព្ទ្ង់ធ្លែ បស់្ថងព្រះផ នសួទៅទី្ទនាះ។ ព្ទ្ង់

បានសិកាព្រះបរិយត្ដធិែ៌ព្ជតួ្ព្ជាបគែពីរព្រះថ្ព្ត្បិ កទព្ៅព្ជះ ។ ទៅទរលម លព្ទ្ងប់ានទ ើងទស្ថយរាជ

សែបត្ដិ ក៏ព្ទ្ង់ទផ ដើែទធវើរិធីបណុយទនះតាែម លព្ទ្ង់ធ្លែ ប់បានព្ជួត្ព្ជាប និងធ្លែ ប់បានទ្ត្ទ ើញរទបៀបមបប

មផនម លទគទធវើទៅព្កុងទទ្រ ទទ្ើបជាបជ់ាព្បថ្រណរីេូត្ែក ល់សរវថ្ថ្ ៃ ។ 

៣.រេបៀបេធវើវិសាខបជូា 

តាែព្បថ្រណី រិធ ីវិស្ថបបូជា ទគមត្ងនាាំោន ទធវើកនុងទវលារាព្ត្ី ទព្ព្វះត្ព្ែូវទៅតាែព្វកយថា “បុណណ-

ែី” ានទសចកដីថា មបទរញបូណ៌ែី។ ែយ៉ងទទ្ៀត្ ការព្បារឰរិធកីនុងទរលរាព្ត្ ី សាព្ស័យទោយលកខណៈ

ងាយព្សួល ២ ោ៉ងគឺ ទ ើែបីនឹងបានឱកាសអុជទព្គឿងព្បទី្ប ជាវ លា បូជាទភែើងអគគសិនីឱយភែឺរុងទរឿងរនាទ ល

ព្ចលទអអ  និងទ ើែបីទបើកឱកាសឱយរុទ្ធបរិស័ទ្បានជួបជុាំោន  ៏ទព្ចើនកុះករទាំងព្បុស ទាំងព្សី សាចបាំទរញ

កុសលកែមទនះទោយសបាយ រីករាយ ទព្ព្វះទរលយប់ជាទវលាទ្ាំទនរផង។ ជាងទនះទទ្ៀត្ តាែព្បថ្រណីទៅ

កនុងព្បទទ្សទោររព្រះរុទ្ធស្ថសនាទថ្រវាទ្ រិធីទនះ ក៏ព្ត្ូវបានទរៀបចាំឲានការ មង ាព្រះរុទ្ធបប ិា ទព្គឿង

សកាក រៈទផសងៗទទ្ៀត្ផង។ 

ទៅកនុង ាំទណើរការថ្នកែមវិធីបុណយ រុទ្ធបរិស័ទ្មត្ងនាាំោន ទធវើបទ្នែសសការព្រះរត្នព្ត្យ័ សាទន

សីល ចទព្ែើនព្រះបរិត្ែសូព្ត្ ព្បកាសវិស្ថបបូជា ទវរទព្គឿងសកាក រៈម លបានទរៀបចាំ ថាវ យព្រះរត្នព្ត្័យ និង

សមែែងព្រះធែ៌ទទ្សនា។ បនាទ ប់រីទនាះ តាែទ្ាែ ប់រីបូរាណ ទៅកនុងវត្ែបែះកនុងព្បទទ្សមបមរទយើង ានការ

ស្ថវ ធយយ ឬសូធយធែ៌បទ្រេូត្ទ្ល់ភែឺក៏ាន។ 
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វិធីរបកាសវិសាខបជូា(3) 

 នេមា តស្ស ភគវេា អរេេា សមាាស ពុទធស្ស ។ (៣ដង)  
 សូែនែសសការ ចាំទព្វះព្រះភគវនែែុនី អរេនែសាម សែពទុ្ធព្រះអងគទនាះ ។ 

 សមាាស ពុេធោ វត េសា ភគវា េោ សរវទុ្ខស្ស បហានយ ធ មំា េទេសតិ 
តំា សមាាស ពុទធំា អាទេរន ន ស្ា  ។ 
 ព្រះភគវនែែុនីអង គណ្ត ព្ទ្ង់ព្តាស់សមែែងនូវធែ៌ ទ ើែបីកាា ត្់បង់នូវទសចកែីទុ្កខទាំងរងួ ព្រះភគវនែ

ែុនីអង គទនាះ ជាព្រះសាម សែពទុ្ធរិត្មែន ទយើងប្ុាំព្រះអងគ សូែថាវ យបងគាំនូវព្រះសាម សែពទុ្ធអង គទនាះទោយ

ទោររ ។ 

 និយ្ានិេកា វត េសា ធេមាា េោ សរវទុ្ខស្ស បហានយ សាាកាាេា 
េតន ភគវា តំា ធ មំា អាទេរន ន ស្ា  ។  
 ព្រះធែ៌ណ្ត ម លព្រះភគវនែែុនីអង គទនាះ ព្ទ្ង់ព្តាស់សមែែងទេើយទោយព្បថ្រ ទ ើែបីកាា ត្់បង់នូវ

ទសចកែីទុ្កខទាំងរួង ព្រះធែ៌ទនាះ ជាធែ៌ទព្ស្ថចព្សង់សត្វរិត្មែន ទយើងប្ុាំព្រះអងគ សូែថាវ យបងគាំនូវព្រះធែ៌

ទនាះ ទោយទោររ។ 

 សុប្បដិបេនោ វតស្ស ភគវេា េសា សាវ្សេង្ោ េោ សរវទុ្ខស្ស      
បហានយ បដិបេនោ តំា សង្ឃំា អាទេរន ន ស្ា  ។ 
 ព្រះអរយិសងឃណ្ត ទលាកព្បត្ិបត្ែ ទ ើែបីកាា ត្់បង់នូវទសចកែីទុ្កខទាំងរួង ព្រះអរិយសងឃអងគទនាះ

ជាសងឃស្ថវ័ក ថ្នព្រះភគវនែែុនីអង គទនាះ ទលាកព្បត្ិបត្ែទោយព្បថ្ររិត្មែន ទយើងប្ុាំព្រះអងគ សូែថាវ យ

បងគាំ នូវព្រះអរិយសងឃអងគទនាះ ទោយទោររ ។ (បនែទៅ គបបីទធវើការព្បកាសវិស្ថបបូជា) 

 ថ្ថ្ ៃទនះ ជាត្ិថ្ីទរញបូណ៌ែីមបរិស្ថប ានព្រះច័ន ទទរញវង់ ព្ត្ូវនឹងថ្ថ្ ៃម លព្រះសកយែុនីសាម -

សែពទុ្ធជាបរែព្គូ ព្ទ្ង់ព្បសូត្ ព្ទ្ង់បានព្តាស់ ឹងជាសរវច ារូុទ្ធព្បាក ទ ើងកនុងទលាក និងជាថ្ថ្ ៃម លព្ទ្ង់

រំលត្់ចូលកាន់បរិនិព្វវ ន ត្ិថ្ីទនះ ជាឧបលកខិត្សែ័យែួយ ៏ឧត្ែែ កនុងព្រះរុទ្ធស្ថសនា គឺជាថ្ថ្ ៃសព្ាប់រុទ្ធ-

                                                           

3. ឯកស្ថរថ្ផទកនុងវត្ែចក់អមព្ងទព្កាែ 
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ាែកជនទាំងបរវជិត្ ទាំងព្គេសា ព្បជុាំោន ទធវើសកាក រៈបូជាចាំទព្វះព្រះសាម សែពទុ្ធព្រះអងគទនាះ ព្រែទាំង

ព្រះធែ៌ជាបរែរុទទធ វាទ្ និងព្រះអរិយសងឃ ជាស្ថវ័ករបស់ព្រះអងគ។ 

 ឥ ូវទនះ ទយើងទាំងអស់ោន  ជារុទ្ធស្ថសនិកជន បានែកជួបជុាំោន  ទរៀបចាំទព្គឿងសកាក របូជា ាន

ទទ្ៀនធូប និងភី្ផ្ទក ជាទ ើែ ត្ែកល់ទុ្កកនុងទី្ទនះ ម លានព្រះរុទ្ធរួបសនងព្រះអងគគង់ទៅជាព្បធ្លន ាក់ ូច

ជាព្រះបរែស្ថស្ថែ អងគទនាះ ព្ទ្ង់ទសែចោងែកគង់កនុងទី្ចាំទព្វះែុបថ្នទយើងទាំងអស់ោន ។ 

 ទយើងប្ុាំព្រះអងគទាំងឡាយ សូែថាវ យនូវទព្គឿងសកាក របូជាទាំងទនះ ចាំទព្វះព្រះសាម សែពទុ្ធព្រះអងគ

ទនាះ ព្រែទាំងព្រះធែ៌ និងព្រះអរយិសងឃ រត្នព្ត្័យទាំងបី ទោយទសចកែីទោររ។ 

 បរិព្ត្ព្រះសកយែុនីបរែព្គូ ព្រះអងគជាបូជារេបុគគលរបស់ទទ្វតា និងែនុសសកនុងទលាក ឥត្ាន

បុគគលណ្តែួយ ផទឹែទសមើនឹងព្រះអងគទ ើយ ទទះបីព្រះអងគព្ទ្ង់ចូលបរិនិព្វវ ន បាត្់ព្រះរបូព្រះកាយ អស់កាល

យូរអមង វងទៅទេើយករ៏តិ្មែន បុ៉មន ែព្ទ្ង់បានព្បត្ិស្ថា នព្រះវិសុទទធ វាទ្ គឺព្រះធែ៌វិន័យ ៏បរិសុទ្ធវិទសស 

ទុ្កជាត្ាំណ្តងព្រះអងគ ព្រះគុណរបស់ព្រះអងគក៏ទៅានព្បាក  ទាំងព្រះបរែស្ថរីរិកធ្លត្ុ និងព្រះរុទ្ធរូប

សនងព្រះអងគ ក៏ទៅានព្បាក ម រ សូែព្រះ ៏ានបុណយ ជាបរែស្ថស្ថែ ព្ទ្ង់ព្រះទែតាែ ទព្បាសទ្ទួ្លនូវ

ទព្គឿងសកាក របូជារបស់ទយើងប្ុាំព្រះអងគ ម លទរៀបចាំថាវ យកនុងទី្ទនះ ទ ើែបីជាផលានិសងសឲទយើងប្ុាំព្រះអងគ

បានព្បាក  ទោយឥ ះែនុច ាផលវិបុលសុប និងទសចកែីចទព្ែើន ៏ធាំទូ្លាយ អស់កាលជាយូរអមង វងទៅ 

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 បជូំា 
្េរា  ធេ មេិ ច, សាធុ ភេនត ភគវា សុចិរប្បរិនិរវុេាប ិ ឥេ  អមាា្ំា ទុគគត-
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បណ្ណាការភូេត បដគិគណ្ាតុ សាសនស្ស ថិរាាយ េចវ អមាា្ញ្ច ទីឃរតតំា អាា-
យ េិាយ សុោយ ។ 
 មព្បថា បរិព្ត្ព្រះករុណ្តទាំងឡាយ ៏ចទព្ែើន កាលឥ ូវទនះជាថ្ថ្ ៃទរញបូណ៌ែី មបវសិ្ថបែក ល់

ទេើយ ព្បកបទោយនកខត្ែសែ័យ  ូចកាលសែ័យរបស់ព្រះ ៏ានព្រះភាគជាាា ស់ថ្នទយើងទនាះព្បាក ។ 

ត្បិត្ថា ព្រះទលាកនាយក ជាអាា ស់ថ្នទយើង កាលព្ទ្ង់ព្បសូត្ចកគភ៌ព្រះាតា កនុងថ្ថ្ ៃសុព្ក ទរញបូណ៌ែី

មបរិស្ថប ឆ្ន ាំចទនាះកែី បានព្តាស់ ឹងសរវច ាតុ្ញ្ចាណ កនុងថ្ថ្ ៃរុធ ទរញបូណ៌ែី មបរសិ្ថប ឆ្ន ាំរកាទនាះកែី ព្ទ្ង់

បរិនិព្វវ នកនុងថ្ថ្ ៃអងាគ រ ទរញបូណ៌ែី មបវិស្ថប ឆ្ន ាំែាញទ់នាះកែី ានទេើយទោយរតិ្។ ទព្ព្វះទេត្ុទនាះ 

(កាលឥ ូវទនះ) ទយើងប្ុាំទាំងឡាយបានរឭកទ ើញនូវនកខត្ែសែ័យទនាះៗរបស់ព្រះអងគ ទទ្ើបនាាំោន ែកជួបជុាំ

កនុងទី្ទនះ ទធវើបូជានូវទព្គឿងសកាក របូជាទផសងៗ ានព្បទី្ប ទទ្ៀន ធូប និងកព្ែងផ្ទក ជាទ ើែផង និងបូជា

ទោយធែ៌ផង បរិព្ត្ព្រះ ៏ានព្រះភាគ ៏ចទព្ែើន សូែព្រះ ៏ានព្រះភាគ ម លព្ទ្ង់បរិនិព្វវ នអស់កាលជា

យូរអមង វងទៅទេើយកែី សូែព្រះអងគទ្ទួ្លយកនូវទព្គឿងបណ្តណ ការទាំងទនះ ម លជាទុ្គគត្បណ្តណ ការរបស់

ទយើងប្ុាំព្រះអងគទាំងឡាយ ទ ើែបីទធវើឲស្ថសនារុងទរឿងសាិត្ទសារចីរកាលបានយូរអមង វងទៅផង ទ ើែបីទសចកែី

ចទព្ែើន ទ ើែបីជាព្បទោជន៍ និងទសចកែីសុប ល់ទយើងប្ុាំទាំងឡាយផង អស់កាលជាអមងវងទៅទាង។ 

៤. េោលបំាណ្ងននការរាររធវិសាខបជូា 
 ទោលបាំណងថ្នរុទ្ធបរិស័ទ្ ម លមត្ងព្បាររធទធើ វរិស្ថបបជូាទនាះ ាន ូចត្ទៅ៖ 

 សមែែងនូវកត្ចាកូត្ទវទិ្តា ចាំទព្វះព្រះសាម សែពទុ្ធ កនុងនាែជារុទ្ធបរិស័ទ្ ។ សាព្ស័យទោយានការ

ព្បសូត្ទ ើងថ្នព្រះទព្វធិសត្វ ទទ្ើបទយើងបានស្ថគ ល់ព្រះរទុ្ធស្ថសនា ។ 

 រឭក ល់ទសចកែីព្តាស់ ឹងរបស់ព្រះ ៏ានព្បភាគ ទព្វលគឺអរិយសច ាៈទាំងបួន ម លជាព្ត្ីវិស័យែួយ ៏

ានព្បសិទ្ធភារសព្ាប់ជីវតិ្របស់ែនុសសទូ្ទៅ ។ 

 ការអប់រំចិត្ែ ទព្ព្វះធែមតា ែនុសសទូ្ទៅ ទរលាននរណ្តាន ក់ម លជាទី្ព្សឡាញ់ស្ថែ ប់ មត្ងយាំ

ទរៀបរាប់ទោយព្បការទផសងៗ ព្បកបទោយទសចកែីទុ្កខទស្ថក ។ ផ ទយុទៅវិញ ព្រះសាម សែពទុ្ធរមែង

ោស់ទត្ឿនរុទ្ធបរិស័ទ្ឲភ្ាក់រឭក រិចរណ្តសងាខ រធែ៌ ទជៀសវាងទសចកែីទស្ថកព្គបសងកត្់ ទទះបីជា

ព្រះអងគព្ទ្ង់ចូលបរិនិព្វវ នក៏ទោយ  ូចព្រះរុទទធ វាទ្ចុងទព្កាយរបស់ព្រះអងគ គឺទូ្នាម នស្ថវ័កព្រះអងគកុាំ
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ឲានបាទ្ធែ៌ (ទធវសព្បមេស)។ ែ៉យងទទ្ៀត្ ព្រះរទុ្ធបរិនិព្វវ នករ៏ិត្មែន មត្ព្រះធែមវិន័យគឺព្រះ

រុទ្ធស្ថសនាសាិត្ទៅ ល់សរវថ្ថ្ ៃ ។ ព្បសិនទបើទយើងសិកា និងព្បត្ិបត្ែឲ ជាក់ចាស់កនុងធែ៌ ទុ្ក ូចជា

ទយើងបានទកើត្ទន់ព្រះរុទ្ធគង់ទៅ សែ ូចរុទ្ធ ីកាថា “េោ  ំា បស្សត ិេសា ធ មំា បស្សត,ិ 
េោ ធ មំា បស្សតិ េសា  ំា បស្សតិ” (មព្បថា) “បុគគលណ្តទ ើញត្ថាគត្ បុគគលទនាះទ ម្ ះ

ថាទ ើញធែ៌, បុគគលណ្តទ ើញធែ៌ បុគគលទនាះទ ម្ ះថាទ ើញត្ថាគត្”។ 

៥. របេោជនន៍នបណ្ុ្យវសិាខបជូា 
 បុណយវិស្ថបបូជា គឺជាឱកាសសព្ាប់រុទ្ធបរិស័ទ្កស្ថងែាកុសលសព្ាប់បែនួទោយសាែិសបូជា

និងប ិបត្ែិបូជា។ ទព្ព្វះថា ទព្ៅរីការថាវ យទព្គឿងសកាក រៈចាំទព្វះព្រះរត្នព្ត្័យ និងព្បទគនទទ្យយទន ល់

ព្រះសងឃជាមព្សបុណយ ក៏ជាទរលសព្ាប់រកាសីល ស្ថែ ប់ព្រះធែមទទ្សនា ធែមស្ថកចឆ  ម លជាការព្បព្រឹត្ែ

ទៅកនុងថ្ព្ត្សិកាខ គឺ សីល សាធិ បញ្ចា  ។ ជាងទនះទទ្ៀត្ រិធីទនះ ក៏ជាទវលាព្បកបទោយបែឹែស្ថរគឺការ

រកានូវព្បថ្រណីព្រះរុទ្ធស្ថសនាផង ព្បែូលបុណយកុសលឧទ្ទិសជូនបុរវការីជនម លបានទធវើែរណកាលទៅ

ផង។  

៦. ឯ្សារេោង 
 ១. វចនានុព្កែមបមរ  

 ២. រុទ្ធបបវត្ែិសទង ខប, ភិកខុបន ែិធទរា តាក់ សុបុែ, រ.ស. ២៥៥៧ 

 ៣. ស្ថររ័ត្ា៌នទកាះសនែិភារ ចុះផាយថ្ថ្ ៃអងាគ រ មបឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ 

 ៤. ឯកស្ថរថ្ផទកនុងវត្ែចកអ់មព្ងទព្កាែ, រាជធ្លនីភនាំទរញ 

  


