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រពះអងគររង់របសរូរ 

ចណុំចសំខាន់ៗ ននការ  
រាសដងឹៈ 

 នយោបាយ 

 យសដឋកិចច 

 វបបធម៌ 

 សងគមកិចច 

 សនតិសុខ 

 

មារកិាយរឿង..............រពំរ័ 

បុណយវសិាខបូជា..............១ 

ព្ពះអង្គព្ទង្ព់្បសូព្រ..........២ 

ព្ពះអង្គព្ទង្ព់្គង្រាជ្យ.........៣ 

ព្ពះអង្គព្ទង្ស់ាង្ព្ពះផនួស..៤ 

ព្ពះព្ទង្ល់ វ្ីទុក្ខរៈកិ្រយិា.....៥ 

ព្ពះអង្គព្ទង្ប់ានព្ាស......៦ 

ព្ពះអង្គព្ទង្ល់ព្បាសសរវ....៧ 

ព្ពះអង្គចូេព្ពះបរនិិព្វវ នត...៨ 

     បុណយវសិាខបជូា ជាបុណ្យមួយយ៉ងធ ំ
និងសខំាន់បផុំត នៅក្នុងរពះពុទ្ធសាសនា រពះ
សងឃររប់វតត ទងំក្នុងនិងនរៅរបនទ្សក្មពុជា 
តតងតតនាគំ្នន រារពនធវើពិធីបុណ្យននះ ជានរៀង
រាល់ឆ្ន  ំ នៅថ្ងងនពញបូណ៌្មីតែវសិាែ នដើមបរីលឹំក្
នូវែួបក្នំណ្ើ ត ថ្នការរបសូរត ការរាសដឹង និង
ការចូលបរនិិព្វវ នត របស់រពះសម្មម សមពុទ្ធ ។ ពិធី
បុណ្យវសិាែបូជាននះ ពំុតមននធវើតតរពះសងឃនិង
ពុទ្ធបរស័ិទ្តែមរនៅរបនទ្សនយើងននះនទ្ តតនធវើនៅ
ររប់ទី្ក្តនលង នលើពិភពនោក្ ជាពិនសសរបនទ្ស 
អ្នក្តដលកាន់លទ្ធិពុទ្ធសាសនា ដូចជា ឥណ្ឌា  
យនប៉ាល ់ រសសីង្កា រ ចនិ ជប៉ុន កយូរ  នរវ៉ន ់
នៃ លាវ ភមូមិា  ជានដើម។ល។ នោយសារតត
រពះពុទ្ធសាសនា ជាសាសនាធបំផុំតទី្បីនលើ
ពិភពនោក្ បនាទ ប់ពីសាសនា យយស៊រូគសឹត និង
សាសនា ឥសាល ម ន ើយអ្ងគការអ្នតរជាតិ ាន 

ទ្ទួ្លសាគ ល់និងានក្ណំ្ត ់ បុណ្យវសិាែបូជា
ននះ ថាជាបុណ្យអ្នតរជាតិ។ 

     នដើមបងីាយរសួលក្នុងការយល់ដឹងនូវ ពិធី
បុណ្យវសិាែបូជា ឱ្យានចាស់ោស់ ែញុ រំពះក្រុ 
ណាែញុ  ំ សូមនលើក្យក្ ពុទ្ធបបវតតិ ឬរបវតតិសតងែប 
របស់រពះពុទ្ធ មក្បរយិយ... (តនៅទ្ព័ំរទី្២) 



 

 

 (រមកពីរំព័ររី១) ដូចតនៅននះ៖ 

     នយមា រសស ភគវយា អរហយាត  សមាម សមពុរធ
សស ។ សូមនមសសការ ចនំព្វះរពះភរវនតមុនី 
សម្មម សមពុទ្ធអ្ងគននាះ នោយនគ្នរព ។ 

     ក្នុងអ្តីតកាល ក្នលងផុតជាយូរណាស់មក្ន ើយ 
មក្ទ្ល់នឹងនពលននះ រតូវថ្ងងនពញបូណ៌្មី តែវសិាែ 
ឆ្ន ខំាលនទស័ក្ ពុទ្ធសក្រាជ ២៥៥៤ រតូវនឹងថ្ងងទី្
២៨ តែនមសា ររឹសតសក្រាជ ២០១០ននះ  ានចនួំន
របម្មណ្ជា ២៦៣៣ឆ្ន នំ ើយ (រិតរតឹមរពះពុទ្ធ
រទ្ង់របសូរតមក្) ។ 

     ម្មននសចក្តីដណំាលថា កាលននាះម្មនរពះមហា
ក្សរតមួយរពះអ្ងគ ាននសាយរាជយ នៅក្នុង នគរក
បលិពសតុ (នៅក្នុងរបនទ្សឥណាា ) រទ្ង់រពះនាម 
សុយធធ រនៈ ម្មនអ្រគមន សីពីរ រឺរពះនាង សរិ-ិ
មហាមាោ និងរពះនាង បជាបរយិោរតម ី។ នៅ
នពលតដលរពះនាង សរិមិហាមាោ ម្មនរភ៌ររំប់
១០តែ រពះនាងាននចញពីនរររពះសាវ មី ន ម្ ះ   
កបលិពសពុ នឆ្ព ះនៅនរររពះម្មាបិា ន ម្ ះ 
យរវរហនគរ នដើមបនឹីងរបសូរតបុរត (ាមទ្នំនៀមទ្ំ
ោប់របស់រព្វ មណ៍្ កូ្នរសីរតូវនៅរបសូរតបុរត 
នៅឯផទះឪពុក្ម្មត យខាងរសី) ។ លុះយងមក្ដល់ រពរំ
របទ្ល់តដន ថ្នរបនទ្សទងំពីរ រឺរតង់ នរពឬសនួ
លុមភនិ ី (សពវថ្ងងននះន ម្ ះ រ៉ាមីនឌី? Raminde នៅ
ក្នុងរបនទ្សននា៉ល់) រពះនាងក្៏ឈឺថ្ផទ របសូរតបុរត
នៅក្តនលងននាះ រពះអ្ងគរបសូរតនៅ ថ្ងងនពញបូណ៌្មី 
តែវសិាែ ឆ្ន ចំ ។ លុះរបសូរតរួចន ើយ... 

 

រពះនាងក្៏ាន វលិរតឡប់ចូលមក្រពះនររវញិ ។      

     លុះរបសូរតាន៧ថ្ងង រពះនាង សរិមិហា-
មាោ ក្៏នសាយរពះទី្វងគត់ ន ើយាននៅនក្ើត នៅ
សាថ នតុសិត នានទ្វនោក្នាយននាះនៅ ។ រពះនាង
បជាបរិយោរតម ីជារពះ កនដិឋភគន ី(បអូនរសី) ថ្ន
រព នាង សរិមិហាមាោ ានទ្ទួ្លភារៈកិ្ចចតង
រក្ា រពះរាជកុ្ម្មរ ាមរពះបណាត ថំ្នបងរសី មុន
នពលតដលរពះនាងនសាយទី្វងគត់នៅននាះ ។ 

     លុះនរកាយមក្ រពះវរាជបិារទ្ង់រាសបញ្ជជ ឱ្យ
នៅនហារាជារព្វ មណ៍្ តដលាននរៀននចះចបន់ររ
យវរ ៍ មក្ឱ្យនធវើការទ្ស់ទយនូវ រពះលក្ែណ្ៈនិង
ថាវ យរពះនាមដល់រពះរាជកុ្ម្មរ ។ នពលននាះ រពះ
អ្ងគរទ្ង់ រក្ាននហារារព្វ មណ៍្ចនួំន១០៨រូប ក្នុង
នហារារព្វ មណ៍្ទងំ១០៨រូបននាះ រពះអ្ងគរទ្ង់

នរជើសនរ ើសយក្តតនហារារព្វ មណ៍្ ចនួំន៨រូបរត ់
សរំាប់ជាអ្នក្ទ្ស់ទយ នហារារព្វ មណ៍្ទងំននាះរឺ
ន ម្ ះ រាមៈ១ លកខណៈ១ យញ្ញៈ១ ធជៈ១ យោ
ជៈ១ សុររតៈ១ សុោមៈ១ នងិយកាណា ញ្ញៈ១ ។ 
ក្នុងការទ្ស់ទយ នហារារព្វ មណ៍្៧រូប ាននលើក្
រម្មមថ្ដពីរទយរសបគ្នន ថា រពះរាជកុ្ម្មរននះ នបើ
នៅររប់ររងរាជយនឹងានជានសតច (រយៅរំព័ររី៣ 

រពះអងគររងល់បលបយចញយៅសាងរពះផនួស 

រពះអងគររង់  របសរូរ  រគងរាជយ  បសួស្សវងរកធម៌   រាសជារពះពុរធ  យរបាសសរវយលាក  ចលូបរនិិព្វវ នត  (រំព័ររី២) 

 

 



 

 

រពះអងគររង់  របសរូរ  រគងរាជយ  បសួស្សវងរកធម៌  រាសជារពះពុរធ  យរបាសសរវយលាក  ចលូបរនិិព្វវ នត (រំព័ររី៣) 

(រមកពីរំព័ររី២) 

ចរក្ពរត នបើនចញបួសនឹងានរាសជារពះពុទ្ធ 
។ រឯីនហារារព្វ មណ៍្ន ម្ ះ យកាណា ញ្ញៈ 
តដលនក្មងជាងនរវញិ ាននលើក្តតរម្មមថ្ដ តត
មួយរត់ ន ើយទយថា រពះរាជកុ្ម្មរ នឹងាន
រាសដឹងជា រពះពុទ្ធនៅក្នុងនោក្ននះ ។ បនាទ ប់
ពីការទ្ស់ទយមក្ រព្វ មណ៍្ានថាវ យរពះ
នាមថា “សរិធរថៈ” តរបថា “អនកសយរមច
របយោជនរ៍គបោ៉់ងកនុ ងយលាក”។  រួច
ន ើយទយនទ្ៀតថា  របសិននបើរពះរាជកុ្ម្មរ
ានទ្តនមើល មនុសសចាស់ជរា-ឈ-ឺសាល ប ់ និង
នភទ្អ្នក្បួសននាះ រព អ្ងគនឹងនចញនៅបួស ជា
មិនខាន ។  នោយន តុរព្វ មណ៍្ានទយ
ដូនចនះន ើយ  នទ្ើបរពះាទ្សុនទធ ទ្នៈ រទ្ង់

បញ្ដតតិ មិនឱ្យមនុសសចាស់ជរា-ឈ-ឺសាល ប ់និងនភទ្
អ្នក្បួស ចូលក្នុងរពះរាជវងំនឡើយ ។ 

     រពះនាង បជាបរយិោរតម ីម្មនរពះរាជបុរត 
និងរពះរាជធីា ពីររពះអ្ងគរឺ ននទកុមារនិងរូប  
នន្ទទ ធាី ។ ននទកុមារ របសូរតនរកាយរពះ
សរិធរថ ពីរបីថ្ងង ន ើយរពះរាជកុ្ម្មរទងំពីរ រតូវ
ានរសីសនមជាអ្នក្បីាច់តងរក្ា ។ 

     នៅក្នុងភាពជាយុវវយ័ រពះមហាបុរសាន 
នរៀនវជិាជ នផសងៗ ខាងផលូ វនោក្ ម្មនវជិាជ ខាងយុទ្ធ
សាស្រសតនិងសិលសាស្រសតជានដើម។ រតង់ននះម្មន
បញ្ជជ ក្់រតង់កាល រពះបារសុបបពុរធ និងរពះ
នាង បមាិ ជារពះបិានក្មក្  ាននធវើពិធី... 

 

រពះអងគររង់ការ់រពះយកសយដមីបសីាងរពះផនួស 

របឡងរបតជងសិលសាស្រសត ម្មននលើក្ធនូជានដើម 
នពលននាះរពះអ្ងគម្មែ ស់សរិធរថៈ ដនណ្តើ មានជ័យ 
ជនំះនលើ រពះរាជបុរតនសតចនានា នទ្ើបរពះាទ្     
សុបបពុរធរពមនលើក្ រពះរាជធីា ពមិាព  ថាវ យរពះ
អ្ងគឱ្យជារពះមន សី ។ កាលននាះ រពះអ្ងគម្មែ ស់
សរិធរថ នទ្ើបម្មនរពះជនាម យុ ាន១៦រពះវសា
ប៉ុនណាណ ះ រឺរតូវជាថ្ងងនៅរ ៍តែអាសាធ ឆ្ន ឆំលូ វ រពះវរ
រាជបិារទ្ង់ាននលើក្ រពះអ្ងគម្មច ស់សរិធរថ ឱ្យ
នឡើងររងរាជយសមបតតិ ជនួំសរព រាជបិាតនៅ ។ 

     លុះចនំណ្រចិរកាលនរកាយមក្ រពះអ្ងគរទ្ង់

អ្ផសុក្ចង់នចញនៅក្សំាល សួនឱ្ទ្ាន នទ្ើបាន
នៅនាយសារងី ឱ្យជូនដនំណ្ើ រ។ នៅនពលតដល
រពះអ្ងគនធវើដនំណ្ើ រនៅននាះ រពះអ្ងគានទ្តន ើញ
ជាដបូំងបងអស់រឺ មនុសសចាស់ជរា កានន់ឈើរចត ់
នទ្ើបរទ្ង់ានរាសសួរនៅនាយសារងីថា ននះរឺអ្វី? 
នាយសារងី ទូ្លថាវ យថា “មនុសសចាស់ជរា” 

មនុសសចាស់ជរាននះ កាលពីនដើមគ្នត់នៅនក្មង នដើរ
រត់នោត ក្់...                        (រយៅរំព័ររី៤) 

  

 



 

 

រពះពុរធរបសរូរ រគងរាជយ បសួជារពះសងឃស្សវងរកធម៌ រាសជារពះពុរធ យរបាសសរវយលាក ចលូបរនិិព្វវ នត (រពំ័ររី៤)  

 

(រមកពីរំព័ររី៣) 

ន ល្ ះរ ័សរ ួន ដូចនរឯងរាល់គ្នន តដរ តតដល់
នពលចាស់ជរានៅ  នដើរានទ្ប់ែលួននោយនឈើ 
រចត់ ។ នពលននាះរពះអ្ងគ ក្៏ចាប់អារមមណ៍្ រទ្ង់

ានពិចារណា ដល់រូបកាយរបស់រពះអ្ងគ ។ 
រលំងាន៤តែនរកាយមក្ រពះអ្ងគយងនៅ 
រក្សាលសួនឱ្ទ្ាននទ្ៀត នពលននះរពះអ្ងគ 
ទ្តន ើញមនុសសឈនឺដក្ងងូ រតក្បរផលូ វ ន ើយរពះ
អ្ងគទ្តន ើញមនុសសនដក្សាល ប ់ រពះអ្ងគក្៏សួរ
នៅនាយសារងីនទ្ៀតថា នតើន តុអ្វីានជា
មនុសសនដក្សាល ប់ដូនចនះ? នាយសារងី ានទូ្ល
ថា ការសាល ប់ននះជាធមមានទ្ រឺនក្ើតនឡើងន ើយ
តតងតតចាស់ ចាស់ន ើយតតងតតឈឺសាល ប់ ជីដូន
ជីារបស់ទូ្លរពះបងគ ំ ក្៏ឈសឺាល ប់អ្ញ្ចឹ ងតដរ ។ 
នៅនពលននាះ រពះអ្ងគតក្់សលុតឥតឧបម្ម ។ 
លុះរលំង៤តែនរកាយមក្ រពះអ្ងគយងនៅសួន
ឱ្ទ្ាននទ្ៀត មតងននះរពះអ្ងគទ្តន ើញ នភទ្
អ្នក្បួស ។ រពះអ្ងគក្៏រាសសួរនៅ នាយសារងី
នទ្ៀតថា នតើអ្នក្បួសននះ ម្មនរបពនធកូ្នតដរ
ឬនទ្ ? នាយសារងី ក្៏ពិតទូ្លថា អ្នក្បួសគ្នម ន
កូ្នរបពនធនទ្ រឺនៅតតម្មន ក្ឯ់ង ន ើយគ្នម ន
ែវល់ខាវ យនឹងរទ្ពយសមបតតិអ្វីនទ្ រាថាន តតចងាា ន ់
រគ្នន់ផគត់ផគងជី់វតិ តតប៉ុនណាណ ះ រឺនិមនតនដើរ
បិណ្ា ាតចិញ្ចឹ មជីវតិ តតែលួនមួយប៉នណាណ ះ ។ 
នរឿងននះនធវើឱ្យរពះអ្ងគ រតឹតតម្មនរពះទ្យ័ 
ក្ងវល់ែវល់ខាវ យជាខាល ងំ ន ើយរពះអ្ងគរទ្ង់

ពិចារណាន ើញថា អ្នក្បួសននះរបនសើរជាងនរ 

គ្នម នជាបជ់ពំ្វក្ជ់ពិំននឹងកូ្នរបពនធឬរទ្ពយ
សមបតតិអ្វទីងំអ្ស់ ។ នពលរពមជាមួយគ្នន ននាះ 
រសាប់តតម្មនរពះរាជបនំរ ើ មក្ទូ្លរពះអ្ងគថា 
រពះនាង ពមិាព រ ជាអ្រគមន សី រទ្ង់របសូរត
រពះរាជបុរតន ើយ រពះអ្ងគ ! ។ 

     លុះរពះអ្ងគ យងដល់រពះរាជវងំវញិ រពះ
អ្ងគរទ្ង់រពះតរមិះថា  “អាាម អ្ញរិតដូចនមតច
នៅ ន! នតើបណំ្ងអាាន អ្ញ ានសនំរចតដរ
ឬនទ្? ឱ្រពះរាជបុរត ! ឥឡូវននះបិា បរុំងនិង
នចញនៅសាងរពះផនួស សូមរា ុលកូ្ន នៅឱ្យ
ាននសចក្តសុីែចុះ ចាជួំបបិានពលនរកាយ ! ។ 

     នៅនពលរារតី ថ្ងងរព សបតិ៍ តែអាសាធ ឆ្ន ំ
នថាះ រពះអ្ងគម្មនរពះជនាម យុ២៩រពះវសា ។ 
រារតីននាះជារារតីសាង ត់ រពះអ្ងគផទុ ពំុំលក្់នសាះ ក្៏
នរកាក្ពីរក្ឡារពះបនទំ ានទ្តន ើញរសីសនំ
ទងំឡាយក្ពុំងតតនក្ងលង់លក្់ ែលះន ៀរទឹ្ក្ 
ម្មត់ ែលះរសមុក្ោន់ឮរពំង  (រយៅរំព័ររី៥)  

 

រពះពុរធយធវរុីកខ រកិរោិ៦រពះវសារ 

 

 

 ន!” នតើបណំ្ងថ្នអាាម អ្ញ ានសំ
នរចតដរឬនទ្ ?  



 

 

រពះពុរធរបសរូរ រគងរាជយ បសួជារពះសងឃស្សវងរកធម៌ រាសជារពះពុរធ យរបាសសរវយលាក ចលូបរនិិព្វវ នត (រពំ័ររី៥)  

 

(តមក្ពីទ្ព័ំរទី្៤) 

នពញក្នុងរពះរាជដណំាក្ ់ ហាក្ដូ់ចជានខាម ច
បិសាច នធវើឱ្យរពះអ្ងគរតិតតននឿយនាយ រពះ    
ទ្យ័ជាខាល ងំ ។ របះអ្ងគរទ្ងា់នននឿយនាយ
នឹងភាពជាក្សរត តដលជាអ្នក្សមបូរនៅនោយ
កាមរុណ្នរចើន តដលនធវើឱ្យវតងវងរជរលរជរប
នៅក្នុងកាម្មរមមណ៍្ ពីនរព្វះនៅរចបូក្រចបល់
ជាមួយស្រសតីនភទ្ជានរចើន តតម្មននរយល់ថា 
ននះជាសាថ នសុែមននារមយរបស់មនុសស ប៉ុតនត
រពះអ្ងគានយល់ថា ការរស់នៅរនបៀបននះ 
នធវើឱ្យជីវតិមនុសសរស់នៅ នោយឥតែលឹមសារ
ឥតរបនយជន៍នៅវញិ រពះអ្ងគយល់ន ើញថា 
របស់ទងំអ្ស់ននាះ ជានររឿងសតងវរនៅវញិ 
រឺជារបស់ អនចិច ំ រុកខំ  អនាត  ជារបស់មិន
នទ្ៀងទត់ ជាទុ្ក្ែ នក្ើតន ើយវនិាសនៅវញិ ជា
ធមមារក្ែលឹមសារគ្នម ន នទ្ើបរពះអ្ងគានសនំរច 
រពះ រទ្យ័ នៅឆនាន ម្មតយ ឱ្យនរៀបចនំសះជិះ
ជាយនតនដើមបនីៅសាងរប ផនួសក្នុងរារតីដ៏
សាង ត់ននះឯង ។ នានពលននាះ រពះអ្ងគរទ្ង ់
ានយងចូលក្នុងបនទប់រពះនាងពមិាព រ បរុំង
នឹងនលើក្រាហុលកុ្ម្មរតក្ងបីនងើប តតរពះ
អ្ងគមិនអាចប៉ះព្វល់រាហុលាន នោយសារ
រា ុលកុ្ម្មរក្ពុំងផទុ នំក្ើយ នៅនលើរពះ សថ
របស់រពះនាងពមិាព រ ខាល ចតរក្ងរពះនាងភាញ ក្ ់
នាឱំ្យែូចការណ៍្ ពំុានសនរមចដូចបណំ្ង 
នទ្ើបរពះអ្ងគក្៏យងរតឡបម់ក្វញិ ន ើយរពះ 

អ្ងគក្៏របញាប់នឡើងរបថាប់នលើែនងនសះន ម្ ះ 
កណឋ កៈ ជាមួយឆនាន ម្មតយ ជិះរលំងនររបី
រឺនររ កបលិពសតុ១ សាវរថ១ី នងិយវសាលី
១ ន ើយឆលងសទឹង អយន្ទមា នៅខាងនរតើយ
នាយ ។ 

     នៅនពលននាះ រពះអ្ងគក្៏ានបនំពញរពះ
ផនួស នោយម្មនការជួយឧបតថមភពី ឃដកិា 
មហារព មណ៍្ តដលានយក្រតីចីវរមក្ថាវ យ 
។ លុះរពះអ្ងគានសាងរពះផនួសរួចនរសចអ្ស់
ន ើយ ក្៏រពះអ្ងគរទ្ង់និមនតនៅសិក្ា នៅតដន 
សកជនបរ ជាមួយនឹងររអូាចារយាបសពីរ
រូបរឺន ម្ ះ ឧរទកៈ នងិអាឡារាបស ។ 
លុះរពះអ្ងគានែិតែពំាយមនរៀនសូរតពី 
មហាាបសពីរូបននះបនតិចមក្ ក្៏រពះអ្ងគរទ្ង់

នឆវងយល់ថា នរៀនាមផលូ វរបស់ាបសាងំពីរ
ននះ មិនសូវានផលរបនយជន៍ ឬមិនអាចនា ំ
ផលូ វឱ្យនៅរក្ការរាសដឹង តដលអាចរលំត់ទុ្ក្ែ
ាននឡើយ នទ្ើបរពះអ្ងគ... (រយៅរំព័ររី៦) 

 

 

 

រពះអងគររង់ររលួចង្កា ន់ពរីពះន្ទង សុជាា 
នងិរពះន្ទង បុណ្ឌា  



 

 

រពះអងគររង់  របសរូរ  រគងរាជយ  បសួស្សវងរកធម៌  រាសជារពះពុរធ  យរបាសសរវយលាក  ចលូបរនិិព្វវ នត  (រំព័ររី៦)  

(រមកពីរំព័ររី៥) 

តសវងរក្ធម៌នោយរពះអ្ងគឯង ។ 

     នដើមបតីសវងរក្ធម៏ជាដបូំង រពះអងគបានយធវ ី
រុកខ រកិរោិ បនថយការឆ្នអ់ាហារ មតងបនតិ
ចៗ នៅទ្បផុំត រពះអ្ងគានបនថយ នៅសល់
តតប៉ុនតផលពុរទ អ្ស់រយៈកាល៦រពះវសា នៅ
តបំន់ ឧរុយវលាយសន្ទនិគម តតពំុានសនំរច
ាមនគ្នលបណំ្ង នទ្ើបរទ្ង់បតូ ររនិំតងមី យោយ
រពះអងគររងឆ់ានច់ង្កា នដ់ចូធមមាវញិ ។ 
នៅនពលននាះ បញ្ច វគគយិភកិខុ ៥អងគ តដល
ាននចញនៅបួសបនំរ ើរពះអ្ងគ ពំុសបាយចិតត 
ក្៏រត់នចាលរពះអ្ងគអ្ស់នៅ នោយរះិរន់រពះ
អ្ងគថា រពះអ្ងគរទ្ង់កាន់នសចក្តីពាយម ពំុ
ខាជ ប់ែជួន ។ 

     នៅឆ្ន រំការ ថ្ងងនពញបូណ៌្មី តែវសិាែ រពះ
អ្ងគានឆ្នច់ងាា ន់ របស់នាងសុជាានិងនាង
បុណាណ  រួចក្៏រពះអ្ងគរទ្ង់យងនៅ រង់នរកាម
នដើមនព្វធិរពឹក្ស រទ្ង់តបររពះភររនៅទិ្សបូ
ណ៌្ ន ើយរទ្ង់ានចនំរ ើននូវ អាន្ទបានុសសរិ
កមមោឋ ន ក៏រពះអងគបានរាសដងឹនវូ 
អនុរតរសមាម សយមាព ធញិាណ កនុ ងរាររី
យន្ទះឯង ។ 

     លុះរពះអ្ងគានរាសដឹងន ើយ រពះអ្ងគ
រទ្ង់ម្មនបណំ្ងនឹង នៅនរាសររូរបស់រពះ
អ្ងគទងំពីររូប រឺឧទ្ទក្ៈនិងអាឡារៈាបស តត 

រពះអ្ងគានរពឹំងនមើលនៅន ើញថា ាបសទងំ
ពីររូបននាះ ានសាល ប់ាត់នៅន ើយ ក្៏រទ្ង់យង
នៅយរបាសបញ្ចវគគធិងំរបាអំងគ គយឺកាណា
ញ្ញៈភកិខុ  (តដលនហារាទយរពះអ្ងគ) ១ និងភក្ែុ
៤អ្ងគនទ្ៀត តដលជាកូ្ននហារារព្វ មណ៍្ទងំ៤ 
តដលពួក្នរានទ្ស់ទយរពះអ្ងគ មុននពល
តដលពួរគ្នត់ានសាល ប់ ពួក្គ្នត់ាន ត្ កូំ្ន
របស់ពួក្គ្នត់ររប់ៗគ្នន  ឱ្យនចញនៅបួសាម 
រពះអងគ គភឺកិខុ  ភរទយិៈ វបបៈ មហាន្ទមៈ នងិ
អសសជិ យោយរពះអងគបានសំស្ដង ធមមច-
កាបបវរតនៈសរូរ សរំាប់នរាសពួរនរ ។ 

     បនាទ ប់ពីរពះអ្ងគាននរាស បញ្ច វគគិ
យភិកខុ  រួចន ើយ រពះអ្ងគានយងនៅនរាស 
នមសាសនាធំៗ ឯនទ្ៀតជានរចើន ។ លុះរពះអ្ងគ
ានសម្មជិក្ ជារពះភិក្ែុសងឃនរចើនអ្ងគន ើយ 
នទ្ើបរពះអ្ងគរទ្ង់យងនៅនរាស..(តនៅទ្ព័ំរ៧) 

 

 

 

 

រពះពុរធររងគ់ងយ់ធវសីមាធ ិ



 

 

រពះអងគររង់ របសរូរ រគងរាជយ បសួស្សវងរកធម៌ រាសជារពះពុរធ យរបាសសរវយលាក ចលូបរនិិព្វវ នត (រំព័ររី៧) 

 

 រពះញាតិវងានុវងសជាខាងនរកាយ  ានជា
រពះអ្ងគនធវើដូនចនះ ពីនរព្វះរពះអ្ងគានយល់
ន ើញថា ពកួខរតយិ រតកូ្លនរចើនម្មនម្មនះ 
ថាែលួនអាាម អ្ញជាអ្នក្ធ ំ ជាអ្នក្របនសើរជាង 
ពពួក្ជនទងំពួង ។ 

     លុះរពះអ្ងគានរាសជារពះសម្មម សមពុទ្ធ
ពុទ្ធនិងាននធវើការងារជួយសងគមមនុសសនោក្
ឬនរាសមនុសសសតវយ៉ងសក្មម អ្ស់រយៈ
កាល៤៥រពះវសា តដលរតូវនឹងថ្ងងនពញ-

បូណ៌្មី តែម្ម  ឆ្ន នំរាងម្មន មារាធរិាជ មក្
អារាធនានិមនតរពះអ្ងគឱ្យចូលបរនិិព្វវ នត ។ 
នពលននាះរបះអ្ងគក្៏យល់រពម ន ើយរទ្ង់ាន

ោក្់រពះជនាម យុសងាែ ររបស់រពះអ្ងគ។ រពះ
អ្ងគានក្ណំ្តថ់ា ចាបពី់ថ្ងងននះតនៅ 
ចនួំនរបម្មណ្ជា ប(ី៣)តែនទ្ៀត 
តថារត នឹងចូលកានប់រនិិព្វវ នតន ើយ !  

     នៅនពលតដលរពះអ្ងគម្មនរពះជនាម យុ៨០
រពះវសា រពះអ្ងគរទ្ង់រពះរបឈួនជាទ្មងន់ ។ 
នពលននាះរពះអ្ងគាននៅរពះអាននទមក្ជិត 

រទ្ង់ាន ត្ ថំា ម្មន លអាននទ! នបើឥតពី

តថារតនៅ រឺម្មនតតធម៌វនិ័យ របស់តថារត
ននះន ើយ ជាររូាអាចារយ សរំាប់បនរងៀន
នរបៀនរបនៅអ្នក្រាល់គ្នន  ។ ជនឯណា ាន
នគ្នរព ាននរៀន ានរបតិបតតិ ធម៌របស់...  

តថារត ជនននាះន ម្ ះថា ានបូជា ាន
នគ្នរពតថារត ។ អ្នក្ទងំឡាយចូរកុ្រំបម្មង
នឡើយ ។ 

     លុះដល់នពលររមប់បី(៣)តែ ន ើយរពះ
អ្ងគាន ត្ ជំាមួយ រពះអាននទរួចន ើយ រពះ
សម្មម សមពុទ្ធរទ្ងក់្ចូ៏លកានប់រនិិព្វវ នត នៅក្នុង
នររ កុសនិ្ទរា នៅនរកាមនដើមសាលរពឹក្ស 
នពលភលឺរសាងៗ នាថ្ងងអ្ងាគ រ ១៥នក្ើត ឬថ្ងង
នពញបូណ៌្មី តែវសិាែ ឆ្ន មំាញ់បញ្ចស័ក្ 
នៅក្ណាត លពុទ្ធបរស័ិទ្ និងរពះភិក្ែុសងឃ 
នរចើនព្វន់រូប នៅព័ទ្ធជុវំញិរពះអ្ងគ ។ 

     ក្នុងក្ឡុំង៤៥រពះវសា តដលរពះសម្មម - 
សមពុទ្ធានរាសដឹងននាះ រពះអ្ងគានតចក្
នចញជាបី(៣)នព្វធិកាលរឺ៖  

     កាលទី្១_ បងមកាល នោយរាប់ពីវសាទី្
១ រ ូតដល់វសាទី្១៥ ។ (រយៅរំព័ររី៨) 

 

 
រពហអងគររងយ់របាសបញ្ច ភកិខុ  



 

 

រពះអងគររង់ របសរូរ រគងរាជយ បសួស្សវងរកធម៌ រាសជារពះពុរធ យរបាសសរវយលាក ចលូបរនិិព្វវ នត (រំព័ររី៨) 

 

ទី្២_ មជឈមឹនព្វធិកាល រឺរាប់ពីវសាទី្១៦ 
រ ូតដល់វសាទី្៣០ ។ 

     ទី្៣_បចឆិមនព្វធិកាល រឺរាបពី់វសាទី្៣១ 
រ ូតដល់វសាទី្៤៥ ។ 

     ក្នុងក្ឡុំង៤៥រពះវសាននះ រពះអ្ងគតតងតត
ានបនំពញនូវ ពុទ្ធកិ្ចច៥យ៉ងរឺ៖ 

 នពលរពឹក្ និមនតបិណ្ា ាត 

 នពលរនសៀល សតំដងធមមនទ្សនា 

 នពលរពលប់ ឱ្យឱ្វទ្ដល់ភិក្ែុសងឃ 

 នពលអារាតុ នោះរបសាន នទ្វា 

 នពលជិតភលឺ របនមើលនមើល ឧបនិសសយ័
ថ្នសតវនោក្ ។ 

សស្ងខបយោលសំខាន់ៗ 

 រពះអ្ងគចាប់បដិសនធិ នៅថ្ងងរព សបតិ៍
តែអាសាធ ឆ្ន រំការ  ។ 

 រពះអ្ងគរបសូរត នៅថ្ងងសុរក្ តែវសិាែ 
ឆ្ន ចំ ។ 

 រពះអ្ងគនសាយរាជយ នៅថ្ងងនៅរ ៍ តែ
អាសាធ ឆ្ន ឆំលូ វ ។ 

  រពះអ្ងគរទ្ង់នចញផនួស បួសជារពះ
សងឃ នៅថ្ងងរព សបតិ៍ តែអាសាធ ឆ្ន ំ
នថាះ ។ 

 

 

 រពះអ្ងគរទ្ង់ានរាសជារពះសម្មម - 
សមពុទ្ធ នៅថ្ងងពុធ តែវសិាែ ឆ្ន រំការ ។ 

 រពះអ្ងគរទ្ង់ានចូលរពះបរនិិព្វវ នត នៅ
ថ្ងងសងាគ រ តែវសិាែ ឆ្ន មំាញ់ ។ 

 

 

រពះពុរធររង់ចលូបរនិពិ្វវ នត 

 

រពះពុរធសំស្ដងធមមចរក? 


