ពិធីបុណយមឃបូជ
មឃបូជ ជពីធីបុណយមួយែដលមន
មឃបូជ ពិ

ខបូជ

រៈសំខន់េនកនុង្រពះពុទធ

ឍបូជ និងបុណយប រ

សន ែដលរួមមន :

(េចញវស )។

បុណយមឃបូជ្របរពធេឡើង េដើមបីរ ំលឹកដល់ៃថងែដល ្រពះសមមសមពុទធ្រទង់្របកសបេងកើត

្រពះពុទធ

សនេឡើងកនុងេ

កន្របេទសឥ

្ឌ កលពី ៥៨៨ ឆនំ មុន្រគិសស
្ត ក ជ នៃថងទី

១៥េកើត ែខមឃ េ្រកយពីករ្រ

ស់ដឹងរបស់្រពះអងគចំនួន ៩ ែខគត់។

ករបេងកើត្រពះពុទធ

នៈជអងគករ

សន កនុង

្រពះសងឃចំនួន ១២៥០ អងគ ជសមជិក កនុងអងគម

សនមួយេនះ េធ្វើេឡើងេន កនុងចំេ

ម

សននិបតមួយ

ែដលបននិមន្តមកពី្រគប់្រសទប់វណ្ណ ៈទំងអស់។ េនកនុងម

សននិបតេនះ

្រពះសមមសមពុទធ ្រទង់បន្របកសេនេគលករណ៍ ចំនួន១១ ្របករ
ស្រមប់ឲយសមជិកម

សននិបត ទំងអស់កន់យកជវ ិថីជីវ ិត និងស្រមប់យកេទ

ផ ព្វផ យ ដល់ជនដៃទេទៀត ឲយបនយល់ពី ពុទធ
ទំង១១្របករេនះ មនេឈមះជភ
ែដលពុទធ

បលីថ "ឱ ទបដិេមកខ"

សនិកជនមមក់ៗ ្រតូវយកមក សិក ឲយ យល់ដឹង និងអនុវត្តដូចតេទ :

េគលបំណងៈ េគលបំណងរបស់របស់ ្រពះពុទធ
ពុទធ

សន ។ េគលករណ៍

សន ឬក៏ដូចជ េគលបំណងរបស់

សនិកមនក់ៗ គឺ ែស្វងរកនិព្វនែដលែ្របថ សភវ្របសចក ទុកខមិនមន េសចក្តីទុកខ

មិនមនបញ
្អ េនកនុងដួងចិត្តរបស់ខួន
្ល ពកយនិព្វនេនះ មនន័យេសមើនិង ពកយថ សន្តិ"

។ េយើង

ចនិយយថ " េសចក្តីសប
ង ់ "ែដលែ្របថ" េគលបំណង របស់្រពះពុទធ

សន

គឺករបេងកើតេឡើងនូវ សន្តិភព កនុងដួងចិត្តេនះែដរ ក៏ជមូល ្ឋ ន្រគឹះៃន សន្តិភពកនុងសងគម
ែដលខ្លួនរស់េនផង។ ករកន់្រពះពុទធ
សន គឺជករ្របឹងែ្របង
េដើមបីបេងកើតសន្តិភពដល់ខួន
្ល និងចូលរួមចំែណកដល់ សន្តិភពសងគម និងពិភពេ

េនះជកតព្វកិចច ែដលពុទធ

សនិកមនក់ៗ ្រតូវ្របឹងែ្របង េធ្វើេ

េគលេ

សន្តិភព ប:◌ញនិញ្វន មិនែមនេកើតេឡើងេ

និងក៏មិន

ចេកើត េឡើងេ

យ

ទិេទព ឬ្រពះជមចស់ អងគ

ក

យសេ្រមច ។

យករសុំបន់្រសន់បួងសួងេទ

រផ្តល់ ឬ្របទនឲយ េ

យចិត្ត្រស

មួយេឡើយ សន្តិភពេនះ េកើតេ

យ

ញ់ េម ្ត របស់
រករសន ំ

របស់សកមមភព៣យ៉ ងគឺ:
ករមិនេធ្វើ

្រកក់ ករកមចត់អំេពើ

និងករពរអំេពើ

្រកក់ ករកមចត់អំេពើ

្រកក់

្រកក់្រគប់្របេភទ មិនឲយេកើតកនុងជីវ ិតរស់េនទំងផ្លូវកយនិងផ្លូវសម្តី។

ករេធ្វើអំេពើល្អ បេងកើតអំេពើល្អ និងរក អំេពើលឲ
្អ យ សថិតេសថរគង់វង កនុង ជីវ ិតរស់េន្របចំៃថង
ទំងអំេពើលខ
្អ ងផ្លូវកយនិងផ្លូវសម្តី។
ព្រងឺងចិត្តែដលជមូល ្ឋ នៃនអំេពើ េ
រហូតដល់ចិត្ត

យកមចត់កិេលស ឬេមេ គែដលេ

្អ តបរ ិសុទធ មិនមនសភវៈ

លកខណៈរបស់្រពះពុទធ

ង ចិត្តឲយអស់េទ

្រកក់សិត
ថ េន។

សនិកជន ៖

លកខខណ្ឌទី១៖ មនករអត់ធមត់កុងករេធ្វ
ន
ើអំេពើល្អ និង កមចត់អំេពើ

្រកក់។

លកខខណ្ឌទី២៖ មិនេ្របើអំេពើហិង កនុងកររស់េន។
លកខខណ្ឌទី៣៖ មិនេ្របើពកយេបៀតេបៀននិងតិៈេដៀលអនកដៃទ។
លកខខណ្ឌទី៤៖ រក សីល រស់េនកនុងចបប់ យកចបប់ជធំ។
លកខខណ្ឌទី៥៖ បរ ិេភគ េ្របើ្របស់វតថុទំងទបយេ
លកខខណ្ឌទី៦៖ ចូលចិត្តភពសងប់

យសន ំសំៃចនិង

ង ត់ និង បេងកើតបរ ិយកសសងប់

គ ល់្របមណ។

ង ត់។

លកខខណ្ឌទី៧៖ មនេសចក្តីពយយមកនុងករសម្អតចិត្ត េធ្វើឲយចិត្តមនសមធិ។
េមេរៀនពីបុណយមឃបូជ ៖ៃថងេនះជៃថងែដល ្រពះពុទធអងគ្រទង់្របកសេគលករណ៍ទំង១១
្របករេនះ ស្រមប់ជ្របេយជន៍ដល់បរ ិស័ទយកេទេ្របើ្របស់ៈ
ចំណុច១៖ កនុង

នៈជបរ ិស័ទ ករអនុវត្តន៍

ចំណុច២៖ កនុង

នៈជពលរដ្ឋ កនុងសងគមករមន េគលបំណង រួមមនេគលេ

ម្របករទំង១១េនះ

នឹងនំេទរកសន្តិភពផ្លូវចិត្តជពិត្របកដ។

និងករ្រប្រពឹត្រ្ត ប

ក់្របែហលគនេនះ នឹង

ករអភិវឌ ន័ែដល្របកបេ

ដូចគន

ចនំមកនូវ សន្តិភព និង

យនិរន្តភព។

ចំណុច៣៖ កនុង

នៈជ្រកុមបក េន កនុងសងគម ឬ្របេទសជតិមួយ ែដលពយយម
ែស្វងរកនូវឱកស េដើមបីរក សន្តិភព និងជំរញ
ុ ដល់ ករអភិវឌ ន៍ដល់
្របេទសជតិែតឯងេនះ ករេគព

មេគលករណ៍ទំង ១១្របករេនះ

នឹងកត់បនថយបននូវអសថិរភព ជេម្លះ និងអំេពើ ហិង
ែដលេកើតមកពីករ្របកូត្របែជងគនបន។
ចំណុច៤៖ កនុង

នៈជអនកផ យ

សន ករ្រប្រពឹត្តេទ

មេគលករណ៍េនះ

នឹងនំឲយមនករេយគយល់ករផ្តល់កិតិយ
្ត ស ដល់គននិងគន និងកររស់េនជុំគន

កនុង
កនុង

នៈជមនុស ជតិបន េបើេទះជមន
នៈជអន្តរជតិ ករេគរព

របស់មនុស ជតិ បរ ិ

សនខុសគនៗក៏ េ

យ។ ចំណុច៥

មេគលករណ៍េនះ នឹងនំមកនូវនិរន្តរភព

ថ នធមមជតិ ពិភពសត្វ និង

កសធតុដ៏យូរអែង្វងបន

េ

យមិនបច់ ្រពួយបរមភកុងករដេណ
ន
ើ្ត មគន េដើមបីរស់េឡើយ។

សងឃឺមថ េយើងមនក់ៗ

ចទញយក្របេយជន៍បនខ្លះពីៃថងមឃបូជេនះ

នឹងអេញជើញនំគនេធ្វើបុណយទនរក សីល និងសមធិសម្អតចិត្ត របស់ខួនកន
្ល ុងៃថងេនះ

េដើមបីបូជ និង រ ំលឹកចំេពះគុណ្រពះសមមសមពុទធែដល្រពះអងគ បនបេងកើត
្រពះពុទធ

សូមអស់េ

សនស្រមប់ជមគ៌ជីវ ិតដល់ពួកេយើងទំងអស់គន។

កអនកអនុេមទន !
ចប់

