បុណ្យបច្ច័យបួន
ពាក្យថា (បច្ច័យ) សំដៅដល់ “ដ្រឿងស្ាប់អាស្ស័យរបស់បពវជិត” ។អវីដៅដដលដៅថា
(បច្ច័យ) ដ្រឿងអាស្ស័យរបស់បពវជិត? ដបើជាទូដៅដៅថា អាមិស ។ អាមិស ជាវតថុ សាារៈ
ឧបដោរ បរ ិដោរ ដ្បើ្ាស់បដ្មើសុខោព ជួយជាក្ាាំង បដ្មើត្មូវការ
ដសច្ក្ដី្ាថានច្ង់ានរបស់នុសសទូដៅ ។
តាមន័យដនះ អាមិស ានដល់វតថុ្រប់យ៉៉ង ស្ាប់ទំនុក្ប្មុង

ឧបតថមជ
ា ីវ ិតមនុសសឲ្យរស់ដៅានសុខស្សួល ឈានដៅរុងដរឿងថ្លាថាា ។
ដូច្ជាសំពត់ដោអាវ សំដលៀក្បំពាក្់ស្ាប់បិទាំង ដក្លំអររាងកាយ អាហារដោជន
្រប់្បដភទស្ាប់ហូបពិសា សាារៈ ភសតុោ បណ្ណាការ

្ទពយសមបតតិស្ាប់សំរល
ួ ការដដក្ដដើរ អងគុយ
ស្ាក្សានក្់អាស្ស័យនិងថានំដក្ដរារ្រប់មុខ ។ ជារួម អវី ៗ ជាវតថុ សាារៈ របស់របរ
្បដាប់្បដាដ្រឿងបរ ិដោរ ដ្បើ្ាស់របស់មនុសស

ស្ាប់ជួយផដល់ការសុខស្សួលឲ្យដក្ើតជាផល្បដយ៉ជន៍ ផគត់ផង
គ ជី វ ិត
្បមូលផដំុវតថុរួមទាំងអស់ដោះ ដោក្

ដៅជា ពាក្យបដច្ចក្ដទសដតមួយថា អាមិស ។អាមិស
ជាវតថុជួយមនុសសឲ្យរស់ដៅានស្សួល ជួយផដល់ផល្បដយ៉ជន៍ឲ្យមនុសសានអានុោព
ានអានិសងសដ្ច្ើនស្ាប់ការរស់ដៅ ។
្ពះពុទធសាសោ ្ពះពូទធអងគ្ទង់ដវវងយល់ច្ាស់នូផល្បដយ៉ជន៍ថ្នអាមិសដទើប្ទង់
អនុញាតឲ្យបពវជិតបរ ិដោរ ដ្បើ្ាស់អាមិស តាមការរួរ ។ ដ្ៅពី
បងសុក្ុលច្ី វរ ដដើរបិណ្ឌាត ដដក្ដៅដ្កាមដដើមដ ើ ផឹក្ថានំមូតដភសជជៈ
្ពះអងគអនុញាតឲ្យដ្បើ អតិដរក្ោភ ាន ដដើ មបីជួយស្មួលជីវោពភិ ក្ុសងឃ
ខ

ឲ្យ្ប្ពឹតតដៅានស្សួល ។ ដត្ពះអងគមិន្ទង់ដៅថា អាមិស ដទ ្ទង់ដៅថា “បច្ច័យ” ។
ដ្ពាះបច្ច័យជាដ្រឿងបនតជីវ ិតឬជំ នួយជី វ ិតមនុសសឲ្យ្ប្ពឹ តត
ដៅានស្សួល ។ ពិដសស បច្ច័យអាច្ផដល់ផល្បដយ៉ជន៍ ដ៏ សំោន់ ដល់មតតញ្ូញ ជន
អនក្សាគ្ល់ាណ្ក្នុងការបរ ិដោរដ្បើ ្ាស់ ។

មនុសសដយើងដបើមិនានបច្ច័យទាំងអស់ជាជំនួយដទ នឹងរស់ដៅពុំាន ដ្វើ
្បដយ៉ជន៍អីវក្៏ពុំដក្ើតដដរ ។
បច្ច័យដ៏ដ្ច្ើនសនធឹក្សោធប់ដោះ ្បមូលមក្ដៅ្តឹមដត ៤ បច្ច័យរឺ ច្ិវរបបច្ច័យ១
បិណ្ឌាតបបច្ច័យ១ ដសោសនបបច្ប័យ ១ និងរិោនដភសជជបបច្ច័យ ១ ។
ជាការពិត ការរស់ដៅដបើានដតបច្ច័យ៣ ខវះបច្ច័យណ្ណមួយក្៏រស់ដៅមិនស្សួល ។

១. សំពត់ដោអាវសាវថ្សប ជាសដមាៀក្បំពាក្់ ដ្រឿងសដមាៀក្ដណ្ដប់បិទាំងរាងកាយ
៍ ត ា ស់ជាដដើម ានសបង់ ច្ីពរ សងាដី និងបរ ិកាខបោទប់បនសំ
ការពារ ដក្រោ
ដូច្អងាក្់វតថពនធកាយពនធនិសីទនៈ សាដក្ ក្ដនសង .....ជាដដើ មរាប់ បញ្ូច លជាច្ីវរបបច្ច័យ

២. ដ្រឿងបរ ិដោរ ហូប ពិសា ឆាន់ ានអាហារដោជន នំដនក្ បដងែម ច្ំអាបាយ សមា ្តី
សាច្់ ្បហុក្ ផែក្ អំបិល ... ជាដដើម រាប់ បញ្ូច លជាបិ ណ្ឌាតបបច្ច័យ ។

៣. ទីលំដៅភូមិសាថនស្ាប់្ជក្ដកាន ដដក្អងគុយ សានក្់អាស្ស័យ ថ្លងយប់ានផទះសដមបង
ក្ុដិ សាោ ក្ដនទល ដខនើយ វ ិហារ ដ្រ តុ ទូ ដៅអី ឆានំងចាន សាាប្ពា ា្ត...ជាដដើម
រាប់បញ្ូច លដៅថាដសោសនបបច្ច័យ ។

៤.ថានំសងកូវ ដក្ដរារ ការពារ ពាាលជមងឺដាកត់ដផសង ៗ ាន ថានំបូរាណ្ ឱសលសម័យ
ស្ាប់ផឹក្ោប ចាក្់ ដភសជជៈ ៥ មុខជាដដើម ានទឹក្ដដាះរាវ ទឹក្

ដដាះោប់ ដ្បងសក ទឹក្ឃ្ាំុ និងទឹក្អដឋានជាដដើម រាប់ បញ្ូច លដៅថារិោនដភសជជបបច្ច័យ
។

ប៉ុដនត បច្ច័យ្រប់យ៉៉ងដដលរាប់ បញ្ូច លតាមដឈាាះដត ៤ បច្ច័យដនះ ជាបច្ច័យ(អាមិ សវតថុ)
ស្ាប់មនុសសទូដៅ ច្ំ ដពាះបពវជិតក្នុងពុទធសាសោ ្ពះអងគ្ទង់អនុញាតឲ្យបរ ិដោរ
ដ្បើ្ាស់បច្ច័យ ដដលជាដ្រឿងអាស្ស័យរបស់បពវជិតដោះដដាយានក្ំណ្ត់ ” ។
មា៉ ងដទៀត បច្ច័យ ៤ ដដលានក្ំណ្ត់ដោះ
បពវជិតមុននឹងបរ ិដោរដ្បើ្ាស់នូវបច្ច័យណ្ណមួយ ដដល្ទង់ានអនុញ្ញញត
សុទធដត្តូវពិចារណ្ណដដាយសតិសមបជជញ្ញៈសិន សឹមបរ ិដោរដ្បើ្ាស់ ។
ការដរៀបរាប់ដដាយសដងខបមក្ប៉ុដណ្ា ះឯង
ដដលនឹងដវាើយតបដៅនឹងសំណ្ួរដដលសួរោងដដើមថា “អវីដៅដដលដៅថា បច្ច័យ
ដ្រឿងអាស្ស័យរបស់បពវជិតដោះឯង “ ។
ពាក្យថា “បុណ្យបច្ច័យបួន” រឺជាដឈាាះ បុញ្ញក្មា
មួយដបបដដលបូរាណ្ណចារយដខារដយើងានសនាតដៅ តាមបច្ច័យដទយយវតថុដដលដរដ្វើទាន
ដដាយដរៀបខចប់បច្ច័យទាំងបួនមុខ ក្នុងមួយក្ញ្ចប់ ៗស្ាប់ជាដទយយទាន
។ដតើបុណ្យបច្ច័យបួន ទាយក្ទាយិកា ្តូវដ្វើដូច្ដមដច្ ?

មុននឹងដ្វើបុណ្យដោក្អនក្ាចស់ដដើមបុណ្យ ឬាចស់ដដើមទាន្បធានបុណ្យ
ដតង្បជុំពិោក្ាគ្នន ថា ដតើ្តូវនិមនតដោក្ប៉ុោានអងគ ? និមនតដោក្ ១អងគ ២អងគ ៣ឬ៤អងគឬ៥-៦-៧អងគ ។ដោក្អនក្អាច្និ មនតដោក្មក្ទទួលក្នុងបុ ណ្យប៉ុ ោានអងគក្៏ាន
អាស្ស័យ បសាទសទាធ និងលទធោពរបស់ទាយក្ទាយិកាាចស់បុណ្យ ។
ដបើដយើងត្មូវនិមនតដោក្ ២អងគ ដយើងដរៀបដទយយវតថុ ២ក្ញ្ចប់ និមនត

៣អងគដរៀបដទយយវតថុ៣ក្ញ្ចប់ និមនត ៤អងគ ដរៀប ៤ក្ញ្ចប់ ដបើានសទាធនិមនត
៧អងគរបបីដរៀបដទយយវតថុ ៧ ក្ញ្ចប់ រឺ ្តូវដរៀបដទយយវតថុជាក្ញ្ចប់ ៗ

តាមជំនូនដោក្ដដល្តូវនិមនតមក្ដោះ ឲ្យានមួយក្ញ្ចប់ ១អងគ្រប់ៗ អងគ
។ឯដទយយវតថុក្នុងមួយក្ញ្ចប់ ៗ ្តូវានបច្ច័យ បួនមុខរឺ ច្ីវរ បិណ្ឌាតដសោសនៈ ដភសជជៈ
ដាក្់ច្ូលដៅក្នុងមួយក្ញ្ចប់ ៗ ដូច្ ៗ គ្នន ។
ានអនក្ខាះយល់្ច្ឡំថា ដ្វើបុណ្យបច្ច័យបួន

ដរនិមនតដោក្ដតបួនអងគដទដបើនិមនតដោក្ដៅដល់ ៥អងគ វាដៅជាបុណ្យបច្ច័យ្ាំដហើយ
?ការយល់យ៉៉ងដនះ មុខរួរឲ្យសដងវរដបជាយក្្ពះសងឃដ្វើជាបច្ច័យដៅ
វ ិញពុដទាធដអើយ ! បច្ច័យានដតបួន្បដភទដទ ានបច្ច័យឯណ្ណដៅដល់្ាំ
ឬក្៏្ាំមួយមុខដោះ ! ការដ្វើបុណ្យបច្ច័យបួនរឺ
ដរដរៀបដទយយវតថុឲ្យាន្រប់ ទាំងបួ នបច្ច័យក្នុងមួយក្ញ្ចប់ ។ ដបើាចស់
បុណ្យជាអនក្ាន្ូរធារដរអាច្បញ្ូច លច្ី វរបបច្ច័យ ២ ានសបង់ផងក្ដនសងផង ។

បិណ្ឌាតបប័យ ៣ឬ៤ ានអងករផង ្តីដងៀតផង ។ ទឹក្្តីផងដសោសនបបច្ច័យ ៣ឬ៤
ានក្ដនទលផងដខនើយផង ដសបក្ដជើងឬា៉ នដពងផងក្៏ាន និងរិោនដភសជជបបច្ច័យ ៣-៤
ានទឹក្ដដាះដគ្ន ដតសករ ឬថានំដពទយដលមដទៀតផងក្៏ាន។ រួមបច្ច័យទាំងបួន
ដ៏ដ្ច្ើនមុខដនះបញ្ូច លគ្នន ដវច្ខចប់ជាមួយក្ញ្ចប់ ។

ដទយយវតថុដ៏ដ្ច្ើនមុខដនះក្៏ដឈាាះថា បច្ច័យបួន ។
ដយើងដរៀបក្ញ្ចប់ស្ាប់ដតដោក្មួយអងគក្៏បច្ច័យបួន ដរៀប ៤-៥-៦ ក្ញ្ចប់ស្ាបដោក្
៤-៥-៦អងគក្៏ដឈាាះថា “ដ្វើបច្ច័យបួនដដរ ។
្គ្នប់ដតថា ដបើវដ្វើតូច្បច្ច័យទាំងបួន មួយក្ញ្ចប់ ៗ ក្៏តិច្ ។ ដទាះបីតិច្ក្ដីដ្ច្ើនក្ដី
ក្៏្តូវឲ្យាន៤ មុខ ។ឯវ ិ្ីដ្វើ ដូច្ជាបុណ្យដផសងដដរ រឺថ្លងបុណ្យដោះ
ដពល្ពឹក្បងបែូនជិតោង

ជួយដ្វើដរាងបុណ្យមុខផទះ តុបដតងដរាង ដហើយយក្រណ្ណ
ដ ប់ ដទយយវតថុ
ដដលក្ញ្ចប់ដដាយ្ក្ដាស់ភឺាសាែតច្ំនួន

ប៉ុោានក្ញ្ចប់ដដលដយើងត្មូវនិមនត្ពះសងឃប៉ុោានអងគដោះ
មក្ដាក្់តដ្មៀបដលើដ្រដក្បរដ្រឿងសកាករៈ្ពះពុទធរប
ូ ។ ដល់ដពលរដសៀល
ដម្ក្ូបុណ្យបនាឺសដមាង ជាដពលដដលដភញៀវអដញ្ជើញដៅច្ូលបុណ្យ ។
ដពលោងច្ដោក្អាចារយ ចាប់ដផដើមនមសាករថាវយបងគំ ដហើយនិមនត្ពះសងឃតាមច្ំនួនមក្
រួច្សាទានសីលនិងអារា្ោច្ដ្មើន្ពះបរ ិតត ។ ដបើានដទសោផង ក្៏ដរៀប្ាាសនៈ
ដហើយនិមនត្ពះ្មាក្លិក្ សដមដង្ម៌ដទសោតដៅ ។
លុះ្ពឹក្ដឡើងនិមនត្ពះសងឃទទួលយ៉រូ ។ ដបើមិនានដ្វើយ៉រូដទ ដ្វើសងឃភតតដតមដងដោះ
របបីសាទានសីល ដហើយអនក្ដដើមបុណ្យ្ពមទាំងក្ូនដៅ
ញាតិមិតតោំគ្ននកាន់ដ្រឿង្បដាប់ ដទយយវតថុដឡើង ដដើ មបីដវរដទយយវតថុ បច្ច័យ ៤
ដនះនិងដវរច្ង្ហាន់ដៅជាមួយគ្នន ។

ដោក្អាចារយោំពុទប
ធ រ ិស័ទដវរ ៖ នដា ៣ច្ប់ (តាមទាាប់
រួច្អនក្ដដើមបុណ្យទាំងអស់និងពុទធបរ ិស័ទ ថាតាមដោក្អាចារយដវរ ៖
មយំ ភដនត ឥដម ច្តាតដរា បច្ចដយ ឥធាដនតាវ សងឃសស ដទម សា្ុ ភដនតសដងា ឥដម ច្តាតដរា
បច្ចដយ បដិរណ្ណ
ា តុ (ាតាបិតាទីនំ រុណ្វោតនញ្ច)
អាាក្ញ្ច ទីឃ្រតតំ អតាថយ ហិតាយ សុោយ ។
ទុតិយមបិ . មយំ ភដនត ........
តតិយមបិ . មយំ ភដនត ...........
បពិ្ត្ពះសងឃដ៏ច្ដ្មើនដអើយ ! ដយើងខញំុទាំងឡាយានោំមក្នូ វបច្ច័យទាំង
ឡាយ ៤ដនះ មក្ដមកល់ទុក្ក្នុងទីដនះ ដហើយដវរ្បដរនដល់្ពះសងឃ បពិ្ត
្ពះសងឃដ៏ច្ដ្មើន សូម្ពះសងឃទទួលយក្ នូវបច្ច័យទាំងឡាយ ៤ដនះ
ដដើមបីដសច្ក្ដីច្ដ្មើន ដដើមបីជា្បដយ៉ជន៍ ដដើមបីដសច្សុខ
(ដល់អនក្ដ៏ានរុណ្ទាំងឡាយានាតាបិតាជាដដើមផង អស់កាលជា
អដងវងដៅដហាង ។
អស់វារៈពីរដងផង ....។ អស់វារៈបីដងផង...។
បោទប់មក្ច្ូ លដៅអងគុយឲ្យជាប់ហតថាស ដហើយ្បដរនដទយយវតថុនិងច្ង្ហាន់ ដល់្ពះសងឃ
។ ្ពះសងឃ អនុដាទោ (រឺសូ្ត្ម៌ ) ច្ប់ដហើយ ដយើងសូ្តឧទទិសក្ុសលផលទាន
តាមទាាប់ ។
សូមបញ្ញ
ជ ក្់ថា ៖ ការដវរដនះ ដបើ ានដតដទយយវតថុក្៏ ដវរយ៉៉ ងដនះ ។ ដបើានច្ង្ហាន់

្ពះសងឃឆាន់ដៅផទះបុណ្យឬ រាប់ា្ត ច្ង្ហាន់ដាក្់ចានស្សាក្់យក្ដៅឆាន់ដៅឯវតតផង
ក្៏ដវរដតមួយដលើក្ដូច្ោងដលើដនះជាការដស្សច្ ។ដតដបើដោក្អាចារយច្ង់ដវរដដាយដឡក្
ជាពីរវរគ រឺ ដវរដទយយវតថុ បច្ច័យ៤ដូច្ោងដលើ រួច្ដហើយសឹមដវរច្ង្ហាន់ មួយដលើក្ដទៀត
ដដាយដឡក្ពីាលី
ោងដលើដនះ ក្៏ានរឺ ដវរ ៖
Ø អយំ ដោ ភដនត បិណ្ឌាដតា ្មាិដកា ្មាលដទាធ ្ដមាដនវ ឧបបទិដតា ..............។ល។
Ø មយំ ភដនត ឥានិ ោទនីយដោជនីយ៉ទីនិ សដជជតាវ សងឃសស ដទម ..........។ល។
ប៉ុដនត សូមដោក្អាចារយ ដមើលដពលដវោផង ដ្ពាះដតដរដៅថា
(ដោក្អាចារយអនក្ោំដរដោះ) ្តូវដសវងយល់ឲ្យសពវរឺ ៖ កាលញ្ញូ រួរដឹង-សាគល់កាលដវោ
(ដ្ក្ងយូរដពក្ដៅោំដៅហាង) បរ ិសញ្ញូ រួ រដឹងសាគល់បរ ិស័ទជុំ វ ិញខាួន

(ដ្ក្ងានអនក្សំដដងអាក្បបក្ិរ ិយ៉ ទឹក្មុខ្ុញ្ទាន់ ) ។ដ្ពាះថា បញ្ញ
ា ច្ង្ហាន់
សំោន់ដៅដលើការ្បដរន ទទួ លតាមផាូវកាយដទើប្ពះ

សងឃទទួលឆាន់ាន មិនសំោន់ដពក្ដលើការដវរដដាយវាចា ដហើយមិន្បដរនដដាយកាយ
ដោក្មិនអាច្ឆាន់ដដាយដាច្់ោត ។ (ដនះជាវ ិន័ យបញ្ញ តិ ត) ។

មា៉ ងដទៀត ទាាប់ក្ដនាងមួយច្ំនួន កាលដោក្សូ្តមនតដៅថ្លងរដសៀល
ោងច្ឬដពលយប់ច្ប់ដហើយ ដរដវរដទយយវតថុ្បដរនដោក្ដតមដង ប៉ុដនតដោក្ង្ហចារយ
ខាះថា ការដវរ្បដរនយ៉៉ ងដនះមិនានដទ
ដ្ពាះក្នុងបច្ច័យទាំងបួនដោះានបិ ណ្ឌាតបច្ច័យផង ដវរ្បដរនខុសកាលមិនដក្ើត
រឺផុតពីថ្លង្តង់ ដហើយ
ជាដវោវ ិកាល ។
្តង់ច្ំណ្ុច្ដនះសូមយល់ថា ដបើ ក្ុងក្ញ្
ន
ច ប់ ដទយយវតថុបច្ច័យបួ នដោះ ានវតថុបិ ណ្ឌាតពិតៗ
ដូច្ជា អងករ ្តី សាច្់ ្បហុក្ អំបិល ទឹក្្តី ។ល។
យ៉៉ ងដនះនឹ ងដវរ្បដរនក្នុងដវោខុ សកាល ក្៏ពិតជាមិនរួរដមន ដូដច្នះ រួរ្តឹមដតបវរណ្ណ
ដហើយ្ពឹក្ដឡើងសឹម្បដរន ។ ប៉ុដនត ដបើក្ុងក្ញ្
ន
ច ប់ដទយយវតថុានសំោរៈបរ ិកាខបីបច្ច័យ
រួច្យក្លវ ិកាដាក្់ស៊ងបញ្ូច លជំនួស

បិណ្ឌាតបច្ច័យបដនថមច្ូលដៅក្នុងក្ញ្ចប់ដោះការដវរជាបច្ច័យបួនាន

ដហើយដវរ្បដរនដពលណ្ណក្៏ាន ។បច្ចុបបននដនះ ដសទើរ្រប់ ក្ដនាងក្នុងក្មពុជាដយើង
កាលណ្ណដរដ្វើបុណ្យបច្ច័យបួន
ដរដរៀបច្ំរណ្ណ
ដ ប់អងគ ដទយយវតថុក្នុងមួ យក្ញ្ចប់ ៗ ដដលសមបូណ្៌ដបបដឃ្ើញាន្តឹ មដត
៣បច្ច័យរឺ សាដក្ ឬសបង់ ច្ីពរ និងានសាប៊ូ្ចាស់ថានំដុសដ្ាញ

ដ្បង្ក្ូឡា ថានំដពទយ ទឹក្ដដាះដគ្ន ដតសករ កាដហវ ទឹក្្ក្ូច្ ា៉ ន ដក្វ ដសបក្ដជើង ចាន
សាាប្ពា ភួយមុង និងានដៅដអបដ្ៅក្ញ្ចប់និមួយ ៗ ជួនកាល
អាច្ាន ចានស្សាក្់ ក្ំដសៀវ ច្ង្ក្ង្ហកន ក្ដនទល ដខនើយ ។ល។ រាប់មក្ប៉ុដណ្ា ះសុទធដតបច្ច័យ ៣
ពុំទាន់ានបិណ្ឌាតបបច្ច័យដឡើយ ដហើយបិណ្ឌាតបបច្ច័យ
សុទធ ៗ ជាអងករ ្តី សាច្់ ពុំដដលដឃ្ើញដរដាក្់ បញ្ូច លក្នុងជាមួ យបច្ច័យទាំង ៣
ក្នុងក្ញ្ចប់ដោះដឡើយ ប៉ុដនត ដរនិ យមដាប់លវ ិការឺ ្ាក្់កាស ពីរបី

ពាន់ ្ាំពាន់ មួ យហាឺនដរៀលក្នុងមួយក្ញ្ចប់ ៗ តាមលទធោព ។ ្ាក្់ដនះក្៏ស្ាប់បច្ច័យ
៤ពិត ដូដច្នះដវរជាបច្ច័យ ៤ ានដហើយ រឺ ដទយយវតថុ ក្នុង

មួយក្ញ្ចប់ ៗ ស្ាប់អងគដោះពិតជាបច្ច័យបួនដដាយ្តឹម្តូវ ដលមទាំងអាចារយដវរ្បដរន
ដពលណ្ណក្៏ានឥតានទាស់ ។

សូមអស់ដោក្អនក្អនុដាទោ !
ច្ប់

