


  

 

 

 

 

ការផាយចេញពីវត្តនិចរោធវន័ 

ប្រមូលររៀរររៀងរោយ 
ខ្ញ ុំប្រះករញណា អាត្មា ភារ 
មនោរថ យ ៉ូន តារា 



2       ថ្ងៃបូជា នងិ របបៀបថ្នការសំពះ បោយ មបោរង យ  ូន តារា 

ថ្ថៃប៉ូជាក្នងុព្រះរុទ្ធសាសោ បោយសាមបេរ មបោរង យ  ូន តារា  

អារម្ភកថា 

ខុ្ុំព្ពះករណុាអាត្មា ភាព ព្បមលូររៀបររៀងកូន 
រ ៀវរៅ «ថៃ្ងបជូា និងររបៀបថៃនការ ុំពះ» រនះរ ើង 
រដើមបឲី្យពុទ្ធបរ ័ិទ្ដឹងថៃ ង្ពិរ  ដដលព្រូវរោរពប-ូ
ជាកនុងព្ពះពុទ្ធសា នា រោយសារដររយើងជាអ្នក
កានព់្ពះពុទ្ធសា នាព្រូវឲ្យចុំថៃ្ង ុំខានរ់នះ ។ 

ខុ្ុំព្ពះករណុាអាត្មា ភាព ងឃមឹថា របើរោក
អ្នកបានអាននូវកូនរ ៀវរៅរនះ ពិរជានឹងមានការ
យល់ដឹងនូវថៃ ង្បជូាដ ៏ុំខាន់ៗ ទុំងបីរនះរ ើយ នឹង
បរអោ នចិរតរៅ រោយការបជូារៅកនុងថៃ ង្នីមយួៗ ពុុំ
ខានរ ើយ រ ើយករ៏ចះរោរពរព្ការដព្ក។ 

វរតអ្ងគពណ្ណ រាយណ៍្                                           
ថៃ ង្៨ររាច ដខផលគុន ឆ្ន ុំមាញ់ បញ្ច  ័ក ព. .២៥៥៧ 

 សាមរណ្រ មនោរថ យ ៉ូន តារា 



3       ថ្ងៃបូជា នងិ របបៀបថ្នការសំពះ បោយ មបោរង យ  ូន តារា 

ថ្ថៃប៉ូជាក្នងុព្រះរុទ្ធសាសោ បោយសាមបេរ មបោរង យ  ូន តារា  

 

ថ្ថៃប៉ូជា មាន ៖ 

 

 ថៃ្ង១៥រកើរ ដខអាសាឍ 

 ថៃ្ង១៥រកើរ ដខមាឃ 

 ថៃ្ង១៥រកើរ ដខពិសាខ 

 ថៃ្ង១៥រកើរ ដខអ្ សុជ 



4       ថ្ងៃបូជា នងិ របបៀបថ្នការសំពះ បោយ មបោរង យ  ូន តារា 

ថ្ថៃប៉ូជាក្នងុព្រះរុទ្ធសាសោ បោយសាមបេរ មបោរង យ  ូន តារា  

១.ថៃ្ង១៥រកើរ ដខអាសាឍ មានចុំណុ្ច
 ុំខាន់ៗ  ៥យ៉ង ដដលរយើងជាពុទ្ធសា -
និកជនព្រូវរោរពបូជា ៖ 

  ១/១.ជាថៃ្ងដដលព្ពះអ្ងគ ព្ទ្ងយ់ង
ចុះចបប់ដិ នធ ិ

 ១/២.ជាថៃ្ងដដលព្ពះអ្ងគ ព្ទ្ងយ់ង
រចញសាងព្ពះផនួ  

 ១/៣.ជាថៃ្ងដដលព្ពះអ្ងគ ព្ទ្ង់
 ដមែងព្ពះធមារទ្ នា 

 ១/៤.ជាថៃ្ងដដលព្ពះអ្ងគ ព្ទ្ងស់ាថ ប-
នាឲ្យមានព្ពះភកិខុ ងឃ 



5       ថ្ងៃបូជា នងិ របបៀបថ្នការសំពះ បោយ មបោរង យ  ូន តារា 

ថ្ថៃប៉ូជាក្នងុព្រះរុទ្ធសាសោ បោយសាមបេរ មបោរង យ  ូន តារា  

 ១/៥.ជាថៃ្ងដដលព្ពះអ្ងគ ព្ទ្ង់
 ដមែងយមកបាដិហារយ 

២.ថៃ្ង១៥រកើរ ដខមាឃ មានចុំណុ្ច
 ុំខាន់ៗ  ៧យ៉ង ដដលរយើងជាពុទ្ធសា -
និកជនព្រូវរោរពបូជា ៖ 

 ២/១.ជាថៃ្ងមាឃនកខរតឫកស គឺព្ពះ-
ចន័ទភលចឺា ់លោ 

 ២/២.ជាថៃ្ងភកិខុ ងឃចុំនួន១២៥០
រូបមកជួបជុុំោន  រោយឥរបានណារទុ់្ក 

២/៣.ជាភកិខុ ងឃទុំងរនះ  ុទ្ធដរ
ជាព្ពះអ្រ នតខីណាព្ ពប ួជាឯ ិភកិខុ 



6       ថ្ងៃបូជា នងិ របបៀបថ្នការសំពះ បោយ មបោរង យ  ូន តារា 

ថ្ថៃប៉ូជាក្នងុព្រះរុទ្ធសាសោ បោយសាមបេរ មបោរង យ  ូន តារា  

 ២/៤.ជាថៃ្ងដដលព្ពះពុទ្ធព្គប់ៗ អ្ងគ
ព្ទ្ង ់ដមែងនូវឱវាទ្បាររិមាកខ 

 ២/៥.ជាថៃ្ងដដលព្ពះពុទ្ធ ព្ទ្ងោ់ក់
ព្ពះជនាា យុ អខ រ 

 ២/៦.ជាថៃ្ងដដលព្ពះសារបីុព្រ អ្គគ
សាវក័សាែ ុំបាន រព្មចធមជ៌ានខ់ព ់ 

 ២/៧.ជាថៃ្ងដដលព្ពះពុទ្ធ ព្ទ្ង ់ 
សាថ បនាអ្គគសាវក័ទុំងពីរ 

៣.ថៃ្ង១៥រកើរ ដខពសិាខ មានចុំណុ្ច
 ុំខាន់ៗ ៧យ៉ង ដដលរយើងជាពុទ្ធសា - 
និកជនព្រូវរោរពបូជា ៖   



7       ថ្ងៃបូជា នងិ របបៀបថ្នការសំពះ បោយ មបោរង យ  ូន តារា 

ថ្ថៃប៉ូជាក្នងុព្រះរុទ្ធសាសោ បោយសាមបេរ មបោរង យ  ូន តារា  

 ៣/១.ជាថៃ្ងដដលព្ពះអ្ងគ បាន
ទ្ទ្ួលការពាករណ៍្ថា នឹងបានព្ត្ម ់ដឹង
ជាព្ពះពុទ្ធ កនុងរពលដដលព្ពះអ្ងគរៅជា
ព្ពះរោធិ រវ ( ុរមធបណ្ឌិ រ) 

 ៣/២.ជាថៃ្ងដដលព្ពះអ្ងគ ព្ទ្ងប់ាន
ព្ប ូព្រ 

 ៣/៣.ជាថៃ្ងដដលព្ពះរោធិព្ពឹកសដុះ
រ ើង 

 ៣/៤.ជាថៃ្ងព្ត្ម ់ដឹង នូវ ចចធម ៌
រប ់ព្ពះពុទ្ធជាមាច  ់រាល់ៗព្ពះអ្ងគ 



8       ថ្ងៃបូជា នងិ របបៀបថ្នការសំពះ បោយ មបោរង យ  ូន តារា 

ថ្ថៃប៉ូជាក្នងុព្រះរុទ្ធសាសោ បោយសាមបេរ មបោរង យ  ូន តារា  

 ៣/៥.ជាថៃ្ងដដលព្ពះអ្ងគ ព្ទ្ង់
 ដមែងនូវឱវាទ្ចុងរព្កាយបងោ ់ 

 ៣/៦.ថៃ្ងដដលព្ពះអ្ងគ ព្ទ្ងយ់ង
ចូលកានប់រនិិោវ ន 

 ៣/៧.ជាថៃ្ងដដលព្ពះបរមធារុបរនិិ-
ោវ ន(គឺព្គប៥់០០០ព្ពះវ ាថៃនសា នា
ព្ពះពុទ្ធ មណ្ៈរោរតមបរមព្គូថៃនរយើង គឺ 
នឹងមានកនុងអ្នាគរកាល) ។ 

៤.ថៃ្ង១៥រកើរ ដខអ្ សុជ មានចុំណុ្ច
 ុំខាន់ៗ  ២ យ៉ង គឺដដលរយើងជា
ពុទ្ធសា និកជនព្រូវរោរពបូជា ៖ 



9       ថ្ងៃបូជា នងិ របបៀបថ្នការសំពះ បោយ មបោរង យ  ូន តារា 

ថ្ថៃប៉ូជាក្នងុព្រះរុទ្ធសាសោ បោយសាមបេរ មបោរង យ  ូន តារា  

៤/១.ថៃ្ងដដលព្ពះអ្ងគព្ទ្ងចុ់ះឋាន
ត្មវរតឹងស ។ 

៤/២.ថៃ្ងដដលព្ពះអ្ងគព្ទ្ងយ់មក-
បាដិហារយ ផ្ចច ញ់នូវ ចចកៈនិព្គនថ ។ 

ពុទ្ធបរ ័ិទ្ កាលរបើដល់ថៃ្ងបូជាទុំង៤
រនះរ ើយ គួររធវើកុ ល៣ព្បការ គឺការឲ្យ
ទន ការរកា ីល និងការចរព្មើនភាវនាឲ្យ
ពរិ  ជាងព្បព្ករី រព្ោះថា កុ ល៣ព្ប-
ការរនះ ជាការបដិបរតតិ្មមរោកុរតរធម ៌៕ 

ថ្ងៃបជូា  ( េប ់) 



10       ថ្ងៃបូជា នងិ របបៀបថ្នការសំពះ បោយ មបោរង យ  ូន តារា 

ថ្ថៃប៉ូជាក្នងុព្រះរុទ្ធសាសោ បោយសាមបេរ មបោរង យ  ូន តារា  

សីលធម្ខ៌្មែររចបៀបសំពះ 
មាន ៥ គឺ៖ 

១. កុំព ់ចិរញ្ច ើម គឺ  ុំពះព្ពះមហាកសព្រ 
ឬវរថុ ័កតិ ិទ្ធិជាទ្ិ កាា រៈ 



11       ថ្ងៃបូជា នងិ របបៀបថ្នការសំពះ បោយ មបោរង យ  ូន តារា 

ថ្ថៃប៉ូជាក្នងុព្រះរុទ្ធសាសោ បោយសាមបេរ មបោរង យ  ូន តារា  

២. កុំព ់ថៃផទថាង  ់ គឺ  ុំពះរោរពចុំរោះ
ព្ពះររនព្រយ័ រទ្វត្ម ឬការបងួ ួងរផសងៗ 



12       ថ្ងៃបូជា នងិ របបៀបថ្នការសំពះ បោយ មបោរង យ  ូន តារា 

ថ្ថៃប៉ូជាក្នងុព្រះរុទ្ធសាសោ បោយសាមបេរ មបោរង យ  ូន តារា  

៣. កុំព ់ចុងព្ចមុះ គ ឺ ុំពះមាត្ម បិត្ម 
ជីដូន ជីត្ម ឬព្គូបាអាចរយ 



13       ថ្ងៃបូជា នងិ របបៀបថ្នការសំពះ បោយ មបោរង យ  ូន តារា 

ថ្ថៃប៉ូជាក្នងុព្រះរុទ្ធសាសោ បោយសាមបេរ មបោរង យ  ូន តារា  

៤. កុំព ់មារ ់គឺ  ុំពះវយ័ធុំជាង ឋានៈធុំ
ជាង ឬរៅហាវ យនាយ 



14       ថ្ងៃបូជា នងិ របបៀបថ្នការសំពះ បោយ មបោរង យ  ូន តារា 

ថ្ថៃប៉ូជាក្នងុព្រះរុទ្ធសាសោ បោយសាមបេរ មបោរង យ  ូន តារា  

៥. កុំព ់រដើមព្ទ្ូង គ ឺ ុំពះវយ័ឋានៈរ ាើោន  
ឬមរិតភកត ិ



15       ថ្ងៃបូជា នងិ របបៀបថ្នការសំពះ បោយ មបោរង យ  ូន តារា 
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រចបៀបថ្នការថាា យបង្គំ 
ររកបចោយអង្គ៥ គឺ៖ 

កាលជងគងទ់ុំងពីរ ថៃដទុំងពីរ កាយមយួ។ 
 ព្មាបប់ុរ  គ ឺ
ជុំហានទ្ី១ 
 
 
 
 
ជុំហានទ្ី២ 
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 ព្មាបស់្ត តី គឺ 
ជុំហានទ្ី១ 
 
 
 
 
 
ជុំហានទ្ី២ 
 
 
 
 
 

រចបៀបសពំះ (េប)់ 
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ជីវររវត្តតសចង្េប 
ខុ្ុំរ ា្ ះ យ៉ូន ត្មរា នាមបញ្ញរតិ មរនារ្ 

ព្ពះជនាា យុ ១៩ ព្ពះវ ា រកើររៅថៃ ង្ពុធ ទី្៣១ 
ដខកកាោ ឆ្ន ុំ១៩៩៦ ព្រូវនឹងពុទ្ធ ័ករាជ២៥៣៩ ។ 
ព្ ុកកុំរណ្ើ រ ភមូរិោកររមៀរ ឃុុំករណាែ ក ព្ ុក
កណ្ែ ល ទឹង រខរតកណាែ ល  ។ រោមព្បុ រ ា្ ះ 
រ ឿង យ៉ូន រោមព្ ីរ ា្ ះ រពឿន ធី ។ ខុ្ុំមាន
បងបោូន ៣ នាក ់ ខុ្ុំជាកូនទី្មយួ ។ រ ើយបោូន
បនាទ បរ់ ា្ ះ យ៉ូន ោរ ី និងបោូនចងរ់ព្កាយគឺរ ា្ ះ 
យ៉ូន ព្ ីល័កខ ។ 
កនុងឆ្ន ុំ២០០៩ ខុ្ុំកប៏ានឈបរ់រៀនសាោរដឋថៃន

អ្នុវទិ្ាល័យរោកររមៀរ កនុងថាន កទី់្៧ រ ើយកោ៏
ឳពុកមាែ យរចញចកផទះមកបពវជាា  រោយមាន
ព្ពះឧបជាយព៍្ពះនាម ខាន ់ នុវណ្ណ  ជាអ្នុគណ្
ព្ ុកកណាែ ល ទឹង បុំប ួខុ្ុំភាវៈជាសាមរណ្រ កនុង
ពទ្ធ ីមាវរតអ្ងគពណ្ណ រាយណ៍្ ភមូពិ្បជុុំអ្ងគ ឃុុំរជើង-
រកើប ព្ ុងកណាែ ល ទឹង រខរតកណាែ ល  រពលដដល
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ប ួរចួរ ើយ មានព្ពះភកិខុមយួរបូ គឺព្ពះនាម យ៉ន 
សារនិ នាុំរបូខុ្ុំរៅចុំវ ាទី្១ រៅអាព្ ័មឃុន
យ៉ព្ ូយ(ចុំការដងួ)  ិកាធម ូ៌ព្រ ។ 
វ ាទី្២ ខុ្ុំរៅចុំវ ារៅវរតរនររជា គិរមីាន-

ជយ័ (ព្ ុករមមរ)់ បាន ិកាព្ពះអ្ភធិមាខលះៗ 
រោយមានមាច  ់ព្គូ រៅ រនា ជាព្គូបរព្ងៀន ។ 
វ ាទី្៣ ខុ្ុំរៅចុំវ ារៅ ុំណាក ិ់កាពុទ្ធ-

សា នាខនតី (អាព្ ័មខនតី) រខរតបារដ់ុំបង បាន
 ិកាព្ពះបាលីខលះៗ រោយមានមាច  ់ព្គូោណាវធុៈ
(ទុ្យ លី ូវ)ជារដើមជាព្គូបរព្ងៀន ។ 
វ ាទី្៤-៥ ខុ្ុំរៅចុំវ ារៅវរត ុវណ្ណ បទុ្ម

(ចុំបកម់ា ) បាន ិកាព្ពះវនិយ័បិដកទុំង១៣
កាល ។ 
វ ាទី្៦-៧ ខុ្ុំរៅចុំវ ារៅវរតនិរព្ោធវន័

(គល់ទ្ទឹ្ង)។
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រ ៀវរៅដដលខ្ុ ុំបានព្បមលូររៀបររៀង 
បានរបាះពុមពរចួរ ើយ 
១.ថៃ ង្បជូាកនុងព្ពះពុទ្ធសា នា 
២.ជីវរិរ ់រៅព្បចុំថៃ ង្ ភាគទ្ី១ 
៣. ីមាទ្ីបន ី
៤.រ កខិយវរត( ព្មាប ូ់ព្រ) 
៥.មារកិា ៧គមពរី 
៦. អគ លក ូព្រ 
៧.វ ុិទ្ធិមគគ( ព្មាប ូ់ព្រ) 
៨.ព្ពះរាជីវព្បវរត រងខប 

ពុទ្ធបរ ័ិទ្អាចដឆករមើល ឬ Download ត្មម 
Internet កនុងរគ ទ្ុំពរ័ www.5000-years.org បាន ។ 

មនិទនប់ានរបាះពុមពរចួ 
១.ជីវរិរ ់រៅព្បចុំថៃ ង្ ភាគទ្ី២ 
២.បទ្មាោ នាម 
៣.កចច យន ូព្រដព្ប 
និងរ ៀវរៅដថៃទ្ៗ 

http://www.5000-years.org/
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អនកជយួពនិិត្យ 
វនិយចរយ វរបបរជញ  អ ិន ពិសី 
ភកិខុ បរជាា រត្ម ងន ចានវ់ណ្ឌ ី 
វនិយរកាវទិ្ មរនារ្ យ នូ តារា 
វនិយរកាវទិ្ ចិរត ុំវររា ហ៊ា ន ស មថ្ៃ 
  
ទំនាក់ទំនងការចូលរមួប ោះពុមពបោកម្ចា ស់ 

ម្ចោរង យ នូ តារា 

០១២ ៣២ ៦២ ៧៣ 

០១៦ ៣២ ៦២ ៧៣ 

០៧០ ៣៦ ៧០ ០៤ 

mailto:yondara2009@gmail.com
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