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ជេំនឿេលពិធីឱយធម៌ (េរៀបសូរត) 

 ជេំនឿេលពិធីឱយធម៌ដល់មនុសសជិតសល ប់ កនុងសងគមែខមរតមជនបទេនមនេនេឡយ 

ពិេសសតបំន់ែដលមនកន់ទេំនៀមទលំប់េរចន ដូចជៃរពែវង កពំង់ចម បត់ដបំង និង

េសៀមរបជេដម។ ពិធីេនះ ជទេំនៀមែបបរពហមញញសសនមួយ ែដលសងកត់ធងន់េទេល

ជេំនឿៃនរពលឹងរបស់មនុសស។ បុ៉ែនត ជេំនឿេនះក៏បនកល យមកែបបពុទធសសន ឬសេំយគ

កនុងពុទធសសន េដយមនករនិមនតរពះសងឃមកសូរតរពះធម៌ចនទសុកគីរសូីរតែដរ។ ជ

ធមមត េគេធវពិធីេនះ េរពះេគេជឿថ អនកជងឺំគឺេចៀសមិនផុតពីករសល ប់។ 

 េតេគេជឿរេបៀបដូចេមតច?  

 អតថបទេនះ ខញុសុំេំលកយកជេំនឿរបស់មនុសសកនុងតបំន់ខងេរកមេខតតេសៀមរបមក

បងហ ញរតួសៗ។ អនករសុកខងេរកម (ចប់ពីជយទីរួមេខតតេសៀមរបរហូតដល់មត់បឹង

ទេនលសប) ែតងេជឿេលរពលឹងរបស់មនុសសែដលមនចនួំន១៩។ កនុងករណីេបមនមនុសស

ឈឺរហូតដល់ពយបលែលងជ ឬក៏អស់សងឃមឹកនុងករពយបល សមជិករគួសរែតង      

អេញចញអចរយេយគី (អចរយធ ំ ឬេមអចរយ) និងអចរយភលុកទងំ៤ (េពលខលះមកែត

មន ក់)១ មកេរៀបចពិំធីឱយធម៌ ឬពកយកនុងតបំន់េនះ េហថ “េរៀបសូរត”។ អចរយេយគី 

(រូបេលខ១) គឺជអចរយធែំដលមនចេំណះ និងញណពិេសសអចរបេមរេមលតមរ

យៈករេធវសមធិនេពលររតី ឬពក់កណត លយប់។ េនេពលអចរយេយគីេធវសមធិរួច

េហយ អចរយេយគីនឹងរបប់េទសច់ញតិអនកជងឺំថ េតអនកជងឺំអចជេឡងវញិ ឬ

យ៉ងណ? កនុងករណីខលះ អចរយេយគីរបប់ថ រពលឹងអនកជងឺំជប់េនកែនលងណមួយ 

រតូវេធវពិធីេហ មកវញិ អនកជងឺំនឹងបនជសះេសបយេឡងវញិ។២ កនុងករណីមួយេទៀត 

                                                             
១ ជធមមត សរមប់ពិធីបុណយ និងបូជសព មនអចរយចនួំន៥នក់ គឺអចរយេយគី១ និងអចរយភលុក៤។ អចរយេយគីជអចរយធ ំ

ឬេមេគ ែដលមនតួនទីេរៀបចំរគប់កិចចករ និងជអនកនផំលូ វរពលឹងរបស់សព។ កនុងេពលែហ អចរយេយគីជអនកសូរតធម៌ឱយផលូ វដល់

រពលឹងសព និងកនុងពិធីឱយេភលង េហយអចរយភលុកទងំ៤និងេធវរតប់តម រួចេឆលយសំនួនែដលអចរយេយគីសួរចនួំន៣ដង េរកយេដរ

ជុវំញិ )របសវ វ ឬឧតតរព័ត៌( ចូលេទសព៥េទបេបះគុបេភលងទងំ )ដុតសព(។  

២ ករណីេនះ េយងេឃញមនភពជក់ែសតងចេំពះេលកតមន ក់េឈម ះ េលកត វន័ អយុជង៧០ឆន  ំជអចរយេពលេរៀបច ំ

មងគលករ និងេឡងផទះ វរជនភូមិសពេន  ពិធីចំសងក ត់េសៀមរប បនឈឺធងន់ េហយបនេរៀប ឱយធម៌រហូតបនជសបះេសបយមកវញិ

េរកយពីកររបេមរេមល និងេធវពិធីឱយធម៌េនះរួច។  
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ភគេរចនអចរយេយគីែតងរបេមរេមលេឃញថ រពលឹងរបស់អនកជងឺំ (ពិេសសរពលឹងធ ំ) 

បនចកេចញពីរងកយរបស់អនកជងឺំេហយ គឺមនែតរងចដំល់េវលអនកជងឺំផុតដេងហម

ែតបុ៉េណណ ះ។ ដូចេនះ េគលបណំងៃនករេរៀបសូរតេនះ គឺមនេគលេដពីរសខំន់ 

ែដលរបជជនែខមរ ែតងមនជេំនឿ៖ ទី១ គឺអចជួយឱយអនកជងឺំអចជសះេសបយ។ ទី២ គឺ

ជករផតល់ធម៌ដល់អនកជងឺំមុននឹងសល ប់ េដយឱយរពលឹងេនះនយំករពះធម៌េទតមផលូវ

នេំទដល់រពះពុទធ (សកយមុនីេចតិយ)។   

 េពលេវលៃនពិធ ី

 ពិធីឱយធម៌េនះមិនកណំត់េពលេវលេទ គឺចប់េផតមតងំពីដបូំងរហូតដល់អនកជងឺំជ 

ឬក៏សល ប់។ កនុងរយៈេពលេនះ េរៀងរល់លង ច េគែតងនិមនតរពះសងឃមកសូរតរពះធម៌ 

(រូបេលខ២) រួចេហយេវលយប់ អចរយេយគី និងភលុកសូរតធម៌ចនទសុកគីរសូីរត (រកងំគីរ ី

មននទសូរត)បនត។ េពលខលះេគេធវពិធីសងឃទន េដមបេីធវឱយអនកជងឺំសងប់ចិតត និងអស់អល័យ 

(េដយសរែតរពលឹងបនចក់េចញពីរបណអស់េហយ េគគិតថអនកជងឺំមនសភពដូច

មនុសសរុកខជតិ គឺមិនអចទទួលទនបនអវីទងំអស់ មិនអចនិយយ និងសត ប់ឮអវីេឡយ)។ 

េគលបណំងសខំន់ គឺករឱយធម៌ដល់អនកជងឺំជេរៀងរល់លង ច។ របសិនេបអនកជងឺំជសះ

េសបយ េគនឹងបញច ប់ពិធីេនះ។ បុ៉ែនតរបសិនេបអនកជងឺំសល ប់ េគនឹងេធវពិធីបុណយសពបនត

េទៀត។ អនកជងឺំខលះអចមនរយៈេពល១េទ២សបត ហ៍ ឬមិនកណំត់តមែតករអស់បុណយ

របស់អនកជងឺំ។  

 ករេរៀបច ំ 

 េគែតងដក់អនកជងឺំឱយេដកែបរកបលេទទិសខងតបូង។ េគចងរពះបត់េនេល

កបលដេំណក េហយរពះបត់េនះមនគនូំរ៣ថន ក់ គឺខងេលមនរូបរពះពុទធែដលរតស់

រួចេហយ ៤អងគ និងរពះសិរយេមរតីយ ១អងគ គង់មួយជួរ បនទ ប់មក គឺគនូំររូបរពះេចតិយ 

េហយខងេរកមេគបងអស់ គឺរូបរពះផច ញ់មរ។  េគចងរកណត់ស ជរងចតុេកណែកង 

រតង់ចពីំេលអនកជងឺំ។ អចរយេរៀបចបំយសី និងេរគឿងរណត ប់េផសងៗេនែកបរកបលអនក

ជងឺំែផនកខងេឆវង មនដូចជ េទៀន៥ ធូប៥ ផក ៥ លជ៥ រតួយ៥ និងេទៀន១គូ ធូប១គូ ផក

១គូ លជ១គូ រតួយ១គូ (រូបេលខ៣)។ េគេធវបយសី១គូ សល ធម៌១គូ កេនទ ងមលូសល បរ១ី 
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ដក់េនេលរន ទិសឥសនត (រូបេលខ៤)។ ចណុំចពិេសសេនះ គឺេគេរៀបចចំេរងកៀងេរបង

កត់មួយដក់ពយូរេនទិសឥសនត (រូបេលខ៥) ែដលតណំងឱយដេងហមរបស់អនកជងឺំ (េគេជឿ

ថ របសិនេបចេងកៀងរលត់ អនកជងឺំនឹងអស់ដេងហមែដរ េគែតងេមលែថ ពិេសសគឺករែថម

េរបងជរបច)ំ។  

 េពលេរៀបចេំរគឿងរណត ប់រួចេហយ អចរយេយគី ែតងេហឱយញតិសនត នអនកជងឺំ

មកជុគំន  េដមបសុីខំមលេទស និងសូរត៣ដង េដមបសុីឱំយអនកជងឺំជសះេសបយេរគទងំ

ឡយ។ អចរយសូរតឬេពល (ចនួំន៣ដង) ថ៖ “កូនេចមនចិតតសទធ េរៀបច ំ សូមបវរ

ណ េរៀបសូរតកនុងេវលលង ចេនះ មនេទៀន៥ ធូប៥ ផក ៥ លជ៥ រតួយ៥ និងេទៀន១គូ 

ធូប១គូ ផក ១គូ លជ១គូ រតួយ១គូ េហយមនកមមពរេវរទងំអមបលមន សូមជួយ

រេំដះេរគះ ជងឺំេរគពយធិទងំបុ៉នម ន ក៏សូមរពះអងគកុរំបកន់ សូមឱយអនកជងឺំបនជសះ

េសបយេទេហង” (កូនេចញតិសនត នសពំះេគរពអនកជងឺំ) (រូបេលខ៦) រួចេហយេទប

និមនតរពះអងគមកសូរតមនត។ េរកយរពះសងឃឱយធម៌ចប់ អចរយទងំអស់នឹងសូរតរកងំគីរ ី

មននទ ជេរៀងរល់លង ចឱយអនកជងឺំសត ប់។  

 េនះជជេំនឿតូចមួយែដល េយងគួរយកមកសិកសបែនថម និងែសវងយល់ឱយកន់ែត 

សីុជេរមេលឫសគល់ៃនទេំនៀមមួយេនះ។  
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រូបេលខ១៖ អចរយឱយសចញ់តិជុអំនកជងំ ឺ រូបេលខ២៖ រពះសងឃសូរតមនតឱយអនកជងំ ឺ

រូបេលខ៣៖ េរគឿងរណត ប់េផសងៗ និងរពះបត ់ រូបេលខ៤៖ សល ធម៌ និងកនទងប់រមីលូសល  

រូបេលខ៥៖ ចេងកៀងតណំងឱយ 

ដេងហមអនកជងំ ឺ

រូបេលខ៦៖ ករសុខំមលេទសពីអនកជងំ ឺ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


