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ទនំ ៀមសពំះព្ពះខែ ិងអកអបុំក 
  

នបើយកតាមព្បតិ្ទិ ច ទគតិ្ ពីថ្ងៃ១៤-១៥នកើត្ ដល់ថ្ងៃ១នោច ខែកត្តិក បុោណ្ខែែរ
កណំ្ត់្ជា «ព្ពះោជពិធីបុណ្យអុទូំក បខណ្ត ត្ព្បទីប  ិងសពំះព្ពះខែ អកអបុំក» ន ើយ
ព្ពះមហាកសព្ត្នសតចខែ ដី ព្ទង់ខត្ងយាងជាព្ពះោជាធិបតី្។ អុទូំក(ព្បណងំទូក)  ិង
បខណ្ត ត្ព្បទីប (លយព្បទីប) នធវើនៅមុែព្ពះោជដណំក់ខែទន េចតុ្មុែ។ រឯីព្ពះោជពិធី
សំពះព្ពះខែ ិងអកអបុំកព្ារពធកនុងព្ពះបរមោជវងំ ន ើយមា ពិធីសព្មក់នទៀ  ខដលមា 
នសចកតខីចងកនុងឯកសារព្ពះោជពិធីទ្វវ ទសមាសែង។ ពិធីទ្វងំអស់ខាងនលើក៏ខត្ងសនងេត្
ន ើញអនកព្សុកព្ារពធជាព្បព្កតី្តាមទនំ ៀម ខត្ពុំសូវនធវើពិធីរួមទ្វងំអស់កនុងនពលខត្មួយ
ន ើយ។ ព្បណងំទូកជាខលែងអនកព្សុកនលងចាប់ពីភ្ុ បិំណ្ឌ ដល់នចញព្ពះវសា ន ើយ
លយព្បទីប សពំះព្ពះខែ អកអបុំក ព្ារពធកនុងថ្ងៃ១៥ នកើត្ ខែកត្តិកខដរ។ 

នោយខ ក ទនំ ៀមព្ពះោជពិធីសពំះព្ពះខែ ិងអកអបុំកថ្ ព្ពះបរមោជវងំ នដើម
ន ើយធ្លេ ប់ព្ារពធនៅព្បបមាត់្ព្ចាងំទន េ ថ្ ព្ពះោជដណំក់ខែខាងមុែព្ពះបរមោជវងំ។ 
កនុងោជយ ព្រះបាទ នរោត្តម សោុព្មឹត្ ព្រះមហាកញ្ចនរោដ្ឋ (១៨៩៦–១៩៦០) នគន ើញ
មា រណត ប់ដូចជា អបុំក២នតាកធ ំដូងែចី១០ខែេ នចកពងមា ់១០សនិត្  ិងនទៀ ធ១ំ៤នដើម 
សព្មាប់អុជែសងព្បែនូលទឹកនភេៀងថ្ នែត្តទ្វងំ១៤។១ លុះនរៀបចំនព្សចន ើយ ដល់នមា៉ោ ង១២យប់ 
ព្ពះមហាកសព្ត្នសតចយាងគង់ព្បថាប់កណត លទីព្បជុ ំ នោយជួបជុពំ្ពះោជវងា ុវងស 
គណ្ៈរដឋមន្រ តី  ិងនា ែឺ សពវមុែមន្រ តីគង់អងគុយគាល់នព្ត្ៀមព្តា។ បនាទ ប់មកនែតើមថាវ យ
បងគពំ្ពះរត្ ថ្ព្ត្យ សូព្ត្ព្បកាសនទវតា  ិងបួងសួង រួចន ើយនសតចយាងអុជនទៀ 
ទ្វងំ១៤នដើម នដើមែែីសងទឹកនភេៀង  ិងសពំះព្ពះខែ អកអបុំក។២ ប៉ោុខ តសពវថ្ងៃព្ពះោជពិធី
សពំះព្ពះខែ អកអបុំក  ិងែសងទឹកនភេៀងជាទនំ ៀមកសព្ត្ខត្ងមា រណត ប់ដូចជា អបុំក 
នចក ដូង ដ ូំង ព្តាវ សាគូ ព្កឡា   ំខែែម(នព្ចើ មុែ)  ិងនែេើន ើ(នព្ចើ មុែ) នរៀបចោំក់

 
១

 នទៀ ទ្វងំ១៤ ត្ណំងនែត្តទ្វងំ១៤ កនុងព្គាននាះគឺ កណត ល កពំង់ចាម ាត្់ដបំង កពំត្ ថ្ព្ពខវង 
កពំង់ឆ្ន ងំ តាខកវ សាវ យនរៀង កពំង់ធ ំនសៀមោប ព្កនចះ កពំង់សពឺ នោធិ៍សាត្់  ិងសទឹងខព្ត្ង។  
២

 ចាប ពិ  ១៩៦០: ១២៣-១២៩ 
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នតាកជាគូមុែរណត ប់នព្គឿងសកាេ រៈបូជាព្ពះរត្ ថ្ព្ត្យ ិងបូជាព្ពះចន្រ ទ (រូបនលែ១-៣)។ 
ព្ពះោជពិធីន ះខត្ងនរៀបចនំៅនវលាព្ពលប់ ព្ារពធនៅកនុងព្ពះទីនាងំនទវវ ិិចឆ័យ។  

        
 
 

   
 
 

ចនំោះពិធីសពំះព្ពះខែ អកអបុំក អនកព្សុកែេះនៅនោយែេីកនុង ័យរួមថា «បុណ្យ
អកអំបុក» ឬ «បុណ្យមហាអំបុក»៣ (រូបនលែ៤-៥) ឬអនកព្សុកភាគខាងនជើងនៅថា «អកព្ពះខែ» 
ឬ “បងែកព្ពះខែ”។៤ កនុងនវលាោក់កណត លខែកត្តិកន ះ ជួ ចនំពលព្សូវចាប់នែតើមឱ្យែល 

 
៣ នមៀច ប៉ោុណ្ណ ១៩៩៤: ៦៩-៧៦ 

៤ ភិ  សំណង ២០១១: ៥៩  ិង អងំ ជូលា  ២០១៦: ១០៤-១០៦ 

រូបនលែ៣ ព្ពះមហាកសព្ត្គង់ជាព្ពះោជាធិបត្ីកនុងព្ពះោជពិធីសពំះព្ពះខែ អកអបុំក  ិងសព្មក់នទៀ  
នែសងទឹកនភេៀង (រូបងត្៖ pressocm.gov.kh) 

រូបនលែ១-២ ព្ពះមហាកសព្ត្យាងជាព្ពះោជាធិបត្ីកនុងព្ពះោជពិធីសពំះព្ពះខែ អកអបុំក 
ព្ារពធនៅព្ពះទីនាងំនទវវ ិិចឆ័យថ្ ព្ពះបរមោជវងំ (រូបងត្៖ norodomsihamoni.org) 

) 
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ខដលនគអចយកនៅបុកនធវើអបុំក(ោល់អបុំក)ា ។ ព្សូវខដលនគ ិយមយកមកបុកអបុំក 
នព្ចើ ជាព្សូវដនំណ្ើ ប ឬព្សូវផ្កេ មេិះព្ចូត្នដើមថ្ដ នោលគឺព្សូវនៅទុនំសទើរ។ ដបូំងនគយកនៅ
លីងរ ូត្ព្សូវចាប់នែតើមែទុះមួយៗ នទើបនគចាក់ចូលត្ាល់។ ឯអនកកា ់អខព្ងចាក៏ំចាប់នែតើម
បុកនោយមា អនកកា ់ន ើន្េៀសជាជ ួំយ។៥ តាមសនងេត្នគនព្ចើ ន ើញយុវជ ជទំង់ៗ
ចូលរួម ន ើយខត្ងព្ារពធនធវើនៅកនុងវត្ត (រូបនលែ៦-៧) មា ត្ាល់នព្ចើ  អនកលីង អនកបុក 
អនកន្េៀល ព្ពមទ្វងំមា ចាស់ទុចំាជួំយអុថំ្សទអបុំកែងខដរ។ ជាធមែតានគចាប់នែតើមបុក
អបុំកននាះតាងំពីព្ពលប់ រ ូត្ដល់ោក់កណត លអព្ធ្លព្ត្ នពលខដលព្ពះចន្រ ទរកិំលព្ត្ង់
ចនំលើកាលនទើបនគនធវើកិចចសពំះព្ពះខែ  ិងអកអបុំក។     

  
  

  

 
៥ សូមអ បខ ថម “ោល់អបុំក” នោយ សួង សុែរ ៉ោូ ២០១៥: ៩៥-៩៧ 

រូបនលែ៤-៥ មហាអបុំកនរៀបចនំៅកនុងវត្តជុនំព្គៀល (កពំត្) 

រូបនលែ៦-៧ យុវជ ចូលរួមកនុងបុណ្យមហាអបុំកខដលនរៀបចនំៅវត្តជុនំព្គៀល (កពំត្) 
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កិចចសពំះព្ពះខែ ិងអកអបុំក ដឹកនានំោយអចារយ ិងចាស់ទុ ំ ន ើយនគសនងេត្
ន ើញរនបៀបនធវើខបេកគាន តាមត្បំ ់។ ជាទូនៅនគនព្ចើ នរៀបចអំបុំក នចក ដូង ដ ូំង ព្តាវ 
អនំៅ  ិងរណត ប់នែសងៗនទៀត្ោក់តុ្ អុជនទៀ ធូប សូព្ត្ព្បកាសឧទទិសថាវ យព្ពះចន្រ ទ។ 
បនាទ ប់មកនគបងែកអបុំកបញ្ចុ កនចកគាន នៅវញិនៅមកយា៉ោ ងសបាយរកីោយ រវងព្សីព្បុស
ទ្វងំឡាយខដលចូលរួមកនុងពិធី។ ែុត្ពីននាះមក នទើបនគនធវើកិចចសព្មក់នទៀ ែសងទឹកនភេៀង 
ឬនគនធវើកិចចនែសងទឹកនភេៀងមុ ក៏មា ។ ប៉ោុខ តនបើតាមការសនងេត្របស់អនកព្សាវព្ជាវនៅត្បំ ់
ែេះថ្ នែត្តនសៀមោប  ិងនែត្តកពំង់ចាម កនុងកិចចសពំះព្ពះខែ ិងអកអបុំកអនកព្សុកខត្ង
 ិម តព្ពះសងឃព្ាយអបុំកនៅនលើនកែងចាស់ទ្វងំឡាយ ជាសញ្ញា ថានភាគែល ូរន ៀរ
នពញនលញបរបូិណ៌្(រូបនលែ៨)។៦ មិ ខត្ប៉ោុនណណ ះនគសនងេត្ន ើញអត្ថ ័យកា ់ខត្ចាស់
បខ ថមនទៀត្ គឺនពលខដលមាន ក់ៗយកអបុំកបងែកគាន នៅវញិនៅមក (រូបនលែ៩)។៧ 

  

 
 

ជាការពិត្ ទនំ ៀមសពំះព្ពះខែ ិងអកអបុំកកនុងសងគមខែែរ ខត្ងព្ារពធនធវើកនុងនវលា
ខត្មួយ ទ្វងំទនំ ៀមកនុងព្ពះបរមោជវងំ ិងទនំ ៀមរបស់អនកព្សុក នោលគឺព្ារពធនៅថ្ងៃ
១៥នកើត្ នពញបូណ៌្មី ខែកត្តិក។ ព្បភពនាឱំ្យនកើត្ពិធីន ះ នគនលើកសមាែ ងតាម ិទ្វ មួយថា 
«កាលនដើមភទទកបែ ព្ពះនោធិសត្វា យកកនំណ្ើ ត្ជាទ ាយ ន ើយព្ទង់ឧទទិសសាច់នធវើ
ជាទ្វ ឱ្យា ព្តាស់ជាព្ពះពុទធ។ នោយព្ជាប ូវនសចកតពី្ាថាន ន ះ ព្ពះឥន្រ ទក៏កាឡាជា

 
៦ អងំ ជូលា  ២០១២-២០១៣: ៣៧-៤២ 

៧
 អងំ ជូលា  ២០១៦: ១០៤ 

រូបនលែ៨ ព្ពះសងឃព្ាយអបុំកនៅវត្តតាងំព្កសាងំ 
នែត្តកពំង់ចាម (រូបងត្៖ អងំ ជូលា , យនសាធរ) 

រូបនលែ៩ បងែកអបុំកនៅវត្តព្តាច នែត្តនសៀមោប 
(រូបងត្៖ អងំ ជូលា , យនសាធរ) 
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អត្ថបទនោយ៖  ន ៀ  សុវណ្ណមរកត្ 

ព្ោ ែណ៍្ចាស់មកសុសំាច់ទ ាយជាអហារ។ ទ ាយនោធិសត្វក៏នលាត្ចូលនភេើង ខត្
នភេើងពុំន្ះ ន ើយឥន្រ ទព្ោ ែណ៍្ក៏សទុះនៅពរទ ាយយកនៅមណ្ឌ លព្ពះចន្រ ទ ឆ្េ ក់រូប
ទ ាយជាប់ ឹងងែ ដូចន ើញព្ាកដកនុងវង់ព្ពះចន្រ ទមកដល់សពវថ្ងៃ»។៨ ែេឹមសារ ិទ្វ 
ខាងនលើ នគា យកនៅគូរបង្ហា ញនៅតាមព្ពះវហិារជា ូរខ  (រូបនលែ១០-១១)។ 

  
 
 
  

នទ្វះជាយា៉ោ ងណកតី នសចកតីយល់ន ើញតាម ិទ្វ ខាងនលើ គឺជានរឿងធមែតារបស់
ពុទធបរស័ិទ ខដលភ្ាប់ទនំ ៀមនៅ ឹងនរឿងកនុងព្ពះពុទធសាសនា។ ប៉ោុខ តនបើតាមអនកព្សាវព្ជាវ
យល់ន ើញថាទនំ ៀមសពំះព្ពះខែ អកអបុំក ជាពិធីខដលមា  ័យោក់ព័ ធ ឹងកសិកមែ 
នោលគឺែលព្សូវខដលា មកបរបូិណ៌្។ ចខំណ្កពិធីសព្មក់នទៀ ែសងទឹកនភេៀង គឺកនុង
គ ិំត្ចង់ដឹងនភាគែលឆ្ន នំព្កាយ ខដលវ ិិចឆ័យតាមទឹកនភេៀង ឬរបបទឹកនភេៀងកនុងរដូវនធវើ
ខព្សខាងមុែ។៩ ចខំណ្កការព្ារពធសពំះព្ពះខែ អកអបុំក កនុងថ្ងៃនពញបូណ៌្មី ខែកត្តិក 
ក៏ចនំពលសខំា ់ខដលអនកព្សុកយល់ថាោច់ឆ្ន ចំាស់ ចូលឆ្ន ងំែី ថ្ងៃនពញបូណ៌្មី ខែទី១ 
(កត្តិក)១០ ថ្ ឆ្ន ងំែី ឆ្ន តំាមវដតកសិកមែ៕ 

 
៨

 ចាប ពិ  ១៩៦០: ១៣៥-១៣៦ 

៩ អងំ ជូលា  ២០១២-២០១៣: ៣៧-៣៨ 

១០គ ិំត្យល់ថា “កត្តិក” ជាខែទី១ គឺោក់ព័ ធ ឹងគ ិំត្ “វដតកសិកមែ” ន ើយក៏មា  ិយាយកនុងកណំ្ត្់ន តុ្ 
ជីវតាកាវ  ់។  

រូបនលែ១០-១១ គ ូំរទ ាយនោធិសត្វនៅព្ពះវហិារវត្តខព្ពកតូ្ច (កណត ល)  ិងរូបទ ាយកនុង
វង់ព្ពះចន្រ ទនៅព្ពះវហិារវត្តសរំទឹធជយាោម (កពំង់ចាម) (រូបងត្៖ សា  ែលាេ  ២០០៧) 
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អត្ថបទនោយ៖  ន ៀ  សុវណ្ណមរកត្ 

ឯកសារនយាង 

ចាប ពិ  
 ១៩៦០, ព្ពះោជពិធីទ្វវ ទសមាស, ភាគ៣, ពុទធសាស បណ្ឌិ ត្យ, ភននំពញ 

នមៀច ប៉ោុណ្ណ 
 ១៩៩៦, “បុណ្យមហាអបុំក (តាមទនំ ៀមរបស់ព្បជាជ នៅនែត្តតាខកវ)”, 
កមពុ ជសុរយិា, ឆ្ន ទីំ៤៩ នលែ៤, ទ.ំ៦៩-៧៦, ពុទធសាស បណ្ឌិ ត្យ, ភននំពញ 

ភិ  សណំង 
២០១១, ព្សូវកនុ ងព្បថ្ពណី្ខែែរ,  គរវត្ត, ភននំពញ 

សួង សុែរ ៉ោូ 
២០១៥, “ោល់អបុំក”, កព្មងអត្ថបទកនុ ងបណត ញពត្ម៌ា វបែធមខ៌ែែរ, នលែ១០, 
ទ.ំ៩៥-៩៧, យនសាធរ, ភននំពញ 

អងំ ជូលា  
២០១២-២០១៣, “សពំះព្ពះខែ” កព្មងអត្ថបទកនុ ងបណត ញពត្ម៌ា វបែធមខ៌ែែរ, 
នលែ៨, ទ.ំ៣៧-៤២, យនសាធរ, ភននំពញ 
២០១៦, “អកព្ពះខែ”, កព្មងអត្ថបទកនុ ងបណត ញពត្ម៌ា វបែធមខ៌ែែរ, នលែ១១, 
ទ.ំ១០៤-១០៦, យនសាធរ, ភននំពញ 

 

 


