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ពិធសីពំះគ្ររូបកំ្បាច់បុរាណខ្មែរ 
ដៅថ្ងៃទី១៤ដក្បើត្ ខ្មគ្ាព ព.ស. ២០៦៦ គ្ត្ូវនឹងថ្ងៃគ្ពហសបត្ិ៍ ទី១១ ខ្មសីហា ឆ្ន ំ

២០២២ នាទីសតីការាក្បលវទិាល័យភូមិនទវចិិគ្ត្សិលបៈ «ពិធីបួងសួងរឭំក្បវញិ្ញា ណក្បខនធ
និងវញិ្ញា ណក្បខនធគ្ពះបរមគ្រូ» បនគ្ត្ូវដរៀបចនិំងគ្បរពធដធវើដ ើងដោយសិលបក្បរនិងសិលប
ការនីិថ្នគ្ក្បសួងវបបធម៌និងវចិិគ្ត្សិលបៈ ដគ្កាមអធិបត្ីភាពដ៏មពង់មពស់សដមតចរាជបុគ្ត្ីគ្ពះ
អនុជ នដរាត្តម អរុណរសែី និងដោក្បជទំាវបណឌិ ត្សភាចារយ ដភឿង សកុ្បណា រដឋមន្តនតី
គ្ក្បសួងវបបធម៌និងវចិិគ្ត្សិលបៈ។ 

ដៅក្បនុងឱកាសដ៏សកាា រៈដនះ គ្រូគ្សីនិងអនក្បរាដំសលៀក្បពាក្ប់អាវប៉ា ក្ប់ពណ៌ស និងក្បបនិ
ពណ៌ថ្បត្ង ដៅតាមថ្ងៃគ្បថ្ពណីពណ៌ថ្ងៃគ្ពហសបត្ិ៍។ 

ដៅខ្ននក្បម្ខខ ងថ្នដវទិកាបុណយ ម្ខនគ្ពះសងឃ ៩អងគ និងបររូ បីនាក្ប ់ ដហើយដៅម្ខខ ង
ដទៀត្ ម្ខនមាុដនិងមុមមែុក្បគ្ពមទាងំដង្វវ យម្ខនមហូបចណីំ បខ្ងែម ខ្នលដ ើ ោជ និងទឹក្បអប់
ដគ្បងដមៅ ដទៀនធូប គ្ពមទាងំគ្បទីបជ្វវ ោ ដរៀបចជំ្វរណាត ប់ថ្វវ យ។ ឯអនក្បចូលរួមក្បនុងពិធ ី
អងគុយបត្់ដជើងដៅក្បណាត លដវទិកាបុណយ។ 

ជ្វគ្បថ្ពណី ដរដគ្ជើសដរ ើសយក្បថ្ងៃគ្ពហសបត្ិ៍ដដើមបគី្បរពធពិធីដនះ ដគ្ពាះថ្ងៃគ្ពហសបត្ិ៍
ជ្វថ្ងៃខ្ដលម្ខនថ្វមពលខ្ល ងំជ្វងថ្ងៃឯដទៀត្ៗនិងជ្វ «ថ្ងៃគ្រូ» នង។ ដៅដពលមុននឹងពិធី
ចាប់ដនតើម សិសសដរៀងៗមលួន ជូនដទៀននិងធូបដៅគ្រូខ្ដលបនបដគ្ងៀនមលួន។ 

ពិធីសពំះគ្រូ ខ្ចក្បជ្វបីដណំាក្ប់៖ (១) ពិធីបួងសួងរឭំក្បគ្រ ូ(វបបធម ៌ដភលង រប)ំ (២) ពិធី
ាសនា និង (៣) ពិធីបួងសួងរឭំក្បគ្រ ូ(វបបធម៌ ដភលង រប)ំ។ 
(១) ពិធីបួងសួងរឭំក្បគ្រូ (វបបធម៌ ដភលង រប)ំ 

អនក្បចូលរួមទាងំអស់ខ្បរមុមដៅរក្បអសនៈ ទីសកាា រៈត្មាល់ដង្វវ យ មាុដ និងមុមមែុក្ប។ 
១. អាចារយ ចាប់ដនតើម (ដមើលគ្កាងំ) ឧទទិសបួងសួង គ្បកាសសូមពរជ័យ សូគ្ត្រឭំក្បដ ែ្ ះគ្រូ
ទាងំអស់ខ្ដលបនខ្ចក្បឋានដៅ។ អាចារយ យាងនិងអដ ជ្ើញគ្រូ គ្រូខ្គ្សក្ប គ្រូដគ្ចៀង គ្រូដហា៊ោ  
សូមឱយមក្បចូលរួមក្បនុងពិធី។ អាចារយថ្វវ យដភលង ដោយដៅដ ែ្ ះដភលង និងបទដភលង
ពិណពាទយ៖ 
១. ាធុការ 
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២. ដគ្បសគ្ពំគ្រូធ ំ
៣. នល ិ
៤. ហក្ប ់
៥. ដដំណើ រសត្វមលុម 
៦. ដរាទា៍ម្ខ៉ា ឡា (ដរាទ ៍៣ជ្វន់) 
៧. ដសែើមណឌ សមុគ្ទ 
៨. ដជើត្ឆ្ន 
៩. សនធឹក្បក្បនុង ៣ជ្វន ់
១០. ខ្មក្បបរដិចេទ (ខ្មក្បបរដិេត្) 
១១. បឋម (គ្បធ)ំ 
១២. ដពាលដខ្លដោយអាចារយ - ទទួលដោយសិសស (ដភលងបទដជើត្ចាប់) 
១៣. សិសសរាថំ្វវ យដង្វវ យ រាខំ្បរមុមដៅទិសទាងំបួន។ 
(២) ពិធីាសនា 

អនក្បចូលរួមទាងំអស់ ខ្បរមុមដៅគ្ពះពុទធរូបនិងគ្ពះសងឃ។ 
១៤. ាធុការ (រណៈធិបត្ីនិងគ្រ ូ អុជដទៀនធូប បញ់ទឹក្បអប់ដៅដលើគ្ពះភ័ន្តក្បតគ្ពះេយា
លក្បខណ៍)។ បររូបីនាក្ប ់ សូគ្ត្ដៅមុមអសនៈនិងគ្ពះេយាលក្បខណ៍ បួងសួងសូមពរជ័យ 
អដ ជ្ើញគ្ពលឹងគ្រូសូមឱយមក្បចូលរួមនិងដឹងឭ។ រួចដហើយ បររូនលុ ស័ំងខ បីដង។ 
១៥. ាធុការ 
១៦. គ្ពះសងឃ ៩អងគ នមសិការ សូមគ្ពះវញិ្ញា ណក្បខនធថ្នគ្រូខ្ដលបនខ្ចក្បឋានដៅ សូម
ភាា ក្ប់ាែ រត្ី។ ពុទធាសនិក្បចូលរួមក្បនុងពិធី សូគ្ត្ នដម្ខទសស។ គ្ពះសងឃ សូគ្ត្រឭំក្បគ្រូ ខ្បប
បុរាណខ្ដលម្ខនភាពមុសខ្បលក្បពីធមែតាខ្ដលធ្លល ប់ឮ។ បនាទ ប់ពីគ្ពះសងឃនមសិការ អាចា
រយនាសូំគ្ត្បនត («អនុដម្ខទនា»)។ ជ្វបនាទ ប់ រឺការដវរថ្វវ យ ដោយអាចារយសូគ្ត្បនត (សែឹងាែ
ធ គ្បមូលអារមែណ៍ រួចថ្វតាមអាចារយ)។ អាចារយដៅដ ែ្ ះគ្រូ គ្បកាសថ្វ «បនចាត្់ខ្ចង
នាមំក្បដហើយនូវចង្វហ ន់បិណឌ បត្ បនមក្បដោយធម៌ ដក្បើត្ដ ើងដោយធម៌ ខ្ដលម្ខនគ្ពះ
ពុទធរូបសនងគ្ពះអងគជ្វគ្បធ្លន»។ ពិធីបងសកូ្បលជ្វបនត អនក្បចូលរួមទាងំអស់ ខ្បរមុមដៅគ្ពះ



អត្ថបទ៖ ពិធីសពំះគ្ររូបកំ្បាច់បុរាណខ្មែរ                                           

អត្ថបទដោយ៖ បណឌិ ត្ ស ំសអំាង 

េយាលក្បខណ៍ សូគ្ត្ធម ៌ ដគ្ាចទឹក្បថ្វវ យនិងជូន ដគ្បសគ្ពំដោយគ្រូ ដហើយម្ខនដភលង
ទទួលបនតិច រួចចប់ពិធីាសនា (គ្ពះសងឃនិមនតនិវត្តគ្ត្ ប់ដៅវញិ)។ 
(៣) ពិធីបួងសួងរឭំក្បគ្រូ (វបបធម៌ ដភលង រប)ំ 

អនក្បចូលរួមទាងំអស់ខ្បរមុមដៅរក្បអសនៈ ទីសកាា រៈត្មាល់ដង្វវ យ មាុដ និងមុមមែុក្ប។
ដៅក្បនុងពិធីគ្សង់ទឹក្ប អាចារយដៅដភលងបនត។ 
១៧. ដភលងគ្សង់ទឹក្ប (គ្រូបញ់ទឹក្បអប់ដលើមាុដនិងមុមមែុក្ប) 
១៨. ដភលងខ្សនដគ្ពន 
១៩. ដភលងបចោជ (បចោជដលើមាុដនិងមុមមែុក្ប) 
២០. សិសសរាថំ្វវ យ ដៅតាមតួ្៖ យក្បស ាវ  នាង និងនាយដរាង (ដភលងខ្មក្បមន ២ជ្វន់ ឆ្ 
ប្ុ្ះ) 
២១. បទគ្ពះដថ្វង (ម្ខនចដគ្មៀង) រារំបគំ្ពះដថ្វង 
២២. របបួំងសួងគ្ពាហែណ៍ 
២៣. របបំចផ្កា  
២៤. របអំបសរា (ដោយសិសសមក្បពីគ្បដទសបរាងំ (Ballet Classique Khmer)) 
២៥. បងវិលពពិល 
២៦. ដជើត្ជូនគ្រ ូ

(ចប់ពិធី) 
ពិធីទាងំមូល ម្ខនរយៈដពលគ្បម្ខណ ២ដម្ខ៉ា ងក្បនលះ (ពីដម្ខ៉ា ង ៨:០០ ដល់ដម្ខ៉ា ង ១០:

៣០)។ បនាទ ប់ពីពិធីសពំះគ្រូបនគ្បរពធដធវើសពវគ្រប់ដហើយ អនក្បចូលរួមនិងពុទធាសនិក្បក្ប៏
បនចូលរួមដៅក្បនុងពិធីរាប់បត្ជ្វបនតរហូត្ដល់ចប់។ 
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