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ពិធីេករជុកេនភូមិថនល់ទទឹង និងអូរទទឹង (េសៀមរប) 

(អតថបទែបបអេងកត) 

 ពិធីេករជុក ឬកត់កេំប៉យ គឺជពិធីឆលងវយ័កនុងទេំនៀមែខមរ។ បុ៉ែនតសពវៃថងពិធីេនះ

េសទែលងមនេហយេនកនុងសងគមែខមរ េរពះេដយសរមត យភគេរចនេទរបសូរតបុរត

កនុងមនទីរេពទយវទិយសរសត គឺមិនតរមូវឱយមនពិធីេផសងៗ ដូចបុរណែដលេគែតងមន

យយហមបមកជួយសរមលកូនឱយ េហយមនេរៀបចេំរគឿងរណត ប់េផសងៗតណំងឱយជិវតិ 

និងរពលឹងរបស់ទរក។ ចេំពះអនកែដលមនជេំនឿខលះ េទះបីេគេទរបសូរតបុរតេនតម

មនទីរេពទយ េពលរតលប់េទផទះវញិ ក៏េរៀបចែំសនេរពនែដរ េហយអវីែដលសខំន់េនះគឺ

កររកសរពលឹងកូន ែដលេគយល់ថ រពលឹងបនមកពីៃរព ឬរពលឹងៃរព។  

 កនុងអតថបទេនះ ខញុសូំមេលកយកជេំនឿកនុងករេករជុក (សក់ៃរព) ឬកត់កេំប៉យ 

េនភូមិថនល់ទទឹង ឃុរំពះដក់ រសុកបនទ យរសី េខតតេសៀមរប មកបងហ ញរតួសៗអពីំ

ដេំណ រៃនពិធីេនះ។  

 េដមេឡយ េគែតងនបុំរតបុរតីែដលមនកេំប៉យ េទកត់កេំប៉យេនរបសទ

អងគរវតត េពលខលះមនអនកេខតតបនទ យមនន័យ ឬបត់ដបំងផងែដរ។ ែតេដយសរែត

អងគរវតតជទីរមណីដឋ នេទសចរណ៍ េគមិនអនុញញ តិឱយេធវពិធីធែំបបេនះេនទីេនះេទៀត

េទ ជេហតុនឱំយេគេធវពិធីេនតមផទះេរៀងខលួនវញិ។  

     េតអវជីសក់ជុក ឬកេំប៉យ? 

 ជធមមត េពលទរកេកតមកេហយ េគែតងេធវពិធីសងគុណឆមបែដលជួយបេងកត

កូន (េគេហថពិធីទមល ក់ចរងក ន និងបងកក់ឆមប) េនេពលេនះេហយែដលឆមបជួយេករ

សក់ៃរពឱយទរក។ សក់ៃរពមនន័យថ សក់ែដរមនពីកេំណ ត រគបេលកបលទរក។ ឆមប

បនេករសក់ភគេរចនេចល ទុកែតខងមុខ ចពីំេលបេងហយទរក ។ សក់កេំប៉យេនះេគ

រកសជេរៀងរហូត រឯីសក់ឬែផនកែដលរតូវបនេករេចលេដយឆមប និងរតូវេករេចលជ

បនតបនទ ប់េនេពលវដុះេឡង គឺរកសទុកែតសក់កេំប៉យបុ៉េណណ ះ។ សក់កេំប៉យេនះនិង

រតូវេករេចញេនេពលទរក ឬកុមរេពញវយ័។   
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     េពលេវល និងករេរៀបចពិំធេីករជុក 

 ពិធីេករជុកគឺជពិធីដ៏ធមួំយកនុងចេំណមពិធីឆលងវយ័េផសងៗកនុងសងគមែខមរ។ ដូច

េនះ េគរតូវេដញរកៃថងែខឆន លំអ សរមប់េធវពិធីេនះឱយបុរតបុរតីរបស់ខលួន។ ពិធីេនះជពិធី

មួយែដលអចឱយបុរតបុរតីែដលមិនែមនសច់ញតិនិងខលួន ចូលរួមជមួយែដរ េពលគឺ

សរមប់អនកែដលមិនសូវមនរបក់ អចសុអំនកេផតមបុណយចូលរួមជមួយបនែដរ (រូប

េលខ១)។ ពិធីេនះមនករេរៀបចវំតថុជេរចន។ អវែីដលសខំន់េនះគឺកររកអចរយ និងអនក

ចក់េចក។ ចេំពះេពលេវលៃនករេធវពិធីេនះ គឺេនកនុងែខមឃ ឬផលគុន េហយមនរ

យៈេពល២ៃថង។ ពិធីទងំេនះមន៖ 

   ក.ពិធរីកអនកចក់េចក 

 េនះជពិធីសខំន់ែដលតរមូវឱយមនអនកេចះជនំញខងចក់េចកេដមបេីរៀបចលំមអ

េរងបុណយ បយសី និងសល ធម៌ជេដម។ អនកចក់េចកគឺតណំងឱយពិសណុក ែដលតរមូវឱយ

ឪពុកមត យេរៀបចេំរគឿងរណត ប់េផសងៗ េដមបេីទសុអំេញជញអនកចក់េចក។ របសិនេប

កុមរមនែតមត យ ឬមនែតឪពុក េគរតូវពឹងអនកែដលមនគូេទអេញជញអនកចក់េចក

ជនួំសវញិ។  ឪពុកមត យរតូវេរៀបចេំជងពនដក់េទៀន១គូ មលូ៥ដបំរ សល ខចី៥តបំ (២០ែផល) 

ថន ជំក់៥ចប់ (កត ប់)។ រួចេហយេគរុពំនេនះជិតេដយរកណត់រកហម ទុកែតេទៀនទងំ

២ឱយេលៀនេចញេរក។ ឪពុកមត យកន់ពនេនះេទរកអនកចក់េចក មនអមេដយរសី

រកមុរំពហមចរយី២នក់ផង។ េគេរៀបចែំបបេនះ េរពះេគេជឿថ អនកចក់េចក (ជង) និង

មនសុខភពលអ។ បុ៉ែនតេបសិនមិនេធវដូចេនះេទ ជង ឬអនកចក់េចកនិងមនជងឺំ ឬមិន

រសួលខលួន។ េនេពលឪពុកមត យបនេទដល់ផទះជងេហយ េគរគន់ែតជរំបថ អេញជញ

េទចក់េចក េករជុកកូន។ េនេពលជងមកដល់ផទះ េគរតូវេរៀបចជំមអនកចក់ េហយ

ឪពុកមត យជអនកជូនផទ ល់ (រូបេលខ២)។  

   ខ.ពិធរីកអចរយ 

 ពិធីេនះ ឪពុកមត យរតូវេរៀបចដូំចគន ជមួយនិងជងចកេចកែដរ។  

   គ.ពិធេីធវេគម 
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 ឪពុកមត យរតូវេរៀបចជំមជូនដល់រកុមអនកេធវេគម។ េគមេនះេគនិងអុជបេងហ ះេន

េវលយប់មុនពិធីេហរពលឹង (រូបេលខ៣)។  

   ឃ.ពិធរីបងុពលី និងេលកទង់(រេសៀល) 

 េនេពលរកុមរគួសរ អនកចក់េចក និងញតិជិតខងជួយសងសង់េរងបុណយ 

និងេរងេករជុកេហយ េគរែមងេធវពិធីរបុងពលី និងេលកទង់េនេពលរេសៀល។ កិចចេនះ

ជទូេទេគេធវេនទិសខងតបូងេរងបុណយ ឬផទះពិធី េដយអចរយបនេរៀបចែំព និង

កេនទ ងបែងអមចអំបេផសងៗ ពិេសសគឺែពរូបនងគងហីង (ធរណី) ែដលរតូវកប់ែសនដល់

រកុងពលី (រូបេលខ៤)។ វតរមូវឱយកុមរែដលរតូវេករជុកមកសពំះែសនផងែដរ។ បនទ ប់

ពីចប់ពិធីែសនរបុងពលី េគបនតកិចចេលកទង់ េដយមនទង់ែត២បុ៉េណណ ះ (រូបេលខ៥)។  

   ង.ពិធសូីរតមនត (លង ច)  

 េនេវលលង ច េគនិមនតរពះសងឃ (ជទូេទ៥អងគ) មកសូរតធម៌ជ័យេនត  េរបសរពំ

ដល់កុមរែដលរតូវេករជុក។ កុមររតូវេសលៀកពក់យ៉ងសអ ត េហយដឹកនេំដយអចរយ 

យកមកសពំះរពះសងឃ (រូបេលខ៦)។  

   ច.ពិធែីសនដូនត 

 អចរយសូរតេពលេហញតិសនត នែដលបនចកេលកេនះេទចនួំន៣ដង។ 

កនុងមួយដង អចរយែតងសួរញតិសនត នែដលចូលរួមពិធីថ េតយយតបងបអូនែដល

ែចកឋនេទ មកេហយឬេន? េលកទី១និងទី២ េគងែតេឆលយថេនេទ។ េនេលកទី៣ េគ

និងេឆលយថមកេហយ។ អចរយចប់បយ មហូប និងនំចណីំដក់កនុងសលឹកេចក រួចសូរតេហ

ដូនតឱយមកេសពេសយ និងឱយពរកូនេច (រូបេលខ៧)។ អចរយឱយេកមងែដលរតូវេករ

ជុកេនះដក់ៃដេលអកកេំបរ (មុនេពលសូរតចប់) េហយយកអេំបះរកហមដក់េលៃដ។ 

េពលសូរតចប់ េគយកបយ សមល បែងអម នំ ែដលដក់កនុងចន មកសូរតពីមុខេកមង រួចយក

េទចក់េចល។ បនទ ប់មកេទៀត េកមងេនះរតូវកន់អកកេំបរវញិ េហយដក់អេំបះ

រកហមថមី (អេំបះរកហមចស់រតូវេចលជមួយបយសមល)។ ចុងេរកយ អចរយសូរតជូន

ពរ េហយយកអេំបះរកហមចងៃដ និងសួរែរសកេហ៊៣ដង េដយសូរតេរបសរពំផង។ 

េកមងរបុសកន់អកកេំបរ និងរបណក តណំងឱយជ័យ (កេំបរជ័យ)។ អកកេំបរតណំង
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ឱយលិងគ ឯរបណកតណំងឱយេយនី (រសី) គឺមនន័យថ ទល់ែតមនរបស់ពីរេនះ េទប

មនជិវតិនិងរូបរងេឡង។  

   ឆ.ពិធបីងវលិពពិលជុវំញិអងកររប 

 េរកយពីចប់កិចចរពះសងឃ អចរយបនេរៀបចអំងករ និងវតថុេផសងៗែដលេរបរបស់

កនុងពិធីេដកអងកររប មកដក់មួយកែនលងជុគំន ។ បនទ ប់មក អនកភូមិចស់ៗ រួមជមួយអច

រយចប់េផតមេធវពិធីបងវិលពពិល (៣ជុ)ំ តមទិសរបទកសណិ ជុវំញិអងករនិងវតថុទងំេនះ (រូប

េលខ៨)។ េគេធវដូេចន ះ គឺេដមបេីរៀបចអំងកររបឱយកុមរេដកេល។ ករបងវិលពពិលេនះមិន

ចបំច់មនកុមរែដលរតូវេករជុកេនះមកចូលរួមេទ។   

   ជ.ពិធេីរៀបចអំងកររប 

 េរកយពីបងវិលពពិលជុវំញិអងករែដលេគេរតៀមេរៀបជបងវិចមួយ េដមបឱីយកុមរសំ

ពះ និងេដកេពលេហរពលឹងសក់ ។ អចរយរកណត់សមួយផទ ងំ រួចេរៀបដក់សលឹកឈូក

ខចី៩សនលឹក (តណំងឱយែសបក) សបូវភល ងំ ៩កណំត់ (តណំងឱយឆអឹង) (រូបេលខ៩) រួចដួស

អងករេដយរតល់ចនួំន៣០ រួចសេំព៣០នឡិ សពំន៣០ រួចចក់អស់ពីកេញជ  រួចែថម៣

ចន (ចនទី១និងទី២ តណំងឱយគុណឪពុកមត យ រពះពុទធ រពះធម៌ រពះសងឃ) រឯីចនទី

៣ េគរប់តមៃថង ែខ ឆន  ំរបស់េកមង។ រួចយកកញច ប់ថន ដំក់តមទិសទងំ៨ និងកណត ល១

េទៀត (ថន សំរមប់េធវេធមញ) (រូបេលខ១០)។ អចរយយកនឡិដក់ខងេលកនុងអងករ 

(តណំងឱយកបល) យករតល់េធវខលួន និងរតួយ (តណំងឱយខន័ខទងំ៥) រួចេហយេគចងរក

ណត់សេនះ េហយទុកឱយកុមរេដកពីេលកនុងយប់េនះ។ អងករេរៀបេនះគឺតណំងឱយ

ទរកនិងសុកែដលសថិតេនកនុងៃផទមត យ។   

   ឆ.ពិធេីហរពលឹងសក់ 

 េនេវលយប់ (េម៉ងរបែហល៩) េគចប់េផតមរបរពេរៀបចពិំធីេហរពលឹងសក់។  

ខណៈេនះ កុមរមិនចបំច់ែតងខលួន និងេសលៀកពក់យ៉ងសអ តេទ។ េគឱយកុមរអងគុយសំ

ពះេលអងករែដលអចរយេរៀបចទុំកឱយ (រូបេលខ១១)។ អចរយចប់េផតមអុជេទៀនបយសី

រពលឹងសក់ េហយសូរតធម៌េហរពលឹងសក់ (ចនួំន៣ដង) េពលចប់មតង ញតិសនត ន

ែតងែតែរសកេហ៊បនត(រូបេលខ១២)។ េនេពលសូរតចប់វគគទី៣ ញតិសនត នក៏ែរសេហ៊
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េទៀត េហយែរសេហរពលឹងសក់របស់កុមរឱយចូលមកកនុងខលួនរកសកុមរឱយបនសុខ

សបបយតេរៀងេទ។ បនទ ប់មកអចរយបនអុជេទៀនបយសីតូច និងេទៀនពពិល៣ 

េហយេធវពិធីបងវិលជុវំញិកុមរ១៩ជុ ំ តមទិសរបទកសណិ។ កនុងពិធីេហរពលឹងសក់េនះ 

េគេរៀបចែំសននំ១២មុខ មនចនួំន៥៥ចន។ ពពិលែដលយកមកេរបមនរូបខុសគន  ទី១

គឺរូបនងគងហីងតណំងឱយដី (េចញមុនេគ) ទី២គឺរូបឥសីជអនកបេងកតេចញបនទ ប់ ទី៣គឺ

រូបរពះនរយណ៍ៃដ៨ េចញេរកយេគ (រូបេលខ១៣)។ អចរយយកសលឹកមលូ១៩សនលឹកដក់

ខងមុខ រួចចប់េផតមបងវិល េដយយកសលឹកមលូេចញមតងមួយេពលបងវិល១ជុ ំ(ជករចណំ ំ

ចនួំនជុៃំនករបងវិល)។ េពលបងវិលចប់ រគប់១៩ជុ ំ អចរយមន ក់េផសងេទៀតរសយសពំត់

ែផនកខងេលបសី៧ថន ក់បនតិច។ អចរយយកនំទងំ៥៥ចនែចកដល់ញតិសនត នហូប។ 

រួចេហយអចរយយកពពិល និងមលូទងំ១៩សនលឹករជលក់ចូលទឹក េហយយកសលឹកមលូេនះ

េកត បេភលងពពិលឱយរលត់េនសល់ែតែផសង រួចផលុ៣ំដងេទឱយេកមងហិតរសូបយកែផសង

េនះ (រូបេលខ១៤)។ ចុងេរកយ អចរយេបះយករកមួនពីពពិលបនតិចលបេលចិេញច ម

ខងសត  ំ និងេឆវង លបថង ស េលបងវិចអងកររប សពំត់រគបបយសី៧ថន ក់ ថសរទ

បយសីតូច កបិំតដងភលុកឬដងកុយ (កបិំតេរបេករកេំប៉យ)។  

   ជ.ពិធេីដកអងកររប 

 េរកយពីពិធីេហរពលឹងសក់ចប់ អចរយបនឱយេកមងេរៀបចេំដកេលអងកររប។ អ

ចរយឱយេកមងសូរតធម៌តម គឺ នេមតស.......(៣ចប់) រួចបនត ឥតិបិេស....(៣ចប់) និងសូរត

ធម៌េផសងេទៀត។ េពលសូរតចប់សពវរគប់េហយ អចរយបនឱយពកយទូនម នដល់េកមង ឱយ

េចះេធវលអ សងគុណឪពុកមត យ េដយបួសេនេពលធេំឡង ជេដម។ បនទ ប់មក អចរយ

សួរេទកន់េកមងថ េតសគ ល់រពះេម រពះគងគ  រពះធរណី រពះែកវ៣ឬេទ? អចរយពនយល់

ពីរពះទងំេនះ រួចថេនះេហយគឺជសរធតុរបស់មនុសស ។ អចរយបនយកទឹកដូងឱយខព

ល់មត់៣ដង រួចឱយផឹកេលកទី១ សួរថែផអមឬៃរប? េកមងេឆលយថែផអម អចរយថ ដូចេនះ

រតូវែផអមមួយជិវតិ (រូបេលខ១៥)។ អចរយយកទឹកដូងឱយផឹកេលកទី២ និងទី៣ េហយសួរ

សនួំរដែដល រឯីេកមងេឆលយចេមលយដែដល។ បនទ ប់អចរយឱយេបៀមថន  ំ (រគប់មជូរអពិំល) 

េដមបឱីយេកមងសគ ល់រស់ជតិែផអម ជូរ ៃរប (រូបេលខ១៦)។ េកមងរតូវេបៀមរគប់មជូរេនះទល់ភលឺ 
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(របសិនេបរគប់ទីមួយសប រតូវបតូររគប់ថមី)។ ចុងេរកយ អចរយយកអេំបះសមកព័ទធជុំ

វញិេកមង េហយឱយេកមងេដកេលអងកររប េដយមិនអចេចញេរកដច់ខត រហូតដល់រពឹ

ក។  

   ឈ.ពិធដីកអងកររប 

 េនេវលេម៉ង៣កនលះេទៀបភលឺ អចរយេរៀបចបំងវិលពពិល៧ជុ ំតមទិសរបទកសណិ 

ជុវំញិេកមង េហយសូរតធម៌េដមបដីកអងកររប។ បនទ ប់ពីបងវិលចប់ អចរយយកសលឹកមលូ១៩

សនលឹកដែដលមកេកត បេភលងពពិល រួចផលុ ែំផសង៣ដងឱយេកមងហិតយក។ អចរយបនេបះ

រកមួនពពិលពីចិេញច មសត េំឆវង ថង ស េមៃដទងំ២ សពំត់រគបបយសី និងកបិំត រួចឱយ

េកមងខជ ក់ថន េំចញពីមត់។ អចរយដុតធូប៣សៃស និងសូរតមនតចប់ ក៏យកធូបេដតេល

បយសីតូចែដលេគចងភជ ប់និងបយសីធ ំ រួចរសយនិងរសវែខសសីម។ អចរយឱយេកមង

អងគុយសណតូ កេជងរតង់ ែបរខនងដក់អចរយ និងអងកររប ហមមិនឱយងកេរកយជដច់

ខត។ រួចអចរយសូរតរសយលកញចប់សពំត់អងកររប រួចកប់វតថុេផសងៗែដលេគដក់កនុង

អងករពីមុន េហយឱយេកមងរវចប់យក (រូបេលខ១៧)។ េបេកមងចប់បនអវី អចរយនិងរបប់

ពីអតថន័យរបស់វតថុេនះ ឧទហរណ៍េកមងចប់បនរតល់មនអងករ និងចិេញច ៀនមសគឺ

តណំងឱយចេំណះវទិយ និងរទពយសមបតតិ។ េបចប់បនថន  ំ គឺតណំងឱយរបជញ ។ អចរយ

ឱយពរ រួចេរ សយកវតថុេផសងៗេចេញពីអងករ រឯីេកមងអចេរកកេចញពីអងកររបបន។ អងករ

របេនះេគអចទុកដហូំបបនជធមមត។  

 ករឱយចប់វតថុពីអងករេនះ គឺេដមបផីសងចង់ដឹងពីករេចះរតិះរះិពិចរណ ថេត

េកមងយល់ពីគុណេទស និងករេរៀបចេំទៃថងអនគតយ៉ងេម៉ច? េពលេកមងចប់បន

រតល់ (តណំងឱយៃផទមត យ បេងហយ) ែដលមនចងចិេញច ៀនមស សបញជ ក់ឱយេឃញថជ

េកមងឆល ត់ អចលអេទៃថងមុខ។   

   ញ.ពិធេីធវេធមញ 

 អចរយេរៀបចេំរគឿងរណត ប់ មនថន  ំឆន ងំ េជងរកន និងអុស(េរបែតេឈតរតវ) 

េរតៀមដថំន ។ំ េគនិមនតរពះសងឃមកគង់ េហយអចរយសូរតធម៌េឆព ះេទបង់បត់ (រពះបត់) 

រួចដក់ដថំន ។ំ ឆន ងំដីតូច រគបេដយរសទប់េចកជិត។ េគយកចប់ជីកតូចទមលុះចូលេទ
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អតថបទេដយ៖សុខ ែកវ សុវណណ រ៉  

កនុងរសទប់េចក េដមបឱីយថន ែំដលពុះភយជប់កលិននិងចបជីក។ បនទ ប់មក េគវយេឃម ះ

នេំកមងេចញមកថវ យបងគរំពអសងឃ រួចេទអងគុយេនេលេកអី។ អចរយយកថមមួយដុមំក

កល់េជងទងំពីររបស់េកមង រួចអចរយឈរពីេរកយ សូរតធម៌េរបសរពះពីេលកបល

រហូតដល់ចុងេជងទងំ២។ អចរយេរៀបចយំកមលូែដលេគមូលរួចចនួំន៦ សលឹកសវ យលត៦

សនលឹក បែំណកចន១ និងែពងអេករមួយសរមប់េធវពិធីខត់េធមញ។ េរកយេពលថន ពុំះ

ជប់កលិននិងចប អចរយក៏យកមករជល ៣ដង េឆវងសត  ំ (ជកិចចេធវេធមញ) រួចយកមលូមក

ខតេធមញមតង២ ចនួំន៣ដង។ បនទ ប់មកយកសលឹកសវ យ២សនលឹក ចនួំន៣ដងែដរ។ អច

រយយកែពងអេករមកដុស៣ដង និងបែំណកចនដុស៣ដងែដរ។ អចរយយកសលីំដុស

េលចបជីក េហយយកមកដុសេលេធមញ។ េលកទី២ អចរយចបេទេកសនិងបតឆន ងំ

េដមបយីកធយូង េហយយកសលីំផតិតធយូងពីចបេទដុសនិងេធមញ (េធវដូចគន ២ដង) (រូប

េលខ១៨)។  អចរយយកទឹកដូងឱយេកមងខពល់មត់៣ដង រួចឱយផឹក េហយសួរថ ែផអមឬជូរ? 

េកមងេឆលយថ ែផអម ។ អចរយថ ដូចេនះរតូវែផអមរហូត កុតំមត់តសមតីជមួយឪពុកមត យ 

(េធវដូចេនះ៣ដង) រួចអចរយសូរតេរបសរពពីំេលកបលេទដល់េជង រួចរចបច់សម

ចប់ដករហូតដល់ចុងេជង។ ចប់េហយអចរយក៏ដឹកៃដេទសពំះរពះសងឃ រួចសត ប់ធម៌

រពះសងឃសូរត (ជ័យេនត ...) រួចអចរយដឹកៃដេកមងេដររបទកសណិ៣ជុ ំ ជុវំញិបយសី៧

ថន ក់ រួចក៏នេំទកន់រនេករជុក (រូបេលខ១៩)។  

   ដ.ពិធេីករជុក 

 រពះសងឃេនែតបនតសូរតធម៌ រឯីអចរយបននេំកមងេដរេទកន់រនេករជុក។ 

ដបូំងអចរយឱយរកបសពំះរន រួចសពំះរពះសងឃែដលគង់េនខងេល។ អចរយរសយ

ផនួងសក់កេំប៉យ រួចចងែចកជ៣កេំប៉យតូចៗ។ េកមងអងគុយលត់ជងគង់ែបរេទេកត រួចេល

ៃដសពំះរពះសងឃែដលរងចកំត់កេំប៉យ។ ដបូំងរពះសងឃយកកៃរនតកត់សក់កេំប៉យ

េចញ េទបយកកបិំតដងភលុកេករ (រគន់ែតរជលរ) េហយកបិំតដងកុយ និងរពះខន័េធវពី

សលឹកេតន ត (រូបេលខ២០)។ បនទ ប់មក អចរយកត់បនត និងេករសក់ទងំអស់។  

   ឋ.ពិធបីកបយសីរពលឹង (បញច ប់ពិធ)ី 
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អតថបទេដយ៖សុខ ែកវ សុវណណ រ៉  

រូបេលខ១៖ ពិធីេករជុកែដលមនកុមរេរចននក ់

 េនេពលេករសក់ជុករួចេហយ អចរយនេំកមងមកកន់កែនលងអងកររបវញិ រួចឱយ

អងគយសពំះដក់ៃដេលបងវិចអងកររប។ អចរយក៏សូរតធម៌ និងេបកសពំត់ែដករុបំយសី៧

ថន ក់េចញ (រូបេលខ២១) េហយរបមូលយកនំទងំអស់េចញពីបយសី រួចរុបំយសីេនះ

និងសពំត់វញិ េហយឱយឪពុកមត យេកមងយកេទទុកដក់េលរនេករជុក (រូបេលខ២២)។ 

រួចេហយអចរយក៏យកបយសីតូចែដលរុេំដយរកណត់រកហមមករសយេចញ។  

 ចុងេរកយៃនពិធី រពះសងឃសូរតធម៌ជ័យេនត  េរបសរពំដល់េកមង ែដលបនកត់

កេំប៉យេហយឱយមនរពលឹង មនកលំងំមមួំន មនសុខភពលអ និងរបជញ វងៃវ។ 

 េនះជកិចចបញច ប់ពិធី។ របសិនេបអនកេផតមបុណយេនះជអនកមនរទពយេរចន េគនិង

េធវពិធីេលៀងអហរបនត េដយមនករអេញជញេភញៀវមកចូលរួមផងែដរ។ 
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រូបេលខ៣៖ ករបេងហ ះេគមមុនេហរពលឹងសក់  

រូបេលខ៤៖ ពិធីែសនរបុងពលី រូបេលខ៥៖ េរងេករជុក និងទង់ទងំ២ 

រូបេលខ៦៖ ពិធីសូរតមនត និងែសនដូនត រូបេលខ៧៖ ពិធីែសនដូនត 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

រូបេលខ២៖ ឪពុកមត យជូនជមរកមុជងចក់េចក  
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អតថបទេដយ៖សុខ ែកវ សុវណណ រ៉  

រូបេលខ៨៖ ពិធបីងវិលពពិលអងកររប រូបេលខ៩៖ ករេធវអងកររប 

រូបេលខ១០៖ អងកររប រូបេលខ១១៖ ពិធីេហរពលឹងសក ់

រូបេលខ១២៖ ពិធបីងវលិពពិលេហរពលឹងសក ់
រូបេលខ១៣៖ ពពិលទងំ៣ 
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រូបេលខ១៤៖ អចរយឱយេកមងហិតែផសង រូបេលខ១៥៖ អចរយឱយេកមងផឹកទឹកដូង 

រូបេលខ១៦៖ អចរយឱយេកមងេបៀមរគប់អពិំល រូបេលខ១៧៖ អចរយឱយេកមងចប់វតថុ 

រូបេលខ១៨៖ អចរយេធវេធមញឱយេកមង រូបេលខ១៩៖ អចរយនេំកមងេទរនេករជុក 
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អតថបទេដយ៖សុខ ែកវ សុវណណ រ៉  

រូបេលខ២០៖ រពះសងឃេករសកជុ់ក 

រូបេលខ២១៖ អចរយេបកបយសី៧ថន ក ់

រូបេលខ២២៖ ឪពុកមត យយកបយសីមក

ទុកេលរនេករជុក 

 

 

 

 


