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ពិធីេលៀងអរកខ ឬេមមត់េនភូមិរបសទចរ (េសៀមរប) 

េតអវជីេលៀងអរកខ? 

េរកពីជេំនឿេល ជីវចល ឬអនកត ែខមរក៏េនមនជេំនឿមួយេផសងេទៀតែដលទក់ទង និង

រពលឹងែដរ គឺអរកស (អរកខ) ែដលមនេនកនុងរតកូលរបស់ខលួន។ ជេំនឿែបបេនះខុសពីជេំនឿ

េលអរកស ឬអនកត ែដលទូេទគឺមនេនតមតបំន់ ឬកែនលងេផសងៗមនតួនទីែថរកស 

ែតេពលខលះក៏េធវទុកខេមនញដល់មនុសសផងែដរ។ ជេំនឿេលៀងអរកខ ជជេំនឿេលរពលឹងដូនត 

ែខសរសឡយ ញតិវងស និងរគូបធយយផទ ល់ខលួនរបស់បុគគល ឬរគួសរមួយ ទងំខង

របពនធ និងខងបតី។ េគេជឿថ រពលឹងសច់ញតិកនុងវងសរតកូល េពលខលះេកតទុកខមិនសុខ

ចិតតកនុងេរឿងអវីមួយ ែតងែតេធវទុកខេមនញដល់សច់ញតិែដលរស់េនឱយមនជងឺំ ឬជួបរបទះ

នូវេហតុករណ៌ ឬេរគះថន ក់េផសងៗមិនឈប់ឈរ េដយសរមនសមជិកកនុងរគួសរខលះ

មិនេគរព ឬរបរពឹតតិខុសអវីមួយ។ 

េដមបដឹីងនូវអេំពខុសឆគង និងរេំដះ ឬលពីជងឺំ ឬេរគះទងំេនះ របជជនែខមរមួយ

ចនួំនេនតមតបំន់េផសងៗ ែតងែតរបជុគំន េរៀបចកំរែសនេរពន និងអនទង់រពលឹងសច់

ញតិទងំេនះមកសកសួរឱយដឹងចបស់ និងេរៀបចរំបស់េផសងៗដល់រពលឹងទងំេនះ ជ

ថនូរ និងករលប់លងនូវេទសកហុំស។ ពិធីេនះ េគែតងេហថ “ពិធេីលៀងអរកខ” ែត

មនុសសកនុងភូមិមួយចនួំនក៏េហថ “ចូលេមមត់” ែដរ។ កនុងករណីេនះ េយងអចេលកយក

ពិធីេលៀងអរកខេនតបំន់អងគរ ពិេសសគឺេនភូមិរបសទចរ ឬភូមិរបណិត (នគរេរក) 

មកបងហ ញរតួសៗជឧទហរណ៍។  

   ១. េពលេវល 

ជធមមត ពិធីេលៀងអរកខរបស់អនកភូមិរបសទចរ និងភូមិរបណិតរតូវបនេគអនុវតត

េនកនុងែខមឃ ជេរៀងរល់ឆន ។ំ េនកនុងរយៈេពលេនះ េគអចេរជសេរ សយកៃថងណ
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មួយក៏បន េពលគឺតមរយៈកររសុះរសួលគន រវងអនកភូមិជមួយគន  េរពះពិធីេនះមិន

អចរបរពឹតតិេទបនែតរគួសរមន ក់បនេទ គឺវរតូវករករចូលរួមេរចន េដមបកីត់បនថយ

ករចណំយែតមន ក់ឯងេលេរគឿងរណត ប់ និងេភលង។ ជធមមត កនុងភូមិមួយមនរគួសរជ

េរចន ដូចេនះេគមិនអចេធវពិធីមតងទងំអស់បនេទ ដូចេនះ កនុងកឡុំងែខមឃ េគអចេធវ

ពិធីេនះ២ េទ៣េលកេផសងគន  េដយែបងែចករគួសរេផសងៗគន  ឧទហរណ៌កនុងភូមិមន

៦០រគួសរ ដូចេនះ េគអចេធវមតង១០ឬ២០រគួសរបន។ 

   ២. ករេរជសេរ សសមជកិកនុងរគសួរ (សនូល) 

ពិធីេលៀងអរកខ គឺជពិធីអនទង់េហរពលឹង ដូចេនះេគតរមូវឱយសមជិកមន ក់កនុងរគួសរ 

គឺជអនកសនង ឬអនកបញចូ លរូប។ ករេរជសេរ ស គឺមិនរបកន់របុស ឬរសី េកមង ឬចស់ 

កេំលះ ឬក៏រកមុេំនះេទ គឺសខំន់រតង់ថ េតរគូកេំណ តរបស់បុគគលេនះរពម ឬមិនចូល។ 

ករេរជសេរ ស គឺេធវេឡងតមរយៈកររករគូទសសទយេមល កនុងករណីែដលមនសមជិក

រគួសរេចះែតឈឺ។ រគូទយ និងេធវករបូ៉លេមលថ េតសមជិកមួយណកនុងរគួសរអច

នឹងរតូវទទួលសនងរូបបន។ 

   ៣.េរគឿងរណត ប់សរមប់សនូល 

េនេពលបុគគលណមួយរតូវបនេរជសេរ សជអនកសនង ឬបញចូ លរូបេហយ ជធមមត

េគែតងែតេរៀបចេំរគឿងរណត ប់មួយចនួំនសរំបេគរពបូជេរៀងរល់ៃថង ឬៃថងសីលកនុងរយៈ

េពលមួយឆន ។ំ េរគឿងរណត ប់ទងំេនះ បុគគលេនះអចេរៀបចេំដយខលួនឯង ឬមនករ

ជួយេធវពីសច់ញតិ ឬទិញក៏បន។ េរគឿងរណត ប់សរំប់បុគគលេនះមនដូចជ៖ ជម

កេំណ ត ជួនកលមនសល ធម៌ បយសីបចឆ ម និងជមបួនផងែដរ។ េរកពីេនះ មនសេំលៀ

កបពំក់ នំចណីំ និងវតថុេរបរបស់េផសងៗេទៀត ែដលរតូវេរបកនុងេពលចូលរូប ឬរពលឹង។    
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៤. េរគឿងរណត ប់េពលេលៀងអរកខ 

េដមបរីបរពធពិធីេនះេទបន េគរតូវេរៀបចេំរគឿងរណត ប់មួយចនួំនដូចជ តុមូល     

(ជផតិលរបស់សនូលកន់បងវិល េដយមនអងករមួកកនទូង លុយ១០០េរៀល េទៀន១េដម ធូប

២សរៃស មលូមួយរតបក សល សងួត១ចណិំត និងេចកទុ១ំែផល កនុងផតិលេនះ) (រូបេលខ១), ជម

ដងវ យ ឬជមកេំណ ត (រូបេលខ២), សល ធម៌ (រូបេលខ៣), បយសីបចឆ ម (រូបេលខ៤), ជម

ភន ំឬជមសរំប់អនកេភលង (រូបេលខ៥), ជមបួន ឬជមសរំប់អនករឬំសនូល (រូបេលខ៦), េរគឿង

ដងវ យេផសងៗ។ 

   ៥.រកមុេភលង និងរបេភទឧបករណ៍  

 រកុមេភលងជរកុមអនករបគបំទេភលងេផសងៗ េដមបអីនទងេហរពលឹងេខម ចដូនត ញតិ

សនត ន និងរគូបធយយេអយចូលមកកនុងរូបសនូល។ េគអចជួលរកុមេភលងមកពីភូមិដៃទ 

េហយេភលងេនះជរកុមេភលងែខមរ។ ឧបករណ៍ែដលេគេរបមន រទអូ៊ រទេស រទែខស៣ បីុអរ 

តេខ និងសគរៃដ។  អនកេភលងនឹងរបគបំទេផសងៗគន  េហយសនូលែដលរងចចូំលនឹងរតូវចូល

របសិនេបបទណមួយរតូវនឹងចណំង់របស់រពលឹងេខម ចញតិសនត ន (រូបេលខ៧)។  

   ៦.ដេំណ រៃនពិធ ី

 េដយសរពិធីេនះេគរបរពធេនកនុងែខមឃ គឺមនរយៈេពលពី២េទ៤សបត ហ៍ 

ករេរជសេរ សេពលេវល គឺតរមូវតមរគួសរែដលមនេពលទេំនរកនុងៃថង(ររតី)ណមួយ 

រួចក៏រួមមតិគន េរៀបចពិំធីេនះេឡង។ ជធមមត កនុងភូមិមនរគួសរេរចន ដូចេនះកនុងមួយ

យប់ គឺមនអនកចូលរួមេលៀងអរកខែតជងដប់នក់បុ៉េណណ ះ (មន ក់តណំងេអយរគួសរ១)។ 

ដូចេនះកនុងភូមិមួយ េគអចពរបរពធពិធីេនះេរចនដង រហូតដល់អស់អនកតណំងកនុង

រគួសរនីមួយៗ។ ឧទហរណ៍ កនុងចេនល ះ៣០ៃថង មនរគួសរណមួយែដលេចញមុខកនុង

ករេរៀបចេំធវពិធីេលៀងអរកខចៃំថងណមួយ ឧទហរណ៍ចៃំថង៩េកត េហយរគួសរេផសងៗ

េទៀតែដលមនបណំងចង់ចូលរួម េគនឹងរសុះរសួលគន េដយករចូលរបក់េរៀបចេំរគឿង  



អតថបទ៖ ពិធេីលៀងអរកខ ឬេមមត់េនភូមរិបសទចរ (េសៀមរប)                          

អតថបទេដយ៖ េលក សុខ ែកវ សុវណណរ៉ 

រូបេលខ១៖ តុមូលៈ ផតិលចូលរូបរបស់សនូល 

រណត ប់េផសងៗ មហូបអហរ និងេភលងសរំប់របរពធពិធីេនះ។ ជធមមត ពិធីេលៀងអរកខរតូវ

បនេធវេឡងែតេពលយប់ និងេនកនុងេរងសមរមយធមមតមួយ មិនតរមូវឱយេរៀបចេំរងធំ

េពកេនះេទ។ េនកនុងេរង ជួនកលរគន់ែតជសយ៉ំបផទះែវងមួយ គឺេគេរៀបចឱំយមន

កែនលងអងគុយសរំប់អនកចូលរូប កែនលងអនកេលងេភលង និងេធនរមួយែវងសរំប់េរៀបចេំរគឿង    

រណត ប់មួយចនួំនរបស់អនកចូលរូបនីមួយៗ។  

ជធមមត ពិធីេនះចប់េផតមេឡងេនេម៉ងរបែហល៧យប់ បនតរហូតដល់ទល់ភលឺក៏

មន វអរស័យេទេលចនួំនរពលឹងេខម ចែដលរតូវចូលរូបអនកសនងមនចនួំនតិចឬេរចន។  

េនេពលេភលងរបគ ំ សនូលទងំអស់ែដលអងគុយរងចរំពលឹងេខម ច និងសត ប់េដយ

សមឹងសម តតមចងវ ក់េភលង។ របសិនេបរតូវចរំពលឹងមួយណ រពលឹងេនះនឹងចូលសនធិត

កនុងខលួនសនូល េដយមនកររ ំសពំះគុណរគូធ ំ និងតុបែតង ឬទមទររកអវីេផសងៗែដល

រពលឹងេនះចង់បន (រូបេលខ៨)។ េរកយមក មនអនកបកែរបមន ក់ និងេដញេដលសួរន ំ

អពីំមូលេហតុែដលេធវឱយរគួសរសនូលេនះមនបញហ (រូបេលខ៩)។ សកមមភពែបបេនះ គឺ

មនចេំពះរគប់សនូលទងំអស់។ សនូលមន ក់អចមនរពលឹងេខម ចញតិសនត នមកចូលពី

២េទ១០រពលឹងក៏មន េពលគឺពិធីេនះរបរពឹតតេទរហូតទល់ភលឺក៏មនែដរ អរស័យេទ

តមចនួំនសនូល និងរពលឹងេខម ច។  

 



អតថបទ៖ ពិធេីលៀងអរកខ ឬេមមត់េនភូមរិបសទចរ (េសៀមរប)                          

អតថបទេដយ៖ េលក សុខ ែកវ សុវណណរ៉ 

រូបេលខ៣៖ សល ធម ៌
     

     

   
 

   

 

រូបេលខ២៖ ជមរគកូេំណ តរបស់សនូល 

រូបេលខ៤៖ បយសីបចឆ ម រូបេលខ៥ ជមរកមុេភលង 

រូបេលខ៦៖ ជមរបស់រកុមសនូល រូបេលខ៧៖ សកមមភពចូលរូប និងរកុមេភលង 



អតថបទ៖ ពិធេីលៀងអរកខ ឬេមមត់េនភូមរិបសទចរ (េសៀមរប)                          

អតថបទេដយ៖ េលក សុខ ែកវ សុវណណរ៉ 

    

 

 

 

 

រូបេលខ៨៖ សកមមភពររំបស់សនូល 

រូបេលខ៩៖ ករសួរនអំពីំមូលេហតុ 


