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ពិធីេហរពលឹងរសូវេនភូមិតនី (េសៀមរប) 
 ែខមរេនតមតបំន់មួយចនួំនេនមនជេំនឿមួយទក់ទងនិងេភគផលដណំេំផសងៗ

ែដលេគទទួលបន គឺអរស័យេទេលករដឹងគុណ ឬករែសនេរពនដល់ធមមជតិ និង
អនកត ឬអរកខែដលេនែថរកសកនុងតបំន់របស់ពួកេគ។ អវីែដលជករេគរពសខំន់ជងេគ
េលេភគផលកសិកមមេនះគឺ រសូវ ែដលេគែតងេហថ រពះេម ែដលជតណំងឱយជិវតិ ឬ
អនកផតល់កររស់េនដល់ជិវតិមនុសសផងទងំពួង។ េដមបតីបសនងសងគុណដល់េភគផល
េនះ េគែតងរបរពធេធវពិធីមួយចនួំនេដមបរីលឹំកដល់គុណេនះ។ េនតបំន់ខលះ េគេធវពិធី
េឡងអនកត ខលះេធវពិធីបុណយភូមិ ឬដលលន និងជពិេសសបុណយតណំងឱយជតិេនះ
គឺពិធីបុណយអុទូំក អកអបុំក និងសពំះរពះែខ ែដលជបុណយរបៃពណីយ៉ងសខំន់កនុងករ
រលឹំកដល់គុណធមមជតិ និងេភគផលកសិកមម។ បុ៉ែនតេនមនតបំន់ខលះេទៀតែដលេគមន
ពិធីពិេសសកនុងករតបសនងសងគុណដល់េភគផលកសិកមម ពិេសសដណំរំសូវ គឺេគ
េហថ “ពិធេីហរពលឹងរសូវ”។ កនុងករណីេនះ ខញុ េំលកយកពិធីេហរពលឹងរសូវរបស់អនក
ភូមិតនី កនុងឃុរុំនតឯក រសុកបនទ យរសី េខតតេសៀមរបមកបងហ ញជឧទហរណ៍។  
ពិធីេហរពលឹងរសូវជពិធីធមំនភពរគឹកគេរគង និងចណំយថវកិេរចនកនុងករ

េរៀបច ំ ដូចេនះេហយពិធីេនះ ពុំរតូវបនេគេធវជេរៀងរល់ឆន េំនះេទ េពលគឺេគេធវេន
េពលែដលរបជជនទទួលបនទិននផលេរចន និងអនកភូមិរសុកមនជីវភពធូរធរេរចន 
េទបេគមូលមតិគន េរៀបចពិំធីបុណយេនះេឡង។ តងំពីឆន ២ំ០០៨ រហូតមកដល់េពលេនះ 
គឺមិនទន់មនករេធវពិធីេហរពលឹងរសូវេនះេទៀតេនះេទ។  
េតេគលបណំងៃនពិធរីបរពធេឡងេដមបអីវ?ី 
ពិធីេហរពលឹងរសូវជពិធីមួយខុសែបលកពីពិធីេលៀងអរកខ េមមត់ និងសុទឹំកេភលៀង 

ែដលពិធីទងំេនះ ជទូេទគឺទក់ទងនឹងអនកត រពលឹងេខម ច និងរគូបធយយជេដម។ 
ចេំពះពិធីេហរពលឹងរសូវ គឺពុទំក់ទងនឹងរពលឹងទងំអស់េនះេទ ែតវទក់ទងនឹង
រពលឹងរបស់រសូវ គឺេគេជឿថរសូវមនរពលឹងដូចមនុសសសតវែដរ។ ជធមមត រសូវជវតថុចបំង
កនុងពិធី (េរកពីរសូវេនមនេភគផលេផសងៗមួយចនួំនេទៀតែដរ) ដូចេនះចេំពះរគួសរ
ែដរេធវរសូវេគែតងែតរចូតរសូវែដលេទបនឹងទុទុំកបនមួយ ឬពីរកណត ប់យកមកចងពយួរ
ដក់ទុកេលផទះ ែដលដណំងឱយរសូវពូជ ឬរពលឹងរសូវែដលនភំពសបូំរសបបយដល់
ពួកេគ េហយេគនឹងយករសូវេនះេទេធវពិធីេហរពលឹងរសូវ។ េគលបណំងៃនពិធីេហ
រពលឹងរសូវគឺ ៖ 

 ១. រលឹំកដល់គុណរពះេម (រសូវ) ែដលផតល់ជអហរដល់លកររស់េន 
 ២. សុនូំវករទទួលទិននផលរសូវេអយបនេរចន 
 ៣. សុេំសចកតីសុខដល់រសុកភូមិរបស់េគ 

េពលេវល 
េដយសររបជជនេនតបំន់េនះ ភគេរចនេធវរសូវបុសស និងរសូវវសសែដលទទួល

ផលេនចុងឆន  ំដូចេនះ ករេរជសេរ សេធវពិធីបុណយេហរពលឹងរសូវ ជធមមតែតងរបរពឹតត
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េទេនែខបុសស។ ចេំពះៃថងវញិ គឺេគសេំរចេរជសេរ សៃថងែដលលអ និងពិេសសគឺៃថងែដល
របជជនមនេពលទេំនរេរចន និងែដលអចរួបរួមគន េធវពិធីេនះបនទងំអស់គន ។ កមមវធីិ
បុណយេនះ គឺមនរយៈេពល២ៃថង (មួយលង ច និង១រពឹក) គឺៃថងេឡងេរង និងៃថងេហ
រពលឹងរសូវ (រពឹកៃថងបនទ ប់) 
ករេរៀបចទីំតងំេរង និងេរគឿងរណត ប់េផសងៗ (រូបេលខ១) 
េដយសរពិធីបុណយេហរពលឹងរសូវជពិធីមួយដ៏ធ ំដូចេនះករេរៀបចេំរង និងទីតងំ

សកក រៈេផសងៗរតូវបនេគេរៀបចយ៉ំងហមត់ចត់ និងតមទិសេដអតថន័យជេំនឿ និងសសន
តងំពីបុរណមក។ ជធមមត េគេធវរបងឫសសពីទ័ធជុវំញិរងជកេរ តណំងឱយរពែំដនៃន
េរងបុណយ ែដលមនរចកចូលទងំ៤ទិស។ េនតមរបងេនះ េគមនដក់រនេទវតតម
ទិសទងំ៨ េនខងកនុងរបង និងមនទង់ចនួំន៨ែដរេនតមទិសទងំ៨េនះ ែដល៧ជ
ទង់សសន និង១ជទង់របសូរត។ េនែផនកខងលិចៃនបរេិវណេនះ េគេធវេរងធមួំយ
ែដលេគេហថេរងបុណយ។ េនែផនកកណត ល ខងេជងេរងបុណយ េគេធវេរងមួយេទៀត
សរំប់េហរពលឹងរសូវ េគេហ រនេហរពលឹងរសូវ។ េនខងលិចរនេហរពលឹងរសូវ 
េគេធវេរងមួយេទៀតសរំប់បរស័ិទអងគុយេពលរបរពធពិធី ែតេនកនុងេរងេនះ គឺសង់រន
មួយរងដូចជរងុកសរំប់ដក់រសូវែដលអនកភូមិយកមកេធវពិធី េគេហ រនពូនភនរំសូវ។ 
េនទិសឥសនតេគេធវរនេទពត  និងពិសណុកអពីំចក់េចកយ៉ងលអរបណិត។  
រនរពះពិសណុក និងេរគឿនរណត ប់ (រូបេលខ២) 

រនរពះពិសណុករតូវបនេគេរៀបចេំនទិសឥសនត េដយេធវពីឫសសលីអំេដយចក់
េចកមន៣ថន ក់ បងំេដយឆ័រត ឬកលស់មួយ។ េនេលរនេនះមនេរគឿងរណត ប់ និង
សែំណនេផសងៗដូចជ៖ បយសី៥ថន ក់១គូ បយសី៣ថន ក់មួយគូ បយសី១ថន ក់១គូ 
សល ធម៌ដូងខចី១គូ និងសល ធម៌៥១ េនេលថន ក់ខងេលបងអស់។ បយសី១ថន ក់៤ សល ធម៌៤ 
(តមទិសនីមួយៗ) ែផលេឈ និងទឹករកូច២ចន េនជន់ទី២។ សល ធម៌ដូងខចី៤តមរជុងទងំ
៤ កបលរជូកេសង រ១ បយសលំ បែងអម នំ ទឹករកូច ចនួំន២ថស េនថន ក់ខងេរកម។  
រនពូនភនរំសូវ និងេរគឿងរណត ប់ (រូបេលខ៣) 
រនពូនភនរំសូវ ជទីតងំសខំន់ែដលអនកភូមិកនុងមួយរគួសរៗយករសូវមកចូលរួមពូន

ជភនេំដមបេីធវពិធីេហរពលឹង។ ជធមមត េគែតងយករសូវមួយេត និងមនរចកកនុងថង់
មួយេផសងេទៀតេដយមនដក់េឈម ះផង។ រសូវកនុងេតេគចក់រួមគន េធវជភនរំសូវ រឯីរសូវ
កនុងថង់ េគនឹងយករតលប់េទផទះវញិេរៀងៗខលួន បនទ ប់ពីេធវពិធីចប់សពវរគប់។ បនទ ប់ពី
ចក់រសូវចូលរួមគន  េគពូនរសូវជភន ំ (ដូចពូនភនខំសច់ែដរ) េដយមនបែនថមេរគឿងរណត ប់
េផសងេទៀតដូចជ៖ កេញជ រសូវ៥ េរៀបជកពូំលដូចរបសទអងគរវតត (កណត លរតួតកេញជ ២
ជន់េអយខពស់ជងេគ) េហយេនេលកេញជ រសូវនីមួយៗេគដក់ថស់ភនខំសច់េដយមន
េដតទង់ពីេលផងែដរ។ កេញជ នីមួយៗរតូវបនេគចងអេំបះសព័ទធជសីម រួចភជ ប់េទ
េរងបុណយេដមបេីធវពីេហរពលឹង បបួំស និងផសកឹរពលឹងរសូវ។ េរគឿងរណត ប់េផសងេទៀត
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មនដូចជ៖ បយសី១ជន់ចនួំន៤គូ មលូ៥េទៀន៥ធូប៥ចនួំន៥ បរសីល មលូចនួំន៥កេនទ ង 
បែងអមនំ និងែផលេឈចនួំន៥ចន។ 
រនេហរពលឹងរសូវ និងេរគឿងរណត ប់ (រូបេលខ៤) 

រនសរំប់េហរពលឹងរសូវរតូវបនេគេធវចនួំន៣ថន ក់ គឺថន ក់ខងេលចកំណត លសំ
រប់ដក់េរគឿងរណត ប់ និងសរំប់អចរយសូរតេហរពលឹងរសូវ។ ថន ក់ខងេរកមទី២មនិង
ទី៣ព័ទធជុវំញិសរមប់យុវតី និងយុវជនអងគុយសូរតេហរពលឹងរសូវ និងដក់េរគឿងរណត ប់ 
េផសងេទៀត។ េរគឿងរណត ប់េផសងៗមនដូចជ៖ ឈន ង កែរញជង ែវក ទពំក់សរំប់ជញជ ត់ 
រពលឹងរសូវ។ គមពីសូរតេពលេហរពលឹងរសូវ។ អងករ១ចន ធូបមួយបច់ េទៀប២សរំប់
ដក់េចក នំអនសមែវង អនសមផអ វ នំចងំ នំ អងករ េទៀន១គូ និងលុយ១០០េរៀល ផតិល
បយរពលឹង មនកែនសងស១ លុយ១០០េរៀល េចក១ បយ១កេនទ ង អនសម១ នំខចប់ 
រតួយេចក១ កូនេចក១េដម កូនអេំព១េដម បយសី១ថន ក់៤គូ មលូ៥េទៀន៥ធូប៥សល ៥ផក
៥ (េនថន ក់ខងេលបងអស់) បយសី១ថន ក់៤ សល ធម៌ដូចខចី៤ មលូ៥េទៀន៥ធូប៥សល ៥ផក ៥ 
(េនជន់ទី២) បយ សលំ បែងអម នំ និងទឹករកូច និងថង់រសូវ (េនជន់េរកមបងអស់)។ េន
េលធនឹមរបស់រន េគមនចងពយួរបងកង រតីេផសងៗែដរ។   
ពិធសីខំន់ៗកនុងបុណយេហរពលឹងរសូវ  

េពលរេសៀល និងលង ចៃថងទី១ េគរបរពធពិធី (១)េលកទង់ (២) របុងពលី (៣) សូរត
មនតបបួំសភនរំសូវ (៤) ែសនពិសណុក និង(៥) េទសន។ េពលេទៀបភលឺរហូតដល់ៃថងរតង់កនុងៃថង
ទី២ (១) េហរពលឹងរសូវ (២) ជញជ ត់រពលឹងរសូវ (៣) េទសន (៤) របបរត (៥)ែហឆលង
បុណយ និង(៦) ផសកឹភនរំសូវ។  

កិចចសខំន់បផុំតកនុងពិធីេនះ គឺករេហ និងជញជ ត់រពលឹងរសូវ ែដលេគេជឿថបន
នមំកនូវេភគផលយ៉ងបរបូិរណ៍ដល់រគួសរ ឬផទះរបស់ពួកេគ។ េគេធវកិចចេនះកនុងេវល
េទៀបភលឺ (េម៉ងរបែហល៤រពឹក) រហូតដល់ៃថងរះ។  កនុងកិចចេនះ គឺតរមូវឱយអនកភូមិចូលរួម
កនុងករសូរតេហរពលឹងរសូវ េដយរតប់តមអចរយ រល់ពកយែដលសមគ ល់េលេឈម ះ
រសូវ និងបេញច ៀសឱយរពលឹងរសូវទងំេនះេគចផុតពីមត់សតវនន េហយចូលមកដល់
ផទះរបស់ពួកេគ (រូបេលខ៥)។ ពកយសូរតេហរពលឹងរសូវេនះ មនជលអំនថ៖ (ខញុសូំម
ចមលងតមសេំនរេដមរបស់អនកភូមិ ដូចេនះេហយពកយេរចនែដលេយងយល់ថខុស ែត
ជសេំនរតមសេំនៀងេដមរបស់អនកភូមិតបំន់េនះ) មរេអយមរ រពះលឹងរពះេម អេញជ ញ
នងេទពវ ដេំណ បខសយ ដេំណ បភលុ ក ដេំណ បខញីយ ដេំណ បេខង ដេំណ បសល បៃសបយ 
ដេំណ បដបូំក ដេំណ បលូក នងសអ ត កេំផល ករសូវែរចៈកេំពលញ នងឪកភញ រពុ ំនងរកអូប 
ដេំណ បេកៀត េសនៀតសក ់ដេំណ បបម៉៉រ រសូវេមមង៉ ដេំណ បេខម  រសូវេរសៀវ ដេំណ បេខល ង
កូនរតី ដេំណ បកនតួ ត រសូវរពួត រគបរតប ់ដេំណ បអេនសង បនទូ លភលុ ក ដេំណ បេខងកូន
ឃមុ  ំដេំណ បផក សល  រសូវេកកអុ កសរ  រកចកសន យូង បេហកុពំន ់នងេងយកូនេសតច រសូវ
ផក អមំពីល អេញជ ញនងកល យ រពះពយជកង អេញជ ញនងកុក អេញជ ញនងកង អរងកង
លអំងខសច ់ រកីលអំងធនង នងគងែខសរ នងមកពីរែរស នេងងយគលេរពច នងេចកផក
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ដូង រសូងេខងផក សល  រសលិតនងឆម រ ផក ខទុ ភំនេំយង េខងេសទ ងែកនទងស់ែងក អងគរ
សមបុក រកឹមកូនេដក រកចករជូក រកចកចប រកចកជស ផក រកបស ផក ពេពលរកី រកយ៉
សេងវយ អេញជ ញនងមកដល់េហយ អេញជ ញនងមក ពីមតសិ់ក មតស់តវ មតេ់គ មត់
រកបី មតដ់រំ ីមតេ់សះ មតម់ន ់មតទ់ មតែឆក មតឆម រ មតរសេមច មតសងអ  មន់
ទូមនទឹ់ក របវកឹល៍លក អេញជ ញនងមក ដល់េហយ អេញជ ញនងមកពីចកំរ នងមកពី
ែរស នងេដរែហរៗ នងមកដល់េហយ បេំពញផទះេយង។  មតេ់សករកហប មតច់ប
រកហួច មតេ់ទចកុងប៉ុង រកេងង កេពយចុង ចូលយុងេយងវញិ។ រតីលអំងធនង នងគង
េសតចសេងវយ ដេំណ បខសយេយយ ចូលយុងេយងវញិ។ េរកយេពលេហរពលឹងរសូវរួច
េហយ េគបនតេធវកិចចជញជ ត់រពលឹងរសូវ (រូបេលខ៦) េដយតរមូវេអយអនកភូមិកន់េរគឿង
រណត ប់េផសងៗ ពិេសសឈន ង និងែវក (តណំងឱយករជញជ ត់ និងដួសទុក) េដយ
របទកសណិជុវំញិេរងេហរពលឹងរសូវចនួំន៣ជុ ំរួចបនបនតេធវពិធីេហ និងសូរតតរមេផសងៗ
ទក់ទងនឹងរសូវ។ េពលរពលឹមរសង  ៗ េដយមនពនលឺរពះអទិតយរះ អចរយឱយកេំលះរកមុ ំ
១គូយកេដមអេំពនឹងេដមេចកែដលបនែហកនុងពិធីេហ និងជញជ ត់រពលឹង(រូបេលខ៧) 
េទដេំនទិសអេគនយ៍ខងេរកេរងបុណយ តណំងឱយករដដុំះ និងទទួលេភគផល 
ពិេសសគឺេជៀសនូវរល់ឧបរទពចៃរងេផសងៗ។  ពិធីចុងេរកយ គឺករសូរតមនត េទសន 
និងរបបរតជកិចចបេងហយពិធីរតឹមេពលៃថងរតង់៕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"នពូន

"នេ'(ពលឹង

"នពូន

រូបេលខ១៖ បលង់េរងពិធីេហរពលឹងរសូវ 
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រូបេលខ៣៖ រនភនរំសូវ 

រូបេលខ៥៖ ពិធីេហរពលឹងរសូវ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

រូបេលខ២៖ រនពិសណុក 

រូបេលខ៤៖ រនេហរពលឹងរសូវ 

រូបេលខ៦៖ ពិធជីញជ ត់រពលឹងរសូវ រូបេលខ៧៖ ករដេំដមេចកនិងេដមអេំព 


