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រិធីរុណ្យប្រណុំងទូក អកអុំរុក សុំរះប្រះណ្ែ និងរណ្ណ្ត ត្ប្រទីរ ណ្ត្ងប្ត្វូបានរ ៀរចុំរ ើងជារ ៀងរាល់ឆ្ន ុំរៅប្រះរាជាណ
ចប្កកម្ពុជា។ កា ប្រណុំងទូក មាន យះររល ៣នងៃណ្ត្ម្តង គឺចាររី់ នងៃ១៤ និង១៥រកើត្ ដល់នងៃ ១ររាច ណ្ែកកតកិ រ ើយររល
យរ ់កម៏ានកា រណ្ណ្ត ត្ប្រទីរផងណ្ដ ។ ចុំណ្ណ្កឯរិធីរុណ្យអកអុំរុក សុំរះប្រះណ្ែវញិ ប្បា រធរ ើងរៅនងៃទី២ ណ្ត្រ ុរណណ ះ 
រោលគឺ រៅោកក់ណត លរាប្តី្ នននងៃ១៥រកើត្ ណ្ែកកតិក។ 

 
 
រិធីរុណ្យអុុំទូក មានរដើម្កុំរណ្ើ ត្តុំងរី ជជកាលប្រះបាទជយ័វ មន័ទី៧ម្ករម្លះ។ កនុងអុំ ុងឆ្ន ុំ ១១៧៧ រកួចាម្បានរលើក
ទរ័ម្ករធវើកា លុកលុយ និងប្តួ្ត្ប្តប្ររទសកម្ពុជាអស់ យៈររលប្រមាណ្៤ឆ្ន ុំ។ ប្ារ ះប្រះបាទជយ័វ មន័ទី៧ បាន
រប្ងួររប្ងួម្ជាតិ្ និងចុំណយររលរវលារ ៀរចុំយុទធសាស្តសតកងទរ័ រដើម្បបី្រយុទធប្រឆ្ុំងចុំរោះរកួចាម្   ូត្ទទលួបាន
ជយ័ជម្នះ រ ើយប្រះអងគបានរ ើងប្គងរាជសម្បត្តិដឹក ុំប្ររទសជាតិ្ រៅឆ្ន ុំ១១៨១ និងបានរធវើឱ្យប្ររទសជាតិ្មានកា  កី
ចរប្ម្ើន  ងុរ ឿងដល់កប្ម្តិ្កុំរូលណ្ងម្រទៀត្។  
 
ប្រវត្តិសាស្តសតប្ត្ងរ់នះរ ើយ រទើរ ុំឲ្យប្រជារល ដឋកម្ពុជា ប្បា រធរិធីរុណ្យរនះរ ើង រដើម្ប ីម្លកឹដល់គុំ វូ ីភារដអ៏ងអ់ាច
កាល ហាន រស់កងទរ័រជើងទឹក រស់ណ្ែម  ណ្ដលបាន ុំរ ះទឹកដី ឲ្យ ចួផុត្រីកា ជិះជាន ់រស់រកួចាម្ ណ្ដលជាខ្ម ុំងសប្តូ្វ រស់
ណ្ែម  សម្យ័រ ះ។  
  
រិធីរនះបានទទលួកា ាុំប្ទរីសុំណកប់្រជារល ដឋប្គរទិ់សទី រ ើយណ្ត្ង ុំាន ប្បា រធជារ ៀងរាល់ឆ្ន ុំ រ យមានកា 
ប្រណុំងទូកអុុំ និងទូកណ្ចវរុ ស-  ។ី រិធីរុណ្យអុុំទូករនះ កប៏ានភាជ រនឹ់ងរិធីរផេងៗរទៀត្ផងណ្ដ  គឺកា រណ្ណ្ែ ត្ប្រទីរ 
អកអុំរុក និងសុំរះប្រះណ្ែ ណ្ដលជាកា ឆលុះរញ្ច ុំងរីជុំរនឿសាស យ ងមុ្ត្មាុំ។ កនុងឱ្កាសរុណ្យអុុំទូក ប្រជារល ដឋតម្



រណែ រែត្ត ប្កុងម្យួចុំនួន បានយកទូកម្កប្រណុំងរៅទរនលសារមុ្ែប្រះរ ម្រាជវ ុំង រដើម្បដីរណ្ែើ ម្យកជយ័ជម្នះ ឱ្យ
រែត្ត រស់ែលួនរទៀត្ផង។  
  
កនុងរិធីរនះ កម៏ានកា រណ្ណ្ត ត្ប្រទីរផងណ្ដ ។ អត្ថនយ័ននកា រណ្ណ្ត ត្ប្រទីររនះ  គឺរដើម្ប ី សណ្ម្តងកា  ឭកដល់គុណ្ននប្រះ
គង្គគ  និងប្រះធ ណី្ណ្ដលបានផែល់នូវរសចកែីសុែសរាយ រភាគផលកនុងកា ង្គ កសិកម្ម  រ ចិញ្ច ឹម្ជីវតិ្ប្រចាុំនងៃ  រស់
ប្រជាកសិក ។ រប្ៅរីរណ្ណ្ត ត្ប្រទីរ កម៏ានកា បាញ់កាុំប្ជួចរប្ោងប្ោត្ណ្ងម្រទៀត្ ណ្ដលមានម្នុសេមាន ចូល មួ្ទសេ 
យ ងរប្ចើនកុះក  និងញុុំងឲ្យរិធីរនះកានណ់្ត្អ ូអ  និងអធិកអធម្។  
  
ឈានដល់នងៃទី២ គឺនងៃ១៥ ណ្ែកកតិក នឹងមានរិធីម្យួរទៀត្ រៅថារិធីអកអុំរុក សុំរះប្រះណ្ែ។ រិធីអកអុំរុក និងសុំរះ
ប្រះណ្ែរនះ ប្តូ្វបានប្រជារល ដឋណ្ែម រធវើរ ើង រដើម្ប ីម្លកឹដល់ប្រះរោធិសត្វ ណ្ដលរយងយកកុំរណ្ើ ត្ជាទនាយ រ យប្ា
រ ះ ប្រះអងគបានលះរងអ់ាយុសង្គា  ដល់ប្រះឥស្ត ា ធិរាជ រដើម្បរីុំររញទានបា ម្។ី  
    
ររើតម្ជុំរនឿ រស់ដូនតណ្ែម  ប្រជារល ដឋយល់ថាប្រះសមាម សម្ពុទធរ ម្ប្គូននរយើង ធ្លល ររ់កើត្ជាសត្វទនាយ កាលរីប្រះអងគ
ម្និទានប់្តស់ដឹង (កា កាល យជាប្រះរុទធ)។ ប្ាម្យួ ប្រះឥស្តនា បានយងចុះម្ក រ ើយនិម្តិ្ែលួន ជាតប្ោ មណ៍្មាន ករ់ៅ
ចុំរោះមុ្ែទនាយរ ះ រ ើយករ៏ោលោកយរ ើងថា៖ «ជីវតិ្ែ្ុ ុំនឹងកេយ័ជាម្និខ្ន ររើាម នអាហា រ រិភាគ ររលរនះ»។ 
ររលរ ះឯង ទនាយជាត្អួងគប្រះរោធិសត្វននរយើង បានរោលវចាត្រយ ងរនះថា៖ «ែ្ុ ុំមានណ្ត្សាច ់និងឈាម្
រ ុរណណ ះ ររើអនកចងប់ាន ចូ អនក កអុសម្ករង្គា ត្រ់្លើងរៅចុះ ែ្ុ ុំនឹងរលាត្ចូលកនុងរ្លើងឲ្យបានជាអាហា រ រិភាគ»។  
  
ប្ានណ់្ត្ឮដូរចនះ ប្រះឥស្តនាករ៏ៅរង្គា ត្រ់្លើងភាល ម្។ ចុំណ្ណ្កឯទនាយ ករ៏លាត្ចូលរ្លើងភាល ម្ៗណ្ត្ម្តងរ យម្និរងអងយូ់  រ ុណ្នត 
រ យអុំណចននរសចកែីប្ជះថាល  និងកា រ ចិាច គដអ៏សាច  យ រស់ទនាយ ប្រះឥស្តនាករ៏ហាះរៅប្ទម្និឲ្យរ្លើងរឆះររាម្ម្យួ
ស នសរ ើយ ។ លុំ ររ់ ះ ប្រះឥស្តនាករ៏ហាះរៅកានស់ាថ នសួគ ៌រដើម្បយីកងមណ្កវម្រ សិលា រៅគូស រូទនាយរៅកនុង
 ងវងប់្រះចនា ណ្ដលជារ តុ្ ុំឲ្យមាន រូទនាយជារក់នុង ងវងប់្រះចនា តុំងរីកាលរ ះ  ូត្ម្ក រ ើយម្នុសេប្គរ ់រូក៏
រម្ើលរ ើញ រូទនាយចាស់ រៅនងៃ១៥រកើត្ ររញរូណ៌្ម្។ី  
  
រ ឿងរា វននប្រះរោធិសត្វរនះរ ើយ ណ្ដល ុំឲ្យអនកប្សុកណ្ត្ងណ្ត្រ ៀរចុំប្បា រធរិធីរនះជារ ៀងរាល់ឆ្ន ុំ រៅតម្វត្តអារាម្ ្ូម្ិ
ប្សុក និងទីប្រជុុំជន   រ យមានរចក អុំរុក ទឹកដូង ណ្ផលរ ើ ជារដើម្ រដើម្ប ីម្លកឹដល់ប្រះរោធិសត្វ រ យសា ណ្ត្មាន
ជុំរនឿណ្រររនះឯង៕  
 
ប្រ្រ៖ រគ ទុំរ ័ប្ទឹសតីរុទធចប្ក 



 

 
 


