
េ្រពងទកទ់ងនឹងពិធីបែណ� ត្រពះទីប សំពះ្រពះែខ និងអកអំបុក 

 

 

 

ជាទំេនៀមេរៀងមក អ�ក្រស�កក�ុង្របេទសកម�ុជាទងំមូល ែតងេធ�ពិធីបែណ� ត្របទីប េនេវលរ្រតីៃថ�បវរណាេចញវស្សោ 

(បុរបិវស្សោ) គឺេនៃថ�េពញបូណ៌មែីខអស្សជុ រល់ឆា�  ំប៉ុែន� េនរជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាែតង្របារព�េធ�ពិធីេនះ រមួជាមយួ

នឹងពិធីអំុទូក សំពះ្រពះែខ និងអកអំបុក1 ែដលរបប់��ូ លក�ុងពិធីទ� ទសមាសមយួស្រមាបរ់ដ� ។ គឺេធ�េនៃថ� ១៤-១៥ 

េកត និង ១ េរច ែខកត�ិក រល់ឆា�  ំដូចែដលេយងបានដឹងមក្រសប2់ ។ ពិធីបុណ្យ្របៃពណីទងំឡាយ ែដលេគ្របារព�

េធ�េនក�ុង្រស�កនីមយួៗ សុទ�សឹងមានេហតុផលទកទ់ងនឹងេរឿងដំណាល ។ េ្រពះពិធីបែណ� ត្របទីប សំពះ្រពះែខ និង

អកអំបុក េនះ កម៏ានេរឿងតំណាលពីបុរណកលមកែដរ ដូចតេទ ៖  

េរឿងបែណ�ត�បទបី 

ក�ុងកលពីេ្រពងនាយ នាខងេដមៃនភទ�កប្បេយងេនះ មានសត�ែក�កសញីេឈ� ល បានកចសំ់បុកពងេននឹងេឈ
មយួេដម ែដលដុះេនេឆ�រសមុ្រទ េហយបានបេ�� ញពងតមធម�តជាតិជាសត�េនាះចំននួ ៥ ។ ៃថ�មយួ ជាេទសកល

បណា� លឲ្យមានេភ��ងព្យះុេបាកបក ់កួចយកសំបុកបក្ស ី្រពមទងំពង ឲ្យធា� កចុ់ះេទក�ុងទឹកកំពុងហូរ ។  

លុះេពលល� ច ែក�កញីេឈ� លេហរ្រតឡបម់កពីររកចំណីអហរវញិ ្រសបែ់តបាតសំ់បុក្រពមទងំពង េហយេឃញ

ស� មបាករ់ប៉ាតរ់ប៉ាយ អចឲ្យយល់បានថា "ពិតជាករអន�រយបណា� លអំពីខ្យល់ព្យះុ" ។ ប៉ុែន�ែក�កសញីេឈ� លេនាះ 

េនមនិអស់ចិត� េចះែតស�� បស់�� ឹងគិតែ្រកងដូេច�ះដូេច� ះ កវ៏េិយាគេបាក្របាណេ្រពះស� យ្រសេណាះពង ទល់ែត

ស� បទ់ងំគូេទ េហយេទេកតជា្រពះឥ�នា� ធិរជ េននាៃ្រត្រតិង្សសួគេ៌ទវេលក ។  

និយាយអំពីពងែក�កទងំ ៥ ែដលធា� កេ់ទក�ុងទឹក េហយ្រត�វែខ្សទឹកហូរនាយំកេទេនាះ កេ៏ទធា� កេ់នក�ុងកណា� បៃ់ដៃន

សត�មាន ់េស�ចនាគ អេណ� ក េគា និង ខ�  ែដលបានេរ សយកមយួៗ មា� កយ់កេទបីបាចែ់ថរក្សោ េនទីអ្រស័យេរៀងៗ 

ខ�ួន ។ ពងេនាះ លុះដល់កំេណ តេពលនឹងញាស់េហយ ្រសបែ់តេកតកូនេចញមក សុទ�ែតជាមនុស្ស្រប�សទងំ ៥ ។ ឯ

សត�ជាអណាព្យោបាល េឃញេសចក�ីអស� រ្យេពក កខំ៏ែថរក្សោចិ�� ឹមេដយយកចិត�ទុកដកជ់ាទីបំផុត ។  

លុះទរកទងំ ៥ េនាះ មានវយ័វឌ្ឍនាករធំេឡង កម៏ានចិត�គិតេឃញេរៀងខ�ួនថា "ខ�ួនអញជាមនុស្សេសះ ចុះេហតុអ�ី
បានជាមាតបិតសុទ�ែតជាជាតិតិរច� នដូេច�ះ ! ។ គិតសព�្រគបេ់ហយ េទបរកមេធ្យោបាយេរៀងៗ ខ�ួន លបិតមាត

ចិ�� ឹមទីៃទៗ របស់ខ�ួន េដម្បេីដរែស�ងរកេរៀនសិល្បវជិា�  សន្សកុំសលកសងពុទ�ភូម ិ េរៀងៗ ខ�ួន ។ សត�ជាអណា

ព្យោបាលទងំ ៥ មានបណា� ែំតមយួដូចគា� ថា "េបកូនេចញេទេធ�ករកសងពុទ�ភូម ិបានសេ្រមចេនៃថ�ណា េវលណា 

េយងសូមេផ�េឈ� ះរបស់េយង ឲ្យេនជាបនឹ់ងេឈ� ះអ�កផង !” ។  



េ្រពះេហតុេនាះឯង បានជាក�ុងភទ�កប្បេយងេនះ មាន្រពះពុទ� ៥ ្រពះអង� ្រទង្់រពះនាមថា "កកុសេនា�  (មាន)់, េកនាគ

បេនា (នាគ), កស្សេបា (អេណ� ក), េគាកេមា (េគា), សិរអីរ្យេមេត�េយ្យោ (ខ� ) ែដលបាន្រតស់តមលំដបប់ងប�ូន និង

បារម ីេហយយកនាមសត�ទងំ ៥ ែដលជាអ�កចិ�� ឹម មក្របកបភា� បនឹ់ង្រពះនាម្រពះអង� តមបណា� ំក�ុងេរឿងតំណាល

ដូចេពលេហយេនះ ។  

មាណពទងំ ៥ កលេចញចកឋនមាតបិតចិ�� ឹមេរៀងខ�ួនមក កប៏ានមកជួបគា� ទងំ ៥ នាក ់ េនកែន�ងមយួ លុះ

សកសួរគា� េទ េឃញថាមានគំនិត្រពមទងំេហតុេភទដូចគា�  កសំុ៏គា� េធ�ជាបងប�ូនរមួរស់ជាមយួគា� រហូតេទ ។  

ៃថ�មយួ េនេវលែដលមាណពទងំ ៥ កំពុងែតជែជកគា� រកមាតបិតេដមេនាះ ្រពះឥន�្រពមទងំអគ�មេហសីែដលជា

មាតបិតេដម កនិ៏ម�តិខ�ួនជាែក�កសញីេឈ� ល េហរមកទំេលែមកេឈជិតេនាះ េហយសសព�្របាបម់ាណពទងំ ៥ ឲ្យ

បានេជឿ្របាកដថា "ខ�ួនេនះឯងេហយ ជាមាតបិតេដម" ។ មាណពទងំ ៥ កលុ៏តជង�ងថ់ា� យបង�ំចំេពះបុព�បុរសទងំ

ពីរ ែថ�ងេសចក�ីស� យចំេពះករមនិបានេទេនបេ្រមឪពុកមា� យេនាះ េ្រពះែក�កសទងំគូ មនិអនុ�� តឲ្យេទេនជា

មយួេទ ្រគានែ់តផា� ថំា "េបកូនរល់គា�  រលឹកអល័យេយងណាស់ េហយចងបូ់ជាអ�ីដល់េយងទងំពីរនាក,់ ចូរកូនគូស

ែខ�ងេជងែក�កេន្រគបវ់ត�ុែដលជាសំែណនេនាះ េហយឧទ�ិសឲ្យេយងេទ, អំេពេនះ មុខជានឹងបានផ្សោយផលដល់េយង

មនិខនេឡយ" ថាែតប៉ុេណ� ះ កអ៏ន�រធានបាតេ់ទ ។  

មាណពទងំ ៥ បានចបំណា� ំេហយ កន៏ាគំា� េទរកេរៀនសិល្បវជិា�  បសួជាតបស ចេ្រមន្រពត័ក�ុងៃ្រព, ខងេ្រកយមក 

កន៏ាគំា� េធ�បុណ្យសុន�រទ៍នរលឹំកគុណ តមបណា� ំេនាះ ជាដរប ្រពមទងំគូសែខ�ងេជងែក�កេនេលវត�ុជាសំែណន, 

ែសនរចួបែណ� តតមែខ្សទឹកហូរេទ េដម្បបូីជាែក�កសញីេឈ� ល រហូតជាបជ់ាទំេនៀមមកដល់សព�ៃថ�េនះ ។  

ប៉ុែន� តមមតិអ�ក្រស�កខ�ះសំអងថា "េគេធ�ពិធីបែណ� ត្របទីបេនះ េដម្បឧីទ�ិសបូជាដល់ស� ម្រពះពុទ�បាទ និង ្រពះចង�ូម

ែកវ ែដល្របតិស� នេននាពិភពនាគ3 ។  

រមួេសចក�ីេទ េឃញថា េទះបីអចរ្យែដលេពលថា "ករេធ�ពិធីេនះ េដម្បឧីទ�ិសបូជា ដល់ស� ម្រពះពុទ�បាទក�ី ដល់្រពះ

ចង�ូមែកវក�ី ដល់ែក�កសញីេឈ� លក�ី បូជាដល់្រពះចូឡាមណីេចតិយក�ី" កសុ៏ទ�សឹងែតមានេហតុផលល�ចំេពះពុទ�

សសនា ដូចគា�  គឺមានេសចក�ី្រសបគា� េ្រចន មនិមានជាទំនាស់ប៉ុនា� នេទ ។ ឯគម�រីរតនសេ�ង� ះក�ី ស�ស� ែក�កសក�ី, 

គម�រីពុទ�វង្សក�ី ពំុមានបង� បថ់ា "ឲ្យេធ�បុណ្យយ៉ាងេនះ ឬយ៉ាងេនាះ" េឡយ ប៉ុែន� អ្រស័យេរឿងរ៉វទងំេនះ បុរណាចរ្យ 

េចះែតផ្សែំថមេធ�មក រហូតទល់ែតជាបជ់ាទំេនៀមទមា� បដ់ល់សព�ៃថ� ។  

េរឿងសពំះ�ពះែខ - អកអំបកុ4 

មានដំណាលថា ក�ុងកលពីេ្រពងនាយ កល្រពះពុទ�បរម្រគ�ៃនេយងទងំឡាយ្រតចរ់ង� តអ់េនា� លជាតិ ក�ុងវលវដ�

សង្សោរ េនេឡយេនាះ, ក�ុងជាតិមយួ ្រពះអង�្រទងេ់យានយកកំេណ តជាសត�ទន្សោយ ។ េនរល់ៃថ�េពញបូណ៌ម ី

ទន្សោយេពធិសត� ែតងសមាទនរក្សោឧេបាសថសីល េដយឧទ�ិសជីវតិ្រពះអង�ជាទនបរមត�បារម ីេដម្បបំីេពញជា្រពះ

េពធិសមា� រ ឲ្យបាន្រតស់ដឹងជា្រពះពុទ� ។ េនៃថ�េពញបូណ៌មមីយួ ្រពះឥន�្រទង្់រជាប កក៏ឡាខ�ួនជា្រពហ�ណ៍ចស់ 

មកសំុសច្់រពះអង�ជាអហរ ។ ្រពះេពធិសត� សុខចិត�បូជាជីវតិ េដម្បឲី្យសចដ់ល់្រពហ�ណ៍ចស់ ប៉ុែន�្រពហ�ណ៍



ចស់ទូល្រពះអង�ថា "ខ�ួនគាត ់កនសី់លមកយូរេហយ មនិអចនឹងសមា� បស់ត�បានេទ", េទបទន្សោយេពធិសត�បង� ប់

ឲ្យ្រពហ�ណ៍បង� តេ់ភ�ងេឡង រចួកេ៏លតចូលសមា� បខ់�ួន េដម្បឲី្យបានសចដ់ល់្រពហ�ណ៍បរេិភាគ ។ ប៉ុែន�មុននឹង

េលតចូលេទក�ុងភ�កេ់ភ�ងេនាះ ្រពះអង�្រទងអ់ធិដ� នថា សំុឲ្យ្រពះឆាយាលក�ណ៍ៃន្រពះអង� េទ្របតិស� នផ�ិតជាបេ់ន

នឹងមណ� ល្រពះចន� រហូតលុះទីបំផុតកប្ប េដយអនុភាពៃនទនបរមត�បារមេីនាះ ។  

អ្រស័យេរឿងេនះ េទបបានជារបូភាពទន្សោយ មាន្របាកដនឹងមណ� ល្រពះចន� ដូចែដលេយងេមលេឃញសព�ៃថ�េនះ ។  

លុះចំេណរមកខងេ្រកយ បណា� ជននាគំា� រលឹំកកំេណ តទន្សោយេពធិសត�េនះ េទបេធ�ពិធីបុណ្យ ែដលេហថា "អក

អំបុក -សំពះ្រពះែខ" គឺសំពះ្រពះឆាយាលក�ណ៍្រពះេពធិសត�េនាះឯង េដយនាគំា� េ្រជសេរ សចំណីណាជាទីគាបចិ់ត� 

ត្រម�វនឹងអធ្យោ្រស័យៃនសត�ទន្សោយ មាន "េចក អំបុក ដំឡូង ដូង ្រតវ" ជាេដម យកមកឧទ�ិសថា� យផង ជាហូរែហ 

ជាបជ់ាទំេនៀមទមា� បម់ក រហូតដល់សព�ៃថ� ។  

អ�ក្រស�ក បានជា្របារព�េធ�ពិធីសំពះ្រពះែខ - អកអំបុក េនៃថ�េពញបូណ៌មែីខកត�ិកេនះ េ្រពះជាេពលដំណាចវ់ស្សោ

នកលផង ជាេពលសម្បរូេដយ េចក អំបុក អំេព ្រតវ ដំឡូងផង ។  
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