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មាតកិា 

• ១ ព្បវតតិពនព្រះរាជរធិីព្រតព់្រះនង្គល័  
o ១.១ ភស្តុតាង្ពនព្រះរាជរិធីព្រតព់្រះនង្គល័រីបរុាណ្កាល 

• ២ ព្រះរាជរិធីព្រតព់្រះនង្គល័ស្គង្េប 
• ៣ កា គ ៀបរំព្រះរាជរិធីព្រតព់្រះនង្គល័  

o ៣.១ កា គ ៀបរំមុនពងៃព្រតព់្រះនង្គល័  
▪ ៣.១.១ ដស្នព្រងុ្ព្រះរលី 
▪ ៣.១.២ ព្តណ្ម បស់្ព្ាហ្មណ៍្ 
▪ ៣.១.៣ គព្គឿង្សីុ្ព្រត(សីុ្បសួ្) បស់្ព្រហ្មណ៍្ 
▪ ៣.១.៤  ណ្ដា បរ់លិកា គទវ បូរនុង្គរាង្រិធ ី
▪ ៣.១.៥  ណ្ដា បត់ង្វវ យគទវ បូរនុង្គរាង្រធិ ី
▪ ៣.១.៦ គ ម្ ះមនតស្ព្មាបសូ់្ព្តរនុង្គរាង្រធិ ី
▪ ៣.១.៧ ព្រះគោ ឬគោឧស្ភរាជ 

o ៣.២ កា គ ៀបរំគៅពងៃព្រតព់្រះនង្គល័  
▪ ៣.២.១ អ្នរតណំ្ដង្ព្រះអ្ង្គរនុង្កា ព្រតព់្រះនង្គល័ 
▪ ៣.២.២ កា ដតង្ែលួនអ្នរតណំ្ដង្ព្រះអ្ង្គ 
▪ ៣.២.៣ កា ព្រតព់្រះនង្គល័ 
▪ ៣.២.៤ កា ផ្សង្គោឧស្ភរាជ 

• ៤ ឯរសា រិគព្ោះ 
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ទំគនៀមគស្ារព្រតព់្រះនង្គល័គៅរមពុជ ែឋ គទើបនងឹ្មានរនុង្ស្មយ័គនះឬមានមររីបុរាណ្កាល? តាមគស្ររាីយល់
 បស់្ដែម គោយគព្រើនថា មានមរអ្រំីបុរាណ្កាល រិតដមនដតថាគ ឿង្គស្ារព្រតព់្រះនង្គល័រនុង្ស្មយ័នគ ភន(ំហ្វូណ្ន 
)(យគសាធ បុ ៈ) ឯគណ្ដះមនិគ ើញមានព្ារែរនុង្ព្រះរាជរង្ាវតា  ឬរនុង្គស្ររាីរតគ់ហ្តុឯណ្ដនមីយួៗ គ ះបី
ែូគ ន្ ះរព៏្តូវដតយល់ថា ទំគនៀមគស្ារព្រតព់្រះនង្គល័គ ះ ធ្លល បម់ានមរគហ្ើយជាព្ារែ គោយមានភស្តុតាង្ព្ារែ
គៅរនុង្ព្បវតតិសាស្តស្ត និង្រាបដ់ែម បុរាណ្ជាគព្គឿង្សំ្អាង្ែលះ ែូគរនះគឺ ព្ារែតាមព្បវតតិសាស្តស្តថា រួរជនដែលសាា ប
 ព្បគទស្រមពុជារនុង្ជានគ់ែើមគ ះ គឺររួរមនុស្សដែលរុះមររីព្បគទស្ឥណ្ដា ភាគខាង្តបូង្ែូរយ៉ា ង្ព្រះាទគកា
ណ្ា ញ្ញរាជ (ដែលរិនគៅថាហ្ ុនគទៀន) ជាបឋមរសព្ត បស់្ដែម  និង្ព្រះាទគកាណ្ា ញ្ញជយ័វ មន័ ដែលជារសព្តលប ីម
រនុង្ស្មយ័នគ ភន ំ កាលដែលរុះមរសាា ប ឥស្ស ភាររនុង្ព្បគទស្គនះ មនិដមនមរដតែលួនទគទគទ ាន ងំ្ យំរ
អា យធមគ៌ឺលទធិទំគនៀម សាស្  និង្វជិាា គផ្សង្ៗមរព្បព្រឹតត ព្បតិបតតិផ្ាយរនុង្ព្បគទស្គនះផ្ង្  ល់ដតព្ារែ
រិតតិយស្ថា ដែម ជាឥណ្ដា តូរគៅរនុង្ដែនសុ្វណ្ណ ភមូគិនះ។  

គនះព្បសិ្នគបើគគរាយម បួ មួគ ឿង្លទធិទំគនៀមរនុង្ព្បគទស្ឥណ្ដា មរ គព្បៀបគធៀបនឹង្លទធិទំគនៀម បស់្ដែម គង្ដ់ត
គ ើញព្តូវោន ជាគព្រើន អ្គនលើ។  

មាន បូមលួគ ម្ ះរលគទរ ឬគៅថារលរាម ជា បូលីនង្គល័ គគសាង្គ ើង្ស្ព្មាបប់ជូារនុង្រិធីព្រតព់្រះនង្គល័  បូគគ
គនះស្មាគ ល់គ ើញថាសាង្គ ើង្តាងំ្រីស្មយ័នគ ធ ំ ឬសាង្មនុគ ះគៅគទៀតរសឹ៏្ង្ថាាន គហ្ើយរនុង្ស្មយ័គ ះ
គង្ស់ាង្គ ើង្ជាគព្រើន ស្រវពងៃគនះគគគ ើញ បូមយួគៅមានគោព្រះបញ្ច គរសព្តរនុង្ព្រះប មរាជវងំ្ជា បូស្មទិធលីិ
នង្គល័ ឬរបកាបគ់មើលមនិរាស់្  បូមយួគទៀតគធវើគោយងមភរជ់ា បូលីនង្គល័ មានគៅសា មនទី ភនគំរញ គោយគហ្តុ
មាន បូគនះជាសាន ពែ បស់្ដែម សាង្ មានគៅរនុង្មណ្ា លព្សុ្រដែម តាងំ្រីបុរាណ្កាល ែូគរនះគទើប ឲំ្យយល់ថា ទំគនៀម
ព្រតព់្រះនង្គល័គង្ម់ានមររបីុរាណ្យ៉ា ង្តិរណ្ដស់្រព៏្តមឹស្មយ័ ព្រុង្នគ ធំ។  

ព្រះរាជរធិពី្រតព់្រះនង្គល័ស្គង្េប 

គៅពងៃទី១គរារ ២គរារ នងិ្៣គរារដែរិសាែ ្តឲ់្យព្ាហ្មណ៍្៥ រគ់ធវើគោមរិធីបូជាគទវតា៥អ្គនលើគៅទីព្រះដព្ស្។  

ពងៃទី៤គរារដែរិសាែ្បដ់ហ្មស្តនតីអ្នរព្រតព់្រះនង្គល័តំណ្ដង្ ព្រះអ្ង្គនងិ្ភ យិគរញរីព្រះប មរាជវងំ្គៅកានទ់ីព្រះ
ដព្ស្។  

គោឧស្ភរាជ ៣នឹម ទឹមព្រតព់្រះនង្គល័គព្តៀម្គំៅមុែគរាង្រិធី គរលព្រឹរគមា៉ា ង្៧រនលះ្បគ់ផ្ាើមព្រតព់្រះនង្គល័រី
ទិស្និ តីវលិ សាា ំ គ ៀង្ព្គបប់ជុីំឈប ់គោះព្រះគោឲ្យប គិភាគអាោ ៧យ៉ា ង្។  

មុនពងៃទ១ីគរារ ដែរិសាែ ព្រមុគមកា ព្តូវគ ៀបរំគធវើគរាង្មណ្ា លរិធីគៅព្រះដព្ស្៥អ្គនលើ គឺគៅព្តង្ទ់ិស្បូរម៌យួ ទិស្អា
គគនយម៍យួ ទិស្និ តីមយួ ទិស្ាយរ័យមយួ និង្ទិស្ឦសានមយួ។ ខាន តគរាង្នីមយួៗទហំំ្ទទឹង្២ហ្តារនលះ បគណ្ដា យ
៤ហ្តា ព្កាល  ប ជញ្ា ំង្ស្លឹរភាល់ ែំបូលព្បរស់្លឹរែូរោន  ងំ្៥អ្គនលើ។  

• គរាង្ទិស្បូរ ៌ជាមុែង្វ គស្ បតីទ១ីគ ៀបគធវើ 
• គរាង្ទិស្អាគគនយ ៍ជាមុែង្វ គស្ បតីទី២គ ៀបគធវើ 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%93%E1%9E%82%E1%9E%9A%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%80%E1%9F%84%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%80%E1%9F%84%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%80%E1%9F%84%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%87%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%9C%E1%9E%9A%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%90%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%93%E1%9E%82%E1%9E%9A%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9E%9B%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%96&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%93%E1%9E%82%E1%9E%9A%E1%9E%92%E1%9F%86&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A0%E1%9F%84%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%94%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%82%E1%9F%84%E1%9E%A7%E1%9E%9F%E1%9E%97%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87


• គរាង្ទិស្និ តី ជាមែុង្វ គស្ បតីទី៣គ ៀបគធវើ 
• គរាង្ទិស្ាយរ័យ ជាមុែង្វ គស្ បតីទ៤ីគ ៀបគធវើ 

គព្ៅរីគ ះមានកា ស្ង្ព់្រះរ ល មយួែនង្ ជាទីស្ព្មាបគ់ង្ទ់តកា ព្រតព់្រះនង្គល័។ ខាន តព្រះរ ល ទទឹង្១៤ហ្តា ប
គណ្ដា យ៤៦ហ្តា ាស្សំ្រតយ់៉ា ង្ា៉ា រុា ំ ាងំ្វងំ្នន និង្តាងំ្ព្រះទី ងំ្គៅអ្ីស្ព្មាបព់្រះរ ណុ្ដគង្ ់ និង្គៅអ្ី
ស្ព្មាបម់ស្តនតីរាជកា  និង្ព្បោបគ់ោយទង្ត់ាមស្មគួ ។  

កា គ ៀបរពំ្រះរាជរធិពី្រតព់្រះនង្គល័ 

កា គ ៀបរមំនុពងៃព្រតព់្រះនង្គល័ 

ដស្នព្រងុ្ព្រះរលី 

កា បូជាែល់គស្ារពនរួរគទតយគ ម្ ះរលីគៅថា ដស្នព្រងុ្រលី ឬរលិកា ព្រុង្រលី។  

គៅពងៃ១គរារគវលា គស្ៀល វង្ខាង្គែើមយម៦ គគឺមា៉ា ង្៥ មុនគរលគធវើគោមរិធ ី ព្រហ្មណ៍្អ្មាលគ ះព្បជុំោន គ ៀប
ដស្នព្រុង្រលី និង្ព្រះភមូ ិង្គង្ហងី្ ព្រះធ ណី្ ដែលគគនយិមគៅថា មាច ស់្ទឹរមាច ស់្ែគីៅព្តង្ ់វង្រណ្ដា លព្រះដព្ស្
គែើមបសំុី្ទឹរែី គធវើកា ។  

ឯ ណ្ដា បដ់ស្នព្រុង្រលី មានរំណ្តរ់ំនួនែូគ ន្ ះគឺ ជម៤ អ្ង្ក មយួគស្ៀន ឬមយួផ្ាិល ស្ដណ្ា រ លៃ១រគ ទ ង្ គទៀនធំ
១ ព្ារ១់ាត (ស្មយ័គ ះគព្បើព្ារម់យួគ ៀល) សំ្រតគ់ស្លៀរារ១់ស្ព្មាបគ់ឺសំ្រតគ់ស្លៀរ១ អាវ១ ព្រមា១ ទឹរអ្ប់
១គូ សាល ា ១ីគូ (រី គជើង្ាន) រមាា ប១ថាស្ បដង្ាម១ថាស្ ទឹរ១ផ្ាិល រគនទល១ គែនើយ១ និង្មានដរមយួ តួ១ (គគ
គៅថាដរព្រុង្រលី) ទំហំ្១ហ្តា៥ធ្លន បប់នួព្ជុង្គស្មើ គហ្ើយមានដរមូលមយួតូរោរព់្តង្រ់ណ្ដា ល ដរធំគនះជាស្ព្មាប់
ព្រុង្រលីដរព្រមុះព្ជរូ៤ ោរព់្តង្ព់្ជុង្ ងំ្៤ ពនដរធំជាស្ព្មាបព់្រះភូម ិនិង្ ង្គង្ហីង្ព្រះធ ណី្។  

គវលាដស្នគគយររគនទលដែលគាលខាង្គលើគនះមរព្កាល យរគែនើយោរគ់ៅរាល មូ រគនទល គហ្ើយយរគព្គឿង្
សំ្ដណ្ន ងំ្អ្ស់្គនះគ ៀបរំោរគ់លើរគនទល មានរលស់្មយួាងំ្រីគលើគៅខាង្តបូង្ទីដស្នគ ះមានជីរ គដា ៤ព្ជងុ្ 
ជគព្ៅ១រំអាមទំហំ្លមមរុះដរដែលគាលមរ។ ែណ្ៈគ ះរួរព្ាហ្មណ៍្ជួបជុំគ ៀបដស្ន ព្ាហ្មណ៍្ជាអ្ធិបតីយរ
គទៀន៤អ្ុជបិទគៅព្ជុង្ដរ ងំ្៤ តាងំ្នគមា៣បទ គហ្ើយសូ្ព្តបូជាថា បទុមតុតគរា រ បញុ្វ យំ អ្តតនគិយ រ គ វគតា ទរេិ
គណ្ រស្សគា រុគ ធ ។  

សូ្ព្តរបគ់ហ្ើយ្បគ់ព្គឿង្សំ្ដណ្នព្គបម់ែុោរគ់ៅរនុង្ដរ គហ្ើយគលើរដរោរគ់ៅរនុង្ គដា ជាកា ស្គព្មររិរច (គបើ
គែនើតោរដ់រផ្ងៃ  រនុង្ គដា  គបើខាង្ គ រគគោរដ់រផ្ងក បរ់នុង្ គដា )។  

ព្តណ្ម បស់្ព្ាហ្មណ៍្ 

រួរព្ាហ្មណ៍្តាមធមមតាដតង្កានព់្តណ្មគវៀ ្រប គិភាគសារស់្តវជំរូរ ែលះ ហូ្តអ្ស់្ជីវតិែូរមានរំណ្តរ់នុង្សា
ស្តសាត រាបព់្រះគរតុមាលាគឺ សារគ់ោ  មាងំ្ ឈលូស្ គព្បើស្ ព្របីគ លៀរ ព្ជូរព្សុ្រ ព្រគរើ ទនសង្ មានព់្សុ្រ រស់្ រដង្កប 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9F%82%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%96%E1%9E%9B%E1%9E%B8&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9F%82%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%96%E1%9E%9B%E1%9E%B8&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%80%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1


កាា ម អ្នទង្ ់ព្តទីីគា ព្តីព្កាយ ព្តីស្ណ្ដា យ ព្តផី្ទរ ់គលៀស្ គចច  ព្គំ។ ដតព្រហ្មណ៍្ព្សុ្រដែម រនុង្ស្មយ័គនះគ ើញែូរ
ជាមនិសូ្វកានត់ឹង្តាម វនិយ័គនះប៉ាុ ម នគទ។  

រនុង្ឱកាស្រូលគោមរធិីព្តូវកានដ់តព្តណ្មតឹង្ធមមតា គកឺានសី់្លគវៀ គមងុនធមម គ ៀ ប គិភាគសារស់្រវព្គបជ់ំរូរ 
រំណ្តឲ់្យប គិភាគាយលាយនឹង្លៃលីង្ ស្ដណ្ា រលីង្ អ្ំបិលលីង្ ស្មលសាបដែលស្លគោយព្តឡារ គពព ជាបដនល
ោរែ់ទិះែូង្និង្ស្ក បនតិរផ្ង្ ស្គមារឥសី្ភ ធ ធបិតី (មុាងំ្) ថា គបើស្លឲ្យព្តូវដមនដទនព្តូវលាយមសួី្ និង្ររុះស្ដណ្ា រ
ផ្ង្។ លុះគរញររីិធីគហ្ើយគទើបប គិភាគអាោ ធមមតាាន។  

គព្គឿង្សីុ្ព្រត(សីុ្បសួ្) បស់្ព្រហ្មណ៍្ 

រួរព្ាហ្មណ៍្អ្នរគធវើគោមរធិីព្តូវានទទួលគព្គឿង្សីុ្ព្រត(សីុ្បសួ្)តាមលទធិព្ាហ្មណ៍្គឺែូង្ទុ១ំ៥ដផ្ល ស្ដណ្ា រាយ
១០  ិ លៃ១០  ិ ស្ក ស្១០ ទប ិ ដត៥រញ្ចប ់ គហ្ើយនិង្គជើង្ព្កាន (ែីែុត) ៥គទៀត។  បស់្អ្មាលគនះ
ព្ាហ្មណ៍្ដតង្គបើរអ្រំីឃ្ល ងំ្ គហ្ើយដបង្ជា៥ភាគគស្មើោន  ដររគៅតាមគរាង្មណ្ា ល ងំ្៥ ស្ព្មាបគ់ធវើប គិភាគែូរមាន
គាលមរខាង្គលើ។  

 ណ្ដា បរ់លិកា គទវ បូរនុង្គរាង្រធិ ី

គព្កាយគរលដស្នព្រុង្រលី រួគហ្ើយ គវលាព្រលបែ់ល់គរលព្តូវរលិកា បូជាគទវ បូរនុង្គរាង្រិធ ី ព្ាហ្មណ៍្បុគរាហិ្ត
និមនតព្រះបញ្ច គរសព្ត(គទវ បូគផ្សង្ៗ)គៅតាងំ្គៅរនុង្គរាង្រធិី ងំ្៥គនលើ គហ្ើយនងឹ្គធវើររិចបូជាតាមទំគនៀមែូរមានរនុង្
ព្រះរាជរណំ្ត(់រមមវធិី)ែូគរនះ។  

• គរាង្ទិស្បូរព៌្តូវព្ាហ្មណ៍្ព្រះរាជព្គូនមិនតព្រះរ ច្ យនៈគៅតាងំ្ និង្គធវើគោមរិធ។ី 
• គរាង្ទិស្អាគគនយព៍្តូវព្រះព្រោម ធិរាជនិមនតព្រះ រាយណ៍្គៅតាងំ្ និង្គធវើគោមរិធ។ី 
• គរាង្ទិស្និ តីព្តូវព្រះជយធបិតីនិមនតព្រះរនទគៅតាងំ្ នងិ្គធវើគោមរិធ។ី 
• គរាង្ទិស្ាយរ័យព្តូវព្រះមនិធ (មគហ្ធ ) និមនតព្រះឥសូ្ គៅតាងំ្ និង្គធវើគោមរិធ។ី 
• គរាង្ទិស្ឦសានព្តូវព្រះធមមរាជនិមនតព្រះភរេគណ្ស្(រិ គណ្ស្)គៅតាងំ្នងិ្គធវើគោមរិធី។ 

 ណ្ដា បត់ង្វវ យគទវ បូរនុង្គរាង្រធិ ី

 ណ្ដា បស់្មយ័បុរាណ្រមលង្តាមរបួនព្រះរាជរិធី វ  ទស្មាស្មយួ រាប ់ ដែលគគសាម នថាគ ៀបគ ៀង្គ ើង្រនុង្ ជាកាល
ព្រះរ ណុ្ដព្រះាទស្គមារព្រះជយ័គរសាា ែូគរនះ៖  

• គៅោវ យឃ្ល ងំ្មណី្ ត័ន ៍ ព្តូវោរព់្ារត់ង្វវ យគទវតា៥តមលងឹ្ព្គបគ់រាង្មណ្ា ល ងំ្៥ និង្យររគនទល២ 
ថាល ង្២ រាម២ គៅគ ៀបោរព់្គបគ់រាង្មណ្ា ល។ 

• គៅោវ យឃ្ល ងំ្គកាគស្យយភស្ាុព្តូវោរសំ់្រតស់្ព្កាលអាស្នៈអាវ២ សំ្រស់្វន័ធរុង្១ សំ្រតអ់ាវថាវ យគទវតា
៨ គវវង្៤ សាា ំ៤ រគនទល២ សាល ធម៨៌ សាល ព្តួយ១០ ជម២ ែូង្គៅ១ លៃស្ដណ្ា ររគ ទ ង្១ ឲ្យគ ៀបោរែូ់រោន
ែូគរនះព្គបម់ណ្ា ល។ 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%B8%E1%9E%9B%E1%9E%9C%E1%9F%80%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%90%E1%9E%BB%E1%9E%93%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%97%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%8E%E1%9F%81%E1%9E%9F&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%87%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%85%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1


• គៅោវ យឃ្ល ងំ្គភាជនស៍ាលីឲ្យោរដ់ផ្លគឈើគតារ៨ មានអ្ង្ក ព្ បគព្កាមាយបញ្ាតាបស្ព្មាប១់ ាយយិ
ជ ៦០ ានលាជ១ គមៅរគ ទ ង្១  បស់្អ្មាលគនះឲ្យគ ៀបតាងំ្ែូរោន ព្គបគ់រាង្មណ្ា ល ងំ្៥ តាងំ្ព្គប៣់
ពងៃ។ 

 គបៀបស្មយ័បរចុបបនន តាមដបបដែលានសួ្  និង្រតអ់្រំសី្គមារឥសី្ភ វ ធបិត(ីមុាងំ្) មានរំនួនែូគរនះ៖  

• ព្ារព់្រះរិស្ណុកា ៣គ ៀល សំ្រតស់្២០តបូង្ (រនុង្១តបូង្១០ហ្តា) គទៀនព្រមនួ មុ ំ (ព្រមនួទមៃន៣់គី ូព្កាម
លញ់ជាគទៀន) ៣០០គែើម ែូង្គៅ១៥ដផ្លគឈើ (មាននអំ្នសមលាយផ្ង្) ១២០គតារ គមៅ១៥រគ ទ ង្ ាយ
ព្រះ៧៥រញ្ចប ់ធូប៥ែសុរ ថាល ង្១០ រាម១០រគនទល ទរឹគចម ៥រគនទលររូត៥។ 

 បស់្អ្មាលគនះដបង្ដររជា៥ភាគ ដររគៅតាមគរាង្មណ្ា ល ងំ្៥ ស្ព្មាបប់ូជាគទវតា ( បស់្តង្វវ យគទវតា ងំ្
ប៉ាុ ម ន  បស់្ណ្ដដែលគៅគព្បើកា ានគវលាគលើរដលង្គធវើ ព្តូវានព្ាហ្មណ៍្អ្នរគធវើរធិ ីងំ្អ្ស់្) កាលគ ៀបរលិកា 
ថាវ យគទវតា រួែូគរនះគហ្ើយ ររួព្ាហ្មណ៍្អ្នរគធវើរិធីដែលរនុង្គរាង្មណ្ា ល ងំ្៥អ្គនលើ រគ៏ផ្ាើមសូ្ព្តមនតបូជាគទវតា។  

គ ម្ ះមនតស្ព្មាបសូ់្ព្តរនុង្គរាង្រធិ ី

ែំបូង្ព្គបគ់រាង្រិធីឲ្យសូ្ព្តមនតគ ម្ ះព្រះព្សី្ តនព្តយ័១ ព្រះភូម១ិ ព្រះរិស្ណុកា ១ គព្ស្រគហ្ើយរនុង្គរាង្រធិីនីមយួៗ
ព្តូវសូ្ព្តគផ្សង្ោន ែូរតគៅគ៖ឺ  

• គរាង្រិធីទិស្បូរសូ៌្ព្តមនតរំរូលពព្តគវទ 
• គរាង្រិធីទិស្អាគគនយសូ៍្ព្តមនតព្រះព្រហ្ម 
• គរាង្រិធីទិស្និ តីសូ្ព្តមនតអ្ធិកាល 
• គរាង្រិធីទិស្ាយរ័យ សូ្ព្តមនតរព្មាបមា  មោ  ងំ្ 

គរាង្រិធីទិស្ឦសាន សូ្ព្តមនត តនជង្គុលី  

•  រួសូ្ព្តធមរ៌គព្មើន (ឫទធិគតគជា)១០៨រប។់ 

អ្ស់្គវលារស៏្មគួ គហ្ើយ ែល់យបគ់ព្ៅសាៃ ត ់គទើបគផ្ាើមគធវើគោមរធិីរនុង្មយួយបម់ាង្គ ៀង្រាល់យប។់  

ដតសូ្មព្ជាបថា គោមរិធីគ ះរួរព្ាហ្មណ៍្រនុង្រមពុជ ែឋានគលើរដលង្គធវើមរយូ  ឆ្ន គំហ្ើយ រួរព្ាហ្មណ៍្ដែលមាន
ជីវតិគៅស្រវពងៃគនះ ោម នអ្នរណ្ដមរធ្លល បគ់ធវើគោមរធិីគនះគទ រនុង្ស្មយ័គនះគគគធវើស្គង្េបព្តឹមដតរលីកា គទវ បូ នងិ្
សូ្ព្តមនតប៉ាុគណ្ដណ ះជាកា គព្ស្រ ឯគោមរិធីសូ្មបមីានគរញគ ម្ ះគៅរនុង្ព្រះរាជរណំ្ត ់ (រមមវធិី) ែូរគាលមរខាង្
គលើររ៏ិត ដតឥតមានគធវើែល់គទ គឺគគសំ្គៅយររិធីសូ្ព្តមនតគ ះឯង្ជាគោមរិធ។ី  

អ្នរមនិែឹង្អារស្ននិោឋ នថា  គបៀបគនះគហ្ើយជាគោមរិធ ីដតគស្ររាីរិតគោមរិធីគៅមានគផ្សង្គរញគៅគទៀត។  

ព្រះគោ ឬគោឧស្ភរាជ 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9F%81%E1%9E%85%E1%9E%A5%E1%9E%9F%E1%9E%B8%E1%9E%97%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%92%E1%9E%B7%E1%9E%94%E1%9E%8F%E1%9E%B8&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9F%80%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9E%BD%E1%9E%93%E1%9E%83%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%BB%E1%9F%86&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%93%E1%9F%86%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%98
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%91%E1%9F%84%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B8%E1%9E%9A%E1%9E%8F%E1%9E%93%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%90%E1%9E%99&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%97%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9E%B7&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8E%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%80%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%BC%E1%9E%9B%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%83%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%91&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%A2%E1%9E%92%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%9A_%E1%9E%98%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%9A%E1%9E%8F%E1%9E%93%E1%9E%87%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%BB%E1%9E%9B%E1%9E%B8&action=edit&redlink=1


រនុង្គវលាមុនព្រតព់្រះនង្គល័៣ពងៃ គឺរនុង្គរលដែលព្ាហ្មណ៍្គធវើរិធី៣ពងៃ ព្រះគោ ងំ្គូ និង្ព្រះនង្គល័គ ះតាម
ទំគនៀមរីគែើម គគយរគៅតាងំ្រនុង្គរាង្មយួដែលគទើបស្ង្ង់មី គៅរនុង្ទីព្រះដព្ស្គ ះ គោយមានភាន រង់្វ ព្រុមព្រះដព្ស្
គមើលដង រា ោរគ់មម  ោរទ់រឹឲ្យព្រះគោសីុ្ ផ្ឹរ ដវាតវានរ់ាល់ពងៃ រនុង្ វង្៣ពងៃគ ះ ោមមនិឲ្យយរគរញគៅគព្ៅទី
ព្រះដព្ស្ ស្គមារឥសី្ភ ទ ធបិតីមុាងំ្ថា ព្រះគោ នងិ្ព្រះនង្គល័គនះធ្លល បម់ានជា បស់្ព្រះរាជព្ទរយមរតាងំ្រី បុរាណ្ 
គទើបមរគលើរដលង្រនុង្ ជាកាលព្រះាទស្គមារព្រះសីុ្សុ្វតាិ គោយលុបមនិឲ្យមានព្រមុរសព្ត និង្មនិឲ្យមានគោព្រះ
រាជព្ទរយគ ើយ ែល់គរលគធវើព្រះរាជរិធ ី គគយរដតនង្គល័គៅតាងំ្គៅគរាង្ទិស្និ ត ី  ហូ្តែល់ស្រវឆ្ន គំនះកា តាងំ្
ែូគ ន្ ះគែើមបឲី្យព្រះគោ និង្ព្រះនង្គល័រូលរនុង្រធិី បស់្ព្ាហ្មណ៍្ផ្ង្។  

កា គ ៀបរគំៅពងៃព្រតព់្រះនង្គល័ 

អ្នរតណំ្ដង្ព្រះអ្ង្គរនុង្កា ព្រតព់្រះនង្គល័ 

កាលព្ាហ្មណ៍្គធវើគោមរធិីព្គបប់ីពងៃគហ្ើយ រនុង្ពងៃទី៤ គរលព្រឹរព្រះរាជាព្រះអ្ង្គឯង្ ឬព្ទង្់្ តឲ់្យអ្នរតណំ្ដង្គរញ
គៅព្រតព់្រះនង្គល័ ដតមរស្មយ័គនះគ ើញព្ទង្់្ តឲ់្យមានតំណ្ដង្ព្រះអ្ង្គរាល់ៗឆ្ន ។ំ  

កា ដតង្ែលួនអ្នរតណំ្ដង្ព្រះអ្ង្គ 

 គបៀបដតង្ែលួនដបបបរុាណ្មាន គបៀបែូរគមារែលះ មនិដែលព្បទះតព្មារាយកា ណ៍្ទុរស្រវព្គបគ់ទ ដតគបើគាលរំគាះ
ព្បកា ដែលសំ្ខាន់ៗ តាមមត ិបស់្អ្នរគ ៀបគ ៀង្ថា អ្នរតំណ្ដង្ព្រះអ្ង្គគ ះដតង្ែលួនគរញយស្ ស្មស័្រាិជាអ្នរ
តំណ្ដង្ព្រះអ្ង្គ គឺដតង្ដបបព្រះរាជវង្សជានែ់ពស់្។ រនុង្កា ដតង្ែលួនគនះ ជាង្វ ព្គូព្សី្គលាេ នព្រះរាជព្ទរយ គ ៀបរំដតង្
ឲ្យគព្គឿង្ដតង្ែលួន និង្គព្គឿង្ដែលរួរប ាិ ព្បុស្ ព្សី្ កានដ់ហ្ ងំ្ប៉ាុ ម នជា បស់្ព្រះរាជព្ទរយ។  

អ្នរតំណ្ដង្ព្រះអ្ង្គ(គស្ារគម ) ដតង្ែលួនរនុង្ ជាកាលព្រះរ ណុ្ដព្រះាទស្គមារព្រះនគរាតតមតាមដបប្ស់្ទុំ
តំណ្ដលមរគឺ៖  

• គស្លៀរសំ្រតស់ា ាបរ់ណ៌្គលឿង្ទុំសំ្ ុយ 
• ារអ់ាវសាាបគ់លឿង្ទុ ំ

មររនុង្ ជាកាលព្រះរ ណុ្ដព្រះាទស្គមារព្រះសីុ្សុ្វតតិមុនវីង្ស និង្រនុង្ ជាកាលព្រះរ ណុ្ដព្រះាទស្គមារព្រះសី្ហ្នុ
វ មន័ មានារគ់ព្សាមគជើង្រណ៌្គចម ផ្ង្។  

ឯរំដណ្រជំ វ(គមហួ្) រនុង្ ជាកាលព្រះរ ណុ្ដព្រះាទនគរាតតម តាម្ស់្ទុំ ងំ្ឡាយតំណ្ដលមរថា ដតង្ែលួនែូគរនះ 
៖  

• ារសំ់្រតស់ា ាប ់សំ្ ុយ 
• ារអ់ាវដព្បបំរង្ដ់វង្ រណ៌្គលឿង្ទុំ 
• ា ព្រមាដព្រ រណ៌្គលឿង្ពបតង្ 
• ព្បោបគ់ព្គឿង្គរព្ជ គឺារទ់ហំ្ ូ ារដ់ែសមាស្គវៀង្ែលួន ារជ់គញ្ច ៀនរាលទគទឥតមានារអ់្វ។ី 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9F%81%E1%9E%85%E1%9E%A5%E1%9E%9F%E1%9E%B8%E1%9E%97%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%91%E1%9E%B6%E1%9E%92%E1%9E%B7%E1%9E%94%E1%9E%8F%E1%9E%B8%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9F%81%E1%9E%85%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%B8%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%B7&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%80%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9F%81%E1%9E%85%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%93%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%8F%E1%9F%8B%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%80%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9F%81%E1%9E%85%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%B8%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%98%E1%9E%BB%E1%9E%93%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%9F&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%80%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9F%81%E1%9E%85%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9E%B8%E1%9E%A0%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%9C%E1%9E%9A%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%90%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%80%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9F%81%E1%9E%85%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9E%B8%E1%9E%A0%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%9C%E1%9E%9A%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%90%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%80%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%93%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%8F%E1%9F%8B%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%82%E1%9E%94%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%84%E1%9F%8B%E1%9E%9C%E1%9F%82%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9F%86%E1%9E%A0%E1%9F%8A%E1%9E%BC&action=edit&redlink=1


មររនុង្ ជាកាលព្រះាទស្គមារព្រះសីុ្សុ្វតតិ តាមដែលព្ារែ រនុង្រណំ្តព់្រះរាជរិធីព្រតព់្រះនង្គល័រនុង្ឆ្ន មំាញ់ស្បត
ស័្រ រុទធស្ររាជ២៤៤៨ ព្គះិស្ររាជ១៩០៥ថា ៖  

• គស្លៀរារហូ់្លមានជ  
• ា ផ្ងហ្ ុម ខាង្រនុង្ ពស្បសា ាបខ់ាង្គព្ៅ។ 

មរែល់រនុង្កាលបរចុបបនន គគគ ើញព្រះគមហួ្ដតង្ែលួនព្បដហ្លរូនគលាេ នគឺ ៖  

• គស្លៀរារស់ា ាបសំ់្ ុយ 
• ារអ់ាវព្ទ បរ់ណ៌្គលឿង្ តឹែលួន 
• ារព់ស្បគវៀង្ែូររូនគលាេ ន 
• និង្ព្បោបម់ាស្គរព្ជែូរគាលគហ្ើយ។ 

ឯមោតលិរ ងំ្បនួ បស់្គស្ារគម  ដតង្ែលួន គបៀបបរចុបបនន គស្លៀរសំ្រតរ់ណ៌្រង្របនិ ារអ់ាវផ្ងក មាស្នង្ ារ់
មរួព្បាតែូ់រៗោន   ង្សាវ ិរ បស់្ជំ វ គស្លៀរសំ្រតរ់ណ៌្ គឺរី  ររ់ណ៌្មា៉ាង្ និង្រី  រគ់ទៀតរណ៌្មា៉ាង្ 
ារអ់ាវព្ទ ប ់តឹែលួន ា ព្រមារណ៌្រី  រ ់រណ៌្មា៉ាង្ និង្រី  រគ់ទៀត រណ៌្មា៉ាង្ រាលឥតមានារអ់្វីគទ។  

 គបៀបដតង្ែលួនអ្នរតំណ្ដង្ព្រះអ្ង្គ នូវប ាិ  និង្រំនួនមនុស្ស គបើព្បគមើលគមើលតាងំ្រីបរុាណ្កាលគ ៀង្មរស្មយ័គនះ 
គគសាម នថាគង្ម់និឈ ដបបដតមយួគទ  ដមង្មានកា ដរដព្បគ គៅតាមស្មយ័ែលះជាធមមតា ដតគង្ម់និឆ្ៃ យប៉ាុ ម នអ្វរីី
 គបៀបគែើម។  

កា ព្រតព់្រះនង្គល័ 

កា ជួបជុំស្រវព្គបែូ់គរនះ គហ្ើយលំោបគ់ ះរបួនដហ្រដ៏ហ្គៅែល់ទីព្រះដព្ស្រនុង្គរលប ទ ប់ៗ  ោន គនះកាលគៅែល់
គស្ារគម  និង្ព្រះគមហួ្រូលគៅថាវ យបង្គំព្រះគទវ បូគៅគរាង្រិធីទិស្និ តី(ជា ទីតាងំ្ព្រះរនទគទវ បូ) ាគូផ្លុ ំស័្ង្េ៣បទ 
 រួគរញព្រតព់្រះនង្គល័ភាន រង់្វ អ្នរកានន់ង្គល័គស្ារគម រព៏្បគល់ឲ្យគស្ារគម  គហ្ើយគរញគៅគែើ  មំុែនង្គល័១
ព្រតម់ុែគយង្ នង្គល័១គទៀតព្រតត់ាមគព្កាយព្រះនង្គល័គស្ារគម គៅជារណ្ដា ល មានមាន រា់ងំ្រលស់្និង្មោតលិរ
៤ រក់ានគ់ព្គឿង្គែើ តាមគព្កាយ។  

គមហួ្គែើ គព្កាយនង្គល័ទី៣មាន រា់ងំ្រលស់្ និង្សាវ ិរ៤ រ ់ កានគ់ព្គឿង្គែើ ដហ្តាមរបួនព្រះនង្គល័គរញព្រតជ់ាទរេិ
ណ្ដរទ័ធ៣ជុំ ែណ្ៈររុំង្ព្រតគ់ ះ គមហួ្្បព់្សូ្វគៅថាព្រយសំ្ានរ់នុង្រគញ្ា ើព្ារសារគៅគវវង្ គៅសាា ំែរាបណ្ដ
ឈបព់្រត ់ដតរនុង្មយួជុំរួរាគូផ្លុ ំស័្ង្េមាង្។  

លុះព្រតព់្គបប់ជុីំគហ្ើយ ភាន រង់្វ ដែលគែើ  មំុែ រគ៏ែើ  រំបួនព្រះនង្គល័គៅឈបគ់ោះគោគរញរីនឹមគៅទី បខាង្
គរាង្ រិធីទិស្បូរ។៌  

កា ផ្សង្គោឧស្ភរាជ 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%91%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9F%81%E1%9E%85%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%B8%E1%9E%9F%E1%9E%BB%E1%9E%9C%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A0%E1%9E%BC%E1%9E%9B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%95%E1%9E%B6%E1%9E%A0%E1%9F%8A%E1%9E%BB%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%85%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%91%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9C%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%94&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%82%E1%9E%BC


លំោបគ់ ះព្ាហ្មណ៍្ព្រះរាជព្គូសូ្ព្តារយអ្ធិោឋ នផ្សង្គោ ឧស្ភរាជ ដែលទមឹព្រតព់្រះនង្គល័គ ះឲ្យសីុ្ផ្ឹរអាោ 
 ងំ្៧យ៉ា ង្ ដែលភាន រង់្វ គ ៀបោរតុ់ព្ារធ់ំៗតាងំ្ទុរគៅទីមុែព្រះរ ល  គឺព្ោបព់្សូ្វមយួតុ ព្ោបស់្ដណ្ា រមយួតុ 
ព្ោបគ់ាតមយួតុ ព្ោបល់ៃមយួតុ គមម ព្ស្ស់្មយួតុ ទឹរមយួតុ ព្សាមយួតុ។ សូ្ព្តរបព់្ាហ្មណ៍្ព្រះរាជព្គូយរទរឹមនត
ព្បស់្រាលព្រះគោ  ងំ្រី គហ្ើយមស្តនតីមាន រ ់ ដែលកានន់ង្គល័គស្ារគម ែឹរគោឧស្ភរាជ ងំ្រី គៅឲ្យសីុ្ ផ្ឹរ បស់្
 ងំ្៧យ៉ា ង្ គឺែរឹគៅជិត បស់្ ងំ្៧យ៉ា ង្គព្ស្រគហ្ើយ ដតគោឧស្ភរាជរូលរិតតសីុ្ ផ្ឹរអ្វី រសីុ៏្ផ្ឹរគៅ គគមនិបង្េំ
ឲ្យសីុ្ ផ្ឹររំគាះអាោ ណ្ដមយួៗគទ កាលព្រះគោសីុ្ ផ្រឹអ្វីមា៉ាង្ ឬរី យ៉ា ង្ ព្រហ្មណ៍្រ ៏យផ្លព្បផ្នូលគៅខាង្មែុ
តាមគ ះ រឯ៏ទំ យមនិជាកា ព្ារែានគទ គឺថាគបើព្រះគោសីុ្អ្វីរ ៏យថា រនុង្ឆ្ន គំនះ បស់្គនះស្មបូ ដបលរ ដតគបើសីុ្
គមម  យថា នឹង្គរើតជំង្ឺគោ គបើផ្ឹរព្សា នឹង្គរើតមនុស្សាលគ្ លួរគ្ បលនជ់ាគព្រើន។  

លំោបគ់ ះគស្ារគម  និង្ ង្គមហួ្រូលគៅថាវ យបង្គំព្រះគទវ បូ គៅរនុង្គរាង្មណ្ា លទិស្ខាង្គរើត(ជាទីតាងំ្ព្រះរ
ា្ យនគទវ បូ គ ះរួរាគូររូ៏លផ្លុ ំស័្ង្េ ព្រះរាជព្គូយរទឹរមនតគព្ាះព្រំឲ្យអ្នរ ងំ្រី  ព្រម ងំ្ឲ្យស្រវសាធុកា រ 

ឲ្យានព្បរបគោយគស្ សួី្ស្ាី នូវគស្ររាីសុ្ែ មោព្បគស្ើ គ ៀង្គៅប៉ាុគណ្ដណ ះជាកា គព្ស្រព្រះរាជរិធីព្រតព់្រះនង្គល័ 
គហ្ើយ៕  

 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%80%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9E%93%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9C%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%94&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%80%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9E%93%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9C%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%94&action=edit&redlink=1

