
 
�បវត�ិពិធីបុណ�អ៊ុំទូក 

 
▧ �ពះ ��ទ ជ័យ វរ�័ន ទី ៧  េចញ េធ�ើ ស����ម េជើង ទឹក ប����ប ��តិ បរេទស ��ម  
▧ ពី គ.ស. ១១៧៧ ដល់ ១១៨១ 
▧ េរឿង ចម�ំង ��ំង េនះ �តូវ ��ន បុព� បុរស ែខ�រ ���ក់ ទុក េលើ ជ���ំង �����ទ ��យ័ន និង �����ទ ប���

យ���រ   
▧ �ពះ ��ទ ជ័យ វរ�័ន ទី ៧  ��នែចកេចញ��៣ �កុម 
▧ �កុម ទី ១  �� ទ័ព �សួច ��ត់ ច�ំង េ��យ ទូក អុំ ��ន ទំនង ដូច ទូ កង ែខ�រ សព� ៃថ� េនះ។ 
▧ �កុម ទី ២ �� ទ័ព ជំនួយ ��ត់ ច�ំង េ��យ ទូក ែចវ ពីរ ជួរ ��ន ទំនង ដូច ទូក ែចវ �ប��ំង សព� ៃថ�  
▧ �កុម ទី ៣  ទ័ព ����ក់ �� ទូក ធំ ��ន ដំបូល មួយ ��ត់ ��ន េ���ង ដូច ទូក ប៉ុក ��យ  ែត ��ង ស��ច ែវង ស

���ប់ ផ��ក េស��ង កង ទ័ព។ 
▧ �ពះ ��ទ ជ័យ វរ�័ន ទី ៧  េចញ េធ�ើ ស����ម េជើង ទឹក ប����ប ��តិ បរេទស ��ម  
▧ ពី គ.ស. ១១៧៧ ដល់ ១១៨១ 
▧ េរឿង ចម�ំង ��ំង េនះ �តូវ ��ន បុព� បុរស ែខ�រ ���ក់ ទុក េលើ ជ���ំង �����ទ ��យ័ន និង �����ទ ប���

យ ���រ   
▧ �ពះ ��ទ ជ័យ វរ�័ន ទី ៧  ��នែចកេចញ��៣ �កុម 
▧ �កុម ទី ១  �� ទ័ព �សួច ��ត់ ច�ំង េ��យ ទូក អុំ ��ន ទំនង ដូច ទូ កង ែខ�រ សព� ៃថ� េនះ។ 
▧ �កុម ទី ២ �� ទ័ព ជំនួយ ��ត់ ច�ំង េ��យ ទូក ែចវ ពីរ ជួរ ��ន ទំនង ដូច ទូក ែចវ �ប��ំង សព� ៃថ�  
▧ �កុម ទី ៣  ទ័ព ����ក់ �� ទូក ធំ ��ន ដំបូល មួយ ��ត់ ��ន េ���ង ដូច ទូក ប៉ុក ��យ  ែត ��ង ស��ច ែវង ស

���ប់ ផ��ក េស��ង កង ទ័ព។ 
េពល���រព�ពិធីបុណ�អ៊ុំទូក 

េពលេវ�� 

ពិធីេនះ���រព�េឡើងប���ប់ពីរដូវវស���នប��ប់។ពិធីេនះ�តូវ��ន���រព�េឡើងរយៈេពល៣ៃថ���ប់ពីៃថ�១
៤េកើត ដល់ៃថ�១ េ��ច ែខកត�ិក ែដល��ន�ពះចន�័េពញបរមី។ 

ទីកែន�ង   

�ពះ��ជ ពិធី ��ំង បី េនះ �តូវ ��ន ���រព� �� ធម��� េ�� ទេន� ចតុមុខ �� �ពះ ��ជ ដំ��ក់  ែផ ��ង មុខ �ពះ បរម ��ជ 

��ំង។ 
ពិធីអកអំបុក  

● �ប��ជន��ំ���មកជួបជុំ��� ��មវត�����ម  និង��មផ�ះ 
● យកអំបុក េចក នឹងទឹកដូង មក��ក់ជុំ��� 
● អុជ��ន េដើម�ីដឹងពីអំេ��យផលរបស់ដំ��ំ និងអំេ��យផល របស់ទឹកេភ��ង ក��ង���ំថ�ី។ 
● ���រព�េ��ែថ�ទី  ១៥ េកើត ែដល��ៃថ��ពះែខេពញវង់ 

 
 �បវត�ិ បែណ�ត�បទីប 

▧ េដើម�ី��រ រឭក ដល់ គុណ ៃន �ពះ គ���ែដល��នជួយេ���ច�សប់ដល់ដំ��ំ�ប��ពលរដ���កសិក



រ 

▧  �� ��រ ប���ញ ពី ��រ  េ��រព ដឹង គុណ ដល់ �ពះ ចង��ម ែកវ ែដល �បតិ ���ន េ�� ពិភព ��គ   

▧  េដើម�ី ដឹង គុណ ដល់ �ពះ គ��� និង �ពះ ធរណីែដល ��ន ផ�ល់ នូវ ជីវ ��ព រុង េរឿង ដល់ ពល រដ� កម���� 

▧ ពិធី េនះ ក៏ �� ��រ ដឹង គុណ ដល់ ទេន� េមគង�និង ទេន� ��ប ែដល ��ន ផ�ល់ នូវ ជី ��តិ �៉�ង សំ��ន់ ស

���ប់ បំេរើ វ�ស័យ កសិកម� 

 

�បវត�ិពិធីបុណ� សំពះ�ពះែខ 

● ពិធី េនះ ��ប់  ��ក់ទង �៉�ង ជិតស�ិទ� េ�� នឹង �បវត�ិ របស់ �ពះពុទ�  
● �ពះ បរម �ពះ េ��ធិសត� ក��ង ��ល ែដល �ពះ អង� េ��ង ��ប់ កំេណើត �� សត� ទន�យ   
● �ពះ ឥន� �ទង់ ��ន �ក�� ខ��ន �� ��� ហ� ��ស់ ���ក់ មក សុំ  ��ច់ ទន�យ េដើម�ី បរ�េ��គ �� ����រ 
● បូ�� ចំេ��ះ ទន�យ �ពះ េ��ធិ សត� ែដល រូប �ពះ ���� លក�ណ៍ របស់ �ពះ អង� ផ�ិត ��ប់ នឹង �ពះ ែខ  

េដើម�ី បំភ�ឺ សត� េ��ក េរៀង មក 
●  ក៏ ដូច �� ឧទ�ិស ���យ �ពះ េ��ធិ សត� នូវ ផ��នុផល  ែដល �� ចំណី របស់ �ពះ អង� ក��ង េវ�� យប់ េពញ 

បូរមី ៃន ែខ កក�ិក �� េពល  �ពះ ែខ េលច រូប ��ង ច�ស់ 
●  េហតុ េនះ េគ ក៏ ���យ ���វ  ដំឡ�ង  ដូង  េចក  អំបុក  ែដល �� ចំណី   ទន�យ េ��ធិ សត� 

 
�ពះ ��ជ ពិធី បុណ� អុំ ទូក  បែណ�ត�បទីប សំពះ �ពះ ែខ  និង អកអំបុក     

▧ �� មរតក វប�ធម៌ ដូន �� ែខ�រ សុទ� ��ធ 
▧ េដើម�ី ប���ញ ពី ��ព ដឹង គុណនិង កត��� �� ធម៌ ដល់ �ពះ គ��� ែដល ��ន ផ�ល់ ឲ� មនុស�  

និង សត� ��ន ជីវ�ត 
▧ ��ន ��រ រ�ក ចេ�មើន �៉�ង ���ំង េ�� ក��ង សង�ម ែខ�រ ពី េ���ះ ឥទ�ិពល ៃន �ពះ ពុទ� ��ស�� ��ន ��ក់ ឫស 

�៉�ង េ��� េ�� ក��ង ដួង ចិត�និង �ពលឹង របស់ ពលរដ� ែខ�រ ែដល ែតង ែត េ��រព បូ�� ដល់ �ពះ ស��� សម��
ទ� �� អង� ���ស់៕ 


