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េសចកីែថងអំណរគុណ 

6 
 នងខញុសូំមែថងនូវេសចកីដឹងគុណជអេនកបបករ ជូនចេំពះេ កអនកដ៏មនគុណ

ទងំអមបលម៉ណ ែដលបនជួយេ ជមែ ជងនងខញុ រំហូតបនសេ មចករសិក ថន ក់បរញិញ

ប ត េនម វទិយល័យបុ ណវទិយ។ អស់េ កអនកមនគុណូបកក រទងំេនះមន៖ 

 េ កឳពុក សុ៊ សឹុង និងអនកមយ េ  េយ ន ែដលេ កទងំពីរផល់កេំណ ត 

ផល់ករអប់រទូំនម នេ ប ន បេ បកបេ យ ពហមវ ិ រធម៌ចេំពះរូបកូន។ 

គុណេ កទងំពីរធេំធង ស់រកអីេ ប បផទឹមពុំបនេឡយ។ 

 េ ក  សុ៊ េ  ែដលបនជួយទនុំកប មងដល់រូបេចរហូតេរ ងមក។ 

 េ កឳពុកេកមក គង ់ េវ ន អនកមយេកមក េឆង នង  ែដលជួយអប់រ ំ

និងមនអធយ ស័យលចេំពះនងខញុ។ំ 

 បង បស សឹុង គ និងបង សី ខន ់ សីុែណត ែដលបនផល់ជមេធយបយ 

និងជួយស មល ទនុំកប មងដល់ករសិក របស់នងខញុ រំហូតមក។ 

 បង បស សឹុង េម៉ បង សី សឹុង ពិសី និង មី បង បស សឹុង េម ន បង បស 

សឹុង េស ន និងបូន បស សឹុង លី ែដលជួយផល់កមងំចិតដល់នងខញុ រំហូត។ 

 េ ក ចរយ ងំ ជូ ន ែដលេ កបនជួយបេ ង ន និងផល់ជគនិំតលៗ 

ដល់នងខញុ  ំ ពមទងំដឹកន ំ រ ចបប់េនះរហូតបនសេ មច។ 

 េ ក ចរយ សឺន សូ៊ែបរ៊ គុ ំសុរទិធ េផង សីុថ ថង េឃ ន ៊  រទិធ          

េម៉ ឈងេឡង សីុយុ៉ន សុភរទិធ សុ៊ន ចនដ់បឹ ែដលបនជួយបេ ង ន ផល់ជមតិ

េយបល់ដល់នងខញុ  ំនិងនិស តិបុ ណវទិយទងំអស់គន ។ 

 េ ក មួន សុភព ពឹទធបុរសម វទិយល័យបុ ណវទិយ។ 

 មិតរួមថន ក់មួយចនួំនដូចជ៖ ទុ ំ ឧសភ ៉  សុខ ចន័ទធី  ខុន បុផផ  ខូ ចនិ ឈុត 

៉ េដត សួស ផ  ែដលផល់ករពិភក  និងឯក រមួយចនួំន។ ពមទងំ

មិតរួមជនំន់ទី២១ ទងំអស់គន ។ 

 េរ មចបង ន ផ  ញញ ចៃិ ត នង ម៉នី និងសិស បូន េស ន ែណត គង ់

លកខសមុ ី ែដលបនផល់ឯក រ និងជួយបកែ បអតថបទ។ 

ក



 ប រក ៃនប ល័យ កលវទិយល័យភូមិនទវចិិ តសិលបៈ រមនទីរជតិ 

ជញ ធរអប  ប ងំចុងបូព៌ មជឈមណលេខមរសិក  ។ 

 ពិេសសអរគុណេទដល់ មី ចន ់ រនិ ជទី ស ញ់ ែដលបនជួយជ 

កំ ងំចិត ពមទងំមេធយបយ និងផល់ជគនិំតកនុងករសរេសរ រ េនះ។ 

 សូមអនកទងំអស់គន េនះ ទទួលេសចកីដឹងគុណពីនងខញុ  ំ ពមទងំទទួលបន 

នូវេសចកីសុខ គប់ បករ ជ័យជនំៈ គប់ភរកិចច ជដ ប ។ 

 

សូមអរគុណ!! 
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សេងខប រ  

  

 េបនិយយពី ពះ ទិតយ និង ពះច នទ នរ ក៏ គ ល់ ដឹង គប់ៗគន ែដរថ ពះ ទិតយ 

បភំឺេ កេនេពលៃថង ឯ ពះច នទ បភំឺេ កេនេពលយប់។ ប៉ុែនេប គន់ែតដឹង តឹមប៉ុណឹង 

គឺ មិនទន់ គប់ គន់ស មប់ករែសងយល់ពី ទិេទពទងំពីរអងគេនះេនះេទ។ ដូចេនះ

េដមបចីង់ដឹង និងែសងយល់ គបប ី តវដឹងអពីំឫសគល់ បភពកេំណ ត ពមទងំមុខងរផង។ 

ដូចបន ជប ប់មកេហយថ ពះ ទិតយគឺជភពមួយ ឯ ពះច នទក៏ជភពមួយ

េផ ងេទ តពីភពែផនដី ែតភពទងំពីរេនះមនឥទធិពលខងំ ស់មកេលែផនដីេយង។ 

ឥទធិពល េនះចង់និយយថ ឥទធិពលេមលេឃញ និងឥទធិពលេមលពុំេឃញ។ ឥទធិពលេមល

េឃញគឺ ពនឺទងំេពលៃថង និងេពលយប់ែដលជះមកបភំឺេ កទងំមូល េហយមនុស ទូេទ

បនទទួល គប់ៗគន ។ ពនឺេនះេហយ ែដលនឲំយមនុស ែបងែចកជេពលេវ េទបនរ ង

ៃថង និងយប់ រហូតេចញជៃថង ែខ ឆន .ំ.. េហយនឲំយមនអតីត បចចុបបនន អនគត។ រឯីឥទធិពល

ែដលេមលពុំេឃញេនះ គឺជេំន  កិចចពិធីេផ ងៗែដលមនកនុងផនត់គនិំតរបស់មនុស ទក់ទង

េទនឹង ពះ ទិតយ ពះច នទ។ កនុងគនិំតែខមរ ែដល ជត ជបពី រយធម៌ឥ  ពះ ទិតយ 

ពះច នទ មិន តឹមែតជភពេនះេទ ែថមទងំជេទពែដលមនេនកនុង ពហមញញ សន និង

ពុទធ សនផង។ េគេឃញមនចមក់េន ម ប ទជេ ចន និងគនូំរេន មវតនន 

សពៃថង ែដលឆុះបញច ងំថ មនកនុងគនិំតែខមរ ងំពីសម័យបុ ណ រហូតមកដល់បចចុបបនន។ 

មយង៉េទ ត ពះ ទិតយ ពះច នទក៏ជ ក ៃីនមនុស េ ក េ យ រមនុស េធអីគឺសថិត 

េនេ កមអំ ចៃនពនឺេនះជនិចច។ សិ ចរកិជេ ចនមន ពះ ទិតយ ពះច នទជសក  ី

កនុងពកយសមបថរបស់េគ េហយែតងេ ប បេធ បេទពពីរអងគេនះ េទនឹងសចចភពរបស់េគ។ 

េបេពលពីែខមរែដលពុំទន់ទទួល រយធម៌ពីឥ ផង េឃញថែខមរមនជេំន េដមមួយ 

ែដលេគរព ពះ ទិតយ ពះច នទេទ ម បៃពណីទេំន មទមប់។ កនុងេនះមនដូចជ

ពិធីឆងវយ័ ែដលមនកិចចមួយេ ថ ពិធីសពំះ ពះ ទិតយ។ ឯមួយេទ ត ពុំែមនទក់ទងនឹង

េរ ងឆងវយ័េនះេទ គឺទក់ទងេទនឹងេរ ងេភគផល ៃនកសិកមមឯេ ះវញិ គឺពិធីអកអបុំក 

សពំះ ពះែខ។ មួយេទ តមនុស ែតងឲយតៃមេទេល អីែដលជពនឺ ពុំឲយតៃមេទេលភពងងឹត

េទ តបតិអីេគយល់ថ ពនឺគឺជពិភពៃនមនុស  រឯីភពងងឹតគឺជពិភពៃនអមនុស ។ ដូេចនះបន

ជេយងេឃញពិធីបុណយភជុ បំិណេគេធេនកនុងេពលងងឹត េពលកនុងែខរេនច េ ពះ ទក់ទង

េទនឹងេរ ងេខម ចេនះឯង។  

គ



ពះ ទិតយ ពះច នទ បនផល់េពលេវ មកដល់មនុស ពីមួយៃថង េទមួយៃថង

េទ មដេំណ រវលិចុះ វលិេឡងឥតឈប់ឈរ។ េមះេហយ ជ ប កតីភពែដលជះឥទធិពល

មកេលមនុស គប់ៗគន  េប ខុសពី ប កតីកល  គឺមនអីមួយមកបងក់េនះគឺ ហូ។ 

ហូជអនកចប់េលប ពះ ទិតយ េពលៃថងេ ថ សូរយ គហ និង ពះច នទ េពលយប់េ ថ 

ច នទ គហ។ េនះនិយយ មែបបជេំន  មនុស ចបស់ជគិតថ មកពីេនះ មកពីេនះ មិនខន

រហូតដល់មនេធជកិចចពិធីេផ ងៗ េដមបបីេញច សខួនឲយផុតពីភពមនទិលេនះេចញ។  

 ករសិក អពីំ ពះ ទិតយ ពះច នទគឺមនេរ ង ៉ វជេ ចន ែដលជប់ទក់ទងយ៉ង

ជិតសនិតកនុងគនិំតរបស់ែខមរ េហយបនបងកប់អតថន័យយ៉ង ជលេ ជកនុង រយធម៌ែខមរ ងំពី

សម័យបុ ណរហូតមកដល់សម័យបចចុបបននេនះ។ 
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 If talk about sun and moon anyone know that the sun lighting during the day, the 
moon lighting at night. But if only know it’s not enough for understanding about both of 
the gods. So to know and understanding, should to know about the roots also as well as 
functions. 

As the existing, the sun is a planet. The moon is also planet another of planet 
earth, but the both planets influence on the earth. This influence would like to say that 
visible influences and invisible influences. Visible influences is the light of day and night 
flush the entire lighting and everyone. this light to the people divided time between night 
and day, until the days, months, years… to former, current, future. the invisible 
influences it’s other belief in the idea of the people regarding to the Sum and Moon. in 
the Khmer idea that know Indian civilizations, the Sun and Moon is not only as a planet, 
but is god also in the Hindu and Buddhism. The bas-relief in many ancient temples and 
drawing at the pagodas today reflect in the Khmer idea since ancient until the present. 
Moreover the Sun and Moon as a witness of the people, because people do something 
always under power of the light. Many old inscriptions Sun and Moon as a witness in the 
words of their oath and the Sun and Moon are often compared to the true. If that about 
Khmer not Indian civilizations, that Khmer is a belief with respect to the Sun and Moon 
traditional customs such as the old cross, which is called secretary salute the Sun. the 
other is not related to the old cross, is related to the Agriculture enough is the Ork ombok 
Sampash Prahker festival. “salute the moon”. more people are always on the light, no on 
the dark. because they think light of the people relief, for the darkness is of the not 
people relief. So the Phchum Bin festival celebrate in the dark month, because it’s 
related to the ghost.   

The Sun and Moon time given to people from day to day to return back don’t to 
stop, So it’s normalcy influence on everyone. It’s unusual there is something to interfere, 
That is RAHU, Eclipse of the Sun during the day called Solar eclipse, Eclipse of the 
Moon at night called Lunar eclipse. Said by faith, People that think of this from, until 
another ceremony to void escape from the doubt. 

  Studies of the Sun and Moon, there are many stories related closely in the 
Khmer idea, and embedded deep meaning in Khmer civilization from since ancient until 
the present. 
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  េសចកីេផម 

បព័នធជេំន គបដណប់មនុស គប់ សទប់វណៈ ដបតិមនករ យឡគំន ក៏ពិតែមន 

ក៏េនែតជគនិំតែតមួយដែដល។ េបេយង កេលកេទេមលែផនក សនចបស់ថេន សុក 

ែខមរមន សទប់ជេំន េ ចនែបប ពិេសសជេំន ែបបជីវចលេនះែដលញុងំឲយមនុស េនែត 

បនរហូតដល់សពៃថងក៏េនមនអនកេជ  និង បតិបតិេនេឡយ។ កនុងេនះក៏មន យឡគំន  

រ ង ពហមញញ សន និងពុទធ សនែដរ ដបតិ សនទងំពីរជគនិំតឥ  និងជះ 

ឥទធិពលមក គបដណប់ែខមរក៏េ យ ែតែខមរពុំបនទទួលយកទងំ សុងេនះេទ គឺមនករែក 

ែ បឲយេទជរបស់ខួនេទវញិ។ សម័យបុ ណ ពះម ក តែខមរសង់ ប ទធំៗ  េដមប ី

េគរពដល់េទព ពហមញញ សន និងពុទធ សន េហយតួអងគកនុង ពហមញញ សន និង 

ពុទធ សនមនទួនទីេផ ងៗគន ។  េទពែដលសខំន់ជងេគកនុង ពហមញញ សន េនះមន 

ពះន យណ៍ ពះឥសូរ និង ពះ ពហម។ េ កពីេនះមនេទពបនទ ប់បន ជំេ ចនអងគ 

េទ តែដរ ជ ទមន ពះ ទិតយ និង ពះច នទជេដម ែដលជេទពសខំន់កនុងផនត់គនិំតែខមរ

ស់ែដរ ដបតិេនសម័យបុ ណែខមរនិយមែត ពះន យណ៍ ពះឥសូរ និង ពះ ពហម ែត 

េគពុំបនេបះបង់េចលេទព ពះ ទិតយ និង ពះច នទេនះេទ។ គម នសណំង់ ឬទីសកក រៈ 

មួយែដលជទីេគរពស មប់េទពទងំពីរេនះ ក៏ប៉ុែនមកដល់សពៃថងេនះមនុស ែបរជ 

មនជេំន យ៉ង មុតមេំទេលេទពទងំពីរអងគេនះេទវញិ។  

កនុងគមពីរ ពហមញញ សន មនេរ ង ៉ វជេ ចនែដលទក់ទងេទនឹងេទព ពះ ទិតយ 

ពះច នទ រហូតេលចេចញជចមក់េផ ងៗេន ម ប ទនន។ ចែំនកកនុងគមពីរពុទធ សន 

ពុំសូវមនេរ ង ៉ វេ ចនអពីំេទពទងំពីរេនះេទ ែតេយងេឃញមនគនូំរេន មវត ម 

នន។ មកដល់សពៃថងេនះមនុស ពុំបនកត់ េរ ង ៉ វេទវកថអីេនះេទ ែតគង់មនគនិំត 

មួយថ ពះ ទិតយ ពះច នទជអនកផល់កេម និងផល់ពនឺដល់មនុស គប់ៗគន ។ យ៉ង  

ក៏មនុស ពុំចកឆង យពីគនិំតគន េនះែដរ មនជឧទរហណ៍ ចេំពះអនក បករបររកសីុថ៖ 

« តវ សូតរូតេ កកឲយបនមុនេពល ពះ ទិតយរះ ពុដូំចេនះេទមនុស េនះ រកសីុពុទំនេ់គ 

េឡយ»។ ខះេគេ ប ប បដូចនរ មន ក់ ែដលល តថ៖ «នងេនះ ឬគតេ់នះែកវ 

ែភនកភឺថមុខមូលដូចជ ពះច នទ ឬដូចដួងែខ»។  

េប ប់ មចេ ម ងមនបទមួយចណំងេជងថ «និស យ័អប » េ ច ងេ យ 

េ កសិុន សីុ មុត េនេដមឃដូចគន ែដរគឺថ៖ «េបសិនជេ កេនះេនមន ពះ ទិតយ 
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អូនកុគំតិថចតិបងែបកែបរ េបសិនជេ កេនះេនមនដួងែខ សូមមសេសនហ៏អូនកុ ំ

អស់សងឃមឹ»។  េបគិតែត តឹមេនះ គន់ែតឲយេយងដឹង តឹមែតពីេពលេវ ភព សស់ 

តខពង់ខពស់ៃនមនុស សីដូចេទនឹង ពះ ទិតយ ពះច នទប៉ុេ ះឯង ែតេបេយងសមឹង 

ឲយែវងឆង យបនិច េឃញថេទពទងំពីរេនះជអនកផល់ឲយមន ប កតីភពផង និងជអនក 

ផល់នូវភពេពញេលញៃនេភគផលផង។ ដូេចនះេដមបឲីយកន់ែតយល់បែនថម េទបនឲំយខញុ  ំ

មនបណំងសិក អពីំជេំន េល ពះ ទិតយ និង ពះច នទែដលផ ភជ ប់េទនឹងជីវតិមនុស  

និងមនកិចចពិធីខះ ែៗដលទក់ទងថ េហតុដូចេមចបនជេគេនែតេគរព ពះ ទិតយ ពះច នទ? 

រហូតដល់េ ប ប បដូចមនុស សីេទនឹងច នទរះ ៃថងរះ េតច នទរះ េនះមន័យដូចេម៉ច? 

និងជអីេនកនុងគនិំតែខមរសពៃថងេនះ? េប កេលកេទេមលកនុងពិធីឆងវយ័ េគមនកិចចមួយែដល 

េ ថ «សពំះ ពះ ទិតយ» កនុងេគលបណំងឲយមន សីសួសី ឲយេកតមននូវមងគល អីែដល 

សខំន់គឺេដមបឲីយមន ប កតីភព។ េមះេហយ ពះ ទិតយ ពះច នទជេរ ងែដលលេពញ 

េលញ េ ប បេទនឹងមនុស សីែដលេពញរូបេពញ ងែដលេកតលូត ស់ េទបបនជេគ 

មនេធពិធីអកអបុំក សពំះ ពះែខ េ ពះជេរ ងេពញេលញបរបូិណ៌េនះឯង។ ប៉ុែនេយង

គួរគិតថេនះជេរ ង ប កតីភពែដរ េ ពះ ពះ ទិតយ ពះច នទេធឲយមនៃថង និងយប់ 

ដបតិគម នៃថង គម នយប់ក៏មនុស  ពុំ ចរស់េនបន។ េបនិយយពីរុកខជតិ បេភទខះ សេពន

េពលៃថងរកីេនេពលយប់ ឬគម នកិនេពលៃថង ែបជ កអូបេនេពលយប់ ខះេទ តរកីេពល

ពឹក ពលឹម សេពនេពលរេស លេទវញិ។ ដូេចនះេហយ ពះ ទិតយ ពះច នទជេទព

ៃនេពលយប់ និងេពលៃថង រហូតេធឲយមនុស បេងកតេចញជ ច់េរ ងេផ ងៗ ដូចជេរ ង

ពះយម និងនងយមី។  

ករសិក វ ជវេនះចបស់ជទក់ទងនឹងឥ េ ចន មនេរ ង ៉ វខះែដលនឹង 

េលកមកនិយយ។  ប៉ុែនកនុង រ ចបប់េនះ ខញុ េំផតសខំន់ គឺយកែតអពីំអីទក់ទងនឹង 

សងគមែខមរថ ពះ ទិតយ ពះច នទជអីេនកនុងគនិំតែខមរនេពលបចចុបបននេនះ?       
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I. ករបងញអំពី ពះ ទិតយ និង ពះច នទ 

ពះ ទិតយ ពះច នទពិតជមន រៈសខំន់ ស់ចេំពះមនុស  េ យ រែត 

រៈសខំន់េនះេហយ េទបបនជមនុស ខះក៏មនេឈម ះែដលេ បពកយថ ទិតយ ឬក៏ 

ច នទ ែដរ។ ជួនក៏េ ប បេធ បេសចកីលអីមួយេទនឹង ពះ ទិតយ ពះច នទក៏មន។ េលសពី 

េនះរហូតមនជចមក់ គនូំរជហូរែហេន មទីសកក រៈបូជននេទេទ ត ែដលខញុ នឹំងមន 

និយយេនខងេ កមេនះ។ 

១. ចមក់ ម ប ទ 

េន មសណំង់ ប ទនីមួយៗ េ ចនមនេរ ង ៉ វេទវកថ ជួនេរ ង ៉ វទក់ទង 

នឹង ពះម ក ត និងជីវភពរស់េនេផ ងៗេទ មករនិយមេរ ងៗខួន។ េន ម ប ទ 

ភគេ ចនក៏ពុំែដលេចលចមក់េទព ពះ ទិតយ ពះច នទែដរ។ ប៉ុែនអីែដលេគចង់បនេនះ 

គឺបងញថេនេល េ កេនះមនុស រស់េ យ រមនពនឺ មនេពលេវ ៃថង និងយប់ 

ពិេសសគឺជធមមជតិទងំអស់ េទបេគែតងយកអីែដលទក់ទងនឹងធមមជតិមកសែមងឲយេកត 

ជេរ ងេផ ងៗេទ មគនិំតរបស់មនុស ។ មនជឧទហរណ៍េនះគឺ េរ ងកូរសមុ ទទឹកេ ះ 

ែដលេគយកធមមជតិសុទធ តមកេធជរបស់សកិសិទធ េដមបឲីយមនជីវតិអមតេនះគឺ ទឹកអ មតឹ 

ែដលេកតេចញពីបរ ិ ថ នធមមជតិរួមគន រ ងេទពនិករ ពួកអសុរ និងសតដ៏ៃទេទ តពិេសស 

គឺនគ អេណ កជេដម។ ពុំ តឹមែតប៉ុេ ះេទ ក៏មន ពះ ទិតយ ពះច នទ ចូលរួមនូវសកមមភព 

េនះដូចគន  េយងគួរកត់សមគ ល់ថអីែដលនឹងេទមុខបនក៏ ស័យេទនឹងេពលេវ ែដរ 

ដបតិេពលកពុំងែតកូរេនះមនរយៈេពលអស់ ប់ពន់ឆន ឯំេ ះ។ ដូចេនះេទបមនេទព 

ពះ ទិតយ និង ពះច នទជអនកផល់ពនឺទងំយប់ ទងំៃថងដល់េទព និងអសុរដ៏ៃទេទ ត។ 

េមះេហយបនជកពុំងែតកូរ ប់ែត ពះ ទិតយ ពះច នទេមល េឃញដល់អសុរមួយែដល 

បនំខួនចូលមកលួចយកទឹកអ មឹត ែដលេគេ ថជ ហូ េនះ ឯង
1
។ 

  ខញុ នឹំងមនេលកជឧទហរណ៍ចមក់ខះៗមកនិយយ ដូចជេន ប ទរកជនឹង 

ប ទ ពះវ ិ រ ប ទបយន ប ទបនទ យសែ ម និង ប ទអងគរវតជេដម។ 

េនកនុងចមក់ែដលនិយយអពីំេរ ងកូរសមុ ទទឹកេ ះ ែដលេកតេឡងមុនដបូំង

េគេនះ គឺេន ប ទរកជនឹងៃនស.វទី១០ កនុងេនះេឃញេទពនិករទងំអស់ និងពួកអសុរ 

                                                            
១នឹងមននិយយេន ជពូំកទី២ 
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នគំន ទញែខ ែដលដំ ងឲយពស់ឬនគពសុកី េ យមខ ងជពួកអសុរ និងមខ ងជេទព 

និករ។ កនុងេពលកពុំងែតកូរក៏មនេលចេចញនូវពួកេទពអប រ ដរំកីបលបី នងលក ម  ី និង 

េទពដៃទៗេទ ត។ កនុងេនះេទព ពះ ទិតយ ពះច នទក៏មនវតមន ែដលេគឆក់េនខង 

េឆងជរូប ពះ ទិតយ និងខង ជំរូប ពះច នទ។ រឯីេន ប ទ ពះវ ិ រក៏ដូចគន  េឃញ 

ពះ ទិតយេនខងេឆង រឯី ពះច នទវញិគឺេនខង  ំ និងឆក់ជេទពសថិតេនកនុងរងង់ 

ដូចគន ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េនេ ជងមួយ ៃន ប ទ ពះវ ិ រក៏មិនខុសគន ពីែផរទរេន ប ទរករជនឹង 

ែដរ។ កនុងចមក់េរ ងេទវកថកូរសមុ ទទឹកេ ះដូចគន  ប៉ុែនេនេលេ ជង ប ទ 

ពះវ ិ រ េឃញថមនករចូលរួមពី ពះ ទិតយ និង ពះច នទទងំពីរែតមង។ េ យ 

ពះ ទិតយ និង ពះច នទ េនែផនកខងេលពពួកេទព និងអសុរ ែដលកពុំងែតនគំន

ទញនគពសុកីកូរ េហយេនអមសងខ ងៃនសសរភនមំនទរេនះ ក៏មន ពះន យណ៍ 

ឈរទប់សសរភនែំដរ។ េយងពុំ ចដឹងថ ខង ជ ពះ ទិតយ ខង ជ ពះច នទេទ  

បកដ ស់ថ េទពកនុងរងង់ទងំពីរ ពិតជ ពះ ទិតយ និង ពះច នទ។ 

 

 

 

រូបទី០១ ពះ ទិតយ(?) កនុងេរ ងកូរសមុ ទទឹកេ ះ (ែផរទរ ប ទរករជនឹង) 
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មួយេទ ត គឺេន ប ទបយនែដលសថិតេនេ ងទងខងលិច និងពក់ក ល 

ខងេជងៃនែផនកខងេ កមក៏េឃញមនករកូរសមុ ទទឹកេ ះែដរ កនុងេនះ ពះ ទិតយ 

ពះច នទ ក៏មនតួនទីជអនកចូលរួមឃេំមលនូវសកមមភពទងំេនះែដរ។ ពះ ទិតយ និង

ពះច នទេនសងខ ងៃន ពះន យណ៍ែដលឈរទប់ភនមំនទរ ប៉ុែនេយងពុំដឹងថខង ជ

ពះ ទិតយ ខង ជ ពះច នទេទ េ ពះថមសឹករចិរលិ។ េទះយ៉ង េគដឹងថ េទពែដល 

េនកនុងរងង់ទងំពីរេនះគឺជ ពះ ទិតយ ពះច នទ បដក ស់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 រូបទី០៣ េរ ងកូរសមុ ទទឹកេ ះ (ែថវខងកនុងទី១ ែផនកខងលិចៃន ប ទបយន) 

រូបទី០២ ពះ ទិតយ ពះច នទ កនុងេរ ងកូរសមុ ទទឹកេ ះ 

(េ ជង ៃន ប ទ ពះវ ិ រ) 
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េនះគឺខញុ និំយយ អពីំចមក់េរ ងកូរសមុ ទទឹកេ ះ េ កពីេនះក៏មនេរ ងដៃទេទ ត 

ដូចជេន ប ទបនទ យសែ ម ែដលឈុតកនុងេនះខញុ ពុំំដឹងថជេរ ងអីឲយពិត បកដេនះ 

េទ។ ប៉ុែនេបពិនិតយឲយែមនែទនេទ េឃញថ ក់ដូចជមនេរ ងែដលទក់ទងេទនឹង 

កិចចពិធីអីមួយ ដបតិេឃញ ពហមណ៍កពុំងែតអងគុយេ បះ ពំ និង ពហមណ៍មន ក់េទ តកពុំង 

នគមពីរ េនខងេ កយ េហយ ពហមណ៍បីេទបួននក់េទ តក៏កពុំងែតឱនសពំះ 

ទទួលពរផង(?)។ មយង៉វញិេទ ត េនេវ េនះ ក៏ ក់ដូចជេវ លមួយែដល ពះ ទិតយ 

និង ពះច នទ កពុំងែតេដរឆស់គន  ែដលេគេ ថឆង បនេសចកីថឆងពីងងឹតេទភឺ។ 

េនកនុងចមក់េនះ ពះ ទិតយកពុំងែតរកំិលបនិចមងៗ ឈនចូលបងំនឹង ពះច នទ េ ពះ 

េឃញ ពះច នទពុំមនរូប ងេពញេលញេនះេឡយ។ េទះជយ៉ង ក៏ពុំទន់មន 

ឯក រអីមួយនិយយពីចមក់េរ ងេនះឲយពិត បកដេនះេទ។ 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

រឯីេន ប ទអងគរវតវញិ េឃញមនចមក់ ពះ ទិតយ ពះច នទេ ចនជងេគ 

និងពិេសសេទេទ ត ែដលមនទងំេនកនុងេរ ងកូរសមុ ទទឹកេ ះផង េរ ងចមបំងៃន ពះ 

ផង និងមនចមក់ែដលបងញជេទពនពេ គះផង។  ចមក់ៃនេរ ងកូរសមុ ទទឹកេ ះ 

េនជញជ ងំែថវខងេកត ែផនកខងតបូងៃន ប ទអងគរវត ែដលជចមក់ធជំងេគៃនេរ ង 

កូរសមុ ទទឹកេ ះ ប៉ុែនពុំេឃញមនចមក់ ពះ ទិតយ ពះច នទេនះេទ។ ែបរជេឃញ 

មនេនប៉ម ជងនិរតី ែថវទីបី ៃន ប ទអងគរវត គឺសថិតេនេលជញច ងំខងកនុងៃនទរចូល 

ខងលិច។ ែដលជចមក់េរ ងកូរសមុ ទទឹកេ ះតូចមួយកនុងេនះ ពះ ទិតយសថិតេនខង 

េឆង និង ពះច នទសថិតេនខង  ំភនមំនទរ េហយសថិតកនុងរងង់ ងមូលដូចគន  ។  

រូបទី០៤ចមក់ែដលមនបងញ ពះ ទិតយ ពះច នទ (េ ជងខងលិច ៃន ប ទបនទ យសែ ម) 
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រឯីេនេ ងទងភគខងលិច េឈ ងខងេជងវញិ េឃញមនឆក់ ពះ ទិតយ ែដល 

ច់ែតឯងេ យពុំេឃញមនឆក់ ពះច នទេនជមួយេឡយ។ េនះជេរ ងែដលនិយយ 

អពីំចមបំងៃនេទព េផ ងៗកនុង ពហមញញ សនមនជេមះនឹងគន  គឺ ពះ ទិតយគង់េនេល 

ជរថ និងយនជនិំះជេសះែដលកពុំងែត បញ់ធនូ បយុទជមួយេទពដៃទេទ ត។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

មកដល់ប៉មៃន ជងខងេជង េឈ ងខងលិច (ពយពយ) មនចមក់ជេទពនព 

េ គះ៩អងគ។ ែដលេទពចនួំន៧អងគេគឆក់តូចជងេទព ពះ ទិតយ ពះច នទ េហយសថិតេន

េរ ងគន ែផនកខងេល។ ចែំណកឯ ពះ ទិតយ និង ពះច នទឆក់ឲយមនទំហំធជំងេទពដៃទ

រូបទី០៦ ពះ ទិតយ េល ជរថ ទញេ យេសះ (ែថវទី៣ខងលិចេឈ ងខងេជង) 

រូបទី០៥ ចមក់េរ ងកូរសមុ ទទឹកេ ះមន ពះ ទិតយ ពះច នទ (ប៉ម ជងនិរត ីៃន ប ទអងគរវត) 
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េនែផនកខងេ កម េហយ ច់េ យែឡកពីគន  ពិនិតយេទ ក់ដូចជមនអីែដលសខំន់

ជងេគ។ េយងេឃញមនេទព ពះ ទិតយគង់េនេល ជរថកនុងរងង់ែដលទឹមេ យេសះ

ពីរអមេនសងខ ង និងមនបងំកស់។ ែដលសមគ ល់បនេនះ ក៏េ ពះែតេនេលែគមៃនរងង់

មូលេឃញមន ងេចញជអ តេភង ែដលជលកខណៈសមគ ល់ថជ ពះ ទិតយ។ 

ចែំនកឯ ពះច នទក៏គង់េនេល ជរថកនុងរងង់មូល និងយនជនិំះទញេ យេសះពីរ ពម

ទងំមនបងំកស់ដូចគន
2
។ រឯីករសមគ ល់ក៏េ យ រេនែគមៃនរងង់ ពុំេឃញមន 

ជអ តេភងដូច ពះ ទិតយេទ េ កពីេនះពុំមនលកខណៈសគំល់អីេទ តេឡយ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

េ កអពីំេនះ េនមនជបដិមេទលដៃទេទ ត ដូចជេនកនុង រមនទីរជតិអងគរ 

ប៉ុែនេគពុំដឹងមនពី បភពមកពី េនះេទ ែតេគដឹងថរូបេនះសថិតេនកនុងសម័យមុនអងគរ 

( បែហលស.វទី៧-៨)។ រូបេនះមនេឈម ះថ ពះ ទិតយ ែដលមនលកខណៈសមគ ល់ 

េ យេនែផនកខងេ កយ ៃន ពះេកសមនជរងង់មូល និង ន មជអ តេភងេទ ត 

ផង។ េ កពីេនះេឃញមនលមរេ យមនពក់មួក ងជ ជី ឬេ ម៉យងេទ តថ ង 

ជបពំង់ ពមទងំពក់ វេសងក ង ជងពីរគនក់។ សពំត់ក៏េសងែវង តឹមកេជង និងមន 

ចងែខ រ ក ៉ ត់េនចេងកះ ទមក់ជយែខ ចុះេ កម។ ឯ ពះហសថខងេឆងបក់ តឹមពក់ 

                                                            
២ ន ផ ៈ ២០០៦,៨៧ 

រូបទី០៧ ពះ ទិតយ 

(ប៉ម ជងពយពយ ៃន ប ទអងគរវត) 

រូបទី០៨ ពះច នទ 

(ប៉ម ជងពយពយ ៃន ប ទអងគរវត) 
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ក ល ពះហសថ វំញិបក់ដល់េក កែតមង។ បសិនេបេនមន ពះហសថ បែហលជ 

មនកន់េកតនភណជផក ឈូក។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ចមក់មយង៉េទ តែដរេនះ គឺ ពះ ទិតយ ពះច នទបងញជនពេ គះ េគឆក់ជ 

េទព៩អងគ។ ជទូេទចមក់េនះេឃញ ពះ ទិតយគង់េនេល ជរថ ែដលទឹមេ យេសះ

ដូចគន  រឯី ពះច នទគង់េនេលបល័ងក និងលមរេ យេ គ ងអលងក រេផ ងៗ ពះហសថទងំ 

សងខ ងមនកន់េកតនភណជផក ឈូកដូចគន ។ កនុងចមក់នពេ គះេនះ ពះ ទិតយ 

ពះច នទ សថិតេនេដមេគជនិចច ប់ពីេឆង េទ ។ំ 

 

 

 

 

 

 

 

រូបទី០៩ បដមិេទល ពះ ទិតយ  

( រមនទីរជតអិងគរ) 

រូបទី១០  ពះ ទិតយ និង ពះច នទ 

កនុចមក់នពេ គះ ឬេទព៩អងគ 

( រមនទីរជតភិនេំពញ) 
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េ កពីេនះក៏េឃញមនចមក់មួយេទ តែដរ ែដលគួរឲយកត់សមគ ល់ គឺ ពះ ទិតយ 

និង ពះច នទេឃញមនេនេលផទ ងំៃនថមេគលតូចមួយែដល ចរកំិលបនរួមជមួយ នឹង 

ពះយម សថិតេនចកំ លេនះ។ រឯីេនែផនកខងេ កមេនះមនសិ ចរកឹមួយផទ ងំគឺ 

សិ ចរកឹ K.៦៩៣ ែដលនិយយអពីំបញេរ ងដីធី។ ប៉ុែនអីែដលសខំន់េនះ គឺថេន

ទីេនះមនចមក់ ពះ ទិតយ ពះច នទទងំសងខង រឯី ពះយមេនចកំ លែដលេដរ 

តួអងគសខំន់ជងេគ
3
។ មយង៉េទ ត ពះយមគឺជេដមេហតុនឲំយមនេពលយប់ និងៃថង 

េមះេហយ េយងក៏ ចយល់ថ ពះ ទិតយ ពះច នទេកតេឡងក៏េ យ រ ពះយមែដរ
4
។ 

ប៉ុែនេទះ ជយ៉ង  ក៏ចមក់េនះចង់បងញអពីំេរ ងដីធី ែដល ពះយមជអនកកត់កី។ 

េនះនិយយពីចមក់េន ម ប ទមួយចនួំន ែដល ងសង់ឧទទិសដល់ពុទធ សន 

ក៏មនេរ ង ៉ វទក់ទងេទនឹង ពះពុទធ សនែដរ ជួន យឡនឹំង ពហមញញ សនក៏មន។ 

ប៉ុែនេទះជយ៉ង សណំង់ ប ទភគេ ចន េ ចនែតទក់ទងនឹង ពហមញញ សន 

ដបតិជនំន់េនះែខមរ ជតេ ជ បនឹង ពហមញញ សនខងំ។ ខងេ កមនឹងនិយយពីគនូំរ

មវតមង ែដលជគនូំរែបបពុទធ សន ដបតិបចចុបបននគនូំរទងំេនះ េគគូរកនុងបរបិទ

ពុទធ សនេថរ ទ។ 

២. គំនូរ មវត 

 ពះ ទិតយ ពះច នទជេទព គហែដលមនតួនទីបភំឺេ ក និងមនពនឺជង 

អីៗទងំអស់។ កនុងគនូំរេន មវតនន េគេ ចនគូររូប ពះច នទសថិតេនកនុងរងង់មូលពណ៌ 

េខ វ ជួនមនពណ៌ កហមេនជុវំញិៃផទខងេ ក រឯី ពះ ទិតយេ ចនសថិតេនកនុងរងង់ពណ៌ 

កហម ឬ ទុ ំ ជួនពណ៌េល ងខចី។ កនុងេនះេឃញ ពះ ទិតយជិះេនេល ជរថែដលទឹម 

េ យេគ ឬសិងមួយគូរ រឯី ពះច នទជិះេល ជរថដូចគន ែដលទឹមេ យេសះមួយគូរែដរ 

ជួនមនអនកបររេទះក៏មន។ គនូំរខះេគពុំគូរជរូបមនុស េទ គន់ែតសមគ ល់េ យសត 

ទន យអងគុយរួមេ យ បរ ិ ថ នជុវំញិេនកនុងរងង់ប៉ុេ ះ។ ករែដលសមគ ល់េ យសត

ទន យេនះក៏េ ពះមន េរ ង ៉ វទក់ទងេទនឹង ពះេពធិសតែដលេយងកេំណ តជសត

ទន យ និងបូជខួនេទ ដល់ ពហមណ៍។ ប៉ុែនកនុងគនូំរមួយេទ តពុំេឃញមន ពះ ទិតយ 

ពះច នទគូរេនកនុងរងង់េទ ដបតិេគគូរឲយេទជេទពធមម  គឺ ពះ ទិតយគង់េនេល ជរថទឹម

                                                            
៣ អន រសមីៈ ២០០៧,២៩ 
៤នឹងមននិយយ េនជពូំទី២ 
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េ យសិងមួយ ែដលមនពក់េ គ ងអលងក រ និងមកុដ រឯីៃដ មំនកន់លែំពង។ អីែដល

សខំន់េនះ គឺថេគសមគ ល់ ពះ ទិតយ េ យេឃញេនែផនកខងេ កយៃន ពះេកស មន 

ជអ តេភងពណ៌ កហម។ ប៉ុែនគួរេមលេទេនេលសិង េឃញមនសតេកង ក េហយដង

ខួនៃន ពះ ទិតយ ែបរជមនសមបុរពណ៌េខ វ ក់ដូចជ ពះឥ នទេទវញិ។ យ៉ង ក៏េគ

គូររូបេនះបងញថជរូប ពះ ទិតយែដរ។ ចែំនកឯ ពះច នទេឃញគង់េនេល ជរថ និងយន 

ជនិំះជេសះែតមួយប៉ុេ ះ។ ពះច នទ មនលមរេទេ យេ គ ងអលងក រជេ ចនដូចគន  

ពមទងំមនរូបទន យអងគុយេនេលេសះ រឯីេនែផនកខងេ កយក៏បងញជអ តេភង 

ែដលមនពណ៌េល ងចស់ សគំ5 និងកន់លែំពងកនុងៃដខងេឆង ក់ដូចជកពុំង បយុទធគន  

ជមួយនិង ពះ ទិតយ ដបតិកនុងរូបេនះេគគូរែបរមុខេទរកគន ។ ប៉ុែនេទះជយ៉ង ក៏ជង

គូរខិតខែំថមថយឲយមនស មស់ែដលបងញអពីំេទពេកសលយ េដមបេីធឲយជទីទក់ទញ

របស់ខួនែដរ។ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ែដលខញុមំននិយយអពីំគនូំរេនខងេលេនះ គឺជគនូំរេគគូរកនុងន័យែដលេគកន់ 

ពះពុទធ សន កនងមកេយងធប់ដឹងរួចមកេហយថ សពៃថង បេទសកមពុជយក សន 

ពះពុទធមកេធជ សនរបស់រដ េមះេហយបនជេន មវត មននែតងមនគនូំរ 

ែដលសុទធសឹងទក់ទងេទនឹង ពះពុទធ សន។  

                                                            
៥ ន ផ ៈ ២០០៧,៦៦ 

រូបទី១១ គនូំរេនេលពិ ន ពះវ ិ រ (វតលៃល)
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សរុបមកចមក់ ពះ ទិតយ ពះច នទមនេសទរែត គប់ទីកែនង ទងំចមក់េន ម 

ប ទបុ ណ និងមនេនកនុងគនូំរបចចុបបននេទេទ ត។ មយង៉េទ តេនះឆុះបញច ងំថែខមរពុំ 

ទន់មនករបត់បង់េនះេទ ដបតិែតករេគរពគឺសថិតេទ មេគលគនិំតេរ ងៗខួន។ ប៉ុែន 

េទះជយ៉ង ពះ ទិតយ ពះច នទគឺជ ប កតីភពរបស់មនុស ែដរ។ េនខងេលេនះ 

គន់ែតជករបងញ តសៗប៉ុេ ះ អពីំចមក់ និងគនូំរ ប៉ុែនេនមនភសុ ងមួយចនួំន 

េទ តែដលមនដូចខងេ កម។ 

៣. ពចិរ អំពីេឈម ះ 

មរយៈេ ក Sahai យល់ថ ពះម ក តហូណន មនែខ ស យៃន 

សនិវង េកណិនយ-េ ម
6
។ រឯីពកយេ មេនះ មនន័យថជ ពះច នទដូចជមន 

ឧទហរណ៍មនបញជ ក់កនុង សិ ចរកឹៃន ប ទបក ចី ំ កង ែដលមននិយយអពីំ 

ពូជពង ៃនសនិវង ែខមរែដរ
7
។ េទះជយ៉ង ក៏ករ វ ជវេនះពុំទន់ចបស់េនេឡយ 

េនះេទ េហយខញុកំ៏ពុំមនអីមកបងញឲយចបស់េនះែដរ គន់ែតគិតមកសពៃថងថ មនុស  

មួយចនួំនក៏មនេឈម ះថ ទិតយ ឬសូរយ ខះថច នទ ែដរ ដបតិអនកខះេគគិតេទ ម 

ៃថងៃនសបហ៍ ខះេគគិតេទ មេពលយប់ ឬៃថងក៏ថបន។ ប៉ុែនេនះ គន់ែតជករសននិ ន 

ប៉ុេ ះថ ពីសម័យេដមេគេចះយក ពះ ទិតយ ពះច នទមកេធជេឈម ះអនកេនះ អនកេនះ 

េដមបបីេងកតភពអំ ច ឬភពអ ច រយចេំពះខួន។ រឯីបចចុបបននេនះែខមរក៏មនយក 

ពះ ទិតយ ពះច នទ មកេ ប បស់ជេឈម ះែដរែតកនុងន័យយ៉ង  េនះក៏ខញុ ពុំំទន់ដឹង 

េនេឡយេទ។  
                                                            
៦Sachchidanand:1992,16 
៧ Cœdès:1952, 90 

រូបទី១២ រូបទី១៣ គនូំរេនេលពិ នេឈៃន ឆន់ (វតអធ) 
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េ កពីេនះ ក៏េឃញមនេ បពកយ ពះ ទិតយ ពះច នទេនកនុងបទចេ ម ងេទេទ ត 

ឧទហរណ៍៖    

បទ ពះច នទអួត ត ី

១. ពះ ទិតយលិចផុតបត់េទ  បន ល់នូវភពងងតិសូនយ 

ពះច នទសូមចូលខួនអួត ត!ី 

 មនុស ទងំ យចូលកយនិ នទ   ពះច នទថេរ រះែតឯង 

ហួសឆង យ ច់សែងងេលេមឃ! 

២. ឯរូបខញុ ំ ពយខល់មន ក់ឯង   វល់វេងង បែជងច នទ  

េកតទុកខកនុង ម េសនហ៏ឃតឆង យ! 

 ផេំទេមឃែ សកសួរ ពឹក    េតអនក ចជួយខញុបំន 

ជួយ បប់េទកលយនថខញុនឹំក!    (េ ច ងេ យៈ េខមរៈ សិរមីន) 

 សរុបមកទងំអស់េនះគឺជភសុ ងអពីំ ពះ ទិតយ ពះច នទែដលបងញឲយ 

េឃញេសទរែត គប់ទីកែនង ងំពីចមក់ ករ ក់េឈម ះេនសម័យបុ ណ រហូតមកដល់ 

សពៃថងេទជគនូំរេន មវត េហយក៏មនេ បជេឈម ះេផ ងៗ។ កុថំេឡយែដលេសច 

ពហមណ៍ ម នីនិយម សូមបជីីវភពរស់េន បចៃំថង ក៏មនុស យកមកេធជករេគរពបូជ 

ែដរ។ ដូចេនះ ពះ ទិតយ ពះច នទ ចបស់ជមន រៈសខំន់ ស់ បនជមនុស យក 

មកឆក់រូប ឬគូរេដមបេីធជទីសកក រៈបូជ។ កនុងគនិំតមនុស េនែតគិតថពុំ ចអត់េទព 

ទងំពីរេនះបនេឡយ េ ពះេទពទងំពីរ គឺជអនកផល់អីៗ គប់យ៉ង មកដល់មនុស េ ក។ 

េដមបឲីយកន់ែត ចបស់ជងេនះេទេទ ត ខញុ នឹំងមននិយយអពីំេទពទងំពីរថ នឹងផល់អី 

ដល់មនុស េទ ត។ 
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II. ពះ ទិតយ ពះច នទ និងេពល 

 ពះ ទិតយ ពះច នទជេទពៃនេពលៃថង និងយប់។ ប៉ុែនករែដលេកតមននូវេពល 

េវ ៃថង យប់េនះពុំជករេកតេឡងេ យ រេទពទងំពីរេនះេទ គឺចបស់ជមនជប់មក 

ជមួយនូវេរ ងអីមួយជក់ជពុំខន។  

១. េដមកេំណ តៃនគនំិតថជ«េពល»  

ពីេដមែខមរេគរពេទពសខំន់ៗ ដូចជ ពះឥសូរ ពះ ពហម និង ពះន យណ៍ េទប 

េគមនសង់នូវសណំង់ធំៗ េធជទីសកក រៈបូជ ដបតិសពៃថង ក់ដូចជមនករថយចុះនូវទី 

សកក រៈបូជទងំេនះ។ េ យែឡក ពះយមពុំទន់មនករថយចុះេនេឡយេទ។ េគតមកល់ 

បដិម ពះយមេន ទី នេសចគមង់កនុងអងគរធ ំ ពិេសសគឺេនភគឦ នៃន ពះបរម ជ 

ងំ សពៃថង ពះ ជ ងំេនភនេំពញក៏យកលនំ ំ ម ពះ ជ ងំេនអងគរធែំដរ េទបេឃញ 

មន លេមន
8
 ែដលជទី នបូជ ពះ ជសពៃន ពះម ក តជេដម។ េហតុេមច 

បនជេគតមកល់ ពះយមេនភគឦ ន ពះ ជ ងំ អងគរធ?ំ េ យែឡកេយងេឃញមន 

ចមក់ ពះយមេនេ ងទងខងតបូង ចេំហ ងខងេកតៃន ប ទអងគរវត េឃញមនរូប 

េទពជិះេល កបី រួមេ យសិ ចរកិមួយសរេសរថ វះយម ែដល ជងេនះបងញអពីំ

ថ នសួគ៌ ថ ននរក។ េបពិនិតយេមលេនកនុងពិធីបូជសពផង េឃញមន ក់ នទិសេន 

គប់ ជងទងំបួន
9
 កនុងេនះក៏មន នមួយែដលជ នទី៥ េ ថ នយម ជ

10
 ែដលសថិត 

េនទិសឦ នកនុងបរេិវនបូជសពេនះ។ េមះេហយទិសឦ ន ជទិសៃនមងគល ជទិស 

ៃនករេកត េហយ ពះយមក៏ដូចគន  គឺជេទពៃនេសចកី ប់ និងេកត។ ជងេនះេទេទ ត 

ពះយមក៏ជអនកបេងកតនូវេពលេវ ឲយមនៃថង និងយប់ េទបបនជមន េរ ងមួយែដល 

េ ថ េរ ង ពះយម និងនងយម ីែដលនឹងមននិយយេនខងេ កមេនះ ៖ 

េដមេឡយ ពះយមមនបូនេភះ សីមន ក់េឈម ះថ នងយមី។ នងយមី ស ញ់ 

បង បសរបស់ខួន ស់ គិតែតចង់រួមរក័ជមួយបង បសេ យយល់ថជបី។ ែត ពះយម 

ពយយមេគចេចញពីអេំពេនះជនិចច។ កលេនះគម នេទយប់ និងៃថងេនេលេ កេនះ 
                                                            
៨ពកយ េមន េនះជសដំីរបស់េស ម ែខមរេ ថ េមរុ ។ 
៩ខញុ ពំុំេរ ប ប់ពីបុណយេនះេទ ដបតិករបងញេនះេផតេទេលែតេរ ង ពះយមជេទពែដលនឲំយមនេពល និងករេកត  

ប់ ប៉ុេ ះ។ 
១០ខះេគេ ថ នឹម ជ សូម ន៖ ងំ ជូ ន ពប ចន់ម៉ ៉  សុ៊ន ចន់ដឹបៈ២០០៧ ។ 
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ែតងភឺជនិចច។ េ កយមកេទ ត ពះយមក៏ ប់េទ (ែតេគពុំដឹងពីមូលេហតុអីេនះេទ) 

េធឲយនងយមីេកតទុកខេ កសេ ងងគម នេពលែល។ េទពទងំអស់េឃញនងយដូំេចនះក៏សួរ

ថ «េហតុអីបនជនងយ?ំ» នងេឆយថ «មកពីបងខញុ ំ ប់» េទពទងំេនះ ក៏សួរេទ តថ 

« ប់ ងំពីេពល » នងថ « ប់េនៃថងេនះឯង»។ េ កយៗមក នងេចះែតយំ

ពុំឈប់េ ះ េពលេទពនិករក៏េចះែតសួរេហយនងេឆយ ែតដែដលៗថ «បង បសនង

ប់កនុងៃថងេនះឯង»។ េទពទងំអស់ក៏ពិេ គះគន ថ «េបេយងពុំរកវធិី បេងកតឲយមន 

េពលៃថង និងេពលយប់េទ ចបស់ជនងមនទុកខេ កពុំេសប យេឡយ ដបតិេពលេវ មិន 

េដរេទមុខ ៃថងក៏េនែតដែដល ពុំេដរេទ »។ គិតដូចេនះក៏ ពមេ ព ងគន បេងកតឲយមន 

េពលយប់ និងេពលៃថងេដរឆស់គន ។ លុះរហូតមកក៏មនៃថង និងយប់ដូចេយងបនេឃញ 

ប់ែដល ចគិតបនជអតីត បចចុបបនន និងអនគត។ អពីំេនះតេទេទពក៏េចះែតមក 

សួរមងមក លេហយនងេឆយថ « ប់ពីម លិមិញ», « ប់ពីែខមុន», « ប់ពីឆន មុំន» រឯី 

ទុកខេ កទងំពួងក៏បនេសប យបនិចមងៗ េទ មេពលេវ េនះេទ 
11
។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ដូចេនះ ពះយម គឺជេដមេហតុឲយមនេពលយប់ និងេពលៃថង េមះេហយេទប 

បេងកតឲយមន ពះ ទិតយ ពះច នទែដលជគូនឹងគន  និងមននទីខុសគន េ យ ពះ ទិតយ 

ជអនកបភំឺេ កេនេពលៃថង រឯី ពះច នទជអនកបភំឺេ កេនេពលយប់។ បនទ ប់មកេទ ត 
                                                            
១១សូម ន៖ Malamoud: 2002,64 

រូបទី១៤ ពះ ទិតយ ពះច នទសថិតេនកនុងរងង់ 

និង ពះយមេនក ល  អមេ យេសនទងំពីរ 

( បភពៈ អន រសមី ) 
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េទបមន ជេពលេវ ែដល ប់ដបូំងចប់ពី េម៉ងរហូតដល់ ៃថង ែខ ឆន  ំរហូតមនជអតីត 

បចចុបបនន និងអនគត េ ប បដូចជវដមួយែដលវលិបនមួយជុ ំរួចេទរកកែនងេដមវញិ។  

២. េពលកនងុគំនិតថជ«វដ»12 

 េបពុំមនៃថង និងយប់េទ ក៏ បែហលជេយងពុំ ចនិយយថ ជេពលបនេឡយ 

ដបតិពុំមនអីយកមកេធជេគល គឺពុំដឹងអីជេដមអីជចុងេឡយ។ េមះេហយៃថង និងយប់ 

នឲំយមនជេពលបនែដលេគេ ថ វដ ដូេចនះ ដបតិមនៃថង និងយប់េដរឆស់គន ពីៃថងេទ 

យប់ ពីយប់េទៃថងវញិគម នទីបញចប់។ េន តង់េនះែដលេគ បដូចពកយវដេទនឹងដេំណ រៃន 

េពលដូចជកង់រេទះែដលវលិរហូតបនមួយជុេំទរកកែនងេដមវញិ។ មយង៉េទ ត ក់ 

ដូចជដេំណ រជីវតិមនុស ែដល េកត ចស់ ឈឺ េហយ ប់ ផុតអពីំ ប់េទក៏មកេកតេឡង 

វញិ។ ដូចេនះេទបបនជេគខិតខេំធបុណយ េដមបឲីយ បៃពេទៃថងមុខដូចជ បុណយចូលឆន  ំ

បុណយចេ មន យុ និងេផ ងៗេទ តែដលនឹងមននិយយ តសៗដូចខងេ កមេនះ។ 

 ក. វដឆន កំនងុ បតិទិន 

 េនកនុងចនុំចទងំអបំលមនេនះ ខញុ ពុំំមននិយយឲយបនលិតលន់េទ គន់ែតចង់ 

បងញពីអីែដលជប់ទក់ទងេទនឹងដេំណ រៃនេពល ែដលេចះែតរកំិលេទមុខពីមួយៃថង េទ 

មួយៃថង។ រឯីកលែដលេគេ ថជេពលបនេនះ ក៏េ ពះមនុស ជអនកកណំត់េ យខួន 

ឯងែដរ ឧទហរណ៍ដូចជ ចូលឆន  ំ ែដលនឹងេលកមកនិយយេនទីេនះ។ េពលពុំ ចែចក 

ឲយ ច់ពីគន បនេនះេទ ែដលេគេ ថេទសកល គឺមកពីពកយថេទស និងពកយថកល 

េបេ បជភ អង់េគសេគសរេសរថ Time and Space បនន័យថេពល និងលហំ។ មយង៉ 

េទ តេពលែតងែតសឹករចិរលិជលំ ប់ េទបេគមនេធពិធីចូលឆន  ំ ក់ដូចជេពលកពុំង 

ែតេដរេទមុខ ប់ែតឈប់នឹងេនទីកែនងមួយ។ ពីេដមែខមរេយងយក បតិទិន មចនទគតិ  

គឺ មដេំណ រៃន ពះច នទ េ យយកែខមិគសិរមកេធជៃថងចូលឆន  ំ លុះេ កយមកេគគិត 

មសុរយិគតិ គឺ មដេំណ រៃន ពះ ទិតយមកចូលឆន កំនុងែខេច តេទវញិ។ មួយវញិេទ ត 

ែខេច ត ខិតចូលដល់រដូវែដលេគេធែ ស េ ពះបនទ ប់ពីែខេច តគឺចូលដល់ែខពិ ខែដល 

ជែខមនេភ ង េមះេហយចូលឆន េំនះ ចទក់ទងនឹងេរ ងកសិកមមផង។ ឥឡូវេយងេមល

                                                            
១២វដ គឺជដេំណ រវលិជុ ំេ ប បដូចជកង់រេទះែដលវលិឥតឈប់។ 
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េទពិធីចូលឆន វំញិមង អីែដលសខំន់េនៃថងចូលឆន េំនះ គឺថេន គប់វតេគមនពូនភនខំ ច់ 

ដល់េទ ៥ ឯេនះ។  

 ករែដលពូនភនខំ ច់េនះេឡង ក៏េ យ រែខមរកន់ ពះពុទធ សន ែដលគិតថ 

ខ ច់ទងំ ៥ េនះតំ ងឲយ ពះចុ មណីេចតិយ គឺេន ថ នេល ឬ ថ នសួគ៌។ មួយេទ ត 

ទក់ទងនឹងករ ប់ គប់ខ ច់ និង យុជីវតិេទ តផង។ ភនខំ ច់ទងំេនះពុំែមនជភនខំ ច់ 

ធមម េទ េគមនេធជរបងព័ទធជុវំញិែដលេ ថ ជវតិ និងមន ពះសងឃមក បសិទធី បន 

ន័យថបបួំសភនខំ ច់េនះឲយេទជអីែដលខពង់ខពស់ េ ប បេទនឹង ថ នេលដូេចនះែដរ។ មយង៉ 

េទ ត ក់ដូចជបបំត់េ កចស់ និងកេកតេ កជថមី ែដលេធឲយមនរេប បេឡងវញិ។ 

រហូតមកដល់ៃថងទី៣ ែដលជៃថងបញចប់ េទបេគេធពិធី សង់ ពះ និងផ កឹភនខំ ច់េនះេចល 

ដបតិែលងមននទីអីេទ តេ កយពីចប់ពិធី។ តង់ចនុំចេនះបងញថ វដឆន គំឺជ បតិទិន 

របស់មនុស  េរ ង ល់រដូវកលកនុងមួយឆន ំ តវមនឆងឆន ចំស់ ចូលឆន ថំមីមង។ េទបបនជ 

ចស់ៗែតងនិយយថ ចូលឆន ថំមី តវេរ បចផំទះឲយ តេឡងវញិ េពលេបយកមកគិតបនិច 

ចបស់ថ កនុងគនិំតគឺ តវែតមនអីថមីជនិចច។ េមះេហយ សមលមមនឹង ករែដលែខមរយករប ំ

បជ បិយមកសែមងកនុងេពលចូលឆន  ំឬមុនេពលចូលឆន  ំេដមបេីជ ស ង និងបេណញភព 

ចៃ ងេចញពីផទះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដូេចនះចូលឆន  ំឬវដឆន  ំគឺជ បតិទិនែដលមនុស យកមកកណំត់ជេពលមួយេទ ម

ដេំណ រៃន ពះ ទិតយ និង ពះច នទ អពីំករវលិចុះ វលិេឡងេទមុខឥតឈប់ឈរ។ ករែដល

រូបទី១៥ ទីសកក រៈបូជភនខំ ច់េនៃថងចូលឆន  ំ(វតដំ ក់ េខតេស ម ប) 
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េរ សយកេពលេនះមកចូលឆន  ំ ក៏េ ពះែតទេំនរផុតពីករងរែដរ ដបតិែខេច តជែខេកខងំ 

ប៉ុែនបនទ ប់ពីែខេនះមក ចូលដល់រដូវែដលេគចប់េផមមមរញឹកនឹងេរ ងកសិកមមវញិ។ 

េ យ រែតទក់ទងនឹងេរ ងកសិកមមេនះេហយ បនជេ កយពីេពល ចូលឆន ំ បមណជ 

២-៣ ទិតយ េឃញមនេគេធពិធីមួយេ ថ ឆងេច ត ែដលេឃញមនអនក សុកតបំន់

អងគរែតងែតេធជេរ ង ល់ឆន ។ំ េដមបឲីយកន់ែតយល់ ខញុ នឹំងមនបងញេ យ តសៗដូច 

េនខងេ កមេនះ។  

ខ. វដ សវ 

 ែដលនិយយថ វដ សូវេនះ ក៏េ ពះែតមកពីេគេធបុណយែដលទក់ទងនឹងករវលិជុ ំ

ៃន សូវ ែដលមនេឈម ះថ បុណយឆងេច តេនះឯង។ 

 សូវមនតួនទីយ៉ងសខំន់កនុងករជួយ ទ ទង់ជីវតិមនុស ។ រឯីករេធែ សក៏ពិបក 

ជងដំ េំផ ងៗេទេទ ត ដបតិ តវករែថរទពីំមនុស ។ ពុំែតប៉ុេ ះេនតបំន់ខះេគមន 

េរ សៃថង ល ក់ សូវ  ំឬសទូងដកផង។ ជងេនះេទេទ តក៏េគយក សូវេទេធជេ គ ង 

រ ប់កនុងពិធីេ ចនយ៉ង និងមនពិធីេផ ងៗេទ តែដលទក់ទងនឹង សូវ។ េមះេហយបន 

ជមុនេពលទទួលផល សូវេគមនកិចចជេ ចនែដលទក់ទងនឹង សូវ ដូចជកិចចមុនេពលេគ 

េធែ ស កិចចកពុំងេធែ ស និងកិចចេពល បមូលផល។ 

 ដូេចនះ សូវមិនែមនជដំ ងំយ សួលកនុងករេធេនះេទ េទបមនុស ពុំ ចេមល 

ងយ សូវបន េគចត់ទុក សូវជ ពះេម េ ប បដូចជមយ ដបតិ សូវជេភទ សីេ យមន 

េឈម ះនងេនះ នងេនះជេដម
13
។ េបយល់េឃញដូេចនះែមន ចបស់ ស់ថ សូវក៏មន 

ជីវតិដូចជមនុស ែដរ េ ពះមនដេំណ រជីវតិ ងំពីករ ក់  ំ រហូតដល់ ចតកត់ បមូល 

ផលសេ មច។ េ យ រែត សូវមន រសខំន់ចេំពះមនុស  េទបកនុងមួយឆន េំគមនេធ 

ពិធីមួយេ ថ ឆងេច ត ែដលភគេ ចនេគពុំដឹងថជពិធីអីេនះេឡយ។ េគមុខជគិតថ  

ទក់ទងនឹងេរ ងចូលឆន េំហយ េ ពះេឃញមនពកយថ េច ត ដូចជែខេច តចូលឆន ែំដរ
14
។ 

ប៉ុែន ជេរ ងទក់ទងនឹងកសិកមមឯេនះេទ កលែដលនិយយដូេចនះ ក៏េ ពះែតេឃញមន 

អនក សុកនយំក សូវេទទុកេនខទមអនក  ដបតិទល់ែតមនអនក  េទបេគេធពិធីេនះបន។ 

េយងក៏ដឹងមកេហយថអនក ទក់ទងេទនឹងេរ ងកសិកមម េហយអីែដលេគចងបនេនះគឺ 

                                                            
១៣សូម ន៖ គង់ វរីៈ ងំ ជូ ន: ២០០៨,១២៨ 
១៤សូម ន៖ ងំ ជូ ន: ២០១១,៣២ 
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េដមបសុីឲំយមនេភ ង គប់ គន់ និង បសិទធី គប់ពូជឲយមនផលបរបូិណ៌ផង។ រឯីគនិំតថ 

ឆងេច តេនះ ក៏េ ពះេឃញមនពូនភនខំ ច់ដូចជភនខំ ច់ែដលេគពូនេន មវតកនុងេពល 

ចូលឆន េំនះែដរ។ េនមុខខទមអនក ក៏មនពូនភនខំ ច់ែដរ ប៉ុែនមនែតមួយប៉ុេ ះ តង់េនះ 

ែដលេគគិតថជ េភគផលែដលនឹងទទួលបនេនៃថងមុខជពុំខន។ េ កយពីពិធីចប់សព 

គប់េហយេគយក គប់ពូជេនះេទ ប ពសែតេរ ងៗខួន
15
។ ដូចេនះពិធីឆងេច តជេរ ង 

ទក់ទងនឹងវដ សូវដូចបននិយយពីខងេលមកេហយ េន តង់ចនុំចែដលេគពូនភនខំ ច់ 

ចនួំន ៥ ដូចេនៃថងចូលឆន េំនះ បញជ ក់ថឆងពីវដមួយ រួចក៏ចូលមកដល់វដមួយេទ ត ឬក៏ 

ចប់ពីវដចស់ ចូលដល់វដថមីែដលជវដៃនកសិកមម។  េនចនុំចខងេលេនះខញុ និំយយពីវដឆន  ំ

និងវដៃន សូវរួចមកេហយ ឥឡូវខញុសុំនិំយយេ យ តសៗអពីំ វដមនុស េនខងេ កមេនះ 

េទ ត។ 

គ. វដមនុស  

 ពះ ទិតយ ពះច នទគឺជេដមេហតុៃនវដ េហយគនិំតៃនវដេនះគឺថមនៃថងមន 

យប់រហូត ែដលេចញជឆន  ំ កលែដលគិតជឆន េំនះក៏ជឆន ៃំន យុរបស់មនុស េទេទ ត។ 

េហតុេនះបនជពីមួយៃថង េទមួយៃថងែដលមនុស េកន យុ ក៏េទ មេពលេវ េនះេទ 

េហយអីែដលេយងគិតថជវដមនុស  ក៏េ យ រមនុស មនដេំណ រជីវតិវលិជុដូំចេទ 

នឹងដេំណ រៃនេពលេវ ែដរ។ ឧទហរណ៌ដូចជមុនដបូំងេកតមកជទរក លុះធេំឡង 

បនិចេគេ ថេកមង រហូតដល់ជទំង់ គបវយ័េរ បករ ក៏េធជឪពុកមយ និងជយយ ជ  

េគេទេទ ត។ េទបមកដល់ចស់ជ ជេពលចុងេ កយែដលថ ប់េនះឯង ប៉ុែនកនុង 

គនិំតមនុស ពុំគិតថចប់េនេពល ប់េនះេទ ដបតិេគកន់ ពះពុទធ សន េ យេជ េទ 

េលផលកមមែដលនឹងេកតជតិថមី ឬជតិេ កយៗេទ ត។ មយង៉េទ តដបតិែតែខមរេយងទទួល 

ឥទធិពលពីឥ ក៏ពិតែមន ប៉ុែនក៏េនែតមនជេំន េដមែដលេគេ ថ ជេំន ជីវចលេនះ 

ជនិចច។ េមះេហយបនជេនេពលេកតមកជទរក ជករចប់េផមៃនជីវតិដបូំង េគមន 

េធកិចចមួយេ ថ កត់សក់ បងកក់ឆមប េដមបផីច់ខួនេចញពីវស័ិយៃ ព មកេនកនុងវស័ិយ 

សុកវញិ។ េនកនុងមនទិលថនឹងមនមយេដម និង ពយេខម ចមកេលងេសចជមួយេកមង 

ែដល ចឲយេកមងភ័យសន់េ  ឬេ ះ ពលឹងជេដម។ េ កយមកមនដំ ក់កលមួយ 

េទ ត គឺដល់វយ័កុមរ ែដលេគថមុនេពលេពញវយ័។ កនុងេនះក៏មនកិចចមួយេទ តេ ថ 
                                                            
១៥ តង់េនះពំុែមនថ ចប់ពិធីភមេគយកេទ ប ពសភមេនះេទ គឺេគយកេទ េំទ មករកនំត់របស់េគ។ 
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េករជុក គឺករទុកកេំប៉យសក់មួយដុេំនេលកបល។ េគេធពិធីេនះពុំគិតថចេំពះេកមង សី 

ឬ បសេទ  សខំន់គឺថឲយែតេកមងេនះមន យុពី១១ ឬ១៣ឆន  ំប៉ុែនេគពុំយក យុែដលគូរ 

េឡយ ដូចជ យុ េកមង១០ឆន  ំ ឬ ១២ឆន ជំចនួំនគូរេហយ។  មយង៉េទ តេគេរ បចពុំំគិតពី 

ចនួំនមនុស េទ េបអនក មនធនធនេគជអនកេផមពិធី េបនរ េរ ងខ ត់េគក៏មក ចូលរួម 

េនផទះេគេទ។ រហូតដល់េពលេពញវយ័េគមនែចក ច់ពីគន រ ង សី និង បស ពុំឲយេធ 

ពិធីរួមគន េទ តេទ ដបតិជវយ័ជទំង់កេំ ះ កមុ ំគឺេនេពលែដល សីចប់េផមមនរដូវដបូំង 

េប បសេគេធពិធីបួសនគេទ េប សីេគេធពិធីចូលមប់ េចញមប់េទ។ ពិធីេនះក៏កន់ែត 

អធឹកអធជំងមុនេទេទ ត េ ពះមនេពលេវ យូរ រឯីេ គ ងរ ប់ក៏ បែហលពីមុន ដបតិ 

សូវជេរ ងទក់ទិននឹងករ ប ពស ឯមនុស ក៏ដូចជ គប់ពូជ សូវ េបកល េគ ក់ 

បណុះ នឹឲយផលភម។ ចេំពះមនុស បសវញិ គឺករបួសនគ ប៉ុែនមិនសេំ េទេល 

មនុស ចស់ ឬអនកធប់មន បពនធរួចេទបួសេនះេទ តង់ចនុំចេនះចង់និយយករបួសៃន 

មនុស បសែដលកេំ ះប៉ុេ ះ។ េ កយអពីំេនះមកចូលដល់វយ័េរ បករជបី បពនធ 

េហយមនុស សីមនតួនទីជអនកែថរទ ំ ទពយសមបតិ កនុងេនះមនុស សីក៏ឆងមួយដំ ក់ 

កលេទ ត គឺឆងទេន ឬស មលកូន ែដលជេពលដ៏លបំក់េទេទ ត។ ផុតពីេនះមក ដល់ 

វយ័ចស់ជ ។ េយងដឹងកនងមកេហយថ មនុស ែតងែតមនេកត ចស់ ឈឺ ប់ េទបេគ 

ខិតខេំធបុណយ េធទនេដមបឲីយបនមកវញិនូវផលទងំពួង ែដលគិតថនឹងមនេនៃថងមុខ។ 

េ យែឡកេនទីេនះជដំ ក់កលៃនចស់ជ  ប៉ុែនេគ ក់ដូចជពុេំធអីឲយេទមុខេនះ 

េទ ឧទហរណ៌ បុណយចេ មន ពះជនម ែដលេគេធប ញច សមកវញិ េ យសនមត់ថបុគគល 

េនះ ប់រួចមងសិន េទបមកេកតជេកមងេឡងវញិ
16
។ េទះជយ៉ង ក៏េគេធេនះ 

េដមបឲីយ បុគគលេនះជសះេសប យ ឬធូរ លជងមុនែដរ។ រឯីដំ ក់កលមួយេទ ត 

ជដំ ក់ កលចុងេ កយែដលេគថ េសចកី ប់េនះឯង ប៉ុែនកនុងគនិំតពុំគិតថ 

ប់េនះគឺចប់ េនះ េឡយដបតិេគេជ ថនឹងមកេកតេឡងវញិជពុំខន។ 

ដូេចនះេនកនុងចនុំចទងំអមបលមណ ែដលមននិយយេនះ គឺបងញថមនុស

មនករវវិតេទមុខដូចជេពលេវ ែដរ បនន័យថពីេកតរស់រហូតដល់ ប់ គឺេកត

េហយ ប់ ផុតពី ប់មកេកតេឡងវញិ។ មយង៉េទ តេពលេវ ក៏ដូចគន  ពះ ទិតយ 

ពះច នទ ែតងែតរះេហយវលិេទដល់េគលេ ក៏លិចបត់ ផុតអពីំេនះេទក៏វលិមករះ    

                                                            
១៦សូម ន៖ ងំ ជូ ន  ពប ចន់ម៉ ៉   សុ៊ន ចន់ដឹបៈ ២០០៧។ 
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ជថមីវញិ គឺវលិចុះ វលិេឡងបនមួយជុ ំ រួចចប់េផមរះ រះេហយលិច លិចេហយរះេទ ត

រហូតគម នទីបញចប់។ េ យ រែតពីភឺេទងងិត ពីងងិតេទភឺេនះេហយ ែដលនឲំយមន

ជេពលយប់ និងេពលៃថង រហូតេចញជៃថង ែខ ឆន  ំជអតីត បចចុបបនន និងអនគត។  

អីែដលសខំន់េនះគឺ េទពទងំពីរេនះជេទពឲយមន ប កតីភព េទ ងទត់េទ ម 

ដេំណ រវលិេទ វលិមកមិនឈប់ឈរ គឺងងិតេហយភឺ ភឺេហយងងិតវញិជធមម  េបកល 

មិនធមម េទ ចបស់ជមនសីមួយមកេទសទល់ជក់ជពុំខន។ េទបមនុស ែតងយក 

អីមួយមកេធ បេទនឹងធមមជតិ េបកល ៃថង យប់ែលងដេំណ រករេទ េសចកីបណំង 

េនះក៏រ យេទ មែដរ។ ខងេ កមេនះខញុ នឹំងមននិយយ អពីំ ប កតីភពែដលគនិំត

មនុស យល់ថេពលពិតជមន រៈសខំន់ ស់កនុងជីវតិមនុស ។ 

៣. ពះ ទិតយ ពះច នទ និង ប កតីភព 

ពះ ទិតយ ពះច នទជេទពៃនពនឺ ៃនេពេវ ។ េមះេហយកល គម នពនឺ ឬេមឃ 

សទុែំដលប មងនឹងេភ ង ពិតជេធឲយមនុស គប់គន មនករ ពយបរមមណ៍ខចខកខន 

កនុងករ បកបរបរជីវតិ បចៃំថង។ មយង៉េទ ត ពះ ទិតយ ពះច នទជអនកេមលែថរមនុស  

េ កទងំេពលៃថង និងេពលយប់ ដូេចនះមនុស ក៏ពុំ ចមនមួយ ឬអត់មួយបនេឡយ។ 

ខញុ នឹំងមនជឧទហរណ៍េ យដក សង់ពកយេចញពីចេ ម ងមួយ បទេនខងេ កមេនះ 

ែដលនិពនធេឡង និយយអពីំេសចកីេសន េទេលនរមីន ក់ ែដលមនតៃមេ ប បបនេទ 

នឹង ពះ ទិតយ ពះច នទ មយង៉េទ ត មនន័យថ ដ ប េនែតមនេទពទងំពីរេនះ 

ក៏គម ន ៃថងែ បចិតឈប់ ស ញ់រូបនងេឡយ។ 

ក. ចេ មង 

បទ និស យ័អប  

១. េបសិនជេ កេនះេនមន ពះ ទិតយ អូនកុគំិតៗ ថចិតបងេនែបកែបរ 

២. េបសិនជេ កេនះេនមនដួងែខ  សូមមសេសនហ៏ៗ អូនកុអំស់សងឃមឹ ! 

R. បងនឹងថន ក់ថនមៗកីេសន    ឱ ! បុផផ េពល ពលឹម  

 រកី សស់ញញឹម    េ បះ ពំេ យសេន ម តី ! 

៣. េត បសឯ ច់ចិតមិន បណី  េបរូប សីលៃ កៗ  

 និស យ័អប     លៃ កៗ និស យ័អប  ! 

( េ ច ងេ យៈ សិុន សីុ មុត ) 
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 េប តឹមែត ប់បទចេ ម ងេនះ គឺ ពុំទន់ គប់ គន់េនេឡយេទែដលមនុស យក 

ប កតីភពមកបញជ ក់ពីភពបរសុិទធរបស់ខួនកនុងេសចកីេសន ។ ប៉ុែនេបេយងងកេទ 

សម័យបុ ណវញិ ែដលមនុស យក ប កតីភពេទបញជ ក់ពីេសចកីេ ម ះ តង់របស់ខួន 

េទនឹង ពះម ក ត ពុំែមនជេរ ងេលងេសចបនេនះេទ ដបតិជេរ ងទក់ទងេទនឹង 

ជីវតិ ពិេសសម នីែដលបេ មករឲយេសច។ េមះេហយបនជមនេធពកយសមបថ អពីំម នី 

និង ក់ប ដល់ជន ែដលេធខុសេទនឹង ពះម ក ត។ ខងេ កមេនះខញុ នឹំង 

មនជឧទហរណ៌េ យេលកយកនូវសិ ចរកិមួយចនួំនមកនិយយដូចតេទ៖ 

ខ. សិ ចរកិ 

ពះ ទិតយ និង ពះច នទមនតួនទីសខំន់ ស់ ែដលបងញពីពកយពិត។ រឯីករ 

សបថគឺជករអះ ងចេំពះទេងរែដលខួនបនេធេនះ ពិត ឬមិនពិត។ េមះេហយបនជ 

ករេធសមបថ ែតងែតមនវតថុជេ ចន និងមនជទីសកក រៈបូជែដលេគេធឲយជទីសកកិសិទធិ 

េនពីមុខទីសមបថ េដមបជី ក ។ី េ កអពីំេនះ ក៏មន ក់ប ស រដល់ជន  

ែដល ប ពឹតខុស និងរេំ ភបពំនដល់ករទងំេនះ នឹងសូមឲយធក់នរក លុះ ែតែលង 

មន ពះ ទិតយ ពះច នទ។ ខងេ កមេនះខញុសូំមដក សង់យកសិ ចរកិខះៗ មួយចនួំន 

មកបងញងអពីំករ ក់ប ស រេទេលជន ែដលេលមសនឹងវនិ័យ ដូចតេទ៖ 

 សិ ចរកឹ K.99 ប ទេជងអង 
17

 

 េនេមទខងតបូងសរេសរជភ រសំ សកឹតថ៖ 

[...] កលបតិំ េយ  វលុិេមបយុរ ៑លងគហេយយុឝ ច សណម េត យណិ 

នរកំ យវត សថិេ  ច នទទិ កេ ... 

[...] kalpitaṃ ye vilumpeyur laṅghayeyuś ca śāsaṇam te yāṇṭi narakaṃ yāvat sthito 

caṇdradivākarau… 

និយយពី ជបញជ របស់ ពះម ក ត េ យែបងែចកឲយមនុស បេំរ ករេនកនុងែខ 

ងងឹត និងមនអេំនយជេ ចនេទដល់ ប ទ។ េនកនុងឃទី ៣៣-៣៤ និយយពី 

នរ ែដលលួចេ គ ងផគត់ផគង់ បពំនេល ជបញជ របស់ ពះម ក ត នឹងេទនរក 

ដ ប េនមន ពះច នទ និង ពះ ទិតយេនេឡយ។ 

                                                            
១៧Cœdès:1954,107 
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សិ ចរកឹ K.175 18
 

 េនេមទរខងតបូង 

 នូវឃចុងេ កយ និយយថ៖ 

[...] ត គ ិបិ េថ េ ហ វះ និយម ៃន ធលិូ វះបទ ធលិូ េជង វះ ក មេតង 

អញ ឝីជយវម៌មេទវ ត េសយ វះ ធម៌ម ជ នុ ឯកនរឞ ឝក េផយ 

មេហឝ នយធម៌ម េគ មន សគ៌គ នុ សនន េផង យវត ច នទ ទិតយ មន 

េលយ.... 

[...] ta gi pi thve roḥh vraḥ niyama nai dhūli jeṅ vraḥ kamrateṅ añ 
śrījayavarmmdeva ta svey vraḥ dharmmarāja nu ekanavaṣṭa  śaka phley 
maheśvarānvyadharmma ge mān svargga nu santāna phoṅ yāvat candrāditya mān 
ley.... 

សរួំលមកជែខមរថ៖ នូវអនកែដលញុងំឲយចេ មនគឺេធ មបនទូលទងំេនះ របស់ ពះ 

ធូលីេជង វះក មេតងអញជ័យវរ មន័េទវ េគមនសួគ៌ និងសននផងរហូតមន ពះច នទ 

ពះ ទិតយពីេ កេនះខងមុខ េគមនសុខសថិតរទឹធ និងសននផង។  

  សិ ចរកឹ K. 1198 កនុង ជ ពះបទ សូរយវម៌មនទី១ 19  
 េនកនុងឃមួយសរេសរថ៖ 

[...] អនក ញង បរបិល ធម៌ េនះ ទហ កុេល លហ ទហ អនក éyiþ លហ 

សយង មន ធម៌ម រុ វះ កំេសង អញ ឧក// េន អនក ត បំបត ធម៌ម េនះ 

េទ េសយ នរកក ត ប វះច នទ ទិតយ មន េលយ.... 

[...] anakt ñāṅ paripāl dharma noḥ daha kule laha daha anakt ytiai laha syṅt māna 

dharma ru vraḥ kaṃsteṅ añ ukt. nau anak ta paṃpāta dharma noḥ dau sveya 
narakk tarāpa vraḥ candrāditya māna ley.... 

 បនេសចកីថ៖ អនកែដល បថន គប់ គងនូវធម៌េនះ េទះជ គ រកី េទះជអនក 

ដៃទកី សឹងនឹងមនធម៌ដូច ពះកែំសងអញែដរ។ អនកែដលបផំញរបស់ទងំេនះ នឹងេទ 

េ យទុកខ េននរកត ប ពះ ទិតយ ពះច នទេនមនេឡយ។ 

                                                            
១៨ Cœdès:1954,173 

១៩ បេ ង នេ យេ ក គ ងំ ជូ ន 
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េនសម័យបុ ណេគែតង ក់ប រេប បេនះ គឺមនបណំងឲយអនកែដលបន 

មនកហុំសពុំ ចរេំ ះខួនឲយរួចពីនរក មួយែដលេគបនេទេកតេនះេឡយ។ ក៏េ ពះ 

ពះច នទ ពះ ទិតយជេ កមួយែដលមននទីបភំឺភពងងឹតេនេលែផនដីេធឲយមនជីវតិ 

គប់ភវទងំអស់។ េបកល គម ន ពះច នទ ពះ ទិតយេនេលេ កេនះក៏គម នអីៗែដរ 

ដូចេនះេទមនករ ក់ប រេប បេនះ។ ដូចេនះករសបថពុំែមនជេរ ងធមម េនះេទ 

ដបតិសបថេនះេធេឡងចេំពះ ពះម ក ត និងម នីនន េដមបបីងញអពីំភពេ ម ះ តង់ 

របស់ខួនចេំពះ ពះម ក ត។ សពៃថងក៏េនែតមន ជួនេគផឹកទឹកសមបថ ជួនសបថេនមុខ 

េភង េបជនធមម េគយកៃដចងុលថង ស េហយនិយយថ ខញុ ំ ៊ នសបថេនមុខេភង ឬេន 

ក លៃថង បងញថខួនគម នភរកុហក់េទ។ ដូេចនះទងំអស់ ជេរ ង ប កតីភពចេំពះ 

មនុស  បសិនេបអស់ពីភពភឺ េហយេចះែតងងឹតរហូតេនះ បងញថមិន ប កតីេទ។ 

េទបមនុស គិតថ មកពីេនះមកពីេនះរហូតដល់មនជេរ ង ៉ វនិយយថេមឃងងឹតែដល 

មិន ប កតីេនះក៏េ ពះែតផក យមនចលនខុស ប កតី ខះមនជេំន ថមន ហូេលប 

ពះច នទ ឬ ពះ ទិតយ ែដលខញុ នឹំងេលកយកមកនិយយេនខងេ កមេនះ។ 

៤. ពះ ទិតយ ពះច នទ និងភពមិន ប កតី 

 ភពែផនដីទងំមូល ជទូេទ ពុំមនភព ប កតី ឬមិន ប កតីែតរហូតេនះេទ។ 

មនេពលមួយេនះ ឬេទសកលមួយេនះភពែផនដី ប់ែតខុសែបកពីធមម ក៏មន។ េនះ 

មនន័យថអីៗទងំអស់េនេលេ កេនះ មិនមនភពេទ ងទត់េឡយ។  េបគិត មែបប 

វទិយ ស េនេពល ពះច នទខិតេនចេនះ ពះ ទិតយ និងែផនដីេនេលគនងែតមួយ 

េហយបងំពនឺេគនិយយថ សូរយ គហ មួយេទ ត បសិនេបែផនដីសថិតេនចេនះ ពះច នទ 

និង ពះ ទិតយសថិតេនេលគនងែតមួយែដលេនះ នឲំយបងំពនឺេ យ សេមលែផនដីជះ 

េទេល ពះច នទេគនិយយថ ច នទ គហ។ ប៉ុែនេប មជេំន ែខមរបុ ណ េនេពលមនេហតុ 

ករណ៍េនះេកតេឡង ដូចជេនេពលពពកេខម  ៃផទេមឃក៏េខម  និងងងឹតមួយែភតេនះ បន 

ន័យថមន ហូមកេលប ពះ ទិតយ ឬេលប ពះច នទ រួចក៏ខជ ក់មកវញិ។ 

ក. ហូ 

េហតុែដលមនច នទ គហ ឬសូរយ គហេនះក៏ប លមកពីមនេរ ង ៉ វមួយេទ ត 

តំ លថ៖  
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កនុង សនរបស់ ពះពុទធេវស ភូ មនបី បពនធេនកនុងនគរហង វតី ជអនកមន 

សទធ ជះថ ថយទន ប់ប តដល់ ពះពុទធអងគជេរ ង ល់ៃថង គត់មនកូន បស ៣នក់ 

កូនចបងមនេឈម ះថ វតិកុមរ កូនក លេឈម ះ ថុលកុមរ និងកូនេពេឈម ះ ទីឃវុត 

កុមរ។ លុះដល់ម េធមរណកលេទមនកលមួយបងបូនទងំ ៣នក់ បជុគំន គិតថ 

«េយងគួរែតដ បំយ ក់ប តដល់ ពះសមម សមពុទធរក តកូលម  បិ េយងទុក»។  

បូនទងំ២ក៏េឆយតបវញិថ «បងឯង តវជអនកកន់ែវកចដួំសបយចុះ បូនក ល តវ 

ងឆន ងំ ចកអងករ ងយកេទ ក់ដ  ំឯបូនេព តវជអនកដុតេភងចុះ»។ ទងំ៣នក់ 

ក៏ែចកមុខងរែតេរ ងខួន។ បូនេពខដុំតេភងឲយេឆះេឡងខងំ ស់ រឯីឆន ងំបយក៏ពុះ 

េឡងសេនធ សេនធ  ឯកូនចបងេនះក៏សទុះេទកន់ែវកកូរបយ លុះកូរបយេទ តវលបំកនឹង 

ែផ ងចូលែភនក ក៏យកែវកបយ យកបលបូនេព េហយេជរថ « ឯងដូចេមចក៏ដុតេភង 

មិនេ យេឆះេឡង»។ បូនេពខឹងនឹងបងក៏តបវញិថ «បងឯងមិនេចះគិតឲយបនែវងឆង យ 

េ ះ ៊ នយកែវកមក យកបលអញ ដូចជអញេនះខញុ ំកដំរេនសីុឈនួល » ថេហយក៏ 

យកៃដេទ ល់បងវញិ ប យ បតប់េឈះគន ។ បូនេពមនកមងំក៏សទុះេទយកអែ ង 

មកសពំងបង របូីនក លសទុះេទជួយបងករពរកុឲំយ យបន។ 

លុះដ បំយឆិនកល ក៏ដួសបយឲយគន ។ េចវតិកុមរែដលជបងបនភជន៍ 

បក់ ក់បយ រឯីទីឃវុតកុមរ ខឹងនឹងបងយសំ ក់េទក នក់បន បអប់េខម ធមំក ក់ 

បយ។ ែចកចែំនកគន េ សចេហយ ពះសមម សមពុទធេវស ភូ ទង់និមនបិណប តេ បស 

សតទងំ យ។ កុមរទងំបីនក់សទុះេទយកបយមក ក់ប តេរ ងៗខួន។ បងទីមួយេធ 

េសចកី បថន ថ សូម និសង ែដលខញុ ំ ក់ប តេនះឲយបនេទេកតជ ពះ ទិតយ ឲយមន 

អំ ចមនរសមី ចលរនទ ល ដូចមសស មប់បភំឺសពសតទងំពួងកនុងទីបទងំ៤ េហយសុ ំ

ឲយមន យុ៩ នឆន ។ំ បូនទីពីរ ក់ប តរួចេហយ េធេសចកី បថន ថ សូម និសង  

ែដលខញុ ំបន ក់ប តេនះឲយេកតជ ពះច នទេទវបុ ត ឲយមនពនឺ ចលរនទ លដូច បក់ 

តជក់ដូចែកវមរកតស មប់សតេ កេនកនុងទីបទងំ ៤ េហយសូមឲយមន យុ៩ ន 

ឆន ។ំ ឯបូនេព ក់ប តេហយ ងំេសចកី បថន ថ សូមឲយមនមឌធកំមងំខងំមនឬទធ  

នុភពេនះេ ចនេលសេគកនុងទីបទងំ៤។ េបបងទងំពីរអនកេនះេឃញខញុកំល ឲយរនធត់ 

ញប់ញ័រខចខញុ។ំ កុមរទងំបីនក់ ងំ បថន  ែតេរ ងៗខួនលុះេ សចកល  ពះសមម  

សមពុទធេវស ភូ េធអនុេមទន ក៏យងេទកន់វតវញិេទ។  
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អេំ ះតេទ កុមរទងំ ៣ នក់ ប់អពីំេ កេនះ េទេកតែតេរ ងខួនគឺ បងទី១ 

េកតជ ពះ ទិតយ ទី២េកតជ ពះច នទ និងបូនេពេទេកតជ ហូអសុរ
20
។ េនះខញុ  ំ

និយយកនុងជេំន មែបប ពះពុទធ សន រឯីេរ ងមួយេទ តវញិ គឺនិយយ មែបប 

ពហមញញ សនមង ែដលនឹងមនសេងខបដូចតេទ៖ 

ករកូរសមុ ទទឹកេ ះ គឺេផមេឡងរ ងេទព និងពួកអសុរ េ យមខ ងកបលនគជ 

ពួកអសុរ និងមខ ងកនទុយទញេ យពួកេទព។ ករកូរសមុ ទទឹកេ ះេនះ ប ពឹតេទអស់ 

រយៈេពលេ ចនពន់ឆន  ំេទបមនេចញនូវេទពអប រ ដរំកីបលបី នងលក ម  ី  េសះ តី និងវតថុ  

ជេ ចនេទ ត។ ចុងេ កយេគេនះគឺជទឹកអ មឹត េហយ ពះន យណ៍ជអនកែចកទឹក 

អ មឹតេទដល់េទពទងំ យ ប់ែតមនមនុស ចែមកមកបនំខួនគឺ ហូ េនះឯង។ 

េពលកពុំងលួចទឹកអ មឹត ក៏ ប់ែត ពះ ទិតយ ពះច នទេមលេឃញក៏ែ សក បប់េទ 

ពះន យណ៍ េនេពលេនះ ហូបនផឹកទឹកអ មឹត តឹមកេទេហយ។ រឯី ពះន យណ៍ក៏ 

េចលកងច កេទផច់ករបស់ ហូេនសល់ែត តឹមកបល េ យទឹកអ មឹតគឺជទឹកែដល 

សកកិសិទធ េមះេហយបនជ ហូេនរស់ តឹមែតកបលរហូតមក។ ដូេចនះេទបបនជ ហូមន 

គនុំំយ៉ងខងំជមួយ ពះ ទិតយ និង ពះច នទ ែដលជួបនឹងេទពទងំពីរកល  នឹងចប់ 

េលបចូលេទកនុងមត់។ ប៉ុែនេ យ រែត ហូមនែតកបលឥតខួន េមះេហយបនជ 

េលបេទ មមត់ េហយក៏េចញមកវញិ
21
។  

 

 

 

 

 

 

សពៃថងេយងមនអភូតុេហតុមួយែដលេគេ ថច នទ គហ និងសូរយ គហែដល 

ែតងែតេកតមនជេរ ង ល់ឆន  ំ ជួនពីរដងកនុងមួយឆន កំ៏មន។ េនះគឺជេហតុករណ៍មួយ 

ែដល បជជនែខមរែតងែតយកចិតទុក ក់ ដបតិ ជភពមិន ប កតីមួយែដលបងញពីៃផទ 

                                                            
២០ បជុេំរ ងេ ពងែខមរ៖ ភគ៩:១៩៩៤  
២១Madeleine:1979,266 

រូបទី១៦ េរ ងកូរសមុ ទទឹកេ ះ (េលែផរទរ ប ទឥ នទេកសីយ៍) 
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េមឃែដលមនពពកពណ៌េខម េធឲយេមឃែបរជងងឹត។ េ យអនកខះខិតខេំដរេគះេដមេឈ 

រួចែ សកថ ែផៗៗ ខះែ សកថ ជួយេ កៗ មួយេទ តេគ មមិនឲយនរ េដកពួនេឡយ 

េបេទះជមនក៏េគ តវ ស់ឲយភញ ក់េឡងែដរ។ ជងេនះេទេទ ត ចេំពះ សីែដលមន 

ៃផទេពះ តវមនតណំមជនិចច ែដលេគ មមិនឲយេដកេទ េហយ តវយកអកកេំបរមក 

ក់េននឹងថនក់ ឬជយសពំត់ េដមបេីជ ស ងនូវេពលកូនេកតមកកុឲំយមន ម រតី 

ខុស ប កតី។ មយង៉េទ តេគ ក់អក កេំបរេនះគឺេដមបឲីយ គហេនះកនងអកកេំបរជនួំស 

េកមងែដលេនកនុងៃផទ។ ប៉ុែន បសិនេប សីេនះពុំបនដឹងេទ េហយ តវ គហរលំង េគថកូន 

េនះ តវ គហរលំង ( គហកនង) េនេពលេកតមកមនសភពមិន ប កតី ខុសពី 

េកមងធមម
22
។ េនទីេនះេហយែដលជភពមិន ប កតី េហយមនុស ែតង បង បយ័តនជនិចច 

(េនះមិននិយយពីពិធីចូលមប់ េចញមប់ ពិធីមងគលករ ឬពិធីេផ ងៗមកនិយយផង) 

ក៏េ យ រេធឲយមិន ប កតីេនះ េទបមនុស េចះែតេគច េដមបបីេញច សឲយផុតពីភពចៃ ង 

ទងំពួងេនះេចញេទ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចនុំចខងេលេនះ បងញពីភពហឹកវរែដលេ ថ ច នទ គហ សូរយ គហែដល 

េឃញ ហូេលប ឬខជ ក់ ពះ ទិតយ ពះច នទ។ មួយវញិេទ ត េគក៏េឃញ ហូចប់េលប ឬក៏ 

ខជ ក់ ពះ ទិតយ ពះច នទដូចគន  ប៉ុែនគនូំរេនះេគគូរកនុងន័យថ ហូជតំ ងឲយករេកត 

ប់។ ឧទហរណ៍ ដូចជកនុងពិធីបូជសពរបស់អនក សុកតបំន់អងគរ េឃញេគេធជ ន 
                                                            
២២ ប សន៍េ ក  ជួប េជ ង យុ៥៧ឆន  ំភូមិចន់ សុកបធយ េខតកពំង់ចម។ 

រូបទី១៧ គនូំររូប ហូចប់េលប ពះច នទ េលពិ នឈបន នបូជសព ( បភពៈ ងំ ជូ ន) 
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ជវតិ េហយេនក លេនះមនេ ងមួយ ែដលេគេ ថ ភនេំយងេនះឯង។ ជកែនង 

តមកល់សពផង និងជកែនងបូជសពផង។ េនេលេ ជងទងំបួនទិសៃន ភនេំយងែតង 

មនរូបែដលេគគូរខុសែបកៗគន  ប៉ុែនភគេ ចនេគពុំេចលរូប ហូេឡយ។ ជួនេគគូរ ហូេន 

ទិសខងេកតេ យចប់ទញ ពះច នទ ជួនេឃញ ហូេនទិសខងលិច េ យចប់េលប 

ពះច នទេទេទ ត
23
។ មយង៉េទ តែដលនិយយថ ហូជអនកតំ ងឲយករេកត ប់េនះ 

ក៏េ ពះែតេឃញ ហូជេទព បចទិំសឦ ន។ កនងមកេយងក៏បនដឹងរួចមកេហយថ 

ទិសឦ នជទិសៃនករេកត ប់ ជទិសៃនមងគល េហយក៏ជទិសរបស់ ពះយមែដរ។  

មួយេទ ត បសិនេបេមលេនកនុងគមពីរៃ តេភទ មនេរ ងមួយនិយយថ េនេលេ កេនះ 

គម នស ប់ធន ប់េទ  េហយក៏ពុំមននរ យម បចទិំសែដរ។ េទប ពះបរេមរសូរបញជូ ន 

េទព ពះ ទិតយ ឲយយមេនទិសខងេកត ពះច នទយមេនទិស េគនយ៍ ពះអងគ រេន 

ទិសខងេជង ពះពុធេនទិសនិរតី ពះហសបតិេនទិសខងលិច ពះសុ ក េនទិសពយពយ 

ពះេ រេនទិសខងេជង រឯីទិសឦ នវញិ ទង់ពុំដឹងថ តវបញជូ នេទព  េទប ទង់ឲយ 

ហូមកយមេទ
24
។  

 

 

 

 

 

 

 

 

ដូចេនះ ហូក៏ពុំខុសពី ពះយមែដលជេទព បចទិំសឦ ន េហយក៏ជេទពៃន 

ករេកត ប់ដូចគន  ដបតិេយងធប់ឮពកយមួយែដលេគ េ ពះយមថ ពះកល                       

យម ជ
25
។ មនន័យថ ពះកលេនះគឺជេឈម ះមួយៃន ហូ រឯី ពះយម គឺជេឈម ះ

ែដលេគេ  រហូតមកដល់សពៃថង។ 
                                                            
២៣ខញុ េំនពំុទន់ចបស់ថ ហូែដលេលបេនះ ជ ពះ ទិតយ ឬ ពះច នទេទ ប៉ុែនភគេ ចន ចរយនិយយថ ជ ពះច នទ។ 
២៤  ងំ ជូ នៈ ២០០៤,៨៥ 
២៥ ងំ ជូ នៈ ២០០៧,២៥ 

   ឧតរ   

ពះេ រ ៍
ឦ ន 

ហូ 

េគនយ ៍

ពះច នទ 

បូព៌ 

ពះ ទិតយ 

ទក ណិ 

ពះអងគ រ 

និរតី 

ពះពុធ 

បសចមឹ 

ពះ ពហសបត ិ

ពយព័យ 

ពះសុ ក 

 
រូបទី១៨ េទព បចទិំសទងំ៨ និងទិស ហូ 
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េនខងេលេនះ ខញុ និំយយអពីំភពមិន ប កតីែដលេកតេឡងេ យ រែត ហូ និង 

បងញថ ហូជអនកតំ ងឲយករេកត ប់ផង។ ែដល ហូេលប ពះច នទ មនន័យថ 

ពះច នទេលចបត់េទ និងេធឲយងងឹត គឺជករ ប់។ មួយេទ ត ហូខជ ក់ ពះច នទ ក ់

ដូចជ ពះ ទិតយរះេឡងវញិ គឺជករេកតេឡងវញិែដរ។ េមះេហយេ កយពីបូជសព 

រូបទី១៩ ហូចប់េលប ពះច នទ គនូំរេលេ ជងភនេំយង េខតេស ម ប ( បភពៈ ងំ ជូ ន) 

រូបទី២០ ហូខជ ក់ក មងផក  គនូំរេលេ ជងភនេំយង េខតេស ម ប ( បភពៈ ងំ ជូ ន)
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រួចេគមន ែ បរូបេដមបឲីយបុគគលេនះេទេកតេឡងវញិ
26
។ ដូចេនះ ហូ មនលកខណៈ 

សមបតិដ៏េទពីរយ៉ង៖ ទីមួយគឺ ហូជអនកបេងកតភពមិន ប កតី មួយេទ ត ហូគឺជករ 

េកតេឡងវញិ។ ជអនកនឲំយមនុស ផុតពី ប់ េទេកតបនន័យថ អីែដលជមិន ប កតី 

គឺេធឲយមន ប កតីេឡងវញិ។ ដូចេនះ ហូពុំែមនជេទពែដល កក់េនះេទ។ េនខង 

េ កមេនះខញុ នឹំងនិយយពីភព ឬផក យវញិមង ែដលមនជប់ទក់ទងេទនឹង វទិយ ស 

ផង េហយមនុស ក៏មនជេំន ដូចគន ែដរ។ 

ខ. ភព   

ែដលនិយយពីភពេនទីេនះ គឺចង់សេំ េទេលភព ឬផក យែដលេនឆង យពីែផនដី 

និងជលហំែដលមនឥទធិពលមកេលែផនដីវញិ ជួនក៏មនឥទធិពលល ជួនមនឥទធិពល 

កក់ក៏មន។ េទបបនជមនកបួនេ ស ែដលទក់ទងេទនឹងភព និងផក យេន 

កនុងលហំេនះ។ ភព ឬផក យពិតជមន រៈសខំន់ ស់ចេំពះមនុស  ដបតិភព ឬផក យ 

ជេ គះ ឬ គហែដលេគេ ថ នពេ គះ េនះឯង។ នព មនន័យថចនួំន ៩ រឯីេ គះគឺ 

សេំ េទេល ភព ឬផក យែដលេនេលលហំេនះ។ មយង៉េទ តេ គះ ចជប់ទក់ទងេទ 

នឹងៃថងទងំ ៧គឺ ទិតយ ច នទ អងគ រ រហូតដល់ៃថងេ រវ៍ញិ។ កនុងេនះ ហូក៏ជេ គះមួយ 

ែដរ ែដលជេ គះពីរផ ភជ ប់គន នឹង ពះេកតុែដលេគេ ថជ ផក យដុះកនទុយ។  ប៉ុែនេគពុំ 

ប់េនកនុងៃថងទងំ ៧េនះេទ។ េយង ចេឃញេនកនុងនពេ គះ គឺរូបេនចុងខងេឆងគឺរូប 

ហូ និង ពះេកតុ និងេនេដមខង គំឺរូប ពះ ទិតយ និង ពះច នទ។ េ កអពីំេនះ ចជ 

ពះយម ពះ ពហម ពះកុេវរ ពះអគនិ និង ពះឥ នទជេដម
27
។ ផទ ងំនពេ គះខះមនរហូត 

ដល់សិ ចរកិជភ សំ សកឹតេទេទ ត
28
។ សពៃថងេគពុំទន់ដឹងពីនពេ គះែដលមន 

ងំពីសម័យបុ ណថ មនតួនទីអីេនះេទ ដបតិេគេ ចនរកេឃញែតពំុសថិតេនកនុងទី ងំ 

េដមេឡយ។ ប៉ុែនផទ ងំនពេ គះខះេគក៏េឃញមនតមកល់េន គភ៌ គឹះៃន ប ទ រឯីតួនទី 

អីេនះក៏េគពុំទន់ដឹងចបស់េនេឡយែដរ។េនទីេនះខញុចំង់និយយអពីំ ភព ឬ គហែដលជះ 

ឥទធិពលមកេលមនុស នេពល បចចុបបនន។ មនុស េកតមកគឺរស់េនេ កមឥទធិពលរបស់ភព 

ទងំេនះ។ េទបេគមនអនកខងេ ស ែដលជភ អង់េគសេគសរេសរថ Astrology 

                                                            
២៦ ប សន៍េ ក  គន់ យុ៦៧ឆន  ំេនភូមិ បក ឃុំ ងៃដ សុកអងគរធ ំេខតេស ម ប។ 
២៧ ងំ ជូ ន នពេ គះ  http://www.khmerenaissance.info/heritage history/56 navagraha.html    
២៨េនទីេនះ េ យខញុ ពំុំេលកយកសិ ចរកិមកនិយយេនះេទ។ 
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គឺជកបួនទស ន៍ទយខងភព ឬផក យេនះឯង។ េ យេគគន់គូេមលេឃញផក យរះេនទិស

ែដលមិន ប កតី ឬចែមក នឹងផល់េហតុករណ៍ កក់ដល់មនុស ជពុំខនេឡយ។ 

េមះេហយបនជេពលមនជងំឺឈឺថក ត់ េគថេ គះេនះកច ស់ រហូតមនជពិធីកត់

េ គះ េ យនិមន ពះសងឃមកេ ចទឹក ឬសូ តមនរេំ ះេ គះ។ ចេំពះអនកខះេគឲយេន

ែតកនុងផទះពុំឲយេចញេទ រយៈេពល៧ៃថងក៏មន។ ទងំេនះបងញថ មិន ប កតីរបស់

ភព ឬផក យែដលជះឥទធិពលមកដល់មនុស  េហយមនុស ក៏ តវែតេធអីឲយមនភព ប កតី

េឡងវញិ។ 

េនះនិយយពីេរ ង ប កតីភព។ អីៗទងំអស់គឺបងញថ ជេពលេវ ែដលឲយ 

មន ប កតីភព។ ដូចេនះេពលេទបបនជមនែចកេពលេវ េទ មៃថង ែខ ឆន េំទេទ ត 

េហយខញុ នឹំងមនេលកជឧទហរណ៍ អពីំករែចកេពលេទ មៃថង ែដលនឹងមននិយយ 

េនខងេ កមេនះ។ 

៥. ករែបងែចកេពល 

 ពុំទន់មនភសុ ងអីបងញថ ែខមរេយងមនករែបងែចកពីេពលេវ ពិត បកដ 

េនះេទ េ យ រទទួលឥទធិពលពីឥ  េទបេឃញមនករែបងែចកេពលេវ ចបស់ 

ស់។ ប៉ុែនមុនេពលែដលែខមរពុំទន់ទទួលឥទធិពលពីឥ  ក៏ បែហលជែខមរេយង ច 

គិតពីេពលេវ តឹមដូចជ ជនជតិភគតិចេនតបំន់ឦ នប៉ុេ ះ ឧទហរណ៍ ដូចជ 

ករេធចមក រ កល េគ បមូលផលរួចេគែតងដុតចកំរេនះេចល រួចផស់េទកប់ៃ ព 

េធចមក រថមីមួយេទ តេឡងវញិ។ េនះជេហតុករណ៍ែដលឲយេគគិតថ ជដំ ក់កលមួយ 

ៃនេពល ែដលេគេរ សយករយៈេពលៃនករេធចមក រ និងទទួលបនផលរួច ក៏ផស់េទ 

េធចមក រថមីមួយេទ ត េ យពុំបនែចកៃថង  ែខ  ឆន ំ មួយេឡយ។ េនះេហយ 

ែដលយល់ថ ែខមរ បែហលមនគនិំតដូចគន  ខុសពីអីែដលេយងេ ប បស់េនសពៃថងេនះ។ 

 េ យ រែតេពលេវ មន រសខំន់កនុងជីវតិ បចៃំថងរបស់ែខមរ ដូេចនះេហយបន 

ជនឲំយមនករែបងែចកេពលេវ េទ មដេំណ រៃន ពះ ទិតយ ពះច នទ េដមបនឹីងងយ 

សួលកនុងករកនំត់េពលចបស់ ស់
29
។ េនសម័យបុ ណេគមនែចកេពលេវ ៃថង យប់ 

ដូចតេទ៖ 

                                                            
២៩ តង់េនះខញុ ពំុំយកករែបងែចកៃថង ែខ ឬឆន មំកនិយយេនះេទ គឺបងញអពីំករេ ប បស់េពលៃថង និងេពលយប់ប៉ុេ ះ។ 
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ៃតងេកត៑ (tṅai ket) ៃថងេកត ជួនបងញពីទិសខងេកត ែតកនុងេនះែ បថ ជេពល 

ៃថងរះ។ មួយវញិេទ តេគេ ថ ឧទយ~ឧៃទយ (udaya, udaiya) គឺ ឧទយ័ ែ បមកថ រះ 

បនន័យថ ជៃថងរះ (K.521)30។ 

 បូ ហ៌ន (pūrvāhna) េពល ពឹក (K.989)31 ។ 

 មធយហន (madhyāhna) ៃថង តង់ ( K.38032  K.391)33 

 អប ហន (aparāhna) រេស ល  ង ច (K.989)34 

 ៃតងលុច៑ (tṅai luc) មន័យថៃថងលិច ជេពល ង ច (K.155)35 

 អទធិ ត (addhirātra) ខះសរេសរថ អទ៌ធ ត (arddharātra) ខះសរេសរថ អធ៌ ត 

(ardharātra) ជែខមរគឺ ធត ជពក់ក លយប់ (K.327)36  (K.331)37  
 រឯីពកយ យប(yapa)ក៏េឃញមនេ ប ដូចជេនកនុងសិ ចរកិ K.989ែដរ38។  

េ កអពីំេនះេនមនករេ ប បស់េពលមួយចនួំនេទ តេនះ េឃញមនេ បពកយ 

អនងទឹក យម ថម ថង យ ជេដម។ េយងេមលេនកនុងសិ ចរកិ ប ទលៃល K.327, 

K.330 និង K.331េរ ប ប់ថ៖ 

[...] ៨១៥ ឝក បញចមី េ ច៑ ធ វយរ ៑អនងទឹកក តិ សច៑ អទ៌ធ ត យ៑ 

េវ នក៑ ទិតយ រ ឧតរភ ទនក ត 

[...] 815 śak pañcamī roc āṣādha vyar antvaṅ dikka ti srac arddharātra āy vnek 

ādityavāra uttarabhadranakśatra  
 

ស មលជភ រែខមរទេំនបថ៖ េនឆន  ំ៨១៥ ទី៥េ ច ែខ ធ េវ ពីរ អណូង 

ទឹក ែដលបនេធរួចជេ សច េនៃថង ទិតយ នទិសឧតរ 39  

                                                            
៣០ Cœdès:1952,167 
៣១ Cœdès:1964,164 

៣២ Cœdès:1937,195 

៣៣ Cœdès:1954,297 

៣៤ Cœdès:1964,177 

៣៥ Cœdès:1953,66 

៣៦ Pou:2001,71 
៣៧ Pou:2001,82 
៣៨ Cœdès:1964,178 
៣៩ Pou:2001,71-78-82 
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ពកយ អនងទឹក ថម ថង យ៑ ឬមយ៑ ថង យ៑ េនះេយងពុំ ចដឹងថ មនន័យចបស់ ស់ 

យ៉ង េទ ប៉ុែនេគសននិ នថ បែហលទក់ទងេទនឹងេម៉ង នទីែដរ។ េបេយងសពៃថង 

ក៏មនេ បពកយ ថម េនះ ថម េនះ ឬេពញមួយៃថង ក់ដូចជេម៉ង នទីដូចគន ។ ប៉ុែនេបអនក 

េនែ សចកំរ គន់ែតេមលេទៃថង ក៏េគដឹងភមថេពលេនះ តវនឹងេថម ៃនេពលេវ  

េទេហយ។ េលសពីេនះេគេ េទ តថ មន់រងវ ពលឹម ងៗ ឬ ពលឹមេឡង 

ៃថងកពំស់ចុងដូង ៃថង តង់ រេស លគងភន ំ ៃថងបក់រេស ល ៃថងេទរ ៃថងអសងគត ឬេគ 

កបីចូលេ កល ៃថងលិច េពល ពលប់ យប់ ធ ត មន់រងវទឹកេជរជេដម។ 

សរុបមកេនខងេលេនះ បងញពី ពះ ទិតយ ពះច នទជេទពៃនេពលេវ ែដល 

វលិចុះ វលិេឡងឥតឈប់ឈរ។ ពះ ទិតយ តវលិចផុតេទេហយ ក៏ចប់េផមមន ពះច នទ 

មកជនួំសេពលយប់វញិ រហូតដល់េពល ពលឹមេទបចប់េផមេឃញ ពះ ទិតយរះេឡង។ 

មយង៉េទ ត ពុំខុសពីជីវតិមនុស េទ គឺ ប់េហយេកត េកតេហយ ប់េទវញិដូចគន ។ 

ពុំ តឹមែតប៉ុេ ះ ពះ ទិតយ ពះច នទក៏ជ ប កតីភពរបស់មនុស សតេទេទ ត។ េ ពះ 

ភពទងំមូល ជទូេទពុំមនភព ប កតីែតរហូតេនះេទ ជួនមនភពខុសពីធមម បន 

ន័យថអីៗទងំអស់េនេលេ ក ពុំេទ ងទត់េឡយ។ េមះេហយនូវេវ ែដលភព 

ឬេ គះមិន ប កតី នឹងជះឥតទធិពលមកដល់មនុស ។ ជួន េធឲយប៉ះពល់មកដល់ែផនដី 

ជួន ប៉ះពល់ដល់បុគគល ែដលមនុស េចះែតគិតថ ជមនទិល េហយខិតខរំកមេធយបយ 

េផ ងៗ េដមបបីេញជ សខួនឲយផុតពីភពចៃ ងេនះេចញេទ មេពេវ េទ។ 
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III. ពះ ទិតយ ពះច នទេនកនងុកិចចពិធី 

ជទូេទមនុស ឲយតៃមអីែដលជពនឺ ពុំឲយតៃមអីែដលជភពងងឹតេនះេទ។ ករ 

េ ប បេធ បអីេទនឹង ពះច នទ ក៏េ ពះែត ពះច នទមនពនឺ ភឺ សស់ តេនេពលេពញ 

បូណ៌មី។ ប៉ុែនេបនិយយពីេពលយប់វញិ ពុំមននរ គិតថជេពលលេនះេទ េ ពះេន 

េពលយប់ជេពលែដលងងឹត ជេពលែដលមនុស សំ ក។ េបចេំពះសត ែដលេខម ដូច 

ជសតែកក ទីទុយ េម ម ែខង ក ែដលសុទធសឹងជសតចៃ ង មនុស ពុំែដលឲយ តៃមេទ។ 

មនុស ឲយតៃមេលអីែដលភឺ ពុំែមនភពេខម ងងឹតេឡយ។  ឧទហរណ៍ដូចជ សតែដល 

រកសីុេនេពលយប់ កល េគឮ ែ សក ឬយមំនុស ចបស់ជេជរ បេណញ ឲយេទ 

ឆង យពីភូមិ សុក ភម។  

ប៉ុែនេទះជយ៉ង  ក៏េពលយប់ មនេពលមួយែដលមនុស ចូលចិត ែថមទងំ 

េគរពបូជេទ តផង។ េនេពលែដល ពះច នទេពញវង់ គឺេនៃថងទី ១៥េកត ែដលែខមរ 

និយយថ ១៥ េកត ែខេពញបូណ៌មី ែដលជៃថងសីលេនះឯង។ េនកនុងជពូំកេនះខញុ នឹំង 

មនករែបងែចករ ង ពះ ទិតយ ពះច នទែដលេគមនករេគរពបូជេផ ងៗគន ដូចតេទ។   

១. ពះ ទិតយ 

 ពះ ទិតយ គឺជអនកបភំឺេ កេនេពលៃថង។ ជីវភព បចៃំថងរបស់មនុស ងំពី ពឹក 

ពលឹម រហូតដល់ ង ច គឺ ស័យេ យ រពនឺ ពះ ទិតយ។ គន់ែតនិយយែតពកយថ 

ពះ ទិតយ មួយម៉ត់ េគែ បបនដល់េទ ៣យ៉ងឯេ ះ។ គឺពកយថេកត សថិតកនុងន័យថ 

ជកេំនតផង ទិសខងេកតផង ខះថអនកេនះ ឬអនកេនះេធករអីពុំេកតេទ បនន័យថជ 

មនុស អន់។ ពះ ទិតយ ពិតជមនតៃមខងំ ស់ចេំពះមនុស  េហយមនុស តវែត 

មនករេគរពបូជ រហូតមកែដលខញុ នឹំងមននិយយេនខងេ កមេនះ។ 

ក. សពំះ ពះ ទិតយ 

 ពីេដមេគេរ បករជបី បពនធមនរយៈេពលយូរៃថង ស់ រហូតេទដល់មួយ ទិតយ 

ឯេនះ។  សពៃថងេគព ងមមក តឹមែតអីែដលេធឲយឆប់រួច ល់ ប៉ុែនេបេគេរ បករកូន េគក៏

រកៃថងេដញេព  ជួន តឹមែតមួយៃថងកនះ ជួន តឹមពីរៃថងេទ មករេដញេព  យក

ៃថង ែដលល។ េបនិយយពីកិចចសំពះ ពះ ទិតយេនះ េនតបំន់មួយចនួំនធេំគេសទរែត
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ពុំដឹងថជកិចចអី េធេនេពល េនះេទ េ យែឡកតបំន់ខះ បសិនេបេគេរ បករ 

ចនួំនពីរៃថង កល ពិធីមងគលករចប់សព គប់េនេពលយប់ លុះ ពឹកែសកេគេ កក 

ពី ពលឹមេដមបេីធពិធីសពំះ។ េប ម ប សន៍របស់េ ក ចរយ គត់ពុំនិយយថសពំះ 

ពះ ទិតយេទ ដបតិត មវឲយកូន បស សីយកេពល ពលឹម ងៗ េដមបសីំពះយក 

សីមងគលជកិចចបញចប់។ 

 

 

 

 

 

 

 

ជមួយគន េនះេគមនចក់េភងករបទេព ដល់េហយ បនន័យថជេពលល 

ែដលរង់ចេំនះបនមកដល់េហយ កូន បស កូន សី តវេចញមកសពំះផទឹម។ ចរយមួយ 

ចនួំននិយយថ សពំះ ខះថសពំះរង់ តង់េនះគឺគម នសពំះរង់អីេ កពីរង់ចេំពលេវ ល 

មកដល់េនះេទ។ មយ៉ងេទ តេព េន តង់េនះ គឺសំេ េទេលេពលែដលេដរមកដល់ 

េ យដេំណ រៃនពនឺ ពះ ទិតយេនះឯង។ េនទីេនះខញុ និំយយពីតបំន់ខះែដលេ ថសពំះ

េព  ឬសពំះរង់ េ យែឡកអនក សុកបធយ េខតកពំង់ចម ឯេនះេគេ យ៉ងចបស់

ស់ថ ពិធីសពំះ ពះ ទិតយ (េនះពុំេលកយកអនក សុកេខតេកះកុង និងេខតដៃទេទ ត 

មកនិយយផង)។ អនកេខតកពំង់ចម ល់មងគលករខះ េគែតងមនពិធីសពំះ ពះ ទិតយ 

េនេពល ពឹក ពលឹមកុថំេឡយែតពិធីមងគលករ សូមបែីតពិធីបួសនគ ចូលមប់ េចញមប់ក៏ 

េគ តវមនកិចចសពំះ ពះ ទិតយែដរ។ ប៉ុែនកិចចសពំះ ពះ ទិតយ ែដលេឃញជអធឹកអធម 

ជងេគេនះ គឺេនកនុងពិធីចូលមប់ េចញមប់ និងពិធីបបួំសនគជេដម។ 

រូបទី២១ ពិធរីង់េវ របស់កូនកេំ ះ ( សុកបធយ េខតកពំង់ចម) 
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 េនកនុងពិធីបួសនគេគចប់េផមេនេពល ពលឹម ងៗ ែដលត មវឲយកូននគទងំ 

អស់េរ បច ំ កែនងអងគុយេដមបសីពំះ ពះ ទិតយ។ រឯីកនុងពិធីចូលមប់វញិ ក៏ពុំខុសពីគន ែដរ 

ដបតិកូន សី តវអងគុយរង់ចយំកេពលសពំះេទ មករកណំត់របស់ ចរយ។ លុះដល់កណំត់ 

េហយនងចប់េផមសពំះយកមងគលរួចចូលេទកនុងបនទប់វញិ។ ពិធីេនះេគេធេនេម៉ង៧ ពឹក 

ខណៈេពលែដល ពះ ទិតយកពុំងែតរះ ងៗ។ េគមនេរ បជេ ងសខំន់ ែដលមនរបង 

ព័ទធជុវំញិែដលេ ថ ជវតិ និងមនេរ បេ គ ងរ ប់ដូចជ សូវកេញជ រ នំចនីំ 

មូប រជេដម។  

 

 

 

 

 

 

 

ចែំនកឯេ ងសពំះ េគេធមន ចកចូល គប់ទងំបួនទិស ប៉ុែនទិសែដលសខំន់េនះ 

គឺទិសខងេកត ដបតិទិសខងេកត ជទិសែដល ពះ ទិតយរះ។ លុះដល់ពី េហយេគេរ ប 

ជកបួនដែងរកូន សីចុះមកពីេលផទះ េ យមនបងំជ ក ត់ផង េដមបេីច ស ងនូវ 

មនុស បសេមលេឃញ រហូតេទដល់ទីសពំះេទបេគ ែលង ក ត់េចញ។ 

បនទ ប់មកេគឲយនងអងគុយេនេល សូវកេញជ រ អមេ យេកមង សី២ េទ៣នក់ ពម

ទងំមនកត់េធមញជហូរែហេទេទ ត។ េប ម ប សន៍េ ក  ជួប េជ ង គត់បន

និយយថ ករសពំះេនេពល ពឹក គឺេធឲយនងទទួលនូវសិរមីងគល និងេធឲយនងេនេពល

ខងមុខនឹងមន គ រែដលលរួមរស់បនេសចកីសុខ
40
។ ចែំនកឯេ ក  ែកម គន់ វញិ

                                                            
៤០ ប សន៍ េ ក ជួប េជ ង យុ ៥៧ឆន  ំេនភូមិចន់ សុកបធយ េខតកពំង់ចម។ 

រូបទី២២ េ គ ងរ ប់កនុងពិធសីពំះ ពះ ទិតយ ( សុកបធយ េខតកពំង់ចម) 
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ក៏មន ប សន៍ពុំខុសពីគន ែដរ គត់ថសពំះេនេពល ពឹក ជេពលដបូំង ជេពលែដលថមី 

េមះេហយចិតគនិំតមនុស  ក៏េកតេទ មេនះេធអីក៏បនសេ មចែដរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

បនេសចកីថករសំពះ ពះ ទិតយ ពុំែមន តឹែតជេរ ងធមម េនះេទ ជេរ ង 

ែដលទក់ទងេទនឹងមងគលផង ទក់ទងនឹងកេំនតផង និងជេរ ងទក់ទងនឹងេភគផល 

ផង។ េ ពះេនេពល េចញមប់េគហុ៊ ក ត់សពំត់ េដមបបីិទបងំ ក់ដូចជនងកពុំង 

ែតេនកនុងៃផទ
41

 េហយ ប់ែតេកតមកេឃញពនឺ ពះ ទិតយមុនេគ។ េហយ តង់ចនុំចេនះ 

េហយែដលេគថអនកេនះបនេឃញពនឺ ពះ ទិតយមុនអនកេនះ េទបេចះដឹងេ ចនជង 

អនកេនះ។ មួយវញិេទ តសពៃថងេគឲយតៃមពនឺេនេពល ពឹក ស់ ដូចជេកមងតូចៗ 

តវ សូបយកពនឺ ពះ ទិតយឲយបន១េម៉ងេទ២េម៉ងជេរ ង ល់ ពឹកេដមបសុីខភព 

មមួំន កុថំេឡយែតែខមរ សូមបជីនជតិែសបកសក៏េគយល់េឃញដូេចនះែដរ។  

 

 

                                                            
៤១សូម ន៖ ងំ ជូ ន  ពប ចន់ម៉ ៉   សុ៊ន ចន់ដឹបៈ ២០០៧។ 

រូបទី២៣ េ ងពិធសីពំះ ពះ ទិតយ (ភូមចិន់ សុកបធយ េខតកពំង់ចម) 
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កល ពះ ទិតយរះ មនពនឹែចងចងំ េគេ ប បបនជករេកតលូត ស់ 

នូវជីវតិថមីេឡងវញិដូចគន ។ ឧទហរណ៍ដូចជ ជីវតិ បចៃំថងែដលមនុស ទូេទគិតថ េន 

េពល ពឹក បសិនេបមនជួបនូវអីែដលល េនះេពញមួយៃថង បកដជគម នជួបនូវបញ 

កក់អីេឡយ (និយយឲយ សួល ប់ គឺមន ភទងំ ពលឹម)។ មួយវញិេទ តថ 

ៃថងេនះេមឃេកល ស់ គម នពពកមកបងំរខំនអីេឡយ។ តង់េនះបងញយ៉ងចបស់ 

រូបទី២៤ ពិធសីពំះ ពះ ទិតយ (ភូមចិន់ សុកបធយ េខតកពំង់ចម) 

រូបទី២៥ ពិធកីត់េធមញេ កយពីសពំះ ពះ ទិតយ (ភូមចិន់ សុកបធយ េខតកពំង់ចម) 



 

 

39 

ថ ពះ ទិតយនមំកនូវមងគល កល មនពនឺ ែចងចងំេធឲយមនុស រស់េនបនសុខ សួល 

ែតេបមនពពកមកបងំេនះ ចបស់ជនឲំយមនុស ពយបរមមណ៍ខចមន េភ ងលបំក

កនុងករ បកបរបរចិញចឹ មជីវតិជមិនខន។ ពះ ទិតយ េគេ ប ប បដូចេទនឹង អីែដលថមី ជអី

ែដលេទបែតលូត ស់ េ ប បដូចជេកមងែដលេទបែតនឹងេកតមកែដរ។ ពះ ទិតយរះេឡង 

េហយក៏រកំិលខួនបនិចមងៗ េហយក៏លិចបត់េទវញិ គឺរះេហយលិច លិចេហយរះមកវញិ

ឥតឈប់ឈ។ ដូចែដលខញុបំននិយយេនជពូំកខងេលមកេហយថ មនុស មនដេំណ រ

ជីវតិ ប់ េកតដូចេទនឹងករវលិចុះ វលិេឡងៃន ពះ ទិតយែដរ។ េទបមនុស ខិតខេំធ

បុណយ េដមប ី បថន អីបនសេ មចនូវជតិខងមុខ។ 

ដូចេនះ ពះ ទិតយ ពិតជមន រៈសខំន់ ស់ចេំពះមនុស េ ក េគែតងេធ 

ករេគរេព ពះ ទិតយជនិចច។ ជពិេសសេនះ គឺេធអីេដមបឲីយេកត បនន័យថេកតរហូត។ 

ខញុធំប់និយយរួចមកេហយថ ពះ ទិតយពុំ តឹមែតជពនឺេទ ែថមទងំមនន័យដល់េទ ៣ 

ម៉ត់ឯេ ះ។ គឺ ពះ ទិតយរះេនទិសខងេកតផង េហយេកតេនះក៏តំ ងឲយេសចកី 

េកតេឡងវញិផង ពុំ តឹមែតប៉ុេ ះ េកតក៏ ចេ បចេំពះមនុស បនេទេទ ត។ េមះ 

េហយ ពកយេកតេនះពិតជមនន័យខងំ ស់ចេំពះមនុស  េ ពះ ជទិសៃថងរះផង 

ែដលខញុ នឹំងេលកមកនិយយេនខងេ កមេនះ។  

ខ. ទិសៃថងរះ 

ជទូេទេគថ ពះ ទិតយរះេនទិសខងេកត េនះ បកដ ស់។ ប៉ុែនែដលខញុមំក 

និយយទិសៃថងរះេនទីេនះ គឺចង់សេំ េទេលទិសៃថងរះែដរ ប៉ុែនទិសៃថងរះខងេកត េឈ ង 

េទរកឦ ន ដបតិកនុងមួយឆន មំនេពលមួយែដល ពះ ទិតយរះ េរេទរកទិសឦ ន
42
។  

េនជពូំកមុនខញុកំ៏ធប់ពនយល់ខះៗែដលអពីំទិសឦ នេនះ។ េយងក៏ដឹងរួចមកេហយថ 

ទិសឦ នគឺជទិសៃនករេកត ប់ និងជទិសៃនមងគលេទ តផង។ ក៏េ យ រេនះ 

បនជេយងេឃញ នេសចគមង់សថិតេនភគឦ នៃន ងំអងគរធ ំ និងេនភនេំពញ។ អី 

ែដលលមិតជងេនះេទេទ ត េនកនុងពិធីបូជសព េគមន នទិសេន គប់ ជងទងំបួន។ 

កនុងេនះក៏មន នមួយែដលជ នទី៥ េ ថ នយម ជ ែដលសថិតេនទិសឦ ន កនុង 

បរេិវនបូជសពេនះ។ មួយេទ តគឺ ភនេំយងែដលជទីបូជ និងតមកល់សពេនះ ក៏ខិតជិតេទ 

                                                            
៤២ Paris:1941,303- 333 
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រកទិសឦ នដូចគន ។ តង់េនះេហយែដលបងញថ ទិសឦ នជទិសៃនករេកត ប់ 

និងជទិសៃនមងគល េហយមងគលេនះ ក៏ជមងគលែដលេកតេចញមកពីពនឺ ពះ ទិតយែដរ។ 

កល ពះ ទិតយរះេឡង ក់ដូចជករចប់េផមេឡងជថមី ជពនកខចី ែដលកពុំងែត 

រកីលូត ស់។ េទបេនេពលបូជសពរួចេគខែំ បរូប បនន័យថែ បរូបពីេខម ច ឲយេទជ 

មនុស វញិ
43 គឺឲយេទេកតេឡងវញិ ដូចជៃថងរះេឡងវញិែដរ។ 

េន តង់េនះ ខញុ ំ គន់ែតេលកមកជចនុំចតូចមួយបងញ មនុស យល់ថទិស 

ឦ ន គឺជទិសៃនករេកតេឡងវញិ។ មយង៉េទ តទិសេនះក៏ជទិសៃថងរះដូចគន  េហយ 

ទិសៃថងរះ ក៏ពុំខុសពីទិសខងេកតែដរ ដបតិឦ នសថិតេនចេនះខងេជង និងខងេកត។ 

េបដូេចនះែមន េនសម័យបុ ណែដលភគេ ចនេឃញ ប ទែបរេទរកទិសខងេកតេនះ 

ក៏ពុំខុសពីអីែដលេគគិតថ ខងេកតជពនឺ ជកែនងែដលមនពនឺមុនេគ។ េទបបនជ 

មនពកយែដលេយងេ ថ រះ េនះមកជពកយថ ពះ ែដលេគថេ ក ស់ 

េបពកយអង់េគស េគសរេសរថ Divine ែដលែ បមកថ ទិព~ទិពយ ែដលេនខងឥណូ-អឺុរ ៉ុប។ 

ទងំអស់េនះក៏សុទធសឹងែ បមកថជ ពនឺ ែដរ។ បសិនេបជរូបេគថ េខម ចចូល ឬអនក  

េនតបំន់ខះេគេ ថ ពនឺ េ ពះមនពនឺេទពេនះចូល
44
។ េ យេហតុេនះេហយបនជ 

េឃញ ប ទភគេ ចនែបរមុខេទទិសខងេកត។ េបេទះជមនបញេចទជេ ចនអពីំ 

មូលេហតុែដល ប ទអងគរវត ងែបរមុខេទទិសខងលិចក៏េ យ។ ែតក៏មនៃថងមួយ 

គឺេនៃថងទី ២២-២៣ កនុងែខមិន និងែខកញញ ល់ឆន  ំ េបេយងឈរេនខងមុខទរចូល 

ៃន ប ទអងគរវត េនេម៉ង បែហល៦:៣០នទី ពឹក េយងមុខជេឃញ ពះ ទិតយរះេដរ

មកចពីំេលតួប៉មក លៃនកពូំល ប ទអងគរវតជពុំខន។  

សរុបមក ពះ ទិតយ ពុំ តឹមែតជេទពែដលបភំឺេ ក និងេមលករខុស តវេនេពល 

ៃថងេនះេទ។  ពះ ទិតយ ែថមទងំជវតថុសកកិសិទធិមួយ ែដលមនុស ែតងេគរពបូជជនិចច។ 

ពះ ទិតយមនពនឺក៏ ក់ដូចជែកវែភនករបស់មនុស  េបកល េមឃងងឹតសុប មនុស  

ក៏េមលអីពុំេឃញដូចគន ។ ធមមជតិទងំអស់រស់េនក៏ ស័យេទនឹងពនឺៃនករំសមីរបស់ 

ពះ ទិតយ។ ដូចេនះេយងពុំ ចរស់េនេ យគម ន ពះ ទិតយបនេនះេទ។ េ យ រែត 

មនគុណសមបតិ េទបមនុស មនករេគរពបូជ និងឲយតៃម ពះ ទិតយជនិចច។ ប៉ុែនេយង 

                                                            
៤៣ ប សន៍េ ក  គន់ យុ ៦៧ឆន  ំេនភូមិ បក ឃុំ ងៃដ សុកអងគរធ ំេខតេស ម ប 
៤៤ ប សន៍េ ក គ ងំ ជូ ន 
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តវគិតថ េបមនេពលៃថងេហយ ក៏ តវែតមនេពលយប់ ដូចេនះ ពះច នទ ក៏ជៃដគូររបស់ 

ពះ ទិតយែដរ េយងពុំ ចមនមួយ អត់មួយបនេនះេទ េទបខញុ នឹំងនិយយពី ពះច នទេន 

ខងេ កមេនះតេទេទ ត។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២. ពះច នទ 

ពះច នទគឺជេទពែដលមនតួនទីបភំឺ និងែថរក េ កេនេពលយប់។ េបេទះ 

េពលយប់ ជេពលែដលងងឹត ជេពលែដលមនុស ខចកី ក៏ ពះច នទជេទពែដលបងញពី 

ភព តជក់ តជុែំដរ។ មយង៉េទ យេគេ ប ប បដូច ពះច នទ េទនឹងមនុស សីែដលេពញរូប 

េពញ ង មនន័យថជមនុស សីែដលេទបែតនឹងេពញ កមុ។ំ ែដលខញុ ំនឹងមនជ 

ឧទហរណ៍ជបទចេ ម ងខះៗ េនខងេ កម។ 

ក. ចេ មង 

បទ ពះច នទេពញរូបេពញ ង 

 ១. ខញុ រំង់ច ំ ពះច នទយូរមកេហយ កលពីេដមេឡយច នទេនេកមងខចី 

 មិនទន់េពញវង់ មិនេពញបូណ៌មី ឥឡូវច នទៃថ េពញរូបេពញ ងេហយ  

២. ខញុសូំមនិយយេ យពកយេម តី ែខេពញបូណ៌មី អនកកុំ លខឹង 

 ខញុសូំមសបបយេនេពលយប់ហនឹង អនកកុំ លខឹង េ ពះពនឺអនកភឺដូចជៃថង! 

រូបទី២៦ ពះ ទិតយរះចកំ លតួប៉ម ៃនកពូំល ប ទអងគរវត 
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R. ខញុ េំមលេទអនកែសនលេពកៃ ក ខញុគំិតមៃម ប មងសបបយជមួយនឹងគន  

    ច នទរះភឺថ ខញុ ំ ទរំង  ឲយបនជគន  ខញុសុំខចិតសុខកយែដរ! 

៣.ប៉ុែនអនកកុំ លលិចឆប់េពក េ ពះដល់ៃថងែសក រូបអនកអន់ថយ 

ពនឺែលងចបស់ តិចៗេទេហយ ឩឱ!ច នទេអយ រូបលេមចែ បជអន់ថយវញិ! 

(េ ច ងេ យៈ ម៉ុល កម៉ច) 

និងចេ ម ងមួយបទេទ តក៏មនអតថន័យពុំខុសពីគន េទ ប៉ុែនគួរឲយ យេ យពុំបន

ដឹងចណំងេជងពិតែនបទេនះ ែដលមនខឹម រដូចខងេ កមេនះ៖ 

 ១. ទិតយយងេទកន់ភពថមី  ច នទរះថមីចងំមូល កឡង់ 

 េមលរុកខជតិែដលដុះរហង់  រេ ចកនុងអនង់ តី! 

២. រពីពករ ត់មកបងំ  ច នទែចងចងំឲយ ប់រសមី 

    ច នទក៏បត់កនុងេពលដ៏ខី  ខញុ ំ ល័យ ពះច នទអីេមះ ! 

R.ដួងច នទដួងចិតខញុ េំអយ  េតកល េឡយអនកនឹងេម  

 ដល់រូបខញុ ែំដល ទេំខចផ   ចំបថន េសន ែតមួយប៉ុេ ះ! 

៣. ច នទកុំ ម នថខញុមំនគូរ  ពះសូរយយងយូរផុតកី សេ ះ 

    ពីខញុ េំហយេគគម ននឹកេ ះ  ច នទមិនេ ម ះឲយខញុអំស់សងឃមឹ! 

(េ ច ងេ យៈ សិុន សីុ មុត) 

ចេ ម ងែដលខញុមំនឧទហរណ៍ចនួំនពីរបទខងេលេនះ បនបងញថ មនុស សី 

េ ប បដូចជ ពះច នទែដលេពញបូណ៌មី។ ក់ដូចជនងេទបែតេពញ កមុ ំែដលមនរូប 

េឆម សស់ ត។ ប៉ុែនេបកល ពះច នទនឹងឆប់លិចបនិចមងៗ ពនឺេនះ នឹងអន់ថយ 

តង់េនះ ក៏ដូចេទនឹងស មស់មនុស សីែដលនឹងកន់ែតចស់េទៗដូចគន ។ សរុបមក 

ពះច នទជេទពតំ ងឲយភព សស់ ត គឺភពេពញបូណ៌មី ែដលេគេ ថេពញវង់។ 

ពុំ តឹមែតប៉ុេ ះពកយេពញវង់េនះ មនន័យថសមបូរហូរេហ រ ែដលនឹងនិយយេនខង 

េ កមតេទេទ ត។ 

ខ. េខនត 

ែដលខញុ និំយយែខេខនតេនទីេនះ គឺចង់និយយេខនតេនកនុងែខងងឹត មនន័យថេន 

េពលយប់ ពុំែមនេពលៃថងេនះេទ។ គន់ែតចង់បងញថេនកនុងែខេខនត និងែខរេនច េគ 

មនេធកិចចអីខះែដលទក់ទងេទនឹង ពះច នទ?  
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េខនតមនន័យថ េកត ឧទហរណ៍េគែចកៃថង ១េកត ២េកតរហូតដល់ ១៥េកតែដល 

ជៃថងេពញបូណ៌។ េនែខេខនតចប់ពី ១េកត ២េកតេទ ពះច នទមនពនឺបនិចមងៗ រហូត

ដល់ៃថងទី៨េកតែដលជៃថងសីល(សីលតូច)។ លុះដល់ៃថងទី១៥េកត ែដលជៃថងេពញបូណ៌មី

េនះ ពះច នទក៏ភឺចបស់ជងេគទងំអស់
45
។ េនកនុងគនិំតែខមរែខេខនត េគេ ប ប បដូចេទនឹង 

មនុស សីែដលេពញរូបេពញ ង េពញវយ័បរបូិណ៌ ែដលខះេគថេពញបូណ៌ គឺេពញ 

បូណ៌មី រហូតដល់េគយកៃថងេពញបូណ៌េនះមកេធជៃថង អកអបុំក សពំះ ពះែខ។ េ យ 

រៃថងេនះជៃថងែដល ពះច នទេពញវង់ េពញបូណ៌មី។  

ពិធីអកអបុំក េគេរ បចេំឡងេនៃថងទី ១៤-១៥េកត និង១េ ច ែខកកិកជេរ ង ល់ 

ឆន ។ំ េគេធពិធីេនះេ កយេពល បមូលផលរួច េដមបសុីេំទឆន េំ កយឲយបនហូរេហ រ 

បរបូិណ៌ ដូចជ ពះច នទេពញបូណ៌មីែដរ។ េហយេគមនេរ បជេ គ ងរ ប់េ ចនយ៉ង 

រួមទងំមនមូប នំចនីំ ពិេសសេនះគឺេចក និងអបុំកជេដម។ មុននឹងចប់េផមេធពិធីសូ ត 

មន អនក សុកបននគំនីគន  ល់អបុំក េ ពះេគពុំយក ឬទិញអបុំកែដលសល់ពីៃថងេនះេទ។ 

េគ ចង់បនអបុំកែដលថមី េដមបយីកមកថយ ពះច នទេនេពលយប់។ កនុងេនះមនអនកខះជ 

អនករលីំង សូវ អនកខះជអនក ល់ សូវ ឬអបុំកេទ េ យែចកពីតួនទីគន េរ ងៗខួន។ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                            
៤៥ ចនុំចេនះខញុសូំមពំុពនយល់តេទេទ តេទ េ ពះខញុ និំយយែតពិធីអីែដលទក់ទងនឹង ពះច នទប៉ុេ ះ។ 

េបចង់លមិតសូម ន៖ នង ម៉នីៈ ២០១២, ១០ 

រូបទី២៧ អនក សុកនគំន ល់អបុំកេ កមពនឺ ពះច នទ ( សុកព ងំ េខតៃ ពែវង) 
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បនទ ប់មក រហូតដល់េវ ែដល ពះច នទេដរចំ តង់
46

 េទបេគនគំន សូ តមន េដមប ី

រលឹំកគុណ និងបួងសួងដល់ ពះច នទ េ យអងគុយែបរេទទិសខងេកត។ េគមនសូ តេ  

ខុសៗគន េទ មតបំន់េផ ងៗគន  ប៉ុែនខញុសូំមេលកពកយសូ តេនះេនកនុងវតមួយសថិតកនុងេខត 

ៃ ពែវង គឺវតកពំង់ពពិល ដូចតេទ៖ 

េសចកែី បពីភ បលី 

[...] ពះច នទ េទវបុ ត ដ៏ បេសរអងគឯ ! មនចកខុ ពះ ជឯក មនសមបុរដូចមស! 

េធែដនដីភឺ ងរះេឡង ខងបចីនេ កធតុ ខញុសូំមអភិ ទ! កបថយបងគនូំវ! 

ពះច នទ េទវបុ ត ដ៏មនសមបុរដូចមស! េធែដនដីឲយភឺ ងេនះ សូម ពះអងគជួយ! 

ឃុំ គងករពរ េសចកីអន យខញុ ំ ពះអងគ! ឲយេនជសុខរហូតអស់មួយៃថងេនះ!
47

 

 ពកយសូ តេនះ េគចង់បងញថ សូមឲយ ពះច នទមកជួយែថរក ដល់មនុស េ ក 

ផង ពុំ តឹមែតមនុស េ កេទែថមទងំែដនដីទងំមូល។ ដូេចនះ ពះច នទពិតជមនគុណ 

ចេំពះមនុស េ ក ស់ េ ពះមនុស រស់េនក៏េ យ រ ពះច នទ និង ពះ ទិតយែដល 

ជេពលេវ នឲំយមនុស មនករវវិតន៍េទមុខ គឺេដរេទមុខជេរ ងរហូត។ េមះេហយ 

បនជេគេធពិធីអកអបុំក សពំះ ពះែខ។ មយង៉េទ ត ទក់ទងេទនឹងេភគផលែដលេគ 

េទបែតទទួលបន។ ពុំែតប៉ុេ ះេគមនេធករស មក់េទ នេទេទ ត ែដរមនេដមៃដ ចុង 

ៃដ បនន័យថ េដមឆន  ំ និងចុងឆន ។ំ េទ នេនះតំ ងឲយទឹកេភ ង េបេនខងេដម សក់ 

ខងំជេ ចនដណំក់ េនះមនន័យថ េនេដមឆន េំ កយនឹងមនេភ ងធក់េ ចន។ េបេទ ន 

េនខងចុងៃដ សក់តិចដណំក់ េនះេនចុងឆន េំ កយនឹងមនេភ ងធក់តិចតួចប៉ុេ ះ
48
។ 

េ កយពីស មក់េទ នចប់សព គប់េហយ េទបេគនគំន អកអបុំក េ យអនកខះេគចប់អកឲយ 

គន េទវញិេទមក អនកខះេគអកេ យខួនឯង ជមួយនឹងេចកេទ មករសបបយេរ ងខួន។ 

ែដលនិយយថអកេនះ គឺមនន័យថ អកបញចូ លមត់ឲយែណន ឲយេហ រ ក់ដូចជេគ 

ទទួលផលកសិកមមបនេ ចនហូរេហ រែដរ។ ភពសមបូរហូរេហ រ គឺជភពេពេញេលញ 

ឬេពញបូណ៌ ដូច ពះច នទែដលេពញបូណ៌មី ឬេពញទីែដរ។ 

                                                            
៤៦ អនក សុកនិយយថ ពះច នទេដរចំ តង់ បនន័យថ ពះច នទេដរមកចេំនពីេលកបលេយង គឺេនេម៉ង១២េនះឯង 

(េបេពលៃថង េគថៃថង តង់) ប៉ុែនេគ ពំុែដលរង់ចរំហូតដល់េម៉ង ១២យប់េនះេទ េ យសនមត តឹមេម៉ង ៨នទីយប់វញិ។  
៤៧ សូ តេ យេ ក ចរយ សុ៊ សឹុង វតកពំង់ពពិល សុកព ងំ េខតៃ ពែវង។ 
៤៨

 ប សន៍ ចរយ សុ៊ សឹុង ភូមិកពំង់ពពិល សុកព ងំ េខតៃ ពែវង។ 
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េន បេទសកមពុជភគេ ចន បកបរបរកសិកមម ែដល ស័យេទនឹងទឹកេភ ង 

ដូចេនះបនជ េគខិតខយ៉ំង បួងសួង ពះច នទសុឲំយមនេភ ងធក់ គប់ គន់ កនុងករេធ 

ែ សចកំរ។ សរុបមក ពះច នទ ជភព តជក់ តជុ ំេ ប បដូចជទឹក េហយទឹកេនះក៏ពុំែមន 

ជទឹកែដលធមម េនះេទ គឺជទឹកដ៏ពិសិទធកនុងករជួយ ទ ទង់ជីវតិមនុស េ កផង។  

 ខងេលេនះ ខញុ និំយយពី ពះច នទែដលេគេគរពកនុងេរ ងេភគផល ែដលេគេធេន 

េពលែដល ពះច នទេពញបូណ៌មី កនុងែខេខនត។ ដូចេនះែខេខនត ពិេសសេនកនុងៃថងេពញ

បូណ៌ កុថំេឡយែត ពះសងឃ សូមបែីតមនុស ក៏េគមនៃថងេគរពបូជែដរ ដបតិជៃថងសីល។ 

េ កពីេនះ េនសម័យបុ ណេគក៏មនេធពិធីខះេនៃថងេពញបូណ៌មីែដរ ឧទហរណ៍ខញុមំន

សិ ចរកិមួយមកនិយយ។ គឺសិ ចរកិ វតសីុធរ K. 111 ែដលសរសរជភ សំ សកឹត 

ប៉ុែនខញុសូំមមិនេលកយកមកសរេសរេនទីេនះេទ គន់ែតចង់បងញថ៖ េនៃថងេពញបូណ៌មី 

េដមែខេនះ បុេ ហិតបនេធពិធីេ ចទឹកមន េដមបេីបក ពះេន ត ពះ ជមួយនឹងករ

សូ តធម៌ និងគថផង
49
។ និងសិ ចរកិមួយេទ ត  K. 669 និយយអពីំ ករេធេ មពិធី 

មួយដល់ ពះសពៃន ពះមេហសី ពះបទជ័យវរ មន័ទី៥ េនៃថងេពញបូណ៌មី ែខផលគុណ
50
។ 

បនន័យថេនសម័យបុ ណក៏េគយកៃថងេពញបូណ៌មី មកេធជៃថងពិេសសកនុងពិធីបូជែដរ។ 

                                                            
៤៩Cœdès:1954,209 
៥០ Cœdès:1937,179 

រូបទី២៨ អនក សុកនគំន អកអបុំកេ កយពីចប់ពិធ ី( សុកព ងំ េខតៃ ពែវង) 
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គ. រេនច 

 រេនចមនន័យថ េ ច គឺកររុះេ យ ឧទហរណ៍េគែចកៃថង ១េ ច ២េ ចរហូត 

ដល់ៃថង ១៥េ ច ែដលជៃថងែខ ច់។ ែដលនិយយពីរេនចេនះ ក៏ចង់បងញពីែខរេនច 

ែដលទក់ទងនឹងេពលយប់ដូចគន ។ េនែខរេនចេនះ ពះច នទពុំមនពនឺចបស់េទ េ ពះេន 

ៃថង១េ ច ២េ ច ជៃថងែដល ពះច នទកន់ែតងងឹតេទៗ។ រហូតដល់ៃថង ៨េ ចែដលជ 

ៃថងសីល (សីលតូច) េនេពលេនះ ពះច នទមនសភពភឺពក់ក ល និងងងឹតពក់ 

ក ល។ ចប់ពីៃថងទី ៩េ ចេទ ពះច នទក៏កន់ែតងងឹតេទៗ រហូតដល់ៃថង ១៥េ ចងងឹត 

សុបែតមង។ េទបបនជេគមនេធបុណយេនកនុងែខរេនច ដូចជបុណយភជុ បំិណ ែដលេគ 

េរ សយកៃថង ១៥េ ចែខភ ទបទ ែដលេគេ ថជៃថង ឆង។ 

 ឆងេនទីេនះ ពុំែមនមនន័យថ ឆង  ឬឆង ព នេនះេទ ដបតិបុណយអី 

ក៏មនឆងែដរ។  ប៉ុែនឆងេនទីេនះបនន័យថ ឆងពី ប់េទេកត ពីេខម ចេទមនុស  ឬឆង 

ពីងងឹតេទភឺ។ សពៃថងែខមរកន់ ពះពុទធ សន ែដល បកន់យកែតអេំពល េបមនុស  

ែដល ប ពឹតែតអេំពល េនះនឹងេទេកតេន ថ នសួគ៌ េបនរ ប ពឹតអេំព កក់ 

េនះនឹងេទេកតេន ថ ននរក។ មួយវញិេទ ត នរកេនះពុំែមនជនរកធមម េទ េគេ  

បនមយង៉េទ តថ េ បត។ េទបពិធីភជុ បំិណេនះពុំែមនេធេឡងចេំពះែតអនក ប់េនះេទ 

េគឧទទិសដល់ពួកេ បតេទ តផង។ េគយកៃថងទី១េ ច ែខភ ទបទ រហូតដល់ៃថងទី១៤េ ច 

ែខភ ទបទដែដល ជៃថងកន់បិណ។ កនុងេនះមនរយៈេពល ១៤ៃថង ែដលេគកន់បិណ 

រឯីៃថងទី ១៥េ ច េគទុកជៃថងភជុ បំិណ ឬឆងបិណ ែដលជៃថងពិេសសជងេគ។ ពកយថ ភជុ  ំ

មនន័យថ បជុ ំ ឬ បមូលផុ ំ រឯីពកយថ បណិ មននយ័ថ បយពំនូត ែដលេគពូត 

ឬបយសងឃតែដលេគពូតឲយមន ងមូល ជួន ងពង កេព។ រយៈេពលេនះ ពះសងឃ 

មនចងន់ ប់េនកនុងវត េ យពុំចបំច់និមនេទបិណប តេនះេទ ដបតិ ចរយ 

យយជី និងចនុំះេជងវតេរ បចបំ មងទុកជេ សច។ េបេន មប លេខតខះេគែចក 

ជ កម ក់េវនគន ពី ៤-៥ គ រ កនុងមួយ កមក៏មន។ េនេពលជិតភឺ បមណជេម៉ង៤-៥ 

មុនេពលៃថងរះចស់ៗ និងចនុំះេជងវតនគំន េធកបួនដែងរបយបិណ
51
ជុវំញិ ពះវ ិ រ អម

                                                            
៥១សូមបញជ ក់ថ បយពំនូតេនះជបយដេំណ បែដលមន យជមួយនឹងលងស េខម េទ មអនក សុក ប៉ុែនេនតបំន់ខះេគ 

បុកលងេនះឲយម៉ដ យជមួយបយែតមង។ សពៃថងេឃញមនអនក សុកេស ម បែដលេនេ បបយដេំណ ប េបេនខង 

ភនេំពញេគយកបយែដលបរេិភគធមម មកេ បវញិ។ 
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េ យពកយសូ តេទេទ ត។ លុះដល់ៃថងទី១៥េ ច ែដលជៃថងឆង មនុស ក៏មកេធពិធីរួមគន  

េ យេរ បចដូំចេនៃថងមុនៗែដរ។  

 បយបិណេនះពុំែមនជ រេនះេទ មនន័យថជខួន គឺជរូប
52

 េដមប ី បគល់ 

ឲយអនកែដលឥតរូបេនះ មនរូបេឡងវញិ។ បនទ ប់ពីចប់កបួនដែងរេហយ េគនគំន អងគុយ 

សូ តបួងសួង រួចក៏េដរេបះបយបិណេទ ត
53
។ េគេធេនេម៉ង៤-៥េទ បភឺ ែដលជេពល 

ងងឹត ប៉ុែនេទ បភឺ បនន័យថ ពួកេ បតេចញមកបនែតេពលងងឹតេទ។ អីែដលសខំន់ 

េនះគឺថជេពលងងឹតពិតែមន ប៉ុែនេទ បភឺែដលនឹងមនៃថងរះ។ ដូចេនះេ បតែដលេនទី 

ងងឹត េនេពលែដលទទួលបនបយបិណ នឹងេទេកតជមនុស  េ ពះេគបនេបះរូបេទ  

ឲយរួចមកេហយ េទបេគនឹងចប់េទេកតេឡងវញិ។ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 េនះកុថំេឡយេនសម័យបចចុបបនន សូមបេីនសម័យបុ ណក៏េគមនេធពិធីបុណយ 

ដល់អនកែដល ប់ែដរ។ ដូចជកនុង ជ ពះបទ យេ វរ មន័ក៏េឃញមនបុណយមួយែដល 

េ ថ ធ មនន័យថជបុណយឲយអនកែដល ប់េទ។ ដូចជមនេនកនុងសិ ចរកិ 

K.279 ថនល់ប យណ៍ េនេ កទី១២-១៥ និយយថ៖ កនុងេពល ធ ពួកពុទធបរស័ិទបន 

មកបូជេន សម ែដលមនករផល់នូវ បយបណិ ដល់អនកែដល ប់េ យស ងគ ម 

                                                            
៥២ ងំ ជូ នៈ ២០០៧,៣៤ 
៥៣ខញុសូំមពំុនិយយឲយបនែវងឆង យេទ 

រូបទី២៩ បយបណិែដលេគពូតយកេទេបះឲយេ បត (វតរុន សុកបនទ យ សី េខតេស ម ប) 
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ប់េ យករអត់បយ ប់ទងំទុកេ ក ប់ទងំេកមង និងចស់ជ
54
។ េ កអពីំេនះ 

សិ ចរកិសម័យក លក៏មនិយយថេធបុណយឲយអនក ប់ែដរ។ 

 ដូចេនះភជុ បំិណ ពុំែមនែតស មប់អនក ប់ប៉ុេ ះេទ ែតក៏ស មប់ពួកេ បត េដមប ី

ឲយេទេកតេឡងវញិ។ ដូចេនះឆង បនន័យថឆងពីងងឹតេទភឺ ក់ដូចជឆងពី ប់ 

េទេកត ពីេខម ចេទជមនុស ។ េគេបះបយបិណស មប់ឲយេទពួកអមនុស  េ ពះបយ 

បិណគឺជរូប េហយេដមប ី បគល់ឲយអនកែដលគម នរូប គឺពួកអមនុស េនះឯង។  

 សរុបមក ពះ ទិតយ ពះច នទមនទួនទីសខំន់ ស់ចេំពះមនុស  កុថំេឡយ 

ែតេគេគរពេទពទងំពីរ ប៉ុែនេគក៏មនករែបងែចក ច់េ យែឡកពីគន េ យ ពះ ទិតយ 

េគេគរពេនេពលៃថង រឯី ពះច នទេគេគរពេនេពលយប់។ មួយេទ ត ពះ ទិតយេគេគរព 

ទក់ទងនឹងអីែដលេទរកករេកតេឡងវញិ រឯី ពះច នទែបរជទក់ទងនឹងេរ ងេខម ច។ តង់

េនះេហយែដលមនុស គិតថ ៃថងជេពលមនុស  និងយប់ជេពលេខម ច ដូេចនះមនុស ផទុយពី

អមនុស ។ េ ពះអមនុស  មនន័យថេមលពុំេឃញ ឥតមនរូប រស់េនទីងងឹត រឯីមនុស

មនរូប េមលេឃញ េហយរស់េនកែនងែដលភឺ។   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                            
៥៤ Barth:1974,249 
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េសចកីសននិ ន 

 េ កយពីសិក អពីំ ពះ ទិតយ ពះច នទ េឃញថកនុងសងគមែខមរ មិនថេសច ម នី 

បជ ស សុទធសឹងឲយតៃមេទេល ពះ ទិតយ ពះច នទ ដូចេយងេឃញេឃញ ប់។ 

េ កពីេនះ ក៏មនេនកនុងសិ ចរកឹជេ ចនេទ តែដលមនុស យក ពះ ទិតយ ពះច នទ

មកេធជ ក ។ី េនះឆុះបញច ងំថ មនុស េនសម័យបុ ណេគរព និងមនជេំន រហូតដល់

មនជ ច់េរ ងេផ ងៗែដលជប់ទក់ទងនឹងេទពទងំពីរេនះេទ តផង។ ពះ ទិតយ ពះច នទ

ជេទពែដលមនពនឺ េហយមនុស ក៏ពុំ ចអត់មនពនឺទងំពីរេនះបនែដរ េ ពះ ជ

ធមមជតិ ែដលមនដេំណ រវលិចុះ វលិេឡង និងជះឥទធិពលមកដល់មនុស ជេរ ង ល់ៃថង។ 

ករវលិចុះ វលិេឡងរបស់ ពះ ទិតយ ពះច នទបនេធឲយមនុស  េចះេធករែបងែចកជេពល

េវ ៃថង យប់ ទិតយ ែខ ឆន  ំរហូតេទជអតីត បចចុបបនន អនគត។ មយង៉េទ តេពលេវ េនះ 

នឲំយមនុស មនករវវិតន៍ យុ ពីមួយៃថង េទមួយៃថង មេពលេវ េនះែដរ។ ដេំណ រ ល

វដសង រ េកត ចស់ ឈឺ ប់ រួចក៏េកតមកវញិេទ ត េមះេហយបនជេគខិតខេំធបុណយ 

េដមបឲីយមកេកតជមនុស ។ តង់េនះ ពុំខុសពីគនិំតថ ពះ ទិតយ ពះច នទែតងែត 

រះេហយលិច លិចេហយក៏រះមកវញិ េ ប បដូចជជីវតិមនុស  ែដលេកតេហយ ប់ 

ប់េហយក៏មកេកតេឡងវញិេនះេទ។ េនះបងញថ គឺជ ប កតីភពែដលជះឥទធិពល

មកដល់មនុស  េបកល មិន ប កតីេនះេទ នឹងេធឲយមនុស មនករភិតភ័យជពុំខន

េឡយ។ ដូេចនះេហយេនសុខៗ ប់ែតេមឃងងឹត ែដលមនពពកេខម មកបងំេ ចន 

េគែតងនិយយថ «ៃថងេនះេមឃមិន សួលេទ ចបស់ជមនធក់េភ ង» បតុភូតុដូចគន មួយ

េទ តេនះគឺ ហូចប់ច នទ ឬច នទ គហ សូរយ គហ។ កនុងេពលេនះមនុស នគំន េដរេគះ 

ឬ យេដមេឈ រួចែ សកថ «ែផៗៗ» អនកខះថ «ជួយេ កៗ» ជងេនះេទេទ តេគ មពុំឲយ

នរ េដកេទ ពិេសស សីែដលមនៃផទេពះ។ ទងំអស់េនះបងញថ អីៗទងំអស់សុទធែតមន

ប កតីភព បសិនេបខុសពី ប កតី េគចបស់ជរកមេធយបយេដមបេីធឲយមន ប កតីភព

េឡងវញិ។  

 ដូចេនះ ពះ ទិតយ ពះច នទពិតជមន រៈសខំន់ជេ ចនចេំពះមនុស  េហយ 

មនុស ក៏េនែតេគរពបូជដល់េទពៃទងពីរេនះជដ ប។ អីែដលពិេសសេនះ គឺថេគមនករ 

េគរពេ យមនករែចក ច់ពីគន  េ យ ពះ ទិតយ េគេគរពេន ពឹក រឯី ពះច នទេគេគរព

េនេពលយប់។ ពុំ តឹមែតប៉ុេ ះេទ មនុស ឲយតៃមេទេលអីែដលជពនឺ ពិេសសេនេពល 
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ពឹក េបេទះជពិធីេនះ តវបញចប់េនេពល ង ច ឬេពលយប់ក៏េ យ ក៏េគ តវេលកយកេទ 

បេងយេនេពល ពឹកែដរ។ ចែំនកឯេពលយប់វញិ េគពុំសូវឲយតៃមេនះេទ េ ពះ ជេពលងងឹត 

េហយមនុស គិតថ េពលងងឹតជេពលរបស់េខម ចេទេទ ត។ េទបបនជមនបុណយខះែដល 

ទក់ទងនឹងេខម ច េគេ ចនែតេធេនេពលយប់។ ប៉ុែនេទះជយ៉ង  េគក៏េគរពបូជ 

ពះច នទែដរ គឺេនេរ ង ល់ៃថងេពញបូណ៌មី ពិេសសេនៃថងទី ១៥េកត ែខកកិក ែដលជេឃញ 

បជជនែខមរេធពិធី អកអបុំក សពំះ ពះែខ េ ពះេគឲយតៃមេទេលភពេពញេលញ បរបូិណ៌ 

ៃន ពះច នទ និងផល់ភពេពញេលញ បរបូិណ៌េនះ មកដល់េភគផលកសិកមមរបស់ខួនវញិ។  

 ទងំអស់េនះេហយ បនបងញថ ពះ ទិតយ ពះច នទេនះ ជមនេរ ង ៉ វជេ ចន

ជប់ទក់ទងយ៉ងជិតសនិទកនុងជេំន  ទេំន មទមប់ និងសងគមមនុស ែខមរ ងំពីសម័យបុ ណ 

រហូតដល់សម័យបចចុបបនន។ មយង៉េទ ត ពះ ទិតយ និង ពះច នទ បនបងកប់អតថន័យយ៉ង

ជលេ ជ កនុង រយធម៌ែខមរ េនះជករសិក ជងតូចមួយប៉ុេ ះ ដូេចនះ តវមនករករសិក

ពិចរ ែវងឆង យតេទេទ ត េហយខញុសំងឃមឹថ នឹងមនករសិក បនេទ ត។ 
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