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អត្ថបទដោយ៖  ទ ៀន សុ្សវណ្ណមរក្ត 

 

ទ ៀនវស្សា និង ទំនៀមក្នុងស្សងគមខ្មែរ 
 ក្នុងស្សងគមខ្មែរ ព្រះស្សងឃខ្តងនិមនត “ចូលព្រះវស្សា” ឬ “គង់ចពំ្រះវស្សា” រយៈទរលបីខ្ម 
ទោយក្ណំ្ត់រីថ្ងៃ ១ទោច ខ្មអាសាឍ១ (រវាងខ្មក្ក្កោ) ដល់ថ្ងៃ ១៥ទក្ើត ខ្មអស្សសុជ 
(រវាងខ្មក្ញ្ញា )។  ំទនៀមទនះ បានជាប់ជាព្បថ្រណី្ព្បតិបតតរិ ូតមក្ ទ ើយទងំព្រះមហាក្សព្ត 
និងោស្រស្សតសាមញ្ា ូទៅ ខ្តង នុំក្បព្មុងទព្គឿងបរកិ្ខា បូជាទសសងៗចទំ ះព្រះស្សងឃខ្ដល
គង់ចពំ្រះវស្សា ទដើមបបីានអានិស្សងសដល់ជាតិមុម។ ក្នុងបណ្តត ទព្គឿងបូជាទងំឡាយទ ះ 
ទគទ ើញមាន “ទ ៀនវស្សា” ជាវតថុស្សខំាន់ខ្ដលរុំមានបញ្ាតតិក្នុងគមពីររុ ធសាស្ស  ខ្តខ្មែរ
ព្បតិបតតជិា ទំនៀមដល់ស្សរវថ្ងៃ។ 
 ជាក្ខររិត “ទ ៀន” រុំខ្មនមានន័យខ្តមយ៉ាងស្សមាគ ល់ទលើវតថុ ទព្បើទដើមបអុីជបភំ្លឺទ ើយ 
ខ្តទៅក្នុងវបបធម៌ខ្មែរទគស្សទងកតទ ើញថា ទ ៀនជាវតថុចបំាច់ក្នុងរិធី ជាទព្គឿងស្សក្ខក របូជា
យ៉ា ងស្សខំាន់ខ្ដលមានន័យទក់្ ងនឹង ក្យថា “ទ រ” (divinity)។ ទ ៀនក្នុងស្សងគមខ្មែរមាន
ទព្ចើនខ្បបណ្តស់្ស។ ចនលុះខ្ដលទគអុជ ទ ើយទក្ៀស្សទភ្លើងកុ្ឱំ្យរលត់ទរលខ្ ស្សរទៅថា
“ទ ៀនតបូង”។ “ទ ៀនខ្ស្សនងព្ក្បី” ទគលញ់បត់ឱ្យទក្ខងដូចជាខ្ស្សនង ទព្បើទៅក្នុងកិ្ចចស្សព្មាប់
អារក្ស។ “ទ ៀនក្លប” ទគអុជសូ្សព្តក្ខវោទរលបុគគលទរៀបសាល ប់ និង “ទ ៀនវស្សា” ជាទ ៀន
ខ្ដលព្តូវមានក្មពស់្ស៣៣ធ្នន ប់ និង មៃន់២១   ិ។២ 
 តាមសាព្តា “អានិស្សងសទ ៀនវស្សា” ឱ្យដឹងថា ក្ខរបូជាទ ៀនវស្សាបានអានិស្សងស៨ 
ក្ខល តាមខ្តព្បាថាន អវីសឹ្សងបានដូចទស្សចក្តីព្បាថាន ទងំអស់្ស។ ទស្សចក្តីទនះ មានក្នុងទរឿងបុរស្ស
ក្សំ្សត់រក្សីុ្សក្ខប់អុស្ស ទ ើយទរ ើស្សយក្អាចម៍ខាល  ែុ សំ្សលយក្ព្ក្មួន លញ់ទធវើទ ៀនថាវ យព្រះ
ដ៏មានបុណ្យ។ ទោយអណំ្តចបុណ្យរបស់្សបុរស្សទ ះ ព្រះឥស្រ ា ធិោជក៏្ជប់ព្បាសា ព្បាក់្ 
ឃ្ល ងំមាស្ស ឃ្ល ងំព្បាក់្ ព្រមទងំសួ្សនព្បក្បទោយទដើមទ ើ ទរញទោយខ្សលផ្កក ស្សមបូរ ូរ
ទ ៀរ មានទងំអនក្គាល់បទព្មើរុំមានមវះអវីទ ើយ។៣ 

 
១ តាមចនាគតិ ក្នុងឆ្ន មំលះមានខ្មអាសាឍរីរទលើក្ (អធិក្មាស្ស) ទ លគឺបឋមាសាឍ និង ុតិយសាឍ។ 
ប៉ាុខ្នតទទះជាខ្បបទនះ ក្ខរក្ណំ្ត់ចូលព្រះវស្សាក្៏យក្ព្តឹមថ្ងៃ ១ទោច ខ្ម ុតិយសាឍដខ្ដល។  

២ អាងំ ជូលាន ២០០៨-២០០៩: ១៣-១៦ និង ព្ ប សុ្សណ្ណ ១៩៧៣-១៩៧៤: ៦៨-៧៨ 

៣ សាព្តាអានិស្សងសទ ៀនវស្សា ទលម៥១២, ១០០៨ 
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 ទោយខ្ ក្ ចទំ ះភ្ស្សតុតាងថ្នក្ខរសាងទ ៀនវស្សាថាវ យព្រះរុ ធសាស្ស  ហាក់្រុំ
អាចក្ណំ្ត់រីព្តឹមណ្តជាក់្លាក់្បានទ ។ ប៉ាុខ្នតមានស្សអំាងតគាន មក្ថា ក្ខលឆ្ន ១ំ៩២៦ 
ព្រះោជបណ្តណ ល័យថ្នរុ ធសាស្សនបណ្ឌិ តយ ធ្នល ប់  ួលវតថុសិ្សលបៈមួយរីវតតលង្កក ទព្ៅ   
ទមតតទស្សៀមោប ខ្ដលអនក្ព្សី្ស មា៉ា ដឺបូអាខ្ សសល ក្ខរបឺុខ្ ស្ស ជាបណ្តណ រក្សស្សននិោា នថា 
ជាទជើងទ ៀនវស្សា។ វតថុ ទ ះទធវើរីងែ ក្មពស់្ស៣៤ស្សង់ ីខ្ម៉ាព្ត មានខ្ចក្ជារីរខ្សនក្។ ខ្សនក្ ី១ 
ក្មពស់្ស៥ស្សង់ ីខ្ម៉ាព្ត មានលក្ព្បទហាងខាងក្នុង។ ខ្សនក្ ី២ គឺជាតួខ្ដលមានរច រូបព្រះោម 
ព្រះលក្សែណ៍្  នុមាន និង រ័សាវ ជញ្ជូ នងែទធវើសាព ន។៤ មក្ដល់ទរលទនះ ទគរក្រុំទ ើញ
រូបងតភ្ស្សតុតាងថ្នវតថុ ទ ះទ ើយ។ ប៉ាុខ្នតទទះដូចទមតចក្តី ទៅក្នុងរូបងតសាលាបាោងំ 
(EFEO) ងតទៅខ្ងវព្រះ ន់ព្បាសា អងគរវតត បង្កា ញឱ្យទ ើញវតថុ មួយចនួំនទរៀបជាជួរ
មុមព្រះបដិមា មានស្សណ្តា ន នំងជាទជើងទ ៀន (រូបទលម១)។ 

 
 

 
៤

 មា៉ា ដឺបូអាខ្ សសល ក្ខរបុឺខ្ ស្ស ១៩២៧: ៥០៥-៥០៧ 

រូបដេខ១ ព្រះរុទធបដិមាត្ម្កេ់បូជាដៅថែវព្រះពាន់ព្ាសាទអង្គរវត្ត (រូប៖ EFEO_CAM05055) 
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 ទបើខ្សែក្តាមទស្សៀវទៅព្រះោជរិធីទវ  ស្សមាស្សឱ្យដឹងថា ក្ខលទៅក្នុងោជយព្រះបរម
ទក្ខដា (ព្រះអងគឌួង) ព្ ង់ខ្តងខ្ ទ ៀនវស្សាក្នុងថ្ងៃ ១៤ទក្ើត ខ្មអាសាឍ និងអុជទ ៀន
វស្សា និមនតព្រះស្សងឃចូលវស្សា ទៅថ្ងៃ ១៥ទក្ើត ខ្មអាសាឍ។ ទលើស្សរីទនះ ក្នុងឯក្សារឱ្យ
ដឹងខ្ដរថា ទរៀងោល់ឆ្ន កំ្នុងខ្មអាសាឍ ព្រះមហាក្សព្តខ្តងយងបទំរញព្រះោជកុ្ស្សល
សិ្សតទ ៀនវស្សាថាវ យព្រះរតនព្ត័យ ទៅព្រះ ី ងំទ វាវនិិចឆ័យ។  ទំនៀមសិ្សតទ ៀនទនះ គឺ
យក្ព្ក្មួនមក្ទសាៃ រឱ្យរលាយោវជា ឹក្ ទ ើយចក់្ោក់្រុមពទធវើជាទ ៀន។ ព្រះក្រុណ្តជា
អមាច ស់្សជីវតិទលើតបូង ព្ ង់ទស្សតចយងទចញទធវើព្រះោជកុ្ស្សលផ្កា ល់ព្រះអងគ ទោយជួបជុំ
ព្រះោជវងានុវងស គណ្រដាមស្រនតី ព្រមទងំ  ែឺនស្សរវមុមមស្រនតីទងំឡាយ។៥ កិ្ចចទនះក៏្
ទ ើញមានព្រះឆ្យលក្ាណ៍្ ព្រះមហាក្សព្រីយានី សុសីវុរថិ មនុីវង្ស ក្សុមុៈនារ ី
ររន៍ សរិវីឌ្ឍនា ទស្សតចយងសិ្សតទ ៀនព្រះវស្សាខ្ដរ (រូបទលម២)។ 

 
 

 
៥ ចប រិន ១៩៦០: ១-៣៥ 

រូបដេខ២ ព្រះមហាក្សព្រីយានី សុសីវុរថិ មុនីវង្ស ក្សុមុៈនាររីរន៍ សរិវីឌ្ឍនា ទស្សតចយង
សិ្សតទ ៀនព្រះវស្សា (រូប៖ Royal du Cambodge) 
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  ទំនៀមសិ្សតទ ៀន និងដខ្ងាទ ៀនព្រះវស្សាព្រះោជព្ រយរបស់្សព្រះមហាក្សព្ត ទៅក្នុង
ព្រះបរមោជវាងំ ទៅខ្តបនតព្បតិបតតិតាមលអំានរ ូតដល់ស្សរវថ្ងៃ។ ជា ូទៅក្នុងកិ្ចចសិ្សត
ទ ៀនព្រះវស្សាទនះ ខ្តងមានវតតមានរួក្ព្  ែណ៍្សលុ ស័ំ្សងា និងទភ្លងរិណ្  យព្បគតំាម
 ទំនៀម។ ព្រះមហាក្សព្ត ទស្សតចយងចក់្ ឹក្ព្ក្មួនតាមរុមពទ ៀនទងំអស់្ស (រូបទលម៣-៤) 
រួចទ ើយទ ើបព្រះោជវងានុវងស គណ្រដាមស្រនតី   ែឺនស្សរវមុមមស្រនតីចូលទៅចក់្តាមលំោប់
លំទោយរ ូតទរញព្គប់រុមពទ ៀន។ ប ា ប់មក្ ទ ៀនទងំទ ះព្តូវដខ្ងាជាទ ៀនវស្សាព្រះោជព្ រយ 
ទឆ្ព ះទៅក្ខន់វតតអាោមជិតឆ្ៃ យ រួមជាមួយនឹងទ យយវតថុ ទសសងៗតាមព្រះោជស្សទធ របស់្ស
ព្រះមហាក្សព្ត ព្បទគនដល់ព្រះស្សងឃខ្ដលគង់ចពំ្រះវស្សា (រូបទលម ៥-៧)។  

  
 
 
 

   
 
 

  

ដោយថែក ដព្ៅរីព្រះរាជរិធីសិត្ដទៀនវសាថដេព្រះម្ហាកសព្ត្ព្ទង់្ថត្ង្ព្បតិ្បត្តិ
ដូចដរៀបរាប់ខាង្ដេើ កនុង្រយៈកាេដនះ ព្បជារាស្រសតជារុទធបរស័ិទក៏ថត្ង្មានសទ្ធធ ព្ជះថ្លា  
ដរៀបចដំថង្ែដទៀនវសា និង្ដទយយវត្ថុ ដសសង្ៗព្បដេនដេ់ព្រះសង្ឃេង់្ចពំ្រះវសា តាម្បណ្តត

រូបដេខ៣-៤ ព្រះក្រណុាព្រះមហាក្សព្រ និង្សម្មេចព្រះមហាក្សព្រី ស្សរវព្រះោជ ឫ យ័យងជា
ព្រះោជាធិបតកី្នុងព្រះោជរិធីសិ្សតទ ៀនព្រះវស្សា ក្នុងព្រះ ី ងំទ វាវនិិចឆ័យ (រូបងត៖ Pressocm.gov.kh)  
 

រូបដេខ៥-៧ កបួនដថង្ែ និង្ព្បដេនដទៀនវសាព្រះរាជព្ទរយដចញរីព្រះបរម្រាជវងំ្ ដៅកាន់វត្តអារាម្នានា 
(រូបងត៖ Pressocm.gov.kh) 
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វត្តនានាសង្ថដរ (រូបដេខ៨)។ ដទៀនវសា និង្ដទយយវត្ថុទ្ធងំ្ឡាយដនាះ ដេព្ត្ូវថែព្បទកសណិ
ព្រះវហិារ៣ ជុ ំដទើបនាចូំេដៅដវរព្បដេនព្រះសង្ឃ និង្ចប់ដសតើម្អុជដទៀន។ 

  
 

 
 

ចដំពាះខាន ត្ដទៀនវសា ឯកសារព្រះរាជរិធីទ្ធា ទសមាសបញ្ជា ក់ថ្ល ដទៀនខាន ត្តូ្ច
មានទែំំ២ចប់ ឯដទៀនខាន ត្ធ ំ មានទែំំ២ចប់កនាះ កម្ពស់២ ែត្ថដូចគ្នន ។៦ រឯីដសចកតី
សដង្កត្របស់អនកព្សី ដរព្ជ សេ់ ថ្លដទៀនវសាធម្មតាមានទទឹង្មាត់្មួ្យតឹ្ក និង្កម្ពស់២ 
ែត្ថ ដធាើដោយព្កមួ្នឃមុ  ំ ឬព្កមួ្នចបំក់។ ដៅេេ់ដទៀន មានដជើង្ព្ទដធាើរីដ ើ មានកាច់
ព្ត្បក ូក។ អនកខាះយកផ្កក មាស ដធាើដោយសាព ន់ព្កាប់ដៅបិទជាេម្អដេើតួ្ដទៀនក៏មាន។៧ 
ប ុថនតយ ង្ក៏ដោយ សរាថ្ែៃដនះដេសដង្កត្ដឃើញដទៀនវសាមានសេិត្ព្សាប់ៗ ថដេរុទធ
បរស័ិទថត្ង្ទិញដថង្ែព្បដេនព្រះសង្ឃតាម្វត្តជាធម្មតា (រូបដេខ៩-១០)។ 

 
៦ ចប រិន ១៩៦០: ៦ 

៧
 ទរព្ជ ស្សល់ ១៩៧៣: ២៣១-២៣២ 

រូបដេខ៨ ដទៀនវសា និង្ដទយយវត្ថុ ដសសង្ៗថដេរុទធបរស័ិទដថង្ែព្បដេនតាម្វត្ត  
(រូបងត៖ AMS-Kien Sereyvuth) 
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ស្សទងាបមក្ ទ ៀនវស្សាខ្ដលរុ ធបរស័ិ្ស ក្នុងស្សងគមខ្មែរខ្តងទរៀបចដំខ្ងាព្បទគនព្រះស្សងឃ
គង់ចពំ្រះវស្សា ជាទ ៀនធសំ្សព្មាប់អុជបូជារយៈទរល ៣ខ្ម។ រឯី ទំនៀមសិ្សតទ ៀនទសាត 
ជាព្រះោជកិ្ចចខ្ដលព្រះមហាក្សព្តខ្តងបទំរញោល់ឆ្ន រុំំខ្ដលរលំងទ ើយ។ ប៉ាុខ្នតមក្ដល់
ស្សរវថ្ងៃ ព្បជាោស្រស្សតជារុ ធបរស័ិ្ស ភាគទព្ចើនបានង្កក្មក្ទព្បើទ ៀន ចូំលព្សាប់ ខ្ដលមាន
លក់្ទលើ ីសារ ជនួំស្ស ទំនៀមសិ្សតទ ៀនរីបុោណ្មក្៕  
 

ឯក្សារទយង 
ចប រិន 
 ១៩៦០, ព្រះោជរិធីទវ  ស្សមាស្ស ភាគ៣, រុ ធសាស្សនបណ្ឌិ តយ, ភ្នទំរញ  
ទរព្ជ ស្សល់ 

១៩៧៣, “រិធីចូលព្រះវស្សា”, ក្មពុ ជសុ្សរយិ, ទលម៥,  .ំ ២២៩-២៣៥, រុ ធសាស្សន
បណ្ឌិ តយ, ភ្នទំរញ 

ព្ ប សុ្សវណ្ណ 
១៩៧៣-១៩៧៤, “ទ ៀននិមិតត”, ព្រឹតតិបព្តនិស្សសតិមហាវ ិយល័យបុោណ្វ ិយ, 
ទលម៦-៧,  .ំ៦៨-៧៨, សាក្លវ ិយល័យភូ្មិនាវចិិព្តសិ្សលបៈ, ភ្នទំរញ 

រូបដេខ៩-១០ ដទៀនវសាសរាថ្ែៃថដេថ្លា យបូជាដៅបូជនីយោា នវត្តភ្ន ំរាជធានីភ្នដំរញ 
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មា៉ា ដឺបូអាខ្ សសល ក្ខរបឺុខ្ ស្ស  
១៩២៧, “ទជើងទ ៀនវស្សា” [ខ្ព្បស្សព្មួលជាភាសាខ្មែរទោយ ជុ ំទ ៉ា ], ក្មពុ ជសុ្សរយិ,  
ឆ្ន  ីំ២ ខ្មស៧,  .ំ៥០៥-៥០៧, ព្រះោជបណ្តណ ល័យ, ភ្នទំរញ 

អាងំ ជូលាន 
២០០៨-២០០៩, “ទ ៀន”, ក្ព្មងអតថប ក្នុ ងបណ្តត ញរត័ម៌ានវបបធមខ៌្មែរ, ទលម៤, 
 .ំ ១៣-១៦, យទសាធរ, ភ្នទំរញ 

 
 
 


