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ទនំ ៀមស្រុកខ្មែរកនុងខ្មភ្ុ បំិណ្ឌ  
 កនុងរងគមខ្មែរ “ភ្ុ ”ំ ឬ “ភ្ុ បំណិ្ឌ ” ជាឱការន្វើបុណ្យខ្ែលមា រយៈនេលខ្វង រ ូត
ែល់ក លះខ្ម នោលគឺចាប់េីថ្ងៃ១នោច ែល់ថ្ងៃ១៥នោច កនុងខ្មភស្ទបទ។ បុោណ្នោកទុក 
ភ្ុ បំិណ្ឌ ជាស្បថ្េណី្ខ្មែរ មា លកខណ្ៈជាបុណ្យនោរេវញិ្ញា កខ ធបុេវបុររ ញាតិរន្តា   
ខ្ែលខ្ចកស្ថា  នៅ នោលគឺេុំខ្ម ជាបុណ្យអបអរស្ថទរកមា ារបាយន ើយ។1 តាម
ទនំ ៀម ទងំស្េះមហាកសស្ត ិងស្បជាោស្ររា ខ្តងចាត់ខ្ចងខ្វវ យមវល់ស្ថងស្េះោជកុរល
 ិងកុរលឥតបីន្វរ ថ្វវ យ ិងឧទទិរែល់អរ់របារន្តា   ឱយបា រួចចាកទុកខ បា ចាប់
កនំណ្ើ តកនុងទីែ៏ស្បនរើរ។ កនុងរយៈកាលភ្ុបំិណ្ឌ ន ះនស្ថត នគរនងេតន ើញមា ស្េះោជ
េិ្ីនរៀបចសំ្បារេធកនុងស្េះបរមោជវងំ  ិងកិចច ឬេិ្ីតូច្ ំ រួមទងំខ្លែងរបានំសសងៗស្បារេធ
 ិងនលងតាមជនំ ឿ  ិងទមាល បថ់្ មបណ្តា ស្រុកន្តន្តសង។ 

ជាការេិត នបើរឭំកឫរគល់បុណ្យភ្ុបំណិ្ឌ  នគខ្តងនលើករអំាងស្បភេស្រនែៀងោន  
នោយនោងគមពីរនបតវតាុ  គមពីរ្មែបទែឋកថ្វ ស្ថស្រស្ថា វជ្ិា្រ  ិងស្ថស្រស្ថា អា ិរងសបិណ្ឌ  
ខ្ែល ិទ អេីំេួកនស្បត បាយបិណ្ឌ  បាយបតាបូរ  ិងផ្កេ បិណ្ឌ ជានែើម។2 ប ុខ្ ាអនកស្ស្ថវ
ស្ជាវវជ្ិាបុោណ្យល់ថ្វ ភ្ុបំិណ្ឌ ខ្មែរទទួលឥទធិេលេិ្ី “ស្ាទធ” [śrāddha] (ស្ស្ថទធ) របរ់
ឥណ្តឌ  ខ្ែលស្បារេធកនុងរនន្តច ខ្មភស្ទបទ។3 ោកយស្ាទធ នគន ើញនលចន ើងកនុង
រិោចារកឹចាប់េីរវងចុងរតវតសទី៩ ែូចជា K.279c, K.262, K.669, K.220  ិង IMA-3 

ជានែើម។ ចនំោះរិោចារកឹងនល់បាោយណ៍្ (K.279c) ចារកនុងោជយស្េះបាទយនស្ថវរ ែ ័ទី១ 
(៨៨៩-៩០០) មា នរចកាីនរៀបោប់េិ្ីនបាះបាយបិណ្ឌ ឧទទិរែល់អនកស្ថល ប់ នែើមែអីាច
ចាប់ជាតិងែីបា ។ រឯីរិោចារកឹរមយ័កណ្តា ល (IMA-3) ចារកនុងោជយស្េះបាទជ័យ
នជោឋ ទី១ (១៥៧៦-១៥៩៤) មា ឃ្លល  ិោយេីការន្វើេិ្ី “រោទកាល”  ិង “តប្ែណ្
ទវ ទរបិណ្ឌ ” ខ្ែលអនកស្ស្ថវស្ជាវយល់ថ្វ “រោទកាល” គឺជាបុណ្យ “ស្ាទធ” ឬភ្ុ បំិណ្ឌ  

 

1 ខ្ម   ស្បាង  ិង អា ំឆ  ១៩៩៤: ៤៥ 

2 ចាប េិ  ១៩៦០: ៨៣, ខ្ម   ស្បាង  ិង អា ំឆ  ១៩៩៤: ៤៥-៥៣ 

3 បទបង្ហា ញអេីំ េីេិ្ី “ស្ាទធ” របរ់ឥណ្តឌ មកបុណ្យ “ភ្ុ បិំណ្ឌ ” នោយនោក រីុយ ុ  រុភារទិធ នរៀបចនំោយ
អងគការយនស្ថ្រ ថ្ងៃទី១០ ខ្មមិងុន្ត ឆ្ន ២ំ០១៧ 



អត្ថបទ៖ ទនំ ៀមស្រុកខ្មែរកនុងខ្មភ្ុ បំិណ្ឌ                                              

អត្ថបទដោយ៖  ន ៀ  រុវណ្ណមរកត 

ន ើយ “តប្ែណ្ទវ ទរបិណ្ឌ ” មា  យ័ថ្វ “បិណ្ឌ ទី១២” ខ្ែលស្េះោជាខ្តងន្វើស្េះោជ
េិ្ីកា ់បិណ្ឌ   ិង “ចាក់ទឹកែូងថ្វវ យស្េះបិតរ” ែូចទនំ ៀមកនុងស្េះបរមោជវងំរេវថ្ងៃ 
(រូបនលម១-៣)។ 

   
 

 
 
 

 

តាមទនំ ៀមអនកស្រុកខ្មែរ េីថ្ងៃ១នោច ែល់ថ្ងៃ១៤ នោច នៅថ្វ “កា ់បិណ្ឌ ” ន ើយ
ថ្ងៃ ១៥ នោច នៅថ្វ “ភ្ុ បំិណ្ឌ ”។ ចខំ្ណ្កកនុងស្េះបរមោជវងំ ខ្តស្បារេធស្េះោជេិ្ីកា ់
បិណ្ឌ ចាប់េីស្តឹមថ្ងៃ១២ នោច ែល់ថ្ងៃ១៤ នោច ន ើយនៅថ្ងៃ១៥ នោច គឺជាស្េះោជេិ្ីចាក់
ទឹកែូងថ្វវ យស្េះបិតរ ែូចបញ្្ញក់មកខ្វងនែើម។ លុះស្េឹកន ើង គឺកិចចបខ្ណ្ា តែណំ្តក់
ស្េះបិតរកនុងទន លចតុមុម មុមស្េះបរមោជវងំ។ 

រូបនលម១-៣ ស្េះោជេិ្ចីាក់ទឹកែូងថ្វវ យស្េះបតិរកនុងស្េះបរមោជវងំ ឆ្ន ២ំ០១៥  
(ស្បភេ៖ www.norodomsihamoni.org) 
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នោយខ្ កចនំោះទំន ៀមអនកស្រុក ការស្បារេធេិ្ីកា ប់ិណ្ឌ គឺចាប់េីថ្ងៃ ១នោច 
រ ូតែល់ថ្ងៃ១៥ នោច។ តាមទនំ ៀម ភូមជិាចណុំ្ះវតា ីមួយៗស្តូវោក់ខ្ចកនវ ោន  នោលគឺ
កនុង ័យន្វើមិ ឱយោច់ ន ើយទុកេិ្ីន ះជាទនំ ៀមរួមរបរ់រ គម ៍ ខ្ែលមិ អាចន្វើ
នៅសទះបា ន ើយ។ ចនំោះបាយបិណ្ឌ តាមរនបៀបអនកស្រុកនរៀមោប នគខ្តងន្តោំន នៅ
នែកនរៀបចនំ្វើនៅវតា តាមនវ  ីមួយៗ។ ការខ្ចកនវ ោន កា ់បិណ្ឌ ខ្បបន ះជាទនំ ៀម ខ្ែល
អនកស្ស្ថវស្ជាវេ យល់ថ្វ គឺកនុង ័យមិ ឱយបុណ្យន ះោច់កនុងថ្ងៃណ្តមួយ ថ្ ថ្ងៃទងំ១៥
ែែតិកនុងជនំ ឿគឺន្វើនែើមែឱីយស្េលឹងអនកស្ថល ប់នន្តះបា នកើតនៅទីស្បនរើរ។4 

ឧទ រណ៍្មួយថ្ ការកា ់បិណ្ឌ នៅវតាស្ថល តរថំ្ជ កនុងស្រុកអងគរ្ ំ នមតានរៀមោប 
មា កិចចរខំ្វ ់ៗបួ គឺ ស្បុងោលី ខ្រ អនកតា ខ្រ ែូ តា  ិង មស្ថេ រស្េះរត ៍ថ្ស្ត 
រខ្មាង្មែនទរន្ត។5 ស្បុងេលី នគនរៀបចនំ្វើខ្កែរស្ថោឆ្ ់កនុងនវោនមា ងស្បខ្ ល
៥ោៃ ច (រូបនលម៤)។ បន្តទ ប់មក នគយកបាយមាូប ំចណីំ្ខ្រ អនកតា (រូបនលម៥) រួចនទើប 
ន្វើបាយបតាបូរ ិងេូតបាយបិណ្ឌ  (រូបនលម៦) ខ្រ ែូ តា (រូបនលម៧)  ិងចនស្មើ ស្េះ
បរតិា រមាទ រីល រខ្មាង្មែនទរន្ត។6 

   
 
 

 

4 បទរមាា ររវងនោក លី តាោវុ្  ិងស្ថស្រស្ថា ចារយ អាងំ ជូោ  អេីំ “បុណ្យភ្ុ បិំណ្ឌ ” សាយថ្ងៃទី២៣ 
ខ្មមកោ ឆ្ន ២ំ០២១ នលើតណំ្ https://www.youtube.com/watch?v=LLDH7PYeKC4  
5 វតានៅតបំ ់មលះ នគមា កិចចនលើកទង់នៅនវោរនរៀល មុ ស្បុងេលី 

6 ទនំ ៀមនទរ ៍កនុងរែូវភ្ុ នំៅតាមស្រុកមលះ នគខ្តងឱយស្េះរងឃទងំចារ់ទងំនកែងចាប់នតាន តនរ ើរថ្ងៃ រស្មាប់
នលើកយក្ម្មករខ្មាង។  

រូបនលម៤ កចិចស្បងុេលី រូបនលម៥ កចិចខ្រ អនកតានៅកនុងវតា 

https://www.youtube.com/watch?v=LLDH7PYeKC4
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ចខំ្ណ្កការនបាះបិណ្ឌ  គឺនគខ្តងន្វើនៅនវោនទៀបភលឺ ខ្ែលនគនជឿថ្វជានវោខ្ែល
េេួកនស្បតអាចទទួលយកបាយបិណ្ឌ នន្តះបា ។ បាយបិណ្ឌ ខ្ែលនបាះនន្តះនស្ថត ខ្តង
ោក់នៅជុវំញិស្េះវហិារ ឬខ្កែរនចតិយ (រូបនលម៨-៩) ែែតិេេួកនស្បត ឬរតវ រកជា
អម ុរសខ្ែលរាិតនៅមិ ឆ្ៃ យេីវតាន ើយ។7 ម ិខ្តប ុនណ្តណ ះ នៅខ្កែរស្េះវហិារវតាមលះ 
នគខ្តងន្វើោ យមោជ (ឬ ឹមោជ) នៅទិរឦស្ថ  ឬមុមស្េះវហិាររស្មាប់ោក់េំ ូត
បាយបិណ្ឌ នន្តះ ឧទទិរែល់នរាចយមោជ (រូបនលម១០)។ នលើរេីន ះតាមការរិកា
របរ់អនកស្រី Eveline Porée-Maspero នៅកនុងឆ្ន ១ំ៩៦៤បង្ហា ញថ្វ នៅកនុងរែូវភ្ុ បំិណ្ឌ ន ះ
អនកស្រុកនស្ថទ ង នមតាកេំង់្ ំ ខ្តងយកបាយបិណ្ឌ ោក់កនុងស្ចមួំយ យកនៅនោតកនុងខ្ស្រ
កនុងជនំ ឿថ្វ នែើមែឱីយស្រូវទទួលបា សលលអ។8 

   
 
 

 

7 បទបង្ហា ញអេីំ “ភេអម ុរសនៅកនុងជនំ ឿខ្មែរ" នោយស្ថស្រស្ថា ចារយ អាងំ ជូោ  នរៀបចនំោយ
អាជាា ្រជាតិអបសោ នៅថ្ងៃទី៧ ខ្មមីន្ត ឆ្ន ២ំ០២២ 
8 Eveline Porée-Maspero 1964: 327-328 

រូបនលម៦ េូតបាយបណិ្ឌ  រូបនលម៧ ខ្រ ែូ តានៅនលើស្ថោឆ្ ់ 

រូបនលម៨-៩ បាយបណិ្ឌ ខ្ែលនបាះជុវំញិស្េះវហិារ រូបនលម១០ បាយបណិ្ឌ នៅនលើ 
ោ យមោជ (?) 
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ការន្វើកិចច  ិងនបាះបាយបិណ្ឌ តាមថ្ងៃកា ់បិណ្ឌ ែូចនរៀបោប់នោយរនងខបខ្វងនលើ
នចះខ្តប ារ ូតតាមទនំ ៀមស្បចាវំតា ីមួយៗ រ ូតែល់ថ្ងៃ១៥ នោច ជាថ្ងៃភ្ុ ំ្  ំ ឬនៅថ្វ
ភ្ុបំិណ្ឌ ។ កនុងរវងថ្ងៃចុងនស្កាយន ះ នគន ើញមា ទនំ ៀមនសសងៗខ្បលកោន តាមតបំ ់។ នបើ
នលើកឧទ រណ៍្មួយកនុងរ គម ៍ជ ជាតិកួយកនុងតបំ ់វលខ្វង ថ្ នមតាកេំង់្ ំ នគ
ខ្តងន្វើកិចចខ្រ ខ្ែក នៅកនុងស្េឹកថ្ងៃ១៤ នោច មុ យកចង្ហា  ់នៅវតា។ កនុងកចិចនន្តះ នគ
នរៀបចមំាូមអាហារ បខ្ងអមចមាអ ប នភរជៈ្  ិងរនមលៀកបោំក ់ជានែើមរស្មាប់ជាែង្ហវ យ ិង
ជារណ្តា ប់ (រូបនលម១១-១២)។ រណ្តា ប់ទងំន ះនរៀបន ើងរស្មាប់ខ្រ ែល់ឧបករណ៍្
ទងំឡាយណ្តខ្ែលន្វើអេីំខ្ែក ឬមា ខ្ែកនៅកនុងនន្តះ ែូចជាកាបំិត េូនៅ ែឹង រណ្ត 
ចប ជ ីំក ៘ កនុងថ្ងៃនន្តះ នគតមមិ យករមាា រៈន្តន្តែូចនរៀបោប់ខ្វងនលើមកនស្បើ
ន ើយ។9 រូមរឭំកថ្វ តាមការស្ស្ថវស្ជាវ ជ ជាតិកួយកនុងស្រុកវលខ្វង ជាស្កុមជ ជាតិ
នែើមភាគតិចមា ជនំ្តញសលិតខ្ែកតាងំេីបុោណ្កាល។  

  
 
 
រឯីនៅភូមិស្បាស្ថទ  ុឈូំកមាច់ ស្រុកបាោយណ៍្ នមតាកេំង់្ ំជាអតីតរ គម ៍

ស្ោ ែណ៍្ ខ្ែលមា ន្តទីខ្ងរកាស្េះម ័ (ស្េះម ័នរាចស្តាញ់) តេូជេងសតណំ្េីបុោណ្
កាលមក។ តាមទនំ ៀម ស្េះម ័នន្តះខ្តងែខ្ងាយកមកន្វើកិចចកនុងស្េះោជេិ្ីចាក់ទឹកែូង
ថ្វវ យស្េះបិតរ កនុងស្េះបរមោជវងំ។10 តាមការរិកា ទនំ ៀមន ះបា បញ្ចប់នៅនេល

 

9 គង់ វរីៈ ២០០៥-២០០៦: ៤៩-៥០ 

10 ឈឹម ស្កនរម ១៩៦៩: ១២៨-១៣៨ 

រូបនលម១១-១២ ទនំ ៀមខ្រ ខ្ែករបរ់ជ ជាតកួិយ កនុងថ្ងៃភ្ុ បំណិ្ឌ  (រូបងត៖ គង់ វរីៈ) 
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មា រែឋស្បហារឆ្ន ១ំ៩៧០ ខ្តស្េះម ័នន្តះស្តូវរកាកនុងស្គួស្ថរស្ោ ែណ៍្ែខ្ែល។ នស្កាយ
រស្រង្ហគ មបញ្ចប់ ស្ោ ែណ៍្ខ្ែលមា ន្តទីរកាស្េះម ័ខ្តងន្វើកិចចោងស្េះម័ េីរែងកនុង
មួយឆ្ន  ំគឺចូលឆ្ន  ំ  ិងភ្ុ ។ំ ប ុខ្ ារេវថ្ងៃ នគែឹងថ្វទនំ ៀមន ះេុំនៅន្វើកនុងស្គួស្ថរស្ោ ែណ៍្
ផ្កទ ល់ ន ើយខ្តកនុងនេលចូលឆ្ន បំ ុនណ្តណ ះ (រូបនលម១៣-១៤)។11 

   
 
 

នទះោ ងណ្តកាី ទនំ ៀមខ្មែរទូនៅនៅកនុងោៃ ចថ្ងៃ១៥ នោចបន្តទ ប់េីស្ត ប់េីវតា
វញិ នៅតាមសទះ ីមួយៗ នគខ្តងនរៀបចខំ្រ ែូ តា។ នស្គឿងរខំ្ណ្ ែូចជា ខ្សលនឈើ នចកទុ ំ 
 ំចណីំ្ ស្ស្ថ មា ់នស្ថៃ  ទឹកស្កូច បខ្ងអម ចមាអ ប ស្េមទងំបាយបិណ្ឌ  បាយបតាបូរ រនបៀបចំ
ោក់នលើកស្មាល (រូបនលម១៥-១៦)។ លុះនរៀបចនំស្រចន ើយនគអនញ្្ើញចារ់ទុ ំ ិងញាតិ
មិតាអុជនទៀ ្ូប អនញ្្ើញជីែូ ជីតាខ្ចកឋា នៅ ចូលមកនរេនស្ថយមាូបចណីំ្កនុង
ឱការន ះ។ នេលនស្េ ចប់មួយបទ នគស្ចូចស្ស្ថនៅកនុងចា រខំ្ណ្ នោយខ្ កមួយ 
ខ្ែលមា ោក់ោយស្ចបល់ោន ទងំ ំចណីំ្ បខ្ងាម ចមាអ ប  ិងខ្សលនឈើ។ បន្តទ បេី់នស្េ ចប ់
នគនស្ចើ រខំ្ណ្ ន ះយកនៅចាក់នស្កាមជនណ្ាើ រសទះ ឬនៅជាយភូមិ ខ្ែលនគយល់ថ្វ
រស្មាប់េេួកអម ុរសនសសងៗេុំខ្ម ជាញាតិ។12 

 

11 ររ រុ្ីតា ២០១៤: ២៩-៣៥  ិង ស្ករួងវបែ្ម្ ិងវចិិស្តរិលែៈ ២០១៧: ២០៨-២១១ 

12 នេលមលះនគនៅេេួកអម ុរសទងំនន្តះថ្វ “េួកនោយនោយ”។ 

រូបនលម១៣-១៤ កចិចោងស្េះម ័ថ្ ស្គសួ្ថរស្ោ ែណ៍្នៅភូមសិ្បាស្ថទ (រូបងត៖ ឯម គមឹស្ស្ថ៊ា ង) 
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នៅស្េលឹមថ្ងៃ ១នកើត ចូលខ្មអរសុជ នគខ្តងនរៀបចជូំ ែូ តានៅស្រុកវញិ។13 
រណ្តា ប់រួមមា   ំចណីំ្ ខ្សលនឈើ ស្ោប់នោត ស្ោប់រខ្ណ្ា ក លៃ អងេរ អបំិល នស្មច មទឹម ។ល។ 
មចប់ជាកញ្ចប់តូចៗែូចនស្គឿងបស្មុង ោក់នលើស្រទបនចកបត់មា រណ្តឋ  ែូចទូកបខ្ណ្ា ត
តាមទឹក ន ើយឧបកិចចថ្វ “នៅស្រុកទន លរៃួតក ទួតមួយនែើម” (រូបនលម១៧)។ កនុងនវោ
ន ះខ្ែរ ចនំោះករិករខ្ែលនស្បើនោរស្កបីជាកមាល ងំអូរទញ នគក៏មា កិចចរូមមមានទរ
រតវទងំនន្តះ នោយយកនៅោងទឹក ោបនស្បង ចងអនំបាះ ឲ្យរីុនចក  ិង ំ ន ើយ
 ិោយរូមមមានទរ ខ្ែលមលួ ជាមាច រ់ធ្លល ប់វយែនំជរស្បនទច ែឹកជញូ្្ ្ៃ ់ស្ស្ថល
ក លងមក (រូបនលម១៨)។ នេញមួយថ្ងៃន ះ នគេុំនស្បើរតវទងំនន្តះន ើយ នបើនទះជា
ការង្ហរខ្ស្រចមាេ រេុំទ ់រួចោល់ចប់រេវស្គប់កាី។ 

  

 
13 ខ្ម   ស្បាង  ិង អា ំឆ  ១៩៩៤: ៤៦ 

រូបនលម១៥-១៦ រណ្តា ប់នរៀបចខំ្ែ ែូ តាកនុងថ្ងៃភ្ុ បំណិ្ឌ  

រូបនលម១៥-១៦ រណ្តា ប់នរៀបចខំ្ែ ែូ តាកនុងថ្ងៃភ្ុ បំណិ្ឌ  
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ជារួមមក ទនំ ៀមភ្ុបំិណ្ឌ មា ឫរគល់តាងំេីយូរអខ្ងវងមក ជាេិនររទនំ ៀមកនុង
ស្េះបរមោជវងំ។ ប ុខ្ ារនបៀបនរៀបច ំ  ិងកិចចនសសងៗរួមបញ្ចូ លកនុងេិ្ីន ះមុរខ្បលកោន មលះ
តាមទមាល ប់។ ស្រុកភូមិមលះមា ស្បារេធកចិចរខំ្វ ់ៗកនុងនវោន ះតាមទនំ ៀមែូចជា ខ្រ 
ខ្ែក  ិងោងស្េះម ័ ខ្ែលហាកែូ់ចជាគ ិំតរួមយល់ថ្វ វតាុទងំនន្តះមា គុណ្បណំ្តច ់
មា ស្េលឹងខ្ងទ ំ ខ្ែលស្តូវន្វើកិចចតបរនង។ នលើរេីន ះ នបើនមើលតបំ ់ែថ្ទមលះនទៀត នគ
ន ើញមា ការនលងខ្លែងនសសងៗកនុងឱការភ្ុបំិណ្ឌ ខ្ែរែូចជា ស្បណ្តងំស្កប ី ស្បណ្តងំ
នរះ នបាកចបំាប់នៅវតាស្េះវហិាររួគ្ កនុងនមតាកណ្តា លជានែើម៕ 

ឯកស្ថរនោង 
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