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បុណ្យឆ្លង ឬចូលឆ្ន ាំមហាសករាជ 
មកទល់បច្ចុបបន្ននន្េះ ខ្មែរន ើងន្បើសករាជច្នួំ្ន្បួន្ គឺមហាសករាជ ពុទធសករាជ 

ចុ្លលសករាជ និ្ង្គិសដសករាជ។ ចាប់តងំពីខ្មែរន ើងមាន្ភសដុតងជាសនំេរមក ន ើង
ន ើញថាសករាជខ្ែលខ្មែរែបូំងគឺ «មហាសករាជ» ខ្ែលកាលនែើមែបូំងបផុំត ន្បើ្តឹមខ្ត
ពាកយថា «ឝក» (សក)១ ប ុន ណ្ េះ។ ច្នំពាេះបុេយចូ្លឆ្ន ឬំឆ្លងឆ្ន នំន្សករាជនី្មួ ៗ ន ើង
ន ើញមាន្ពិធីធំៗ ច្នួំ្ន្ពីរ គឺបុេយពិសាមបូជា ខ្ែលជាបុេយពុទធសាសនាផង និ្ងជា
ការឆ្លងឆ្ន ថំ្ែីនន្អា ុ្ពេះពុទធសាសនាផង។ ច្ខំ្េកឯបុេយចូ្លឆ្ន ខំ្មែរ ខ្ែលខ្តងខ្ត
្ារពធនៅអឡុំងខ្មនមសាននាេះ គឺជាបុេយឆ្លងនិ្ងចូ្លឆ្ន ចុំ្លលសករាជ នពាលគឺនគបដូ រចូ្ល
ចុ្លលសករាជថ្ែីនៅកនុងឱកាសននាេះ។ ច្ខំ្េកឯ «មហាសករាជ» វញិ នតើឆ្លងឬចូ្លឆ្ន ថំ្ែី
នៅនពល្ខ្ែរ? នតើមាន្្ារពធពិធីអវីឬនទ? 

មហាសករាជ ចាប់កនំេើ តដៅ្បនទសឥណ្ឌា  ដៅថ្ងៃ១ដកើត្ ខែដចត្ត្ គ.ស.៧៨ ត្ត្ូវ
នឹងថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ្គិសដសករាជឆ្ន ាំ៧៨ នោ ន ែ្ េះសករាជនន្េះ  កតម្ពេះនាម
របស់្ពេះាទសក(ឝក)។ ្ បតិទិន្របស់មហាសករាជ គិត្តាមែនំេើ រនោច្ររបស់្ពេះច្ន្ទ 
ឬ «ចនទគតិ្»។ ែូនច្នេះ កាលនបើគិតពីឆ្ន រំបស់មហាសករាជ នគ្តូវគិតតមនថ្ៃខ្មរបស់
ច្ន្ទគតិ ពុំគិតតមែនំេើ រសុរ ិគតិនឡើ ។ មហាសករាជថ្ែ ីរខ្មងរាប់ចាប់ពីថ្ងៃ១ដកើត្ ខែ
ខ្ច្ត្ត្ ជានរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ នៅ្បនទសកមពុជា ពិធីបុេយឆ្លងឬចូ្លឆ្ន មំហាសករាជ មនុ្សសមាន
ទូនៅហាក់ពុាំន្ែឹង និ្ងពុំន ើញមាន្នធវើជាទូនៅននាេះនឡើ  គឺមាន្្ារពធពិធីជាពិនសស
ខ្តនៅកនុង្ពេះបរមរាជវងំខ្តប ុន ណ្ េះ។ 

ជានរៀងរាល់ឆ្ន  ំនានថ្ៃ១២ ១៣ ១៤ និ្ង១៥ នរាច្ ខែផលគុន ដៅកនុងត្រះបរមរាជវ ាំង 
ខត្ងត្ាររធត្រះរាជរិធីមួ មាន្ន ែ្ េះថា «្ពេះរាជពិធីត្ត្សដិសង្ក្រា នត»២ ឬមាន្ន ែ្ េះនៅ
នផសងនទៀតែូច្ជា៖ ្ពេះរាជពិធីសូ្តភាណ្យកស ្ពេះរាជពិធីបញ្ជា ន់្្តសដិ ្ពេះរាជពិធី

 
១ សូមអាន្បខ្ន្ែម៖ https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/5359  
២ នៅចុ្ងស.វ.ទី១៩ នែើមស.វ.ទី២០ ពិធីនន្េះ នៅជា «ពិធី្គុតសង្ក្រា ន្ដ» ខ្ែលពាកយនន្េះនៅកាល  ពីពាកយ 
«្តុែិសង្ក្រា ន្ដ»។  

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/5359
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សមពច្ឆរច្ឆិន្ទ ខែលជាកិចចផ្ដដ ច់ឆ្ន ាំចាស់ ផ្លល ស់ចូ្លឆ្ន ថំ្ែី។  កិចចត្ត្សដិសង្ក្រា នដដនះ ចប់ដៅថ្ងៃ១៥
ដរាច ខែផលគុន ឯចាប់រីថ្ងៃ១ដកើត្ ខែខចត្ត្ត្ដៅ នឹងចូលឆ្ន ាំងមីថ្នមហាសករាជដហើយ។ 
ពាកយ «្តសដិសង្ក្រា ន្ដ» នន្េះមាន្ន័្ ថា «ែនំេើ រផ្លដ ច់្ឆ្ន ចំាស់ផ្លល ស់ចូ្លឆ្ន ថំ្ែី»។៣ ្ពេះរាជ
ពិធីនន្េះខ្ែលនៅមយ ងនទៀតថាជា «្ពេះរាជពិធីសូ្តភាេ កស» ែបតិមាន្ការសូ្ត
អាោនាែិ បរតិតបនេដ ញ កស នមែ ច្បិសាច្។ ច្ខំ្េកឯពាកយថា «បញ្ជា ន់្្តសដិ» គឺ
បញ្ជា ន់្បនេដ ញនមែ ច្បិសាច្ឆ្ន ចំាស់ឱយបរនវៀសនជៀសឆ្ៃ  នៅ។៤ នៅកនុង្ពេះរាជពិធីនន្េះ 
មាន្កិច្ចពិធីជាន្ច្ើន្ ខ្ែលន ើងមិន្នលើកមកជខ្ជកនៅទីនន្េះនឡើ  ែបតិមាន្បរយិា 
នៅកនុងនសៀវនៅ ្ពេះរាជពិធីទ្វវ ទសមាស យា ងនកបេះកប រួច្ន ើ ។ 

នៅកនុងនសៀវនៅ្ពេះរាជពិធីទ្វវ ទសមាសភាគទី៣ ាន្បញ្ជា ក់ថា ចាប់ពីនថ្ៃទី១នកើត 
ខ្មខ្ច្្ត គឺចាស់បុរាេរាប់ថាជាឆ្ន ថំ្ែីន ើ  ដោយ្ោន់្ខ្តមិន្ទ្វន់្នឡើងស័កប ុន ណ្ េះ។៥ 
ឯកសារនន្េះ ពុំាន្បញ្ជា ក់ថាឆ្ន ថំ្ែីខ្ែលឆ្លងនន្េះ ជាឆ្ន ថំ្ែីរបស់សករាជ្នឡើ ។ យា ង
នន្េះកដ ី ន ើងែឹងនោ ពិនិ្តយនលើកនំេើ តរបស់មហាសករាជ ឆ្ន ថំ្ែីនន្េះ គឺសនំៅែល់ឆ្ន ថំ្ែី
របស់មហាសករាជននាេះឯង។ ច្ខំ្េកឯការខ្ែលពំុទ្វន់្នឡើងស័កននាេះ ែបតិខ្តខ្មែរន្បើ្ាស់
សករាជន្ច្ើន្ែូច្ាន្បញ្ជា ក់មក្សាប់។ ន ើងន ើញថា «មហាសករាជ» ្តូវចូ្លឆ្ន ថំ្ែី 
ពីនថ្ៃ១នកើត ខ្មខ្ច្្ត ឯចុ្លលសករាជ ្តូវចូ្លឆ្ន ថំ្ែអីឡុំងបុេយចូ្លឆ្ន ខំ្មែរ និ្ងច្ខំ្េកឯ
ពុទធសករាជវញិ ្តូវចូ្លឆ្ន ថំ្ែី នៅនថ្ៃ១នរាច្ ខ្មពិសាម។ ែូនច្នេះន ើញថាសករាជទ្វងំបីនន្េះ 
ចូ្លឆ្ន មុំន្ន្កា ោន  ជាន តុនាឱំយពិាកកនុងផលូ វកិច្ចការរាជការ។ នែើមបសី្មួលែល់
កិច្ចការនន្េះ ចាស់បុរាេ កមហាសករាជ ខ្ែលឆ្លងចូ្លឆ្ន ថំ្ែីន ើ នៅនែើមខ្មខ្ច្្ត 
និ្ងពុទធសករាជខ្ែលនឹ្ងឆ្លងចូ្លឆ្ន ថំ្ែីនៅពាក់ក ដ្ លខ្មពិសាម មកនឡើងសករាជរួមោន
ជាមួ ចុ្លលសករាជ ខ្ែលជាកាលនវលាខ្មែរ្ារពធពិធីបុេយចូ្លឆ្ន ថំ្ែី្ បនពេីជាតិ។  
ដត្ោយៗមក នោ គិតគត់មត់តម្តឹម្តូវនពកនៅ ក៏នាជំានសច្កដីលាំកែល់កិច្ចការ
រែឋាលនោ អនន្លើ ែូច្ជាការរង់ចាបំដូ រពុទធសករាជែល់នថ្ៃ១នរាច្ ខ្មពិសាម ជានែើម។ ដៅ

 
៣ វច្នានុ្្កមខ្មែរ ១៩៦៧។ 
៤ ចាប ពិន្ ១៩៦៩ : ១៥៧-១៥៨។ 
៥ ចាប ពិន្ ១៩៦៩ : ១៥៨។ 
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កនុងដសៀវដៅសូរយិាត្ត្ដ ើងស័ករបស់ដោក រូវ អ ុម៦ ានពន្យល់បញ្ជា ក់យា៉ា ងចាស់អាំរី
ោរដលើកសករាជ និងភារដផសងគ្នន រវង "រុទធសាសនា" និង "រុទធសករាជ"។ នលាកាន្
ពន្យល់ថា សករាជជាកេំត់រាប់ច្នួំ្ន្ឆ្ន  ំ គឺមួ ឆ្ន  ំសករាជនឡើង១ សករាជឆ្ន ចំាស់និ្ង
សករាជឆ្ន ថំ្ែីផ្លល ស់ោន  ្ តង់នថ្ៃនឡើងស័ក នៅនវលាខ្ែលនហារាចុ្េះកនុងមហាសង្ក្រា ន្ដ ខ្តនវលា
្តង់ផុតសករាជឆ្ន ចំាស់ែល់មកជានរឿ ៗ មុសនវលា្តង់នវលានថ្ៃខ្ច្កោន  គឺក្ម្តូវ្តង់
នវលាអា្ា្តខ្ែលជាទីបផុំតនថ្ៃននាេះឯង ជាន តុននាេះនលាក(ចាស់បុរាេ)ឱយរាប់នថ្ៃទី១ 
កនុងសករាជឆ្ន ថំ្ែី នៅនថ្ៃពីមុមនថ្ៃនឡើងស័កតនៅ ន្ពាេះពុទធសករាជកដី មហាសករាជកដី ចុ្លល
សករាជកដ ី នាករាេសករាជកដី សឹងរាប់ែូច្ោន ។ នបើនឹ្ងគិតពីពុទធសករាជ ្តូវគិតនពញ
តងំពីនថ្ៃនឡើងស័កតនៅ។ ប ុខ្ន្ដនបើនឹ្ងគិតពី(អា ុ)្ពេះពុទធសាសនា ្តូវគិតពីនថ្ៃខ្ែល្ពេះអងគ
បរនិិ្ពាវ ន្នៅ គឺពីនថ្ៃ១៥នកើត ខ្មពិសាម ឆ្ន មំាញ់ ឯកស័ក គឺគិតគត់ឆ្ន  ំគត់ខ្ម គត់នថ្ៃ ខ្ែល
្តូវកេំត់ កននាេះឯង។៧ ឧបមាែូចគ្នន នឹងអាយុត្រះត្គិសដ និងត្គិសដសករាជដៅចុះ។ ខែមរ
ដយើងត្បោន់ថា ត្គិសដសករាជ គឺគិត្ចាប់រីត្រះត្គិសដត្បសូត្។ ត្រះត្គិសដត្បសូត្ដៅថ្ងៃ២៥ 
ខែធនូ  ប៉ាុខនដត្គិសដសករាជខបរជាដលើកដៅថ្ងៃទី១ ខែមករា ជាឆ្ន ាំងមីដៅវញិ រុាំគិត្រាប់ថាជាឆ្ន ាំ
ងមីរីថ្ងៃទី២៥ ខែធនូ ដនាះមកដទ៕ 

 

 
បញ្ាី ឯកសារ 

ចាប ពិន្  
១៩៦៩. ្ពេះរាជពិធីទ្វវ ទសមាស ភាគ៣. ពុទធសាសន្បេឌិ តយ។ 

ពូវ អ ុម  
១៩៣៤. សុរយិា្តនឡើងសក. ្ពេះរាជប ណ្ ល័ កមពុជា។ 

វច្នានុ្្កមខ្មែរ  
១៨៦៧. វច្នានុ្្កមខ្មែរ ភាគ១. ពុទធសាសន្បេឌិ តយ។ 

 
៦ ពូវ អ ុម ១៩៣៤។ 

៧ ពូវ អ ុម ១៩៣៤ : ២៧។ 



បុណ្យឆ្លង ឬចូលឆ្ន ាំមហាសករាជ             

អត្ថបទដោយ៖ ហ ុន ឈុនដត្ង 

បញ្ាី រូបភារ 

 
្ពេះសងឃសូ្តភាេ កសកនុង្ពេះរាជពិធី្តសដិសង្ក្រា ន្ត (្បភពរូបថ្ត៖ https://bit.ly/3tTLVcu) 

 

 
្ពេះសងឃសូ្តភាេ កសកនុង្ពេះរាជពិធី្តសដិសង្ក្រា ន្ត(្បភពរូបថ្ត៖ https://bit.ly/3iWfgN6) 

https://bit.ly/3tTLVcu
https://bit.ly/3iWfgN6


បុណ្យឆ្លង ឬចូលឆ្ន ាំមហាសករាជ             

អត្ថបទដោយ៖ ហ ុន ឈុនដត្ង 

 

 
ឯកសារកេំត់ពិធី្តសដិសង្ក្រា ន្ត ឆ្ន ១ំ៩០៤  

(្បភពឯកសារ៖ https://bibliotheque-numerique-patrimoniale.cu-alencon.fr/) 
 

https://bibliotheque-numerique-patrimoniale.cu-alencon.fr/


បុណ្យឆ្លង ឬចូលឆ្ន ាំមហាសករាជ             

អត្ថបទដោយ៖ ហ ុន ឈុនដត្ង 

 
 

 
ឯកសាររនបៀបភាេ កស (្បភពឯកសារ៖ https://bibliotheque-numerique-patrimoniale.cu-alencon.fr/) 

https://bibliotheque-numerique-patrimoniale.cu-alencon.fr/

