
អត្ថបទ៖ “បុណ្យបលុងក្រឡាន” ទនំនៀមអ្នរក្រុរតបំន់អ្ងគរ                              

អត្ថបទដោយ៖  ន ៀន រុវណ្ណមររត 

 

“បុណ្យបលុងក្រឡាន” ទនំនៀមអ្នរក្រុរតបំន់អ្ងគរ 
នៅរនុងបរបិទរងគមវបបធម៌ខ្មែរ អ្នរក្ាវក្ាវយល់ន ើញថា ពិធីខ្ែលមានន័យ

មលឹមារអ្ណំ្រាទរផលែណំដំែុំុះក្រូវអ្ងកររួមមានែូចា រពំុះក្ពុះខ្មនិងអ្រអ្បុំរ 
ដរលាន ពូនភ្នកំ្រូវ ែុតភ្នកំ្រូវ នៅក្ពលឹងក្រូវ ទាននភ្លើង រយនវរ និងបលុងក្រឡាន
ានែើម។១ ពិធីមលុះរនុងបណា ពិធីខាងនលើ នេរនងកតន ើញក្បតិបតាិាទនំនៀមក្បចភូំ្មិ
ក្រុរមួយចនួំនរ ូតែល់រពវថ្ងៃ។ នបើនិយាយចនំ ុះ “បលុងក្រឡាន” នេែឹងថាអ្នរក្រុរររ់
នៅតបំន់អ្ងគរ ខ្តងមូលមាត់គ្នន ក្ារពធនធវើាបុណ្យរខំាន់មួយ នាចុងរែូវក្ចូតកាត់ក្បមូល
ផលក្រូវ។ 

តាមទនំនៀម បុណ្យបលុងក្រឡាននៅតបំន់អ្ងគរខ្តងក្ារពធរនុងខ្មបុរស នៅភូ្មិចណុំ្ុះ
ន ើងវតាពីរេឺ វតាអ្ងគក្រនមាលនិងវតាងែី រនុងក្រុរអ្ងគរធ ំ នមតានរៀមរាប។ ខាងនក្កាមននុះ
ម្ុរូំមនលើរយរខ្តនរចរាីរនងកតបុណ្យបលុងក្រឡានរបរ់ភូ្មិចណុំ្ុះន ើងវតាងែ ី អ្ធិបាយ
បង្ហា ញអ្ពីំែនំណ្ើ ររិចច និងការចូលរួមរបរ់អ្នរភូ្មិ។ ចនំ ុះែនំណ្ើ ររិចចថ្នបុណ្យននុះ 
ហារ់ែូចាមិនអ្ធិរអ្ធម ខ្វងឆ្ងៃ យ មានឆ្ងរនហា៊ោ នលើរទង ់ឬក្ពុះរងឃរខ្មាងធមែនទរ
នាែូចបុណ្យធំៗ នផសងនទៀតន ើយ។ រិចចរខំាន់ថ្នបុណ្យបលុងក្រឡានេឺ “បលុង” រឯីនទយយវតថុ
រខំាន់រក្មាប់នធវើា “បនលុង” េ ឺ“ក្រឡាន”។ 

ចនំ ុះក្រឡានខ្ែលអ្នរក្រុរតបំន់អ្ងគរនាយំរនៅបលុងរនុងបុណ្យខាងនលើ នេខ្តង
ែុតចមអិនតាមផទុះនរៀងមលួន។ នក្េឿងផសនំធវើក្រឡានមានែូចា អ្ងករែនំណ្ើ ប រខ្ណ្ា រ មទិុះែូង 
អ្បំិល និងរករ (រូបនលម១)។ នក្េឿងពីរមុមចុងនក្កាយននុះ នេនក្បើតិចភាេបផុំត នែើមបកី្គ្នន់
ខ្តឱ្យក្រឡានមានររាតិថ្ក្ប និងនរើនាតិខ្ផអមមលុះ រួចនេក្ចរអ្ងកររនុងបពំង់ឫរស ី ខ្ែល
កាត់ថ្លទុរថាន ងំមាា ង ន ើយចរ់ទឹរឱ្យលិចអ្ងករ ចុរឆ្នុរនៅមាត់បពំង់ឱ្យ ិត នទើបយរ
នៅែុតចមអិនឱ្យឆ្អិន (រូបនលម២)។២   

 
១

 នពក្  រល់ ១៩៦៦: ៨៤-៨៥ និង ភិ្ន រណំង ២០១១: ៥៩-៨៦ 

២ ចនំ ុះវធីិនធវើក្រឡាននៅក្រុរភូ្មិនផសងរូមអាន ខ្រម រុនីន “ក្រឡានភូ្មិងែខ្ក្េ”, ២០០៥-២០០៦: ៦-៧។ 
រូមបញ្ជា រ់ថា នដយន តុនរែឋរិចច ឬក្ារ់ចនំណ្ញ ួរ ក្រឡានមលុះនេដាំយឱ្យឆ្អិន ែួរញាត់បពំង់
ឫរស ីរួចន ើយដរ់ែុតបនលំខ្ភ្នរបនាិចបនាួចប ុនណណ ុះ។ 
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នបើន លខ្តវធិីែុតក្រឡានតាមរនបៀបអ្នរក្រុរតបំន់អ្ងគរ នេដរ់តនក្មៀបក្រឡាន
ា ួរ ខ្ផអររងខាងនឹងបងគងនែើមនចរ ឬន ើក្ររ់ (រូបនលម៣) ន ើយែុតនភ្លើងឱ្យនរើត
រនងើរនិងអ្ណា តនភ្លើងមលុះនៅចននាល ុះ ួរក្រឡានននាុះ។ នេក្តូវឧរា ៍បងវិលបពំង់ក្រឡាន
នែើមបរុីឱំ្យនឆ្ុះ ឬនខាល ចមូច។ បនាទ ប់ពីនមើលន ើញថា អ្ងករនៅមាត់បពំង់ឆ្អិនន ើយ នេក្តូវ
ផ្កក ប់មាត់បពំង់ចុុះនក្កាមវញិ ដរ់តនក្មៀបាតបពំង់ន ើងនលើ ន ើយែុតចមអនិបនានទៀត
រ ូតឆ្អិន (ក្បខ្ លាង២ នមា ង)។ ក្រឡានខ្ែលឆ្អិនលអ (ររាទុរានរនលុះខ្ម) នេក្តូវររ
រមាអ តនរៀបចយំរនៅចូលរួមរនុងបុណ្យនៅនវលាលាៃ ច (រូបនលម៤)។  

  
 
 

លុុះែល់នវលាលាៃ ច (នមា ងក្បខ្ ល៨យប់) នេនរៀបចកំ្រឡាន នចរទុ ំនំខ្នរនផសងៗ 
និងនវចមចប់អ្ងករ ក្តីនងៀត អ្បំិល ក្ប ុរ រករ...(រូបនលម៥-៦) នាយំរនៅក្ារពធរិចចរខំាន់
េឺ “បលុង” នទយយវតថុទាងំននាុះនៅាលាឆ្ទានខ្របរមទមអ្នរតា (អ្នរតាារ់រនទុះ?) នៅរនុង

រូបនលម១ អ្ងកររក្មាប់ក្ចរក្រឡាន 
ច 

រូបនលម២ ក្ចរអ្ងកររនុងបពំង់ឫរស ីរួចចរ់ទឹរ 
ច 

រូបនលម៣ រនបៀបែុតក្រឡាន 
ច 

រូបនលម៤ ក្រឡានឆ្អនិក្តវូររ មុនយរនៅបុណ្យ 
ច 
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ភូ្មិ។ មរែល់ក្តង់ននុះនេេួរយល់ រយ “បលុង” ថាាការយរអ្វីមួយនៅដរ់នចលមិនឱ្យ
នេែឹង។ ឧទា រណ៍្ បលុងរូន បលុងរបុំក្ត បលុងចង្ហអ ន់…។ ប ុខ្នាបលុងរនុងន័យ នំនឿ េឺនេយរ
នទយយវតថុនានានៅដរ់នៅរខ្នលងណមួយ ឧបរិចចាថ្ក្ព ទុរឱ្យក្ពុះរងឃទរ់យរ នដយ
ពុំចាំច់ក្បនេនផ្កទ ល់ថ្ែ។ ក្បខ្ លែូនចនុះន ើយ នទើបអ្នរភូ្មិយរក្រឡាននិងនទយយវតថុ
នផសងៗែូចនរៀបរាប់ខាងនលើ នៅចរ់េរខ្របរាលាឆ្ទាន មុនក្ពុះរងឃនិមនាែល់។ មិន
ខ្តប ុនណណ ុះ នែើមបឱី្យន ើញចារ់នឹងខ្ភ្នរថានទយយវតថុទាងំអ្មាលមា នននាុះ “បលុងនៅរនុង
ថ្ក្ព” នេកាច់ខ្មរន ើដរ់នលើវតថុទាងំអ្រ់ (រូបនលម៧)។   

  
 

 
 

រូបនលម៥-៦ ក្រឡាន អ្នសម និងនទយយវតថុនផសងៗនរៀបចទុំរាបនលុង 
 

រូបនលម៧ ក្រឡាននិងនទយយវតថុ នផសងៗក្េបខ្មរន ើនរៀបចទុំរាបនលុង 
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លុុះក្ពុះរងឃនិមនាមរែល់ នលារអាចរយនផាើមែឹរនាអំ្នរភូ្មិនធវើរិចចនមាក រក្ពុះ
រតនថ្ក្តនៅតាមលអំាននៅនលើាលាឆ្ទាន (រូបនលម៨)។ បនាទ ប់មរនទើបអារាធនានិមនា
ក្ពុះរងឃរូក្តមនាចនក្មើនក្ពុះបរតិាា យ័មងគល និងរមាទានរីល។ រនុងរចិចក្តង់ននុះ 
ារិចចែូចបុណ្យទានធមែតានផសងនទៀតខ្ែរ អ្នរពុចំង់ន ើងនលើាលា អ្ងគុយ ុវំញិេនំរ
ក្រឡាន និងនទយយវតថុនានា រពំុះផចងា់ែ រតនីៅខាងនក្ៅាលា (រូបនលម៩)។  

  
 
ផុតពីរិចចនមាក រចប់រពវក្េប់ នលារអាចរយែឹរនាអុំ្ នទៀនធូប នដតតាមាច់

ក្រឡាន និងនទយយវតថុ នផសងៗ ន ើយដរ់ក្កាលក្រមាបនាគ្នន  ុវំញិេនំរក្រឡាន (រូបនលម
១០-១១) រក្មាប់ក្ពុះរងឃនិមនាក្បទរសណិ្។ រិចចក្តង់ននុះនបើនៅវតាអ្ងគក្រនមាលនេន ើញ
មនុរសក្បុរនពញរមាល ងំមួយក្រុមនាគំ្នន នែរក្កាបផ្កក ប់មុម ុវំញិេនំរក្រឡាន នែើមបាីផលូវ
ឱ្យក្ពុះរងឃនិមនាាន់ពីនលើ។៤ ទិែឋភាពននុះនេអាចក្រថ្មនក្បៀបនធៀបាននៅនឹងរុនមធ
តាបររនុងេមពីរ “ពុទធវងស” ខ្ែលក្កាបនធវើាាព នឱ្យក្ពុះទីបងករនិមនាឆ្លងអូ្រ ន ើយនេខ្តង
ន ើញេូរតាមក្ពុះវហិារា ូរខ្ ខ្ែរ។៥  នបើពិចរណរិចចក្តង់ននុះបនាិចអាចយល់ានថា 
ទីរខ្នលងនធវើរិចចបលុងក្រឡានេឺា “ថ្ក្ព” មានបនាល  ែុងំែតូចធ ំ ពុំរាបនរែើ… ខ្ែលក្ពុះរងឃ
ពិារនិមនានដយន ើងទនទ។ េនិំតខ្ែលយល់ថារខ្នលងនធវើរិចចាថ្ក្ពនៅទីននុះ េឺពុំខ្មន 
“ថ្ក្ពធមែតា” នដយក្គ្នន់ខ្តឧបរិចចកាច់ខ្មរន ើក្េបែូចនិយាយខាងនែើមន ើយ។ 

 
៤ នមៀវ ច័នទ ២០១៣-២០១៤: ២៩-៣៣ 

៥ ក្ ប ចន់មា រា  ២០០៦-២០០៧: ៥៥-៥៦ 

រូបនលម៨ នលារអាចរយនរៀបចនំមាក រក្ពុះរតនថ្ក្ត 
 

រូបនលម៩ ពុទធបររ័ិទនមាក រ ុវំញិេនំរក្រឡាន 
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នក្កាយពីនរៀបចនំក្រចាច់ និងអុ្ នទៀនធូបនដតតាមក្រឡាន និងនទយយវតថុ នផសងៗ
រួចរាល់ន ើយ នេនិមនាក្ពុះរងឃមួយអ្ងគចង្រងកមយឺតៗ យា ងរៃប់ាៃ ត ់  ុវំញិេនំរក្រឡាន
៣ ុ ំ នដយក្ពុះ រថមាា ងកាន់រនំរៀវក្ចូចទឹរ និងក្ពុះ រថមាា ងកាន់ន ើទរ់មួយ ខ្ែល
នេពនយល់ថា ាលនំាកំ្ពុះរងឃធុតងគ។ បនាទ ប់មរនទើបក្ពុះរងឃទាងំអ្រ់និមនា រ ុវំញិ
បនលុងេនំរក្រឡាន នធវើរិចចទរ់យរនទយយវតថុ និងក្រឡានពីេនំររលឹរន ើ (រូបនលម១២)។ 
រិចចទរ់នទយយវតថុទាងំអ្រ់ននុះ ហារ់ែូចាពុំមុរអ្វីពីឆ្ងរបងសុរូលន ើយ ន លេឺឧទទិរ
រុរលឱ្យែល់វញិ្ជា ណ្រានធអ្នរាល ប់នៅ។ 

 

រូបនលម១០-១១ ពុទធបររ័ិទអុ្ នទៀនធូបនដតនលើក្រឡាន និងនទយយវតថុ នផសងៗរង់ចកំ្ពុះរងឃទរ់ 

រូបនលម១២ ក្ពុះរងឃទរ់ក្រឡាននិងនទយយវតថុនផសងៗ 
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បនាទ ប់ពីក្ពុះរងឃទរ់យរបនលុងចប់នក្រចន ើយ នេនាគំ្នន នរៀបចកំ្រឡាននិងនទយយ
វតថុនានាដរ់នលើាលាឆ្ទានមួយអ្ននលើ រក្មាប់ក្ពុះរងឃឧទទិររុរលមាងនទៀតរនុងរិចច
នវរចង្ហា ន់ក្ពឹរខ្រអរ។ អ្នរក្ាវក្ាវមលុះពនយល់ថា និមិតារូបននុះមាននៅរនុងរិចចខ្តងនៅថា 
“ឆ្ងរ” ក្តង់នពលខ្ែលក្ពុះរងឃ ឬអាចរយទាញ ូតក្រណត់រក្េបែណ្ា បា់មីពិធឱី្យ
នចញពីមលួនមាងបនាិចៗ។ បនលុងននាុះនក្ចើនាវតថុនានា ខ្ែលានក្េឿងឧបនភាេបរនិភាេមាន
ែូចា មុង រននទល ចន ឆ្ងន ងំានែើម ខ្ែលនេយរនៅដរ់នៅទីណមួយរនែតថាា
ទីដចរ់ខ្ងវង។ បនាទ ប់មរក្ពុះរងឃមួយអ្ងគនធវើានិមនាកាត់តាមទីននាុះ ន ើយរ៏ក្បទុះ
ន ើញវតថុទាងំននាុះនដយថ្ចែនយ។៦ 

  
 

ររុបមរបុណ្យបលុងក្រឡានននុះ មាននយ័មិនមុរពីបងសុរូលឧទទិររុរលែល់អ្នរ
ាល ប់ន ើយ ខ្តនេនធវើរនុងរែូវក្បមូលផល ខ្ែលរមបូររបាយទាងំបខ្នល ខ្ផលន ើ ែណំ ំ
ក្រូវអ្ងករ រួមទាងំក្តីាច់នផសងៗ។ បុណ្យបលុងក្រឡានននុះ ពុំខ្មនាបុណ្យរនុងពុទធារនា
រុទធាធ ខ្ែលមានខ្ចងរនុងេមពីរណន ើយ ខ្តាទនំនៀមក្បថ្ពណី្ខ្រាងឱ្យន ើញចារ់
ពីការចូលរួមរបរ់របរ់អ្នរក្រុររនុងការ ួយនក្ាមខ្ក្ ងក្ពុះរងឃ។ រូមបញ្ជា រ់ថា “រិចច”
និង “ពិធី”  រព់័នធររិរមែ ឬអ្បអ្រផលែណំរំនុងរងគមខ្មែរមានទាងំ “មុន” “អ្ ុំងនពល” 
និង  “នក្កាយ” ការដែុំុះ៕ 

 
៦ នមៀវ ច័នទ ២០១៣-២០១៤: ២៩-៣៣ 

រូបនលម១៣-១៤ អ្នរក្រុរនរៀបចនំទយយវតថុដរ់នលើាលាឆ្ទានរក្មាប់ក្បនេនក្ពុះរងឃក្ពឹរខ្រអរ 
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ឯរារនយាង 
ខ្រម រុនីន 

២០០៥-២០០៦, “ក្រឡានភូ្មិងែខ្ក្េ”, រក្មងអ្តថបទរនុ ងបណា ញពតម៌ានវបបធមខ៌្មែរ, 
នលម១, ទ.ំ ៦-៧, Friends of Khmer Culture, ភ្ននំពញ 

នមៀវ ច័នទ 
២០១៣-២០១៤, “បលុងក្រឡាន”, រក្មងអ្តថបទរនុ ងបណា ញពតម៌ានវបបធមខ៌្មែរ, នលម៩, 
ទ.ំ ២៩-៣៣, យនាធរ, ភ្ននំពញ 

នពក្  រល់ 
 ១៩៦៦, ពិធីក្បចែំបពី់រខ្ម, ពុទធារនបណ្ឌិ តយ, ភ្ននំពញ 
ក្ ប ចន់មា រា  

២០០៦-២០០៧, “រុនមធតាបរ”, រក្មងអ្តថបទរនុ ងបណា ញពតម៌ានវបបធមខ៌្មែរ, 
នលម២, ទ.ំ ៥៥-៥៦, Friends of Khmer Culture, ភ្ននំពញ 

ភ្ិន រណំង 
 ២០១១, ក្រូវរនុ ងក្បថ្ពណី្ខ្មែរ, នេរវតា, ភ្ននំពញ 

 

 


