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អត្ថបទនោយ៖  ន ៀ  សុវណ្ណមរក្ត្ 

 

“បួស” ក្នុងជនំ ឿព្រះរុទធសាសនា  ិងទនំ ៀមខ្មែរ 
តាមជនំ ឿក្នុងព្រះរុទធសាសនាយល់ថា “បួស” ឬ “បបួំស” បា អា ិសងស  ិងជាខ្ព្ស

បុណ្យដ៏ព្បនសើរត្នៅជាត្ិមុម ន ើយក្នុងបរបិទវបបធម៌ខ្មែរ អនក្ព្សាវព្ជាវចាត្់ទុក្ការបួស
ជាខ្ននក្មួយន ទំន ៀមក្នុងដនំណ្ើ រឆ្លងវយ័របស់ម ុសស។ នក្ែងព្បុសចូលវយ័ជទំង់ខ្ត្ងនៅ
បួស រឯីនក្ែងព្សីនរញព្ក្មុ ំ (ព្រប់ការ)ព្ត្ូវចូលមលប់។១ ចនំ ះការបួសក្នុងសងគមខ្មែរមា 
នព្ចើ យ៉ា ងដូចជា បួសមុមន្លើង បួសលាបណំ្ ់ បួសសងរុណ្  ិងបួសនរៀ តាមនលូវព្រះ
រុទធសាសនាជានដើម។ បុរសបា បួសនរៀ នព្ចើ វសា លុះចាក្សិកាា បទលាននួស(សឹក្)វញិ
បុរាណ្នលាក្ឱ្យត្នមលណាស់ ដបតិ្យល់ថាអនក្ននាះបា បួសបា នរៀ នចះដឹងនព្ចើ  មា 
ចរយិមារយទលអនៅថា “អ ទិត្” ខ្ដល ិយយកាល យរី ក្យថា “បណ្ឌិ ត្”។ 

 ក្់រ័ ធជនំ ឿន ការសាងននួសនរដឹងថា កាលសម័យព្រះបាទអនសាក្ជាអរគរុទធសាស
 ូបត្ថមភ ព្រះនមារគលិបុត្តត្ិសសនត្ថរបា ថាា យធមែនទសនាថា “   ិ បរាជិនតា បរូឃាត្ី សម
នណា នោត្ិ បរ ំវនិ ឋយននាត ” មា  ័យនសចក្តីថា “បុរគលខ្ដល ឹងមា ន ែ្ ះជាញាត្ិ
ជិត្ក្នុងព្រះរុទធសាសនា លុះបា បួសមលួ ឯង ឬបបួំសកូ្ "។ នោយនក្ើត្ចិត្តព្ជះថាល  ព្រះ
អងគបា ោក្់រាជយព្ទង់ននួសមួយព្ា  ិងបា បបួំសព្រះរាជបុព្តាព្រះនាម “ម ិ ទៈ” ជា្ិក្ាុ
នង។២ រឯីក្នុង ិទា នរឿងសុបិ កុ្មារ ក្៏បា នរៀបរាប់នលអា ិសងសរបស់នាងជាមាត យ 
បា រួចចាក្ រក្ ដបតិ្បា បបួំសសុបិ កុ្មារជាកូ្ មា នសចក្តីជាការយដូចខាងនព្កាម៖  

[…] នត្ជះនលអា ិសងសមា  កូ្ ព្បុសព្បធា  សំណាក្់ក្នុងសាសនា។ មា ឈូក្
មាសមួយនសាភា នុសព្ទបាទា នាងននាះអខ្ណ្ត ត្មពស់ន ើង។ យមបាលនសាត្
ចាប់បា នជើង នចាលនាងក្នុងន្លើង ទំ ំមួយមុ៉ឺ នយជ ៍យល់។ នត្ជះកូ្ បួសជា
នល នលននាះមក្នតល់ ក្ណាត លន ន្លើងអវចិី។ មា ឈូក្មាសមួយរកី្មែី នុសន ើង
អរីំ មោ រក្ធនំនាះ។ ព្ទព្ទង់បាទានាងននាះ មពស់រីន្លើងនសាែ ះ ឥត្នតត ព្ក្ោយ
ន ើយណា៎ា […]។៣ 

 
១

 អាងំ ជូលា , ព្ ប ចា ់មា៉ា រា៉ា , ស ុ  ចា ់ដឹប, ២០១៤: ៤៤-៥០ 

២
 ចាប រិ  ១៩៦៩: ៨១-៨៦ 

៣
 រុទធសាស បណ្ឌិ ត្យ ១៩៦៦: ២០-២១ 
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ព្ត្ង់ ិទា អរីំអា ិសងសក្នុងនរឿងសុបិ កុ្មារន ះ នរន ើញមា  ិយមទាងំបង្ហា ញ
ជារ ូំរ ូរខ្ នៅតាមវត្តនងខ្ដរ (រូបនលម១)។ 

 
 

 
ជនំ ឿ ក្់រ័ ធ ឹងននួសដូចនរៀបរាប់ខាងនលើ ធនំធងនព្ក្ខ្លងណាស់ក្នុងសងគមខ្មែរ។ 

នបើនលើក្ ិយយខ្ត្ព្បាសាទអងគរ ជា្សតុតាងព្រះរុទធសាសនាសម័យក្ណាត ល នរន ើញ
មា សិលាចារកឹ្ខ្វងមលីយ៉ា ងនោចព្បខ្ ល១០ផ្ទ ងំ ចារកឹ្អរីំការបួសមលួ ឯង បបួំសមាត យ 
ឪរុក្ បតី ព្បរ ធ កូ្  ឬនព្បាសម្ុ  ំនោយបបួំសឱ្យកាល យជាញាត្ិន ព្រះរុទធសាសនា។៤ ក្នុង
សិលាចារកឹ្ចុះនលមសារនរើ្ណ្ឌ  IMA3 នរៀបរាប់រីសទាធ  ព្រះបាទសត្ថា ទី១ ឬ ជយជជដ្ឋា
ទី១ ខ្ដលមា បរមនាម “ធម៌ែិក្រាជ” បបួំសទាយទរបស់ព្រះអងគ ក្នុងក្តីព្បាថាន ដ៏មុត្មានំៅ

 
៤

 ព្រឹត្តិការណ៍្ ក់្រ័ ធ ឹងទនំ ៀមខ្បបន ះ មា សនងាបក្នុង “ព្បនលាមនលាក្ព្បវត្តិសាស្រសត” នរឿង “អាសបូវ” 
 ិរ ធនោយនលាក្សាស្រសាត ចារយ រវទូិ អាងំ ជូលា  

រូបនលម១ រ ូំរបង្ហា ញអរីំអា ិសងសបបួំសកូ្ ក្នុងនរឿងសុប ិកុ្មារ ខ្ដលមា ផ្ា ឈូក្ព្ទក្នុងមទះ រក្  
(រូបក្នុងបនាទ ត់្ព្ក្ ម) 
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មុមកាល យជា “ធម៌ែិក្រាជ” ខ្ដរ។៥ នលើសរីន ះ មា សិលាចារកឹ្សម័យក្ណាត លននសងនទៀត្ 
 ិយយរីការចូលនៅកា ់ននួសនៅអងគរ រីសណំាក្់នាមុ៉ឺ មស្រ តីនានា ក្នុងព្ាទទួលបា 
ត្ខំ្ណ្ង ឬក្នុងនវលា ក្ាត្តឫក្សណាមួយ។ ទនំ ៀមន ះ នរនៅសនងាត្ន ើញនៅខ្ត្ព្បត្ិបត្តិ
ជានរឿយៗក្នុងសងគមខ្មែរ ន ើយការមា សទាធ ថាល ព្បាថាន បួសនៅអងគរវត្ត នៅខ្ត្ន ើញដល់
សរានងៃ ជារិនសសក្នុងឱ្កាសមា បូជា ឬរិសាមបូជា (រូបនលម២)។ 

  
 
 
 

ទនំ ៀមចូលបួសក្នុងសណំាក្់ព្រះរុទធសាសនាក្នុងសងគមខ្មែរ ក្៏មា ព្បាររធជាព្បព្ក្ត្ី
ក្នុងព្រះបរមរាជវងំ។ តាមឯក្សារព្រះរាជរិធីទាា ទសមាស ព្រះរាជរិធីន ះខ្ត្ងព្បាររធ
នៅនងៃ១៤-១៥ នក្ើត្ខ្មអាសាឍ នៅថា “បួសនារ លួង”។៦ ក្នុងព្រះរាជរិធីន ះ មា បាយ
សីធំ១ នដើមមា ៩ថាន ក្់ នសែើព្បខ្ លមួយជំ រម ុសស នោយរុសំំរត្់ ូលនាមនារ   

 
៥

 Saveros Pou 1984: 4-12  ិង វង់ សុធារា៉ា  ២០១២: ៤៣ 

៦
 ចាប រិ  ១៩៦០: ២៥-៣៣ 

រូបនលម២ អនក្មា សទាធ ចូលបួសក្នុងឱ្កាសបុណ្យរិសាខាបូជា ដខ្ងាព្បទក្សណិ្ព្បាសាទអងគរវត្ត 
(រូបងត្៖ វត្តអងគរខាងត្បូង) 
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ព្រមទាងំរណាត ប់ននសងៗនទៀត្ សព្មាប់នធាើនធែញ  ិងបងាិលររិល។ មក្ដល់ក្នុងរាជយ ព្រះ
ករណុាព្រះបរមរតនជោដ្ា ព្រះអងគក្៏ធាល ប់យងព្បទា ច៉ឺមដល់នារក្នុងព្រះរាជរិធី
នោយមា ព្រះវត្តមា សនមតចព្រះសងឃរាជទាងំរីររណ្នងខ្ដរ (រូបនលម៣-៥)។ 

   
 
 

នោយខ្ ក្ ចនំ ះទនំ ៀមបួសក្នុងព្រះរុទធសាសនាក្នុងបរបិទរុទធសាស ិក្ទូនៅ 
នរខ្ត្ងសនងាត្ន ើញក្នុងនវលាសខំា ់ៗបីរ៉ឺ ក្នុងនងៃមា បូជា រិសាមបូជា  ិងមុ នងៃចូលវ
សា។ ក្ិចចជាទូនៅក្នុងទនំ ៀមន ះមា បីដណំាក្់កាលរ៉ឺ ភារជានារ ក្ចិចនៅវត្ត  ិងភារ
ជាបរាជិត្។ 

ក្នុងភារជានារ រ៉ឺបនាទ ប់រីនការសក្់ នការចិន ច្ើ ម រុក្មាត្់ រុក្ចង្ហា រ សមាអ ត្មលួ 
ព្បាណ្នព្សចន ើយ (រូបនលម៦) នរព្ត្ូវតុ្បខ្ត្ងមលួ បុរគលននាះនោយឱ្យនសលៀក្សំរត្់
 ូល  ក្់អង្ហា រលាបនមៅខ្ព្ក្ម  ិងជារិនសសនៅត្បំ ់អងគរនរនព្ចើ លាបរនមៀត្នលើមលួ 
ព្បាណ្នង (រូបនលម៧)។ ក្ិចចការន ះនរនព្ចើ នធាើនៅនទះនរៀងៗមលួ  ន ើយមក្ដល់ព្ត្ង់ន ះ 
នរនៅបុរគលននាះថា “នារ”។៧ ទ ទឹម ឹងន ះ អនក្ព្សាវព្ជាវយល់ថាការឧបក្ិចចបតូ រន្ទ
នក្ែងព្បុសននាះ នោយសារសនមលៀក្ប ំក្់ នព្រឿងអលង្ហា រ រិនសសនព្រឿងលាបមុម។៨  

 
៧

 ការនៅថា “នារ” ដបតិ្យល់ថាយក្តាមនរឿងនព្រង ខ្ដលមា នារកាឡាមលួ  ចូលសុសំាងននួស។  

៨
 អាងំ ជូលា , ព្ ប ចា ់មា៉ា រា៉ា , ស ុ  ចា ់ដឹប, ២០១៤: ៤៥ 

រូបនលម២ ព្រះរាជរិធបីបួំសនារក្នុងរាជយព្រះក្រុណាព្រះបរមរត្ នកាដឋ  
(ព្ប្រ៖ Royal du Cambodge) 
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 បនាទ ប់រីនធាើក្ិចចននសងៗនៅនទះរួចន ើយ នរដខ្ងានារទាងំឡាយរីនទះនរៀងមលួ មក្នធាើ
ក្ិចចជាប តនទៀត្នៅវត្ត។ ក្បួ ដខ្ងានារននាះខ្ត្ងនរៀបចតំាមទនំ ៀមព្សុក្នទសមលះមា ខ្ 
នោយរនទះសា ី មលះខ្ ដរំ ីមលះខ្ ជិះស ឬនងែើនជើង នោយមា នឆ្យុ ំឬន ល្ងក្ដំរ ព្រមទាងំ
ញាត្ិមិត្តចូលរួមអធឹក្អធមនព្ក្ខ្លង (រូបនលម៨)។ លុះដខ្ងានារមក្ដល់សាលាវត្តន ើយ 
នរខ្ត្ងនធាើក្ិចចនៅព្រលឹងនារ ជញ្ជា ត្់ព្រលឹង ចងនដ បងាិលររិល  ិងនដក្អងាររាប
ជានដើម (រូបនលម៩)។ ប៉ាុខ្ តក្ិចចព្ត្ង់ន ះ អាចខ្បលក្ាន តាមទនំ ៀមព្សុក្នទស ន ើយសរានងៃ 
នរនព្ចើ សនងាបមក្ព្ត្ឹមចងនដ បងាិលររិល រួចដខ្ងាព្បទក្សណិ្ជុវំញិព្រះវោិរ ចូលបួស
ខ្ត្មតង (រូបនលម១០)។  

   
 

 

រូបនលម៦ នការសក់្នព្ត្ៀមនរៀបចមំលួ ជានារ                   រូបនលម៧ លាបរនមៀត្នលើមលួ  
(រូប៖ អាងំ ជូលា , ព្ ប ចា ់មា៉ា រា៉ា , ស ុ  ចា ់ដបឹ)  

រូបនលម៨ ក្បួ ដខ្ងានាររីនទះ
នៅនធាើក្ចិចនៅវត្ត  

រូបនលម៩ ក្ចិចចងនដនារ រូបនលម១០ ដខ្ងានារព្បទក្សណិ្
ព្រះវោិរ 
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នព្កាយរីដខ្ងានារព្បទក្សណិ្ព្រះវោិរបីជុំរួចនព្សច នរនានំារចូលនៅថាា យបងគំ
ព្រះរត្ នព្ត្ក្នុងព្រះវោិរ រួចនទើបនធាើក្ិចចសំខា ់ចុងនព្កាយរ៉ឺ “បំបួសនារ” ឬនៅមលីថា 
“ទាក្់ក្នារ” (រូបនលម១១-១២)។ ក្ិចចន ះ ព្ត្ូវមា ព្រះ្ិក្ាសងឃនព្ចើ អងគរង់តាមវ ិ័យ
ប្ញត្ិ ន ើយនារមាន ក្់ៗព្ត្ូវនឆ្លើយឆ្លងធម៌បួសតាមក្ិចច ីមួយៗ ជាមួយ ឹងព្រះសងឃជា
ឧបជាយ៍ខ្ដលទុក្ជាព្រូរបស់មលួ  (អនក្មលះនៅថាសុំ ិសសយ័)។ នរយល់ថានៅនរលព្រះ
ឧបជាយ៍យក្សបង់ចីវរទាក្់ក្នារទាងំអស់ននាះន ើយ រ៉ឺជានរលខ្ដលនារទាងំននាះ
នបាះបង់ភារជានារមក្ចូលក្នុងភារជាបរាជិត្នោយនោះសំរត្់ ូល នសប នា  ិង
នោះនព្រឿងអលង្ហា រនានាអស់រីមលួ  ន ើយមក្ព្រងសបង់ព្រងចីវរនរញនលញជាអនក្បួស 
(រូបនលម១៣)។៩ 

   
 
  

សនងាបមក្ ការបួសជាព្រះសងឃក្នុងព្រះរុទធសាសនានៅក្នុងសងគមខ្មែរ ោក្់មា 
ចំខ្ណ្ក្រីររ៉ឺ នោយជំន ឿថា ឹងបា អា ិសងឃទាងំអនក្បួស  ិងអនក្បំបួស ព្រមទាងំជា
ទំន ៀមខ្ដលអនក្ព្សាវព្ជាវនមើលន ើញថា ជាដំណាក្់កាលមួយយ៉ា ងសំខា ់ន ការឆ្លង 
វយ័តាមក្ិចចរិធី។ ការបួសន ះនសាត្ ក្៏សនងាត្ន ើញព្បត្ិបត្តិទាងំក្សព្ត្ នាមុ៉ឺ   ិង
ព្បជារាស្រសតសាម្ញ តាងំរីបុរាណ្កាលរ ូត្ដល់សរានងៃ៕ 

 

 

 
៩

 អាងំ ជូលា , ព្ ប ចា ់មា៉ា រា៉ា , ស ុ  ចា ់ដឹប, ២០១៤: ៤៩ 

រូបនលម១១-១៣ ក្ចិច មសាា រព្រះរត្ នព្ត្ សុ ិំសសយ័រីព្រះឧបជាយ៍  ិងទាក់្ក្នារកាល យជាបរាជតិ្  
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ឯក្សារនយង 
ចាប រិ  

 ១៩៦០, ព្រះរាជរិធីទាា ទសមាស, ភារ៣, រុទធសាស បណ្ឌិ ត្យ, ្ននំរញ 

១៩៦៩, អា ិសងស៣០, បណាណ ារនព្ត្រត្ ៍, ្ននំរញ 

នៅ សាវរស 

 ១៩៨៤, សិលាចារកឹ្ ររវត្ត, មជឈមណ្ឌ លព្សាវព្ជាវអារយធម៌ខ្មែរ, បារសី 

វង់ សុធារា៉ា  

 ២០១២, សិលាចារកឹ្ន ព្បនទសក្មពុ ជាសមយ័ក្ណាត ល,  ររវត្ត, ្ននំរញ 

អាងំ ជូលា , ព្ ប ចា ់មា៉ា រា៉ា , ស ុ  ចា ់ដឹប 

២០០៧, ដនំណ្ើ រជីវតិ្ម ុសសខ្មែរនមើលតាមរិធីឆ្លងវយ័,   ុមា នទសចរណ៍្, 
្ននំរញ 

 

 

 

 


