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ពាក្យបុរាណហៅបាតុភូតយប់និងថ្ងៃមានរយៈហេលហ្មើគ្នា  
ក្នលងមក្ប្បជាជនខ្មមរមិន្ូវចាប់អារមមណ៍នឹងបាតុភូតខ្ែលយប់ និងថ្ងៃមានរយៈហេល

ហ្មើគ្នា ហ ោះហទ ែបតិមិនមានជាកិ្ច្ចេិធីអវីហៅច្ថំ្ងៃហ ោះ។ ក្ាុងរវាង១ទ្វតសហប្ោយមក្ហនោះ 
មនុ្សមាា ចាប់អារមមណ៍នឹងប្េឹតតិោរណ៍ជាខ្ល ងំ  ដ្បតិមានោរផ្សេវផ្សាយទូលទូំលាយអពីំ
ែហំណើ រហគ្នច្ររប្់ប្េោះអាទិតយរោះច្កំ្េូំលក្ណ្ដា លប្បាសាទអងគរវតត។ បាតុភូតហនោះ ហេហប្ច្ើន
ខ្តសាគ ល់ពាក្យហៅថា «្មរាប្តី» ប ុខ្នាខ្មមរេីបុរាណមានពាក្យហៅបាតុភូតហនោះរួច្ហប្្ច្
ហៅហហើយ។ ហៅក្ាុងអតថបទមលីហនោះ ហយើងេិនិតយហមើលខ្តហលើោរហប្បើប្បា្់ពាក្យហៅប្េឹតតិោរ ណ៍
ហនោះេីបុរាណោលមក្េុំនិយាយអេីំបាតុភូតតារាសាស្ត្តហ ើយ។ 

ពាក្យ «សមរាត្តី» ឬពពលខ្លះព ើញមានពត្រើជា «សមភាពរាត្តី» រព្កើតព ើ្ ពដ្ើមប ី
ប្ត្រស្ត្ត្់ពៅនឹ្ពាក្យបារា ំ្  «équinoxe»  និ្ពាក្យអ្់ពលលស «equinox» ប្ដ្លពាក្យ
ក្នុ្ភាសាទំ្ ពីរពនះ មានត្រភពពេញមក្ពីភាសាឡាតំ្ ថា «aequinoctium»។ ពាក្យ
ក្នុ្ភាសាឡាតំ្ ពនះ រព្កើតព ើ្ពោយពាក្យ «aequus» មានន័យថា «្ម ហ្មើ» + «nox» 
មានន័យថា «រាប្តី យរ់»។ ពាក្យ «សមរាត្តី» ពនះ រព្កើតពោយលណៈក្មាា ធិការជាតិ
អេិន្ត្នៃយពខ្មរយានក្មា ប្ដ្លបានេុះផ្សាយពៅក្នុ្សទា នុត្ក្មពខ្មរយានក្មា (បារាំ្  - 
ប្ខ្ារ) ពេញផ្សាយពោយវទិាសាា នជាតិពខ្មរយានក្មា នាឆ្ន ១ំ៩៧៣។១ 

យា៉ា ្ពនះក្ដ ី ពៅក្នុ្ឆ្ន ១ំ៩៦២ ពលាក្ តិរ យក់្ និ្ថាវ លនធ ប្ដ្លជាសមាជិក្ក្នុ្
លណៈក្មាការវរបធម៌ បានប្ត្រពាក្យបារា ំ្  «équinoxe» ថា «អយនកាល» និ្រញ្ជា ក់្
ពសេក្ដីពនយល់ថាជាកាលក្នុ្រដូ្វប្ដ្លមានពវលាន្តងៃនិ្យរ់ពសាើគ្នន  លឺពៅន្តងៃទី២១ ឬ២២ 
ប្ខ្មីនា និ្ន្តងៃទី២២ ឬ២៣ ប្ខ្ក្ញ្ជា )។២ ពាក្យប្ត្រពនះ លឺប្ផ្សែក្ពៅពលើពាក្យ «អយនកាល»
ពៅក្នុ្វេនានុត្ក្មប្ខ្ារ ប្ដ្លពនយល់ថាជា្ុរយិេតិោលក្ាុងរែូវខ្ែលមានហវលាថ្ងៃនិង

 
១ សទា នុត្ក្មពខ្មរយានក្មា ១៩៧៣។ 
២ តិរ យក់្ និ្ ថាវ លនធ ១៩៦២។ 

https://en.wiktionary.org/wiki/aequinoctium#Latin
https://en.wiktionary.org/wiki/aequus#Latin
https://en.wiktionary.org/wiki/nox#Latin
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យប់ហ្មើគ្នា ។៣ ពរើពយើ្ពមើលពាក្យ «អយន» ពៅក្នុ្ភាសាសំ្ សកឹតវញិ មានន័យថាវងីិពគ្នេរ
ររស់ត្ពះអាទិតយពៅខា្ពជើ្និ្ខា្តបូ្ពអកាា ទរ័ រយៈពពលក្នលះឆ្ន  ំ េណុំេប្ដ្លមាន
រយៈពពលយរ់និ្ន្តងៃពសាើគ្នន  ឬត្ពះអាទិតយពគ្នេរពៅខា្តបូ្ឬខា្ពជើ្រផុំ្សត៤ ប្ដ្លត្តូវ
នឹ្ពាក្យបារា ំ្ អ្់ពលលសថា «Solstice»៥។ ដូ្ពេនះពាក្យ «អយនកាល» ក៏្ពុំមានន័យេនឹំ្
ពាក្យ បារាំ្  «équinoxe»  និ្ពាក្យអ្់ពលលស «equinox» ទងំប្្ុងហ ោះខ្ែរ។ 

ហបើហយាងតាមប្បភេ្ិលាចារកឹ្ខ្មមរបុរាណវញិ ខ្មមរបានហប្បើប្បា្់ពាក្យហៅបាតុភូត
ហនោះ តាមភាសា្សំ្ត្រឹតថា «វឞុិវ» ខ្ែល្រហ្រ្ងមក្អក្សរ្េវថ្ងៃជា «វ ិ្ ុវ» និងអាច្
្រហ្រតាមល ំថំ្នោរវវិតតភាសាខ្មមរជា «េិ្ុេ»។ ភ្ាុតាងអេីំោរហប្បើប្បា្់ពាក្យហនោះ 
ហ ើញមានវតតមានចា្់ជាងហេហៅក្ាុង្ិលាចារកឹ្ទួលខ្្លង K.១៤៨៩ ្ថិតហៅក្ាុង
្ម័យមុនអងគរ មានចុ្ោះោលបរហិច្េទហៅមហា្ក្រាជឆ្ា ៥ំ៦៣ ប្តូវនឹងប្េិ្ា្ ក្រាជឆ្ា ំ
៦៤១ រក្ហ ើញហៅក្ាុងប្្ុក្ហជើងថ្ប្េ ហមតតក្េំង់ចាម។ ក្ាុង្ិលាចារកឹ្ហនោះ បានបង្ហា ញេី
ោរថាវ យែង្ហវ យ្ប្មាប់ហធវើកិ្ច្ចេិធី ហវលាខ្ែលហងរហវលាយប់និងថ្ងៃហ្មើគ្នា  ហោយហប្បើពាក្យ
្មាគ ល់បាតុភូតហ ោះថា «វឞុិវប្េហ» ឬ្រហ្រជាតាមខ្បបខ្មមរបច្ចុបបនាជា «វ ិ្ ុ វប្គ្ន្ /
េិ្ុេប្គ្ន្»។ ែូច្គ្នា ខ្ែរ ហៅក្ាុង្លាចារកឹ្ប្បាសាទក្ខំ្េងធ ំ (ឬក្ខំ្េងថ្ណ)  K.៣៧៤ 
មានោលបរហិច្េទហៅមហា្ក្រាជ៩៦៤ ប្តូវនឹងប្េឹ្ា្ ក្រាជ១០៤២ បានហប្បើពាក្យ         
«វឞុិវ្ស្តង្ហរ នត» (វ ិ្ ុវ្ស្តង្ហរ នត) ្ហំៅហវលាខ្ែលមានែហំណើ រហគ្នច្រប្េោះអាទិតយែល់ច្ណុំច្
ខ្ែលមានរយៈហេលយប់និងថ្ងៃហ្មើគ្នា ។ តាម្ិលាចារកឹ្ហនោះ ហៅក្ាុងឆ្ា ១ំ០៤២ បាតុភូត
ហនោះហក្ើតហ ើងច្ថំ្ងៃទី២ហក្ើត ខ្មខ្ច្ប្ត។ ពាក្យ «ត្លហ» ហនោះប្តូវនឹងពាក្យ «ប្គ្ន្» ខ្ែល

 
៣ សូមពមើល វេនានុត្ក្មប្ខ្ារ ១៩៦៨។ ពសេក្ដីពៅក្នុ្ពសៀវពៅវេនានុត្ក្មបារា ំ្ ប្ខ្ារ ពបាះពុមពផ្សាយក្នុ្ឆ្ន ំ
១៩៦២ ត្រប្ហលជាពយា្ពៅពលើវេនានុត្ក្មប្ខ្ារ ពបាះពុមពផ្សាយពៅត្គ្នទី៤។ 
៤ Monier-Williams, 1872។ 
៥ ពាក្យហនោះហៅក្ាុង្ទា នុប្ក្មហមមរយានក្មម េុំខ្ប្បមក្ជាភាសាខ្មមរហ ោះហទ េឺហប្បើប្បា្់វធិីក្មចី្ូរបារាងំ
មក្ហប្បើជា «្ុល្ាី្»។ 
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ហយើងហប្បើហៅហេល្េវថ្ងៃ េឺ្ហំៅែល់ែហំណើ ររប្់ប្េោះអាទិតយឬប្េោះច្ស្តនាចូ្លោន់ទីតាងំ
ណ្ដមួយ និងហប្ច្ើនហប្បើជា «ច្ស្តនាប្គ្ន្» និង «្ូរយប្គ្ន្»។ ច្ខំ្ណក្ឯពាក្យ «ស្រក នដ» វញិ 
ក៏្ហប្បើ្ហំៅែល់ែហំណើ រហច្ញេីទីតាងំមួយចូ្លោន់ទីតាងំមួយខ្ែរ៦។ ែូហច្ាោះ «វឞុិវ្ស្តង្ហរ នត» 
ក៏្្ហំៅែល់ោលហវលា ឈានចូ្លរយៈហេលយប់និងថ្ងៃហ្មើគ្នា   ែូច្នឹង «វ ិ្ ុវប្េហ» ខ្ែរ។ 

ហៅក្ាុង្ិលាចារកឹ្ខ្មមរ បង្ហា ញឱ្យហយើងែឹងថា ហៅហេលមានបាតុភូត «វ ិ្ ុវ» េឺជា
ហេលប្តូវហធវើេិធីបូជាតាមកិ្ច្ចក្ាុងប្េហមញ្ញសា្ ។ ហយាងតាម្ិលាចារកឹ្ហទេប្បណមយ 
K.២៩០ បាន្រហ្រថា ហៅហវលាបុណយប្សាទធ ច្ស្តនាប្គ្ន្ ្ូរយប្គ្ន្ និងវ ិ្ ុវ ប្តូវហធវើ
បាយបិណឌ ឧទាិ្ែល់បុេវោរ ី ប្តូវថាវ យអងររច្នួំន១ខ្រ ី ( = ៩៥,៥ េ.ក្.) ្ប្មាប់ហធវើេិធី
តាមច្ណំ្ដខំ្ែលបានហធវើក្នលងមក្។ ហៅក្ាុង្ិលាចារកឹ្ប្បាសាទេុក្លាវ ហទរ K.១៤៦១ ក៏្
បានបង្ហា ញេីអាចារយែឹក្ េិំធីប្តូវហធវើេិធីបូជាថាវ យប្េោះជេ ា ងហោយហប្បើងូអា ្យ     និង  
ងូវទ្ធណី ហោយរកី្រាយហៅថ្ងៃ្ ស្តង្ហរ នត និងថ្ងៃវ ិ្ ុ វ អាចារយហ ោះនឹង្ហប្មច្បាននូវក្ាីប្បាថាា  
យា ងប្បាក្ែេុំោល យជាប្បោរែថ្ទហ ើយ។ 

ែូហច្ាោះជា្រុបមក្ ខ្មមរបុរាណបានហប្បើពាក្យ «វ ិ្ ុវ» ឬ «េិ្ុេ» ហៅហវលាខ្ែលមាន
រយៈហេលយប់និងថ្ងៃហ្មើគ្នា ។ ហៅហវលាហ ោះ ប្តូវមានកិ្ច្ចេិធីបូជាហផ្សងៗតាមទហំនៀមក្ាុង
ប្េហមញ្ញសា្  ខ្ែលក្ាុងហ ោះមានោរបូជាបាយបិណឌ ផ្ងខ្ែរ។ ប្បខ្ហលហោយសារោរ
ផ្លល ្់បាូ រេីប្េហមញ្ញសា្  មក្ជាេុទធសា្ ហងរវាទវញិ ខ្ែលេុំតប្មូវឱ្យមានកិ្ច្ចេិធីអវី
ហៅថ្ងៃហ ោះ ហទើបខ្មមរហាក់្ហភលច្បាតុភូតនិងពាក្យហៅបាតុភូតហនោះ ហទើបហប្ោយមក្ហៅក្ាុង
វច្ នុប្ក្មខ្មមរ ហប្បើពាក្យ «អយនោល» ខ្ែលេុំប្តូវច្នឹំងបាតុភូតហ ោះទងំប្្ុង។ ឯហម
មរយានក្មម ខ្ប្បេ ល ត់្ងពាក្យប្តង់េីបារាងំអង់ហេល្ មក្ជា «្មរាប្តី» វញិ៕ 

 

 
៦ ្ូមអានបខ្នថម៖ https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/6839 និង https://youtu.be/gdEKbS9W1r4 ។ 

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/6839
https://youtu.be/gdEKbS9W1r4
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ឯក្សារហយាង 

តិប យប់ និង ថាវ េនធ. ១៩៦២. វច្ នុប្ក្មបារាងំ-ខ្មមរ / Dictionnaire Français-Khmer។ 

េុទធសា្នបណឌិ តយ. ១៩៦៨. វច្ នុប្ក្មខ្មមរភាេ២. េុទធសា្នបណឌិ តយ។ 

វទិាសាថ នហមមរយានក្មម. ១៩៧៣. សទា នុត្ក្មពខ្មរយានក្មា។ 

Monier-Williams, M. (1872). A Sanskṛit-English dictionary etymologically and philologically 
arranged: With special reference to Greek, Latin, Gothic, German, Anglo-Saxon, and 
other cognate Indo-European languages. Clarendon Press. 
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្ហំៅផ្ាតិ្ិលាចារកឹ្ទួលខ្្លង K.១៤៨៩  (ប្បភេរូប៖ ហ ុន ឈុនហតង) 
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្ហំៅ្ិលាចារកឹ្ប្បាសាទក្ខំ្េងថ្ណ  K.៣៧៤  


