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ពិធីស ុំទឹកភ្លៀងភៅប្រាសាទនាគព័ន្ធ 
កន ងសងគមខ្មែរ ទឹកភ ល្ៀងជាកងវល់ធុំរបស់កសិករ។ ដូភ ន្េះបនាា ប់ពីោ្់ឆ្ន ុំចាស់ ម ន្្ូល

រដូវភធវើខ្ប្រស្ម្កា រកន ងឆ្ន ុំថ្ែី ឬភពលប្រស ក្ូមិជួបភប្ររេះទ រ ភកិសរ ុំងសងួត្កណ្តា លវសា ភគសភងាត្
ភ ើញអនកប្រស កខ្ត្ងមូលម្កត់្រន ភធវើពិធីស ុំទឹកភ្លៀង ភោលគឺភរៀប្ុំកិ្ចភសសងៗតាមទុំភន្ៀម
ស ុំឱ្យម្កន្ភ ល្ៀងធ្លល ក់ប្រគប់ប្ររន់្ ភដើមបឱី្យដុំណ្តុំោុំដ េះទ ុំងឡាយសាល់សលលអ ភ ើយឱ្យមន្ សស
សត្វាន្ស មសបាយរួ្ចាកកងវល់សង។ ប  ខ្ន្ាពិធីជាទុំភន្ៀមខាងភលើភន្េះ មិន្ភទៀងប្រាកដ
ដូ្រន ប្រគប់ប្រស កភ ើយ ទ ុំងភពលភវលាប្រារពធ ទ ុំងការភរៀប្ុំកិ្ចភសសងៗ។ ភបើភៅត្ុំបន់្
អងគរ អនកប្រស កខ្ត្ងភរៀប្ុំប្រារពធពិធីស ុំទឹកភ្លៀងភៅប រណ្ោា ន្មួយ្ុំនួ្ន្ដូ្ជា ប្រាសាទ
ខ្ប្របរូប ប្រាសាទភមប ណ្យខាងភកើត្  ប្រាសាទបនាា យសុំខ្រ   ប្រាសាទលាក់នាង និ្ងប្រាសាទ
នាគពន័្ធជាភដើម (រូបភលម១)។  

 
 

 

ប្រាសាទនាគព័ន្ធ កសាងភៅកន ងរជយប្រពេះាទជ័យវរ ែន័្ទី៧ (គ.ស.១១៨២-១២១៨) 
ភលើកូន្ភកាេះមួយកណ្តា លារយណ៍្ជ័យត្ោក ឬោកយអនកប្រស កភៅថា “វាលរជោក” 

រូបភលម១ ប្រាងគកណ្តា លនន្ប្រាសាទនាគព័ន្ធ (ឆ្ន ុំ២០១៥) 
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(ទុំ ុំ ៣.៥០០ម x ៩០០ម) ខ្ដលសថិត្ភៅភាគខាងភកើត្ប្រាសាទប្រពេះមន័្ (រូបភលម២)។ 
ប្រាសាទនាគព័ន្ធម្កន្ភ ែ្ េះភដើមថា “រជយប្ររី” (រជយប្រសី) ម្កន្ប្រាងគមួយ្ុំកណ្តា លប្រសេះធុំ
រងបួន្ប្រជុងភសែើ ភ ើយម្កន្ប្រសេះតូ្្ៗភៅទិសទ ុំងបួន្ ភាា ប់ភោយទបងហូរទឹកមកពីប្រសេះធុំ
(រូបភលម៣)។  ្ងទនី្មួយៗម្កន្រូបកាលមន្ សស ឬសត្វដូ្ជា  ្ងទប្រសេះខាងភកើត្ជារូប
កាលមន្ សស ខាងត្បូងម្កត់្សិងហ ខាងលិ្ម្កត់្ភសេះ និ្ងខាងភជើងម្កត់្ដុំរ។ី 

ភៅកន ងឆ្ន ុំ១៩២៣ ភលាក លវីស៍  វីណូ្ត៍្ (Louis Finot) និ្ងភលាក វកិទរ័ ភគគ ភលាបូវ 
(Victor Goloubew) ាន្សិកានិ្ងយល់ភ ើញថា ប្រាសាទនាគព័ន្ធនិ្មែិត្ឱ្យប្រសេះសួគ៌ភៅ
 ិម្កល័យភៅថា “អន្វត្បា” (Anavatapta)។១ ប្រសេះភន្េះប្រតូ្វនឹ្ងគមពីរប្រពេះព ទធសាសនាភៅថា 
“អភនាត្ប្រសេះ” ម្កន្ន័្យថា “ប្រសេះខ្ដលមិន្ប្រត្ូវកភតា ” ជាទីខ្ដលប្រពេះព ទធ ប្រពេះភោធិសត្វ និ្ង
ពួកតាបស ឫសីខ្ត្ងប្រសង់ទឹក។២  

ភប្រកាយមក ខ្សអកភលើការសិកា្ម្កល ក់ សិលាចារកឹ ប្រពមទ ុំងជុំភន្ឿទក់ទងភសសងៗ
ភទៀត្ភគយល់ថា ប្រាសាទនាគព័ន្ធមិន្ប្រតឹ្មខ្ត្ជាប្រសេះសួគ៌ខ្ដលនិ្មែិត្ភៅភលើដីប  ភណ្តណ េះភទ 
ខ្ត្ជា “តី្ថ៌្” ខ្ដលជាកខ្ន្លងភធវើកិ្ចជប្រមេះាបមន្ាិលនានា ឱ្យាន្ឆ្លងសម ប្រទសងារដល់        
បទភម្កកសភៅជាតិ្កុំភណ្ើ ត្ខាងម ម។៣ មិន្ខ្ត្ប  ភណ្តណ េះ អនកប្រស កភជឿថាប្រាសាទនាគព័ន្ធ
ជាកខ្ន្លងពាាលជុំងឺ ម្កន្រ កខជាតិ្ជាភប្រ ើ្ន្អា្ភប្របើសស ុំភធវើជាឱ្សថ្កបនឹ្ងជុំងឺភសសងៗ។៤   

  
 
  

 
១

 Louis Finot & Victor Goloubew 1923: 403 

២ អ ូ គង្គគ  ២០១៣: ៤២ និ្ង វា  ស វណ្តណ រដា ២០១៥: ៥៩  
៣

 ស ីយ  ន្ ស ភារទិធ ២០០៩: ២ 
៤ លឹម ប្រស ូ ២០០៩-២០១០: ៣១-៣២ 

រូបភលម២ ប្រាសាទនាគព័ន្ធកណ្តា លារយណ៍្ជ័យត្ោក 
(រូបថ្ត្៖ អាជាា ធរជាត្ិអបសរ) 

រូបភលម៣ បលង់ប្រាសាទនាគព័ន្ធខ្ដល
ម្កន្ប្រសេះជ ុំវញិ (ប្រប្ព៖ H. Marchal)  
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្ុំភោេះពិធីស ុំទឹកភ្លៀងភៅប្រាសាទនាគព័ន្ធ ឬោកយអនកប្រស កភៅថា “ចាក់ប្រត្ភោក
រ ូ” ខ្ត្ងភធវើភប្រកាយ “ឆ្លងភ្ប្រត្”៥ ជាពិភសសកន ងករណី្ដល់រដូវដកសាូង ខ្ត្ភ្លៀងព ុំធ្លល ក់
មកប្រគប់ប្ររន់្។ តាមការសភងាត្ ពិធីភន្េះខ្ត្ងម្កន្ការ្ូលរួមពី្ូមិជ ុំវញិប្រាសាទនាគព័ន្ធ
ដូ្ជា ្ ូមិលាងនដ ្ ូមិ្លង់ និ្ង្ូមិតាប្របុកជាភដើម។ ជាទុំភន្ៀម ដុំភណ្ើ រពិធីប្រារពធពីរនថ្ង ភធវើ
ភ ើងភៅកន ងបរភិវណ្ប្រាសាទនាគព័ន្ធផ្ទា ល់ (រូបភលម៤) ភោយម្កន្កិ្ចពិធីភាា ប់នឹ្ងប្រពេះ
ព ទធសាសនាសង។  

 
 

ជាទូភៅភៅកន ងនថ្ងដុំបូងនន្ពិធីស ុំទឹកភ្លៀងភៅប្រាសាទនាគព័ន្ធ ភគខ្ត្ងភធវើកិ្ចប្របុង
ោលី ឆ្កភគ ភលើកទង់ ប្រពមទ ុំងកិ្ចបួងសួង សូប្រត្ប្របកាសយាងអស់ពពួកភទវតា និ្ង
អភ ា្ើញអនកតាភៅតាមប្រាសាទជ ុំវញិ។ កិ្ចប្រត្ង់ភន្េះភប្រ ើ្ន្ភធវើភពលរភសៀល ដឹកនា ុំភោយ
ភលាកអាចារយ និ្ងប្រពឹទធ ចារយចាស់ទ ុំ ប្រារពធភៅភលើប្រាងគកណ្តា លប្រសេះធុំ។ រណ្តា ប់សុំខាន់្

 
៥ សូមអាន្ “ឆ្លងភ្ប្រត្” ភោយ អាុំង ជូលាន្ ២០១០-២០១១, ភលម៦, ទុំ.៣២-៣៥  

រូបភលម៤ ភរងប ណ្យភរៀប្ុំប្រារពធពិធីស ុំទឹកភ្លៀងភៅកន ងបរភិវណ្ប្រាសាទនាគព័ន្ធ  
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កន ងកិ្ចភន្េះ ភ ើញម្កន្ាយសីប្រា ុំថាន ក់មួយគូ ាយសីបីថាន ក់មួយគូ ផ្ទា ្ាី និ្ងាយសី
ា ក់ឆ្ម (រូបភលម៥-៦)។  

   
 
   
 

បនាា ប់ពី្ប់កិ្ចប្របុងោលី សូប្រត្បួងសួងប្របកាសភទវតា ភគភរៀប្ុំកិ្ចន្មសាា រប្រពេះរត្ន
នប្រត្ ប្រពមទ ុំងនិ្មន្ាប្រពេះសងឃសូប្រត្្ភប្រមើន្ប្រពេះបរតិ្ាជ័យមងគល។ ល េះ្ប់អុំពីភនាេះមក គឺជា
កិ្ចប ច្ូ លរូបស ុំទឹកភ្លៀង និ្ងស ុំភស្កាីស ម ខ្ដលជាកិ្ចសុំខាន់្កន ងពិធីខាងភលើ (រូបភលម
៧-៨)។ អវីខ្ដលគួរឱ្យកត់្សម្កគ ល់កន ងកិ្ចប ច្ូ លរូប គឺកុំដរភោយភ្លងពិណ្ោទយ ភោលគឺ
ព ុំភ ើញម្កន្ភ្លងអារកសភ ើយ។ កន ងភពលប ច្ូ លរូប ភគសភងាត្ភ ើញរូបមលេះ្ូល្ិត្ាលាប
លន្ភប្រគឿងប្រកអូប ភប្របង ភមៅ ខ្ប្រកម ទឹកអប់… និ្ងរូបមលេះ្ូល្ិត្ាសឹកភប្រគឿងប្រសវងឹ 
(អាកាសាគវ) ភសសងៗជាភដើម។ 

   
 

រូបភលម៦ កិ្ចបួងសួងភៅប្រាងគកណ្តា លនន្ប្រាសាទនាគព័ន្ធ  
(រូបថ្ត្៖ អាជាា ធរជាត្ិអបសរ) 
 

រូបភលម៥ ភប្រគឿងរណ្តា ប់ថាវ យ
ភៅប្រាងគកណ្តា ល 

រូបភលម៧-៨ កិ្ចប ច្ូ លរូបសនងស ុំទឹកភ្លៀងភៅប្រាសាទនាគព័ន្ធ 
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កន ងភពលប ច្ូ លរូប ម្កន្សនុំម្កន ក់ ឬពីរនាក់ខ្ត្ង្ូលមកខ្អបជិត្រូបសនង។ សនុំម្កន្
នាទីោ ុំនា ុំកងវល់របស់អនកប្រស ក និ្ងជាពិភសសសាកសួរអុំពីទឹកភ្លៀង ប្រពមទ ុំងស ុំភស្កាី
ស មសប្រម្កប់ប្រស ក្ូមិជ ុំវញិសង។ ទន្ាឹមនឹ្ងភនាេះ អនកប្រស កមលេះក៏ស ុំឱ្កាស្ូលមកភររព
ប្របណិ្បត្ារូិបសនង ស ុំអុំភាេះ្ងនដ ស ុំទឹកមន្ា ស ុំភស្កាីស ម្ភប្រមើន្តាមប្រាថាន  (រូបភលម៩)។ 
ភលើសពីភន្េះ អនកខ្ដលម្កន្ជុំភន្ឿថារ កខជាតិ្ភសសងៗភៅភលើភកាេះប្រាសាទនាគព័ន្ធ អា្ភប្របើ
ជាឱ្សថ្កបនឹ្ងជុំងឺនានា ខ្ត្ងភឆ្លៀត្ភបេះភា្រ កខជាតិ្ទ ុំងភនាេះ មកឱ្យរូបសនងប្របសិទធីសង
ក៏ម្កន្ (រូបភលម១០)។ 

  
 
  

ល េះ្ប់កិ្ចប ច្ូ លបញ្ជា ន់្ ភៅភវលាប្រពឹកនថ្ងទី២ ភគភរៀប្ុំប្របភគន្្ង្គហ ន់្ប្រពេះសងឃ
និ្ងរប់ាប្រត្ប្រពេះសងឃតាមទុំភន្ៀមប្រពេះព ទធសាសនា (រូបភលម១១-១២)។ បនាា ប់មកគឺជា
កិ្ចចាក់ប្រត្ភោករ ូ ដខ្ងហប្របទកសណិ្ជ ុំវញិម្កត់្ប្រសេះធុំនន្ប្រាងគកណ្តា លជាកិ្ចប ច្ ប់។ 
កន ងឱ្កាសភន្េះ ប្រពេះសងឃទ ុំងឡាយគង់កន ងភរងពិធីសូប្រត្ធម៌ “មគភម ” ខ្ដលភគភជឿថា
ជាធម៌ស ុំទឹកភ្លៀង។ រឯីអាចារយ ដឹកនា ុំអនក្ូមិភកែងចាស់ប្រសីប្របុស ភដើរប្របទកសណិ្បីជ ុំម្កត់្
ប្រសេះ រួ្ចាក់ទឹកតាមម្កត់្រន្ធទ ុំង៤ទិស ភដើមបឱី្យទឹក ូរ  ្េះតាមម្កត់្ទនី្មួយៗ ខ្ដលម្កន្
ម្កត់្មន្ សស និ្ងសត្វ  ូរភឆ្ព េះភៅកាន់្កូន្ប្រសេះតូ្្ៗជ ុំវញិ (រូបភលម១៣-១៥)។ រូបភាព
ភន្េះ ភគសន្ែត្ថាជានិ្មិត្ារូបទឹកសមបូរ ូរភ ៀរភ ើយ។ មិន្ខ្ត្ប  ភណ្តណ េះ ភគភ ើញអនកប្រស ក
ភកែងចាស់ភលងជេះទឹកោក់រន ភៅវញិភៅមក មលេះភប្រ្ៀង មលេះរ ុំ សបាយកាអ កកាអ យ គក់
ដូ្ជាកុំព ងសាទរភ្លៀងធ្លល ក់មកខ្មន្។ 

រូបភលម៩ រូបសនង្ងនដប្របស់ប្រពុំអនក្ូលរួម រូបភលម១០ រូបសនងប្របសិទធីរ កខជាត្ិថាន ុំ 
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រូបភលម១១-១២ កិ្ចរប់ាប្រត្ប្រពេះសងឃ 

រូបភលម១៣-១៤ អនក្ូមិដខ្ងហជ ុំវញិប្រសេះយកទឹកចាក់្ូលតាមរន្ធបងហូ រនន្ម្កត្់មន្ សស និ្ងសត្វនី្មួយៗ 

រូបភលម១៥ ទឹក ូរតាមម្កត្់ដុំរ ីធ្លល ក់្ូលមកប្រសេះតូ្្ទិសខាងភជើង 
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 សភងខបភស្កាីមក ប្រាសាទនាគព័ន្ធជាប រណ្ោា ន្ដ៏សុំខាន់្ោក់ព័ន្ធនឹ្ង “ទឹក”តា ុំង
ពីប រណ្កាលរ ូត្ដល់សពវនថ្ង។ ភដើមភ ើយប្រាសាទភន្េះ ភគនិ្មែិត្ទ កដូ្ជាអភនាត្ប្រសេះ 
ជាប្រប្ពនន្ទភន្លធុៗំ ទ ុំងបួន្គឺ ទភន្លឥណ្ឌ ស ទភន្លឧកស ស ទភន្លសីតា និ្ងទភន្លគង្គគ ។ សពវនថ្ង
អនកប្រស កភៅខ្ត្ភជឿថា ប្រាសាទភន្េះជាកខ្ន្លងស័កាិសិទធិបួងសួងស ុំទឹកភ្លៀងសប្រម្កប់ការភធវើ
ខ្ប្រស្ម្កា រ ភ ើយខ្ថ្មទ ុំងជាកខ្ន្លងខ្សវងរករ កខជាតិ្ភធវើថាន ុំតាមប្របនពណី្សងខ្ដរ៕ 
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