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ពិធីឡ ើងអនកតារបស់ជនជាត្ិកួយ 
 ជនជាត្ិកួយ គឺជាជនជាត្ិមួយកនុងចឡំោមជនជាត្ិឡ ើមភាគត្ិចទងំ២៤ក្កមុកនុង
ក្បឡទសកមពុជា ដ លមានវត្តមានឡៅត្បំន់វាលទនំាបខាងឡជើងបឹងទឡនេសាប កនុងទឹក ីនន
ឡេត្តក្ពះវហិារ ឡេត្តកពំង់ធ ំនិងមានត្ិចតួ្ចឡៅឡេត្តក្កឡចះ។ ជនជាត្ិឡនះរកាបាននូវវបប
ធម៌ ក្បនពណី និងទឡំនៀមទលំាប់រហូត្មក ល់បចចុបបនន មាន ូចជា ភាសា ជឡំនឿ និង
ដលបងលបំ សក្មាប់ការក្បត្ិបត្តិកនុងសហគមន៍ជាឡ ើម។ ចឡំ ះជនជាត្ិចកួយ ឡៅភូមិវាលដវង 
ឡេត្តកពំង់ធ ំ គឺសពវនងៃឡគអាចឡមើលឡ ើញវបបធម៌ និងជឡំនឿជនជាត្ិកួយត្បំនឡ់នះ ងាក
ជិត្គ្នន ខាេ ងំមករកដេមរ គឺថាមានវត្ត មានក្ពះសងឃ មានបុណយពុទធសាសនា ផ្ទះសដមបង ស
ឡមេៀកប ំក់ របររកសីុទទួលទន  ូចគ្នន នឹងដេមរដ រ ដត្ដ លមិនក្ច គំ្នន ឡនាះគឺភាសាកួយ 
និងទឡំនៀមពិឡសសេេះៗរបស់អនកក្សុក។  
 ខាងឡក្កាមឡនះ េ្ុនឹំងបងាា ញពីពិធីឡ ើងអនកតារបស់ជនជាត្ិកួយខាងឡលើ តាមរយៈ
ការចុះឡៅសឡងេត្ និងសួរនាអំនកចូលរួមកនុងពិធី កាលពីឡពលងមីៗឡនះ នានងៃ៥ឡកើត្ដេបុសស
ឆ្ន ២ំ០២២។ ឡបើគិត្ឡលើឡពលឡវលា ឡ ើញថាទឡំនៀមឡនះឡធវើឡ ើង ឡក្កាយឡពលក្ចូត្ក្សូវ
ចប់សពវក្គប់កនុងភូមិ។ ក្ត្ង់ឡនះនាឱំ្យយល់ភាេ មថា ពិធីឡនះឡធវើឡ ើង ក់ព័នធនឹងកសិកមមជា
ចមបងគឺថា ជាឡពលបញ្ចប់រ ូវកសិកមមមួយជុ។ំ កសិកមមទីឡនះឡក្ៅដត្ពីក្សូវចកំារក្សូវដក្ស 
រាប់ផ្ងដ រ ោំហូំបចុកសខំាន់ឡផ្សងឡទៀត្ ូចជាឡ ត្សដណត កលៃ  ូំង។  
 ឡត្ើមានរូបភាពអវីេេះ? ឡហើយអវីជាឡគ្នលបណំងននពិធីឡនះ?  
ការឡនះទល់ដត្ឡធវើការសឡងេត្ និងកណំត្់ចោំ ូំចខាងឡក្កាម។ 
អពីំទីតាងំពិធី៖ ទីដ លឡគជុគំ្នន ឡធវើពិធីឡនះ គឺឡៅមុេេទមអនកតា សថិត្ឡៅជាប់ឡជើងភូមិ 
ឡហើយមានឡ ើមឡឈើតូ្ចធមំេប់ក្ត្ឈឹង (រូបឡលេ១)។ ឡៅកនុងេទមឡនះគ្នម នអវីឡសាះជា ោំង
ឱ្យអនកតា (រូបឡលេ២)។ ការឡនះនាឱំ្យយល់ថា អនកតាដ លមនុសសឡជឿឡនះគ្នម នចបំាច់ក្ត្ូវ
មានរូបត្ោំងជាមនុសសឬជាអវីទងំអស់។ ដត្ឡបើក្កឡ កឡមើលជាទូឡៅតាមក្សុកដក្សនានា 
កនុងេទមអនកតាឡក្ចើនដត្ត្មេល់ ុងំម ឡហើយដ លឡគដត្ងចក់ទឹកឡលើកនុងពិធីឡនះ។ ឡៅរូបឡលេ៣
ឡយើងឡ ើញមានឧបករណ៍បពំងសឡំ ងមួយ ដ លឡគឡក្បើសក្មាប់ចក់ចឡក្មៀង ឡក្ ះថា
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កនុងពិធីឡនះមានបញ្ជា ន់រូបផ្ង។ របស់ឡនះគឺចូលមកជនួំសឱ្យក្កុមឡភេងអារកសដ លដលង
មានកនុងភូមិ។ រូបសនងទងំឡនះជាស្តសតី ដ លឡ ើរតួ្ជាអនកតា មានឡ ម្ ះឡផ្សងៗផ្ង ូចជា 
តាណង តាសបូំរ តាសុេ និងតាជាវ ។  ូឡចនះឡៅអនកតាអាចសាត ប់និយាយឆ្េងឡឆ្េើយអពីំ
កងវល់របស់អនកចូលរួមបាន ឡហើយកងវល់ជារួមរបស់សហគមន៍ទងំមូលគឺ ចង់បានឡភេៀង
ធ្លេ ក់មកក្គប់ក្គ្នន់ឡធវើដក្សចកំារកនុងឆ្ន ឡំក្កាយ និងការ រភូមិក្សុកចកផុ្ត្ពីជមៃឺ ងាេ ត្់នានា
ឡកើត្ឡ ើង ល់មនុសសសត្វកនុងភូមិ។ ឡោយឡហតុ្ឡនះឡហើយ ឡទើបអនកតាេេះឡគឡលើកត្ឡមេើង
ជាឡមទព័មានោវជាអាវុធផ្ង ដ លបងាា ញពីរទិធិអោំចខាេ ងំកាេ ជាអនកការ រភូមិក្សុក
(រូបឡលេ៤)។ 
 
 
 
 
 
                                   (រូបឡលេ១)                                                    (រូបឡលេ២) 
 
 
 
 
  
                                   (រូបឡលេ៣)         (រូបឡលេ៤)          
អពីំអនកចូលរួម៖ ឥ ូវឡយើងសឡងេត្ឡមើលអនកចូលរួមវញិមតង រួមទងំឡក្គឿងរោត ប់ដ លឡគ
យកមកឡ ើងអនកតា។ ឡៅរូបឡលេ៥ឡយើងឡ ើញឡៅមុេេទមអនកតាមាន ក្សា ទឹកក្កូច 
បាយសមេ នំនាល នំអនសមផ្អា វ នបំងខ់ាេ ញ់ នំអដំបង និងដផ្េឡឈើ  គឺថាយកមកឡរៀងៗេេួន
តាមផ្ទះនីមួយៗ ឡហើយសដំណនទងំឡនះ លុះឡពលចប់ពិធី អនកចូលរួមដចកគ្នន ហូប។ ឡៅ
រូបឡលេ៦ឡយើងឡ ើញមនុសសក្បុសមួយក្កុមជុគំ្នន ផ្ឹកទឹកឡតាន ត្ជូរដកបរេទម។ ចដំនករូបឡលេ៧
សុទធសឹងជាស្តសតី ដ លឡៅសនិត្ឡគៀកដកបររូបសនងជាស្តសតី ូចគ្នន កនុងកលុំងពិធី។ ឡបើរាប់ចនួំន
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មនុសសក្បុសនិងស្តសតីកនុងពិធីឡ ើញថា ស្តសតីមានចនួំនឡក្ចើនឡលើសលប់។ ឯរូបឡលេ៨ បងាា ញ
ពីឡកមងៗកពុំង ឡណតើ មគ្នន ឡរ ើសសេរក្គ្នប់ និងនំ ដ លរូបសនងជះសាចឡបាះឱ្យ។ សកមមភាពឡនះ 
ឡធវើឱ្យដភនកអនកមកពីឡក្ៅឡ ើញយល់ថា មិនសមគ្នប់ដភនកឡមើល ដត្កនុងបរបិទននពិធី ឡនះ
ជាកិចចមួយដ រ បងាា ញពីការឱ្យពរជ័យពីអនកតា ល់អនកដ លឡរ ើសបានហូប។ 
 
 
 
 
 
                                  (រូបឡលេ៥)                                                     (រូបឡលេ៦) 
 
 
 
 
 
                                    (រូបឡលេ៧)                                                   (រូបឡលេ៨) 
  ក្គប់គ្នន វចិេចប់ក្គ្នប់ធញ្ញជាត្ិនានាមាន ក្សូវ សដណត ក លៃ ឡ ត្ ចនទី និង  ូំង យក
មកសាបឡក្ ះឡចលឡក្កាមេទមអនកតា បណំងឱ្យឡកើត្ ុះោលឡភាគផ្លដផ្េផ្អេ ឡក្ចើនបរបូិណ៌
ឡទវ ង នាឆ្ន ឡំក្កាយបនាទ ប់ឡទៀត្ (រូបឡលេ៩-១០)។ 
 
 
 
 
       
 
                                      (រូបឡលេ៩)                                                (រូបឡលេ១០) 
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 មានរោត ប់មួយដ លអនកចូលរួមកាន់មកក្គប់ន  យកឡៅឡោត្នឹងេទមអនកតាកនុង
កលុំងពិធី។ រោត ប់ឡនះឡធវើពីលាជន៍ក្សូវឡោត្ធ្លង ូង ចងជាមួយសេឹកឡឈើនក្ពពណ៌ឡេៀវ
មានជាអាទិ៍ សេឹកអដនស សេឹកឡសមាន់ សេឹកក្ត្ឡសក ឡមម ក្ត្សិត្។ល។ (រូបឡលេ
១១,១២,១៣,១៤,១៥)។ ឡគឡៅវត្ថុឡនះថា ផ្អេ ក្សូវ ជួនឡៅថា ក្ពលឹងក្សូវ។ ឡៅចុងធ្លង
 ូងឡគឡោត្នំអនសមឱ្យធៃន់ ឡ ើមបឱី្យធ្លង ូងទន់សយំ ុងចុងចុះឡក្កាម គឺថាក្តាប់តាមក្សូវ
ដផ្េឡក្ចើនទន់ោក់ក្គ្នប់លា (រូបឡលេ១៦)។  រោត ប់ឡនះឡគពនយល់ថាត្ោំងឱ្យផ្អេ ក្សូវ និង
ឡ ើមក្សូវដ លនឹង ុះលូត្លាស់លាកនុងដក្សនាឆ្ន ខំាងមុេ។ 
 
 
 
 
 
                             (រូបឡលេ១១)                                                    (រូបឡលេ១២) 
 
 
 
 
 
       
                                 (រូបឡលេ១៣)                                                     (រូបឡលេ១៤) 
 
 
 
  
 
 
                                   (រូបឡលេ១៥)                                                     (រូបឡលេ១៦) 
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ឡពលចប់ពិធីឡគយករោត ប់ផ្អេ ក្សូវឡនះ ឡៅឡោត្ឡលើក្សូវជក្ងុក ឬចងឡផ្អា បនឹងសសរ 
ជក្ងុក  ូចឡ ើញកនុងរូបឡលេ១៧ ជាផ្ទះបាយមានោក់ក្សូវកនុងការ  ុង ឯរូបឡលេ១៨ 
ឡោយសារគ្នម នជក្ងុក ឡគយកផ្អេ ក្សូវឡនះមកោក់នឹងក្ចមសសរកឡនាេ ងផ្ទះ ដ លទីឡនះ
អនកក្សុកឡៅថា ក្ពះទល់។ ឡៅរូបឡលេ១៩ ទីដ លឡគឡោត្ផ្អេ ក្សូវ ឡគពូនក្សូវខាងឡលើ
ការ  ុងឱ្យឡមើលឡ ើញឡ ើងឡពញបរបូិណ៌ផ្ង។ ការដ លឡគឡៅរោត ប់ឡនះថា ក្ពលឹងក្សូវ 
នាឱំ្យយល់ថា វត្ថុ ឡនះឡក្បើកនុងកិចចឡៅក្ពលឹងក្សូវ ឱ្យមកចូលកនុងជក្ងុក  ូចមាន កយ
សូក្ត្ដសនក្ពលឹងក្សូវ ដ លេ្ុចំមេងឡចញពីឡសៀវឡៅសរឡសរន របស់អាចរយមាន ក់កនុងភូមិ
វាលដវង កាលដ លគ្នត្់ឡៅរស់។ កនុងឡសចកតីឡនះឡគឡៅជក្ងុកក្សូវថា ឃ្េ ងំ ឡហើយដ ល
ឡគក្ត្ូវសូក្ត្អឡញ្ាើញក្ពលឹងក្សូវមកបឡំពញឃ្េ ងំ (រូបឡលេ២០)។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               (រូបឡលេ១៧)                                      (រូបឡលេ១៨) 
 
     
 
 
 
 
 
                            (រូបឡលេ១៩)                                             (រូបឡលេ២០) 



អត្ថបទ៖ ពិធីឡ ើងអនកតារបស់ជនជាត្កួិយ                       

អត្ថបទឡោយ៖ អាន រសមី   

កិចចចុងឡក្កាយននពិធីឡ ើងអនកតាគឺកិចចមួយឡ ម្ ះ បញ្ចូ ន ដ លឡធវើឡៅឡវលាឡទៀបភេឺ
នងៃបនាទ ប់ មុនក្ពះអាទិត្យរះឡ ើងមានពនេឺ។ របស់បញ្ចូ នឡនាះមានបាយសមេនំបដងាមអងេរ
ក្ត្ីសាច់ក្បហុកអបំិលសដណត កលៃ។ល។ និយាយមួយមាត្់េេីមកគឺថា របស់មនុសសហូបបាន។ 
របស់ទងំឡនះឡគោក់ឡៅឡលើរានឡធវើពីក្សទបឡចកមានឫសសកី្កងក្ទប់ពីឡក្កាម និងមានន 
ដសងបួន ដ លឡគឡៅថាសងឃកឹ។ សងឃកឹឡនះឡទៀត្ឡសាត្ឡគឡធវើបួន ឡ ើមបដីសងបញ្ាូ ន
ឡចញពីភូមិតាមទិសទងំបួន ក្ត្ង់ចនុំចផ្េូវដេវងដបកជាបួនកនុងភូមិ (រូបឡលេ២១)។ អនក    
បញ្ចូ នមានគ្នន ឡរៀងៗេេួនក្បមាណ៧ឡៅ១០នាក់សុទធជាមនុសសក្បុស ឡ ើរសឡំៅយា ងឡលឿន
មិនងាកឡក្កាយឡៅកាន់ទិសឡរៀងៗេេួន។ ឡៅតាមផ្េូវឡ ើរឡនាះ ឡគឡហា៊ោ កឡស្តញ្ា ៀវកាន់ បំង
ដក្សបឡងាើរវាយឡៅឡលើរបងផ្ទះ ឡធវើសឡមេងបឡណត ញបភំ័យអមនុសស ដ លអាចបងេជមៃឺ ល់
មនុសសសត្វកនុងភូមិមានជមៃឺអាសននឡរាគជាឡ ើម ឱ្យឡចញពីក្សុកភូមិឡៅតាមសងឃកឹ ដ ល
ឡគកពុំងបញ្ចូ នឡៅឱ្យ។ ទីដ លឡគោក់សងឃកឹទុកឡចលឡៅដកបរភូមិ ឡគសនមត្់ថាឡៅឡក្ៅ
ដ នភូមិក្សុកមនុសសរស់ឡៅ។ ក្កុមអនកបញ្ចូ នក្ចូចក្សាឡលើសងឃកឹឡនាះផ្ង មុនចកឡចញ
ក្ត្ ប់មកកាន់ភូមិវញិ (រូបឡលេ២២)៕ 
 
 

 

 

 

 
                     (រូបឡលេ២១)                                                      (រូបឡលេ២២) 


