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លលៀងលេេត់ព្យាបាលជងឺំ 
 

 កនុងសងគេខ្មែរ ការព្យាបាលជងឺំតាេខ្ែែែុរាណ្មានល្រើនវធីិ អា្ស័យលៅតាេ
ទមាា ែ់ផង និងលៅតាេជលំនឿលផេងៗផង។ អាការៈអ្នកជងឺំមាះ លេយល់ថាល្ែើ្តឹេថាន ែុំរាណ្
ដផឹំកេួយឆ្ន ងំ ឬពី្យរឆ្ន ងំនឹងបានជាសះលសប ើយ។ ែ ុខ្នែអាការៈអ្នកឈឺមាះ ល ះែីដក់ថាន ំ
សងកូ វអ្វក៏ីេិនធូរ្ាល េិនសេ្ែកែ សូេបខី្តល្ែើថាន តំាេខ្ែែលវជជាស្រសែកែីក៏ពុ្យំជាល ើយ។ 
លែើសមាជិក្េួារណាមាន ក់សថិតកនុងសភាព្យលនះ លេលជឿថាមានអ្េនុសេណាេួយេិន
សែាយរិតែ ល ើយេកែងកឱ្យលេឈឺ។ អ្េនុសេ ងំល ះមានដូរជា លមែ រជីដូនជីតា 
ជួររែួំរ ឬអារុកខអារកេ អ្នកតាជាលដើេ។១ ែ ុខ្នែលដើេបដឹីងរាស់ថា អ្េនុសេណាជាអ្នក
ែងកជងឺំ លេអារពឹ្យងព្យររក្េូ ែទសេន៍ យ ឬែូលដូរជា ែូល្ែណាក ែូលកាែិំតែល ទ ះ 
ែូលអ្កកលំបារ ឬែូលព្យងមាន់។ល។ 

លែើទសេន៍ យ ឬែូលរកល តុលេទល ើញថាអ្នកជងឺំល ះឈឺលដយារលមែ រជីដូន
ជីតា ជួររែួំរមងមាែ យ ឬឪពុ្យក ឬអ្េនុសេណាេួយមឹងសេារ ឬេិនសែាយរិតែ លេ្តូវ
លធវើកិរចខ្សនែន់្សន់សុឱំ្យអ្នកជងឺំល ះបានជាសះលសប ើយ លដយសនាថានឹងលរៀែរខំ្សន
ថាវ យេហូែរណីំ្លផេងៗជាល្កាយ។២ លុះដល់ថ្ងៃសនាកណំ្ត់ លេ្តូវលធវើពិ្យធីលលៀងលេេត់ 
លោលេឺលលៀងឱ្យរណីំ្។ តាេឯការ្ាវ្ជាវរែស់េជឈេណ្ឌ ល្ាវ្ជាវវែបធេ៌ វទិា
ាស្រសែថ្នាកលវទិាល័យេូេិនទវរិិ្តសិលបៈ ឱ្យនិយេន័យតាេជលំនឿអ្នក្សុកអ្ងគរជ័យ 
កនុងលមតែកពំ្យតថា លលៀងលេេត់ ជាពិ្យធីលាែណំ្ន់ឱ្យលមែ រជួររែួំរ។ រឯីោកយ “លេេត់” មាន
ន័យសលំៅលលើេនុសេ្សីខ្ដលកាន់រូែអារកេ។៣ យ ងណាក៏លដយ កនុងសងគេខ្មែរ លសៀេ 
និងលាវ ហាក់មានជលំនឿ្ែហាក់្ែខ្ លគ្នន ថា “លេេត់” ជាេនុសេ្សី។៤ 

 
១ Porée Maspéro et al. 1958: 63-72  
២ ្ែខ្ លលៅ្តង់លនះល ើយលទើែខ្មែរមានោកយថា “លព្យលឈឺយកដរំែីន់ លព្យល្សន់យកព្យងមាន់ថាវ យ”។   
៣

 វ  ែុបាា រ ីនិងអ្នកលផេង ២០១៧: ១ 

៤ 
Ang Chouléan 1986: 35-37  
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រលំោះរណាែ ែ់ពិ្យធី និងល្េឿងសខំ្ណ្នកនុងពិ្យធីលលៀងលេេត់មានល្រើនយ ងណាស់ 
លោលេឺអា្ស័យលៅលលើកិរចតូរៗ ខ្ដល្េែូង្គគ ែ់ឱ្យលរៀែរលំៅតាេល តុលេទជងឺំ។ ែ ុខ្នែ
រណាែ ែ់ និងល្េឿងសខំ្ណ្នទូលៅ ខ្ដលលេខ្តងសលងកតល ើញមានដូរជា បាយសេា ែខ្ងែេ
្ាស (អាកាាហាវ) កាល្ជូក (អាកខ្ឆែង) មាន់លាៃ  (អាកៃក់) លរកទុ ំ (កនទន់បាក់ក) 
ដូងមចី ាា ធេ៌ បាយសី និងខ្ព្យជាល្រើន្ែលេទលទៀត។ េិនខ្តែ ុលណាណ ះ កនុងពិ្យធីលលៀងលេេត់
លេាងខ្ដលលេ យំកេក្ែេ ំ ក៏ជារខំ្ណ្កសមំន់ថ្នពិ្យធីខ្ដរ ដបតិលេាង ឬរបាក៏ំជាតង្គវ យ
ដល់ព្យពួ្យកអ្េនុសេេួយរនួំនខ្ដលលេលគ្នរព្យ។ ដ ើសពីដ េះដទៀត្ ព្យពួ្យកអ្េនុសេភាេ
ល្រើន ខ្តងខ្ត្តូវការលេាងឮមា ងំ ញាែ់រលនថើន លទើែលេសែាយរិតែ ល ើយឧែករណ៍្លេាង
មានដូរជា សគរ្ទ ែីុព្យក ឬចាែីុដងខ្វង។៥ 

លដយខ្ ករលំោះការលរៀែរទីំកខ្នាងស្មាែ់លលៀងលេេត់ លេខ្តងសលងកតល ើញលៅ
ែរលិវណ្ទីធ្លា េុមផទះ លដយមានសង់្តួនខ្ែរេុមឈេេកផទះវញិ។ ្តួនលនះសមំន់ណាស់ 
ដបតិជាកខ្នាងដក់ល្េឿងរណាែ ែ់ និងល្េឿងសខំ្ណ្នលផេងៗស្មាែ់ព្យពួ្យកលមែ រ្ោយ 
ខ្ដលពុ្យំខ្េនសថិតកនុងព្យពួ្យកលមែ រជីដូនជីតា។ កនុងកិរចលលៀងឱ្យរណីំ្ លេល ើញេនុសេលព្យញ
កមាា ងំែីែួន ក់ខ្តងឈររង់ចាលំៅខ្កបរ្តួនល ះ លៅលព្យលរូែសនងរងែុលឱ្យយកសខំ្ណ្ន
 ងំឡាយលនះលៅទិសណា លេ្តូវ ញកឆែ ក់ ងំសខំ្ណ្ន លបារលរារ ងំ្តួនយកលៅ
លចាលលៅទិសល ះយ ងរ ័ស ឥតែងែង់បានល ើយ។ សខំ្ណ្នខ្ដលខ្តងខ្តដក់លលើ្តួន
លនះរួេមាន ខ្ព្យ កាល្ជូក មាន់លាៃ  លរកទុ ំ ្ព្យេ ងំរណាែ ែ់  លទៀតដូរជា ាា ធេ៌ 
ដូងមចី បាយសីនិងមាន់ឆ្ក ងជាលដើេ។៦ 

លុះលរៀែររំណាែ ែ់ និងល្េឿងសខំ្ណ្ន រួេ ងំល្េឿងលេាងលរៀែរយសព្យវ្េែ់ល ើយ 
លេ្តូវឱ្យអ្នកជងឺំរូលេកអ្ងគុយសណ្ែូ កលជើងកណាែ លពិ្យធី ល ើយរូែលេេត់ (ឬរូែសនង) 
ចាែ់លផែើេអុ្ជធូែសែូំងសល្ង្គង ឯលេាងក៏ចាែ់្ែេលំ ើង។ លៅលព្យលខ្ដលលមែ ររូលរូែសនង
ល ើយ មានេនុសេមាន ក់លៅថាសន ំ ចាាំកសួររូែសនងល ះ លដើេបែីញ្ជជ ក់េូលល តុ ឱំ្យ

 
៥ ្កសួងវែបធេ ៌និងវរិិ្តសិលបៈ ២០១៧: ៣៨-៣៩ 

៦
 សូេអាន “មាន់ឆ្ក ង” លដយ អាងំ ជូលាន លលើតណំ្ http://www.yosothor.org/publications/khmer-

renaissance/chapter-two/mort-chkang.html  

http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-two/mort-chkang.html
http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-two/mort-chkang.html
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ឈឺ ្ព្យេ ងំអ្ងវរករសុឱំ្យឈែ់្ែកាន់មឹង ល ើយឱ្យអ្នកជងឺំបានជា្ស ះសះលសប ើយ 
ចាែ់ពី្យថ្ងៃលរៀែរខំ្សនល្ព្យនេហូែរណីំ្ និងថាវ យលេាងលនះតលៅ៕ 

ែឆជី រូែភាព្យ 

 
 

 

រូែលលម១៖ កាល្ជូក និងែខ្ងែេរមាែ ែមាះៗខ្ដលលរៀែរទុំកជាល្េឿងសំខ្ណ្នកនុងពិ្យធីលលៀងលេេត់ 

 

រូែលលម២៖ សងឃកឹ (កនុងរលងែរ) ស្មាែ់ដក់ល្េឿងសខំ្ណ្នយកលៅឲ្យព្យពួ្យកលមែ រ្ោយ 
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រូែលលម៣ និងលលម៤ ្តួនស្មាែ់ដក់ល្េឿងរណាែ ែ់លផេងៗ 

 

រូែលលម៥ និងលលម៦ រូែលេេត់កពុំ្យងលាែ ះផាុ ឲំ្យអ្នកជងំឺសះលសប ើយ 
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ឯការលយង 
្កសួងវែបធេ៌ និងវរិិ្តសិលបៈ 

២០១៧, ែឆជីារលព្យើេណ្ឌ េតក៌វែបធេអ៌្រូែីកេពុ ជា, ្កសួងវែបធេ៌ និងវរិិ្ត
សិលបៈ, េនលំព្យញ 

វ  ែុបាា រ,ី ទិតយ ណារទិធិ, សិុន សុភា, និង សួង សុេ័្ក 
២០១៧, ពិ្យធីលលៀងអារកេ្សុកអ្ងគរជយ័ លមតែកពំ្យត, េជឈេណ្ឌ ល្ាវ្ជាវ
វែបធេ៌ វទិាាស្រសែ, ាកលវទិាល័យេូេិនទវរិិ្តសិលបៈ, េនលំព្យញ 

អាងំ ជូលាន “មាន់ឆ្ក ង” លលើតណំ្ http://www.yosothor.org/publications/khmer-

renaissance/chapter-two/mort-chkang.html  
Ang Chouléan 

 1986, Les êtres surnaturels dans la religion Populaire khmère, Cedoreck, Paris 

Porée Maspéro, Chap Pin, Pich Sal, Chek Prak, Luy Sean, Nhem Khem 

1958, Cérémonies Privées des Cambodgiens, L’institut Bouddhique, Phnom Penh 
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