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អត្ថបទដោយ៖  ដ ៀន សុ្វណ្ណមរកត្ 

 

ស្បង់ចីវរព្រះស្ងឃកនុងព្រះរុទធសាស្នាខ្មែរ 
 “ស្បង់ចីវរ” ឬនិយាយដោយសាមញ្ញថា “ស្រំត់្ដស្លៀកដណ្ត ប" ស្ព្ាប់ព្រះស្ងឃកនុង
ព្រះរុទធសាស្នា ហាក់រុំានលកខណ្ៈដូចគ្នន ទូដៅដ ើយ។ ចដំ ះខ្ត្ស្បង់ចីវរព្រះស្ងឃ
ខ្មែរ ព្បកាន់ខ្ជា ប់ជាព្រះរុទធសាស្នាដេរវាទ អនកព្ាជ្ញបុរាណ្ដោកយល់ថា ានរដបៀប
ខ្បបខ្ែនតាមរុទធបញ្ញត្តិ និងរុទ្ធធ នុញ្ញញ ត្ ខ្ដលានកនុងវន័ិយបិដក មិនព្ច ូកព្ច ដំោយ
ព្រ ស្ថណាមួយ កនុងព្បដទស្ណាមួយដទ ឥត្ានវធីិខ្កខ្ព្បតាមកាលតាមស្ម័យដូច
ព្រ ស្ថទ្ធងំរួងដ ើយ ានរដបៀបកាត់្ដដរព្ជ្លក់រិនទុ១ អធិោា ន វកិបបដោយោច់ខ្ជត្
ខ្ជនដធវើរុំាន។ កិចចទ្ធងំអមាលដនះ ព្រះស្រវញ្ញុ រុទធព្ទង់បញ្ញត្តិព្រមទ្ធងំអនុញ្ញញ ត្ ដដើមប ី
ឱ្យខ្បលករីព្រ ស្ថ និងព្ត្ូវតាមលអំានព្រះរុទធអរីំបុរាណ្ែង (រូបដលម១)។២ 

   

 

 
១

 រិនទុ ដនះ ជាកិចចព្ត្ូវដធវើចដំ ះចីវរេែី មុននឹងដព្បើព្ាស់្ ដោយយករណ៌្ដមៀវ រណ៌្ភក់ ឬរណ៌្ដមែ ជា ំ 
រូស្ជាវង់ឱ្យានស្ណាា នមូលព្បាណ្ប ុនខ្ភនកដកាខ ក ដ លថា “ឥម ំរិនទុកបប ំកដរាមិ (អាតាែ អញដធវើនូវរិនទុ
កបបៈដនះ)”។ 

២
 មុឹង ខ្ស្ស្ ១៩៥១: ១ 

រូបដលម៣ ការដស្លៀកដណ្ត ប់របស់្ព្រះស្ងឃខ្មែរដៅចុងស្ត្វត្សទី១៩ (រូបេត្៖ A. Leclère, 1899) 
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រុទធសាស្និកដឹងថា ស្ម័យព្រះស្ាែ ស្មពុទធដទើបព្តាស់្ដឹង ព្រះអងគានអនុញ្ញញ ត្ឱ្យ
ភិកខុ ដព្បើព្ាស់្ខ្ត្ចីវរគ្នែ នាច ស់្ ដ លរឺស្រំត់្ខ្ដលភិកខុានដោយបងសុកូល យករីព្ព្រស្ែ
សានជាទីខ្ដលដរដាះសាកស្រ មកដដរប ះត្ភ្ជា ប់គ្នន  ដធវើជាដព្រឿងព្កាលព្រង។  ស្រំត់្
ទ្ធងំដនះ រឺភិកខុស្ងឃដោកយកដៅព្ជ្លក់រណ៌្ទឹកអមចត់្(មចត់្) ខ្ដលរាា ស់្ចព្ាញ់រី
រុកខជាតិ្ ដដើមបឱី្យានរណ៌្ព្ស្គ្នមិំនដ ើត្ឆាយ។ ដលើស្រីដនះ ដៅកនុងព្រះបិដកភ្ជរ៨ 
ក៏ានអធិបាយអរីំលកខណ្ៈស្បង់ចីវរ ខ្ដលព្រះស្ងឃអាចព្កាលព្រងានមិនចាកវន័ិយ 
ជារិដស្ស្រឺស្បង់ចីវរខ្ដលរុទធបរស័ិ្ទដរៀបចកំនុងកឋិនស្ម័យ។៣  

ដទ្ធះបីយា ងណាកត ីដបើដយាងតាមកណំ្ត់្ដ តុ្ ជី្វ តាកាវ ន់ កត់្ព្តាអរីំព្បព្រណី្អនក
ព្សុ្កដចនឡា ដៅកនុងចុងស្ត្វត្សទី១៣ ព្នព្រិស្តស្ករាជ្ានឱ្យដឹងថា កនុងស្ងគមខ្មែរាន
សាស្នាបី រឺរួកព្  ែណ៍្ តាបស្ និងព្រះស្ងឃ (ជូ្រូ)។ ចដំ ះព្រះស្ងឃ ដការព្រះដកស្ 
ព្រងចីវររណ៌្ដលឿង បដញ្ចញសាែ សាត  ំ ដ ើយនិមនតដជ្ើងទដទ។៤ រដបៀបព្រងស្បង់ចីវរខ្បប
ដនាះ ដរដ ើញានកនុងស្ងគមខ្មែរបនត ូរខ្ រតាងំរីបុរាណ្ រ ូត្មកដល់ស្ម័យទដំនើប
បចចុបបនន (រូបដលម២-៣)។ ប ុខ្នតចដំ ះរណ៌្ស្បង់ចីវរ ហាក់ានការផ្លល ស់្បតូ រមលះៗរួរឱ្យកត់្
ស្ាគ ល់ ដ លរឺរុំខ្មនសុ្ទធខ្ត្រណ៌្ដលឿងដូចគ្នន ដ ើយ។ 

  

 
 

 
៣ សូ្មអាន ព្រះព្ព្ត្បិដក ភ្ជរ៨ 

៤ ជ្ីវ តាកាវ ន់ [ខ្ព្បស្ព្មួលដោយ លី ធាមដត្ង] ១៩៧៣:២២ 

រូបដលម២-៣ ការព្រងស្បង់ចីវររបស់្ស្ដមតចព្រះស្ងឃរាជ្ និងស្មណ្សិ្ស្ស-និស្សតិ្ 
កនុងស្ម័យអាណារាាលារាងំ (ព្បភរ៖ ? )  
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តាមស្ដងេត្ ដព្រឿងដស្លៀកដណ្ត ប់និងដព្បើព្ាស់្ចាាំច់ស្ព្ាប់ព្រះស្ងឃានដព្ចើន
ដទៀត្ដូចជាស្បង់ ចីវរ ស្ងាដី វត្ថរនធព្ទូង វត្ថរនធចដងេះ អងសក័ េង់យាម ាព្ត្ ែលិត្…។៥ 
វត្ថុទ្ធងំដនាះ ដរដ ើញដព្បើព្ាស់្តាមកាលតាមដវោដែសងៗគ្នន ។ ដបើព្រះស្ងឃរង់ដៅកុដិ 
ឬដធវើកិចចការកនុងអារាម រឺព្គ្នន់ខ្ត្ដស្លៀកស្បង់ឱ្យានស្មរមយ  ក់អងសក័ ខ្ត្រុំចាាំច់ព្រង
ចីវរក៏ាន (រូបដលម៤-៥)។ ប ុខ្នតព្បសិ្នដបើានរុទធបរស័ិ្ទចូលដៅជួ្បថាវ យបងគ ំ ឬដរល
ទទួលចង្ហា ន់ ឬនិមនតដគ្នចរដោយដចញដព្ៅដោយទីឆាា យជិ្ត្ដូចជា និមនតបិណ្ឌ ាព្ត្ជាដដើម
ព្រះស្ងឃខ្ត្ងព្រងចីវរបិទាងំដងមលួន ( លុ ចីំវរ) ឱ្យានព្តឹ្មព្ត្ូវានបរមិណ្ឌ ល ដ លរឺ
បិទាងំខ្ែនកខ្ជងដលើ និងខ្ែនកខ្ជងដព្កាមព្របដលើស្បង់ព្បខ្ លប ុន៤ធាន ប់ (រូបដលម៦-៧)។ 

   

 

 

   

 
៥

 A Leclère 1899: 413 

រូបដលម៤ ព្រះស្ងឃដធវើកិចចការកនុងវត្ត  
 

រូបដលម៥ ព្រះស្ងឃអានសាព្តាដៅកនុងកុដិ  
 

រូបដលម៦ ព្រះស្ងឃបិណ្ឌ ាព្ត្ រូបដលម៧ ព្រះស្ងឃនិមនតឆាន់ដៅសាោធមែស្ភ្ជ 
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ដោយខ្ ក ដបើដធៀបនឹងការដស្លៀកដណ្ត ប់របស់្ព្រះស្ងឃព្រះរុទធសាស្នាដេរវាទ
ដៅតាមបណាត ព្បដទស្ដែសងៗជិ្ត្ខ្ជងកមពុជាដូចជា ភូា ព្េ និងឡាវ ដរស្ដងេត្ដ ើញថា
បចចុបបននដនះហាក់រុំសូ្វមុស្ខ្បលកគ្នន ដ ើយ ដ លរឺទ្ធងំការដស្លៀកដណ្ត ប់កនុងកិចចរិធីនានា 
និងរណ៌្ស្បង់ចីវរែងខ្ដរ។ ការដស្លៀកដណ្ត ប់ានរីរស្ណាា នរឺ ព្រងចីវរបដញ្ចញសាែ សាត  ំ
និង លុ ចីំវរជិ្ត្ក បដញ្ចញចុងព្រះ ស្តស្ងខ្ជង (រូបដលម៨-៩)។ ប ុខ្នតចដំ ះព្រះស្ងឃ
ព្រះរុទធសានាមហាយានដៅតាមបណាត ព្បដទស្ដែសងៗដូចជាកូដរ   ជ្ប ុន ដវៀត្ណាម ចិន 
ឬត្បំន់ទីដប ការព្រងស្បង់ចីវរហាក់ានលកខណ្ៈខ្បលកដោយខ្ កមុស្រីព្រះស្ងឃដេរវាទ 
(រូបដលម១០-១១)។ 

  
 

   

រូបដលម៨ ព្រះស្ងឃព្េកនុងរិធីបុណ្យ (ស្ង្រ្ង្ហេ នត) 

រូបដលម៩ ព្រះស្ងឃជ្នជាត្ិមន
រង់ដៅព្បដទស្មីយា ន់ា  (ភូា)

 

រូបដលម១០ ព្រះស្ងឃមហាយាន
ព្នព្បដទស្ចិន

វ 

រូបដលម១១ (រាប់រីមុម) ព្រះស្ងឃ
ព្េ, ទីដប, ភូា, ឡាវ, និងមន 

វ 
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អត្ថបទដោយ៖  ដ ៀន សុ្វណ្ណមរកត្ 

ស្ដងខបមក រដបៀបព្នការដរៀបចពំ្រងស្បង់ចីវរព្នព្រះស្ងឃព្រះរុទធសាស្នាដេរវាទ 
ដៅកមពុជា និងតាមបណាត ព្បដទស្ដែសងៗខ្កបរខ្ជង រុំសូ្វមុស្ឆាា យគ្នន ដ ើយ។ អវីខ្ដល
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