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អត្ថបទឡោយ៖  ឡ ៀ  រុវណ្ណមរកត្ 

 

“ឡ ើងមាឃ” តាមទឡំ ៀមអនកស្រុកអងគរ 
 

 ឡបើផ្អែកតាមស្បត្ិទិ ច ទគត្ិ “មាឃ” ជាផ្ែទី៣ ឬឡគឡៅថា “មាឃធំ” គឺជាឡ ើមរ ូវ
ស្រងំ ផ្ លជាឡវលាអនកស្រុកផ្ត្ងស្ររព្ធពិ្ធីបុណ្យទា ឡអេងៗ តាមទំឡ ៀមទមាា ប់ស្រុក
ឡរៀងៗែាួ ។ ចឡំ ោះអនកស្រុកររ់ឡៅត្បំ ់អងគរ ជាឡរៀងរាល់ឆ្ន ឡំៅឡ ើមឡែនើត្កនុងផ្ែមាឃ ឡគ
ផ្ត្ងស្ររព្ធពិ្ធីមួយឡៅថា “ឡ ើងមាឃ”។ អនកភូមិភាគឡស្ចើ ស្ររព្ធពិ្ធីឡ ោះ ឡៅថ្ងៃ៣ឡកើត្ 
ឡ ើយអនកែាោះពិ្ធីឡ ោះឡៅថា “៣ឡកើត្ មាឃធំ” ក៏មា ។១ ទីតាងំផ្ លឡគផ្ត្ងស្ររព្ធពិ្ធី
ឡ ើងមាឃ ឬ៣ឡកើត្ មាឃធំឡ ោះឡោត្ ឡស្ចើ ផ្ត្ជាោលាបុណ្យ ឬោលារំណាក់កនុង
ភូមិ ឡៅតាមស្រោទ ឡៅែទមអនកតា អនកតាកនុងវត្ត ឬអនកតាឡៅតាមទីទួល   ឡ ើយឡគ
ក៏ឡៅពិ្ធីឡ ោះមយ៉ាងឡទៀត្ផ្ រថា “ឡ ើងអនកតា”។ 
 ជាការពិ្ត្ ឡ ើងមាឃ ឬ៣ឡកើត្មាឃធំ ឬឡ ើងអនកតា គឺជាទំឡ ៀមយ៉ា ងរំខា ់
ថ្ស្កផ្លងកនុងជឡំ ឿអនកស្រុកររ់ឡៅត្បំ ់អងគរ ផ្ លឡគរឡងេត្ឡឃើញមា ភូមិជាឡស្ចើ  ទាងំ
ឡៅត្ំប ់ភាគខាងឡលើ ត្ំប ់កណាត ល  ិងត្ំប ់ែិត្ឡៅផ្កែរទឡ ាោបផ្ត្ងស្ររព្ធតាម
ឡវលាខាងឡលើពុ្ំរូវែកខា ឡ ើយ។២ បចចុបែ នទិ ឋភាព្ឡ ើងមាឃឡៅត្បំ ់អងគផ្ លឡគ ឹង
កនុងរយៈឡព្លប៉ាុ ា  ឆ្ន ចុំងឡស្កាយឡ ោះ គឺឡ ើងមាឃឡៅមុែស្រោទអងគរវត្ត ឡៅភូមិ គរ
ឡស្ៅ ឡៅវត្តអធ្វា រ  ិងឡៅភូមិបឡកេ ង។ ប៉ាុផ្ តយ៉ា ងណាកតីមា កផ្ ាងជាឡស្ចើ ឡទៀត្ ូចជា 
វត្តរុ   ូ ឪ ស្ត្ ងំធំ ភូមិតាកា ំភូមិកាល ំរ ីភូមិទស្មឹង ភូមិស្បណី្ត្ ភូមិផ្ស្រចងហូ ត្ 
ភនឡំស្កាម ចុងឃ្នន រ  ិងកពំ្ង់ភាុកជាឡ ើម។ ចឡំ ោះអនកស្រុក លុោះស្តាផ្ត្ស្ររព្ធឡ ើងមាឃរួច 
ឡទើបឡគឡធាើកិចចពិ្ធី ឬបុណ្យទា ឡអេងៗឡទៀត្ ូចជា បូជារព្រួមគ្នន  ចឡស្មើ អាយុ ឡចញមាប ់
ឡការកំឡរ៉ា យ (ផ្តត ច់ជុក)  ិងជាពិ្ឡររគឺ “ឡលៀងឡមមត្់” តាមភូមិ ផ្ លឡគកស្មឡឃើញ
ស្ររព្ធមុ ឡ ើងមាឃ។  

 
១

 អាងំ ជូលា  ២០១២-២០១៣: ៤៣-៤៨  
២ អនកស្ោវស្ជាវឡមើលឡឃើញថា ទឡំ ៀមឡ ោះពុ្ំផ្ម មា ផ្ត្កនុងត្បំ ់អងគរឡ ើយ ផ្ត្ឡឃើញស្ររព្ធកនុងឡែត្តភាគ
ខាងឡជើងថ្ កមពុជា ស្ព្មទាងំឡែត្តែាោះកនុង ីថ្ងរព្ាថ្ងៃ ូចជា បុររីមយ  ិងរុរនិ្រ ទជាឡ ើម (រូមអា  “៣ឡកើត្ 
មាឃធ”ំ ឡោយ អាងំ ជូលា  ២០១២-២០១៣: ៤៣-៤៨) 
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អត្ថបទឡោយ៖  ឡ ៀ  រុវណ្ណមរកត្ 

 ជាទូឡៅ ពិ្ធីឡ ើងមាឃឡៅមុែស្រោទអងគរវត្តផ្ត្ស្ររព្ធឡៅថ្ងៃ៣ឡកើត្ កនុងឡវលា
រឡរៀល ឡោយមា កិចចបញ្ចូ លបញ្ជា  ់រូប ឡ ើយមា អនកភូមិមកពី្ជិត្ឆ្ៃ យជុវំញិចូលរួម
យ៉ា ងឡស្ចើ កុោះករ។ មិ ផ្ត្ប៉ាុឡណាណ ោះ ត្កា យ ិងឡស្គឿងរកាេ រៈផ្ លឡរៀបកនុងឡវលាឡ ោះ ក៏
ឡស្ចើ រមែូរ ូរឡ ៀរមា  ូចជា កាលស្ជូក (ឆ្ន ែំាោះមា ២ឬ៣គូ) មា ់ឡោៃ  ផ្អាឡ ើ បផ្ងែម 
ចមាែ ប  ិងរយស្រីឡស្ចើ ថាន ក់អង(រូបឡលែ១-៤)។ ចឡំ ោះរូបរខំា ់បអុំត្ផ្ លឡគបញ្ចូ ល
កនុងពិ្ធីឡ ោះគឺតារាជយ ប ទ ប់មកគឺតាឡព្ស្ជ តាឃ្នា ងំឡមឿង  ិងអនកតាតូ្ចធឡំអេងៗឡទៀត្ឡៅ
ជុំវញិអងគរ ឯឡភាងស្បគំថាា យ គឺឡភាងពិ្ណ្ ទយ។ តាមទំឡ ៀមពី្បុរាណ្ ឡៅកនុ ងឡវលា
បញ្ចូ លបញ្ជា  ់រូបឡ ោះ អនកភូមិែាោះផ្ត្ងយក កាបំិត្ ពូ្ឡៅ ផ្តគ ក់… ផ្ លជាឧបករណ៍្
ឡស្បើស្ររ់កនុងការករផ្ស្រចមាេ រយកមកផ្រ អងផ្ រ។៣ 

   
 
 

  
 

 
៣បទរមាា ររបរ់ោរព្័ត៌្មា  “ងាីៗ” អាយថ្ងៃទី៥ ផ្ែកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០២០  

រូបឡលែ១ ឡ ើងមាឃមុែអងគរ, ឆ្ន ២ំ០១៩  
(រូបងត្៖ កាផ្រត្ គរវត្ត) 

រូបឡលែ២ ឡ ើងមាឃមុែអងគរវត្ត, ឆ្ន ២ំ០២២ (រូបងត្
៖ អាជាា ធរជាត្អិបេរា) 

រូបឡលែ៣ ត្កា យឡអេងៗកនុងពិ្ធឡី ើងមាឃមុែអងគរ  
ឆ្ន ២ំ០២២ (រូបងត្៖ អាជាា ធរជាត្អិបេរា) 

រូបឡលែ៤ ត្កា យកនុងពិ្ធឡី ើងមាឃមុែអងគរ ឆ្ន ំ
២០២៣ (រូបងត្៖ អាជាា ធរជាត្អិបេរា) 
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អត្ថបទឡោយ៖  ឡ ៀ  រុវណ្ណមរកត្ 

 ចឡំ ោះពិ្ធីឡ ើងមាឃឡៅភូមិ គរឡស្ៅ ផ្ លជាភូមិរថិត្ឡៅឡកៀក ឹងបរឡិវណ្អងគរ 
ឡ ើយអនកស្រុកភាគឡស្ចើ រករីុឡធាើផ្ស្រ ិងឡធាើជាកមាករជួរជុលស្រោទ គឺស្ររព្ធឡធាើឡៅ
ែទមអនកតា ផ្កែរោលារំណាក់ កនុងថ្ងៃ៣ឡកើត្  ូចឡៅអងគរវត្តផ្ រ។ អនកតារំខា ់ឡៅទី
ឡ ោះគឺ អនកតារក់រឡទោះ (រូបឡលែ៥)។ តាមរមាគ ល់ ពិ្ធីឡ ើងមាឃភូមិឡ ោះឡធាើឡៅមុែែទម
អនកតា ឡ ើយមា ឡភាងពិ្ទ ទយ ិងកិចចបញ្ចូ លបញ្ជា  ់រូបឡអេងៗចាប់ពី្រឡរៀលរ ូត្ ល់
ស្ព្លប់អងក៏មា  (រូបឡលែ៦)។ រផំ្ណ្ រខំា ់ផ្ លអនកភូមផិ្ត្ងយកមកថាា យអនកតា គឺ
 ំបញ្ចុ ក ផ្ លពី្មុ ឡគផ្ត្ងឡធាើតាមអទោះ។ ប៉ាុផ្ តរំផ្ណ្ ឡអេងពី្ឡ ោះមា  ូចជា រយមហូប 
 ំចណីំ្  ិងផ្អាឡ ើ។ ឡស្កាយបញ្ចូ លបញ្ជា  ់រូបចប់រព្ាស្គប់ រំផ្ណ្ ទាងំឡាយឡ ោះឡគ
ផ្ត្ងយកឡៅចាក់ចូលគ្នន កនុងែទមអនកតា។ 

     
 

  
 
 ចផំ្ណ្កឯពិ្ធីឡ ើងមាឃឡៅវត្តអធ្វា រ គឺឡធាើឡៅកនុងថ្ងៃ៣ឡកើត្ ផ្ែមាឃផ្ រ ឡ ើយអនក
ស្រុកផ្ត្ងឡរៀបចឡំស្គឿងរផំ្ណ្ ឡអេងៗថាា យបីកផ្ ាងគឺ កនុងស្រោទវត្តអធ្វា រ ទួល ូ ប៉ាុក 
 ិងទួលតាឡមឿង ផ្ លជាកផ្ ាងរកាេ រៈរំខា ់ឡៅទីឡ ោះ។  បូំងឡគឡធាើកិចចបញ្ចូ លរូបឡៅ
កនុងស្រោទជាមុ  (រូបឡលែ៧-៨) ឡទើបប តឡៅទួល ូ ប៉ាុក (រូបឡលែ៩)  ិងបញ្ចប់ឡៅ
ទួលតាឡមឿង (រូបឡលែ១០)។ បំណ្ងទូឡៅថ្ ទំឡ ៀមឡ ើងមាឃទីឡ ោះ គឺឡ ើមែរុីំឡរចកតី
រុែចឡស្មើ  ឡចៀរឆ្ៃ យពី្ជងំឺឡអេងៗ  ិងបឡញ្ច ៀរឡស្គ្នោះកាចចថ្ស្ងអុត្ពី្ម ុរេរត្ាកនុង
ភូមិ។ ឡភាងផ្ លស្បគំថាា យកនុ ងពិ្ធី គឺឡភាងអារកេ ឡ ើយឡគរឡងេត្ឡឃើញមា រូបរនង
ជាឡស្ចើ ។ ចំឡ ោះអនកតាផ្ លឡគបញ្ចូ លមា  ូចជា មហារាជ មហាជមពូ  ឡរតច គឡែៀវ 

រូបឡលែ៥ ែទមអនកតារក់រឡទោះ  ិងោលា 
រណំាក់ កផ្ ាងស្ររព្ធពិ្ធឡី ើងមាឃ 

រូបឡលែ៦ ពិ្ធឡី ើងមាឃឡៅមុែែទមអនកតារក់រឡទោះ  
កនុងភូម ិគរឡស្ៅ 
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 គរ  គស្ក ម យមភូរល។ល។ កនុងឡព្លបញ្ចូ លរូប អនកស្រុកឡស្ចើ ចូលឡៅរុំទឹក
ម ត  ិងឱ្យអនកតាទាងំឡ ោះឡោត ោះអាុ ពំ្យរលជងំឺជាឡ ើម។ ជាចុងបញ្ចប់ ឡគយករំផ្ណ្ 
ឡអេងៗចាក់ចូលរងឃកឹ រួចឡធាើកិចចបញ្ាូ  ។ 

   
 
 

  
 
 
 ឡោយផ្ កពិ្ធីឡ ើងមាឃភូមិបឡកេ ង ផ្ លរថិត្កនុងឃុអំពិំ្ល ស្រុកស្រោទរគង
ជាពិ្ធីមួយផ្ លពុ្ំកំណ្ត្់យកថ្ងៃជាក់លាក់ “៣ឡកើត្ផ្ែមាឃ”  ូចភូមិឡអេងៗឡទ ផ្ត្ពិ្ធី
កនុងភូមិឡ ោះឡគក៏រឡងេត្ឡឃើញស្ររព្ធឡធាើពុ្ំ ួរផ្ែមាឃ ឬឆ្ាងចូលផ្ែអលគុ ផ្ រ ឡ ើយឡធាើ
ពី្រថ្ងៃ។ តាមទមាា ប់ ឡៅមុ ថ្ងៃស្ររព្ធពិ្ធី អនកភូមិផ្ត្ងជួបជុគំ្នន ឡៅស្ត្ ងំធមួំយឡ ា្ ោះថា 
“ស្ត្ ងំបឹង” ឡ ើមែចុីោះចាប់ស្ត្ីយកឡៅឡធាើមហូប ជាពិ្ឡររឡធាើរមា ំបញ្ចុ ករស្មាប់ឡរៀបចំ
ឡ ើងអនកតា  ិងស្បឡគ ស្ព្ោះរងឃកនុងថ្ងៃប ទ ប់។ ចឡំ ោះស្ត្ ងំឡ ោះ អនកស្រុកទុក ូចជា
រមែត្តិរួមយ៉ា ងរំខា ់របរ់រ គម ៍ ឡ ើយឡគពុ្ំផ្ លហា៊ា  ឡលាើរទំឡ ៀមចុោះចាប់ស្ត្ី

រូបឡលែ៧-៨ កចិចបញ្ចូ លរូបឡៅកនុងស្រោទអធ្វា រ 

រូបឡលែ៩-១០ កចិចបញ្ចូ លរូបឡៅកនុងស្រោទទួល ូ ប៉ាុក  ិងទួលតាឡមឿង 
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ស្ត្ ងំឡ ោះមុ ថ្ងៃកំណ្ត្់ឡ ើយ។៤ មិ ផ្ត្ប៉ាុឡណាណ ោះ ការចាប់ស្ត្ីកនុងស្ត្ ងំរ គម ៍
ឡ ោះឡោត្ ឡគឱ្យឡស្បើផ្ត្ឧបករណ៍្ឡ ោទបុរាណ្រួមមា  រំណាញ់ មង អស្ងុត្  ិង
ន្ ងជាឡ ើម (រូបឡលែ១១)។ ស្ត្ីផ្ លចាប់រ ឡគអាចយកឡៅអទោះឡរៀងែាួ  ផ្ត្ចុងឡស្កាយ

ឡគឡបើករស្មារ់ផ្ លរថិត្ឡៅកណាត លស្ត្ ងំ ឡ ើយ គំ្នន អូរព្័ទធចាប់ស្ត្ីឡ ោះទុកជា
ស្ត្ីរួមរស្មាប់ឡធាើមហូបឡៅោលាបុណ្យ។ 

   
 
 

 លុោះផ្រែកឡ ើង អនកភូមិចាប់ឡអតើមឡរៀបចមំហូបចណីំ្ ចកហ  ់ស្ព្ោះរងឃ  ិងឡស្គឿងរកាេ រៈ 
ស្ព្មទាងំស្រូវឡរៀងៗែាួ យកឡៅកា ់ោលាបុណ្យ។ ឡៅកនុងបរឡិវណ្ោលាបុណ្យឡគផ្ត្ង
ឡរៀបចឱំ្យមា ភនែំាច់  ិងរា ឡទវតាតាមទិរទាងំ៨។ លុោះ ល់ឡវលារឡរៀល អាចារយចាប់
ឡអតើមឡធាើកិចចស្បុងព្លី ឡលើកទង ់ បួងរួងរុឡំរចកតីរុែ បបួំរភនែំាច ់ ភនសំ្រូវ។ លុោះឡវលា
ស្ព្លប់ ឡគ ិម តស្ព្ោះរងឃមកចឡស្មើ ស្ព្ោះបរតិ្តឡៅតាមទឡំ ៀមស្ព្ោះពុ្ទធោរ ។ ស្ពឹ្ក

 
៤ឡែៀវ ច័ ទ ២០១៣-២០១៤: ៣៨-៤៣  ិងស្ករួងវបែធម៌ ិងវចិិស្ត្រិលែៈ ២០១៧: ១៧៧-១៧៨ 

រូបឡលែ១១ អនកភូមចុិោះចាប់ស្ត្ីកនុងស្ត្ ងំបងឹឡៅភូមបិឡកេ ង 
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ឡ ើងជាថ្ងៃបញ្ចប់ ឡគឡធាើពិ្ធីរាប់រស្ត្ឆ្ាងបុណ្យ។ ចផំ្ណ្កឯភនែំាច់  ិងស្រូវផ្ លអនក
ភូមិយកមកចូលរួមឡ ោះក៏ឡធាើកិចចអេកឹកនុងថ្ងៃបញ្ចប់ឡ ោះផ្ រ។ ស្រូវទាងំឡ ោះ ឡគឡវរស្បឡគ 
ស្ព្ោះរងឃទុកឡៅវត្ត។ ចផំ្ណ្កឯកិចចបញ្ចូ លបញ្ជា  ់រូប គឺពុ្ឡំឃើញមា ស្ររព្ធ ូចឡៅមុែ
ស្រោទអងគរវត្ត ភូមិ គរឡស្ៅ ឬឡៅវត្តអធ្វា រឡ ើយ។ រូមរឭំកថា ពិ្ធីឡ ើងមាឃឡៅភូមិ
បឡកេ ងឆ្ន ឡំ ោះ ស្ររព្ធឡៅថ្ងៃ១១-១៣ឡកើត្ ផ្ែមាឃ ស្ត្ូវ ឹងថ្ងៃទី១-៣ ផ្ែកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០២៣។ 

ររុបែាីមក ឡ ើងមាឃ ឬ៣ឡកើត្មាឃធ ំ ឬឡ ើងអនកតា តាមទឡំ ៀមអនកស្រុកអងគរ
បកហ ញពី្ការបញ្ចប់រ ូវឡធាើផ្ស្រ  ែតិ្ឡគផ្ត្ងឡឃើញវត្តមា ស្រូវឡស្បើជាវត្ថុរំខា ់។ រូមកុឡំភាច
ថាផ្ែារទុកស្រូវជា ណំាែំពង់ែពរ់កនុងវបែធម៌ ជាពិ្ឡររស្ប ូចស្រូវឡៅ ឹងម ុរេស្រី។៥ 
គ ិំត្ឡ ោះ ឡគអាចរិកាលមែិត្ឡៅតាមភូមិឡអេងៗឡទៀត្ ឡ ើមែយីកជាមូលោឋ  ស្ោវស្ជាវ
ផ្វងឆ្ៃ យរ ។ ប៉ាុផ្ តយ៉ា ងណាកតី អនកស្រុកព្ យល់ថាទំឡ ៀមឡ ើងមាឃរព្ាថ្ងៃ រ ផ្ស្បស្បួល
បតូរផ្តា រ់ប តិចមតងៗ ឡបើឡធៀប ឹងរយៈឡព្លស្បផ្ ល១០ ឬ២០ ឆ្ន មុំ ៕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
៥

 រ៊ាុ  ចា ់ ឹប ២០០៦-២០០៧: ៥០-៥៤  ិង អាងំ ជូលា , គង់ វរីៈ, ររ់ រុែុម ២០០៧: ២៩៣ 
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ឯកោរឡយង 
ស្ករួងវបែធម៌ ិងវចិិស្ត្រិលែៈ 

២០១៧, បញ្ាីោរឡព្ើភណ្ឌ មត្ក៌វបែធមអ៌រូបីកមពុ ជា, ស្ករួងវបែធម៌ ិងវចិិស្ត្
រិលែៈ, ភនឡំព្ញ 

ឡែៀវ ច័ ទ 
២០១៣-២០១៤, “រមែត្តិរួមថ្ រ គម ៍”, កស្មងអត្ថបទកនុ ងបណាត ញព្ត័្ម៌ា 
វបែធមផ៌្ែារ, ឡលែ៩, ទ.ំ៣៨-៤៣, Friend of Khmer Culture, ភនឡំព្ញ 

រ៊ាុ  ចា ់ ឹប 
២០០៦-២០០៧, “ស្រូវកឡញ្ាើ ”, កស្មងអត្ថបទកនុ ងបណាត ញព្ត័្ម៌ា វបែធមផ៌្ែារ, 
ឡលែ២, ទ.ំ៥០-៥៤, Friend of Khmer Culture, ភនឡំព្ញ 

អាងំ ជូលា  
២០១២-២០១៣, “៣ឡកើត្ មាឃធ”ំ, កស្មងអត្ថបទកនុ ងបណាត ញព្ត័្ម៌ា 
វបែធមផ៌្ែារ, ឡលែ៨, ទ.ំ៤៣-៤៨, Friend of Khmer Culture, ភនឡំព្ញ 

អាងំ ជូលា , គង ់វរីៈ ររ់ រុែុម 
២០០៧, “ពូ្ ភនសំ្រូវឡៅត្បំ ភ់នបូំក, អងគរ” ឧទយ័, ឡលែ៨, ទ.ំ២៩៣-៣០៥, Friend 

of Khmer Culture, ភនឡំព្ញ 
 


