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អត្ថបទដោយ៖  ដ ៀន សុវណណមរកត្ 

 

អនកតា និងបារមីទួលបារាយណ៍អណ្ណែ ត្ 
ទួលបារាយណ៍អណ្ណែ ត្ ឬអនកស្សុកដៅថា “ទួលអស់ដោក”១ ជាបូជនីយោា នមួយ

សថិត្កនុងសង្កា ត់្កពំង់ោវ ស្កុងព្ស្ពណ្វង ដេត្ែព្ស្ពណ្វង ចម្ងា យស្បណ្ ល៣០០ណ្ម៉ែស្ត្ ខាងដជើង
ស្ថថ នីយបុរាណវទិាទួលអណំ្បង។២ អនកស្សុកដជឿថាទួលអស់ដោក ជាទីស្បជុអំនកតា-បារមី
ស្បកបដោយឫទធិពូណ្ក ណ្ែលអនកតូ្ច-ធជិំត្ឆ្ងា យណ្ត្ងចូលដោរពបួងសួងបន់ស្សន់សឹងបាន
សុេសបាយសមស្បាថាន ស្រប់ោន ។ មិនណ្ត្ប៉ែុដ ណ្ ោះ អនកស្ស្ថវស្ជាវក៏ពិនិត្យដ ើញបណំ្ណក
បុរាណវត្ថុ រួរឱ្យកត់្សម្ងា ល់មួយចនួំនដៅទីទួលដនោះែូចជា សិវលិងា ដោនីនាងឧម្ង រនំរ
ថ្មបាយដស្កៀម និងបណំ្ណកកុោលភាជន៍ជាដែើម (រូបដលេ១-៤)។ 

 
 

   
 

 
១ អនកស្សុកេលោះដៅថា “ទួលអស់ដោកបារាយណ៍អណ្ណែ ត្” 
២ ស្កសួងវបបធម៌និងវចិិស្ត្សិលបៈ បានចុោះដលេជដំរឿន IK.57.03 និងដលេរមណីយោា ន១៤៤១ 

រូបដលេ១-៤ ទួលបារាយណ៍អណ្ណែ ត្ដមើលពីចម្ងា យ និងបណំ្ណកបុរាណវត្ថុនានា (រូប៖ cisark.mca.gov.kh) 
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អត្ថបទដោយ៖  ដ ៀន សុវណណមរកត្ 

 តាមការសិការបស់អនកជនំាញណ្ននកចុោះបញ្ជីស្ថថ នីយបុរាណរបស់ស្កសួងវបបធម៌ និង
វចិិស្ត្សិលបៈ បានពិនិត្យនិងចាត់្ថាន ក់ទួលអស់ដោក រឺជាទួលឥែាធមួំយ ព័ទធជុវំញិដោយ
កសិនធុ  (រូទឹក) ណ្ែលជាលំនារំចនាសមព័នធបុរាណ។៣ មកែល់បចចុបបនន ដរដជឿថាទួលដនោះ
ជាកណ្នលងដោរពបូជាែ៏ស័កែិសិទធិម្ងនឫទធិបារមីព្ស្កណ្លង រ ូត្ចារថា “បារមីទួលបារាយណ៍
អណ្ណែ ត្” (រូបដលេ៥)។ ដោយណ្ែកចំដ ោះដ ម្ ោះ “ទួលបារាយណ៍អណ្ណែ ត្” ម្ងនដរឿង
ត្ំ្លថា ដែើមដែើយទួលដនោះម្ងនដែើមដ ើតូ្ចធំស្កាស់ មឹក សមបូរសត្វអសិរពិស 
ដ ើយកនុ ងរែូវវសាទឹកណ្ត្ងជន់ដែើងដស្ពៀបជុំវញិ ពុំម្ងននលូ វដថ្មើរដជើងចូលដែើយ។ ដបើ
មនុសសចូលដៅដស្ចើនដលើទួលដនោះ ដ ើយដែើរដៅណ្ននកខាងត្បូង ខាងដជើងបោះដែើង ដបើដែើរ
ដៅខាងលិច ខាងដកើត្ស្ត្ូវបោះដែើងហាក់ែូចជាអណ្ណែ ត្ដៅដលើទឹក ដទើបម្ងនដ ម្ ោះដៅ
ថា “ទួលបារាយណ៍អណ្ណែ ត្”។ រឯីដរឿងមួយដទៀត្ត្ំ្លថា កាលពីដស្ពងនាយម្ងន

ដ ម ទ័ ព ែ៏ខាល ំង ពូ ណ្ កម្ងន ក់  
បានែឹកនា ំពលដសនាជា
ដស្ចើនតាមសំដៅដចញចាំង
បដណែ ញសស្ត្ូ វ។  លុោះ ដធវើ
ែំដណើ រមកែល់ទីដនោះ ម្ងន
ពយុោះប ែ្ លឱ្យសំដៅលិច។ 
ដមទ័ពនិងពលដសនាស្បឹង
ណ្ លរ ូត្ែល់ដលើទួលដនោះ
ដោយសុវត្ថិភាព ដ ើយចាប់
ពីដនាោះរ ូត្មក អនកស្សុកក៏
ដៅថា  “ទួលសំដៅលិច”។ 
ប៉ែុណ្នែដស្កាយមកដ ម្ ោះដនោះក៏
បាត់្ដៅពុំម្ងនអនកចងចា។ំ៤ 

 
៣ https://cisark.mcfa.gov.kh/core/showsite.php?id=1441# (ព្ថ្ាទី២៧ ណ្េសីហា ឆ្ងន ២ំ០២២) 
៤

 ចិន តាក ់២០០៤: ៧៩-៨៣ 

រូបដលេ៥ ដខាល ងទ្វវ រចូលទួលបារាយណ៍អណ្ណែ ត្ 

https://cisark.mcfa.gov.kh/core/showsite.php?id=1441
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អត្ថបទដោយ៖  ដ ៀន សុវណណមរកត្ 

បចចុបបនន ទួលអស់ដោកម្ងននលូវមួយណ្េសណ្ែលដលើកភាជ ប់ចូលមកតាងំពីឆ្ងន ១ំ៩៩២។ 
ដលើសពីដនោះ ដរចាត់្ទុកទួលអស់ដោកជាបូជនីយោា ននង និងជារមណីយោា ននង។៥ 
ដៅដលើទួលម្ងនសណំង់ដនសងៗជាដស្ចើនែូចជា វហិារ បុសបុក េទមអនកតា ស្ថោបុណយ 
ស្ថោឆ្ងន់… ណ្ែលកស្ថងដែើងជាបនែបនាទ ប់ ដោយសទ្វធ អនកមុេអនកការ និងអនកម្ងន
ជដំនឿជិត្ឆ្ងា យ។ ទនទឹមនឹងដនោះ ដរសដងាត្ដ ើញដ្ញៀវដទសចរណ៍ណ្ត្ងចូលអុជធូបបួងសួង
សុដំសចកែសុីេដៅតាមជដំនឿពុសូំវលុោះព្ថ្ា ស្ពមទ្វងំថាវ យដស្រឿងសកាា រៈ និងែង្កវ យដនសងៗ
ែូចជា ដទៀន ធូប ផ្កា ្ញី ស្ជូកព្េវ និងថាវ យដ្លងជាដែើម (រូបដលេ៦-៩)។ មិនណ្ត្ប៉ែុដ ណ្ ោះដរ
ែឹងថាមុនម្ងនវបិត្ែិសកលកូវែី-១៩ ដរណ្ត្ងដធវើបុណយធមំែង ឬពីរែងកនុងមួយឆ្ងន  ំរឺមុនចូល
ឆ្ងន  ំ ឬកនុងព្ថ្ាចូលឆ្ងន  ំ និងកនុងដពល្ជុ បិំណឌ  ដោយនាមំកនូវដស្រឿងសកាា រៈ និងែង្កវ យដៅ
ថាវ យបារមី និងអស់ដោក (អនកតា) ដៅដលើទីទួលដនោះ។   

  
 

   
 

 
៥ មករា ២០១៩: ៩១-៩២ 

រូបដលេ៦-៩ អនកម្ងនជដំនឿចូលដោរពបូជា និងោក់ែង្កវ យដៅទួលអស់ដោក 
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អត្ថបទដោយ៖  ដ ៀន សុវណណមរកត្ 

ដោងតាមឯកស្ថរដរៀបចដំោយមនទីរធមមការនិងស្ថសនាឱ្យែឹងថា អស់ដោកម្ងន
បារមីពូណ្កស័កែិសិទធិខាល ងំពូណ្ក ណ្ែលដរណ្ត្ងរឭំកដ ម្ ោះម្ងនែូចជា ស្ពោះអស់ដោកមុនីរត្ន៍ 
រ ំត់្ម្ងស ដវសសវណ័ កុដវដរា ស្ពោះបាទដជើងធ ំ ែបំងណ្ែក ព័នធ ក់ឆក់ព្វ ោយដទព 
ោយដ ៉ែ  ោយសក់ស និងតាស្ក មកជាដែើម។៦ អស់ដោកទ្វងំអមាលម្ង៉ែ នដនោះ េលោះដរ
ដ ើញម្ងនេទមនិងដ ម្ ោះសម្ងា ល់ ណ្ត្េលោះក៏ពុំដ ើញដែើយ។ ប៉ែុណ្នែោ៉ែ ង្កែ ីដៅក ែ្ ល
ទួលដនោះដរក៏សដងាត្ដ ើញសណំង់មួយដៅថា “វហិារ” អមដោយបុសបុកសងខាងត្មាល់
ស្ពោះពុទធស្បក់នារ ស្ពោះសិអារយដមស្តី្ ស្ពោះកចាច យន៍ និងស្ពោះដោស្ពោះណ្កវជាដែើម (រូបដលេ
១០-១២)។ ដរបានកត់្ចំ្ ដំ ើញណ្ែរថា ចាប់ពីឆ្ងន ១ំ៩៨២ ែល់ឆ្ងន ១ំ៩៩៨ សណំង់
សខំាន់ៗខាងដលើ ណ្ត្ងម្ងនការយកចិត្ែទុកោក់កស្ថងនិងជួសជុលពីសំ្ ក់ថាន ក់ែឹកនា ំ
ដេត្ែដសទើរស្រប់ជនំាន់ែូចជា ឯកឧត្ែម ជាម ដយៀប, ឯកឧត្ែម តូ្ច ស្ថក់, ឯកឧត្ែម ដសាង 
ស្ថរា៉ែ ត់្, ឯកឧត្ែម យុទធ ្ូថ្ង, ឯកឧត្ែម ប និ  ិន, ឯកឧត្ែម ម៉ែម ដ ង, ឯកឧត្ែម           
មិន ស្ថន, ឯកឧត្ែម តូ្ច ្ង និងឯកឧត្ែម ឯម អុន។៧  

  
 

 
 

៦ ចិន តាក់ ២០០៤: ៨២ 

៧
 ចិន តាក់ ២០០៤: ៧៥ 

រូបដលេ១០-១២ ស្ពោះពុទធបែិម្ងត្មាល់កនុងវហិារ និងរូបសំ្ កដនសងៗត្មាល់កនុងបុសបុកសងខាង 
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អត្ថបទដោយ៖  ដ ៀន សុវណណមរកត្ 

 មួយរយៈដពលចុងដស្កាយដនោះ ដៅដលើទួលអស់ដោក ដរដ ើញម្ងនការជួសជុល 
និងកស្ថងបុសបុក និងេទមអនកតាថ្មីៗមួយចនួំនដទៀត្ ណ្ែលពុំដ ើញម្ងនកនុងឯកស្ថរដរៀបចំ
ដោយមនទីរធមមការនិងស្ថសនា។ ទនទឹមដនាោះណ្ែរ ដរណ្ថ្មទ្វងំស្ថថ បនារូបសំ្ កកនុងកាយ
វកិារដនសងៗ ត្មាល់កនុងេទមនីមួយៗនង។ ជាក់ណ្សែងកនុងឆ្ងន ២ំ០១៥ ដរបានជួសជុលេទមមួយ
ណ្ែលសង់តាងំឆ្ងន ១ំ៩៩៦ សថិត្ដៅណ្កបរវហិារ ស្ពមទ្វងំស្ថថ បនារូបសំ្កពីរត្មាល់កនុងដនាោះ 
ដ ើយឱ្យនាមថា “ដោកតាដោកោយបារមីបារាយណ៍អណ្ណែ ត្” (រូបដលេ១៣។ ចណំ្ណក
ដៅបរដិវណធ្លល ខាងមុេវហិារ ដរដ ើញម្ងនេទមអនកតាតូ្ចធមួំយចនួំនដទៀត្ែូចជា អនកតា
ដខាល ងទ្វវ រ (រូបដលេ១៤) និងេទមអនកតាសដមែចស្ពោះស្រូ-អនកតាណ្កវមុនី (រូបដលេ១៥-១៦) 
ណ្ែលមនទីរស្ថថ ប័ន និងអនកម្ងនជដំនឿស្ថងថាវ យ។ 

   
 
 
 

   
 
 

រូបដលេ១៣ ពិធីស្បស់ស្ពំដបើកណ្្នករូបសំ្ ក
ដោកតាដោកោយបារមីបារាយណ៍អណ្ណែ ត្ 
(រូបថ្ត្៖ មនទីរវបបធម៌និងវចិិស្ត្សិលបៈ ដេត្ែព្ស្ពណ្វង) 

រូបដលេ១៤ អនកតាដខាល ងទ្វវ រ 

រូបដលេ១៥-១៦ េទមអនកតាសដមែចស្ពោះស្រ ូនិងអនកតាណ្កវមុនី 
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ដោយណ្ែក ដៅដលើទួលអស់ដោកដនោះ ដស្ៅពី វហិារ បុសបុក ស្ថោបុណយ និងេទម
អនកតានានាណ្ែលម្ងនដ ម្ ោះែូចដរៀបរាប់មកខាងដលើ ដរដ ើញម្ងនេទមអនកតាចាស់ថ្មីមួយ
ចនួំនដទៀត្ ណ្ែលមនុសសភារដស្ចើនពុសំ្ថា ល់ដ ម្ ោះ។ កនុងេទមេលោះត្មាល់រូបមនុសសអងាុយកាន់
ែបំង និងេទមេលោះត្មាល់រូបមនុសសស្សីអងាុយបត់្ដជើងជាដែើម (រូបដលេ១៧-២២)។ តាមរយៈ
លកខណៈព្នរូបសំ្ កទ្វងំអស់ដនោះ ទនំងដរដរៀបចដំែើងត្ំ្ ងអស់ដោកមួយចនួំន
ណ្ែលអនកស្សុកេលោះដៅចាដំ ម្ ោះែូចជា អនកតាែបំងណ្ែក ោយដ ៉ែ  ោយដទព ឬោយ
សក់ស ។ល។ 

   
 

   
 

 

សដងខបដសចកែីមក ទួលអស់ដោករឺជាបុរាណោា នមួយណ្ែលជាទីស្បជុអំនកតា និង
បារមី។ ទ្វងំអនកស្សុកនិងថាន ក់ែឹកនាដំេត្ែជាដស្ចើនជនំាន់ ចាត់្ទុកទួលដនោះជាកណ្នលងសកាា រៈ
ែ៏សខំាន់ណ្ែលដរពុំហា នរលំង។ ដម្ងល៉ែ ោះដ ើយ ការកស្ថង ជួសជុល និងដរៀបចដំ ោា រចនា
សមព័នធថ្មីៗ ដៅទីទួលដនោះ ដចោះណ្ត្កដកើត្ជាបនែបនាទ ប់ែូចដរៀបរាប់មកខាងដលើ៕ 

រូបដលេ១៧-២២ េទមអស់ដោកដនសងៗដទៀត្ដៅដលើទួលអស់ដោក (ទួលបារាយណ៍អណ្ណែ ត្) 
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អត្ថបទដោយ៖  ដ ៀន សុវណណមរកត្ 

ឯកស្ថរដោង 
ចិន តាក់ 

២០០៤, “ស្បវត្ែិបារាយណ៍អណ្ណែ ត្”, កមពុ ជសុរោិ, ឆ្ងន ទីំ៥៨, ដលេ៣, ទ.ំ៧៩-៨៨, 
ពុទធស្ថសនបណឌិ ត្យ, ្នដំពញ 

មករា 
២០១៩, “ទួលបុរាណបារាយណ៍អណ្ណែ ត្ជារមណីយោា ននងនិងជាបូជនីយោា ន
នង”, កមពុ ជា, ដលេ១៩៨, ស្កសួងព័ត៌្ម្ងន, ្នដំពញ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


