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អ្នកតាមេ-ស (ភាគ១) 
“មេ-ស” ជាម ម្ ោះអ្េនុសស១ មានរូបតណំាងជាស្សី សថិតមៅម ើងភ្នមំ ើកាច់ កនុង

ស្សុកបាភ្ន២ំ មេតតព្ស្ៃវវង ម ើយស្កុេ នំុំវចនានុស្កេវេមរៃនយល់ថា “មេ-សជាបិសាចមភ្ទ
ស្សី”។៣ ប ុវនតកនុង មំនឿអ្នកស្សុក “មេ-ស”៤ មាននាទីជាអ្នកតាស្បចសំ្សុកវែលមគវតងវតម្វើ
បុណ្យថាវ យស្បចឆំ្ន រំ ូតជាប់ជាទមំនៀេែល់បចចុបបនន។ តាេមស្ៃងនិទាន មគវតងសមាា ប់
េនុសស សមាា ប់ស្កបី ឬសមាា ប់ស្ ូក ជាែង្វវ យសំខាន់សស្មាប់អ្នកតាមេ-ស។ េកែល់សៃវព្ងៃ 
ទមំនៀេមនោះបានបតូរផ្លា ស់េកថាវ យស្ ូកវេវ នួំសវញិ ម ើយមគវតងស្បារៃធជាស្បស្កតីកនុង
រវាងចុងមេនើតវេម សឋ មោលគឺេុននឹងចូលែល់រែូវម្វើវស្ស។  

អ្នកតាមេ-ស មានអាស្សេសថិតមៅមលើកូនភ្នតូំចេួយវកបរវាលវស្ស ខាងមកើតម ើងភ្នំ
ម ើកាច់ស្បវ ល៥០០វេ ស្ត (រូបមលេ១-២)។ តាេការនិទាន មៅខាងេុេអាស្សេអ្នកតា
មេ-ស មានេទេអ្នកតាទាវ រ ម ើយចមាៃ យៃីទីមនាោះមៅមកើតស្បវ ល១០វេ ស្តជាកវនាងកាប់
ស្កបី  ួសមៅស្បវ ល១០០វេ ស្តមទៀត ជាកវនាងសមាា ប់េនុសស។ មលើសៃីមនោះមៅ ុវំញិ
អ្នកតាមេ-ស មានអ្នកតាមសសងៗមទៀតែូចជា អ្នកតាទូងសគរ អ្នកតានាងស្តដាច អ្នកតា
សវេតងវកវ អ្នកតាស្ៃោះវស្ស អ្នកតាស្ៃោះស្សុក អ្នកតាបុោះមលៀន អ្នកតាស្ចកចបំក់ និងអ្នកតា
សូនយយកស វតអ្នកតាទាងំអ្េាលមនោះេិនមានរូបមទ មានវតងមៃីរបីែុជំាសមាគ ល់។៥ ប ុវនត
សៃវព្ងៃមានវតអាស្សេអ្នកតាមេ-សមៅមលើកូនភ្ន ំសាលាបុណ្យសង់ស្បបវកបរមនាោះ និងេទេ
អ្នកតាៃីរមៅខាងេុេមស្កាេមែើេមោ ិ្៍វកបរសាូ វម ើង។ 

 
១ តាេការៃនយល់របស់មលាកស្គូ អាងំ  ូលាន កនុងបទបង្វា ញអ្ៃីំ “ភ្ៃអ្េនុសសកនុង មំនឿវេមរ”  
ព្ងៃទី៣ វេេីនា ឆ្ន ២ំ០២២ “អ្េនុសសជា សតវមលាកេយ ងវែលេនុសសបមងកើត ឆាុោះបញ្ច ងំៃីបញ្ា   
កងវល់ មសចកតីស្បាថាន  កតីសងឃេឹ ការស្ចវណ្ន ន្ នីស... ព្នេនុសស”។  
២

 អ្នកស្សាវស្ជាវេាោះយល់ថា “បាភ្ន”ំ ជាអ្តីតរា ធានីវេមរេុនសេ័យអ្ងគរ ម ើយមស្កាយេកមគទុកជាមេតត្ ំ
េួយមានវែនែីចណុំ្ោះេួយភាគ្មំៅវប កខាងមកើត និងតបំន់ ុវំញិ។ 

៣  ួន ណាត និងស ការ ី១៩៦៧:៩១២ 

៤ កនុងមៃលមគម្វើកិចចវសនមស្ៃនបួងសួងកនុងៃិ្ីបុណ្យស្បចឆំ្ន  ំេតងមគនិយាយថា “មលាកតាមេ-ស” 
េតងមគនិយាយថា “មលាកយាយមេ-ស”។ 

៥ ស្ប ុមំរឿងមស្ៃងវេមរ ភាគ៨, ១៩៨០: ៨៣, ៨៨ 
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តាេឯកសារសាយកនុងទសវតសទី៨០ឱ្យែឹងថា កនុងអាស្សេអ្នកតាមេ-ស មានបែិមា
ចនួំនបីតេកល់ជា ួរទនទឹេគ្នន ។ បែិមាកណាត ល មានរូបជាស្សី កេពស់ស្បវ ល០.៩០វេ ស្ត 
សក់កាលទនំងជាបួងញាត់ម ើងមលើ ោក់កាំង េុេរាងេូល ថាព ល់មៃញ មដាោះកបសំ្សួច 
មានព្ែបួន។ ព្ែសាត មំបាោះេកេុេ ស្ទវតថុ េួយរាងចតុមកាណ្វកង សតកណាត ល (ព្ែសាត េួំយ
មទៀតៃុំនិយាយ) រឯីព្ែមឆវងេួយបត់ម ើងមលើកាន់កងចស្ក ព្ែមឆវងេួយមទៀតសយំ ុងចុោះ
ចប់កនទុយខាា  ឬរា សី ៍។៦ ប ុវនតជាការគួរឱ្យសាត យ មគៃុំស្បទោះម ើញរូបងត ឬឯកសារ
ណាមសសងមទៀត បភំ្ាឺឱ្យម ើញវសតងថាបែិមាទាងំមនាោះមានរូបៃិតស្បាកែែូចមេតចម ើយ។ 

ដោយឡែក ដេក៏ព ុំដឹងថាទុំដ ៀមដ្វើប ណ្យបូជាម  ស្ស ឬស្ម្លា ប់ក្កបីថាវ យអនកតាដម-ស 
ចប់ស្បារៃធៃីស្តឹេសេ័យណាេកវែរ។ ប ុវនតចូលេកែល់សេ័យសង្រ្ង្វគ េ ទមំនៀេមនោះបាន
ផ្លា ក ម ើយរ ូតែល់រវាងឆ្ន ១ំ៩៩៥ មទើបអ្នកស្សុក ិតឆ្ៃ យេូលមាត់គ្នន សង់អាស្សេងមី 
មសតើេមរៀបចមំ្វើបុណ្យម ើងអ្នកតាមេ-សម ើងវញិ។ មលើសៃីមនោះ កនុងឆ្ន ២ំ០១១ ស្កសួង
វបប្េ៌និងវចិិស្តសិលបៈ បានកណំ្ត់កូនភ្នមំនាោះជាសាថ នីយបុរាណ្ កនុងន័យវងរកា និង
អ្ភិ្រកស ម ើយសៃវព្ងៃមៅកនុងអាស្សេអ្នកតាមេ-ស មគម ើញមានបែិមា្បីំ តេកល់ជា ួរ
ទនទឹេគ្នន មលើបលា័ងកកេពស់ស្តឹេចមងកោះ (រូបមលេ៣)។  

 

៦ ស្ប ុមំរឿងមស្ៃងវេមរ ភាគ៨, ១៩៨០: ៨២ 

រូបដេខ១ ដលា ងទ្វវ រចូេអាស្សេ 
អ្នកតាមេ-ស 

រូបដេខ២ កូ ភ្នុំអាក្ស្មអនកតាដម-ស្ (រូបថត្ឆ្ន ុំ២០១៣) 
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កន ងបណ្តា បដិម្លស្ុំល ់ៗទ្វ ុំងបីលងដេើ បដិម្លកណ្តា េជារូបក្សី្ ពាក់កបុំងដេើកបេ 
 ិងម្ល ដដបួ  ក្បហាក់ក្បឡែេ ឹងដស្ចកាដីរៀបរាប់កន ងឯកសារទស្វត្សទី៨០ឡដរ។ ដដសាា ុំ
មួយដេើកដែើងដេើកា ់វត្ថ រាងបួ ក្រុងដស្មើ ម្ល ចដ ា្ ោះកណ្តា េ ដដសាា ុំមួយដទៀត្ទម្លា ក់
ច ោះែ ចដៅម ខប ាិចប ោះ ឹងក ទ យស្ត្វលា  ឡដេកុំព ងក្កាបហារម្លត់្យ ង្ុំដៅលងម ខ។ 
រឯីដដដវវងមួយដេើកដែើងដេើ ម្ល កា ់កងចក្ក ដែើយដដដវវងមួយទម្លា ក់ច ោះក្បបដងខាួ 
យួរវត្ថ មយ ងក្ស្ដដៀងកុំដស្ៀវ(គ្មម  ចុំពួយ)។ អនកក្ស្ កព យេ់ថារូបស្ុំណ្តកដ ោះ េឺជា
អនកតាដម-ស្។  

ចុំដពាោះបដិម្លលងសាា ុំដដអនកតាដម-ស្ ដេសាងដែើងម្ល ខាួ ជាម  ស្ស កបេដុំរ។ី 
បដិម្លដ ោះលាបពណ៌្ស្ ក្បដម្លយដមម  ដដសាា ុំស្ុំយ  ងច ោះក្បបដងខាួ  ដដដវវងកា ់ដុំបង 
ដែើយដេើដរើងទក្ម ដេចារដ ម្ ោះថា “អនកតាេិរផីេ” (រូបដេខ៤)។ ចុំឡណ្កឯបដិម្លមួយ 
ដទៀត្ត្មកេ់លងដវវងដដអនកតាដម-ស្ មានរូបរាងែូចេនុសសស្បុស  ួតកាល  រកាន់
ែបំង ម ើយមលើម ើងទស្េចរម ម្ ោះថា “អ្នកតាគិរមីជាត” (រូបមលេ៥)។ រឯីមៅអ្េសងខាង
បែិមា្ំៗ ទាងំបីខាងមលើមនោះ មគម ើញមានបែិមាតូចៗៃីរមទៀត កេពស់ស្បវ ល១វេ ស្ត 

រូបដេខ៣ បដិម្លត្មកេ់កន ងអាស្ក្មអនកតាដម-ស្ 



អត្ថបទ៖ អ្នកតាមេ-ស (ភាគ១)                                      

អត្ថបទដោយ៖  ម ៀន សុវណ្ណេរកត 

លាបៃណ៌្មាស។ ខាងសាត ជំាេនុសសស្បុសចណំាស់ រកាន់ែបំង ម ើយខាងមឆវងជា
េនុសសស្សីចណំាស់ រកាន់ម ើស្ចត់ យួរស្បអ្ប់សាា (?)។  

   
 

 

ោក់ៃ័នធនឹងម ម្ ោះបែិមាខាងមលើ អ្នកស្សុកៃនយល់ថា មលាកយាយមេ-ស និងមលាក
តាគិរសីលជាបតីស្បៃនធ មានកូនស្បុសម ម្ ោះគិរមីជាត។ រឯីរូបសណំាកតូចៗលាបៃណ៌្មាស
ទាងំៃីរ ជាមេទៃ័ម ម្ ោះមតមជា និងមលាកយាយរតនៈ ស្តូវជាមាតាបិតារបស់មលាកតា
គិរសីល។ មគៃនយល់បនតថា មែើេម ើយស្កុេស្គួសារមនោះមានលមំៅរស់មៅតបំន់បាភ្ន។ំ មៃល

រូបដេខ៤ អនកតាេិរផីេ រូបដេខ៥ អនកតាេិរដីជាត្ 
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គិរសីលមៃញកមំលាោះ បានមៅមរៀនសិលបវ៍ជិាា មៅនគរមសសង រ ូតបានភ្រយិាម ម្ ោះមេ-ស។ 
មស្កាយេកមដាយគិរសីលៃំុសាត ប់បង្វគ ប់ ហ៊ា នលួចរត់េក ួយម វ្ើសង្រ្ង្វគ េរមំដាោះនគរកមំណ្ើ ត 
ឪៃុកមកមកបានបញ្ា ឱ្យមគកាត់កាលគិរសីល។ ប ុវនតមៃលមនាោះ នាងមេ-សបានស្បទោះម ើញ
មខាម ចែរំេួីយមដាយព្ចែនយ ក៏កាត់កាលេកភាា ប់នឹងែងេាួនបតី បានមាន ីវតិម ើងវញិ។ 
មដាយស្គួសារគិរសីលមានគុណ្បណំាច់ចមំោោះនគរ អ្នកស្សុកក៏រួបរួេគ្នន សាងរូបសណំាក
ទុកមគ្នរៃបូជាែល់សៃវព្ងៃ។   
 យា ងណាកតី ការៃនយល់ខាងមលើគឺជាេត៌កភាសារបស់អ្នកស្សុក (Oral tradition) 
ៃនយល់ចមំោោះបាតុភូ្តវែលមគ ួបស្បទោះ។ ប ុវនតស្បសិនមបើមគលបងៃិនិតយលកខណ្ៈេាោះព្ន
បែិមាអ្នកតាគិរសីល និងអ្នកតាមេ-ស នាឱំ្យភ្នកែល់មទៃសខំាន់ៃីរកនុងស្ៃ មញ្ញសាសនាគឺ 
ស្ៃោះគមណ្ស និងនាងទុគ៌្ន។ ជាទូដៅ ដេសាា េ់ថាក្ពោះេដណ្ស្ម្ល ខាួ ម  ស្ស ឡត្កបេ
ជាដុំរ ី(ដូចអនកតាេិរផីេ) ជាដទពដ ចុំដណ្ោះដឹង ដែើយជាប ក្ត្ក្ពោះឥសូ្រ  ិង្ងបាវតី៌្។៧ 
ចុំឡណ្ក្ងទ គ៌្ម ជាមដែសី្ក្ពោះឥសូ្រ ជាដទពដវនើមលងចបុំងក្បយ ទធ ជាពិដស្ស្ដៅកន ង
សិ្េបៈឡខមរប រាណ្ ដេឡត្ងឆ្ា ក់រ ុំដេចក្ត្ង់ដពេ្ងស្ម្លា ប់បិសាចកាឡាខាួ ជាក្កបី។៨ 
 ឈ ត្ឆ្កក្បយ ទធរវាង្ងទ គ៌្ម ជាមួយក្កបីជាបិសាចដ្ោះ ដេឲ្យដ ម្ ោះថា “ទ គ៌្ម 
េ ិឞាសុរេទនី៌ (Durgā Mahiṣāsuramardinī)”។៩ ការបង្ហា ញឈ ត្ក្ត្ង់ដ ោះ ្ងទ េ៌ម្ល 
ដដដក្ចើ  កា ់ដកត្ ភ្ណ្ឌ ដផសងៗដូចជា ក្តី្សូ្េ៍ កងចក្ក ស័្ងខ ផ្ា ុំ ថូ វក្រ ោវ  ិងក្ពួញជា
ដដើម ដែើយរុំ ិោះរបស់្្ងេឺជាដតា (េុំ ូរខាោះជាលា ) (រូបដេខ៦)។ រូបភាពដ ោះដេដ ើញ
 ិយមតាុំងពីម  ស្ម័យអងារ ដែើយសូ្មបដីៅក្បាសាទប ទ្ យក្សី្ ដេដ ើញម្ល ឆ្ា ក់យ ង
្ុំដេើដហាជាង (រូបដេខ៧)។ តាមរយៈេកខណ្ៈដ ោះ ដបើក្ត្ែប់ដមើេបដិម្លអនកតាដម-ស្ 
ដេដ ើញម្ល ដដបួ   ិងម្ល ស្ត្វលា មួយក្ស្ដដៀង្ងទ គ៌្មឡដរ (រូបដេខ៨)។១០ មិ ឡត្

 
៧ Thierry Zéphir 1997: 180 

៨
 Cornelia Dimmitt & J. A. B. van Buitenen 1978: 237 

៩ Thierry Zéphir 1997: 168  

១០
 កាលៃីឆ្ន ២ំ០១៣ មគម ើញរូបខាា មនោះ ដាក់តេកល់កនុងេទេមស្កាេមៅមែើេមោ្ិ ស្តង់វកបរសាូ វម ើងមៅ

អាស្សេអ្នកតាមេ-ស។  
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ប  ដណ្តណ ោះ ដបើដេស្ដងកត្ដមើេដៅទិស្លងដកើត្ ម ខអាក្ស្មអនកតាដម-ស្ស្ពវដថៃ ម្ល រូបលា
មួយេូយ ង្ុំអមផាូ វដែើងផង (រូបដេខ៩)។ រឯីច ោះដៅម ខប ាដទៀត្ េឺជារូបក្កបីមួយ ឹម 
ឡដេដេត្មកេ់ដៅឡកបរខទមអនកតា (រូបដេខ១០)។ 

   
 
 

   
 
 

 សរុបេក អ្នកតាមេ-ស ជាអ្េនុសសយា ងសខំាន់ វែលអ្នកស្សុកវប កខាងមកើតសាគ ល់ 
និងមគ្នរៃបូជា។ តាេរយៈលកខណ្ៈេាោះៗែូចមរៀបរាប់ខាងមលើ អ្នកតាមេ-សហក់ែូចជា
មានចណុំ្ចជាមស្ចើនស្សមែៀងមទៃកនុងស្ៃ មញ្ញសាសនា គឺនាងទុគ៌្ន វែលមាននាទីកមាច ត់
មសចកតអីាស្កក់ មែើេបឱី្យមានសណាត ប់ម ើងវញិ។ ប ុវនតយា ងណាក៏មដាយ មគគួរសិកាមេើល

រូបដេខ៦ ្ងទ គ៌្មស្ម្លា ប់ក្កបី 
(ក្បភ្ព៖ welcomecollection.org) 

រូបដេខ៧ រូប្ងទ គ៌្មស្ម្លា ប់
ក្កបី ឆ្ា ក់ដេើដហាជាងប ទ្ យក្សី្ 

រូបដេខ៨ បដិម្លអនកតាដម-ស្ 
តេកល់កនុងអាស្សេសៃវព្ងៃ 

រូបដេខ៩ រូបដតាឈរអមផាូ វដែើងដៅកា ់អាក្ស្ម 
អនកតាដម-ស្ 

រូបដេខ១០ រូបក្កបីឈរអមផាូ វដែើងដៅកា ់
អាក្ស្ម 
អនកតាដម-ស្ 
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បនតស្បៃ័នធ មំនឿអ្នកស្សុកបវនថេមទៀតកនុងបរបិទមនោះ។ កនុងអ្តថបទភាគ២ េ្ុនឹំងបង្វា ញអ្ៃីំ
ទមំនៀេម្វើបុណ្យម ើងអ្នកតាមេ-ស មែើេបជីាចវំណ្កតូចេួយព្នការៃិចរណា៕   

ឯកសារមយាង 
ស្កុេ នំុំ មំនៀេទមាា ប់វេមរ 
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