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ចម្លា ក់ព្រះកាមនៅតាមព្ាសាទបុរាណខ្មែរ 
 កាម (Kāma) ជាពាកយកនុងភាសាសសំ្កសរឹត្ម្លនន័យថា “ការចង់ាន” ឬ “នសចកតីនព្ត្កព្ត្អាល”១ 
និងនេសាា ល់ថាជាកាមនទរ (Kamadeva) អនងា (Ananga) មទន (Madana)។ នៅកនុងព្រហ្ែញ្ញសាសនា 
នេចាត្់ទុកនទរននះជានទរននកតីព្សលាញ់ ខ្ែលបង្ហា ញន ើងនព្កាមរូបរាងជាបុរសសង្ហា វយ័នកែង 
កានធ់្នូ  និងព្រួញ នោយធ្នូរបស់ព្ទង់នធ្វើរីអនំៅ និងព្រួញតុ្បខ្ត្ងនោយផ្ករ ព្កអូប៥ព្បនេទ ម្លនែូចជា 
ផ្ករ ឈូកស ផ្ករ អនសាក ផ្ករ សាវ យ ផ្ករ មាិះ និងផ្ករ ឈូកនមៀវ។២ កាមនទរ ម្លនមនហ្សីមួយអងាព្រះនាម
រាត្ិ (Rāti) និងម្លនយនជនិំះជាសត្វនសក។  

នៅកនុងនទវកថាឥណ្ឌា នរឿងរា៉ា វនននែើមកនំណើ ត្របស់កាមនទរម្លនភារនសេងៗគ្នន ។ កនុងេមពីរ 
Mahabharata និងេមពីរ Brahma

៣ ព្ទង់េជឺាកូនព្បសុរបស់ព្រះវសិណុ  និងព្រះនាងលកែសី។ នៅកនុងេមពីរ 
សិវបុរាណ (Shiva Purana) ាននិទានថា នាកាលមួយននាះ ម្លនអសុរមួយន ែ្ ះ តារក (Taraka) 
ាននែើរអុក ុកសាថ នទាងំបី មិនព្ត្ឹមខ្ត្ប៉ាុនណ្ឌណ ះអសុរននះ កា៏នទទួលរររីព្រះព្រហ្ែថា គ្នែ ន
អាទិនទរអងាណ្ឌមួយអាចសម្លា ប់នេានន ើយ ម្លនខ្ត្បុព្តារបស់ព្រះឥសូរប៉ាុនណ្ឌណ ះ នទើបអាច
សម្លា បន់េាន។ កនុងនរលននាះ ព្រះឥសូរក៏រំុទាន់ម្លនបុព្ត្ នហ្ើយព្ទង់ករុំងខ្ត្េង់សម្លធ្ិយ៉ា ង
សែិងសាែ ធ្ិ៍នៅកនុងនព្រនព្ៅ នោយរំុម្លននរណ្ឌម្លន ក់ហ៊ា ននៅរខំានព្រះអងាន ើយ ែូនចនះអាទិនទរ
ទាងំអស់ក៏ានព្បជុគំ្នន សុជំនួំយរីព្រះកាមនទរឱ្យនៅរខំានការសម្លធ្រិបស់ព្រះឥសូរ នែើមបឱី្យព្ទង់
នាះបងក់ារសម្លធ្ិ និងចាបច់ិត្តព្សលាញ់នៅនលើព្រះនាងបវត៌្ី នព្ពាះថាម្លនខ្ត្បុព្តារបស់ព្ទង់
ទាងំរីរអងាប៉ាុនណ្ឌណ ះនទើបអាចសម្លា ប់អសុរតារកាន។៤ ព្រះកាម ាននលើកធ្នូ  និងព្រួញខ្ែលម្លន
តុ្បខ្ត្ងនោយផ្ករ ព្កអូប ាញ់ត្ព្មង់នៅព្រះឥសូរចែូំចនសចកតពី្ាថាន ។ ព្រះឥសូរែឹងមាួន នហ្ើយ
ម្លននសចកតនីព្កាធ្មឹងខាា ងំណ្ឌស់ កា៏ននបើកព្រះននព្ត្ទីបីែុត្ព្រះកាមឱ្យនៅជានសះនានរលននាះ
នៅ។ ព្រះនាងបវត៌្ី និងព្រះនាងរាត្ិ ានសុអំងវរព្រះឥសូរនព្ាសព្រះកាមឱ្យរស់ន ើងវញិ នព្ពាះ
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ថាព្បសិននបើគ្នែ នព្ទង់នទ ននាះនឹងគ្នែ ននសចកតីនសនហរវាងមនុសេព្បុសនិងព្សី និងគ្នែ ននសចកតីសុម
ននាះន ើយ។៥  បនាា ប់រីការសុអំងវរកររបស់ព្រះនាងបវត៌្ី និងព្រះនាងរាត្ិ ខ្ែលជាមនហ្សីរបស់
ព្រះកាម ព្រះឥសូរកម៏្លនបនាូលថា “ព្រះកាមព្គ្ននខ់្ត្ជានទរឥត្ព្រះកាយប៉ាុនណ្ឌណ ះែបតិ្ថាព្រះ
កាយរបស់ព្ទង ់ ែុត្នោយព្រះននព្ត្ទីបីរបស់នយើង នហ្ើយចាបរី់នរលននះនៅព្ទងនឹ់ងនៅជាមួយ
នយើងព្េបគ់្នន នហ្ើយ”។ មិនខ្ត្ប៉ាុនណ្ឌណ ះព្រះឥសូរានឱ្យររនៅព្រះកាមឱ្យនកើត្មតងនទៀត្ ជាកូនរបស់
ព្រះព្កសឹាន និងព្រះនាងរុកមីនី។ ព្រះឥសូរបនាា បរី់ព្ត្ូវព្រួញកាមនទររបស់ព្រះកាមនហ្ើយននាះ 
ព្រះអងាកា៏នខ្ព្បព្កឡានៅជាឥសីយងនៅរកព្រះនាងបវត៌្ ី នែើមបសីាកលបងចិត្តព្រះនាងបវត៌្ីថា
នសាែ ះសែ័ព្េជាមួយនឹងព្រះអងាខ្ែរឬនទ? ឥសីកប៏នាូលនៅព្រះនាងថា កុឱំ្យនរៀបអេិនសកជាមួយ
ព្រះឥសូរអី នព្ពាះព្រះឥសូរជានទរអាព្កក់ ព្រមទាងំម្លនព្រះបនាូលនព្ចើនរីននះនៅនទៀត្។ ព្រះនាង
បវត៌្ីឮែូនចនះនហ្ើយ ក៏មនិម្លនបនាូលត្បត្អវីន ើយ នពាលេឺព្រះនាងានយកព្រះហ្សតបទិព្រះកាណ៌
ទាងំសងខាង នោយមិនចង់ឮពាកយសមតីព្បម្លថ នមើលង្ហយែល់មហនទរ។ ន ើញខ្បបននះនហ្ើយ 
ព្រះឥសូរែឹងថា ព្រះនាងម្លនេកតីភារនឹងព្ទងក់៏ខ្ព្បព្កឡាមករូបរាងនែើម និងនរៀបអេិនសកជាមួយ
ព្រះនាងបវត៌្ ីនោយទទួលានបុព្ត្មួយព្រះនាម ព្រះសរនា ខ្ែលជាអនកសម្លា បប់ិសាចតារក។  

ចម្លា ក់ព្រះកាមនៅតាមព្ាសាទខ្មែរបុរាណ នេឆ្លា កព់្រះកាមកនុងទព្មងជ់ាមនុសេព្បុសយឹត្
ធ្នូាញ់ត្ព្មង់ព្រះឥសូរករុំងអងាុយសម្លធ្ិយ៉ា ងសែិងសាែ ធ្ិ៍ ែូចជានៅនលើនហជាងព្ាសាទបនាា យព្សី 
ចម្លា ក់នៅនលើជញ្ជ ងំអងារវត្តនិងាយ័ន នហជាងនៅព្ាសាទេនរុំង ព្ាសាទព្រះមន័ ព្ាសាទាេួន 
និងព្ាសាទបនាា យឆ្លែ រ។ សព្ម្លប់នហជាងបណ្ឌណ ល័យខាងត្បូងព្ាសាទបនាា យព្សី ឆ្លា ក់បង្ហា ញ
រីព្រះឥសូរកនុងទព្មងជ់ាមហនយេិ អងាុយកនុងកាយវកិារសុកាសន៦ (Sukhasana) និងព្រះកាម
ករុំងយតឹ្ធ្នូត្ព្មង់នៅព្រះឥសូរ (រូបនលម១)។ ចខំ្ណកនៅនលើជញ្ជ ងំអងារវត្តក៏មនិមុសគ្នន ប៉ាុនាែ ន
ខ្ែរ េឺនេឆ្លា កព់្រះកាមយឹត្ាញ់ព្រះឥសូរ និងរូបព្រះកាមនែកសាា ប់នៅនលើនែស្កសតីម្លន ក់ ទនំង
ព្បខ្ហ្លជានាងរាត្ ិ ខ្ែលជាមនហ្សីរបស់ព្រះកាម (រូបនលម២)។ នៅខ្ថវព្ាសាទាយ័នវញិក៏
ែូចគ្នន  នេឆ្លា ក់បង្ហា ញព្រះកាមយតឹ្ធ្នូាញ់នៅព្រះឥសូរ (រូបនលម៣)។ នៅព្ាសាទេនរូំងវញិក៏
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មិនមុសរីមុនខ្ែរ នោយនេឆ្លា ក់រូបព្រះកាមាញ់ធ្នូនៅព្រះឥសូរ និងរូបព្រះកាមនែកសាា ប់សតូកសតឹង
នៅខាងនព្កាម និងនយើងអាចន ើញរូបនាងរាត្ិនៅព្ទព្រះសិរព្ទង់សង (រូបនលម៤)។ រឯីព្ាសាទ
ព្រះមន័វញិ នហជាងម្លនការមូចខាត្នព្ចើន ខ្ត្នយើងអាចនមើលន ើញរូបព្រះកាមាញ់ធ្នូត្ព្មង់
ព្រះឥសូរ និងរូបព្រះកាមនែកសាា បន់ៅខាងនព្កាមែូចនឹងនហជាងព្ាសាទេនរូំងខ្ែរ (រូបនលម៥)។ 
នៅព្ាសាទាេួនវញិ ករំុ៏មុសគ្នន ខ្ែរ នពាលេឺនេឆ្លា ក់រូបព្រះកាម ករុំងយតឹ្ធ្នូ  និងរូបព្រះកាម
នែកសាា ប់នោយម្លននាងរាត្ិករុំងអងាុយនសាកនៅព្ទព្រះសិររបស់ព្រះកាមសងខ្ែរ។ ចម្លា ក់មួយ
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