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អត្ថបទដោយ៖  ដ ៀន សុវណ្ណមរកត្ 

 

កឋិនកនុងទិដ្ឋភាពសងគមវបបធម៌ខ្មែរ 
 ដេ ទពំ័រ ដអ.អឹម.ដអស អរយិធម៌ខ្មែរ (AMS Khmer Civilization) ដយើងម្ុ  ំធ្លា ប់ផ្សាយ
រួចមកដ ើយ អពីំបុណ្យកឋិន ខ្ដ្លដរៀបរាប់កនុងបរបិទជាពិធីប្រារពវតាមពុទ្ធា នុញ្ញា ត្ និង 
តាមេមពីដផ្សេងៗ។ កនុងអត្ថបទដនេះ ម្ុសូំមដលើកយកទិដ្ឋភាពកឋិន  ខ្ដ្លដេខ្ត្ងសមាឹងដមើល
ដ ើញថា ជាពិធីបុណ្យដ៏្ធកំនុងប្រពេះពុទាសាសនា ចាប់ពីថ្ងៃ១ ដរាច ខ្មអសេុជ ដ្ល់ថ្ងៃ១៥ 
ដកើត្ ខ្មកត្តិក ដ ើយពិធីដនេះហាក់ដូ្ចជាានផ្សារភាា ប់យ៉ា ងសអិត្រមួត្នឹងសងគមខ្មែរ រ ូត្
ក្លា យជាទដំនៀមបុណ្យយ៉ា ងឱឡាឫកថ្ប្រកខ្លង នាចុងបញ្ច ប់រដូ្វដ្ាៀង។១ទិដ្ឋភាពសបាយ
រកីរាយ និងសាមេគីភាពពាក់ព័នានឹងកឋិនដនេះ ដេអាចដមើលដ ើញតាងំពីក្លរចាប់ដផ្សតើមេិត្
េូររវាងពុទាបរស័ិទ អាចារយ េណ្ៈកមែក្លរវត្ត ប្រពមទ្ធងំប្រពេះសងឃ កនុងក្លរដរៀបចវំត្តអារាម 
មូលមាត់្គ្នន កណំ្ត់្ថ្ងៃដធវើកឋិន ជួសជុលផ្សាូ វធ្លា ចូលវត្ត និងអនក្ូមិចណុំ្េះដជើងវត្តប្របជុគំ្នន ដធវើ
នំចណីំ្ទទួលដ្ៀ្វកនុងថ្ងៃកឋិនជាដដ្ើម។   

ជាក្លរពិត្ ដៅកនុងរយៈដពល២៩ថ្ងៃថ្នកឋិនក្លល ពុទាបរស័ិទខ្ត្ងមូលមតិ្គ្នន ផ្សតួចដផ្សតើម
ដរៀបចដំ្ខ្ងែអងគកឋិនទ្ធនដ ព្ េះដៅក្លន់វត្តអារាមនានាទូទ្ធងំប្របដទស ដដ្ើមបដីវរប្របដេនដ្ល់
ប្រពេះសងឃខ្ដ្លេង់ចាបំ្រពេះវសាអស់ប្រតី្មាសរយៈដពល៣ខ្ម។ កនុងរយៈដពលដនេះ ប្រពេះករុណាជា
អងគមាច ស់ជីវតិ្ត្មកល់ដលើត្បូង ប្រពេះមហាកេប្រត្ថ្នប្រពេះរាជាណាចប្រកកមពុជា ក៏ប្រទង់ខ្ត្ងដចញ
ងត្ប្រពេះកឋិនដវរប្របដេនប្រពេះសងឃតាមវត្តនានាកនុងទីប្រកុង និងដមត្តដប្រៅមាេះ តាមខ្ដ្លប្រទង់
សពវប្រពេះរាជ ឫទយ័ ដៅថា “អងគប្រពេះកឋិនទ្ធនប្រពេះរាជប្រទពយ”។២ ប្រទង់អាចយងផ្ទា ល់
ប្រពេះអងគ ឬចាត់្ប្រពេះរាជត្ណំាងចូលដ្ខ្ងែអងគប្រពេះកឋិនដនាេះក៏ាន។ ប៉ាុខ្នតចដំពាេះវត្តណា
ខ្ដ្លពុំមានអងគកឋិនដ្ខ្ងែពីដប្រៅចូលដៅ ដនាេះពុទាបរស័ិទចណុំ្េះដជើងវត្តខ្ត្ងខ្ត្មូលមតិ្ថ្រ
អង្គគ សគ្នន ដរៀបចឱំយដកើត្ជាកឋិនដ ើងមិនខ្ដ្លខាន។ ទិដ្ឋភាពដនេះហាក់ខ្សតងឱយដ ើញថា
កឋិនជាបុណ្យកនុងប្រពេះពុទាសាសនាដ៏្សខំាន់ ប្របកបដោយភាពឱឡាឫក សបាយរកីរាយ 
និងដពារដពញសាមេីគភាពបផុំ្សត្កនុងសងគមខ្មែរ។  

 
១

 ចាប ពិន ១៩៦៤: ៤៣, Porée Maspéro (?): 59-64 និង ដពប្រជ សល់ ១៩៦៦: ៦២-៦៨ 

២ ចាប ពិន ១៩៦០: ៩៩-១១៨ 
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អត្ថបទដោយ៖  ដ ៀន សុវណ្ណមរកត្ 

ដបើរឭំកដៅអតី្ក្លល ប្រពឹទ្ធា ចារយចាស់ទុខំ្ត្ងនិទ្ធនថា កនុងរដូ្វដនេះមុនថ្ងៃកណំ្ត់្ដ្ខ្ងែ
អងគកឋិនមកដ្ល់ ដៅតាមទីអារាមនានាខ្ត្ងដរៀបចដំាសសមាអ ត្ តុ្បខ្ត្ង ជួសជុលផ្សាូ វ
ងនល់ចូលវត្ត សង់ដរាងទទួលដ្ៀ្វ និងដរាងដខោ នខ្លបងរាជំាដដ្ើម ដដ្ើមបដីប្រត្ៀមដប្រសចរង់
ចាថំ្ងៃកឋិន។ ចដំពាេះក្លរដរៀបចមំែូបអាហារយកដៅវត្តប្របដេនប្រពេះសងឃ និងដប្រត្ៀមទទួល
ដ្ៀ្វជិត្ ៃ្ យវញិ ត្បំន់មាេះនិយមដធវើនំបញ្ចុ កទុកជាអាហារប្របថ្ពណី្យ៉ា ងពិដសសកនុងពិធី
ដនេះ។៣ កនុងដរឿងមែូបអាហារទទួលដ្ៀ្វដនាេះខ្ដ្រ ដបើអនកប្រសុកខ្ប៉ាកខាងដមត្តសាវ យដរៀង និង
ថ្ប្រពខ្វង ដេខ្ត្ងនិយមដធវើប្រជក់ប្រតាវ និងប្រជក់សខ្ណ្ត កសាច់ប្រជូកលីង ខ្ដ្លជាអាហារលប ី
ប្របចាតំ្បំន់សប្រមាប់ទទួលដ្ៀ្វ ឬខ្ចកគ្នន ដៅវញិដៅមក។ ដោយខ្ កចដំពាេះសិលបៈខ្លបង
រាកំដំ្រកនុងដវខកឋិនដនេះ ដេខ្ត្ងដ ើញមានដូ្ចជាថ្ៃយុ ំចាបីុ ឬយីដក សប្រមាប់កិចចដ្ខ្ងែ 
កឋិន និងសប្រមាប់សខ្មតងទសេនាកដំ្ររាប្រតី្។ រឯីប្រសុក្ូមិមាេះ ដេខ្ងមទ្ធងំមានដលង
ប្របណាងំដសេះ ប្របណាងំប្រកបី ប្របណាងំរដទេះដគ្ន ឬប្របណាងំទូកកមានតដលងផ្សងខ្ដ្រ។ 

ទិដ្ឋភាពខាងដលើ ជាទិដ្ឋភាពមួយថ្នសងគមវបបធម៌ខ្មែរកនុងរដូ្វក្លលកឋិន ខ្ដ្លដេ 
ប្រាថាន ចង់ដ ើញ និងដ្ក់ជាប់កនុងចិត្ត ប្រពមទ្ធងំមានរ ូត្ដ្ល់តាក់ខ្ត្ងចងប្រកងជាសិលបៈ
ចដប្រមៀងយ៉ា ងសបាយរកីរាយផ្សង។ ចដំពាេះពុទាបរស័ិទ្ូមិប្រសុកមាេះ ឬសាខមាេះខ្ត្ងទុក
កឋិនដនេះជាក្លតាពវកិចចប្របចា ំ្ ន ខំ្ដ្លប្រតូ្វដរៀបច ំ ដដ្ើមបដី្ខ្ងែប្របដេនប្រពេះសងឃេង់ចាបំ្រពេះ
វសាកនុងវត្តជិត្ ឬ ៃ្ យ កនុងចខំ្ណ្កជាបុណ្យកុសលដៅជាតិ្មុមផ្សង ប្រពមទ្ធងំជួយដោេះ
ប្រសាយបញ្ញែ ចដំពាេះមុមផ្សង។ រឯីដទយយទ្ធន និងបចច័យខ្ដ្លទទួលានពីកឋិនដនេះ ដេខ្ត្ង
ប្រសុេះប្រសួលគ្នន យកដៅកសាងសមិទាផ្សលដផ្សេងៗ ដដ្ើមបបីដប្រមើឱយប្របដយជន៍សាសនា និង
សងគមដូ្ចជា កសាងប្រពេះវហិារ សង់សាខ ដធវើផ្សាូ វ ដធវើសាព ន ឬសាខសណំាក់ជាដដ្ើម។ 
ដោយដ តុ្យ៉ា ងដូ្ដចនេះដ ើយ ដទើបកឋិនទ្ធនហាក់ដូ្ចជាទដំនៀមមួយដ៏្សខំាន់ដៅកនុង
ទិដ្ឋភាពសងគមវបបធម៌ខ្មែរ៕៤         

 

 
៣ ប្រកសួងវបបធម ៌និងវចិិប្រត្សិលបៈ ២០១៧: ១១៦ 

៤
   ុយ នឹម ១៩៥២: ២៣១-២៤០ 
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អត្ថបទដោយ៖  ដ ៀន សុវណ្ណមរកត្ 

បញ្ាី រូបភាព 
 

 
 

  
 

រូបដលម១ ប្រពេះ្យលកោណ៍្ 
សដមតចប្រពេះមហាកេប្រត្ី ប្រពេះវររាជមាតាជាត្ិខ្មែរ 
ជាទីដគ្នរពសក្លក រៈដ្៏មពង់មពស់បផុំ្សត្ 
ដសតចយងដ្ខ្ងែអងគប្រពេះកឋិនទ្ធន  
(ប្រប្ព៖ Royal du Cambodge) 

 

រូបដលម២-៣ អងគប្រពេះកឋិនទ្ធនប្រពេះរាជប្រទពយ ដ្ខ្ងែដៅក្លន់វត្តប្រពេះពុទាមានសិរ ីដមត្តកពំង់សពឺ 
(ប្រប្ព៖ រដ្ឋាលដមត្តកពំង់សពឺ) 
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អត្ថបទដោយ៖  ដ ៀន សុវណ្ណមរកត្ 

 

   
 
 

  
 
 

  
 
 
 

រូបដលម៤ អងគកឋិនទ្ធនដ្ខ្ងែតាម្ូមិដ ព្ េះដៅវត្ត 
 

រូបដលម៥ អងគកឋិនទ្ធនប្របមូលបចច័យសាងសាព ន 
 

រូបដលម៦-៧ កបួនដ្ខ្ងែអងគកឋិនទ្ធន និងដទយយវត្ថុ ដផ្សេងៗ 
 

រូបដលម៨-៩ ពុទាបរស័ិទចូលរួមកនុងកនុងកបួនដ្ខ្ងែអងគកឋិន 
 



អត្ថបទ៖ កឋិនកនុងទិដ្ឋភាពសងគមវបបធម៌ខ្មែរ                                          

អត្ថបទដោយ៖  ដ ៀន សុវណ្ណមរកត្ 

 

  
 
 
រូបដលម១០-១១ អងគកឋិនទ្ធនដ្ខ្ងែប្របទកេណិ្ ប្របដេនប្រពេះសងឃប្រក្លលប្រេងកនុងប្រពេះវហិារ 

 

រូបដលម១២ ប្រពេះសងឃដធវើកិចចប្រក្លលប្រេងកឋិនតាមទដំនៀមដៅកនុងប្រពេះវហិារ (ប្រប្ព៖ វត្តដ្ណំាក់, ដសៀមរាប) 
 



អត្ថបទ៖ កឋិនកនុងទិដ្ឋភាពសងគមវបបធម៌ខ្មែរ                                          

អត្ថបទដោយ៖  ដ ៀន សុវណ្ណមរកត្ 

ឯកសារដយង 
ប្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិប្រត្សិលបៈ 

២០១៧, បញ្ាីសារដពើ្ណ្ឌ មត្ក៌វបបធមអ៌រូបីកមពុ ជា, ប្រកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិប្រត្សិលបៈ, ្នដំពញ 

ចាប ពិន 
 ១៩៦០, ប្រពេះរាជពិធីទ្ធវ ទសមាស, ភាេ៣, ពុទាសាសនបណ្ឌិ ត្យ, ្នដំពញ 
 ១៩៦៤, ប្របជុពិំធីបុណ្យ, បណាណ គ្នរ ដសង នួន  ួត្, ្នដំពញ 
ដពប្រជ សល់ 
 ១៩៦៦, ពិធីប្របចាខំ្មទ្ធងំដ្បពី់រ, ពុទាសាសនបណ្ឌិ ត្យ, ្នដំពញ 
  ុយ នឹម 

១៩៥២, “ពិធីបុណ្យកងិនដៅវទិាល័យសីុសុវត្ថិ្នដំពញរបស់ប្រកុមសាស្រ្សាត និងប្រកុម
និសេតិ្”, កមពុ ជសុរយិ, ដលម៣, ន្ ទីំ២៤, ទ.ំ ២៣១-២៤០ 

Porée Maspéro, Chap Pin, Pich Sal, Chham Chhom, Chek Prak, Chau Tuch, Luy Sien 

(?), Cérémonies Des Douze Mois: Fêtes Annuelles Cambodgiennes, Albert Portail, 

Phnom Penh 

 
  

 
 

 
 
 
 
 


