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អត្ថបទដោយ៖  ម ៀន សុវណ្ណេរកត 

 

អ្នកតាមេ-ស (ភាគ២ បញ្ច ប់) 
ដូចបានជ្រាបមជ្រសចម ើយ អ្នកជ្រសុកទុកអ្នកតាមេ-ស ាធមំ ើសអ្នកតានានា។១ កនុង

អ្តថបទភាគ១ បានបង្ហា ញថាអ្នកតាមេ-ស មាន កខណ្ៈពុំសូវខុសគ្នន ម ើយពីនាងទុគ្ន៌ា  
ាមទពកនុងជ្រព មញ្ញសាសនា ដដ សមាា ប់បិសាចេ ឹងាឱ្យមោកទងំេូ មានសណ្តា ប់
ម ើងវញិ។២ តាេពាកយអ្នកជ្រសុក មដើេបឱី្យេនុសស និងសតវកនុងភូេិរស់មៅបានសុខសបាយ 
មានមភាៀងធ្លា ក់ជ្រគប់ជ្រគ្នន់ មគក៏ជ្រតូវមធវើបុណ្យថាវ យអ្នកតាមេ-ស ាមរៀងរា ់ឆ្ន ដំដរ ម ើយ
មគតណំ្ត ថា មដើេម ើយមគជ្រតូវសមាា ប់េនុសស ឬកាប់ជ្រកបី ឬជ្ររូកាដង្ហវ យផង។ អ្តថបទ
មនេះ ខ្ុសូំេបង្ហា ញមោយសមងខបនូវទិដឋភាពពិធីបុណ្យម ើងអ្នកតាមេ-ស ដដ អ្នកជ្រសុក
ដតងជ្របារពធាប់ាទមំនៀេរ ូតេក។ 

ទមំនៀេមធវើបុណ្យម ើងអ្នកតាមេ-ស ពុំដឹងថាចាប់មផាើេជ្របារពធពីជ្រតឹេសេ័យណ្តេក
ម ើយ។ មបើតាេមសៀវមៅជ្របរុមំរឿងមជ្រពងដខមរតណំ្ត ថា អ្នកជ្រសុកដតងេូ មាត់មរៀបចពិំធី
មនេះយ៉ា ងឱ្ឡារកិរយៈមព ៣ថ្ងៃ ៥ថ្ងៃ ឬ៧ថ្ងៃ មោយជ្របរុអំ្ស់ទងំមៅសង្ហា ត់ាចណុំ្េះ
មខតាបាភនផំង។៣ ប៉ាុដនាេកដ ់សពវថ្ងៃអ្នកជ្រសុកបានកណំ្ត់មធវើពិធីបុណ្យមនេះជ្រតឹេដត៣យប់ 
៣ថ្ងៃ ម ើយាទូមៅមគមជ្រចើនជ្របារពធមៅមវោខាងចុងមខនើត កនុងដខមរសឋ។ រឯីដង្ហវ យមផសងៗ
ចមំពាេះអ្នកតា ក៏មានផ្លា ស់បាូ រខាេះមោយអ្មនាើដដរ។ ចមំពាេះអ្នកមានសទធ ផចុងមផាើេឧបតថេភ
គ្នជំ្រទពិធីបុណ្យមនេះ មគដតងសមាា  ់ម ើញពីមដើេមរៀងេក មានតាងំពីអ្នកជ្រសុកអ្នកភូេិ 
េន្រនាីរារការថាន ក់េូ ោឋ ន រ ូតដ ់ថាន ក់ដឹកនារិំតឆ្ៃ យ និងសបបុរសរនមជ្រៅជ្របមទស
ផង (រូបម ខ១-២)។     

 
១

 តាេមសៀវមៅជ្របរុមំរឿងមជ្រពងដខមរ ភាគ៨ មបាេះពុេពផាយឆ្ន ១ំ៩៨០ ឱ្យដឹងថាមានអ្នកតាជ្របដ  ាង១០ 
សថិតមៅរុវំញិអ្នកតាមេ-ស។ 

២ សូេអាន “អ្នកតាមេ-ស” ភាគ១ មោយ ម ៀន សុវណ្ណេរកត ផាយថ្ងៃទី១៤ ដខេិងុនា ឆ្ន ២ំ០២២ ម ើតណំ្ 
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/22674 

៣
 មយងតាេនិទនកនុងេហាបុរសដខមរ ភាគ២ ទពំ័រ២២៥ ឱ្យដឹងថាកនុងរារយជ្រពេះបាទចនទរាា ធ្លា ប់ដតងតាងំ
មៅពញាធមាម មតមា ាមៅហាវ យជ្រសុកមខតាបាភន ំមានមៅមេឿងជ្រសុកាចណុំ្េះគឺ មៅមេឿងមកាេះ១  
មៅមេឿងមេចុង១ មេកង១ សាវ យទប១ រដួំ ១ កណ្តា  ១។ 

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/22674
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ចមំពាេះការមរៀបច ំ និងដមំណ្ើ រពិធីម ើងអ្នកតាមេ-ស គឺអ្ធិកអ្ធេថ្ជ្រកដ ង មបើមធៀប
នឹងទមំនៀេម ើងអ្នកតាជ្របចាជំ្រសុកភូេិនានា។ ទ ំំពិធីមនេះធដុំគំជ្រគឹកគមជ្រគង ដបតិតាេ
ទមំនៀេេួយឆ្ន មំធវើេាង ម ើយជ្រគប់ ុចំណុំ្េះជ្រសុកបាភន ំនិងវតារុវំញិដតងេកសង់មរាងបុណ្យ
មរាងេណ្ឌ  កាន់ទិស និងមធវើកិចច៣យប់ ៣ថ្ងៃ (រូបម ខ៣-៧)។៤   

ថ្ងៃទី១ ថ្នពិធីបុណ្យ មគមៅថាថ្ងៃជ្រកុងពា ី សូជ្រតេនា ឬាទូមៅមៅសាេញ្ញថាថ្ងៃ
ចូ មរាង។ កនុងថ្ងៃមនេះមគមធវើកិចចជ្រកុងពា ីមៅមវោរមសៀ  បនាទ ប់េកមានការចុេះសមំណ្េះ
សណំ្ត សួរសុខទុកខរវាងថាន ក់ដឹកនា ំាេួយបរស័ិទមៅតាេមរាងបុណ្យជ្របចា ុំ ំនិងមរាង
េណ្ឌ  នីេួយៗ។  

ថ្ងៃទី២ មគមៅថា “ថ្ងៃដ ” ដដ ាថ្ងៃជ្របាពធកិចចដដងាមជ្រគឿងសកាា រៈ និងដង្ហវ យមចញ
ពីមរាងបុណ្យ ឬមរាងទិស មឆ្ព េះមៅកាន់អាជ្រសេអ្នកតាមេ-ស។ កិចចមនេះមគជ្របាពធមៅមវោ
ជ្រពឹកជ្រព ឹេ។ បនាទ ប់េកមៅមវោរមសៀ រ ូតដ ់អាជ្រធ្លជ្រត អ្នកជ្រសុកនាគំ្នន កេានាដ បង
របាមំផសងៗ។    

ថ្ងៃទី៣ គឺាថ្ងៃបញ្ច ប់ ដដ មគមជ្រចើននិយេមៅថា “ថ្ងៃឆ្ាង”។ កនុងថ្ងៃមនេះមានកិចច
រាប់បាជ្រតជ្រពេះសងឃមជ្រចើនរយអ្ងាឆ្ាងបុណ្យមៅមវោជ្រពឹក មជ្រកាេវតាមានអ្នកេុខអ្នកការធំៗ
ផងដដរ។ រឯីមព រមសៀ រ ូតអាជ្រធ្លជ្រត អ្នកជ្រសុកនាគំ្នន កេានាសបាយដ បងរបាតំាេ
ទមាា ប់ាថ្ងៃបញ្ច ប់បុណ្យ។  

 
៤  ុចំណុំ្េះជ្រសុកបាភនរួំេមាន  ុមំ ើកាច់  ុមំរើងភន ំ ុមំរាងដរំ ី ុរំកសរ័យ  ុបំឹងជ្រពេះ  ុធំ្លយ  ុមំតា មកាង 
 ុសំពឺ “ក” និង  ុសំពឺ “ខ”។ 

រូបដេខ១ េិខិត្ផ្សាយដណឹំងបុណយ រូបដេខ២ បោតងំបុណយដ ើងអនកតដេ-ស 
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ដោយឡ ក ដបើត្ត្ ប់េកដេើេអពីំទិដឋភាពពិធីដឡងែដង្វា យដៅកាន់អាត្សេអនកត 
ដេ-ស ជាកិច្ចសខំាន់គួរដេើកនិយាយេេអិត្មានេោំប់េដំោយកបួនដូច្ត្ដៅ។ កបួនដនេះ
ឡត្ងមានេនុសសមាន ចូ្េរួេដត្ច្ើនកុេះករពីត្គប់េជ្ឈោឋ ន ដោយមានអនកឡសងត្ជូ្កឡខានេុំខ
កបួន បនា ប់េកគឺត្កុេវង់ដលេងពិណពាទយ អនកកាន់បាយត្ពេឹង ថ្នន ក់ដឹកន ំ និងអនកត្សុក
អនកលូេិដកេងចាស់ត្បុសត្សីដដើរដឡងែបនតកនាុយកបួន (រូបដេខ៨-១០)។  

 ុេះដមំណ្ើ រកបួនដដងាេកដ ់អាជ្រសេអ្នកតាមេ-ស មគចូ អុ្រធូបមទៀន ថាវ យផ្លា ភ្ី 
ជ្ររូកថ្ខវ និងបាយជ្រព ឹង។ បនាទ ប់េកមោកអាចារយជ្របកាសបួងសួង មោយមានមោក
មៅហាវ យជ្រសុកអ្ងាុយក ់ដកបរផង (រូបម ខ១១-១៣)។ កិចចបួងសួងមនេះមានបីបទ ដដ 
មានខាឹេសារជ្របកាសជ្របាប់ដ ់អ្នកតាមេ-ស សុឱំ្យបានសុខសបាយ មានមភាៀងធ្លា ក់ជ្រគប់
ជ្រគ្នន់។ រា ់មព បួងសួងចប់េួយបទ មភាងជ្រតូវជ្របគថំាវ យេាង មព មភាងចប់ មគម ើញភាន ក់ង្ហរ
កងនគរបា បួននាក់ មៅ រអ្េអាជ្រសេអ្នកតាមេ-ស មកេះថ្កកាមំភាើងបាញ់ម ើងម ើបួន
ជ្របាប់ជ្រគ្នប់បនាឺម ើងជ្រពេៗគ្នន គនំាប់អ្នកតា (រូបម ខ១៤)។ 

រូបដេខ៣-៥ ដោងបុណយតេឃុខំេេះៗ ជាច្ណុំេះត្សុកបាលន ំកនុងឱកាសបុណយដ ើងអនកតដេ-ស 
  

រូបដេខ៦-៧ ការដរៀបច្ ំនិងតុ្បឡត្ងទីសកាា រៈកនុងដោងបុណយឃុសំពឺ “ក” និងឃុដំ ើកាច្់  
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បនាទ ប់ពីចប់កិចចបួងសួងមៅអាជ្រសេអ្នកតាមេ-ស មជ្រសចម ើយ មោកអាចារយយក
ទឹកជ្របស់ជ្រពំអ្នកចូ រួេទងំអ្ស់ ជ្រពេទងំដចកអ្មំបាេះចងថ្ដសុពំររ័យផង។ រួចម ើយ
មោកអាចារយដឹកនាដំដងាកបួន យកបាយជ្រព ឹងជ្រត ប់មៅកាន់មរាងបុណ្យវញិ (រូបម ខ
១៤-១៦)។ រឯីមោកមេជ្រសុក ជ្រតូវមកាេះមៅមេ ុចំណុំ្េះទងំអ្ស់មៅសាោជ្រសុក មោយ
មានកិចចជ្របស់ពុំ និងសុពំររ័យផងដដរ។   

   
 
 
 

    
 
 

   
 

 
 

សូេបញ្ជា ក់ថា កនុងពិធីម ើងអ្នកតាមនេះពុំមានកិចចបញ្ចូ  បញ្ជា ន់រូបមទ មមាា៉ា េះម ើយ
មគពុំម ើញមានរូបសណឹំ្ងម ើយ មពា គឺមានដតកិចចដសនមជ្រពនបួងសួងបីបទប៉ាុមណ្តណ េះ។ 
ចុងឃ្លា ថ្នមសចកាីបួងសួងនីេួយៗ មគដតងឮពាកយ “សុឱំ្យសុខសបាយ សូេឱ្យេន្រនាីរារការ 

រូបដេខ១១-១៣ អនកត្សុកចូ្េរួេកិច្ចបួងសួងដៅអាត្សេអនកតដេ-ស  
 

រូបដេខ១៤ ភាន ក់ង្វរនគរបាេ
បាញ់បនេឺច្ប់កិច្ចបួងសួង 

រូបដេខ១៥-១៦ េនុសសមាន ដចាេោេសុទឹំកេនត និងអដំបាេះច្ងដដ 

រូបដេខ៨-១០ កបួនដឡងែដង្វា យដៅកាន់អាត្សេអនកតដេ-ស ជ្របារពធមធវើកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ 
(ជ្របភព៖ សារព័ត៌ាមាន Fresh News, េនទីវបបធេ៌ានិងវចិិជ្រតសិ បៈ ដខត្តដត្ពឡវង) 
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និងថាន ក់ដឹកនាឱំ្យម ើងបុណ្យ ម ើងស័កាិ ម ើងយស…”។ ឃ្លា មនេះ អ្នកជ្រសុកពនយ ់ថាមបើ
ថាន ក់ដឹកនាណំ្តពុមំអ្ើមពើ ពុំចូ រួេមរៀបចពិំធីម ើងអ្នកតាមេ-ស មជ្រចើនដតរួបមជ្រគ្នេះ មាន
ធ្លា ក់បុណ្យ ធ្លា ក់តដំណ្ងាមដើេ។  

មបើតាេការនិទនកនុងជ្របរុមំរឿងមជ្រពងរឭំកមៅរវាងចុងសតវតសទី១៩ថា កា ពីមដើេ
មគមធវើមរាងបុណ្យមៅទីវតាវហិារធ ំ  មាននិេនាជ្រពេះសងឃសូជ្រតេនាមវោយប់ ជ្រពឹកម ើងនិេនា
ជ្រពេះសងឃោរមៅទីអ្នកតាមផសងៗដូចា អ្នកតាមេ-ស អ្នកតាជ្រក េក (ខាងមរើងភន)ំ អ្នកតា
សពវឋាន (ជ្រតង់ចមងាេះភនខំាង ិច) និងអ្នកតាទួ ឈ្នន ង (ម ើភនទួំ ឈ្នន ង)។៥ រឯីទមំនៀេ
សមាា ប់េនុសស ឬសមាា ប់ជ្រកបីថាវ យអ្នកតាមេ-ស បានរនួំសមោយសមាា ប់ជ្ររូកថាវ យសាច់
ជ្រសស់ទងំេូ  (រូបម ខ១៧)។ ប៉ាុដនាេកដ ់សពវថ្ងៃមនេះ មគយកជ្ររូកថ្ខវមធវើាដង្ហវ យ (រូប
ម ខ១៨)។ 

   
 

 
 

ដោយឡ ក ច្ដំពាេះកណំត់្សមាេ ប់េនុសសថ្នា យអនកតដេ-ស េកដេ់សពាដងៃកាេ យ
ជាដរឿងនិទានដូច្ខាងដត្កាេ៖  

“េនុសសឡដេត្ត្ូវសមាេ ប់ គឺយកេនុសសណាមានដទាសធៃន់។ េុននឹងសមាេ ប់ ដគបាន
ត្បាប់សាេីខេួនឱយដឹងជាេុន ឱយសីុផឹ្សកឆ្ងៃ ញ់តេច្ណំង់ នដំេើេឡេបង ដេើេបុណយ

 
៥ ឯកសារមនេះសរមសរកនុងឆ្ន ១ំ៩៤៤ តាេការរឭំកមរឿង៦០ឆ្ន េុំន របស់មោកតាអ្តីតអ្ភិបា ជ្រសុក 
កពំង់ជ្រតដបក (ជ្របរុមំរឿងមជ្រពងដខមរ ភាគ៨ មបាេះពុេពផាយឆ្ន ១ំ៩៨០ ទ.ំ៨៣) 

រូបដេខ១៧ ត្ជ្កូឡដេដគសមាេ ប់ថ្នា យអនកត 
កនុងពិធីបុណយកាេពី២០ឆ្ងន េុំន (រូប៖ MCFA, ២០០១) 

រូបដេខ១៨ ត្ជ្ូកដខាជាដង្វា យដរៀបច្ជំាដង្វា យ
សត្មាបអ់នកតដេ-ស កនុងពិធីបុណយសពាដងៃ 
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ធេេតដូច្េនុសសគ្មេ នដទាស។ េុេះដេ់ដងៃសមាេ ប់ ដគដរៀបច្ោំក់ឃ្នន ង ដឡងែដច្ញពី
ទីត្បជុ្បុំណយយា៉ា ងអធឹកអធេ មានទាហានកាន់សាស្រ្សាត វុធ ឬកាដំលេើងេុខដត្កាយ 
ត្ពេដោយអនកត្សុកោប់ពាន់នក់ឡែដៅកាន់ទីអនកតដេ-ស។ ដេ់ដែើយ ដគដរៀបច្ំ
បួងសួងបន់ត្សន់ សូេឱយអនកតដេ-សជួ្យឱយត្សុកបានសុខសបាយ ជួ្យរកា
អលិបាេត្សុក នេឺុនសពាេុខេស្រ្នតី និងបណាត ោស្រ្សត ត្ពេទាងំឱយទឹកដលេៀងធ្លេ ក់ចុ្េះ
េកតេរដូវកាេ ។េ។ រួច្ដែើយ ដគឡត្សកលូមា (យកសអឺ!) ៣ដង ដទើបអនកសមាេ ប់ 
កាន់ោវោឡំរកត្ក ឹងជុ្វំញិអនកដទាសដនេះ ង្វរោវកាប់ឡត្១ ខាា ប់ោច់្កឡត្េតង។ 
ការសមាេ ប់ដនេះ ដគសមាា េ់ដេើេ ដបើឈាេបាញ់ដៅដេើ ដៅខាងដសេើគ្មន  ថ្នទឹកដលេៀង
នឹងធ្លេ ក់ដសេើត្គប់ត្សុក។ ដបើឈាេបាញ់ដៅឡត្ខាងណា ថ្នដលេៀងនឹងធ្លេ ក់ឡត្ដៅ
ត្សុកខាងដនេះ។ កនុងដពេដណំាេគ្មន ដនេះ មានបាញ់កាដំលេើង អុជ្ផាវ យា៉ា ងគត្គឹក
គដត្គងផ្សង។ ច្ឡំណកត្កុេឡដេដៅទីអនកតត្កែេក អនកតសពាឋាន និងអនកត
ទួេឈាន ង ត្ត្ូវបាញ់កាដំលេើង និងអុជ្ផាវគនំប់តេដត្កាយ បនា ប់ពីឮសនូរកាដំលេើង
ដៅទីអនកតដេ-ស។ ច្ដំពាេះេនុសសឡដេដគសមាេ ប់ដែើយ ដគយកកាេ និងអារ
សាច់្១០០ត្ច្នួច្ដោត្ថ្នា យអនកតដេ-ស និងអនកតទាងំបីដផ្សសងដទៀត្៥០ ត្ច្នួច្
ដសេើៗគ្មន ”។៦   
ដផែកតាេនិទនខាងម ើ មគក៏បានគូរជ្រសថ្េទិដឋភាពថ្នការសមាា ប់េនុសសថាវ យអ្នក

តាមេ-ស ផងដដរ (រូបម ខ១៩)។៧ ប៉ាុដនាយ៉ា ងណ្តក៏មោយ មជ្រកាយេកមគមជ្ររើសយកជ្រកបី
ម ើងកថាវ យអ្នកតាមេ-សវញិ។ ការសមាា ប់ជ្រកបីមនាេះ មគសមាា  ់ឈ្នេដូចសមាា ប់េនុសស
ដដរ។ រឯីសាច់ជ្រកបី១០០ ជ្រចនួចថាវ យអ្នកតាមេ-ស មៅា ១ថាវ យអ្នកតាជ្រក េក និងមៅា ១ 
មទៀតថាវ យអ្នកតាសពវឋាន។  ុេះជ្របដ  ជ្រតឹេឆ្ន ១ំ៩២០ មគ ប់សមាា ប់ជ្រកបី មោយ
សមាា ប់ជ្ររូករនួំសវញិ ម ើយជ្របដ  កនុងរវាងឆ្ន ១ំ៩៤៤ មគយកសាច់ជ្ររូក១០០ ជ្រចនួច
មៅថាវ យដតេាង។៨ រឯីសពវថ្ងៃ បាូរេកថាវ យជ្ររូកថ្ខវដូចបញ្ជា ក់ ូរដ េកខាងមដើេ។  

 
៦

 ជ្របរុមំរឿងមជ្រពងដខមរ ភាគ៨, ១៩៨០: ៨៣-៨៦ 

៧ សូេអ្រគុណ្ជ្រកុេការង្ហរ Narratedbook ដដ បានផា ់គនូំរ 
៨ ជ្របរុមំរឿងមជ្រពងដខមរ ភាគ៨, ១៩៨០: ៨៧ 
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សមងខបេក ទំមនៀេមធវើបុណ្យម ើងអ្នកតាមេ-ស ហាក់ដូចាបុណ្យកាតវកិចចរារការផង

បុណ្យមោយរមំនឿរបស់អ្នកជ្រសុកកនុងមរឿងកងវ ់ទឹកមភាៀងសជ្រមាប់មធវើដជ្រសចមាា រផង។ រឯីរមបៀប
មរៀបចបុំណ្យ ក៏បានបាូ រផ្លា ស់តាេសេ័យកា  ាពិមសសគឺដង្ហវ យអ្នកតាមេ-ស ពីសមាា ប់
េនុសសេកសមាា ប់ជ្រកបី សមាា ប់ជ្ររូក ថាវ យសាច់ជ្ររូក រ ូតសពវថ្ងៃថាវ យជ្ររូកថ្ខវ៕ 
 

ឯកសារមយង 
ជ្រកុេរនំុំរមំនៀេទមាា ប់ដខមរ 
 ១៩៨០, ជ្របរុមំរឿងមជ្រពងដខមរ, ភាគ៨, ពុទធសាសនបណ្ឌិ តយ, ភនមំពញ 
ម ៀន សុវណ្ណេរកត 

២០២២, “អ្នកតាមេ-ស” ភាគ១ ផាយថ្ងៃទី១៤ ដខេិងុនា ឆ្ន ២ំ០២២  
ម ើតណំ្ https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/22674 

មអ្ង សុត 
 ២០០៩, េហាបុរសដខមរ ភាគ២, ជ្រកសួងអ្ប់រ ំយុវរន និងកីឡា, ភនមំពញ 

រូបដេខ១៩ គនូំរបង្វែ ញទិដឋភាពសមាេ ប់េនុសសថ្នា យអនកតដេ-សឡផ្សអកតេដសៀវដៅត្បជុ្ដំរឿងដត្ពងឡខេរ 
(គនូំរ៖ កញ្ញា  ចាន់ រសេី) 

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/22674

