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បាឝ (បាស) នៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរ 
 ជាទូនៅ បដមិា ឬចមាា ក្អ់ាទិនទពក្នុងព្ពហ្ែញ្ញសាសនាសិល្បក្រខ្ត្ងឆ្លា ក្ក់ាន់នក្ត្នភណ្ឌ  
និងយានជនិំិះនល្ើសត្វនសេងៗ។ ឧទាហ្រណ៍្ នេឆ្លា ក្ព់្ពិះវសិណុមានយានជនិំិះជាសត្វព្េុឌ នហ្ើយ
កាន់នក្ត្នភណ្ឌ សខំាន់ៗ មួយចនួំនដូចជា ដុមូំល្ ដបំង ក្ងចព្ក្ មយងស័ងខ។ រឯី ព្ពិះឥសូរវញិ មាន
យានជនិំិះសត្វនោននទិ និងមាននក្ត្នភណ្ឌ ដូចជា ព្ត្ីសូល៍្ ថូ សគរ ផ្គ  ំ ខ្មេ ល្លាដក៍្ាល្។ ការ
ឆ្លា ក្់នចញនក្ត្នភណ្ឌ ទាងំននិះ ពំុខ្មនជាការចចដនយននាិះន ើយ នោល្ េសិឺល្បក្ឆ្លា ក្់ព្ាបា់ម
េមពីរបុរាណ្របស់ព្ពហ្ែញ្ញសាសនាខ្ដល្នេាក្ខ់្ត្ងន ើង។ នោយខ្ ក្ នៅក្នុងអត្ថបទមាីននិះ 
នយើងសូមនល្ើក្ន ើងអពីំនក្ត្នភណ្ឌ មួយរបស់ព្ពិះវរុណ្ខ្ដល្មានន ែ្ ិះថា “បាឝ” (បាស)។ ព្ពិះ
វរុណ្ េជឺានទពត្ណំាងឱ្យទឹក្ឬសមុព្ទ និងជានលាក្បាល្ព្បចនំៅទិសខាងលិ្ច។ នៅសមយ័
នវទវរុណ្មានយានជនិំិះជាសត្វមក្រ ខ្ត្នព្កាយមក្នៅនពល្ឥទធិពល្របស់ព្ទង់ថយចុិះព្ទងប់ាន
បតូរមក្ជិិះសត្វហ្ងេជាយានជនិំិះវញិ។១ នត្ើបាឝមានអត្ថន័យយ៉ាងណាមាិះ និងបាឝនៅក្នុងសិល្បៈ
ខ្មែរសិល្បក្រឆ្លា ក្់បង្ហា ញយ៉ាងណាខ្ដរ? 
 បាឝ េឺជាោក្យសសំ្រសកឹត្ខ្ដល្ខ្ព្បមក្ជាភាសាខ្មែរថា “ខ្មេ” នហ្ើយជាទូនៅនេនព្បើព្បាស់បាឝ
នដើមបចីងនជើងនិងចដរបស់េូសព្ត្ូវ ឬចបស់ត្វ។២ សទុយនៅវញិ នៅក្នុងព្ពហ្ែញ្ញសាសនានេចត្ទុ់ក្
បាឝេឺជាអាវុធរោំត្់ខ្មេត្ដី៏ពិសិដឋ ខ្ដល្ជាទូនៅមាននទពចនួំនបីខ្ដល្យក្បាឝជាអាវុធ រួមមាន 
ព្ពិះវរុណ្ ព្ពិះយម និងព្ពិះេនណ្ស។ នលាក្ Ananda Coomaraswamy យល់្ថា បាឝ ត្ណំាង 
ឱ្យការត្ភាា ប់ខ្មេរវងអាទិនទពជាមួយពិភពនលាក្ និងជាចណំ្ងអណំាចសព្មាបច់បយ់ក្អនំពើ
អាព្ក្ក្់ និងភាពល្ងង់នលា ។៣ ព្ពិះេនណ្ស នព្បើព្បាស់អាវុធននិះនដើមបចីងនិងនោិះខ្ល្ងនូវឧបសេគ
ទាងំពួងខ្ដល្មនុសេបានព្បព្ពឹត្តន ើង នព្ោិះព្ពិះេនណ្សមានតួ្នាទីអនក្បនណ្ត ញឧបសេគនៅ
ក្នុងព្ពហ្ែញ្ញ សាសនា។៤ ចខំ្ណ្ក្ ព្ពិះយមវញិនេនព្បើព្បាស់បាឝនដើមបទីាញយក្ព្ពលឹ្ងនចញពី
រាងកាយរបស់សត្វនលាក្នៅនពល្សាា ប ់ នព្ោិះព្ទង់េជឺាអាទិនទពចននសចក្តីសាា ប់។៥ នៅក្នុង
និកាយ Shaiva Siddhanta បាឝ េឺជាខ្សនក្មួយនៅក្នុងអាទិនទពទាងំបី ខ្ដល្មានន ែ្ ិះថា “បត្ិ-
បសុ-បាឝ” (Pati-Pashu-Păsha) មានន័យថា “អនក្ព្េប់ព្េង, សត្វ, ចណំ្ង” ខ្ដល្ជានិមែតិ្រូបរបស់
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អាទិនទព មនុសេ និងនលាក្1។ ក្នុងននាិះ “បត្ិ” សនំៅនៅនល្ើព្ពិះឥសូរ ខ្ដល្ជាអាទិនទពបនងកើត្និង
បផំ្ា ញនលាក្។ “បសុ” សនំៅនៅនល្ើព្ពលឹ្ង អាត្ែ័ន ឬមនុសេ។ ចខំ្ណ្ក្ “បាឝ” េសឺនំៅដល់្
អណំាចខ្ដល្ព្ពិះឥសូរនាយំក្ព្ពលឹ្ងនៅកាន់នសចក្តីពិត្ ឬអណំាចមយ (Maya) របស់ព្ទង។់ 
 នៅសមយ័មុនអងគរ ព្បវត្តិសិល្បៈវទូិជានព្ចើនពិបាក្ក្នុងការក្ណំ្ត្់រូបរាងព្ពិះវរុណ្ណាស់ 
នមាា៉ ិះនហ្ើយ នយើងមិនមានភសតុាងបង្ហា ញអពីំអាវុធរោំត្់ខ្មេត្ ីឬខ្មេអនាទ ក្់ ខ្ដល្នៅថា “បាឝ” 
របស់ព្ពិះវរុណ្ដូចោន ។ ប៉ុខ្នត មក្ដល់្សម័យអងគរ ជាពិនសសចប់ពីស.វ.ទី១០មក្ ការឆ្លា ក្់រូប
ព្ពិះវរុណ្មានភាពនិយមខាា ងំណាស់ នព្ោិះព្ទងេ់ឺជានលាក្បាល្ព្បចទិំសខាងលិ្ច នមាា៉ ិះនហ្ើយ 
នយើងអាចនមើល្ន ើញចមាា ក្ព់្ពិះវរុណ្ជានព្ចើននៅាមនោជាង ខ្សតរ ឬជាបដមិានទាល្ក្ម៏ាន។ 
រូបនល្ម១ រក្ន ើញនៅព្បាសាទព្ក្ចប ់ ត្បំន់ព្បាសាទនកាិះនក្រ នមត្តព្ពិះវោិរ បង្ហា ញអពីំ
នោជាងមួយខ្ដល្មានចមាា ក្់នទពព្ពិះវរុណ្អងគុយនៅនល្ើហ្ងេចនួំនបី អមនោយថូផ្ក ចនួំនពីរ 
នហ្ើយព្ពិះហ្សតនវវងោក្់នៅនល្ើនលា  និងព្ពិះហ្សតសាត កំានអ់ាវុធរោំត្ខ់្មេត្ ី ខ្ដល្នៅថា បាឝ។ 
ព្ពិះវរុណ្កាន់អាវុធននិះសព្មាបច់ប់ចងអនំពើអាព្ក្ក្់ខ្ដល្ជនទុចចរតឹ្បានព្បព្ពឹត្ត នព្ោិះព្ទង់េជឺា
អាទិនទពចននព្ោិះថាន ក្់ មាននវទមនតនិងអណំាចដអ៏សាច រយសព្មាប់ោក្់ទណ្ឌ ក្មែមនុសេអាព្ក្ក្2់។ 
ចមាា ក្់បាឝខ្ដល្បង្ហា ញក្នុងរូបនល្ម១ននិះ មានទព្មង់ជាខ្មេនវញខ្ដល្មានដងកាន់ និងខ្សនក្ខាង
នល្ើព្ក្ងនវញចូល្ោន នចញជារាងមូល្។ នព្ៅពីននិះ នៅព្បាសាទបនាទ យព្សី សិល្បក្រនិយមឆ្លា ក្់រូប
ព្ពិះវរុណ្ខាា ងំណាស់ នោល្ េឺចមាា ក្់ខ្ដល្នៅទិសខាងលិ្ចមានរូបព្ពិះវរុណ្នព្ចើន ជាពិនសស 
េឺនៅនល្ើខ្សតរទាវ រនិងនោជាង។ ក្នុងននាិះ នយើងសនងកត្ន ើញចមាា ក្់ព្ពិះវរុណ្ចនួំនបួន ខ្ត្ពីររូប
ក្នុងចនំណាមននាិះរលុ្បចមាា ក្ប់ាឝបាត្់នៅនហ្ើយ (រូបនល្ម២-៣)។ ចមាា ក្ព់្ពិះវរុណ្កាន់បាឝ
ចនួំនពីរខ្ដល្នៅសល់្ មានល្ក្ខណ្ៈនសទើរខ្ត្ដូចោន ជាមួយរូបព្ពិះវរុណ្កានប់ាឝខ្ដល្រក្ន ើញ
នៅព្បាសាទព្ក្ចបដូ់ចបង្ហា ញនៅរូបខាងនល្ើ ព្ោន់ខ្ត្នៅព្បាសាទបនាទ យព្សីមានរូបមួយនេឆ្លា ក្់
ព្ពិះវរុណ្ជិិះនល្ើសត្វហ្ងេចនួំនមួយប៉ុនណាណ ិះ (រូបនល្ម៤-៥)។ នព្ៅពីរូបខ្ដល្បង្ហា ញខាងនល្ើ
ទាងំអមាល្ម៉ាន នៅមានរូបព្ពិះវរុណ្ជានព្ចើននទៀត្ខ្ដល្នយើងមនិបានយក្មក្បង្ហា ញ នព្ោិះ
ថានៅសម័យអងគររូបចមាា ក្់រនបៀបននិះមានភាពសមបូណ៌្ខាា ងំណាស់ ឧទាហ្រណ៍្ រូបព្ពិះវរុណ្
កានប់ាឝឆ្លា ក្់នៅនល្ើខ្សតរទាវ រព្បាសាទនមបុណ្យខាងនក្ើត្ជានដើម (រូបនល្ម៧)។  
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 ចមាា ក្់បាឝនៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរ មានល្ក្ខណ្ៈព្សនដៀងចមាា ក្់បាឝនៅក្នុងសិល្បៈឥណាឌ ខ្ដរ 
ប៉ុខ្នតចណុំ្ចខ្ដល្មុសោន ត្ិចតួ្ចននាិះេឺ ចមាា ក្ប់ាឝនៅសិល្បៈឥណាឌ មួយចនួំននេនិយមឆ្លា ក្់ឱ្យ
មានខ្មេកាន់ខ្វងៗ នហ្ើយចណំ្ងខ្ដល្នេនវញឱ្យនចញរាងមូល្នៅខ្សនក្ខាងនល្ើននាិះក្ម៏ានព្បខ្វង
ធំៗ ដូចោន ខ្ដរ (រូបនល្ម៨-៩)។  
 ជារួមមក្ ចមាា ក្ប់ាឝ េឺសនំៅដល់្រោំត្់ខ្មេត្ីខ្ដល្នយើងខ្ត្ងន ើញនេឆ្លា ក្់នៅជាប់នឹង  
ព្ពិះហ្សតព្ពិះវរុណ្នៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរ ខ្ដល្មានន័យថា អាវុធសព្មាបច់ប់ និងចងអនំពើបាប 
ទាងំឡាយណាខ្ដល្ជនទុចចរតឹ្បានព្បព្ពឹត្ត ដបតិ្នព្ៅពីមានតួ្នាទីជានទពចនទឹក្ឬសមុព្ទ ព្ពិះអងគ
ក្៏ជានទពចននសចក្តនីព្ោិះថាន ក្់សងខ្ដរ។ ចមាា ក្ប់ាឝ ខ្សតងឱ្យន ើញនូវការនចិះដឹងនព្ៅព្ជិះនូវេមពីរ
និងក្បួនខាន ត្ចនព្ពហ្ែញ្ញសាសនាខ្ដល្ខ្មែរសម័យបុរាណ្បាននោរពព្បត្ិបត្តិ នហ្ើយចមាា ក្់ទាងំននិះ
េឺជាត្កឹ្ាងមួយខ្ដល្ឱ្យអនក្សិក្ាព្សាវព្ជាវង្ហយនឹងក្ណំ្ត្ប់ានថាជាអវី? ឬជាអាទិនទពអងគ
ណាខ្ដល្កាន់ចមាា ក្់ននិះ៕  
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