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ទួលអងករេខម  
 

េនភូមិកងំេតេជ ឃុថំឡបរវ៉ិត់ រសុកថឡបរវ៉ិត់១ េខតតសទឹងែរតង និងេនឃុំ

គយែមង រសុកមងគលបុរ ីមនទីទួលមួយេឈម ះថ «ទួលអងករេខម »។ ទីទួលអងករេខម េនះ 

មិនមនេរចនកែនលងេទេនកនុងរបេទសែខមរេយង។ ែផអកតមេលក បណឌិ ត ធុយ ចន់ធួន 

ែដលបនយកអងករេខម េនរសុកថឡបរវ៉ិត់េទពិេសធ បនទទួលលទធផលថអងករែខមរ

េនះមនអយុកលេនស.វ.ទី១០ៃនរគិសដសករជ។២ េនកនុងអតថបទេនះ េយងនឹងពិនិតយ

េមលថេហតុអវីមនអងករេខម េនះ? 

អងករេខម េនះ ពុំែមនជអងករធមមជតិែដលមនពណ៌័េខម េនះេទ បុ៉ែនដជរសូវែដល

ដុតេឆះសមបក េនសល់ែតសច់អងករ ែដលេកតេឡងេដយចេំហះពុំសពវ។ េបេមលេទ

េលេរឿងដុតរសូវេនះ េយងេឃញមនភសដុតងកនុងសិលចរកឹមួយចនួំនែដលសរេសរថ 

«តុត៑រសូវ» មនន័យថ «ដុតរសូវ»។ ពុំមនសិលចរកឹែដលេរៀបរប់េដយចនិំងលមអិត

អពីំកិចចពិធីដុតរសូវេនះេឡយ។ េនកនុងសិលចរកឹសដុកកក់ធ ំK.235 មននិយយអពីំរពំ

របទល់ដីមួយកែនលងែដលលតសនធឹងេទដល់ «រកលដុតរសូវ» (រកលតុត៑រសូ) ែដល

េយងអចយល់បនថជទីកែនលងរកលដុតរសូវេនះ ពុែំមនជទីតងំមនទហំំតូចជធមម

ត ឬជទីតងំែដលេគេធវចល័តេនះេឡយ។ របសិនេបទីតងំេនះ ជទីតងំែដលេគេធវ

ចល័ត េមល៉ះសមេគពុំយកេធវជទីតងំេគលសរមប់កណំត់រពំដីេនះេឡយ។ េនះហក់

ដូចជសីុគន នឹងទីទួលអងករេខម ែដលេគជួបរបទះ គឺមនលកខណៈជទួលធសំមលមមនិង

មនអងករេខម េនះេរចន។ ចែំណកឯេនកនុងសិលចរកឹរបសទលក់នង K.265N េន

ែកបររបសទែរបរូប ក៏មននិយយអពីំដងវ យែដលេគថវ យសរមប់េវលដុតរសូវ និង

កែនលងដុតរសូវ (េវលតុត៑រសូ & នតុត៑រសូ) ផងែដរ។ ដូេចនះេយងេឃញថ «ដុតរសូវ» េនះ
                                                             
១ ជសថ ននមកល យមកពីពកយសរំសកឹត ធរបវត៌ (ែខមរថ ធរបព៌ត)។ 
២សូមអន https://bit.ly/3azov1r។ េយងពុំដងឹចបស់ថ េតរគប់អងករែខមរែដលយកេទពិេសធេនះ យកពី

ទួលេនះជេរមណេនះេឡយ ដបតិរគបអ់ងករេខម ែដលយកពីរសទប់ដីេផសងគន េទពិេសធ នឹងមន

អយុកលេផសងៗគន ែដរ។ 
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អតថបទេដយ៖ ហុ៊ន ឈុនេតង 

គឺជកិចចពិធីែដលេគេធវកនុងកលេវលសនមតិណមួយ។ េបពិនិតយេមលេនកនុងកណំត់

េហតុមរនតីជតិចិនគឺេលក ជីវ តកវ ន់ វញិ េនរតង់ចណុំចេពលចូលឆន ក៏ំមនបងហ ញឱយ

ដឹងថេនកនុងែខនីមួយៗរបចឆំន  ំ រែមងមនកិចចពិធីរបចែំខេនះជនិចច។ េនែខទី៧ មន

ពិធីមួយគឺពិធីដុតភនរំសូវ៣ បុ៉ែនតេលកមិនបនេរៀបរប់លមអិតអពីំពិធីេនះ របរពឹតតិេទេដយ

រេបៀបណ និងេដមបអីវីេនះេទ។ 

ចែំណកឯកនុងវចននុរកមែខមរវញិរតង់េមពកយ បរមឃ ពនយល់ថ «េឈម ះរពះរជ

ពិធីមួយយ៉ងពីកនុ ងបុរណរជយ, េធវកនុ ងែខមឃ, មនពិធីែហេសដចមឃ, បរេសះ, បរេគ, 

បររកបី របណងំ េហយបររកបីបញជល់រង, រួចេធវភនរំសូវមួយឲយពួកបរគូទងំ៤រកុម ន ំ

គន ដុតភនរំសូវេនះ, កនុ ងេវលេភលងកពុំងែតេឆះ, មរនតី ទីេសដចរតញ់ែខរតេរក៥នក ់កវរលំំ

ភនរំសូវេនះ, េបភនរំសូវេនះរលេំទទិសណ សនមតថពួករបជជនកនុ ងទិសេនះនឹងេធវ រសូ

វបនផលេរចន»។៤ រតង់ចណុំចេនះ េបេយងបកេទពិនិតយេមលេសៀវេភរពះរជពិធី

ទវ ទសមសវញិ បងហ ញថកនុងែខមឃមនរពះរជពិធីពីរគឺ រពះរជពិធពូីនភនរំសូវ និង

រពះរជកុសលមឃបូជ។ បុ៉ែនដរពះរជពិធីពូនភនរំសូវេនះ ពុំមនេធវេទៀតេទ។ េនកនុង

ឯកសររបស់សេមដចឥសីភទទធបតី មុងំ ចងហវ ងរកុមបរគូ បញជ ក់ថភនរំសូវកនុងកិចចពិធី

េនះរតូវដុត េហយេចហវ យរសុកទងំ៥ យកដងក វែដកទងំ៥ កវកអមទឹកលត់េភលង។ 

េយងេឃញថកិចចពិធីដុតភនរំសូវេនះ ពុំដុតរសូវឱយេឆះអស់េនះេទ គឺរតូវមនទឹកមក

ពនលត់ផងែដរ។៥ មយង៉េទៀតកិចចពិធីេនះក៏មនេនកនុងទេំនៀមអនករសុកផងែដរ ែដលេគ

េហេឈម ះែបលកៗគន ដូចជ «បូជេភលង» ឬ «ពូនភនរំសូវ ឬដុតភនរំសូវ»។៦ ដូេចនះេហយេទប

េយងេឃញមនទួលអងករេខម េនះ មនេនេខតតសទឹងែរតងនិងេនបនទ យមនជ័យ។ ករ

ដុតេនះេទៀតេសត េយងអចយល់បនថជប់ទក់ទងនឹងកិចចបូជថវ យេទពតមរយៈ

រពះអគគី។  

                                                             
៣ លី ធមេតង, ១៩៧៣: ៤០ 

៤ វចននុរកមែខមរ ភគ១, ១៩៦៧: ៤០៨ 

៥ ចប ពិន, ១៩៦៩: ១៤៥-១៤៨ 

៦ េពរជ សល់, ១៩៦៦: ៧២ 
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កលេដមេឡយរសូវទងំអស់កនុងកិចចេនះរតូវដុតទងំអស់ លុះេរកយមកេនេពល

កន់ពុទធសសនេថរវទេគយករសូវេនះលក់ េដមបយីកកៃរមដក់ជរបេយជន៍វតតវញិ។៧ 

កិចចេនះេហយែដលកល យមកជពិធីពូនភនរំសូវ េដយេធវេនតមភូមិរសុកេរកយេពល

របមូលផលរួច េដយពុំដុតេទៀតេទ ដបតិរសូវេនះទុកេរបរបស់ជរបេយជន៍របស់វតត

អរមជេដម។ «ពូនភនរំសូវ» ឬ «ដុតភនរំសូវ» េនះ ជកិចចពិធីកនុងវស័ិយកសិកមម ែដលហក់

ដូចជបងហ ញពីករបូជេភគផលថវ យេទពផង និងេរតៀមសរមប់រដូវកសិកមមខងមុខ

ផង ដបតិឯកសរសេមដចឥសីភទទធបតី មុងំ បញជ ក់ថរសូវែដលលត់ទឹកកនុងកិចចពិធីេនះ

រួច អចរយវល់ែចកេចហវ យរសុកទុកែចកររសតរបជេធវជពូជសប ឯេសដចមឃជិះដរំ ី

ឱបរពលឹងរសូវែហេទឃល ងំរសូវ។  

ដូចបនបងហ ញខងេលេនះ «ទួលអងករេខម » គឺជទួលេកតេឡងេដយសរែខមរ

េយងពីជនំន់មុនបនេធវពិធី «ដុតរសូវ» ឬ «ដុតភនរំសូវ» េនះឯង។ តមរយៈសិលចរកឹ ទី

លនដុតរសូវេនះេហថ «រកឡដុតរសូវ» (រកលតុត៑រសូ)។ េយងពុំរបកដថពិធីេនះ

មនចប់តងំពីេពលណមកេនះេឡយ បុ៉ែនតតមរយៈសិលចរកឹ ពកយដុតរសូវ ែដល

ចស់ជងេគ េឃញមនកនុងសិលចរកឹរបសទលក់នង នពក់កណដ លស.វ.ទី១០។ 

                                                             
៧ សូមអន េពរជ សល់, ១៩៦៦: ៧២។ 
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បញជី រូបភព 

 
ទួលអងករេខម  រសុកថឡបរវ៉ិត់ (ថតឆន ២ំ០១៦) 

 
ទួលអងករេខម  រសុកថឡបរវ៉ិត់ (ថតឆន ២ំ០១៦) 

 
អងករេខម  រសុកថឡបរវ៉ិត់ (ថតឆន ២ំ០១៦) 
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អងករេខម េនរសុកមងគលបុរ ី(រូបថត៖ មនទីរវបបធមីនិងវចិិរតសិលបៈ េខតតបនទ យមនជ័យ) 

 
សិលចរកឹរបសទលកន់ង K.265 (រូបថត EFEO) 
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ឯកសរេយង 

ចប ពិន  

១៩៦៩. រពះរជពិធីទវ ទសមស ភគ៣, ពុទធសសនបណឌិ តយ, ភនេំពញ។ 

ពុទធសសនបណឌិ តយ   

១៩៦៧. វចននុរកមែខមរ ភគ១, ពុទធសសនបណឌិ តយ, ភនេំពញ។ 

េពរជ សល់  

១៩៩៦. ពិធីរបចដំប់ពីរែខ, ពុទធសសនបណឌិ តយ, ភនេំពញ។ 

លី ធមេតង   

១៩៧៣. កណំត់េហតុរបស់ជីវតកវ ន់ អពីំរបៃពណីអនករសុកេចនឡ, ភនេំពញ។ 

 


