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អពីំពាក្យ «សង្ក្រា ន្ដ» និ្ង «មហាសង្ក្រា ន្ត» 
 

ម៊ុន្ដែលប្បជាជន្ដមែរបាន្ឮ បាន្ស្គា ល់អពីំអងារសប្រន្ដ ឬសង្ក្រា ន្តដសេងៗ ដយើង
ធ្លា ប់ឮដត្ពាក្យ “មហាសង្ក្រា ន្ដ” ដបើដ ោះបីជាតាមរយៈបទចដប្មៀងក្ដី ឬតាមឯក្ស្គរដសេងៗ
ក្ដី1។ ដត្ើ “សង្ក្រា ន្ដ” និ្ង “មហាសង្ក្រា ន្ដ” ម៊ុសគ្នា ឬដទ? 

ជាែបូំង ដយើងនគំ្នា ពិនិ្ត្យដមើលប្បភពឯក្ស្គរដែលដយើងនិ្យមដប្បើប្បាស់ ងំ
អស់គ្នា ជាម៊ុន្សិន្។ វចនន្៊ុប្ក្មដមែរ ដបាោះព៊ុមពសាយដោយព៊ុទធស្គសន្បណ្ឌិ ត្យ ប្គ្នទី៥
បាន្បរា ញថា «សង្ក្រា ន្ត» ជាពាក្យមក្ពីសងំ្ក្សាឹត្ថា «សង្ក្រា ន្ដិ» មាន្ន័្យថា “ែដំណ្ើ រឃ្លា ត្
ចាក្ទី; ការឈាន្ចូលែល់; ែដំណ្ើ រដែលប្ពោះអាទិទិត្យចរចូលែល់ទីចមបមមយជ៊ុសំសចប្ក្ គឺ
ែដំណ្ើ រដែលដែើមនិ្ងច៊ុងនន្សសិចប្ក្ចមបគ្នា  ដពញប្គប់ជាមមយឆ្ា  ំ (ែដំណ្ើ រោច់ឆ្ា ចំាស់
ផ្លា ស់ឆ្ា ថំ្ែ)ី, ពិធីចូលឆ្ា ថំ្ែី(សង្ក្រា ន្តមាន្បីនថ្ៃគឺ នថ្ៃទី១ ជានថ្ៃចូលឆ្ា ,ំ នថ្ៃទី២ ជាពារក្ណ្ដដ ល 
ឬដៅថា វន័្បត្(នថ្ៃខ្វា ក់្), នថ្ៃទី៣ ជាពារដ ើងស័ក្ គឺផ្លា ស់ស័ក្ថ្ែីដៅនថ្ៃដន្ោះឯង2។  

គមរក្ត់្សមាា ល់ថា ពាក្យ «សង្ក្រា ន្ត» ក្ដី ក៏្ែូចជាពិធី ក់្ទងនឹ្ង «សង្ក្រា ន្ដ» ក្ដី គឺ
ទទមលឥទធិពលពីឥណ្ដឌ ។ ែូដចាោះជាបនា ប់ ដយើងប្តូ្វដៅដមើលឥណ្ដឌ មដង។ ក្ា៊ុងភាស្គសងំ្ក្សាឹត្ 
ពាក្យ «សង្ក្រា ន្ដ» មក្ពីប៊ុពាបទ «ស»ំ (ជាមមយ) + «ប្កាន្ដ» (ឈាន្ដហើយ) មាន្ន័្យថាឆ្ាងពី
មមយដៅមមយ ឈាន្ពីក្ដន្ាងមមយដៅក្ដន្ាងមមយ។ ចដំណ្ក្ដៅក្ា៊ុងតាសស្គង្ក្សត «សង្ក្រា ន្ដ» 
ឬ «សង្ក្រា ន្ដិ» សដំៅែល់ែដំណ្ើ រផ្លា ស់ទីរបស់ប្ពោះអាទិទិត្យ ពីសសីមមយដៅកាន់្សសីមមយ
ដទៀត្3។ ដលាងរបស់សសីមមយមាន្គមាា ត្៣០អងា នឱំ្យដគដចក្ «សង្ក្រា ន្ដ» ដន្ោះដចក្ជា១២ 
តាមសសី ងំ១២ដនោះដែរ។ ែូដចាោះ មមយជ៊ុដំលាងសសី មាន្៣៦០អងា។ តាមជដំន្ឿនិ្ងដហត្៊ុ

                                                           

1 ដៅក្ា៊ុងអត្ថបទដន្ោះព៊ុ ំនិ្យាយែល់ដរឿងពាក្យ «សង្ក្រា ន្ដ» ក្ា៊ុងពិធី “ប្ត្សដិសង្ក្រា ន្ដ” ដទ។ ដសចក្ដី ក្់ទងនឹ្ង
ពិធី «ប្ត្សដិសង្ក្រា ន្ត» នឹ្ងមាន្បរា ញជូន្ដៅអត្ថបទដប្កាយ។ 
2 វចនន្៊ុប្ក្មដមែរ ភាគ២, ១៩៦៨: ៩២៦។ 
3 Monier, 1872: 1127។ 
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សលដោយដ ក្ពីគ្នា  ប្បជាជន្ដៅត្បំន់្ដសេងៗគ្នា  បាន្ដប្ជើសដរ ើសយក្ «សង្ក្រា ន្ដិ» ណ្ដ
មមយក្ា៊ុងចដំណ្ដម១២ ដែើមបបី្បារពធពិធីចូលឆ្ា ។ំ ដៅដប៉ែក្មាោះនន្ប្បដទសឥណ្ដឌ  ដគដប្ជើស
ដរ ើសយក្ «មក្សសង្ក្រា ន្ដិ»4 ដែើមបបី្បារពធពិធីចូលឆ្ា និំ្ងមាន្ពិធីបដរា ោះដមាងសងដែរ។ 
ក្ដន្ាងមាោះដប្ជើសដរ ើស ក្ក៌្ោសង្ក្រា ន្ត5 ឬធាូសង្ក្រា ន្ដ6 ដែើមបបី្បារពធពិធីចូលឆ្ា ។ំ ដៅភាគមាោះ
ដៅឥណ្ដឌ និ្ងដែន្អាទិស៊ុីអាទិដគាយ៍ ដគដប្ជើសដរ ើស «ដមសសសី» ឬ «ដមសសង្ក្រា ន្ដ» ដែើមប ី
ប្បារពធពិធីចូលឆ្ា  ំដោយយល់ថាដពលដនោះនថ្ៃនិ្ងយប់មាន្រយៈដពលដសែើគ្នា ។ ែូដចាោះដយើង
ដ ើញថា ពាក្យ «សង្ក្រា ន្ដ» ឬពាក្យ «សប្រន្ដិ»  មិន្ដមន្ជាពាក្យក្ណំ្ត់្ថាជាដពលចូលឆ្ា ំ
ដនោះដ ើយ ែបតិ្ក្ា៊ុងមមយឆ្ា មំាន្១២សង្ក្រា ន្តឯដណ្ដោះ។ 

ដបើដមើលតាមរយៈឯក្ស្គរសិលាចារកឹ្វញិ កាលពីប៊ុសណ្ពាក្យដន្ោះមាន្សដំណ្របី
ដបបគឺ «សបំ្កាន្ដ, សង៑ប្កាន្ដ និ្ងសង្ក្រា ន្ដ»។ ពាក្យ “សង្ក្រា ន្ដ” ដែលចាស់ជាងដគទនំ្ងមាន្
ក្ា៊ុងសិលាចារកឹ្ប្បាស្គទភិមាន្អាទិកាស K.291 ផ្លា ងំខ្វងដជើង បនា ត់្ទី៣១-៣២ ចារដៅ
៨៣២មហាសក្សជប្តូ្វនឹ្ងឆ្ា ៩ំ១០គ.ស. ក្ា៊ុងសជយប្ពោះបាទហស៌វម៌ែទី១ ដៅប្ត្ង់ចណំ្៊ុ ច
ដរៀបសប់ពីែរា យប្បចានំថ្ៃសង្ក្រា ន្ដ។ ដ ោះបីជាសដំណ្រដបបណ្ដមមយក៏្ដោយ ក៏្ពាក្យដន្ោះ
ព៊ុ ំបរា ញពីការចូលឆ្ា ដំនោះដ ើយ ប៉ែ៊ុដន្ដសដំៅែល់ការផ្លា ស់សសីមមយចូលសសីមមយដទៀត្
ប៉ែ៊ុដណ្ដណ ោះ។ សិលាចារកឹ្ប្បាស្គទដបង K.989 បាន្ដរៀបសប់ពីែរា យសប្មាប់នថ្ៃពិដសសៗ
ែូចមាន្ឃ្លា ថា [...សូយ៌យប្គ្នស ចង្ក្ន្ាប្គ្នស សង្ក្រា ន្ដ បដចោ ត្េវ មដហាត្េវ តិ្ថិ្វដិេឞណ្ 
ក្លបនត្ប៊ុដសហិត្ចន្ាយក្ផ៑្លា ស៑ដៅ១ ទក្ឞណិ្ដប្សូដជ១ ប៊ុដសហិត្នវឞណវចន្ាយក្ផ៑្លា ស៑វ ាោះ១    
ទក្ឞណិ្ដប្សូដជ១...] មាន្ដសចក្ដីសប្មួលថា  “(ដរៀងសល់)នថ្ៃសូរយប្គ្នស ចង្ក្ន្ាប្គ្នស សង្ក្រា ន្ដ 
បដចោ ត្េវ(ប៊ុណ្យ ងំ៥ប្បចាឆំ្ា )ំ មដហាត្េវ(ប៊ុណ្យធ)ំ នថ្ៃពិដសស ប្តូ្វដរៀបែរា យប្គូែល់

                                                           
4 សង្ក្រា ន្តដមមក្ស។ 
5 សង្ក្រា ន្ដដមក្ក្ាោ។ 
6 សង្ក្រា ន្តដមធាូ។ 
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ប៊ុដសហិត្មាន្សដមាៀក្ផ្លា ស់១ដៅ ែរា យបូជាជាប្សូ១ដជើ ែរា យប្គូែល់ប៊ុដសហិត្នវសណវៈ
មាន្សដមាៀក្ផ្លា ស់១បនា ស់ ែរា យបូជាជាប្សូវ១ដជើ...”។ ចដំណ្ក្ឯសិលាចារកឹ្ភាសំណ្ដ ក្ 
K.195 សរដសរថា [...មន្ដ៑ថ្ាអាទិប្េមបិទ៊ុក្ចនំតំ្ក្ប្មដត្ងជ៑គត្ប៑្វោះ   ចរ៊ុលិោះ១ប្បតិ្ទិន្
សង្ក្រា ន្តដជ១...] ដែលមាន្ដសចក្ដីសប្មួលថា “(កាល)ដធាើអាទិប្សម គបបថីាា យដប្គឿងែរា យ
ែល់ប្ពោះមាន្ប្ពោះចរ៊ុ១លិោះ ប្បចានំថ្ៃសប្រន្ដ១ដជើ...”។  

ឥ ូវដយើងមក្ដមើលសិលាចារកឹ្ដែលមាន្ដប្បើពាក្យ «សង្ក្រា ន្ដ» ដែលភាា ប់ជាមមយ
កាលបរដិចេទមដង។ សិលាចារកឹ្ដទពប្បណ្មយ K.290 សរដសរថា [៩២៧េក្វយរដ៑ក្ត្ន៑វឝាម
សនន្េោរវារសង្ក្រា ន្ដ…] មាន្ដសចក្ដីសប្មួលថា "ឆ្ា ៩ំ២៧នន្មហាសក្សជ ២ដក្ើត្ ដមពិស្គម 
នថ្ៃដៅរ ៍នថ្ៃសង្ក្រា ន្ដ"។ សិលាចារកឹ្ K.391សរដសរថា [... ១០០៤េក្បូណ៌្មីក្ត្៌ិតក្ក្ឫតិ្កាឫ
ក្ឞសង្ក្រា ន្ដេ៊ុប្ក្វារ...] ដែលមាន្ដសចក្ដីសប្មួលថា "ឆ្ា ១ំ០០៤មហាសក្សជ នថ្ៃដពញ
បូណ៌្មី ដមក្ត្តិក្ ឫក្េក្តិ្កា នថ្ៃសង្ក្រា ន្ដ នថ្ៃស៊ុប្ក្..."។ សិលាចារកឹ្ K.392 ព៊ុ ំមាន្ច៊ុោះឆ្ា ំ
បរដិចេទ ប៉ែ៊ុដន្ដមាន្ដមនថ្ៃែូចក្ា៊ុងដសចក្ដីថា […ប្ត្ដយាទេិដក្ត្មាគេិ៌រដៅវវារសង្ក្រា ន្ដ...] 
ដែលមាន្ដសចក្ដីសប្មួលថា "នថ្ៃទី១៣ដក្ើត្ ដមមិគសិរ នថ្ៃដៅរ ៍ នថ្ៃសង្ក្រា ន្ដ"។ ចដំណ្ក្ឯ
សិលាចារកឹ្ក្ដំសងនណ្ K.374 មាន្ដប្បើពាក្យដែលគមរឱ្យចាប់អាទិរមែណ៍្គឺ “វឞិ៊ុវសបំ្កានដ ” 
ដែលសមាា ល់ែល់ដវលាដែលយប់និ្ងនថ្ៃមាន្ដពលដសែើគ្នា ។ សិលាចារកឹ្ដនោះសរដសរថា 
[៩៦៤េក្ វយរដ៑ក្ត៑្នចប្ត្វឞិ៊ុវសបំ្កាន្ដ…] ដែលមាន្ដសចក្ដីសប្មួលថា “ឆ្ា ៩ំ៦៤មហា
សក្សជ ពីរដក្ើត្ ដមដចប្ត្ នថ្ៃវសិ៊ុវសង្ក្រា ន្ដ”។  

តាមរយៈការបរា ញខ្វងដលើ ដយើងដ ើញថាកាលដែើមដ ើយដមែរដយើងព៊ុ ំបាន្ដប្បើ
ពាក្យ “សង្ក្រា ន្ដ” ដែើមបសីមាា ល់នថ្ៃចូលឆ្ា ដំនោះដ ើយ។ ដបើដយើងយល់ថាពាក្យ «សង្ក្រា ន្ត» 
ដែលមាន្ភាា ប់នឹ្ងកាលបរដិចេទខ្វងដលើប្តូ្វគ្នា នឹ្ងចូលឆ្ា ដំនោះ ដហត្៊ុអាីក៏្មដងចូលឆ្ា ដំមដន្ោះ 
មដងចូលឆ្ា ដំមដនោះដៅវញិ? ែូចបាន្ជប្មាបមក្ដហើយថា ពាក្យដន្ោះប្គ្នន់្ដត្សដំៅែល់
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ការែូរសសីតាមតាសស្គង្ក្សតប៉ែ៊ុដណ្ដណ ោះ។ បដន្ថមពីដន្ោះ ក៏្ែូចជាគ្នែ ន្ឯក្ស្គរសិលាចារកឹ្ណ្ដ
មមយនិ្យាយពីដរឿងចូលឆ្ា ដំន្ោះដែរ។ 

ឥ ូវដយើងមក្ដមើលពាក្យ “មហាសង្ក្រា ន្ដ” វញិមដង។ ព៊ុ ំមាន្ឯក្ស្គរតាមរយៈសិលា
ចារកឹ្និ្យាយពីពាក្យដន្ោះដ ើយ។ ប៉ែ៊ុដន្ដដយើងដ ើញមាន្ឯក្ស្គរចាស់ៗមមយចនំ្មន្បាន្
បរា ញពីពាក្យដន្ោះ ែូចជាដសៀវដៅ «សូរយយាប្ត្ដ ើងស័ក្-ប្បប្ក្តិ្ទិន្» ឬដសៀវដៅ «មហា
សង្ក្រា ន្ត» តាមឆ្ា នីំ្មមយៗជាដែើម ដែលមាន្ដចញសាយជាដរៀងសល់ឆ្ា ។ំ ដបើគិត្តាមការ
ពន្យល់ខ្វងដលើ ដយើងអាទិចយល់បាន្យា៉ែ ងរយអពីំពាក្យដន្ោះ ដហើយដហត្៊ុអាីចាស់ប៊ុសណ្
ដប្បើពាក្យដន្ោះ។ «មហា» មាន្ន័្យយា៉ែ ងស្គមចា ថា «ធ»ំ។ ែូដចាោះ “មហាសង្ក្រា ន្ដ” មាន្ន័្យ
ថាសង្ក្រា ន្ដធ។ំ ដហត្៊ុអាីដគបាន្ជាធ?ំ ែបតិ្ដគក្ណំ្ត់្ថានថ្ៃសង្ក្រា ន្ដណ្ដដែលសប់ថាជានថ្ៃ
ឆ្ាងឆ្ា ចំាស់ផ្លា ស់ចូលឆ្ា ថំ្ែី គឺសប់ថាជា «មហាសង្ក្រា ន្ដ» ដហើយ។ ពាក្យ «មហាសង្ក្រា ន្ដ» 
ហាក់្ចាប់ដសដើមស្គបបន្ដិចមដងៗពីសងាមដមែរ មយ៉ែងដោយស្គរមាន្ការជនំ្មសដោយប្ពឹត្តិ
ការណ៍្ធំៗ នន ដៅដពលចូលឆ្ា កំ្ា៊ុងរយៈដពលប៉ែ៊ុនែ ន្ឆ្ា ចំ៊ុងដប្កាយដន្ោះ។  
 

បញ្ាី រូបភាព 

 
សិលាចារកឹ្ភាវំា៉ែន្ K.392 
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សិលាចារកឹ្ដទពប្បណ្មយ K. 290 

 
សិលាចារកឹ្ភាវំា៉ែន្ K. 391 

 
សិលាចារកឹ្ក្ដំសងនណ្ K.374 
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អត្ថបទក្ា៊ុងដសៀវដៅ «សូរយយាប្ត្ដ ើងស័ក្-ប្បប្ក្តិ្ទិន្» របស់ដលាក្ ពូវ អ ៊ុម 

 
 

ឯក្ស្គរដយាង 
ព៊ុទធស្គសន្បណ្ឌិ ត្យ 
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Williams, M.  
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