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បុណ្យបច�័

បួន ច័ន�សុខ គ ិរសូ
� ្រ ជីវទាន ឆាកមហាបង្សុ េគអាជួល េលា�

របាំបុរាណទាំង

េ�សែម�ងតាមការនិយមរបស់បុគ�លមា�។

ចំេពាះការនិយមែបបេនះេកើតេឡើងតាំងពរណស់មកេហើយ

េ�

នាសម័យបុរាណមកេម�ែតេគមិន ែមនសែម�ងេអាយមនុស្សេម
េនាះេទ គឺេរាស្រមាថា�យេទ ែដលគង់ក�ុងេទវសា�ន 
វ
និ យាយព កំេណើតក្បោបុរាទ ាំងអស់េនះ�

េក តចេនា�២េ�៣ស.វមុ
ន េនះេឡើយ។
ើ

េបេយ
ង
ើ
ើ

ក៏មិន ែមនេទ បែត
ើ

េយងអាចនិយាយថ
ើ

ទ្រមង់សិល្របាំក្បោច់បទ ាំងអស់េនាះវា្រ�ែហលេ

កំេណើតេ�សម័យនគរភ�ំស .វទ ៦
ី

ៃន្រគ�សសករា េបម
ើ ិនដូេចា�ះេ

ក៏េក តក�
�ស�ែដរ
ើ
ី
ុ ងសម័យេចនឡា.វទ ៨ៃន្រគ
េក ើតេ�មុន សម័យអង�រជាដាច់

មានន័យ្រ �ក

េដាយសារែតេយើងបា

េឃើញចមា�ក់�ស�រាំរបាំនឹងហនុមានេធ �ើពីដីដុតេ�ក�ុងបរ�េវនវត�គ
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ែដលស�ិតេ�ចំក ណ
ា�លរាជធានីអង�រ បុរ�ទាំ។

ម៉្យោងេទៀត

េល ើសិ លាចរK
ា ៥ ៥ ៧ K ៦ ០ ០ នឹ ង K ១ ៣ ៧ េគរកេឃើញេ�វត�គ នូ
ំ រ

ជ

សិ លាចរ�ករបស់្រពះបាទជ័យវរ័១ែដលបានេរៀបរាព
ា
ី ដងា�

ជាអ�កេ្រច�ងរបាំនឹងឧបក េភ�ង េ�ទ េនាះ
ី

4

3

េនះសប�
� ក់េអ

យេឃញថាេលាក្បោបុ
រាណទាំងអស់េកេក តេឡ
ើ
ើ
ើ ងតាំងព
សម័យមុន អង�រមកេម�៉ះ។

II.

ករវិវត�េន ល
 �ក្បោបុរ
ចាប់ពីសម័យអង�រចូលមកដល់គឺក�ុងរាជរបស់្រពះបាទជ

រនទ
� ី២(៨០២ ៨៥០)ែដលជាក្ស

រួច ពីកណ
ា�ប់ៃដរាជវ

មេហ�ន�បព៌ត (ភ�ំគ ូែលន)។

បានរំេដាះ្រ�េទសែ េអា

ៃសេល�ន�េដាយ្រ�រពិធីេទវរាេ�េល ើភ�ំ
េ�េពលេនាះឯ សាសនា្រពា

មានឥទ�ពលយា៉ខា�េ�េល ្រពរាជានឹង្រ�ជានុរា�ស�ទូទ
ើ

ដូេច�ះេហើយកាេគារពេជឿេលើអាទិេទពក៏មានការេគារពខ

ពិេសស្រគ�ះអរ�យធម៌សម័េនាគ ឺ

(េទពៃន្រពះរា

ែដលបានជាេខឿនវ�្បថ�ីមួយស្រមាក្ស្

ជំនានេ្រកាយៗេទៀតគំរូរតា
អាទិេទពជាេដ។

ក្រមេតងជគត៑តរ

មាការកសាង្រ�ស ាទឧ

កាលណាការកសាង្រ�សាទកាន់េគេជឿ

4 ទស្សនីភាពែខ�រ គណៈកម�ការ�សាវ្រជាវសិល្បះ២០០៣
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ថ

េលា�នក្បោច់ប ក៏កាន់�តរ�កចេ្រម ដូចបានជ្រមាបព

េដើមម�ងេហើយថា្រ�សាទគឺជាទីលំេ�របស់

ែដលេគ្រត�វសែម�ងរបាំថា�យេទពទតកម្សោន
រុងេរឿងៃនអរយធម៌
�
េនះ
ដូចជ

បនា�យ្រ

េទព េហើយជា
�សបគា�ន ងកា

េយើងពិនិ ត្េមើលតាម្រ�សាទមួយចំ

(្រតីភួមេហស�រ)

ជាអលងា� រដ៏្រ�ណិ

សិ ល្ប ែដលកសាងេដ្រពះ្រគ�យជ�នវ ក�ុងគ.ស៩៦៧ និ ងេ�
តាមជ��ំៃន្រ�សាទអង�រវ

កសាងេដ្រពះបាទសូរយ្ ័រ�២
វ

កុ ងគ.ស១១១៣េគេឃ
�
ើញមានចមា�ក់�ស�របាំៃនសា�ន�ដលេទព
អ�្ស

េ�្រគបតួ្រ�ង�កំ�ផង្សាទទិសទាំងបួនខាងេ

ហូត

ដល ់បណ
ា ល ័យ ចំ� ណកឯខាងក�ុង្រវ�ញ ចាបកំ�ផ ងរហូ តដល ់
ខាងេលើ្រ�សាទខាងេលើកំពូល េ�េលើ្រ�សាទមានរូប�ស�រ
ណាស់េស�ើររាប់មិនអ

ទ ាំងអស់េនាះេយើងអាចសន�នបាថ

ភាពរ�ៃនក្បោច់បុរាណបានដខា�ំងកា�យា៉ងជាទីេដ៏អ

សា�រៃ្រកែលណាស់សម័យេនាះ

លុះមកដល ់សម័យចុងអង�រ

េពាលគឺរាជ្រពះប

ជ័យវរ�័នទី៧

្រ�េទសែខ�របផា�ស��ូរពី្រពាហ� សាសមកកាន

បុរាណែខ�

ក៏រកចេ្រម�នដែដេទាះបីជាមានការេកទ្រម
�

្រពពុទ�សាសនាវ�ញក៏ព

ែតេយើងសេង�តេឃើញថ

េលា�នកច ់

ក៏េដាយ កេគេ�ែតយកទ្រមង់សិល្េនះេ�បេ្រម�េអក�ុងលទ�ិ
វ
ពុទ�រាជ�ញម�
។ ក�ុងសិ លាចរ�កេ�្រ�សាទតា្រ
ា
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ក

សាងេឡើងេ�ឆា១ ១ ៩ ៣

ថា�ចំេពាះ្រពះ នឹ ង្រពះរាជ្ែដល

មាស �ងេដាបដិម ្របាជា�ប ។សិ លាចរ�កេននប�
ា
� ក់ថ

ដងា យជា�ស�របាំចំន ៦ ១ ៥ នាក់។ឯ្សាទ្រពះខវ�ញ
េ�ឆា �១ ១ ៩ ១ ឧទ�ិសចំេពាះ្រពះប

កសាងេឡើ

ក៏មានសិលាចរ�កប��ក់�ដរ

មាន�ស�របាំរហូតដ១ ០ ០ ០ នាក់ស្រមាប់រាំថា�យក � ុងពិធីសក

េផ្សង

កុ ង្រ�សាទេនះ។េលើពីេនះេ�េទៀតេពល្រពះអង�ែតង
�

្រពះនាងឥ�ន�េទជាបរ�នាយកាចារ្យេ�មហាវ�ទ្យោល

្រទង

បាននាំ�របា�ដលជា្រពះរាជបរ�ពាររបស់្រទង់េ�សែម�

ជាតកេផ្សងៗេទៀតផ

លុះមកដល ់រា្រពះបាទជ័យ�័ន៨
វរ
្រពះបាទឥ�ន�ជ័យ �
វរ
្រតសក់ �ផ�

នឹង្រពបាជ័យវរ�័នទី៩រហូតមកដល ់បដិវដ �

និ ងការរុករាន សំ ណាកេសៀម

សព�ែបបយា៉

្រពះបាទ្រសី�ន�វរ
បានេធ�ើេអាយវ�្ប

និ ងធនធានមនុស្សេទៀតផងចំ�ណកេលក្បោ

បុរាណក៏្រត�វបាត់ប

ចំេណរេ្រកាយមកេទដល ់រា
(១៥១៦–១៥៦៦)

្រពះបច័ន�រ

ជាេពលេដលែខ�រ្រ��ង េងើបេឡើងវេដម
ើ ្ បីេ�សា

នា្រក�ងអង�រ បាែខ ងនឹងគូែលនជាបន�េទៀត។េហើយ

ក៏បានយ

វ
ច ិត�ទ ុក ដាក់េរៀបចំេឡើង�
នូវរាល់វ�្បធម េសដ�ក ិច� សាស ឯក
សារមួយបាននិយាយពីការយក្រពះកដាក់របស់្រពះអង�េ�េ

10

ែផ�កសិ ល្ប ្រគប់�ផ�កម េលា� ត្រន� របាំស្រមាប់សែម�ង

េភ��វក ិក�ិយស

ម�ន��ជាន់ខ�ស់ទស្ស

ប៉ុែន�ជាអកុសលេ្រកាយ

លែង�កជាបនា�យដ៏រ�ងមាំរបស់�ខ�រក៏

្រពះបច័ន�រ
េដាយសារេសៀមេហ

ទ ីបំផ ុត រាជធា េនះ្រត�វរលាយជាេផះ

សារជាថ�ីេ�ឆ១៥៥៣ៃនគ.ស។

េ្រយសម័យេនះមកសិ ល្បៈក្បោច់បុរាែតមា

វត�មាជានិច
សមា�

េ�កុ ង្រពះបររាជវាំ
�
រហូតដល ់រជ �កា ្រពរ

្រពបាឧទ័យ

បានេលើករាជធានីេ�េកាះេឃា

្រ�ែហលជានាំមកនូវ្រក�មសក្បោច់�ខ�របុ
្រពះរាជ្រ

មួយ្រក�មមកជាមួយផ

ជា្រក�មសែម

េ្រពាះេ្រកាយពី កា

�សាវ្រជាវទ្រ សិ ល្បែខ �រេឃើញថា ទំន ងមាន្រគ�ែដលេសសស

េ�បេ្រង�

េល
 �េព្រស

៤

រាជក្រពះបាទសីហនុ �័
វរ

េ�ម�ុំេកៀនសា�យេកាះសា�ែកត

េទ ើបមាន្រេដើរបងា�ត់បេ្រនេលា�

ក្បោច់បុរាណេនះេ�ក�ុនន
េលា�នក្បោច់ប

េ�្រក�ងភ�ំេពកែន�ងបងា�ត

េនះមាដូចជាេ�សាលាបឹងេក

មន�ីរឃុំឃាំងទួលែស�)

(សព�ៃថ�

មានអ�កមា�ងជាសជាអ�កបេ្រងផា�ល់។

េហើយេពលេនាះ្រពះបរមរាជ

ក៏េបើកបេ្រង�នេលា�នច់បុរា

េនះេឡើងេដា ្រពះមហក្ស្រតយានីកុសមនារីរតន៏សិ ជ
មា្រពះបាទសីហ

េហើយក៏ជ្រពមាតាសិលជាេលា�ន្រព

្រទព្យនឹងេលា�ក្បោច

សូម្ បី� សិ ល្ប្រ�ៃពណ
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សិ ល្ប

្រ�ជា្រែដលេចញមកពីមហាជន

យមានការ�្រជាវេឡ
ទ ាំង្រ�េទសកម�ុ

្រទងក៏បា ជួយេល ើកស�ួយេអ

កាន់�តរ�កចេ្រមេ�មុខ ខា�កា េឡើងទូរ

មកដល ់ឆា �១៩៧០ដល ់១៩៧៩សិ ល្បេលា នមនភាពដុ

ដាបយា៉ងខា�ំងេដាយ្រគ�ចាស់បន�ិចបន�ួចណាស់េ�ក�ុ
សម័យេនាះេទាះបយា៉ង

េ�តាមបណា�េខត�

ខ ិតខំ

េ្រជាមែ្រជងេឡើងវ�ញេដាយខ�ស�ងរក្រគ�ចាសែដលធា�ប់េច
ចាំក្បោច់

ទងេនាះេអាយបេ្រង�នេឡើ
ា
ងវ�ញ។េ្រកា យ១៩៩៣

្រ�េទសកម�ុជាបានែ្រ�េឈា�ះថា្រពះរាជា

េគនិ យមេលា�នក្បោច់បណាស។

ក�ុងចំេណាមសិល្េលា�នក្បោចរាណទាំងអ

េល ើកយកែតសិ ល្បេលា�ក្បោច់បុមួយចំន ួន

ប៉ុេណ
ា�ះ
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េពលេនា

ខ ុំស
� ូម

យកមកសិ ក្សោ

ជំព ូក៣

ទ្រមង់សិល្បៈរបាំែខ�រប

១.េល
 �ន្រសេមាលែស្
េលា�ន�សេមាលែស្បកធំគ ឺជាការរាំេែស្ប

កាន់�ស្បកែមានរូមនុស ្

សត�

ឫរាំេដើ

យក្សេនេអាមាន្រពល

វ
មានជី�រស់
រេវ�កដូចសភាពតួអង�េនាះពិេ�តាមចងា�ក់េភ�ងន
តាមពាក្យរបស ់អ� កែដលជា្រគ
ក�ុងវង់សិ ល្បៈែស្បកេន

រាជុំវ�ញផា�ំសំ ពត ់ស យា៉ងធ
េដាេភ�ងេចញលលាដ៏ដូ
ើ

សេ��

ឬអ� កែដលមានសំេឡងពីេរ

អ� កេជត
ើ ជាអ�កមានភារៈេដើរេលើកែ

ែដលេគេអាយឆ�ុេដាប�
� ំងេភ�ង
ឬ
ើ
ឬគំន រឧស

ែដលេគដុត វេឆះសេនា

េ�េល េធ�
ើ ព
ើ ី េ្រកាយផា�ំសំសេនាេដើម្ បីេអាយឆ�ុះពីេ

ែស្បកេនេអាយមានសរស ់រេវ�ក ហាកដូចជាមាន្រព មា

ជីវ�តដូចមនុស ្សែមនែទន េចះនិយាយ េចះទួញេសាកជាេ ប៉ុែន�
ែស្បកែដលសែម�ងបានល�មអា�ស័េ�េល ើ�តអ� កេជើក ែតម៉្យ

េនាះេ គ ្រត�បូ
ក រួមជាមួយអ�កគូ នឹ ងអ� កដាប់េទើបៃចេអាយែស្
ឺ

េគាមួយផា�ែដលមិន មាន្រ�េយាជន៍េអាយមាន្រ�

មា

េសាភណ ភាសា� និ ងមនជីវ�តបា។ សិ ល្បេ�ក�ុងសង�មែខ �រ េគ
ចាត់ទុទ្រមងសិ ល្ប�សេមាលែស្បកធ

បំផ ុត

ស្រមាប់្រ�េទសជាតិទាំ

េនាះគឺសុទ�ែ�សង់ពីអេន�ើខ �ះៗ

�� សាស

ជាសិល្បៈសកា�រដ៏ខ �ងខ

េ្រពាះថាេែដលេគសែម�ង

របស ់េទវកថដ៏ល្ បីល្បោញរបស់្

គ ឺ�ខ �រេយើងសែម�ងែតេរឿងរមេករ�មួយប៉ុេណ
ា� េដា
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េល ើកេឡើងបងា�ញពីមហិរ�ទរបស ់្រពះរែដលជាអវតារប

ឫ្រពះនយណ៍។

្រពះវិស�

េលា�នសកាេនះច��ុ�្បន�មិនសូវមេគនិ យម

ប៉ុនា�នេទ េ្រ� ពិធីបូជា្រពះសព្រពក្ស្រត  ប៉ុែន�អ�កេសៀម

េគេ�ែតនិ យមសែម�ងមិន សូវេលាះប៉ុនា�នេទ ជាពិក�ុងពិធី

បូជា្រពះស េល ើកសព្រពះ្រគ�េ� អធិ ឫសពមាតាប េពលខ �ះ
េគសែម�ងេដើម្ បីសុំទឹ េភ��ងេ�េពលែដលជួ បេ្ រគាះរាំងស�
ែស្បកធំ�ដបាបន្សល់ទុមកដល ់សព�ៃថ�
ែត១០០ែស្ប

ែតប៉ុេណ
ា�ះប៉ុែន�ក�ុងចំេណាមែស្បកធំទាំងអស

ថ�ីត្ បិតែតេគសែម�ងេរឿងរាមេករ��មន

្រគប់្រជ�ងេ្រជាយេ

ែតេគមិន សែម�ងេអាយចប

ភាគេ្រចេគសែម�ងែតអេន�ើខ �ះៗ

របស ់ ឥ�ន�ជិត ែដលជាកូនរបស ្រកុងរព
ណ៍។

មា្រ�ែហ

ៃនចម្បោ

ជាមួ ្រពះលក

អេន�ើទ ាំេនះេគែចកកាសែម�ងេចញជាឈុតតូចេ�តាមេឈ

សរទ ាំបគ
ី ៖
ឺ

 ឈុតសរនាគប ជសរមួយរបស់ ឥ�ន�ជិត ែថ�ងកា�

េ�បេង�របាននជាេ្រច
ើ

េឆា�ះត្រមេ� ្រពះ្រសីលក្ អនុជ

និ ងពលេរហ៍ទ ាំងអស់របួស្រគប់គា�េដាយនេពញខ ន(រូ
បេលខ១)
ួ�
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ែតបា្រពះរែថ�ងសរេ�កាន់្រក�ងសម�ិ្រគ�
យមកជួយបងា�ត់សរេច(រូបេលខ២)។

ជា្រពះធម�បិត

5

4

រូបេលខ៖១


រូបេលខ៖២

ឈុតសរ្រពហ�� គ ជាសររបសឥ�ន�
ជិតែដលែថ�ងេ�្រត�
ឺ

្រពះ្រសីលក្

េហើយកា�យជាេដើមេឈើដែបកេមឃសាខ

ប៉ុែន�ស រេនះ្រត�វបាននងា�ត់មុនេពល្រពះអាទ
្រ��ងែ្រ�ងផ្ស ំរបស ់ពិេភកេហា
ថា �ំេនាះបានមកពីភ�ំនន

ន�យកថ�ដុស ពីឋាន្រពហ�
ប�
� ពី្រពះរា

េដយសារការ

និ ងហនុមានជា អ�កស�ះែងរក

ជាមួយទឹកម៉ូ្រតេគារាជពីភ�ំមេហ
និ ងការឃាត់ដំេណើរ្រពះអាទិ្រ

6

5

5
6

ទស្សនីភាពែខ�រ គណៈកម�ការ�សាវ្រជាវសិល្បះ២០០៣
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ឈុតសរពន

ជាររបស ់្រពះលក្ស ែដលែថ�ងេចញេ�

េហើយេក ើតជា្រព�ញរាប់

េ�េដាតចាក់េពញខ�ឥ�ន�ជិតេធ�ើេអ

យឥ�ន�ជិតចុក ចាប់ៃ្រកេលង(រូបេ៣)។

ឥ�ន�ជិតដកសរេនា

េចញសល ់ទ ាំងអស់េ�សល់�សរមួយដកមិនបានេស

ឥ�ន�ជិត

ក៏េហាះេ�សុំទឹកេនាះមេណ
ា �គីរជាមាតាេ� ត់ស រេនា
បានដូចក�ី្រ�ថា�(រូប៤)។

រូបេលខ៖៣

រូបេលខ៖៤

េ�ទ ីបំផ ុត ឥ�ន�ជិត សា�ប់េ្រកា មសា�្រពះហស្រពះរ គ ឺ

េដាយការែថ�ង ្រពហ�� ផា�ច់សិរ ឥ�ន�ជិត 
េនាះ្រត�វអង�ទ្រ�ដាក់េលែដលខ មកព
ី�
ី ឋាន្រព

16

េហើយក្ប

នឹ ងែថ�ងសរប

��ូនេ�សា�នតុសិតេ�ទីប��ប់ៃនស�ងា�

7

6

េយង្រ�កដជាយ
ើ

យក្សតំណាងេអាយសភាវអា្រកក់ ឯ្រពះរាមតំណាង
ដូេច�ះ្រពះរ

បានកំចាត់្រក�ងរាពណ៍េអាយវ�នាសពី�ផនដី

្រពះអង

អាចេ�ជុំ្រ�ះញាតិ្រពះអង�្រ�កបេដាយសុភម

េដាយន័យថាកំចាត់សភាអា្រកក់េចញពីភពែផនដីេនះ
ជាពីសម័យមុនៗ េគសែម�ងរបាំក្បោច់បុរាណេនះេ�េព
�ងា�ន(ចូលឆា�ំថ�ី) េដើម្បីកំចាត់បង់នូវរាល់ឧប្រទព្យចៃ្
កាឡកណី

ទ ាំងឡាយេអាយេជៀសេចញពី្រព

ក�ុង្រពះបរមរាជវាំងែតប៉ុេណា�ះ ប៉បច�ុ�្បន

គ ឺេគសែម�ងេ�

ការសែម�ងែបបេន

ែលងមានេទៀតេហើយក�ុង្រពះបរមរាជវាំងេគជំនួសេដាយព
វ
យក្ស�ញម�ង

ចំ� ណកឯវង់េភ�ងស្រមាប់្រ�េ�េពលសែម�ង

វ
ែស្បកធំេនះ�ញគឺេភ�ងពិពាទ
្យទាំងវង់តូចនឹងវង


វង ់ត ូច

–រនាតឯ
–សេមា
–�សៃឡ

7

ទស្សនីភាពែខ�រ គណៈកម�ការ�សាវ្រជាវសិល្បះ២០០៣
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–ស�រធំមួយគូរ
–គងវង់ធំ
េបើវង់ធំមានេ្រច�នឧបករណ៏េ្រច�នេលើសពីវង់តូច



ដូចជ
–រនាតធុ
–រនាតេថ
–រនាតែដ
–គងវង ់ត ូច
–�សៃឡតូច
–�សៃឡធំ
–ឈឹង

សូមប�
� ក់�ដលថេបើតាម្រ�សរបស់េលា្រព�ទ ា�ចា

េព្រជទុំ្រកវ

បានេលើកេឡើងថាចម្បោំងឥ�ន�ជិតទាំងបីឈ គ ឺ

េគសែម�ងក�ុងរយះេពល

យប់៣ ៃថ�

៧យប់៧ៃថ�បានចប

េបើ្រត�មសេង�ប្រត៣

េបើខ ីបំ
� ផ ុត គ ឺ្រត�មែ១៧នាទីេ២០នាទី�តប៉ុេណា�
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វ
ចំេពាះបទេភ�ងញក�
ុ ងអេន�ើចម្បោ
េនះមាន្រ�២០ បទ
ដំេណើរមួយ

ឥ�ន�ដូចបានេរៀបរាប់ខាង

េហើយបទនី មួយៗហាក់គូរប�� ក់នូ

ឫមេនាសេ��តនាមួយយា៉ងច្បោស់លាស់េ�ត ា

អង�េផ្សងៗសមា�ល់ដាច់�សឡះពីគា�ពុំ លាយឡ

មានជ័យជម�ះ េសាយេសាក ស�្បោយ តាំងសី។
 មាបទដូចជា
–សាធុក

ស្រមាប់ពិធីេហាម

–េជើត

ដំេណើរច្បោំងឫេ

–េជើត ឈឹង

ែថ�ងសរ

–ដំេណើរកុ ង
�

កងទ័ពយក្

–េជើត ចាប

ច្បោំងនឹងសា�្រ

–បទផ�ិក

ដំេណើរ្រគ�

–ដំេណើរេ្រ

ដំេណើរកងទ័ពមនុស ្

–េរាទ៍មួយជា

ដំេណើរចូល េ�ច្បោ

–េល

–្រក ់

–អ� កតូច អ� កធំ
–នាងេល
–ក�ុំ

អេន�ើបុ�� កាយអែណ�តទឹ
ែ្រ�្រ

ដំេណើរកំស ត់យំេសា
ដំេណើរកំ�ុ កកំ
�
���ង
ពិធីតាំងសី

ក.វិធ េី ធ�ភ
ី ាពែស្
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ដូចជាេពល

ឆា�ក់ជារ

ការេលងមេហា�ពីចម្បោំទ័ពេដាយេ្រ��រូបែស្បក

តាដំេណើរសាចេរឿងេគេ�ថាភាពែស។ឯវ�ធ ីេធ�ើភា

ែស្បកេនា ះវ

មុនដំបូងេគយកែស្បកេគាេ�្រទ ឹកេអាយទន់រួ

យកេ�ហាលៃថ�េអាយស�

េហើយយកែដកែដលមានមុខមុតម

េកាសេអាយេស� នឹ ងេអាមានៃផរាេស�ើ េទ ើបេគយកទ ឹកេ�� មក
លាេល ើ�ស្បកេនាះយសព�ទ ាំងសងខាង្រ�មាណេអា
េ�េឃើញេ�� ល �

រួច េហើយេទ ើបយកេ�ហាលៃថ�ម�ងេទៀតេ

យស�ួត

លុះស�ួតេហើយេទ ើបយកេ�ខាត់េអាយរេលាង

្រ�សិេបើមិន េចះគួរេដាយខ�ួនឯេទ

្រ�សប់គូរ

េពលគូររូបេហើយ

្រត�វរកនរណាមា�ក់�ដលប

េហើយ្រត�្រ�កបេដាយភាពរស់រេវ�សាចេរឿង។
្រត�វេមើេអាសព�្រគប

េបើេឃើញថាេ�ទា

ច ិត�ក ែន�ងណា ្រត�វែថមថយកែន�ងណាែថមេទ េហើយេទ ើបដាប
កែន�ងេនាះបែន�ម េដាយែដកឆា�មានមខងារ នឹ ងសណ
ា�នេផ្ស

គា មាែដកពនា� ែដក្រក្រចកជាេ ។ េពលដាប់រួចរា
េហើយេគ្រត�យកប�
� ំងៃថ�េមើលសិន

េបើេមើលេ�មិន សូវសម

កែន�ងណាឫខ�អ�ី េទៀតេដើម្ បីេអាយែ កមានស្រមស់កាន់�ត�
សា�ជាងមុ

េបេគធា�ក
់បានេ្រច�នផា�ំងល�មេលងបានេហើយេ
ើ

្រជលក ឬេកាស េអាយមាន េផ្សងតាមែដល្រត�វកា េគអា
លុបេកាសល្បប់េ ��េចញេអាយ

េហើយក៏េ�ជាពណ ស

េបេប
ើ ើ

ចង ់េអាអ�ី ្រត�វមា នវ�ធីស្រមាប់បេង�ើ �ស្បកេនតាមទ្រម

ៃនសិ ល្ប។

េពលរួច រាល់អស់េហើយេទើបេគកចំេរៀកឬស្ សីបួនច
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េរៀកមកេកៀបសងខាងេធ�ើេមស្រមាប់កាន់េដើរេ�េពលស
ែម�ង

រាល់ៗរូែស្បកទាេនា

ប៉ុែន�ែស្បកធំេគមិនេ្រ��ពណ៌ដ៏

េ្រ�ពីពណ៌េ��េ េ្រ�ពីេនាះេគអាចេ្រ��ពណ៌បាន។ អ�ី�ដលស
បំផ ុត េនាះេគេធ�ើយា៉ងេអាយែស្បកេនាះមាន

មានន័យ

ែស្បកែដល្រត�វយកេ�េជើតេនាះ្រត�វែតរស់រេវ�កជានិច� ឯ
របស់េស្បកមិនស�ិតេ�ែតេលើអ�កែតមា�ក់េនាះេទគឺ រួមទា ំងអ�ក

អ� កគូរ ដូចសា�ល់ពីសា�នភាពរបស់តួអង� ស�ិតក�ុងសភាពយា ៉
េពា

នី មួយ ។

និ ងអ� កេជើត ្រត�វែតសា�ល់ចងា�ក់េភ� ងនឹងបរ�យាកាសរ

ខ. វ ធ
ី ីេធ�ីឆាកឆ�ុ


ឆាកឆ�ុះសម័យមុ

ឆាកស្រមាប់ឆ�ុះភាពែស្

េគេ្រច�េធ�ើេដាយសំពតសេស�ើង

េហើយសំ ពត់�បបេនាះមកកាត់េដើរេភា�ះគា�ចងេអាធំគ�្ បីេធ�

េ�តាមត្រម�វការេធ�ើជាៃផ�
ែស្បកេនាះច្។
្រស់េដម
ើ ្ប

កណ
ា�លេដើម្បី ងេអាយឆ�ុះពន�ឺេឃើ

វ
េ�ជាយជុំ�ញេគេធ�ើេដាយសំពត់ផាឌិប

បំបាំងភាពែស្បកេនាះក�ុងេវលាេ

វ
រមជាយ
�
�ញេ

ដាក់ �ខ្សជាេ្រច�នអេន�ើតាមជាយេនាះស្រមឆាកឆ�ុេនះបួន
្រជ�ងេស�ើ្រ�ែទំហំ៧ក៏មា១១ហត �មានេ�សចេ�តាមត្រម�(រូប
េលខ៥)។

ចំ� ណកពន�ឺស្រមាប់ឆ�ុះេអាយេឃើញែវ�ញេគេ្រ�
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លលាដ៍ដូង គឺេគយកមកគរពីេ្រកាយផា�ំងសំពត់ និងមានកេន�លព័
វ�ញការពារខ្យ ្រ�សិនេបើេភ�ើងេឆះមិនល�េ ែស្បកក៏មិនសូេលច
រូបរាងច្ប េហើយក ៏មិនសូវល�េមើលេឡើ យែដរ។

រូបេលខ៖៥



ឆាកឆ�ុះសម័យទំេនើ

េ�ក�ុងសម័យសាកលភារូបនីយកម�ការសែម�ងសិ្រគប់ទ្រម

មានការងាយ�ស�យបំផុត ែស្បកធំ�ដលធា�ក់លាដ៍ដូងស្រម
ដុត េធ�ើេអាយែស្បកឆ�ប៉ុែន�បច�ុ�្បន�េគេ្រ��េភ�ើងហា�

ែតមួយឬពីរ

មកប�
� ំងជាការេ�សចមិនភ័យខា�ចរលត់េភ�ើងឆ�ុះេនាះ(រូប
េលខ៦)។

រូបេលខ៦៖

កាសែម�ងធំេ�
កងមេហា�ស
ុ�

គ.កែន�ងេលងភាែស្ប
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 ស ម័ យមុន
វ
េបើតាម្រ�សាសន៍ចាសទា�ចាេ�តំបន់េសៀមរាប�

តាៗចាស់ៗជាសិល្

េជើត ែស្បគាត់បានេលើកេឡើងថ

េ�េជើត ែស្បកម�ង េគែតងសែម�ងេ�វាលែ

េពល

ឬេ�ក�ុងវត�េដា

េ្រ��បេងា�លពីរសំរាប់ចងផា�ំងសំពត់�ដលចងដាំជាប

េហើយឬ

ស្សីចជេមទទ ឹងេល ើេ្រក េដើម្ បីេអា តសំ ពត់ត ឹងែណន ងា
នឹ ងឆ�ុះែស្បកពីេ្រកាយផា�ំងសំពត
ដាក់ ល

។

ពីខាងេ្រកាយសំពតេធ�ើរ

ដូងសំ រប់ដុត េភ�ើងេ�ជុំវ�ញ េធ�ើរេភ�ើងេនាះេគព័ន�េដ

កេន�លស�ឹកេតា�ដូចែដរបានេរៀបរាប់ខាងេលើ�ស

។អ� កេពា

និ ង្រក�មេភ�ងេ�ខាងមុខកែន�ងេជើតែស្បក អ�កទស្សនាក៏អង�ុ
េនាះែដរ ប៉ុែនទុក ្រែវងេអាឆា�យល�មនិងអ�កេជើតេគសែម�ង

ន។
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 ស ម័ យទំេនើ ប
សម័យបច�ុ�្បន�កែន�ងស្រមាប់សែម�ងសិេផ្សងៗមា

េលា�នែស្បកធំ ែស្បកតូច និងទ្រមង់ដៃទេទៀនិ យមសែម�ងេ�
េរាងមេហា�

ែដល្រ�កបេដាយបេច�កវ�ទំេនើ បេផ្សងមា

ឧបករណ៍បំពងសំ េឡង េភ�ើងបំភ �ឺមេហា�សពទាំងមូល

ឃ. វិធ ីេលងភាពែស្
ភាពែស្បកេនះេគេលងែតេពលយប៉ុេណ
ា� េ្រពាះ្រកា
ពន�ឺេភ�ង
ស្រមាឆ�ុះេអាយេឃើញរូបែស្បក។ មុនេពលសែម�ង្រត�
ើ

យកេ្រគ�ងេភ�េ�ដាក់ក� ងេរាងេអាយេហើយេ�សចក�ុងេវលាៃថ� 
ដល ់េវលា្រពលអ� ក្រក�មភាពែស្បកទាំងប ន្រត�វមកជួបជុំគា�
កុ ងេរា
�
ឬក៏េ�ខាងមុខឆាកសែម�ងេដាយមា ្រពះមុនឥសី ្រព
ែថ�ង្រពះនរយ និ ង្រពះែថ�ង្រពះឥស
ណ
ា�ប់េផ្ស(រូបេលខ៧-៨)

សា �ធមបាយស

មុននិ ងចាប់េផ�ើមខណេនាះមា�ស់បុ

ឬអ� កែដលជួល មកសែម�ងេគង្រត�យកេទៀន៣េដើម

របស់ក ំណល ់្រគ�េ

ទងរ
ា

មា�ស់ភាពែស

េដើមេ�បិទ ជាប់នឹងសេម

្រ�ក៣ ស�ឹងជ

មា�ស់ភាពែស្បកយកេ១

េទ ើបបទសារធុការបន�ឺេ ងពិធី

េហាមេរក៏ចាប់េផ�ើេដាបទសាធុកេន

េហើយអ� កេពាលេទើ

យកេទៀនអុជបូជាេែស្បកេស�ចពីរអង�គឺរូ្រពះឥសូ

និ ង្រពះ

រយណ ឯមនុស ្សេផ្សងៗេទៀតនាំគាកេហា េឡើង៣ ដង។
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អ� កេជើត ក៏េល ើករូប្រពមុនី ឥសី មកេឡើងេជើត

េភ�ងក៏បន�ឺ

និង្រពះឥសូ

រូបេលខ៧-៨៖្រពះនរាយ

េឡើង េ�តាលំដាប ។

បទេជើត

េពលអុជេទៀនបូជាេហើយថយឈតាមកែន�ងរបសខ នវ�ញេហ
ើយ
ួ�

េទ ើបចាប់្រ�រព�នមស្ស្រពះរតន្រត័
៣បទ តាមទំេនៀមេដាយចប់មួយបទេភ

លុះេពលចប់េគបន�ឺេភ�ង
េជើត ម�ង្រគប់វា៣ដ

ង។ បនា�ប់មកអ�ករក្សោចន យកចន�ុះ៣េដើមមកអុជជុំវ�ញេជើងចន�ុះ

៣ជុំេហើយេភ�ើងចន�ុះេនាះេ�អុជេអាចន៏ចន�ុះេ�េធ�ើរែដលម
លលាដ៍ដងេ�ទ ីេនា�សាប់

ណះេពលេនាះ្រពមគា�ែត

េពលេភ�ើងេឆះេឡើងពិពាទ្យបន�ឺក�ុ

ចំ� ណកអ� កេពាលកេចញមកពន�ត ់

េទៀនេហើយក៏ស ូ្រតអាគមគាថាតាមែនធា�ប់ប៉ុេណា�ះេឈា

ចប់ពីធ ីេហាមេរាងហមេរាងេបើកមុខ្រ
៊ុ
។
លុះហមេរង
៊ុ
េលងេរឿងសា ្រ�ចាប់
នឹ ងខាងសា

ឬេហាមេរាងចប់េហើយលំដាប់េនាះេ
គ ឺសា� នឹ ង

សា េ�� ែដលេជើក តពីខាងេឆ�

មក្រ�ចាប់គា�្រតង់ឆាក
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េវលាេនាះអ�កេភ

េលងេភ�ងេជើត ែត្រត�វផ�ុំ�ត�សៃែត១
េ្រ�ពីេនាះ្រត�វបង�ន់
េនាចាប្រ�ចាប់គ

នឹ ងស�រ

េហើយ្រត�វវាយបទេជើត

េលងគាេ�វ�ញេ�មក

េទ ើបេគេជើត រូប្រពះមុន ឥសី េឡើង

១១)។

សា�ទាំងព

េធ�ើយា៉ងេន្រគប៣ដង

ទន�ឹមនឹ ងេនះសា�សចាបបាសា

េ�� េហើយនាំយកេ�េអាយេលមុនី ឥសី

យែលងសា�

ចំ� ណកឧបករណ៍

្រពះមុន ឥសី ក៏ស ុំ េអ

ែលងសា�េ�� េទើេជើត ្រតប់ច ូល ក�ុងវ�ញូ (រូបេលខ៩-

រូបេលខ៩៖សា�្រ�ច

រូបេលខ១០៖សា�្រ�ច
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រូបេលខ៩៖ឥសី េអាសា�
្រ�ែលងសា�េ

ជួនកា មិន េគេលងេរឿងសា�្រ�ចគា�េទ

េមខល(រូបេលខ១២)។
សេ្រមចដូេច�ះេហើ

ែតេគេលងេរឿងមណី

កាលេបើចបពិធីេហាមេរាង ងរបាំេបើកេរ
េគចាប់េផ�ើមេលងេរឿងេ�តសាច់េរឿងែ

បានលេ្រគាងទុកស្រមាប់។

ែស្បកែដលឆា�ជរូបេហើយមា

ប�� ត�ិេឈា�ះេផ្ស ដូចជា រូបេដើម មិនថាមនុស្ស យក េគេ�ថ
ភាពបទចរទាំងអស

ក្

ភាពែដលជារូបេហាះេ

ឬសា�េ�ថាភាពេហាះទាំ

មិនថាមនុស្

ភាពែដលផ្សំេពលែហរេស

េល ើកទ័ពេចញេ� េ�ច្បោមិនថាមនុស យក្ស ឬសា�េ�ថាភ
ហពល ៍។

7

8

ឯអ� កសែម�ងវ�ញគ ឺអាចេលើកែស្បកេជើតជុំវ�ញផា�ំ ងសំព

េហើយសេម��កបំព ាក់េគមិនេស��កត្រម�វតាមតួអង�ែស្បកេនាះ
េ្រច�នេស�� កក្បិន្រកណាត់ធ ម�តា និងអាវ

8 ទស្សនាវដ�ីកម�ុជសុរ�យា៣ ១៩៤៨
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រូបេលខ១២៖

របាំមណីេមខល

ឃ. ែស្បកេស�
ពាក្យថាែស្បកេស�ចមា
ែស្បកទាំងអ

សំ ខាន់ជាងែស្បកដេទៀត

ខាតេ�េពលសែម�

ែស្បជា្រ�ធាន
េហើយខ �ះមិនបានដា

និ ងេពលចាប់េផ�ើមដាប់�។

រូបរបស់ត ួអ ង�ប�ដលសំ
ខានៗ
ី

ែស្បកេស�ច

ជា្រ�ធានជាធំេលើរូបទ ក៏ជ

រូបសំ ខាន់ក�ុងេរឿ គ ្រពះឥសូ
្រពះនរយ នឹ ង្រពះមុនឥសែដល
ឺ
ី
ជេស�ច ែស្ប។

េ្រពាះថាែស្បកេស�ទំរាំ�តបានជាេស�ចែ

្រត�វឆ�ងកាតំណមេ្រច� ណាស
លំបាកេ្រច�នណ

េដើម្ េធ�
ច ែស្បកេនមានភ
ប េស�
ើ

េគ្រត�វយកែស្បកេគាងាប់េដាយេខា�ច្

ឬងាប់ៃតសាកមកេធរូប្រពះឥសូនិ ងរូប្រពះនរយ ែតឥសី េគ

យកែស្បកធំ ខា�ឃ�ុំមកេធ� េបើមិនបានែស្បកទាំងពីរេទ េគេជឿ

ថមិន រូបហ�ឹងមិន ពូែកសក�ិសិទ�ិេឡើយ។ចំេពាះរយេពលេធ�ើវ�ញ
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េគ

្រត�វែតៃលលកយា៉ងណាក�ុង១អង� ទ ាំងគូ ទងដាប
ា
្រត�វែេអា
េហើយក�ុងរយៈេពលមួយរា្រ

កុំេអាយរំលដល ់េពលអរុណរះៃថ�ថី �

េឡើយ។ ចំ� ណកការចាប់គូរ ដប់រូបេនះេគ្រត�វេរៀប្រពះពិស�ុក

ដល ់្រពះមុនីឥសី េពលែដគូរ ដាប់ អ�កទាំងេ្រត�វេស��កពាស
ពានាទាំង ។
ង.របស់បូជាេស�ចែស្
កាលនឹងេធ�ើរូបទាំងបីេ

េគ្រត�វេរៀបរបស់ដងាស្រមា្រគ

តាមទំេនៀមគមាបាយសីប ក់ឆា១គូ្រកបួស (្រកយាបួសម�
ចំណី

ែដលមិន រលាយេដាយេ្រគ�ងច)្រត�សា១សំ រាប

្រជ�មួយ មាន់េសា�រម និ ងជមបួន (រូបេលខ១៣)។

ក្ប

រូបេលខ១៣៖

វ កា
រណ
ា�ប់ស�
ុ

ឆា�ក់េហើយេគ្រត�វលាបពណ៌ជាបីពណ៌េផ្សង

្រពះឥសូ

លាបពណ េលឿងខ ី្រពះនរយ
�
ពណ៌េខៀវេហើយគូរជាក្បោច់
តាមេ្រគ�ងសំេលៀកបំពាក់េអាយវ�ចិ្រតជាងរូបទ

២.េល
 �នែស្បកព
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សិ ល្បៈែស្បកពណសិ ល្បែស្បកេ

ែតមិន ែមនជាសិល្

�សេមាលដូចជាែស្បកធំនិងកតូច េទេ្រពាះជារូបចំលាក
លាបពណ

ដូចគំនូរលា ដូចពណ៌បុរាណរបស់�ខ� េហើយស្រមា

សែម�ងែតេពលៃថ�ប៉ុេណ
ា�(រូបេលខ១៤-១៥)។

វ
ចំ� ណកឯកាេជើត�

គ ឺេជើត េ�ខាងមុខេដាយេ្រ��ត់�ដលមានពណ៌េ�

�សគាេដើម្ បីេអឆ�ុះែស្ប
លាបពណ

និ ងមានពណ

និ ងេឃើញកាន់�តច្បោស់េអាយនូវរ

មកនិ ទានេរឿងផ្សំជាមួយការសែម�ងរបស់សិល។

េលា�នែស្បក្រត�វបានបេង�ើតេឡើ ងក�ុងសម័យចតុមុខរវ១ ៨ ៥ ៩

ដល ់១ ៩ ០ ៤ េដាយការយក្រពះរទ័យទុក ដាក់ព ្រពះមហាក្សសុ ី
សុវត�ិ កុ សុ មៈនារីរ័ត។ ភាពខុសគា�របស់ព �ស្ប ្រត�វបាន

េ�េល ើ�ស្បកេនាះតាមែបបបទ្រទង់្រទាយរបស

េហើយែស្ប

េនះក៏ជាែស្បកែដលេ�នឹងថ�គា�នចលនាដូចែស្បកធំ�

សិ ល្បៈេលា�នែស្បក េនះ្រត�វបបាត់បង់អាក់ខានេលងសែ

ជាយូរឆា�ំមកេហើយ្រ�ែហលតាំងព១ ៩ ៣ ០ ឬ១ ៩ ៤ ០ មកេម៉�ះ
តាពត ៌មានែដល្រ�មូល

។េបើ

េ�ឆា �១ ៩ ៧ ៩ េគេឃើញមានសល់�

២០ផា�ំងែតប៉ុេណា�ះេ�្រពះបរមរាជ

េបើេយើងពិនិ ត្េមើលេអ

យម៉ត ់ច ត់េ�ែស្បកទាំងេនាះសា �ៃរបស ់សិ ល្បករជំនាញៗក�
េរាងជាង្រពះរាជា

េហើយែស្បកទាំងអស់លេសសសល ់េគ

អាចសែម�ងេរឿងរាមេករ�ិ៍

បុស ្ប នឹ ងេរឿងដ៏ៃទេទៀត។មកដល ់

ឆា �២០ ០ ០ េទ ើបមានេសៀវេ�េបាះពុម�ពីេលា�នែស្ប
មកេទ បខេរៀបចំ
មេហា�សពេ�ចតុមុ
ើ
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បនា�ប

េ្រកជំន ួយពីអង�ការស

រដ �អាេមរ� េដាយេលាកបណ� សំ េរ ែដលជ

គណៈ កមា

�សាវ្រជាវសិល្បៈរបស់្រកសួងវ�ចិ្របានយកេរឿងកូរសមុ្

ទ ឹកេដាះមកសែម�នាេពលេន។

រូបេលខ៖១៥

រូបេលខ៖១៤
ក. ែស្បកេស�

េនះ

រូបែដលជាែស្បកេស េ�កុ ងទ្រមង់សិល្ែស្បកពណ
�

មិន ខុស គាអ�ី ពីរូបេស�ច ែស្បកក�ុពីទ្រមង់សិល្បៈេល

�សេមាលែស្បកធំេឡ

េ្រពវាស�ិតេ�ក�ុងទ្រមង់ចាមួ

ដូេច�ះ

ែស្បកេស�ក៏ជាមួគា�ែដរ ្រគាន់�តមួយរូបលាបព េហើយមា
ទំហំតូច បន�ិចប៉ុេណ
ា�ះ

ែស្បកតូេនះេពលដាប់ េពលគូេគ្រត�

រឭកដល ់្រពះមុន ឥសី ជាមុនសិន
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ខ.រណ
ា�ប់បូជា្
ដូចជារណា�ប់បូជា្រគ�របស់ធំ�ដរ។
គ. វិធីេលងែស្បកពណ
វ�ធ ីេលងែស្បកពណ៌េគែតងសែម�ងេ�េពលៃថ� េហើយខុសគ

ខ �ះៗពីការសែមងេលា�ន�សេមាលែស្បកធំ�ដលអ�កេជើត េជើតរូបេ

ជុំវ�ញ ផា�ំងសពតបាន
សំ ពត់ស

ឬែស្បកតូចែដលអ�កអង�ុយេជើពីេ្រកាយផា

េដាយពឹងេលើពន�ឺេភ�ើងឆ�ុះយក�សេមពីខាងេ្រ។

ចំ� ណកខាងការសែម�ងែស្បកពណ៌

លក�ណះពាក់កណា�លជាការសែម�ង
ែម�ងែស្ប

េយើងសេង�តេឃើញមា
នឹ ងពាក់កណា�ល

េពាលគឺអ�កេជើតមាន្រ��ស មាន�ស�កុ ងសេម�
�
�ក

បំព ាក់នឹងេ្រគ�ងអលងា�សតាមតួអង�រូបែស្
មកខាងមុខផាងសពត ់េ��
្រកណា

រួច េគេជើត ែស្ប

ឬ�សគាំេពលខ�ះេគប�្ឈរែស្បកនឹងផ

រួច េគសែម�ងជាេលា�នេដាយម ាននិយាយេរៀបរា

ពិភាក ឬេឆ�ើយឆ�ងេស�ហគា� លាយឡំេដាយេែថមេទៀតផង រួច
េទ បចាប់�ស្បករបស់េគេជជាបន�េទៀត
ើ
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ឃ. េ្រគឿងេភ�
–រនាត
–គងវង់ធំ
–�សៃឡតូច
–សេមា
–ស�រធំ

ឯបទេភ�ងជាេ្រច�នែតខ�ីពីមេហា

៣. េល
 �ន្រសេមាលែស្បកត អយ៉
ែស្បកតូ ឬអាយ៉ង ជា្រ�េភទសិលែដលស�ិតេ�ក�ុង្រក�មេលា

�សេមាលដូចែស្បកធំ�ដរេហើយជាចមា�ក់�ដលឆា�ក់េ�េល

េគាែដលមានទំ ហំតូ េហើយមិន ែមនជាចមា�ក់នឹងថ� ដូចសិ ល្ប
ែស្បកធ

ចមា�ក

ែស្បលាបពណ េឡើយ។ផ�ុយេ�វ�ញទ្រមង់សិល្េនះជ

ែដលអាចមានចលនាកំេរ�កបានដូចជាេ

ហាមាត់និ
ដូេច�ះេហើយ

េល កេជ
ើង
ើ

នឹ ងេ្រច�ងបានេដាយសារមានពិេសស

បាេគអាចេ�ថាសិលេលា�ន�សេមាលែស្បក

េនះថាជាអា(រូបេលខ១០)។ ពាក្យថ ាអាយ៉ងជាសិ
ែដល្រត�េគេជើត ឬ ញក់េដាយនា

ម៉្យ

ដ៏ៃទ។ែស្បកតច ឬអាយ៉

េនះមានលក�ណខុស ពីេលា�ែស្បដ៏ៃទៗេទៀត

េ្រពា្រ�ជា្យ

កំ�ុ កកំ
�
���ងងាយេមើលងាយយល់នឹចសែម�ងេរឿងបានជាេ្រ
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ដូចជាេរឿងនិទានបុរាណ ្រ�វត�ិសា�ស� អប់រំ�ដលទាក់ទងន
បចុ �្បន�ផង
�

ែស្បកតូ

េ�្រ�េទសកម�ុជាមានការប��ត�ិ៣មាន៖

អាយ៉ង ណាំងតាល

នី មួយៗខុស ៗគា
ជនជាត�ខ �រ
គា�គ

េ�តាមការនិយមេ�តាមតំ

(រូបេលខ១៦-១៧)។

ែផ�កេ�តាមការនិយមរប

ែដលយល ់ថាពាក្យតុក�តានឹងព ាក្យអាយ៉ងម

សំ គាល់េលើវត� ឥតវ��
� ណទ ាំងឡាយេទាះបីមានទឌ

សំ �ប៉ត ដូចជារូបចមា�ក់េធ�ើអំពីេ

េធ�ើអំ ពីកំណាត់ញត់សំឡ

ឬ
រូប

ចមា�ក់េធ�ើអំពីដីឥដ� នឹងេធ�ើអំព �ស្បកេហើយសព�ៃថ�េធ�ើអំពី្រកដ
និ ងជ ័រ��ស�ិកេទៀតផង ។

វត�ុទ ាំងេនាះ្របាេជើត ញក់ឬជំរុញ

េអាយេធ�ើសកម�ភាពេដា យអ�កគ ឺសិ ល្បករអ�កេជើ។

រូបេលខ៖១៦-១៧
ចំេពាះ្រ�ភពែស្បកតូចឫអាយ៉ងេនះវ�ញេយើងអាចជួប្រ�ទ
សារជាេ្រច�នែដលអស់េលាកអ�កទ ាំង
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កម�ុជាទាំងបរេបា

បន្សលទុក មត ិខ �ះ េដាយសា�នថាែស្បក ឬអាយ៉ងេនះ្រ�ែជ
េយាយកកំេណើតមកពី

មា៉េឡសុ ?

ឯមត ិខ �ះេទៀតសន�ិ ដា�ន

អ

យ ៉ងែខ �រ្រ�ែហលមានកំេណើតមកភូមិមយ ៉ងទ ឹកដីភាគខាងល

េខត�បាត់ដំបង
ៃថ�។

ខ �ះថា្រ�ែហលេ�ម�ុំខ�បតា

តាំងពីយូរលង់ណាស់មកេហ

េនះែដលជាពក

ការ�សាវ្រជាវពីេឈ ា�

ស្រមាសមា�ល់ដល់តួអង�ត�ុដ៏ល្ បីល្បោញរ

ទ្រមង់សិល្ែស្បកតូចេន
ការនិយមរាប់អា
យ ៉ង

គ ឺវត�បុទ ុមវត ីសព�

ឃុំពួក �ស�ក ពួក

េ�ភ�ំេពញេហើយ្រ�ជាជនជាេ្រន

ខ �ះថាអ ាយ៉ងេនះ្រ�ែហលជាេកើតេ�ភូ
េខត�េសៀមរា

ែដលមិនឆា�យពីទី្រក� ងអង

េឡើយ េ�ទ ីេនាះមានផល និ ងសែម�ងតុក �តាតាំងពីយូរលង់ណ

មកេហើយ។

ចំ� ណកឯទិន�ន័យដ៏សំ ខាន

ែដលទក់ទងេដើមកំេណើត

តុក �តា អាយ៉ងេនះគឺការសិក្សោសលាចារ�កែខ�ររបសេព
ិ
ស
រសែដលបានប��ក់េអាយេយដឹងថាេ�ក�ុ

សិ លាចរ�កម
ា

សម័យេលខK ១ ៥ ៥ មានែចងអំពីសិលករន
� ី សែម�ងតុក �ត

ក�ុងពិធី

បូជាថា�យចំេពាះអាទិេទពស�រស�តីអាទិេទពតំណាងេ
អាទិេទពសំណួនេវដ៏ពិេរា

េអាយេយើងដឹកាន់�តច្បថ

នឹ ងសិ ល្បះ។េនះជាភស�ុតាងែដលេ

ទ្រមងសិ ល្បេនះមានកំេណើតតា

ពីមុន សម័យកសាង្សាទអង�រេម៉�ះ េហើយេលាក�ស�េលើក ពីព
មាន ឯកសារដ៏មារសំ ខាន់មួយេទៀតែដលទាក់ទងនឹងសិល
េលា ន�សេមាលែស្បកតូចេ�កម�ុជាេេ�ឆា �២០ ០ ០ េលាក
H a mz a

Aw ang

A ma t ជាសា� ចារជអ� កដក
ឹ នាសែម�ងសិ ល្ប
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េលា�ន�សេមាលដ៏ល្បីល្បោ

្រ�េទសមា៉េឡសុីេដាក

ទទួល បានពានរងា� ន់ជ័យលាភីសិល្បៈនឹងវ A rt s a n d c u l t u re
p ri ze របស់ t h e Fokuoka Asion Cult u re P ri z e 2 0 0 0 ។េ�ក�ុងអត�បទ

របស់េលាកបានប��ក េលា�ន�សេមw a y a n g k u t i t េខត�េត
ឡាន់តាន់ក�ុង្រ�េទសមា៉េឡសុីមាន្រ�ភពមកពី្រ�េ
៧

េដាហូ រច ូល េ�េ្រជាយមា៉េឡតាម្រ�េទសៃថភា ង

។

ចំេពាេ្រគ�ងឧបករណ៏េភ�ងស្រមាបជុំជូនែស្បកតូចទាំងអស់េ
មាន

–រនាតឯ
–គងវង់ធំ
–�សៃឡ
–ស�រ។
ឯបទេភ�ងវ�ញ

ខ ីព
� ី បទេភ�ងមហារ�ភាគេ្រច

ចំ� ណកឯែស្ប

វ
តូច ែដលេគសែម�ងេ�បាត់ដំបង�ញេគ
មិនមានេ្វង ់េភ�ង

ពិណពាទ្យ

ផ�ុយេ�វ�ញស្រមាប់្រ�ជុំសែម�ងែស្ប

េគេ្រច�នែតេ្រឧបករណ៍ដូចជា
–ស�រតូច មួយ
–ស�រៃដមួយគូ
–�សៃឡតូច មួយ
–គងេដាះតូចមួ(គងមង)

–េហើយមាន្រទាប់្រ រ �ឫស្សីផង
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ឬអាយ៉

ចំេពាះែស្បកេស

និ ងកេ្រគ�ងបូជា្រគ�ដូចគា�នឹង

�សេមាលែស្បកធំេ្រពាះមាន្រ�ភ
ហាត់សី និ
� យាយប

ប៉ុេណ
ា�។

្រគាន់មួយញក់បា

និ ងទំហំតូច ជាងែស្បក្រ�េភទខាង

េពលសែម�ងខុស ្រតង់�តេពលេហ

គា�នការសែម�ង

្រ�ចា ឬមណីេមខល។

៤. េល
 �នេខលឫភ
ពាក្

េខាលឬ

របស ់ស េម�ច សង្ជួន
ែខ �រ

េលា�នេខេនះេបេយាតាមសង្ឃដ
ើ

ណាែដលបានកត្រទុក ក�ុងវចនានុ្រ

េបាះពុម�ផ្សោយពុទ�សសនបណ� ិតកម�ុជា

ក�ុងឆា �

១ ៩ ៦ ៧ ្រតង់ទំព័១ ០ ២បានពន្យល េខាលជាេលា�នពួក្រ��ស 
រាមេករ�

៨

។ ចំេពាះេលហ្ស សេដស
បានេអនិ យមន័យថ
ឺ

េលា�នេខាលជាេលា�នៃនរ

៩

។ ចំ� ណកអ� កឧញា េទពវិទូរឈឹម

្រកេសមគនា�បណ�វ�ញេ�កុ ងទស្នាវដ�កម�
�
�
ខ ៣ ែខ
ុ ជសុរយេល
មីនាឆា១ ៩ ៤ ៨

េលាបាេពាលថាចំ�ណកឯេលា�នេខាលេ

ចូល ច ត�
ិ េលងេរឿងែដលទាក់ទងនឹងេរឿង្រពះជ ស់

គ ្រពះឥសូរ្រ
ឺ

នរយណ ែដលេ�ក�ុងេសយ្យស�គ េលងេរឿងអវតារបស់្រ
ឺ
ជាមា�ស់ដជាេរឿងរាមេករ�

សឹ ងជា្រ�វត�ិរបស់្រពះអម

េដើម្ បី្រ� ក ាសកិត�ិគុណេសចក� ីខា�ំង
មា�ស

និ ងកា�ហានរបស់្រ

ែដលែបងភាគមកេកតជា្រពះរាមជាេ

ែម�ងរបាំេនជាេហតនាំមកនូមង�លសិ រ �ដល ់អ� កេលង
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។េនា

តាមក្បូនក
នឹ ងជាទ

េ្រ�ស្រ�ណរបស់្រពះជា
១០

ឥឡូវេនះ

េទ ើបេគនិ យមេល ើេលងមកដល ់

។ឯពក្យេខាលក�ុងជីវភាព្រ�ជាជនែញេគនិ យមេ្រ�

ពាក្យេនះស្រសមា�លេគា ្រកបី�លមានែស�ងខ�ីេហើយចុះម
េ្រកាម ឬសមា�ល់សត�សា�កន ុយខ
� េបើមិនដូេ�� ះេទ ពាក្យលេនះ
គ ឺជាប
� �ត�ិសមា�ល់េ�អាការៈែដលមិនបាងទុក ឬគ ិតទុក ជ
មុន

េពាលគឺគិតេឃើញភា�មេធភា�មែតម�ង

បណ�ិតនឹ ងការនិយរបស ់្រ�ជាជនកម ជ

ពាក្យេខាលេនះមានលក�ណៈសមេហ
ទ្រង់េលា�នេខ

សំ ដីរបស ់អ� ក្រ�ជ

ការដាក់ប��ត�ិេថ
េ្រពាះេបើេយើងពិនិ

ែដលេសសសល ់ដល ់សព�ៃថ�េនះេយើងេឃើញថ

ជាេលា�នពាក់មុខរាំេធ�ើកាយវ�ការឥតេ្រព�នេដើម្ បី្រតាប

ពាក្យសម�ីរបអ� កេពា

ែដលជាអ�កេរៀបរាប់អំពីដំេណើរេរឿ

ទ្រមង់េលា�នេខាលែដល្

សែម�ងមានែតសាច់េរឿងែតមួយដ

េលា�ន�សេមាលែស្បកធំ គ ឺសែម�ងេរឿងរាមេករ��៏�តមួយមុ
ត ់។ៃផ�ៃនសាច់េរឿងេពារេពញេដាយតួអង
េពលែដលេគនិ យមសែម�ង
ផា�ច់ឆា�ំចាស់ចូលឆា�

េគសែម�ងក�ុងពិធី

គ

េហើយនឹ ងយក្ស

្រត�សស�ងា�នជាពិ

េដើម្ បីបំបាត់ឧប្រទព្យចៃ្រងៃនឆ

េហើយ

សុំ េទវតាឆា�ំថ�ីជួយ្រ�ទានពរដល់អាណា្រ�កុ ងែដនកម�
�
ុជ
រដ �ទ ាំងមូ

។

នឹ ងេពលខ �ះ្រ�េទសេកើតេ្រគាះរាំងស�ួតេ គក៏នា

េលា�នេខាលេដើម្បី ស ុំទឹកេភ��ងផងែដរ។ម្យោ៉ងេទៀតទ្រ មង់េ

េនាះជាទ្រមង់�ដលមានែតបុរសជានាក់រាំសូម្បី�តសត
ី

នាមេណ
ា �គីរីនាង បុ��
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នាសុវណ�មចក៏េដាយ។េប

េយើងេមើលេ�តាមជ��ំង្រ�សាទអវត�

នឹ ងរូបភាពៃនេលា

េខាលែដលេសសសលដល ់សព�ៃថ�វ�ញ ដូចជាទ័សា យក្ េមទ័ព�យ
ក្យ ក៏ច លនាច្បោំងេ�ក�ុងសេ�ងា�មរវសា នឹ ងទ័ពយក្សេយើង
េង�តេឃើញថាមានលក�ដូចគា�េស�ើរែតទាំងអ។េហតុអ�ី បាន
េគ

សែម�ងសុទ�ែតមនុស ្ស្រ��សទាំងដូេច�ះ? េយើង្រគាន់�តដ

ថាក្បោច់របាំេ�សម័យអង�រ

េ�ថរមាេនះជាលទ�ិេទវរាជ

សែម�ងកុ ងេគាលបំណងបេ្រម�គាល់េទព
�

និ យមេ�ពួក �ស �របាំេនាះេ

រាំថា�យេទពេទើប

េទវទាសីបេ្រម�ក�ុងេទវស

លុះ

ដល ់េពលករ��ូរសាសនាពីកាន់លទ�ិ្រព និ យមវ�ញការផា�ស់�

រែបបេនះ

�ស�របាំទាំងេនាះេ�បន�តួនាទី�ដលែតេ�ខាង្រ

សាសនាមហាយានេដាេល ើសិ លាចរ
ា

(េសៀមរាប)ន ង

្របាសទ្រព

្របាសទត

ែដលបានប��ក់ក�ុសិ លាចរ
ា

ែដលខ ុំបាននិ
�
យាយម�ងរួចមកេហ។

ចំេពា្រក�មអ�ករបទ ាំងអស

េនាះមិន្រត�មែតអ�ករេទ ែថមទ ាំងជា អ�កចំលងព

ពាក្យបន់�ស

បណឹ� ង

នឹ ងពាក្យឧទ�ិសទាំពីឋានមនុស្សេលា

កានឋាន្រពះគឺឋានស

េហើយពាំនាំពរសព�សាធុការពីសា�នសួ

មកេ្រ�ស្រព�ដល់មនុស្សេលាក

អ� កទ ាំងេនាះស ុទ�ែតជា

បរសុ
� ទ�សា�តិន្រ�ឡាក់្រ�ឡុកកេដាយមន�ិលេ�ហ�ង
ម
ទាន់មាន��។

ចំេណរេ្រកាយ

សាសនាវ�ញក�ុងរជ�
អំ ណា

(មិន

បន�ប់ពីការដាក់ចិត�មក្រពហ

្រពះបាទជ័យវរ័�ន៨

ម�ន��អ� កមា

ែតងដណឹ� ង�ស �របាទ ាំេនាះេធ�ើជាភរ�យារបស់ខ�ួន
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ការចាប់បង

ទេង��បបេនះេ�ែតបន�
មានរហូតដល់មុនេព
ើ

្រ�េទសកម�ុជាផ�ុះសេ� ងា�ម
េនះ

១៩៧០

។

េដើម្ បីេចៀសវាងហា និ

្រគ�របាំបុរាណនាំគា� េ�្រជកេកានេ្រកាមជីវភា

េហើយបេង�តជទ្រមង់េលា�នថ�ីម
ើ

ប៉ុេណ
ា�ះ

េដាយកែត្រ�ស ៗមកហាត

កុំេអាយម�ន��ទាំងេនាះមកបំផា�ញបាន

ប�
� ទ ាំងអស់េនះមានចំនុច េសសមួយ

ទក់ទងនឹ

គ ឺជាការរកេឃើញទ្រ

េលា�នេខាលថាជាភាណីក�ុងសិk ៩ ៩ នា.វទ ី១០ ពាក្ រំ
(រូបេលខ)ឬ

រមាំភាណីស ុទ�ែតជាសិករ្រ��ស

ណីគ ឺត្រន��ករ្រ�គេ្រគ�េភ�ង

នឹ ងពាក្យេ ថា

ស្រមាប់េលា�នភាណីក៏សុទ�ែស

ែដរ។ ពាក្យសំ�ស��រភាណីគឺ។ េបើតាមវចនានុ្

េម�ច ជួន

ណា្រតង់ទំព័៨ ១ ៨

េនាះបានអធិ�្បោយជ

(ន)(ប)ដំេណើរេពាលការនិយាយការ្រ�ប់កា
កុ ងរាជបេវណីមួរបស់
�
្រពះរ

រជាវាំងពិធីសូភាយក្

ឧទាហរណ

ែតង្រ�រព�ជាប់ជានិច�ក�ុង្រព

ែដលមាន្រពាហ បុេរាហិតនឹង្រ

សង្ឃែផ�ក្រពះពុទ�សាសនាជាអ�ក
ចូល ឆា �ំថ�ី

ែខ �រស

េគែតង្រ�រព�េ�េពលមុ

ពាក្យថាគ ឺជាការសូ

ឯពាក្យយេ�ទ ីេនះ

តំណាងេអាយេ្រគ�ងមន�ិលេ�ហ�ងេ្រគ�ងអពមង�លេ្រគ�ង
និ យាយេអាយខ�ីអ�ី�ដលអក់ទ ាំងឡាយ។ចំេពាះពាក្យ
េខា

ឬភាណីជាការនិយមេ�របស់ជនែខ �រទូេ�ពាក្

េលា�នរាមេករជាការនិយមេ�អ�កបាត់ដពាក្យថាេលា�
រាំជាការេ�និយមរបស់អ�កកម�ុជាេ
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េនះ្រគាន់�ត យាយត

គា ែតប៉ុេណ
ា�ះវាមិនមានភស�ុតាងអីម កប��ក់េ ប៉ុែន�អ�ី �ដល

េយើងគួរពិចារ
�ស �ៗជាេ្រនន

េ�កុ ងរាជ្រពះ
�

សុីសុវត�ិមុនី វង្

មាន្រគ�រ

ក់កុ ងេនាះអ�កមា�ងជា សគ
�
ឺជាតួឯងក�ុងរបាំក�

្រពបរមរាជាវាំងេពលេនាះសម្បូរមនុស្សហាត់
ចំេណរេ្រកាយមកដល់រាជកាល្រពះបាវរ � ័ន
កុ ង្រពះបរមរាជា
�
កាន់�តេ្រច

លុះ

អ� កហាត់រប

េឡើងៗទ ាំ ្រ��សទាំង� របា

ក៏ចាប់េផ�ើមាមានការរ�កចេ្រ តាំពីេពលេនាះ ។
ក. េពលចូលហត
ជាធម�តា្រ�ៃពណីរបស់ស

េបើនរណាមា�ក់្រ�ថា�េរបា

បុរា ្រត�វែតេរៀបចចំជារណា�ប់ស្រមាប់ជូន្រគ�៖
–បាយសីបា៉កឆាមមួ
–េចកមួយស�ិត

–មាន់េសា�រម
េ្រគ�ងរណា�ប់ទាំងស្រមាប់ជូន្រគ�រួមធូបេទៀនេ�ដល ់
្រគ�អ�កបង ា�ត់ប ងា�េពលេនាះ្រគ�បានយកេទៀបេ�អុជបូជ
បួងសួងចំេពាះេលាកតាម ឥសី

កូនសិ ស្

្រគ�តូ

្រគ� ធំេហើយបេ��ញេឈា

េដាយសុំេអាយេលាកជួយេអាយពរេអាយជ័យដ

សិ ស្សេអាយឆាប់េរៀនេចះមានេឈា�ះល(រូបេលខ)។

ក្បោចត(ក្បោច់មូលដា�

េបស
ើ ិ ស្សចាៗ
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ស្រមា

ចង់ហាតក្បោធំៗ

ឬតួឯក ្រត�វជូនរណា�ប់េ�្រគ�ម�ងេទ ការជូនេនះគឺជូនតដំណាក
កាលៃក្បោច់របស់តួអនី មួយៗ។


តួ នា( តួ �ស �) ្ រត�វជូនបាយសីមួយថា�ក់មួ :

–េចកមួយស�ិត

–ែផ�េឈើេផ្សង

–ពងមាន់មួ

–េទៀនមួយេដើម
–ធូប្រ�ំ ្រ�ំពីរសរៃ


តួ នាយេ ង( តួ ្ រ ��ស ្ រត�វជូ :

–បាយសីមួយថា�ក់្គូ
–ក្បោល្រជ�កេសា�
–មាន់េសា�រម
–ែផ�េឈើ

–េទៀនមួយេដើម
–ធូប្រ�ំ ្រ�ំពីសរៃ


តួ យ ក ្ស្រត�វជ

–បយសី ្រ�ំពីរ ឬ្របួនថា �ក់មួយគូ

–ក្បោល្រជ�កេ�
–មាន់េ�មួ
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–ែផ�េឈើ

–េទៀនមួយេដើម

–ធូប្រ�ំពីរ ឬ្រពីរសរៃស
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ខ  េពលហត
អ� កែដលមិន េចះេសាះែតម�

ជក្បោច់មូលដា�ន

េគ្រត�វេអាយេរៀនចំពីក្បោ

េដាយ្រជាអ�េមើលការពត់ខ�ួ

ឈរេដៀវជ

េដើម េត ើ្រត�ម្រត�វែដលឫអត់់  ប៉ុែន�្រគ�របាំភាគេ្រច�នកាច

ពីេដើមមក េបើសិ ស្សេនាះេធ�ើមិនេកើតគាតអាក�ិច មួល េដើម្ បីេ

យឆាប់ចាំក្បោច់ទាំងអ(រូបេលខ)។និ យាយខ�ីេ�ការហាត់
ត្រម�វេអាយមាន្រគ�ធំៗេមើលការខុស្រត�វ្
សុទ�ែតជាមនុស្ស�ស�មានវ័យចំ
េកាតញេញើខា�ំងណាស

ឯ្រគ�របាំភាគេ្

ចំ� ណកសិ ស្សរបាទាំង
ំ

េហើយ្រគ�ចាស់ៗទាំងសឹ ងែតជាអ�រា

សា�ត់ជំនពីមុន មក។េទាះបីគាត់មិនែមនជា្រគ�ធំបង�ស់ក

ែតគាតមានភារកិជួយពត ់ខ ួន
�

ពត ់ៃដ

ពត ់េជើង

ដល ់សិ ស្សរបស

ទ្រមង់េដើមៃនក្បោច់បេលខ)។

េពលណាេគហាត់ច់បាេនះចា

គាត់េធ�ើយា៉ងេនះេដើម្បីេអាយ្រត�វតាម តប៉ុេណ
ា�ះេពាល

សា�តអាចរាំបានេ ្រគ�ែតងែតបង ា�ត់ក្បោច់ក្បោច់តួ តួយ
ក្សតួន

តួនាយរងតួសា�ជាេដើម។ប៉ុែន�េពលក្បោច់ទាំងេនះ្

ែតមានការតស៊ូអត់ធ�េអាបានេ្រច
េ្រពាះការទ

េទ ើបកាហាត់ឆាេចះចា

េអាយមានការពត់ខ�ួនៃដេជេរៀងរាល់ៃថ

រហូ តមានពាេគែតងនិ យាយចំអកគាអ� ករបាំនិងគូទងដាក់ក
បាន
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គ. របាំមុ
ការសែម�ងេ�ឆ

េបេយ
ងគ
តេអាយែវងឆា�យេ�គឺអ
ើ
ើ
ិ

សែម�ងេនាះធម�តាជាបុគ�លធម�តាេទៀតេឡើយ មិនែមនជាបុ

នារ ខ ែដលេយើងេឃើេ�ឆាេនាះេទ ។ កែន�ងែដលដំេណើរ្រ�្រព�ត

េ�

ក៏មិន ែមនជាឆាកែេយើងេឃើញេនាះេទ

េនាះ្រត�វេគសន�តជារបស់ថ�ីទាំ

េ្រពាះអ�ីទាំង

េហើយជាអ�ី�ដលេយើនឹ ក

សា�នមិនដល់េនាះគឺតួអង�ទាំងែលងជាមនុស្សធម�

ែលងជ

អ� កសែម�ងរបាំេទៀតេហើយ មានន័យថាពួកេគគឺជាបានរំល
េ�ជាតួអង ្រពះរ សីត ហនុមា ពិេភក ្រកុងរព ជាេដើម

។

េហើយឆាសែម�ងេនាះេតគ ឺជាភ�ំចិ្រតកូដកាលជំនានមិន

ែមនជាឆាកែដលេយើងកំពុងទស្ស

ការផា�ស់��ូរែេនះគ ឺេដាយសាររងមុខ
េដើមេ្រពាះរងមុខ េនះបា��ូរអាត

១១

េ្រពាះែតជាការ
ការគូរមុ

។

េ�សាមមុខ

េ�អាត ទ ីៃទមួយេទៀតពី

មនុស ្សមា�ក់ េ�មនុស្សមា�ក់េទៀងជាបុរស ក នារ� េទៀត
េឡើយេពលណាែដពាករបាំមុខ នឹ ងគូរមុខ ។េពលមានបុគ�លេធ�

មរណកាល េគែតងយក្រកណាត់ស្រ�ែវងមួយចំអាម មក
េល ើមុខ សព

េបើ្រពះជេគេ្រ��របាំងមុខេធ�ើអំពីេ�្រគបពីេល

្រពះភ�ក� េនះមានន័យថាជាការប��ក់ពីភាពខុសគា�រ

សា�ប់និងមនុស្សរ

១២

។

ជទូេ�របាំងមុខទាំងអស់ស ុទ�ែតេធ�ើអំ

ខ កែដលមានេ្រច�ន្រ�េភទ
ដូចជាយក ឥសី
ុ�
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្រគ� និ ងរូបេផ្

ងៗសុទ�ែត្រត�វបេគេគារបូជាយាខា�ងណស់មិន អាចយកេ

ដាកេចាលេ�ទីេន

ទ ីេនាះេផ�សផា�សបានេ។េបើមុខ ឥសី វ�ញ

កាន់�តេគារពខងែមនែទន
ការបេម្

េ្រពាះជា្រ

ដូេច�ះការពាក់មុខរាំ

កាគូរមុខ េនះមិន ្រត�ែតេអាយេសាណភាពតួអង

ែតប៉ុេណ
ា�ះេ គ ឺ��ូរខ នតួ
អ ង�េ�កាន់បរ�បទេផ្សងមេទ ៀត។
ួ�

ឃ. រេបៀបេធ�ីមុខខ�ុ ក
រូបេលខ៖១៧-១៩

្រ�ៃពណីេធ�ើមុខ ខ�ុកេន
ណាស
រចន

ពីមុន មានការេពញនិខា�ំងក

ជាពិេសេ�ស.វទ ២០េគបាយកមកបេ្រង�នេ�ស
ី

វ
(សាកល�ទ្យោភូមិន�វ�ចិ្រតស)េដាយចាត់ទុមុ
ខ វ�ជា�មួ

ដ៏សំ ខាន់ផែដរ។

ចំ� ណកវ�ធ េធ�
ី វ�ញ
ើ

សូនជារូែដលេគ្រត�វក

គ មុ
ូ េគយកដីឥ ដ �មក
ឺ នដំបង

រូបសូនេចញជរូបរាងេនាះេគេ�ថាព

េឈា�(រូបេលខ១៨) េពលបានពុមេឈា�លេហើ េគក៏យកសុីម៉ង ់ត៏
វ
េ�បា៉តជុំ�ញេអាយសព�េគេ�ថាពញ
ី
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បនា�ប់េគយក្រកដាស

វ
ជាមួនិ ងបាយមកបិតជុំ�ញរូបេនាះមួយចំេហៀងម
យកេ�ហាលៃថ
បន�ិចបានេហើ
េគចងបាន

រួច េទ ើបេគ

ែតមិន ្រត�វហាលេអាយសេពកេឡើយគ ឺ�សពាប

។ េគអាចបិទ្រកដាសសា�ចក្រមាតាែដល

េពលេគហាលៃថ�្រគប់ចំន ួន កំណត់(រូបេលខ១៩)

េហើយេគយកពុម�េចញរួច កាត់ត្រម�មែ្រគមខាងេ្រកាមេ

េធ�ើយា៉ណាកុេអាយចេង��តេពក

រូបេលខ៖១៨

រូបេលខ៖១៩

បនា�បមកេគយកមុខ ខ ុកេនាះេដរភា�ប់
�

ឆ�ូ តមុខ តំណេទ ើបេគចាប់េផ�ើមបំពាក់ក្

តួអ ង�នី មួយៗមាន

_ ្រពះមុនីឥស ពណ៌សាច ។
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េដា្រកដាសសាេល ើ

ផាត់ពណ េផ្សងៗេ�ត

_ ្រពះរ ពណ៌ៃបតងចាស ម�ុដមា។

_ ្រពះលក្ស ពណ៌ផា�ឈូ ម�ុដមា។
_ ហនុម ា ពណ៌ស មាត់។

_ សុ្រគ� ពណ៌ទក
ឹ ្រក� ម�ុដមាសកំពូល�ស� ហាមា។

_ អងត
� ពណ៌ៃបតងចាស់ម�ុដម កន�យហង្សមាត់ប។
ុ

_ និលឯកសា មុខេ��េព្រជម�ុដម កន�យហង្សមាត់ប។
ុ

_ និលផាត់មចា�េ សា�ពណ៌មាសមានកន�ុយ។
_ សិម�ល
ិ ្ី រគ� មុខ្រគ�ឌពណ៌្រគប់អំព។

_ ្រក�ងរាព ពណ៌ៃបតងចាស់ឫពណ៏មាសម�ុដមាន
ដប់ខាងេលើបំផុតគឺមុខ្រព។

_ កុម�ិក យក�ព ណ៌គា�នម�ុដែតមានឆ�ូតពណ៌ម ែ្រក
ពណ៏មា។

_ ឥ�ន�ជ ិត យកៃ� បតងម�ុដ�ស�ចពណ៌មាសមានេសៀតកន�

ហង្។

_ ឥរាមឥសូ យក�ព ណ៌ៃបតង ម�ុដកន�យហង្។
ុ

_ សូបនខ យក��ស�ព ណ៌ៃបតងចាស ក្បោំងនឹង ចន ព
ណ៏មាសេស៍។
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ង .ករតុបែតងតួអង
ចំេពាះការតុបែតងខ�ួនតួអង� េធ�ើយា៉ងណាេ

ភាពេលចេធ សា�អសា�រ េលស
ើ ពី មនុស្សធម�តាទាំ
េស��កពាក

ទ ាំងេ្រគ�ងអល ស្រមាប់តុបែតងខ�ក ៏មា

លកណ
�
ៈែ��កជាងមនុស្សធម�តាែដរ ។ ចំកាេស��ក

ពាក់ មានពិបាកណាស់ទាល់�តមានអ�េស��ក ជួយ

េដរនឹង

ស្រមាលម�តអ
ួ ងេ� អាយកា�យេ�ជព

។

ស្រមាប់អងែ� ដល្រត�វយកមកសែម�ងេគ មិនសូវេរ�យក

ែតតួសា�តេពកេ

េ្រពាះតួអង�ទាំេនាះសុទ�ែត្រត�វព

ទ ាំងអស េលើកែលងែតតួនាងែតប៉ុេណាែដលមិនពាក់មខ

េទ ែត្រត�វលាបេម្សៅេអាយស្រកាស(រូបេលខ៣៩)។តួ

អងែ� ដលសមក�ងការសែម�ងគឺ
ុ
–

–

តួយក្ស្រត�វអ�កែដលមានមាឌធំ
សា�ហា

តួអងហ
� នុម ាន្រត�វយកអ�ករហ័សស
សា�ហា
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–

តួព លសា�្រត�វយកេក�ងៗល�ិតៗ

របុិលរប៉ូច

–

តួអងនាយេរាង្រត�
�
េរ�សយកអ�កែដ
វ
រាងខ�ស

ច. រនរ ឫ ក
�រែប

េ�េស�ើរែត្រគប់្រ�សាទែដលជាេទវសា�នទាំងទ�ែត

មានរានរាកា�រែប

ែដលជកែន�ងែដលស្រមាប់របាថា�យអា

េទពក�ុងបរេវនកំ
�
� ពង្រ�សាទរេ�មុខទា�រចូលេ�តួ

កណ
ា�

្រ�សាទែតម ។ ជាក់ �ស�ងេយើងេឃើញេ�្រ�សាទអង�រ
េលក)មានកា

(វ�ស�ុ

ែបនឫរានរាំយា៉ងធំខ�បរមុខ េ�ទិសខាងលិ

ស�ិតេ�ចំមុខ ្រ�សាទ

ែដលមាន្រទង់្រទាយជ

(េជង
ើ ឯក)(រូបេលខ២០)ែដលមានលម�េដាយសត�នាគ និងបងា�

សងខា

។

រនហ

គ ជារសង
់ពីថ�
ឺ

េ្រគ�ងលម�េផ្ស

ពាកថកា�រែបនេនះមានពាក្យម៉្យេ�ថ
េរៀបេអាយខ�ស់ពីដីមានបងា�ន

ឬ

ែតពុំ មាន្រ�ក់ដំបូលេទេហើយេប់ពីមុខ

្រ�សាទទ សកា�រអ�ីមួ(រ
ូបេលខ២១) ។ ជួនកាលកែន�ងស្រមា
ី

ភា�ប់ពីេកា�ងទេ�នឹ ង្រ�សាទពីសំ ណង់មួយេ�សំ ណង់មួយ
េទៀតក៏េគេ�ថា រហ ែដរ។
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រូបេលខ២០៖កា�រែបនេ�មុខ្រ�សាទអង�រ
រូបេលខ២១៖រានហ
េ�ខា្រ�សាអង�រ

ឯសម័យកាលេ្រកាយ
កាកបាទដែ

តួយា៉ងដូចេ�្រ�សាទប

ខាងេកើតគឺ្រចកចូល្រ�សា
សងខាងផ

េគក៏� តបន�្រទង់្រកា�រែបជ

។

េគកសាងេទិស

េ�ទ េនាះន�សះទ
កព
ី
ឹ
ី អម

ចំ� ណកេ�្រ�សាទតា្រពលជាទីសកា�រម
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ក�ុងចំេណាមទីសក រធំៗរបស់ពុទ�សាសនិ

សម័យេនាកា�រែបឬ

រានរាំេែដរ(រូបេលខ)។

េ�្រ�សាទ្រពះ
រានរ

ែដលកសាងេដាយ្រពះបាទជ័យវរ�៧

ឬកា�រែបនេ�ែមានសណា�ន្រទង់្រនឹ ង្រ�ស

បានេលើកមកខាងេលើរ

ែដល

។ លុះចំេណរកាលេ្រកាយមករ ្រត�

បានេេ្រជ�សេរ�យកេល ើទ ីទួល កណ
ា�លវស្រមាប់សែម�ង ពុំ
មានដំបូលពុំមាន
ជ ��ំង
ែម�ងែតប៉ុេណ
ា�

។

្រ�សេទៀតេហើយ
េដើម ។

គ ឺ្រគាន់�ត្រកាលកេន�លស្រមា

មកដល ់បច�ុ�្បន�េគែលងេ�សែម�ងេ�មុ

េគែតងេ�សែម�ងេ�សាលមេហា�សព

ជ េពលសែម�ង
ការសែម�ងេផ�ើមេដការឭកកគុ
ំ
ណ្រគ�ជាមុនស
ត្រម�វេអាយសិករសិ ល្បកានី ទ ាំងអស

ែដល្រត�វសែមងមកកាន

ខាងមុខឆាកជាកែន�ងេហ ធ រី ឭកគុ
ំ
ណ្រគ
យកមុខ របាំទាអស់មកដាក់េលើអសន

េហាមេរា
គា

។

។

េពលេនាេគ្រតវ

រូប្រពះមុន ឥសី េគ្រត�វដា

េនះេ�ចំក ណ
ា�េហើយខ �ស ់ជារូបដ៏ៃទេទៀត

អេ��ើ ញេទពា ែបបខ ី �

េដា

។

ការ្រ�

េបើេភ�ងសាធុការបន�ឺេឡប��ប់ពិធី

្រក�មអ�កសែម�ងទាំងអស់្រត�វេលើកៃដេឡើងសំពះទាំ

េទ ើបេគេរមុ
� ខ ទ ាំងេនាះយកតាអ ង�ែដល្រត�វសែម�េរៀងៗ
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ខន
ួ�

។

ដាក

ចំ� ណកមុខ ្រពះមុន ឥសី េគ្រត�វរកកែន�ងដ៏សមរម្យស្រ

េ្រពាះជា្រចម្បងក�ុងសិល្េនះ។

បទផ�ិបន�ឺេឡើងជាស
� �

េទ ើបេផ�ើមេចញការសែម�ងរបស់តួអង�េ�តាមឈុតែតម�ង។ក

ែម�ងេនាះគឺគួបផ្សំជាមួយនឹងការេពាលេរៀបរាប់ពី

ឥរយាបថរបស់តួអង�ផងែដរ។ឯការេពា
�
លក�ុងទ្រមង់ េលា
េនះេយើងេឃើញេគេ្រច�នេ្រ៣រេបៀប៖
–ការេពាលជាកំ
–ការេពាលជាក្រម
– ការេពាលជាពាក
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ជំពក
ូ ៣ ្រគ�ធបង�ស់ក�ុងសល្បៈរបបុរ
ិ
ដូចែដលេយើងបានដឹង�សាប់េហ

អ�ី ក�ុងេល ើកេនះគា�

មានការបងា�ត់បេ្រង�នអំ ពីសំណាអាចារ

េទ ើបេយើងេចះែវក

អ� កណាេកើតេឡើងេចះដឹងសព�្រគប់េខ ួនឯងេឡ
�
ើយ

លុះ្រែត

ែញករក ល� អា្រកក់ គុ េទាស បា ប បុណ្យ ខុស ្រត�វ វ�ជា�
បា

។ យា៉ងណាមិញការសិក្សោេរៀនសូ្រតហាត់ពត់លត

យមានសភាពទន់ភ�ន់េចះបត់�បនកាច់េ�ជាក្បោច់រហ
អាសែម�ងែចកជូនជនានុជនេអាយទស្ស
ៃចដន្

មិន ែមនេចះយា៉ងលេដាគា ន្រគ�បង ា�បេ្រង�នេទើបប

ជាែផ�ផ េនាេទ

។ េបម
ឹ នាំជួយបង ា�ត់បេ្រង� ក៏
ើ ិន មា្រគជដក

មិន អាចេធ�ើបានល�ែ

។

ដូេច�ះ្រគ�គឺជាបុគ � លដ៏សំខាន់មា�ក

េយង្រត�វែតេគារពបដិបត�ិចំេពាះរូប
ើ
េនះ

មិន ែមនជាេរឿ

។

ប៉ុែន�គ និ
ំ តអំ ពី្រគដែដល

វមិន ខុស អ�ី ពីបុពការ�ជន
�
េនាះេឡើយ េ្រពាះេយងសួ
រេដញ
ើ

េដាលែងឆា�យថា្រគ�សព �ៃថ�េចះរបាំេនាះមក
ជានិយាយថាពី្រគ
ថាេចតៗគាមក

។

?

គាតច្បោ

របស់គាត់ េបើេយើងសួរបន�េទៀតច្បោស់
េបេយ
ងេ�ព
ើ
ើ
ិនិ ត្យេមើលសិចារ�នាសម័

វ
បុរាណ�ញក៏មានអ�ក
រាំដូចជ

េ�េ�្រ�សាទលៃ

េគេឃញពាក្រ�េស
ើ
ើ �នឹ ងពាក្យបច�ុ�្អ�ករ(រូបេលខ៦៤)

ពាក្យេ្រច�ងចយ៌្ង(រូបេលខ៦៥)

នឹ ង

មានន័យថារបាំមានត

យូរណាស់មកេហើដូចមានក�ុងជំពូកមុន�សា
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ស.វទ ី៩

។

ែតេបើេយើងសួរ

េដញរកអំ ពី្រគ� ធបង �ស ់កុ ងស
�
ិ ល្បៈរបាំេជានរ
ថា្រពះមុនឥសី

។

េគែតនិ យា

វាពិតជា្រត�ម្រត�វណាសែដលេគេគារ

េកាតែ្រកងរូប្រពះម ឥសី

ជា្រគ�ធំបងង�ស់េនាះេ្រពាះេ�េ

ពិធីអ�ី មួយែដលជាប់ទាក់ទងនឹងសិល

ឥសីឬ្រពះមុនីឥសេឡើយ

។

េគមិន េចាេល តមុន

េលាកមុនីឥសី្រពះមុនីឥស មា

អានុភាពខា�ំងកទ្រមងេលា�នែស្ទ ាំងអស់

មុន េពលដាប់�ស្

េធ�ើរូបតួអ ង�ណាមួយេគ្រត�វេរ្រពពិស�ុ

ការថា�យេ�ដល់្

ពិស�ុការគឺេលា្រពះមុនឥសី

ែស្បក

។

េពលែដលចាបេផ�ើមសែម�ងភា

េគចាំបាច់្រត�វែតមានែស្ប្រពះមុនីឥស

ចមកេធ�ើពិធីេហាមេរ

ឬែស្បកេស

េ្រពាះេល្រពះមុនីឥសជា្រគ�បង�ស ់

កុ ងទ្រមង់សិល្េនះ
�
។ រេល
� ា�េខាវ�ញេពលេគទទួល សិ ស្សេអ

ចូល ហាត

្រគអ� កទទួល ែតងដុត ធូបសំ បូងស្រង�ងេ�កាន់េល

្រពមុនីឥសីេអាយទទួលសិស្សេ

ផង េហើយសូមេអាយេរៀ

ក្បោច់ឆាប់ចាំ ។ េេពលសែម�ងេគយករបាំមុខ េលាក្រព
មុនីឥសីដាក់កម�ស់ទីខ�ស់ង

មុខ ដៃទេទៀតក�ុងគំនិ តថាជា្រគ

បង�ស ់កុ ងទ្រមង់សិល្បៈេខ
�
។ េពលេធ�ើរបាំងមុខេលា�នេខ ាល 
េផ�ើមដំបូងេគ្រត�វេរៀបចំជាសា�ជមស្រមាប់្រពះរ

ប៉ុែន�្រព

ពិស�ុការេនះិនែមនជា្រពះវ�ស�ុេទ គឺេលាកតា្រពះម
�ដលេគ
ម

សមា�ល់ជ្រគ� ធបង �ស ់របស់េគ ។ ម៉្យោងេទៀតក�ុងសិលែខ �របុរណ
េគចាត់ទុ្រពះឥសូ

នង្រពះនរយណ
ជេទពធំជាងេេហើយេគ
ឹ

និ យមរាប់អាចជាងេទពដ៏ៃទេក�ុង្រពហ�� �សាសនា ។ តា
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ចមា�ក់េរឿងបុរាណជាេ្ េគែតងេល ើកតេម�ើង

្រពះនរយ

្រព

យា៉ងខា�ំងដូចជាេរឿងកូរសមុ្រទទឹេ�តាមជ��ំង

ឥសូរ

េហាជាង បងា�ន់ៃដ ែផ�រ (រូបេលខ) ្រពះនរយ ផ�ំកណ
ា�ល

មុ្រ

្រពះឥសូស�ឹងសា � ធេល ើភ�ំៃកលា

នាងឧ(រូបេលខ

)

េនាគ ឺរូប្រពះឥសូរា

ឯចមា�ក់ �ដលគួរេអាយចាប់អារបំផ ុត
សឹ ងមាែត្រគប់ទិស ទទ ាំងអសកុ ងអា
�

ច្រកែខ�រសម័យអង�(រូបេលខ
្រពះឥសូរាំេនះេឈា�
នារ

(េទពៃនការរា

្រពះឥសូជិះេគនន�ិ ជាមួ

)រហូតមានសិលាចារ�កមួយប

ក្រមេតងអតរ ភាសាសំ�ស��តេ
។

ែចងថាការរាំរបស់ទ ាំងអស់

កុ ងេទវកថា្រពាហ�ណ៏និយមមួ
�

សុទ�ែតមិន មានបំេរ�េអាយ

ស�្បោយេនាះេទគឺក�ុងេគាលបំណែតមួ
សភាវអា្រ

ឧប្រទពន

ទំេនៀមែបបេនះមករហូត
របា

។

េហតុេនះបានែខ �រ្រ�កាន់

្រ�សិន្រពះឥសូជា្រគ�បង�ស់ៃន

េហតុអ�ី បានេពលេគេរៀបចំរណ
ា�ប់បូជា្

ឥសី កុ ងជន់ខ
�
�ង ់ខ �ស ់្រ�េសើរជាងេគេ�វ ។
េនះ

េដើម្ បីកំចាត់បង់

េគែតងដាក់រូ

េដើម្ បីយល់ពីប�

េតាងេអេយើងសា�លពីលក�ណៈរបស ់្រពះឥសូរជាមសិន

លក�ណៈសមា�ល់្រពះមានេ្រច�ន្រ�េភទណា
–ចំណិត្រពះែខេ�េលើផ�ួង្រពះេ

េលខ២២) ។
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។

នឹ ង្រពះេន្រតទបីរបស់្រ
(រូប
ី

–្រត�សូល៍ ដ្បិតអាវុធេនះជាេ្រគ�ងសមា�ល់ (រូបេលខ២៣) ។
–េទពែដលគង ់េ�េល េគានឹងមបាងឧមាគង់ជាមួយផង (រូប
ើ

២៤)។

–សូម្ បី�តេគានន�ិ�ដលជាយានជំនិះ្រទង់ក៏ជានិមិតណាងេអ
្រពះឥសូរែដ (រូបេលខ២៥) ។

–េទពែដលអង�យ្រទជាយេល
ើេ��
ុ
២៦) ។

ក៏ជ្រពះឥសូរែដ

(រូបេលខ

–េទពែដលរាំក៏ជា្រពះឥសូរេវៀរែលងែតេ�េល ើេហាជាង្រ

យាយេ�មួយែតប៉ុេណា�ះជារូប្រពះវ�ស (រូបេលខ២៧) ។

–្រពះឥសូរក�ុងរូបរាងជាតាបសេ�ចំតាបសដ៏ៃទេទៀត (រូ
េលខ២៨) ។

–េទពែដលមានមួយចំេហៀងជា�

មួយចំេហៀងជា្រ��ស តាមគម

ឥណ
ា�េ�ទិដ�ភាពេនះ អទ�ន
៌ ារីរ 
ឝ (្រពះជាមា�ស់�ស�ពាក់កណ
គ ឺ�ផ�កខាងសា�ំជា្រ��ស ខាងេឆ�ងជា�ស� (២៩) ។

–េទពមួយែដលេក ើតេចញពីការរួមប��ូលគា�រ្រពះវិស�

្រពះឥសូ

ហរ

េលខ៣០) ។

ហរិ

បានជាេទពមួយអង�មាន្រពះ ហរិហរ
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នឹ ង

(រូប

–្រពះឥសូេ្រកាមរូបភាពជា
បេង�តភគផល
ើ

។

ជាការាប��ក់េអាយេឃើញ

ល ិង�េនាះមានរាង្រ�ំ្រជ�បួន ្រជ�ងកណា

ខាងេលើមូល ជួនកាលេគដាប់រូប្រពះភ�ក�្រពះអង�ពីេលើ�ថ (រូប
េលខ៣១) ។

–ថ�ធ ម�ជាតិ�ដលដុះលយេចញពីៃផ�ថ�រាបេស�ើណាមួយ ក៏េគចាត
ជា្រពះឥសូរែេគេ�ថស�យមូ� លិង� (រូបេលខ) ។

េល ើសពីេនះ្រពះឥសូក ៏អាស�ិតេ�ក�ុងទិដ �ភាពបីយា៉ងេទដូច ជ៖
–្រពះឥសូរមានសភាពកាយកក្បោលេ ខា�ខមកេធ�ើជា
មានពស់�វកពាក់េលើ រូបរាងអា្រកាតកាយ កាលែដល
េក ើតជាស�ូមយាចក (រូបេលខ)

–្រពះឥសូជាអ�កសេ�ងា�ះេលាកមាន្រពញញឹ ម ចរតស�
�
ូ តបូត ។
–្រពះឥសូរមានរូបរាសី

។ ក�ុងចំេណាមទិដ�ភាពទាំងបីេនះែ

េយើងនិ យកទទួល យកែតទិដ�ភាពពីរប៉ុេណា

ស�ូតបូត ១ និ ង្រពះឥសូមានរូបរាងជាឥ ១ ។

គ ឺ្រពះឥសូរមាន្

សរុបមកបណ
ា�លទិដ�ភាពទាំងេនះ េយើងេឃើញថា្រពះ
គ ឺឥសី េដាយេ�ក�ុងផ�ត់គំនិែខ �របុរាពាថា ឥស គ ឺសំ េ�េ�េល ើ
្រគ�ែតម�ង ។ ក�ុងេរឿរាមេករ�ិ៍�និ ងរាមាយឥណ
ា
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្រពះរាម

េរៀនមន�វ�ជា�ការេផ្ពីសំ ណាក

្រទង់ ។ ដូេច�ះឥសីគឺជា្រ
ចារ្យទិសាបា

ឥសី

ែដលជា្រគ�បងា�ត់បេ្

ប៉ុែន�េ�ក�ុង្រពះពុទ�សានា្រគ�បេ្រង

េហតុេនះេហើយវាគា�នគួរេអាយេងើងឆ�ល់ត

េឡើយេ�េពលែដលេគចាត់ទុក្រពះមុនីឥសី្រគ�ថំបង
ឥសី គ ឺជា្រពះឥសូរ

រូបេលខ៖២២

រូបេលខ៖២៣

រូបេលខ៖២៤
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េ្រពាះ្រពះម

រូបេលខ៖២៥

រូបេលខ៖២៧

រូបេលខ៖២៦

រូបេលខ៖២៨

រូប

េលខ៖២៩-៣០
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រូបេលខ៖៣១

រូបេលខ៖៣៣

រូបេលខ៖៣២

រូបេលខ៖៣៤
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ថថ

តតតតតតតតត

រូបេលខ៖៣៥-៣៦

ចុះេហតុអ�ី មិនថា្រពះវ�ស�ុ ថាជា ឥសីេ្រពា ះវ�ស មានការែ

ភាគជាអាវត១០យា៉៖
–មត្យ�(្រត�
–កូម៌(អេណ�ើក)
–វរាហ (្រជ�កៃ្រ
–នរសិ ង � (មនុស ្សក្បោលសិ
–វាមន (មនុស ្សេតឿ

–បរាសុរាម (មនុស្សកាន់ព
–្រពះរ
–ពលរាមេទពល ីនង�ល)
័
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–្រគ�ស� (េក�ងគងា�ល
–្រពះពុទ�
–កល�ិន (មនុស ្សក្បោលេ
តាមរយៈការែបងភាគទាំងដប់របស់្រពះវ�ស�ុ គា�នអាវតា
ទិដ�ភាពឥសីេសាះដូេច�ះេនះសប��ក់េអាយេឃើញរ�តែតច្

្រពះឥសូរគឺជាបង�ស់កុ ងស
�
ិ ល្បរបាំក្បោច់�ខ�រប ។
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ជំ ព ូក៤

វិស័យេវជ� ស �សនាសម័យបុរ

េវជ� ជាភាសាបាលី េស�ើនឹងពាក្យសំ ៃវទ្ ែខ �រកា�
ជាពក្
អាយុ

េពទ្

១២

វ
មានន័យថាជាអ�កេចះអាយុេទ(វ�ជា�ស្រ

។ចំ� ណកពាក្ សា�សកា�យមកពីពាក សត�, ឝ�ស�, ជ

គម�ីរ ,ក្បួ , ត្រមា, វ�ជា� ,ការសពាក្យែណនាពាក្យពន្យលពាក

បងា ប់

១៣

។ រួមេសចក�ីមក េវជ �សា�ស�សំេ�យកក្បួន ត កា

ែណនាំ ការបងា�ប់

ការសិក្សោ ការពពីការរក្សោអាយុ

េគាលបំណងេអាយជីវ�តរស់េ� ្រ�កបេដាយ្រ�ណិតភា
្រ�ៃពេជៀសចាកពីមន�ិលគឺេរាគទាែដលេក ើតេឡើងពីសមុដា�

ៃនេរា(េហតុនាំេអាយេតេរាគ)េ�តាមែបបបទៃនការព

ែដលបានេចះចាំតៗគា�តាក្បួន ច្បោប់ជាក់លាក់តាំង

រហូ តមកដល ់បច�ុ�្បន�េនះ

សុខ ភាពល�គឺជា្រ�ណិតភាពម៉្យោងរបស់មនុស្ស្រ
វណ� ៈទ ាំងអស់ិនថាម�
ន��រាជការ ្រពះម ពាណិ ជ�ក ្រ�
ម

រា�ស�សាម�� ស ុទ�សឹង្រ�ថា�ចង់បាននូវភាពក�ុងភាព្រ�ណ
ជីវ�តទ ាំងអស់គា� ។េដើម្បីបានភាព្រ�ណិតេនះមកភព្រ�ស
ខន
ួ�

មា�ក់ៗ្រ��ងែ្រ�ងរក្រគប់វ�ធី

មេធ្យោយ េទាះជា

លំបិន យា៉ងណាក៏េដាយ ក៏សុខចិត�ពុះពារ្រគប់�បបយា៉ងេដើម
បានសុខភាពល

សុខ ភាពគឺជាប��ចម្បងបំផុតរបស់ស្ទ ាំ
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អស ់កុ ងសាកលេលាកមិនថា្រ
�
ៃថ ឡា ច ិន កម�ុជា សុទ�ែ

េជៀសមិនផ ុត ទ ាំងអស់គា� េហើយប េនះក៏មិន ែមនបេណ
ា�យទ

ជាប់្រ�ណេច �ះេឡើយ

គ ឺមនុស ្សែងែតរះរកមេធ្យោបាយម្
�
ប

ព្យោេរាគទាំងអស់េនាះស�ប់ ប់េដាយសថជាេដើម

ប៉ុែន�

វ ធីព ្យោបាលជងឺទាំងេនាះអាចេ�ពិយេពទ្យែដ
ជួនកាល�
ំ

វ ជ រក្សោអាយុ េដើម្បីរកឱសថែដលអាចេ
ជាអ�េឈ��សៃវែផ�ក�

យជំងេនាះឆាជសះេស្
ឺ
បើយន

ប៉ុែន�ការព ្យោបាលេរាគេដ

្រ�សឱសថ(ថា �ំស្រមាប់�កេរាគ) េយើងសេង�តេមការេ្រ��វ�
ពីរយា៉ង ទីមួយគតាមែបបសម័ទំេនើ ប មនការេ្រ��្រ�ស់េសរ៉ូម

ថា �្រគាប់�ដលផ្សំពី

លាយជាមួយនិងរុក�ជាតិងៗ។ល។

ទ ីពីរ

គ ឺតាមែបបបុរាណេេ្រ��េមើមេឈើ េដើមេឈើសម្េឈើ ផា� ែផ

ស�ឹក ឬស របស់រុក �ជាតិទាំងឡាយមានគុណ្រ�េយាជន៍យ
េធ�ើជឱសថបាន

ប៉ុែន�េ�កុ ងទ
�
� ូមេល ើកយកការព្យោបាលត
ីេនះខ ុំស

បុរាមកសិ ក្សោែតប៉ុេណា�ះជាពិេសសក�ុងសម័យអ

ែខ �រពី

សម័យមុន មានែតកាេ្រ��្រ�ស់ថា�ំបុរាណសប់្រគ�សារ េ

ថា �ំទាំងេជារុក�ជាដុះជុំវ�ញផ�ះ
ត។

និ ងស�ិតេ�ក�ុងៃ្រពមួយចំនួនេទ

ឯការផ្ថា �វ�ញ សុទ�ែតេចះចាពីក្បួ តៗគា� ែដលច្បោបចា

ទុក ក�ុងសា�សា�ស�ឹករ�ត ឬមានការកត់ទុកតៗគា�ឬក៏ចាំពីគ
េ�មក

ចំ� ណកអ� កែដលចង្រកេនាះគា�ននរណាេ្ ្រគ�ថា�ំេ
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េទ

។

េ�កុ ងសា�សស�
�
�
យែដលជាការែស្រម�របស់េលា
ឹ ករតមួ

្រគ� វ៉ន ចន់ស ែរ ពីភាសសុរ�ន�នូវក្
�
បួ នថាស្រមាប់េដាះអំ និ ង
វ ជ ា�េពទ្យែបបបុរាណេដាយមានេ៖
ព្យោបាលជម ែដលជា�

-

េបើ្រត�វអំេពើរព នរណាមា�ក់េនាះ្យក៖

េដើមសា�ទក១

េដើមកា�ំ១ដុស ផឹ កវាេដញេចញេហា



-

ថា �ំេដាះអំេពើ�ស្បកក�ី េឆា�ងទឹកក�ី េឆា�ងខ្

េអាយយ៖
សំ បកធា រ១
ឬសេ�� កេ�ន��យ១
្រគាប់្រ១ េសា�ផឹកជាេហ
ថា �ំដាច់កន�ុយលិនក�ី សុកសកក�ី ឈាមេឡើង៖
យកឬសក�្សមួយខួប១
ឬសកនា�ំងបា១
េ្រម១
ទងម�ូរ�ស�ក ៧

ទងម�ូៃ្រ៧ បុក ចូល គា�ដាក់�សាផឹកជា
ថា �េដាះអំេព ដុំកុ ងេពាះឈឺចាក់េសៀ
�
៖

យកឬសមា�ក់ៃ្រពទទឹងៃ១
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-

ឬស្រម�១

េហាង 

ដុស និ ងទ ឹកេ��ក៏បាន �សាក៏ប

េ្រ�ពីក្ នថា �ំទាេនះក៏េ�មាក្បួ ម្យោ៉ងេទៀតែដលស

ពីស�ន់ជាន់េឈា�ះ ស�ន់ �ខ�ងក

(រូបេលខ១-រូបេលខ២) ។

ស�ន់មា�យេដើម ជំងឺអតធំជាេដើ

អ�ី �ដលខ ុំេ� ល ើកេល ើងមកេនះគ ឺចង់ប�
� ក់ថា ការនិ

ែបបេនះមាតាងពីយូរយណាស់មកេហើយែដលេគនិយេ្រ�
្រស ់ឱ សថបុរាណដូចមានក�ុងក្ខាងេល�សប់

គ ឺសុទ�ែតជារុក

ជាតិ្រ�េភទេដើម េម ឬស យកមកផ្សំលាយគា� បេង�ើតបាន

មាន្រ� ស ិភាពខ�ស់បំផុ ។ េបើេយើងសម�ឹងេមើលេ�ស.វទ ី១២ កុ ង
�
រាជ្រពះបាទជ័យវរ�័៧( ១ ១ ៨១- ១ ២១ ៩ )ជាក្ស្រតមួយែដលមា

ភាពេលចេធា�ល្បីល្បោ ្រពះនា
ដល ់សុខ ទុក �្រ�ជារា�ស�

តាមរយៈ្រពះហ�ទទុក ដាក
ែដលមានសិលរកត្រព
�

(េសៀមរាប)បានែសរេសើ រពី្រទងយា៉ងេសា�ក
េល ើកសួ យយ
�
ា ៉ងខា�ចំេពាែផ�កសុខាភិប

។ ទន�ឹមនឹងេកា

េដាយ្រទង់បាន

អាេរាគ្ (មន�ីរេពទ្ )ជាេ្រច�នរហេ�ដល ់១០២កែន�ងែដល
មានក�ុង្រក�ងខ

និ ងេ្រ�្រក�ងខ�ះតាមជនបទេខត�េផ។

េល ើសពី

េនះេ�េទៀតបុរស�ស��ច ំន ួន ៨ ១ ៦ ៤ ០ នាក់ មកពីភូមិចំនួ៨ ៣ ៨ (ជ

អ� កេធ�ការេ�តាមមន�ីរទាំងេ
និ ងអ� កែដលគា�នេទពា�ក�ុងចិ
ើ
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េគ

្រត�វជួយព្យោបាល និងជួយផ�ត់ផ�ង់អង�រ្រត�វចំណាយអង�រទ
អស់១ ១ ៩ ២០ ០ ជាេរៀងរាឆា �ំ

។

ការណ៍ទាំងេនះេយើងេឃើញ

េ�កុ ងស
�
ា
ិ លាចរ្របាសទត្
ច្បោស់េ�ក�ុងេស

និ ងចំន ួន មន�ីរេពទ្យា៉

ថាមន�ីរេពទ្យចំន១០២ទូរទ ាំងអេខត�

នានា េហើយេទវរូបចំន៧៩០អង�ែដលបានតម�ល់ទុកេ�តាមមន�
ពរទ្យទាំងេ ។ េ្រ�ពីសិលាចារ�កការប��ក់ពីចំនួនមន�ីរេពទ
ឬ

អាេគ្យសាលា គឺេក៏អចដឹងបានតាមរយៈសិលច
ា

ស
�យហ�ុែដលស�ិតេ�្រ�េទឡាសព�ៃថ�

ខ ឹមសាៃនស
�
ិល

ចារ�កេនមានេសចក�ី្រ�កាសរបស់មន�បាលេនាះគឺ េផ�ើមេ
ការ រំលឹកគុណ្ររតនៈៃ្រត និងបនា�ប់មកមានការស រេសើរព
មហាក្ស្រតចេហើយេទ ើបនិ យាយពីកិច�ការងាងៗក�ុងអាេរា

សាលា ែដលមាន្រគ�ជអ� កេរៀបចំដងា�យ្រពះពុទ� អ�កែចកថ

ដល ់អ� កជំង ឺ

អ� កបុក ថា � អ� កដាំទឹកេ�� អ� កបុក �ស�វស្រមាប់យក

ផ�ត ់ផ�ង ់មន�ីេពទ្យេន

និ ងកំណត់្រតានូតុ ែដល្រត�វែតេ្រ��្រ�
�

ល ់់ៃថ�ែដល្រត�វពឹងឃា�ំងរបស់េសទ ាំអស់

សុទ�ែតជាេ្រងផ្សំជ

សថេផ្ងៗមានទឹកឃុំ ស�រ កប៌ូរ ល ៃតឡាត់េ�� ឡាវហាវ វា៉ន់ស
ផាក់ដី ្រកវា៉ញ ខ�ី េបារែល�ង ជាេដើ

ឯការព្យោបាលេ�សម័យេនាះេគព្យោបាលតា
១.ករព្យោបាទកដ
៏ពស
ឹ
ិ ដ
ិ �
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េ�កុ ងស្រមង់អត�បទសិលាចា
�
ត្រព ខាងេលើេយើ

េឃើញមានពាក្ អ� ក គា�នេទពា�មកគង់ក�ុងចិ ពាក្យេនះមាន

ថាអ�កែដលមានជំ
ច ិត�

ពិសិដ �

ដូេច�ះេគ្រត�វែតអរធនាេទពា�េអាយមកគង់
១៤

េដើម្ បីមកព ្យោបាលជំងឺេដាយេ្រ��្រ� ស់ទឹ ។
ែដលអ� កេខត�េសៀមរាបមានជំេនឿយា៉ងមុ

ព្យោបាលតាំងពីបុរាណកាលទល់មកដល់បច�
ន�័

េរឿងតាំងអសេនះ

េសៀមរា
នាគពន�័េនថ

ប៉ុែន�ទ ឹក

េល ើកា

គ ឺ្របាសទ

ែតងបានដក់ជាប់របត់គនិតរបស់អ

គ ឺេរឿងេ្រពងមួយែដលេគែតងនិយាយតៗគា ្រ�ស
ជាកែន�ងែដលេគ្រតាំរុក�ជាតិទាំងឡាយអឱ

សថបា េ�កុ ង�សះទ
�
ឹកពទ�័ជុំវ�ញ ្រ�ស ។

េ�សិ លាចរ្របាសទ្រពK៩
ា
០៨

បាននិយអំ ពី

”

េ�្រតង់ល្បះ៤ ១

េកាះដ៏ឧត�ុងឧត�មមួយេល�សស់

អំ ពី�សះទ ាំងឡាេ�ជុំវ�ញ េនា)

ែចងចាំេឡើ

េហើយមានលាងជ្រមះភក់

បាបកម�ដល់អ�កែដលមកដល់ទីេន”

ក�ុងន័យេនះចង់បងា�ញព

្រ�សាទនន�័�ដលជាកែន�ជ្រម�ះជ្រមះវេរាគទាំងឡាយ
9
េ�ទ ីេនា(េដាយទឹដ៏ពិសិដ �) ។
8

េឡើងេ�កណ
ា លអាងទឹកមួ

្រ�សាទនាគព័ន�្រត�វប
មានប៉មួយ(្រ�សាទេហសា

េល ើេខឿនែដលមារូបនាពីរព័ទ�ជុំវ�ញ

9

េនះទំន ងេដាយសារែត

ស ូមអានបណា�ញវ�្បធម៌ពត៌មានែខ�រ៣ យេសាធ
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ពីរេនះេហើយបានជាេគេ� ( នាគព័ន�) ដូេច�(រូបេលខ៣៥-៣៦)

។ ្រសាទេនះសង់េលបារាយ េឈា�ះថ “ វាលរាជ” (េឈា�
ភាេដើមសំ �ស��ត គ ឹ ជ ័យតដាត)

វ�ញេនាះមានអាងតបួន
ឥណ
ា ែដ

េ�ជុំវ�ញតាមទិសធទ ាំងបួន ជុ

តំណាងេអាយទេន�ទាំងក�ងេទវកថ

លភា�ប់ពីអទ ឹកធំក ណ
ា�លតាមរយៈចំពួយកែដលមា

រូបរាងែ��កៗពីគា� ខាងេ មានរូបក្មនុស ្(ទេន�គ ងា )

ខា

ត្បូរូបក្បសិ ង �(ទេន�សិ ន�ុ)

ខា

ខាងលិរូបក្បេសះ(អមុទ រ្)

េជើងរូបក្បោដំរ(ទេន�
�
សី តា) (រូបេល៣៧-៤០) ែដលហូ រេ្រចាះេ

ពី្រពះេកសា្រពះឥសូរ េហើយមាន្រ�ភពមកពីអេនាត�
សួគា៌ ។

រូបេលខ៖៣៥-៣៦តួប៉មកណ
ា�លេ�រដូវ្រ

រូបេលខ៣៧-៤០៖ទរបង��រទឹក �ំងបួន ទិស េចញពីប៉មក��ល
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ទ ឹកដ៏ពិសិទ�ិេនះដែដលេ�ក�ុង្រពះពុទ�សមហាយា�

ែដលហូ រេចញមកពីភ�ំហាមពា

បាជ្រសះអនវតប

គ ឺជាទឹ
(អេន

ត�សះ) ែដលរងស�
�
ួ តេ្រកាយបង�េលាកេន។ មូល េហតុែដលេពា
ដូេច�ះ

េដាយសារេយាងេ�តាមការឧទ� ្រ�សាទេនះេ�ដ

្រពះេពាធិសត�េលាកស�រ(េទពសេ�ងា�ះ

(រូបេលខ៤១-៤២)

បច�ុ�្បន�េយើងេឃើញេសល ់�តរូបេសះនឹ ងមនុស ្
េអាយេសពល(រូបេលខ)

។

ែដលតំណា

ែដលជាអវតារប្រពះេព

េលកស�រេដាយមានេរឿងដំណាលពីអ�កសំេ�រងេ្រគាះ
េកាះមួយេដាយសារចាញ់េបាកយក�ិណីមួយហ�ូង ប៉ុែន�្រត�
េពាធិសត�េលាេកស

តំ� ណងខ ួនជាេសះេហើយសេ�ងា�ះមនុស្ស
�

អស់េ�េល ើេកាះេនាះេអាយរួចផុត

(រូបេលខ)

។មកដល ់

បចុ �្បន� េែតងមានជំេនឿេ�េលើ្រ�សាទន
�
ាគព េនះដែដលខា�ំ

េទាះប

ជាពួកគាត់មិនបានសា�ល់ពីេទវកថាឥណា

េ�ែតមានជំេនឿយា៉ងមុតមាំេលើព្យោប

ក៏គាត

េបើេគចូល េ�ក�ុង

្រ�សាទបន់�សន់ដឹងថាខ�ះធាតុអ�ីមួយ េគ្រត�វេ�ដងទឹកេ�ក
ទ ឹកទ ាំងបួនេនាះមកងនិ ងបរេភាគ្រ�ជជាសះេស្បើយមិ។
�

រូបេលខ៤១-៤២៖រូបេសះពាលាហៈែដលសេនា�ងពួកឈ�ួញស
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សូម្ បី�តពិធីបួងសួងសុំទឹកេភ�ងេពលេក ើតេ្រគាះង

ក៏េគ

ែតង្រ�រព�េ�នាគ ពន�័េនះែដរ ្រ�សិនេបើេគេ�បួងសួងេ�កែ
េផ្សៗ

វាមិនបានលទ�ផលឆាប់ឆុតដូច្រ�សាទនាគពន�័ ។

្រ�សាទេនះេទៀតេសាតក៏មានតបដិមាជាេ្រគ�ងការព
មួយ្រពអង�េ�កណ
ា�ល្រ�ងគព័ន�
្រក�ងអង�រឆា១ ៤ ៣ ១

េ�េពលែដលេសៀមវា

េសៀមបានវាយបំផា�ញ្រ�សាទនមុន េគ

េហើយេទ ើបពួក េគចូល វវាយ្រក�ងអង�រែតម
បដិមា្រទង់េ្រតម�ល ់េ�ទ ីេនា

េយាងតាមពង្សោវតា

ជាេបះដូៃននគរនែខ �រ

អយុធ្

។

េបើ

េសៀម េសៀមបាននាំយក្រពមទា

រូបឆា�ំ នឹងរូបដំរេ�្រក�ង�ស�អយុធ្យោេទៀ ។
មកេ�ស.វទ ី១ ៦

េដាយេគ គិតថា្

េ�សម័យេ្រក

េ�េពលែដលភូមាបានចូលឈា�នពាន

េពលេនាបដិមានឹងរូបេផ្សងៗេទ្រត�វបានយកេ�

្រ�េទ ភូម រួច េគយកេ�តម�ល ់ទុក េ�ក�ុងទ ី្រក�មន�េ ល ្រ�េទ
ភូមសព�ៃថ�។

10

9

២.ករព្យោបាលេដ
ជេ្រម�ស ទីពីរក�ុងការព្យោបា

ព្យោែដលជការផ្សំគ
ជាមួទ ឹកឃ�ុំ

េដាយេ្រ��ថា�

វាងរុក�ជាតិមាន្រ�េជេ្រច�ន

សូនជា្រគាប់ជាេដ

េ�ក�ុងសិ លាចរត្រព
ា

10 សូមអាន្រ�វត�ិសា�ស�ែខ�រវ�ឌ េឆណ�លរ័ ២០០៥
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ដែដលបានប��ក់ពីចំនួនមនុស្សេធ�ើការែផ�កឪសថជាេ្
សម័យេនាះម ៖

ក�ុងមួយឆា �ំអស់�ស� ១ ១ . ១ ៩ ២ េតាន្រត�វភូ

ទ ាំ៨ ៣ ៨ សឹ ងមានមនុស ៨ ១ . ៦ ៤ ០ ជាអ�កេច មន�ីរព្យោបា

អស់េ្រ��អស ល� ២. ១ ២៤ គ ីឡូ្រក ្រកវ ១ ០ ៥ គ ីឡូ្រក ្រគា

ៃតឡាត ៣ . ៤ ០ ១

្រគប់ ថា�ំ្រ៤ ៨ . ០ ០ ០ ្រគា ថា �ំបិទឫដូងប

១ . ៨ ៦ ០ ្រ�អប់របស់ឯេទៀតេ្រ�ពីប៉ុនា�នមុខ

ដូចគា�ក�ុង្រ�

េរាងព្យោបាល េបើនិ យាយពីរុក�ជាថា �ស ្រមាប់ផលិសថ

េគ

េ្រចន ែតនិ យមេ�រកេ�្រ�សាទនាគ ពមានដូចជា៖ វល�ិ៍េ្
ឥសី ផ្សំេ�សច េ្រទ�លសា� ្រតយឹង ខ

វល� ិ៍គុយ ពពាលែ

កេ��ើបាយច សា�យក កិត ្រពះដងា�ប់ អ�ង� ង សង្ឃ័រ េ្ រេវៀង
អណ
ា�ត្រតក ្រតលំេប៉ េឈើេភ�ើង ព្រង ចំបក់ វល�ិ៍ ប៉េ្រ��ស អំ

េពាះ មា�ក់ៃ្រព អែដក ្រកេ ខ ុរៃ្រព ៃ្រជ្រក�ម ្រ�ស់ កន�ួតៃ្រព
�

គុំេភ��ង អ�
�ញ ែខ �ងគង ់ អេងា�ល ខ�ិត �សម ្រកឡាញ់ ្រពះកម ជ
េ្រច� ដុះេ�ជុំវ�ញបរេវណេនាះ
�

ហាកដូចជេដើមថា �ំ�ដលមាន

តំបន់អង�រមកដុះេ�នាគព័ន�ទាំងអស់។ ទាំងអស់េនះគឺសប�
េអាយេឃើញេ�សម័យបុរាណេគនិយមេ្រ��ឱសថបុរាងកា
ណាស�ដរ ។
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ជំព ូក៥ ្រគ�ធំបង�ស់ក�ុងវិស័យេវជ�ស�ស�ែខ
បុរ

អ�ី �ដលគួរេអាយចាប់អារម�ណ៍បំផុតេនាះគឺ 

មន�ីរេពទ្យទា១០២កែន�ងសុទ�ែតមាេហបន់�សន់
េលខ)ជាបជានិច

ឬមណ�ប(រូប

ែដលេ�ក�ុងេហាបន់�សននី មួយៗែតងមាតម�ល ់

្រពះពុទ�របមួយអង�្រពះនាមៃភសជ្យគ(្រគ�ថា�(រូបេលខ៤៣)
ជា្រគ�ថដ៏ពូែកសក�ស
ិ ិទ�ិ
េស្ បើយា៉ងឆាប់រហ
ស�្រពះអង

(រូបេលខ)

ែដល

អាចព្យោបាលេរាគទាំងអស់
េដាយ្រកឡេភសជតូច មួយេ�ខាង្រព
។

េរឿងេនះមិន ែមនេក ើតេឡើង

េដាៃចដ

ន្េឡើយ

។ េគចាត់ទុ្រពះពុទ�រូបក�ុងសាសនាមហាយេនះជ

េឃើញេទ

េរឿងេនះេតាងេអាយេយើងែស�ងយល់ពីវត�ិបុព�ក ម�ៃន

្រគ�ថា�

េហើយក៏មិន ែមនជការសន�ត់ដាក់េឈា�ះមកានឹ ក

្រពះពុទ�អង�េនះសិ េទ ើបេយើងងាយ�ស�លយលនូវប�
� េនះ។

រូបេលខ៤៣៖្រកឡថា�ំទិព�េ�
ក�ុង្រពះហស�្រពះៃភសជ្យគ
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េ�ក�ុងគម�ីរសំ �ស��ត មួយែដលបានទទួលឥទ�ិពលពីពុទ�សា

និកាយមហាយាន ែដលមាន្រពមួយែស�ងេរៀបរាប់ពី្រ�វត�ិ
្រពះពុទ�អង�េនះ ែដលមានក�ុងែផនដីេផ្សងេទៀត ដូចមានេសចក�
យាងច្បោស់

្រពះពុទ�ៃភសជ្យគុរុៃវទូរ្យ្របភរជា មូ

សូ្រ ែដលមានេសចក�ីទាំង�ស�ង
១. ពុ ទ �ៃភសជ្យគុរុទុរ្យ្របភរចមូលបណិធ
សម័យមួយ ្រពះពុទ� ដ៍មាន្រពះភាគ សក្យមុនី គង់
ក�ុង្រក�ងេវសាលីសុខវ�ហារ មួយអេន�ើេដាយ្រពះមហ ៨ , ០ ០ ០

អង� ្រពះេពាធិសត ៣ ៦ , ០ ០ ០ អង� និ ង្រពះរាជាធិបតី េសនា

រហូ តដល ់ពួក េទវតា។ ខណៈេនាះ ្រពះម��ុ្រ អ� កធម�រាជបុ្
អា�ស័យ

្រពះព ុទភិនីហ
�

មា�ងលុតជង�ង់េលើ�ផនដ
អ�� ល ី្រកាបទូល

េ្រកាកចាកទីអង�ុយមានេឆៀងសា

ចំេពាះ្រពះភ�ក�របស់្រពះេលាកន

បពិ្រត្រពះអង�ដ៍ចេ្រម�ន ្រពះអង�េ្រ�ស្រ�ទា

ធម�េទសនា្រពះពុទ�

និ ងមហាមូលបនិធាន និងគុណវ�េ

យា៉ងឡារៃន្រពះសមា�សម�ុទ�ទាំងឡាយ េដើម្បីញាុំងអ�ក
កថាេនះឲ្យបានេ�ហិត្រ�េយាជន៍ទម�ុះដល់សុខ
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្រពះបរមសាសា� កាលែដល្រពះម��ុ� ស�េព

អារាធនាេហើយេទើប្រទង់ស

មា�ស់ថ

្រពះកិត�ិគុណ្រៃភសជ្យគុរុពុទ�

មា�លកុលបុ្រត អំព ីទីេនះេ�ផ�ូវទិសបូព៌កន�ងេ លាក

ែដលមានចំនួនដូច្រគាប់ក�ុងគងា� ១០ ។ នទ ី រួមគា�ក�ុងទីេនាះ
េលាកធាតុមួយេឈា

វិសុទ�ៃ វទូរ្យេលកធ ។

ក�ុងេលាកធា

េនាះ មាន្រពះ ពូទ�មួយ្រពះអង�មា ្រពះៃភសជ្យគុរុទូរ្យ
ករជតថាត

្រពះអង�ជា្រពះអរហន� ជាអស់ដឹងេដាយ្រ�

វ ជ ា� និងចរណៈ្រទង់យ
ចំេពាះអង�ឯង ជា អបរបូ
� រណ៌េដាយ�
េដាយល� ជា អ�ក្រជាបច្បោស់នូវេលាក ជាអ�កទូនា�ននូវប
ទូនា�ន ជាស ាសា�ចារ្យៃនេទវតានិងមនុស្សទាំងឡា
ដឹង ជអ� កចំ� ណកធម៌ដល ់ពពួក សត�។ មា�ល�ុ � �ស�កុ ងអត
�
ីតកាល
កាល្រពះតថាគតអង�េនាះេ�ជា្រពះេពាធិសត� បំេព

េឡើយ្រពះអង�្រទង់តាំងបណិ ១២្រ�ការ េដើម្បីញាុំងេសចក�ី

សព�ស ត� េអាយបានសេ្រម

មហាបណិធ១២ េត ដូចេម�
ច?
ើ
១.

ក�ុងកាលែដលេយើងបានសេ្រមចនូវអនុត�រ

សេមា� ធិ
� �ណសឹងមាន្រពះវរកាយដ៏រុងេរឿប់្រគាន់រទ ាំ
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អនន�េលាកធា

បិបូរណ៌េដាយមហាបុរ�សលក�៣ ២្រ�ការន

អនុព្យ��៨ ០ ្រ�ការ សូមឲ្យសព�សត�ចូររកាយដូចជាេយើ
២.
សេមា� ធ�
� ណ

ក�ុងកាលែដលេយងបានសេ្រមចនូវអនុត�រស

សូមេអាយវរកាយរបស់េយើងមានពណ៌ចែកវ

ពិទូរ្យ មានរស�ីរុងេរឿងេជាតន

ជាង្រពះច័ន�និង្រពះអាទ

្រ�ដាប់េដាយគុណាលងា�រ ែដលមហាឡារវ�សាលដ៏េ្

ធា�ក់េ�កាន់អបាយគទិ សូមេអាយរួចបានេ�កាន់ សុគ
ថា �
៣.

ក�ុងកាលែដលេយើងបានសេ្រមចនូវអនុត�រស

សេមា� ធិ
� �ណ សូមឲ្យបានេ្រ
� �ប��េកាសល ដ៏េ្រ�ល�ិតសុខ
មានទីបំផុត ញាុំងសព�ស

េអាយបានទទួលនូវេភាគសម្បត�ិេ

្រ�ការ កុំមានេសចក�ីទ័ល្រកេដាយ្រ�ការ យា
៤.

ក�ុងកាលែដលេយើងបានសេ្រមចនូវអនុត�រ

សេមា� ធិ
� �ណ ្រ�សិនេបើមានសត�ណាជា មិចា�ទិដ�ិ ក៏សូម
ញាុំងសត�េនាះេអាយតាំងេ�ក�ុងសមា�ទិដ�ិក� ុងេពាធិមគ� ្រ

សត�ណាមានបដិបទាែបបសន

បេច�ក យានក៏សូមេអ

យានអាចញាុំងសត�េនាះមកដំេនើរបដិ បទាែបបមហា
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៥.

ក�ុងកាលែដលេយើងបានសេ្រមចនូវអនុត�រ

សេមា� ធិ
� �ណ ្សិន មានសព�សត�្រ�្រព�ត�្ររយៈក�
�
ុ ងធម�វ�
ន័យរបស់េយើង

ក៏ស ូមេអាយេទ ាំងេនាះកុំមា លវ�បិត�េឡើយ ចូរ

បរបូ
� ណ៍េដាយអង�សីលទងបីចុះ

្រ�សិនេបើអ កណាមានសីលបត�ិ

កាលបានលឺ្រពះនាមេយើង ក៏សូមេអាយបិ ដូចេដើម
េ�កាន់ទុគតិនិរយាបាយេឡ
៦.

មិនធា� ក

ក�ុងកាលែដលេយើងបានសេ្រមចនូវអនុត�រ

សេមា� ធិ
� �ណ ្រ�សិនេបើមានសព�សត �មានកាយដ៏អា

ឥ�ន��យមិនផូរផង់ ល�ង ់េ�� អ�្ប្រ�ជ ា�  ខា�ក់�ភ�ក ថ�ង់ គ គ

ព្ធិទុក �េផ្សងៗកាលបានលឺនាមរបស់េយើង ក៏សូមេអាយ

ចាកទុក�ទាំងពួង ចូរមានប��ឈា�សៃវមាន ឥ�ន��យផូរផង់ប

្រគប់យា៉

៧.

ក�ុងកាលែដលេយើងបានសេ្រមចនូវអនុត�រ

សេមា� ធិ
� � ្រ�សិនេបើមានសព�សត� ទុក �េបៀតេបៀន ្រ�

ចាកទីពឹងនិងេ�លំេ�អា�ស័យ ្រ�សចាកេពទ្យន

មិន មា

ញាតិសណា�ន ទាល់្រក មលខេបៀតេបៀនេហើយ្រត�មែតនា
ៃនេយង្រកឡង្រតេចៀករបស់េគប៉ុេណា�ះ សូមេអាយជ
ងឺទងសះ
ំ
ើ

េស្ បើយេ� ជា អ�កមានកាយ្រ�កបេដាយផាសុខភាព 
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សែម្បងជាទីអា�ស័យ បរបូរណ៌េដាយ្រទ ព្យរហូតដល់ទីប
សេ្រមចដល់េពាធិ��ណ
៨.

ក�ុងកាលែដលេយើងបានសេ្រមចនូវអនុត�រ

សេមា� ធិ
� � ្រសិន េបើមាន�ស��ណា េនឿយណាយក�ុ ទៃនខ ន
ួ�

េហើយ្រ�ថា�បាននូវេភទបុរស ្រត�មបានលឺនាមៃនេយ

សេ្រមចដូចេសចក�ី្រ�ថា� រហូតដល់បានជាទីបំផុតក៏ច

េពាធិ
� �ណ។
៩.

សេមា� ធ�
� ណ

ក�ុងកាលែដលេយើងបានសេ្រមចនូវអនុត�រ

សូមឲ្យេយងអាចញាុំងនូវសត�ងឡាយេអាយរ

នូវអនា�ក់ៃនមារ និងេ្រគ�ងចំណងរបស់ពួចា�ទិដ�ិនិងបានបំេ

េពធិចរយា រហ
�
តដល ់ទម�ុះេពាធិ
� �ណដល់ទីបំផុត។
១០.
សេមា� ធិ
� �
ទទួល ទណ�កម�

ក�ុងកាលែដលេយើងបានសេ្រមចនូវអនុត�រ

្រ�សិនេបើមានពួកសត្រត�វពួកអជា�្រត�វជាប់
ក�ុងពន�ធានាគារ ឬ្រត�វអជា�ដល់្រ�ហាជីវ

ដល ់ទទួល នូវកាគ្រមាមគំ�ហង េមើលងាយជិះជាន់ដៃទៗ ្រ

ល ឺនាមេយើង អ�ស័យបារមីនិងគុណាភិនីហាររបស់េយើង ស
យសត�ទាងេនាះរួចផុតចាកទុក�ទាំង
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១១.
សេមា� ធិ
� �

ក�ុងកាលែដលេយើងបានសេ្រមចនូវអនុត�រ

្រ�សិនេបើសត�ណនេសចក�ីេ�សកឃា�នេ្រ

េហតុៃនអាហារ ្រ�សិនបានលឺនាមេងច ិត�ភាវនាជានិ

េយើងនិ ង្រ�ទានេ្រគ�ងឧបេភាគ បរ�េភាបគ ដ៏្រ�ណិតដល់
េនា

ញាុំងសត�ទាំងេនាះេអាយែឆ�តស�ប់ស�ល់េហើយ នឹង្រ�

េទសនាេអដល ់សត�ពួក េនាះ បានទទួលនូវេសចក�ីសុ
១២.
សេមា� ធិ
� �

ក�ុងកាលែដលេយើងបានសេ្រមចននុត �រសមា

្រ�សិនេបើមានសត�ពួកណា មិនមានេ្រគ

ដណ�ប់ទទួល នូវការរងា និងេ�� និងបានរេបាម មូសងៃថ�ទ ាំ
យប់

្រ�សិនេបល ឺនាមៃនេយើង ភាវន ាពិចារណាដល់េយើ

សត�េនាះនិបាវត�ុែដលេគ្រ�ថា�។

្រគាេនាះ្រពះបរមសាសា�សក្យមុនីពុទ�ជាមា

តេ�េទៀតថា

្រពះពុទ�ៃភសជ្យគុេនះមានេពាធិសត�២្រពះអង�គ្រព
សុរិយៃវេរចនៈនិ ង្រពះច័ន�ៃវេរចជា្រពះេពសត�អ� កជួយ្រព

ពុទ�ភ សសជ្យគុរុអង�េនា

ខាងចុងៃន្រពះសូ្រតេនាះ ្រទង់សែម �ងអនិសង្ស

្រពះពុទ�ៃភសជ្យគុរុអង�េនាះ
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អ� កណានីមួយបានបូជាដល់្រពះអង�េដាយេេគារ
្រជះថា�ក៏និងចេ្រម�នេដាយអាយុ វណ�ៈ សុខ ពលៈ ្រ�សចត�ិ
មិន យល ់ស��ិអា្រកក់ សា វុធទ ំល ាយមិនបាន សត�សាហាវ

អន�រាយមិនបាន ពួកេចារេអន�រាយមិនបា

ន ថា�ំពិសេធ�ើអន

មិនបាន។ល

េ្រ�ពី្រពះអេ�សែម�ងដល ់ពិធីចាត់ មណ�លបបូ្រព

ពុ ទ�ៃ ភសជ្គុរុេទៀតថា ្រវចាត់ពិធីបូជាេ្រគ�ងបូជាេផ្ស ងៗ និ
បាន្រ�ទានបូជា្រពះគាថាេនះ ្រពះបរមសាសា� ្រ
ចូល សមាធិេឈាសវ៌ស ត�ទ ុក �ភិន�នាសមា

្រ�កដរស�ីរុងេរឿងេឡើង

េល ើ្រពះេកតុមាលាេហើយ េទើប្រតាស់្រពះគាថាមហា ធា

(សំ �ស��ត ែបបែខ �រ) នេមា ភគវេត ៃភសជ្យគុ
ៃវទូរ្្រ�ភរាជាយ តថ
អហ៌េត សម្យក្សម�ុទា�យ ត
ឳម ៃភសេជ្យ ៃភសេជ្យ ៃភសេ
សមុទ�េត សា�ហា
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(េសចក�ី�្រ�) សូមឲ្យ ខ�ុំ បានសេ្រមចនូវេជាគជ័យ! ខ�ុំសូមអ� ក

នូវ្រពះដ៏មាន្រពះភាគ ែដលជាៃភសជ្យគុរុ ដូចចាេស�

ែកវពិទូរ្យ ជា្រពះតថាគតែដលមានដំេណើរល�យាងេ�កាន
សា�ន គឺ្រពះនិពាន� ជា្រពះអរហន� ែដល្រទង់្រតាស់ដ
សេមា� ធិ
� �ណេដាយ្រ�ៃព ចំេពាះ្រពះ

ណា្រ�េ�្រពះអង�េ

េពទ្យ

គា�ន្រគ�អា

ឳម ្រពះអង�ជា្រគ�េពទ្យ ជា្រគ�េពទ

បនា�ប់ពី្រតាស់គាថាម េនះចប់ េហើ យ ែផនដីក ៏

កេ្រម�កញាប់ញ័រ ពន�ឺភ�ឺេ្រពាង្រពាតបាន្រ
ទ ីប�� ប់ៃន្រពះសូ្រត្រទង់្រត
មា�ល�ុ � �ស�

េបើមានកុលបុ្រត កុលធីតាណ

ព្យោធិទុក�េបៀតេបៀនេហើយតាំងចិត�ជាសមាធិ េហើយន
ណីបទេនះ

ប�ុ � ះេសកអាហារឬថា�ំ ឬក៏ទឹ កផឹកឥ្យ១ ០ ៨ ចប់

េហើយទំព ារេលបឬផឹេ� និ ងអាចជាសះេស្បើយពីព្យោ

1 0

ចប់ពុទ�ៃភសជ្យគុរុៃវទុរ្យ្រ�ភរាជាមូលបណិធ

11

វា ន់ ចាន់សាែរ៉ន ្រ�វត�ិសាង្រ ពះពុទ�ៃភសជ្
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11

តាមទស្សនៈែបបពុទ�សាសនានហាយាន ្រព
សំ ខាន់ម៣

ពុទ�៣អង�គ ឺ៖

និ ងមានេ្រច�នអង�ែដបាន្រតាស់ដឹងដំណាលគ

១. ្រពះសក្យមុនីពុទ�ជាម
២. ្រពះអមិតាពុទ�ជាមា�
៣. ្រពះៃភសជ្យគុរុពុទា�ជាម
តាមក�ុង្រពះពុទ�សាសនាែបបេថរវាទេយើង មិ
្រពះពុទ�្រតាស់ដឹងេឡើងម�ងពីរក�ុងេលាកេនះបានេឡើយ។ េទាះ
អនន�ច ក�វាឡក៏េដាយ។ មិនែមនជាែដល្រពះពុទ�ជាមា្រតា
ដឹងកុ ងេលាកម�ងពីរអង�េនាះេទ
�

២. ្របវត�ិស ងរូបដិមា្រពះពុទ�ៃភសជ្
្រ�វត�សា្រពះពុទ�បដិមាសជ្យគុរុ

ែដលមានេ�ក�ុ

្រ�េទសម�ុជាេយើងមានតាំងពីសម័យមហានគរហូតមកដល ់

រជ �កា្រពះបាទរ្យវរ៌នទី១ ព.ស.១ ៥៤៥ - ១៥៩៣ គ.ស. ១០ ០ ២១ ០ ៥ ០ ្រទង់បានកសាងអា�សមច១០០ក�ុងេនាះក៏មានអា

មួយ ែដលមានេឈា្រវះេស្រម

(អា�សម្រពះសុគត) គឺវ

ែដលេគេ�កុ ងកាលឥឡូវេនមកជាវតេទព្របណម
�
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សឹ ងមា

្រពះពុទ�រូប្រពះជី១អង�,

សន�ឹកសី មាថ�ជាេ្រ

ែផនេទៀតេ�កុ ងប
�
ិេវណវត�េនះជាភស�ុតាង។
េទវសា�ន េ�េលើកំពូលភ�ំបាែខ

្រពះបាទយវរ � ័នទ ី១

្រទ�ឌ្រទ�

និ ងសិ លាចរ�កម
ា

បដិសង�រណ៍្រសា

ែដលបានសាងេឡើងក�ុងរជ�

គ ឺ្រទង់បានជួសជុលេ�ែកខ �ះែដលបាក់ �ប

ម និងកសាងែថមេទ

េរៀបចំេធ�ើផ�ូវេនះស្រមាប់េឡើង

កំពូល ភ�ំេនះឲ្យបាន�ស�លជាងមុន េ្រពាះភ�ំេនះជាគារវស
ជនី យសា�នរបស់្រពះមហាក្ស្រតទាំងឡាយ ែដលគងយេស
ធរបុរៈ។

អ�ី ជាពិេសស្រទង់បានកសាង្រ ពះពុទ�បដិមាៃភសជ្

ែដរ។ តាមត្រមាយ១០៨ េរៀបេរៀងេដាយអាចារ្យ ឧរដ វ�រយប
�
ូរ
ណៈជនជាតិៃ

បានេរៀបរាប់ពីប��េនះយា៉ងច្បោស់។ បុរ

សា�នទាេនះេ�គង់មានរូបរាងជាភស�មានមដល ់សព�ៃថ�នវ
ជាេ្រច�
្រពះបាទយេសាវរ�័១

េស�ច េ�្រគងរាជស ម្ប៣៨ឆា �ំ

េសាយទីវង�ត រាជបណ�ិតថា�យ្រពះនាបរមសពថា បរមនិវ

ណបទ ( បរមនិ ពា�បទ) េដាយេហតុ្រទង់ យមកុ ង្រពះពុព
�
� សា
ជាសំខាន់ ក�ុង្រាជហ�ទ័យ

ដូេច�ះែខ �រេយើងពិតជានិយមសាង្រពះ ពុទ�បដិម្រពះពុទ�ៃភសជ្យ
រុណាស់ ក�ុងសមយបុរាណ លុះមកដល ់ខាងេ្រកាយៃនសម័

នគរែខ �រ

េគមិន សូវនិ យមេទ។

រេបៀបកសាងនូវក៏ន យមកាន់�

ខា�ំេឡើង ក�ុងសេខាទ័យរហូតមកដលេសៀមបច�ុ�្បន�េនះ។
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ពួក េគ

មានជំេនឿថា្រពះ ពុទ�បដិមាអង

មានអានពសក�ិសិទ�ិណាស់

ស្រមាប់តម�ទុក តាមន�ីេពទ្យនានា ក�ុងការេគារពបូជាស
កមា�ត់នូវជំងឺត្ត
េនះ

និ ងអហិវាតេរាគជាេដើម។ េ្រពាះ្រពះពុ

្រត�បានប��ុះនូវេសកមន�្រ�េភទអាថព�េប្រពះពុទ�សាស

ែដល មា

មហយ័ន១ ០ ៨ និង ន បឋមំ១ ៤ ន ែដលសុទ�ជាកំពូលមន

ប�ុ � ះក�ុងេលាកតុទ ាំ៩ អស់ច ំន ួន ៣ែខ េហើយេទ ើបរកឬក្ស សិ

្រពះបដិមាេនះេឡើង។ ចំេពាះសិ ត ្រពពុទ�បដិមា ្រពៃភសជ្យគុ

េនះ្រពះសង្ឃ្រសេសៀមបានចំលងយកេ�េធ�ើក�ុងពិធិសិត្រ
មានរហូតមកដល់សព�ៃថ�េនេដាយេយេឈា�ះថ
្រកិ។

ត្រមាសង

្រ�េសេសៀមបានចាប់េផ�ើមកសា្រពះបដិៃភសជ្យគុរ

តាម្រ�េទសកម�ុជា្រគាដំបូងក�. ២៤ ១ ១ េ�្រពះបដិមាេនះ
្រពះ្រកិងបេ (រូបេលខ៤៤) ។ ក�ុងកាលេនាះសេម�ច្រពះសង
និ ងម�ន��ស ង្េ�្រ�េទសេសៀម បានឲ្យតៃម�្រពះបដិមាៃភសជ្យ

រុ

ែដលបាននាំមកពីេទសកម�ុជាថាមានអានុភាពខា�

ត្រមា្រពះ១០៨
ណៈ

្រ�មូលេរៀបេរៀងេដាយអាចារ្យឧរដិ�ន� វ�រ

ប�
� ក់ថាសេម�ច្រពះវរ័ត(េដង
ន
មានអាពាធ�ន់េ្រពាះ

េរាគ សេម�ច្រពហាសមណេ�្រកម ្រពះយាវជិរញាណ
បានអរនា្រពះពុទ�បដិមាៃភ គុរុ(្រពះ្រក�ង) ែដលកសាង
ែខ �រសម័យមហានគរ ្រទង់អធិសា�ន ស ុំទឹកមន�្ នសេម�ច

្រព

វនរតឆាន់។ កាលបន់ទ
័
កមន�
ជំងេនាះកជតាមលំដាប់រហ
ឹ
ឺ
បានេសាះេស្បើយដូចេដ
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រូបេលខ៤៤៖្រពះ្រក�ងេ�្រ�េទនិ ងេ�្រ�េទសកម�ុជាបច�ុ�្
៣.  រេបៀបសង្រពះពុទ�បដិមាៃភសជ្យ
បុព�បុរសែខ �រសម័យបុរាណ ក ាលចាត់�ចងកសា
ពុទ�បដិមាអង�េនះ ែតងសាងេដាយេតុ៩ ្រ�េភទ មាស ្រ�
ែដក លង�ិន ទង់�ដង សា�ន់ ទង់ហា�៊ សំណ សំរ�ទ ែផជបន�ះែស�ងៗ
េហើយយកេពលវានក�ត �ឬក្សដ៏សមគួរ ចារមន�ប��ុះនិងបន
េលាហធាតុទាំងេនាះ េហើយសូធ្យេសក្រពះបរ�ត�និងមន�វ

ចំន ួន មានមន�បណ�ូល្រពះពុទ�ជាេ ។ មន�ទ ាំងេនាះ ជាប ល្រព
ពុទ�គុណ ដូចជា អ សំ វិ សុ េល បុ ស ពុ ភ ឬ ន បឋមំ ជាេដើ
អស់ច ំន ួន ៣ែខ

េទ ើបចាប់េផ�ើមរកេពេវលាសិត្រពះពុទ�រូប 

សមយ
័ ដ៏គួរតាមឬក្សេពលេវល

៤.   មន�យ័ន�ស្រមាប់ចរប��ុះក�ុងបន�ះេលហធា ៩្របេភ
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េឈា�ះយ័ន�ទាំងេនា៖
សរណគមន៍ នវេលកុត�រធម

បទុមច្រក ភគវម្បតិ ៃ

្រពះន ចតុរ រិយសច� ្រពះរ

្រត័យ ច្រកសិរេលក មកុដ្រពះ បារម៣០ សុកិត�ិមា បឋមំ
្រព៥អង� យ័ន�អង�រក្េសឡមង�ល

្រពះពុទ២៨អង� ឃេដសិ 

្រពះពុទ�គុណ ្រពះនវភា ជដ្រពហ� និង ។ រួមទ ាំងយ័ន១ ០ ៨
និ ងយ ័ន�បឋមំ១ ៤ ន មានេឈា�ះដូចត៖

ន បាំងេ�សមុ្ ន នាគ្រ� ន វជិរាវុធ ន ធន់ ន កមា�យន ្រ�ជ
្រគប់ទិស ន ្រគបចក�វា ន បាំងៃ្រតភ ន បាំងេមឃ ន ដីក េ្រម�ក
ន កមា�ក់ នបិទ ន បិទ អាកាស ន ន េឡាមព័ទ�

េ្រ�ពីេនះមានចារ�កយ១០ ទិសនិ ងយ ័ន�១ ០ េទៀតេដើម្ ប

ការពារជុំវ�ញ ស្រមាប់ក�ុងមណ � លពិធី។ កាលយ័ន�សេ្រមចេ

េសកគាថាេ�យ័ន� ឳងា�រ្រពះពុទ�្រពះគុណ ឳងា�រនេមាពុ
ម។
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