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    រពហ្មញ្ញសាសនា ដដលររូវជនជារខិ្ម មរសាា លច់ាបត់ ាំងពីដដើមស.វទ១ី ជាលាំដាបម់ក
រហូ្រដលស់.វទ ី១៣ មានឧរតមភាពដលើរពះពទុ ធសាសនាដររះអ្នកដកឹនា ាំដម មរជាំនាន់
ដដើមបាន ចារទ់កុថា ជាសាសនារបសរ់ដឋ ។ កនុងករណីដនះដហ្ើយ ដទើបដយើងដ ើញ
មានការរារពធពិធសីាសនាមួយចាំននួ ដដលដយើងនឹងពណ៌នាបនតិចដទៀរ ។ 
    ការអ្ធបិ្បាយអ្ាំពីពិធកីមមទ ាំងឡាយ ដដលមានកនុងអ្ររីរប្បដទសកមពុជា កាលពី
យរូលងម់កដហ្ើយដនាះ ជាបញ្ហា ពិបាកនឹងដធវើដៅដកើរ ពីដររះកងវះខារឯកសារ និង
ដពលដវលា ។ ដដូចនះ ដយើងរានខ់្រដធវើជាដសចកតសីដងេបដរប៉ុដ ណ្ ះ ។ 
 
    តមទាំដនៀមទមាល បប់ុរាណ ដរកាយពីអ្ភដិសករចួ រពះបដមិាបានទទលួនវូ
ការដារពបូជា ដររះកាល យដៅជារពះអាទដិទពដពិ៏រៗ ដហ្ើយដនាះ មិនរានខ់្រ
ដដាយសារមានលកេណៈពិសិដឋ ននមហាបុរសដរប៉ុដ ណ្ ះដទ ប៉ុដនតគដឺដាយសារ រពះ
បដមិាដដលមានរបូដោមលអរប្បកបដដាយបុណយបារមីជយ័ដចសាត  ឫទ ធអិ្ាំ្ច
អាថក៌ាំបា ាំង  ដចះថលឹងដថលងរវាងអ្ាំដពើលអ និងអារកកផ់ងដដរ រទងស់ដគ ា្ ះដលាកនិងជា
ទាំនកុទកុចរិតរបសរ់ប្បជានរុាស្តសត ។ បុពវការជីនដម មរ ដដើមបដីសចកតសីមុដសចកតចីាំដរនី បាន
ជាបច់រិតដារពទាំដនៀមទមាល ប ់ដដលបានកាំណរដ់ដាយលទធសិាសនាដនះ ដហ្ើយដដល
បានរជួររជាបដលប់ ត្ ជនដម មររគបម់ជឈដាឋ នទ ាំងអ្ស ់។  
 
    ជាបឋមដយើងសដងេរដ ើញមានការបូជា ដដាយយកទកឹដរសាចដលើរពះបដមិា
ដរកាមរបូភាពចមាល កជ់ាមនសុសឬ ជាលឹងា។ដាំណកទ់កឹ ដដលដគរសងដ់ៅដផនក
ខាងដរកាម ននទរម ឬបលលងេដនាះ ររូវរប្បដចូដៅនឹងដាំណកទ់កឹមនត ឬទកឹកាម ឬក៏
ទកឹដភលៀងតមរប្បពន័ធសមីការរវាងទកឹ និងជីវរិ ដដលធ្លល កម់កដរសាចរសពដលើរប្បថពី 
មិនររឹមដរដធវើឲ្យមនសុសមានជីវរិ ជីវា ឬសិរមីងាលដនាះដទ ប៉ុដនតកដ៏ធវើឲ្យរកុេជាររិកី
រសសប់ាំរពងដមៀវម ចខី្ដរ ។ 



 
រពះរគសឹណ ថម រចនាបថភនាំដា អ្ងារបរុ ីនិងរសដីទព (នថបចចុប្បបនន) 

     សមូជរមាបថា ពិធបីូជារពះអាទដិទព រមួទ ាំងរពះសិវលិងាខាងដលើដនះ ជាពិធកីមម
មួយយ៉ងសាំខាន ់ដហ្ើយកជ៏ាសកមមភាពទដូៅ កនុងសងាមដម មរបុរាណដដលឆលុះបញ្ហច ាំង
ឲ្យដ ើញនវូអ្រថភិាព ននរពះអាទដិទព កនុងជីវភាពរប្បចាាំនថៃ ។ កា្ំ យដៅទរីកុង
អ្ងារបុរ ីបានប ា្ ញឲ្យដ ើញចមាល ករ់ពះអាទដិពទសិវៈ និងរពះនារាយណ៍ ជាដដើម 
រា្ំ ងឲ្យរពះជាដរចីនអ្ងា សទុ ធសឹងរប្បថាបឈ់រដលើបលលង័ េ ឬទរមថមដស៏មសនួររឹមររូវ
ខាន រ ដដលរា្ំ ងឲ្យដយនី របសរ់ពះនាងឱមា មានចងាូរទកឹមនតដពិ៏សិដឋ ដៅខាងចងុ
ផង ។ ចមាល ករ់ពះសិវៈ ដដលរប្បថាបដ់លើទរម មានរាងកាចច់ដងេះយ៉ងស ា្ រ
ដសលៀកសាំពរច់ងកបនិម លនួទដទ ។ 
 
    ដរៅពីដនះ ដគកដ៏ ើញមានការដដើរទកសណិពីដឆវងដៅសាត ាំជុាំវញិរាសាទ ឬកជ៏ុាំវញិ
អាសនៈ ដដាយផលូវរចូចដងអៀរសមរសបមួយ ដដើមបភីាវនាធម ៌ឬកឧ៏ទ ទសិកសុលបារមី
ដលរ់ពះនារនិារៈដចូដដលមាន ដៅកនុងអារសមមហាឥសី ឬដៅរាសាទបាយង៉់



ជាដដើម ។ តមចាស់ៗ  ដៅរសុកអ្ងារបុរភីាគដរចីន ដគរារពធពិធដីដើរទកសណិដនះ ពី
របូងដៅលិច ដៅនថៃដពញបូណ៌មី ដមពិសាម គដឺធវើតមដាំដណើ រ ននរពះអាទរិយដរទមាល ប់
ដនះ ររូវបារប់ងស់ាបរលាបដៅដហ្ើយ ដៅកនុងដមរតតដកវ ដលើកដលងដរដៅដមរត
ដសៀមរាបមួយដរប៉ុដ ណ្ ះ ។ ឧទហ្រណ៍ជាកខ់្សតងការដដើរទកសណិជុាំវញិរាសាទ
បាយន័ ដៅកនុងពិធបីុណយកឋនិទន គដឺធវើដ ើងដដើមបឧីទ ទសិដលរ់ពះអាទដិទព ដដល
គរួឲ្យករស់មាា ល ់។ 
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ឯកសាររាជ NASRIM SEA, 2009) 
 
     ដដាយដ កដៅកនុងបរដិវណ ននរជុងរាសាទសមបូរណ៍នរពគកុ ដៅចងុស.វ ទ ី៦ 
និងដដើមស.វ ទ៧ី ដៅកនុងនថៃបុណយទនធាៗំ រប្បចាាំោន ាំ ដដលជានិចចកាលរកព់ន័ធដៅនឹង
រប្បវរតដិម៏ហាអ្សាច រយ របសរ់ពះអាទដិទព ននលទ ធរិពហ្មញ្ញសាសនា កម៏ានការដរចៀងរា ាំ
ថាវ យដលរ់ពះសិវផងដដរ  ។ គប្បបរី ាំលឹកថា ការបូជារពះដដាយដរចៀងរា ាំដបបដនះ 
ររូវបានពណ៌នា ដដាយកាចដ់ផែរមួយចាំននួ ដដលដគបានជបួរប្បទះ ។ ដ វ្ យជារបាាំង 
ចាំដរះរពះសិវៈខាងដលើដនះ កាំពងុដពញនិយមដៅដ ើយ ដៅរប្បដទសឥ ា្ ខាងរបូង
ភាគដរចីន ដដាយសាវក័ភាគដរចីន ដដលដកើរកនុងវណណៈររហ្មណ៍និកាយសិវនិយម ។ 
ដចូដនះ រប្បនពណីដរចៀងរា ាំដម មរ ដដលដគោល កដ់លើកាចដ់ផែរបុរាណនាសមយ័ដនាះ ដៅ



ឥសានបុរៈ គបឺានដធវើដ ើងតមលាំនា ាំ ននរប្បនពណីឥ ា្ សទុ ធសាធ ។ 
 
    ដរៅពីដ វ្ យជារបាាំដរចៀងរា ាំ ដដើមបដីលើករដមេើងបារមី ននរពះអាទដិទព ដចូជារពះ
ដាកនទិនមាសជាដដើម ដៅរាសាទខាងរបូង ដគកដ៏ ើញមានការរប្បដគនថាវ យច ា្ ន់
មាូបអាហារដចូជា ររីសាច ់បដនល អ្នលក ់ដផលដឈើ  និងមុងការររមូស... ដដាយអ្នករសុក
ភមូិ ថាវ យចាំដរះពកួររហ្មណ៍ទ ាំងឡាយ ដដលជាអ្នករទរទងប់ាំដពញពិធដីទសនា ។ 
សមូជរមាបថា សមូររហ្មណ៍ទ ាំងដនាះ ដដលរសដ់ៅកនុងទរីកុងឥសានបុរៈជាពិដសស 
កនុងបរដិវណ ននរកុមរាសាទសមបូរណ៍នរពគកុទ ាំង ៣ រកុម កស៏ទុ ធសឹង ដរជាអ្នក
ដដលបាំដពញរបកមមកនុងឋានៈជារគូបាធាយ របសរ់ពះមហាកសររី និងមនសុសទ ាំងពងួ 
កនុងសងាមដម មរតមលាំនា ាំ ននទាំដនៀមទមាល បឥ់ ា្  ។ មួយវញិដទៀរដសារ គវឺណណៈ
ររហ្មណ៍ដនះដហ្ើយ ដដលដរជីសដរសីរពះមហាកសររឲ្យរគបរ់គងរប្បដទសជារ ិដដាយ
រារពធពិធរីាជាភដិសក ឬកអ៏្បរ់ ាំរពះរាជវងានវុងសរពមទ ាំងបាំដពញពិធសីាសនា
ទ ាំងឡាយដបប ររហ្មណ៍និយមផង ។ 
 
    ដចូដៅរប្បដទសឥ ា្ ដដរ ដៅទរីកុងអ្ងារបុរនីាសមយ័ដនាះ ដរៅពីរពះអាទដិទព នន
រពហ្មញ្ញសាសនា ដគកប៏ានរប្បទះដ ើញមានរពះពទុ ធបដមិា ដដលសថិរកនុងឥរយិបថ
ឈរ ឬអ្ងាុយដលើបលលង័ េ ជាផ្កេ ឈកូរកពុាំយ៉ងសមសនួ ដធវើឲ្យដយើងដ ើញនវូ
ដទពដកាសលយម ពងម់ ពសរ់បសវ់ចិរិរករ ដដលបានទទលួឥទ ធពិលពីសិលបៈគនាធ រៈ ៕  
(ម.រតដណ) 
 
 


