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*** 

 

 ក្នុងម្យួឆ្ន ំៗ  េឹងខ្ែមានពាក្យថា “សង្រ្កា ន្ត” គ្គប់្បឆ្ន ំសៅទំងអេ់ 

ខ្ែអនក្សលះក៏្បានដ្ងឹសេចក្ដអីធបិ្បាយ អនក្សលះក៏្ម្និបានដ្ងឹ។ 

 ឯពាក្យថា “សង្រ្កា ន្ត ក្លល យម្ក្ពីពាក្យេំស្កេរឹែថា សំក្រាន្តិ En-

trée du soleil sous un nouveau signe du Zodiaque ក្លរខ្ដ្លគ្ពះអាទិែយចលូ

ក្លន់រាេីសវលាចលូក្នុងឆ្ន ំថ្ម ី គគឺ្ែងស់ពលខ្ចក្ឆ្ន ំ” សេចក្ដអីធបិ្បាយែសៅ

សនះ សលួនស្ុំសចះឯងក៏្សទ គមឺានសរឿងរា៉ា វជានិទនគ្ប្បក្ប្បពាក្យនិយាយែៗគ្នន

ម្ក្ តាម្ដ្ណឹំងថា មានគ្បាក្ដ្ក្នុងក្បួនសោរាសាស្កេត “Astrologie” ខ្ដ្លស្ុំ

នឹងនាំម្ក្េខ្ម្តងក្នុងទីសនះ សដ្ើម្បីនឹងឲ្យពួក្ខ្សមរសយើងបានយល់ពាក្យគ្ប្ប- 

សវណីថា “សង្រ្កា ន្ត” សនាះសលះ តាម្េម្គរួដ្ល់ក្មាល ំង ដ្ចូមានសេចក្ដថីាាៈ 

 ក្នុងក្លលខាងសដ្ើម្ននភគ្ទក្លបសនះ មានសេដ្ឋមីាន ក់្ មានគ្ទពយ

េម្បែតសិគ្ចើនេដុក្េដម្ភ ខ្ែម្និមានក្នូ មានផ្ទះសៅជែិអនក្គ្ប្បម្កឹ្គ្សាមាន ក់្ 
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អនក្គ្ប្បម្កឹ្សនាះមានក្នូគ្ប្បុេពីរនាក់្ មានរបូ្បសឆ្ម្េម្រម្យលអ មានពណ៌

េម្បុរេដ្ចូជាមាេ គរួជាទីពិែពិលរម្លិសម្ើលននម្នេុសទំងពួង នថ្ៃ

ម្យួអនក្គ្ប្បម្កឹ្គ្សាសនាះ ចលូសៅនិយាយពាក្យអាគ្ក្ក់្គ្ទសគ្នះសបាះសបាក្

នឹងសេដ្ឋីៗ  សទើប្បេួរថា ឯងសេែអុវីបានជាោ៊ា នម្ក្សពាលពាក្យគ្ប្បមាទ

សម្ើលងាយសយើងជាអនក្មានគ្ទពយេម្បែតសិគ្ចើនដ្ល់សម្ល៉ាះ អនក្គ្ប្បម្កឹ្គ្សា

ស្លើយែប្បវញិថា សលាក្សេដ្ឋ ីសលាក្គ្គ្នន់ខ្ែមានគ្ទពយេម្បែតសិគ្ចើនសនាះក៏្

ខ្ម្ន ខ្ែសលាក្គ្នម នក្នូ ក្លលសប្បើសលាក្សាល ប់្បសៅសេើយ េម្បែតទិំងសនាះក៏្

នឹងវនិាេខាា ែ់ខាា យេូនយសៅទសទម្និខាន សយើងសសែ់គ្ទពយ ខ្ែមានក្នូ

ស ើញថាគ្ប្បសេើរជាងសលាក្ សេែដុ្សូចាន ះបានជាសយើងសម្ើលងាយ សលាក្

សេដ្ឋឈីរគ្ទឹងគែិម្យួគ្េប្បក់្សៅស ើញខ្ម្ន េម្តាម្ពាក្យអនក្គ្ប្បម្កឹ្ថា 

ក៏្មានសេចក្ដសីអៀនខាម េែចូចែិតនឹងសលួនគ្នម នក្នូ សទើប្បសំប្បួងេួងប្បន់គ្េន់

គ្ពះអាទិែយគ្ពះចស្កនទ តាំងអធដិ្ឋឋ នសេចក្ដគី្បាថាន  េូម្ឲ្យបានក្នូរេូែដ្ល់

៣ឆ្ន  ំ ក៏្ម្និបានក្នូ១សសាះ លុះយូរម្ក្ដ្ល់នក្សគ្ែឫក្ស (Naksatrarksa les 

Pleiades ជាស ម្ ះផ្ករ យម្យួពួក្មាន៧ ខ្ដ្លក្លល យម្ក្ពីក្នូទំង៧រប្បេ់ 

Atlas និង Pléione  ខ្ដ្លខ្សមរសយើងធ្លល ប់្បនិយាយថា នក្ខែតឫក្ស លអឬអាគ្ក្ក់្ 

គចឺសំពាះគ្ែងផ់្ករ យសនាះឯង) គ្ពះអាទិែយស ើងក្លន់រាេី សេដ្ឋសីទើប្បនាំប្បរវិារ

សៅក្លន់សដ្ើម្នគ្ជធ ំ មានខ្ម្ក្គ្ែេំុគ្ែសាយសាខា ខ្ដ្លជាទីសៅននេវ ូង
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េែវប្បក្សីប្បក្ាទំងពួង សៅសទៀប្បស្នរេម្គុ្ទ លុះសៅដ្ល់សេើយយក្អងររ

ម្ក្លាងទឹក្៧ដ្ងឲ្យសាអ ែសេើយ សទើប្បចម្អនិប្បូជាដ្ល់អារក្សគ្ពះនគ្ជ génie 

qui garde ce banian គ្ប្បគសំភលងតាងំអធដិ្ឋឋ នេូម្ក្នូ អារក្សគ្ពះនគ្ជមាន

សេចក្ដកី្រណុា សទើប្បសោះសៅគ្នល់គ្ពះឥស្កនាទ ធរិាជគ្ក្លប្បប្បងគទំលូេូម្ប្បុគ្ែ

ឲ្យសេដ្ឋ ី គ្ពះឥស្កនទក៏្ចាែ់ឲ្យធម្មបាលសទវប្បុគ្ែចយុែចះុម្ក្ចាប់្បប្បដ្េិនធិ ក្នុង

គភភ៌រយិាសេដ្ឋសីនាះ លុះគគ្ម្ប់្ប១០ខ្សសេើយសទើប្បគ្ប្បេូែប្បុគ្ែម្ក្ សេដ្ឋី

មានសេចក្ដសីគ្ែក្អរពន់សពក្ សដ្ឋយបានេម្តាម្ប្បំណង សទើប្បឲ្យស ម្ ះ

ប្បុគ្ែសនាះថា “ធម្មបាល” សេដ្ឋបីានសាងគ្បាសាទ៧ជាន់ ឲ្យធម្មបាលក្មុារ

សៅជែិសដ្ើម្នគ្ជធខំ្ក្បរស្នរេម្គុ្ទសនាះ ក្មុារបានសាដ ប់្បេែវប្បក្សីសៅសលើ

សដ្ើម្នគ្ជសនាះនិយាយគ្នន វារាល់ៗនថ្ៃតាំងពីែចូម្ក្ លុះចសគ្ម្ើនធសំ ើងក៏្

សចះសាដ ប់្បភាសាេែវ ែម្ក្បានសរៀននគ្ែសវទ
(១)
 សចះចាំេពវគ្គប់្ប ជាក្មុារ

ស្លៀវឆ្ល េក្នុងវទិាសាស្កេត  Connaissance តាំងពីអាយុ៧សួប្ប សទើប្បបានស ើង

ជាទីអាចារយប្បងាា ែ់ប្បសគ្ងៀនម្ងគលសផ្សងៗដ្ល់ម្នេុសទំងពួង។ ក្នុងសណាៈ

សនាះ    ម្នេុសទំងឡាយគ្ប្បក្លន់សជឿក្ប្បិលម្ោគ្ពេម     ថាជាអនក្េខ្ម្តង 

១-នគ្ែសវទ ជាស ម្ ះគម្ពីរគ្ពាេមណ៍សដ្ឋយរបួ្បរមួ្ ខ្ចក្សចញសៅមាន៣គាឺៈ ឥរសុពវទ (េ.   

ឫសគវទ  Rgveda) ១ យជជុសវទ (េ. យជសុវ៌េទ Yajurveda) ១ សាម្សវទ (េ. សាម្សវទ Samave-

da) ១ ចនួក្លលក្នុងគម្ពីរេំស្កេរឹែសគខ្ចក្ជាស ម្ ះសវទមាន៤គ:ឺ អថ្ព៌សវទ Atharvaveda ១ 

ឫសគវទ  Rgveda ១ យជសុវ៌េទ  Yajurveda ១ សាម្សវទ  Samveda ១។ 
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ម្ងគលដ្ល់ពួក្ម្នេុស ក្លលសប្បើក្ប្បិលម្ោគ្ពេមគ្ជាប្បសេែសុនាះសេើយ 

សទើប្បសោះចះុម្ក្េួរគ្ប្បសាន នឹងធម្មបាលក្មុារ៣យា៉ា ង  េនាគ្នន ថាសប្បើធម្ម- 

បាលក្មុារសដ្ឋះគ្ប្បសាន បាន  នឹងក្លែ់ក្ាលសលួនប្បូជា  សប្បើសដ្ឋះម្និបាន នឹង

ក្លែ់ក្ាលធម្មបាលក្មុារវញិ  ធម្មបាលក្មុារេូម្ថ្យគែិ៧នថ្ៃ  គ្គ្នក្នលង 

៦នថ្ៃសេើយ ក៏្គែិម្និយល់ែចិែចួសសាះ សទើប្បនឹក្ថាគ្ពឹក្សនះអញនឹងគ្ែូវ

សាល ប់្បសដ្ឋយអាជ្ាសេដចក្ប្បិលម្ោគ្ពេមម្និខាន អាតាម អញម្និគរួសាល ប់្ប

សដ្ឋយសេែសុនះស ើយ នឹងរែ់សចញសៅលាក់្សលួនពួនអាតាម ឲ្យសាល ប់្បនឹង

សេែដុ្នទលអជាង សទើប្បចះុចាក្គ្បាសាទទំងក្ណាដ លអគ្ធ្លគ្ែ រែ់សៅពួន

សដ្ក្សៅទីជាចសនាល ះគល់សតាន ែនលពីរសដ្ើម្ ខ្ដ្លមានេែវឥស្កនទីយ Aigles  

ម្យួគញូីស ម្ លវាសធវើេំប្បុក្អាគ្េ័យសៅសលើចងុសតាន ែសនាះ ចនួជាសវលា

សនាះ េែវឥស្កនទីយញីេួរសាវ ម្ថីា គ្ពឹក្សនះសយើងនឹងបានអាោរម្ក្ពីទី

ណា ឥស្កនទីយស ម្ លគ្បាប់្បថា ឯងក្ុថំ្ប់្បបារម្ភអវីនឹងអាោរចណីំសនាះ សយើង

នឹងបានេីុេព (សខាម ចគ្េេ់) ធម្មបាលក្មុារ ខ្ដ្លសេដចក្ប្បិលម្ោ

គ្ពេមនឹងេមាល ប់្ប សគ្ពាះសដ្ឋះគ្ប្បសាន ម្និរចួ ឥស្កនទីយញីេួរថា គ្ប្បសាន សនាះ

ពិបាក្យា៉ា ងណាសៅ បានជាស្លើយម្និរចួ ឥស្កនទីយស ម្ លគ្បាប់្បថា សេដច   

ក្ប្បិលម្ោគ្ពេមេួរពីេិរ៣ីយា៉ា ងរប្បេ់ពួក្ម្នេុស សែើសៅគ្ែងណ់ាសលះ ? 

ឥស្កនទីយញីេួរថា សប្បើគ្ប្បសាន ខ្ប្បប្បសនះនឹងសដ្ឋះខ្ប្បប្បណាសទើប្បគ្ែូវ ឥស្កនទីយ



០៥ 

សង្រ ក្ ាន្ត 

ស ម្ លគ្បាប់្បថា ឱ ! ឯងម្និយល់គ្ប្បសាន សនះសទ សប្បើដ្សូចាន ះចាំសាដ ប់្បអញចះុ 

សពលគ្ពឹក្េិរេីថិែសៅម្សុ ពួក្ម្នេុសសទើប្បយក្ទឹក្លុប្បលាងម្សុ សនះជា

ពាក្យស្លើយគ្ប្បសាន ទី១, សពលនថ្ៃគ្ែងេិ់រេីថិែសៅគ្ទូង ពួក្ម្នេុសសទើប្បយក្

សគ្គឿងលាប្បម្ក្គ្ប្បេ់គ្ពំគ្ទូង សនះជាពាក្យស្លើយគ្ប្បសាន ទី២, សពលអេដងគែ

(១)
 េិរេីថិែសៅសជើង ពួក្ម្នេុសសទើប្បយក្ទឹក្លាងសជើង សនះជាពាក្យស្លើយ

គ្ប្បសាន ទី៣, ធម្មបាលក្មុារសំសផ្ទៀងសាដ ប់្បបានឮដ្សូចាន ះសេើយ ក៏្មានសេចក្ដី

សគ្ែក្អរគែិថា អញនឹងរចួអំពីសេចក្ដសីាល ប់្បសេើយម្ដងសនះ សទើប្បគ្ែ ប់្បម្ក្

គ្បាសាទសលនួវញិ លុះគ្ពឹក្ស ើង សេដចក្ប្បិលម្ោគ្ពេមម្ក្េួរគ្ប្បសាន

ដ្ខ្ដ្លសនាះសទៀែ ធម្មបាលក្មុារសដ្ឋះតាម្ពាក្យេែវឥស្កនទីយ សេដចក្ប្បិល

ម្ោគ្ពេមថាសអើ គ្ែូវសេើយៗ សប្បើដ្សូចាន ះ ស្ុំគ្ែូវក្លែ់ក្ាលស្ុំប្បូជាអនក្សេើយ 

ក៏្គ្តាេ់សៅនាងសទវធតីាទំង៧ ខ្ដ្លជាប្បរចិារកិ្លរប្បេ់គ្ពះឥស្កនទម្ក្ជបួ្ប

ជុសំេើយ សទើប្បគ្បាប់្បថា សយើងនឹងក្លែ់ក្ាលប្បូជាធម្មបាលក្មុារ ខ្ែក្ាល

សយើងសនះសប្បើនឹងតាំងទកុ្សៅសលើខ្ផ្នដ្ ី សភលើងនឹងស្ះទសូៅទំងសលាក្ធ្លែ ុ

សប្បើនឹងសបាះប្បខ្ណដ ែសៅសលើអាក្លេ សភលៀងក៏្នឹងរាំង សប្បើនឹងសបាះសៅក្នុង

ម្ោេម្គុ្ទទឹក្ក៏្រងី សប្បើដ្សូចាន ះគ្ែូវឲ្យក្នូឯងទំង៧នាក់្សនះ យក្ពាន

មាេម្ក្ទទលួគ្ពះេិរ    (ក្ាល)   អញ     សេើយក៏្ក្ប្បិលម្ោគ្ពេមក្លែ់ 

១-នថ្ៃលិច។ 



០៦ 

សង្រ ក្ ាន្ត 

េិរគ្ប្បគល់ឲ្យសៅនាងទងុសជាប្បុគ្ែចីបង នាងទងុសយក្ពានមាេម្ក្ទទលួ

គ្ពះេិរប្បិតា សេើយសោះគ្ប្បទក្សិណភនេុំសម្រ៦ុ០នាទី សទើប្បយក្សៅគ្ប្បែ-ិ

សាឋ នទកុ្ក្នុងម្ណឌ ប្បសៅនាទីគោុគនធម្លីូ ភននំក្លាេ ប្បូជាសដ្ឋយសគ្គឿង

ទិពវសផ្សងៗ គ្ពះវេិសក្ម្មសទវប្បុគ្ែបាននិរ មែិសរាងខ្ក្វទំង៧គ្ប្បក្លរ ស ម្ ះ

ភគវែ ី ឲ្យជាទីគ្ប្បជុសំទវតាទំងឡាយ សទវតាទំងសនាះ ក៏្នាំគ្នន យក្គ្ពះេិរ

សេដចក្ប្បិលម្ោគ្ពេម ម្ក្លាងទឹក្ក្នុងគ្េះអសនាែែត៧ដ្ង សេើយខ្ចក្

គ្នន ប្បួងេួងគ្គប់្បៗគ្នន  រាប់្បតាំងពីនថ្ៃសនាះម្ក្រេូែដ្ល់គ្គប់្បក្ណំែ់៣៦៥នថ្ៃ 

សលាក្េនមែថាឆ្ន ១ំ សៅថា “សង្រ្កា ន្ត” នាងសទពធតីាទំង៧អងគគ្ែូវសវន

ផ្កល េ់ប្បដូរគ្នន រាល់ឆ្ន ំ ក្នុងឆ្ន ំម្ួយគ្ែូវនាងសទវធតីាមាន ក់្ អស ជ្ើ ញគ្ពះេិរសេដច

ក្ប្បិលម្ោគ្ពេម សចញខ្េគ្ប្បទក្សិណជុវំញិភនគំ្ពះេុសម្រ ុ សេើយគ្ែ ប់្ប

សៅសទវសលាក្វញិដ្សូចនះឯង។ 

 នាងេស្កងារ នតទំង៧សនាះ មានតាម្ែគ្មាសោរាសាស្កេតថា នថ្ៃអាទិែយ

ស ម្ ះទងុស សេៀែផ្ករ ទទឹម្ (ផ្ករ គ្ក្ទឹម្) គ្ប្បដ្ឋប់្បសដ្ឋយសគ្គឿងប្បទមុ្រាគ 

សសាយខ្ផ្លលាវ ជាអាោរ គ្ពេេតសាដ ំគ្ទងច់គ្ក្ គ្ពះេេតស្វងគ្ទងេ័់ងខ 

គ្គុឌជាពាេនាៈ។ 

 នថ្ៃចស្កនទ  ស ម្ ះសគ្នរាគាៈគ្ទងផ់្ករ ម្នាទ រប្បុេប
(១)
គ្ប្បដ្ឋប់្បសដ្ឋយខ្ក្វម្កុ្លដ  

១-ក្បួនសលះថា សេៀែផ្ករ គ្ែសក្ៀែ។ 



០៧ 

សង្រ ក្ ាន្ត 

សសាយសគ្ប្បងលៃជាអាោរ គ្ពះេេតសាដ ំគ្ទងគ់្ពះស័ន
(១)
 គ្ពះេេតស្វងគ្ទង់

ចាប់្បម្សុគ្ពះស័ន ពយគឃរាជជាពាេនាៈ។ 

 នថ្ៃអងាគ រ ស ម្ ះរាក្យេាៈ សេៀែផ្ករ ឈូក្គ្ក្េម្ គ្ប្បដ្ឋប់្បសដ្ឋយ

សគ្គឿងសមារា សសាយសលាេិែជាអាោរ គ្ពះេេតសាដ ំគ្ទងគ់្ែេូីល៍ គ្ពះ

េេតស្វងគ្ទងធ់នូ  េូក្រជាពាេនាៈ។ 

 នថ្ៃពុធ ស ម្ ះម្ណាឌ  សេៀែផ្ករ ចម្ា៉ា  គ្ប្បដ្ឋប់្បសដ្ឋយសគ្គឿងពិទរូយ 

សសាយទឹក្សដ្ឋះជាអាោរ គ្ពះេេតសាដ ំគ្ទងខ់្ដ្ក្គ្េួច (ម្ជុល) គ្ពះេេត

ស្វងគ្ទងស់ឈើគ្ចែ់ លាជាពាេនាៈ។ 

 នថ្ៃគ្ពេេបែិ៍ ស ម្ ះក្រិណីិ សេៀែផ្ករ ម្ណាឌ  គ្ប្បដ្ឋប់្បសដ្ឋយខ្ក្វ    

ម្ក្ែ៌ សសាយេខ្ណដ ក្លៃជាអាោរ គ្ពះេេតសាដ ំគ្ទងក់្សងវរ គ្ពះេេត

ស្វងគ្ទងអ់ាវធុ (ក្លំសភលើង) េែថជីាពាេនាៈ។ 

 នថ្ៃេុគ្ក្ ស ម្ ះក្មិ្រិា សេៀែផ្ករ ចងរុលណី គ្ប្បដ្ឋប់្បសដ្ឋយសគ្គឿង

ប្បុេបរាគម័្ សសាយសចក្ទឹក្ជាអាោរ គ្ពះេេតសាដ ំគ្ទងគ់្ពះស័ន គ្ពះេេដ

ស្វងគ្ទងពិ់ណ គ្ក្ប្បីជាពាេនាៈ។ 

 

 

១-ក្បួនសលះថា គ្ទងស់ឈើគ្ចែ់។ 



០៨ 

សង្រ ក្ ាន្ត 

 នថ្ៃសៅរ ៍ ស ម្ ះម្សោទរា សេៀែផ្ករ គ្ែសក្ៀែ
(១)
 គ្ប្បដ្ឋប់្បសដ្ឋយ

សគ្គឿងខ្ក្វនីលរែ័ន សសាយសាច់គ្ទយជាអាោរ គ្ពះេេតសាដ ំគ្ទងច់គ្ក្ 

គ្ពះេេតស្វងគ្ទងគ់្ែេូីល៍
(២)
 ម្យូរាជាពាេនាៈ។ 

១-ក្បួនសលះថា ផ្ករ គ្ក្ចូ។ 

២-ក្បនួសលះថា គ្ពះេេតសាដ គំ្ទងគ់្ែេូីល៍ គ្ពះេេតស្វងគ្ទងអ់ាវធុ។ 

*** 

 

 

គ្សាវគ្ជាវសដ្ឋយាៈ ថាច ់សុតឹម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


