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ការសតិ្បដមិាទោលព្រះនាងឥន្រ្ទទេវី 
 

បដិមាដោលស្ររះនាងឥន្រនទដេវសី្ររូវបានរាងដ ើងាដលើរដាំបូងបាំផុរដៅរនុងស្របវរតិាន្រ្តស្របដេ្រមពុា
ដ្វើដ ើងដោយហ្មរ់ចរ់តាមលរខណៈវេិាាន្រ្តនិងស្របរបដោយជាំនាញវាិា ជីវៈ។ មុននឹងឈានដល់ការ្ិរបដិមា
ដោលដនះដ ើង មានស្ររុមស្រាវស្រាវចុះ្ិរាដផទៀងផ្ទទ រ់រូបចមាា រ់ស្ររះនាងឥន្រនទដេវ ី មានការដរៀបចា្ំ ិកាខ ាលា រុ
មូល ដោយស្របមូលផតុ ាំអ្នរស្រាវស្រាវនិងអ្នរជាំនាញោាំងារិនិងអ្នដរារិ មររីាា បនដផេងៗមរដ្វើបេបង្ហា ញនិង
ជខជររិភារា ឈានដៅដល់ការឯរភារគ្នន ដលើអ្រត្ ញាណព ណស្ររះនាងឥន្រនទដេវ ី្ ស្រមាប់ការរាងាបដិមាដោល
រប្់ស្ររះនាងដ ើង។ ដលើ្រីដនះដេៀរ ដោយាររូបចមាា រ់ខដលរាំណរ់ដោយអ្ងគ្ ិកាខ ាលា ារូបដៅាប់នឹង
ជញាណា ាំង ដនាះេស្រមងល់រខណៈនិងរាច់ដផេងៗរនរូបដៅខផនរងកងដស្រកាយបានកាា យាចាំដោេបញាណា ដ៏្ាំងកន់មួយ
ដេៀរ្ស្រមាប់ការ្ិរាស្រាវស្រាវ។ ារិចចការបនត  ស្ររុមស្រាវស្រាវនិងជាំនាញ្មូនបានចុះ្ិរាដផទៀងផ្ទទ រ់ដលើរូប
បដិមាដោល ្ិរអ្ាំរីាព ន់រនុងរចនាប័េម្ ម័យកាលាមួយគ្នន  និងមានេស្រមង់ស្របហារ់ស្របខហ្លគ្នន ដៅារមនទីរ
ារិភ្នាំដរញ ដដើមប ី្ ូននិងឆ្ា រ់ចមាងេស្រមង់ខផនរងកងដស្រកាយ។ ការចមាងរូបភារតាមដៅខផនរងកងដស្រកាយដនះ ដេរិនិ
រយដៅដលើរតាត មួយចាំនួនដូចា េស្រមង់ខអ្៊ែនរនរូប រស្រមិររនភារដូចេស្រមង់ខអ្៊ែនដៅនឹងេស្រមង់មនុ្េរិរ ខផនរងកង
ដស្រកាយរនមុកាត ហារ(ខែេរ) ខផនរងកងដស្រកាយរនខែេស្ររវារ់ និង ខផនរងកងដស្រកាយរន្ាំររ់ ាដដើម។  

អ្រាបេដនះ ដផ្ទត រ្ាំងកន់ដលើដាំដណើ រការរាងបដិមាដោលស្ររះនាងឥន្រនទដេវដីៅតាមដាំោរ់កាលាបនត
បនាទ ប់រហូ្របានបដិមាដោល្ដស្រមច ស្ររមោ ាំងរិរណ៌នារីដស្រេឿងរុបខរងលមអដផេងៗរប្់ចមាា រ់បដិមាផងខដរ ។  

 
ដំទណ្ើ រការកសាងបដមិាទោលព្រះនាងឥន្រ្ទទេវ ី

ការរាងបដិមាដោលស្ររះនាងឥន្រនទដេវាីដលើរដាំបូងរនុងស្របវរតិាន្រ្តដនះ េឺ្ិរអ្ាំរីាព ន់ មានេាំហ្ាំ្ាំ
ាងរូបចមាា រ់ដដើមដៅាប់ជញាណា ាំងរនស្របាាេស្ររះែន័ ដោយមានរមព្ ់១,៥៧ខម៉ែស្ររ (េិររីស្ររះបាេដល់ស្ររះ្ិរ) 
និង មានេាំហ្ាំដងែាួន្មាមាស្ររដៅនឹងរូបចមាា រ់ដដើមដៅជញាណា ាំងស្របាាេស្ររះែន័។ ការ្ិរបដិមាដនះេឺេេួលបាន
ជាំនួយឧបរាមភរីដលារជាំោវឧរញ៉ែ រិរតិបណឌិ រ ដ្ៀង ចាន់ដហ្ង អ្េគនាយិកាស្ររុមហ្៊ែុនដហ្ងអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ខដលចាំោយ
ថវកិាអ្្់ចាំនួន ១២៦០០$ (ដប់រីរពាន់ស្របា ាំមួយរយដុលាា រអាដម៉ែររិ)។  
          ដាំដណើ រការ្ិរបដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវសី្របស្ររឹរតដៅដស្រចើនដាំោរ់កាល៖ ដាំោរ់កាល្ូនឬបា៉ែ ន់រូបរីដីឥដឋ, 
ដាំោរ់កាលដ្វើរុមពចមាង, ដាំោរ់កាលដ្វើបដិមាស្ររមួននិងដ្វើរុមពដុរ, ដាំោរ់កាលដុររុមព, ដាំោរ់កាល្ិរ
បដិមា និង ដាំោរ់កាលផគុ ាំនិងលាបរណ៌្ដស្រមច។ 

 ១- ដាំោរក់ាល្ូនឬបា៉ែ នរូ់បរីដឥីដឋ 
ដៅរនុងដាំោរ់កាលដនះ ្មូនស្ររូវចាប់ដផតើមដោយការដរៀបចាំដស្រគ្នងឆ្អឹងខដរតាមរូបរាងបដិមា រួចយរដីឥដឋ

្ូនឬបា៉ែ ន់ (យរដីឥដឋបិេដបៀរដលើដស្រគ្នងឆ្អឹងខដរ) ារូបឱ្យដូចដៅនឹងបដិមាខដលបានរាំណរ់។ ្មូនស្ររូវឆ្ា រ់រូប
និងចិររាច់យ៉ែ ងយរចិរតេុរោរ់បាំផុរដដើមបដីជៀ្វាងការលដមអៀងរីរូបចមាា រ់ដដើម។  
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បដិមា្ូនឬបា៉ែ ន់រីដីឥដឋ 

 ២- ដាំោរក់ាលដ្វើរុមពចមាង  
ដៅដាំោរ់កាលដនះ ្មូនដ្វើរុមពចមាងរីរូបដីឥដឋដោយយរ្ីុលីរូន 1 ដបៀរបិេឱ្យ្រវដលើរូបចមាា រ់ដីឥដឋ

ដនាះ។ ដោយ្ីុលីរូនមាន្ភារេន់្អិរ វាអាចស្រាបចូល្រវរនាុររដនាៀររនរាច់ចមាា រ់បានលអ។  ដៅរាំលុង
ដរលាមួយគ្នន ដនាះ ្មូនបានរាំណរ់ែន័ផ្ទត ច់រុមព្ ុ ីលីរូនា៥ខផនរ្ាៗំ  ដដើមប ី្ ស្រមួលដល់ការង្ហរ្ិរបដិមា។ 
្មូនបានដស្របើបនទះ្័ងក្ ីដ្តើងដ្ៀរដៅតាមេីរខនាងខដលរាំណរ់ែន័ផ្ទត ច់រុមពោ ាំង៥ខផនរដនាះ។ ខផនរោ ាំង ៥ដនាះ
មាន េី១៖ រីរាំរូលមរុដដល់ចដងកះ, េី២៖ រផនររដងកងាត ាំ, េី៣៖ ខផនររដងកងដឆ្វង, េី៤៖ រីចដងកះ្ាំររ់ដល់ាយ
្ាំររ់ងកងដស្រកាម និង េី៥៖ ស្របអ្ប់ដជើងនិងដជើងេស្រម។ បខនាមរីដលើដនះ រស្រមងផ្ទក  និងផ្ទក ឈូរស្ររូវដ្វើរុមពដោយខ រ
ដផេងដេៀរ។      

បនាទ ប់មរ ្មូនាម ច់ដលើរុមព្ ុ ីលីរូនដនាះមួយាន់បខនាមដេៀរ ដដើមបាីវរាុធារុរងឹអាចេប់រីងកងដស្រៅរុមព
្ីុលីរូនខដលមាន្ភារេន់។ បនាទ ប់រីាម ចរ់ររងឹ ្មូនដចាះាម ច់ដនាះាដស្រចើនរនធជុាំវញិរុមព ដដើមបចីាប់ប៊ែូ ុងមុន
ដរលបររុមព។ ដស្រកាយដរលបររុមព ដេបានរុមពចមាងមួយខដលមានរូបរាងនិងរាច់ចមាា រ់ដូចគ្នន នឹងរូប្ូនរីដីឥដឋ
ដនាះ។ 

 

                                                           
1 ្ីុលីរូនាារធារុរាវ ្អិរ ដហ្ើយការដ្វើរុមព្ ុ ីលីរូនដនះេឺដេស្ររូវយរវារូរវរឹលាយាមួយេឹររងឹតាមរបួនងកន រ រួចដេើបយរ
វាមរដបៀរបិេដលើរូបខដល្ូនអ្ាំរីដីឥដឋ។  
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ការបា៉ែ ន់្ីុលីរូនដលើរូប្ូនដីឥដឋដដើមបចីមាងរុមព ដោយមានបនទះ្័ងក្ ីដ្តើងដ្ៀរែន័ផ្ទត ច់រុមពាខផនរៗ 
 

 ៣- ដាំោរក់ាលដ្វើបដមិាស្ររមួននិងដ្វើរុមពដុរ 
ដៅដរលបររុមពចមាង្ីុលីរូន ្មូនស្ររូវ្មាអ ររុមពដនះ (វាអាចមានាប់ដីឬមិនាអ រ) មុនដរល្មូនយរ

ស្ររមួនខដលដេបានដុរឱ្យរលាយមរចារ់រនុងរុមពចមាង្ីុលីរូនោ ាំងរីរងកង (ខផនរមុែ និង ខផនរដស្រកាយ) ដហ្ើយយរ
ជរ់មរដបា្លាបឱ្យស្រាបចូល្រវាច់តាមរនាុររដនាៀររាច់ោ ាំងអ្្់រនុងរស្រមា្់ ២ហ្៊ែុនដ្មើ រួចដេើបដេចាប់ប៊ែូ
 ុងផគុ ាំរុមពចមាងដនាះបញ្ចូ លគ្នន ដ ើងវញិ (រុមពខផនរងកងមុែនិងខផនរងកងដស្រកាយ) ឱ្យជិរខណនាប់គ្នន  បនាទ ប់រី
ស្ររមួនដនាះ្ងួររងឹ។ ្ូមបញាណា រ់ថា ដៅដរលដេផគុ ាំរុមពចមាងបញ្ចូ លគ្នន វញិ េឺរុមពដនះស្របដហាងដៅខផនរងកងរនុង 
ដោយារវាមានខរស្ររមួនដៅាប់នឹងរុមពដនាះប៉ែុដោណ ះ។ 
       បនាទ ប់មរ ដេចារ់មាន ង្ិលាលាយែាច់ឱ្យចូលខណនបាំដរញស្របដហាងរុមពដៅខផនររូចៗដូចា ដៅខផនរស្ររះ
្ិរ ខផនររដោ ាំងរីរងកង និង ស្របអ្ប់ដជើងដៅដលើេស្រម ាដដើម ដដើមបាី្នូល្ស្រមាប់េប់គ្នបស្ររមួនឱ្យហាប់ខណននឹង
រុមព្ ុ ីលីរូន។ ដោយខ រ ចាំដពាះខផនររុមពខដលមានស្របដហាង្ាំដូចា ខផនរដងែាួន ខផនរ្ាំររ់ និង ខផនរដជើងេស្រម 
ាដដើម ដេរុាំចារ់មាន ង្ិលាលាយែាច់ឱ្យដរញខណនស្របដហាងោ ាំងស្រ្ុងដូចដៅខផនររូចៗដេ 2 ខរដេចារ់បាំដរញ
ែាះនិងេុរែាះ្ស្រមាប់ដបៀរបូរដលើស្ររមួនដនាះ ដដើមបដីជៀ្វាងរុមពោ ាំងដនាះ្ងន់ដររ។  

បនាទ ប់រីចារ់ដបៀរបូរមាន ង្ិលារួចរាល់និងេុររយៈដរលស្របមាណា ៣០នាេី ដដើមបឱី្យមាន ង្ិលារងឹ្ងួរ
ដហ្ើយ ដេដោះប៊ែូ ុងបររុមពាម ច់និង្ីុលីរូនដចញ ដដើមបបីានបដិមាស្ររមួនខដលមាន្នូលងកងរនុងាមាន ង្ិលា។ 
ដៅដរលបានបដិមាស្ររមួនដហ្ើយ ្មូនស្ររូវរិនិរយដមើលដលើបដិមាស្ររមួនដនះបខនាមដេៀរ ដដើមប ី្ មាអ រនិងចិររាច់
                                                           
2 ស្រពាប ដាភ្័ណ ាា បរយររអ្គ្នរឥន្រនទដេវនិីងាអ្នរជាំនាញ្ាំណង់បុរាណ ។ (្មាភ ្រថងេី០៦ ខែរញាណព  ឆ្ន ាំ២០១៩) 
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បខនាមដៅចាំណុចែវះងករោ ាំងឡាយ។ បនាទ ប់រីបានរិនិរយខរលមអដហ្ើយ ដេបណតុ ះឈនុលស្ររមួនមួយចាំនួន (ស្ររមួន
តាន់មូលៗប៉ែុនររដ ភាា ប់រីបដិមាស្ររមួនដ ើងដលើ) ដលើបដិមាស្ររមួន្ស្រមាប់ារនធដផើយ្ិរាព ន់។  

 

 
្រមមភារ្មូនបររុមព្ ុ ីលីរូនឱ្យបានដចញាបដិមាស្ររមួន 

 

            
                ្មូន្មាអ រនិងចិររាច់បខនាមដលើបដិមាស្ររមួន               ្មូន្មាអ រនិងចិររាចប់ខនាមដលើបដិមាស្ររមួន 
 

បនាទ ប់រីបណតុ ះឈនុលស្ររមួនរួចដហ្ើយ ដេយរមាន ង្ិលាលាយាមួយែាច់មរដបៀរបិេដលើបដិមាស្ររមួន 
ដដើមបាីខផនររងឹេប់បដិមាស្ររមួនដនាះ។ ប៉ែុខនតដេមិនបិេខផនរងកងដលើឈនុលដេ ដោយដេររាេុរាដផើយ្ស្រមាប់្ិរ
ាព ន់ ឬ្ស្រមាប់បងាូ រស្ររមួនដចញ។ ដៅដរលមាន ង្ិលាដនះ្ងួរ ដេដ្វើឆ្អឹងខដរស្រេីបរ័េធជុ ាំវញិរូបដនះបខនាមដេៀរ
ដដើមបកីារពារដៅដរល្ិរាព ន់ចូលរុមពខស្របររីមាឌ្ខដលអាចដ្វើឱ្យរខហ្រ ឬដហ្ៀរាព ន់ដចញមរដស្រៅ។ បខនាមដលើ
ដនះ ដេបា៉ែ រដីឥដឋលាយាមួយអ្ង្ហក មមួយាន់ដេៀរដលើមាន ង្ិលាស្រេីបខដរដនះ ដដើមបដី្វើឱ្យវាកាន់ខរមានលរខណៈ
រងឹមាាំនិងដុររុមពងាំរដដដ បានលអ។ ដស្រកាយដរលបិេដីលាយអ្ង្ហក មរួចដហ្ើយ ដេររាេុរវាស្របមាណរីររថងដដើមបឱី្យ
្ងួរមុននឹងដុររុមព ។  
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        ការបណតុ ះឈនុល (រណ៌ដមម ) ដលើរុមពបដិមាស្ររមួន                          ការបិេបា៉ែ រមាន ង្ិលារីដលើបដិមាស្ររមួន 
 

        
 

              ាង្មិរបិេបា៉ែ រមាន ង្ិលារីដលើដជើងេស្រម                             ្រមមភារស្រេីបឆ្អឹងខដរដលើមាន ង្ិលា 
 

                    
 

            ការបិេមាន ង្ិលាដលើខដរស្រេីបខផនររាំណរ់ងកងដស្រកាម       ការបិេដីអ្ង្ហក មខផនរងកងរនុងដដើមបឱី្យរដដដ ងាំលអដៅដរលដុរ 
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រូបភាររុមពខផនរ្ាំររ់និងខផនរដជើងេស្រមដស្រកាយបា៉ែ របិេដីលាយអ្ង្ហក ម និង រនធដផើយរនឈនុល 
 

៤-  ដាំោរក់ាលដុររុមព  
           ការដុររុមព្ ាំដៅដល់ការដុររុមពខដលបានបា៉ែ របិេដីលាយអ្ង្ហក ម ដដើមបឱី្យរលាយបដិមាស្ររមួនហូ្រដចញ
មរដស្រៅ ដហ្ើយររាេីេាំដនរ្ស្រមាប់្ិរាព ន់បញ្ចូ លបានាបដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវអី្ាំរីាព ន់។ ដៅដរលដុរ ឈនុល
ស្ររមួនខដលបានបណតុ ះដ ើងរ៏ស្ររូវរលាយ ដហ្ើយកាា យារនធ្ ស្រមាប់្ិរាព ន់ចូល។  
 ការដុររុមពោមោរឱ្យដភ្ាើងមានរដដដ ងកា ាំងនិងងាំលអ ដេើបអាចរ ាំលាយបដិមាស្ររមួនខដលដស្រាបដោយមាន ង
្ិលានិងដីលាយអ្ង្ហក មបាន។ ស្រប្ិនដបើដភ្ាើងដុររុមពមិនមានរដដដ លអស្រេប់ស្រគ្នន់ដេ ដនាះេឺអាចមានបញាណា ដៅដរល
្ិរាព ន់ ដហ្ើយរូបរ៏មិនលអខដរ។ ដហ្រុដនះ ដដើមបដុីររុមព ដេបានរដស្រមៀបរុមពរមកល់ដលើឥដឋ ដហ្ើយដរៀបឧ្ដៅ
ងកងដស្រកាមនិងដៅជុាំវញិរុមព។ ាងដនះដេៀរ ដៅដរលដុរ ដេស្ររូវយរ្័ងក្ ីមររ័េធជុាំវញិនិងស្រេបរីដលើខថមដេៀរ 
ដដើមបឱី្យដភ្ាើងររារដដដ ងាំលអ។ 

ាបដចចរដេ្រនុងការរិនិរយដមើលរុមពឆ្អិនឬដៅ េឺដេដមើលតាមឈនុលស្ររមួនខដលដេបានបណតុ ះ។ ស្រប្ិន 
ដបើ រនធដផើយឈនុលដៅហុ្យខផេង ដនាះេឺស្ររមួនដៅមិនោន់រលាយអ្្់ដេ។ ដហ្រុដនះ ដៅដរលរនធដផើយឈនុលឈប់
មានខផេង ដេើបស្ររមួនរលាយអ្្់ ដហ្ើយដេ្នមរថា រុមពឆ្អិន។  

បនាទ ប់រីបានដុររុមពឆ្អិនដហ្ើយ ដេស្ររូវររារុមពដនាះឱ្យដៅមានរដដត រហូ្រដល់ដរល្ិរ ដស្រពាះដបើរុមព
ស្ររារ់ ដនាះនឹងដ្វើឱ្យាព ន់ឆ្ប់ររដៅដរល្ិរាព ន់ចូល មិនបានហូ្រស្រាបចូលដល់រនាុររដនាៀររនរូប ខដលដ្វើ
ឱ្យបដិមាាព ន់ដចញមរមិនាអ រដ្មើាច់លអ។  
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       ការចាប់ដផតើមដុររុមពបដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវ ី                    ការខថដភ្ាើងដុររុមពបដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវដីៅដរលយប់ 
 

  
 

   រនធដផើយឈនុល្ស្រមាប់្ិរាព ន់ចូល                          ្រមមភារដបៀរបិេរុមពខដលដស្របះដោយការដុរ 
 
៥- ដាំោរក់ាល្ិរបដមិា  
ដៅដវលាស្ររឹររថងេី៩ ខែរញាណព  ឆ្ន ាំ២០១៩ រាជបណឌិ រយ្ភារមពុាបានដរៀបចាំរិ្ី្ិរបដិមាស្ររះនាងឥន្រនទ-

ដេវ ី អ្ាំរីាព ន់ ដស្រកាមអ្្ិបរភីាររនដលារជាំោវរិរតិ្ងគហ្បណឌិ រ ខម៉ែន ្ាំអ្ន។ រិ្ី្ិររូបដនះបានស្របស្ររឹរតដៅ
យ៉ែ ងអ្្ិរអ្្ម ាលរខណៈស្របររណីារិ ដស្រកាមជាំនួយឧបរាមភរីដលារជាំោវឧរញ៉ែ រិរតិបណឌិ រ ដ្ៀង ចាន់ដហ្ង 
នាយិកាស្ររុមហ្៊ែុនដហ្ងអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍។ 

ាស្របររណី ដៅដាំោរ់កាល្ិរបដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវ ី ាង្មិរបានដ្វើរិចចខ្នដស្ររនអុ្ជ្ូប ដដើមប ី
បួង្ួង្ុាំឱ្យដាំដណើ រការ្ិរបដិមាស្របស្ររឹរតដៅដោយដាេជ័យ ្ិររូបបានលអ មិនែូច មិន្អុយ។ 
 



-9- 
 

    
                   រិ្ី្ិរបដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវ ី                    ដលារជាំោវរិរតិ្ងគហ្បណឌិ រ ខម៉ែន ្ាំអ្ន ចូលរួមាអ្្ិបរីរនុងរិ្ី                           
                                                                                        ្ិរបដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវ ី

   
ដលារជាំោវរិរតិ្ងគហ្បណឌិ រ ខម៉ែន ្ាំអ្ន និង ឯរឧរតមបណឌិ រ       ដលារជាំោវរិរតិ្ងគហ្បណឌិ រ ខម៉ែន ្ាំអ្ន ោរ់ការ់ាព ន់ 
្ភាចារយ្ុែ េូច ដុរដេៀនរនុងរិ្ី្ិរបដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវ ី                         ចូលរនុងបាវ្ស្រមាប់្ារ ាំលាយ 
 

    
ឯរឧរតមបណឌិ រ្ភាចារយ ្ុែ េូច ស្របធានរាជបណឌិ រយ្ភារមពុា    ដលារជាំោវឧរញ៉ែ រិរតិបណឌិ រ ដ្ៀង ចាន់ដហ្ង ោរ់                          
ោរ់ការ់ាព ន់ចូលរនុងបាវ រនុងរិ្ី្ិរបដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវ ី          ការ់ាព ន់ចូលរនុងបាវរនុងរិ្ី្ិរបដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវ ី
 

 

រនុងដាំដណើ រការ្ាាព ន់្ិរបដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវ ី ាង្មិរបានដស្របើឧបររណ៍និងវរាុធារុដូចា  ដុរ
ាព ន់បាវ (វរាុោរ់ាព ន់ដុររនុង ) ឧបររណ៍្ស្រមាប់ចាប់ដលើរបាវ (រដងកៀប) ម៉ែូេរ័ែយល់ និង ដស្របងមា៉ែ ្ីុន ាដដើម ។ 
ាេូដៅ ដេអាច្ាាព ន់ដោយដស្របើឧ្ឬ្យូង ខរការ្ាាព ន់ដោយដស្របើអុ្្ឬ្យូងស្ររូវចាំោយដរលយូរ ដពាលេឺ
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អាចចាំោយដរលស្របមាណរី ៥ដមា៉ែ ង ដៅ ៦ដមា៉ែ ង ឯការ្ាាព ន់ដោយការដស្របើចាំដហ្ះដស្របងមា៉ែ ្ីុនអាចចាំោយ
ដរលស្ររឹមខររី ២ដមា៉ែ ង ដៅ ៣ដមា៉ែ ងប៉ែុដោណ ះ។  
         ាង្មិរបានដស្របើបាវចាំនួនបី្ស្រមាប់ោរ់ាព ន់្ានិង្ស្រមាប់្ិរាព ន់ (្ស្រមាប់្ារនុង ចាំនួនបីខដរ) ខដល
បាវនីមួយៗអាចោរ់ាព ន់បានចាំណុះ ៧០េី ូស្រកាម។ ារួម ាង្មិរបានដស្របើាព ន់អ្្់ស្របមាណ ២០០េី ូស្រកាម 
្ស្រមាប់្ិរបដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវោី ាំងមូល ដហ្ើយបានចាំោយអ្្់រយៈដរលស្របមាណ ៣ដមា៉ែ ង 3។ 

 

  
បាវ្ាាព ន់និងឧបររណ៍ដលើរខ្ងបាវ (រដងកៀប) ដដើមប ី្ ិរាព ន់ 

 

  

រដងកៀបដស្របើាឧបររណ៍្ស្រមាប់ចាប់ដលើរបាវោរ់ចូល ឬដលើរដចញរី  
 

    
្រមមភារ្ាការ់ាព ន់ 

                                                           
3
 ស្រពាប ដាភ្័ណ ាា បរយររអ្គ្នរឥន្រនទដេវនិីងាអ្នរជាំនាញងកង្ាំណង់បុរាណ។ (្មាភ ្រថងេី០៦ ខែរញាណព  ឆ្ន ាំ២០១៩)។ 
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បនាទ ប់រី្ាាព ន់រលាយ (រលាយរនុងបាវ) ដហ្ើយ ាង្មិរ្ិរាព ន់បញ្ចូ លរនុងរុមពោ ាំងឡាយតាមរនធឈនុល 
រហូ្រាព ន់បានហូ្រចូលស្រជួរស្រាប្រវអ្្់រនុងរុមព។ ចាំដពាះរុមព្ ាៗំ ខដលមានរនធឈនុលដស្រចើន (មានដៅខផនរងកង
ដស្រកាមនិងខផនរងកងដលើរនរុមព) ាង្មិរស្ររូវ្ិរាព ន់ចូលដៅតាមរនធឈនុលដៅខផនរងកងដស្រកាមាមុន។ ដៅដរល
្ិរាព ន់ចូលដរញដល់រនធឈនុលដៅខផនរងកងដស្រកាមដនះដហ្ើយ ដេស្ររូវយរដីបិេរនធឈនុលដនាះ រួចដេើបបនត្ ិរ
ាព ន់ចូលរុមពតាមរនធឈនុលដៅខផនរងកងដលើដនាះាបនតបនាទ ប់ដេៀរ។ 

 

                
        ្រមមភារ្ិរាព ន់ចូលរុមពតាមរនធឈនុល               ការបិេរនធឈនុលដៅខផនរងកងដស្រកាម ដដើមបកីារពារាព ន ់

                                                                                                ហូ្រដចញដៅដរល្ិរាព ន់ចូលរុមពបនតដេៀរ 

៦- ដាំោរក់ាលផគុ ា្ំ ដស្រមច 
បនាទ ប់រីបាន្ិរាព ន់ចូលរុមពរួចដហ្ើយ ដេបានររាេុរឱ្យាព ន់ស្ររាររ់ររងឹ្ិនមុននឹងដេវាយបាំខបរ

រុមពោ ាំងដនាះ ដដើមបបីានបដិមាអ្ាំរីាព ន់។ ដស្រកាយដរលវាយបាំខបររុមពនិងបានបដិមាដហ្ើយ ាង្មិរស្ររូវ្មាអ រ
ខផនរោ ាំងអ្្់រនបដិមាាព ន់ដនាះ ដោយការ្មាអ រមាន ង្ិលាដៅាប់រូប (ោ ាំងងកងរនុង4 ោ ាំងងកងដស្រៅ) ការ់ឈនុល
ាព ន់ដចញ ផារភ្ាិរាន មដស្របះដៅខផនរស្ររះ្ិរនិង្ាំររ់ ដហ្ើយងករ់រ ាំលីងឱ្យាអ រ រួចដេើបផគុ ាំខផនរោ ាំងអ្្់រនបដិមា
ដនាះបញ្ចូ លគ្នន ។ ដេស្ររូវរិនិរយនិង្មាអ របដិមាដនះាដស្រចើនដាំោរ់កាលរហូ្រដល់ខផនរោ ាំងអ្្់រនបដិមាមាន
លរខណៈស្រេប់ស្រជុងដស្រាយនិងាអ រលអ។    

                                                           
4
 ដៅខផនរែាះខដលដេរិបារយរមាន ង្ិលាដចញ ដេររាវាេុរដៅរនុងដនាះ ដហ្ើយដៅខផនរែាះេឺមិនមានមាន ង្ិលាដៅងកងរនុង
ដេ ដោយដេ្ិរាាព ន់ខរមតង។ 
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                    ្រមមភារវាយបាំខបររុមពដៅខផនរងកងដស្រៅ                                   បដិមាាព ន់បានរីការ្ិរភាា មៗ 
 

          
     ្រមមភារោបយ់រដីមាន ង្ិលាដចញរីខផនរងកងរនុងបដិមា                ្រមមភារផារភ្ាិរេីដស្របះស្រាាំ 

 

       
                          ខផនររនរដោ ាំងរីរ                                                             ខផនររនផ្ទក ឈូរ 
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្រមមភារផារផគុ ាំបដិមា (រូបភាររីមុែ)                            ្រមមភារផារផគុ ាំបដិមា (រូបភាររីដស្រកាយ) 
 

   
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
បដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវដីស្រកាយផគុ ាំនិង្មាអ ររួច (រូបភាររីមុែ) បដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវដីស្រកាយផគុ ាំនិង្មាអ ររួច (រូបភាររីដស្រកាយ)
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បនាទ ប់រីបានផគុ ាំខផនរោ ាំងឡាយរនបដិមាចូលគ្នន  និង្មាអ ររួចរាល់ដហ្ើយ ាង្មិរបានោរ់រណ៌ (បញ្ចូ ល
រណ៌) ដលើបដិមាដោលស្ររះនាងឥន្រនទដេវាីរណ៌្ាំរេឹធដោយាង្មិរបាញ់ដភ្ាើងដហ្ើយញីាព ន់្័របនេុាីមួយ
រណ៌ដដើម។ ការោរ់រណ៌បដិមា េឺដដើមបរីរារណ៌ឱ្យដៅបានយូរអ្ខងវង។ ស្រប្ិនដបើមិនោរ់រណ៌ដេ ដនាះរណ៌
ាព ន់រនបដិមានឹងឆ្ប់ខស្របស្របួល ដោយារការស្ររូវេឹរនិងែយល់ដស្រចើន ដហ្ើយរណ៌ដនាះនឹងខស្របដៅារណ៌ដមម ៗ
ដោយរខនាងនិងមិនដ្មើគ្នន  (ឆ្ារៗដោយរខនាង) ខដលនា ាំឱ្យមិនាអ រ។ 

រណ៌ខបប្ាំរេឹធារណ៌ខដលធាា ប់បានដស្របើស្របា្់យូរមរដហ្ើយ រិដ្្ដេដស្របើដលើបដិមាស្របដភ្េលងាិន
្ស្រមាប់ដគ្នររបូា ខដលដ្វើឱ្យបដិមាដមើលដៅកាន់ខរមានេមងន់និងមានររមា។ ដហ្រុដនះ ការដស្របើរណ៌្ាំរេឹធដលើ
បដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវ ី េឺាដរឿង្័រដិ្មស្ររូវនឹងររមារនបដិមាដនះ។ មា៉ែងដេៀរ ការដស្រជើ្ដរ ើ្ រណ៌ដនះ េឺ្ម
នឹង្ាំណង់បុ្បុរមានរណ៌ខបបថមភ្រ់ ដហ្ើយរ៏្័រដិ្មនឹងរណ៌អ្គ្នរឥន្រនទដេវផីងខដរ។   

 
 

     
បដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវរីីងកងមុែនិងរីងកងដស្រកាយបនាទ ប់រីោររ់ណ៌រួច 

 

បដិមាទោលព្រះនាងឥន្រ្ទទេវី្ិងទព្រឿងតុបតតងលម្អ 
បដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវមីានភ្ន្ររតេស្រមង់រងស្ររដរើ មានេឹរស្ររះភ្ន្ររតញញឹម ស្រ្្់ស្រេេន់ រដងកងាត ាំកាន់

រស្រមងផ្ទក េមាា រ់ចុះ និងរដងកងដឆ្វងកាន់ផ្ទក ឈូរមួយខមរខបរដចញាបីេឺមានផ្ទក ឈូរស្រររុាំ ផ្ទក ឈូរររីដចញខផា 
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និង្ាឹរ ដហ្ើយរ័េធដៅងកងដស្រកាយែនងរួចេមាា រ់ចុះមរចាំដហ្ៀងងកងាត ាំ។ បដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវសី្រេដោយេស្រម
ផ្ទក ឈូរមាន្រវស្ររដរើរ័េធងកងមុែ។ 

ដស្រេឿងរុបខរងលមអរនបដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវ ី មានាអាេិ៍ មរុដរាងស្រររុាំឈូរខដលរចនាលមអដោយភួ្ង
(ផ្ទក មូលៗ) រនុងេស្រមង់រាច់ចរ។ រាាំងមរុដ មានចង្ហវ យរាច់ចាំនួនបួនចង្ហវ យ ដោយចង្ហវ យរាច់េីមួយ (រីដស្រកាម
ដៅដលើ) រចនាារាច់រងស្ររី ចង្ហវ យរាច់េីរីរ រចនាារាច់ស្ររបរឈូរែាីលាររីរាន់ ចង្ហវ យរាច់េីបី រចនាា
រាច់រងស្ររី និងចង្ហវ យរាច់េីបួន រចនាារាច់ស្ររបរឈូរលាររីរាន់។ ដៅរោត លរាាំងមរុដមានរចនាលមអ
ដោយរាច់ស្ររបរឈូរបាំខបរារាង្នាឹរបី។ ដៅោ ាំងរីរងកងរនមរុដ មានលមអបខនាមដោយដ្នៀររ ាំដយលរីរៗ។ 

បដមិាស្ររះនាងឥន្រនទដេវពីារ់ស្ររវលិរងខដលស្ររដចៀរមាខ ងៗមានរងចាំនួនស្របា ាំ។ រងរដ ាន ប់រដ(រងដដើមរដ) 
រចនាដោយរាច់យ៉ែ ងលអវចិិស្ររ ដហ្ើយពារ់រងដជើងមាខ ងចាំនួនរីររង។ ដស្រៅរីដនះ បដិមាដនះមានពារ់្ង្ហវ ររ័នធ 
(ដឆ្ៀងខែវង) ខដលមានរ ាំដលចដោយរាច់រចនាមួយចាំនួនដូចា រាច់រងស្ររី រាច់ស្ររបរឈូរបាំខបរ និងរាច់ផ្ទក
ច័នចាំនួនរីរដៅខផនរងកងមុែ។ ចាំខណរឯខែេស្ររវារ់ េឺរចនាដោយរាច់ផ្ទក ច័នមួយ្ាំរ ាំដលចដៅងកងមុែ។ ខែេស្ររវារ់
មានចង្ហវ យរាច់រចនាារាច់រងស្ររីរីរខែេខដលដៅអ្ម្ងងកងដោយរាច់ផ្ទក ែណឌ ដោយខែេជុាំវញិ។ ខែេស្ររវារ់
ដនះ មានរ ាំដលចា្នាឹររ ាំដយលេមាា រ់ចុះរ័េធជុ ាំវញិ។ 
           ្ាំររ់បដិមាស្ររះនាងមានរាងរនទុយស្ររីខដលមានរចនាលមអដោយផ្ទក  ដហ្ើយផ្ទទ ាំងដៅខផនរងកងមុែមានរចនា
លមអរាច់ាចង្ហវ យៗខដលមាន ចង្ហវ យរាច់រងស្ររី (មានរាច់រងស្ររីរូច រាច់រងស្ររី្ាំ) ចង្ហវ យរាច់ច័រកច័ន 
ចង្ហវ យរាច់រាងស្ររបរឈូរផ្ទក ប់និងស្ររបរឈូរផ្ទង រ។ ដៅជរ្ាំររ់េេឹងងកងដស្រកាម មានរចនាលមអដោយរាច់
ស្ររបរឈូរលារ (ងកងដលើ) និង រាច់រងស្ររ ី(ងកងដស្រកាម)។  ដជើងេស្រមបដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវ ីេឺាផ្ទក ឈូរខដលរផទ
ងកងដលើឆ្ា រ់ាស្រគ្នប់ឈូររនុងេស្រមង់រាច់រងស្ររី ដហ្ើយរផទជុាំវញិរចនាារាច់ស្ររបរឈូរលារផ្ទក ប់ ស្ររបរឈូរ
លារផ្ទង រ រាច់ដរ្រឈូរខដលមាន្រវស្ររដរើដៅរ័នធរីដស្រកាម។ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបចមាក រ់ ស្ររះនាងឥន្រនទដេវ ីដៅស្របាាេស្ររះែន័ (ដ្ៀមរាបអ្ងគរ) 
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រិធីអភិទសកបដិមាព្រះនាងឥន្រ្ទទេវី 
 

 ដៅរថងចនទ ៧ដរាច ខែររតិរ ឆ្ន ាំរុរ ឯរ្័រ រ.្. ២៥៦៣ ស្ររូវនឹងរថងេី១៨ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ ដវលាដមា៉ែ ង
៩ស្ររឹរ រាជបណឌិ រយ្ភារមពុាបានដរៀបចាំរិ្ី្ូស្ររមនតចដស្រមើនស្ររះបររិត និង ដស្របាះស្ររាំដលើររា្ី្ាំណង់បុ្បុរនិង
អ្ភ្ិដ្របដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវនិីងអ្គ្នរឥន្រនទដេវ ីដស្រកាមវរតមានរប្់ឯរឧរតមបណឌិ រយ្ភាចារយ ្ុែ េូច ស្របធាន
រាជបណឌិ រយ្ភារមពុា និងដលារជាំោវរិរតិបណឌិ រឧរញ៉ែ  ដ្ៀង ចាន់ដហ្ង នាយិកាស្ររុមហ្៊ែុនដហ្ងអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ ស្ររម
ោ ាំងថាន រ់ដឹរនា ាំនិងមន្រនតីរនរាជបណឌិ រយ្ភារមពុាផងខដរ។  
 ដៅរថងស្របាររធរិ្ីដនះខដរ មានដហ្រុដភ្េដរើរដ ើងេួរឱ្យចាប់អារមមណ៍ដោយតាាំងរីដាំណីរការចាប់ដផតើមរមម
វ ិ្ ីរហូ្របញ្ចប់ ដមឃស្រ្េុាំស្ររារ់លអ ខដលផតល់នូវបរយិកា្លអដល់អ្នរចូលរួមរនុងរី្ី។ ប៉ែុខនតដស្រកាយដរលរិ្ី
ដនះបានបញ្ចប់ ដមឃរ៏ចាប់ដផតើមបដញ្ចញរនាឺភាា ម ខដលាដហ្រុការណ៍ដ្វើឱ្យអ្នរចូលរួមោ ាំងឡាយមានការចាប់
អារមមណ៍ចាំដពាះបដិមាដោលស្ររះនាងឥន្រនទដេវដីនះ។ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រិ្ីអ្ភិ្ដ្របដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវ ី
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រិ្ី្ូស្ររមនតចដស្រមើនស្ររះបររិត និង ដស្របាះស្ររាំដលើររា្ី្ាំណង់បុ្បុរបដិមាស្ររះនាងឥន្រនទដេវ ី

(ឯរឧរតមបណឌិ រ្ភាចារយ ្ុែ េូច និង ដលារជាំោវ ដ្ៀង ចាន់ដហ្ង) 
 
 

ការរាងបដិមាដោលស្ររះនាងឥន្រនទដេវេីឺបានដ្វើដ ើងដោយមានការយរចិរតេុរោរ់ និង េេួលែុ្ស្ររូវ
ែព្ ់ ោ ាំងខផនរវេិាាន្រ្ត ោ ាំងខផនរបដចចរដេ្។ បដិមាដនះ េឺចមាងតាមរូបចមាា រ់ដ៏ស្របណិរមួយដៅជញាណា ាំងរន
ស្របាេស្ររះែន័ តាមរយៈការ្ិរាស្រាវស្រាវនិង្ិកាខ ាលារុមូលមួយខដលមានការចូលរួមរីអ្នរស្រាវស្រាវនិង
អ្នរជាំនាញារិនិងបរដេ្។ ដលើ្រីដនះដេៀរ រាល់ដាំោរ់កាលរនការរាងបដិមាដនះ េឺខរងខរមានការចុះ
រិនិរយដផទៀងផ្ទទ រ់រីស្ររុមស្រាវស្រាវរនរាជបណឌិ រយ្ភារមពុា ដោយរិនិរយារិដ្្ដៅដលើ្ុស្ររឹរភាររនការ
ចមាងរីរូបចមាា រ់ដដើម។ ដស្រេឿងរុបខរងលមអាអាេិ៍ មរុដ ្ាំររ់ ្ង្ហវ ររ័នធ និង េស្រមផ្ទក ឈូរខដលមានស្ររដរើរ័េធ  
ាដដើម ្ុេធ្ ឹងបានចមាងតាមរូបចមាា រ់ដដើម។ 

ដហ្រុដនះ បដិមាដោលស្ររះនាងឥន្រនទដេវដីៅរាជបណឌិ រយ្ភារមពុាេឺាបដិមាដោលដាំបូងដេដៅរនុងស្របវរតិ
ាន្រ្តខដលអាចាេាំរូ្ស្រមាបរ់ាងចមាង និង ររារមកល់ដៅេីរខនាងដផេងដេៀរ។  
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ឯកសាររិទព្រះ 
ឯរារ 

 - ងិន ផលាីកា ៖ រស្រររេស្ររ   ភ្នាំដរញ ឆ្ន ាំ២០១២  
- លី ធាមដរង ៖ រាំណរដ់ហ្រុរប្់ជីវតាកាវ នអ់្ាំរីស្របររណីរនអ្នរស្រ្ុរដចនឡា  ភ្នាំដរញ ឆ្ន ាំ១៩៧៣  
 

រចិច្ មាភ ្ 

- ស្រពាប ដាភ្័ណ អ្នរជាំនាញងកង្ាំណង់បុរាណ (្មាភ ្រថងេី០៦ ខែរញាណព  ឆ្ន ាំ២០១៩) 
- ្ុផុន ្ាំងកន់ ស្ររឹេធបុរ្រងមហាវេិាល័យ្ូនរូប ជាំនាញចមាា រ់ (្មាភ ្រថងេី១៨ ខែវឆិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩) 
- ្ុែ រិ្ិដឋ  ាង្ិមរ (្មាភ ្រថងេី០៧ រញាណព  ឆ្ន ាំ២០១៩) 

 
 


