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ជនំ ឿន ើព្រះគម្លង់មុ្ខវត្តឧណ្ណា នោម្ 
 សថិត្នៅន ើសួ ច្បារមុ្ខវត្តឧណ្ណា នោម្កនុងរាជធា ីភ្ននំរញ មា បដិមាមួ្យនៅថា 
“ព្រះគម្លង់” ឬ “នសតច្បគម្លង់” ឬនបើតាម្អ្នកព្ាវព្ាវថា “ព្រះយម្” ឬ “ព្រះយម្រាជ”។ 
បដិមាន ះរុដឹំងាងរីព្តឹ្ម្ណ្ណម្កឱ្យព្ាកដនេ តត្យ៉ា ងនោច្បណ្ណស់នគន ើញថត្ាប់ 
កនុងឯការកបួ ដតងែ ព្រះករណុា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះសុ៊ីសវុត្ថិ តុន៊ីវង្ស ព្រះខត្េិយ
ម្ោដ្ឋ កា ព្េង់ន ើងព្គងរាជសម្បត្តិ (រូបន ខ១)។ ម្កដ ់សរវថ្ថៃ នគា ដនំដើម្នោធិ៍
ថាវ យមួ្យនដើម្ ព្រម្ទងំជួសជុ តកសព្ម្ួ ប ល័ងក  ិងោបបដិមាារណ៌្មាសយ៉ា ង
ឆ្អិ នអអ ។ នរៀងរា ់ថ្ថៃ នគសនងកត្ន ើញអ្នកមា ជនំ ឿរីេីជិត្ឆ្ងៃ យ ទងំអ្នកនេសច្បរាតិ្
ាស ៍នសេងៗសង តត្ងចូ្ប អុ្ជនេៀ ធូបថាវ យនព្គឿងសកាក រៈនោររបូានសទើរមិ្  ស់
នរ ន ើយ ារិនសសកនុងថ្ថៃសី ។ 

  
 

 

ព្រះគម្លង់ ឬនសតច្បគម្លង់ គឺានាម្នច្បញរី ិទ របស់អ្នកព្សុក ន ើយារិនសសអ្នក
ព្សុកត្បំ ់អ្ងគរ ដបតិ្កនុងបរនិវណ្អ្ងគរធមំា បដិមាន ះាងរីថម ត្ម្ក ់នោររបូានៅ
េិសឦា ថ្ អ្តី្ត្ព្រះបរម្រាជវងំនៅថា “ោ នសតច្បគម្លង់” (រូបន ខ២)។  ិទ តដ 

រូបន ខ១ បដិមាព្រះគម្លង់នៅសួ ច្បារមុ្ខវត្តឧណ្ណា នោម្ ថត្ឆ្ងន ១ំ៩២៨ (ព្បភ្រ៖ Musée du quai Branly) 
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អ្នកព្សុករ យ ់ន តុ្នៅថា “ព្រះគម្លង់” ឬ “នសតច្បគម្លង់” គឺោក់រ័ ធ ឹងនរឿង គរនោកធលក 
ន ើយមា នសច្បកតីសនងេបថា នសតច្បភូ្ជងគនាគា នរៀបអ្ភិ្នសកនាងនាគាមួ្យព្រះនថាង 
រួច្បបូម្េឹកសមុ្ព្េព្រួសនៅឆ្ងៃ យ យកក ទុយបក់រវចិ្ប នដើម្បវីត្េីយកដីឱ្យបុព្ត្ាង គរ។ 
ប៉ាុត តមុ្  ឹងយងចុ្បះនៅាថ  ាតា វញិ នសតច្បភូ្ជងគនាគផ្ត ផំ្ត ច់្បបុព្ត្ព្បាថា ាងអ្វី
ក៏ា  នព្សច្បតត្ ឹងចិ្បត្ត នច្បៀសវងកុឱំ្យមា មុ្ខព្រ មឱ្យនាះ ដបតិ្ព្រះអ្ងគខ្លល ច្បណ្ណស់។ 
ប៉ាុត តព្រះនថាងមា ព្រះេយ័សទុយ ឹងបណ្ណត បិំតានកមក ក៏ាងព្រះរាជវងំមា ករូំ ដបូំ 
មុ្ខព្រ មទងំអ្ស់ មិ្ ថាព្រះរាជដណំ្ណក់គង់នៅ ឬនខ្លល ងទវ រន ើយ។ ថ្ថៃមួ្យនសតច្បនាគ
 ឹកកូ ក៏ត  ន ើងម្ក គរនោកធលក តត្នរ ម្កដ ់ភ្លល ម្ ងាកនៅឯណ្ណក៏េត្ន ើញ
មុ្ខព្រ ម ន ើយសតីបននាទ សព្រះនថាងថា ាងមុ្ខព្រ មទងំអ្ស់ន ះគឺមា ចិ្បត្តនសគើ  ឹង
បណ្ណត  ំ រ ូត្កាល យាជនមាល ះ។ េីបសុំត្ព្រះនថាងកាប់ឪរុកនកមកដច់្បានព្ច្បើ កណំ្ណត់្។ 
ឈាម្នសតច្បភូ្ជងគនាគាញ់ព្បនសច្បព្បាច្បប៉ាះន ើខលួ ព្រះនថាង។ នដយនរៀរនវរាសមាល ប់
បិតានកមក ឈាម្ននាះនច្បញានរាគ លង់ោសនរញតសបក ន ើយនគនៅថា “នសតច្បគម្លង់”។១ 

 
 

 
១

 អងំ ជូោ  ២០១៩: ២៤-៥២ 

រូបន ខ២ បដិមាព្រះគម្លង់នៅោ នសតច្បគម្លង់ អ្ងគរធ ំ(រវងឆ្ងន ១ំ៩១០-១៩៣០) (ព្បភ្រ៖ delcampe.net) 
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 នដយត ក នឈាម ះមួ្យនេៀត្ថា “ព្រះយម្” ឬ “ព្រះយម្រាជ” គឺានឈាម ះតដ តខមរ
ាគ  ់តាងំរីបុរាណ្ នោ គឺតាងំរីតខមរេេួ អរយធម៌្ឥណ្ណា នម្ល៉ាះ ន ើយេុកានេរយ៉ា ង
សខំ្ល ់កនុងជនំ ឿ នដយមា ឆ្ងល ក់រូបនៅតាម្ព្ាាេនព្ច្បើ កត លងរាប់រុំអ្ស់។ ាេូនៅនគ
ឆ្ងល ក់នេរអ្ងគន ះអ្ងគគង់ន ើព្កបី (ជួ ព្កបីកា បី) ថ្ដកា ់ដបំង។ រឯីេីតាងំឆ្ងល ក់ត្ម្ក ់
នេរន ះ នគសមាគ  ់ន ើញនព្ច្បើ នៅេិសខ្លងត្បូង នទះាឆ្ងល ក់ន ើតសតរ ឬន ើតសនកអ្វីមួ្យថ្ 
ព្ាាេ។ ឧទ រណ៍្ន ះ នគន ើញច្បាស់នៅព្ត្ង់ច្បមាល ក់ឋា សួគ៌- រក ន ើជញ្ជ ងំខ្លង
ត្បូងថ្ ព្ាាេអ្ងគរវត្ត ឆ្ងល ក់ារូបធ ំមា ថ្ដ១៨ កា ់ដបំងនសទើរទងំអ្ស់ ន ើយគង់ន ើ
ព្កបី មា ចារអ្កេរនៅជិត្ននាះថា “ព្វះយម្” (ព្រះយម្)។  

ច្បនំោះដនំណ្ើ រនរឿងថ្ ព្រះយម្ ខ្ុសូំម្ព្សង់នសច្បកតីសិការបស់នោកាស្រ្ាត ចារយ 
អងំ ជូោ  “សនងេបជនំ ឿន ើព្រះយម្រាជនៅព្បនេសកម្ពុា" ថា ព្រះយម្មា បអូ នភ្លល ះ
មាន ក់ាព្សីនឈាម ះ“យមី្”។ កា ា ់ននាះោម  នេយប់គឺច្បព្កវ ទងំមូ្ ភ្លឺរ ូត្។ នព្កាយ
ម្កព្រះយម្ក៏ាល ប់នៅ នធវើឱ្យនាងយមី្នកើត្េុកេោម  ត ែ។ នេរ ិករទងំរួងន ើញនាងយំ
ក៏សួរថា “ន តុ្អ្វីា ាយ?ំ” នាងនឆ្លើយថា “ម្ករីបងខ្ុាំល ប់”។ នេរសួរថា “ាល ប់រីកា 
ណ្ណ?” នាងនឆ្លើយថា “ាល ប់ថ្ថៃន ះ”។ នព្កាយម្កនេរក៏សួរនាងដតដ  ឯច្បនម្លើយនាងក៏នៅ
ដតដ ។ ន ើញដូនច្បនះនេរក៏រិនព្ោះោន ថា “នបើមិ្ បនងកើត្ឱ្យមា យប់នេ ច្បាស់ាេុកេន ះ
រុំនសប ើយន ើយ ដបតិ្នរ មិ្ រកិំ នៅមុ្ខ”។ គិត្ដូនច្បនះក៏ព្រម្នព្រៀងោន បនងកើត្យប់ ិងថ្ថៃ
ឆ្ងល ស់ោន  ន ើយអ្ណឹំ្ះត្ម្ក ក៏មា យប់ មា ថ្ថៃ មា ម្េ ិមិ្ញ ថ្ថៃន ះ ថ្ថៃតសអក អ្តី្ត្ 
បច្បចុបប ន  ិងអ្នាគត្…។ នេរក៏ម្កសួរនាងយមី្ម្តងមាក   ន ើយនាងក៏នឆ្លើយថា “ាល ប់
ម្េ ិមិ្ញ” “ាល ប់តខមុ្ ” “ាល ប់ឆ្ងន មុំ្ ”…។ រឯីេុកេរបស់នាងក៏នសប ើយប តិច្បម្តងៗ នដយ
នរ នវោនច្បះតត្រកិំ នៅមុ្ខ។ ច្បណុំ្ច្បខ្លងនព្កាយន ះសខំ្ល ់ណ្ណស់ នព្ោះព្រះយម្
មា េនំាក់េ ំងាមួ្យ “កា ” តដ ាោកយសសំ្រ្សកឹត្មា  ័យថា “នរ ” សង  ិងថា 
“ាល ប់” សង។ ប៉ាុត តកនុងជនំ ឿ “ាល ប់” រុំតម្ ាេីបញ្ច ប់ន ើយ គឺនកើត្ន ើយាល ប់ ាល ប់
ន ើយនកើត្វញិ។ ព្ត្ង់ន ះន ើយនេើបព្រះយម្ ឬព្រះគម្លង់សថិត្នៅេិសឦា វងំអ្ងគរធ ំ
ន ើយវ នម្រុសថិត្នៅេិសឦា វងំភ្ននំរញ។២ មិ្ តត្ប៉ាុនណ្ណា ះ នបើនម្ើ នៅព្រះគម្លង់
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 អងំ ជូោ  ២០០៧: ២៦-២៧ 
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មុ្ខវត្តឧណ្ណា នោម្ ន ើញសថិត្នៅរវងេិសឦា តដរ។ ច្បណុំ្ច្បព្ត្ង់ន ះខ្ុ ពំ្ោ ់តត្ទញ
ការចាប់អរម្មណ៍្ថា នត្ើបដិមាព្រះគម្លង់សខំ្ល ់ដូច្បនម្តច្ប នេើបាងនៅព្ត្ង់កូ ដីេនំ រតូ្ច្ប
មួ្យមុ្ខវត្តឧណ្ណា នោម្ននាះ ន ើយនោររបូារ ូត្ដ ់សរវថ្ថៃ (រូបន ខ៣-៤)។  

    
 
 
 ដូច្បា បងាែ ញខលះកនុងច្បណុំ្ច្បខ្លងន ើ បដិមាព្រះគម្លង់ត្ម្ក ់មុ្ខវត្តឧណ្ណា នោម្ 
យ៉ា ងនោច្បណ្ណស់ន ើញកនុងឯការតាងំរីឆ្ងន ១ំ៩២៨។ ន ើសរីននាះរ ូត្ដ ់រវង 
េសវត្េរេី៍៤០ ក៏នៅន ើញត្ម្ក ់ព្រះគម្លង់ព្ត្ង់មុ្ខវត្តដតដ  តដ តសតងឱ្យន ើញរី
ជនំ ឿ  ិងារៈសខំ្ល ់ថ្ នេរអ្ងគន ះរុំតព្បព្បួ ន ើយ។ ប៉ាុត តនព្កាយការនរៀបច្បនំ ើងវញិ 
េីតាងំត្ម្ក ់បដិមាន ះោក់ដូច្បារកិំ ថយនព្កាយប តិច្ប។ មិ្ តត្ប៉ាុនណ្ណា ះ ោម  ឯការ
ណ្ណបញ្ជ ក់ន ើយថា បដិមាត្ម្ក ់សរវថ្ថៃាបដិមានដើម្ ឬាងតាម្ ំនានំដើម្នេ។ បដិមា
ាងរីសីុម្៉ាងត៍្ កនុងឥរយិបថអ្ងគុយបញ្ឈរជងគង់ខ្លងាត  ំ ន ើយថ្ដាត ដំក់ន ើជងគង់ាត ំ
ននាះ។ ច្បតំណ្កឯនជើងនឆ្វងបត់្ម្កមុ្ខ ថ្ដនឆ្វង ផ្ៃ រាត្ថ្ដដក់ព្េព្តឹ្ម្សចិត្ (រូបន ខ៥-៦)
ខុសរីព្រះគម្លង់នៅអ្ងគរដក់ថ្ដនឆ្វងផ្ក ប់ន ើជងគង់នឆ្វង។ ប៉ាុត តយ៉ា ងណ្ណកត ី នគសមាគ  ់
ន ើញថាបដិមាព្រះគម្លង់ ឬព្រះយម្ នព្ច្បើ ាងឱ្យមា មុ្ខកាច្ប មា រុកមាត់្ សក់រួញ
បួងន ើងប តិច្ប  ិងធាល ក់ព្គបគ ់កខ្លងនព្កាយ ន ើយរុំន ើញមា ឆ្ងល ក់ានព្គឿង ម្អខលួ  
ឬសនម្លៀកបោំក់ ឬជិះព្កបី ន ើយកា ់ដបំង។៣ 

 
៣

 អ្  រសមី ២០០៧-២០០៨: ២៩-៣០  

រូបន ខ៣ បដិមាព្រះគម្លង់នៅមុ្ខវត្តឧណ្ណា នោម្  
(រវងឆ្ងន ១ំ៩៤០?) (ព្បភ្រ៖ delcampe.net) 

រូបន ខ៤ អ្នកព្សុកចូ្ប នោររបូា 
ព្រះគម្លង់នៅមុ្ខវត្តឧណ្ណា នោម្ (ព្បភ្រ?) 



អត្ថបទ៖ ជនំ ឿន ើព្រះគម្លង់មុ្ខវត្តឧណ្ណា នោម្                                       

អត្ថបទដោយ៖  ន ៀ  សុវណ្ាម្រកត្ 

   
 
 
 ម្កដ ់បច្បចុបប ន នគសនងកត្ន ើញថាជនំ ឿន ើព្រះគម្លង់មុ្ខវត្តឧណ្ណា នោម្ នៅតត្
ប តព្បតិ្បត្តិឥត្ដច់្ប។ ានរៀងរា ់ថ្ថៃ នគអ្នកមា ជនំ ឿទងំតខមរ  ិងនភ្ៀ្វនេសច្បរាស ៍
ដថ្េតត្ងចូ្ប នៅបូានព្គឿងសកាក រៈនសេងៗដូច្បា ាល ធម៌្ដូង ផ្ក ឈូក នេៀ ធូប តសលនឈើ 
 ិងមា ់នាៃ រានដើម្។ នរ ចូ្ប នៅដ ់ ភ្លន ក់ងារព្បចាកំារនៅេីននាះតត្ងចាក់ប លឺ
សំន ងនភ្លងរិណ្ោេយនច្បញរីឧបករណ៍្បរំងសំន ងតូ្ច្បមួ្យ ន ើយអ្នកចូ្ប នៅប ់

ព្ស ់ក៏អុ្ជនេៀ ធូប  ដក់នព្គឿងសកាក រៈ ឬ
ដងាវ យរបស់ខលួ ច្បនំោះព្រះគម្លង់ រួច្បនសតើម្បួង
សួងតាម្ជំន ឿព្ាថាន ។ ន ើសរីន ះ អ្នកខលះ
ចូ្ប នៅសុំេឹកម្ តតដ មា នព្សច្បព្ាប់ដក់
កនុងសតិ មុ្ខព្រះគម្លង់ នដើម្បយីកនៅព្បស់ព្រំ 
សុនំសច្បកតីសុខនសច្បកតីច្បនព្ម្ើ ។ មិ្ តត្ប៉ាុនណ្ណា ះ 
អ្នកខលះចូ្ប នៅចាក់គម្ពីរនសេងនាគវសនា
រាសីក៏មា ។ ការចាក់គម្ពីរន ះ នគព្ត្ូវថាវ យ
បងគពំ្រះគម្លង់បីដង រួច្បយកគម្ពីរតដ រកាកនុង
ថ្ដនឆ្វងព្រះគម្លង់ ម្កន ើកនសេងន ើកា  រួច្ប
ចាក់  ិងកាត់្យកនសច្បកតីតាម្ខលឹម្ារតដ 
តច្បងកនុងស លឹកគម្ពីរននាះ (រូបន ខ៧-៩)។  

រូបន ខ៥ ព្រះគម្លង់នៅមុ្ខវត្តឧណ្ណា នោម្  
(រូបថត្ឆ្ងន ២ំ០១២) 

រូបន ខ៦  កេណ្ៈព្រះគម្លង់នៅមុ្ខ
វត្តឧណ្ណា នោម្កនុងនរ សរវថ្ថៃ  
(រូបថត្ឆ្ងន ២ំ០១២) 

រូបន ខ៧ ចាក់គម្ពីរមុ្ខព្រះគម្លង់ 



អត្ថបទ៖ ជនំ ឿន ើព្រះគម្លង់មុ្ខវត្តឧណ្ណា នោម្                                       

អត្ថបទដោយ៖  ន ៀ  សុវណ្ាម្រកត្ 

  
 
 សរុបម្ក បដិមាព្រះគម្លង់ ឬព្រះយម្រាជត្ម្ក ់មុ្ខវត្តឧណ្ណា នោម្ គឺាេីសកាក រៈ
មួ្យយ៉ា ងសខំ្ល ់កនុងរាជធា ីភ្ននំរញ តាងំរីនដើម្នរៀងម្កដ ់សរវថ្ថៃ។ ការដក់ត្ម្ក ់
នេរន ះនៅេិសឦា ព្រះបរម្រាជវងំ ោក់ដូច្បារុំខុសោន រីោ នសតច្បគម្លង់ថ្ អ្តី្ត្
ព្រះបរម្រាជវងំអ្ងគរធនំ ើយ។ ប៉ាុត តព្បការចុ្បងនព្កាយន ះ នគគួរសិការិចារណ្ណន ើន តុ្
ស នសេងៗបត ថម្នេៀត្ នដើម្បរីនំ ច្ប ័យ  ិងតួ្នាេីព្រះគម្លង់មុ្ខវត្តឧណ្ណា នោម្ឱ្យកា ់
តត្ច្បាស់ោស់  ិងសីុជនព្ៅតាម្តបបវេិាាស្រ្សតព្តឹ្ម្ព្តូ្វ៕   
 

ឯការនយង 
អ្  រសមី 
 ២០០៧-២០០៨, “េិដឋភ្លរមួ្យថ្ ព្រះយម្រាជ”, កព្ម្ងអ្ត្ថបេកនុ ងបណ្ណត ញ 

រត្ម៌ា វបបធម្ត៌ខមរ, ន ខ៣, េ.ំ២៩-៣០, យនាធរ, ភ្ននំរញ 
អងំ ជូោ  

២០០៧, “សនងេបជនំ ឿន ើព្រះយម្រាជនៅព្បនេសកម្ពុា”, ព្រឹត្តិបព្ត្បុរាណ្វេិា, 
ន ខ១, េ.ំ២៥-៣៨, RUFA-UNESCO, ភ្ននំរញ 
២០១៩ “ គរនោកធលក”, កព្ម្ងអ្ត្ថបេកនុ ងបណ្ណត ញរត្ម៌ា វបបធម្ត៌ខមរ, ន ខ
១៤, េ.ំ២៤-៥២, យនាធរ, ភ្ននំរញ 

 

រូបន ខ៨-៩ អ្នកមា ជនំ ឿជិត្ឆ្ងៃ យចូ្ប ម្កនោររបូាព្រះគម្លង ់


