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ទនំ ៀមសម្មែងនខោ  នោលនៅវត្ែស្វា យអម្តែ ត្នរោយថ្ងៃចូលឆ្ន  ំ
 នខោ  នោលវត្ែស្វា យអម្តែ ត្ បា ចុុះជាមត៌្កវប្បធម៌អរូបី្ថ្ ម ុសសជាតិ្កនុងប្ញ្ជី
អងគោរយូនតសកូ ោលពីថ្ងៃទី២៨ ម្ែវចិឆិោ ឆ្ន ២ំ០១៨។ នខោ  ន ុះ រស់នៅរាប់្ត្តំជាប់្
ជាមួយ ឹងអនករសុកស្វា យអម្តែ ត្ ថ្ ឃុសំ្វរោិម្កវ រសុកខា ឯម នែត្ែកណ្តែ ល។ តាម
ទនំ ៀម នៅនរៀងរាល់នរោយថ្ងៃចូលឆ្ន  ំ នេម្ត្ងនរៀប្ចោំរសម្មែងនខោ  នោល កនុង ័យជា  
“ពិធី” តាមជនំ ឿពុំម្ែលែកោ ន ើយ។ អន លើថ្ នរឿងរាមនករ ែិ៍ ម្ែលនេសនងកត្នឃើញនលើក
មកសម្មែងេឺ “កុមភោត៌ទប់្ទឹក” ន ើយអនករសុកព យល់ថា ោរសម្មែងនរឿងរត្ង់អន លើន ុះ 
 ឹងនធាើឱ្យភូមិរសុកបា សុែសប្ាយ មា ទឹករេប់្រា ់មិ ជ ់លិចលង់ សរមាប់្ោរនធាើ
ម្រសចមាក រកនុងរែូវដែុំុះោងមុែ (រូប្នលែ១)។១ 

 
 

 

ក្រុមដខោ នដោលវត្តស្វា យអណ្តត ត្ ជាទក្មង់សិលបៈមហាជន ណ្ែលហាត់្ដ ៀននិង
ដ េះច ាំត្ៗគ្នា ពីែូនតាមរ។ កា ចប់រដរើត្ក្រុមដខោ នដនេះ ពិបារនឹងរាំតត់្ថាមានតាាំងពី
ដពលណាឱ្យ ាស់ខស់ណាស់។  ឯីទនំ ៀមសម្មែងនខោ  រប្ចឆំ្ន រំប្ស់អនករសុក ម្ត្ងម្ត្

 
១សូមអា ៖ “នខោ  នោល” នដយ ស្វ  ផខល  ផាយនលើនេ ទពំ័រ http://www.yosothor.org/publications/

khmer-renaissance/chapter-two/LkhonKhol-2.html  

 ូបដលខ១ កា សណ្មតង បស់សិលបរ ដខោ នដោលវត្តស្វា យអណ្តត ត្ 

http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-two/LkhonKhol-2.html
http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-two/LkhonKhol-2.html
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នរៀប្ចំរប្រពឹត្ែនៅនៅថ្ងៃនៅរន៍រោយចូលឆ្ន មំ្ែែរ។ កា សណ្មតងដនេះ គឺជារងាល់ ួម បស់អារក្សុរ 
ណ្ែលក្ត្ូវកា ដ ៀប ាំមុនឱ្យបានក្តឹ្មក្ត្ូវ ែូ ជាកា ដែើ រ អង្គា សក្បារ់ផ្ាត់្ផ្ាង់កា សណ្មតង 
កា ក្បជុាំដក្ជើសដ ើសអដនលើមរសណ្មតង កា ហាត់្សមរូនដខោ ន កា ដ ៀប ាំដោងសណ្មតង២ និង
ជាពិដសសគឺកា ដ ៀប ាំដក្គឿងសកាា  ៈសក្មាប់សណ្មតង ( ូបដលខ២-៣)។ រិ ចកា ទ ាំងអស់
ដនេះ ែឹរន ាំដ្ាើដោយដខរអាច យ គតៈរមមកា វត្ត និងមានជាំហ ្ាំ ូល ួមពីក្គដូខោ ន 
ចស់ៗណ្ែលពួរគ្នត់្ធ្លល ប់ច ាំ ដបៀប បបដ្ាើរិ ចទ ាំងដនេះ។ 

  
 

 

ចមំ្តកឯោរសម្មែងម្ែលបា  ិយាយមកោងនែើមថា “ជាពិធី” ន ុះ េឺម្ត្ងមា ោរ
ចូលរូប្  ិងប្ ់រស ់ នោលេឺនលងនែើមបជីាត្ង្វា យ ន ើយតាមជនំ ឿរប្ស់អនករសុកយល់
ថា “អស់នខក” (ជាពពួកអម ុសស មា អារកស អនកតាជានែើមម្ែលនពលែលុះនៅថា “ព លឺ”) 
ទទួលយកត្ង្វា យម្ត្កនុងថ្ងៃនៅរប៍្ ុនណ្តណ ុះ។ អនករសុកែណំ្តលថា ោលមុ សម័យសង្រ្ង្វគ ម
ោរសម្មែងន ុះមា រយៈនពលរ ូត្ែល់៧ថ្ងៃ(រូប្នលែ៤-៥)។ កនុងរយៈនពលន ុះ រប្សិ 
នប្ើកូ នខោ  សម្មែងមិ បា លអ អស់នខកមិ សុែចិត្ែ នេរត្ូវនលងនទាេុត នោលេឺន ើង
ែល់១៤ថ្ងៃក៏មា ។៣ ប្ ុម្ ែសពាថ្ងៃោរសម្មែងនៅសល់រតឹ្ម៣ថ្ងៃ ន ើយថ្ងៃចុងនរោយម្ត្ង
មា កិចចដរឆ្លង  ិងប្ញ្ជូ  សមំ្ត តាមទឹកទន ល។ 

 
២ នរាងនខោ  រប្ស់រកុមនខោ  នោលវត្ែស្វា យអម្តែ ត្ក លងមកសថិត្នៅម្កបររចងំទន ល ជាន តុ្ប្ណ្តែ លឱ្យ
បាកធ់្លល ក់ចូលទន លជានរឿយៗ។ ប្ ុម្ ែនៅឆ្ន ២ំ០១៨ រកសួងវប្បធម៌ ិងវចិិរត្សិលបៈបា ស្វងនរាងងែីមួយសថិត្
កនុងប្រនិវតវត្ែម្ត្មែង។ 

៣ រោប្ ច ់មា រា  ២០០៩: ១០ 

 ូបដលខ២-៣ ចស់ទុាំដ ៀប ាំបាយសី និងដក្គឿងសកាា  ៈដផ្េងៗសក្មាប់រិ ចសាំពេះក្គូដខោ នដោល 
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តាម បាយកា ត៍ បស់ដខរក្សី ណ្សម ស្វោ៉ា  សតីពីដខោ នដោលវត្តស្វា យអណ្តត ត្ន
ឆ្ា ាំ១៩៦៧ បានោយដ ម្ េះអស់ដខរដៅវត្តស្វា យអណ្តត ត្មានែូ ជា ដខរតាណ្រ 
ដខរតាទសមុខ ដខរតារាំណ្ហង ដខរយាយសុជាតិ្បុបាា  ដខរតាឆរ់រវ ដខរតា
ដោល ងទា   ដខរយាយដចមជុាំបុបាា  ដខរតាមហាមន្រនតី ដខរតាព័នធហរ់ ដខរយាយ ាំ
ដយាលទងផ្កា  ជាំទវហងេ ដខរយាយភួងមុនី ដខរយាយរក្មងផ្កា  ដខរតាស្វមិន
ដលឿង ដខរតាក្គងនគ  និងដខរតាដមថ្ាល់ជាដែើម។១ ប៉ាុណ្នតរាុង ាំដណាមដនេះ ដគដ ើញ
ដខរតាទសមុខមានអាក្សមដៅោងលិ វត្ត ក្ត្ង់មុខផ្ទេះដខរតា ដហង ដសៀងលី ណ្ែល
ោរ់ត្មាល់មុខទសមុខ និងឥសី ( ូបដលខ៦-៧)។  ាំណ្តរអាក្សមដខរតារាំណ្ហងក្ជុងអា
ដគាយ៍វហិា  ដហើយោរ់ត្មាល់ ូបមុខហនុមាន ( ូបដលខ៨)។ 

ជាទាំដនៀម បស់ក្រុមដខោ នដោលវត្តស្វា យអណ្តត ត្ ដៅរថ្ៃដហាមដោងដគណ្ត្ងដ្ាើរិ ច
មួយដៅថា “យាងទសមុខ”។ ដទេះបីជារិ ចដនេះដៅថាយាងទសមុខរតី ណ្ត្ដពលសដងាត្គឺ
ដ ើញដគយាងទ ាំងមុខឥសីមរជាមួយណ្ែ ។ យាងទសមុខដនេះ គឺដ្ាើដៅអាក្សមផ្កទ ល់។ 

 
១

 ម្សម ស្វរា  ១៩៦៧: ១៥៧-២០០ 

 ូបដលខ៤  ូបសាងអស់ដខរដពលយាងមរ 
កាលទសវត្េទី៦០ ( ូបថ្ត្៖ J. Brunet) 
 

 ូបដលខ៥ តួ្អងាក្ពេះោមនិងក្ពេះលរេមត៍ 
កាលទសវត្េទី៦០ ( ូបថ្ត្៖ J. Brunet) 
 



អត្ថបទ៖ ទនំ ៀមសម្មែងនខោ  នោលនៅវត្ែស្វា យអម្តែ ត្នរោយថ្ងៃចូលឆ្ន  ំ        

អត្ថបទដោយ៖  ន ៀ  សុវតណមរកត្ 

រាុងដពលដនេះ ដគក្តូ្វក្បគាំដភលងពិតពាទយ និងបញ្ចូ លបញ្ជា ន់សុាំអនុញ្ជា ត្ និងសុាំដស រតី
សុខរាុងរមមវ ិ្ សីណ្មតងដខោ នជាមុនសិន ដទើបយាងមុខទ ាំងពី ត្មាល់រាុងដោងដខោ ន និង
មុខហនុមានត្មាល់រាុងបុសបុរមួយដៅមុខដោងដខោ ន ( ូបដលខ៩)។ បនទ ប់មររូនដខោ ន
ទ ាំងអស់ក្ត្ូវន ាំគ្នា ដ្ាើរិ ចសាំពេះក្គូ ( ូបដលខ១០) និងោ ាំថាា យរាុងក្ពេះវហិា  ( ូបដលខ១១) 
ដទើបចប់សណ្មតងដ ឿងដផ្េងៗតាមកា ែឹរន ាំ បស់ក្គូដខោ ន។ ប៉ាុណ្នតរថ្ៃ ុងដក្កាយ ដគក្តូ្វណ្ត្
សណ្មតងអដនលើរុមភកាត៌ទប់ទឹរ និងយាងអស់ដខរបន់ក្សន់សុាំដស រតីសុខ ( ូបដលខ១២)។ 

      
 
 

    
 

 
 

 

 ូបដលខ៦, ៧  ិង៨ កិចចយាងនខកតាទសមុែនៅោ ់នរាងនខោ    ិងដក់ត្ង្វា យនខកតាកមំ្ ង 
 

 ូបដលខ៩ មុែ  ុមា ត្មកល់ 
កនុងបុ្សបុកមុែនរាងនខោ   

 ូបដលខ១០ កិចចសពំុះរេមុូ នពល 
សម្មែង 

 ូបដលខ១១ កូ នខោ  រាថំាា យ 
កនុងរពុះវហិារ 

 ូបដលខ១២ រូប្សនងអស់នខក 
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ចនំោុះអន លើកមភោត៌ទប់្ទឹកថ្ នរឿងរាមនករ ែិ៍ន ុះ មា នសចកែយីា ងសនងោប្ថា ក្ពេះនង
សីតាណ្ែលជាមដហសី បស់ក្ពេះោម ក្តូ្វក្រុងោពត៍ឆរ់យរដៅនគ លង្គា  ដែើមបដី្ាើជាក្ពេះ
មដហសី បស់ខលួន។ ក្ពេះោម ក្ពេះលរេមត៍ ហនុមាន និងពលស្វា ទ ាំងឡាយ រ៏ដ្ាើសន្រង្គា ម
ជាមួយក្រុងោពត៍ ដែើមប ី ាំដោេះយរនងសីតាមរវញិ។ ដែើមបទីប់ទល់ទព័ក្ពេះោម ក្រុង
ោពត៍រ៏បញ្ាូ នរុមភកាត៌ណ្ែលជាអនុជឱ្យន ាំទព័ដ ញ ាាំង។ ក្គ្នដនេះរុមភកាត៌រ៏តា ាំង
ពិ្ីនិមមិត្ខលួនយា៉ា ង្ាំដែរទប់ទឹររុាំឱ្យហូ  ដែើមបបីងអត់្ទឹរទព័ឱ្យក្ពេះោមស្វល ប់។ ដ ើញ
ែូដ ាេះក្ពេះោមរ៏ដក្បើហនុមាន និងអងាទ ឱ្យដ ញដៅបាំផ្កល ញពិ្ីទប់ទឹរ បស់រុមភកាត៌ 
តាមកា ទសេន៍ទយ បស់ពិដភរ។ ហនុមានកាឡាខលួនជាសត្ាណ្រអរ  ាំណ្តរអងាទដ្ាើជា
ដោម  ណ្ឆាអណ្តត ត្ទឹរដៅណ្រប រុមភកាត៌ ដហើយណ្រអរដនេះរ៏ដហើ ដៅ ឹរដចេះដោម  ណ្ឆា ដ្ាើឱ្យ
រុមភកាត៌ក្ទ ាំនឹងរលិនែ៏សអុយអដស្វ ដនេះពុាំបានរ៏ដក្ការដ ើងបណាត លឱ្យោ ់ពិ្ីទប់ទឹរ 
ដហើយ ត់្ដភៀសខលួនដ ញបាត់្ដៅ ទឹរហូ មរែូ ដែើម ( ូបដលខ១៣)។ ២ 

 

 
 

២ នជត្ ច  ២០០១: ២២, ៩០ 

 ូបដលខ១៣ រុមភកាត៌ដែរទប់ទឹរ  ( ូបថ្ត្៖ ក្ពាប ចន់មា៉ា ោ៉ា , ឆ្ា ាំ២០០៩) 
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  ួមដស រតីមរ កា សណ្មតងដខោ នដោលក្បច ាំឆ្ា ាំ បស់អារក្សុរស្វា យអណ្តត ត្ហារ់ជា
កាត្ពារិ ច និងជារងាល់្ាំរាុងដ ឿងទឹរដភលៀងសក្មាប់កា ដ្ាើណ្ក្ស មាា  ។ ដលើសពីដនេះ អារក្សុរ
ដៅ ងចាំស្វ ់ដ ឿងោមដរ តិ៍ ណ្ែលជាដទពរថាែ៏លប ី យរមររ ាជាដខោ នសកាា  ៈសណ្មតង
ថាា យអស់ដខរអារតាបង់បត់្ក្បច ាំក្សុរភូមិ ដែើមបសុីាំដស រតីសុខផ្ង។ ក្បធ្លនបទដនេះ គួ 
ណ្ត្មានកា សិរាក្ស្វវក្ជាវ និងពិច ណាសីុជដក្ៅត្ដៅមុខដទៀត្៕ 

 
ឯកស្វរនយាង 

នជត្ ច  
 ២០០១, រូប្តួ្អងគកនុងនរឿងរាមនករ ែិ៍, ថ្រយ,ំ ភននំពញ 
រោប្ ច ់មា រា  
 ២០០៩, នខោ  នោលវត្ែស្វា យអម្តែ ត្, ថ្រយ,ំ ភននំពញ 
ស្វ  ផខល  

“នខោ  នោល” ផាយនលើនេ ទពំ័រ http://www.yosothor.org/publications/khmer-

renaissance/chapter-two/LkhonKhol-2.html  
Sem Sara 

1967, ‘Lokhon Khol au Village de Vat-Svay-Andet, son role dans les rites agraires’, 

Annales de l’Universite Royale des Beaux Arts, No 1, Phnom Penh 
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