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អមោឃបាសមៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរ 
 មៅសមយ័ដបូំង ព្រះរុទធសាសនានិកាយមហាយាន បានមល្ចមចញជារូបរាងមៅមរល្
ព្បហាក្ព់្បខ្ែល្គ្នន ជាមួយព្រះរុទធសាសនានិកាយមេរវទខ្ដរ។ ក្នុងមនាះ មទវរូបខ្ដល្ម្វើអរីំេែ 
និងមោែៈធាតុ្មៅក្នុងនិកាយមនះក្៏មល្ចមចញជាែូរខ្ែ មែើយមទរខ្ដល្មេក្ត្់សោា ល់្ខ្ល ងំ
ជាងមេមនាះេឺ “ព្រះមោ្សិត្វអវមោក្ិមត្សវរ” ឬ “មោមក្សវរ” (មោមក្សូរ)។ មៅរវងចុងស.វ.ទី៧ 
មេមឃើញោនសិោចារកឹ្មួយមៅព្បាសាទបី មមត្តក្រំង់្ ំK.163 បានចារកឹ្អរីំព្រះនាមអាទិមទរ 
“អវមោក្ិមត្សវរ” ដបូំងបផុំត្ មែើយសម័យមព្កាយមក្មទៀត្មេខ្ល្ងមៅមរញខ្បបមនះមែើយ 
មោល្ មេមៅមលីព្ត្មឹថា “មោមក្សវរ” ដូចមឃើញដបូំងមៅសិោចារកឹ្ព្បាសាទតាគ្នម េ.ស.៧៩១  
(Coedès 1951; 1954)។ អវមោត្ិមក្សវរ េជឺាព្រះមោ្សិត្វខ្ដល្ខ្ត្ងខ្ត្ជួយសមរ ា្ ះមនុសស
មោក្ឱ្យផុត្រីទុក្ខមវទនាទងំរួង មែើយនាមំនុសសមោក្មៅមសាយសុមមៅសាថ នសុខ្វត្ីននព្រះរុទធ
អមិត្ភៈ។ ជាទូមៅ មៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរ មេប ា្ ញព្រះែសតមោមក្សូរចាប់រី២ រែូត្មៅដល់្ ៣២។ 
មៅក្នុងអត្ថបទមលីមនះ មយើងនឹងមរៀបរាប់មោយសមងខបអរីំទព្មងព់្រះមោ្ិសត្វមោមក្សូរ ោនព្រះ
សិរ១ និងព្រះែសត៨ ខ្ដល្មេសាា ល់្ទព្មង់មនះថា “អមោឃបាស” (Amoghapāśa)។ 
 អមោឃបាស ជាទព្មង់ដ៏សែុេសាែ ញមួយមៅក្នុងទព្មង់ខ្បបត្រនតននល្ទធិព្រះរុទធសាសនា 
ខ្ដល្ោនន័យន័យថា “សទធ ខ្ដល្មនិសាបសូនយ” មោល្ េឺសមំៅដល់្មសចក្តីមមតាត គ្នែ នទីបញ្ចប ់
នាសំរវសត្វទងំឡាយឱ្យរួចផុត្រីមសចក្តទុីក្ខ មែើយម ព្ ះមៅរក្ក្តីសុមឈានមៅរក្ការព្តាស់ដងឹ 
(Embree & Stephen 1988)។ េវីដបតិ្ខ្ត្ព្រះរុទធសាសនាខ្បបត្រនតមក្ើត្ម ើងដបូំងមៅព្បមទសឥណ្ឌា
ក្៏រិត្ខ្មន ខ្ត្រូបភារប ា្ ញព្រះមោ្សិត្វមោមក្សូរជាទព្មង់អមោឃបាសោនព្រះែសត៨ រំុ
បានមល្ចម ើងដបូំងមៅឥណ្ឌា មនាះមទ។ ទព្មង់មនះមល្ចម ើងដបូំងមៅព្បជុមំកាះោ៉ម  (អត្តី្
កាល្ជាព្ក្ុងព្សីវជិយ) ខ្ដល្យ៉ាងមហាចណ្ឌស់មេរក្មឃើញរូបមនះមព្ចើនជាង២០ ោនអាយុកាល្
ចាប់រីស.វ.ទី៧ រែូត្ដល់្ស.វ.ទី១១ មែើយអនក្ព្បវត្តិសិល្បៈបានចាត្់ទុក្រូបមោមក្សូរទព្មង់ព្រះ
ែសត៨មនះ េឺជាសិល្បៈត្ណំ្ឌងឱ្យត្បំន់ Malay Archipelago ខ្េមមទៀត្ផង (Sinclair 2022)។ ក្នុង
មនាះ រូបព្បត្ោិអមោបាសោនព្រះែសត៨ ដបូំងមេ មៅព្សីវជិយ េជឺារូបសរំទិធរក្មឃើញមៅ 
Bantaeng ភាេខ្ងត្បូង Sulawesi សាងម ើងមៅរវងស.វ.ទី៧ (Pauline & Marijke 1988)។ មៅ
ស.វ.ទី១៣ ទព្មងម់នះបានមល្ចម ើងមតងមទៀត្មៅមកាះស ូោ៉ព្តា និងជាវ  ក្នុងក្ ុំងមរល្សនតត្ិវងស
សិងាសារ ិ (Siṅhasāri) បានកានក់ាប់ត្បំន់ោ៉ម ។ ព្រះមោ្ិសត្វមោមក្សូរទព្មង់អមោឃបាស
ព្រះែសត៨ បានរកី្សាយភាយមៅកាន់អាសីុខ្ងត្បូង (ឥណ្ឌា ) ខ្ដល្យ៉ាងមហាចណ្ឌស់ោនរូប
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ចនួំនរីរខ្ដល្មេរក្មឃើញមៅ Swāt (សរវនេៃព្បមទសប៉ាេសីាថ ន) និងមៅ Nālandā ក្នុងទព្មង់មហា
ភយ (ទព្មងក់ាច) (Nandana 1984)។ 
 មោយខ្ ក្ មៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរវញិ ព្រះមោ្សិត្វមោមក្សូរក្នុងទព្មងជ់ាអមោឃបាស
ោនព្រះែសត៨ ចាបម់ផតើមមល្ចម ើងមៅស.វ.ទី១០ មែើយមល្ចមធាល ខ្ល ងំមៅក្នុងរជជកាល្ព្រះបាទ
ជ័យវរ ែន័ទី៧ មៅចុងស.វ.ទី១២ មដើមស.វ.ទី១៣។ មោយមែតុ្ថា ទព្មង់មនះមល្ចម ើងមៅខ្មែរ
ោនអាយុកាល្យតឺ្ជាងមៅព្សីវជិយ នាឱំ្យអនក្ព្សាវព្ជាវមួយចនួំនសននិោា នថា មត្ើទព្មង់អមោឃ
បាសមៅព្សុក្ខ្មែរ យក្េរូំតាមព្សីវជិយខ្ដរឬយ៉ាងណ្ឌ? (Sinclair 2022)។ មយង៉វញិមទៀត្មនាះ 
មេធាល ប់រក្មឃើញបដោិសិល្បៈព្សីវជិយម្វើរីសរំទិធមៅព្សុក្ខ្មែរផង (Bunker & Latchford 2011)។ 
មោក្ Sinclair (2022) យល់្ថា ការប ា្ ញទព្មង់អមោឃបាសព្រះែសត៨មៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរ 
មព្ចើនជាបោ់ក្់រ័នធជាមួយេមពីរ ការណ្ា វយូែ (Kāraṇḍavyūh)។ 
 ចោល ក្់ព្រះមោ្សិត្វមោមក្សូរក្នុងទព្មង់អមោឃបាសោនព្រះែសត៨ មៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរ 
នាស.វ.ទី១០ មេព្បទះមឃើញោន ល្ ក្់ជារូបឈរមៅមល្ើឥដាមៅជញ្ជ ងំខ្ងក្នុងព្បាសាទភនពំ្ត្ប ់
(ព្បាសាទឧទទិសដល់្ព្រះរុទធសាសនានិកាយវព្ជយាន) តួ្ប៉មខ្ងត្បូង ខ្ដល្អមមោយរូបមទរព្សី
ោនព្រះែសត៤មៅសងខ្ង (រូបមល្ម១) (សូមមមើល្ល្មអិត្មៅក្នុ ងសារណ្ឌរបស់មោក្ សួន សុភ័
រកាត  ន្ ២ំ០១៨ ទរំរ័ ៤៦-៤៧)។ ចោល ក្់មោមក្សូរទព្មង់អមោឃបាសមនះ ោនទព្មងជ់ាសិល្បៈ
រចនាបេខ្ព្បរូប ល្ ក្ោ់នជែំរមពស់ផុត្ ៃ្ យរីរូបមទរព្សី មោយព្រះែសតរីរោក្់ទោល ក្់ចុះមក្
មព្កាមក្នុងកាយវកិារវរទមុព្ទ (varadamudrā) ជាកាយវកិារត្ណំ្ឌងឱ្យការផតល់្ជូន (giving 

gesture) ឬជានិមែតិ្សញ្ា ប ា្ ញថា “ខ្ល្ងព្ត្ូវការអវីត្មៅមទៀត្”។ រឯីព្រះែសតចនួំនព្បាមួំយមទៀត្
មល្ើក្ម ើងមៅមល្ើ មោយទនំងោនកាន់មក្ត្នភណ្ា ព្េបព់្រះែសតទងំអស់ ខ្ត្ចោល ក្់មៅព្បាសាទ
ភនពំ្ត្ប់បាត្់សភារមដើមមព្ចើន មេមិនអាចក្ណំ្ត្ថ់ាកាន់អវីឱ្យព្បាក្ដមទ។  
 មក្ដល់្រជជកាល្ព្រះបាទជ័យវរ ែន័ទី៧ មេព្បទះមឃើញរូបព្បត្ិោឈរមទល្ជាទព្មងព់្រះ
មោ្ិសត្វអមោឃបាសោនព្រះែសត៨ មព្ចើនណ្ឌស់ ោនទងំព្បមភទចោល ក្េ់ែ និងសរំទិធ (រូបមល្ម
២-៥)។ ព្បត្ោិទងំមនាះ អនក្ព្សាវព្ជាវមលះឱ្យមឈាែ ះថា “បភំលឺ” ឬ “រសែី” (irradiant) (សូមមមើល្ 
Baptiste & Thierry 2008) មែើយអនក្ព្សាវព្ជាវមលះមទៀត្មៅរូបមនះដូចព្រះនាមព្រះរុទធបដោិ្ំ
មៅព្បាសាទបាយ័នតខ្ដរ េឺ  ជយ័រុទធមហានាេ (Jayabudhhamahānātha)។ រូបទងំមនាះប ា្ ញ
មោយព្រះសិរ១ ព្រះែសត៨ ព្រះមនព្ត្ទីបមីៅមល្ើថាៃ ស មៅមល្ើផនួងសក្ោ់នព្រះរុទធសោ្ិ្មួំយ
ជាល្ក្ខណ្ៈសោា ល់្ជាទូមៅ។ ជារិមសសមនាះ រូបនីមួយៗមព្ចើនខ្ត្ប ា្ ញជារូបព្រះរុទធសោ្ ិ  
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តូ្ចៗមៅោសមរញព្រះកាយ និងព្េបព់្ោមព្រះបាទទងំដប់ មែើយបខ្នថមរីរូបព្រះរុទធសោ្ិតូ្
ចៗមេមឃើញោនរូបមៅមល្ើព្ទូង១ព្រះអងា មៅមល្ើចមងកះខ្ផនក្ខ្ងមុម៥ព្រះអងានិងខ្ងមព្កាយ៣
ព្រះអងា ជាព្រះរុទធកាន់មក្ត្នភណ្ា ជាប់នឹងព្រះែសត។ ប៉ុខ្នត ក្៏ោនរូបមលះមិនសូវោនរូបព្រះរុទធ
សោ្ោិសមរញព្រះកាយខ្ដរ ឧទែរណ៍្ រូបព្បត្ិោមោមក្សូរព្រះែសត៨ ក្រុំងរក្ាទុក្មៅ
អភិរក្សោា នអងារ មយើងមឃើញខ្ផនក្ខ្ងមព្កាមមដើមព្ទូងមិនោនចោល ក្់ព្រះរុទធសោ្ិតូ្ចៗ ខ្ត្មៅ
ខ្ងមល្ើមដើមព្ទូងោន (រូបមល្ម៦)។  
 ចខំ្ណ្ក្ រូបព្រះមោ្ិសត្វក្នុងទព្មង់អមោឃបាសោនព្រះែសត៨ ជាចោល ក្់ជាបជ់ញ្ជ ងំ
មៅចុងស.វ.ទី១២ មដើមស.វ.ទី១៣វញិ មេមឃើញោនមៅព្បាសាទបនាទ យ ែ្ រចនួំន ២ ផ្ទ ងំ។ ខ្ត្ជា
អកុ្សល្ មៅប៉ុនាែ នទសវត្សរមុ៍នមនះ ព្ក្មុមចារបានលួ្ចកាត្់យក្ចោល ក្ទ់ងំរីរផ្ទ ងំមនះបាត្់មៅ
មែើយ (Miura 2016)។ រូបទងំរីរផ្ទ ងំមនះ ជាប់ទក្ទ់ងជាមួយេមពីរ ការណ្ា វយូែ (Kāraṇḍavyūh)។ 
មោក្ Boisselier (1965) ធាល ប់បញ្ជ ក្ថ់ា ចោល ក្ម់ោមក្សូរមៅព្បាសាទបនាទ យ ែ្ រោនវេាមួយ
ខ្ដល្ព្រះឥសូរ និងព្រះនាងឧោ ក្រុំងជព្ោបសួរនាមំៅកាន់ព្រះមោ្សិត្វមោមក្សូរ មដើមបធីានា
ព្ទងទ់ងំរីរបានមៅមក្ើត្មៅជា “ត្ថាេត្” (រូបមល្ម៧)។ ព្រះមោ្ិសត្វមោមក្សូរ សិល្បក្រ
ប ា្ ញជាទព្មងឈ់រមៅផ្ក ឈូក្ោក្ប់ាត្មជើងក្ខ្នធក្មចញមព្ៅ មែើយព្រះែសតទងំអស់កាន់
មក្ត្នភណ្ា មផសងៗខ្ដល្រិបាក្នឹងក្ណំ្ត្់ថាោនអវីមលះ។ ចខំ្ណ្ក្ព្រះឥសូរ មេសោា ល់្បាន
មោយសារោនព្ត្ីសូល៍្ មោយប ា្ ញព្ទង់ក្នុងទព្មង់ជាសទសិវ (Sadāsiva) មៅខ្ងមព្កាមខ្ផនក្
ខ្ងមវវងព្រះមោ្សិត្វ មែើយព្រះនាងឧោអងាុយមៅខ្ងមព្កាមខ្ផនក្ខ្ងសាត ពំ្រះមោ្ិសត្វ។ ជា
ការេួរក្ត្់សោា ល់្ ទព្មងអ់មោឃបាសោនព្រះែសត៨ខ្ដល្ប ា្ ញមៅព្បាសាទបនាទ យ ែ្ រ ខ្សតង
ឱ្យមឃើញរីេនិំត្របស់សិល្បក្រខ្សវងយល់្សីុជមព្ៅអរីំេមពីរ ការណ្ា វយូែ (Kāraṇḍavyūh) ខ្ដល្
ខ្ចងមក្ថា ព្រះមោ្ិសត្វមោមក្សូរឈនះអស់មល្ើមទរខ្ដល្មនិសថិត្មៅក្នុងព្រះរុទធសាសនា។ រឯី
ចោល ក្់មួយផ្ទ ងំមទៀត្មៅព្បាសាទបនាទ យ ែ្ រខ្ដល្ប ា្ ញមោមក្សូរក្នុងទព្មង់អមោឃបាសោន
ព្រះែសត៨ក្រុំងឈរដូចគ្នន ខ្ដរមនាះ មេមិនទន់អាចក្ណំ្ត្ជ់ាក្ោ់ក្ថ់ាព្ត្ូវនឹងឈុត្ណ្ឌឱ្យ
ព្បាក្ដម ើយ ខ្ត្មោក្ េតិ្ថាអាចព្ត្ូវនឹងការរិរណ៌្នាអរីំ “បលិ្ន” (Balin) (មសតចននអសុរ) (រូប
មល្ម៨)។  
 ជាទូមៅ មេសោា ល់្មឃើញថា រូបព្រះមោ្សិត្វមោមក្សូរក្នុងទព្មង់អមោឃបាសមៅក្នុង
សិល្បៈខ្មែរ អាចសមងខបមក្ថា ោនល្ក្ខណ្ៈរិមសសសខំ្ន់ៗ ចនួំនបយ៉ីាង (Sinclair 2022)។ ទី១៖ 
ទព្មង់ព្រះែសត៨ជាល្ក្ខណ្ៈមោយខ្ ក្របស់ខ្មែរ (unique) ដូចប ា្ ញតាមរយៈរូបខ្ងមល្ើ 
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ខ្ដល្វោនល្ក្ខណ្ៈខ្បលក្រីសិល្បៈព្សីវជិយ។ ទី២៖ ោនល្ក្ខណ្ៈជារូបភារមោក្ធាតុ្តាមេរូំ
េមពីរ ការណ្ា វយូែ (Kāraṇḍavyūh) ខ្ដល្អាចសោា ល់្បានតាមរយៈរូបមៅមល្ើព្រះកាយត្ណំ្ឌងឱ្យ
ព្រះមោ្ិសត្វ រូបព្បមត្មយក្រុទធ (prateyekabuddha) និងព្រះរុទធសោ្ិជាមព្ចើនខ្ដល្រស់មៅក្នុង
រនធមញើសរបស់ព្រះមោ្សិត្វមោមក្សូរ។ ទី៣៖ ោនព្រះភរក្តដូចរូបបដោិត្ណំ្ឌងព្រះបាទជយ័
វរ ែន័ទី៧ មព្ោះមេដឹងតាមរយៈសិោចារកឹ្ព្បាសាទព្រះមន័ K.908 ថា ោនរូបសណំ្ឌក្ត្ណំ្ឌង
ព្រះអងាត្មកល់្មៅទីតាងំចនួំន ២៥ ក្ខ្នលង (Wyatt 2001; Jacques 2005; Maxwell 2007)។  
 ជារួមមក្ បដិោនិងចោល ក្ព់្រះមោ្ិសត្វមោមក្សូរក្នុងទព្មង់ជាអមោឃបាសោនព្រះ
ែសត៨ ទនំងមល្ចម ើងដបូំងមៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរមៅស.វ.ទី១០ មែើយោនភារមល្ចមធាល ខ្ល ងំមៅ
ក្នុងរជជកាល្ព្រះបាទជ័យវរ ែន័ទី៧ (េ.ស.១១៨១ - ១២២០)។ មោយសារទព្មង់ព្បមភទមនះមល្ច
ម ើងដបូំងមៅក្នុងសិល្បៈព្សីវជិយតាងំរីស.វ.ទី៧ មែើយមិនោនមៅព្សុក្ឥណ្ឌា មទៀត្ផង មយើង
រិបាក្មជឿឬមិនមជឿថា ទព្មង់អមោឃបាសមនះអាចោនឥទធិរល្រីព្សីវជិយតាមរយៈព្រះសងឃ
ខ្ដល្ម្វើដមំណ្ើ រតាមផលូវសមុព្ទមក្កានអ់ាណ្ឌចព្ក្ខ្មែរនិងអាសីុខ្ងត្បូង (ឥណ្ឌា ) ឬយ៉ាងណ្ឌ
មនាះមទ។ ប៉ុខ្នត Sinclair (2022) ក្ត្់សោា ល់្ថា មៅក្នុងមរល្ទព្មង់អមោឃបាសក្រុំងខ្ត្មរញ
និយមមៅព្សុក្ខ្មែរ មៅព្បជុមំកាះោ៉ម  (ព្សីវជិយ) ឯមណ្ឌះ បានផ្អ ក្ផលិ្ត្រែូត្ដល់្ជាងរីរ
សត្វត្សរ ៍ខ្ដល្អាចបណ្ឌត ល្មក្រីការចូល្ឈាល នោនរបស់សនតត្ិវងសមចាល្ (Cola) មៅក្នុងេ.ស. 
១០២៥។ មយង៉វញិមទៀត្ មព្កាយរីព្រះបាទជ័យវរ ែន័ទី៧មសាយទិវងាត្មៅ រូបព្រះមោ្ិសត្វមោ
មក្សូរទព្មង់អមោឃបាសព្រះែសត៨ ក្៏ខ្ល្ងោនត្មៅមទៀត្ខ្ដរ ផទុយរីមៅព្បជុមំកាះោ៉ម  (ព្សី
វជិយ) ឯមណ្ឌះវញិ ទព្មង់មនះបានរស់ម ើងវញិ មោយសារការសាយភាយឥទធិរល្រីអាសីុខ្ង
ត្បូងមក្កាន់ព្បជុមំកាះោ៉ម វញិ (Sinclair 2022)៕  
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រូបមល្ម១-១៖ ល្មអិត្ចោល ក្់ព្រះមោ្ិសត្វមោមក្សូរ-អមោឃបាសោនព្រះែសត៨ (ភនពំ្ត្ប់) 



អត្ថបទ៖ អមោឃបាសមៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរ                                                              
 

អត្ថបទមោយ៖ ម៉ង់ វ៉លី្  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបមល្ម២៖ ព្បត្ិោសរំទិធ ព្រះមោ្ិសត្វមោមក្សូរ ោនព្រះែសត៨ មិនសាា ល់្ព្បភរមដើម 
(សរវនេៃត្មកល់្មៅសារមនទីរែាីមម ព្បមទសបារាងំ) (ព្បភរ៖ Baptiste & Thierry 2008) 

រូបមល្ម៣៖ ព្បត្ិោព្រះមោ្ិសត្វមោមក្សូរោនព្រះែសត៨មៅព្បាសាទតាព្រែែ ទមនលបាទី 
(សរវនេៃត្មកល់្មៅសារមនទីរជាត្ិភនមំរញ)  



អត្ថបទ៖ អមោឃបាសមៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរ                                                              
 

អត្ថបទមោយ៖ ម៉ង់ វ៉លី្  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបមល្ម៤៖ ព្បត្ិោព្រះមោ្ិសត្វមោមក្សូរ-អមោឃបាសោនព្រះែសត៨មៅបាកាណ្ (សរវនេៃត្មកល់្មៅសារមនទីរ
ែាីមម ព្បមទសបារាងំ) (ព្បភរ៖ ភុយ មុីមចៀន) 

រូបមល្ម៥៖ ព្បត្ិោព្រះមោ្ិសត្វមោមក្សូរ-អមោឃបាសោនព្រះែសត៨រក្មឃើញមៅល្របុរ ី(សរវនេៃត្មកល់្មៅ
សារមនទីរជាត្ិបាងក្ក្ ព្បមទសនេ) (ព្បភរ៖ https://www.photodharma.net/Thailand/National-Museum/National-

Museum.htm) 



អត្ថបទ៖ អមោឃបាសមៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរ                                                              
 

អត្ថបទមោយ៖ ម៉ង់ វ៉លី្  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
រូបមល្ម៦៖ ព្បត្ិោមោមក្សូរ ព្រះែសត៨ ត្មកល់្មៅអភិរក្សោា នអងារ 



អត្ថបទ៖ អមោឃបាសមៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរ                                                              
 

អត្ថបទមោយ៖ ម៉ង់ វ៉លី្  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

រូបមល្ម៧៖ ព្បត្ិោមោមក្សូរ ព្រះែសត៨ អមមោយព្រះសទសិវ និងព្រះនាងឧោមៅជញ្ជ ងំព្បាសាទបនាទ យ ែ្ រ 

សរវនេៃបាត្់រីទីតាងំមដើមមែើយ (ព្បភរ៖ EFEO Photo) 



អត្ថបទ៖ អមោឃបាសមៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរ                                                              
 

អត្ថបទមោយ៖ ម៉ង់ វ៉លី្  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបមល្ម៨៖ ព្បត្ិោមោមក្សូរ ព្រះែសត៨ អាចទក្់មរឿងមសតចអសុរបាលី្ន? មៅជញ្ជ ងំព្បាសាទបនាទ យ ែ្ រ 

សរវនេៃបាត្់រីទីតាងំមដើមមែើយ (ព្បភរ៖ EFEO Photo) 


