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ជនំនឿ និងការនោរពប្បតិ្បត្តិអនកតាប្ពះនៅនៅវត្តភ្ន ំ 
 ជាទូនៅអនកប្កុងភ្ននំពញ ឬជាពិនសសអនកជាប់សសប្សឡាយចិន ភាគនប្ចើនស្គា ល់

អនកតាប្ពះនៅឥត្សងសយ័ន ើយ។ តាមសម្គា ល់នគសត្ងនោំន ចូលនៅនោរពប្បតិ្បត្តិអនកតា
ននះយ៉ា ងពពាក់ពពូននៅកនុងរវាងមុនថ្ងៃចូលឆ្ន ចិំន ន ើមបសុីលំាភ្សុជ័ំយឆ្ន ងំមសីណំាងលអ 
និងកាត់្នប្ោះ(កាត់្ឆុង)រនំោះចថ្ប្ងនៅតាមជនំនឿ និងទនំនៀមស លវវិឌ្ឍត្មកជាធមមតា។ 
រឯីនៅថ្ងៃធមមតា ួសពីននះមក នគក៏សនងេត្ន ើញថាម្គនអនកចូលនៅអុជធូបបូជាបន់ប្សន់
បួងសួង អាប្ស័យតាមកងវល់ផ្ទា ល់ខ្លួននៅអាប្សមអនកតាប្ពះនៅ ូរស ពុំសូវលុះនពល
ស រ។ 

អនកតាប្ពះនៅ ឬនលាកតាប្ពះនៅ ម្គនអាប្សមសថិត្នៅប្ជុងខាងនជើងប្ពះវហិារថ្ន
រមណី្យោា នប្បវត្តិស្គស្រសតវត្តភ្ន ំ កណាត លរាជធានីភ្ននំពញ។ នបើសអអកតាមនរឿងនប្ពងនិទាន
ត្ណំាលត្មកថា អនកតាននះកនកើត្ន ើងប្សករនឹងកនំណ្ើ ត្រាជធានីភ្ននំពញ។ តាមរូបងត្
ឯកស្គរបង្ហា ញថា កាលពី បូំងន ើយអាប្សមអនកតាប្ពះនៅ កស្គងន ើងអពីំងមតូ្ចមួយ
ប៉ាុនណាណ ះ។ ប៉ាុសនតនប្កាយមកនទៀត្ពុំអាចកណំ្ត់្ឆ្ន ឱំ្យជាក់លាក់ចនំពាះការវវិឌ្ឍន៍របស់អាប្សម
ស លបាននរៀបចកំាន់សត្ធជំាងមុន ូចន ើញសពវថ្ងៃ ន ើយោក់ត្មេល់រូបសណំាកនអសងៗ
អមមួយចនួំននទៀត្ ូចជា យយនទព តាឥសី នតា និងខាល ខាងមុខ្អាប្សម។  

    
រូបនលខ្១ អាប្សមចាស់អនកតាប្ពះនៅ  
(ប្បភ្ព៖ EFEO) 

ច 

រូបនលខ្២ អាប្សមអនកតាប្ពះនៅសពវថ្ងៃនមើលពីនប្កាយ  
(កពុំងជួសជុល)  
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ពាក់ព័នធនឹងកនំណ្ើ ត្អនកតាប្ពះនៅ នគបានត្ណំាលថា ម្គន ូនចាស់ម្គន ក់ន ម្ ះ 
“នពញ” បានប្បទះន ើញប្ពះពុទធរូបមុខ្៤ (ឯកស្គរខ្លះថាប្ពះពុទធ៤អងា)១ និងប ិម្គងមមួយ
កនុងប្បនហាងន ើមគគីរអសណ្ត ត្តាមសខ្សទឹកទននលធ។ំ ប ិម្គងមននះ ម្គនថ្ ម្គា ងកាន់ បំង 
និងម្គា ងនទៀត្កាន់ស័ងា ស លនគយល់ថាជាប ិម្គតួ្អងាប្ពះនរាយណ៍្។ កនុងប្ោននះនគ
បាន សងាប្ពះពុទធប ិម្គយកនៅត្មេល់កនុងប្ពះវហិារនលើកូនភ្ន ំ ចសំណ្កប ិម្គងមខាងនលើ 
នគបាននរៀបចតំ្មេល់នោរពបូជានៅចនងេះភ្ន ំនោយសនមត្នម “អនកតាប្ពះនៅ”។២ មក ល់
កនុងរវាងន ើមសត្វត្សទី២០ នគនមើលន ើញថាអាប្សមអនកតាប្ពះនៅម្គនលនំជំាបុសបុក
លាត្ស្គមញ្ញ លមអនោយសអតរ និងសសរនពប្ជរចនបងសបូំរថ្ប្ពគុក និងម្គនទាវ របាល
ឈរកាន់ បំងសងខាងទាវ រចូល (រូបនលខ្១)។ 

នៅរវាងន ើមទសវត្សទី៧០ ម្គនការសិកាពិចារណាមួយអពីំការនោរពបូជាអនកតា
ប្ពះនៅ។ នគសនងេត្ន ើញថាអនកតាប្ពះនៅជាអមនុសស ស លម្គននទីធកំនុងការកាត់្កតី
អង ជួយពាបាលជងឺំអង និងជាអនកប្គប់ប្គងកនុងត្បំន់ននះអង។ កនុងប្ោននះនគត្មេល់
រូបសណំាកអនកតាប្ពះនៅកណាត ល ភ្រយិនៅខាងនឆវង និងកូននៅខាងស្គត  ំ ន ើយនគ

 
១ Ang Chouléan 2015: 89-94 

២ ស្គលារាជធានីភ្ននំពញ ២០១១: ២-៤ 

រូបនលខ្៣  បូំលអាប្សមអនកតាប្ពះនៅសពវថ្ងៃ  
ចនំ ៀងខាងមុខ្ (នមើលពីវហិារវត្តភ្ន)ំ 

 

រូបនលខ្៤ មុខ្អាសនៈអនកតាប្ពះនៅសពវថ្ងៃ 
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យល់ថាប ិម្គទាងំននះ ម្គនលនំ ូំចសិលបៈលាវអង (រូបនលខ្៥)។ អនកម្គនជនំនឿ សត្ង
ចូលនៅពឹងពរកនុងកងវល់នអសងៗោន  ូចជា សុឱំ្យរកសីុម្គនបាន សុឱំ្យជាសះពីជងឺំ សុឈំនះ
សលបង សុឱំ្យរកន ើញរបស់ សុឱំ្យឈនះកតីសលងលះ និងសុឱំ្យការលក់ ូររបស់ប្ទពយបាន
សនប្មច។ល។ នៅនពលស លនសចកតីបណំ្ងបានសនប្មច នគសត្ងថាវ យកាលប្ជូក ម្គន់នស្គៃ រ 
(ឬម្គន់រស់) ផ្ទេ ភ្ញី នំចណីំ្ សអលនឈើ ទឹកអប់ ប្កណាត់្ នប្គឿងអលង្ហេ រម្គសប្បាក់(ស្គា ន់) និង
វត្ថុឧបកិចច ូចជាយនតនហាះជាន ើម។ អាុយនៅវញិ ប្បសិននបើនគបនំភ្លចមិននឹកន ននះ នគ
នឹងធាល ក់ខ្លួនឈឺ រ ូត្ ល់ស្គល ប់ក៏ម្គន ឬជាពិនសសបណាត លឱ្យយល់សបតិន ើញប្កបី។៣ 
ប្បការប្ត្ង់ននះ គួរនឹងនយើងពិចារណាបាន ល់នរឿងនសចកតីស្គល ប់  បតិ្កនុងជនំនឿន ើមប្កបី
ជាជនិំះរបស់ប្ពះយម ស លជានទពថ្ននសចកតីស្គល ប់។   

    
 
 

បចចុបបនន នគន ើញរូបសណំាកអនកតាប្ពះនៅោក់ត្មេល់នៅកណាត ល អមនោយ
ប ិម្គនភ្ទប្សីតូ្ចមួយនៅខាងនឆវង និងប ិម្គនភ្ទប្បុសមួយនទៀត្នៅខាងស្គត  ំស ល។
អនកតាប្ពះនៅ អងាុយកនុងឥរយិបងបញ្ឈរជងាង់ ថ្ ស្គត ោំក់នលើជងាង់ ថ្ នឆវងកាន់នម្គង(?) 

 
៣

 Ly Thou Kim Sea 1972-1973: 23-27 

រូបនលខ្៥ រូបសំណាកអនកតាប្ពះនៅទសវត្សទី៧០ 
 

រូបនលខ្៦ រូបសំណាកអនកតាប្ពះនៅសពវថ្ងៃ 
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មុខ្ម្គ ំ ប្ចមុះធ ំ ចិនញ្ចើ មប្កាស់ សភ្នកធ ំ សក់លនំមំ៉ាូត្ស្គល បចាប។ ចសំណ្កនៅខាងមុខ្
អាប្សមម្គនទាវ របាល និងកាច់លមអលនំចំាស់ ស ល សត្លាបពណ៌្ងមី (រូបនលខ្៦)។ 
 ូនចនះតាមរយៈភ្សតុតាងខាងនលើ នគន ើញថារូបសណំាកអនកតាប្ពះនៅនៅសត្ោក់ត្មេល់
កនុងបុសបុកន ើម សត្ពុំសមនជារូបម្គនលកាណ្ៈ ូចនៅនឹងនសចកតីពណ៌្នកនុងនរឿងនប្ពង។ 
ចមៃល់ននះចាស់ទំុខ្លះពនយល់ថា ប ិម្គន ើមប្តូ្វនគយកនៅត្មេល់កនុងនចតិ្យធ ំ (នចតិ្យបព៌ត្) 
ខាងនប្កាយវហិារវញិ។៤ 

  
 

 

នៅកនុងរវាងឆ្ន ២ំ០០៩ អាប្សមអនកតាប្ពះនៅបាននរៀបចពំប្ងីកធជំាងមុន នៅតាម
កម្គល ងំសទាធ របស់សបបុរសជននន(រូបនលខ្២-៤)។ ប្បស លចាប់ពីនពលននះន ើយស ល
នគបាននរៀបចអំាសនៈ និងរូបសណំាកនអសងៗបសនថមនទៀត្ ូចជា អាប្សមយយនទពសថិត្
នៅខាងស្គត ថំ្  មុខ្អលូ វចូលនៅអាប្សមអនកតាប្ពះនៅ សកបររាននទវតា នពាលគឺសកបរនឹង 
 ុត្ប្កោសសសន (រូបនលខ្៧)។ រឯីអាសនៈតាឥសី (រូបនលខ្៨) សថិត្នៅនប្កាម បូំល

 
៤

 Ly Thou Kim Sea 1972-1973: 23 

រូបនលខ្៧ យយនទព រូបនលខ្៨ តាឥសី 
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អាប្សមអនកតាប្ពះនៅ ប្ត្ង់ចនំ ៀងខាងស្គត ថំ្ ។ ចនំពាះរូបសណំាកនតាងមទាងំពីរ និង
រូបខាល ស សថិត្នៅសកបរនឹងអាសនៈតាសី (រូបនលខ្១៥-១៧)។ 

    
 

នោយស កចនំពាះនប្គឿង ង្ហវ យបចចុបបនន ស លនគសត្ងនចូំលនៅនោរពបូជារួមម្គន 
ផ្ទេ ឈូក សអលនឈើ នំ ចណីំ្ ប្កោសសសន និងនទៀនធូប។ ប៉ាុសនត ង្ហវ យពិនសសតាមជនំនឿ
សពវថ្ងៃស លនគពុសំ លនភ្លច គឺស្គច់ប្ជូកបីជាន់ ពងទានៅ និងមឹកនប្កៀម (នយៀវ ឺុ) 
(រូបនលខ្៩-១១)។ នប្គឿង ង្ហវ យទាងំអស់ននះ នគប្ត្ូវនរៀបជាចសំណ្កកនុងចាន សប្ម្គប់
ោក់បូជានៅកសនលងនអសងៗោន នៅតាមអាចារយបង្ហា ប់នរៀបចតំាមកបួនខាន ត្។  

   
 
 

    
 
 
រូបនលខ្១៥-១៧ ោក់ ង្ហវ យម្គត្់នតា និងខាល  

 

រូបនលខ្១២ អុជធូបសពំះនទវតា 
 

រូបនលខ្១៣ សសនអនកតាប្ពះនៅ រូបនលខ្១៤ កាត្់នប្ោះ (កាត្់ឆុង) 
 

រូបនលខ្៩-១១ ស្គច់ប្ជូកបីជាន់ មឹកនប្កៀម និងនប្គឿងសំសណ្ននអសងៗ 
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ជាធមមតា នៅនពលចូលនៅ ល់បរនិវណ្អាប្សមអនកតាប្ពះនៅ នគប្ត្ូវចូលនៅអុជ
ធូបសពំះនទវតាជាមុន (រូបនលខ្១២) រួចនទើបចូលនៅោក់ ង្ហវ យសអលនឈើ នំចណីំ្នអសងៗ
នៅនលើតុ្ថាវ យចនំពាះអនកតាប្ពះនៅ (រូបនលខ្១៣)។ បនា ប់មក នគប្តូ្វចូលនៅឱ្យនលាក
អាចារយនធវើកិចចកាត់្នប្ោះ និងយកស្គច់ប្ជូក ពងទា និងមឹកនប្កៀមថាវ យរូបសណំាកនតា 
និងខាល ស (រូបនលខ្១៤-១៧)។ កិចចនៅប្ត្ង់ននះ នគប្ត្ូវយកប្កោសសសន ុត្ រួចន ើយនទើប
នគយកស្គច់ប្ជូកនៅោក់ចូលម្គត់្នតា និងខាល  ប្ពមទាងំយកពងទានៅនោះបសំបកកនុង
ម្គត់្នតា និងខាល អងស រ។ ចនំពាះមឹកនប្កៀម នគអាចោក់ថាវ យនៅនលើកាលនតា ឬកាល
ខាល ក៏បាន។ កិចចនៅប្ត្ង់ននះ នប្ៅពីកាត់្នប្ោះ (កាត់្ឆុង) នគនជឿថានតា និងខាល ទាងំននះនឹង
ជួយបនណ្ត ញឧបប្ទពចថ្ប្ងនអសងៗ នមំកនូវសិរសួីសតីឆ្ន ងំមអីង។ ចុងបញ្ច ប់ នទើបចូលនៅ
អុជធូបតាឥសី និងយយនទព។ 

សរុបមក ជនំនឿ និងការនោរពប្បតិ្បត្តិអនកតាប្ពះនៅ គឺជាជនំនឿជីវចលស លទទួល
ឥទធិពលប្បថ្ពណី្ ទនំនៀមទម្គល ប់ចិនបសនថមនលើជនំនឿ ូនតា។ ឥទធិពលថ្នជនំនឿ និងស្គសន 
គឺសត្ងវវិឌ្ឍជាធមមតា  ូចស លន ើមន ើយសខ្មរទទួលឥទធិពលជនំនឿ និងស្គសនឥណាា នោរព
ប្បតិ្បត្តរួិមោន ជាមួយជនំនឿ ូនតារបស់ខ្លួនជាន ើម។៥ សូមកុនំភ្លចថាភូ្មិស្គស្រសតត្បំន់ននះ 
ន ើមន ើយជាសប្ពក និងជាអតី្ត្ស គមន៍ចិនរស់នៅរកសីុ សំ ក រ ូត្ជាប់ន ម្ ះវត្ត
ចិន សំ កនៅខាងនជើងវត្តភ្នបំ្ស្គប់។៦ រឯីចមៃល់ស លសត្ងនចាទន ើងចនំពាះរូបសណំាក
អនកតាប្ពះនៅ ូចនសចកតីពិពណ៌្នកនុងនប្ពងនិទានននះ ពុំទាន់ម្គនការសិកាប្ស្គវប្ជាវ
សីុជនប្ៅណាបកប្ស្គយបាននៅន ើយ។ ប៉ាុសនតរូបសណំាកន ើញមកសពវថ្ងៃននះ គឺជា
ស លសខ្មរនោរពបូជាតាងំពីបុរាណ្ នោយប្ោន់សត្ជួសជុល និងលាបពណ៌្សងមងយខ្លះ
ប៉ាុនណាណ ះ  បតិ្លនមលៀកបពំាក់ ឬសក់នៅម្គនលកាណ្ៈជាសខ្មរនៅន ើយ៕ 

 

 
៥ អាងំ ជូលាន ២០០០: ១-៤ 

៦
 នពប្ជ សល់ ១៩៥៧:២៣២-២៣៦ 
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ឯកស្គរនយង 
ស្គលារាជធានីភ្ននំពញ 
២០១១, ប្ពះវហិារវត្តភ្ន ំការអភិ្រកស និងអភិ្វឌ្ឍ, ស្គលារាជធានីភ្ននំពញ, ភ្ននំពញ 
ពេជ្រ សល ់
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