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សកិ្ខា សាលាជាតិ សតរីី 
«ការវិវត្តនៃរចនាបថៃងិសណំងស់្ថា បត្យកម្មប្រាស្ថទខ្មមរ 

ពីសម្យ័ៃគរភ្នដំលស់ម្យ័បចចុបបៃន» 
ថ្ងៃសៅរ ៍៨ស ើត ខែមគិសរិ ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធស័ិក ពុទ្ធសករាជ២៥៦២ ត្រវូនងឹថ្ងៃទើ១៥ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 នៅសាលត្រជុាំ“នាងននួ” អគារ F ថ្នរាជរណ្ឌិ រយសភាកម្ពុជា 
 

សសចរតីប្រាងរម្មវធិី 

 ០៧:៣០-០៨:៣០ : ច ុះស ម្ ុះអន ចូលរមួ 

 ០៨:៣០-០៩:០០ : ពិធ្ើស ើ អង្គសិក្ខា សាលា ៖ 
    - ស ន្ទរ ថាសាា គមន៍្សោយសលា  សាន សរុាវនិត នាយ រង្ម្ជឈម្ណ្ឌ ល 
     ត្សាវត្ជាវអាសុ៊ីនន្រាជ ណ្ឌិ តយសភា មព ជា 

  - ស ន្ទរ ថាស ើ សោយឯ ឧតតម ណ្ឌិ ត យង់ សៅ អគគសលខាធ្ិក្ខររាជ ណ្ឌិ តយសភា 
     មព ជា តាំណាង្ដ៏ែពង់្ែពស់រ ស់ឯ ឧតតម ណ្ឌិ តសភាចារយ សមុ ទូច ប្ ធាន្ 
    រាជ ណ្ឌិ តយសភា មព ជា 

០៩:០០-០៩:១៥ :  សប្ា នងិពសិាអាហារសប្មន់្ 

  ០៩:១៥-១២:៣០ :  ដាំសណ្ើ រក្ខរសិក្ខា សាលា ( ទអន្តរាគមន៍្រ ស់វាគមនិ្)៖ 
     អន សប្ម សប្មលួ  ណ្ឌិ តសភាចារយ ស ុ៊ុំ ឈុុំប នុ ន្ិង្សាស្រ្សាត ចារយ មាឃ ស្ថរ ី 

១. នោក ហ៊ា ង ផេង និសសរិររញិ្ញា រត្រជាន់ែពស់ថ្នស.ភ.ភ.ព (ន្ងិ្សលា ប្សើ
 ណ្ឌិ ត ជា វណ្ណី ) 

    ២. នោក ផសង សវុណណ ដារ៉ា  នសិសរិររញិ្ញា រត្រជាន់ែពស់ ថ្នស.ភ.ភ.ព (ន្ងិ្ 
         ឯ ឧតតម ណ្ឌិ ត ស ុ៊ុំ ឈុុំឡងុ) 

៣. នោក អ៊ាូ វណណ ចៃ័ទបញ្ញា  និសសរិររញិ្ញា រត្រជាន់ែពស់ ថ្នស.ភ.ភ.ព (ន្ិង្ 
      ណ្ឌិ តសភាចារយ សសាម្ សមុ្នុី) 

    ៤. សាស្រ្សាត ចារយ ផល រទុ្ធិ សាស្រ្សាា ចារយម្ហាវទិ្ាល័យសូន្យរូរ 
         ថ្នសាកលវទិ្ាល័យភូម្ិនទវចិិត្រសិលបៈ 

រាជបណ្ឌិ តយសភារម្ពជុា 
ម្ជឈម្ណ្ឌ លព្សាវព្ជាវអាសុ ី



  

៥. នោក ផហៀង លាងហុង ប្ ធាន្ខនន វ បធ្ម៌វទិាវទិ្ាសាា នវរបធ្ម៌
និងវចិិត្រសិលបៈ ថ្នរាជរណ្ឌិ រយសភាកម្ពុជា 

៦. នោក កលុ ស្ថរ ូអនុត្រធានម្ជឈម្ណ្ឌ លត្សាវត្ជាវវរបធ្ម៌វទិ្ាសាស្រ្សា 
ថ្នសាកលវទិ្ាល័យភូម្ិនទវចិិត្រសិលបៈ (ន្ិង្សលា សាស្រ្សាត ចារយ សោ សាន) 

៧. សលា  ណ្ឌិ ត ធយុ ចាន់ធួន អន្ ប្ ធាន្វទិ្ាសាា នវរបធម៌ នងិវចិិត្រសិលបៈ 
     ថ្នរាជរណ្ឌិ រយសភាកម្ពុជា 
៨. សាស្រ្សាត ចារយ ស ៀវ រសុល អន្ ប្ ធាន្សាគមអន ន្ពិន្ធខែមរ  

     
(ដាំសណ្ើ រក្ខរសិក្ខា សាលា៖ ចា ់ពើសា៉ោ ង្៩.១៥នាទើ ដល់សា៉ោ ង្១២.៣០នាទើ សសមើនឹ្ង្១៩៥នាទើ 

វាគមិន្ចាំន្ួន្៩នា ់  ន ង្ាន  ់១៥នាទើ សសមើនឹ្ង្១៣៥នាទើ សាំណួ្រនិ្ង្សនេង្ៗ៦០នាទើ សរ  រមួ១៩៥នាទើ) 
 

១២:៣០-១២:៤៥ : ពិធ្ើ ិទអង្គសិក្ខា សាលា ៖ 
- របាយក្ខរណ៍្ ូ សរ   សោយឯ ឧតតម ណ្ឌិ តសភាចារយ ផស្ថម្ សមុ្ុៃ ី
  សាជិ សពញសិទធិនន្រាជ ណ្ឌិ តយសភា មព ជា 
- ស ន្ទរ ថា ទិ នោយឯ ឧតតម ណ្ឌិ តសភាចារយ ស៊ាុ៊ុំ ឈុបំ៊ាៃុ  
  នាយ ម្ជឈម្ណ្ឌ លត្សាវត្ជាវអាសុ៊ីនន្រាជ ណ្ឌិ តយសភា មព ជា 

 
 
 

ចប់រម្មវិធ ី
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សូមរ ាសិទធិខ ខប្  មមវធិ្ើសិក្ខា សាលា ន ង្ រណ្ើ ចាាំបាច់ ! 
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“រចនាបថសណំងស់្ថា បត្យកម្មប្រាស្ថទខ្មមរ 
នៅសម្័យនគរភ្នំ និងនចនឡា” 

 
ដោយដោកស្រីបណ្ឌិ ត ជា វណណី  ស្បធានផ្នែកធម្មសាស្តររ និងចរយិាសាស្តររននវ.ម្.វ.រ 

និងដោក ហ៊ា ង នេង និរសតិថ្នែ ក់បរញិ្ញា បស្តជាន់ខ្ពរ់ននរ.ភ.ភ.ព. 
 

នសចកតីនេតើម្ 
 ស្បដេរកម្ពុជា គឺជាស្បដេរម្យួផ្ែលមានវយ័ចំណារ់ជាងដគបំនុត ដៅដលីេឹកែី
អារុីអាដគែយ។៍ តាម្រយៈស្បវតរិសាស្តររ បានបង្ហា ញឱ្យម្នុរសជាតិែឹងថ្ន រម័្យអងគរគឺជា
រម័្យែ៏រុងដរឿងបំនុតរបរ់ស្បដេរកម្ពុជាផ្ែលមានការរកីចដស្មី្នស្គប់វរ័ិយ ជាពិដររកែុង
រាជ្យស្ពះបាេជ័្យវរន័មេី៧ ផ្ែលស្បដេរកម្ពុជាដ ងីែល់កស្មិ្តកំពូល ដ យីវបបធម៌្-អរយិធម៌្ 
ស្តូវបាននសពវនាយយា៉ា ងេូលំេូោយដៅែល់ដស្ៅស្បដេរ ផ្ែលដគដកាតររដររី ដោយឥត
ោច់ពីមាត់។ ស្បាសាេអងគរវតរ មិ្នស្តឹម្ផ្តតំណាងឱ្យស្ពលឹងជាតិរបរ់ស្បដេរកម្ពុជាប៉ាុដណាណ ះ
ដេ ផ្ែម្ទងំជារម្បតរិរបរ់ម្នុរសជាតិនងផ្ែរ។ ជាតិសារន៍នានាដលីពិភពដោក សាគ ល់
ស្បដេរកម្ពុជាតាម្រយៈស្បាសាេអងគរវតរដនះឯង។  
 ដយងីបានែឹងដ យីថ្ន មុ្ននឹងឈានចូលែល់រម័្យអងគរ ស្តូវឆ្លងកាត់រម័្យមុ្ន
អងគរ ជាមុ្នរិន ដនាះគឺរម័្យនគរភែំ និងរម័្យដចនឡា។ រម័្យកាលទងំពីរដនះ ក៏បាន
បនសល់េុកនូវវបបធម៌្-អរយិធម៌្យា៉ា ងដស្ចីនរនធឹករនាធ ប់ ម្កែល់កូនដៅជំ្នាន់ដស្កាយផ្ែរ 
ផ្ែលអាចនិយាយបានថ្ន ជាឫរគល់ននសាា បតយកម្មននរម័្យអងគរដ យីមានលកលកខណ្ៈ
រម្បូរផ្បប មិ្នចាញ់រម័្យអងគរប៉ាុនាម នដនាះដ យី ផ្ែលកែុងដនាះ ក៏ដយងីរដងេតដ ញីមាន
ស្បាងគស្បាសាេនានាក៏ែូចជារូបបែិមានងផ្ែរ។ អាស្រ័យដ តុដនះដ យី ដេីបដយងីខំុ្្ដលីក
យកស្បធានបេ៖“ រចនាបែរំណ្ង់សាា បតយកម្មនិងស្បាសាេផ្ខ្មរនារម័្យនគរភែំនិងដចនឡា” 
ដនះម្ករិកាគឺដតរ តរំខាន់ដៅដលីរចនាបែននស្បាសាេ និងរូបបែិមានានាផ្ែលមានដៅកែុង
រម្យ័កាល គឺរម័្យនគរភែំ និងរម័្យដចនឡាដែីម្បឱី្យែឹងថ្ន ដតីវាមានលកខណ្ៈពិដររ 
យា៉ា ងែូចដម្រចខ្លះ? ជាពិដររ គឺស្បមូ្លយកម្កចងស្កងេុកជាសាែ នែរស្មាប់អែករិកាជំ្នាន់
ដស្កាយ។  
 ដោយសារដពលដវោ និងបញ្ញា ឯកសារ ដយងីខំុ្្មិ្នបានរិកាឱ្យបានស្គប់ស្ជុ្ងដស្ជាយ
ដនាះដ យី។ ក៏ប៉ាុផ្នរដយងីខំុ្្រងឃមឹ្ថ្ន ឯកសារម្យួដនះ នឹងកាល យជាេុនតូចម្ួយរស្មាប់អែក
រិកា អែកស្សាវស្ជាវ អែករិលបៈ ជាពិដរររស្មាប់ អែករិកាវរ័ិយអកសរសាស្តររ ក៏ែូចជាអែក
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ស្បវតរិសាស្តររនងផ្ែរ ដែីម្បយីកដៅរិកាបំដពញបផ្នាម្ ស្សាវស្ជាវបនរដែីម្បដីធវីឱ្យសាែ នែម្យួដនះ
កាន់ផ្តលអដេវដ ងី។  
១-រចនាបថនៅសម្័យនគរភ្នំ(ហ្វូណន) 

រចនាបែដៅកែុងរម័្យនគរភែ ំរាិតដៅកែុងរ.វ.េ១ីគ.រ.ែល់រ.វ.េ៦ីគ.រ.។ ដបីតាម្ការដធវី
កំណាយដៅកែុងអងគរបុរនីិងដៅកំពង់ផ្នអូផ្កវ(កម្ពុជាដស្កាម្) រិលបៈដៅរម័្យ វូណ្ន ផ្ែលដគោក់
បញ្ចូ លកែុងរចនាបែភែំោគឺយកស្បាសាេភែំោដធវីជាដោល។ ភែំោរាិតកែុងស្រកុអងគរបុរកីែុងដខ្តរតាផ្កវ។  
 ស្បាសាេែបូំងដគ គឺស្បាសាេភែំោ ផ្ែលរង់ដ ងីតាម្រចនារម្ព័នធស្បាសាេដៅស្បដេរឥណាឌ  
គឺដចាះភែំដធវីជាស្បាសាេ ដ យីស្បាសាេដស្កាយៗដេៀត ផ្ខ្មរបុរាណ្បានដធវីអពំីែីឥែឋបាយអរម្ួយផ្បប
ផ្ែលនសដំ ងីដោយកំដបារនិងរេរម្ួយចនំួនផ្ែលដធវីពែីមភក់និងខ្លះដេៀតដធវពីីែមបាយដស្កៀម្។ តាម្ពតិ
ដៅ ស្បាសាេផ្ខ្មរបុរាណ្ទងំឡាយគឺដធវីដ ងីរស្មាប់ឧេទិរថ្នវ យអាេិដេពដនសងៗដៅកែុងសារនា
ស្ា មណ៍្ខ្លះដេៀត ឧេទរិជូ្នចំដាះដាធិរតវដៅកែុងស្ពះពុេធសារនាម្ហាយាន ខ្លះដេៀតរង់ដ ងី 
រស្មាប់ឧេទិរថ្នវ យដេវរាជ្(តម្េល់លិងគស្ពះឥរូរកែុងស្បាសាេជាតណំាងឱ្យស្ពះរាជា) និងខ្លះដេៀត
ឧេទិរថ្នវ យបុពវបុររស្ពះរាជា មានែូចជា ស្ពះបិតា ស្ពះមាតា និងវរជ្នជាដែីម្ ។ ដោយសារផ្តសាា ប
តយកម្មស្បាសាេដធវីដ ងីរស្មាប់ឧេទិរផ្បបដនះដ យី ដេបីដគស្បេះដ ញីតាម្រិោចារកឹផ្ខ្មរបុរាណ្
រម័្យមុ្នអងគរករ ីរម័្យអងគរករី បានដលចដ ងីនូវដឈាម ះស្បាសាេ ឬ បុរយីា៉ា ងដស្ចនីគជឺាាកយរំស្តរេឹត 
ពីដស្ាះដែីម្បឱី្យរកររិម្គឺជាឋានរបរ់ស្ពះ ឬ អាេិដេព(បានដរចករីថ្ន ឋានរបរ់ស្ពះ ឬអាេិដេព 
ោច់ខាតស្តូវយកភាសាអាេិដេពម្កោក់ ដេីបរម្)។ ម្ិនស្តឹម្ផ្តប៉ាុដណាណ ះ ដេៀតដសាធ រូម្បផី្តបដចចក
រ័ពទម្ួយចំនួនផ្ែលរាិតកែុងវរ័ិយសាា បតយកម្ម ក៏ស្តូវបានផ្ខ្មរបុរាណ្យកាកយរំស្តរេតឹរស្មាប់វរ័ិយ
ដស្បីកែុងវរ័ិយដនះផ្ែរ ផ្ែលមានជាអាេិ៍៖  

-កលបនា (ាកយរំស្តរេឹត ដៅរិោចារកឹ K34IS,673,A.D,18 ផ្ស្បថ្ន សាា បតយកម្ម រណំ្ង់) 
-រុស្បតិឞ្ឋ (ាកយរំស្តរេឹត ដៅរិោចារកឹ K.1.VIII.A.D,1.5 ផ្ស្បថ្ន សាា បនា កសាង) 
-សាា បនា (ាកយរំស្តរេឹត ដៅរិោចារកឹ K.34,674.A.D,1.5 ផ្ស្បថ្ន សាា បនា កសាង សាង

រង់) 
 ស្បវតរិទងំឡាយ ស្តូវបានដគសាគ ល់តាម្រយៈឯកសាររបរ់ចិន ពីដស្ាះថ្ន៖ “មានការទក់េង
ស្បដេរផ្ខ្មរ និងស្បដេរចិនតាងំពីមុ្នគ.រ. អរ់រយៈដពលជាដស្ចីនរយឆ្ែ ផំ្ែលអែកស្បាជ្្ស្បវតរិសាស្តររ
េុកជានលូវការរាប់ពីរ.វ.េី៣ននគ.រ.ដរៀងរ ូតម្ក”។ កាលដនាះ ស្បដេរកម្ពុជាដយងី មានដឈាម ះថ្ន
ស្បដេរ “នគរភែំ”។ ដឈាម ះថ្ននគរភែំដនះ ពួកចិនដៅថ្ន វូណ្ន ដ យីរាជ្ធានីដៅថ្នេូមូ្  ស្តូវនឹង
ាកយផ្ខ្មរបុរាណ្ថ្នេមាម ក់ = ស្េមាក់ ផ្ែលផ្ស្បថ្ន អែកបាញ់ គឺស្របដៅនឹងរិោចារកឹជាភាសាផ្ខ្មរថ្ន 
កុរុងពែំ ឬក៏ស្វះវ ែ ំជារំស្តរេឹតថ្នបវត៌ភូបាល ផ្ស្បថ្នដររចភែំ រាជ្ធានីថ្នវាធបុរៈ បុរអីែកបាញ់ ជាេីស្កុងតាងំ
ដៅនឹងតបំន់បាភែ ំ ដស្ាះេឋីានដនាះ មានបុរាណ្ដេវរូបរម័្យនគរភែំដស្ចីនណារ់។ ម្៉ាាងដេៀតកណំា
យដៅអងគរបុរនីិងដៅអូរផ្កវ(កម្ពុជាដស្កាម្) បានបង្ហា ញរិលបៈរម័្យ វូណ្ន ផ្ែលដគរកដ ញីដៅ
អងគរបុរសី្តូវបានចារជាភាសាផ្ខ្មរែំបូង(ភាសាផ្ខ្មរបុរាណ្អកសរផ្ខ្មរបុរាណ្) ដ យីផ្ែលមានកណំ្ត់នូវ
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កាលបរដិចេេ៦១១គ.រ. កាន់ផ្តដធវីឱ្យដគដជ្ឿជាក់ដៅដលីរាល់រណំ្ង់ទងំឡាយ ផ្ែលមានដៅេីដនះ 
ដ យីអាចដធវរីនែិោឋ ន ពីអាយុននរម័្យកាលរបរ់រណំ្ង់ទងំដនះបានផ្ែម្ដេៀត។   
 កំណាយទងំឡាយ ផ្ែលដគបានដធវីដ ងីដៅអងគរបុរដីនាះ បានបង្ហា ញឱ្យដគដ ញីថ្ន ដៅខាង
កែុងេីស្កងុដនះ មានតួប៉ាម្“ស្គះឹស្បាសាេ” ដធវីអំពឥីែឋម្និទន់ដ យី នងិេីោននានាអំពឥីែឋ រស្មាប់
រំណ្ង់ស្សាលៗ។ ដៅដលីភែោំផ្ែលជាកូនភែតូំចម្ួយដនាះ ដៅចដងេះភែំ ដគរដងេតដ ញីមាន ដចាះរងូភែ ំ
ផ្ែលរស្មាប់ដធវីស្បាសាេ ផ្ែលជាលំនាតំាម្ផ្បបឥណាឌ  ដ យីដៅផ្កបរដជ្ីងភែ ំ មានស្បាសាេម្ួយផ្ែល
ចារ់ជាងដគបំនុតដៅកែុងចំដណាម្ស្បាសាេនានារបរ់ផ្ខ្មរគឺអាស្រម្ម្ហាឫរី។  
 តាម្ការរកិា ដគអាចរនែោិឋ នបានថ្ន ស្បាសាេផ្ែលមានដៅចដងេះភែំោថ្នគឺជាសាែ នែរបរ់
ម្នុរស ពីដស្ាះដគដ ញីមាននូវកាច់លម្អ តាម្ែំបូល ផ្ែលកាច់ទងំដនាះ មានលកខណ្ៈសាម្ញ្ា ផ្តវា
មានអាយុចណំារ់បំនុតដៅកែុងស្បវតរិរលិបៈផ្ខ្មរដយងី។  
 ចំដាះរូបបែិមាដៅកែុងរចនាបែភែំោ គឺរុេធផ្តមានេស្ម្ ឬេំនប់មានរាងមាដំ យីរម្រួន
ស្តឹម្ស្តូវតាម្ខាែ តដេៀតនង។ ជាេូដៅ រូបបែិមាផ្ខ្មរដយងីដៅរម័្យដនាះ មានរាងកាច់ចដងេះនងិមានរ
ដម្លៀកបំាក់់ែូចស្បដេរឥណាឌ ក៏ប៉ាុផ្នរ ខ្លះក៏ឈរស្តង់បង្ហា ញអំណាច។ ដយងីអាចផ្បងផ្ចកបែិមារចនាប
ែភែំោបានជាស្កុម្ ផ្ែលស្កុម្នីម្ួយៗ មានលកខណ្ៈខុ្រផ្បលកោែ ។ បែិមារចនាបែភែោំ ផ្ចកដចញជា
ពីរ គឺ បែិមារចនាបែភែំោA និងបែមិារចនាបែភែំោB។  
 ដស្ៅពីសាា បតយកម្មផ្ខ្មររម័្យនគរភែំផ្ែលបានេុកសាែ នែជាដស្ចីន រមួ្ទងំរូបែមិាផ្ែលដគបាន
ស្បេះដ ញីដៅអងគរបុរនីិងេកីផ្នលងដនសងជាដស្ចីនដេៀតដនាះ ដគក៏ដ ញីការដធវកីណំាយដៅអូផ្កវ បាន
នាឱំ្យដគសាគ ល់ដស្គឿងឧបករណ៍្នងិដស្គឿងអលង្ហេ រ ផ្ែលផ្ខ្មររម័្យដនាះបានដស្បីស្បារ់នងផ្ែរ។ 

១.១- បដិមារចនាបថភ្នំដា A  
បែិមារចនាបែភែោំ A បានកសាងដ ងីកែុងឆ្ែ ៥ំ១៤គ.រ ែល់ ៥៣៩គ.រ កែុងរជ្ជកាល

ស្ពះបាេរុស្េវរន័ម។ បែិមាផ្ែលរាិតដៅកែុងរចនាបែភែំោមានែូចជា៖ 
 +  ស្ពះស្គឹរណៈស្េភែំដោវធ៌ន  
 +  ស្ពះវរិណុនែស្បាបំ ី  
 +  ស្ពះពលរាម្ 
 +  ស្ពះបររុរាម្ 
 +  ស្ពះពុេធអវដោកិដតរវររំរេឹធ 
 +  ស្ពះ រ ិរៈ (ស្បាសាេអាស្រម្ម្ហាឬរី) 

រពវនែៃ បែិមាទងំអរ់ដនះបានយកម្កផ្ែរកាេុកនិងោក់តាងំបង្ហា ញដៅឯសារម្នទីរជាតិេី
ស្កុងភែំដពញ។ 

បែិមារចនាបែភែោំA បានកសាងដ ងីពីែីភក់ មានរដបៀបតុបផ្តងលម្អស្បហាក់ស្បផ្ លោែ  
រងវង់មុ្ខ្រាងមូ្លស្េផ្វងផ្វង  ផ្ភែកស្កដឡាត  ស្តបកផ្ភែករាងដកាងស្រួច  ចង្ហេ រាងខ្លី រលឹកស្តដចៀកផ្វង រក់
រញួរមូ្លែូចគូេខ្យង ាក់ម្កុែរាងបំពង់(ចំដាះរូបែិមាស្ពះវរិណុប៉ាុដណាណ ះ) ចដងេះរាងដរៀវ  សាម ដបីកធ ំ
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ដរលៀករំពង់ខ្លី ខ្លះជារំពត់ចងកបនិសារបាប់ ចាប់ភលឺដចញពី ស្បភពផ្តម្ួយ កាលភលឺរបរ់រំពត់ម្ួល
ញាត់ចូលកែុងផ្ខ្សស្កវាត់តូចឆ្ម រ មានកាលរាងកំដបា៉ា ងបនរចិ ពីខាងមុ្ខ្  មានជាយនែត់ធាល ក់រំយ៉ាុងចុះ។ 
បែិមាខ្លះ ដរលៀករំពត់ោត ោម នចាប់ភលឺ  រឯីពុេធបែិមាវញិ ស្គងចីវរោតដររងីធម្មតា ម្ិនមានដស្បី
ចនទល់េប់ែងខ្លួនបែិមាដេ។ 

 
       ស្ពះស្គឹរណៈស្េភែំដោវធ៌ន                    ចមាល ក់ដៅបាតស្បាសាេភែំោស្ពះពលរាម្រចនាបែភែំោ រ .៥វេី -៦ 
 

 
                           ស្ពះ រ ិរៈរចនាបែភែំោ                                  ស្ពះវរិណុនែ៨   
        
 ១.២-បដមិារចនាបថភ្នដំា B 

បែិមារចនាបែភែោំ  B បានកសាងដ ងី ដៅឆ្ែ  ំ៥៤០គ.រ ែល់ឆ្ែ ៦ំ០០គ.រ រាិតដៅកែុង
រជ្ជកាលរបរ់ស្ពះបាេភវរន័មេ១ី។ បែិមារំខាន់ៗមានែូចជា៖ 
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 +  ស្ពះវរិណុ ផ្ែលមានស្បភពពកីំពង់ចាម្ោក់តាងំដៅសារម្នទីរភែំដពញ 
+  ស្ពះ រ ិរៈ ផ្ែលមានស្បភពពីអាស្រម្ម្ហាឫរី ោក់តាងំដៅសារម្នទីរស្បដេរបារាងំ 
+  វរិណុនែបួន (សារម្នទីរ គដីម្) 

 រូបបែិមាគមឺានរាងធំ មាឌធំ ឈរស្េឹងយា៉ា ងរង្ហា  ផ្តជ្នួកាលមានរាងកាច់ចដងេះ។ បែិមាមាន
លកខណ្ៈលម្អនិងដសាភ័ណ្ែូចរចនាបែភែំោA ផ្តរាល់ដស្គឿងេស្ម្ឬជ្នទល់ស្តូវបានបស្ងួម្ឱ្យម្កដៅស្តមឹ្
ផ្តជាអ័កសតូចម្ួយបំផ្ណ្កឬម្យួែំណាក់ដៅចដនាល ះកាលដៅនែខាងដល។ី ចមាល ក់ គឺដធវីដ ងីពីែមភក់។ 
ឯរដម្លៀកបំាក់វញិ រំពត់របរ់ស្ពះវរិណុែែល់េេងឹនែៃ មាននែត់ជាដស្ចនី និងមាននែត់ជាយធាល ក់ជារាង
យុថ្នេ  ឬកនទុយស្តី។ បែិមាដនសងដេៀត គឺដរលៀកាក់ោតោម នភលី ផ្តមាននែត់ធាល ក់ជារាងយុថ្នេ  និងមាន
នែត់ម្ួយជារាង (ដហាដ ៉ា?) ដលចដ ងីពុំរូវចារ់។ ការតុបផ្តងរក់ែូចរចនាបែភែំោA ដៅផ្តបាន
រកាេុក។ ម្ួកឬម្េុែរបរ់ស្ពះវរិណុមានរាងមូ្ល ដ យីរកីធំដៅដលីបនរចិ បានធាល ក់ស្គបរយំា៉ា ករ ូតែល់
កញ្ច ឹង ក។ 

រូបបែិមាផ្ែលស្បហាក់ស្បផ្ លនឹងរចនាបែភែំោ បានដកតីដ ងីដៅម្ួយភាគននរតវតសេី៦។
ក៏ប៉ាុផ្នរសាែ នែទងំដនាះ ស្តូវបានដគកណំ្ត់ដៅកែុងរតវតសេ៧ី។ បែិមារំខាន់ៗ រមួ្មាន៖ 

+   ដោដករវរៈដៅ Rach Gia 
+   រុរយិដៅ នតនញិ (សារម្នទីរនស្ពនគរ) 
+   ដាធរិតវដៅអងគរបុរ ី(សារម្នទីរជាតិ) 

 ររុបដរចករីម្ក ដគដ ញីថ្ន ស្បាសាេនងិរូបបែមិាដៅកែុងរចនាបែភែំោ បាននារភាជ ប់ដៅ
នឹងចរនរវបបធម៌្ស្បដេរឥណាឌ ។ ចំផ្ណ្កកណំាយដៅអូរផ្កវវញិ បានដធវីឱ្យដយងីសាគ ល់ដស្គឿងឧបករណ៍្ 
ដស្គឿងអលង្ហេ រ ផ្ែលដគបានដស្បីកែុងរម័្យដនាះ។   

 
                       រចនាបែ ភែំោែងខ្លួន ស្ពះវរិណុែម                   ស្ពះវរិណុនែបួន 

          ដៅអងគរបុរ ី រ .៤វេី -៥          
 ១.៣- ប្រាស្ថទអាប្រសម្ ម្ហឫស ី

ស្បាសាេអាស្រម្ម្ហាឫររីង់ដៅដលីភែមំ្ួយជាប់នឹងភែោំ ចំង្ហយស្បមាណ្ជា៣០០ផ្ម្៉ាស្ត 
ដៅេិរនីរតីននស្បាសាេភែំោ។ ស្បាសាេអាស្រម្ម្ហាឫរីសាងរង់ដៅដលីភែំផ្ែលមានបលង់ជាការដរ ៉ា។ 
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ែមផ្ែលយកម្កដៅសាងរង់ស្បាសាេជាស្បដភេែមរងឹម្ួយស្បដភេដៅថ្នែមបាសាល់ ។ ដគដ ញីមានែម
ដនះដៅដខ្តរកំពង់ចាម្។ ស្បាសាេដនះ មានទវ រចូលផ្តម្យួគត់ោម នទវ របដញ្ញេ តដេ។ ដៅអម្រងខាង
ទវ រចូល មានរររដពស្ជ្រាងមូ្លលម្អ ដោយកាច់រដំយាលផ្ែលស្បទក់ោែ ែូចជាេឹករលក។ ដហាជាង
ោម នកាច់ចមាល ក់អវីដេ វាមានស្បដហាងរាងបួនស្ជ្ុងតូចម្ួយែូចជាស្បដហាងខ្យល់ដៅចំកណារ ល។ តាម្
ជ្ញ្ញជ ងំពីខាងមុ្ខ្ នងិពីចំដ ៀងទងំរងខាង មានបងអូចច ំ ផ្ែលតុបផ្តង ដោយស្កបពីខាងដស្ៅ ផ្ត
ោម នចស្ម្ឹងដេ។ ខាងកែុងស្បាសាេមានបនទប់ដៅចំកណារ ល ដ យីមានតេ ព័េធជុ្ំវញិខាងដស្ៅបនទប់។ 

ការដោរពបូជាម្ហាឬរី វាលមិកិរម័្យនគរភែំ ដែីម្រ .១វ េី  

១ .៤ - ប្រាស្ថទរងូភ្ន ំ 
ការអនុវតរនូវស្បព័នធម្ដនាគម្វជិាជ សារនាឥណាឌ  គឺតស្ម្ូវឱ្យមានការសាងរង់ស្បាសាេ ដៅតាម្

ផ្បបឥណាឌ  ផ្ែលជាេីដោរពរកាេ រៈស្ពះអាេិដេព។ 
 ជាេូដៅជ្នជាតិផ្ខ្មរដៅរម័្យបុដរស្បវតរិ បានេុករូងភែ ំ ឬគុហា ថ្នជាកផ្នលង ផ្ែលមានស្ពលឹង

ែូនតាស្បថ្នប់ដស្កាយពេីេួលអនិចចកម្មដៅ។ ក៏ប៉ាុផ្នរ ដៅកែុងជ្ំដនឿសារនា ដគដស្បៀបនទឹម្រូងភែំដៅនឹងននទ
របរ់មារ យ ឬទវ មារ របរ់ស្តររី ផ្ែលម្និស្ោន់ផ្តការារកូនដៅរបរ់ខ្លួន ផ្ែលសាល ប់ ឬ កុំឱ្យដគបំតល ញ
រព េស្មាសំ្ពលងឹ នងឹដៅចាប់ជាតិែមមី្រងដេៀតដៅដពលខាងមុ្ខ្ផ្តប៉ាុដណាណ ះដេ ផ្ែម្ទងំជាស្បភពនន
ជ្ីវតិដេៀតនង។ ែូដចែះដៅរម័្យបុរាណ្ រូងភែំគជឺាកផ្នលងអាែ៌កំបាងំរៃប់សាៃ ត់ គួរឱ្យខាល ចនស្កផ្លង ព ី
ដស្ាះវាជាកផ្នលងែ៏ពរិិែឋ ផ្ែលមានបេ្ធិអណំាច ។ 

តាម្ការបកស្សាយរបរ់ អែកបុរាណ្វេិា បានឱ្យែឹងថ្ន រូងភែ ំ គឺជាស្បាសាេធម្មជាតិម្យួយា៉ា ង 
ពិតស្បាកែ ក៏ប៉ាុផ្នរដោយសារផ្តកផ្នលងដនះ ជាកផ្នលងែ៏រៃប់សាៃ ត់ ក៏ស្តូវបានផ្ខ្មរបុរាណ្ដគនាោំែ ដោរព 
ដធវីជាេីរកាេ រៈបូជាហាក់បីែូចជាដេវសាា នឬស្បាសាេែ៏រ័កររិិេធិម្ួយយា៉ា ងពតិស្បាកែ។ ដនះដបីតាម្ការ
បកស្សាយតាម្ផ្បបម្នុរសបុរាណ្ផ្ែលដជ្ឿដលីឥេធិពល ធម្មជាតិទងំស្រងុ ដ យីផ្ែលោម នការផ្បង
ផ្ចកឱ្យោច់ស្រ ះ អវីជាធម្មតា អវីជាអចេរយិភាព ដ យីអវជីាភាពធម្មតា។ 
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 ដយាងតាម្ការស្សាវស្ជាវផ្នែកបុរាណ្វេិា ដយងីអាចែងឹដេៀតថ្ន កែុងអតីតកាល ស្បាសាេរូងភែំ
ទងំអរ់ដនះមានស្បជាស្បយិភាពណារ់ ដ យីធាល ប់ទក់ទញសារនិកជ្ន ស្គប់ម្ជ្ឈោឋ នវណ្ណៈ ខ្ពរ់
ទប កែុងស្ពះរាជាណាចស្កភែំ ម្កបន់ស្រន់រុំរុខ្រិរមី្ងគល។ គឺកែុងេិែឋភាពដនះដ យី ផ្ែលដគបានជ្ី
ករូងភែំែមីៗផ្ែម្ដេៀតែូចជាដៅដស្កាម្ដជ្ីងភែោំជាដែីម្ ដែីម្បដីឆ្លីយតបដៅ នឹងដរចតរីស្តូវការ របរ់ម្ហា
ជ្នផ្ខ្មរ ។ 

 
ស្បាសាេរូងភែំ ដៅអងគរបុរ ី

 

 
ស្បាសាេរូងភែំ ដៅដជ្ីងភែំ 

 
 ១.៥- រចនាបថសណំងេ់ទះនៅសម្យ័នគរភ្ន ំ
 ដោយបានការបញ្ញជ ក់ពកីំណាយសាា នីយស៍្បវតរិសាស្តររនានា ដគអាចែងឹថ្ននទះនារម័្យនគរភែំ
ស្តូវបានសាងរង់អំពីដឈ ី ដ យីរាិតខ្ពរ់ពែីី មានស្បដយាជ្ន៍នឹងការាររតវសាហាវឬក៏េឹកជ្ំនន់។ 
ម្៉ាាងដេៀតតាម្រយៈកណំ្ត់ដ តុរបរ់ចិន ដយងីក៏អាចែងឹផ្ែរថ្ន នទះដៅរម័្យនគរភែំផ្ែលរាិតដៅ
ជ្ិតមាត់រមុ្ស្េ គឺស្បក់រលឹកចាក ក៏ប៉ាុផ្នរជាក់ផ្ររង នទះអែកមានស្បក់ដកបឿងដធវីអពំីែីែុត។ កនលងម្កដនះ 
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ដយងីបានរកដ ញីរូបភាពនននទះស្ពម្ទងំដកបឿងែីែុតម្ួយចំនួនដៅឯសាា នីយអ៍ងគរបុរផី្ែលជាភររុតាង
នននទះរផ្ម្បងនារម័្យកាលខាងដលីដនះ។ 
 ស្បការម្ួយដេៀត ផ្ែលដគបានស្តូវកត់ស្តា គឺនទះនារម័្យនគរភែំ ស្តូវបានដគតុបផ្តងដោយ
កាច់កបូរយា៉ា ងលអស្បណិ្ត។ 
 ម្ួយវញិដេៀត នទះនីម្យួៗមាន របងដឈដីឡាម្ព័េធ ដ យីដឈទីងំដនាះ គឺស្តូវបានដគកាប់
យកដចញពីនស្ព។ ែូដចែះដ យី បានជាដគអាចរនែិោឋ នថ្ន ែីធលីផ្ខ្មរដនារម័្យដនាះគរុឺេធរងឹផ្តមាន
កម្មរិេធិដលីកផ្លងផ្តែីនស្ព ដ យីរិេធិដៅដលីែីធលីដនះ ស្តូវបានដនទរដៅស្គួសារញាតិរនារ នជាបនរបនាទ ប់
ោែ ដោយម្ិនោច់ខាត។ 
 
 ១.៦-  នប្រគឿងអលង្កា រ ឧបករណ៍នប្របើប្រាស ់
 ដស្គឿងអលង្ហេ រជាដស្ចីន ដគដ ញីមានស្កវលិស្ចមុ្ះ ស្កវលិស្តដចៀក ស្តសាលស្តដចៀក បដនារ ងក 
អង្ហេ សំ្គប់ខាែ តចិដញ្ច ៀននែនិងដជ្ីង។ ចិដញ្ច ៀនមារទងំដនាះមានោតំបូង ដធវីអពំីផ្កវរល ឬដធវីអំពីែមផ្ែល
មានដោននទនិ ស្ពះនាងលកមសីជ្នួកាល ដគក៏បានដ ញីផ្ែរ នូវរូបេនាយ ខ្យងរ័ងខ ឬតេ ។  
 ដស្ៅពីវតាុខាងដលី ដគដៅដ ញីមានកាក់មារម្ួយចនំួនដេៀត ជាភររុតាងននការជ្ញួផ្ស្ប
ជាម្ួយស្បេរជ្តិខាង ែូចជាស្បដេរចិន ស្បដេរម្នជាដែីម្។ កាក់មារ ខ្លះមានរូបមាន់កំពង់រង្ហវ
ដៅមាខ ង ដ យីមាខ ងដេៀត មានរូបស្ពះអាេិតយរះ និងលិច ឬក៏ជារូបរតវ...។ 
 មាររនលឹកដររងីៗជាដស្ចីន ស្តូវបានដគរកដ ញី ដៅដស្កាម្ដខ្ឿនបូជ្នយីោឋ ន។ ដៅដលរីនលឹក
មារ ដគបានដ ញីនូវរញ្ញា និម្ិតរ ែូចជា ស្ពះពុេធអងគ ស្ពះនារាយណ៍្ រតវអដណ្រី ក រលឹកដាធិ រូប នុ 
មានកាន់ែបំង ដោននទិននិងខ្យងរ័ងខកងចស្ក។  
 ដៅដែីម្រតវតសេ១ី មានការពិពណ៌្នា ដៅនគរភែំ អពំីការនិយម្ សាព ន់ និងរណំ្ ដោយអែក
ស្រុកនគរភែំ។ 
 ដៅកម្ពុជាដស្កាម្ ជាពិដររ ដៅម្រុ ំអូរផ្កវនិងដៅដកាះស្តល់ ដគបានដ ញីអណ្រូ ងរផ្រ ៉ាសាព ន់ជា
ដស្ចីន។ សាា នីយបុដរស្បវតរិម្យួចំនួន ដគបានដ ញីនូវឧបករណ៍្ដស្បីស្បារ់អពំីសាព ន់ឬររំេឹធ ផ្ែលមាន
អាយុស្បមាណ្ជា១៥០០ឆ្ែ  ំដៅ២០០០ឆ្ែ មុំ្នគ.រ។  
 ចំផ្ណ្កផ្រ ៉ារណំ្វញិ ផ្ែលដគបាននិយម្ដស្ចនីជាងដគបំនុតនារម័្យដែីម្ស្បវតរសិាស្តររផ្ខ្មរ 
ដ យីផ្ែលដយងីអាចចាត់េុកថ្ន៖វបបធម៌្រណំ្រម័្យនគរភែំ។ តាម្ការស្សាវស្ជាវរបរ់ដោកលវីអុមីា៉ា
 ដឺរ ៉ា ដៅកែុងផ្ែនែរីណ្រ កម្ពុជាដស្កាម្ បានឱ្យែងឹថ្ន អណ្រូ ងផ្រ ៉ាជាដស្ចនី ស្តូវបានដគរកដ ញីដៅភូម្ិ
ភាគកណារ លននស្បដេរោវរពវនែៃ។ វតរមានរបរ់អណ្រូ ងផ្រ ៉ាសាព ន់ រណំ្ ស្ពម្ទងំដស្គឿងអលង្ហេ រជា
ដស្ចីនែូចជា ចិដញ្ច ៀន បដនារ ង ផ្ខ្សក រូបបែិមាតំណាងដេវតា ឬក៏កាក់ផ្ែលដគដស្បីដៅអូរផ្កវ អងគរបុរ ី
និងអ ូែង អាចបញ្ញជ ក់ថ្ន ធាតុផ្រ ៉ាខាងដលីដនះ ពុំបានែឹកចូលពីស្បដេរដស្ៅដេ។1  

                                                           
1 ម្.ស្តាដណ្ ស្បវតរិសាស្តររកម្ពុជា(អាណាចស្កភែំ) ការនាយពុេធសារនបណ្ឌិ តយ ២០០២ េំពរ័៧៣ -៧៤ 
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ផ្កវដៅរម័្យអងគរបុរ ី



-10- 

 

 
ចមាល ក់រតវ ងស 

២-រចនាបថសម្័យនចនឡា 
រចនាបែដនះការសាងរង់ស្បាសាេដស្ចីនមានរាងតូចៗ ដធវអីំពីឥែឋបូកកំដបារោយរេរ រឯីផ្នរ 

និងដជ្ីងដេៀនដធវីអពំីែមភក់។ កាច់ផ្នរកណារ លមានែងធែូ មានកាច់តេ ចនទន៍បីស្េរូបម្នុរសគឺដៅកណារ
ល១ និងដៅដឆ្វងសារ ២ំខាងចុងដឆ្វងសារ  ំមានរូបម្ក រហាមាត់ខាែំងធែូខាងដស្កាម្ ែងធែូខាងដស្កាម្ ែង
ធែូមានកាច់រដំយាលកាច់ កស្ម្ងជាងេងដៅចដនាល ះកាច់ទងំ២ដនះ មានរូបរលឹកដឈតូីចៗនង។ ផ្នរខ្លះ 
មានរូបម្នុរសដៅដស្កាម្ែងធែូផ្ែម្ដេៀត។ ដជ្ងីដេៀនរាងមូ្លដធវីពែីមភក់។ ដហាជាងមានរាងស្កចក
ដរះ។ ននទជ្ញ្ញជ ងំលម្អ ដោយស្បាសាេតូចៗ។  

ផ្នែករូបបែមិា កែុងរម័្យដនាះ ដគស្បេះដ ញីរូបស្តររ ី មានរាងតូចៗ ស្តោកធំសាយ ាក់
ម្កុែរាងមូ្លដភេស្បុរ មានរាងធំមា ំរូបទងំដនះ មានស្េនាប់េស្ម្ ែូចកែុងរចនាបែភែំោផ្ែរ។ លកខណ្ៈ
សាា បតយកម្ម កែុងរចនាបែដនះស្បផ្ លោែ កែុងរចនាបែរបូំរផ្ែរ។  

ផ្នែករូបែិមាដៅកែុងរចនាបែនស្ពដកមងដនះ ដគដ ញីមានបដចទកដេរខ្ពង់ខ្ពរ់ជាងរម័្យមុ្ន
ែូចជារូបបែិមា រ ិរៈ(ស្ពះឥរូរ)ដៅស្បាសាេអផ្ណ្រ តដគេុកជាសាែ នែឯកបំនុតដស្ាះមានរាងដៅរម្
លអនស្កផ្លង។ 

លកខណ្ៈសាា បតយកម្ម កែុងរចនាបែដនះ ដគដ ញីផ្បលកស្តង់ មានដ ឿនដស្ចីនជាន់ ឬមានដរៀប
ស្បាងគ ជាថ្នែ ក់ៗរាងែូចដចតយិមានែូចជា ស្បាសាេអកយជំាគំរ ូ ឯដជ្ីងដេៀនខ្លះមានរាង៨ស្ជ្ុងមាន
កាច់រលឹកដឈដីៅដលីដជ្ងីដេៀននង។ 

ដៅកែុងចំដណាម្រចនាបែទងំ១៣របរ់ផ្ខ្មរ ដគបានរដងេតដ ញីថ្នដៅកែុងរម័្យដចនឡា 
មានរចនាបែចំននួ៣បានដលចដ ងីគ៖ឺ2  

២.១-រចនាបថសបំូរព្ប្រៃគុក   
រចនាបែដនះស្តូវបានស្បវតររិលិបៈវេូិ បានរិកាតាម្រយៈស្ពះម្ហាកសស្តផ្ខ្មរជាដស្ចនីអងគ។ 

តាម្រិោចារកឹK.53 និងរោិចារកឹែនេដេៀតមានែូចជាK.506 និងK.1150 ដធវីឲ្យអែករិកាបាន
សាគ ល់ពីស្ពះនាម្ ស្ពះម្ហាកសស្តរំខាន់ៗែូចជា៖ 

                                                           
2http://www.khmercopy.epizy.com.រិលបៈផ្ខ្មរតាម្រចនាបែ  
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-ស្ពះបាេ ភវវរ មន័េី១ ស្បផ្ លជាដៅស្បុររបរ់ស្ពះបាេរុស្េវរ មន័(ចុងរ.វ.េ៦ី ឆ្ែ ៥ំ៩៨) 
-ស្ពះបាេ ម្ដ ស្តនទវរ មន័ ចិស្តដរន ជាអនុជ្ស្ពះបាេ ភវវរ មន័េ១ី(រវាងឆ្ែ  ំ៦០៧ ែល់៦១៦) 
-ស្ពះបាេ ឥសានវរ មន័ ជាបុស្តរបរ់ស្ពះបាេ ម្ដ ស្តនទវរ មន័(រវាងឆ្ែ ៦ំ១៦ ែល់៦៣៧) 
-ស្ពះបាេ ភវវរ មន័េី២ ជាបុស្តារបរ់ស្ពះបាេ ឥសានវរ មន័ (រវាងឆ្ែ ៦ំ៣៧ ែល់៦៥៧) 
-ស្ពះបាេ ជ័្យវរ មន័េ១ី ជាដៅេួតរបរ់ស្ពះបាេ ឥសានវរ មន័(រវាងឆ្ែ ៦ំ៥៧ ែល់៦៨១) 
រចនាបែដនះ គិតចាប់ពឆី្ែ  ំ ៦១៥គ.រ ែល់ ៦៥០គ.រ ាក់កណារ លេ១ីននរ.វេ៧ីរាិត

ដៅកែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេឥសានវរន័មេី១ មានរាជ្ធានី ឥសានបុរៈ គឺរំបូរនស្ពគុករពវនែៃ(រាិតដៅ
ចមាៃ យ ៣០Km ខាងដជ្ីងជាេីរមួ្ដខ្តរកំពង់ធំ)។ ដគផ្ចកស្បាសាេទងំឡាយដៅតំបន់ដនះ ជាបីស្កុម្ 
គឺ ស្កុម្ខាងដជ្ីង ខាងកណារ លនិងខាងតបូង។ ដស្ៅពីដនះ ដៅមានស្បាសាេែនេដេៀត ផ្ែលសាងរង់
ោច់ពីដគដៅដស្ៅស្កុម្។ ស្បាសាេ ផ្ែលដគរាប់បញ្ចូ ល ដៅកែុងរចនាបែដនះ មាន៖ 

-ស្បាសាេរំបូរនស្ពគុក 
-ស្បាសាេភែំធ ំ
-ស្បាសាេែំបងផ្ែក 
-ស្បាសាេគុកស្ពះធាតុ 
-ស្បាសាេភែំបាយ៉ាងដខ្តរតាផ្កវ 
-ស្បាសាេដតាែ តជុ្ ំ
កែុងរចនាបែរបូំរ ស្បាសាេដស្ចីនរង់មានរាងតូចៗផ្ែលដធវពីីឥែឋបូកបាយអដធវីពីកំដបារោយ

រេរផ្ែលឥ ូវដនះរដបះធាល ក់ដរទីរអរ់ដៅដ យី ដៅរល់ផ្តឥែឋេដេ។ ផ្នររនងិដជ្ីងដេៀនឬរររដពស្ជ្
ដធវីអំពីែមភក់។ ស្បាសាេទងំឡាយដស្ចីន ក៏ប៉ាុផ្នរ រង់ោម នរដបៀបដរៀបរយដនាះដេ ស្តង់ដនះម្ួយ ស្តង់
ដនាះម្ួយ។ ចំផ្ណ្កឯផ្នររវញិ ដៅផ្នែកចកំណារ ល មានកាច់រាងែងធែូជាបនទះរំផ្ប៉ាត។ ដលីែងធែូមាន
កាច់តេ ចនទន៍៣ ជារូបម្នុរស ដៅកណារ លម្ួយនងិដៅរងខាងពីរ។ ដៅខាងចុងែងធែូទងំរងខាង 
មានចមាល ក់រតវម្ករហាមាត់ាែំងធែូផ្បរមុ្ខ្េល់ោែ  ខាងដស្កាម្ែងធែូមានកាច់រដំយាល កាច់កំរង 
ដ យីដៅចដនាល ះកាច់កំរងមានកាច់រលកឹោតតូចៗដេៀត។ ផ្នររខ្លះមានរូបម្នុរសដៅខាងដស្កាម្ែង
ធែូ។ ផ្នររផ្បបដនះដៅថ្ន ផ្នររដរឿង។ ផ្នរររម័្យរចនាបែរបូំររុេធផ្តដធវីជាផ្បបលំអជាងេងទងំអរ់។ 
រររដពស្ជ្មានរាងមូ្លដធវអីពំីែមភក់។ រឯីជ្ញ្ញជ ងំស្បាសាេ ដគផ្តងលំអដោយស្បាសាេតូចៗ ោក់តំដរៀប
ោែ ជាជ្ួរពីដស្កាម្ដៅដល។ី ដៅដលីដហាជាង ផ្ែលមានរាងស្កចកដរះ ដគពុំដ ញី មានកាច់រចនាអវីដេ 
ដោយដ តុផ្តបាយអផ្ែលបូកដលីស្បាសាេដនាះ បានរដបះធាល ក់អរ់ដៅដ យី។ 
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                         ស្បាសាេរំបូរនស្ពគុក   គំរូ និងរររដពស្ជ្ននរចនាបែរំបូរនស្ពគុក 

      
   ស្បាសាេភែំបាយ៉ាង់ដកាដខ្តរតាផ្កវ         ស្បាសាេគុកស្ពះធាតុដៅដខ្តរកំពង់ចាម្   

    
               គំរូផ្នរររចនាបែរំបូរនស្ពគុក                  ស្ពះនាងេុោ៌ម្កពីស្បាសាេរំបូរនស្ពគុក 
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    គំរូរដម្លៀកបំាក់រស្មាប់ដេវរូបដភេស្រី               ស្ពះ រ ិរៈម្កពីស្បាសាេរំបូរនស្ពគុក  

      ននរចនាបែរំបូរនស្ពគុក 
 

 
                ស្ពះនាងលកសមី្កពីដកាះដស្កៀង                ផ្នររកែុងរចនាបែរំបូរនស្ពគុក )ស្បាសាេភែំដជ្ីងនស្ព(  

   ដខ្តរស្កដចះននរំបូរនស្ពគុក 
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២.២- រចនាបថព្ប្រៃនកមង   
រចនាបែនស្ពដកមង គឺរាប់ចាប់ពីឆ្ែ ៦ំ៣៥គ.រ.ែល់ឆ្ែ ៧ំ០០គ.រ.ាក់កណារ លេី២ននរ.វ.េី

៧។រចនាបែនស្ពដកមងរាិតដៅកែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេជ័្យវរន័មេី១ផ្ែលមានរាជ្ធានីដៅអងគរបុរ។ី ស្បាសាេ
ផ្ែលដគរាប់បញ្ចូ លដៅកែុងរចនាបែនស្ពដកមងមាន៖ 

-ស្បាសាេនស្ពដកមង (ដៅស្រកុពួក ដខ្តរដរៀម្រាប) 
-ស្បាសាេសាវ យស្ា មណ៍្ (ផ្នែកបុរាណ្) 
-ស្បាសាេបារិេធ (ទវ រខាងដកតី)  
-ស្បាសាេនស្ពស្បាសាេ (ស្បាសាេខាងតបូងរាតិដៅផ្កបរែមដោលេ៥ីននបារាយណ៍្ខាងដកតី) 
-ស្បាសាេអផ្ណ្រ ត (ស្រុកកំពង់សាវ យ ដខ្តរកំពង់ធំ) 
-ស្បាសាេហាន់ជ័្យ (ដខ្តរកពំង់ចាម្) 
សាា បតយកម្មកែុងរចនាបែដនះ គឺមានលកខណ្ៈ ស្បហាក់ស្បផ្ ល នងិ សាា បតយកម្ម ដៅកែុងរចនា

បែរម្បូណ៍្ផ្ែរ។ កាច់រចនាដៅដលីផ្នររដស្ចីន ផ្តកាច់ភ្ីដេរ ដាលគកឺាច់តេ ចនទន៍ ជារូបម្នុរស
បានកាល យដៅជាកាច់តេ ឈូកបនទំ រឯីរតវម្ករដៅចុងែងធែូ ពុំដ ញីមានដេៀតដេ ដគរចនាជ្ំនរួ 
ដោយ កាច់ខ្យងដ ៀនដៅវញិ។ រររដពស្ជ្ដៅផ្តមានរាងមូ្លជាេស្ម្ង់រុីឡាងំែផ្ែល ដ យីកាន់ផ្ត
មានលំអផ្ែម្ដេៀត។ ជ្ញ្ញជ ងំក៏ដៅផ្តលំអ ដោយកាច់ជារូបស្បាសាេតូចែផ្ែល។ ចំផ្ណ្ករូបែមិា 
ផ្ែលមានរាងកាច់ចដងេះ ផ្បបឥណាឌ ពុរូំវមានដេៀតដេ។ កាច់លំអកែុងផ្នររមានការរកីចដស្ម្ីន នូវកាច់
កស្ម្ងតេ  ជ្នំួរឱ្យនូវកាច់តេ រដំយាល ដ យីក៏កាន់ផ្តរបូំរដោយកាច់ភ្ីដេរ។ ចំដាះរដម្លៀកបាំក់
វញិ បែិមាដភេស្បុរមានពីរផ្បបេ១ី គឺជារំពត់រុជុំ្ំវញិខ្លួនផ្ែលមានជាយរំយាកខាង។ ផ្បបេី២ គ ឺ

រំពត់ផ្ែលមាននែត់ផ្វង ធាល ក់ចុះម្កដស្កាម្។ ឯបែិមា ដភេស្រី ដរលៀករំពត់ ខ្ពរ់ដលចីដងេះ 
ដ យីរំពត់ដនាះ មាននែត់ម្យួ រាងផ្នលស្តប់ស្តង់នចិតចំពីមុ្ខ្ ដ យីវា រតឹដៅ ដោយឆ្ែូតរាងរំផ្ប៉ាត។ ដៅ
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កែុងរចនាបែដនះដគបាននាោំែ  ដកាតររដរីរ រូប រ ិរៈ ផ្ែលរិលបករផ្ខ្មរ ដចះនសរំូបឥរូរ និងស្ពះវរិណុ
ឱ្យដៅជារូបរណំាកផ្តម្ួយ ដ យីមានលកខណ្ៈរម្រនួលអឥតដខាច ះដេៀតនង។ 

  
ផ្នររ និងរររដពស្ជ្រចនាបែនស្ពដកមង ស្បាសាេអផ្ណ្រ ត 

  
      ស្បាសាេស្រីស្គប់លកខណ៍្(ភែំស្បរិេធិដខ្តរកណារ ល)        ស្បាសាេវតរភែំហាន់ជ័្យដៅកំពង់ចាម្ 

  
េីតាងំស្បាសាេដៅដខ្តរដរៀម្រាប ផ្តបាកផ់្បកអរដ់ យី ស្ពះនាងេុោ៌ននបែិមាសាស្តរររចនាបែនស្ពដកមង 
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គំរូរដម្លៀកបំាក់ននរចនាបែនស្ពដកមង 

២.៣- រចនាបថកំៃង់ប្រៃះ  
រចនាបែដនះ កសាងដ ងីដៅឆ្ែ ៧ំ០៧គ.រ.ែល់ឆ្ែ ៨ំ០០គ.រ. ។ រចនាបែដនះរាិតដៅកែុង

រម័្យផ្ែលដចនឡាផ្បកបាក់ោែ ជាពីរ។ ស្បាសាេផ្ែលដគរាប់បញ្ចូ លកែុងរចនាបែកំពង់ស្ពះ មាន៖ 
-ស្បាសាេកំពង់ស្ពះ (ដខ្តរកំពង់ឆ្ែ ងំ) 
-ស្បាសាេអកយ ំ(ផ្នែកបុរាណ្) ដៅដខ្តរដរៀម្រាប 
-ស្បាសាេស្តាងំនុង (ផ្នែកបុរាណ្) ដៅដខ្តរដរៀម្រាប) 
-ស្បាសាេភែំបារេិធ (ទវ រខាងលិច) បាផ្រត (បាត់ែបំង) 
-ស្បាសាេភូម្ិស្បាសាេ (កំពង់ធំ)។ 
ស្បាសាេដៅកែុងរចនាបែកំពង់ស្ពះដនះ គឺដរទីរផ្តទងំអរ់ដៅដ យី ស្តូវបានដគដធវីការសាង

រង់ ែូចបណារ ស្បាសាេកែុងរចនាបែមុ្នៗផ្ែរ គឺ ដគរង់ដៅដលីដខ្ឿនដស្ចនីជាន់ មានរាងែូចដចតិយ។ 
រិលបករផ្ខ្មរដយងីដៅរម័្យដនាះ បានយកកាច់ភ្ីដេរម្ករចនាដៅដលីផ្នររទងំអរ់។ រររដពស្ជ្
ភាគដស្ចីនគឺដៅមានរាងមូ្លដៅដ យី ផ្តដគរដងេតដ ញីមានរររដពស្ជ្៨ស្ជ្ុងខ្លះដ យី ដ យីដៅ
ដលីរររដពស្ជ្នីម្យួៗ មានកាច់រលឹកោតផ្ែម្ដេៀតនងផ្ែរ។ រូបបែិមាកែុងរចនាបែមានខ្លះលអ ខ្លះ
អាស្កក់។ ប៉ាុផ្នរ រលិបៈផ្ខ្មរមានវវិតរន៍ពិដរររបរ់ខ្លួន គឺស្តង់រិលបករផ្ខ្មរ បានសាកលបងបំបាត់ដចាល
េស្ម្ និងេនំប់របរ់បែមិាខ្លះ។ រដម្លៀកបំាក់ចំដាះរូបបែមិាដភេស្បរុ មានរពំត់ពីរផ្បប។ ផ្បបេី១
គឺមានលកខណ្ៈែូចដៅនឹងរចនាបែនស្ពដកមង ពិដរររូបែមិា ដៅស្បាសាេអផ្ណ្រ ត។ ឯផ្បបេ២ីមាន
េស្ម្ង់ផ្បបែមីោម ននែត់រាងជាដហាដ ៉ា ដេ ស្ោន់ផ្តជារាងនែត់ផ្តប៉ាុដណាណ ះ ប៉ាុផ្នរវាមាននែត់រាងជាកនទុយស្តី
ឆ្ល ក់ចុះរំយា៉ា កនិងមាននែត់េេឹងដាះ។ រដម្លៀកបំាក់ផ្បបេី២ គឺស្តូវបានដគនិយម្ដស្បីដៅរម័្យ
ដស្កាយៗដេៀត (រម័្យអងគរ)។  

ឯរូបបែិមាដភេស្រ ី រំពត់មានលកខណ្ៈែូចរចនាបែនស្ពដកមងផ្ែរ គែូឺចោែ នងឹបែមិាដៅ
ស្បាសាេអផ្ណ្រ ត។ 
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ស្បាសាេកំពង់ស្ពះ ដខ្តរកំពង់ឆ្ែ ងំ      ស្បាសាេអកយដំខ្តរដរៀម្រាប 

 

 
ផ្នររ ននរចនាបែកំពង់ស្ពះ            គំរូផ្នររ ននរចនាបែកំពង់ស្ពះរ.វ.េី៨ 

 

  
     ស្ពះ រ ិរៈននរចនាបងកំពង់ស្ពះ               គំរូរដម្លៀកបំាក់ននដេវរូបរចនាបែកំពង់ស្ពះ 
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             ស្បាសាេស្រីដម្ីលពីចំដ ៀង                                    ស្បាសាេនិងជ្ដណ្រី រ 

    
               ស្បាសាេស្បុរ                                    ស្បាសាេស្រីស្គប់លកខណ៍្ដខ្តរកណារ ល 

  
ស្បាសាេពណ្ណរាយ 
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នសចកតីសននិដាា ន 
 
ឆ្លងកាត់តាម្ការវភិាគខាងដល ី ដ យីដោយផ្ កខ្លឹម្សារននការរិកាស្សាវស្ជាវររីអំពីវបបធម៌្

អរយិធម៌្ជាពិដររ “រចនាបែរណំ្ង់សាា បតយកម្ម នងិស្បាសាេផ្ខ្មរនារម័្យនគរភែំនិងដចនឡា” 
ផ្ែលបានរិកាស្សាវស្ជាវកែុងសាែ នែដនះ ដយងីអាចបញ្ញជ ក់បផ្នាម្ដេៀតថ្ន អវីផ្ែលបានអធិបាយពុំទន់
មានលកខណ្ៈដពញដលញដៅដ យីដេដោយកងវះដពលដវោ និងឯកសារ ផ្ែលដយងីពុទំន់មានលេធ
ភាពនឹងស្បផ្ម្ស្បមូ្លម្ករិកាស្សាវស្ជាវ ក៏ប៉ាុផ្នរដទះជាយា៉ា ងដនះករី ក៏េនិែន័យផ្ែលបានម្កអាចជា
មានអតាស្បដយាជ្ន៍រមួ្ចំផ្ណ្កជាវភិាគទន ដៅកែុងការផ្រវងយល់អំពលីកខណ្ៈដែមី្ននដខ្ឿនវបបធម៌្
អរយិធម៌្ផ្ខ្មរ នារម័្យបុដរអងគរជាពិដររគរឺម័្យនគរភែំ ឬ វ ៊ូណ្នផ្ែលជាស្បភពននវបបធម៌្-អរយិ
ធម៌្ដៅរម័្យអងគរ និងដស្កាយអងគរផ្ែរ។ ម្៉ាាងវញិដេៀតតាម្រយៈការវភិាគរបរ់ដយងី ដយងីក៏ដ ញីនូវ
ភាពចំណារ់របរ់វបបធម៌្-អរយិធម៌្ផ្ខ្មរ ផ្ែលដកតីដចញពីដខ្ឿនវបបធម៌្ម្ន-ផ្ខ្មរផ្ែលបានស្បរូស្តដចញ
ពីរម័្យបុដរស្បវតរិសាស្តររ គួបនសដំៅនឹងវបបធម៌្ឥណាឌ  ផ្ែលបាន ូរចូលចស្កភពនគរភែំ មុ្នការបដងេតី
រែឋម្ន ផ្ែលមានដឈាម ះថ្នទវ រវតីដៅកែុងរតវតសេ៧ីននគ.រ. រែឋនែនងិោវ(ឡាវ)នារតវតសេ១ី៣-
១៤ននគ.រ. នងិស្បដេរដវៀតណាម្ខាងតបូងពីដែីម្រតវតសេី១៧ែល់រតវតសេី២០ននគ.រ ដៅដលី
េឹកែីផ្ខ្មរកម្ពុជាដស្កាម្។  

លកខណ្ៈរម្បតរិម្យួដេៀតននការស្សាវស្ជាវរបរ់ដយងី គកឺារដធវីឱ្យអតររញ្ញា ណ្ជាតិផ្ខ្មរដលច
ដធាល ដ ងីដោយបង្ហា ញបញ្ញជ ក់យា៉ា ងស្តឹម្ស្តូវថ្ន គឺជ្នជាតិផ្ខ្មរដនះឯង ផ្ែលបានចូលរមួ្វភិាគទនយា៉ា ង
រកម្មកែុងការសាា បនាដខ្ឿនវបបធម៌្-អរយិធម៌្របរ់ជ្នជាតិនែ និងោវ ផ្ែលជាម្នុរសចណូំ្លែមី កែុង
អតីតេកឹែីរបរ់ជ្នជាតិផ្ខ្មរ ផ្ែលរាតិដៅកែុងអម្បូរម្ន-ផ្ខ្មរ ររ់ដៅមានលកខណ្ៈជាកុលរម្ព័នធដៅដលី
េឹកែីរបរ់ខ្លួនដ យី ផ្ែលដៅបានរកាដៅដ យីនូវលកខណ្ៈវបបធម៌្ដែីម្របរ់ខ្លួន ដាលគឺពុបំាន
េេួលនូវឥេធពិលបរដេរ ផ្ែលជាកតារ ញុាងំឱ្យមានការដលចដធាល ដ ងីនូវរែឋែំបូងដនាះ គរឺែឋនគរភែ ំឬក៏
 វូណ្នដនះឯង។  

ដទះបីជាយា៉ា ងណាក៏ដោយ ក៏ការរិកាស្សាវស្ជាវែ៏តូចម្យួដនះ គឺពតិជាដៅមានចណុំ្ចខ្វះ
ចដនាល ះ ដលរីដោះ ផ្ែលម្និអាចដគចនុតបាន។ ដយងីខ្្ុ ំរងឃមឹ្ថ្ន អែករិកាស្សាវស្ជាវស្គប់ជ្ំនាន់ 
ជ្ួយផ្កផ្ករស្ម្លួសាា បនានិងបនរការរកិាស្សាវស្ជាវបផ្នាម្ ឱ្យកាន់ផ្តមានភាពរុស្កតឹដៅកែុងដពល
អនាគត កែុងន័យរមួ្ចំផ្ណ្កដលីករទួយដខ្ឿនវបបធម៌្អរយិធម៌្ននជ្នជាតិផ្ខ្មរឱ្យគង់វងស និងមានភាព
រុងដរឿងជាអម្តៈ។ 
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“ការវិវត្តព្នរចនាបថស្ថា បត្យកម្ម នងិសណំង ់
ប្រាស្ថទខ្មមរសម្យ័អងគរ” 

 
ដោយឯកឧតរម្បណ្ឌិ ត ស៊ាុ៊ុំ ឈុឡំងុ អនុស្បធានស្កុម្ស្បឹកាជាតិភាសាផ្ខ្មរ 
និងដោក នសង សវុណណ ដារ៉ា  និរសតិបរញិ្ញា បស្តជាន់ខ្ពរ់ននរ.ភ.ភ.ព. 

          
 

១-នសចកដីនេដើម្ 
អំ ុងរតវតសរេ៍៩ី ដៅកែុងដពលផ្ែលអឺរ ៉ាុបកពុំងឆ្លងកាត់នូវយុគដមម ងងតឹ ដស្កាយការែលួរលំ

ននចស្កភពរ ៉ាមូ្ ដ យីចស្កភពអារា៉ា ប់កំពុងសាគ ល់ភាពរុងដរឿង វាតេីកាន់កាប់េឹកែីដៅផ្ប៉ាកខាងតបូង និង
ខាងដកីត ននតំបន់ដម្ឌីផ្េរា៉ា ដណ្ ដៅកែុងតំបន់អារុីអាដគែយឯ៍ដណាះវញិ អាណាចស្កម្ួយក៏កពុំងផ្ត
ដងីបដ ងី និងសាគ ល់ភាពរងុដរឿងខាល ងំផ្ែរ ដនាះគឺ អាណាចស្កផ្ខ្មរ។ ស្បវតរិសាស្តររបានបង្ហា ញដអាយ
ដ ញីថ្ន  រិលបៈខាងរណំ្ង់របរ់ផ្ខ្មរ គឺមានកំដណី្តដ ងីតាងំពីរម័្យ វូណ្នម្កដម្៉ាលះ។ សាែ នែ
រិលបៈននរណំ្ង់ទងំដនះ ដចះផ្តវវិតរជាបនរបនាទ ប់រ ូតែល់ចុងរម័្យអងគរ  “រម័្យបាយន័”។ ដែីម្បី
ង្ហយស្រួលែល់ការរិកា អែកបុរាណ្វេូិ បានដធវកីារផ្បងផ្ចកនូវសាែ នែននរលិបៈផ្ខ្មរជា ១៤រចនាបែខុ្
រៗោែ គឺៈ ដគរដងេតដ ញីមានការសាងរង់ស្បាសាេភែដំែមី្បែីំកល់រិវលងឹគ ផ្ែលបង្ហា ញដអាយដ ញី
ថ្ន ស្បជារាស្តររផ្ខ្មរគឺដធវីការដោរពតាម្នកិាយស្ពះរិវៈជាធំ។ ដៅរ .វ. េ១ី២ កែុងរាជ្យស្ពះរូរយវរ មន័េ២ី 
សារនាស្ា មណ៏្មានការផ្ស្បស្បួលបនរិច ដោយដគដ ញីមានការដោរពស្ពះវរិណុជាធំវញិ។ ជាក់ផ្ររង
ដៅតាម្ជ្ញ្ញជ ងំជុ្ំវញិស្បាសាេអងគវតរ ដយងីដ ញីមានដរឿងរា៉ា វដនសងៗផ្ែលមានការទក់េងែល់អវតារ
ស្ពះវរិណុ ែូចជាដរឿងរាមាយណ្ៈ ជាម្ហាភារតៈជាដែីម្។ ដទះជាកែុងដពលដនាះសារនាស្ា មណ៏្ ស្តូវ
បានស្ពះម្ហាតសស្តភាគដស្ចីនយកចិតរេុកោក់ដោរពយា៉ា ងខាជ ប់ខ្ជួន ក៏ពុេធសារនាដៅផ្តេេលួការ
អនុដស្ោះនងផ្ែរ រ ូតែល់មានស្ពះម្ហាកសស្តខ្លះដោរពពុេធសារនាដេៀតនង ពិដររដៅចុងរ.វ.េី
១២។ ម្កែល់ដែមី្រ.វ.េ១ី៣ ពុេធសារនាមានការលូតោរ់ដ ងីវញិ ឯសារនាស្ា មណ៏្ស្តូវចុះ
ឥេធិពល ជាក់ផ្ររងស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េី៧ និងអគគម្ដ រី គជឺាពុេធសារនិកជ្ន ែ៏ដឆ្ែីម្បនុំតនារម័្យ
កាលដនាះ។ ដស្កាយស្ពះបាេជ័្យវរនម័េ៧ី ស្េង់ដសាយេីវងគតដៅ ដររចដសាយេីវងគតដៅ ដររចដសាយ
រាជ្យបនរ បានវលិម្កដោរពស្ា មណ៍្សារនាវញិ ផ្ែលជាដ តុនាដំអាយមានស្បតកិម្មសារនាដកតី
ដ ងី។ ជាក់ផ្ររងគឺដៅចុងរ.វ.េី១៣ ស្ពះពុេធសារនាម្ហាយានស្តូវបានសាបរោបដរទីររូនយ។ 
ចំផ្ណ្កឯសារនាស្ា មណ៏្វញិ ក៏បាត់បង់ដរទីរផ្តទងំស្រងុនងផ្ែរដៅរ.វ.េ១ី៤។ ដពលដនាះ ពុេធ
សារនានកិាយដែរវាេ ក៏បានដលចមុ្ខ្ដ ងីវញិ និងមានឥេធិពលេនទឹម្ោែ ។ ដ យីរកីចំដរនី និងែយ
ចុះដោយតល រ់ដវនោែ ។ ដនះមានន័យថ្ន ដទះបសីារនាណាម្ួយមានឥេធពិលជាងករី ក៏សារនាម្ួយ
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ដេៀតដៅផ្តរកាបាននូវអតាភិាពរបរ់ខ្លូននងផ្ែរ។ ម្ា៉ាងដេៀត គួរកត់រំោល់នងផ្ែរ រ ូតែល់រពវនែៃ
ដនះ ដទះបីស្ា មណ៏្សារនា ស្តវូរោយសាបរូនយដៅដ យីករី ក៏ដៅកែុងរនារ នចិតរផ្ខ្មរដទះតចិ ឬ
ដស្ចីនក៏ដៅផ្តេេួលឥេធិពលពសីារនាស្ា មណ៏្ដៅដ យីផ្ែរ ។ 

កែុងរយៈដពលស្បមាណ្ជាជាង ៦០០ឆ្ែ  ំចាប់តាងំពីដែីម្រតវតសរេ៍ី៩ រ ូតែល់ាក់កណារ ល
រតវតសរេ៍១ី៥ អាណាចស្កផ្ខ្មរបានសាគ ល់នូវភាពរុងដរឿង កែុងឋានៈជាម្ហាអណំាច ដៅកែុងតបំន់អារុី
អាដគែយ។៍ ដៅកែុងអំ ុងដពលដនាះ អាណាចស្កផ្ខ្មរបានស្គប់ស្គងេឹកែែ៏ីធំ ផ្ែលស្គបែណ្រ ប់ដលីេកឹែី
កម្ពុជា នែ ឡាវ និងផ្ប៉ាកខាងតបូងស្បដេរដវៀតណាម្បចចុបបនែ។ ស្ពំផ្ែនននអាណាចស្កផ្ខ្មរោតរនធឹង
រ ូតដៅែល់ស្បដេរចិន ដៅផ្ប៉ាកខាងដជ្ងី ភូមា ដៅផ្ប៉ាកខាងលិច មា៉ា ដ រុី ដៅផ្ប៉ាកខាងតបូង នងិ
នគរចម្ា៉ា ដៅខាងដកីត។ 

ដៅកែុងកណំ្ត់ស្តារបរ់ពួកអារា៉ា ប់ ដៅចដនាល ះពរីតវតសរេ៍៩ី និងរតវតសរេ៍១ី០ ដគដ ញីថ្ន 
កាលណានិយាយពតីំបន់អឺរ ៉ាុប ពួកអារា៉ា ប់ផ្តងផ្តដលកីដ ងីពីការធាល ក់ែុនោបកែុងយុគដមម ងងឹត ក៏ប៉ាុផ្នរ
ពួកអារា៉ា ប់បានចាត់េុកតបំន់អារុីអាដគែយថ៍្ន រាតិកែុងតំបន់ផ្ែលមានភាពរុងដរឿងបនុំតដៅដលពីិភព
ដោក ដៅកែុងអំ ុងដពលដនាះ។ 

ក៏ប៉ាុផ្នរ ជ្ដមាល ះននទកែុង ជាពិដររ ជ្ដមាល ះែដណ្រី ម្រាជ្យបលល័ងេ បូករមួ្ជាម្ួយនឹងការឈាល នានពី
ស្បដេរជ្តិខាងបានដធវីឲ្យអាណាចស្កផ្ខ្មរស្តូវធាល ក់ចុះដខ្ាយជាបនរបនាទ ប់ ដ យីេឹកែកីាន់ផ្តរញួតូច។ 

ជាេូដៅ អែកស្បវតរិសាស្តររបានកណំ្ត់ថ្ន រម័្យកាលរុងដរឿងននអាណាចស្កផ្ខ្មរបានចាប់ដនរីម្
ពីឆ្ែ ៨ំ០២ ជាម្យួនឹងការដ ងីស្គងរាជ្យននស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េី២ និងបញ្ច ប់ដៅស្តមឹ្ឆ្ែ ១ំ៤៣១ ដៅ
ដពលផ្ែលស្ពះបាេស្ររុីរដិយាពណ៌្ (ឬដៅពញាយា៉ា ត) រដស្ម្ចចិតរដបាះបង់រាជ្ធានីអងគរដចាល 
ដ យីដៅតាងំរាជ្ធានីដៅស្ររីនធរ នងិបនាទ ប់ម្កដៅភែំដពញវញិ ដែីម្បដីគចដចញពីការឈាល នានរបរ់
កងេ័ពដរៀម្។ 

រនរតិវងសស្ពះរាជាផ្ខ្មររម័្យអងគរទងំ២៧អងគ ពីឆ្ែ ៨ំ០២ ែល់ឆ្ែ ១ំ៣៣៩ ដោយចាប់គិតព ី
រជ្ជកាលស្ពះបាេជ័្យវម៌្ដេវេ២ី (៨០២-៨៣៤) រ ូតែល់ស្ពះបាេជ័្យវម៌្ដេវេី៩ (១៣២៧-
១៣៣៩)។ 

ដៅរម័្យអងគរ ផ្ខ្មរមានដឈាម ះថ្នជាម្ហាអណំាចម្យួដៅអារុីអាដគែយ។៍ ែូដចែះដ យីអរយិ
ធម៌្ផ្ខ្មរបានដ ងីែល់កំរតិកំពូលដៅរតវតសេ៩ីែល់េី១៣។ ភាពរុងដរឿងដនះដគអាចរោំល់ដោយននទ
ែីធេូំោយ ោតរនធងឹរងឹផ្តអរ់ននទែីឥណ្ឌូ ចនិទងំមូ្ល ដោយស្បាសាេរិោមានចនំួនដស្ចីនរាប់
ាន់ ស្បកបដោយកាច់រចនាគួរដអាយដកាតរ្ប់ផ្រង្ដោយតទ ងំរោិចារកឹ ដស្ចនីរនធឹករនាធ ប់មាន
ទងំភាសារំស្តរេឹត និងផ្ខ្មរបុរាណ្ ឬជ្ួនកាលមានភាសាទងំពីរោយចំរុះោែ ដោយរូបបែិមាស្គប់
ស្បដភេ នងិបុរាណ្វតាុដនសងៗដេៀតនិងជាពិដររដោយបរកិាខ រ រងខរណ្ ផ្ែលមានដរររល់រ ូត
ម្កែល់រពវនែៃែូចជា បារាយ េំនប់េឹក បណាា ញជ្លគតិ នលូវែែល់ សាព ន។ល។ ប៉ាុផ្នរចាប់ពាីក់
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កណាា លេី១ននរ.វ.េ១ី៣ ដៅការចុះែុនោបក៏ចាប់មានបនរិចម្ាងៗ រ ូតែល់ស្តូវដបាះបង់រាជ្ធានី
អងគរដចាលដៅរតវតសេី១៥ដោយស្ពះបាេដៅពញាយា៉ា ត។ 

 

២-ការវិវត្តព្នរចនាបថស្ថា បត្យកម្ម នងិសណំង់ប្រាស្ថទបរុណខ្មមរនា
សម្័យអងគរ 

សាា បតយកម្ម និងរណំ្ងស្បាសាេបុរាណ្ផ្ខ្មររម័្យអងគរ មានស្បាសាេពីរផ្បប៖ 

១.ស្បាសាេភែជំាស្បាសាេរង់ដលីដ ឿនដស្ចីនជាន់រស្មាប់លេធិដេវរាជ្ (បាគង បាផ្ខ្ង បកសី
ចាសំ្កុង ស្បាសាេធំ ដម្បុណ្យខាងដកីតផ្ស្បរូប តាផ្កវ បាពួន អងគរវតរ បាយន័)។ 

២.ស្បាសាេរង់ទបនឹងែីជាស្បាសាេរស្មាប់លេធិបុគគលនយិម្ (ស្ពះដោ លនល បនាទ យឆ្ម រ 
ស្ពះខាន់ តាស្ព ម។ល។)។ ម្ា៉ាងដេៀត ដគបានរដងេតដ ញីថ្នពីរាជ្យម្យួដៅរាជ្យម្យួដេៀតស្បាសាេ
មានេំ កំាន់ផ្តធំដ ងី ដ យីកាន់ផ្តដស្ចនីដ ងី។ ស្តង់ដនះបង្ហា ញដអាយដ ញីថ្ន ស្ពះរាជាអងគរហាក់
ែូចជាបានស្បណាងំស្បផ្ជ្ងកែុងការដលីកកិតានុភាពរបរ់ស្ពះអងគ។ ចំដាះស្បាសាេែូចបាន ដរៀបរាប់
រចួម្កដ យីដនះ ពុំផ្ម្នមានស្តឹម្ផ្តការកសាងដ យីចប់ដនាះដេ គឺស្បជារាស្តររមានការនគត់នគង់នូវដស្គឿង
ស្បោប់ដស្បីស្បារ់ នងិែង្ហវ យដនសងៗនិងមានភារៈស្តូវដៅដៅបដស្ម្ីនិងនែរកាស្បាសាេទងំដនាះផ្ែម្
ដេៀត។  

ឧទ រណ៍្: ែូចជាស្បាសាេតាស្ព ម កសាងដ ងីដៅឆ្ែ ១ំ១៨៦ ដោយស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េី៧
រស្មាប់ឧេទិរចំដាះវញិ្ញា ណ្កខនធននស្ពះមាតា និងស្ពះស្គនូិងបែមិារូបឯដេៀត ចនំួន២៦០ មានភូម្ិ
ចំណុ្ះ៣១៤០ភូម្ ិ(រស្មាប់នគត់នគង់ស្បោប់ដស្បីស្បារ់ និងែង្ហវ យដនសងៗ) មានម្នុរសដៅចាបំដស្ម្ីផ្ែ
រកា ៧៩៣៦៥នាក់ (កែុងចំដណាម្ដនះមាន១២៦៤០នាក់ រាិតដៅកែុងបរដិវណ្ស្បាសាេជានចិច)។ 
ដស្គឿងស្បោប់ដស្បីស្បារ់ជាែង្ហវ យមាន: ចានមារេម្ៃន់ជាង៥ដតាន ចានស្បាក់ម្ួយេម្ៃន់ែូចោែ  ដពស្ជ្
ទងំស្ោប់ធ ំ៣៥ស្ោប់ តបូងមុ្តារ ៤០៦២០ស្ោប់ តបូងយា៉ា ងលអ ៤៥៤០ស្ោប់ នរលិមារធំម្ួយ រនាងំ
ស្រុកចិន៩៦៧ ផ្ស្គដធវីដោយរំពត់លអ ៥១២ កលរ់៥២៣។ ចំដាះដរបៀងអាហារមាន: អងេរ រេរ េកឹ 
ដោះដោ ដស្បង េកឹ មុ ំស្កម្នួ ខ្លឹម្ចនទន៍ កបូ៌រ ដស្គឿងចីវរ។ ដនះចំដាះស្បាសាេផ្តម្ួយនង ដ ញីថ្នការ
ដស្បីស្បារ់កមាល ងំម្នុរស នងិស្េពយរម្បតរិអរ់យា៉ា ងរនធកឹរនាធ ប់ដៅដ យី ចុះដបផី្ខ្មរដយងីមាន
ស្បាសាេែល់ដៅរាប់ាន់ ដតីតស្ម្ូវការទងំខាងកមាល ងំម្នុរសទងំខាងស្េពយរម្បតរិមានែល់ប៉ាុនាម ន? 

ចំដាះបញ្ញា ដនះ ស្បវតរិវេូិជាដស្ចីនបានចាត់េុកថ្ន ការកសាងស្បាសាេរមួ្និងចម្ាំងែ៏ផ្វងឆ្ៃ យ (រូរយ
វរ មន័េ២ីវាយយនួនង ចាម្នង ម្ននង) ជាកតារ ម្យួននការធាល ក់ចុះននអរយិធម៌្អងគរដនះឯង។ 

ការវវិតរននរចនាបែសាា បតយកម្មរណំ្ង់ និងស្បាសាេបុរាណ្ផ្ខ្មររម័្យអងគរ ស្តូវបានផ្ចក
ដចញជា១០រចនាបែគ៖ឺ 
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១-រចនាបថគូខ្លន (គ.ស.៨០២ ដល ់៨៥០ ពាក់កណ្ដដ លទ១ីព្នស.វ.ទី៩) 

រិលបៈកែុងរាជ្យស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េី២ (គ.រ.៨០២-៨៥០) តាម្អែកស្សាវស្ជាវស្បវតរិរលិបៈ
ផ្ខ្មរចាត់េុកបែិមាសាស្តររ និងស្បាសាេកែុងរាជ្យដរាចអងគដនះ ថ្នជារលិបៈ «រចនាបែគូផ្លន»។  

ស្បាសាេគំរូរំខាន់ៗផ្ែលេនំងជាសាងកែុងរាជ្យស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េី២ ឬកែុងរចនាបែគូផ្លន
មានែូចជា៖ 

-ស្កមុ្ស្បាសាេដៅដលភីែំគូផ្លន : ស្បាសាេដៅដលីភែគូំផ្លនររុបទងំអរ់មាន ៥៣ស្បាសាេ 
ផ្ែលកែុងដនាះមានែូចជា ស្បាសាតែំរសី្កាប អូរនអុង ខ្ទីងសាល ប់ រូអារកស អែកតា អូរែមោប់ អារាម្ដរាងចិន 
ស្បាសាេស្ក ម្ គគ ីប៉ាម្ខាងដជ្ីងននស្បាសាេនស្ពស្បាសាេ។ល។ 

-ស្បាសាេដតា C1 ដៅរម្បូណ៌្នស្ពគុក 
+បលង់ស្បាសាេ: ស្បាសាេខ្លះមានរាងប៉ាម្តូចផ្តឯង ឯស្បាសាេខ្លះដេៀតរង់ជាជ្ួរដលីដខ្ឿនផ្ត   

ម្ួយ។ 

 
ស្បាសាេែំរសី្កាប 

 

២-រចនាបថប្រៃះនោ (គ.ស.៨៧៧-៨៨៩ ភាគ៤ព្នចុងស.វ.ទី៩) 

រចនាបែស្ពះដោដនះរាតិដៅកែុងរាជ្យស្ពះបាេឥស្តនទវរ មន័េ១ី (៨៧៧-៨៩៩) និងស្ពះបាេយ
ដសាវរ មន័េ១ី (៨៨៩-៩០០) ផ្ែលែំបូងបានគង់ដៅកែុងរាជ្ធានី រ ិរាល័យផ្ែរ គឺដៅរលួរ ដខ្តរ
ដរៀម្រាប។  

ដគដៅផ្តកសាងស្បាសាេអំពឥីែឋ បូកបាយអែផ្ែល ប៉ាុផ្នរកសាងស្បាងគជាដស្ចីនដៅដលីដខ្ឿនផ្ត
ម្ួយ (ស្ពះដោ និងលនល) ដែមី្បឧីេទិរចំដាះបុពវជ្ន មានស្ពះមាតាបិតាជាដែមី្។ ម្ា៉ាងដេៀត មានការ
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សាកលបងកសាងស្បាសាេតូចៗអំពីែមភក់ចនំួន១២ដៅដលជីាន់េ៤ី ននស្បាសាេបាគង។ រលិបៈកែុង
រម័្យដនះមាន លកខណ្ៈជារិលបៈផ្ខ្មររុេធសាធ ផ្ែលមានការវវិតរកែុងរម័្យដស្កាយៗដេៀត។  
ស្បាសាេរខំាន់ៗកែុងរចនាបែស្ពះដោមាន៖ 

-ស្បាសាេស្ពះដោ (គ.រ.៨៧៩) កសាងកែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេឥស្តនទវរ មន័េ១ី 

-ស្បាសាេបាគង (គ.រ.៨៨១) កសាងកែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេឥស្តនទវរ មន័េ១ី 

-ស្បាសាេលនល (គ.រ.៨៩៣) កសាងកែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេយដសាវរ មន័េី១ 

 
ស្បាសាេស្ពះដោ 

 

 
ស្បាសាេលនល 



-25- 

 

 
 

 
ស្បាសាេបាគង 

 

៣-រចនាបថាខ្មង (ចងុព្ន ស.វទី៩ និងនដើម្ ស.វ ទី ១០) 

រចនាបែបាក់ផ្ខ្ងរាិតដៅកែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេយដសាវរ មន័េ ី ១ (គ.រ ៨៨៩-៩០០) ផ្ែល
មានរាជ្ធានីដៅយដសាធបុរៈ (ភែបំាក់ផ្ខ្ង)។ 

ស្បាសាេភែំបាផ្ខ្ងជាស្បាសាេម្ួយរាិតដៅដលីភែធំម្មជាតិ ផ្ែលដគចាត់េុកជា ស្បាសាេភែំមាន
តួប៉ាម្ស្បាផំ្ខ្វងោែ  និងមានស្បាថំ្នែ ក់។ ស្បាសាេដនះរាិតដៅខាងផ្ឆ្វងនែនលូវពីអងគរវតរដៅអងគរធំ ជាកផ្នលង
ផ្ែលអាចទក់ទញដភ្ៀវដេរចរបានយា៉ា ងដស្ចនីដៅដពលនែៃលិច។ ស្បាសាេដនះកសាងដ ងីដៅចុង
រតវតសរេ៍៩ី និងដែីម្រតវតសរេ៍ី១០ ដៅរាជ្ស្ពះបាេយដសាវរ មន័េី១ (៨៨៩-៩១០) ផ្ែលដោរព
ស្ព មញ្ាសារនា។ 

ភែំបាផ្ខ្ងមានកំពរ់៦៥ម្។ ស្បាសាេភែំបាផ្ខ្ងមានកពូំល១០៩ នងិមានកំពរ់៤៥ម្។ 
ស្បាសាេដនះតំណាងឱ្យភែំស្ពះរុដម្រុ។ ស្បាសាេដនះមាន៧ជាន់ គឺជាន់ដស្កាម្ ថ្នែ ក់ទងំស្បា ំ និងជាន់
ដលី ផ្ែលតំណាងឱ្យឋានរួគ៌៧ជាន់របរ់ស្ពះឥនទដៅកែុងដេវកថ្នរបរ់ស្ព មញ្ាសារនា។ 

ស្បាសាេដនះពិតជាមានលកខណ្ៈពិដររ ដោយសារផ្តស្បាងគទងំ១០៨មានលកខណ្ៈតដស្ម្ៀប
ដរមីៗោែ គ១ឺ២ ស្បាងគធំកណារ លម្ួយដៅជាន់ខាងដលី។ រពវនែៃដនះ ស្បាងគម្ួយចនំួនធំស្តវូបានែួលរលំ។ 
ស្បាងគទងំ១២ ដៅតាម្ថ្នែ ក់នីម្ួយៗគឺតណំាងឱ្យរតវទងំ១២ននឆ្ែ  ំ ដ យីស្បាងគទងំ១០៨ដនាះ 
ស្បផ្ លជានមិ្ិតររញ្ញា ននចដនាល ះដពលតាម្ច័នទគតទិងំ៤ ផ្ែលមានរយៈដពល២៧នែៃននចដនាល ះដពល  
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នីម្ួយៗ។ ដៅតាម្េរិនីម្យួៗ ដយងីអាចដម្លីផ្ត៣៣ស្បាងគប៉ាុដណាណ ះ ដនះតណំាងឱ្យចំននួដេវតាទងំ
៣៣ កែុងស្ព មញ្ាសារនា។ 

ជ្ដណ្រី រដ ងីស្បាសាេដនះមានលកខណ្ៈដចាេខាល ងំ។ ដៅតាម្ជ្ដណ្រី រននថ្នែ ក់ទងំ៥ មានដតា
ឈរយាម្នលូវ។ ស្បាសាេដនះមានកំផ្ពងែមបាយដស្កៀម្ព័េធជុ្វំញិ ផ្ែលមានដោបុរៈ។ ដស្ៅពីដនះមានកូន
ស្បាសាេដៅខាងដជ្ីងផ្ែលមានតំកល់លឹងគពីរ នងិមានបណាណ ល័យពីរ។ ដៅដលីភែំដនះមានស្ពះបាេជាន់
េុកផ្ែលរាតដៅចំកណារ លនននលូវចូលដៅកាន់ស្បាសាេ។ 

ដៅស្បាងគកណារ លដែមី្ដ យីមានតំកល់លងឹគស្ពះឥរូរ។ ស្បាងគដនះមានទវ រចូលតាម្េិរទងំ
បួន។ ស្បាងគទងំបនួដៅជាន់ខាងដលក៏ីមានតំកល់លឹងគស្ពះឥរូរនងផ្ែរ ផ្តមានទវ ចូលផ្តពីរេរិ។ 
ស្បាងគកណារ លមានចំោក់អបសរា។រិោចារកិមានដៅផ្នែកខាងលិចននទវ រខាងដជ្ីងននស្បាងគកណារ ល។ 
តាម្រិោចារកិ ស្បាសាេភែបំាផ្ខ្ងគរឺាិតដៅចកំណារ លេសី្កុងយដសាធបុរ។ ដនះស្តូវបានបញ្ញជ ក់ដោយ
ការរកដ ញីសាល ក់សាែ ម្កំផ្ពងចារ់របរ់េីស្កុង ដៅចុងរតវតសរេ៍ី៩។ ស្បាសាេដនះមានដឈាម ះដែីម្ថ្ន 
យដសាធរគិរ។ី ដស្កាយម្កដគដៅថ្ន ភែំកណារ ល។ ការដៅដនះស្បផ្ លជាដគគតិដៅដលីការដស្បៀប
ដធៀបរវាងភែបូំក និងភែំដស្កាម្ ដ យីភែំដនះដៅកណារ លដគ។ បចចុបបនែដគដៅថ្នស្បាសាេភែំបាផ្ខ្ង។ 
ដយងីរកដ ញីដឈាម ះដនះជាដលីកែំបូងដៅកែុងរិោចារកិរបរ់ស្បាសាេដៅរតវតសរេ៍១ី៦។ 

ស្បាសាេរខំាន់ៗកែុងរចនាបែបាផ្ខ្ងមានែូចជា ស្បាសាេភែំដស្កាម្ ស្បាសាេភែបូំក ស្បាសាេ
ភែបំាផ្ខ្ង។ 

 

 
ស្បាសាេភែំបាផ្ខ្ង 

 

៤-រចនាបថនកាះនករ (គ.ស.វ ទី ១០) 

រចនាបែដនះរាតិដៅកែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េ ី៤ (គ.រ.៩២៨-៩៤១) ផ្ែលស្េង់បាន
តាងំរាជ្ធានីដៅដកាះដករ ចមាៃ យស្បមាណ្១០០គ ូីផ្ម្ស្ត ដៅេរិឦសាន ននភូម្ិភាគអងគរ។ 
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ស្បាសាេផ្ែលដគរាប់បញ្ចូ លដៅកែុងរចនាបែដនះ គឺស្បាសាេដៅដកាះដករទងំអរ់ ដ យីដៅកែុង
ចំដណាម្ស្បាសាេទងំអរ់ដនះដគដ ញីមានស្បាសាេម្ួយរង់ដលីដខ្ឿនស្បាពំីរជាន់ ផ្ែលមានកំពរ់
ស្បមាណ្៣៥ផ្ម្ស្ត។ 

 
ស្បាសាេដកាះដករ 

ស្បាសាេដកាះដករបានកសាងដ ងីកែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេជ័្យវរ ័មនេី៤ ឧេទិរថ្នវ យស្ពះឥរូរតាម្
ផ្បបស្ព មញ្ាសារនា។ ស្បាសាេដនះពីដែីម្ដឈាម ះឆ្កគគរី ឬននទែីដោកគគីរ រពវនែៃដៅថ្ន អតីតរាជ្
ធានដីកាះដករ មានេ ំនំនទែ១ី៦X១៦គី ូផ្ម្៉ាស្ត រមួ្មានទងំអរ់៩៨ស្បាសាេ ដោយកែុងដនាះមាន
ស្បាសាេម្ួយមាន៧ជាន់ មានកំពរ់ ៣៥ផ្ម្៉ាស្ត ផ្ែលកសាងដ ងីតាងំពរីម័្យបុរាណ្ េុករំរាប់ជា
ការដោរពបូជាតាម្លេធិស្ព មញ្ាសារនា។ 

ស្កុម្ស្បាសាេដៅដកាះដករមានែូចជា ស្បាសាេធំ ស្បាសាេដរាងចិន ស្បាងគស្បាសាេនាងដមម   
ស្បាសាេដជ្ីងអង និងស្បាសាេែំរ។ីល។ 

 

៥-រចនាបថខ្ប្របរបូ (គ.ស.៩៤៤-៩៦៨) 

រចនាបែដនះរាតិដៅកែុងរាជ្យស្ពះបាេរាជ្ស្តនទវរ មន័េ២ី (គ.រ.៩៤៤-៩៦៨) ដោយស្បាសាេផ្ស្ប
រូបដនះ ស្តូវបានកសាងដ ងីដៅគ.រ.៩៦១។ ផ្ស្បរូបមានភាពស្រដែៀងោែ ដស្ចីននងឹស្បាសាេដម្បុណ្យ 
ផ្ែលដៅខាងដជ្ីង ដ យីរាតិដៅចំកណាា លែែល់បារាយណ៍្ “យដសាតោក”។ តួប៉ាម្កណាា លផ្ែលដៅ
ជាន់ខាងដល ី គឺជាេីផ្ែលដគតម្េល់លិងគម្យួដៅថ្ន “រាដជ្ស្តនទភដស្េរូរ” ដាលគឺលងិគរែងស្ពះឥរូរ 
ផ្ែលមាននាម្ស្ពះរាជាភាជ ប់ជាម្ួយដនាះនង។ ការកសាង និងឧេទិរស្បាសាេផ្ស្បរូបដនះមានចារជា
អកសរែម ផ្ែលជារិោចារកឹផ្វងជាងដគបងអរ់ម្ួយកែុងចំដណាម្រោិចារកឹជាភាសារសំ្តរេឹត ផ្ែលដគ
សាគ ល់ចំដាះកម្ពុជារម័្យបុរាណ្។ 
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ស្បាសាេផ្ស្បរូប 

 

កែុងរម័្យដនាះ រណំ្ងសាា បតយកម្មដៅរកាការអនុវតរតាម្រដបៀបចារ់ទងំរមាា រៈរំណ្ង់ 
ទងំការតុបផ្តងលអំ គឺមានការវលិដៅរករម័្យអតីតកាល ដោយស្បាសាេរំខាន់ៗមាន ដម្បុណ្យ
ខាងដកីត និងផ្ស្បរបូ ស្បាសាេទងំពីរដនះរុេធរឹងជាស្បាសាេរង់ដលីដខ្ឿន ជាសាជ្ថី្នែ ក់ៗ ដៅថ្នែ ក់
ទងំអរ់មានវហិារ៥ផ្ខ្វងោែ  រង់អំពឥីែឋ បាយអរ ប៉ាម្វហិារកណាា លមានេ ំធំំ ដ យីរង់ខ្ពរ់ជាង
ប៉ាម្៤ដេៀត។ ដស្ៅពីស្បាសាេពីរដនះ មានស្បាសាេតូចៗពីរដេៀត គឺស្បាសាេោកំនាង និងស្បាសាេ  
បាជុ្ំ។ 

កែុងរចនាបែផ្ស្បរូបដនះ ដគដ ញីចាប់មានរណំ្ង់បនទប់ផ្វង ដៅដលថី្នែ ក់ននសាជ្ ី ផ្តដស្គឿង
ែំបូលននបនទប់ផ្វងទងំដនាះ ស្បផ្ លជាដធវីដឈសី្បក់ដកបឿង ឬរលឹក។ 

 

៦-រចនាបថបនាទ យប្រស ី(ពាក់កណ្ដដ លទី២ ព្ន គ.ស.វ ទី ១០) 

រចនាបែបនាទ យស្រី រាិតដៅកែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេរាជ្ិស្តនទវរ មន័ (គ.រ.៩៤៤-៩៦៨) ផ្ែលស្េង់
បានតាងំរាជ្ធានីដៅអងគរវញិ ។ 

ស្បាសាេបនាទ យស្រីមានដឈាម ះលប ី ដស្ាះវាស្តូវបានសាងរង់ដ ងីពី ែមតេ ឈូកជាម្យួនឹង
កាច់ចមាល ក់យា៉ា ងលអតិឆ្ម រររ់រដវកីជាងដគ ដោយមានតួស្បាងគបី ផ្ែលមានរភាពលអដឆ្តីឆ្យែូចនឹង
ស្រីស្គប់លកខណ៍្អុីចងឹផ្ែរ។ 

ស្បាសាេដនះរង់ដលីែីរាបដរមមីានរាងតូចស្ច ងឹដោយែមភក់តេ ឈូក និងឥែឋរាង៤ស្ជ្ុង
ស្េផ្វង ដ យីមានគូេឹកព័េធជុ្វំញិ ស្បាងគទងំបីននស្បាសាេរង់ផ្បរមុ្ខ្ដៅេរិខាងដកតី ដ យីស្បាងគក
ណារ លមានតម្េល់លងិគស្ពះឥរូរ ខាងតបូងឧេទរិថ្នវ យែល់ស្ព មញ្ាសារនា និងខាងដជ្ីងឧេទរិថ្នវ យ
ែល់ស្ពះវរិណុ។ ស្បាសាេបនាទ យស្រីកាលដែីម្ដ យីមានដឈាម ះថ្ន "ឥរូរបុរៈ" ផ្ស្បថ្ន "បុរនីនឥរូរ" ប៉ាុផ្នរ
រម័្យដស្កាយៗម្កដេៀតដគដៅថ្ន ស្បាសាេបនាទ យស្រី ដៅវញិដោយសារផ្តរាងតូចស្ច ងឹ និងកបូរ
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កាច់រចនាែ៏ស្ររ់សាអ ត និងររ់រដវកីដៅដលីតទ ងំែមពណ៌្តេ ឈូក។ ម្ិនស្តឹម្ផ្តប៉ាុដណាណ ះ ស្បាសាេដនះ
បានេេលួការដកាតររដរីរពដីភ្ៀវដេរចររងឹស្គប់រូបថ្ន ពិតជាស្ររ់សាអ ត ដទះបីមានបរដិវណ្តូច
ចដងអៀត បនរិចផ្ម្នផ្តស្េង់ស្ទយស្បាសាេលំអដៅដោយចមាល ក់តេ ភ្ ី ននដរឿងរា៉ា វផ្ែលទក់េងដៅនឹងលេធិ
ដេវរាជ្ ដ យីម្ិនស្តឹម្ផ្តប៉ាុដណាណ ះចមាល ក់នមី្ួយៗ រុេធផ្តមានលកខណ្ៈររ់រដវកីដបីដស្បៀបដធៀបដៅ នងឹ
ស្បាសាេែនេ។ 

ស្បាសាេបនាទ យស្ររីាិតដៅកែុងភូម្ិបនាទ យស្រ ី  ុបំនាទ យស្រី ស្រកុបនាទ យស្រី ចំង្ហយ៣៩គី ូ
ផ្ម្៉ាស្តភាគខាងដជ្ីងេីរមួ្ដខ្តរដរៀម្រាប ឃ្លល តពីស្រះស្រង់ ២៧គ ូីផ្ម្៉ាស្តនងិមានចំង្ហយ៣២គី ូផ្ម្៉ាស្ត
ពីស្បាសាេអងគរវតរតាម្នលូវដឆ្ព ះដៅភែំគូផ្លន។ តាម្ឯកសារស្បវតរិសាស្តររអាណាចស្កផ្ខ្មរបានកត់ស្តាថ្ន 
ស្បាសាេបនាទ យស្រីបានកសាងដ ងីកែុងស្គិរររករាជ្៩៦៧ កែុងរជ្កាលស្ពះបាេរាដជ្ស្តនទវរ មន័គឺមុ្នការ
កសាងស្បាសាេអងគរវតរ និងអងគរធំ ដោយស្ព មណ៍្មាែ ក់ដឈាម ះ យជ្្វរា ៈ ផ្ែលជាស្ពះស្គូរបរ់ស្ពះ
បាេជ័្យវរ មន័េី៥ ដែមី្បឧីេទរិែល់ស្ព មញ្ាសារនា។ ស្បាសាេបនាទ យស្រីដធវីពែីមភក់ពណ៌្រុជី្ម្ពូ និង
រដំលចដោយដេពអបសរចនំួន១៥០០ ផ្ែលដេពអបសរទងំអរ់រុេធផ្តខុ្រោែ  ដ យីដលរីពីដនះរិោ
ចារកឹ តេ ភ្ីដៅស្បាសាេបនាទ យស្រីមានកាច់លអដលីរពកីាច់ចមាល ក់ដៅដលី ស្បាសាេអងគរវតរដៅដេៀតគឺ
ែូចជាកាច់ផ្ែលបានឆ្ល ក់ដលសី្បាក់ដលីសាព ន់ែូដចែះផ្ែរ។ ដបតីាម្ម្គគុដេរក៏វញិបញ្ញជ ក់ថ្ន ស្ពះបាេជ័្យ
រ មន័េ៥ី ស្េង់ជាអែក   កសាងស្បាសាេដនះផ្ែលតាម្រោិចារកឹថ្ន "ឥរូរបុរៈ" ដឈាម ះស្តីភុវតម្ដ រវរៈ
ផ្ស្បថ្ន "សាព នននស្ពះឥរូរជាធនំស្តភព" ផ្ស្បថ្ន "បុរសី្ពះឥរូរ" ម្ិនផ្ម្នដឈាម ះបនាទ យស្រីែូចដយងីសាគ ល់
ដេ។ ស្បាសាេដនះមានកំផ្ពងែមបាយដស្កៀម្ព័េធ៣ជាន់មានេីោនស្កាលែមផ្វងដៅេិរខាងដកីត មាន
ដោបុរៈស្បកបដោយកាច់វចិិស្ត ដៅចកំណារ លេីោនមានដរាងេងខាវ ត់ផ្ខ្វងស្កឡាចស្តងគដចញដៅខាង
ដជ្ីងម្ួយ ដចញដៅខាងតបូងបីរុេធរឹងស្បកបដោយកាច់រចនាលអវចិិស្ត។ រពវនែៃដនះបាក់ធាល ក់អរ់
ដ យីរល់ផ្តររររស្ចូងស្ចាងគួរឱ្យសារ យ។ ស្បាសាេបនាទ យស្រីជាស្បាសាេម្ួយផ្ែលមានកាច់រចនា
យា៉ា ងបញ្ច ង់ដឆ្ីតឆ្យ មានរនទឹកភ្ីវលលិវលិវង់លអិតឆ្ម ស្ររ់ររ់រវកី ផ្ែលដម្លីដៅគួរដអាយនឹកគតិឥត
មានករីរងសយ័ថ្ន "ដេវតានមិ្ិមត"។ រនលកឹកាច់ម្ួយេងៗផ្ែលវលិវង់មូ្លស្ក ង់អាចទញផ្ភែកគយ
គន់ដម្ីលម្រងដ យីម្រងដេៀតនងិដអាយឈរស្េងឹភាងំដភលចខ្លួនជ្ញ្ជ ក់មាត់ដោយ ដរចករីដរៃចីែវីនែរផ្ម្រង
ដអាយដ ញីថ្ន រម័្យកសាងស្បាសាេបនាទ យស្រីដនះជារម័្យននការដចះែងឹសាទ ត់ជ្នំាញ របរ់បុពវ
បុររផ្ខ្មរនារម័្យដនាះ។ ស្បាសាេបនាទ យស្រីកនលងម្កស្តូវរងនូវភាពម្ នររាយដោយសារផ្តរស្តង្ហគ ម្
បានដធវីឱ្យស្បាសាេបុរាណ្ម្យួដនះខូ្ចខាតដខ្ទចខ្ទីអរ់យា៉ា ងដស្ចីន។ របងកំផ្ពងការារខាងដស្ៅស្តូវ
បានដគដធវីការជ្ីកោរ់កាយរុករកវតាុបុរាណ្ កាលពីអំ ុងស្បដេររាិតដៅកែុងរស្តង្ហគ ម្។ គំនរែុែំម
ស្បាសាេស្តូវេុករាយបា៉ា យដៅមុ្ខ្ស្បាសាេ។ តួស្បាសាេខាងកែុងម្យួភាគស្តូវបាក់ផ្បកស្រុតស្េុឌផ្ែល
ដម្ីលដៅគួរឱ្យរដងវគ។ 
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ស្បាសាេរខំាន់ៗកែុងរចនាបែបនាទ យស្រីមានែូចជា ស្បាសាេបនាទ យស្រី ស្បាសាេស្រដៅ 
ស្បាសាេតូច (ដស្កាយស្បាសាេឃ្លល ងំខាងដជ្ីង) ស្បាសាេឥនទដការីយ ៍ ស្បាសាេស្តាងំខ្យង ស្បាសាេ 
Sek Ta Tuy។ 

 
ស្បាសាេបនាទ យស្រ ី

 

៧-រចនាបថឃ្ល ងំ (ចងុស.វ.ទី១០ និងពាកក់ណ្ដដ លទី១ ព្នស.វ.ទី ១១) 

រចនាបែដនះរាតិដៅកែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េ៥ី (គ.រ.៩៦៨-១០០១) និងស្ពះបាេ
រូរយវរ មន័េ១ី (គ.រ.១០០២-១០៥០) ផ្ែលមានរាជ្ធានីដៅអងគរ។ 

 

 
ស្បាសាេឃ្លល ងំខាងដជ្ីង 

អវីផ្ែលគួរឱ្យកត់រមាគ ល់កែុងរចនាបែដនះ គឺមាន “ផ្ែវ” ដៅព័េធជុ្ំវញិតួប៉ាម្ខាងដលបីងអរ់ ផ្ែវ
ដនាះមានលកខណ្ៈែូចជាបនទប់រាងស្េផ្វង (ស្បាសាេតាផ្កវ)។ ឯដៅស្បាសាេភិមានអាការវញិ ចាប់
ដនាីម្មានផ្ែវព័េធជុ្ំវញិផ្ែលមានែំបូលរាងដកាង។ ស្បាសាេរំខាន់ៗកែុងរចនាបែដនះមាន ស្បាសាេ
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តាផ្កវ ស្បាសាេឃ្លល ងំខាងដជ្ងី (អងគរធំ) ស្បាសាេឃ្លល ងំខាងតបូង (អងគរធំ) ស្បាសាេភិមានអាការ 
ដោបុរៈននរាជ្វាងំ (១១០០) វតរឯកភែំ ភែំជ្រូីរ ស្ពះវហិារ នងិដៅស្រីវជ័ិ្យយុដគ។ 

 

 
ស្បាសាេភិមានអាការ 

៨-រចនាបថាៃនួ (ពាក់កណ្ដដ លទ ី២ ព្នស.វ.ទី ១១) 

រចនាបែដនះ រាតិដៅកែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេឧេយេិតយវរ មន័េី២ (គ.រ.១០៥០-១០៦៦) 
ស្ពះបាេ ៌រវរ មន័េ៣ី (គ.រ.១០៦៦-១០៨០) ផ្ែលមានរាជ្ធានីដៅអងគរ។ ដៅកែុងរម័្យដនាះ ការ
កសាងស្បាសាេភែំរតិផ្តមានការរកីចដស្ម្ីនដ ងីផ្ែម្ដេៀត គឺស្បាសាេបាពនួមានផ្ែវពីរជាន់ ស្បក់ែមភក់
ព័េធជុ្ំវញិ ស្ពម្ទងំមានស្បាងគដៅស្គប់ស្ជ្ុងផ្ែវ និងមានដោបុរៈដៅស្តង់ជ្ដណ្ាី រស្គប់េរិទងំបួនដេៀត។ 
ដៅកែុងស្បាសាេបាពនួ ដគរដងេតដ ញីមានរចនាកាច់ដរឿង ដៅតាម្ជ្ញ្ញជ ងំដោបុរៈនិងជ្ញ្ញជ ងំស្បាងគ
ស្ជ្ុងជាន់េ២ីកាច់ដរឿងទងំដនះ ផ្ចកជាតទ ងំតូចោច់ៗពោីែ មានរាងចតុដកាណ្ផ្កងដរម។ី ចតុដកាណ្
ផ្កង ដ យីដស្ចនីផ្តដរឿងផ្ែលទក់េងដៅ និងស្ពះវរិណុ រឯីរូបបែិមាវញិ ពុំខុ្រពីរចនាបែឃ្លល ងំដ យី។ 

មានេីតាងំរាិតដៅនលូវចូលដៅកាន់ទវ រែីឆ្ែ ងំ រាិតដៅបនាទ ប់ពីស្បាសាេបាយន័ និងផ្កបរស្ពោន
ជ្ល់ែំរ។ី ស្បាសាេដនះកសាងដ ងីដៅរតវតសរេ៍១ី១ រវាងឆ្ែ ១ំ០៦០ ដោយស្ពះបាេឧទយេិតយវរ មន័
េី២ (១០៥០-១០៦៦) ដែីម្បឧីេទរិថ្នវ យែល់ស្ព មញ្ាសារនា។ ស្បាសាេដនះមានចំោក់ខុ្រពី
ស្បាសាេដនសងៗដេៀត គឆឺ្ល ក់ដៅដលីែមតូចៗស្រដែៀងនងឹឥែឋ។ ចមាល ក់ដនះដៅដរររល់តិចតចួ
ប៉ាុដណាណ ះ។ ស្បាសាេភែំដនះមានរាងែូចសាជ្ីមានស្បាថំ្នែ ក់រណំ្ង់ដធវ ីពែីមភក់ែមបាយដស្កៀម្ និងដឈមីាន
ដោបុរៈដៅទងំបួនេរិ ស្ពម្ទងំមានរូបចមាល ក់កាច់រចនា លអដឆ្ីតទក់េងដៅនឹងដរឿងរាម្ដករ រ ិ៍ផ្ខ្មរ នងិ
មានកាច់ចមាល ក់ដនសងៗដេៀត ទក់េងដៅនឹងផ្លបងកីឡា និងរូបស្ពះពុេធចូលស្ពះនាិវ នផ្ែលដគដេីប  
កសាងនារម័្យលផ្ងវក។ 
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ស្បាសាេបាពនួ 

 

ស្បាសាេដនះជាស្បដភេស្បាសាេភែំតណំាងដអាយភែំស្ពះរុដម្រុ មានកំផ្ពងស្បផ្វង ៤២៥ X 

១២៤ ផ្ម្៉ាស្តព័េធជុ្ំវញិ។ លកខណ្ៈពិដររម្ួយដេៀតននស្បាសាេដនះ គឺនលូវចូលស្បផ្វង ២០០ផ្ម្៉ាស្ត ដៅ
េិរខាងដកីត មានលកខណ្ៈជាសាព នស្េដោយររររមូ្លបីជ្ួរ។ ដៅជាន់េមី្ួយ េពីីរ េីបី ននស្បាសាេ
មានផ្ែវដធវីពែីមភក់។ 

ស្បាសាេផ្ែលរាិតដៅកែុងរចនាបែដនះមាន ស្បាសាេបាពងួ ស្បាសាេដម្បុណ្យខាងលិច និង
បារាយណ៍្េឹកថ្នល  ស្បាសាេវតរខាែ  ស្បាសាេខាែ  និងស្បាសាេឯកភែ។ំ 

៩-រចនាបថអងគរវត្ដ (ពាក់កណ្ដដ លទី ១ ព្នស.វ.ទ ី១២) 

រចនាបែអងគរវតា គឺរាតិដៅកែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេរូរយវរ មន័េ២ី (គ.រ.១១១៣-១១៤៥) ផ្ែល
មានរាជ្ធានីដៅអងគរ។ ស្បាសាេផ្ែលចាក់បញ្ចូ លកែុងរចនាបែដនះ គឺស្បាសាេដបងមាោ ស្បាសាេស្ពះ
បាលិដលយយ ស្បាសាេកំពូល ស្បាសាេបាគង។ល។ ដៅកែុងរចនាបែដនះ សាា បតយករផ្ខ្មរ មានការរកី
ចដស្ម្ីនដ ងីែល់កពូំល។ 

ដបីតាម្ដោក សក-រឺផ្ែរ ស្បាសាេអងគរវតរគតឺំណាងឲ្យពិភពដោក។ ស្បាងគកណារ ល
តំណាងឱ្យភែំស្ពះរុដម្រ ុ ផ្ែលរាិតដៅកណារ លពិភពដោក។ ស្បាងគទងំ៥ តំណាងឲ្យកំពូលភែំស្ពះ
រុដម្រុផ្ែលជាជាយផ្ននែី និងគូេកឹព័េធជុ្ំវញិស្បាសាេគ ឺ ជារមុ្ស្េផ្ែលព័េធជុ្ំវញិ។ ស្បាសាេអងគរ
វតរមានដឈាម ះដែីម្ថ្ន ស្បាសាេបរម្វរិណុដោក។ ប៉ាុផ្នរការវវិតរននដឈាម ះអងគរវតរដនះ អាចស្តូវបានដគយក
តាម្ស្បវតរិសាស្តររ។ សាល កសាែ ម្ែំបូងគឺមានដៅរតវតសរេ៍ី១៦។ ជាការពតិណារ់ស្បាសាេដនះ បាន
កាល យដៅជាកផ្នលងពុេធសារនាែ៏លបលីាញម្ួយ។ តាម្រិោចារកឹដៅរតវតសរេ៍១ី៦ ដឈាម ះនន
ស្បាសាេអងគរវតរគ ឺស្ពះម្ហានគរឥស្តនទស្បតាស្ពះពរិណុដោក  ដ យីម្ួយចំផ្ណ្កដេៀតដៅរតវតយរេ៍ី ១៧ 
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ដៅថ្នឥនទបតរមាា នគរ ស្រីរុធរវពិរណុដោក។ ចំផ្ណ្កដឈាម ះថ្នអងគរវតរ គឺជាដឈាម ះសាម្ញ្ារស្មាប់
កំណ្ត់បូជ្នីយោឋ នដនះ។ 

 
ស្បាសាេអងគរវតរ 

ចំដាះស្បជាជ្នផ្ខ្មរ ពិដររអែកររ់ដៅដខ្តរដរៀម្រាប ដស្ចីនដៅដឈាម ះរមួ្ម្ួយគ ឺ អងគរតូច។ 
ដទះបីជាយា៉ា ងណាក៏ដោយ អែកនិពនធអឺរ ៉ាុបទងំអរ់បានកណំ្ត់ដៅដឈាម ះរមួ្ម្ួយគឺ អងគរវតរផ្ែរ។ អងគរ
វតររណ្ាូ កដៅភាគខាងដជ្ងី ៥,៥ រហាតមិាស្ត (៣,៤នម្៉ា.) ននេីស្បជុ្ជំ្នរម័្យេំដនីបដរៀម្រាប និង
េិរខាងតបូងចមាៃ យខ្ល ីនិងខាងដកីតបនរិចននរាជ្ធានីពមុី្នដនះផ្ែលរាិតដៅបាពួន។ វាគជឺាតំបន់របរ់
កម្ពុជាម្ួយ ផ្ែលមានស្កុម្រចនារម្ព័នធរណំ្ង់រំខាន់ៗ។ រាិតដៅខាងតបូងបនុំតននសាា នីយរំខាន់ៗ
របរ់អងគរ។ 

ស្បាសាេផ្ែលរាិតដៅកែុងរចនាបែអងគរមាន ស្បាសាេធម្មននទ ស្បាសាេស្ពះពធូិរ ស្បាសាេភិម័្
យ ស្បាសាេដៅសាយដេវតា ស្បាសាេបនាទ យរផ្ស្ម្ ស្បាសាេដបងមាោ តួប៉ាម្ខាងដលីស្បាសាេបាគង 
ស្បាសាេស្ពះបាលិដលយយ ស្ពះខ័្នកំពង់សាវ យ (ផ្នែកកណាា ល)។ 

១០-រចនាបថាយន័ (ពាក់កណ្ដដ លទី១ ព្នស.វ.ទ១ី២ នងិនដើម្ស.វទី១៣) 

រចនាបែបាយន័ សាា បតយកម្មផ្ខ្មរបានចុះអន់ែយបនាិចវញិ ដស្ាះស្បាសាេទងំឡាយដស្ចីន
សាា បនាដោយស្បញាប់ស្បញាលដពក ឯែមវញិ ក៏ពុំរូវមានគុណ្ភាពែូចរម័្យមុ្នៗផ្ែរ។ ស្បាសាេ
បាយន័មានបលង់រមុគសាម ញ ដ យីរុះដរសីាងដ ងីវញិជាដស្ចនីស្ោ។ ដលីកផ្លងផ្តស្បាសាេបាយន័ ផ្ែល
មានបលង់ផ្បបជាស្បាសាេភែ ំ កែុងរចនាបែដនះ ស្បាសាេទងំឡាយ រុេធផ្តរង់ដៅដលែីីរាបដរមីផ្បបជា
វតរអារាម្ ដែីម្បសី្របដៅតាម្េរសនៈននស្ពះពុេធសារនា។ លកខណ្ៈពិដររននរចនាបែដនះ គឺស្បាងំ
មុ្ខ្បួនញញឹម្ស្បមិ្ស្បិយ និងមាននាគអម្រងខាងនលូវ ផ្ែលឆ្លងចូលដៅកែុងស្បាសាេ កាលនាគផ្បរ
ដចញម្កខាងដស្ៅ នាគមាខ ងមានពួកដេវតាជាអែកចាប់ទញ ឯមាខ ងដេៀតមានពួកអរុរៈចាប់ទញជា
និម្ិតារូបននការកូររមុ្ស្េេកឹដោះ។ 

ស្បាសាេបាយន័ រាតិដៅចកំណារ លននស្កុងអងគរធ។ំ ស្បាសាេដនះកសាងដៅចុងស្គរិររត
វតសរេ៍១ី២ និងដែមី្ស្គិរររតវតសរេ៍ី១៣ ដោយស្ពះបាេជ្យវរ មន័េី៧។ ស្បាសាេដនះមានតួប៉ាម្នីម្ួយៗ 
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មានមុ្ខ្បួន ផ្ែលមានកំពូល៤៩ និងកំពូលដកាល ងទវ រចូល៥ដេៀត ររុបទងំអរ់ ៥៤កំពូល ផ្ែល
តំណាងឲ្យដខ្តរស្កងុផ្ខ្មរទងំ៥៤ ដៅរម័្យកាលដនាះ។ មានអែកស្បាជ្្ម្ួយចំនួន បានគិតថ្ន មុ្ខ្ទងំ 
៤ ដនាះតំណាងឱ្យស្ពះដាធរិតវដោដករវរៈ អែកខ្លះដេៀត គិតថ្នជារូបតំណាងស្ពះបាេជ្យវរ មន័េី ៧។ 
ស្បាសាេបាយន័មានបលង់បីជាន់។ ជាន់េី១ នងិេី២ មានផ្ែវផ្ែលមានចុមាល ក់ែ៏លអ។ ស្បាងគដៅកណារ
ល១៦ និងរាិតដៅជាន់េី៣ មានរាងកាកបាេ។ រណំ្ង់ស្បាសាេបាយន័មានលកខណ្ៈរមុគសាម ញ 
ទងំផ្ែវ នលូវដែីរ និងជ្ដណ្រី រ។ ដស្ៅពីេកឹមុ្ខ្ញញឹម្ននរូបបាយន័ ស្បាសាេដនះមានចមាល ក់ែ៏លអស្បណី្ត 
ផ្ែលដរៀបរាប់ពដីរឿងដេវកថ្នដៅផ្ែវខាងកែុង និងខាងដស្ៅ ដរៀបរាប់ពីជ្ីវភាពររ់ដៅរបរ់ស្បជាជ្នដៅ
រម័្យអងគរ មានទងំនារ ការដនសាេ ពិធបុីណ្យ ផ្លបងស្បោល់ ជ្ល់មាន់។ល។ និងផ្ែម្ទងំមានការ
ដរៀបរាប់ពីស្ពឹតរកិារណ៍្ស្បវតរសិាស្តររ ចម្ាំង និងពយុ យាស្តា ជាដែីម្។ ចមាល ក់ដនាះឆ្ល ក់បានដស្ៅជាង
ដៅស្បាសាេអងគរវតរផ្តមានលកខណ្ៈ សាម្ញ្ា។ េិែឋភាពននចមាល ក់បង្ហា ញដោយតទ ងំតាម្ជ្ួរ ពីរឬបជី្ួរ។  

ស្បាសាេរខំាន់ៗននរចនាបែបាយន័មាន ស្បាសាេបាយន័ ស្បាសាេបនាទ យកាី ស្បាសាេតា
ស្ព ម ស្បាសាេស្ពះខ័្ន ស្បាសាេតាដសាម្ ស្បាសាេតានន ស្បាសាេស្ជ្ុងដៅដលីកំផ្ពងអងគរធំ ស្បាសាេ
ដស្កាលដោ ស្បាសាេនាគព័នធ ស្បាសាេស្ពះខ័្នកំពង់សាវ យ ស្បាសាេបនាទ យឆ្ម រ ស្បាសាេបនាទ យេ័ព 
ស្បាសាេបាណ្ន់ ស្បាសាេវតរនគរ ស្បាសាេតាស្ព ម ...។  

 
ស្បាសាេបាយន័ 
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ស្បាសាេបនាទ យឆ្ម រ 

 

៣-សននិដាា ន 

ជាេូដៅ សាា បតយកម្ម និងរណំ្ង់រម័្យអងគរ គឺដធវីដ ងីរស្មាប់បដស្ម្ីវរ័ិយសារនា ភាគ
ដស្ចីនសារនាស្ា មណ៍្។ ម្ា៉ាងវញិដេៀត សាា បតយកម្មទងំដនាះដស្ចីនផ្តាក់ព័នធ ដៅនងឹការបូជាស្ពះ
ឥរូរ ឬស្ពះរិវៈដស្កាម្រូបភាពរិវលងិគជាងនកិាយ ឬសារនាដនសងៗដេៀត។ ដ យីតាម្រយៈរណំ្ង់ 
ឬសាល ក់សាែ ម្ននរណំ្ង់សាា បតយកម្មបុរាណ្ទងំដនាះ ដយងីអាចដ ញីនូវស្កបខ័្ណ្ឌ ស្បវតរិសាស្តររវបបធម៌្ 
សារនារបរ់ស្ពះរាជាណាចស្កកម្ពុជានាអតីតកាល ផ្ែលោតរនធឹងពឈូីងរមុ្ស្េដរៀម្រពវនែៃដនះ 
រ ូតែល់េសី្កុងដវៀងច័នទ នងិពីស្បដេរដយៀកណាម្ខាងតបូង ឬកម្ពុជាដស្កាម្រ ូតែល់េដនលដម្ណាម្។  

ការរកីសាយនូវស្បាងគស្បាសាេរម័្យអងគរផ្ែលមានរយៈដពលស្បមាណ្ជា ៦០០ឆ្ែ ផំ្ែលជា
ភរាុតាងននដរចកាីរុងដរឿង នងិវសិាលភាពរបរ់ស្បដេរផ្ខ្មរបុរាណ្ បានទក់ទញឱ្យដយងីស្សាវស្ជាវរាវ
រកនូវមូ្លដ តុននការរកីចដស្ម្នីដនះ អវីផ្ែលដយងីខ្តិខ្ំម្កស្សាយដោយរមាអ ងដលេីិនែន័យ ជាស្បវតរិ
សាស្តររម្ួយចំនួន។ ែូចដយងីបានជ្ស្មាបម្កដ យី ជាេូដៅរម័្យម្ហានគរស្តូវបានចាប់បែិរនធិ
ដ ងីដៅឆ្ែ ៨ំ០២ ដៅដពលផ្ែលស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េ២ី ស្បការដលីភែគូំផ្លនថ្ន ស្ពះអងគជាអធិរាជ្ចស្ក
វាេិន ឬដរាចចស្កវា  ផ្ែលដៅេីដនះរញ្ញា ណ្ចស្កវា  ស្ោន់ដេរំដៅចស្កភពផ្ខ្មរផ្តប៉ាុដណាណ ះ ផ្ែល
មានេំ ែ៏ំធមំ្ហាសាល។  

ដៅអំ ុងរ.វ.េី៩ ែល់រ.វ.េី១៣ ក៏ែូចជារម័្យបុដរអងគរ វសិាលភាពរបរ់ភូម្ិសាស្តររជា
ស្បវតរិសាស្តររននស្ពះរាជាណាចស្កកម្ពុជា ស្តូវបានរកាដោយស្ពះម្ហាកសស្តផ្ខ្មររខំាន់ផ្ែលជាដរាចរកឹ
ដ យីដរាចសាា បនិកអម្ដោយអែកស្បាជ្ធ្ំៗខាងសារនា ក៏ែូចជាខាងសាធារណ្ការ។ កែុងករណី្ដនះ
ដ យី បានជាដយងីដ ញីដឈាម ះននពកួស្ា មណ៍្ធំៗ ផ្ែលជាវរិវករចណំានៗសាងរង់ស្គប់ស្គងបូ
ជ្នីយោឋ នរបរ់ដរាចកែុងរាជ្បុរនីានា ផ្ែលមានរាយការកែុងអតាបេរោិចារកឹ។ ការផ្ែលស្ពះម្ហា
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កសស្តចារដឈាម ះអែកស្បាជ្ទ្ងំដនាះ ដលីែម គឺជាការដលីតតដម្េងីតនម្លរលីធម៌្ និងយុតរធិម៌្ខ្ពង់ខ្ពរ់របរ់
ជ្នជាតិផ្ខ្មរ ផ្ែលរផ្ម្ងផ្តងែងឹគុណ្ចំដាះអែកផ្ែលមានែវនីែវរីបុររជាត។ិ 

ែូដចែះដ យីបានជារម័្យអងគរ ស្ពះរាជាណាចស្កកម្ពុជារកាបនាទងំស្រុងនូវេំ ែ៏ំធំដធង
ម្ហាសាល នារម័្យនគរភែ ំ ស្រុកផ្ខ្មរមានស្ពំផ្ែនស្បេល់ខាងតបូងោតរនធឹងែល់ដស្ជាយម្យូ ឬមា៉ា
ឡាកា ភាគខាងតបូងននស្បដេរនែបចចុបបនែ។ ពេីិរខាងលចិដៅេិរខាងដកីតែល់ស្បដេរភូមា ដាល
គឺបា៉ា ហាគ នែល់ឈូងរមុ្ស្េចនិ ដាលគកឺម្ពុជា ផ្ែលកាល យដៅជាស្បដេរដយៀកណាម្ខាងតបូងរពវ
នែៃ។ កែុងរម័្យែ៏ម្ហារុងដរឿងដនះ ដគពុទំន់ដ ញីមានវតរមានរបរ់ជ្នជាតិនែ ោវ និងយួនដៅ
ដ យីដេ។ ដស្ៅពីជ្នជាតិផ្ខ្មរ ផ្ែលជាមាច រ់េកឹែីននចស្កភពកម្ពុជ្ដេរដនះ ដគដ ញីមានកុលរម្ព័នធ
ម្ន-ផ្ខ្មរ ឬភែង (ផ្ខ្មរដលី) ផ្ែលរមួ្ពូជ្សារន៍ជាម្យួផ្ខ្មរយា៉ា ងដស្ចីនកុះករ។ គឺពួកដនះដ យី ផ្ែល
បានកាល យជាស្បភពពលកម្មយា៉ា ងរកម្មម្ួយកែុងការអភិវឌឍេឹកែី និងរងគម្ផ្ខ្មរបានផ្បបរម័្យេំដនីប 
ដាលគឺតាម្ដ ោឋ រចនារម្ព័នធផ្បបឥណាឌ ។ ដៅេីដនះ ដយងីចង់និយាយថ្ន នដយាបាយ និងសារនាែ៏
រងឹមានំនស្ពះរាជាណាចស្កកម្ពុជាបុរាណ្ ពុំអាចអនុវតរន៍ដៅបានដោយដជាគជ័្យជាសាា ពរដេ ស្បរិនដបី
ោម នអភិបាលកចិចលអ ផ្ែលកែុងដនាះមានពួកបដស្ម្ីជាតិផ្ខ្មរ និងផ្ខ្មរដលីចូលរមួ្ដនាះដេ ផ្ែលពុំផ្ម្នជា
ដឈលយីរឹក ែូចជាដៅស្បដេរអុីតាលីបុរាណ្។ ដនះជាតស្ម្ូវការរបរ់ដយងី ចំដាះេរសនៈខ្លះផ្ែល
បានដាលថ្ន បូជ្នីយោឋ នែ៏លបលីាញរបរ់ជ្នជាតិផ្ខ្មរ ែូចជាស្បាសាេអងគរវតរ ស្បាសាេពិមាយ ...៕  

 

គនានិនទទស៖ 

ក-ឯកសារជាភាសាផ្ខ្មរ 
១.កញ្ញា  ស ីតូ,ផ្ស្បរស្ម្ួលដោយអួង វន,ស្បវតរិសាស្តរររដងខបននរាជ្ធានីកែុង តំបន់ អងគរ។  
២.ពុេធសារនបណ្ឌិ តយ,ពុេធសារនា ២៥០០, ភែំដពញ, ១៩៥៧ ។ 
៣. ងី  ុកឌ,ី េិែឋភាពេូដៅននអកសរសាស្តររផ្ខ្មរ, បណាណ ោរអងគរ, ២០០៣ ។ 
៤.ជ្ ីរោឋ , ស្បវតរិសាស្តររ-ស្បវតររិិលបៈផ្ខ្មរ, ២០១០។ 
៥.ស្តងឹ ង្ហ, ស្បវតរសិាស្តររផ្ខ្មរ, ភាគ១ ២, ១៩៧៣ ។ 
៦.ស្តងឹ ង្ហ, អរយិធម៌្ផ្ខ្មរ, អែកស្រី ភែំដពញ, ១៩៧៥ ។ 
៧.បណ្ឌិ ត ធ ដសា, ស្ព មញ្ាសារនា នងិរងគម្ផ្ខ្មរ, រស្មាប់ជ្នំួយសាម រតែីល់ នរិសតិថ្នែ ក់ដស្តៀម្ 
ឧតរម្រកិា នរិសតិថ្នែ ក់បរញិ្ញា ប័ស្ត អកសរសាស្តររ, ១៩៩៤ ។ 
៨.ស្ពះម្ហា េូច នម្៉ា រុរំវុដតា, សារនាដស្បៀបដធៀបរស្មាប់ពុេធកិវេិាល័យថ្នែ ក់េី ១០, ២០០៨ ។ 
៩.ដៅ សាវររ, រទទ នុស្កម្ រំស្តរេឹត ផ្ខ្មរ បារាងំ, បណាណ ោរអងគរ, ២០១៣ ។ 
១០.ម្. ស្តាដណ្ នងិអួង វន, ស្បាសាេបាពនួ, ស្ករួងវបបធម៌្ និងវចិិស្តរលិប, ១៩៩០។ 
១១.ម្. ស្តាដណ្, វបបធម៌្ អរយិធម៌្, មូ្លោឋ នស្គះឹអរយិធម៌្ផ្ខ្មរ, ភាគ១, ២០១៣។ 
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១២.ម្. ស្តាដណ្, វបបធម៌្ អរយិធម៌្, មូ្លោឋ នស្គះឹអរយិធម៌្ផ្ខ្មរ, ភាគ២, ២០១៤។ 
១៣.យនិ គមឹ្វាណ្, ស្បភពវបបធម៌្ អរយិធម៌្ ចរតិផ្ខ្មរ, ២០១០ ។ 
១៤.ោង ហាប់អាន, រកិាស្បវតរិអកសរសាស្តររផ្ខ្មរ, រម័្យនគរភែំែល់រម័្យឧែុងគ (រតវតសេី១ ែល់ 
១៨៥៩), ភែំដពញ, ១៩៦៧ ។ 
១៥.វង់ រុធារា៉ា  នងិ ណុ្ប រុខា, ស្បវតរិសាស្តររផ្ខ្មរ, រស្មាប់រិកាថ្នែ ក់មូ្លោឋ ន, ឆ្ែ រំិកា២០១០ 
២០១១ ។ 
១៦.រុង រុីវ, ចលនាអារយធម៌្, ភាគ១ ២, ១៩៧១ ។ 
១៧.ររ សារនុ, វបបធម៌្ និងអរយិធម៌្ផ្ខ្មរ, រស្មាប់ថ្នែ ក់េបីញ្ច ប់ ថ្នែ ក់ដស្តៀម្ននឧតរម្រកិា, បណាណ ោរ 
ពនលឺវេិា, ១៩៧០ ។ 
១៨. ួត ដរចរ,ួ អតាា ធិបាយ វបបធម៌្ អរយិធម៌្េូដៅ, ១៩៧៤ ។ 
១៩. ុង ដរៀម្, វចនានុស្កម្ផ្ខ្មរបុរាណ្, (តាម្រិោចារកឹបុដរអងគរ រតវតសេ៦ី-៨)។ 
២០.អួង វន, រចនាបែស្បាសាេបុរាណ្ផ្ខ្មរពីរចនាបែភែោំែល់រចនាបែបាយន័ា, ២០០១។ 
២១.អួង វន, ម្គគុដេរក៏ស្បាសាេអងគរ, ១៩៩៩។ 
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“ការវិវត្តព្នរចនាបថស្ថា បត្យកម្ម នងិសណំងប់្រាស្ថទខ្មមរ 
សម្យ័លខ្ងវក-ឧដងុគ” 

 
ដោយបណ្ឌិ តរភាចារយ នស្ថម្ សមុ្ុនី រមាជិ្កដពញរិេធិននរាជ្បណ្ឌិ តយរភាកម្ពុជា 
និងដោក អ៊ាូ វណណ ច័នទបញ្ញា  និរសតិបរញិ្ញា បស្តជាន់ខ្ពរ់អកសរសាស្តររផ្ខ្មរននរ.ភ.ភ.ព. 

 
១-នសចកដីនេដើម្ 
 ដស្កាយការចាកដចាលស្កុងអងគរដៅឆ្ែ ១ំ៤៣១ ដោយស្ពះបាេពញ្ញា យា៉ា ត ដគផ្លងដ ញីមាន
នូវការសាងរង់រណំ្ង់ដនសងៗែ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍្ែូចដៅរម័្យអងគរដេៀតដ យី។  មានផ្តការផ្ក
ផ្ស្បស្េង់ស្ទយរំណ្ង់រម័្យអងគរឱ្យដៅជារណំ្ង់ម្ួយផ្បបកែុងេស្ម្ង់ជ្ំដនឿពុេធសារនា នារម័្យ
កណាា ល ែូចយា៉ា ងការរុះដរែីមស្បាសាេបាពួន ដលីកម្កតដស្ម្ៀបដធវីជាស្ពះពុេធរូបបរនិិាវ នជាដែីម្។ ម្ា៉ាង
វញិដេៀត វតរមានស្ពះពុេធសារនាដែរវាេបានដែីរតនួាេីយា៉ា ងរខំាន់កែុងរងគម្ផ្ខ្មរជ្នំួរឱ្យស្ពះពុេធ
សារនាម្ហាយាន និងស្ព មញ្ាសារនា។ រណំ្ង់សាា បតយកម្មរំខាន់ៗក៏ស្តូវបានកសាងដ ងីកែុង
ឥេធិពលននពុេធសារនាដែរវាេវញិផ្ែរ។ កែុងចំដណាម្រណំ្ង់រម័្យកណាា ល ដគរដងេតដ ញីមាន
រំណ្ង់វតរអារាម្មានការែុះោលយា៉ា ងដស្ចនីដៅស្រកុផ្ខ្មរ ផ្ែលបានដែីរតួនាេីជាេកីផ្នលងរកាេ រៈបូជា
ជ្ំនួរឱ្យស្បាសាេបុរាណ្នានា ផ្ែលធាល ប់ផ្តជាេីកផ្នលងរកាេ រៈបូជាកែុងលេធិស្ព មញ្ាសារនា ឬពុេធ
សារនាម្ហាយានអញ្ច ឹងផ្ែរ។ 
 ការវតិរននរណំ្ង់សាា បតយកម្មរម័្យលផ្ងវក-ឧែុងគ ជាែំដណី្រវវិតរន៍គួរឱ្យកត់រមាគ ល់ម្ួយ 
ផ្ែលជាគំរូននរចនាបែរណំ្ង់ បនរម្ករម័្យដស្កាយៗម្កដេៀត។  

២-ការវិវត្តព្នរចនាបថស្ថា បត្យកម្ម និងសណំង់ខ្មមរសម្័យលខ្ងវក-ឧដុងគ 
 អារយធម៌្រម័្យកណាា លចាប់ដនាីម្ដកីតជារូបរាងតាងំពីមុ្នអងគរធាល ក់ចុះម្កដម្ល៉ាះ។ ែូដចែះពុអំាច
ដាលថ្នជាអារយធម៌្ែមីម្យួដនសងស្រ ះពីអារយធម៌្អងគរដនាះដេ។ ស្តង់ចណុំ្ចដនះ ដយងីអាចនិយាយ
បានថ្ន អារយធម៌្អងគរ គឺជាដម្ននអារយធម៌្រម័្យកណាា ល ក៏ប៉ាុផ្នរដយងីស្តូវចាត់េុករម័្យម្ួយដោយ
ផ្ ក ែបតិវបបធម៌្មានស្បដភេដនសងពីមុ្ន ដយាងតាម្េរសនៈសារនា ភាសា រិលបៈជាដែីម្។ ម្ា៉ាង
ដេៀតេស្ម្ង់ននសាា បតយកម្មផ្ខ្មរក៏មានការវវិតរឈានម្ករកលកខណ្ៈែមីម្ួយដេៀតនងផ្ែរ។ ដោយសារស្ពះ
ពុេធសារនាដែរវាេបានដែីរតនួាេីយា៉ា ងរំខាន់ ជ្ំនរួឱ្យសារនាបុរាណ្ពីររបរ់ផ្ខ្មរ គឺស្ព មញ្ា
សារនា និងពុេធសារនាម្ហាយាន រងឹស្គប់វរ័ិយទងំអរ់ មានការតល រ់បាូរឱ្យស្របនឹងជ្ំដនឿពុេធ
សារនាដែរវាេដនះ។ តួយា៉ា ងដៅកែុងេែិឋភាពរណំ្ង់សាា បតយកម្មផ្ខ្មរនារម័្យកណាា លនិយាយជារមួ្ 
ជាពិដរររម័្យលផ្ងវកដនះផ្តម្ាង។ 
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 ក. ការខ្កខ្ប្របសណំង់ប្រៃហ្មញ្ាស្ថសនាឱ្យនៅជាទីសកាា រៈៃទុធស្ថសនា  
     (ឬប្រៃះធាត្ុ) 

 ដៅរវាងរតវតសេ១ី៤ នងិេ១ី៥ ដគបានរង់ស្ពះវហិារជាដស្ចីនកផ្នលងដៅអងគរធំផ្តម្ាង។ ខ្លះ
ដៅោច់ផ្តឯង ខ្លះដេៀតតាងំដៅកែុងស្បាសាេស្ព មញ្ាសារនាផ្ែលមានស្សាប់។ ដោយដរៀបចំដៅជា
កផ្នលងរស្មាប់តម្េល់បលល័ងេស្ពះ ដោយេុកតម្េល់ស្ពះពុេធរូបដនសងដេៀត។ ការផ្កផ្ស្បស្បាសាេឱ្យដៅជា
ស្ពះវហិាររស្មាប់ស្ពះពុេធសារនា ដយងីដ ញីមានជាឧទ រណ៍្ដៅស្បាសាេតុប ស្បាសាេតាេូត 
(ស្បាសាេម្ួយកែុងចំដណាម្ស្កុម្ស្បាសាេស្ពះពិធូរ)។ វតរស្ពះឥស្តនទដការីយ ៍ វតរលនល កែុងបរដិវណ្អងគរ
វតរផ្តម្ាង។ 
 ស្បាសាេបាពនួ ផ្ខ្មររម័្យកណាា លផ្កផ្ស្បជាន់េ២ី ផ្ប៉ាកខាងលិចននពីរា៉ា ម្ីតទងំមូ្លដនះ ឱ្យ
ដៅជាស្ពះពុេធរូបចូលនិាវ នស្បផ្វង ៦០ផ្ម្៉ាស្ត។  

 
ស្ពះពុេធរូបចូលនិាវ នស្បផ្វង៦០ផ្ម្៉ាស្តដៅស្បាសាេបាពនួ ដខ្តរដរៀម្រាប 

ស្បាសាេបាផ្ខ្ង ក៏ស្តូវបានផ្ខ្មរនារម័្យកណាា លផ្កផ្ស្បឱ្យដៅជាេរីកាេ រៈបូជាននស្ពះពុេធ
សារនាផ្ែរ។ តួប៉ាម្កណាា លទងំមូ្លស្ពម្ទងំភាគដនសងៗននតួប៉ាម្ទងំបួនផ្ែលអម្ព័េធដៅជាន់ដលី
បងអរ់ដនាះ ស្តូវស្គប់ែណ្ា ប់ដោយស្ពះពុេធរូបស្េង់ផ្ពនផ្ភែនយា៉ា ងធរំំដបមី្ម្ួយអងគ។ ដៅេរវតស
១៩៦០ អែកស្សាវស្ជាវបារាងំបានដរែីមម្កដរៀបចំែូចដែីម្វញិ។ 
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បលងផ់្ភែនស្ពះពុេធរូបដៅដលីថ្នែ ក់ខ្ពរ់បនុំតននស្បាសាេភែបំាផ្ខ្ង 

 វតរមានននស្ពះពុេធរូបបរនិិាវ នដៅស្បាសាេបាពួនដនះ គជឺាការបញ្ញជ ក់អពំីវវិតរែ៏ធមំ្ួយដៅអងគរ 
ឬអាច នយិាយបានថ្នដៅស្រុកផ្ខ្មរទងំមូ្ល កែុងការផ្កផ្ស្បស្បាសាេដៅជាស្ពះធាតុដនះ។ ជាតឹកតាង 
ដគបានស្បេះជ្បួ នូវវតរមានតាម្បូជ្នីយោឋ ន ផ្ែលផ្កផ្ស្បស្ពះធាតុម្ួយចំនួន មានតម្េល់ស្ពះពុេធរូបបរ ិ
និាវ នែូចជាដៅគុកខាងដជ្ងី ដខ្តរកំពង់ធំ ស្ពះធាតុ ដៅភូម្រិកា ស្រុករទងឹផ្រន ដខ្តរកពំង់ធំ ស្បាសាេ
ភែំដជ្ីងនស្ព ដខ្តរកំពង់ចាម្...។ 

ចំដាះស្បាសាេអងគរវតរវញិ ក៏ស្តូវបានផ្ខ្មរនារម័្យកណាា ល ផ្ែលដោរពស្បណិ្បតន៍ពុេធ
សារនា បានផ្កផ្ស្បឱ្យដៅជាេីរកាេ រៈបូជាកែុងពុេធសារនាវញិ ដោយមានរង់ស្ពះពុេធរូបយា៉ា ងដស្ចនី 
យកម្កថ្នវ យដៅអងគរវតរកែុងបរដិវណ្ផ្ែវម្ួយ ផ្ែលដស្កាយម្កមានដគោក់ដឈាម ះថ្ន “ផ្ែវស្ពះាន់”។ ឯ
ដៅតួបាកាណ្របរ់ស្បាសាេអងគរវតរ ដគយកែមដៅរនធប់ទវ រទងំបួនដោយឆ្ល ក់ស្ពះពុេធរូបដលីតទ ងំទវ រ
នីម្ួយៗ។ ដនះគឺជាការតល រ់បាូរេស្ម្ង់ននរណំ្ង់ស្បាសាេអងគរពីជ្ំដនឿកែុងស្ព មញ្ាសារនាម្កស្ពះពុេធ
សារនាវញិ។ 
 ដៅភាគេី២ននរតវតសេ១ី៦ ផ្ខ្មរខ្ំស្បងឹដងីបពស្ងឹងអណំាច នងិវាតឥេធពិលដ ងីវញិែឹកនាំ
ដោយកសស្តម្ួយចំនួន ជាពិដររស្ពះបាេចនទរាជា។ ស្ពះអងគគង់ដៅអងគរម្យួរយៈដពល ដោយមានដធវី
ការជុ្រជុ្ល ផ្កេស្ម្ង់ ស្ពម្ទងំរចនាបផ្នាម្ដលីស្បាសាេនានានងផ្ែរ។  
  ម. វត្ត 
 វតរ គឺជាម្ណ្ឌ លរងគម្កិចចែ៏ធំរស្មាប់រងគម្ផ្ខ្មរទងំមូ្ល។  ម្នុរសចារ់ជ្រា អែកោម នេីពឹង 
និងជ្នកំរត់េុរគតទងំឡាយ ដយងីផ្តងផ្តដ ញីថ្នវតរអារាម្ដនះឯងផ្ែលជាេីពងឹេរីលឹក មានដម្តារ
ករុណាធម៌្អាចឱ្យអាស្រ័យទងំចណីំ្អាហារ រ ូតែល់រកាពាបាលជ្ម្ៃតឺមាេ ត់នលូវចិតរនលូវដនសងៗនង។ 
ដមាល៉ា ះដ យី ជាេំដនៀម្ពីយូរយារម្កដ យី ផ្ែលវតរអារាម្ទងំឡាយដកីតដ ងីពីកមាល ងំដញីរឈាម្
របរ់អែកស្រុកស្គប់ ជាន់ថ្នែ ក់ដោយដរចកាីស្ជ្ះថ្នល  ដ យីដែីម្បអីែកស្រុក។ រណំ្ង់ទងំពួងកែុងវតរ
នីម្ួយៗផ្តងដកីតដ ងីពីរទធ រមួ្ោែ កសាង ដែីម្បជីាស្បដយាជ្ន៍កែុងនលូវជ្ំដនឿ បុណ្យកុរលនង កែុងនលូវ
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រងគម្កចិចទងំឡាយនង។ ដោយសារវតរជាេីរកាេ រៈបូជា ដេីបរំណ្ង់នានាផ្តង ដធវីដ ងីដោយការ
យកចតិរេុកោក់ នចិតនចង់ រស្ម្ិតរស្មាងំ ស្ពម្ទងំដោរពកបួនខាែ ត ឬយា៉ា ងដហាចណារ់ក៏ឱ្យរម្រម្យ 
ឬក៏ដលរីពីរណំ្ង់លំដៅោឋ នរបរ់អែកស្រុកធម្មតាផ្ែរ។ ជាេូដៅ ដគដស្ចីនសាងវតរដៅដលីននទែីផ្ែល
ដគដរៀបចំឱ្យរាបដរមលីអ ដ យីវតរខ្លះរាិតដៅកណាា លភូម្ ិ អែកស្រុក ឬដៅកផ្នលងផ្ែលជាេីេួលខ្ពរ់ម្និ
រូវលិចេឹក។ ជាធម្មតាបរដិវណ្វតរផ្តងមានេំ ធំេូំោយ មានដែីម្ដឈធីំៗដចាលម្លប់ស្តឈងឹស្តនឈ
រស្មាប់ស្ជ្កកែុងឱ្ការបុណ្យទនដនសងៗ និងមានរួនតេ ភ្ីលអៗ នង។ តាម្េមាល ប់ម្កដគដរៀបចំ
រំណ្ង់ទងំឡាយដៅកែុងវតរឱ្យមានរណាា ប់ធាែ ប់ មានជ្ួរ មានរង ដ យីស្ពះវហិារផ្ែលជារណំ្ង់
រំខាន់ជាងដគ គឺតាងំដៅកណាា លបរដិវណ្វតរទងំមូ្ល និងេុកេីធាល ធំេូោយព័េធជុ្ំវញិស្ពះវហិារ
រស្មាប់ដធវពីិធី ឬរស្មាប់កបួនផ្ ស្បេកសណិ្កែុងឱ្ការបុណ្យដនសងៗ។ 

 
ដខ្ឿនស្ពះវហិារ (រម័្យកណាា លរវាងរ.វ.េី១៥-១៩)  

ផ្ែលដគយកែមស្បាសាេរលំបាក់ផ្បកម្កដរៀបចដំៅមុ្ខ្ស្បាសាេតាេតួកែុ ងអងគរធ។ំ 

  គ. សណំង់ប្រៃះវិហរ 
 ដៅស្រុកផ្ខ្មរ ចាប់ពរី.វេី៦រ ូតម្កែល់រ.វេ១ី៤ ដយងីដ ញីមានដរររល់រណំ្ង់ជា
ស្បាសាេរពវផ្បបយា៉ា ងកែុងស្កបខ័្ណ្ឌ ស្ព មញ្ាសារនា នងិពុេធសារនាម្ហាយាន។ លុះម្កែល់ដែមី្
រ.វ.េ១ី៤ ផ្ខ្មរចាប់ស្ជ្ួតស្ជាបខាល ងំអពំីពុេធសារនាដែរវាេ ែូចដ ញីកែុងរាជ្យស្ពះបាេស្រិស្តនទវរ មន័ 
(ដសាយរាជ្យពីឆ្ែ ១ំ២៩៥ ែល់១៣០៨) មានភររុតាងជាក់ោក់កែុងរោិចារកឹភាសាបាលី ដៅដោក
សាវ យដចក (K.754) ចារដៅឆ្ែ ១ំ៣០៨និយាយពីស្ពះបាេស្រិស្តនទវរ មន័ ស្តារ់បង្ហគ ប់ឲ្យដគកសាងស្ពះ
វហិារ និងស្ពះពុេធបែិមា។  
 ស្ពះវហិារដនះឯងដ យីផ្ែលជារណំ្ង់ចាបំាច់រស្មាប់ស្ព ពុេធសារនាដែរវាេ។ 
 បនរបនាទ ប់ពីរ.វេ១ី៤ម្កែល់រម័្យដស្កាយៗដេៀត ដយងីដ ញីមានដរររល់ដខ្ឿនស្ពះ
វហិារចារ់ៗជាដស្ចីន ផ្ែលដគយកែមស្បាសាេបុរាណ្បាក់ផ្បករលំដៅដនាះម្កដរៀបចំ។ ដៅកផ្នលងខ្លះ
ដេៀតដគ    កសាងស្ពះវហិារភាជ ប់ដៅនឹងស្បាសាេបុរាណ្ក៏មាន ឬម្ួយដរៀបចំបរដិវណ្ស្បាសាេទងំមូ្ល
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ឱ្យដៅជាវតរអារាម្ផ្តម្ាង ែូចយា៉ា ងអងគវតរជាដែីម្។ ស្បាសាេនិងេរីកាេ រៈរម័្យបុរាណ្នានាកាល យម្ក
ជាវតរអារាម្ ឬេីបូជាខាងពុេធសារនាចាប់ពីដនាះតដរៀងម្ក។ 
 ស្ពះវហិារជារណំ្ង់រំខាន់រស្មាប់តម្េល់ស្ពះបែិមាធំដៅថ្ន “ស្ពះអងគជ្”ី ដែីម្បសី្ពះរងឃដធវី
កិចច ពធិដីនសងៗ ែូចជាបួរ ដធវីឧដបារែ ដធវីពធិីមា បូជា ពិសាខ្បូជា ចូលស្ពះវរា ដចញស្ពះវរា 
េេួលកឋនិទន នងិរស្មាប់ពុេធបររ័ិេចូលដៅដធវីរកាេ រៈបូជា បន់ស្រងជាដែីម្។ ភាគដស្ចីនដគសាង
ស្ពះវហិារផ្បរមុ្ខ្ដៅេិរខាងដកីត ផ្ែលជាេរិនែៃរះភលឺសាវ ងដ ងី រុងដរឿងដ ងី នងិជាេរិស្ពះអងគបាន
ស្តារ់ែឹង។ 
 ស្ពះវហិារទងំឡាយ ដបកីាលណាមានជ្ញ្ញជ ងំជុ្ំវញិ ដ យីមានទវ រ មានបងអួចគឺដគដស្ចីនផ្តបិេ
ម្ិនចំ ទវ របងអួចដនាះរាល់ដពលរាល់ដវោដ ងី។ ដនះម្និខុ្រពីស្បាសាេដេ គឺទល់ផ្តមានការ ដេីបដគ
ដបីក ទវ រ ដបីកបងអួច ដ យីដធវីកិចចពធិីដនសងៗដៅចំដាះស្ពះភ័ស្តករស្ពះបែមិា។ គួរស្ជាបផ្ែរថ្ន ជាធម្មតា
ដគតម្េល់ ស្ពះពុេធរូបកែុងេីផ្ែលរៃប់សាៃ ត់ និងម្និដចញចូលដស្រចផ្តចិតរ ែូចដគដៅេរសនាដនាះដ ី
យ។ ដពលចូលដៅែល់មានកិចច  អុជ្ធូប អុជ្ដេៀន ថ្នវ យបងគំស្ពះជាដែីម្។ ស្ពះវហិារក៏ម្ិនផ្ម្នជា
កផ្នលងស្តូវេេួលទនចណីំ្អាហារ ឬសាែ ក់អាស្រ័យដ យី។ 
 ដបីដយងីពិនតិយដម្ីលពីការដរៀបចំននទខាងកែុងស្ពះវហិារនានាដៅស្រុកផ្ខ្មរ នងិស្បដេរម្ួយចំនួន
ផ្កបរខាងោែ ដនះ ដ ញីថ្នដគដរៀបឱ្យមានផ្លវងធំម្យួដៅចំកណាា ល បដណាា យពីមុ្ខ្បលល័ងេស្ពះ នងិមាន
រររ ពីរជ្ួរអម្រងខាងតាម្បដណាា យ ដ យីមានផ្លវងដៅអម្រងខាងពីដស្ៅដេៀត។ ការដរៀបចំ
រដបៀបដនះគែូឺចោែ ដៅនឹងស្បភពដែីម្ននស្ពះវហិារដៅស្បដេរឥណាឌ រម័្យបុរាណ្។ 
 ស្ពះវហិារផ្ខ្មរផ្ែលជារណំ្ង់ដឈ ី ឬឥែឋបូកបាយអទងំឡាយដនាះ គមឺានស្េង់ស្ទយេូដៅ
តាម្លំនារំណំ្ង់ពែីមផ្ែលជាស្បាសាេមានម្កតាងំពីរម័្យបុរាណ្។ 
 ដៅស្រុកផ្ខ្មរមានគំរូស្ពះវហិារដនសងៗដស្ចីនយា៉ា ង  ផ្តដបីរដងខបម្កដ ញីមាន៤ផ្បបរំខាន់ៗ
ផ្ែលមានដរររល់ម្កែល់ដយងីបចចុបបនែដនះ។ ដគផ្ចកស្បដភេស្ពះវហិារដៅតាម្រូបរាងនិងការតុប
ផ្តងែំបូល។ 
 ១. វហិារជ្ហាវ ៤៖ ជាេូដៅស្ពះវហិារជ្ហាវ ៤ដគដស្ចនីដធវីរររ៦ជ្ួរ បដណារ យ និងររររ៩ 
ជ្ួរេេឹង (ររុប៧២រររ) ឬរររ១០ជ្ួរេេងឹ(ររុប៦០រររ) ឬរររ១២ជ្ួរេេងឹ (ររុប៧២
រររ) ឬម្ួយដលីរពីដនះដេៀតក៏មានផ្ែរ។ ឯែំបូលជាកឹងមានពីរថ្នែ ក់ ឬ៣ថ្នែ ក់រាងស្ជាលចុះដៅ
រងខាង ដ យីមានដហាជាងមុ្ខ្ និងដហាជាងដស្កាយ ស្ពម្ទងំមានជ្ហាវ ២ដៅចុងស្ពែំំបូលខាងមុ្ខ្    
និងជ្ហាវ ២ដេៀតដៅចុងស្ពំែបូំលខាងដស្កាយ។ ដៅគល់ដហាជាងខាងមុ្ខ្មានែំបូល ប់រាងស្ជាលចុះ
ម្កខាងមុ្ខ្១ថ្នែ ក់ ឬ ២ថ្នែ ក់ ឬម្ួយ៣ថ្នែ ក់ នងិដៅគល់ដហាជាងខាងដស្កាយមានែបូំល ប់ស្ជាលចុះ
ដៅដស្កាយ១ថ្នែ ក់ ឬ២ថ្នែ ក់ ឬម្ួយ៣ថ្នែ ក់    ផ្ែរ។ តាម្ផ្ែលខ្្ុ ំធាល ប់រដងេតម្កដ ញីថ្ន ដបីវហិារណា
មានែំបូល២ថ្នែ ក់ គឺដគដធវី  ែំបូលស្ជាល់ដៅមុ្ខ្និងដស្កាយដនាះផ្ត១ថ្នែ ក់ ដបីវហិារមានែំបូល៣ថ្នែ ក់ 
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ខ្លះដគដធវែីំបូលមុ្ខ្ដស្កាយដនាះ១ ដនាះ១ថ្នែ ក់ ឬដធវ២ីថ្នែ ក់ក៏មានផ្ែរ។ ដបីវហិារែបូំល៤ឬ៥ថ្នែ ក់ដគដធវី
ែំបូលដៅមុ្ខ្ នងិដៅដស្កាយ៣ឬ៤ថ្នែ ក់ ដៅតាម្ដនាះ។ 
 ស្ពះវហិារជ្ហាវ ៤រដបៀបដនះ មានអែកខ្លះថ្ន “វហិារបុរាណ្” តបតិដៅរវាងម្ួយរតវតសកនលងដៅ 
និងមុ្នៗដនាះដេៀត ដគនយិម្សាងរង់ស្ពះវហិារផ្បបដនះ។ វហិារជ្ហាវ ៤មានេំ តូំចស្ច ងឹ ទប
លមម្ង្ហយរង់ ដស្បធីនធានម្ិនរដម្បមី្ខាល ងំដពក ដ យីង្ហយស្រួលកែុងការផ្ែទជំ្ួរជុ្ល ស្ពម្ទងំ
រម្តាម្ដរចករ ី  ស្តូវការជាក់ផ្ររងរបរ់អែកស្រុកជាចណុំ្ះដជ្ីងវតរដៅតាម្ភូម្ិនានា។ ស្ពះវហិារផ្បប
ដនះបង្ហា ញពីភាពស្រគត់ស្រគ ំ ម្ិនផ្រ្ងអសាច រយដពក។ រឯីេ ំ ំ កម្ពរ់ ស្េង់ស្ទយេូដៅគផឺ្បលកៗោែ ដៅ
តាម្ការនចែស្បឌិត។  
 ២. វហិារជ្ហាវ ង៦ ៖ ជាេូដៅមានរររ៦ជ្ួរបដណាា យ និងរររ៩ជ្ួរេេឹង (ររុប៥៤
រររ) ឬរររ១០ជ្ួរេេងឹ (ររុប៦០រររ) ឬរររែំបូលកងិមាន២ថ្នែ ក់ ៣ថ្នែ ក់ ៤ថ្នែ ក់ ឬ៥
ថ្នែ ក់ រាងស្ជាលចុះដៅរងខាង ដ យីមានជ្ហាវ ៣ដៅចុងស្ពំែំបូលខាងមុ្ខ្ និងជ្ហាវ ៣ដេៀតដៅចុង
ស្ពំែំបូលខាងដស្កាយ មានដហាជាងមុ្ខ្និងដហាជាងដស្កាយ។ ដៅគល់ដហាជាងខាងមុ្ខ្និងខាងដស្កាយ
មានែំបូល ប់តាងស្ជាលចុះ ដៅមុ្ខ្និងដៅដស្កាយ១ថ្នែ ក់ ឬដធវីមុ្ខ្ោច់ឥតែំបូល ប់មុ្ខ្នងិ ប់
ដស្កាយ ខ្លះមានែំបូលមុ្ខ្នងិដស្កាយ ២ថ្នែ ក់ ៣ថ្នែ ក់ ឬ៤ថ្នែ ក់។ វហិារខ្លះដធវីជ្ញ្ញជ ងំជាប់នងឹរររ
បាងំសាចផ្តម្ាង ឯវហិារខ្លះេុករររបាងំសាច ែូចវហិារជ្ហាវ ៤ផ្ែរ។ 
 ៣. វហិារម្ណ្ឌ ប ៖ ជាស្ពះវហិារមានដខ្ឿននងិជ្ញ្ញជ ងំដរទីរែូចនឹងវហិារជ្ហាវ ៤ ឬវហិារ៦ផ្ែរ 
ស្ោន់ផ្តមានកំពូលបុរបុកស្រចួដៅដលីែបូំល។ វហិារម្ណ្ឌ បមានជ្ហាវ រវាង១០ដៅ១៦ ផ្តភាគដស្ចីន
មានជ្ហាវ ១២ គឺ ផ្នែកខាងមុ្ខ្៤ ផ្នែកខាងដស្កាយ៤ នងិខាងសាា ២ំ ខាងដឆ្វង២។ ប៉ាុផ្នរមានវហិារ
ម្ណ្ឌ បខ្លះដគម្ិនោក់ដហាជាង និងជ្ហាវ ដៅផ្នែកចំដ ៀងរងខាងក៏មានផ្ែរ ស្ោន់ផ្តពុរូំវរម្ផ្ភែក។  
 ៤. វហិារស្តផ្ ងផ្កង៖ ជាស្ពះវហិារមានមុ្ខ្លយផ្បរដៅេរិធំៗទងំ៤ (អែកខ្លះដៅថ្នវហិារ
មុ្ខ្៤) ផ្ែលខ្លះមានកពូំលបុរបុកស្រចួដៅដលែីំបូលចំកណាា ល ដ យីមានជ្ហាវ ២ដៅ៤ដៅចុងស្ពំ
ែំបូលមុ្ខ្ នីម្ួយៗននេរិទងំ៤ ផ្ែលររុបមានជ្ហាវ ៨ដៅ១៦។ ដៅកែុងវហិារផ្បបដនះដគដស្ចនី
តម្េល់ស្ពះបែិមា ផ្ែលផ្បរស្ពះភ័ស្តករដៅេិរទងំ៤ ែូចដៅនឹងស្បាសាេបុរាណ្ម្ួយចនំួនផ្ែរ។ ផ្តស្ពះ
វហិារស្តផ្ ងផ្កងខ្លះ ដេៀតក៏មានដគតម្េល់ស្ពះបែមិាផ្បរដៅេិរណាម្ួយ (ពិដររផ្បរដៅេិរខាង
ដកីត) ែូចកែុងស្ពះវហិារដនសងៗដេៀតផ្ែរ។   ស្ពះវហិារស្តផ្ ងផ្កងមានម្ណ្ឌ ប គមឺានស្េង់ស្ទយែូច
នឹងស្បាសាេបុរាណ្ម្ួយចនំួន។ 
 រំណ្ង់វតរអារាម្ដកីតមានយា៉ា ងដស្ាងស្ាតដៅស្រុកផ្ខ្មរ កែុងដនាះវវិតរន៍ែ៏រំខាន់ នងិគួរ
ឱ្យចាប់អារម្មណ៍្គឺរណំ្ង់ “វតរស្តផ្ ងផ្កង”។  
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វតរស្តផ្ ងផ្កង 

ស្ពះវហិារដនះមានេតីាងំរាតិដៅកែុងបនាទ យលផ្ងវក ផ្ែលមានភូម្សិាស្តរររពវនែៃរាិតដៅកែុង
ដខ្តរកំពង់ឆ្ែ ងំ។ ស្ពះវហិារដនះេស្ម្ង់សាា បតយកម្មម្ា៉ាងផ្ែលមានបលង់ជាកាដរ ៉ា៤ស្ជ្ុងដរម ី មានមុ្ខ្លយ
ផ្បរដៅេិរធំៗ ទងំបនួ (អែកខ្លះដៅថ្ន វហិារមុ្ខ្៤) ផ្ែលមានកំពូលបុរបុកស្រួចដៅែបូំលកណាា ល 
ដ យីមានជ្ហាវ ២ដៅ៤ដៅចុងស្ពំែំបូលមុ្ខ្នីម្ួយៗននេិរទងំ៤ ផ្ែលររុបមានជ្ហាវ ៨ដៅ១៦។  

 
ស្ពះពុេធរូបស្តផ្ ងផ្កង 

 ដៅកែុងវហិារផ្បបដនះ ដគដស្ចនីតម្េល់ស្ពះបែិមាផ្ែលផ្បរស្ពះភ័ស្តកាដៅេិរទងំ៤ ែូចដៅនឹង
ស្បាសាេបុរាណ្ម្ួយចំនួនផ្ែរ។ ស្ពះវហិារស្តផ្ ងផ្កងដនះ មានម្ណ្ឌ ប គឺមានស្េង់ស្ទយែូចនងឹ
ស្បាសាេបុរាណ្ម្ួយចំនួននងផ្ែរ។ 
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  ឃ. នចត្ិយ 
 ដចតិយជារំណ្ង់មានដខ្ឿន មានអងគ (ខ្លួន) មានកំពូល ដ យីមានរណាឋ នដនសងៗ និង
មានការតុបផ្តងរចនាដៅតាម្ស្បដភេដស្ចីនយា៉ា ង។ ដចតិយដស្បីរស្មាប់បញ្ចុ ះធាតុអែកសាល ប់ ឬឧេទិរដៅ
អវីម្ួយ ឬម្ួយរស្មាប់តម្េល់វតាុរកាេ រៈ។ ដចតិយមានតួនាេីនិងអតាន័យែូចស្បាសាេបុរាណ្ម្ួយចំនួន
ផ្ែរ គឺដគេុក ែូចជាភែំស្ពះរុដម្រុផ្ែលជាសាា នដេពដៅកណាា លចស្កវាលឬដោកធាតុ។ ដគឧេទិរឱ្យអែក
សាល ប់ផ្ែលដគបញ្ចុ ះធាតុេីដនាះបានដៅែល់ “រុគតិភព” ផ្ែលជាដេវសាា ន ឬដេវដោក។ 

អែកស្សាវស្ជាវទងំឡាយយល់ដ ញីថ្ន ស្បដេរកែុងតំបន់អារុីអាដគែយផ៍្ែលមានដចតយិដនះ 
គឺស្បភពដែមី្ដៅស្បដេរឥណាឌ បុរាណ្ដ យីបនរដៅស្បដេរស្រលីង្ហេ  នងិជ្ះឥេធិពលម្កស្បដេរនា
នា។ ឯផ្ខ្មរក៏មានដចតិយស្បផ្ លពរី.វេ១ី៥រ ូតម្ក នងិមានរាងផ្បលកៗដស្ចីនយា៉ា ងតាម្កាលដវោ។ 
តាម្ដយាបល់ខ្លះដគយល់ថ្ន ដចតិយមានមុ្ខ្ង្ហរដនសងៗោែ ៤យា៉ា ង៖ 
 ១. ធាតុដចតយិ៖ ជាដចតិយរស្មាប់បញ្ចុ ះធាតុ។ 
 ២. ធម្មដចតយិ៖ ជាដចតិយរស្មាប់តម្េល់គម្ពីរ កបួន ចាប់ វន័ិយ ធម៌្អាែ៌ សាស្តសារ ដនសងៗ។ 
 ៣. បរដិភាគដចតិយ៖ ជាដចតយិបញ្ចុ ះដស្គឿងបរកិាខ ររបរ់ស្ពះ ឬស្ពះរងឃផ្ែលខ្ពង់ខ្ពរ់ ឬក៏របង់
ចីពរ      ចារ់ៗរបរ់ស្ពះរងឃ។ 
 ៤. ឧដេទរិកដចតិយ៖ ជាដចតយិរស្មាប់ដគដោរពបូជា ែូចស្ពះ ឬរស្មាប់ឧេិទរដៅអវីដនសងៗជាេ ី  
រកាេ រៈ។ 
 រូបរាងេូដៅននដចតិយដៅស្រកុផ្ខ្មរមានវវិឌឍ ូរផ្ តាងំផ្តពីរម័្យកណាា លម្ក គឺរវាងរ.វ.េី
១៥-១៦ម្កែល់រពវនែៃ។  

ដគផ្ចករូបរាង ឬការតុបផ្តងដចតិយជា៣ស្បដភេ៖ 
 ១. ដចតយិោត៖ ជាដចតយិពុំមានកាច់តុបផ្តងលម្អិតដៅផ្នែកដនសងៗដ យី គឺមានដខ្ឿន 
មានតួខ្លួន និងមានកំពូល ដ យីដគរចនាជាលាក់គនាល ក់ៗ ដៅតាម្ជាន់ថ្នែ ក់នានា ឬមានសារដពរូីស្ត
ដៅតាម្ផ្កងននដខ្ឿនដចតិយដនាះ។ ដចតិយផ្បបដនះរស្មាប់បញ្ចុ ះធាតុម្នុរសមាែ ទងំពួង។ មាន
ដចតិយោតខ្លះ ក៏មាននចែរចនាផ្ែម្រង្ហវ រផ្ខ្វងដៅដលីអងគដ យីមានស្តបកឈូកតេ ប់ដៅដលីសាម  ឬមាន
លាក់រាងគនាល ក់ៗដស្ចីនដៅតាម្ជាន់ថ្នែ ក់នានា ដ យីមានដជ្ីងដការ១ឬ២ជាន់ខ្លះផ្ែរ។ 
 ២. ដចតិយកាច់៖ ជាដចតយិមានកបូរកាច់រចនាលម្អិតដៅតាម្ផ្នែកនានា។ អែកខ្លះយល់ថ្ន 
ដចតិយកាច់ផ្បបដនះរស្មាប់បញ្ចុ ះធាតុស្ពះរងឃ ស្ពះរាជ្វងានុវងស ឬអែកមានបណាា រករិជាដែមី្។ 
ប៉ាុផ្នរក៏មានអែករម្បូណ៍្ស្េពយធនខ្លះ ក៏អាចសាងដចតិយកាច់រស្មាប់បញ្ចុ ះធាតុស្កុម្ស្គសួារបានផ្ែរ។ 
 ដចតិយកាច់ផ្ែលមានការតុបផ្តងលម្អដស្ចីន និងមានេំ ធំំខ្ពរ់ ដម្ីលដៅរដម្បមី្គួរផ្រ្ង 
បង្ហា ញពីឥរសរភាពឧតរុងគឧតរម្ គឺដស្ចីនរស្មាប់តម្េល់ស្ពះម្ហាកសស្ត។ 
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កាច់លម្អ ដៅដលីដចតិយស្ពះអងគែងួ 

 

 ៣. ដចតិយស្េង់ដស្គឿង៖ ជាដចតិយមានកាច់រចនា មានរង្ហវ រផ្ខ្វងដៅដលីអងគ(ខ្លួន) ដ យី
មានស្ពះភ័ស្តករ ស្ពះស្ព ម នងិមានកំពូលស្រួច ឬមានឆ័្ស្តរតួ(៣រតួ ឬ៥រតួ) ដៅខាងដលី។ ដចតិយស្េង់
ដស្គឿងផ្ែលមានការតុបផ្តងលម្អដស្ចីន និងមានេំ ធំំ ខ្ពរ់ ដ យីដលកីំពូលមានរាងស្រួច ឬមានឆ័្ស្ត
រចួ៧ថ្នែ ក់ គឺដស្ចីន ដស្បីរស្មាប់តម្េល់ស្ពះអែឋិស្ពះម្ហាកសស្ត។ ចំដាះស្ពះរាជ្វងានុវងស នងិស្ពះរងឃជា
ដែីម្ដស្ចីនោក់ឆ័្ស្តរតួផ្ត៥ថ្នែ ក់។ រឯីអែកស្រុកេូដៅដគដស្ចនីោក់ឆ័្ស្តរតួផ្ត៣ថ្នែ ក់ ឬអាចោក់៥ថ្នែ ក់
បានផ្ែរ។ គួរស្ជាបផ្ែរថ្ន ដចតិយោត និងដចតិយកាច់ខ្លះក៏មានោក់ស្ពះភ័ស្តករស្ពះស្ព មផ្ែរ។  

 
ដចតិយស្ពះបាេរីុរុវតាិ 
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និយាយពីឧែុងរជាអតីតរាជ្ធានីនារតវតសេី១៧ (ពីឆ្ែ ១ំ៦១៨ ែល់ឆ្ែ ១ំ៨៦៦) ដ យីស្តូវ
បានដបាះបង់ដចាលដោយស្ពះបាេនដរាតរម្ ដៅឆ្ែ ១ំ៨៦៦។ ដោយតល រ់រាជ្ធានីដៅកាន់រាជ្ធានី
ភែំដពញរ ូតែល់រពវនែៃ។ ស្កងុឧែុងគចាប់កសាងដ ងីកែុងរតវតសរេ៍១ី៧ កែុងរជ្ជកាល ស្ពះបាេ រដម្រ
ចស្ពះជ័្យដជ្ោឋ េ២ី កែុងពុេឋរករាជ្២១៦៤ ននស្គរិររករាជ្១៦២០។ ស្ពះបាេរដម្រចស្ពះជ័្យដជ្ោឋ  
ដររចគង់ដៅ ស្ពះរាជ្វាងំ ោវ ឯម្ ស្េង់បាននាដំរនាបតី នងិនាមុ្ឺនរពវមុ្ខ្ម្ស្តនរចុីះ ស្ពះរាជ្េីនាងំនាវា
ដររចយាងដៅស្បាតដៅ តបំន់អូរស្កុងោយកែុងដខ្តរ។ ស្េង់ស្បថ្នប់ដៅ ស្ពះពនាល ជាយូរនែៃ រចួដររច
យាង ដៅស្កសាលដៅតាែុងយាយជ័្យ ស្េង់ក៏េតដ ញីេីេួលម្ួយដៅ តំបន់ស្រះផ្កវ ជាេីមាន
ដេរភាពលអក៏ស្េង់ចាប់ស្ពះេ័យ។ ដ យីស្េង់មានស្ពះតស្មារ់ជាម្យួម្ស្តនរី មានដហារាធិបតីជាដែមី្ថ្ន 
ដយងីចង់សាងស្ពះរាជ្វាងំគង់ដៅេីដនះ ដតីអរ់អែកទងំពួងយល់ថ្នដម្រច? ឧកញាដហារាធិបតីមុ្ ំគន់គូរ
ពិនិតយដម្លីេីែីដនាះដោយកបួនដហារាសាស្តររដ យីស្កាបបងគំេូលថ្ន “េីដនះជាេជី្យភូម្ិលអណារ់ស្តូវ
តាម្កបួនទយថ្ន នងឹមានឬេឋិដតជ្ះ ឈែះអរ់រស្តូវទងំ៨េិរ”។ ស្ពះរាជាស្េង់ស្ជាបែូដចាែ ះ ក៏ចាត់
ឧកញា៉ា ស្កឡា-ដហាម្ផ្កវ ឱ្យជានាយកចាត់ការកសាងស្ពះរាជ្វាងំដៅតំបន់ស្រះផ្កវដនះ ដៅនែៃ៥ដកីត 
ផ្ខ្នលគណុ្ ឆ្ែ វំក ដទរ័កពុេឋ-រករាជ្២១៦៤ ស្គិរររករាជ្១៦២០។ ដររចបានតាងំស្ពះនាម្ស្ពះ
នគរ (េីស្កងុ) ែមីដនាះថ្ន ស្ពះបរម្រាជ្វាងំម្ហានគរឧែុងគមានជ័្យបុររីម្យឧតរម្រាជ្និដវរនោឋ ន ផ្ែល
ដៅខ្លីថ្ន ស្កុងឧែុងគមានជ័្យ។ 
 ចំដាះដៅជុ្ំវញិតំបន់និងដៅដលីភែំឧែុងរ (គិតពីេិរខាងដជ្ីងម្កេិរខាងតបូង) ទងំមូ្ល
មានដចតិយម្ួយចនំួនែូចជា៖ 

➢ ដចតិយស្ពះចនទរាជា 

➢ ដចតិយស្ពះរតាា   
➢ ដចតិយស្ពះអងគដអង  
➢ ស្ពះរកយមុ្នីដចតិយ 

➢ ដចតិយស្ពះស្រីរុរដិយាពណ៌្  
➢ ដចតិយស្ពះអងគចនទ 
➢ ដចតិយស្ពះអងគែួង 

➢ ដចតិយស្ពះរុីរុវតា ិ
➢ ដចតិយរាជ្វងស 
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បលងន់នដចតិយដៅដលីភែឧំែុងគ 

ដចតិយផ្ែលមានកបូរកាច់ហាក់សាអ តបាត ដៅដ យីដចតិយធំៗទងំ៣ រាិតដលកីំពូលភែំឧតរុងគ 
ស្ជ្ុងខាងដជ្ងី ស្តូវបានដគដៅថ្ន “ដចតិយនស្តស្តងិស”។ ដចតិយនស្តស្តងិសរាតិដៅខាងដឆ្វងនែផ្កបរស្ពះ
រកយមុ្នីដចតិយដេបីដធវីែមីដនាះ គឺដ ញីមានដចតយិធំៗពីរដៅផ្កបរោែ ។  
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  ដចតិយនស្តស្តិងស     ដចតិយសាម្ាន់ 

 ចំដាះដចតិយខាងដជ្ីងមានឆ្ល ក់រូបែំរ ី ដលចកាលដធាល ដ ងីប៉ាុនែំរផី្ម្នផ្េន ដគដៅថ្ន 
“ដចតិយសាម្ាន់” ស្តូវបានកសាងដ ងីតាងំពីស្គិរររករាជ្១៦២៣ ដោយស្ពះបាេជ័្យដជ្ោឋ  ដែីម្បី
បញ្ចុ ះស្ពះបរម្អែឋិនន ស្ពះបាេស្រីរុរដិយាពណ៌្  ជាស្ពះរាជ្បតិា។ 

 

     

 ដចតិយស្ពះចនទរាជា     ដចតិយស្ពះអងគដអង 
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 ដចតិយស្ពះរតាា េី១     ដចតិយស្ពះអងគចនទ 

 

     

 ដចតិយដៅដស្កាយដចតិយេនទឹម្   ដចតិយដៅមុ្ខ្ស្ពះដោស្ពះផ្កវ 

 ដចតិយខាងតបូងកសាងដ ងីកែុងស្គិរររករាជ្១៨៩១ ដោយស្ពះបាេរដម្រចស្ពះនដរាតរម្ 
ដែីម្បបីញ្ចុ ះស្ពះបរម្អែឋិននស្ពះបាេរដម្រចស្ពះអងគែងួ ជាស្ពះវររាជ្បិតា។ 
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 ដចតិយស្ពះបាេអងគែងួ  ស្ពះដចតិយ លួងខ្តរិយដកាែឋស្ពះបាេរដម្រចស្ពះរីុរុវតាិមុ្នីវងស 

ចុះតាម្ជ្ដណ្រី រែមដៅតបូងបនរចិ ដគនងឹដ ញីដចតិយែ៏ធំម្ួយដេៀតផ្ែលជាដចតិយរបរ់ស្ពះ
ករុណាស្ពះខ្តរិយដកាែឋស្ពះបាេរដម្រចស្ពះរុីរុវតាមុិ្នីវងស។ 

 ង. ប្រាងគ 
 ស្បាងគ ជារណំ្ង់ដែលមានដខ្ឿនដស្ចីនជាន់ មានជ្ដណ្ាី រដ ងីខ្ពរ់ មានតួខ្លួន(អងគ) មាន
កំពូល និងមានេំ ធំំ ដ យីមានការតុបផ្តងរចនាដស្ចីននង។ ស្បាងគដស្បីរស្មាប់តម្េល់ធាតុអែកសាល ប់ ឬ
ឧេទិរដៅអវីម្ួយ ឬម្ួយរស្មាប់តម្េល់វតរុរកាេ រៈ។ ស្បាងគមានតួនាេ ី និងអតាន័យែូចស្បាសាេបុរាណ្
ម្ួយចំននួផ្ែរ គឺេុកែូចជាភែំស្ពះរុដម្រុ ផ្ែលជាសាា នដេពដៅកណាា លចស្កវាលឬដោកធាតុ ដស្ាះដគ
ឧេទិរឱ្យអែកសាល ប់ ផ្ែលតម្េល់ធាតុដៅេីដនាះបានដៅែល់ “រុគតិភព” គឺដេវសាា ន។ 
 អែកខ្លះដគផ្បងផ្ចករូបរាងស្បាងគជា៣ផ្បប គឺស្បាងគស្បាសាេ ស្បាងគដចតិយ ស្បាងគររូប។ ស្បាងគ
ទងំដនះរុេធផ្តមានដខ្ឿននិងជ្ដណ្ាី រដ ងី ដ យីខ្ពរ់ដៅដលី។ ការតុបផ្តងស្បាងគ គឺដៅតាម្ស្បដភេ
នីម្ួយៗផ្បលកោែ ។ 
 ១. ស្បាងគស្បាសាេ៖ ជាស្បាងគមានរាងែូចស្បាសាេបុរាណ្ និងមានការតុបផ្តងកាច់រចនា
ដស្ចីនដរអករេះ (ពិដររកាច់អងគរ)។ ស្បាងគរដបៀបដនះដគដស្ចីនែកស្រង់រូបរាងម្កពីស្បាងគកណាា លនន
ស្បាសាេរម័្យអងគរែូចជាស្បាសាេបាគង ស្បាសាេបនាទ យស្រី ស្បាសាេអងគរវតរជាដែីម្។ ស្បាងគ
ស្បាសាេដស្ចីនដស្បរីស្មាប់តម្េល់ ស្ពះអែឋិស្ពះម្ហាកសស្ត ឬស្ពះអែឋិរដម្ាចស្ពះរងឃរាជ្ ឬម្ួយឥរសរ
ជ្នជាដែីម្។ 
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 ២. ស្បាងគដចតិយ ៖ ជាស្បាងគមានដខ្ឿន មានជ្ដណ្ាី រដ ងីខ្ពរ់ មានរូបរាងខាងដលជីាដចតយិ។ 
ស្បាងគរដបៀបដនះ ដគដស្ចីនដស្បរីស្មាប់តម្េល់ស្ពះអែឋិស្ពះដៅអធិការវតរ ឬស្ពះរងឃផ្ែលមានកិតរិនាម្ខ្ពង់
ខ្ពរ់។ រឯីធាតុអែកមានបណាា រករិខ្ពរ់ខ្លះ ក៏មានដស្បីស្បាងគដចតិយរស្មាប់បញ្ចុ ះផ្ែរ។ 
 ការរចនាតុបផ្តងដៅស្បាងគដចតិយ គឺដស្ចីនផ្តែូចដៅនងឹដចតិយផ្ែរ ស្ោន់ផ្តស្បាងគដនាះមាន
ដខ្ឿនដស្ចីនជាន់ឬខ្ពរ់ដ ងីដៅដលី។ 
 ៣. ស្បាងគររូប៖ ជាស្បាងគមានដខ្ឿនខ្ពរ់ មានជ្ដណ្រី រដ ងី ដ យីខាងដលមីានរណាឋ នផ្បលកៗ
យា៉ា ងដស្ចីន  ដៅតាម្ការដស្ចនីដៅតាម្ការនចែស្បឌិតដនសងៗ ខ្លះរាងដោល ខ្លះរាងម្ណ្ឌ ល ។ល។ ស្បាងគ
រដបៀបដនះ ដគដស្ចនីដស្បីរស្មាប់តម្េល់ស្ពះអែឋិស្ពះដៅអធកិារវតរ ឬស្ពះរងឃចារ់េុ។ំ ស្បាងគររូបដនះក៏
មានដស្បីស្បារ់រស្មាប់ឧេទិរដៅអវីដនសងៗក៏មានផ្ែរ។ 
 ដៅដលីផ្នែកដនសងៗននស្បាងគផ្ែលមានរូបរាងជាស្បាសាេ ផ្តងមានាកយដៅដៅតាម្េមាល ប់
របរ់ជាង នងិអែកស្រុកនានាផ្ែរ។ ាកយដៅចណុំ្ចទងំឡាយដលីស្បាងគដនាះអាចែូចោែ ឬខុ្រោែ ខ្លះៗ
ពីតំបន់ម្ួយដៅតបំន់ម្យួ។ ដៅខាងដស្កាម្ដនះជាឧទ រណ៍្ម្ួយផ្ែលដោក Carbonnel Jean-Piere 
បានរិកាចុងដស្កាយ និងដបាះពុម្ពនាយកាលពីឆ្ែ ១ំ៩៧៣ អំពីាកយដៅផ្នែកដនសងៗដៅដលីស្បាងគ 
ដ យីខ្្ុ ំយកម្កោក់ឲ្យដៅជាអកសរផ្ខ្មរវញិ។ 
 ដៅដលីផ្នែកដនសងៗននស្បាងគផ្ែលមានរូបរាងជាស្បាសាេ ផ្តងមានាកយដៅដៅតាម្េមាល ប់
របរ់ជាង និងអែកស្រកុនានាផ្ែរ។ ាកយដៅចណុំ្ចទងំឡាយដលីស្បាងគដនាះ អាចែូចោែ  ឬខុ្រោែ
ខ្លះៗពតីំបន់ម្ួយដៅតបំន់ម្យួ។  

 
ដចតិយដៅកែុងបរដិវណ្អងគរវតរ ស្បផ្ លសាងដៅឆ្ែ ១ំ៧០២ ដោយជ្យ័ននទ  
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៣. ស្ថា បត្យកម្ម និងសណំង់សម្័យនប្រកាយលខ្ងវក-ឧដុងគ 
 ក. សម្យ័ារងំ 
 ចាប់តាងំពីបារាងំបានោក់អាណានិគម្ម្កដលីកម្ពុជា អរ់រយៈដពលជិ្តម្យួេរវតស
(១៨៦៣ែល់១៩៥៣) ដ យីដៅកែុងែំណាក់កាលែំបូងននការោក់មូ្លោឋ នស្គប់ស្គងដលី
ស្បដេរកម្ពុជា បារាងំបានស្បឈម្ជាម្យួនឹងចលនាបះដបារជាដស្ចីន ផ្ែលស្បឆ្ងំនឹងវតរមាន
របរ់ បារាងំផ្ែលស្តួតស្តាោក់អាណានិគម្ដលីស្បដេរកម្ពុជា។ កាីរងឃមឹ្របរ់អែកែឹកនាផំ្ខ្មរ 
ស្ពម្ទងំស្បជារាស្តររ ផ្ែលផ្តងផ្តរងឃមឹ្ថ្នវតរមានបារាងំនឹងជ្យួកម្ពុជាឲ្យរដំោះបានដខ្តរផ្ខ្មរ
ម្យួចំនួនផ្ែលបានបាត់បង់ដៅខាងដរៀម្ ក៏ែូចជាការជ្យួដរៀបចំកម្ពុជាឲ្យមានរនរិភាព និង
ការអភិវឌឍដ ងីវញិ ហាក់ែូចជារាិតដៅកែុងការរង់ចាមំ្យួែ៏អនទះសារ។ ដៅឆ្ែ ១ំ៨៨៤ ក៏ជា
រម័្យននការតល រ់បាូរម្យួដៅកម្ពុជានងផ្ែរ។ អរ់រយៈដពលស្បផ្ ២០ឆ្ែ  ំ បារាងំបាន
ពាយាម្បញ្ចុ ះបញ្ចូ លដរាច នដរាតរម្ ដែីម្បដីធវីការតល រ់បាូរផ្ែលបារាងំចង់បាន។ ដនាះគឺជាការ
លុបបំបាត់របបទរភាព ដធវីកម្មរិេធិ ែីធលីឯកជ្ន ដធវីម្ឈការ រិញ្ាវតាុ និងដរៀបចំពនធោរដ ងីវ ិ
ញ។ ប៉ាុផ្នរដរាចនដរាតរម្បានតវា៉ា  ដោយនិយាយថ្ន ការតល រ់បាូរផ្បបដនះ គឺជាការស្បឆ្ងំដៅ
នឹងស្បនពណី្ និងបណាា លឱ្យមានចោចល។  ដោយពំុរូវេេលួបានការោសំ្េពីស្ពះបាេ 
នដរាតរម្ បារាងំក៏រដស្ម្ចចិតរដធវីការរនសមឹ្ៗរ ូតែល់ស្ពះអងគដសាយេីវងគត។ ពួកបារាងំយល់
ថ្ន ស្ពះអនុជ្របរ់ស្ពះបាេ នដរាតរម្ ផ្ែលមានស្ពះនាម្ថ្ន រុីរុវតាិ គឺជាអែកោសំ្េបារាងំ នឹង
ថ្នស្បរិនដបីស្ពះអងគមាច រ់រុីរុវតាិដ ងីដសាយរាជ្យបនាទ ប់ ដស្កាយពីការដសាយេីវងគតរបរ់
ស្ពះបាេ នដរាតរម្ ស្ពះអងគស្បាកែជាយល់ស្ពម្ចំដាះការផ្កេស្ម្ង់ទងំអរ់របរ់បារាងំ។  

 ចំដាះការសាា បនាស្ពះបរម្រាជ្វាងំចុងដស្កាយ បានដរៀបចំដ ងីដៅភែំដពញ ចំននួ២ដលកី គឺ
ដលីកេ១ី កែុងឆ្ែ ១ំ៤៣៤ កែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេពញាយា៉ា ត និងដលកីេ២ី កែុងឆ្ែ ១ំ៨៦៦ កែុងរាជ្យ
ស្ពះបាេនដរាតាម្ និងស្តូវរុះដរសីាងរង់ជាែមី ដៅឆ្ែ  ំ ១៩១៣ កែុងរាជ្យស្ពះបាេរុីរុវតា ិ រ ូតម្កែល់
រពវនែៃ ផ្ែលមានដឈាម ះថ្ន ស្ពះបរម្រាជ្វាងំចតុមុ្ខ្ម្ងគល ដោយរាិតដៅស្តង់ចណុំ្ចស្បរពវននេដនល
ទងំបួន គឺមានេដនលដម្គងគដលីេដនលដម្គងគដស្កាម្ េដនលបាសាក់ និងេដនលសាប។ ស្ពះបរម្រាជ្វាងំ សាង
រង់ផ្បរមុ្ខ្ដៅេរិខាងដកតី គឺផ្បរដៅរកេដនលចតុមុ្ខ្។ 
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េិែឋភាពស្ពះបរម្រាជ្វាងំននស្ពះរាជាណាចស្កកម្ពុជា 

 សារម្នទីរជាតកិម្ពុជា បានចាប់បែរិនឋិដស្កាម្ការនរួចដនរមី្គំនិតដោយស្បវតរិវេូិ George 

Groslier ដៅឆ្ែ ១ំ៩១៧ ផ្ែលកាលដនាះមានដឈាម ះថ្នសាោរិលបៈកម្ពូជា បនាទ ប់ម្កសាោដនះក៏
ផ្ស្បកាល យជាសារម្នទីរជាតកិម្ពុជាដៅឆ្ែ ១ំ៩១៩។  ដៅនែៃេ១ី៣ ផ្ខ្ដម្សា ឆ្ែ ១ំ៩២០ ពធិីរដមាា ធសារ
ម្នទីរជាតិកម្ពុជា ក៏បានស្បស្ពតឹរិ ដ ងីដស្កាម្អធិបតែ៏ីខ្ពង់ខ្ពរ់របរ់ស្ពះបាេរុីរុវតាិ ស្ពះដៅស្កុងកម្ពុជា 
ដ យីក៏បានបរូរដឈាម ះពីសារម្នទីរជាតិកម្ពុជាម្កជា សារម្នទីរ អាល់បឺតសារូត (Albert Sarraut) ផ្ែល
ដោកជាអគគដេសាភបិាលឥណ្ឌូ ចនិនារម័្យអាណានិគម្បារាងំ។ អោរសារម្នទីរទងំមូ្ល ស្តូវបាន
រចនាតាម្សាា បតយកម្មស្បាសាេបុរាណ្ផ្ខ្មរ ផ្ែលបានោក់តាងំវតាុបុរាណ្ជាង ១៤,០០០ ស្បដភេ ជា
សាែ នែរលិបៈផ្ខ្មរ  ែ៏អសាច រយបំនុតដលពីិភពដោករមួ្មាន៖ រូបចមាល ក់  ដររា៉ាម្កិ រំរេិធ និងវតាុបុរាណ្ 
ផ្ែលមានតាងំពមុី្នរម័្យបុដរស្បវតរិ រ ូតែល់មុ្នកំ ុងដពលនិងដស្កាយដពលអាណាចស្កផ្ខ្មរ។ 
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រូបភាពពិធីរដមាា ធសារម្នទីរ Albert Sarraut ឆ្ែ ១ំ៩២០  

 
រូបភាពសារម្នទីរជាតិនាបចចុបបនែ 

នារធំែមីស្តូវបានសាងរង់កែុងផ្ខ្រីហា ឆ្ែ ១ំ៩៣៥ ដ យីស្តូវបានបញ្ច ប់រចួរាល់ដៅផ្ខ្ ម្ែុិនា 
ឆ្ែ ១ំ៩៣៧ ដស្កាម្ជ្នំួយរបរ់សាធារណ្រែឋបារាងំ កែុងរជ្ជកាលស្គប់ស្គងរាជ្រម្បតរិដោយស្ពះករុណា
ស្ពះបាេរុីរុវតា ិមុ្នីវងស។ 

អែកគូរបលង់នារធំែម ី គឺជាជ្នជាតបិារាងំដឈាម ះ JEAN DUBOIR ដ យីសាងរង់ដោយស្កុម្
  ុន(ឥណ្ឌូ ចិនសាយ គន)។ 
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នារធែំម ី

 ែំបូងដ យី ស្បព័នធនលូវផ្ែករបរ់ស្បដេរកម្ពុជា ស្តូវបានកសាងដ ងីដោយរែឋអណំាចអាណា
និគម្បារាងំដៅេរវតសឆ្ែ ១ំ៩៣០។ នលូវផ្ែកេ១ី “ភាគខាងដជ្ីង” មានស្បផ្វង៣៨៦គី ូផ្ម្៉ាស្ត ភាជ ប់េី
ស្កុងភែំដពញដៅនឹងេីស្បជុ្ំជ្នដបា៉ា យផ្ប៉ាត កែុងដខ្តរបនាទ យមានជ័្យ ជាប់ស្ពំផ្ែនស្បដេរនែ កាត់តាម្
ដខ្តរដាធិ៍សាត់ នងិដខ្តរបាត់ែំបង។ ដៅឆ្ែ ១ំ៩៤២ ផ្នែកចុងដស្កាយនននលូវផ្ែកដនះ ស្តូវបានតភាជ ប់
ជាម្ួយនឹងបណារ ញនលូវផ្ែករបរ់ស្បដេរនែ។ 

 
សាា នីយអយរមយ័ានភែដំពញ 
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ម. សម្យ័សងគម្រស្រសតនយិម្ 
 ដស្កាយដពលការទម្ទរឯករាជ្យបានទងំស្រុង ពអីាណានគិម្ន៍បារាងំដៅនែៃេ០ី៩ ផ្ខ្វចិេិកា 
ឆ្ែ ១ំ៩៥៣ ស្តូវបានបានកសាងដ ងី និងរដមាព ធោក់ឲ្យដស្បីស្បារ់ ដៅឆ្ែ ១ំ៩៥៨ កែុងរាជ្យស្ពះបាេ 
នដរាតរម្ រុរាស្ម្តិ (១៩៥៥-១៩៦០) ស្ពះរាជ្បិតា រដម្រចស្ពះ នដរាតរម្ រី នុ។ 

វមិានឯករាជ្យសាងរង់ដ ងី ដែីម្បជីានិម្តិររូបបញ្ញជ ក់ថ្ន ស្បដេរកម្ពុជា បានេេលួឯករាជ្យពី
ស្បដេរបារាងំ ដៅនែៃេ៩ី ផ្ខ្វចិេិកា ឆ្ែ ១ំ៩៥៣ និងរស្មាប់ជាររូបដោរពវញិ្ញា ណ្កខ័នធ អែកសាល ប់ ដែមី្បី
បុពវដ តុជាតិ នងិដែីម្បសី្បារពធនូវដររភីាព និងឯករាជ្យរចួពកីារស្គប់ស្គងរបរ់បរដេរ។ 

វមិានឯករាជ្យ រចនាបលង់ (គូរបលង់) ដោយសាា បតយករផ្ខ្មរែ៏លបលីាញ គឺដោក វណ្ណ មូ្លីវណ្ណ  
មានកម្ពរ់២០ ផ្ម្៉ាស្ត មាន ៥ជាន់ ដោយយកលំនាតំាម្រាងតេ ឈូកស្កពុំ តាម្គំរូរចនាបែរបរ់អងគរ 
លំអដោយកាលពរ់នាគរាជ្ចំនួន១០០  (១ជាន់២០, ១ស្ជ្ុង៥) ផ្ែលរដំលចដចញយា៉ា ងចារ់នូវម្៉ាូ
ែ (រចនាបែ) របរ់ស្បាងគស្បាសាេអងគរវតរ។ ចំផ្ណ្កអែកកសាងវមិានឯករាជ្យ តាម្បលង់របរ់ដោក 
វណ្ណ មូ្លីវណ្ណ  គឺដោក តងឹ ដវឿត ជាសាា បតយករែ៏លបលីាញ។ 

 
រដម្ាចស្ពះបាេ នរតរម្ រី នុ កែុ ងពិធីបុណ្យឯករាជ្យ 
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វមិានឯករាជ្យ 

 ស្គឹះសាា នរិកាម្យួគឺសាកលវេិាល័យភូម្និទភែំដពញ ផ្ែលេេលួបាននូវភាពលបលីាញដរទរ ី
ផ្តស្គប់ជ្ំនាន់រស្មាប់ស្បជាពលរែឋផ្ខ្មរ ពិដររររិសនិរសតិបានចាត់េុកេីដនះថ្នជាស្គឹះសាា នបណ្រុ ះប
ណារ លរំខាន់ម្យួកែុងការផ្រវងរកអនាគតែ៏ជាក់ោក់ ស្បកបដោយកររីងឃមឹ្កែុងជ្ីវតិ។ 

សាកលវេិាល័យភូម្ិនទភែំដពញ គឺជារម្េិធនលននរម័្យរងគម្រាស្តររនិយម្ (១៩៥៥-
១៩៧០) ផ្ែលបានសាា បនាដ ងីដោយែវកិាជាតិ អរ់២១០ោនដរៀល និងបានស្បារពធពិធីរដមាព ធ
ឱ្យដស្បីស្បារ់ដស្កាម្ស្ពះរាជ្អធបិតីភាពែ៏ខ្ពង់ខ្ពរ់បនុំតរបរ់ស្ពះករុណាជាមាច រ់ជ្ីវតិដលីតបូង នដរាតរម្ 
រី នុ។ កាលពកីែុងរបបរងគម្រាស្តររនិយម្ ដគឱ្យដឈាម ះថ្នសាកលវេិាល័យភូម្ិនទផ្ខ្មរ ផ្ែលបាន
រដមាព ធដ ងីដៅនែៃេ១ី៣ផ្ខ្ម្ករាឆ្ែ ១ំ៩៦០។ 

 
សាកលវេិាល័យភូមិ្នទភែដំពញឆ្ែ ១ំ៩៦០ 
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 ព ុកី ោឋ នជាតអូិឡាពំិកផ្ែលជា ុក ីោឋ នែ៏ធំជាងដគដៅកម្ពុជាមានអាយុកាលស្បមាណ្
ជាជាង៥០ឆ្ែ ដំ យី និងធាល ប់បានបំដពញតនួាេីជាដស្ចនីកែុងការដធវជីាមាច រ់នទះននស្ពតឹរិការណ៍្ស្បកួត
កីឡាទងំកស្ម្ិតជាតិ នងិអនររជាតិ។ សាែ នែែ៏មានតនម្លជាស្បវតរិសាស្តររដនះ ស្តូវបានគូរបលង់និងែកឹនាកំ
សាងដោយដោក វណ្ណ មូ្លវីណ្ណ កែុងឆ្ែ ១ំ៩៦១ ដស្កាម្ការនាួចដនាីម្របរ់ស្ពះបាេរដម្ាចស្ពះនដរាតរម្ 
រី នុ ដ យីស្តូវបានចាប់ដនាីម្ចាក់ែីបំដពញេីោន និងេំនប់ននព ុកី ោឋ នពីនែៃេ២ី៥ ផ្ខ្ឧរភា 
ឆ្ែ ១ំ៩៦២ រ ូតែល់ចុងផ្ខ្ម្នីា ឆ្ែ ១ំ៩៦៣ នងិបានបញ្ច ប់ដៅកែុងផ្ខ្ដម្សា ឆ្ែ ១ំ៩៦៤ ។ ដ យីនឹង
បានរដមាព ធឱ្យដស្បីស្បារ់ជានលូវការដៅនែៃេី១២ ផ្ខ្ធែូ ឆ្ែ ១ំ៩៦៤។ 

 
ព ុកី ោឋ នជាតិអូឡាពិំក 

 សាលម្ដហាស្រពជាតិផ្ែលមានគុណ្តនម្លែ៏ម្ មិា ជាសាែ នែសាា បតយកម្មផ្ខ្មររម័្យេំដនីប
បានបង្ហា ញពីគុណ្តនម្លននការសាា បនាជាតិ ដោយកូនផ្ខ្មរពតិៗដស្កាយកម្ពុជាឯករាជ្យ នងិជារចចធម៌្
ស្បវតរិសាស្តររម្ួយោម ននរណាអាចបំនភលបានដ យី។ ដ យីបានរដមាា ធនានែៃអង្ហគ រ េី១២ ផ្ខ្វចិេិកា ឆ្ែ ំ
១៩៦៨ នន ម្ដហាស្រពជាតិ “ស្ពះរុរាស្ម្ិត”។ ជាអកុរលសាលម្ដហាស្របម្យួដនះស្តូវបានដភលីងដឆ្ះ
អរ់រលងីកែុងឆ្ែ ១ំ៩៩៤។ 
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សាលម្ដហាស្រពជាតិ “ស្ពះរុរាស្មិ្ត” 

សាលរនែិរិេចតុមុ្ខ្ "ចតុម្មុខ្" គឺស្តូវបានយកដឈាម ះស្បរិេធនាម្តាម្េីតាងំផ្ែលតាងំដៅ
ស្តង់េដនលចតុមុ្ខ្។ សាលរនែិរិេដនះស្តូវបានសាងរង់ដ ងីដៅឆ្ែ  ំ ១៩៦២ ដោយសាា បតយករផ្ខ្មរែ៏
លបគីឺដោក វណ្ណ មូ្លីវណ្ណ ដែមី្បដីស្តៀម្ដធវីជាមាច រ់នទះេេលួ រនែិរីេពុេឋសារនា ដៅភែំដពញ។  

 
រូបភាពសាលរនែិរីេចតុមុ្ខ្ 

 េនទឹម្នងឹដនាះ ដៅរម័្យរងគម្រាស្តររនិយម្ដលីដ ោឋ រចនារម្ពនរននដគ ោឋ នដយងីរដងេត
ដ ញីថ្ន ការសាងរង់មានលកខណ្ៈេំដនបីនិងរុីវល័ិយ។ 
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ម្ហាវែីិស្ពះមុ្នីវងស និងរណំ្ងអ់ោរ 

 ជាអកុរលចាប់តាងំពឆី្ែ ១ំ៩៧០ ននការេមាល ក់ស្ពះបាេ នរតាម្ រី នុ រ ូតែល់ឆ្ែ ១ំ៩៧៩ 
ការវវិតរននសាា បតយកម្មនងិរណំ្ង់ គមឺ្ិនមានការរកីែុះោលអវីដ យី ដោយសារផ្តកម្ពុជាបានធាល ក់ចូល
កែុងភែក់ដភលីងននរស្តង្ហគ ម្ែ៏រុានំររវាងផ្ខ្មរនឹងផ្ខ្មរ នទុយដៅវញិរស្តង្ហគ ម្ បានបនំលិតបតំល ញអវីៗ ផ្ែលជារម្ិេធ
នលផ្ែលមានពមុី្នម្ក។ 

  
រូបភាពននធនាោរជាតិននកម្ពុជា 

     

រូបភាពសាព នដស្ជាយចង្ហវ រចារ់បាក់ដោយការបនំទុ ះស្គប់ផ្បកកាលេរវតសេី៧០ 
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យា៉ា ងណាម្ញិ ចាប់តាងំពីឆ្ែ ២ំ០០០ម្ក ដស្កាម្ដោលនដយាបាយ ឈែះ ឈែះ ផ្ែលមាន
រដម្ាចអគគដរនាបតិដតដជា   ុន ផ្រន ជាស្បមុ្ខ្ននរាជ្រោឋ ភិបាលកម្ពុជា បានដធវីឱ្យស្បដេរជាត ិមាន
រុខ្រនរិភាព និងមានការអភវិឌឍស្គប់វរ័ិយ។ ដៅកែុងរាជ្ធានីភែំដពញបចចុបបនែមានរណំ្ង់អោរខ្ពរ់ៗ 
េំដនីបៗ ធរំេងឹនរេបានរកីែុះោលគួរឱ្យមានភាពរៃប់ផ្រៃង ែូចជាមានរណំ្ង់អោរម្ជ្ឈម្ណ្ឌ ល
ាណិ្ជ្ជកម្ម ការយិាល័យ ធានាោរ នារេំដនីប រណាឋ ោរ អោរសាែ ក់ដៅរមួ្នងិបុរលីំដៅោឋ នបាន
សាងរង់ដ ងីជាបនរបនាទ ប់។  

 
អោរម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លាណិ្ជ្ជកម្ម និងរណំ្ងខុ់្នែូដៅរាជ្ធានីភែដំពញ 

 
អោរអូឡាពំារីុធី ផ្ែលរាិតដៅជុ្វំញិសារ តអូឡាពិំក 
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 េនទឹម្នងឹដនាះផ្ែរ អវីផ្ែលជារម្ិេធនលែមីៗននរណំ្ង់ផ្ែលបានកសាងដ ងី ក៏ដៅមានការ
បញ្ចូ លនូវ រលិបៈផ្ខ្មររម័្យបុរាណ្ រមួ្ទងំវបបធម៌្ និងអតាន័យដៅតាម្មុ្ខ្ង្ហរននរណំ្ង់អោរ
នីម្ួយៗនងផ្ែរ។ 

 
វមិានរនរិភាព 

 
េីរាីការគណ្ៈរែឋម្ស្តនរី 
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បលង ់និងបលងល់ម្អិតអោរដខ្ម្រវេូិននរាជ្បណ្ឌិ តយរភាកម្ពុជា 
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សននិដាា ន 
 

ការរិកាស្សាវស្ជាវអពំី “ការវវិតរននរចនាបែសាា បតយកម្ម និងរណំ្ង់ស្បាសាេផ្ខ្មររម័្យ
លផ្ងវក និងឧែុងគ” ដនះ គឺជាការសាកលបងស្បមូ្លចងស្កងដ ងីវញិនូវម្ត៌កននអរយិធម៌្រម័្យ
កណាា ល ដែីម្បដីឈវងយល់ឱ្យដ ញីអំពីវដិររភាពននរលិបៈសាា បតយកម្មនារម័្យកាលដស្កាយអងគរែ៏
រុងដរឿងដនាះម្ក។ ដទះបជីារម័្យដស្កាយៗម្កដេៀត ែូចយា៉ា ងរម័្យលផ្ងវក ដយងីផ្លងដ ញីមាន
ការកសាងរណំ្ង់ស្បាសាេដនសងៗែ៏រេមឹ្នរេែូចរម័្យអងគរកាី ផ្តរណំ្ង់សាា បតយកម្មនារម័្យ
លផ្ងវក និងឧែុងគ គឺជារបត់ែមីម្ួយែ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍្ម្និចាញ់រម័្យកាលមុ្នដនាះផ្ែរ។ អវតរមាន
ស្បាងគស្បាសាេ ឬរណំ្ង់ផ្បបស្ព មញ្ាសារនា និងពុេធសារនាម្ហាយាន ដោយជ្នំួរម្កវញិនូវ
រណំ្ង់ផ្បបវតរអារាម្ជាដែមី្ គឺជាែំណាក់កាលែមីម្ួយដេៀតននស្បវតររិិលបៈផ្ខ្មរដលីផ្នែកសាា បតយកម្មនា
រម័្យដស្កាយអងគរ ផ្ែលមានអតាិភាព និងបនរជាពុម្ពគំរូម្កេល់នងឹរពវនែៃ ដ យីផ្ែលជាអតរ
រញ្ញា ណ្ជាតិែ៏រំខាន់ម្ួយនងផ្ែរ។ 

ជារមួ្ ការរិកាស្សាវស្ជាវអពំ ី «ការវវិតរននរចនាបែសាា បតយកម្ម និងរណំ្ង់ស្បាសាេផ្ខ្មរដៅ
រម័្យលផ្ងវក និងឧែុងគ” គជឺាការបនរការរិកាស្សាវស្ជាវអពំីការវវិតរននរចនាប័េមសាា បតយកម្ម នងិរណំ្ង់ 
ស្បាសាេផ្ខ្មររម័្យមុ្នអងគរ និងអងគរ ផ្ែលផ្ខ្មរដយងីបានេេួលឥេធពិលចំផ្ណ្កណាដនាះពីឥេធពិលនន
វបបធម៌្-អរយិធម៌្ឥណាឌ  គបួនសនំឹងលកខណ្ៈពិដររននដេពដការលយរបរ់ម្នុរសផ្ខ្មរ បានបដងេីតឱ្យ
មានវដិររភាពននរចនាបែសាា បតយកម្ម និងរណំ្ង់កែុងអតារញ្ញា ណ្ជារិលបៈសាា បតយកម្មផ្ខ្មរ។ 
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គនានិនទទស 

ឯកស្ថរជាភាស្ថជាត្ ិ
១. ជ្ី រោឋ  ស្បវតរិសាស្តររ-ស្បវតរិរិលបៈផ្ខ្មរ ២០១០។ 
២. ស្តឹង ង្ហ ស្បវតរិសាស្តររផ្ខ្មរ ភាគ១ ២១៩៧៣។ 
៣. ស្តឹង ង្ហ អរយិធម៌្ផ្ខ្មរ អែកស្រី ភែំដពញ ១៩៧៥។ 
៤. េរសនាវែាីរចនា និងរណំ្ង ់សាកលវេិាល័យន័រតុន (ោម នកាលបរដិចេេ)។ 
៥. បណ្ឌិ ត ធ ដសា ស្ព មញ្ាសារនា និងរងគម្ផ្ខ្មរ រស្មាប់ជ្ំនួយសាម រតីែល់និរសតិថ្នែ ក់ដស្តៀម្ ឧតរម្
រិកា នរិសតិថ្នែ ក់បរញិ្ញា ប័ស្តអកសរសាស្តររ ១៩៩៤។ 
៦. ស្ាប ចាន់មា៉ា រា៉ា  រណំ្ងដ់ៅតាម្វតរ ភែំដពញ ២០១៧។ 
៧. ោង ហាប់អាន រិកាស្បវតរិអកសរសាស្តររផ្ខ្មរ រម័្យនគរភែែំល់រម័្យឧែុងគ (រតវតសេី១ ែល់ 
១៨៥៩) ភែំដពញ ១៩៦៧។ 
នគហ្ទំៃ័រ 
៨. https://tamabmmo.wordpress.com/research/research-oudong/ 
៩. http://rac.apppeppers.com/posts/52 
១០. http://api.tnaot.com/article/gallery_detail/622909 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tamabmmo.wordpress.com/research/research-oudong/
http://rac.apppeppers.com/posts/52
http://api.tnaot.com/article/gallery_detail/622909
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“លកខណៈៃិនសសព្នកាច់ចមាល កប់្រាស្ថទបនាទ យប្រស”ី 
ដោយសាស្តសារ ចារយ េល ៃទុធិ  

សាស្តសារ ចារយម្ហាវេិាល័យរូនយរូបននសាកលវេិាល័យភូម្និទវចិិស្តរលិបៈ 
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 “សលិបៈចមាល ក់នៅប្រាស្ថទាកាណ (ប្រៃះមន័កំៃង់ស្ថវ យ)” 
ដរៀបដរៀងដោយ 

ដោក នហ្ៀង លាងហុ្ង ស្បធានផ្នែកវបបធម៌្វេិា 
វេិាសាា នវបបធម៌្និងវចិិស្តរិលបៈ ននរាជ្បណ្ឌិ តយរភាកម្ពុជា 

 
១-នសចកតីនេតើម្  

រម្ណី្ោឋ នបុរាណ្វេិាបាកាណ្ )ស្ពះខ័្ន -កំពង់សាវ យ( ជារាជ្ធានីម្ួយ រាិតដៅចមាៃ យជាង
១០០គី ូផ្ម្៉ាស្តភាគខាងដកតីតាម្បដណារ យនលូវបុរាណ្ពតីំបន់អងគរ។ រាជ្ធានីដនះបានកសាងដៅរត
វតសេ១ី១ផ្ែលជារាជាធានែីបូំងរបរ់ស្ពះបាេរូរយវរ មន័េ១ី (គ.រ. ១០០២-១០៥០)។ ស្ពះបាេរូរយ
វរ មន័េ១ីបានសាងស្បាសាេបាកាណ្ជាស្បាសាេកណារ លតាងំពីមុ្នគ.រ.១០០៦ ផ្ែលជាគរំូននការ
បដងេីតែមីខាងវរ័ិយរិលបៈសាា បតយកម្ម កែុងការចាប់ដនរីម្រជ្ជកាលរបរ់ស្ពះបាេរូរយវរ មន័េ១ី3។  ដស្កាយ
ម្កស្ពះបាេរូរយ-វរ មន័េ២ី (គ.រ.១១១៣-១១៥០) បានបនរដរៀបចំកសាងរចនារម្ព័នធរាជ្ធាននីិង
សាា បនាស្បាសាេបុរាណ្ជាដស្ចីនដៅកែុងរាជ្ធានីបាកាណ្ដនះ។ អំ ុងរតវតសេី១២ ស្ពះបាេជ័្យវរ មន័
េី៧ (១១៨១-១២១៨)បានគង់ដៅរាជ្ធានីបាកាណ្ដនះអរ់រយៈដពលយា៉ា ងយូរមុ្នស្េង់បានដ ងី
ស្គងរាជ្យជាស្ពះម្ហាកសស្ត។  

ភាពរម្បូរផ្បបននរម្បតរិវបបធម៌្មានែូចជា ស្បាសាេបុរាណ្តូចធំ នលូវនិងសាព នបុរាណ្ រំណ្ង់
កំផ្ពងែសី្បផ្វង៤៥០០ផ្ម្៉ាស្តបនួស្ជ្ុង បារាយណ៍្េកឹ បឹង ស្តាងំ រទឹង ចមាល ក់រិលបៈ រោិចារកឹ ស្ពម្
ទងំធនធានធម្មជាតិ បានបង្ហា ញពីរការ នុពល នងិភាពអសាច រយននរចនារម្ព័នធនគរូបនយីកម្មេីស្កងុ
បុរាណ្ែ៏រេឹម្នរេ និងឆ្លុះបញ្ញច ងំពីការវវិតរននរចនាបែរលិបៈសាា បតយកម្មរបរ់រាជ្ធានបីាណ្ នងិជា
រាជ្ធានផី្ខ្មរែ៏រំខាន់ម្ួយកែុងរម័្យអងគរ។ រាជ្ធានីបាកាណ្គជឺាមូ្លោឋ នេតីាងំយុេធសាស្តររែ៏រងឹមា ំ
កែុងការដរៀបចកំមាល ងំតរ ូរដំោះជាតិរបរ់ស្ពះបាេជ័្យវ មន័េី៧ ពីការឈាល នានពីរណំាក់ពួកេ័ពចាម្
ដៅស្កុងយដសាធរ។ 

រម្បតរិវបបធម៌្ែ៏ដស្ចនីទងំដនះដ យី ផ្ែលបានទក់ទញអែកស្សាវស្ជាវអនររជាតិ បានដនរីម្
រិកាស្សាវស្ជាវអពំីស្កុម្ស្បាសាេបុរាណ្ដៅេីដនះជាបនរបនាទ ប់តាងំពីដែីម្រ.វេ១ី៩ម្ក។ ពិដររពួក
ណានិគម្បារាងំ មានែូចជាស្កុម្ដបរកកម្មននគណ្ៈកម្មការរុករកេដនលដម្គងគ (១៨៦៦) ដោក លវីរ៍ 
ឌឺឡាព័រ ៍ (១៨៧៣) ដោក ដអដជ្ន នអមូ្នីដញ៉ារ ៍ (១៩០០) ដោក លុយដណ្ ែឡឺា  សង់គីផ្យ៉ារ ៍
(១៩០២) ដោក វចិេ័រ  គូលូដបីរ៍ (១៩៣៧) ដោក  សក រឺដែរ ដោក ភលីីពផ្ររន ដោក ផ្ប 
ណា ភីលពី ស្ត គ៊ូរលដីយ៉ារ ៍ដោក  ង់រ ីមូ្ដ សរ ៍(១៩៣៩) ដោក ជ្ីនអីន៍ អូប ូដយ៉ារ ៍(១៩៦៨)។ល។ 
ការស្សាវស្ជាវកាល ដនាះដស្ចីនដតរ តដលីការដធវីផ្ននេីភូម្ិសាស្តររតំបន់ រិលបៈ សាា បតយកម្ម រិោចារកឹ 
គដស្មាងអភកិសស្បាសាេជាដែមី្។ គដស្មាងទងំឡាយរបរ់បារាងំស្តូវបានបញ្ច ប់ដៅដពលកម្ពុជាធាល ក់ដៅ
កែុងរស្តង្ហគ ម្រុីវលិពីេរវតសរឆ៍្ែ ១ំ៩៧០ែល់ឆ្ែ ១ំ៩៧៩។ ដស្កាយរស្តង្ហគ ម្ ការរកិាស្សាវស្ជាវអំពីស្កមុ្

                                                           
3 Briggs, Lowrence Palmer, The Ancient Khmer Empire, Philadelphia, February 1951, p. 154 
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ស្បាសាេបាកាណ្បានចាប់ ែំដណី្រការដ ងីវញិកែុងេរវតសរឆ៍្ែ ២ំ០០៥ ដោយសាា ប័នជាតិ អែក
ស្សាវស្ជាវជាតិ នងិអនររជាតិ ដ យីបនររ ូតបចចុបបនែ។  

អតាបេស្សាវស្ជាវដនះ នឹងរកិាផ្រវងយល់អំពតីួនាេី និងនិម្មិតរូបននចមាល ក់បីស្បដភេរខំាន់ៗ
ែូចជា ចមាល ក់រតវនិងចមាល ក់ដរឿងជាតក ដោយផ្នអកដលីភររតាងចមាល ក់ផ្ែលមានដៅដលីស្បាសាេ
បាកាណ្។ អតាបេដនះក៏ដលកីម្កបង្ហា ញស្តរួៗផ្ែរ អំពីស្កុម្ស្បាសាេម្ួយចនំួនដៅកែុងរម្ណី្យោឋ ន
បុរាណ្វេិាបាកាណ្ ស្ោន់បានជាការយល់ែឹងបផ្នាម្។   
 

 
ផ្ននេីេីតាងំរម្ណី្យោឋ នបុរាណ្វេិាបាកាណ្ (ស្ពះខ័្ន-កពំងស់ាវ យ) 

 
២-ប្រាស្ថទបុរណកនងុរម្ណីយដាា នបុរណវិទាាកាណ   

ដៅកែុងរម្ណី្យោឋ នបុរាណ្វេិាបាកាណ្ដ ញីមានស្បាសាេចំននួ១៣ ផ្ែលដៅរកាស្េង់
ស្ទយលកខណ្ៈរណំ្ង់ដែមី្ និងស្បាសាេចំនួន៣២ដេៀតបានបាក់ស្រុតបាត់រូបរាងដែមី្ដៅរល់ស្គឹះ
និងដខ្ឿន។ កតារ អាយុកាល កតារ ធម្មជាតិ ការោរ់បំតល ញ ការលួចោប់ចមាល ក់និងែមស្បាសាេដោយពកួ
ជ្នេុចចរតឹ គឺជាកតារ បំនលចិបតំល ញែ៏ធំដធងបំនុត ផ្ែលដធវឱី្យស្បាសាេបុរាណ្ជាដស្ចីនបាក់ផ្បកខូ្ចខាត
ដរទីោម នរល់។ ស្កមុ្ស្បាសាេបាកាណ្អាចផ្ចកដចញជាពីរស្បដភេគ ឺ ស្បាសាេបាកាណ្ (ស្បាសាេធំ) 
និងស្បាសាេជាបរវិារ។ ដស្ៅអំពីស្បាសាេទងំពីរស្បដភេដនះ ដៅមានរំណ្ង់ដ ោឋ រចនារម្ព័នធរំខា
ន់ៗជាដស្ចីនផ្ែលដេៀត ែូចជា បារាយណ៍្តោក សាព ន់ែម នងិនលូវបុរាណ្ ជាដែមី្។  
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២.១. ប្រាស្ថទាកាណ 

ស្បាសាេបាកាណ្ ព័េធជុ្ំវញិដោយកំផ្ពងែមបាយដស្កៀម្ នងិែមភក់៤ជាន់   ុ៊ុំព័េធពីដស្ៅដោយ
ករណិ្េឹកបដណារ យ១០០០ផ្ម្៉ាស្តគុណ្៨០០ផ្ម្៉ាស្តេេឹង។ កំផ្ពងម្ណ្ឌ លនីម្ួយៗមានដកាល ងទវ រដៅ
ស្គប់ទងំបនួេរិ។ ដកាល ងទវ រធំននកំផ្ពងទងំបនួជាន់គឺរាតិេិរខាងដកីត ផ្ែលជាស្ចកចូលដៅកាន់
ស្បាងគស្បាសាេកណារ ល។  ករណិ្េឹកនិងកំផ្ពងម្ណ្ឌ លទងំបួនជាន់ននស្បាសាេបាកាណ្   ុ៊ុំព័េធជុ្ំ
វញិដោយកំផ្ពងែីបីជាន់មានស្បផ្វង៤៥០០ផ្ម្៉ាស្តបួនស្ជ្ងុ។ ដនះជាេ ំកំំផ្ពងែីែ៏ធំបនុំតដៅកម្ពុជា
រម័្យបុរាណ្។ កំផ្ពងអងគរធំមានេំ ផំ្តជា៣គី ូផ្ម្៉ាស្តបួនស្ជ្ុង ឯកំផ្ពងស្បាសាេបនាទ យឆ្ម រគឺមាន
េំ ៤ំគី ូផ្ម្៉ាស្ត។  

កំផ្ពងេី១៖ ជាកំផ្ពងសាងរង់ដោយដលីកែីដធវីជាជ្ញ្ញជ ងំមានបីជាន់ស្បផ្វង៤៥០០ផ្ម្៉ាស្តបួន
ស្ជ្ុង។ កំផ្ពងែីដនះដស្បៀបបាននឹងកំផ្ពងការាររាជ្ធានីបាកាណ្ទងំមូ្ល។ ស្ជ្ងុខាងដកីតននកំផ្ពងែី
ស្តូវបានរង់េល់ចំាក់កណារ លេំនប់បារាយណ៍្តោកផ្នែកខាងតបូង និងខាងដជ្ីង។  

កផំ្ពងេ២ី៖ កំផ្ពងដនះរង់ពីែមបាយដស្កៀម្នងិែមភក់មានកម្ពរ់ជាង៣ផ្ម្៉ាស្តរាងចតុដកាណ្
ផ្កង មានបដណារ យស្បផ្វង១០០០ផ្ម្៉ាស្តនិងេេឹង៨០០ផ្ម្៉ាស្ត ព័េធជុ្ំវញិដោយករិណ្េឹកមានេេឹង
៥០ផ្ម្៉ាស្ត។ ដៅស្គប់េរិទងំបួនមានស្ចកទវ រដចញចូលចនំួន៤ មានលកខណ្ៈជាស្បាសាេឬដោបុរៈ។ 
ដៅដលដីហាជាងនងិតួដោបុរៈកំផ្ពងេ២ីដនះមានលម្អដោយកាច់រចនា មានចមាល ក់ដេពអបសរ ស្ពះវរិពុ
ជ្ិះដលីស្គឌុរដំលចកែុងតេ វលលិ៍ ចមាល ក់ដរឿងជាតក នររិងា រតវ ងស ជាដែីម្។ ដោរបុរៈេ២ី មានលកខណ្ៈ
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ស្រដែៀងនងឹដោរបុរៈចូលស្កុងអងគរធំ។ រណំ្ង់ នងិស្បាសាេដៅបរមិ្ណ្ឌ លកំផ្ពងេ២ីភាគដស្ចីនស្តូវ
បានសាងរង់កែុងរាជ្យស្ពះបាេរូរយវរ មន័េ២ី4។ 

ដៅកែុងបរមិ្ណ្ឌ លចដនាល ះកំផ្ពងេី២ នងិកំផ្ពងេី៣ មានស្បាសាេពីរដៅរកាេស្ម្ង់ដែីម្លអ 
ដនាះគ ឺស្បាសាេកាត់ករ ី(ឬស្បាសាេរលិចារកឹ) រាិតដៅខាងតបូងនលូវ នងិស្បាសាេធម្មសាោ រាិតដៅ
ខាងដជ្ីងនលូវ។ ស្បាសាេកាត់ករីរង់ពែីមភក់ និងព័េធជុ្ំវញិដោយកំផ្ពងែមបាយដស្កៀម្។ ស្បាសាេដនះ
ស្បផ្ លរង់ដៅកែុងរាជ្យស្ពះបាេរូរយវរ មន័េ២ី។ មានរោិចារកឹម្ួយតទ ងំចារដៅដលជី្ញ្ញជ ងំស្បាសាេ
ដនះ។ ចំដាះស្បាសាេធម្មសាោរង់ដៅកែុងរាជ្យស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េ៧ី។ ធម្មសាោជាស្បាសាេម្យួ
កែុងចំដណាម្ធម្មសាោ ឬសាោរំណាក់ទងំ១២១កផ្នលងរង់ដៅតាម្នលូវបុរាណ្នារម័្យអងគរ។   

កផំ្ពងេ៣ី៖ មានសាព នហាលម្ួយរស្មាប់ដែីរដ ងីដៅកាន់ដោរបុរៈេ៣ី។ សាព នហាលដនះ
រង់នុតពីែីស្េដោយរររែមមូ្លៗ មានលកខណ្ៈស្រដែៀងដៅនឹងសាព នហាលចូលដៅកាន់ស្បាសាេបា
ពួន។ សាព នដនះបានបាក់រលធំាល ក់ែល់ែីអរ់។ កំផ្ពងេី៣រង់ពីែមភក់មានកម្ពរ់ខ្ពរ់ មានស្បផ្វង១៥០
ផ្ម្៉ាស្តបួនស្ជ្ងុ។ កំផ្ពងដនះរង់ដ ងីជាដរាងេងព័េធជុ្ំវញិ។ ដរាងេងកំផ្ពងេី៣បានរលំបាក់ស្រតុនិង
ផ្បកបាក់ដខ្ទចខ្ទពីបិាកនងឹរិកា។  ដៅកែុងបរមិ្ណ្ឌ លននកផំ្ពងេី៣មានស្បាសាេែមម្ួយចំនួន ផ្តស្តូវ
បាក់រលំរល់ផ្តស្គះឹ។ ដៅជាប់របងកំផ្ពងផ្នែកខាងដជ្ងីស្ជ្ុងខាងដកតីមានស្បាសាេរង់ពីឥែឋ៤អែក
ស្រុកដៅ ស្បាសាេដចតយិ។ 

កផំ្ពងេ៤ី៖ ជាកំផ្ពងជាលកខណ្ៈដរាងេងនងិដោរបុរៈដបកីចំ ដៅស្គប់េិរទងំបនួ។ ដៅ
តាម្ស្ជ្ុងនមី្ួយៗមានស្បាងគ ឬតួប៉ាម្ស្បាសាេ ដស្បៀបែូចជាេីតាងំបនាទ យែ៏រងឹមា។ំ លកខណ្ៈននកំផ្ពងេី
៤គកឺាររចនា រដំលចនូវទវ របដញ្ញេ តដៅតាម្ជ្ញ្ញជ ងំដរាងេង និងចមាល ក់ពុេធបែិមា៥អងគដៅទវ របដញ្ញេ តឬ
ផ្នររទវ រ។  

កផំ្ពងេ៥ី៖ មានចមាៃ យ៥០ផ្ម្៉ាស្តដចញពកីំផ្ពងេី៣ ផ្ែលមានេំ ៥ំ០ផ្ម្៉ាស្តបនួស្ជ្ុង រង់ពី
ែមភក់។   ស្បាសាេកណារ លឬបរមិ្ណ្ឌ លកណារ លដនះជាផ្នែករំខាន់ននស្បាសាេបាកាណ្។ តាម្លកខ
ណ្ៈរិលបៈសាា បតយកម្មស្បាសាេដៅកែុងបរមិ្ណ្ឌ លកណារ លននកំផ្ពងេ៥ី កសាងដៅកែុងរាជ្យស្ពះបាេ
រូរយវរ មន័េី5។ បរមិ្ណ្ឌ លកណារ លព័េធជុ្ំវញិដោយកំផ្ពងដរាងេងមានស្បផ្វង៥០ផ្ម្៉ាស្តបនួស្ជ្ុង នងិមាន
រំណ្ង់រំខាន់ៗ ែូចជា ស្បាសាេកណារ ល (ស្បាសាេបាកាណ្) ដហាស្ត័យដជ្ីង និងខាងតបូង 
ស្បាសាេស្ពះាន់ ស្បាសាេនាងដៅ និង ស្បាសាេែដកេ ដ ដោះ។ ស្បាសាេទងំដនះជាដឈាម ះផ្ែលអែក
ស្រុកកែុងតំបន់ដៅតៗោែ ម្ក។ កំផ្ពងដរាងេងមានដោបុរៈដៅស្គប់េរិទងំបួន។ ស្បាងគបាកាណ្ ដហារ
ស្ត័យ ដរាងេង និងដោបុរៈដៅកែុងកំផ្ពងននដោបុរៈេ៥ី គឺមានលកខណ្ៈស្រដែៀងោែ ដៅនឹងស្បាងគ
ស្បាសាេម្ួយចំនួនដៅកែុងរចនាបែអងគរវតរ ននរជ្ជកាលស្ពះបាេរូរយវរ មន័េ១ី។   ដៅដលីស្បាងគបាកាណ្ 
និងដៅដលីដហាស្ត័យខាងដជ្ីងផ្ែលម្ិនទន់បាក់រលំ ដ ញីមានលម្អដោយកាច់ចមាល ក់ផ្បបស្ព មញ្ា
សារនា នងិស្ពះពុេធសារនានង។ បចចុបបនែ ស្បាសាេដៅេីដនះស្តូវជ្នេុចចរតិទញនរួលរលំកំំពូល
ស្បាសាេ ដរាងេង ដកាល ងទវ រ ស្តូវបាក់ស្រតុដខ្ទចខ្ទីដរទីរដម្ីលម្ិនយល់។  
                                                           
4 Briggs. Ibid. 1951, p. 192 
5 Briggs L. Palmer, ibid. 
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២.២. ប្រាស្ថទជាបរវិារសខំាន់ៗ  

 ដៅខាងដស្ៅកំផ្ពងទងំ៤ជាន់ននស្បាសាេបាកាណ្ គឺមានស្បាសាេរខំាន់ៗម្យួចំននួផ្ែល
ដៅគង់វងសដៅដ យី ែូចជា ស្បាសាេស្ពះរទឹង ស្បាសាេស្ពះដថ្នេ ល ស្បាសាេចតុមុ្ខ្ ស្បាសាេបឹងផ្ស្រ 
ស្បាសាេអូរដឈទីលធ ំអូរដឈទីលតូច អូរដឈទីលឯលិច អូដឈទីលឯតបូង ស្បាសាេស្ពះែរំ ី។ល។ 

 ប្រាស្ថទប្រៃះសទងឹ 

រាិតដៅខាងដកីតស្ជ្ងុងខាងដជ្ីងកំផ្ពងេី២ននស្បាសាេបាកាណ្ ជាប់នឹងេំនប់ខាងលិចនន
បារាយណ៍្តោក (អែកស្រកុដៅស្ពះោក់)។ ស្បាសាេរង់ពីែមភក់ មានកំផ្ពងខ្ពរ់ព័េធជុ្វំញិេំ ៥ំ០
ផ្ម្៉ាស្តបួនស្ជុ្ង។ តួប៉ាម្កណារ លជាស្ព មមុ្ខ្បួនផ្ែលជាលកខណ្ៈពិដររដៅកែុងរចនាបែបាយ័ន នន
រជ្ជកាលស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េ៧ី។ ដៅមុ្ខ្ស្បាសាេមាននលូវែមម្ួយភាជ ប់ដៅកាន់សាព នែមកពំង់េឹកបារាយណ៍្
តោក។ សាព នកំពង់េឹកដនះមានកាច់រចនាវចិិស្ត ពិដររចមាល ក់រតវ ងសកាលបីធំៗ ម្យួជ្ំ ម្នុរស 
ឈរស្េសាព នកំពង់េឹក។ ដនះជាលកខណ្ៈពិដររដោយផ្ កននរចនាបែរិលបៈដៅបាកាណ្កំពង់
សាវ យ។  

ប្រាស្ថទប្រៃះនកា ល  

ស្បាសាេស្ពះដថ្នេ ល ឬស្បាសាេដម្បុណ្យ រង់ដៅដលីែីេលួចំកណារ លបារាយណ៍្តោក ព័េធជុ្ំ
វញិដោយកំផ្ពងែមបាយដស្កៀម្ និងែមភក់េំ ៥ំ០ផ្ម្៉ាស្តបនួស្ជ្ុង មានស្ចកទវ រដចញចូលដៅស្គប់េរិ
ទងំបួន។ តួស្បាងគស្បាសាេកណារ លរង់ពីែមភក់មានកម្ពរ់ស្បផ្ ល១៥ផ្ម្៉ាស្តផ្បរមុ្ខ្ដៅេិរខាងដកី
ត។ ស្បាសាេដនះរង់ដ ងីរត់ចំផ្ខ្សអ័កសននស្បាសាេបាកាណ្។ ផ្នអកដលីលកខណ្ៈរិលបៈសាា បតយកម្ម 
ស្បាសាេស្ពះរទងឹសាា បនាដ ងីដៅតាម្ដោលេរសនៈរបរ់ស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េ៧ី តាម្រយៈការរដំលច
ដចញកាច់ចមាល ក់ដៅតាម្ស្ជ្ុងនីម្ួយៗនូវបែិមាែំរសីាម្ាន់ ឬែំរកីាលបី ចមាល ក់រតវស្គុឌ នររិងា និង
កំពូលស្បាងគស្បាសាេជាស្ព មមុ្ខ្បួន ឬស្ពះដោដករវរៈ ស្ពម្ទងំរួម្បញ្ចូ លនូវចមាល ក់ស្ពះរិវៈ ស្ពះ
នរាយណ៍្ នងិស្ពះឥស្តនាទ នង។   

  ប្រកុម្ប្រាស្ថទអូរនឈើទាល 

ស្កុម្ស្បាសាេអូរដឈទីលមានបីស្បាសាេ គឺស្បាសាេអូរដឈទីលធំ ស្បាសាេអូរដឈទីល
ឯលចិ នងិស្បាសាេអូរដឈទីលឯតបូង។ ដបពីិនិតយតាម្េីតាងំភូម្ិសាស្តររស្បាសាេទងំបីរង់ដៅផ្កបរ
អូរដឈទីលផ្ែលរាតិដៅខាងលិចស្បាសាេបាកាណ្។ ដ យីដឈាម ះស្បាសាេស្តូវបានអែកស្រុកដៅ
ដៅតាម្េីកផ្នលងននេិរផ្ែលស្បាសាេនមី្ួយៗរង់ដោយដធៀបដៅនឹងេរិននភូម្សាស្តររអូរដឈទីល។ 
តាម្អែកស្រុកបានដៅស្បាសាេអូរដឈទីលថ្ន ស្បាសាេចា6ំ។ ស្កុម្ស្បាសាេអូរដឈទីលមានលកខណ្ៈ
រចនាបែែូចដៅនងឹស្បាសាេស្ពះរទងឹ។ ស្បាសាេអូរដឈទីលធំរង់ដៅដលីេតីាងំរត់ចំអ័កសននស្បាសាេ
បាកាណ្ែូចស្បាសាេស្ពះដថ្នេ លផ្ែរ។ 
  

                                                           
6 រស់ ចន្ត្រាបុត្រ ត្ាសាទត្រះខន័ករំង់សាាយ, រាជបណ្ឌិរ្យសភាកម្ពុជា, ខខធ្នូ គ.ស.២០០៥ 
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 ប្រាស្ថទប្រត្ពាងំចំបក ់

ស្បាសាេស្តាងំចំបក់ ជាដឈាម ះដៅតាម្ស្តាងំម្ួយរាតិដៅចមាៃ យជាងកនលះគ ូីផ្ម្៉ាស្តខាង
លិចេីតាងំស្បាសាេ។ បចចុបបនែស្បាសាេដនះរាិតដៅចមាៃ យស្បផ្ ល៥គី ូផ្ម្៉ាស្តខាងលិចស្បាសាេ
បាកាណ្ តាម្នលូវបុរាណ្ដៅកាន់ភូម្ិខាវ វ ស្រុកជ្ីផ្ស្កង ននដខ្តរដរៀម្រាប។   

ស្បាសាេស្តាងំចំបក់រង់ពីែមភក់ ផ្បរមុ្ខ្ដៅេិរខាងដកតី ព័េធជុ្ំវញិដោយកំផ្ពងែមបាយ
ដស្កៀម្ មានេំ ៥ំ០ម្៉ាស្តបនួស្ជ្ុង។ តាម្ការពិនតិយ ដស្ៅពីដកាល ងទវ រធរំាិតដៅេរិខាងដកតី គឺដៅមាន
ដកាល ងទវ រដៅកំផ្ពងខាងតបូងជ្តិម្កស្ជ្ងុកំផ្ពងខាងលិចស្ជ្ុងខាងតបូង ផ្ែលមានលកខណ្ៈជាដរាងេង
និងមានបងអួចអម្រងខាងនងិទវ រកំផ្ពងតូចម្យួដៅកំផ្ពងខាងលិចឬខាងដស្កាយ។ ភាជ ប់ពីដកាល ងទវ រធំ
ខាងដកីតមានសាព នហាលម្យួរង់តទ ល់ែីស្កាលែមបាយដស្កៀម្មានបដណារ យស្បផ្ ល១០០ផ្ម្៉ាស្ត និង
េេឹងស្បផ្វង៥ផ្ម្៉ាស្តដឆ្ព ះដៅអូរម្ួយ។ សាព នដនះលម្អដោយបដង្ហគ លែមរីមាែូចបដង្ហគ លរីមាដៅសាព ន
ហាលស្បាសាេស្ពះខ័្ន-អងគរ។ រពវនែៃបដង្ហគ លែមដនះបានែួលរលបំនសល់េុកដលែីីនិងកប់ដៅកែុងែ។ី 
ស្បាសាេកណារ លធំម្ួយអម្ដហាស្ត័យផ្បរមុ្ខ្ដៅខាងលិច។ ដៅដលីជ្ញ្ញជ ងំននស្បាសាេកណារ លមាន
ចមាល ក់ផ្បបស្ពះពុេធសារនានង និងស្ព មញ្ាសារនានង ។  

ប្រាស្ថទចត្មុ្ុម 

អែកស្រុកនិយម្ដៅស្បាសាេដនះថ្ន ស្ពះអងគធំ ឬស្ពះចតុមុ្ខ្ ឬតាស្ព ម។ តាម្រោិចារកិ
ស្បាសាេដនះមានដឈាម ះពិតស្បាកែថ្ន “ចតុមុ្ខ្”។ ស្បាសាេចតុមុ្ខ្គឺខុ្រពីស្បាសាេបុរាណ្ែនេៗ
ដេៀតផ្ែលដគបានសាគ ល់ ដោយស្បាសាេដនះរង់ដ ងីកែុងេស្ម្ង់ស្ពះពុេធបែមិា៤អងគកែុងជ្ំ េល់ខ្ែង 
និងផ្បរស្ពះភ័ស្កដៅេិរទងំបួនបដងេតីបានជាតួប៉ាម្ននស្បាសាេម្ួយ។  ដនះជាពុេធបែមិាស្បាសាេែ៏ធំ
ដៅកម្ពុជារម័្យបុរាណ្។  

ស្បាសាេចតុមុ្ខ្រាិតដៅជ្តិស្ជ្ុងេំនប់ខាងលិចស្ជ្ងុខាងតបូងននបារាយណ៍្តោក។ បែិមា
ស្ពះពុេធមុ្ខ្បនួបានបាក់ផ្បកអរ់ាក់កណារ លផ្នែកខាងដលីដៅរល់ផ្តរពំត់ខាងដស្កាម្។ កែុងឆ្ែ ំ
២០១៨ដនះ ស្កុម្អភិរកសរបរ់នាយកោឋ នោាំរនិងអភិរកសរណំ្ង់បុរាណ្ ននស្ករួងវបបធម៌្នងិវចិិស្ត
រលិបៈ បានជ្រួជុ្លនគុ ំស្ពះពុេធបែិមាចតុមុ្ខ្ឱ្យមានរូបរាងចារ់ោរ់ដ ងីវញិ7។  

ប្រាស្ថទបឹងខ្ប្រស  

ស្បាសាេបងឹផ្ស្រ 8  រាិតដៅខាងដកីតបងឹផ្ស្រលចិចមាៃ យជាង៥០ផ្ម្៉ាស្ត នងិរាិតដៅខាងដកីត
ស្ជ្ុងខាងដជ្ងីស្បាសាេបាកាណ្។ ស្បាសាេដនះរង់ដលដីខ្ឿនខ្ពរ់ មានតួប៉ាម្ផ្តម្យួរង់ពែីមបាយ
                                                           
7 េី សាដរឿន «ស្បាសាេចតុមុ្ខ្ពីភាពរបា៉ា ត់របា៉ា យ ម្កកាល យជារូបរំណាកស្ពះពុេធរូបែ៏ធមំ្ួយយ៉ាអងគ»   នែៃដៅរ ៍
េី២១ ផ្ខ្កកេោ ឆ្ែ ២ំ០១៨,ដៅកែុង៖  http://spktliv.com/archives/3222 
8 ដោក Lunet De Lajonquiere, បានចុះបញ្ជ ីស្បាសាេដនះដលខ្ L.L. 177, និងដោក  ង់រ ីមា៉ា កសាល់ M. H. 
n0 206 ដៅកែុង៖ Henri Mauger. Preah Khan de Kompong Svay, BEFEO  Tome XXXIX 1939, 
p.214 

http://spktliv.com/archives/3222
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ដស្កៀម្ និងែមភក់ជាដស្គឿងតុបផ្តងលម្អដកាល ងទវ រ នងិរររដពស្ជ្។ ដៅដលីផ្នររទវ រម្និមានដ ញីមាន
កាច់ចមាល ក់គួរកត់រមាគ ល់ដេ។ តាម្ការពិនិតយដលីបលង់ស្បាសាេដនះមានរាងស្េផ្វងផ្បរមុ្ខ្ដៅេិរខាង
ដកីតនិងមានស្បាសាេតូចម្ួយ ផ្ែលអាចជាដហាស្ត័យដៅខាងមុ្ខ្ស្ជ្ងុខាងតបូងព័េធជុ្ំវញិដោយកំផ្ពង
ែមបាយដស្កៀម្ និងមានដកាល ងទវ រធំម្ួយដៅស្ជ្ងុខាងដកីតចពំីមុ្ខ្ស្បាសាេ។ រពវនែៃទងំតួដរាងេងផ្ែល
តភាជ ប់ពតីួស្បាសាេធំ និងស្បាសាេតូចដៅពីមុ្ខ្ដនាះ ស្ពម្ទងំកំផ្ពងបានរលំបាក់បាត់រូបរាងដោយ
បនសល់េុកផ្តតបួ៉ាម្ស្បាសាេធ។ំ 

ប្រាស្ថទប្រៃះដំរ ី

ដៅខាងដកីតឈាងខាងតបូងេនំប់បារាយណ៍្តោកមានស្បាសាេម្ួយដៅថ្ន ស្បាសាេស្ពះែំរ។ី 
ជាស្បាសាេមានរាងជាសាជ្ីពរីា៉ា ម្ីតេំ ៥ំ០ផ្ម្៉ាស្តបួនស្ជ្ុង កំពរ់១៥ផ្ម្៉ាស្ត មានកាចំនំួន១២ថ្នែ ក់ ព័េធ
ជុ្ំវញិដោយកំផ្ពងែមបាយដស្កៀម្។  ទងំផ្នែកខាងដស្កាម្និងខាងដលីមានចមាល ក់រូបែំរដីធវីពែីមភក់ឈរដៅ
តាម្ស្ជ្ុងនមី្ួយៗ។ ប៉ាុផ្នរបចចុបបនែដគដ ញីមានផ្តែំរែីមផ្តពរីដេដៅដលេីីតាងំដែីម្ដនះ។ ចំផ្ណ្កែំរ ី ែម
ពីរដេៀតស្តូវបានយកដៅរកាេុកដៅសារម្នទីរជាតភិែំដពញ និងសារម្នទីរ គដីម្ស្បដេរបារាងំ។ ដៅ តាម្
ស្ជ្ុងផ្នែកខាងដស្កាម្មានបែមិារតវដតា និងតាម្ជ្ញ្ញជ ងំដកាល ងទវ រមានចមាល ក់ទវ របាលស្បុរ ស្រ។ី 
ដោក Mouger រនែិោឋ នថ្ន បែមិាែំរែីមនងិស្បាសាេស្ពះែំរ ី បានសាា បនាដ ងីតាងំពីចុងរតវតសេី
១០ម្កដម្៉ាលះ9។ ស្បាសាេស្ពះែរំ ីគីជាេីរកាេ រៈបូជាែ៏រ័កេរេិធិម្ួយផ្ែលពលរែឋកែុងមូ្លោឋ នផ្តងដធវីពធិី
ដ ងីអែកតាដៅដលីស្បាសាេដនះដរៀងរាល់ឆ្ែ ។ំ  

ស្បាសាេស្ពះែំរមីានរចនាបែរិលបៈពិដររ ែូចជា បែិមាែំរដីៅតាម្ស្ជ្ុងកំផ្ពងស្គប់េិរ
ទងំបួនមានដោបុរៈបួន (ដោបុរៈបីជាទវ របដញ្ញេ ត) ជ្ញ្ញជ ងំដោបុរៈនីម្ួយៗលម្អដោយបែមិាដេពអបសរ
ឈរអម្ដកាល ងទវ រ ចមាល ក់កាច់ស្តបកឈូក កាច់ចក កាច់តេ ច័នទ កាច់ភ្ី ស្ពម្ទងំចមាល ក់រូបដេពតូចៗ
ដៅកែុងកាច់រនលឹកនងផ្ែរ។ ផ្នររទវ របដញ្ញេ តខាងលិចលម្អដោយចមាល ក់ពុេធបែិមាចំនួន៥អងគ សាព ន
ហាលរង់ពែីមភក់លម្អដោយបង្ហេ ន់នែរនាគមានកាល៥មានមុ្ខ្រងខាង ស្េពីដស្កាម្ដោយនររងិា 
ដជ្ីងជ្ដណ្រី រពីមុ្ខ្កាលនាគ មានបដណារ យស្បផ្ លជាង១៥ផ្ម្៉ាស្ត និងេេឹងស្បផ្ ល៣ផ្ម្៉ាស្ត។ 
ចំផ្ណ្កដៅផ្នែកខាងដស្កាម្បែិមាែំរបីនរចិ គឺមានបែិមារតវដតាដៅតាម្ស្ជ្ងុនីម្យួៗ នងិដៅអម្រង
ខាងជ្ដណ្រី រស្គប់េិរនងផ្ែរ។ ស្ករួងវបបធម៌្នងិវចិិស្តរលិបៈបានជ្រួជុ្លបនរចិបនរួចនិងដលីកបែិមា
ែំរដីៅោក់ដៅដលីដខ្ឿនស្បាសាេដ ងីវញិ។ 

៣. សលិបៈចមាល ក់នៅប្រាស្ថទាកាណ 

ចមាល ក់ដៅដលីស្បាសាេបុរាណ្ និងដៅតាម្រណំ្ង់បុរាណ្នានា ននរម្ណី្យោឋ នបុរាណ្វេិា 
បាកាណ្ គជឺាម្រតកែ៏មានគុណ្តនម្លបផ្នាម្ដេៀតដៅដលីរចនាបែ រិលបៈសាា បតយកម្មស្បាសាេ នងិ 
ដ ោឋ រចនារម្ព័នធនានា។ ដៅកែុងរចនាបែសាា បតយកម្ម កាច់ចមាល ក់ ការតុបផ្តងលម្អដលីស្បាសាេ បាន
ដែីរតួរំខាន់កែុងការបញ្ញជ ក់អពំីតួនាេី នមិ្ិតររូប នងិេរសនៈរបរ់អែកកសាងស្បាសាេឬរំណ្ង់ដនាះ។  
ែូដចែះដ យីបានជាដៅតាម្ស្បាសាេបុរាណ្នានា វចិិស្តករផ្តងឆ្ល ក់នូវចមាល ក់បែិមាទក់េងនឹងដរឿងរា៉ា វ

                                                           
9 Brigg. Ibid. 1951 
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ដនសងៗដៅដលីជ្ញ្ញជ ងំស្បាសាេ ផ្នររទវ រ រររដពស្ជ្ ដហាជាង។ល។ ដគឆ្ល ក់ចមាល ក់ នងិកាច់លម្អទងំ
ដនាះដៅតាម្និនាែ ការេរសនៈសារនានងិដោលបណំ្ងននស្បាសាេនមី្ួយៗ។ ចមាល ក់ផ្ែលឆ្ល ក់ដៅដលី
ស្បាសាេ ឬរណំ្ង់បុរាណ្ ម្ិនផ្ម្នរស្មាប់ការលម្អធម្មតាដនាះដេ ប៉ាុផ្នរចមាល ក់មានាក់ព័នធនឹង
និម្ិតររូបននជ្ីវតិរបរ់ស្បាសាេ និងអេិដេពដៅដលីផ្ននែី។ ដ យីចមាល ក់ទងំដនាះក៏ម្និផ្ម្នរស្មាប់
បដស្ម្ីការេរសនាដនាះែ10។ ចមាល ក់បែិមារបរ់ស្កមុ្ស្បាសាេបាកាណ្បានបង្ហា ញនូវកំរតិកពូំលដៅកែុង
ស្បវតរិននរលិបៈផ្ខ្មរ។  

ស្បាសាេភាគដស្ចីនសាងដៅកែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េ៧ី ដធវឱី្យដយងីយល់បានថ្ន ទងំ
ស្បាសាេ និងចមាល ក់ហាក់មានេំដនារដៅរកេរសនៈផ្បបស្ពះពុេធសារនា ផ្ែលរាិតកែុងរចនាបែបាយន័។ 
ដៅកែុងរម័្យកាលដនះ ស្បាសាេនងិចមាល ក់រុេធផ្តបង្ហា ញនូវភាពអសាច រយនិងមានេំ ធំំៗ កែុងន័យ
បង្ហា ញនូវអណំាចរបរ់ស្ពះម្ហាកសស្តនាដពលដនាះ។  លកខណ្ៈពិដររននរលិបៈសាា បតយកម្មដៅកែុង
រជ្ជកាលស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េ៧ី គឺស្បាងគសាេជាស្ពះភ័ស្កដោដករវរៈ (ស្ព មមុ្ខ្បនួ) ចមាល ក់បែិមារតវ
ស្គុឌធំៗ ចមាល ក់ ែំរកីាលបី ចមាល ក់រតវ ងសធំៗ ចមាល ក់នររិងា នងិចមាល ក់ពុេធបែិមា ជាដែីម្។ កែុងអតា
បេជាបនរដនះខ្្ុ ំនឹងដលីកម្កបង្ហា ញអំពចីមាល ក់ពីរស្បដភេគចឺមាល ក់រតវ ងស និងចមាល ក់ដរឿងជាតក ផ្ែល
បានឆ្ល ក់ដៅស្កុម្ស្បាសាេបាកាណ្នង នងិដ ញីមានដៅស្បាសាេធំៗដៅតំបន់អងគរនង។  

៣.១. ចមាល កស់ត្វហ្ងស 

 ដៅកែុងដេវកថ្ន រតវ ងស  ជាបកសដីេពម្ួយដៅកែុងស្ព មញ្ាសារនា ផ្ែលមានតនួាេជីាជ្ំនិះ
របរ់ស្ពះស្ព ម។ ដៅកែុងស្ពះពុេធសារនាវញិ រតវ ងស គឺតំណាងឱ្យការនសពវនាយនូវលេធពុិេធ
សារនា 11 ។ ដោយសារដរាម្និងសាល បមានពណ៌្រ ដេីបរតវ ងសបានកាល យនិម្ិតររូបននភាពបររុិេធ 
និងឫេធអិំណាចែ៏អសាច រយ។ រតវ ងសមានរបុំកជាជ្ស្ម្កដៅដលីកំពូលភែំ មិាន  ផ្ែលដគដជ្ឿថ្នេី
ដនាះគឺជាផ្ែនែីរបរ់ពួកអាេដិេពទងំឡាយគង់ដៅ។  ងសក៏ជានិម្តិររូបកែុងការផ្បងផ្ចករវាងរភាវៈ
លអនិងរភាវៈអាស្កក់ នងិការកំចាត់បង់នូវពពកួម្នុរសផ្ែលមានភាពដររីដអីងនងផ្ែរ12។  

ចមាល ក់រតវ ងស ដ ញីមានដៅដស្ចីនកននលងដលរីណំ្ង់នានាកែុងស្កុម្ស្បាសាេបាកាណ្។ 
ចមាល ក់រតវ ងសទងំដនាះអាចផ្ចកជាពីស្បដភេគឺ ចមាល ក់រតវ ងសកាលបីផ្ែលមានមាឌធំៗ នងិ
ចមាល ក់រតវ ងសឆ្ល ក់លម្អដៅដលីផ្នររទវ រស្បាសាេផ្ែលមានេំ តូំចៗ។  

 ចមាល កស់ត្វហ្ងសកាលបី 

  ងសកាលប ី ជាចមាល ក់ស្កដឡាតទប ស្តូវបានដគឆ្ល ក់ដៅតាម្ជ្ញ្ញជ ងំសាព នឆ្លងករណិ្េកឹ 
ស្ចកចូលដកាល ងទវ រខាងដកីតននស្បាសាេបាកាណ្ និងដៅជ្ញ្ញជ ងំសាព នកំពង់េឹកខាងមុ្ខ្ស្បាសាេស្ពះ
រទឹង ដៅដលមីាត់េឹកបារាយណ៍្តោក។ លកខណ្ៈរលិបៈនន ងសកាលបីដៅេតីាងំទងំពីរគឺែូចោែ
                                                           
10 Vittorio Roveda. Khmer mythology, Printed and bounded in Thailand, 1997, p.22 
11 Vittorio Roveda. Ibid, p. 173; Michael Freeman and Claude Jacques. Book guide: Ancient Angkor, 

Thailand, 1999, p. 234.  
12 Lochtefeld, James G., The illustrated encyclopedia of Hinduism, New York, 2002, p. 270-71 
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ទងំការរចនាតុបផ្តងលម្អដលតីួខ្លួនរតវ ងស។  ងសនមី្យួៗមានកាលបី ឈរហាក់បែូីចកំពង់ដលីក
ស្េសាព នែមែ៏ធៃន់កុំឱ្យរលំបាក់ឬែួល។ ទងំែងខ្លួន និងកាល ងសមានតុបផ្តងដោយដស្គឿងអលលងគការ
និងតេ រដំយាល យា៉ា ងស្ររ់សាអ ត។ ចមាល ក់ ងសកាលបទីងំដនះមានេំ ធំំៗ នងិមានកម្ពរ់ដពញម្យួ
ជ្ំ រម្នុរស។ ចមាល ក់ ងសកាលបីធំៗផ្បបនះកស្ម្ដ ញីមានដៅកផ្នលងែ៏នេដេៀតៗដៅកម្ពុជា។ ដនះ
ជាលកខណ្ៈពិដររ ម្ួយដៅកែុងស្បវតរសិាស្តររនិងរចនាបែរលិបៈបាយន័ននរជ្ជកាលស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េី៧។  

 

រូបខាងដលី៖ ចមាល ក់រតវ ងសស្េសាព នកំពដងីេឹក ដៅស្បាសាេស្ពះរទឹង 

 

រូបខាងដលី៖ សាព នឆ្លងករិណ្េឹកដៅកាន់ដោរបុរៈខាងដកីតននស្បាសាេបាណ្ 

   

ចមាល ក់រតវ ងសកាលបីឈរស្េសាព នឆ្លងករិណ្េឹកស្បាសាេបាកាណ្ ដោបុរៈខាងដកីត 
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 ចមាល កស់ត្វហ្ងសត្ចូៗ 

 រតវ ងស ហាក់មានតួនាេរីំខាន់កែុងរចនាបែរលិបៈននស្កុម្ស្បាសាេបាកាណ្។ ដស្ៅពី
ចមាល ក់ រតវ ងសកាលបីធំៗ ែូចបានបង្ហា ញរចួម្កដ យីដនាះ រតវ ងសតូចៗកាលម្ួយក៏ស្តូវបាន
ឆ្ល ក់ដៅដលីផ្នររទវ រននស្បាងគស្បាសាេបាកាណ្រំខាន់ៗនង។ ជាេូដៅផ្នររទវ រស្បាសាេ ជាេីតាងំរំខាន់
របរ់ស្បាសាេបុរាណ្ផ្ែលជាកផ្នលងដគផ្តងឆ្ល ក់បង្ហា ញនូវចមាល ក់ដេវកថ្ន និងកាច់លម្អដនសងៗដៅតាម្
រចនាបែរិលបៈននរម័្យកាលនីម្ួយៗកែុងស្បវតរិរលិបៈផ្ខ្មរ។ ចមាល ក់រតវ ងសតូចៗទងំដនាះស្តូវបាន
ឆ្ល ក់កែុងេស្ម្ង់ដនសងៗោែ  ែូចជា រតវ ងសរាតិដៅកែុងរងវង់កាច់រនលកឹ នងិមានដេព (ស្ពះស្ព ម) ជ្ិះ
ពីដលីខ្ែង ឬជ្ះិដតាងក ងស នងិចមាល ក់ ងសខ្លះដេៀត  ុ៊ុំព័េធរដំលចជារងវង់តេ ភ្ីយា៉ា ងស្ររ់សាអ ត។  

   

ចមាល ក់ ងសផ្ែលឆ្ល ក់ម្អដៅដលីផ្នររទវ រ និងរ ុ៊ុំទវ រ ននប៉ាម្រំខាន់ននស្បាសាេបាកាណ្ 

    

 

 ៣.២. ចមាល ក់នរឿងជាត្ក   

ជាតក ជាដរឿងរា៉ា វពអីតីតជាតរិបរ់ស្ពះពុេធផ្ែលបានដយានយកកំដណី្តជាម្នុរស ជារតវ ឬ
ជាដេពដនសងៗដស្ចីនជាតមុិ្ននងឹស្ពះអងគបានស្តារ់ែងឹជាស្ពះរមាម រម្ពុេធ។ ជាតកជាដរឿងផ្ែលស្ពះពុេធ
បានដលីកម្ករផ្ម្រងអពំីជាតកិំដណី្តរបរ់ស្េង់កាលដៅជាតិជាស្ពះដាធិរតវ ដែីម្បដីធវជីាឧទ រណ៍្
អប់រែំល់ស្ពះសាវក័និងពុេធបររ័ិេដែីម្បកីសាងបុណ្យបារម្បីានស្តារ់ែឹងធម៌្ 13 ។ ដរឿងជាតក មានតួ
                                                           
13  ទទៀវ វិចិត្រ៖ ចម្លាក់ទរឿងជារកទ ើត្ាសាទបុរាណ្ខខែរ, ត្គរះសាានទាះរុម្ពផ្្ាយនគរវរត, ខខទម្សា គ.ស
.២០១១,  
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នាេីជាដោលរំខាន់រស្មាប់ដស្បីស្បារ់ជាឧទ រណ៍្កែុងការអប់រពុំេធបររ័ិេ និងរងឃសាវក័ឱ្យដែីរ
តាម្ឱ្វាេែ៏ស្តឹម្ស្តូវរុចចរតិរបរ់ស្ពះពុេធ។ ដៅកែុងជ្ំដនឿស្ពះពុេធសារនា ដរឿងជាតកមានភាពលបី
លាញណារ់ ែូចដនះដ យី ដេីបរម័្យបុរាណ្ ពិដររកែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េ៧ី ដរឿងជាតក
ជាដស្ចីនស្តូវបានឆ្ល ក់ដៅដលី ស្បាសាេរបរ់ស្េង់។ កែុងចំដណាម្ចមាល ក់ដរឿងជាតកែ៏ដស្ចនី ខ្្ុនំឹងដលកី
យកចមាល ក់ដរឿង “ភូរេិតរជាតក” ម្កបង្ហា ញ ដោយចមាល ក់ដរឿងភូរេិតរដនះដ ញីមានឆ្ល ក់ដៅដលីដកាល ងទវ រ
ធំខាងដកីតននស្បាសាេបាកាណ្។ ដ យីចមាល ក់ដរឿងេូរេិតរជាតកដនះក៏ដ ញីមានឆ្ល ក់ដៅដលីស្បាសាេ
ធំៗដៅតំបន់អងគរនងផ្ែរ ែូចជា ចមាល ក់ភូរេិតរជាតកដៅដលីដហាជាងននស្បាសាេតាស្ព ម (អងគរ) 
ចមាល ក់ភូរេិតរដៅដលីផ្នររម្ួយននស្បាសាេបនាទ យករី នងិចមាល ក់ភូរេិតរជាតកដៅដលីដហាជាងស្បាសាេស្ពះ
ខ័្ន (អងគរ)។    

 
ខាងដស្កាម្ដនះជាចមាល ក់ដរឿង “ភូរេិតរជាតក” ផ្ែលឆ្ល ក់ដៅដលីផ្នររ និងដហាជាងននស្បាសាេ

ធំៗ កសាងដៅកែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េ៧ី ែូចជា ស្បាសាេបនាទ យករ ី ស្បាសាេស្ពះខ័្ន នងិ
ស្បាសាេតាស្ព ម14 ។   

 

                                                                                                                                                                      

ទំរ័រ ១៦-17 
14 ត្បភររូបចម្លាក់ទរឿង “ភូរិទរតជារក” ត្សង់រី ទទៀវ វិចិត្រ៖ ដ-ឯ-ម្. ទំរ័រ៥៨ - ៦៣ 

ដនះជាតទ ងំចមាល ក់ដរឿង “ភូរេិតរជាតក” 
ដៅដលីដហាជាងមុ្ខ្ខាងតបូងននដកាល ងទវ រ
ខាងដកីត កំផ្ពងខាងដស្ៅ (ផ្នែកខាង
កែុង)។ ចមាល ក់ដនះផ្ចកជាពីរផ្នែក គឺដៅ
ជ្ួរខាងដលីដ ញីស្គុឌម្យួកំពង់ដហាះ។ 
ដៅជ្ួរខាងដស្កាម្គឺមានពួកនាងនាគី
ចំនួនបនីាក់អងគុយបត់ដជ្ីងដលកីនែ
ស្បណ្ម្យ។  
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                 ចមាល ក់ដលីដហាជាងខាងលិច    ចមាល ក់ដៅដលីផ្នររដកាល ងទវ រខាងលិច 

               ស្បាងគឦសាន ននស្បាសាេតាស្ព ម       ស្បាងគកណារ លននស្បាសាេបនាទ យករី  

សនងខបនរឿងភ្ូរទិត្តជាត្ក15 

កែុងអតតីជាតមិ្ួយ មានស្ពះដាធិរតវម្ួយអងគ ស្ពះនាម្ថ្ន ភូរេិតរ  )កំដណី្តនាគដឈាម លជា(  
ផ្ែលជាអងគស្បកបដោយេកឹចតិរស្ជ្ះថ្នល កែុងស្ពះពុេធសារនាណារ់។ ដោយដ តុដនះស្េង់ក៏បានរូម្
ស្ពះវររាជ្បិតា និងមាតា ផ្ែលដសាយរាជ្យរម្បតរិដៅនគរភុជ្ងគនាគ ដែីម្បយីាងដៅកាន់រីល។ ប៉ាុផ្នាជា
ដរៀងរាល់នែៃស្ពះអងគស្តូវរខំានដោយពពួកនាគី )ជាតួរអងគនាគញី(  ផ្តងម្កថ្នវ យកស្ម្ងតេ ម្ិនឈប់ឈរ

                                                           
15 ទទៀវ វិចិត្រ៖ ដ-ឯ-ម្, ទំរ័រ ៥៤-៥៥ 
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ដសាះ ស្បផ្ លជាកែុងន័យស្បាថ្នែ ចង់ស្បដោម្ដរែ ៏ជាម្ួយ។ ដមាល៉ា ះដ យីស្ពះបុស្តានាគក៏រដស្ម្ចស្ពះ
េ័យយាងដៅសាា នម្នុរសម្រងដែីម្បកីាន់រីលបនរដៅតាម្ែងនស្ពភែំ។ ដទះបីជាយា៉ា ងដនះកាី ដៅឯឋាន
ម្នុរសក៏ម្ិនស្បាកែថ្នរៃប់សាៃ ត់ដនាះផ្ែរ ដស្ាះថ្នពពួកនាគក៏ឧរា ៍ដ ងីម្កកសំានា រឯីម្នុរសមាែ
ក៏ផ្តងដធវីែំដណី្ររុកនស្ពបរបាញ់រតវជាអាហារ។  

នែៃម្ួយដនាះកែុងខ្ណ្ៈផ្ែលស្ពះអងគកំពុងភាវនាធម៌្ស្សាប់ ផ្តមានមាណ្ពមាែ ក់បានម្កែល់េី
ដនាះ។ ដ ញីែូដចែះ ស្ពះដាធិរតវក៏នាមំាណ្ពដនាះ ដៅកាន់សាា ននាគកសំានាដលងម្យួរយៈដពលែ៏ខ្លី
រិន។ ដៅស្ោម្យួមានដររចស្គុឌផ្ែលជារស្តូវតពូជ្ជាម្យួនាគក៏បានដែញចាប់ពួកនាគ ជាដ តុដធវី
ឱ្យអាស្រម្ឥរីមាែ ក់ខូ្ចខាត។ ដែីម្បលុីបោងនូវបាបកម្មផ្ែលបណារ លម្កពអីំដពីម្ិនគបប ី ស្គុឌដនាះ
បានថ្នវ យោថ្នចាប់ពរ់ែ៏រករិរិេធដៅតាបរឫរីដនាះជារំណ្ង។ ដស្កាយម្កឥរីដនាះមានរិរស
មាែ ក់ ររិសដនាះក៏បានដរៀនកបួនយុេធរលីចាប់ពរ់ដនាះតាបរ។ បានដរៀនចប់រពវស្គប់ ក៏មានបណំ្ង
ដៅចាប់ស្ពះដាធិរតវភូរេិតរយកដៅរផ្ម្រងតាម្តំបន់ដនសងៗឱ្យអែកស្រុកដម្លីដែីម្បបីានស្បាក់។  

ែំណឹ្ងដនះបានឮែល់ស្ពះវររាជ្បិតានងិមាតា ដររចទងំពរីអងគក៏បានស្តារ់បង្ហគ ប់ឱ្យស្ពះរាជ្
បុស្តានាគទងំឡាយឱ្យដៅជ្យួរដស្តង្ហគ ះស្ពះភូរេិតរពីដស្ោះភ័យ។ ដៅេីបញ្ច ប់បុររដចះម្នរអាគម្
អាលមាព យ ស្តូវបានតច ញ់ដ យីស្ពះដាធិរតវក៏ស្តូវរដំោះបាន។ ដពលយាងស្ត ប់ម្កែល់ភពភុជ្ងគ
នាគវញិ ស្ពះភូរេិតរស្េង់ក៏បានស្បទនការរផ្ម្រងធម៌្ដេរនា ដែីម្បឱី្យស្ពះរាជ្វងានុវងសនុតពីេុកខ។ 
 
៤ .នសចកតសីននដិាា ន 

 រម្ណី្យោឋ នបុរាណ្វេិាបាកាណ្ )ស្ពះខ័្ន -កពំង់សាវ យ  (គឺជាអតតីរាជ្ធានមី្ួយននរម័្យ
សាា បនាដ ងីស្បផ្ លដៅរវាងពរីបានអងគរ ផ្ែល.វ.ែល់រ១១េី.វ.សាា បតយរចនាបែរិលបៈ ។១៣េី

កម្ម និងចមាល ក់អាចបញ្ញជ ក់ឱ្យដយងីយល់ថ្ន ស្បាសាេរខំាន់ៗ និងដ ោឋ រចនារម្ព័នធបុរាណ្ភាគដស្ចនី
ស្តូវបានសាងរង់ដស្កាម្ការស្គប់ស្គង និងឥេធិពលផ្បបស្ពះពុេធសារនាផ្ែលជាេរសនៈែឹកនារំបរ់
បាេជ័្យវរ មន័េី៧។ េរសនៈដនះស្តូវបានបង្ហា ញតាម្រយៈសាែ នែខាងវរ័ិយរលិបៈសាា បតយកម្មរណំ្ង់ 
និងស្បាសាេទងំឡាយផ្ែលមានេំ ធំំៗ  ជានិម្ិតររូបននភាពអសាច រយនិងភាពរងឹមានំនស្បដេរកម្ពុជា
រម័្យដនាះ។  តបំន់ស្បាសាេបាកាណ្គជឺាមូ្លែឋនយុេធសាស្តររែ៏រងឹមានំនស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េី៧ មុ្ន
ដពលស្ពះអងគដលកីេ័ពដៅកំចាត់េ័ពចាម្ឈាល នានដៅយដសាធរ។ សាល កសាែ ម្ទងំដនាះ បានស្គបែ
ណ្រ ប់ដរទីរផ្តទងំស្រុងដៅកែុងតំបន់ស្បាសាេកាណ្។ ស្បាសាេបុរាណ្ នងិចមាល ក់បែិមាបុរាណ្ជាដស្ចនី 
ផ្ែលស្តូវបានរកដ ញីដៅសាា នីយបុរាណ្វេិាម្ួយដនះ បានបង្ហា ញនូវកំរតិរកីចដស្ម្ីនែល់កំពូលកែុង
រម័្យកាលម្ួយននរលិបៈផ្ខ្មរ។  

រម្បតរិវបបធម៌្ែ៏ដស្ចនីដៅកែុងអតីរាជ្ធានបីាកាណ្ ែូចបានដាលម្កដ យីដនះ  គឺជាស្បភពនន
ធនធានរម្បតរិដបតិកភណ្ឌ វបបធម៌្ជាតិស្បកបដោយគុណ្តនម្ល និងរការ នុពលរស្មាប់បដស្ម្ែីល់វរ័ិយ
វបបធម៌្ ដេរចរណ៍្ និងដរែឋកិចចជាត។ិ ែូដចែះដ យីរម្បតរផិ្ែលមានដៅកែុងរម្ណី្យោឋ នបុរាណ្វេិា
បាកាណ្បចចុបបនែ គឺស្តូវផ្តេេួលបានការការារ ការអភិរកស និងស្គប់ស្គងឱ្យមានរុវតាភិាពលអ ស្បកប
ដោយចីរភាពែូចោែ នងឹរម្បតរិដបតិកភណ្ឌ វបបធម៌្ដៅរម្ណី្យោឋ នបុរាណ្វេិានានាដៅកម្ពុជាផ្ែរ៕  
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ឯកស្ថរនោង 

ររ់ ចស្តនារ បុស្ត៖ ស្បាសាេស្ពះខ័្នកំពងស់ាវ យ, រាជ្បណ្ឌិ តយរភាកម្ពុជា, ផ្ខ្ធែូ គ.រ.២០០៥ 

ដេៀ វចិិស្ត៖ ចមាល ក់ដរឿងជាតកដៅស្បាសាេបុរាណ្ផ្ខ្មរ , ស្គះឹសាា នដបាះពុម្ពនាយនគរវតរ,  

ផ្ខ្ដម្សា គ.រ.២០១១ 

ដ ៀង ោង ុង រូស្ត រណំាង ឈមឹ្ រុខាន់ោរា៉ា  យនិ យ៉ាង់ និង ជ្នួ ដសារេិធី ៖ របាយករណ៍្
ស្សាវស្ជាវររីពី «បចចុបបនែភាពននតំបន់ស្បាសាេស្ពញខ័្នកំពង់សាវ យ » ផ្ខ្កញ្ញា  ឆ្ែ ២ំ០១៣ 

េី សាដរឿន៖ «ស្បាសាេចតុមុ្ខ្ពីភាពរបា៉ា ត់របា៉ា យ ម្កកាល យជារូបរណំាកស្ពះពុេធរូបែ៏ធមំ្ួយយ៉ាអងគ»   
នែៃដៅរ ៍េ២ី១ ផ្ខ្កកេោ ឆ្ែ ២ំ០១៨,ដៅកែុង៖  http://spktliv.com/archives/3222 

Henri Mauger. Preah Khan de Kompong Svay, BEFEO  Tome XXXIX 1939 

Briggs L. Palmer, The Ancient Khmer Empire, Philadelphia, 1951. 

Vittorio Roveda. Khmer mythology, Printed and bounded in Thailand, 1997 

Michael Freeman and Claude Jacques. Book guide: Ancient Angkor, Thailand, 1999  

Lochtefeld, James G., The illustrated encyclopedia of Hinduism, New York, 2002 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://spktliv.com/archives/3222


-93- 

 

“ម្រត្កវបបធម្៌សលិបៈខ្មមរ តាម្សម្យ័កាល” 
ដរៀបដរៀងដោយ 

ដោក កលុ ស្ថរ ូអនុស្បធានម្ជ្ឈម្ណ្ឌ លស្សាវស្ជាវវបបធម៌្វេិាសាស្តររ  
ននសាកលវេិាល័យភូមិ្នទវចិិស្តរិលបៈ និងដោកសាស្តសារ ចារយ នឡា ស្ថន 

 
១)នសចកតីនេតើម្ 

ស្បវតរិវេូិកែុងពិភពដោកអះអាងស្រដែៀងោែ នូវាកយ បុដរស្បវតរសិាស្តររ ផ្ែលស្បជាជាតិនានាកែុង
ពិភពដោកបានរិកាស្សាវស្ជាវ។ 

ជាក់ផ្ររង ដៅស្បដេរកម្ពុជា ស្កុម្បុរាណ្វេូិ បានដធវកីណំាយដៅសាា នីយម៍្ួយចំនួនមាន៖
  

រដំរាងផ្រន គឺដោក មា៉ា ន់ រ ុយ ឆ្ែ ១ំ៨៧០-១៨៧៩នងិ  
ម្លូនស្ព គឺដោកម្៉ាូដ វ ីឆ្ែ ១ំ៨៧០-១៨៧៩ ។ 
ោអ ងសាព ន គឺដោក ម្៉ាលួររ័ ឆ្ែ ១ំ៨៧០-១៨៧៩។  
ដៅឆ្ែ ១ំ៩៥៩ ដោក លវមីា៉ា  ដឺរ រកដ ញីភូម្ិមូ្លចនំួន១៧ េីតាងំដម្ម្ត់(ែី

ស្ក ម្)16។  
ដៅឆ្ែ ១ំ៩៦២ ដោក ផ្ប កណា វលីបី ដស្តហាគ លដីយ ោក់ដឈាម ះ “អរយិធម៌្ដម្ម្ត់” ភូម្មូិ្លបុដរ

ស្បវតរិសាស្តររមានចំននួ ៣៦កផ្នលង មានអាយុជ្តិ ១.០០០ឆ្ែ មុំ្ន គ.រ។ ភូម្ិមូ្លដនះមានអងេត់នចិត
១៥០ម្។ 

ដៅឆ្ែ ២ំ០០៣ បារាងំម្ួយស្កុម្ តាម្រូបពីអាការ បានរុករកដ ញីដៅដជ្ីងឯកជ្ិតម្ជ្ឈ
ម្ណ្ឌ លស្បល័យពូជ្សារន៍ផ្ខ្មរស្ក ម្ រល់សាែ ម្ភូម្មូិ្លយា៉ា ងធំមានអងេត់នចិត៨០០ម្។ បុដរ
ស្បវតរិសាស្តររ បនសល់វបបធម៌្ភូម្ិមូ្ល បញ្ញជ ក់នូវសាម រតសីាម្គគី នលូវកាយ នលូវចតិរ នលូវវាចា និងនលូវរមាា រៈ
ដេៀតនង ពតិជាមានផ្ននការ មានវន័ិយ នងិការស្គប់ស្គង មត់ចត់ ដែមី្បរីមូ្ ភាព ដេពដការលយ
និមាម បនកម្ម នងិរណំ្ង់។   
២)សម្័យប្របវត្តិស្ថស្រសត 

រម័្យស្បវតរិសាស្តររកម្ពុជាមានស្បវតរិសាស្តររចាប់ពរី.វ.េ១ីននគ.រ. ដ យីស្តូវបានផ្បងផ្ចក
ជាបីរម័្យកាល៖ 

I)រម័្យមុ្នអងគរ រ.វ.េី១-គ.រ.៨០២ 
II)រម័្យអងគរ គ.រ.៨០២-គ.រ.១៤៣១ 

                                                           
16គណ្ៈកមាម ការវបបធម្ក៌ម្ពុជា ស្បវតរិសាស្តររកម្ពុជា ឆ្ែ ២ំ០០៨  
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III)រម័្យដស្កាយអងគរ គ.រ.១៤៣១ ម្ក 
I. សម្័យម្ុនអងគរ (បនុរអងគរ) ខ្ចកជាៃីរសម្័យ៖ 

១.១. រម័្យនគរភែ ំឬ  វូណ្ន ពីរ.វ.េី១-គ.រ.៥៥០ 
១.២. រម័្យដចនឡា គ.រ.៥៥០-គ.រ.៨០២ 

ផ្ខ្មរដៅស្បដេររបរ់ខ្លួនថ្ន “នគរភែ”ំ។ 
ចិនអាន ឬក៍ដៅតាម្ភាសាផ្ខ្មរម្ិនចារ់ដៅជាឮរូ “ វូណ្ន” វញិ។ 

ដៅរ.វ.េី២ ភូម្ិវេូិ រ ៉ាូមុាងំ បានចូលម្កសាែ ក់ដៅកពំង់ផ្នផ្ខ្មរ ម្ួយរយៈក៍នាយ ថ្នអូផ្កវជា
កិតរិនគរ ផ្នអនររជាតិរករុីជាម្ួយម្ហាស្បដេរចនិ ម្ហាស្បដេរឥណាឌ  និងចស្កភស្ពរ ៉ាូមុាងំ តាម្នលូវ  
រមុ្ស្េ។  

ដៅរ.វ.េី៣ ការេូតចិន ដឈាម ះ កាងំ នត នងិជូ្ យងិ សាែ ក់ដៅអងគរបុរ ី កត់ស្តាកំផ្ពងេីស្កុង 
រំណ្ង់រាជ្វាងំ េំនប់ធារាសាស្តររ ផ្ស្ពកជ្ីក ករិកម្ម រិបបកម្ម ជ្ំដនឿសារន៍ បង់ពនធ ដចះដធវីរំដៅ 
ដ យីមានដររចស្រី  ស្ពះនាម្ នាងនាគ (លីវ យ ីឬដសាមា) និងដររចស្បរុស្ពះនាម្ ស្ពះដថ្នង (  ុន 
ដេៀន ឬដៅណ្ឌិ នយ)។  

ចណុំ្ចេ១ី បាននិម្នរស្ពះរងឃពីរអងគ រងឃបាល នាគដរន ដៅជ្ួយបកគម្ពីរស្ពះនស្តបិែករ
យៈដពល១៦ឆ្ែ ។ំ 

ចណុំ្ចេ២ី ផ្ខ្មរបានបញ្ជូ នវង់ដភលងដៅចិន ស្បគុំថ្នវ យអធិរាជ្ចិន ដោយរដំភីបជាម្ួយបេដភលង
និងចដស្ម្ៀង បនាទ ប់ម្កដររចក៍បញ្ញជ រឲ្យបដងេតីវេិាសាា នតស្តនរ ី វូណ្ន ដៅជ្ិតស្កុង។ 

១.១.សម្យ័នគរភ្នំ ឬ ហ្វូណន ៃសី.វ.ទី១-គ.ស.៥៥០ 
ដោក ស្គលូដីយ អះអាងថ្ន ដកាះដោកធលក ស្រុកអងគរបុរ ី ដខ្តរតាផ្កវ ជាម្ជ្ឈម្ណ្ឌ ល

នសពវនាយ ជ្ំដនឿ សារនារម័្យ នគរភែ ំមាន៖ 
-បែិមាស្ពះពុេធ ស្បក់នាគ (ពុេធនិយម្) 
-ខ្ទម្អែកតា (ជ្ីវចលនយិម្) 
-លិងគស្ពះឥរូ (ស្ព មនយិម្ និងវរិពុនយិម្) 
-បែិមាវរិពុនែ៨ពីែមភក់ ២.៧០ម្ និងស្បាសាេភែំោ ស្បាសាេអាស្រម្ម្ហាឥរី មានវតរ រលំក 

វតរគំនូរ ជាេីកផ្នលងកសាងធនធាននបញ្ញា ញាណ្ ។ កតារ ចម្បងៗទងំដនះដេីបអែក នគរភែំ ដជាគជ័្យ
ដលីស្គប់ វរ័ិយទងំចំដណ្ះែងឹ ចំដណ្ះគតិ តាម្នដយាបាយ “រុខ្ែុម្នយីកម្មខាងជ្ដំនឿជ្វីចលនយិម្ 
នងិសារនា”17។ 

 

                                                           
17 គណ្ៈកមាម ការវបបធម្ក៌ម្ពុជា ស្បវតរិសាស្តររកម្ពុជា ឆ្ែ ២ំ០០៨ 
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១.២. សម្័យនចនឡា គ.ស.៥៥០-គ.ស.៨០២ 
គឺជាអាណាចស្ករបរ់ជាតិផ្ខ្មរ ដៅខាងដជ្ីងជ្ួរភែំែងផ្រ ៉ាក នងិវាលេំនាបភាគកណារ លននេដនល

ដម្គងគ។ រាជ្ធាន ីដស្រែឋបុរៈ ដៅតំបន់ចម្ា៉ាសាក់ ោវរពវនែៃ។ ចាប់ពីគ.រ.៥៥០ រម័្យនគរភែ ំស្តូវ
បានជ្ំនរួដោយរម័្យដចនឡា ពីដស្ាះដររចមានបញ្ញា ញាណ្ខ្ពរ់រមួ្ររ់ឯកភាពោែ  េឹកែធីំេូលំ
េូោយេល់ម្ហាសាគរបា៉ា រុ ីវកិ ដៅេរិខាងតបូង និងស្បដេរចិនដៅេិរខាងដជ្ីង។ ម្រតកវបបធម៌្
េី១ គកឺំដណី្តាកយ ផ្ខ្មរ ម្កពីការនសោំែ រវាងាកយ កម្ពុ និង ដម្រា ឥរី កម្ពុ នងិនាងដេពអបសរ ដម្រា
បដងេីតរាជ្វងសដចនឡា ស្បកបដោយកិតានុភាពែ៏អសាច រយ (កម្ពុ +ដម្រា > កម្ពុ+ដម្រ >  កម្ព+ដម្រ > 
កម្+ដម្រ > កដម្រ > ដកមរ =ផ្ខ្មរ)។ 

ម្រតកវបបធម៌្េី២ របាអំបារា ឬរបាដំេពអបសរ ស្បភពដចញពីនាងដេពអបសរ  “ដម្រា” ម្ដ រី
របរ់ឥរី “កម្ពុរ័យម្ាូវ” ផ្ែលស្បកបដោយលកខណ្ៈអចេរយិៈ។ 

ែូដចែះម្រតកវបបធម៌្ផ្ខ្មរ មុ្នរម័្យអងគរមានដស្ចីន ខ្្ុ ំរូម្បង្ហា ញបីដពលដនះ៖ 
១)កំណាពយ មានរដបៀបររដររ ៥៣ផ្បប នងិរដបៀបរូស្ត៦០ផ្បប។ ចំដាះ បេបែាវតរ គឺ

ជាបេដម្បនួ មានផ្តម្ួយគត់មុ្នរម័្យអងគរៈ ខ្្ុ ំរូម្ែកស្រង់ម្ួយលបះែូចខាងដស្កា៖     
ខ្្ុ ំរូម្បងគ ំ  ចំដាះស្ពះពុេធ 
ស្េង់គង់ខ្ពរ់នុត  ដលីនស្តដោកា។ 

២)បេដភលងអារកខ មានចំននួ ៥៦ បេ រស្មាប់ជ្ំដនឿអារកខ អែកតា ដលៀងអារកខ… 
៣)បេដភលងស្បនពណី្ ឬដភលងការមាន១៣៣បេរស្មាប់ពិធីអាា ៍ពិា ៍ែ៏រខំាន់បំនុត

រស្មាប់ជ្ីវតិកូនស្បរុ-កូនស្រ ីឧទ រណ៍្៖ បេស្ពះដថ្នងនាងនាគ។  
II. សម្័យអងគរ គ.ស.៨០២-គ.ស.១៤៣១ 
 គូនលន ជាចណុំ្ចចាប់ដនរីម្ននរម័្យអងគរ។ 

ជ័្យវរន័មេី២ ជាម្ហាកសស្តរម័្យអងគរមុ្នែំបូងដគបានដរៀបចំ “ឯកភាព’’ ជ្ំដនឿ សារនា េឹក
ែី។ រាជ្ធានេី១ី (ម្ដ ស្តនទបព័ត) ស្បការឯករាជ្ដលីភែំធម្មជាតិ។  

-ស្បកាន់របបនដយាបាយ “លេធដិេវរាជ្”  
-ឋានៈជាដររចដលីដររចនានា(ដររចចស្កវា ) កសាងេនំប់េឹក ចមាល ក់ កូនបែិមា លងិគស្ពះ

ឥរូរ លងិគ១ាន់ នងិរណំ្ង់ស្បាសាេជាង៤០េីតាងំ។ 
-រុកខជាតិដៅភែំគូដលនជាឳរែបុរាណ្ចាបំាច់ 
-េឹកពីដលីភែគូំដលននរល់ម្ករទងឹដរៀម្រាបជានិចច ជារទឹងរ័ករិេធ ិ
-តនម្លននរបាសំ្តុែិរបរ់ជ្នជាតរិផ្ស្ម្ មុ្នដពលចូលឆ្ែ កំាន់ចតិរបររុិេធ ។ 
ក-ស្បាសាេស្ពះដោ រាជ្ដររច ឥស្តនទវរន័មេ១ី រាជ្ធានី រ ិរាល័យ (រលរួ)  

 -ជ្ីកបារាយណ៍្ ៣០០០x ៨០០ “ ឥស្តនទតោក”  
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 -កសាងស្បាសាេស្ពះដោ “ វបបធម៌្កតញ្ាូ” 
-ការែឹកនា ំគិតគូរស្បជារាស្តររ(បារាយណ៍្) 

 -រលំឹកគុណ្មាតាបតិា 
 -រាជ្ស្គ ូ
 -កសាងស្បាសាេរាជ្ “បាគង” ែមភក់មុ្នដគស្បាសាេដៅវាលេំនាបជាស្បាសាេភែមុំ្នដគ 
បលង់Pyramide ៥ជាន់ កំផ្ពង និងករណិ្េឹកព័េធជុ្ំវញិ។  

ខ្-ស្បាសាេអងគរវតរ រូរយិាវរន័មេ២ី (១១១៣-១១៥០) 
 ជាស្បាសាេែ៏អសាច រយផ្ែលមានករណិ្េកឹព័េធជុ្ំវញិ៖  

-លិច-ដកីត=១.៥០០ម្  
-ដជ្ីង-តបូង=១.៣០០ម្  
-េេងឹននទេឹក១៩០ម្  
-មានកពូំលស្បា ំ
-មានបជីាន់ 
-កំពូលកណារ លកម្ពរ់ ៦៥ ម្ 
-សាព នែម=២៥០ម្។ 
-ឆ្ករផ្ម្រងរិលបៈ (ការ ផ្បនឬរញ្ញា ដជ្ងីផ្កអកឬរញ្ញា កាកបាតស្ក ម្)។ 
ែូដចែះម្រតកវបបធម៌្រលិបៈផ្ខ្មរ នងិកតិានុភាពជាត ិ រម័្យអងគរមានដស្ចីន ខ្្ុរូំម្បង្ហា ញពីរ

ដពលដនះ៖ 
១)របាអំបសរា 

 
 
 
 

 
២)រោិចារកិ K 292 ទក់េងនងឹពិធរីចាច ស្បណិ្ធាន និងនឹកេឹករម្បែរូរយិាវរន័មេី១ 

(១០១០-១០៥០) 
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III. សម្័យនប្រកាយអងគរចាប់ៃគី.ស.១៤៣១ ម្ក 
៣.១. ប្របវត្តិបទនភ្លង “នោរៃទងជ់ាត្ិ”  

 ខ្្ុ ំរូម្ែកស្រង់នូវស្បវតរបិេដភលង “ដោរពេង់ជាត”ិ ម្កដធវីបង្ហា ញនាដពលដនះ ដស្ាះវាជាម្រតក
រិលបៈវបបធម៌្។ ដតីស្បវតរបិេដភលង“ដោរពេង់ជាត”ិ មានន័យយា៉ា ងណា? ស្បភពម្កពណីា? នរណាជា
អែកនិពនធ? 

ស្បដេរផ្ខ្មរដយងីមានបេដភលង “ជាតិតទ ល់” ម្ិនចាញ់ស្បដេរនានាដលរីកលដោកដ យី ។ 
បេដភលងដនះមានដឈាម ះថ្ន “បេនគររាជ្ដភលងជាតិ”។ បេដនះដកីតមានជាែបូំងកែុងរជ្ជកាលរបរ់ស្ពះ
បាេ រុរុីវតា ិ មុ្នវីងស កែុងរវាងគ.រ.១៩៣៨។ អែកផ្ែលបដងេីតបេដភលងដនះគរឺដម្ាចស្ពះនដរាតរម្ រុរា
ស្ម្តឹ រ ការជាម្ួយជ្នជាតិបារាងំមាែ ក់ដឈាម ះ “ សគីលី” មាននាេជីាអែកបង្ហា ត់ដភលងដៅបរម្រាជ្វាងំ 
ប៉ាុផ្នរដពលដនាះរកាកយតស្ម្ូវឲ្យបានស្តឹម្ស្តូវនឹងបេដភលងដនះពុំបាន។ 
 រឯីាកយ បេនគររាជ្ ផ្ែលជាដភលងជាត ិ បានដកតីដ ងីកែុងរជ្ជកាល ស្ពះបាេនដរាតរម្រី នុ
វរ មន័ ដ យីផ្ែលស្តូវបានតាក់ផ្តងនិពនធដោយ រដម្ាចស្ពះម្ហារុដម្ធាធបិតី រងឃនាយកគណ្ៈម្ហា
និកាយ គសឺ្ពះរងឃរាជ្ស្ពះនាម្ ដជាតញ្ញា ដណា “ជ្ួន ណាត” ។ ចំដាះរម័្យកាលតាក់ផ្តងាកយ
កាពយដនះគឺៈ ដៅនែៃ ១២ដរាច ផ្ខ្អាសាឍ ឆ្ែ មំ្ាញ់ ស្តីរ័ក ព.រ.២៤៨៤ ស្តូវនឹងនែៃេី ២០ ផ្ខ្កកេោ 
ឆ្ែ ១ំ៩៤១។ 

ដពលនិពនធ គឺស្ពះករុណាស្ពះបាេនដរាតរម្រុរាស្ម្ឹត កាលស្េង់ដៅជារដម្ាចស្ពះបរម្រាជ្បិតា
ស្ពះរាជានុរិែឋ។ ស្ពះបាេរដម្ាចស្ពះនដរាតរម្រី នុវរ មន័ ស្េង់ជាឧបយុវរាជ្។ បេនគររាជ្ ផ្ស្បថ្ន “បេ
ដរាចអងគរ”។ បេដនះពបុីរាណ្ដគដស្ចៀងចាបុី រស្មាប់និទនដរឿង ឬចដស្ម្ៀងរាយការណ៍្ដនសងៗពី
ស្ពឹតរិការណ៍្នានា។ ប៉ាុផ្នាដៅដពលបចចុបបនែ (នដរាតរម្រី នុ) ស្េង់បានបំផ្បលងម្កដធវីជាបេដភលងជាតិ
វញិ18។ 
វគគេី១៖  សូមពួកទេវតា រកាមហាកសត្រទ ើង ឲ្យបានរងុទរឿងទោ ជ ័មងគល ស្សសួីសដី  
ទ ើងខ ្ុុំត្ពះអងគសូមត្ជកទត្ោមមលបត់្ពះបារមី ននត្ពះនរបរ ី វងសកសត្តាដែលសាងត្ាសាេថ្ម 
ត្របត់្រងដែនដខ ែរ បរុាណទថ្កើងថ្កក ន។ 
អតាន័យរមួ្ៈ “ររដររីស្ពះបារម្សី្ពះម្ហាកសស្ត”។ 

វគគេី២៖ ត្ាសាេសិលា កុំបា ុំងកណ្ដដ លនត្ព ររួឲ្យស្សនមនកឹែល ់សសកដ ិ មហានររ ជារិ
ដខ ែរែូចថ្មរងវ់ងសទៅលអរងឹបុឹងជុំហរ ទ ើងសងឃឹមពរ ភព័វទត្ពងសុំណ្ដងរបស់កមពុជា 
មហារែឋទកើរមាន ូរអដងវងទហើ ។ 

អតាន័យរមួ្ៈ “ររដររីពកីារបុនិស្បរប់កែុងការតុបផ្តងតណំាងឲ្យអនុភាពននជាតផិ្ខ្មរ”។ 
 
វគគេី៣៖ ត្របវ់រតអារាម ឮដរសូរសពទធម ៌សូត្រទោ អុំណរ រ ុំឮករណុ ត្ពះពេុ ធសាសនា  

                                                           
18 ចាប ពិន ស្បវតរិបេនគររាជ្ដភលងជាតិផ្ខ្មរ ដបាះពុម្ពឆ្ែ ១ំ៩៥៩ 
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ចរូទ ើងជាអនក ទជឿជាកទ់សាែ ះសែត្រតាមដបបែូនតា  រងត់រទេវតា នងឹជួ ទត្ជាម
ដត្ជង ផ្គរផ់្គងត់្រទោជនឲ៍្យ ែលត់្រទេសដខ ែរ ជាមហានររ។ 
អតាន័យរមួ្ៈ “ដលកីររដររី នងិឲ្យតនម្លដលសី្ពះពុេធសារនា”។ 
 

៣.២. ទងជ់ាត្ិខ្មមរ 
េង់ជាតិននស្ពះរាជាណាចស្កកម្ពុជាបចចុបបនែដនះ ស្តូវបានោក់ឲ្យដស្បីស្បារ់ជានលូវការដៅឆ្ែ  ំ

១៩៩៣ បនាទ ប់ពីការដបាះដឆ្ែ ត។ េង់ជាតិននស្ពះរាជាណាចស្កកម្ពុជា បានរចនាដ ងីតាងំពឆី្ែ ំ
១៨៥០ ម្កដម្លះ ដោយោក់របូស្បាសាេអងគរវតរ ពណ៌្រដៅចំននទកណារ ល។ 

េង់ជាតិននស្ពះរាជាណាចស្កកម្ពុជាមាន ៣ពណ៌្ ផ្ែលមានន័យែូចោែ នឹងបាវចនាជាតិគ ឺ    
«ជាត ិសារនា ស្ពះម្ហាកសស្ត» 

១)ពណ៌្រ តណំាងឲ្យ សារនា រនរិភាព 
២)ពណ៌្ស្ក ម្ តំណាងឲ្យជាតិ គឺេកឹែី និងស្បជាជ្ន 
៣)ពណ៌្ដខ្ៀវ តណំាងឲ្យ ស្ពះម្ហាកសស្ត និងស្ពះអគគម្ដ រី 

ទង់ជាត្ ិ អំឡងុនៃល សម្យ័កាលនប្របើប្រាស ់

 

១៨៦៣-១៩៥៣ ដស្កាម្អាណានិគម្បារាងំ 

 

១៩៤២-១៩៤៥ ដស្កាម្ការស្តួតស្តារបរ់ជ្ប៉ាុន 

 

១៩៤៨-១៩៧០ រងគម្រាស្តររនិយម្  

 

១៩៧០-១៩៧៥ សាធារណ្រែឋ 

 

១៩៧៥-១៩៧៩ កម្ពុជាស្បជាធិបដតយយ(ប៉ាុល ពត) 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A:Flag_of_Cambodia_under_French_protection.svg
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A:Flag_of_Cambodia_under_Japanese_occupation.svg
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A:Flag_of_Cambodia.svg
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A:Flag_of_the_Khmer_Republic.svg
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A:Flag_of_Democratic_Kampuchea.svg
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១៩៧៩-១៩៨៩ សាធារណ្រែឋស្បជាមានិតកម្ពុជា 

 

១៩៨៩-១៩៩១ រែឋកម្ពុជា 

 

១៩៩២-១៩៩៣ អ ុន តាក់ 

 

១៩៩៣-បចចុបបនែ បចចុបបនែ 

 
ឯកស្ថរនោង៖ 
១) ចាប ពិន ស្បវតរបិេនគររាជ្ដភលងជាតិផ្ខ្មរ ដបាះពុម្ពឆ្ែ ១ំ៩៥៩ 
២) មា៉ា យដ លី វកិ រី ី  ស្បវតរិសាស្តររកម្ពុជា  ឆ្ែ ២ំ០០២  
៣) គណ្ៈកមាម វបបធម៌្កម្ពុជា ស្បវតរិសាស្តររកម្ពុជា  ឆ្ែ ២ំ០០៨ 
៤)ដពស្ជ្ េុំស្កវុលិ  តស្តនរី របា ំនងិដោខ នផ្ខ្មរ  ឆ្ែ ២ំ០១០ 
៥) វា៉ា  រុវណាណ រត័ែ   សាា បតយកម្មពិភពដោក  ឆ្ែ ២ំ០០៧ 
៦) www.khmerapsara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A:Flag_of_the_People's_Republic_of_Kampuchea.svg
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A:Flag_of_the_State_of_Cambodia.svg
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A:Flag_of_Cambodia_under_UNTAC.svg
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A:Flag_of_Cambodia.svg
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“អរយិធម្៌ាហា ន និងអរយិធម្៌ឦស្ថនបុរៈ” 
ដរៀបដរៀងដោយ 

ដោកបណ្ឌិ ត ធុយ ចាន់ធួន អនុស្បធានវេិាសាា នវបបធម៌្ និងវចិិស្តរិលបៈ 
ននរាជ្បណ្ឌិ តយរភាកម្ពុជា 

 
េូលបងគខំ្្ុ ំបាេរូម្ដលីកយកបេពិដសាធន៍ម្យួចំននួ ផ្ែលេូលស្ពះបងគំខ្្ុបំាេធាល ប់បានចុះ

រិកាស្សាវស្ជាវតទ ល់ ដៅដលេីីតាងំសាា នីយផ្ែលជារណំ្ង់ស្បាសាេសារនា។ ភរាុតាងតាម្រយៈវរ័ិ
យបុរាណ្វេិាដនាះ គឺតំបន់ផ្ែលោតរនធងឹពីស្ជ្លងេដនលបុស្តស្ា ម (Brahmaputra River) ដៅ
ភាគឦសានស្បដេរឥណាឌ  រ ូតែល់ចុងននស្ជ្លងេដនលស្ក ម្ (Red River ចិន-យនួ) ជាតំបន់
ផ្ែលអែកស្សាវស្ជាវសាគ ល់ថ្ន «ដស្ជាយចដនាល ះស្បដេរឥណាឌ  និងចិន» ឬដៅថ្ន «អារុីអាដគែយ»៍។ េូល
បងគំខ្្ុ ំបាេរូម្ដលីកយកភរាុតាងស្បាសាេស្ពះពុេធសារនា និងបែមិាស្ពះពុេធសារនា ផ្ែលតំបន់    
«អារុីអាដគែយ»៍ បានេេលួយកដស្កាម្ឥេធិពលាណិ្ជ្ជកម្មរវាងឥណាឌ  នងិចិន ផ្ែលនាឲំ្យមានការ
សាយភាយ នងិរកីចដស្ម្នីជាតំបន់មានកាន់លិេធិស្ព មនយិម្ និងពុេធនិយម្។ តាម្ែងេដនលធំៗរវាង
េដនលបុស្តស្ា ម (Brahmaputra River) និងេដនលស្ក ម្ មានអរយិធម៌្ម្ួយចំនួនដេៀតដៅចដនាល ះ
េដនលធំៗទងំពីរ ផ្ែលមានអរយិធម៌្រកីលូតោរ់ ែូចជាអរយិធម៌្ផ្នែកពុេធសារនាននេដនលអុីរា៉ា វាឌ ី
(Irrawaddy River) ននស្បដេរភូមា អរយិធម៌្អងគរននេដនលសាបជាដែីម្។ េូលបងគំខ្្ុបំាេរូម្ដលីក
បង្ហា ញ ស្បាសាេពុេធសារនា និងពុេធបែិមា កែុងក ុំងដែមី្រម័្យននស្គិរារករាជ្ ម្កែល់កំ ុងរ
តវតសេ១ី៥ននស្គិរារករាជ្ តាម្តំបន់ែីដោកពីមា៉ា នពីួ នងិអាសាន (Manipure and Assam) ភាគ
ឦសានស្បដេរឥណាឌ  ចូលម្កភូមា ម្ន ផ្ខ្មរ និងចម្ា៉ា ម្យួផ្នែកដជ្ីងេឹកដចញពីឥណាឌ  ចូលម្កជាវ  មា៉ា
ឡាយូ ផ្ខ្មរ និងចម្ា៉ា។ 

ការពស្ងីកផ្ែនែីាណិ្ជ្ជកម្ម តាម្ផ្ែនរមុ្ស្េរបរ់ចនិ និងឥណាឌ  ដៅដែមី្ស្គិរារករាជ្ បាន
ដធវីឲ្យស្បដេរអារុីអដគែយម៏្យួចំនួនបានរកីចំដរនីែូចជា អាណាចស្កភែំ (អងគរបុរ ីអូរផ្កវ), អាណាចស្ក
ណាម្ដវៀត,  ចម្ា៉ា(លនិយ)ី ,ភូមា ម្ន ជាវ  មា៉ា ឡាយូ … 

នគរភែំ (FUNAN  វូណ្ន) ស្តូវបានបង្ហា ញដោយអែកែំដណី្រជ្នជាតិឥណាឌ  កែុងរ.វេី១នន 
គ.រ. បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ជារាជាណាចស្ក មានស្កងុព័េធដោយកំផ្ពង មានស្បព័នធបង់ពនធោរ មានការនាំ
ចូលេំនញិមានតំនល នងិមានអកសរដស្បីរដបៀប ណិ្ឌូ  ផ្ែលមានកំពង់ផ្នអនររជាតិអូរផ្កវ ជាេីស្កុងកពំង់
ផ្នរបរ់ វូណ្ន។ ស្បភពចិនតាម្របាយការណ៍្ និង េីតាងំ វូណ្ន ដៅខាងលិចលីនយ ី (នគររបរ់
ចាម្ ផ្ែលរពវនែៃដៅភាគ កណារ លស្បដេរដវៀតណាម្) ដ យី  វូណ្ន ោតរនធងឹតាម្ឈូងរមុ្ស្េ 
ដៅេិរខាងលិច ដ យីមានេដនល ូរកាត់ ដៅថ្នេដនលដម្គងគ។ របាយការណ៍្ចិនដៅរតវតសេី២ដនាះ 
បានពិពណ៌្នាអំព ី រែឋវ ូ របរ់ចិនផ្ែលរាតិដៅភាគខាងតបូង និងអាដគែយ ៍ ផ្ែលផ្រវងរកនលូវរមុ្ស្េែមី
កាត់តាម្អារុីអាដគែយដ៍ៅឥណាឌ និងម្ជ្ឃមឹ្បូា៌ កែុងដពលផ្ែលស្ចកនលូវដោកស្បដេរចិនដៅឥណាឌ ស្តូវ
បានបិតដោយស្បផ្ជ្ងគឺរែឋនវ និងរែឋឈងី។ ភរាុតាងបែមិាសាស្តរាបានបញ្ញជ ក់ថ្ន អាណាចស្កភែ ំ កាន់
សារនាស្ា មណ៍្ និងមានការោយ ជំាម្ួយពុេធសារនានងផ្ែរ។ 



-101- 

 

ចាម្ ឬចម្ា៉ា Champa ជាស្បដេរម្យួជាប់ស្ពះរាជាណាចស្កផ្ខ្មរបុរាណ្ ផ្ែលមានេតីាងំ
រាិតដៅភាគខាងតបូងយួន ឬដវៀត ផ្ែលមានេីស្កងុជាប់ដឆ្ែររមុ្ស្េដៅខាងដជ្ីង។ រាជាណាចស្កចាម្
បុរាណ្ ដគឲ្យដឈាម ះថ្ន នគរចម្ា៉ា (nagara Campa Sanskrit; Khmer: ចាម្ា៉ា) ស្បដេរដនះមាន
អរយិធម៌្ ជាអែកកាន់ស្ព មញ្ាសារនា នងិពុេធសារនា ស្បជារាស្តររនិយាយភាសា មា៉ា ឡាយូ ឥណ្ឌូ ដនរុ ី
ផ្ែលជាស្បភពននអបូំរភាសាបាលី រំស្តរេឹត េីស្កុងបុរាណ្របរ់រាជាអាណាចស្កដនះដឈាម ះថ្ន លនិយ ី
ផ្ែលមានតាងំពីឆ្ែ ១ំ៩២ ននស្គិរារករាជ្ រាជាណាចស្កដនះរកីលូតោរ់ខាល ងំដៅអំ ុងរតវតសរេ៍ី៩ 
និងេ១ី០ ននស្គរិារករាជ្ ដៅតំបន់ម្រីឺន។ ដាធិ៍នគរ ជាស្កុម្ស្បាសាេរបរ់ចាម្ផ្ែលបានរង់
រស្មាប់ស្ព មញ្ាសារនា រស្មាប់ស្ពះភកវាេី (Hindu goddesses Bhagavati) ដៅភាគខាងតបូង 
រពវនែៃគឺដៅកែុងដខ្តរញា៉ា ស្តាង។ ដៅអំ ុងរតវតសរេ៍៩ី នងិេី១០ ននស្គិរារករាជ្ រាជ្ជាអាណាចស្ក
ដនះ ផ្បរកាន់ស្ពះពុេធសារនា ដោយដយងីដ ញីមានភរាុតាងដៅែុងដយឿង (Dong Duong) ផ្ែល
រពវនែៃរល់ផ្តគំនរឥែឋននស្កងុបុរាណ្ស្បមាណ្ជា២០គ.ម្ ខាងតបូងេីស្កុងម្ីរឺន។ រតវតសរេ៍១ី៥ 
ែល់េ១ី៩ ននស្គិរារករាជ្ ស្បដេរចាម្បានបាូរសារនា ម្កមានជ្ំដនឿដលីឥសាល ម្សារនាវញិ។ េី
ស្កុងលិនយ ី /ម្រុីឺន/ ឥស្តនទបុរ (Indrapura) េីស្កុងចាម្រម័្យបុរាណ្៖ ជាេីស្កងុស្ព មញ្ាសារនា
ផ្ែលមានស្បាសាេបុរាណ្ជាដស្ចីនរង់អំពីឥែឋ ពអីំ ុងរតវតសេី៤ ែល់េ១ី៤ ននស្គរិារករាជ្ ផ្ែល
ឧេទិរែល់ស្ពះឥរូរ។ ម្ីរុនឺដនះមានចមាៃ យស្បមាណ្ជា៦៩គី ូផ្ម្៉ាស្ត ខាងនិរតីននេីស្កុងោណាង
រពវនែៃដនះ។ េីស្កងុបុរាណ្ដនះមានស្បាសាេបុរាណ្ផ្ែលរង់អំពឥីែឋ ែមភក់ និងែមបាយដស្កៀម្ចំននួ
ជាង៧០ស្បាសាេ និងនែូរដរាចនងផ្ែរ ស្ពម្ទងំមានរោិចារកឹជាដស្ចនីតទ ងំដេៀតនង។ កែុងរម័្យ 
រស្តង្ហគ ម្អាដម្រកិាងំ កែុងអំ ុងេរវតសរឆ៍្ែ ១ំ៩៦០ និង១៩៧០ ស្បាសាេម្ួយចំនួនស្តូវបានេោំក់
ស្ោប់ផ្បកបតំល ញ។ រម័្យអាណានគិម្នយិម្បារាងំបានដធវីការរកិាយា៉ា ងរុីជ្ដស្ៅដៅកែុងេីស្កុង
បុរាណ្ដនះ ដគបានផ្ចកេីស្កងុបុរាណ្ដនះដៅជា៨ស្កមុ្ដនសងៗោែ  កែុងចំដណាម្ស្បាសាេជាង៧០ដនាះ 
គឺស្កុម្ A, B, C, D, E, F, G និង ស្កុម្ H។ ស្ពះនាម្រាជាដស្ចីនអងគ ផ្ែលមានស្ពះនាម្ស្រដែៀងនងិស្ពះ
រាជាផ្ខ្មររម័្យបុដរអងគរផ្ែរ ែូចជា៖ Bhadravaman, Sambhuvarman,Vikrantavarman.... ស្ពះ
រាជាទងំដនាះមានកណំ្ត់ស្តាកែុងរោិចារកឹជាភាសារំស្តរេឹត។ រាជាណាចស្កដនះមានេំនាក់េនំងជ្តិ
រែិតជាម្យួ រាជាណាចស្កចនិ ដោយមានេីស្កុងជាប់មាត់រមុ្ស្េ។ ស្កុងបុរាណ្េីស្កុងលនិយ ី /ម្រុីឺន/ 
ឥស្តនទបុរ (Indrapura) ដនះស្តូវបានចុះបញ្ជ ីជារម្បតរិដបតកិភណ្ឌ ពិភពដោក ដោយអងគការយូដណ្រគូ 
ដៅកែុងឆ្ែ ១ំ៩៩៩ តាម្រំដណី្ររបរ់សាម្ីស្បដេរដវៀតណាម្ បចចុបបនែ។ រាជាណាចស្កចាម្ដនះធាល ក់
ចុះ គឺដោយសាអាណាចស្កយួន ឬដវៀត ឬអណាណ ម្ ។ ដៅឆ្ែ ១ំ៨៣២ រាជាណាចស្កដនះរលត់បាត់
ដោយសារដរាច ម្ិង មា៉ា ង (Minh Mạng) របរ់ដវៀតណាម្ បានវាយស្បដេរចម្ា៉ា ដធវជីាចំណុ្ះរបរ់
ខ្លួន។ ជ្នជាតិចាម្បានដភៀរខ្លួនចូលម្កស្បដេរផ្ខ្មរ ស្បដេរដរៀម្ ស្បដេរមា៉ា ដ រុី នងិឥណ្ឌូ ដនរុី
នងផ្ែរ ទងំតាម្ដជ្ងីដោក នងិតាម្នលូវេកឹរមុ្ស្េ។ 

ជាវ  /Java រាជាណាចស្កជាវ បុរាណ្ មានការទក់េងយា៉ា ងជ្ិតរែេិធដៅនងឹការនាដំចញេំនិញ
តាម្រមុ្ស្េទក់េងនងិវែិីាណិ្ជ្ជកម្មរមុ្ស្េ វែិីរូស្ត(Silk Road)។ តំបន់ដកាះជាវ ម្ិនស្តឹម្ផ្តជា
កផ្នលងនលិតធុញ្ាជាតិ ប៉ាុដណាណ ះដេ ផ្តផ្ែម្ទងំជាេីតាងំររុកេនំិញ និងជាឃ្លល ងំស្រវូរបរ់ជ្នជាតិជាវ
នងផ្ែរ។ តបំន់មាចាបា៉ា  តិ ជាកផ្នលងនលតិនលករកិម្ម ដ យីក៏ជាតំបន់ចណំ្តរំដៅាណិ្ជ្ជកម្ម
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នារម័្យបុរាណ្ជាម្ួយបរដេរនងផ្ែរ។ រណំ្ង់ស្បាសាេបាក់ផ្បកដៅមានសាល កសាែ ម្ដៅតំបន់ ស្តូវូ
ផ្លន (Trowulan) ដៅដ យី។ ស្បជាជ្នកាន់សារនា ណិ្ឌូ  និងស្ពះពុេធសារនា តាម្រយៈាណិ្ជ្ជ
កម្ម ផ្ែលបានភាជ ប់ពីតបំន់ដកាះជាប់ៗោែ ផ្ែលជាប់នងិឧបេវីបឥណាឌ ។ សារនា ណិ្ឌូ បានចូលម្ក
ស្បដេរដនះតាងំពីរតវតសេ៤ីននស្គរិារករាជ្ ស្ព មញ្ាសារនា និងពុេធសារនាបានចូលម្កស្បដេរ
ដនះ ដ យីបានរបួរមួ្ោែ ជាលេធិេរសនៈជ្ំដនឿរបរ់ស្បជាជ្ន។ ស្បាសាេបូរបូួឌួ (Borobudur) ស្តូវបាន
អែកស្សាវស្ជាកត់រំោល់ថ្ន ជារម្ណី្យោឋ នពុេធសារនាធំជាងដគម្យួដៅអារុីអាដគែយក៍ែុងរតវតសេី
១០ននស្គិរារករាជ្ ស្បាសាេែមផ្តម្ួយផ្ែលមានតកំល់ពុេធបែិមាែល់៥០៤អងគ កែុងស្បាងគដនសងៗ    
ោែ  ...។ 

ស្បដេរភូមា ឬស្បដេរម្ីយា៉ា ន់មា៉ា  មានដឈាម ះនលូវការថ្នរ ព័នឋម្ីយា៉ា ន់មា៉ា ។ រ ព័នធម្ីយា៉ា ន់
មា៉ា  មានរែឋជាចណុំ្ះ ចំនួន៧រែឋ និងមានតំបន់ចំននួ៧ដនសងដេៀត រមួ្មាន១៤រែឋ នងិតំបន់ (1.Kachin 
State, 2.Kayah State, 3.Kayin State, 4.Chin State, 5.Sagaing Division, 6.Taninthayi 
Division, 7.Bago Division, 8.Magway Division, 9.Mandalay Division, 10.Mon State, 
11.Rakhine State, 12.Yangon Divison, 13.Shan State, 14.Ayarwaddy Division )។ រែឋនងិ
តំបន់ទងំ១៤ដនាះមានវបបធម៌្ នងិភាសាដនសងៗោែ  ដៅភាគខាងតបូងជ្នជាតមិ្នជាជ្នជាតិផ្ែល
បដងេីតរែឋ ែំបូងកែុងកំ ុងឆ្ែ ២ំ០០ ននស្គិរារករាជ្ មានេំនាក់េំនងនិងដស្កាម្ឥេធិពលនននគរភែំ 
ដ យីជារែឋផ្ែលកាន់ស្ពះពុេឋសារនាដែរវាេមុ្នដគដៅអារុីអាដគែយ ៍ រ ូតែល់ក ុំងរតវតសេី៥ 
និងេ៦ីននស្គរិារករាជ្ ដេបីម្នេេួលឯករាជ្ភាពពីនគរភែំ។ បនាទ ប់ម្កដគដ ញីជ្នជាតិេីដបភូមា
បានម្កែល់នាដពលបនាទ ប់ដៅរតវតសេី១មុ្នគ.រ ដ យីបានកដកីតជារែឋពយូដៅឆ្ែ ៥ំ៧៣ននស្គិរា
រករាជ្។ រែឋតូចៗជាដស្ចីនផ្ែលដៅកែុងដនាះរែឋផ្ែលមានឥេឋិពលជាងដគដឈាម ះ រែឋស្រកីសស្តា ដៅភាគ
កណារ លស្ជ្លងអាដយ៉ាយា៉ា វា៉ាឌ។ី ជ្នជាតិចាម្ផ្ែលររ់ដៅភាគខាងតបូងភូមាស្តូវបានដគចាត់េុកថ្នជា
ជ្នជាតែិំបូងបងអរ់ផ្ែលបានដធវីបំោរ់ដៅកាន់តបំន់េនំាប ដៅតាម្ស្ជ្លងអាដយយា៉ា វា៉ាឌី ដៅាក់ក
ណារ លរតវតសេ៩ីមុ្នស្គឹរារករាជ្ បានម្កតាងំេីដៅតំបន់ស្ជ្លងេដនលអុីរា៉ា វាឌ ី (Irrawaddy 
valley)ដ យីបដងេីតជាអាណាចស្កបាហាេ ន (Pagan Kingdom) កែុងេរវតសក ុំងឆ្ែ ១ំ០៥០។ 
ភូមាបុរាណ្ស្បកាន់យកស្ព មញ្ាសានា បនាទ ប់ម្កពុេធសារនាដែរវាេ ផ្ែលបនារ ូតែល់បចចុបបនែ។ 
អាណាចស្កបាហាេ ន ស្តូវបានរលំបាត់ដោយសារការវាយលុកលុយដោយពកួម្៉ាុងដហាគ ល។ដយាងតាម្
ដរៀវដៅអរយិធម៌្ម្ន ផ្ែលបានដបាះពុម្ពកែុងឆ្ែ ១ំ៩៩៩ (The Mons 1999) មានបញ្ញជ ក់ថ្ន អរយិ
ធម៌្នគរភែំ (Funan) បានោតរនធឹង នងិស្គប់ស្គងភាគខាងតបូងភូមា។ បាហាេ នជាេីស្កុងបុរាណ្កែុង
តំបន់មា៉ា ន់ែឺដ  ននស្បដេរភូមា រពវនែៃ។ បាហាេ ន ធាល ប់ជាេីស្កុងរបរ់ស្បដេរ ឯករាជ្ម្ួយដឈាម ះថ្ន 
រាជាណាចស្កបាហាេ ន ពរីតវតសេី៩ ែល់រតវតសេ១ី៣ននស្គរឹារករាជ្ ដ យីជារាជាណាចស្កែបូំង
ផ្ែលដនាីម្បស្ងួបបស្ងួម្ បដងេតីជាស្បដេររ ព័នធភូមាេំដនីបែល់បចចុបបនែ។ ដៅដពលផ្ែលរាជាណា
ចស្កដនះ មានអណំាចដ ងីែល់កំពូលនារតវតសេ១ី១ ែល់េី១៣ ននស្គរឹារករាជ្ មានស្បាសាេឥែឋ
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ជាងម្ួយមុ្នឺស្បាសាេ ស្តូវបានកសាងដ ងី រស្មាប់ឧេទរិែល់សារនាស្ពះពុេធ។ បចចុបបនែ ដគដ ញី
ស្បាសាេជាង២២០០ ផ្ែលដៅរាយបា៉ា យដរររល់ កែុងស្ជ្លងេដនលអុីរា៉ា វា៉ា ឌី ននតបំន់បាហាេ នដនះ។ 
បាហាេ ន បានកាល យជាតំបន់ដបតិកភណ្ឌ ពិភពដោក ផ្ែលស្តូវបានចុះកែុងបញ្ជ ីស្តូវការាររស្មាប់
ម្នុរសជាតិ ដោយអងគការយូដណ្រគូ ដៅនែៃេី០៤ ផ្ខ្តុោ ឆ្ែ ១ំ៩៩៦។ បាហាេ ន ជាតំបន់រម្ណី្យ
ោឋ នបុរាណ្វេិាែ៏ធមំ្ួយ របរ់ពិភពដោក ផ្ែលទក់ទញដេរចណ៍្ជាដស្ចីន ស្បហាក់ស្បផ្ លនឹង
អងគរវតររបរ់កម្ពុជាដយងីផ្ែរ។ 

ជាយរមុ្ស្េខាងឦសានរបរ់អាណាចស្កនគរភែំមានអរយិធម៌្លនិយ ីរបរ់ជ្នជាតចិាម្ ដៅេី
ស្កុងម្ីរនឺ ោណាងរពវនែៃ ជាអរយិធម៌្ចំណារ់មានស្បាសាេឥែឋរាប់រិប ពស្ង្ហយតាម្ស្ជ្លង ផ្កបរ
មាត់រមុ្ស្េ។ រូម្បញ្ញជ ក់ថ្នអរធិម៌្ចម្ា៉ាចារ់ គេឺេួលឥេធិពលឥណាឌ  ែូចអរយិធម៌្នគរភែំ ែូចអរយិ
ធម៌្ម្ន ែូចអរយិធម៌្ពយូ នងផ្ែរ ជាស្បដេរកាន់ស្ព មម្ញ្ា និងពុេធសារនា។ ស្បាសាេទងំអរ់ដស្ចីន
ជាស្បាសាេដធវអីំពីឥែឋែុត ក ុំងពីរតវតសេ១ី ែល់េី៧ននស្គិរារករាជ្។ ភាគខាងតបូងម្ន និងខាង
តបូងនគរភែគំឺរ ពនធរែឋមា៉ា ឡាយូ មានភរាុតាងស្បាសាេឥែឋជាដស្ចនី ែូចជាដៅដកោរ(Kedas) 
និងដកាះជាវ  (Java Irland) (មា៉ា ឡាយូផ្បងផ្ចកេឹកែជីាពរី ដៅឆ្ែ ១ំ៨២៤ កាល យជាស្បដេរមា៉ា ដ រុ ី
និងឥណ្ឌូ ដនរុីរពវនែៃ)។ ការនលិតឥែឋដធវីស្បាសាេរបរ់មា៉ា ឡាយូ កែុងរតវតសេ២ី នងិេី៣ ននស្គិរា
រករាជ្។ 

ពុេធសារនិកស្គប់រូបផ្តងផ្តបានែឹងថ្ន ស្ពះពុេធដោតម្ មានស្ពះមាតានាម្ស្ពះនាងម្ហា
មាយា ស្ពះបិតាស្ពះនាម្រុដទធ េនៈ រាតិកែុងស្តកូលស្ា ម! សារនាផ្ែលបានសាយភាយពីឥណាឌ  
ម្កកាន់តំបន់អារុីអាដគែយ ៍ មុ្នដគដនាះគឺស្ព មម្ញ្ាសារនា បនាទ ប់ម្កពុេធសារនា ដោយមានភរាុ
តាងស្បាងគស្បាសាេ និងបែិមា។ ចុះមូ្លដ តុអវីបានជាពុេធសារនាមានការរកីចដស្ម្ីនខាល ងំ ដៅអារុីអា
ដគែយដ៍យងីដនះ?  

ក. ស្ព មញ្ាសារនា មានវណ្ណៈ 
ខ្. ពុេធសារនា ោម នវណ្ណៈ 
ចំដាះេូលស្ពះបងគំខ្្ុបំាេរួរថ្ន៖ ដតអីែករាល់ោែ រុខ្ចិតររុខ្កាយឲ្យដគជ្ះិជាន់ ឬចង់េេួល

បានដររភីាព ? 
រូម្បញ្ញជ ក់ថ្ន ស្រុកផ្ខ្មរ ដេីបលុបបបំាត់ខ្្ុ ំ ឬវណ្ណៈទរករ ដៅកំ ុងដែមី្រតវតសេ២ី០ដនះ

ដេ! 
ដោកសាស្តសាា ចារយបណ្ឌិ ត ធយុ ចាន់ធួន អនុស្បធានវេិាសាា នវបបធម៌្ និងវចិិស្តរលិបៈ នន

រាជ្បណ្ឌិ តយរភាកម្ពុជា បានដៅចូលរមួ្ បានរិកាស្សាវស្ជាវតទ ល់ដៅតបំន់ស្បាសាេ  នាភាគឦសាន
ស្បដេរឥណាឌ  ដ យីបានបនរែំដណី្ររិកា អរយិធម៌្ពយូ របរ់ស្បដេរភូមា (តំបន់យ៉ាង់ គូន មា៉ា ន់ោ
ដ  និងបាហាេ ន) មា៉ា ឡាយូ (ឥណ្ឌូ ដនរុ ីនិងមា៉ា ដ រុី) អតីតម្ហានគរ (ែីផ្ខ្មរដៅដរៀម្ និងយួន)... 
ដែីម្បផី្រវងយល់អពំ ី ជ្នជាត ិ វបបធម៌្ និងភាសា ស្រដែៀងោែ ភាជ ប់ម្កអារុីអាដគែយដ៌នះ។ សាា បតយកម្ម 
ផ្ែលដស្បសី្បារ់ឥែឋបានោតរនធឹងពេីិរខាងលចិ ម្កេរិខាងដកតី តាម្រយៈេំនាក់េំនងពីរ ស្បដភេ
គឺ៖ ១/ េំនាក់េំនងតាម្នលូវរមុ្ស្េ ២/ េំនាក់េំនងតាម្នលូវដោក។ ដតឥីេធិពលននេំនាក់េំនងពីេិរ
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ខាងលិច ម្កេរិខាងដកីត មានអវីខ្លះរស្មាប់ វបបធម៌្ ដរែឋកិចច សារនា ម្កដលរីងគម្ផ្ខ្មរ... រូម្ចង
ចាថំ្នតំបន់អារុីអាដគែយទ៌ងំមូ្ល និងស្បដេរផ្ែលដៅចដនាល ះ េដនលបុស្តស្ា ម (Brahmaputra 
River) ដៅភាគឦសានស្បដេរឥណាឌ  រ ូតែល់ចុងននស្ជ្លងេដនលស្ក ម្ (Red River) (ចិន-
យួន) រុេធផ្តជាតំបន់ ឬស្បដេរធាល ប់បានកាន់ស្ព មម្ញ្ាសារនា និងពុេធសារនាកែុងកំ ុង រតវតស
េី១ែល់េ១ី៥ ននស្គិរារករាជ្។ រូម្ដម្តារ ជ្ួយស្សាវស្ជាវទងំអរ់ោែ ! 

ដោកបណ្ឌិ តរភាចារយរ ន រំណាង ស្បធានរមាគម្អែកស្បវតរិសាស្តរាកម្ពុជា មានស្បសារន៍
ថ្ន ពិភពដោកបានបរូរការរកិាពី «ស្បវតរសិាស្តរាតាម្កាលស្បវតរិ» (Chronological History) ម្ក
រិកា «ស្បវតរិសាស្តរាតាម្ស្បធានបេ» (Thematic History) វញិម្រង ដាលគឺរកិាដតរ តដលីស្បធាន
បេណាផ្ែលមានស្បដយាជ្ន៍ែល់ការអភិវឌឍរងគម្ជាតបិចចុបបនែ។ ដោកបណ្ឌិ តរភាចារយ ផ្តងផ្ត
រលំឹកថ្ន៖ ជាតិសារន៍ម្ួយផ្ែលម្ិនសាគ ល់អតីតកាលដនាះ គឺម្និសាគ ល់បចចុបបនែកាល និងម្ិនែឹងថ្ន
ខ្លួនកំពុងដធវីអវ?ី 

ែូដចែះ ដយងីទងំអរ់ោែ គបបរីិកាស្បវតរិសាស្តរាជាត ិឲ្យបានចារ់ោរ់។ 
រូម្ជ្នរមួ្ជាតចូិលរមួ្រិកាស្បវតរិសាស្តរា និងផ្រវងយល់ពីស្ពឹតរិការណ៍្រងគម្ជាតិដយងីទងំ

អរ់ោែ ។ 
រូម្ផ្ែលងអណំ្រគុណ្ បណ្ឌិ តរភាចារយ រ ន រណំាង ផ្ែលបានផ្ករស្ម្លួអតាបេ និងអរ

គុណ្ ដធឿនធនួ មា៉ា លនីោ, ដធឿនធួន មា៉ា រណីា និង ដធឿនធនួ មា៉ា នីកា ផ្ែលបានជ្ួយផ្កអកខរាវរុិេធ។ 
     រាជ្ធានីភែំដពញ, នែៃេ៦ី ផ្ខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៨ 
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ឯកស្ថរនោង៖ 
១/ 1996 Roger Bischoff,  A Short History Buddhism in Myanmar  

២/ 1999 The Mons 

៣/ 1996 Unesco  

៤/ 1964 Than Tun  

៥/ https://en.wikipedia.org/wiki/Bagan 

៦/ ដអង រុត ស្ពះរាជ្ពងាវតារផ្ខ្មរ/ម្ហាបុររផ្ខ្មរ, ភាគេ១ីែល់ភាគេី៧ចប់ (ដបាះពុម្ពនាយដ ងី
វញិតាម្ចាប់ដែមី្ ដោយស្គះឹសាា នដបាះពុម្ព និងផ្ចកនាយ ននស្ករួងអប់រ ំ យុវជ្ន និងកីឡា គ.
រ២០០៩ ព.រ ២៥៥៣) 
៧/ 2010 Kyaw Lat, Arts and Architecture of Bagan  

៨/អាដែមា៉ា   ផឺ្កលរ ស្បវតរិសាស្តរាស្បដេរកម្ពុជា បា៉ា ររី ឆ្ែ ១ំ៩១៤ (ផ្ស្បរស្ម្លួដោយ ដេព ដម្៉ាងឃ្លង, 
ភែំដពញ, ២០០៦) 
៩/ HISTOIRE DU CAMBODGE DEPUIS LE 1er SIÈCLE DE NOTRE ÈRE 

D’APRÈS LES INSCRIPTIONS LAPIDAIRES LES ANNALES CHINOISES ET 

ANNAMITES ET LES DOCUMENTS EUROPÉENS DES SIX DERNIERS 

SIÈCLES PART ADHÈMARD LECLÈRE ANCIEN RÉSIDENT DE FRANCE AU 

CAMBODGE, PARIS, LIBRAIRIE PAUL GEUTHNER, 13, RUE JACON, 13, 

1914. 

១០/ ការចុះស្សាវស្ជាវតទ ល់ែល់សាា នីយរបរ់អែកនិពនធ ឥណាឌ , មា៉ា ដ រុ,ី ឥណ្ឌូ ដនរុី, ដវៀតណាម្, នែ, 
ភូមា... 
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 “រចនាបថព្នស្ថា បត្យកម្មខ្មមរ” 
ដរៀបដរៀងដោយ 

សាស្តសារ ចារយ នមៀវ កសុល អនុស្បធានរមាគម្អែកនិពនធផ្ខ្មរ 
និងជារមាជិ្កស្កុម្ស្បឹកាជាតិភាសាផ្ខ្មរ ននេីររីការគណ្ៈរែឋម្ស្តនរី 

 
១. នសចកតីនេតើម្ 
 ដៅកែុងរចនាបែននសាា បតយកម្មផ្ខ្មរ ដយងីគួរយល់អពំីាកយបីផ្ែលនគុ ំចូលោែ មានាកយ រចនាបែ 
ាកយសាា បតយកម្ម និងាកយផ្ខ្មរ៖ 
 -សាា បតយកម្ម គឺជារលិបៈម្ួយកែុងការកសាងរង់ដ ងីគឺស្បកបដោយការតុបផ្តងលម្អដៅតាម្
កបួនខាែ តដោយដយងីខ្្ុ ំដលីកជូ្នកែុងអងគរនែរិីេដនះដែមី្បបីង្ហា ញអំពសីាា បតយកម្មផ្ខ្មរ រម័្យមុ្នអងគរ 
រម័្យអងគរ និងរម័្យដស្កាយអងគរផ្ែលមានដឈាម ះលបរីនទាឺរដពញ សាកលដោកស្តង់ាកយថ្ន ន័យ
របរ់រលិបៈ (រលិបៈ- រ-ំ រិបបៈ- បា) ផ្ែលរំដៅដលកីារកសាងរណំ្ង់ដនសងៗ ជ្នំាញ  តាកម្ម 
ពលកម្ម ដោយដស្បបីញ្ញា សាម រតី ចំដណ្ះែឹង បដចចកដេរស្គប់ផ្បបយា៉ា ងដែីម្បឱី្យមានដសាភណ្ភាព នងិ
ស្បកបដោយរិលប ៍ដ យីក៏បានដធវីឱ្យម្នុរសោប់ចិតរដតរ តអារម្មណ៍្ចង់ដម្ីល ចង់ដ ញី ចង់សារ ប់។ល។ 
 -រចនាបែ ផ្ែលរំដៅដៅដលរីិលបៈននកែុងការសាងរង់ ឬតាក់ផ្តងលម្អតាម្គនំិតរបរ់ស្ពះ
ម្ហាកសស្តកែុងការសាា បនាស្បាងគស្បាសាេបុរាណ្ ដ យីក៏នគួបនសជំាម្ួយនឹងគនំិត សាា បតយករ វរិវករផ្ខ្មរ 
និងអែកជ្ំនាញដនសងៗដែីម្បសីាា បនាស្បាសាេបុរាណ្។  
 ដៅកែុងរម័្យកាលដនាះ (បុរាណ្) ដគបានផ្បងផ្ចករចនាបែោច់ដោយផ្ កពោីែ ផ្ែលមាន
រ ូតដៅែល់ចំនួន១៣រចនាបែឯដណាះ។ កែុងរចនាបែនីម្យួៗមានការកសាងលកខណ្ៈពិដររខុ្រៗ 
ោែ ដៅតាម្រម័្យកាលនីម្យួៗផ្ែរ ទងំភូម្ិសាស្តររ វតាុធាតុដែីម្ រូបរាង ស្េង់ស្ទយ ដសាភណ្ឌ ភាពដៅ
តាម្ចណំ្ង់ចណូំ្លចតិរ ដ យីក៏ស្របដៅតាម្លកខណ្ៈរម័្យកាលដនាះនង។  
 -ផ្ខ្មរ ផ្ែលជាមាច រ់ស្បដេរ (េឹកែីភូម្ិសាស្តររម្កពាីកយ “ដខ្ម្រៈ” ដ យីក៏ម្កពីាកយ កម្ពុ+ 
ដម្រា (កម្វុ=បា ដីៅថ្ន ខ្យងរមុ្ស្េ) ដម្រាគឺជាដម្រុ ដ យីក៏ ជ្ ផ្ែលឱ្យតនម្លដរមីនឹង ដម្រា ដម្រ ុ ដម្រៈ 
ដម្ន (អណំាន)។ ដបីតាម្វចនានុស្កម្រដម្រចរងឃរាជ្ ជ្នួ ណាត បាននរល់ន័យ«ផ្ខ្មរ»ថ្នែ ក់ាកយជា
នាម្គឺជាម្នុរសផ្ែលដកីត ឬកែុងផ្ែនកម្ពុជា ដ យីលុះដៅកែុងអណំាចចាប់ផ្ខ្មរ (ដខ្ម្រៈ) ជាតិផ្ខ្មរ។ 
កែុងរម័្យបុរាណ្ដស្ពងនាយ ររដររជា ដខ្មរ ក៏មាន។ ាកយ «ដខ្ម្រៈ» មានន័យថ្ន “ផ្ខ្មរ” ជាបាលី
ជាតិរពទបានន័យថ្ន ម្នុរសមានដរចករីដកសម្។ 
២. បទបង្កា ញ  
 រចនាបែននសាា បតយកម្មផ្ខ្មរ ផ្ែលស្បជាពលរែឋដលីពិភពដោក រមួ្ទងំស្បជាពលរែឋផ្ខ្មរនង 
ដាលគឺអែកផ្ែលមាននរិសយ័ និងវបបធម៌្កែុងផ្ម្កធាងរចនាបែ និងសាា បតយកម្ម។ បចចុបបនែដនះកែុងអែក
ជ្ំនាញក៏ែូចជារូបខ្្ុ ំបាេផ្ែលមាននិរសយ័នឹងស្បធានបេខាងដលីដ ញីថ្ន ស្បដេរផ្ខ្មរដយងីក៏ផ្តងផ្ត
ជ្ួបនូវបញ្ញា ខ្លះៗដជ្ៀរម្និនុតដ យីពីការឆ្លងដៅឆ្លងម្កផ្បបបេរណំ្ង់ (រចនាបែសាា បតយកម្ម) 
ដៅតាម្ស្បាសាេនានាដ យីក៏មានដៅតាម្អោរតូចធំស្គប់ខាែ ត វមិាន ភូម្ិស្គឹះ លំដៅឋាន ផ្ែលស្បជា
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ពលរែឋជាមាច រ់ (បុគគល) ដគស្រឡាញ់ និងចូលចិតរ។ ចំដាះបុរាណ្កាល រចនាបែននសាា បតយកម្មផ្ខ្មរ 
បុរាណ្វេូិដគផ្បងផ្ចកតាងំពរីតវតសរេ៍១ី រ ូតម្កែល់ដែមី្រតវតសរេ៍ី១៣ ៖ 

២.១. មាត្កិា 
 ១. រចនាបែភែំោ (គ.រ.េ១ី ែល់រ.វ.េី៦) 
 ២. រចនាបែម្បូណ៍្ (ាក់កណារ លរ.វ.េី១ ននគ.រ.េ៧ី) 
 ៣. រចនាបែនស្ពដកមង (ាក់កណារ លរ.វ.េី២ ននគ.រ.េ៧ី) 
 ៤. រចនាបែកំពង់ស្ពះ (គ.រ.េី៨) 
 ៥. រចនាបែគូផ្លន (ាក់កណារ លរ.វ.េី១-រ.វ.េី៩) 
 ៦. រចនាបែស្ពះដោ (ចុងននរ.វ.េី១- រ.វ.េី៩) 
 ៧. រចនាបែបាផ្ខ្ង (ចុងននរ.វ.េី៩- នងិដែីម្រ.វ.េ១ី០) 
 ៨. រចនាបែដកាះផ្ក (គ.រ.វ.េី១០) 
 ៩. រចនាបែបនាទ យស្រី (ាក់កណារ លេី២ននគ.រ.វ.េ១ី០) 
 ១០. រចនាបែឃ្លល ងំ (ចុងរ.វ.េ១ី០ នងិាក់កណារ លេ១ីននគ.រ.វ.េី១១) 
 ១១. រចនាបែបាពួន (ាក់កណារ លេ២ី ននគ.រ.វ.េី១១) 
 ១២. រចនាបែអងគរវតរ (ាក់កណារ លេី១ ននគ.រ.វ.េ១ី២) 
 ១៣. រចនាបែបាយន័ (ាក់កណារ លេី១ ននគ.រ.វ.េ១ី២ និងដែមី្គ.រ.វ.េ១ី៣) 

២.២.  បំណកប្រស្ថយ 
 ១. រចនាបែភែោំ (គ.រ.េ១ី ែល់រ.វ.េ៦ី) 
 តាម្បុរាណ្វេូិផ្ែលបានដធវកីណំាយស្តង់េីតាងំស្បវតរិសាស្តររដៅដលីេកឹែីអងគរបុរ ី  និងដៅអូរ
ផ្កវផ្ែលរាតិដៅដលេីីតាងំេកឹែីកម្ពុជាដស្កាម្បានបង្ហា ញថ្ន រិលបៈដៅរម័្យ វូណ្ន ដនាះស្តូវបាន
ដគបញ្ចូ លដៅកែុងរចនាបែភែោំ ដស្ាះមានតកឹតាងម្ួយគយឺកស្បាសាេដៅភែំោដធវជីាដោល។ ភែោំជា 
េីតាងំម្ួយផ្ែលរាិតដៅជ្តិអងគរបុរកីែុងដខ្តរតាផ្កវ ដ យីកែុងរម័្យដនាះផ្ខ្មរមានេនំាក់េំនងជាម្ួយ
នឹងស្បដេរនានាជាពិដររជាម្ួយឥណាឌ ខាងផ្នែករលិបៈ។ 
 ដស្ៅពីរណំ្ង់សាា បតយកម្មបុរាណ្ផ្ខ្មរដៅរម័្យនគរភែំដនាះ បុពវបុររែូនតាបានេុកសាែ នែជា
ដស្ចីនខាងកែុងរូបបែិមា ដ យីស្តូវបានដគស្បេះដ ញីដៅស្រុកអងគរបុរ ី និងេតីាងំ ផ្ែលជាសាា នីយបុ៍ដរ
ស្បវតរិសាស្តររកែុងស្បដេរផ្ខ្មរដយងី។ ដោយផ្ កកំណាយដៅអូរផ្កវវញិ បានដធវីឱ្យដយងីសាគ ល់នូវ
ឧបករណ៍្ដស្បីស្បារ់ និងមានដស្គឿងលម្អជាអលង្ហេ រ ផ្ែលផ្ខ្មរដយងីនាជ្ំនាន់ដនាះបានដស្បីស្បារ់កែុង
ជ្ីវភាពស្បចានំែៃ។ 
 ២. រចនាបែរម្បូណ៍្ (ាក់កណារ លរ.វេ១ី ននគ.រេ៧ី) ផ្ែលរាិតដៅកែុងរជ្ជកាលននស្ពះ 
បាេឥសានវរ មន័េ១ី (គ.រេ៦ី១៦-៦៣៥) ដ យីផ្ែលមានរាជ្ធានែ៏ីលបដីឈាម ះម្ួយនា រម័្យកាល
ដនាះគ ឺឥសានបុរៈ គឺរម្បូរនស្ពគុកនារពវនែៃផ្ែលរាតិដៅកែុងដខ្តរកំពង់ធំ។ រាិតដៅកែុងរចនាបែដនះ
មានស្បាសាេនានាផ្ែលមានសាា បតយកម្មលអស្បកបដៅដោយដសាភ័ណ្ បនររ ូតែល់រ.វេ១ី០ ផ្ែល
មានស្បាសាេរាងតូចៗដធវីអំពភីែំោបូកបាយអនងិដធវីអពំីកំដបារ ោយរេរ ប៉ាុផ្នរបចចុបបនែដនះរដបះធាល ក់
ដរទីរអរ់ដៅដ យីគដឺៅរល់ផ្តឥែឋេដេ។ ដោយផ្ កផ្នររវញិ និងរររដពស្ជ្ដធវអីំពែីមភក់ ដ យី
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ស្បាសាេទងំឡាយភាគដស្ចីនរង់ោម នរដបៀបដរៀប រយផ្ែលម្រងស្តង់ដនះ ម្រងស្តង់ដនាះ។ ជាការកត់
រមាគ ល់កែុងរចនាបែដនះ ដគបានស្បេះដ ញី បែិមាដភេស្រី មានរាងតូច ស្តោកសាយ ដ យីមាន
ាក់ម្េុែរាងមូ្ល។ ចំផ្ណ្កឯបែិមាដភេ ស្បុរវញិដនាះ ដស្ចនីមានរាងធំដ យីមាផំ្ែម្ដេៀតនង។ 
 ៣. រចនាបែនស្ពដកមង (ាក់កណារ លរ.វ េ២ី ននគ.រេ៧ី) ផ្ែលរាតិដៅកែុងរចនាបែនស្ព
ដកមង គរឺាិតកែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េី១ ននគ.រ េ៦ី៥៥ - ៦៨១ ផ្ែលមានរាជ្ធានី ដៅអងគរបូរ ី
ផ្ែលរាតិកែុងដខ្តរតាផ្កវ។ សាា បតយកម្មផ្ខ្មរមានលកខណ្ៈស្បហាក់ស្បផ្ លោែ នងឹ សាា បតយកម្មកែុងរចនា
បែរម្បូរណ៍្ផ្ែរ ដស្ាះមានកាច់ននរចនាបែភាគដស្ចនីផ្តកាច់ភ្ីដេរ ផ្ែលលម្អដោយតេ ចនទន៍។ ដៅ
កែុងរចនាបែដនះ ម្នុរសមាែ ភាគដស្ចីនដគនាោំែ ដកាតរដររីរូប  រ ិរៈស្បាសាេអផ្ណ្រ ត ដ យីដគបាន
ចាត់េុកថ្នដនះជាសាែ នែឯកម្យួកែុងរលិបៈផ្ខ្មរបុរាណ្ខាងផ្នែកសាា បតយកម្ម។ ដស្ាះដគបានពិនិតយដម្លី
ដ ញីថ្ន សាា បតយករផ្ខ្មរដយងីមានដេពដការលយ ឬបដចចកដេរស្គប់ស្ោន់ ឬរម្តាភាពខ្ពង់ខ្ពរ់ដោយ
ដចះដធវីបែិមាដនះស្បកបដៅដោយដសាភណ្ភាពដពញជាេដីមាេនៈជាេីបំនុត។ 
 ៤. រចនាបែកពំង់ស្ពះ (គ.រ.េ៨ី) គឺរាិតដៅកែុងរម័្យកាលដចនឡាផ្បកបាក់ជាពីរ។ 
ស្បាសាេនានា ផ្ែលស្តូវបានដគបញ្ចូលរមួ្មានស្បាសាេមាកយ(ំផ្នែកបុរាណ្) ស្បាសាេស្តាងំនុង 
(ផ្នែកបុរាណ្) ដ យីស្បាសាេទងំអរ់គរឺង់រាបនងឹែី ដលីកផ្លងផ្តស្បាសាេអកយមំ្យួ ដេផ្ែលដគ
រង់ជាដស្ចនីជាន់ មានរាងែូចដចតិយ។ ដ យីរូបបែិមាកែុងរចនាបែដនះមានលអខ្លះ អាស្កក់ខ្លះ ប៉ាុផ្នរ
រិលបៈផ្ខ្មរមានវវិតរពិដរររបរ់ខ្លួនគឺស្តង់រិលបករផ្ខ្មរបានកសាងលបង បំបាត់ដោលេំរនិងេំនប់
របរ់បែមិាខ្លះៗ។ 
 ៥. រចនាបែគូផ្លន (ាក់កណារ លរ.វ.េ១ី - រ.វ.េ៩ី) ផ្ែលរាតិដៅកែុងរជ្ជកាល ស្ពះបាេ
ជ័្យវរ មន័េ២ី (គ.រ ៨០២-៨៥០) និងមានរាជ្ធានីជាដស្ចីនកផ្នលង។ ស្បាសាេម្ួយផ្ែលស្តូវបានរាប់
បញ្ចូ លកែុងដនះមានស្បាសាេនស្ពស្បាសាេ ស្បាសាេភែំគូផ្លន ស្បាសាេែំរសី្កាប ស្បាសាេអូរបាង 
ស្បាសាេខ្ទងីង្ហប់។ល។ ស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េី២ បានស្បារពធពិធីដេវរាជ្ ដេបីបណារ លឱ្យរិលបករផ្ខ្មរ
េេួលយកនូវឥេធិពលរិលបៈជាដ តុដធវីឱ្យផ្ខ្មរកសាងស្បាសាេ កាន់ផ្តដស្ចីនដ ងីៗ (ស្បាសាេភែំ)។ 
ដៅកែុងដនាះបានបដងេីតដៅជារូបភាពែមីៗជាដស្ចីនផ្ែលដគ ដៅថ្ន បុពវកាលកែុងស្បវតររិលិបៈផ្ខ្មរ។ 
 ៦. រចនាបែស្ពះដោ (ចុងននរ.វ.េ១ី - រ.វ.េ៩ី) ផ្ែលរាិតដៅកែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេឥស្តនទវរ មន័
េី១ (៨៧៧-៨៨៩) នងិស្ពះបាេយដសាវរ មន័េ១ី (គ.រ.៨៨៩-៩០០) ផ្ែលែំបូងបានរាិតដៅកែុង
រាជ្ធាន ី  រ ិរល័យផ្ែរដាលគឺរាតិដៅកែុងរលួរដខ្តរដរៀម្រាប។ ដយងីបានដ ញីថ្នមានស្បាសាេ
ម្ួយចំនួនស្តូវបានដគបញ្ចូ លកែុងរចនាបែដនះគឺ ស្បាសាេស្ពះដោ ស្បាសាេបាគង ផ្ែលកសាងដ ងី
ដោយស្ពះបាេឥស្តនទវរ មន័េី១។ ដោយផ្ កចំដាះស្បាសាេលនលវញិផ្ែលជាសាែ នែរបរ់ស្ពះបាេឥស្តនទ
វរ មន័េ១ី ដនាះភាគដស្ចនីរង់អំពីឥែឋបូកបាយអដោយមានស្បាងគជាដស្ចីនដលីដខ្ឿនផ្តម្ួយ (ស្ពះលនល) 
ដែីម្បឧីេទរិជូ្នែល់បុពវជ្នរមួ្មានអែកមានគុណ្ដាលគឺមាតាបិតាជាដែមី្។ 
 ៧. រចនាបែបាផ្ខ្ង (ចុងននរ.វ.េ៩ី-ដែមី្រ.វេ១ី០) ផ្ែលរាិតដៅកែុងរចនាបែ ស្ពះបាេយ
ដសាវរ មន័េី១ ននគ.រ ៨៨៩-៩០០ ផ្ែលមានរាជ្ធានីដៅយដសាបុរៈផ្ែលបចចុបបនែគឺ ភែំបាក់ផ្ខ្ង។ 
ដយងីដ ញីថ្នមានស្បាសាេម្យួចំនួនស្តូវបានដគបញ្ចូ លកែុងរចនាបែដនះរមួ្មាន ស្បាសាេភែំបាក់ផ្ខ្ង 
ស្បាសាេភែំដស្កាម្ ស្បាសាេភែបូំកជាដែីម្។ ដគរដងេតដ ញីថ្នមាន បែមិានានាមានរាងស្តង់ៗ មាន
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មាឌធំដ យីរងឹមា ំ ចិដញ្ច ីម្ទងំពីរស្តង់ដ យីជាប់ោែ  បបូរមាត់ ស្តូវបានរិលបករបានឆ្ល ក់ឱ្យដ ញីជា
រងវង់ពីរនែត់យា៉ា ងចារ់ ដជ្ងីរក់និងពុកចង្ហេ ឆ្ល ក់ជាប់ ោែ ផ្តម្រង។ រូបបែិមាទងំដនះដរលៀករពំត់ជ្ពី
ជានែត់ជុ្ំវញិខ្លួនដ ីយមានជាយខាងដលី ផ្ែលបត់ជានែត់េមាល ក់ចុះម្កដស្កាម្វញិស្បកបដៅដោយ
ដសាភណ្ឌ ភាព។ 
 ៨. រចនាបែដកាះផ្ក (គ.រ.វេ១ី០) ដនះរាិតកែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េ៥ីននគ.រ៩២៨-
៩៤១ មានេីតាងំដៅដកាះផ្ក ដ យីរាិតដៅចមាៃ យស្បមាណ្ជា ១០០ គី ូផ្ម្៉ាស្ត ដៅ េិរឥសាននន
ភូម្ិភាគអងគរ។ ជារមួ្ស្បាសាេដៅដកាះផ្កទងំអរ់ស្តូវបានដគរាប់បញ្ចូ លថ្ន រាតិដៅកែុងរចនាបែដនះ 
ដស្ាះដយងីអាចដ ញីស្បាសាេម្ួយរង់ដៅដលីដខ្ឿនស្បាពំីរជាន់ ផ្ែលមានកម្ពរ់ស្បមាណ្ ៣៥ផ្ម្៉ាស្ត។ 
ចំដាះរូបបែិមាវញិមានរភាពស្បហាក់ស្បផ្ លោែ ដៅ នងឹរម័្យមុ្នៗផ្ែរ មានមាឌធំ ស្បកបដោយ
ចលនាផ្ែលមានរូបដែីរ រូបរា ំឬរូបស្បយុេធោែ  កែុងដរឿងរាម្ដករ រ ិ៍គឺចម្ាំងរវាងរុស្គីពនងិាលី ដែមី្បផី្ររង
ឱ្យដ ញីពីអណំាចនិងថ្នម្ពលឱ្យស្របដៅតាម្េកឹស្ពះេ័យននស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េី៤ដស្ាះស្ពះអងគជា
ដររចផ្ស្ជ្ករាជ្យ។ 
 ៩. រចនាបែបនាទ យស្រ ី(ាក់កណារ លេ២ី ននគ.រ.វ េ១ី០) រាតិដៅកែុងរជ្ជកាលស្ពះ បាេរ
ជ្ិស្តនទវរ មន័ (គ.រ.៩៤៤-៩៦៨) ផ្ែលស្ពះម្ហាកសស្តដោកបានតាងំរាជ្ធានីដៅអងគរវញិ។ ចំដាះ
ស្បសាេផ្ែលរាិតដៅកែុងរចនាបែដនះរមួ្មានស្បាសាេដម្បុណ្យខាងដកីត ស្បាសាេផ្ស្ប រូបនិងស្បាសាេ
បនាទ យស្រ(ីគ.រ.៩៦៧) ផ្ែលស្បាសាេដនះបានកសាងដ ងីដោយស្ា មណ៍្ មាែ ក់ស្ពះនាម្យជ្្វរា ៈ 
ដាលគឺជាស្បាសាេបុរាណ្ផ្ែលមានកបូរកាច់រចនាលអលអះ និងមានដសាភ័ណ្នស្កផ្លងម្កែល់បចចុបបនែ
ដនះ។ ដបីដយងីរដងេតម្កដម្ីលរូបបែិមាវញិគមឺានរាងតូចៗ េឹកមុ្ខ្រុភាពរាបសា មានបបូរមាត់
ស្ការ់ដ យីខ្ល ី មានរដបៀបតុបផ្តងរក់ែមីនងិពុំមានាក់ម្េុែដ យី។ បែិមាទងំអរ់ដនះមានដរលៀក
ាក់រំពត់ជ្ីបជានែត់នង រំពត់ោតរលងីនងផ្ែរ។  
 ១០. រចនាបែឃ្លល ងំ (ចុងរ.វ.េ១ី០នងិាក់កណារ លេ១ីននគ.រ.វ.េ១ី១) រាតិដៅកែុង 
រជ្ជកាលស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េ៥ី (គ.រ.៩៦៨-១០០១) និងស្ពះបាេរូរយវរ មន័េ១ី (គ.រ.១០០២-
១០៥០) ផ្ែលរម័្យដនាះគឺរាជ្ធានីដៅអងគរវតរ។ ស្បាសាេម្ួយចំនួនផ្ែលស្តូវបានរាប់បញ្ចូ ល កែុង
រចនាបែដនះរមួ្មានស្បាសាេឃ្លល ងំខាងដជ្ងី ស្បាសាេវមិានអាការ។ ដោយផ្ កដបរីដងេតចំដាះរូប
ចមាល ក់វញិមានេឹកមុ្ខ្រុភាពែូចរម័្យបនាទ យស្រីផ្ែរ រដម្លៀកបំាក់ជ្ីបជា នែត់ជាែរាប និងមាន
រំពត់ខាងដស្កាយរពំត់ដ ងីរ ូតែល់ខ្ែង ឯមុ្ខ្ធាល ក់រំដយះម្កដស្កាម្ បដញ្ចញកាលដាះកណារ ល
វាល។ ស្តង់ដនះជាសាែ នែរបរ់ែូនតាផ្ខ្មរដយងីនារម័្យដនាះ។ 
 ១១. រចនាបែបាពនួ (ាក់កណារ លេ២ីននគ.រ.វ.េ១ី១) រាតិដៅកែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេ 
ឧេយេតិយវរ មន័េ២ី (គ.រ.១០៥០-១០៦៦) និងស្ពះបាេ ៌រវរ មន័េី៣ (គ.រ.១០៦៦-១០៨០) 
ផ្ែលមានរាជ្ធានីដៅអងគរផ្ែរ។ ស្បាសាេបុរាណ្ទងំដនះមានដសាភណ្ភាពលអផ្ែលរមួ្មានស្បាសាេ
បាពួន ដម្បុណ្យខាងលិច នងិស្បាសាេវតរខាែ រ។ ជាម្យួោែ ដនះស្បាសាេភែំមានការរកីចដស្ម្ីនដ ងីផ្ែល
កែុងដនាះស្បាសាេបាពួនមានផ្ែវពីរជាន់ ស្បក់ែមភក់ព័េធជុ្ំវញិ ស្ពម្ទងំមានស្បាងគដៅស្គប់ស្ជ្ុងផ្ែវនន
ស្បាសាេ និងមានដោបុរៈដៅស្តង់ជ្ដណ្រី រស្គប់េិរទងំបនួស្បាសាេដេៀតនងផ្ែរ។ តាម្ការរដងេត
ដយងីចារ់ជាបានដ ញីនូវជ្ញ្ញជ ងំដោបុរៈនងិជ្ញ្ញជ ងំស្ជ្ុងជាន់ េីពីរកាច់ដរឿងទងំដនាះ ផ្ចកជាតទ ងំតូ
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ចៗោច់ដចញពីោែ មានរាងជាចតុដកាណ្ផ្កងដរមី ដ យីភាគដស្ចីនមានតំណាលពីស្ពះវរិណុនិងរូបបែិមា
វញិពុំខុ្រពីរចនាបែឃ្លល ងំដ យី។ 
 ១២. រចនាបែអងគរវតរ (ាក់កណារ លេ១ីននគ.រ.វ.េ១ី២) ដនះជារចនាបែែ៏លបលីាញ 
ារដពញសាកលដោក។ ដស្ាះជាត-ិអនររជាតិបានសាគ ល់ដឈាម ះស្បាសាេអងគរវតរដនះយា៉ា ង ចារ់ជាេី
បំនុត។ ដាលគរឺាិតដៅកែុងរចនាបែស្ពះបាេរូរយវរ មន័េ២ី (គ.រ.១១១៣-១១៥០) មានរាជ្ធានីដៅ
អងគរ។ ជាការពិតណារ់មានស្បាសាេម្ួយចំនួនផ្ែលស្តូវបានរាប់បញ្ចូ លគឺ ស្បាសាេបឹងមាោ 
ស្បាសាេស្ពះបាលិដលយយ ស្បាសាេកំពូល ស្បាសាេបាគង។ល។ ដាលគឺជារម័្យកាលម្ួយននការរកី
ចដស្ម្ីនែល់កំពូលននស្បវតរសិាា បតយកម្មផ្ខ្មរ។ ដៅដលីជ្ញ្ញជ ងំផ្ែវ េី១ មានកាច់ដរឿងផ្ែលផ្ចកដចញជា 
៨តទ ងំធំៗ ដ យីផ្វងៗ ផ្ែលកាច់ទងំដនាះមានចមាល ក់ដរឿងដោយផ្ កៗពោីែ ផ្ែលបង្ហា ញពីចម្ាំង ពី
ពយុ យាស្តាកងេ័ព អធិបាយពីសាា នរួគ៌ និងសាា ននរក ផ្ចងពកីារកូររមុ្ស្េេឹកដោះ ពណ៌្នាពី
ចម្ាំងរវាងពកួដេវតានងិអរុរៈ ចម្ាំងរវាងស្ករឹណៈនងិរុរាណ្ៈ ចម្ាំងរវាងពួកដេវតានិងអរុរៈកែុង
ស្ា មសារនា និងចម្ាំងរវាង ស្ពះរាម្ និងស្កងុរាពណ៍្កែុងដរឿងរាម្ដករ រ ិ៍។ 
 ១៣. រចនាបែបាយន័ (ាក់កណារ លេ១ីននគ.រ.វ.េ១ី២ នងិដែមី្គ.រ.វ.េ១ី៣) រាតិដៅ
កែុងរជ្ជកាលស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េី៧ (គ.រ.១១៨១-១២១៨) ផ្ែលមានរាជ្ធានីដៅអងគរ។ ស្បាសាេ
ទងំឡាយរួម្មាន ស្បាសាេតាស្ព ម ស្បាសាេបនាទ យស្រី ស្បាសាេស្ពះខាន់ ស្បាសាេនាគព័នធ។ 
សាា បតយកម្មដៅរម័្យបាយន័មានលកខណ្ៈចុះអន់ែយបនរចិ ពីដស្ាះដោយការកសាងមានលកខណ្ៈ
ស្បញាប់ស្បញាល់ដពក ដ យីែមពុំរូវមានគុណ្ភាព។ មានផ្ត ស្បាសាេបាយន័ម្ួយប៉ាុដណាណ ះផ្ែលមានបល
ង់ផ្បបស្បាសាេភែ។ំ រាិតដៅកែុងរម័្យកាលដនះស្បាសាេភាគដស្ចីនរង់ជាប់រាបដរមនីងឹែីផ្បបជាវតរ
អារាម្ស្របដៅតាម្េរសនៈននស្ពះពុេធសារនា។ ដាលគលឺកខណ្ៈពិដររស្បកបដៅដោយស្បជាស្បិយ
ភាព េកឹមុ្ខ្ស្ររ់ស្សាយ មានដខាល ងទវ រចូលធំៗ មាននាគអបរងខាងនលូវផ្ែលឆ្លងចូលដៅកែុង
ស្បាសាេ កាលនាគផ្បរដចញម្កដស្ៅវញិ នាគមាខ ងមានពួកដេវតាជាអែកចាប់ទញ នាគមាខ ងដេៀតមាន
ពួកអរុរៈជាអែកចាប់ទញផ្ែលជានិម្តិររូបននការកូររមុ្ស្េេឹកដោះ។ 
 ស្បាសាេបាយន័ នងិស្បាសាេបនាទ យឆ្ម រ មានឆ្ល ក់កាច់ដរឿងផ្ែលទក់េងដៅនឹងវរីបុររជាត ិ
ស្បវតរិសាស្តររស្ពះម្ហាកសស្តផ្ខ្មរគឺស្ពះបាេជ័្យវរ មន័េី៧ ផ្ែលររីពីចម្ាំងផ្ខ្មរ-ចាម្ ក៏ែូចជាបែិរណាឋ រ
កិចចចំដាះគណ្ៈស្បតិភូបរដេរជាដែីម្។ ដស្ៅពីដនះមានកឡីា ការស្បជ្ល់មាន់ រកម្មភាពររីពជី្ីវភាព
ស្បចានំែៃរបរ់ស្បជាជ្នផ្ខ្មរនារម័្យបុរាណ្កាល។  

២.៣. បំណកប្រស្ថយៃិនសស 
 រចនាបែសាា បតយកម្មផ្ខ្មររម័្យអងគរ 
 អាណាចស្ក ផ្ខ្មរឬរម័្យអងគរ ជារម័្យកាលផ្ែលបានកសាងដខ្ឿនស្បវតរិសាស្តរររបរ់ជាតិ
សារន៍របរ់ខ្លួនឱ្យបានរកីចដស្ម្ីនែល់កំពូល។ ជាពិដររវាបាននសពវនាយអំណាច និងឥេធិពលរបរ់
ខ្លួនារដពញអារុអីាដគែយថ៍្នជាតិសារន៍ម្យួខាល ងំរងឹបុងឹ និងមានរលិបករចណំានៗ ផ្ែលបានក
សាងស្បវតររិិលបៈរបរ់ខ្លួនឱ្យដលចដធាល ដៅកែុងពិភពដោក។ 
 ដករតំផ្ណ្លែ៏អសាច រយដនះ គឺស្បាងគស្បាសាេរាប់រិបាន់រម្នីយោឋ នស្បកបដៅដោយដសាភណ្ឌ
ភាព នងិវចិិស្តកម្មែ៏រំបូរផ្បបជាតទ ងំេរសនីយភាពម្យួម្និអាចកាត់នែលបាន។ ដស្ាះវាបាននសពវនាយ
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លាញលបាីរដពញសាកលេវីប។ ផ្ខ្មរមានស្បព័នធជ្ំដនឿម្យួផ្ែលជា ការរលបញ្ចូ លោែ រវាងពុេធរាជ្ នងិ
ដេវរាជ្។ ដាលគឺទងំស្ព មញ្ាសារនានិងស្ពះពុេធសារនា ផ្ែលបានចាក់ស្គឹះយា៉ា ងមាែំល់ឫរផ្កវនន
ឃ្លល ងំអតររញ្ញា ណ្ជាត។ិ ដមាល៉ា ះដ យីដេបីកែុងជ្ីវតិ ននម្នុរសផ្ខ្មរម្និអាចកាត់តរ ច់ពរីំណំុ្ននស្បព័នធ
ជ្ំដនឿដនះបានដ យីតាងំពីដែមី្រ ូតម្កែល់រម័្យកាលបចចុបបនែដនះ។ អរយិធម៌្ផ្ខ្មរតាម្ស្បវតរិសាស្តររ
ស្តូវបានយកដចញម្កពី៖ 
 ១. កំណាយបុរាណ្វតាុ ការសាងរង់ដ ងីវញិ និងអដងេតកម្ម 
 ២. រិោចារកឹផ្ែលជាឯកសារររីពីការកសាងស្បាសាេ តង្ហវ យ នងិរាជ្ពិធនីានា 
 ៣. កាច់ស្កដឡាតជាដស្ចីនផ្ែលដៅបនរោែ ដលីជ្ញ្ញជ ងំស្បាសាេ 
 ៤. របាយការណ៍្ នងិកាលបបវតរិននអងគេូតក៏ែូចជាាណិ្ជ្ជករ និងអែកែំដណី្រចិន 
 អរយិធម៌្ផ្ខ្មររម័្យអងគរ ជារម័្យកាលម្ួយែ៏រុងដរាចន៍ជាេីបំនុត។ អរយិធម៌្ផ្ខ្មរ បានដ ងី
ែល់កស្ម្តិកំពូលដៅរតវតសរេ៍ី៩ ែល់េ១ី៣។ ភាពរុងដរឿងដនះគឺបានោតរនធងឹយា៉ា ងលបលីាញ
ារដពញអារុីអាដគែយ ៍ បនសល់េុកនូវស្បាងគស្បាសាេរាប់ាន់ ននទែីោតរនធឹងយា៉ា ងធំលវឹងដលវីយ 
ផ្ែលមានតឹកតាងគឺរោិចារកឹផ្ែលបានបង្ហា ញពីស្បវតរិ និងការកសាងស្បាសាេរបរ់ស្ពះរាជាផ្ខ្មរ។ 
សារនារម័្យកាលដនាះគឺដោរពស្ពះពុេធសារនា នងិស្ព មញ្ាសារនាផ្ែលជាសារនាម្ួយជាឫរ
ផ្កវននអតររញ្ញា ណ្ជាត។ិ  

២.៤. បញ្ញា ព្នអត្តសញ្ញា ណ 
 ដោយរម័្យកាលដជ្ឿនដលឿនគឺជារម័្យវេិាសាស្តរររុងដរឿងខាល ងំដពក និងក៏អាចបងេឱ្យមាន
ជាបញ្ញា ខ្លះៗកែុងវរ័ិយសាា បតយកម្មផ្ខ្មរ កែុងដនាះរចនាបែក៏កមាល យក៏ែូចជាការកមាល យអតររញ្ញា ណ្
ជាតិម្ួយផ្ែរ ផ្តដយងីមាែ ក់ៗស្តូវមានគំនតិនិងសាម រតីម្នរិការជាតនិិយម្ដ យីក៏ម្ិនអាចដចាលទងំ 
ស្រុងនូវរចនាបែរបរ់ស្បដេរនានា ផ្ែលដជ្ឿនដលឿនដៅដលីសាកលដោកបានផ្ែរ។ អតររញ្ញា ណ្
ជាតិដនះដ យីបានផ្ររងឱ្យដ ញីពីដស្គឿងរមាគ ល់របរ់ជាតិ ជាលកខណ្ៈពិដរររស្មាប់រមាគ ល់នូវអវី
ផ្ែលផ្ខ្មរមាន នងិជាស្ពលឹងែួងជាតិរបរ់ផ្ខ្មរស្គប់ស្បាណ្ឱ្យបានសាគ ល់ ឱ្យបានែងឹ ឱ្យបានយល់ពីអវី
ផ្ែលដៅថ្នសាា បតយកម្មផ្ខ្មរ។ 
 ដនះរបញ្ញជ ក់ឱ្យដ ីញថ្ន ការចម្លងោែ ដៅវញិដៅម្កែូចបានដរៀបរាប់ខាងដលីខ្លះម្ិនថ្ន
ដ យីរចនាបែសាា បតយកម្ម រូម្បផី្តភាសា រដម្លៀកបំាក់ រមាា រៈដស្បីស្បារ់ដនសងៗស្ពម្ទងំកាយវកិារ 
ឥរយិាបែរបរ់ម្នុរស ក៏វវិតរដៅរកការកមាល យពីោែ ដៅវញិដៅម្កផ្ែលបចចុបបនែស្បដេរដយងី ដ យីក៏
មានស្បដេរនានាឈានដៅដធវីសាកលភាវូបនយីកម្ម។  
 
៣. សននិដាា ន 
 រចនាបែសាា បតយកម្មផ្ខ្មរផ្ែលដកីតដ ងីដោយគំនិតបញ្ញា សាម រតីរបរ់ថ្នែ ក់ែកឹនាសំ្បដេរ ជា
ពិដររស្ពះម្ហាកសស្តក៏អាចមានេំនាក់េំនងជាម្ួយនឹងពធិីដេវរាជ្ ដស្ាះស្ពះរាជា ក៏អាចមានឋានៈ
ដរមីនឹងអាេិដេព។ រាជ្ធានរីបរ់ផ្ខ្មរតាងដោយស្ពះអងគជាស្ពះម្ហាកសស្តជាតណំាងននចស្កវាលទងំ 
មូ្ល ស្បាសាេនានាផ្ែលបានកសាងដ ីងតាងំពីរតវតសរេ៍ី១ រ ូតម្កែល់ដែីម្រតវតសរេ៍ី១៣ 
ដ ញីថ្នរចនាបែទងំដនាះ សាា បតយកម្មទងំដនាះ ស្បាសាេទងំ ដនាះមានភាពខុ្រោែ ខ្លះៗែូចោែ ខ្លះៗ 



-112- 

 

ដៅតាម្ផ្បបផ្ននរម័្យកាលភូម្ិសាស្តររ របបស្គប់ស្គង នងិការយល់ែឹងរបរ់អងគម្ហាកសស្ត។ ដោក
ជ្ីវតាកាវ ន់ផ្ែលបានម្កេរសនាស្រុកផ្ខ្មរដៅចុងរតវតសរេ៍១ី៣ បានដធវីការព័ណ៌្នាពកីារយាងដចញ
របរ់ស្ពះរាជាផ្ែលគួរឱ្យដយងីចាប់អារម្មណ៍្យា៉ា ងខាល ងំ។ ដនះគឺបញ្ញជ ក់ថ្ន ការយាងចាកដចញរបរ់ស្ពះ
អងគ គជឺាការយាងដចញពីបលល័ងេដែីម្បចុីះដធវរីឹករស្តង្ហគ ម្បណំ្ងចង់រកាដករែំផ្ណ្លស្បាងគស្បាសាេនា 
នារបរ់ផ្ខ្មរ រកា បូរណ្ភាពេឹកែ ី រកាដរចកររុីខ្រនរភិាពរបរ់ស្បជាពលរែឋ ផ្តដស្កាយម្កតាងំពី
ដពលដនាះ ម្កេល់បចចុបបនែដគផ្តងរដងេតដ ញីរចនាបែសាា បតយកម្មផ្ខ្មរដចះផ្តកមាល យបនរិចម្រងៗម្ិន
ថ្នដ យីវមិាន ភូម្ិស្គឹះ អោរធំៗ វតរអារាម្ ស្ពះវហិារ កុែិស្ពះរងឃ រមួ្ទងំរម្ិេធនលជាតិនិង ឯកជ្ន
ក៏នឹងមានកមាល យជាបនរបនាទ ប់កែុងរចនាបែសាា បតយកម្មផ្ខ្មរ។ ដោយដ តុដនះដេីបការរិការបរ់
និរសតិផ្នែកសាា បតយកម្ម រមួ្ទងំវរិវករផ្ខ្មរស្តូវផ្តរិកាដរៀនរូស្ត នងិរុីជ្ដស្ៅឱ្យខាងផ្តបាននូវវបបធម៌្
របរ់ជាតខិ្លួនដេបីរម្នូវតនម្លែូចដម្រចផ្ែលដៅថ្ន មាច រ់ស្បដេរ មាច រ់េកឹែី មាច រ់សាា បតយកម្ម និង
រំណ្ង់ដនសងៗ។  
 
ឯកស្ថរៃិនប្រោះ 
១. អាដែមា៉ា   ផឺ្កលរ “ស្បវតរិសាស្តរាស្បដេរកម្ពុជា” បា៉ា ររី ឆ្ែ ១ំ៩១៤ 
២. ចាប ពនិ “ស្បវតរិបេនគររាជ្ដភលងជាតិផ្ខ្មរ” ដបាះពុម្ពឆ្ែ ១ំ៩៥៩ 
៣. វា៉ា  រុវណាណ រត័ែ “សាា បតយកម្មពិភពដោក” ឆ្ែ ២ំ០០៧ 
៤. ដពស្ជ្ េុំស្កវុលិ “តស្តនរី របា ំនិងដោខ នផ្ខ្មរ” ឆ្ែ ២ំ០១០ 
៥. ដេៀ វចិិស្ត “ចមាល ក់ដរឿងជាតកដៅស្បាសាេបុរាណ្ផ្ខ្មរ ស្គឹះសាា នដបាះពុម្ពនាយនគរវតរ” ឆ្ែ ២ំ០១១ 
៦.  ងី  ុកឌី “េិែឋភាពេូដៅននអកសរសាស្តររផ្ខ្មរ” បណាណ ោរអងគរ ឆ្ែ ២ំ០០៣ 
៧. ជ្ី រោឋ  “ស្បវតរិសាស្តររ-ស្បវតរិរិលបៈផ្ខ្មរ” ឆ្ែ ២ំ០១០ 
៨. ស្តឹង ង្ហ “ស្បវតរិសាស្តររផ្ខ្មរ” ភាគ១ ២ ឆ្ែ ១ំ៩៧៣  
៩. ដៅ សាវររ “រទទ នុស្កម្ រំស្តរេឹត ផ្ខ្មរ បារាងំ” បណាណ ោរអងគរ ឆ្ែ ២ំ០១៣ 
១០. ម្. ស្តាដណ្ នងិអួង វន “ស្បាសាេបាពួន” ស្ករងួវបបធម៌្ និងវចិិស្តរលិប ឆ្ែ ១ំ៩៩០ 
១១. ម្. ស្តាដណ្ “វបបធម៌្ អរយិធម៌្ មូ្លោឋ នស្គឹះអរយិធម៌្ផ្ខ្មរ” ភាគ២ ឆ្ែ ២ំ០១៤ 
១២. យនិ គឹម្វាណ្ “ស្បភពវបបធម៌្ អរយិធម៌្ ចរតិផ្ខ្មរ” ឆ្ែ ២ំ០១០ 
១៣. ោង ហាប់អាន “រិកាស្បវតរិអកសរសាស្តររផ្ខ្មរ រម័្យនគរភែំែល់រម័្យឧែុងគ” ឆ្ែ ១ំ៩៦៧ 
១៤. ររ សារុន “វបបធម៌្ និងអរយិធម៌្ផ្ខ្មរ” ឆ្ែ ១ំ៩៧០ 
១៥.  ួត ដរចរួ “អតាា ធិបាយ វបបធម៌្ អរយិធម៌្េូដៅ” ឆ្ែ ១ំ៩៧៤ 
 

ដោយសាស្តសារ ចារយបណ្ឌិ ត នមៀវ កសុល 
និងកុំពយូេ័រការ ីដោក ម្ី សវុណណ  និងដោក នឈឿន ប៊ានុឆា 

 
សមូ្អរគុណ !   
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