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  ក. ្ម័យមុនអងគរ 
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អារម្ភកថា 
 

 ន្ៀវនៅ ត្បងូឃ្មុំ៖ ខេត្តថ្្ីខ ើទឹកដីចាស ់ គជឺា្មិទធិផលថ្មីមួយនទៀត រប្់នខតរតបូងឃមុ ំ
បនាា ប់រីនខតរននះប្តូវបានបនងកីតន ងីវញិជាផាូវោរតាមប្រះរាជប្កឹតយនលខ ន្១៤៤៥/១២១៣/រកត ចុះ
ថ្ថ្ៃទី២ ហខមថុិ្នា ឆ្ន ២ំ០១៤ នោយបំហបកនចញរីនខតរកំរង់ចាម។ ោរចងប្កងន្ៀវនៅននះន ងីម្លន
នរលបំណង្ំខាន់រីរយ៉ា ង៖  

ទី១. នដីមបចូីលរមួអបអរសាទររិធីោក់្នម្លោ ធឲ្យដំនណីរោរជាផាូវោរនូវបុររីដាបាលប្បមូលផ្ុរំប្់នខតរ
តបូងឃមុ ំ នប្ោមអធិបតភីារដ៏ខោង់ខោ្ ់ សខម្េចអគ្គម្ហាខសនារត្ីខត្ខោ ហ មន ប្សន នាយក
រដឋម្ស្រនតីននប្ពោះរាោណាចប្កកម្ពមោ និងសខម្េចកិត្តិប្ពទឹធរណឌិ ត្ រ មន រា៉ា នី ហ មន ប្សន ហដលនឹង
ប្បប្រឹតរនៅនាដំណ្ឋច់ហខឧ្ភា ឆ្ន ២ំ០១៧។  

ទី២. នដីមបជីាជំនួយសាម រតី្ប្ម្លប់ហ ា្ងយល់រីប្បវតរិថ្នន ម្ ះនខតរ ភូមិសាស្ត រ្ ប្បវតរិសាស្ត្រ បុរាណវទិា 
នរឿងនប្រងនិទាននិងប្រឹតរោិរណ៍្ំខាន់ៗនកីតម្លនតាងំរីអតីតោលរហូ្តមកដលប់ចចុបបនន។ ទនាមឹនងឹននះ 
ក៏បង្ហា ញអំរោីលបបវតរិរប្់នខតរ បរសិាា ន ប្បជាជន នហ្ោា រចនា្មោ័នធ ប្រមទាងំ្ោរ នុរលន្ដាកិចចនៅ
កនុងនខតរ។ នលី្រីននះនៅនទៀត ក៏ជាវភិាគទានកនុងោររមួចំហណកនលីកកមោ្់ចំនណះដឹង ដល់សាធារណ
ជន រិន្្ប្្ទាប់យុវជន ឲ្យបានយល់ប្ជួតប្ជាបអំរីតថ្មានិងសារៈ្ំខាន់ថ្នមរតកវបបធម៌ជាតិទាងំរូបី
និងអរូបី ហដលជាអតរ្ញ្ញា ណនិងដងួប្រលឹងជាតិ នហ្យីចូលរមួហថ្រកា ោរពារឲ្យបានគង់វងសយូរអហងាង
្ប្ម្លប់មនុ្សជំនាន់នប្ោយ។  

នយងតាមលទធផលថ្នោរ្ិកាប្សាវប្ជាវបង្ហា ញឲ្យនឃញីថា  នៅនលីហដនដីថ្ននខតរតបូងឃមុគំឺម្លន
ភ រ្ុតាងបញ្ញា ក់រីោររ្់នៅរប្់មនុ្សប្បមូលផ្ុជំា្ហ្គមន៍ តាងំរី្ម័យបុនរប្បវតរិសាស្ត រ្មកនមា៉ាះ។ 
មកដល់្ម័យអងគរ ទឹកដីតបូងឃមុ ំគជឺារាជធានីដបូំងរប្់ប្រះបាទជ័យវរ មន័ទី២ ម្លនន ម្ ះថា «ឥស្តនាបុរ» 
នៅ្តវតសន៍ទី៩ លុះនប្ោយមកអនកប្្ុកសាគ ល់ថា «បនាា យថ្ប្រនគរ» ជារាជធានីរប្់ហ្ាួងប្រះន្្ច
កន។ រឯីវ ិ្ ័យរដាបាលវញិ ក៏ម្លនប្បវតរិយូរអហងាង និងឆ្ាងោត់ោរផ្លា ្់បរូរជានប្ចនីដំណ្ឋក់ោល រិន្្
កនុង្ម័យអាណ្ឋរាបាលបារាងំ នហ្យីទីបំផុតក៏ប្តូវបានបនងកីតជានខតរន ងីវញិនានរល្រាថ្ថ្ៃននះ។ 
ន ម្ ះរប្់នខតរប្តូវបាននគសាគ លត់ាងំរី្ម័យលហងាកឯនណ្ឋះ រិន្្តាមរយៈប្បនលាមនលាកដ៏លបី
លាញគឺនរឿងទុំទាវ។ នដីមបបីានជារុទធិដល់អនកអានទូនៅហដលចាប់អារមមណ៍ចង់ហ ា្ងយល់អំរីសាវតារថ្ន
នខតរថ្មីមួយននះឲ្យោន់ហតចា្់ នទីបរដាបាលសាលានខតរបាននផ្ីមគំនិតឲ្យម្លនោរ្ិកាប្សាវប្ជាវប្បមូល
រត៌ម្លនមកតាក់ហតងនបាះរុមោជាន្ៀវនៅ នោយ្ហ្ោរជាមួយប្កុមអនកប្សាវប្ជាវ ហដលម្លនឯកនទ្
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នផសងៗដូចជា បុរាណវទូិ ប្បវតរិវទូិ សាា បតយករ និង្ិលបករ្ូនរូប ហដលជាអនកម្លនបទរិនសាធន៍កនុងោរ
្ិកាប្សាវប្ជាវកនុងវ ិ្ ័យននះ។   

នឆ្ាៀតកនុងឱោ្ននះ កនុងនាមរដាបាលនខតរតបូងឃមុ ំនិងកនុងនាមខាួនខ្ុ ំផ្លា ល់ ខ្ុ ំ្ូមហថ្ាងអំណរគុណ 
ដ៏ប្ជាលនប្ៅ និង្ូមនោត្ន្ីរនោយនសាម ះ ចំនពាះប្កុមអនកប្សាវប្ជាវទាងំអ្់ ហដលបាន្ហ្ោរណ៍ 
យ៉ា ងប្បន្ីរកនុងោរប្សាវប្ជាវប្បមូលរត៌ម្លនមក្ិកាវភិាគ និងចងប្កងរហូ្ត្នប្មចបានជាន្ៀវនៅ
ននះន ងី។ 

 ្ូមនរររជូនររនលាក អនកទាងំអ្ ់ ្ូមប្បកបនោយ្ុខភារលអបរបូិរណ៍ កម្លា ងំរលំខាា ងំោា  
បញ្ញា ា្ ្ថ្វ នជាគជ័យប្គប់ភារកិចច នងិទទួលបានប្រះរុទធររទាងំបួនប្បោរគឺ អាយុ វណណៈ ្ុខៈ រលៈ 
កុំបីនឃាៀងឃ្លា តន យី ។ 

 នធាីនៅនខតរតបូងឃមុ ំថ្ថ្ៃទី........ ហខ......... ឆ្ន .ំ.......... 

 អភិបា  ននគ្ណៈអភិបា ខេត្តត្បងូឃ្មុំ 
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ខសចកតីខ្តើម្ 

ោរបនងកីតនខតរតបូងឃមុនំ ងីវញិនានរលននះ រុំហមនជានរឿងថ្មីប្្ឡាង នហ្យីក៏រតិហតរុំហមនជាោរ
ថ្ចដនយហដរ។ តាមរិតនៅន ម្ ះប្្ុកឬនខតរតបូងឃមុ ំ បាននលចន ងីដំបូងកនុង្ិលាចារកឹ្ម័យនប្ោយ
អងគរ(IMA. ៣៧) ចារនៅនលីជញ្ញា ងំថ្នសាា បខាងនជីង នរាងទងខាងនកីតថ្នប្បាសាទអងគរវតររចួនៅនហ្យី។ 
្ិលាចារកឹននាះចារនោយបុរ្ម្លន ក់ន ម្ ះជយននានៅឆ្ន ១ំ៧០១។ កនុង្ិលាចារកឹដហដលននះ គឺចារនរៀប
រាប់រីប្រឹតរិោរណ៍ហដលប្រះរាជាបានតនមាីងបុណយ្ករឲិ្យរត់ម្លនង្ហរជាន្រចប្តាញ់«អរជូន»ប្តតួប្តាហដន
ដីនខតរតបូងឃមុ។ំ រហូ្តដលន់ដីម្តវតយទី១៩ នឃញីម្លនឯកសារមួយចំនួនដូចជាប្រះរាជរងាវតារ  សាន ថ្ដ
អកសរ្ិលបន៍រឿងទុំទាវ នរឿងហ្ាួងប្រះន រ្ចកន ហដលជានរឿងនប្រងនិទានហបបប្បវតរិសាស្ត រ្ ប្រមទាងំឯកសារ
ប្បវតរិសាស្ត រ្ជានប្ចីននទៀត ទាងំភាសាហខមរនិងភាសាបរនទ្ នហ្យីភាគនប្ចីនឯកសារជាភាសាបារាងំ្ុទធ
ហតបាន្រន្រនរៀបរាប់អំរីន ម្ ះប្្ុកឬនខតរតបូងឃមុ។ំ  នៅនរលប្បនទ្ហខមរ ា្ិតនប្ោមរបបអាណ្ឋរា
បាលរប្់បារាងំចននាា ះឆ្ន ១ំ៨៦៣ ដល១់៩៥៣ នឃញីម្លនឯកសារហដល្រន្ររីោរបនងកីតនខតរ ប្្ុក 
ខណឌ  ឃុ ំនិងភូមិ។  ជាក់ហ រ្ងនខតរកំរង់ចាមបនងកីតនៅថ្ថ្ៃទី១ ហខមករា ឆ្ន ១ំ៨៨៥ នហ្យីមស្តនរីបារាងំម្លន ក់
ន ម្ ះ ស្តហ្ាង់្័រ បូឌាន់ (François Baudoin) ជាអនកប្តួតប្តារីនលីនៅហ្វា យនខតរហខមរ។ នខតរកំរង់ចាម
ោលនណ្ឋះម្លនប្្ុកចំនួនដប់ជាចំណុះគឺ៖ ប្្ុកករំង់ន្ៀម, ប្កូចឆ្ម រ, ថ្ប្រឈរ,  នជីងថ្ប្រ, កងម្ល្, 
នោះ្ូទិន, ប្្ី្នធរ, នមមត់, ា្ឹងប្តង់និងប្្ុកតបូងឃមុ។ំ កំហណរទប្មង់នលីវ ិ្ ័យរដាបាលនៅកនុងរបប
អាណ្ឋរាបាលបារាងំ បាននធាីន ងីជាបនរបនាា ប់រិន្្កនុងរាជប្រះបាទអងគឌងួ នងិប្រះបាទននរាតរម។ 
នៅកនុងឆ្ន ១ំ៨៩៧ តបូងឃមុបំ្តូវនគតនមាីងរីប្្ុកឲ្យនៅជានខតរ ហដលោលនណ្ឋះម្លននខតរចំនួន៥៧ ប៉ាុហនររំុ
ម្លននខតរកំរង់ចាមនទ។ លុះដលឆ់្ន ១ំ៩១៧ ម្លនោររុះនរ ី ចំនួននខតរមរងនទៀត នោយបនាយរី៥៧នខតរ
មកនៅប្តឹម៥១នខតរវញិ នហ្យីតបូងឃមុនំៅជានខតរដហដល។ រហូ្តដលទ់្វតស១៩២០ ក៏ម្លនកំហណរ
ទប្មង់រចនា្មោ័នធវ ិ្ ័យរដាបាលជាថ្មីនទៀត នហ្យីនៅនរលននាះរកាទុកនខតរហត១៣ប៉ាុនណ្ឋណ ះ នោយតបូងឃមុ ំ
ធាា ប់ជានខតរោលរីមុនមកននាះ ប្តូវហប្បោា យឲ្យនៅជាប្្ុកមួយរប្ន់ខតរកំរង់ចាមវញិ។ ចាប់តាងំរីនរល
ននាះមក នយងីរុំនឃញីម្លនោរផ្លា ្់បរូរនទៀតន យី រហូ្តមកទល់នឹងឆ្ន ២ំ០១៤ នទីបរាជរោា ភិបាល
កមោុជា្នប្មចហប្បោា យដីតបូងឃមុឲំ្យនៅជានខតរវញិដូចរីអតីតោលជាង១០០ឆ្ន មុំន។   

នបីរិនិតយនលីនករ រដ៍ំហណលប្បវតរិសាស្ត រ្វញិនឃញីថា នៅនលីទឹកដីថ្ននខតរតបូងឃមុ ំ គឺម្លនទាងំមរតក
រូបីនិងអរូបី។ រូបីម្លនដូចជាបនាា យគូឬភូមិមូល ទីបញចុ ះ្រ រប្់របរនប្បីប្បា្់ប្បចាថំ្ថ្ៃ ្ំណង់សា្នា 
្ំណង់រកាទឹកជានដីម ហដលបនងកីតន ងីនោយមនុ្សតាងំរីរាប់ពាន់ឆ្ន មុំន។ រឯីមរតកវបបធម៌អរូបីវញិ 
ម្លននប្ចីនទប្មង់ បានបនររ្់នៅជាមួយប្បជាជន ដូចជាសាន ថ្ដអកសរ្ិលប ៍ និងនរឿងនប្រងនិទាននផសងៗ 
ហដលខាះជាប់ទាក់ទងជាមយួកំនណីតទកឹដី និងន ម្ ះនខតរ គឺដក់ជាប់កនុងោរចងចារំប្់អនកប្្ុកនៅ
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ន យី។ មិនហតប៉ាុនណ្ឋណ ះនគហថ្មទាងំបនងកីតឲ្យម្លនរូបរាងន ងី ហ្វក់ដូចសាច់នរឿងទាងំននាះជានរឿងរិត
អញច ឹង។ ោរហដលនគខិតខំប្បឌិតន ងីននះ រុំហមនជាោរខុ្ឆ្គងននាះន យី នប្ពាះអាីៗទាងំននាះគឺនធាីន ងី
កនុងប្កបខ័ណឌ ថ្នោរនរររប្បតិបតរិផង និងជាហផនកមយួចូលរមួកនុងោរហថ្រកាមរតកផង។ តាមរយៈឈុត
ឆ្កខាះថ្នសាច់នរឿងទាងំននាះ នយងី្នងកតនឃញីថា ភូមិ ឃុ ំ ប្្ុកមួយចំនួន ជាប់ន ម្ ះនៅតាមសាច់
នរឿង នហ្យីោា យជាន ម្ ះផាូវោររហូ្តដល់្ រាថ្ថ្ៃននះ។ ដូនចនះ នខតរតបូងឃមុហំដលបនងកីតថ្មីន ងីវញិនានរល
ននះ គឺកនុងន័យរដាបាលប៉ាុនណ្ឋណ ះ ឯទកឹដីវញិគឺរុំហមនថ្មីន យី។   
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ជុំពូកទី១ 

ទឹកដី នងិ ម្នមសស 

១. ទឹកដ ី 

 ក. ភូមសិាស្ត រ្ 

នខតរតបូងឃមុមំ្លនទីតាងំ ា្ិតនៅនប្តីយខាងនកីតទននានមគងគ ភាគអានគនយរ៍ាជធានីភនំនរញ  គិតប្តឹម
បុររីដាបាលសាលានខតរគមឺ្លនចម្លៃ យប្បហហ្ល១៧២គី ូហម៉ាប្ត។ នខតរននះម្លនប្របំ្បទលខ់ាងលិចជាប់ទននា
នមគងគ (ប្បហវង៧៩គី ូហម៉ាប្ត) ខាងតបូងជាប់នខតរថ្ប្រហវង ខាងនជីងនិងខាងនកីតជាប់នខតរប្កនចះនិងមយួ
ហផនកនទៀតនៅភាគខាងនកីតជាប់ប្រំហដនជាមួយប្បនទ្នវៀតណ្ឋម(ប្បហវង១៤២,៧គី ូហម៉ាប្ត)។  

តបូងឃមុ ំ ប្តូវបានរាជរោា ភិបាល្នប្មចបនងកីតជានខតរន ងីវញិនៅឆ្ន ២ំ០១៤ នោយបំហបកនចញរី
នខតរកំរង់ចាម នពាលគឺប្គបដណ្ប់ហដនដីនប្តីយខាងនកីតទននានមគងគហដលជាប្រំប្បទល់រវាងនខតរទាងំរីរ។ 
នខតរតបូងឃមុ ំ្ រាថ្ថ្ៃម្លនថ្ផាដី្រុបទំហ្៥ំ២៥០,៥១គី ូហម៉ាប្តប្កឡា ហចកនចញជា៦ប្្ុកគឺអូររាងំឪ,តំហប,
រញាហប្កក, នមមត់, ប្កូចឆ្ម រ និងប្្ុកតបូងឃមុ ំ នោយហចកជា៦២ឃុ ំ  ន ម្ីនឹង៨៦៥ភូមិ នហ្យីម្លនប្កុង
ចា្់មួយគឺ្ួង ហដលម្លន២្ង្ហក ត់(រូបនលខ១)។  

 
 

រូបនលខ១៖ ហផនទីនខតរតបូងឃមុ ំ
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ខ. ្ណ្ឋា នដ ី

ថ្ផាដីមួយភាគធំថ្ននខតរតបូងឃមុ ំ គឺជាខោង់រាបប្គបដណរ ប់នោយដីប្កហ្មហដលនកីតរីបនាុះភនំនភាីង។ 
ជាទូនៅសាា នភារដីម្លនលកខណៈខោ្់ ទាប ន ងី ចុះ ហដលជាលទធផលថ្នចលនារំននីងផនត់រប្់ហផនដី
ោលរីរាប់លានឆ្ន មុំន1(រូបនលខ២)។ រីខោង់រាបមយួនៅខោង់មួយនទៀតខណឌ នោយប្ជលង នហ្យីនៅកនុង
ប្ជលងននាះម្លនអូរតូចៗហដលម្លនទឹកនចញរីកនុងដខីបួ ប្បាងំវ្ា។ អូរខាះហូ្ររីនជីងនៅតបូង ឯខាះនទៀត
ហូ្ររីនកីតនៅលិច ប្្បនៅតាមសាា នភារដី រចួនឆ្ោ ះនៅរកអូរធំៗឬនៅទននានមគងគ។ ហផនកខាះនទៀតថ្នទឹក
ដីនខតរននះ គឺជាដីជប្ម្លល និងទំនាប ា្ិតនៅចននាា ះខោង់រាបដបី្កហ្មនិងនៅតាមដងទននានមគងគ ហដលជា
ប្បនភទដីលាយខាច់។ តំបន់ទំនាបខាះនទៀត រិន្្ទំនាបនៅជាប់ដងទននានមគងគគឺលិចទឹកនៅរដូវ
វ្ា។ នប្ៅរីននះ នយងី្នងកតនឃញីម្លនបឹង, ា្ងឹ, អូរ, ប្តពាងំ នកីតន ងីនោយធមមជាតិ និងប្្ះ, 
ប្បឡាយ ជានដីមហដលនកីតរីោរហកថ្ចននោយមនុ្ស។ នបីនពាលរីតំបន់ដីប្កហ្ម ា្ិតនៅខាងនកីតថ្នទននា
នមគងគ កនុងនខតរតបូងឃមុគំនឺផរីមនចញរីតបំន់ជប់, ថ្មនរប្ជ, តាបា៉ា វ, ពាមជាងំ រហូ្តដល់ហប្កក, នមមត់ ហដល
ម្លនរយៈកមោ្់ចាប់រី៥០ដល២់០០ហម៉ាប្តនធៀបនឹងថ្ផាទឹក្មុប្ទ។ ដីប្កហ្មតំបន់ននះ្មបូណ៌នោយ
ជាតិហដកបងកបានជាថ្មបាយនប្កៀម។ នប្ៅរីននាះ្មបូណ៌ ថ្មបាសាលហ់ដលកប់នៅកនុងដីប្កហ្ម2។   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
1 JEANS Pierre Carbonnel, 1972:  p. 125-129 
2 JEANS Pierre Carbonnel, 1972: p. 125-129 

រូបនលខ២៖ ទិដាភារទូនៅថ្នខោង់រាបដីប្កហ្មនខតរតបូងឃមុ ំ
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គ. បរសិាា ន 

នខតរតបូងឃមុមំ្លនអាោ្ធាតុមិនខុ្រីនខតរដថ្ទនទៀតប៉ាុនាម ននទ គឺ ា្ិតនៅកនុងតំបន់ប្តរូកិ ម្លន
អាោ្ធាតុនៅរ នហ្យីន្ីម ហដលជាឥទធិរលរបបខយល់មូ្ុង។ តាមឯកសារចា្់ៗនិងោរដំណ្ឋលរប្់
អនកប្្ុកចា្់ៗថា តំបន់ននះរីមុនមក្មបូណ៌នោយថ្ប្រប្ោ្់ម្លននឈនីប្ចីនប្បនភទដូចនបង ធនង់ កនោះ  
និងថ្ប្រឫ្ស ី នហ្យីម្លន្តានប្ចីនប្បនភទ។ នដីមទ.វ.១៩៥០មក តំបន់ននះចាប់នផ្ីមម្លនោរអភិវឌឍោំ
ដំណ្ឋនំៅ  ្ូ បាននធាីឲ្យបរសិាា នតំបន់ននះប្តូវប្គបដណរ ប់នោយដំណ្ឋហំកថ្ចននិងដំណ្ឋហូំ្បហផានផសងៗវញិជា
បនរបនាា ប់នោយសារតំបន់ននះម្លននភាៀងធាា ក់នជាគជានំារដូវវ្ា គួបផសនំឹងថ្ផាដីមួយភាគធំជាដីប្កហ្ម
្មបូណ៌ជីជាតិ នាឲំ្យម្លនអំនណ្ឋយផលលអ្ ប្ម្លប់ដំណ្ឋចំម្លក រនផសងៗហដលនប្ៅរីនៅ  ្ូ ម្លនដូចជា៖ 
ោនហ្ា, នប្មច, ដំ ូងមី, ្ហណរ កដី, សាា យចនាី នងិរុកខជាតិហូ្បហផាមួយចំនួននទៀតរមួម្លនសាវម្ល៉ា វ, មងឃុត, 
ទុនរន ខនុរ ចមា៉ាដក់ជានដីម ហដលនធាីឲ្យតំបន់ននាះម្លនរណ៌ថ្តបងជាប្បចា(ំរូបនលខ៣)។ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

នបីរិនិតយឲ្យបានដិតដលន់ៅ តំបន់ននះរុំ្មបូណ៌ប្្ូវនទ ដបតិថ្ផាដីហប្្នៅតំបន់ននាះរុំម្លន
វសិាលភារធំនធង នបីនប្បៀបជាមួយថ្ផាដីដំណ្ឋចំម្លក រនផសងៗ។ នបីនទាះបីដូនចាន ះករី នយងី្នងកតនឃញីម្លន
ដំណ្ឋបំ្្ូវរីរប្បនភទ ហដលអនកប្្ុកបនរនធាីរហូ្តមកដល់្រាថ្ថ្ៃ គឺប្្ូវ្នាូងនិងប្្ូវចម្លក រ។ ប្្ូវ្នាូង

រូបនលខ៣៖ ចម្លក រនៅ  ្ូនិងដំ ូងមីនៅនមមត់ 
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នធាីនៅតាមតំបន់ទំនាប នងិប្ជលងថ្នខោង់រាបដីប្កហ្ម រឯីប្្ូវចម្លក រោនំៅនលីខនងទួល ឬតាមជប្ម្លលថ្ន
ខោង់រាប។ 
 

២. ម្នមសស  

 ក. ា្តិបិ្បជាជន 

 ប្បជាជនភាគនប្ចីនរ្់នៅកនុងនខតរតបូងឃមុ ំ្ រាថ្ថ្ៃ  គឺជាអនកចំណូលប្្ុក ហដលមករីតំបន់នផសងៗ 
តាងំរី្ម័យអាណ្ឋរាបាលបារាងំមកនមា៉ាះ នប្ៅរីហខមរម្លនដូចជាចិន, ចាម, នវៀតណ្ឋម រឯីជនជាតិនដីម
ភាគតិចក៏ម្លនរ្់នៅកនុងនខតរននះហដរ។ ប្បជាជនខាះប្តូវនគបញាូ ននៅរ្់នៅនធាីជាកមមករចម្លក រនៅ  ្ូ
រិន្្្ម័យអាណ្ឋរាបាលបារាងំ និងខាះនទៀតចូលនៅរ្់នៅនោយ្ម័ប្គចិតរ នដីមបបី្បកបរបរជាអនក
ចម្លក រ ននសាទ ជំនួញ អនករាជោរ និងកមមករចម្លក រនៅ្ ូ។   

គិតប្តឹមឆ្ន ២ំ០១៥ ប្បជាជនហដលកំរុងរ្់នៅនលីទឹកដីនខតរតបូង ម្លនចំនួន១៨៥ ៨៥០ប្គួសារ 
និង្ម្លជិក្រុបប្បហហ្ល៨៤៤.៨៥៣នាក់ កនុងននាះ ប្បុ្ម្លនចំនួន៤១៦.០២១នាក់ និងប្្ីម្លន
ចំនួន៤២៨ ៨៣២នាក់។ តំបន់ហដលម្លនដង់្ីុនតប្បជាជនខោ្់ គឺនៅតាមទំនាបទននានមគងគ និងទីប្បជុ ំ
ជនតាមបណ្ឋរ ប្្ុកនានា ដូចជាប្កុង្ួងជានដីម។ ដង់្ីុនតប្បជាជនគតិជាមធយមម្លនចំនួនប្បហហ្ល
១៤១,៦នាក់កនុងមួយគី ូហម៉ាប្តប្កឡា3។   

 

ខ. ជាតសិា្ន៍ 

 កនុងចំនណ្ឋមប្បជាជនហដលកំរុងរ្់នៅនលីទឹកដីហខមរ្រាថ្ថ្ៃ គមឺ្លនជាតិសា្ន៍នផសងៗរ្់នៅ
លាយ ជំាមួយហខមរហដលជាម្លច ្់ប្្ុក នហ្យីម្លននប្ចីនជាងនគ នម្លា៉ា ះនហ្យីនទីប្នងកតនឃញីហខមររ្ន់ៅ
ប្គប់ប្ចកលាកកនុងនខតរទាងំមូល។ សា្ន៍ទាងំននាះរមួម្លន្ហ្គមន៍ជនជាតនិដីមភាគតិច អនកចណូំល
ប្្ុកហដលមករ្់នៅប្បនទ្ហខមរជាប់លាប់ និងអនកចំណូលប្្ុកហដលមករ្់នៅមិន ា្ិតន ា្រ។ នៅកនុង
នខតរតបូងឃមុ ំ ក៏មិនខុ្រីនខតរដថ្ទនទៀតហដរ គឺម្លនសា្ន៍នផសងៗរ្់នៅខាះជាប់លាប់នងិខាះនទៀតសាន ក់
នៅបនណ្ឋរ ះអា្នន។ នបីនយងនលីលិខិតនលខ៣៧៦ ចុះថ្ថ្ៃទី៤ ហខវចិឆិោ ឆ្ន ១ំ៩០៤ រប្់ឧកញ្ញា៉ា  អរជូន 
នៅហ្វា យប្្ុក/នខតរតបូងឃមុ ំជប្ម្លបនៅនលាកនរ ៉្ា ុ ីដង់បារាងំ ោលជំនាន់ននាះ គឺកនុងនខតរតបូងឃមុ ំម្លនជន

                                                            
3 ា្ិតិមនាីរធមមោរនិងសា្នានខតរតបូងឃមុ ំឆ្ន ២ំ០១៦ 
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ជាតិន ា្ៀង រនង និងតមូន (ទំរូន) រ្់នៅ។ ន ា្ៀងម្លនចំនួន៥៤៧នាក់ រនង៣៩៤នាក់ និងទំរូន១១៩
នាក់ ្រុបទាងំអ្១់០៦០នាក់4(រូបនលខ៤)។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

មកដល់្ រាថ្ថ្ៃ ជនជាតិនដីមភាគតិចហដលនរៀបរាប់ខាងនលីននាះ នឃញីនៅ្ល់ហតជនជាតិន ា្ៀង
មួយចំនួនតូចប៉ាុនណ្ឋណ ះ បនររ្់នៅតាមភូមិមួយចំនួនឆ្ៃ យរីទីប្បជុំជនថ្ននខតរននះ ដូចជាភូមកិនាួត, ទួល
                                                            
4 ADHÉMARD Leclère, 1904 

រូបនលខ៤៖ លិខិតរប្់ឧកញ្ញា អរជូន នៅហ្វា យនខតរតបូងឃមុជំប្ម្លបជូននលាកនរ ៉្ា ុ ីដងប់ារាងំ 
អំរីចំនួនជនជាតិនដីមភាគតិចរ្់នៅកនុងហដនដីរប្់ខាួន(ប្បភរ៖ A. Leclère, 1904) 
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ប្កួ្, នោះថ្ម, នងី, សាទុនំិងភូមិថ្ប្ជជានដីម(រូបនលខ៥)។ ្រាថ្ថ្ៃជនជាតិន ា្ៀងទាងំននាះ ហលងប្បតិបតរិ
ទំននៀមទម្លា ប់និងប្បថ្រណីបុរាណរប្់ខាួនខាា ប់ខាួនដូចរីនដីមនទៀតន យី។ ្ូមបហីតភាសាក៏នភាចន ា្ីររម ន
្ល់ ម្លនហតចា្់ៗមួយចំនួនតូចប៉ាុនណ្ឋណ ះ ហដលនៅនចះចាអំាចនិយយបាន ហតមិននប្បី្ ប្ម្លប់ប្បាប្្័យ
ទាក់ទងប្បចាថំ្ថ្ៃននាះនទ នលីកហលងហតកនុងកិចចរធិីនទបីនគនប្បី។ រនីដីមនគនារំន នធាីចម្លក រថ្ប្រដុតដូចជនជាតិ
នដីមភាគតិចរ្់នៅតំបន់ខោង់រាបភាគឦសានដូនចាន ះហដរ។ ប៉ាុហនរ្រាថ្ថ្ៃ ទម្លា ប់នធាីចម្លក រហបបននាះកំរុងបាត់
បង់ជាបនណរី រៗ  នហ្យីអាចនឹងបាត់បង់ទាងំប្្ុងកនុងនរលដ៏ខា ី  នោយសារវឌឍនភារថ្ន្ងគមនិងកតារ
ធមមជាតិ។ ចំហណកនកមងៗជំនាន់នប្ោយវញិ រួកនគបានចាប់យករនបៀបរបបរ្់នៅថ្មីតាមហបប្ម័យ
ទំននីប។  មនិហតប៉ាុនណ្ឋណ ះ នគហថ្មទាងំមនិហ្វ នប្បាប់ថាខាួននគជាជនជាតិន ា្ៀងនទៀតផង ដបតិយល់ថានាឲំ្យ
ខាម ្់នគ។  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

នប្ៅរីជនជាតិនដីមភាគតចិ ក៏ម្លនជនជាតិនផសងៗចូលមករ្់នៅតាមតំបនន់ានាកនុងនខតរដូចជា
ចាម,ចិននងិនវៀតណ្ឋម។ ចាមនប្ចីនរ្់នៅតាមភូមិហកបរម្លត់ទននា និងភូមិនៅតាមបនណ្ឋរ យផាូវជាតិ

រូបនលខ៥៖ ផាះប្បក់ ា្ឹងប្ទាងំរប្់ជនជាតិន ា្ៀងនៅភូមិនោះថ្ម 
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្ំខាន់ៗ ប្រមទាងំភូមិដថ្ទនទៀតនៅហកបរទីប្បជុំជន។ ចំហណកកូននៅចិននិងនវៀតណ្ឋមភាគនប្ចីនរ្់នៅ
ប្បមូលផរុ ំតាមផារកនុងប្កុង តាមទីរមួប្្ុក និងតាមទីប្បជុំជននានាកនុងនខតរ។  

 

គ. មុខរបរ 

 ោរប្បកបរបរចិញច ឹមជីវតិរប្់មនុ្សម្លន ក់ៗមិនដូចរន នទ គឺអាប្្័យនលីលទធភារ ្មតាភារ 
ធនធាន នងិទីកហនាងហដលនគរ្់នៅ។ កនុងនខតរតបូងឃមុមំ្លនសាា នភារភូមិសាស្ត រ្នផសងៗរន  ដូចជាទំនាប
ទននានមគងគ  ខោង់រាបដីប្កហ្ម ទីប្កុងនិងទីប្បជុំជននានា។ អនករ្់នៅតាមទំនាបទននានមគងគ ភាគនប្ចីន
ប្បកបរបរនធាីហប្្ ចម្លក រ និងននសាទ។ ចំហណកអនករ្់នៅតំបន់ខោង់រាបដីប្កហ្មនប្ចីនជាអនកចម្លក រ រមួជា
មួយរបរបនាា ប់បនសនំផសងៗ។ រឯីអនករ្់នៅតាមទីប្បជុំជនធំៗ ភាគនប្ចីនជាអាជីវករ, ពាណិជាករ, មស្តនរី
រាជោរ ខាះនទៀតបនប្មីោរនៅតាមប្គឹះសាា នឯកជននានា ប្រមទាងំអងគោរនប្ៅរោា ភិបាលហដលម្លនសាន ក់
ោរកនុងមូលោា នរប្់ខាួន។ ្រាថ្ថ្ៃ ម្លនប្កុមហ្ ុនឯកជនមករបីរនទ្មួយចំនួន បានចូលមកបណ្ឋរ ក់
ទុនរក្ីុនលីវ ិ្ ័យនផសងៗជានប្ចីន នហ្យីបានប្្ូបទាញកម្លា ងំរលកមមកនុងប្្ុករាប់ពាន់នាក់។ នប្ៅរីនធាី
ោរកនុងនខតរ ក៏ម្លនប្គួសារខាះអនុញ្ញា តឲ្យកូននៅនធាីចំណ្ឋកប្្ុកនៅប្បកបនធាីោរនៅរាជធានីភនំនរញ នងិ
តាមបណ្ឋរ នខតរមួយចំនួនដូចជាកណ្ឋរ ល កំរង់ចាម សាា យនរៀង កំរង់ ោ្ឺជានដីម។ នប្ៅរីននះ ក៏ម្លន
្ម្លជិកប្គួសារនផសងនទៀតបាននធាីចំណ្ឋកប្្ុកនៅនធាីោរនៅនប្ៅប្បនទ្ ហដលជាចរនរមួយនកីតម្លននៅ
ទូទាងំប្បនទ្នានរល្រាថ្ថ្ៃ។   
 

ឃ. ជនំនឿ សា្នា នងិទនំនៀមទម្លា ប់ 

 នៅកនុងប្បវតរិរប្់ខាួន ហខមរបានទទួលឥទធិរលសា្នារឥីណ្ឋឌ ទាងំប្រហ្មញាសា្នាផងនិងប្រះ
រុទធសា្នាផង។ សា្នាទាងំរីរបានហូ្រចូលមកកនុងហដនដីហខមរ យ៉ា ងនហ្វចណ្ឋ្ក៏់ចាប់រីរវាង្.វ.ទី
៣មកហដរ។ សា្នាទាងំរីរបានប្ជួតប្ជាបកនុង្ងគមហខមរប្គប់ប្្ទាប់វណណៈរហូ្តមកដល់ចុង្ម័យអងគរ
នា្.វ.ទី១៤។ នៅចុង្ម័យអងគរប្បនទ្ហខមរបានទទួលឥទធិរលប្រះរុទធសា្នាថ្មីមួយនផសងនទៀត គឺ
រុទធសា្នានថ្រវាទ ហដលម្លនមណឌ លនៅប្បនទ្ប្្ីលង្ហក  នហ្យីហូ្រចូលមកប្បនទ្មន, ភូម្ល, ន្ៀម  
ប្បជាជននៅកនុងនខតរតបូងឃមុទំាងំមូលក៏មិនខុ្រីប្បជាជននៅតាមបណ្ឋរ នខតរដថ្ទនទៀតនៅទូទាងំប្បនទ្ 
គឺភាគនប្ចីនជារុទធសា្និកជន។ នានរលបចចុបបនននៅកនុងនខតរម្លនវតរ្ រុបចំនួន២៤៥ និងម្លនរហូ្តមក



15 

 

ដល់ហខមរ។      នោយសាររុទធសា្នាបានប្គបដណរ ប់នងិចាក់ឫ្នប្ៅម្លកំនុង្ងគមហខមរយូរមកនហ្យី                   នទីបរដា
ធមមនុញាហដលជាចាប់កំរូលកំណត់យកប្រះរុទធសា្នាគឺជាសា្នារប្់រដា 5។  

ប្រះ្ងឃចំនួន២៨៥៥អងគ6 គង់នៅតាមទីវតរអារាមទាងំននាះ។ ទីអារាមទាងំឡាយមិនប្តមឹហតជា
កហនាង្ប្ម្លប់ប្បជាជននរររប្បតិបតរិប៉ាុនណ្ឋណ ះនទ គឺហថ្មទាងំជាមណឌ លអប់រនំិងវបបធម៌ ផរល់នូវចំនណះ
ដឹងទាងំផាូវនលាកនិងផាូវធម៌ដល់មនុ្សប្គប់រូប។ នប្ៅរីវតរប្រះរុទធសា្នាក៏ម្លនវហិ្វរឥសាា ម នងិវហិ្វរ
ប្គិ រ្សា្នា នៅតាមភូមិោា ននិងទីប្បជុំជនមួយចនំួនហដរ។ នៅកនុងនខតរទាងំមូលម្លនវហិ្វរឥសាា មចំនួន
១៣០កហនាងនិងវហិ្វរប្គិ រ្សា្នាចំនួន៨កហនាង7។ 

អនកតាគឺជាជំននឿនដីមរប្់អនកប្្ុក ហដលរួករត់នារំន ប្បតិបតរិតាងំរីមិនទាន់ម្លនសា្នាហូ្រ
ចូលមកនមា៉ាះ។ កនុងនខតរតបូងឃមុមំ្លនអនកតាជានប្ចីនខាះ ា្ិតកនុងបរនិវណទីអារាម ខាះនទៀតនៅនលីទួលកនុងនងិ
នប្ៅភូមិនិងតាមទីសាា នដថ្ទនទៀត នប្ោមនដីមនឈធីំៗ និងនៅតាមដីដំបូកជានដីម។ អនកតាខាះម្លនរូបជា
តំណ្ឋង(រូបនលខ៦) ឯខាះនទៀតម្លនហតដំបូកនិងដុថំ្មហតប៉ាុនណ្ឋណ ះ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 ម្លប្តា៤៣ហចងថា ”ប្បជារលរដាទាងំរីរនភទ ម្លន្ិទធិនរញទីខាងជំននឿ។ ន្រភីារខាងជំននឿ និង ោរប្បតិបតរខិាងផាូវ
សា្នា ប្តូវបានរដាធានាកនុងលក័ខខ័ណឌ ហដលមិនប៉ាះពាល់ដល់ជំននឿ ឬ សា្នាដថ្ទនទៀត ដល់្ណ្ឋរ ប់ធាន ប់ និង្នរិ្ុខ
សាធារណៈ។ ប្រះរុទធសា្នាគឺជាសា្នារប្រ់ដា។ 
6 ា្ិតិមនាីរធមមោរនិងសា្នានខតរឆ្ន ២ំ០១៦ 
7 ា្ិតិមនាីរធមមោរនិងសា្នានខតរតបូងឃមុ ំឆ្ន ២ំ០១៦ 

រូបនលខ៦៖ តាប្បាក់និងយយ្ នៅភូមិអងគរកនុង 
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នតីអនកតាជាអាី? អនកតាជាអមនុ្សហដល្ំខាន់, ម្លននរាងឬទអីាីមួយជា្ម្លគ ល,់ ម្លនវតាុ ន្ង, មិន
ហតប៉ាុនណ្ឋណ ះអាចម្លនដលន់ៅ”រូប”ជាមនុ្ស្នង្ប្ម្លប់បញ្ញា ន់ឆ្ាងនឆ្ាីយនិងអនកប្្ុកនទៀតផង8(រូបនលខ
៧)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
នយងីអាចរនយល់បានមា៉ាងនទៀតថា៖ អនកតាជាបុរាោរជីនថ្ន្ហ្គមន៍ជនបទមួយ នបីនទាះជា

ម្លនប្បវតរិចា្ល់ា្ក់រី ឬប្បវតរិននាះប្បឌិតន ងីករី ហតប្តូវបានអនកផងទាងំរួងនារំន នជឿនិងនរររប្បតិបតរិ
តៗរន រហូ្តមក។ អនកតាគជឺាវរជនម្លន ក់ហដលបាននៅោប់ឆ្ក រថ្ប្រទីកហនាងណ្ឋដបូំងនគ នហ្យីទប់ទលន់ងឹ
នខាម ចថ្ប្រ ប្រមទាងំជមនះោរចាញ់ទឹកដីនៅទីននាះបាន។ រត់ជាអនកហដលបានហប្បោា យថ្ប្រមួយកហនាង ឲ្យ
នៅជាភូមិ ប្្ុក នធាីឲ្យតំបន់មួយហដលជាថ្ប្ររនហ្វសាា ន នហ្យីនពានរញនៅនោយឧបប្ទរចថ្ប្ង ឲ្យោា យ
នៅជាភូមិករប្បកបនោយន្ចករី្ុខ បរបូិរនោយនភាគផល។ ជនទីមួយននាះនហ្យី ហដលទាក់ទាញជន
ដថ្ទនទៀតឲ្យមករប្ងីក្ហ្គមន៍ននាះោន់ហតធំន ងីៗ ឲ្យម្លនអារយធម៌ម្លនទីអារាម។ល។ នៅកនុងនខតរ
តបូងឃមុមំ្លនអនកតាមួយកហនាង ា្ិតនៅមិនឆ្ៃ យប៉ាុនាម នរីទីប្បជុំជន្ួង ហដលលបលីាញជាងនគកនុងតំបន់
ននាះ នហ្យីអនកប្្ុកនានំគនៅថា «អនកតានបង»។ រត៌ម្លនអំរីប្បវតរិអនកតាននះ នងឹម្លនបរយិយរិសារ រ
នៅកនុងជំរូកទី២។  
                                                            
8 អាងំ ជូលាន, មនុ្សនិងដី    ហខមីនា ឆ្ន ២ំ០០០ 

រូបទី៧៖ ម្ឹងកំរុងចូលរូបនៅកនុងរិធីន ងីអនកតានៅភូមិសាទុ ំ
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នប្ៅរីរិធីបុណយធំៗហដលជាទំននៀមទម្លា ប់ ប្បថ្រណីជាតិដូចជាចូលឆ្ន ថំ្មី, ភាុ ំបិណឌ , អុទូំក, អក
អំបុក, ្ំរះប្រះហខ, ម្លឃបូជា, វសិាកបូជា, ចូលប្រះវ្ា, នចញប្រះវ្ា, កឋនិទាន គនឺៅម្លនបុណយ
នផសងៗនទៀត ហដលអនកប្្ុកហតងប្បាររានៅតាមភូមិនានានៅតាមទំននៀមទម្លា ប់ និងប្បថ្រណីដូចជារិធី
ន ងីអនកតា, បុណយោរលាន, បុណយកមានរភូមិ ប្រមទាងំបុណយដថ្ទនទៀត ទាក់ទងនឹងប្រះរុទធសា្នា។ 
បុណយទាងំអ្ន់នះនធាីន ងីកនុងនរលបំណងដូចរន  គឺ្ំុន្ចករី្ុខ និងភារ្មបូណ៌្បាយដល់្ ម្ល
ជិកកនុងភូមិ និងប្កុមប្គួសារ ប្រន់ហតោរនរៀបចំកិចចរិធីខាះដូចរន  ខាះនទៀតប្បហ្វក់ប្បហហ្លរន  ឬខុ្រន
ទាងំប្្ុងអាប្្័យនៅតាមទំននៀមថ្នតំបន់នីមួយៗ។ ដូចជាអនករ្់នៅតាមដងទននា ប្បាររារិធីតាមរនបៀប
អនកទននា អនករ្់នៅតាមតំបន់ខោង់រាបនរៀបចំរិធីតាមរនបៀបអនកខោង់រាប ប្្បតាមបរបិទនិងបរសិាា នរ្់នៅ
រប្់្ហ្គមន៍នរៀងៗខាួន។   
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ជុំពូកទី២  
ត្ឹកតាងប្រវត្តិសាស្រសត 

 

១. សាា នីយរមរាណ 

ហផអកនលីភ រ្ុតាងនានាហដលនៅន្្្ល់ នលីទឹកដីនខតរតបូងឃមុ ំ អាចបញ្ញា ក់ចា្់ថា នខតរមួយ
ននះ ក៏មិនខុ្ហបាករីបណ្ឋរ នខតរនផសងៗនទៀត ថ្នប្រះរាជាណ្ឋចប្កកមោុជាននាះនទ គឺបានបង្ហា ញឲ្យនឃញី 
និងឆ្ាុះបញ្ញច ងំរីនខឿនអារយធម៌ចា្់ នងិនប្ចីនហបាកៗចាប់តាងំរី្ម័យបុនរប្បវតរិសាស្ត រ្ រហូ្តដល់្ ម័យ
នប្ោយៗមកនទៀត។ ្ំណល់បុរាណវតាុទាងំននាះ បានោា យជាមរតកវបបធម៌ជាតិយ៉ា ង្ំខាន់ ប្បកប
នោយ្ោរ នុរល ្ប្ម្លប់ោរ្ិកាប្សាវប្ជាវខាងវ ិ្ ័យបុរាណវទិា ប្បវតរិសាស្ត រ្ ្ិលបៈ សា្នា 
នហ្យីក៏ជានរលនៅនទ្ចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញផងហដរ។   
 

១.១.  សម្យ័រមខរប្រវត្តិសាស្រសត 

 បុនរប្បវតរិសាស្ត្រជា្ម័យហដលរំុទាន់ម្លន្ំនណរជាអកសរនប្បីប្បា្់្ប្ម្លប់កត់ប្តានិងប្បាប្្័យ
ទាក់ទងជាផាូវោរកនុង្ងគមមនុ្សនៅន យី។ ោលរី្ម័យននាះមនុ្សអាចទាក់ទងរន បានតាមរយៈ
ភាសា ោយវោិរ និង្ញ្ញា ្ម្លគ ល់នផសងៗប្បចាបំ្កុមនីមួយៗ។ ្ម័យបុនរប្បវតរិសាស្ត រ្នៅតាមតំបន់
នីមួយៗថ្នរភិរនលាកគឺរុដូំចរន នទ។ រឯីទប្មង់និងរចនា្មោ័នធថ្នសាា នីយក៏រុំដូចរន ទាងំអ្ហ់ដរ។ ជាក់
ហ រ្ងនៅតំបន់ខោង់រាបដីប្កហ្មថ្ននខតរតបូងឃមុ ំ ម្លនសាា នីយបុនរប្បវតរិសាស្ត រ្បីប្បនភទខុ្រន គឺសាា នីយ
បនាា យគូឬភូមិមូល សាា នយីបញចុ ះ្រ និងសាា នីយម្លន្ណ្ឋា នជាបណរុ ំ ថ្នទលួ។ 

 - សាា នយីបនាា យគូឬភូមមូិល៖   

អាីនៅជាបនាា យគូឬភូមិមូល? គឺជាកហនាងរ្់នៅរប្់មនុ្ស្ម័យបុនរប្បវតរិសាស្ត រ្ យ៉ា ងនហ្វច
ណ្ឋ្ក៏់ចាប់តាងំរីយុគថ្មរលីំង រហូ្តមកដល់ចុងយុគនលាហ្ៈហដរ។ ពាកយ “ភូមមូិល” គអឺនកប្សាវប្ជាវហខមរ 
ហប្បមករីភាសាបរនទ្ ហដលភាសាអង់នគា្នគ្រន្រថា Circular Earthwork ឯភាសាបារាងំវញិនគ
្រន្រថា Circular en terre ។  



19 

 

ចំនពាះអនកប្្ុករ្់នៅហកបរសាា នីយភូមិមូលទាងំននាះ នៅ្ំណង់ដីរាងមូលថា“បនាា យគូ”ឬ“គូ”។ 
នប្ពាះនគរនយល់ថា“បនាា យគូ” ជាកំហរងោរពារកនុងនរល្ស្តង្ហគ ម ឬអាចជាមូលោា នទ័រោលរី្ម័យ
្ស្តង្ហគ មឥណឌូ ចិន(រូបទី៨-៩)។  

 
 

 
 

សាា នីយបនាា យគូម្លនលកខណៈខុ្ហបាករីសាា នីយបុនរប្បវតរិសាស្ត រ្ដថ្ទ នៅកនុងប្រះរាជាណ្ឋចប្ក
កមោុជា។ បនាា យគូឬភូមិមូល ម្លន្ណ្ឋា ននិងរចនា្មោ័នធដូចតនៅ៖ ម្លនកំហរងដីរ័ទធជុវំញិនិងម្លនគូទឹក
រ័ទធជុំវញិហផនកខាងកនុង ប្រមទាងំម្លនថ្ផារាបនៅកណ្ឋរ ល។ ថ្ផារាបនៅកណ្ឋរ លទាបជាងថ្ផាដីជុំវញិហផនកខាង
នប្ៅកំហរង។ បនាា យគូឬភូមិមូលនីមយួៗជាទូនៅម្លនអងកត់ផចតិចននាា ះរី១៥០នៅ៣៥០ហម៉ាប្ត នលីកហលង
ហតបនាា យគូមួយនៅភូមិប្តហបក មិនឆ្ៃ យប៉ាុនាម នរីសាលាប្្ុកនមមត់ ម្លនអងកត់ផចិតរហូ្តដល់ជាង៤០០
ហម៉ាប្ត។ សាា នីយបនាា យគូភាគនប្ចីនម្លនប្ចកនចញចូលរីរ ា្ិតនៅទល់មុខរន  នោយប្ចកមួយ្ំនៅនឆ្ោ ះ
នៅរកប្បភរទឹកហដលនៅជិតៗននាះ ដូចជាអូរឬប្បឡាយធមមជាតិជានដីម។ ឯកប្ចកមួយនទៀតប្បហហ្ល
នចញនៅទីនផសងៗ។  កំហរងដីបនាា យគូម្លនកមោ្ច់ាប់រី១,៥០នៅ៣ហម៉ាប្ត ប៉ាុហនរកហនាងខាះថ្នបនាា យអាច
្ល់ខោ្់ជាងននះក៏ម្លន ទាបជាងននះក៏ម្លន។ កំហរងទាងំននះ្ឹកនរចរលឹនោយធមមជាតិ និងនោយ
មនុ្ស។ កំហរងដីម្លនទទងឹមធយមរី២០នៅ២៥ហម៉ាប្ត។  ចំហណកគូហដលរ័ទធរីខាងកនុងម្លនជនប្ៅចាប់រី
១ហម៉ាប្តនៅ២ហម៉ាប្ត ទាបជាងថ្ផារាបខាងកនុង និងថ្ផាដខីាងនប្ៅ នហ្យីម្លនទទឹងប្បហ្វក់ប្បហហ្លនឹងទទឹង
ថ្នកំហរងដីហដរ។  

រូបនលខ៨៖ សាា នីយភូមិមូលឬបនាា យគូនមីលរីអាោ្ 
(ប្បភររូប៖ Kyle Lartinis) 

រូបនលខ៩៖ កំហរងដីនិងគូថ្នសាា នីយបនាា យគូ
មួយនៅប្្ុកនមមត់(ប្បភររូប៖ អ ុក ្ុខា) 
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សាា នីយបនាា យគូ ម្លនហតនៅតំបន់ខោង់រាបដីប្កហ្មហប៉ាកខាងនកីតទននានមគងគកនុងនខតរតបូងឃមុ ំ និង
ប្្ុក ន្ួលនខតរប្កនចះ ប្រមទាងំនៅខោង់រាបដីប្កហ្មហផនកខាងតបូងថ្នប្បនទ្នវៀតណ្ឋមប៉ាុនណ្ឋណ ះ។ រហូ្ត
មកដល់្រាថ្ថ្ៃននះ ប្កមុប្សាវប្ជាវថ្នមជឈមណឌ លបុរាណវទិានមមត់ថ្នប្ក្ួងវបបធម៌និងវចិិប្ត្ិលបៈ 
បានប្សាវប្ជាវនិងចុះបញា ីសាា នីយបនាា យគូ បានចនំួន៣៧កហនាង កនុងននាះ១កហនាង ា្ិតកនុងចម្លក រនៅ្ ូ
ពាមជាងំថ្នប្្ុកអូររាងំឪ, ៥កហនាង ា្ិតកនុងប្្ុករញាហប្កក, ២៦កហនាង ា្ិតកនុងប្្ុកនមមត់ថ្ននខតរតបូង
ឃមុនំិង៥កហនាងនទៀត ា្ិតកនុងប្្ុក ន្ួលនខតរប្កនចះ។ នោយហ កនៅនវៀតណ្ឋមឯនណ្ឋះវញិ ម្លនសាា នីយ
បនាា យគូចំននួ១៩ ហដលនៅតាមជាយហដនជាប់នឹងកមោុជាក៏បានចុះបញា ីសារនរីភណឌ ជានបតិកភណឌ ជាតិ
រប្់ប្បនទ្នគហដរ(រូបនលខ១០)។   

 

 
 

កំណ្ឋយប្សាវប្ជាវនៅតាមសាា នីយបនាា យគូមួយចំននួតាងំរីទ្វតស១៩៦០មកនគបានរកនឃញី
ឧបករណ៍នប្បីប្បា្់ប្បចាថំ្ថ្ៃជានប្ចីន ដូចជារូនៅថ្មរលីំង, កុលាលភាជន៍, ថ្ម្ ំនលៀង, បំហណកភាជន៍, ខាន រ
អំនបាះ, ប្រប់លុញ, កូនកាឹងនប្បី្ប្ម្លប់ផលិតភាជន៍, កងថ្ដថ្ម, អង្ហក ថំ្ម និងបំហណកកងថ្ដនធាីរីហកវ ប្រម

រូបនលខ១០៖ ទីតាងំសាា នយីបនាា យគូនៅកមោុជានិងនវៀតណ្ឋម (ហក្ប្មួលរី៖ Haidle et al. 2014) 
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ទាងំវតាុនផសងៗនទៀត9(រូបនលខ១១-១២)។  ហផអកនលីរចនា្មោ័នធថ្នបនាា យគូនិង្ំណលវ់តាុនប្បីប្បា្ប់្បចាំ
ថ្ថ្ៃហដលបានរកនឃញីអាចឲ្យនយងី្ននិោា នបានថា ្ហ្គមន៍មនុ្សរ្់នៅកនុងបនាា យគូ គឺជាប្កុមហដល
ម្លនវបបធម៌លូតលា្់ ម្លនគំនិតថ្ចនប្បឌិតខោ្់អំរី្ ុវតាិភារោររ្់នៅ  ម្លនរចនា្មោ័នធដឹកនាចំា្់
លា្ ់ម្លនោរឯកភាររន លអនៅកនុងប្កុម ម្លនទំនាក់ទំនងវ ិ្ ័យជំនួញនិងវ ិ្ ័យនផសងៗជាមួយ្ហ្គមន៍
ខាងនប្ៅ។ តាមរយៈភ រ្ុតាងទាងំននះ បាននធាីឲ្យនលាកហប ណ្ឋហ្ាលីីរ ស្តហ្កូ្លីនយ ជាបុរាណវទូិបារាងំដ៏
លបលីាញ ្នមតឲ្យន ម្ ះថា “អារយធម៌នមមត់” ជាភាសាបារាងំនៅថា «Mimotien» គឺ្ំនៅ នលីវបបធម៌
រប្់ប្កុមមនុ្ស ហដលបានកសាងនងិរ្់នៅកនុងបនាា យគូោលរី្ម័យននាះ។  

 

 

 

 

- សាា នយីបញចុ ះ្រ៖  

ម្លនទីតាងំនៅកនុងភូមិ១០.៨ ឃុវំាលមាូ ប្្ុករញាហប្កក នខតរតបូងឃមុ។ំ នម្លា៉ា ះនហ្យីនទីប្នប្មច
ឲ្យន ម្ ះថា “សាា នីយភូមិ១០.៨” គឺនៅតាមន ម្ ះភូមិននាះ។ នយងីសាគ ល់ទីបញចុ ះ្រ ា្ិតកនុងយុគហដក
មួយកហនាងននះ នោយថ្ចដនយកនុងនរលហដលប្កុមហ្ ុនចម្លក រនៅ  ្ូហប្កក ជីកយកដីប្កួ្ប្កហ្មោលរីឆ្ន ំ

                                                            
9 នហ្ង ្ុផ្លឌី, វនិ ថ្ ជរួ, ន្ង ្ុននប្តា, ន្ៀវនៅបញា ីសារនរីភណឌ  និងមគគុនទ្ក៍សារមនាីរបុរាណវទិានមមត់ 
នខតរកំរង់ចាម, ២០១៤ 

រូបនលខ១១៖ កំណ្ឋយនៅសាា នីយបនាា យគូមួយ 
កនុងចម្លក រនៅ្ ូហប្កក ោលរីឆ្ន ២ំ០០៣

(ប្បភររូប៖មជឈមណឌ លបុរាណវទិានមមត់)  
 

រូបនលខ១២៖ នជីងពានរកនឃញីរីកំណ្ឋយនៅសាា នីយ
បនាា យគូកនុងចម្លក រនៅ្ ូហប្កក នហ្យីបាន្នប្មចយកមក

នប្បីជានិមិមត្ញ្ញា នខតរ
(ប្បភររូប៖មជឈមណឌ លបុរាណវទិានមមត់) 
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២០០០។ លទធផលថ្នោរនធាីកំណ្ឋយ ជាបនរបនាា ប់តាងំរីឆ្ន ២ំ០០១ រហូ្តដល់ឆ្ន ២ំ០០៨ បានរកនឃញី
ផនូរ្រជានប្ចីន រមួទាងំថាា ងធំៗចនំួន១៣ ហដលប្បហហ្លជាផនូរ្រកូននកមង(របូនលខ១៣-១៤)។ ផនូរទាងំ
អ្ហ់ដលបានរកនឃញីនៅសាា នីយខាងនលីគឺរុំម្លន្ល់នប្រងឆ្អឹងន យី ប៉ាុហនរនៅនរលនធាីោរជួ្ជុល
្ម្លអ តហប្ចះនិង ន្ឹមហដលប្គបរីនលីនប្គឿងអលង្ហក រ ដូចជាកងថ្ដ្ំរទឹធិនិងហដក ក៏ប្បទះនឃញី្ំណលឆ់្អឹង
ខាះៗ នៅន្្្ល់ដិតជាប់ជាមួយ ន្ឹមនិងហប្ចះថ្នវតាុមួយចំនួន។ជាមួយរន ននាះហដរក៏ប្បទះនឃញីសាន ម
ប្កណ្ឋត់និង្ំណលន់ឈដីិតជាប់ជាមយួហប្ចះ និង ន្ឹមថ្នវតាុមួយចំនួននទៀតហដរ។   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ផនូរទាងំននាះភាគនប្ចីន្ុទធហតម្លនកប់្ម្លា រៈនប្បីប្បា្់ប្បចាថំ្ថ្ៃនៅជាមួយ្រ ប្រន់ហតផនូរខាះម្លន

តិច ខាះម្លននទៀតនប្ចីន ហតក៏ម្លនផនូរមយួចំនួនតូចរម នអាីនផសងនប្ៅហតរីបំហណកភាជន៏ហដលម្លនទប្មង់ជា
ផនូរប៉ាុនណ្ឋណ ះ។ វតាុកប់ជាមួយ្ររមួម្លន៖ កុលាលភាជន៏នប្ចីនប្បនភទ នប្ចីនទំហ្ ំ ខាះម្លននជីងទប្ម ឯខាះ
នទៀតរុំម្លនន យី។ នប្គឿងអលង្ហក រម្លនដូចជាអង្ហក ហំកវ អង្ហក ថំ្ម កងថ្ដ្ំរទឹធិម្លនកាច់លមអហបាកៗ និងប្កវលិ
ហកវ។ ចំហណកវតាុនធាីរីហដកម្លនដូចជាោបំិតន ន្ៀត ោបំិត លំហរង ជំនីក កងថ្ដនវញដូចហខស កងថ្ដប្តួតរន
នប្ចីនជាន់និងកងថ្ដបនាះ។ នប្ៅរីននះ ក៏ម្លនថា្្ំរទឹធចំនួនមយួផងហដរ(រូបនលខ៖១៥-១៦)។ ជាមួយ
រន ននាះ នយងីក៏បានរកនឃញីបំហណក្គរមនហ្វរធឹកមួយចំនួនកនុងនរលចុះអនងកតោលរីឆ្ន ២០០១។  

 

រូបនលខ១៣៖ ផនូរ្រតនប្មៀបនោយបំហណកភាជន ៍និង    
            ម្លនឧបករណ៍នធាីរីនលាហ្ៈជា្ំហណន 

             (ប្បភររូប៖មជឈមណឌ លបុរាណវទិានមមត)់ 
 

រូបនលខ១៥៖ ថាា ង ប្បហហ្លជាផនូរ្រកូននកមង  
             រកនឃញីនៅសាា នីយភូមិ១០.៨ 

         (ប្បភររូប៖មជឈមណឌ លបុរាណវទិានមមត់) 
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សាា នីយបញចុ ះ្រយុគហដកនៅភូមិ១០.៨ គឺម្លនទំននៀមកប់្រប្បហ្វក់ប្បហហ្លជាមួយសាា នីយ
បញចុ ះ្រយុគហដកដថ្ទនទៀតដូចជាសាា នីយប្រហ្វរ និងបិតម្ល្ នៅនខតរថ្ប្រហវង និងសាា នីយភូមិសាន យ 
ភូមិ្ុភី នងិនរកប្ទា្កនុងនខតរបនាា យម្លនជ័យនិងសាា នីយមយួចំនួនកនុងតបំន់អា្ីុអានគនយដ៍ីនរក។ 
មិនហតប៉ាុនណ្ឋណ ះសាា នីយបញចុ ះ្រមួយននះប្បហហ្លម្លនទំនាក់ទនំងជាមួយអារយធម៌ដុង្ឺន ហដលម្លន
ប្បភរនៅប្បនទ្នវៀតណ្ឋមភាគខាងនជីងនទៀតផង។  
 នយងនលីលទធផលកំណ្ឋយដូចបានបញ្ញា ក់ខាងនលី អាច្ននិោា នបានថាសាា នីយមួយននះរិតជា
ម្លនតថ្មានិងអតាប្បនយជន៍ធំនធង ្ប្ម្លប់វ ិ្ ័យ្ិកាប្សាវប្ជាវខាងបុរាណវទិា នរវទិា ្ងគមវទិា 
ជំននឿ ទំននៀមទម្លា ប់ ប្បថ្រណី និងវ ិ្ ័យពាក់រ័នធ្ំខាន់ៗ ជានប្ចីននទៀតហដលឆ្ាុះបញ្ញច ងំរីជីវតិប្បចាថំ្ថ្ៃ
រប្់មនុ្សនា្ម័យអតីតោល។ មា៉ាងនទៀត ក៏ជាមរតកវបបធម៌ដ៏ម្លនតថ្មារប្់ជាតិ ជាជប្ងុកថ្ន
រត៌ម្លន ្ប្ម្លប់្ិកាហ ា្ងយល់អំរីទំនាក់ទំនងន្ដាកិចច, ជំនញួ, បនចចកវទិាថ្នោរ ម្ិតនិងហផរនលាហ្ៈ 

រូបនលខ១៦៖ ១. កងថ្ដ្ំរទឹធម្លនថ្ដនៅខាងកនុង, ២. ថា្
្ំរទឹធ, ៣.កងថ្ដហដកម្លនសាន មប្កណ្ឋតដិ់តជាបហ់ប្ចះរុរីំនប្ៅ, 
៤. ហផាលំហរងម្លន្ំណល់ប្កណ្ឋត់ដិតជាបហ់ប្ចះរុរីំនប្ៅ, ៥. 
ោបិំតន្នៀតម្លន្ំណល់នឈដិីតជាបហ់ប្ចះហដក, ៦. ហផាជំនីក

និង៧. ហផាោបិំត ហដលម្លនសារធាតុ្ររីាងគរុរីំនប្ៅ។  
(ប្បភររូប៖ នហ្ង ្ុផ្លឌី) 

 

រូបនលខ១៥៖ អង្ហក ហំកវ, ប្កវលិហកវនិងអង្ហក ថំ្មរកនឃញីនៅសាា នីយ
ភូមិ១០.៨ 

(ប្បភររូប៖ មជឈមណឌ លបុរាណវទិានមមត់) 
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នដីមបផីលិតជានប្គឿងអលង្ហក រ ឧបករណ៍ក្ិកមម និងអាវុធហដលជាកតារ ជំរុញឲ្យ្ហ្គមន៍មនុ្សម្លនោរ
ផ្លា ្ប់រូររបត់ជីវតិ នហ្យីហកហប្ប្ងគមទាងំមូល្ននឆ្ោ ះនៅរកវឌឍនភារនិងឥទធិរល រហូ្តោា យជារដា
ហដលម្លនរចនា្មោ័នធដឹកនាចំា្ល់ា្។់ នហ្តុននះ ចាបំាច់ណ្ឋ្ប់្តូវហតរកា ោរពារឲ្យបានគង់វងស ា្ិត
ន ា្រតនរៀងនៅ។  
 ចំនពាះវតាុទាងំឡាយបានមករីោរនធាីកំណ្ឋយទាងំនៅសាា នីយបនាា យគូ នងិសាា នីយបញចុ ះ្រ
ភូមិ១០.៨ មួយភាគធំករុំងតាងំបង្ហា ញនៅកនុងសារមនាីរបុរាណវទិានមមត់ ា្តិកនុងបរនិវណសាលាប្្ុក
នមមត់នខតរតបូងឃមុ។ំ សារមនាីរននះបនងកីតន ងីនៅឆ្ន ២ំ០០២ នប្ោមកិចច្ហ្ប្បតិបតរិោររវាងប្ក្ួង
វបបធម៌ និងវចិិប្ត្ិលបៈ ជាមួយសាា នទូតអាលាឺម៉ាង់ប្បចានំៅកមោុជា នោយម្លនោរឧបតាមារអីងគោររប្់
អាលាឺម៉ាង់មួយចំនួនដូចជានដអាអានដ មូលនិធិ ហ្និរចិបូល ប្រមទាងំ្បបុរ្ជនអាលាឺម៉ាង់មួយចំនួននទៀត
។ ្រាថ្ថ្ៃសារមនាីរបុរាណវទិានមមត់កំរុងនដីរតួយ៉ា ង្ំខាន់កនុងោរចូលរមួចំហណកហថ្រកា ោរពារមរតក
វបបធម៌ជាតិ តាមរយៈោរអប់រ ំផសរាផាយដល់នភ្ៀវនទ្ចរជាតិ និងអនររជាតិ រិន្្ប្បជាជននិង្ិ្ា
នុ្ិ្សហដលកំរុងរ្់នៅកនុងតំបន់ដីប្កហ្ម។ ចំហណកវតាុមយួភាគតូចករុំងតាងំបង្ហា ញនភ្ៀវនៅកនុង
សារមនាីរជាតិភនំនរញ។  
 

- សាា នយីម្លន្ណ្ឋា នជាបណរុ ំ ថ្នទលួ 
សាា នីយម្លន្ណ្ឋា នជាបណរុ ំ ថ្នទួលនយងី្នងកតនឃញីម្លនរីរកហនាងនៅតំបន់ដីប្កហ្មថ្ននខតរ

តបូងឃមុ។ំ ទីមយួ ា្ិតនៅកនុងឃុបំ្រះធាតុ ប្្ុកអូររាងំឪ នហ្យីទួលទាងំននាះអនកប្្ុកនៅថា “ភនំអំហបង” នងិ
មួយកហនាងនទៀត ា្ិតនៅកនុងឃុថំ្មនរប្ជ ប្្ុកតបូងឃមុ ំ  នហ្យីអនកប្្ុកនៅថា “ទួលអំហបងនចះ”(រូបនលខ៖ 
១៧-១៨)។ ទីតាងំនីមយួៗ ម្លនទលួរីប្បានំៅប្បាមំួយ ា្ិតនៅជាប់ៗរន  នោយទួលនីមួយៗម្លនកមោ្់
ចាប់រី១ហម៉ាប្តរហូ្តដល់២,៥ហម៉ាប្ត នហ្យីនៅនលីទួលទាងំននាះម្លន្ុទធហតអំហបងកអម ឆ្ន ងំនិងម្លនរូនៅថ្ម
ខាះហដរ។   

ទួលទាងំអ្ន់នះរកនឃញីនិង្ិកាជាបឋមនោយនលាក ហ្សង់ហរយរ ោបូហណលនៅកនុងទ្វតស 
១៩៧០ នហ្យីរត់នៅទួលទាងំននាះជាភាសាបរនទ្ថា “Tumuli” គឺម្លនន័យថាជាទួលនកីតនោយសាន
ថ្ដមនុ្ស នហ្យីអាចជាទីបញចុ ះ្រផង។ ប៉ាុហនររហូ្តទល់នរលននះរុំម្លនោរ្ិកាប្សាវប្ជាវ្ីុជនប្ៅនៅ
នលីទួលទាងំននាះ នដីមបបីញ្ញា ក់បហនាមអរំីមុខង្ហរថាជាកហនាងអាីឲ្យប្បាកដនៅន យី។   នលាកោបូហណល
រុំបានហដលបាននធាីកំណ្ឋយទាល់ហតនសាះ គឺរត់រមួជាមួយ្ហ្ោរបី្រន់ហត្ិកាវភិាគរីសាា នភារខាង
នប្ៅ នហ្យីកំណត់អាយុោលនលីវតាុហដលប្បមូលបាននៅនលីទួលទាងំននាះប៉ាុនណ្ឋណ ះ។ លទធផលបានមករី 
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ោរវភិាគឲ្យដឹងថាសាា នីយហដលជាបណរុ ំ ថ្នទួលទាងំរីរកហនាងននាះម្លនអាយុចននាា ះរី១១៥០ឆ្ន ំ
ដល២់១៣០ឆ្ន មុំននរលបចចុបបនន។ លទធផលននះបញ្ញា ក់ថា ទលួទាងំននាះនកីតន ងីនោយសាន ថ្ដមនុ្ស
ា្ិតនៅចុងយុគហដក ឬក៏នដីម្ម័យប្បវតរិសាស្ត រ្។ ហផអកនលីបរមិ្លណថ្នបំហណកកអម ឆ្ន ងំដ៏្នធឹក្នាធ ប់

នៅនលីទួលអាចឲ្យនយងី្ននិោា នបានថាបណរុ ំ ទួលហដល ា្ិតនៅទីតាងំទាងំរីរខាងនលី ប្បហហ្លជាកហនាង
សាន ក់អាប្្័យរប្់មនុ្ស ឬក៏អាចជាកហនាងផលិតកអម ឆ្ន ងំផងក៏អាចថាបាន។ យ៉ា ងណ្ឋក៏នោយ ម្លន
ហតោ្ិកាតាមហបបវទិាសាស្ត រ្ប៉ាុនណ្ឋណ ះ នទីបអាចបញ្ញា ក់ោររិតបាន។ ដូនចនះ ចាបំាច់ណ្ឋ្់ប្តូវហថ្រកា
វាឲ្យបានគង់វងស យូរអហងាងហប្កងម្លនឱោ្បាន្ិកាប្សាវប្ជាវដិតដល់កនុងនរលអនាគត។ 

 

 

   

១.២. សម្យ័ប្រវត្តិសាស្រសត 

ឯកសារប្សាវប្ជាវតាងំរីពាក់កណ្ឋរ ល្តវតសទី១៩ បានឲ្យដឹងថា្ំណលស់ាា បតយកមមនិងភូមិករ
បុរាណនានាកនុងនខតរតបូងឃមុ ំ បានកសាងន ងីយ៉ា ងនហ្វចណ្ឋ្់ចាប់រីចុង្តវតយទី៦ថ្នប្គឹ រ្្ ករាជ។ 
្ំណល់សាា បតយកមមទាងំននាះ ភាគនប្ចីនប្បទះនឃញីនៅនលីដីទំនាបចននាា ះទននាធំនៅហផនកខាងលិច នងិ
តំបន់ខោង់រាបដីប្កហ្មនៅហផនកខាងនកីត។ ហផអកនលីោរ្ិកានៅនលីបាង់ថ្ន្ំណង់ ្ិលបៈ និង្ិលាចារកឹ 
បានញុាងំឲ្យអនកប្សាវប្ជាវហបងហចក្ំណង់សាា បតយកមមទាងំននាះជាបី្ម័យោលធំៗគឺ ្ម័យមុនអងគរ 
្ម័យអងគរ និង្ម័យនប្ោយអងគរឬ្ម័យកណ្ឋរ ល។ ្ំណង់នៅ្ម័យមុនអងគរ និង្ម័យអងគរ ជា
ទូនៅសាងរីថ្ម្ប្ម្លប់នរររដល់សា្នាហ្ណិឌូ ផងនិងសា្នាប្រះរុទធផង។ លុះនៅ្ម័យនប្ោយអងគរ 

រូបនលខ១៧៖ ទួលអំហបងឬភនំអំហបងនៅប្្ុកអូររាងំឪ 
(ប្បភររូប៖ នហ្ង ្ុផ្លឌី) 

រូបនលខ១៨៖ បំហណកភាជន៍នីនលីទួលអំហបងឬភនំអំហបង 
(ប្បភររូប៖ នហ្ង ្ុផ្លឌី) 
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្ំណង់សា្នាហដលោលរីមុនជាប្បាសាទសាងរីថ្ម បានបរូមកជាវតរអារាមសាងរនីឈ ី នហ្យីទីអារាម
ទាងំននាះ ជាកហនាងមនុ្សរ្់នៅ ទាងំប្រះ្ងឃ ទាងំឧបា្កប្រមទាងំជាទីហដលអនកប្្ុកឆ្ាងនចញចូល
ជាធមមតា។ ្ំណង់សា្នាននាះ ក៏ម្លនោរផ្លា ្់បរូរជាហូ្រហហ្រី្ម័យោលមួយនៅ្ម័យោលមួយ
ហដរ។  

ក. ្ម័យមុនអងគរ 

្ំណល់បុរាណ្ម័យមុនអងគរភាគនប្ចីនផរុ ំរន នៅតំបន់ដីទំនាបឆ្ៃ យរីទននាធំ គឺចននាា ះបនាា យថ្ប្រ
នគរនៅប្បាសាទប្រះធាតុប្រះប្្ី នហ្យីក៏ម្លន្ំណង់្ង់នៅោច់ហតឯងហកបរថ្ដទននានមគងគ(ទននាធ)ំហដរ
។ ្ំណង់ខាះនៅ្ល់ប្បាងគ ខាះ្ល់ប្គឹះឬនខឿន ឯខាះនទៀតនៅ្ល់ហតបំហណកនប្គឿង្ំណង់ និង្ិលា
ចារកឹ ហដលនប្ោយមកនគយកនៅរកាទុកនៅទីតាងំនផសងៗ។ ្ំណង់មួយចំននួ្ង់កនុង្ម័យអនររោល
រវាង្ម័យហ្ាូណន និង្ម័យនចនឡា ឬភាគខាងនដីមបងអ្់ថ្ន្ម័យនចនឡា នហ្យី្ំណង់ភាគនប្ចីន
្ប្ម្លប់នរររបូជាសា្នាប្ពាហ្មណ៍។ នលាកហ្សក ្ឺនដ្ បានកត់្ម្លគ ល់ថាចំនពាះ្ំណង់សាា បតយ
កមមមុនអងគរ ម្លនរីរគឺ្ម័យហ្ាូណន នងិ្ម័យបុនរអងគរ10។ រឯីប្បាសាទភាគនប្ចីន្ង់នៅភាគកណ្ឋរ ល
និងភាគខាងតបូងប្បនទ្នហ្យីកប្មម្លនោលបរនិចឆទជាក់លាក់ណ្ឋ្។់ ប្បាងគប្បាសាទទាងំននាះរុំម្លន
ទាា របនញ្ញឆ តនិងម្លនថាន ក់តូចនហ្យីទាបៗ ប្រមទាងំម្លនទំហ្តូំចៗ11។ នៅកនុងប្បាសាទខាះម្លនតមកល់រូប
បដិម្លកនុង្ម័យោលនផសងរន ។ រឯី្ំណង់ប្បាសាទនទៀតនសាតក៏្នងកតនឃញីម្លនោរហកកុន និងហថ្ទាំ
ឬបនរនរររបូជាមិនោច់អ្់រយៈោលនប្ចីនជំនាន់។ ឧទាហ្រណ៍ ដូចជាប្បាសាទប្រះធាតុធំ ្ង់កនុងរាជយ
ប្រះបាទភវវរ មន័ទី១ នហ្យីបានហកកុននងិរប្ងីក្ំណង់បហនាមនៅនលីនខឿនប្បាសាទចា្់ននាះជាបនរបនាា ប់
(រូបនលខ៖ ១៩)។ 

រឯីប្បាសាទប្រះធាតុប្រះប្្ីវញិក៏ដូនចាន ះហដរ នគបានប្បទះនឃញី្ិលាចារកឹ(K. ១០២)ចារកនុង
្តវតយទី៦ និយយរីប្រះបាទឦសានវរ មន័ទី១យងមកតំបន់ហកបរប្បាសាទប្រះធាតុប្រះប្្ី នហ្យីបាននធាី
អំនណ្ឋយដីធាី ្តាប្កបី និងអនកបនប្មីមយួចំនួនដលត់ំបន់ននះ។ តាមរយៈ្ិលាចារកឹននះ នលាក ហ្សក ្ឺ
នដ្ ្ននិោា នថានៅប្បាសាទប្រះធាតុប្រះប្្ីប្បហហ្លម្លន្ំណង់មួយឬរីរ្ង់មុនប្បាសាទប្រះធាតុ
ប្រះប្្ីននះនៅនទៀត។ 

                                                            
10 ហ្សក ្ឺនដ្, នដីមបយីល់ោន់ហតចា្់អំរីអងគរ,បា៉ា រ ី្ រ, ១៩៤៧, ៤ 
11 ហ្សក ្ឺនដ្, នដីមបយីល់ោន់ហតចា្់អំរីអងគរ,បា៉ា រ ី្ រ, ១៩៤៧, ៥ 
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្ំណង់ប្បាសាទនិង្ំណល់សាា បតយកមម្ម័យមុនអងគរ ហដលនៅ្ល់រហូ្ត្រាថ្ថ្ៃ ម្លនដូចជា 
ប្បាសាទខាន យវាន្ង់នៅ្តវតយទី៦-៧, ប្បាសាទប្រះធាតុ្ង់នៅឆ្ន ៦ំ៥៥, ប្បាសាទដំរលិ, ប្បាសាទ
ប្រះធាតុប្្ម, ទួលយយនទរ និងហផររនៅវតរដូនរតន៍។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ខ. ្ម័យអងគរ 

សាន ថ្ដ្ិលបៈ ្ំណង់សា្នា ប្រមទាងំ្ិលាចារកឹហដលនៅ្ល់នៅនលីទឹកដីតបូងឃមុគំឺជាប្បភរ
រត៌ម្លនបញ្ញា ក់រី លកខណៈរិន្្ថ្នអារយធម៌អងគរ។ ្ិលាចារកឹហដលប្បទះនឃញីនៅតំបន់នានាកនុងនខតរ 
អនុញ្ញា តឲ្យអនកប្សាវប្ជាវយល់ថា ប្រះបាទជ័យវរ មន័ទ២ី បានបនងកីតទីប្កុងមួយន ម្ ះឥស្តនាបុរ នៅចននាា ះ
ចុង្តវតយទី៨និងនដីម្តវតយទី៩។ អនកប្សាវប្ជាវយល់នទៀតថា រាជធានីឥស្តនាបុរប្បហហ្ល ា្ិតនៅផរុ ំ
បនាា យថ្ប្រនគរ12។ កនុងរយៈនរលននះ ម្លននហ្តុោរណ៍មួយចំនួននកីតន ងី នហ្យីរុំហមនហតអនក្ិកា
ប្សាវប្ជាវនទហដលយល់យ៉ា ងននះ ហខមរខាួនឯងនៅ្តវតយទី៩ដល់ទី១១ក៏បានចងចាបំ្រឹតរិោរណ៍ននាះខាា ប់
ខាួនហដរ។ នប្ពាះថា រវាងបី្ តវតយននាះម្លន្ិលាចារកឹជានប្ចីនហដលចាររី្កមមភារន ងីនសាយរាជយ នងិ
រាជធានីដំបូងៗរប្់ប្រះបាទជ័យវរ មន័ទី២ មុននរលប្រះអងគនៅគង់នៅជាអចិថ្ស្តនរយន៍ៅតំបន់អងគរកនុងនខតរ
ន្ៀមរាប។ 

                                                            
12 George Coedès, 1989, Articles sur le Pays Khmer, Paris, 132 

រូបនលខ១៩៖ ប្បាងគទាងំរីរថ្នប្បាសាទប្រះធាតុធំ 
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្ិលាចារកឹ រ្ុកកក់ធំ(K.២៣៥)ចារនៅឆ្ន ១ំ០៥២ថ្នប្គឹ រ្្ករាជបានឲ្យដងឹថានៅចុង្តវតយ
ទី៨ ប្រះបាទជ័យវរ មន័ទី២ ហដលជាប់ប្រះញាតិវងសនឹងន រ្ចនៅវាធបុរ បានយងមករីនោះជាា នៅនសាយ
រាជយនៅឥស្តនាបុរ ហដលជាប្កុងដំបូងកនុងចំនណ្ឋមប្កុងទាងំ៥។ បនាា ប់មក ប្រះអងគបានបស្តង្ហក បនិងបប្ងបួ
បប្ងួម្ហ្គមន៍មនុ្សហដលធាា ប់ហតមិនចុះ្ប្មុងរន រីមុន ឲ្យប្្ុះប្្ួលរន ន ងីវញិ ប្រមទាងំទឹកដីហខមរ
ហដលហបកហខ្ករន ជាតំបន់ឬនគរតូចៗនៅ្តវតយននាះផងឲ្យោា យជាទឹកដីហតមួយ។ នប្ោយរី្នប្មចោរ
បប្ងួបបប្ងួមភាា ម ប្រះអងគបានបរូរប្កុងនឆ្ោ ះនៅទិ្ខាងនកីត។ ប្រះអងគបញ្ញា រឲ្យនគសាងប្្ុកមួយន ម្ ះ 
កុដិ ទុកឲ្យប្កុមប្គួសារនៅទីននាះ។ ប្កុងបនាា ប់នៅហ្រហិ្រាល័យ នហ្យីនៅនរៀបចំប្កុងថ្មីមួយនទៀតនៅ
អមនរស្តនាបុរ ចុងនប្ោយប្រះអងគបានន ងីនៅនសាយរាជយនៅមនហ្ស្តនាបរ៌ត(ភនំគូនលន)កនុងឆ្ន ៨ំ០២។ រឯី
ទីតាងំឥស្តនាបុរវញិ ក៍មិនហមនកសាងន ងីនៅទីរនហ្វសាា នហដលរម ន្ហ្គមន៍មនុ្សរីមុនមកននាះនទ។ 
ជាក់ហ រ្ង នៅហកបរបរនិវណឥស្តនាបុរ គឺម្លនប្បាសាទប្រះធាតុ ្ង់នៅឆ្ន ៦ំ៥៥ថ្នប្គឹ រ្្ករាជយ កនុងរាជយ
រប្់ប្រះបាទជ័យវរ មន័ទី១13។ ចំហណកកនុងបរនិវណបនាា យថ្ប្រនគរវញិ ម្លនប្បាសាទប្រះធាតុធំ ហដលនៅ
្ល់ប្បាងគរីរម្លនលកខណៈ្ិលបៈខុ្រន ។ ប្បាងគតូចខាងតបូង ្ង់កនុង្ម័យអនររោលរវាង្ម័យ
ហ្ាូណន នងិ្ម័យនចនឡា ឬភាគខាងនដីមថ្ន្ម័យនចនឡា និងប្បាងគខាងនជីង្ង់កនុងរាជយប្រះបាទ
ជ័យវរ មន័ទី២។ រឯីប្បាសាទប្រះធាតុតូច(នចតយិ៣)្ង់នៅចននាា ះ្តវតយទី៦និងទី៧។ ដូនចនះ នយងី
នឃញីថាឥស្តនាបុរ ឬបនាា យថ្ប្រនគរ គឺកសាងន ងីនៅកហនាង ហដលម្លនទី្ោក រៈបូជាប្សាប់នៅនហ្យី។  

្រុបមក នយងី្នងកតនឃញីថាសាា នីយបុរាណកនុង្ម័យអងគរម្លនដូចជា ្ំណង់សា្នា 
្ំណលភូ់មិោា ន នហ្ោា រចនា្មោ័នធគមនាគមន៍ នងិ្ំណង់រកាទឹកជានដីម ហដលខាះនៅ្ល់រូបរាង ខាះ
្ល់ហតប្គឹះ និងខាះនទៀតខូចខាតន ា្ីទាងំប្្ុង។ ្រាថ្ថ្ៃ្ំណង់បុរាណកនុងនខតរតបូងឃមុមំ្លនចំនួន្រុប
៩៥កហនាង កនុងននាះប្បាសាទ្ល់រូបរាងម្លនចំនួន១៨, ទួលប្បាសាទម្លនចំនួន៥៥, ្ំណង់រកាទឹក
ចំនួន១១ នងិផាូវបុរាណម្លនមួយហខស(រូបនលខ៖ ២០)។ 

 
 
 
 
 
 

                                                            
13 អិុន ្ុប្កិតា, នផង ្ំនអឿន, បនាា យថ្ប្រនគរ, ១៩៩៨, ២ 
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ក្រុងឥន្រ្ទបរុ  
ោរឲ្យន ម្ ះប្កុងឥស្តនាបុរ បានមករីពាកយ ឥស្តនា ផសនំិងពាកយ បុរ ។ វចនានុប្កមហខមររប្់្នមរច

្ងឃ ជនួ ណ្ឋត បានរនយល់ថា៖ 
ឥស្តនា ឬ ឥនា (គុ.) = ហដលជាធំ ជាឥ្សរៈ ជាចមបងនលីនគ។ 
  (ន.) = ប្រះនាមនទវរាជ ជាអធិបតីថ្នរួកនទវតាកនុងឋានថ្ប្តប្តឹងស្ួគ៌។ 

= ជានទវរាជ្ករិ្ិទធ វនិ្្មួយអងគកនុងរួកនទវតាជាប្ពាហ្មណិក 
និង រុទធសា្និកផងទាងំរួង។ 

 បុរ(បុរ ីឬបុរ)ិ (ន.) = ប្កុង នខតរធំ រដាមណឌ ល។ 

រូបនលខ២០៖ ទីតាងំសាា នីយបុរាណកនុងនខតរតបូងឃមុ ំ
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 នយងីអាចបប្ងួមន័យថ្នពាកយ ឥស្តនាបុរ នោយផសពំាកយទាងំរីរមកវញិ បានជាន័យមួយនរញនលញ
ថាឥស្តនាបុរ គឺជាទីប្កងុធំ ជាចមបងនលី្នគ ឬជាទីប្កុងរប្់ប្រះឥស្តនា ហដលជានទវរាជន រ្ចថ្នរួកនទវតា
ទាងំឡាយនាឋានថ្ប្តប្តឹងស្ួគ៌។ 

ឥស្តនាបុរ ប្បហហ្ល ា្ិតនៅតំបន់បនាា យថ្ប្រនគរ កនុងភូមិបនាា យថ្ប្រនគរកនុង(អងគរកនុង) ឃុដូំនតី 
ប្្ុករញាហប្កក(រូបនលខ៖ ២១)។ បនាា យថ្ប្រនគរ្ង់នលីតំបន់ដីទួលខោ្ ់ជាងតំបន់ជុំវញិ និងម្លន
្ណ្ឋា នដជីប្ម្លលរីនកីតនៅលិច។ នៅហផនកខាងតបូងជាតំបន់វាលហប្្លាឹងនលាីយ ឯហផនកខាងនកីតម្លន
ា្ឹងសាោ នថ្ប្ជហដលម្លនប្បភរមករឆី្ាូង នខតរប្កនចះ ហូ្រធាា ក់នៅនខតរថ្ប្រហវង សាា យនរៀង និងហូ្រោត់

ប្បនទ្នវៀតណ្ឋមមុនដល់ទីបញច ប់។ បនាា យថ្ប្រនគរ គឺជាបនាា យដីនលីកនោយមនុ្ស ម្លនរាងបួនប្ជុង 
នហ្យីប្ជុងនីមួយៗម្លនប្បហវង២៥០០ហម៉ាប្ត។ បនាា យម្លនកមោ្់ចននាា ះរី៥ហម៉ាប្ត នៅ៧ហម៉ាប្ត និងបាត
ម្លនទទឹងប្បហវងរី២០ហម៉ាប្ត នៅ២៥ហម៉ាប្ត។ ្រាថ្ថ្ៃនៅនលីខនង និងតាមនជីងនទរបនាា យម្លនដុះនឈតូីចធ ំ
និងម្លននដីមឫ្ីសដុះ្ ុបប្ទុប។ តាមនលាកអាយម៉ាូនីនញ បានកត់្ម្លគ ល់ថាបនាា យថ្ប្រនគរម្លនសាន ម
នខឿនឥដា ហដលនគតំនរៀបនដីមបទីប់ដីកុឲំ្យបាក់14។ បនាា យដីននះរ័ទធជុំវញិនោយក្ិនធុទឹកហដលម្លនទទឹង
ប្បហវង១០០ហម៉ាប្ត នងិជនប្ៅរី១ហម៉ាប្តនៅ២ហម៉ាប្តនៅរដូវវ្ា(មុននរលជីកសារ រ)។ នៅកនុងបនាា យម្លន
ប្តពាងំ និងថ្ប្រតូចៗនដរោ្់ ម្លនវាលហប្្និងវាលនមម ។ កំហរងនីមួយៗ ម្លនទាា របី្ម្លម្លប្តរន  នហ្យី
ម្លនផាូវទាក់ទងរន រីទាា រមួយនៅទាា រមួយនទៀត។ ផាូវ្ំខាន់្ប្ម្លប់ភាា ប់នៅមជឈោា នខាងនប្ៅប្បហហ្ល
នចញតាមប្ចកទាា រនាងប្ចហ ង ទាា រច័នាហខ ទាា រម្ល្ និងទាា រធាក15(រូបនលខ៖ ២២)។ ផាូវ្ំខាន់ជាងនគ
គឺផាូវនចញតាមទាា រធាកម្លនប្បហវងប្បហហ្ល២៥ នៅ៣០គី ូហម៉ាប្ត។ ចំហណកផាូវនចញតាមប្ចកបីនទៀត
ប្បហហ្លជាផាូវបនាា ប់បនសំ្ ប្ម្លប់នប្បីប្បា្់នៅទីជិត។ ផាូវបុរាណបានកប់បាត់កនុងថ្ប្រ្ ុបប្ទបុ និងោច់
នោយកហនាង។ ផាូវននះោត់តាមភូមជិានប្ចីនម្លនផាះរនងាីលៗ ហតនៅផរុ ំរន ជាប្កុមជុំវញិ្ំណង់សា្នា។ 
មា៉ាងនទៀតនគអាចសាគ លយ់៉ា ងចា្រ់ោីនផាូវនចញរីប្រះធាតុប្រះប្្ីនឆ្ោ ះនៅទននាធំ(នមគងគ)។ នបីតាម
នលាកវកីតូហ្គូនលនបវបានបរយិយថា ផាូវនចញរីបនាា យថ្ប្រនគរនឆ្ោ ះនៅទននាធំម្លនចំនួនររីហខស។ ហខសរទី១ 
ម្លនរីរផាូវ៖ ផាូវទី១ នចញរីបឹងប្ករតិ(ប្បហហ្លភូមិបឹងប្ករឹ្ ្រាថ្ថ្ៃ) នៅខាងលិចបនាា យថ្ប្រនគរ។ 
ចំហណកផាូវទ២ី ា្ិតនៅអានគនយថ៏្នបនាា យថ្ប្រនគរនចញនៅដល់ភូមិប្បជាជនហដលនៅជិតននាះ។ តាម
បនណ្ឋរ យផាូវបុរាណ ម្លនភូមិធំៗ ជានប្ចីនហដលប្បមូលផរុ ំរន ហកបរ្ំណង់នាចុង្តវតយទី៦ឬនដីម្តវតយ
ទី៧ ដូចជាប្កុមប្រះធាតុប្រះប្្ី ប្បាសាទហ្វន់ថ្ជជានដីម។ ផាូវននះប្បហហ្លន ងីនៅភាគខាងនជីងនឆ្ោ ះ
នៅប្កនចះតាមទននាធំឬតាមហប្រកនទរ នឆ្ោ ះនៅប្បាសាទប្រះធាតុោា ន់រីរ នហ្យីបញច ប់នៅប្កុង ា្ឹងហប្តង 

                                                            
14 ÉTIENNE Aymonier, Le Cambodge I, ១៩០០, ២៨៩ 
15 ÉTIENNE Aymonier, Le Cambodge I, ១៩០០, ២៩០ 
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និងថាឡាបរវិា៉ា ត់16។ ចំហណកហខសរទ២ី គឺផាូវភាា ប់នៅប្បនទ្ខាងនប្ៅ ប្បហហ្លនចញរីខាងតបូងបនាា យ
នឆ្ោ ះនៅនជីងភនំអហណរ ង នហ្យីភាា ប់នៅដល់ប្បនទ្ចមា៉ា(នវៀតណ្ឋមកណ្ឋរ ល្រាថ្ថ្ៃ)17។  

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                            
16 GOLOUBEW, V., BEFEO, Tome XXXVI, 1936 
17 អិុន ្ុប្កិតា, នផង ្ំនអឿន, បនាា យថ្ប្រនគរ, ១៩៩៨, ២១ 

រូបនលខ២១៖ ទីតាងំរាជធានីឥស្តនាបុរ 
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គ. ្ម័យនប្ោយអងគរ 

រហូ្តដល់ពាក់កណ្ឋរ លទ២ី ថ្ន្តវតយទី១៦ នបីរិនិតយនលីោរកត់ប្តារប្់អនកប្សាវប្ជាវ នយងី
អាចយល់ថា នខតរតបូងឃមុកំនុង្ម័យកណ្ឋរ ល ម្លននកីតនូវប្រឹតរិោរណ៍រីរ គឺនរឿងហ្ាួងប្រះន រ្ចកន និង
នរឿងទុំទាវ។ ប្រឹតរិោរណ៍ទាងំរីរននះ ា្ិតនៅកនុងោរចងចាថំ្នអនកប្្ុកផង និងម្លនកត់ប្តាកនុងប្រះរាជ
រងាវតា របាកសប្ត ឯកសារចិន ្ំនណររប្់សា្នទូតអឺរ ៉ាុប និងអតាបទអកសរ្ិលប ៍ប្រមទាងំនរឿងនប្រង
មួយចំនួន។ 

រូបនលខ២២៖ បាងរ់ាជធានីឥស្តនាបុរ និងប្ចក្ំខាន់ៗ នចញរីរាជធានី។ ហផនទីននះ 
គូរនោយនលាក E. Aymonier នៅឆ្ន ១ំ៩០០ 
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ប្រឹតរិោរណ៍ទី១ នកីតន ងីរី្កមមភារប៉ាះនបាររប្់ប្បជារាស្ត រ្ប្បឆ្ងំនឹងប្រះបាទ្ុគនធបទ។ 
នលាក Gaspar da Cruz ជាសា្នទូតរ័រទុយនហ្គ ហដលបានមកដល់កមោុជានៅចននាា ះឆ្ន ១ំ៥៥៥ ដល់
១៥៥៧ បាន្រន្រថា “ប្បជានុរាស្ត្រប៉ាះនបារប្បឆ្ងំនឹងប្រះរាម18 ហដលន ងីនសាយរាជយ នហ្យីប្រះ
អងគបានបស្តង្ហក បរួកប៉ាះនបារទាងំននាះ បនាា ប់មកប្រះរាមប្រះអងគបានប្បទានឲ្យប្រះអងគដឹកនា”ំ។ តាមប្រះ
រាជរងាវតា ប្រឹតរិោរណ៍ននះ គឺជាោរប៉ាះនបាររប្់ន រ្ចកន19ហដលបាននធាីគត់ប្រះបាទ្ុគនធបទនៅដង
ា្ឹងហ្នកនុងឆ្ន ១ំ៥១២។ នរលនធាីគត់ប្រះបាទ្ុគនធបទនហ្យីន រ្ចកន20 បានប្គប់ប្គងហដនដីកមោុជា

ទាងំអ្់ជំនួ្  ប្រមទាងំនៅបស្តង្ហក បនខតរខណឌ នានា រមួម្លននៅភូមិភាគខាងនជីងជាប់ប្បនទ្លាវ ខាង
លិចជាប់ន្ៀម ខាងនជីងជាប់នគរចាម និងខាងតបូងជាប់្មុប្ទ21។ ន រ្ចកនបាននសាយរាជយនៅរាជធានី
ប្្ី្ឈររយៈនរលប្បហហ្ល២ឆ្ន ។ំ នៅឆ្ន ១ំ៥១៤ ន រ្ចកនបញ្ញា ឲ្យនគសាង្ង់រាជធានីថ្មីមួយនៅមរុ ំ
ភូមិចនាក់ដូនតី ឬចមាក់ប្រះប្្ី22 ្ប្ម្លប់ទុកជាសាន ថ្ដ និងជានករ រ ិ៍ដំហណលថ្នរាជវងសថ្មីរប្់ខាួន។ រាជធានី
ននះ ្ង់បានរយៈនរល៥ហខ23 ក៏នបាះបង់នចាល នហ្យីបរូរនៅ្ង់រាជធានីថ្មីនៅភូមបិ្្ ប់ ា្ិតនៅចុង
នខតរតបូងឃមុទំល់ហដនបាភនំវញិ។  

ោរបរូររាជធានីនៅប្្ ប់ដូនតីបនាា យថ្ប្រនគរននាះអាចបណ្ឋរ លមករីន រ្ចកនប្រួយបារមានងឹោ
រវាយលុករប្់ប្រះបាទអងគច័នារាជា។ ន រ្ចកនយល់ថា ប្រះបាទអងគច័នារាជាបានសាគ ល់យ៉ា ងចា្់នូវភូមិ
សាស្ត រ្ប្បនទ្កមោុជាភាគកណ្ឋរ ល ជារិន្្ទួលបាសានហដល ា្ិតនៅជាប់នឹងទននា ហប្រក នងិបឹងជា
នប្ចីន។ ដូនចនះ ន រ្ចកនទុកប្កុងប្្ី្ឈរ ឬទួលបាសានជាបនាា យកហនាងយុទធសាស្ត្រចាទំប់ទល់នងឹប្រះ
បាទអងគច័នារាជា24។   

ចំនពាះរាជធានីថ្មី នលាក ហ្សក ្ឺនដ្ យល់នឃញីថា ន រ្ចកនប្បហហ្លមិន្ង់រាជធានីថ្មីទាងំ
ប្្ុងនទ គឺបាននប្ជី្នរ ី្ រាជធានីចា្់រប្់ប្រះបាទជ័យវរ មន័ទី២ ហដលម្លនជ័យភូមលិអរចួនហ្យីមកហក
កុន សារ រគូទកឹន ងីវញិ នលីកកំហរង និង្ង់្ំណង់ខាះបហនាម។ រឯីភូមសិាស្ត រ្ឥស្តនាបុរវញិ គឺជារាជធានី

                                                            
18 ប្រះបាទ្ុគនធបទ គឺជាប្រះរាមរប្់ប្រះបាទអងគចស្តនា 
19 ឯកសារខាះ្រន្រថា ប្រះប្្ីនជោា ន រ្ចកន 
20 តាមរងាវតា ន រ្ចកនមុននរលន ងីនសាយរាជយម្លនង្ហរជាប្រះមហ្វឧបរាជ ភូ្នប្មចរាជោរមហ្វកសប្ត្ឹក កន។ 
នៅនរលន ងីនសាយរាជយម្លនប្រះនាមថា ប្រះបាទ្នមរចប្រះប្្ីនជោា ធិរាជរាម្លធិបតី ប្កុងប្្ី្ឈរ បវរបាសាន។ 
21 រ្់ ចស្តនារ បុប្ត, ប្រះន្រចកន, ២០០៧, ៨៧ 
22 KHIN Sok “ Chroniques Royales du Cambodge” EFEO XIII, Paris 1988, 119 
23 កនុងអតាបទរប្់នលាករ្់ ចស្តនារ បុប្ត ្រន្រថា ន រ្ចកនសាន ក់នៅចនាក់ដូនតីរយៈនរល៦ហខ 
24 រ្់ ចស្តនារ បុប្ត, ប្រះន្រចកន, ២០០៧, ២៦៧ 
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្ង់នៅនលីទួលផុតរីទឹក ម្លនអំនណ្ឋយផលដល់ក្ិកមម ម្លនទននានមគងគជារបាងំធមមជាតិោរពាររីោរ
យរយរីប្់្ប្តូវផង និងង្ហយប្្ួលទាក់ទងពាណិជាកមមផង។  

 
រាជធានបីនាា យថ្ប្រនគរ 
សាា នភារភូមសិាស្ត រ្បចចុបបនន រាជធានីរប្់ន រ្ចកន ា្ិតនៅចម្លៃ យជាង៦០គី ូហម៉ាប្តរីទននា

បិទ។ ប្រះអងគបានបញ្ញា ឲ្យនគឈូ្ឆ្យ ោប់ឆ្ក រដីរាបន ម្ី ដុតនកបឿង ដុតឥដា ដុតកំនបារ ជីកគូទកឹធំៗ
រ័ទធជុំវញិទិ្ទាងំបួន នហ្យីនលីកដីនធាីកំហរងោរពារប្កុង។ កំហរងប្កុងនីមួយៗម្លនប្បហវង២៥០០ហម៉ាប្ត25

។ តាមទិ្នមីួយៗម្លនទាា រចំនួន៣26(រូបនលខ៖ ២៣)៖ 
- ទិ្ខាងនជីងៈ ទាា រម្ល្, ទាា រប្តាច, ទាា រនតាន តកលប 
- ទិ្ខាងនកីតៈ ទាា រចប្កឯក27, ទាា រនាងជីហលង, ទាា រអនាា ក់ 
- ទិ្ខាងតបូងៈ ទាា ររាម, ទាា រចចកខា,ំ ទាា រទំនប់តាដី 
- ទិ្ខាងលិចៈ ទាា រហចនហក, ទាា រនពាធិ៍ធំ, ទាា រភាុក 
នៅកណ្ឋរ លរាជធានីន រ្ចកនបានចាត់ឲ្យនគសាា បនាវតរអារាម និងសាងប្បាសាទមួយ នហ្យីយក

ម្ល្នមម សាងប្រះរុទធរូបមួយ ម្លនប្រះហភនន១២ធាន ប់ កមោ្់២០ធាន ប់ តមកល់កនុងប្បាសាទននាះ។ ប្រះរុទធ
រូបននាះនៅថា ប្រះអងគនមម  និងតាងំនាមនៅអធិោរវតរននាះថា ប្រះអរយិញាណសាគរអាបា៉ា  ប្រមទាងំ
ប្បនគននរហ៍្រលចំនួន៥០០នាក់្ប្ម្លប់វតរ។ ប្ទង់តាងំនាមវតរននាះថាវតរប្បាសាទឬវតរនមម 28 (រូបនលខ៖ 
២៤)។   

 

 

 

 

                                                            
25 រ្់ ចស្តនារ បុប្ត, ប្រះន្រចកន, ២០០៧, ៩២ 
26 ADHÉMAR Leclere, Le sdach Kân, Bulletin de la société des Etudes Indochinoises(BESI), No.59, 

Saigon, 1910, 35 
27 ្ំនណរចា្់ៗ ហតងប្បទះនឃញីនគនៅទាា រននះន ម្ ះថា ទាា រចប្កឯក។ ប៉ាុហនរ អនកប្្ុក្រាថ្ថ្ៃនៅទារ វននះថាទាា រដូនអាចម៍
នៅវញិ   
28 នអង ្ុត, មហ្វបុរ្ហខមរ, ភននំរញ, ១៩៩១, ១៦៩ 
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 បនាា ប់មកន រ្ចកនបានឲ្យនគជីកអូរ ្ង់ប្បាសាទ ប្រះរាជមនាីរ ប្តហ ងហកងចុងនរាង នរាងទង 
នរាងជួង នរាងទីនាងំ ឃ្លា ងំ នងិ្ួនម្លនប្គប់ប្បោរ។ នៅហផនកខាងលិច នគ្ង់ប្រះរាជវាងំ ហដលម្លន
បនាា យោរពារ នោយម្លនទទឹងប្បហវង២០០ហម៉ាប្ត បនណ្ឋរ យប្បហវង៣០០ហម៉ាប្ត និងកមោ្់៦ហម៉ាប្ត។ នៅ
កនុងបនាា យប្រះរាជវាងំ នគ្ង់អររចំនួន២២ ្ប្ម្លប់ោក់ប្រះរាជរថ្ នងិ្ប្ម្លប់នធាីនរាងន្ះ ដំរ។ី នប្ៅ
រីននាះ ន រ្ចកនបានចាត់ឲ្យ្ង់ប្រះវហិ្វរចំនួន២ ប្បាសាទចនាឆ្យ និងអររចំនួន២០នទៀត កនុងរាជ
វាងំ្ប្ម្លប់ប្្ី ន្ំ ប្រះដំណ្ឋក់ នរាងជនុំំ នងិបនាប់្ំអាងចំនួន៧ ្ប្ម្លប់តុបហតងប្រះមហ្វកសប្តនៅតាម
ថ្ថ្ៃទាងំ៧ថ្ន្បារ ហ៍្29។ ហតរាជធានីថ្មីននះ រុំម្លនប្បភរទឹក នទីបប្ទង់បង្ហគ ប់ឲ្យឧកញា៉ា នវៀងមួយ ឧកញា៉ា
វាងំមួយ ឧកញា៉ា លំពាងំមួយ ឧកញា៉ា ប្សាលមួយ ឲ្យជីកប្្ះធំរាងបួនប្ជុងនៅកណ្ឋរ លកំហរងប្រះនគរ។ 
លុះជីកបានទឹកនប្្ច ន រ្ច្នមត់ឲ្យនៅប្ជុងនីមយួៗថា កំរង់នវៀង កំរង់វាងំ កំរង់លំពាងំ និងករំង់
ប្សាល។ នរល្ង់រចួរាល់ន រ្ចកនបានោក់ន ម្ ះរាជធានីថ្មីននះថា “ប្កុង្នាប់ដូនតីថ្ប្រនគរបវររាជ
ធានី”30 ។ ន រ្ចកន បានចាត់នរៀបចំសាងផាូវកនុងប្រះនគរ និងផាូវភាា ប់រីរាជធានីនៅនខតរនរាងដំរ ី នដីមបភីាា ប់
នៅនឹង្មុប្ទ។ នប្ៅរីននាះ ប្រះអងគបានចាត់ហចងនបាះប្បាក់ ា្ឹង ជាម្ល្ ប្បាក់ ហដលម្លនប្តារូបនាគជា
្ម្លគ ល់្ប្ម្លប់នោះដូរ នធាីចរាចរកនុងប្បនទ្។ 

                                                            
29 រ្់ ចស្តនារ បុប្ត, ប្រះន្រចកន, ២០០៧, ៨៧ 
30 តាមប្រះរាជរងាវតាហខមរ នរៀបនរៀងនោយនលាកឃនិ ្ុក បាន្រន្រថា ប្កុងថ្មីម្លនន ម្ ះថា 
“ប្កុងប្្ ប់រិជ័យនគរបុរាណរាជធានី”វញិ។  

រូបនលខ២៣៖ វតរប្បាសាទឬវតរនមម ។ នប្ោយមកវតរននះ ប្តូវបានអនកប្្ុកនៅន ម្ ះថា វតរថ្ប្រនគរកនុង 
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ប្រឹតរិោរណ៍ប្បវតរិសាស្ត រ្មួយហបបនទៀត គឺទាក់ទងនឹងអកសរ្ិលបន៍រឿងទុំទាវ ហដលកនុងប្្ទាប់
មហ្វជនទូនៅគិតថាជានរឿងនប្រងផង និងប្បវតរិសាស្ត រ្ផង។ អកសរ្ិលបន៍នះ ប្បហហ្លនកីតន ងីតាងំរី
្តវតយទី១៦មកនមា៉ាះ នហ្យីអនកប្្ុកនៅចងចាយំ៉ា ងខាា ប់ខាួនកនុងសាម រតីដូចនរឿងននាះនកីតន ងីថ្មីៗនៅ
ន យី។ ឯន ម្ ះទីកហនាងមួយចំនួនដូចជា ទឹកដី ភូមិ ប្្ុក ក៏បង្ហា ញរីោរជាប់ពាក់រ័នធនងឹនរឿងនប្រងននាះ
ហដរ។ មិនប្តមឹហតប៉ាុនណ្ឋណ ះ នយងី្នងកតនឃញីថា សាច់នរឿង និង្កមមភាររប្់តួអងគខាះប្តូវបានអនកប្្ុក
នលីកមកបង្ហា ញតាមហបបអបីជំននឿយ៉ា ងមុតម្ល។ំ នយងីអាចនលីកឧទាហ្រណ៍ បរីប្បរនធរីរនាក់រ្់នៅហកបរ
ប្កុង្ួង គជឺារូប ន្ងដូនផ្លន់ និងនននទុំ។ រូប ន្ងរប្់ដូនផ្លន់ជាអនកម្លនកំនណីតនៅតបូងឃមុ ំ ឯរូប ន្ង
រប្់នននទុំម្លនកំនណីតនៅនខតរថ្ប្រហវង។ អនកប្្ុកជិតឆ្ៃ យនជឿថា រូប ន្ងទាងំរីរជាប្គូអាចរាបាលជំងឺ 
ឬជួយនោះប្សាយបញ្ញា ប្គប់ហបបយ៉ា ង។ មា៉ាងនទៀត តអួងគដូនផ្លន់ នាងទាវ និងនននទុ ំបានោា យនៅជា
អនកតាចា្់ប្្ុកដ៏្ំខាន់កនុងតំបន់ននះ។ នយងីរុំដឹងថា អនកតាថ្នតួអងគទាងំបនីនះ ម្លននកីតតាងំរីនរល
ណ្ឋឲ្យប្បាកដនទ នហ្យីក៏រុំដឹងថាម្លនរូបដូចនមរចហដរ ប៉ាុហនររូបអនកតាទាងំបី ្រាថ្ថ្ៃនគបានសាងរី្ីុម៉ាង់ត៍
ោក់តមកល់កនុងខាមនធាីរី្ីុម៉ាង់ត៍ហដរ។ រូបទាងំននាះនគបានោក់តមកល់នៅទីទួលនផសងរន គឺ ដូនផ្លន់ និងនាង
ទាវោក់នៅទួលហដលនគយល់ថាជាទួលផាះដូនផ្លន់ ឯរូបតំណ្ឋងនននទុំោក់នៅទួលនផសង ហដលនគយល់
ថាជាកហនាងហដលនគយកទុំនៅ្ម្លា ប់នៅទីននាះ។ 

ថ្ាីតបតិហតនយងីម្លនរត៌ម្លន រ្ួចន រ្ីងរីភ រ្ុតាងថ្នោរហប្បប្បួល្ហ្គមន៍មនុ្ស និងប្បវតរិទឹកដី
នខតរតបូងឃមុនំៅចននាា ះ្តវតយទី១៧ និង១៨ រហូ្តនរលរួកអុឺរ ៉ាុបបាននឃញី នហ្យីនធាីោររិរណ៌នានៅ
ពាក់កណ្ឋរ ល្តវតយទី១៩ នពាលគឺ្ម័យោលមួយហដលកមោុជាឱនថ្យខាា ងំ ក៏នយងីនជឿជាក់ថាទឹកដី
នខតរតបូងឃមុទំាងំមូលរុំប្តូវបាននគនបាះបង់នចាលទាងំប្្ុងននាះន យី។ ភូមកិរ និង្ំណង់សា្នាមួយ
ចំនួននៅម្លនវតរម្លនមនុ្សបនររ្់នៅ និងហថ្រកាឥតោច់។ ចុង្តវតយទី១៩ នដីម្តវតយទ២ី០ អនក
ប្សាវប្ជាវបារាងំមួយចំនួន បាននធាីដំនណីរនៅដល់បនាា យថ្ប្រនគរ មិនហមននឃញីរនហ្វសាា ននទ គរឺកួនគ
បាននឃញី្ហ្គមន៍មនុ្ស ភូមិោា នប្បមូលផរុ ំរន នៅហកបរ្ំណង់សា្នានានា។ នៅឆ្ន ១ំ៨៨៣ នលាក
ថ្អម៉ាូនីនញ៉ា បានមកដលប់នាា យថ្ប្រនគរ នហ្យីបាននឃញីវតរ និងកុដិតូចៗមួយចំនួន ហដលនគបានសាង
្ប្ម្លប់នរររបូជាប្រះរុទធសា្នា ា្ិតនៅបរនិវណប្បាសាទប្រះធាតុធំ ា្តិកនុងបនាា យថ្ប្រនគរ។ នៅកនុង
ប្រះវហិ្វរ ម្លនតមកល់ប្រះរុទធរូបមួយអងគតូចនៅនលីអា្នៈ និងម្លនប្រះ្ងឃរីរអងគគង់នៅកនុងវតរនគរកនុង 
នហ្យី្ងឃមួយអងគជាប្បធាននៅថា “មហ្វបា”។  

ចំហណកខាងនប្ៅបនាា យថ្ប្រនគរវញិ នលាកថ្អម៉ាូនីនញ៉ា បាននឃញីវតរប្រះធាតុប្រះប្្ីហដលម្លន
្ហ្គមន៍មនុ្សនៅកុះករ និងម្លន្កមមភារខាា ងំោា ជាងវតរថ្ប្រនគរកនុង។ នៅរីនលីទួលប្បាសាទម្លន
អរររុទធសា្នាចំនួនរីរ្ង់ោច់រីរន  គឺអររមួយម្លនរាងជាបុ្បុក្ង់រីបាយអរប្គបរីនលីប្បាងគ
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ប្បាសាទបុរាណ និងអរររុទធសា្នាមួយនទៀត ជាប្រះវហិ្វរ្ង់ប្គប់រីនលីមណឌ បហដល្ង់កនុងរាជយ
រប្់ប្រះបាទយនសាវរ មន័(រូបនលខ៖២4)។ នៅចននាា ះអររទាងំរីរនគបានរកាទុក្្រនផ្លអ បចំនួនរីរ
្ប្ម្លប់ប្ទហផររ ហដលម្លនលកខណៈដូចនោា ងទាា ប្បាសាទ។ នបីនយិយរីតួប្បាសាទបុរាណវញិម្លនទំហ្៨ំ
ហម៉ាប្តបួនប្ជុង ម្លនទាា រចូលរីខាងនកីត និងទាា របនញ្ញា តចំនួន៣។ នយងីអាច្ននិោា នថា នៅ្ម័យននាះ
នហ្យីហដលនគបាននចាះទាា របនញ្ញា តខាងនជីង នងិខាងតបូង្ប្ម្លប់រុទធបរ ិ្ ័ទធនចញចូលនរររបូជា។ ្រា
ថ្ថ្ៃបុ្បុក និងប្បាងគបុរាណម្លនទាា រនចញចូលចំននួ៣ គឺខាងនកីត ខាងនជីងនិងខាងតបូង។ ខាងកនុងបុ្បុក 
នគនរៀបចំកហនាងោក់តមកលប់លា័ងគប្រះ នោយម្លនទុកកហនាងតមកល់ប្រះរុទធរូបនផសងៗផង។ បចចុបបនន នបីនទាះ
បីវតរននាះប្ទុឌនប្ទាមយ៉ា ងណ្ឋ ក៏នៅម្លនអនកប្្ុកនរររនជឿថា ជាលំនៅថ្នអនកតានផសងៗ នហ្យីហតងនធាី
តង្ហា យរុំោច់។ ជួនោលនគនធាីរិធីបញ្ញា ន់រូប ឬនលងនភាងថាា យដល់អនកតា នោយនគនជឿថាជាអនកតាប្បចាំ
្ហ្គមន៍រប្់នគ។  

ឧទាហ្រណ៍ទាងំននះ ្ឲ្យនឃញីថាទឹកដីតបូងឃមុ ំនិងបុរាណោា ននានា ជាទីហដលម្លនជីវតិរ្់
រនវកី មិនហមនជារនហ្វសាា នហដលនគនបាះបង់ ឬហលងនកឹនាននាះន យី។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

រូបនលខ២៥៖ វហិ្វរប្រះធាតុប្រះប្្ី្ងប់្គបនលីប្បាសាទ្តវតយទី៨ 
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២. អរសរសិល្ប៍, ររឿងរក្េង ្ងិរ ម្ ោះរេត្ត 
២.១. អរសរសិល្ប៍  

ក. ហ្ាួងប្រះន រ្ចកនតាមរយៈប្រះរាជរងាវតារ  
ោរ្ិកាប្បវតរិសាស្ត រ្ហខមរចាប់រី្ម័យកណ្្ឋល31មក គឺរងឹហផអកនលីឯកសារប្រះរាជរងាវតារ 

ហដលចារនៅនលី ា្ឹករតឹ។ នប្ៅរីននះ ម្លនឯកសារបរនទ្ខាះនទៀតដូចជាចិន,ន្ៀម,នវៀតណ្ឋម,នអ្ា៉ាញ 
និងរ័រទុយហ្វក ល ់ប្រមទាងំ្ិលាចារកឹប្បម្លណ៤០ផ្លា ងំ ចារនលី្្រនៅជាន់“ប្រះពាន់”និងជាន់“បាោនរ” 
ថ្នប្បាសាទអងគរវតរ32 (រូបនលខ៖ ២៦)។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
31 អនកប្សាវប្ជាវហបបវទិាសាស្ត រ្និយមហចកប្បវតរសិាស្ត រ្ប្បនទ្កមោុជាជាបីហផនក នពាលគឺ្ម័យចា្់ ឬបុរាណ (រមួម្លន
្ម័យមុនអងគរចាបរី់្.វ.ទី៧-៩ និង្ម័យអងគរ្.វ.ទី៩-១៤/១៥), ្ម័យកណ្្ឋល (្.វ.ទី១៤/១៥-ពាក់កណ្្ឋល្.វ.
ទី១៩), ្ម័យថ្មីចាប់រីពាក់កណ្ឋរ ល្.វ.ទី១៩នរៀងមក។ 
32 ប្ប្ិននបីចង់ប្ជាបចា្់រី្ិលាចារកឹនៅអងគរវតរទាងំអ្់ននាះ ្ូមអាន៖ មហ្វរិទូរ ប្កន្ម និងនៅ សាវរ្, ១៩៨៤។  

រូបនលខ ២៦៖ ្ិលាចារកឹ្ាិតនៅជានប់ាោនរថ្នប្បាសាទអងគរវតរ (ប្បភររូប៖ នហ្ង ថាន, ២០១៦) 

 



39 

 

ឯកសាររងាវតារហដលបនសល់មកទល់្ រាថ្ថ្ៃ ម្លននប្ចីនចាប់ខុ្ៗរន  ខាះខាី ខាះហវង ខាះម្លន
ន ម្ ះអនកនិរនធនិងោលបរនិចឆទនិងខាះនទៀតរុំម្លនន យី។ ប្រះរាជរងាវតារហដលចា្ជ់ាងនគនៅថា
“រងាវតារប្រះអងគនអង”ហដលនផ្ីនៅប្កុងបាងកកកនុងឆ្ន ១ំ៧៩៦ នហ្យី្រាថ្ថ្ៃ ចាប់នដីមជាភាសាហខមរននាះ
បានបាត់បង់នៅនហ្យី គឺនៅ្ល់ហតចាប់ហដលបកហប្បនៅជាភាសាន្ៀមប៉ាុនណ្ឋណ ះ។ ចំហណករងាវតារ
ហដលប្បវតរិវទូិបចចុបបននចាត់ទុកជារងាវតារផាូវោរ គរឺងាតារឧកញា៉ា វាងំ ជួន។ រងាវតារននះនិរនធរវាងឆ្ន ំ
១៩០៣នៅ១៩៣០។  

កនុងរងាវតារនរៀបរាប់ថា ម្លនប្រះរាជាមួយចំនួនបានមកតាងំបនាា យ ឬរាជដំណ្ឋក់នៅនលីទឹកដី
នប្តីយខាងនកីតទននានមគងគ ដូចជានៅទលួបាសានជានដីម។ ប៉ាុហន្ នរឿងរា៉ា វរប្់ប្រះរាជាទាងំននាះហ្វក់ដូច
ជាមិនម្លនប្បជាប្បិយ ឬក៏ដិតនៅកនុងដួងចិតរអនកប្្ុកនៅតំបន់ននាះទាល់ហតនសាះ នលីកហលងហតន្្ច
មួយអងគហដលរងាវតារនៅថា “ន្្ចកន” ឬ “ហ្ាួងប្រះន្្ចកន”មួយប៉ាុនណ្ឋណ ះ។ អនកប្្ុកនៅទីននាះនចះ
ចានំរឿងន្្ចកន ដូចជានចះចានំរឿងទំុទាវដូនចាន ះហដរ។ ប្បហហ្លនហ្តុផល្ំខាន់មួយហដលនធាីឲ្យអនកប្្ុក
ចងចារំីន្្ចកន នោយសារហតកនុងោរនិទានតៗរន ក្ី ឬកនុងរងាវតារ33ក្ីនរៀបរាប់ថា ន្្ចកនបានមក
សាងប្កុងនោយនលីកកំហរងដីរ័ទធជុំវញិជាបនាា យយុទធសាស្ត រ្យ៉ា ងរងឹម្លនំហ្យីោក់ន ម្ ះថា“ប្កុងប្្ ប់
រិជ័យថ្ប្រនគរ”។ នម្ល៉ាា ះនហ្យី នបី្ួរអនកប្្ុកនៅតំបន់ននាះ នគចា្់ជានឆ្ាីយថា “បនាា យថ្ប្រនគរ” (អនក
ប្្ុក្រាថ្ថ្ៃនៅថាថ្ប្រនគរកនុង) ហដលនយងីនឃញី្រាថ្ថ្ៃននះ គឺជាប្កុងប្្ ប់រិជ័យថ្ប្រនគររប្់ន្្ច
កន។  
 ដូចនពាលរីខាងនលីរចួមកនហ្យីថា រងាវតារម្លននប្ចីនចាប់ណ្ឋ្់ នហ្យីរងាវតារហដលនរញ
នលញ គឺហតងម្លននរៀបរាប់រីនរឿងហ្ាួងប្រះន្្ចកន។ ប៉ាុហន ្ អាីហដលគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ននាះ គឺន្ចក្ីនរៀប
រាប់ទាក់ទងនងឹនរឿងរា៉ា វហ្ាួងប្រះន្្ចកន នពាលគឺចាប់រីរាជយន្្ចប្្ី្ុគនធបទ, ន្្ចកន និងន្្ចចនា
រាជាននាះ ម្លនន្ចក្ីរិស្ារជាងនរឿងន្្ចដថ្ទនទៀត។ ឧទាហ្រណ៍ ដូចជា ឯកសាររងាវតារចមាងថ្ដ
មួយនៅឆ្ន ១ំ៩០៦ ោក់ចំណងនជីងថា “ប្រះរាជរងាវតារហខមរ” ហដលនលាក LECLÈRE អតីតនទសា
ភិបាលបារាងំប្បចាកំមោុជា ជាអនកផ្ួចនផ្មីឲ្យចមាងទុក34និង“ឯកសារមហ្វបុរ្ហខមរ” រប្់នលាក នអង ្ុត 
                                                            
33 គរួប្ជាបថា នរឿងរា៉ា វភាគនប្ចីនកនុងរងាវតារ គឺចងប្កងតាម្មី្និទានរប្់អនកប្្ុក។  
34 នៅកនុងអារមាកថាន្ៀវនៅននះនរៀបរាប់ថា តប្ម្លរងាវតារននះ គឺនលាក LECLÈRE ជាអនកផួ្ចនផី្មគំនិតនិងឧបតាមាកនុងោរ
ចមាងនៅកនុងឆ្ន ១ំ៩០៦ (រំុម្លនន ម្ ះអនកចមាង) នហ្យីរំុទាន់នបាះរុមោនៅន យីនទ។ ឯកសារននះប្តូវចមាងតនោយថ្ដ នហ្យី
្ប្មួលជាអកខរាវរិុទធបចចុបបនន នហ្យីនបាះរុមោ នោយគនប្ម្លងោរវបបធម៌ហខមរ J.S.R.C. នៅនមអីុោង (រំុម្លនឆ្ន នំបាះរុមោ) នោយ
ោក់ចំណងនជីងថា “ប្រះរាជរងាវតារហខមរ” និរនធនោយនលាក អាដឺម្ល៉ា រ ហឺការ អតីតនរ ៉្ា ុដីង់បារាងំប្បចាកំមោុជា។ នលាក 
LECLÈRE កប៏ានដកប្្ង់រងាវតារននះយកនៅបញចូ លនៅកនុងន្ៀវនៅរប្ ់ រត់ហដលម្លនចំណងនជីងថា “Histoire du 
Cambodge Depuis de 1er Siècle de Notre Ère” នបាះរុមោឆ្ន ១ំ៩១៤ នៅប្កុងបា៉ា រ ី្ ៍។ 
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ជានដីម។ មិនហតប៉ាុនណ្ឋណ ះ នៅកនុងបណ្ឋណ ល័យរប្់វតរកំរង់ប្តឡាចនប្ោម កនុងនខតរកំរង់ឆ្ន ងំ ម្លនសាស្តសារ
មួយចាររី នរឿងន្្ចកនននះោច់ហតឯង នហ្យីប្តូវនគយកមកនបាះរុមោជាន្ៀវនៅ នោយោក់ចំណងនជីង
ថា“ប្បវតរិហ្ាួងប្រះន្្ចកន35”។ នលាក LECLÈRE ក៏បានដកប្្ង់យកនរឿងន្្ចកនរីរងាវតារមកបក
ហប្បជាភាសាបារាងំនោយោក់ចំណងនជីងថា “Le Sdach Kân” នហ្យីចុះនៅកនុងទ្សនាវដ្ី36។ ចំហណក
នលាក រ្់ ចស្តនារ បុប្ត ក៏បាននបាះរុមោផាយន្ៀវនៅមួយកាលម្លនចំណងនជីងថា “ប្រះន្្ចកន”37។ នប្ៅ
រីននះ នរឿងន្្ចកន ប្តូវនគយកនៅនិរនធជាប្បនលាមនលាកនិងកណំ្ឋរយនផសងៗ38។  
 

ខ. ប្បវតរនិរឿងទុទំាវ  
  

“ទុំទាវ” ជានរឿងរា៉ា វប្បវតរិន ន្ហ្វហផអមហលាម និងជូរចត់រវាងសាមនណរទុំ មករីប្្ុកបាភនំ និងនាងទាវ 
ហដលជាប្កមុំដ៏ប្្្់ប្បិមប្បិយនៅភូមិនពាធិ៍នជីងខាល។ អនកប្្ុកនជឿថា ទុំទាវជានរឿងនកីតម្លនរិតនៅកនុង
្ងគមហខមរោលរីរវាង៤-៥្តវតសមុន។ អនកប្្ុកនជឿនទៀតថា នៅភូមិនពាធិ៍នជីងខាល នខតរតបូងឃមុ ំ្ រាថ្ថ្ៃ 
នៅន្្្ល់វតាុជានករ រ ិ៍តំហណលរីនរឿងទុំទាវដូចជា កីតមាញនិងតាលបុ់កអងកររប្់នាងទាវនដីមនពាធិ៍
ជាទីហដលយយផ្លន់្ង់ផាះហកបរនិងនដីមនពាធិ៍ហដលនគយកទុំនៅ្ម្លា ប់ជានដីម(រូបនលខ២៧-២៩)។ 

ទុំទាវជានរឿងហដលម្លនប្បជាប្បិយរុំចាញ់នរឿងរាមនករ រ ិ៍ន យី ដបតិនរឿងននះប្តូវអនកប្្ុកយកនៅដំ
ណ្ឋលតៗរន , ្ហម្ងជានលាខ ន, និទាន, នប្ចៀងចាបុី និងយកនៅផលិតជាកុន, ចនប្មៀងោយវោិរ។ល។ 
មិនហតប៉ាុនណ្ឋណ ះ នរឿងទុំទាវប្តូវនគចាត់ទុកជាសាន ថ្ដអកសរ្ិលបយ៍៉ា ង្ំខាន់ រីនប្ពាះថានៅឆ្ន ១ំ៩៥៧ នៅ
នរលហដលរាជរោា ភិបាលនផរីមបញចូ លអកសរសាស្ត រ្ហខមរនៅកនុងកមមវធិី្ិកាជាតិ នប្ោយនរលប្បនទ្ទទួល
បានឯករាជយរីអាណ្ឋនិគមបារាងំ39ននាះ នរឿងទំុទាវក៏ប្តូវនគនប្ជី្នរ ី្ បញចូ លនៅកនុងកមមវធិី្ ិកានានរល
ននាះហដរ40។ រហូ្តមកទល់នឹងឆ្ន ១ំ៩៦៥ នបីនទាះជាកមមវធិី្ិកាអកសរសាស្ត រ្ហខមរប្តូវនគហក្ប្មួល នហ្យី
ម្លននរឿងជានប្ចីនប្តូវនគដកនចញ ហតនរឿងទុំទាវនគនៅហតរកាទុកដហដលរហូ្តមកទល់្រាថ្ថ្ៃ។  

                                                            

35 ្ូមអាន៖ ្ូរ នអឿ, ១៩៨៩។ 
36 ្ូមអាន៖ LECLÈRE Adhémard, 1910: 17-55. 
37 ្ូមអាន៖ រ្់ ចស្តនារ បុប្ត, ២០០៧។ 
38 ្ូមអាន៖ រ្់ ចស្តនារ បុប្ត, ២០០៧៖ ៨-៩។ 
39 ប្បនទ្កមោុជា ា្ិតនប្ោមអាណ្ឋនិគមបារាងំរយៈនរល៩០ឆ្ន  ំនពាលគឺរីឆ្ន ១ំ៨៦៣ដល់១៩៥៣។ 
40 CHIGAS George, 2005: 1។ ប៉ាុហន្ នបីតាមបណឌិ ត ឃងី ហុ្កឌី ថាប្ក្ួង្ិកាធិោរជាតិបញចូ ល“នរឿងទំុទាវ” នៅកនុង
កមមវធីិ្ិកាឆ្ន ១ំ៩៥៨។ ្ូមអាន៖ ឃងី ហុ្កឌី, ២០០៥៖ ៥។ 
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ននះបង្ហា ញឲ្យនឃញីរីសារ្ំខាន់ថ្ននរឿងទុំទាវកនុងអកសរសាស្ត រ្ និងអតរ្ញ្ញា ណវបបធម៌ហខមរ(រូប

នលខ៣០-៣១)41។ នរឿងទុំទាវជាប្បនភទអកសរ្ិលបប៍្បថ្រណី ហដលនគនជឿថា និរនធន ងីនោយហផអកនលី
នរឿងរា៉ា វរិត ហដលនកីតន ងីកនុង្ងគមហខមរ នហ្យីនបីហផអកតាមឯកសារប្រះរាជរងាវតារហខមរ គឺ ា្ិតកនុងរាជយ
                                                            
41 THONG Phan, 1976 ដកប្្ង់នៅកនុង CHIGAS George, 2005: 1។  

រូបនលខ២៧៖ នដីមនពាធិ៍ហដលអនកប្្ុកនជឿថា ផាះយយផ្លន់្ ងហ់កបរននាះ។ ្រាថ្ថ្ៃ្ាិតនៅភូមិនជីងខាល ឃុមំង់រាវ 
ប្្ុកតបូងឃមុ ំនខតរតបូងឃមុ។ំ នៅឆ្ន ២ំ០១៣ អនកប្្ុកបាន្ងខ់ាមោករូ់ប្ំណ្ឋកយយផ្លន ់និងនាងទាវ 

នៅនប្ោមនដីមនពាធិ៍ននាះ (ប្បភររូប៖ សាន ផលាា , ២០១៥) 

 

រូបនលខ២៨៖ រូប្ំណ្ឋកយយផ្លន ់និងនាងទាវ  
(ប្បភររូប៖ សាន ផលាា , ២០១៥) 

 

រូបនលខ២៩៖ នដីមនពាធិ៍ហដលអនកប្្ុកនជឿថា នគយកទំុមក
្ម្លា ប។់ ្រាថ្ថ្ៃ្ាិតនៅភូមិនជីងខាល ឃុមំងរ់ាវ ប្្ុកតបូងឃមុ ំ

នខតរតបូងឃមុ ំ(ប្បភររូប៖ សាន ផលាា , ២០១៥)។ 
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ប្រះបាទរាម្លធិបតី42 នសាយរាជយនៅអំ ុង្.វ.ទី១៦ នហ្យីឯកសារខាះថា្.វ.ទី១៧។ តាមរិតនៅ 
្ំនណរនរឿងទុំទាវហដលបនសល់ទុកមកទល់នឹងបចចុបបនន ប្បហហ្លនិរនធឬចងប្កងន ងីនោយហផអកនលីនរឿង
ហដលនគនិទានតៗរន ។   

 
 
 
 

 
 

នរឿងទំុទាវ ោា យជាទីចាប់អារមមណ៍រប្់មស្តនរីអាណ្ឋរាបាលបារាងំហដលប្តូវនគបញាូ នឲ្យមក
បំនរញោរង្ហរនៅប្្ុកហខមរ។ នៅឆ្ន ១ំ៨៨០ នលាក AYMONIER បានបកហប្បនរឿងទុំទាវនលីកទី១ ប្រម
ទាងំចុះនៅប្សាវប្ជាវផ្លា ល់នៅតបូងឃមុ ំ នហ្យីបញចូ លរ័ត៌ម្លនហដលប្បមូលបានននាះរមួទាងំនរឿងទុំទាវហដល
នលាកបានបកហប្បជានលីកទី២ នៅកនុងន្ៀវនៅម្លនចំណងនជីងថា Le Cambodge I, Le Royaume 
Actuel  នបាះរុមោនៅឆ្ន ១ំ៩០០43។ ចំហណកនលាក DELAPORTE ជាអនកដឹកនានំប្កកមមមស្តនរីប្ក្ួង
អប់រសំាធារណៈបារាងំមកោន់កមោុជា។ រត់ធាា ប់ឮនគ្ហមរងនរឿងទុំទាវនៅនរលរត់នធាីដំនណីរនៅតាម
ជនបទ។ ជាក់ហ រ្ងកនុងឆ្ន ១ំ៨៧៣ នៅនរលរត់នធាីដំនណីររីភនំនរញនៅនខតរន្ៀមរាប រត់ក៏បានចូល
រមួកនុងរិធីបុណយ កឋនិនៅភូមនិបងម្លលា ហដលកនុងរិធីននាះ រត់បានសារ ប់នគ្ហម្ង(ជានិទាន)នរឿងទុំ
ទាវរីនដីមដល់ចប់ នោយម្លនជំនួយ រអីនកបកហប្ប។ នលាក DELAPORTE ម្លនោរន ៃ្ីច្ន្ីរនរឿងននាះ
រន់នរក នហ្តុននះរត់ក៏្នប្មចបញចូ លនរឿងទុំទាវហដលបកហប្បនលីកទី១នោយនលាក AYMONIER នៅ

                                                            
42 កនុងឯកសារប្រះរាជរងាវតាហខមរ ម្លនប្រះរាជានប្ចីនអងគហដលម្លនប្រះនាមថា “រាម្លធិបតី” ននះ។ 
43 THONG Phan, 1976 ដកប្្ង់នៅកនុង CHIGAS George, 2005: 2-3។ 

រូបនលខ៣០៖ ្រាថ្ថ្ៃ្ាិតនៅភូមិនជីងខាល ស្ត្រីម្លន ក់បានអះ
អាងថាខាួនជារូប្នងរប្់ដូនផ្លន។់ រូប្នងននាះបាន្ង់
ប្បាសាទមួយតមកល់បដិម្ល នហ្យីនៅរីមុខបដិម្លននាះម្លនរូប
្ំណ្ឋកដូនផ្លន ់(ប្បភររូប៖ សាន ផលាា , ២០១៥) 
 

រូបនលខ៣១៖ ប្រលឹងដូនផ្លនកំ់រុងចូលមក្ណាិ តកនុ
ងរូប្នង រឯីមនុ្សប្បុ្អងគុយខាងស្ានំនាះ ជាទំុហដល
មកចាប់ជាតិ នហ្យីប្តូវជាបី្រប្់រូប្នងដូនផ្លន់ននាះ 

(ប្បភររូប៖ សាន ផលាា , ២០១៥) 
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កនុងន្ៀវនៅរប្់រត់ន ម្ ះ Voyage au Cambodge, Architecture Khmère នបាះរុមោនៅកនុងឆ្ន ំ
១៨៨០44។  

 នបីតាម CHIGAS George តអួងគនងិប្រឹតរិោរណ៍នៅកនុងន្ចករីនិទាននរឿងទុំទាវ ហដលនបាះរុមោ
នោយនលាក DELAPORTE និងនលាក AYMONIER គឺប្្នដៀងនៅនឹងសាន ថ្ដរប្់ភិកខុនសាម។ ប៉ាុហនរក៏
ម្លនោរខុ្រន ខាះគួរឲ្យកត់ ្ម្លគ ល់។ នៅកនុងនរឿងហដលនគនិទាន តួឯកប្បុ្ហដលជាសាមនណរម្លនប្រះ
នាម “ឯក” គឺរុំហមន “ទុ”ំ ន យី។ ម៉ាាងវញិនទៀត នៅកនុងនរឿងនិទានផ្លា ល់ម្លត់គឺឯក នងិទាវបានភាា ប់
ពាកយជាមួយរន តាមប្បថ្រណីរចួនហ្យី មុននងឹប្តូវនគនានំៅោន់រាជវាងំ ហដលដំនណីរនរឿងននះគឺខុ្រីកនុង
អតាបទរប្់ភិកខុនសាម។ ចុងនប្ោយ នបីតាម្មរីនទិាន គឺឧកញា៉ា  អរជូននងិកូនប្បុ្ ជាអនកនរៀបចំលបចិ
កល នដីមបនីៅទាវរីប្រះរាជវាងំ ប្រមទាងំបញចុ ះបញចូ លម្្លយទាវឲ្យ្រន្រ្ំបុប្តកុហ្កថាខាួនឈធឺៃន់។ 
រឯីនៅកនុងអតាបទអកសរ្ិលប ៍គឺម្្លយទាវជាអនកនរៀបចំឧបាយកលនោយខាួនឯង45។ 

 នប្ៅរីោរនិទានផ្លា ល់ម្លត់ នរឿងទុំទាវក៏ម្លនកត់ប្តានៅកនុងឯកសារប្រះរាជរងាវតារហដរ។  ដូច
នពាលរីខាងនលីរចួមកនហ្យីថា រងាវតារម្លននប្ចីនសាន ថ្ដ នហ្យីតាមតឹកតាងហដលនៅន្្្ល់ សាន
ថ្ដហដលចា្់ជាងនគគឺនិរនធកនុងអំ ុងចុង្.វ.ទី១៨ នហ្យីចំហណកសាន ថ្ដថ្មជីាងនគ គឺចងប្កងនៅនដីម
្.វ.ទី២០។  

កនុងចំនណ្ឋមរងាវតារទាងំអមាលម្ល៉ា ន ម្លនចាប់រងាវតាររីរហដលម្លនបញចូ លនរឿងទុំទាវ។ ចាប់
ទី១រុំម្លនន ម្ ះអនកនិរនធនិងោលបរនិចឆទន យី នហ្យីប្តូវកត់ចមាងនោយសាលាបារាងំចុងបូព៌ាកនុងឆ្ន ំ
១៩១៦ នោយចុះនលខ “P57” (្រាថ្ថ្ៃតមកល់នៅកនុងបណ្ឋណ ល័យសាលាបារាងំចុងបូព៌ានៅប្បនទ្
បារាងំ)46។ តាមរយៈចាប់ P57ននះបង្ហា ញឲ្យនឃញីថា នរឿងទុំទាវនកីតន ងីនៅកនុងឆ្ន ១ំ៦៥៤ ចុងរាជយ
ន្្ចរាម្លធិបតី (១៦៤១-១៦៥៦) ហដលម្លនរាជធានីនៅឧតរុងគ47។  
 ចំហណករងាវតារមួយនទៀតហដលនរៀបរាប់នរឿងទំុទាវននះហដរ គឺសាស្តសារ ន ម្ ះ“ប្រះរាជរងាវតារ” 
រប្់វតរទឹកវលិ ហដលចងប្កងនៅកនុងឆ្ន ១ំ៩៤១ តាម្ងឃដីោរប្់ប្រះនៅអធិោរវតរប្រះនតជគុណ 
ហ្វ្់ ្ ុក នហ្យីរកាទុកនៅកនុងប្រះរាជវាងំ។ តាមរិតនៅ ប្រះរាជរងាវតារថ្មីននះ គឺចងប្កងនោយហផអក
នលីចាប់ “រងាវតារវតរទឹកវលិ”ចា្់ ហដលចងប្កងកនុងរាជយប្រះបាទ ននរាតរម (១៨៦០-១៩០៤) និង

                                                            
44 CHIGAS George, 2005: 3 និង ឃងី ហុ្កឌី, ២០០៥, ៧។ 
45 CHIGAS George, 2005: 3. 
46 KHIN Sok, 1988 និង MAK Phoeun, 1981 ដកប្្ង់នៅកនុង CHIGAS George, 2005: 5។ 
47 THONG Phan, 1976 ដកប្្ង់នៅកនុង CHIGAS George, 2005: 5។  
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ប្រះបាទ ្ីុ្ុវតាិ (១៩០៤-១៩២៧)48។ ដូចរន នងឹរងាវតារ P57ហដរ នរឿងទុំទាវម្លនបរយិយនៅកនុង
រាជយន្្ចរាម្លធិបតី ហតខុ្ប្តង់ឆ្ន នំសាយរាជយនិងរាជធានីនពាលគឺរងាវតារវតរទឹកវលិោក់ឆ្ន នំសាយរាជយ
រប្់ន្្ចរាម្លធិបតីរីឆ្ន ១ំ៦៣៨-១៦៥៥ នហ្យីប្រះអងគគង់នៅរាជធានីលហងាក49។ នៅកនុងចាប់វតរទឹក
វលិ ន ម្ ះតួអងគ និងប្រឹតរោិរណ៍ខុ្រន ខាះរីចាប់P57 នពាលគទុឺំនិងទាវប្តូវម្្លយឳរុកទាងំ្ងខាងភាា ប់
ពាកយតាងំរីនៅនកមងវយ័ នហ្យីម្្លយទាវជាអនកនប្បីលបចិនៅទាវឲ្យប្ត ប់មកវញិនដីមបនីរៀបោរជាមួយមុឺន
ងួន50។ 

 នប្ៅរីឯកសារហដលនរៀបរាប់ខាងនលី នរឿងទុំទាវក៏ម្លននិរនធជាោរយមួយចប់ នហ្យីចារនៅនលី
សាស្តសារ ា្ឹករតឹ។ នៅកនុងឆ្ន ១ំ៩៥៨ រោា ភិបាលបានបញចូ លនរឿងទុំទាវនៅកនុងកមមវធិី្ិកាអនុវទិាល័យ។ 
នៅនរលននាះ ម្លននរឿងទំុទាវរីរសាន ថ្ដប្តូវនគនបាះរុមោរចួនហ្យី។ នរឿងមួយោក់ចំណងនជីងថា “ទុទំាវ” 
នបាះរុមោតជាភាគនៅកនុងទ្សនាវដ្ីកមោុជ្ុរយិ តាងំរីឆ្ន ១ំ៩៣២។ សាន ថ្ដទ២ីជារប្់កវ ី នូ កន ម្លន
ចំណងនជីង “ទាវឯក” នបាះរុមោនៅកនុងឆ្ន ១ំ៩៤៩ និង១៩៥៣51។ ប៉ាុហនរនគយល់ថា អតាបទនរឿងហដលប្តូវ
យកមកបនប្ងៀនគឺទាល់ហតចមាងនចញផ្លា ល់រីសាស្តសារ នទីបប្តឹមប្តូវជាង នម្ល៉ាា ះនហ្យីនទីបគណៈកមមោរ52

ទទួលខុ្ប្តូវនរឿងននះ ខំ្ាះហ ា្ងរកសាស្តសារ នៅតាមវតរទូទាងំប្បនទ្។ ទីបំផុត គណៈកមមោររកបាន
សាស្តសារ ៤ហដលម្លនចំណងនជីងហបាករន  នហ្យីខាះរុកផុយខាា ងំ។ សាស្តសារ ទាងំ៤ប្តូវចងប្កងបញចូ លរន នៅ
ជានរឿងហតមួយ នោយយក្មរីនិទានមកបញចូ លបស្តងគប់កហនាងហដលខាះ ប្រមទាងំនៅចុងបញច ប់ប្តង់ “ប្រះ
រាជាបញ្ញា ឲ្យោក់នទា្ប្កុមប្គួសារអរជូន” គឺយកសាន ថ្ដរប្់ភិកខុ នសាម មកបញចូ ល 53។ នរឿងហដលចង
ប្កងបញចូ លរន ននះោក់ចំណងនជីងថា “ទុំទាវ” នហ្យីនបាះរុមោកនុងឆ្ន ១ំ៩៦០ នោយោក់ន ម្ ះ ្នធរម៉ាុក 
ហដលជាកវដ៏ីលបលីាញកនុង្.វ.ទី១៩ (រាជយប្រះបាទននរាតរម) ជាអនកនិរនធ54។ 

   នៅកនុងអំ ុងនរលននាះ ក៏ម្លនសាស្តសារ ហដលនិរនធនោយភិកខុ នសាម ឆ្ន ១ំ៩១៥ ជាោរយបទ 
“ពាកយ៧” នៅន្្្ល់ហដរ។ សាស្តសារ ននាះចមាងនោយប្រះនតជគុណ អ ុម កនុងឆ្ន ១ំ៩៣៥។ នោយសារ

                                                            
48 CHIGAS George, 2005: 7. 
49 CHIGAS George, 2005: 7.  
50 KHIN Sok, 1988 ដកប្្ង់នៅកនុង CHIGAS George, 2005: 10. 
51 THONG Phan, 1976 ដកប្្ង់នៅកនុង CHIGAS George, 2005: 16. 
52 គណៈកមមោរននាះរមួម្លនសាស្តសារ ចារយ ហ្ង់ ធនហ់្វក់, នអង ្ុត, នាង ហ្ ូ និង ្ម ថាងំ។ 
53 THONG Phan, 1976 ដកប្្ង់នៅកនុង CHIGAS George, 2005: 17. 
54 លី ធាមនតង, ១៩៦០៖ ១៥២-១៥៧។ នអង ្ុត, ្ម ថាងំ, ហ្ង់ ធន់ ហ្វក់, នាង ហ្ ូ, ១៩៦០៖ ៥-១១។ ឃងី ហុ្កឌី, 
២០០៣៖ ២០២។ JUDITH M. Jacbo, 1996: 74.  
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សាស្តសារ ននះចប់្រាប្គប់ នហ្យីម្លនទាងំន ម្ ះអនកនិរនធនិងោលបរនិចឆទប្តឹមប្តូវ នទីបវទិាសាា នរុទធ
សា្នបណឌិ តយ្នប្មចនបាះរុមោសាស្តស្ាននះកនុងឆ្ន ១ំ៩៦២ នហ្យីនប្បី្ប្ម្លប់បនប្ងៀននៅសាលា។ ប៉ាុហន្ 
្ំណួរបាននចាទ្ួរថា នតីចាប់ទុំទាវរប្់ភិកខុ នសាម ជាចាប់នដីម ឬក៏នរិនធនោយយកលំនាតំាមនរឿង
ទុំទាវរប្់្នធរម៉ាុក? និង្ំណួរថានតីនរណ្ឋជា “អនកនិរនធនដមី” ននះោា យជាប្បធានបទជហជករិភាកា
កនុងចំនណ្ឋមអនក្ិកាអកសរសាស្ត រ្ហខមរ55។ ប៉ាុហន ្ គង់ ្ម្លា រ ហដលជាអនក្ិកាអកសរសាស្ត រ្ននាះយល់ថា
សាន ថ្ដរប្់ភិកខុ នសាម គឺហផអកនលីនរឿងផ្លា ល់ម្លត់ ហដលនប្ចៀងនិងនលងចាបុីនោយស្ត រ្ីម្លន ក់ន ម្ ះ សាយ រួរ 
នៅប្្ុកភូមិននាះ56។ 
 នរឿងទុំទាវមួយនទៀតម្លនចំណងនជីងថា “ទាវឯក”គឺជាសាន ថ្ដរប្់ នូ កន ហដលជាកវលីបនី ម្ ះ។ 
នលាក នូ កន និរនធនរឿងទាវឯកជាោរយបទ “ពាកយ៨” កនុងឆ្ន ១ំ៩៤២ នហ្យីនរឿងននះទទួលបានពានរង្ហា ន់
នលខ១ នៅកនុងោរប្ប ងអកសរសាស្ត រ្ហដលនរៀបចំនោយអាណ្ឋរាបាលបារាងំ។ នរឿងននះនបាះរុមោនៅ
កនុងឆ្ន ១ំ៩៤៩ នោយប្គឹះសាា ននបាះរុមោផាយ គឹម ន្ង57។ នប្ៅរីននះ នៅម្លនឯកសារសាស្តសារ ា្ឹករតឹ
នរឿងទុំទាវ ឬទាវឯក ហដលជាសាន ថ្ដនិរនធនផសងៗ តមកល់នៅវទិាសាា នរុទធសា្នបណឌិ តយ ហដលនលាក 
ញ៉ាុ ក ហថ្ម បានប្្ង់ជាបញា ីសារនរីភណឌ  កនុងននាះរមួទាងំសាន ថ្ដរប្់ភិកខុ នសាម ផង។58 

នៅឆ្ន ២ំ០០៥ បណឌិ ត ឃងី ហុ្កឌ ីបាននចញផាយន្ៀវនៅមួយម្លនចំណងនជីងថា “ទាវឯក” 
(រូបនលខ៣២) នោយនៅកនុងននាះ គឺចុះផាយទាងំសាស្តសារ និងឯកសារនៅនលីប្កោ្ចមាងនចញរី
សាស្តសារ ននាះ (ជារប្់នលាក FINOT Louis) ហដលតមកល់ទុកនៅបណ្ឋណ ល័យសាលាបារាងំចុងបូព៌ាចុះ
នលខ្ម្លគ ល់149 និង P. camb. 32 នហ្យីឯកសារទាងំរីរននាះ ោក់ចំណងនជីងថា “ទាវឯក”។ អតាបទ
ទាងំរីរននះរុំនឃញីម្លននៅបណ្ឋណ ល័យនានាកនុងប្បនទ្កមោុជានទ នហ្យីសាច់នរឿងក៏ខុ្ហបាករី អតាបទ
នានាហដលបាននបាះរុមោកនាងមកនៅប្្ុកហខមរ។ ដបតិហតសាស្តសារ ននាះរុំម្លនោលបរនិចឆទថ្នោរនិរនធ ហត
ម្លនចុះោលបរនិចឆទថ្នោរចមាង នពាលគឺ “ចារ(ចមាង) ចប់នៅថ្ថ្ៃនមរ ៍ ១៣នកីត ហខអ្សុជ ចុលា្ ករាជ
១២៦៦ ឆ្ន ជូំត នទា្ក” នហ្យីនបី្ិនជាគិតជាប្គិ្្្ករាជ គឺប្បហ្វក់ប្បហហ្លនឹងឆ្ន ១ំ៩០៤59។ 
នម្ល៉ាា ះនហ្យី ប្តឹមហតោលបរនិចឆទថ្នោរចមាងននះក៏នឃញីថា អតាបទននាះចា្់ជាងអតាបទរប្់ភិកខុ នសាម 
(១៩១៥) និង នូ កន (១៩៤២) រចួនៅនហ្យី។ ឃងី ហុ្កឌ ី្ននិោា នថា អតាបទហដលរកានៅបណ្ឋណ

                                                            
55 CHIGAS George, 2005: 17. 
56 គង់ ្ម្លា រ, ១៩៧១, ដកប្្ង់នៅកនុង CHIGAS George, 2005: 19. 
57 KHING Hoc Dy, 1993 ដកប្្ង់កនុង CHIGAS George, 2005: 20 និង JUDITH M. Jacbo, 1996: 79. 
58 ្ូមអាន៖ ញ៉ាុ ក ហថ្ម, ១៩៦៥៖ ១០៥៥-១០៥៦, ១០៦៣-១០៦៤, ១១៥១-១១៥២។ 

59 នដីមបបីានោលបរនិចឆទជាប្គិ្្្ករាជ ប្តូវយកឆ្ន ចុំលា្ ករាជននាះ បូកនឹង៦៣៨ ឬ៦៣៩ឆ្ន ។ំ 
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ល័យថ្នសាលាបារាងំចុងបូព៌ាទាងំរីរននាះ ប្បហហ្លជានិរនធនៅពាក់កណ្្ឋលទ២ីថ្ន្.វ.ទី១៨ ឬយ៉ា ង
នហ្វចណ្ឋ្់ក៏្.វ.ទី១៩។60 
 ននះជានរឿងគួរឲ្យភ្ាក់នផអីល ដបតិជាោររកនឃញីឯកសារថ្មីមួយនទៀត ហដលម្លនអាយុោលោន់ហត
ចា្់ ហដលននះជារនាឺថ្មីមយួនទៀត្ប្ម្លប់ោរ្ិកានៅនលីភារចំណ្ឋ្់ថ្ននរឿងទុំទាវបន្នៅនទៀត។ នហ្តុ
ដូនចនះ នរឿងហដលនលីកមកបង្ហា ញទាងំអមាលម្ល៉ា នននះ គឺប្រន់ហតជាឧទាហ្រណ៍ខាះៗប៉ាុនណ្ឋណ ះ។ ចំនពាះ
សាន ថ្ដអកសរ្ិលបន៍រឿងទុំទាវននះ ប្បហហ្លនៅម្លនសាន ថ្ដអនកនិរនធជានប្ចីននទៀតហដលផុតរលត់បាត់បង់នៅ
នោយសារហតអាយុោល។ ប្រន់ហតប៉ាុនណណះក៏អាចសាម នថា នរឿងទុំទាវននះម្លនប្បជាប្បិយដល់កប្មិតណ្ឋ។ 
នបីគិតរីសាន ថ្ដហតងនិរនធវញិគឺថា “្ម័យកណ្្ឋល” ននះ អកសរសាស្ត រ្ហខមរន ងីដល់កប្មិតកំរូល នហ្យី
នបីនពាលរីភាររុងនរឿងវញិគឺរុំចាញ់អារយធម៌្ម័យអងគរន យី ប្រន់ហតម្លនហបបបទនផសងរី្ម័យបុរាណ
ប៉ាុនណ្ឋណ ះ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
60 ឃងី ហុ្កឌី, ២០០៥៖ ៦-៧។ 

រូបនលខ៣២៖ ន្ៀវនៅនរឿង “ទាវឯក” នបាះរុមោផាយនោយ  ឃងី ហុ្កឌី (រូប៖ សាន ផលាា , ២០១៦) 
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គ. នរឿងនប្រងអនកតានបង  
 អនកតានបង ា្ិតនៅកនុងភូមជិីហក ្ង្ហក ត់វហិ្វរហ្ាួង61 ប្កុង្ួង នខតរតបូងឃមុ(ំរូបនលខ៖៣៣-
៣៥)។ អនកតានបងននះម្លនកិតរិនាមលបលីាញ នហ្យីអនកប្្ុកនរររបូជាណ្ឋ្់ ជារនិ្្នៅហ្វា យ
នខតរ ឬនៅហ្ាយប្្ុកតបូងឃមុ ំ ហដលនទីបន ងីោន់ដំហណងថ្មីប្តូវនធាីរិធី “ន ងីអនកតានបង”។ នរឿងនប្រង
អនកតានបងននះក៏ម្លនជាប់ទាក់ទងនៅនឹងនរឿងនប្រងថ្នោរនៅន ម្ ះ “នខតរតបូងឃមុ”ំ ផង។ អនកប្្ុក ជា
រិន្្ចា្់ទុំនៅនចះចានំរឿងនប្រងអនកតានបងននះ មិនចាញ់ោរនចះចានំរឿង “ទុំទាវ”  និង “ហ្ាួងប្រះន រ្ច
កន” ន យី។ ជាធមមតា ោរនិទានតៗរន រីម្លត់មយួនៅម្លត់មួយនប្ចីនតំណមកនហ្យី គឺហតងម្លនភារ
ខុ្រន ខាះនជៀ្រុំរចួន យី នហ្យីក៏រុំម្លនអនកណ្ឋខុ្ឬប្តូវនទ(រូបនលខ៖៣៦-៣៧)។ ដូចនពាលរីខាង
នលីមក អនកតានបងម្លនន ម្ ះលប ីរហូ្តដល់នលាកឧកញា៉ា  ហកវ ហ្ងស62 ជាចាងហ្វា ងចូលនិវតរន៍នៅឃុំ្ ួង 
ប្្ុកតបូងឃមុ ំ នខតរកំរង់ចាម បាន្រន្រនរឿងននះ នហ្យីយកនៅនបាះរុមោផាយកនុង “ប្បជុំនរឿងនប្រង
ហខមរ”(ភាគ៨)នោយវទិាសាា នរុទធសា្នបណឌិ តយ។ នម្ល៉ាា ះនហ្យី នរឿងអនកតានបងនៅទីននះ គដឺកប្្ង់
តាមចាប់នបាះរុមោននះ ប្រមទាងំបហនាមនរឿងរា៉ា វរប្់អនកប្្ុកហដលរុំម្លននៅកនុង្ំនណររប្់នលាក ហកវ 
ហ្ងស នៅកនុងកំណត់រនយល់ (នៅខាងចុងជំរូក)។ ន្ចករីដំណ្ឋល63ននាះម្លនដូចតនៅ៖ 
 នដីមន យី ម្លនវតរមួយនៅកនុងឃុវំហិ្វរហ្ាួង ប្្ុកតបូងឃមុនំៅថា “វតរទួលករ6ី4” ។ នលាកប្គនូៅ
អធិោរវតរននះម្លនបអូនប្្ីប្កមុំម្លន ក់។ វតរននះម្លនរូបអនកតានធាីរី្ំរទឹធិមួយ ម្លនឫទធិខាា ងំរូហកណ្ឋ្ ់ អាច
ហប្បោឡាខាួនជាមនុ្សបាន។ នៅនរលម្លនរិធីបុណយ ឬថ្ថ្ៃ្ីល អនកតាននាះហតងហកាងខាួនជាប្បុ្កំនលាះ
ន ា្ៀកពាក់សាអ តបាត ម្លនោន់ផរិលនិងហវក្ំរទឹធិ ោក់បាយនៅរាប់បាប្តជាមួយអនកប្្ុក។ រាលន់រល
នប្ោយោក់បាប្តរចួ កំនលាះននាះចុះរីនលីសាលា នហ្យីក៏បាត់ខាួនមួយរនំរច។ អនកប្្ុកម្លនោរនងឿងឆ្ៃល់
ជាខាា ងំ នហ្យីហតង្ួរនារំន ថា នតីប្បុ្កំនលាះននាះម្លនផាះ្ហមបងនៅឯណ្ឋ បានជាហតងនឃញីនៅវតរ 
នហ្យីប្រន់ហតចុះរីសាលាក៏ប្សាប់ហតបាត់ខាួនមួយរនំរច។   

                                                            
61 បចចុបបនននគ្រន្រនោយប្ច នំៅជា «វហិ្វរលួង» ហតនបីតាមចា្់ទំុកនុងប្្ុកន ន្ីថាគរួ្រន្រ “វហិ្វរហ្ាួង” វញិនទីបប្តឹមប្តូវ
ជាង។ 
62 នលាកតា អឹម នអៀន អាយុ៨៨ឆ្ន  ំរ្់នៅភូមិជីហក ្ង្ហក ត់វហិ្វរហ្ាួង ប្កុង្ួងហដលផរល់្ ម្លា ្នទ៍ាក់ទងនឹងនរឿងអនកតានបង 
បាននចះដឹងនរឿងនប្រងននាះរីនលាក ហកវ ហ្ងស ននះហដរ ហដលោលននាះនលាកតានអៀននទីបហតម្លនអាយុប្បហហ្លជាង១០ឆ្ន ។ំ 
63 ហកវ ហ្ងស, ២០០៩៖ ៤០-៤១។ 
64 នបីតាមឯកសារ្ំនណរថ្ដរប្់នលាកតា ជបួ ្ំនអឿន គណៈកមមោរវតរវហិ្វរហ្ាួង ថាវតរននាះន ម្ ះ “វតរវហិ្វរហ្ាួង”។ 
ចំហណកនលាកតា អឹម នអៀន ថាវតរននាះន ម្ ះ “វតរអនាុងថ្ប្ជ”។ 
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 នប្ោយមក អនកតាននាះបាននៅលបលួចរមួរ្់ជាមួយនឹងបអូនប្កមុំនលាកប្គូនមវតរ65។ លុះដឹងថា
បអូនប្្ីម្លនប្បុ្សាហ្វយនលាកប្គូក៏នៅបអូនមកសាក្ួរតាមដំនណីរ។ នាងននាះក៏ទទួលសារភារថា
បានប្្ឡាញ់ប្បុ្ម្លន ក់ហមន គឺឲ្យហតដលន់រលយប់ប្សាប់ហតនឃញីប្បុ្ននាះចូលនៅនដកជាមួយខាួនហត
មរង។ ឯខាួននាងចាប់ពាល់ខាួនបុរ្ននាះមិនប្តូវនសាះ ហ្វក់ដូចជាប្្នម្លល66។ លុះឮបអូនប្្ីរា៉ាយរា៉ា ប់
ដូនចាន ះ នលាកប្គូនមវតរក៏ប្ជាបភាា មថា ជាអនកតា្ំរទឹធិ ហដលម្លនឫទធិខាា ងំរូហក។ នលាកប្គូខ្ាល់នឹងអនកតា
្ំរទឹធិននាះជាខាា ងំ ក៏នប្បីនកមងឲ្យជីករនតរ  នៅទួលមួយ ា្ិតនៅប្ជុងអានគនយវ៍តរចម្លៃ យប្បហហ្ល២០០ម.-
៣០០ហម៉ាប្ត នហ្យីនលាកប្គូក៏ឲ្យយករូប ្ំរទឹធិននាះ នៅកប់ផ្លក ប់កាលចុះនប្ោម រចួយកនដីមនបងនៅោំ
្ងកត់នលីរូប ននាះ។ នម្ល៉ាា ះនហ្យី បានជាអនកប្្ុកនៅទួលននាះថា “ទួលអនកតានបង”។ 
 នប្ោយមក នលាកប្គូនមវតរក៏អនិចចធមមនៅ នៅ្ល់ហតភិកខុសាមនណរតិចអងគនៅវតរទួលករីននាះ។ 
ម្លនយយចា្់ម្លន ក់67ន ម្ ះហក ឥតម្លនបរីនិងបងបអូននទ នហ្យីក៏បួ្ជាដូនជីនៅវតរទួលករីននាះ។ តមក
ខាងនប្ោយនទៀត នលាក្ងឃកនុងវតរ នចះហតចាកនចញមរងមួយអងគៗរហូ្តអ្់រីវតរ គឺនៅ្ល់ហតយយ
ជីហកននាះម្លន ក់ឯង។ ឯនដមីនបងហដលនលាកនមវតរោំ្ ងកត់ នលីអនកតាននាះ ក៏លូតលា្ធ់ំន ងី នហ្យីម្លន
្តាឃមុនំធាី្មបុកនៅនលីនដីមននាះផង68។ ឃមុនំនាះធំនហ្យីោចណ្ឋ្់ ផាិតវាធាា ក់នសារ កប៉ាប្បះដី។ ប្រន់ហត

                                                            
65 នៅកនុង្ំនណរថ្ដរប្់នលាកតា ជបួ ្ំនអឿន និងនលាក ហ្វ្់ សាវន (មស្តនរីោរយិល័យអ.យ.ក.ប្្ុក) ម្លននិយយដល់
អនកតា្ំរទឹធិបានោឡាខាួនជាមនុ្សនៅនលងវាយកូននរលនភាងីជាមយួយុវជនកនុងភូមិ នហ្យីប្កុមរប្់រត់ហតងឈនះនគរាល់
នលីក។ មិនហតប៉ាុនណ្ឋណ ះ កនុង្ំនណររប្់នលាកតា ជបួ ្ំនអឿន ម្លននិយយដល់អនកភូមិបាននៅហូ្បបាយនៅផាះ (ខាម) អនក
តា្ំរទឹធិ ហដលម្លនមាូបឆ្ៃ ញ់ៗ និងចានកានលអៗ ហដលនប្ោយមក អនកប្្កុបាននារំន នៅខចីចាន-ឆ្ន ងំរីខាមអនកតា្ំរទឹធិមកនប្បី
ប្បា្ន់ៅនរលម្លនរិធីបុណយទាន។ 
66 តាមប្បសា្ន៍រប្់នលាកតា អឹម នអៀន ថានាងននាះជាកមួយប្្ី្ស្តង្ហគ ជវតរ នហ្យីរមួរ្់ជាមយួអនកតានបងរហូ្តដល់ម្លន
ទាងំកូនផង។ នលាកតា នអៀន ប្បាប់នទៀតថា កូននៅហដលជាហ្ប្្ឡាយរប្់អនកតានបងនៅរ្់បន្ដល់្ រាថ្ថ្ៃ។ នហ្តុននះ 
នបីតាមទំននៀមបុរាណ គឺម្លនហតអនកហដលអនកប្្ុកនជឿថា ជាប់ហ្ប្្ឡាយជាមយួអនកតានបងនទ នទីបអាចម្លន្ិទធិចងថ្ដនៅ
ហ្វា យប្្ុក ឬនៅហ្វា យនខតរកនុងរិធីន ងីអនកតាននះ។ 
67 តាមអតាបទ្ំនណររប្់នលាកតា ជបួ ្ំនអឿន ថាបអូនប្្ីរប្់នលាកប្គូ្ស្តង្ហគ ជវតរបានបួ្ ជាដូនជីនៅវតរវហិ្វរហ្ាួង នដីមបី
ហកហប្បខាូនហដលបាន ប្បប្រឹតរខុ្គនាងប្បថ្រណី។ នហ្តុននះអនកប្្ុកប្ប្ិទធនាមឲ្យរត់ថា “ដូនជីហក (ឬនករ រ ិ៍)”។ នប្ោយមក
អនកប្្ុកនៅោត់ប្តឹមហត “ជីហក” នហ្យីោា យជាន ម្ ះភូមិមយួនៅទីននាះ គឺ”ភូមិជីហក”។ រឯីអតាបទ្ំនណររប្់នលាក ហ្វ្់ 
សាវន ថានោយនកីតទុកខប្ពាត់ប្បា្់្ងារ និងចង់កសាង ខាួនឲ្យលអន ងីវញិ បអូនប្្ីននាះក៏បួ្ ជាដូនជី នហ្យីអនកប្្ុកក៏
ប្ប្ិទធនាមនាងថា “ដូនជីហកហប្ប”។ នប្ោយមក វតរទលួករីក៏ប្តូវនគនបាះបង់នចាល នហ្យីដូនជីននាះក៏នៅរ្់នៅភូមិមយួ ា្ិតនៅ
ខាងលិចវតរ នទីបអនកប្្ុកនៅភូមិននាះថា “ភូមិដូនជីហកហប្ប”។ពាកយននះប្តូវនៅោត់ខាីបនរិចមរងៗនៅប្តឹមហត “ភូមិជីហក” រហូ្ត
មកទល់្រាថ្ថ្ៃ។  
68 តាមប្បសា្ន៍រប្់នលាកតា អឹម នអៀន ថាឃមុនំធាី្មបុកនលីនដីមអំរិល។ 
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ខយល់បក់នាកំាិនមនុ្សមកដល់ នមវានារំន នហ្រីទាងំហ្ាូងនៅទិចទាល់ហតសាា ប់។ នហ្តុដូចននាះ នទីបនៅ
ហខកតរិក-មគិ្ិរ-បុ្ស ហដលជារដូវខយល់ខាា ងំបក់មករីទិ្ខាងនជីង យយហកហតងហតប្បាប់អនកដំនណីរ
ឲ្យនដីររីខាងតបូងឃមុ ំ នប្ពាះនបីនដីររីខាងនជីង ខយល់បក់នាកំាិនមនុ្ស នហ្យីឃមុនំឹងនហ្រីមកទិចសាា ប់រុំ
ខាន។ ពាកយថា “នដីរខាងតបូងឃមុ”ំ ននះនហ្យី ហដលជានដីមកំនណីតន ម្ ះថ្ននខតរតបូងឃមុនំនះ មិនហមនគជ់
ឃមុមំា៉ាង ហដលនគនប្បីនធាីតបូងចិនញច ៀនននាះនទ។ 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

រូបនលខ៣៣៖ ខាមអនកនបងហដលនទីបសាងថ្មី  
(ប្បភររូប៖ សាន ផលាា , ២០១៥) 

 

រូបនលខ៣៤៖ រូបអនកតានបងចា្់  
(ប្បភររូប៖ សាន ផលាា , ២០១៥) 

 

រូបនលខ៣៥៖ រូបអនកតានបងថ្មីហដលសាងដំណ្ឋលរន នឹងខាមថ្មីននាះហដរ(រូប៖ សាន ផលាា , ២០១៥) 
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ឃ. រចិារណ្ឋអរំនី ម្ ះ “តបូងឃមុ”ំ 

ជាទូនៅន ម្ ះទីកហនាងនផសងៗនៅប្បនទ្កមោុជា នប្ចីនហតទាក់ទងនឹងធមមជាតដូិចម្លនន ម្ ះនខតរ 
“តបូងឃមុ”ំ ជាឧទាហ្រណ៍ប្សាប់ គឺយកតាមបរសិាា នធមមជាតិថ្នតបំន់ននាះ រីនប្ពាះនបីតាមអនកប្្ុកថា តំបន់
ននាះរីនដីម្មបូរណ៍ឃមុណំ្ឋ្់។ ពាកយតបូងឃមុ ំជាោរផសនំាមរីរបញចូ លរន  គឺ “តបូង + ឃមុ”ំ។ ពាកយ “តបូង” 
ជាពាកយហខមរហដល្រាថ្ថ្ៃនគន ា្ីរហតហលងសាគ លន់ៅនហ្យី នហ្យីហបរមកនប្បីពាកយ្ំស្ត ក្ឹត“កាល”(កបាល) 
ជំនួ្វញិ។ ប៉ាុហនរ ពាកយតបូងននះគឺនៅហតនឃញីន្្្ល់នៅកនុងពាកយខាះហដរ ឧទាហ្រណ៍ហខមរនៅហតនៅ
ថា“តបូងចប” គឺរុំហដលនប្បី “កាលចប” នទ នហ្យី្ូមបហីតនៅកនុងប្រះបរមរាជវាងំហដលភាគនប្ចីននប្បីពាកយ
្ំស្ត ក្ឹត្ប្ម្លប់ប្រះមហ្វកសប្តននាះ ក៏ពាកយតបូងននះប្តូវនគយកនៅនប្បីប្បា្់ហដរ ឧទាហ្រណ៍នៅនរល 
រល់ប្រះមហ្វកសប្ត នគនិយយថា “ប្រះករុណ្ឋជាម្លច ្់ជីវតិនលីតបូង...”។ ចំហណកនៅឯនខតរតាហកវ ម្លន
ភូមិមួយន ម្ ះ “តបូងដំរ”ី ា្ិតនៅកនុងឃុបំ្ោងំធនង់ ប្្ុកបាទី។ល។ 

ជាប្បថ្រណី ហខមរហតងនដកហបរកាលនៅទិ្ទកសណិ (ពាកយ្ំស្ត ក្ឹត) នដីមបជីាមងគល នហ្យីនជីង
តប្មង់នៅទិ្“ឧតររ”។ នម្ល៉ាា ះនហ្យី ហខមរក៏នៅទិ្ខាងក្បាលននាះថា“ទិ្ខាងតបូង” (គទឺិ្កាល) នហ្យី
ទិ្ហដលឈមននាះគឺ “ទិ្ខាងនជីង” នពាលគឺ្ំនៅនលីនជីងមនុ្សនយងីននះឯង។ ចំហណកទិ្នកតីលិច
គឺ្ំនៅដល់ដំនណីរថ្ថ្ៃរះនិងលិច រីនប្ពាះហខមរបុរាណររំឹងនរលនវលាតាមដំនណីរប្រះអាទិតយនិងប្រះចនា
ននាះឯង។ កាល ឬតបូងជាអវៈយវៈ្ំខាន់និងម្លនតថ្មាបំផុតរប្ ់មនុ្ស នពាលគឺមនុ្សនយងីអាចរ្់
នៅនោយអត់ថ្ដ ឬនជីងបាន ហតរុំអាចអត់កាលបានន យី។ នហ្តុដូនចនះនហ្យី នទីបហខមរនៅហកវថ្មវនិ្្

រូបនលខ៣៦៖ ្ម្លា ្នន៍លាកតា អឹម នអៀន អាយុ៨៨ឆ្ន  ំ
អំរីនរឿងនប្រងអនកតានបង (ប្បភររូប៖ សាន ផលាា , ២០១៥) 

 

រូបនលខ៣៧៖ ជួប្ំនណះ្ំណ្ឋលជាមួយនលាកតា ជួប 
្ំនអឿន អតីតមស្តនី្ោរយិល័យវបបធមនិ៌ងវចិិប្ត

្ិលបៈប្្ុកតបូងឃមុ។ំ ្រាថ្ថ្ៃជាគណៈកមមោរវតរវហិ្វរហ្ាួង 
(ប្បភររូប៖ សាន ផលាា , ២០១៥) 
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នប្ចីនប្បនភទម្លននរប្ជ, មរកត, កនណរ ៀង, និល, ទទមឹ ជានដីម ថាជា “តបូង”។ ្រុបន្ចករីមក ពាកយតបូង
ននះគឺម្លនន័យហតមួយគឺ “កាល”។  

ចំហណកឯពាកយឃមុ ំគឺជាន ម្ ះ្តាលអិតមួយប្បនភទកនុងរួកភមរជាតិម្លនទឹកហផអម្ំណុ្្ប្ម្លប់
នធាីប្កមួន។ ឃមុមំ្លននប្ចីនយ៉ា ង ដូចជាឃមុផំាិត, ឃមុធំ,ំ ឃមុបំ្តនចៀកដំរ,ី ឃមុចំនងអរ, ឃមុអំាចម៍ហឆ្កនិងឃមុបូំកនរ69។  

ប្បជាជនហដលមិនធាា ប់បាន្ិកាប្បវតរិសាស្ត រ្ភាគនប្ចីនហតងចាត់ទុកនរឿងនប្រងថាជាប្បវតរិសាស្ត រ្ 
ឬជានរឿងរិត ហដលតាមរិតមិនហមនដូនចាន ះន យី។ នរឿងព្រេងគឺនកីតន ងីនប្ោយប្រឹតរិោរណ៍ជាក់ហ រ្ង
ននាះយូរឆ្ន  ំឬអាចរាប់្តវតសផងក៏ថាបាន ព្ ើយតែងនិយាយតែមែយេើមាែ់មយួព្ៅមាែ់មួយ នងិេើរា
មួយព្ៅរាមួយ។ នោយសារហតនរឿងរា៉ា វ ឬប្រឹតរិោរណ៍ននាះរុំម្លនបនសលទុ់កឯកសារកត់ប្តាប្តឹមប្តូវចា្់
លា្់ នម្ល៉ាា ះនហ្យី មនុ្សក៏នភាចប្រឹតរោិរណ៍ននាះអ្រ់លីង។  

តាមធមមជាតរិិត នគរុំហដលប្បទះនឃញី “តបូង” ឬ “គជ់”70 ដុះនៅនលី្តាឃមុ ំឬសមបុក្បឃមុ ំន យី។ 
នបីតាមវចនានុប្កមហខមរ គឺម្លនហតគជ់ខយង, គជ់ប្គំ, គជ់ដំរ,ី គជ់នប្កៀល71។ នហ្តុននះ ពាកយថាតបូងឃមុ ំ
ចា្ជ់ារុំ្ំនៅនលីតបូងឬគជ់ម្លនតថ្មាហដលដុះនៅនលីសមបុក្បឃមុនំនាះន យី។  

នរឿងនប្រងបានដំណ្ឋលថា កនុងអំ ុងហខកតរិក, មិគ្ិរ និងបុ្ស (វចិឆិោ-មករា) ជារដូវធាា ក់ខយល់
រីនជីង អនកប្្ុកប្តូវនធាីដំនណីររីខាងតបូងនដីមបកុីំឲ្យឃមុទំិច។ ប្ប្ិននបីដូនចាន ះហមន គឺនគអាចនគចរីឃមុទំិច
ននាះបានហតប្បហហ្ល៣ហខប៉ាុនណ្ឋណ ះ នពាលគឺអំ ុងខសល់រដូវបក់មករីនជីង។ ប៉ាុហនរ ចុះចំហណករដូវខយល់បក់
រីតបូងវញិ កនុងអំ ុងហខអាសាឍ, ប្សារណ៍ និងភប្ទបទ (កកកោ-តុលា) នដីមបកុីំឲ្យឃមុទំិច អនកប្្ុកប្តូវ
នធាីដំនណីររីនជីងនៅវញិ នបីដូនចាន ះ ក៏គរួហតម្លនពាកយថា “នជីងឃមុ”ំ ហដរនទីប្មនហ្តុផល។ រឯីកនុងហខនចប្ត 
និងរិសាខ (មីនា-ឧ្ភា) ជារដូវខយល់វល់ នតីអនកប្្ុកគួរនដីរតាមទិ្ណ្ឋវញិ នទីបឃមុមំនិទិច?។ ម៉ាាង
វញិនទៀត នបីតាមធមមជាតិរប្់្តាឃមុ ំ គឺប្ប្ិននបីមនុ្ស មិននៅរុកគួនរខំាន វាក៏មិនមកទចិមនុ្សវញិ
ហដរ។ នម្ល៉ាា ះនហ្យី ពាកយតបូងឃមុនំៅទីននះក៏ប្បហហ្លមិន្ំនៅនលី “ទិ្ខាងតបូង” ននះហដរ។ 

ហផអកនលីភូមិសាស្ត រ្នខតរតបូងឃមុ ំោលនដីមន យី គសឺមបូណ៌ថ្ប្រ។ នម្ល៉ាា ះនហ្យី ្តាថ្ប្រប្គប់ប្បនភទ 
រមួទាងំឃមុផំង ចូលចិតរអាប្្័យព្ៅ នប្ពាះសមបូណ៌ផ្លក នឈថី្ប្រប្គប់ប្បនភទ។ ោលរីថ្ប្រនឈនីៅ្មបូណ៌ 
អនកប្្ុកនៅតំបន់ននាះ នប្ៅរីរបរនធាីហប្្ចម្លក រ គឺនគនដីររកឃមុ។ំ វតាុដ៏ម្លនតថ្មារប្់ឃមុហំដលអនកហ ា្ងឃមុ ំ
ប្បាថាន ចង់បានននាះគឺ “កាលទឹកឃមុ”ំ ជាទីប្បមូលផរុ ំនោយទឹកឃមុមំានរសតអែមឈ្ងុយឆ្ងង ញ់អង និងសរមាប់
                                                            
69 វទិាសាា នរុទធសា្នបណឌិ តយ, ១៩៦៧៖ ១៦៣។ 
70 វតាុជាដំុដូចជារក ម្លនសាច់រងឹដូចហកវ នកីតម្លនកនុង្ររីោយ ឬកនុងកាលថ្ន្តាទាងំឡាយ។ ្ូមអាន៖ វទិាសាា នរុទធ
សា្នបណឌិ តយ, ១៩៦៧៖ ១២៥។ 
71 វទិាសាា នរុទធសា្នបណឌិ តយ, ១៩៦៧៖ ១២៥។ 
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ជាឱសែព្អេងៗអង។ ដូចនពាលរីខាងនលីរចួមកនហ្យីថា “កបាល” ឬ “កាល72” ជាពាកយ្ំស្ត ក្ឹត រែវូាា
នឹងពាកយតមែរថា “តបូង”។ ដូនចនះ ពាកយថា “កាលទកឹឃមុ”ំ ហដលនយងីនប្បី្រាថ្ថ្ៃននះ គឺប្បហហ្លជាអនកប្្ុក
ព្ៅទើននាះនៅមលើថា “តបូងឃមុ”ំ ដូព្្ាេះក៏្បមិនដឹង។ អ្វើៗតដលបានព្្វើព្ស្ក្បតើបក្បរាយខាងព្លើព្នេះ េុុំតមន
ប្បកាន់ដា្់ណាែ់ថាេិែរបាក្បដទុំងរសុងព្ ើយ គឺរាន់តែជាន្ចក្ី្ននិោា នមួយតដលព្យើងេិចារណារក្ប
ព្ ែុអលឲ្យបានប្បព្សើរព្ ើង។ 

 
ង. រធិនី ងីអនកតានបង ឬហហ្នៅហ្វា យប្្ុក  
ជំននឿសា្នាហូ្រចូលមករីប្្ុកនប្ៅម្លនប្រហ្មញាសា្នា និងរុទធាសនា(ទាងំមហាយាននងិ

ហ្និយន) បនាា ប់មករុទធសា្នានថ្រនវទ បាននវញបញចូ លរន ជាមួយជំននឿកនុងប្្ុកហដល្រាថ្ថ្ៃនគ្នមត់
ន ម្ ះថា “ជំននឿជីវចល” នហ្យីបនងកីតជាប្បរ័នធជំននឿហតមួយហដលហខមរនរររប្បតិបតរិតនរៀងមក នោយរុំ
ម្លនផលរម្ល្់អាីន យី។ អនកតា ា្ិតនៅកនុងជំននឿជីវចលននាះ។ អនកតាមិនហមនជានខាម ចឬអមនុ្សកំបុិក 
 កំប៉ាុកនទ គជឺានទពារកស្ំខាន់នៅឃុុំប្គងប្្ុកភូមិ នហ្យីក៏ជាបាតុភូតុហដលពាក់រ័នធនងឹ្ហ្គមន៍មយួ 
ឬក៏ប្បជាជនមួយភូមិហតមង្73។ កងាលធ់ំរប្អ់នកប្្ុក គឺនធាយី៉ា ងណ្ឋនដមីបឲី្យម្លននភាៀងធាា ក់ប្គប់ប្រន់
សរមាប់ដុំណាុំដាុំដុេះក្បាុងជើវភាេរបស់មលួន។ ដូនចនះកនុងទ្សនៈជំននឿ នដីមបឲី្យម្លននភាៀងនិងទទួលបាននភាគ
ផល មនុ្សង្ហកនៅរកលបចិឬកិចចអាីមយួ នពាលគឺ “រិធីន ងីអនកតា” ននាះឯង។ 

 “រិធីហហ្អនកតានបង” ឬ “ហហ្នៅហ្វា យប្្ុក” ក៏ប្បាររធនធាីកនុងន័យដូចរន ននះហដរ។ តាម្ម្ីចា្់-
ទុំ នៅទីននាះនរៀបរាប់ថា អនកតានបងននះម្លនឫទធបិារមីខាា ងំរូហកណ្ឋ្់ ស្ត្ី្ម្លនថ្ផានពាះឬអនកម្លនបណ្្ឋ
្័ក្ិរុំហ្វ ននដីរោត់រីមុខខាមអនកតានបងនទ ដបតិនងឹនធាីឲ្យរលូតកូនឬធាា ក់បុណយរុំខានន យី។ នម្ល៉ាា ះនហ្យី 
អនកប្្ុកតបូងឃមុមំ្លនជំននឿនលីអនកតានបងននាះខាា ងំ។ ោលរី្ម័យមុន ហតោលណ្ឋម្លននៅហ្វា យប្្ុក
ថ្មីហដលន ងីមកោន់ោរនៅប្្ុកតបូងឃមុនំនះ គឺនគហតងប្បាររធរិធីហហ្អនកតានបងននះរុំហដលហ្វ នខកខាន
ន យី ដបតិនបី្ិនជាមិនបាននធាីរិធីននាះនទ ព្គព្ជឿថានឹងនកីតោរនៅ្ប្កហ្វយ ឈរនជីងនៅប្្ុកននះមិន
បានយូរន យី។ នៅហ្វា យប្្ុកតបូងឃមុោំលេើមុនសម័យបារ ុំងម្លនង្ហរជា “ឧកញា៉ា អជុ៌ន” (នៅោា យជា 

                                                            
72 ដូចប្ជាបប្សាប់នហ្យីថា ោលរីបុរាណពាកយ្ំស្ត ក្ឹត គឺនប្បីប្បា្់ហតនៅកនុងប្រះរាជវាងំ ឬនៅកនុងប្្ទាបអ់ភិជនប៉ាុនណ្ឋណ ះ 
នហ្យីបនិ្ចម្ងៗនទីបប្ជួតប្ជាបនៅកនុងប្្ទាប់ប្បជារាស្ត រ្។ នម្ល៉ាា ះនហ្យី នៅនរលហដលន ម្ ះ “តបូងឃមុ”ំ នកីត ប្បហហ្លជាអនក
ប្្ុកនៅទីននាះរំុទាន់សាគ ល់ពាកយ “កាល” ជាភាសា្ំស្ត ក្ឹតននះនៅន យីនទ។ 
73 អាងំ ជូលាន, ២០០០៖ ២។ 
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“អរជូន”)74 ហត្រាថ្ថ្ៃ ង្ហរននះនប្បីតែនៅកនុងនវលានធាីរិធីហហ្អនកតានបងននះប៉ាុនណ្ឋណ ះ។ ទំននៀមហហ្អនកតា
នបងននះបានបន្មកទលន់ងឹ្រាថ្ថ្ៃ។ 

 
ោរកណំត់ឫកសនវលា 
តាមោរហបងហចកភូមិសាស្ត រ្រដាបាល្រាថ្ថ្ៃ ប្្ុកប្តូវមក ា្ិតនប្ោមចំណុះនខតរវញិ75 នម្ល៉ាា ះនហ្យី 

ទាងំនៅហ្វា យនខតរ និងនៅហ្វា យប្្ុកក៏នធាីរិធីហហ្អនកតានបងននះហដរ។ នប្ោយនរលរិធីប្បោ្នៅហ្វា យ
នខតរ ឬនៅហ្វា យប្្ុកថ្មីចូលោន់តំហណងប្្បចាប់តាមផាូវអាណ្ឋចប្ករចួរាល់ គឺនៅម្លនរិធី្ំខាន់មួយ
នទៀតតាមហបបជំននឿ នពាលគឺរិធីហហ្អនកតានបង (រូបនលខ៖ ៣៨)។ អាីហដល្ំខាន់កនុងោរប្បាររធរិធីននះ 
គឺនដីមបបី្បោ្ឲ្យអនកតាហដលរកាទឹកដីប្្ុកតបូងឃមុនំនះទទួលសាគ ល់។ រិធីហហ្អនកតានបងននះរុំប្បោន់ថា
ហខម្លឃ, នចប្ត ឬរិសាខ ដូចរិធីន ងីអនកតានៅតំបន់ដថ្ទនទៀតន យី នពាលគឺកំណត់រកឫកស នវលាបាន
ោលណ្ឋគឺនគនធាីរិធីនរលននាះ។ រនបៀបរកឫកសនវលាគឺដូចនងឹោររកឫកសនវលាមងគលោរដូនចាន ះហដរ នពាល
គឺឲ្យអាចារយ ឬនហ្វរាគន់គូរ រកឫកសរា្ី តាមរា្ីនៅហ្វា យនខតរ ឬនៅហ្វា យប្្ុក។ បនាា ប់រីរកបាននវលា
មងគលរីអាចារយនហ្យី នៅហ្វា យប្្ុក ឬនៅហ្វា យនខតរថ្មីក៏នានំវលាននាះនៅជួបរូប ន្ង នដីមបអីនញា ីញអនក
តានបងមកឆ្ាងនឆ្ាីយកំណត់នវលាហហ្។ ប្តង់ននះប្ប្ិននបីនវលាហដលអាចារយកំណត់ននាះរុំប្តូវរន នឹងនវលា
រប្់រូប ន្ងអនកតានទ គឺនងឹប្តូវរកមរងនទៀត នធាីយ៉ា ងណ្ឋទាល់ហតឫកសនវលាប្តូវរន ទាងំ្ងខាង។   

 
 
 
 
 

                                                            
74  ប្បនទ្កមោុជាោលរីអតីតហបងហចកជាហដនដី (ឬប្្ុក) ធំៗចំននួ៥ ហដល ា្ិតនប្ោមោរប្គប់ប្គងរប្់ន្ច្ប្តាញ់៥ហដរ 
នពាលគឺប្្ុកកំរង់សាា យ ា្ិតនប្ោមោរប្គប់ប្គងរប្់ឧកញា៉ា  នតនជា, ប្្ុកប្ទាងំ គឺឧកញា៉ា  រិ ណ្ុនលាក, ប្្ុកតបូងឃមុ ំ គឺ
ឧកញា៉ា អជុ៌ន, ប្្ុកបាភនំ គឺឧកញា៉ា ធម្លម នតនជា និងប្្ុកនពាធិ៍សាត់ គឺឧកញា៉ា  ្ួរ៌នលាក។ ថ្ាីដបតិហតនគមិនដឹងប្បាកដថាោរ
ហបងហចកននះចាប់នផី្មន ងីនៅនរលណ្ឋ ហតតាមរយៈឯកសាររប្់ព្ោក្ប ម៉ាក់ នភឿន នធាីឲ្យនគយល់ថា ោរហបងហចកននះមិន
ទាន់នកីតម្លននៅន យីនទនៅនដីម្តវតសទី១៧ (្ូមអាន MAK Phoeun, 1981ដកប្្ង់កនុង VICKERY Michael, 1999, 
“The 16th – 17th centuries..., p. 12)។ ដូនចនះ ្ូមចងចាថំា ោលរីអតីតពាកយថា “ប្្កុ” គឺម្លនវសិាលភារភូមិសាស្ត រ្
ននាះធំនធងណ្ឋ្់ នពាលគឺធំជាង វសិាលភារ “នខតរ្រាថ្ថ្ៃ”រាប់្ិបដង។ 
75 ោរហបងហចករចនា្មោ័នធភូមិសាស្ត រ្រដាបាលននះប្បហហ្លនកីតន ងីនៅកនុង្ម័យអាណ្ឋេាបាលបារាងំ (ចុង្.វ.ទី១៩)។ 
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អនកនប្ជាមហប្ជង  
បនាា ប់រីកំណត់នវលាប្តឹមប្តូវនហ្យី តាអាចារយ សាច់ញាតិ នងិសាមុីខាួនក៏នរៀបចំចាត់ហចងរិធីនៅ

ផាះ។ កិចចោរ្ំខាន់ហដលប្តូវនរៀបចំ គឺហ្ាងរកប្កុមនភាងអារកស នហ្យីអាីហដល្ំខាន់ព្ទៀែននាះ គឺរកអនក
ហ្ងហប្គហ ន្ងចំនួន៨នាក់ នងិនរជឈឃ្លដ ហដលទាងំអនកហ្ង និងអនករឃិ្លដននាះប្តូវហតជា “អនកង្ហរ76” ។ 
ចំហណករូប ន្ង និងអនកភូមទិាងំចា្ន់កមងជួយនរៀបចំ្ម្លអ ត នងិតុបហតងនរាងរិធីនៅទួលអនកតានបង។ 
ោរង្ហរទាងំននះរុំម្លននរណ្ឋមកបញ្ញា ឲ្យនធាីន យី ហតជាទំននៀមរីបុរាណមកហដលអនកប្្ុកហតងហតមក
ជួយហបបននះ។  នប្គឿងរណ្ឋរ ប់នគចា្់ជាឆ្ៃល់ថា នហ្តុអាីប្តូវរកនរជឈឃ្លដ? ព្នេះព្បើតាមចា្់ៗនៅតបូង
ឃមុនំៅចងចា ំ និងនិយយប្បហ្វក់ប្បហហ្លរន អ្ុំេើព្រឿងដុំណាលែៗមក្បថា ោលរី្ម័យបុរាណ នរល
ន ងីអនកតាម្ងៗ នគហតងនធាីរិធីហ្ននប្រននោយម្លនោប់មនុ្សថាា យអនកតា។ មនុ្សហដលយកមក
្ម្លា ប់ថាា យអនកតាននាះ គជឺាអនកនទា្អ្ ់ជីវតិ។ នៅប៉ាុនាម នថ្ថ្ៃមុននឹងយកមកថាា យអនកតា នគនរៀបចំឲ្យ
អនកនទា្ននាះផឹក្ីុមាូបឆ្្ញ់ៗតាមអំនរីចិត្។ ដលថ់្ថ្ៃប្បហ្វរជីវតិ អនកនទា្ននាះតុបហតងោយសាអ តបាត 
ប្រមទាងំពាក់នធមញម្ល្នរញម្លត់។ នគឲ្យអនកនទា្ននាះអងគុយនៅកណ្ឋរ លចំនណ្ឋមមនុ្សរីមុខអនកតា

                                                            
76 តាម្មី្អនកប្្ុកនិយាយតាមតបបព្រឿងព្រេងថា “អនកង្ហរ” គឺជាអនកហដលប្តូវប្រះរាជាោក់នទា្ ដបតិនៅចូលរមួ្ីុោរនាង
ទាវនិងមឺុនងនួនិងអនកទាងំឡាយណ្ឋហដលនគទូង គ្រឮនៅដល់។ អនកប្្ុកនជឿថា រូជរងសអនកង្ហរបានបន្មានមលេះមកទល់្រា
ថ្ថ្ៃ។ 

រូបនលខ៣៨៖ រិធីប្បោ្តំហណងនៅហ្វា យប្្ុកថ្មីគឺ អនកប្្ី ្ឹក ថ្ណ្យោលរី 
ឆ្ន ២ំ០១០ (ប្បភររូប៖ ្ឹក ថ្ណ្យ, ២០១០) 
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នបង។ នប្ោយេើរូប្នងនធាីកិចច្ូប្តធម៌ចប់ នគក៏នាអំនកនទា្ននាះនៅប្បហ្វរជីវតិ។ សាក្រនប្ោយរី
ប្បហ្វរ គឺកប់នៅនលីទួលអនកតានបងននាះ នោយមិនឲ្យសាច់ញាតយិកនៅណ្ឋន យី។  

លុះនប្ោយមកនទៀត ទំននៀមននះបានបរូររីោរ្ម្លា ប់មនុ្ស មក្ម្លា ប់្តាប្កបីវញិ ហដលអនក
ប្្ុកនៅថា “ថាា យប្កបីប្គហលង”។ ប្កបីននាះម្លនតុបហតងនោយចងផ្លហ្ ុមរណ៌នមម នៅនឹងក។ នប្ោយ
មកនទៀត ្ូមបហីត្តាប្កបីននាះក៏នគហលង្ម្លា ប់ហដរ គឺបនាា ប់រីចប់រិធីនគបានប្បគល់្តាប្កបីននាះនៅ
ឲ្យនៅអនកតានបង77យកនៅនប្បី។ លំោប់នប្ោយៗមកនទៀតរហូ្តមកដល់្រាថ្ថ្ៃ តង្ហា យ្តាប្កបីននាះក៏
បានបំប្រួញមកនៅប្តឹមថាា យសាច់ប្កបីប្ជនួចប៉ាុនណ្ឋណ ះ។ 

នប្ៅរី្ំហណនសាច់ប្កបីប្ជនួចគឺម្លននប្គឿងរណ្្ឋប់នផសងៗនទៀតដូចជាបាយប្្ី(បាយ្ី),
 នទៀន, ធូប, មាូ-សាា , ប្សាជានដីម។ ោលរីឆ្ន ២ំ០០៤ នពាលគឺនៅនរលហដលនលាក ្ឹុម ្ីុថូ្វ ន ងីនធាី
ជានៅហ្វា យប្្ុកននាះ រូប ន្ងអនកតានបងបានបង្ហគ ប់ឲ្យនរៀបប្ទនឹបដូចជា៖ ្ំរត់ហូ្ល, ប្កណ្ឋត់្, 
ប្កម្ល, ម្ល្២ជី, ប្កបី១ និងសាច់ប្ជនចួប្កបីចំនួន៥២ចង្ហក ក់។ កនុងរិធីននាះក៏ម្លននភាងអារកស  ហដលម្លន
គ្រី៣នៅ៦ ្ប្ម្លប់ប្បគុំន ងីនរាង និងបញ្ញា ន់នម្មនិង(ឬនម ម្ិង)។ 

 
រធិហីហ្ 
“ហហ្អនកតានបង” ជាទំននៀមថ្នកិចចរិធមីយួនធាីចំនពាះហតនៅហ្វា យប្្ុក ឬនៅហ្វា យនខតរហដលនទីប

ន ងីោន់ដំហណងថ្មី។ រធិហីហ្ននាះនធាីជាឱឡារកឹ នពាលគឺនដីមបបី្បោ្ដំណឹងដលប់្បជារលរដាផង នងិ
ដលរ់រួកអមនុ្សហដលឃុុំប្គងរកានៅហដនដីប្្ុកតបូងឃមុផំង។ រិធីហហ្អនកតានបងប្បប្រឹតរិនៅម្លនរយៈ
នរលរីរថ្ថ្ៃ គឺនៅរន្ៀលថ្ថ្ៃទីមួយ្នមតជាថ្ថ្ៃ“ចូលនរាង” ម្លនកចិចរិធី្ូប្តមនរតាមហបបប្រះរុទធសា្នា 
និងរិធីប្បុងរលី(តសនរក្បុងពាលើ) ហដលនធាីនៅឯផាះនៅហ្វា យប្្ុក ឬនៅហ្វា យនខតរថ្ម។ី ដលហ់ អ្កន ងី
នរលប្រឹកជាថ្ថ្ៃទី២  គឺជាកិចចរិធីហហ្នៅហ្វា យប្្ុកនឆ្ោ ះនៅោន់ទួលអនកតានបង។ តាមប្បសា្ន៍
នលាកតា ជួប ្ំនអឿន ថាកិចចរិធីហហ្អនកតានបងននះ គឺនរៀបចំនិងនផ្ីមនចញដំនណីររីមុខបរនិវណខាមអនកតា
នពាធិ៍ធំ78 ហដល ា្ិតនៅភូមិជីហក(រូបនលខ៖ ៣៩)។ មុននរលហហ្ គឺនគប្បគំុនភាងអារកសចំនួន៣បទ នងិ
ម្លនបាញ់ោនំភាីងហវង-ខាចីំននួ៣ ប្រប់្ំនៅនៅទិ្ខាងនកីត។ បនាា ប់មក នៅហ្វា យប្្ុក ឬនៅហ្វា យ
                                                            
77 អនកប្្ុកនជឿថា អនកតានបងហដលភប់ប្ប្រាជាមយួបអូនប្្ីនលាកនៅអធិោរវតរ ក៏បានជាកូននៅ នហ្យីបន្រូជរងសរប្់
ខាួនរហូ្តមក។ រិធីននាះោលរីបុរាណ គឺកូននៅអនកតានបងននាះឯងហដលជាអនកចងថ្ដនិងនប្បាះប្រដំល់នៅហ្វា យប្្ុកហដលនធាី
រិធីន ងីអនកតានបង។ 
78  ខាមអនកតានពាធិ៍ធោំលរីបុរាណ្ង់នៅនប្ោមនដីមនពាធិ៍មយួ ា្ិតនៅកណ្ឋរ លភូមិជីហក។ ប្តង់នដីមនពាធិ៍ននះ ម្លនផាូវហបក
ជាបនួ នចញនៅរកទិ្ទាងំបនួ (ទិ្លិច, នកីត, នជីង, តបូង)។ ្រាថ្ថ្ៃ រំុម្លននដីមនពាធិ៍នទៀតនទ គឺម្លនហតនដីមថ្ប្ជដុះប្តង់
ទីនដីមនពាធិ៍ននាះ នហ្យីអនកភូមិបានកសាងខាមអនកតារីនបតុង ា្ិតនៅហកបរនដីមថ្ប្ជននាះ។ 
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នខតរក៏ន ងីអងគុយនៅនលីហប្គហ ន្ង ហដលហ្ងនោយអនកង្ហរជាមនុ្សប្បុ្ចំនួន៨នាក់79 នហ្យីហហ្នចញ
នៅ។ អនកង្ហរទាងំ៨នាក់ន ា្ៀកពាក់រណ៌ប្កហ្ម និងម្លនជតួកាល នោយប្កណ្ឋត់ជាតដូីចៗរន (រូប
នលខ៖ ៤០-៤១)។ នៅរីមុខកបួន ម្លនមនុ្សប្បុ្ម្លន ក់ហដលថ្ដខាងសារ ោំន់ោវហវងមួយ នដីរប្គវនីឆ្ាង
សារ នំាមុំម។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
  

                                                            
79 តាមនលាកតា ជបួ ្ំនអឿន ថា អនកង្ហរទាងំននាះនប្ជី្នរ ី្ មករីភូមិជីហក, ភូមិនប្ជាយ ឬប្កុង្ួង។ 

រូបនលខ៣៩៖ ខាមអនកតានពាធិ៍ធំជាទីហដលនគនផី្មហហ្នៅហ្វា យប្្ុក។ 
             នគប្តូវនរៀបចំហ្ននប្រននៅទីននះរចួរាល់នទីបហហ្នចញនៅ។(ប្បភររូប៖ សាន ផលាា ) 

 
 

 

រូបនលខ៤០៖នៅហ្វា យប្្ុកនចញរីបនប់្្នន់ៅវតរ 
 (ប្បភររូប៖ ្កឹ ថ្ណ្យ, ២០១០ ) 

 

រូបនលខ៤១៖ នៅហ្វា យប្្ុកហតងតាងំថ្មីអងគុយនលីហប្គហ្នង 
ហដលហ្ងនោយអនកង្ហរ(ន្ាៀកពាក់រណ៌ប្កហ្ម) ហហ្នៅោន់
ទីទួលអនកតានបងនដីមបបី្បាររធរិធីន ងីអនកតានបង (ប្បភររូប៖ 

្ិត ថ្ណ្យ, ២០១០) 
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កបួនដហងានចញដំនណីរនឆ្ោ ះនៅទិ្ខាងនកីត ្ំនៅនចញនៅនប្ៅភូមិ។ បនាា ប់មកបត់ហអបមកប្ជុង
អានគនយ។៍ តាងំរីបុរាណមក រិធីហហ្អនកតានបង ហ្វមោច់ខាតមិនឲ្យហហ្ោត់តាមភូមិន យី គឺហហ្ខាង
នប្ៅភូមិ និងោត់តាមវាលហប្្។ នៅតាមបនណ្ឋរ យផាូវហហ្ចននាា ះអនកតានពាធិ៍ធំ និងអនកតានបង ម្លនអនកតា
ចំនួន៣នផសងនទៀត គឺអនកតាឫ្នប្ចីន, អនកតាម្ល្ (ឬអនកតាករូំលម្ល្) និងអនកតាសាអ ុ៊ុំ (ឬអនកតា
អណរូ ងនប្ជាយ) (រូបនលខ៖ ៤២-៤៣)។ កបួនដហងាប្តូវឈប់នដីមបនីធាីរិធីបងួ្ួងនៅមុខខាមអនកតាទាងំប ី
ហដលម្លននរៀបចំនប្គឿងែង្ហា យដូចៗរន រចួជានប្្ច។ នៅមុននរលនចញដំនណីររីខាមអនកតានីមួយៗ នគ
បាញ់ោនំភាីងមួយប្រប់(ខាះថាបាញ់៣ប្រប់) ្ំនៅនៅទិ្ខាងនកីតដូចៗរន ។ នៅនរលកបួនដហងានៅ
ដលទ់ួលអនកតានបង នគមនិហហ្ចូលរីខាងនកីតប្តង់ហតមរងនទ ដបតិមិនហ្វ នោត់រីមុខអនកតានបង នពាលគឺ
ប្តូវវាងនៅទិ្ខាងតបូង នហ្យីចូលរីខាងលិចខាមអនកតាមកវញិ80។ មុននរលហហ្ចូល នគបាញ់ោនំភាីង
ចំនួន១២ប្រប់នៅទិ្ខាងនកីត។ បនាា ប់មក នៅហ្វា យប្្ុកចុះរីហប្គហ ន្ងមកនធាីរិធីបងួ្ួងនៅតាមអាី
ហដលបង់បត់(តាមរយៈរូប្នង)ប្បាប់។ នៅនរលននាះនហ្យីហដលនគនៅនៅហ្វា យប្្ុកថា “ឧកញា៉ា
អរជូន”។ រូប ន្ងននាះក៏ចាត់ហចងរិធបីួង្ួងតាមទំននៀមរីបុរាណ នោយម្លនទាងំោររិឃ្លដមនុ្ស 
ឬ្តា (កាលេើសម័យបុរណ)។ រូប ន្ងននាះក៏ប្បាប់នៅនៅហ្វា យនខតរ ឬនៅហ្វា យប្្កុថ្មីននាះឲ្យនមីល
ប្្ុកនទ្ និងប្បជាជន បាន្ុខ្បាយ។ ចុងបញច ប់ នៅអនកតានបងក៏ចងថ្ដនិងនប្បាះប្រំទឹកមន្ដល់
ឧកញា៉ា អរជូន និងអនកហហ្ហ្ម ប្រមទាងំប្បជាជនហដលបានចូលរមួ។ អនកចូលរមួទាងំអ្ក៏់បរនិភាគសាច់
ប្កបីនិងអាហ្វរជុំរន នៅទីទួលអនកតានបងននាះប្បកបនោយក្ី្បាយរកីរាយនិង ន្ិទធសាន ល។ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
80 តាមប្បសា្ន៍រប្់នលាកតា អឹុម នអៀម ថា ោលរីមុន ខាមអនកតានបង្ង់នៅកណ្ឋរ លទលួ ហបរមុខនៅទិ្ខាងនកីត។ 
នប្ោយមកម្លនប្គូបង់បត់ម្លន ក់ន ម្ ះ អឹុម ប្បុ្ ក៏បានសាងរបូអនកតានបងនិងខាមអនកតាថ្មីរីនបតុង នហ្យីោក់ហបរមុខនឆ្ោ ះនៅ
ទិ្ខាងតបូងវញិ។  
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រូបនលខ៤៤៖ ...បនាា បរី់ហហ្នចញរីអនកតានពាធិ៍ 
គឺប្តូវមកឈប់នធាីកិចចនៅខាមអនកតាឫ្នប្ចីន  

(ប្បភររូប៖ សាន ផលាា , ២០១៥) 
 

រូបនលខ៤៥៖ ...កបួនដហងាកម៏កឈបន់ដីមបនីធាី
រិធីបួង្ួងនៅខាមអនកតាម្ល្ ឬអនកតាកំរូលម្ល្ 

(ប្បភររូប៖ សាន ផលាា , ២០១៥) 
 

រូបនលខ៤៦៖ ផាូវវាងភូមិនចញរីអនកតាម្ល្
មកោន់អនកតាសាអ ុ៊ុំ (ឬអនកតាអណរូ ងនប្ជាយ)          

(ប្បភររូប៖ សាន ផលាា , ២០១៥) 
 

រូបនលខ៤៧៖ អនកតាសាអ ុ៊ុំ (ឬអនកតាអណរូ ងនប្ជាយ)។  
បនាា បរី់បនប់្្នរ់ចួ   រីមុននគប្តូវហហ្រនៅហ្វា យប្្ុក 
តាមវាលហប្្ននះ(ប្បភររូប៖ សាន ផលាា , ២០១៥) 
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រូបនលខ៤៨៖ ...ប៉ាុហន្្រាថ្ថ្ៃ នគហហ្តាមផាូវថ្មីននះវញិ 
(ប្បភររូប៖ សាន ផលាា , ២០១៥)។ 

រូបនលខ៤៩៖ ...រចួកហ៏ហ្តាមផាូវននះោតវ់ាលហប្្តប្មង់
នៅោនទី់ទួលអនកតានបង (ប្បភររូប៖ សាន ផលាា , ២០១៥)។ 
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ជុំពូកទី៣ 

សាវតារខេត្តត្បងូឃ្មុំតាម្រយៈឯកសារខ្សងៗ 

នយងនលីឯកសារជា្ំនណរនានា ទាងំភាសាហខមរ និង ភាសាសា្ន៍ដថ្ទនឃញីថា តបូងឃមុធំាា ប់
ជាប្្ុកផងនិងជានខតរផង កនុងចំនណ្ឋមប្្ុកនិងនខតរជានប្ចីននទៀតរប្់ហខមរ ហដលនគសាគ លជ់ាទូនៅចាប់
រី្ម័យនប្ោយអងគរមក។ ឯកសារទាងំននាះម្លនដូចជា្ិលាចារកឹ, ប្រះរាជរងាវតារ, ទ្សនាវដរី និង
ឯកសារហដល្រន្រឬនិរនធ នោយជនបរនទ្។ល។ ទាក់ទងនងឹន ម្ ះប្្ុកឬនខតរខាងនលី នយងី្ូម
នលីកយកប្បភរឯកសារ្ំខាន់រីរមកអធិបាយប្តួ្ ៗ នដីមបបីញ្ញា ក់រីសាវតារថ្ននខតរននះ។ ឯកសារទី
មួយ្រន្រជាភាសាហខមរ និងឯកសារទីរីរ្រន្រជាភាសាបរនទ្ ហដលបាននបាះរុមោផាយម្លនោល
បរនិចឆទចា្់លា្់។ 

 
១. ន ម្ ះនខតរតបូងឃមុតំាមរយៈឯកសារជាភាសាហខមរ 

 ្ិលាចារកឹគឺជាឯកសារ្ំនណរដំបូងបងអ្់ ហដលនរៀបរាប់អំរីនរឿងរា៉ា វនកីតម្លនរីអតីតោល ដូច 
ជាន ម្ ះរប្់ប្រះរាជា, ោលបរនិចឆទថ្នោរសាងប្បាសាទ, ោរនធាីអំនណ្ឋយនៅដល់ប្បជារាស្ត រ្ ប្រមទាងំ
ប្រឹតរិោរណ៍្ំខាន់ទាក់ទងោរន ងីប្គងរាជយរប្់ប្រះរាជា។ល។នហ្យី្ិលាចារកឹទាងំននាះភាគនប្ចីន 
ចារកនុង្ម័យអងគរ។ នៅ្ម័យនប្ោយអងគរក៏ម្លន្ិលាចារកឹហដរ ហដលភាគនប្ចីននគប្បទះនឃញីនៅ កនុង 
ប្បាសាទអងគរវតរ។ ្ិលាចារកឹទាងំននាះខាះចារនោយមស្តនរី នហ្យីខាះនទៀតចារនោយរាជវងស នៅនរលនៅ
ោន់អងគរ នដីមបបី្បាររធរិធីនផសងៗ បនាា ប់រីបានទទលួោរតនមាីងបុណយ្ករិ ឬលាភ្ោក រៈនផសងៗ81។ តួ 
យ៉ា ងដូចជា្ិលាចារកឹមួយម្លននលខ្ម្លគ ល់ IMA ៣៨ ចារនោយនលាក ជ័យននាកនុងឆ្ន ១ំ៧០១ គឺជា 
្ិលាចារកឹពាកយោរយ ហដលនរៀបរាប់រីតួនាទីរប្់រត់ ោលរីដំបូងគឺជាអភិបាល នខតរតូចមួយនៅ 
ថ្ប្រករី82។ លុះនប្ោយមករត់បានន ងីឋានៈជាអនកដឹកនានំៅនខតរតបូងឃមុ ំ ហដលម្លនង្ហរជាន រ្ចប្តាញ់ 
“អរជូន”83 ។     
 បនាា ប់រី្ិលាចារកឹ ប្រះរាជរងាវតារគឺជាប្បភរឯកសារដ៏្ំខាន់្ប្ម្លប់ហ ា្ងយល់រ ី នរឿងរា៉ា វ 
នផសងៗហដលបាននកីតម្លនន ងីនៅកនុង្ងគមហខមរនា្ម័យ អតីតោលរិន្្នៅកនុង ្ម័យនប្ោយ 
                                                            
81 ម្ល៉ា យនឃលី វកិឃរី,ី ប្បវតរិសាស្ត រ្ កមោុជា, ២០០៦-២០០៧. P. ២៣០-២៣១ 
82 កនុងឆ្ន ១ំ៨៩៧ នខតរថ្ប្រករី ា្ិតនៅជាប់ប្រំប្បទល់ជាមយួនខតរកំរង់សាា យនិងនខតរ្នាុក នោយម្លន ា្ឹងហ្នជាខណឌ ្ីម្ល។ 
្រាថ្ថ្ៃនខតរថ្ប្រករី  ប្បហហ្ល ា្តិកនុងទឹកដីថ្ននខតរកំរង់ធំ។  
83 ដូចរន ជាមយួនលខ១៤២ 
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អងគរ។ នបីនទាះបីនរឿងរា៉ា វខាះរិតឬប្បឌតិករី ហតអនកនិរនធ្រន្រន ងីនោយហផអកនលីកតារ ្ំខាន់ៗដូចកតារ
ធមមជាតិ ភូមសិាស្ត រ្ ប្រឹតរោរណ៍នផសងៗ រមួផសជំាមួយនរឿងនប្រងនិទាន នហ្យីបនងកីតបានដំនណីរនរឿង ហដល 
ផារភាា ប់នៅនឹងសាា នភារជាក់ហ រ្ងនៅកនុង្ងគម។ នៅកនុងប្រះរងាវតារ គឺម្លន្រន្រនរៀបរាប់ទាក់ ទង 
នៅនឹងន ម្ ះភូម ិ ប្្ុក នខតរ ជានប្ចីន តាមរយៈដំនណីរនរឿង ហដលនគយល់ថានរឿងរា៉ា វទាងំននាះ ទំនង ជា
នកីតម្លនរិតប្បាកដនៅតាមភូមិ ប្្ុក នខតរទាងំននាះ។ តួយ៉ា ងនខតរតបូងឃមុគំឺម្លនន ម្ ះនបាះ្ំន ងតាម
រយៈនរឿងទុំទាវ ហដលជាសាន ថ្ដអកសរ្ិលបដ៏៍លបលីាញ និងម្លនប្បវតរិដ៏យូរលង់ នហ្យីម្លនមនុ្សន ា្ីរ
នរញមួយនគរយល់ថា ជានរឿងរិតនកីតម្លននៅនលីទឹកដីនខតរតបូងឃមុបំ្បាកដហមន។ នរឿងនពារនរញនោយ
មននា្នញចតនាដ៏ប្ជាលនប្ៅនិងម្លនប្បជាប្បិយភារមួយននះ នគយកមកចុះផាយកនុងប្រឹតរបប្ត ឬទ្សនា
វដរីនានាដូចជា កមោុជ្ូរយិនិងឯកសារប្បវតរិសាស្ត រ្ដថ្ទនទៀតជានប្ចីន។ មិនហតប៉ាុនណ្ឋណ ះនរឿងទុំទាវក៏
ទទួលបានោរចាប់អារមមណ៍រីអនកប្សាវប្ជាវមករីប ច្ិមប្បនទ្ នហ្យីរួកនគបានហប្ប្ប្មួលខាឹមសារថ្ន
ហខសនរឿងននះ រីភាសាហខមរនៅជាភាសារប្់នគហថ្មនទៀត។ ប្រះរាជរងាវតារចា្់ជាងនគ ហដលម្លននរៀប
រាប់អំរីន ម្ ះនខតរតបូងឃមុ ំ គឺនចញផាយនៅឆ្ន ១ំ៨១៨ កនុងរាជប្រះបាទអងគច័នាទ២ី (១៨០៦-១៨៣៤) 
និងប្រះរាជរងាវតារនចញផាយចុងនប្ោយនៅឆ្ន ១ំ៩៦៦ កនុងនរលហដលប្រះននរាតរម្ីហ្នុន ងីប្គង
រាជយ្មបតិរ(១៩៤១-១៩៧០)84។ ប៉ាុហនរម្លនឯកសារខាះបាននលីកន ងីថា នរឿងទុំទាវ បានតាក់ហតងន ងី
ប្បហហ្លតាងំរីឆ្ន ១ំ៥៥៧ គមុឺននរលហបកបនាា យលហងាកនាឆ្ន ១ំ៥៩៤85។ ដូនចនះ នបីហផអកនលី សាន  
ថ្ដថ្ននរឿងទុំទាវ នយងីអាច្ននិោា នបានថា នខតរតបូងឃមុបំ្តូវបាននគសាគ លយ់៉ា ងនហ្វចណ្ឋ្់ចាប់តាងំរី 
្ម័យលហងាកនា្តវតសទី១៦ឯនណ្ឋះ។  
 នប្ៅរីនរឿងទុំទាវ នៅម្លននរឿងដថ្ទនទៀត ដូចជានរឿងហ្ាួងប្រះន្រចកន ហដលជានិទានកថាហបប
ប្បវតរិសាស្ត រ្មួយដ៏លបលីាញ រប្់ហខមរនា្ម័យនប្ោយអងគរ ក៏ម្លននរៀបរាប់អំរីនខតរតបូងឃមុហំដរ ដបតិ នៅ 
ទីននាះគឺជារាជធានីមួយ ហដលតាមឯកសារម្លនន ម្ ះថា «បនាា យថ្ប្រនគរ»86។ រឯីឯកសារប្បវតរិសាស្ត រ្
វញិម្លននប្ចីន្នធឹក្នាធ ប់ មិនថាភាសាហខមរ ឬភាសាបរនទ្ ហដល្រន្រអំរីប្រឹតរិោរណ៍ហដលនកីតម្លន
នៅកនុងប្បនទ្ រិន្្ចាប់រី្ម័យនប្ោយអងគរនៅរវាង្តវតសទី១៥ដល់នដីម្តវតសទី១៩ គឺ ្ុទធហត
ម្លននលីកន ងីអំរីន ម្ ះនខតរតបូងឃមុ។ំ នបីនទាះជាម្លនោរនលីកន ងីអំរីន ម្ ះប្្ុកឬនខតរតបូងឃមុ ំ ក៏រិត
ហមន ប៉ាុហនររំុម្លនឯកសារណ្ឋមួយបញ្ញា ក់ឲ្យចា្ល់ា្់រីឯកសាររដាបាល រ្ីរោីរបនងកីតនខតរជាផាូវ ោរ
និងហផនទីថ្ននខតរននះន យី។ លុះដលប់្បនទ្ ា្ិតនប្ោមអាណ្ឋរាបាលបារាងំ នទីបនឃញីម្លន ឯកសារ 
និងហផនទីគូរនោយថ្ដបង្ហា ញរីទីតាងំនខតរតបូងឃមុ ំប្រមទាងំនខតរដថ្ទនទៀតជានប្ចីននា្ម័យ ោលននាះ។  
                                                            
84 GEORGE Chigas, 2005, 4 
85 Ibit 
86 ្ូមអាន រ្ ់ចស្តនារ បុប្ត, ហ្ាួងប្រះន រ្ចកន  
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 តាមប្រះរាជរងាវតារដហដល នបីរិនតិយនៅនលីវ ិ្ ័យរដាបាល និងននយបាយវញិនឃញីថា មុន 
នរលោក់ប្បនទ្ឲ្យ ា្ិតនប្ោមោរប្តួតប្តារប្់បារាងំ ហដនដីហខមរទាងំមូលហដលោលនណ្ឋះម្លនទហំ្ធំំ
នធងជាង្រាថ្ថ្ៃ ម្លនោរហបងហចកជាតបំន់ធំៗ  ហដលមួយចំនួននៅថា “ដី”87 នហ្យីដីនីមួយៗ ម្លនរី៦ 
នៅ១០នខតរ88ប្គប់ប្គងផ្លា លន់ោយប្រះរាជា,ឧបរាជនងិប្រះរាជម្លតា។ឧបរាជប្គប់ប្គងដីហដលម្លន៥ នខតរ 
ប្រះរាជម្លតារប្់ប្រះរាជាប្គប់ប្គងដីហដលម្លន៣នខតរ។ នប្ៅរីននះម្លននខតរ៤៩នផសងនទៀត ប្តូវហបងហចក
ជាដីចំនួន៦ នហ្យី ា្ិតនប្ោមោរប្គប់ប្គងផ្លា លន់ោយប្រះរាជា89។ នបីតាមឯកសារខាះ្រន្រថា នៅមុន
នរលម្លនោរវាយដនណរី មោន់ោប់ទឹកដីរី្ំណ្ឋក់ន្ៀមនិងយួន ប្រះរាជាណ្ឋចប្កទាងំមូលម្លនជាង
១០តំបន់ លុះដល់ឆ្ន ១ំ៨៧៥ ម្លនប្តឹមហត៥តំបន់ប៉ាុនណ្ឋណ ះ90  រឯីនខតរវញិម្លននៅដល់ជាង៧០ នខតរ
ឯនណ្ឋះ91។ ា្ិតនៅនប្ោមអំណ្ឋចប្តួតប្តារប្់ហខសរាជវងសនា្ម័យននាះ ដីនីមួយៗគឺប្តូវប្រះរាជា 
ប្បគល់នៅឲ្យមស្តនរីជាន់ខោ្់ ហដលោលនណ្ឋះនគនៅថា«ន រ្ចប្តាញ់»92ជាអនកប្គប់ប្គង៖ ជាក់ហ រ្ងនៅ
កនុងរាជយរប្់ប្រះបាទប្្ីធមមរាជា(១៦២៩-១៦៣០) បានហតងតាងំន រ្ចប្តាញ់៥រូបឲ្យប្តួតប្តាហដន ដ ី
ចំនួន៥គឺ៖ ដីតបូងឃមុបំ្គប់ប្គងនោយឧកញា៉ា អរជូន, ដីកំរង់សាា យប្គប់ប្គងនោយឧកញា៉ា នតនជា, ដីប្ទាងំ 
ប្តួតប្តានោយឧកញា៉ា រិ្ ណុនលាក, ដីនពាធិ៍សាត់ប្តួតប្តានោយឧកញា៉ា ្ួរ៌នលាក និងដបីាភនំប្តួតប្តានោយ
ឧកញា៉ា ធម្លម នតនជា93។ នៅកនុងរាជយប្រះបាទអងគឌួង ន រ្ចប្តាញ់ម្លន្ិទធិអំណ្ឋចោន់ហតខាា ងំន ងី តបតិ 
ជាអនកចាត់ហចងនិងបញ្ញា ផ្លា ល់នលីនៅហ្វា យនខតរទាងំអ្់ ា្ិតកនុងដីហដលខាួនោន់ោប់។ ្ិទធិអណំ្ឋច ននះ 
បានជំរុញឲ្យន រ្ចប្តាញ់រប្ងីកឥទធិរលនៅកនុងដីហដលខាួនប្គប់ប្គងោន់ហតធំន ងីៗរីមួយថ្ថ្ៃនៅមួយថ្ថ្ៃ។ 
ប្រឹតរិោរណ៍ ហបបននះបានបងកជាករីកងាលដ់លប់្រះរាជា នប្ពាះន្រចប្តាញ់ទាងំននាះអាចនឹង នងីបបះនបារ
ប្បឆ្ងំនឹងបញ្ញា រប្់ប្រះអងគនានរលណ្ឋមួយជាមិនខាន។ នដីមបនីចៀ្វាងនប្រះថាន ក់ដល់ រាជបលា័ងក ប្រះ

                                                            
87 ដីោលនណ្ឋះម្លនន័យថា ជាអងគភាររដាបាលធំមយួ ហដលប្រះរាជាប្បគល់មស្តនរជីាន់ខោ្់ប្គប់ប្គង នដីមបជីាប្បនយជន៍ ដល់
រាជ្មបតរិ  នហ្យី ា្ិតនប្ោមោរប្តួតរិនិតយរីមស្តនរីរប្់ន រ្ច។ 

88 ភាសា្ំស្ត ក្តឹ «នកសប្ត» ម្លនន័យថាម្លនហដនកណំត់ឬប្រ ំខណឌ  ចា្់លា្់។ ភាសាហខមរបុរាណម្លនន័យថា” ហប្្ វ ិ្ ័យ 
វ ិ្ ័យនទរ (ប្បាសាទ) ទីនរររ្ោក រៈ  នទរជានដីម” (ន្ចករីរនយល់ទាងំអ្់ខាងនលីដកប្្ង់នចញរីអតាបទរប្់នលាក 
Grégory MIKAELIAN រ្ីអំរី Note sur la première cartographie provincial Cambodgienn (c. 1897) នបាះរុមោ
ទ្សនាវដរី Péninsule no 54-2007(1) 
89  
90 គឹម ណ្ឋរនិ, ប្បវតរិសាា ប័នហខមរ, ឆ្ន ?ំ 
91 នៅ សានរឿន, ប្បវតរិសាា ប័នហខមរ, ឆ្ន ២ំ០១១ 
92 ពាកយប្តាញ់ឬប្ោញ់ ោា យមករីពាកយបុរាណថា ប្មតាញ ហដលម្លនចារនៅ្ិលាចារកឹហខមរនា្ម័យអងគរ(ប្តឹង ង្ហរៈ  
១៧៦)  
93 នអង ្ុត ១៩៦៩, ម្ល៉ា យនឃលី វកិឃរឺ ី២០០១-២០០២, Mak Phoeun 1984  
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រាជាបានចាប់នផរីមដកហូ្តអំណ្ឋចរីញាតិវងានុវងសនិងន រ្ចប្តាញ់បនរិចមរងៗ នហ្យីប្បគល់្ិទធិអំណ្ឋច
នៅឲ្យមស្តនរីជាន់ខោ្់ហដលម្លនភករីភារជាមួយប្រះអងគជាអនកប្គប់ប្គងវញិ។ដូនចនះនហ្យី នៅនដីម្តវតសទី
១៩ ន រ្ចប្តាញ់បានបាត់បង់ឥទធរិលនៅនលីហដនដីហដលខាួនប្គប់ប្គង នហ្យីចាប់តាងំរីននាះមកន រ្ច
ប្តាញ់ប្រន់ហតម្លនឋានៈខោង់ខោ្ជ់ាកតិរិយ្រីនលីនៅហ្វា យនខតរប៉ាុនណ្ឋណ ះ។  

 

១.២. ឯកសារជាភាសាបរនទ្ 

ឯកសារជាភាសាបរនទ្ម្លននប្ចីនណ្ឋ្ ់ហដល្រន្រនរៀបរាប់អំរបី្រឹតរោិរណ៍្ំខាន់ៗនកីតម្លន
នៅនលីទឹកដីថ្ននខតរតបូងឃមុ ំប្្នដៀងនៅនឹងោររិរណ៌នា នៅកនុងប្រះរាជរងាវតារហខមរហដរ។ ឯកសារទាងំ
ននាះ ម្លនដូចជាន្ៀវនៅរប្ន់លាក ហ្សង់ ម៉ាូរា៉ា , នលាក អានដម្ល៉ា រ  ហឺការ, នលាក នអនជន ថ្អម៉ាូនីនញ៉ានងិ
នលាក អាឡាងំ ហ្ា័រនរ ៉ា ជានដីម។  ន្ៀវនៅរប្់នលាក ហ្សង់ ម៉ាូរា៉ា  ម្លនចំណងនជីងថា “Le Cambodge” 
ហដលម្លនរីរភាគនបាះរុមោនៅទីប្កុងបា៉ា រ ី្  នាឆ្ន ១ំ៨៨៣ គឺម្លននរៀបរាប់ខាះៗអរំីន ម្ ះនខតរតបូងឃមុ។ំ កនុង
ន្ៀវនៅភាគទី២ ទំរ័រទី៥៣ ្រន្រថា៖  នៅកនុងឆ្ន ១ំ៥៨៤ ្នមរចប្រះបរម មហ្និារាជា ហដលបានោក់
រាជយកនុងឆ្ន ១ំ៥៧៤ ប្រះអងគបាននសាយទិវងគតនៅនខតរ ា្ឹងហប្តងកនុងប្រះជនាម យុ៤០ប្រះវ្ា។ បនាា ប់មក 

ប្រះជ័យនជោា  ហដលប្តូវជាប្រះបុប្តាបានន ងីនសាយរាជយបនររបី្រះបិតា នហ្យីក៏បានចូលទិវងគតនៅឆ្ន ំ
ដហដល កនុងប្រះជនម២០ប្រះវ្ានៅទីននាះហដរ។ នោយសារជួបនរឿងអកុ្លឥតឈប់ឈរហបបននះ នទីប
ប្រះបរមរាជា និងប្រះមនហ្្ី ្នប្មចបរូររាជធានីរីនខតរ ា្ឹងហប្តងមកគង់នៅនខតរតបូងឃមុវំញិ94។ ោរនលីក
ន ងីប្តង់ចំណុចននះ នៅកនុងន្ៀវនៅរប្់នលាកហ្សង់ ម៉ាូរា៉ា  គឺរុំនឃញីម្លនបញ្ញា ក់នៅកនុងប្រះរាជរងាវតារ
នទ រឯីនៅកនុងន្ៀវនៅរប្់នលាកអានដម្ល៉ា រ  ហឺកាក៏រុំនឃញីម្លននលីកន ងីហដរ។ ោរហដលរុំម្លននលីក
ន ងីអំរីប្រឹតរោរណ៍ខាងនលីនៅកនុងឯកសារទាងំរីរអាចម្លនមូលនហ្តុនប្ចីនយ៉ា ង។ ប៉ាុហនរោរហដលដក
ប្្ង់នរឿងរា៉ា វខាងនលីមកបញចូ លប្តង់ចំណុចននះ នប្ពាះចង់បង្ហា ញឲ្យនឃញីប្បវតរិថ្ននខតរតបូងឃមុហំដលជា
ប្បធានបទ្ំខាន់ថ្នន្ៀវនៅននះ នហ្យីប្តូវបានជនបរនទ្នលីកយកមកនរៀបរាប់នៅកនុងន្ៀវនៅរប្់
រួកនគតាងំរចុីង្តវ្សទី១៨មកនមា៉ាះ។  

នៅចននាា ះឆ្ន ១ំ៨៥០-១៩៦០  គឺមុននរលហដលបារាងំោក់អាណ្ឋនិគមមកនលីហខមរ នឃញីម្លន
ប្រឹតរិោរណ៍ននយបាយ្ំខាន់ៗមួយចនំួននកីតម្លននៅនលីហដនដីតបូងឃមុ។ំ នៅឆ្ន ១ំ៨៥៨ រួកចាម នងិ
ម្ល៉ា ន រ្់នៅតបូងឃមុ ំដឹកនានំោយទួន ្ ូ, ទួន អុតិ និងទួន ហុ្មី បាននងីបបះនបារប្បឆ្ងំនឹងរាជោរហខមរ
នា្ម័យននាះ។ មស្តនរមី្លន ក់ហដលប្រះរាជាបញាូ ននៅបស្តង្ហក បចលនាបះនបារនានរលននាះប្តូវបានប្កុមនគ
្ម្លា ប់។ ទទួលបានដំណឹងននះ ប្រះបាទអងគដងួ បានដកឹនាកំងទ័រនោយផ្លា លន់ធាីដំនណីរតាមទននាធំ

                                                            
94 JEAN Moura, 1883. Le Royaume du Cambodge. Tome Deuxéme. 
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(ទននានមគងគ) រហូ្តដល់ពាមជីលាងំ។ នៅតាមផាូវប្រះអងគបានជួបប្បយុទធជាមួយរួកបះនបារនៅរោប្បា ំ
បណ្ឋរ លឲ្យសាា ប់ទាហ្វននប្ចីន  នហ្យីប្កុមបះនបារប្តូវបស្តង្ហក បទាងំប្្ុង រមួទាងំទួន ្ ូផង។ ចំហណកទនួ 
អុិត និងទួន ហុ្មី បានរត់នគចខាួននៅចូវដុក។ រឯីរួកចាម និងម្ល៉ា ន នៅតបូងឃមុភំាគនប្ចីនប្តូវចាប់ខាួន 
នហ្យីបញាូ ននៅោន់នខតរនពាធិ៍សាត់, លហងាក, កំរង់ហ្ាួង និងទីនផសងៗនទៀត95។  

កនុងឆ្ន ១ំ៨៦១ ប្រះអងគម្លច ្់វុតាា  ជាបុប្តទីបីរប្់ប្រះបាទអងគឌួង ម្លនបំណងដនណរី មអណំ្ឋចរី
រាជបុប្តចបងទាងំរីរ រប្់ប្ទង់គឺននរាតរម និង្ីុ្ុវតាិ។ នរលននាះប្រះអងគម្លច ្់វុតាា វាយដនណរី មយកបាន
នខតរតបូងឃមុ ំ នហ្យីនធាីោរប្បឆ្ងំជាមួយប្រះបាទននរាតរម ហដលរំុទាន់បាននរៀបអភិន្កន ងីប្គងរាជ 
ហតម្លននាទីជាន រ្ចតាងំរី២ឆ្ន មំកនហ្យី។  ប្រះបាទននរាតរម  បានបញាូ នទាហ្វននៅតទល់ជាមួយបុរ្
ម្លន ក់ន ម្ ះ្នង្រ ហដលកំរុងសាន ក់នៅឯនខតរបាភនំ ជាកហនាងរត់ដឹកនាបំ្កមុបះនបារ ជាបកខរួករប្់ប្រះ
អងគម្លច ្់វុតាា ។ អនករបំ្ទប្រះអងគម្លច ្់វុតាា  បានបងកចលាចលកនុងប្បនទ្រិន្្នៅភាគខាងតបូងថ្ន
ទននា។ ទាហ្វនហដលប្បយុទធនៅតបូងឃមុ ំបានទទួលបញ្ញា ឲ្យនលីកទ័រមករនំោះប្រះរាជានៅឯភនំនរញ។  ចុង
បញច ប់ចលនាបះនបារប្តូវបស្តង្ហក បទូទាងំប្បនទ្ នលីកហលងហតនខតរកំរង់ន្ៀមមួយប៉ាុនណ្ឋណ ះ ហដលប្កុម
បះនបារនៅបនរ្កមមភារមិនប្រមចុះញ៉ាម។ ក៏ប៉ាុហនរនប្ោយមក នោយម្លនកិចច្ហ្ោរជាមួយសា្ន៍អឺរ ៉ាុប 
រាជោរបានបស្តង្ហក បរួកបះនបារហដលនៅន្្្ល់បានទាងំប្្ុង។ នៅឆ្ន ១ំ៨៦៣ ប្រះបាទននរាតរមបាន
យល់ប្រមចុះប្រះហ្តរនលខាឲ្យបារាងំប្តួតប្តាប្្ុកហខមរ នដីមបរីកាន ា្រភារននយបាយនិង្នរិ្ុខកនុង
ប្បនទ្ នហ្យីប្រះអងគបាននរៀបអភិន្កន ងីប្គងរាជយនៅឆ្ន ១ំ៨៦៤ នោយម្លនោរជួយនប្ជាមហប្ជងរី
មស្តនរីជាន់ខោ្់រប្់បារាងំ ហដលជាអាណ្ឋរាបាលនានរលននាះ។  

បនាា ប់រីប្បនទ្ធាា ក់នប្ោមោរប្តួតប្តារប្់បារាងំ នគ្នងកតនឃញីម្លនចលនាបះនបារកនប្កីក
ន ងីវញិជាថ្មីនទៀតនៅនលីហដនដីតបូងឃមុ។ំ នៅឆ្ន ១ំ៨៦៨ ន ម្ ះអាហប្ចង ហដលជាអតីតនមបះនបារមួយរូប 
បានដឹកនាបំកខរួកវាយ្ប្មុកចូលោន់ោប់ហដនដីតបូងឃមុ  ំ នដីមបហីកនប្បជាជន និងរបឹអូ្្តាពាហ្នៈ 
្ប្ម្លប់ជាមនធាបាយរប្ងឹងនិងរប្ងីកចលនាបះនបាររប្់ខាួន។ កនុងឆ្ន ១ំ៨៧២ អាហប្ចងបានចាប់នផរីម
បងកចលនាបះនបារជាថ្មីនទៀត ហតប្តូវទទួលបរាជ័យរត់ហបកហខ្កចូលថ្ប្រ នោយសារោរបស្តង្ហក បរីកម្លា ងំ
រាជោរនិងប្បជាជន។ ចំហណក អាហប្ចង ជានមបះនបារបានរត់នគចខាួនបាត់។  

នប្ោយរីលាក់ខាួនអ្់រយៈនរល១៥ឆ្ន ំ ប្រះអងគម្លច ្់វុតាា  បានបង្ហា ញខាួនមរងនទៀតនៅនលីទឹក
ដីតបូងឃមុនំាឆ្ន ១ំ៨៧៦។ នៅហខកុមាៈ ឆ្ន ១ំ៨៧៧  កងទ័របារាងំបានមកដល់នោះ្ូទិន នោយទូក រចួបនរ
ដំនណីរនៅបាភនំ។ ប្រននាះ្ភារោរណ៍ទាងំនៅបាភនំ និងតបូងឃមុ ំម្លនភារ ៃ្ប់សាៃ ត់ នោយប្កុមបះនបារ
រុំនធាី្កមមភារនទៀតន យី។ ប៉ាុហនរនប្ោយមក ម្លនចលនាបះនបារថ្មីមួយនកីតន ងី នៅឯតបូងឃមុ ំហដលដកឹ
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នានំោយប្រះអងគម្លច ្់វុតាា ។ ោរបះនបារនានរលននាះ រុំទទលួបាននជាគជ័យន យី នហ្យីប្រះអងគម្លច ្់
បានសាងប្រះផនួ្។ ចាប់រីនរលននាះមក នគរុំម្លនរត៌ម្លនអំរីប្ទង់ន យី រហូ្តដល់ឆ្ន ១ំ៨៨៥96។     

នៅនរលប្បនទ្ ា្ិតនប្ោមអាណ្ឋរាបាលបារាងំនៅឆ្ន ១ំ៨៦៣ បារាងំបានលប់បំបាត់ទាងំប្្ុង
ោរហបងហចង ដី នហ្យីនរៀបចចំាត់ហចងបនងកីតជានខតរថ្មីន ងីវញិ។  បនាា ប់មកប្បនទ្បារាងំបានបនងកីត
និនវ្ោា ន(នរ ៉្ា ុ ីដង់)ប្បចានំខតរនីមួយៗ នដីមបរីការនបៀបនរៀបរយ ប្គប់ប្គងកិចចោរហ្រិញាវតាុ និងបនចចក
នទ្ រិន្្ប្គប់ប្គងោរទាររនធោររីប្បជាក្ិករហខមរ។  នខតរកំរង់ចាមបនងកីតន ងីនៅថ្ថ្ៃទី១ ហខមករា 
ឆ្ន ១ំ៨៨៥ ប្គប់ប្គងនោយមស្តនរីបារាងំន ម្ ះ ស្តហ្ាង់្័រ បូឌាន់ ហដលនប្ោយមករត់បានោា យជាមស្តនរីជាន់
ខោ្់ថ្នអាណ្ឋរាបាលបារាងំប្បចានំៅកមោុជា។ នខតរកំរង់ចាមោលនណ្ឋះម្លនចំនួនដប់ប្្ុកគឺ៖ ប្្ុក
កំរង់ន្ៀម, ប្កូចឆ្ម រ, ថ្ប្រឈរ,  នជីងថ្ប្រ, កងម្ល្, នោះ្ូទិន, ប្្ី្នធ, នមមត់, ា្ងឹប្តង់និងប្្ុក
តបូងឃមុ9ំ7។ ទនាឹមរន ននាះ ម្លនផាុះចលនាបះនបាររប្់ប្បជារាស្ត្រហខមរទូទាងំប្បនទ្ ប្បឆ្ងំតវា៉ានឹង
ោររប្ងកត់ និងបង្ហគ ប់បញ្ញា រប្់បារាងំ។ សាា នភារន្ដាកិចចនានរលននាះ ធាា ក់ដុនោបខាា ងំ នហ្យី
ប្រះមហ្វកសប្តប្តូវជាប់ឃុកំនុងប្រះបរមរាជវាងំ។ រដាបាលបារាងំក៏ចុះថ្មថ្យឥទធិរលនិងកម្លា ងំ នហ្យីបាន
ន ន្ីឲ្យប្រះមហ្វកសប្តជួយទប់សាក ត់នងិបញច ប់កុំឲ្យម្លនចលនានងីបប្បឆ្ងំតទលជ់ាមួយបារាងំតនៅនទៀត 
ននាះបារាងំនឹង្ុខចិតរអនុវតរឲ្យបានទន់ភាន់នូវ្នធិ្ញ្ញា ឆ្ន ១ំ៨៨៤។  មូលនហ្តុខាងនលី បានជំរុញឲ្យ
រោា ភិបាលបារាងំនា្ម័យននាះ នធាីោរហករទប្មង់រដាបាលកណ្ឋរ លរប្់ខាួនជាបនាា ន់ នោយប្បោន់ឥរយិ
បថ្ខុ្រីមុន នហ្យីម្លនោរប្បុងប្បយត័នខោ្់ រាលក់ិចចោរហដលប្តូវអនុវតរកនុងប្បនទ្កមោុជា។ បនាា ប់រី
ម្លនប្រឹតរោរណ៍ប្បឆ្ងំតទលជ់ាមួយរដាបាលបារាងំនានរលននាះ បានជំរុញឲ្យរបបអាណ្ឋរាបាលបារាងំ
បាននធាីោរោត់បនាយចំនួននរ ៉្ា ុ ីដង់ឲ្យមកនៅប្តឹម៤នៅ៥ប៉ាុនណ្ឋណ ះកនុងទូទាងំប្បនទ្98។ 
 

នលាក នអហជន ថ្អម៉ាូនីនញ៉ា ចូលមកប្បនទ្កមោុជាកនុងឆ្ន ១ំ៨៦៩ កនុងនាមជា្ម្លជិកកងនាវា
ថ្នអាណ្ឋរាបាល បារាងំ។ លុះដល់ឆ្ន ១ំ៨៧៣ រត់បានោា យជាតំណ្ឋងអាណ្ឋរាបាលបារាងំប្បចាទំី
ប្កុងភនំនរញ។ កនុងតួនាទី្ ំខាន់ននះ បានតប្មូវឲ្យនលាកនធាីដំនណីរនៅោន់ភូមិ ប្្ុកប្គប់ប្ចកលាកកនុង
ប្បនទ្កមោុជា នហ្យីហថ្មទាងំជំរុញឲ្យរត់ប្តូវ្ិការីវបបធម៌នងិអារយធម៌ហខមរតាមរយៈោរបកហប្បសាស្តសារ
ា្ឹករតឹនិង្ិលាចារកឹនៅតាមប្បាសាទនានា។ ដូចបាននពាលរីខាងនលីរចួមកនហ្យី នរឿងទំុទាវគឺជា
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សាន ថ្ដប្បនលាមនលាក ដ៏លបលីាញរប្់ហខមរ ហដលនធាីឲ្យនលាកថ្អម៉ាូនីនញ៉ា ម្លនោរចាប់អារមមណ៍យ៉ា ងខាា ងំ។ 
នហ្តុដូនចាន ះ នដីមបហី ា្ងយល់ឲ្យបាន្ីុជនប្ៅអំរីហខសនរឿងននះ នលាករាយមនធាីដំនណីរនៅោន់ប្្ុកតបូង
ឃមុហំដលជាប្បភរថ្ននរឿងកនុងឆ្ន ១ំ៨៨៣។ បនាា ប់មករត់បានបកហប្បនរឿងទុំទាវនៅជាភាសាបារាងំនៅឆ្ន ំ
១៨៨៨ នោយរមួបញចូ លនូវរ៌តម្លននប្ចីននទៀតហដលរត់ប្បមូលបានកនុងនរលបំនរញនប្កកមមរប្់
រត់99។ ដូនចនះ នៅរវាងទ្វតស១៨៨០ ទឹកដីតបូងឃមុ ំគជឺាប្្ុកមួយរប្ន់ខតរកំរង់ចាមនៅន យី។  

ចាប់តាងំរីចុង្តវតសទី១៩មក ោរហករទប្មង់វ ិ្ ័យរដាបាលបាននធាីន ងីជាញឹកញាប់ រនិ្្
កនុងរាជរប្់ប្រះបាទអងគឌងួ នងិននរាតរម នហ្យីនរលននាះម្លនោរនររីុះរចនា្មោ័នធរដាបាល នោយតប្មូវ
ឲ្យបនងកីតនខតរថ្មីន ងីវញិហដលម្លនចំនួន៥៧នខតរ100 ប្រមទាងំម្លនោរហបងហចករចនា្មោ័នធដកឹនាថំាន ក់
នខតរ ប្្ុក និងឃុ។ំ នបីនទាះជាម្លនោរបនងកីតនខតរក៏រិតហមន ប៉ាុហនរកនុងផនត់គនំិតហខមរ នៅហតយល់ថាប្្ុកគឺ
ធំជាងនខតរ។ ដូនចនះនហ្យីនទីបអនកប្្ុកភាគនប្ចីននៅហតបនរនៅប្្ុកដហដលនទាះជាម្លនោរហករហប្បករី។ 

 នៅឆ្ន ១ំ៨៩៧ នោយម្លនោររបំ្ទរីប្កុមប្បឹការដាមស្តនរីនៅទីប្កុងបា៉ា រ ី្  បានតប្មូវឲ្យរបបអាណ្ឋ
រាបាលបារាងំនៅកមោុជាបញាូ នមស្តនរីបារាងំនៅប្គប់ប្គងនិងប្តួតប្តាតាមបណ្ឋរ នខតរនីមួយៗរប្ហ់ខមរ។ 
នរលននាះកំរង់ចាមហលងជានខតរនទៀតនហ្យី គឺនគប្ចបាច់បញចូ លជាមួយនខតរនផសងនទៀត ហដលជាអតីត
ប្្ុករប្ន់ខតរននះ។ ចាប់រីនរលននាះនហ្យី ហដលរដាអំណ្ឋចថ្នអាណ្ឋរាបាលបារាងំបានន ន្ី្ំុនៅ
ហ្វា យនខតរហខមរហដលប្គប់ប្គងនខតរនីមួយៗបនងកីតហផនទី នដីមបបីង្ហា ញរីទំហ្ហំដនដី ហដលខាួនប្គប់ប្គង។  កនុង
ចំនណ្ឋមនខតរទាងំ៥៧ នយងី្នងកតនឃញីម្លននខតរចំននួ៥៤101ប៉ាុនណ្ឋណ ះហដលម្លនហផនទីគូរនោយថ្ដ
បង្ហា ញរីវសិាលភារ ភូម ិប្្ុក និងទីតាងំ្ំខាន់ៗកនុងនខតរ កនុងននាះក៏ម្លននខតរតបូងឃមុមំួយហដរ(រូបនលខ
៥០)។ នខតរតបូងឃមុោំលនណ្ឋះម្លនជាង៣០០ភូមិ។ ភូមមិួយចំនួនធំនៅរកាន ម្ ះរហូ្តដល់្រាថ្ថ្ៃ 
ភូមិខាះប្រន់ហតដូរ្ំនណរនដីមមកជា្ំនណរ្រាថ្ថ្ៃ។ ប៉ាុហនរភូមិខាះបាត់ទាងំប្្ុង នហ្យីក៏នឃញីម្លនភូមិថ្មី
ខាះនទីបបនងកតីហដរ។  ្រាថ្ថ្ៃនខតរតបូងឃមុ ំម្លនប្្ុកចំនួន៦ នងិប្កុងមួយ ហចកនចញជា៦៤ឃុ ំ នហ្យីម្លន
៨៧២ភូមិ។ ដូនចនះចនំួនភូមិបាននកីនន ងីជាងពាក់កណ្ឋរ លនបីនប្បៀបជាមួយចំនួនភូមិោលរីជាង១០០
ឆ្ន មុំន។ 
                                                            
99 Aymonier, Étienne, 1878. Textes Khmers. Saigon (lithograph) 

          1904. Le Cambodge. 3 vols. Pairs: E. Leroux. 
100 ភាសា្ំស្ត ក្តឹ នកសប្ត ម្លនន័យថាម្លនហដនកំណត់ឬប្រំ ខណឌ  ចា្់លា្់។ ភាសាហខមរបុរាណម្លនន័យថា” ហប្្ វ ិ្ ័យ 
វ ិ្ ័យនទរ (ប្បាសាទ) ទីនរររ្ោក រៈ  នទរជានដីម” (ន្ចករីរនយល់ទាងំអ្់ខាងនលីដកប្្ង់នចញរីអតាបទរប្់នលាក 
Grégory MIKAELIAN រ្ីអំរី Note sur la première cartographie provincial Cambodgienn (c. 1897) នបាះរុមោទ្សនាវដរី 
Péninsule no 54-2007(1) 
101 GRÉGORY Mikaelian, NOTE SUR LA PREMIÈRE CARTOGRAPHIE PROVINCIALE CAMBODGIENNE (c. 1897), 

Péninsule n° 54 –2007 (1) 
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ប្រះបាទអងគឌួង រាយមោក់បញ្ញា នៅនលីនៅហ្វា យនខតរនីមួយៗ ប្តូវនរៀបចំរចនា្មោ័នធរដាបាល
នៅកនុងនខតររប្់ខាួន នោយប្តូវនប្ជី្នរ ី្ បាឡាត់102នខតរម្លន ក់  នយកបត័ម្លន ក់ ន ម្ៀនបួននាក់និងអនករត់
្ំបុប្តម្លន ក់103។ 

នៅហ្វា យនខតរក៏ប្តូវហតងតាងំ «្ុភា ន្ង» និង «ប្កឡាពា្» ជាមស្តនរីម្លនមុខនាទីហប្បប្បួលតាម
ោរចាត់តាងំរប្់នៅហ្វា យនខតរ ជួលោលជាអនកទទួលខុ្ប្តូវកនុងប្្ុកតាមប្រំហដន។ អនកខាះបានលក់
មុខដំហណងរប្់ខាួន ជាថ្នូរនឹងផលប្បនយជន៍នផសងៗ។ កំហណរទប្មង់នៅនរលននាះ ដំនណីរនៅកនុង
សាា នភាររអាក់រអួលនៅន យី ដបតិហដនកំណត់រវាងនខតរនីមួយៗរុំទាន់ហបងហចកចា្់លា្។់  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
102 បាឡាត់ និងនយកបត័ គឺជាពាកយម្លនឥទធិរលមករីន្ៀម។ បាឡាត់ន ម្ីនឹងពាកយហខមរថាបនាា ្់។ ដូនចនះបាឡាត់នខតរ គឺជា
មនុ្សហដលប្តូវមកជួ្ ឬជំនួ្ នៅហ្វា យនខតរនៅថ្ថ្ៃអនាគត នហ្យី្រាថ្ថ្ៃនគនៅអភិបាលរងនខតរ។ រឯីនយកបត័វញិ ម្លន
ន័យថាជំនយួោរឬនលខា។   
103 ?1907, Monographie de la Circonscription Résidentielle de Kompong-Cham. Sociéte des Edutes Indo-Chinoises, 
Saigon, Schneider 

រូបនលខ៥០៖ ហផនទីនខតរតបូងឃមុដំំបូង គូរនៅរីឆ្ន ១ំ៨៩៧(ប្បភរ៖ សាលាបារាងំចុងបូព៌ា) 
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រដាបាលនខតរតបូងឃមុ ំហដលម្លនចាប់តាងំរីអំ ុងឆ្ន ១ំ៨៩៨ គឺម្លនភារ ម្ុគសាម ញខាា ងំ នោយសារ
ោរនប្ជៀតហប្ជករីប្បរ័នធរដាបាលកណ្ឋរ លនៅនលីតួនាទីនិងអណំ្ឋយរដាបាលនៅថាន ក់មូលោា ន។ ដូនចនះ
នដីមបឲី្យកិចចោររដាបាលនៅថាន ក់នប្ោមម្លនប្ប្ិទធិភារ នគបានហបងហចកនខតរតបូងឃមុជំាបួនហផនកគឺ៖  

- តបូងឃមុខំាងសារ ៖ំ គិតចាប់របី្្ុកប្កូចឆ្ម រ រហូ្តដល់ប្រំប្បទល់ប្្ុកឆ្ាូងថ្ននខតរប្កនចះ។  កចិចោរ
រដាបាលនៅកនុងហដនដីថ្នហផនកននះ ប្គប់ប្គងនោយមនុ្សម្លន ក់ នហ្យីតួនាទីជាអនកនធាីរបាយោរណ៍អំរី
្ភារោរណ៍និងបញ្ញា នផសងៗហដលនកីតម្លននៅ កនុងហដនដីហដលខាួននមីលោរខុ្ប្តូវជូននៅរដាមស្តនរី
្ស្តង្ហគ ម។  

-  តបូងឃមុខំាងនឆ្ាង៖ លាត្នធឹងរពីាមជីលាងំ រហូ្តដល់ប្រំប្បទល់នខតរប្្ី្នធរ និងជាតំបន់
មួយគត់ហដលរឹងហផអកនិង ា្ិតនប្ោមោរប្គប់ប្គងផ្លា ល់នោយនៅហ្វា យនខតរតបូងឃមុ ំ ហដលោលនណ្ឋះម្លន
ង្ហរជា “ឧញ្ញា៉ា អរជូន”។ 

- តបូងឃមុថំ្ប្រនលី៖ ា្ិតនៅជាប់តំបន់មួយថ្នប្បនទ្នវៀតណ្ឋម។ ោរង្ហររដាបាលនៅតបូងឃមុថំ្ប្រ
នលីគបឺ្គប់ប្គងនោយមនុ្សរីរនាក់ ហដលអនកទាងំរីរននាះម្លនភារកិចចប្គប់ប្គងនិងនមីលោរខុ្ប្តូវចំនពាះ 
ប្បជាជនហដលជាប់ោតរាកិចចបង់រនធជូនឧបរាជ និងមស្តនរីប្កមោរដថ្ទនទៀតនៅឯភនំនរញ។ 

- តបូងឃមុថំ្ប្រនប្ោម៖ ម្លនប្រំប្បទល់ជាប់ជាមួយតំបន់មួយចំនួនដូចជារម្ល្ហហ្ក, រដំួល, ថ្ប្រហវង 
និងថ្តនិញថ្នប្បនទ្នវៀតណ្ឋម នហ្យីោរង្ហរដាបាលនិងប្គប់ប្គងតំបន់ននះប្តូវហបងហចករវាងមស្តនរីនៅ
តាមសាា ប័នតូចៗមួយចំននួតាមសាា នភារជាក់ហ រ្ង104។ នៅនប្ោយ្ស្តង្ហគ មនលាកនលីកទ២ី រដាបាលថ្ន
អាណ្ឋរាបាលបារាងំបានហករទប្មង់ជាថ្មីអំរីរចនា្មោ័នធថ្នោរដឹកនារំប្់ខាួននៅទូទាងំឥណឌូ ចិន។  
នោយហ កនៅកនុងប្បនទ្កមោុជា រដាបាលកណ្ឋរ លថ្នអាណ្ឋរាបាលបារាងំបាន្នប្មចនធាីោរហកទប្មង់
រចនា្មោ័នធប្គប់ប្គងរប្់ខាួននោយនធាីោរហកហប្បចំនួននខតរជាថ្មីរ៥ី៧នខតរ នៅឆ្ន ១ំ៨៩៧ មកនៅប្តឹម៥១
នខតរវញិនៅកនុងឆ្ន ១ំ៩១៧105(រូបនលខ៥១)។ នយី្ នងកតនឃញីថានខតរចំនួន៤៣ ហដលម្លនតាងំរីឆ្ន ំ
១៨៩៧គឺនៅរកាដហដលនៅឆ្ន ១ំ៩១៧។ នខតរចំនួន១៤ ម្លននៅឆ្ន ១ំ៨៩៧បានបាត់ នហ្យីម្លននខតរ
ចំនួន៨ ប្តូវបនងកីតថ្មីនៅកនុងឆ្ន ១ំ៩១៧។ 

                                                            
104 ALAIN Forest, 1980: p. 20 
105 SORN Samnang, 1995: p. 30-40 
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ចំនួននខតរហខមរបនងកីតកនុងឆ្ន ១ំ៨៩៧ និងឆ្ន ១ំ៩១៧ 
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បនាា ប់រមី្លនោរហករទប្មង់តាមប្រះរាជបញ្ញា ចុះថ្ថ្ៃទ១ី១ ហខធនូ ឆ្ន ១ំ៩២១ នយងី្នងកតនឃញីថា
នខតរហខមរប្តូវបប្ងួមឲ្យមកនៅប្តឹមចំនួន១៣ប៉ាុនណ្ឋណ ះ គឺន ម្ីនឹងចនំួននរ ៉្ា ុ ីដង់រប្់បារាងំហដលប្តួតនៅតាម
នខតរទាងំននាះ(រូបនលខ៥២)។ ោលនណ្ឋះរុំទាន់ម្លននខតរន្ៀមរាបនទ តបតិនខតរមួយននះគឺជាប្្ុកមួយ
រប្់នខតរបាត់ដំបង106។  រឯីនខតរតបូងឃមុ ំ បានោា យឲ្យនៅជាប្្ុកមួយរប្់នខតរកំរង់ចាមវញិ។ ោរហក
ហប្បននះមិនប្តឹមនធាីនៅថាន ក់នខតរនទ គនឺធាីទាងំនៅថាន ក់នប្ោមផងហដរ នោយនគបនងកីតឲ្យម្លនខណឌ នៅតាម

                                                            
106 SORN Samnang, 1995: p. 30-40 

រូបនលខ៥១៖ នខតរហខមរបនងកីតនៅឆ្ន ១ំ៩១៧ (ហក្ប្មួលរី៖ ALAIN Forest, 1980) 



71 

 

នខតរនីមួយៗបហនាមរីនលីរចនា្មោ័នធធាា ប់ម្លនរីមុនមក។  រចនា្មោ័នធដឹកនានំៅតាមបណ្ឋរ នខតរនីមួយៗ 

គឺម្លននៅហ្វា យនខតរ នៅហ្វា យប្្ុក នៅហ្វា យខណឌ និងនមឃុ ំ នហ្យីអមនោយមស្តនរីនប្ោមឱវាទដូចជា 
បាឡាត់នខតរ បាឡាត់ប្្ុក បាឡាត់ខណឌ  ជំទុប ន ម្ៀន និងអនករត់្ំបុប្ត107។  

្រុបមកនឃញីថាហដនដីតបូងឃមុបំានឆ្ាងោត់នូវកំហណរទប្មង់ជានប្ចីនដំណ្ឋក់ោលតាមបរបិទថ្ន
ននយបាយនិង្ងគម។ នយងីនឃញីចាប់រនីប្ោយ្ម័យអងគរតបូងឃមុជំាប្្ុកមួយប្គប់ប្គងនោយន្រច
ប្តាញ់។ លុះចាប់រីប្បនទ្ ា្ិតនប្ោមោរប្តួតប្តារប្់បារាងំ រហូ្តដល់មុនឆ្ន ២ំ០១៤ នឃញីថាតបូង
ឃមុមំរងជានខតរ មរងជាប្្ុកនោយម្លនហផនទីកំណត់ផង។ នៅឆ្ន ២ំ០១៤ តបូងឃមុ  ំប្តូវរាជរោា ភិបាល្នប្មច
ហប្បោា យឲ្យនៅជានខតរថ្មីន ងីវញិនៅនលីទឹកដីចា្់។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
107 SORN Samnang, 1995: p. 30-40 

នខតរហខមរបនងកីតនៅទ្វតស១៩២០ តាមប្រះរាជបញាតិរ ដំណ្ឋលរន នឹងោរ    
          បនងកីតចំនួននរ ៉្ា ុ ីដង់បារាងំប្បចានំខតរនីមួយៗ(ប្បភរ៖ SORN Samnang, 1995) 
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រូបនលខ៥២៖ នខតរហខមរកនុងទ្វតស១៩២០ (ប្បភរហផនទី៖  Pollacchi, Atlas colonial 

français, 1929) 
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២. ការប្ប្រកាា យប្ដនដីត្បងូឃ្មុំឲ្យខៅខេត្តខ ើងវញិ 

 ចាប់តាងំរនីប្ោយោរនបាះនឆ្ន តឆ្ន ១ំ៩៩៣ មករាជរោា ភិបាលបានបំហបកនខតរចំនួន២
និងហប្បោា យប្កុងចំនួន៣ បនងកីតជានខតរថ្មីចំនួន៥រចួនៅនហ្យី។ នខតរទាងំននាះរមួម្លន នខតរបនាា យម្លន
ជ័យបំហបកនចញរីនខតរបាត់ដំបងនៅឆ្ន ១ំ៩៩៣,  នខតរឧតររម្លនជ័យបំហបកនចញរីនខតរន្ៀមរាប និងហផនក
ខាះថ្ននខតរប្រះវហិ្វរនៅឆ្ន ១ំ៩៩៨,  ប្កុងហកប ប្តូវបានហប្បោា យឲ្យនៅជានខតរហកបនៅឆ្ន ២ំ០០៨, ប្កុង
ប្រះ្ីហ្នុ ប្តូវបានហប្បោា យឲ្យនៅជានខតរប្រះ្ីហ្នុនៅឆ្ន ២ំ០០៨, ប្កុងថ្ប៉ាលិន ប្តូវបានហប្បោា យឲ្យ
នៅ នខតរនៅឆ្ន ២ំ០០៨។ ហផអកនលីបទរិនសាធន៍ខាងនលី និងនោយម្លនោរយកចិតរទុកោក់រីប្បមុខ
រោា ភិបាលកនុងោរនលីកកមោ្់ជីវភារប្បចាថំ្ថ្ៃរប្់ប្បជាជន តាមរយៈោរផរល់ន្វារដាបាលសាធារណៈ
ឲ្យខិតោន់ហតជិតដល់មូលោា ននិងោន់ហតម្លនប្ប្ិទធិភារ នទីបរាជរោា ភិបាលបាន្នប្មចហប្បោា យហដន
តបូងឃមុឲំ្យនៅជានខតរន ងីវញិ នោយបំហបកនចញរីនខតរកំរង់ចាម នោយយកទននានមគងគជាប្រំ្ីម្លថ្ន
នខតរទាងំរីរ តាមរយៈប្រះរាជប្កឹតយនលខ ន្/រកត/១២១៣/១៤៤៥ ចុះថ្ថ្ៃទី៣១ ហខធនូ  ឆ្ន  ំ២០១៣ ។  
ោរហប្បោា យហដនដីតបូងឃមុឲំ្យនៅជានខតរន ងីវញិដូចរីអតីតោល គឺម្លននរលបំណងចមបងៗរីរ៖ 

 ១. នខតរកំរងចាមម្លនថ្ផាដីធំ ម្លនចំនួនប្បជាជននប្ចីន(ទាងំប្បជាជននដីម និងប្បជាជនចំណ្ឋក
ប្្ុកម្លនចំនួន្រុបជាងរីរលាននាក់)។ នប្ពាះហតទំហ្ថំ្ផាដីធំនិងម្លនប្បជាជននប្ចីនដូនចនះ នទីបនធាីឲ្យោរ
ប្គប់ប្គងរដាបាល និងោរផរល់ន្វាសាធារណៈជូនប្បជាជនរុអំាចនឆ្ាីយតបនៅនឹងតប្មូវោរជាក់ហ រ្ងថ្ន
ជីវភារប្បចាថំ្ថ្ៃ រិន្្ប្បជាជនរ្់នៅតាមជនបទ នហ្យីភារចននាា ះប្បនហ្វងកនុងោរផរល់ន្វា
សាធារណៈគឺហតងនកីតម្លនជាហូ្រហហ្។ ដូនចនះ ោរនលីកកមោ្់ោរផរល់ន្វារដាបាល និងន្វាសាធារណៈ
ដថ្ទនទៀតឲ្យនកៀកជិតប្បជាជន នដីមបជីំរុញោរអភិវឌឍឲ្យម្លនគុណភារគឺជាតប្មូវោរចាបំាច់។ 

 ២. បនងកីតមជឈមណឌ លន្ដាកិចច ្ងគមនៅតំបន់ជនបទ នដីមបទីាក់ទាញវនិិនយគវ ិ្ ័យ
ឧ្ាហ្កមមហកថ្ចនផលិតផលក្ិកមមនៅតំបន់ជនឲ្យបាននប្ចីនហដលអាចបនងកីតោរង្ហរជូនប្បជាជននៅ
មូលោា ន ោត់បនាយោរនធាីចំណ្ឋកប្្ុក ប្រមទាងំនលីក ា្ួយជីវភាររ្់នៅប្បចាថំ្ថ្ៃរប្់ប្បជាជនឲ្យបាន
ោន់ហតលអប្បន្ីរ។ 

ដូចបានបញ្ញា ក់រីខាងនលីមរងរចួមកនហ្យី នខតរតបូងឃមុ ំ្ រាថ្ថ្ៃម្លនថ្ផាដីទហំ្៥ំ២៥០,៥១គី ូ
ហម៉ាប្តប្កឡា ហចកជាប្្ុកចំនួន៦ប្្ុកគឺ តបូងឃមុ,ំ អូររាងំឪ, ប្កចូឆ្ម រ, តំហបរ, រញាហប្កកនិងប្្ុកនមមត់ 
នហ្យីម្លនប្កុងចំនួនមួយគបឺ្កុង្ួងនោយហចកជា២្ង្ហក ត់។ ចំហណកឃុវំញិគឺម្លនចំននួ៦៤ឃុ ំ និង
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ភូមិចំនួន៨៧២ភូមិ។ នខតរតបូងឃមុ ំដឹកនានំោយអភិបាលចំនួនមយួរូប គណៈអភិបាលនខតរចំនួន៧រូបនងិ 
ប្កមុប្បឹកានខតរចំនួន១៩រូប។ 

 

២.១. បុររីដាបាលសាលានខតរ 

បុររីដាបាលសាលានខតរតបូងឃមុ ំ ហដលបានសាា បនាន ងី នបីនទាះជានៅនលីហដនដីចា្់ក៏រតិហមន 
ហតជាទីតាងំថ្មីប្្ឡាង ខុ្រីបណ្ឋរ នខតរមុនៗហដលបនងកីតនប្ោយឆ្ន ១ំ៩៩៣ នប្ពាះនខតរទាងំននាះបនងកីត
ន ងីនោយយកទីរមួប្្ុក ឬទីប្បជុជំនថ្នប្កុងនធាីជាបុររីដាបាល ហដលម្លននហ្ោា រចនា្មោ័នធរចួប្សាច់នៅ
នហ្យី នោយប្រន់ហតអភិវឌឍន៍បហនាមនៅនលីនហ្ោា រចនា្មោ័នធហដលម្លនប្សាប់ប៉ាុនណ្ឋណ ះ។ ផាុយនៅវញិទី
តាងំបុររីដាបាលសាលានខតរតបូងឃមុ ំគឺរុមំ្លនអាីទាងំអ្។់ នប្ពាះហតដូនចាន ះនហ្យីនទីបនយងី្នប្មចឲ្យន ម្ ះ
ចំណងនជីងន្ៀវនៅននះថា ”ត្បងូឃ្មុំ៖ ខេត្តថ្្ីខ ើទឹកដចីាស”់  ទតីាងំហដលរាជរោា ភិបាលបាន
្នប្មចនប្ជី្នរ ី្ យកនធាីជាបុររីដាបាលសាលានខតរតបូងឃមុថំ្មី គឺជាដីចោំរថ្ម៉ាសាក់ម្លនទហំ្៨ំហ្កិតា ា្ិត
នៅកនុងឃុបំ្្ ប់ និងឃុអំនញច ីម រប្់ប្្ុកតបូងឃមុ។ំ បុររីដាបាលសាលានខតរថ្មីននះ ា្ិតនៅចម្លៃ យ
ប្បម្លណ២០គី ូហម៉ាប្តខាងនកីតប្កងុ្ួង និងប្បហហ្ល១០គី ូហម៉ាប្តភាគពាយរយថ្នរាជធានីឥស្តនាបុរ ឬ
រាជធានីបនាា យថ្ប្រនគរ។ ម្លនផាូវជាតិ្ំខាន់រីរហដលអាចនធាីដំនណីររីរាជធានីភនំនរញ នៅោន់នខតរតបូង
ឃមុគំឺ៖ ទីមួយតាមផាូវជាតិនលខ៦ រចួបនរនៅផាូវជាតិនលខ៧ប្តង់ គ្ន់ នឆ្ោ ះនៅប្កងុកំរង់ចាម ម្លនចម្លៃ យ
ប្បហហ្ល១២៥គី ូហម៉ាប្ត រចួឆ្ាងសាោ នមិតរភារកមោុជា-ជប៉ាុន(សាោ នគីហ្សូណ្ឋ) ោត់ប្កងុ្ួង រចួបនរ
ប្បហហ្ល៣០គី ូហម៉ាប្តនទៀតដល់រងាង់មូលរូបហ្ាួងប្រះន រ្ចកន  នហ្យីបត់នឆ្ាងថ្ដប្បម្លណ២គី ូហម៉ាប្ត 
នឹងដល់បុររីដាបាលថ្ននខតរតបូងឃមុ។ំ ទរីីរ តាមផាូវជាតិនលខ៦ ឆ្ាងសាោ នមតិរភារកមោុជា-ចិន(សាោ នហប្រក
តាម្លក់) រចួបនរដំនណីរតាមផាូវជាតិនលខ៨ ោត់រងាង់មូលសាា យអនារ(នខតរថ្ប្រហវង) និងឃុអំនាង់ថ្ប្ជ នហ្យី
បនរនៅមុខរហូ្តដល់ផាូវជាតិនលខ៧ប្តង់ទីប្បជុំជនប្្ុករញាហប្កក រចួបត់នឆ្ាងនឆ្ោ ះនៅមុខរហូ្តផាូវបំហបក
ប្រះធាតុ នទបីបត់ស្ាបំនរដំនណីរតាមផាូវជាតិនលខ៧៨ចម្លៃ យប្បម្លណ៥គី ូហម៉ាប្តនទៀត ក៏នឹងនៅដលបុ់រ ី
រដាបាលនខតរតបូងឃមុដូំចរន ។(រូបនលខ១៖ ហផនទីបង្ហា ញទីតាងំបុររីដាបាលនខតរ)។  

ថ្ផាដី្ប្ម្លប់្ង់ទីរមួនខតរប្តូវបានកំណត់ជារីរតំបន់ធំៗគឺ៖ តបំន់ទីរមួនខតរតបូងឃមុ ំ នងិតំបន់
រដាបាលប្បមូលផរុ ំ។  

 ក. តបំន់ទរីមួនខតររមួម្លន៖ តំបន់រដាបាលប្បមូលផរុ ំ, តំបន់ពាណិជាកមម, តំបន់ឧ្ាហ្កមម, 
តំបន់នទ្ចរណ៍, តំបន់លំនៅោា ន, តំបន់រមណីយោា នថ្បតង និង្ណ្ឋា ររ, ទីតាងំចំណតរថ្យនរប្កុង 
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និងតាក់្ីុ, ទីតាងំយនោា នជួ្ជុលយនយនរ, ទីតាងំនភាជនីយោា នហដលម្លន្ំន ងរខំាននរលយប់, 
ទីតាងំសារមនាីរវបបធម៌, ទីតាងំអាង រ្ុកោក្ំណល់រាវ, ទីតាងំចាក់(កប់)ោក្ំណល់រងឹ និងទីតាងំ
អនុញ្ញា តឲ្យម្លនោរអភិវឌឍក្ិកមម។ 

 ខ. តបំន់រដាបាលប្បមូលផរុរំប្់នខតរម្លន៖ ទីតាងំសាង្ង់សាលានខតរតបូងឃមុ,ំ ទីតាងំមនាីរ
នប្ោមឪវាទនខតរទាងំ២៥មនាីរ, ទីតាងំលំនៅោា នរប្់រដា្ប្ម្លប់ថាន ក់ដឹកនានំខតរកនុងអាណតរិោរង្ហរ, ទី
តាងំផារ្ប្ម្លប់បនប្មីកនុងតំបន់រដាបាលប្បមូលផរុ ,ំ ទតីាងំសាលានរៀន, ទីតាងំសាកលវទិាល័យ និងសាលា
បណរុ ះបណ្ឋរ ល និងបបំ៉ានជំនាញ, ទតីាងំរហុ្កីឡាោា ន, ទតីាងំលំហ្រសាធារណៈ្ប្ម្លប់ោរប្បាររធរិធី
នផសងៗ, តបំន់្ួនធមមជាតិរុកខជាតិចប្មុះ, តបំន់្ួនោថំ្មី, ទីតាងំ រ្ុកោក្ំណល់រងឹ នងិសាា នីយវ៍ទិយុ 
និងទូរទ្សន៍។ 
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២. ២. នមិមតិ្ញ្ញា នខតរ 
និមិតរ្ញ្ញា នខតរតបូងឃមុ ំគជឺាោរប្ចបាច់បញចូ លរន នូវកតារ ្ំខាន់៤គឺ៖  
១. ភូមិសាស្ត រ្  
២. បរសិាា ន និងធមមជាត ិ  
៣. ប្បវតរិសាស្ត រ្ 
៤. នរឿងនប្រងនិទាន 
ោរនប្ជី្នរ ី្ យកកតារ ទាងំ៤ខាងនលីមកផសបំញចូ លរន ប្ប្ូប្តនចញជានិមិតរ្ញ្ញា ហបបននះ គឺចង់

រនំលចឲ្យនឃញីរី្ោរ នុរលរប្់នខតរ និងឆ្ាុះបញ្ញច ងំរអីតរ្ញ្ញា ណរប្់នខតរននះតាមរយៈមរតក
វបបធម៌ប្បវតរិសាស្ត រ្និងធនធានធមមជាតិហដលម្លននៅនលីទឹកដីថ្ននខតរតបូងឃមុនំានរល្រាថ្ថ្ៃ ។  

 

ទប្មង់ទូនៅថ្ននមិតិរ្ ញ្ញា  
និមិតរ្ញ្ញា ននះរាងមូលរ័ទធនោយហខសរណ៌នតាន តរីរជាន់ ខាងនប្ៅធំ, ខាងកនុងតូច នងិខណឌ នោយ

ថ្ផារណ៌្។ ថ្ផាខាងកនុងរណ៌នតាន តប្សាលខណឌ នោយហខសរណ៌្រាងឆ្នោនតំណ្ឋងឲ្យ្មបុកឃមុ។ំ នៅចំ
កណ្ឋរ លម្លនរូបនជីងពានរណ៌នតាន ត។ ចំហណកហផនកខាងនលីម្លនរនំលចអកសររណ៌នខៀវថា“នខតរតបូងឃមុ”ំ។ 
ចំហណកនៅខាងនប្ោមនជីងពានម្លនលមអនោយចង្ហា យកាច់អងគរ ហដលម្លនថ្ផាកាច់រណ៌ថ្បតងរនំលច
នោយទប្មង់កាច់រណ៌្។ 

 

អតាន័យថ្ននមិតិរ្ ញ្ញា  
រងាង់រ័ទធជុវំញិ 

រងាង់ហខសរីរជាន់រ័ទធជុំវញិតណំ្ឋងឲ្យសាា នីយបុនរប្បវតរិសាស្ត រ្“បនាា យគូឬភូមមូិល”។ ហខសខាងនប្ៅធំ
តំណ្ឋងឲ្យកំហរងដីខាងនប្ៅ ឯហខសតូចខាងកនុងតណំ្ឋងដីទួលរ័ទធជុំវញិម្លត់គូ ហដលអនកខាះនៅថាកំហរង
ខាងកនុង។ ចំហណកហខស្ខណឌ ហខសរណ៌នតាន តទាងំរីតំណ្ឋងឲ្យគូ។ តាមរយៈោរប្សាវប្ជាវហផនកបុរាណ
វទិាសាា នីយ “បនាា យគូឬភូមិមូល” ជាកហនាងមនុ្សរ្់នៅតាងំរី១០០០ឆ្ន មុំនប្គិ្រ្ករាជ។ បនាា យគូ
ននះនគបានរកនឃញីភាគនប្ចីននៅកនុងតំបន់ដីប្កហ្មកនុងប្្ុកនមមត់និងរញាហប្កកថ្ននខតរតបូងឃមុ ំ នហ្យី
មួយចំនួននទៀតរកនឃញីនៅតំបន់ដីប្កហ្មកនុងប្្ុក ន្ួល នខតរប្កនចះ ប្រមទាងំនៅកនុងតំបន់ដីប្កហ្មថ្ន
ប្បនទ្នវៀតណ្ឋមផងហដរ។ នលាក ហប ណ្ឋហ្ាលីីរ ស្តហ្គូ្ លីនយ អនកប្សាវប្ជាវជាតិបារាងំ បានកំណត់នៅ
ន ម្ ះសាា នីយនិងវតាុហដលរកនឃញីនៅតាមតំបនខ់ាងនលីននះថា “អារយធម៌នមមត់” ហដលជាអារយធម៌ចា្់
ជាងនគនៅតំបន់ដីប្កហ្មនៅតំបន់អា្ីុអានគនយ។៍ 
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ថ្ផាខាងកនុង 
ថ្ផាខាងកនុងគតឺំណ្ឋង្ំណុ្ឃមុ ំ និងទឹកឃមុ។ំ វតាុដ៏ម្លនតថ្មារប្់ឃមុហំដលអនកហ ា្ងឃមុបំ្បាថាន ចង់

បានននាះគឺ “កាលទឹកឃមុ”ំ ជាទីប្បមូលផរុ ំនោយទឹកឃមុមំានរសតអែមឈ្ងុយឆ្ងង ញ់អង និងសរមាប់ជាឱសែ
ព្អេងៗអង។ ប្ប្ិននយងនលីពាកយ “កបាល” ឬ “កាល108” ជាពាកយ្ំស្ត ក្ឹត រែវូាា នឹងពាកយតមែរថា “តបូង”
។ ដូនចនះ ពាកយថា“កាលទឹកឃមុ”ំ ហដលនយងីនប្បី្រាថ្ថ្ៃននះ គឺប្បហហ្លជាអនកប្្ុកនៅមលើថា “តបូងឃមុ”ំ 

ដូព្្ាេះក៏្បមិនដងឹ។ មា៉ាងនទៀតឃមុ ំ្ ាិតកនុងអមបូរ្តាលអិតរ្់នៅជាប្កុម ហដលម្លនោរត្ ូអត់ធមត់ និង
ឧ្ាហ៍្រាយម ម្លនសាមគគីរន លអ។ នហ្តុននះ ោរយកឃមុមំកោក់នៅកនុងនិមិតរ្ញ្ញា ននះក៏ចង់បង្ហា ញ
រីនិមិតររូបថ្នោរត្ ូនិងរបួរមួសាមគគរីន ជាធាុងមួយ។ ចំហណកទឹកឃមុជំានិមតិររូបថ្នោររ្់នៅដ៏ហផអមហលាម
កនុង្ហ្គមន៍ក៏ដូច្ងគមជាតិទាងំមូល។ 

 
រូបនជងីពាននៅកណ្ឋរ ល 

រូប្ំខាន់បំផុតនៅចំកណ្ឋរ ល ហដលនប្ជី្នរ ី្ នធាីជានិមិតរ្ញ្ញា រប្់នខតរតបូងឃមុនំនាះ គឺ“នជីង
ពានបុរាណ” នធាីរីដដុីត(កុលាលភាជន៍) ហដលរកនឃញីនរលនធាីកំណ្ឋយប្សាវប្ជាវនៅសាា នីយបនាា យគូ 
ា្ិតកនុងប្កុមហ្ ុនចម្លក រនៅ្ ូហប្កក ោលរីឆ្ន ១ំ៩៩៨។ នបី្ នងកតនៅនលីរូបរាងនជីងពានននះ គឺម្លន

្ណ្ឋា នដូចជានជីងពានប្បោប់នប្បីប្បា្់្រាថ្ថ្ៃននះហដរ។ ហផអកនលីលទធផល្ិកាវភិាគកណំត់អាយុោល
នលីបុរាណវតាុជានប្ចីន ហដល ា្ិតកនុងជនប្ៅដីជាមួយរន  នជីងពានននះម្លនអាយុ ជាង៣០០០ឆ្ន ។ំ នជីង
ពានជាប្បោប់្ប្ម្លប់ោក់ប្ទវតាុម្លនតថ្មា, គមោីរកបួនចាប់នផសងៗ, នប្គឿង្ោក រៈបូជា្ប្ម្លប់ថាា យប្រះ  
ឬវតាុខោង់ខោ្់្ប្ម្លប់ប្រះរាជាជានដីម។ នម្ល៉ាា ះនហ្យី នជីងពានជានមិិតររូបថ្នចំនណះដឹង, ភារខោង់ខោ្់ នងិ
ភាររិ្ិដា។  
 

អកសររណ៌នខៀវ «នខតរតបូងឃមុ»ំ 
ជាប្បនភទអកសរមូល ហដលវវិតរន៍មករីអកសរហខមរ្ម័យអងគរ។ ចាប់រី្ ម័យនប្ោយអងគរ(្.វ.១៤/

១៥)មក នគនប្ចីននប្បីអកសរមូលននះនដីមបចីារនលីសាស្តសារ  ឬប្ោងំនផសងៗ។ អកសរននះនៅហតម្លនប្បជាប្បិយ
ភាររហូ្តមកទលន់ឹង្រាថ្ថ្ៃ។  

 

                                                            
108 ដូចប្ជាបប្សាប់នហ្យីថា ោលរីបុរាណពាកយ្ំស្ត ក្ឹត គឺនប្បីប្បា្់ហតនៅកនុងប្រះរាជវាងំ ឬនៅកនុងប្្ទាបអ់ភិជនប៉ាុនណ្ឋណ ះ 
នហ្យីបនិ្ចម្ងៗនទីបប្ជួតប្ជាបនៅកនុងប្្ទាប់ប្បជារាស្ត រ្។ នម្ល៉ាា ះនហ្យី នៅនរលហដលន ម្ ះ “តបូងឃមុ”ំ នកីត ប្បហហ្លជាអនក
ប្្ុកនៅទីននាះរំុទាន់សាគ ល់ពាកយ “កាល” ជាភាសា្ំស្ត ក្ឹតននះនៅន យីនទ។ 
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 ចង្ហា យកាច់អងគរ 
ចង្ហា យកាច់នៅរីនប្ោមនជីងពាន គឺជាកាច់មួយប្បនភទនៅថា “កាច់អងគរ”។ កាច់ននះនឃញី

បុរាបុរ្ហខមរនិយមឆ្ា ក់តុបហតងលមអនៅតាមប្បាងគប្បាសាទ និងទី្ោក រៈនានា នហ្យីបនរឥតោច់តាងំរី
្ម័យបុរាណរហូ្តមកទល់្ រាថ្ថ្ៃ។ កាច់លមអទាងំឡាយគឺថ្ចនប្បឌិតនចញរីធមមជាត ិ ជារិន្្រុកខជាតិ 
ម្លននដីម, ទង, ា្ឹក, ហផា, ផ្លក ជានដីម។ នម្ល៉ាា ះនហ្យី កាច់មិនហមនប្រន់ហតជានប្គឿង្ប្ម្លប់តុបហតងលមអ
ប៉ាុនណ្ឋណ ះនទ ហតក៏បង្ហា ញឲ្យនឃញីរីោរចនប្មីនលូតលា្់នភាគផល ធនធានធមមជាតិ នងិភារ្មបូណ៌
្បាយនៅកនុង្ងគមហដរ។ នហ្តុដូនចនះនហ្យី ចង្ហា យកាច់ អងគរហដលនលីកយកលមអនៅកនុងនិមិតរ្ញ្ញា
ននះជានិមិតររូបថ្នសាោ នតភាា ប់រវាងអារយធម៌រងុនរឿងរអីតីតោលមកបចចុបបននោលផង និងជា្ញ្ញា ណថ្ន
ក្ិ-ឧ្ាហ្កមមម្លនដូចជានៅ  ្ូ ដំ ូងមី សាា យចាន់ទី និងនប្មចជានដីម ហដលជា្ោរ នុរលន្ដាកិចច
រប្់នខតរហតមរង។ 

 
រណ៌ 

រងាង់មូលរីរជាន់រ័ទធជុំវញិហផនកខាងនប្ៅថ្ននិមិតរ្ញ្ញា ននះ ម្លនរណ៌នតាន តគឺតំណ្ឋងឲ្យតំបន់ដី
ប្កហ្មរប្់នខតរតបូងឃមុ។ំ ថ្ផារប្់និមិតរ្ញ្ញា រាង៦ប្ជុងតូច គចឺមាងនចញរី្ំណុ្ឃមុ។ំ នជីងពាននៅ
កណ្ឋរ លរនំលចនោយរណ៌ដី គតឺំណ្ឋងឲ្យដីប្កហ្មថ្ននខតរតបូងឃមុផំង នងិរណ៌នដីមរប្ភ់ាជន៍។ រឯី
អកសរ “នខតរតបូងឃមុ”ំ ម្លនថ្ផារណ៌នខៀវ គឺតំណ្ឋងឲ្យន្រភីារផង នងិតំណ្ឋងឲ្យអាោ្ធាតុមូ្ុងផង។ 
ចំហណក ចង្ហា យកាច់អងគររណ៌ថ្បតង គឺតំណ្ឋងឲ្យ្ោរ នុរលថ្នដំណ្ឋកំ្ិ-ឧ្ាហ៍្កមមរប្់នខតរ ម្លន
ដូចជានប្មច រិន្្ដំណ្ឋនំៅ្ ូ ហដលនគបានចាត់ទុកជា “ម្ល្្នលីដីប្កហ្ម”។  
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