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ការលម្អកលឝ (Kalaśa)នៅកនុងស្ថា បត្យកម្មខ្មមរ (ភាគ២) 
នៅភាគទ៊ី១នៃប្បធាៃបទនៃេះ មាៃការបង្ហា ញព៊ីអត្ាៃ័យៃិងនសចកដ៊ីសំខាៃ់មួ្យ

ចៃួំៃតាម្ខ្បបបដិមាស្ថស្តសររបស់កលឝជាហូរខ្ហរួចម្កនហើយ។១ សប្មាប់ភាគទ៊ី២នៃេះ 
នយើងៃឹងម្កពិៃិត្យនលើការយកកលឝម្កបញ្ចូ លនៅកនុ ងស្ថា បត្យកម្មខ្មមរនៅសម័្យ
បុរាណបខ្ៃាម្នទៀត្។  

ចនំ េះស្ថា បត្យកម្មនមមរសម័្យបុរាណមាៃការលម្អនោយកលឝ ៃិងចមាា ក់រូបកលឝ
នៅនប្ចើងកខ្ៃាងណាស់ ន លគឺមាៃតាងំព៊ីខ្ននកនមឿៃនៃប្ាស្ថទរហូត្ដល់ខ្ននកកពូំលនៃ
ប្ាស្ថទ។ ជាក់ខ្សដងនៅតាម្នមឿៃនៃប្ាស្ថទមួ្យចៃួំៃនៅមុ្ៃសម័្យអងគរ មាៃការលម្អ
តួ្នមឿងជាកាច់នពប្រមូ្ល ខ្ត្នបើសនងេត្ឱ្យ
លអិត្បៃរិច នោយនម្ើលបខ្ៃាម្ជាមួ្យតួ្
នមឿៃៃិងកាច់ឈូកផ្ងា រខាងនលើនយើងៃឹង
ន ើញថា  ន ម ឿ ៃទ ំង មូ្ល ន េះមាៃ
សណាា ៃប្សនដៀងគ្នន នៅៃឹងរូបកលឝនៅ
វញិ (រូបនលម១)។ ចណុំចនៃេះប្តូ្វគ្នន យ៉ង
ខាា ងំនៅៃឹងលកខណៈនមឿៃមួ្យប្បនេទនៅ
កនុងសិលបៈឥណាា  ខ្ដលនគស្ថគ ល់ជាភាស្ថ
សំស្តសេឹ ត្ថា “កលឝ  Kalaśa”  ឬ  “ កុ មុ្ទ 
Kumuda” ឬ “វល័យ Valaya”។២ 

រូបនលម១៖ ប្ាស្ថទគុកប្ពេះធាតុ្  
នមត្រកពំង់ចាម្ (រូបថត្៖ នេង សុ៊ីរង៉់) 

 
១ សូមអានបន្នែមនៅ៖https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/24878  
២ Chedha Tingsanchali  2022: 44-45.  
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ខ្ននកសខំាៃ់មួ្យនទៀត្នៃស្ថា បត្យកម្មខ្មមរខ្ដលៃិយម្លម្អរូបកលឝគឺ នៅតាម្សសរ
នពប្រខ្ដលអម្មាត់្ទា រចូលនៃប្ាស្ថទខ្មមរ។ ករណ៊ី នៃេះនយើងអាចសនងេត្ន ើញយ៉ង
ចាស់នៅតាម្បណាដ សសរនពប្រនៅមុ្ៃសម័្យអងគរ ៃិងនដើម្សម័្យអងគរ នោយនប្ចើៃខ្ត្
លម្អនៅខ្ននកខាងចុងៃិងគល់នៃសសរនពប្រជារូបកកលឝ (រូបនលម២)។ រូបកលឝទងំ
ន េះៃឹងាត់្រូបរាងបៃរិចៗព៊ីនលើសសរនពប្រចាប់ព៊ី ក់កណាដ លសម័្យអងគរនៅ។ នប្ៅព៊ី
នៅតាម្ប្ចកចូលប្ាស្ថទនហើយ នយើងអាចប្បទេះន ើញការលម្អកលឝនៅតាម្ខ្ននក
ដបូំលនៃប្ាស្ថទមួ្យចៃួំៃនងខ្ដរ នហើយឧទហរណ៍មួ្យខ្ដលនយើងអាចន ើញនោយ
ចាស់គឺកលឝនៅកពូំលប្ាស្ថទប ា យប្ស៊ីជានដើម្ (រូបនលម៣)។ រូបរាងរបស់កលឝនៅ
តាម្កំពូលប្ាស្ថទៃឹងមាៃការវវិត្របៃរិចម្ដងៗព៊ីរាងមូ្លនៅជាខ្កាបៗ សណាា ៃដូចខ្នា
នពៅ  ៃិងមាៃការលម្អកាច់ប្ត្បកឈូកនៅនលើខ្កាបៃ៊ីមួ្យៗនងខ្ដរ (រូបនលម៤)។  

 

 

 
  រូបនលម២៖ សសរនពប្រនៅប្ាស្ថទេូម្ិប្ាស្ថទ (រូបថត្៖ នេង សុ៊ីរង៉)់ 
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រូបនលម៣៖ កលឝនៅតាម្កពូំលប្ាស្ថទ
ប ា យប្ស៊ី (រូបថត្៖ នេង សុ៊ីរង៉់) 

រូបនលម៤៖ កលឝព៊ីប្ាស្ថទប្ពេះធាតុ្ារយណ៍ 

(រូបថត្៖ នរឿៃ វណណនដត្) 
ករណ៊ី ចមាា ក់មួ្យប្បនេទនទៀត្ខ្ដលមាៃសណាា ៃជាកលឝ នហើយនគៃិយម្យក

នៅលម្អនៅតាម្ប្ពំដបូំលនៃសំណងគឺ  ងប្ចាល។  ងប្ចាលជាខ្ននកមួ្យនៃការលម្អ
សំណង់បុរាណខ្មមរ មាៃសណាា ៃជាបនង្ហគ លមា៊ីៗ ខ្ននកខាងនប្កាម្មាៃរាងនា៉ងដូចកអម្
ឬឆ្ន ងំ ប្ទខ្ននកខាងនលើមាៃរាងជាផ្ងេ ឈូកប្កពុំ (រូបនលម៥)។៣ នបើនយើងពិចារណារូបរាង
របស់ ងប្ចាលខ្ដលមាៃខ្ននកខាងនប្កាម្ជាភារៃ៍សណាា ៃដូចកអម្ឬឆ្ន  ំនហើយខ្ននកខាង
នលើមាៃផ្ងេ នុសនចញម្កន េះន ើញថា គៃិំត្នៃេះមាៃលកខណៈប្សនដៀងគ្នន យ៉ងខាា ងំនៅ
ៃឹងបូរណកលឝ (Pūrṇa Kalaśa) ឬបូរណកុម្ភ (Pūrṇa Kumbha) ឬបូរណឃាត្ (Pūrṇa Ghạta)
ខ្ដលជាៃិមិ្ត្ររូបម្ងគលនៃសិលបៈឥណាា ។ នគនប្ចើៃប្បោប់ ងប្ចាលនៅតាម្ប្ពំដបូំលនៃ
នរាងទង នខាា ងទា រប្ាស្ថទ ប្ពំដបូំលនៃយ៉ប្ាស្ថទ ប្ទៃុងកខំ្ពងប្ាស្ថទ ឬបណាណ ល័យ
ប្ាស្ថទជានដើម្ (រូបនលម៦)។ 

 
៣ សូមអានបន្នែមនៅ៖ ព្រាប ចាន់ម៉ា រ៉ា  ២០១២: ៦២។ 
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រូបនលម៥៖  ងប្ចាលនៅស្ថរម្ៃា៊ីរជាត្ិេិមាយ 

(រូបថត្៖ នេង សុ៊ីរង៉់) 
រូបនលម៦៖  ងប្ចាលនៅនខាា ងទា រប្ាស្ថទ

ប ា យសខំ្រ ៉(រូបថត្៖ នេង សុ៊ីរង៉់) 
 នប្ៅព៊ីនៃេះនយើងសនងេត្ន ើងញមាៃការលម្អរូបបូរណកលឝនៅតាម្នោជាងៃិង
សណំង់ស្ថា បត្យកម្មមួ្យចៃួំៃនងខ្ដរ ជាក់ខ្សដងនៅនោជាងប្ាស្ថទប្កចាប់មាៃលម្អរូប
បូរណកលឝចំៃួៃ២នៅអម្សងខាងប្ពេះវារុណ។ រូបបូរណកលឝន េះមាៃរូបរាង ជា
ឆ្ន ងំឬកអម្ខ្ដលមាៃរុកខជាដុេះនចញម្កតាម្មាត់្ឆ្ន ងំឬកអម្ន េះ(រូបនលម៧)។ ចមាា ក់
ប្បខ្ហលគ្នន នៃេះក៏ប្បទេះន ើញមាៃនៅតាម្កពូំលនៃបនង្ហគ លពុទា ស្ថស ម្ោយៃ ៃិង
កពូំលនចតិ្យមួ្យចៃួំៃនៅកនុងសម័្យអងគរៃិងចុងសម័្យអងគរនងខ្ដរ (រូបនលម៨)។ 
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អត្ាបទនោយ៖ នេង សុ៊ីរង់៉ 

 

 
រូបនលម៧៖ នោជាងប្ាស្ថទប្កចាប់ (រូបថត្៖ ពុំ រត្ៃៈពិសិដា) រូបនលម៨៖ នគ្នលពុទាស្ថស  ព៊ី

ប ា យមាៃរ័យ បចចុបបៃននៅស្ថរ
ម្ៃា៊ីរជាត្ិេននំពញ  
(រូបថត្៖ នេង សុ៊ីរង៉់) 

 ជាសរុបម្កការនប្បើប្ាស់រូបកលឝសប្មាប់ការលម្អនៅកនុងស្ថា បត្យកម្មខ្មមរមាៃការ
ៃិយម្រាប់អាៃយ៉ងខាា ងំ នប្ េះកលឝជាៃិមិ្ត្ររូបនៃម្ងគល ត្ំណាងឱ្យភាពសម្បូរ
សបាយ នភាគនល កនំណើ ត្ ៃិងកមាា ងំរ៊ីវតិ្ខ្ដលន រនពញនោយថាម្ពល។ នហតុ្នៃេះ
នហើយការយករូបកលឝនៅលម្អនៅតាម្ប្ាស្ថទទំៃងជាន្ាើនេើងនដើម្ប ៊ីឱ្យនកើត្ជាម្ងគល
ដល់សំណង់ ៃិងរួយន្ាើឱ្យសំណង់ទងំន េះកាៃ់ខ្ត្មាៃភាពស័ករិសិទាិនទៀត្នង។ មួ្យ
វញិនទៀត្ក៏ប្បខ្ហលជាខ្ននកមួ្យនៃការឱ្យពរដល់អនកខ្ដលាៃឆ្ាងកាត់្ ឬចូលម្កកាៃ់
ប្ាស្ថទនងខ្ដរ៕  
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អត្ាបទនោយ៖ នេង សុ៊ីរង់៉ 

បញ្ច៊ី ឯកស្ថនយង 

ប្ ប ចាៃ់ម៉ារ៉ា. 
២០១២.  កយនប្បើចនំ េះសណំងបុ់រាណៃិងកាចល់ម្អ, េននំពញ។ 

នេង សុ៊ីរង់៉.  
 ២០២២. https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/24878 
Tingsanchali, Chedha. 

2022. Temple in Southeast Asia. Matichon, Bangkok. 


