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ត្បំនស់្ថថ នីយបុរាណវទិា ស្វើសោត្ 
ស្វើសោត្ (Zvartnots) គឺជាស ម្ ោះ ននត្បំន់ស្ថថ នីយបុរាណវទិាមួយដ៏ល្បលី្ាញ

សៅក្នុងប្បសទ្ អាសមនី (Armenia)។ គួរបញ្ជា ក្់ដដរថា អាសមនី មានទីតងំ្ថិត្សៅខាង
ត្បូងននភ្ន ំកូ្កា្ីុ្ (Caucasus) សោយ្ថិត្សៅចស ល្ ោះ្មុប្ទសមម  (Black Sea) និង្មុប្ទ 
កា្ដយែន (Caspian)។ ប្បវត្តិស្ថស្រ្តននប្បសទ្សនោះ គឹចាប់ស្តើមយីយុគ្រំទិឋមក្ និងជា
ប្បសទ្ដដល្្បូំរសៅសោយវបបធម៌ចរុំោះ ស ើយក្៏មានភាស្ថ និងអក្សរខ្លួនឯង្ងដដរ1។ 
អាសមនីក្៏ជាប្បសទ្ដដល្កាន់ប្គិ្តស្ថ្្ចាប់យីចុង្.វ.ទី៣ និងសដើម្.វ.ទី៤គ.្រ
 ូត្ដល់្បចចុបបនន។   

ស្ថថ នីយបុរាណវទិាស ើ្ វសោត្ មានទីតងំ្ថិត្សៅក្នុងសខ្ត្ត អាមា៉ា វ ី (Armavir) 
ដដល្សៅដក្បរនឹងរាជធានី សយសរវ៉ាន់ (Yerevan) ននប្បសទ្អាសមនី ។ សៅទីតងំននស្ថថ នីយ
ស្ោះ គឺមានការរ្់សៅតងំយី្ម័យបុរាណ សោល្ គឺចាប់យីយុគ្រំទិឋ (Bronze age) យុគ
ដដក្ ( Iron Age) មក្សម៉ាលោះ ដដល្បង្ហា ញតមរយៈភ្្ថុតង្ិលាចារកឹ្ចា្់ជាងសគមួយ។ 
តមរយៈ្ិលាចារកឹ្ស្ោះបានបង្ហា ញអយីំយត្៌មានស្សងៗដដល្្ថិត្សៅក្នុងរាជាកាល្ស្តច 
អ ុយរា៉ា សត្ៀន រូស្ថ (Urartian Rusa) ទី ២ ( ឆ្ន  ំ៦៨៥សៅ ៦៤៥មុនគ.្.)2។ សៅសល្ើ្ិលា
ចារកឹ្ស្ោះ ក្៏បានបនតបង្ហា ញអយីំស ម្ ោះ អនក្ដដល្បានចារ្ិលាចារកឹ្ស្ោះ្ងដដរ។ សៅ
សប្កាយមក្សទៀត្ ត្បំន់ស្ោះ ក្៏បនតកាល យជាទីប្ក្ុង និងប្គប់ប្គងសោយស្តច យ៉ារវ៉ាន់ឌូនី  ្
(Yervandunis) និងជាបនតប ា្ ប់មក្សទៀត្ ត្បំន់សនោះ បានកាល យជាទីប្ក្ុងននស្ថ្្ដ៏
្ខំាន់សៅក្នុងប្បសទ្អាសមនី។ សៅក្នុងត្បំន់ននស្ថថ នីយសនោះ គឺមានប្យោះវហិារប្គិ្តស្ថ្្
មួយដដល្ល្បលី្ាញជាងសគ មានស ម្ ោះ ថា សអក្មីត្្ីុន (Echmiatsin)។ ប្យោះវហិារសនោះ
ប្ត្ូវបានស្ថង្ង់ស ើងសៅ្.វ.ទី ៤គ.្. ក្នុងរាជាកាល្ស្តច ប្ទីោត្ ទី៣ (King Trdat III) 
ដដល្សៅថា The  Mother Cathedral of Echmiatsin3 ។ សៅក្នុងប្យោះវហិារ សនោះ គមឹានការ

 
1 Sanasaryam et al. 2020 p. 551.  
2 https://whc.unesco.org/en/list/1011 
3 Sanasaryam et al. 2020 p. 552. 

https://whc.unesco.org/en/list/1011
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តុ្បដត្ងប្បក្បសោយប្បណិត្ ជាយិស្្ ការតុ្បដត្ងសោយក្ាច់ សោយក្ាច់ Mosaic 
និងមានគនូំរដដល្សប្បើប្បា្់ទឹក្ថាន ដំដល្គួរឲ្ែទាក្់ទាញ។ ប្យោះវហិារសនោះ គឺជានិមិត្តរូបនន
ប្បសទ្អាសមនី និង្ណំង់ស្ថថ បត្ែក្មមបុរាណដ៏ប្្្់ស្ថា ត្4។ សៅដក្បរ នឹងប្យោះវហិារ 
Echmiatsin ក្៏មានប្យោះវហិារស្សងសទៀត្ ដដល្មានស ម្ ោះថា St Gayane ក្ស្ថងស ើងសៅ
្.វ.ទី ៧គ.្ សោល្ក្នុងឆ្ន  ំ៦៣០។ បនតសទៀត្ ប្យោះវហិារ St Hripsime ក្៏ស្ថង្ង់សៅ្.
វទី៧ដដរ។  ប្យោះវហិារ Shoghakat ជាប្យោះវហិារថ្មីមួយក្ស្ថងសៅឆ្ន  ំ១៦៩៤ ប៉ាុដនតស្ថង្ង់
ស ើងសៅសល្ើទីតងំននប្យោះវហិារក្នុង្.វ.ទី ៤គ.្.( រូបសល្ខ្១-៥)។  សប្ៅយី្ណំង់ប្យោះ
វហិារប្គិ្ត ក្៏មាន្ណំង់ស្ថថ បត្ែក្មម ដូចជា ប្បាស្ថទ រាជវងំ សៅក្នុងត្បំន់ននស្ថថ នីយ 
ស្វើសោត្ ភាគសប្ចើនគឺក្ស្ថងសៅ្.វ.ទី ៧ ដូចជាប្បាស្ថទ ស្វើសោត្ ដដល្ជា្ណំង់
ប្បាស្ថទដ៏ធ ំ និង ្ខំាន់ជាងសគ សៅក្នុងស្ថថ នីយស្វើសោត្ សោយស្ថរដត្ប្បាស្ថទសនោះ 
អនក្ប្ស្ថវប្ជាវបានបង្ហា ញជាបលង់សោល្ ដបូំងសគដដល្សប្បើប្បា្់សៅទីសនោះ និងជាទីតងំ
ដដល្មាន្ិល្បៈចរុំោះ5 ។  ប្បាស្ថទស្វើោត្ប្ត្ូវបានក្ស្ថងស ើងសៅអ ុំងសយល្ដដល្អា
សមនីប្ត្ូវបានប្គប់ប្គងសោយអាោចប្ក្អារា៉ាប់ និងមាន្ិល្បៈ ប្ក្ិច ប  ីសង់ទិន ្ងដដរ។ 
សៅតមជញ្ជា ងំននប្បាស្ថទ មានការតុ្បដត្ងជាចមាល ក្់ជាសប្ចើន និងជាយិស្្ មាន្្រ
ធំៗ  ដដល្្ថិត្សៅក្នុង្ិល្បៈរ ៉ាូមាងំ និងប  ីសង់ទិន ( រូបសល្ខ្ ៦-៨ )។ 

្រុបមក្ស្វើសោត្ គឺជាស្ថថ នីយបុរាណវទិាមួយដដល្មានកាល្ប្បវត្តិជាយូរ 
សោល្ចាប់យីយុគ្រំទិឋ និងរ ូត្ដល់្ការក្ស្ថងប្យោះវហិារប្គិ្តស្ថ្្ជាសប្ចើនសទៀត្។ 
គួរបញ្ជា ក្់ដដរថា ទីតងំ ននស្ថថ នីយបុរាណវទិា ស្វើសោត្ និង ប្យោះវហិារ Echmiatsin គឺ
ប្ត្ូវបានចុោះក្នុងបញ្ាី សបត្ិក្ភ្ណឌ យិភ្យសលាក្ក្នុងឆ្ន  ំ២០០០ក្នុងទ ំំន្ាដី ជាង ៧៤ ិត៕ 

 
4 https://artsandculture.google.com/story/cathedral-and-churches-of-echmiatsin-and-the-archaeological-site-of-

zvartnots-unesco/8gWxbYlGi65CWw?hl=en 
 
5 https://artsandculture.google.com/story/cathedral-and-churches-of-echmiatsin-and-the-archaeological-site-of-

zvartnots-unesco/8gWxbYlGi65CWw?hl=en 

https://artsandculture.google.com/story/cathedral-and-churches-of-echmiatsin-and-the-archaeological-site-of-zvartnots-unesco/8gWxbYlGi65CWw?hl=en
https://artsandculture.google.com/story/cathedral-and-churches-of-echmiatsin-and-the-archaeological-site-of-zvartnots-unesco/8gWxbYlGi65CWw?hl=en
https://artsandculture.google.com/story/cathedral-and-churches-of-echmiatsin-and-the-archaeological-site-of-zvartnots-unesco/8gWxbYlGi65CWw?hl=en
https://artsandculture.google.com/story/cathedral-and-churches-of-echmiatsin-and-the-archaeological-site-of-zvartnots-unesco/8gWxbYlGi65CWw?hl=en
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រូបសល្ខ្១ ២ ៣៖ ប្យោះវហិារក្នុងត្បំន់ស្វើោត្ 
ប្បភ្យ៖ https://artsandculture.google.com និង https://whc.unesco.org/en/list/1011 

រូបសល្ខ្១-៣៖ ប្យោះវហិារប្គិ្តសៅក្នុងសខ្ត្ត អាមា៉ា វ ី
ប្បភ្យ៖ https://artsandculture.google.com និង 

https://whc.unesco.org/en/list/1011 

https://artsandculture.google.com/
https://whc.unesco.org/en/list/1011
https://artsandculture.google.com/
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  រូបសល្ខ្៤ ៥៖ ការតុ្បដត្ងខាងក្នុង ប្យោះវហិារ 

ប្បភ្យ៖ https://artsandculture.google.com និង https://whc.unesco.org/en/list/1011 

https://artsandculture.google.com/
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រូបសល្ខ្៦-៨៖ ប្បាស្ថទស្វើសោត្ 
ប្បភ្យ៖ https://artsandculture.google.com 

https://artsandculture.google.com/
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https://artsandculture.google.com/story/cathedral-and-churches-of-echmiatsin-and-the-archaeological-
site-of-zvartnots-unesco/8gWxbYlGi65CWw?hl=en 
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