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អត្ថបទរោយ៖ បណ្ឌិ ត្ ស ំសអំាង 

 

រ ឿងស័ងខសិល្បជ័៍យក្នុងរខខ នបាសាក់្ 
រខខ នបាសាក់្ ជាទម្រង់សិល្បៈទសសនីយភាពរួយ ដែល្មានម្បជាម្បិយភាពធរំធង

ណាស់រៅក្នុងម្សទាប់ទសសនិក្ជនដមែ ។ ទម្រង់រនេះមានវត្តមាន ហូត្រក្ែល់្ឆ្ន ១ំ៩៥៣ 
ឬរម្ោយរនេះបនតិច រៅតារទីជនបទនានា ែូចជារមត្តក្ណាត ល្ឬតារជាយម្កុ្ងភ្នរំពញ 
ជារែើរ។ ចដំណ្ក្ឯម្បជាជនដមែ ដែល្ ស់រៅភាគខាងរម្ោរ ននម្បរទសក្រពុជា គឺដែនែី
ក្រពុជារម្ោរដែល្បានោា យរៅជាដែនែីភាគខាងត្បូង ននម្បរទសរវៀត្ណាររៅឆ្ន ១ំ៩៤៩ 
និយររៅទម្រង់រខខ នរនេះថា «រខខ នយូ រក្ » ដែល្មានន័យថា «រ ត្ក្ បស់ដមែ  តាងំ
ពីយូ ល្ង់ណាស់រក្រហើយ»។១ 

ក្នុងអឡុំងឆ្ន ១ំ៩២៩ ឬ ១៩៣០ រម្ោយពីរពល្ដែល្ពម្ងីក្ពម្ងឹងមាួន ងឹមារំហើយ 
ម្កុ្រសិល្បៈយូ រក្ ននម្សុក្បាសាក់្ដែល្ែឹក្នារំោយរខក្ ឆ្ ម្គនួ (រ ែ្ េះរែើរ លី្ សួន) 
បានរធវើសក្រែភាពរឡើងរក្សដរតងរៅបណាត រមត្តរួយចនួំនតារែងទរនាររគងគ និងរាជធានី
ភ្នរំពញ តារទូក្ប ុក្ចាយជាររធោបាយែឹក្ជញ្ជូ ន សាន ក់្រៅ និងក្ដនាងសដរតងមាេះផង។២ 

ទសសនិក្ជនរៅែបំន់ក្រពុជាក្ណាត ល្ ជក់្ចិត្តែិត្អា រែណ៍្យ ងខាា ងំ ហូត្ែល់្នា ំ
គ្នន រៅទម្រង់រខខ នរនេះថា «រខខ នបាសាក់្» រោយយក្ទីក្ដនាងក្រំណ្ើ ត្ននវង់សិល្បៈ 
រក្ោក់្ជារ ែ្ េះទម្រង់ដត្រតង  ហូត្រក្ទល់្នឹងសពវនងៃរនេះ។ 

រម្ោយពីសាក្ល្វទិោល័្យភូ្រិនទវចិិម្ត្សិល្បៈ បានបរងកើត្រឡើងរៅឆ្ន ១ំ៩៦៥រក្ 
ទម្រង់រខខ នបាសាក់្ក៏្ែូចជាទម្រង់សិល្បៈឯរទៀត្ ម្តូ្វបានបញ្ចូ ល្រៅក្នុងក្រែវធីិសិក្ា បស់
សក្ល្វទិោល័្យ រោយមានោ ចាត់្ឱ្យម្គូនិងសិសសចុេះរៅរធវើោ ម្សាវម្ជាវ រ ៀនសូម្ត្ពី
ម្គូនិងសិល្បក្ ជនំាញ ែូចជារខក្តា សាងំ សា ុន និង អនក្ម្សី រចក្ មា ច រខក្ម្គូ រៅ 
រខក្ម្គូ ណ្ន និងរខក្ម្គូ សារិត្ ជារែើរ។ រល្ើសពីរនេះរៅរទៀត្ សក្ល្វទិោល័្យក៏្

 
១ ពេជ្រ ទ ុំជ្រវ ៉ិល ២០០០: ៣៨ 
២ ពេជ្រ ទ ុំជ្រវ ៉ិល ២០០៣:  ១៥៧ 
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អត្ថបទរោយ៖ បណ្ឌិ ត្ ស ំសអំាង 

បានអរញ្ជើញរខក្ម្គូ ទក្ រមែ  ដែល្មានរទពរោសល្យ មពស់រល្ើតួ្ឯក្ តួ្យក្ស និងតួ្ត្ាុក្ 
រក្បរម្ងៀនសិសសដងររទៀត្។ 

 វង់ត្ន្តនតីបាសាក់្  ួរមានឧបក្ ណ៍្ម្ទអ ូ (ឧបក្ ណ៍្សខំាន់នារុំម) ឃឹរតូ្ច ឃឹរធ ំ
មាុយ បា ន់ រោ រ ែ្ េះ និងសគ  ដែល្មានល្ក្ខណ្ៈឥទធិពល្ចិនរម្ចើន។ «ហួន» ជាល្ក្ខណ្ៈ
ពិរសស  បស់រខខ នបាសាក់្។ សឹងដត្ម្គប់តួ្អងគទាងំអស់ មានក្ាច់ហួន ម្បចាតួំ្រ ៀងៗ
មាួន រោល្គឺ ហួនម្បុស ហួនម្សី ហួនយក្ស ជារែើរ។ 

 រខខ នបាសាក់្សដរតងរ ឿងជារម្ចើន ួរមាន ម្ពេះល្ក្សណិាវងស ម្ពេះច័នទរគ្ន ព  ត្នា
វងស មា ក់្ភូ្យុងដក្វ និងស័ងខសិល្បជ័៍យ ជារែើរ។ល្។  

រ ឿងសង័ខសលិ្បជ័័យ 

រ ឿងស័ងខសិល្បជ័៍យ ជារ ឿងបុរាណ្ ដែល្រគទុក្ជាក្ម្រងសាន នែែ៏ល្ប ី និងមាន
ក្ម្រិត្មពស់ក្នុងអក្ស សិល្បដ៍មែ ។ ផ្ទ ងំរ ឿងស័ងខសិល្បជ័៍យរនេះ ខត្ម្ត្ោងពី ទនំាស់ វាង
សភាវៈបណ្ឌិ ត្និងោល្។ 

ោល្រនាេះ នគ បញ្ច បុ មីានទុ ភឹ្ក្វកឹ្វ  រោយមានយក្សយ យីចាប់ម្បជារាន្តសត សីុ
រាល់្នងៃ។ ម្ពេះរៅម្កុ្ងបញ្ច បុ  ី មានររហសីនិងបុម្ត្ជារម្ចើនអងគ។ នងៃរួយយក្ស កុ្រ័ភណ្ឌ  
បានចាប់យក្នាង ដក្វ សុរនាទ  ដែល្ជាអគគររហសីននម្ពេះរៅម្កុ្ងបញ្ច បុ  ីយក្រៅរធវើជា
ររហសី បស់មាួន។ ម្ពេះរៅម្កុ្ងបញ្ច បុ  ី មានរសចក្តីរទាមាន ស់ រក្ើត្ទុក្ខយ ងខាា ងំរោយ
ម្ោត់្ម្បាស់ពីនាង ដក្វ សុរនាទ ។  

ដងាងពីររហសីឯរទៀត្ រោយរសចក្តីម្ចដណ្ន ន្ នីស មានរសចក្តីរសារនសស 
រម្ត្ក្អ ជាអរនគដែល្នាង ដក្វ សុរនាទ  ម្តូ្វបានយក្ស កុ្រភ័ណ្ឌ  ចាប់យក្រៅបាត់្រនេះ។ ជា
បនាទ ប់រក្ ររហសីយង់ឃនងទាងំរនាេះ បានចាក់្ ុក្ម្ពេះរៅម្កុ្ងបញ្ច បុ  ី ឱ្យបរំបាេះបង់
ររហសីរួយអងគរទៀត្ ដែល្បានម្បសូត្ម្ពេះរាជបុម្ត្ពី អងគ រួយអងគជា គជសីហ៍ និងរួយ
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អងគរទៀត្ ជាមយងស័ងខ រោយរចាទថាចនម្ងណាស់។ ែូរចនេះរហើយ បានជានគ មានទុ ភឹ្
ក្វកឹ្វ  មានយក្សរក្ចាប់ម្បជារាន្តសតសីុរាស់នងៃ។ 

ដងាងពីបុម្ត្ោល្បួនអងគ បានចូល្រក្គ្នល់្ម្ពេះបិតា រហើយធានាថានឹងរៅ រំោេះ 
ម្ពេះមាតុ្ឆ្ ម្ពេះនាង ដក្វ សុរនាទ  ដែល្កុ្រភ័ណ្ឌ បានចាប់យក្រៅរនាេះរក្វញិ។ តារោ 
ពិត្ បុម្ត្ោល្ទាងំបួនអងគ មានក្ល្ល្បចិចង់សមាា ប់បអូនទាងំបី រោយរធវើរាជសា ដក្ាង
ោា យយក្រៅឱ្យគជសីហ៍ មយងស័ងខ និងស័ងខសិល្បជ័៍យ ថាជាម្ពេះរាជសា ពីម្ពេះបិតាម្ពេះ
រៅម្កុ្ងបញ្ច បុ  ីបញ្ជជ ឱ្យអនក្ទាងំបីរៅ រំោេះ ម្ពេះមាតុ្ឆ្ពីយក្សកុ្រភ័ណ្ឌ រៅវញិ។  

រោយគ្នែ នក្តីរងឿងឆ្ៃល់្ពីរាជសា  បស់ម្ពេះបិតា និងរោយរគ្ន ពតារម្ពេះរាជ 
បញ្ជជ  បស់ម្ពេះបិតា គជសីហ៍ មយងស័ងខ និងស័ងខសិល្បជ័៍យ ក៏្នាគំ្នន រចញរៅ ដសវង ក្និង
 រំោេះម្ពេះមាតុ្ឆ្ពីកុ្រភ័ណ្ឌ ។ តារផាូវឆ្ាងសរុម្ទ បុម្ត្ោល្ទាងំបួនអងគ សុឱំ្យគជសីហ៍រៅ
ជារួយរែើរបជួីយដង ក្ាមាួនឯនាយសរុម្ទ។ ចដំណ្ក្ឯ ស័ងខសិល្បជ័៍យ ក៏្ជិេះរល្ើមយងស័ងខ
ឆ្ាងោត់្សរុម្ទរៅនគ កុ្រភ័ណ្ឌ  តារ ក្ម្ពេះមាតុ្ឆ្ នាង ដក្វ សុរនាទ ។ នានគ កុ្រ័ភណ្ឌ  កុ្
រ័ភណ្ឌ បម្រុងនឹងរល្ើក្បុម្តី្ នាងសុពណ៌្រទវ ី ឱ្យរៅរហារាជ រសតចភុ្ជងគនាគ ក្នុងរគ្នល្
បណំ្ងចងសាព នររម្តី្ពម្ងឹងរិត្តភាព។ រៅរពល្ដែល្កុ្រភ័ណ្ឌ  យក្នាងសុភ្ណ៌្រទវ ី រៅ
ថាវ យរហារាជនាសាថ នភុ្ជងគនាគរនាេះ ស័ងខសិល្បជ័យនិង មយងស័ងខ ក៏្បានរក្ែល់្នគ កុ្
រ័ភណ្ឌ  រហើយបានជួយនឹងនាង ដក្វ សុរនាទ ។ កុ្រ័ភណ្ឌ  រៅរពល្ម្ត្ឡប់រក្ែល់្ម្ពេះនគ 
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