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អត្ថបទដោយ៖  ផ្ ៀន សុវណណមរក្ត្ 

សណំងផ់្សេងៗផ្ៅក្នុងវត្ត (ភាគ១) 
 ផ្ ើគិត្មក្ដល់ត្ត្ឹមឆ្ន ២ំ០២១ វត្តក្នុងត្ ផ្េសក្មពុជាមានចនួំន៥០៤៥វត្ត ដដលក្នុង
ចំផ្ោមផ្ ោះមានវត្តមហានិកាយចំនួន៤៨០១ និងវត្តធមមយុត្តិចំនួន២៤៤។១ វត្តទងំអស់ 
ផ្ត្ៅពីជាមណឌ លយ៉ា ងសខំាន ់ផ្ត្មើឱ្យដសនក្ពុេធចត្ក្និងអាោចត្ក្ ផ្គដត្ងសផ្ងេត្ផ្ ើញ
មានសំណង់ជាផ្ត្ចើនបានក្សាងផ្ ើងជា នត  ា  ់ អាត្ស័យផ្ោយធនធាន (សទធ ) និង
សម័យនិយមត្ ក្ ផ្ោយេឹក្ដដសិលបៈ និងលក្ខណៈសាា  ត្យក្មមសមបូរដ  ដ ែក្ៗគ្នន គួរ
ឱ្យក្ត្់សមាា ល់។  ៉ាុដនតមួយរយៈកាលចុងផ្ត្កាយ ផ្គសផ្ងេត្ផ្ ើញសំណង់ខ្ែោះផ្ៅតាម
 ោត វត្តមួយចនួំនហាក្់ដូចជាខ្វោះយក្ចិត្តេុក្ោក្់ដែទ ំ ោត លឱ្យបាត្់ ង់ជាផ្រឿយៗ។  
 ជាការពិត្ផ្គផ្មើលផ្ ើញថា វត្តជាមណឌ លយ៉ា ងសំខាន់សត្មា ់ភូមិត្សុក្នីមួយៗ 
ផ្ ើយវត្តមិនត្ត្ឹមដត្ជាក្ដនែងផ្គ្នរព ូជាតាមគនែងត្ពោះពុេធសាស  ៉ាុផ្ោណ ោះផ្េ ដត្វត្តក្៏
ជាមណឌ លវ បធម៌ និងសិលបៈដ៏រងឹមា។ំ២ ការក្សាងវត្តដត្ងផ្រៀ ចំតាមជំផ្នឿ និងក្បួន
ខាន ត្ ុរាណផ្ៅផ្លើដសាដីយ៉ា ងធំេូលាយ ខ្័ណឌ ផ្តត ច់ពីសាោះអនក្ត្សុក្ផ្ោយរ ងព័េធជុំវញិ 
ផ្ ើយផ្គសផ្ងេត្ផ្ ើញមានសណំង់តូ្ចធសំាងសង់ផ្ ើងមានមុខ្ងារផ្សេងៗគ្នន ។ សណំង់
ទងំផ្ ោះមានដូចជា ត្ពោះវហិារ សា ុំ ឧផ្បាសថាគ្នរ  សាលាឆ្ន់ កុ្ដិ សាលាបាលី 
ផ្ហាដត្ត្ ផ្រាងេូក្ ផ្រាងបាយ ផ្ចត្ិយ ត្បាងា សតូ   ច្ឆា (ផ្មរុ) និងត្សោះេឹក្ជាផ្ដើម។ ក្នុង
អត្ា េភាគ១ផ្នោះ ខ្្ុសូំមផ្រៀ រា ់យ៉ា ងសផ្ងខ អពីំសណំង់មួយចនួំនដូចខាងផ្ត្កាម៖  

ក្. សា ុំ៖ សា ុ ំឬអនក្ត្សុក្ខ្ែោះផ្ៅថា “ផ្បាស” កាែ យមក្ពីពាក្យថា “ឧផ្បាសែ”។៣ 
ជាធមមតាផ្គដត្ងសផ្ងេត្ផ្ ើញសំណង់ផ្នោះ ក្សាងផ្ ើងផ្ៅក្នុងវត្តដដលផ្េើ ក្ផ្ក្ើត្ែមី។៤ 
ប ៉ុន្តែសា ុំពុំដមនសត្មា ់ត្ពោះសងឃគង់ផ្ៅផ្ ើយ ផ្គដត្ងត្មេល់ត្ពោះពុេធ ដិមាសត្មា ់
ផ្គ្នរព ូជានិងផ្ធវើ ុណយទនផ្សេងៗ មុនមានលេធភាពក្សាងត្ពោះវហិារ។ លក្ខណៈេូផ្ៅ

 
១ សាិតិ្ពីត្ក្សួងធមមការនិងសាស  ចុោះដែៃេី២៩ ដខ្មិែុ  ឆ្ន ២ំ០២១ 

២
 សាន សលាែ  ២០០៧: ១ និង ត្ពា  ច្ឆន់មា៉ា រា៉ា  ២០១៧: ១ 

៣ ត្ពា  ច្ឆន់មា៉ា រា៉ា  ២០១៧: ៧៤ 

៤ សូមអាន “សា ុ”ំ សណំង់សកាេ រៈសខំាន់មុនក្សាងត្ពោះវហិារ” ផ្ោយ ផ្ ៀន សុវណណមរក្ត្ សាយផ្លើ 
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/22415 ដែៃេី៣១ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ២ំ០២២ 

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/22415?fbclid=IwAR1dpJk1cRx4gwAX57m9SBVfFLObMS_QCdDxayCAFZY8WXMajP1zxcCdKLM
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អត្ថបទដោយ៖  ផ្ ៀន សុវណណមរក្ត្ 

ដនសា ុំពុំដូចគ្នន ផ្េ ដបតិ្សា ុំខ្ែោះផ្គផ្មើលផ្ ើញថាជាសំណង់សាងផ្ ើងសត្មា ់ផ្ត្ ើ 
 ផ្ោត ោះអាសននសុេធសាធ ឯសា ំុខ្ែោះគឺជាសំណង់រងឹមាដំដរ ផ្ ើយផ្ទោះ ីវត្តផ្ ោះសាងសង់
ត្ពោះវហិាររួចរាល់ ក្៏ផ្គផ្ៅដត្រក្ាសា ុំេុក្ជាមត្៌ក្ ុរាណត្ ច្ឆវំត្ត សត្មា ់ផ្គ្នរព ូជា
ដដដល (រូ ផ្លខ្១-២)។ 

  
 
 
  

 ខ. ឧផ្បាសថាគ្នរ៖ ចំដ ោះឧដោសថាគារ ឬដៅតាមទម្លា ប់ត្ៗគាា ថាវហិារ គឺជា
សំណង់សក្កា រៈក្ា៉ុងវត្ែន្ែលម្លតសីម្លជ៉ុវំញិ សម្រម្លប់ម្ររោះសងឃម្របជ៉ុគំាា ដ្វើសងឃក្មម។៥ ដៅ
ក្ា៉ុងក្ករម្រាវម្រជាវតាមប៉ុរាណោា ត ជារិដសសដៅត្បំត់អងគរ ដគដ ើញាា ក្ាា មសណំង់
ឧដោសថាគារជាដម្រចើតម្របដេទសង់ម៉ុខម្រោាទ ឬដចត្ិយ។ ាា ក្ាា មដ ោះដម្រចើតជាដខឿត
ថ្មោយដម្រក្ៀម ឬថ្មេក្់ ម្លតរាងម្រទន្វង(លិច-ផ្ក្ើត្) ម្លតសីម្លដោល ឬសីម្លដ ា្ ោះដៅតាម
ទិសជ៉ុ ំវញិ ដ ើយម្លតត្មាល់ម្ររោះជីវផ៍ង (រូបដលខ៣)។៦ ម្ររោះជីវដ៍ ោះដាត្ ដគសម្លគ ល់
ដ ើញដម្រចើតជាម្ររោះបែិម្លប៉ុរាណាងរីថ្មេក្់។ ប ៉ុន្តែបចច៉ុបបតាសំណង់ន្ែលដគចាត្់ទ៉ុក្ជា
ឧដោសថាគារន្ែរ គឺម្លតលក្ខណៈដសទើរន្ត្ែូចម្ររោះវហិារ ដ លគឺោងំលក្ខណៈសំណង់ 
(ម្លតសីម្លជ៉ុ ំវញិ, ែំបូលម្លតជហាវ ៤ ឬ៦, ជញ្ជ ងំខាងក្ា៉ុងម្លតគំតូរ) ក្ករត្មាល់ម្ររោះជីវ ៍
តិងក្ករដម្របើម្រោស់ដគាររបូជាទូដៅ (រូបដលខ៤)។៧ 

 
៥ ជួន ោត្ និងអនក្ដដេ ១៩៦៧: ១៨១២ 

៦ ផ្អង តុ្លា ២០១៩: ១១ 

៧ សូមអាន “ឧផ្បាសថាគ្នរ ឬវហិារ ុរាណវត្ត ុេុមរងេ”ី ផ្ោយ ផ្ ៀន សុវណណមរក្ត្ សាយផ្លើ
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/20264 ដែៃេី២៩ ដខ្មី  ឆ្ន ២ំ០២២ 

រូបដលខ១ ាឡ៉ុ  ំតិងម្ររោះវហិារ (ក្រំ៉ុងក្ាង) 
ដៅវត្ែដក្កោះចតា៉ុោះ ដខត្ែក្រំត្ 

រូបដលខ២ ាឡ៉ុ  ំតិងម្ររោះវហិារ (សង់ឆ្ា ១ំ៩៣១)  
ដៅវត្ែសសំម ីដខត្ែព្ម្ររន្វង 

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/20264?fbclid=IwAR2oOSmb3-99Cc4Vj-xaFQNcVDqTov0rgi9CCGkkitjbA_tIzI8GRx3gUE0
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អត្ថបទដោយ៖  ផ្ ៀន សុវណណមរក្ត្ 

   
 
 
  

  គ. ត្ពោះវហិារ៖ ចដំណក្ឯត្ពោះវហិារ ជាសណំង់សកាេ រៈយ៉ា ងសខំាន ់សុំត្ផ្ៅក្នុងវត្ត 
សត្មា ់ត្មេល់ត្ពោះ ដិមាធផំ្ៅថាត្ពោះជីវ ៍ផ្ដើមបតី្ពោះសងឃផ្ធវើក្ិចចពិធីផ្សេងៗដូចជា  ួស ផ្ធវើ
ឧផ្បាសែ ផ្ធវើពិធីមា  ូជា ពិសាខ្ ូជា ចូលត្ពោះវសា ផ្ចញត្ពោះវសា េេួលក្ឋិនទន
។ល។ និងសត្មា ់ពុេធ រស័ិេចូលផ្ធវើសកាេ រ ូជា  ន់ត្សនជ់ាផ្ដើម។ ភាគផ្ត្ចើនផ្គសង់ត្ពោះ
វហិារដ រផ្ៅេិសខាងផ្ក្ើត្។ ត្ ផ្ភេត្ពោះវហិារទងំផ្ ោះមានដូចជា ត្ពោះវហិារជហាវ ៤ ត្ពោះ
វហិារជហាវ ៦ ត្ពោះវហិារមណឌ   និងត្ពោះវហិារត្ត្ដ ងដក្ង ផ្ ើយសង់ពីផ្ ើ និងក្ផំ្បារ
បាយអជាផ្ដើម (រូ ផ្លខ្៥-៦)។៨ 

   
  

 
៨ ត្ពា  ច្ឆន់មា៉ា រា៉ា  ២០១៧: ៨-៥៤ 

រូបដលខ៣ ឧដោសថាគារវត្ែវហិារ៧ន្លវង  
ក្ា៉ុងបរដិវណអងគរ្ ំដខត្ែដសៀមរាប 

រូបដលខ៤ ឧដោសថាគារវត្ែប៉ុទ៉ុមរងស ី  
ដខត្ែក្ណ្តែ ល 

រូបដលខ៥ ម្ររោះវហិារវត្ែខទរ័ (សង់ឆ្ា ១ំ៩១៦)  
សថិត្ក្ា៉ុងសង្កា ត់្ដម្រជាយចង្កវ រ រាជធាតីេាដំរញ 

រូបដលខ៦ ម្ររោះវហិារវត្ែវត្ែវហិារដគាក្  
(រវាងឆ្ា ១ំ៩២៥) ដខត្ែម្រក្ដចោះ 
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អត្ថបទដោយ៖  ផ្ ៀន សុវណណមរក្ត្ 

ក្នុងសងាមដខ្មរ ត្ពោះវហិារជាសណំង់ដដលត្ត្ូវក្សាងផ្ ើងផ្ោយសចិត្សចង់ សុំត្ ទងំ
ក្បួនខាន ត្ និងការតុ្ ដត្ងលមអ។ ជាេូផ្ៅត្ពោះវហិារ ុរាណផ្ត្ចើនមានេ ំំតូ្ចលមម ផ្ ើយ
ក្មពស់ និងត្េង់ត្ទយេូផ្ៅ អាចដ ែក្ៗគ្នន ផ្ៅតាមការដចនត្ ឌិត្។  ផ្ោត យត្ពោះវហិារផ្ត្ចើន
ផ្សមើនឹងត្ ដវងេេឹងគុណនឹង២។ រឯីក្មពស់ត្ពោះវហិារ ផ្គផ្ត្ចើនគិត្តាមខាន ត្ត្ ដវងធនឹមេេឹង
គុណនឹង២។៩ ដ ូំលផ្ត្ចើនត្ ក្់ផ្ក្បឿងត្សកាផ្លញ ផ្ៅតាមត្ពំដ ូំល ពំាក្់ជហាវ  ផ្ៅតាម
ដចងនីមួយៗលមអផ្ោយ គដចង ផ្ៅចុងដ ូំលលមអផ្ោយក្ាច់រងសបូវ ផ្ ើយផ្ៅតាម
ផ្ហាជាងផ្គផ្ត្ចើនរច ក្ាច់លមអយ៉ា ងវចិិត្ត្ ផ្ោយខ្ែោះមានទងំឆ្ែ ក្់រូ ផ្េពផ្សេងៗ និង
ច្ឆរកឹ្ផ្សចក្តីដវងខ្ែីខ្ែោះក្៏មាន។ មិនដត្ ៉ាុផ្ោណ ោះត្ពោះវហិារ ុរាណទងំផ្ ោះ ខ្ែោះបានជួសជុល
ដែទផំ្ត្ ើត្បាស់េុក្ជាមត្៌ក្អនក្ត្សុក្ជាអដងវងមក្ដដរ (រូ ផ្លខ្៧-៨)។ 

    
 
 
 

ផ្ត្កាយសង្រ្ងាា ម ញ្ច  ់ផ្ៅ ត្ពោះវហិារច្ឆស់ៗខ្ែោះបានជួសជុលដក្លមអផ្ត្ ើត្បាស់ផ្ ើងវញិ 
ដត្វត្តខ្ែោះបានក្សាងត្ពោះវហិារែមីសត្មា ផ់្ត្ ើត្បាស់ជនួំសត្ពោះវហិារច្ឆស់(រូ ផ្លខ្៩-១០)។ 
ផ្ោយដ ក្ផ្ៅក្នុងសម័យែមីផ្នោះ ផ្ៅតាមវត្តមួយចនួំនបានក្សាងត្ពោះវហិារដដលមាន
េត្មងដ់ ែក្ៗ មានេ ំំធំៗ  ក្មពស់ខ្ពស់ផ្ត្ចើនជាន់ លមអផ្ោយក្ាច់រច  និងពណ៌យ៉ា ង
ត្សស់ផ្ ើត្គួរឱ្យក្ត់្សមាា ល់ (រូ ផ្លខ្១១-១២)។ េនាឹមផ្ ោះ មានត្ពោះវហិារ ុរាណក្នុងវត្តខ្ែោះ 
ត្តូ្វផ្គរុោះផ្រ ើផ្ចញផ្ោយផ្ តុ្សលផ្សេងៗ។ េំផ្ រចុងផ្ត្កាយផ្នោះ ហាក់្សាុយនឹងផ្គ្នលការណ៍
ដណ រំ ស់រាជរោា ភិបាលសតីពីការដែទ ំនិងអភិរក្េសណំង ុ់រាណ។ 

 
៩ ភូ សុជា ២០០១: ១៣-១៤ 

រូបដលខ៨ ម្ររោះវហិារវត្ែអរិំលសរវព្ថ្ៃ  
(គូរគតូំរឆ្ា ១ំ៩៤១) ដៅដខត្ែប ទ យម្លតជ័យ 

រូបដលខ៧ ម្ររោះវហិារវត្ែអរិំល (សង់ដែើមស.វទី២០) 
ដៅដខត្ែប ទ យម្លតជ័យ (រូបថ្ត្៖ EFEO, 1929) 
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អត្ថបទដោយ៖  ផ្ ៀន សុវណណមរក្ត្ 

  
 
 
 

  
 
 
 

 . សាលាឆ្ន់៖ ផ្ត្ៅពីត្ពោះវហិារ សាលាឆ្ន់ក្៏ជាក្ដនែងសខំាន់សត្មា ់ត្ពោះសងឃ
គង់ឆ្ន់ចងាា ន់ផ្រៀងរាល់ដែៃ ជាពិផ្សសសត្មា ់ផ្រៀ ចផំ្ធវើពិធី ុណយផ្សេងៗ សត្មា ់ពុេធ
 រស័ិេផ្ធវើក្ិចចសុំសីលត្ ច្ឆដំខ្ ត្ពមទងំអាចជាក្ដនែងអនក្ត្សុក្ជួ ជុំក្នុងក្ិចចការសងាម
ជាផ្ដើម។១០ ផ្ដើមផ្ ើយផ្គសង់សាលាឆ្ន់ឱ្យមានេំ ំធំសមលមមតាមធនធានអនក្ត្សុក្ 
(រូ ផ្លខ្១៣-១៤)។  ៉ាុដនតសាលាឆ្ន់ក្៏ដត្ងសផ្ងេត្ផ្ ើញសង់ផ្ ើងត្ ក្ ផ្ោយក្បួនខាន ត្ 
និងការតុ្ ដត្ងលមអក្ាចរ់ច ផ្សេងៗសងដដរ។ សាលាឆ្ន់ខ្ែោះ មានេត្មង់សាា  ត្យក្មមជា

 

១០ ត្ពា  ច្ឆន់មា៉ា រា៉ា  ២០១៧: ៥៥ 

រូបដលខ៩ ម្ររោះវហិារចាស់វត្ែច៉ុងជាច (សង់រវាង 
ទសវត្សរទី៍៥០) តិងម្ររោះវហិារថ្ម ីដៅក្ា៉ុងដខត្ែត្បូង ម៉ុ  ំ

រូបដលខ១០ ម្ររោះវហិារចាស់វត្ែក្រំង់េា ំ(ជួសជ៉ុលរវាង 
ទសវត្សរទី៍៨០) តិងម្ររោះវហិារថ្មកី្រំ៉ុងាងសង់ ដៅ
ក្ា៉ុងដខត្ែក្ណ្តែ ល 

រូបដលខ១១ ម្ររោះវហិារថ្មវីត្ែសសរ១០០ (បដណ្តែ យ
៣៥ម . X េេឹង១៨ម៉ា.ក្មពស់២៣ម៉ា.,សសរ១១៦ផ្ដើម) 
សង់រួចរាល់ក្នុងឆ្ន ១ំ៩៩៨ 
សាិត្ក្នុងផ្ខ្ត្តត្ក្ផ្ចោះ 

រូបដលខ១២ ម្ររោះវហិារថ្មវីត្ែន្ម្ររក្ដម្រក្ើស សថិត្ក្ា៉ុង
ដខត្ែក្រំត្ ន្ែលោតផ្អា ក្ែដំណើ រក្ករាងសង់  
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អត្ថបទដោយ៖  ផ្ ៀន សុវណណមរក្ត្ 

សំណង់ដ  ដខ្មរ ដត្សាលាឆ្ន់ខ្ែោះ ផ្គបាន ញ្ចូ លលក្ខណៈសំណង់េំផ្នើ ខ្ែោះសង 
(រូ ផ្លខ្១៥)។ រឯីសាលាឆ្ន់ខ្ែោះសង់ខ្ពស់សុត្ដី (រូ ផ្លខ្១៦) ខ្ែោះសង់មានផ្ខ្ឿនទ 
លមមជា ់នឹងដីក្៏មាន ផ្ ើយផ្ត្ចើនសង់ផ្ៅខាងលិចត្ពោះវហិារ។  ចចុ  បនន សាលាឆ្ន់
ផ្ត្ចើនសង់ពីែម មានេ ំំធ ំនិងមានគនូំរតាមជញ្ជ ងំ។  

   
 
 

  
  
 

 

 ង. កុ្ដិ៖ កុ្ដិជាក្ដនែងត្ពោះសងឃគង់ផ្ៅ។ ពាក្យផ្នោះកាែ យមក្ពីពាក្យថា “ក្តី” ផ្ ើយ
ដដលមានន័យដវងឆ្ៃ យក្នុងអារយធម៌ដខ្មរ។១១ ពី ុរាណ កុ្ដិខ្ែោះផ្គសង់ពីផ្ ើ ត្ ក្់ផ្ក្បឿង
មានេំ ំតូ្ចៗសត្មា ់ត្ពោះសងឃមួយអងាៗគង់ផ្ៅ ឬសង់ជា នា ់ខ្ណឌ ោច់គ្នន  ផ្ ើយ

 

១១ អាងំ ជូលាន ២០១៣-២០១៤: ១១៤-១២០ 

រូបដលខ១៣ ាលាឆ្ត់វត្ែក្រំង់ម្រត្ឡាចដលើ  
(សង់ឆ្ា ១ំ៩២២) ដៅក្ា៉ុងដខត្ែក្រំង់ឆ្ា ងំ 

រូបដលខ១៤ អត្តី្ាលាឆ្ត់វត្ែខទរ័ (សរវព្ថ្ៃជាដរាងទូក្) 
ក្ា៉ុងរាជធាតីេាដំរញ 

រូបដលខ១៥ ាលាឆ្ត់វត្ែវហិារដគាក្  
(សង់ឆ្ា ១ំ៩៥៥) ក្ា៉ុងដខត្ែម្រក្ដចោះ 

រូបដលខ១៦ ាលាឆ្ត់ជញ្ជ ងំដ ើ ក្ា៉ុងវត្ែទឹក្ដម្រៅ 
ដៅក្ា៉ុងដខត្ែត្បូង ម៉ុ  ំ
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អត្ថបទដោយ៖  ផ្ ៀន សុវណណមរក្ត្ 

ផ្ត្ចើនផ្ធវើដ ូំលដ  សាោះដខ្មរ (រូ ផ្លខ្១៦-១៧) ឬ ញ្ចូ លលក្ខណៈសណំង់េផំ្នើ  មានេ ំំ
ធកំ្៏មាន (រូ ផ្លខ្១៨-២២)។  ៉ាុដនតចផំ្ពាោះកុ្ដិត្ពោះផ្ៅអធិការវត្ត ផ្គផ្ត្ចើនសង់ឱ្យធេូំលាយ 
ផ្ដើមបសីត្មា ់េេួលពុេធ រស័ិេជិត្ឆ្ៃ យចូលផ្ៅេំ ក្់េំនងការងារផ្សេងៗ ឬមានលំ 
សត្មា ់ត្ ជុភំិក្ខុសងឃក្នុងវត្តតាមការច្ឆបំាច់។ 

   
 
 

   
 
 

 
 ជារួមមក្ សណំង់ដផសងៗដៅក្ា៉ុងវត្ែែូចដរៀបរាប់ខាងដលើ គឺម្លតតួ្ ទីយ ងសខំាត់
ោងំក្ា៉ុងន្ផាក្រ៉ុទធចម្រក្ តិងអាណ្តចម្រក្។ សណំង់ោងំដ ោះ ន្ត្ងម្លតលក្ខណៈាថ បត្យក្មម
ន្បាក្គាា ដៅតាមសម្លា រៈសំណង់ផង តិងតាមសម័យតិយមផង។ រីប៉ុរាណមក្ែល់សម័យ
ទដំតើបដតោះ លក្ខណៈសណំង់ោងំដ ោះក្កត់ន្ត្ន្ម្របម្របួលបតែិចមែងៗោងំក្បួតខាា ត្ ទ ំំ ក្ករ
ដម្របើម្រោស់រណ៌លមា តិងក្ាច់លមាជាដែើម។ មិតន្ត្ប ៉ុដណ្តណ ោះ សណំង់ប៉ុរាណខាោះម្រត្ូវដគទ៉ុក្
ដចាល ខាោះម្រត្ូវដគជួសជ៉ុលដឡើងវញិ ដ ើយខាោះម្រត្ូវរ៉ុោះដរ ើដចញផងន្ែរ៕ 

 
 

រូបដលខ១៧ ក្៉ុែដិ ើតូ្ចៗដៅវត្ែ 
ក្ដណ្តែ លម្រជរ ំ(ត្បូង ម៉ុ )ំ 

រូបដលខ១៨ ក្៉ុែដិ ើែបូំលប៉ុតិ្ 
(ម្របេរ៖ ?) 

រូបដលខ២០ ក្៉ុែដិ ើ្ ំៗ ដៅវត្ែែរំលិ
ក្ា៉ុងដខត្ែត្បូង ម៉ុ  ំ

រូបដលខ១៩ ក្៉ុែដិ ើែបូំលប៉ុតិ្ (ទ.វ
.ទី៧០) ដៅវត្ែសាឹង, ោត់្ែបំង 

រូបដលខ២១ ក្៉ុែដិ ើសសរថ្ម 
ដៅវត្ែស៉ុវណណរងស ីដខត្ែព្ម្ររន្វង 

រូបដលខ២២ អត្តី្ក្៉ុែថិ្ម តិង
ក្៉ុែដិ ើ (ឆ្ា ១ំ៩៣០) ក្ា៉ុងវត្ែ
ឧណ្តណ ដលាម, រាជធាតីេាដំរញ 



អត្ថបទ៖ សណំង់ផ្សេងៗផ្ៅក្នុងវត្ត (ភាគ១)                                          

អត្ថបទដោយ៖  ផ្ ៀន សុវណណមរក្ត្ 

ឯក្សារផ្យង 
ជួន ោត្ និងអនក្ដដេ 
 ១៩៦៧, វច នុត្ក្មដខ្មរ, ភាគ១-២, ពុេធសាសន ណឌិ ត្យ, ភនផំ្ពញ 
ត្ពា  ច្ឆន់មា៉ា រា៉ា  

២០១៧, េត្មងស់ណំងត់្ ដពណីដខ្មរ សណំងផ់្ៅតាមវត្ត, ភាគ១, ការសាយរ ស់
អនក្និពនធ, ភនផំ្ពញ 

ភូ សុជា 
២០០១, ក្បួនខាន ត្ខ្ែោះដនសណំងក់្នុ ង រផិ្វណវត្តអារាម, ពុេធសាសន ណឌិ ត្យ, 
ភនផំ្ពញ 

សាន សលាែ  
 ២០០៧, គនូំរផ្ៅតាមវត្ត, ដរយ,ំ ភនផំ្ពញ 
ផ្ ៀន សុវណណមរក្ត្ 

“ឧផ្បាសថាគ្នរ ឬវហិារ ុរាណវត្ត ុេុមរងេ”ី សាយផ្លើ 
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/20264 ដែៃេី២៩ ដខ្មី  ឆ្ន ២ំ០២២ 
“សា ុ”ំ សណំង់សកាេ រៈសខំាន់មុនក្សាងត្ពោះវហិារ” សាយផ្លើ 
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/22415 ដែៃេី៣១ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ២ំ០២២ 

ដអង ត្៉ុលា 
២០១៩, រិចារណ្តអរីំរច សមពត័ធព្តឧដោសថាគារសមយ័ក្ណ្តែ ល, ារណ្ត
បញ្ចប់បរញិ្ា បម្រត្ដៅមហាវទិាល័យប៉ុរាណវទិា, ាក្លវទិាល័យេូមិតទវចិិម្រត្
សិលបៈ, េាដំរញ 

អាងំ ជូលាន 
២០១៣-២០១៤ “រស់ផ្ៅក្តីោ?”, ក្ត្មងអត្ា េក្នុ ង ោត ញពត័្ម៌ានវ បធមដ៌ខ្មរ, 
ផ្លខ្៩, េ.ំ១១៤-១២០, យផ្សាធរ, ភនផំ្ពញ 

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/20264?fbclid=IwAR2oOSmb3-99Cc4Vj-xaFQNcVDqTov0rgi9CCGkkitjbA_tIzI8GRx3gUE0
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/22415

