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ចម្លា ក់ទ្ទនាប់ជ ើង ជៅសារមន្ទីរអងគរបុរ ីជេត្តតាកកវ 
ទ្ទនាប់ជ ើង ជាវត្ថុ មួយដស៏ខំាន្់សទ្ម្លប់ជ្វើដជំ ើ រ ពិជសសដជំ ើ រជ្មើរជ ើងជៅកកន្ាង ិត្ ឬ

ឆ្ងា យ។ តាមរយៈភសដុតាងបុរា វទិាបាន្ឱ្យដងឹថា ទ្ទនាបជ់ ើងដបូំងរកជ ើញជៅសាថ នី្យបុជរ
ទ្បវត្តសិាស្រសតមួយកកន្ាងគឺ Areni កនុងទ្បជទសអាជមនី្ កដលម្លន្កាលបរជិចេទជៅរវាង៥៥០០ឆ្ងន មុំន្
ទ្គិសតសករា ។១ ជបើតាមគមពីររបស់ឥណាា ទ្ទនាប់ជ ើងទ្ត្ូវបាន្បរយិាយដបូំងៗ ជៅកនុង Yajurveda

  Atharvaveda និ្ង Brahmanas។២ 
ជៅត្បំន្់អាសីុខាងត្បូង ជយើងជ ើញការជទ្បើទ្បាស់កសបកជ ើងចជំ ោះបដមិ្លម្លន្ជ ើងជាយូរ

មកជេើយ។ ជោយជេតុ្ថាជៅត្បំន្អ់ាសីុខាងត្បូង និ្ងអាសីុអាជគនយ៍ ម្លន្អាកាសធាតុ្ជដដ  នាឱំ្យ
មនុ្សសមនិ្សូវចូលចិត្ត ក់ទ្ទនាប់ជ ើងជ ើយ ជ ល គភឺាគជទ្ចើន្មនុ្សសចូលចតិ្តជដើរជ ើងទជទ។ 
ជោយក ក ជៅកនុងសិលបៈកេមរ សិលបករពំុសូវនិ្យមឆ្ងា ក់រូបជទព ឬបដមិ្លជសសងៗ ក់ទ្ទនាបជ់ ើង 
ជ ើយ ជទ្ ោះជៅកនុងសិលបៈឥណាា ក៏ពំុសមបូ ៌ចម្លា ក់ឬបដិម្លកដលម្លន្ កទ់្ទនាប់ជ ើងដូចគ្នន ។ 

ជ ោះបកីារឆ្ងា ក់ទ្ទនាប់ជ ើងជៅកនុងសិលបៈកេមរពំុសូវសមបូ ៌ក៏ជោយ កត្ជៅសារមន្ទីរអងគរបុរ ី
ជេត្តតាកកវ ជយើងជ ើញចម្លា កមួ់យជ្វើអពីំដីដុត្ (Terracotta) ឬ ទ្ពោះបាទបដមិ្លម្លន្ ក់ទ្ទនាប ់     
ជ ើង (រូបជលេ១)។ ជោយសារកសនកខាងជលើនន្ចម្លា កប់ាន្បាត្់បង់អស់ជៅជេើយ ជយើងពំុអាចកត្់
សម្លគ ល់បាន្ថា ចម្លា ក់ជន្ោះជាបដមិ្លអវីមួយឱ្យទ្បាកដជនាោះជ ើយ។ ទ្ទនាបជ់ ើងជន្ោះ ម្លន្បាត្ជសមើ  
ទេំំទ្បម្ល ជា ៨ស.ម. ជេើយម្លន្កេសជៅចកំណាដ លមួយ កដលឥណាា ជៅថា paduka/kharaun។ 
ចជំ ោះអាយុកាលរបស់ចម្លា ក់ជ្វើពីដីដុត្ជន្ោះ ទ្បកេលជាពំុេុសអវីពីបដមិ្ល ឬចម្លា ក់ជ្វើពីដីឥដឋ 
កដលរកជ ើញជៅសាថ នី្យអូរកកវ សពវន្ាជៅទ្បជទសជវៀត្ណាម និ្ងជៅសាថ នី្យអងគរបុរជីន្ោះជទ 
ជោយម្លន្អាយុកាលជៅរវាងជដើមទ្គិសតសករា  បន្ដរេូត្ដល់រវាងសត្វត្សរទី៍៦ ទ្គិសតសករា ។ 

ជបើជយើងទ្កជ ងជមើលជៅសិលបៈឥណាា នាសម័យដបូំងៗវញិ ទ្ទនាប់ជ ើងកដលម្លន្បាត្រាប
ជសមើ (paduka/kharaun) កពំុ៏សូវម្លន្ឆ្ងា ក់បង្ហា ញកដរ។ យា៉ា ងណាវញិកនុងសិលបៈគនាា រ (Gandhāra) 
នារវាងសត្វត្សរទី៍៣នន្ទ្គសិតសករា  ជគទ្បទោះជ ើញម្លន្បដមិ្លជ ្សិត្វមួយចនួំ្ន្ក៏ជ ើញម្លន្
 ក់ទ្ទនាប់ជ ើងរជបៀបជន្ោះកដរ (រូបជលេ២) ជបើជ ោះជាបដមិ្លភាគជទ្ចើន្កនុងសិលបៈជន្ោះជ ើងទជទក៏
ជោយ។៣ ម៉ាាងវញិជទៀត្ ត្បំន្់មួយចនួំ្ន្ជៅអាសីុកណាដ លកដលជាម ា លពុទាសាសនាកាលពី

 
១ Natalie T. Uomini 2016: 130. 
២ Kumar 2008: 54. 
៣ Kiran Shahid Siddiqui 2017: 83. 
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សម័យបុរា ជៅចជនាា ោះសត្វត្សរទី៍១ ដល់ទី៣ នន្ទ្គិសតសករា  កដលជាកសនកមួយនន្អាណាចទ្ក 
គុសាណា (Kuṣāṇa) ជគក៏ទ្បទោះជ ើញម្លន្ចម្លា ក់ជ្វើពីដីឥដឋម្លន្ កទ់្ទនាបជ់ ើងដូចជៅអងគរបុរ ី
និ្ងសិលបៈគនាា រ កដរ (រូបជលេ៣)។៤ 

ចម្លា ក់កដលម្លន្ ក់ទ្ទនាប់ជ ើងជ្វើពីដដុីត្ (paduka/kharaun) ជៅអងគរបុរកីដលជលើកយក
មកបង្ហា ញខាងជលើ គទឺ្គ្នន្់កត្ចង់បង្ហា ញពីលកខ ៈកទ្មមួយកដលជលចជ ើងកនុងសិលបៈកេមរនា
សម័យជដើមដបូំងងៗ។ មា៉ាងជទៀត្ ចម្លា ក់ជន្ោះក៏អាចបង្ហា ញពីឥទាិពលឥណាា ជលើសិលបៈកេមរសម័យ
េវូ ន្សង ត្បតិ្សិលបៈនាសម័យេវូ ន្ ទទួលឥទាិពលពីសិលបៈឥណាា យា៉ា ងជទ្ចើន្ពិជសសនា
សម័យគុបត (Gupta)៥ និ្ងឥទាិពលពីសិលបៈឥណាា -ទ្កិច (Indo-Greek)៕៦ 
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រូបជលេ១ ៖ ចម្លា ក់ម្លន្ទ្ទនាប់ជ ើងជ្វើពីដី
ឥដឋតាងំជៅសារមន្ទីរអងគរបុរ ី

រូបជលេ២ ៖ បដមិ្លជ ្សិត្វម្លន្ទ្ទនាប់ជ ើងនន្សិលបៈ Gandhara 

រូប្ត្ ៖ https://www.metmuseum.org/art/collection/search/38788 
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