
អត្ថបទ៖ ចម្លា ក់ជាតកមួយនៅប្រាសាទបន្ទា យកនុង                                     

អត្ថបទដោយ៖  ន ៀន សុវណ្ណមរកត 

 

ចម្លា ក់ជាតកមួយនៅប្រាសាទបន្ទា យកនុង 
 ជាតក សនំៅន ើនរឿងរ៉ា វជាជាតិកនំណ្ើ តទងំឡាយរបស់ប្ររះសម្លា សមពុទធ មុនជាតិ
ដែ ប្ររះអងគានប្ររស់ែឹង នោ គឺនៅនរ ដែ ប្ររះអងគនៅជាប្ររះនោធិសតវ ន ើយ
យកកនំណ្ើ តជាមនុសស ឬជាសតវជានែើម។១ នៅរវាងនែើមសតវតសទី២០ នោក   វី  វីណូ្ត៍ 
(Louis Finot) ានសិកាប្រសាវប្រជាវរកន ើញជាតកទងំអស់ម្លនចនួំនជាង៥០០នរឿង។២ 
កនុងសងគមដមាររងំរីនែើមនរៀងមក ដេសដកេត្ដ ើញការនិយមនរឿងជាតកមួយចនួំនធ ំ កនុង
បណ្តា ជាតកទងំឡាយនន្ទះដេចដ ើកទ ាំកក្នុកសិលាចារកឹ្៣ ឆ្លា ក់្តាមប្រាសាទ៤ សម្មែក
ជាដលាោ ន៥ េូរតាមប្ររះវហិារ៦ និកចារន ើសាឹករតឹ ។ ។  

នោយដែក ចនំោះនៅប្រាសាទបន្ទា យកនុង៧ ននប្រកុមប្រាសាទាកានា ដែ សថិតនៅ
កនុង ុរំណ្សិរស ប្រសុកសងគមថ្ាី នមតាប្ររះវហិារ នយើងន ើញចម្លា ក់មួយផ្ា ងំឆ្លា ក់ន ើ
នហាជាងថ្នន ក់ទី៣ ននប្រាងគខាងន ើង ដននកខាងកនុងននដថ្វទី១ និយាយអរីំ “សិវរិ ជាតក” 
( ួនសរនសរ “សិរិរ ” ក៏ម្លន)។ ជាអកុស  តួអងគសខំាន់ននសាច់នរឿងកនុងចម្លា ក់ខាង
ន ើននះ ប្រតូវនគោប់បផំ្ា ញ អវីដែ នយើងនៅអាចនមើ ន ើញ គឺតួអងគមនុសស៤ន្ទក់អងគុយ
ប្របណ្មយជា ួរ អមតួអងគកណ្តា  ដែ នគោប់នចា នន្ទះ។ ប៉ាុដនាតួអងគម្លន ក់ កនុងចនំណ្តម
ទងំ៤ ន្ទក់ ករុំងអងគុយ បញ្ឈរ ងគង់ម្លា ង ឯនែម្លា ងនទៀតនយើងអាចនមើ សាគ  ់ថ្នករុំង
កាន់ ញ្ជី ងថ្ាឹងបកសមួីយកា ។ 
 សាច់នរឿងននសិវរិ ជាតកប្រតង់អននាើននះម្លននសចកាីយា៉ា ងសនងាបែូចខាងនប្រកាមថ្ន“
នៅកនុ ងជាតិននប្ររះនោធិសតវអងគននះ ប្ររះឥន្រនាាននវវងយ ់ថ្ន ប្ររះអងគនឹងែ ់អាយុ
កាយ័កនុ ងនរ ឆ្លប់ៗ  ដតមុននឹងអស់អាយុប្រតូវដតាន ួបនឹងសតវណ្តមួយដែ នឹងកាា យ
ជាសរវញ្ញូ កនុ ងនរ អន្ទគត។ ប្ររះអងគានរិនប្ររះជាមួយវសិសកមា (នបើជាសនំ្រសកឹតគឺ 

 
១ អ ូ គង្គគ  និង នទៀវ វចិិប្រត ២០១៧:៣២ 
២ Louis Finot 1917: 43 
៣ កូវ គនិំត ២០១០: ៤-១២ 
៤ នទៀវ វចិិប្រត ២០១១ 
៥ ប្រកសួងវបបធម ៌និងវចិិប្រតសិ បៈ ២០១៧: ១០៤ 
៦ សាន នោា  ២០០៧ 
៧ អនកប្រសុកមាះនៅប្រតឹមដត “បន្ទា យ” ឬ “បន្ទា យធ”ំ ក៏ម្លន។ 
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“វសិវកម៌”) ន ើយែឹងថ្នប្ររះសិវនឹិងកាា យជាតួអងគសរវញ្ញូ មិនខាន។ ទងំរីរអងគកយ៏ាងនៅ
រិនសាធ នែើមបឲី្យានចាស់ការ។ ប្ររះឥន្រនាតដំណ្ងមាួ នជាសតវដមាង រឯីប្ររះវសិសកមានៅជា
សតវ  ក ដែ ជាបកសកីនុ ងចនំណ្តមអាហាររបស់ដមាង។ ដមាងនន្ទះន ើ រនែញឆ្លប  ក
រ ូតមកែ ់ទីដែ ប្ររះាទសិវគិង។់   កនធវើជាន ើ រនៅទនំ ើនលា ប្ររះអងគ។ ន ើញ
ែូនចនះ ដមាងកទ៏មទរឲ្យប្ររះអងគប្របគ ់  កនន្ទះមកមាួ នជាចណីំ្។ ប្ររះអងគម្លនបនា 
ថ្ន ប្ររះអងគមិនអាចប្របគ ់ឲ្យនទ នប្រោះសតវណ្តមកសូមប្រ កនកាន ប្ររះអងគប្រតូវដត
សនន្រង្គគ ះរកា។ ដមាងកប៏ញ្ជជ កថ់្ន មាួ នកប៏្រតូវការរស់ែូចរន  ែូនចនះប្រតូវដតាន  កនន្ទះជា
ចណីំ្។ ឮែូនចាន ះប្ររះាទសិវកិអ៏ារសាចប់្ររះអងគប្របគ ់ឲ្យដមាង ជាថ្នូ រនឹង  កនន្ទះ។ 
ដមាងកប៏ង្គា ញថ្នមាួ នកមិ៏ននោភដែរ គឺទមទរយកសាចន់លា ដតកនុ ងទមងនណ់្តដែ នសាើ
នឹងទមងន ់ កប៉ាុនណ្តណ ះ។ ប៉ាុដនានរ ោកស់ាចថ់្ាឹងន ើ ញ្ជី ង ទមងន ់ កនៅដតធងន់
ជាង នទះបីប្ររះអងគអារសាចប់ដនថមមាងន ើយមាងនទៀតកាី។  ុះនៅដតមិនធងនន់សាើ ែូនចនះ 
ប្ររះអងគកន៏ែើងគងន់ ើ ញ្ជី ងម្លា ងដតមាង។ នោយន ើញទឹកចិតានសាា ះរបស់ប្ររះាទសិវ ិ
ប្ររះឥន្រនា និងប្ររះវសិសកមា កក៏ាឡាមាួ នជារូបនែើមវញិ ន ើយនោយអណំ្តចចិតាែប៏រសុិទធ
នន្ទះ ប្ររះាទសិវកិម៏្លនសាចឈ់ាមនរញន ញែូចនែើមវញិដែរ។ ៧ 
 ែូនចនះសរុបមក ចម្លា ក់នៅន ើនហាជាងខាងន ើននះ គឺជាក់ជានិយាយរីនរឿងជាតក
មួយ ប្រតង់ជាតិប្ររះាទសិវនិន្ទះឯង។ ឯមាឹមសារចមបងននជាតកប្រតង់ននះ គឺការបរចិាា គ
សាច់ឈាមរបស់ប្ររះាទសិវ ិនោយរុំខាា ចរអាការវឺចាប់សាា យប្រសនណ្តះ នែើមបកីារោរ
 ីវតិសតវ  កតូចមួយ ដែ មករកប្រ កនកាននឹងប្ររះអងគ សុកំាីសនន្ទា សសនន្រង្គគ ះ ីវតិ 
ែូចម្លននិយាយកនុងមាឹមសារខាងន ើ។ សូមបញ្ជជ ក់នងដែរថ្ន ប្រកុមប្រាសាទាកានា ឬនៅ
រមបរនទសថ្ន “ប្ររះខាន់ករំង់សាវ យ” កសាងនែើងកនុងរវាងនែើមសតវតសទី១១ ែ ់ចុង
សតវតសទី១៣ នោយប្ររះមហាកសប្រតយា៉ា ងនហាច៣ប្ររះអងគ គឺប្ររះាទសូរយវរ ាន័ទី១ 
(១០០២-១០៥០) ប្ររះាទសូរយវរ ាន័ទី២ (១១១៣-១១៥០) និងប្ររះាទ ័យវរ ាន័ទី៧ 
(១១៨២-១២១៨)៕ 
 

 
៧ សីុយ៉ាុន សុភារទិធ ២០០៩: ៦២ 
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បញ្ជី រូបភារ 

 
 

 
 រូបដេខ២ នខាា ងទវ រខាងនកើតននប្រាសាទបន្ទា យកនុង 
 

 

រូបន ម១ ចម្លា ក់ជាតកនរឿងប្ររះាទសិវឆិ្លា ក់ន ើនហាជាង ននប្រាងគខាងន ើង ដថ្វទី១ 
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រូបន ម៣ សាថ នភារាក់ដបកននប្រាងគខាងន ើង (នមើ រីចម្លង យ) 

រូបន ម៤ ប្រាងគខាងន ើង ដននកខាងកនុង (ដននកដបរមកប្រាងគកណ្តា  )  
ដែ ឆ្លា ក់នរឿងជាតក (កនុងប្របអប់ប្រក ម) 
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ឯកសារនយាង 
កូវ គនិំត 
 ២០១០, នទសនម៍ហាជាតក,៍ សារណ្តបញ្ាប់បរញិ្ជញ បប្រតបុរណ្វទិា, ភននំរញ 
ប្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិប្រតសិ បៈ 

២០១៧, បញ្ជីសារនរើភណ្ឌ មតក៌វបបធមអ៌រូបីកមពុ ជា, ប្រកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិប្រតសិ បៈ, ភននំរញ 

នទៀវ វចិិប្រត 
 ២០១១, ចម្លា កន់រឿងជាតកនៅប្រាសាទបុរណ្ដមារ, នគរវតា, ភននំរញ 
សាន នោា  

២០០៧, គនូំររមវតា, នរយ,ំ ភននំរញ 
សីុយ៉ាុន សុភារទិធ 
 ២០០៨-២០០៩, “អារសាច់មាួនឯងជាថ្នូរនឹង  ក”, កប្រមងអតថបទកនុ ងបណ្តា ញ

រត័ម៌្លនវបបធមដ៌មារ, ន ម៤, យនសាធរ, ភននំរញ, ទ.ំ ៦០-៦២ 
អ ូ គង្គគ  និង នទៀវ វចិិប្រត 

២០២០ “រិធីបុណ្យនទសន៍មហាជាតក” កប្រមងអតថបទកនុ ងបណ្តា ញរត័ម៌្លន
វបបធមដ៌មារ, ន ម១៥, យនសាធរ, ភននំរញ, ទ.ំ ៣២-៣៧ 

Finot Louis  

1917 “Recherches sur littérature laotienne” BEFEO, T. XVII, Hanoi  

 
 

 

 

 


